
غزة/ خالد اشتيوي:
أجم���ع مختصون في قطاع غزة، ي���وم أمس، على أن قطع 
السلطة الفلس���طينية مخصصات أسرى غزة في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي »جريمة وطنية ال يمكن الس���كوت 

عنه���ا«، داعين للضغ���ط من أجل العودة ع���ن القرار. جاء 
ذلك خالل ندوة قانونية نظمتها وزارة األسرى والمحررين 

بمقره���ا في مدين���ة غزة ح���ول »الموقف 
الوطن���ي والقانون���ي م���ن قطع الس���لطة 
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إصابة 3 مواطنين برصاص
 االحتالل شرق القطاع

غزة/ االستقالل:
أصيب ثالثة مواطنين عص����ر أمس االثنين برصاص 
قوات االحتالل اإلسرائيلي ش����رق مدينة غزة، وشرق 

مخيم البريج وسط قطاع غزة.
أفاد الناطق باس����م وزارة الصحة الفلس����طينية أشرف 
القدرة، بإصابة ش����اب برصاص ق����وات االحتالل بقدمه 
ش����رق مدينة غزة، ووصفت إصابته بالمتوسطة. وأشار 
القدرة إلى نقل المصاب لمجمع الش����فاء الطبي لتلقي 

العالج. وأفاد مراس����نا بإصابة ش����ابين آخرين برصاص 
قوات االحتالل ش����رق مخيم البريج وسط القطاع،  الفتا 
الى ان����ه جرى نقلهم لمستش����فى ش����هداء األقصى 
بمدين����ة دير البل����ح لتلقي الع����الج. ويتعمد االحتالل 
اإلسرائيلي اس����تهداف المواطنين على طول الحدود 
الشرقية للقطاع بشكل مباشر، منذ بدء مسيرات العودة 
الكبرى في مارس الماضي، حيث استش����هد نحو 154 

وأصيب ما يزيد عن 16 ألف مواطن برصاص االحتالل.

الالجئون وحق العودة.. تحت 
نيران اإلدارة األمريكية!

غزة/ محمود عمر:
بدا واضحًا س���يطرة الرئيس األمريكي دونالد ترام���ب على الهيئات األمريكية 

الرسمية المختلفة، وتوظيفها لس���ن قوانين جديدة ضد الشعب 
الفلس���طيني، بما يؤدي إلى عدم اعتراف أي إدارة أمريكية جديدة 

أبو سيف لـ »االستقالل«: أجواء القاهرة إيجابية  
للغاية وال اعتراضات  لـ »فتح« على الورقة المصرية 

غزة / نادر الصفدي:
نفى الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، عاطف أبو سيف، 
كافة األنباء التي تتداولها وسائل اإلعالم المحلية والعربية 
حول االعتراضات التي قدمتها حركته للمخابرات المصرية 

فيما يتعلق بورقة المصالحة الجديدة مع حركة "حماس". 
وأكد أبو س���يف، في تصري���ح خاص ل�"االس���تقالل"، أن 

حركته حتى اللحظة لم تقدم أي اعتراضات 
على الورقة المصرية الجديدة، ولقاء رئيس 

 »ارفعوا العقوبات عن غزة«.. 
صوت يعلو رغم القمع  

غزة / سماح المبحوح :
تواصل االجهزة االمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية بمختلف مدن الضفة 

المحتلة ، ش���ن حملة واسعة من االعتقال واالستدعاء للمتظاهرين 
بحراك "ارفعوا العقوبات عن غزة! " ، باإلضافة إلى ممارس���ة أسلوب 

مختصون: قطع مخصصات أسرى غزة
 جريمــة ال يمكــن السكــوت عنهــا

مشــروع استيطانــي 
جديــد فــي سلــوان

القدس المحتّلة/ االستقالل:
رصدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ماليين الشواقل إلقامة مشروع استيطاني 
في بلدة س���لوان بالقدس المحتّلة تحت مسمى »مركز تراث يهود اليمن«، في 
خط���وة أخرى لتعزيز االس���تيطان في البلدة الواقعة جنوب المس���جد األقصى 
المبارك. لوبحس���ب بيان مش���ترك صدر عن مركز معلوم���ات وادي حلوة ولجنة 

»هيئة العودة« تدعو ألوسع مشاركة 
بالفعاليات الرافضة إلجراءات »أونروا«

غزة/ قا�سم الأغا:  
لي"م�سييرة  الوطنييية  الهيئيية  اأكييدت 
العييودة وك�سيير احل�سييار" علييى �سرورة 
موا�سلة الفعاليات ال�ساغطة يف اأماكن 
العمليات اخلم�سة لوكالة غوث وت�سغيل 

)اأونييروا(؛  الفل�سطينييين  الالجئيين 
التع�سفييية  ييا لإجراءاتهييا  وذلييك رف�سً
بحييق املوظفيين وخدمييات الالجئيين. 
ويف موؤمتيير �سحفييي لها، اأم�ييس الثنن، 
مبدينيية غزة، قالت الهيئيية الوطنية: 

التع�سفييية  الإجييراءات  مواجهيية  "اإن 
تتطلييب  اأونييروا  اإدارة  تتخذهييا  التييي 
ح�سد كل الطاقات الوطنية وال�سعبية 

لهييا  للت�سييدي  واملجتمعييية 
والرتاجع عنها ب�سكل عاجل".

االحتالل يبعد مقدسيتين عن 
األقصى ويحتجز هويات أخريات

أطر صحفية ونقابية تدين التغّول 
»اإلسرائيلي« على اإلعالم الفلسطيني 

غزة/ االستقالل:
أدان التجم���ع اإلعالم���ي الفلس���طيني، ي���وم أمس 
االثنين، إق���دام قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« على 
اعتقال مدير فضائية القدس ف���ي الضفة الغربية 

المحتل���ة الصحفي عالء الريماوي، ومراس���لها محمد 
سلمي علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي 

قتيبة حم���دان، بعد مداهم���ة منازلهم 
برام الله. وأكد التجمع اإلعالمي، في بيان 

حمدونة: سلطات االحتالل 
تحرض على األسرى حتى 

في استخدام المياه

القدس المحتلة/ االستقالل : 
اندلع منذ صب���اح امس االثنين 20 حريًقا في مس���توطنات "غالف غزة" بفعل 

البالونات الحارقة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزة  
وذك���ر موقع مفزاك اليف العبري، أن 20 حريقًا اندلعت في محيط 

20 حريقًا بغالف غزة
 بفعل بالونات حارقة

االحتالل يتراجع ويوزع أوامر 
هدم على منازل »أم الحيران«

ا�ستمــرار 
تقلي�ســات 

»اأونروا«.. يدق 
اأبواب الت�سعيد! 

غزة/ دعاء الحطاب: 
 لم تقتصر ردود الفعل الغاضبة 
والخط���وات التصعيدي���ة ض���د 
قرار إدارة وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين )أونروا( بفصل عدد  من 
موظفيه���ا، وتقلي���ص خدماتها 
المقدمة لالجئين الفلسطينيين، 
عل���ى اتح���اد الموظفي���ن ف���ي 
ب���ل تداع���ت   ، "أون���روا" فق���ط 
الفصائ���ل  والعديد من الهيئات 

والنقابات والمؤسسات 
2المجتمعية  للمشاركة  2

االحتالل ال يزال يحتجز 
20 متضامنــًا بعــد 

قرصنة أسطول الحرية

جانب من املوؤمتر ال�سحفي للهيئة الوطنية مل�سرة العودة وك�سر احل�سار بغزة اأم�س         ) ت�سوير / حممود عجور (
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القدس المحتّلة/ االستقالل:
رصدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ماليي���ن الش���واقل إلقامة مش���روع 
استيطاني في بلدة سلوان بالقدس 
المحتّلة تحت مس���مى "مركز تراث 
يه���ود اليم���ن"، في خط���وة أخرى 
لتعزيز االستيطان في البلدة الواقعة 

جنوب المسجد األقصى المبارك.
وبحس���ب بيان مش���ترك صدر عن 
مرك���ز معلوم���ات وادي حلوة ولجنة 
حي بط���ن الهوى في بلدة س���لوان 
ي���وم أم���س االثنين، فإن س���لطات 
االحتالل وجمعية "عطيرت كوهينم" 
األربعاء  س���تفتتحان  االستيطانية 
في  االستيطاني  المش���روع  المقبل 
عقار "أبو ناب" في حي بطن الهوى-

الحارة الوسطى.
وذك���ر البيان أن ما يس���ّمى "وزارتي 
اإلس���رائيلية  والثقاف���ة"  الق���دس 
رصدتا مبل���غ 4.5 ماليين  ش���يقل 

للمشروع االستيطاني الجديد.
ويّدعي االحتالل أن عق���ار "أبو ناب" 
المقام على أرض مس���احتها حوالي 
700 متر مرب���ع كان في أواخر القرن 
التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود 
اليم���ن، وبدأ المطالب���ة بإخالئه منذ 
عام 2004 إلى أن استولى عليه عام 

.2015
العقار ضمن مخطط "عطيرت  ويقع 
كوهنيم" االستيطاني للسيطرة على 
5 دونم���ات و200 متر مربع  من حي 

"بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود 
من اليمن منذ عام 1881.

ولفت البيان إلى أن سلطات االحتالل 
افتتحت في شهر آب العام الماضي 
كنيًس���ا يهودًيا في عق���ار أبو ناب 
"بإدخال كتاب توراة" إليه، بمشاركة 
ف���ي حكوم���ة  وزراء  م���ن  رس���مية 
االحت���الل وممثلين ع���ن الجمعيات 

االستيطانية.

االحت���الل  س���لطات  أن  وذك���ر 
تس���عى  اإلس���رائيلية  والجمعيات 
إليجاد قصة لليهود بمدينة القدس 
المحتّلة عامة وبلدة سلوان على وجه 
الخصوص من خالل تزوير الحقائق 
والتاريخ، مؤك���دًا أ، أهالي حي بطن 
الوس���طى يملكون  /الح���ارة  الهوى 
األوراق الكامل���ة الت���ي تؤكد ملكية 

منازلهم.

وأكد البيان أن وجود كنيس ومركز 
ثقاف���ي في حي بط���ن الهوى في 
بلدة س���لوان ذو أهداف سياسية 
بحتة لبسط الس���يطرة على الحي 
واقتحامه من قبل المس���توطنين 
والمسؤولين االسرائيليين، علًما أن 
هناك 8 بؤر اس���تيطانية تقع في 
الحي أولها تم االستيالء عليها عام 

.2004

مشــروع استيطانــي جديــد فــي سلــوان

القدس المحتّلة/ االستقالل:
س���لمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس االثنين، سيدتين مقدسيتين 

أمر إبعاد عن المسجد األقصى المبارك لمدة أسبوعين متواصلين.
واس���تجوب جنود االحتالل الليلة الماضية السيدة المقدسية نفيسة خويص 
)66 عاًما( وس���ّلموها بطاقتها الش���خصية التي احتجزوها منذ ثالثة أيام أثناء 

خروجها من األقصى، إضافة ألمر إبعاد عن المسجد المبارك لمدة أسبوعين.
كما س���ّلم جنود االحتالل الس���يدة المقدس���ية عايدة الصيداوي أمر إبعاد عن 

المسجد األقصى لمدة أسبوعين.
في السياق، أفاد مراسلنا في القدس المحتّلة أن شرطة االحتالل تحتجز هوّيات 

السّيدات على أبواب األسباط والناظر وحطة في المسجد األقصى المبارك.

رام الله/ االستقالل:
خّط مس���توطنون متطرفون ش���عارات عنصري���ة باللغة العبري���ة على منازل 

المواطنين في قرية المغير قرب رام الله بالضفة الغربية المحتّلة.
وأفاد مراس���لنا أن المس���توطنين المتطرفين أعطبوا إطارات خمس س���يارات 
لمواطنين. ويمارس المستوطنون في الضفة الغربية المحتّلة اعتداءات يومية 

بحق المواطنين، مستندين إلى حماية مشّددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

رام الله/ االستقالل:
أدان����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين مواصلة 
س����لطات االحت����الل االس����رائيلي لتغوله����ا 
االس����تيطاني التهويدي في ط����ول وعرض 
األرض الفلس����طينية المحتل����ة عام����ًة، وفي 
األغوار والقدس الش����رقية المحتلة بش����كٍل 

خاص. 
واستنكرت الوزارة في بيان صحفي، ما كشف 
عنه اإلعالم العبري من قرار سلطات االحتالل 
رص���د ماليي���ن الش���واقل لتنفيذ مش���روع 
اس���تيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس 
المحتلة، بمش���اركة جمعيات اس���تيطانية 
تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة 

اإلسرائيلية إلقامة "مركز تراث" مزعوم. 
ورأت الوزارة أن االئتالف اليميني الحاكم في 
إس���رائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل 
مع االنحي���از االمريك���ي األعم���ى لالحتالل 
وسياس���اتها االس���تيطانية كمظلة حماية 
وش���بكة آمان له من الضغ���وط واالنتقادات 
الدولي���ة، وض���وءًا أخض���ر لتنفي���ذ جمي���ع 
مخططاته���ا االس���تيطانية االس���تعمارية 
االحت���الل  حكوم���ة  محمل���ة  التوس���عية، 
المس���ؤولية الكاملة والمباش���رة عن جريمة 

االستيطان المتواصلة.
وحملت الوزارة، اإلدارة األمريكية المسؤولية 
ع���ن تداعي���ات تبنيه���ا األعم���ى لالحتالل 

وسياساته على فرص تحقيق السالم واألمن 
واالستقرار في المنطقة.

 كما حملت المجتمع الدولي المس���ؤولية عن 
صمته إزاء ه���ذا التغول االس���تيطاني غير 
المسبوق، وتقاعس���ه في تحمل مسؤولياته 
تجاه معاناة شعبنا، وإهماله لقرارات الشرعية 
الدولي���ة ذات الصلة والمتراكم���ة في أدراج 

األمم المتحدة منذ عشرات السنين.
وأكد البيان على مواصلة الوزارة التحرك تجاه 
المحكم���ة الجنائية الدولي���ة للبدء بتحقيق 
جدي ف���ي جرائم االحتالل وف���ي مقدمتها 
جريمة االس���تيطان البش���عة، وص���واًل إلى 

مساءلة ومحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين.

االحتالل يبعد 
مقدسيتين عن األقصى 
ويحتجز هويات أخريات

مستوطنون يخطون 
شعارات عنصرية في قرية 

المغير قرب رام الله

غزة/ االستقالل:
اعتبرت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين إقدام بحرية االحتالل اإلسرائيلي على اعتراض 
س���فينة كس���ر الحصار "عودة" المتجهة إلى قطاع غزة واقتيادها إلى ميناء اس���دود بمثابة 
"قرصنة احتاللية جديدة تندرج في سياق اإلرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان اإلسرائيلي".
وحّيت الجبهة في بيان تلقت االستقالل نسخة منه، المتضامنين األجانب الذين 
تحدوا كل التهديدات اإلس���رائيلية ومخاطر الرحلة وأصّروا على القيام بواجبهم 
اإلنساني واألخالقي نصرًة لقطاع غزة؛ من أجل الضغط إلنهاء الحصار اإلسرائيلي 

المفروض عليه منذ نحو 12 عاًما.
وأعربت عن أملها أن يش���ّكل حراك المتضامنين نموذًجا آلخرين ليحذوا حذوهم وخصوًصا 
من أبناء ش���عوبنا العربية، مؤكدة أن الجريمة اإلس���رائيلية الجديدة بحق أس���طول الحرية 
والمتضامنين األجانب تمثل اس���تهانة بالمجتمع الدول���ي وانتهاًكا فاضًحا ومتواصاًل لكل 

القوانين واألعراف الدولية.

الشعبية: اعتداء االحتالل على سفينة 
كسر الحصار قرصنة وإرهاب منظم

�الحتالل يو��شل بناء �مل�شتوطنات  ) �أر�شيف (

غزة/ االستقالل:
اس���تنكر مدير مركز األس���رى للدراسات الدكتور 
رأفت حمدون���ة، امس االثني���ن، التحريض الذي 
يقوم به وزي���ر األمن الداخلي جلع���اد أردان على 
األس���رى من خ���الل المطالبة بالحد من س���اعات 
استخدام األسرى لمياه االستحمام، تحت مبرر غير 

صحيح بإهدار المياه قصدًا من طرفهم.
وقال حمدونة إن هذا التحريض يأتي في س���ياق 
التضييق الممنهج - بال مبرر - على األسرى في كل 
مناحي الحياة، مؤكدًا أن هناك عملية استهداف 
وتنافس غير مس���بوق للش���خصيات والكتل في 
الكنيس���ت اإلسرائيلي في اس���تهداف األسرى، 
وذل���ك بتقدي���م عدد م���ن مقترح���ات القوانين 

العنصرية في فترة زمنية قياسية.
أض���اف حمدونة أن الكنيس���ت اإلس���رائيلي قام 
بمناقش���ة عدد من القوانين التي تمس األس���رى 
الفلس���طينيين ف���ي فترة قياس���ية ومح���دودة، 
كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة اإلعدام 
على األس���رى، ومناقش���ة الكنيس���ت اإلسرائيلي 
القت���راح قانون يقضي بحظر اإلفراج عن األس���رى، 
مقابل جثث الجنود اإلسرائيليين المحتجزين في 
غزة، وقان���ون التغذية القس���رية، ومقترح اقتطاع 
أموال األس���رى من عائدات الضرائب سابقًا وغيرها 

كثير.
وأك���د حمدون���ة أن س���لطات االحت���الل تح���اول 
مصادرة المكانة القانونية لألس���رى والمعتقلين 

الفلس���طينيين من خالل تجاوز قرارات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، ونزع حقوقهم األساس���ية 
واالنسانية التي أكدت عليها االتفاقيات والمواثيق 
الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، 
والتعام���ل معهم كس���جناء يرتكب���ون مخالفات 

قانونية بهدف تشويه نضاالتهم.
وش���دد حمدونة على مكانة األس���رى والمعتقلين 
الفلس���طينيين كطالب حرية، اس���تنادًا لتوصية 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تقضي بوجوب 
تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
اإلنس���ان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على 
حق الش���عوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول 

على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

حمدونة : سلطات االحتالل تحرض على 
األسرى حتى في استخدام المياه

الخارجية: الصمت الدولي على االستيطان جريمة بحد ذاتها

النقب المحتل/ االستقالل:
ألصقت س���لطة التخطيط والبناء االس���رائيلية أوامر هدم على بيوت مؤقتة أقامها أهالي قرية أم الحيران 

مسلوبة االعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، في حارة رقم 12 في حورة.
وأك���دت اللجنة المحلية في أم الحيران في بيان صحفي أمس االثنين، أن س���لطات االحتالل تراجعت عن 
اتفاقها مع أبناء عائلة أبو القيعان، وأن "سلطة تطوير وتوطين البدو" تواصل حملة القمع واالستنزاف التي 

تمارسها ضد أهالي القرية.
وتابعت أن محاوالت الس���لطات لالنس���حاب من االتفاق الذي التزمت به تجاه أهالي أم الحيران أصبح أكثر 

وضوًحا، وذلك بعد إخاللها بكل ما تعهدت به.
وفي هذا الس���ياق، قال عضو اللجنة المحلية في أم الحيران رائد أب���و القيعان في تصريحات صحفية، إن 
"إس���رائيل" لم تلتزم باتفاقها وس���لطة توطين البدو تتهرب وتعاقب أهالي أم الحيران". وينص االتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين األهالي وما تسمى بسلطة توطين البدو، على تعهد بعض األهالي بإخالء القرية 
حتى موعد أقصاه نهاية ش���هر آب/ أغسطس المقبل.  في المقابل تعهدت سلطات االحتالل بعدم هدم 
البيوت المؤقتة التي يشيدها األهالي لحين استصدار تراخيص بناء في الحي 12 في قرية حورة المجاورة.

االحتالل يتراجــع ويــوزع أوامر 
هدم  على منــازل »أم الحيران«
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ويش����ير االقتراح المطروح لمشروع القانون 
إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين الحالي 
والمقدر وفقا لوكالة أون����روا ب� 5.2 ماليين 
الجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات 
لهم، بينما عدد الالجئي����ن الحقيقي وفقا 
لمش����روع القانون ال يتعدى األربعين ألفًا، 
وهو عدد الالجئين الفلس����طينيين الباقين 
على قيد الحياة من الذين هجروا إبان نكبة 

عام 1948.
ويرى مش����روع القان����ون ان ه����ذا هو عدد 
الالجئين الحقيقي بدون أبناء س����الالتهم، 
الذين يعتبرهم القانون مواطنين في البالد 
التي ولدوا فيها، وانه من المفروض أن يتم 
صرف الميزانيات لوكالة "أونروا" اس����تنادا 

إلى هذا المعطى الجديد.
جدير بالذكر أن وكالة "أونروا" تعاني مؤخرًا 
من أزمة مالية خانقة اضطرت بس����ببها إلى 
تس����ريح مئ����ات الموظفي����ن العاملين في 

صفوفها.
وقلص����ت واش����نطن من مس����اهمتها في 

ميزانية "أونروا" بصورة ملحوظة، وانعكس 
ذل����ك على الف����ور على عم����ل الوكالة التي 
بات����ت تعاني أزمة مالية خانقة نظرًا إلى أن 
الواليات المتحدة تعتبر المانح األكبر لهذه 

الوكالة.

مهزلة �سيا�سية
ووص����ف الناش����ط ف����ي ش����ؤون الالجئين 
الفلسطينيين علي هويدي، مشروع القانون 
السياس����ية"،  ب�"المهزلة  الجديد  األمريكي 
معتبرًا إياه محاولة أمريكية جديدة إلنهاء 
الفلس����طينيين وتذويب  الالجئين  قضية 
حقهم في العودة إل����ى أراضيهم المحتلة 

عام 1948.
ل�"االستقالل": "تعمل اإلدارة  وقال هويدي 
األمريكية بموجب رؤية تقوم على أس����اس 
إنهاء كافة القضايا الصعبة أمام أي عملية 
تسوية مثل عملية القدس والالجئين، وقد 
بدأت بإخراج القدس عن طاولة أي محادثات 
تسوية من خالل اعترافها بها عاصمة لدولة 

االحتالل اإلسرائيلي في ديسمبر الماضي، 
والي����وم تح����اول إنه����اء قضي����ة الالجئين 

واإلجهاز عليها تمامًا".
ولفت النظر إلى تجمي����د اإلدارة األمريكية 
125 مليون دوالر من مس����اعدتها السنوية 
لوكالة أونروا، في يناير الماضي، مضيفًا: "أن 
أساس األزمة التي تعاني منها أونروا اليوم 
تعود لخطة أمريكي����ة تهدف لتصفيتها 
وه����ذا ج����زء من مخط����ط أكبر إلنه����اء حق 

العودة«.
وأوضح  هويدي أن اإلدارة األمريكية تعمل 
بما يصب بمصالح »إسرائيل« تمامًا، مشيرًا 
إلى أن العالم يقف عاجزًا أمام التصدي لهذه 
الق����رارات األمريكية الخطيرة، فيما يواصل 
المجتمع الدولي صمته إزاء التجرؤ األمريكي 
واإلسرائيلي على كافة القرارات والقوانين 
الدولية التي تحمي الحقوق الفلس����طينية 
مثل الق����رار األممي 194 ال����ذي نص على 
وجوب عودة الالجئين الفلس����طينيين إلى 

أراضيهم المحتلة عام 1948.

وتابع المتخصص في شؤون الالجئين: "إن 
التصدي لمح����اوالت تذويب أونروا يتطلب 
أكثر من مواقف سياس����ية أو إدانات، نحن 
بحاج����ة لهبة ش����عبية كبيرة ف����ي الداخل 
والخارج إليقاف اإلدارة األمريكية عند حدها، 
وإلس����ماع العالم كلمة الالجئ الفلسطيني، 
وأن يكون مطلبنا هو عودتن����ا إلى أراضينا 
المحتلة التي هاجر آباؤنا وأجدادنا منها عام 

."1948

ا�ستهداف ممنهج
فيما حذر مدير لجنة ش����ؤون الالجئين في 
منظم����ة التحرير الفلس����طينية ياس����ر أبو 
كش����ك، من اتخاذ اإلدارة األمريكية المزيد 
من الخط����وات التي تس����تهدف الالجئين 
الفلسطينيين، وقال: "إن ترامب مصمم على 
ترس����يخ فترة حكمه لتذويب كافة الحقوق 

الفلسطينية".
وأضاف أبو كش����ك ل�"االستقالل": "القانون 
األمريكي الجديد ال يعترف بنسل األجداد 

الذين هاجروا ع����ام 1948، وهذا يأتي بعد 
إثبات فشل النظرية اإلسرائيلية التي تقول 
)الكبار يموتون والصغار ينس����ون( إذ تريد 
هذه اإلدارة األمريكية الجديدة س����ن قانون 
لتحقيق هذه المقولة إجبارًا بعد فشل كي 

الوعي الفلسطيني".
وبّي����ن أن اإلدارة األمريكية تواصل عداءها 
التحرير  ومنظم����ة  الفلس����طينية  للقيادة 
باستهداف الحقوق الفلسطينية من أجل 
إجبار السلطة الفلس����طينية على الخضوع 
والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط 
م����ع القبول بإخراج القدس من أي محادثات 

تسوية مستقبلية.
ولف����ت أبو كش����ك النظر إل����ى أن أي قانون 
يعارض حق العودة س����يكون ضعيفًا أمام 
اإلرادة الفلس����طينية التي تواصل إصرارها 
على تنفي����ذ مطلب حق الع����ودة رغم مرور 
أكث����ر من 70 عامًا على التهجير القس����ري، 
مضيفًا: "ال شيء يمكن أن يذوب هذا الحق 
الفلسطيني، وال أي قانون أو قرار سياسي".

قانون يعترف بـ40 ألف الجئ فقط
الالجئون وحق العودة.. تحت نيران اإلدارة األمريكية!

غزة/ حممود عمر:
بدا وا�سحًا �سيطرة الرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب على الهيئات الأمريكية الر�سمية 
املختلفة، وتوظيفها ل�سن قوانني جديدة �سد 

ال�سعب الفل�سطيني، مبا يوؤدي اإىل عدم اعرتاف 
اأي اإدارة اأمريكية جديدة باحلقوق التي ينا�سل 

الفل�سطينيون لأجل حتقيقها منذ عقود.
وكانت و�سائل اإعالم دولية واإ�سرائيلية، ذكرت 

اأن عددًا من اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
»الكونغر�س« يتجهون ل�سن قانون جديد يعرتف 

فقط بـ40 األف لجئ فل�سطيني بدًل من 5.2 
ماليني  . وبادر ال�سيناتور داغ لمبوران اإىل 

ح�سد ع�سرة اأع�ساء اآخرين يف جمل�س ال�سيوخ 
للتقدم مب�سروع قانون جديد، يتعلق بامل�ساعدات 

المريكية لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني »اونروا«، بحيث يتم اعتماد عدد 

جديد لالجئني الفل�سطينيني الذين تتولهم 
الوكالة، وعليه �سيتم حتديد امل�ساعدة املالية وفقا 

لعدد هوؤلء الالجئني املعرتف بهم ر�سميًا.

وأوض���ح أن حركته ال يمكن له���ا أن تعترض فقط، بل 
تسعى إلزالة كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة 
الوطني���ة عبر قنوات الحوار الرس���مية، مطلبًا وس���ائل 
اإلعالم بتحري الدقة من المصادر الرس���مية قبل نشر 
البلبلة في الش���ارع الفلس���طيني ال���ذي يتطوق لرؤية 

مصالحة حقيقية وجادة. 
وكان���ت صحيف���ة "العرب���ي الجديد" كش���فت أربعة 
اعتراض���ات من قبل حركة فتح عل���ى الورقة المصرية 
وتمثلت تل���ك االعتراضات في تمكي���ن الحكومة من 
قطاع غزة، وكذلك توفيق أوض���اع الموظفين بالقطاع، 
فيما يتمثل االعتراض االخر في سالح الفصائل، فيما 
يكمن االعت���راض الرابع في وض���ع المعابر وتحصيل 

الجباية.
ولفت الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، إلى أن األجواء 
التي تس���ير في العاصمة المصرية إيجابية ومشجعة 
للغاية، مؤكًدا أن األيام المقبلة قد تشهد انفراجه كبيرة 
وهامة في ملف المصالح���ة، خاصة بالجهود المكثفة 

التي تبذلها جمهورية مصر العربية بهذا الملف.
وفي ذات الس���ياق، توقعت مصادر فلسطينية رفيعة 
المس���توى، عق���د لقاء ثالث���ي يجمع حركت���ي "فتح" 
و"حماس" برئاس���ة المخابرات المصرية، كأول لقاء بعد 

توقيع االتفاق األخير أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب المصادر التي صرحت ل�"االستقالل"، بان مصر 
متمس���كة تماًما بالورقة التي قدمته���ا بهذا الملف، 
وس���تحاول إيجاد حل���ول ونقاط مش���تركة بين "فتح" 
و"حماس" لتطبيقها على األرض ضمن الجدول الزمني 

المخطط له.
وصباح أمس االثنين، غادر وفد من حركة "حماس" قطاع 
غ���زة إلى جمهورية مصر العربية، عبر معبر رفح جنوبي 
القطاع، وضم الوفد عضوي المكتب السياس���ي خليل 

الحية وروحي مشتهى.
وقالت الحركة في بيان لها، "إنه وبدعوة من مصر يصل 
)اإلثنين( القاهرة وفد من المكتب السياس���ي للحركة 
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، 

وعضوي���ة موس���ى أبو م���رزوق وخليل الحي���ة وروحي 
مش���تهى وعزت الرشق وحس���ام بدران للتشاور حول 

التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.
وكانت حركة فت���ح قد أعلنت األحد مغادرة وفد قيادي 
منه���ا يضم أعض���اء اللجن���ة المركزية ع���زام األحمد 
وحسين الشيخ وروحي فتوح ورئيس المخابرات العامة 

الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى القاهرة.
وأضاف���ت أن الوف���د يحم���ل رؤي���ة الحرك���ة لتحقيق 

المصالحة.
وكانت "حم���اس" قد أعلنت مؤخ���را إن رئيس مكتبها 
السياسي إسماعيل هنية، ابلغ رئيس المخابرات العامة 
المصرية اللواء عب���اس كامل موافقة حركته على رؤية 

مصرية لتحقيق المصالحة.
والحق���ا توجه كامل إلى واش���نطن حي���ث التقى كبير 
مستش���اري الرئيس األمريكي جاريد كوشنر ومبعوث 
الرئي���س األمريك���ي لالتفاقي���ات الدولية جيس���ون 

غرينبالت.

 لقاء سيجمع فتح وحماس بالقاهرة

أبو سيف لـ »االستقالل«: أجواء القاهرة إيجابية
 للغاية وال اعتراضات  لـ »فتح« على الورقة المصرية 

غزة / نادر ال�سفدي:
نفى الناطق الر�سمي با�سم حركة "فتح"، عاطف اأبو 

�سيف، كافة الأنباء التي تتداولها و�سائل الإعالم 
املحلية والعربية حول العرتا�سات التي قدمتها 

حركته للمخابرات امل�سرية فيما يتعلق بورقة 
امل�ساحلة اجلديدة مع حركة "حما�س".

واأكد اأبو �سيف، يف ت�سريح خا�س لـ"ال�ستقالل"، اأن 
حركته حتى اللحظة مل تقدم اأي اعرتا�سات على 

الورقة امل�سرية اجلديدة، ولقاء رئي�س وفد احلركة 
يف القاهرة عزام الأحمد، �سيناق�س كل بنود الورقة 

مع م�سوؤول جهاز املخابرات اللواء عبا�س كامل.
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ويش����ير االقتراح المطروح لمشروع القانون 
إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين الحالي 
والمقدر وفقا لوكالة أون����روا ب� 5.2 ماليين 
الجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات 
لهم، بينما عدد الالجئي����ن الحقيقي وفقا 
لمش����روع القانون ال يتعدى األربعين ألفًا، 
وهو عدد الالجئين الفلس����طينيين الباقين 
على قيد الحياة من الذين هجروا إبان نكبة 

عام 1948.
ويرى مش����روع القان����ون ان ه����ذا هو عدد 
الالجئين الحقيقي بدون أبناء س����الالتهم، 
الذين يعتبرهم القانون مواطنين في البالد 
التي ولدوا فيها، وانه من المفروض أن يتم 
صرف الميزانيات لوكالة "أونروا" اس����تنادا 

إلى هذا المعطى الجديد.
جدير بالذكر أن وكالة "أونروا" تعاني مؤخرًا 
من أزمة مالية خانقة اضطرت بس����ببها إلى 
تس����ريح مئ����ات الموظفي����ن العاملين في 

صفوفها.
وقلص����ت واش����نطن من مس����اهمتها في 

ميزانية "أونروا" بصورة ملحوظة، وانعكس 
ذل����ك على الف����ور على عم����ل الوكالة التي 
بات����ت تعاني أزمة مالية خانقة نظرًا إلى أن 
الواليات المتحدة تعتبر المانح األكبر لهذه 

الوكالة.

مهزلة �سيا�سية
ووص����ف الناش����ط ف����ي ش����ؤون الالجئين 
الفلسطينيين علي هويدي، مشروع القانون 
السياس����ية"،  ب�"المهزلة  الجديد  األمريكي 
معتبرًا إياه محاولة أمريكية جديدة إلنهاء 
الفلس����طينيين وتذويب  الالجئين  قضية 
حقهم في العودة إل����ى أراضيهم المحتلة 

عام 1948.
ل�"االستقالل": "تعمل اإلدارة  وقال هويدي 
األمريكية بموجب رؤية تقوم على أس����اس 
إنهاء كافة القضايا الصعبة أمام أي عملية 
تسوية مثل عملية القدس والالجئين، وقد 
بدأت بإخراج القدس عن طاولة أي محادثات 
تسوية من خالل اعترافها بها عاصمة لدولة 

االحتالل اإلسرائيلي في ديسمبر الماضي، 
والي����وم تح����اول إنه����اء قضي����ة الالجئين 

واإلجهاز عليها تمامًا".
ولفت النظر إلى تجمي����د اإلدارة األمريكية 
125 مليون دوالر من مس����اعدتها السنوية 
لوكالة أونروا، في يناير الماضي، مضيفًا: "أن 
أساس األزمة التي تعاني منها أونروا اليوم 
تعود لخطة أمريكي����ة تهدف لتصفيتها 
وه����ذا ج����زء من مخط����ط أكبر إلنه����اء حق 

العودة«.
وأوضح  هويدي أن اإلدارة األمريكية تعمل 
بما يصب بمصالح »إسرائيل« تمامًا، مشيرًا 
إلى أن العالم يقف عاجزًا أمام التصدي لهذه 
الق����رارات األمريكية الخطيرة، فيما يواصل 
المجتمع الدولي صمته إزاء التجرؤ األمريكي 
واإلسرائيلي على كافة القرارات والقوانين 
الدولية التي تحمي الحقوق الفلس����طينية 
مثل الق����رار األممي 194 ال����ذي نص على 
وجوب عودة الالجئين الفلس����طينيين إلى 

أراضيهم المحتلة عام 1948.

وتابع المتخصص في شؤون الالجئين: "إن 
التصدي لمح����اوالت تذويب أونروا يتطلب 
أكثر من مواقف سياس����ية أو إدانات، نحن 
بحاج����ة لهبة ش����عبية كبيرة ف����ي الداخل 
والخارج إليقاف اإلدارة األمريكية عند حدها، 
وإلس����ماع العالم كلمة الالجئ الفلسطيني، 
وأن يكون مطلبنا هو عودتن����ا إلى أراضينا 
المحتلة التي هاجر آباؤنا وأجدادنا منها عام 

."1948

ا�ستهداف ممنهج
فيما حذر مدير لجنة ش����ؤون الالجئين في 
منظم����ة التحرير الفلس����طينية ياس����ر أبو 
كش����ك، من اتخاذ اإلدارة األمريكية المزيد 
من الخط����وات التي تس����تهدف الالجئين 
الفلسطينيين، وقال: "إن ترامب مصمم على 
ترس����يخ فترة حكمه لتذويب كافة الحقوق 

الفلسطينية".
وأضاف أبو كش����ك ل�"االستقالل": "القانون 
األمريكي الجديد ال يعترف بنسل األجداد 

الذين هاجروا ع����ام 1948، وهذا يأتي بعد 
إثبات فشل النظرية اإلسرائيلية التي تقول 
)الكبار يموتون والصغار ينس����ون( إذ تريد 
هذه اإلدارة األمريكية الجديدة س����ن قانون 
لتحقيق هذه المقولة إجبارًا بعد فشل كي 

الوعي الفلسطيني".
وبّي����ن أن اإلدارة األمريكية تواصل عداءها 
التحرير  ومنظم����ة  الفلس����طينية  للقيادة 
باستهداف الحقوق الفلسطينية من أجل 
إجبار السلطة الفلس����طينية على الخضوع 
والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط 
م����ع القبول بإخراج القدس من أي محادثات 

تسوية مستقبلية.
ولف����ت أبو كش����ك النظر إل����ى أن أي قانون 
يعارض حق العودة س����يكون ضعيفًا أمام 
اإلرادة الفلس����طينية التي تواصل إصرارها 
على تنفي����ذ مطلب حق الع����ودة رغم مرور 
أكث����ر من 70 عامًا على التهجير القس����ري، 
مضيفًا: "ال شيء يمكن أن يذوب هذا الحق 
الفلسطيني، وال أي قانون أو قرار سياسي".

قانون يعترف بـ40 ألف الجئ فقط
الالجئون وحق العودة.. تحت نيران اإلدارة األمريكية!

غزة/ حممود عمر:
بدا وا�سحًا �سيطرة الرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب على الهيئات الأمريكية الر�سمية 
املختلفة، وتوظيفها ل�سن قوانني جديدة �سد 

ال�سعب الفل�سطيني، مبا يوؤدي اإىل عدم اعرتاف 
اأي اإدارة اأمريكية جديدة باحلقوق التي ينا�سل 

الفل�سطينيون لأجل حتقيقها منذ عقود.
وكانت و�سائل اإعالم دولية واإ�سرائيلية، ذكرت 

اأن عددًا من اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
»الكونغر�س« يتجهون ل�سن قانون جديد يعرتف 

فقط بـ40 األف لجئ فل�سطيني بدًل من 5.2 
ماليني  . وبادر ال�سيناتور داغ لمبوران اإىل 

ح�سد ع�سرة اأع�ساء اآخرين يف جمل�س ال�سيوخ 
للتقدم مب�سروع قانون جديد، يتعلق بامل�ساعدات 

المريكية لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني »اونروا«، بحيث يتم اعتماد عدد 

جديد لالجئني الفل�سطينيني الذين تتولهم 
الوكالة، وعليه �سيتم حتديد امل�ساعدة املالية وفقا 

لعدد هوؤلء الالجئني املعرتف بهم ر�سميًا.

وأوض���ح أن حركته ال يمكن له���ا أن تعترض فقط، بل 
تسعى إلزالة كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة 
الوطني���ة عبر قنوات الحوار الرس���مية، مطلبًا وس���ائل 
اإلعالم بتحري الدقة من المصادر الرس���مية قبل نشر 
البلبلة في الش���ارع الفلس���طيني ال���ذي يتطوق لرؤية 

مصالحة حقيقية وجادة. 
وكان���ت صحيف���ة "العرب���ي الجديد" كش���فت أربعة 
اعتراض���ات من قبل حركة فتح عل���ى الورقة المصرية 
وتمثلت تل���ك االعتراضات في تمكي���ن الحكومة من 
قطاع غزة، وكذلك توفيق أوض���اع الموظفين بالقطاع، 
فيما يتمثل االعتراض االخر في سالح الفصائل، فيما 
يكمن االعت���راض الرابع في وض���ع المعابر وتحصيل 

الجباية.
ولفت الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، إلى أن األجواء 
التي تس���ير في العاصمة المصرية إيجابية ومشجعة 
للغاية، مؤكًدا أن األيام المقبلة قد تشهد انفراجه كبيرة 
وهامة في ملف المصالح���ة، خاصة بالجهود المكثفة 

التي تبذلها جمهورية مصر العربية بهذا الملف.
وفي ذات الس���ياق، توقعت مصادر فلسطينية رفيعة 
المس���توى، عق���د لقاء ثالث���ي يجمع حركت���ي "فتح" 
و"حماس" برئاس���ة المخابرات المصرية، كأول لقاء بعد 

توقيع االتفاق األخير أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب المصادر التي صرحت ل�"االستقالل"، بان مصر 
متمس���كة تماًما بالورقة التي قدمته���ا بهذا الملف، 
وس���تحاول إيجاد حل���ول ونقاط مش���تركة بين "فتح" 
و"حماس" لتطبيقها على األرض ضمن الجدول الزمني 

المخطط له.
وصباح أمس االثنين، غادر وفد من حركة "حماس" قطاع 
غ���زة إلى جمهورية مصر العربية، عبر معبر رفح جنوبي 
القطاع، وضم الوفد عضوي المكتب السياس���ي خليل 

الحية وروحي مشتهى.
وقالت الحركة في بيان لها، "إنه وبدعوة من مصر يصل 
)اإلثنين( القاهرة وفد من المكتب السياس���ي للحركة 
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، 

وعضوي���ة موس���ى أبو م���رزوق وخليل الحي���ة وروحي 
مش���تهى وعزت الرشق وحس���ام بدران للتشاور حول 

التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.
وكانت حركة فت���ح قد أعلنت األحد مغادرة وفد قيادي 
منه���ا يضم أعض���اء اللجن���ة المركزية ع���زام األحمد 
وحسين الشيخ وروحي فتوح ورئيس المخابرات العامة 

الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى القاهرة.
وأضاف���ت أن الوف���د يحم���ل رؤي���ة الحرك���ة لتحقيق 

المصالحة.
وكانت "حم���اس" قد أعلنت مؤخ���را إن رئيس مكتبها 
السياسي إسماعيل هنية، ابلغ رئيس المخابرات العامة 
المصرية اللواء عب���اس كامل موافقة حركته على رؤية 

مصرية لتحقيق المصالحة.
والحق���ا توجه كامل إلى واش���نطن حي���ث التقى كبير 
مستش���اري الرئيس األمريكي جاريد كوشنر ومبعوث 
الرئي���س األمريك���ي لالتفاقي���ات الدولية جيس���ون 

غرينبالت.

 لقاء سيجمع فتح وحماس بالقاهرة

أبو سيف لـ »االستقالل«: أجواء القاهرة إيجابية
 للغاية وال اعتراضات  لـ »فتح« على الورقة المصرية 

غزة / نادر ال�سفدي:
نفى الناطق الر�سمي با�سم حركة "فتح"، عاطف اأبو 

�سيف، كافة الأنباء التي تتداولها و�سائل الإعالم 
املحلية والعربية حول العرتا�سات التي قدمتها 

حركته للمخابرات امل�سرية فيما يتعلق بورقة 
امل�ساحلة اجلديدة مع حركة "حما�س".

واأكد اأبو �سيف، يف ت�سريح خا�س لـ"ال�ستقالل"، اأن 
حركته حتى اللحظة مل تقدم اأي اعرتا�سات على 

الورقة امل�سرية اجلديدة، ولقاء رئي�س وفد احلركة 
يف القاهرة عزام الأحمد، �سيناق�س كل بنود الورقة 

مع م�سوؤول جهاز املخابرات اللواء عبا�س كامل.
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  دولة فل�سطني 
 وزارة احلكم املحلي

بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم و البناء ببلدية النصر

تعلن اللجنة المحلية لبلدية النصر للمالكين و المتصرفين  في ارض 
القسيمة رقم )96 ارض سبع( من 

القطعة رقم)1 ارض سبع( انه تقدم لها المواطن / مهند وليد ابراهيم 
ابو شنب و اخوانه بطلب الحصول

على اذن بناء وطلب بدل خدمات على جزء من االرض و البالغة مساحتها 
200 متر مربع و الواقعة على

 ش���ارع رقم1 و المعروف بشارع غس���ان كنفاني وذلك حسب الطلب 
والمخططات الهندسية المودعة لدى

 البلدي���ة و عليه فمن له حق االعتراض على منح المذكور بدل خدمات 
واذن بناء على تلك االرض المحددة

اعاله ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء س���اعات الدوام الرسمي وذلك 
خالل 15 يوما من تاريخ االعالن ولن 

يلتفت ألي اعتراض  يقدم بعد ذلك.

 رئي�س البلدية و رئي�س اللجنة املحلية
حممد عا�سور         

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزيرة التنمية الُدولي���ة الكندية ماري كلود بيبو، إن 
بالده���ا قدمت دعًم���ا مالًيا قدره 50 ملي���ون دوالر لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين 
األكث���ر فقًرا وضعًفا في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة. جاء 
ذلك في بيان صادر ع���ن الوزيرة بعد الزيارة التي أجرتها 

لألراضي لفلسطين مؤخًرا.
وأوضح البيان أن هذا الدعم يشمل مبادرات إنسانية عدة 
تهدف لالس���تجابة لالحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا، 
كما يهدف لزيادة الفرص االقتصادية للفلس���طينيين؛ 
ال س���يما النس���اء والش���باب من خالل دع���م تمكينهم 
االقتصادي وزيادة األعمال والتوظيف. وبحس���ب المصدر 
ذاته "سيس���اعد الدعم على تخفيف المعاناة، وبناء قدرة 
الفلس���طينيين على التكيف مع آثار األزمة طويلة األجل، 
كما يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

النساء والفتيات".

كندا تقدم 50 مليون دوالر 
لدعم الفلسطينيين األشد 

فقرًا بالضفة وغزة

وتعتقل  األجه���زة األمنية بمدينة نابلس 
بالضفة الغربي���ة إبراهيم المصري منذ 11 
يوما ، وكذلك الصحفي حذيفة أبو جاموس 
المعتق���ل لدى جه���از المخاب���رات في رام 
الله منذ س���تة أيام ، وقب���ل يومين أفرجت 
عن الصحفي إياد الرفاعي بعد اس���تدعائه 
للمقابلة واعتقاله من قبل جهاز المخابرات 

في مدينة رام الله . 
ونظم العشرات من المتظاهرين السلميين 
من���ذ انطالق ح���راك " ارفع���وا العقوبات " 
عن غ���زة قبل نح���و ش���هرين ، العديد من 
التظاهرات بمدين���ة رام الله ، رددوا خاللها 
ش���عارات داعم���ة للقط���اع ، ومطالبة برفع 
الس���لطة العقوبات المفروضة عليه ، فكان 
مصيره���م االعتقال بعد االعت���داء عليهم 

وقمع تظاهراتهم بشكل عنيف .  
ومنذ أكثر من عام تفرض السلطة إجراءات 
عقابي���ة عل���ى قطاع غ���زة ، ش���ملت فرض 
خصومات على رواتب موظفيها العموميين 
بنسبة تراوحت ما بين 30 – 60%، وتقليص 
حاد في تغطية التحويالت الطبية الخارجية 
لمرضى غزة ، وتقليص توريد قيمة فاتورة 
الوق���ود لمحط���ة توليد الكهرب���اء وفاتورة 
للجهات  الكهربائ���ي  التي���ار  اس���تهالك 

األخرى.

موا�سلة الطريق 
أغصان البرغوثي احدى المشاركات بحملة " 
ارفعوا العقوبات عن غزة " بالضفة المحتلة 
أكدت أن حمالت االعتقال والقمع والتهديد 
بالقتل من قب���ل أجهزة أمن الس���لطة في 
رام الله  بحق المتظاهرين الس���لميين ، لن 
تمنعهم م���ن النزول إلى الش���ارع ومطالبة 
السلطة برفع العقوبات كاملة وبشكل فوري 

عن قطاع غزة. 
وش���ددت البرغوثي ل�"االس���تقالل" على أن 

تعرض عدد كبير من المتظاهرين لحمالت 
تش���ويه وتحريض من قبل مس���ئولين في 
السلطة الفلس���طينية ، كاتهامهم بأنهم 
أصح���اب أجندات خارجي���ة ، يهدف إلثاره 
الرعب والخوف ف���ي قلوبهم، الفتة إلى أنه 
على الرغم من ذلك ، إال أن أعداد المشاركين 
في التظاهرات ومن يدعمون الحملة يزداد 

يوما بعد اآلخر. 
وأش���ارت  إلى تع���رض إي���اد الرفاعي قبل 
اعتقاله للتهديد بالقتل والمس���اس بحياة 
أفراد عائلته ، وغيره العديد من المتظاهرين 
من تع���رض لذات التهدي���د ، لثنيهم عن 

المش���اركة بالحمل���ة ودع���م مطالبها ، في 
محاولة ته���دف لتكميم االف���واه لكل من 

ينطق ضد السلطة  . 
وأوضح���ت أن المتظاهرين لديهم العديد 
من الخطوات االحتجاجية الس���لمية ، التي 
س���يعلنون عنها عبر صفحته���م الخاصة 
عبر مواق���ع التواصل االجتماع���ي " ارفعوا 
العقوبات " ما لم تستجيب السلطة وتتراجع 

عن العقوبات ضد غزة.
وأكدت على أن المتظاهرين ازدادوا تمسكا 
بمطالبه���م وكذلك زاد عدده���م بالحراك ، 
بعد أن طالت العقوبات ش���ريحة كبيرة من 

أس���رى غزة ، الذين ضحوا بسنوات عمرهم 
في السجون اإلسرائيلية ، وما زالوا يكتوون 
بعذابات الس���جان،  مش���ددة عل���ى أن من 
يفرض العقوبات ش���ريك االحتالل بحصار 

غزة .
وقال����ت : " إنه من المعيب أن يعلن األس����رى 
عن اضرابه����م المفتوح عن الطعام بعد فرض 
السلطة عقوبات ضدهم ، في الوقت الذي كانوا 
يش����اركون فيه بإضراب ضد االعتقال اإلداري 

الذي يفرضه االحتالل على زمالئهم " .   
وأضاف���ت : " م���ن يفرض العقوب���ات على 
األس���رى والمواطني���ن بغ���زة متواطئ  مع 

االحتالل اإلس���رائيلي "، معتب���رة أن القمع 
الذي مورس بحق المتظاهرين واس���تخدام 
السحل والضرب وقنابل الصوت ، ال يختلف 
عن القمع الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي 

ضد من يقاوم من أجل انتزاع حقه . 

جرمية باطلة
بدوره ، وصف عضو لجن���ة الحريات العامة 
الفلسطينية  الش���خصيات  ومنسق تجمع 
المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف 
االعتق���االت والقمع الذي تق���وم به أجهزة 
الس���لطة ضد متظاه���ري حمل���ة " ارفعوا 
العقوبات " بجريمة باطل���ة ، تخالف ما جاء 

بمواد القانون الفلسطيني .
وأشار عساف ل�"االس���تقالل " إلى أن المادة 
27 م���ن القانون الفلس���طيني نصت على 
الس���ماح ألي فلس���طيني بالقيام بالتجمع 
السلمي للمطالبة بحقوقه ، بما يضمن عدم 
حدوث اعتداء على  األشخاص والممتلكات 
، الفتا إلى أن ما تقوم به السلطة من اعتداء 
عل���ى المتظاهرين ومخالفة م���واد القانون 
لي���س جديدًا عليها ، إذ قام���ت بذات األمر 

عدة مرات . 
وأوضح أن الح���راك والتظاهرات التي تنفذ 
بالضفة ض���د العقوبات المفروضة على غزة 
، ه���ي حاجة وطنية وقانونية و إنس���انية ، 
من عشرات المواطنين الذين يملكون حسًا 
أخالقي���ًا وإنس���انيًا و اجتماعي���ًا ،  دفعهم 
للتظاهر ضد الظلم والقهر الذي يتعرض له 

أبناء شعبهم في غزة . 
المتظاهري���ن  أن  عل���ى  وش���دد عس���اف 
الس���لميين أصح���اب الح���س الوطن���ي ، 
يرفض���ون أن تقس���م الضفة لفت���ح وغزة 
لحم���اس ، وكذل���ك يقاتلون م���ن أجل منع 
تنفيذ المؤامرات واألجندات الخارجية التي 

تحاك لتجزئة الوطن وتقسيمه.

السلطة تسعى إلجهاضه 

 »ارفعوا العقوبات عن غزة«.. صوت يعلو رغم القمع  
غزة / �سماح املبحوح :

توا�سل االجهزة االمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية 
مبختل��ف مدن ال�س��فة املحتلة ، �س��ن حملة وا�س��عة من 
االعتق��ال واال�س��تدعاء للمتظاهرين بح��راك "ارفعوا 
العقوبات عن غزة! " ، باالإ�س��افة اإىل ممار�س��ة اأ�س��لوب 

القمع وال�س��رب وال�س��حل الذي ت�س��تخدمه �س��دهم يف 
التظاهرات ال�سلمية ، وحمالت التهديد بالقتل وامل�سا�س 
بحياة عائالتهم، ما دفع املتظاهرين للتم�سك مبطالبهم 
واال�س��تمرار يف خطواتهم االحتجاجي��ة. ورغم القوة 
التي ت�س��تخدمها ال�س��لطة �س��د  امل�س��اركني يف احلراك 

اىل اأنه يوا�س��ل طريقه يف مدن واأحياء ال�سفة املحتلة 
منذ عدة اأ�س��ابيع، يف مواجه��ة اآلة القمع التي تنتهجها 
ال�س��لطة جتاه الن�سطاء واملنظمني ،  يف حماولة لثنيهم 
ع��ن اي�س��ال ل�س��وتهم لل�س��لطة الإنه��اء اإجراءاتها على 

قطاع غزة املحا�سر.

تظاهرة يف رام اهلل للمطالبة برفع العقوبات عن غزة  

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي

االإدارة العامة الأمالك احلكومة 

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة السيد / عماد 
منصور أحمد حالوة ويحمل هوية رقم / 905264354 لنقل ملكية 
ما مساحته )208م2( تقريبًا المقس���م )298( القسيمة )298( من 
القطعة )976( القرعة الخامسة من اسم / سيادة الحاكم العام إلى 
اس���م السيد / عماد منصور أحمد حالوة، والتي آلت إليه بالشراء من 
الس���يد / منصور أحمد إبراهيم حالوة والتي آلت إليه بالش���راء من 
الس���يد / إبراهيم العبد إبراهيم الشيخ أحمد المتعاقد مع الحاكم 

العام المصري في حينه.
فمن له اعتراض في هذا الش���أن التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل م���دة أقصاها 15 يوم من 
تاريخ هذا اإلعالن ، وإال س���يتم الس���ير في إج���راءات المعاملة ونقل 

الملكية حسب األصول.
التاريخ : 2018/7/30م

موفق حممد علوان
مدير عام اأمالك احلكومة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

إعالم حكم غيابي
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إلي المدعى عليه /محمد خليل عبد الله  أبو شوارب من ياسور  وسكان 
المغازي  س���ابقا الموجود حاليا في دولة تركيا ومجهول محل االقامة 
فيه���ا اآلن لقد تم الحكم عليك من قبل ه���ذه المحكمة في القضية 
أس���اس 2018/310م وموضوعه���ا عف���ش بي���ت وق���دره ثالثة آالف 
وس���بعمائة دينار أردني وفي القضية أساس 2018/309 وموضوعها 
مهر مؤجل وقدره ثالثة آالف وس���بعمائة دين���ار أردني وفي القضية 
أساس 2018/275 وموضوعها نفقة اوالد وقدرها ثالثون دينارًا أردنيًا 
ل���كل واحد من اوالدك الصغ���ار جنان وخليل وميس���رة وفي القضية 
أس���اس 2018/276 وموضوعه���ا أجرة حضانة ورضاع وقدرها عش���رة 
دنانير أردنية أجرة حضانة لكل واحد من الصغار جنان وخليل وميسرة 
وخمس���ة دنانير أردنية أجرة رضاع للصغير ميسرة وذلك في القضايا 
المرفوعة ضدك من قبل المدعية ش���يماء مج���دي أحمد الحمارنة من 
زرنوقا وس���كان المغازي  لذلك صار تبليغك حس���ب االصول وحرر في  

30/ 7/ 2018م 

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ /امين خمي�س حماد 

وأنه���ت "أونروا" قبل أي���ام عمل نحو ألف 
موظف من موظفي ما ُيعرف ببند "الطوارئ" 
لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع 

عمل" وصوالاً لإلضراب الشامل.
وكان منس���ق األم���م المتحدة للش���ؤون 
اإلنسانية في فلس���طين المحتلة جيمي 
ماكغولدريك ق���ال إنه من الواضح أن أزمة 
الوضع اإلنساني في غزة سياسية تحتاج 
���ا أن "أونروا" قد  إلى حل سياس���ي، مرجحاً
ال تفت���ح مدارس���ها في موعده���ا نهاية 

أغسطس المقبل.
وتقول الوكالة األممية إنها تعاني من أزمة 
مالية خانقة جراء تجميد واش���نطن 300 
مليون دوالر من أصل مس���اعدتها البالغة 

365 مليون دوالر.
وتش���ير األمم المتح���دة إل���ى أن "أونروا" 
تحت���اج 217 ملي���ون دوالر، مح���ذرة م���ن 
احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها 
بش���كل حاد، والتي تتضمن مس���اعدات 

غذائية ودوائية.

خطوات ت�سعيدية
وه���ددت نائب رئيس اتح���اد الموظفين 
العرب في وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلس���طينيين "اون���روا" آم���ال البطش، 
بتصعي���د خطواته���م االحتجاجية خالل 
األيام القليل���ة القادمة, رفض���ًا للقرارات 
القاضية بتقلي���ص الخدمات وانهاء عمل 
عدد من الموظفين، الفتة إلى أن الخطوات 
س���تنفذ بعد مضي 21يوم���ًا وهي المدة 
القانوني���ة التي منحها االتح���اد لألونروا 

للتراجع عن قراراتها. 
وقالت البطش ل�"االس���تقالل":" إن االتحاد 
أعطى إدارة الوكالة مهلة 21 يومًا للتراجع 
ع���ن قرارها بفص���ل ألف م���ن موظفيها 
بغزة يعمل���ون تحت بند الط���وارئ، وفي 
حال انتهت المدة دون اس���تجابة  الوكالة 
س���تكون هناك سلس���لة م���ن الخطوات 
مفتوح  بإض���راب  متمثلة  التصعيدي���ة، 
عن العمل بمش���اركة 13ألف موظف، كما 
س���ينظمون اعتصامًا مفتوحًا مع أسرهم، 

وإضرابًا مفتوحًا عن الطعام". 
وأوضح���ت أن االتح���اد يدع���م ويس���اند 
الموظفي���ن في اعتصامه���م داخل مبني 
الوكالة الرئيس���ي بغزة،  وسيس���تمر في 
كافة الفعاليات واألعمال النقابية السلمية 
التي من ش���أنها حل األزمة والضغط على 
الوكالة للتراجع عن قراراتها األخيرة بشأن 

الموظفين، مشيرة إلى أن الموظفين نفذوا 
باألم���س اضراب���ًا عن العمل لمدة س���اعة 
في كافة مناطق عملي���ات "اونروا" دعا له 

المؤتمر العام لالتحادات. 
وأك���دت أن إدارة الوكال���ة رفض���ت كافة 
الحل���ول العقالنية التي قدمه���ا االتحاد 
لحل األزم���ة، ونف���ذت قراراتها بتقليص 
الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، 
وقامت بفصل 1000موظف دون االلتفات 
التي يعيشونها  المأس���اوية  ألوضاعهم 
في القطاع، معتبرةاً قرار فصل الموظفين 
الحلقة االولى لالستغناء عن المزيد منهم 

الفترة القادمة.
وبينت أن كافة موظفي "اونروا" يعيشون 
حالة من القلق والخوف على مس���تقبلهم 
الوظيفي، خاصة بعدما قامت إدارة الوكالة 
بتقليص خدمات برنامج الدعم النفس���ي 
لألطفال ل�50% حتى نهاية العام ، إضافةاً 
إل���ى 22ألف معل���م مهدد مس���تقبلهم 
الوظيفي اذا ما قام المفوض العام بتأجيل 

العام الدراسي.  

ت�ساعد م�سرية العودة
وب����دوره، ي����رى عضو الهيئ����ة الوطنية 

العليا لمس����يرة العودة وكسر الحصار، 
خضر حبيب، أن  تقلي����ص وكالة غوث 
وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين " 
أون����روا" خدماته����ا المقدم����ة لالجئين 
ف����ي قطاع غ����زة، وقراراته����ا بخصوص 
الموظفي����ن لديها، ي����ؤدي إلى تصاعد 
الفعالي����ات المطالبة بع����ودة الالجئين 
الى أراضيهم التي هجروا منها قس����رًا 
عام 1948م، ال سيما بعد أن وصل األمر 
إلى حد تنفيذ "صفقة القرن" لتصفية 

القضية الفلسطينية .
قال حبيب ل�"االس����تقالل":" إن مس����يرة 
العودة انطلقت من����ذ البداية للمطالبة 
بح����ق الالجئي����ن بالع����ودة، واليوم مع 
تنفيذ الوكال����ة قراراتها المجحفة بحق 
الالجئين س����واء تقلي����ص الخدمات أو 
فصل الموظفين، سيدفع أعدادًا كبيرة 
العودة ليؤكدوا  المواطنين لميدان  من 
أنه����م مازال����وا مصرين عل����ى حقهم 
بالعودة، وس����يظل هذا الح����ق مرفوعا 
إل����ى أن تعود أراضيه����م المحتلة، رغم 

المحاوالت االمريكية بإسقاط اونروا". 
وأوضح أن إج����راءات الوكالة تدلل على 
نواي����ا اإلدارة األمريكي����ة تجاه تصفية 

القضية الفلس����طينية من خالل إنهاء 
عمل الوكالة وقطع المس����اعدات عنها، 
وهذا له تداعيات خطي����رة، ألن الوكالة 
ُأنِش����ئت لخدم����ة الالجئي����ن إلى حين 

عودتهم إلى ديارهم. 
وأكد أن الهيئة العليا ميس����رة العودة 
وكس����ر الحصار لن تس����مح ولن تقبل 
المساس بحقوق أي موظف أو اتخاذ إدارة 
"أونروا" أي إجراءات من ش����أنها التأثير 
عل����ى أوضاع الالجئين الفلس����طينيين 
تحت مب����رر األزمة المالي����ة، داعيًا كافة 
مؤسس����ات  في  العاملين  الموظفي����ن 
الوكال����ة وجموع الش����عب ف����ي القطاع 
للمش����اركة ف����ي الوقف����ة االحتجاجية 
التي ستنظمها صباح اليوم أمام المقر 
الرئيس����ي ل�"أونروا"، رفضًا لسياساتها 

الظالمة. 
 ولفت عض����و الهيئة الوطني����ة العليا 
لمس����يرات العودة وكس����ر الحصار إلى 
أن مس����يرة العودة لن تقف فقط بوجه 
االحتالل اإلس����رائيلي، بل أمام الوكالة 
األممية نفسها، إلجبارها على التوقف 
إل����ى تصفية  عن إجراءاته����ا الهادفة 

القضية الفلسطينية.

استمرار تقليصات »أونروا«.. يدق أبواب التصعيد! 

غزة/ دعاء احلطاب: 
 مل تقت�سر ردود الفعل الغا�سبة واخلطوات 

الت�سعيدية �سد قرار اإدارة وكالة غوث 
وت�سغيل الالجئني )اأونروا( بف�سل عدد  من 

موظفيها، وتقلي�س خدماتها املقدمة لالجئني 
الفل�سطينيني، على احتاد املوظفني يف "اأونروا" 

فقط ، بل تداعت الف�سائل  والعديد من الهيئات 
والنقابات واملوؤ�س�سات املجتمعية  للم�ساركة يف 

زخم الفعاليات التي تنظم رف�سا للقرار القا�سي 
باإنهاء عمل العديد من موظفي الوكالة الدولية 

يف قطاع غزة .  وهدد احتاد املوظفني بت�سعيد 
خطواته الحتجاجية يف حال مل ت�ستجب 

اإدارة الوكالة ملطالبهم بالرتاجع عن قراراتها 
املجحفة بحق موظفيها التي قطعت اأرزاقهم 

منذ اأيام يف قطاع غزة، والالجئني الفل�سطينيني  
ب�سكل عام ، خا�سة يف ظل الأو�ساع الكارثية 

التي يعي�سها القطاع منذ فرتة طويلة.  

المغازي/ االستقالل:
عقدت بلدية المغازي لقاءاً موس���عًا 
السبت بحضور محمد النجار رئيس 
البلدي���ة و د. س���الم س���المة عضو 
المجلس التش���ريعي، و م. أحمد بن 
سعيد مدير عام الطرق والمواصالت 
ممثالاً ع���ن وزارة األش���غال العامة، 
كما حض���ر اللقاء أعض���اء المجلس 
البلدي، ومدير من ش���رطة البلديات، 
ونائب مدير شرطة المرور، وعدد من 
االعالميين والنش���طاء، وممثلو لجان 

األحياء ورئيس المجلس الشبابي .
 وتخل���ل اللق���اء الحدي���ث عن أهم 
القضايا ف���ي المغازي وهي المقبرة، 
وفتح المدخل الش���مالي، واالش���ارة 
الضوئي���ة عل���ى المدخ���ل الرئيس 

لشارع صالح الدين.
وأكد النج���ار على أهمي���ة التوصل 
لحل���ول مش���تركة للمش���اكل التي 
تواجه المواطنين، متحدثا عن جهود 
البلدي���ة منذ عام 2006م ، وتعاونها 
مع كل الجهات التي س���عت لتوفير 
مقبرة في أرض "الفار" وتزويدها بما 

لديها من وثائق بالخصوص.
وبين جهود البلدي���ة منذ اللحظات 
األولى لعمل المجلس البلدي الحالي 
عل���ى وضع مطب���ات صناعي���ة على 
المدخل الش���مالي، واشارات عاكسة 

على المدخل الرئيس.
ولفت د. سالمة إلى أن مشكلة المقبرة 

تم حلها، باتت اليوم مفتوحة ألبناء 
المخيم لدفن األموات فيها، مبينا انه 
سيتم التعاون مع األوقاف والبلدية 

وفقًا لألنظمة والقوانين.
  وفي نهاية اللق���اء تم االتفاق بين 
كافة أعضاء البلدية والمشاركين في 
اللقاء، على تش���كيل لجنة تضم كالاً 

م���ن البلدية، ووزارة األش���غال، ووزارة 
المواصالت، وشرطة المرور، والمجتمع 
المحلي ويكون مقرها بلدية المغازي 
الميدانية  للدراس���ة  وذلك تسهيالاً 
المغازي  لمنطقة  الموضوع  وألهمية 
والتوص���ل لحل���ول في أق���رب وقت 

ممكن.

بلدية المغازي  تعقد لقاء موسعًا لمناقشة عدة مشاريع 

جانب من اللقاء الذي عقدته بلدية املغازي



2018الثالثاء    ذو القعدة         هـ    يوليو         م    181439 31

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

إعالم حكم غيابي
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إلي المدعى عليه /محمد خليل عبد الله  أبو شوارب من ياسور  وسكان 
المغازي  س���ابقا الموجود حاليا في دولة تركيا ومجهول محل االقامة 
فيه���ا اآلن لقد تم الحكم عليك من قبل ه���ذه المحكمة في القضية 
أس���اس 2018/310م وموضوعه���ا عف���ش بي���ت وق���دره ثالثة آالف 
وس���بعمائة دينار أردني وفي القضية أساس 2018/309 وموضوعها 
مهر مؤجل وقدره ثالثة آالف وس���بعمائة دين���ار أردني وفي القضية 
أساس 2018/275 وموضوعها نفقة اوالد وقدرها ثالثون دينارًا أردنيًا 
ل���كل واحد من اوالدك الصغ���ار جنان وخليل وميس���رة وفي القضية 
أس���اس 2018/276 وموضوعه���ا أجرة حضانة ورضاع وقدرها عش���رة 
دنانير أردنية أجرة حضانة لكل واحد من الصغار جنان وخليل وميسرة 
وخمس���ة دنانير أردنية أجرة رضاع للصغير ميسرة وذلك في القضايا 
المرفوعة ضدك من قبل المدعية ش���يماء مج���دي أحمد الحمارنة من 
زرنوقا وس���كان المغازي  لذلك صار تبليغك حس���ب االصول وحرر في  

30/ 7/ 2018م 

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ /امين خمي�س حماد 

وأنه���ت "أونروا" قبل أي���ام عمل نحو ألف 
موظف من موظفي ما ُيعرف ببند "الطوارئ" 
لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع 

عمل" وصوالاً لإلضراب الشامل.
وكان منس���ق األم���م المتحدة للش���ؤون 
اإلنسانية في فلس���طين المحتلة جيمي 
ماكغولدريك ق���ال إنه من الواضح أن أزمة 
الوضع اإلنساني في غزة سياسية تحتاج 
���ا أن "أونروا" قد  إلى حل سياس���ي، مرجحاً
ال تفت���ح مدارس���ها في موعده���ا نهاية 

أغسطس المقبل.
وتقول الوكالة األممية إنها تعاني من أزمة 
مالية خانقة جراء تجميد واش���نطن 300 
مليون دوالر من أصل مس���اعدتها البالغة 

365 مليون دوالر.
وتش���ير األمم المتح���دة إل���ى أن "أونروا" 
تحت���اج 217 ملي���ون دوالر، مح���ذرة م���ن 
احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها 
بش���كل حاد، والتي تتضمن مس���اعدات 

غذائية ودوائية.

خطوات ت�سعيدية
وه���ددت نائب رئيس اتح���اد الموظفين 
العرب في وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلس���طينيين "اون���روا" آم���ال البطش، 
بتصعي���د خطواته���م االحتجاجية خالل 
األيام القليل���ة القادمة, رفض���ًا للقرارات 
القاضية بتقلي���ص الخدمات وانهاء عمل 
عدد من الموظفين، الفتة إلى أن الخطوات 
س���تنفذ بعد مضي 21يوم���ًا وهي المدة 
القانوني���ة التي منحها االتح���اد لألونروا 

للتراجع عن قراراتها. 
وقالت البطش ل�"االس���تقالل":" إن االتحاد 
أعطى إدارة الوكالة مهلة 21 يومًا للتراجع 
ع���ن قرارها بفص���ل ألف م���ن موظفيها 
بغزة يعمل���ون تحت بند الط���وارئ، وفي 
حال انتهت المدة دون اس���تجابة  الوكالة 
س���تكون هناك سلس���لة م���ن الخطوات 
مفتوح  بإض���راب  متمثلة  التصعيدي���ة، 
عن العمل بمش���اركة 13ألف موظف، كما 
س���ينظمون اعتصامًا مفتوحًا مع أسرهم، 

وإضرابًا مفتوحًا عن الطعام". 
وأوضح���ت أن االتح���اد يدع���م ويس���اند 
الموظفي���ن في اعتصامه���م داخل مبني 
الوكالة الرئيس���ي بغزة،  وسيس���تمر في 
كافة الفعاليات واألعمال النقابية السلمية 
التي من ش���أنها حل األزمة والضغط على 
الوكالة للتراجع عن قراراتها األخيرة بشأن 

الموظفين، مشيرة إلى أن الموظفين نفذوا 
باألم���س اضراب���ًا عن العمل لمدة س���اعة 
في كافة مناطق عملي���ات "اونروا" دعا له 

المؤتمر العام لالتحادات. 
وأك���دت أن إدارة الوكال���ة رفض���ت كافة 
الحل���ول العقالنية التي قدمه���ا االتحاد 
لحل األزم���ة، ونف���ذت قراراتها بتقليص 
الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، 
وقامت بفصل 1000موظف دون االلتفات 
التي يعيشونها  المأس���اوية  ألوضاعهم 
في القطاع، معتبرةاً قرار فصل الموظفين 
الحلقة االولى لالستغناء عن المزيد منهم 

الفترة القادمة.
وبينت أن كافة موظفي "اونروا" يعيشون 
حالة من القلق والخوف على مس���تقبلهم 
الوظيفي، خاصة بعدما قامت إدارة الوكالة 
بتقليص خدمات برنامج الدعم النفس���ي 
لألطفال ل�50% حتى نهاية العام ، إضافةاً 
إل���ى 22ألف معل���م مهدد مس���تقبلهم 
الوظيفي اذا ما قام المفوض العام بتأجيل 

العام الدراسي.  

ت�ساعد م�سرية العودة
وب����دوره، ي����رى عضو الهيئ����ة الوطنية 

العليا لمس����يرة العودة وكسر الحصار، 
خضر حبيب، أن  تقلي����ص وكالة غوث 
وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين " 
أون����روا" خدماته����ا المقدم����ة لالجئين 
ف����ي قطاع غ����زة، وقراراته����ا بخصوص 
الموظفي����ن لديها، ي����ؤدي إلى تصاعد 
الفعالي����ات المطالبة بع����ودة الالجئين 
الى أراضيهم التي هجروا منها قس����رًا 
عام 1948م، ال سيما بعد أن وصل األمر 
إلى حد تنفيذ "صفقة القرن" لتصفية 

القضية الفلسطينية .
قال حبيب ل�"االس����تقالل":" إن مس����يرة 
العودة انطلقت من����ذ البداية للمطالبة 
بح����ق الالجئي����ن بالع����ودة، واليوم مع 
تنفيذ الوكال����ة قراراتها المجحفة بحق 
الالجئين س����واء تقلي����ص الخدمات أو 
فصل الموظفين، سيدفع أعدادًا كبيرة 
العودة ليؤكدوا  المواطنين لميدان  من 
أنه����م مازال����وا مصرين عل����ى حقهم 
بالعودة، وس����يظل هذا الح����ق مرفوعا 
إل����ى أن تعود أراضيه����م المحتلة، رغم 

المحاوالت االمريكية بإسقاط اونروا". 
وأوضح أن إج����راءات الوكالة تدلل على 
نواي����ا اإلدارة األمريكي����ة تجاه تصفية 

القضية الفلس����طينية من خالل إنهاء 
عمل الوكالة وقطع المس����اعدات عنها، 
وهذا له تداعيات خطي����رة، ألن الوكالة 
ُأنِش����ئت لخدم����ة الالجئي����ن إلى حين 

عودتهم إلى ديارهم. 
وأكد أن الهيئة العليا ميس����رة العودة 
وكس����ر الحصار لن تس����مح ولن تقبل 
المساس بحقوق أي موظف أو اتخاذ إدارة 
"أونروا" أي إجراءات من ش����أنها التأثير 
عل����ى أوضاع الالجئين الفلس����طينيين 
تحت مب����رر األزمة المالي����ة، داعيًا كافة 
مؤسس����ات  في  العاملين  الموظفي����ن 
الوكال����ة وجموع الش����عب ف����ي القطاع 
للمش����اركة ف����ي الوقف����ة االحتجاجية 
التي ستنظمها صباح اليوم أمام المقر 
الرئيس����ي ل�"أونروا"، رفضًا لسياساتها 

الظالمة. 
 ولفت عض����و الهيئة الوطني����ة العليا 
لمس����يرات العودة وكس����ر الحصار إلى 
أن مس����يرة العودة لن تقف فقط بوجه 
االحتالل اإلس����رائيلي، بل أمام الوكالة 
األممية نفسها، إلجبارها على التوقف 
إل����ى تصفية  عن إجراءاته����ا الهادفة 

القضية الفلسطينية.

استمرار تقليصات »أونروا«.. يدق أبواب التصعيد! 

غزة/ دعاء احلطاب: 
 مل تقت�سر ردود الفعل الغا�سبة واخلطوات 

الت�سعيدية �سد قرار اإدارة وكالة غوث 
وت�سغيل الالجئني )اأونروا( بف�سل عدد  من 

موظفيها، وتقلي�س خدماتها املقدمة لالجئني 
الفل�سطينيني، على احتاد املوظفني يف "اأونروا" 

فقط ، بل تداعت الف�سائل  والعديد من الهيئات 
والنقابات واملوؤ�س�سات املجتمعية  للم�ساركة يف 

زخم الفعاليات التي تنظم رف�سا للقرار القا�سي 
باإنهاء عمل العديد من موظفي الوكالة الدولية 

يف قطاع غزة .  وهدد احتاد املوظفني بت�سعيد 
خطواته الحتجاجية يف حال مل ت�ستجب 

اإدارة الوكالة ملطالبهم بالرتاجع عن قراراتها 
املجحفة بحق موظفيها التي قطعت اأرزاقهم 

منذ اأيام يف قطاع غزة، والالجئني الفل�سطينيني  
ب�سكل عام ، خا�سة يف ظل الأو�ساع الكارثية 

التي يعي�سها القطاع منذ فرتة طويلة.  

المغازي/ االستقالل:
عقدت بلدية المغازي لقاءاً موس���عًا 
السبت بحضور محمد النجار رئيس 
البلدي���ة و د. س���الم س���المة عضو 
المجلس التش���ريعي، و م. أحمد بن 
سعيد مدير عام الطرق والمواصالت 
ممثالاً ع���ن وزارة األش���غال العامة، 
كما حض���ر اللقاء أعض���اء المجلس 
البلدي، ومدير من ش���رطة البلديات، 
ونائب مدير شرطة المرور، وعدد من 
االعالميين والنش���طاء، وممثلو لجان 

األحياء ورئيس المجلس الشبابي .
 وتخل���ل اللق���اء الحدي���ث عن أهم 
القضايا ف���ي المغازي وهي المقبرة، 
وفتح المدخل الش���مالي، واالش���ارة 
الضوئي���ة عل���ى المدخ���ل الرئيس 

لشارع صالح الدين.
وأكد النج���ار على أهمي���ة التوصل 
لحل���ول مش���تركة للمش���اكل التي 
تواجه المواطنين، متحدثا عن جهود 
البلدي���ة منذ عام 2006م ، وتعاونها 
مع كل الجهات التي س���عت لتوفير 
مقبرة في أرض "الفار" وتزويدها بما 

لديها من وثائق بالخصوص.
وبين جهود البلدي���ة منذ اللحظات 
األولى لعمل المجلس البلدي الحالي 
عل���ى وضع مطب���ات صناعي���ة على 
المدخل الش���مالي، واشارات عاكسة 

على المدخل الرئيس.
ولفت د. سالمة إلى أن مشكلة المقبرة 

تم حلها، باتت اليوم مفتوحة ألبناء 
المخيم لدفن األموات فيها، مبينا انه 
سيتم التعاون مع األوقاف والبلدية 

وفقًا لألنظمة والقوانين.
  وفي نهاية اللق���اء تم االتفاق بين 
كافة أعضاء البلدية والمشاركين في 
اللقاء، على تش���كيل لجنة تضم كالاً 

م���ن البلدية، ووزارة األش���غال، ووزارة 
المواصالت، وشرطة المرور، والمجتمع 
المحلي ويكون مقرها بلدية المغازي 
الميدانية  للدراس���ة  وذلك تسهيالاً 
المغازي  لمنطقة  الموضوع  وألهمية 
والتوص���ل لحل���ول في أق���رب وقت 

ممكن.

بلدية المغازي  تعقد لقاء موسعًا لمناقشة عدة مشاريع 

جانب من اللقاء الذي عقدته بلدية املغازي
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غزة/ قاسم األغا:  
أكدت الهيئ���ة الوطنية ل�"مس���يرة العودة 
وكس���ر الحص���ار" عل���ى ض���رورة مواصلة 
الفعاليات الضاغطة ف���ي أماكن العمليات 
الالجئين  الخمسة لوكالة غوث وتش���غيل 
رفًض���ا  وذل���ك  )أون���روا(؛  الفلس���طينيين 
إلجراءاته���ا التعس���فية بح���ق الموظفين 

وخدمات الالجئين.
وف���ي مؤتمر صحف���ي لها، أم���س االثنين، 
بمدين���ة غزة، قال���ت الهيئ���ة الوطنية: "إن 
مواجهة اإلجراءات التعسفية التي تتخذها 
إدارة أون���روا تتطل���ب حش���د كل الطاقات 
الوطنية والش���عبية والمجتمعية للتصدي 

لها والتراجع عنها بشكل عاجل".
وأضاف���ت "أن ه���ذه الق���رارات المجحف���ة 
والمتالحقة م���ن خالل اإلج���راءات الظالمة 
التي طالت ش���ريحة واس���عة م���ن موظفي 
أونروا، والتقليص المتدرج للخدمات، تأتي 
في ظل المخطط الذي يس���تهدف اإلجهاز 
على الحقوق والثوابت الفلس���طينية، وفي 
مقدمته���ا حق الع���ودة لالجئين، وتصفية 
دور الوكالة لما تمثله كش���اهد على جريمة 
العصر بحق شعبنا )النكبة الفلسطينية عام 

 .)1948
ودعت الهيئة للمش���اركة الحاشدة، صباح 
اليوم الثالثاء، في فعالي���ة أمام مقر وكالة 
الغوث بمدينة غزة؛ إليصال رسالة الجماهير 

الفلس���طينية، الرافضة لسياسات "أونروا" 
الظالم���ة، "الت���ي تندرج في إط���ار المؤامرة 
وتصفي���ة حقوق ش���عبنا"، مش���ددة على 
أن خيار ش���عبنا ه���و االس���تمرار بالنضال 
والمقاومة، حتى إفش���ال هذه المخططات 

»اإلجرامية الخطيرة«. وفق تعبيرها.
وكانت "أونروا" أرس���لت قبل أيام رس���ائل 

إنهاء عمل م���ن الخدمة أللف من موّظفيها 
في قطاع غزة، بينهم )125( موظًفا بش���كل 
نهائي، في حين س���تغير عقود من تبقى 
منهم عل���ى رأس عمله إل���ى "دوام جزئي"، 
حتى نهاية العام الج���اري؛ فيما بدأ اتحاد 
الموظفي���ن بالوكال���ة "نزاع عم���ل" وصواًل 

لإلضراب الشامل.

وع���ن اعت���داءات االحتالل تج���اه المدينة 
المبارك،  األقص���ى  والمس���جد  المقدس���ة 
وصفت ما يج���ري هن���اك ب�"الجريمة التي 
تأتي في س���ياق التنفيذ العملي ل�"قانون 
القومي���ة اليهودية" العنص���ري، الهادف 
بش���كل رئيسي إلى تهويد مدينة القدس، 
الفلسطينية وصواًل لضمها  وقضم األرض 

لكيانه المزعوم كأمر واقع". 
إلى ذلك، عّبرت "وطنية العودة" عن إدانتها 
الش���ديدة العت���داء بحرية االحت���الل على 
ُس���فن "الحرية" ومن كان عل���ى متنها من 
متضامني���ن، ج���اءوا نصرة من أجل كس���ر 

الحصار عن قطاع غزة.
وقال���ت:" إن ما جرى يعتب���ر قرصنة وإرهابًا 
منظمًا يس���تدعي تدخ���اًل دولي���ًا لحماية 
هؤالء المتضامنين وُس���فن كس���ر الحصار، 
ونحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة هؤالء 

المتضامنين األحرار".
وفيما حيت المشاركة الشعبية الواسعة في 
جمعة "أطفالنا الشهداء" )الماضية(، جّددت 
التأكيد على اس���تمرار "مس���يرات العودة" 

بطابعها الشعبي والسلمي.
ودعت "الهيئة" جماهير ش���عبنا للمشاركة 
الواس���عة بفعاليات الُجُمعة المقبلة )8-3-

2018(، التي أطلقت عليه���ا "ُجمعة الوفاء 
لشهيد القدس محمد طارق يوسف"؛ وذلك 
"وفاًء لدماء شهدائنا وجرحانا األبطال، الذين 

جّسدوا أعظم معاني التضحية والعطاء".
ومنذ انطالق "مس���يرات العودة" على طول 
الح���دود الش���رقية لقطاع غزة؛ استش���هد 
جثامي���ن   8 )منه���م  فلس���طينيًا   )162(
محتج���زة(، وُأصي���ب )16750( مواطنًا على 
األقل، برص���اص وقذائف االحت���الل، وفق 

أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

أدانت اعتداء االحتالل على ُسفن كسر الحصار

»هيئة العودة« تدعو لـ »حشد الطاقات« رفضًا إلجراءات »أونروا« التعسفية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إل���ي المدعى علي���ه / نور الدين عب���د الله قاعود اب���و  مغيصيب من 
السبع وس���كان دير البلح سابقا س���كان المملكة العربية السعودية 
حاليا ومجهول محل االقام���ة فيها االن لقد حكمت محكمة دير البلح 
الشرعية برد ما يتعلق بك في القضية اساس 656 /2017 والمتكونة 
بينك وبين المدعية / نجوى ابراهيم س���ويلم ابو مغيصيب من  مصر 
وسكان دير البلح وموضوعها نفقة ام بتاريخ 2018/3/7 م حكما قابال 
لالس���تئناف امام محكمة االستئناف الش���رعية لذلك صار تبليغك 

حسب االصول وحرر 31/ 7/ 2018م 

قا�سي دير البلح ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ /امين خمي�س حماد 

) APA images (    جانب من املوؤمتر ال�سحفي  للهيئة الوطنية مل�سرية العودة وك�سر احل�سار بغزة اأم�س

جنيف/ االستقالل:
أصدر المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان يوم 
أمس االثنين، نسخة مترجمة إلى اللغة العربية من 
تقرير لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آس���يا "اإلس���كوا" تحت عنوان: "الممارس���ات 
اإلس���رائيلية تجاه الش���عب الفلس���طيني ومسألة 
الفصل العنصري"، والذي كانت "اإلسكوا" أصدرته 
في م���ارس/آذار من العام الماضي، ثم ُس���حب بعد 
إصداره بأيام بطلب من األمين العام لألمم المتحدة 

"أنطونيو غوتيريس".
وق���ال كل من رئيس مجلس أمناء األورومتوس���طي 
والمقرر السابق لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق 
اإلنسان في األراضي الفلسطينية "ريتشارد فولك"، 
وبرفسور العلوم السياسية "فيرجينيا تيلي"، اللذين 
كتبا التقرير ال���ذي كانت أصدرته "اإلس���كوا"، في 
تقديمهما للنس���خة العربية التي ترجمها المرصد 
األورومتوسطي: "إن التقرير يستنتج بشكٍل أساسّي 
أنه ال يمكن تحقيق سالٍم دائٍم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين دون إزالة مس���بقة لهياكل الفصل 
العنصري، وال بّد ألّي نهٍج يتجاهل هذا االس���تنتاج 

أن يفش���ل".  وأض���اف فولك وتيلي: "بعد دراس���ة 
متأنية لألدلة المتعلقة بالممارس���ات اإلسرائيلية 
لفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني، يتوصل 
التقري���ر إلى أن إس���رائيل مذنبة بارت���كاب جريمة 

األبارتايد على النحو المحدد في القانون الدولي".
واعتبرا أن ما يميز التقري���ر هو أن "مزاعم األبارتايد 
الس���ابقة فيم���ا يخص إس���رائيل، اس���تندت إلى 
تفسيرات أوسع لسلوكها كوعاء للتمييز أو ممارسة 
العنصرية بشكل عام؛ لكن دون استيفاء متطلبات 

التدقيق القانوني".
واستنكر فولك وتيلي "موجة الهجمات االفترائية" 
التي صاحب���ت إصدار التقرير ف���ي األمم المتحدة، 
والت���ي "لم تتن���اول فح���وى التقرير، وإنم���ا رّكزت 
س���مومها على الغض���ب المفترض من اس���تخدام 
لفظة 'أبارتايد' في خطاب األمم المتحدة عند نقاش 
العالقة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، معتبرا 
أن س���حب التقرير جاء إثر التهديدات التي تلقاها 
األمي���ن العام لألمم المتحدة بس���حبه، تحت طائلة 
تقليص التمويل الذي تتلقاه األمم المتحدة إذا لم 

يفعل.

من جهتها، قالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم 
األورومتوسطي، إن: " نش���ر التقرير في هذا الوقت 
تغدو أكثر أهمية مع ممارس���ات إس���رائيل اآلخذة 
بالتصاعد في إنكار هوية الفلس���طينيين وتقنين 
ممارس���ة التمييز ضدهم، وهو ما ظهر بشكل جلي 
مؤخرًا من خالل إقرار الكنيس���ت لقان���ون القومية، 
وال���ذي يك���رس إس���رائيل كوطن قومي للش���عب 
اليهودي، ويعطي اليه���ود دون غيرهم حق تقرير 
المصير، ويعزز االس���تيطان ف���ي األراضي المحتلة 

كقيمة وطنية".
واعتبر األورومتوس���طي التقري���ر بما تضمنه من 
تحلي���ل للوقائ���ع عل���ى األرض وتكييفه���ا وفق 
القان���ون الدول���ي وثيقة مهمة ألجل المس���اءلة 
ووقف سياس���ة اإلفالت من العقاب السائدة في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعد التقرير 
المس���حوب الذي كان���ت أعدته "اإلس���كوا" أول 
تقرير يتناول بالتحليل الممارس���ات اإلسرائيلية 
كمنظومة مركبة وليس كأفعال منفصلة، ما يجعل 
منه وثيقة استثنائية تحتاج إلى الدراسة بعمق 

والبناء عليها.

»األورومتوسطي« ينشر تقرير »إسكوا« بشأن ممارسة »إسرائيل« لألبارتايد

غزة/ االستقالل:
أكد استش���اري وزارة الصحة لحضانات قطاع غ���زة عاّلم أبو حامد 
انخفاض وفيات األطف���ال الخدج وحديثي ال���والدة إلى 8% في 
السنوات األخيرة، بعدما كانت تصل قبل عام 2012 إلى 25% من 

حاالت الدخول.
وعزا ذلك في بيان تلقت »االس���تقالل« نس���خة منه يوم أمس االثنين، إلى 
ادخ���ال أجهزة تنف���س صناعي عالية التردد في العالج وتوس���عة قس���م 
الحضانة وزيادة س���عتها الس���ريرية الى 45 س���ريرًا ، وتزويدها بحاضنات 
حديث���ة ومتطورة لتعط���ى نفس جو رحم األم، معتب���ًرا أن تدريب الطواقم 

الطبية كان له األثر الكبير في ذلك.
وذكر  أن نسبة اشغال األسرة تتجاوز 140%، مقابل نسبة دخول من) 150- 
200 ( حالة شهرًيا لحضانة مجمع الشفاء فقط، إلى جانب الحاالت التي يتم 

استقبالها من المستشفيات األخرى.
ونوه إلى أنه وألول مرة في فلسطين ادخال أجهزة للدعم التنفسي لألطفال 
مما كان له األث���ر اإليجابي في النتائج وتقليل األع���راض الجانبية ألجهزة 

التنفس الصناعي.

الصحة: انخفاض وفيات 
األطفال الخدج بغزة إلى ٨%

نابلس/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، عن األسير باسل كتانة )35 عاًما( من مدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أنهى مدة اعتقاله البالغة 15 عاما.
وتم اإلفراج عن كتانة من س���جن "هداريم" ، وكان في اس���تقباله عند حاجز جبارة 

العسكري قرب طولكرم عدد من األقارب واألصدقاء.
واس���تقبله المئات على الش���ارع الرئيس في بلدة دير ش���رف عند المدخل الغربي 
لمدينة نابلس، ورافقوه بموكب من المركبات رافعين األعالم الفلسطينية إلى مدينة 
نابلس. وأقيم حفل اس���تقبال حاشد أمام منزل كتانة بمنطقة المساكن الشعبية، 
نقل خاللها رس���ائل من األس���رى، دعت إلى بذل أقصى الجهود من أجل اإلفراج عن 

كافة األسرى، وطي صفحة االنقسام.
واعتقل كتانة بتاريخ 2003/7/29، وصدر بحقه حكم بالس���جن لمدة 15 عامًا، على 
خلفية عضويته في كتائب القس���ام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حم���اس(، وكان عن���د اعتقاله طالًب���ا جامعًيا، واس���تطاع أن يحص���ل على درجة 

البكالوريوس من داخل السجون.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير العمل مأمون أبو شهال يوم أمس االثنين، إن رئيس الوزراء رامي الحمد 
الله أبل���غ الدول المانحة وممثليهم في فلس���طين "أن أي تدخالت اقتصادية 
ف���ي أي جزء من فلس���طين، خاصة في غ���زة، يجب أن تتم من خ���الل الوزارات 

الفلسطينية الشرعية".
وشدد أبو شهال في تصريح له "يوجد في فلسطين حكومة واحدة، وهي حكومة 
الوف���اق الوطني التي اتفقت جميع األطراف على أنه���ا هي الحكومة الوحيدة 

المسؤولة عن العمل سواء في الضفة أو غزة".
وذكر أن هناك "الكثير من األحاديث تدور حالًيا حول المس���اعدات اإلنس���انية 
وتطوير القضايا اإلنس���انية في غزة"، مش���يًرا إلى أن "القضية الفلس���طينية 
ليست مساعدات". وقال إن: "الحكومة تقوم بواجباتها تجاه شعبنا في قطاعات 
الكهرب���اء والمياه والتعلي���م والصحة، وعليه فإنه ال يج���وز أن يكون هناك أي 
تدخالت أجنبية في هذه المجاالت إال من خالل الوزارات المعنية في الحكومة".

االحتالل يفرج عن باسل 
كتانة بعد اعتقال 15 عامًا

وزير العمل: أي مساعدات أجنبية لغزة 
لن تتم إال من خالل حكومة الوفاق
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ حاتم كامل محمد عابد قد تقدم لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى 
كل من يدعي بح���ق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان 
يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: حاتم كامل محمد عابد من سكان غزة 

2- اسم المدينة او القرية: وادي غزة 
م���ن مصل���ى  بالق���رب  والواقع���ة:  3-اسم موقع االرض: أبو مدين السبع  

القادسية  
القس���يمة: 20  رق���م  4- رقم القطعة: 5 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
"مالية " )حسب ادعاء المواطن(.                                                                                                                              

نوع األرض: ميري الحصة: كامال  المساحة: 995م2   
5- الحدود بموجب المخطط:

شمااًل: طريق ترابي بعرض 6م ثم ارض السيد عامر عبد المحسن أبو سيف 
جنوبًا: شارع تفصيلي بعرض 10م 

شرقًا: موسى احمد أبو زبيدة 
غربًا: معتز احمد حماد أبو مراحيل + مصطفى عزام عبد عمر 

6- كيفية األيلولة لطالب التس���جيل: بطريق الش���راء من محمود واحمد وياسر 
أبناء نمر محمود النباهين التي آلت إليهم بالميراث من والدهم نمر محمود نمر 

النباهين والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في: 29/ 7/ 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

غزة/ االستقالل:
أدان التجمع اإلعالمي الفلسطيني، يوم أمس 
االثنين، إقدام قوات االحتالل "اإلسرائيلي" 
على اعتق���ال مدير فضائي���ة القدس في 
الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة الصحفي عالء 
الريماوي، ومراس���لها محمد س���لمي علوان، 
ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة 

حمدان، بعد مداهمة منازلهم برام الله.
وأك���د التجمع اإلعالمي، ف���ي بيان صحفي، 
أن اعتقال صحفيي قن���اة القدس األربعة، 
المناٍف لكافة القواني���ن واألعراف الدولية 
التي تكف���ل حرية العم���ل اإلعالمي، يأتي 
في سياق التغّول "اإلسرائيلي" على اإلعالم 
الفلس���طيني المقاوم عموما، وقناة القدس 
على وج���ه الخصوص، ال س���يما في أعقاب 
القرار اإلسرائيلي األخير القاضي بحظر عمل 
القناة في القدس واألراضي الفلس���طينية 

المحتلة عام 1948م.
ورأى التجمع، أن هذا االستهداف يشير بما 
ال يدع مجااًل للش���ك إلى النوايا اإلسرائيلية 
المبيتة للنيل من الصحفيين الفلسطينيين 
الفلس���طينية  اإلعالمي���ة  والمؤسس���ات 
المنحازة للحق الفلس���طيني والتي أثبتت 
على مدار الس���نوات الماضية قدرتها على 

مواجهة الرواية اإلس���رائيلية المس���مومة 
والمفضوحة، وتعزيز الرواية الفلس���طينية 

المعّمدة بالحق.
وطالب التجمع اإلعالمي كافة المؤسس���ات 
الحقوقي���ة بالوق���وف عن���د دوره���ا لوضع 
ح���د النته���اكات االحت���الل بح���ق اإلعالم 

الفلس���طيني ف���ي المحاف���ل الدولية ذات 
الصل���ة، ودفع الجه���ات المعنية إلى اتخاذ 
اإلج���راءات والخط���وات المناس���بة لحماية 
واإلع���الم  الفلس���طينيين  الصحفيي���ن 
االنتهاكات اإلسرائيلية  الفلس���طيني من 

المتواصلة.

وف���ي الس���ياق ذات���ه اس���تنكرت نقاب���ة 
الصحفيي���ن، اعتق���ال س���لطات االحتالل 
االس���رائيلي للصحفيين األربع���ة، معتبرة 
ذلك قرصن���ة وعدوانا جديدا على الصحافة 
الفلسطينية، يندرج في اطار حرب االحتالل 
المتواصل���ة والمفتوحة عل���ى حرية الكلمة 

والرواية الفلسطينية.
ورأت النقابة، أن ه���ذه الجريمة االحتاللية 
الجديدة تضاف لسلس���لة جرائم االحتالل 
بحق الصحافة الفلس���طينية، وتس���توجب 
تحركا دوليا عاجال وفاعال لمعاقبة االحتالل، 
وارغام���ه على احترام القواني���ن والمواثيق 

الدولية.
وأشارت النقابة الى انها ستكثف جهودها 
وخطواتها التي بدأتها من���ذ نهاية العام 
الماضي لتدويل قضية الصحفيين، ووضع 
الدولي عند مس���ؤولياته لحماية  المجتمع 

الصحفيين ووسائل االعالم الفلسطينية. 
كما أدان منتدى اإلعالميين الفلسطينيين 
اعتقال قوات االحتالل، الصحفيين األربعة 
بالضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك تنكرًا 
لكل المبادئ والقوانين المؤكدة على حرية 

اإلعالم وعدم المساس بالصحفيين.
الحقوقية  الدولية  المنظمات  المنتدى  ودعا 
والمعني���ة بحماي���ة الصحفيين، ال س���يما 
االتحاد الدولي للصحفيين للتحرك بش���كل 
عاجل لوضع حد لتغول االحتالل اإلسرائيلي 
عل���ى اإلعالم الفلس���طيني ب���كل مكوناته، 
والضغط على سلطات االحتالل إلطالق سراح 

الصحفيين القابعين في سجونها المظلمة.

أطر صحفية ونقابية تدين التغّول »اإلسرائيلي« على اإلعالم الفلسطيني 

 النصيرات/ االستقالل: 
نّفذ قسم الصحة والبيئة في بلدية 
النصيرات بالتعاون مع وزارة الصحة، 
عدة ج���والت تفتيش���ية، ش���ملت 
الشاليهات، األسواق العامة والمحال 
التجارية، محطات التحلية وسيارات 

توزيع المياه المحالة .
وأجرى القس����م الفحوصات الالزمة 
إلضافة الكلور إلى المسابح، لما لها 
من أث����ر كبير على صحة المواطنين 
وتعرضه����م النتقال الع����دوى من 
خالل المي����اه الملوثة، مش����يرا إلى 
أنه تم إخطار أصحاب الش����اليهات 
المخالف����ة، وإعطاؤهم اإلرش����ادات 
والتعليمات الالزمة لكيفية الحفاظ 
على نظاف����ة المياه ونس����ب الكلور 

الُمضافة إليها.
وكان القس���م قد عق���د اجتماعا 
م���ع قس���م حماية المس���تهلك 
بوزارة االقتصاد الوطني وقس���م 

بدائ���رة  الغذائ���ي  التفتي���ش 
الط���ب الوقائ���ي التابع���ة لوزارة 
الصح���ة، به���دف تعزي���ز الدور 
الرقابي والتفتيش على األسواق 

وأك���دت  التجاري���ة.  والمح���ال 
بلدي���ة النصيرات عل���ى أصحاب 
اللحوم  وبائعي  الغذائية  المحال 
الطازجة والمجمدة، ضرورة عرض 

المنتجات بطريقة صحية سليمة، 
وااللت���زام بالس���المة الغذائي���ة 
والشروط الصحية، تجنبا للتعرض 

ألي مساءلة قانونية.

بلدية النصيرات تدعو الباعة لاللتزام بالشروط الصحية

بلدية الن�سريات تقوم باإجراء الفح�سو�سات الالزمة ل�سافة الكلور اإىل امل�سابح

رام الله/االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني إن المحكمة العس���كرية التابعة لالحتالل في 
"عوفر" رفضت استئناف تقدم به محامي نادي األسير فراس الصباح على قرار 
تمديد اعتقال األسيرة لمى خاطر )42 عامًا( من محافظة الخليل، وُتقرر استمرار 
اعتقالها. ونقل المحامي في بيان صادر يوم أمس االثنين، عن األسيرة خاطر أن 
التحقيق المتواصل معها منذ اعتقالها يدور حول كتاباتها ومنشوراتها على 
مواقع التواصل االجتماعي والصحافة. ُيش���ار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت 

األسيرة خاطر وهي أم لخمسة أبناء في تاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري.

محكمة االحتالل ترفض 
استئناف األسيرة خاطر 
وتقرر استمرار اعتقالها

غزة/ االستقالل: 
أفادت مؤس���س����ة مهجة ال�قدس لل�ش����ه�داء واألس����رى امس االثنين؛ أن 
االحتالل الصه�ي�وني أف�رج عن األسير المجاهد أحمد بسام أحمد الشيخ )26 
عامًا( من مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرين 

شهرًا.
وأوضح����ت مه�ج�ة ال�ق�دس أن قوات االحت���الل الصهيوني اعتقلته بتاريخ 
2017/01/04م؛ وأصدرت محكمة عوفر العس���كرية الصهيونية حكمًا بحقه 
بالس���جن لمدة )20( ش���هرًا بتهم���ة انتمائه وعضويته ف���ي حركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوف الحركة.
جدير بالذك�ر أن األس���ير المحرر أحمد الشيخ ولد بتاريخ 1992/06/02م؛ وهو 
أعزب، وسبق أن أمضى في اعتقالين سابقين في سجون االحتالل الصهيوني 
حوال���ي عامين على خلفية انتمائه ونش���اطاته في صف���وف حركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن رامون. 
    م���ن ج�ه��ت�ه��ا ت��ت��ق�دم م�ؤس���س����ة مه��ج�ة ال��ق�����دس بالته�ن�ئ�ة 
الق�لبي�ة ال�ح�ارة من األس���ي�ر المح�رر أحمد الشيخ وعائلته المجاهدة، بمناسبة 
تحرره، متمنيًة اإلفراج العاجل عن جميع أس���رانا وأس�����يراتنا من س�����جون 

االحتالل الصهيوني.

مهجة القدس: األسير 
أحمد الشيخ يتنسم 

عبير الحرية
القدس المحتلة/ االستقالل: 

رحلت س���لطات االحتالل، اليوم االثنين، رس���امْين إيطاليْين بعد اعتقالهما 
الس���بت المنصرم، في مدينة بيت لحم، أثناء رس���م صورة كبيرة لألس���يرة 

المحررة عهد التميمي.
وقالت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على موقعها اإللكتروني، 
االثني���ن، إن الرس���امْين "غادرا دولة االحتالل صب���اح اليوم ) أمس(  بعد 
اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة عهد التميمي على جدار الفصل في 

الضفة الغربية".
وأضافت أن سلطات االحتالل "منعتهما من دخول "إسرائيل" لمدة 10 أعوام".

وكان جيش االحتالل قد اعتقل الرسامْين السبت، قبل ساعات من اإلفراج عن 
التميمي صباح األحد الماضي .

وأول أمس، أفرجت س���لطات االحتالل عن الرسامْين ولكنها أمهلتهما فترة 
72 ساعة لمغادرة البالد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التي بحوزتهما، 

بحسب الصحيفة العبرية.
ولفتت إلى أن ش���رطة االحتالل قالت إنهما اعتقال بتهمة "تخريب الس���ياج 

األمني".

االحتالل يرحل رسامين 
إيطاليين رسما صورة 

للتميمي
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ حاتم كامل محمد عابد قد تقدم لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى 
كل من يدعي بح���ق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان 
يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: حاتم كامل محمد عابد من سكان غزة 

2- اسم المدينة او القرية: وادي غزة 
م���ن مصل���ى  بالق���رب  والواقع���ة:  3-اسم موقع االرض: أبو مدين السبع  

القادسية  
القس���يمة: 20  رق���م  4- رقم القطعة: 5 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
"مالية " )حسب ادعاء المواطن(.                                                                                                                              

نوع األرض: ميري الحصة: كامال  المساحة: 995م2   
5- الحدود بموجب المخطط:

شمااًل: طريق ترابي بعرض 6م ثم ارض السيد عامر عبد المحسن أبو سيف 
جنوبًا: شارع تفصيلي بعرض 10م 

شرقًا: موسى احمد أبو زبيدة 
غربًا: معتز احمد حماد أبو مراحيل + مصطفى عزام عبد عمر 

6- كيفية األيلولة لطالب التس���جيل: بطريق الش���راء من محمود واحمد وياسر 
أبناء نمر محمود النباهين التي آلت إليهم بالميراث من والدهم نمر محمود نمر 

النباهين والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في: 29/ 7/ 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

غزة/ االستقالل:
أدان التجمع اإلعالمي الفلسطيني، يوم أمس 
االثنين، إقدام قوات االحتالل "اإلسرائيلي" 
على اعتق���ال مدير فضائي���ة القدس في 
الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة الصحفي عالء 
الريماوي، ومراس���لها محمد س���لمي علوان، 
ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة 

حمدان، بعد مداهمة منازلهم برام الله.
وأك���د التجمع اإلعالمي، ف���ي بيان صحفي، 
أن اعتقال صحفيي قن���اة القدس األربعة، 
المناٍف لكافة القواني���ن واألعراف الدولية 
التي تكف���ل حرية العم���ل اإلعالمي، يأتي 
في سياق التغّول "اإلسرائيلي" على اإلعالم 
الفلس���طيني المقاوم عموما، وقناة القدس 
على وج���ه الخصوص، ال س���يما في أعقاب 
القرار اإلسرائيلي األخير القاضي بحظر عمل 
القناة في القدس واألراضي الفلس���طينية 

المحتلة عام 1948م.
ورأى التجمع، أن هذا االستهداف يشير بما 
ال يدع مجااًل للش���ك إلى النوايا اإلسرائيلية 
المبيتة للنيل من الصحفيين الفلسطينيين 
الفلس���طينية  اإلعالمي���ة  والمؤسس���ات 
المنحازة للحق الفلس���طيني والتي أثبتت 
على مدار الس���نوات الماضية قدرتها على 

مواجهة الرواية اإلس���رائيلية المس���مومة 
والمفضوحة، وتعزيز الرواية الفلس���طينية 

المعّمدة بالحق.
وطالب التجمع اإلعالمي كافة المؤسس���ات 
الحقوقي���ة بالوق���وف عن���د دوره���ا لوضع 
ح���د النته���اكات االحت���الل بح���ق اإلعالم 

الفلس���طيني ف���ي المحاف���ل الدولية ذات 
الصل���ة، ودفع الجه���ات المعنية إلى اتخاذ 
اإلج���راءات والخط���وات المناس���بة لحماية 
واإلع���الم  الفلس���طينيين  الصحفيي���ن 
االنتهاكات اإلسرائيلية  الفلس���طيني من 

المتواصلة.

وف���ي الس���ياق ذات���ه اس���تنكرت نقاب���ة 
الصحفيي���ن، اعتق���ال س���لطات االحتالل 
االس���رائيلي للصحفيين األربع���ة، معتبرة 
ذلك قرصن���ة وعدوانا جديدا على الصحافة 
الفلسطينية، يندرج في اطار حرب االحتالل 
المتواصل���ة والمفتوحة عل���ى حرية الكلمة 

والرواية الفلسطينية.
ورأت النقابة، أن ه���ذه الجريمة االحتاللية 
الجديدة تضاف لسلس���لة جرائم االحتالل 
بحق الصحافة الفلس���طينية، وتس���توجب 
تحركا دوليا عاجال وفاعال لمعاقبة االحتالل، 
وارغام���ه على احترام القواني���ن والمواثيق 

الدولية.
وأشارت النقابة الى انها ستكثف جهودها 
وخطواتها التي بدأتها من���ذ نهاية العام 
الماضي لتدويل قضية الصحفيين، ووضع 
الدولي عند مس���ؤولياته لحماية  المجتمع 

الصحفيين ووسائل االعالم الفلسطينية. 
كما أدان منتدى اإلعالميين الفلسطينيين 
اعتقال قوات االحتالل، الصحفيين األربعة 
بالضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك تنكرًا 
لكل المبادئ والقوانين المؤكدة على حرية 

اإلعالم وعدم المساس بالصحفيين.
الحقوقية  الدولية  المنظمات  المنتدى  ودعا 
والمعني���ة بحماي���ة الصحفيين، ال س���يما 
االتحاد الدولي للصحفيين للتحرك بش���كل 
عاجل لوضع حد لتغول االحتالل اإلسرائيلي 
عل���ى اإلعالم الفلس���طيني ب���كل مكوناته، 
والضغط على سلطات االحتالل إلطالق سراح 

الصحفيين القابعين في سجونها المظلمة.

أطر صحفية ونقابية تدين التغّول »اإلسرائيلي« على اإلعالم الفلسطيني 

 النصيرات/ االستقالل: 
نّفذ قسم الصحة والبيئة في بلدية 
النصيرات بالتعاون مع وزارة الصحة، 
عدة ج���والت تفتيش���ية، ش���ملت 
الشاليهات، األسواق العامة والمحال 
التجارية، محطات التحلية وسيارات 

توزيع المياه المحالة .
وأجرى القس����م الفحوصات الالزمة 
إلضافة الكلور إلى المسابح، لما لها 
من أث����ر كبير على صحة المواطنين 
وتعرضه����م النتقال الع����دوى من 
خالل المي����اه الملوثة، مش����يرا إلى 
أنه تم إخطار أصحاب الش����اليهات 
المخالف����ة، وإعطاؤهم اإلرش����ادات 
والتعليمات الالزمة لكيفية الحفاظ 
على نظاف����ة المياه ونس����ب الكلور 

الُمضافة إليها.
وكان القس���م قد عق���د اجتماعا 
م���ع قس���م حماية المس���تهلك 
بوزارة االقتصاد الوطني وقس���م 

بدائ���رة  الغذائ���ي  التفتي���ش 
الط���ب الوقائ���ي التابع���ة لوزارة 
الصح���ة، به���دف تعزي���ز الدور 
الرقابي والتفتيش على األسواق 

وأك���دت  التجاري���ة.  والمح���ال 
بلدي���ة النصيرات عل���ى أصحاب 
اللحوم  وبائعي  الغذائية  المحال 
الطازجة والمجمدة، ضرورة عرض 

المنتجات بطريقة صحية سليمة، 
وااللت���زام بالس���المة الغذائي���ة 
والشروط الصحية، تجنبا للتعرض 

ألي مساءلة قانونية.

بلدية النصيرات تدعو الباعة لاللتزام بالشروط الصحية

بلدية الن�سريات تقوم باإجراء الفح�سو�سات الالزمة ل�سافة الكلور اإىل امل�سابح

رام الله/االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني إن المحكمة العس���كرية التابعة لالحتالل في 
"عوفر" رفضت استئناف تقدم به محامي نادي األسير فراس الصباح على قرار 
تمديد اعتقال األسيرة لمى خاطر )42 عامًا( من محافظة الخليل، وُتقرر استمرار 
اعتقالها. ونقل المحامي في بيان صادر يوم أمس االثنين، عن األسيرة خاطر أن 
التحقيق المتواصل معها منذ اعتقالها يدور حول كتاباتها ومنشوراتها على 
مواقع التواصل االجتماعي والصحافة. ُيش���ار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت 

األسيرة خاطر وهي أم لخمسة أبناء في تاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري.

محكمة االحتالل ترفض 
استئناف األسيرة خاطر 
وتقرر استمرار اعتقالها

غزة/ االستقالل: 
أفادت مؤس���س����ة مهجة ال�قدس لل�ش����ه�داء واألس����رى امس االثنين؛ أن 
االحتالل الصه�ي�وني أف�رج عن األسير المجاهد أحمد بسام أحمد الشيخ )26 
عامًا( من مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرين 

شهرًا.
وأوضح����ت مه�ج�ة ال�ق�دس أن قوات االحت���الل الصهيوني اعتقلته بتاريخ 
2017/01/04م؛ وأصدرت محكمة عوفر العس���كرية الصهيونية حكمًا بحقه 
بالس���جن لمدة )20( ش���هرًا بتهم���ة انتمائه وعضويته ف���ي حركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوف الحركة.
جدير بالذك�ر أن األس���ير المحرر أحمد الشيخ ولد بتاريخ 1992/06/02م؛ وهو 
أعزب، وسبق أن أمضى في اعتقالين سابقين في سجون االحتالل الصهيوني 
حوال���ي عامين على خلفية انتمائه ونش���اطاته في صف���وف حركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن رامون. 
    م���ن ج�ه��ت�ه��ا ت��ت��ق�دم م�ؤس���س����ة مه��ج�ة ال��ق�����دس بالته�ن�ئ�ة 
الق�لبي�ة ال�ح�ارة من األس���ي�ر المح�رر أحمد الشيخ وعائلته المجاهدة، بمناسبة 
تحرره، متمنيًة اإلفراج العاجل عن جميع أس���رانا وأس�����يراتنا من س�����جون 

االحتالل الصهيوني.

مهجة القدس: األسير 
أحمد الشيخ يتنسم 

عبير الحرية
القدس المحتلة/ االستقالل: 

رحلت س���لطات االحتالل، اليوم االثنين، رس���امْين إيطاليْين بعد اعتقالهما 
الس���بت المنصرم، في مدينة بيت لحم، أثناء رس���م صورة كبيرة لألس���يرة 

المحررة عهد التميمي.
وقالت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على موقعها اإللكتروني، 
االثني���ن، إن الرس���امْين "غادرا دولة االحتالل صب���اح اليوم ) أمس(  بعد 
اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة عهد التميمي على جدار الفصل في 

الضفة الغربية".
وأضافت أن سلطات االحتالل "منعتهما من دخول "إسرائيل" لمدة 10 أعوام".

وكان جيش االحتالل قد اعتقل الرسامْين السبت، قبل ساعات من اإلفراج عن 
التميمي صباح األحد الماضي .

وأول أمس، أفرجت س���لطات االحتالل عن الرسامْين ولكنها أمهلتهما فترة 
72 ساعة لمغادرة البالد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التي بحوزتهما، 

بحسب الصحيفة العبرية.
ولفتت إلى أن ش���رطة االحتالل قالت إنهما اعتقال بتهمة "تخريب الس���ياج 

األمني".

االحتالل يرحل رسامين 
إيطاليين رسما صورة 

للتميمي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سليمان جهاد سليمان المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403038886 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عامر فياض ابو معيلق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803048917 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ خالد اشتيوي:
أجم���ع مختصون في قطاع غ���زة، يوم أمس، 
على أن قطع السلطة الفلسطينية مخصصات 
أسرى غزة في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
"جريمة وطني���ة ال يمكن الس���كوت عنها"، 

داعين للضغط من أجل العودة عن القرار.
جاء ذلك خالل ن���دوة قانونية نظمتها وزارة 
األس���رى والمحررين بمقرها ف���ي مدينة غزة 
حول "الموقف الوطن���ي والقانوني من قطع 
الس���لطة رواتب األس���رى" بحضور ومشاركة 
ممثلين عن الفصائل وقانونيين ومؤسسات 
معنية بحقوق األسرى وذوي أسرى ومحررين.

واعتبر القي���ادي بحركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدلل في كلمة عن الفصائل والقوى 
الوطني���ة واإلس���المية أن خط���وة الس���لطة 
"محاولة إذالل وتركيع ألهل غزة وكس���ر إرادة 
المقاوم���ة"، متس���ائاًل "لمصلح���ة َمن ُتقطع 
مخصصات أس���رى ويجّوع موظفو غزة، لماذا 
عل���ى الس���لطة التي يجب أن تك���ون حامية 
للشعب الفلسطيني ومدافعة عنه أن تقدم 

على هكذا إجراءات؟".
وأكد على أن األس���رى رمز للنضال والمقاومة 
والبد من دعمهم ومساندتهم بداًل من قطع 
مخصصاته���م، وقضيتهم إح���دى الثوابت 
الفلسطينية وال يمكن التخلي عنها، مشددًا 
عل���ى عدم وج���ود أي مب���رر للس���لطة بقطع 

مخصصاتهم.

وق���ال: »نحن أم���ام عملي���ة تجوي���ع ودعم 
للمؤامرات على شعبنا وهذا ال يخدم إال العدو 
الصهيوني "، مطالبًا السلطة باإلسراع بإعادة 

المخصصات ألسرانا حتى يعيشوا بكرامة.
من ناحية قال وكيل وزارة األسرى والمحررين 
به���اء المده���ون: "الغراب���ة أن نتضامن مع 

األس���رى وهم يضربون النتزاع حقوقهم من 
السلطة الفلس���طينية" مشيرًا إلى أن بعض 
األسرى ال يصدقون حتى اللحظة أن السلطة 

تحاربهم في قوت أبنائهم«.
وبحسب وزارة األسرى؛ يعتقل االحتالل نحو 
340 أس���يًرا من قطاع غزة، معظمهم قّلصت 

السلطة رواتبهم إلى 50%، في حين أن 150 
محرًرا أمض���ى معظمهم أكثر م���ن 20 عاًما 
قطعت رواتبهم بشكل نهائي، باإلضافة إلى 

650 ُمحرًرا قلصت رواتبهم إلى النصف.
وأوض���ح المدهون أن االحت���الل يحاول بكل 
الوسائل إضعاف قوة األسرى؛ "وتأتي قرارات 

القرارات اإلجرامية  الس���لطة لتتس���اوق مع 
لالحت���الل، مش���ددًا على أن رواتب األس���رى 
ومخصصاتهم "ليست منحة من أحد أو هبة؛ 
بل وضعتها القوانين الفلسطينية كما أقرها 

الواجب الوطني واألخالقي والديني".
وطال���ب المدهون الس���لطة بالتراج���ع فوًرا 
ع���ن "هذه الخطيئة"، وإعادة رواتب األس���رى 
الفصائ���ل  داعًي���ا  المحرري���ن،  واألس���رى 
والمؤسسات الحقوقية للوقوف بشكل جدي 

مع قضية األسرى.
وفي كلمة لنائب رئيس الهيئة المس���تقلة 
لحقوق اإلنسان جميل س���رحان، أشار فيها 
إل���ى أن هن���اك ما يزي���د ع���ن 300 معتقل 
يقبعون في س���جون االحتالل وذووهم دون 
معيل ودون راتب بعد قطع رواتبهم وذنبهم 
الوحيد أنهم من هذه البقعة الجغرافية غزة، 
متس���ائاًل عن س���بب هذا التمييز العنصري 

والممارسات تجاه أسرى غزة.
وأوض���ح س���رحان أن روات���ب األس���رى هي 
التزامات واجبة على الس���لطة وفق القوانين 
الفلس���طينية، وقط���ع رواتبه���م انته���اك 
ومخالفة واضحة للقوانين وجريمة بحق هذه 

الفئة المناضلة.
ودع���ا مجلس الوزراء التخاذ ق���رارات للتراجع 
الفوري عن هذه العقوبات، مطالًبا الرئيس إن 
كان يمتلك القدرة القانونية النافذة بالتراجع 

عن القرار.

مختصون: قطع مخصصات أسرى غزة جريمة ال يمكن السكوت عنها

جانب من �لندوة �لقانونية �لتي نظمتها وز�رة �لأ�سرى و�ملحررين بغزة �أم�س     

بيروت/ االستقالل:
 قال رئيس هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين 
عيس����ى قراقع، في كلمته أمام المنتدى العربي 
الدولي من أجل العدالة لفلس����طين المنعقد في 
بيروت، إننا لن نخضع لسياسة القرصنة المالية 
المعادية  االس����رائيلية  العنصرية  والقواني����ن 
للعدالة االنسانية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوض����ح قراقع خالل كلمته، أن����ه منذ عام 2015 
طرح الكنيست االسرائيلي 185 قانونًا ومشروع 
قانون تس����تهدف حقوق الفلسطينيين ومنها 
قواني����ن ضد حق����وق االس����رى والمعتقلين في 
س����جون االحتالل تمت����از بالتحريض العنصري 
عليهم وتجريم مقاومتهم المشروعة لالحتالل، 
وتجردهم م����ن مش����روعية نضاله����م الوطني 
واالنساني، وتشدد االجراءات التعسفية عليهم 
وتنتهك حقوقهم داخل السجون والتي نصت 

عليها المعاهدات واالتفاقيات الدولية.
واك����د قراقع ، عل����ى أن الرئي����س محمود عباس 
والقيادة الفلسطينية مستمرون في دعم عوائل 
االس����رى والش����هداء والجرحى، مطالب����ا بتحرك 
دولي لمواجهة القوانين االسرائيلية التعسفية 
وتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، والزام 
اسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية والمعاهدات 

الدولية االنسانية.
وأشار إلى أن ممارسات االحتالل بحق االسرى لم 
تعد مجرد ممارسات إدارية وإنما اصبحت ترتقي 
الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية 
تمر وتطبق تحت غطاء سلسلة من التشريعات 
والقواني����ن العنصري����ة التعس����فية المعادية 

لحقوق االنسان وللقانون الدولي االنساني.
وأش����ار إلى أن هناك قوانين إسرائيلية تعطي 
حصان����ة وحماي����ة لمرتكب����ي الجرائ����م بح����ق 
الفلس����طينيين وداعم����ة لإلره����اب اليه����ودي 
والمنظمات والجمعيات اليهودية واالستيطانية 
المتطرف����ة والتي ترتك����ب جرائم ح����رب بحق 
الفلسطينيين من قتل وخطف وحرق واعتداءات 

مستمرة.
وش����دد على أن اله����دف االس����رائيلي من هذه 
القواني����ن هو وضع نض����ال ومقاومة الش����عب 
الفلس����طيني بما في ذلك االس����رى والش����هداء 
والجرحى في اطار مفه����وم االرهاب وتجريدهم 
م����ن مكانتهم وصفته����م القانونية كمقاتلين 

شرعيين من أجل الحرية والكرامة واالستقالل.
وأوص����ى قراق����ع، المؤتم����ر بإدان����ة القواني����ن 
االسرائيلية العنصرية بصفتها قوانين تنتهك 
حقوق االنس����ان والقوانين والمعاهدات الدولية 

وتش����كل خطرا على حقوق االسرى والمعتقلين، 
ومطالبة األمم المتحدة االعالن عن اسرائيل دولة 
"ابرتهايد" تمارس جريمة الفصل العنصري بحق 
الشعب الفلسطيني، وادراج الجيش االسرائيلي 
على قائمة االرهاب بس����بب ارتكابه جرائم حرب 
وجرائم ضد االنسانية بحق الشعب الفلسطيني، 
واالعالن أن االس����رى الفلس����طينيين هم اسرى 

حرية ومناضلون شرعيون.
ودعا الى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لألمم 
المتحدة التخ����اذ موقف وقرار من هذه القوانين 
ووضع آليات لحماية حقوق االس����رى بالس����جون 
وال����زام اس����رائيل بتطبي����ق اتفاقي����ات جنيف 

والمعاهدات الدولية على االراضي المحتلة.
وطالب كافة الدول بالغ����اء وتجميد اتفاقياتها 
مع دول����ة االحتالل على المس����توى االقتصادي 
والتجاري والس����ياحي واالمني والثقافي بسبب 
انتهاك اسرائيل لحقوق االنسان، داعيا جامعة 
الدول العربية والدول االس����المية إلى تش����كيل 
ش����بكة أم����ان اقتص����ادي واجتماعي لألس����رى 
وعوائله����م و لعوائ����ل الش����هداء والجرحى في 
ظ����ل العدوان االس����رائيلي على أموال الش����عب 
الفلسطيني وسرقة واحتجاز هذه االموال تحت 

غطاء القانون.

قراقع: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين اإلسرائيلية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن االحتالل اإلسرائيلي ما يزال 
يعتقل عشرين متضامنًا كانوا على متن سفينة »عودة« التضامنية مع غزة، 
فيما أطلق س���راح متضامنين إس���رائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهم 

والتحقيق معهم.
وق���ال رئيس اللجن���ة الدولية زاهر بيراوي في تصري���ح صحفي، إن محامي 
تحالف أس���طول الحرية في دولة االحتالل، بدأ اليوم )أمس(  بإجراءات للقاء 

المتضامنين الذين ما زالوا معتقلين.
وكان االحتالل، اعتدى األحد على السفن في المياه الدولية وهي في طريقها 
إلى غزة، واحتجز المتضامنين الدوليين، وتحفظ على المس���اعدات الصحية 

التي يحملونها.

غزة/ االستقالل:
ألغت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس االثنين، الزي���ارة الدورية التي 
تس���مح خاللها ألهالي أس���رى غزة برؤية أبنائهم في السجون، مدعّية أن ذلك 
ل�"أسباب تقنية". وأوضحت اللجنة الدولية للصليب األحمر في تصريح مقتضب 
وصل االس���تقالل نس���خة منه، إنها تفعل كل ما بوس���عها للبحث في كيفية 

تسهيل زيارة من لم يتمكنوا يوم أمس من الخروج في أقرب وقت ممكن.
وتس���مح س���لطات االحتالل لبعض أهالي أس���رى القطاع بزيارة أبنائهم في 
الس���جون يوم االثنين من كل أس���بوع، وال ُتمكن أهل األسير من زيارته إال مرة 

واحدة كل شهرين.
وتواصل سلطات االحتالل منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود 
اإلس���رائيليين األس���رى لدى كتائب القسام. ويقبع في س���جون االحتالل نحو 

سبعة آالف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 أسير من غزة.

االحتالل ُيلغي زيارة 
أهالي أسرى غزة 

االحتالل ال يزال يحتجز 
20 متضامنًا بعد قرصنة 

أسطول الحرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أص���در مجلس اإلفتاء األعلى في فلس���طين يوم أم���س االثنين، فتوى 
بتحريم المشاركة ترشًحا أو انتخاًبا في انتخابات بلدية القدس المحتلة 
المزمع عقدها، مشيًرا إلى أن سلطات االحتالل ومنذ احتالل القدس عام 
1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها إلخضاع أهل المدينة المقدسة، 
ودفعهم إلى الركون إليها واالعتراف بالس���يادة اإلسرائيلية على أرجاء 

المدينة كافة من خالل سبل شتى وطرق مختلفة.
وأض���اف مجل���س االفتاء في بيان صحف���ي، أن االحتالل لج���أ إلى إغراء 
المقدس���يين بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص 
خدماتها وسياس���ة الهدم وعدم منح تراخيص البناء وفرض الضرائب 
الباهظة على أهلها تارًة أخرى، كل ذلك لتحقيق حلم االحتالل بترسيخ 

السيادة اإلسرائيلية عليها.
وأكد أن المشاركة في انتخابات البلدية باالنتخاب أو الترشح محرم شرعًا، 
حيث أن هذه المس���ألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في 
تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآالت األمور ونتائجها، وال شك أن 
المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح 

المستجلبة.
ونوه إلى أن من يبرر المش���اركة بذريعة الدفاع عن المصالح، وتحقيقها 
قدر المس���تطاع بالقول: التجارب مع االحت���الل أثبتت عكس ذلك، كما 
أن المسائل االستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، 
والبناء واالستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى بحكومة االحتالل 
المركزية، وليست من صالحيات المجلس البلدي المنتخب، فضاًل عن أن 

يكون له القدرة على تغييرها.
وأش���ار إلى  ما أكدت عليه القوانين الدولي���ة بأن مدينة القدس محتلة 
وأنها عربية إسالمية، ما يس���اعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها 

في شرعنة االحتالل.

فتوى تحرم المشاركة 
أو الترشح النتخابات 

بلدية القدس
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وض���ع الناس في غزة أياديهم على قلوبهم 
خوفًا من أن يتدرج الوضع إلى تصعيد كبير، 
ال تتوقف إس���رائيل عن التهديد للقيام به، 
بينما تصدر تصريحات عن مسؤول في حركة 
حماس، يقول فيه���ا إن القصف بالقصف 
والدم بالدم.  كان ذلك في نهاية األس���بوع 
الماض���ي حين ش���نت طائرات إس���رائيلية 
عدة غارات أدت إلى استش���هاد ثالثة شبان 
فلسطينيين. مرة أخرى تتدخل القاهرة من 
خالل اتصال أجراه مع السيد إسماعيل هنية 
وزير المخابرات عباس كامل ، من واش���نطن، 
فضاًل عن لقاءات واتصاالت حثيثة قام بها 

المبعوث الدولي لعملية السالم مالدينوف.
شبح الحرب ال يغادر سكان قطاع غزة، الذين 
لم يرمم الكثيرون منهم آثار الحرب السابقة 
العام 2014، خاصة أن مصادر األمم المتحدة 
إن كان من خالل مبعوثها لعملية السالم أو 
من خالل أمينها العام انطونيو غوتيريس، ال 
تتوقف عن التحذير من إمكانية وقوع حرب 
والتهديدات  التصريح���ات،  رابعة. دخ���ان 
بالعدوان، وهرس غزة، وارتفاع نبرة التحدي 
من قبل فصائل المقاومة، ال تخفي حقيقة أن 
ال أح���د في هذه المرحلة يجد له مصلحة في 
مثل هذا التصعيد وأن المايسترو األميركي 
الذي يدير اللعبة كلها في المنطقة ال يرغب 

في وقوع مثل هذا التصعيد.
التحال���ف األميرك���ي اإلس���رائيلي يرى أن 
الحصار الطويل والمتش���دد على قطاع غزة، 
قد حان قطاف ثماره بوسائل غير عسكرية 
ودون أن يتكبد نتائ���ج عدوان، يثير الكثير 
م���ن االنتقادات من قبل الجبه���ة الداخلية 
اإلسرائيلية ويؤجج مواقف المجتمع الدولي 
ال���ذي لم يع���د يحتمل نتائج السياس���ات 
اإلس���رائيلية التي تدين إسرائيل بارتكاب 
جرائم حرب. ما ال تدركه العين يدركه العقل، 
فالحراك الجاري حول قطاع غزة على مختلف 
المس���تويات الدولي���ة واإلقليمية والعربية 

ويش���غل الفلس���طينيين واإلس���رائيليين 
يش���ير إلى أن ثمة عملية إنضاج لملف غزة، 

باتجاه تغيير واقع الحال وحياة الناس. 
ف���ي العلن ثم���ة تحرك مص���ري مثابر على 
جبهتي التهدئة ومنع تدهور األوضاع بين 
إس���رائيل والفلسطينيين، وإلنجاز مصالحة 
فلس���طينية تتوفر لها فرصة أخيرة. وعلى 
خط التح���ركات العلنية ال يتوقف نيكوالي 
مالدينوف عن التنقل، بين إس���رائيل وغزة 
الهدفين  لتحقي���ق  والقاه���رة،  والضف���ة، 
التصعيد، وتحقيق  ونقصد س���حب فتيل 
المصالحة، كإجراءات أس���اس للبدء بتنفيذ 
ما قال إن���ه خطة يتوافق عليه���ا المجتمع 
الدول���ي لمعالج���ة األوضاع اإلنس���انية في 
قطاع غزة. وبين الحي���ن واآلخر يظهر الدور 
القطري عبر تصريحات وتحركات الس���فير 
محمد العم���ادي، وهو أكثر المهتمين الذي 
يفصح أحيانًا عما يدور أو بعض ما يدور في 
الكوالي���س.  ولكن األهم هو ما يجري بعيدًا 
عن اإلعالنات ووس���ائل اإلعالم من تدخالت 
وتحركات ووس���اطات تقوم به���ا األطراف 
س���ابقة الذكر، وأطراف أخرى دولية بغرض 
التوصل إلى تفاهمات بش���أن الملفات التي 

تتعلق بغزة.
اإلدالء  ع���ن  يتوقف���ون  ال  اإلس���رائيليون 
بتصريحات ومعلومات، وال يتوقف الكّتاب 
والصحافيون عن تقديم تحليالت وتقديرات 
واس���تنتاجات من واق���ع معرفتهم ببعض 
خفايا األمور. وحدها األطراف الفلسطينية، 
تمتنع عن اإلفصاح عن أي معلومات حول ما 
يدور في الخفاء، وتواصل الحديث بأساليب 
شعاراتية، عامة وضبابية، ال يستفيد منها 
أح���د في مح���اوالت فهم الواق���ع وتحضير 
الناس لما هو قادم. التصريحات اإلسرائيلية 
ش���هدت أكث���ر من انق���الب ف���ي المرحلة 
األخي���رة، بين التهديد بعظائ���م األمور ثم 
الحديث عن التهدئة وعدم الحاجة للحرب، 

وبين البكاء على األزمة اإلنسانية في القطاع 
واالستعداد للمس���اهمة في التخفيف عن 
الناس، وبين التهديد باالغتيال مرة وقصف 
عم���ق غزة مرة أخرى، وم���رات باجتياح قطاع 
غزة، آخر هذه االنقالب���ات، تصريح يدلي به 
وزي���ر الدفاع  أفيغدور ليبرمان، الذي يطالب 
فيه حركة حماس بالتهدئة، ووعود نتنياهو 

بأن تتحول غزة إلى سنغافورة.
تتالق���ى وع���ود نتنياهو لغزة ب���أن تصبح 
س���نغافورة مع تصريحات ووع���ود الثنائي 
األميركي كوشنير وغرينبالت، بتحويل غزة 
إلى منتجع سياحي مثل شرم الشيخ. أخيرًا 
تتالقى مواق���ف المتطرفين من الساس���ة 
اإلسرائيليين على ما قال نتنياهو إنه مبادرة 
مدنية سياسية، ينوي طرحها على الكابينت 
اإلس���رائيلي، وتوحي بأن ثمة توافقا واسعا 
حولها. فجأة إس���رائيل تري���د إعادة تأهيل 
قطاع غزة، وتري���د أن يحصل ذلك من خالل 
السلطة الوطنية الفلسطينية التي ينبغي 
لها أن تستعيد الس���يطرة على القطاع، ثم 
يص���در تصريح عن نائ���ب رئيس المكتب 
السياس���ي لحماس في غزة الس���يد خليل 
الحية بأن حركته ترحب بأية مبادرة يمكن أن 

تخفف األعباء اإلنسانية عن سكان القطاع.
يب���دو أن ما تقوم به القاهرة، ويس���اعد في 
تحقيقه الس���يد مالدينوف ال يتوقف عند 
حدود إقناع حركتي فت���ح وحماس بضرورة 
البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة، وإنما يتجاوز 
ذل���ك إل���ى تأهيل الط���رف الفلس���طيني 
لمعالجة ملفات التهدئة أو الهدنة والسالح، 
واألس���رى، والحراك الش���عبي شرق غزة. من 
المتوقع أن يتفاجأ الفلسطينيون، خصوصًا 
سكان قطاع غزة، بتفاهمات مدهشة تنهي 
لديهم حالة القلق وعدم الثقة واإلحباط إزاء 
كل ما يتعل���ق بأوضاعهم التي يلتقي عند 
ضرورة معالجتها الجميع، والجميع يختلف 

حول الدوافع واألهداف من وراء ذلك.

خرجت عهد التميمي من الس���جن األصغر إلى السجن األكبر 
.. أخط���أ الصهيوني حين ظن أن جيلها سينس���ى أن له وطنا 
عاش في قلب العالم وحاولت الصهيونية ومن معها من دول 
إخفاءه عن الوجود. صارت عهد عهدا، رمزا، ال بد من رموز لكي 

تتكون المرحلة..
الوقت الفلس���طيني من ذهب، طالما أنه مصنوع بنظرة جيل 
غير معجب بقيادة سياس���ية فلسطينية ويسعى ألن يكون 
القائد، لكنها التجرب���ة فمن أين تأتي وتلك تحتاج إلى وقت 

واختمار؟
ثم���ة خي���وط مركبة بين ما يج���ري في العال���م العربي وبين 
الترنيمة الفلس���طينية التي تكبر وتزعج كثيرين من غربيين 
وعرب. مثلما أس���قطوا أجياال فلس���طينية مض���ت، يريدون 
إس���قاط الحلم الوردي لهذا الجيل الفلس���طيني الذي يتطلع 
حواليه فيرى أنفاس أمة تتراكم انتصاراتها في سوريا، ويرى 

عراقيين سئموا تلك التشوهات الوطنية..
عهد التميم���ي قمر من أقمار تضيء الطريق إلى فلس���طين 
الواقفة في نهاية النفق كما كان يصور المشهد ياسر عرفات. 
ال بد من أن تظل الراية ممس���وكة بأيٍد خارج مفهوم السلطة، 
وخ���ارج قوانينها بعد أن داهمه���ا التعب، لكن جيل عهد لم 
يتع���ب، ما زال في أول الطريق، وم���ا زال جبينه قادرا على فرز 
عرق التعب، وما زالت فتوته تسمح له بأن يختار الصدام دون 

أن يتأثر.
من يذكر فاطمة برناوي الفلس���طينية التي تعتبر أول أسيرة 
فلسطينية في س���تينيات القرن الماضي، ومن بعدها كرت 
الس���بحة، صار هنالك فلسطينيات ولد بعضهن في السجن، 
أنجب���ت ماردا وليس طفال، ثائرا من���ذ أول تفتحه على الدنيا. 
أح���اول أن أق���رأ العق���ل الصهيوني الذي ال ينتب���ه إلى تلك 

الظواهر الخارقة الموحية والمعنونة بألف معنى.
ثم من يذكر محمود بكر حجازي أول أس���ير لحركة “فتح” في 
منتصف الستينيات أيضا من القرن الماضي، وقد كان إقناع 
الفلسطيني يومها بالكفاح المسلح من الصعوبة بمكان، وكل 
الش���عب الفلس���طيني كان يس���مع ويرى كيف أن الجيوش 
العربية في تلك الفترات تستعد لتحرير فلسطين. ومع هذا 
نجحت معادلة إقناع هذا الش���عب بأنه األولى بقضيته، وأنه 
المس���ؤول عنها، وإن كان وجهها عربيا كم���ا قال أبو إياد في 
إحدى المقابالت الصحافية في أول إطاللة له في العام 1968.
إلى الس���جن األكبر خرجت عهد التميمي لتحاصر الصهاينة 
من جديد .. بكل القوة العسكرية الصهيونية إال أنها محاصرة 
باألمل وبالس���واعد .. هذا الشعر الفلسطيني وتلك القصص 
والروايات الفلسطينية وكل األدب والثقافة والفن الفلسطيني 

هل يذهب هباء أم أنه أسس مثل رحلة الدم مكامن القوة؟
لن تحمي إس���رائيل نفس���ها من هذا الجي���ل الغاضب الذي 
يتابع أس���بوعيا ويوميا تقديم ش���هدائه بكل راحة ضمير .. 
يكاد اإلس���رائيلي ينفلق من الطوفان الفلسطيني الدائم في 
غزة لكسر “الحدود” حيث ال يعترف بها الغزاوي حدودا، ثم 
يخترع ما يتفتق عنه عقله البسيط ما يخربط حياة اإلسرائيلي 
وما يقلقه وما يجعله دافعا لهجرته من إس���رائيل، وكثير من 
اإلسرائيليين يفكرون بذلك، بل إنهم على حيرة من أمر األعداد 
الفلس���طينية التي قاربت أعدادهم )ستة ماليين فلسطيني 

في األراضي الفلسطينية وستة ماليين في الشتات(..
جيل عهد التميمي صورة واحدة من صور شعب سوف تطل 
أجيالها األخرى، مثلما سبقتها أجيال حملت السالح وقاتلت، 
واعتدي عل���ى تجربتها لكنها تركت التجربة برس���م آخرين، 

ومنهم جيل عهد التميمي وما سيفرخ عنه في المستقبل.

الصراع بين الحق والباطل قديم يبدأ منذ خلق الله تعالى الحياة 
اآلدمية، وكأّن هذا الصراع سّنة الزمة من سننها.. قائمة إلى ما 
شاء الله؛ إظهارًا للحق وإزهاقًا للباطل، عند نهاية كل جولة أو 
ِحقبة من ِحقب الصراع! ودائمًا صاحب الحق يحمل كل صفات 
الش���رف والفضيلة والنبل والم���روءة النابعة من اإليمان بالله 
تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى! أما ذو الباطل فعلى 
الضّد من ذلك.. كفرًا بالله تعالى أو ش���ركًا به أو نفاقًا، واّتباعًا 
لدعوة الشيطان إغواًء وتضلياًل ومناهضًة للحق وتحوياًل سبيال 
قويمًا! وهذا الصراع يظّل قائمًا بين الحق والباطل منذ عصى 
الش���يطان رّبه فطرده رّبه من الجنة، فأقس���م ليغويّن البشر 
أجمعين إال عباد الله منهم المخلصين. وبِحلٍم من الله تعالى 
وحكمة فقد لّبى طلب الش���يطان بإمهاله حيًا إلى يوم الدين، 
فأمهله إلى يوم الوقت المعلوم؛ إمضاًء لسّنة الصراع الدائمة 
بين الحق والباطل، وليرى الش���يطان بنفسه كيف ينهزم مع 
جنده كلما حاول التصّدي للح���ق، ولو حصل النصر الظاهري 
المؤقت للباطل أحيانًا! إذ أّن الله تعالى قد كتب واعدًا � ووعده 
الحق � بنصره رس���له والمؤمنين في النهاية، مقس���مًا مؤّكدًا 
بقوله في كتابه الكريم: »كتب الله ألغلبّن أنا ورس���لي إّن اللَه 
لق���ويٌّ عزيز« )المجادلة 21( فلن يط���ول ظهور الباطل في أّي 
عصر من العصور، حتى يظهر عليه الحق في نهاية الشوط أو 
العدد من أشواط الصراع! والتاريخ شاهد على ذلك: فبعد عصر 
البعثة المحمدية الميمونة، والتي تّوجها الله تعالى بالنصر 
على أهل الباطل من مشركين ويهود ومنافقين، ثم قيام دولة 
المسلمين دولة الحق وامتداد سلطانها شرقًا وغربًا.. راح الباطل 
يحشد عليها حش���وده من الغرب تحت رمز الصليب، فكانت 
له الجولة لينتزع القدس من أيدي المسلمين؛ في حال تفّرق 
كلمتهم وصراعهم على الس���لطة آنذاك! حتى إذا عادت لهم 

وحدتهم بعد تسعين عامًا، على يد القائد المؤمن البطل صالح 
 ظاهرًا على الباطل مرًة 

ُّ
الدين األيوبي ُحررت القدس وعاد الحق

أخرى! ولكن ال يلبث ش���يطان الباطل أن يعود ناشرًا جنده من 
الشرق هذه المرة، في زحٍف مغوليٍّ همجيٍّ ال يبقي على زرٍع وال 
ضرٍع وال مسلٍم وال كتاب.. مكتسحًا العراق فالشام، وصواًل إلى 
أّول األرض المقدسة فلسطين؛ ليلقى عليها في عين جالوت 
�� حيث كانت تنتظره جنود الح���ق من مصر وغزة والقدس �� 
ش���ّر هزيمة ويظهر الحق في نهاية األش���واط التي ال بّد أن 
تتكرر على الزمان.. وتقوم الدولة العثمانية اإلسالمية موحدًة 
األعظم من الممالك اإلس���المية التي تفرقت م���ع الزمان، ثّم 
تنشأ الحربان العالميتان بين األحالف المتصارعة شرقًا وغربًا، 
ويكون للعثمانيين والعرب مواق���ف متباينة من الفريقين؛ 
تنتهي بتقس���يم العالم العربي اإلس���المي إلى عشرين من 
الدوي���الت.. بينم���ا تتقلص الدولة العثماني���ة وتنفصم إلى 
ما س���ّمي بتركيا الحديثة على يد العلمان���ي كمال أتاتورك! 
وتقع معظم فلس���طين بيد اليهود قاتلين مش���ّردين أهلها 
الُعّزل من ديارهم؛ بقوة الس���الح والتآمر الدولي االستعماري 
وغياب الوحدة العربية واإلسالمية! وليعود الصراع بين الحق 
والباطل.. صراعًا ال بّد أن ينتهي بانتصار الحق كما هي السّنة 
المعهودة والوعد اإللهي الموعود! فقط يحتاج األمر مّنا أهل 
الحق إلى كثير من الصبر والجهد والبذل مع اليقين بنصر الله 
تعالى �� النصر الموع���ود المحقق لعباده المؤمنين، ولو كانوا 
الفئة األقل عدًة وعددا من الع���دو المتدّرع بقوى الياطل عّدًة 
وس���ندا! إذ يقول الله � عز وج���ّل � :».. قال الذين يظنون أنهم 
مالقو اللٍه كم من فئٍة قليلة غلبت فئًة كثيرًة بإذن الله والله مع 
الصابرين« )البقرة 249( وإنا بإذن الله لمنتصرون.. وإّنا لدبارنا 

وحقنا لعائدون. 

الطبخة على وشك النضوج

سياس���ة العد التنازلي التي ينتهجها االحتالل الصهيون���ي في قطاع غزة الغرض منها الوصول إلى نقطة 
االنط���الق بالمش���روع الصهيوني ال���ذي حددته حكومة بنيامي���ن نتنياهو لوضع تص���ور نهائي للقضية 
الفلسطينية برؤية إسرائيلية بحتة, االحتالل استخدم كل أدوات القمع الهمجية بحق الفلسطينيين, وعزل 
قطاع غزة عن محيطه الخارجي وادخله في أزمات معيش���ية كبيرة جدا, وش���رع بتجفيف كل منابع التمويل 
المالية للقطاع, وانش���غل الفلسطينيون بأزماتهم المعيش���ية الصحية والمالية وطالت األزمات قطاع الماء 
والكهرباء ووصل القطاع إلى حافة الهاوية وأصبح غير قابل للحياة حس���ب تقديرات مؤسسات دولية تعنى 
بالبيئة والصحة وحقوق اإلنس���ان, ولم يتوقف االحتالل الصهيوني عند هذا الحد إنما شرع بتوجيه ضربات 
عسكرية للفلسطينيين واغتيال وتصفية وقصف لمواقع المقاومة ومقار األجهزة األمنية في غزة, واستطاع 

تجنيد السلطة للمشاركة في حصار القطاع.   
ول���م يتوقف األم���ر عند هذا الحد إنما انبرت اإلدارة األمريكية للدفاع عن كل جرائم إس���رائيل ومنع إدانتها 
أو حتى اس���تنكار جرائمها, ومنحت إسرائيل الضوء األخضر لتصفية القضية الفلسطينية وااللتفاف على 
حقوق الفلسطينيين وتمرير مش���روعها االستعماري, وجندت اإلدارة األمريكية المجتمع الدولي للدفاع عن 
سياسة إسرائيل, أو على األقل غض الطرف عن جرائمها, واستطاعت أمريكا إقناع العرب ان إسرائيل ليست 
عدوًا, وأنها يجب ان تدفع باتجاه تطبيع العالقات معها, وتضغط على السلطة للقبول بسياسة األمر الواقع, 
وأوصلت للعرب بصيغة أو بأخرى ان القضية الفلسطينية باتت عبئا ثقيال عليهم, ومصدرا لالزمات السياسية 
واالقتصادية واألمنية التي تعاني منها الدول العربية, وآن لهم ان يتخلصوا من هذا العبء إلى غير رجعة. 

إسرائيل واإلدارة األمريكية تدركان ان غزة هي العقبة الكئود أمام تمرير الحل اإلسرائيلي, وإنفاذ ما يسمى 
بصفقة القرن, لذا اتسم الخطاب اإلسرائيلي إزاء قطاع غزة بالتهديد المفرط أحيانا وبالحياة الرغيدة والعيش 
الهانئ أحيانا أخرى, فنتنياهو الذي هدد وتوعد األسبوع الماضي, هو الذي يتحدث اآلن عن تحويل قطاع غزة 
إلى سنغافورة وتحسين أوضاع سكانه وحل كل أزماتهم المعيشية, ووزير الحرب ليبرمان الذي هدد غزة قبل 
أيام بضربات موجعة وعنيفة يتحدث اليوم عن تحويل غزة إلى منتجع س���ياحي كبير وحل كل المشكالت, 
وإتاحة المجال أمام سكان القطاع للعمل داخل األراضي المحتلة عام 48 لحل مشكلة البطالة,  وكذلك تحدث 
غرنبيالت وكوشنير عن تحسين أوضاع الفلسطينيين وتحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم, وضخ مليارات 
الدوالرات إلنشاء مشاريع اقتصادية في قطاع غزة, وإلزام دول الخليج ودول عالمية أخرى بدعم وتمويل تلك 

المشاريع.
من هنا تبدأ نقطة انطالق الحلم الصهيوني, وتمرير مش���روع ما تس���مى بدولة إس���رائيل الكبرى, وإنفاذ ما 
تس���مى بصفقة العصر, وما الزيارات المكوكية للمنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي 
مالدينوف إال محاولة لمس���اعدة إسرائيل وتمرير ما تس���مى بصفقة القرن والسماح بانطالق صافرة البداية 
للمش���روع اإلس���رائيلي الحلم, فنقطة االنطالق هي قطاع غزة, وصافرة البداية تبدأ من هنا من غزة, ووصول 
الوفود الفلس���طينية إلى القاهرة الهدف منه »ترويض« طرفي االنقسام وإقناعهما بقبول الحلول المقترحة 
لتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية, بعد ان وصلت األوضاع في قطاع غزة إلى حافة الهاوية, والناس تنتظر 
الحلول حتى لو كانت على حس���اب الثوابت الفلس���طينية, فهل تقبل الفصائ���ل بالحلول المطروحة بحجة 
تحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين, أم أنها ستصمد أمام هذه العاصفة العاتية دون ان تنحني لها 
أو تق���دم أية تنازالت, ثقتنا بالمقاومة ليس لها حدود, فقد عودتنا أنها ال تنحني أمام العواصف أنما تقف 

بشموخ وثبات في وجهها دون ان تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء.     

نقطة االنطالق 

بين الحق والباطلجيــل عهــد التميمــي
رفيق أحمد عليزهير ماجد

رأي
طالل عوكل 
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رام الله/ االستقالل:
أظه���رت بيان���ات س���لطة النقد 
الفلس���طينية )البن���ك المركزي( 
انخفاض قيمة الشيكات المقدمة 
للتقاص فيما ارتفعت الشيكات 
المرتجعة خالل حزي���ران/ يونيو 
مقارن���ة م���ع ذات الش���هر قبل 
الوقت ذات���ه أظهرت  ف���ي  عام. 
البيانات انخفاضا ملحوظا لقيمة 
الش���يكات وعددها حتى حزيران 
مقارنة ببداي���ة العام الجاري، في 
إش���ارة ايجابية عل���ى االجراءات 
المتعلقة  النقد  لسلطة  الجديدة 

بالشيكات.
انخفاض  المعطي���ات  وأوضحت 
قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 
ف���ي المص���ارف العامل���ة ف���ي 
فلس���طين خ���الل حزيران/يونيو 
2018 بنسبة 18.7 بالمائة لتصل 
إلى 821.7 ملي���ون دوالر  بعدما 
كانت حوال���ي 1.011 مليار دوالر 

لذات الشهر قبل عام.
وأظهرت آخ���ر بيانات صادرة عن 
س���لطة النقد الفلس���طينية، أن 
الشيكات تم تداولها عبر حوالي 
348  أل���ف ورقة ف���ي 15 مصرفا 

تعم���ل ف���ي فلس���طين بارتفاع 
مق���داره 4 بالمائ���ة مقارنة بذات 

الشهر من 2017.
ومنذ بداية العام الجاري انخفضت 
قيمة الشيكات من حوالي 1.126 

ملي���ار دوالر أي ما نس���بته  26.8 
بالمائة كما انخفض إجمالي عدد 
الشيكات المتداولة خالل األشهر 
الستة األولى 2018 بنسبة 28.9 

بالمائة.

رام الله/ االستقالل:
عاودت أس���عار البنزين )95 أوكتان(، صعودها اعتبارا من بداية الشهر الجاري، بنحو 8 

أغورات في السوق "اإلسرائيلية".
وبحس���ب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمياه اإلسرائيلية، سيصعد سعر ليتر البنزين 

األكثر شعبية )95 أوكتان(، بنحو 8 أغورات، ليبلغ 6.57 شواكل.
ويأتي االرتفاع، بعد هبوط س���جله ليتر البنزين ألسعار الشهر الجاري، بنحو 11 أغورة، 

بينما صعد بنحو 42 أغورة خالل الشهور الثالثة الماضية.
ويرتقب أن تصعد أسعار البنزين في السوق الفلسطينية، بنفس النسبة تقريبا، اعتبارا 
من ليلة الثالثاء، إذ من المتوقع اإلعالن عن األس���عار الجديدة اليوم الثالثاء. وعزت وزارة 
الطاقة والمياه اإلسرائيلي، ارتفاع أسعار البنزين، إلى صعود أسعار النفط في األسواق 

العالمية، على الرغم من هبوط طفيف في سعر صرف الشيكل مقابل الدوالر.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات تقرير رسمي حديث، أن عدد 
ش���رائح الوطنية موبايل الفعالة في الس���وق 
الفلس���طينية، بلغت 1.245 مليون ش���ريحة، 

حتى نهاية النصف األول من 2018.
وبحس���ب إفصاح الش���ركة لبورصة فلسطين، 
فإن ارتفاعا طرأ على عدد الش���رائح المس���جلة 
في السوق الفلس���طينية، على أساس سنوي، 
بنس���بة 58% مقارن���ة مع النص���ف األول من 

.2017

وبلغ عدد الشرائح المس���جلة لشركة الوطنية 
موبايل حتى نهاية النص���ف األول من العام 
الماضي 2017، نحو 786 ألف شريحة اتصال.

يأتي ه���ذا االرتفاع، مع فتح س���وق قطاع غزة 
)تضم مليوني نس���مة(، خالل أكتوبر تشرين 
أول الماض���ي، بعد من���ع "إس���رائيلي" دام 9 

سنوات.
وتظه���ر األرقام، أن تراجعا طرأ على متوس���ط 
اإليراد الشهري لكل شريحة، إلى 6.4 دوالرات 
)23 شيكال( خالل النصف األول 2018، مقارنة 

م���ع 7.6 دوالرات )27.3 ش���يكال( في النصف 
األول 2017. كذل���ك، يأت���ي التراجع، بالتزامن 
مع تش���غيل خدمة الجيل الثال���ث )3G( في 
الس���وق المحلية، الذي يتميز بإمكانية إجراء 
المش���ترك مكالمات مجانية عل���ى تطبيقات 
االتصال الذكية. وتعد شركة الوطنية موبايل 
المدرجة في بورصة فلسطين، المشغل الثاني 
لالتصاالت الخليوية في فلسطين، إلى جانب 
ش���ركة جوال، وبدأت عملها رسميا في السوق 

المحلية عام 2009.

إشارات إيجابية حول نجاح سلطة النقد بإجراءاتها 
الجديــدة بخصــوص الشيكــات المرتجعــة

أسعار البنزين تعاود الصعود بـ 8 
أغورات اعتبارا من الشهر الجاري

رام الله/ االسقالل
قال رئيس اتحاد المطورين العقاريين في فلس���طين نزار الريماوي، إن 50 ألف شقة في 

فلسطين، تم بيعها بنظام الشيكات.
جاءت تصريحات الريماوي، أمس االثنين، خالل مداخلة له على هامش مشاركته في ورشة 
عمل حول الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، ونظمتها سلطة النقد الفلسطينية.

وأضاف الريماوي، إن 50 ألف شقة تم بيعها كاملة بنظام الشيكات )أولها شيك وآخرها 
شيك، أو دفعة بسيطة والباقي شيكات(.

ونوه إلى أن نس���بة التعثر في سداد الش���يكات المقدمة للمطورين العقاريين، ال تذكر، 
"حتى إن عدد القضايا المرفوعة في المحاكم حول تخلف س���داد ش���يكات مقابل عقار، 

تبلغ صفرًا".
وفي 2017، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، وفق بيانات سلطة 
النقد، نحو 1.150 مليار دوالر أمريكي.  وأش���ار الريماوي إلى أن البيع المباش���ر بعيدا عن 
القطاع المصرفي، خاصة في الموضوع العقاري، يأتي كأحد الحلول لتجاوز الفوائد البنكية.

وزاد: نسبة كبيرة من المشترين هم من المواطنين غير القادرين على فتح حسابات جارية، 
خاصة من العمالة الفلسطينية في األراضي المحتلة.

وأش���ار إلى أن 250 ألف عامل فلس���طيني في األراضي المحتلة، يبلغ متوس���ط أجورهم 
10 آالف ش���يكل للفرد الواحد، غير قادرين على التوجه إلى البنوك لفتح حسابات جارية، 

يضطرون للجوء إلى الشيكات للشراء.

50 ألف شقة في فلسطين 
بيعت بنظام الشيكات

1.245 مليون شريحة وطنية موبايل فعالة بفلسطين

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس االثنين، توقيع اتفاقية مع شركة 
بريتيش بتروليوم )بي بي(، للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في خليج السويس.

وق���ال وزير البت���رول والثروة المعدنية طارق المال، في بي���ان صادر أمس، إن حجم 
اس���تثمار االتفاقية الجديدة، يبلغ 46 مليون دوالر، ومنحة توقيع بقيمة 4 ماليين 
دوالر، لحفر 3 آبار. وأضاف المال، منطقة خليج السويس تحظى باحتماالت بترولية 
مش���جعة على االستثمار، في ظل ما تشهده الصناعة النفطية من تطور دائم في 

أبحاثها ودراساتها.
وبحس����ب البيان، يصل عدد االتفاقيات النفطية التي تم توقيعها منذ 2014، وحتى 
اآلن إلى 88 اتفاقية جديدة. وأعلنت القاهرة، في فبراير/شباط 2018، أنها تستهدف 
زيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 38.4 بالمائة إلى 900 ألف برميل يوميا بنهاية 

2018، مقابل 650 ألفا يوميا حاليا.

االستقالل/ وكاالت:
أظهر مسح حكومي، ارتفاع معدل البطالة في 
دول���ة اإلمارات العربية المتح���دة، خالل العام 

الماضي إلى 2.5 بالمائة.
ووفق مسح حديث صادر عن الهيئة االتحادية 
للتنافسية واإلحصاء )حكومية(، سجل معدل 
البطالة بين المواطنين نحو 9.6 بالمائة بالعام 
الماضي، فيما سجل 2.1 بالمائة بين الوافدين.

وكان مع���دل البطالة في اإلمارات س���جل 1.6 

بالمائة في 2016، وسجلت حينها البطالة 6.9 
بالمائة بين اإلماراتيين، ونحو 1.4 بالمائة بين 

الوافدين.
وجاءت النس���بة األكبر للمتعطلين عن العمل 
بالفئ���ة العمرية من س���ن 25 حت���ى 29 عاما 
بنس���بة 23.8 بالمائة من إجمالي المتعطلين 
باإلمارات السبع، ثم الفئة من 20 حتى 24 عاما 
بنسبة 22.7 بالمائة. وذكر المسح، أن نحو 9.1 
بالمائة من العاملين باإلمارات، يحصلون على 

راتب ش���هري يتراوح بي���ن 1 إلى 999 درهما 
)0.27 -272 دوالرا(، فيما يحصل 42.2 بالمائة 
على راتب يتراوح بي���ن ألف إلى 2499 درهم 

)272 -680 دوالرا(.
ويش���كل األجان���ب، 83 بالمائة من س���كان 
اإلم���ارات، البالغ عددهم 9.5 ماليين نس���مة 
تقريب���ا، وينتم���ي الكثي���رون منه���م إل���ى 
بل���دان جنوب آس���يا، مثل الهند وباكس���تان 

وبنغالديش.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وسائل إعالم أن العاصمة الصينية بكين 
س���تغلق حوالي ألف شركة تصنيع بحلول عام 
2020، في إطار برنامج يهدف للحد من الضباب 

الدخاني وتعزيز الدخل باألقاليم المجاورة.
وأوضحت أن المدينة رفضت طلبات تس���جيل 
من 19500 شركة وأغلقت أو نقلت 2465 شركة 

متخصصة في الصناعات "العادية".

وأطلقت الصين خطة لتحس���ين التنسيق 
في منطقة "بكين-تيانغين-خبي" المعرضة 
للضباب الدخاني في 2014، وس���ط مخاوف 
م���ن أن ي���ؤدي الس���جال بين الس���لطات 
القضائي���ة الث���الث لهدر الم���وارد ويخلق 

كسادًا وتلوثًا.
وتخط���ط الصين لتجريد بكي���ن من التصنيع 
والصناع���ات الثقيلة، إلى جان���ب نقل مقرات 

الجامع���ات وبع���ض اإلدارات الحكومي���ة إلى 
منطقة ش���يونغان الصناعية الجديدة بإقليم 

خبي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مسؤول 
بإقليم خبي إن الخطة ساعدت على رفع متوسط 
الدخول في خب���ي 41% منذ 2013 على الرغم 
من أنها ال تزال عند النصف فقط من مستواها 

في بكين.

االستقالل/ األناضول:
بلغت قيمة صادرات تركيا من التين الطازج، خالل الشهر األول من موسم الحصاد )1 

تموز/ يوليو الجاري(، مليون و400 ألف دوالر أمريكي.
جاء ذلك وفق معلومات أحصاها مراسل االناضول من اتحاد مصدري الخضار والفواكه 

الطازجة في منطقة إيجة غربي تركيا.
وأوضحت معطيات االتحاد، أن قيمة صادرات تركيا من التين خالل الش���هر األول من 

موسم الحصاد للعام المنصرم، بلغت 378 ألف دوالر.
ولف���ت االتحاد إلى أن األحوال الجوية، أدت إلى بدء موس���م حصاد التين الطازج هذا 

العام مبكرا.
وبلغ عدد الدول المستوردة للتين الطازج التركي منذ األول من يوليو الجاري، 33 دولة، 

وتحتل ألمانيا وهولندا المرتبتين األولى والثانية.

اإلمارات: البطالة تصعد إلى 2.5 بالمائة في 2017

بكيــن تغلـق ألــف شــركــة تصنيــع 

بحلـول 2020 للحـد مــن الضبــاب الدخانـي

مصر توقع اتفاقية مع “بي بي”  
البريطانية للتنقيب عن النفط 

مليـون و400 ألف $ قيمة 
صادرات تركيا من التين الطازج

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نصر محمد محمد عطاالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)980072425 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ جمانة سليمان حماد حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803075944( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ باهر محمد هشام خميس البشيتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803794536( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نرمين ماجد محمد عوض الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404064545 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سميرة محمود محمد حمدية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900784125 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / وليد رسمي عبد العزيز بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801465220 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الهيئة التونس���ية لمكافح���ة االتجار باألش���خاص )حكومية(، أمس 

االثنين، رصد 742 حالة اتجار بالبشر في بالبالد في عام 2017.
جاء ذلك في تصريحات إعالمية، أدلت بها رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، 
على هامش ندوة نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة االتجار 

بالبشر.
وقالت العبيدي إّن "الهيئة رصدت 742 حالة اتجار بالبش���ر بتونس في عام 

."2017
 في أغلبها باالس���تغالل االقتصادي، 

ّ
وأضاف���ت أن "الحاالت المذكورة تتعلق

مثل تش���غيل األطفال واس���تغالل الطبقات الفقيرة للتس���ّول، إضافة إلى 
االستغالل الجنسي واالستعباد المنزلي".

ولفتت العبيدي إلى أّن الهيئة "لم تسّجل أي حالة اتجار باألعضاء في تونس 
أو استغالل جنسي لألجانب".

كما أش���ارت إلى أن "النس���بة األعلى التي تتعرض لحاالت االس���تغالل هي 
األطفال." 

وش���ددت على أّن بالده���ا "ترفض العبودية واالتجار باألش���خاص، س���واء 
لمواطنيها أو للوافدين عليها، خصوصا وأنها أّول دولة عربية ومسلمة تلغي 

العبودية والّرق عام 1846".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت مصر، أمس االثني���ن، إجراء 
أنش���طة مكثفة لتدريب عس���كري 
بحري مشترك مع أمريكا والسعودية 
واإلمارات، بنط���اق المياه اإلقليمية 

بالبحر األحمر، شرقي البالد.
ووفق بيان للجيش المصري، أمس، 
"تواصل عناصر من القوات الخاصة 
ف���ي كل م���ن مص���ر والس���عودية 
المتح���دة  والوالي���ات  واإلم���ارات 
التدريب المشترك )استجابة النسر 

2018( والذى يستمر عدة أيام".
وق���ال البي���ان إن األي���ام الماضية 
شهدت مراحل تمهيدية للتدريب 
البح���ري، حيث تم تنظي���م العديد 
من األنش���طة والفعاليات ش���ملت 
التكتيكات القتالية، والتدريب على 
التخلص م���ن الذخائ���ر المتفجرة، 

وأعمال الغوص المشترك.
أيًض���ا  التدري���ب  تضم���ن  كم���ا 
"تنفي���ذ أعم���ال قت���ال مش���تركة 
نهارًا ولياًل لتأمي���ن منطقة بحرية 
ض���د التهدي���دات، والتدريب على 

ومكافحة  واإلنق���اذ  البح���ث  أعمال 
األلغ���ام، به���دف صق���ل مهارات 
العناصر المشاركة وتبادل الخبرات 

التدريبية".

وأشار البيان إلى "وصول قطع بحرية 
تابعة ألمريكا واإلمارات للمش���اركة 
المش���ترك،  التدريب  فعاليات  في 
الذي يعد واحًدا من أهم التدريبات 

البحري���ة التي تس���اهم في تعزيز 
أوج���ه التعاون العس���كري وتبادل 
الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق 

األمن البحري بين الدول المشاركة".

تونـس: رصــد 742 حالــة 
اتجـار بالبشــر فــي 2017

تـدريبـات عسكـرية عـربيـة أمـريكيـة مشتركــة

تدريبات عربية �أمريكية م�شرتكة         )�أر�شيف( 

االستقالل/ وكاالت:
طلب الجيش اللبنان���ي من القوة الدولية العامل���ة في جنوب لبنان 
"اليونيفيل" ومن فريق المراقبين عند نقطة بوابة فاطمة مقابل بلدة 
كفر كال، أمس االثنين، إبالغ قوات االحتالل "االسرائيلي" التي تقوم 
بإنش���اء جدار الفصل، بوقف أعمال���ه ألنه قد تخطى الخط األزرق من 

الجهة اللبنانية. 
وقالت مصادر لبنانية إن المنطقة يسودها حال من االستنفار لقوات 
الجي���ش واليونيفيل من جه���ة وقوات االحتالل "اإلس���رائيلي" من 

الجهة المقابلة.

لبنان: جدار الفصل »اإلسرائيلي« 
تجاوز الخط األزرق

االستقالل/ وكاالت:
أفرجت الس���لطات األردنية، عن المهندس غس���ان 
دوعر، بع���د انتهاء محكوميته البالغة 5 س���نوات، 
بم���ا عرف إعالمًيا بقضية "دعم المقاومة" أو "قضية 

المهندسين".
وقال النائب في البرلمان األردني أحمد الرقب، خالل 
مشاركته في حفل االستقبال الذي نظمته الحملة 
الش���عبية للدفاع عن معتقل���ي المقاومة في وقت 
متأخر من مس���اء األحد، "إنه م���ن الجميل أن نحمل 

فكرة الحق، واألجمل أن نضحي ألجلها".

وأشار الرقب إلى "ضرورة تعديل قانون منع اإلرهاب 
واستثناء أعمال مقاومة االحتالل الصهيوني منه".

وكانت الس���لطات األردنية، قد أفرجت أيًضا مساء 
الس���بت الماضي، عن معتقل آخر، وهو المهندس 
أحمد س���مير، ومن المنتظر اإلفراج خالل األس���بوع 
المقبل عن آخر معتقلي هذه القضية، التي شغلت 

الرأي العام األردني قبل سنوات.
وقضى المهندسان غس���ان وأحمد، حكمًا بالسجن 
لخمس س���نوات، فيما أمض���ى 8 معتقلين آخرين 
أحكاًما متفاوتة، بزعم تقديم مس���اعدات لحركات 

المقاومة الفلسطينية.
يذكر أن غس���ان دوعر مؤلف عدة كتب في الش���أن 
الفلس���طيني، أبرزها كتاب » المهندس الش���هيد 
يحي���ى عي���اش«، و"عماد عق���ل أس���طورة الجهاد 

والمقاومة"، و"المستعربون" وغيرها.
وكانت التحقيقات مع معتقلين من "المهندسين" 
تركزت حول ما اعتب���ره المدعي العام لمحكمة أمن 
الدولة في األردن، أنشطة لدعم "الجماعات المسلحة 
ف���ي الضفة الغربية وغزة" في إش���ارة الى المقاومة 

الفلسطينية.

األردن: اإلفراج عن »داعم المقاومة« بعد اعتقال 5 سنوات

االستقالل/ وكاالت:
ال ي���زال أكثر م���ن 500 متنزه مع مرش���ديهم عالقين على جب���ل رينجاني الوجهة 
السياحية المعروفة في جزيرة لومبوك االندونيسية، وذلك غداة الزلزال المدمر الذي 
ضرب الجزيرة، بحس���ب ما أعلنت السلطات المحلية أمس االثنين. وأرسلت السلطات 
مروحيات وفرق إنقاذ راجلة من أجل إجالء المتنزهين العالقين على البركان النش���ط 
الذي يقصده الس���ياح االجانب بسبب مسارات المش���ي حوله. وصرح مدير المتنزه 
الوطني في رينجاني سوديونو "ما يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزالقات متتالية 

للتربة بعد الزلزال بقوة 6,4 درجات الذي ضرب الجزيرة األحد.
وتابع "هناك 500 متسلق في منطقة )بحيرة( سيغارا اناكان و60 في باتو سيبير".

وقتل 16 ش���خصا على األقل ودمرت مئات المنازل في الزل���زال الذي أثار الذعر بين 
السكان الذين اندفعوا الى خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.

أكثر مـن 500 متنزه عالقون على 
االستقالل/ وكاالت:بركان بعد الزلزال في إندونيسيا

 )Sky Data( أظهر اس���تطالع للرأي أجرته شركة
البريطاني���ة، أّن نصف س���كان الب���الد يرغبون 
في إعادة االس���تفتاء بش���أن الخروج من االتحاد 

األوروبي )بريكست(.
وأوضحت نتائج االس���تطالع الذي جرى بين 20 - 
23 تموز الج���اري، وأعلنت نتائجه أمس االثنين، 
أّن 78 بالمائة من البريطانيين، يرون بأن حكومة 
تيريزا ماي لم تس���تطع إدارة مس���يرة بريكست 

بشكل جيد.

وأس���فرت نتائج االس���تطالع الذي ش���ارك فيه 
ألف و466 ش���خصًا، ع���ن تأيي���د 50 بالمئة من 
المشاركين لفكرة إعادة االستفتاء، بينما عارضها 
40 بالمائ���ة، وامتنع اآلخرون ع���ن اإلدالء برأيهم 

حول هذا الموضوع.
وردًا على س���ؤال حول أداء حكوم���ة تيريزا ماي 
بش���كل عام، قال 74 بالمائة من المشاركين في 

االستطالع، إّن أداء ماي غير مطمئن.
يذكر أّن رئيس���ة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
أعلنت مؤخ���رًا أنها س���تترأس إدارة مفاوضات 

خروج بالدها من االتحاد األوروبي، بعد اس���تقالة 
الوزير المس���ؤول عن ملف خ���روج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي )بريكس���ت( ديفيد ديفيز، من 

منصبه.
تجدر اإلش���ارة أن بريطانيا اتخذت قراًرا بالخروج 
من االتحاد األوروبي، عبر اس���تفتاء أجرته في 23 

حزيران 2016.
وف���ي 29 آذار 2018، بدأت البالد رس���مًيا عملية 
الخ���روج من االتحاد، من خ���الل تفعيلها "المادة 

50" من اتفاقية لشبونة.

االستقالل/ وكاالت:
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام 
قاسمي أمس االثنين، احتمال حدوث أي اتصال أو 

لقاء بين بالده والواليات المتحدة األمريكية.
وقال قاسمي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران 
إّن "التراش����ق والتوتر بين طهران وواشنطن، يدل 
عل����ى أّن ذلك غي����ر ممكن وغير مت����اح في الوقت 
الراه����ن"، معتبرًا أّن "الحديث عن هذا الس����يناريو 

مجرد عنوان إعالمي".

واته����م المتح����ّدث اإليراني، الوالي����ات المتحدة 
األميركية، بأّنها "ليس����ت أهاًل للثق����ة، وال يمكن 
الحدي����ث عن التفاوض معها بع����د أن خرجت من 
االتفاق الن����ووي، وأعادت فرض العقوبات، ومازالت 
تصر على سياس����اتها العدائية، وفرض الضغط 

االقتصادي على الشعب اإليراني".
وفي الوقت عينه، اس����تبعد قاس����مي "س����يناريو 
االشتباك العس����كري المباش����ر، ووقوع حرب بين 
الطرفي����ن"، لكّن����ه توّقع "اس����تمرار السياس����ات 

التصعيدية والعدائية م����ن قبل ترامب"، قائاًل إّن 
"ترامب سيضطر للعودة إلى إيران وتقديم طلباته 

إليها بشكل آخر".
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، االنس����حاب من االتفاق الذي يقيد 
البرنام����ج الن����ووي اإليران����ي في االس����تخدامات 
السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات االقتصادية 
على طهران والش����ركات والكيانات التي تتعامل 

معها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس����لطات الهندية أمس االثنين س����حب 
الجنسية من أربعة ماليين شخص في والية آسام 
بموج����ب قائمة مثيرة للجدل، أث����ارت مخاوف من 
عمليات ترحيل مواطنين غالبيتهم من المسلمين 

الناطقين بالبنغالية.
وقال األمي����ن العام للجبهة الديمقراطية المتحدة 
في الهند أمين اإلسالم إن حزبه ُصدم لهذا العدد 

الضخم ممن تم استبعادهم من القائمة.
وأض����اف أنه "رغم أن تحديث الس����جالت تم تحت 

إش����راف المحكمة العليا، لكن من المؤسف أن نرى 
تدخل حكومة الوالية في عدة مناسبات".

وُوضعت قوات األمن داخل الوالية في حالة تأهب 
قصوى، وتم اس����تدعاء 55 ألف شرطي إلى العمل، 

ونشر أكثر من 22 ألفًا منهم.

نصـف البريطانييـن يرغبون بـإعادة استفتاء »بريكست«

الخارجية اإليرانية تنفي احتمال عقد أي لقاء مع واشنطن

الهند تسحب الجنسية من 4 ماليين غالبيتهم من المسلمين
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ باهر محمد هشام خميس البشيتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803794536( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نرمين ماجد محمد عوض الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404064545 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سميرة محمود محمد حمدية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900784125 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / وليد رسمي عبد العزيز بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801465220 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الهيئة التونس���ية لمكافح���ة االتجار باألش���خاص )حكومية(، أمس 

االثنين، رصد 742 حالة اتجار بالبشر في بالبالد في عام 2017.
جاء ذلك في تصريحات إعالمية، أدلت بها رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، 
على هامش ندوة نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة االتجار 

بالبشر.
وقالت العبيدي إّن "الهيئة رصدت 742 حالة اتجار بالبش���ر بتونس في عام 

."2017
 في أغلبها باالس���تغالل االقتصادي، 

ّ
وأضاف���ت أن "الحاالت المذكورة تتعلق

مثل تش���غيل األطفال واس���تغالل الطبقات الفقيرة للتس���ّول، إضافة إلى 
االستغالل الجنسي واالستعباد المنزلي".

ولفتت العبيدي إلى أّن الهيئة "لم تسّجل أي حالة اتجار باألعضاء في تونس 
أو استغالل جنسي لألجانب".

كما أش���ارت إلى أن "النس���بة األعلى التي تتعرض لحاالت االس���تغالل هي 
األطفال." 

وش���ددت على أّن بالده���ا "ترفض العبودية واالتجار باألش���خاص، س���واء 
لمواطنيها أو للوافدين عليها، خصوصا وأنها أّول دولة عربية ومسلمة تلغي 

العبودية والّرق عام 1846".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت مصر، أمس االثني���ن، إجراء 
أنش���طة مكثفة لتدريب عس���كري 
بحري مشترك مع أمريكا والسعودية 
واإلمارات، بنط���اق المياه اإلقليمية 

بالبحر األحمر، شرقي البالد.
ووفق بيان للجيش المصري، أمس، 
"تواصل عناصر من القوات الخاصة 
ف���ي كل م���ن مص���ر والس���عودية 
المتح���دة  والوالي���ات  واإلم���ارات 
التدريب المشترك )استجابة النسر 

2018( والذى يستمر عدة أيام".
وق���ال البي���ان إن األي���ام الماضية 
شهدت مراحل تمهيدية للتدريب 
البح���ري، حيث تم تنظي���م العديد 
من األنش���طة والفعاليات ش���ملت 
التكتيكات القتالية، والتدريب على 
التخلص م���ن الذخائ���ر المتفجرة، 

وأعمال الغوص المشترك.
أيًض���ا  التدري���ب  تضم���ن  كم���ا 
"تنفي���ذ أعم���ال قت���ال مش���تركة 
نهارًا ولياًل لتأمي���ن منطقة بحرية 
ض���د التهدي���دات، والتدريب على 

ومكافحة  واإلنق���اذ  البح���ث  أعمال 
األلغ���ام، به���دف صق���ل مهارات 
العناصر المشاركة وتبادل الخبرات 

التدريبية".

وأشار البيان إلى "وصول قطع بحرية 
تابعة ألمريكا واإلمارات للمش���اركة 
المش���ترك،  التدريب  فعاليات  في 
الذي يعد واحًدا من أهم التدريبات 

البحري���ة التي تس���اهم في تعزيز 
أوج���ه التعاون العس���كري وتبادل 
الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق 

األمن البحري بين الدول المشاركة".

تونـس: رصــد 742 حالــة 
اتجـار بالبشــر فــي 2017

تـدريبـات عسكـرية عـربيـة أمـريكيـة مشتركــة

تدريبات عربية �أمريكية م�شرتكة         )�أر�شيف( 

االستقالل/ وكاالت:
طلب الجيش اللبنان���ي من القوة الدولية العامل���ة في جنوب لبنان 
"اليونيفيل" ومن فريق المراقبين عند نقطة بوابة فاطمة مقابل بلدة 
كفر كال، أمس االثنين، إبالغ قوات االحتالل "االسرائيلي" التي تقوم 
بإنش���اء جدار الفصل، بوقف أعمال���ه ألنه قد تخطى الخط األزرق من 

الجهة اللبنانية. 
وقالت مصادر لبنانية إن المنطقة يسودها حال من االستنفار لقوات 
الجي���ش واليونيفيل من جه���ة وقوات االحتالل "اإلس���رائيلي" من 

الجهة المقابلة.

لبنان: جدار الفصل »اإلسرائيلي« 
تجاوز الخط األزرق

االستقالل/ وكاالت:
أفرجت الس���لطات األردنية، عن المهندس غس���ان 
دوعر، بع���د انتهاء محكوميته البالغة 5 س���نوات، 
بم���ا عرف إعالمًيا بقضية "دعم المقاومة" أو "قضية 

المهندسين".
وقال النائب في البرلمان األردني أحمد الرقب، خالل 
مشاركته في حفل االستقبال الذي نظمته الحملة 
الش���عبية للدفاع عن معتقل���ي المقاومة في وقت 
متأخر من مس���اء األحد، "إنه م���ن الجميل أن نحمل 

فكرة الحق، واألجمل أن نضحي ألجلها".

وأشار الرقب إلى "ضرورة تعديل قانون منع اإلرهاب 
واستثناء أعمال مقاومة االحتالل الصهيوني منه".

وكانت الس���لطات األردنية، قد أفرجت أيًضا مساء 
الس���بت الماضي، عن معتقل آخر، وهو المهندس 
أحمد س���مير، ومن المنتظر اإلفراج خالل األس���بوع 
المقبل عن آخر معتقلي هذه القضية، التي شغلت 

الرأي العام األردني قبل سنوات.
وقضى المهندسان غس���ان وأحمد، حكمًا بالسجن 
لخمس س���نوات، فيما أمض���ى 8 معتقلين آخرين 
أحكاًما متفاوتة، بزعم تقديم مس���اعدات لحركات 

المقاومة الفلسطينية.
يذكر أن غس���ان دوعر مؤلف عدة كتب في الش���أن 
الفلس���طيني، أبرزها كتاب » المهندس الش���هيد 
يحي���ى عي���اش«، و"عماد عق���ل أس���طورة الجهاد 

والمقاومة"، و"المستعربون" وغيرها.
وكانت التحقيقات مع معتقلين من "المهندسين" 
تركزت حول ما اعتب���ره المدعي العام لمحكمة أمن 
الدولة في األردن، أنشطة لدعم "الجماعات المسلحة 
ف���ي الضفة الغربية وغزة" في إش���ارة الى المقاومة 

الفلسطينية.

األردن: اإلفراج عن »داعم المقاومة« بعد اعتقال 5 سنوات

االستقالل/ وكاالت:
ال ي���زال أكثر م���ن 500 متنزه مع مرش���ديهم عالقين على جب���ل رينجاني الوجهة 
السياحية المعروفة في جزيرة لومبوك االندونيسية، وذلك غداة الزلزال المدمر الذي 
ضرب الجزيرة، بحس���ب ما أعلنت السلطات المحلية أمس االثنين. وأرسلت السلطات 
مروحيات وفرق إنقاذ راجلة من أجل إجالء المتنزهين العالقين على البركان النش���ط 
الذي يقصده الس���ياح االجانب بسبب مسارات المش���ي حوله. وصرح مدير المتنزه 
الوطني في رينجاني سوديونو "ما يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزالقات متتالية 

للتربة بعد الزلزال بقوة 6,4 درجات الذي ضرب الجزيرة األحد.
وتابع "هناك 500 متسلق في منطقة )بحيرة( سيغارا اناكان و60 في باتو سيبير".

وقتل 16 ش���خصا على األقل ودمرت مئات المنازل في الزل���زال الذي أثار الذعر بين 
السكان الذين اندفعوا الى خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.

أكثر مـن 500 متنزه عالقون على 
االستقالل/ وكاالت:بركان بعد الزلزال في إندونيسيا

 )Sky Data( أظهر اس���تطالع للرأي أجرته شركة
البريطاني���ة، أّن نصف س���كان الب���الد يرغبون 
في إعادة االس���تفتاء بش���أن الخروج من االتحاد 

األوروبي )بريكست(.
وأوضحت نتائج االس���تطالع الذي جرى بين 20 - 
23 تموز الج���اري، وأعلنت نتائجه أمس االثنين، 
أّن 78 بالمائة من البريطانيين، يرون بأن حكومة 
تيريزا ماي لم تس���تطع إدارة مس���يرة بريكست 

بشكل جيد.

وأس���فرت نتائج االس���تطالع الذي ش���ارك فيه 
ألف و466 ش���خصًا، ع���ن تأيي���د 50 بالمئة من 
المشاركين لفكرة إعادة االستفتاء، بينما عارضها 
40 بالمائ���ة، وامتنع اآلخرون ع���ن اإلدالء برأيهم 

حول هذا الموضوع.
وردًا على س���ؤال حول أداء حكوم���ة تيريزا ماي 
بش���كل عام، قال 74 بالمائة من المشاركين في 

االستطالع، إّن أداء ماي غير مطمئن.
يذكر أّن رئيس���ة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
أعلنت مؤخ���رًا أنها س���تترأس إدارة مفاوضات 

خروج بالدها من االتحاد األوروبي، بعد اس���تقالة 
الوزير المس���ؤول عن ملف خ���روج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي )بريكس���ت( ديفيد ديفيز، من 

منصبه.
تجدر اإلش���ارة أن بريطانيا اتخذت قراًرا بالخروج 
من االتحاد األوروبي، عبر اس���تفتاء أجرته في 23 

حزيران 2016.
وف���ي 29 آذار 2018، بدأت البالد رس���مًيا عملية 
الخ���روج من االتحاد، من خ���الل تفعيلها "المادة 

50" من اتفاقية لشبونة.

االستقالل/ وكاالت:
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام 
قاسمي أمس االثنين، احتمال حدوث أي اتصال أو 

لقاء بين بالده والواليات المتحدة األمريكية.
وقال قاسمي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران 
إّن "التراش����ق والتوتر بين طهران وواشنطن، يدل 
عل����ى أّن ذلك غي����ر ممكن وغير مت����اح في الوقت 
الراه����ن"، معتبرًا أّن "الحديث عن هذا الس����يناريو 

مجرد عنوان إعالمي".

واته����م المتح����ّدث اإليراني، الوالي����ات المتحدة 
األميركية، بأّنها "ليس����ت أهاًل للثق����ة، وال يمكن 
الحدي����ث عن التفاوض معها بع����د أن خرجت من 
االتفاق الن����ووي، وأعادت فرض العقوبات، ومازالت 
تصر على سياس����اتها العدائية، وفرض الضغط 

االقتصادي على الشعب اإليراني".
وفي الوقت عينه، اس����تبعد قاس����مي "س����يناريو 
االشتباك العس����كري المباش����ر، ووقوع حرب بين 
الطرفي����ن"، لكّن����ه توّقع "اس����تمرار السياس����ات 

التصعيدية والعدائية م����ن قبل ترامب"، قائاًل إّن 
"ترامب سيضطر للعودة إلى إيران وتقديم طلباته 

إليها بشكل آخر".
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، االنس����حاب من االتفاق الذي يقيد 
البرنام����ج الن����ووي اإليران����ي في االس����تخدامات 
السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات االقتصادية 
على طهران والش����ركات والكيانات التي تتعامل 

معها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس����لطات الهندية أمس االثنين س����حب 
الجنسية من أربعة ماليين شخص في والية آسام 
بموج����ب قائمة مثيرة للجدل، أث����ارت مخاوف من 
عمليات ترحيل مواطنين غالبيتهم من المسلمين 

الناطقين بالبنغالية.
وقال األمي����ن العام للجبهة الديمقراطية المتحدة 
في الهند أمين اإلسالم إن حزبه ُصدم لهذا العدد 

الضخم ممن تم استبعادهم من القائمة.
وأض����اف أنه "رغم أن تحديث الس����جالت تم تحت 

إش����راف المحكمة العليا، لكن من المؤسف أن نرى 
تدخل حكومة الوالية في عدة مناسبات".

وُوضعت قوات األمن داخل الوالية في حالة تأهب 
قصوى، وتم اس����تدعاء 55 ألف شرطي إلى العمل، 

ونشر أكثر من 22 ألفًا منهم.

نصـف البريطانييـن يرغبون بـإعادة استفتاء »بريكست«

الخارجية اإليرانية تنفي احتمال عقد أي لقاء مع واشنطن

الهند تسحب الجنسية من 4 ماليين غالبيتهم من المسلمين
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أعلن أنا المواطن / مصطفى ربحي احمد عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803420660 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / امال ماجد مسعود سعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410611545 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سحر ناهض سعيد االزعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804019610( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

تقارير عبرية: »إسرائيل« تبث أجواء عدوان جديد على القطاع
القدس المحتلة  / االستقالل :

اإلس����رائيلية  الحكومة  أفش����لت 
المفاوضات غير المباش����رة بينها 
الفلس����طينية  المقاوم����ة  وبي����ن 
أخرى  أط����راف  بوس����اطة  بغ����زة، 
بينها مصر، ح����ول تهدئة ووقف 
إط����الق نار طويل األمد. وبحس����ب 
إس����رائيل  فإن  إعالمية،  تقاري����ر 
تطال����ب حم����اس باإلف����راج ع����ن 
والمواطنين  الجنديي����ن  جثت����ي 
المحتجزي����ن في  اإلس����رائيليين 
قطاع غ����زة كي يتس����نى التقدم 
نحو اتفاق تهدئة. لكن إسرائيل 
ترفض في الوقت نفسه التوصل 
إلى اتفاق تبادل أس����رى، وخاصة 
طل����ب حم����اس بإط����الق س����راح 
االحتالل  اعتقلهم  الذين  األسرى 
اإلس����رائيلي بع����د أن كان أف����رج 
عنهم في إطار "صفقة ش����اليط" 

لتبادل األسرى.
الصحفي����ة  التقاري����ر  وأش����ارت 
أم����س  الص����ادرة  "اإلس����رائيلية" 
االثنين، إلى أنه على الرغم من أن 
ه����دوءا حذرا يس����ود الجبهة بين 
غزة و"إسرائيل"، حيث تراجع عدد 
البالون����ات الحارقة التي تطلق من 
القطاع وتبادل إطالق النار تقلص 
بش����كل كبير، إال أن ه����ذا الهدوء 
يرفع مس����توى  بالذات  النس����بي 
التوتر في صفوف ضباط الجبهة 

الجنوبية للجيش اإلسرائيلي.
ويتوجس اإلسرائيليون من إطالق 
نار قناصة فلسطينيين من القطاع 
باتجاه جنودهم، أو صواريخ مضادة 
للدبابات وقذائف هاون أو تفجير 

عبوات ناس����فة باتجاه قواتهم أو 
البلدات  باتجاه  قذائف صاروخية 
المحيطة بالقطاع، المعروفة باسم 
"غالف غزة". والتخوف األكبر لدى 
ف����ي جيش االحت����الل هو تعرض 
أحد جنوده لألس����ر عند الس����ياج 

األمني.
ونقل موقع "وال���ال" االلكتروني، 
عن جن���ود في ل���واء "غفعاتي" 
قولهم إن ضباطه���م حذروهم 
نهار أم���س من اله���دوء الحذر 
السائد في هذه الجبهة. "أوضح 
لنا الضباط أن الهدوء السائد في 
األيام األخي���رة قد ينقلب خالل 
لحظة واح���دة. ينبغي أن نكون 
لمواجهة  متأهبين واالستعداد 

عمليات صعبة".
جهاز  ف����ي  المس����ؤولون  وي����رى 
األمن اإلس����رائيلي، وفقا للتقارير 
اإلعالمي����ة، أن "حماس" لن تتنازل 
عن محاولة أسر جنود إسرائيليين 
كون الحركة ملتزمة بتحرير أسرى 

من السجن.
في هذا الس����ياق، ش����دد المحلل 
العسكري في صحيفة "يديعوت 
أحرون����وت"، أليك����س فيش����مان، 
أم����س، على أن "غزة ل����ن تهدأ وال 
توجد إمكانية ألية تس����وية بين 
واضاف  وحم����اس".  "إس����رائيل" 
منتقدا أن "هناك م����ن ينثر هذا 
الوهم ل����دى الجمه����ور، من أجل 
طمس حقيق����ة أنه لي����س لدينا 

فكرة ح����ول كيفية تحقيق هدوء 
عن����د ح����دود القط����اع". واعتبر أن 
"مفتاح تحريك عملية التس����وية 
يكمن في قفلين: قضية األسرى 
المصالحة  واتف����اق  والمفقودين، 
الفلس����طينية  الس����لطة  بي����ن 

وحماس".
وت����درك إس����رائيل أن����ه في ظل 
الوض����ع الحال����ي، حي����ث ال حرب 
وال س����لم، واألوض����اع المزرية في 
القط����اع والنقص الحاد فيه بالماء 
والكهرباء وال����دواء والغذاء وكافة 
أنواع المنتج����ات، أي عدم حدوث 
أي ح����ل ف����ي الكارثة اإلنس����انية 
فيه، سيقود إلى االنفجار ال محالة 

واشتعال حرب جديدة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تأكي����دا على جن����وح "المجتمع اإلس����رائيلي" نح����و اليمينية 
المتطرفة، بّين اس����تطالع للرأي العام اإلسرائيلي أجراه معهد 
"بان����ل بوليتيكس" لموقع "والال"، أم����س االثنين، أن 58% من 
الجمهور اإلسرائيلي راضون عن "قانون القومية"، مقابل %34 

من الجمهور اإلسرائيلي عّبروا عن معارضتهم للقانون.
وأظهر االستطالع أن 85% من ناخبي األحزاب اليمينية يؤيدون 
القانون الذي يواجه انتقادات ش����ديدة من طرف اآلخر ويرفع 
من حدة االس����تقطاب في الخارطة اليسارية اإلسرائيلية حيث 
عارض القانون 75% من ناخبي من يعّرف نفس����ه ب�"اليس����ار" 

اإلسرائيلي.
فيم����ا تأتي النتائ����ج متقاربة بي����ن معارض ومؤي����د للقانون 
لدى ناخبي من يعرف نفس����ه بأحزاب "الوس����ط"، حيث أظهر 

االستطالع تأييد 49% منهم للقانون ومعارضة %45.
وكان رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، بنيامين نتنياهو، قد وجه 
انتقادات الذعة، األحد، لموقف "اليسار" اإلسرائيلي من القانون 
معتبًرا أن����ه يعكس "االنحطاط الذي وص����ل إليه"، فيما طالب 
وزراء حكومته بمواصلة الدفاع عن "قانون القومية"، والتمسك 

بالمواقف التي دفعتهم لتشريع القانون.
وأظهر االس����تطالع أن القانون حظي بتأييد جارف لدى ناخبي 
الحزب الحاكم، الليكود، حيث عّبر 92% من ناخبي الليكود عن 

تأييدهم للقانون فيما عارضه 4% فقط.
وبّين االس����تطالع الخارطة السياسية لألحزاب اإلسرائيلية إذا 
م����ا جرت االنتخابات اليوم، إذ يحص����ل الليكود على 33 مقعًدا 
و"يش عتيد" في المرتبة الثانية بتمثيل يصل إلى 19 مقعًدا، 
"المعسكر الصهيوني" يحصل على 12 مقعًدا، ويقل تمثيل 
القائمة المشتركة بمقعدين لتحصل على 11 مقعًدا، "البيت 
اليهودي" 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، ويحصل حزبا 
"يسرائيل بيتينو" و"كوالنو" على 6 مقاعد لكل منهما، وحزب 
جديد بقيادة عضو البرلمان أورلي ليفي – أبيكاسيس تحصل 
كذل����ك على 6 مقاعد، تتبعها "ميرت����س" ب�5 مقاعد، وتحصل 

كتلة "شاس" على 4 مقاعد.

استطالع: اإلسرائيليون 
يؤيدون قانون »القومية«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت القناة الس���ابعة العبرية أن 
سالح الجو اإلسرائيلي أجرى صباح  
أمس االثنين تدريبات عس���كرية 
ف���ي المط���ار العس���كري الجديد 
»رامون« بالنقب جنوب فلس���طين 

المحتلة.
وقال���ت القن���اة العبري���ة، إن س���الح 

الج���و، وبالتعاون مع هيئ���ة الطيران 
اإلس���رائيلية، أجروا ام���س اختبارات 
للمط���ار الجديد، حيث ت���م إجراء عدة 

تدريبات جوية داخل المطار.
ووفقا للقناة الس���ابعة، ش���اركت في 
هذه التدريبات، عدة أسراب من سالح 
الجو، مكونة من طائرات حربية، ونقل، 

ووقود، وغيرها.

وبحس���ب القناة العبرية، أجرى سالح 
الج���و اختب���ارات لعملي���ات اإلق���الع 
والهب���وط، وااللتف���اف، والتنس���يق 
الجوي، وغيرها من العمليات الضرورية 

لسالح الجو.
وأش���ارت القناة العبري���ة، الى أن هذا 
المطار الجديد، يمثل المطار العسكري 

الدولي في »إسرائيل«. 

 االحتــالل يفتتــح مطــار »رامــون« 
العسكــري بتدريبــات جويــة

القدس المحتلة/ االستقالل:
هبط���ت طائ���رة تق���ل 178 راكب���ا اضطراريا 
في مطار اللد »بن غوري���ون«، بعد ظهر أمس  

االثنين بعد أن تعرض أحد مركاتها لخلل.
وقالت مصادر إس���رائيلية« إن الطائرة تابعة 

للخطوط الجوية »WizzAir« كانت متوجهة 
من إس���رائيل إلى مدينة ريغا عاصمة التفيا، 
عندما اكتش���ف خلل في أحد محركاتها مما 
اضطر طاقمه���ا إلى العودة بها إلى مطار »بن 

غوريون«.

وفور اإلعالن ع���ن الهبوط االضطراري للطائرة 
اعلنت حالة الطوارئ في مطار اللد، واستدعيت 
عشرات س���يارات االس���عاف واإلطفاء وفرق 
االنقاذ، وبع���د هبوط الطائرة بس���الم عادت 

األوضاع في المطار إلى طبيعتها.

طائرة تقل 178 راكبًا تحط اضطراريا في مطار اللد

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس االثنين، 
أن جه���از األمن العام "الش���اباك" س���ينفذ قرار 
المحكمة العليا بتوسيع الزنازين والغرف وكذلك 

مراكز االحتجاز والتحقيق حتى عام 2026.
وبحس���ب الصحيفة، فإنه س���تكون كل مساحة 

معيشية لكل أسير فلسطيني أكثر من 4.5 أمتار 
مربعة، بدال من ثالثة أمتار فقط.

وأشارت إلى أن الش���اباك سينشئ أربعة مراكز 
استجواب للمعتقلين األمنيين حتى عام 2025، 
ثم يوس���ع المرافق الموج���ودة حاليا حتى عام 

.2026

وبينت أن "ممث���ل الدولة" أبلغ المحكمة العليا 
بأنه س���يتم تنفيذ القرار بذلك مع حلول تلك 
الفترة الزمنية، مش���يرًة إلى أن مراكز حقوقية 
يسارية إسرائيلية رفعت التماسا بهذا الشأن 
وبعد م���داوالت قررت المحكمة توس���يع تلك 

الزنازين والغرف.

االحتــالل ينفـذ قـرار تـوسيع زنازيـن 
وغــرف األســرى حتــى عــام 2026!

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن المؤرخ "اإلس���رائيلي" البروفيس���ور يوفال ن���وح هراري عن 
رفضه المش���اركة في حفل استقبال على شرف تنظمه القنصلية 
اإلس���رائيلية في مدينة لوس أنجليس األميركية، وذلك احتجاجا 
على سياسة الحكومة اإلسرائيلية المتمثلة بسن سلسلة القوانين 
العنصرية والمعادية للديمقراطية. واحتج هراري خصوصا على سن 

"قانون القومية" و"قانون تأجير األرحام".
يش���ار إلى أن هراري، المحاضر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، هو 
مؤلف كتاب "موجز تاريخ البشرية"، األكثر مبيعا في "إسرائيل"، وتم اإلعالن 

في هوليوود عن تحويله إلى فيلم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس االثنين، عن هراري تفسيره لقراره 
بالقول إنه يرفض المش���اركة في حفل تنظمه القنصلية اإلسرائيلية ألنها 
"ذراع طويل لسياسة الحكومة اإلسرائيلية، التي تقيد حرية اإلعالم والتعبير 

واإلبداع والتفكير".

بسبب »قانون القومية«: 
أكاديمي »إسرائيلي« 

يرفض تكريمه
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االستقالل/ وكاالت:
عّرف����ت معظم الم����دارس العقل الباطن، بأن����ه مجموعة من 
العناصر التي تّكون الس����مات الحقيقية للشخصية، بعض 
هذه العناصر يدركها اإلنس����ان، وبعضها اآلخر تبقى بعيدًا 

عن الوعي واإلدراك.
ويتمي����ز العقل الباط����ن بأنه مطيع جدًا لإلنس����ان  ويمكن 
توجيه����ه بما يخدم مصلحته وقد يلعب دورًا أساس����يًا في 
تحقيق النجاح. ولكي نحقق هذا النجاح ال بد أن نعّرف كيف 
نتحك����م به. وفيما يلي بع����ض النصائح للتحكم في العقل 

الباطن.
تخّلص من األفكار السلبية

الس���لبية تحبط العزائم وتقتل األمل الذي بداخلنا ولذلك 
يجب أن نتخّلص من األفكار السلبية نهائيًا وأن نستبدلها 
بأفكار أكثر إيجابية، حاول أن تّدرب عقلك الباطن على ذلك 
لفترة طويلة ستجد مع الوقت أن نظرتك لألمور قد اختلفت 

تمامًا، وأصبحت أكثر إيجابية.
رّدد بعض العبارات اإليجابية

أول شيء يجب أن تقوم به حتى تنجح في التحكم بعقلك الباطن أن ترّدد العبارات 
اإليجابية المحّفزة مثل أنا أستطيع القيام بجميع المهمات، أنا ناجح ومبدع، حاول 

أن ترّدد هذه العبارات طوال اليوم حتى تصبح جزءًا من قناعاتك وأفكارك.
اطلب االستشارة من نفسك

ح����اول أن تجري محادثة خيالي����ة بين عقلك الواعي وعقل����ك الباطن، تخّيل أّن 

عقلك الباطن مستش����ار يملك الحكمة ولديه جميع اإلجابات عن أسئلتك، اطرح 
عليه األس����ئلة التي تزعجك وستفاجأ بأنه سيقدم لك الجواب الصحيح، استمع 
بإنص����ات ألجوبته وس����تنجح في النهاية من الوصول إل����ى الالوعي الخاص بك 

وإخراج كل ما بداخلك من طاقات.
استعن بقانون التفكير المتساوي

يقول هذا القانون إّن ما تفكر به من أمور ستجعلك ترى شبيهًا لها، على سبيل 
المثال لو حصرت تفكيرك بالس����عادة فس����تجد أحداثًا وأفكارًا سعيدة تذكرك 

بها، لذا استعن بهذا القانون حتى توقف تدفق األفكار السلبية.
نّم مهاراتك اإلبداعية

يؤكد خبراء علم النفس أّن تنمية المهارات اإلبداعية تساعد الفرد 
على التحّكم بشكل أفضل بعقلك الباطن لذلك احرص على تعّلم 

أكثر من هواية.
مارس رياضة التأمل

من أفضل الطرق التي تساعد على التحكم في العقل الباطن هو 
التأم����ل، اجلس في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء وارتِد مالبس 
مريحة واجلس بش����كل مريح مع مراعاة اس����تقامة الظهر تنفس 
بعمٍق واترك األفكار تنساب، سيكون عقلك الواعي على اتصال 
أكبر ومباش����ر مع عقلك الباطن، ستالحظ أن تفكيرك أصبح أكثر 

فعالية و أقل محدودية.
اكتب كل أفكارك على ورقة

حتى تنجح في التحكم واالس����تفادة من عقل����ك الباطن احرص 
على كتاب����ة كل ما يجول بداخلك من أفكار ومش����اعر على ورقة، 
ستس����اعدك هذه الطريقة على الغوص في أعماق عقلك الباطن 

واستكشاف كل ما بداخل نفسك من أسرار وخفايا.
اعتمد على التصّور والتخّيل

حاول أن تعتمد على التص���ّور والتخّيل فهو من الطرق الفّعالة في 
التحكم بالعقل الباطن، تخّيل أجواء الفرح، المالبس التي سترتديها، 
هذه األمور ستساعدك بالفعل على التحكم بعقلك الباطن وتحقيق 

أهدافك.

فقدان الشهية والغثيان والقيء أعراض شائعة 
لدى مرضى الس���رطان، ويمك���ن أن يفاقم العالج 
الكيميائ���ي هذه األعراض. مع م���رور الوقت يبدأ 
المريض في فقدان الوزن، ويزيد ذلك من شعوره 
بالتعب. لذا، ينصح األطباء المرضى بتناول كميات 
أكبر من الطعام وعدم االستس���الم لفقدان الوزن. 
إليك مجموع���ة من األطعمة تس���اعد على زيادة 

الوزن، ومقاومة عملية فقدانه:
يحتاج مريض الس���رطان 5 حصص من الفواكه 
والخضراوات يوميًا، وينبغ���ي أن يكون البروكلي 

في صدارتها. 
الميلك ش���يك: يس���ّمى الميلك ش���يك "حمية 
الس���رطان"، ألن���ه عنصر رئيس���ي ف���ي تغذية 
المريض، إلى جانب أنه مفيد بشكل عام للصحة. 
يحتوي الميلك شيك على مجموعة من المصادر 
الغذائي���ة التي تزّود الجس���م بس���عرات حرارية 

تعّوض فقدان الوزن، 
ستيك اللحم: أثناء العالج من السرطان ينبغي أن 
تكون شريحة ستيك اللحم من األطعمة األساسية 
ف���ي النظ���ام الغذائ���ي للمريض، ألنه���ا غنية 
بالبروتين وهو من أهم المغذيات التي يحتاجها 

الجسم للتغّلب على آثار العالج الكيميائي. 
البيض: من أسهل الطرق للحصول على البروتين 
والس���عرات الحراري���ة تناول البي���ض. لذا يجب 

اعتماد البيض كوجبة خفيفة للمريض. 

الزب���ادي )اللب���ن(: الزب���ادي 
أثن���اء  جي���د  خي���ار 
الكيميائي،  الع���الج 
ألن���ه لطيف وخفيف 

ويس���اعد على الحد من 
الزبادي  الغثيان. يحتوي 

على الكالسيوم والبروتين ما 
العظام  يس���اعد على صحة 

والعضالت. 
اللحم المش���وي: يساعد بروتين 

اللحم البقري الجس���م على شفاء 
نفسه، وتجنب الغثيان. ويفضل 
إضاف���ة مجموع���ة م���ن البهارات 
لتحس���ين م���ذاق اللح���م، خاصة 
التوابل التي تس���اعد على مقاومة 

السرطان مثل الكركم.
البروكلي: يحتاج مريض الس���رطان 
5 حصص م���ن الفواكه والخضروات 
يوميًا، وينبغي أن يك���ون البروكلي 
في صدارتها لقدرت���ه على مقاومة 

السرطان.
الموز: يحتوي الموز على مواد مضادة 
لألكسدة تس���اعد على مكافحة ورم 

الس���رطان، وهو من أفض���ل الفواكه التي 
يمكن تناولها وقت العالج الكيميائي. 

االستقالل/ وكاالت:
من المعروف أن جسم اإلنسان يتكون من نحو 8 % 
من فيتامين D وذلك عن طريق التعّرض للش���مس. 
ولكن أشعة الش���مس تتفاوت من بلٍد آلخر، وبالتالي 
من هنا أتت الحاجة إلى مكمل غذائي يحتوي على هذا 

الفيتامين.
ولكن اإلف���راط في تناول هذا الفيتامين قد يش���كل 
خطرًا كبيرًا على الصح���ة، إذ أن اإلفراط في تناوله قد 

ُيسبب الصداع والغثيان والتعب والعطش الكبير.
وفي الس���ياق، قال���ت ” أنتيه غال ” من المؤسس���ة 
األلماني���ة للصحة، أنه ” ُينص���ح بتناول المكمالت 
فقط، عندما يتأكد الطبيب من أن جسم الشخص ال 

يمكنه تكوين فيتامين دي بصورة كافية “.
كم���ا أن هناك العديد م���ن األعراض التي تصاحب 
اإلف���راط في تن���اول هذا الفيتامي���ن، كاختالل في 
ضربات القلب، وانهي���ار األعصاب. وقد تظهر هذه 
األعراض الدالة على التس���مم بعد تناول عدة حبات 

فقط من المكمالت.
ُيش����ار إلى أن نقص هذا الفيتامين ُيس����بب لين 
العظ����ام ويؤثر بصورة عامة على صحة الجس����م. 
ويمكن الحصول على 10 إلى 20% من احتياجات 
الجسم من الفيتامين عبر تناول المواد الغذائية 
الغني����ة ب����ه، مثل األس����ماك وخاصة س����مك 
السلمون، وكذلك في الكبد وفي صفار البيض 

وفي الفطريات مثل فطر ‘غاريقون’.

أضرار جسيمة تحدث عند 
في تناول “فيتامين D”اإلفراط 

أطعمة يحتاجها المريض 
وقت العالج الكيميائي

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر باحثون من المعهد الدولي لعلوم االتصاالت المتطورة في 
اليابان تقنية جديدة تسمح للمستخدم بالتحكم في ذراع آلية 

أثناء االنغماس في أداء أنشطة أخرى بيديه.
تعتم���د التقني���ة على التفكي���ر فقط، بمعنى أن���ه ليس على 
المس���تخدم س���وى التفكير في الحركة التي يرغب في القيام 
بها حتى تتحرك الذراع اآللية للقيام بها بش���كل تلقائي، أي أن 
المستخدم وفق التقنية الجديدة سوف يكون بمقدوره تحريك 

ثالث أذرع، اثنتان طبيعيتان والثالثة صناعية.
وذكر الموقع اإللكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في األبحاث 

العلمية والتكنولوجي���ا أن الباحثين اختبروا المنظومة الجديدة 
عن طريق مطالبة المتطوعين بتثبيت إحدى الكرات على سطح 
مسطح بأيديهم، مع استخدام الذراع اآللية في الوقت ذاته في 

اإلمساك بزجاجة مياه غازية فارغة.
وتبي���ن م���ن خ���الل التج���ارب أن المتطوعي���ن انقس���موا إلى 
مجموعتين، حيث نجحت المجموعة األولى في تثبيت الكرة على 
السطح المس���طح ومنعها من الوقوع مع تحريك زجاجة المياه 
الغازية بواسطة الذراع اآللية في 85% من المرات، فيما نجحت 
المجموع���ة الثانية في إتمام ه���ذه المهمة في 52% فقط من 

الحاالت.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت ش���ركة غوغل عن قيامها بحظر برامج 
تعدين العم���الت الرقمية المش���فرة في متجر 
تطبيقاته���ا ” غوغل بالي “، حي���ث اتضح ذلك 
من خ���الل تغيير ش���روط االس���تخدام الخاصة 
بالمطوري���ن. وأضافت الش���ركة، أنها ستس���مح 
بالتطبيقات التي تدير برام���ج تعدين العمالت 
الرقمية المش���فرة، ولكن لم يعد من المسموح به 

التطبيقات، التي تستغل قدرة الحوسبة الخاصة 
بالهاتف الذكي الحتساب العمالت الرقمية مثل 

بيتكوين أو إيثريوم.
ُيشار إلى أن غوغل قد اتخذت خطوة مماثلة خالل 
شهر أبريل نيسان الماضي في متجر تطبيقات 
غوغل كروم، حيث قامت بحظر التطبيقات، التي 
تدع���ي أنها موجهة لألطف���ال، ولكنها تتضمن 

محتويات للبالغين.

ذراع روبوتية تمنحك 3 أياد في وقت واحد! »غوغل« تحظر تطبيقات تعدين 
العمالت الرقمية من متجرها
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االستقالل/ وكاالت:
عّرف����ت معظم الم����دارس العقل الباطن، بأن����ه مجموعة من 
العناصر التي تّكون الس����مات الحقيقية للشخصية، بعض 
هذه العناصر يدركها اإلنس����ان، وبعضها اآلخر تبقى بعيدًا 

عن الوعي واإلدراك.
ويتمي����ز العقل الباط����ن بأنه مطيع جدًا لإلنس����ان  ويمكن 
توجيه����ه بما يخدم مصلحته وقد يلعب دورًا أساس����يًا في 
تحقيق النجاح. ولكي نحقق هذا النجاح ال بد أن نعّرف كيف 
نتحك����م به. وفيما يلي بع����ض النصائح للتحكم في العقل 

الباطن.
تخّلص من األفكار السلبية

الس���لبية تحبط العزائم وتقتل األمل الذي بداخلنا ولذلك 
يجب أن نتخّلص من األفكار السلبية نهائيًا وأن نستبدلها 
بأفكار أكثر إيجابية، حاول أن تّدرب عقلك الباطن على ذلك 
لفترة طويلة ستجد مع الوقت أن نظرتك لألمور قد اختلفت 

تمامًا، وأصبحت أكثر إيجابية.
رّدد بعض العبارات اإليجابية

أول شيء يجب أن تقوم به حتى تنجح في التحكم بعقلك الباطن أن ترّدد العبارات 
اإليجابية المحّفزة مثل أنا أستطيع القيام بجميع المهمات، أنا ناجح ومبدع، حاول 

أن ترّدد هذه العبارات طوال اليوم حتى تصبح جزءًا من قناعاتك وأفكارك.
اطلب االستشارة من نفسك

ح����اول أن تجري محادثة خيالي����ة بين عقلك الواعي وعقل����ك الباطن، تخّيل أّن 

عقلك الباطن مستش����ار يملك الحكمة ولديه جميع اإلجابات عن أسئلتك، اطرح 
عليه األس����ئلة التي تزعجك وستفاجأ بأنه سيقدم لك الجواب الصحيح، استمع 
بإنص����ات ألجوبته وس����تنجح في النهاية من الوصول إل����ى الالوعي الخاص بك 

وإخراج كل ما بداخلك من طاقات.
استعن بقانون التفكير المتساوي

يقول هذا القانون إّن ما تفكر به من أمور ستجعلك ترى شبيهًا لها، على سبيل 
المثال لو حصرت تفكيرك بالس����عادة فس����تجد أحداثًا وأفكارًا سعيدة تذكرك 

بها، لذا استعن بهذا القانون حتى توقف تدفق األفكار السلبية.
نّم مهاراتك اإلبداعية

يؤكد خبراء علم النفس أّن تنمية المهارات اإلبداعية تساعد الفرد 
على التحّكم بشكل أفضل بعقلك الباطن لذلك احرص على تعّلم 

أكثر من هواية.
مارس رياضة التأمل

من أفضل الطرق التي تساعد على التحكم في العقل الباطن هو 
التأم����ل، اجلس في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء وارتِد مالبس 
مريحة واجلس بش����كل مريح مع مراعاة اس����تقامة الظهر تنفس 
بعمٍق واترك األفكار تنساب، سيكون عقلك الواعي على اتصال 
أكبر ومباش����ر مع عقلك الباطن، ستالحظ أن تفكيرك أصبح أكثر 

فعالية و أقل محدودية.
اكتب كل أفكارك على ورقة

حتى تنجح في التحكم واالس����تفادة من عقل����ك الباطن احرص 
على كتاب����ة كل ما يجول بداخلك من أفكار ومش����اعر على ورقة، 
ستس����اعدك هذه الطريقة على الغوص في أعماق عقلك الباطن 

واستكشاف كل ما بداخل نفسك من أسرار وخفايا.
اعتمد على التصّور والتخّيل

حاول أن تعتمد على التص���ّور والتخّيل فهو من الطرق الفّعالة في 
التحكم بالعقل الباطن، تخّيل أجواء الفرح، المالبس التي سترتديها، 
هذه األمور ستساعدك بالفعل على التحكم بعقلك الباطن وتحقيق 

أهدافك.

فقدان الشهية والغثيان والقيء أعراض شائعة 
لدى مرضى الس���رطان، ويمك���ن أن يفاقم العالج 
الكيميائ���ي هذه األعراض. مع م���رور الوقت يبدأ 
المريض في فقدان الوزن، ويزيد ذلك من شعوره 
بالتعب. لذا، ينصح األطباء المرضى بتناول كميات 
أكبر من الطعام وعدم االستس���الم لفقدان الوزن. 
إليك مجموع���ة من األطعمة تس���اعد على زيادة 

الوزن، ومقاومة عملية فقدانه:
يحتاج مريض الس���رطان 5 حصص من الفواكه 
والخضراوات يوميًا، وينبغ���ي أن يكون البروكلي 

في صدارتها. 
الميلك ش���يك: يس���ّمى الميلك ش���يك "حمية 
الس���رطان"، ألن���ه عنصر رئيس���ي ف���ي تغذية 
المريض، إلى جانب أنه مفيد بشكل عام للصحة. 
يحتوي الميلك شيك على مجموعة من المصادر 
الغذائي���ة التي تزّود الجس���م بس���عرات حرارية 

تعّوض فقدان الوزن، 
ستيك اللحم: أثناء العالج من السرطان ينبغي أن 
تكون شريحة ستيك اللحم من األطعمة األساسية 
ف���ي النظ���ام الغذائ���ي للمريض، ألنه���ا غنية 
بالبروتين وهو من أهم المغذيات التي يحتاجها 

الجسم للتغّلب على آثار العالج الكيميائي. 
البيض: من أسهل الطرق للحصول على البروتين 
والس���عرات الحراري���ة تناول البي���ض. لذا يجب 

اعتماد البيض كوجبة خفيفة للمريض. 

الزب���ادي )اللب���ن(: الزب���ادي 
أثن���اء  جي���د  خي���ار 
الكيميائي،  الع���الج 
ألن���ه لطيف وخفيف 

ويس���اعد على الحد من 
الزبادي  الغثيان. يحتوي 

على الكالسيوم والبروتين ما 
العظام  يس���اعد على صحة 

والعضالت. 
اللحم المش���وي: يساعد بروتين 

اللحم البقري الجس���م على شفاء 
نفسه، وتجنب الغثيان. ويفضل 
إضاف���ة مجموع���ة م���ن البهارات 
لتحس���ين م���ذاق اللح���م، خاصة 
التوابل التي تس���اعد على مقاومة 

السرطان مثل الكركم.
البروكلي: يحتاج مريض الس���رطان 
5 حصص م���ن الفواكه والخضروات 
يوميًا، وينبغي أن يك���ون البروكلي 
في صدارتها لقدرت���ه على مقاومة 

السرطان.
الموز: يحتوي الموز على مواد مضادة 
لألكسدة تس���اعد على مكافحة ورم 

الس���رطان، وهو من أفض���ل الفواكه التي 
يمكن تناولها وقت العالج الكيميائي. 

االستقالل/ وكاالت:
من المعروف أن جسم اإلنسان يتكون من نحو 8 % 
من فيتامين D وذلك عن طريق التعّرض للش���مس. 
ولكن أشعة الش���مس تتفاوت من بلٍد آلخر، وبالتالي 
من هنا أتت الحاجة إلى مكمل غذائي يحتوي على هذا 

الفيتامين.
ولكن اإلف���راط في تناول هذا الفيتامين قد يش���كل 
خطرًا كبيرًا على الصح���ة، إذ أن اإلفراط في تناوله قد 

ُيسبب الصداع والغثيان والتعب والعطش الكبير.
وفي الس���ياق، قال���ت ” أنتيه غال ” من المؤسس���ة 
األلماني���ة للصحة، أنه ” ُينص���ح بتناول المكمالت 
فقط، عندما يتأكد الطبيب من أن جسم الشخص ال 

يمكنه تكوين فيتامين دي بصورة كافية “.
كم���ا أن هناك العديد م���ن األعراض التي تصاحب 
اإلف���راط في تن���اول هذا الفيتامي���ن، كاختالل في 
ضربات القلب، وانهي���ار األعصاب. وقد تظهر هذه 
األعراض الدالة على التس���مم بعد تناول عدة حبات 

فقط من المكمالت.
ُيش����ار إلى أن نقص هذا الفيتامين ُيس����بب لين 
العظ����ام ويؤثر بصورة عامة على صحة الجس����م. 
ويمكن الحصول على 10 إلى 20% من احتياجات 
الجسم من الفيتامين عبر تناول المواد الغذائية 
الغني����ة ب����ه، مثل األس����ماك وخاصة س����مك 
السلمون، وكذلك في الكبد وفي صفار البيض 

وفي الفطريات مثل فطر ‘غاريقون’.

أضرار جسيمة تحدث عند 
في تناول “فيتامين D”اإلفراط 

أطعمة يحتاجها المريض 
وقت العالج الكيميائي

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر باحثون من المعهد الدولي لعلوم االتصاالت المتطورة في 
اليابان تقنية جديدة تسمح للمستخدم بالتحكم في ذراع آلية 

أثناء االنغماس في أداء أنشطة أخرى بيديه.
تعتم���د التقني���ة على التفكي���ر فقط، بمعنى أن���ه ليس على 
المس���تخدم س���وى التفكير في الحركة التي يرغب في القيام 
بها حتى تتحرك الذراع اآللية للقيام بها بش���كل تلقائي، أي أن 
المستخدم وفق التقنية الجديدة سوف يكون بمقدوره تحريك 

ثالث أذرع، اثنتان طبيعيتان والثالثة صناعية.
وذكر الموقع اإللكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في األبحاث 

العلمية والتكنولوجي���ا أن الباحثين اختبروا المنظومة الجديدة 
عن طريق مطالبة المتطوعين بتثبيت إحدى الكرات على سطح 
مسطح بأيديهم، مع استخدام الذراع اآللية في الوقت ذاته في 

اإلمساك بزجاجة مياه غازية فارغة.
وتبي���ن م���ن خ���الل التج���ارب أن المتطوعي���ن انقس���موا إلى 
مجموعتين، حيث نجحت المجموعة األولى في تثبيت الكرة على 
السطح المس���طح ومنعها من الوقوع مع تحريك زجاجة المياه 
الغازية بواسطة الذراع اآللية في 85% من المرات، فيما نجحت 
المجموع���ة الثانية في إتمام ه���ذه المهمة في 52% فقط من 

الحاالت.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت ش���ركة غوغل عن قيامها بحظر برامج 
تعدين العم���الت الرقمية المش���فرة في متجر 
تطبيقاته���ا ” غوغل بالي “، حي���ث اتضح ذلك 
من خ���الل تغيير ش���روط االس���تخدام الخاصة 
بالمطوري���ن. وأضافت الش���ركة، أنها ستس���مح 
بالتطبيقات التي تدير برام���ج تعدين العمالت 
الرقمية المش���فرة، ولكن لم يعد من المسموح به 

التطبيقات، التي تستغل قدرة الحوسبة الخاصة 
بالهاتف الذكي الحتساب العمالت الرقمية مثل 

بيتكوين أو إيثريوم.
ُيشار إلى أن غوغل قد اتخذت خطوة مماثلة خالل 
شهر أبريل نيسان الماضي في متجر تطبيقات 
غوغل كروم، حيث قامت بحظر التطبيقات، التي 
تدع���ي أنها موجهة لألطف���ال، ولكنها تتضمن 

محتويات للبالغين.

ذراع روبوتية تمنحك 3 أياد في وقت واحد! »غوغل« تحظر تطبيقات تعدين 
العمالت الرقمية من متجرها
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تاريخ ناصع، وإشراقة كنور الشمس تسطع في سماء التاريخ الرياضي 
بإنجازاتهم، وسجالتهم المميزة والتي سطرت تاريخًا رياضيًا يحتفى 
به لفلسطين كيف ال وهم من تألقوا بأبسط االمكانيات ودون عقود 

ورواتب ضخمة.
نجوم الزمن الجميل ورواد الحركة الرياضية عبر تاريخ فلسطين المميز 
منذ أوائل الثالثينات وحتى اليوم تمكنوا من رفع علم فلسطين في 
المحافل الدولي���ة والقارية متحدين كل الصعوبات التي واجهتهم 
ليكونوا على قدر المسئولية، وانصافًا لما قدموه كان لزامًا تكريمهم 

كجزء من رد الجميل لمسيرة نضال رياضي كبيرة.
فكان���ت المبادرة من االتحاد الفلس���طيني للرياضة للجميع  بتكريم 
نخبة من نجوم الزمن الجميل تقديرًا لمس���يرتهم التي س���طروا من 

خاللها تاريخًا نسير عليه مستشرفين لماضينا العتيد.
وهنا كلمة حق يجب أن تصل وتأكيدًا لمبدأ رد الجميل وإن كان صعبًا 
مقاب���ل ما قدموه، لكن يجب تكريم هؤالء األبطال في حياتهم حتى 

يستشعروا قيمة المنجز والتقدير قبل فوات األوان.
وألن هن���اك مقوله مش���هورة: » من ف���ات قديمه ت���اه« فرياضتنا 
الفلس���طينية وما تعيش���ه اآلن من ازدهار جاء نتيجة تاريخ ناصع 
ومش���رق عبر التاريخ وضعوا من خالله اللبن���ات األولى لمجد رياضي 

فلسطيني يجب علينا الحفاظ عليه وتخليده.
تحيٌة معبقٌة بشذا القدس لهؤالء النجوم الذين وضعوا فلسطين في 

علياء المجد الرياضي.

جنوم الزمن اجلميل 
ورد اجلميل

بقلم: إيهاب أبو الخير

غزة / عبدالله نصيف: 
أعلن مجلس إدارة نادي الجالء ، عن ضم 14 العبا لصفوف 
الفريق األول ، استعدادا لبطولة دوري الدرجة األولى 2019 

. 2018 /
و ضم���ت القائمة كال م���ن " الحارس ش���هران نصار من 
خدم���ات دير البلح ،وعبد الكري���م البريم من نادي العودة، 
وأحمد أبو كوش وش���ادي أبو س���لطان ويوسف أبو ظاهر، 
وأس���امة عويضة ومحمود البحيصي م���ن التفاح، وطارق 
صالح من الهالل، ومصعب أبو النصر، وأحمد الزعانين من 
الزيتون و  عبد الرحمن عرام من شباب خان يونس، وحمزة 
عليان من بيت الهي���ا الرياضي، والوليد حجازي من اتحاد 

الشجاعية ،وعالء ضهير من القادسية.

كما تضمنت القائمة حارس مرمى الفريق إسماعيل عبدو 
العائ���د من اإلع���ارة لنادي خدمات الش���اطئ ، إضافة إلى 
العبي الفريق القدامى وهم: أحمد مرزوق ، وسفيان كريزم 

،وأحمد حمادة .
ويض���م الجهاز الفني للفريق كال من المدير الفني جهاد 
الس���دودي ، ولؤي الحداد مدير الكرة، والمدرب العام بالل 
تمراز ،وم���درب حراس المرمى محم���د الكويفي، واإلداري 
عطا البنا، وناصر الحمامي معالجا، ومحمد زعيتر مس���ؤوال 

للعهدة.
فيما نجح مجلس إدارة نادي الزيتون الرياضي بالتعاقد مع 
المهاجم ش���ادي مصبح قادمًا من نادي الوفاق الرياضي ، 

ضمن االنتقاالت الصيفية التي يجريها نادي الزيتون .

وتعتبر صفقة انضمام المهاجم "مصبح" السابعة ضمن 
االنتق���االت الصيفية ، حيث س���بق وأن ت���م التعاقد مع 
الحارس أحمد الحطاب والالعب عبدالله أبو شمالة وانضم 
الثنائ���ي محمد ومحمود البحيصي وت���م التجديد لالعب 
معاذ أبو النصر والالعب طارق مسعود ليواصال اللعب في 

صفوف الفريق للموسم الثاني على التوالي .
هذا و أعلن نادي القادسية الرياضي عن تعاقده مع مدافع 
نادي خدمات خانيونس الرياضي ياس���ر أبو غانم لتدعيم 
خط دفاعه بالموس���م القادم ، و وقع الالعب على كشوفات 

النادي لمدة موسم رياضي .
ويش���ار إلى أن نادي القادس���ية تعاقد م���ع مجموعة من 

الالعبين خالل فترة االنتقاالت الصيفية .

اجلالء ي�صم "14" العباً ل�صفوفه و م�صبح ينتقل للزيتون

غزة / االستقالل
احتفت ش���ركة جوال بأبطال أكاديمي���ة المحترفين الذين 
حصلوا عل���ى المركز الثاني في بطول���ة باريس الدولية في 

الحفل الذي أقيم بمقر الشركة غرب مدينة غزة.
وكان في استقبال أبطال أكاديمية المحترفين   عبد الفتاح 
الشرفا المدير التجاري للشركة،و محمد الشرفا مدير التسويق 
واإلع���الم. وهنأ الش���رفا أكاديمية المحترفي���ن على اإلنجاز 
الكبير الذي حققته في بطولة باريس الدولية والحصول على 

وصافة البطولة. وأكد الش���رفا أن شركة جوال ستبقى راعية 
أبطال فلس���طين واأللعاب الرياضية من باب مس���ؤولياتها 
تجاه الش���باب والرياضة. بدوره ش���كر إياد سيسالم رئيس 
أكاديمية المحترفين اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة واتحاد الكرة و ش���ركة جوال على 

رعايتهما ألبطال أكاديمية المحترفين.
وأكد سيسالم على ضرورة مساندة ودعم الالعبين باعتبارهم 

نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل .

جوال حتتفي باأبطال اأكادميية املحرتفني
غزة/ عبدالله نصيف:

أع���رب المدي���ر الفن���ي لن���ادي خدمات 
النمس عن س���عادته  ن���ادر  النصيرات 
البالغ���ة ، بالروح و العزيمة التي يتس���م 
بها الفريق األول ، و التزامهم بالتدريبات 
الشاقة التي يخوضها الفريق على شاطئ 
، اس���تعدادا لمنافسات  النصيرات  بحر 
دوري الدرجة األول���ى الجديد .  و أضاف 
النمس ل�"االس���تقالل":" أن ه���ذه الروح 
ستساهم بش���كل كبير في عودة أبطال 

النصيرات للدرجة الممتازة من جديد" .
وبين أن مجل���س اإلدارة   عمل على دمج 
العبين ش���باب من أبناء النادي ، ببعض 
العبي الخبرة و التعزي���ز ، وذلك من أجل 
بناء فريق للمس���تقبل يمكنه المنافسة 
عل���ى الصعود للدرجة الممت���ازة ، و عدم 

السقوط من جديد لألولى .
 وشدد على أن الجميع من مجلس إدارة و 

جهاز و جماهير سوف يتكاتف من أجل 
تحقيق هدف الصعود للممتاز  ، »مشيًرا 
إل���ى أن “الوض���ع س���يكون مخالفا عن 
الموس���م الماضي، و الذي خسره الفريق 
بالثواني األخيرة و عدم الصعود للممتازة« 
. و تمنى النمس   أن يوفقه الله في هذه 
المرحل���ة الصعبة ، و تحقيق انجاز جديد 
في تاريخه ، و العودة بخدمات النصيرات 
للدوري الممتاز . و ش���كر النمس مجلس 
اإلدارة برئاس���ة فريد أبو يوس���ف و الذي 
يعمل ليل نهار من أجل توفير متطلبات 
الفريق األول ، كما ش���كر جماهير النادي 
التي تزحف خلف الفريق ، و مساندتهم 

و تشجيعهم أثناء التدريب .
هذا و يعتبر النمس من أفضل المدربين 
على الساحة الرياضية الفلسطينية ، فقد 
حقق ع���دة انجازات ، كان أخرها الصعود 

بالمغازي و القادسية للدوري الممتاز .

النم�س: هديف العودة بخدمات 
الن�صريات للدوري املمتاز 

االستقالل / وكاالت: 
يسعى نادي بايرن ميونخ األلماني للتعاقد 
مع األمريكي كريستيان بوليسيتش جناح 
وصانع ألعاب نادي بروسيا دورتموند خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة بيلد األلمانية أن ليفربول 
اإلنجليزي وريال مدريد اإلسباني يتابعان 
عن قرب موق���ف األمريكي كريس���تيان 

بوليسيتش مع نادي بروسيا دورتموند .
ورف���ض الدول���ي األمريكي كريس���تيان 
بوليس���يتش جناح ومهاجم نادي بروسيا 
دورتمون���د الع���رض المقدم م���ن النادي 
األلمان���ي من أج���ل تجديد عق���ده الذي 

سينتهي صيف 2020.
وذكرت وسائل اإلعالم األلمانية في وقت 
سابق، أن نادي بروسيا دورتموند األلماني 
يرف���ض التفري���ط ف���ي خدم���ات نجمه 

األمريكي كريس���تيان بوليسيتش خالل 
سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.

وأش���ارت صحيفة “بيل���د” األلمانية أن 
بروسيا دورتموند سيرفض جميع محاوالت 
ن���ادي ريال مدريد للتعاق���د مع األمريكي 

كريستيان بوليسيتش هذا الصيف.
وارتبط اس���م كريس���تيان بوليس���يتش 
باالنتقال إلى ريال مدريد، النادي اإلسباني 
الذي يبحث تدعيم صفوفه بقوة خصوصًا 
بعد رحيل البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 

إلى يوفنتوس.
م����ع  مس����يرته  بوليس����يتش  وب����دأ 
دورتمون����د موس����م 16/2015، حيث 
لعب 81 مباراة سجل خاللهما 11 مرة 

هدفًا وصنع 15.
وس���جل بوليس���يتش 9 أهداف في 20 

مشاركة دولية مع المنتخب األمريكي.

بايرن ميونخ 
يزاحم ليفربول 
وريال مدريد 

على بولي�صيت�س
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غزة/ االستقالل: 
قال رئيس قسم قلم الجمهور في بلدية جباليا النزلة ماهر الدعالسة إن القسم أنجز 

4008 معاملة خالل النصف األول من عام 2018
وأوضح رئيس القس���م أنه تم إنجاز 1078 معاملة تتعل���ق بتراخيص البناء والحرف 

وتحديد الموقع العام وتحديد الشوارع وطلبات الحصول على اإلسمنت.
وأفاد الدعالسة أنه تم أيضا إنجاز 2273 طلب وشكوى؛ 776 منها تم استقبالها 
عل���ى الرق���م المجاني، وتوزعت المعام���الت إلى طلبات صيانة ش���وارع، وصيانة 
شبكات الصرف الصحي والمناهل، وصيانة اإلنارة، وطلبات خاصة لرئيس البلدية، 
واعتراضات على المخططات الهندس���ية والتفصيلية وعلى الش���ؤون القانونية 

وشكاوى أخرى.
وأضاف رئيس قسم قلم الجمهور أنه تم إنجاز 657 معاملة تتعلق باشتراكات المياه 

والصرف الصحي، وإصدار عدم الممانعة.
وأكد الدعالس���ة أن اس���تيفاء المواطنين للوثائق واألوراق المطلوبة يسرع من إنجاز 

المعامالت، وأن القسم يبذل جهوده إلنجاز المعامالت بأقصى سرعة ممكنة.

غزة / االستقالل:
نظم���ت رابطة علماء فلس���طين ي���وم أمس االثنين ورش���ة عمل بعن���وان "المبادرة 
المجتمعية للحد من تكاليف الزواج" )تزوج ببس���اطة( بالتعاون مع جمعية التيسير 
للزواج والتنمية، واالتحاد العام للهيئات الشبابية. وشارك في الورشة رئيس الرابطة 
مروان أبو راس وعدد من أعضائها، ووزارة األوقاف والشؤون الدينية، والمجلس األعلى 
للقض���اء الش���رعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلي���ة، واالتحاد العام للمراكز 

الشبابية، والحركة النسائية، ووزارة اإلعالم، وعدد من الوجهاء ورؤساء لجان اإلصالح.
وتح���دث أب���و راس عن أهمية هذه الورش���ة والتي تنبع من َكون ال���زواج طاعة من 
الطاعات، ومن أفضل األعمال عند الله وتيسير سبل الطاعة للناس وإعانتهم عليها.

وأش���ار إلى أن الرابطة بالتعاون مع المؤسس���ات المش���اركة في الورشة ستتبنى 
التوصيات التي ستخرج عن هذه الورشة التي تؤدي للحد من تكاليف الزواج، ورفعها 
للمؤسس���ات ذات العالقة للعمل على تنفيذها. وبلغ عدد أوراق العمل المقدمة 10 
أوراق تحدثت حول التأصيل الشرعي والدور التوعوي والدعوي والقانوني واإلعالمي 
والمجتمعي والعش���ائري واالقتصادي والش���بابي والتربوي والنس���ائي للحد من 

تكاليف الزواج الباهظة في مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وتم االتفاق على تش���كيل فريق عمل من جميع المؤسس���ات المش���اركة في هذه 
الورش���ة لصياغ���ة جميع التوصي���ات وتطبيقها بش���كل عمل���ي لرفعها لجهات 

االختصاص كل على حدة للعمل على تبني المبادرة وتنفيذها.

غزة/ االستقالل:
ندد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إسماعيل هنية يوم 
أمس االثنين باعتداء بحرية االحتالل اإلسرائيلي أول أمس، على أسطول الحرية الخامس 
لكسر الحصار عن غزة، والقرصنة التي تعرض لها المتضامنون على ُبعد أميال قليلة عن 
القطاع. وأّكد هنية في بيان صحفي، أن »رس���الة المتضامنين وصلت غزة بكل قوة رغم 
الممارسات اإلسرائيلية غير الش���رعية«، مطالًبا »كل أحرار العالم بالتضامن مع القضية 

الفلسطينية وقطاع غزة، ومحاسبة االحتالل على جرائمه بحق الفلسطينيين«.
ووجه رئيس حماس التحية للمتضامنين المش���اركين على متن األسطول، مرحًبا بكافة 
الجهود الرامية لتخفيف معاناة ش���عبنا الفلسطيني. وكانت بحرية االحتالل اعترضت 
أمس س���فن كس���ر الحصار عن غزة أثن���اء إبحارها في المياه الدولي���ة قريًبا من القطاع، 
واقتادتها إلى ميناء اسدود، واعتقلت المتضامنين )من جنسيات مختلفة( على متنها.

رام الله/ االستقالل:
 دعا تيس���ير خالد عض���و اللجن���ة التنفيذية 
الفلس���طينية، وكالة غوث  التحري���ر  لمنظمة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( الى 
التراجع عن توجهاتها وقراراتها الجائرة، التي 
اعلنت عنها والمتمثلة بوقف عقود التوظيف 
وتقليص ع���دد الموظفي���ن والتلوي���ح بدمج 
م���دارس وعيادات وغيرها م���ن الخدمات التي 

تقدمها لالجئين الفلسطينيين.
ووجه خال���د، في الوق���ت ذاته الدع���وة للدول 
المانحة والدول العربية لسرعة التدخل والبحث 
في توفير الحل���ول الفورية لألزمة المالية التي 

تش���هدها وكالة الغ���وث وتمكينها من الوفاء 
بالتزاماتها.

وح���ذر م���ن التداعي���ات التي س���تترتب على 
توجهات وق���رارات الوكالة واحتماالت تطورها 
نح���و اعتصامات ش���املة وعصي���ان في وجه 
سياسة االبتزاز التي تمارسها االدارة االمريكية 
وبعض الدول المانحة والتي تس���تهدف دور 

ومكانة الوكالة في االساس.
ودع���ا وكالة الغوث الى عدم الخضوع لإلمالءات 
االمريكية واإلسرائيلية او التحول تحت ضغط 
عجز الموازنة الى أداة من أدوات تصفية قضية 
الالجئين الفلس���طينيين، والسعي لدى االمم 

المتحدة لكي تتحمل مس���ؤولياتها كاملة في 
توفير موازنة ثابت���ة تخرجها من دائرة االبتزاز 
المتواصل الى حين انجاز حق العودة لالجئين 

الفلسطينيين.
وأك���د عل���ى أهمي���ة مواصل���ة وكال���ة الغوث 
الدولية لمسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية 
المعنية بحفظ حقوق الالجئين الفلسطينيين 
واضطالعه���ا بدورها االنس���اني الذي تقوم به 
نيابة ع���ن المجتمع الدولي، واس���تمرارها في 
تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واإلغاثة 
للتفويض األممي  االجتماعية لالجئين وفق���ا 

الممنوح إليها.

دعوة للتراجع عن قرارات الوكالة تقليص خدماتها 

رام الله/ االستقالل: 
قال مبعوث األمم المتحدة للس���الم في الش���رق 
األوس���ط نيك���والي ميالدينوف مس���اء  االثنين 
إنه أجرى مباحثات برام الله )مع المس���ؤولين في 
السلطة الفلس���طينية( كيفية حل كافة األزمات 
اإلنس���انية في قطاع غزة ودعم ع���ودة الحكومة 

الفلسطينية إلى هناك لممارسة عملها.
وأضاف ميالدينوف في تغريدٍة له على حس���ابه 
ف���ي "تويتر"- أن "على الجميع ممارس���ة أدوارهم 
لصال���ح الناس العاديي���ن الذين عان���وا بما فيه 

الكفاية".
وكان ميالدينوف التقى في وقت س���ابق من يوم 
أمس االثنين بنائب رئي���س الوزراء زياد أبو عمرو 
وبحث معه ملفي المصالحة الفلس���طينية وأزمة 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 

)أونروا(.
وأكد ميالدينوف خالل اللقاء-بحسب وكالة األنباء 
الرس���مية الفلس���طينية )وفا(- أن األمم المتحدة 
تدعم جهود إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، 
وتؤكد أن معالجة قضايا قط���اع غزة ال بد أن تمر 

عبر بوابة الش���رعية الفلس���طينية، وأن المشكلة 
اإلنس���انية في القطاع نش���أت نتيجة الستمرار 
الحصار اإلس���رائيلي عل���ى القطاع، و"اس���تمرار 
االنقسام وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من 

ممارسة صالحياتها ومسؤولياتها الكاملة".
وشدد على أن األمم المتحدة تسعى لدى العديد 

من األطراف اإلقليمية والدولية لحل األزمة الراهنة 
التي تواجه "األونروا".

من جهته، ش���دد أب���و عمرو عل���ى أهمية توفير 
الش���روط الالزم���ة إلنه���اء االنقس���ام وتحقيق 
المصالح���ة، داعًيا أن تقوم األمم المتحدة بتحمل 
مس���ؤولياتها تجاه قضية الالجئي���ن، وموضوع 
موظف���ي "أونروا" على وجه التحديد، والعمل على 
توفي���ر الدعم ال���الزم حتى تتمك���ن من مواصلة 

دورها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وكان ميالدين���وف أج���رى مع رئي���س المكتب 
السياس���ي لحركة )حم���اس( إس���ماعيل هنية 
لق���اءات متتالية لمناقش���ة  الماضي  األس���بوع 

التهدئة.
كما أجرى أول أمس مناقشات وصفها ب�"إيجابية" 
مع وزير الخارجية المصرية س���امح ش���كري حول 
التطورات الفلس���طينية واإلقليمي���ة، وإمكانية 
الس���الم بين فلس���طين وإس���رائيل"، موضًحا أن 
اللقاء تركز حول آخر التطورات في الضفة الغربية 
وكيفية تف���ادي التصعيد في قط���اع غزة وحل 

جميع القضايا اإلنسانية ودعم المصالحة.

مستوطنات غزة بفعل البالونات الحارقة.
وأشار إلى أن الحرائق توزعت على مناطق نير عام وناحال عوز وسديروت وشاعر 

هنيغف.
فيم���ا أفادت وس���ائل إعالم عبري���ة، باندالع حريق ف���ي غرفة طعام 
بالمجلس اإلقليمي "أش���كول" بعد س���قوط بالون ح���ارق فيها وتم 

السيطرة عليه.
وقالت الوسائل العبرية إن بالوًنا حارق تسبب بحريٍق كبير بمنطقة "ناحل جرار" 

بين مستوطنة "رعيم وبئيري".
ابتكر نشطاء مس���يرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطالق الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مس���توطنات ومزارع االحتالل في غالف غزة، 
مس���تفيدين من حركة الرياح، مما تس���بب بخس���ائر كبيرة جراء احتراق آالف 

الدونمات.

20 حريقًا  ...

ميالدينــوف  ينــاقش بــرام الله أزمــات 
غــزة وعــودة الحكومــة لممارســة عملهـا

غزة/ االستقالل:
افتتح���ت جمعي���ة اإلغاثة الطبية الفلس���طينية 
مخيماته���ا الصيفية والتي تقيمها س���نويا في 

محافظات غزة.
وهدفت ه���ذه المخيمات الصيفي���ة التي جاءت 
تحت اسم " يال نفرح" إلى منح األطفال المشاركين 
فرص���ة اللع���ب والتعلم بالترفيه الس���يما وأنهم 

يمرون بظروف معيشية صعبة.
ويش���ارك في المخيمات الصيفي���ة الموزعة على 
كافة محافظات غزة التي ستستمر أسبوعين اكثر 
من 770 طف���ال وطفلة من الفئ���ة العمرية ما بين 

ثمانية إلى 12 عامًا .

وقال د. عائد ياغي مدير جمعية اإلغاثة الطبية في 
غزة"  دأبنا على تنظي���م مخيماتها الصيفية كل 
عام كاس���تراتيجية لتوفير فرص اللعب والترفيه 
لألطفال". وحذر د. ياغي من تأثر األطفال بس���بب 
الظروف الصعبة وحالة الحرمان التي يعانون منها، 
مؤكدًا أن  من ش���أن هذه المخيم���ات توفير حالة 
نفسية مناسبة لألطفال خصوصًا الذين يقطنون 

في مناطق مهمشة.
وأوضح د. ياغي أن المخيمات الصيفية موزعة على 
محافظات غزة، مخيمان في محافظة غزة، ومخيمان 
آخ���ران في محافظة خانيون���س، ومخيم واحد في 
كل من محافظة الوس���طى ورفح وشمال غزة بواقع 

110مشارك ومشاركة  في كل مخيم .
وأضاف د. "ياغي" أن كل مخيم صيفي  يش���تمل 
عل���ى خمس زواي���ا متنوعة ما بين الرس���م و الفن 
التشكيلي والرياضة والفلكلور الشعبي والمهارات 
الحياتية ، ويقوم على تنفيذها نحو 84 منش���طًا 
ومنشطة حاصلين علي تدريبات عالية في التعامل 

مع األطفال وأدوات التنشيط .
ويذك���ر أن هذه المخيم���ات التي تش���مل أيضَا 
تنظيم رحالت جماعية للمش���اركين س���تنتهي 
في الحادي عش���ر من الشهر القادم بتنظيم حفل 
ختامي يش���مل فقرات فنية وتراثية وعروضًا ألبرز 

وأهم المخرجات.

ورشة بغزة بعنوان:
 »تزوج ببساطة«

هنية يشيد بمتضامني 
أسطول الحرية ويؤكد
 أن رسالتهم وصلت

نابلس/ االستقالل: 
أصدرت محكمة سالم العسكرية، امس االثنين، حكًما بالسجن سبعة 
أشهر وغرامة مالية على األسيرة عال مرشود )21 عاًما( من مخيم بالطة 

شرق نابلس.
وكان���ت ق���وات االحت���الل اعتقلت مرش���ود، ف���ي اذار الماضي بعد 
استدعائها للمقابلة بمعسكر حوارة، وتم نقلها لمركز تحقيق "بتاح 

تكفا"، وجرى تمديد اعتقالها عدة مرات.
ووجه���ت المحكمة لألس���يرة وهي طالبة بكلية اإلع���الم في جامعة 

النجاح، تهمة المشاركة في العمل الطالبي المناهض لالحتالل.
يشار إلى أن عائلة األسيرة مرشود تقيم في السعودية، بينما حضرت 
هي وشقيقتها وشقيقها قبل عدة سنوات للدراسة بجامعة النجاح 

في نابلس.

االحتالل يحكم على 
األسيرة عال مرشود 

بالسجن 7 أشهر

اإلغاثة الطبية تفتتح مخيماتها الصيفية في قطاع غزة

جنين/ االستقالل: 
ضبطت طواق���م الضابطة الجمركية أمس االثنين في جنين ش���مال الضفة 
الغربية  المحتلة ش���احنة تحمل نفايات بالستيكية إسرائيلية في طريقها 

للدفن في المدينة.
وقالت الضابطة الجمركية في تصريح صحفي إن المركبة تحمل لوحة تسجيل 
"إسرائيلية" وعلى متنها 19 صندوًقا كبيًرا محملة بنفايات بالستيكية مضرة 
بالبيئة قادم���ة من داخل أراضي ع���ام 48، أثناء محاول���ة تهريبها واتالفها 
بالمحافظ���ة. وأضاف البيان، أنه ووفقًا التفاقية "بازل"، وقانون س���لطة جودة 
البيئ���ة التي تمنع إدخال النفايات الخط���رة وتفريغها وطرحها في األراضي 
الفلسطينية لخطورتها وضررها على البيئة، حيث أقرت جهة االختصاص في 
س���لطة جودة البيئة إرجاع الشاحنة والمضبوطات إلى مصدرها من حيث أتت 
واستكمال اإلجراءات الالزمة. يذكر أن سلطات االحتالل تقوم بنقل المخلفات 
الض���ارة والكيماوية وغي���ر المطابقة للمواصفات البيئي���ة للدفن في الضفة 

الغربية ما يتسبب بأضرار صحية وبيئية جسيمة.

ضبط نفايات إسرائيلية 
بطريقها للدفن بجنين

بلدية جباليا تنجز 4000
 معاملة منذ بداية 2018

نيكوالي ميالدينوف
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غزة/ االستقالل: 
قال رئيس قسم قلم الجمهور في بلدية جباليا النزلة ماهر الدعالسة إن القسم أنجز 

4008 معاملة خالل النصف األول من عام 2018
وأوضح رئيس القس���م أنه تم إنجاز 1078 معاملة تتعل���ق بتراخيص البناء والحرف 

وتحديد الموقع العام وتحديد الشوارع وطلبات الحصول على اإلسمنت.
وأفاد الدعالسة أنه تم أيضا إنجاز 2273 طلب وشكوى؛ 776 منها تم استقبالها 
عل���ى الرق���م المجاني، وتوزعت المعام���الت إلى طلبات صيانة ش���وارع، وصيانة 
شبكات الصرف الصحي والمناهل، وصيانة اإلنارة، وطلبات خاصة لرئيس البلدية، 
واعتراضات على المخططات الهندس���ية والتفصيلية وعلى الش���ؤون القانونية 

وشكاوى أخرى.
وأضاف رئيس قسم قلم الجمهور أنه تم إنجاز 657 معاملة تتعلق باشتراكات المياه 

والصرف الصحي، وإصدار عدم الممانعة.
وأكد الدعالس���ة أن اس���تيفاء المواطنين للوثائق واألوراق المطلوبة يسرع من إنجاز 

المعامالت، وأن القسم يبذل جهوده إلنجاز المعامالت بأقصى سرعة ممكنة.

غزة / االستقالل:
نظم���ت رابطة علماء فلس���طين ي���وم أمس االثنين ورش���ة عمل بعن���وان "المبادرة 
المجتمعية للحد من تكاليف الزواج" )تزوج ببس���اطة( بالتعاون مع جمعية التيسير 
للزواج والتنمية، واالتحاد العام للهيئات الشبابية. وشارك في الورشة رئيس الرابطة 
مروان أبو راس وعدد من أعضائها، ووزارة األوقاف والشؤون الدينية، والمجلس األعلى 
للقض���اء الش���رعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلي���ة، واالتحاد العام للمراكز 

الشبابية، والحركة النسائية، ووزارة اإلعالم، وعدد من الوجهاء ورؤساء لجان اإلصالح.
وتح���دث أب���و راس عن أهمية هذه الورش���ة والتي تنبع من َكون ال���زواج طاعة من 
الطاعات، ومن أفضل األعمال عند الله وتيسير سبل الطاعة للناس وإعانتهم عليها.

وأش���ار إلى أن الرابطة بالتعاون مع المؤسس���ات المش���اركة في الورشة ستتبنى 
التوصيات التي ستخرج عن هذه الورشة التي تؤدي للحد من تكاليف الزواج، ورفعها 
للمؤسس���ات ذات العالقة للعمل على تنفيذها. وبلغ عدد أوراق العمل المقدمة 10 
أوراق تحدثت حول التأصيل الشرعي والدور التوعوي والدعوي والقانوني واإلعالمي 
والمجتمعي والعش���ائري واالقتصادي والش���بابي والتربوي والنس���ائي للحد من 

تكاليف الزواج الباهظة في مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وتم االتفاق على تش���كيل فريق عمل من جميع المؤسس���ات المش���اركة في هذه 
الورش���ة لصياغ���ة جميع التوصي���ات وتطبيقها بش���كل عمل���ي لرفعها لجهات 

االختصاص كل على حدة للعمل على تبني المبادرة وتنفيذها.

غزة/ االستقالل:
ندد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إسماعيل هنية يوم 
أمس االثنين باعتداء بحرية االحتالل اإلسرائيلي أول أمس، على أسطول الحرية الخامس 
لكسر الحصار عن غزة، والقرصنة التي تعرض لها المتضامنون على ُبعد أميال قليلة عن 
القطاع. وأّكد هنية في بيان صحفي، أن »رس���الة المتضامنين وصلت غزة بكل قوة رغم 
الممارسات اإلسرائيلية غير الش���رعية«، مطالًبا »كل أحرار العالم بالتضامن مع القضية 

الفلسطينية وقطاع غزة، ومحاسبة االحتالل على جرائمه بحق الفلسطينيين«.
ووجه رئيس حماس التحية للمتضامنين المش���اركين على متن األسطول، مرحًبا بكافة 
الجهود الرامية لتخفيف معاناة ش���عبنا الفلسطيني. وكانت بحرية االحتالل اعترضت 
أمس س���فن كس���ر الحصار عن غزة أثن���اء إبحارها في المياه الدولي���ة قريًبا من القطاع، 
واقتادتها إلى ميناء اسدود، واعتقلت المتضامنين )من جنسيات مختلفة( على متنها.

رام الله/ االستقالل:
 دعا تيس���ير خالد عض���و اللجن���ة التنفيذية 
الفلس���طينية، وكالة غوث  التحري���ر  لمنظمة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( الى 
التراجع عن توجهاتها وقراراتها الجائرة، التي 
اعلنت عنها والمتمثلة بوقف عقود التوظيف 
وتقليص ع���دد الموظفي���ن والتلوي���ح بدمج 
م���دارس وعيادات وغيرها م���ن الخدمات التي 

تقدمها لالجئين الفلسطينيين.
ووجه خال���د، في الوق���ت ذاته الدع���وة للدول 
المانحة والدول العربية لسرعة التدخل والبحث 
في توفير الحل���ول الفورية لألزمة المالية التي 

تش���هدها وكالة الغ���وث وتمكينها من الوفاء 
بالتزاماتها.

وح���ذر م���ن التداعي���ات التي س���تترتب على 
توجهات وق���رارات الوكالة واحتماالت تطورها 
نح���و اعتصامات ش���املة وعصي���ان في وجه 
سياسة االبتزاز التي تمارسها االدارة االمريكية 
وبعض الدول المانحة والتي تس���تهدف دور 

ومكانة الوكالة في االساس.
ودع���ا وكالة الغوث الى عدم الخضوع لإلمالءات 
االمريكية واإلسرائيلية او التحول تحت ضغط 
عجز الموازنة الى أداة من أدوات تصفية قضية 
الالجئين الفلس���طينيين، والسعي لدى االمم 

المتحدة لكي تتحمل مس���ؤولياتها كاملة في 
توفير موازنة ثابت���ة تخرجها من دائرة االبتزاز 
المتواصل الى حين انجاز حق العودة لالجئين 

الفلسطينيين.
وأك���د عل���ى أهمي���ة مواصل���ة وكال���ة الغوث 
الدولية لمسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية 
المعنية بحفظ حقوق الالجئين الفلسطينيين 
واضطالعه���ا بدورها االنس���اني الذي تقوم به 
نيابة ع���ن المجتمع الدولي، واس���تمرارها في 
تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واإلغاثة 
للتفويض األممي  االجتماعية لالجئين وفق���ا 

الممنوح إليها.

دعوة للتراجع عن قرارات الوكالة تقليص خدماتها 

رام الله/ االستقالل: 
قال مبعوث األمم المتحدة للس���الم في الش���رق 
األوس���ط نيك���والي ميالدينوف مس���اء  االثنين 
إنه أجرى مباحثات برام الله )مع المس���ؤولين في 
السلطة الفلس���طينية( كيفية حل كافة األزمات 
اإلنس���انية في قطاع غزة ودعم ع���ودة الحكومة 

الفلسطينية إلى هناك لممارسة عملها.
وأضاف ميالدينوف في تغريدٍة له على حس���ابه 
ف���ي "تويتر"- أن "على الجميع ممارس���ة أدوارهم 
لصال���ح الناس العاديي���ن الذين عان���وا بما فيه 

الكفاية".
وكان ميالدينوف التقى في وقت س���ابق من يوم 
أمس االثنين بنائب رئي���س الوزراء زياد أبو عمرو 
وبحث معه ملفي المصالحة الفلس���طينية وأزمة 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 

)أونروا(.
وأكد ميالدينوف خالل اللقاء-بحسب وكالة األنباء 
الرس���مية الفلس���طينية )وفا(- أن األمم المتحدة 
تدعم جهود إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، 
وتؤكد أن معالجة قضايا قط���اع غزة ال بد أن تمر 

عبر بوابة الش���رعية الفلس���طينية، وأن المشكلة 
اإلنس���انية في القطاع نش���أت نتيجة الستمرار 
الحصار اإلس���رائيلي عل���ى القطاع، و"اس���تمرار 
االنقسام وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من 

ممارسة صالحياتها ومسؤولياتها الكاملة".
وشدد على أن األمم المتحدة تسعى لدى العديد 

من األطراف اإلقليمية والدولية لحل األزمة الراهنة 
التي تواجه "األونروا".

من جهته، ش���دد أب���و عمرو عل���ى أهمية توفير 
الش���روط الالزم���ة إلنه���اء االنقس���ام وتحقيق 
المصالح���ة، داعًيا أن تقوم األمم المتحدة بتحمل 
مس���ؤولياتها تجاه قضية الالجئي���ن، وموضوع 
موظف���ي "أونروا" على وجه التحديد، والعمل على 
توفي���ر الدعم ال���الزم حتى تتمك���ن من مواصلة 

دورها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وكان ميالدين���وف أج���رى مع رئي���س المكتب 
السياس���ي لحركة )حم���اس( إس���ماعيل هنية 
لق���اءات متتالية لمناقش���ة  الماضي  األس���بوع 

التهدئة.
كما أجرى أول أمس مناقشات وصفها ب�"إيجابية" 
مع وزير الخارجية المصرية س���امح ش���كري حول 
التطورات الفلس���طينية واإلقليمي���ة، وإمكانية 
الس���الم بين فلس���طين وإس���رائيل"، موضًحا أن 
اللقاء تركز حول آخر التطورات في الضفة الغربية 
وكيفية تف���ادي التصعيد في قط���اع غزة وحل 

جميع القضايا اإلنسانية ودعم المصالحة.

مستوطنات غزة بفعل البالونات الحارقة.
وأشار إلى أن الحرائق توزعت على مناطق نير عام وناحال عوز وسديروت وشاعر 

هنيغف.
فيم���ا أفادت وس���ائل إعالم عبري���ة، باندالع حريق ف���ي غرفة طعام 
بالمجلس اإلقليمي "أش���كول" بعد س���قوط بالون ح���ارق فيها وتم 

السيطرة عليه.
وقالت الوسائل العبرية إن بالوًنا حارق تسبب بحريٍق كبير بمنطقة "ناحل جرار" 

بين مستوطنة "رعيم وبئيري".
ابتكر نشطاء مس���يرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطالق الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مس���توطنات ومزارع االحتالل في غالف غزة، 
مس���تفيدين من حركة الرياح، مما تس���بب بخس���ائر كبيرة جراء احتراق آالف 

الدونمات.

20 حريقًا  ...

ميالدينــوف  ينــاقش بــرام الله أزمــات 
غــزة وعــودة الحكومــة لممارســة عملهـا

غزة/ االستقالل:
افتتح���ت جمعي���ة اإلغاثة الطبية الفلس���طينية 
مخيماته���ا الصيفية والتي تقيمها س���نويا في 

محافظات غزة.
وهدفت ه���ذه المخيمات الصيفي���ة التي جاءت 
تحت اسم " يال نفرح" إلى منح األطفال المشاركين 
فرص���ة اللع���ب والتعلم بالترفيه الس���يما وأنهم 

يمرون بظروف معيشية صعبة.
ويش���ارك في المخيمات الصيفي���ة الموزعة على 
كافة محافظات غزة التي ستستمر أسبوعين اكثر 
من 770 طف���ال وطفلة من الفئ���ة العمرية ما بين 

ثمانية إلى 12 عامًا .

وقال د. عائد ياغي مدير جمعية اإلغاثة الطبية في 
غزة"  دأبنا على تنظي���م مخيماتها الصيفية كل 
عام كاس���تراتيجية لتوفير فرص اللعب والترفيه 
لألطفال". وحذر د. ياغي من تأثر األطفال بس���بب 
الظروف الصعبة وحالة الحرمان التي يعانون منها، 
مؤكدًا أن  من ش���أن هذه المخيم���ات توفير حالة 
نفسية مناسبة لألطفال خصوصًا الذين يقطنون 

في مناطق مهمشة.
وأوضح د. ياغي أن المخيمات الصيفية موزعة على 
محافظات غزة، مخيمان في محافظة غزة، ومخيمان 
آخ���ران في محافظة خانيون���س، ومخيم واحد في 
كل من محافظة الوس���طى ورفح وشمال غزة بواقع 

110مشارك ومشاركة  في كل مخيم .
وأضاف د. "ياغي" أن كل مخيم صيفي  يش���تمل 
عل���ى خمس زواي���ا متنوعة ما بين الرس���م و الفن 
التشكيلي والرياضة والفلكلور الشعبي والمهارات 
الحياتية ، ويقوم على تنفيذها نحو 84 منش���طًا 
ومنشطة حاصلين علي تدريبات عالية في التعامل 

مع األطفال وأدوات التنشيط .
ويذك���ر أن هذه المخيم���ات التي تش���مل أيضَا 
تنظيم رحالت جماعية للمش���اركين س���تنتهي 
في الحادي عش���ر من الشهر القادم بتنظيم حفل 
ختامي يش���مل فقرات فنية وتراثية وعروضًا ألبرز 

وأهم المخرجات.

ورشة بغزة بعنوان:
 »تزوج ببساطة«

هنية يشيد بمتضامني 
أسطول الحرية ويؤكد
 أن رسالتهم وصلت

نابلس/ االستقالل: 
أصدرت محكمة سالم العسكرية، امس االثنين، حكًما بالسجن سبعة 
أشهر وغرامة مالية على األسيرة عال مرشود )21 عاًما( من مخيم بالطة 

شرق نابلس.
وكان���ت ق���وات االحت���الل اعتقلت مرش���ود، ف���ي اذار الماضي بعد 
استدعائها للمقابلة بمعسكر حوارة، وتم نقلها لمركز تحقيق "بتاح 

تكفا"، وجرى تمديد اعتقالها عدة مرات.
ووجه���ت المحكمة لألس���يرة وهي طالبة بكلية اإلع���الم في جامعة 

النجاح، تهمة المشاركة في العمل الطالبي المناهض لالحتالل.
يشار إلى أن عائلة األسيرة مرشود تقيم في السعودية، بينما حضرت 
هي وشقيقتها وشقيقها قبل عدة سنوات للدراسة بجامعة النجاح 

في نابلس.

االحتالل يحكم على 
األسيرة عال مرشود 

بالسجن 7 أشهر

اإلغاثة الطبية تفتتح مخيماتها الصيفية في قطاع غزة

جنين/ االستقالل: 
ضبطت طواق���م الضابطة الجمركية أمس االثنين في جنين ش���مال الضفة 
الغربية  المحتلة ش���احنة تحمل نفايات بالستيكية إسرائيلية في طريقها 

للدفن في المدينة.
وقالت الضابطة الجمركية في تصريح صحفي إن المركبة تحمل لوحة تسجيل 
"إسرائيلية" وعلى متنها 19 صندوًقا كبيًرا محملة بنفايات بالستيكية مضرة 
بالبيئة قادم���ة من داخل أراضي ع���ام 48، أثناء محاول���ة تهريبها واتالفها 
بالمحافظ���ة. وأضاف البيان، أنه ووفقًا التفاقية "بازل"، وقانون س���لطة جودة 
البيئ���ة التي تمنع إدخال النفايات الخط���رة وتفريغها وطرحها في األراضي 
الفلسطينية لخطورتها وضررها على البيئة، حيث أقرت جهة االختصاص في 
س���لطة جودة البيئة إرجاع الشاحنة والمضبوطات إلى مصدرها من حيث أتت 
واستكمال اإلجراءات الالزمة. يذكر أن سلطات االحتالل تقوم بنقل المخلفات 
الض���ارة والكيماوية وغي���ر المطابقة للمواصفات البيئي���ة للدفن في الضفة 

الغربية ما يتسبب بأضرار صحية وبيئية جسيمة.

ضبط نفايات إسرائيلية 
بطريقها للدفن بجنين

بلدية جباليا تنجز 4000
 معاملة منذ بداية 2018

نيكوالي ميالدينوف
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االستقالل/ وكاالت:
توفيت امرأة هندية ش���ابة بع���د أن قررت هي وزوجه���ا االمتناع عن 
الذهاب إلى المستشفى لوضع جنينها، واالكتفاء بمقطع فيديو على 

يوتيوب إلرشادها حول كيفية التصرف أثناء الوالدة.
وكانت المرأة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي عرفت فقط باسم كريثيجا، 
قد قررت البقاء مع زوجها للوالدة في منزلهم في قرية راثناجيريسوارار، 

بالقرب من بلدة بودبايام في والية تاميل نادو جنوب الهند.
وقالت الش���رطة، إن المرأة توفيت بسبب عدم خبرتها في التعامل مع 
هذا الموقف، حيث تعرضت لنزيف حاد أدى إلى وفاتها. وأن الفيديو 
الذي ش���اهده الزوجان والذي كان بعنوان »كيف تساعد المرأة الحامل 
على الوالدة«، لم يتطرق إلى كيفية التصرف عند عدم خروج المشيمة 

من الرحم.
يذكر أن المرأة شعرت بالثقة الزائدة بمقدرتها على وضع الجنين دون 
مس���اعدة من أحد، وخصوصًا أنها لم تواجه أي���ة مصاعب تذكر أثناء 

والدتها لطفلتها األولى.
وقد فتحت الش���رطة تحقيقًا ف���ي الحادث، وبدأت باس���تجواب الزوج 
لمعرفة المزيد عن مالبس���ات الح���ادث. ولم يتضح م���ا إذا كان الزوج 

سيواجه أية اتهامات، بحسب صحيفة ميرور أونالين البريطانية.

تفارق الحياة بعدما 
استعانت بيوتيوب 
للوالدة في المنزل

سول/  االستقالل : 
أعلنت كوريا الجنوبية، مؤخرا، حزمة 
إج���راءات تهدف لمحاربة الس���منة 
في البالد، من خ���الل تقديم حوافز 
لخس���ارة الوزن، ومحاربة عادات غير 

صحية في اإلعالم .
وبحسب موقع "ش���وزن إلبو" الكوري 
الجنوب���ي، فإن وزارة الصحة والرعاية 
ف���ي الب���الد أك���دت أنها س���تقدم 
حوافز من قبيل اش���تراكات النوادي 
الرياضية ألجل تشجيع الناس على 

خسارة الوزن الزائد.
وتعد الس���منة من العوامل المسببة 
ألم���راض فتاك���ة مث���ل الس���رطان 
والقل���ب، وتقول حكوم���ات عدة في 
دول متقدم���ة إنها تتكب���د فاتورة 
صحية باهظة جراء زيادة الوزن لدى 

مواطنيها.
وتتجه س���لطات كوريا الجنوبية إلى 
فرض قي���ود على الم���واد اإلعالمية 
االس���تهالك،  ثقافة  تش���جع  التي 

وتحفز على تناول الطعام بصورة غير 
صحية في بعض األوقات الحساسة 

من النهار.
وبموج���ب اإلجراءات، س���يتم منع 
إعالم���ات الطع���ام بع���د الحادية 
عشرة ليال، كما سُيمنع أيضا إعالن 
األطعمة الدس���مة بين الخامس���ة 

والس���ابعة مس���اء، أي حين يكون 
األطفال  م���ن  التلفزيون  جمه���ور 

الصغار.
ويرتق���ب أن يبدأ "برنام���ج مكافحة 
الس���منة" في البالد بشكل تجريبي 
من س���نة 2019 وسيس���تمر حتى 
2022، ومن المرجح أن يجري تمديده 

برلين/ االستقالل: 
تس���ببت امرأة باضطراب أمني كبير 
ف���ي مطار مدين���ة ميون���خ الدولي، 
الس���بت، وأدى ذلك إل���ى إلغاء 200 
رحلة جوية، وقد استطاعت الشرطة 

األلمانية تحديد هوية المرأة.
وصرحت متحدثة باس���م السلطات 
المحلية إن المحطة رقم 2 من المطار 
أغلقت منذ الساعة 06:45 )بالتوقيت 
الش���رطة  تلق���ي  بع���د  المحل���ي(، 
معلومات عن تس���لل امرأة مجهولة 

إلى المنطقة اآلمنة.
واس���تغرقت أعم���ال البح���ث عنها 
والتأكد من عدم وجود أجسام خطيرة 

بالمكان حوالي خمس ساعات.
وفي النهاية تم رفع حالة اإلنذار عن 
المطار، لكن الحادث أسفر عن إلغاء ما 
ال يقل عن 200 رحلة جوية وتوقيف 

حوالي 60 شخصا.
وقالت الشرطة للصحفيين إن أجهزة 
األمن تعرف من هي هذه المرأة ومن 

أين وصلت.
وأشارت إلى أنها مرت بشاشة المسح 
اإللكتروني ومضت في طريقها قبل 
أن يتم فح���ص أمتعتها، ثم عادت 
كي تأخذه���ا، لكنها عل���ى ما يبدو، 

ولسبب لم يتم تحديده بعد، تسللت 
إل���ى المنطقة التي ال يس���مح ألحد 

بالدخول إليها.
وأشارت الشرطة أنه لم يتم توقيف 
الم���رأة، وتبل���غ 40 عام���ًا، ويذكر أن 

أجه���زة األم���ن اس���تطاعت تحديد 
هويتها من خالل كاميرات المراقبة، 
ولم يت���م التعرف بعد على العقوبة 
التي ستنالها بسبب تجاوزها قواعد 

عمل المطار.

امرأة تسببت بتأجيل عشرات الرحالت الجوية في  ألمانيا

االستقالل/ وكاالت: 
ارتك���ب وزير الخارجية البريطان���ي الجديد جيريمي هانت االثنين 
في بكين هفوة أثارت ضحك مستضيفيه إذ قدم زوجته على أنها 

يابانية ... في حين أنها صينية.
وق���ال جيريمي هانت خالل لقاء مع نظي���ره الصيني وناغ يي أمام 

الصحافيين "زوجتي يابانية".
إال أن الوزي���ر الذي عينت���ه تيريزا ماي مطلع الش���هر الحالي خلفًا 
لبوريس جونسون تنبه س���ريعًا لهفوته، وقال "زوجتي صينية يا 
للخطأ الرهيب الذي ال ينبغي ارتكابه"، فيما استرس���ل المسؤولون 

الصينيون بالضحك.
والعالق����ات بين الصين واليابان معقدة، إذ يأخذ الصينيون 
على جيرانهم بانتظام عدم االعتراف كفاية بالجرائم التي 
ارتكبه����ا جيش االحت����الل الياباني خالل الح����رب العالمية 

الثانية.
وقال هان���ت "عالقتي بالصين تعود إلى فترة طويلة" مش���يرًا إلى 
أنه زار البلد للمرة األولى في س���ن التاسعة عشرة. وأضاف "زوجتي 

صينية وأطفالي نصفهم صيني".

بيروت/ االستقالل: 
واقعة غريبة شهدتها إحدى البلدات اللبنانية، فبينما كانت عائلة تستعد لمراسم دفن أحد 

أفرادها، فوجئت بعودة "الميت" إلى الحياة مجددا.
وفي وقت كانت فيه عائلة قس���طة بمنطقة مغدوش���ة بصيدا جنوب لبنان تستعد لمراسم 
دفن إبراهيم قس���طة، الذي توفي الس���بت، فوجئ أهالي البلدة بإعالن العائلة عودة "الميت" 

إلى الحياة.
وبعد نعي العائلة لفقيدها بش���كل رسمي وتحديد االثنين موعدا لتشييعه، ومواعيد تقبل 
التعازي في البلدة، تراجعت العائلة عن بيان النعي، وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن بعد عودة 

قلب "الميت" إلى النبض مجددا.  
وش���ددت العائلة في بيان بعد س���اعات على إعالن الوفاة، على أن "مشيئة الله أقوى من إرادة 
اإلنسان"، وأنه "بصلوات األحبة عاد قلب أبو شوقي يخفق من جديد، وهو حاليا بحالة مستقرة 

في المستشفى".
واعتذرت العائلة من الجميع، وش���كرت كل من تعاطف  معها، معلنة "إلغاء النعي والمراسم 

المذكورة فيه".
وعّبر أهالي بلدة مغدوش���ة عن فرحتهم بخبر عودة "أبو ش���وقي" من الموت، بينما أشار آخرون 
على وس���ائل التواصل االجتماعي إلى احتمال أن تكون عائلة "الفقيد" قد تسرعت في إعالن 

خبر الوفاة وتحديد مراسم الدفن.

يعود للحياة خالل 
التحضير لدفنه في لبنان 

كوريا الجنوبية تمنع الطعام ليال لمحاربة السمنة 

في حال أعطى نتائج إيجابية.
وابتداء من نوفمبر المقبل، سيغطي 
التأمين الصحي في كوريا الجنوبية 
الخاص���ة  الجراحي���ة  العملي���ات 
بالتنحيف، سواء تعلق األمر بعملية 
المجازة المعدية، أو بتكميم المعدة، 

وتحويل مجراها.

وزير خارجية بريطانيا 
يحرج زوجته في الصين

حرق علم �لحتالل �أمام مقر �ل�صليب �لأحمر بغزة �أم�س          ) ت�صوير/ حممود عجور (


