
غزة/ دعاء الحطاب:
يستلقي ياسر أبو زيد ) 40عاما( المصاب بفشل كلوي بجسده الضعيف على 
س���ريرة في مستشفى الش���فاء بمدينة غزة، وال يجد إال األنين للتعبير عن ألٍم 

شديد يسري في أنحاء جسده المنهك أثناء عملية غسيل الكلي، 
وحين ينتهي ، يبدأ يسأل نفسه هل: يستطيع في المرة القادمة 

غزة/ االستقالل:
 أغلقت سلطات االحتالل االسرائيلي معبر بيت 
حانون شمال قطاع غزة يوم أمس االربعاء وحتى 

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصح���ة مس���اء أم���س األربع���اء، عن 
استش���هاد مواطن وس���ط مدينة غزة جراء انفجار 

الخليل/ االستقالل: 
كش���فت هيئة األس���رى والمحررين، في تقريره���ا الصادر امس 
األربعاء، عن أوضاع األسرى الفلسطينيين الراسفين في ما يسمى 
»عي���ادة معتقل الرمل���ة«، والذين بلغ عددهم مؤخرًا 17 أس���يرًا 
بين مصاب ومريض، ممن يعانون من أمراض مزمنة ويعيش���ون 

أوضاًعا صحية س���يئة للغاي���ة. وأوضحت الهيئة، في 
تقريرها، أن األسرى هم: خالد شاويش، منصور موقدة، 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت مصادر إعالمي����ة عبرية، أن لجنة 
التابعة لس����لطات  والبناء«  »التخطي����ط 
أمس  اإلس����رائيلي، صادقت  االحت����الل 
األربعاء، على بناء 75 وحدة اس����تيطانية 
في بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، 

في س����ابقة ه����ي األول����ى م����ن نوعها. 
وقالت القناة العبرية السابعة، إن بلدية 
االحت����الل ف����ي مدينة الق����دس وافقت 
على خط����ة لبناء 75 وحدة اس����تيطانية 

لليه����ود ف����ي بي����ت حنين����ا. 
وكان����ت صحيفة »يس����رائيل 
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 فلسطين تقرر فتح سفارة 
لها في الباراغواي

رام الله/ االستقالل: 
أعل���ن وزي���ر الخارجي���ة الفلس���طيني ري���اض 
المالكي وبناء على تعليمات من رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس، أن دولة فلسطين 
قررت أن تفتح س���فارة لها فورا في اسونسيون، 
تقديرا لموقف حكومة الباراغواي بإعادة سفارتها 
في »إسرائيل« إلى »تل أبيب«.  وكان وزير خارجية 
باراجواي ق���ال أمس األربعاء، إن بالده س���تعيد 
سفارتها في »إسرائيل« إلى »تل أبيب« في تراجع 
عن قرار اتخذه في مايو الرئيس السابق هوراسيو 

كارتيس بنقل موقع الس���فارة إلى القدس. وحث 
عديد الدول على فتح سفارات لها في الباراغواي 
تقديرا له���ذا الموقف المبدئي المش���رف الذي 
اتخذته حكوم���ة الباراغواي. أوض���ح المالكي أنه 
س���يتابع هذا القرار فورا مع نظيره وزير الخارجية 

في الباراغواي لوضع اآلليات المناسبة لتنفيذه.
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الذي 
اتخذته حكومة الباراغواي بس���حب سفارتها من 
مدينة القدس المحتلة الى »تل ابيب«، ووصفته 

بالقرار الشجاع.

غزة / االستقالل:
قوبل قرار محكم����ة العدل العليا اإلس����رائيلية بإخالء 
وهدم قرية الخان األحمر شرق مدينة القدس المحتلة، 

برفض واس����تنكار فلس����طيني واس����ع، حيث اعتبرته 
فصائل ومنظمات وفعاليات وطنية، ومؤسسات عربية، 
قرارًا اس����تعماريًا، و«جريمة ح����رب«، داعين إلى ضرورة 

التحرك الجاد لوقف هذه القرارات الجائرة بحق شعبنا 
وأرضه.   عّدت حركة المقاومة اإلس����المية 
»حماس«، قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا 

 تنديد واسع بقرار محكمة االحتـالل 
إخـالء وهـدم »الخـان األحمـر«

) APA IMAGES(   سلطات �الحتالل تغلق معرب �إيرز�

2 2 غزة/ االستقالل: 
قالت حركة »الجهاد اإلس���المي« في فلس���طين: إن قرار 

المحكم���ة العليا التابعة لس���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي إخالء الخان األحمر وهدمه، »قرار 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئيس هيئة الجدار واالس���تيطان وليد 
عساف، عن بدء االعتصام المفتوح، للتصدي 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة 
رام الل���ه والبي���رة النفير الع���ام لحماية قرية 

غزة / سماح المبحوح: 
م���ن جديد يثبت القض���اء اإلس���رائيلي انحي���ازه وعنصريته 

الكاملة لصالح حكومت���ه االحتاللية، بعد أن رفض 
االلتماس���ات المقدمة ضد هدم قرية الخان األحمر 

»الجهــاد«: قــرار إخـالء 
الخان األحمر سياسّي 
وجريمة تطهير عرقّي

اإلعالن عن بدء اعتصام 
مفتوح للتصدي لهدم 

الخــان األحمـر

»الخان األحمر«.. نموذج 
لعنصرية »إسرائيل«

»قوى رام الله«  تعلن »النفير« 
لحمايـة الخـان األحمـر

2 2

2 2

22

2 2

جنين/  االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس امس األربعاء 
أن محكمة س���الم العسكرية الصهيونية قد 
أجلت محاكمة األس���ير المض���رب عن الطعام 

لليوم الخامس على التوالي خضر عدنان حتى 
تاري���خ 2018/10/22م. وكان الش���يخ خض���ر 

عدنان قد أعلن إضرابًا مفتوحا عن 
الطعام يوم األح���د الماضي رفضا 

االستقالل/ وكاالت: 
قال وزير خارجية باراغ���واي أمس األربعاء، إن 
بالده س���تعيد س���فارتها في »إسرائيل« إلى 
»ت���ل أبيب« ف���ي تراجع عن ق���رار اتخذه في 
ماي���و الرئيس الس���ابق هوراس���يو كارتيس 
بنقل موقع الس���فارة إلى القدس. وقال الوزير 
لويس ألبرتو كاستيليوني للصحفيين-وفق ما 

أوردته »رويترز«-«تريد باراغواي المساهمة في 
الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سالم 

شامل ودائم وعادل في الشرق األوسط“.
وافتتح���ت باراغواي س���فارتها ف���ي القدس 
ي���وم 21 مايو/أي���ار الماضي لتصب���ح الدولة 

الثالث���ة التي اتخذت هذه الخطوة 
وغواتيماال،  المتحدة  الواليات  بعد 

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم عضو الكنيست اإلس���رائيلي المتطرف »يهودا غليك« 

برفقة مس���توطنين يوم أمس األربعاء المس���جد 
األقصى المب���ارك من جهة باب المغاربة وس���ط 

 تأجيل محاكمة األسير المضرب 
عن الطعام خضر عدنان

المتطرف »غليك« يقتحم 
األقصى بحراسة مشددة
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 باراغـواي تقـرر إعـادة سفـارتهـا 
من القـدس إلـى »تــل أبيـب«

"إسرائيل" تغلق معبر 
بيت حانون

شهيد بانفجار عرضي 
بمقر »الجوازات« غرب غزة

هــل توقفــت الجهــود 
المصرية واألممية حول 

»التهدئة« بغزة؟

تدهور الوضع الصحي لعدد 
من أسرى »سجن الرملة«

المصادقة على خطة إسرائيلية لبناء 
75 وحدة استيطانية شمال القدس

املراكز ال�صحية مهددة بتوقف خدماتها 

نقص الوقود بالمستشفيات 
يضاعف أوجاع مرضى غزة! 
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جنين/  االستقالل:
أف���ادت مؤسس���ة مهجة القدس امس األربعاء أن محكمة س���الم العس���كرية 
الصهيونية قد أجلت محاكمة األسير المضرب عن الطعام لليوم الخامس على 

التوالي خضر عدنان حتى تاريخ 2018/10/22م.
وكان الشيخ خضر عدنان قد أعلن إضرابًا مفتوحا عن الطعام يوم األحد الماضي 
رفضا الستمرار اعتقاله التعسفي وغير المشروع. وقامت إدارة مصلحة السجون 
الصهيوني���ة بنقله إل���ى زنازين العزل االنفرادي في س���جن ريمون فور إعالنه 
اإلضراب المفتوح عن الطعام. جدير بالذكر أن الشيخ خضر عدنان من بلدة عرابة 
قضاء مدينة جنين ش���مال الضفة الغربية، فج���ر معركة اإلرادة معركة األمعاء 
الخاوية ضد سياس���ة االعتقال اإلداري التعسفي وحقق انتصارًا نوعيًا في كال 
اإلضرابين تكلل برضوخ االحتالل لمطلب���ه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه 

المعركة منفردًا للمرة الثالثة على التوالي مطالبًا بحقه المشروع في الحرية

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم عضو الكنيست اإلسرائيلي 
برفقة  غليك"  "يه���ودا  المتطرف 
مس���توطنين يوم أم���س األربعاء 
المسجد األقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة وس���ط حراسة أمنية 

مشددة.
وفتحت ش���رطة االحتالل الساعة 
السابعة والنصف صباح يوم أمس 
وحداتها  ونش���رت  المغاربة،  باب 
الخاصة وقوات التدخل السريع في 
باحات األقصى وعند أبوابه، لتوفير 
الحماي���ة الكاملة للمس���توطنين 

أثناء اقتحامهم للمسجد.
وقال مس���ؤول العالق���ات العامة 
اإلس���المية  باألوق���اف  واإلع���الم 
بالقدس المحتل���ة فراس الدبس، 
إن المتطرف "غليك" اقتحم برفقة 
مجموعة من المستوطنين المسجد 
األقصى، ونظم جولة اس���تفزازية 

في أنحاء متفرقة من باحاته.
وأوضح أن مرشدين يهودًا قدموا 
ش���روحات عن "الهيكل" المزعوم 
للمس���توطنين أثن���اء اقتحامهم 
لألقصى، فيما حاول بعضهم أداء 

طقوس تلمودية بالمسجد.
وواصلت شرطة االحتالل التضييق 
على دخ���ول المصلي���ن لألقصى، 

الهوي���ات  بع���ض  واحتج���زت 
باإلضافة  األبواب،  عند  الشخصية 
إلى اس���تمرار منع دخول عشرات 
النساء والرجال للمسجد منذ فترة 

طويلة.
ورغم قيود االحتالل، إال أن عشرات 
الفلسطينيين من القدس والداخل 
المحتل تواف���دوا منذ صباح أمس 
عل���ى حلقات  للمس���جد، وتوزعوا 
العل���م وق���راءة الق���رآن الكري���م، 

وتص���دوا بالتكبي���ر القتحام���ات 
المستوطنين المتواصلة.

األقص���ى  المس���جد  ويتع���رض 
يومًي���ا )ع���دا الجمعة والس���بت( 
واقتحامات  انتهاكات  لسلس���لة 
من قبل المستوطنين والجماعات 
اليهودية المتطرفة وعلى فترتين 

صباحية ومسائية.
وسيش���هد الش���هر الجاري أطول 
فترة أعياد عبرية خالل هذا العام، 

وع���ادة م���ا يكون فيها المس���جد 
االس���تهداف  نقط���ة  األقص���ى 
عصاب���ات  لعرب���دات  الرئيس���ة 
المس���توطنين، حي���ث دع���ت ما 
تس���مى ب�منظم���ة "ط���الب ألجل 
وجمه���ور  أنصاره���ا  الهي���كل" 
الواسعة  للمشاركة  المستوطنين 
ف���ي اقتح���ام األقص���ى، خ���الل 
االحتفال "برأس الس���نة العبرية" 

الذي يصادف هذا الشهر.

المتطرف »غليك« يقتحم األقصى بحراسة مشددة

املتطرف غليك خالل اإحدى اقتحاماته لباحات امل�صجد الأق�صى

تأجيل محاكمة األسير المضرب 
عن الطعام خضر عدنان

رام الله/ االستقالل:
تواصل أجهزة الس���لطة حملة مالحقاتها األمنية للمواطني���ن في الضفة الغربية على 
خلفية االنتماء السياسي، إذ اعتقلت أسيرين محررين، فيما تواصل اعتقال آخرين دون 
أي سند قانوني. ففي الخليل، اعتقل جهاز األمن الوقائي األسيرين المحررين سعيد علي 
عصافرة وباجس عصافرة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما ومصادرة أجهزة حاسوب.

كما يواصل جهاز األمن الوقائي في بيت لحم اعتقال الشاب جميل العروج لليوم الثالث 
على التوالي، فيما تواصل أجهزة الس���لطة في رام الل���ه اعتقال الطالب كرمل الريماوي 
لليوم ال�35 على التوالي.  من جهته، يواصل الشاب عمر غسان السعدي )18 عاما( إضرابه 
المفتوح عن الطعام بسبب اعتقاله لدى المخابرات العامة في نابلس على ذمة المحافظ 

منذ 28 يوما ومنع عائلته من زيارته.

الخليل/ االستقالل: 
كشفت هيئة األسرى والمحررين، في تقريرها الصادر امس األربعاء، عن أوضاع األسرى 
الفلسطينيين الراسفين في ما يسمى "عيادة معتقل الرملة"، والذين بلغ عددهم مؤخرًا 
17 أسيرًا بين مصاب ومريض، ممن يعانون من أمراض مزمنة ويعيشون أوضاًعا صحية 

سيئة للغاية.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن األس���رى هم: خالد شاويش، منصور موقدة، معتصم 
رداد، أيمن الكرد، يوس���ف نواجعة، أش���رف أبو الهدى، ناهض األق���رع، صالح عمر عبد 
الرحيم صالح، محمد أبو خضر، أحمد المصري، سامي أبو دياك، محمد أبو حويلة، عز الدين 

كراجات، إياد حريبات، ناصر الشاويش، محمد إحسان ناطور، وإسماعيل الحروب.    
ورصد تقرير الهيئة حالتين مرضيتين من أصعب الحاالت الراس���فة في العيادة، وهما: 
األسير إياد حريبات )33 عامًا(، من بلدة دورا قضاء الخليل، والذي يعاني منذ عام 2014 من 
مرض عصبي ُيسبب له رعشة مستمرة في جسده، وفي المّدة األخيرة لم يعد قادرًا على 
الحركة بش���كل طبيعي، وال يستطيع الوقوف على رجليه، ويستخدم الكرسي المتحرك 

لتلبية حاجاته، وحالته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وما من تحسن يطرأ على وضعه.
في حين يش���تكي األس���ير صالح صالح )22 عامًا(، من مخيم بالطة قضاء مدينة نابلس، 
ل  من وجود حصوات بالمثانة، تسببت له بارتفاع في درجات الحرارة، وهو بانتظار أن يحوَّ

إلجراء الفحوصات وتلقي العالج الالزم.
 كما أن األسير صالح "مقعد"، ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل وتلبية حاجاته، وذلك 
جراء إصابته بأربع رصاصات متفرقة في جس���ده عند اعتقاله، حيث ُأخرجت 3 رصاصات 

من جسده، لكن ما تزال بعض الشظايا داخل عموده الفقري، تسبب له اآلالم.
وطالبت الهيئة ف���ي تقريرها، المجتمع الدولي بالتدخل الف���وري والعاجل إلنقاذ حياة 
األسرى المرضى الراسفين في سجون االحتالل، ووضع حدٍّ لسياسة المماطلة في تقديم 

الرعاية الطبية لألسرى المرضى و المصابين.

تدهور الوضع الصحي لعدد 
من أسرى »سجن الرملة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم���ت قوات االحتالل يوم أم���س األربعاء منزاًل 
في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلت 

صاحبه معتز نعيم فراح.
وقال الشاب تامر فراح ، إن قوات االحتالل اعتدت 
على عائلته بالضرب خ���الل هدم المنزل، بينهم 

المسن أيوب فراح )70 عاًما(.

وأض���اف أن القوات الحقت أبناء العائلة وش���بان 
م���ن العائلة واعتقلت معتز ف���راح )34 عاًما( بعد 

االعتداء عليه بالضرب.
وكانت قوات االحتالل حاصرت المنزل دون سابق 
إنذار، وش���رعت بتفريغ محتوياته، مستغلة عدم 

وجود صاحب المنزل وشرعت بهدمه.
وأوضح تامر أن عمه نعيم كان قد بنى المنزل قبل 

نحو 18 سنة، وقدم طلًبا لبلدية القدس لترخيصه 
ودفع عشرات آالف الشواكل مخالفات بناء.

ويقطن في المنزل نعيم ف���راح وزوجته ونجله 
وش���قيقته ، باإلضافة إلى نجلي���ه المتزوجين 
وزوجتهم���ا و6 أوالد، وتبل���غ مس���احة المنزل 
نح���و150 مترا مربع���ا ويضم 4 غ���رف وليوانًا 

ومطبخًا وحمامًا.

رام الله/ االستقالل:
 ادانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد االستيطاني 
ال���ذي يلته���م أرض دولة فلس���طين، محمل���ة الحكومة 
اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة 
والمباش���رة عن مخاط���ر وتداعيات تعميق االس���تيطان 

وتوسيعه في أرض دولة فلسطين.
 وقال���ت الوزارة، في بيان له���ا، إن صمت المجتمع الدولي 
واكتفاء بعض الدول ببيانات اإلدانة اإلعالمية لالستيطان، 
وع���دم تنفيذ ق���رارات الش���رعية الدولي���ة ذات الصلة، 
والتقاعس الدولي عن محاس���بة إس���رائيل كقوة احتالل 
على جرائمها االس���تيطانية، جميعها ُتش���جع سلطات 
االحتالل على اإلسراع في تنفيذ مخططاتها االستعمارية 

التوسعية في أرض دولة فلسطين دون إعطاء أي اهتمام 
للشرعية الدولية وقراراتها.

واضاف���ت ان هذه الخطوة هي مخالفة واضحة ليس فقط 
للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، لكن تحديدًا للقرار 
2334 لعام 2016، ما يس���تدعي من ال���دول األعضاء في 
األمم المتحدة ومجلس األمن تحدي���دًا، باإلضافة لألمين 
الع���ام لألمم المتح���دة احترام قراراته���م وحمايتها عبر 
تحمل مس���ؤولياتهم تجاه الشعب األعزل الذي يتعرض 
ألكب���ر عملية تطهي���ر عرقي وط���رد وإلغاء ف���ي التاريخ 

الحديث.
وافادت ان ما تس���مى باللجنة المحلي���ة للتنظيم والبناء 
التابعة لبلدية االحتالل في القدس تتجه للمصادقة على 

مخطط لبناء 75 وحدة اس���تيطانية أخرى في بيت حنينا، 
وأصدرت س���لطات االحتالل قرارًا يتضمن مخططًا إلقامة 
4700 وحدة استيطانية جديدة في قرية الولجة، باإلضافة 
إلى شبكة طرق استيطانية ضخمة لربط مستوطنات جبل 
الخليل بالمستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة وربطها 

جميعًا بالعمق اإلسرائيلي.
وأك���دت ال���وزارة، أن كل ذل���ك يأتي في إط���ار المخطط 
اإلسرائيلي لما يسمى "بالقدس الكبرى" في محاولة إلغالق 
الب���اب نهائيًا أم���ام أي تواصل فلس���طيني بين القدس 
المحتلة وجنوب الضفة الغربية المحتلة، مش���يرًا إلى أن 
األرض الفلس���طينية المس���تهدفة، غنية باآلثار والمياه 

الجوفية والينابيع وتقدر مساحتها بحوالي 841 دونمًا.

الخارجية تدين االستيطان وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

االحتالل يهدم منزال بالقدس ُبِني قبل 18 سنة

القدس المحتلة/  االستقالل:
هدمت آليات بلدية االحتالل االس���رائيلي يوم أمس األربعاء، بركًسا لمواد البناء 
في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بالقدس المحتلة، بحجة 

البناء دون ترخيص.
وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل حاصرت الحي من جميع الجهات وشرعت 

بهدم البركس دون السماح لصاحبه علي أبو صوي بإخراج كافة محتوياته.
وأضافوا أن أبو صوي بنى البركس قبل عدة سنوات وكان يستخدمه مخزًنا لمواد 

البناء بمساحة مائة متر مربع.
يذكر أن جرافات اإلدارة المدنية لالحتالل اإلسرائيلي هدمت أمس منزال وبركًسا 

وحظيرة أغنام في "حي فهيدات" ببلدة عناتا.

االحتالل يهدم 
بركسا بسلوان

االجهزة األمنية بالضفة 
تعتقل أسيرين محررين 

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى يوم أمس األربعاء أن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي تخطط للتضيق على األسرى داخل السجون على كافة شروط حياتهم من 

تقليص المواد الغذائية ووقف المشتريات والتعليم، وإجراءات تعسفية أخرى.
وأفاد أس���رى سجن "هداريم" في رسالة وصلت المؤسسة نسخًة عنها بأن لجنتين زارتا 
السجن خالل األيام الماضية مكلفتين مما يسمى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي برئاسة 
المدعو )فاكنين( ولجنة من مصلحة سجون االحتالل المسماة )الشاباص( برئاسة المدعو 

)فيصل مندو( وبحثوا كل تفاصيل حياة األسرى.
وأشار األسرى في رسالتهم إلى أن المؤشرات على زيارة اللجنتين سلبية جًدا، وأن هناك 
تخطيطًا لتقليص المواد الغذائية ووقف المشتريات والتضييق في كافة شروط حياة 
األسرى إلرضاء اليمين اإلسرائيلي، وإلسكات ادعاءات القناة )20(، والتي تستخدم يومًيا 
للتحريض ضد األسرى الفلسطينيين. وأضافوا أن أولى إجراءات التضييق عليهم تمثلت 
في التعليم، حيث تم مصادرة )1800( كتاب من سجن "هداريم" جميعها كتب علمية 
وثقافية وال عالقة لها بالجوانب السياسية أو العسكرية، وأن الكتب المصادرة جميعها 

دخلت إلى السجن بشكل رسمي وعبر إدارة السجن.
من جهتها، طالبت مؤسس���ة مهجة القدس بضرورة الوقوف بجانب األس���رى ومساندتهم 
في وجه الهجمة الشرس���ة التي يتعرضون لها من قبل مصلحة الس���جون، خاصة وأن هذه 
اإلجراءات تأتي بقرار من أحد وزراء حكومة االحتالل، أي أن قرار التضييق على األس���رى قرار 
حكومي إس���رائيلي. وناشدت جميع المؤسس���ات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان 
وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للقيام 
بمسؤولياتهم القانونية واألخالقية واإلنسانية تجاه قضية األسرى العادلة لتعرية وفضح 
سياسة االحتالل بحقهم والعمل على وقف جميع االنتهاكات واإلجراءات التعسفية ضدهم.

»مهجة القدس«: االحتالل ُيخطط 
للتضييق على كافة شروط حياة األسرى
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�صنبقى �صامدين 
عي����د جهالين أحد س����كان قري����ة الخان 
األحم����ر والناطق باس����مهم أكد رفضهم 
القرار وكاف����ة االقتراح����ات المقدمة من 
المس����ئولين اإلس����رائيليين كبديل عن 
قريتهم، مش����ددًا عل����ى بقائهم بالقرية 
دون مغادرتها و الرحيل عنها مهما كانت 

التهديدات.
ل�"االس����تقالل  ورأى جهالين في حديثه 
»أن ق����رار المحكم����ة اإلس����رائيلية العليا 
القاضي بهدم القرية وترحيل س����كانها، 
لم يك����ن غريبا بل كان متوقعًا«، مش����يرا 
الى أن الحكومة اإلس����رائيلية تعمل منذ 
احتاللها لألراضي الفلس����طينية بالضفة 
الغربي����ة والقدس المحتلتين وغيرها من 
المناطق لصالح المستوطنين وتوفير كل 

ما يخدمهم . 
وأوضح أن االحتالل يح����اول إلغاء الوجود 
الش����رقية  المناطق  ف����ي  الفلس����طيني 
للق����دس والضف����ة الغربي����ة م����ن خالل 
طرد الفلس����طينيين خاص����ة البدو الذين 
يقطنون فيها، م����ن خالل احاطة القدس 
بالمس����توطنات والوحدات االستيطانية، 
الفت����ا إل����ى أن أهمية القري����ة تكمن في 

بعده����ا عن المس����جد األقص����ى بحوالي 
12كم . 

وشدد على أن س����كان قرية الخان األحمر 
مصرون على البقاء بمس����اكنهم ، حتى لو 
استخدم االحتالل القوة المفرطة ضدهم، 
منوها إلى أن س����كان القرية يتخذون من 
س����كان قرية العراقيب الواقعة ش����مال 
مدينة بئر السبع في صحراء النقب والتي 
هدم����ت ألكثر م����ن 125 م����رة و يواصل 
االحت����الل هدمه����ا ، نموذج����ا لتح����دي 
االحت����الل واإلصرار عل����ى صمودهم في 

قريتهم . 
وكان مس����ئول إس����رائيلي اقت����رح خالل 
المداوالت التي جرت بالمحكمة ، أن يتم 
نقل خيام الس����كان وإعادة بناء المدرسة 
له����م في غضون أس����بوع على  حس����اب 
حكومة االحتالل إل����ى منطقة الجهالين  
الواقع����ة بين القدس وأريح����ا ، أو أن يتم 
نقله����م إل����ى الش����رق من مس����توطنة " 
متسيبو أريحو " بأريحا ، إال أن سكان الخان 

األحمر رفضوا االقتراح .
وتعقيب����ا على االقتراح����ات التي قدمها 
مس����ئولون إس����رائيليون أوضح أن كافة 
االقتراح����ات المقدم����ة مرفوض����ة  جملة 

وتفصي����ال ، لمصادرة حكوم����ة االحتالل 
التي أش����ار لها  األراض����ي  اإلس����رائيلي 
المس����ئولون ف����ي اقتراحاته����م الحقا ؛ 

لتنفيذ مخططاتهم االستيطانية  . 
وبين أن منطقة الجهالين المقترحة تقع 
على بعد 70م م����ن مكب نفايات ، وأيضا 
وق����وع المقترح الثاني عل����ى بعد حوالي 
300م م����ن مركز تصفية مي����اه الصرف 
الصحي لمنطقة  مستوطنات أريحا ورام 
الله و المس����توطنات القريبة منه ، مشيرا 
إلى وجود قانون إس����رائيلي بمنع تواجد 
أي انس����ان على بعد 700 م من مركز مياه 

الصرف  الصحى . 
ولف����ت الى أن من بي����ن االقتراحات أيضا 
تعويض كل عائلة حوال����ي 250م ، األمر 
الذي ال يكف����ى لما يملكون����ه من رؤوس 
أغنام وجم����ال وغيرها  م����ن الحيوانات ، 
مؤكدا على مواصلته����م تنفيذ اعتصام 
مفت����وح بالقرية ، بالتزامن مع عقد ندوات 
وورش عم����ل لش����خصيات من الس����لطة 

الفلسطينية وجهات عدة . 

قرار باطل
خضر س����المة منس����ق اللجن����ة الوطنية 

لمقاوم����ة تهوي����د القدس أك����د أن قرار 
القاضي  اإلس����رائيلية  العلي����ا  المحكمة 
بهدم منطقة الخان األحمر ليس مفاجئًا 
للشعب الفلسطيني، إذ يعد جزءًا ال يتجزأ 
من ممارسات حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
ضدهم ، واصفا القرار بالباطل والعنصري 

 .
وش���دد س���المة ل�"االس���تقالل" عل���ى أن 
االحتالل اإلس���رائيلي يعتزم هدم الخان 
األحمر وترحيل سكانها البالغ عددهم نحو 
181 فردًا يعيشون في 40 مسكنًا، لتنفيذ 
مخط���ط)E1( االس���تيطاني الرامي لضم 
مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات 

المحيطة بالقدس والتوسع إلى خارجها. 
وأشار إلى أن ضم وتوسيع المستوطنات 
، يأتي على حساب االستيالء على أراضي 
قرى  العيزرية و عناتا والعيسوية وزعيم 
التي تزيد مس���احتها عن آالف الدونمات 
، و يأتي أيضا على حس���اب سكان منطقة 

الخان األحمر و ممتلكاتهم . 
وأوض���ح أن " إس���رائيل " تح���اول م���ن 
ق���رارات مجحفة بمحاكمها  خالل اصدار 
العنصري���ة ، أن تس���ابق الزم���ن للب���دء 
بمشروعها التي وعدت بتنفيذه وغيره من 

المش���اريع في 2020 أي بعد عامين ، لذا 
تعمل على بسط سيطرتها على األراضي 

بعد طرد سكانها . 
ولفت إل���ى أن األع���وام التي ع���اش بها 
سكان الخان األحمر في المنطقة تزيد عن 
أعوام احتالل " إس���رائيل " لكافة األراضي 
الفلس���طينية، مؤك���دا أن ق���رار القضاء 
اإلسرائيلي يمثل المنظومة والمؤسسات 
اإلس���رائيلية كاف���ة الت���ي تعم���ل وفق 
مصادرة األراضي من س���كانها األصليين 

وطردهم منها . 
ويخوض س���كان الخان األحم���ر منذ عام 
2009 نض���ااًل في المحاكم اإلس���رائيلية 
ض���د أوامر اله���دم، واألوام���ر التي تمنع 
إقامة مباٍن عام���ة، كالعيادات والمدارس. 
وتع���د القرية م���ن بين 45 قري���ة أخرى 
سيتم هدمها وتش���ريد أكثر من 5 آالف 
نس���مة من س���كانها. وهو إجراء سيؤدي 
إلى عزل مدينة القدس وتقس���يم الضفة 
الغربي���ة، وبناء المزيد من المس���توطنات 
 )E1(   تمهيدًا إلقامة ما يعرف بمش���روع
االستيطاني. وستصبح تلك المناطق التي 
تقدر مساحتها ب�13 ألف دونم لمصلحة 

المستوطنين.

»العليا اإلسرائيلية« تقضي بهدمها وطرد سكانها

»الخان األحمر«.. نموذج لعنصرية »إسرائيل«
غزة / �صماح املبحوح: 

من جديد يثبت الق�صاء الإ�صرائيلي انحيازه وعن�صريته 
الكاملة ل�صالح حكومته الحتاللية، بعد اأن رف�ض اللتما�صات 

املقدمة �صد هدم قرية اخلان الأحمر البدوية �صرقي 
القد�ض املحتلة، وبذلك مهد الطريق اأمام تنفيذ خمطط 

حكومة الحتالل الإ�صرائيلي ب�صم م�صتوطنة »معاليه 
اأدوميم« وتو�صيع اأخرى على ح�صاب اأ�صحاب الأر�ض الأ�صليني 
وممتلكاتهم.  وق�صت املحكمة العليا الإ�صرائيلية اأم�ض باإخالء 

جتمع » اخلان الأحمر« �صرق القد�ض املحتلة من �صكانه، 
وذلك بعد رف�صها اللتما�ض املقدم من الأهايل، على اأن يتم 

البدء بتنفيذ القرار بعد اأ�صبوع من �صدوره.  وكانت ال�صلطات 
الإ�صرائيلية قد �صلمت اأهايل قرية اخلان الأحمر، يف 

يوليو/ متوز املا�صي، اإنذارات باإخالء منازلهم متهيدا لهدمها 
، لكن الأهايل ا�صتطاعوا تقدمي التما�ض للمحكمة العليا 

الإ�صرائيلية .  وقال وزير جي�ض الحتالل »اأفيغدور ليربمان« 
اإنه �صيتم اإخالء اخلان الأحمر واأن اأحدًا لن ي�صتطيع منع 
اجلي�ض من احلفاظ على ال�صيادة على الأر�ض وان القرار 

ياأتي ردًا على معار�صة رئي�ض ال�صلطة الفل�صطينية حممود 
عبا�ض واملنظمات الي�صارية لقرار الهدم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئيس هيئة الجدار واالس���تيطان وليد عساف، 
عن بدء االعتصام المفت���وح، للتصدي لقرار االحتالل 
هدم قرية الخان األحمر وترحيل سكانها، داعيا أبناء 
ش���عبنا وفصائله ولجان المقاومة الش���عبية وكافة 
المؤسس���ات، للتواج���د الدائم في القري���ة لحماية 

األهالي ومنع تهجيرهم.
وطالب عس���اف خالل مؤتمر صحفي عقد في "الخان" 
يوم أمس، بالوقوف على تبعات قرار محكمة االحتالل 
هدم الخان، محذًرا الش���ركات التي تستخدم آلياتها 
وجرافاته���ا في عملي���ة هدم المنازل م���ن المالحقة 
القانونية، مشيًرا إلى أن لدى الهيئة أسماء بالشركات 

المشاركة في عمليات هدم سابقة.
واعتبر قرار محكمة االحتالل، إعالن تطهير عرقي بحق 
شعبنا، الفتا إلى أن "إسرائيل" أنهت الملف وأغلقته 
لتتجه لبدء حرب جديدة ف���ي هدم المنازل وترحيل 

س���كانها، وهذه تعد األولى بعد نكبة فلسطين عام 
1948 التي هجر فيها شعبنا.

وأوضح عس���اف أن قرار االحتالل لم يش���كل مفاجأة 
وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي 
له وإفشال مش���روع التهجير، الذي انتقل من مرحلة 
الهدم والتهجير الفردي كما حصل في قرية الولجة 
وبلدة سلوان ومس���افر يطا وجبل البابا، إلى التهجير 
واله���دم الجماع���ي، بغطاء م���ن الوالي���ات المتحدة 

األميركية.
وذكر أن محكم���ة االحتالل لم تقبل دراس���ة األوراق 
وطلب���ات الترخيص التي قدمه���ا المحامون وأهالي 
القري���ة، رغم أخذه���م بعين االعتبار م���ا تنص عليه 
قوانين االحت���الل، حيث كانوا على اس���تعداد لنقل 
المدرس���ة لمكان آخر واالبتعاد عن الشارع الرئيسي 
كما تدعي سلطات االحتالل حسب المطلوب، غير أن 

ما تسمى ب� "اإلدارة المدنية" رفضتها.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين: إن 
قرار المحكمة العليا التابعة لسلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي إخالء الخان األحمر وهدمه، "قرار 

سياسي وجريمة تطهير عرقي  جديدة".
ونّبه مدي���ر المكتب اإلعالم���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في غزة، داود ش���هاب، في تصريح 
صحف���ي أم���س األربع���اء، تعقيًبا عل���ى قرار 
االحتالل، إلى أن جريمة االحتالل بحق الشعب 

الفلسطيني "ترتكب في ظل العجز العربي".
وقال ش���هاب: »إن ما يحدث في الخان األحمر 
يحتم علينا إن الفلس���طينيين أن نعتمد على 
مكامن القوة لدينا لمواجهة هذه السياس���ات 

بكل قوة«.

وع���د أن "سياس���ات الس���لطة ورهانه���ا على 
التسوية وإصرارها على االلتزامات المنبثقة عن 
أوسلو كانت سبًبا مباش���ًرا في كل هذا التآكل 

الذي تعرضت له األرض الفلسطينية".
ودعت حركة الجهاد، أبناء الشعب الفلسطيني 
إلى الخروج في "مسيرات غضب" في كل مكان 
لمواجهة القرار اإلس���رائيلي بحق تجمع الخان 

األحمر.
وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا في مدينة 
القدس المحتلة، قد قّررت في ختام جلس���تها 
أمس االربعاء، هدم تجمع "الخان األحمر" البدوي 
الواقع شرق المدينة، وتهجير عشرات العائالت 
الفلس���طينية التي تقطنه، إل���ى مدينة أريحا 

شرق الضفة الغربية المحتلة.

اإلعالن عن بدء اعتصام مفتوح 
للتصدي لهدم الخان األحمر

»الجهاد«: قرار إخالء الخان األحمر 
سياسي وجريمة تطهير عرقي
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وأك����دت الحرك����ة، في بي����ان لها األربع����اء، أن 
»هذه المحاكم ما هي إال أدوات تنفذ سياس����ة 
الس����لطات اإلس����رائيلية، وتخفي دولة العدو 
اإلس����رائيلي م����ن ورائها وجهه����ا العدواني 
الهمجي، محاولة طالء قبحها بصورة إنسانية 
وش����رعية، وتس����ويقها دوليًا على أنها دولة 

قانون«. 
وحملت »حماس« االحتالل وحده المس����ؤولية 
ع����ن نتائج ه����ذه الجريمة، وقال����ت: »إن أهلنا 
الصامدي����ن ف����ي الخ����ان األحمر أب����دوا خالل 
األس����ابيع الماضية استبساال كبيرا في الدفاع 
عن حقهم وأرضهم، الذي س����يتواصل بدعم 
ومساندة أبناء شعبنا كافة، حتى يسقط القرار 

اإلسرائيلي الجائر«. 
وترى »حم����اس« أن القرار يأت����ي ضمن خطة 
إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع على األرض 
في القدس المحتل����ة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، 
في ظل الصمت العربي واإلس����المي، واستمرار 
الس����لطة ف����ي طري����ق التنس����يق األمني مع 
االحتالل، دون أن تحفظ لشعبنا أبسط حقوقه، 

وفق تعبيرها. 
ودع����ت الحرك����ة مختلف ش����رائح الش����عب 
الفلس����طيني لالنتف����اض في وج����ه المحتل، 
ومقاومت����ه بالوس����ائل كافة؛ لوق����ف إجرامه 
وغطرسته، وإفش����ال مخططاته االستيطانية 

التوسعية.
ومن جانبه استنكر نائب األمين العام للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس����طين النائب قيس 
عبد الكريم »أبو ليلى« ق����رار محكمة االحتالل 
بإخالء وهدم الخان األحم����ر، معتبرا هذا القرار 
عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب تستوجب 

محاكمة االحتالل وقادته .
وأضاف أبو ليلى في تصريح صحفي أن محاكم 
االحتالل اإلس����رائيلي ه����ي أداة م����ن أدوات 
االحت����الل التي يس����تخدمها لقمع الش����عب 
الفلسطيني والتنكيل به ، وممارسة المزيد من 
الجرائم بحقه من خالل تلك المحاكم ، وسلب 

المزيد من األراضي وتوسيع االستيطان.
وتاب����ع »إن ما تق����وم به حكوم����ة االحتالل من 
عمليات تطهير عرقي يت����م ، بضوء احمر من 
اإلدارة األمريكية«، موضح����ا ان مواقف اإلدارة 
األمريكي����ة تخ����دم وتدع����م برنام����ج اليمين 
باإلجهاز  القاض����ي  المتط����رف  اإلس����رائيلي 
على قيام دولة فلس����طينية وأي أفق لعملية 

سياسية محتملة.

وأك����د النائب أب����و ليلى أن الرد عل����ى ما تقوم 
به حكوم����ة االحتالل يك����ون بتحقيق الوحدة 
الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس 

الوطني الفلسطيني كاملة وبشكل فوري.
بدورها حذرت منظمة التحرير الفلس����طينية، 
في بيان لها، حكومة االحتالل االسرائيلية من 
أي مس����اس بقرية الخان األحمر شرق القدس 
المحتل����ة، او تهجي����ر س����كانها، معتبرة ذلك 
بمثاب����ة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي 
االنساني ولكل األعراف والقوانين والمواثيق 

الدولية ذات الصلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
ورئيس دائ����رة حق����وق االنس����ان والمجتمع 
المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن القرار 
الذي أصدرت����ه المحكمة االس����رائيلية العليا 
يوم أمس األربعاء، والذي رفضت فيه التماس 
سكان الخان األحمر وأمرت بإخالء وهدم القرية 
هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي 
إلخفاء نوايا الحكومة االس����رائيلية المس����بقة 

بهدم القرية وتهجير سكانها.
الحكوم����ة  إق����دام  أن  التميم����ي،  وأض����اف 

االسرائيلية على تنفيذ قرار العليا االسرائيلية 
بهدم قرية الخان األحمر وتهجير سكانها هو 
تحٍد صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون 

الدولي االنساني وحقوق االنسان.
ودع����ا التميم����ي دول العالم أجم����ع واألمتين 
العربية واالس����المية ومجلس حقوق االنسان 
واألم����م المتحدة الى التح����رك العاجل لوقف 
ه����ذه التوجهات الخطي����رة لحكومة االحتالل 
وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، مطالبًا 
شعبنا الفلسطيني بالوحدة والتضامن إلسقاط 

وافشال هذا القرار.
وبدوره����ا اعتبرت هيئة الجدار واالس����تيطان 
في بيان صحفي هذا القرار »مقدمة للتهجير 
القسري الش����امل للسكان في منطقة )ج( بدءا 
بالخان األحم����ر لتنفيذ الخط����ة المعلن عنها 
المس����ماةE1، ومطابقا للقرار السياسي للكيان 
المحتل، دون النظر بعين االعتبار لكل الوثائق 
والمس����تندات القانونية الت����ي قدمها محامو 
الس����كان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل 
االحتالل بعش����رات السنين وتثبت امتالكهم 
لهذه األراضي، واس����تعداد الس����كان لتنظيم 

وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول 
بها«.

وأكدت »أن هذا يعد ضربًا للقانون الذي احتكموا 
إليه، وضربًا للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية 
الت����ي تحرم العقوب����ات الجماعية، وسياس����ة 

التهجير القسري والتطهير العرقي«.
وش���ددت على رفض هذا الق���رار رفضًا قاطعًا، 
وتعتبره قرارا سياس���يا بحت���ا، وتقرر االعتصام 
في الخان األحمر دعمًا لصمود األهالي دفاعًا عن 
منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم، ودعت كافة 
أبناء شعبنا إلى االعتصام ودعم صمود االهالي 

ضمن البرنامج التي ستعلنه الهيئة الحقا.
من ناحيتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين: 
»إن ق����رار المحكمة العليا االس����رائيلية بهدم 
قرية الخان األحمر ش����رق الق����دس المحتلة » 
اس����تعماري بامتياز«، وعل����ى المجتمع الدولي 

سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.
»العلي����ا  رف����ض  العب����ارات  بأش����د  وأدان����ت 
اإلس����رائيلية« التماس س����كان الخان األحمر 
وقرارها الس����ماح لق����وات االحت����الل بإخالئه، 
معتبرة إي����اه دلياًل جديدًا عل����ى أن المحكمة 

العليا ج����زءًا ال يتج����ز من منظوم����ة االحتالل 
وتعم����ل على تنفيذ سياس����اته بعيدًا عن أي 
قان����ون أو مرجعي����ات قانونية، وه����و محاولة 
للتغطي����ة على جريمة التطهي����ر العرقي ضد 

المواطنين الفلسطينيين.
وقالت ال����وزارة في بيان: إن أح����دًا منا لم يكن 
ليتوقع أن ُتقدم المحكمة العليا اإلس����رائيلية 
على مخالفة سياسة االستيطان التي تقوم بها 
الحكومة اإلس����رائيلية، وأن هذا القرار المنافي 
للقانون الدولي ُيعتب����ر إثباتًا كافيًا للمحكمة 
الجنائي����ة الدولي����ة وتأكيدًا جدي����دًا على أن 
النظام القضائي في إسرائيل هو نظام ُمسير 
من قبل حكومة االحت����الل وأذرعها المختلفة، 
وعليه يج����ب على الجنائي����ة الدولية المضي 
ُقدمًا إلنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق 
رس����مي في الجرائم التي ترتكبها »إسرائيل«  
كقوة احتالل بحق الشعب الفلسطيني، والتي 

ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.«
وفي السياق، أكدت الحكومة على لسان الناطق 
باسمها يوسف المحمود، أن سياسات التغول 
االحتالل����ي ومنها ه����دم قرية الخ����ان األحمر 
وهدم بي����وت المواطنين في القدس وس����ائر 
األرض المحتلة، تهدف إلى تهجير المواطنين 
اصحاب البالد ع����ن ارض وطنهم، وهي تعتبر 

الترجمة الحرفية للتطهير العرقي.
وقال ف����ي تصريح صحفي أم����س األربعاء، إن 
اإلعالن عن عزم س����لطات االحتالل االسرائيلي 
هدم قرية الخان األحمر وتهجير َاهلها، يأتي 
في إطار سياسة »حفر قبور القوانين والشرائع 
الدولية« والعدوان على مبادئ حقوق االنسان 
والغاء االتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم 

في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم .
ومن ناحيتها، اعتب����رت جامعة الدول العربية 
ام����س األربع����اء، ق����رار االحتالل اإلس����رائيلي 
هدم قرية الخان األحمر ش����رق مدينة القدس 
المحتلة، جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون 
الدولي اإلنس����اني وجميع القوانين واألعراف 

الدولية.
وأدان األمين العام المساعد بالجامعة، رئيس 
قطاع فلس����طين واألراضي العربي����ة المحتلة 
س����عيد أبو علي في تصريح صحف����ي ،القرار، 
مؤكدا أنه يعّبر عن إصرار االحتالل المكشوف 
لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ 
جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحد 

لإلرادة الدولية.

تنديد واسع بقرار محكمة االحتالل إخالء وهدم »الخان األحمر«
غزة / اال�ستقالل:

قوب��ل قرار حمكمة العدل العلي��� االإ�سرائيلية ب�إخالء وهدم 
قري��ة اخل���ن االأحمر �سرق مدين��ة القد�ض املحتل��ة، برف�ض 
وا�ستن��ك�ر فل�سطيني وا�سع، حي��ث اعتربته ف�س�ئل ومنظم�ت 

وفع�لي���ت وطني��ة، وموؤ�س�س���ت عربي��ة، ق��رارًا ا�ستعم�ري��ً�، 
و"جرمية ح��رب"، داعني اإىل �س��رورة التحرك اجل�د لوقف 
ه��ذه الق��رارات اجل�ئرة بحق �سعبن��� واأر�سه.   ع��ّدت حركة 
املق�وم��ة االإ�سالمي��ة "حم��ض"، ق��رار املحكم��ة االإ�سرائيلية 

العلي� اأم���ض االأربع�ء، ب�إخالء اخل�ن االأحمر وهدمه، جرمية 
اإ�سرائيلي��ة جديدة ت�س�ف ل�سجل جرائ��م االحتالل النكراء 
بحق اأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني، داعية اجلم�هري الفل�سطينية 

لالنتف��ض يف وجه االحتالل ومق�ومته بكل الو�س�ئل.

دولة فل�سطني 
املجل�ض االعلي للق�س�ء

حمكمة بداية خ�نيون�ض 

الموضوع / إخطار تنفيذ حكم في 
القضية التنفيذية رقم 4113/2018

الي المنفذ ضده / محمد عبد سليمان الدغمة  مسافر خارج البالد 
ابلغ���ك ان���ه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب الش���يك 
رقم 30000106 والمس���حوب عن بنك فلس���طين المحددود 
10/8/2017 وقيمته خمسة االف شيكل لصالح /وسام عوض 
حس���ن ابو مذكور وتضمينه الرس���وم والمصاري���ف والمقام 
بموجب القضية التنفيذية 4113/2018 المتكونة بين طالب 
التنفي���ذ / والمنفذ ض���ده المذكور اعاله ل���ذا نكلفك بالوفاء 
بالتزامك وذلك بحضورك الي دائ���رة التنفيذ بمحكمة بداية 
خانيونس في غضون  اس���بوعين من تاري���خ هذا االعالن واذا 
لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ بحقك 

حسب االصول.

   م�أمور تنفيذ حمكمة بداية خ�نيون�ض
اإبراهيم اأبو ريدة

القدس المحتلة / االستقالل:
قال عض���و اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة القدس 
ووزيره���ا عدن���ان الحس���يني إن االحتالل 
اإلس���رائيلي يس���عى لتفتيت النس���يج 
االجتماعي في األحياء الفلس���طينية، من 
خالل اإلعالن عن مش���اريع استيطانية في 

قلب األحياء العربية بالقدس المحتلة.
وأضاف الحسيني، في تعليقه على مخطط 
لبناء 150 وحدة اس���تيطانية جديدة في 
بيت حنينا أن عمليات االستيطان الجارية 
بشكل متسارع في المدينة، والتي تطورت 
بع���د إع���الن الرئي���س األمريك���ي دونالد 
ترمب ع���ن المدين���ة عاصم���ة لالحتالل، 
تن���ذر بك���وارث إذا لم يتدخ���ل المجتمع 
الدولي والعالم العربي واإلسالمي من أجل 

حماية هذه المدينة المقدسة للمسلمين 
والمسيحيين.

وأشار إلى أن االس���تيطان مستمر في كل 
مكان وفي تركيز على األحياء الفلسطينية 
القائمة حالًيا في الق���دس، من أجل إذابة 
وجعل  واالجتماع���ي،  العمراني  النس���يج 
هذه األحياء الفلسطينية مقطعة األوصال 

بالمشاريع االستيطانية المختلفة.
وأك���د أن م���ا يجري من اس���تيطان متوقع 
المخالفة  األمريكي���ة  المواق���ف  بس���بب 
للش���رعية الدولية، والت���ي تعطي الحق ل� 
"إس���رائيل" أن تبن���ي في كل م���كان وأن 
تبني مستوطنات في الدولة الفلسطينية، 
وحسم األمر بأن القدس المحتلة هي جزء 

من "دولة االحتالل".
وأوضح أن ما يجري الحديث عنه حول منع 

وكالة الغوث "أونروا" من العمل في القدس، 
يندرج في إطار اس���تهداف المقدسيين، 
إذ إن 100 ألف الجئ فلس���طيني يتلقون 
خدمات من "أون���روا"، عبر المراكز الصحية 

والمدارس وغيرها من الخدمات.
وأض���اف أن هدف االحت���الل من كل هذه 
اإلجراءات هو الس���يطرة عل���ى المواطنين 
الفلسطينيين، ثم دفعهم لترك المدينة 

المقدسة واالنتقال للضفة الغربية.
إل���ى أن القي���ادة الفلس���طينية  وأش���ار 
وعلى رأس���ها اللجنة التنفيذية للمنظمة 
ستتصدى لكل هذه السياسيات الظالمة، 
وأن الشعب الفلسطيني يصر على أن تبقى 
القدس عاصمته، وأن االستيطان لن يخلق 
الفلس���طينية  فالثوابت  لالحتالل،  حقوًقا 

معروفة بشكل واضح.

الحسيني: االحتالل يسعى لتفتيت

 األحياء الفلسطينية من خالل االستيطان
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دولة فل�سطني
       املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة في 

القضية التنفيذية رقم 6044 / 2018
إلى المنفذ ضدهم / 1-محمد سالم محمد أبو ختلة-مجهول محل اإلقامة 
2-ردينة سالم محمد أبو ختلة-مجهول محل اإلقامة 3-أحمد سالم محمد 
أبو ختلة-مجهول محل اإلقامة 4-رانية سالم محمد أبو ختلة-مجهولة محل 
اإلقامة 5-معتز سالم محمد أبو ختلة-مجهول محل اإلقامة 6-ايمان سالم 
محمد أبو ختلة-مجهولة محل اإلقامة 7-فايزة احمد محمود صقر أبو ستة-

مجهولة محل اإلقامة 8-فوزية احمد محمود صقر أبو ستة-مجهولة محل 
اإلقامة 9-إسماعيل أحمد محمود صقر أبو ستة-مجهول محل اإلقامة.

طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في القضية رقم 2018/91 
والصادر بتاري���خ 2018/4/19 لصالح طالب التنفيذ / ورثة المرحوم حامد 
محمود صقر أبو ستة والقاضي بتثبيت عقد القسمة الرضائية القديمة 
المحررة بتاريخ 1987/11/26 المبرز م/5 إضافة للخارطة المنظمة للقسمة 
المب���رز م/6 لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2018/91 
تثبيت قس���مة رضائية قديمة نفاذها بالطابو. لذلك عليك الحضور إلى 
دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة 
فإنك ُتعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائ���رة التنفيذ إجراءات 

التنفيذ الجبري. حرر في 2018/9/4

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
وائل نبهان

هل توقفت الجهود المصرية واألممية حول "التهدئة" بغزة؟

وقبل عي���د األضح���ى عقدت قي���ادة جهاز 
المخابرات العاّم���ة المصرية لقاءات مع وفود 
من الفصائل الفلس���طينية كافة )باستثناء 
حركة فتح(، ناقشوا خاللها مقترحات تثبيت 
التهدئة، والتخفيف من األوضاع اإلنسانية 
الكارثي���ة التي تعصف بقط���اع غزة، بفعل 
ف���رض "إس���رائيل" حصاًرا ش���امال عليه منذ 
أكثر من 12 عامًا. ع���دم تجديد مصر الدعوة 
للفصائل الفلسطينية بزيارة القاهرة من أجل 
استئناف مش���اورات "التهدئة"، التي كانت 
مقررة أن تس���تأنف ُبعيد عيد األضحى؛ دفع 
كثيرين للتساؤل حول أسباب توقفها؟، وهل 
إذا ما كانت هناك بالفعل أطراف تعمل على 

عرقلة هذه الجهود؟ 
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وس���ائل إعالم 
عبرّية عن المبعوث األممي للسالم في الشرق 
األوس���ط "نيكوالي ميالدين���وف" تأكيده أن 
"هناك أطراًفا )لم يسّمها( تعمل على عرقلة 

جهود التهدئة في غزة.
وقال "ميالدين���وف: "هناك من يحاول عرقلة 
جهود التهدئ���ة التي نقوم بها، والس���عي 
إلش���عال األوضاع بين حماس وإسرائيل إلى 
درجة المواجهة العس���كرية". بحسب القناة 

السابعة العبرية.
كما أفادت القناة العبرية العاشرة، أول أمس، 
أن القاه���رة أبلغت الس���لطة الفلس���طينية، 
بوقف مباحث���ات "التهدئة" بي���ن "حماس" 
و"إسرائيل"، التي انطلقت قبل نحو شهرين 

بالقاهرة.
وذك���رت القناة أن ذلك جاء بع���د اللقاء الذي 
عق���ده عب���اس بوفد م���ن جه���از المخابرات 
المص���ري، نهاية األس���بوع المنص���رم بمقر 

الرئاسة برام الله.
ف���ي الس���ياق، ق���ال التلفزي���ون الرس���مي 
الس���لطة  رئي���س  إن  )كان(  "اإلس���رائيلي" 
الفلسطينية قرر قطع االتصاالت مع "نيكوالي 

ميالدينوف"، وأعلن أنه "غير مرغوب فيه".
وأّكد "كان" نقال عن مس���ؤول فلسطيني، أن 
قيادة الس���لطة تعتب���ر ميالدينوف "يعمل 
لترتيب التهدئة والوض���ع في قطاع غزة مع 

حماس دون التنس���يق مع السلطة"، مضيفًا 
أنها طلبت من األمي���ن العام لألمم المتحدة 

االستعاضة عن بشخص آخر.

ت�سريبات خاطئة
حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( نفت ما 
يتم تناقله بش���أن وقف مباحثات التهدئة 
وكس���ر الحصار عن قطاع غ���زة، واصفة ذلك 

ب�"التسريبات الخاطئة".
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري 
ل�"االستقالل": "التسريبات حول وقف جهود 
التهدئة غير صحيحة"، مؤكدًا أن جمهورية 

مصر العربية لم تبلغ "حماس" بهذا األمر.

امل�ساحلة اأولاً 
أم���ا القي���ادي في حرك���ة التحري���ر الوطني 

الفلسطيني )فتح( يحيى رباح، لم ينِف أو 
يؤكد ما ينقل حول وقف القاهرة جهودها 

حول "التهدئة".
إال أن رباح وخالل حديثه ل�"االستقالل" رأى 
أن����ه من المنطق أن تعمل مصر على وقف 
جهود التهدئة، وتقديم ملف المصالحة 
عليه����ا؛ "ألن تهدئة ب����ال مصالحة تعني 

خروجًا عن اإلجماع الوطني"، كما قال.
وأض����اف: "جه����ود التهدئ����ة يج����ب أن 
تقوم بها منظمة التحرير الفلس����طينية، 
باعتبارها ممثال ش����رعًيا ووحيًدا للشعب 
الفلسطيني، تنوب عنه المنّظمة في كل 

القضايا والشؤون الوطنية العليا".
وأكد أن القيادة المصرية لديها إصرار على 
إنج����از ملف المصالحة أوال ثم الذهاب إلى 
القضايا األخرى، مش����يرًا إلى أن زيارة وفد 

من قيادة المخابرات المصرية إلى رام الله 
مؤخًرا "أعطى رس����الة للجميع بأن القضايا 
المتعلقة بالش����أن الفلس����طيني يجب أن 
يمر عبر بوابة الشرعية"، في إشارة منه إلى 

السلطة الفلسطينية.
وتابع: "وفد المخابرات المصري أّكد للقيادة 
والرئيس محم����ود عب����اس أن المصالحة 
تس����بق كل ش����يء، وصواًل لتشكيل نظام 
سياسي فلس����طيني واحد، بقانون واحد، 

وسالح واحد".    
ورج����ح القي����ادي ب�"فتح" أن تش����رع مصر 
خالل األي����ام القليلة المقبلة باس����تئناف 
جهودها حول المصالحة وإنهاء االنقسام، 
وقال: "مصر لن تتأخر عن استئناف هذه 
الجهود حت����ى يتم تجس����يد المصالحة 

عملًيا على األرض".  

غزة/ قا�سم الأغا: 
يف الأثن��اء، ي��دور احلدي��ث عن وق��ف جهود 
م�س��ر والأمم املتحدة املبذولة لتثبيت اتفاق 

امل��رم برعاية  "التهدئ��ة" يف قط��اع غ��زة، 
والحت��ال  املقاوم��ة  ف�سائ��ل  ب��ني  الأوىل، 
اإّب��ان احل��رب عل��ى القط��اع  "الإ�سرائيل��ي"، 

�سي��ف عام 2014، يف وق��ت اأّكدت فيه الأمم 
املتحدة وجود اأطراف تعمل على عرقلة هذه 

اجلهود. 

باراغواي تقرر إعادة سفارتها من القدس إلى "تل أبيب"

ميالدينوف: عمليات الهدم تقوض من إمكانية حل الدولتين

وفد من فتح 
يتوجه للقاهرة 
بشأن ملفين 

مهـميــن

االستقالل/ وكاالت: 
ق���ال وزير خارجية باراغواي أمس األربعاء، إن بالده س���تعيد 
س���فارتها في "إس���رائيل" إل���ى "تل أبيب" ف���ي تراجع عن 
قرار اتخذه في مايو الرئيس الس���ابق هوراس���يو كارتيس 
بنقل موقع الس���فارة إلى القدس. وق���ال الوزير لويس ألبرتو 
كاس���تيليوني للصحفيين-وفق ما أوردت���ه "رويترز"-"تريد 
باراغواي المس���اهمة ف���ي الجهود الدبلوماس���ية المكثفة 

لتحقيق سالم شامل ودائم وعادل في الشرق األوسط“.
وافتتحت باراغواي س���فارتها في القدس يوم 21 مايو/أيار 
الماضي لتصبح الدولة الثالثة التي اتخذت هذه الخطوة بعد 
الواليات المتحدة وغواتيماال، على الرغم من التنديد الدولي 
به���ذه الخطوة. ويأتي ه���ذا التطور إثر انته���اء فترة والية 
رئيس باراغواي السابق في 15 أغسطس/آب الماضي وتولي 
ماري���و عبدو بينيتيس، الذي ينتم���ي أيضا، ككارتيس، إلى 

حزب "كولورادو" المحافظ، زمام السلطة في البالد.
وكان كارتيس قد س���افر إلى "إس���رائيل" الفتتاح السفارة 
الجدي���دة في مايو أي���ار الماضي. وتولي خلف���ه ماريو عبده 
الس���لطة الش���هر الماضي. وعقبه���ا، أوعز رئي���س الوزراء 

اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو-وفق م���ا أورده مكتبه-إلى 
الخارجية اإلس���رائيلية بإغالق الس���فارة اإلس���رائيلية في 
باراغواي وإعادة السفير. وقال المكتب اإلعالمي ل� "نتنياهو" 
في بيان عبر تليغرام، إن "رئيس الوزراء نتنياهو، أوعز لوزارة 
الخارجية بإغالق الس���فارة "اإلس���رائيلية" في باراغواي، وأن 
"إسرائيل" تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار باراغواي االستثنائي 

الذي سيعكر صفو العالقات بين البلدين"، وفق تعبيره.
من جهته���ا، أف���ادت وكالة األنب���اء الفلس���طينية أن قرار 

باراغواي جاء التزام���ا بق���رار مجل���س األم���ن الدول���ي لعام 
1980، وتنفيذه���ا اللتزامها الذي قدمت���ه لوزير الخارجية 
ري���اض المالكي الذي س���افر قبل أس���بوعين خصيصا إلى 
عاصمة البراغواي اسنونس���يون، بناء على تعليمات رئيس 

السلطة محمود عباس .
وكان رياض المالكي وزير خارجية فلسطين  شارك في حفل 
تنصي���ب رئيس البارغواي الجدي���د، للمطالبة بضرورة إعادة 

السفارة إلى تل أبيب حيث كانت.

االستقالل/ وكاالت: 
شدد منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم 
في الش���رق األوس���ط نيكوالي ميالدينوف مساء 

أمس األربعاء، على أن »عمليات الهدم تقوض من 
إمكانية حل الدولتين وتعارض القانون الدول«.

وقال مالدينوف في تغريده عبر حسابه الرسمي 

في )تويتر( إن األمم المتحدة، دعت »إسرائيل« إلى 
وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وجهود نقل 

التجمعات البدوية في الضفة الغربية.

رام الله/ االستقالل: 
ذكر عض���و المجلس الث���وري لحركة 
فتح عبد الله عبد الله، أن وفدًا من فتح 
س���يتوجه إل���ى العاصم���ة المصرية 

القاهرة، خالل أسبوع.
وق���ال عبد الله إن الوفد س���يركز على 
مواصلة  أولهم���ا  مهمي���ن،  ملفي���ن 
العمل على إنهاء االنقس���ام وتحقيق 
المصالح���ة، واآلخر البح���ث في عالقة 
تنسيق استراتيجي بين مصر وفتح، 
الس���ابقة  المش���اورات  واس���تكمال 

بالملفات كافة.
وأضاف أن الوفد سيضم مسؤول ملف 
المصالحة وعضو اللجنتين التنفيذية 
الفلس���طينية،  التحري���ر  لمنظم���ة 
ومركزي���ة حرك���ة فتح ع���زام األحمد، 
الدولي���ة وعضو  العالقات  ومف���وض 
اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، 
ووزير الش���ؤون المدنية وعضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح حس���ين الشيخ، 
ورئيس جهاز المخابرات العاّمة، اللواء 

ماجد فرج.
وأكد عب���د الله أن الوفد المصري الذي 
زار رئيس الس���لطة محمود عباس في 
رام الله قبل أي���ام، أكد له األخير على 
بإنهاء  التحرير ملتزم���ة  أن منظم���ة 
المصرية  الجهود  وتدعم  االنقس���ام 
إلنجاز هذه المهمة، مشيرا إلى أنهم 
مستعدون للتعاون بال حدود، وفق ما 

أورده النجاح اإلخباري.
وكان الوفد المصري خ���الل اللقاء مع 
الرئي���س وقيادة فتح قب���ل أيام، أكد 
اهتمام مص���ر بإنجاز ملف المصالحة 
ف���ي الوق���ت القري���ب، وعل���ى إيجاد 
صيغ���ة توافقي���ة تنه���ي الخالفات 
حول المس���ائل العالق���ة، إضافة إلى 
تأكيده عل���ى ضرورة جهود التهدئة، 
من أجل بدء مش���اريع دولية، على أن 
يكون ذلك بإش���راف وإشراك السلطة 

الفلسطينية.
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إعالن عطاء رقم 5-2018 الخاصة 
بتوريد وحدات لعيادات األسنان 

تعلن جامعة فلس���طين عن إعالن مناقصة بالظ���رف المختوم خاصة 
بتوريد وحدات لعيادات األس���نان لفرع الجامع���ة الكائن بمدينة غزة 
- الزهراء، وفقًا لكراسة الش���روط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية 

الموضحة في كراسة العطاء.
مع مراعاة الشروط التالية:

1. يمكن الحصول على كراس���ة الش���روط والمواصفات ابتداء من يوم 
السبت الموافق 2018/9/08، وحتى يوم الثالثاء الموافق 2018/9/11، 
خالل س���اعات الدوام الرسمي من الس���اعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 
02:00 ظهرًا،  فيما عدا يوم الثالثاء حتى الس���اعة 12:00 ظهرًا وذلك 

مقابل مبلغ 300 شيكل غير مستردة.
2. تقديم كراس���ة العطاء وفق الش���روط المبين���ة فيها ضمن الظرف 
المختوم، ويس���لم إلى لجنة اللوازم واألشغال في مكتب مجلس اإلدارة 
– غزة – ميناء الصيادين – برج ابو رمضان – الطابق األول  حتى الساعة 
12:00 م���ن يوم الثالثاء الموافق 2018/9/11، ولن يتم النظر ألي ظرف 

يقدم بعد ذلك.
3. تفتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2018/9/11، في تمام 12:30 
فى قاعة اجتماعات مكتب مجلس اإلدارة – غزة – ميناء الصيادين – برج 

ابو رمضان – الطابق األول .
4.  الجامعة غير ملزمة بأقل األسعار.

5. قيمة اإلعالن في الصحيفة على من ترسو عليه المناقصة.
لمزيد من االستفسار أو المعلومات:

يرج���ى زيارة مقر الجامعة الكائن في مدينة الزهراء وس���ط قطاع غزة، 
أو االتصال على هواتف الجامع���ة رقم: 3-2-2632001 هاتف داخلي: 

1046 أو رقم جوال رقم : 0599943200.

جامعة فل�سطني

غزة/ خالد اشتيوي:
 ح���ذرت مصلحة مي���اه بلديات 
م���ن  العدي���د  أن  الس���احل، 
المناطق ف���ي قطاع غزة معرضة 
بش���كل كبي���ر الى طف���ح مياه 
الصرف الصحي وغمرها لمنازل 
المواطني���ن في ح���ال توقفت 
خدم���ات الص���رف الصحي عن 
تلك المناط���ق؛ جراء تفاقم أزمة 

الكهرباء ونقص الوقود.
رئيس  ش���بالق،  من���ذر  وق���ال 
الس���احل  بلديات  مصلحة مياه 
خالل مؤتمر صحف���ي في بيت 
الصحاف���ة بغ���زة، ي���وم أم���س 
األربع���اء، ان ذلك يه���دد حياة 
اآلالف من السكان في أي لحظة 
حال استمرار نقص الوقود الالزم 
لتشغيل المرافق مثل ما حدث 
سابقا في رفح وخانيونس وغزة 

والشمال.
وأوضح ان استمرار أزمة الكهرباء 
القط���اع عن  وزي���ادة س���اعات 
16س���اعة ونفاد كميات السوالر 
الالزمة لتش���غيل مرافق المياه 
انتهاء  بع���د  الصحي  والصرف 
منحة اوتشا ينعكس سلبا على 
تقديم الحد األدنى من الخدمات.

وبين أن المرافق المختلفة لقطاع 
المياه والصرف الصحي تعتمد 
باألساس على الطاقة الكهربية 
إلدارتها، مشيرة إلى أن اي خلل 

في نظ���ام الكهرباء يؤثر بصورة 
مباش���رة على مستوى الخدمات 

المقدمة.
وأش���ار إلى أن مجم���وع الطاقة 
الالزم���ة إلدارة ه���ذه المراف���ق 
بالوض���ع الحالي يق���در بحوالي 
30 ميغ���ا واط وهي موزعة على 
طول مناط���ق قطاع غزة، موضحًا 
أنه طبقا للظ���روف الحالية ومن 
أجل اإلبقاء عل���ى الحد المقبول 
لخدم���ات المي���اه فق���د قدرت 
االحتياج���ات من وق���ود الديزل 
حوال���ي 250 ألف لتر ش���هريا 
لتغطية خدم���ات ضخ ومعالجة 

مياه الصرف الصحي.
وذك���ر أن معظم اآلب���ار األخرى 

تعمل حوالي 8 ساعات بالكهرباء 
إضافة إلى 6 ساعات بالمولدات 
اإلنتاجية  المنظوم���ة  أفقد  مما 
للمياه في معظمها حوالي %40 
من الق���درة الطبيعية، مؤكدًا أن 
ذلك انعكس س���لبا على معدل 
نصيب الفرد م���ن المياه هبوطا 
إلى 60 لترًا للفرد في اليوم بدال 

من 90 لترًا.
وأوضح ان المعدل اليومي إلنتاج 
المياه خالل الفت���رة الحالية من 
السنة انخفض من 230 ألف متر 
مكعب يومي���ا إلى 170 ألف لتر 
مكعب يوميا، بسبب أزمة التزود 
بالكهرب���اء والوقود التي تعاني 

منها مرافق انتاج وضخ المياه.

وق���ال : إن كمية مي���اه الصرف 
الصح���ي المتدفقة إل���ى البحر 
بس���بب  جيدا  المعالجة  وغي���ر 
الواقع التش���غيلي المتقطع مع 
إلى  لتصل  الكهرب���اء  انقط���اع 
حوال���ي 110 آالف مت���ر مك���ب 
بالي���وم م���ع مس���تويات عالية 

لتلوث مياه البحر.
وحذر ش���بالق، من أن اس���تمرار 
أزمة الكهرباء ينذر بحدوث أزمة 
حقيقية س���تؤدي لتراجع كبير 
على جودة الخدمات األساس���ية 
للمواطني���ن، مطالبًا بتضافر كل 
الجه���ود من قبل المؤسس���ات 
الوطنية إليجاد حل عاجل ودائم 

لهذه االزمة المتجددة.

غزة / االستقالل:
قالت وزارة الزراعة إن محصول الجوافة لهذا الموسم تراجع مقارنة مع األعوام السابقة.

وعزا محمد الناقة مدير البس���تنة الش���جرية في اإلدارة العامة لإلرشاد بوزارة الزراعة، 
تراجع المحصول لعدة أسباب، منها: إصابة أشجار الجوافة بالعديد من أمراض التربة 
وملوح���ة المياه، إضافة الي تده���ور الوضع االقتصادي بصفة عام���ة، وتدفق فواكه 

منافسة أدي لعدم اهتمام المزارع برعاية بساتين الجوافة.
وأض���اف الناقة في تصريح له، أن تراجع المحصول يرجع إلى تدهور بعض األصناف 

المحلية، والزحف العمراني، وايضًا وقف التصدير للدول العربية والضفة الغربية.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الجوافة للعام  2018  بلغت حوالي  2460 
دونمًا منها 2141 دونمًا مثمرة و 319 دونمًا غير مثمرة، ومن المتوقع أن تنتج )3639( 

طنًا من محصول الجوافة تحقق اكتفاء بنسبة %80.
وأكد ان الوزارة أصدرت عدة توصيات من أجل زيادة المحصول، منها: زراعة مساحات 
جديدة بأش���جار الجوافة في أماكن بعيدة عن امراض التربة، وتوفير اشتال واصناف 
جديدة قادرة على مواجهة أمراض التربة وملوحة المياه، إضافة إلى توجيه المؤسسات 

الدولية المانحة من أجل تقديم الدعم واالسناد للمزارعين في هذا المجال.
ودعا المؤسسات والجمعيات الزراعية كافة الى توجيه الدعم و اإلسناد لهذا المحصول 

من خالل عمل مشاريع تطويرية.
ويعتب���ر محصول الجواف���ة من المحاصي���ل ذات القيمة الغذائي���ة نظرا ألهميتها 
االقتصادي���ة و لثمار الجوافة فوائ���د غذائية عديدة، وذات قيم���ة عالجية، و كذلك 

تستخدم أوراق الجوافة في عالج العديد من األمراض.

غزة / االستقالل:
تمكن���ت بلدية غزة، من إعادة مبلغ مالي كبي���ر لصاحبه، بعد العثور عليه في عربة أحد 

عمال النظافة، أثناء تأدية عمله في جمع وترحيل النفايات من أحد أحياء مدينة غزة.
وذكرت البلدية، أن قس���م جمع وترحيل النفايات عثر على مبلغ مالي )100 ألف 
ش���يكل(، ُفقد من أحد المواطنين في منطقة السدرة بحي التفاح شرق مدينة 

غزة، أثناء قيام عامل النظافة بجمع النفايات وأكياس القمامة من أمام منزله.
وأوضحت أنها تلقت اتصااًل من صاحب المبلغ يفيد بفقدان المبلغ المذكور بعد 
خروج���ه من منزله في حي التفاح، وعلى الفور اس���تجابت لندائه وأجرت عملية 
بحث س���ريعة، وعثرت على المبلغ المذكور ف���ي أحد األكياس داخل عربة عامل 

النظافة في المنطقة، وقامت بتسليم المبلغ على الفور إلى صاحبه.
من جانبه؛ ش���كر صاحب المبلغ المفقود )ع.ج(، بلدية غزة وطواقمها على إعادة 
المبلغ المفقود وس���رعة االس���تجابة لندائه، مش���يًدا في الوق���ت ذاته باألمان 

واإلخالص التي يتمتع بها عمال البلدية.

غزة/ االستقالل:
افتتح���ت اإلدارة العامة للفنون ف���ي وزارة الثقافة 
بمدينة غزة، دورة تدريبية لتعليم فن الكاريكاتير، 

بمشاركة )30( متدربًا ومتدربة.
وقال محمد شعبان مدير دائرة تجميل المحيط في 
ال���وزارة: "إن الدورة تأتي انطالقًا م���ن حرص الوزارة 
على تش���جيع الفنون بكافة أشكالها وتعزيز دورها 
المؤثر في المجتمع الفلسطيني، خاصة في معالجة 

القضايا الوطنية والقضايا المجتمعية المهمشة.
 وأش���ار ش���عبان إلى أن فن الكاريكاتي���ر من أهم 
أشكال الفنون التي يمكن تسخيرها لخدمة القضية 
الفلسطينية وفضح انتهاكات االحتالل الالإنسانية 

بحق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي
بدوره أوض���ح فنان الكاريكاتير هش���ام ش���مالي،  
محاضر الدورة،  أن فن الكاريكاتير يعتمد بش���كل 
رئي���س على اس���تلهام الفكرة وتنفيذها بش���كل 

بسيط يصل للجمهور بش���كل سهل دون تعقيد، 
مشيرًا إلى أن الدورة ستشتمل على الجانبين النظري 
والعملي لتمكين المتدربين من اإللمام بكافة مراحل 

إخراج رسوم الكاريكاتير.
وتطرق شمالي، خالل المحاضرة األولى إلى  نشأة فن 
الكاريكاتير، ومفهومه، مشيرًا إلى أنه فن حر يمثل 
حالة من التمرد على الواقع بش���كل ساخر بعيدًا عن 

التجريح.

»مصلحة المياه« تحذر من غرق منازل القطاع بمياه الصرف الصحي

جانب من امل�ؤمتر بغزة اأم�س        ) اال�ستقالل (

الثقافة بغزة تفتتح دورة تدريبية لتعليم فن الكاريكاتير

الزراعة تكشف أسباب تراجع 
محصول الجوافة بغزة

بلدية غزة تعثر على 100 ألف 
شيكل وتسلمها لصاحبها

رام الله/ االستقالل:
 وج���ه النائب قي���س عبد الكري���م )أبو ليل���ى(، بصفته 
عض���وًا في هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس 
التشريعي، رس���الة إلى د. رامي الحمدلله رئيس الوزراء، 
دع���اه فيها إلى توضيح دواف���ع التعميم الذي بعثت به 
رئاسة الحكومة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن 
االقتصادي والمالي والذي طالبتها فيه بتقديم مقترحات 
من اجل تعديل اتفاق باريس االقتصادي أو إضافة بنود 

جديدة إليه.
وأوض���ح أبو ليلى، ف���ي رس���الته، أن الحديث عن تعديل 
اتف���اق باريس يفترض ضمنًا إجراء مفاوضات مع الطرف 
اآلخر في االتفاق، وهو إس���رائيل م���ن أجل التوافق على 
التعديالت واإلضافات المقترحة، وان هذا يطرح تساؤاًل 

مشروعًا حول ما إذا كانت هناك نية لبدء هكذا مفاوضات، 
األم���ر الذي يش���كل منزلقًا سياس���يًا خطي���رًا في ضوء 
استراتيجية حكومة نتنياهو القائمة على مفهوم السالم 

االقتصادي.
وتس���اءل أبو ليلى عن الجهة التي أقرت التوجه بش���أن 
تعديل االتفاق، آخذًا بعين االعتبار أنه يتناقض تناقضًا 
صارخًا مع ق���رارات الدورة األخيرة للمجلس الوطني، الذي 
هو الس���لطة التش���ريعية العليا في النظام السياس���ي 
الفلس���طيني، وم���ع اآللي���ات الت���ي اعتمدته���ا اللجنة 
التنفيذي���ة والمجلس المركزي لتطبيق ه���ذه القرارات 
وهي كله���ا تقوم على مفهوم اتخاذ إجراءات س���يادية 
من الجانب الفلس���طيني لحماية المصالح الوطنية حتى 
إذا تناقضت مع االلتزامات المجحفة التي يمليها اتفاق 

باريس، في ضوء تنك���ر حكومة االحتالل من جانب واحد 
لمعظم التزاماتها بموجب االتفاق.

وق���ال أبو ليلي: "إن هذا يعني بش���كل واضح، التحرر من 
قيود اتفاق باريس وليس التفاوض من أجل تعديله".

وكان أب���و ليلى قد توجه برس���الة مماثل���ة إلى د. صائب 
عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة العليا 
لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، استوضح فيها 
عم���ا إذا كان هن���اك توجه لبدء مفاوضات مع إس���رائيل 
حول تعديل بروتوك���ول باريس االقتص���ادي، وإذا كان 
األمر كذلك فمن هي الجهة التي أقرت هذا التوجه الذي 
يتناقض مع قرارات المجل���س الوطني ومع اآلليات التي 
توافق���ت عليها لجنة المتابع���ة وصادقت عليها اللجنة 

التنفيذية والمجلس المركزي لتنفيذ تلك القرارات.

لندن/ االستقالل:
قال رئيس الهيئة الش���عبية العالمية، لدعم غزة عصام 
يوسف إن قرار الواليات المتحدة المتعلق بوقف تمويل 
»أونروا« يتجاوز األعراف الدولية، وال يحترم حق الالجئين 

في العيش بكرامة.
وأوضح يوس���ف، في تصريح صحفي يوم أمس، أن القرار 
األمريك���ي خطير، حيث أنه يضاعف من معاناة الالجئين 

الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
وأفاد أن »القرار األمريكي س���يكون له تداعيات »كارثية« 
على مئات اآلالف من األطفال الالجئين الذين سيحرمون 

من الذهاب لمدارسهم، إضافة للمرضى الذين لن تتمكن 
مراكز الوكالة الصحية من تقديم الخدمات العالجية لهم، 
إلى جانب حرمان األس���ر األكثر فقرًا من تلقي المعونات 

اإلنسانية«.
وأضاف »القرار األمريكي الجائر يوظف الش���أن اإلنساني 
في خدمة األغراض السياس���ية، الفتًا إلى أن واش���نطن 
تهدف م���ن ورائه إلى تصفية قضي���ة الالجئين وإلغاء 
حقهم ف���ي الع���ودة والتعويض وفق ق���رارات واضحة 

تدعمها الشرعية الدولية«.
وأش���ار يوس���ف إلى أن الواليات المتح���دة من خالل 

قرارها األخير »تنكث« بالوعد، حيث أن ملف الالجئين 
الفلسطينيين يعتبر من القضايا التي من المفترض 
بحثها ضم���ن قضايا الوض���ع النهائ���ي، مؤكدًا بأن 
القوانين والق���رارات الدولية وفي مقدمها القرار 194 
ه���ي الصيغة التي من الواجب ح���ل قضية الالجئين 

ضمن إطارها.
ودعا يوسف إلى تضافر الجهود الدولية كافة، واتخاذ كل 
ما هو ضروري من أجل الحفاظ على زخم العمل اإلنساني 
ال���ذي تقدمه الوكال���ة، وتقديم ما يلزم م���ن دعم إلدامة 

عملها، والتصدي لمحاوالت إنهائها وتصفيتها.

ابو ليلى لـ »حمد لله«: المطلوب التحرر من قيود اتفاق باريس وليس تعديله

يوسف: قرار واشنطن إيقاف دعمها لـ »أونروا« ال يحترم حق الالجئين
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أعلن أنا المواطنة / عال زياد كايد ابو سبلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
فعل���ى من يجده���ا رجاء أن يس���لمها   40237805

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / زينب صالح عبد المحسن الطهراوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
802718056 فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ساهر محمد محي الدين مسعود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
912271624 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احم���د محمد رفعت محمدعلي ابو 
ليفة عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رقم  801429911 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد علي عبد الرحمن صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
407044841 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

عمان / االستقالل:
قال���ت صحيفة "الغ���د" األردني���ة إن "اإلدارة األمريكية عرض���ت على الدول 
المضيفة لالجئين الفلسطينيين بأن تتلقى قيمة الدعم المالي الذي حجبته 
مؤخرًا عن وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين "أونروا" لتقوم بتقديم 

نفس الخدمات التي تقدمها الوكالة حاليًا، ولكنها ُجوبهت بالرفض".
ونقلت الصحيفة عن مس���ئول فلس���طيني -فضل عدم كش���ف اسمه-  أن 
"الواليات المتحدة تواصلت مع الدول المضيفة وأبدت استعدادها لتقديم 
نف���س قيمة المبالغ إليها، والتي كانت تتبرع بها للوكالة، قبيل إعالنها قبل 

يومين عن وقفها بالكامل"، وتزيد قيمتها عن 360 مليون دوالر سنويًا.
وأوضح أن "هذا المقترح الذي عرضته واشنطن على الدول المضيفة مشروط 
بالتخلي تدريجيًا عن عمل "األونروا"، وصواًل إلى إنهاء دورها ووجودها، بهدف 
إس���قاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، في إطار 

محاوالت تصفية القضية الفلسطينية".
ونوه���ت إلى أن "اإلدارة األمريكية تمتلك البديل عند رفض الدول المضيفة 
للمقت���رح، عبر التوجه إل���ى المنظم���ات األممية المعنية، وف���ي مقدمتها 
المفوضية الس���امية لألمم المتحدة لش���ؤون الالجئين من أجل تسلم مهام 
أونروا تدريجيًا والحلول مكانها، بما يعني توطين الالجئين الفلس���طينيين 

حيثما يتواجدون".
وتزامن ذل���ك مع ما تردد عبر الصحف اإلس���رائيلية حول ش���روط أمريكية 
للموافقة على دع���م الدول العربية- الخليجية تحدي���دًا-، لميزانية الوكالة، 

مقابل الموافقة على تغيير صفة الالجئ الفلسطيني.
وتواصل���ت الفعاليات الش���عبية في مختلف األراض���ي المحتلة ضد القرار 

أألميركي بوقف تمويل "األونروا" بالكامل.

مدريد/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجية اإلس���باني جوس���يب بوريل عن 
أن حكومت���ه س���توافق يوم غٍد الجمع���ة على زيادة 
إس���هامها لوكالة األمم المتحدة لغوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين )أون���روا(، لتتخطى قيمته 
مليوني يورو مقابل المبلغ الحالي الذي يقدر بمليون 

يورو.
وأوضح بوري���ل أن إعالن الحكومة اإلس���بانية "لفتة 

رمزي���ة"، مذكًرا بأن أونروا "ليس���ت ملكي���ة للواليات 
المتحدة"، بعد قرار الحكومة األمريكية المثير للجدل 

بوقف إسهامها.
وأشار إلى أنها "زيادة كبيرة"، ُمقًرا بأنها "ستظل بعيدة 

عن تعويض األموال التي اقتطعها األمريكيون".
وكانت الحكوم���ة األمريكية أعلنت ب�24 أغس���طس 
الماضي أنها ستلغي مس���اعدة ب�200 مليون دوالر، 
مخصصة مبدئًي���ا لتمويل برامج إنس���انية في غزة 

والضفة الغربية، مشيرة إلى أن تلك األموال تستخدم 
لتغطية نفقات "مش���روعات ذات أولوي���ة أكبر" في 

أماكن أخرى.
)أونروا(، بدأت في  وأفاد بوريل بأن مساعدة إسبانيا ل�
عام 2000، وفي ذلك الوقت تم استثمار 127 مليون 
ي���ورو، مع أنه مع األزم���ة االقتصادية تم تقليل كافة 
المساعدات، وكان تم تخفيضها خالل العام الجاري 

إلى مليون.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد ممث���ل منظمة التعاون االس���المي 
ل���دى دول���ة فلس���طين الس���فير أحمد 
الرويض���ي أهمية اس���تمرار وكالة االمم 
المتح���دة لغ���وث وتش���غيل الالجئين 
بدورها  بالقيام  "األونروا"  الفلسطينيين 
الحيوي والمهم وف���ق الوالية الممنوحة 
لها من الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة 
في  الفلس���طينيين  الالجئي���ن  لخدمة 
المخيمات الفلس���طينية المختلفة في 

داخل فلسطين وخارجها.
وأش���ار الى أن منظمة التعاون االسالمي 
الت���ي تضم ف���ي عضويته���ا 57 دولة 
اسالمية اعربت عن اسفها لقرار الواليات 
المتح���دة االميركية وقف مس���اهمتها 
المالي���ة للوكال���ة، م���ا سيتس���بب في 
الالجئي���ن االقتصادية  تفاقم معان���اة 

واالجتماعية واإلنسانية.
ون���وه الرويضي إلى ان جه���ودا يبذلها 
االمين العام للمنظمة يوسف العثيمين 
في لقاءاته الثنائية والمتعددة ومن خالل 
لتأكي���د وتثبيت حقوق  الدول االعضاء 
الالجئين الفلس���طينيين من خالل دعم 
مش���اريع قرارات بخصوصهم في االمم 
المتحدة للتأكيد على مسؤوليتها تجاه 
حل دائم وع���ادل لقضية الالجئين وفق 
القرار 194، وكذلك رسائل دورية خاطب 
بها وزراء خارجية الدول االعضاء والعالم 

للمس���اهمة العاجلة في موازنة األونروا. 
وقال: ان قرارا اتخذته القمة االس���المية 
االستثنائية التي عقدت في إسطنبول 
18 مايو المنصرم بإنشاء صندوق وقف 
إنمائي لدعم الالجئين الفلس���طينيين، 
وأن ه���ذا الق���رار يأتي في اطار حش���د 
المالي  للدعم  التعاون االسالمي  منظمة 
لوكالة األونروا والدعم السياسي لقضية 
الالجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة 

وتقرير المصير.
وكانت منظمة التعاون االسالمي شاركت 
في رعاي���ة مؤتمر مانحي���ن لألونروا في 

سبتمبر العام الماضي على مستوى وزراء 
الخارجية، وهناك مشاورات لعقد مؤتمر 
آخر عل���ى هامش اجتماع���ات الجمعية 
العام���ة لالمم المتحدة س���بتمبر الحالي 
بالتع���اون م���ع تركيا واالردن والس���ويد 
واليايان ودول أخرى، وهو يأتي في اطار 
العمل المش���ترك مع االط���راف الدولية 
المختلفة لضمان دعم االونروا واستمرار 

تقديم خدماتها.
وأش���ار الرويضي الى ان تنسيقا يتم ما 
بي���ن منظمة التعاون االس���المي ووكالة 
االونروا من باب تأكيد الشراكة وااللتزام 

بالتعاون والعمل المش���ترك، حيث كان 
العثيمين اس���تقبل في مق���ر المنظمة 
الس���عودية  العربية  بالمملكة  في جدة 
المفوض العام لألونروا في أكثر من مرة، 
واتفقا على استمرار حشد الدعم المالي 
من الدول االعضاء ورفع مساهمات الدول 

االسالمية في دعم االونروا.
ونوه الى دور البنك االس���المي للتنمية 
احد اهم األذرع المالية لمنظمة التعاون 
االس���المي ف���ي تموي���ل وادارة برام���ج 
ومشاريع لدعم المخيمات في فلسطين 

ولبنان بشكل خاص

التعاون اإلسالمي: نبذل جهودًا حثيثة لحشد الدعم لـ »األونروا«

عمان/ االستقالل:
أك���د وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي تصميم بالده على بذل كل جهد ممكن لحل 

أزمة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
وأوضح الصفدي خالل اجتماع عقدته لجنة الش���ؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب 
رائد الخزاعلة، إن هذه الجهود كانت اس���تباقية وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني 

بضرورة التحرك لحل األزمة المالية وحشد التأييد الدولي والسياسي والمالي للوكالة.
وقال: "في الوقت الذي أعلنت في���ه الواليات المتحدة وقف دعمها ألونروا كثفت عديد 
من الدول دعمها المالي والسياس���ي للوكالة، األمر الذي ساعد في االستمرار في عملية 
تقديمها لخدماتها التعليمية والصحية واإلغاثي���ة". وبين الصفدي أن األردن دعا إلى 
مؤتمر لوزراء الخارجية العرب لبحث سبل دعم "أونروا"، وأنها ستنظم بالتعاون مع السويد 
واليابان واالتح���اد األوروبي وتركيا مؤتمًرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

المتحدة الشهر الحالي لبحث سبل التمويل الالزم للوكالة.

رام الله/ االستقالل:
انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس دائرة ش���ؤون الالجئين د. احم���د أبو هولي تباكي 
اإلدارة األمريكية على األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، في 
الوقت الذي توقف فيه تمويلها لوكالة الغوث التي توفر 
اإلغاثة والمس���اعدة اإلنسانية ألكثر من مليون فلسطيني 

في القطاع المحاصر.
واضاف د. ابو هولي خالل كلمته التي القاها في االجتماع 
الموسع الذي عقدته دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير 
الفلس���طينية في مخي���م الجلزون، ان الوالي���ات المتحدة 
االمريكية نصبت نفسها وصيا على المجتمع الدولي لتقرر 
مستقبل وكالة الغوث وحصر تعداد الالجئين والعمل على 
تجفيف موارد األونروا عالوة على اإليعاز لحكومة االحتالل 
بعرقلة عمل الوكالة الدولية في األراضي الفلسطينية التي 

أعلنت بلديتها في الق���دس المحتلة، عن خطط للبدء في 
تصفية عمل الوكالة في المدينة المقدسة بما فيها مخيم 

شعفاط.
ورفض د. ابو هولي االجراءات االمريكية التي تس���تهدف 
وكالة الغوث والتي كان اخرها قطع مس���اعداتها المالية 
للوكالة بش���كل نهائي الفت���ا الى ان الوكالة س���تواصل 
عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وان االدارة 
االمريكي���ة ليس لها حق التدخل في ش���أنها الداخلي او 
ان تقرر من هو الالجئ الفلس���طيني وليس لها الحق في 

تحديد اعداد الالجئين الفلسطينيين.
واش���اد ابو هولي بالعالقة والش���راكة النضالية بين دائرة 
شؤون الالجئين واللجان الشعبية للخدمات، وأهمية هذه 
الش���راكة في مواجهة اإلدارة األمريكية وحكومة االحتالل 
اإلسرائيلي التي تصعد حملتها من أجل تصفية القضية 

الفلس���طينية بم���ا فيها اس���تهداف قضي���ة الالجئين 
الفلسطينيين.

م���ن جهته أكد عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية منس���ق القوى الوطنية د. واصل ابو يوسف 
على أهمية العمل على المس���توى الوطني من أجل إنجاح 
البرنام���ج الجماهي���ري لمواجهة السياس���ات األمريكية 
اإلسرائيلية الرامية لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، 

والعمل على سد العجز في موازنة وكالة الغوث.
فيما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة 
والتنظيم الدكتور جمال محيس���ن عل���ى أهمية تصعيد 
الحراك الش���عبي ف���ي مواجهة االس���تهداف األمريكي 
لقضيتي القدس والالجئين، مشيرا الى خطاب الرئيس في 
20 أيلول الجاري في إطار مواصلة العمل على عزل وحصار 

السياسة األمريكية الخارجة على الشرعية الدولية.

صحيفة: أمريكا عرضت 
على الدول المضيفة 

لالجئين »التخلي عن أونروا«

األردن: سنبذل كل جهد 
ممكن لحل أزمة »أونروا«

أبو هولي يدعو الجماهير لمواجهة االستهداف األمريكي لوكالة الغوث

إسبانيا ستضاعف إسهامها لـ »أونروا«

واشنطن/ االستقالل:
قال���ت المندوب���ة األمريكية في األم���م المتحدة 
نيكي هايلي: "إن أمريكا لم تقطع المس���اعدات 
عن الش���عب الفلس���طيني وإنما عن وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين )أونروا(، 
متس���ائلة: "ماذا فعلت الس���لطة الفلس���طينية 
لغزة، وماذا فعل���ت كل دولة عربية في المنطقة 

لمساعدة الفلسطينيين".
وذكرت هايلي في تصريح للصحفيين ، بمناسبة 
رئاسة بالدها ألعمال مجلس األمن الدولي الشهر 
الجاري أن "أونروا أداة سياس���ية"، مضيفة "أقول 

لم���ن يهاج���م أمري���كا أو يهاجمن���ي: إذا كنتم 
تعتقدون أن أونروا تعمل بأسلوب أمثل فعليكم 

أن تساعدوها".
وتابعت "وعلى كل فلس���طيني أن يس���أل: ماذا 
فعلت السلطة الفلس���طينية لغزة ؟، وأن يسأل 
أيًض���ا كل دولة عربية ف���ي المنطقة: ماذا فعلت 

لمساعدة الفلسطينيين".
واس���تطردت "نحن أكبر دولة ف���ي العالم قدمت 
مساعدات للفلس���طينيين، لقد منحناهم حتى 

العام الماضي فحسب نحو ستة مليارات دوالر".
وفيم���ا يتعلق بالصراع مع االحتالل، قالت هيلي: 

"إن صفقة القرن وضعت كل شيء في حسبانها 
وكل التفاصيل، وهي س���تنجح إذا جاء الرئيس 

محمود عباس إلى طاولة المفاوضات".
وأضافت "اّطلعت بنفسي على خطة صفقة القرن، 
لكن على الجانبين الفلس���طيني واإلسرائيلي أن 
يّطلعا عليها أواًل والخطة س���تنجح فقط إذا جاء 
الرئيس الفلس���طيني محمود عب���اس إلى طاولة 

المفاوضات".
واعتبرت أنه "يتعي���ن الضغط على عباس حتى 
يجلس إلى الطاولة، ويتعي���ن أيًضا أن ندرك أن 

حركة حماس هي جزء من المشكلة".

هايلي: صفقة القرن ستنجح وحماس جزء من المشكلة
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وح���ذرت وزارة الصحة في غ���زة، أمس، من توقف 
خدمات مراكز صحية أساس���ية في قطاع غزة في 

حال استمرارها.
وقال أش���رف القدرة الناطق باس���م وزارة الصحة 
بغزة، في تصري���ح له:" إن أزمة الوق���ود في وزارة 
الصحة دخلت المرحلة االصع���ب وااليام القادمة 
حاس���مة الستمرار عمل المستش���فيات والمراكز 
الصحي���ة في ظل ع���دم توف���ر اي تطمينات من 

الجهات المعنية لتطويق االزمة".
وأوضح أن األزمة باتت تهدد مجمع الشفاء الطبي 
ومجمع ناصر الطبي خالل 3 أس���ابيع، ومستشفى 
النجار خالل اس���بوعين ، ومستشفى بيت حانون 

خالل 10 أيام قادمة.

حياتنا بخطر
ويضط���ر أبو زيد ألن يأتي م���ن مدينة رفح جنوب 
القطاع إلى مدينة غزة، ثالث مرات أسبوعيًا إلجراء 
عملية غس���يل الكلى، األمر الذي ينهكه نفس���يًا 
ومادي���ًا، لتأتي أزمة الوقود لتضاعف آالمه وتهدد 

حياته بشكل مباشر. 
بغص���ة أل���م، يق���ول أب���و زي���د خ���الل حديث���ه 
ل�"االس���تقالل":" الل���ه يعلم بحالن���ا وبالوجع اللي 

بنعيشة كل يوم مع مرضنا، ليزيدوا علينا المعاناة 
واأللم بسبب أزمة الوقود والدواء، شو ذنبنا لنتحمل 

كل هادي المعاناة".
ويتابع:" حينما أتوجه للمستشفى لغسل الكلى، 
يبدأ القلق والخوف ُيس���يطر على مشاعري، فمنذ 
خروجي من المنزل يجتاح فكري أسئلة كثيرة عن 
توفر الوقود في المستش���فى، ه���ل مازال متوفرًا 
لتشغيل األجهزة أم انتهى، وماذا سيحدث لي اذا 
توقف عمل المستشفى أليام؟"، مضيفًا:" اذا نفد 
الوقود الخاص بتشغيل أجهزة الغسيل لمدة يوم 
واحد فإن حياتنا كمرضى معرضة لخطر وقد يموت 
بعضنا، فبعضنا ال يتحمل مرور ثالثة أيام دون أن 

يغسل الكلى". 
وف���ي نهاية حديثة، ناش���د المس���ؤولين بوزارة 
الصحة والجه���ات المعنية بالضفة وقطاع غزة أن 
يجدوا حلواًل جذرية ألزمة الوقود التي باتت تهدد 

حياتهم وتعرضهم للموت في كل لحظة.

�ستتحول ملقابر 
وُيسيطر الهم والحزن على أم ياسين وهي تنظر 
إلى طفلته���ا نور المم���ددة كجث���ة هامدة على 
سرير العناية المش���ددة بمستشفى محمد الدرة 

ش���رق القطاع، لكونه���ا تعي جي���دًا أن األنابيب 
البالس���تيكية الُمتصل���ة بي���ن جه���از التنفس 
الصناعي وقلب طفلتها تمثل ش���ريان حياة لها، 
وانقطاعها أو توقفها بس���بب أزمة الوقود يعني 

موتًا محققًا لفلذة كبدها. 
بعيوٍن محمرة تفضح حزنها، تقول أم ياس���ين:" 
طفلتي تعاني من مش���اكل بالقلب منذ والدتها، 
وهي اليوم ترقد داخل غرفة العناية وتعيش على 
جهاز التنفس بعدما ساءت حالتها الصحية، كل 

يوم أموت ألف مرة وجعًا على ما حل بها". 
بألم يعتصر قلبها، تؤك���د أنها تتعرض لمعاناة 
كبيرة أثناء عالج طفلتها، كونها تمضي س���اعاٍت 
طويلة داخل المستش���فى وهي تشاهد طفلتها 
ُتصارع المرض أمام عينيها دون أن تستطيع فعل 

شيء سوى التوسل لله بشفائها. 
لك���ن تل���ك المعاناة الت���ي ُتعانيها أم ياس���ين 
وأمثالها م���ن األمهات الالتي يرقد أطفالهن على 
أسرة المستشفى، باتت بسيطة مقارنة بالمخاوف 
الت���ي تحتل قلوبهن وتش���غل باله���ن في ظل 
تفاقم أزمة الوقود بالمستشفيات والمراكز الطبية 

بالقطاع. 
وأنه���ت حديثه���ا قائل���ة: "معاناتن���ا مع مرض 

أطفالنا بس���يطة مقابل خوفنا م���ن أنه ُيصيبهم 
مكروه بس���بب أزمة الوق���ود، خائف���ة ان تتحول 
المستش���فيات لمقابر لهم  بدل أن يش���فى بها 
أطفالنا "، وتتس���اءل بغضب "أيعق���ل أن يموت 

أطفالنا فقط ألنه ال يوجد مولدات الكهرباء؟" 

نداء عاجل 
ووجه���ت األم���م المتحدة، ام���س األربع���اء، نداًء 
عاجال لإلس���راع بإرسال الوقود المخصص للمرافق 

الصحية إلى قطاع غزة.
وطالب منس���ق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة 
جيمي ماكغولدريك، بتوفي���ر عاجل لكميات من 
الوقود لصالح المراف���ق الصحية الحيوية ومرافق 

المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
وق���ال ماكغولدريك في بيان صحفي له، إن جميع 
األموال الت���ي خصصت لوقود الط���وارئ عن عام 
2018 قد نفدت، مشيًرا إلى أن آخر كميات الوقود 

ستنتهي األسبوع الجاري.
ودعا المنسق األممي الدول المانحة لتوفير كميات 
الوقود الالزمة أو األموال لش���رائها من أجل إنقاذ 
حياة المرضى من خالل تأمين تشغيل المولدات 
الكهربائي���ة الت���ي تعمل بش���كل احتياطي مع 

انقطاع الكهرباء.
وبين ماكغولدريك أنه���م "يحتاجون لدعم مالي 
يصل إل���ى 4.5 ماليي���ن دوالر لتوفير احتياجات 
المرافق الحيوي���ة بغزة والحفاظ عل���ى الخدمات 

األساسية حتى نهاية العام الجاري".
وأضاف "إذا لم يتم اس���تالم أم���وال جديدة على 
الفور، فس���وف نواجه انهي���ارا كارثيا في تقديم 
الخدم���ات األساس���ية الخدم���ات المقدم���ة في 
المستشفيات والعيادات، فضال عن معالجة مياه 
الصرف الصح���ي والمياه ومرافق الصرف الصحي 
س���وف تتوقف، وبعض المستش���فيات بالفعل 
ستتوقف في غضون أسبوع"، مشيرًا إلى أن بعض 
المستش���فيات المهمة الكبي���رة ال تملك وقوًدا 

يكفي سوى ألسبوعين.
وبين أنه في حال اس���تمرت األزمة، فإن 300 ألف 
شخص سيواجهون مخاطر صحية خطيرة بفعل 
تدفق مياه الصرف الصحي إلى الش���وارع، مشيرا 
إل���ى تعرض البني���ة التحتية األساس���ية ألضرار 

جسيمة بفعل نقص الوقود.
ولفت إلى أن الوضع بغزة في حالة يأس، داعيا إلى 
ض���رورة العمل على منع حدوث المزيد من االنزالق 

إلى كارثة في الخدمات األساسية. 

المراكز الصحية مهددة بتوقف خدماتها 

نقص الوقود بالمستشفيات يضاعف أوجاع مرضى غزة! 
غزة/ دعاء احلطاب:

ي�ستلق��ي يا�س��ر اأب��و زي��د ) 40عام��ا( امل�ساب 
بف�سل كل��وي بج�سده ال�سعيف على �سريرة يف 
م�ست�سف��ى ال�سفاء مبدينة غ��زة، وال يجد اإال 
االأنني للتعبري ع��ن اأمٍل �سديد ي�سري يف اأنحاء 
ج�س��ده املنه��ك اأثن��اء عملي��ة غ�سي��ل الكلي، 
وحني ينتهي ، يبداأ ي�ساأل نف�سه هل: ي�ستطيع 
يف امل��رة القادم��ة اأن يجري عملي��ة الغ�سيل؟ 
ه��ذا ال�س��وؤال ال��ذي مل يج��د ل��ه اأي اإجاب��ة 

ي�ساعف من اأوجاعه ويزيد من اآالمه.
وميتزج وجع اأب��و زيد مب�ساعر القلق واخلوف 
بعدم��ا اأعلن��ت وزارة ال�سح��ة ع��ن ا�ستم��رار 
اأزم��ة الوقود يف م�ست�سفيات القطاع، ودخولها 
املرحل��ة االأ�سع��ب، واأن االأي��ام القادمة تنذر 
بتوقف عم��ل امل�ست�سفي��ات واملراكز ال�سحية 
يف ظ��ل ع��دم توف��ر اأي تطمينات م��ن اجلهات 

املعنية لتطويق االأزمة. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ناظر حسن محمود ابو سعدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
964843031 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / زكيه صالح محمد ابو الخير 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
901285601 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / باسم سالم سعيد ابو زيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
802194795  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  محمد اكرم يوسف خليل صمامة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
921841466 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ايمن هشام علي القرناوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم     
945751345 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ايناس عبد السالم سعيد العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
410547863 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
نجح فريق طبي بمستش���فى الخدمة العامة برئاس���ة د. بسام أبو وردة، اخصائي جراحة 
المخ واألعصاب والنخاع الشوكي وبمساعدة طبيب جراحة االعصاب د. عايش ابو وردة من 
إزالة ورم نادر في مخرج العصب بين الفقرات العنقية السادس���ة والسابعة ومتمدد في 

العضالت المحيطة ، للمريض "ش.ج" والذي يبلغ من العمر 48 عام. 
وق���ال د . أبو وردة إن المريض حضر إلى المستش���فى وهو يعاني من اآلم ش���ديدة في 
الجهة اليسرى من الرقبة ،وبعد إجراء الفحوصات الالزمة تبين وجود ورم كبير في مخرج 

العصب على الجهة اليسرى ما بين الفقرات العنقية السادسة والسابعة للرقبة.
وأضاف "بعد دراس���ة حالة المري���ض تقرر إجراء عملية جراحية الس���تئصال الورم وتم 
استئصال الورم بفضل الله تعالى دون مضاعفات ومن ثم تلقى المريض الرعاية الطبية 
الالزمة وبدأ المريض في التعافي وغادر المستش���فى ف���ي حالة صحية ممتازة منتظرا 

نتيجة فحص العينة.
وتابع أب���و وردة أن "هذا الورم نادر الحدوث ويحدث بنس���ب قليله جدًا وإجراء مثل هذه 
العملي���ات يحتاج إلى إمكانيات ودقة عالية لوجود الورم في منطقة حساس���ة جدا في 

الرقبة ". 
وأشاد د. بفريق العمليات المس���اعد في مستشفيات الخدمة العامة وتميزهم بالعمل 
وتوفيرهم لكافة االحتياجات و اإلمكاني���ات الالزمة إلجراء مثل هده العمليات الدقيقة 

لراحة الطبيب الجراح ولخدمة المرضى بتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة 
بدوره، أثني أ.عوني العكلوك مدير عام مستش���فى الخدم���ة العامة علي إجراء مثل هذا 
النوع من العمليات الذي يخدم المجتمع الفلسطيني في ظل الحصار المفروض وإغالق 
المعابر منذ س���نوات على قطاع غزة ، ش���اكرًا في الوقت ذاته الفريق الطبي على النجاح 

الباهر خدمًة ألبناء شعبنا الفلسطيني.

استئصال ورم نادر في الرقبة 
القدس المحتلة/ االستقالل:في الخدمة العامة بغزة

 قالت قناة "كان" االس���رائيلية،  ان إسرائيل وافقت على 
ما اس���مته "سلسلة من التسهيالت" للتخفيف من االزمة 

التي يعانيها اهالي قطاع غزة .
ومن بين هذه "التس���هيالت" زي���ادة كميات الوقود التي 
يتم ضخه���ا الى القطاع لغرض انت���اج الكهرباء وإدخال 

معدات طبية بتمويل جهات دولية. وأفادت القناة انه تم 
االتفاق على هذه الخط���وات خالل اجتماع عقد أول أمس 
في بروكس���ل تمهيدا لعقد مؤتمر الدول المانحة للقطاع 

في نيويورك نهاية الشهر الحالي.
وقد طرح ما يسمى "منس���ق اعمال الحكومة االسرائيلية 
في الضفة وغزة كميل أبو ركن خالل االجتماع سلسلة من 

المبادرات لتحسين األوضاع في القطاع مؤكدا" ان إسرائيل 
ليست سبب المشاكل في قطاع غزة بل انها قد تكون جزءا 
من الحل وأضاف ان حركة حماس تحتجز مليوني مواطن 
فلسطيني اسرى في حالة من الفقر المدقع". وفيما يخص 
منظم���ة االونروا طال���ب أبو ركن بض���رورة اغالقها وإيجاد 

هيئات أخرى تقوم بتوفير الخدمات الالزمة للسكان".

»إسرائيل« تزعم طرح »تسهيالت« لقطاع غزة
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أفادت وكالة )ســـانا( الســـورية الرســـمية بـ«أن 
طائـــرات االحتـــال اإلســـرائيلي اســـتهدفت 
مســـاء الثاثاء منطقة وادي العيون بريف حماة 
ومحافظة طرطوس، مما أســـفر عن استشـــهاد 
شخص وإصابة عدد آخر، فيما تمكنت الدفاعات 
الجوية السورية من التصدي لعدة صواريخ أخرى 
أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية، وأرغمت الطائرات 
الُمهاجمة علـــى الفرار.«. هذه الغـــارة رقم 202 
منذ بداية عام 2017م كما صّرح بذلك مســـؤول 
عسكري إسرائيلي، حسب وكالة )فرانس برس(، 
والرقم أكبر من ذلك بكثير إذا حسبنا كل الغارات 
اإلسرائيلية منذ بدايتها عام 2007 عندما دمرت 
مفاعـــل دير الزور )النـــووي(، قبل الحرب األهلية 

بسنوات، دون أن ترد عليها سوريا بالمثل. 
بيان وكالة )ســـانا( الســـورية، لم يّوضح كيفية 
إجبار صواريـــخ المضادات الســـورية الطائرات 
اإلســـرائيلية الُمهاجمة الجبانة على الفرار بعد 
أن حققت أهدافها العسكرية!. والبيان لم ُيّذيل 
كالمعتاد بتصريح مســـؤول رســـمي سوري بأن 
»ســـوريا تحتفظ بحق الرد في الزمـــان والمكان 
المناســـبين«. وهـــي العبـــارة التـــي تعني في 
القاموس السياسي العربي االنبطاحي الموروث 
من زمـــن الهزيمة، والمتأثر بمـــا نتج عن النكبة 
والنكســـة من خيبة ووكســـة، ومن المعروف أن 
هذه العبارة هي كلمة السر لعدم الرد أبدًا، وعدم 
النزول لمستوى العدو الشرير وماحقة مغامراته 
غير المحســـوبة، وقد يكون اختفاء هذه العبارة 
إلدراك الناطق الرسمي بأن حق الرد على الغارات 
السابقة سقط بالتقادم، ولن يكون مصير الغارة 
الجديدة بأحسن من مصير أخواتها التي سقطت 

بالتقادم. 
االحتفاظ بحق الرد يســـقط بالتقادم؛ فإذا كان 
مرور الزمن في القانون يسقط الحق في المطالبة 

به بســـبب التقادم، فهذا ينسحب على مختلف 
الحقوق التي ال ُيطالب بها أصحابها، وال ينهض 
أهلهـــا بانتزاع حقوقهم من عدوهـــم، وال يبادر 
مـــن يملك الحق بالقصاص مـــن منتهكي حقه 
والثأر من غريمة. واألمر في هذه الحالة أعمق من 
مجرد ســـقوط الحق بالتقادم؛ ذلك بأنه يتعّلق 
بضياع معادلة الردع التي تمنع العدو من تكرار 
عدوانه، وفقدان تـــوازن الرعب الذي ُيلجم العدو 
عن مواصلة غاراته« ويتعلق بضرب جوهر نظرية 
األمن اإلســـرائيلية القائمة علـــى مفهوم الردع، 
الذي ال يهدف فقط إلى منع العرب من المبادرة 
بالحرب، أو الرد على العدوان اإلســـرائيلي؛ خوفًا 
من الرد اإلســـرائيلي، بل يتعـــّدى ذلك الهدف 
العسكري إلى هدف سياسي أكثر عمقًا يذهب 
باتجاه التســـليم بوجـــود الكيـــان الصهيوني 
كحقيقة واقعـــة والرضوخ إلراداتـــه وصواًل إلى 
التطبيـــع ثـــم التحالف معـــه لمواجهـــة أعداء 

مفترضين. 
صحيح أن الحرب األهليـــة واإلقليمية والدولية 
المفروضة على سوريا خدمة للمصالح الصهيو-

أمريكية قد أنهكتها وأضعفـــت ُقدراتها على 
التصدي للعدوان اإلســـرائيلي المتكرر، وصحيح 
أن المعارضة الســـورية الُمسّلحة قد استهدفت 
مواقـــع قـــوات الدفاع الجـــوي الســـوري خدمة 
ألسيادها؛ إال أن الصحيح أيضًا أن النظام السوري 
كان بإمكانـــه وقـــف هذه االســـتباحة الُمهينة 
لألراضي الســـورية مـــن جانب دولـــة االحتال 
والعدوان، إذا قام بالرد على الغارة اإلســـرائيلية 
األولى ثم الثانية وعلـــى األكثر الثالثة، وما كان 
العدو ليشـــن الغارة الرابعة لو حدث ذلك، وخيار 
عدم الـــرد أضعفهـــا أكثر وجعلها مســـتباحة 
لطيران العدو، وملطشـــة لبلطجة الكيان، وجعل 
الثمن الـــذي دفعتـــه وال زالت تدفعه ســـوريا 

بالتقسيط أكبر بكثير من الثمن الذي قد تدفعه 
مرة واحـــدة، ولكنها حينئٍذ ســـتؤدي حتمًا إلى 

وقف هذه االستباحة الُمهينة. 
ولنـــا فـــي تجربتـــي المقاومتيـــن: اللبنانيـــة 
والفلسطينية أسوًة حسنة، فرغم الخلل الهائل 
في ميزان القوة العسكرية لصالح العدو، خاصة 
فـــي الحالة الفلســـطينية، إال أنها اســـتطاعت 
إلى حٍد معين ترســـيخ معادلة الردع النســـبي 
وجعـــل العدو بموجبه يعد لأللف قبل تنفيذ أي 
عدوان، واستطاعت تثبيت توازن الرعب بتقييد 
يـــد العدو إلى حٍد ما كي ال يشـــن عدوانه وقتما 
يشـــاء. وما لم يقم الجيش السوري بإتباع نفس 
السياســـة وترسيخ معادلة )القصف بالقصف(، 
والـــرد على كل عـــدوان إســـرائيلي بضرب عمق 
الكيان الصهيوني، ســـنظل نعـــُد عدد الغارات 
اإلســـرائيلية التي تشـــنها طائـــرات العدوان 
)الجبانـــة( التي تفر عقب كل عدوان حتى األلف 
وما بعد األلف إلى ما ال نهاية. وسنظل نحن نرد 

عليها بالبيانات الشجاعة حتى إشعاٍر آخر. 
)إسرائيل(،  أخيرًا وكي ال تكون ســـوريا ملطشة لـ
ال خيار أمامها ســـوى ترســـيخ معادلة القصف 
بالقصف، قصف العمق الســـوري ُيقابله قصف 
العمق اإلسرائيلي، ســـيكون الثمن في البداية 
غاليـــًا والكلفة باهظـــة، ولكن من قـــال أن ثمن 
عدم الرد وكلفة االحتفاظ بحق الرد أقل من ثمن 
ترسيخ معادلة الردع وتثبيت توازن الرعب؟!، وما 
لم تتبع سوريا ومحور المقاومة سياسة القصف 
بالقصف ســـتظل يـــد )إســـرائيل( ُمطلقة في 
تنفيذ الغارات ليس فقط في سوريا بل ستمتد 
إلى العـــراق كما صّرح بذلك مؤخـــرًا وزير الحرب 
اإلسرائيلي. ولن يقطع هذه اليد الطويلة لإلرهاب 
اإلسرائيلي ســـوى الرد بالمثل عليها، وهل يفل 

الحديد إال الحديد؟!.

شــــنت اإلدارة األمريكية برئاســــة ترامب هجوما شرســــا – 
ومازالت- على وكالة غوث وتشغيل الاجئين األونروا بهدف 
تقليص خدماتها وصوال إلى إلغائها تماما تمهيدا إلنهاء 
قضية الاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة, باعتباره 
أهم العقبات التي تقف في طريق االستسام الفلسطيني 
والعربــــي للكيــــان الصهيونــــي وتبني رؤيتــــه وأجندته 
لحل الصراع على ارض فلســــطين, وفــــي معرض تبريرها 
إلجراءاتها بحق وكالة األونروا وخاصة وقف التمويل الذي 
تقدمــــه الواليات المتحــــدة لألونروا منذ نشــــأتها والبالغ 
ثاثمائة وستين مليون دوالر سنويا، قال مسؤول كبير في 
البيــــت األبيض لوكالة األنباء األلمانيــــة: إن تفويض األمم 
المتحدة لألونروا أدام وتســــبب فــــي تفاقم أزمة الاجئين، 
ويجــــب تغييره حتى يتمكن الشــــعب الفلســــطيني من 
تحقيق كامل إمكاناته« ، وقد جاءت أقوال هذا المســــؤول 
بعد أن كشفت مجلة فورين بوليسي األمريكية عن رسائل 
كتبها كبير مستشــــاري ترامب وصهره جاريد كوشــــنير 
تدعو إلنهاء عمل وكالة األونروا باعتبار تصفيتها في صالح 

السام والشعب الفلسطيني.
صحيح أن أســــاس تشــــكيل وكالــــة االونــــروا كان بهدف 
تعويض الاجئين الفلســــطينيين عــــن فقدهم أرضهم 
وممتلكاتهــــم فــــي وطنهــــم فلســــطين لصالــــح الكيان 
الصهيوني، ومساعدتهم للقبول بالعيش المؤقت )الدائم( 
في المخيمــــات التي أقامتهــــا األمم المتحــــدة لهم بعد 
تهجيرهم على أيدي العصابات الصهيونية، حتى تتمكن 
تلك العصابات من تثبيت األمر الواقع على األرض وتثبيت 
أركان دولتهم الغاصبة، لذا كانت الواليات المتحدة الداعم 
األول للكيان الصهيوني هــــي صاحبة النصيب األكبر في 
تمويل وكالة االونروا )حوالي ثلث ميزانيتها(، لكن الصمود 
الفلســــطيني بالبقاء على الحنين للوطن والمطالبة الدائمة 
والمســــتمرة بالعودة إليه، افقد الكيــــان الصهيوني ومن 
خلفه األهداف الخفية التي كانوا يرجونها، وفي مقدمتها 

اندمــــاج الاجئ الفلســــطيني في المجتمعــــات الجديدة 
ونسيان األرض والوطن المغتصب منذ عام 1948، وأضحت 
االونروا الدليل الحــــي الدائم على قضية الاجئين ووجوب 
عودتهم إلى ديارهم حســــب قرارات األمم المتحدة، ومن 
ضمنها قرار تشــــكيل وكالــــة غوث وتشــــغيل الاجئين 

الفلسطينيين ) االونروا(.
لذا أصبحــــت االونروا هدفــــا للكيان الصهيونــــي واإلدارة 
الصهيوامريكية التي من خالها تمكن الكيان الصهيوني 
بقيادته اليمينية المتطرفة من تمرير القرارات الهادفة إلى 
تصفية االونروا بعد تجفيف منابع تمويلها األســــاس من 
الواليات المتحدة األمريكية, فقد أفادت التقارير اإلعامية 
االثنيــــن 2018/9/3 بان القرار األمريكــــي بتصفية االونروا 
جاء استجابة لرسالة ســــرية من رئيس الوزراء الصهيوني 
نتنياهو إلى المســــئولين في البيت األبيض, وبما يناقض 
موقفه الســــابق من عدم اللجوء لتصفية االونروا خوفا من 
إثــــارة الفوضى األمنية في مخيمــــات الضفة الغربية، كما 
أفــــادت هذه المصادر بأن نتنياهو اتخذ هذا الموقف دون 
مشــــاورة او علم األجهزة األمنية الصهيونية صاحبة القرار 

األساس فيما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين .
لكن رب ضارة نافعة فقد أعاد الموقف األمريكي االستكباري 
الظالم من االونروا تسليط الضوء على قضية الاجئين إعاميا 
ودوليا بعدما كادت تنســــى في زحمة األحداث المتسارعة 
عالميا، وأنه يجب التحرك دوليا ومحليا وإقليميا إليجاد حل 
لهذه القضية المعضلة, والتي يتوقف عليها االستقرار من 
عدمه في منطقة الشــــرق األوسط، وهذا ما يخشاه أصحاب 
الــــرأي ومراكز الدراســــات الصهيونية، فقد قــــال الكاتب 
الصهيوني نداف شــــرغاي في مقال له بصحيفة إسرائيل 
اليوم 2018/9/1 »ان التطورات المتاحقة بشــــأن مستقبل 
االونروا دفعت مكتب منسق شئون المناطق الفلسطينية 
بوزارة الحــــرب الصهيونية لإلقرار بالمشــــكلة القادمة .... 
مما أحدث أجواء من الســــخط والغضب داخل المؤسســــة 

األمنية« موضحا » أن هناك مخاوف صهيونية من ان تسفر 
اإلجراءات ضد االونروا عن أحداث من المظاهرات الشعبية 
وتصعيد في العمليات العسكرية المسلحة، وذلك بسبب 
تضرر الاجئين الفلسطينيين من إجراءات أمريكية قادمة 
بالمنطقة«, فيما قال رئيس مركز أبحاث السياســــات في 
الشرق األوسط اشدود بادين في تحقيق له حول الموضوع 
» ان المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تؤكد انه حتى اللحظة ال 
يوجد مؤسسة بديلة لألونروا، رغم اعتقادها بأن المس بها 
من شأنه إشعال المنطقة الن األمر يتعلق بقضية الاجئين 
باعتبارها خطا احمر، الن من سيغلق االونروا اليوم سيلقى 

حماس بدال منها فالفراغ لن يستمر طويا«.
فـــي مواجهـــة الموقـــف الصهيوأمريكي تجـــاه االونروا 
وقضية الاجئين فان الواجب يفرض على الفلسطينيين 
التحرك إعاميا ودوليا لشرح قضية الاجئين ومعاناتهم, 
والممارسات القمعية الصهيونية ضدهم وضد حقوقهم 
التـــي تخالف كل قـــرارات األمم المتحدة والمؤسســـات 
الحقوقية المختلفة بخصـــوص الاجئين، وثانيا الضغط 
على األمم المتحدة والمؤسســـات الحقوقية لدعم حقوق 
الاجئين والمساعدة في اســـتعادتها، وتطبيق قراراتها 
المتعلقـــة بالاجئيـــن بعد البحـــث عن أفضـــل اآلليات 
لذلك، وثالثا تفعيل اللجان الشـــعبية الفلسطينية وكذا 
الرســـمية منها المختصة بقضايا الاجئين وشـــئونهم، 
وتجميـــع الاجئين خلف قيادتها للدفـــاع عن حقوقهم 
وســـبل اســـتعادة تلك الحقوق، ورابعا تنفيذ الفعاليات 
الجماهيرية من قبل الاجئين أنفســـهم مثل المظاهرات 
والمسيرات واالعتصامات الرافضة للقرار الصهيوأمريكي 
لتأكيد رفضهم له والســـتجاب المزيد من الدعم الدولي 
والشـــعوبي لحقوقهـــم، وصوال إلى االنخـــراط في العمل 
الجهادي والمقاوم الســـتعادة هذه الحقـــوق بالقوة بعد 
التصدي للمؤامرة الصهيونية إذا ما فشـــلت األســـاليب 

السابق ذكرها.

كي ال تكون سوريا ملطشة لـ »إسرائيل« رأي
قرار تعسفي صهيوني جديد أقدمت عليه سلطات االحتال الصهيوني يحمل طابعا سياسيا بإخاء الخان األحمر وطرد 
سكانه منه تمهيدا لهدمه وتحويله إلى مستوطنة جديدة لاحتال في إطار مخطط مدروس إلخاء أكثر من 26 تجمعا 
بدويا في المناطق »ج« وضمها لمجمع مســــتوطنات »معاليه ادوميم«, لقد انتقل االحتال الصهيوني من مرحلة هدم 
البيوت إلى مرحلة جديدة بهدم وإزالة التجمعات السكانية, لفرض سياسة األمر الواقع وإقامة المزيد من المستوطنات 
بشكل متسارع, معتمدة على التأييد األمريكي المطلق لصالحها, وحالة الصمت والعجز العربي والدولي عن مواجهة 
سياســــات االحتال التعسفية ضد الشعب الفلســــطيني, انه قرار يحمل الطابع السياسي بامتياز, ويمرر عبر محاكم 
شــــكلية ليأخذ طابعا قانونيا, وفي النهاية تلعب إسرائيل دور »الحاكم والجاد« وال تبالي من ردات فعل رسمية على 
المستوى الفلسطيني والعربي واإلسامي والدولي, ألن الفيتو األمريكي حاضر, واللوبي الصهيوني الذي يتزعمه ترامب 

وكوشنير وغرينبات وهيلي يحمي »إسرائيل«.   
الضربات األمريكية تتوالى على الفلسطينيين بشكل فج وقبيح, بعد ان تخلت أمريكا عن دبلوماسيتها تماما, وأصبحت 
تلعب على المكشوف, قرار بنقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة, يتبعه قرار باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان 
الصهيوني, ثم قرار بتسويق الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفق رؤية نتنياهو وحكومته, وقرار آخر بإنهاء قضية 
الاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة, ووقف الدعم المالي للوكالة وقرار آخر بإلغاء عمل األونروا وإنهاء وجودها 
في المناطق الخمس, وهنــــاك خطوات أخرى من المتوقع ان تقدم عليها اإلدارة األمريكية لصالح الكيان الصهيوني, 
وكل هذا يأتي في إطار تنفيذ بنود ما تسمى بصفقة القرن, دون اإلعان رسميا عن بدء تنفيذ بنود الصفقة, بطلب من 
دول عربية هي شريك أساسي في ضرورة دعم وإسناد وإنجاح صفقة القرن مقابل تأمين وجودها وعدم توتير األوضاع 
الداخلية في بلدانها, وعدم زعزعة االســــتقرار االقتصادي والسياســــي واألمني داخلها, فسياسة أمريكا في التدخل 

بشؤون البلدان أصبحت واضحة للجميع وآخرها تدخلها في الشأن اإليراني والتركي بشكل فج ومفضوح . 
تصفية الوجود البدوي في منطقة الخان األحمر تأتي ضمن سلسلة من الخطوات ستنتهجها سلطات االحتال ضد 26 
بؤرة سكانية لتجمعات بدوية فلسطينية, وهنا تكمن خطورة قرار المحكمة الصهيونية, التي ألغت حق االستئناف 
على قرارها أو الطعن فيه, وقال القاضي الصهيوني انه لن يقبل بعد اليوم أي طلب إلبقاء الخان األحمر, وان قرار اإلزالة 
ال رجعة فيه, وهو ما اســــتدعى إقامة خيمة اعتصام في منطقة الخان األحمر وتجمع ســــكان الخان األحمر فيها للبدء 
بفعاليات جماهيرية للتصدي لهذا القرار, لكن األمر ال يجب ان يتوقف عند هذا الحد, فمن المتوقع ان تتداعى قوات 
صهيونيــــة كبيرة إلى منطقة الخان األحمر لتنفيذ القرار حتى لــــو أدى األمر إلراقة الدماء وإزهاق األرواح, وهذا يتطلب 
تحركا جماهيريا واســــعا على المستوى الرسمي والشــــعبي ليس في منطقة الخان األحمر فقط, إنما في كل المناطق 
الفلســــطينية, في الضفة الغربية والقدس واألراضي المحتلة عام 48 وفي قطاع غزة, يجب ان يدرك االحتال ان مثل 
هذه الخطوات التعســــفية لن تمضي بسهولة وانه ســــيدفع أثمانًا باهظة إذا أقدم عليها, وإال فان مناطق وتجمعات 
ســــكانية أخرى ســــيطالها قرار اإلزالة والتهجير.  السلطة الفلسطينية مطالبة بتحريك الشــــارع في الضفة المحتلة 
للتصدي للقرار الصهيوني, يجب تحشــــيد الشارع وتثويره ومشاركة مسئولي السلطة وقيادات وطنية وإسامية في 
هذا الحراك, كما يجب الســــماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق التماس واالشــــتباك مع قوات االحتال على الحواجز 
العسكرية, فهذا كفيل بإسقاط القرار أو على األقل التراجع عنه أو حتى تأجيل تنفيذه, وإال فان االحتال سيقدم على 
الخطوة التالية بإزالة مناطق ســــكانية جديدة وتهجير أهلها منها, يجب ان تقوم السلطة بدورها وتسمح بانتفاضة 
الشارع في وجه االحتال, وإال فإنها ستضع نفسها مجددا في دائرة الشبهات, وستوصم بالعجز والضعف وعدم القدرة 

على مجابهة االحتال, ووقف إجراءاته القمعية والتعسفية التي يتخذها ضد الشعب الفلسطيني. 

إخالء الخان األحمر 

األونــروا وتجديــد مأســاة الالجئيــن
بقلم: تيسير الغوطي  

د. وليد القططي

 عبد اهلل ال�شاعر

ســـبعون عاما من استرضاء القاتل كي يمنح القتيل فرصة 
الرضـــا، فرضـــي القتيل ولم يـــرض القاتل! عـــذب العالم 
الفلسطيني الذي خرج إليه من هول ما تعرض له من مجازر 
حتى ذهلت المرضعة عما أرضعت، ووضعت من مّشـــقات 
اللجـــوء ذات الحمل حملها، وداخ الفلســـطينيون في بحار 
األرض، وزوايـــا المـــدن العربّية حتى بَدْوا ســـكارى وما هم 

بسكارى ولكّن هول اللجوء شديد.
العالـــم القبيح، ذو الضمير اإلســـفنجّي الدبـــق، الذي قام 
يعصر قيح اضطهـــاد اليهود على وجوه الفلســـطينيين 
ليداري إحساس الذنب، وأّسس وكالة األونروا ليعصر فيها 
قيح ســـكوته، بل ودعمه للمجـــازر اليهودّية التي أخرجت 
الفلســـطينيين من ديارهـــم، يأتي اليـــوم ليعصر قذارة 
عهره في وجـــوه العرب مّرة أخرى، معلنًا جفاف ضميره من 
أّي إحســـاس تجاه الاجئين الفلسطينيين، ويوقف دعمه 
للوكالـــة التي كانت تقد الكســـرة من صخـــر المذلة الذي 
حمله الفلسطيني في أقطار األرض، بعدما اغتصبت أرضه، 
ولتطالب الخليج بحلب وجبة بترول لاجئين كّل عام، فعلى 
العـــرب أن يدفعوا الجزية عن يـــٍد وهم صاغرون، تعويضًا 
للفلســـطيني الذي دفع ويدفع الدم والعذاب كّل يوم، جزاء 

وفاقا للخيانة العربّية، والتخاذل العربّي.
اقتسم المحتلون وأربابهم أرضنا، ومغانم الحرب التي كسبوها 
دون قتال حقيقي، واقتســـمنا نحن ومن خذلنـــا ذل المرحلة، 
فللفلســـطيني الطرد، والتشريد، وشـــظف العيش، وللعربي 
الجزية، وحدهم المقاومون للذل من اختاروا الصعود، وامتشقوا 
صهـــوة الرفض وعنفـــوان المقاومة، من نجوا مـــن هذا العار! 
فليحلب أمراء الخليج بترولهم، طالما عجزوا عن اقتاع مســـمار 
بني صهيون من قلب األمـــة، فليس لهم إال بذل بترولهم في 

المحافل الدولية تكفيرا عن آثام اقترفها الصهاينة وأربابهم.
أمـــا المعذبون فـــي األرض فليس لهـــم إال الصمود، حتى 
وإن ضّيقت وكالة األونـــروا خناقها على التاميذ والمرضى 
فعليهم أن يعضوا على جراحهم ويتســـاموا فوقها، فكل 
المؤامرات وإن طال أمدها، وأنشـــبت في جسد المحرومين 
قراراتها الظالمة فهي إلى زوال، وال ينتصر في هذه األرض 

إال الصامدون األحرار. 

وكاالت اإلذالل
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رام الله/ االستقالل:
كشفت وزارة االقتصاد الوطني عن تسجيلها أربع 
براءات اختراع لدى اإلدارة العامة للملكية الفكرية 
في مجاالت الكش���ف المبكر عن السرطان، وطوب 
ورقي لبناء الجدران، وخلطة إس���فلتية س���ريعة 
لصيانة الطرق، و قالب وحاجز للحماية من التدفق.

وبَي���ن تقرير اإلدارة العامة للملكي���ة الفكرية أن 
المخترعي���ن يزيد محمد البدارين وزيدون محمود 
صالح من بلدة أبو ديس شرق القدس، قاما باختراع 
النظام الذكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، 
والذي يعتمد على تحليل الص���ور الرقمية التي 
يتم التقاطها من خالل الهواتف الذكية س���واًء 
باس���تخدام الكاميرا العادية أو الكاميرا الحرارية، 
ويتك���ون النظام العام للتطبي���ق الذكي من أربع  

مراحل رئيسية المختصة بمعالجة الصور.
كما سجل المخترع محمد لطفي أبو خميس براءة 
اخت���راع من محافظة قلقيلية ف���ي مجال صناعة 
طوب ورق���ي لبناء الج���دران الداخلي���ة، مصنوع 
م���ن مخلفات ال���ورق والكرتون والمع���اد تدويره 
يستعمل من أجل البناء الجدران الداخلية للمنزل، 

ويتميز بأنه خفيف الوزن وعازل للحرارة.
أما المخت���رع أحمد عماد أنور كنع���ان من مدنية 
رام الله فقد س���جل براءة اختراع خلطة إسفلتية 
س���ريعة للترقيع السريع، وسائل إسفلتي معدل 
لصيانة الط���رق والتوفير بدال م���ن التزفيت في 
المناطق الس���كنية فهي خلطة إسفلتية لحظية 
وس���ريعة، وس���ائل إس���فلتي معدل يستخدم 
بالخلط مع الحصمة إلنتاج خلطة إسفلتية سريعة 
للترقيع الس���ريع ال تحتاج إل���ى مراحل أو معدات 
كالخلط���ة التقليدية ويمكن تخزينها، وال تحتاج 
ألن تكون ساخنة لالستعمال كالخلطة التقليدية 
التي يجب ان تكون على درجة حرارة 150 مئوية 

للوضع والدمك.
كما تم تس���جيل براءة اختراع مسجلة دوليًا في 
مجال قال���ب وحاجز للحماية من التدفق، وطريقة 
إلنت���اج حاجز من ه���ذا النوع ويتعل���ق االختراع 
الحالي بقالب، تحديدًا قال���ب حاجز للحماية من 
التدفق، من أجل الس���ماح بتجميع حاجز حماية 
تدفق مستقر بطريقة سهلة بشكل خاص. ووفقًا 
لالختراع يتم التزويد بضلعي���ن على األقل على 

وجه الجانب األول، كم���ا يتم التزويد بحزين على 
األقل مناظرين للضلعين على وجه الجانب الثاني 
المقابل، ويتم تزويد الضل���وع والحزوز المذكورة 
لتوصيل قالبين بشكل غير مباشر بواسطة قالب 
ثالث. ويتعلق االختراع أيضا باستخدام قالب من 
ه���ذا النوع، كما يتعلق االخت���راع بطريقة إلنتاج 
هي���كل يحتجز الكتل، تحديدا حاجز الحماية من 

التدفق.
وذكرت الوزارة في بيانها أن قانون براءات االختراع 
المعمول به عّرف االختراع بأنه: أي فكرة إبداعية 
يتوصل إليها المخترع في أي من مجاالت التقنية، 
وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي 
عملًيا إلى حل مش���كلة معينة ف���ي أي من هذه 

المجاالت.
هذا ويمن���ح قانون امتيازات االختراع والرس���وم 
المعمول به حماية لالختراعات لمدة 16 سنة تبدأ 
من تاريخ اإليداع، ويجب دفع رس���م التجديد كل 
أربع س���نوات، وبعد انقضاء م���دة الحماية يصبح 
االختراع ملكًا عامًا، ويحق ألي شخص استخدامه 

أو االنتفاع به.

رام الله/ االستقالل:
سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج 
الصناع���ي ارتفاعًا نس���بته %12.08 
خالل شهر تموز 2018 مقارنة بشهر 
حزيران 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي 
لكميات اإلنتاج الصناعي إلى 104.58 
خالل تم���وز 2018 مقارنة  ب��� 93.30 
خالل حزيران 2018 )ش���هر األساس 

كانون أول 2015 = 100(.
وس���جلت أنش���طة إم���دادات المياه 
النفايات  وإدارة  الصح���ي  والص���رف 
 %24.95 نسبته  ارتفاعًا  ومعالجتها 
والت���ي تش���كل أهميتها النس���بية 

0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كم���ا س���جلت أنش���طة الصناع���ات 
التحويلية ارتفاعًا نس���بته %12.65 
خالل شهر تموز 2018 مقارنة بالشهر 
أهميتها  تش���كل  والت���ي  الس���ابق 
النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة 

الصناعة.
وس���جلت أنش���طة إمدادات الكهرباء 
والغ���از والبخ���ار وتكيي���ف اله���واء 
ارتفاعًا نسبته 8.08% والتي تشكل 
أهميته���ا النس���بية 11.98% م���ن 

إجمالي أنشطة الصناعة.

واستغالل  التعدين  أنشطة  وسجلت 
المحاجر ارتفاعًا نسبته 6.73% والتي 
تشكل أهميتها النسبية 4.06% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنشطة الفرعية والتي 
لها تأثير نس���بي كبي���ر على مجمل 
الرقم القياس���ي، فقد س���جلت بعض 
ارتفاعًا  التحويلية  الصناعات  أنشطة 

خالل شهر تموز 2018 مقارنة بشهر 
حزيران 2018 أهمها صناعة منتجات 
المع���ادن المش���كلة ع���دا الماكنات 
والمع���دات، صناعة منتجات المعادن 
الالفلزي���ة األخ���رى، نش���اط الطباعة 
المسجلة،  األعالم  واستنساخ وسائط 
صناعة المنتج���ات الغذائية، صناعة 
الكيماوي���ات والمنتجات الكيميائية، 

صناع���ة المالب���س، صناع���ة ال���ورق 
ومنتج���ات الورق، وصناع���ة منتجات 

التبغ.
من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي 
لكميات اإلنتاج الصناعي انخفاضًا في 
بعض أنش���طة الصناعات التحويلية 
منه���ا صناع���ة المش���روبات، صناعة 

المنسوجات، وصناعة األثاث.

»اإلحصاء«: ارتفاع الرقم القياسي
 لكميات اإلنتاج الصناعي خالل تموز الماضي

رام الله/ االستقالل:
أغلق مؤشر القدس، الرئيس في بورصة فلسطين، جلسة تداول 
أمس األربعاء على ارتفاع بنس����بة 0.04 بالمائة مسجال مستوى 

514.01 بعدما كسب 0.22 نقطة عن إغالق الجلسة السابقة.
ولقي المؤش����ر الرئيس دعما من ارتفاع قطاع الخدمات بنس����بة 
0.25 بالمئة والصناعة 0.11 بالمئة واالستثمار 0.09 بالمئة فيما 
انخفض مؤش����ر قطاع التأمين -0.72 بالمائة بينما استقر مؤشر 

قطاع البنوك والخدمات المالية.
وشهدت الجلسة تداول حوالي 1.4 مليون سهم بقيمة اجمالية 

بلغت 1.724 مليون دوالر، نفذوا عبر 243 صفقة.
وحصدت شركة المجموعة األهلية للتأمين النشاط األكبر بقرابة 
842 ألف سهم بينما جاء سهم بنك االستثمار الفلسطيني في 
المرتبة األولى من ناحية التداوالت األكثر بقيمة بحوالي 282 ألف 

دوالر.
وخالل الجلسة ارتفع سهم أسعار مطاحن القمح الذهبي بنسبة 
)3.03%(، بنك االس����تثمار الفلسطيني بنسبة )2.99%(، البنك 
االس����المي العربي بنس����بة )1.22%(، الوطنية موبايل بنس����بة 
)1.16%(، العربي����ة الفلس����طينية لالس����تثمار "أيبك" بنس����بة 

.)%0.44(
بينما انخفض سهم ترست للتأمين بنس����بة )2.70-%(، البنك 
الوطني بنس����بة )2.30-%(، البنك االسالمي الفلسطيني بنسبة 

.)%-1.03(

ارتفاع طفيف على مؤشر 
القدس وقيمة التداوالت 

1.7 مليون دوالر

»االقتصاد الوطني« تسجل أربع براءات اختراع

القدس المحتلة/ االستقالل:
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، واألمن الوقائي، 8000 لتر سوالر 
غير قانوني، ف����ي بلدتي حزما وعناتا، وص����ادرت 4 ماكنات لتعبئة 

الوقود.
وأفادت الضابط����ة الجمركية في بيان، ان����ه بتعليمات وتوجيهات 
الحكوم����ة وبمتابعة قيادة األجهزة المختص����ة )الضابطة الجمركية 
واألم����ن الوقائي( وبمراقب����ة متواصلة وحثيثة لنقاط بيع الس����والر 
العشوائية، والمغشوشة، وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة 
الجمركية واألمن الوقائي وبدعم ومس����اندة )الشرطة، األمن الوطني، 
المخابرات العامة، الخدمات الطبية، واالرتباط العس����كري( من ضبط 
الكمية المذكورة والمعدات، والتحفظ على المضبوطات الستكمال 

اإلجراءات القانونية الالزمة .
وختم البيان أن الحملة متواصل����ة للقضاء على هذه الظاهرة، والحد 
منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات 
المهرب����ة، والمغشوش����ة، لما تلحقه من ضرر، وخس����ائر جس����يمة 
بالمركبات، واآلليات، حيث أن عملية الخلط والغش تتم بمواد خطرة 

وكيماوية تضر بصحة وسالمة المواطنين.

الضابطة الجمركية تضبط 
8000 لتر سوالر غير قانوني

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس التركي رج���ب طيب أردوغان إن 
معدل التضخم في البالد سيتراجع من جديد 
إلى خان���ة اآلحاد )أقل م���ن 10%(، وإن تركيا 
س���تتجاوز هذه الفت���رة، وفق م���ا نقلت عنه 

صحيفة حريت أمس األربعاء.
وأظهرت بيانات رس���مية أن معدل التضخم 
قفز إل���ى 17.9% على أس���اس س���نوي في 
أغس���طس/آب الماضي بس���بب ارتفاع أسعار 

الطاقة والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ 
أواخر 2003.

وذكر البنك المركزي في تقريره حول تطورات 
األس���عار الش���هرية الثالثاء أن أسعار السلع 
األساس���ية والطاقة كانت المحرك الرئيسي 
للتضخم الشهر الماضي. وقال البنك المركزي 
التركي االثنين إنه سيتخذ إجراءات لتحقيق 

استقرار األسعار في السوق المحلية.
وبّين أن التطورات األخيرة المتعلقة بتوقعات 

التضخم تدفع لتعديل السياسة النقدية.
وتش���هد العملة التركية تقلب���ات حادة أمام 
الدوالر األميركي ف���ي أعقاب األزمة بين أنقرة 
وواش���نطن. وفقدت الليرة 42% من قيمتها 

هذا العام.
وتعق���د لجن���ة السياس���ة النقدي���ة للبنك 
المركزي اجتماعها المقبل في 13 س���بتمبر/

أيلول الحالي، وتأمل األسواق في زيادة كبيرة 
لمعدالت الفائدة لتهدئة األزمة.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن البنك المرك���زي المصري، أمس األربع���اء، ارتفاع 
صافي االحتياطي األجنبي بمقدار 105 ماليين دوالر أو 
ما نس���بته 0.2 بالمائة، على أساس شهري، في نهاية 

أغسطس/آب 2018. 
وقال المرك���زي، في بي���ان مقتضب أم���س، إن صافي 

االحتياطي األجنب���ي ارتفع إلى 44.419 مليار دوالر، في 
نهاية أغس���طس/آب 2018، مقابل 44.314 مليار دوالر 
في نهاية الشهر السابق له.  وعادة، ال يعلن المركزي عن 

مصدر الزيادة في صافي االحتياطي األجنبي. 
وس���جل صافي االحتياطي األجنبي في مصر، 36.143 

مليار دوالر في أغسطس/آب 2017.

وقف���ز الدين الخارجي لمصر إل���ى 88.1 مليار دوالر، بما 
يعادل 36.8 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي نهاية 

مارس/آذار 2018.
وكثف���ت مصر من���ذ 2017، حصولها عل���ى قروض من 
صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ 

بهدف زيادة احتياطات البالد من العملة الصعبة.

رام الله/ االستقالل:
ارتفع���ت ودائع العمالء في المصارف العاملة في فلس���طين 
خالل تموز بنس���بة 6.6 بالمائة لتصل إلى قرابة 12.12 مليار 

دوالر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات سلطة النقد، استمرار زيادة األموال االدخارية 
للعمالء في المصارف بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى نحو 7.519 

مليار دوالر.
وتوزعت الودائع االدخارية بين حسابات توفير بواقع حوالي 4 
ملي���ارات دوالر وودائع ألجل بنحو 3.5 مليار دوالر. فيما بلغت 

الحسابات الجارية نحو 4.61 مليار دوالر.
وش���كلت الودائع االدخارية ما نسبته 62 بالمائة من إجمالي 

قيمة الودائع.

»النقد«: ادخارات العمالء 
في المصارف  تصل إلى 
7.5 مليار دوالر خالل تموز

أردوغان يتعهد بخفض معدالت التضخم

ارتفاع طفيف الحتياطات مصر األجنبية في أغسطس
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االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس مجلس حقوق اإلنسان، 
فويسالف س����وك، إن زمام المبادرة 
بي����د مجل����س األمن الدولي بش����أن 
التحرك ض����د ميانمار بع����د تقرير 
أممي يؤكد تعرض مس����لمي إقليم 

أراكان )الروهينغا( إلبادة جماعية.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، أمس 
األربعاء، حول الجلس����ة 39 لمجلس 
حقوق اإلنسان المقرر انعقادها في 
مكتب األمم المتحدة يومي 10 و11 

أيلول/ سبتمبر الجاري.
إل����ى أن الجلس����ة  وأش����ار س����وك 
ستستمر 3 أس����ابيع بأجندة حافلة 
تتضمن عرض حوال����ي 90 تقريرًا، 
من بينها تقرير األمم المتحدة عن 
اإلبادة الجماعية بحق مسلمي أراكان 

في ميانمار.
وبّي����ن أن هن����اك أيًض����ا تقاري����ر 
وجلسات تتعلق بالدول التي تشهد 
أزمات إنسانية، مثل سوريا واليمن 
وميانم����ار واألراضي الفلس����طينية 
المحتلة وجنوب السودان والصومال 
الكونغ����و  وجمهوري����ة  وليبي����ا 

الديمقراطية.
وبحس����ب س����وك، سيش����ارك في 

أعم����ال المجلس 25 خبيرا دوليا في 
منظمات  وستقيم  اإلنسان،  حقوق 

المجتمع المدني 220 فعالية.
وف����ي 27 أغس����طس/ آب الماضي، 
أص����درت بعث����ة تقص����ي الحقائق 
الدولي����ة المس����تقلة التابعة لألمم 
المتحدة بشأن ميانمار، تقريًرا دعت 

فيه إل����ى ضرورة فت����ح تحقيق في 
انتهاكات جيش ميانمار ضد أقلية 

الروهنغيا المسلمة.
وذكرت البعثة أنه����ا أعدت "قائمة 
غير شاملة لمرتكبي الجرائم بموجب 
القانون الدولي"، ترتبط باالنتهاكات 
األخيرة في أراكان، وتش����مل رئيس 

هيئة األركان "مين أونغ هلينغ".
وأضافت أنه يجب ضمان المساءلة 
"ويفضل  الدولي  القان����ون  بموجب 
أن يك����ون ذلك بإحال����ة الوضع إلى 
المحكمة الجنائي����ة الدولية أو بداًل 
من ذلك بإنش����اء محكم����ة جنائية 

دولية مخصصة".

مسؤول أممي: زمام المبادرة بيد مجلس األمن للتحرك ضد ميانمار

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا ممثل األمم المتحدة في العراق، األربعاء، إلى »تهدئة« األوضاع 
في البص���رة بجنوب العراق غداة يوم من االحتجاجات األكثر دموية، 
قتل خالله س���تة أش���خاص، بينما تؤكد الس���لطات اتخاذ إجراءات 
لمعالج���ة األزمة الصحية الحادة التي تضرب هذه المحافظة الغنية 

بالنفط.
واحتش���د اآلالف مس���اء الثالثاء، حول مقر المحافظة، وسط مدينة 
البصرة، وقام بعضهم برشق المبنى بقنابل حارقة ومفرقعات، وردت 
الش���رطة بقنابل مس���يلة للدموع وإطالق نار، وفقا لمراس���لي وكالة 

فرانس برس.
وصباح أمس األربعاء، بدت شوارع مدينة البصرة إحدى أكثر مدن 
العراق كثافة سكانية، خالية من المارة، وأغلقت أبواب عدد كبير 
من المحال التجارية، وانتش���رت في ش���وارعها إطارات سيارات 

محترقة.
ودعا الممث���ل الخاص لألمين العام لألمم المتح���دة في العراق يان 
كوبيش األربعاء »السلطات إلى تجنب االستخدام المفرط للقوة ضد 

المتظاهرين، وتوفير الحماية الالزمة ألهل البصرة«.
وأص���در رئيس الوزراء حي���در العبادي قبل اإلعالن عن مقتل س���تة 
متظاهري���ن، الثالثاء أمرًا »بعدم إطالق أي ذخيرة حية س���واء باتجاه 

المتظاهرين أو في الجو«.
وأعلنت الحكومة في تموز/يوليو، عن خطة طوارئ وتخصيص مليارات 
الدوالرات لتحس���ين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني نقصا 

حادا في الخدمات والبنى التحتية.

األمم المتحدة تدعو للتهدئة 
بعد يوم داٍم في البصرة 

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال مدعون بريطانيون، أم���س األربعاء، إن لديهم 
م���ا يكفي من األدلة التهام روس���يين بالتآمر لقتل 
الجاس���وس الروس���ي السابق، س���يرجي سكريبال، 

وابنته يوليا في إنجلترا خالل آذار/مارس.
ونقل���ت "رويترز" ع���ن المدعين قوله���م إن مذكرة 
اعتق���ال أوروبي���ة ص���درت بحق الروس���يين، وهما 

ألكسندر بيتروف ورسالن بوشيروف.
وقالت مدي���رة الخدمات القانوني���ة بمكتب االدعاء 

الملكي، س���و همينج "لن نقدم طلبا لروسيا لتسليم 
هذين الرجلين ألن الدس���تور الروس���ي ال يس���مح 

بترحيل مواطني روسيا".
وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أن 
المتهمين من عناصر المخابرات الروسية، وقالت إن 

روسيا تحاول زعزعة األمن في بريطانيا.
وأضاف���ت أنه في ح���ال مغادرة أي م���ن المتهمين 
روس���يا فإنها ستتبع كل الوسائل من أجل تقديمه 
للمحاكم���ة في بريطانيا، وأن بالدها س���تعمل على 

تشديد العقوبات على روسيا.
من جهتها اتهمت موس���كو السلطات البريطانية 
ب�"التالع���ب بالمعلوم���ات". ونقل���ت وكال���ة "تاس" 
الرس���مية ع���ن المتحدث���ة باس���م وزارة الخارجية 
الروس���ية، ماريا زاخاروفا قوله���ا، "مرة جديدة، ندعو 
البريطانيين إلى التوقف عن توجيه اتهامات علنية 
والتالعب بالمعلومات"،  داعية لندن إلى "التنسيق" 
مع روس���يا في التحقيق حول تس���ميم س���يرغي 

سكريبال وابنته يوليا.

االستقالل/ وكاالت:
وصل وزي���ر الخارجية األميركي ماي���ك بومبيو، إلى 
إسالم أباد، أمس األربعاء، للقاء رئيس الوزراء الجديد 
عمران خ���ان، حيث أع���رب عن أمل���ه ب�"طي صفحة 

الخالف" مع باكستان.
وتأتي تصريحات بومبيو "التصالحية" تجاه إس���الم 
آباد، بعد أيام من تأكيد واش���نطن أّنها تنوي إلغاء 
مساعدات عسكرية لباكس���تان بقيمة 300 مليون 

دوالر.

وتعد الزيارة هي األولى لمدير وكالة االس���تخبارات 
المركزية "س���ي آي إيه" السابق، منذ توّليه منصب 
وزير الخارجية، إلى الدولة التي يحمل دعمها أهمية 

في ملف أفغانستان.
وقال بومبيو، بحس���ب ما نفلت "فران���س برس"، إّن 
"المحطة األولى... باكستان. هناك قائد جديد فيها 
ف���أردت الذهاب إليه���ا في بداية فت���رة توليه في 

محاولة إلعادة ضبط العالقة بين البلدين". 
وأض���اف بومبيو الذي يرافقه رئيس أركان الجيوش 

األميركي���ة ج���وزف دانف���ورد، "هن���اك الكثير من 
التحديات بين بلدينا بكل تأكيد، لكننا نأمل بأن نجد 
أرضية مشتركة مع القيادة الجديدة والبدء بالعمل 

على حّل بعض مشكالتنا معًا".
ويتهم المسؤولون األميركيون إسالم آباد، بتجاهل، 
أو حت���ى التعاون م���ع مجموعات على غ���رار حركة 
"طالبان" األفغانية و"ش���بكة حقاني" اللتين تشنان 
هجم���ات في أفغانس���تان، من م���الذات آمنة على 

الحدود بين البلدين.

بريطانيا تتهم روسيين بالتآمر لقتل جاسوس روسي وابنته

بومبيو يلتقي عمران خان بإسالم آباد: »لهجة تصالحية« حيال باكستان

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���عودية، أمس األربعاء، عن بدء تدريب عس���كري س���عودي - 
أمريكي مشترك، مطلع األسبوع المقبل، إلدارة األزمات الناتجة عن أسلحة 

التدمير الشامل.
وحس���ب ما نقلته وكالة األنباء الس���عودية الرس���مية، "تستعد القوات 
المسلحة الس���عودية مطلع األس���بوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط 
درع الوقاية 2 مع القوات األمريكية الصديقة بمش���اركة من وزارة الصحة 

والدفاع المدني".
وأوضحت أن التمرين، الذي لم تحدد مدته، "سوف ُينفذ في قاعدة األمير 
س���لطان الجوية بالقطاع األوس���ط، ويهدف التمرين إل���ى إدارة األزمات 

الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل".
وأش���ارت أن التمرين يستهدف "الوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين 
جميع أفرع القوات المس���لحة، وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى 
الوطني مع الجهات المش���اركة من القطاعات الحكومية األخرى لتحقيق 

االستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من األزمات".
وفي نهاية 2016، تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع، قراًرا يؤكد 
أن انتشار أس���لحة الدمار الشامل يش���كل تهديدا لألمن والسلم 

الدوليين.

تدريب سعودي أمريكي 
إلدارة األزمات الناتجة عن 

أسلحة التدمير الشامل

االستقالل/ وكاالت:
من المقرر أن يدير الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في أواخر 
أيلول/سبتمبر الجاري جلسة لمجلس األمن الدولي حول إيران.

وستعقد هذه الجلسة على مستوى رؤساء الدول والحكومات 
في 26 أيلول/سبتمبر خالل أسبوع الجمعية العامة السنوية 
االمم المتحدة، بحسب ما أوضحت سفيرة الواليات المتحدة 

لدى المنظمة االممية نيكي هايلي.
وتابع���ت هايلي في مؤتم���ر صحافي أن ترامب س���يترأس 
أيضا قبلها بيومين اجتماعا آخر لمجلس االمن حول تهريب 

المخدرات في العالم.
وردا على سؤال عن مشاركة الرئيس اإليراني حسن روحاني 
في االجتماع المقرر في 26 أيلول/س���بتمبر، أجابت هايلي إن 

ذلك سيكون "من حقه".
ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العام في 25 

أيلول/سبتمبر بعد مداخالت لنظيريه االميركي أو الفرنسي.

وقال���ت هايلي "من الصعب العثور على م���كان )في العالم( 
حيث ال تخوض إي���ران نزاعًا. يجب على إي���ران أن تفهم أن 

العالم يراقب" أنشطتها "المزعزعة لالستقرار" في العالم.
ومنذ توّل���ي الرئيس ترامب منصبه مطل���ع عام 2017 باتت 
طه���ران العدّو اللدود لواش���نطن. فالواليات المتحدة تتهم 
إيران بالس���عي الى حيازة الس���الح النووي وتندد بتطويرها 
لقدراتها البالس���تية ونفوذها المتنامي في الشرق االوسط 

خصوصا في سوريا واليمن.
وكانت روسيا احتّجت خالل اجتماع صباح الثالثاء حول برنامج 
عمل الواليات المتحدة خالل ش���هر أيلول/سبتمبر على عقد 

االجتماع حول إيران.
وشددت موسكو على أن أي اجتماع في مجلس االمن الدولي 
حول إيران يجب أن يكون في إطار القرار الذي كّرس في العام 
2015 االتفاق الدولي الموقع مع طهران لضمان أن نشاطاتها 

النووية ستكون لغايات مدنية فقط.

االستقالل/ وكاالت:
اس����تقبل الرئيس الس����وري بشار األس����د السيناتور 
األميرك����ي الجمهوري ريتش����ارد بالك في دمش����ق، 
حيث بحث الطرفان آخر المس����تجدات والسياس����ات 
التي تنتهجها اإلدارة األميركي����ة الحالية إزاء قضايا 

المنطقة.
وأوضح بالك خالل لقائه األس���د أن السياس���ات التي 
انتهجته���ا اإلدارات األميركية المتعاقبة في الش���رق 
األوسط أفقدت ش���عوب المنطقة الثقة بكل سياسة 
واشنطن، مؤكدًا أن تحقيق المصالح األميركية يتطلب 
من المسؤولين األميركيين العمل على تغيير هذا األمر.

وأعرب ب����الك عن إعجاب����ه بعودة الحي����اة للكثير من 
المناطق السورية التي تحررت من الجماعات المسّلحة، 
وتمّنى عودة السالم واالستقرار ودحر اإلرهاب من كل 

األراضي السورية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن االتحاد األوروبي رفضه التدخل في مس���ألة قانون القومية 

باعتباره شأًنا إسرائيلًيا داخلًيا.
جاء ذلك ف���ي بيان أصدره مكتب وزيرة خارجية االتحاد األوروبي 
فيديري���كا موغيرين���ي بعد لقائه���ا رئيس القائم���ة العربية 
المشتركة في الكنيست أيمن عودة في بروكسل الليلة الماضية.

وأكد االتح���اد – وفق ما نقلته قناة مكان اإلس���رائيلية الناطقة 
باللغة العربية - احترامه للنقاش الدائر في إس���رائيل حول هذا 
القانون. وأوضحت موغيريني أن قانون القومية هو الطريقة التي 
اختارت فيها إسرائيل تحديد نفسها، مبينًة أن االتحاد سيراقب 
مع ذلك انعكاسات تطبيقه. ويخيب الموقف األوروبي هذا، أمل 
القائمة المشتركة علًما أن أعضاء لجنة العالقات الخارجية للحزب 

يزورون بروكسل في إطار حملتهم المناهضة للقانون.

سيكتفي بالمراقبة.. 
االتحاد األوروبي يرفض 

التدخل في قانون 
»القومية« اليهودي

سيناتور أميركي: 
سياستنا أفقدتنا ثقة 

الشعوب بنا

ترامب يدير جلسة لمجلس األمن 
حول إيران أواخر الشهر الحالي
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
في إط���ار المواكبة الدائم���ة التي يوليها 
للمتغيرات  اإلس���رائيلي  االحتالل  جيش 
التي تش���هدها المنطقة والعالم، والتي 
تقتضي دراس���ة متجددة وتحديًثا دائًما 
الس���تراتيجية هذا الجيش؛ فقد أصدرت 
رئاس���ة هيئة األركان اإلسرائيلية وثيقة 
عس���كرية جدي���دة ح���ول اس���تراتيجية 
الجيش اإلس���رائيلي 2018؛ وهي نسخة 
محدثة عن الوثيقة المنش���ورة عام 2015 
تحت عنوان »الخطة متعددة الس���نوات«، 
وتضمنت ما يوص���ف باألهداف القومية 
ومب���ادئ نظري���ة األمن وتوصي���ف بيئة 
العم���ل الخاص���ة بالجيش ونهج���ْي الرد 
الرئيس���يْين الخاصْين ب���ِه، كما تضمنت 
طبيعة اس���تخدام القوة ومفهوم القيادة 
اإلسرائيلي  الجيش  وتنظيم  والس���يطرة 
للمعركة من خالل تحدي���د مهام القيادة 
العامة ومهام القيادات الرئيسية، ومبادئ 
بن���اء القوة حس���ب مج���االت بن���اء القوة، 

وتحديد القدرات المطلوبة.
ومن أهم مبادي نظري���ة األمن القومي التي 

حددتها الوثيقة:
أ( االعتماد على استراتيجية أمنية دفاعية، 
هدفها ضم���ان وجود إس���رائيل وخلق ردع 
ناج���ح، وتقليص التهدي���دات عند الحاجة 

وتأجيل المواجهات.
ب( نظرية عسكرية هجومية من أجل فرض 

إرادتنا على العدو.
ج( ض���رورة نقل المعركة إل���ى مناطق الطرف 
اآلخر في كل جوانبها )البرية والجوية والبحرية 

والمعلوماتية( وإدارة المعركة هناك.
د( تعزي���ز اس���تراتيجية »إس���رائيل« التي 
تس���عى لتطوي���ر الظروف االس���تراتيجية 
للمعرك���ة المس���تقبلية والتش���ويش على 
الظروف الخاصة بالعدو والتأثير على موازين 
القوى ف���ي المنطقة والعم���ل على تحقيق 

الواقع األمني المطلوب.
وحول هدف الجيش اإلس���رائيلي، المتمثل 
بالحف���اظ عل���ى أم���ن »إس���رائيل« وكيفية 
تحقيق���ه؛ فقد تحدث���ت الوثيقة عن ثالث 

حاالت رئيسية:
1. األحوال العادية: وهي األحوال التي تس���ود 
في حاالت اله���دوء األمن���ي، ويتطلع الجيش 
إلى أن تمت���د هذه األحوال إل���ى أطول فترات 
ممكنة، وذلك حتى يتم استخدام موارد الدولة 
في تطوير الدولة والمجتمع وبناء قوة الجيش 
اإلس���رائيلي. في هذه الحال���ة يعمل الجيش 
اإلس���رائيلي عل���ى حماية حدود »إس���رائيل« 
في كل مج���االت المعركة )الجوي���ة والبحرية 
والبرية والمعلوماتية(، وكذلك بشكل هجومي 

إلضعاف العدو وإبعاد الحرب القادمة.

2. حال���ة الطوارئ: وهي الحال���ة التي تكون 
سائدة في حاالت التوتر األمني، وكذلك في 
الحاالت التي يكون مطلوًبا فيها من الجيش 
اإلس���رائيلي اس���تخدام القوة، ولكن ليس 
على النح���و الذي يصل إلى اس���تخدام كل 
ق���وة الجيش. يقوم الجيش في هذه الحالة، 
بشكل رئيسي، بعمليات محدودة من حيث 
الحج���م واألهداف، من أج���ل حماية الوضع 

االستراتيجي أو تطويره، وإعادة التهدئة.
3. حال���ة الحرب: تركز على اس���تخدام القوة 
الكبيرة من قبل الجيش اإلسرائيلي لهزيمة 
العدو من أجل تغيير الوضع االس���تراتيجي، 
وحالة الحرب هي البوصلة الرئيس���ية لبناء 
الجيش، وذلك ألنها الوضع األخطر المحتمل 

الستخدام القوة.

البيئة ال�سرتاتيجية والإقليمية
ح���ددت الوثيقة جه���ات التهدي���د التي 
س���يكون على الجيش اإلس���رائيلي العمل 

ضدها، وتمثلت في:
أواًل: جي���وش نظامية تابعة ل���دول: مثل إيران، 
وه���ي جهة التهديد الرئيس���ية التي تمتلك 
ق���درات هائل���ة ومتطورة موجودة في س���ياق 
متواصل للتعلم في مواجهة إس���رائيل. ثاني 
الجيوش سوريا، والتي  على الرغم من ضعفها 

الكبير، تستطيع أن تشكل تهديًدا إلسرائيل.

وش���به  العس���كرية  المنظم���ات  ثانًي���ا: 
العس���كرية: وفي مقدمتها حزب الله، وهو 
مصدر التهديد الرئيسي، ثم حركة حماس 
والجه���اد اإلس���المي وعناصر أخ���رى على 

الساحة الفلسطينية.
وأخيًرا: عناصر الجهاد العالمي: وهي عناصر 
غير حكومية، تفرض تهديدات على الجيش 
اإلسرائيلي وعلى إسرائيل في داخلها وعلى 
المناطق الحدودية )منها عناصر موجودة في 
شبه جزيرة سيناء، وفي سوريا، وكذلك أفراد 
التنظيمات  يس���تمدون إيحاءهم من هذه 

داخل إسرائيل وعلى حدودها(.

نهج الرد
ولتحقيق األه���داف األمنية لدولة االحتالل 
وتعزيز تفوقها العسكري، تحدثت الوثيقة 
عن نهجْين  يسلكهما الجيش في مواجهة 

التهديدات: نهج الحسم ونهج الردع.
وفق نه���ج الحس���م: يس���عى الجيش إلى 
الحسم الذي يجد انعكاسًا له في عدم قدرة 
وعدم رغب���ة الخصم للعمل ضد إس���رائيل 
وعدم قدرته للدفاع عن نفس���ه، ويس���عى 
هذا النهج إلى تغيير الوضع االس���تراتيجي 
وضرب قدرة العدو على إعادة بناء قوته خالل 
فت���رات التهدئة الطويلة بع���د المواجهة، 
وتس���تخدم في هذه الحالة قوة عس���كرية 

هجومية بمواصفات عالية وسريعة بهدف 
إزال���ة التهديد والدفاع ع���ن الدولة في كل 
المج���االت، م���ع تقليص الضرر بإس���رائيل 

وتعزيز الردع في المنطقة.
أما مع نهج الردع، ف���إن الجيش يعمل على 
إحباط التهديدات اآلخذة بالتش���كل وإبعاد 
الحرب وض���رب ق���درات الع���دو، وذلك من 
أجل خلق الظروف العس���كرية والسياسية 
والنفس���ية المثل���ى للحس���م ف���ي الحرب 
المس���تقبلية فيم���ا إذا اندلع���ت، وتقوية 
ال���ردع، ويعمل ه���ذا النهج عل���ى تحقيق 
األهداف لرس���م المنطقة وإضعاف األعداء 
وتقليص قدرتهم على بناء قوتهم وضرب 
مشروعيتهم، كما يحقق بناء شراكات وبناء 
القوة، والتي تهدف إلى تعزيز قوة إسرائيل، 
ويتم في هذا النه���ج - على المدى القصير 
- الحف���اظ عل���ى الوضع االس���تراتيجي ضد 
األعداء؛ إال أنه يتضم���ن القدرة على تغيير 

جدي على المدى الطويل.
وبشكل عام، فإن الجيش اإلسرائيلي يعمل 
وفق هذا النهج للدف���اع عن النفس، ويقوم 
في هذا اإلطار أيض���ًا بعمليات هجومية، إال 
أنه يتطلع لع���ودة الهدوء وليس للتصعيد. 
في هذا النهج يمتنع الجيش اإلس���رائيلي 
ع���ن التجنيد الكامل للم���وارد القومية وعن 

استخدام القوة العسكرية كلها.

االتفاق اإليراني السوري: هواجس وتساؤالت إسرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل
بعث رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، في 
األيام األخيرة، وثيقة مفصلة إلى الوزراء في المجلس الوزاري 
المصغر وأعضاء اللجنة الخارجية للكنيست، زعم فيها بأن 

الجيش "اإلسرائيلي" على درجة جاهزية عالية للحرب.
ومن المرجح، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” أمس، 
أن هذه الخط���وة التي تعتبر اس���تثنائية تأتي ردًا على 
االنتق���ادات التي وجهه���ا مفوض ش���كاوى الجنود في 
الجيش، يتس���حاك بريك، مؤخرا، بشأن مستوى جاهزية 
الجيش للحرب، كما تتناغم مع التلويح بالحرب على لبنان 

وقطاع غزة، إضافة إلى الهجمات المتواصلة على سورية.
يذكر أنه في تقريره السنوي الذي نشر االثنين الماضي، 

أش���ار “مفوض ش���كاوى الجن���ود” في الجي���ش إلى أن 
“صورة الوضع مقلقة بما يتصل بجاهزية الجيش للحرب، 
وجهاز الخدمة النظامية، والقدرة على مواجهة التحديات 
الحالي���ة”. وكتب آيزنك���وت أن التقرير بش���أن جاهزية 
الجي���ش يأتي في إطار تطبيق قانون “خدمة االحتياط”، 
الذي تم س���ّنه عام 2008 في أعقاب الح���رب العدوانية 
الثانية على لبنان عام 2006، ويتضمن متابعة وثيقة أكثر 

بشأن استعدادات الجيش للحرب.
وكت���ب أيضا أن الجيش في حال���ة جهوزية عالية للحرب 
لكل سيناريوهات التهديد، وأنه “جاهز لتنفيذ أي مهمة 
تطل���ب منه”، مضيفا أن���ه يمتلك “قدرات اس���تخبارية 
وجوية عالية، وق���درات برية وتجربة عمالنية غنية تختبر 

يوميا في كل جبهات القتال”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن جاهزية الجيش ستظل منقوصة دائما، نظرا 
لوجود فجوات تتش���كل في س���ياق إدارة المخاطر وسلم 

األولويات.
وتأتي ه���ذه التصريحات في أعق���اب انتقادات مفوض 
ش���كاوى الجنود، بريك، وتقارير أخرى نش���رها في السنة 
األخيرة مراقب جهاز األمن السابق، حجاي تننباوم – إيريز، 
بش���أن وضع قوات االحتالل، األمر الذي أثار اهتمام الوزراء 

في المجلس الوزاري وأعضاء لجنة الخارجية واألمن.
وكتبت الصحيفة أن وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، تحدث 
عدة مرات عن “مخاوف بشأن وضع جزء من وحدات القوات 

البرية، وخاصة من قوات االحتياط”.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف الجنرال احتياط في جيش االحتالل اإلسرائيلي 
رونين اتس���يك التكتيك الذي يس���تخدمه الجيش في 
حروبه ضد المقاومة الفلسطينية في غزة أو حزب الله في 

لبنان.
وقال الجنرال اتسيك في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل 
اليوم" العبرية أمس، إن "إسرائيل" أصبحت تعتمد مؤخرا 
على اس���تخدام تكتيك "المعركة ما بي���ن الحروب"، على 
كافة الجبه���ات، إلضعاف أعدائها، واس���تنزاف قوتهم 
العس���كرية، تحضيرا للمواجهة العس���كرية المباش���رة 

معهم".
وأضاف أن "إسرائيل تستخدم هذا التكتيك على الجبهة 
الشمالية ضد حزب الله وإيران، وضد حماس على الجبهة 

الجنوبية".
وأشار اتسيك إلى أن اإلعالن عن استهداف أكثر من 200 
هدف عسكري إيراني بس���وريا، ليس أمرا مفاجئا، فهذه 
هي الطريقة التي تعتمد عليها "إس���رائيل" منذ انتهاء 

حرب لبنان الثانية.
وأوض���ح أن هذه الطريقة التكتيكية تهدف إلى اضعاف 
قوة العدو العسكرية، وعدم السماح له بتطوير قوته على 

أرض المي���دان، حتى يكون ضعيفا بما في الكفاية لحطة 
المواجهة العس���كرية الحقيقية مع "إس���رائيل"، بحسب 

موقع عكا.
وبحسب هذه الطريقة، تتعمد "إسرائيل" ضرب الوسائل 

القتالية المركزية التي يتعمد عليها العدو، مثل األنفاق، 
منصات الصواري���خ، القواعد والمواقع العس���كرية، وفقا 

للجنرال اإلسرائيلي.
وتابع:" الجيش اإلس���رائيلي ومن خالل استهداف مراكز 

القوة لدى العدو، يس���عى ليس فقط ألضعاف العدو، بل 
الى عدم تمكنه من التسلح وزيادة قوته العسكرية، ومنعه 
من تهديد أمن إس���رائيل بالمناط���ق الحدودية، وجعله 
تحت التهدي���د الدائم، حتى يبقى ضعيفًا لحين اللحظة 

الحاسمة".
ولفت اتسيك إلى أن "هذه الطريقة استخدمتها إسرائيل 
ضد ح���زب الله في لبن���ان، وضد إيران في س���وريا، وضد 
حماس بغ���زة، وكافة الجه���ود التي يق���وم بها الجيش 
اإلسرائيلي على هذه الجبهات، يقوم على أساس تكتيك 

المعركة ما بين الحروب".
وأكد أن التكتيك العسكري له هدف أخر، وهو ابعاد شبح 
الح���رب قدر اإلمكان، لحين اضعاف العدو، ولحين اكتمال 
اس���تعدادات الجيش لمواجهة هذا العدو، والتعرف على 
نقاط القوة والضعف لديه، واستنزاف أكبر قدر ممكن من 

قواه قبل الحرب.
ونوه الجنرال اإلسرائيلي إلى سلبية واحدة لهذا التكتيك، 
وه���ي أن المعركة ما بين الحروب قد ترفع نس���بة اندالع 
الحرب، خصوصا على الجبهة الشمالية، لذلك على الجيش 
اإلس���رائيلي أن يكون مس���تعدا وجاهزا ألي طارئ، وعلى 

كافة الجبهات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالب النائب العربي في الكنيس���ت "اإلس���رائيلي" عبد الحكيم حاج يحيى، 
أم���س األربعاء، النائب العام "اإلس���رائيلي" بفتح تحقي���ق جنائي ضد وزير 

جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان بتهمة التحريض على التحرش الجنسي.
وبحس���ب "ريش���ت كان" العبرية، فإن حاج يحيى قدم شكوى للنائب العام 
بخصوص فيديو نشره ليبرمان يظهر فيه بنفسه وهو يقوم مع شخص آخر 

يرتدي مالبس األمن، بتفتيش فتاة ترتدي النقاب بشكل مثير للسخرية.
واعتبر حاج يحيى الفيديو بأنه يأتي في إطار التدهور األخالقي الذي يبديه 

ليبرمان، للتحريض على التحرش الجنسي.

عنوانها »المعركة ما بين الحروب«

 استراتيجية جديدة لجيش االحتالل ضد المقاومة بغزة ولبنان

ردًا على تقرير ُمغاير

جيش االحتالل لحكومته: اآللة العسكرية جاهزة للحرب
نائب عربي في الكنيست 

يطالب بالتحقيق مع ليبرمان 
لتحريضه على »التحرش«
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االستقالل/ وكاالت:
يس���عى العديد من البش���ر اليوم إلى نوم جيد؛ وذلك نظرًا 
للعدي���د من األس���باب والتي أهمه���ا األرق وضغط العمل 
والبيئة المحيطة. حيث أن هناك سوقًا واعدًا للشركات التي 
ابتكرت تكنولوجيا ما تعرف ب� “تكنولوجيا النوم أو “سليب 

تك”.
وهناك الكثير من الشركات التي شاركت في معرض برلين 
لإللكترونيات، حيث امت���از هذا المعرض باألجهزة الكاتمة 
للش���خير وأقنعة النوم وتطبيقات لتقييم مراحل السبات. 
حيث تضمن أيضًا اكسس���وارات موصولة كساعات وأساور 
من ش���أنها أن تقيس النش���اط البدني، والتي باتت تقّيم 
مراحل النوم ونوعيته وتوصي بالساعات المثالية للخلود إلى 

الفراش.
ومن بين ه���ذه االبتكارات أيضًا، العالج بالضوء لتحس���ين 
عملية االستيقاظ من خالل بّث نور أبيض لدى انطالق المنّبه 

وتكييف مراحل النوم بحسب شروق الشمس.

وفي الس���ياق، تقول الطبيبة “إلين روزن” رئيسة الجمعية 
األميركي���ة لطّب النوم، إن “األش���خاص غي���ر الراضين عن 
نوعية نومهم أو الذين يواجهون مش���اكل في هذا الصدد، 
عليهم استشارة اختصاصيين… مهما قالت لهم أجهزتهم 

الموصولة”.
في حين تس���عى ش���ركة “فيليبس”، إلى تسويق شريط 
“س���مارت سليب” الذي من ش���أنه أن يساهم في تعميق 
النوم. إذ أنه مزّود بأجهزة استش���عار عند مس���توى الجبين 
أو الرأس ويتّم التحكم به بواسطة تطبيق يجمع بيانات عن 
المستخدم ويوّجه له إرشادات لتحسين مراحل النوم. بينما 
قدمت ش���ركة هولندية قناعًا يوّفر األكسجين لألشخاص 
الذي���ن يعانون من مش���كلة انقطاع النفس خ���الل النوم، 

موصواًل بصندوق لتحليل البيانات.
ُيش���ار إلى أن التحّفظ يبقى س���ّيد الموقف ل���دى الخبراء 
المتخصصين في مش���اكل النوم عن إبداء اآلراء حول هذه 

التكنولوجيا الحديثة.

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر فريق من الباحثين برنامج ذكاء اصطناعي قادرًا على اكتش���اف السمنة من الفضاء، عن 
طريق مس���ح صور األقمار الصناعية للتنبؤ بعدد الس���كان الذين يعانون من السمنة أو زيادة 

الوزن استنادًا على مسح أعداد الحدائق ومتاجر الوجبات السريعة في كل منطقة.
واعتمد الباحثون في جامعتي واش���نطن وسياتل على برنامج التعلم العميق لمسح 150 ألف 

صورة قمر اصطناعي عالية الدقة من غوغل مابس، مع فحص بيانات في 6 مدن أمريكية.
ووجد الباحثون أن مواصفات البيئة المبنية داخل هذه الواليات، تس���اعد في انتشار السمنة 
بين السكان، مشيرين إلى أن ثلث سكان العالم يعانون إما من السمنة، أو زيادة الوزن، حسب 

موقع ساينس آليرت.
وبحس���ب الباحثين، فإن 19.8% من س���كان مدينة بالفيو يعانون من السمنة، و30.8% في 
مدين���ة تاكوما و22.4% في س���ياتل و26.7% ف���ي لوس أنجل���س و36.3% في ممفيس، 

و32.9% في سان أنطونيو.
وقال الباحثون إن فهم "العالقة بين سمات ومزايا المباني داخل البيئة، وانتشار السمنة، يمكن 
أن يؤدي إلى تغييرات هيكلية يمكنها تش���جيع النشاط البدني وتقليص انتشار السمنة". 
ُيذكر أن 61% من الوفيات المرتبطة بالوزن كانت لمصنفين بدناء، وال� 39% المتبقية لضحايا 

زيادة الوزن.

االستقالل/ وكاالت:
س���يكون أمرًا رائعًا لو كانت الذكريات تشمل المناسبات 
الس���عيدة مثل أعياد المي���الد أو حفل الزف���اف، ولكنها 
ستكون عبئا كبيرا إذا ما تضمنت لحظات حزينة، هذا هو 

حال المصابين بمرض نادر عددهم ال يتجاوز العشرات.
ه���ذه الحال���ة ه���ي م���رض ن���ادر ج���دا، اس���مه مرض 
"هايبرثيميس���يا"، أو متالزمة التذكر المفرط، وهي حالة 
مرضية نادرة، تجعل الش���خص المص���اب بها يتذكر كل 
لحظة في حياته بكل تفاصيلها، وال ينس���ى شيئا مهما 

مرت السنوات.
وسجل العالم 61 مصابا بهذا المرض النادر في عام 2015، 

وهو المرض الذي وصفت���ه صحيفة "الغارديان" 
البريطانية بالقوة الخارقة.

م���ن  ه���ذه و أن  المفارق���ات 

المتالزمة ال تعني بالضرورة نجاح األشخاص في المدرسة، 
بل إنها تعطيهم القدرة على تذكر التفاصيل في معظم 

األحداث التي يمرون بها بشكل واضح جدا.
ويتمكن المصابون بالمتالزمة تذكر ماذا فعلوا وأين كانوا 
بالتفصيل وبدون أي عناء، بدقة تش���ابه دقة المس���جل 

الصوتي.
ويعد هذا "المرض" حديث العهد، حيث تم اكتشافه عام 
2006، عندما اكتش���ف باحثون بجامعة كاليفورنيا امرأة 
تس���تطيع تذكر كل األحداث الش���خصية التي مرت بها 

بالتفصيل.
وم���ع مرور 12 عاما على اكتش���اف الحالة الغريبة، ال 
يعرف حتى اآلن إال القليل عن أس���باب هذه 
المتالزم���ة. وم���ع ذلك، فق���د رأى بعض 
الباحثين أن عوام���ل مثل نوبة الفص 

الصدغي قد تسهم في هذه القدرة.

“تكنولوجيا النوم” تكتسح معرض اإللكترونيات في برلين

مرض »القوة الخارقة«..
االستقالل/ وكاالت: المصابون به 61 شخصًا في العالم!

في أحدث فائدة مكتشفة للغفوة السريعة، توصلت دراسة 
علمي���ة إلى وجود رابط قوي بي���ن الخضوع لقيلولة قصيرة 

واإلحساس بالسعادة.
وقال أحد معدي الدراسة، األستاذ في جامعة هارتفوردشير 
البريطانية، ريتشارد وايزمان، إن األبحاث السابقة أظهرت أن 
النوم لمدة 30 دقيقة، يجعل اإلنسان أكثر تركيزا وإنتاجية 

وإبداعية، وفق ما أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وأضاف : “أما نتائج دراس���تنا الجديدة فهي تشير إلى أن 
اإلنس���ان يصبح أكثر س���عادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة”، 
مؤك���دا أن القيلولة لفترة أطول ترتبط بالعديد من المخاطر 
الصحية. وأجريت الدراس���ة لصالح مهرجان إدنبرة الدولي 
للعلوم، وش���ارك فيها أكثر من 1000 ش���خص أجابوا عن 

استطالع بشأن عادات القيلولة، وحاالتهم النفسية.
ووضع الباحثون معيارا للس���عادة م���ن 5 نقاط، فنال الذين 
يأخذون غفوة بس���يطة في النهار درج���ة 3.67، أما الذين 
يأخ���ذون غفوة طويلة فنالوا درجة 3.44، والذين ال يأخذون 

غفوة إطالقا حصلوا على 3.52 درجة.
وخلصت الدراس���ة إلى أن 66% من الذين يأخذون قيلولة 
قصيرة يشعرون بالس���عادة، مقارنة ب�56% ألولئك الذين 
يأخذون قيلولة طويلة، مما يسلط الضوء على االرتباط الكبير 

بين القيلولة القصيرة والشعور بالسعادة.
ووجدت الدراس���ة أن 43% من المش���اركين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و 30 س���نة يأخ���ذون قيلولة طويلة خالل 
النهار ، في حين يأخذ 30 % ممن تجاوزوا س���ن الخمسين 

قيلولة طويلة.

ماذا يفعل نوم 
القيلولة في 
جسم االنسان؟

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم مقبرة بلجيكي���ة توفير الخدمات 
الخاصة بنقل مراسم الجنازات على شبكة 
اإلنترنت عبر البث المباشر في وقت الحق 
من الش���هر الج���اري لتنض���م بذلك إلى 

التوجه العالمي المتنامي الجديد.
وستجهز مقبرة ميشيلين التي تقع على 
مس���افة 20 كيلومترا ش���مال العاصمة 
باإلنترنت  متصلة  بكاميرات  بروكس���ل، 
وتكنولوجيا البث المباشر كجزء من عملية 

التجديد خالل سبتمبر/أيلول الجاري.
وسيس���مح ه���ذا اإلجراء ألف���راد العائلة 
واألصدقاء غي���ر القادري���ن على حضور 

الجنازات شخصيا بإلقاء النظرة األخيرة.
وقال���ت بلجيكا إن تركيب النظام الجديد 
س���يكلف مقبرة ميشلين حوالي 13200 

يورو )نحو 15270 دوالرا(.

في بلجيكا: 
الجنازات على 

اإلنترنت 
والعزاء أيضا

االستقالل/ وكاالت:
لصحيف���ة  حص���ري  تقري���ر  ذك���ر 
أن  أم���س،  البريطاني���ة  إندبندن���ت 
االنتحار بي���ن المراهقين في إنجلترا 
وويل���ز زاد بنس���بة 67% بين عامي 

2010 و2017.
وأشار إلى أن أرقام مكتب اإلحصاءات 
الوطنية كشفت أن 187 شخًصا دون 
ال����19 عاما انتحروا في العام الماضي 
فقط مقارن���ة مع 162 في العام الذي 

قبله، أي بزيادة بنسبة %15.
وأش���ارت الصحيفة إلى أنه في بداية 
العقد في عام 2010 توقف الرقم عند 

.112
وأضاف���ت أنه منذ ذل���ك الحين زادت 
الرس���وم الدراس���ية، في حين ربطت 
بي���ن وس���ائل اإلع���الم  الدراس���ات 

االجتماعية وزي���ادة القلق واالكتئاب 
بين المراهقين.

وتأتي هذه األرقام األخيرة بعد إعالن 
يونيو/حزيران أن معدل االنتحار بين 
المراهقين في لندن ارتفع بأكثر من 
أربع���ة أضعاف المع���دل الوطني، إذ 
ارتفع بنس���بة 107% في الس���نوات 
الثالث من ع���ام 2013 إلى عام 2016 

من 14 إلى 29.
واعتبرت وزيرة الصحة النفسية بحزب 
العمال في حكومة الظل باربارا كيلي 
اإلحصاءات األخيرة "فضيحة وطنية"، 
وقالت إن ه���ذه األرقام "مثيرة للقلق 
بش���كل خاص ألن األس���بوع المقبل 
هو يوم الوقاية م���ن االنتحار، وهو ما 
يذكرنا بأنه باإلمكان بالدعم الحقيقي 

منع االنتحار".

وأضافت الرئيسة التنفيذية لجمعية 
الس���امريين الخيرية روث سذرلند أن 
هناك حاج���ة إلى المزيد من البيانات 
واألبحاث األكثر تحديثًا لفهم سبب 

لجوء العديد من المراهقين لالنتحار.
وقالت إن فهم عوامل الخطر لالنتحار 
بين الش���باب يمكن أن تس���اعد في 
الحيلولة دون وقوعه، حيث إن األبحاث 
توضح لنا أن أحداث���ا مثل المصائب 
وتاريخ إس���اءة المعاملة وإيذاء الذات 
ومعاناة  العقلي���ة  الصح���ة  واعتالل 
الضغوط األكاديمية هي عوامل خطر 
شائعة في الشباب الذين ينتحرون. 
ودعت س���ذرلند الساس���ة وأصحاب 
العمل والهيئ���ات الصحية والمربين 
إل���ى العم���ل عل���ى تحدي���د ودعم 

األشخاص المعرضين للخطر.

زاد بنسبة %67
 لماذا ينتحر مراهقو بريطانيا؟

برنامج ذكاء اصطناعي 
يكشف الوزن الزائد 

لسكان األرض.. من الفضاء!
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االستقالل/ وكاالت:
يس���عى العديد من البش���ر اليوم إلى نوم جيد؛ وذلك نظرًا 
للعدي���د من األس���باب والتي أهمه���ا األرق وضغط العمل 
والبيئة المحيطة. حيث أن هناك سوقًا واعدًا للشركات التي 
ابتكرت تكنولوجيا ما تعرف ب� “تكنولوجيا النوم أو “سليب 

تك”.
وهناك الكثير من الشركات التي شاركت في معرض برلين 
لإللكترونيات، حيث امت���از هذا المعرض باألجهزة الكاتمة 
للش���خير وأقنعة النوم وتطبيقات لتقييم مراحل السبات. 
حيث تضمن أيضًا اكسس���وارات موصولة كساعات وأساور 
من ش���أنها أن تقيس النش���اط البدني، والتي باتت تقّيم 
مراحل النوم ونوعيته وتوصي بالساعات المثالية للخلود إلى 

الفراش.
ومن بين ه���ذه االبتكارات أيضًا، العالج بالضوء لتحس���ين 
عملية االستيقاظ من خالل بّث نور أبيض لدى انطالق المنّبه 

وتكييف مراحل النوم بحسب شروق الشمس.

وفي الس���ياق، تقول الطبيبة “إلين روزن” رئيسة الجمعية 
األميركي���ة لطّب النوم، إن “األش���خاص غي���ر الراضين عن 
نوعية نومهم أو الذين يواجهون مش���اكل في هذا الصدد، 
عليهم استشارة اختصاصيين… مهما قالت لهم أجهزتهم 

الموصولة”.
في حين تس���عى ش���ركة “فيليبس”، إلى تسويق شريط 
“س���مارت سليب” الذي من ش���أنه أن يساهم في تعميق 
النوم. إذ أنه مزّود بأجهزة استش���عار عند مس���توى الجبين 
أو الرأس ويتّم التحكم به بواسطة تطبيق يجمع بيانات عن 
المستخدم ويوّجه له إرشادات لتحسين مراحل النوم. بينما 
قدمت ش���ركة هولندية قناعًا يوّفر األكسجين لألشخاص 
الذي���ن يعانون من مش���كلة انقطاع النفس خ���الل النوم، 

موصواًل بصندوق لتحليل البيانات.
ُيش���ار إلى أن التحّفظ يبقى س���ّيد الموقف ل���دى الخبراء 
المتخصصين في مش���اكل النوم عن إبداء اآلراء حول هذه 

التكنولوجيا الحديثة.

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر فريق من الباحثين برنامج ذكاء اصطناعي قادرًا على اكتش���اف السمنة من الفضاء، عن 
طريق مس���ح صور األقمار الصناعية للتنبؤ بعدد الس���كان الذين يعانون من السمنة أو زيادة 

الوزن استنادًا على مسح أعداد الحدائق ومتاجر الوجبات السريعة في كل منطقة.
واعتمد الباحثون في جامعتي واش���نطن وسياتل على برنامج التعلم العميق لمسح 150 ألف 

صورة قمر اصطناعي عالية الدقة من غوغل مابس، مع فحص بيانات في 6 مدن أمريكية.
ووجد الباحثون أن مواصفات البيئة المبنية داخل هذه الواليات، تس���اعد في انتشار السمنة 
بين السكان، مشيرين إلى أن ثلث سكان العالم يعانون إما من السمنة، أو زيادة الوزن، حسب 

موقع ساينس آليرت.
وبحس���ب الباحثين، فإن 19.8% من س���كان مدينة بالفيو يعانون من السمنة، و30.8% في 
مدين���ة تاكوما و22.4% في س���ياتل و26.7% ف���ي لوس أنجل���س و36.3% في ممفيس، 

و32.9% في سان أنطونيو.
وقال الباحثون إن فهم "العالقة بين سمات ومزايا المباني داخل البيئة، وانتشار السمنة، يمكن 
أن يؤدي إلى تغييرات هيكلية يمكنها تش���جيع النشاط البدني وتقليص انتشار السمنة". 
ُيذكر أن 61% من الوفيات المرتبطة بالوزن كانت لمصنفين بدناء، وال� 39% المتبقية لضحايا 

زيادة الوزن.

االستقالل/ وكاالت:
س���يكون أمرًا رائعًا لو كانت الذكريات تشمل المناسبات 
الس���عيدة مثل أعياد المي���الد أو حفل الزف���اف، ولكنها 
ستكون عبئا كبيرا إذا ما تضمنت لحظات حزينة، هذا هو 

حال المصابين بمرض نادر عددهم ال يتجاوز العشرات.
ه���ذه الحال���ة ه���ي م���رض ن���ادر ج���دا، اس���مه مرض 
"هايبرثيميس���يا"، أو متالزمة التذكر المفرط، وهي حالة 
مرضية نادرة، تجعل الش���خص المص���اب بها يتذكر كل 
لحظة في حياته بكل تفاصيلها، وال ينس���ى شيئا مهما 

مرت السنوات.
وسجل العالم 61 مصابا بهذا المرض النادر في عام 2015، 

وهو المرض الذي وصفت���ه صحيفة "الغارديان" 
البريطانية بالقوة الخارقة.

م���ن  ه���ذه و أن  المفارق���ات 

المتالزمة ال تعني بالضرورة نجاح األشخاص في المدرسة، 
بل إنها تعطيهم القدرة على تذكر التفاصيل في معظم 

األحداث التي يمرون بها بشكل واضح جدا.
ويتمكن المصابون بالمتالزمة تذكر ماذا فعلوا وأين كانوا 
بالتفصيل وبدون أي عناء، بدقة تش���ابه دقة المس���جل 

الصوتي.
ويعد هذا "المرض" حديث العهد، حيث تم اكتشافه عام 
2006، عندما اكتش���ف باحثون بجامعة كاليفورنيا امرأة 
تس���تطيع تذكر كل األحداث الش���خصية التي مرت بها 

بالتفصيل.
وم���ع مرور 12 عاما على اكتش���اف الحالة الغريبة، ال 
يعرف حتى اآلن إال القليل عن أس���باب هذه 
المتالزم���ة. وم���ع ذلك، فق���د رأى بعض 
الباحثين أن عوام���ل مثل نوبة الفص 

الصدغي قد تسهم في هذه القدرة.

“تكنولوجيا النوم” تكتسح معرض اإللكترونيات في برلين

مرض »القوة الخارقة«..
االستقالل/ وكاالت: المصابون به 61 شخصًا في العالم!

في أحدث فائدة مكتشفة للغفوة السريعة، توصلت دراسة 
علمي���ة إلى وجود رابط قوي بي���ن الخضوع لقيلولة قصيرة 

واإلحساس بالسعادة.
وقال أحد معدي الدراسة، األستاذ في جامعة هارتفوردشير 
البريطانية، ريتشارد وايزمان، إن األبحاث السابقة أظهرت أن 
النوم لمدة 30 دقيقة، يجعل اإلنسان أكثر تركيزا وإنتاجية 

وإبداعية، وفق ما أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وأضاف : “أما نتائج دراس���تنا الجديدة فهي تشير إلى أن 
اإلنس���ان يصبح أكثر س���عادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة”، 
مؤك���دا أن القيلولة لفترة أطول ترتبط بالعديد من المخاطر 
الصحية. وأجريت الدراس���ة لصالح مهرجان إدنبرة الدولي 
للعلوم، وش���ارك فيها أكثر من 1000 ش���خص أجابوا عن 

استطالع بشأن عادات القيلولة، وحاالتهم النفسية.
ووضع الباحثون معيارا للس���عادة م���ن 5 نقاط، فنال الذين 
يأخذون غفوة بس���يطة في النهار درج���ة 3.67، أما الذين 
يأخ���ذون غفوة طويلة فنالوا درجة 3.44، والذين ال يأخذون 

غفوة إطالقا حصلوا على 3.52 درجة.
وخلصت الدراس���ة إلى أن 66% من الذين يأخذون قيلولة 
قصيرة يشعرون بالس���عادة، مقارنة ب�56% ألولئك الذين 
يأخذون قيلولة طويلة، مما يسلط الضوء على االرتباط الكبير 

بين القيلولة القصيرة والشعور بالسعادة.
ووجدت الدراس���ة أن 43% من المش���اركين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و 30 س���نة يأخ���ذون قيلولة طويلة خالل 
النهار ، في حين يأخذ 30 % ممن تجاوزوا س���ن الخمسين 

قيلولة طويلة.

ماذا يفعل نوم 
القيلولة في 
جسم االنسان؟

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم مقبرة بلجيكي���ة توفير الخدمات 
الخاصة بنقل مراسم الجنازات على شبكة 
اإلنترنت عبر البث المباشر في وقت الحق 
من الش���هر الج���اري لتنض���م بذلك إلى 

التوجه العالمي المتنامي الجديد.
وستجهز مقبرة ميشيلين التي تقع على 
مس���افة 20 كيلومترا ش���مال العاصمة 
باإلنترنت  متصلة  بكاميرات  بروكس���ل، 
وتكنولوجيا البث المباشر كجزء من عملية 

التجديد خالل سبتمبر/أيلول الجاري.
وسيس���مح ه���ذا اإلجراء ألف���راد العائلة 
واألصدقاء غي���ر القادري���ن على حضور 

الجنازات شخصيا بإلقاء النظرة األخيرة.
وقال���ت بلجيكا إن تركيب النظام الجديد 
س���يكلف مقبرة ميشلين حوالي 13200 

يورو )نحو 15270 دوالرا(.

في بلجيكا: 
الجنازات على 

اإلنترنت 
والعزاء أيضا

االستقالل/ وكاالت:
لصحيف���ة  حص���ري  تقري���ر  ذك���ر 
أن  أم���س،  البريطاني���ة  إندبندن���ت 
االنتحار بي���ن المراهقين في إنجلترا 
وويل���ز زاد بنس���بة 67% بين عامي 

2010 و2017.
وأشار إلى أن أرقام مكتب اإلحصاءات 
الوطنية كشفت أن 187 شخًصا دون 
ال����19 عاما انتحروا في العام الماضي 
فقط مقارن���ة مع 162 في العام الذي 

قبله، أي بزيادة بنسبة %15.
وأش���ارت الصحيفة إلى أنه في بداية 
العقد في عام 2010 توقف الرقم عند 

.112
وأضاف���ت أنه منذ ذل���ك الحين زادت 
الرس���وم الدراس���ية، في حين ربطت 
بي���ن وس���ائل اإلع���الم  الدراس���ات 

االجتماعية وزي���ادة القلق واالكتئاب 
بين المراهقين.

وتأتي هذه األرقام األخيرة بعد إعالن 
يونيو/حزيران أن معدل االنتحار بين 
المراهقين في لندن ارتفع بأكثر من 
أربع���ة أضعاف المع���دل الوطني، إذ 
ارتفع بنس���بة 107% في الس���نوات 
الثالث من ع���ام 2013 إلى عام 2016 

من 14 إلى 29.
واعتبرت وزيرة الصحة النفسية بحزب 
العمال في حكومة الظل باربارا كيلي 
اإلحصاءات األخيرة "فضيحة وطنية"، 
وقالت إن ه���ذه األرقام "مثيرة للقلق 
بش���كل خاص ألن األس���بوع المقبل 
هو يوم الوقاية م���ن االنتحار، وهو ما 
يذكرنا بأنه باإلمكان بالدعم الحقيقي 

منع االنتحار".

وأضافت الرئيسة التنفيذية لجمعية 
الس���امريين الخيرية روث سذرلند أن 
هناك حاج���ة إلى المزيد من البيانات 
واألبحاث األكثر تحديثًا لفهم سبب 

لجوء العديد من المراهقين لالنتحار.
وقالت إن فهم عوامل الخطر لالنتحار 
بين الش���باب يمكن أن تس���اعد في 
الحيلولة دون وقوعه، حيث إن األبحاث 
توضح لنا أن أحداث���ا مثل المصائب 
وتاريخ إس���اءة المعاملة وإيذاء الذات 
ومعاناة  العقلي���ة  الصح���ة  واعتالل 
الضغوط األكاديمية هي عوامل خطر 
شائعة في الشباب الذين ينتحرون. 
ودعت س���ذرلند الساس���ة وأصحاب 
العمل والهيئ���ات الصحية والمربين 
إل���ى العم���ل عل���ى تحدي���د ودعم 

األشخاص المعرضين للخطر.

زاد بنسبة %67
 لماذا ينتحر مراهقو بريطانيا؟

برنامج ذكاء اصطناعي 
يكشف الوزن الزائد 

لسكان األرض.. من الفضاء!
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جريزمان: ا�ستبعادي من �سباق 
جائزة اف�سل العب يف العامل  »عار«

باريس/ االستقالل: 
يرى الفرنس���ي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، 
أنه من العار، اس���تبعاده من القائمة النهائية لجائزة 
أفضل الع���ب في العال���م، لع���ام 2018، المقدمة من 

االتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال جريزمان، في حواره لصحيفة ليكيب "استبعادي 
من القائمة النهائية، أمر غريب، أعتقد أنه وصمة عار".

وأض���اف "إنها القائمة النهائية للجائزة التي يقدمها 
االتحاد الدولي، وبطولة الفيفا هي كأس العالم، وفرنسا 
توج���ت بلقب البطولة، وال يوجد أي العب فرنس���ي في 

القائمة، وهذا ال معنى له".

وأعلن الفيفا، استبعاد جريزمان من القائمة النهائية، 
لصال���ح الثالثي ل���وكا مودريتش العب ري���ال مدريد، 
وكريس���تيانو رونالدو نجم يوفنت���وس، ومحمد صالح 

العب ليفربول.
وتابع المهاجم الفرنس���ي "الك���رة الذهبية؟ هي الحد 
األقص���ى ألي العب، وأعتقد أنني أقرب لها من أي وقت 

مضى، وسيكون شرفا لي بالتأكيد الفوز بها".
واختت���م "ال أعتقد أنه إذا لم أفز بها، فس���يكون ذلك 
بسبب عدم اإلنصاف، ولكنني سوف أذكر الناس أنني 
حصدت األلقاب وأثبت أنني كنت العبا حيويا في هذه 

اإلنجازات".

غزة/ محمد العقاد: 
أكد نائب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
في المحافظ���ات الجنوبية إبراهيم أبو س���ليم 
أن جمي���ع الدوائر العاملة ف���ي االتحاد على أتم 
االستعداد النطالق الموسم الكروي الجديد لعام 

 .2019/2018
وقال أبو سليم في حديث خاص ل��" االستقالل":" 
إن جميع المالعب جاهزة بش���كل كامل النطالق 
بطول���ة ال���دوري ف���ي موعدها بداية األس���بوع 
المقبل"، الفتا الى أن وضع المالعب باتت أفضل 
عن الس���نوات الماضية من خ���الل بعض المنح 

التي ساهمت في تطوير البنية التحتية لها.
وعن إقامة المباريات لياًل، أش���ار أبو س���ليم إلى 
أنه حت���ى األن ال يوجد أي قرار بهذا الخصوص، 

واألم���ور ل���م تتضح بع���د، في ظ���ل المصاريف الزائ���دة التي 
س���يتكلفها انقطاع التيار الكهربائ���ي المتوصل وغيرها من 

األسباب.
وأكد أبو س���ليم على عدم وجود أي ق���رار أو تعديل في اللوائح 
الحالية في جميع اللجان من مس���ابقات وحكام وشئون العبين، 
مشيرا الى أن األمور تس���ير كما خطط لها وجاهزون الستقبال 

الموسم الرياضي الجديد.
ولفت أبو س���ليم إلى أن اللجنة الطبي���ة لالتحاد خاطبت كال من 
وزارة الصح���ة وجمعية الهالل األحمر م���ن أجل توفير ودخول 

سيارات اإلسعاف في جميع المالعب وتم االستجابة لذلك.

وتابع: الش���رطة على أتم الجهوزية لتأمين المباريات مثل كل 
موسم، وخروجها إلى بر األمان وبالشكل المناسب".

وح���ول تخفي���ض تذاكر المباريات، ش���دد أبو س���ليم على أن 
الموض���وع هذا ليس وقته وأنه س���يتم بحث���ه في وقت الحق، 
مشيرًا إلى أن المنح المالية لألندية لم يتم البت فيها بالشكل 

المطلوب أيضًا.
وطالب أبو س���ليم األندي���ة بااللتزام باللوائ���ح والقوانين التي 

وضعها
 االتح���اد، متمنيًا من الجمه���ور االلتزام بالتش���جيع الرياضي 
الس���ليم من أج���ل إنجاح بطولة ال���دوري، وإعط���اء انطباع جيد 

وايجابي على صعيد الدوريات في المحافظات الجنوبية.

غزة/ عبدالله نصيف: 
تنطلق مسابقة الدوري الغزي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/18، 

برعاية شركة " الوطنية موبايل" ، بعد غد السبت .
ويش���هد األس���بوع األول من البطولة إقامة مجموعة من المباريات 
القوية، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسا قويا ومتابعة كبيرة ، 

و إثارة و ندية بين الفرق صاحبة الجماهير الكبيرة .
وتج���ري بطولة الدوري هذا العام بإقامة 6 لقاءات على مدار 3 أيام 

وهي " السبت و األحد و االثنين " من األسبوع .
ويشهد اليوم األول مواجهة نارية جماهيرية على ملعب اليرموك 
، تجمع بين اتحاد الشجاعية و خدمات رفح، و على ملعب فلسطين 
بنفس التوقيت " دربي مصغر " بين "العميد" غزة الرياضي و هالل 

غزة .
ويفتح حامل اللقب موسمه  لقاءات اليوم الثاني بمواجهة خدمات 

الشاطئ خارج الديار على ملعب اليرموك .
و يحتض���ن ملعب بي���ت حانون الرياضي " دربي الش���مال " بين 
الواف���د الجديد على الدوري الممتاز بي���ت حانون األهلي و فريق 

شباب جباليا .
و تختت���م لقاءات الجولة يوم االثنين بلقاءين  األول على اس���تاد 
خانيونس حي���ث االثارة المنتظرة ، بين اتح���اد خانيونس و جاره 

العائد الجديد للدوري الممتاز خدمات خانيونس.
و يحل "زعيم السوبر" شباب رفح ضيفًا ثقيال على ملعب فلسطين 

لمواجهة فريق الصداقة العنيد .
و قرر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، أن تنطلق لقاءات الدوري في 

تمام الساعة 4:30 بتوقيت فلسطين .

برعاية » الوطنية موبايل«

مواجهات نارية يف افتتاح الدوري املمتاز

غزة / عبدالله نصيف:
 أب���دى نجم خدمات رفح جهاد أبو رياش عن س���عادته 
الكبيرة بلقب البطولة التنش���يطية  الشهيدة "بيان أبو 
خم���اش"، بعد فوز فريقه على جاره ش���باب رفح بركالت 
الجزاء 5_4 ، عقب نهاية الوقت األصلي بالتعادل 2_2 .

وأك���د الالعب ل� "االس���تقالل" عقب انته���اء المباراة  أن 
تحقيق لقب قبل بداية الموس���م أم���ر مهم ودافع قوي 
للفريق في بداية مش���واره بحثًا ع���ن ألقاب جديدة في 

موسم طويل وصعب .
وق���ال: " قدمنا مباراة جيدة، وأعتقد أننا نس���تحق الفوز 
باللقب م���ن دون التقليل من فريق الش���باب الذي كان 
ن���دا قويا ، وكان بإمكانه خطف الفوز أيضا ، خاصة بعد 

تعديل النتيجة .
أض���اف:" نعلم أن ركالت الترجي���ح لعبة حظ، وكثيرًا ما 
يهدره���ا الالعبين في مباريات مهم���ة، والحمد لله إننا 
وفقن���ا فيها في النهاية بتحقيق اللقب الذي يس���عد 
الجماهير، ونحن كالعبين نعد جماهيرنا بتحقيق ما هو 
أفضل في المرحلة المقبلة، و سنسعى جاهدين لحصد 

الدوري و الكأس" .

اأبو ريا�ش: 
�سعداء باحل�سول على 
البطولة ون�سعى حل�سد 

الدوري والكاأ�ش 

اأبو �سليم: م�ستعدون للمو�سم
 اجلديد ونهدف ملزيد من النجاح 



وحتى اشعار اخر.
وق����ال مص����در كبي����ر ف����ي االرتباط 
الفلس����طيني ان س����لطات االحت����ال 
ابلغ����ت الجانب الفلس����طيني باغاق 
المعب����ر من ي����وم أمس حتى اش����عار 
آخ����ر، احتجاجا عل����ى التظاهرات التي 
ج����رت أول أمس قرب المعبر. وأش����ار 

المص����در الى وجود أض����رار كبيرة في 
الجانب الفلسطيني من المعبر نتيجة 
التظاهرات. وقال المصدر ان اسرائيل 
مرضيتين  لحالتي����ن  فقط  س����محت 
طارئتين ومنعت نحو 400 حالة اخرى 
من الخروج، مؤك����دا ان المعبر مفتوح 

باتجاه العودة لغزة.

ج���راء انفجار عرضي وقع ف���ي مقر إدارة 
هندس���ة المتفجرات بمق���ر »الجوازات« 

غرب مدينة غزة.
وعقبه���ا، أف���ادت وزارة الداخلية واألمن 
الوطني ب���أن االنفجار أدى الستش���هاد 
المقدم عبد الرحيم عباس )42 عاًما( من 

إدارة هندسة المتفجرات.
وذك���رت أن االنفجار ناجم عن اش���تعال 
مواد متفجرة أثن���اء المعاينة والفحص، 
وتمت السيطرة على الحريق الذي خّلفه 
االنفجار من قبل قوات الش���رطة والدفاع 

المدني.

وكانت صحيفة »يس���رائيل هيوم« 
العبري���ة، قد أف���ادت )الثاثاء(، بأن 
االس���تيطانية س���تكون  الوحدات 
عبارة عن ثمانية مباٍن جديدة تتكون 

من 7 إلى 12 طابًقا لكل منها.
واّدع���ت الصحيف���ة العبري���ة، بأن 
األرض التي سُتبنى عليها الوحدات 
االس���تيطانية تصل مساحتها إلى 

11 دونًما.
ولفت���ت إل���ى أنه »س���يتم ترضية 
الفلسطينيين في الحي )بيت حنينا( 
بالمصادقة على بناء عدد مماثل من 

الوحدات )75( لصالحهم«.
وم���ن الجدير بالذك���ر أن هذه المرة 
األولى التي ُتعلن سلطات االحتال 
ع���ن توس���ع اس���تيطاني في حي 
بي���ت حنين���ا المقدس���ي، رغم أن 

س���بع عائ���ات من المس���توطنين 
يستوطنون في عقارات فلسطينية 
في الح���ي بعد طردهم س���كانها 
األصليي���ن عبر تزوير مس���تندات 

رسمية.
ُيش���ار إلى أن مصادر فلس���طينية، 
قد أف���ادت بأن س���لطات االحتال 
االس���رائيلي أصدرت قراًرا الثاثاء، 
يتضم���ن مخطًط���ا إلقام���ة 4700 
وحدة استيطانية على أراضي قرية 
الولجة شمال غربي بيت لحم )جنوب 

القدس المحتلة(.
وبّينت المصادر، أن »اللجنة القطرية 
للتخطيط والبناء« التابعة لسلطات 
االحتال قررت إقامة تلك الوحدات 
على أراٍض فلس���طينية في الولجة 

ُهّجَر أهلها منها عام 1948.

 ملك األردن: الكونفدرالية 
مع مين؟ هذا خط أحمر 
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 اإلفراج عن أسير 
 مقدسي بعد اعتقاله

 7 سنوات ونصفًا

تقرير: الجيش اإلسرائيلي استخدم 
مدنيين كدروع بشـرية بعدوان 2014

استقالة جماعية لقضاة المحكمة العليا برام الله

االحتالل يعتقل 10 
مواطنين ويزعم مصادرة 

أسلحة بالضفة

تدهــور صحة 
المعتـقل »عبد 
الجــواد« جراء 

التعذيب في زنازين 
مخابرات نابلس 

القدس المحتلة/ االستقال:
أفرجت سلطات االحتال اإلس���رائيلي يوم أمس األربعاء، عن األسير المقدسي 
محمد إبراهيم حس���ين دوي���ات )37 عاًما( من قرية صور باه���ر جنوب القدس 

المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات ونصفًا.
وكان في اس���تقبال األس���ير المحرر دويات، أمام س���جن "النق���ب" الصحراوي، 
العش���رات من أفراد عائلته وأصدقائه. واعتقل���ت قوات االحتال دويات بتاريخ 
2011/3/6، وأدي���ن باالنتماء لخلية تابعة لحركة المقاومة اإلس���امية )حماس(، 

وتنقل في عدة سجون، وهو متزوج وأب لطفلتين.

رام الله / االستقال:
اعتق����ل جيش االحتال اإلس����رائيلي فجر يوم أم����س، 10 مواطنين  خ����ال مداهمات 
ف����ي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد ش����هود عيان، بأن قوة عس����كرية 
إس����رائيلية اقتحمت فجر يوم أمس، بلدتي برقين وكفر راعي بمدينة جنين، وفتش����ت 
المنازل واستجوبت ساكنيها وأحدثت خرابا في الممتلكات، واعتقلت الشابين مصطفى 
عيد، وعبد ذياب بعد مداهمة منزليهما. وفي الخليل ش����نت قوات االحتال، حملة دهم 
وتفتيش لمن����ازل المواطنين، وزعمت أنها عثرت على أس����لحة وذخيرة قبل أن تعتقل 
خمسة مواطنين. وافادت مصادر محلية، ان قوات االحتال داهمت عدة منازل في مدينة 
الخليل، ُعرف منها: منزل أنور ابو حسين عضو اقليم وسط الخليل وشقيقه حسين محمد 
علي ابو حسين، ومنزل عامر حّماد ابو عيشة عضو منطقة في حركة فتح، ومنزل نمر روبين 
ابو عيشة وتقع هذه المنازل في منطقة جبل ابو رمان. كما داهمت قوات االحتال منزل 
عبد الرؤوف ابو اس����نينه ومحل يعود للمواطن حس����ين محمد علي ابو حسين الواقعين 
ف����ي طلعت مرار بمنطقة ابو س����نينه. وجرى خال ذلك اعتقال كل م����ن: زياد محمد ابو 
حسين 35 عاما، وشقيقه حسين 33 عاما وابن اخيهم محمد أنور ابو حسين. في غضون 
ذلك، داهمت قوات االحتال بلدة س����عير واقتحمت عدة منازل ُعرف منها: منزل خليل 
إبراهيم شالده ومنزل وليد شالده، ومنزل حامد يونس شالده وشقيقه حمد شالده. 
كما تم مداهمة منزل رأفت يوس����ف زعل الش����الد واعتقال����ه اضافة العتقال أيمن عبد 
الس����ام جرادات. وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتال ثاث����ة مواطنين من بلدة عنبتا 
شرقي المدينة، خال توجههم لعملهم داخل األراضي المحتلة. وقالت مصادر محلية ، 
إن جنود االحتال اعتقلوا كا من: تيسير عمار ونجله عمار والمواطن سائج محمود شرعب 
على حاجز عسكري خال توجههم فجر اليوم لعملهم داخل األراضي المحتلة. وأشارت 
إلى أن جنود االحتال نصبت فجرا عدة حواجز عسكرية في مناطق مختلفة من طولكرم. 

نابلس/ االستقال: 
ق���ال مصدر في حركة الجهاد اإلس���امي 
بالضف���ة الغربي���ة، إن جه���از المخابرات 
العامة التابع للسلطة الفلسطينية بمدينة 
نابلس، يمارس مختل���ف أنواع التعذيب 
بحق المعتقل س���امة عبد الجواد، والذي 

يقبع في أقبية التحقيق منذ عشرة أيام.
ونقل المص���در عن عائل���ة المعتقل عبد 
الجواد الق���ول، إن الحالة الصحية البنهم 
للغاية بس���بب تعرضه  س���امة متردية 
بوس���ائل  والتعذيب  والض���رب  للش���بح 
مختلفة خال التحقي���ق معه في زنازين 

مخابرات نابلس.
وأش���ار إلى أن المخابرات اس���تدعت والدة 
المعتق���ل س���امة عب���د الج���واد بهدف 
الضغط عليه لاعتراف بتهم موجهة إليه.

جدي���ر بالذك���ر أن المعتقل س���امة عبد 
الجواد أسير س���ابق في سجون االحتال، 

وهو من كوادر حركة الجهاد االسامي.

االستقال/ وكاالت: 
أكد تقرير مشترك صادر عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
ومؤسسة »محامون من أجل حقوق اإلنسان الفلسطيني« 
"LPHR"  بالتزامن بين مدينتي غزة ولندن استخدام جيش 
االحتال اإلسرائيلي المدنيين كدروع بشرية، وفشل نظام 
التحقيق اإلس���رائيلي في الوصول إلى المساءلة وإنصاف 
الضحايا. وتناول التقرير وقائع انتهاكات جرت خال الحرب 
واس���عة النطاق التي أطلقتها قوات االحتال اإلسرائيلي 
في صيف عام 2014 وأطلقت عليها اس���م "عملية الجرف 
الصام���د"، حي���ث تعرضت حي���اة ما ال يقل عن خمس���ة 
فلس���طينيين في غزة، بما في ذلك طفل للخطر الش���ديد 
عندما اس���تخدموا كدروع بش���رية من قبل قوات االحتال 
اإلسرائيلية. ونشر التقرير علنًا وللمرة األولى وقائع الحاالت 
الخمس التي جرى فيها اتخاذ المدنيين كدروع بشرية في 
انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي. وبعد أربع سنوات 
من عملي���ة "الجرف الصامد" يس���لط التقرير الضوء على 
الروايات المروعة للناجين الخمسة وحرمانهم من العدالة 
بس���بب اإلخفاقات المنهجية -الموثق���ة جيدًا -لعمليات 

التحقيق الجنائي العسكري اإلسرائيلي.
ويبين التقرير بوضوح أن حوادث الدروع البشرية الخمس 
تمثل اس���تمرارًا فاضح���ًا لنمط من اس���تخدام المدنيين 
الفلسطينيين دروعًا بش���رية من قبل قوات االحتال على 
مدى الس���نوات الماضية دون عقاب، بالرغم من الشكاوى 

التي قدمت بالخصوص.
وتشير المعطيات التي يقدمها التقرير إلى وجود ممارسة 

أو سياسة راس���خة لدى الجيش اإلس���رائيلي باستخدام 
المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.

ويحظر القانون الدولي استخدام الدروع البشرية ويضعها 
في إطار جرائم الحرب.

واعتبر المركز والمؤسسة أن غياب المساءلة القانونية في 
هذه االنته���اكات ال يحرم فقط الناجي���ن من حقهم في 
تعويض قانوني والوصول إلى العدالة، بل يشجع بشكل 
خطير عل���ى اللجوء المتكرر الس���تخدام المدنيين كدروع 
بشرية. ويس���لط التقرير الضوء بوضوح بعد أربع سنوات 
من الهجوم العس���كري المدمر الذي شنته قوات االحتال 
بدعم من قيادتها السياسية،  على السبيل الوحيد القابل 
لتحقيق المس���اءلة القانونية وضم���ان العدالة للضحايا 
والناجين الفلسطينيين وعائاتهم من االنتهاكات التي 
قد ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، 
معتبًرا أن هذا يتأتى من خال المحكمة الجنائية الدولية 
وآليات المساءلة الدولية األخرى. ُيذكر أن مركز الميزان هو 
منظمة غير حكومية فلس���طينية تعم���ل من أجل حماية 
وتعزيز احترام حقوق اإلنسان الفلسطيني وسيادة القانون 
في األراضي الفلس���طينية المحتل���ة، أما محامون من أجل 
حقوق اإلنسان الفلسطيني )LPHR( فهي جمعية خيرية 
للمحام���اة ومقرها في المملكة المتح���دة، وتعمل لحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان الفلسطيني. وتتمثل مهمتها في 
استخدام خبراتها القانونية في مجال المحاماة للمساهمة 
الفعالة في تحسين حالة حقوق اإلنسان المتدهورة، والتي 

تؤثر على الفلسطينيين.

رام الله/ االستقال: 
أعلن قضاة المحكمة العليا الفلس����طينية أمس األربعاء، عن 
تقديمهم اس����تقاالت جماعية احتجاجا على تعديل قانون 
السلطة القضائية، ووضع االس����تقالة تحت تصرف رئيس 
نادي القضاة. وذكرت جمعية نادي القضاة الفلس����طينيين 

في بيان لها، أن االس����تقالة جاءت عق����ب اجتماع عقد برام 
الل����ه وأتت احتجاجا على تعديل قانون الس����لطة القضائية 
وتوصي����ات عمل اللجنة. وطالبت الجمعية رئيس الس����لطة 
محمود عباس بع����دم االلتفات إلى توصي����ات لجنة تطوير 
القضاء لمساس����ها باس����تقال القضاء، ومب����دأ الفصل بين 

الس����لطات ولكونها وس����يلة س����هلة إلحكام السيطرة على 
القضاء من قبل السلطة التنفيذية.

وأشار البيان إلى أن القضاة أكدوا على توصيات لجنة تطوير 
القضاء، وأن تعديل السلطة القضائية لن ينتج عنه إال إحكام 

السيطرة على القضاء الفلسطيني وإخضاعه بشكل كامل.

»اإلسالمي العربي« 
الراعي الرسمي لبطولة 

فلسطين للشطرنج
 رام الله/ االستقال: 

نظمت جمعية فلس���طين للش���طرنج بمدين���ة الخليل بطولة 
فلس���طين للفئات العمرية من سن )8( سنوات  إلى )20( سنة 
للعام 2018، تحت ش���عار: "بطولة الش���هيد فهد القواسمي"، 
برعاية رس���مية من البنك اإلس���امي العرب���ي، وذلك لمدة )3( 
أيام متتالية بمقر الجمعية الخيرية اإلس���امية. وش���ارك في 
هذه البطولة أكثر من )160( العب والعبة، مثلت )11( ناديًا من 
جميع أنحاء الضفة الغربية، تحت إشراف االتحاد الفلسطيني 
للشطرنج . وُأقيم حفل الختام في مقر شركة رويال، حيث رحب 
رئيس الجمعية مجدي زغير بالحضور وعّبر عن ش���كره لاتحاد 
الفلس���طيني للش���طرنج، و الرعاة القائمين على البطولة، التي 
ُتعد األكبر على مستوى الوطن من حيث عدد المشاركين، وأكد 
على رسالة الجمعية بتعزيز ثقافة هذه اللعبة وتأهيل العبين 

ومدربين لتمثيل فلسطين.
من جانبه، أوضح مدير عام البنك اإلسامي العربي هاني ناصر 
أن رعاية البنك للبطولة تنبثق من مسؤولية البنك المجتمعية، 
وتأكيًدا على اس���تمرارية البنك في دعم األنش���طة الرياضية 
والمجتمعية، التي من شأنها العمل على تشجيع المؤسسات 
ذات العاقة باالس���تثمار بقدرات ومهارات الشباب، وبناء جيل 
شبابي واعي ومثقف ومواظب على النجاح و التميز دائما بشتى 
المجاالت. وأش���اد ناصر بأهمية دعم وتسليط الضوء على هذه 
الفئات العمرية ودور الش���باب في المجتمع، مؤكًدا على أن دور 
البنك في دعم مسيرة المؤسسات الرياضية والثقافية مستمر 
ومتزايد؛ لما له من أثر إيجابي على المجتمع المحلي ككل. بدوره، 
هنأ مدير بالبنك اإلسامي العربي )فرع الخليل( شاهر الشريف 
الفائزين وجمعية فلس���طين للش���طرنج بحصولها على كأس 
أفضل نادي في الشطرنج، حيث حصلت  على )22( ميدالية من 
أصل )42( بواقع )8( ذهبية، )6( فضية، و)8( برونزية.  وأش���اد 
الش���ريف بالتنظيم المتمّيز للبطولة وبأداء الاعبين وقدرتهم 

على تمثيل فلسطين بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

عمان/ االستقال: 
أّكد العاه���ل األردني الملك عبد الل���ه الثاني أمس 
األربع���اء، رفضه فكرة إقام���ة كونفدرالية بين باده 
والضف���ة الغربي���ة المحتّلة، مش���ّدًدا عل���ى أن هذا 
الموضوع "خط أحمر بالنس���بة لألردن"، بحسب بيان 

صادر عن الديوان الملكي.
ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله: "نسمع كل عام 
عن موضوع الكونفدرالي���ة، وجوابي: كونفدرالية مع 

مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة لألردن".
وأضاف الملك خال لقائه المتقاعدين العس���كرين 
والمحاربي���ن القدام���ى "الكل يعل���م موقف األردن 
القوي والشجاع في هذا الموضوع )...( وليس عندي 

خ���وف من أي مؤامرة عل���ى األردن من وضع القضية 
الفلسطينية".

وأكد أن "موقف األردن ثابت وراسخ وأنه ال بديل عن 
حل الدولتين وإقامة دولة فلس���طينية وعاصمتها 
القدس الش���رقية، وأي طرح خارج هذا اإلطار ال قيمة 
له". وكان رئيس السلطة  محمود عباس أبلغ نشطاء 
إس���رائيليين التقاه���م برام الله أن جاريد كوش���نر 
مستش���ار الرئيس االميركي دونالد ترمب ومبعوث 
الرئي���س الخاص إلى الش���رق األوس���ط جيس���ون 
غرينبات اقترحا عليه فك���رة إقامة كونفدرالية مع 
األردن، وأّن���ه أبلغهم���ا باهتمامه بالفكرة ش���رط أن 

تكون "إسرائيل" طرًفا ثالًثا فيها.

..امل�صادقة على خطة .. "اإ�صرائيل" تغلق 

»قوى رام اهلل« تعلن ..

�صهيد بانفجار..

قرية الخان األحمر، والتصدي لقرار هدمها. ودعت أبناء ش���عبنا للتوجه لخيمة 
االعتص���ام في القرية، والتواجد بكثافة يوم الجمعة المقبل وتأدية الصاة في 

خيمة االعتصام.
وأعلن���ت في بيان لها أمس األربعاء أن األس���بوع المقبل، أس���بوع الخان األحمر. 
ودعت الهيئات والمؤسس���ات واألطر النقابية والنس���وية والعمالية والمهنية 

واألهلية، وفعاليات شعبنا الوطنية والشعبية للمبيت في القرية.
كما أكدت ضرورة إسناد قرى غرب رام الله، والتوجه لجبل الريسان وتأدية صاة 
الجمعة رفضا لاس���تيطان وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتصعيد كل 

أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة االحتال والمستوطنين.
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كييف/ االستقالل: 
في مش���هد غريب ومرعب للسياح أثناء تجولهم داخل حديقة 
حيوانات في أوكرانيا ، ليتفاجؤوا باقتحام أسد ضخم عربة تقل 
عددًا من السياح بعد أسابيع فقط من حادثة نهش سائحة في 

المكان نفسه، لكن األمر كان له أبعاده األخرى.
وأظهر عدد من لقطات الصور ألس���د ضخم، وهو يتس���لق عربة 
مفتوحة تضم عددًا كبيرًا من الس���ائحات والسائحين، فيما لم 

يتبين غرضه من ذلك.
وذكر موقع س���كاي نيوز عربية نقالً ع���ن صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية، من اقترب األس���د الذي يدعى فيليا من الموجودين 

بالعربة، قبل أن يحتضن إحدى الراكبات في ود واضح.
وقد بادل السائحون، بعد ثوان من الرعب، األسد المشاعر ذاتها، 
بل ولم يفوتوا فرصة التقاط صور س���يلفي ال تصدق مع »القط 
الكبي���ر« البالغ من العم���ر عامين، والذي ترب���ع الحقا في مقعد 
السائق، وبدا وكأنه يريد أن يتولى قيادة السيارة المفتوحة من 

الجانبين.
فيما شهدت األس���ابيع الماضية الحادثة المثيرة، التي وقعت 
تحت أنظار مالك الحديقة أوليغ زوبكوف البالغ من العرم 50عاما 
ً، والتي ال تنس���ي الكثيرين ما حدث في الحديقة ذاتها، حين 
نهش أس���د آخر، ذراع زائرة تدعى أولغا س���ولومينا في مشهد 

مخيف ومرعب كاد أن يودي بحياتها .

أسد يقتحم عربة للسياح 
ليلتقط الصور معهم

لندن/ االستقالل: 
لقيت شابة بريطانية إشادة واسعة مؤخرا بعدما أرجعت 
مبلغا عثرت عليه في حذاء اش���ترته من موقع إلكتروني 
فيم���ا كانت صاحبة المبلغ تجهل كل ش���يء عن األوراق 

النقدية.
وبحس���ب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 
الش���ابة إيال جيلم���ان البالغة من العم���ر 19 عاما، والتي 
تدرس في جامعة بمانشس���تر اش���ترت حذاًء عبر موقع 

إلكتروني من سيدة تقيم في مدينة برايتون.
وعثرت الشابة األمينة على ألف جنيه أسترليني بشكل 
مفاج���ئ داخل الح���ذاء فبادرت على الف���ور إلى االتصال 
بالم���رأة، وفي غض���ون 30 دقيقة فق���ط كانت قد قامت 

بتحويل المبلغ إلى صاحبته.

وقال���ت إيال إنها صدمت حين وج���دت المبلغ في الحذاء، 
وحين رأت المظروف فقدت اعتقدت أوال أن األمر يتعلق 

بورق تم وضعه حتى يحافظ على شكل الحذاء.
وقالت لورا، التي عثرت على المبلغ، إنها أرادت أن تتقدم 
بالشكر للشابة وقالت إن السلوك النبيل جعلها "تستعيد 

الثقة في البشرية".
وأضافت أنها كانت تظن أنه���ا قد فقدت المبلغ بصورة 
نهائية حين نسيت المكان الذي وضعت فيه المظروف، 
لكن الصفقة األخيرة ساعدت على استرجاع ما ضاع قبل 

فترة.
وقالت المرأة التي اس���ترجعت المبلغ إنها حريصة على 
إبداء العرفان للشابة وقالت إنها تفكر في طريقة ما لدعوة 

"األمينة" سواء إلى مطعم أو مهرجان.

لندن/ االستقالل: 
يش���عر اآلباء بس���عادة غامرة حين 
يع���ود أبناؤهم إلى المدرس���ة في 
س���بتمبر الحال���ي، ولذلك يش���ارك 
الكثي���رون ص���ور أطفاله���م عل���ى 

المنص���ات االجتماعية، لكن 
هذه العملية ال تخلو من 

مخاطر وعواقب.
دراس���ة  وبحس���ب 
"مكافي"  شركة  أجرتها 
األمن  ف���ي  المختص���ة 

فإن  ببريطاني���ا،  الرقم���ي 
نشر صور األطفال في بداية 

يجعل  الدراس���ي  الموس���م 
الصغار عرض���ة لمخاطر عدة أبرزها 

من منحرفين يصطادون ضحاياهم 
على شبكة االنترنت.

وتوضح الشركة أن اآلباء البريطانيين 
يشاركون ما يقارب 1.3 مليار صورة 
ألبنائه���م كل س���نة، والباعث على 
القل���ق في ه���ذه العملي���ة أن 30 
بالمائة من ه���ذه الصور متاحة في 
صفحات عامة ويمكن أن يصل إليها 
أي شخص، أي ما يناهز 390 مليون 

صورة.
وتظه���ر األرق���ام أن 53 بالمائة من 
اآلباء في بريطانيا ينوون مش���اركة 
ص���ور أبنائه���م عل���ى المنص���ات 

االجتماعي���ة خالل األس���بوع الحالي 
بالرغم من تنبيهات الخبراء، وفق ما 

نقلت صحيفة "مترو".
وبعيدا ع���ن إنجلترا، تق���دم الصور 
معلومات مهم���ة عن األطفال فهي 
تكشف تاريخ ميالدهم في الغالب 
على اعتب���ار أن الدخول المدرس���ي 
يجري ف���ي س���ن معين���ة، وبما أن 
في  الصغ���ار  تلتق���ط  العدس���ات 
المدارس فهي تكشف أيضا المكان 

الذي يرتاده التالميذ.
أما في حال أصر ش���خص ما على أن 
يش���ارك صورة طفله أثناء الدخول 

المدرسي فإن الخبراء يوصونه باتخاذ 
أقصى حد من اإلج���راءات الوقائية 
مثل ع���دم تحديد الموق���ع أو زيادة 
الخصوصية حتى يتمكن أشخاص 
قليلون فقط من رؤية الصورة عوض 

أن تكون متاحة للعموم.
وتوضح الدراس���ة أن عددا كبيرا من 
األطف���ال واليافعي���ن ينزعجون من 
الص���ور التي يلتقطها ويش���اركها 
آباؤه���م ولذلك ُيفَض���ل أن يتريث 
الكبار وال يعرض���وا فلذات أكبادهم 
لألذى في سبيل التواصل ومشاركة 

لحظات من حياتهم.

لندن/ االستقالل: 
قالت س���يدة بريطانية خضعت أخيرًا إلى عملية 
جراحية دقيق���ة، إن الطبيب الج���راح أزال إحدى 
غدتيها الدمعيتين، معتقدًا أنها ورم خبيث، في 

دماغها.
وقالت العّداءة الس���ابقة جول روز، إن الجراح أزال 
إحدى قناتيها الدمعيتين في العملية، بدل ورم 
خبيث في رأس���ها، وحاول تغطية الخطأ، فاتصل 
بها بعد العملية، مدعيًا وجود جزء متبٍق من الورم 

يجب إزالته.
وتقاضي جولز جراحها، الذي يواجه مجموعة من 
القضايا المدنية، تتعلق بعمليات جراحية أجراها 

عند عمله مع هيئة الصحة البريطانية.

وكان���ت الس���يدة جول���ز تعاني م���ن ورم خبيث 
شخص في 2013، بعد أن طلبت تصحيحًا بالليزر 
لبصرها، وخضعت لعملية جراحية إلزالة الورم في 

أغسطس )آب( من العام نفسه.
وذكرت جولز أنها كان���ت تعتقد أنها كانت بين 
يدي أحد أفضل الجراحين في اس���كتلندا، وبعد 
التحقق من ملفها، اكتشفت أنه شّخص االلتهاب 

في الغدة الدمعية، على أنه ورم خبيث.
وبس���بب هذا الخط���أ الفادح، بات���ت المريضة 
تعاني جفافًا ش���ديدًا في العي���ن، وعاجزة عن 
وضع عدس���ات الصقة، وتخش���ى من مشاكل 
خطيرة في العين في المستقبل، حسب ميرور 

البريطانية.

اشترت حذاء من اإلنترنت.. 
واكتشفت »المفاجأة الصاعقة«

جراح يزيل الغدة الدمعية 
لمريضة بدل ورم خبيث

االستقالل/ وكاالت: 
ه���رع أفراد الش���رطة ف���ي والي���ة أوتار 
براديش ش���مالي الهند، إلى أحد البنوك 
في منطقة ش���املي، إثر تلقيهم اتصااًل 
هاتفيًا يفيد بانطالق صاف���رات اإلنذار 

فيه بسبب سطو.
إال أن أفراد الشرطة اكتشفوا بعد وصولهم 
للبنك، أن البنك لم يتعرض للس���رقة، ولم 
تكس���ر أي أقفال، واكتشفوا بضعة فئران 
تجري حولهم، بحس���ب ما ذكرت صحيفة 

"إنديا توداي" الهندية اليوم الثالثاء.
ونقل���ت الصحيفة عن مس���ؤول أمني أن 
الواقعة حدثت أمس االثنين في أحد فروع 
مص���رف "إنديان بنك"، حي���ث أبلغ بعض 
الس���كان المحليين مدير الفرع والش���رطة 

بانطالق صافرات االنذار.
وبعد وصول الشرطة إلى المكان، لم يعثر 
أفرادها على أي شيء يشتبه به، باستثناء 
بعض الفئران التي كانت تجري بالقرب من 

نظام اإلنذار.
وذكرت الشرطة أن الفئران اخترقت نظام 

اإلنذار، ما أدى إلى انطالق صافرات اإلنذار.

لندن/ االستقالل: 
ودعت مذيعة بريطاني���ة أصدقاءها وجمهورها، عبر 
مواق���ع التواصل االجتماعي، بع���د أن أخبرها األطباء 
بأنها س���تعيش أيامًا مع���دودة، بس���بب إصابتها 

بالسرطان.
وقالت راتش���يل بالند )40 عاما(، وه���ي مذيعة في 
راديو »بي بي س���ي 5«، في تغريدة لها على »تويتر«: 
»أخش���ى يا أصدقائي أن الوقت ق���د حان لقد أخبرت 
بأنني سأعيش أيامًا معدودة فقط… أشكركم جميعا 
على مساندتكم وتعاطفكم معي خالل هذه الفترة«.

وأضافت: »وداع���ا يا أصدقائي… قد ال أس���تطيع أن 
أصل إلى جميع رس���ائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي 

لقراءتها… مرة ثانية وداعا«.
وأصيبت راش���يل بس���رطان الثدي ع���ام 2016، وتم 
اس���تئصال الج���زء المص���اب، ثم خضع���ت لعالج 
كيميائي العام الماضي، وأجريت لها جراحة بالغدد 
اللمفاوية، إال أن الفحوصات أظهرت أن السرطان ظل 

منتشرا بجسدها.
وراتشيل متزوجة من ستيف لما يقرب من 5 سنوات، 
وقالت إنها سارعت إلى إكمال مذكراتها الشخصية، 
من أجل ابنها الوحيد، فريدي، البالغ من العمر عامين، 

وفقا لصحيفة »إندبندنت« البريطانية.

مذيعة تودع ال تنشروا صور عودة أطفالكم من المدارس! 
جمهورها قبل 

وفاتها بأيام

انطالق صافرات 
اإلنذار في بنك.. 

بسبب الفئران
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