
غزة/ محمود عمر:
يأمل الفلسطينيون أن تولي الدول العربية دورًا 

مهمًا وبارزًا لس���د العجز في ميزانية 
وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئي���ن 
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األمم المتحدة ردًا على واشنطن: 
سنواصل دعم »الجنائية الدولية«

واشنطن/ االستقالل: 
أكدت األمم المتحدة أمس، مس����اندة أمينها العام أنطونيو 
غوتيريش للدور الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية 
في المحاس����بة ع����ن الجرائم. وقال المتحدث باس����م األمين 
العام استيفان دوغريك، خالل مؤتمر صحفي بالمقر الدائم 
لألمم المتحدة في نيويورك، إن األمين العام »مس����تمر في 
مساندته للمحكمة الجنائية الدولية ولدورها في إعمال مبدأ 
المحاسبة«. وجاء تأكيد المتحدث ردا علي أسئلة الصحفيين 
بش����أن موقف األمي����ن العام من التهدي����دات التي أطلقها 

في وقت س����ابق من يوم أمس جون بولتون، مستشار األمن 
القومي األمريكي، والت����ي وصف فيها المحكمة بأنها »غير 
شرعية وأن الواليات المتحدة ستتخذ كل الوسائل الضرورية 
لحماي����ة مواطنينا ومواطني حلفائنا م����ن المقاضاة الجائرة 
أمامها«. لكن المتحدث رفض الرد علي أس����ئلة الصحفيين 
بشأن موقف أنطونيو غوتيريش إزاء إغالق اإلدارة أألمريكية 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة واشنطن، على 
خلفية رفضها سعي السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق 

جنائي ضد »إسرائيل« أمام المحكمة الجنائية الدولية.

غزة/ االستقالل: 
أصيب مساء أمس، عش���رات المواطنين، باستهداف قوات االحتالل "اإلسرائيلي" 

عبر زوارقها البحرية، فعاليات المس���ير البحري السابع "سفن الحرية"، 
الذي انطلق من منطقة الواحة شمال قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة 

غزة/ دعاء الحطاب:  
" جنود مدججون بالس���الح، قنابل غازية تمأل األرجاء، 

 وبكاء"، مش���هٌد بات مألوفًا لطلبة 
ٌ
صراخ

المدارس الفلسطينية في مدينة الخليل 

غزة / سماح المبحوح:
ق���رار الواليات المتحدة األمريكي���ة اغالق مكتب 
منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية في واش���نطن 
وسلس���لة واإلج���راءات األخ���رى المتخ���ذة ضد 

الفلس���طينيين يؤك���د مواصلة دعمه���ا الكامل 
لالحتالل اإلس���رائيلي، فهل يجب���ر هذا الضغط 
األمريكي على الفلس���طينيين الس���لطة للقبول 
باإلمالءات االمريكية؟ وهل تمتلك السلطة خيارات 

وبدائ���ل لمواجهة موجة اإلج���راءات االمريكية ؟ 
وأعلنت الواليات المتحدة أمس أنها قررت "وبعد 

مراجع���ة متأني���ة" أن البعثة العامة 
يجب  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 

» بابا بدي شيكل« .. صفعة 
الصباح ألولياء األمور!

غزة / دينا أبو رزق:
على مقربه من المدرس���ة يقف الطالب سراج 

)12 عاما(، وعيونه البريئة تش���ع 
حس���رة وألمًا، فل���م يتمكن اليوم 

إغالق مكتب المنظمة بواشنطن.. خنق جديد للسلطة!

هل يستطيع العرب 
حل أزمة »أونروا«؟!

مدارس الخليل.. في دائرة 
النار وقبضة »إرهاب« االحتالل 

مفوض "أونروا": نواجه عجزًا بـ 200 مليون دوالر ولسنا للبيع
القاهرة/ االستقالل: 

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا" 
بيي���ر كرينبول، أمس إن الوكالة تواج���ه عجزا يقدر ب� 200 
ملي���ون دوالر. وأكد كرينبول خالل مؤتمر صحفي بالقاهرة، 

قبيل س���اعات من مش���اركته ف���ي اجتم���اع دوري لوزراء 
الخارجية العرب، أن تفويض اونروا ليس للبيع ولن تتخلى 
ع���ن الالجئين، موضح���ًا أن المنظمة "ستش���ارك في لقاء 
الجامعة العربية، في وقت حاسم ألزمة غير مسبوقة ماديا 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
اقتحييم ع�سييرات امل�ستوطنيين املتطرفيين يوم 
بيياب  ميين  املبييارك  االأق�سييى  امل�سجييد  اأم�ييس، 
املغاربة بحماية م�سددة من �سرطة االحتالل 

اخلا�سيية، احتفيياالاً »براأ�س ال�سنيية العربية«. 
ووفييرت �سرطيية االحتييالل احلماييية الكاملة 
لهييوؤالء امل�ستوطنيين بييدءاً ميين دخولهييم عييرب 
بيياب املغاربيية، وجتولهييم يف باحييات االأق�سييى 

ال�سل�سليية.  بيياب  ميين  بخروجهييم  وانتهيياءاً 
واالإعييالم  العاميية  العالقييات  م�سييوؤول  واأفيياد 

بالقد�ييس  االإ�سالمييية  باالأوقيياف 
املحتليية فرا�ييس الدب�س ، بيياأن 93 

قوى رام الله تدعو للتضامن مع 
»الخان األحمر« رفضًا لتهجيره

رام الله/ االستقالل:
عقدت القوى والفعاليات الوطنية والش���عبية لمحافظة رام الله والبيرة، 

واالمتدادات واألذرع النقابية والنسوية والمهنية والشبابية 
يوم أمس، اجتماًعا موس���ًعا ناقش���ت فيه األوضاع الراهنة، 

  49 إصابة جراء قمع االحتــالل 
للمسير البحري شمال غزة

تواصل االحتجاجات بغزة ورام الله
 رفضًا لوقف واشنطن تمويل "أونروا"

الداخل المحتل/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واإلس���المية ولجنة المتابعة للجماهير الفلس���طينية في 
الداخل الفلس���طيني المحتل عام 1948 أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في 

مخيمات ومناطق اللجوء والش���تات إلى اإلضراب الش���امل والقيام 
بشتى النشاطات الشعبية في يوم األول من تشرين األول المقبل؛ 

دعوة إلضراب وطني موحد بالداخل 
والشتات في األول من الشهر القادم

حماس تطالب السلطة باإلفراج فورا 
عن جميع المعتقلين السياسيين

رام الله / االستقالل:
طالب���ت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية )حم���اس( يوم أمس، الس���لطة 

الفلسطينية باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين 
في س���جونها، وخاصة أولئك المضربين عن الطعام، وتوجيه 

غزة/ قاسم األغا: 
من المقرر أن تعقد القوى الوطنية الفلسطينية بمدينة غزة نهاية 
األس���بوع الجاري، مؤتمرًا وطنيًا جامعًا، تحت عنوان: "25 عامًا على 

الثوابتة لـ »االستقالل«: »أوسلو« 
كارثة يجب أن تنتهي و »الوحدة« 

و »المقاومة« هما البديل

محررون ُيواصلون إضرابهم
 احتجاجًا على قطع رواتبهم

رام الله / االستقالل:
قال نادي األسير الفلسطيني، 
إن إدارة معتق���ل "هش���ارون" 
تش���غيل  أعادت  االحتالل���ي 
كامي���را المراقب���ة المثبتة في 

"الف���ورة".  س���احة 
في  الن���ادي  ونقل 

اإدارة »ه�شارون« 
تعيد ت�شغيل كامريا 
املراقبة يف �شاحته 
والأ�شريات يرف�شْن

منظمة حقوقية تحذر من انهيار 
الخدمات الصحية بمشافي القدس

القدس المحتلة / االستقالل:
حذرت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، من انهيار 
الخدمات الصحية في مستشفيات مدينة القدس بعد قرار اإلدارة 
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امل�ستوطنون يوا�سلون اقتحاماتهم لباحات امل�سجد االأق�سى       ) اأر�سيف (



القدس المحتلة/ االستقالل:
المس���توطنين  عش���رات  اقتح���م 
المتطرفي���ن ي���وم أمس، المس���جد 
األقص���ى المبارك من ب���اب المغاربة 
بحماية مشددة من شرطة االحتالل 
الس���نة  "برأس  احتف���اال  الخاص���ة، 

العبرية".
ووف���رت ش���رطة االحت���الل الحماية 
الكاملة لهؤالء المستوطنين بدءًا من 
دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم 
وانته���اًء  األقص���ى  باح���ات  ف���ي 

بخروجهم من باب السلسلة.
وأف���اد مس���ؤول العالق���ات العامة 
واإلعالم باألوقاف اإلسالمية بالقدس 
المحتل���ة ف���راس الدب���س ، بأن 93 
مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى 
على عدة مجموعات، ونظموا جوالت 
اس���تفزازية في أنح���اء متفرقة من 

باحاته.
وأوضح أن المس���توطنين أدوا خالل 
االقتحامات طقوسًا وشعائر تلمودية 
في المس���جد، وجرى "النفخ بالبوق" 

خارج باب السلسلة.
وواصلت ش���رطة االحتالل التضييق 
عل���ى دخ���ول المصلي���ن لألقصى، 

هوياته���م  بع���ض  واحتج���زت 
الشخصية عند األبواب، باإلضافة إلى 
اس���تمرار منع دخول عشرات النساء 

والرجال للمسجد منذ فترة طويلة.
وكان 258 مس���توطًنا بمشاركة وزير 
أرئي���ل  أوري  الزراع���ة اإلس���رائيلي 
اقتحم���وا أول أمس االحد المس���جد 
األقصى، ونفذوا جوالت اس���تفزازية 

في باحاته، وس���ط قي���ود فرضتها 
شرطة االحتالل على حراس األقصى 
وموظف���ي األوقاف، حي���ث اعتقلت 
موظ���ف اإلعمار رائد زغير أثناء عمله 

في المسجد.
وتأتي هذه االقتحامات وسط دعوات 
أطلقتها ما تس���مى ب�منظمة "طالب 
الهي���كل" ألنصارها وجمهور  ألجل 

الواسعة  للمش���اركة  المستوطنين 
في اقتحام المس���جد األقصى، خالل 

االحتفال "برأس السنة العبرية".
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا )عدا 
الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات 
واقتحام����ات من قبل المس����توطنين 
والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى 

فترتين صباحية ومسائية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت معطيات نشرتها منظمة »أمناء جبل الهيكل« اليهودية المتطرفة يوم 
أمس االثنين، بأن 28 ألًفا و800 مس���توطن يهودي اقتحموا المسجد األقصى 

المبارك بالقدس المحتلة، وهو األعلى منذ احتالل مدينة القدس عام 1967.
وذكرت المنظمة المتطرفة أن هذا العدد من المقتحمين للمسجد األقصى هو 

األكبر، مشيرة إلى أنه يشكل زيادة بنسبة 27 في المائة عن العام الماضي.
وقالت: إن عدد المقتحمين اليهود لألقصى كان ثابًتا منذ العام العبري 5766، 
إلى أن تم تس���جيل ذروة في ع���دد المقتحمين العام الماضي في يوم »توحيد 

القدس«.
وأش���ارت »أمناء جبل الهيكل«؛ والتي تشجع اليهود على اقتحام األقصى، إلى 
أنه اقتحم المس���جد في كل شهر من السنة العبرية 5778 ما ال يقل عن 1000 
مس���توطن يهودي. ونوهت عبر موقعها اإللكتروني إلى أن أكثر أسبوع سجل 
في���ه أكبر عدد من المقتحمين كان خالل عيد المظلة )س���وكوت( العبري العام 

الماضي، حيث اقتحم المسجد األقصى 2265.

رام الله/ االستقالل:
 أدانت مؤسسة لجان العمل الصحي الجريمة التي اقترفتها 
س���لطات االحتالل مؤخرًا عبر القرار الذي اتخذته المحكمة 
العليا اإلسرائيلية والقاضي بتهجير الفلسطينيين قسريًا 

من قريتهم الخان األحمر وتدمير ممتلكاتهم.
ورأت المؤسسة أن هذا القرار جاء نتيجة إلفالت إسرائيل من 
العقاب وما تتمتع به من حماية توفرها الواليات المتحدة 
ما يش���جع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رس���مي ومن 
أعلى المستويات العسكرية والسياسية والقضائية، مبينة 
أن الق���رار يندرج تحت بند التطهير العرقي باس���تهدافه 
الفلس���طينيين العرب وهي جريمة يعاقب عليها القانون 
الدولي حيث يمثل النقل القسري لسكان محميين داخل 
منطقة محتلة انتهاكا خطيرًا للقانون الدولي ويندرج في 

إطار جرائم الحرب.
وتقط���ن في التجمع البدوي الذي يعتبر جزءًا من تجمعات 
بدوية في المنطقة 41 عائلة فلس���طينية وفيها مدرسة 
اش���تهرت كثيًرا باس���م مدرس���ة اإلط���ارات الت���ي بناها 
اإليطاليون، ثم توسعت بدعم من االتحاد األوروبي، وفيها 
قراب���ة 180 طالبًا وطالبة وتخدم خمس���ة تجمعات بدوية 

قريبة من الخان األحمر.
ورحب وزير الحرب اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان بالقرار 
قائاًل" الخان األحمر س���يخلى، أبارك قضاة المحكمة العليا 
اإلس���رائيلية على قرارهم الشجاع، والمطلوب أمام حمالت 
النفاق مع الفلسطينيين واليس���ار ودول االتحاد األوروبي، 
ال يوجد من هو فوق القانون، وال أحد يس���تطيع منعنا من 

ممارسة سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة." 
وقالت المؤسس���ة" ما تق���دم يدلل على االرتب���اط الوثيق 
بين التوجهات العس���كرية والقضائية واالستيطانية في 
الترحيل القسري للعرب الفلسطينيين عن أرضهم والذي 
يحمل أيضًا السماح للجيش اإلسرائيلي استخدام أساليب 
عنيفة في مواجهة السكان في الخان األحمر والمتضامنين 

معهم."
وأكدت لج���ان العمل الصحي مطالبته���ا المجتمع الدولي 
والمنظمات اإلنس���انية بالتدخل العاجل والفوري لحماية 
المدنيين الفلسطينيين في قرية الخان األحمر، والتدخل 
الفوري بالضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لمنع قرار 
الهدم والتهجير القس���ري للسكان األصليين والذي ينذر 

بكارثة إنسانية وصحية.

رام الله/ االستقالل:
عقدت القوى والفعاليات الوطنية والش���عبية 
لمحافظة رام الل���ه والبيرة، واالمتدادات واألذرع 
النقابية والنس���وية والمهنية والشبابية يوم 
أمس، اجتماًعا موس���ًعا ناقش���ت فيه األوضاع 
الراهن���ة، والتحديات الماثلة ف���ي ظل تكالب 

المؤامرة والدور األمريكي.
ويأت���ي ه���ذا االجتماع في إطار س���عي اإلدارة 
األمريكي���ة لتصفية قضية ش���عبنا الوطنية، 
وحقوق���ه المكفول���ة بالقان���ون الدول���ي وقوة 
الش���رعية بما فيها اس���تهداف وكالة الغوث 
تمهيًدا لتصفية قضية حق الع���ودة، والقرار 

الذي تاله بإغالق بعثة منظمة التحرير.
وتطرق االجتم���اع إلى قرار محكم���ة االحتالل 
العلي���ا بإخ���الء الخ���ان األحمر ش���رق القدس 
المحتلة، داعًيا جماهير الش���عب الفلسطيني 

لاللتحاق مع األهل في "الخان" رفًضا لمش���روع 
التهجير القس���ري ضمن مخطط���ات االحتالل 
لتكريس األمر الواقع وتقطي���ع أوصال األرض 

الفلسطينية.
ودع���ا المجتمع���ون للتجمع يوم غ���ٍد االربعاء 
الساعة 5:00 مساء أمام مبنى محافظة رام الله 
والبيرة للتوجه للخان األحمر إسناًدا للمرابطين 
في���ه، حيث س���تتوفر الحافالت التي س���تقل 

المشاركين من أمام المبنى.
وطالبوا جماهير ش���عبنا من مؤسس���ات وأطر 
وفعالي���ات وطنية ورس���مية وأهلية بأوس���ع 
مشاركة في صالة الجمعة القادمة في "الخان"، 
والمشاركة في المس���يرة المقررة يوم الجمعة 
للتأكي���د على الصم���ود والبقاء رغ���م محاوالت 

االقتالع والتطهير العرقي لالحتالل.
وأك���دت الق���وى والفعاليات رفضه���ا االبتزاز 

األمريكي اإلسرائيلي باستهداف وكالة الغوث 
ووق���ف التمويل عنه���ا، ووقف المس���اعدات 
للمش���افي الفلس���طينية في الق���دس، وكل 
الخط���وات والق���رارات األمريكي���ة التي تعمق 
الشراكة مع المحتل وتمثل تطاواًل على القرارات 
الدولية، والقيم واألعراف اإلنسانية والحقوقية.

وجدد االجتماع التمس���ك بالحق���وق الوطنية 
المش���روعة غير القابلة للتص���رف في العودة 
وتقرير المصير واالس���تقالل الوطني في دولة 
كاملة الس���يادة وعاصمتها القدس خالية من 

االحتالل واالستيطان.
وأكد أنه من الخان األحمر لجبل الريس���ان لكل 
الق���رى والبلدات المس���تهدفة باالس���تيطان 
والعدوان المفتوح، يواصل الشعب الفلسطيني 
ثباته على أرضه في وجه كل محاوالت االحتالل 

الرامية لتصفية القضية الوطنية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
استنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى، إدخ���ال أحد ضباط ش���رطة االحتالل يوم 
أم���س، زجاجة خم���ر إلى باحات المس���جد األقصى 

المبارك.
وأكد مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، 
في بيان له، أن هذا يعتبر س���ابقة خطيرة وانتهاكا 
جديدا وخطيرا يضاف إلى سلسلة انتهاكات شرطة 
االحتالل بحق المسجد األقصى المبارك وإسالميته، 
الفت���ا إلى "أنه أطل���ع وزير األوق���اف األردني، وكافة 
الجهات الرسمية في عّمان على هذا الحدث الخطير".

وطالب الخطيب، وبش���كل مباش���ر، مسؤول شرطة 
االحت���الل بإخراج ه���ذا الضابط كليا من المس���جد 
األقصى المبارك، مؤكدا أن مهمة الشرطة هي حفظ 
أمن المس���جد من خارج األبواب فقط حسب الوضع 
القانوني والتاريخي القائم قبل وما بعد عام 1967.

وقال الخطيب: إن الضابط الذي أدخل زجاجة الخمر 
إلى األقصى، هو ذاته الذي أمر باعتقال موظف لجنة 
اإلعمار في دائرة األوقاف اإٍلسالمية رائد زغير صباح 

يوم أمس، أثناء قيامه بعمله في ساحات المسجد.
وش���دد عل���ى أن المس���جد األقص���ى هو مس���جد 
إسالمي ويهم كل العالم اإلسالمي، مؤكدا أن هذه 
االنتهاكات بحق المسجد خطيرة، معربًا عن شكره 
لحراس المس���جد األقصى المب���ارك على حرصهم 
وانتباهه���م الدائ���م ألي أمر من ش���أنه أن يمس 
إسالمية وقدس���ية المس���جد، ودورهم الكبير في 

حمايته والمصلين.
وشوهد أحد ضباط ش���رطة االحتالل اليوم يتجول 
في باحات المس���جد األقصى المب���ارك وهو يحمل 
بيده زجاجة خمر، في س���ابقة خطيرة تعكس مدى 
حالة استهتار االحتالل بالمكان المقدس "األقصى" 
وبمش���اعر المصلي���ن، في حين تص���دى له حراس 
المسجد وأجبروه على إخراج الزجاجة خارج المسجد.

وكان وزي���ر الزراعة في حكومة االحتالل أوري ارئيل 
وعشرات المستوطنين استباحوا يوم أمس المسجد 
األقص���ى، ونفذوا جوالت اس���تفزازية ومش���بوهة 
فيه، وس���ط محاوالت مكثفة ألداء طقوس وصلوات 

وشعائر تلمودية.

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة

رام الله / االستقالل:
طالب���ت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية )حم���اس( يوم أمس، الس���لطة 
الفلس���طينية باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياس���يين في 
سجونها، وخاصة أولئك المضربين عن الطعام، وتوجيه جهدها األمني 
في حماي���ة المواطنين وأمالكهم من العدوان اإلس���رائيلي اليومي في 

الضفة الغربية.
جاء ذل���ك في بيان صحف���ي للقيادي بحم���اس عبد الرحمن ش���ديد ، 
تعقيبا على اعتقال أجهزة أمن الس���لطة 11 مواطنا في الضفة الغربية 
بينه���م محررون وقيادات وطنية ومجتمعية ودعاة، وإعالن مجموعة من 

المعتقلين لديها اإلضراب المفتوح عن الطعام.
وقال ش���ديد في البيان إننا "ندين استمرار السلطة وأجهزتها األمنية 
في الضفة الغربية اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا على خلفية سياسية، 

معتبرين ذلك استهدافا للنسيج االجتماعي الفلسطيني".
واعتب���ر أن "ما أقدمت عليه الس���لطة من اعتقال جدي���د يعكس مدى 
انفصامه���ا عن الواقع في الضفة المحتلة التي تحتاج إلى وحدة الصف 
الفلسطيني، في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، في األقصى 
والخان األحم���ر، والقرارات األمريكية األخيرة بوقف دعم مستش���فيات 

القدس المحتلة".
ولفت شديد إلى أنه آن للسلطة أن تنسجم مع المطالب الوطنية بإغالق 
ملف االعتقال السياسي، والكف عن التعدي على المواطنين بحرمانهم 
من أبسط حقوقهم السياسية، وعمال بمقتضيات المصالحة الفلسطينية 

والوحدة الوطنية وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.

حماس تطالب السلطة باإلفراج فورا 
عن جميع المعتقلين السياسيين

لجان العمل الصحي: قرار تهجير 
الخان األحمر »جريمة حرب«

أوقاف القدس تستنكر إدخال

 ضباط إسرائيلي زجاجة خمر لألقصى

قوى رام الله تدعو للتضامن مع »الخان األحمر« رفضًا لتهجيره أكثر من 28 ألف مستوطن 
اقتحموا األقصى العام الماضي

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �لأق�شى      ) �أر�شيف (
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وأضاف����ت أن »المنظمة ل����م تتخذ خطوات 
للدفع م����ن أجل بدء محادثات مباش����رة مع 
إس����رائيل، بل إنها على عكس ذلك نددت 
بخطة س����ام أميركية حت����ى قبل أن تطلع 
الحكومة  م����ع  عليه����ا ورفضت االنخ����راط 
األميركي����ة فيم����ا يتعلق بجهود الس����ام 

وغيرها«.
وأردفت الخارجية األمريكية »لذلك ولعكس 
مخ����اوف الكونغ����رس رأت اإلدارة أنه يجب 
إغاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 

في واشنطن في هذه المرحلة«.
وأوضحت المتحدثة باس����م ال����وزارة هيذر 
ن����اورت أن »ه����ذا القرار يتطاب����ق أيًضا مع 
مخ����اوف اإلدارة والكونغرس من المحاوالت 
الفلس����طينية الرامي����ة إلى إج����راء تحقيق 
في إس����رائيل من قب����ل المحكمة الجنائية 

الدولية«.
وم����ن جهته����ا أدان����ت منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية قرار اإلدارة األمريكية إغاق 
مكتب المنظمة في واش����نطن ، معتبرًة أنه 

نفاق أمريكي وانحياز صارخ ل�«إسرائيل«.
وق����ال عضو اللجن����ة التنفيذي����ة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق 
اإلنس����ان والمجتمع المدن����ي في المنظمة 
أحمد التميمي ف����ي تصريح صحفي أمس 
االثني����ن: »إن هذا القرار ه����و نفاق أمريكي 
وانحياز صارخ لحكومة االحتال االسرائيلية 

اليمينية المتطرفة«.
ب����دوره، ق����ال القيادي في حماس حس����ام 
بدران ف����ي تغريدة:« قيام االدارة االمريكية 
بإغاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واش����نطن هو تأكيد على ان ما يسمى 
مسيرة التسوية والمفاوضات مع االحتال 

قد وصلت الى طريق مسدود«.
وأضاف بدران بأنه قد »جاء الوقت كي يجري 
الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة 
السابقة، وان يتوافقوا على آليات مواجهة 
االحت����ال ومقاومت����ه بمختلف األش����كال 

واالنواع«.

عمل متوقع 
وأكد عب����اس زكي عضو اللجن����ة المركزية 
لحرك����ة فتح أن ق����رار إغ����اق مكتب بعثة 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن 

لم يك����ن مفاجئًا، الفت����ا إل����ى أن الواليات 
المتحدة االمريكية الوجه اآلخر ل�«إسرائيل« 

وتحاول العمل جاهدة إلرضائها.   
وأوضح زكي ل�«االستقال« أن أمريكا أعطت 
القدس ل� »اس����رائيل«  وأوقفت الدعم عن » 
أونروا » وأيدت االس����تيطان وتحاول شطب 
قضي����ة الاجئين والقضية الفلس����طينية 
برمته����ا، الفتا أن ما فعلت����ه بأغاق مكتب 
المنظم����ة ش����يء طبيعي ين����درج في إطار 
قراراته����ا وخطواته����ا الداعم����ة لاحتال 

اإلسرائيلي. 
وبين أن الق����رار يندرج تحت إط����ار الحرب 
المفتوحة المعلنة ضد الشعب الفلسطيني، 
لتمرير »صفقة القرن« وإعطاء »إس����رائيل« 
الضوء األخضر لاس����تمرار في انتهاكاتها 
وجرائمها، مشددًا على أن االبتزاز األمريكي 
والضغ����ط عل����ى الس����لطة والمنظم����ة، لن 
يدفعها للتراجع ع����ن مواقفها، واالحتال 
اإلس����رائيلي وأمريكا لن ينجحا في تحقيق 

غاياتها. 
ولفت إلى أن الحديث عن تراجع المنظمة عن 
مواقفها يعنى الحكم على نفسها باإلعدام، 

منوها إلى أن المنظمة قطعت عاقاتها مع 
أمريكا منذ إعانها القدس عاصمة لاحتال 
اإلسرائيلي وس����تواصل اتخاذ خطوات ردا 

على قراراتها المنحازة ل�« إسرائيل«.
ورأى أن مكتب المنظمة في أمريكا بعد إدارة 
ترامب أصب����ح دون صاحيات ودون حماية 
دبلوماس����ية ، لذا فإن القرار ل����م يغير من 
الواقع ش����يئًا، الفتا الى أن المنظمة تعيش 
حاله تحٍد مستمرة إزاء القرارات والخطوات 

األمريكية الداعمة لاحتال اإلسرائيلي .

ال�سلطة مكتوفة االيدي 
المحلل السياس����ي والكاتب عبد الس����تار 
قاس����م أكد أن الق����رار األمريك����ي القاضي 
بإغاق مكت����ب منظمة التحرير، يعمل على 
تعرية القيادة الفلس����طينية التي أوهمت 
الش����عب الفلس����طيني على مدار سنوات 
طويل����ة أن الوالي����ات المتح����دة األمريكية 
وسيط ونزيه، الفتا إلى أن القرار يوضح عدم 
مصداقية القيادات الفلسطينية المتعاقبة 

التي تتمسك بأمريكا. 
وش����دد قاس����م ل�«االس����تقال« أن حقيقة 

أمريكا الجلية هي العداء والكراهية للعرب 
والفلسطينيين، مضيفا« أن قيادة السلطة 
والمس����ئولين جميعا أص����روا على تظليل 
الش����عب والكذب عليه من أجل مصالحهم 

الشخصية«.
وأشار إلى أن الس����لطة الفلسطينية ربطت 
نفسها بأمريكا، لذا فهي ال تستطيع الخروج 
من قيودها بس����هولة، وإذا حدث ذلك فإن 
أمريكا ستقضى عليها من خال »إسرائيل« 
أو بعض األش����خاص التابعي����ن لها داخل 

السلطة. 
وأوضح أن الق����رار األمريكي القاضي بإغاق 
مكتب منظم����ة التحرير، يؤك����د بما ال يدع 
مجال للش����ك، أنها تعتبر فلس����طين دولة 
قومية لليهود وليس للفلسطينيين شيء 

فيها، لذا فلها أن تصنع بها ما تشاء.
واس���تبعد المحلل أن تفعل السلطة شيء 
إزاء القرار األمريكي، إذ أن التاريخ ش���اهد 
على اتخ���اذ أمريكا العديد م���ن القرارات 
ضدها ولن تقم السلطة على خطوة مماثلة، 
مشددا على أن السلطة ضعيفة أمام أمريكا 

و«إسرائيل«.   

إغالق مكتب المنظمة بواشنطن.. خنق جديد للسلطة!
غزة / �سماح املبحوح:

قرار الواليات املتحدة االأمريكية اغالق مكتب 
منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن 

و�سل�سلة واالإجراءات االأخرى املتخذة �سد 
الفل�سطينيني يوؤكد موا�سلة دعمها الكامل 

لالحتالل االإ�سرائيلي، فهل يجرب هذا ال�سغط 
االأمريكي على الفل�سطينيني ال�سلطة للقبول 
باالإمالءات االمريكية؟ وهل متتلك ال�سلطة 
خيارات وبدائل ملواجهة موجة االإجراءات 

االمريكية ؟ واأعلنت الواليات املتحدة اأم�س اأنها 
قررت "وبعد مراجعة متاأنية" اأن البعثة العامة 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية يجب اأن تغلق 
اأبوابها. وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية 

يف بيان "لقد �سمحنا ملنظمة التحرير بالقيام 
بعمليات تدعم هدف التو�سل اإىل اتفاق �سالم 
دائم و�سامل بني الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني، 

وذلك منذ انتهاء االإعفاء ال�سابق يف ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2017".

غزة/ قاسم األغا: 
من المقرر أن تعقد القوى الوطنية الفلس���طينية بمدينة 
غزة نهاية األس���بوع الجاري، مؤتم���رًا وطنيًا جامعًا، تحت 
عنوان: "25 عامًا على أوس���لو الكارثة .. المقاومة خيارنا"، 
وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى ال� 25 إلبرام اتفاق "أوسلو"، 
بين االحتال "اإلسرائيلي" ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
في حديقة البيت األبيض األمريكي بواشنطن عام 1993.
وت���رى اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن عقده يأتي في ظل 
مرحلة غاية في الخطورة تتهّدد القضية الفلس���طينية، 
وأنه ال ب���ّد من التحّلل من تبعات "أوس���لو"، والتمس���ك 
بالوحدة الوطنية، ومقاومة االحتال؛ لمواجهة التحديات 

المختلفة.
وأوضح عضو اللجنة هاني الثوابتة أن المؤتمر سيس���لط 
الضوء على اتفاق "أوس���لو" وآثاره الكارثية على القضية 
والمش���روع الوطني من الجوانب السياسية واالقتصادية 

واألمنية، من خال كلمات عّدة، تمثل القوى السياس���ية، 
والقطاعات المختلفة لشعبنا.

وأش���ار الثوابتة ل�"االس���تقال" إلى أن الدع���وة للمؤتمر 
مفتوحة للجميع، وقد ُوجهت للفصائل والقوى السياسية 

الرافضة التفاق "أوسلو" بشكل أساسي.
وقال: "كل من يرفض ويناهض أوسلو من مكونات شعبنا 
هو جزء من هذا المؤتمر"، موضًحا أن الكلمات التي ستلقى 
خاله ستمثل الساحات التي يتواجد بها الفلسطيني في 
داخل وخارج فلس���طين )الق���دس واألراضي المحتلة عام 

1948، مناطق الشتات(.  
وأضاف: "يمكن أن ُيش���كل هذا المؤتمر أرضية لانطاق 
نحو فضح كل اآلثار المدمرة ألس���لو، والذهاب نحو البديل 
الصائب، المتمّثل بالوحدة الوطنية، والتمس���ك بمقاومة 
االحت���ال"، معتبًرا أنهما الخياران األساس���يان لتصويب 

طريق "التسوية".

ودع���ا الثوابتة – وهو قيادي بالجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين – السلطة الفلس���طينية إلى التحّلل من اتفاق 
"أوس���لو" والتزامات���ه كاّفة، "بعد أن أثبت هذا المش���روع 
فشله، باعتراف أصحابه، ولم يبق منه إاّل الوظيفة األمنية 

التي تلّبي مصلحة االحتال"، كما قال.  
وش���ّدد على أن فشل مشروع "أوس���لو" بعد ربع قرن )25 
عاًما(؛ يحّتم على الفلس���طينيين جميًعا الذهاب باتجاه 
مراجعة سياسية للمسار السياسي، بما يضمن االلتفاف 
نحو استراتيجية وطنية كفاحية واحدة، تعيد الصراع إلى 

جوهره مع االحتال "اإلسرائيلي". 
وتطالب الفصائل الفلسطينية بما فيها المنضوية تحت 
منظمة التحرير الفلس���طينية إلى إلغاء اتفاق "أوس���لو"، 
الذي تنّصلت "إسرائيل" من التزاماته، والعمل على إعادة 
بناء وإصاح منظمة التحرير الفلس���طينية على أس���س 

وطنية، بعيدة عن هذا االتفاق.

غزة: مؤتمر وطني للفصائل الخميس بالذكرى الـ 25 لتوقيعه
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وأضاف����ت أن »المنظمة ل����م تتخذ خطوات 
للدفع م����ن أجل بدء محادثات مباش����رة مع 
إس����رائيل، بل إنها على عكس ذلك نددت 
بخطة س����ام أميركية حت����ى قبل أن تطلع 
الحكومة  م����ع  عليه����ا ورفضت االنخ����راط 
األميركي����ة فيم����ا يتعلق بجهود الس����ام 

وغيرها«.
وأردفت الخارجية األمريكية »لذلك ولعكس 
مخ����اوف الكونغ����رس رأت اإلدارة أنه يجب 
إغاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 

في واشنطن في هذه المرحلة«.
وأوضحت المتحدثة باس����م ال����وزارة هيذر 
ن����اورت أن »ه����ذا القرار يتطاب����ق أيًضا مع 
مخ����اوف اإلدارة والكونغرس من المحاوالت 
الفلس����طينية الرامي����ة إلى إج����راء تحقيق 
في إس����رائيل من قب����ل المحكمة الجنائية 

الدولية«.
وم����ن جهته����ا أدان����ت منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية قرار اإلدارة األمريكية إغاق 
مكتب المنظمة في واش����نطن ، معتبرًة أنه 

نفاق أمريكي وانحياز صارخ ل�«إسرائيل«.
وق����ال عضو اللجن����ة التنفيذي����ة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق 
اإلنس����ان والمجتمع المدن����ي في المنظمة 
أحمد التميمي ف����ي تصريح صحفي أمس 
االثني����ن: »إن هذا القرار ه����و نفاق أمريكي 
وانحياز صارخ لحكومة االحتال االسرائيلية 

اليمينية المتطرفة«.
ب����دوره، ق����ال القيادي في حماس حس����ام 
بدران ف����ي تغريدة:« قيام االدارة االمريكية 
بإغاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واش����نطن هو تأكيد على ان ما يسمى 
مسيرة التسوية والمفاوضات مع االحتال 

قد وصلت الى طريق مسدود«.
وأضاف بدران بأنه قد »جاء الوقت كي يجري 
الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة 
السابقة، وان يتوافقوا على آليات مواجهة 
االحت����ال ومقاومت����ه بمختلف األش����كال 

واالنواع«.

عمل متوقع 
وأكد عب����اس زكي عضو اللجن����ة المركزية 
لحرك����ة فتح أن ق����رار إغ����اق مكتب بعثة 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن 

لم يك����ن مفاجئًا، الفت����ا إل����ى أن الواليات 
المتحدة االمريكية الوجه اآلخر ل�«إسرائيل« 

وتحاول العمل جاهدة إلرضائها.   
وأوضح زكي ل�«االستقال« أن أمريكا أعطت 
القدس ل� »اس����رائيل«  وأوقفت الدعم عن » 
أونروا » وأيدت االس����تيطان وتحاول شطب 
قضي����ة الاجئين والقضية الفلس����طينية 
برمته����ا، الفتا أن ما فعلت����ه بأغاق مكتب 
المنظم����ة ش����يء طبيعي ين����درج في إطار 
قراراته����ا وخطواته����ا الداعم����ة لاحتال 

اإلسرائيلي. 
وبين أن الق����رار يندرج تحت إط����ار الحرب 
المفتوحة المعلنة ضد الشعب الفلسطيني، 
لتمرير »صفقة القرن« وإعطاء »إس����رائيل« 
الضوء األخضر لاس����تمرار في انتهاكاتها 
وجرائمها، مشددًا على أن االبتزاز األمريكي 
والضغ����ط عل����ى الس����لطة والمنظم����ة، لن 
يدفعها للتراجع ع����ن مواقفها، واالحتال 
اإلس����رائيلي وأمريكا لن ينجحا في تحقيق 

غاياتها. 
ولفت إلى أن الحديث عن تراجع المنظمة عن 
مواقفها يعنى الحكم على نفسها باإلعدام، 

منوها إلى أن المنظمة قطعت عاقاتها مع 
أمريكا منذ إعانها القدس عاصمة لاحتال 
اإلسرائيلي وس����تواصل اتخاذ خطوات ردا 

على قراراتها المنحازة ل�« إسرائيل«.
ورأى أن مكتب المنظمة في أمريكا بعد إدارة 
ترامب أصب����ح دون صاحيات ودون حماية 
دبلوماس����ية ، لذا فإن القرار ل����م يغير من 
الواقع ش����يئًا، الفتا الى أن المنظمة تعيش 
حاله تحٍد مستمرة إزاء القرارات والخطوات 

األمريكية الداعمة لاحتال اإلسرائيلي .

ال�سلطة مكتوفة االيدي 
المحلل السياس����ي والكاتب عبد الس����تار 
قاس����م أكد أن الق����رار األمريك����ي القاضي 
بإغاق مكت����ب منظمة التحرير، يعمل على 
تعرية القيادة الفلس����طينية التي أوهمت 
الش����عب الفلس����طيني على مدار سنوات 
طويل����ة أن الوالي����ات المتح����دة األمريكية 
وسيط ونزيه، الفتا إلى أن القرار يوضح عدم 
مصداقية القيادات الفلسطينية المتعاقبة 

التي تتمسك بأمريكا. 
وش����دد قاس����م ل�«االس����تقال« أن حقيقة 

أمريكا الجلية هي العداء والكراهية للعرب 
والفلسطينيين، مضيفا« أن قيادة السلطة 
والمس����ئولين جميعا أص����روا على تظليل 
الش����عب والكذب عليه من أجل مصالحهم 

الشخصية«.
وأشار إلى أن الس����لطة الفلسطينية ربطت 
نفسها بأمريكا، لذا فهي ال تستطيع الخروج 
من قيودها بس����هولة، وإذا حدث ذلك فإن 
أمريكا ستقضى عليها من خال »إسرائيل« 
أو بعض األش����خاص التابعي����ن لها داخل 

السلطة. 
وأوضح أن الق����رار األمريكي القاضي بإغاق 
مكتب منظم����ة التحرير، يؤك����د بما ال يدع 
مجال للش����ك، أنها تعتبر فلس����طين دولة 
قومية لليهود وليس للفلسطينيين شيء 

فيها، لذا فلها أن تصنع بها ما تشاء.
واس���تبعد المحلل أن تفعل السلطة شيء 
إزاء القرار األمريكي، إذ أن التاريخ ش���اهد 
على اتخ���اذ أمريكا العديد م���ن القرارات 
ضدها ولن تقم السلطة على خطوة مماثلة، 
مشددا على أن السلطة ضعيفة أمام أمريكا 

و«إسرائيل«.   

إغالق مكتب المنظمة بواشنطن.. خنق جديد للسلطة!
غزة / �سماح املبحوح:

قرار الواليات املتحدة االأمريكية اغالق مكتب 
منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن 

و�سل�سلة واالإجراءات االأخرى املتخذة �سد 
الفل�سطينيني يوؤكد موا�سلة دعمها الكامل 

لالحتالل االإ�سرائيلي، فهل يجرب هذا ال�سغط 
االأمريكي على الفل�سطينيني ال�سلطة للقبول 
باالإمالءات االمريكية؟ وهل متتلك ال�سلطة 
خيارات وبدائل ملواجهة موجة االإجراءات 

االمريكية ؟ واأعلنت الواليات املتحدة اأم�س اأنها 
قررت "وبعد مراجعة متاأنية" اأن البعثة العامة 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية يجب اأن تغلق 
اأبوابها. وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية 

يف بيان "لقد �سمحنا ملنظمة التحرير بالقيام 
بعمليات تدعم هدف التو�سل اإىل اتفاق �سالم 
دائم و�سامل بني الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني، 

وذلك منذ انتهاء االإعفاء ال�سابق يف ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2017".

غزة/ قاسم األغا: 
من المقرر أن تعقد القوى الوطنية الفلس���طينية بمدينة 
غزة نهاية األس���بوع الجاري، مؤتم���رًا وطنيًا جامعًا، تحت 
عنوان: "25 عامًا على أوس���لو الكارثة .. المقاومة خيارنا"، 
وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى ال� 25 إلبرام اتفاق "أوسلو"، 
بين االحتال "اإلسرائيلي" ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
في حديقة البيت األبيض األمريكي بواشنطن عام 1993.
وت���رى اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن عقده يأتي في ظل 
مرحلة غاية في الخطورة تتهّدد القضية الفلس���طينية، 
وأنه ال ب���ّد من التحّلل من تبعات "أوس���لو"، والتمس���ك 
بالوحدة الوطنية، ومقاومة االحتال؛ لمواجهة التحديات 

المختلفة.
وأوضح عضو اللجنة هاني الثوابتة أن المؤتمر سيس���لط 
الضوء على اتفاق "أوس���لو" وآثاره الكارثية على القضية 
والمش���روع الوطني من الجوانب السياسية واالقتصادية 

واألمنية، من خال كلمات عّدة، تمثل القوى السياس���ية، 
والقطاعات المختلفة لشعبنا.

وأش���ار الثوابتة ل�"االس���تقال" إلى أن الدع���وة للمؤتمر 
مفتوحة للجميع، وقد ُوجهت للفصائل والقوى السياسية 

الرافضة التفاق "أوسلو" بشكل أساسي.
وقال: "كل من يرفض ويناهض أوسلو من مكونات شعبنا 
هو جزء من هذا المؤتمر"، موضًحا أن الكلمات التي ستلقى 
خاله ستمثل الساحات التي يتواجد بها الفلسطيني في 
داخل وخارج فلس���طين )الق���دس واألراضي المحتلة عام 

1948، مناطق الشتات(.  
وأضاف: "يمكن أن ُيش���كل هذا المؤتمر أرضية لانطاق 
نحو فضح كل اآلثار المدمرة ألس���لو، والذهاب نحو البديل 
الصائب، المتمّثل بالوحدة الوطنية، والتمس���ك بمقاومة 
االحت���ال"، معتبًرا أنهما الخياران األساس���يان لتصويب 

طريق "التسوية".

ودع���ا الثوابتة – وهو قيادي بالجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين – السلطة الفلس���طينية إلى التحّلل من اتفاق 
"أوس���لو" والتزامات���ه كاّفة، "بعد أن أثبت هذا المش���روع 
فشله، باعتراف أصحابه، ولم يبق منه إاّل الوظيفة األمنية 

التي تلّبي مصلحة االحتال"، كما قال.  
وش���ّدد على أن فشل مشروع "أوس���لو" بعد ربع قرن )25 
عاًما(؛ يحّتم على الفلس���طينيين جميًعا الذهاب باتجاه 
مراجعة سياسية للمسار السياسي، بما يضمن االلتفاف 
نحو استراتيجية وطنية كفاحية واحدة، تعيد الصراع إلى 

جوهره مع االحتال "اإلسرائيلي". 
وتطالب الفصائل الفلسطينية بما فيها المنضوية تحت 
منظمة التحرير الفلس���طينية إلى إلغاء اتفاق "أوس���لو"، 
الذي تنّصلت "إسرائيل" من التزاماته، والعمل على إعادة 
بناء وإصاح منظمة التحرير الفلس���طينية على أس���س 

وطنية، بعيدة عن هذا االتفاق.

غزة: مؤتمر وطني للفصائل الخميس بالذكرى الـ 25 لتوقيعه
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سمال غزة  ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ حضور
  صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة 

شمال غزة الشرعية
إلى المنفذ ضده / محمود خالد حسن شاهين من نعليا وسكان مشروع بيت الهيا 
س���ابقا ومجهول محل االقام���ة االن في مصر يقتضي حض���ورك لمراجعة دائرة 
التنفيذ  لدى محكمة شمال غزة الش���رعية وذلك بخصوص دفع نفقة ولد بمبلغ 
وق���دره 22 دينارًا أردنيًا ش���هريًا باإلضافة الى مترصد نفق���ة ولد مبلغ وقدره 40   
دينارًا  اردنيًا ودفع نقة زوجة بمبلغ وقدره 50ينارًا اردنيًا شهريًا باإلضافة مترصد 
نفق���ة زوجة بمبلغ وقدره 91 دين���ار اردني ومبلغ وقدره 300 ش���يكل مصاريف 
قانوني���ة تدفع لمرة واحدة في القضية التنفيذية رقم 2018/176 المقامة عليك 
من قبل طالبة التنفيذ/ حنين جميل علي حمودة من بيت الهيا وسكانها بواسطة 
وكيلتها المحامية الش���رعية س���رية ابو عمرو بخصوص تنفيذ حكم نفقة زوجة 
ونفق���ة ولد وإن لم تحضر خالل المدة القانونية يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 3/9/2018

  قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
ال�سيخ زكريا رم�سان الندمي

   دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

    حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
 التاريخ: 28/8/2018
الرقم: 2015/8888

إعالن بيع بالمزاد العلني في 
القضية رقم8888 / 2015

نعلن للعم���وم انه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة بداية 
غزة الحواصل المملوكة  للمنف���ذ ضده الثاني / وحجازي مصطفى عبد 
الحمامي وعددها2 والواقعة اس���فل العمارة الكائنة في القسيمة رقم 
2 من القطع���ة 684 )ارض الصايغ( تل الهوا – ش رقم 8 بجوار محطة 
الدحدوح والبالغ مس���احتها 20م2 تقريبا بواجه���ة غربية وعلى ثالثة 

شوارع كل شارع عرضه 8م .
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع 10%من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة واالنتقال 
علي نفقة المشتري علما بان المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من 

يوم الثالثاء 2/10/2018.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

وأعلن���ت اإلدارة األميركي���ة، ف���ي 31 
أغس���طس الماضي، بش���كل رس���مي 
قطعه���ا تموي���ل "أون���روا" بالكام���ل. 
وقالت المتحدثة باس���م وزارة الخارجية 
األميركي���ة، هيذر ن���اورت، إن الواليات 
المتح���دة لن تس���اهم بع���د اآلن في 
دع���م وكال���ة األم���م المتح���دة إلغاثة 
الفلسطينيين في  الالجئين  وتشغيل 
الشرق األوس���ط. وأضافت هيذر ناورت 
للصحفيين: "نظرت اإلدارة بعناية في 
األم���ر وقررت أن الوالي���ات المتحدة لن 

تقدم مساهمات إضافية لألونروا".
وتعه���دت اإلدارة األمريكية بدفع 60 
مليون دوالر للوكال���ة في يناير/ كانون 
الثاني لكنها حجب���ت 65 مليونا أخرى 
وقالت  للتموي���ل.  مراجع���ة  بانتظ���ار 
المص���ادر إن ه���ذا الج���زء المحج���وب 

سيلغى اآلن، بحسب وكالة سبوتنيك.

دعم اأف�سل
ويؤك���د عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية ورئي���س دائ���رة 
ش���ؤون الالجئي���ن د. أحمد أب���و هولي، أن 
الفلسطينيين ينتظرون من العرب بشكل 
مس���تمر تقديم دعم أفضل للحفاظ على 
القضي���ة الفلس���طينية وحف���ظ حق���وق 

الفلسطينيين وحماية ثوابتهم.
وقال أب���و هولي ل�"االس���تقالل": "القضية 
الفلس���طينية تتعرض لهجم���ة أمريكية 
وثوابتهم،  تس���تهدف حقوقهم  شرسة 
وته���دف لتصفي���ة قضيته���م، ويت���م 
استغالل كل ذلك في حملة ابتزاز منظمة 
من قبل الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب 

ضد القيادة الفلسطينية".
الس���لطة  يس���اوم  ترام���ب  أن  وأوض���ح 
الفلسطينية على الحقوق الفلسطينية من 
أجل االستمرار بتقديم المال لوكالة "اونروا"، 

رغم أن هذه الوكالة ليست فلسطينية إنما 
أممية وأسس���تها األمم المتحدة من أجل 

دعم حقوق الالجئين الفلسطينيين.
ودعا أبو هول���ي العرب إلحباط المس���عى 
األمريكي، وتوفير ش���بكة أمان مالي لوكالة 
األونروا، لضمان عملها واس���تمرار تقديم 
الخدمات لالجئين، وعدم تكرار وقوعها في 

األزمات مستقبال.
كما طالب العرب بأن يك���ون لهم دور بارز 
ومهم إلنجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد 
في نيويورك نهاية الش���هر المقبل، على 
هامش اجتم���اع الجمعية العمومية لألمم 
المتحدة برعاية المملكة األردنية الهاشمية 
والس���ويد واالتحاد األوربي واليابان وتركيا، 
لدعم وكالة األونروا، ولتحشيد الدعم المالي 

والسياسي لها.
كما دعا أبو هولي العرب لاللتزام بما تعهدوا 
به من تقديم مساهمة عربية قيمتها 8.7 

% من موازنة وكال���ة الغوث، وحثهم على 
تقديم تمويل إضافي يمّكن وكالة الغوث 
من تغطية عجزها المالي الذي يضمن لها 
االس���تمرار في عملها وخدماتها المقدمة 

لالجئين الفلسطينيين.

تاأثري �سعيف
ويرى المحلل السياس���ي ولي���د المدلل، أن 
اجتماع وزراء الخارجية العرب لن يستطيع 
إحداث تغيير بارز ف���ي األزمة التي تواجه 
"األونروا" رغم الموارد المالية الضخمة التي 

يمتلكها العرب.
وق���ال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "العرب لن 
يس���تطيعوا إح���داث تغيي���ر بارز وس���د 
العجز المالي في األونروا لعدة أس���باب، أن 
بعض الدول العربية تش���ترك في الفهم 
اإلس���رائيلي األمريكي بضرورة إنهاء عمل 
األونروا، فيم���ا دول أخرى تضخ أموالها في 

تأجيج صراعات عربية، كم���ا أن دوال أخرى 
غي���ر معنية أو مهتمة بحل أزمة األونروا وال 

تعد ضمن أولوياتها".
وأوض���ح أن ال���دول العربي���ة ال تلت���زم بما 
تتعهد به من أموال، كما جرى مع تعهدات 
سابقة لدعم السلطة الفلسطينية بتشكيل 
ش���بكة أمان لها من االبتزازات اإلسرائيلية 
واألمريكية، فضاًل عن إخاللها بتعهداتها 

إزاء وعود إعادة إعمار غزة.
ولفت المدل���ل النظر إل���ى أن "اونروا" هي 
من مس���ؤولية األمم المتحدة التي أنشئها 
والتي يجب أن تمارس دورها بس���د العجز 
المالي للوكالة الدولية، وتوفيره بأي شكل 
كان، لضم���ان تقديم الخدم���ات لالجئين 
الفلس���طينيين الذين عاش���وا معاناتهم 
التاريخية بناء عل���ى قرارات األمم المتحدة 
نفسها التي منحت نفسها الحق بتقسيم 

فلسطين.

هــل يستطيــع العــرب حــل أزمــة »أونــروا«؟!
غزة/ حممود عمر:

ياأمل الفل�سطينيون اأن تويل الدول العربية دورًا مهمًا 
وبارزًا ل�سد العجز يف ميزانية وكالة غوث وت�سغيل 

الالجئني الفل�سطينيني »اأونروا« التي تواجه خمططًا 
اأمريكيا بت�سفيتها واإنهاء حق عودة الالجئني، ولكن ثمة 

خماوف من اأن تكون التعهدات العربية بدعم هذه الوكالة 
الدولية �سبيهة بالتعهدات ال�سابقة التي قدمتها لدعم 
ميزانية ال�سلطة الفل�سطينية واإعادة اإعمار غزة والتي 
مل تلتزم الدول العربية ب�سداد جزء كبري منها. وعقد 

وزراء اخلارجية العرب اجتماعًا يف جامعة الدول العربية 
يف القاهرة اأم�س، لبحث مواجهة القرار الأمريكي بقطع 

امل�ساهمات املالية لوكالة الغوث »اأونروا« واإيجاد �سبل دعم 
الوكالة ل�سمان ا�ستمرار تقدمي خدماتها لالجئني.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واإلسالمية ولجنة المتابعة للجماهير 
الفلسطينية في الداخل الفلس����طيني المحتل عام 1948 
أبناء ش����عبنا داخ����ل الوطن وخارجه ف����ي مخيمات ومناطق 
اللج����وء والش����تات إلى اإلضراب الش����امل والقيام بش����تى 
النشاطات الشعبية في يوم األول من تشرين األول المقبل؛ 
تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله إلسقاط قانون القومية الذي 
يمثل التجس����يد الحي لما يس����مى بصفقة القرن الهادفة 

لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها.
وقال���ت القوى ف���ي بيانه���ا لها أم���س: إن »ه���ذا القانون 
العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الش���عب 
الفلس���طيني وحقوقه في العودة وتقري���ر المصير والدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله 
الش���رعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية 
والمدنية في الجلي���ل والمثلث والنقب والس���احل، يفضح 
حقيقة المش���روع الصهيوني االس���تعماري االس���تيطاني 

الهادف إلقامة ما يس���مى ب�«إس���رائيل الكب���رى« بين البحر 
والنهر على حس���اب األرض واإلنس���ان والمقدس���ات وعبر 
اقتالع وطرد س���كانها األصليي���ن«. وأهاب���ت بهيئة األمم 
المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية 
واإلقليمية ومنظمات حقوق اإلنسان، أن تتحمل مسؤوليتها 
في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ 
القانون للدولي واإلنساني وشرعة حقوق اإلنسان، وفي وضع 

االحتالل وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب.

دعوة إلضراب وطني موحد بالداخل والشتات في األول من الشهر القادم

إعـــــالن عطــــاء توريد
 قرطاسية للمدارس

يق���وم االتحاد العام للمراكز الثقافية بتنفيذ مش���روع " تعزيز 
مه���ارات المعلمي���ن في تطبي���ق التعلم النش���ط والمهارات 
الحياتية" بتمويل من منظمة األمم المتحدة للطفولة واألمومة 
–UNICEF- وبالش���راكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والذي 
يهدف إلى تدريب المدرسين في قطاع غزة على آليات التعلم 
النشط ووسائل التعليم العالجي ، لتمكينهم من أخذ دورهم 

الفعال في العمل التربوي.
ل���ذا يرغب اإلتح���اد في ط���رح عطاء توريد قرطاس���ية 
للمدارس وذلك حسب الشروط والمواصفات التي يمكن 
الحصول عليها من مقر اإلتحاد العام للمراكز الثقافية 
خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة حتى 

الثالثة. 

�سروط عامة: 
• اإلتحاد غير ملزم بأقل األسعار.

• يمكن للشركات والمطابع من قطاع غزة التقدم للعطاء.  
• يمكن للس���ادة الراغبين في التقدم لهذا العطاء الحصول على نسخة 
من الوثائق من مقر االتحاد مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )200( مائتان 

شيكل.
• آخر موعد لتس���ليم العطاءات إلى االتحاد الس���اعة الثانية عشر ظهرا  

يوم الخميس الموافق 20/ سبتمبر/2018. 
• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 

• لالستفس���ار عن العطاء عليكم االتص���ال باالتحاد العام خالل مواعيد 
الدوام الرسمي لإلتحاد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

• للمراجعة/ االتحاد العام للمراكز الثقافية – غزة, شارع الرشيد - بالقرب 
من ميناء غزة, بناية البيطار - الطابق األول.

هاتف: 2835883        فاكس :2860874          جوال: 0598877792
E-mail: info@guccpal.org                
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )745/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
كمال عثمان احمد خضير من سكان غزة هوية رقم 901836445 بصفته 

وكيال عن: عثمان عبد الرحمن عثمان خضير 
بموجب وكالة رقم: 391448004 / 2018 الصادرة عن السعودية 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 724 قسيمة 604 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

9/ 9/ 2018م

  م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

     دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة ..املوقرة 
في القضية رقم 1009/ 2018
في الطلب رقم 214/ 2018

المستدعون :

1- هبة جودة يونس النحال )العاجز بعد الزواج(- من غزة النصر- هوية رقم )801958885(

2- نبيل جودة يوسف النحال - مقيم حاليا باالمارات العربية المتحدة- هوية رقم )961532744(

3- سامر جودة يوسف النحال - مقيم حاليا باالمارات العربية المتحدة- هوية رقم )901638789(

وكيلتهما السيدة: هبة جودة النحال)العاجز بعد الزواج( بموجب وكالة خاصة صادرة عن قنصلية 

دولة فلسطين في دبي بدولة االمارات العربية المتحدة تحمل رقم )8634(.

وكالؤهم جميعا المحامون بالمركز الفلس���طيني للديمقراطية و حل النزاع : أنور عزام و يونس الطهراوي و 

أحمد المغربي و أية المغربي و كفاح البريم.

المستدعى ضده: اشرف جودة يوسف النحال - من سكان النصر غزة سابقا )مجهول محل االقامة حاليًا خارج البالد( 

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

قيمة الدعوى: )120.000 دينار أردني ( مائة عشرون ألف دينار أردني

إلى المستدعى ضده: أشرف جودة يونس النحال- من سكان غزة النصر سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا 

خارج البالد( بما ان المستدعين المذكورين قد تقدموا لدى محكمة الصلح بغزة في القضية المرقومة 

أعاله استنادًا إلى ما يدعوه في الئحة دعواهم ونظراً ألنكم مجهولين محل اإلقامة وحسب اختصاص 

محكمةالصلح بغزة  في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية و 

التجارية رقم ) 20 لسنة 2001( و بناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2140/ 2018  

السماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.

لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق )2018/10/22( الساعة التاسعة صباحا 

كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر و ليكن معلوما لديك 

انك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا.

 ))مع االحترام((             حرر في 2018/9/10  

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

رام الله/ االستقالل:
يستمر أسرى محررون قطعت السلطة الفلسطينية 
رواتبهم في اإلض���راب المفتوح عن الطعام لليوم 
الثاني على التوالي، واالعتصام أمام وزارة ش���ؤون 
األس���رى بمدينة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وقال الناط���ق باس���م المحررين عبد اله���ادي أبو 
خلف، "إنهم مستمرون في اعتصامهم وإضرابهم 
المفتوح عن الطع���ام"، الفًتا إلى أن أربعة أس���رى 
دخلوا أمس اإلضراب، وس���يتبعهم جميع األسرى 

وعددهم 35 ُمحرًرا.
وأض���اف "أبو خل���ف" أن المحرر محم���د كايد إمام 
يعاني من ارتفاع ضغط الدم والس���كري وأمراض 
أخ���رى، األمر الذي اس���تدعى حض���ور طاقم طبي 
لإلشراف على صحته، مشيًرا إلى أن وضعه الصحي 
سيزداد س���وءًا في حال االستمرار في اإلضراب عن 

الطعام.
وبحس���ب أبو خلف، ف���إن وزارة األس���رى أبلغتهم 
برفع كتاب للرئي���س من أجل البت في قضيتهم، 

وُيحتمل الرد عليه خالل 24 ساعة.
أم���ا الُمحرر المضرب ع���ن الطعام ع���الء الريماوي 
فأعرب عن أسفه لما يتعرض له األسرى من "إهانة 
وحرمان علي يد السلطة"، موضحًا أنهم "وفي سبيل 
إيقاف هذه المهزلة ناموا الليلة في الشارع"، مؤكًدا 

مواصلتهم المطالبة بحقوقهم كأسرى محررين.

وقال إن ق���وات األمن حاولت إعاق���ة اعتصامهم، 
وطالبتهم أكثر من مرة بمغادرة المكان، أو تغييره 
إال أنهم رفضوا التنازل عن حقهم في التعبير عن 
موقفهم الرافض لعقوبات السلطة، وإصرارهم على 

إعادة حقهم المقطوع.

وندد األس���رى المقطوعة رواتبهم في بيان شديد 
اللهجة، بعقوبات السلطة، والتي طالت رواتب 35 

أسيًرا، بحجة مخالفتهم السياسية لنهج السلطة.
وأكد البيان، أن األسرى بصدد تصعيد احتجاجهم 
ضد عقوب���ات الس���لطة، باإلض���راب المفتوح عن 

الطع���ام، واالمتناع عن تناول األدوي���ة والماء، إلى 
حين تراجع الس���لطة عن عقوباته���ا بإعادة صرف 

الرواتب المقطوعة لألسرى.
وشدد األسرى على مضيهم في اإلضراب المفتوح 
حتى تحقيق مطالبهم، والتي تمثلت بإعادة صرف 
رواتبهم وفق النظام على قاعدة االعتماد الوظيفي 
بُسّلمه القانوني ومستحقاتهم بأثر رجعي، وصرف 
مستحقاتهم المتراكمة طوال فترة 11 عاًما، ووقف 
الظلم الممارس عليهم من خالل منع توظيفهم في 

الوظيفة العامة بحجج التصنيف السياسي.
وأك���د البي���ان أن "األس���رى تعرضوا لالبت���زاز في 
رواتبه���م من أجل انتزاع موقف سياس���ي لصالح 
الس���لطة، لكنهم رفضوا االصطفاف ألي جهة في 
االنقسام الفلسطيني، كما تمت مطالبتهم بالعمل 
كمندوبي���ن لألجه���زة األمنية، ما قوب���ل بالرفض 

منهم".
واستهجن األسرى اضطرارهم لخوض إضراب مفتوح 
عن الطعام في وجه الس���لطة، وللمطالبة بحقوقهم 
وقوت أبنائهم، معتبرين ذلك "وصمة عار على كل من 

اتخذ هذه العقوبات بحقهم ظلًما وعدواًنا".
واعتبر البيان عدم اس���تجابة الس���لطة لمطالبهم 
نكراًن���ا منه���ا لمقاومة الش���عب الفلس���طيني، 
ومحاكمة لنضاله على مدار سنوات االحتالل، إذ إن 
فيهم أسرى أمضوا أكثر من 20 عاًما داخل السجون 

اإلسرائيلية.

محررون ُيواصلون إضرابهم احتجاجًا على قطع رواتبهم

اأ�سرى حمررون ينظمون وقفة على دوار ال�ساعة و�سط رام اهلل رف�سًا ل�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية بقطع رواتبهم

غزة/ االستقالل:
اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات، سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي وإدارة سجونها بالسعي 
المباشر لتجهيل األس���رى وقتلهم ثقافيًا عبر 
سياس���ة مصادرة الكتب من غرفهم والمكتبات 

العامة بالسجون تحديدًا سجن هداريم.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في 
بيان تلقت االس���تقالل نس���خة منه، إن الحياة 
الثقافية لألس���رى الفلسطينيين داخل سجون 
االحتالل تعتبر من أهم معالم الحياة االعتقالية 
الت���ي صاغتها الحركة األس���يرة منذ نش���أتها 

وقدمت من أجلها الشهداء والجرحى.
وش���دد عل���ى أن الحركة األس���يرة اس���تطاعت 
أن تثب���ت ه���ذه الدعائم بالتضحي���ات والجوع 
واإلضرابات عن الطعام، بينما يس���عى االحتالل 
بكل قوة بإجراءاته التعس���فية إلعادة األس���رى 

للوراء عشرات السنين.
وأوضح أن ادارة سجون االحتالل وبشكل مفاجئ 
أقدم���ت في بداي���ة العام الج���اري على اقتحام 
قسم 3 في سجن هداريم ومصادرة ثالثة آالف 
كتاب من مكتبة السجن، والتي استطاع األسرى 
تجميعه���ا عبر عش���رات الس���نين، إضافة إلى 
الدفاتر الخاصة باألسرى، بحجة أن إدارة السجن 

لم تصدر إذنا خاصًا بالدراسة والتعليم، رغم أنها 
وصلت السجن بعلم اإلدارة وموافقتها وحسب 
قوانين إدارة الس���جون إما ع���ن طريق الصليب 

األحمر وإما عن طريق الزيارات. 
وذك���ر األش���قر أن إدارة س���جن هداريم عادت 
قبل عدة أيام واقتحمت أقس���ام وغرف األسرى، 
وص���ادرت )1800( كتاب، جميعها كتب علمية 
وثقافة عامة ال عالقة لها بالجوانب السياس���ية 
أو العسكرية التي يزعم االحتالل أنها ممنوعة .

وأش���ار إلى أن االحت���الل أغاظه قدرة األس���رى 
في التغل���ب على كل الصعوب���ات والمعيقات 
واس���تطاعوا أن يحولوا الس���جون إل���ى مدارس 
ومعاهد حقيقية؛ لتخريج الك���وادر والكفاءات 
وحملة الش���هادات العلمية واستغالل سنوات 
الس���جن الت���ي أراده���ا االحتالل قت���اًل لإلرادة 
والمعنويات في تطوير انفس���هم واكتس���اب 

الخبرات والمهارات والشهادات العليا .  
وبّين أن  األس���رى واجهوا سياس���ة تجهيلهم 
الفكري���ة  انتماءاته���م  وزعزع���ة  وإفراغه���م 
والثقافي���ة والعم���ل عل���ى إحباطه���م وكذلك 
حاجتهم إلى شغل فترات االعتقال واالستفادة 
من الوقت بالمطالعة داخل الس���جون، خاصة مع 
توفر المئات من الكتب المختلفة والمتنوعة في 

غالبية السجون.
وش���دد على أن الحركة األسيرة شجعت القراءة 
الذاتي���ة لألس���رى، فخصص���ت ف���ي كثير من 
السجون س���اعات معينة يومية للقراءة الذاتية 
وصار الكتاب في حياة المعتقل الفلس���طيني 
زادًا ثقافي���ًا يوميًا وأصبح م���ن المألوف ان ترى 

االسير يالزمه الكتاب في معظم أوقاته.
وأوضح أن المئات من األسرى استطاعوا االلتحاق 
بالجامع���ات والتخ���رج منه���ا والحص���ول على 
ش���هادات عليا بطرق مختلفة منها ما يعلمها 
االحتالل وكثي���را ما يجهله���ا، والحصول على 
دورات تدريبية في شتى العلوم،  لذلك يحارب 
االحتالل الجانب التعليمي والثقافي لألس���رى 
بحرمانه���م من االلتحاق  بالجامعات والتضييق 
عليهم بمصادرة الكتب والمواد التعليمية، وفق 
المركز . واعتبر  إج���راءات االحتالل في مصادرة 
الكت���ب والدراس���ات مخالفة صريح���ة لمبادئ 
القانون اإلنس���اني، وتتناقض مع الحق الشرعي 
والقانوني لألسرى بالقراءة والمطالعة والثقافة،.

وطالب المؤسس����ات الدولية التدخل لوقف تغول 
االحتالل على حقوق األس����رى المش����روعة وإعادة 
الكتب التي تمت مصادرتها من سجن هداريم في 

دفعتين والتي بلغ عددها نحو 5 أالف كتاب .

مركز حقوقي: االحتالل يسعى لتجهيل األسرى بمصادرة الكتب

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني، إن إدارة معتقل "هش���ارون" االحتاللي أعادت 

تشغيل كاميرا المراقبة المثبتة في ساحة "الفورة".
ونقل النادي في بيان صحفي يوم أمس، عن األسيرات خالل زيارة محاميه لهن، 
أنه كان قد تّم تغطية الكاميرا قبل عّدة س���نوات بعد احتجاج األس���يرات في 
حينه، إاّل أن اإلدارة عاودت تش���غيلها بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات األسرى" 
التي شّكلها الوزير اإلس���رائيلي جلعاد أردان، وكانت أولى إجراءاتها االستيالء 

على آالف الكتب.
وأشارت األسيرات، إلى أنهن قمن بإغالق القسم احتجاجًا على تشغيل كاميرا 
المراقبة، ولن يخرجن إلى س���احة "الفورة"، التي تعد النافذة الوحيدة للشمس 

والهواء، إلى أن يتم تغطية الكاميرا مجددًا.
يذكر أن 32 أس���يرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى 20 أخريات في 

معتقل "الدامون".

إدارة »هشارون« تعيد 
تشغيل كاميرا المراقبة في 
ساحته واألسيرات يرفضْن

جنين/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل اإلس����رائيلي يوم أمس االثنين 
أربعة شبان من الس����يلة الحارثية ونابلس داخل أراضي 

ال� 48.
وأف���ادت مصادر محلية أن الش���رطة اإلس���رائيلية اعتقلت معاذ 
علي وكاظم عبد العفو ومحمد أحمد س���ليم زيود من بلدة السيلة 
الحارثية غرب جنين والشاب ثابت كامل ثابت من محافظة نابلس 

داخل أراضي ال� 48.

االحتالل يعتقل 4 شبان من 
جنين ونابلس داخل أراضي الـ48
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )745/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
كمال عثمان احمد خضير من سكان غزة هوية رقم 901836445 بصفته 

وكيال عن: عثمان عبد الرحمن عثمان خضير 
بموجب وكالة رقم: 391448004 / 2018 الصادرة عن السعودية 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 724 قسيمة 604 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

9/ 9/ 2018م

  م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

     دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة ..املوقرة 
في القضية رقم 1009/ 2018
في الطلب رقم 214/ 2018

المستدعون :

1- هبة جودة يونس النحال )العاجز بعد الزواج(- من غزة النصر- هوية رقم )801958885(

2- نبيل جودة يوسف النحال - مقيم حاليا باالمارات العربية المتحدة- هوية رقم )961532744(

3- سامر جودة يوسف النحال - مقيم حاليا باالمارات العربية المتحدة- هوية رقم )901638789(

وكيلتهما السيدة: هبة جودة النحال)العاجز بعد الزواج( بموجب وكالة خاصة صادرة عن قنصلية 

دولة فلسطين في دبي بدولة االمارات العربية المتحدة تحمل رقم )8634(.

وكالؤهم جميعا المحامون بالمركز الفلس���طيني للديمقراطية و حل النزاع : أنور عزام و يونس الطهراوي و 

أحمد المغربي و أية المغربي و كفاح البريم.

المستدعى ضده: اشرف جودة يوسف النحال - من سكان النصر غزة سابقا )مجهول محل االقامة حاليًا خارج البالد( 

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

قيمة الدعوى: )120.000 دينار أردني ( مائة عشرون ألف دينار أردني

إلى المستدعى ضده: أشرف جودة يونس النحال- من سكان غزة النصر سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا 

خارج البالد( بما ان المستدعين المذكورين قد تقدموا لدى محكمة الصلح بغزة في القضية المرقومة 

أعاله استنادًا إلى ما يدعوه في الئحة دعواهم ونظراً ألنكم مجهولين محل اإلقامة وحسب اختصاص 

محكمةالصلح بغزة  في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية و 

التجارية رقم ) 20 لسنة 2001( و بناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2140/ 2018  

السماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.

لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق )2018/10/22( الساعة التاسعة صباحا 

كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر و ليكن معلوما لديك 

انك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا.

 ))مع االحترام((             حرر في 2018/9/10  

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

رام الله/ االستقالل:
يستمر أسرى محررون قطعت السلطة الفلسطينية 
رواتبهم في اإلض���راب المفتوح عن الطعام لليوم 
الثاني على التوالي، واالعتصام أمام وزارة ش���ؤون 
األس���رى بمدينة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وقال الناط���ق باس���م المحررين عبد اله���ادي أبو 
خلف، "إنهم مستمرون في اعتصامهم وإضرابهم 
المفتوح عن الطع���ام"، الفًتا إلى أن أربعة أس���رى 
دخلوا أمس اإلضراب، وس���يتبعهم جميع األسرى 

وعددهم 35 ُمحرًرا.
وأض���اف "أبو خل���ف" أن المحرر محم���د كايد إمام 
يعاني من ارتفاع ضغط الدم والس���كري وأمراض 
أخ���رى، األمر الذي اس���تدعى حض���ور طاقم طبي 
لإلشراف على صحته، مشيًرا إلى أن وضعه الصحي 
سيزداد س���وءًا في حال االستمرار في اإلضراب عن 

الطعام.
وبحس���ب أبو خلف، ف���إن وزارة األس���رى أبلغتهم 
برفع كتاب للرئي���س من أجل البت في قضيتهم، 

وُيحتمل الرد عليه خالل 24 ساعة.
أم���ا الُمحرر المضرب ع���ن الطعام ع���الء الريماوي 
فأعرب عن أسفه لما يتعرض له األسرى من "إهانة 
وحرمان علي يد السلطة"، موضحًا أنهم "وفي سبيل 
إيقاف هذه المهزلة ناموا الليلة في الشارع"، مؤكًدا 

مواصلتهم المطالبة بحقوقهم كأسرى محررين.

وقال إن ق���وات األمن حاولت إعاق���ة اعتصامهم، 
وطالبتهم أكثر من مرة بمغادرة المكان، أو تغييره 
إال أنهم رفضوا التنازل عن حقهم في التعبير عن 
موقفهم الرافض لعقوبات السلطة، وإصرارهم على 

إعادة حقهم المقطوع.

وندد األس���رى المقطوعة رواتبهم في بيان شديد 
اللهجة، بعقوبات السلطة، والتي طالت رواتب 35 

أسيًرا، بحجة مخالفتهم السياسية لنهج السلطة.
وأكد البيان، أن األسرى بصدد تصعيد احتجاجهم 
ضد عقوب���ات الس���لطة، باإلض���راب المفتوح عن 

الطع���ام، واالمتناع عن تناول األدوي���ة والماء، إلى 
حين تراجع الس���لطة عن عقوباته���ا بإعادة صرف 

الرواتب المقطوعة لألسرى.
وشدد األسرى على مضيهم في اإلضراب المفتوح 
حتى تحقيق مطالبهم، والتي تمثلت بإعادة صرف 
رواتبهم وفق النظام على قاعدة االعتماد الوظيفي 
بُسّلمه القانوني ومستحقاتهم بأثر رجعي، وصرف 
مستحقاتهم المتراكمة طوال فترة 11 عاًما، ووقف 
الظلم الممارس عليهم من خالل منع توظيفهم في 

الوظيفة العامة بحجج التصنيف السياسي.
وأك���د البي���ان أن "األس���رى تعرضوا لالبت���زاز في 
رواتبه���م من أجل انتزاع موقف سياس���ي لصالح 
الس���لطة، لكنهم رفضوا االصطفاف ألي جهة في 
االنقسام الفلسطيني، كما تمت مطالبتهم بالعمل 
كمندوبي���ن لألجه���زة األمنية، ما قوب���ل بالرفض 

منهم".
واستهجن األسرى اضطرارهم لخوض إضراب مفتوح 
عن الطعام في وجه الس���لطة، وللمطالبة بحقوقهم 
وقوت أبنائهم، معتبرين ذلك "وصمة عار على كل من 

اتخذ هذه العقوبات بحقهم ظلًما وعدواًنا".
واعتبر البيان عدم اس���تجابة الس���لطة لمطالبهم 
نكراًن���ا منه���ا لمقاومة الش���عب الفلس���طيني، 
ومحاكمة لنضاله على مدار سنوات االحتالل، إذ إن 
فيهم أسرى أمضوا أكثر من 20 عاًما داخل السجون 

اإلسرائيلية.

محررون ُيواصلون إضرابهم احتجاجًا على قطع رواتبهم

اأ�سرى حمررون ينظمون وقفة على دوار ال�ساعة و�سط رام اهلل رف�سًا ل�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية بقطع رواتبهم

غزة/ االستقالل:
اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات، سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي وإدارة سجونها بالسعي 
المباشر لتجهيل األس���رى وقتلهم ثقافيًا عبر 
سياس���ة مصادرة الكتب من غرفهم والمكتبات 

العامة بالسجون تحديدًا سجن هداريم.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في 
بيان تلقت االس���تقالل نس���خة منه، إن الحياة 
الثقافية لألس���رى الفلسطينيين داخل سجون 
االحتالل تعتبر من أهم معالم الحياة االعتقالية 
الت���ي صاغتها الحركة األس���يرة منذ نش���أتها 

وقدمت من أجلها الشهداء والجرحى.
وش���دد عل���ى أن الحركة األس���يرة اس���تطاعت 
أن تثب���ت ه���ذه الدعائم بالتضحي���ات والجوع 
واإلضرابات عن الطعام، بينما يس���عى االحتالل 
بكل قوة بإجراءاته التعس���فية إلعادة األس���رى 

للوراء عشرات السنين.
وأوضح أن ادارة سجون االحتالل وبشكل مفاجئ 
أقدم���ت في بداي���ة العام الج���اري على اقتحام 
قسم 3 في سجن هداريم ومصادرة ثالثة آالف 
كتاب من مكتبة السجن، والتي استطاع األسرى 
تجميعه���ا عبر عش���رات الس���نين، إضافة إلى 
الدفاتر الخاصة باألسرى، بحجة أن إدارة السجن 

لم تصدر إذنا خاصًا بالدراسة والتعليم، رغم أنها 
وصلت السجن بعلم اإلدارة وموافقتها وحسب 
قوانين إدارة الس���جون إما ع���ن طريق الصليب 

األحمر وإما عن طريق الزيارات. 
وذك���ر األش���قر أن إدارة س���جن هداريم عادت 
قبل عدة أيام واقتحمت أقس���ام وغرف األسرى، 
وص���ادرت )1800( كتاب، جميعها كتب علمية 
وثقافة عامة ال عالقة لها بالجوانب السياس���ية 
أو العسكرية التي يزعم االحتالل أنها ممنوعة .

وأش���ار إلى أن االحت���الل أغاظه قدرة األس���رى 
في التغل���ب على كل الصعوب���ات والمعيقات 
واس���تطاعوا أن يحولوا الس���جون إل���ى مدارس 
ومعاهد حقيقية؛ لتخريج الك���وادر والكفاءات 
وحملة الش���هادات العلمية واستغالل سنوات 
الس���جن الت���ي أراده���ا االحتالل قت���اًل لإلرادة 
والمعنويات في تطوير انفس���هم واكتس���اب 

الخبرات والمهارات والشهادات العليا .  
وبّين أن  األس���رى واجهوا سياس���ة تجهيلهم 
الفكري���ة  انتماءاته���م  وزعزع���ة  وإفراغه���م 
والثقافي���ة والعم���ل عل���ى إحباطه���م وكذلك 
حاجتهم إلى شغل فترات االعتقال واالستفادة 
من الوقت بالمطالعة داخل الس���جون، خاصة مع 
توفر المئات من الكتب المختلفة والمتنوعة في 

غالبية السجون.
وش���دد على أن الحركة األسيرة شجعت القراءة 
الذاتي���ة لألس���رى، فخصص���ت ف���ي كثير من 
السجون س���اعات معينة يومية للقراءة الذاتية 
وصار الكتاب في حياة المعتقل الفلس���طيني 
زادًا ثقافي���ًا يوميًا وأصبح م���ن المألوف ان ترى 

االسير يالزمه الكتاب في معظم أوقاته.
وأوضح أن المئات من األسرى استطاعوا االلتحاق 
بالجامع���ات والتخ���رج منه���ا والحص���ول على 
ش���هادات عليا بطرق مختلفة منها ما يعلمها 
االحتالل وكثي���را ما يجهله���ا، والحصول على 
دورات تدريبية في شتى العلوم،  لذلك يحارب 
االحتالل الجانب التعليمي والثقافي لألس���رى 
بحرمانه���م من االلتحاق  بالجامعات والتضييق 
عليهم بمصادرة الكتب والمواد التعليمية، وفق 
المركز . واعتبر  إج���راءات االحتالل في مصادرة 
الكت���ب والدراس���ات مخالفة صريح���ة لمبادئ 
القانون اإلنس���اني، وتتناقض مع الحق الشرعي 
والقانوني لألسرى بالقراءة والمطالعة والثقافة،.

وطالب المؤسس����ات الدولية التدخل لوقف تغول 
االحتالل على حقوق األس����رى المش����روعة وإعادة 
الكتب التي تمت مصادرتها من سجن هداريم في 

دفعتين والتي بلغ عددها نحو 5 أالف كتاب .

مركز حقوقي: االحتالل يسعى لتجهيل األسرى بمصادرة الكتب

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني، إن إدارة معتقل "هش���ارون" االحتاللي أعادت 

تشغيل كاميرا المراقبة المثبتة في ساحة "الفورة".
ونقل النادي في بيان صحفي يوم أمس، عن األسيرات خالل زيارة محاميه لهن، 
أنه كان قد تّم تغطية الكاميرا قبل عّدة س���نوات بعد احتجاج األس���يرات في 
حينه، إاّل أن اإلدارة عاودت تش���غيلها بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات األسرى" 
التي شّكلها الوزير اإلس���رائيلي جلعاد أردان، وكانت أولى إجراءاتها االستيالء 

على آالف الكتب.
وأشارت األسيرات، إلى أنهن قمن بإغالق القسم احتجاجًا على تشغيل كاميرا 
المراقبة، ولن يخرجن إلى س���احة "الفورة"، التي تعد النافذة الوحيدة للشمس 

والهواء، إلى أن يتم تغطية الكاميرا مجددًا.
يذكر أن 32 أس���يرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى 20 أخريات في 

معتقل "الدامون".

إدارة »هشارون« تعيد 
تشغيل كاميرا المراقبة في 
ساحته واألسيرات يرفضْن

جنين/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل اإلس����رائيلي يوم أمس االثنين 
أربعة شبان من الس����يلة الحارثية ونابلس داخل أراضي 

ال� 48.
وأف���ادت مصادر محلية أن الش���رطة اإلس���رائيلية اعتقلت معاذ 
علي وكاظم عبد العفو ومحمد أحمد س���ليم زيود من بلدة السيلة 
الحارثية غرب جنين والشاب ثابت كامل ثابت من محافظة نابلس 

داخل أراضي ال� 48.

االحتالل يعتقل 4 شبان من 
جنين ونابلس داخل أراضي الـ48
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

بلدية املغازي
 إعالن عن بيع سيارة نيسان كبينة مزدوجة 

وأدراج خشبية بالمزاد من خالل الظرف المختوم 
تعلن بلدية المغازي عن رغبتها في بيع سيارة نيسان كبينة مزدوجة موديل 
1999 ديزل لونها ابيض وادراج خش����بية عدد23 درجًا من خالل مزاد بالظرف 
المختوم وفقا لكراس����ة الش����روط التي يمكن الحصول عليها من خالل مكتب 
العالقات العامة في البلدية خالل ساعات الدوام الرسمية وفقا للشروط التالية : 
1- كل م����ن يرغب دخ����ول المزاودة عليه دفع تامين نقدي ق����دره )2000( ألفا 
شيكل لدخول مزاودة شراء السيارة ودفع تامين نقدي قدره )500( خمسمائة 

شيكل كشرط لدخول مزاودة بيع األدراج الخشبية .
2- يقدم عرض الس����عر لكل من السيارة واألدراج كل على حده موقعًا عليه من 
مقدم العرض من خالل الظرف المختوم في صندوق البلدية المخصص لذلك 

مرفق معه التأمين النقدي المطلوب. .
3- يتم دفع كامل المبلغ لمن يرسو عليه المزاد خالل مدة اقصاها 48 ساعة من 

تاريخ اشعاره بذلك بعد تصديق الوزارة على المزاد .
4- اخر موعد إليداع الظرف المختوم صندوق البلدية بخصوص بيع  )الس����يارة 
واألدراج( يوم األحد الموافق 16/9/2018 الس����اعة الثانية عشرة ظهرا بمكتب 

رئيس البلدية ولن يلتفت ألي ظرف يقدم بعد ذلك .
5- فت����ح المظاريف ي����وم االحد الموافق 16/9/2018 الس����اعة الثانية عش����ر 

والنصف ظهرا بمكتب رئيس البلدية  بخصوص المزادين .
6- البلدي����ة غير ملزمة باعلى ع����رض ولها كامل الحرية في ترس����ية المزاد او 
تجزئته بالصورة التي تحقق النفع الخاص للبلدية دون أي الزام لبيان االسباب .

7- كل من يرغب بالدخول في المزايدة عليه ارفاق خلو طرف من البلدية .
8- المعاينة خالل س����اعات الدوام الرسمية بخصوص السيارة من خالل مدير 
دائرة الصحة والحرف م. خالد أحمد ومس����ئول المخازن الموظف س����ليمان أبو 

منديل بخصوص أدراج الخشب. 
9- يحق للبلدية إلغاء المزاودة وإعادتها دون أي حاجة لبيان االسباب .

المغازي 2018/9/9

   حممد بركة النجار
رئي�س بلدية املغازي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

بلدية املغازي
إعالن عن وظيفة شاغرة

   مهندس حاسوب
تعلن بلدية المغازي عن حاجتها الى تعيين موظف بوظيفة مهندس حاسوب 

للعمل في البلدية من خالل عقد على ان تتوافر فيه الشروط التالية :-
1- أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في الحاسوب من جامعة 
معت���رف بها وبمع���دل ال يقل عن جيد او أي تخص���ص ذوو عالقة من جامعة 

معترف بها .
2- الخبرة في مجال العمل لمدة ال تقل عن سنتين .

3- اجادة اللغة االنجليزية ) قراءة – كتابة ( .
4- أن يكون من سكان المغازي.
5- أال يزيد عمره  عن 30 عاما .

6- القدرة على تطوير مهارته حسب احتياجات البلدية .
7- قادر على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل .

المهام الوظيفية :
1- الصيانة الدورية ألجهزة الحاسوب واألجهزة المكتبية الخاصة بالبلدية .

2- الصيانة الدورية للشبكة المحلية وتطويرها وتأمينها.
3- القدرة على التعامل مع البرامج المختلفة الخاصة بتشغيل الموظفين مثل 

برنامج قلم الجمهور وبرامج الحماية من الفيروسات .
4- التعامل مع برامج االرش���فة المختلفة وتنظيم النسخ االحتياطية لبيانات 

البلدية .
5- القيام باي مهام اخري قد يتم استحداثها في مجال العمل .

مالحظات :
أوال : على المتقدم ان يرفق المستندات التالية :

أ- صورة عن المؤهل العلمي وصورة للبطاقة الشخصية .
ب- السيرة الذاتية باإلضافة الي شهادات الخبرة .

ثانيا اخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثالثاء الموافق 18/9/2018م الساعة 
الواحدة ظهرا في مقر بلدية المغازي قسم الشؤون االدارية 

    بلدية املغازي

خان يونس/ االستقالل:
أتلفت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة مواد غذائية تالفة ومنتهية 
الصالحي���ة قدرت )2.5( طن تم ضبطها م���ن قبل لجنة الرقابة الصحية 
المكونة من مفتش���ي قس���م الصحة العامة في البلدي���ة، ودائرة الطب 
الوقائي بوزارة الصحة، ومباحث التموين وذلك خالل الجوالت التفتيشية 

على المحالت التجارية بالمدينة خالل شهر  أغسطس الماضي.
وأوضح مسئول قسم الصحة سعيد األسطل، أنه تم تحرير  )3( محاضر 
ضبط بحق المخالفين وتحويل ملفاتهم للجهات القضائية الستكمال 

اإلجراءات القانونية بالخصوص.
واش���تملت المضبوطات على الدجاج والبطاطس والبهارات والمرتديال 
والحمص والقهوة والبيض واألسماك والخضراوات المجمدة والمشروبات 

الغازية والبسكويت وغيرها.
وأشار األسطل إلى أن المسلخ البلدي،  أشرف طبيًا على ذبح )403( رأس 
ماشية صغيرة وكبيرة شملت )222( عجال و )146( بقرة و)26(من الضأن، 
باإلضافة إلى إتالف )119( كجم كبدة و)203( كجم رئة و)5( كجم طحال 

و)30( كجم أمعاء.
وقام مفتشو قس���م الصحة العامة  بالكش���ف على )12( حرفة جديدة 
ت���م منح )10( منه���ا مزاولة المهنة وتأجيل من���ح حرفتين مزاولة عمل 
الس���تكمال الش���روط الصحية المعمول بها، كما اس���تقبل القسم )9( 
ش���كاوى من المواطنين وتمت متابعتها والتعامل معها، باإلضافة إلى 
توزيع  مخالفة واح���دة فقط وتحرير )12( إخطارًا للمخالفين للش���روط 

الصحية.
ونوه األس���طل إل���ى أنه تم اس���تخدام )68( لترًا من الزي���وت البترولية 
والبكتيريا لمعالجة ومكافحة البعوض، باإلضافة إلى استخدام )25( لترًا 

من مواد خاصة لمكافحة انتشار القوارض.

بلدية خانيونس تتلف 
أغذية فاسدة وتشرف على 

ذبح عدد من المواشي 

النصيرات/ االستقالل:
النصيرات وسط قطاع  بدأت بلدية 
غزة بتنظيف مصارف مياه األمطار 
المخيم، اس����تعدادا الستقبال  في 

فصل الشتاء القادم.
يأتي ذل����ك ضمن جه����ود البلدية 
الهادف����ة للحف����اظ عل����ى س����المة 
الس����كان، ومن����ع أي ح����االت غ����رق 
للشوارع واألحياء السكنية والمنازل 
الجوية وهطول  المنخفضات  خالل 

األمطار.
البلدي����ة بتنظيف  وب����دأت طواقم 
مصارف األمطار في معظم المناطق 
التي يزداد الضغط عليها في أوقات 
التس����اقط الكثيف لألمطار، بهدف 
األمطار  مياه  الس����تقبال  تهيئتها 
أنابيب  والتي يتم تصريفه����ا عبر 
ومصارف خاص����ة، والتي تُصب في 

خطوط الصرف الصحي.

ودعت البلدية، الس����كان إلى ضرورة 
التع����اون في الحفاظ عل����ى نظافة 
المصارف وعدم إلق����اء القمامة في 
عش����وائي، حتى  بشكل  الش����وارع 
ال تنج����رف إلى المص����ارف وتؤدي 

النش����رات  واتب����اع  النس����دادها، 
واإلرش����ادات التي تصدرها البلدية 
قبيل موس����م الشتاء وتساقط مياه 

األمطار.
وأكدت  عل����ى أن أعم����ال تنظيف 

مصارف مي����اه األمطار ستس����تمر 
وتش����مل كاف����ة أحي����اء وش����وارع 
خ����الل  وخاص����ة  النصي����رات، 
المنخفض����ات الجوي����ة وتس����اقط 

األمطار.

بلدية النصيرات تبدأ بتنظيف 
مصارف مياه األمطار استعدادًا للشتاء

القدس المحتلة/ االستقالل:
 نظمت مجموعة تطلق على نفسها اسم 
"أصدقاء يهودا والس���امرة" وبدعم من 
منظمات اللوبي اليهودية والصهيونية 
العاملة في بروكس���ل، مؤتمرا االسبوع 
الماض���ي ف���ي البرلم���ان االوروبي في 
بروكس���ل، بمش���اركة رئي���س مجلس 
المستوطنات في االراضي الفلسطينية 
المحتل���ة يوس���ي دغان، ووزي���ر األمن 
الداخلي االسرائيلي جلعاد اردان، الذي 
تحدث فيه عب���ر الفيديو كونفيرنس، 
كما وتحدث في االجتماع ثالثة أعضاء 

من البرلمان األوروبي.
واعترض الجانب الفلس���طيني رسميا 

البرلمان  على انعق���اد المؤتم���ر ف���ي 
االوروبي، وقام الس���فير ع���ادل عطية 
بالعمل مع عدد م���ن البرلمانيين إللغاء 
االجتم���اع، اال ان مكتب رئيس البرلمان 
امتن���ع ع���ن الغائ���ه بحجة مش���اركة 
فلس���طينيين في المؤتمر. وقد شارك 
فع���ال باالجتم���اع متحدث���ان عرض���ا 
انفسهما كفلس���طينيين، وذلك كجزء 

من الدعاية االسرائيلية.
واس���تنكر النائب د. يوس���ف حبارين 
رئي���س لجن���ة العالق���ات الدولية في 
القائمة المشتركة، انعقاد هذا االجتماع 
االستيطاني في اروقة البرلمان االوروبي، 
خاًصة وان المس���توطنات االسرائيلية 

هي مس���توطنات غي���ر قانونية وغير 
شرعية بحسب مواقف االتحاد االوروبي. 
زيارة  المستوطنين مع  وتزامن اجتماع 
وفد القائمة المش���تركة ال���ى االتحاد 
االوروبي إلجراء لقاءات مع المس���ئولين 
االوروبيين، حيث عّبر نواب المش���تركة 
أيضا عن رفضهم لمثل هذا النش���اط 

في البرلمان.
المستوطنين،  اجتماع  برنامج  وبحسب 
فقد تمحورت نقاش���ات االجتماع حول 
"التعاي���ش بين اليه���ود والعرب في 
يهودا والس���امرة" وتشجيع االستثمار 
"التي توفر  المناط���ق الصناعي���ة  في 

فرص العمل للفلسطينيين". 

واته���م الوزير االس���رائيلي الليكودي 
اردان ف���ي كلمت���ه، االتح���اد االوروبي 
باس���تخدام معايير مزدوجة من خالل 

التمييز ضد منتوجات المستوطنات.
الفلس���طينيان  المتحدث���ان  وش���ن 
هجوما على حرك���ة المقاطعة، قائلين 
إن مقاطع���ة منتوجات المس���توطنات 
االف  "تح���رم  الصناعي���ة  والمناط���ق 
الفلس���طينيين م���ن مص���در رزقهم، 
وأن الس���لطة الفلس���طينية تستخدم 
 ،" للتحريض  االوروبي���ة  المس���اعدات 
وطالبا االتحاد األوروبي الى إعادة النظر 
في سياس���ة التمييز ض���د منتوجات 

المستوطنات.

النائب جبارين يستنكر عقد اجتماع للمستوطنين في البرلمان األوروبي

رام الله / االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، االعت���داءات المتكررة الت���ي ترتكبها قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي، بحق المؤسس���ات التعليمية الفلس���طينية، والمضايقات 
واالجراءات المستمرة التي تتعمد اتخاذها بهدف عرقلة وضرب المسيرة التعليمية 

الفلسطينية.
واستنكرت الخارجية في بيان لها، إقدام قوات االحتالل على اقتحام مدرسة الخليل 
األساسية بشكل همجي، وترويع وإرهاب الطالب والهيئة التدريسية، ما تسبب في 
وقوع عدد من االصابات واالختناقات في صفوف الطلبة والمدرس���ين، باإلضافة إلى 
االعتداءات المتكررة واالس���تفزازية التي تتعرض لها الجامعات الفلسطينية، كما 

حصل مؤخرًا في محيط جامعة القدس.
وحملت الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة بنيامي���ن نتنياهو المس���ؤولية كاملة عن 
انتهاكاتها الجس���يمة وجرائمها بحق أبناء ش���عبنا وحقوقهم، خاصة حقهم في 

التعلم والوصول اآلمن الى مقاعد الدراسة.
وطالبت مجلس األمن الدولي، بس���رعة تفعيل نظام الحماية الدولية لش���عبنا تحت 
االحت���الل، ودعت المنظمات األممية المختصة رفع صوتها عاليًا وفضح الوحش���ية 
اإلس���رائيلية المتواصل���ة المنفلتة م���ن أي قانون ض���د المؤسس���ات التعليمية 
الفلسطينية. وقالت الخارجية في بيانها: "إن عدم ُمحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين 
من سياس���يين وأمنيين وعس���كريين عن تلك االنتهاكات ُيشجع حكومة االحتالل 
وأذرعه���ا المختلفة عل���ى التمادي في تدمي���ر مقومات صمود وحي���اة المواطنين 

الفلسطينيين في المجاالت كافة".

الخارجية تدين االعتداءات المتكررة 
على المؤسسات التعليمية
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 ويعيش أهالي قطاع غزة في س���جن مفتوح 
من���ذ أحد عش���ر عامًا على التوال���ي ، ويعانون 
من ارتفاع نس���بة البطال���ة التي تتجاوز %41 
، و وجود أكثر م���ن 200 ألف عاطل عن العمل 
بين صفوف الغزيين، فيما يشكل الخريجون 
الجامعي���ون نس���بة 50% من الع���دد الكلى 

للسكان.
وعلى زاوية أخ���رى تقف العقوبات التي فرضتها 
الس���لطة الفلس���طينية على موظفيها في زيادة 
الخصومات على رواتبهم منذ ش���هر مارس لعام 
2017، وقي���ام وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا( بالفصل التام  ل�118 موظًفا، 

عامال اخر في زيادة الضغط على المواطنين. 

م�سل�سل يومي
"بدي ش���يكل ، انت وأخوك بش���يكل " هذا 

مسلس���ل الصراع اليومي بي���ن األم واألبناء 
ف���ي منزل أم عائد ,الذي غالبا ما يخرج األبناء 
خاس���رين منها، فاقدين ش���حنات التحفيز 
للدراس���ة، لقلة دخلهم وعجزهم شبه التام 
عن توفير شيكل لكل طفل ، ليصبح الشيكل 

حلمًا بعيد المنال في أغلب األيام .
الخ���وف والقلق يتمل���كان أم عائد من طول 
المأساة التى يعيش���ونها فتقول: " قدرت 
أضحك على والدي بزي المدرسة القديم وما 
اش���تري لهم أي إش���ي، كمان المصروف ما 
بنقدر نوفره و األوالد بيطلعوا على مدارسهم 
والدم���وع في عيونهم ألن���و بأغلب األيام ما 

بياخدوا مصروف ".
وأضافت »األوضاع المادية ليست كالسابق 
ففي كل عام نكسيهم من أفضل المالبس 
وأحدثها, وموس���م المدارس بالنس���بة لنا 

يك���ون كالعيد، أما هذا الع���ام فبدا لنا مليء 
بالحزن والحسرة بفعل ضيق الحال«.

هروب متعمد
مع إشراقه ش���مس الصباح، وقبل استيقاظ 
أطفاله للمدرس���ة ، يخرج أبو محمد من منزله 
والح���زن يبدو واضح���ًا على مالمح���ة، هربًا 
من مطالب���ة أطفاله المس���تمرة بالمصروف 
المدرس���ي، فقد بات عاجزًا عن توفير بضعة 
ش���واكل لهم، في ظل الظروف المالية التي 
عصفت به مؤخرًا، كما أنه ال يقوى على رؤية 

نظرة األسي والحزن بعيونهم البريئة.
"بعدم���ا كنت موظف س���لطة أتقاضى راتبًا 
جي���دًا ،وأعيش أن���ا وأبنائي حي���اه كريمة، 
أصبحت متقاعدًا وراتبي ال يكفى لسداد قوت 
يومنا من مأكل ومش���رب، فلم نعد نحتمل 

سوء األوضاع المعيشية، فال يمكنني حتى 
توفي���ر المصروف اليومي ل���أوالد ، وكل ما 
أفعله هو الهرب منهم صبحا لكي ال أصدم 

بطلباتهم وقلة حيلتي".
يش���تكي أب���و محم���د س���وء وضع���ه فهو 
أب ألربع���ة ط���الب جميعهم ف���ي المرحلة 
االبتدائية، ويقول: »بدأ العام الدراسي وبدأت 
معانات���ه من الطلب���ات اليومي���ة المتزايدة 
في كل ي���وم، من مصروف وأق���الم ودفاتر 
وغيرها، فأصبح أوالدي يش���عرون بالنقص 
والغي���رة م���ن أقرانهم ،لع���دم قدرتي على 
توفير احتياجاتهم أو إعطائهم المصروف 

اليومي".
بين حيرت���ه المتزايدة يضي���ف أبو محمد 
وعالمات األس���ى واضحة عليه "ال أس���تطيع 
توفي���ر احتياجات أوالدي اليومية فأصبحت 

أتداي���ن الض���روري م���ن ال���دكان كالدفاتر 
واألقالم ، بينما المصروف اليومي ال استطيع 
توفيره فكل يوم يحتاجون أقل شيء أربعة 

شواقل، من أين سأحضرهم؟
حال أبو محمد كغيره من االباء العاطلين عن 
العمل والموظفين البسطاء الذين يتقضون 
فتات من رواتبهم، فجميعهم تحت مطرقة 
العقوبات المفروضة على أهالي قطاع غزة ،اذ 

أصبح الشيقل عبئًا ثقيال على كاهلهم.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي 
استقبل مليون و300 ألف طالب فلسطيني 
عامهم الدراس���ي الجديد الذي س���مى "عام 
التعلي���م في الق���دس"، منه���م 830 ألف 
طالب في الم���دارس الحكومية، والبقية في 
الم���دارس التابعة لوكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين "األونروا" 

المصروف المدرسي عبء ثقيل على كاهلهم 

» بابــا بــدي شيكــل« .. صفعــة الصبــاح ألوليــاء األمــور!

غزة / دينا �أبو رزق:
على مقربه من �ملدر�سة يقف �لطالب �سر�ج )12 

عاما(، وعيونه �لربيئة ت�سع ح�سرة و�أملًا، فلم يتمكن 
�ليوم �أي�سا من �حل�سول على م�سروفه، �لذي يعتربه 

�ملحفز �لوحيد �إىل �لدر��سة، ب�سبب �سيق �لو�سع 
�ملادي لأ�سرته. وحال �لطفل �سر�ج مل يختلف 

عن �لعديد من �لأطفال يف قطاع غزة �لذين حال 
�لو�سع �لقت�سادي �ل�سعب �لذي يعي�سونه يف 

�لقطاع �ملحا�سر بينهم وبني م�سروفهم �ليومي، 
�لذي ي�سكل لهم دفعه معنوية لتلبية حاجاتهم 

�ثناء �لتو�جد د�خل �ملدر�سة.  ويقول �لطفل 
�سر�ج :« كل يومني �أو ثالثة باأخذ ن�ص �سيكل، 

�أهلي ما معهم م�ساري يعطوين« مبينا �أن عدم �أخذه 
للم�سروف �ليومي ي�سبب له �ل�سيق لكونه يريد 

�أن ياأخذ حقه كباقي �أطفال �لعامل  رغم �در�كه 
�سعوبة �لو�سع �لقت�سادي �ل�سيء لأهله.

دولة فل�سطني
�سلطة �لر��سي   

�لإد�رة �لعامة للم�ساحة
د�ئرة �لت�سوية  

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

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ محمد مسلم منصور أبو جبر قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تسجيال مجددا 
وعل���ى كل من يدعي حق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه 
ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد مسلم منصور أبو جبر من سكان المغازي 

2- اسم المدينة او القرية: القرارة
3-اسم موقع االرض: عشيرة السميري والواقعة: بالقرب من مدرسة المعري

4- رقم القطعة: 11 "مالية" )حس���ب ادعاء المواطن(  رقم القس���يمة: 3 "مالية " 
)حسب ادعاء المواطن(

المساحة: 1992م2   الحصة: كامال نوع األرض: ميري
5- الحدود بموجب المخطط

شماال: شارع ترابي ثم ارض السيد محمد سالم عبد ربه السميري   
جنوبًا: ارض السيد عبد الله عبد ربه محيسن السميري 

شرقًا: ارض السيد محمد سالم عبد ربه السميري 
غربًا: شارع هيكلي بعرض 20م

6- كيفية األيلولة لطالب التس���جيل: بطريق الش���راء من سالم عبد ربه محيسن 
السميري بواسطة وكيله محمد سالم عبد ربه السميري بموجب وكالة عامة تحمل 
رقم 2774 / 2016 كاتب عدل خان يونس والمسجلة باسم سالم عبد ربه محيسن 

السميري لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في: 10 / 9 / 2018م

د�ئرة �لت�سوية
�لإد�رة �لعامة للم�ساحة

 كوااللمبور/ االستقالل:
أطلق���ت الحكوم���ة الماليزية حمل���ة وطنية لجمع 
التبرعات لدعم الجئي فلس���طين م���ن خالل وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في 

الشرق األدنى )األونروا(.
وتهدف الحملة إلى حشد الموارد لأونروا في وقت 
تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية غير مسبوقة بعد 
قي���ام الواليات المتحدة، وهي داع���م كبير للوكالة، 

باإلعالن عن قرارها بالتوقف عن تمويل الوكالة.
وقالت نائب رئيس الوزراء، وان عزيزة، إن "التخفيض 
األخي���ر في تموي���ل األونروا يعم���ل على تقويض 
خدم���ات التعلي���م والرعاي���ة الصحي���ة والخدمات 

المنقذة لأرواح األخرى المقدمة لالجئي فلس���طين 
المعرضين للمخاطر".

ودعت عزيزة الش���عب الماليزي إلى "االنضمام لهذا 
الجهد؛ فمهما كانت مساهمتكم قليلة فإنها يمكن 
أن تحدث فرقا بالنس���بة لش���عب ال يملك ش���يئا"، 
مضيفة إن حكومتها مصممة على فعل ما بوسعها 
لضمان حصول الجئي فلس���طين على الدعم وعلى 

التضامن الذي يستحقونه.
وقالت عزيزة إن بالدها ستواصل استخدام نفوذها 
السياسي لضمان أن تحصل األونروا على الدعم الذي 
تستحقه، ويشمل ذلك أروقة الجمعية العامة لأمم 

المتحدة.

وحض���ر حفل إطالق الحملة ف���ي كوااللمبور المئات 
من ق���ادة القطاعين الع���ام والخاص ف���ي ماليزيا، 
معربين عن تضامنهم مع الجئي فلسطين وتعهدوا 
بالمساهمة في الحملة الوطنية التي ستستمر لمدة 

شهر واحد.
بدوره، قال رئيس حمل���ة الكرامة ال تقدر بثمن عبد 
الرحمن أينت���ي "إن الحملة في ماليزيا تأتي حصادا 
لش���هور من المداوالت بين الحكومة الماليزية وبين 
األون���روا"، مضيفا أن "النتيجة هي حملة عامة قوية 
لجمع التبرعات بهدف جم���ع األموال للوكالة ولرفع 
الوعي حيال محنة الجئي فلس���طين في ذلك الجزء 

من العالم".

الحكومة الماليزية تطلق حملة
 وطنية لجمع التبرعات لدعم األونروا

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق����ال المط����ران عطا الله حنا رئيس أس����اقفة 
سبس����طية للروم األرثوذكس ي����وم أمس، إن 
قطع المس����اعدات االمريكية عن مستشفيات 
القدس انم����ا يميط اللثام مج����ددا عن الوجه 
غير االنساني وغير الحضاري لإلدارة االمريكية 

الحالية الممثلة بترامب.
وأضاف حنا، خالل جولة تضامنية قام بها يوم 
أمس، على عدد من مستش����فيات القدس، أن 
قطع المس����اعدات االمريكية عن مستشفيات 
القدس التي تقوم بدور انساني خدمة للشعب 

الفلسطيني في المدينة المقدسة، انما يظهر 
بشكل واضح طبيعة ما يسمى بالديمقراطية 
االمريكية، وحرصها على حقوق االنسان وهي 
التي تمتهن كرامة االنس����ان وحقوقه في كل 

يوم وفي كل ساعة.
وق����ال أن ذلك يؤكد بش����كل واضح بان كل ما 
يأتي من أمريكا للش����عب الفلس����طيني انما 
هو مال سياس����ي ومقابل ه����ذا المال مطلوب 
من الفلس����طينيين ان يتنازل����وا عن ثوابتهم 
وحقوقهم ودفاعهم عن مدينتهم المقدسة، 
مضيفًا " ال نريد ه����ذا المال األمريكي الملوث 

بدم����اء األبري����اء الذين تس����تهدفهم أمريكا 
بعدوانيتها وهمجيتها".

وأوضح" الفلسطينيون ال يريدون ماال سياسيا 
ويرفض����ون االبت����زاز السياس����ي واعتقد بأن 
م����ا هو مطلوب من����ا في ه����ذه المرحلة هو ان 
نقول المري����كا بأننا ال نري����د اموالكم وال نريد 
مس����اعداتكم الت����ي هدفها هو ش����راء الذمم 
واالبت����زاز السياس����ي ويجب علين����ا ان نفكر 
ببدائل عربية وان نعلن رفضنا الي دعم آت من 
أمريكا التي تسرق المليارات من العرب وتقدم 

المساعدة للفلسطينيين بالقطارة".

المطران حنا: قطع المساعدات األمريكية يظهر أن المال سياسي
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 ويعيش أهالي قطاع غزة في س���جن مفتوح 
من���ذ أحد عش���ر عامًا على التوال���ي ، ويعانون 
من ارتفاع نس���بة البطال���ة التي تتجاوز %41 
، و وجود أكثر م���ن 200 ألف عاطل عن العمل 
بين صفوف الغزيين، فيما يشكل الخريجون 
الجامعي���ون نس���بة 50% من الع���دد الكلى 

للسكان.
وعلى زاوية أخ���رى تقف العقوبات التي فرضتها 
الس���لطة الفلس���طينية على موظفيها في زيادة 
الخصومات على رواتبهم منذ ش���هر مارس لعام 
2017، وقي���ام وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا( بالفصل التام  ل�118 موظًفا، 

عامال اخر في زيادة الضغط على المواطنين. 

م�سل�سل يومي
"بدي ش���يكل ، انت وأخوك بش���يكل " هذا 

مسلس���ل الصراع اليومي بي���ن األم واألبناء 
ف���ي منزل أم عائد ,الذي غالبا ما يخرج األبناء 
خاس���رين منها، فاقدين ش���حنات التحفيز 
للدراس���ة، لقلة دخلهم وعجزهم شبه التام 
عن توفير شيكل لكل طفل ، ليصبح الشيكل 

حلمًا بعيد المنال في أغلب األيام .
الخ���وف والقلق يتمل���كان أم عائد من طول 
المأساة التى يعيش���ونها فتقول: " قدرت 
أضحك على والدي بزي المدرسة القديم وما 
اش���تري لهم أي إش���ي، كمان المصروف ما 
بنقدر نوفره و األوالد بيطلعوا على مدارسهم 
والدم���وع في عيونهم ألن���و بأغلب األيام ما 

بياخدوا مصروف ".
وأضافت »األوضاع المادية ليست كالسابق 
ففي كل عام نكسيهم من أفضل المالبس 
وأحدثها, وموس���م المدارس بالنس���بة لنا 

يك���ون كالعيد، أما هذا الع���ام فبدا لنا مليء 
بالحزن والحسرة بفعل ضيق الحال«.

هروب متعمد
مع إشراقه ش���مس الصباح، وقبل استيقاظ 
أطفاله للمدرس���ة ، يخرج أبو محمد من منزله 
والح���زن يبدو واضح���ًا على مالمح���ة، هربًا 
من مطالب���ة أطفاله المس���تمرة بالمصروف 
المدرس���ي، فقد بات عاجزًا عن توفير بضعة 
ش���واكل لهم، في ظل الظروف المالية التي 
عصفت به مؤخرًا، كما أنه ال يقوى على رؤية 

نظرة األسي والحزن بعيونهم البريئة.
"بعدم���ا كنت موظف س���لطة أتقاضى راتبًا 
جي���دًا ،وأعيش أن���ا وأبنائي حي���اه كريمة، 
أصبحت متقاعدًا وراتبي ال يكفى لسداد قوت 
يومنا من مأكل ومش���رب، فلم نعد نحتمل 

سوء األوضاع المعيشية، فال يمكنني حتى 
توفي���ر المصروف اليومي ل���أوالد ، وكل ما 
أفعله هو الهرب منهم صبحا لكي ال أصدم 

بطلباتهم وقلة حيلتي".
يش���تكي أب���و محم���د س���وء وضع���ه فهو 
أب ألربع���ة ط���الب جميعهم ف���ي المرحلة 
االبتدائية، ويقول: »بدأ العام الدراسي وبدأت 
معانات���ه من الطلب���ات اليومي���ة المتزايدة 
في كل ي���وم، من مصروف وأق���الم ودفاتر 
وغيرها، فأصبح أوالدي يش���عرون بالنقص 
والغي���رة م���ن أقرانهم ،لع���دم قدرتي على 
توفير احتياجاتهم أو إعطائهم المصروف 

اليومي".
بين حيرت���ه المتزايدة يضي���ف أبو محمد 
وعالمات األس���ى واضحة عليه "ال أس���تطيع 
توفي���ر احتياجات أوالدي اليومية فأصبحت 

أتداي���ن الض���روري م���ن ال���دكان كالدفاتر 
واألقالم ، بينما المصروف اليومي ال استطيع 
توفيره فكل يوم يحتاجون أقل شيء أربعة 

شواقل، من أين سأحضرهم؟
حال أبو محمد كغيره من االباء العاطلين عن 
العمل والموظفين البسطاء الذين يتقضون 
فتات من رواتبهم، فجميعهم تحت مطرقة 
العقوبات المفروضة على أهالي قطاع غزة ،اذ 

أصبح الشيقل عبئًا ثقيال على كاهلهم.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي 
استقبل مليون و300 ألف طالب فلسطيني 
عامهم الدراس���ي الجديد الذي س���مى "عام 
التعلي���م في الق���دس"، منه���م 830 ألف 
طالب في الم���دارس الحكومية، والبقية في 
الم���دارس التابعة لوكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين "األونروا" 

المصروف المدرسي عبء ثقيل على كاهلهم 

» بابــا بــدي شيكــل« .. صفعــة الصبــاح ألوليــاء األمــور!

غزة / دينا �أبو رزق:
على مقربه من �ملدر�سة يقف �لطالب �سر�ج )12 

عاما(، وعيونه �لربيئة ت�سع ح�سرة و�أملًا، فلم يتمكن 
�ليوم �أي�سا من �حل�سول على م�سروفه، �لذي يعتربه 

�ملحفز �لوحيد �إىل �لدر��سة، ب�سبب �سيق �لو�سع 
�ملادي لأ�سرته. وحال �لطفل �سر�ج مل يختلف 

عن �لعديد من �لأطفال يف قطاع غزة �لذين حال 
�لو�سع �لقت�سادي �ل�سعب �لذي يعي�سونه يف 

�لقطاع �ملحا�سر بينهم وبني م�سروفهم �ليومي، 
�لذي ي�سكل لهم دفعه معنوية لتلبية حاجاتهم 

�ثناء �لتو�جد د�خل �ملدر�سة.  ويقول �لطفل 
�سر�ج :« كل يومني �أو ثالثة باأخذ ن�ص �سيكل، 

�أهلي ما معهم م�ساري يعطوين« مبينا �أن عدم �أخذه 
للم�سروف �ليومي ي�سبب له �ل�سيق لكونه يريد 

�أن ياأخذ حقه كباقي �أطفال �لعامل  رغم �در�كه 
�سعوبة �لو�سع �لقت�سادي �ل�سيء لأهله.

دولة فل�سطني
�سلطة �لر��سي   

�لإد�رة �لعامة للم�ساحة
د�ئرة �لت�سوية  

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

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ محمد مسلم منصور أبو جبر قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تسجيال مجددا 
وعل���ى كل من يدعي حق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه 
ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد مسلم منصور أبو جبر من سكان المغازي 

2- اسم المدينة او القرية: القرارة
3-اسم موقع االرض: عشيرة السميري والواقعة: بالقرب من مدرسة المعري

4- رقم القطعة: 11 "مالية" )حس���ب ادعاء المواطن(  رقم القس���يمة: 3 "مالية " 
)حسب ادعاء المواطن(

المساحة: 1992م2   الحصة: كامال نوع األرض: ميري
5- الحدود بموجب المخطط

شماال: شارع ترابي ثم ارض السيد محمد سالم عبد ربه السميري   
جنوبًا: ارض السيد عبد الله عبد ربه محيسن السميري 

شرقًا: ارض السيد محمد سالم عبد ربه السميري 
غربًا: شارع هيكلي بعرض 20م

6- كيفية األيلولة لطالب التس���جيل: بطريق الش���راء من سالم عبد ربه محيسن 
السميري بواسطة وكيله محمد سالم عبد ربه السميري بموجب وكالة عامة تحمل 
رقم 2774 / 2016 كاتب عدل خان يونس والمسجلة باسم سالم عبد ربه محيسن 

السميري لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في: 10 / 9 / 2018م

د�ئرة �لت�سوية
�لإد�رة �لعامة للم�ساحة

 كوااللمبور/ االستقالل:
أطلق���ت الحكوم���ة الماليزية حمل���ة وطنية لجمع 
التبرعات لدعم الجئي فلس���طين م���ن خالل وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في 

الشرق األدنى )األونروا(.
وتهدف الحملة إلى حشد الموارد لأونروا في وقت 
تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية غير مسبوقة بعد 
قي���ام الواليات المتحدة، وهي داع���م كبير للوكالة، 

باإلعالن عن قرارها بالتوقف عن تمويل الوكالة.
وقالت نائب رئيس الوزراء، وان عزيزة، إن "التخفيض 
األخي���ر في تموي���ل األونروا يعم���ل على تقويض 
خدم���ات التعلي���م والرعاي���ة الصحي���ة والخدمات 

المنقذة لأرواح األخرى المقدمة لالجئي فلس���طين 
المعرضين للمخاطر".

ودعت عزيزة الش���عب الماليزي إلى "االنضمام لهذا 
الجهد؛ فمهما كانت مساهمتكم قليلة فإنها يمكن 
أن تحدث فرقا بالنس���بة لش���عب ال يملك ش���يئا"، 
مضيفة إن حكومتها مصممة على فعل ما بوسعها 
لضمان حصول الجئي فلس���طين على الدعم وعلى 

التضامن الذي يستحقونه.
وقالت عزيزة إن بالدها ستواصل استخدام نفوذها 
السياسي لضمان أن تحصل األونروا على الدعم الذي 
تستحقه، ويشمل ذلك أروقة الجمعية العامة لأمم 

المتحدة.

وحض���ر حفل إطالق الحملة ف���ي كوااللمبور المئات 
من ق���ادة القطاعين الع���ام والخاص ف���ي ماليزيا، 
معربين عن تضامنهم مع الجئي فلسطين وتعهدوا 
بالمساهمة في الحملة الوطنية التي ستستمر لمدة 

شهر واحد.
بدوره، قال رئيس حمل���ة الكرامة ال تقدر بثمن عبد 
الرحمن أينت���ي "إن الحملة في ماليزيا تأتي حصادا 
لش���هور من المداوالت بين الحكومة الماليزية وبين 
األون���روا"، مضيفا أن "النتيجة هي حملة عامة قوية 
لجمع التبرعات بهدف جم���ع األموال للوكالة ولرفع 
الوعي حيال محنة الجئي فلس���طين في ذلك الجزء 

من العالم".

الحكومة الماليزية تطلق حملة
 وطنية لجمع التبرعات لدعم األونروا

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق����ال المط����ران عطا الله حنا رئيس أس����اقفة 
سبس����طية للروم األرثوذكس ي����وم أمس، إن 
قطع المس����اعدات االمريكية عن مستشفيات 
القدس انم����ا يميط اللثام مج����ددا عن الوجه 
غير االنساني وغير الحضاري لإلدارة االمريكية 

الحالية الممثلة بترامب.
وأضاف حنا، خالل جولة تضامنية قام بها يوم 
أمس، على عدد من مستش����فيات القدس، أن 
قطع المس����اعدات االمريكية عن مستشفيات 
القدس التي تقوم بدور انساني خدمة للشعب 

الفلسطيني في المدينة المقدسة، انما يظهر 
بشكل واضح طبيعة ما يسمى بالديمقراطية 
االمريكية، وحرصها على حقوق االنسان وهي 
التي تمتهن كرامة االنس����ان وحقوقه في كل 

يوم وفي كل ساعة.
وق����ال أن ذلك يؤكد بش����كل واضح بان كل ما 
يأتي من أمريكا للش����عب الفلس����طيني انما 
هو مال سياس����ي ومقابل ه����ذا المال مطلوب 
من الفلس����طينيين ان يتنازل����وا عن ثوابتهم 
وحقوقهم ودفاعهم عن مدينتهم المقدسة، 
مضيفًا " ال نريد ه����ذا المال األمريكي الملوث 

بدم����اء األبري����اء الذين تس����تهدفهم أمريكا 
بعدوانيتها وهمجيتها".

وأوضح" الفلسطينيون ال يريدون ماال سياسيا 
ويرفض����ون االبت����زاز السياس����ي واعتقد بأن 
م����ا هو مطلوب من����ا في ه����ذه المرحلة هو ان 
نقول المري����كا بأننا ال نري����د اموالكم وال نريد 
مس����اعداتكم الت����ي هدفها هو ش����راء الذمم 
واالبت����زاز السياس����ي ويجب علين����ا ان نفكر 
ببدائل عربية وان نعلن رفضنا الي دعم آت من 
أمريكا التي تسرق المليارات من العرب وتقدم 

المساعدة للفلسطينيين بالقطارة".

المطران حنا: قطع المساعدات األمريكية يظهر أن المال سياسي
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أعلن أنا المواطن / امير مصطفى احمد صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800228579( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اسامه مازن البزم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804554012( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سعدى محمود ابو راس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901618702( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حسن جمعه شعبان مسلم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)985189299( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ خالد عمر ابراهيم البردويل.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400089926( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف تيسير علي عبدو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800178807( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد حسين خليل عطاالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)40073522    ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأفادت مصادر محلي���ة أمس بأن قوات االحتالل هاجمت 
ع���دًدا من المدارس في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل 
بقنابل الغاز والصوت، على مقربة من الحواجز العسكرية 

القريبة من المسجد اإلبراهيمي.
كم���ا اقتحمت الق���وات اإلس���رائيلية ، مدرس���ة الخليل 
األساس���ية للبنين بذريعة اعتقال راشقي الحجارة، حيث 
أطلق���ت القنابل الصوتية والغازية الس���امة في ُمحيطها 
وباحاته���ا، واعتدت بالضرب على عدد م���ن المعلمين، ما 
أس���فر عن إصابة معل���م بجروح و إصاب���ة 370طالبًا بحالة 
اختناق، كما ش���هد محيط المدرس���ة توترًا عقب اعتقال 
مديرها.  كما أربك اقتحام تلك القوات للمدرس���ة، وإطالق 
القنابل س���ير العملية التعليمية في المدرسة المذكورة، 
المكونة من مبنيي���ن، وأربعة طوابق، والواقعة بالقرب من 

حاجز 106 اإلسرائيلي. 

اعتداءات همجية 
وصف مدير مدرسة الخليل األساسية للبنين، عدنان دعنا، 
االعتداءات التي تنفذها س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 

داخل المدارس، بالهمجية والوحشية. 
وقال دعنا ل�"االستقالل": "باألمس اقتحمت قوات االحتالل 
المدرس���ة، وأطلقت قناب���ل الصوت والغاز الس���ام صوب 
الطلبة في محيط المدرس���ة وداخلها، ثم اعتدت بالضرب 
عل���ى المعلمي���ن المتواجدين في الس���احة، مما ادى إلى 
إصابة المعلم ش���كري الزرو بج���روح وردود كثيرة، واصابة 
370 طالبًا باالختناق"، مشيرًا إلى أنه تم االعتداء أيضًا على 
مدرسة خديجة بإطالق قنابل الغاز والصوت، مما أسفر عن 
إصابة أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمات باالختناق والهلع. 

وأضاف:" لم تكتف قوات االحتالل باالعتداء على المدرسة، 
ب���ل قامت باللحاق بعدد من الطلب���ة والتنكيل بهم حتى 
أجبرتهم على الهرب لبيوتهم والتغيب عن المدرسة، كما 
تم اعتقالي لس���اعة ونصف على حاجز 106 اإلسرائيلي 
والتنكيل بي والش���تم بهدف اإلذالل واالهانة"، الفتًا الى 
أن االحتالل يبرر اعتداءاته على المدرسة بأن الطلبة قاموا 
بقذف الجنود بالحجارة، وأن المعلمين هم من ُيحرضوهم 

على ذلك.   
وبين أن االعتداءات اإلس���رائيلية بح���ق الطلبة والهيئة 

التدريسية تهدف الى تعطيل المسيرة التعليمية وترويع 
الطلبة واغ���الق المدارس لتأمين الطريق للمس���توطنين 

اإلسرائيليين ولضمان مرورهم بأمان. 
أوضح أن معاناة طلبة ومعلمين مدرسته تبدأ من أول يوم 
دراس���ي خالل مرورهم عبر حاجز 106 اإلس���رائيلي، حيث 
يخضع���ون لالحتجاز عل���ى بوابته، وتفتي���ش حقائبهم 
المدرسية مما يتس���بب بتعطيل وصولهم إلى المدرسة 
مدة نصف ساعة على األقل، إضافة إلى اعتقال العشرات 
من الطلبة لساعات على الحاجز والتنكيل بهم وتعذيبهم. 

خطة ممنهجة 
ومن جانبه، أكد نائب رئيس بلدية مدينة الخليل، يوسف 
الجعب���ري، أن االعت���داءات اإلس���رائيلية المتواصلة على 
المدارس تأتي ضمن خطة إس���رائيلية ممنهجة تهدف 
لتفريغ المنطقة من الوجود العربي الفلس���طيني بشكل 

كامل.  
وقال الجعبري ل�"االستقالل":" إن مدارس الخليل الموجودة 
داخل المناطق المغلقة، تتعرض بشكل يومي للمضايقات 
واالعت���داءات من قبل جن���ود االحتالل، م���ن خالل إطالق 
األعي���رة النارية و قنابل الصوت والغار الس���ام، وتعطيل 
الدوام المدرس���ي في كثير من االحيان، إضافة العتداءات 
المس���توطنين المتطرفين على الطلبة والمدراس بحماية 

الجيش". 
وأوضح، أن مدينة الخليل ُمقس���مة الى قسمين، منطقة) 
H1( تق���ع تحت س���يطرة الس���لطة، ومنطق���ة H2 تحت 
السيطرة اإلسرائيلية، ويوجد داخل منطقة ) H2(منطقة 
مغلقة تضم المناط���ق القريبة من البلدة القديمة والحرم 
االبراهيمي الشريف، تسعي "إسرائيل" الى تفريغها من 
الوجود العربي الفلس���طيني، وبما فيه���ا اغالق المدارس 

وإخراج الطلب منها.  
وش���دد على أن البلدية ووزارة التربية والتعليم واألهالي 
والق���وي السياس���ية في المدين���ة، ُمص���رون على وجود 
الم���دارس داخل منطق���ة )H2( ودع���م صمودها، حيث 
ُيعطون األولية الكبرى لها، عن طريق تعامل معها بشكل 
مختلف عن المدارس األخرى، كذلك زيادة راتب المعلمين 

بها لدعم صمودهم.  

االعتداء على الطلبة والمدرسين 

مدارس الخليل.. في دائرة النار وقبضة »إرهاب« االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب:  

» جنللوٌد مدججللون بال�سللاح، قنابل غازية 
متللاأ الأرجللاء، �سللراٌخ وبللكاء«، م�سهللٌد بات 
يف  الفل�سطينيللة  املدار�للس  لطلبللة  ماألوفللًا 
�سبللاح  كل  فمللع  املحتلللة،  اخلليللل  مدنيللة 

تفتللح فيلله املدار�للس اأبوابهللا اأمللام الطلبة، 
تتجللدد حكايات العتللداءات والنتهاكات 
الإ�سرائيليللة التللي اأ�سبحللت روتينللًا يوميًا 
العللام  بدايللة  ومنللذ  الطلبللة.  يعي�سلله 
الدرا�سللي اجلديد، يعاين طلبللة اخلليل من 

العتداءات والنتهاكات امل�ستمرة بحقهم، 
خا�سللة الطلبللة ممللن تقللع مدار�سهللم على 
خطللوط التما�للس اأو بالقللرب مللع احلواجز 
الع�سكرية وامل�ستوطنللات، اذ باتوا يف دائرة 

ال�ستهداف وم�سيدة النريان الإ�سرائيلية.

القدس المحتلة / االستقالل:
حذرت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنس���ان اإلسرائيلية، من انهيار الخدمات 
الصحية في مستشفيات مدينة القدس بعد قرار اإلدارة األمريكية بقطع أكثر 

من 20 مليون دوالر من دعم تلك المستشفيات.
وأدانت المنظمة، القرار األمريكي، واعتبرته ضربًة قاضية للنظام الصحي الذي 

يتعامل مع مئات اآلالف من الفلسطينيين المرضى في كل عام.
وأكدت على الحق في الصحة آلالف المرضى الفلسطينيين، مشيرًة إلى أن القرار 
سيؤثر على مئات اآلالف منهم وسيحرمهم من الحصول على االستجابة الطبية 

الالزمة.
وحملت المنظمة »إس���رائيل« المس���ؤولية ع���ن عواقب هذا الق���رار، قائلًة 
»إس���رائيل ال يمك���ن أن تقف مكتوفة اليدين، ويجب أن تفعل كل ش���يء 
ممكن إلحباط قرار حكومة ترمب، أو االستعداد لتحمل المسؤولية عن صحة 
الفلس���طينيين الذين هم يقعون تحت السيطرة اإلسرائيلية سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر«.
ووفًق���ا لصحيفة »هآرت���س« العبرية، فإن القرار ال���ذي اتخذ يعرض العمليات 
الجراحية في بعض المستشفيات للخطر، مشيرًة إلى أن المرضى الذين يتلقون 
العالج باألس���اس ويستفيدون من الدعم هم من سكان الضفة الغربية وقطاع 

غزة ويأتون إلى مدينة القدس من أجل إجراء عمليات جراحية معقدة.
وأش���ارت إلى أن المستش���فيات تعاني من أزمة اقتصادية، وأنها على »شفير 

اإلفالس واالنهيار« جزئًيا بسبب الديون المتراكمة عليها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
المستش����فيات  في  المس����ؤولون  أكد 
الفلس����طينية ف����ي مدين����ة الق����دس 
المحتلة، ي����وم أمس االثني����ن، أن قرار 
بوق����ف  القاض����ي  األمريكي����ة،  اإلدارة 
المس����اعدات المالي����ة له����ا س����يكون 
بالتراجع  واش����نطن  مطالبين  »كارثيا«، 

عن القرار.
وقال مدير مستشفى المقاصد الخيرية 
اإلس����المية في القدس بس����ام أبو لبدة، 
ف����ي بيان تاله ف����ي مؤتمر صحفي يوم 
أمس، باسم المستش����فيات: » نأسف 
لمث����ل ه����ذا الق����رار م����ن قب����ل اإلدارة 
األمريكي����ة لما في ذلك من أثر س����لبي 
كبي����ر عل����ى توف����ر الس����يولة النقدية 
في ه����ذه المستش����فيات والذي بدوره 
سيحدث تأخيرات في تقديم الخدمات 
العالجية الحيوية والتي تتوفر في هذه 

المستشفيات فقط«.
وأضاف أبو لبدة، في المؤتمر الصحفي 
ال����ذي عقد في مستش����فى األوغس����تا 
فكتوريا-الُمّطلع في القدس: » بالمجمل 

فإن هذا القرار س����يؤثر سلبا على حياة 
خمسة ماليين فلسطيني«.

وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية، حجب 
25 مليون دوالر أمريكي، كان من المقرر 
أن تقدمها كمس����اعدة للمستشفيات 
الفلس����طينية في الق����دس، وعددها 6 

مستشفيات.
وُتق����دم المستش����فيات العامل����ة في 
القدس، خدمات طبية للفلس����طينيين 
من س����كان الضفة الغربي����ة، بما فيها 
القدس، وقطاع غ����زة، وبعض الخدمات 
الطبي����ة المتوف����رة في مستش����فيات 
القدس، غير متوفرة في الضفة الغربية 

وقطاع غزة مثل عالج األورام والعيون.
القدس هي: مستشفى  ومستشفيات 
اإلس����المية،  الخيرية  المقاصد  جمعية 
ومستشفى الهالل األحمر، ومستشفى 
س����انت جون للعيون، ومؤسسة األميرة 
بسمة، ومستشفى مار يوسف )شهرته: 
األوغس����تا  ومستش����فى  الفرنس����ي( 

فكتوريا -المطلع.
وقال أبو لبدة: » إن ش����بكة مستشفيات 

القدس تناش����د الحكومة الفلسطينية 
والكونغرس األمريكي والمجتمع الدولي 
بتحمل مسؤولياته وعمل كل ما يمكن 
للتعامل مع هذه الحالة الخطرة الناتجة 

عن قطع التمويل األمريكي«.
ولفت الى أن قيمة الديون المس����تحقة 
لها على وزارة الصحة الفلسطينية تبلغ 

ما يقارب 80 مليون دوالر.
وب����دوره اعتب����ر ولي����د نّم����ور، المدي����ر 
التنفيذي العام لمستشفى المطلع، إن 
القرار األمريكي »يمثل يوما عصيبا على 
المؤسسات الصحية في مدينة القدس 
بالتحدي����د«، مش����يرًا إلى أن الس����لطة 
للمستشفيات  »تعهدت  الفلسطينية 
بس����د العج����ز المالي الناتج ع����ن القرار 

األمريكي«.

وقال نمور: » س����نضع خط����ة للتواصل 
مع ال����دول العربية واإلس����المية والدول 
األوروبية لس����د العجز الناتج عن القرار 

األمريكي التعسفي«.
وكانت اإلدارة األمريكية قد أوقفت في 
غضون أقل من شهر مضى، مساعداتها 
لوكالة األمم المتح����دة لغوث الالجئين 
الفلسطينيين »األونروا« ولمستشفيات 
القدس، فض����ال عن وقف مس����اعدات 
بأكثر م����ن 200 ملي����ون دوالر أمريكي 

للشعب الفلسطيني.
المتتالية  األمريكية  الق����رارات  وجاءت 
إثر رفض الفلس����طينيين قرار الواليات 
عاصمة  بالقدس  االعت����راف  األمريكية 
إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية الى 

المدينة.

مستشفيات القدس: قرار واشنطن وقف مساعداتنا المالية »كارثي« منظمة حقوقية تحذر من انهيار 
الخدمات الصحية بمشافي القدس
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لطالم���ا كان العام���ل الديموجراف���ي أحد 
االهتمامات التي تصدرت سياس���ة كيان 
االحتالل اإلسرائيلي، لكونه منبع القلق لدى 
اإلس���رائيليين على بقاء كيانهم المحتل 
واستمراره، فإن ما يجري على هذا الصعيد 
من الممارس���ات واألس���اليب اإلسرائيلية 
الحلف���اء االس���تراتيجيين  بالتع���اون مع 
لكيانهم المحتل وفي مقدمتهم الواليات 
المتحدة لم ولن يخ���رج عن القلق ذاته، إال 
أن���ه قلق غير مبرر ويعك���س نزعة التفوق 
وكراهية أجناس البش���ر من غير جنسهم 

والتي تسكن النفس اإلسرائيلية.
ولي���س مبالغة أن القلق م���ن غياب التفوق 
المنطقة  ف���ي  اإلس���رائيلي  الديموجرافي 
التي يرى المحتلون اإلسرائيليون أنفسهم 
وس���ط بحر من األعداء لم يك���ن وليد اليوم 
أو قادت إليه مصادف���ات التاريخ وتطورات 
األحداث، بل هو متأصل ومتجذر في النفس 
اإلسرائيلية، انطالًقا من قناعة اإلسرائيليين 
بأنهم مج���رد محتلين ولص���وص في نظر 
العرب والفلسطينيين وغيرهم، وإن حاولوا 
التغطية على ذلك باألساطير التي انتحلوها 
من وحي خيالهم، بأن أرض فلس���طين هي 
أرض آبائه���م وأجداده���م. وبالتال���ي هم 
مدرك���ون لحقيق���ة أبدية الص���راع معهم، 
ومالحقته���م حتى طردهم من فلس���طين 
المحتلة، لذلك ظلوا يمارس���ون سياساتهم 
العنصرية وجرائم الحرب واإلبادة والتهجير 
والتشريد، ونشر الفتن والفوضى واالقتتال 
داخل فلسطين وفي دول المنطقة، وتصنيع 
أعداء ب���داًل عن كيانهم المحتل إلش���غال 
ش���عوبها في أنفسهم وتغييب فلسطين 
المحتلة م���ن ذاكرتهم، وإلضعاف مقدرات 
دول المنطقة وثرواتها البش���رية والعلمية 
والطبيعي���ة على النحو الذي ي���راه الجميع 
اليوم، بثوبه الجديد المسمى زوًرا ب�”الربيع 

العربي”. وإزاء هذا اليقي���ن، هناك الكثير 
م���ن الش���واهد والدالئل تتضاف���ر على أن 
العامل الديموجرافي كان وال يزال الهاجس 
والش���غل الش���اغل لقادة كي���ان االحتالل 
اإلسرائيلي ولواضعي سياساته ومشروعاته 
بالتعاون الالفت والواضح مع حلفائهم في 
واش���نطن ولندن وباري���س وبرلين وغيرها، 
وحت���ى منظمة األم���م المتحدة لألس���ف 

الشديد، ومن بين هذه الشواهد والدالئل:
الممنهج���ة  اإلس���رائيلية  الحمل���ة  أواًل: 
للقضاء عل���ى الوجود الفلس���طيني داخل 
فلس���طين المحتل���ة وذلك ُبعي���د نكبتها 
واغتصابه���ا وإقام���ة الكيان اإلس���رائيلي 
الغاص���ب عل���ى أنقاضها، حيث مارس���ت 
ش���تيرن  الصهيونية كعصابة  العصابات 
والهاجاناه وغيرهما جرائم حرب وإبادة ضد 
الفلسطيني  الطفل  وظل  الفلس���طينيين، 
في مقدم���ة عملية التصفي���ة واإلبادة من 
منطلق المنظور اإلس���رائيلي االحتاللي بأن 
ه���ذا الطفل يمث���ل ليس جياًل ب���ل أجيااًل 
تش���كل تحدًيا خطيًرا لبقاء كيان االحتالل 
اإلسرائيلي ومس���تقبله، لذلك لم نندهش 
ونبدي االستغراب من االستهداف الممنهج 
لألطف���ال الفلس���طينيين ف���ي كل عدوان 
إرهابي يش���نه كيان االحتالل اإلسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ولعل اإلحصائيات المثبتة لدى 
المؤسسات الرسمية الفلسطينية والدولية 
ع���ن الش���هداء والضحايا الفلس���طينيين 
م���ن األطفال هي خير دلي���ل على ذلك. ألم 
تقل جولدا مائير رئيس���ة حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي الس���ابقة “كل صباح أتمنى أن 
ا واحًدا على  أصحو وال أجد طفاًل فلس���طينّيً
قي���د الحياة”؟ فقد كانت ت���رى في الطفل 
الفلسطيني أنه بذرة الشقاء والنهاية لكيان 

االحتالل اإلسرائيلي.

ثانًي���ا: التهجي���ر الممنهج ال���ذي ال يزال 
ا وال تزال تبعات���ه حاضرة أمام كل  مس���تمّرً
متابع للمش���هد في المنطقة وتحديًدا في 
كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن، حيث 
الهدف واض���ح وهو إفراغ ه���ذه الدول من 
ثقلها الس���كاني، وتجفيفه���ا من ثرواتها 
البش���رية والعلمية والمهنية والفنية. فقد 
ا م���ن العقوبات  ب���دأت عملية اإلف���راغ بدًء
االقتصادية، ثم الحرب اإلرهابية والعدوانية 
على ش���عوب ه���ذه ال���دول، وإجبارها على 
الهجرة باتجاه أوروبا لتلقى مصيرها إما غرًقا 
فتكون لقمة سائغة لحيتان البحر، وإما نجاة 
فتصل إلى حيث وجهتها والهدف من وراء 
تهجيرها. وما نراه من أساليب ابتزاز وعرقلة 
لعودة المهجرين الس���وريين � على سبيل 
المثال � ال يخرج عن الس���ياق الديموجرافي 
الذي نعنيه بالشرح، وكذلك عن االعتبارات 
السياس���ية واالقتصادية وغيره���ا للدولة 

السورية.
لالجئي���ن  الع���ودة  ح���ق  إلغ���اء  ثالث���ا: 
الفلس���طينيين الذي تعمل عليه الواليات 
المتح���دة م���ع حليفه���ا كي���ان االحتالل 
واألتباع،  والعم���الء  واآلخرين  اإلس���رائيلي 
وال���ذي يعد أح���د الالءات الش���هيرة التي 
أطلقه���ا النتنياهو رئيس حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي، والتي كانت باألساس تهدف 
إلى تصفية القضية الفلس���طينية، والتي 
ا فيما  ا وإس���رائيلّيً ج���رى تضمينها أميركّيً
يعرف اليوم باس���م “صفقة القرن”. فوفًقا 
لمقي���اس المحتل اإلس���رائيلي، فإن عودة 
الالجئين الفلس���طينيين ستعني التفوق 
الديموجرافي الفلس���طيني، ما يمثل خطًرا 
عل���ى بقاء كي���ان االحت���الل اإلس���رائيلي، 
ولك���ي يت���م إحكام ه���ذا األمر ج���اء القرار 
الصهيو�أميركي بوقف الدعم لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “أونروا”.

بع���د ق���رار إدارة الرئي���س األمريكي ترم���ب تجميد 
المساعدات األمريكية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين »االون���روا« ب���دأت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي باتخاذ اإلج���راءات العملي���ة على األرض 
الجتثاث الوكالة ومؤسساتها وإداراتها وكافة أعمالها 
من مدين���ة القدس المحتلة وهي بذل���ك تهدف إلى 
تحقي���ق غايات كثي���رة أهمها تضيي���ق الخناق على 
الالجئي���ن الفلس���طينيين في مخيم ش���عفاط الذين 
يزيد عددهم على عش���رين ألفا وإجبارهم على الرحيل 
م���ن المخيم الواق���ع في مدينة الق���دس تحت مطرقة 
قطع األرزاق والضائق���ة االقتصادية ،وتخفيض أعداد 
المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة التي 
اعترف به���ا ترمب عاصمة موح���دة لالحتالل وترجيح 
الكفة الديمغرافية لصالح االحتالل فيها، والعمل على 
تجس���يد فكرة الدولة اليهودية أحادي���ة القومية من 
خالل إبعاد السكان الفلسطينيين وترحيلهم تدريجيا 

من مدنهم وقراهم ومخيماتهم .
التهدي���دات التي أطلقها رئي���س بلدية االحتالل في 
القدس المحتلة بوضع خطة لطرد وكالة الغوث الدولية 
م���ن مدينة القدس تحمل في طياتها تصعيدا خطيرا 
وتمثل اعتداء على القوانين واألعراف الدولية وقرارات 
األمم المتحدة ومؤسس���اتها الدولي���ة واألممية التي 
تم���ارس عملها وفقا للقانون الدول���ي الذي يجبر دولة 
االحتالل على توفير الحماية لها وتس���هيل عملها في 
المناطق المحتل���ة وليس إعاقة عملها واالعتداء عليها 
وبالتال���ي إغالق مقراتها ومؤسس���اتها واقتالعها من 

جذورها .
هذا االنس���جام الكبير والواضح بي���ن حكومة االحتالل 

وإدارة ترمب والتكامل العلني في تنفيذ خطة تصفية 
االونروا لوقف المساعدات المختلفة عن أكثر من خمسة 
ماليين ألجيء فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس 
يؤكد أنهما يعمالن بشكل ثنائي ويخططان وينفذان 
على انفراد دون الرجوع ألي طرف أو جهة في المنطقة 
وان لديهما مخططا متفقا علي���ه يجري تنفيذه بدقة 
محكمة من خ���الل تصفية قضية الالجئين وإس���قاط 
حق العودة بعد عزل القدس عن محيطها الفلسطيني 
العربي اإلس���المي لينتهي في حال استمرا، بتصفية 
القضية الفلسطينية بالطريقة التي خططا لها مسبقا.

تبادل األدوار وتكاملها بين الحليفين االستراتيجيين 
االحت���الل وإدارة ترمب، لعبة سياس���ية جديدة دخلت 
إلى ميدان العمل السياس���ي حديثا تقوم على توجيه 
ضربات أمريكية إس���رائيلية قاس���ية متتالية لركائز 
ومفاصل القضية الفلسطينية الرئيسة بدأت بمدينة 
الق���دس المحتلة وانتقلت إلى قضي���ة الالجئين ولها 
أهداف أخرى الحقة أهمها المس���جد األقصى المبارك 
وض���م الضفة الغربية التي تعتبرها إس���رائيل يهودا 
والسامرة ومن ثم تهويدها؛ وقد بدى ذلك واضحا منذ 
نزعت إدارة ترمب صفة االحتالل عنها ولم تعد تعتبرها 

أراضي محتلة.
التصدي لهذا النهج األمريكي اإلس���رائيلي التدميري 
ف���ي المنطقة الذي يقوض أركان األمن والس���لم فيها 
يجب ان يكون في إطار منظومة عمل عربية إس���المية 
دولية مشتركة توقف التغول  واالستقواء األمريكيين 
على القضية الفلس���طينية وتلغي قانونية وش���رعية 
جميع اإلجراءات التي يتخذه���ا االحتالل في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.

القلق اإلسرائيلي من العامل الديموجرافي

خمسة وعشرون عاما مرت على اتفاقية أوسلو المشئومة, خمسة وعشرون عاما والسلطة تجني خيبتها وتنتقل 
من إخفاق إلى إخفاق, ومن تنازل إلى تنازل اكبر, خمس����ة وعشرون عاما انتهت بكلمات لنتنياهو وليبرمان بأن 
اتفاقية أوس����لو لم تعد قائمة وأصبحت خلف ظهرنا تماما, خمسة وعشرون عاما واالتفاقية تقود السلطة إلى 
التنس����يق األمني مع االحتالل الصهيوني, حتى وصل إلى مرحلة القداسة, ولم يعرف الفلسطيني معنى آخر 
ألوسلو غير التنسيق األمني ولم يحقق أي انجاز يذكر ال على المستوى السياسي وال االقتصادي, وال االجتماعي, 
وال على أي مس����توى كان, اتفاقية أوسلو انتجت أكثر من ستمائة حاجز عسكري صهيوني في الضفة وحولت 
مدنها إلى كانتونات منعزلة عن بعضها البعض, ومنحت االحتالل ش����رعية لالس����تيطان في الضفة, وفتحت 
الض����وء األخضر للتطبيع بين الدول العربية واالحتالل الصهيوني, وأنتجت االنقس����ام الفلس����طيني, وجرمت 
المقاومة والحقت المجاهدين الفلسطينيين, والحقت االقتصاد الفلسطيني بالصهيوني وفق اتفاقية باريس 
االقتصادية, وأعطت إسرائيل الحق في تصفية المقاومين الفلسطينيين واقتحام المدن والمخيمات ومالحقة 

المجاهدين واعتقالهم, وتوظيف أجهزة امن السلطة لخدمة االحتالل وتحقيق رغباته. 
في ذكرى اليوبيل األس����ود التفاقية أوسلو المش����ئومة دخلنا في حالة من التيه السياسي وانقسام المواقف, 
فالس����لطة في واد والش����عب الفلس����طيني بفصائله المقاومة ف����ي واد آخر, والمواقف السياس����ية للفصائل 
الفلسطينية المقاومة ال تتقاطع وال تلتقي مع مواقف السلطة التي ترعى أوسلو وتحافظ عليها رغم أنها لم تلب 
مطالبها وهو ما وسع الفجوة بين رؤية السلطة للصراع مع االحتالل الصهيوني, ورؤية الفصائل لهذا الصراع نتج 
عنه حصار غزة ومعاقبة أهلها وإفش����ال كل جهود المصالحة الفلسطينية, وهو ما شجع االحتالل لشن حروب 
ثالث مدمرة على قطاع غزة للقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية لكنها كلها باءت بالفشل وانتهت بخيبة 
أمل إس����رائيلية, فأوسلو لم تكن يوما خيارا للشعب الفلس����طيني, ومن وقع على هذه االتفاقية المشئومة  لم 
يكن يمثل الش����عب الفلسطيني ولم يفوضه احد بالتوقيع نيابة عنه, وهؤالء اليوم يتوارون عن األنظار ألنه لم 
يعد هناك ما يبرر الدفاع عن أوس����لو بعد كل هذه اإلخفاقات وبعد ان تنكر االحتالل الصهيوني لالتفاقية ولم 
يحقق أي ش����يء منها لصالح الشعب الفلسطيني, وألن أوسلو أصبح مشروعا وليس مجرد اتفاقية, فقد تحول 
هذا المشروع المشئوم لبطاقة )VIP(, وصفقات تجارية تخدم أصحابها, ومشاريع استثمار مشتركة بين هؤالء 

األشخاص ورجال أعمال صهاينة, فقد تحولت أوسلو لخطيئة والذي جاء بأوسلو عليه ان يتخلص منها.    
علينا ان نتعامل مع مشروع أوسلو المشئوم وما تبعه من اتفاقات منبثقة عنه بالتركيز على عوامل ثالثة .

أوال: تعزيز ثقافة المقاومة لدى ش����عبنا الفلس����طيني من خالل التركيز على ان مسيرة طويلة من المفاوضات 
استمرت ألكثر من 25 عاما لم تحقق أي مكاسب لشعبنا, وان ما اخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.  

ثاني����ا: ان نصل إلى قناعة كاملة بأن المجتمع الدولي بمؤسس����اته وقراراته المختلفة ل����م يعد قادرا على إلزام 
»إسرائيل« بتطبيق هذه القرارات, وانه عاجز عن مواجهة السياسة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني, وهو 

ليس مصدر ثقة لدى شعبنا ألنه يغمض عينيه عن ممارسات االحتالل وتنكره للحقوق الفلسطينية. 
ثالث����ا: ان اإلدارة األمريكية تمثل جدار حماية لالحتالل الصهيوني وتدافع عن كل سياس����ته مهما كان حجم 
الجريمة مروعا, وتسخر نفسها لحمايته من خالل استخدام حق النقض الفيتو, وهى تتعامل مع الفلسطينيين 
بمنطق ش����ريعة الغاب التي تس����تند إلى نظرية البقاء لألقوى, وقد فقدت وساطتها وحياديتها تماما وأصبح 

الشعب الفلسطيني ينظر إليها على أنها شريك لالحتالل في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. 
انه اليوبيل األس����ود التفاقية أوس����لو المش����ئومة والذي نجني مرارة حصاده, وقد آن األوان للتخلص من هذه 

االتفاقية والتخلص من تبعاتها, حتى ال نبقى نجني مرارتها إلى ما ال نهاية.      

اليوبيل األسود

حكومة االحتالل وإدارة
 ترمب .. تبادل أدوار

كمال زكارنة

رأي
خميس التوبي

ليس امتالك القوة يعني الش���جاعة، بل هو الخوف 
من اآلخ���ر، وخصوصا عندما يكون مثل إس���رائيل 
مغتصب���ا ألرض .. وي���وم وقفت فيتن���ام الفقيرة 
المتهالك���ة بوجه الغطرس���ة األميركية وجبروتها، 
اعتق���د كثيرون أنها مجرد أيام ويرفع الفيتناميون 
الراية البيضاء، لكن الذي حصل هو العكس .. وفي 
اليوم ال���ذي فجر الجزائريون إع���الن ثورتهم، كان 
المحتل الفرنس���ي في ذروة قوته، فلم يس���توعب 
ان ثل���ة من الفدائيين س���وف تقهره وترغمه على 
االنس���حاب .. واعتقد انه لو لم يك���ن هنالك لعبة 
تس���ليم خائنة، لقاتلت بغداد حتى اآلن األميركي، 

رغم كل قوته وأسلحته الفتاكة.
دائما يحضرني المؤامرة على س���وريا .. التي تقاتل 
دوال وتنظيم���ات دول وضعت له���ا كل اإلمكانيات 
المتطورة من الس���الح المنوع وم���ن المدربين حتى 
أسنانهم .. لكن ال أمل فسوريا، والحلم االستبدادي 
مقهور حتى لو ربح معركة فهو خاسر في النهاية.

كنا نستمع للمرحوم كمال جنبالط في أكثر من مناسبة 
بطريقة مباش���رة وأحيانا غير مباشرة، كان يروي فيها 
أف���كاره بعد هزيمة العرب في الع���ام 1967، فقد كان 
يكرر مرات ان ال تخافوا من االحتالل اإلس���رائيلي، هذا 
ح���دث مرات في التاريخ ثم انته���ى، كان يمنح األمل، 
لكن تحليله كان حقيقيا، كيان مثل إسرائيل ال يمكنه 
ان يحتل وهو غير قادر على إمالء األمكنة التي يحتلها 
بمستوطنيه .. تصوروا مثال ان عدد اليهود أصبح ستة 
ماليي���ن ونصف الملي���ون، فيما عدد الفلس���طينيين 
في العالم تجاوز الس���بعة عشر مليونا، وفي فلسطين 
وحدها ما يوازي العدد اإلسرائيلي وأكثر، فكيف يمكن 

لمن ال يستطيع ان ينتصر إلى ما ال نهاية.
صحي���ح ان األع���داد ال تكف���ي أم���ام التكنولوجيا 
المتط���ورة، لكن القوة المفرطة ال تحس���م إلى ما ال 

نهاي���ة .. يمكن لها ان تحقق ف���ي أيام ربحا كبيرا، 
لكن عناد الش���عوب يقهر اكبر الق���وى وأقواها .. 
حين انهزمت الق���وات اإلس���رائيلية أمام جحافل 
الجيش المص���ري في ح���رب أكتوب���ر 1973 وبدا 
ان قوتها تحطمت، أش���ار كيس���نجر على القيادة 
اإلسرائيلية بتحريك السالح النووي، وهو سالح ذو 
حدي���ن في كيان ما ان يطي���ر عصفور في الجنوب 
اللبناني مس���افة كيلومتر واح���د حتى يصبح فوق 
األراضي الفلسطينية، وكل نسمة في جنوب لبنان 
البد ان تمر في أجواء فلس���طين .. حاول الفدائيون 
الفلسطينيون إبان العمل المسلح اختراق الحواجز 
والموانع اإلسرائيلية المقامة على الحدود مع لبنان، 
نجحوا مرارا وأحبطوا مرارا، لكن ليس من مس���افات 

بين الحد اللبناني والحد الفلسطيني على اإلطالق.
صحيح ان الهزائم تغير من معالم الواقع واإلنسان، 
لكن االنتص���ار يعيد الثقة ويمس���ح ذلك التاريخ 
األس���ود .. انتصر الصليبيون م���رارا في منطقتنا، 
لكنه���م أيضا هزموا م���رات وأكبرها معركة حطين 
التي دفعتهم إل���ى التراجع النهائي والدخول في 
حسابات الطرف المس���لم الذي اظهر خياره بعدم 
االستس���الم، بل باالس���تعداد الدائم لقلب الطاولة 
عل���ى المحتل الذي جاء م���ن كل أنحاء العالم حالما 

بكنوز الشرق وبموقعه األخاذ.
أن���ا ال أخاف م���ن االحتالالت وم���ن كل قوة مفرطة، 
انته���ى عصرها أمام الق���وة الش���عبية وقدراتها 
وتسلحها بالتضحية مهما غلت .. ولنا في التواريخ 
المتعددة مرويات كثيرة س���تظل منقولة من جيل 
إلى آخر، وفي التاريخ الفلسطيني نحن مقبلون حتما 
على صورة سوف يرس���مها الفلسطينيون بتراكم 
تجاربهم الت���ي تصل بهم إلى الث���ورة الحقيقية 

النهائية.

االحتالل وإمكانيات الشعوب
زهير ماجد
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غزة/ االستقالل:
نش���رت وس���ائل إعالم محلية أمس 
وثائ���ق خاصة تظهر حج���م نفقات 
السلطة الفلسطينية على قطاع غزة 

وحجم إيراداتها من القطاع.
ووفق���ا للوثيق���ة المالي���ة الخاص���ة 
الصادرة عن الس���لطة الفلس���طينية 
برام الله والتي نش���رتها وكالة س���وا 
اإلخبارية فقد تبين أن السلطة أنفقت 
على غزة من ش���هر أبري���ل الماضي 
وحتى يونيو 2018، م���ا بين 93 الى 
96 مليون دوالر شهريا ، فيما تظهر 
وثيقة ص���ادرة من غ���زة ان إيرادات 
السلطة الفلسطينية من القطاع تبلغ 

975 مليون دوالر سنويًا.
وتبين الوثيق���ة المالية الصادرة من 
رام الله ان السلطة أنفقت على رواتب 
المدنيين والعس���كريين  الموظفين 
في غزة خالل األشهر المذكورة )أبريل 
- مايو - يونيو( بمعدل يتراوح من 80 
الى 84 مليون ش���يكل شهريا، فيما 
أنفقت عل���ى المتقاعدين المدنيين 
والعس���كريين بمع���دل 95 الى 106 
ماليين ش���يكل ش���هريا، األمر الذي 
يكشف بحس���ب الوثيقة أن حجم ما 
يصرف على المتقاعدي���ن أكثر مما 

يصرف على الموظفي���ن في نتيجة 
مباشرة لقانون التقاعد الذي عمل به 

خالل األشهر الماضية.
كما أظه���رت الوثيقة الص���ادرة عن 
حج���م  أن  الفلس���طينية  الس���لطة 
االجتماعية  الش���ؤون  عل���ى  اإلنفاق 
والجرحى  الشهداء  ومخصصات أسر 
وم���ا يطل���ق علي���ه "منحة ال����1500 
ش���يكل لتفريغات 2005"، بلغت 59 
مليون شيكل ش���هريا خالل األشهر 

المذكورة.
فيما تق���ول وثيقة غزة أن الس���لطة 

تنف���ق 136 ملي���ون دوالر س���نويًا 
على 70 الف أس���رة فقيرة )الش���ؤون 
لتفريغات  باإلضاف���ة  االجتماعي���ة( 
2005 البالغ عددهم 12 الف موظف.

أم���ا ف���ي مج���ال مصاري���ف الصحة 
والت���ي تش���مل تحوي���الت داخلية 
"مستش���فيات الضف���ة" وتحويالت 
اس���رائيل"  "مستش���فيات  خارجية 
وأدوية ومس���تلزمات طبية، فتظهر 
وثيقة الس���لطة الفلس���طينية أنها 
المذكورة  األش���هر  خ���الل  أنفق���ت 
35 مليون ش���يكل بصورة ش���هرية 

، فيم���ا تقول وثيقة غ���زة أن اإلنفاق 
ف���ي مج���ال األدوية والمس���تلزمات 
الطبية والتحويالت تراجع منذ فرض 

اإلجراءات األخيرة.
وبحس���ب وثيقة غزة التي استندت 
لتقارير وزارة الصحة في القطاع، فقد 
كان يصرف عل���ى غزة قبل اإلجراءات 
األخيرة نحو 50 مليون دوالر س���نويًا 
تشمل األدوية والمستلزمات الطبية 
والتحوي���الت، إال أن���ه وبع���د فرض 
اإلج���راءات األخي���رة تراج���ع االنفاق 

بنسبة 70% على القطاع الصحي.

تعّرف على تفاصيل نفقات وإيرادات السلطة الفلسطينية في غزة

رام الله/ االستقالل:
أظهرت أرقام رس���مية صادرة عن ش���رطة المرور الفلس���طينية، أن عدد 
المخالفات المرورية التي ُسجلت منذ بداية الحملة المرورية التي انطلقت 

مطلع شهر أيلول الجاري حوالي 11489 مخالفة.
وق���ال العقيد رياض بن���ي عودة مدير دائرة التنظي���م واإلدارة في إدارة 
المرور ، أن المخالفات التي تم تحريرها بحق المخالفين، توزعت على ربط 
الحزام و السرعة الزائدة واس���تخدام الهاتف واإلشارات الضوئية ورمي 

النفايات وانتهاء رخصة المركبة ومخالفات أخرى.
وبي���ن بني عودة، أن هذه األرقام س���جلت من الي���وم األول للحملة التي 

انطلقت في بداية ايلول الجاري حتى مساء األحد الماضي فقط.
وف���ي تفاصيل المخالفات، كش���فت األرقام ان أكث���ر المخالفات تحريرًا 
متعلق���ة بربط حزام األمان ب��4663 مخالف���ة، و 5226  مخالفة تحت بند 

مخالفات متفرقة.
وأش���ار العقيد بني عودة إلى أن الحملة المرورية س���اهمت خالل األيام 
القليلة الماضية بتش���كيل حالة من الوعي لدى المواطنين بضرورة وضع 

حزام األمان وااللتزام بكافة قوانين السير على الطرقات.
وبحسب بني عودة تهدف شرطة المرور من تطبيق الحملة المرورية 
ال���ى تقليل وتيرة حوادث الس���ير التي ارتفع���ت مؤخرًا في الضفة 

الغربية.
وش���هد الشهر الماضي،  مصرع 18 ش���خصا وإصابة 20 شخصا آخرين 

بجراح خطيرة في 1164 حادث سير وقعت بالضفة الغربية .
وحس���ب قانون المرور فإن قيمة الغرامة المالية للمخالفات تختلف من 

مخالفة إلى أخرى، أذ تصل أعالها 750 شيكال وأقلها 50 شيكال.

11489 مخالفة مرورية منذ 
بداية الشهر الجاري بالضفة

رام الله/ االستقالل:
تراجع صافي أرباح البنوك الفلسطينية المحلية المدرجة 
ببورصة فلسطين، بنسبة 8.2%، على أساس سنوي، خالل 

النصف األول 2018.
ووفقا لمسح أجراه موقع االقتصادي المتخصص، استنادا 
على إفصاحات البنوك لبورصة فلسطين، فقد بلغ صافي 
أرباح البنوك المحلية الستة المدرجة في بورصة فلسطين، 

40.6 مليون دوالر.
وتراجعت أرباح البنوك المحلية الس���تة م���ن قرابة 44.5 

مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.
وس���جلت أربع���ة بنوك من أص���ل 6، تراجع���ا في صافي 
أرباحه���ا، مقاب���ل ارتفاع طفيف لدى بن���ك خامس، ونمو 
ملحوظ في بنك سادس، وهو بنك االستثمار الفلسطيني.

والبنوك الس���تة المدرجة في بورصة فلسطين هي: بنك 
فلس���طين، البنك اإلس���المي العربي، بنك القدس، البنك 
الوطني، البنك اإلس���المي الفلس���طيني، بنك االستثمار 

الفلسطيني.
ويعمل بنك س���ابع محلي في الس���وق الفلسطينية، وهو 

مصرف الصفا، لكنه غير مدرج في بورصة فلسطين، فيما 
بلغ إجمال���ي عدد البنوك المحلي���ة والوافدة حتى نهاية 

النصف األول 2018، نحو 15 مصرفا.
وسجلت بنوك اإلسالمي العربي، واإلسالمي الفلسطيني، 
وبن���ك الق���دس، والبنك الوطن���ي، تراجعا ف���ي أرباحها 
الصافية، دون احتساب النتائج المالية ألي من شركاتها 
التابعة. في المقابل، س���جل بنك االستثمار الفلسطيني، 
نموا في أرباحه، نسبته 25.5% مقارنة مع الفترة المقابلة 

من العام الماضي.

رام الله/ االستقالل:
أق���رت الهيئة العامة للبن���ك الوطني، 
خالل اجتماعها غير العادي الذي عقد 
في مدين���ة رام الله أمس، تعديل بنود 
عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة 
فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة 
البنك، ليتم تعديله باإلجماع ورفع عدد 
األعضاء بواقع عضوين، وليصبح مجلس 
إدارة البنك مكونا من 13 عضوا بدال من 

.11
وترأس جلسة االجتماع رئيس مجلس 
إدارة البن���ك الوطني طالل ناصر الدين، 
ومراق���ب الش���ركات الدكت���ور حات���م 
س���رحان، وممث���ل ع���ن س���لطة النقد 
الفلسطينية تمارة الكردي، وممثل عن 
هيئة س���وق رأس المال الفلسطينية 
م���راد جدبة، والمدق���ق الخارجي للبنك 
الوطني عن شركة آرنست ويونغ سائد 
البنك  الل���ه، وبحضور مس���اهمي  عبد 

واإلدارة التنفيذية.
وق���ال ناص���ر الدي���ن إن ه���ذا القرار 
يأتي تماش���يا م���ع تعليمات س���لطة 
النقد الفلس���طينية لتطبيق الحوكمة 
الرشيدة للشركات، وزيادة عدد األعضاء 
اإلدارة  مجل���س  داخ���ل  المس���تقلين 

، مش���يرا إل���ى أن ه���ذا التعديل جاء 
استكماال لما بدأه البنك العام الماضي 
بتعيي���ن عضوي���ن مس���تقلين ف���ي 
مجلس إدارت���ه وعضو ممثل عن صغار 

المساهمين.
يذكر انه يش���ترط بالعضو المستقل 

أال تزيد مس���اهمته أو أي م���ن أقربائه 
حت���ى الدرجة الثانية عن ما نس���بته 2 
باأللف من أس���هم المصرف، باإلضافة 
إلى شروط أخرى تحدد استقالليته وأن 
يكون من ذوي الخبرة واالختصاص في 

األمور المالية والمصرفية. 

رام الله/ االستقالل:
نما صافي أرباح الش���ركات المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 6.09 بالمائة 

على أساس سنوي، خالل النصف األول 2018، إلى 166.72 مليون دوالر.
وقال���ت البورصة في بيان لها أمس إن صاف���ي األرباح صعد من 157.14 مليون 

دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي )2017(.
ويبلغ عدد الش���ركات المدرجة ببورصة فلس���طين، وفق بيانات النصف األول 

2018، نحو 48 شركة، منها 46 شركة سلمت بياناتها المالية.
وس���جلت 38 ش���ركة مدرجة صافي أرباح من مجمل عدد الشركات المفصحة، 
بقيم���ة 170.7 مليون دوالر، صعوًدا من 161.9 مليون دوالر في الفترة المقابلة 

من 2017.
في المقابل، سجلت 8 شركات صافي خسائر بلغت قيمتها 4.03 ماليين دوالر، 

نزواًل من 4.8 ماليين دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقاد قطاع الخدمات، أرباح الش���ركات المدرج���ة بقيمة 56 مليون دوالر، بارتفاع 
نس���بته 12 بالمائة على أساس س���نوي، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية 

بأرباح 51 مليون دوالر.
وتتوزع الش���ركات المدرجة في بورصة فلسطين، بين 5 قطاعات، هي: البنوك 

والخدمات المالية، واالستثمار، والصناعة، والخدمات، والتأمين.

تراجع أرباح البنوك المحلية المدرجة
 8.2 % في النصف األول من 2018

البنك الوطني يقر رفع عدد أعضاء مجلس إدارته إلى 13

االستقالل/ وكاالت:
س���جل االقتصاد التركي نموا بواقع 5.2 بالمائة، خ���الل الربع الثاني من العام 

الحالي 2018.
ج���اء ذلك، في أرقام نش���رها معهد اإلحصاء التركي أم���س، حول نتائج الناتج 
المحل���ي اإلجمالي خالل الرب���ع الثاني من هذا العام )أبريل/ نيس���ان – يونيو/ 

حزيران(.
وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي، بنسبة 5.2 بالمائة خالل الربع الثاني من العام 

الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق الناتج المحلي اإلجمالي باألس���عار الجارية، خالل الربع الثاني من 2018، 
زيادة بنسبة 20.4 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع إلى 

884 مليارا و4 ماليين و260 ليرة تركية )137.06 مليار دوالر(.
ويشهد االقتصاد التركي، تسارعا في نسب النمو، ليقود دول مجموعة العشرين 

بنسبة 7.4 بالمائة خالل العام الماضي 2017.
وحلت تركيا ثانية في القارة األوروبية، من حيث نس���ب النمو، بعد أيرلندا التي 

حققت نموا بلغ 7.8 بالمائة.

ارتفاع نسبة أرباح الشركات 
في بورصة فلسطين 

بالنصف األول من 2018

االقتصاد التركي يسجل 
نموًا بـ 5.2 % للربع 

الثاني من 2018

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ نسرين خالد ديب الهور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903292043( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / أحمد زكي حسن عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900820275( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالله جهاد سعيد عبد المنعم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801270380( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى فتحي احميد ابو موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802239541( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس االثنين أنها استدعت السفير الجزائري 
لدى بغ���داد، على خلفية انس���حاب فريق عراقي من مباراة لك���رة القدم إثر 
إقدام مشجعين جزائريين على إطالق هتافات تمجد الرئيس االسبق صدام 

حسين.
وأعرب المتحدث باس���م الوزارة أحمد محجوب في بيان عن "اس���تياء العراق 
حكومًة وشعبا" إثر ما أسماه "محاولة تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري 

الصدامي البائد" الذي سقط عام 2003 بعيد اجتياح أميركي للبالد.
وتوقفت مباراة القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري في الدقيقة 
75 بعد انس���حاب الفري���ق العراقي الذي كان متأخ���را بهدفين، إثر هتاف 
الجماهي���ر م���ن مدرجات ملعب عمر حم���ادي في الجزائر "الل���ه أكبر، صدام 
حسين"، بحس���ب فيديوهات من المدرجات انتشرت على وسائل التواصل 
االجتماع���ي. بدوره، هدد االتح���اد العراقي لكرة القدم بانس���حاب فرقه من 
بطوالت االتحاد العربي لكرة الق���دم، معربا عن رفضه "الهتافات العنصرية 

والطائفية التي تفرق وال تجمع".
ونق���ل بيان عن رئي���س االتحاد العراقي قوله "في حال ع���دم اتخاذ االتحاد 
العرب���ي قرارا منصفا يعيد للكرة العراقية وجودها واحترامها فإن )...( الفرق 

العراقية ستنسحب من المشاركة في بطوالت االتحاد".
في المقابل، اتهم مدرب فريق القوة الجوية العراقي باس���م قاس���م اتحاد 
العاصم���ة الجزائري وجمهوره بالتصرف بأفكار بعي���دة عن الرياضة والروح 

الرياضية.
وقال قاسم في لقاء مصور مع أفراد من البعثة اإلعالمية التي رافقت الفريق 
في رحلته الى الجزائر "كّنا نخوض المباراة بروحية رياضية بعيدة عن التشنج 

لكنهم تعمدوا اإلساءة لنا".

االستقالل/ وكاالت:
االش����تراكي  الح����زب  رف����ض 
ف����ي  الش����ريك  الديمقراط����ي، 
االئت����الف الحاك����م ف����ي ألمانيا، 
في  األلماني  الجي����ش  مش����اركة 
عق����ب  انتقامي����ة  عملي����ات  أي 
محتمل ألس����لحة  اس����تخدام  أي 
كيميائي����ة م����ن جان����ب القوات 

الحكومية السورية.
وقال����ت نالي����س في بيان ُنش����ر 
أمس االثنين ف����ي برلين: "الحزب 
االشتراكي الديمقراطي لن يوافق 
سواء في الحكومة أو في البرلمان 
على مشاركة ألمانيا في حرب في 
س����ورية... ندعم وزي����ر الخارجية 
المنتمي  األلماني )هايكو م����اس 
للحزب االش����تراكي الديمقراطي( 
في مس����اعيه للحيلولة دون وقوع 
كارث����ة إنس����انية عب����ر محادثات 
م����ع تركي����ا وروس����يا عل����ى وجه 

الخصوص".
وتأتي تصريحات ناليس ردا على 
تقرير لصحيف����ة "بيلد" األلمانية 
الص����ادرة أمس، والذي جاء فيه أن 
وزيرة الدفاع األلمانية أورزوال فون 
دير الين تدرس إمكانية وكيفية 

في  األلماني  الجي����ش  مش����اركة 
عمليات عس����كرية انتقامية ضد 
الجيش الس����وري حال اس����تخدم 

أسلحة كيميائية ضد شعبه.
تج����در اإلش����ارة إلى أن ف����ون دير 
الي����ن تنتمي للحزب المس����يحي 
تتزعم����ه  ال����ذي  الديمقراط����ي، 

المستشارة أنجيال ميركل.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع 
المش����اركة  ت����درس  األلماني����ة 
م����ع تحال����ف الوالي����ات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة.

يذكر أن الدول الثالث شنت هجمات 
في سورية في نيسان/أبريل الماضي 
بزعم  اس���تخدام الجيش الس���وري 
أسلحة كيميائية في الحرب بسورية، 

بحسب بيانات التحالف.
وكان����ت وزارة الدف����اع الس����ورية 
حذرت مؤخ����را، من مغب����ة إقدام 
الفصائل المسلحة السورية  على 
تنفي����ذ هجم����ات كيميائية في 
إدلب التهام الجيش السوري بها 
أمريكية  وتبرير تنفيذ هجم����ات 

وغربية ضد الجيش السوري.

أزمة ديبلوماسية بين بغداد رفض ألماني لمشاركة الجيش بعمليات ضد سوريا
والجزائر.. بسبب كرة قدم!

االستقالل/ وكاالت:
اعتقل س���تة أش���خاص م���ن طاقم 
 Queen حاملة الطائرات البريطانية
Elizabeth ف���ي فلوري���دا بتهم���ة 

الشغب ومقاومة الشرطة.
وذك���ر موق���ع The Drive  أمس أن 
قائد السفينة رسا في قاعدة مايبور 
العس���كرية البحرية يوم 6 سبتمبر/ 
أيلول. وفي نفس اليوم في المس���اء 
اعتقلت الشرطة 6 بحارة بريطانيين 
بسبب الشغب في الشوارع والحانات 

بعد سكرهم.
كما اتهم ثالثة من مثيري الش���غب 
الشرطة عند االعتقال. قام  بمقاومة 
أحدهم بدف���ع الحارس واآلخر رفض 
أن يضع يدي���ه خلف ظهره والثالث 

هاجم الشرطة باللكمات.
جاكس���ونفيل:  ش���رطة  وقال���ت 
"تش���اجر البريطانيون مع بعضهم 
الس���فينة  قيادة  ووع���دت  بعضا. 
الالزم���ة ضد  اإلج���راءات  باتخ���اذ 

مثي���ري الش���غب". ووصلت حاملة 
فلوري���دا  البريطاني���ة  الطائ���رات 
من أج���ل الحصول عل���ى مقاتالت 
"إف-35". وس���يتم اختباره���ا مدة 
11 أس���بوعا، وس���تقوم المقاتالت 
بنح���و 500 طلعة جوي���ة وهبوط 
وإقالع على متن الحاملة بأش���كال 

مختلفة. واله���دف من االختبارات 
هو تجري���ب المقاتلة من على متن 
وستشارك  البريطانية.  الس���فينة 
Queen Elizabeth في عام 2019 
في المن���اورات البحرية للناتو عند 

سواحل بريطانيا.
Queen Elizabeth- أكبر س���فينة 

تابعة للبحرية البريطانية. وتختلف 
عن حامالت الطائرات الكالس���يكية 
عدم توفر المقاليع وحبال الكبح ألنها 
مصممة للطائرات التي تحلق مسافة 
قصيرة وتهبط بشكل عمودي مثل 
"إف-35 بي" وطائرات تعمل بتقنية 

المراوح Ospray ومروحيات.

االستقالل/ وكاالت
قال س���تيف بانون كبي���ر مستش���اري البيت 
األبيض الس���ابق للش���ؤون اإلس���تراتيجية إن 
الرئيس دونالد ترامب يواجه "انقالبا" في إشارة 
إلى المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز 
دون توقيع تضمن تفاصيل معارضة داخل إدارة 

ترامب.
وق���ال بان���ون خ���الل زي���ارة إيطاليا أم���س "ما 
شهدتموه في ذلك اليوم كان في غاية الخطورة. 
هذا هجوم مباشر على المؤسسات، هذا انقالب".

وأض���اف "هن���اك عصبة من الش���خصيات في 

المؤسس���ة الجمهورية تعتق���د أن ترامب غير 
مؤهل ألن يكون رئيسا للواليات المتحدة، وهذه 

أزمة".
وقالت نيوي���ورك تايمز إن المقال -الذي نش���ر 
األربع���اء- كتبه مس���ؤول بارز ب���اإلدارة لم تذكر 
اس���مه، وانتقد "انعدام البع���د األخالقي" عند 
ترامب، وقال إن "العديد من كبار المسؤولين في 
إدارت���ه يعملون بش���كل دؤوب من الداخل على 

إحباط جوانب من برنامجه وأسوأ ميوله".
وقال بانون إن المرة السابقة التي تعرض فيها 
رئيس أميركي لمثل ه���ذا التحدي كانت أثناء 

الحرب األهلية عندما اختلف الجنرال جورج بي. 
مكليالن مع الرئيس أبراهام لنكولن.

وأضاف "البالد لم تش���هد مثل هذه األزمة منذ 
صي���ف 1862 عندما رأى الجنرال مكليالن وكبار 
بالجيش  -وجميعه���م ديمقراطيون  الجنراالت 
االتحادي- أن لنكولن غير مؤهل ألن يكون قائدا 

عاما".
وكان ترام���ب قد عزل بانون في أغس���طس/آب 
2017 بعد خالفه مع مستش���اري الرئيس بشأن 
جه���وده لحمل الح���زب الجمه���وري على قبول 

جدول أعماله االقتصادي القومي.

االستقالل/ وكاالت:
ش����ن مس����لحون االثنين على مقر المؤسس����ة الوطنية للنفط في 
العاصمة الليبية طرابلس، هجوما وصفته هيئة امنية بأنه "ارهابي"، 

اسفر عن قتيلين وعشرة جرحى.
واعلنت وزارة الصحة في حصيلة اولية ان شخصين على األقل قتال 

وان عشرة اصيبوا بجروح االثنين في الهجوم.
وأش����ار رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لتليفزيون "ليبيا 218" 
إلى وجود قتلى وجرحى بين موظفي المؤسس����ة بعضهم في حال 

"الخطر".
وكان متحدث باس����م قوة ال����ردع، المجموعة المس����لحة التي تقوم 
بمهام الش����رطة في طرابلس، صرح لفرانس برس ان "أجهزة األمن 
تبحث عن المسلحين في المبنى، لكن أولويتنا هي إجالء المدنيين 

العالقين في داخله".
وأكد أنه "تمت السيطرة على الوضع"، موضحا أن هوية المهاجمين 

ما زالت مجهولة.
وعل����ى صفحتها في الفيس����بوك، وصفت قوة ال����ردع الهجوم بأنه 
"ارهابي"، مؤكدة انها عثرت على "بقايا انتحاريين"، ونش����رت صورا 

لتأكيد ذلك.
وكان ش����هود تحدثوا عن انفجارات وإطالق نار سمعت في المبنى 

الذي اندلعت فيه النار.

االستقالل/ وكاالت:
قال المرشد اإليراني علي خامنئي إن الواليات المتحدة وقوى الهيمنة 
تعم���ل على تحقيق أهدافها ف���ي المنطقة من خ���الل دعم اإلرهاب 
وتشجيع الحروب األهلية، وإن بعض دول المنطقة تساعدها في ذلك.

وأض���اف -خالل كلمة له لكلي���ة العلوم البحري���ة التابعة للجيش- أن 
مقاوم���ة إيران ومواجهتها لقوى االس���تكبار أدت لهزيمة تلك القوى 
بالمنطقة، وأوضح أن "العراق وس���وريا ولبنان تعتبر أمثلة على فش���ل 

المؤامرات األميركية".
ودعا خامنئي القوات المس���لحة لتعزي���ز قدراتها الدفاعية والقتالية، 
وقال إن ذلك يرعب األعداء ويجبرهم على التراجع إلى الخلف حس���ب 

تعبيره.
وعرض التلفزيون الرس���مي لقطات لخامنئي يشاهد تدريبات لطالب 
الكلية البحري���ة، وأيضا وهو يتواصل مع قائد الق���وات البحرية التي 

أرسلتها طهران إلى خليج عدن.

قتلى وجرحى في هجوم 
على مقر المؤسسة الوطنية 
الليبية للنفط في طرابلس

خامنئي: دول بالمنطقة 
تساعد أميركا بدعم اإلرهاب

كبير مستشاري البيت األبيض السابق : ترامب يواجه انقالبًا

زيارة حاملة طائرات بريطانية ألمريكا تتحول إلى فضيحة

االستقالل/ وكاالت:
عثرت شركة تعدين كندية في أستراليا على صخرتين 

كبيرتين مغطاتين بقشرة من الذهب.
وفًقا لهيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" التي أوردت 
النبأ أمس، فقد عثرت شركة التعدين الكندية "آر إن سي 

مينيرالز" في أستراليا، األسبوع الماضي، على صخرتين 
كبيرتين مغطاتين بقشرة من الذهب.

وأضافت "بي بي سي"، أن الشركة عثرت على الصخرتين 
ف����ي منجم بالقرب م����ن مدينة كالغورل����ي جنوب غربي 

أستراليا.

وأشارت أن كمية الذهب التي تغطي الصخرتين تبلغ 60 
كيلوغرام، وأن قيمته تبلغ أربعة ماليين دوالر على األقل.

ووصفت "بي بي س����ي" هذا االكتش����اف ب� "النادر جًدا"، 
مش����يرة أن الصخرتين س����يتم بيعهما في وقت الحق 

بالمزاد العلني.

أستراليا:  العثور على صخرتين مغطاتين بالذهب 
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غزة/ االستقالل:
أكدت صحيف���ة "معاريف" العبرية 
في عددها الصادر أمس اإلثنين "أن 
الجدران بدأت تضي���ق على رئيس 
وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و، ول���م يتبق أمامه س���وى 
إطالق التهدي���دات، وتنفيذ المزيد 
الهجومية  العسكرية  العمليات  من 

والخارقة".
ووفق ما أوردت���ه الصحيفة نقال عن 
الكاتب "ران أدليست"، "فإن نتنياهو 
يعي���ش حالة من اإلحب���اط واليأس، 
بع���د أن مني بعدة هزائ���م في غزة 

وسوريا ولبنان والضفة الغربية".
وأضاف الكات���ب: "نتنياهو علق في 
عدة مش���اكل، أبرزها التقرير األخير 
المحرج لقائد جهاز القوى البش���رية 
في الجي���ش اإلس���رائيلي، الجنرال 
يتس���حاق بريك حول عدم جاهزية 
الجي���ش ألي مواجه���ة عس���كرية 
من ناحي���ة اللياق���ة البدنية وحيازة 
جانب  إلى  التس���لحية،  المنظومات 
النووي  المفاعل  خطابه األخير بمقر 
التهدئة مع  بديمون���ا، ومباحث���ات 
غزة، واالتفاق المستقبلي مع سوريا، 
وانتشار القواعد العسكرية اإليرانية 

فيها".
وأش���ار الكاتب الى إن "نتنياهو بات 
يطلق علي���ه بعض اإلس���رائيليين 
 "The little rocket man"
الخاص بإس���رائيل، ألن���ه غدا يطلق 

التهديدات دون أن يؤثر ذلك في أي 
أحد، كله كالم في كالم، وحين نقوم 
بفح���ص دوافعه في إص���دار هذه 
التهديدات، وما الذي يجعله يكررها 
في كل مناسبة، فإن هناك حالة من 

الذعر تصيب المجتمع اإلسرائيلي".
وتابع: "تهديدات نتنياهو المتكررة 
بتنفيذ عمليات عسكرية وهجومية 
في كل جبه���ة على ح���دة، تتزايد 
بعد كل أزمة يدخل فيها، ما يجعله 
يهرب إل���ى األمام للتخلص منها، أو 
هك���ذا يتهيأ له، م���ع أن تهديداته 
هذه تتس���بب إلسرائيل بحرج دولي 
ألنها تعني بالضرورة أنها مستعدة 
لتنفي���ذ هجم���ات دون أن تتعرض 

لتهديد وجودي".
ولفت إل���ى أن "نتنياهو" حين يحذر 
بالوي���ل والثبور من  إيران ويهددها 
مغبة نش���ر منظوماتها التس���لحية 
المتطورة في سوريا، والرد عليها في 
قلب سوريا أو العراق، فنحن أمام حالة 
من الجنون في المنظومة الحاكمة في 
تل أبيب، مع أن سوريا وإيران لم تحوزا 
"نتنياهو"  النووية، لكن  القنبلة  بعد 
يصدر أصواتًا، وكأنه بصدد الضغط 

على زر المفاعل النووي.
وتس���اءل الكاتب: "م���ا الذي يجعل 
كهذه  تهدي���دات  يصدر  نتنياهو 
بين حين وآخر؟ هل هي االنتخابات 
المبكرة الوش���يكة؟"، ويق���ول: "ربما 

يكون ذلك صحيحا، لكن استخدامه 
لذات المفردات من اإلخضاع والضرب 
بق���وة للعدو تأتي بعد سلس���لة من 
االنتكاس���ات الت���ي من���ي بها هذا 

الزعيم اليائس".
جملة  اإلس���رائيلي  الكاتب  وس���رد 
التراجع���ات التي أصاب���ت نتنياهو 
من خ���الل "إهانته العس���كرية في 
غزة عبر خضوعه لترتيبات التهدئة 
مع حم���اس هناك، وفي س���وريا تم 
طردن���ا من القنيطرة، وف���ي لبنان ما 
زال ميزان القوى قائما مع حزب الله، 
وفي الضفة الغربي���ة فإن انتفاضة 
وشيكة قد تندلع من خالل العمليات 

الفردية".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن ملفات ثقيلة تنتظر قائد األركان 
المرتقب ومن بينها التهديد من قطاع غزة بالجنوب وحزب الله وإيران 

من الشمال.
وذكرت الصحيفة أمس، أن قائد األركان القادم الذي س���يتولى مهام 
منصب���ه بداية العام القادم س���يجد أمامه ملفات ثقيلة فعلى صعيد 
قطاع غزة فس���يتوجب عليه الس���ير على خيط رفيع ما بين التهدئة 
والتصعيد، مش���يرة إلى أنه بالنسبة إلسرائيل فال توجد تسوية حاليًا 
وبالنسبة لحماس فالحصار ال زال قائمًا، وبالنسبة للسلطة فال مصالحة 

مع حماس.
فيما نقلت الصحيفة عن قادة األمن اإلسرائيلي قولهم بأن الهدوء على 
الجبهة الجنوبية مؤقت وتس���ود التقديرات بأن هنالك فرصة كبيرة 

للتصعيد والمواجهة مع حماس.
وأش���ارت إلى أن حركة حماس فهمت أخيرًا بأن السلطة تسعى لجرها 
لحرب مع "إس���رائيل" كون ذلك يصب ف���ي مصلحتها، حيث فهمت 
قيادة الحركة هذه اللعبة، وبالنس���بة لها فالمواجهة العس���كرية مع 

"إسرائيل" هي المخرج األخير وأثمانه واضحة.
واختتمت الصحيفة بالقول بأن الجيش ال يشخص وجود نوايا هجومية 
حاليًا من جانب إيران أو حزب الله أو حماس، ومع ذلك فتقديرات الوضع 
تشير إلى وجود قابلية كبيرة لتصعيد أمني نتيجة احتكاك إسرائيلي 

مع إيران في الشمال ومع حماس في الجنوب.
وباإلضاف���ة إلى ذلك فس���يجد قائ���د األركان القادم أمام���ه الوثيقة 
اإلس���تراتيجية العس���كرية التي أعدها قائ���د األركان الحالي غادي 
آيزنك���وت ومن بي���ن نصوصها جاهزي���ة الجيش لخ���وض الحروب 

واالنتصار فيها.

»معاريف«: نتنياهو »يائس ومحبط«
 والجــدران بــدأت تضيــق عليــه

 بنيامني نتنياهو

أبرزها غزة وحزب الله وإيران
»ملفــات ثقيلــة« 

تنتظر رئيس األركان 
اإلسرائيلي المرتقب

االستقالل/ وكاالت:
كشف الجيش االسرائيلي أمس االثنين 
عن عملية " بي���ت األوراق " التي نفذها 
سالح  الجو االسرائيلي قبل نحو 4 شهور 
في س���وريا، في إطار مكافح���ة التواجد 

اإليراني في سوريا.
ووفقا لموقع يديعوت فإن الحديث يدور 
عن المواجهة العس����كرية األكبر واألوسع 
بين "إس����رائيل" وإي����ران، حيث تضمنت 
العملي����ة تنفيذ الضربة الجوية األكبر في 
س����وريا منذ انتهاء حرب 73. وقد كشف 
بعض الطيارين والمالحين الذين شاركوا 
في عملية بي����ت األوراق بعض التفاصيل 
المثي����رة عن العملية الت����ي تم تنفيذها 
بتاري����خ 10 مايو الماضي، حيث ش����اركت 
عش����رات الطائرات الحربية المأهولة وغير 
المأهولة في تلك الليلة في ضرب أكثر من 
50 هدفا في سوريا.  وأضافوا بأن العملية 
بدأت في تمام الس����اعة الثانية عشرة من 
تلك الليل����ة، وانتهت مع حلول الس����اعة 

الثالثة صباحا من تلك الليلة أيضا.
وقد أوضح المقدم "ر" قائد س���رب 105 
ال���ذي يش���غل طائرات حربي���ة من نوع 
إف 16 ثنائ���ي المقع���د والذي ش���ارك 
في العملي���ة قائال: لقد كن���ا على ذروة 
االستعداد والتأهب قبل بدء عملية بيت 
األوراق بساعات طويلة، إال أن الظروف لم 

تكن سهلة، حيث تم إطالق أكثر من 160 
صاروخًا من مضادات الطيران الس���ورية 
وااليراني���ة باتجاه طائرات س���الح الجو 
التي شاركت في العملية، كما أن الرؤية 
لم تكن واضحة، إضاف���ة إلى أن توقيت 
العملية كان بي���د اإليرانيين وذلك نظرا 
ألن اس���رائيل كانت تنتظر الرد اإليراني 
االنتقامي على مقتل العناصر االيرانيين 
في ضربات "اس���رائيلية" مس���بقة للبدء 

بعملية " بيت األوراق".
وأض���اف المق���دم "ر" ب���أن "اس���رائيل" 
كانت تخش���ى وتخاف من أن تتس���بب 
العملية في اش���تعال الوضع اإلقليمي ، 

األمر الذي جعلنا نأخذ بعين الحس���بان 
واالعتب���ار إمكاني���ة الدخ���ول في حرب 
طاحنة قد تستمر ألسابيع طويلة ، حيث 
أجرينا العديد من التدريبات والمناورات 
الضخمة قب���ل تنفي���ذ العملية حاكت 
سيناريوهات حرب متعددة بما في ذلك 

سقوط طائرة في عمق أراضي العدو.
وكشف المقدم ر بأن األهداف اإليرانية 
الت���ي تم ضربها في تل���ك الليلة كانت 
تضم غرف عمليات قيادية، ومنش���ئات 
عسكرية، ومقرات استخباراتية ومخازن 
صواريخ أرض أرض متقدمة, ومنظومات 
دفاعات جوية وغيره���ا، حيث تم ضرب 

ترس���انة إيران العس���كرية المنتش���رة 
تقريب���ا في جمي���ع مناطق س���وريا بما 
في ذل���ك الواقعة بالقرب م���ن القواعد 
العسكرية الروس���ية ، األمر الذي تطلب 

دقة مالحة عالية.
وأوضح المقدم "ر" بأنه منذ انتهاء عملية 
" بي���ت األوراق " الت���ي قام س���الح الجو 
االسرائيلي في إطارها بإلقاء أطنان كبيرة 
من المتفجرات ض���د األهداف االيرانية 
في سوريا في شهر مايو الماضي ، ال يزال 
س���الح الجو يواصل عملياته ونشاطاته 
داخ���ل األراضي الس���ورية ، بما في ذلك 

قصف المقرات والمواقع العسكرية .

القدس المحتلة/ االستقالل:
توافد مئات االسرائيليين من سكان غالف غزة إلى معرض بيع األسلحة الخفيفة 
الذي تم عقده في ميدان الرماية التابع لكيبوتس نير عام على الحدود مع قطاع 

غزة .
ووفقا لما ذكره موقع "إس���رائيل ديفنس" أمس االثنين، فقد شارك المئات في 
المعرض بالرغم من التوتر األمني الذي يس���ود المنطق���ة في ظل المظاهرات 

األسبوعية التي تشهدها المنطقة الحدودية مع غزة.
وقد تم عرض صنوف وأنواع مختلفة من األسلحة الخفيفة في المعرض من أجل 
بيعها بأس���عار مخفضة لسكان الغالف ، من أجل تسليح أنفسهم والمشاركة 
في الدفاع عن أنفسهم في حاالت الطوارئ . ومن بين األسلحة والعتاد العسكري 
الذي تم عرضه في المعرض مسدسات وبنادق من أنواع مختلفة، باإلضافة إلى 

أزياء عسكرية وإكسسوارات حربية خاصة بالبنادق .

القدس المحتلة/ االستقالل
أجرت كتيبة النقب التابعة لسالح التكنولوجيا والصيانة بالجيش االسرائيلي 
مؤخرا مناورة عسكرية حاكت سيناريوهات صيانة للمعدات واألسلحة الثقيلة 

والخفيفة في أوقات الطوارئ.
ووفقا لموقع "بازام العسكري" الذي أورد النبأ أمس، فقد شكل الجيش مؤخرا فوج 
تس���ليح كامل يضم 5 كتائب من ضمنه���ا كتيبة النقب، وذلك في ظل حرص 
الجيش ومساعيه للحفاظ على أهلية وكفاءة األسلحة بما في ذلك ناقالت الجند 

والدبابات خالل المعركة.
وفي سياق منفصل، كش���فت الصناعات الجوية االسرائيلية النقاب أمس عن 
قذيفة هاون جديدة عيار 120 مل���م، تتميز بدقتها العالية جدا ضد األهداف 

البرية المختلفة.
ووفقا لموقع "معاريف هش���فوع" فإن الحديث ي���دور عن قذيفة هاون جديدة 

. GPS  أطلق عليها اسم قذيفة "دوكران"، حيث يتم توجيهها عبر منظومة
وأش���ارت الصناعات الجوية بأن قذيفة دوكران الجديدة تتميز بدقتها العالية، 
وضررها البليغ الذي تحدثه في الهدف الذي تسقط عليه، كما أن مداها يصل 
حتى 8 كم عالوة على أنه من الممكن اس���تخدامها ضد أهداف متنوعة كقوات 

المشاة المختبئين داخل مبنى.

معرض أسلحة في كيبوتس 
نيرعام لتسليح مستوطني الغالف

االحتالل يكشف عن تشكيل فوج 
تسليح جديد وقذيفة هاون جديدة

بالتفاصيل: عملية »بيت األوراق« التي كادت أن تشعل الحرب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ياسمين محمد سليمان حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410198709( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ روزان جواد حسني الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401876040( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ آمنة بركة محمد ابو نصرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
949866024فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حمدي رزق حسن الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904320587   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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االستقالل/ وكاالت:
م الع���زف على البيانو، حيث  م التواصل بلغة أخرى يش���به تعلُّ تعلُّ
يمكنك دراس���ة جميع القواع���د وحفظها، ولكن ه���ذا ال يعني أنه 

يمكنك التحدث أو فهم أي شيء، ولذلك يجب عليك اتباع التالي:
فّكر في أسباب تعلم لغة جديدة:

كيف تكون ق���ادًرا على التواصل باللغة التي تس���اعدك؟ فكر في 
خياراتك الوظيفية المس���تقبلية، باإلضافة إلى أنش���طة السفر أو 
الترفيه في المس���تقبل، وتقديرك للتن���وع والثقافات األخرى، فكر 
في مساهماتك في المجتمع، وكيف أن معرفة لغة أخرى يمكن أن 

تساعدك على أن تكون مواطًنا أفضل.
الممارسة:

م اللغة ال تعني “الدراس���ة” كل ش���يء، كما هو الحال في  في تعلُّ
بعض التخصص���ات األخرى، لذا فّكر في الط���رق التي يمكنك بها 
ممارس���ة ما تحرزه من تقدم في لغتك، الممارس���ة جي���دة، كما أن 
اس���تخدام بطاقات الفالش للتدرب م���ع األصدقاء أفضل، وإذا كنت 
تس���تطيع بعد ذلك اس���تخدام الكلم���ات في جم���ل أو محادثات 
ذات مغزى، فس���وف تتذكرها بس���هولة أكبر، لذا أنشئ الكثير من 
المحادثات أو المقاطع القصيرة باستخدام الكلمات الجديدة، وتأكد 

من نطقها بصوت مرتفع.
التكرار وحفظ المفردات:

كلمات المفردات تفرض نفس���ها، فهي أساس كل لغة، لذا عليك 
حف���ظ كمٍّ كبير منها، وعليك دائًما برب���ط الكلمات الجديدة وإعداد 
قائمة بكلمات اللغة المس���تهَدفة التي سوف تستخدمها بشكل 
ف في عملك وحياتك، وعليك كذلك أن ترددها بصوت عاٍل مراًرا  مكثَّ

وتكراًرا، وتعيد كتابتها مرات عديدة كي تحفظها جيًدا.
استراتيجيات القراءة:

عند قراءة أي ش���يء بلغ���ة أخرى، مثل تعليم���ات تمارين الواجبات 
المنزلي���ة، أو التس���ميات التوضيحية أس���فل الص���ور أو المقاالت 
الصحفية أو المجالت أو القصص أو أي ش���يء، يجب عليك أن تفكر 
فيما تعرفه بالفعل ح���ول هذا الموضوع، إن التفكير في المفاهيم 
التي قد يكون لها عالقة بما تقرأه سوف يساعدك على فهم المزيد، 
تخط الكلمات التي ال تفهمها، اقرأ المقطع عدة مرات، وقم بمراجعة 

توقعاتك، وفي كل مرة تقرأ فيها سوف تفهم أكثر.
استراتيجيات التحدث:

ال تحت���اج إلى معرفة كل الكلمات لألش���ياء الت���ي تريد أن تقولها، 
لذا يمكنك وصف اس���تخدام لغة بسيطة، والكلمات التي تعرفها 
بالفعل للحص���ول على وجهة نظرك، قراءة الن���ص الخاص بك مرة 
أخرى وتصحيح عالمات الترقيم والهجاء وعالمات التشكيل، فكر في 
كيفية قول األشياء بالكلمات التي تعرفها بالفعل في اللغة الهدف 

ط، ابحث عن كلمتين أو ثالث كلمات. بشكل ُمبسَّ

إليك أسهل االستراتيجيات لتعلم لغة جديدة

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة طبية كورية حديثة أن سم النحل قد 

يكون عالجا فعاال لمرض التهاب الجلد التأتبي.
وأج���رى الدراس���ة باحثون ف���ي كلية الط���ب بالجامعة 
الكاثوليكي���ة في جمهوري���ة كوريا الجنوبية، ونش���رت 

نتائجها المجلة البريطانية للصيدلة.
والته���اب الجلد التأتبي هو أكثر أنواع األكزيما ش���يوعا، 
واألكثر شيوعا بين األطفال، وعادة ما يظهر قبل بلوغهم 
عامهم األول، لكنه أيضا قد يظهر ألول مرة لدى البالغين.

وليس معروفا بش���كل واضح حتى اللحظة الس���بب وراء 
الته���اب الجلد التأتبي، لكن يرج���ح وجود أكثر من عامل 
واح���د، ويبدو أن لهذا االلتهاب عالقة بالحساس���ية، ألنه 

غالبا ما يصيب األشخاص الذين لديهم حساسية.

وأجرى الفريق الدراس���ة على الفئران المصابة باألكزيما، 
باإلضافة إلى خاليا جلدية مأخوذة من البشر.

ووجد الباحثون أن المكون الرئيسي في سم النحل الذي 
يسمى "ميليتين" )melittin( عالج فعال اللتهاب الجلد 
الناتج ع���ن األكزيما، دون أن يس���بب آث���ارا جانبية على 

الجسم.
وكشفت الدراسة أن سم النحل يقمع االلتهاب من خالل 
آليات مختلفة عن تلك التي تستخدمها الخاليا المناعية 

في جسم اإلنسان لمكافحة الجزيئات االلتهابية.
وقال الفريق إن دراس���ته أثبتت أن لس���م النحل نشاطا 
مناعيا مرتبطا بتنظيم تمايز الخاليا التائية المساعدة في 
الجه���از المناعي، مما أدى إلى تخفيف األمراض الجلدية 

االلتهابية التي يسببها التهاب الجلد التأتبي.

دراسة: سم النحل يعالج األكزيما

االستقالل/ وكاالت:
وج���دت دراس���ة بريطاني���ة نش���رت في مجل���ة »عدوى 
المستش���فيات« أن مجففات األيدي الكهربائية تنش���ر 
بكتيريا خطيرة في أنحاء الحمامات، وهي أقل بكثير في 

النظافة الصحية من المناشف الورقية التقليدية.
وأثبت���ت الدراس���ة الدولية -الت���ي أجريت عل���ى ثالثة 
مستش���فيات في بريطانيا وفرنس���ا وإيطاليا على مدى 
12 أس���بوعا- أن المجففات النفاثة الحديثة تخلق تأثير 
هباء جوي ينشر البكتيريا القولونية )إي كوالي( باإلضافة 
إلى آثار البراز والبكتيريا المس���ؤولة عن تسمم الدم على 

السطوح الخارجية.
وق���ال الخبراء إن هذه األجه���زة -التي غالبا ما تعمل دون 
تالمس مع األيدي ومن المفترض أنها تحس���ن النظافة 
الصحية- هي في الواقع مش���كلة بذاته���ا ألنها تجعل 
الناس ال يغس���لون أيديه���م جيدا. وه���ذا األمر يجعل 
البكتيريا الضارة التي على س���طح الجلد جاهزة لالنتشار 
بأنحاء الم���كان، وعلى النقيض فإن المناش���ف الورقية 
تمتص البكتيريا بش���كل أفضل مما يق���ي اآلخرين من 
التعرض لها. وحس���ب الدراس���ة أيضا فإن الهباء الجوي 
الذي تطلقه المجففات يلوث غرفة المرحاض، بما في ذلك 
المجفف نفسه واألحواض واألرضيات واألسطح األخرى، 
بناء على تصمي���م المجفف ومكانه. وم���ن ثم إذا لمس 
الناس تلك األسطح فإنهم يخاطرون بالتلوث بالبكتيريا 

أو الفيروسات.

مجفف األيدي  أقل نظافة 
من المنشفة الورقية

االستقالل/ وكاالت:
بات بمقدور ربات البيوت المنش����غالت دائما بأعمالهن المنزلية العديدة، والكسالى، وكارهي الكي، 
والطالب المنشغلين بدراستهم، والذين ال يجدون الوقت للغسيل، استعمال بّخاخ يجعل مالبسهم 
نظيف����ة ومكوية في زمن قصير. وأطلقت ش����ركة "يونيليفر" على البّخاخ الجاف اس����م "داي 2"، وفق 
م����ا أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أش����ارت إلى أنه قادر على تنظيف المالبس وإزالة 

التجاعيد عنها، لتبدو كما لو أنها مكوية، في زمن ال يتجاوز 15 دقيقة.
ويس����تهدف منتج يونيليف����ر، الذي يبلغ ثمن����ه 10 دوالرات أميركية، الذين يهملون كي وغس����ل 
مالبسهم، علما أنه يأتي بإصدارين األول مخّصص ألقمشة الجينز، والثاني لألقمشة العادية األخرى.

وتعتمد التقنية المس����تخدمة في البّخاخ على جزيئات تقوية األنسجة إلعادة تجديد المالبس، دون 
أن تكش����ف الش����ركة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية عمله. ويمكن استعمال المنتج ل�25 
م����رة، ويوفر كميات كبيرة من المياه، تعادل 60 ليترا تس����تعمل في عملية غس����يل كبيرة. ويتوقع 
أن يس����تقطب المنتج خصوصها الشبان الباحثين عن حل س����ريع لتنظيف المالبس وكيها، فوفقا 
إلحصائية صادرة عن وحدة أبحاث األسواق التابعة ليونيليفر، فإن نسبة 60 بالمائة من الشبان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 22 و37 سنة، غالبا ما يتركون أكواما من المالبس غير المغسولة في غرفهم.

االستقالل/ وكاالت:
 )Diclofenac( توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن مسكن الديكلوفيناك

يمكن أن يزيد خطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ويوص���ف الديكلوفيناك لعالج األلم وااللتهابات، وهو ينتمي إلى عائلة 

.)NSAID( مضادات االلتهاب غير الستيرويدية
ودرس الباحثون بيانات 6.3 ماليين بالغ من الس���جل الوطني الدانماركي 
للمرضى والتي تم جمعها في العقدين التاليين لعام 1996، وكان متوسط   

عمر المشاركين بين 46 و49، ونشرت الدراسة في مجلة "بي أم جي".
وبينت الدراس���ة أنه خالل ثالثين يوما من تن���اول الدواء كان ديكلوفيناك 
مرتبطا بمش���اكل خطيرة في القلب واألوعية الدموية مثل النوبات القلبية 

أو الس���كتات الدماغية، في حين أن الباراس���يتامول ومض���ادات االلتهاب غير 
الس���تيرويدية التقليدية األخ���رى مثل اآليبوبروفين والنابروكس���ين لم 

تكن كذلك. ومع ذلك فإن هذه الدراس���ة ال تعني التوقف عن استعمال 
هذا العالج، بل تعني أنه يجب تعاطيه تحت إش���راف الطبيب -ككل 

األدوية- وبعد تقييم المخاطر الخاصة بالمريض.

الديكلوفيناك يزيد خطر النوبة 
القلبيــة والسكتــة الدماغيــة

البخاخ السحري بات واقعًا.. يغسل 
مالبسك ويكويها برشة سريعة
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االستقالل/ وكاالت:
م الع���زف على البيانو، حيث  م التواصل بلغة أخرى يش���به تعلُّ تعلُّ
يمكنك دراس���ة جميع القواع���د وحفظها، ولكن ه���ذا ال يعني أنه 

يمكنك التحدث أو فهم أي شيء، ولذلك يجب عليك اتباع التالي:
فّكر في أسباب تعلم لغة جديدة:

كيف تكون ق���ادًرا على التواصل باللغة التي تس���اعدك؟ فكر في 
خياراتك الوظيفية المس���تقبلية، باإلضافة إلى أنش���طة السفر أو 
الترفيه في المس���تقبل، وتقديرك للتن���وع والثقافات األخرى، فكر 
في مساهماتك في المجتمع، وكيف أن معرفة لغة أخرى يمكن أن 

تساعدك على أن تكون مواطًنا أفضل.
الممارسة:

م اللغة ال تعني “الدراس���ة” كل ش���يء، كما هو الحال في  في تعلُّ
بعض التخصص���ات األخرى، لذا فّكر في الط���رق التي يمكنك بها 
ممارس���ة ما تحرزه من تقدم في لغتك، الممارس���ة جي���دة، كما أن 
اس���تخدام بطاقات الفالش للتدرب م���ع األصدقاء أفضل، وإذا كنت 
تس���تطيع بعد ذلك اس���تخدام الكلم���ات في جم���ل أو محادثات 
ذات مغزى، فس���وف تتذكرها بس���هولة أكبر، لذا أنشئ الكثير من 
المحادثات أو المقاطع القصيرة باستخدام الكلمات الجديدة، وتأكد 

من نطقها بصوت مرتفع.
التكرار وحفظ المفردات:

كلمات المفردات تفرض نفس���ها، فهي أساس كل لغة، لذا عليك 
حف���ظ كمٍّ كبير منها، وعليك دائًما برب���ط الكلمات الجديدة وإعداد 
قائمة بكلمات اللغة المس���تهَدفة التي سوف تستخدمها بشكل 
ف في عملك وحياتك، وعليك كذلك أن ترددها بصوت عاٍل مراًرا  مكثَّ

وتكراًرا، وتعيد كتابتها مرات عديدة كي تحفظها جيًدا.
استراتيجيات القراءة:

عند قراءة أي ش���يء بلغ���ة أخرى، مثل تعليم���ات تمارين الواجبات 
المنزلي���ة، أو التس���ميات التوضيحية أس���فل الص���ور أو المقاالت 
الصحفية أو المجالت أو القصص أو أي ش���يء، يجب عليك أن تفكر 
فيما تعرفه بالفعل ح���ول هذا الموضوع، إن التفكير في المفاهيم 
التي قد يكون لها عالقة بما تقرأه سوف يساعدك على فهم المزيد، 
تخط الكلمات التي ال تفهمها، اقرأ المقطع عدة مرات، وقم بمراجعة 

توقعاتك، وفي كل مرة تقرأ فيها سوف تفهم أكثر.
استراتيجيات التحدث:

ال تحت���اج إلى معرفة كل الكلمات لألش���ياء الت���ي تريد أن تقولها، 
لذا يمكنك وصف اس���تخدام لغة بسيطة، والكلمات التي تعرفها 
بالفعل للحص���ول على وجهة نظرك، قراءة الن���ص الخاص بك مرة 
أخرى وتصحيح عالمات الترقيم والهجاء وعالمات التشكيل، فكر في 
كيفية قول األشياء بالكلمات التي تعرفها بالفعل في اللغة الهدف 

ط، ابحث عن كلمتين أو ثالث كلمات. بشكل ُمبسَّ

إليك أسهل االستراتيجيات لتعلم لغة جديدة

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة طبية كورية حديثة أن سم النحل قد 

يكون عالجا فعاال لمرض التهاب الجلد التأتبي.
وأج���رى الدراس���ة باحثون ف���ي كلية الط���ب بالجامعة 
الكاثوليكي���ة في جمهوري���ة كوريا الجنوبية، ونش���رت 

نتائجها المجلة البريطانية للصيدلة.
والته���اب الجلد التأتبي هو أكثر أنواع األكزيما ش���يوعا، 
واألكثر شيوعا بين األطفال، وعادة ما يظهر قبل بلوغهم 
عامهم األول، لكنه أيضا قد يظهر ألول مرة لدى البالغين.

وليس معروفا بش���كل واضح حتى اللحظة الس���بب وراء 
الته���اب الجلد التأتبي، لكن يرج���ح وجود أكثر من عامل 
واح���د، ويبدو أن لهذا االلتهاب عالقة بالحساس���ية، ألنه 

غالبا ما يصيب األشخاص الذين لديهم حساسية.

وأجرى الفريق الدراس���ة على الفئران المصابة باألكزيما، 
باإلضافة إلى خاليا جلدية مأخوذة من البشر.

ووجد الباحثون أن المكون الرئيسي في سم النحل الذي 
يسمى "ميليتين" )melittin( عالج فعال اللتهاب الجلد 
الناتج ع���ن األكزيما، دون أن يس���بب آث���ارا جانبية على 

الجسم.
وكشفت الدراسة أن سم النحل يقمع االلتهاب من خالل 
آليات مختلفة عن تلك التي تستخدمها الخاليا المناعية 

في جسم اإلنسان لمكافحة الجزيئات االلتهابية.
وقال الفريق إن دراس���ته أثبتت أن لس���م النحل نشاطا 
مناعيا مرتبطا بتنظيم تمايز الخاليا التائية المساعدة في 
الجه���از المناعي، مما أدى إلى تخفيف األمراض الجلدية 

االلتهابية التي يسببها التهاب الجلد التأتبي.

دراسة: سم النحل يعالج األكزيما

االستقالل/ وكاالت:
وج���دت دراس���ة بريطاني���ة نش���رت في مجل���ة »عدوى 
المستش���فيات« أن مجففات األيدي الكهربائية تنش���ر 
بكتيريا خطيرة في أنحاء الحمامات، وهي أقل بكثير في 

النظافة الصحية من المناشف الورقية التقليدية.
وأثبت���ت الدراس���ة الدولية -الت���ي أجريت عل���ى ثالثة 
مستش���فيات في بريطانيا وفرنس���ا وإيطاليا على مدى 
12 أس���بوعا- أن المجففات النفاثة الحديثة تخلق تأثير 
هباء جوي ينشر البكتيريا القولونية )إي كوالي( باإلضافة 
إلى آثار البراز والبكتيريا المس���ؤولة عن تسمم الدم على 

السطوح الخارجية.
وق���ال الخبراء إن هذه األجه���زة -التي غالبا ما تعمل دون 
تالمس مع األيدي ومن المفترض أنها تحس���ن النظافة 
الصحية- هي في الواقع مش���كلة بذاته���ا ألنها تجعل 
الناس ال يغس���لون أيديه���م جيدا. وه���ذا األمر يجعل 
البكتيريا الضارة التي على س���طح الجلد جاهزة لالنتشار 
بأنحاء الم���كان، وعلى النقيض فإن المناش���ف الورقية 
تمتص البكتيريا بش���كل أفضل مما يق���ي اآلخرين من 
التعرض لها. وحس���ب الدراس���ة أيضا فإن الهباء الجوي 
الذي تطلقه المجففات يلوث غرفة المرحاض، بما في ذلك 
المجفف نفسه واألحواض واألرضيات واألسطح األخرى، 
بناء على تصمي���م المجفف ومكانه. وم���ن ثم إذا لمس 
الناس تلك األسطح فإنهم يخاطرون بالتلوث بالبكتيريا 

أو الفيروسات.

مجفف األيدي  أقل نظافة 
من المنشفة الورقية

االستقالل/ وكاالت:
بات بمقدور ربات البيوت المنش����غالت دائما بأعمالهن المنزلية العديدة، والكسالى، وكارهي الكي، 
والطالب المنشغلين بدراستهم، والذين ال يجدون الوقت للغسيل، استعمال بّخاخ يجعل مالبسهم 
نظيف����ة ومكوية في زمن قصير. وأطلقت ش����ركة "يونيليفر" على البّخاخ الجاف اس����م "داي 2"، وفق 
م����ا أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أش����ارت إلى أنه قادر على تنظيف المالبس وإزالة 

التجاعيد عنها، لتبدو كما لو أنها مكوية، في زمن ال يتجاوز 15 دقيقة.
ويس����تهدف منتج يونيليف����ر، الذي يبلغ ثمن����ه 10 دوالرات أميركية، الذين يهملون كي وغس����ل 
مالبسهم، علما أنه يأتي بإصدارين األول مخّصص ألقمشة الجينز، والثاني لألقمشة العادية األخرى.

وتعتمد التقنية المس����تخدمة في البّخاخ على جزيئات تقوية األنسجة إلعادة تجديد المالبس، دون 
أن تكش����ف الش����ركة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية عمله. ويمكن استعمال المنتج ل�25 
م����رة، ويوفر كميات كبيرة من المياه، تعادل 60 ليترا تس����تعمل في عملية غس����يل كبيرة. ويتوقع 
أن يس����تقطب المنتج خصوصها الشبان الباحثين عن حل س����ريع لتنظيف المالبس وكيها، فوفقا 
إلحصائية صادرة عن وحدة أبحاث األسواق التابعة ليونيليفر، فإن نسبة 60 بالمائة من الشبان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 22 و37 سنة، غالبا ما يتركون أكواما من المالبس غير المغسولة في غرفهم.

االستقالل/ وكاالت:
 )Diclofenac( توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن مسكن الديكلوفيناك

يمكن أن يزيد خطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ويوص���ف الديكلوفيناك لعالج األلم وااللتهابات، وهو ينتمي إلى عائلة 

.)NSAID( مضادات االلتهاب غير الستيرويدية
ودرس الباحثون بيانات 6.3 ماليين بالغ من الس���جل الوطني الدانماركي 
للمرضى والتي تم جمعها في العقدين التاليين لعام 1996، وكان متوسط   

عمر المشاركين بين 46 و49، ونشرت الدراسة في مجلة "بي أم جي".
وبينت الدراس���ة أنه خالل ثالثين يوما من تن���اول الدواء كان ديكلوفيناك 
مرتبطا بمش���اكل خطيرة في القلب واألوعية الدموية مثل النوبات القلبية 

أو الس���كتات الدماغية، في حين أن الباراس���يتامول ومض���ادات االلتهاب غير 
الس���تيرويدية التقليدية األخ���رى مثل اآليبوبروفين والنابروكس���ين لم 

تكن كذلك. ومع ذلك فإن هذه الدراس���ة ال تعني التوقف عن استعمال 
هذا العالج، بل تعني أنه يجب تعاطيه تحت إش���راف الطبيب -ككل 

األدوية- وبعد تقييم المخاطر الخاصة بالمريض.

الديكلوفيناك يزيد خطر النوبة 
القلبيــة والسكتــة الدماغيــة

البخاخ السحري بات واقعًا.. يغسل 
مالبسك ويكويها برشة سريعة
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق اتحاد خانيونس  الملقـــب  بـ"الطواحين" فوزا 
كبيرا على خدمـــات خانيونس بثالثة أهداف مقابل 
هدف وحيد، فيما كان التعادل االيجابي بهدف لكل 
فريق ســـيد الموقف بين الصداقة و شباب رفح ، في 
ختام الجولة األولى من لقاءات الدوري الغزي الممتاز .

وضـــرب اتحـــاد خانيونـــس شـــباك جـــاره خدمات 
خانيونس بثالثة أهداف مقابـــل هدف ، في اللقاء 
الذي أقيم على ملعب المدينة الرياضية بخانيونس 

جنوب القطاع .
وســـجل ثالثية الطواحين " محمد بـــركات هدفين 
أحدهمـــا من ضربة جزاء  و رمضان شـــبير ، و ســـجل 

للخاسر تامر مكرم .
و على ملعب فلسطين بغزة ، سيطر التعادل االيجابي 
بهدف لكل فريق على قمة لقـــاءات الجولة ، و التي 

جمعت الصداقة بمنافسه شباب رفح .
وســـجل هدف "الزعيم" الالعب  أدهم القاضي، فيما 

عدل النتيجة لفريق الصداقة الالعب فارس عوض .

»الطواحني ت�صرب  »الذئاب« بثالثية وال�صداقة يتعادل مع "الزعيم" 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنـــت لجنة المســـابقات في االتحاد الفلســـطيني لكرة 
القدم، أمس، عن جدول مباريات األســـبوع الثاني من دوري 

المحترفين في الضفة الغربية.
وتقـــرر أن تنطلق مباريـــات الجولة الثانيـــة، يوم الجمعة 
المقبـــل، الموافـــق 14 من ســـبتمبر/ أيلـــول الحالي، بعد 
توقف دام لـ10 أيام، بســـبب اللقـــاءات الدولية للمنتخب 

الفلسطيني، أمام قيرغيزستان وقطر.

وتقام يوم الجمعة، 3 مباريات، حيث يلتقي واد النيص مع 
األمعري على ملعب الخضر، وبالطة أمام شـــباب الظاهرية 
على ملعب نابلس، ومؤسسة البيرة ضد شباب الخليل على 
ملعب ماجد أســـعد. وتســـتكمل باقي لقاءات الجولة، يوم 
السبت، الموافق 15 من نفس الشهر، حيث يلتقي ثقافي 
طولكرم وجـــاره مركز طولكرم على ملعـــب نابلس، وهالل 
القدس وشباب الســـموع على ملعب فيصل، وجبل المكبر 

وأهلي الخليل على ملعب الخضر.

االستقالل/ وكاالت: 
غاب العديد من النجوم عن القائمة المرشحة للتواجد فى 
التشكيل المثالى لعام 2018 من جانب االتحاد الدولى لكرة 

القدم "فيفا".
أعلـــن فيفا أمس ، عن 55 العًبا مرشـــًحا للتواجد فى فريق 
العام والذى ســـيتم الكشف عنه يوم 24 سبتمبر الجارى، 
على هامش حفل توزيـــع جوائز األفضل عن العام الجارى، 

والذى ســـيقام بالعاصمة اإلنجليزية "لندن"، وعلى رأسهم 
النجم المصرى محمد صالح. ونشر موقع "بليتشر ريبورت" 
اإلنجليـــزي، قائمة تضم أبرز 11 نجما غابوا عن التواجد فى 
قائمة فيفا للتشكيل المثالى الخاص بالعام الجارى، وهم: 
يان أوبالك، ســـيرجيو أجويرو، جاريث بيل، روبرتو فيرمينو، 
مسعود أوزيل، ماركوس ألونسو، بيير إيميريك أوباميانج، 
تشيرو إيموبيلى، ماركو فيراتى، دافيد أالبا، تياجو ألكانتارا.

االستقالل / وكاالت: 
ذكـــرت تقارير صحفيـــة، أن الالعبين باولو ديبـــاال وماورو 
إيكاردي، يستعدان لبدء ودية اليوم للمنتخب األرجنتيني 

أمام نظيره الكولومبي.
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن ليونيل سكالوني، المدير 
الفني لمنتخب األرجنتين، يســـتعد الســـتخدام الثنائي 
ديباال وإيـــكاردي، في هجوم التانجو أمـــام كولومبيا، بعد 

غياب الالعبين عن ودية جواتيماال.
يشـــار إلى أن إيكاردي غاب عن المباراة الســـابقة، بســـبب 
مشاكل عضلية، عانى منها قبل الودية، كما غاب ديباال عن 
اللقاء، بســـبب أمور شخصية تتعلق باإلدالء بشهادته في 

نزاع على حقوق صوره مع وكيله السابق. 
وجاء التشـــكيل المحتمل لألرجنتين أمـــام كولومبيا على 

النحو التالي:
أرماني، بوســـتوس، بيزيال، فونيس موري، أكونيا، باتاجليا، 

باريديس، ميزا، ديباال، فرانكو سيرفي، إيكاردي .

االحتاد الفل�صطيني يعلن ا�صتكمال 
دوري املحرتفني اجلمعة املقبل 

اأجويــرو وبيــل..
اأبرز الغائبني عن الت�صكيل املثاىل لـ"فيفا"

ديباال واإيكاردي
 يعودان للحياة مع التاجنو

االستقالل / وكاالت: 
اعترف خوسيه لويس رودريجيز، مدافع منتخب 
األوروجواي تحت 20 عامـــا، والعب فريق دانوبيو 
األوروجويانـــي، بوجـــود مفاوضات مســـتمرة مع 
ريال مدريـــد. وقال رودريجيز، خـــالل تصريحات 
نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "قبل نهاية شهر 

أغسطس، بدأت المفاوضات للمرة األولى".
وأضاف: "في الوقت الحالي وكيل أعمالي يناقش 
التفاصيـــل، على أمل أن أتمكن من الســـفر قريبا 
وإنهاء الصفقة". ولعـــب رودريجيز، 51 مباراة مع 
الفريق األول لدانوبيو، وارتبط أسمه بالعديد من 

األندية األوروبية الكبرى.

ريال مدريد 
يفاو�ض موهبة 

اأوروجواي
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ونشكر السعودية واإلمارات وقطر والكويت واألردن ومصر عما تقدمه لها".
وتاب���ع "نح���ن ال نتح���دث عن دعم اون���روا، نح���ن نتحدث عن أطف���ال وطالب 
فلس���طينيين بالماليين، بين دراسة وخدمات صحية وعندما افتتحنا الموسم 
الدراس���ي ال أتخي���ل أن أقول ألكثر من 500 ألف طالب الجئ إنني ال أس���تطيع 

منحكم حقكم في الدارسة، لعدم توفر األموال.. ال أستطيع".
وأوضح أن األزمة األخيرة جراء قطع مس���اعدات مالية هي جراء أسباب سياسية، 

مؤكدا أن طبيعة العمل اإلنساني يجب أن تكون بعيدة عن التسييس.
وشدد على أن "تفويض اونروا ليس للبيع"، الفًتا إلى أن اونروا بافتتاحها الموسم 
الدراسي للالجئين، "تعطي رسالة أمل أنها لديها جدية على تجاوز هذه األزمة 

والمنظمة "لن تغلق مدارسها وستبقيها مفتوحة".
وتاب���ع "الثمن الباهظ لعدم توفير 200 مليون دوالر أو تمكين أونروا من عملها 
هو عدم االس���تقرار )في المنطقة(، إثر إغالق برامج حيوية تخدم كرامة اإلنسان 
ومن الصعب إيجاد مانح مماثل ألمريكا لكن لدينا أكثر من 5 ماليين الجئ، يجب 

االستمرار في خدمتهم وإيجاد حلول لدى دول أخرى".
وتعاني الوكالة األممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل 
أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خالل 2018، إلى نحو 65 مليون دوالر، 
مقارنة ب�365 مليوًنا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واش���نطن نهاية أغسطس/

آب الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة األممية.

غزة/ االستقالل: 
قال نائب رئيس الدائرة السياس���ية لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في قطاع غزة 
عصام الدعاليس أمس إن جهود التهدئة مس���تمرة ولم تتوقف وأن رئيس الس���لطة 

الفلسطينية محمود عباس وفريقه يعملون جاهدين لعرقلتها وإفشالها.
وأش���ار الدعاليس ف���ي تغريده له على "تويت���ر" إلى أن "هناك تلك���ؤًا وتباطؤ من قبل 
الوسطاء"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني مستمر في مسيراته حتى كسر الحصار 
المفروض على قطاع غزة. ونب���ه القيادي بحماس إلى أنه "على األطراف إدراك أن الوقت 

ليس في صالحهم"، دون أن يذكر مزيًدا من التفاصيل.
كش���فت مصادر مطلعة  السبت أن رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس أوقف 
اتفاق "التهدئة" بين حركة حماس والكيان اإلسرائيلي، بعدما هدد األطراف المشاركة 
في���ه بوقف التحويالت المالي���ة إلى قطاع غزة في اليوم التال���ي لالتفاق وتحميل هذه 

الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية األراضي الفلسطينية.

الع���ودة الكبرى. وقالت وزارة الصحة الفلس���طينية إن 49 متظاهًرا أصيبوا باعتداء 
االحتالل على المتظاهرين بالرصاص والقنابل، وتم تحويل 10 منهم إلى المشافي، 

وأشار مراسلنا إلى أن من بين اإلصابات صحفيين وطواقم طبية.
وقال مراس���لنا"  إن الزوارق الحربية اإلس���رائيلية استهدفت بالرصاص وقنابل 
الغاز تجمع���ات المواطنين قرب الح���دود البحرية الش���مالية لقطاع غزة تجاه 

السفن المشاركة في المسير البحري، لمنعها من التقدم«.
وبين مراس���لنا أن من بي���ن اإلصابات صحفيين وطواقم إس���عافية جراء إطالق 

االحتالل قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين.
وش���ارك نحو 50 مركبا، ترفع األعالم الفلس���طينية في المس���ير تجاه الحدود 

الشمالية البحرية، وبمشاركة واسعة من أهالي شمالي قطاع غزة.
وتقل المراكب جرحى وطالبًا متضررين من اس���تمرار حصار "إسرائيل" لقطاع غزة 
منذ 12 عاًما. وتأتي هذه التظاهرات ضمن الحراك المتصاعد في قطاع غزة في إطار 
مس���يرات العودة وكسر الحصار، وبدأ في 30 مارس / آذار الماضي، في 5 مخيمات 

شرق القطاع، قبل أن يبدأ مخيم سادس اعتبارا من اليوم شمال غربي غزة.

غزة- رام الله/ االستقالل: 
شارك          عشرات الالجئين الفلسطينيين 
في قط���اع غ���زة والضف���ة المحتلة 
ف���ي وقفتي���ن احتجاجيتي���ن على 
ق���رار اإلدارة األميركي���ة وقف كامل 
تمويله���ا لوكال���ة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين "أونروا".
فف���ي قط���اع غ���زة نّظم���ت اللجان 
الالجئين  الش���عبية في مخيم���ات 
التحري���ر  لمنظم���ة  التابع���ة 
الفلس���طينية، أمام مقر الوكالة في 
مدينة غزة، شارك فيها العشرات من 

الالجئين الفلسطينين أمس .
الوقفة،الفتات  في  المشاركون  ورفع 
تطالب األمم المتحدة بمواصلة دعم 
"أون���روا" حتى تس���تمر في تقديم 

خدماتها. 
 وقال المتحدث باس���م اللجان زياد 
الصرفن���دي: "نؤّك���د الي���وم رفضنا 
القاط���ع لصفقة الق���رن التي بدأها 
الرئي���س األميركي دونال���د ترامب 
من خ���الل إع���الن الق���دس عاصمة 

إلسرائيل".
وأض���اف: "نطال���ب المجتمع الدولي 
بضرورة مضاعفة جهوده لإلبقاء على 
وكال���ة الغوث وتخصي���ص ميزانية 
ثابتة ك���ي تواصل تقديم خدماتها 

للفلسطينيين".
وأكد ف���ي الوقت نفس���ه أن "أونروا 
يجب أن تستمر في تقديم خدماتها 
حّت���ى إيجاد ح���ّل ع���ادل لالجئين 

الفلسطينيين
كم���ا نظمت دائرة ش���ؤون الالجئين 
بالمنظمة  أمس وقف���ة احتجاجية  
عل���ى دوار المنارة وس���ط مدينة رام 
الله  رفضا لقرارات اإلدارة األمريكية 
األخيرة بحق وكالة الغوث، بمشاركة 
العش���رات م���ن الالجئي���ن مرددين  

ش���عارات ضد مح���اوالت إنهاء حق 
العودة.

وتأتي هذه الفعالي���ة بالتزامن مع 
اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي 
س���يعقد في القاهرة لبحث األزمة 
الراهن���ة المتعلقة بوكال���ة اونروا، 

ووقف ادارة ترامب تمويلها.
ووج���ه المعتصم���ون رس���الة إلى 
األمين العام لألم���م المتحدة دعوه 
إلى ضرورة اس���تمرار عم���ل األونروا 
والتعامل مع قضية الالجئين حسب 

الق���رارات الدولي���ة والعم���ل الجاد 
للتص���دي للتهدي���دات األمريكية 
التي س���يكون لها آثار كارثية على 
جموع الالجئين في األقطار الخمسة.

م���ن  بق���رار  "أون���روا"  وتأّسس���ت 
الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
1949، لتقديم المساعدة والحماية 
لالجئين الفلسطينيين في مناطق 
عملياته���ا الخمس، وه���ي األردن 
وس���ورية ولبنان والضف���ة الغربية 

وقطاع غزة. 

تواصل االحتجاجات بغزة ورام الله رفضًا لوقف واشنطن تمويل »أونروا«

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 484 
مواطنًا من األرض الفلس���طينية المحتلة، 
خالل ش���هر أب/أغس���طس المنصرم 484 
مواطًنا فلس���طينًيا بينه���م 62 طفاًل و18 

امرأة .
وأوضحت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان 
)نادي األسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير 
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، هيئة شئون 
األس���رى(؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها يوم 
أم���س، أن ق���وات االحتالل اعتقل���ت )118( 
مواطًنا من مدين���ة القدس و)85( مواطنا من 
محافظ���ة رام الله والبي���رة و)80( مواطنًا من 
محافظة الخلي���ل، و)25( مواطنًا من محافظة 
جنين ومن محافظة بي���ت لحم )40( مواطنا، 
فيم���ا اعتقل���ت )55( مواطنًا م���ن محافظة 
نابل���س، ومن محافظة طولكرم اعتقلت )16( 

مواطنًا، واعتقل���ت )19( مواطنًا من محافظة 
قلقيلية.

وذكرت الورقة، أن قوات االحتالل اعتقلت من 
محافظة طوباس )7( مواطنين، فيما اعتقلت 
و)6( م���ن محافظة س���لفيت واعتقلت )15( 
مواطًنا من محافظة أريحا باإلضافة إلى )18( 

مواطنًا من قطاع غزة.
وأش���ارت إلى أن عدد األس���رى والمعتقلين 
الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ حّتى 
تاريخ 31 آب 2018 نحو )6000(، منهم )51( 
سيدة، بينهّن فتاتان قاصرتان، فيما بلغ عدد 
المعتقلين األطفال في سجون االحتالل نحو 

)300( طفل.
وف���ي س���ياق تكري���س سياس���ة االعتقال 
اإلداري، أصدرت سلطات االحتالل )100( أمر 
إداري، من بينها )41( أمرًا جديدًا، ووصل عدد 

المعتقلين اإلداريين إلى نحو )430(.

وحسب ورقة الحقائق، فإن المرأة الفلسطينية 
تتعرض لالعتقال ش���أنها شأن سائر فئات 
وقطاعات المجتمع الفلسطيني، فمنذ بداية 
العام الجاري اعتقل االحتالل 90 سيدة وفتاة 
فلس���طينية، وخالل الع���ام 2017 اعتقلت 
قوات االحتالل 156 سيدة وفتاة، و164 خالل 
العام 2016، فيما اعتقلت حوالي 106 نساء 
خالل العام 2015؛ مما يش���كل زيادة بنسبة 

70% عن عام 2013 و60% عن عام 2014.
وطال���ت االعتق���االت مختل���ف القطاع���ات 
االجتماعية والفئات العمرية، فشملت أمهات 
وصحفي���ات وثالث أس���يرات محررات ضمن 
صفقة "وفاء األحرار"، ويحتجز االحتالل اليوم 
51 أسيرة فلس���طينية في سجني هشارون 
والدامون، منهن أس���يرتان قاصرتان، اثنتان 
رهن االعتقال اإلداري، 9 أس���يرات جريحات، 

و21 أم ل�78 )ابن وابنة( معظمهم أطفال.

�إ�صابة   ..  49

مفو�ض "�أونرو�"  ..

االحتالل اعتقل 484 مواطنًا خالل أغسطس بينهم 62 طفال

واشنطن / االستقالل:
قال خب���راء ومحللون أمريكي���ون إن تخفيض أو إلغاء 
المساعدات األمريكية عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتش���غيل الجئي فلس���طين هو عمل من شأنه إلغاء 
اتفاقيات أوس���لو ضمن سياسة تهدف إلى االبتعاد 
عن السياسات األمريكية السابقة في الشرق األوسط.

وبحس���ب ما نقلته صحيفة "القدس العربي" عن هؤالء 
المحللين الذين أكدوا أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب تحاول هدم جميع المبادئ التي تم اإلعالن عنها 

للبدء في عملية سالم أوسلو، قبل 25 سنة تقريًبا.
وقالوا: إن " البيت األبيض ال يسعى صراحة إلى إنهاء 
عملية التس���وية بش���كل صارخ، لكنه يريد نموذًجا 
للس���الم يتفق تماًما م���ع األفكار اإلس���رائيلية التي 
تهدف ف���ي نهاية المطاف إلى عدم مبادلة األراضي 
بالس���الم أو إقام���ة دولة فلس���طينية، وإنما تكثيف 
التطبيع مع الدول العربية واإلسالمية مقابل مساعدات 

اقتصادية للفلسطينيين".
وزعمت إدارة ترمب أنها تريد مساًرا أكثر ديمومة نحو 
مستقبل مشرق، وال أحد يعلم تحديًدا هذا المستقبل 
المش���رق الذي يتحدث عنه ترمب، ألن القرارات التي 
اتخذته���ا اإلدارة األمريكي���ة حتى اآلن س���تزيد من 
معاناة الناس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 

كما أنها، تبتعد تماًما عن االتفاقيات الدولية التي تم 
االتفاق عليها كخارطة طريق نحو حل مشكلة الشرق 

األوسط.
وقال سيث فرانزمان من مركز دراسات الشرق األوسط: 
إن إجراءات ترمب، بما في ذلك قطع المس���اعدات عن 
"أونروا" تنس���جم مع رغبة العديد م���ن قادة اليمين 

اإلسرائيلي في تفكيك السلطة الفلسطينية.
والح���ظ فرانزمان إل���ى جانب العديد م���ن المراقبين 
أن إدارة ترم���ب والحكومة اإلس���رائيلية تريد بالفعل 
مفاوضات، لكنها تريد محادثات سالم، موضحًا أن هذا 
ما يفسر التصريحات المستمرة المتناقضة من الجانب 
اإلسرائيلي.  مثل تصريحات وزير الجيش االسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان في عام 2014 بأن "إس���رائيل" تريد 
مفاوضات، ولكننا بحاجة إلى االس���تعداد من الجانب 
اآلخر، وتصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، التي تؤكد "النوايا اإلس���رائيلية الحقيقية 

بقوله األقوياء فقط يحظون باالحترام".
وتري���د إدارة ترمب إلغ���اء جميع برامج المس���اعدات 
المقدمة للفلسطينيين، ولكنها ستحافظ على تمويل 
واح���د فقط يخدم المصالح األمنية اإلس���رائيلية هو 
تمويل األجهزة األمنية الفلسطينية بمبلغ ال يتجاوز 

50 مليون دوالر.

خبراء أمريكيون: قطع المساعدات عن 
»أونروا« نهاية التفاقيات أوسلو

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف إنه سيتم مالحقة »إسرائيل« في 
المحاك���م الدولية ردا على قرار محكمتها هدم قرية الخان األحمر. وأضاف في حديث إلذاعة 
»صوت فلس���طين«، أمس، إن الهيئة لن تستأنف على هذا القرار في المحاكم اإلسرائيلية 
ألنها أداة من أدوات االحتالل لتش���ريع سرقة األراضي. واعتبر عساف أن شهادة القضاة في 
محاكم االحتالل عنصرية وتأتي في إطار المخططات اإلسرائيلية لتنفيذ عمليات التطهير 

العرقي في الخان األحمر وغيره من التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس المحتلة.

الخليل/ االستقالل:
 اقتلع مس���توطنون يوم أمس االثنين، 
ع���ددا من أش���جار الزيتون ف���ي منطقة 

الحمرا شرق يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية، أن مستوطنين من 
مس���توطنتي »ماعون« و«حافات ماعون« 
المقامتين عنوة على أراضي المواطنين، 
اقتلعوا ما يزيد عن 15 شجرة زيتون في 
منطقة الحمرا شرق يطا، تعود ملكيتها 

لمواطنين من عائلة ربعي.
وأش���ارت المصادر إلى أن اقتالع أشجار 
الزيت���ون في المنطقة تك���رر عدة مرات 
خالل األعوام القليل���ة الماضية، موضحا 
أن اعت���داءات المس���توطنين ته���دف 
إلى تهجير الس���كان الفلسطينيين من 
أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية 
المقامة  المستوطنات  جديدة ولتوسيع 

على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

مستوطنون 
يقتلعون 

أشجار زيتون 
شرق يطا

 القدس المحتلة/ االستقالل:
شرعت عائلة المواطن أحمد أبو التين، يوم أمس االثنين، بهدم منزلها في قرية 

الولجة جنوب القدس، بضغط من بلدية االحتالل في القدس.
وقال���ت مصادر محلي���ة: إن جرافات تابعة لبلدية االحت���الل في القدس كانت 
هدمت جزءا م���ن منزل المواطن أبو التين األس���بوع الماضي، وطالبته بهدم ما 

تبقى من المنزل تحت طائلة دفع غرامات ومخالفات مالية باهظة.

عساف: سندافع عن الخان األحمر 
وسنالحق »إسرائيل« دوليًا

االحتالل يجبر مواطنًا على هدم 
منزله في الولجة جنوب القدس

الدعاليس: جهود التهدئة 
مستمرة وعباس يسعى إلفشالها

وقفة �حتجاجية بر�م �هلل رف�صا لوقف و��صنطن متويل » �ونرو�«



االستقالل/ وكاالت: 
تبرع رجل في العقد السابع من العمر، بجميع مدخراته التي تبلغ 15000 

دوالر أمريكي، لحملة تمويل جماعي عن طريق الخطأ.
بعدما ش���عر جيم هاك، البالغ من العمر 72 عامًا، بالحزن الشديد عندما 
ق���رأ على أحد المواقع اإللكترونية عن إيزا غالو التي تم طردها من عملها 
في مطار داالس، قرر المساهمة في حملة التبرعات التي أطلقها الموقع 

بمبلغ 15 دوالرًا أمريكيًا.
وقال السيد هاك، إنه أراد تقديم هذا المبلغ البسيط للسيدة التي كانت 
تعمل ألكثر من 16 ساعة يوميًا إلرسال األموال لعائلتها في سيراليون.

إال أن الرجل المس���ن ارتكب خطًء كبيرًا عند إدخ���ال الرقم على الموقع، 
حيث ق���ام بإدخال رقم 15000 عوضًا عن الرق���م 15. وفي اللحظة التي 
أدرك فيها خطأه، شعر الرجل بالذعر، ولكنه آثر عدم إخبار زوجته خشية 

منه على صحتها.
ولتدارك الخطأ، قام السيد هاك باالتصال بموقع "غو فاند مي" وشرح لهم 
ما حدث معه. إال أن ردود الموقع كانت غير مرضية بالنسبة له، ألنهم لم 
يع���دوه بإعادة أمواله على الفور متذرعين بعدم توفر األموال في الوقت 

الحاضر.
وبعد محاوالت كثيرة، تواصل فيها الرجل مع الموقع ومع منظمي حملة 
التبرعات، تمكن الرجل من الحصول على وعد بإعادة المبلغ الذي ُس���حب 
م���ن رصيده، ومن المتوقع أن يتلقى ش���يكًا بمبل���غ 15000 دوالر قريبًا، 

بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية. 

سبعيني يتبرع بكل 
مدخراته عن طريق الخطأ

لندن/ االستقالل:
قضى كلب بوليس���ي بريطاني أكثر من عش���ر سنوات 
في مس���اعدة رجال الشرطة في القبض على المجرمين 
المطلوبين للعدالة، والعثور على قرائن وأدلة في األبنية 

المحترقة.
وساعدت جهود الكلب كراكر في القبض على مجموعة 
من المجرمين الذين حكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة 

بلغ مجموعها 200 عام.
وس���اهم كراكر بش���كل فعال في العثور على ضحايا 
زل���زال هايتي الذي أودى بحياة 230 ألف ش���خص في 

عام 2010.
وم���ن المزمع أن يحص���ل الكلب على جائ���زة تقديرية 
من سلكي الش���رطة واإلطفاء البريطانيين، مكافأًة على 

جهوده في أداء واجبه، وإنقاذ اآلخرين.

وُدّرب الكل���ب لكش���ف 20 نوع���ًا مختلفًا م���ن المواد 
باس���تخدام حاسة شمه الفائقة. ومن إنجازاته الكبرى،  
مساهمتة في التعرف على هوية رجل احترق بالكامل 

في مركز إلعادة التأهيل في آشتون في 2014.
وبفضل جهود الكلب في معرفة سبب الحريق والتعرف 
على هوية الضحية، ُحكم على الجاني بالسجن 30 عامًا.

وشارك كراكر في عام 2008 في البحث عن منزل مشتبه 
به بعد حريق شب في ستوكبورت، وساهم في التوصل 
إلى سبب الحريق الذي تبين ُمتعمد، وُحكم على الجاني 

بالسجن 25 عامًا.
وبعد س���نوات الخدمة الطويلة، أحي���ل كراكر للتقاعد 
بعدما بلغ الثالثة عشرة في 2013، ومن المقرر أن يتلقى 
جائزة تكريمية لجهوده الكبي���رة، وفق صحيفة ميرور 

البريطانية. 

االستقالل/ وكاالت: 
تعرضت معلمة أمريكية النتقادات شديدة، بعد 
أن أجبرت تالميذها عل���ى توقيع عقد، تلزمهم 
فيه بعدم طلب الذهاب إلى دورة المياه ألكثر من 
مرتين في الشهر، وهددتهم بعقوبة االحتجاز 

في حال مخالفتهم لهذا االتفاق.
ووص���ف العديد من أولياء األم���ور هذا "العقد" 
الذي تم توزيعه عل���ى الطالب بأنه "قاس وغير 
إنس���اني"، وينص عل���ى أن التالميذ يمكنهم 
الحصول على فرصتين فقط كل شهر، للذهاب 
إلى المرحاض أو ش���رب الم���اء أو رؤية الممرضة 

أثناء دروس المعلمة.
كم���ا تنص االتفاقية المطبوع���ة التي ُطلب من 
التالميذ التوقيع عليها في مدرسة أسبير هالي 
في ممفيس، عل���ى عقوبة االحتجاز، او الحصول 
على عالمة الصفر في التقييم الش���هري، لكل 
تلميذ يفش���ل في االلتزام ببنود العقد، بحسب 

صحيفة ميرور البريطانية.
وانتشرت صورة االتفاقية على مواقع التواصل 
االجتماعي، بعد أن نش���رها أحد المستخدمين، 
وس���أل أولياء أمور الطالب، ع���ن ردود أفعالهم، 
فيما لو ع���اد أطفالهم إلى المنزل، وهم يحملون 

مثل هذا العقد.
وعبر العديد من أولياء األمور عن استيائهم من 
هذا التصرف للمعلمة، وأجابوا بأنهم سيلجؤون 
إلى إدارة المدرس���ة في حال تعرضوا لمثل هذا 
الموق���ف، في حين رك���ز آخرون عل���ى األخطاء 
النحوي���ة واإلمالئية التي ارتكبتها المعلمة في 

إعداد االتفاقية.
من جهتها أصدرت إدارة المدرس���ة بيانًا قالت 
فيه إن هذا األمر ال يتناس���ب مع سياس���اتها، 
وس���يتم النظر في القضية، لكن مدير المدرسة 

استبعد أن يتم طرد المعلمة أو معاقبتها.

االستقالل/ وكاالت: 
قرر عريس هندي التخلي عن عروس���ه في يوم الزفاف، 
بسبب أنها تقضي الكثير من الوقت على في استخدام 

تطبيق "واتساب" للمراسالت.
ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، شعر العريس بالغضب 
من إفراط عروسه في استخدام "واتساب"، ليقرر إنهاء 
عالقته بها، بعدما عرف أنها كانت منش���غلة بمراسلة 

أفراد عائلته.
وأك���دت عائلة العروس أنها كانت على أتم اس���تعداد 

الس���تقبال عائلة العريس من أجل إقامة حفل الزفاف، 
ولكنه���ا علمت بحدوث مش���كلة في اللحظ���ة األخيرة، 

تسببت في عدم حضور عائلة العريس.
وحرر أهل العروس بالغا لدى الشرطة يتهمون فيه أهل 
العريس بمحاولة االس���تيالء عل���ى المهر، الذي تدفعه 

العروس لعريسها وفق العادات والتقاليد الهندية.
وكشفت الشرطة الهندية عن تلقيها بالغات مشابهة 
بتخلي عريس عن عروس���ه بعد فترة من الزواج، بسبب 

تعلقها بتطبيق "واتساب".

تجبر تالميذها على توقيع عقد 
يمنعهم من استعمال دورة المياه

االستقالل/ وكاالت: 
عين���ت وزارة األم���ن العام في الصي���ن 110 ممثلين من جمي���ع مناحي الحياة 
مراقبين لإلش���راف على سلوك قوات الش���رطة وتوصيل صوت الجماهير إلى 

السلطات المعنية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة هذا األس���بوع، أن المش���رفين يش���ملون مشرعين 
وطنيين ومستشارين سياسيين وممثلين عن العمال والفالحين على مستوى 

القاعدة.
وأفادت صحيفة "تش���اينا ديلي" على موقعه���ا اإللكتروني، بأنه 
باإلضافة إلى س���لوك الشرطة يحق للمشرفين التحقق من سلوك 
أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعمل المسؤولين في نظام األمن 

العام.

الصين: تعيين مشرفين من 
الجمهور لمراقبة سلوك الشرطة

االستقالل/ وكاالت: 
وظفت ابنة ملياردي���ر هندي طاقمًا من الموظفين يتألف من 12 
شخصًا، لرعايتها وخدمتها طوال فترة دراستها في جامعة سانت 

أندويز في اسكتلندا.
واش���ترى والدا الطالبة التي لم يعرف اسمها، منزال لتعيش فيه 
ابنتهما خالل سنوات دراس���تها األربع في الجامعة، وسيرافقها 
فريق مؤلف من 12 موظفًا، بما ف���ي ذلك خادمتان ومدبرة منزل، 

وبستاني، وشيف خاص، وسائق.
وتم نش���ر إعالن عن الوظائف في وكالة سيلفر سوان للتوظيف، 

عّبرت فيه العائلة عن رغبتها بتوظيف أشخاص ذوي خبرة وكفاءة 
عاليتين.

كما ذكر اإلعالن ب���أن الخدم يجب أن تكون لديهم ش���خصيات 
مميزة، ويتحلوا بالنشاط واإليجابية، وأن واجباتهم ستشمل مهام 
عديدة، مثل إيقاظ الطالبة في وقت محدد كل صباح، واالتصال مع 
الموظفين اآلخرين لتنسيق مواعيد الطعام والنظافة الشخصية، 
وإدارة خزانة المالبس، وعمليات التس���وق.  من الجدير بالذكر بأن 
رواتب الموظفين قد تصل إلى 30.000 جنيه إس���ترليني سنويًا، 

وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

كلب يتسبب في سجن مطلوبين 200 عام هندية توظف 12 شخصًا لخدمتها 
خالل دراستها في الجامعة

عريس هندي يترك عروسه
 يوم الزفاف بسبب »واتساب«
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