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الرياض/ االستثالل: 
اكتمل وصول حجاج قطاع غزة، امس االثنين، 
الى مك���ة المكرم���ة ف���ي المملك���ة العربية 
الس���عودية ألداء فريض���ة الحج له���ذا العام 
والبالغ عدده���م 2921 حاجًا وحاجة، موزعين 

على ثالثة فنادق وتجمعين سكنيين. 
وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية: »إن جميع 
حجاج المحافظات الجنوبي���ة بخير وصحة جيدة 
ولم تس���جل أية حادثة عارضة، وقد أدوا مناسك 

العمرة«. وأضاف���ت، أنها س���خرت جميع لجانها 
لخدمة الحجاج، ال سيما الوعاظ والمرشدين الذين 
رافثوهم من مطار »المل���ك عبد العزيز« في جدة 

الى أماكن سكناهم في مكة المكرمة.
وبالنس���بة للخدمة الطبي���ة المثدمة للحجاج، 
تم تجهي���ز ثالث عي���ادات طبي���ة باألدوية 
والمعدات الطبية، وج���رى اعداد جدول لدوام 
األطباء ووض���ع رقم للتواصل م���ع األطباء في 

حاالت الطوارئ.

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية

الضفة الغربية/ االستثالل: 
واصلت مجموعات المستوطنين، االثنين ، اقتحاماتها 
لباح���ات المس���جد األقص���ى، برفثة ق���وات االحتالل 
المدججة بالسالح، في الوقت الذي واصلت فيه سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي ، حملتها التعسفية والتنكيلية 
بحق سكان بلدة العيسوية  واعتثال المثدسين، كما 
ش���نت حملة اعتثاالت ومداهمات في انحاء واس���عة 
في الضفة المحتلة.  وأّمنت ش���رطة االحتالل والثوات 

الخاص���ة التابعة لها امس االثني���ن، الحماية الكاملة 
والمش���ددة لعش���رات المس���توطنين اليهود؛ خالل 

اقتحامه���م لباحات المس���جد األقصى 
المبارك بمدينة الثدس المحتلة.

مستوطنــون يجددون اقتحــام االقصــى..
 واالحتــالل يواصــل اعتداءاتــه بالعيسويــة 

غزة / محمد أبو هويدي:
ما زالت الس���لطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانثة، منذ 
اقدام االحتالل اإلس���رائيلي في فبراير الماض���ي، على احتجاز 

 9 أسرى ُيواصلون معركة اإلضراب عن الطعام بسجون االحتالل
غزة/ االستثالل: 

يواصل 9 أسرى في سجون االحتالل اإلضراب المفتوح 
عن الطعام، منذ فترات متفاوت���ة، وفي ظروف صحية 

واعتثالي���ة صعبة، وف���ق رصد ومتابعة المؤسس���ات 
الحثوقية. وجميعهم يخوضون ه���ذه المعركة رفًضا 
واحتجاًجا على سياس���ات إدارة الس���جون الصهيونية 

بحثهم، ف���ي مثّدمتها اعتثالهم اإلداري التعس���في 
بدون تهمة أو محاكمة. وانضم األس���ير 
حس���ان عواد من بلدة إذنا قضاء الخليل، 

أبو دقة لـ »االستقالل«: االحتالل »يتلكأ« في إجراءات »كسر الحصار« 

مركز العودة: التواجد الفلسطيني مستهدف في لبنان

غزة/ قاسم األغا:
أّكد الثيادي في الجبهة الديمثراطية لتحرير فلس���طين 
عصام أبو دقة، أن إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عّباس، وقف العمل باالتفاقيات الموّقعة مع »إس���رائيل«، 
»خطوة غير كافية«. وق���ال أبو دّقة لصحيفة 
»االستثالل« أمس االثنين: »إن إعالن الرئيس 

الثدس المحتلة/ االستثالل: 
قال ضابط إس����رائيلي سابق في جهاز االس����تخبارات العسكرية "أمان"، إن "جهود 

إبرام صفثة تبادل األس����رى بين حماس و"إسرائيل " وصلت لطريق 
مس����دود؛ ألن المفاوضات غير المباشرة بواس����طة مصرية لم تنجح 

ضابط إسرائيلي: ليس لدينا 
معلومات عن أسرانا لدى حماس

غزة/ االستثالل:
جددت وزارة الصحة في غزة تحذيرها من المخاطر الُمحدقة بحياة 
مرضى "الثالسيميا" و"الهيموفيليا" جراء ما تثول إنه "نثص حاد" 

الصحة بغزة تحذر: نقص 
األدوية ُيهدد حياة مرضى الدم

غزة/ االستثالل: 
أفادت مصادر بنثل األسير المريض بسام السايح (46 عاًما) من مدينة نابلس، 

إلى مستش���فى العفولة "اإلسرائيلي" بعد تدهور خطير طرأ على 
صحته. وقال مكتب إعالم األسرى، إن األسير السايح: "ال يستطيع 

نقل األسير المريض بسام السايح 
إلى المستشفى بعد تدهور صحته

األزمة المالية للسلطة .. تصيب 
االقتصاد الفلسطيني بالشلل 

فلسطينيو النقب المحتل.. التمييز العنصري 
»ماركة« إسرائيلية معتمدة بحقهم

االحتالل يستولي على جرافة 
بنابلس وحفار مياه في األغوار

النثب المحتل/ االستثالل:
يواجه البدو في النثب الفلس���طيني المحتل أكبر تمييز بكل ما يتعلق 
بتعامل البنوك اإلس���رائيلية معهم، وخاصة ما يتعلق بثروض اإلسكان. 

الضفة الغربية/ االستثالل: 
استولت قوات االحتالل االس���رائيلي، االثنين، على جرافة كانت 
تعمل بإعادة تأهيل المدخ���ل الغربي لبلدة عثربا جنوب نابلس. 

03 0802

مالية االحتالل تقرصن نصف مليار شيكل 
من المقاصة الفلسطينية للكهرباء

الثدس المحتلة/ االستثالل: 
قرصنت شركة الكهرباء التابعة لالحتالل، األحد ، بعد موافثة وزارة المالّية 
الصهيونية، نصف مليار ش���يكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد 

احلكومة: رواتب 
موظفي ال�سلطة 

بغزة وال�سفة 
الأ�سبوع القادم 
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) APA images (           العت�س�م الأ�سبوعي لأه�يل الأ�سرى بغزة اأم�س

بيروت/ االستثالل: 
قال عضو المكتب السياسي ل� »حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين« ومسؤول 

الدائرة اإلعالمية فيها، الدكت���ور أنور أبو طه: »إننا إذ نرحب بكل 
خطوة من شأنها الفكاك من اتفاق أوسلو المشؤوم، فإننا نتطلع 

د. أبو طه: إن كان عباس جادًا 
فعليه اتخاذ سلسلة من اإلجراءات



الثالثاء 27 ذو القعدة 1440 هــ 30 يوليو 2019 م

النقب المحتل/ االستقالل:
يواجه البدو في النقب الفلســـطيني المحتل أكبر 
تمييز بكل ما يتعلق بتعامل البنوك اإلســـرائيلية 
معهم، وخاصة مـــا يتعلق بقروض اإلســـكان. وال 
تتوفر لعـــرب النقب، البالغ عددهم قرابة 260 ألفا، 
ســـوى أربعة فروع لبنوك فقط، موجودة في مدينة 

رهط. 
وذكر تقرير نشـــرته صحيفـــة "ذي ماركر" العبرية 
أمس اإلثنين، أن 0.1% فقـــط من المواطنين في 
النقب ينجحـــون بالحصول على قروض إســـكان. 
وللمقارنة، فإن 0.5% من المجتمع العربي يحصلون 
على قروض إسكان، بينما يحصل على هذه القروض 
13% من المســـتوطنتين الحريديتين الفقيرتين 

"بيتار عيليت" و"موديعين عيليت".
وقالت الصحيفة إن هذه المعطيات تعني أن البنوك 
ال يمكنها تفســـير سياســـتها تجـــاه المواطنين 

العرب في النقب بعدم الرغبة بمنح قروض إسكان 
ألشخاص من طبقة اجتماعية – اقتصادية دنيا، ألن 
احتمال حصول الحريدي الفقير على قرض إسكان 
أكبر بعشرات المرات من العربي البدوي في النقب.

ونقلت عن يائير معيان مدير عام ما تسمى "سلطة 
تطوير اإلســـكان البدوي في النقب" التابعة لوزارة 
الزراعة اإلسرائيلية، تقديره أنه يوجد في المجتمع 
البدوي آالف األزواج الذين يستوفون شروط قروض 
اإلســـكان، وبينهم موظفون في السلك الحكومي، 

مثل معلمين وأطباء.
ودفعت أقـــوال معيـــان "بنك يروشـــااليم" (بنك 
القـــدس)، المتخصص في توفير قروض إســـكان، 
إلى اإلعالن عن نيته منح قروض كهذه للمواطنين 
البدو في النقب، حســـبما قال مدير عام هذا البنك، 
غيل طوباز، للصحيفة. وكان معيان صرح في شباط/

فبراير الماضـــي أن عائالت فـــي المجتمع البدوي 

ولديها دخل شـــهري ثابت يزيد عن عشـــرة آالف 
شـــيكل يحصلون على قـــروض لتمويل أي هدف 

باستثناء قروض اإلسكان.
وحسب الصحيفة، يشترط هذا البنك توفير قروض 
إســـكان لألزواج البدو بأن يكـــون الزوجان يعمالن 
كأجيرين في وظائف ثابتـــة، وبأقدمية في العمل 
لثالث أو أربع سنوات على األقل، وأن يكون دخلهما 
الصافـــي معا ال يقـــل عن 11 ألف شـــيكل، والحد 

األقصى للقرض ال يزيد عن 550 ألف شيكل. 
لكـــن الصحيفة حذرت من أن كون هذا البنك األول 
والوحيد الذي يوفر قروض إسكان للمجتمع البدوي، 
فإنه سيعمل عمليا في شروط تخلو من المنافسة، 
األمر الذي من شأنه أن يثير شكوكًا حيال استغالل 
المقترضين من خالل الفوائد التي سيفرضها على 

القروض للمجتمع البدوي.
وتتذرع البنوك، وفًقا للصحيفة، باالمتناع عن توفير 

قروض اإلســـكان بالبناء غير المرخص في المجتمع 
البدوي وبعدم وجود تســـجيل أراضي منظم، األمر 
الذي يضع مصاعب أمام تســـجيل البيت كضمان 
مقابل قرض إســـكان. وتتذرع البنوك بحجج كهذه 
بما يتعلق بمنح قروض إســـكان للمواطنين العرب 

بشكل عام. 
كذلـــك تدعـــي البنوك أنـــه ال يوجد ســـوق بديل 
للبيوت، ألن في المجتمع البدوي تســـكن العائالت 
في منطقة واحدة، وفي حال عدم تســـديد القرض 
وحصول البنك على البيت، لن يكون باإلمكان بيعه.

وقالـــت الصحيفـــة إن هـــذه حجج واهيـــة وغير 
صحيحة، وأن االدعاء األول للبنوك ليس صحيحا، ألن 
السلطات اإلسرائيلية، بعد إقرارها سياسة تجميع 
البدو من القرى مســـلوبة االعتراف تعمل على بناء 
25 ألف وحدة ســـكنية للبدو فـــي النقب، في مبان 

مرخصة ومنظمة.

واالدعـــاء بعدم إمكانيـــة بيع بيت فـــي حال عدم 
تســـديد قرض اإلســـكان، لفتت الصحيفة إلى أن 
البنوك اإلسرائيلية تمتنع عن بيع بنوك مقترضين 
واجهـــوا صعوبات في تســـديدها، فـــي المجتمع 
اليهودي أيضـــا. وأضافت الصحيفـــة أنه بإمكان 
البنوك االعتماد على خبرة ســـلطة إنفـــاذ القانون 
والجباية، التي "تنجح في جباية ديون في المجتمع 
البدوين مـــن خالل الحجز على ســـيارات ومصادرة 
رخص ســـياقة ومنع الخروج مـــن البالد وغيرها من 

العقوبات".
وأكدت أن القيم في المجتمع البدوي تلزم بتسديد 
الديـــون، ووقـــت الحاجة يكـــون هنـــاك دعم من 
العشيرة. "ولذلك توافق البنوك على توفير قروض 

استهالكية لهذه المجموعة السكانية".
وتابعت أنـــه توجد طبقة وســـطى بدوية باإلمكان 

منحها قروض إسكان باالعتماد على راتب شهري.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد 
اشـــتية أمس االثنين، صرف رواتب موظفي الحكومة 
في الضفة وقطاع غزة األسبوع القادم بنسبة 60% من 

الراتب، وفق المعايير المعتمدة سابًقا.
وأفادت الحكومة خالل الجلســـة األســـبوعية لمجلس 
الوزراء برام الله، بأنها أوعزت أيًضا بدفع مســـتحقات 
األســـر المحتاجة من وزارة التنمية االجتماعية بقيمة 

110 ماليين شيقل بالتزامن مع رواتب الموظفين.
ووافـــق المجلس علـــى تخصيص عدد مـــن األراضي 
الحكوميـــة لصالح إقامة مشـــاريع مجتمعية في عدة 
مناطق تشـــمل مشـــاريع مدارس ومالعب ومتنزهات 

وأخرى شبابية رياضية.
كما قرر إعادة تشـــكيل مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، كما صادق 
المجلس على تعرفة (تسعيرة) الكهرباء للعام 2019.

من جهٍة ثانية، أكد مجلس الوزراء ضرورة أن تتقاضى 
الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة %50 
من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية 
العمومية وترحيل النسبة الباقية (50%) كدين على 
الطلبـــة إلى حين انتهاء األزمـــة المالية التي تمر بها 

الحكومة ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.
وفي ســـياق آخر، أكد اشـــتية دعم الحكومة ألصحاب 
البيوت التي تعرضت لجريمـــة الهدم في حي وادي 

الحمـــص في صـــور باهر بالقدس المحتلـــة، وتوفير 
كل متطلبـــات الصمـــود لهم فـــي مواجهة محاوالت 
تهجيرهـــم عن أرضهـــم. وأوعز إلى تشـــكيل لجنة 
قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة 
هدم هذه المباني وتقديمها للمحاكم الفلسطينية، 

مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خالل أيام.
وأكد اشـــتية أن قـــرار وقف العمـــل باالتفاقيات مع 
"إســـرائيل" جاء ردًا على انتهاك "إسرائيل" المستمر 
والمتواصـــل لالتفاقيـــات الموقعة معهـــا في كافة 
المجاالت ومنها قرصنة األموال الفلسطينية ومصادرة 
األراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم 

المباني في واد الحمص.

فلسطينيو النقب المحتل.. التمييز العنصري »ماركة« إسرائيلية معتمدة بحقهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
واصل جيش االحتالل اإلسرائيلي، امس االثنين، إقامة سوتر ترابية عالية 

على الحدود مع قطاع غزة، خشية من عمليات المقاومة.
وقالت وســـائل اعالم عبرية، إن وحدة الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية 
تواصل وضع »االكوام الرملية« على الحدود مع قطاع غزة، لمنع حركة حماس 
الحصول على معلومات استخباراتية عن القوات التي تتحرك في المنطقة.

وأكد صحفي اســـرائيلي، في تغريدة على موقع »تويتر«: »هذا هو الرد 
على اطالق حماس لصواريخ الكورنيت وغيرها ..وهو محاولة لمنع تكرار 

ذلك«.
وكانت المقاومة، قد نشـــرت مقطع فيديو، في 5 مايو/أيار الماضي، يظهر 
اســـتهداف مركبة عسكرية إســـرائيلية بصاروخ موجه، ُأطلق من شمالي 

قطاع غزة.
ويقيم االحتالل سياجا في محيط قطاع غزة، وشرعت قبل نحو العام بإقامة 

جدار إسمنتي ضخم في محيط القطاع.

االحتالل يواصل إقامة السواتر 
الترابية على حدود غزة

الحكومة: رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة األسبوع القادم 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين، الشاب أشرف أبو علي من مدنية 
قلنســـوة بالداخل الفلسطيني المحتل على خلفية مشـــاركته في مظاهرة عرعرة 

ضد هدم المنازل.
كما مددت محكمة الصلح بالخضيرة اعتقال القيادي في حركة »أبناء البلد« واألسير 
المحرر لؤي خطيب حتى اليوم الثالثاء، والذي اعتقل بعد أن كان قد امتثل لدعوة 
التحقيق مساء السبت في مركز شرطة وادي عارة. بعد المظاهرة التي أتت احتجاجا 

على هدم منزل المواطن إبراهيم مرزوق بحجة البناء دون تراخيص.
وكانت قوات من الشـــرطة اإلسرائيلية قد اقتحمت بســـاعات الفجر األولى منزل 
الشاب أبو علي الذي شارك بمظاهرة الهدم وتصدى العتداءات أفراد الشرطة على 

المتظاهرين في مدخل عرعرة.
وتنســـب الشرطة للشاب أبو علي (41عاًما)، شـــبهة إلقاء زجاجات ماء تجاه عناصر 
الشرطة، إذ تم تحويله للتحقيق لدى شرطة وادي عارة، ومن ثم سيتم عرضه على 

محكمة الصلح بالخضيرة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله.
وكانت الشرطة اعتقلت شـــابين في مظاهرة عرعرة ضد سياسة هدم المنازل في 
البلدات العربية، بعد أن اعتدت على المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المدمع.
وجاءت المظاهرة بدعوة من القوى الوطنية واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، 

احتجاجا على سياسة الهدم، والتي كان آخرها هدم منزل عائلة مرزوق.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
استولت قوات االحتالل االسرائيلي، االثنين، على جرافة 
كانـــت تعمل بإعادة تأهيل المدخـــل الغربي لبلدة عقربا 

جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس 

لـ«وفا«، إن قوات االحتالل استولت على جرافة كانت تعمل 
بإعادة تأهيل مدخل وطريق عقربا الغربي، وجرى احتجاز 
ســـائقها ومن معه لفترة، كما منعت اســـتكمال العمل 

بالمنطقة كونها مصنفة »ج«
كما استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس ، على حفار 

مياه في قرية بردلة باألغوار الشمالية.
وأفاد الناشـــط الحقوقي عارف دراغمـــة في تصريحات 
صحفيـــة  بأن قوات االحتـــالل حاصـــرت المنطقة التي 
يعمل بها الحفار عدة ساعات، واستولت عليه دون معرفة 

األسباب.

االحتالل يستولي على جرافة بنابلس وحفار مياه في األغوار

االحتالل يعتقل شاًبا بقلنسوة 
لمشاركته بمظاهرة ضد هدم المنازل

بيروت/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لـ "حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين" ومسؤول الدائرة اإلعالمية فيها، الدكتور 
أنور أبو طه: "إننا إذ نرحب بكل خطوة من شأنها الفكاك 
من اتفاق أوسلو المشـــؤوم، فإننا نتطلع إلى الخطوات 
العملية واإلجـــراءات التنفيذية التـــي يجب اتخاذها 
تنفيـــذًا لهذا القـــرار، بدءًا مـــن الوقف الفـــوري الجاد 

للتنسيق األمني".
وأوضح الدكتور أبو طه، تعقيبًا على إعالن رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية، محمود عبـــاس، وقف العمـــل باالتفاقات 
الموّقعة مـــع االحتالل الصهيوني في تصريح نشـــره عبر 
حســـابه على مواقع التواصل االجتماعي، أمس االثنين، أنه 
"ال معنى لوقف أية اتفاقيات واالســـتمرار في التنســـيق 
األمني ومشـــاركة االحتالل في مالحقـــة المجاهدين وقمع 

أهلنا فـــي الضفة من التصدي لتغـــول االحتالل وقطعان 
المستوطنين".

ودعـــا عضو المكتب السياســـي لحركة الجهاد اإلســـالمي 

"الســـيد عباس إن كان جادًا في إنهاء العمل باالتفاقات مع 
االحتـــالل، إلى التراجع عن إجراءاته التعســـفية فورًا، بحق 
أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، والعمل على توحيد الجهود 
والمواقف الفلسطينية، عبر الدعوة إلى عقد اإلطار القيادي 
المؤقت لألمنـــاء العامين للفصائل والقوى الفلســـطينية 
لصياغة اســـتراتيجية موحدة لتحرير األرض في مواجهة 
كل المخططـــات الرامية لتصفية القضية الفلســـطينية، 
والتصدي لسياسات العدو في مصادرة األراضي وتدنيس 
المقدسات ومواجهة جرائمه المستمرة بحق أهلنا وأرضنا 

ومقدساتنا".
 على الســـلطة أن تبادر فـــورًا إلى اتخاذ 

ّ
وختـــم قائـــاًل: "إن

اإلجراءات والتدابير اآلنفة الذكر لكي يصّدق شـــعبنا بأّنها 
جاّدة في تنفيذ قراراتها، وكي ال تكون كالقرارات السابقة، 

مجرد مضيعة للوقت وتنفيس لالحتقان".

تعقيبًا على قرار رئيس السلطة األخير  
د. أبو طه: إن كان عباس جادًا فعليه اتخاذ سلسلة من اإلجراءات
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وتعاني الســــلطة الفلســــطينية مــــن أزمة 
مالية حــــادة، منذ قرار االحتــــالل في فبراير 
الماضــــي، اقتطاع جزء من أمــــوال الضرائب 

الفلسطينية.
وبحســــب مسح  جديد اســــتند على بيانات 
الميزانية الفلســــطينية، بلــــغ إجمالي قيمة 
أموال المقاصة خالل النصف األول من العام 

الجاري نحو 284.4 مليارات شيكل.
بينمــــا بلغ إجمالــــي قيمة أمــــوال المقاصة 
المحتجزة لدى "إســــرائيل" خالل الشــــهور 
الخمسة (فبراير - يونيو 2019) نحو 527.3 

مليار شيكل.
كمــــا قرصنــــت شــــركة الكهربــــاء التابعة 
لالحتالل، األحد ، بعــــد موافقة وزارة المالّية 
الصهيونية، نصف مليار شيكل، من أموال 
الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة 
عن تســــديد دفعــــات شــــركة الكهرباء في 

شباط/فبراير الماضي.
وتجبي دولة االحتــــالل الضرائب والجمارك 
على الســــلع الواردة إلى فلسطين من الخارج 
وتســــمى أموال المقاصة، تقتطــــع منها 3 
بالمائــــة مقابــــل أتعاب طواقمهــــا، تطبيقا 
ألحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعالقة 

االقتصادية بين البلدين.
وبســــبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاضى 
موظفــــو القطاع العــــام ، إال 50 - 60 بالمائة 
من قيمة أجورهم الشــــهرية، منــــذ فبراير/ 
شباط 2019، مما دفع السلطة الفلسطينية 
إلى االقتراض من القطــــاع الخاص والبنوك 
المحليــــة في محاولة منها إلــــى تجاوز تلك 
األزمــــة الخانقة ولو بشــــكل مؤقــــت وإيجاد 

بدائل لحل مشكلة األموال المحتجزة.

�سغوط�ت �سي��سية
أكد الخبير والمحلل االقتصادي د. سمير عبد 

الله أن ركود االقتصاد الفلسطيني قائم منذ 
ثماني ســــنوات ولكن تلــــك االزمة تفاقمت 
مــــع احتجاز االحتــــالل اإلســــرائيلي ألموال 
المقاصة من الســــلطة  للشهر الخامس على 
التوالي، ولجؤها إلــــى االقتراض من القطاع 

الخاص وخاصة البنوك الفلسطينية.
وقــــال عبد الله لـــــ "االســــتقالل": "إن انفاق 
الســــلطة كان قبل احتجاز أمــــوال المقاصة 
النصــــف وزاد هــــذا العجــــز بعــــد اقتطاع  
االحتالل اموال الضرائب والعائدات المالية 
التابعــــة لها ،  وكل شــــهر  بعد االخر تزداد 
األزمة ويتضخم هذا العجز"، مشــــيرا الى أن 
اســــتمرار هذا العجز زاد الطين بلة في ظل 
تراجع ملحوظ في حركة البيع والشــــراء في 
األسواق الفلســــطينية وزيادة نسبة تفشي 

البطالة".

وأضاف الخبير والمحلل االقتصادي أن بقاء 
هــــذا الوضع على ما هو عليه وزيادة نســــبة 
االقتراض من البنوك المحلية ســــيؤدي إلى 
آثار ســــلبية على الســــيولية النقدية ألنها 
ســــتحرم األفراد وأصحاب رؤوس األموال من 
التي يستغلونها  القروض  االســــتفادة من 
في االســــتثمار ممــــا سيســــبب نقص حاد 
لسيولة النقدية في األســــواق وأيضًا رأس 
المال ســــيتأثر ســــلبًا بســــبب هذا النقص 

النقدي.
وأوضح عبد الله، أن الســــلطة الفلســــطينية 
تعتمــــد على القــــروض المحليــــة اكثر من 
اعتمادهــــا للقــــروض الخارجيــــة عازيًا هذا 
الخارجيين  المقرضيين  إلى محدودية  األمر 
وخاصة الدول العربيــــة وآخر قرض حصلت 
عليه السلطة كان من دولة قطر وبلغ قيمته 

250 مليــــون دوالر واالقتراض من الخارج قد 
يخضع إلمالءات وضغوطات سياسية .

 وبين أن شــــبكة األمــــان العربية التي جرى 
الحديث عنهــــا وأنها ســــتقوم بحل األزمة 
المالية الخانقة التي تعاني منها الســــلطة 
لم تفعل إلى اآلن والدول العربية يبدو أنها 
غير مكترثة بما يجري  للســــلطة، موضحًا أن 
الــــدول العربية ال تملك قرار انقاذ الســــلطة 
الفلســــطينية من االنهيــــار وجعلها تصمد 
في وجه االحتالل لكونهم مرهونين  للقرار 
األمريكي الذي هو شريكة لالحتالل في كل 

ما يقوم به ضد الفلسطينيين.

اآث�ر �سلبية
من جانبه،  قال الخبير االقتصادي وأســــتاذ 
علــــم االقتصــــاد فــــي جامعة األزهــــر بغزة 
د. معين رجب "إن الســــلطة الفلســــطينية 

تعاني من أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر 
واتسع مدى هذه األزمة لتطال كافة شرائح 
المجتمع الفلسطيني وهذا سبب عجزًا ماليًا 
كبيرًا ال تســــتطيع ســــده مما اطرها لإلعالن 
موازنــــة ماليــــة طارئة تتناســــب مع ظروف 
المرحلــــة الحالية مع تشــــكيل فريق للبحث 
في كيفية عالج هذه المشكلة والتعامل مع 

اآلثار المترتبة على هذه األزمة".
وأضــــاف رجب لـــــ "االســــتقالل" أن الوضع 
االقتصــــادي خطيــــر جدًا وأمــــوال المقاصة 
بالكامل محجــــوزة من قبــــل االحتالل وهي 
تمثل نحو %70 مــــن اإليرادات العامة لدى 
السلطة،  وقبل هذه األزمة كانت تواجه عجزًا 
وتضخمًا ماليًا ولكن تزايــــدت االزمة لديها 
بعد هذا التقليص وظهرت اآلثار الســــلبية 
والكارثيــــة فانعدمــــت الســــيولة الماليــــة 
والنقدية في األسواق مما جعل اإلقبال على 

البيع والشراء أصبح شبه معدومًا.
وبين أن الســــلطة تتحمل جزء من المشكلة 
الحالي لكونها عندما رفضت اســــتالم أموال 
المقاصــــة منقوصــــة لم تكــــن تضع خططًا 
بديلــــة لتواجــــه هــــذه األزمــــة أو تبحث عن 
بدائــــل إليجاد الحل، موضحــــًا أن اللجوء إلى 
االقتراض من البنوك ليس حاًل عمليًا ومداه 
قصير فالبنوك ال تستطيع أن تغطي العجز 
في الموازنة العامة لدى السلطة فهي تقدم 
قروضًا مؤقتة ألشهر قليلة وتتقضى عليها 

فوائد وسدادها بعد عدة أشهر.
الســــلطة  واجــــب  مــــن  أن  رجــــب  وأشــــار، 
الفلســــطينية أن تبحث عن الفرص األخرى 
البديلة في الداخــــل وأن تعمل على تنمية 
وارداتهــــا وإراداتهــــا العامة بــــدون فرض 
ضرائــــب جديدة من أجل التخفيف من حدة 

ازمتها المالية.

األزمة المالية للسلطة .. تصيب اةقتصاد الفلسطيني بالشلل 
غزة / حممد اأبو هويدي:

م��� زال��ت ال�سلط��ة الفل�سطينية تع���ين من اأزم��ة م�لية 
خ�نق��ة، من��ذ اق��دام الحت��الل الإ�سرائيل��ي يف فرباير 
امل��س��ي، عل��ى احتج���ز اأم��وال املق��س��ة م��ن ال�سرائ��ب 

الفل�سطينية، المر ال��ذي دفعه� لالقرتا�س من البنوك 
ملواجه��ة اأزمته��� احل�لي��ة ، الم��ر الذي ينعك���س ب�سكل 
مب��سر على القت�س�د الفل�سطيني واأ�س�به ب�ل�سلل �سبة 
الت���م. ك�نت وزارة امل�لي��ة يف رام اهلل بعد �ستة اأ�سهر من 

حجب البي�ن�ت، ن�سرت على موقعه� الإلكرتوين موؤخرًا، 
اأرق�م��ً� اأظه��رت ارتف�ع��ً� يف منو القرو���س على ال�سلطة 
مبلي�ر �سيق��ل منذ اأزم��ة املق��سة، وبل��وغ اإجم�يل الدين 
الع�م حتى نه�ية يونيو امل��سي )9.232 (ملي�رات �سيقل.

غزة/ االستقالل: 
يواصل 9 أســـرى في ســـجون االحتالل اإلضراب 
المفتوح عن الطعام، منـــذ فترات متفاوتة، وفي 
ظروف صحيـــة واعتقاليـــة صعبـــة، وفق رصد 
ومتابعـــة المؤسســـات الحقوقيـــة. وجميعهم 
يخوضون هـــذه المعركة رفًضـــا واحتجاًجا على 
سياسات إدارة السجون الصهيونية بحقهم، في 
بدون  التعســـفي  اإلداري  اعتقالهم  مقّدمتهـــا 

تهمة أو محاكمة.
وانضم األســـير حســـان عواد من بلدة إذنا قضاء 
الخليـــل، إلـــى معركة اإلضـــراب المفتـــوح عن 
الطعام ضـــد االعتقال اإلداري منذ ســـبعة أيام، 
ليرتفع عدد األســـرى المضربيـــن عن الطعام في 
معتقالت االحتالل الى تسعة، أقدمهم محمد أبو 
عكر، ومصطفى الحســـنات، وحذيفة حلبية وهم 

مضربون منذ (29) يومَا.
ولفـــت نادي األســـير إلى أن األســـرى أبـــو عكر، 
والحســـنات وحلبيـــة يقبعون في عـــزل معتقل 
"نيتســـان الرملة"، ويواجهون ظروفـــًا اعتقالية 

وصحيـــة صعبة، مع اســـتمرار تعنت ســـلطات 
االحتالل ورفضها تلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء 

اعتقالهم اإلداري.
وأضاف نادي األســـير في تقرير صدر عنه امس 
االثنين، أن هناك أربعة أســـرى آخرين يواصلون 
اإلضراب منذ فترات مختلفة وهم: األسير سلطان 
خلوف مضرب منذ (12) يومًا، واألسير أحمد غنام 
منـــذ (16) يومًا، باإلضافة إلى حمزة عواد منذ (9) 
أيـــام، وعمر العبد منذ (8) أيام، وإســـماعيل علي 
منذ (6) أيام. وأكد نادي األســـير أن األســـيرين 
حلبية وهو مـــن أصعب الحاالت الصحية من بين 
األســـرى المضربين، حيـــث ُيعاني من حروق في 
جســـده منذ طفولته، إضافة إلى أنه عانى سابقًا 
من إصابته بالســـرطان ومشـــاكل صحية أخرى، 
كذلك األســـير أحمد غنام الـــذي عانى أيضًا من 
إصابته بالســـرطان ســـابقًا، وكالهما بحاجة إلى 

مراقبة وعناية صحية خاصة. 
وتســـتمر إدارة معتقـــالت االحتـــالل بتنفيـــذ 
إجراءاتهـــا االنتقامية بحق األســـرى المضربين، 

والمتمثلـــة بعملية عزلهم، وحرمـــان عائالتهم 
مـــن الزيـــارة، وعرقلـــة زيـــارات المحاميـــن عبر 
نقلهم المتكرر، واحتجازهم في ظروف قاســـية 
المعتقـــالت من هذه  إدارة  وصعبة؛  وتهـــدف 
اإلجراءات إلى محاولة كســـر إرادة األسير، وثنيه 
عن االستمرار في معركته ضد سياسة االعتقال 
اإلداري، وتتعمـــد المماطلة فـــي فتح حوار حول 
قضية األســـير المضرب إلى أن يصل إلى مرحلة 

تتأكد أن جسده قد ُأنهك.
يذكر أنه ومنذ مطلع عـــام 2019، ارتفعت أعداد 
األسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل 
فردي، مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد 
أعداد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة من سلطات 
االحتـــالل، علمـــًا أن غالبيـــة األســـرى اإلداريين 
هم أسرى سابقون قضوا ســـنوات في االعتقال 

اإلداري.
ُيشـــار إلى أن األسير حسن الزغاري من بيت لحم 
علق إضرابـــه عن الطعام بعـــد (18) يومًا، وذلك 

باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري.

غزة/ االستقالل: 
دعا مجلس العالقات الدولية – فلســـطين األمم المتحدة إلـــى القيام بخطوات عملية لمعاقبه 
االحتالل اإلســـرائيلي بســـبب جرائمه وأن تتجاوز الهيئة الدولية توصيف الحالة في األراضي 

الفلسطينية وانتقاد االحتالل اإلسرائيلي.
وثمن مجلس العالقات الدولية في بيان وصل "االستقالل" أمس االثنين، تقرير األمم المتحدة 
الذي انتقد "إســـرائيل" بعد أن قتلت وجرحت العام الماضي من األطفال الفلســـطينيين عددًا 

هو األعلى منذ 2014.
وأشـــار إلى أن الجدير باألمـــم المتحدة كهيئة دولية تضـــم كل دول العالم أن 
تعاقـــب كل من يمـــس بحقوق اإلنســـان وينتهكها أال تكتفـــي فقط بإصدار 
التقارير وانتقاد االحتالل الذي بات يرتكب الجرائم بشـــكل يومي دون الخشية 

من أي عقاب دولي.
ودعـــا المجلس األمـــم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فرض حظر شـــامل علـــى دولة االحتالل 
كمـــا كان الحال مـــع نظام جنوب إفريقيا العنصري، وحظر بيع األســـلحة له ودعوة الدول كافة 

لمقاطعته حتى يكف عن جرائمه وينهي احتالله.
وكانـــت وكالة "رويترز" نقلت أن تقرير األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ذكر أن 
عدد األطفال الفلســـطينيين الذين ُقتلوا أو ُجرحوا العام الماضي على يد القوات اإلســـرائيلية 

بشكل أساسي كان األعلى منذ 2014.
وتحقق التقرير في العام الماضي من مقتل 56 طفال فلســـطينيا على بيد القوات اإلسرائيلية 
وإصابة 2756 آخرين، ووجد التقرير أن القوات اإلسرائيلية أصابت نحو 2674 طفال "في سياق 

المظاهرات واالشتباكات وعمليات التفتيش واالعتقال".

»العالقات الدولية« يطالب األمم المتحدة 
بخطوات عملية لمعاقبة اةحتالل

 9 أســرى ُيواصلــون معركــة اإلضــراب 
عــن الطعــام بسجــون اةحتــالل
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي

 الإدارة الع�مة لت�سجيل الأرا�سي
  إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة 

 لدي اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات رقم 2019/353

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد : 
محمد سليمان علي االسطل  هوية رقم : 900556911 بصفته وكيال عن : 

فاطمة وعطاف وعفاف وحاتم أوالد محمد بكير االسطل 
بموجب وكالة رقم 2019/5380 الصادرة عن : خانيونس 

موضوع الوكالة : إجراء معاملة ( انتقال إرث / بيع / مبادلة ) في 
قطعة 44 قسيمة 78 المدينة خانيونس 

فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضـــه الى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح معاملة . التاريخ 2019/7/28

  م�سجل اأرا�سي غزة 
. ع�س�م عبد الفت�ح احلم�رنة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�س�ئية

املجل�س الأعلى للق�س�ء ال�سرعي
حمكمة �سرق خ�نيون�س البتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار 
عائلة أبو دراز مؤرخة في 2019/7/28 تتضمن ان فضة سالم محمد 
أبو صالح المشهورة أبو عامر من عبسان الكبيرة وسكانها ثد توفيت 
الى رحمته تعالي سنة 1980م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
فـــي أوالدها من زوجها إبراهيم خليل علي أبو عامر المتوفي قبلها 
وهم ســـالم ومحمد ومحمود وإبراهيم وســـعيد وخضرة وحســـن 
وصفية وغالية فقـــط وال وارث للمتوفاة المذكورة ســـوى من ذكر 
وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها 
وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس 
الشرعية خالل خمسة عشـــر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر 

في يوم 25 ذو القعدة لسنة 1440وفق2019/7/28م .

  ق��سي حمكمة �سرق خ�نيون�س ال�سرعية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة الع�مة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 356 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: فاطمة 
محمود يوسف عسلية من سكان جباليا هوية رقم 961232931 بصفته وكيال 

عن: جمال علي محمد عبد ربه وعلي ووالء وداليا ونجالء أبناء جمال علي عبد ربه
بموجب وكالة رقم:  2278 / 2019 الصادرة عن شمال غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   915  قسيمة   69  المدينة  جباليا النزلة

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   29/ 7/ 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�س�م عبد الفت�ح احلم�رنة

غزة/ قاسم األغا:
أّكد القيادي فـــي الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســـطين عصام أبـــو دقة، أن 
إعـــالن رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عّباس، وقف العمل باالتفاقيات 
الموّقعـــة مـــع "إســـرائيل"، "خطوة غير 

كافية".
وقال أبو دّقة لصحيفة "االستقالل" أمس 
االثنين: "إن إعالن الرئيس عباس خطوة 
في االتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، 
إذ ال بد أن يتبعها سلسلة من الخطوات؛ 
لتعزيز جدّية ومصداقيـــة هذا اإلعالن 
والمجتمع  الفلســـطيني،  شـــعبنا  بين 

الدولي".
قيـــادة  مـــن  المطلـــوب  أن  وأضـــاف 
السلطة الشـــروع فوًرا في تنفيذ قرارات 
المجلسين "المركزي" و"الوطني" لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، المتعلقة بسحب 
"اإلسرائيلي"،  االعتراف بكيان االحتالل 
طالما لم يعترف بالدولة الفلســـطينية، 
وقرارات الشـــرعية الدوليـــة كمرجعية 

أساسية ألّية حلول سياسية".   
وأشـــار إلى ضـــرورة أن يدعـــو الرئيس 
القيادي  اإلطـــار  لعقـــد  الفلســـطيني 

المؤقت (يضـــم األمناء العامين 
التحرير،  لمنظمـــة  للفصائـــل) 
لوضع رؤية سياســـية شـــاملة 
وبرنامج كفاحي مشترك، يمكن 
من خاللـــه تعزيز صمـــود أبناء 
شـــعبنا، ومواجهـــة المشـــروع 
المعروف  أمريكـــي،  الصهيـــو 

إعالمًيا باسم "صفقة القرن".
جمزرة الهدم

وعن مجزرة الهدم "اإلسرائيلية"، 
التـــي طالت عشـــرات الشـــقق 
السكنية في حّي "واد الحمص"، 
بقريـــة "صـــور باهـــر"، جنوبي 
شـــرق مدينة القدس المحتلة، 

أوضح القيـــادي بـ"الديمقراطية" 
أنهـــا "جريمـــة جديـــدة تضـــاف إلى 
سلسلة الجرائم المتواصلة ضد شعبنا 

الفلسطيني".
ولفت إلى أن االحتالل يحاول من وراء تلك 
"المجزرة" وغيرها مسابقة الزمن؛ لفرض 
وقائع جديدة وتهويد أكبر ما يمكن من 
مســـاحة األرض الفلسطينية، وتهجير 
سكانها األصليين، خصوًصا في مدينة 
القدس المحتلة، التي يعتبرها االحتالل 

عاصمته، منذ االعتراف األمريكي بها.
وبّين أن انحيـــاز ودعم اإلدارة األمريكية 
غيـــر المحـــدود لـ"إســـرائيل" جعلهـــا 
تتصـــّرف وكأنها "دولة" فـــوق القانون 
المؤسســـات  للمجتمع  اكتراثها  وعدم 
الدولية، مشيًرا في هذا الصدد إلى منع 
"واشنطن" قبل أيام استصدار بيان من 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يندد 
بهدم االحتالل منازل فلســـطينيين بـ 

"واد الحمص".

 وشـــّدد علـــى أنـــه وكل تلك 
اإلجـــراءات فـــإن شـــعبنا لـــن 
يقبل بسياســـة "األمر الواقع"، 
وسيتمّسك بأرضه ومقّدساته، 
وحقوق المشـــروع في مقاومة 

االحتالل "اإلسرائيلي".

يراوح مك�نه
المصالحـــة  ملـــف  وبشـــأن 
الوطنيـــة، ذكـــر أبـــو دّقـــة أن 
الحراك في هذا الملف لم يرق 
إنما  "الجدّيـــة"،  إلى مســـتوى 
"محاوالت" للوصول إلى مقاربات 

بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال: "إن الجبهة الديمقراطية 
تـــرى فـــي تحقيـــق المصالحة 
مدخاًل حقيقًيا وفعلًيا لمواجهة صفقة 
القـــرن، كما يجـــب إجـــراء االنتخابات 
مجلس  تشـــريعية،  (رئاسية،  الشاملة 
وطني) على أســـاس التمثيل النســـبي 
الكامل لتجديد الشرعيات واستنهاض 

كل طاقات شعبنا".
وتابع: "ملف المصالحة يراوح مكانه، وال 
 قريب لتحقيقها، بالرغم 

ّ
يوجد أفق جدي

من كل الجهـــود المصرية المبذولة؛ إاّل 

أننا ما زلنـــا نتطّلع إلى دور مصري فاعل 
وجديد في قابل األيام؛ لوضع اتفاقيات 

المصالحة كاّفة موضع التطبيق".
تلكوؤ ومم�طلة

في ســـياق آخر، أّكد أبو دقة – وهو عضو 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
- أن االحتالل ما زال "يتلكأ ويماطل" في 
إجراءات كســـر حصار غزة، مشدًدا على 
استمرار المســـيرات الشعبية بطابعها 
الســـلمّي، حتى تحقيق األهداف التي 

انطلقت من أجلها.
وقال: "نحن نراهن على شـــعبنا، وإبقاء 
مســـيرات العودة وتطويرها وتوســـيع 
قاعدة المشاركة الشعبية فيها لمقارعة 
االحتـــالل، ودفع المجتمـــع الدولي على 
تلبيـــة مطالب شـــعبنا بكســـر الحصار 
اإلسرائيلي الظالم المفروض على قطاع 

غزة، منذ 13 عاًما".
وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة 
الفلســـطينية، فقد أسفر قمع االحتالل 
للمشاركين بـ"مســـيرات العودة"، التي 
انطلقـــت بـ30 مـــارس (آذار) 2018، إلى 
ارتقاء (306) شـــهيد، وإصابة أكثر من 

(31) ألًفا بجراح مختلفة.  

ملف المصالحة يراوح مكانه 

أبو دقة لـ »االستقالل«: االحتالل »يتلكأ« في إجراءات »كلر الحصار« 

لندن/ االستقالل: 
حّذر مركز العودة الفلسطيني من أن إجراءات 
وزارة العمــــل اللبنانيــــة لمكافحــــة العمالــــة 
األجنبية، تســــتهدف في حقيقتها التواجد 
الفلســــطيني في لبنان، على عكس ما ترّوج له 

الوزارة إعالمًيا.
جاء ذلك على لســـان مديره العام طارق حمود خالل 
مشـــاركته في ندوة فكريـــة بالعاصمة البريطانية 
لنـــدن عقدها "المنتدى البريطانـــي العربي" تحت 
عنوان "فلســـطينيو لبنان قراءة فـــي قانون العمل 
الجديد" بمشاركة زياد العالول المتحدث الرسمي 
باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، وفارس 

العلي وناصر كلم من تجمع أبناء مخيمات لبنان في 
بريطانيا.

وقال حمـــود إن اإلجراءات األخيـــرة لضبط العمالة 
"غيـــر النظامية" فـــي لبنان، تســـتهدف العمالة 
الفلســـطينية، وهـــي تأتي في خدمة ما تســـمى 

بـ"صفقة القرن" األمريكية.
ونوه إلى أن هذه اإلجراءات تنتزع المكانة السياسية 
والقانونية التي يتمتع بها الالجئ الفلسطيني في 
لبنان، وتوقف العمـــل بالتعديالت القانونية 128 
و129، التي تحمي حق الفلســـطينيين في العمل، 
فضاًل عن كونهـــا تتعارض مـــع توصيات وثيقة 
مجموعة العمل اللبناني فـــي تموز 2017م حينما 

اتفقت معظم القوى السياسية اللبنانية على دعم 
حق الفلسطيني في العمل.

واعتبـــر مديـــر مركز العـــودة أن قـــرار وزير العمل 
كميل أبو ســـليمان، انقالب على نتائج حوار لبناني 
فلسطيني مستمر منذ ثالث سنوات، وعلى مجموعة 
العمل اللبنانية التي أصدرت في إطار لجنة الحوار 
اللبناني الفلســـطيني وثيقة فـــي 20 تموز يوليو 
2017م توصـــي بمنح الفلســـطينيين حقوقًا في 

مجال العمل.
وقـــال إن احتجاجـــات الالجئين الفلســـطينيين، 
المتواصلة منذ منتصف الشـــهر الحالي في لبنان، 

هي "نتيجة طبيعية لهذا االنقالب".

وكانـــت وازرة العمـــل اللبنانية قـــد أطلقت في 6 
يونيو/ حزيران الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة 
غير الشرعية بالبالد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة 

محلًيا".
واتخـــذت الـــوزارة اللبنانية تدابيـــر أقرتها الخطة 
ومنها إقفال المؤسســـات المملوكة أو المستأجرة 
مـــن أجانـــب ال يحملون إجـــازة عمل، ومنـــع وإلزام 
المؤسســـات التجارية المملوكة ألجانب بأن يكون 

75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
وشملت هذه اإلجراءات الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات اآلالف 

من النازحين السوريين.

مركــز العــودة: التواجــد الفللطينــي ملتهــدف فــي لبنــان
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�س�ئية

املجل�س الأعلى للق�س�ء ال�سرعي
دائرة التنفيذ

حمكمة جب�لي� ال�سرعية البتدائية
إخطار تنفيذ حكم نفقة بنت

  دائرة التنفيذ محكمة جباليا الشرعية االبتدائية
الى المنفذ ضده / فادي تيسير ديب الجملة من سكان المخابرات ومجهول محل 
اإلقامة في ليبيا طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة / جباليا الشرعية االبتدائية 

لصالح طالبة التنفيذ / حنان محمد توفيق الجملة من سكان النصر 
نبلغك بأن عليك مراجعة دائرة التنفيذ بمحكمة جباليا الشـــرعية وذلك بخصوص دفع 
حكم نفقة بنت للمحكوم لها حنان المذكورة وقدرها (50) خمسون دينارا شهريا اعتبارا 
من تاريخ الطلـــب الواقع في 2014/12/15م باإلضافة للرســـوم والمصروفات القانونية 
(128) مائة وبلمانية وعشرون شيكل وان لم تحضر وتراجع دائرة التنفيذ خالل أسبوعين 

من تبليغك سيجري بحقك اإلجراءات القانونية حسب األصول وحرر في 2019/7/29م

م�أمور التنفيذ 
اأ. حممد ح�سن ظ�هر

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة الع�مة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 355 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
بوران إبراهيم حســـني قويدر من ســـكان غزة هويـــة رقم 916915838 
بصفته وكيال عن: مرفت إبراهيم حسني مطر خليل (قبل الزواج الغندور) 
وعالء إبراهيم حسني الغندور وبرين إبراهيم حسني حسني (قبل الزواج 
الغندور) وهاني إبراهيم حسني الغندور وهناء إبراهيم حسني الغندور 

وعبير إبراهيم حسني الراعي (قبل الزواج الغندور)
بموجـــب وكالة رقـــم:  3000 / 2018 الصادرة عن القاهـــرة + 2509 / 2018 
القاهرة + 249 / 2018 روسيا + 248 / 2018 روسيا + 198 / 2018 أبو ظبي

مالحظات: رقم وكالة/ 4682 / 2018 أيضا من ضمن النشر
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  835  قسيمة  31  المدينة  غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  29/ 7/ 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�س�م عبد الفت�ح احلم�رنة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/شريف اياد احمد عوده...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402531636

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
رصدت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين 
أربع حاالت مرضية تقبع في عدة ســـجون 
إســـرائيلية، يتعرضـــون النتهاك طبي 

ممنهج ويتم استهدافهم على الدوام.
ومن الحـــاالت التي كشـــف عنها تقرير 
الهيئـــة الذي صدر أمـــس اإلبلنين، حالة 
األســـير المقعد صالح عبد الرحيم صالح 
(23 عامًا) من مخيم بالطة جنوبي شـــرق 
مدينة نابلس شـــمالي الضفـــة الغربية 
المحتلـــة، والقابع بشـــكل دائـــم داخل 
ما ُيســـمى »المراش« أو عيـــادة معتقل 

»الرملة«.
وأوضحت أن حالة األسير صالح تدهورت 
في الفترة األخيرة بســـبب مشاكل حادة 
في األعصاب ونتيجة معاناته من ارتفاع 
في درجـــة حرارته، األمر الـــذي أبلر عليه 
ســـلبًا وأصبـــح يعاني من مشـــاكل في 
االخراج، وهو بحاجة ماسة إلى عرضه على 

طبيب مختص لتشخيص حالته.
وأشـــارت إلـــى أن األســـير ينتظـــر منذ 
فترة طويلة إجراء عمليـــة بظهره لزراعة 
البالتين وترميم الفقرات، بســـبب وجود 
بقايا شظايا في جسده إبلر إصابته بأربع 
رصاصات أبلناء عملية اعتقاله، لكن إدارة 

الرملة ال زالـــت تماطـــل بتحويله إلجراء 
العملية وتقديم العالج الالزم لحالته.  

في حين يواجه األســـير فواز بعارة (48 
عامًا) مـــن مدينـــة نابلـــس والقابع في 
معتقل »الجلبوع«، أوضاعًا صحية سيئة 

للغاية، فهو مصاب بورم ســـرطاني منذ 
عـــام 2007  في المنطقـــة الواقعة بين 
األذن اليســـرى والخد، وأجريت له عملية 
جراحية الســـتئصالها، لكن ازداد وضعه 
ا وُأصيب بالتهابات وأصبح  الصحي سوًء

يعاني من خروح قيح ومادة صفراء مكان 
العملية، مما أبلر ســـلبًا على حالته وعلى 

إبلرها أصيب بخلل في حواسه.
وقالـــت الهيئـــة: »ومنـــذ فتـــرة تفاقم 
وضعه الصحي بسبب ضعف في القلب 

والتهـــاب حاد في الرئتيـــن، وجرى نقله 
إلى مشـــفى »العفولة« وتم إجراء عملية 
قسطرة له، لكن األسير بعارة ال زال بحاجة 
لعنايـــة طبية حثيثـــة فحالتـــه مقلقة 
وجسده لم يعد يحتمل األدوية المخدرة 

والمسكنة«.
كمـــا تتعمد إدارة معتقـــل »عوفر«، وفق 
الهيئـــة، إهمال الوضع الصحي لألســـير 
محمـــود أبـــو وردة (41 عامـــًا) من مخيم 
الفـــوار بمدينة الخليل، والذي يعاني من 

عدة مشاكل صحية.
وذكرت أن األسير أبو وردة فيشتكي من 
ديســـكات في ظهره ورقبته ومن قرحة 
فـــي المعدة، ومن مشـــاكل فـــي القلب 
واألوتار الصوتية، ولغاية اللحظة لم تجر 
له أي فحوصات طبيـــة لحالته ولم ُيقدم 

له أي عالج.
أما األســـير أحمد العماوي (27 عامًا) من 
مدينـــة خانيونـــس، فهو يشـــتكي من 
أوجاع حادة في يده اليمنى والتي ُأصيب 
بها أبلنـــاء اعتقاله، كما أنـــه يعاني من 
التهابات في المعـــدة وحرقة في البول، 
وُأجريـــت له فحوصات طبيـــة في عيادة 
معتقل »نفحة« ولغايـــة اللحظة لم ُيبلغ 

بالنتيجة.  

غزة/ االستقالل: 
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى 
بأن ما يســـمى إدارة مصلحة ســـجون االحتالل اإلسرائيلي 
نقلت األســـير المضرب عن الطعام ســـلطان أحمد محمود 
خلف (38 عاًما) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شـــمال 

الضفة الغربية المحتلة، إلى زنازين سجن »مجدو«.
ونقلت المؤسســـة عن األســـير خلف في رسالة له قوله إن 
مـــازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعـــام لليوم الـ (12) 

على التوالي رفًضا لتحويله لالعتقال اإلداري التعسفي.
وأوضح األســـير خلف أن وضعه الصحـــي يتراجع يوًما بعد 
يوم، حيـــث يعاني من آالم وأوجاع في أنحاء جســـمه ومن 

دوخة وتقيؤ.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت األسير سلطان خلف بتاريخ 
2019/07/08م، وهـــو متزوج، واعتقل ســـابًقا في ســـجون 
االحتالل على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة 

الجهاد اإلسالمي، حيث أمضى أربعة أعوام.

رام الله/ االستقالل: 
نعت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين واألســــرى في 
الســــجون واألســــرى المحررين أمس االبلنيــــن المحررة 
المقدســــية آمال محمود حسين الشــــاويش (52 عاًما) 

التي وافتها المنية صباح أمس .
والمحـــررة آمال هي والـــدة المحرريـــن أحمد ومحمود 
الشاويش ولها نجل بلالث »محمد« (30 عاًما) يقبع في 
سجون االحتالل منذ ســـبع سنوات ونصف وسيتحرر 

بعد أيام. وكانت األســـيرة الشـــاويش اعتقلت بتاريخ 
2015/3/4 أبلنـــاء زيارتهـــا البنهـــا محمد في ســـجن 
النقب،  وُحكم عليها بالسجن لمدة بلالبلة أشهر وأطلق 
سراحها بشرط تحويلها للحبس المنزلي، حيث مكثت 
فيه مدة عاميـــن، وأصدرت محكمة االحتالل الحقًا في 
بئر السبع، حكمًا بحق الشاويش »بتحويلها لما يسمى 
بخدمـــة الجمهور« أي القيام بأعمال نظافة وما شـــابه، 

لعدة أشهر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال ضابط إســــرائيلي سابق في جهاز االســــتخبارات العسكرية "أمان"، إن "جهود 
إبرام صفقة تبادل األســــرى بين حماس و"إســــرائيل " وصلت لطريق مسدود؛ ألن 

المفاوضات غير المباشرة بواسطة مصرية لم تنجح حتى اآلن بتحقيق الصفقة.
وأضاف يوني بن مناحيم في مقاله على موقع المعهد المقدســـي للشـــؤون 
العامة، أن "خمس ســـنوات مرت على انتهاء حرب غزة األخيرة الجرف الصامد 
2014، وما زال أربعة إسرائيليين موجودين في قبضة حماس حتى كتابة هذه 
السطور، ورغم أن مصر نجحت بإخراج صفقة شاليط السابقة لحيز الوجود في 

2011، لكنها هذه المرة تواجه صعوبات في تكرار هذه التجربة".
وأشـــار إلى أن "حماس تـــرى أن عرقلة إبرام الصفقة يعـــود ألن نتنياهو غير 
معني بإنجاحها، الســـيما في حقبـــة االنتخابات، والحركـــة ال تنظر للصفقة 
باعتبارها مســـألة إنســـانية، بل أمنية وسياســـية، وحمـــاس كحركة وقيادة 
تتعرض لضغوط كبيرة من األســـرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية 
وعائالتهم للتســـريع بإبرام الصفقة، لكـــن الحركة تتروى، وتريد من الصفقة 

القادمة أن تطلق سراح أكثر من ألف أسير، بما يزيد عن الصفقة السابقة".
وأوضح ابن مناحيم، الخبير اإلســـرائيلي في الشـــؤون الفلسطينية، أن "يارون 
بلوم المنسق المسؤول عن ملف األســـرى والمفقودين اإلسرائيليين، كشف 
النقـــاب مؤخرا عن أن حماس تريد إطالق ســـراح 450 أســـيرا مدانين بتنفيذ 
عمليات مسلحة قتل فيها يهود، مما دفع حماس لبث رسالة جديدة على غرار 

الحرب النفسية التي تشنها على اإلسرائيليين بين حين وآخر.

هيئــة: 4 أســرى مرضــى يتعرضــون النتهــاك طبــي ممنهــج

هيئة األسرى تنعى المحررة 
المقدسية آمال الشاويش

نقــل األسيــر المضــرب
 سلطــان خلــف لزنازيــن »مجــدو«

ضابط إسرائيلي: ليس لدينا 
معلومات عن أسرانا لدى حماس
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أعلن أنا المواطنة/نعمه خليل حسين ابو السبح 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   800243099

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد فؤاد احمد ابو فخر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
954747457   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة رغدة عبد الرازق حمد المصري...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
936916501  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطـــن/ عبد الرحمن رمضان محمود ســـعد 
الدين/. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقـــم 801083791 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف جمال احمد سكر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802088922

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عبله محمد محمود عنايه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   927585547

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنةاخالص عادل عبد الكريم ابودقة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801165887 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسراء احمد عبد الكريم الحاطي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   410554299

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مازن ابراهيم حرب عبدالجواد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم      
801062605فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
رصد المركــــز الفلســــطيني للتنمية 
والحريــــات االعالمية "مدى" في تقرير 
شــــهري له 330 اعتداًء ضد الحريات 
اإلعالمية في فلسطين خالل النصف 

األول من عام 2019.
وأشار التقرير الذي تلقت " االستقالل" 
نســــخه عنه أمس االثنين إلى ارتفاع 
عدد االنتهاكات التي طالت الحريات 
اإلعالميــــة موضًحا أن الـــــ330 اعتداًء 
جائــــر مقارنة بـــــ 277 اعتــــداء كانت 
رصــــدت خالل ذات الفتــــرة من العام 
2018 أي بزيــــادة اجمالية قدرها 53 

اعتداء أو ما نسبته %19.
وتوزعت هذه االعتــــداءات على 150 
اعتــــداًء ارتكبتهــــا قوات وســــلطات 
االحتالل االســــرائيلية (تشكل %45 
من مجمل االعتداءات)، و 115 اعتداء 
ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة ( 

تشكل 35% من االعتداءات).
وحســـب التقرير، فإن القســـم األكبر 
وقعت  الفلســـطينية  االعتداءات  من 
في قطـــاع غزة، و65 انتهاكًا ارتكبتها 
شـــركة فيســـبوك تمثلـــت بإغالقها 
صفحـــات لصحافييـــن وصحافيـــات 
وكتاب فلسطينيين في الضفة وغزة 

تحت مســـمى محاربة "التحريض على 
العنـــف واالرهاب"، ما يشـــكل %20 
من مجمل االعتداءات التي تم رصدها 
وتوثيقها في النصـــف االول من عام 

.2019
وجاء فــــي التقرير "أنه ورغــــم التراجع 
االعتــــداءات  عــــدد  فــــي  النســــبي 
االسرائيلية في المقارنة بين النصف 

االول من العــــام 2019 والنصف األول 
من العام الذي سبقه 2018، إال أن عدد 
االعتداءات االســــرائيلية المسجلة في 
األشهر الستة األولى من العام الجاري 
2019 ما يزال يفوق المتوســــط العام 
لعــــدد االعتداءات االســــرائيلية خالل 

األعوام الثمانية الماضية".
االعتــــداءات  "توزعــــت  وأضــــاف 

اعتداًء  البالغ عددها 150  االسرائيلية 
علــــى 91 اعتــــداًء ارتكبتهــــا قــــوات 
وسلطات االحتالل في الضفة الغربية 
بما فيهــــا مدينة القدس المحتلة و59 
اعتداء في قطاع غزة علًما أن 55 اعتداء 
من مجمــــل االعتداءات االســــرائيلية 
التــــي وقعت فــــي القطــــاع تعتبر من 
وكانت  الخطورة  شــــديدة  االعتداءات 

عبارة عن إصابات جسدية بالرصاص 
الحي وبقنابل الغاز المباشــــرة اضافة 
لتدمير مقري اثنتين من المؤسسات 

االعالمية في قطاع غزة".
وبلغ إجمالي عدد االعتداءات الجسدية 
التــــي ارتكبها جيــــش االحتالل ضد 
صحافيين/ات في الضفــــة وغزة 88 
اعتداء اي ما يشكل 59 % من مجمل 
االعتــــداءات االســــرائيلية، في حين 
شــــكلت اربعة انواع مــــن االعتداءات 
الجســــدية  (االصابــــات  الخطيــــرة 
المؤسســــات  وتدمير  واالعتقــــاالت 
واستخدام صحافيين كدروع بشرية)

ما نسبته 72% من مجمل االعتداءات 
االسرائيلية المسجلة.

وبخصوص االنتهاكات الفلسطينية 
فقد شــــهدت ارتفاعــــًا ملحوظًا خالل 
النصف االول من العام 2019 مقارنة 
بــــذات الفترة من العام الذي ســــبقه 

(ارتفعت بنسبة %67).
وســــجل فــــي الضفــــة الغربيــــة مــــا 
مجموعه 27 انتهاكا ارتكبتها جهات 
فلســــطينية خالل النصــــف االول من 
العام 2019 فيما وقع ما   مجموعه 88 
انتهاًكا ارتكبتها جهات فلســــطينية 

في قطاع غزة خالل ذات الفترة.

غزة/ االستقالل:
جـــددت وزارة الصحة فـــي غزة تحذيرها مـــن المخاطـــر الُمحدقة بحياة مرضى "الثالســـيميا" 
و"الهيموفيليـــا" جراء ما تقول إنه "نقص حاد" في العقاقير؛ ُمطلقة نداء اســـتغاثة لحل األزمة 

وإنقاذ حياة أولئك المرضى.
استشاري أمراض الدم والهيموفيليا هاني عياش، أوضح خالل مؤتمر صحافي في المستشفى 
 مضاعفات نقص األدوية قد ُتحـــدث إعاقة حركية 

ّ
األوروبي فـــي خانيونس أمس االثنيـــن، أن

وصعوبات اللعب لدى األطفال، والتأثير النفسي واالجتماعي، وفقدان المقدرة على عالج األسنان 
بشكٍل سليم، والقدرة على تغيير وزرع المفاصل المنتهية لديهم".

وأشار إلى أن من أهم المضاعفات الناتجة عن نقل الدم هو تراكم الحديد، الذي يبقى في الجسم، 
ويؤثر بشكٍل مباشر على األعضاء الحيوية، مثل: القلب، الكبد، البنكرياس، الغدد.

ويبلغ عدد مرضى "الثالسيميا" في فلسطين –بحسب عّياش-866 حالة، بينهم 309 حاالت في 
غزة، بينهم 56 طفاًل بمستشفى الرنتيسي و97 طفاًل وبالًغا في المستشفى األوروبي و156 بالًغا 

بمستشفى الشفاء.
وُيضيـــف: "فـــي حالة عدم عالج هذه المضاعفات باســـتخدام األدوية الطـــاردة لعنصر الحديد، 
ستتأثر األعضاء السابقة ذكر، ُمسببة فشل في وظائفها الهامة والحيوية، بالتالي الوفاة".ما مرضى 
"الهيموفيليـــا" فيبلغ عددهم من كال النوعين (A&B) في غـــزة نحو نصف أمثالهم من المرض 
السابق، وهو مرض وراثي يستمر مع المرض مدى الحياة. ُيشار إلى أن السلطة الفلسطينية في رام 

الله تشترط على المانحين التواصل معها فيما يتعلق بإدخال األدوية لقطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
العالي  للتعليـــم  المســـاعد  الوكيل  أكد 
الدكتور أيمن اليازوري، أمس االثنين، قرار 

إلغاء االعتماد العام لثالث جامعات بغزة.
وأوضح اليازوري فـــي تصريح صحفي له 
أمس، أن قرار اإللغاء استهدف  أكاديمية 
العليـــا  للدراســـات  والسياســـة  اإلدارة 
وبولتكنك فلسطين وبولتكنك المستقبل 

في غزة.
وقـــال إن ذلك جـــاء بعد عمليـــة تقييم 
علمي لهذه المؤسســـات ونفـــاد المهل 
المعطاة لهـــا لتصويـــب أوضاعها وفق 
القانون، موضحا أنـــه "ُوجد أنها لم تلتزم 
بالتعليمات ولم تلب شـــروط الحد األدنى 
المنصـــوص عليها في أنظمـــة االعتماد 

والجودة".
 وأشـــار اليازوري إلـــى أن عملية التقييم 
لمؤسســـات التعليم العالي تتم  بشكل 
منهجي دقيق وفق األصول العلمية ومن 
خالل عدة أمور منها قياس فاعلية البرامج 

األكاديمية، حيث وضعنـــا 3 تصنيفات 
للبرامج األكاديمية، وهي:

التصنيف األول: برامج فاعلة  وهي البرامج 
التـــي يوجد عليها عـــدد مقنع من الطلبة 

واألكاديميين وهذه تبقى.
التصنيف الثاني: برامج غير فاعلة قانونيًا  
وتم إغالقها ألنه لم يسجل فيها أي طالب 
منـــذ افتتاحها  وبالتالـــي ال يوجد حاجة 

حقيقية لوجودها. 
التصنيف الثالث: برامج غير فاعلة واقعيًا 
وهي التـــي التحق بها عـــدد محدود من 
الطلبة لم يتجاوز 15 طالبًا خالل 4 سنوات  
وهـــذه البرامج تم تجميدها لمدة ســـنة 

حتى تصوب أوضاعها وتطور بيئتها.
وفيمـــا يتعلق بالمنح أوضـــح اليازوري أن 
المنح منذ شـــهر أكتوبر من العام 2017 
متاحة للتقـــدم لها من نافذة الوزارة بغزة 

وهو أمر لم يكن متاحًا في السابق. 
وذكر أن الوزارة بغزة تقدم كل التسهيالت 
الطلبة على هذه  والتوجيهات لحصـــول 

المنح  التي ُتدار بشـــفافية  وعدالة بين 
أبناء الوطن الواحد، وهذه العدالة مرتبطة 
بعدد السكان، فعلى سبيل المثال عندنا 3 
مقاعد ألبنائنا من الضفة ومقعدان ألبنائنا 

بغزة.
وللمنح شـــروط ومعايير تنافسية أبرزها 
معـــدل الثانوية العامة، لكـــن قد تطلب 
الجهـــات المقدمة للمنحة شـــروطًا أخرى 
مثل إجراء مقابالت أو امتحانات تحريرية 
في اللغات أو الـــذكاء  حيث تقوم الوزارة  
بكافة اإلجراءات التي تســـهل هذا األمر. 

وفق اليازوري.
ودعا اليازوري الطلبة الراغبين في الحصول 
على المنح مراجعة أيقونة المنح عبر موقع 
الـــوزارة، ومعرفة التفاصيل والشـــروط أو 
الحضور لمقر الوزارة للحصول على المزيد 
من التوجيهات واإلرشـــادات الالزمة الفتًا 
إلى أن المنح حق مكتســـب تأتي بموجب 
نظام العالقات بين دولة فلسطين وغيرها 

من الدول.  

330 اعتداء ضد الحريات االعالمية خالل النصف االول من 2019

الصحة بغزة تحذر: نقص 
األدوية ُيهدد حياة مرضى الدم

»التعليم«:  إلغاء اعتماد ثالث جامعات في غزة
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تنوي اإلدارة األمريكية إرســــال مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنير إلى المنطقة الستئناف 
العمل لتمرير ما تســــمى بصفقة القرن, حيث ينتوي كوشــــنير زيارة خمسة دول عربية باالضاقة 
إلى »إســــرائيل« ويرافقه في هذه الزيارة »المشــــؤومة« مستشار البيت األبيض جيسون غرينبالت 
والمبعــــوث األمريكي المكلف بالملف اإليراني براين هوك, ويبدو ان اإلدارة األمريكية وجدت قبوال 
لها في المنطقة من الزعماء العرب, وتســــعى لفرض سياســــتها المجحفة مستغلة ذاك االنحياز 
الكبيــــر من عديد الدول العربية لها,  فدول الخليج تــــرى ان أمريكا هي حامي الحمى, واألقدر على 
مواجهة ما أســــموه »بالخطر اإليراني« وان التحالف مع »إســــرائيل« أصبح ضرورة يجب العمل على 
تحقيقها في أسرع وقت ممكن, إلنشاء تحالف عربي إسرائيلي مشترك  لمواجهة »الخطر اإليراني« 

, ويبدو ان كوشنير وصحبته تتلخص مهمتهم في مسألتين رئيسيتين خالل هذه الزيارة. 
األولى: تعجيل خطوات إســـرائيل الهادفة لفـــرض رؤيتها ألطماعهـــا الجغرافية في القدس 
والضفة الغربية, وذلك تمهيدا لطرح الشق السياسي في مخطط »صفقة القرن« وفق ما تنتهي 
إليه األطماع اإلســـرائيلية في القدس والضفة, وذلك خوفا من تعارض الصفقة المشـــؤومة مع 
رؤية »إسرائيل« وأطماعها ومخططاتها, وبالتالي يصبح قرار رفض الصفقة إسرائيليا أو التحفظ 
على بعض ما جاء في بنودها, محرجا لإلدارة األمريكية, فجاء كوشـــنير وصحبته لحث الحكومة 
الصهيونية على اإلســـراع بخطوات الضم والتوســـع, واطالعها على تفاصيل الشـــق السياسي 
فـــي صفقـــة القرن, وهل هنـــاك أي تحفظ على ما جـــاء فيها, وماذا يمكـــن ان تقدم الصفقة 

للفلسطينيين كي يقبلوا بها, وحتى تظهر اإلدارة األمريكية بمظهر الوسيط النزيه .  
ثانيا: تضخيم وتعظيم الخطر اإليراني في المنطقة, حتى تبقى الدول الخليجية تضخ المليارات على 
األمريكان, مقابل حمايتهم من »الخطر اإليراني«, وبذلك تتحقق وعود الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
االقتصادية الني وعد بها األمريكيين خالل حملته االنتخابية بتحسين أوضاعهم االقتصادية وإعادة 
عظمـــة أميركا مجددا، أمريكا وجدت في »البعبع« اإليراني خير وســـيلة لجلب األموال والثروات العربية 
إليها, دون عناء وبال حروب, فدول الخليج مقتنعة تماما بأنها يجب ان تدفع ألمريكا كي تبقى قياداتها 
على رأس السلطة, وليس الدفع المالي فقط, إنما يجب تقديم المواقف السياسية التي تريدها اإلدارة 
األمريكية من العرب, خاصة فيما يخص القضية الفلســـطينية, وضرورة القبول بإســـرائيل »كشريك« 
وحليف اســـتراتيجي للعرب في المنطقة, والتوقف عن دعم الفلســـطينيين ومساندتهم, والضغط 
عليهم للقبول بالحلول المطروحة وفق الرؤية األمريكية والتي تجسدت في »صفقة القرن« التي أعلنت 
بعـــض الدول العربية تأييدهم إليها بالمطلق حتى قبل ان يطلعـــوا على فحواها, واعتبروا هذه بادرة 

حسن نية من طرفهم لإلدارة األمريكية, كي تبقى مساندة لهم وال تتخلى عنهم. 
كوشنير »الغراب« عاد لينعق في سمائنا العربية ومعه مجموعة من الغربان السود, جاء ليبث سمومه وأحقاده 
في المنطقة, ويفرض علينا حلوال ال نقبلها, ونحن نســــتطيع ان نجابه هذه السياســــة المجحفة جيدا, فكما 
وقف كوشنير ليعلن فشل »مؤتمر البحرين« في شقه االقتصادي, سيقف خائبا مجددا ليعلن فشل صفقة 
القرن في شقها السياسي, فشعبتا قادر على إحباط كل المؤامرات التي تنتقص من حقوقنا الفلسطينية.   

كوشنير الغراب
رأي

لقــــد كانت إجراءات وزير العمل اللبناني كميل 
أبو ســــليمان، بخصوص العمالة األجنبية، ومن 
ضمنهــــا العمالة الفلســــطينية القّشــــة التي 
أشــــعلت فتيل الحراك الفلســــطيني الغاضب 
في المخيمات الفلســــطينية فــــي لبنان، الذي 
القــــى تضامًنــــا لبنانًيا، وفلســــطينًيا من خارج 
لبنــــان أيًضا. فما هي األســــباب ولمــــاذا انفجر 
الغضب الفلسطيني دفعة واحدة؟ وما سر قوة 
هذا الحراك الــــذي ُحِصر بالمطالب االجتماعية 
واإلنسانية؟  الطبيعية  والحقوق  واالقتصادية 
وكيــــف يمكــــن قــــراءة دور الشــــباب في هذا 
الحراك الــــذي أعاد بالفعل والقــــوة للجماهير 
الفلســــطينية دورهــــا الحاســــم فــــي تحديد 
األهداف وفرض ما تراه مناسًبا لحياتها؟ وهل 
يمكــــن أن تعود األمور إذا ما توّقف الحراك في 
العالقــــة البينّية بين الحراكات الشــــبابية من 
جهة، والفصائل الفلســــطينية والجماهير إلى 
سابق عهدها في الصراع واالنفصام والتنافس 
أم األمور ستتخذ أشــــكااًل مختلفة بحكم األمر 
الواقع الذي ســــيكون للشــــباب دوٌر مستقبلٌي 

فيه كما يطالبون؟
إن القــــراءة الموضوعيــــة والواقعيــــة للحراك 
الفلســــطيني في لبنان تســــتلزم التأكيد على 
وصفــــه بأنه حراك ذو شــــروط خاصــــة تبلورت 
في ســــياق تجربة فلســــطينية لها شــــروطها 
الخاصة التي استفادت من تجارب (الحراكات 
فــــي المنطقــــة)، وأنتجت خالل فتــــرة قصيرة 
مــــن حراكها تجربتها الســــلمية الخاصة التي 
حصرت حراكهــــا بمطالب لهــــا عالقة بالعمل 
والحقــــوق الطبيعية اإلنســــانية واالجتماعية 
واالقتصادية. كما أنها نجحت في االســــتمرار 
في الحــــراك اليومي المتصاعد رغم عدم وجود 

ضابــــط إيقاع »مايســــترو« يضبــــط التحركات 
الجماهيريــــة المختلفــــة والمتصاعدة بهدف 
التأثيــــر للوصول إلــــى الهدف المنشــــود. بل 
لوحظ ازدياد وجود عامــــل ضبط جمعي ذاتّي 
وّحد الجميع رغم وجــــود اختالفات في صياغة 
وتحديــــد أهــــداف الحــــراك لجهــــة المطالبة 
بتراجع الوزير عــــن إجراءاته، أو المطالبة ببحث 
ملف الوجود الفلســــطيني برمتــــه، أو المطالبة 
بإعطاء الالجــــئ حقوقه الطبيعية اإلنســــانية 
واالجتماعيــــة واالقتصادية.. كمــــا لوحظ حالة 
االنضباط الشــــديدة في التعاطي اإليجابي مع 
القوى األمنية والجيش، في تأكيد على سلمية 
والتركيز على محاوالت  الفلســــطيني،  الحراك 
كســــب المزيد مــــن األصدقــــاء في الســــاحة 
اللبنانية لمساندة الفلسطينيين في مطالبهم 

ة. الُمِحقَّ
ويمكــــن الحديث عــــن جملة مالحظــــات حول 

الحراك الفلسطيني في المخيمات، منها:
ـ أن بدايــــة الحــــراك الغاضب كانــــت هالمية 
التنظيــــم والقيادة. أما المفارقــــة التي يمكن 
لحظها في الحالة الفلسطينية هنا أن القيادات 
الفلســــطينية المختلفة (منظمة التحرير، قوى 
التحالف، القوى اإلسالمية..)، قد استطاعت أن 
تكون إلى حّد ما إلى جانب، ومع الحراك وهناك 
محــــاوالت جّدّية، يراهــــا البعــــض اضطرارّية 
أو محاولــــة لركــــوب الموجــــة، فيمــــا يصفها 
البعض بأّنها إجــــراء تقييم من قبل الفصائل 
الفلســــطينية لتقييم الوضع واتخاذ سياسات 
ُتقّربهــــم من النــــاس (الجماهير). ويشــــترط 
بعض نشــــطاء الحراك لنجاح هذا الّتقييم أن 
ال يكون ذلك على أســــاس اســــتخدام الوضع 
القائم لتحقيق بعض المكتسبات والمنجزات 

اآلنّية، بل يدعون ألن يكون هذا الّتقييم شاماًل 
يســــتفيد من أخطاء الماضي لتجاوزها، ووضع 
خّطة عمليــــة ومنهجّية ُتســــاهم في تحقيق 
اإلنجازات، ومنع تحقيق الفشل في قطف ثمار 

الحراك العام.
ـ المالحــــظ في الحراك أنه يحمل طابًعا مطلبًيا، 
الالفت فيه أنه كســــر حواجز نفسية وُمرّبعات 
أمنية موجودة في مناطق عديدة منذ ســــنوات 
في مخيم عين الحلوة. حيث لم يكن يستطيع 
أحــــد مــــن المطلوبين مــــن »مربع البركســــات« 
التجــــول أو دخول منطقــــة »مربــــع الطوارئ«، 
والعكس صحيح، إلى أن انهارت هذه المربعات 
مع األيام األولــــى للحراك العــــام.. كما تأّخرت 
الخالفات السياســــية والتنظيمية وبرز مكانها 

التقارب الشديد بين المختلفين سابًقا..
ـ أظهــــرت االحتجاجات الفلســــطينية القدرة 
االقتصادية الُمؤّثرة لمخيم عين الحلوة بشكل 
خاص، والفلسطينيين بشكل عام. كما أظهرت 
متانة الّترابط وعدم انفصام العالقة الحســــنة 
بيــــن الُمخّيم وجواره. وقد ظهــــر ذلك جلًيا من 
خالل حالة الّتضامن الواســــعة من أبناء مدينة 
هاتهــــم مع  صيــــدا بكافــــة أطيافهــــم وتوجُّ

المطالب الفلسطينية المحقة.
إن الحراك قد خلط األوراق فلســــطينًيا وأصبح 
المحرك األســــاس باتجاه إعادة »غربلة« الوضع 
الفلســــطيني بشــــكل عام، وفي لبنان بشكل 
الفلســــطينيين  ًســــا من  خاص، وذلــــك تحسُّ
لخطورة المرحلة القادمــــة التي تتطّلب وضًعا 
متماســــًكا، ورؤية واضحــــة، وتقارًبــــا أكثر مع 
الجانب اللبناني من أجل إفشال كل الُمخّططات 
التي تستهدف تصفية القضّية الفلسطينّية، 

وفي القلب منها قضّية الالجئين.

عندما ينفجر الغضب الفلمطيني 
كتب: هيثم أبو الغزالن

يعتقــــد البعــــض أن حجتــــه فــــي إدانــــة مجــــزرة هــــدم منازل 
الفلســــطينيين فــــي وادي الحمص تكون أقــــوى عندما يرفقها 
بالقول إن المنازل المســــتهدفة تقع فــــي المنطقة »أ«، أي تحت 
والية الســــلطة الفلسطينية بحسب تقســــيمات »أوسلو«، وكأن 
نصوص االتفاق البائد كانت منذ توقيعه تشكل فيصاًل في فض 
الخالف حول صالحيات كل من االحتالل والســــلطة في إطار هذه 
التقســــيمات. هذا الخطاب عندما يرد على لسان أوساط متنفذة 
في الســــلطة الفلســــطينية، فإنه يعبر بوضوح عن »الحنين« إلى 
السياســــات التي أدت إلى توقيع ذلك االتفــــاق، وأدخلت الحالة 
الفلســــطينية السياســــية والشــــعبية في نفق مظلم لم تغادره 
تمامــــًا حتى اليوم. وعندمــــا يصبح هذا الخطاب هــــو جوهر الرد 
الرسمي الفلســــطيني على جرائم الهدم وغيرها، فمن الطبيعي 
أن يكون ســــقف مواقف أطراف المجتمع الدولي الرئيســــية مما 
يجــــري هو المطالبــــة بإعادة األمور إلى ما كانــــت عليه في مرحلة 

المفاوضات العبثية والعودة بالفلسطينيين إلى الدوامة ذاتها.
منذ سنوات طويلة، أدارت الحكومات اإلسرائيلية ظهرها التفاق 
أوســــلو ألنه قد أدى غرضه بالنســــبة لها. وكان هذا األمر واضحًا 
في قمة »كامب ديفيد2« صيف العام 2000، وبعد ذلك بأشــــهر 
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ارئيل شارون وفاة االتفاق 
وطالــــب بدفنه، واإلبقــــاء فقط على نتائجه السياســــية واألمنية 
واالقتصاديــــة، من خالل رهن مســــتقبل األراضي الفلســــطينية 
المحتلة بالسياســــات التوسعية اإلســــرائيلية، وتكريس الرقابة 
األمنية علــــى الحالة الفلســــطينية من خالل التنســــيق األمني، 
وربط عجلة النشــــاط االقتصادي الفلســــطيني بمصالح الســــوق 
اإلســــرائيلية عبر بروتوكول باريس أو غير ذلك شطب من قائمة 
التعامل اإلسرائيلي مع الملف الفلسطيني. ومنذ توقيع االتفاق 

وقيام السلطة الفلسطينية وحتى العام 2001، اعتقدت القيادة 
الرســــمية الفلســــطينية أنها تحت رعاية »خط أحمر« أشــــعلته 
اإلدارة األميركيــــة في وجــــه الحكومات اإلســــرائيلية محذرة من 
المساس بالسلطة وكيانيتها ومؤسساتها، ليأتي االنقالب على 
هذا الوهم على يد شــــارون وبضــــوء أخضر من الرئيس األميركي 
جورج بوش عندمــــا اقتحم جيش االحتالل مناطق الســــلطة عبر 
ما يســــمى عملية »الســــور الواقي« في العــــام 2002، ومنذ ذلك 
الوقت باتــــت االقتحامــــات واالعتقاالت وعمليــــات تدمير البنى 
التحتية سياســــة ثابتة في السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وهذا يعني عمليًا وعلى األرض أن واشـــنطن رفعت يدها علنًا عن 
بذل أي جهد لدفع المســـاعي السياســـية لقيام دولة فلسطينية 
مستقلة، وتركت تطور األوضاع رهنًا لمحصلة االختالل الهائل في 
موازين القوى بين الفلســـطينيين واالحتالل. لذلك، ال يمكن وضع 
الحديث عن اتفاق أوسلو واالحتكام إليه مع كل جريمة إسرائيلية 
بحق الفلســـطينيين إال في خانة التمســـك بسياسة الرهان على 
السياسات الفاشـــلة واالتفاقات المجحفة. وال نعرف لماذا يعتقد 
البعض أن »اتفاق أوســـلو« و »صفقة ترامب« طريقان متعاكسان؟ 
فأية قراءة موضوعية لمســـار التطورات منـــذ توقيع االتفاق حتى 
مجيء إدارة ترامب تؤكد بوضـــوح أن االتفاق وبعد ربع قرن تقريبًا 
من الـــدوران حول الذات وضـــع الحالة الفلســـطينية في حالة من 
الضعف والتردي واالنقســـام السياسي ساعدت إدارة ترامب على 
تفريـــغ ما في جعبته من سياســـات عدوانية في وجهنا بكل هذه 
الوقاحة والالمباالة. واالحتالل يصادر األراضي وينشـــر االستيطان 
ويهدم المنازل ألنه ينفذ سياســـته التوســـعية ويعمل على بناء 
دولة »إســـرائيل الكبرى« وليس ألنه يعمل بالنكاية باتفاق أوسلو، 

الذي لم يشـــر في األساس إلى االستيطان بكلمة واحدة ال من باب 
وقفه وال حتى تجميده مؤقتًا لحين انتهاء المفاوضات. 

وبدأ انقالب الجانب اإلســــرائيلي على تقســــيمات اتفاق أوسلو 
في أحد أشــــكاله مع بنــــاء جدار الفصل العنصــــري وعزل الكثير 
من القــــرى والبلدات واألراضي الفلســــطينية عــــن محيطها في 
الضفة، ومن بينهــــا المناطق التي يتم فيها هدم المنازل اليوم. 
لذلــــك، فإن القيادة الرســــمية الفلســــطينية - وقبلها الشــــعب 
الفلسطيني – تحصد نتائج سياسة التردد ومواصلة الرهان على 
السياســــة األميركية، عندما أحجمت عن القيام بدورها السياسي 
والدبلوماســــي المطلوب بعد صدور القرار االستشــــاري لمحكمة 
العــــدل الدولية (2004/7/9) الذي أدانت فيه قيام دولة االحتالل 
ببناء الجدار ودعت إلى تفكيكه وإزالته، وجمدت القيادة الرسمية 
تنفيذ الخطــــة الوطنية التي تم وضعهــــا لتثمير قرار المحكمة 

وتفعيله دوليًا.
ما ســــبق يعرض إلحــــدى المحطات التي تؤكد أن التمســــك غير 
المبرر سياســــيًا ووطنيًا باتفاق أوســــلو والسياسات المؤسسة له 
ســــاهمت فعاًل في إرباك الحالة الفلسطينية وإبعادها عن الدور 
المبادر وأضعفــــت قدرتها على التأثير بمجــــرى التطورات التي 
جاءت في معظمها على حســــاب حقوق الشــــعب الفلســــطيني 
وفتحت الباب واســــعًا على محاوالت تصفيــــة قضيته الوطنية، 
والتي نشــــهد اليوم أحد أســــوأ فصولها وأشــــدها خطرًا على يد 

»صفقة ترامب«.
ومن نافل القــــول إن أقصر الطرق وأكثر فعالية للوقوف في وجه 
جرائم االحتالل على اختالف أشكالها يبدأ أواًل بإغالق ملف اتفاق 
أوســــلو سياســــيًا وأمنيًا واقتصاديًا. عماًل بقرارات المؤسســــات 
الوطنيــــة التي أجمعت عبر المجلســــين الوطنــــي والمركزي على 

تصويب العالقة مع االحتالل بعيدًا عن قيود أوســــلو والسياسات 
التي أوصلــــت إليه، واالنفتــــاح بداًل من ذلك علــــى خيار مقاومة 
االحتالل بكافة الوســــائل المشروعة المتاحة، وخاصة أن خطوات 
»صفقــــة ترامب« واآلليــــات التطبيقية المرافقــــة تضع القضية 
الفلســــطينية في خطر مباشر ومعلن من قبل مهندسي الصفقة 

ومن ينخرط في تنفيذها.
وتحتــــاج مواجهة جرائــــم االحتالل إلى إطــــالق معركة مفتوحة 
معه على المســــتويين الشعبي والسياسي، وهي معركة موحدة 
على جبهات االســــتيطان والتهويد والتطهيــــر العرقي والقتل 
واالعتقال والســــطو علــــى مقــــدرات الفلســــطينيين؛ لذلك من 
المفترض إطالق المقاومة الشعبية وحمايتها سياسيًا وميدانيًا 
وتعزيز آفاق اســــتمرارها وتطورها باتجاه انتفاضة شاملة تضع 
المجتمع الدولي أمــــام واقع مختلف في األراضي الفلســــطينية 
المحتلة، يجعله يعيد حساباته أمام معادالت جديدة في الصراع 
الدائر تضع المنطقة أمام تطورات غير محسوبة، وتدفعه بالتالي 
للتدخل أمام زخم االنتفاضة، والتي من المفترض أنه ينطلق إلى 
جانبها المســــعى السياسي والدبلوماســــي عبر تحكيم المجتمع 
الدولي على قاعدة قرارات الشــــرعية الدولية ذات الصلة، وضمن 
هذا المســــعى وضع جرائــــم االحتالل أمام المؤسســــات الدولية 
المختصة وفي المقدمة محكمة الجنايات الدولية للنظر في هذه 

الجرائم والمحاسبة عليها.
وربما مــــن المهم التذكير أن نجاح المســــعى الفلســــطيني في 
ترقية وضع فلســــطين فــــي األمم المتحدة مــــا كان لينجح ويجد 
االلتفاف الدولي حوله لوال اإلصرار الفلسطيني الجماعي والموحد 
على خوض هــــذه المعركة حتــــى النهاية وعــــدم االلتفات إلى 
التهديدات والضغوط التي مورست من قبل واشنطن وتل أبيب.

محمد السهليلعنــة أوسلــو
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رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة االقتصاد الوطني في الضفة الغربية المحتلة، إن هناك 
انخفاضا في تسجيل الشـــركات وترخيص المصانع وشهادات 
المنشأ وقيم رخص االستيراد وارتفاعا في دمغ الذهب وتسجيل 

التجار خالل حزيران الماضي.
وبينـــت الوزارة فـــي تقريرها اإلحصائي الشـــهري الصادر أمس 
االثنين، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة خالل الشهر الماضي 
قد شـــهد انخفاضًا بنســـبة 35.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، 
فيما ارتفع هذه العدد بنسبة 16.9% مقارنة بالشهر المناظر من 

العام 2018.
كما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات 
انخفاضًا بنســـبة 41.1% مقارنة مع الشـــهر السابق، وانخفاضًا 
بنسبة 5.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث 
تم تســـجيل 97 شـــركة جديدة في محافظـــات الضفة الغربية 

برأسمال إجمالي وصل إلى 12.2 مليون دوالر أميركي.
وشـــهد عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر حزيران انخفاضًا 
بنســـبة 38.5% مقارنة مع الشهر الذي ســـبقه، في حين ارتفع 
بنسبة 33.3% مقارنة بالشهر المناظر 2018، كما شهدت قيمة 
رأس المال لهذه المصانع انخفاضًا بنسبة 32.1% مقارنة بالشهر 
الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 138.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها 
من العام 2018، حيث قامت الـــوزارة بترخيص 8 مصانع، بقيمة 

رأس مال بلغت 7.4 مليون دوالر.

وســـجل عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر 
حزيران ارتفاعًا بنســـبة 37.0% مقارنة بالشـــهر الذي ســـبقه، 
وبنسبة 299.0% بالمقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث 

قامت الوزارة بتسجيل 411 تاجرًا جديدًا.
وسجلت قيمة شـــهادات المنشأ انخفاضًا بنسبة 18.2% لشهر 
حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق، و14.9% مقارنة مع الشهر 
المناظر 2018، كما سجل عدد شهادات المنشأ خالل هذا الشهر 

انخفاضًا بنسبة 24.6% مقارنة بالشهر السابق، و18.2% مقارنة 
مع الشـــهر المناظر من العـــام 2018. حيـــث صادقت على 306 

شهادة منشأ بقيمة 6.3 مليون دوالر أميركي.
وشهد عدد رخص االستيراد لشهر حزيران ارتفاعًا بنسبة %3.0 
مقارنة بالشـــهر الســـابق، و14.1% مقارنة مع شهر حزيران من 
العام 2018، في حين شـــهدت قيمة رخص االستيراد انخفاضا 
بنســـبة 15.7% مقارنة بالشـــهر الســـابق، و31.6% مقارنة مع 

الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت الوزارة 2045 رخصة استيراد 
لمواد وســـلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغـــت 82.9 مليون دوالر 

تقريبًا.
هـــذا وانخفض عدد الجوالت التفتيشـــية خـــالل حزيران 2019 
بنسبة 57.9% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 29.4% بالمقارنة 
مع نفس الفترة من العام الماضي، وســـجل عدد المحالت المزاره 
انخفاضًا بنسبة 68.8% مقارنة بالشهر السابق، و39.7% مقارنة 

مع الشهر المناظر من العام 2018.
 أمـــا عدد المحـــالت المخالفة فقد انخفض بنســـبة %70.9 
مقارنة بالشـــهر السابق، و43.9% مقارنة مع الشهر ذاته من 
العام 2018، حيث قامت إدارة حماية المســـتهلك في الوزارة 
خالل شهر حزيران 2019 بتنفيذ 331 جولة تفتيشية، زارت 
خاللهـــا 2231 محال، وتبين من هذه الزيـــارات أن هناك 125 
محال من هذه المحالت مخالفة للتعليمات والقوانين، وفق بيان 

االقتصاد.
وســـجلت كمية الذهب الوارد إلى مديريـــة مراقبة ودمغ المعادن 
الثمينة لشـــهر حزيران 2019 ارتفاعًا بنسبة 21.5% مقارنة مع 
الشـــهر الســـابق، و5.9% بالمقارنة مع حزيران من العام 2018، 
كما أن كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت ارتفاعًا بنسبة 
16.9% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، و4.4% مقارنة مع نفس 
الشـــهر من عام 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 

755.744 كغم.

االقتصاد: انخفاض تسجيل الشركات والمصانع وارتفاع دمغ الذهب بيونيو

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرصنت شـــركة الكهرباء التابعة لالحتـــالل، األحد ، بعد 
موافقـــة وزارة المالّية الصهيونية، نصف مليار شـــيكل، 
من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن 
تسديد دفعات شركة الكهرباء في شباط/فبراير الماضي.

حسب مجلة »ذي ماركر« االقتصادّية لدى االحتالل، تتجه 
وزارة مالية االحتالل إلى تحويل مبلغ ُيقّدر بـ (500) مليون 
شيكل، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية 
»المقاصة« التي تجبيها ســـلطات االحتالل، وذلك بدعوى 

تسديد ديون متراكمة على السلطة لشركة الكهرباء.
وكانت الســـلطة الفلســـطينّية قد توّقفت عن تســـديد 
الدفعات في أعقاب قرار ســـلطات االحتالل باحتجاز جزء 
من أموال الضرائب الفلســـطينّية، كإجراء عقابي، بذريعة 
ما ُتقّدمه من ُمستحقات مالّية إلى أسر الشهداء واألسرى 

في سجون االحتالل.
وفي هذا الســـياق، أعلنت حكومة االحتـــالل في أّيار/مايو 
2018 عـــن توّصلها إلى اتفاق لتســـوية ديون الســـلطة 
الُمستحقة لشـــركة الكهرباء، بقيمة (2.8) مليار شيكل، 
ومع ذلك لـــم يتم توقيع العقد النهائـــي بين الجانبين، 

وبدأت الســـلطة في تسوية الديون وتســـديد الدفعات، 
لكنها توقفت إثر قرارها بوقف اســـتالم أموال المقاصة 

ُمجتزأة من سلطات االحتالل.
من جانبه، سمح المجلس الوزراء الُمصّغر للشؤون األمنّية 
والسياســـّية لدى االحتالل »كابينت«، في شـــباط/فبراير 
الماضي، لـــوزارة مالية االحتالل بتجميـــد مبلغ من أموال 
الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، 

بغرض تسديد الديون الُمتراكمة على السلطة.
فيما منعت ما ُتســـّمى بـ »المحكمة العليا« لدى االحتالل 
قبل أســـبوعين، شركة كهرباء االحتالل، من قطع الكهرباء 
عن المناطق الفلســـطينية التي تزّودها بالكهرباء، إال بعد 
الحصول على سلسلة من الموافقات من حكومة االحتالل 

واألجهزة األمنّية.
وعلى ضوء ذلك، قـــررت وزارة المالية تجميد قيمة المبلغ 
وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة 
 (90) بالمائة من الطاقة الكهربائّية 

ّ
الفلسطينية، علمًا بأن

في الضفـــة المحتلة وقطاع غزة، هي من شـــركة كهرباء 
االحتالل، فيما النســـبة الُمتبقية تحصل عليها الســـلطة 
من األردن ومصـــر، باإلضافة إلى محطة توليـــد الكهرباء 

الوحيـــدة في قطاع غـــزة، والتي تعرضت لالســـتهداف 
الصاروخي لعدة مرات من ِقبل االحتالل، باإلضافة لتحّكم 
االحتالل في إدخال الوقود إليها عبر معبر »كرم أبو سالم.«

ووفقًا لبروتوكـــول باريس االقتصـــادي، وهو أحد مالحق 
»اتفاق أوســـلو«، وينظم العالقة االقتصادية بين السلطة 
الفلسطينية واالحتالل، تجمع سلطات االحتالل قطاعات 
الضرائب والجمارك والبنوك واالستيراد والتصدير واإلنتاج 
والعمالت المتداولـــة وحركة التجارة أو ما يعرف بإيرادات 
»المقاصة«، فيما توفر ســـلطة االحتالل الخدمات الطبية 
والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات االحتالل 
نيابة عن وزارة المالية الفلســـطينية، على الســـلع الواردة 
لألخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون 

شيكل، ويقتطع االحتالل منها (3) بالمائة بدل جباية.
وفي نيســـان/ابريل 2018، أقر »كنيست« االحتالل قانون 
»تجميـــد األموال الفلســـطينية«، حيث شـــرعت حكومة 
االحتـــالل بتطبيقه في شـــباط/ فبرايـــر 2019 بعد إقراره 
 أموال المقاصة ُتشكل ما ُيعادل 

ّ
من »الكابينت«، علمًا بأن

نصف ميزانّية السلطة الفلسطينية.

مالية االحتالل تقرصن نصف مليار شيكل من المقاصة الفلسطينية للكهرباء

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني أمس االثنين عن صرف مخصصات األسر 

الفقيرة (الشؤون) في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالتزامن مع رواتب الموظفين.
ومن المعتاد أن ُتصرف رواتب موظفي الســـلطة الفلسطينية في األسبوع األول من كل 

شهر.
وتعتبر هذه الدفعة من المخصصات األولى للعام 2019 بتأخر نحو أربعة أشـــهر، إذ من 

المفترض أن تتلقى األسر الفقيرة كل ثالثة أشهر دفعة مالية.
ويصل إجمالي عدد المستفيدين في الضفة وغزة من برنامج الشؤون االجتماعية إلى نحو 

111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريًبا، وفق الوزارة.
وكانت الوزارة صرفت مخصصات الشـــؤون آخر مرة يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة 

الغربية المحتلة، وقطاع غزة، وهي الدفعة األخيرة من متأخرات عام 2018.
وجاء الصرف بعد تأخر دام نحو ســـتة أشـــهر عن آخر دفعة العـــام الماضي، وكان من 
المفترض أن تتلقاها األســـر الفقيرة كل ثالثة أشـــهر. ويستهدف برنامج التحويالت 
النقدية األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد واألسر المهمشة التي تقع بين خطي 
الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد األسر التي تضم أشخاًصا من ذوي اإلعاقة أو 

المسنين أو األيتام أو أصحاب األمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.

التنمية االجتماعية: صرف مخصصات 
الشؤون مع رواتب الموظفين

رام الله/ االستقالل: 
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء بأن الرقم القياسي 
العام ألســـعار المنتج ســـجل  انخفاضا مقداره 
0.95% خالل شـــهر حزيـــران الماضي، مقارنة 
مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي 
العام 98.54، مقارنة ب 99.49 خالل أيار (ســـنة 

األساس 2018 = 100).
كما سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع 
المصـــدرة من اإلنتاج المحلـــي انخفاضًا مقداره 
1.46%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار المنتج 
للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي 98.34 خالل 
الشهر المرصود مقارنة بـ 99.80 خالل شهر أيار 

(سنة األساس 2018 = 100).
وســـجل الرقم القياسي ألســـعار المنتج للسلع 
المستهلكة محليًا من اإلنتاج المحلي انخفاضًا 
مقداره 0.89%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار 
المنتج للســـلع المستهلكة محليًا 98.57 خالل  
حزيران، مقارنة ب 99.45 خالل شهر أيار (سنة 

األساس 2018 = 100).
وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة 
والحراجـــة وصيد األســـماك انخفاضـــًا مقداره 
النســـبية  2.96%، والتـــي تشـــكل أهميتها 
32.14% مـــن ســـلة المنتج، وذلـــك النخفاض 
أســـعار الســـلع ضمن نشـــاط زراعة المحاصيل 
غير الدائمة بمقـــدار 8.44%، متأثرًة بانخفاض 
أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات 
والجذريات والدرنيات بمقدار 9.07%، وأســـعار 
الســـلع ضمن نشـــاط زراعة المحاصيل الدائمة 
المعمـــرة بمقـــدار 2.92%، متأثـــرًة بانخفاض 
أســـعار زراعة الفواكه المدارية وشـــبه المدارية 
بمقـــدار 18.74%، وأســـعار زراعـــة التفاحيات 
والثمار ذات النواة الصلبة بمقدار 1.49%، على 
الرغـــم من ارتفاع الســـلع ضمن نشـــاط اإلنتاج 
الحيواني بنسبة 1.71%، متأثرًة بارتفاع أسعار 
تربية األبقار والجاموس بنسبة 2.04%، وأسعار 

تربية الدواجن بنسبة %1.18.

كما ســـجلت أســـعار إمدادات المياه وأنشـــطة 
الصرف الصحـــي وإدارة النفايـــات ومعالجتها 
انخفاضًا مقداره 1.02%، والتي تشكل أهميتها 

النسبية 1.69% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار الســـلع المنتجة من الصناعات 
التحويليـــة انخفاضًا طفيفًا مقـــداره %0.07، 
والتي تشـــكل أهميتها النسبية 55.59% من 
سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة 
المشـــروبات بمقدار 1.65%، وأســـعار صناعة 
منتجات غذائيـــة أخرى غير المصنفة في مكان 
آخـــر بمقدار 1.43%، وأســـعار صناعة منتجات 
المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة المالبس 
بمقـــدار 0.79%، على الرغم من ارتفاع أســـعار 
صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير 
المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، وأسعار 
الســـلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط 
األعالم المسجلة بنسبة 1.33%، وأسعار صناعة 

منتجات مطاحن الحبوب بنسبة %0.92.

االحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خالل الشهر الماضي

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس االثنين، عن تبرع دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 50 مليون دوالر إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى.
وذكرت أونروا في بيان وصل "االستقالل" أن اإلمارات أكدت التزامها بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة 
لألرواح التي تقدمها الوكالة ألكثر من خمسة ماليين الجئ من فلسطين في سوريا ولبنان واألردن وغزة 
والضفة الغربية. وقالت إن اإلمارات شــــريك قّيم وموثوق للوكالة، وهي واحدة من جهات مانحة قليلة 

ومختارة أدى دعمها العادي على مر العقود إلى المساهمة في مقدرة الوكالة القيام بمهام واليتها.
وأثنى المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول على "الدعم المميز من اإلمارات العربية المتحدة".

وأضاف "في وقت نعاني فيه من ضغوط شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة يرسل رسالة واضحة مفادها أن الجئي فلسطين ليسوا لوحدهم".

وأوضحت "أونروا" أن هذا الدعم االستثنائي سيذهب بعيًدا في مساعدتها على المحافظة على 
برامجها لعام 2019 كما هو مخطط لـــه، وتحديًدا في مجاالت الرعاية الصحية األولية والتعليم 
والخدمـــات االجتماعية، وجميعها حيويـــة من أجل حياة وكرامة الجئي فلســـطين وركيزة في 
سبيل إحساسهم باالستقرار. ولفتت "أونروا" إلى أن اإلمارات تبرعت عام 2018 بـ50 مليون دوالر 
أســـهمت في تمكين الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها 708 مدرسة للعام الدراسي 2018-

2019، وجعل من اإلمارات سادس أكبر مانح في ذلك العام.

اإلمارات تتبرع بـ50 
مليون دوالر لـ »أونروا«
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن/عبد المعطـــي محمد حجـــازي عبد 
الجرجـــاوي...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقم 800540601 فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رســـمي عبدالمجيد محمود دواس....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
951902170  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سهام سليم سالمه حسن...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   905317574

إلى أقرب مركز شرطة   

أعلن أنا المواطن/  كريم سمير حسن ابو دوابة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400766721

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أميرة عبداللطيف شحدة درويش...... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
801937285  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اكرم كامل حسن ابو عاصي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802147850 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن/عبد الرحمن موســـي عبـــد الرحمن 
شـــهاب...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 401179957 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يحي يوسف احمد االسطل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802356667  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ انعام حمدان محمد الشاعر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   919036442

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعـــت حدة التوتر في منطقـــة مضيق هرمز يوما بعد يوم 
بسبب األزمة المســـتمرة بين إيران والواليات المتحدة ودول 
غربية؛ إثر انسحاب واشـــنطن من االتفاق النووي، حيث أعلن 
عدد من حلفاء واشـــنطن إرسال قوات عســـكرية لضمان أمن 
المالحـــة في المضيق، في حين حذرت إيران من أن عســـكرة 

المنطقة استفزاز خطير.
فبعـــد المدمرتيـــن البريطانيتين، ذكرت تقاريـــر إعالمية أن 
كوريـــا الجنوبية تعتـــزم االنضمام إلى قـــوة بحرية تقودها 
الواليات المتحدة في الشـــرق األوســـط بوحـــدة بحرية تضم 
مدمرة للمساعدة في حماية ناقالت النفط أثناء عبورها مضيق 

هرمز.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل 
حماية ســـفنها فـــي المنطقة، ولكن لم يتـــم اتخاذ قرار، في 
حين صرح رو جاي تشـــيون نائب المتحدث باسم الوزارة بأنه 
"من الواضح أن علينا حماية ســـفننا أثنـــاء عبور مضيق هرمز، 

أليس كذلك؟ ولذلك ندرس االحتماالت المختلفة".
وأعلنت وزارة الدفـــاع البريطانية اول أمس أن المدمرة البحرية 
"أتش أم أس دانكن" وصلت إلى مياه الخليج لتأمين الســـفن 
البريطانية التي تمر عبر مضيق هرمز، وســـتنضم إلى فرقاطة 

أخرى موجودة بالخليج، لدعم سالمة عبور السفن.

وقال وزير الدفـــاع البريطاني بـــن واالس إن حرية التنقل في 
مضيق هرمز أمر حيوي، ليس فقط لبالده، ولكن لشركاء وحلفاء 
بريطانيـــا الدوليين أيضا، مضيفا أن لندن ســـتواصل الضغط 
من أجـــل التوصل إلى حل دبلوماســـي، كما تواصـــل البحرية 

البريطانية توفير الحماية لسفن المملكة المتحدة.
تزامن ذلك مع كشف تقارير إخبارية عن اعتزام حكومة المملكة 
المتحدة إرســـال "عـــدد صغير" مـــن الجنـــود اإلضافيين إلى 

قاعدة في البحرين األســـبوع الجاري لتعزيـــز الحماية البحرية 
للسفن التي تمر عبر الخليج بعد التوترات المتزايدة مع إيران.

وتزايـــدت حدة التوتـــر بين إيـــران والواليـــات المتحدة منذ 
انسحاب واشـــنطن من االتفاق النووي اإليراني العام الماضي 

وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأدى تعرض ناقـــالت نفط لهجمات في مضيـــق هرمز قبالة 
ساحل إيران في األشـــهر األخيرة إلى تدهور العالقات بشكل 

أكبر، مما دفع المســـؤولين األميركيين إلـــى دعوة الحلفاء إلى 
االنضمام إلى مهمة مزمعة لحماية األمن البحري.

وكان مايـــك بومبيـــو وزيـــر الخارجية األميركي قال األســـبوع 
الماضي إن واشنطن طلبت من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا 

وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة.
تواصل الحشد العسكري بمضيق هرمز دفع الرئيس اإليراني 
حســـن روحاني لتأكيد أن بالده ســـتواجه بكل قوة أي محاولة 
النتهـــاك قوانيـــن المالحـــة وأمـــن مضيق هرمـــز والمنطقة 
الخليجية وبحر عمـــان، معتبرا أن وجود القـــوات األجنبية في 

المنطقة سيزيد حدة التوتر ولن يكون في صالح المنطقة.
وأضـــاف روحاني -خـــالل اســـتقباله وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوســـف بن علوي- أن طهران لم تبدأ التوتر مع باقي 
الدول، وأن انســـحاب واشـــنطن من االتفاق النووي هو السبب 

الرئيسي لتأجيج الوضع في المنطقة.
من جانبـــه، وصف المتحدث باســـم الحكومـــة اإليرانية علي 
ربيعي قرار الدول األوروبية إرســـال أسطول عسكري للمنطقة 

بأنه إجراء مستفز ويزيد حدة التوتر ويحمل رسائل عدوانية.
أما الوزير المســـؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن 
علوي فقال إن بالده وإيران تنسقان المالحة عبر مضيق هرمز. 
وأضـــاف خالل زيارتـــه لطهران أن هناك اتصـــاالت مع جميع 

األطراف الدولية للحفاظ على استقرار المالحة.

وسط تحذيرات إيرانية.. تواصل الحشد العسكري الغربي بمضيق هرمز

كاليفورنيا/ االستقالل: 
قتل أربعة أشـــخاص وجرح 15، فجر االثنين ، في إطالق 
نار خالل مهرجان للطبخ فـــي غيلروي بوالية كاليفورنيا 

األميركية، حسب ما ذكرته وسائل إعالم أميركية.
وأعلنت الشرطة األميركية مقتل ثالثة أشخاص، إضافة 

إلى مطلق النار الذي ُقتل في وقت الحق.
ونقلت مصادر عن الشرطة  عن احتمال وجود شريك ثان 
لمطلـــق النار، وأن البحث عنه ما زال جاريا. وأشـــار إلى أن 
شهود عيان قالوا إن المشـــتبه به رجل أبيض يبدو في 

الثالثينيات من عمره، وكان يرتدي زيا عسكريا.
وحذرت شـــرطة غيلروي مـــن أن »موقـــع الجريمة ما زال 

نشـــطا« في مـــكان مهرجان الثـــوم على بعـــد نحو 48 
كيلومترا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

مـــن جهته، كتب الرئيس األميركـــي دونالد ترامب في 
تغريدة صبـــاح امس أن قوات األمـــن »تعمل في موقع 
إطالق النار فـــي غيلروي بكاليفورنيا«. وظهر في لقطات 
بثتها شبكة التلفزيون »أن بي سي نيوز« مشاركون في 
»مهرجان الثوم في غيلروي« وهم يجرون هربا، في حين 
تسمع أعيرة نارية في المكان. وهذا التجمع هو واحد من 

أهم مهرجانات الطبخ في البالد.
ونقلت الشبكة شهادة جوليسا كونتريراس التي ذكرت 
أنها شاهدت رجال في الثالثين من العمر يطلق النار من 

بندقية. وقالـــت »كان يطلق النار في كل االتجاهات؛ لم 
يستهدف شـــخصا محددا، كان يطلق النار من اليمين 
إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين«، مشيرة إلى أنه »كان 

مستعدا لما يفعله على ما يبدو«.
وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول »ماذا يحدث؟ 

من الذي يطلق النار في مهرجان غارليك؟«
ويعـــرض مهرجـــان جيلروي غارليك الذي تأســـس عام 
1979 مـــواد غذائيـــة ومشـــروبات وعروضـــا فنية حية 
ومنافســـات في مجـــال الطهي. ويقـــول المنظمون إن 
المهرجان يســـتضيفه متطوعـــون، ويصفونه بأنه أكبر 

معرض غذائي صيفي في العالم.

القاهرة/ االستقالل: 
وصـــل إلى القاهـــرة، أمس االثنيـــن، نائب رئيس 
المجلـــس العســـكري االنتقالـــي في الســـودان، 
محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في زيارة رســـمية 

تستغرق يوما واحدا.
العســـكري  المجلـــس  رئيـــس  والتقى نائـــب 
عبـــد  المصـــري  الرئيـــس  االنتقالي الســـوداني 
الموقـــف  علـــى  أكـــد  الفتاح السيســـي الذي 
االســـتراتيجي الثابت تجاه دعم واســـتقرار وأمن 

السودان وشعبه.
واســـتعرض الفريق أول محمد حمدان دقلو خالل 
اجتماعـــه بالرئيـــس المصري تطـــورات الموقف 

الحالي في السودان.
وأفاد المتحدث باســـم الجمهورية المصرية بسام 
راضي بـــأن اللقـــاء تنـــاول أيضا بعـــض جوانب 
العالقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط 

الكهربائي بين البلدين.
زيارة  نائب رئيس المجلس العســـكري االنتقالي 

وقائـــد قوات الدعم الســـريع إلـــى القاهرة جاءت 
عقب أخرى قام بها إلـــى جوبا عاصمة دولة جنوب 
الســـودان، اســـتغرقت يومين بدعوة من الرئيس 

سلفا كير ميارديت.
وتم خـــالل الزيارة االتفاق مع الحركات المســـلحة 
على وقـــف إطـــالق النـــار الدائم وإطالق ســـراح 
المسجونين سياسيا من الحركات المسلحة، وفتح 
المســـارات اليصال المســـاعدات اإلنســـانية في 

األراضي المتضررة من الحرب.

قتلى  وجرحي في إطالق نار بكاليفورنيا

السيسي يلتقي »حميدتي »ويبحثان األوضاع في  السودان

موسكو/ االستقالل: 
اعتبر نائب وزير الخارجية الروســـي، ســـيرغي ريابكوف، أن عودة إيران إلى التطبيق 
الكامل اللتزاماتها ضمن االتفاق النووي أمر غير واقعي حاليا، داعيا طهران لعدم اتخاذ 
خطـــوات في طريق إلغائه. وقال ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به ، عقب اجتماع 
للجنة المشـــتركة لتطبيق االتفاق النووي في فيينا: "هناك مشـــاركون في الصفقة 
يعتبرون أن على إيران أن تعود، دون أي شروط ومتطلبات إضافية، إلى التنفيذ الكامل 

اللتزاماتها. لكن في الظروف الحالية هذا األمر غير واقعي على اإلطالق".
وذكـــر ريابكوف أن إيران تنوي اتخاذ خطوة ثالثة في إطـــار عملية خفض التزاماتها 
ضمن االتفاق النووي في 4 أو 5 سبتمبر المقبل، في إطار نهج "القليل مقابل القليل"، 
مضيفا أن األطراف المشاركة في االجتماع دعت الطرف اإليراني إلى االمتناع عن اتخاذ 
هـــذه اإلجراءات. وأفاد ريابكوف مع ذلك بأن المشـــاركين فـــي االجتماع "اتفقوا على 
بذل جهود عملية إضافية لكي تحصل إيران على الفائدة االقتصادية التي خســـرتها 

بسبب الموجات األخيرة من العقوبات األمريكية بالغة القسوة". 
وفي ســـياق متصل، أكـــد ريابكوف أن اجتماع فيينا تطرق إلـــى قضية احتجاز ناقلة 

النفط اإليرانية "Grace 1"، مشيرا إلى أن "هذه المناقشات جرت بصورة نشطة".
لكنـــه أضاف: "ال يمكنني القول إن هذه المناقشـــات تكللت بالتوصل إلى أي تفاهم 
وعلـــى األرجح بالعكس، إال أنها كانت مفيدة فـــي كل األحوال من وجهة نظر توضيح 
المواقـــف". واجتمع ممثلون عن كل من روســـيا والصين وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
وإيران، األحد، في فيينا لمناقشة مسألة إنقاذ االتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي 
يمر بأزمة معقدة عقب انســـحاب الواليات المتحدة منه في 8 مايو 2018، وما تاله من 
عقوبات أمريكية على الطرف اإليراني وإجراءات مضادة من قبل الجمهورية اإلسالمية 
لخفـــض التزاماتها فـــي إطار الصفقة، ردا على الخطـــوة األمريكية وما تصفه طهران 

بعدم إيفاء الجهات األوروبية بوعودها.

روسيا: عودة إيران لتطبيق التزاماتها 
باالتفاق النووي غير واقعية حالًيا
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بغداد/ االستقالل: 
يواجــــه المنتخب الوطني األول لكرة القدم مســــاء اليوم 
الثالثــــاء، نظيره اليمني فــــي انطالق مشــــواره ببطولة 
غرب آســــيا في نسختها التاســــعة والتي تستضيفها 

العراق بمدينتي أربيل وكربالء.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا وضعت منتخبنا بالمجموعة 
األولى إلى جانب العراق، واليمن، وســــوريا، ولبنان وتقام 
مبارياتها في ملعب كربالء الدولي، أما المجموعة الثانية 
فضمت األردن، والســــعودية، والكويت، والبحرين وتقام 

مبارياتها في أربيل.
االســــتعداد للبطولة لم يكن بالشــــكل المطلوب، وكان 
ضعيفا، واشتمل على معسكر داخلي في مدينة رام الله 
واستمر لـ10 أيام قبل السفر إلى العراق، دون خوض أي 

لقاء ودي مع منتخب أو ناٍد.
المنتخــــب اليمني المصنف في المركز الـــــ142 عالميا، 
لم يكن حاله أفضل مــــن المنتخب  الوطني رغم خوضه 
أكثر من معســــكر خارجي إال أن ذلــــك كان ضعيفا، وهو 
يعتمد أيضا على مجموعة من الالعبين المحليين وعدد 

من المحترفين في الخارج.

وســــبق أن التقى المنتخبان في بطولة غرب آســــيا عام 
2010 التــــي أقيمت في األردن، وانتهى اللقاء بفوز كبير 
للمنتخب اليمني بثالثة اهداف لهدف، وســــجل هدف 

منتخبنا سليمان العبيد.

وكان آخــــر لقاء ودي جمع منتخبنا مــــع اليمن، أقيم عام 
2017 فــــي قطر وانتهى لصالــــح منتخبنا بهدف وحيد 

سجله الالعب ياسر اسالمي.
يخوض المنتخب الفلسطيني البطولة بتشكيلة غالبيتها 

من الالعبين الشــــباب وعدد مــــن المحترفين، خاصة أن 
بطولة غرب آســــيا تعتبر خــــارج أجندة الفيفــــا وغالبية 
الالعبيــــن المشــــاركين يلعبون ألول مرة مــــع المنتخب، 
ويفتقــــد المنتخب أكثر من العب لعــــل أبرزهم محمود 
وادي العب المصري البورســــعيدي، وتامــــر صيام نجم 
حســــنية أغادير المغربي، وياسر إسالمي المحترف في 
تشــــيلي، وغيرهم، إضافة لغياب العبين آخرين بســــبب 
االصابــــة كما هو حال المدافع محمد صالح المحترف في 

صفوف المصري.
بطولــــة غــــرب آســــيا تقام قبل شــــهر مــــن التصفيات 
اآلسيوية المزدوجة التي أوقع ت المنتخب الفلسطيني  
في مجموعة نارية إلى جانب الســــعودية، وأوزباكستان، 
واليمن، وســــنغافورة، وهذا يعني ان المنتخب الوطني 
ســــيواجه المنتخب اليمني مرتين في غرب آســــيا وفي 

التصفيات مجددا.
ويلعــــب منتخبنا مباراته الثانية في البطولة أمام العراق 
المستضيف في الثاني من آب المقبل، وبعدها بيومين 
يالقي منتخب لبنان، على أن يختتم مشواره بالدور األول 

في البطولة في العاشر من آب بلقاء منتخب سوريا..

»الوطني« يواجه  اليمن اليوم  بانطالق مشواره في بطولة غرب آسيا

غزة / االستقالل:
اختتم االتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة بطولة 
دوري » جـــوال » ألندية الدرجـــة الممتازة , بعد 
اقامـــة الجولة الختامية , لمباريات مرحلة اإلياب 

, على صاالت األندية الغزية .
وتوج نادي المجمع اإلسالمي بلقب ببطولة دوري 
»جوال« لكرة الطاولة فـــي الجولة الماضية، بعد 
فـــوزه على نظيره خدمات المغـــازي بنتيجة (3-

0), وفي ختام دوري جوال تخطي المجمع عقبة 
فريق نادي فلســـطين وســـط أرضه وجماهيره 

.  (1-3)
وهبط في نهاية نتائج دوري جوال لكرة الطاولة 
إلى دوري الدرجة األولى , فريقا اليرموك الرياضي 
وخدمات خـــان يونس , وجـــاءت نتائج الجولة 
األخيرة , بانتصارات  لكل من شباب خانيونس 
على جـــاره خدمات خان يونـــس (3-0) وبنفس 
النتيجـــة تغلب خدمات المغازي على اليرموك , 
في حين ســـجل نتيجة (3-2) لقاءات انتصارات 
خدمات البريج على الصداقة وشباب البريج على 

األقصى وغزة الرياضي على شباب كندا .
بذلك يحصل فريق المجمع االسالمي على لقب 

الدوري للموسم التاسع علي التوالي .

والالفت في جدول مباريات دوري جوال الممتاز 
التنافس الشـــريف حتى المرحلة الختامية بين 
فرق المقدمة ولعبة الكراسي الموسيقية بينهما 
وهم ( المجمع – شباب خانيونس – فلسطين – 
خدمات البريج ) وبين شـــبح الهروب من الهبوط 
بين الثالثي ( األقصـــى – خدمات خانيونس – 

اليرموك ) .
وأشـــاد محمـــد صـــالح الدلـــو رئيـــس االتحاد 
الفلســـطيني لكـــرة الطاولـــة بالـــدور الريادي 
لمنظومة عمل االتحاد ولجانـــه وأنديته لكتابة 

ســـطور النجاح , موجهًا شكره وتقديره لشركة 
جـــوال , بقيادة عمر شـــمالي مديـــر إقليم غزة 
ول سامر شـــاهين دينامو وحلقة التواصل بين 
الشـــركة واتحاد اللعبة في دعـــم ورعاية دوري 

الدرجة الممتازة للموسم الحالي .
يذكـــر أن الحفـــل الرياضي ســـيقام منتصف 
األســـبوع المقبل , وســـيتم من خاللـــه تكريم 
كل فـــرق الدرجة الممتازة ولجـــان اتحاد اللعبة 
والشـــركات والمؤسسات الداعمة والشخصيات 

الرياضية ووسائل االعالم الرياضية المختلفة .

القاهرة / االستقالل:
قرر مجلس إدارة النادي المصري البور ســـعيدي تأجيل قيـــد الالعب الدولي محمد صالح, لفترة االنتقاالت 

الشتوية بعد الالئحة الجديدة التي أصدرها اتحاد كرة القدم المصري .
وقال اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالمصري تحديد عدد اإلعارات يقلل من استحواذ األندية على الالعبين، 
هناك أندية لديها عدد مهول من الالعبين، وال يســـتفيدون مـــن التواجد مع فريقهم، أما مع تحديد عدد 

اإلعارات، الالعب يستفيد من الحصول على فرصة للمشاركة مع ناد آخر خالل فترة اإلعارة".
و قال ياســـر سالم محمود وادي المهاجم الفلسطيني في صفوفنا حصل على الجنسية المصرية بالفعل، 
وسيقيد كالعب مصري في قائمتنا, مشيرًا الي أنه سيقيد مفتاح طقطق المهاجم الليبي الجديد كالعب 

أجنبي ممن يعاملون معاملة الالعب المصري استفادة من القرار الجديد، بجانب قيد أربعة العبين أجانب".
وكان اتحـــاد الكرة المصري قد حـــدد الئحة القيد الجديدة التي حدد 5 العبين بحد أقصى لألجانب في كل 

فريق، وبينهم العبو شمال إفريقيا أو من فلسطين أو سوريا .

المجمع اإلسالمي يتوج  بدوري »جوال« لكرة الطاولة

المصري يؤجل قيد صالح و وادي 
يحصل على الجنسية المصرية

االستقالل / وكاالت: 
مونـــدو  صحيفـــة  أكـــدت 
ديبورتيفو إصرار برشلونة على 
أالبـــا  مـــع ديفيـــد  التعاقـــد 
أجل  ميونخ من  مدافع بايـــرن 
تدعيم مركز الظهير األيســـر 
ألبا  به جـــوردي  الذي تواجـــد 
وحيدًا خالل الموسم المنصرم .
ويريد برشلونة تجنب سيناريو 
الموســـم الماضي عندما وصل 
ألبا لألســـابيع األخيرة  جوردي 
منهـــكًا على الصعيـــد البدني 

بســـبب مشـــاركته في معظم المباريات، وبالتالي 
فإن المدرب إرنســـتو فالفيردي طالب إدارة النادي 
بالتعاقد مع ظهير آخر يمكنه التناوب مع المدافع 

اإلسباني.
وأوضحـــت الصحيفة في تقريرهـــا أن ديفيد أالبا 
ســـينتهي عقده مع بايـــرن ميونخ عقـــب نهاية 
الموسم القادم، والالعب يرفض تجديد العقد حتى 

اآلن، وبالتالـــي فإن رحيله عن النـــادي أمرًا واردًا في 
الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضـــاف التقرير ان وصول ديفيـــد أالبا إلى ملعب 
الكامب نـــو ضريبة يجـــب على برشـــلونة دفعها 
متمثلة باالستغناء عن المدافع الفرنسي صامويل 
اومتيتي الذي كان قريبًا من الرحيل عن النادي قبل 
بضعة أسابيع عندما كان هناك توقعات بالتعاقد 

مع ماتيس دي ليخت.

ويجب على برشلونة أن يفّرغ 
الخلفي في  الخـــط  العب في 
حال أراد التعاقـــد مع ديفيد 
ألبا، وبما أن صامويل اومتيتي 
قـــد تراجـــع مســـتواه كثيرًا 
ويعاني من إصابة تبدو مزمنة، 
ســـيكون  األغلب  علـــى  فإنه 

الضحية.
وهنـــاك ســـبب آخـــر يجعل 
برشلونة يتخلى عن اومتيتي 
الذي  المرتفـــع  الراتـــب  وهو 
سيحصل عليه ديفيد ألبا، فال 
يمكن للنادي تحمل دفع راتب كبير دون االستغناء 
عن العب يحصل على راتب مشابه، ألن فاتورة أجور 

الالعبين مرتفعة للغاية في البلوجرانا.
ومـــن الممكن أن يتـــم إدراج صامويـــل أومتيتي 
فـــي صفقة ديفيد أالبا وعقـــد صفقة تبادلية بين 
الناديين، أو أن يتم بيع المدافع الفرنسي لناٍد آخر 

من ثم التوقيع مع المدافع النمساوي .

صفقة ديفيد أالبا ستكلف برشلونة خسارة أومتيتي

لندن/ االستقالل: 
كشفت صحيفة “مانشستر نيوز” البريطانية عن تحول وجهة نادي مانشستر 
يونايتـــد اإلنجليزي من النجم األرجنتيني باولو ديباال إلى زميله في يوفنتوس 

اإليطالي دوجالس كوستا، لضمه في سوق االنتقاالت الصيفية الجارية .
وأصبح مســـتقبل دوجالس كوستا مع نادي يوفنتوس، غامضًا ومبهمًا، وهو ما 
دفع النجم البرازيلي لعقد محادثات مع ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، لحسم 
مصيره. وفي الموســـم الماضي، كان البرازيلي دوجالس كوستا، أكثر من عانى 
تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في 

الصيف المنصرم.
ووفقـــًا للصحيفة الشـــهيرة عبر موقعها اإللكتروني الرســـمي، فـــإن المدرب 
النرويجي أولـــي جونار سولشـــاير المدير الفنـــي لنادي مانشســـتر يونايتد 
اإلنجليزي، حريص على التعاقد مع الدولي البرازيلي الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، 

حيث يراه مثاليًا لتعويض صفقة باولو ديباال.
وذكرت أن إدارة مانشستر يونايتد مستاءة من المبالغة في المطالب المالية من 
يوفنتوس اإليطالي للتخلي عن األرجنتيني باولو ديباال، ولذلك تحولت وجهتها 

إلى زميله البرازيلي دوجالس كوستا العب نادي بايرن ميونخ األلماني السابق .

مانشستر يونايتد يحول 
وجهته من ديباال إلى كوستا
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االغوار/ االستقالل: 
شـــرع مســـتوطنون، امس االثنيـــن، بحراثة 
أراضي المواطنين في منطقة "موفييه"، قرب 

مستوطنة حمدات باألغوار الشمالية.
وأفاد مســـؤول ملـــف األغوار فـــي محافظة 

طوباس، معتز بشـــارات، بأن المستوطنين 
شـــرعوا منـــذ ســـاعات الصبـــاج، بحراثة ما 
يقارب (100) دونـــم، من أراضي المواطنين 
في إحدى الســـهول الممتـــدة بالقرب من 
المستوطنة، مؤكدا أن تلك األراضي مسجلة 

في أوراق "الطابو".
يذكر أن المستوطنين يستهدفون مناطق عديدة 
من األغوار الشـــمالية، ويســـتولون على مساحات 
واســـعة من األراضي، ويرهبون سكانها الشرعيين 

من الفلسطينيين.

االستقالل/ وكاالت: 
تحدث تقرير لمكتب األخالقيات التابع لألمم 
المتحدة عن ســـوء إدارة واستغالل سلطة من 
قبل مســـؤولين على أعلى مستوى في وكالة 
غـــوث وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين 

(اونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة.
وينظـــر محققـــو األمـــم المتحـــدة حاليا في 
االتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب 
األخالقيات، بينما أكدت "األونروا" أنها تتعاون 
بشـــكل كامل مع التحقيق الجاري وال يمكنها 

إصدار أي تعليق قبل انتهائه.

ويشـــير تقرير لجنة األخالقيات الذي كشفت 
"فرانس برس" بعض تفاصيله، إلى انتهاكات 
خطيـــرة لألخالقيـــات "ذات مصداقية" يطال 

بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول.
ويتضّمـــن التقريـــر اّتهامات لبعـــض كبار 
مســـؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي 
غير الئق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات 
اســـتغالل الســـلطة لمنافع شـــخصية وقمع 

المخالفين بالرأي تحقيقا ألهداف شخصية".
وبحســـب األونروا، فإن مسؤوال فيها ورد اسمه 
في التقرير قد غادر المنظمة بســـبب "سلوك 

غير الئق" على صلة بالتحقيق، كما اســـتقال 
مسؤول آخر "ألسباب شخصية".

وأضافت "خالل األشـــهر 18 األخيرة، واجهت 
الوكالة ضغطا ماليا وسياسيا هائال، لكن فريق 
عملها تحّمل ذلك وتمّكن من تقديم خدمات 
إلى 5,4 ماليين الجئ فلســـطيني خالل أزمة 
مالية كبرى غير مســـبوقة فـــي تاريخ الوكالة 

الذي يناهز 70 عاما".
وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت في 2018 
وقـــف كامل تمويلها لـ (األونـــروا) والذي كان 
يقـــدر بنحـــو 300 مليون دوالر، مـــا أدى ألزمة 

مالية كبيرة.
وُأرســـل تقرير لجنة األخالقيـــات إلى األمين 
العام لألمم المتحدة في كانون األول/ديسمبر. 
وزار محققو المنظمـــة الدولية مكاتب الوكالة 
في القدس وعمان لجمع المعلومات المتعلقة 
بهـــذه االتهامات، حســـبما ذكـــرت مصادر 

مّطلعة.
وقـــال كرينبـــول: "إذا مـــا توّصـــل التحقيق 
الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير 
تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد 

في اّتخاذها".

وكانت صحيفة " األخبـــار" اللبنانية قد قالت 
في 14 يوليو الجاري، إن ضربة جديدة ُيعّدها 
األمريكيون لـ (األونروا)، بعد الشروع في خطة 
تصفية الوكالة كجزء أساســـي مما يســـمى 

"صفقة القرن".
وأوضحـــت الصحيفـــة أن مـــا يحصـــل فـــي 
مكاتب الوكالة في العاصمـــة األردنية عّمان 
هذه األيـــام، يعكس نّية الواليـــات المتحدة 
الرئيس دونالد ترامب إلى  ترجمة تصريحات 
إجراءات، بعدما قال إن "الوكالة فاســـدة وغير 

قابلة لإلصالح".

تقريــر أممــي: انتهاكــات وفســاد كبيــر فــي إدارة »األونــروا«

وأفـــادت مصادر فـــي »أوقاف القـــدس«، بأن 42 
ـــا، اقتحمـــوا باحات المســـجد  مســـتوطًنا يهودًيّ
األقصى، بـ »الفتـــرة الصباحية«، مـــن جهة »باب 
المغاربة« الخاضع لســـيطرة االحتالل اإلسرائيلي 

منذ عام 1967.
وذكرت المصادر أن المســـتوطنين نفذوا جوالت 
»اســـتفزازية« في األقصى، وسط محاوالت متكررة 
إلقامـــة طقوس وصلـــوات تلموديـــة، خاصة في 
محيـــط مبنـــى وُمصلى بـــاب الرحمة فـــي الجهة 

الشرقية من المسجد.
ُيشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين 
بجولة ثانية من االقتحامات »مســـائية«، تبدأ بعد 
الظهر وتستمر ســـاعة، وتبدأ من »باب المغاربة« 

وتنتهي عند »باب السلسلة«.
واصلـــت ســـلطات االحتـــالل اإلســـرائيلي أمس 
اإلثنيـــن، حملتهـــا التعســـفية والتنكيلية بحق 

ســـكان بلدة العيســـوية شـــمال شـــرق القدس 
المحتلة.

وشـــهدت العيســـوية فجر امس حملة مداهمات 
واعتقاالت طالت خمســـة مقدسيين،  هم  منهم 
الطفل معتصم حمزة عبيد، ويوسف هاشم عليان، 
وماجد سليمان داري، وأنس عليان، ومحمد عليان.

كمـــا اعتقلـــت قـــوات االحتـــالل »اإلســـرائيلي«، 
مســـاء امـــس االثنين، شـــابين مقدســـيين (لم 
تعرف هويتهما) في شـــارع صـــالح الدين قبالة 

سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.
كمـــا أفادت محاميـــة مركز معلومـــات وادي حلوة 
رزان الجعبـــة أن االحتالل قرر االفـــراج عن الطفلة 
المقدســـية نغم محمد عليان (16 عاما)، بشـــرط 
الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وغرامة مالية مدفوعة 

قيمتها الف شيقل، وكفالة طرف ثالث.
وكانت قوات االحتالل اعتقلـــت الطفلة نغم فجر 

امس من منزلها في بلدة العيسوية وسط القدس 
ضمن حملة االعتقاالت التي شـــنها االحتالل في 

البلدة فجرًا.
وذكرت مصـــادر محلية أن قوات االحتالل شـــنت 
فجًرا حملة اعتقاالت فـــي البلدة، تخللها تفتيش 

لمنازل المواطنين والتنكيل بهم.
وأوضحت أن هذه الهجمة اإلســـرائيلية مستمرة 
بحـــق أهالي البلـــدة منذ نحو شـــهرين، وازدادت 
وتيرتها عقب استشـــهاد الشـــاب محمد سمير 

عبيد برصاص االحتالل في 27 يونيو الماضي.
وأشـــارت إلى أن هذه الهجمة تأتي ضمن سياسة 
العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات االحتالل 
على أهالي العيســـوية، والتي تشـــمل اقتحامات 
واعتقـــاالت يوميـــة، وعمليات تفتيـــش وتنكيل 
بالســـكان، ونصب للحواجز العسكرية، ناهيك عن 

توزيع أوامر الهدم والمخالفات، وغيرها.

وكانت قوات االحتالل الخاصة اعتدت مساء األحد، 
على عائلة المقدســـي يوســـف مصطفـــى عبيد 
بوحشية ورشتها بغاز الفلفل، بعد اقتحام منزلها 
بحي عبيد بقرية العيســـوية شمال شرق القدس 
المحتلـــة. وذكر عضو لجنة المتابعة بالعيســـوية 
محمد أبو الحمـــص أن تلك القوات اعتدت بعنف 
على الشـــاب فادي يوســـف عبيـــد (2٦ عاًما) بعد 
رفضه دخولهم للمنزل، من أجل الصعود لسطحه 
لمراقبة الشـــبان واستهدافهم، كما أطلقت قنبلة 
صوت نحو فادي داخل المنزل، ورشته بغاز الفلفل، 

واعتدت عليه بالضرب بوحشية قبل اعتقاله.
كما أفاد بيان لجيـــش االحتالل، امس ، بأن قواته 
اعتقلـــت 6 مواطنين مـــن الضفـــة الغربية، مّمن 
وصفهم بـ »المطلوبين«؛ بزعم ممارســـة أنشـــطة 

تتعّلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
وقالـــت مصادر محلية، إن قـــوات االحتالل أعادت 

اعتقال األســـير المحرر والناشط الشبابي عبد الله 
شتات، عقب دهم منزله في بلدة بديا غربي مدينة 

سلفيت.
وذكـــرت جمعيـــة »نادي األســـير الفلســـطيني« 
الحقوقية، أن قوات االحتالل اعتقلت 3 شـــبان من 
محافظة طولكرم، وهم: محمد حســـن متروك (20 
عاًما) من مخيم طولكرم، أسيد أيمن قبج (19 عاًما)، 
وآدم قبج (24 عاًما)، من بلدة عنبتا شرقي المدينة.

وشهدت عدة مناطق ومدن فلسطينية، فجر امس، 
اقتحامات مـــن قوات االحتـــالل، تخللها تفتيش 
منـــازل مواطنين وأســـرى محرريـــن، بالتزامن مع 
اندالع مواجهات؛ دون الحديث عن وقوع إصابات.

ا  واســـتهدف شـــبان فلســـطينيون، برًجا عسكرًيّ
لقـــوات االحتالل قـــرب مخيم العـــروب لالجئين 
شمالي مدينة الخليل، باأللعاب النارية والزجاجات 

الحارقة »مولوتوف«.

تناول الطعام منـــذ ثالثة أيام والمياه ارتفعت الى الصـــدر والرئتين ووجود 
تضخم في الكبد ويصاب بحاالت إغماء".

واعتقل األســـير الســـايح لدى االحتالل في الثامن من تشـــرين أول (أكتوبر) 
2015، خالل توجهه لحضور جلسة محاكمة لزوجته "األسيرة حينها" منى أبو 

بكر، في محكمة "سالم العسكرية" قرب مدينة جنين.
ولم تشـــفع له األمراض الكثيرة التي ُيعاني منهـــا، وُنقل للتحقيق في مركز 
"بتـــاح تكفا" التابع لمخابرات االحتالل في الداخل الفلســـطيني المحتل، في 
ظروف قاسية، وسط سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها سلطات االحتالل 
بحق مئات األســـرى، والتي راح ضحيتها العشـــرات منهم شـــهداء، وآخرون 

خرجوا بأمراض مزمنة يستحيل عالجها.
وأوضحـــت المحـــررة منى، أن زوجها األســـير ُيعاني من مرض "ســـرطان الدم 
والعظام"، الفتة النظر إلى أنه تعرض لتحقيق قاٍس (جسدي ونفسي)، أصيب 
خالله بفقدان الوعي عدة مرات، دون مراعاة للحالة الصحية التي يعيشـــها أو 

األمراض التي يعاني منها.

جنين/ االستقالل: 
أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير 
وليد عســـاف، امـــس االثنيـــن، عن البدء بمشـــاريع 
استصالح األراضي الزراعية الواقعة في محيط جدار 
الضم والتوســـع العنصري، وحمايتها من المصادرة 
بتوفير مقومات الثبات بالتعاون مع المجالس البلدية.
جـــاء ذلك خـــالل الجولـــة التفقدية للوزير عســـاف 
ومحافظ جنيـــن اللواء أكرم الرجوب وشـــملت بلدية 
يعبـــد، وقرى نزلـــة زيد، وطـــورة، والخلجـــان وأم دار، 
وزبدة، وظهر العبد، وفراسين الواقعة بمحاذاة الجدار 

العنصـــري في منطقة يعبد كما أعلـــن عن موافقته 
إنشـــاء مكتب لعمل الهيئة في بلدية يعبد لمتابعة 

قضايا االستيطان في محافظة جنين
وتطـــرق عســـاف أمـــام المزارعيـــن إلـــى التوســـع 
االســـتيطاني في المنطقة على ضوء قيام مجموعات 
من المســـتوطنين في الفترة األخيرة بمســـح اراٍض 
لتكون بؤرا اســـتيطانية جديدة واحـــدة في منطقة 
يعبد، والثانية في قرية رابا شرق جنين، وهي خطوات 
لتكريـــس فرض األمر الواقع في محاولة مقصودة من 
قبل حكومة االحتالل التضييق على الفلســـطينيين 

وإعاقة اي حلول سياسية ممكنة.
وقال: إن الســـعي مـــن جانب الحكومـــة رغم الوضع 
الصعب المالي الحالي للســـلطة الوطنية، هو تعزيز 
صمـــود المواطنيـــن، وتقديم دعـــم لتوفير خدمات 
مناسبة للبنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق زراعية 
وصيانة مـــدارس ومنازل، وســـنعمل علـــى تنظيم 
الفعاليـــات الوطنية في كافة المحافظات لمنع اقامة 
البؤر االســـتيطانية واستقرار المســـتوطنين فيها 
وإزالتهـــا، وتعزيز صمـــود المواطنيـــن والمزارعين 

ودعمهم بخدمات البنية التحتية.

اإلعالن عن مشاريع استصالح أراٍض زراعية في القرى المحاذية للجدار 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عشـــرة أشـــخاص على األقل بينهم اثنان بحال الخطر، مساء امس 
االثنين اثر انقالب حافلة تابعة لمصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلي قرب 

مدينة حيفا.
وقال المتحدث باسم شرطة االحتالل، إن حادثا مروريا وقع بين سيارة خاصة 
وحافلة صغيرة تابعة لمصلحة الســـجون ومركبة خاصة أخرى، على مفرق 
"هتشبي" قرب حيفا، مرجحا أنه وقع بسبب عدم اإلنصياع لإلشارة الحمراء.

وأوضـــح المتحدث أن 10 أشـــخاص أصيبوا جراء الحادث، بينهم ســـائق 
السيارة الخاصة وحالته خطيرة، و 5 حراس أصيبوا بجروح طفيفة وشخص 
بجروح متوســـطة، إضافة إلصابة 2 من المســـاجين فـــي الحافلة التابعة 
لمصلحة السجون أصيبوا بجروح طفيفة، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى 

رامبام.
وأضاف أن اثنين اخرين كانا داخل السيارة الخاصة األخرى وأصيبوا بجروح 

طفيفة وتم نقلهما إلى مركز هعيِمك الطبّي "العفولة".

10 إصابات بينها خطيرة بانقالب 
حافلة لمصلحة السجون اإلسرائيلية

غزة/ االستقالل: 
طالبت لجنـــة دعم الصحفيين باإلفـــراج الفوري عن الصحفـــي ثائر الفاخوري 
(29عاما) المعتقل لدى جهاز األمـــن الوقائي في مدينة الخليل جنوب الضفة 
 الفاخوري يعاني من جرح في الكلى، 

ّ
المحتلة. وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن

نتيجة إضراب ســـابق عن الطعام في ســـجون االحتالل لمـــدة 55 يومًا وهناك 
خشية على حياته.واعتقل وقائي الخليل الفاخوري، منذ األربعاء 24-7-2019م 

على خلفية عمله الصحفي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع حريقان، مســـاء امس االثنين، في "غالف غزة" بفعل بالونات العودة التي 

تطلق من قطاع غزة، وفق زعم إعالم االحتالل.
وأكدت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية اندالع حريق في كيبوتس مفالسيم 

وآخر في شاعر هنيغف.
وقالت الصحيفة: إنه يشتبه أن الحريقين وقعا بفعل بالونات حارقة، مضيفة أن 

الجهات المختصة تفحص األسباب.

دعم الصحفيين تطالب وقائي الخليل 
باإلفراج عن الصحفي » الفاخوري«

انــدالع حريقيــن
 فــي »غــالف غــزة«

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين باألغوار 

م�ستوطنون يجددون   ...

نقل الأ�سري ..
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هانوي/ االستقالل: 
ضبطت 55 قطعة من قرون حيوانات وحيد القرن في مطار هانوي، 
حسبما أعلنت السلطات الفيتنامية األحد، في وقت يسعى البلد 

إلى التصدي لإلتجار باألنواع البرية.
وتعد فيتنام محورا رئيســـيا لهذا النوع مـــن التجارة باألصناف 
البرية المقدر حجمها بمليارات الدوالرات، وهي أيضا مركز كبير 

الستهالك المنتجات المشتقة منها.
وقد أثـــارت حمولة مغطـــاة بعناية بقوالب جـــص ريبة عناصر 
الشـــرطة الذين عثروا فيها على 125 كيلوغراما من قرون وحيد 
القرن في مطار نوي باي الدولي في هانوي، وفق ما نقلت »فرانس 

برس«.
وأظهرت صور قطعا من قرون وحيد القرن على طاولة فيما انكب 

رجال الشرطة على كسر القوالب التي لم يحدد مصدرها.
وتلقى قرون حيوانات وحيد القرن رواجا كبيرا في فيتنام حيث قد 
يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 60 ألف دوالر، وهي تسحق 

لتحويلها إلى بودرة تستخدم خصوصا لمزاياها الطبية المزعومة.
وكانت الســـلطات قـــد أوقفت الخميس ثالثة مشـــتبه بهم إثر 
العثور على ســـبعة نمور مجمدة في ســـيارة مركونة في موقف 

في هانوي.

بيروت/ االستقالل: 
انقلب حفل زفاف في منطقة بعلبك في البقاع شـــرقي لبنان الى اشـــبه 
بمجزرة ادت الى مقتل ٤ اشـــخاص وجرح اخرين على خلفية اشكال تخلله 

اطالق نار.
الصادم في القصة ان »مّواال غنائيا« كان سببا في اندالع االشتباك المسلح، 
فوفـــق معلومات محلية، بدأ االشـــكال منتصف ليل الســـبت خالل حفل 
زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبـــك خالل تأدية فنان لموال غنائي 
اســـتفز أحد المدعوين، ليتطور إلى  تالســـن وإطالق نار، وانتهى بمقتل 

الفنان و٣ أشخاص اخرين.
 وعلى خلفية الحادث، شـــهدت منطقة بعلبك توترًا أمنيا كبيرا. واستمر 
إطالق القذائف في الهواء طوال يوم األحد في حي الشراونة الذي يقطنه 

ذوو أحد القتلى من آل زعيتر. 
 ولم يسلم الجيش اللبناني الذي انتشر بكثافة في منطقة بعلبك 
من تداعيات »العرس الدموي«، إذ لفت الجيش في بيان أنه وأثناء 
تنفيــــذ دوريــــة تابعة له لتدابيــــر أمنية بعد وقوع إشــــكال خالل 
حفل زفاف في بلدة شــــعت، تعرضــــت الدورية إلطالق نار من قبل 

مجهولين.
وتابـــع البيان: »فـــردت الدورية على مصادر النيـــران بالمثل، وأصيب أحد 
عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة«.
هي ليست المرة األولى التي تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين مواطنين 

في منطقة البقاع اللبناني. 

»موال« يتسبب بقتلى وجرحى 
في حفل زفاف دموي بلبنان

االستقالل/ وكاالت: 
هـــل تحققت العدالـــة بعد 20 عامـــا بمقتل قاتل 
جماعي في مدرســـة بأركنســـاس عندمـــا كان في 
الحادية عشـــرة مـــن عمـــره وأطلق النـــار وقتل ٤ 

تلميذات ومعلمة في العام 1998؟
القاتل لقي حتفه في حادثة تصادم بين سيارتين 
ليل السبت بالقرب من »كيف سيتي« على بعد ٣20 
كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة ليتل روك 
في مقاطعة إنديبندنس والية أركنساس، وفقا لما 

ذكرته الشرطة.
وأدى الحـــادث إلى مقتل درو غرانت (٣٣ عاما)، الذي 
كان يعرف سابقا باسم »أندرو غولدن«، الذي كان قد 

أطلق سراحه من السجن في العام 2007.
وتسبب الحادث أيضا بمقتل سائق السيارة الثانية 

دانيـــل بيتي، البالغ من العمر 59 عاما، وفقا لما قاله 
المحققون، كما أفاد موقع »فوكس نيوز« اإلخباري.

ونقل رجال اإلســـعاف ٣ أشخاص ممن أصيبوا في 
الحادث إلى المستشـــفى فـــي مدينتي ليتل روك 

وبيتسفيل، لكن لم تعرف حالتهم بعد.
وقال المتحدث باسم شـــرطة والية أركنساس بيل 
سادلر إن »غرانت« و«غولدن« اسمان للشخص نفسه.
وكان غولـــدن أو غرانت وهو في الحادية عشـــرة من 
عمره شـــارك مع زميله مايكل جونســـون (1٣ عاما) 
في العام 1998 في إطالق جرس اإلنذار في مدرسة 

ويستسايد المتوسطة في جونزبورو.
وعندما ســـمع التالميذ وأعضاء الهيئة التدريسية 
جرس اإلنذار قاموا على الفور بإخالء المدرسة، وأثناء 
ذلـــك أطلق غولـــدن (غرانت) وجونســـون النار على 

التالميذ وأعضاء الهيئة التدريسية فقتلت كل من 
بايد هيرينغ (12 عاما) وســـتيفاني جونسون (12 
عاما) وبريتنـــي فارنر (11 عاما) وناتلي بروكس (11 

عاما) والمعلمة شانون رايت.
وفـــي عـــام 2017، أقـــر قاضـــي بمحكمـــة محلية 
تعويضات ألسر الضحايا بلغت قيمتها 150 مليون 

دوالر.
وبعد الهجوم، تمت محاكمة كل من غولدن (غرانت) 
وجونســـون كأحـــداث، وكان متوقعـــا أن يبقيا في 
الســـجن إلـــى أن يبلغا من العمـــر 21 عاما، بموجب 

قوانين أركنساس في ذلك الوقت.
وأفرج عن جونســـون في العـــام 2005، بينما أفرج 
عـــن غولدن في العام 2007، ونظـــرا ألنهما حدثان 

صغيران، فقد تم »ختم« سجلهما.

االستقالل/ وكاالت:
تم القبض على امرأة في والية إنديانا، تعرف باسم جوان تشيلدرز، بعد أن تلقت 

الشرطة شكوى غريبة من سيدة ادعت أن طقم أسنانها تم سرقته.
وفقا لمنشور تم مشاركته عبر فيس بوك، رفعت الضحية شكوى ضد تشايلدرز، 

قائلة إنها لم تكتف بسرقة طقم أسنانها بل قامت بارتدائه.
وتم تأكيد الشـــكوك في النهاية بعدما أبلغ ضابط مراقبة بأنه شاهد المتهمة 
ترتدي طقم أسنان في اجتماع مراقبة السلوك كانت تحضره في وقت سابق من 

اليوم، حيث بدا واضحا أنه لم يكن لها.
وذكرت الشرطة في المنشور أنه تم تحديد موقع تشيلدرز والتحدث معها عن 
السرقة، حيث الحظ ضباط الشرطة طقم األسنان في منزلها، وكان اسم الضحية 

مكتوبا عليه.
وستواجه تشيلدرز تهما بالسرقة، في حين تم إعادة طقم األسنان لصاحبته.

قتل 5 بجريمة مدرسية بشعة.. ونال جزاءه بعد 20 عاما القبض على امرأة 
سرقت طقم أسنان

برلين/ االستقالل: 
في األيام الحارة كموجة الحرارة التي اجتاحت ألمانيا في 
األســـبوع الماضي، يصبح اآليس كريم رفيق األلمان في 
الشوارع والحدائق، لكن كم ينفق األلمان على شراء اآليس 

كريم في العام؟
يصف الكاتب األلماني هاينريش ُبل في إحدى قصصه 
القصيـــرة ولع األلمان باألرقام والحســـابات، حتى يضطر 
بطل قصته لعّد المارة على جســـر من جســـور المدينة، 
فهم يحاولـــون معرفة مـــا ينفقوه على القهـــوة وعلى 
األلعـــاب النارية فـــي احتفاالت رأس كل عـــام، ويبدو أن 
ولعهم باألرقام ال يقل عـــن ولعهم باآليس كريم، فرغم 
أنهم ال يترددون في الدفع مقابل اآليس كريم المنعش 
اللذيذ في أيام الصيف القائظة، إال أن كثيرين منهم قد 

يفكرون ربما كم ينفق ســـكان ألمانيا مقابل شراء اآليس 
كريم، وهو ما كان موضوع دراســـة أجرتها شركة أبحاث 

السوق نيلسن.
ويقول موقع محطة "أن تي في" اإلخبارية إن األلمان أنفقوا 
مـــن يونيو 2018 حتى مايـــو 2019 قرابة 1.7 مليار يورو 
في متاجر المواد الغذائية مقابل الحصول على أصنافهم 
المفضلـــة من اآليـــس كريم من الفانيليـــا إلى الكراميل 
المملح، ما يعادل نحو 21.25 يورو لكل فرد، كما كشـــفت 

دراسة شركة نيلسن.
وفي هذا السياق قال ساشـــا كوشلر، خبير اآليس كريم 
في شـــركة "نيلســـن": "كان ارتفـــاع درجة الحـــرارة في 
الصيف الماضي ســـبًبا في زيادة استهالك اآليس كريم 
بنحو 20 مليون لتر من متاجر المواد الغذائية وغيرها من 

محال المرطبـــات". وإجمااًل وصل كمية اآليس كريم التي 
استهلكها األلمان خالل األشـــهر الـ 12 الماضية إلى ما 
مجموعه 509 مليون لتر، أي بزيادة قدرها ٤ بالمائة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلـــق باألصنـــاف المفضلة، فتقول الدراســـة 
إن المســـتهلكين األلمـــان باتوا أكثر شـــغًفا في تجربة 
األصناف الجديدة. وفي هذا الســـياق يقول كوشلر: "في 
حين أن األصناف الكالســـيكية كالفانيليا والشوكوالتة 
مـــا تزال هي المفضلـــة، فإن أنواًعا أخرى كالمســـكربون 
والكراميل المملح أو الزنجبيل أو البطيخ تكتسب شعبية 
بين المســـتهلكين"، وبحســـب الدراســـة فـــإن األلمان 
يفضلون دائًما شـــراء العبوات الكبيـــرة التي تكون عادة 

مناسبة من حيث السعر.

األلمان ينفقون 1.7 مليار يورو للحصول على أصنافهم المفضلة من اآليس كريم

بومباي/ االستقالل: 
بعد أســـابيع قليلة من تعرض متدرب في المعهد 
الهندي للتكنولوجيا في بومبـــاي لهجوم من قبل 
الثيران في الحـــرم الجامعي، قاطعت بقرة محاضرة 

في نفس المعهد.

وأظهـــر مقطع فيديو بقرة تتجول في الصف بينما 
ينظر إليها الطالب باســـتعجاب، وشوهدت البقرة 
تشـــق طريقها بيـــن المدرجات في حيـــن يحاول 

الطالب إبعادها.
وزعم الطالب أن المنطقة شهدت أمطارا غزيرة عندما 

وقع الحـــادث، وأن البقرة قد دخلت المبنى بحثا عن 
مأوى، واقتحمت قاعة المحاضرات.

وورد أن الحادث وقع يوم الســـبت، وقالت السلطات 
إنـــه لم يتضـــح متى وأيـــن وقع الحـــادث، لكنهم 

سيبحثون في األمر.

بقرة تقتحم محاضرة داخل جامعة في بومباي الهندية 

الشرطة الفيتنامية تضبط كمية 
كبيرة من قرون وحيد القرن المهربة 


