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قوات االحتالل تتوغل شرق بيت حانون
وتهاجم الصيادين في بيت الهيا
غزة  -خليل الشيخ :توغلت قوات االحتالل بشكل محدود
في أراضي المواطنين شرق بلدة بيت حانون ،أمس.
وقال ش���هود عيان من الس���كان والمزارعين لـ"األيام"،
إن ثماني آليات إس���رائيلية مكونة من أربع دبابات وأربع
جرافات ،انطلقت من موقع "النصب التذكاري" قرب الجدار
الحدودي ش���مال ش���رق البلدة ،وتوغلت لمسافة نحو 200
متر في أراض زراعية حدودية ،صباح أمس.
وأضافوا أن قوات االحتالل فتحت نيران أسلحتها بشكل
ُ
مفاج���ئ قبيل التوغل ،فيما تمرك���زت اآلليات في مناطق
متباع���دة مصوبة فوهات بنادقه���ا باتجاه أراضي ومزارع
المواطنين.
وأوض���ح عدد من المزارعين الذي���ن تزامن وجودهم في
منطق���ة قريب���ة ،أنهم اضط���روا لترك أراضيه���م عندما
سمعوا إطالق نار كثيف ،وش���اهدوا آليات االحتالل وهي
تجتاز الجدار الحدودي باتجاه أراضيهم.
واستمر التوغل الذي تخلله قيام الجرافات اإلسرائيلية
بأعمال تسوية وإقامة س���واتر ترابية ،لنحو ست ساعات،

قب���ل أن تقوم ه���ذه اآلليات باالنس���حاب مخلف���ة أضرار
متوسطة بأطراف الحقول المزروعة بالخضروات.
يذك���ر أن قوات االحتالل كانت توغلت بش���كل مش���ابه
في أراضي حدودية في محيط منطقة "أبو صفية" ش���رق
جباليا ،أول من أمس.
إلى ذلك فتحت بحرية االحتالل نيران أسلحتها الثقيلة
باتج���اه مجموعة من قوارب الصيادين في بحر بيت الهيا،
أمس.
وتركز إطالق النار باتجاه نحو ثالثة قوارب كانت تتواجد
ضمن مساحة بحرية قد تزيد على ستة أميال بقليل ،قبالة
منتجع "الواحة" المدمر أقصى ش���مال شاطئ بيت الهيا،
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
واضطر الصيادون إلى تعليق عملهم والمغادرة باتجاه
اليابسة ،ثم استئناف العمل بعد توقف إطالق النار الذي
اس���تمر لنحو ساعتين بش���كل متقطع حتى مساحة أقل
من ستة أميال بحرية وهي المس���احة البحرية المسموح
العمل ضمنها شمال القطاع.

وقرار بدء العام الدراسي من عدمه لم يتخذ بعد

"األونروا" تنفي نيتها وقف رواتب موظفيها في غزة
كتب حسن جبر:
نفت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين
"االون���روا" ،امس نيتها وقف رواتب موظفيها بس���بب
العجز الكبير الذي تواجهه في ميزانيتها.
وم���ع إعالن اتح���اد الموظفي���ن العرب عزم���ه تنظيم
احتجاجات صاخبة اليوم الخميس قال المتحدث باسم
األونروا س���امي مشعشع في تصريحات صحافية امس،
ان روات���ب العاملين في الوكالة ل���ن تمس وان قرار بدء
العام الدراس���ي من عدمه لم يتخ���ذ بعد ،منوهًا الى ان
تقليص العجز في ميزاني���ة الوكالة خالل اقل من مئة
يوم يعبر ع���ن رفض الدول المتبرع���ة لمحاوالت انهاء
قضية الالجئين وتجفيف خدمات الوكالة.
وأش���ار الى ان العجز في الميزاني���ة يبلغ  217مليون
دوالر ،ما يؤثر س���لبًا على خدمات الط���وارئ في مناطق
عمل الوكالة.
وكان مشعشع صرح في وقت سابق أن المفوض العام
لالونروا س���يتخذ القرار الهام المتعلق بالعام الدراسي
الجديد ،وفتح المدارس في النصف الثاني خالل ش���هر
آب المقبل".
وبرر مشعشع س���بب عدم اتخاذ األونروا حتى اللحظة
موعدًا لبدء لعام الدراسي إلى أن القرار أسوأ من أن يتخذ
وتعجز الوكالة بعد أن تفتح أبوابها لنصف مليون طالب
وتغلقها مجددًا بسبب نقص التمويل.
واك���د أن الوكالة بحاجة إلى مبال���غ واضحة ومحددة،
وخاصة أن هن���اك رواتب لـ 22الف معلم معلمة ،إضافة
إلى مصاريف المدارس واألنش���طة ،مش���يرًا إلى إرجاء
القرار ليتس���نى لنا التركيز على حش���د الموارد" ،وقرار
أن نب���دأ أو ال نبدأ مرتبط بضمان وجود كافة األموال في

البنك ،وأعتقد أننا س���نصل إلى نقطة يمكن من خاللها
فتح المدارس".
الى ذلك دعا اتحاد الموظفين في غزة كافة الموظفين
ال���ى االحتش���اد في س���احة مبن���ى االون���روا اإلقليمي
لالحتجاج على قرارات س���تتخذها الوكالة قريبا سيتم
االس���تغناء وفقها عن ما يزيد عل���ى  22الف موظف من
العاملين على بند االونروا.
ووف���ق االتح���اد فان إدارة االونروا س���توقف بش���كل
كام���ل المس���اعدات الغذائية الت���ي تقدمها لالجئين
الفلسطينيين وتحويلها الى قسائم شرائية.
ومع نهاية ش���هر تموز الجاري ستوقف االونروا نحو
ألف موظ���ف لديها من العاملين عل���ى برنامج الطوارئ
وفق ما اخبرتهم به س���ابقًا في رس���ائل قصيرة وصلت
الى هواتفهم الخلوية.
ورف���ض الموظفون ه���ذه القرارات ورفض���وا التوقيع
عليها بدعم من اتحاد الموظفين الذي طالب األس���بوع
الماض���ي برحيل مدير عمليات األونروا في غزة باعتباره
المسؤول عن ما جرى.
من جهت���ه ،قال رئيس اتحاد موظف���ي "أونروا" بغزة
امير المسحال ان االتحاد تلقى رسالة واضحة من مدير
عمليات الوكالة بخصوص فص���ل وتقليص الموظفين،
منوها الى ان مدير الوكالة سلم االتحاد  4رسائل سيتم
توجيهها للموظفين إحداه���ا تتضمن فصل موظفين
من العمل وأخرى تحوي���ل موظفين لعمل جزئي وليس
دائما.
وأش���ار المس���حال الى ان قطاع الصحة النفسية أبرز
القطاعات التي س���تتضرر م���ن ق���رارات إدارة األونروا
المتعلقة بفص���ل موظفين ،مؤكدًا ان ق���رارات األونروا
األخيرة "سياسية" وليس لها أي عالقة بأزمات مالية.
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مقابالت الوظائف
غد
التعليمية تبدأ بعد ٍ

رام الله " -األيام" :أعلنت وزارة التربية
والتعلي���م العال���ي ،أم���س ،أن مقابالت
الوظائ���ف التعليمي���ة للعام الدراس���ي
غد السبت.
 2018/2019ستبدأ يوم بعد ٍ
ودع���ت ال���وزارة ،ف���ي بي���ان صحاف���ي،
المتقدمين إلى مراجعة صفحات مديرياتها؛
ٌكل ف���ي مديريته التي ّ
تقدم فيها ،لمعرفة
مكان وموعد المقابلة الخاصة به.

االحتالل يستولي على منزل
متنقل في حي شعفاط
الق���دس " -وفا" :اس���تولت طواقم تابعة
لبلدية االحتالل في القدس ،تحرسها قوات
االحتالل ،أمس ،على بيت متنقل "كونتينر"
في حي شعفاط ،وسط القدس المحتلة.
وقال مراس���ل "وفا" إن بلدي���ة االحتالل
وقوات االحتالل المرافقة اقتحمت معرض
القواسمي للمركبات في شعفاط واستولت
على "كونتينر" يحوي مكاتب العاملين في
المعرض بحجة عدم الترخيص.
ولف���ت إل���ى أن أصح���اب المع���رض
اس���تطاعوا الحص���ول على أم���ر توقيف
االس���تيالء والهدم من محكمة االحتالل
من خالل محاميهم.

طلبة مدرسة الصمود والتحدي شرق يطا يعتصمون بعد قيام سلطات االحتالل بهدم مدرستهم ،امس.

رفح :جرافات االحتالل تتوغل في
بلدة الفخاري وتنفذ أعمال تجريف
رف����ح  -محمد الجمل :توغلت قوة عس����كرية إس����رائيلية كبيرة
يدعمه����ا عدد م����ن الدباب����ات وترافقه����ا أربع جراف����ات وآليات
هندسية ،مسافة زادت على  100متر عند األطراف الشرقية لبلدة
الفخاري بمحاذاة خط التحديد ،ش����مال ش����رقي محافظة رفح في
ساعة مبكرة من صباح أمس.
وأشارت مصادر متعددة إلى أن القوة المذكورة انطلقت وبشكل
مفاج���ئ من داخل موق���ع "صوفاه" الح���دودي ،وتقدمت في اتجاه
الغرب ،إلى أن تمركزت عند األطراف الشرقية من البلدة المذكورة.
وكانت الجرافات اإلس����رائيلية نفذت عمليات تجريف متفرقة
خالل توغله����ا في المنطقة ،أقدمت خاللها على تجريف أس����وار
ش����بكية تحيط باألراضي الزراعية ،كما س����وت األرض في بعض
المناط����ق ،بينما أحدث����ت جرافة كبيرة "باقر" سلس����لة من الحفر
العميقة في المنطقة.
وأجب����رت عملي����ة التوغل وما رافقه����ا من إطالق ن����ار ،مزارعين
محليي����ن تقع أراضيهم الزراعية ف����ي محيط المنطقة المذكورة،
على ترك أراضيهم ،والفرار في اتجاه الغرب طلبًا لألمان.
وتزامنًا مع التوغل وإطالق النار عززت قوات االحتالل انتشارها
عل����ى طول خ����ط التحديد ،بع����د أن دفعت بالمزيد م����ن الدبابات
وناقالت الجند المصفحة للمنطق����ة المذكورة ،خاصة في محيط
المعبر المذكور.
وكانت قوات االحتالل استبقت عملية التوغل المذكورة بتنفيذ
عمليات تمش����يط متفرقة عل����ى طول خط التحدي����د ،خاصة في
محيط معبري "صوفاه وكرم أبو س����الم" ،تزامنًا مع حركة نش����طة
لآلليات العس����كرية قبالة مخيمي العودة ش����رق محافظتي خان
يونس ورفح.
وواصلت الطائرات الحربية واالستطالعية اإلسرائيلية تحليقها
المكثف في أجواء المحافظتين ،خاصة فوق المناطق الشرقية.

(إ.ب.أ)

تشديد الحصار على غزة يثير مخاوف
المواطنين ويهدد قطاع الزراعة
كتب محمد الجمل:
اس���تقبل س���كان قطاع غزة قرار حكومة االحتالل بتشديد الحصار
على القطاع مج���ددًا ،بقلق كبير ،لما يحمله م���ن تداعيات اقتصادية
ومعيش���ية س���يئة ،وما قد يتبعه من خطوات أش���د قد تصل لعدوان
شامل على القطاع.
ولم يستثن القلق المواطنين العاديين أو التجار وحتى المزارعين،
إذ عبر الجميع عن قلقهم لما قد تحمله األيام واألس���ابيع المقبلة من
تطورات سيئة ،في حال لم تتراجع إسرائيل عن هذا القرار.
المواطن رياض عابد أكد أن القرار اإلسرائيلي المفاجئ أعاد القطاع
وس���كانه إلى معاناة عامي  2007و ،2008حيث الش���ح في كافة أنواع
السلع والبضائع ،موضحًا أنه سارع بشراء بعض المستلزمات الضرورية
الت���ي أعلن عن وقف إدخالها ،وفي مقدم���ة ذلك بطارية ومصابيح لد،
إضافة إلى ش���احن ،فهي األكثر حاجة في ظ���ل تواصل وتفاقم أزمة
الكهرباء.
وأوض���ح عابد أن الجميع س���يعاني من تبعات هذا الق���رار الخطير،
وستنفد الس���لع من القطاع في غضون أسابيع وربما أشهر ،ومعظمها
ً
سيشهد احتكارا ورفعا لألس���عار ،وهذا بدأ فعال باألسمنت ،الذي بدأ
التجار بإخفائه في المخازن تمهيدًا الحتكاره.
وبين عابد أن تش���ديد الحصار بات حديث الش���ارع ،لي���س لخفض أنواع
السلع الواردة لغزة ووقف التصدير فقط ،ولكن لخوف الناس مما قد يحمله
القادم من وضع أسوأ ،قد يتطور لتصعيد محدود وربما عدوان واسع.
وش���دد عابد على ض���رورة وجود تحرك فلس���طيني عربي على كافة
المس���تويات ،لوقف هذه الخطوة الخطيرة ،التي من شأنها المساس
المباشر بحياة المدنين ،وتصعب حياتهم.
أما الم���زارع أحمد مبارك ،فأك���د أن قرار وقف تصدي���ر الخضروات

من قطاع غزة س���يكون له تداعيات كارثية على قط���اع الزراعة ،إذ أن
المس���احات المزروعة تنتج خضروات تفيض عن حاجة القطاع ،فهي
كان���ت معدة للتصدي���ر ،وبالتالي في غضون أيام معدودة س���تغرق
أسواق القطاع بالطماطم والكوسا والخيار وغيرها من الخضروات ،ولن
تجد هذه األصناف من يشتريها ،وبالتالي ستنخفض أسعارها.
ون���وه إلى أن الزراع���ة المخصصة للتصدير تكل���ف أصحابها مبالغ
أكب���ر من غيرها من األنواع ،إذ العناية به���ا تكون فائقة ،حتى يكون
المحص���ول جيدا وصالح���ا للتصدير والقبول في األس���واق الخارجية،
لذلك فخسارة المزارعين ستكون مضاعفة.
وبين مبارك أن الخس���ارة المتوقعة التي ق���د تلحق بالمزارعين في
حال طالت مدة قرار إسرائيل منع التصدير ،ستؤثر على قطاع الزراعة
برمته ،وس���يتحول مزيد من المزارعين إلى فقراء ومديونين ،وبالتالي
س���يتوقفون عن الزراعة ،وهذا س���يكون انعكاس���ه خطيرا على سلة
الخضروات التي ترفد أسواق القطاع يوميًا.
أما البائع حازم خليل مالك بقالة شرق مدينة رفح ،فأكد أن الحديث
عن من���ع الكثير من الس���لع الغذائية ،لكن األمور غي���ر واضحة حتى
اآلن ،وربما يكون القرار مش���ابها لما كان سائدا قبل العام  ،2011حيث
منعت إسرائيل المشروبات الغازية والعصائر والشوكالتة ،وكثيرا من
األصناف من دخول قطاع غزة.
وأكد خليل أن التج���ار والمواطنين ينتظرون وض���وح الرؤيا بصورة
جلي���ة ،والجميع يأمل بأن ال يطول هذا الحص���ار ،خاصة أنه يأتي في
ظل أوضاع أكثر بؤسًا وصعوبة مما كان عليه الحال قبل العام .2011
ووفق ما رشح من مصادر إسرائيلية ،فإن إسرائيل اتخذت قرارا بمنع
تصدير الخضروات من غزة ،وسمحت بعدد محدود من السلع بالدخول،
كالمواد الغذائية األساس���ية ،والمواد والمستلزمات الصحية ،وأعالف
الماشية وكذلك األبقار ،إضافة إلى الحفاضات الخاصة باألطفال.

