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 عباس: على حماس تسليم كل شيء
 أو لتتحمل المسؤولية كاملة 

رام الله/ االستقالل:
أك���د رئي���س الس���لطة  الفلس���طينية محمود 
عباس أمس األحد أن الس���لطة أكدت لمصر أن 
ش���رط المصالحة يجب أن يكون تسليم حماس 
لكل شيء. وأضاف عباس في كلمته بمستهل 
اجتم���اع اللجنة المركزية لحركة »فتح«، مس���اء 
أم���س األحد، في مقر الرئاس���ة بمدينة رام الله، 
»هن���اك بعض األخ���وة بالفترة األخي���رة أيضًا 
تحدثوا م���ع األخوة في مصر ح���ول المصالحة، 
ونحن أكدنا إلخواننا المصريين أن خالصة القول: 

إنه إذا أرادت حماس المصالحة فإما أن نس���تلم 
كل ش���يء ونتحمله أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا 

كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء«.
وأض���اف »ال بد أن يتضح خ���الل الفترة المقبلة، 
ولذل���ك أقول: إنه ال بد من عقد اجتماع للمجلس 
المركزي الشهر المقبل لمناقشة هذه القضايا 
كله���ا، وأن نتخذ بها اإلجراءات التي تتناس���ب 
مع هذه األوضاع«. وفي س���ياق آخر قال: إننا لن 
نسمح لصفقة العصر بأن تمر، ولن نسمح ألحد 

بأن يتدخل في مستحقات شهدائنا وأسرانا.
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تهنئة بالتفوق

تهنئة بالتفوقتهنئة بالتفوق تهنئة بالتفوق

تهنئة بالتفوق

 يتقدم الوالد والوالدة واألخوة واألخوات 
 بأحر التهاني والتبريكات البنتهم 

الغالية على القلب 
دنيا زهري عاطف اجلمل

 لمناسبة حصولها على الترتيب الثاني على قطاع 
غزة الفرع األدبي بمعدل )%99.3(

متمنين لها مستقبال زاهرًا
وألف مباركـ

يتقدم الوالد والوالدة واألخوة واألخوات واألعمام 
 والعمات  بأحر التهاني والتبريكات البنتهم 

الغالية على القلب 
جو�سلني اأكرم يو�سف الددح

 لمناسبة حصولها على الترتيب السادس على 
قطاع غزة الفرع العلمي بمعدل )%99.1(

متمنين لها مستقبال زاهرًا
وألف مباركـ

يتقدم الوالد/ عدنان خليل الفليت والوالدة  معزوزة 
محمد سالم الفليت بأحر التهاني والتبريكات البنتهم 

الغالية على القلب 
لبنى عدنان خليل الفليت

 لمناسبة حصولها على الترتيب الخامس على 
قطاع غزة الفرع األدبي بمعدل )%99(

متمنين لها مستقبال زاهرًا
وألف مباركـ

يتقدم الوالد الدكتور محمود أبو دف والدكتورة 
ختام الوصيفي واألخوة واألخوات بأحر التهاني 

والتبريكات البنتهم الغالية على القلب 
هدي حممود خليل اأبو دف

 لمناسبة حصولها على الترتيب الرابع على قطاع 
غزة الفرع العلمي بمعدل )%99.3(

متمنين لها مستقبال زاهرًا
وألف مباركـ

 يتقدم الوالد والوالدة والعائلة الكريمة 
 بأحر التهاني والتبريكات البنتهم 

الغالية على القلب 
�سحى حممد اأحمد حبيب

 لمناسبة حصولها على الترتيب األول على قطاع 
غزة الفرع الشرعي بمعدل )%99.3(

متمنين لها مستقبال زاهرًا
وألف مباركـ

غزة/ قا�سم الأغا:
املُ��دن  اأم���س الأح��د،  �س��ادت مظاه��ر الفرح��ة، 
الفل�سطينية وال�ستات؛ عقب اإعالن وزارة الرتبية 

والتعلي��م العايل نتائ��ج امتح��ان الثانوية العامة 
)الإجن��از(.  واأعلن��ت الوزارة، ع�س��ر اأم�س، نتائج 
م��روان  الراح��ل  "الإجن��از" الأوىل )دورة  دورة 

�سرف( للع��ام 2018، بال�سفة والقد�س املحتلتني 
م��ن:  كل  يف  وال�ست��ات  غ��زة  وقط��اع 
دول��ة قطر وروماني��ا وبلغاريا. وجاء 

أجواء الفرحة تعم فلسطين بعد إعالن نتائج »اإلنجاز«
وزراء ونـواب »إسـرائيـليـون« 

يقتحمون المسجد األقصى

»صفقة القرن« عينها على غـزة!

القيادي المدلل: مقاومتنا صنعت
 المعجزات رغم محدودية اإلمكانيات

القد�س املحتلة/ ال�ستقالل:
يف خطوة ا�ستفزازية مل�ساعر امل�سلمني عامة والفل�سطينيني خا�سة؛ نفذ 
وزراء �سهاينة واأع�ساء كني�ست �سباح اأم�س الحد اقتحامات للم�سجد 
الأق�س��ى املبارك حتت حماي��ة �سرطة الحت��الل. واقتحم ما ي�سمى 
بوزي��ر الزراع��ة "اأوري اأرئي��ل"، ووزيرة الثقاف��ة بحكومة الحتالل 

"مريي ريغيف" يوم اأم�س الأحد، باحات امل�سجد الأق�سى 
املب��ارك على راأ�س جمموعة من امل�ستوطنني، حتت حماية 

غزة/ ال�ستقالل:
اأكد القيادي بحركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني اأحمد املدلل، يوم 
اأم���س الأح��د، اأن عدون��ا املحتل لن يفلح يف الني��ل من عزمية �سعبنا 

املراب��ط، ومقاومت��ه البا�سلة. وق��ال املدل��ل يف ت�سريح 
�سحف��ي مبنا�سب��ة الذك��رى ال�سنوي��ة الرابع��ة ملعرك��ة 
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خطة لإنعا�صها اقت�صاديًا

زكي: لقاءات القاهرة بني فتح وحما�س 
هدفها الأ�صا�صي مناق�صة خطة ترامب  

بن�صبة جناح بلغت )66.69 %( للفروع كافة  

غزة / حممد مهدي:
ت�سارع��ت نب�س��ات القلوب وه��رع كل من يف املن��زل �سوب 
�سا�سة هاتف الوالد عبد اهلل اأبو م�سامح فور و�سول النباأ 

املنتظر بر�سالة ن�سية ق�سرية » مبارك النجاح 
واحل�س��ول على مع��دل %99.6 ، لينتف�س كل 

غزة/ �سماح املبحوح:
نّظم��ت جمعي��ة واع��د لالأ�س��رى 
الأح��د،  اأم���س  ي��وم  واملحرري��ن 
دعم��ًا  غ��زة  مدين��ة  يف  وقف��ة 

لالأ�سرى الإداريني وامل�سربني عن 
ا ل�سيا�سة العتقال  الطعام، ورف�سً

الإداري الت��ي ينتهجها 
الحتالل الإ�سرائيلي. 

غزة/ ال�ستقالل:
مع قرب ا�ستئناف لقاءات امل�ساحلة بني حركتّي 
"فت��ح" و"حما���س" برعاي��ة م�سري��ة، ترتفع 
وترية الرتا�سق الإعالمي بني احلركتني، وفر�س 

كل منهما �سروًطا ا�ستباقية على الآخر للو�سول 
اإىل اإنهاء حقيقي حلال��ة النق�سام املمتدة منذ 

)12( عاًما. ه��ذه الأجواء راأى فيها 
مراقب��ون اأنها ل تنّم عن وجود نوايا 

المتفوقة أبو مسامح: حققت
 هدفي ورفعت رأس عائلتي 

وقفـة تضامنيـة بغـزة دعمًا لألسرى  
اإلداريين والمضربين عن الطعام
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الأوىل على الفرع العلمي بغزة 

2 2
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»الخـان األحمـر« .. 
معركة صمود لم تنته!

»تعليمك علينا«.. 
مبادرة تحقق أحالم 

طلبة التوجيهي 

القـوى الوطنيـة 
واإلسالمية تدعو 
للرباط في الخان 

األحمر يوم غٍد الثالثاء

 قرار جتميد الهدم 
التفاف اإ�صرائيلي

بدفع الر�صوم اجلامعية

 جوالت المصالحة المرتقبـة بالقاهرة.. 
حراك روتيني لرفع العتب! 

رام اهلل/ ال�ستقالل: 
دع��ت الق��وى الوطني��ة والإ�سالمية يف 
جماه��ري  والب��رية،  اهلل  رام  حمافظ��ة 
يف  والرب��اط،  الحت�س��اد  اإىل  �سعبن��ا 

قرية اخلان الأحمر يوم غٍد 
22الثالث��اء ال�ساع��ة اخلام�سة 

عائلة الطالبة رانيا العبا�سي "الأوىل على قطاع غزة - الفرع الأدبي" حتتفل بتفوقها يف الثانوية العامة، اأم�س    )ت�سوير اأ�سرف اأبوعمرة(
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بيت لحم/ االستقالل:
ذكرت صحيفة واشنطن بوس���ت أن اإلدارة األمريكية ستقوم بتشجيع 
التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في قطاع غزة، في محاولة للضغط 
على الرئي���س محمود عباس للموافقة على اس���تئناف المفاوضات مع 

إسرائيل.
ورفض مس���ؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة تلميحات بأن خطة غزة 
كان���ت في األصل مصممة للتخل���ي عن حل الدولتي���ن وتجاهل وضع 

السلطة الفلسطينية.
وذك���رت الصحيفة أيضًا أن المس���ؤولين األمريكيين، برئاس���ة جيرارد 
كوشنير مستش���ار الرئيس االمريكي دونالد ترامب، قالوا: إن مثل هذه 
الخطوة يمكن أن تعزز س���لطة رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية وتصوير حكومة حماس في غزة بأنها ضعيفة.
واضافوا "ال نعتق���د أننا بحاجة إلى تصحيح الوضع في غزة قبل تقديم 

خطة السالم الجديدة".
وقال مس���ؤولون إس���رائيليون: إن مثل هذا النهج سيكون مقبوال لدى 
القيادة اإلسرائيلية، ويعتقدون بأنها إستراتيجية فعالة للضغط على 

حماس من أجل عرض "صفقة القرن" التي وضعها ترامب.
وفي ذات اإلطار، قالت صحيفة "يس���رائيل هيوم اإلس���رائيلية نقال عن 
مس���ؤولين عرب أن خطة الس���الم األمريكية تتضمن في البداية إعادة 

إعمار قطاع غزة مقابل سالم طويل األمد.

بيت لحم/ االستقالل:
حذر القائد السابق لما يسمى بقيادة 
الجيش  ف���ي  الجنوبي���ة  المنطق���ة 
اإلسرائيلي، سامي ترجمان من مخاطر 
عملية عسكرية تشنها إسرائيل ضد 

قطاع غزة.
وكان ترجم���ان قائدًا لقوات االحتالل 
مس���ؤوال عن قطاع غزة، عندما شنت 
إس���رائيل عدوانها على القطاع عام 
2014 في عملية أطلقت عليها اسم 

"الجرف الصامد".
وح���ذر ترجم���ان في دراس���ة أعدها 
لمعه���د واش���نطن، لخ���ص خاللها 
الدروس والعبر المستقاة من العملية 
العسكرية "الجرف الصامد"، الحكومة 
اإلس���رائيلية من تكرار نسخة الحرب 

العقيمة وغير الضرورية في غزة.
وأوص���ى ترجمان، إس���رائيل والدول 
"المعتدلة" في المنطقة والمسؤولين 
حول العالم، بإعادة إنعاش االقتصاد 
في قطاع غ���زة، مقابل امتناع حماس 
عن مواصلة البناء العس���كري بدال من 

المطالبة بن���زع الس���الح الذي ليس 
عمليًا في هذه المرحلة.

كما أوصى بأن يتم تحسين األوضاع 
االقتصادية أيضًا في الضفة الغربية، 
حت���ى ال تعط���ى الفرص���ة لحماس 

للسيطرة على الضفة.

وفي دراسته رأى ترجمان أن النموذج 
األكثر نجاعة ف���ي التعامل مع قطاع 
غزة، هو اس���تخدام التنمي���ة إلدارة 
الص���راع بطريقة تقلل م���ن المخاطر 
العس���كرية إلس���رائيل الناشئة عن 

البدائل األخرى.

ونّبه إلى الخسائر البش���رية واألعباء 
الحكومة جراء أي  التي س���تتكبدها 
عمل عسكري يؤدي إلى انهيار حكم 
حماس وانتشار الفوضى في القطاع، 
أو ف���ي حال س���يطرت حم���اس على 

الضفة الغربية.

رام الله/ االستقالل:
دعت وزارة اإلعالم في الس���لطة الفلسطينية يوم أمس األحد، إلى مؤتمر 

دولي عاجل لتوفير حماية للمقدسات في شرق القدس.
وص���درت الدعوة ردًا عل���ى قيام وزيري���ن إس���رائيليين ومجموعة من 
المس���توطنين بجولة يوم أمس، داخل باحات المسجد األقصى المبارك 

في شرق القدس.
واعتب���رت وزارة اإلعالم الفلس���طينية، أن ذلك يعتبر إمعانًا في اإلرهاب 
والتحريض ضد المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية ودعوة علنية لهدم 

األقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه.
وطالبت الوزارة، بتحرك عاجل من األمم المتحدة ومنظماته ذات العالقة 
لوق���ف "االنتهاكات" اإلس���رائيلية، وبإصدار موقف م���ن لجنة القدس 
المنبثق���ة عن منظم���ة المؤتمر اإلس���المي "يحذر العالم م���ن اإلرهاب 

اإلسرائيلي المتصاعد بحق المقدسات".

القدس المحتلة/ االستقالل:
نصبت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
يوم أم���س، »كرفان���ات« كبيرة في 
محي���ط بواب���ة الق���دس المحتّل���ة؛ 
تمهي���دًا لتهجي���ر أهال���ي »الخان 

األحمر«.
وأفاد شهود عيان، أن جنود االحتالل 
أغلق���وا منذ س���اعات الصباح محيط 
البوابة شرقي بلدة أبو ديس جنوبي 
شرق القدس المحتّلة، ومنعوا وصول 
كافة الس���يارات القادمة من جنوب 

الضفة الغربية للمنطقة.
وأوضحوا أن جرافات االحتالل التابعة 
لإلدارة المدنية اإلس���رائيلية تعمل 
من���ذ نحو خمس���ة أيام ف���ي محيط 
بوابة القدس لتسوية األرض ووضع 
»الكرفانات« الكبيرة عليها؛ تمهيدًا 

إلسكان بدو تجّمع »الخان األحمر«.
الق���دس«  »بواب���ة  مش���روع  وكان 
اإلس���رائيلي ب���دأ قب���ل نح���و ثالث 
س���نوات؛ من أجل تهجير البدو في 
التجمعات البدوية ش���رقي القدس 
المحتّل���ة إلي���ه، ف���ي الوق���ت الذي 
تصدت فيه لجان المقاومة الشعبية 
والفصائ���ل الوطني���ة واإلس���المية 

وس���كان التجمعات البدوية لتنفيذ 
المش���روع، ونظم���ت العدي���د م���ن 
المس���يرات االحتجاجي���ة ردًا عليه، 
وأصيب واعتقل خالل ذلك عشرات 

المواطنين.
وعّب���ر أهال���ي التجمع���ات البدوية 
ف���ي حين���ه ع���ن رفضه���م القاطع 
لتهجيرهم من مناطق سكناهم إلى 

»بوابة القدس«.
وتعي���ش 45 عائل���ة بدوي���ة ف���ي 

تجمع الخان األحمر البدوي ش���رقي 
الق���دس المحتلة حال���ة من الخوف 
والترقب الشديدين، في أعقاب قرار 
المحكمة اإلس���رائيلية العليا بهدم 
التجمع بالكامل، وتشريد سكانه إلى 
»اإلدارة  خصصته���ا  التي  المنطقة 
المدنية« على أراضي قرية أبو ديس.

ويتهدد هذه العائالت التي تنحدر 
م���ن صح���راء النقب، خط���ر اإلخالء 
والتهجير القسري من منازلهم التي 

يقطنون فيها منذ عشرات السنين، 
لتالحقه���م نكبة جديدة، بالرغم من 
أن أرض التجم���ع مملوك���ة بالكامل 
ومسجلة في »الطابو« ألهل بلدة عناتا 

المجاورة.
الخان األحمر منذ  ويخوض س���كان 
ع���ام 2009م نض���اال ف���ي المحاكم 
اإلس���رائيلية ض���د أوام���ر اله���دم، 
واألوامر التي تمنع إقامة مبان عامة، 

كالعيادات والمدارس.

أم الفحم/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 4 منازل فلسطينية في حي 
الظه���ر في مدينة أم الفحم بالداخل الفلس���طيني المحت���ل، بحجة البناء غير 

المرخص.
وقال شهود عيان: إن قوات كبيرة من شرطة االحتالل والقوات الخاصة اقتحمت 
برفقة جرافات وأليات الهدم صباح يوم أمس، الحي بش���كل مفاجئ، وحاصرته 

بالكامل وطوقت المنازل المستهدفة، ثم بدأت بهدمها.
وأكد أن حالة من الغضب توس���طت أهالي الحي الذين تجمهروا في المنطقة، 

وحاولوا التصدي لعملية الهدم.
وذكر الش���هود أن قوات االحتالل حاولت االعت���داء على مواطنين تحدثوا لهم 

لوقف تنفيذ أوامر الهدم، وحاولت اعتقال عدٍد منهم.
وع���ادت وتيرة الهدم تتصاعد في بلدات الداخل الفلس���طيني، حيث ش���هد 
األس���بوع الماضي عمليات هدم طالت أكثر من 10 منازل في بلدات متفرقة في 
المثلث والجليل والنقب، بحجة عدم الترخيص، وهي ذريعة تتخذها المؤسسة 
اإلسرائيلية في تنفيذ مخطط اس���تهداف للوجود الفلسطيني داخل أراضي 

ال�48.

االحتالل ينصب »كرفانات« شرقي
 »أبو ديس« لتهجير أهالي »الخان األحمر«

قوات االحتالل خالل ن�صبها كرفانات كبرية  يف حميط بوابة القد�س املحتلة     

االحتالل يهدم 4 منازل 
قيد اإلنشاء في أم الفحم

السلطة الفلسطينية تدعو 
لمؤتمر دولي لحماية 
المقدسات في القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت قناة "ريش���ت كان" العبرية، يوم أمس، عن 
أن مجلس األمن القومي اإلس���رائيلي بدأ في إعداد 
خطة لتقييد النشاطات التركية في مدينة القدس.

وبحس���ب القناة، فإن مؤسسة )تيكا( التركية التي 
تنش���ط في القدس تعمل على تعزيز مكانة أنقرة 
في القدس واألقصى من خالل مشاريع تعمل على 

تنفيذها بهدف استقطاب السكان.
وادع���ت القن���اة، أنه خالل األش���هر األخي���رة وردت 

معلومات استخباراتية بشأن عقد لقاءات بين عناصر 
من تلك المؤسسة مع أفراد من الحركة اإلسالمية في 

الداخل وربما نشطاء من حماس في القدس.
ووفقًا لمزاعم القناة، فإن هناك شبهات حول أعضاء 
تلك المؤسس���ة التركية بنقل معلومات حساس���ة 
وأموال إلى نش���طاء من حماس، مدعيًة أن نش���طاء 
أت���راك يحرض���ون ويمولون نش���اطات تحريضية 
ف���ي محاولة من تركيا لكس���ب مكان���ة خاصة في 
القدس والمس���جد األقصى م���ن خالل ضخ ماليين 

من الدوالرات إلى ش���رقي القدس بهدف كس���ب 
الشعبية.

وأش���ارت إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أبدى تأييده للخطة وضرورة تطبيقها فورًا.

وبحسب القناة، فإن الخطة تتضمن إلزام المؤسسة 
التركية بالحصول على ترخيص لنش���اطاتها قبل 
البدء بها، عل���ى أن يتم النظر ف���ي طلبها عند كل 
نش���اط ومن ثم منحه���ا الموافق���ة أو منعها وفقا 

ًللتأكد من انسجامها مع متطلبات القانون.

خطة إسرائيلية لتقييد نشاطات تركيا في القدس

اإلدارة األمريكية ستعزز 
التحرك الدبلوماسي 
بشأن غزة لهذا السبب

مسؤول إسرائيلي يحذر من مخاطر
 شــن عمليــة عسكريــة علــى غــزة

انت�صار قوات االحتالل على حدود غزة            ) اأر�صيف (
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وفور تعيينه؛ باش���ر المس���ؤول المص���ري الجديد 
المتفّهم لتفاصيل الش���أن الفلسطيني، ااّلتصال 
بقيادتّي "حماس" و"فتح"، ودعاهما لزيارة القاهرة، 
واللق���اء مع رئي���س جهاز المخاب���رات اللواء عباس 
كامل؛ الس���تكمال جوالت المصالحة، وسط ترحيب 
من كلتا الحركَتين، وتمس���ك فلسطيني بالرعاية 

المصرية لهذه الحوارات.
ترحي���ب "حم���اس" اقت���رن بش���روط ومح���ّددات 
اس���تباقية، جاءت على لس���ان خلي���ل الحّية نائب 
رئي���س الحركة في قط���اع غزة، قبل الش���روع بأي 

لقاءات مع حركة "فتح".
  وقال الحّية إن المحّدد األول للمصالحة يبدأ ب�رفع 
كام���ل لما وصفه "بالجريمة الوطنية واإلنس���انية"، 
المتمثل���ة بالعقوب���ات الت���ي تفرضها الس���لطة 

الفلسطينية على قطاع غزة.
وتفرض السلطة منذ أكثر من عام إجراءات "عقابية" 
ضد القطاع، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة 
له من جانب االحتالل، وفرض خصومات على رواتب 
موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 50 %، وإحالة 
اآلالف منهم إلى التقاعد اإلجب���اري الُمبكر، إضافة 

إلى تقليص التحويالت الطبية للمرضى.
وأض���اف الحّي���ة أن "المح���دد الثان���ي يتمّثل في 
التوافق على عق���د اجتماع مجل���س وطني موّحد، 
يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني لتطبيق كل 
ما جرى التوافق عليه، وإجراء انتخابات عامة )مجلس 
وطني، ورئاسية، وتشريعية(، "وهذه هي الخطوات 

الحقيقية لمن أراد المصالحة".

وطالب حركة "فتح" "بمراجعة مساراتها في قضية 
المصالحة، وإعادة قراءتها لمواقف حماس األخيرة 
منها، وعليها )فتح( االس���تجابة للمطالب الوطنية 
الداعية لرفع كل اإلجراءات االنتقامية عن القطاع"، 

وفق تعبيره.
في المقابل، اّتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة 
"فتح" عّزام األحمد  حرك���ة "حماس" بعدم االلتزام 
بمحّددات المصالح���ة، داعًيا مصر إلى اإلفصاح عن 

الطرف المعّطل لها. 
واّته���م األحمد في تصريحات ل���ه، دوال عربية )لم 
يس���ّمها( بدعم وتمويل "حماس" بالمال والسالح؛ 
للحيلول���ة دون تنفيذ االتفاق���ات الموّقعة، بعد أن 

خّططت إلحداث االنقسام.
وقال: "إن حقيقة االنقس���ام الداخلي الفلسطيني 
ليس انقسامًا فلسطينيًا - فلسطينيًا، إنما انقسام 

عربي- عربي ذو ُبعد دولي".
وأكد أن "كل الفلس���طينيين يتمس���كون بالرعاية 
المصرية لملف المصالحة )..( لسنا بحاجة الّتفاقات 
أو حوارات جديدة، ونأمل باستئناف مصر رعايتها 
للملف بقّوة، بع���د فترة الركود التي أصابتها خالل 

الفترة الماضية".

تهيئة الأجواء
من جهته، الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة 
أشرف أبو الهول، استبعد أن تشهد األيام المقبلة 
توجًها جاًدا م���ن حركتي "فتح" و"حماس"، في ظل 

التراش���ق اإلعالمي بينهما، واّتهام كل طرف لآلخر 
بإطالة أمد االنقسام.

وقال أبو الهول ل�"االس���تقالل":"إن عودة التراش���ق 
مجًددا ال تبش���ر بالخير، ونتمنى أن يسارع العقالء 
في الحركتين لوق���ف التصريحات التوتيرية التي 

تسيء إلى الوضع العام".
وأضاف: "الش���روع بمصالحة حقيقي���ة يحتاج إلى 
تهيئ���ة األج���واء اإليجابية، وقدر كبي���ر من الرغبة 
والحكمة؛ لكن إذا اس���تمر عك���س ذلك فال أظن أن 

المصالحة ستنجح".
وحول تعيي���ن اللواء أحم���د عبد الخالق مس���ؤوال 
جديدًا للملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة 
المصري���ة، عّبر عن أمله في أن يؤث���ر هذا التغيير 
إيجاًبا على ملف المصالحة، وأن ينجح الرجل بتقريب 
وجهات النظر"، الفتًا إلى أن اللواء عبد الخالق صاحب 

عالقة ممّيزة مع الفصائل الفلسطينية كاّفة. 
وتاب���ع: "اللواء عب���د الخالق صاح���ب تجربة طويلة 
في إدارة ملّف المصالحة الفلس���طينية، وتعيينه 
س���يعطي دفعة قوي���ة للمصالحة خ���الل الفترة 
المقبل���ة، ومن المتوقع أن يح���دث اختراقًا حقيقيًا 

بهذا الملف".
واس���تدرك: "لكن يجب علينا أن ندرك جيدًا أن قرار 
التوجه نحو المصالحة بيد فتح وحماس، وليس بيد 

طرف آخر". 
وقال غازي حمد، القيادي في حركة حماس، السبت، 
:إن وفدًا م���ن قيادة الحركة س���يغادر إلى القاهرة 
قريبًا، لبحث ع���دة ملفات، أبرزه���ا ملف المصالحة 

الفلسطينية.
وأضاف حمد، في مقابلة مع قناة الغد، »مصر تحاول 
تجديد الحيوية في ملف المصالحة الفلسطينية، 
وتجري اتصالها مع حركتي فتح وحماس، ومع باقي 
الفصائل الفلس���طينية، والكل الفلسطيني لديه 
إجماع على إتمام المصالحة حتى بعد فشل جولتها 

السابقة«.

نظرة الطرفني
أما الكات���ب والمحلل السياس���ي من غزة حس���ام 
الدجن���ي، قال: "إن نجاح المصالحة مس���تندة على 
نظرة كل من الطرفين للمصالحة؛ فإذا نظرا على أنها 
خيار اس���تراتيجي ووطني لمواجهة صفقة القرن؛ 
فإن اتمام المصالحة سيكون ممكنًا وقابال للتحقق".

وأض���اف الّدجني ل�"االس���تقالل": "أّم���ا إذا كان كال 
الطرفين )فتح وحماس( يستخدم المصالحة كورقة 
تكتيكية للمن���اورة وخلط األوراق للطرف اآلخر، في 
ظل العروض التي تق���ّدم لحماس وغيره، فإن هذه 
الجولة )الُمقررة(، س���تكون أمام سيناريو جديد من 

الفشل".
وأشار إلى أن "القاهرة عليها أن تغير أدوات العمل 
ف���ي ملف المصالحة"، مطالًبا إّياها في ظل التغيير 
الجديد الذي ش���هده الملف الفلس���طيني بجهاز 
المخاب���رات العامة، العمل ب���أدوات جديدة قائمة 
على تش���كيل مؤسس���ة خاصة، تك���ون مظلتها 
جهاز المخابرات، تتابع تطبيق بنود اتفاق القاهرة 
)2011، 2017(، وفي إطار ضبط المفاهيم، كمفهوم 

التمكين، وغيرها من مفاهيم المصالحة األخرى".
وتابع: "ضبط المفاهيم مسألة بالغة األهمّية، وهذا 
ُيمّك���ن فيما بعد بالكش���ف عن الط���رف المعّطل 

للمصالحة، بشكل موضوعي وشفاف".
وع���ن الدور المص���ري، رأى أن مص���ر معنّية بإنهاء 
صفحة االنقسام السوداء، خصوصًا في هذه اآلونة؛ 
"ألن صفقة القرن تهّدد القاهرة، كون أن جزءًا منها 
يقوم على التراب المصري )س���يناء(، وهذا ترفضه 

القيادة المصرية والشعب المصري".
وأش���ار الكاتب والمحلل السياس���ي إلى أن "إتمام 
المصالح���ة الوطني���ة، وتوحيد النظام السياس���ي 
الفلس���طيني يعد من أهم مدخالت إفشال صفقة 

القرن".    
وف���ي 12 أكتوب���ر 2017، وّقع���ت حركت���ا "فتح" 
و"حم���اس" اتفاقًا لتطبي���ق بن���ود المصالحة في 
القاهرة برعاية مصرية، تم بموجبه تس���ليم حركة 
"حماس" ال���وزارات والهيئات والمعاب���ر كاّفة في 
قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات 
من موظفي السلطة الُقدامى لوزاراتهم هناك، فيما 
بقيت مشكلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة 
حماس الس���ابقة، عقبتي���ن كبيرتين أم���ام إتمام 

المصالحة.
ويس���ود االنقس���ام السياسي الفلس���طيني، منذ 
منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" 
عل���ى قطاع غزة بعد فوزه���ا باالنتخابات البرلمانية 
)ع���ام 2006(، في حين تدير حرك���ة "فتح" الضفة 

المحتلة. 

جوالت المصالحة المرتقبة بالقاهرة.. حراك روتيني لرفع العتب! 
غزة/ ال�ستقالل:

مع قرب ا�ستئناف لقاءات امل�ساحلة بني حركتّي "فتح" 
و"حما�س" برعاية م�سرية، ترتفع وترية الرتا�سق 
الإعالمي بني احلركتني، وفر�س كل منهما �سروًطا 

ا�ستباقية على الآخر للو�سول اإىل اإنهاء حقيقي حلالة 
النق�سام املمتدة منذ )12( عاًما. هذه الأجواء راأى فيها 
مراقبون اأنها ل تنّم عن وجود نوايا جاّدة وحقيقية لدى 
الطرفني املنق�سمني لإمتام امل�ساحلة؛ اإّل اأنهم اأ�ساروا اإىل 

الدور امل�سري الذي �سيكون فاعاًل خالل الأيام املقبلة، 
ل �سيما بعد التغريات التي طراأت على جهاز املخابرات 

امل�سرية العاّمة، واإعادة تعيني اللواء اأحمد عبد اخلالق 
م�سوؤوًل للملف الفل�سطيني فيه. واأ�سدر رئي�س جهاز 

املخابرات امل�سرية اللواء عبا�س كامل، قبل اأيام، قرارًا 
يق�سي بتوّل اللواء عبد اخلالق م�سوؤوًل عن امللّف 
وفدا فتح وحما�س خالل لقاء �سابق بالقاهرة    ) اأر�سيف (الفل�سطيني يف اجلهاز، بدياًل من اللواء �سامح نبيل.

غزة/ االستقالل:
أك���د القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين أحمد المدلل، يوم أمس األحد، أن 
عدون���ا المحتل لن يفلح في النيل من عزيمة 

شعبنا المرابط، ومقاومته الباسلة.
وقال المدلل في تصريح صحفي بمناس���بة 
الذكرى الس���نوية الرابع���ة لمعركة »البنيان 
المرصوص«: »لم يس���تطع العدو اإلسرائيلي 
بكل ما مارس���ه من جرائم ين���دى لها جبين 
اإلنس���انية، أن يحقق أهداف���ه أمام صمود 

شعبنا، وثبات المقاومة في الميدان«.
وأش���ار المدل���ل، إل���ى تصريح���ات الوزي���ر 
اإلس���رائيلي نفتالي بينت، األخي���رة، والتي 
كش���ف فيها عن عجز جي���ش االحتالل عن 

اجتياح قطاع غزة برًا.
ولفت المدلل، إلى أن سرايا القدس وفصائل 
المقاومة اس���تطاعت في معرك���ة »البنيان 
المرصوص« أن تدك »تل أبيب« ومدن محتلة 
أخرى بأكثر م���ن 135 صاروخًا بحيث وصلت 
تلك الصواري���خ بدائية الصنع إلى كل بقعة 

من فلسطين المحتلة.

وق���ال: »لق���د أسس���ت معرك���ة »البني���ان 
المرصوص« لمرحلة جدي���دة، قضت خاللها 
مضاجع الع���دو، وصنعت هاجس���ًا وجوديًا 
لالحتالل؛ ب���أن المقاومة ل���ن تقف مكتوفة 
األي���دي أمام الجرائم اإلس���رائيلية ضد أبناء 

شعبنا«.
وأوض���ح المدل���ل، أن المقاومة اس���تطاعت 
باقتدار صنع معادلة جديدة من توازن الرعب 

والردع مع االحتالل، وأن العدو لن يس���تطيع 
تغيي���ر قواعد االش���تباك تل���ك؛ فالمقاومة 

حينها ستكون له بالمرصاد.
وش���دد على أن معركة »البنيان المرصوص« 
رس���مت معالم معركة مس���تمرة م���ع العدو 
اإلس���رائيلي ل���ن تتوقف أبدًا حت���ى تحرير 
فلس���طين من البح���ر إلى النه���ر، وتحقيق 

أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.
ون����وه المدلل، إلى أن هذه المعركة جس����دت 
وحدة الدم الفلس����طيني ووح����دة المصير من 
خالل غرفة العمليات المشتركة التى أسستها 
فصائ����ل المقاوم����ة، أك����دت أن عدون����ا واحد 

يستهدف الكل الفلسطيني بال استثناء.
وأض���اف »ف���ي ذك���رى معرك���ة »البني���ان 
المرصوص« وبعد مضي أربع سنوات عليها، 
وبالرغم من عم���ق الج���راح واآلالم والمعاناة 
يخرج شعبنا أقوى إرادة وأشد صالبة بإصراره 
على المضي في نضاالته ومواجهة المؤامرات 
الت���ي تس���تهدف قضيته المقدس���ة، وأن 
مس���يرة العودة الكبرى وكس���ر الحصار خير 

دليل على حيويته وقوة إرادته«.

القيادي المدلل: مقاومتنا صنعت
 المعجزات رغم محدودية اإلمكانيات

اأحمد املدلل
يتق���دم الوالد والوال���دة  واألخوة واألهل م���ن آل الحجوج في 
الداخ���ل والخارج بأحر التهان���ي والتبريكات البنتهم الغالية 

على القلب  الدكتورة/

 اأفنان خريي اإ�سماعيل احلجوج
 لمناس���بة تخرجها من كلية الطب وعلوم الصحة – طب األس���نان-  

بجامعة فلسطين.  متمنين لها مستقبال زاهرًا

واألف مبارك

تهنئة بالتخرج

القدس المحتّلة /االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي المركزية في مدينة بئر السبع المحتّلة 
يوم أمس األحد، حكمًا بالس���جن بحق القيادي في الحركة اإلس���المية بالداخل 

الفلسطيني المحتل األسير فراس العمري من قرية صندلة.
وقضت المحكمة اإلسرائيلية بإدانة العمري بعّدة تهم، وحكمت عليه بالسجن 

ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 10 آالف شيقل.
ويعتبر العمري من أبرز النشطاء المدافعين عن األسرى في الداخل الفلسطيني 

المحتّل، وأمضى ما ال يقل عن 12 عامًا أسيرًا في سجون االحتالل .

حكم بسجن األسير العمري 
8 سنوات وغرامة مالية
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وحس���ب الصحيفة، فإن أولئ���ك الدبلوماس���يين العرب 
يش���اركون ف���ي جه���ود إدارة ترام���ب وال���دول العربية 

"المعتدلة"؛ لتنفيذ خطته التصفوية.
ووفق���ًا للصحيفة، ف���إن نية ترامب تنفي���ذ صفقة القرن 
ا محورًيا منها، وقالت: إن "حل  بحي���ث يكون قطاع غزة جزًء
مسألة قطاع غزة كجزء من الخطة يشرح ضبط النفس لدى 
الجيش اإلسرائيلي في مواجهة الطائرات الورقية الحارقة، 
وعدم اس���تعداد حماس إلحداث تصعي���د قد يؤدي إلى 
مواجهة في الجنوب، وكذلك دعوة رئيس مكتب حماس 
السياسي إس���ماعيل هنية إلى القاهرة لعقد سلسلة من 
االجتماعات والمناقش���ات مع كبار المس���ؤولين األمنيين 
المصريين، الذين يشاركون في جهود الوساطة لتهدئة 

الوضع في قطاع غزة".
ووفق الصحيفة اإلسرائيلية، فقد قال مسؤولون عرب كبار، 
بمن فيهم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية: إنه 
في ضوء رفض رئيس الس���لطة محم���ود عباس االجتماع 
مع مبعوثي ترامب إلى المنطقة ومناقشة تفاصيل خطة 
صفق���ة القرن، اتخذ ترامب ورجال���ه قرارهم بعرض خطة 
التس���وية اإلقليمية على الجمهور الفلس���طيني والدول 

العربية من خالل تجاوز السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أردني رفيع المس���توى قوله: 
إن األمريكيين أدركوا أن مفتاح تحريك عملية التس���وية 
اإلقليمي���ة، حتى ب���دون موافقة الرئيس عب���اس وقيادة 
الس���لطة الفلس���طينية في الضفة الغربي���ة، يكمن في 
حل قضية قطاع غزة الذي لم يخضع لس���يطرة الس���لطة 

الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات.
وس���يتضمن اتفاق غزة بحس���ب الصحيفة اإلسرائيلية، 
تنفيذ سلسلة من المشاريع االقتصادية وخطط الطوارئ 
إلع���ادة إعمار قطاع غ���زة، بدعم وتمويل م���ن المنظمات 
الدولية والمجتمع الدولي، فضاًل عن إمكانية دخول السلع 
إلى غزة ع���ن طريق البحر، عبر رصيف خاص يقام في أحد 
موانئ قب���رص، بحيث يتم هناك إج���راء الفحص األمني 

للبضائع المرسلة إلى قطاع غزة وتلك التي ستخرج منه.
وكانت حركة حماس، جددت السبت الماضي في تصريح 

نشره عضو المكتب السياسي فيها موسى أبو مرزوق عبر 
صفحته في موقع "تويتر"، تأكيدها على رفضها ل�"صفقة 
ترامب"، أو إقامة دول���ة في قطاع غزة وفصلها عن الضفة 

الغربية.

خطة خطرية
ويؤكد عض���و اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي، 
تمس���ك الس���لطة الفلس���طينية بموقفها الصارم عدم 
التعاطي م���ع أي حلول أو أفكار أمريكية للصراع القائم، أو 
حتى القبول بمقابلة المسؤولين األمريكيين، دون انسحاب 
دونالد ترامب من إعالنه القدس عاصمة لدولة "إسرائيل".

وقال زكي ل�"االس���تقالل": "ال دولة فلسطينية بال القدس 
وه���ذا ما نصر عليه، وال دولة فلس���طينية بال غزة وهذا ما 
نق���اوم ألجله، وق���د حذرنا من التعاطي م���ع أفكار ترامب 
الجنوني���ة ألن إقامة كيان مس���تقل في غ���زة يعد هدفًا 

أمريكيًا رئيسيًا بموجب صفقة القرن".

وأوضح أن ترامب يس���تغل حالة االنقس���ام الفلسطينية 
المستمرة منذ 11 عامًا، لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية، مشيرًا إلى أن اللقاءات القريبة التي ستعقد في 
القاه���رة والتي تجمع وفدين من حم���اس وفتح، تهدف 
بش���كل أساسي لمناقش���ة صفقة القرن وتسليط الضوء 

على مخاطرها.
ولفت النظر إلى أن قيادة الس���لطة "تدرك تمامًا أن صفقة 
القرن، هي صفقة غزة بالدرجة األولى، وتهدف لتقويض 
شرعية الس���لطة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية 

تمهيدًا إلنهاء قضيتنا العادلة".
ودع���ا عباس حركة حماس لالصطف���اف في خندق حركة 
فتح ف���ي مواجهة صفقة القرن وقطع الطريق أمام اإلدارة 

األمريكية.

�صفقة غزة!
يقول المحلل السياسي طالل عوكل: إن ترامب ومن حوله 

م���ن قادة العرب المؤيدين لصفق���ة القرن، يعتقدون أنه 
ال يمكن تنفي���ذ هذه الصفقة في ظ���ل وضع اقتصادي 
فلسطيني مدمر ال يبعث األمل في نفوس الفلسطينيين.

وأض���اف ع���وكل ل�"االس���تقالل": "الحديث ع���ن إنعاش 
اقتصادي في غزة هو يتزامن مع الحديث مع صفقة القرن 
ويرتب���ط بها، وهذا ما يجب التنبه إل���ى خطورته، ولكن ال 
أعتقد أن حماس أو الفصائل الفلسطينية يمكن أن تقبل 
بتقديم تنازالت سياس���ية مقابل تحسين ظروف الحياة 

المعيشية".
وأوض���ح ع���وكل أن ترامب ومستش���اريه ال زالوا يجهلون 
طبيعة م���ا يجري هن���ا، ويعتق���دون أن بالمال وس���يلة 
ناجحة لتغيير المواقف السياس���ية، "ولكن هذا غير وارد 
فلس���طينيًا، فصفقة غزة التي تعد جزءًا من صفقة القرن 

هي محكوم عليها بالفشل مسبقًا".
ولف���ت النظر إلى أن ترامب يريد فصل قطاع غزة تمامًا 
ع���ن الضف���ة الغربية، بس���بب عدم تعاطي الس���لطة 
الفلسطينية مع صفقة القرن ورفضها الجلوس واللقاء 
مع مستش���اري ترامب منذ اإلعالن عن القدس عاصمة 

لالحتالل.
وبّين المحلل السياس���ي أنه بينما تبح���ث صفقة القرن 
عن حل���ول اقتصادية لغزة، تفرض عقوب���ات اقتصادية 
على الس���لطة الفلس���طينية من خالل دف���ع الدول لقطع 
مس���اعداتها عنها بدع���وى تقديمها كرواتب لألس���رى 
وعائالت الش���هداء كما فعلت استراليا األسبوع الماضي، 
وبسن قوانين إس���رائيلية تهدف الستقطاع أجزاء كبيرة 
من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل" 
بالنيابة عن الس���لطة والتي هي حق للشعب الفلسطيني 

لذات الذرائع.
وأكد عوكل أن الحل األمثل لحماية غزة من هذه الصفقة، 
يكون من خالل إعالن الرئيس عباس بش���كل فوري إنهاء 
عقوبات���ه المفروضة على غ���زة، والبدء بخطة إلنعاش���ها 
اقتصاديًا وتحسين الظروف الحياتية فيها بشكل يعزز 
من صمود الغزيين الفقراء بس���بب األزمات الحياتية، أمام 

صفقة ترامب. 

خطة إلنعاشها اقتصاديًا

»صفقــة القــرن« عينهــا علــى غــزة!
غزة/ حممود عمر:

حت��اول الإدارة الأمريكي��ة بقي��ادة دونالد ترامب، تغلي��ف �صفقة القرن التي ي�صع��ى لتمريرها وح�صد 
موؤيدي��ن له��ا يف املنطقة العربية، بغالف جذاب يبعث لالأمل والتف��اوؤل، من خالل طرح حلول اقت�صادية 
خا�صة بقطاع غزة ل تهدف �صوى لتمرير خمططه الهادف لف�صل قطاع غزة عن ال�صفة الغربية. ونقلت 
�صحيفة »اإ�صرائيل اليوم« العربية عن »كبار الدبلوما�صيني العرب« قولهم: اإن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام��ب، يعم��ل على حل م�صكلة قطاع غزة باعتباره املرحل��ة الأوىل من خطة �صفقة القرن، وبدعم من 

معظم الدول العربية »املعتدلة«، وعلى راأ�صها اململكة العربية ال�صعودية، الأردن، م�صر والإمارات.

زكي: لقاءات القاهرة بين فتح 
وحماس هدفها األساسي 

مناقشة خطة ترامب  

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة خانيون�س ال�صرعية البتدائية

الموضوع : تبليغات شرعية
إل���ى المدعي عليه���ا / أنصاف بنت رض���وان بن أحمد األس���طل  من 
خانيونس وس���كانها س���ابقًا والمقيم���ة حاليًا في المملك���ة العربية 
الس���عودية ومجهول محل االقامة فيها – نعلم���ك أنه قد تم الحكم 
عليك ف���ي القضية أس���اس 2018/501م وموضوعها " تصحيح وراثة 
" والمتكون���ة بينك وبين المدعية : نس���رين بنت موس���ى بن رضوان 
األس���طل من خانيونس وسكانها بأن عمر رضوان أحمد األمير األسطل 
هو نفس���ه موسى رضوان أحمد األمير األسطل وأن فاروق رضوان أحمد 
األمير األس���طل هو نفسه منير رضوان أحمد األمير األسطل وأن جميع 
ما جاء في الحجة المذكورة  من س���هام الورثة وصفاتهم وأس���مائهم 
المذكورة صحيحة حكمًا موقوف النفاذ على تصديقه من مقام محكمة 
االستئناف الشرعية وتابعًا له وجاهيًا بحق المدعية نسرين المذكورة 
قابال لالس���تئناف "غيابيا" بحقك قابال لالعتراض واالس���تئناف لذلك 
صار تبليغك حس���ب األصول وحرر في 18 ش���وال لسنة 1439ه وفق 

2018/7/2م

قا�صي خانيون�س ال�صرعي
ال�صيخ / اأحمد حممود عا�صور

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف مصدر أمني إس���رائيلي يوم 
أمس األحد، النقاب عن أس���باب "عدم 
رد الجيش اإلس���رائيلي عل���ى اختراق 
الحدود، وإطالق الطائ���رات والبالونات 
الحارق���ة" م���ن قط���اع غ���زة باتج���اه 

مستوطنات الغالف.
وذكر المصدر للقناة السابعة العبرية 
أن ذل���ك يرجع إل���ى س���ببين، أولهما 
تسارع المفاوضات المتعلقة بوضع غزة 
بشكل عام ووضع الجنود اإلسرائيليين 
األس���رى ومفاوض���ات اس���تعادتهم 
بش���كل خ���اص ، أما األم���ر اآلخر فهو 
مرتب���ط بالتصعيد العس���كري القائم 
على الحدود الش���مالية، حيث يكرس 

الجيش جل جهوده الحربية هناك".
وحس���ب المصدر فإن "ق���وة الردع لم 
تضعف خالل الس���نوات األربعة منذ 
الحرب األخيرة، وأن إس���رائيل تفضل 
الحفاظ اآلن على حدود هادئة لمصلحة 
الجميع في محاولة لبلورة ش���يء يعيد 
الوضع إلى س���ابق عهده بما في ذلك 

عودة المخطوفين".
وذكر أن "إسرائيل تبذل جهوًدا طوال 
الوقت سواًء على المستوى السياسي 
أو العمليات���ي، وال يتوجب أن يعتقد 
أحد أن الردع تالش���ى، على ضوء أننا ال 

نقوم بالرد؛ فقدراتنا متوفرة".
وارتفعت ف���ي اآلونة األخي���رة، عقب 
بدء مسيرة العودة وكسر الحصار منذ 

30 م���ارس الماضي وتيرة الحديث عن 
مفاوضات تس���عى إليها "إس���رائيل" 
لحلحلة الوضع اإلنساني في قطاع غزة .

ورحبت الهيئة الوطنية العليا للمسيرة 
بالجه���ود المبذول���ة لرف���ع الحص���ار 
اإلس���رائيلي وإعادة إعم���ار قطاع غزة، 
مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك 
يج���ب أال ُيقايض بأي أثمان وابتزازات 

سياسية.
وقالت الهيئة في بيان الجمعة: "إن من 
ركائز مش���روعنا الوطني قضية تحرير 
األسرى، ونؤكد في هذا المقام لكل من 
تساوره الوس���اوس أن قضية األسرى 
قضية مقدس���ة ال ُتقاي���ض أبدًا برفع 

الحصار".

مصدر أمني إسرائيلي: لهذه 
األسباب لم نهاجم غزة مؤخًرا

لقاء �صابق بني ترامب ونتنياهو           ) اأر�صيف (
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البرنامج التعليميالكلية

أصول الدين
أصول الدين )عام(

الدعوة واإلعالم

الشريعة والقانون
الشريعة والقانون

الشريعة اإلسالمية

اآلداب

اللغة العربية

اللغة العربية فرعي الصحافة

اللغة اإلنجليزية

الجغرافيا

الجغرافيا فرعي نظم المعلومات الجغرافية

الصحافة واإلعالم

التاريخ واآلثار

الخدمة االجتماعية

كلية التربية

تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة االنجليزية

المرحلة األساسية

اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

تعليم التربية اإلسالمية

تعليم اجتماعيات

تعليم الرياضيات

تعليم العلوم

الكيمياء وأساليب تدريسها

الفيزياء وأساليب تدريسها

األحياء وأساليب تدريسها

الحاسوب وأساليب تدريسه

الجغرافيا وأساليب تدريسها

التاريخ وأساليب تدريسه

كلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارية

المحاسبة

المحاسبة باللغة اإلنجليزية

إدارة األعمال

إدارة األعمال باللغة االنجليزية

العلوم المالية والمصرفية

العلوم السياسية واإلعالم

االقتصاد

االقتصاد والعلوم السياسية

االقتصاد فرعي اإلحصاء التطبيقي

كلية التمريض
التمريض )عام(

القبالة )طالبات(

 كلية تكنولوجيا 
المعلومات

علم الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات

تطوير البرمجيات

تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب

الحوسبة المتنقلة وتطبيقات األجهزة الذكية

 كلية العلوم

الرياضيات

الرياضيات فرعي إحصاء

الرياضيات فرعي كمبيوتر

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

التكنولوجيا الحيوية

األحياء، الفيزياء

علوم األرض والبيئة

اإلنتاج النباتي

علوم البحار

 كلية الهندسة

الهندسة البيئية

هندسة الحاسوب

الهندسة المدنية

الهندسة الصناعية

الهندسة المعمارية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

كلية العلوم الصحية

العالج الطبيعي

البصريات

العلوم الطبية المخبرية

الطب البشريكلية الطب

الجامعة اإلسالمية بغزة

عمادة القبول والتسجيل

إعالن فتح باب القبول للطلبة الجدد للعام الدراسي 2019-2018 م
تعلن عمادة القبول والتسجيل في الجامعة اإلسالمية بغزة عن فتح باب القبول للطلبة الجدد في برامج البكالوريوس للعام الدراسي 2018- 

2019 م، وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2018/07/04م، في التخصصات التالية:

مالحظات:
يتم استالم رزمة القبول من مبنى المؤتمرات بعد دفع رسوم طلب االلتحاق في المكان نفسه وقدرها )20( دينارًا أردنيًا.	 

يبدأ التسجيل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر خالل أيام األسبوع باستثناء يوم الجمعة.	 

يجب إحضار استمارة رقم جلوس الثانوية العامة أو صورة عن شهادة الثانوية العامة إلتمام إجراءات تقديم طلب االلتحاق.	 

يمكن لطلبة محافظتي رفح وخانيونس إتمام اإلجراءات في فرع الجامعة في خانيونس.	 

لمزيد من المعلومات: تليفون:2644400 ، داخلي:  1200 طالب، 1207 طالبات
Email: regist@iugaza.edu.ps ،Web: www.iugaza.edu.ps

Facebook: admissionIUG
مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق

عمادة القبول والتسجيل
الجامعة اإلسالمية بغزة

غزة/ االستقالل:
اندلع حريق قرب مس���توطنة "اسديروت" شمال شرق قطاع غزة صباح 
أمس، بفعل بالون حارق أطلق من القطاع، وذلك بعد يومين من اندالع 

حريق كبير بنفس المنطقة.
وذكرت القناة 14 العبرية أن حريقًا اندلع في منطقة خزان "ش���يكماه" 

شمال غرب مستوطنة "سديروت" بفعل بالون حارق.
وأفادت القناة بأن عددًا من فرق اإلطفاء اإلسرائيلية عملت على إخماد 
الحريق، مش���يرًة إلى أن الحريق جاء بعد حريق اندلع في المنطقة قبل 

يومين والتهم مئات الدونمات.
وتصاع���دت حرائق الطائرات والبالون���ات الحارقة في "غالف غزة" بعد 
إعالن جيش االحتالل عن تطويره منظاًرا خاًصا لتشخيصها وإسقاطها 

عبر الرصاص.
وذكر موقع "واال" العبري أن المنظار يس���مى "Smart Shooter" وهو 
عبارة عن تلس���كوب ُيرّكب على بن���ادق من ط���راز "M-16" أو "تافور" 
ويحتوي على مجسات حساسة تمكنه من اكتشاف الطائرات الورقية 
البعيدة في السماء، وبعدها يطلق الجنود عيارات نارية باتجاه الهدف 

إلسقاطه.
ويبلغ ثمن كل تلسكوب من هذا النوع 10 آالف شيقل، بينما يبلغ ثمن 

كل رصاصة تطلق 1.90 شيقل فقط.
وق���ال جيش االحتالل إنه جّرب هذه الطريقة على حدود القطاع، زاعًما 
أنها "أثبتت نجاحها، وجرى إس���قاط الكثير م���ن الطائرات والبالونات 
بالرصاص"، لكن الحرائ���ق التي اندلعت خالل األيام الماضية أظهرت 

فشل تلك المنظومة.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر 
االحتالل، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 
في أس���فل الطائرة أو البالون، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها إلى أراٍض 

زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية في "غالف غزة".
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق عشرات آالف الدونمات 
المزروعة للمستوطنين في المستوطنات بواسطة الطائرات والبالونات، 
رًدا عل���ى "مج���ازر" ق���وات االحتالل بح���ق متظاهري مس���يرة العودة 

السلميين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين 
عامة والفلس���طينيين خاص���ة؛ نفذ وزراء 
صهاينة وأعضاء كنيس���ت صباح امس 
االحد اقتحامات للمسجد األقصى المبارك 

تحت حماية شرطة االحتالل.
واقتحم ما يس���مى بوزي���ر الزراعة "أوري 
أرئيل"، ووزيرة الثقافة بحكومة االحتالل 
"ميري ريغيف" ي���وم أمس األحد، باحات 
المس���جد األقص���ى المبارك عل���ى رأس 
مجموعة من المس���توطنين، تحت حماية 

قوات االحتالل "اإلسرائيلي".
ونف���ذ الوزي���ران اإلس���رائيليان برفق���ة 
المس���توطنين، جوالت اس���تفزازية في 
المس���جد األقصى بلباس���هم التلمودي 
التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات 
االحتالل الخاصة. وكان بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء  ف���ي حكومة االحتالل، قد 
س���مح مؤخرًا ألعضاء الكنيست، بالدخول 
إلى باحات المس���جد األقص���ى، بعد أكثر 
م���ن عامين على المنع، ال���ذي أصدره في 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي 

كان سارًيا على النواب العرب أيضًا.
وبحس���ب مص���ادر االحت���الل، فقد بعث 

نتنياهو بتوجيهات إلى يولي إدلشتاين 
رئيس الكنيست، أعلن من خاللها السماح 
ألعضاء الكنيست ووزراء الحكومة بالدخول 
إلى باحات األقص���ى مرة واحدة خالل كل 

ثالثة أش���هر. م���ن جهتها، اس���تنكرت 
دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى المبارك، اقتحام وزراء في حكومة 
االحتالل للمسجد المبارك، مؤكدة أن هذا 

االقتحام يأتي في س���ياق سماح رئيس 
حكوم���ة االحت���الل ألعضاء ال�كنيس���ت 
والوزارء، بتجديد اقتحام المسجد األقصى 

المبارك.

وزراء ونواب »إسرائيليون« يقتحمون المسجد األقصى

جانب من �قتحام �لوزيرين �ل�صهيونيني للم�صجد �لأق�صى �ملبارك  �أم�س      

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والُمغتربي���ن يوم أمس األحد، بأش���د العبارات مخطًطا 
اس���تيطانًيا تهويدًيا لتطوير مستوطنات ش���مال البحر الميت تحت الفتات 
سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة اس���تعمارية رصد االحتالل لها أكثر من 417 
مليون ش���يقل. واعتبرت الخارجية في بيان وصلت االس���تقالل نسخة منه، أن 
المخطط االس���تعماري التوس���عي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة 
البحر الميت واألغوار، انتهاًكا صارخًا للشرعية الدولية وقراراتها وخرقًا جسيًما 
للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادًا لالنقالب اإلسرائيلي الممنهج على 

االتفاقيات الموقعة.
وشددت على أن الدعم األمريكي غير المحدود لالحتالل وسياساته ومخططاته 
االستيطانية، ُيشجع سلطات االحتالل على اإلسراع والتمادي في تنفيذ برامجها 

الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعي���ات المخطط، داعية الدول والمجتمع الدولي 
لسرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير تطورات 

وتفاصيل الملف مع الجهات الدولية المختصة.
وبينت أن ذلك يعكس سياس���ات وبرامج الحكومة اإلس���رائيلية االستعمارية 
التوس���عية غير المس���بوقة اللتهام وابتالع المزيد من أرض دولة فلس���طين 

المحتلة عامًة، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة األغوار والبحر الميت خاصة.

»الخارجية« تحذر من مخطط 
استيطاني يستهدف 

شواطئ البحر الميت

حريق قرب »سديروت« 
بفعل بالون حارق

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، مواطًنا فلسطينًيا ونهبت عشرات 

آالف الشواقل خالل اقتحامها لمحافظات الضفة الغربية المحتّلة.
وزعم جي���ش االحتالل أن المواطن المعتقل "مش���تبه بضلوعه" في أنش���طة 

للمقاومة الشعبية.
كما نهبت قوات االحتالل سيارات وعشرات آالف الشواقل خالل اقتحامها لقرية 
حزما ش���مال شرقي مدينة القدس المحتّلة، وقرية سلواد شمال شرقي رام الله 

المحتلة.

االحتالل يعتقل مواطنًا 

وينهب آالف الشواقل بالضفة
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كلية االقتصاد والعلوم 
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المحاسبة
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إدارة األعمال

إدارة األعمال باللغة االنجليزية

العلوم المالية والمصرفية
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االقتصاد فرعي اإلحصاء التطبيقي

كلية التمريض
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 كلية تكنولوجيا 
المعلومات

علم الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات

تطوير البرمجيات

تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب

الحوسبة المتنقلة وتطبيقات األجهزة الذكية

 كلية العلوم

الرياضيات

الرياضيات فرعي إحصاء

الرياضيات فرعي كمبيوتر

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

التكنولوجيا الحيوية

األحياء، الفيزياء

علوم األرض والبيئة

اإلنتاج النباتي

علوم البحار

 كلية الهندسة

الهندسة البيئية

هندسة الحاسوب

الهندسة المدنية

الهندسة الصناعية

الهندسة المعمارية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

كلية العلوم الصحية

العالج الطبيعي

البصريات

العلوم الطبية المخبرية

الطب البشريكلية الطب

الجامعة اإلسالمية بغزة

عمادة القبول والتسجيل

إعالن فتح باب القبول للطلبة الجدد للعام الدراسي 2019-2018 م
تعلن عمادة القبول والتسجيل في الجامعة اإلسالمية بغزة عن فتح باب القبول للطلبة الجدد في برامج البكالوريوس للعام الدراسي 2018- 

2019 م، وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2018/07/04م، في التخصصات التالية:

مالحظات:
يتم استالم رزمة القبول من مبنى المؤتمرات بعد دفع رسوم طلب االلتحاق في المكان نفسه وقدرها )20( دينارًا أردنيًا.	 

يبدأ التسجيل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر خالل أيام األسبوع باستثناء يوم الجمعة.	 

يجب إحضار استمارة رقم جلوس الثانوية العامة أو صورة عن شهادة الثانوية العامة إلتمام إجراءات تقديم طلب االلتحاق.	 

يمكن لطلبة محافظتي رفح وخانيونس إتمام اإلجراءات في فرع الجامعة في خانيونس.	 

لمزيد من المعلومات: تليفون:2644400 ، داخلي:  1200 طالب، 1207 طالبات
Email: regist@iugaza.edu.ps ،Web: www.iugaza.edu.ps

Facebook: admissionIUG
مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق

عمادة القبول والتسجيل
الجامعة اإلسالمية بغزة

غزة/ االستقالل:
اندلع حريق قرب مس���توطنة "اسديروت" شمال شرق قطاع غزة صباح 
أمس، بفعل بالون حارق أطلق من القطاع، وذلك بعد يومين من اندالع 

حريق كبير بنفس المنطقة.
وذكرت القناة 14 العبرية أن حريقًا اندلع في منطقة خزان "ش���يكماه" 

شمال غرب مستوطنة "سديروت" بفعل بالون حارق.
وأفادت القناة بأن عددًا من فرق اإلطفاء اإلسرائيلية عملت على إخماد 
الحريق، مش���يرًة إلى أن الحريق جاء بعد حريق اندلع في المنطقة قبل 

يومين والتهم مئات الدونمات.
وتصاع���دت حرائق الطائرات والبالون���ات الحارقة في "غالف غزة" بعد 
إعالن جيش االحتالل عن تطويره منظاًرا خاًصا لتشخيصها وإسقاطها 

عبر الرصاص.
وذكر موقع "واال" العبري أن المنظار يس���مى "Smart Shooter" وهو 
عبارة عن تلس���كوب ُيرّكب على بن���ادق من ط���راز "M-16" أو "تافور" 
ويحتوي على مجسات حساسة تمكنه من اكتشاف الطائرات الورقية 
البعيدة في السماء، وبعدها يطلق الجنود عيارات نارية باتجاه الهدف 

إلسقاطه.
ويبلغ ثمن كل تلسكوب من هذا النوع 10 آالف شيقل، بينما يبلغ ثمن 

كل رصاصة تطلق 1.90 شيقل فقط.
وق���ال جيش االحتالل إنه جّرب هذه الطريقة على حدود القطاع، زاعًما 
أنها "أثبتت نجاحها، وجرى إس���قاط الكثير م���ن الطائرات والبالونات 
بالرصاص"، لكن الحرائ���ق التي اندلعت خالل األيام الماضية أظهرت 

فشل تلك المنظومة.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر 
االحتالل، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 
في أس���فل الطائرة أو البالون، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها إلى أراٍض 

زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية في "غالف غزة".
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق عشرات آالف الدونمات 
المزروعة للمستوطنين في المستوطنات بواسطة الطائرات والبالونات، 
رًدا عل���ى "مج���ازر" ق���وات االحتالل بح���ق متظاهري مس���يرة العودة 

السلميين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين 
عامة والفلس���طينيين خاص���ة؛ نفذ وزراء 
صهاينة وأعضاء كنيس���ت صباح امس 
االحد اقتحامات للمسجد األقصى المبارك 

تحت حماية شرطة االحتالل.
واقتحم ما يس���مى بوزي���ر الزراعة "أوري 
أرئيل"، ووزيرة الثقافة بحكومة االحتالل 
"ميري ريغيف" ي���وم أمس األحد، باحات 
المس���جد األقص���ى المبارك عل���ى رأس 
مجموعة من المس���توطنين، تحت حماية 

قوات االحتالل "اإلسرائيلي".
ونف���ذ الوزي���ران اإلس���رائيليان برفق���ة 
المس���توطنين، جوالت اس���تفزازية في 
المس���جد األقصى بلباس���هم التلمودي 
التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات 
االحتالل الخاصة. وكان بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء  ف���ي حكومة االحتالل، قد 
س���مح مؤخرًا ألعضاء الكنيست، بالدخول 
إلى باحات المس���جد األقص���ى، بعد أكثر 
م���ن عامين على المنع، ال���ذي أصدره في 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي 

كان سارًيا على النواب العرب أيضًا.
وبحس���ب مص���ادر االحت���الل، فقد بعث 

نتنياهو بتوجيهات إلى يولي إدلشتاين 
رئيس الكنيست، أعلن من خاللها السماح 
ألعضاء الكنيست ووزراء الحكومة بالدخول 
إلى باحات األقص���ى مرة واحدة خالل كل 

ثالثة أش���هر. م���ن جهتها، اس���تنكرت 
دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى المبارك، اقتحام وزراء في حكومة 
االحتالل للمسجد المبارك، مؤكدة أن هذا 

االقتحام يأتي في س���ياق سماح رئيس 
حكوم���ة االحت���الل ألعضاء ال�كنيس���ت 
والوزارء، بتجديد اقتحام المسجد األقصى 

المبارك.

وزراء ونواب »إسرائيليون« يقتحمون المسجد األقصى

جانب من �قتحام �لوزيرين �ل�صهيونيني للم�صجد �لأق�صى �ملبارك  �أم�س      

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والُمغتربي���ن يوم أمس األحد، بأش���د العبارات مخطًطا 
اس���تيطانًيا تهويدًيا لتطوير مستوطنات ش���مال البحر الميت تحت الفتات 
سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة اس���تعمارية رصد االحتالل لها أكثر من 417 
مليون ش���يقل. واعتبرت الخارجية في بيان وصلت االس���تقالل نسخة منه، أن 
المخطط االس���تعماري التوس���عي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة 
البحر الميت واألغوار، انتهاًكا صارخًا للشرعية الدولية وقراراتها وخرقًا جسيًما 
للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادًا لالنقالب اإلسرائيلي الممنهج على 

االتفاقيات الموقعة.
وشددت على أن الدعم األمريكي غير المحدود لالحتالل وسياساته ومخططاته 
االستيطانية، ُيشجع سلطات االحتالل على اإلسراع والتمادي في تنفيذ برامجها 

الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعي���ات المخطط، داعية الدول والمجتمع الدولي 
لسرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير تطورات 

وتفاصيل الملف مع الجهات الدولية المختصة.
وبينت أن ذلك يعكس سياس���ات وبرامج الحكومة اإلس���رائيلية االستعمارية 
التوس���عية غير المس���بوقة اللتهام وابتالع المزيد من أرض دولة فلس���طين 

المحتلة عامًة، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة األغوار والبحر الميت خاصة.

»الخارجية« تحذر من مخطط 
استيطاني يستهدف 

شواطئ البحر الميت

حريق قرب »سديروت« 
بفعل بالون حارق

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، مواطًنا فلسطينًيا ونهبت عشرات 

آالف الشواقل خالل اقتحامها لمحافظات الضفة الغربية المحتّلة.
وزعم جي���ش االحتالل أن المواطن المعتقل "مش���تبه بضلوعه" في أنش���طة 

للمقاومة الشعبية.
كما نهبت قوات االحتالل سيارات وعشرات آالف الشواقل خالل اقتحامها لقرية 
حزما ش���مال شرقي مدينة القدس المحتّلة، وقرية سلواد شمال شرقي رام الله 

المحتلة.

االحتالل يعتقل مواطنًا 

وينهب آالف الشواقل بالضفة
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أعلن أنا المواطن/ محمد علي عبد الرحمن صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407044841( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود يوسف حسين القبط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400255444( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سناء خالد إبراهيم البطران 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802605600( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

الموضوع / مذكرة حضور
إل���ى المدعى عليه / فيصل محمد س���ليمان الناطور  من خانيونس 
وس���كان األردن حاليًا ومجهول محل اإلقامة  يقتضي حضورك إلى 
محكمة بني س���هيال الش���رعية  يوم الخميس الموافق 2018/8/9م 
الساعة التاسعة صباحًا  وذلك في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل 
زوجتك نظمية حمدان حمودة ع���واد وموضوعها تفريق للضرر من 
الهجر والتعلي���ق والتي أساس���ها 2018/174م وإن لم تحضر في 
الوقت المعين  يجِر بحقك المقتضى الش���رعي  لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2018/7/5م

قا�سي بني �سهيال  ال�سرعي

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة عبرية، يوم أمس األحد، النقاب 
عن مداوالت دولية تجري لتسوية األوضاع في 
قطاع غزة تسبق طرح اإلدارة األمريكية "صفقة 

القرن" لحل القضية الفلسطينية.
ونقل���ت الصحيفة ع���ن مصدر أردن���ي رفيع 
المس���توى قوله: إن خطة التسوية اإلقليمية 
س���ترى النور بعد تس���وية األوضاع الحياتية 
في قطاع غزة، وأنه ال يمكن اس���تمرار الحصار 

واإلغالق على القطاع أكثر.
وأش���ار المصدر األردني إل���ى أن القطاع على 
حاف���ة االنهي���ار، "وس���تدفع ال���دول العربية 
والرئي���س محم���ود عباس وإس���رائيل الثمن 
حال رفضهم ألي تس���وية سياسية بوساطة 

الواليات المتحدة".
وقال: إن رفض الرئيس عباس لقاء المسؤولين 

األمريكيين "سيحشره في الزاوية، ويخرجه من 
أي تسوية مستقبلية بخصوص قطاع غزة".

كما نقلت الصحيف���ة عن مصدر مصري رفيع 
المستوى قوله: إن الخطة األمريكية "عبارة عن 
خطة م���ن خارج الصندوق"، قائ���ال: إن "اإلدارة 

األمريكية أثبتت امتالكها لحلول خالقة".
ولف���ت إل���ى أن "المبعوث األمريك���ي لعملية 
الس���الم عرض مؤخًرا خ���الل زيارته للمنطقة 

الخطوط العريضة للخطة".
وكش���ف عن أن "الخطة تش���مل في البداية 
تس���وية األوضاع بغ���زة، وباألخص تخفيف 
الحص���ار، باإلضاف���ة إل���ى القيام بعش���رات 
المشاريع االقتصادية التي يتم التخطيط لها 

حالًيا وتنتظر الضوء األخضر"، كما قال.
أما فلس���طينًيا؛ نقلت الصحيف���ة عن مصدر 
فلس���طيني مطلع في رام الله قوله: إن هناك 

مخ���اوف ت���راود القي���ادة الفلس���طينية من 
الخطوات األمريكي���ة، مضيفًا أنه "من الواضح 
أن الخطة لن تش���مل نزع سالح حماس وبقية 

الفصائل بالقطاع".
وأكد المصدر الفلسطيني أن الخطة المتعلقة 
بالقطاع تدعمها دول عربي���ة كاألردن ومصر 

والسعودية واإلمارات وغيرها.
وأضاف "إذا لم يفكر عباس جيدًا في خطواته 
فس���يجد نفس���ه غير ذي صلة كما كان ياسر 

عرفات في نهاية حياته".
وتاب���ع "ثب���ت أن ترمب )الرئي���س األمريكي( 
يعم���ل بط���رق دبلوماس���ية غي���ر معت���ادة، 
الش���مالية  العربية وإي���ران وكوريا  وال���دول 
فهموا الرس���الة، واألوروبيون سّلموا باألسلوب 
الدبلوماسي الجديد، وأبو مازن بقي وحيدًا في 

رفضه، والشعب الفلسطيني سيدفع الثمن".

غزة/ سماح المبحوح:
لألس����رى  واع����د  جمعي����ة  نّظم����ت 
والمحررين يوم أمس األحد، وقفة في 
مدين����ة غزة دعمًا لألس����رى اإلداريين 
ورفًضا  الطع����ام،  ع����ن  والمضربي����ن 
الت����ي  اإلداري  االعتق����ال  لسياس����ة 

ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي.
واحتش����د ممثلون عن القوى الوطنية 
معني����ة  ومؤسس����ات  واإلس����المية 
باألسرى، وأسرى محررون أمام برج شوا 
رافعين  وحصري وس����ط مدينة غزة، 
الفت����ات داعم����ة لألس����رى اإلداريين 

والمضربين عن الطعام.
وب����دأ الجمعة الماض����ي مجموعة من 
المفتوح  إضرابهم  اإلداريين  األسرى 
ع����ن الطعام؛ احتجاًجا على سياس����ة 
االعتق����ال اإلداري الت����ي ينتهجه����ا 

االحتالل بحقهم.
وقال����ت وال����دة األس����ير عم����ر وادي، 
والمحك����وم بالس����جن 18 عامًا قضى 
منه����ا 5 أعوام، في كلم����ة ممثلة عن 
أهالي األس����رى: »إن أوضاع األس����رى 
اإلداريي����ن في س����جون االحتالل تمرُّ 
بمرحلة حاس����مة مع دخولهم إضرابًا 

مفتوحًا عن الطعام«.
وأوضح����ت وادي، أن لج����وء األس����رى 
للتصعيد هو رد فع����ل طبيعي على 
المماطل����ة ولالس����تهتار المتبعة من 
االحتالل بحقهم، داعية لتحرٍك فوري 
إلغالق ملف االعتق����ال اإلداري ووقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم وحق 

عائالتهم.

واإلس����المية  العربية  األم����ة  وطالبت 
ب�«الصح����وة م����ن غفوته����ا والوقوف 
بجانب أسرانا«، مش����ددًة على ضرورة 
أن »تك����ون قضية أبنائنا على س����لم 
األولويات في كافة المحافل الدولية«.

ب����دوره وص����ف مدير جمعي����ة واعد 
لألس����رى والمحررين عبد الله قنديل، 
إضراب األسرى اإلداريين المفتوح عن 
الطعام ب� »الخطوة الشجاعة في سبيل 

عدم اإلذعان لسياسة االحتالل«.
وبّين قنديل خالل الوقفة، أن إضراب 
األسرى اإلداريين جاء امتدادًا إلضراب 

األسير حسن شوكة الذي يخوض منذ 
36 يومًا اضراب����ًا مفتوحًا عن الطعام 

رفضًا لالعتقال اإلداري بحقه.
وقال: »نق����ف اليوم ونحن نتابع ملف 
األس����رى اإلداريين الذين ب����دأوا في 
سلس����لة خط����وات تصعيدي����ة قبل 
يومين بدخول مجموعة من األس����رى 
اإلداريي����ن إضراًبا مفتوًحا عن الطعام 

رفًضا لالعتقال اإلداري بحقهم«.
وأش����ار إلى أن هذه الخطوة س����تمثل 
مقدمة لخطوات أخرى شاملة ، ضمن 
برنام����ج عم����ل نضال����ي وتصعيدي 

س����تقوم به الحركة األسيرة في كافة 
الس����جون وعل����ى كل المس����تويات ؛ 
للمطالبة بحقوق أخرى وعلى رأس����ها 
الدف����اع عن حي����اة األس����رى المرضى 

واألسيرات.
وبين أن االعتقال اإلداري الذي شرعته 
» إسرائيل » ، بمثابة اعتقال تعسفي 
غي����ر قانون����ي يتناقض مع أبس����ط 
المعايي����ر الدولية لحقوق اإلنس����ان،  
وهو إجراء يتنافى بش����كل واضح مع 
القيود الصارمة التي وضعها القانون 

الدولي بخصوصه.

وقفة تضامنية بغزة دعمًا لألسرى
 اإلداريين والمضربين عن الطعام

جانب من الوقفة الت�سامنية مع الأ�سرى بغزة اأم�س      ) ت�سوير/ حممود عجور (

االستقالل/ وكاالت:
تبن���ى مجلس االش���تراكية الدولي���ة )Socialist International( مقاطعة 

. )BDS( إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات
ودعت المنظمة، إلى فرض عقوبات على إس���رائيل من خالل "الحظر الكامل 
على جميع أش���كال التجارة العسكرية والتعاون العس���كري مع إسرائيل"، 
حتى إنهاء االحتالل العسكري والفصل العنصري )األبارتهايد( ضد الشعب 

الفلسطيني.
وتضّم االشتراكية الدولية أكثر من 140 حزبًا سياسيًا عالميًا، بما في ذلك 35 
حزبًا حاكمًا على مستوى العالم، ويعّد مجلس المنظمة "الهيئة العليا لصنع 
القرار في االشتراكية الدولية، ويشمل جميع األطراف والمنظمات األعضاء".

وأكدت المنظمة في قرارها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
ودع���ت الحكوم���ات والمنظمات المدني���ة إلى "تفعيل المقاطعة وس���حب 
االس���تثمارات وفرض العقوبات ضد االحتالل اإلسرائيلي"، كما دعت لفرض 
"الحظر الشامل على جميع أشكال التجارة العسكرية والتعاون العسكري مع 
إسرائيل، طالما تواصل سياسات االحتالل والفصل العنصري )األبارتهايد( 

ضد الشعب الفلسطيني".
وأدانت االش���تراكية الدولية تمرير إسرائيل "قوانين عنصرية، بما في ذلك 
قانون المواطن���ة"، تعبيرًا ع���ن تضامنها مع فلس���طينيي الداخل، "الذين 
يستمرون في العيش في ظل نظام قائم على سياسة التفرقة العنصرية". 

من جهتها، صّرحت اللجنة الوطنية الفلس���طينية للمقاطعة، على لس���ان 
منسقها العام، محمود نواجعة: "نظرًا لحجمها الهائل وامتدادها العالمي، 
فإن دعوة االش���تراكية الدولية لف���رض عقوبات على إس���رائيل هي إنجاز 
تاريخي لحركة المقاطعة )BDS(، وتذكرنا بدعوات فرض العقوبات ضد نظام 
األبارتهايد في جنوب أفريقيا، والتي نمت وتعاظمت وتمكنت في النهاية 

من عزل هذا النظام".
وأضاف أن ق���رار االش���تراكية الدولية هو أهم دعوة لف���رض عقوبات على 
إس���رائيل حتى اآلن منذ إطالق حركة المقاطع���ة )BDS( لندائها في العام 
2005. ويتوقع نش���طاء الحركة أنه سيعزز نمو الحركة، ال سيما فيما يخص 
فرض الحظر العس���كري على إسرائيل بعد اس���تمرارها في ارتكاب المجازر 
والتطهي���ر العرقي ضد الفلس���طينيين، لم تكن آخرها المج���زرة التي راح 
ضحيتها أكثر من 60 فلسطينيًا في غزة في أيار/مايو الماضي، أّي قبل عدة 

أسابيع فحسب.

االشتراكية تتبنى 
المقاطعة وتدعو لحظر 
عسكري على »إسرائيل«

صحيفة عبرية تكشف المداوالت بشأن »مصير غزة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
نفذت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، عددًا من اإلجراءات العنصرية 
بحق س���وق "الباشورة" أحد أقدم األسواق في القدس المحتلة ، تمهيدًا 

إلفراغه من الوجود الفلسطيني.
ويتعرض سوق الباشورة، لحرب اقتصادية تهويدية تقودها إسرائيل 
إلجبار التجار وأصحاب المحال التجارية على إغالقه تمهيدا الس���تبدال 
ملكية مح���الت تجارية به ألثرياء يهود في المدينة؛ نظرًا لما يتمتع به 

من إرث تاريخي يمتد ألكثر من ألفي عام.
وتش���مل المخططات التهويدية، فرض الضرائب والرس���وم الجمركية 
بصورة مضاعفة كل عدة أش���هر على تجار السوق، حيث وصلت مؤخرًا، 
قيمة المدفوعات الس���نوية الت���ي يدفعها التجار تحت بند الرس���وم 

والضرائب إلى أكثر من 900 ألف شيكل )25 ألف دوالر(.
وألزمت السلطات اإلسرائيلية المحال التجارية بإغالق أبوابها من الساعة 
6 مساء وحتى صباح اليوم التالي طيلة أيام األسبوع، وحديثًا تم اتخاذ 
قرار بإغالق الس���وق يوم الس���بت الذي يعّد بمثاب���ة العطلة في الدين 

اليهودي.
ويقع الس���وق في منطقة س���ياحية بجوار المس���جد األقصى وكنيسة 
القيامة، وبذلك فإن االعتماد الكلي لحركة البيع والشراء في السوق تعتمد 
على الس���ياح والوافدين من الخارج، إال أن شركات السياحة اإلسرائيلية 
توجه اإلساءة للتجار العرب في السوق، واصفة إياهم باإلرهابيين، وهو 

ما يجبر السياح على مغادرة المكان؛ خوفًا على حياتهم".
وس���محت بلدية الق���دس التابع���ة لالحتالل للعش���رات م���ن التجار 
اإلس���رائيليين بافتتاح محال تجارية بالقرب من سوق الباشورة بإعفاء 
ضريبي لفترة تتراوح من 3-5 سنوات، وهو ما يعطي التجار اإلسرائيليين 
فرصة للمنافس���ة من خالل بيع المنتج بسعر منخفض مقارنة بما يتم 

بيعه في سوق الباشورة.
وأدت اإلجراءات اإلس���رائيلية، إلى عزوف عدد من التجار في السوق عن 
االس���تمرار في مزاول���ة عملهم، ودفعت بعضهم إل���ى اتخاذ قرار ببيع 
محالهم التجارية للتاجر اإلس���رائيلي الذي يبدي اس���تعداده لش���راء 
المحل؛ ألن بلدية القدس س���تمنحه إعفاء من أي رسوم أو ضرائب لمدة 

5 سنوات.
ويبلغ عدد المحال التي أغلقت في الس���وق 14 محال تجاريًا، تم بيع عدد 

من هذه المحال لتجار إسرائيليين وجزء آخر ما زال مغلقًا.

مخطط »إسرائيلي« إلغالق 
أقدم أسواق القدس
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وحصدت الطالبة لمى عبد الله محمد أبو مسامح من مدرسة 
ش���هداء رفح بمحافظة رفح على الترتيب األول على قطاع 
غزة والثاني على مس���توى الوطن للف���رع العلمي بمعدل 

. %99.6

فرحة التفوق
وتقول الطالبة لمى :" شعور التفوق وتحقيق الهدف الذي 
بذلت في س���بيله جهدًا كبيرًا فرحة ال يمكن أن تترجمها 
الكلمات أو تس���تجمعها حروف أي لغة على البس���يطة ، 

فرحتي تتضاعف ألنني أسعدت كل من ساندني".
وتوضح أبو مس���امح ل�"االس���تقالل" بنبرة صوت خالطها 

نشوة االنتصار والتفوق أن األجواء العائلية كانت 
كلمة السر الحقيقية لتحقيق تفوقها ، مضيفة :" 
وفرت لي عائلي جوًا مثاليًا ولم تشعرني بأي توتر 

وهو ما أزال أي مخاوف قد تساورني".
وتابعت :" والدي كان أكثر الداعمين لي على مدار 
مس���يرتي التعليمية وصاح���ب الفضل العظيم 
، وهو م���ا غرس بذور الثقة بذات���ي وقدرتي على 
تحقيق أهدافي مهم���ا كبرت، وكان لوالدتي دور 
مفصلي وداعم قوي به���ذا النجاح وكذلك لكافة 
أفراد العائلة الذين ل���م يبخلوا في توفير أفضل 
مناخ دراسي متاح ". وتطمح أبو مسامح إلى دراسة 
الطب البش���ري خالل رحلتها الجامعية؛ لتسعف 
أبناء وطنه���ا وتداوي جراحهم النازفة على طريق 
التحرير ، متوجة بالش���كر الى كل من س���اندها 
ودعمها خالل رحلتها الدراس���ية وفي طليعتهم 

عائلتها وكذلك أسرة مدرسة شهداء رفح ".

م�سرية تفوق 
ومن بين حش���ود المتجتمعين لتهنئته بتفوق 

نجلته لمى يقف المدرس عبد الله أبو مسامح ليرد 
على التهاني العطرة ووابل االتصاالت المتالحقة 
، ويق���ول الوالد :" كانت لم���ى متفوقة على مدار 
سنوات دراس���تها الماضية وهو ما أعطانا مؤشرًا 
لقدرتها على مواصلة التميز والتفوق في الثانوية 

العامة وهو ما تم بالفعل ".
ويوضح أبو مس���امح ل�"االستقالل" أنه وباقي أفراد 
األس���رة حرصوا على تذليل العقب���ات كافة التي 
فرضها واق���ع قطاع غ���زة وأزمات���ه وخاصة أزمة 
الكهرب���اء من خ���الل توفير إن���ارة بديلة ومروحة 
تعمل على البطارية كي ال يؤثر انقطاع الكهرباء 

على جدولها الدراسي " .
ويضي���ف :" حرصنا على توفي���ر ما تحتاجه لمى 
للدراس���ة ولم نخلق لها توترًا أو جوًا اس���تثنائيًا 
ينعك���س عليها بمردود س���لبي فكنا نش���عرها 
دائمًا أن الثانوية العامة مرحلة كالمراحل السابقة 
يس���توجب منها بذل مجهوده���ا دون توتر وأن 
تضع هدفه���ا نص���ب أعينها وتعم���ل جاهدة 

لتحقيقه ".

األولى على الفرع العلمي بغزة 

المتفوقة أبو مسامح: حققت
 هدفي ورفعت رأس عائلتي 

غزة / حممد مهدي:
ت�سارعت نب�سات القلوب وهرع كل من 

يف املنزل �سوب �سا�سة هاتف الوالد 
عبد اهلل اأبو م�سامح فور و�سول النباأ 

املنتظر بر�سالة ن�سية ق�سرية » مبارك 
النجاح واحل�سول على معدل 99.6% 

، لينتف�ض كل ما يف البيت فرحًا 
بح�سول ابنتهم الطالبة ملى على ذلك 

املعدل الذي لطاملا عملت واجتهدت 
لتحقيقه. وكانت وزارة الرتبية 

والتعليم قد اأعلنت نتائج الثانوية 
العامة » االجناز« يف حمافظات 

الوطن م�ساء اأم�ض االأحد ، حيث تقدم 
لالختبارات  )72604( م�سرتكًا يف 

كافة الفروع ، جنح منهم )48420( 
طالبًا بن�سبة بلغت )66.69 %(.

غزة/ االستقالل:
كش���ف د. ناصر إس���ماعيل فرحات، رئي���س الجامعة 
اإلسالمية بغزة، أن الجامعة قررت مضاعفة حزمة المنح 
الدراس���ية للطلبة الجدد للعام الدراسي 2018-2019م 
إلى )2500( منحة دراس���ية ما بين )25% إلى %100(، 
موضحًا أن القرار جاء نظرًا للظروف االقتصادية الصعبة 
التي تمر بقط���اع غزة من جانب، وعدم حرمان أي طالب 
من حقه في التعليم بسبب ظروفه االقتصادية الصعبة 

من جانب آخر.
وأوض���ح د. فرح���ات، أن الجامعة اإلس���المية خصصت 
)1500( منح���ة دراس���ية للفص���ل األول للطلبة الجدد 
بقيم���ة 25% مخصصة لطلبة الثانوي���ة المحتاجين، 
وبين أن���ه بإمكان الطالب تقديم طلب المنحة مع طلب 

االلتحاق مباشرة.
وبي���ن أن هناك )1000( منح���ة للطلبة المتفوقين في 
الثانوي���ة 25%-50%، وأضاف :"الطلب���ة المتفوقون 
الحاصلون على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة 
يحصلون على منحة دراس���ية تعادل 25% كحد أدنى 
مع إمكانية الجمع بي���ن منحة التفوق ومنحة االحتياج 

لتصل المنحة إلى 50% في الفصل األول وتستمر في 
الفصول التالية تزيد إلى 70% لمن يحصل على معدل 

امتياز في الدراسة".
وفي سياق المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة الجدد 
والقدامى التي تصل نسبتها من )35% إلى %100(، 
لفت د. فرحات إلى أن الجامعة تقدم منحًا ومساعدات 
مختلف���ة ألعداد كبيرة من طلبته���ا المصنفين ضمن 
20 نوعًا من الش���رائح المختلفة، وتشمل: منحة حفظة 
القرآن الكري���م 35%-70%، واالمتياز 35%، واالمتياز 
مع مرتبة الشرف 70%، ومنحة وزارة التربية والتعليم 
العالي )التف���وق( 100%، والمنحة الش���رعية %35-

.%70
وبين أن من بين المنح أيضًا منحة قسم التاريخ واآلثار 
35%، ومنحة قس���م الجغرافي���ا 35%، ومنحة امتياز 
الفيزياء 35%، ومنحة كلية العلوم "تخصص الفيزياء" 
طالب 70%، ومنحة الكيمياء 70%، والمنحة األزهرية 
70%، باإلضافة إلى منح���ة ذوي االحتياجات الخاصة 
35%-70%، ومنحة ذوي الشهداء 100%، ومنحة ذوي 

األسرى 100%، ومنحة تأهيل األسرى %100.

وأشار إلى أن منحة األخوين أو أكثر في الجامعة تتراوح 
ما بي���ن 15%-30%، ومنحة أبن���اء العاملين بالجامعة 
50%، والمنح���ة الرياضية 25%-35%، ومنحة الطلبة 
غير الناطقين باللغة العربية 70%، ومنحة فرع الجنوب 

.%30
وفيما يتعلق بإمكانية تقسيط الرسوم الدراسية، أكد 
د. فرحات أن الجامعة تتيح لمن يرغب من الطلبة الجدد 
التسجيل بقس���ط أول 50% من الرسوم والبقية خالل 
الفص���ل األول، وش���دد على أن الجامع���ة توفر المئات 
من المس���اعدات والمنح والكفاالت الدراس���ية للطلبة 
المحتاجين طيلة فترة الدراس���ة بالتعاون مع الهيئات 

والجمعيات الخيرية.
أما عن برامج التبادل األكاديم���ي، قال:" توفر الجامعة 
س���نويًا من خالل الشراكات والعالقات الدولية عشرات 
المنح ف���ي برامج التبادل األكاديمي التي تتيح للكثير 
من طلبة الجامعة فرصة الس���فر لقضاء فصل دراسي 
أو أكثر في جامعات دولية مرموقة الكتس���اب الخبرات 
ودراس���ة مق���ررات تحتس���ب للطال���ب ف���ي الجامعة 

اإلسالمية.

غزة/ االستقالل:
أعلن مدير العالقات العامة في وزارة التربية والتعليم بغزة معتصم الميناوي، 
أن موعد امتحان "االس���تكمال" لطالب الثانوية العامة )اإلنجاز( سيكون على 

مرحلتين، األولى في شهر آب/أغسطس، والثانية في كانون األول/ديسمبر.
وبين الميناوي خالل تصريحات إعالمية، أن الترجيحات أشارت إلى أن نسبة 
النج���اح للثانوية العامة هذا الع���ام مقاربة للنتائج التي صدرت بالموس���م 

الماضي 2017-2016.
وأوضح مدي���ر العالقات العامة ب�"التربية والتعليم"، أن الش���هادات الورقية 
لطالب الثانوية العامة، س���تكون بعد 3 أيام من إع���الن النتائج، معلال ذلك 

برغبة الوزارة ترك مجاٍل للطالب للتسجيل وتحسين المعدل.
وأعلنت الوزارة نتائج الثانوية العامة لطالب )اإلنجاز(، يوم أمس األحد،  بأرقام 
الجلوس فقط، ودون مؤتمر صحفي، واكتفت ببيان صحافي وزع على وسائل 

اإلعالم.

التعليم: »االستكمال« 
للثانوية العامة هذا العام 

ستكون على مرحلتين

الجامعة اإلسالمية تقدم )2500( منحة للطلبة الجدد 

غزة/ االستقالل:
لقي طالب ثانوية عامة مصرعه، ي���وم أمس، في غزة وأصيب طالبان آخران خالل 
ح���وادث إطالق نار، وذلك ابتهاًجا بنتائج الثانوي���ة العامة التي أعلنت في ذات 
اليوم. وقال مدير قسم االستقبال والطوارئ بمستشفى الشفاء، أيمن السحباني 
إن الطالب رامز داود )18 عامًا( من حي الش���جاعية ش���رق المدينة، توفي متأثرا 
ًبإصابته لدى انفالت عيار ناري بالرأس. كما أعلن الناطق باس���م الصحة أش���رف 
القدرة عن إصابة فتاتين بجراح متوسطة إحداها في غزة واألخرى في النصيرات 
خ���الل االحتفال بنتائج الثانوية العامة. وحذرت الش���رطة في غزة الموطنين من 

إطالق الرصاص لحظة إعالن نتائج الثانوية العامة حرصًا على سالمتهم.
وش���دد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الش���رطة بغزة، على أن أجهزة 
الش���رطة ستتخذ إجراءات حازمًة ضد مطلقي النار تنفيذًا لقرار النائب العام في 
غزة. وأطلق األهالي النار بكثافة في الهواء عقب إعالن نتائج الثانوية العامة في 

قطاع غزة ما أدى لوفاة طالب وإصابة أخرى بجراح مختلفة.

غزة/ االستقالل:
 طال���ب مدي���ر مركز األس���رى للدراس���ات د. رأفت حمدونة ي���وم أمس األحد، 
المؤسسات الحقوقية واإلنس���انية ومجلس حقوق اإلنسان والصليب األحمر 
الدولي بالضغط على س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي إلعادة تقديم الثانوية 
العامة في موعدها والسماح لطواقم االشراف من وزارة التربية والتعليم لدخول 

السجون كسابق عهدهم قبل منع الثانوية في السجون في العام 2008.
وقال د. حمدونة " إن 900 طالب أس���ير ثانوية عامة تم تس���جيلهم في العام 
2018 ضمن نظام دراسي متفق عليه بين وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون 
األسرى والمحررين، سيحرمون من فرحة نظرائهم من طلبة الثانوية العامة في 
موعدها ككل عام خارج السجون، وذلك  بسبب منع إدارة السجون إدخال طواقم 

من وزارة التعليم ألداء مهمتهم كالسابق".
وبين د. حمدونة أن سلطات االحتالل تتجاوز االتفاقيات الدولية في تعاملها 
مع األسرى في قضايا التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم في السجون حق يكفله 
القان���ون، وحق تعمد بالنض���االت لتضحيات الحركة الوطنية الفلس���طينية 

األسيرة.

وفاة طالب وإصابات 
بإطالق نار ابتهاًجا بنتائج 

التوجيهي بغزة

900 أسير محروم من فرحة 
نتائج الثانوية العامة

غزة/ االستقالل:
أكد أنيس عرفات نائب مدير عام اإلدارة العامة للمدارس والمعاهد، يوم أمس، 
أن إدارته وضعت خطة متكاملة لفحص جميع المركبات التابعة لمدارس تعليم 
الس���ياقة في قطاع غزة، للتأكد من س���المتها وجهوزيته���ا لعقد االختبارات 

العملية للطلبة.
وأوضح عرفات في تصريح له، أنه تم عمل برنامج خاص لجميع المدارس والبالغ 
عددها 63 مدرسة في قطاع غزة، ليتم فحصها في جميع التراخيص كل حسب 

محافظته من قبل الفاحصين الفنيين للتأكد من سالمتها.
وم���ن جهته أوضح كبير الفاحصي���ن جواد كحيل بأن عملي���ة فحص مركبات 

التعليم، مستمرة وبشكل دوري لجميع مدارس تعليم السياقة.

للتأكد من جهوزيتها وسالمتها
غزة: اإلدارة العامة 

للمدارس تقوم بفحص 
مركبات تعليم السياقة
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وكان���ت قوات االحتالل اقتحم���ت األربعاء الماضي تجمع 
»الخان األحمر«، وبدأت بشق طرق ومداخل تمهيًدا لتنفيذ 
عملية اله���دم، إال أن العش���رات من األهالي والنش���طاء 

الفلسطينيين تصدوا لها بأجسادهم.
واعت���دت تلك الق���وات على األهالي والنش���طاء بالضرب 
المب���رح، ما أدى إلصابة 35 فلس���طينًيا، نقل أربعة منهم 
للعالج في المستشفيات، بحسب جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني .
واعتق���ل االحتالل نحو ١٤ متضامًن���ا بينهم 3 من هيئة 
مقاومة الجدار واالس���تيطان، فيما وزع ق���راًرا على أهالي 
التجمع، يقضي بتحويله إلى منطقة عسكرية حتى نهاية 

الشهر الحالي.
يذكر أن سكان الخان األحمر ينحدرون من صحراء النقب، 
وس���كنوا بادية القدس في الع���ام ١953 إثر تهجيرهم 
القس���ري من قبل السلطات اإلس���رائيلية، ويفتقر الخان 
للخدمات األساسية، مثل الكهرباء والماء وشبكات االتصال 
والطرقات، بفعل سياسات المنع التي تفرضها »إسرائيل« 

على المواطنين هناك بهدف إعادة تهجيرهم.

قرار لي�س نهائيًا
وقال سائد قاسم أحد محامي سكان التجمع، ل�«االستقالل«: 
»إن قرار التجميد ليس نهائيًا وال يعني وقف هدم الخان، 
إنما هو إجراء قضائي لجأ إليه أهل الخان في أروقة القضاء 
اإلس���رائيلي، في محاولة لوقفه، بأي وس���يلة متاحة بين 

أيديهم، في ظل حالة تعنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
التي داست بقدميها على كل النداءات والدعوات الدولية 

المطالبة بوقف قرار هدم الخان«.
وأوضح قاس����م أن االلتماس الذي قدمه األهالي عمل 
علي����ه طاقم قانوني يضم المحامين: س����ائد قاس����م 
وتوفيق جبارين ووئام ش����بيطة وغي����اث ناصر وعالء 

محاجنة.
وع���ن رأي���ه القانوني ح���ول االلتم���اس، ق���ال: »ال نتوقع 
التغيير على موقف قرار المحكمة الس���ابق بهدم الخان، 
ولكن نريد إظهار وجه االحتالل الحقيقي الذي يستخدم 
القض���اء لتمرير مش���اريعه العنصري���ة التطهيرية ضد 
الفلسطينيين. يجب على العالم أن يرى ذلك بكل تمعن«.

ووصف المحامي قاس���م الوضع داخل التجمع بأنه صعب 
للغاية، مطالًبا العالم بالتحرك العاجل لوقف ممارس���ات 

سلطات االحتالل بحق التجمع وسكانه، ومنع تهجيرهم.
وح���ول الوضع الميداني الراهن ف���ي الخان األحمر، أكد أن 
ش���رطة االحتالل فرضت حوله حصارًا عس���كريًا وأعلنته 
منطقة عس���كرية مغلقة، فيما ش���قت العديد من الطرق 

حوله تمهيًدا لهدمه.
وأكد مختار تجمع »الخ���ان األحمر« إبراهيم أبو داهوك، أن 
كافة سكان التجمع لن يغادروا منازلهم مطلقًا إال إذا عادوا 
إلى أراضيه���م المحتلة عام ٤8 »ودون ذل���ك لن يغادروا 

منازلهم إال على جثثهم«.
وقال المختار أبو داهوك لوكالة فلس���طين اليوم: »غادرنا 

أراضينا المحتلة عام ١9٤8 وسكنا في هذه األرض )الخان 
األحمر( منذ عامي ١95١ و١952، ومنذ خمسينيات القرن 
الماض���ي حتى الي���وم أقمنا منازلنا ومدارس���نا بعد تعب 
وجه���د كبيرين واليوم جاء المحتل���ون ليهدموا ما بنيناه 
فهذا لن يح���دث إال بعودتنا إلى أراضينا المحتلة عام ٤8 

أو على جثثنا«.
وأوضح أن المدرس���ة المتواجدة في الخان تخدم حوالي 6 
تجمعات وتقدم التعليم األساس���ي ألكثر من ١60 طالبًا 

وطالبة، لذلك لن نغادر هذه المنطقة.
وشدد المختار أبو داهوك أن كافة أبناء الخان قرروا واتفقوا 
على عدم المغادرة م���ن المنطقة إال على أراضينا المحتلة 
عام ٤8 دون ذلك فإنهم سيواصلون كفاحهم ونضالهم 
ضد المحتل اإلسرائيلي في البقاء على أراضي الخان والتي 

تعتبر أراضي فلسطينية محتلة.

اأهمية جغرافية
مدي���ر دائرة الخرائط ونظم المعلوم���ات الجغرافية ببيت 
الشرق في القدس المحتلة، خليل تفكجي، استبعد تمامًا 
أن تص���در محكمة االحتالل قرارًا بإلغ���اء هدم الخان نظرًا 
ألهميته من الناحية الجغرافية إذ يتوسط الخان تكتالت 

استيطانية ويفصل عنها.
وقال تفكجي ل�«االس���تقالل«: »إن الهدف من هدم الخان 
 Eهو تنفيذ المخطط االستيطاني الكبير المعروف باسم ١
لربط مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة كفار أدوميم 

بمدينة القدس المحتلة وتوس���يع ح���دود المدينة على 
حساب الفلسطينيين«.  

وأوضح أن دولة االحتالل تس���عى م���ن خالل جريمة هدم 
الخ���ان بتحقيق مخطط »القدس الكب���رى« الذي يتضمن 
إخالء التجمع���ات البدوية بين التكتالت االس���تيطانية 
وتس���هيل ضم تكتل مس���توطنات »معالي ادوميم« إلى 
القدس وهي المرحلة األولى من المش���روع االس���تيطاني 

.»E١
وبّي���ن تفكجي أن المرحلة الثانية من المش���روع تتضمن 
ضم مستوطنات الشمال مثل مستوطنة »جفعات زئيف« 
والتجمع االس���تيطاني »غ���وش عتصيون« إل���ى مدينة 
القدس، والمرحل���ة الثالثة ترمي إلخ���راج مناطق وبلدات 

فلسطينية من القدس مثل أبو ديس ومخيم شعفاط.
وأض���اف: »إن هذا كله يحمل ع���دة أهداف، أهمها فصل 
ش���مال الضف���ة الغربية ع���ن جنوبها، وتحقي���ق أغلبية 
ديمغرافية اس���تيطانية في القدس على المقدس���يين 

بحيث تصبح األغلبية في القدس يهودية«.
وتابع تفكجي: »فكرة المشروع تعود إلى العام ١99٤ في 
عهد اسحق  رابين وصودق عليه في عهد حكومة نتنياهو 
األولى عام ١997 من وزير جيش االحتالل آنذاك اس���حق 

موردخاي«. 
وش���دد على أن الخطر الحقيقي ال ي���زال قائمًا على الخان 
رغم قرار المحكم���ة تجميد قرار الهدم مؤقتًا لحين النظر 

في التماس األهالي.

قرار تجميد الهدم التفاف إسرائيلي

»الخان األحمر« .. معركة صمود لم تنته!

غزة/ حممود عمر:
رغم قرار الق�صاء ال�صهيوين بتجميد 

هدم قرية اخلان الأحمر �صرق 
القد�س، اإل اأن خطر خمطط الهدم 

ل يزال قائمًا بالنظر اإىل اأهمية 
الأهداف التي ت�صعى "اإ�صرائيل" 

لتحقيقها من خلفه، اإذ تعترب هذه 
القرية ال�صغرية عقدة يف من�صار 

ال�صتيطان الإ�صرائيلي الذي ي�صعى 
للتهام مدينة القد�س وحتويلها اإىل 

مدينة ذات اأغلبية يهودية، وف�صل 
�صمال ال�صفة الغربية عن جنوبها.

وجمدت حمكمة الحتالل العليا 
م�صاء اخلمي�س املا�صي، اأوامر الهدم 

ال�صادرة بحق املنازل واملن�صاآت يف 
قرية خان الأحمر حلني البت يف 

التما�س الأهايل، حتى موعد اأق�صاه 
11 متوز/ يوليو اجلاري.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/  دعاء جمال محمد صيام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803360999 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  جابر حرب محمد ابو مور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)9236573٤0( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ أماني جواد محمد صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)80١٤90962 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ جالء إسماعيل محمود خلف.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)9598263١٤( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عبد اللطيف ش���وقي عبد الرحمن 
صالح  فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)93١5559١6 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ رامي إبراهيم محمد مكاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٤033١٤578( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صوت���ت اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية للتش���ريع، يوم أمس األحد، على مش���روع قانون 
يجي���ز لليهود تمل���ك أراٍض في الضفة الغربية المحتلة. وبحس���ب صحيفة "هآرتس"، 
ينص مش���روع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيس���ت من "البيت اليهودي" بتسلئيل 
س���موتريتش، السماح لليهود بإسرائيل لش���راء أراٍض في الضفة الغربية عبر شركات 
إسرائيلية وتسجيلها على اسمهم في الطابو. وادعى سموتريتش، أن القصد من اقتراح 
مش���روع القانون هو القضاء على ما يعتبره "التمييز" ضد اليهود في شراء األراضي في 
الضفة الغربية المحتلة.  وكتب في تفس���يره لمشروع القانون: "هذا الواقع الذي يحدد 
القيود على حق المواطن بدولة إس���رائيل في الحصول على حقوق الملكية لألراضي في 

الضفة الغربية فقط ألنه مواطن إسرائيلي مرفوض وغير مقبول".

مشروع قانون يجيز 
لليهود تملك أراٍض 
في الضفة الغربية
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فاشية صهيونية تصل إلى حدودها القصوى! 
فقد اتخذ الكنيس���ت الصهيوني قرارًا بخصم 
األموال المقّدمة إلى عائالت الشهداء واألسرى 
والجرحى, من أموال الضرائب الفلسطينية التي 
يجمعها العدو الصهيوني. إنهم يريدون قتل 
عائ���الت كل هؤالء, الذين ضح���وا بحيواتهم, 
وسنوات أعمارهم وإعاقاتهم التي تسبب بها 
وما يزال, العدو الصهيوني السوبر فاشي والما 

بعد عنصري.
 العدو الذي يقترف إبادة جماعية بحق شعبنا 
يوميًا وبشكل ممنهج, العدو الذي يقتل البشر 
والش���جر والحجر! العدو ال���ذي يقتل األطفال, 
الطفل  ويحرقه���م مس���توطنوه أحياًء, كم���ا 
الش���هيد محمد أبو خضير, الذي كانت ذكرى 

حرقه الخامسة قبل أيام.
م���ن ناحية أخرى اندلعت وم���ا تزال مواجهات 
عنيف���ة, في منطق���ة الخ���ان األحمر, ش���رق 
القدس المحتل���ة, أثناء اقتحام قوات االحتالل 
الصهيوني بآلياتها العدوانية, المنطقة, لهدم 
من���ازل المواطنين من أبناء ش���عبنا, وطردهم 
بالقوة العس���كرية, مما أسفر عن وقوع العديد 

من اإلصابات واالعتقاالت بين صفوفهم. 
واعتدت قوات االحتالل على األهالي ونش���طاء 
المقاومة الش���عبية والمتضامني���ن األجانب, 
المعتصمي���ن ف���ي المنطقة, والذين ش���كلوا 
سلس���لة بش���رية بأجس���ادهم لمنع جرافات 
االحتالل م���ن هدم منازل الخ���ان األحمر, فيما 
اعتقلت ثالث���ة متضامنين أجان���ب, يحملون 
الجنس���يات األميركية والكندية والبريطانية. 
من بين المعتقلين اآلخرين من الفلسطينيين. 
باختصار, تس���تولي دولة الكيان الصهيوني 
على منطقة فلسطينية جديدة, بدواعي األمن 

اإلسرائيلي.
من جانبه, قال الناطق باسم االتحاد األوروبي: إن 
عمليات الهدم التي تنفذها سلطات االحتالل 
ف���ي المناط���ق البدوية “أب���و الن���وار, والخان 
األحم���ر”, إضافة إلى خطط بناء مس���توطنات 
جدي���دة في المنطقة ذاتها, تؤدي إلى “تزايد 
التهدي���دات, التي تواجه قابلية حل الدولتين 
للحياة, وتقّوض المس���اعي لتحقيق ما أسماه 
ب� “الس���الم الدائم”! وأوضح في بيان صحفي, 
طبيع���ة عمليات اله���دم ف���ي المنطقة “ج” 
ف���ي الضف���ة الغربية المحتل���ة, وأن منطقتي 
“أب���و النوار, والخان األحم���ر”, تقعان في هذه 
المنطقة , وهي بالتالي تعتبر عنصرًا حاس���مًا 
بالنس���بة لتواصل الدولة الفلسطينية المنوي 
إقامته���ا”, وأك���د مواقف االتح���اد المعروفة 
بالنسبة للسياسة اإلس���رائيلية االستيطانية, 
الت���ي تعتبر غي���ر قانونية بموج���ب القانون 
الدول���ي, ومنه���ا أي إجراءات متخ���ذة في هذا 
الس���ياق كعمليات الترحيل القسري واإلخالء 
والهدم واالس���تيالء على المنازل”, وقد شرعت 
ق���وات االحت���الل منذ عش���رة أيام ف���ي هدم 
المس���اكن وحظائر األغنام في تجّمع أبو النوار 
البدوي, في برّية عرب السواحرة,على الرغم من 
قرار ما يسمى ب� “محكمة العدل العليا” بعدم 

المساس بالمساكن.
يأتي ذلك على وقع قرار دولة س���لوفاكيا, نقل 
س���فارتها إلى القدس المحتلة, بدون تحديد 
موع���د معين للنق���ل, للمضي قدم���ًا بتهويد 
القدس, على خطى الواليات المتحدة األميركية 
التي قررت نقل س���فارتها للق���دس المحتلة, 
عشية ذكرى “نكبة” فلسطين, في أيار )مايو( 

الماضي.

 فيما أعلن���ت وزارة الصحة الفلس���طينية,عن 
استشهاد الشاب الفلس���طيني محمود ماجد 
الغرابلي )16عام���ًا( متأثرًا بجراحه التي أصيب 
بها من قبل قوات االحتالل أثناء مشاركته في 
“مس���يرات العودة” بقطاع غزة. وباستشهاد 
الغرابل���ي, ترتف���ع حصيلة اعت���داءات قوات 
االحتالل ضد المشاركين في “مسيرة العودة” 
من���ذ انطالقها ف���ي 30 آذار/ م���ارس الماضي 
بقطاع غزة, إلى 136 ش���هيدًا, بينهم 17طفال 
دون س���ن ال� )18 عام���ًا( و15501 إصابة بجراح 

مختلفة وحاالت اختناق بالغاز”.
من ناحية أخرى, واصلت قوات االحتالل الما بعد 
فاشي, شّن حملة مداهمات واعتقاالت واسعة 
في مختل���ف أنحاء األراض���ي المحتلة, إضافة 
بالطب���ع لنتيجة االعت���داءات الحالية )الجمعة 
السادس من يوليو/ تموز الحالي – حين كتابة 
هذه الس���طور( على مس���يرة العودة في قطاع 
غ���زة. األغ���رب أن من بين صفوف ش���عبنا من 
يزال يؤمن بإمكانية موافقة العدو الصهيوني 
على إمكانية إقامة دولة فلس���طينية مستقلة! 
رغم أن العدو الصهيوني يثبت يوميا بجرائمه 
الفاشية واعتداءاته الهمجية وسرقته ألراضي 
الضفة الغربي���ة, بما فيها القدس ومنطقتها, 
أن ال إمكانية فعلية إلقامة هذه الدولة العتيدة! 
منا من ال ي���زال يؤمن بنهج المفاوضات كخياٍر 
وحيد لتحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية 
م���ن براثن ه���ذا الوحش المهّج���ن والمصنوع 
م���ن كّل الوح���وش البش���رية النتن���ة على مّر 
التاريخ , والمعّبر عنه���ا, في نهج هذه الدولة 
الش���ايلوكية, التي لو باس���تطاعتها منع هواء 
التنفس عن ش���عبنا وأمتنا, لفعل���ت! أما زلتم 

تراهنون على “سالم” مع هكذا دولة؟.

تزاُيد الحرائق في مستوطنات غالف غّزة، الناشئة عن 
الطائرات الورقية الحاِرقة، دفعت »إسرائيل« بالعمل 
على خطين متوازيين لمحاربة هذه الظاهرة الشعبية 
للمقاومة، حيث في المس���توى األول، حاولت أن تجد 
حال تكنولوجي���ًا لمحاربة الطائ���رات الورقية الحاِرقة 
والبالون���ات، لدرجة أن قيادة الجيش طالبت ش���ركة 
رفائيل للتصنيع العس���كري بصناعة منظومة تقنية 

العتراض هذه الطائرات الورقية.
 تزاُيد الحرائق الناشئة عن الطائرات الورقية الحاِرقة، 
دفع���ت »إس���رائيل« بالعمل على خطي���ن متوازيين 
لمحارب���ة هذه الظاه���رة. وقد أعلنت ش���ركة رفائيل 
للتصنيع العس���كري أن هن���اك منظومة دفاعية من 
س���الح الليزر في ط���ور االختبار للتص���ّدي للبالونات 
والطائ���رات الورقية الحاِرقة، ناهيك عن الطائرات من 
دون طّيار الصغيرة التي تمت تجربتها في إس���قاط 

الطائرات الورقية والبالونات الحاِرقة.
أم���ا المس���توى الثاني فلق���د تم اس���تدعاء وحدات 
االحتياط ف���ي الدف���اع المدني، والش���رطة، وبعض 
وحدات الجي���ش الصهيوني، التي تعمل في الدفاع 
عن الجبهة الداخلية من أجل مكافحة الحرائق الناتجة 
من الطائ���رات الورقية الحاِرقة، بما يش���به )أمر »8«( 
الخاص باستدعاء االحتياط في الجيش الصهيوني، 
ناهيك عن إص���دار الجيش، وقيادة الجبهة الداخلية 
تعليمات تحذيرية وإرشادية لمستوطني غالف غّزة 
في كيفية التعامل مع خطر الطائرات الورقية الحاِرقة.

باتت دولة االحتالل على ضوء هذه المحاوالت الفاشلة 
حتى اآلن في ُمجابهة الطائ���رات الورقية والبالونات 

الحاِرقة، أمام عّدة خيارات:
أواًل. القبول باستمرار حال فقدان األمن لدى مستوطني 
الغالف، وتآكل صورة ال���ردع الصهيونية، ليس أمام 
المقاومة في غّزة وحس���ب، بل على مرأى ومسمع من 
اإلقليم بكليته، وهنا ال تقاس الخس���ائر اإلسرائيلية 
بالتكلف���ة المادية، التي مهما بلغت تبقى متواضعة 
أمام الخسائر النفسية، والوجدانية واإلعالمية، وهذا 

خيار صعب أن تقبل به »إسرائيل«.
ثاني���ًا. التعام���ل م���ع الطائ���رات الورقي���ة الحاِرقة 
كسالح، فتبدأ »إس���رائيل« بقصف أو اغتيال مطلقي 
البالونات الحاِرقة، ولكنه���ا تدرك أن هذا بمثابة قرار 
بالدخول في مواجهة مفتوح���ة مع المقاومة في غّزة 
المتمّس���كة بمعادلة القصف بالقصف، والدم بالدم، 
لكن اإلس���رائيلي غير جاهز لها على ضوء مش���اكل 
جبهته الداخلية، من خ���الل النقص الحاد بالمالجئ 
اآلمن���ة لمس���توطنيه، واألهم توتر جبهة الش���مال 
األكث���ر تأثيرًا على موازين الق���ّوة لدولة االحتالل في 
المس���تقبل, باإلضافة إلى رغبته باس���تكمال الجدار 
)تح���ت أرضي( لمحاربة األنفاق، هذا المش���روع الذي 
يبني عليه الجيش اإلس���رائيلي إس���تراتيجيته في 
مجابهة األنف���اق الهجومية، الس���الح األكثر إرهاقًا 
له���م، ناهيك عن الحراك السياس���ي تح���ت الرعاية 
األميركية في المنطقة، تجعل يد »نتنياهو« مغلولة 
في التصّرف الغاِش���م ضد غّزة، خاصة مع الرأي العام 
الدولي المعارض لإلج���رام الصهيوني الُممنهج ضد 
المتظاهرين الس���لميين في مسيرات العودة وكسر 
الحصار، ما س���يضع حلف���اء الوالي���ات المتحدة في 

المنطقة في حرج ش���ديد أمام شعوبهم، وخاصة أننا 
نتحّدث عن طائرات ورقية شعبية وبالونات بمواجهة 

طائرات إف 35.
ثالث���ًا. يحاول الجيش الصهيوني أمام هذه الخيارات 
إيجاد حل شامل لغّزة، بما فيها إنهاء مسيرات العودة، 
التي تعتبر الطائ���رات الورقية إحدى تجليات فعلها 
الش���عبي، الذي أربك كل حس���ابات دول���ة االحتالل، 
خاصة إذا أتى الحل في سياقات التخطيط األميركي 
للمنطقة، وللقضية الفلسطينية، التي ُتعَرف بصفقة 
الق���رن، خاصية هذا الحل أنه س���يحاول معالجة كل 
اإلشكاليات الصهيونية في غّزة رزمة واحدة، بما فيها 
قضية الجنود األس���رى لدى المقاوم���ة، تحت عنوان 

التخفيف من األزمة اإلنسانية في غّزة.
المس���توى السياس���ي في دول���ة االحت���الل مازالت 
حس���اباته الحزبية، ورهانات���ه االنتخابية تقف حجر 
عثرة أمام التقّدم في هذا الحل الش���امل الذي يتبناه 
المستوى العس���كري المهني في المؤسسة األمنية 
في دولة االحتالل، باإلضافة إلى مخاوفه من أن ينظر 
فلس���طينيًا إلى أي تخفيف على غّزة في المس���توى 
الحيات���ي كإنجاز حّققته مس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار، ما يزيد من زخمها، ويس���اعدها على مراكمة 
نجاحاته���ا خاصة على صعيد الوص���ول إلى هدفها 
المرحلي كس���ر الحصار عن مليوني فلس���طيني في 
قطاع غّزة، وحتى على صعيد أهداف مس���يرة العودة 
اإلستراتيجية، يتجّلى الهاجس اإلسرائيلي األساسي 
بأن يش���عر الفلس���طيني الالجئ في غّزة وغيرها من 
المدن الفلس���طينية س���واء في الضفة أو في بلدان 

اللجوء، بنجاعة مس���يرات الع���ودة النضالية في ظل 
طوفان صفقة الق���رن، حينها لن تقتصر إش���كالية 
»إسرائيل« على كيفية مجابهة استمرارية مسيرات 
العودة على الحدود الشرقية لغّزة فقط، بل ستتعّداها 
إلى مواجهتها في مناطق أكثر حساس���ية على أمن 

دولة االحتالل ستنتقل إليها تلك المسيرات.
رابعًا. حاولت دولة االحت���الل أن تخلق حاًل توافقيًا ما 
بين رؤية الجيش، وما بين رؤية المستوى السياسي، 
من خ���الل الرد العس���كري المحدود عل���ى الطائرات 
الورقي���ة، بمعن���ى االقتصار على االس���تهداف غير 
المباش���ر لُمطلقيها، وازدياد حّدة هذا االس���تهداف 
طرديًا مع اّتس���اع ظاهرة الطائ���رات الورقية الحاِرقة، 
وتط���ّور المش���هد األمن���ي, كل ذلك بالت���وازي مع 
مبادرات ومقترحات إس���رائيلية سياسية للتخفيف 
من أزمات غّزة اإلنس���انية، تطرح فقط على اإلعالم من 
أجل خلق حراك وهم���ي، ُيجّمل من الصورة الدعائية 
للحكومة اليمينية اإلسرائيلية، وُيحاول أمام الداخل 
الصهيوني والمجتمع الدولي أن العائق األساس بوجه 
إنهاء أزم���ات غّزة هو المقاومة الفلس���طينية وليس 
دولة االحتالل، وبذلك تلقي الكرة في ملعب المقاومة 
وتحاول تحويل الضغط الشعبي الفلسطيني وحتى 

الدولي بتجاهها.
م���ن الواضح أن دولة االحتالل تفّضل الحل التوافقي، 
ألنه يمنحها الوقت وال يجبرها على اتخاذ قرار نهائي 
بش���أن غّزة، وف���ي الوقت ذاته يمنحه���ا المرونة في 
التعاطي مع التغّيرات المتالحقة سواء على المستوى 

السياسي أو على المستوى األمني.

لــو يستطيعــون منــع
 الهــواء عنــا.. لفعلــوا

د. فايز رشيد

رأي

اس����تقبل طالبنا وطالباتنا نتائ����ج الثانوية العامة بالبهجة والفرحة والس����رور, 
وتناثرت قطع الحلوى في ش����وارع المدن والمخيمات في كافة محافظات الوطن 
لتعبر عن س����عادة الناجحين وأس����رهم وجيرانهم وأقاربهم, وكأنهم يرسمون 
المستقبل المش����رق ألبنائهم بشهادة الثانوية العامة في ظل قتامة المشهد 
وغموضه على الساحة الفلسطينية تحديدًا وتكدس آالف الخريجين الجامعيين 
على طوابير االنتظار, لكنها الفرحة التي يبحث عنها الفلسطيني والتي ينتزعها 
دائما بالتحدي وقوة اإلرادة والعزيمة والقدرة الفائقة على تجاوز كل العقبات.  

نعم فرح الفلس����طينيون بنتائج الثانوية العامة وامتألت ش����وارع المحافظات 
الفلس����طينية بمظاهر االحتفال, ألن الفلسطيني طالب الثانوية العامة انتصر 
عل����ى كل المعوقات والعقبات التي وضعها االحت����الل في طريقه, فالطلبة في 
الضفة الفلس����طينية يتعرضون للتفتيش على الحواجز العس����كرية واالعتداء 
عليهم من المستوطنين الصهاينة, ويتم مداهمة المدارس من جنود االحتالل 
وإغالقه����ا واعتقال الطلبة من داخلها, وهذا ما خلق حالة التحدي واإلصرار لدى 

الطالب الفلسطيني وجعله يفرح بنجاحه ويبتهج بتفوقه.  
وفي القدس وداخل األراضي الفلس����طينية المحتلة عام 48م يتعرض الطالب 
الفلس����طيني لكل انواع التمييز والعنصرية, ويمارس عليه كل أشكال الضغط 
إلجباره على ت����رك أرضه ووطنه والبحث عن بديل, ويجبر على أن يدرس موادًا ال 
تتحدث عن عروبته وحضارته وتاريخ ب����الده وتراثه, لذلك نجده يفرح ويبتهج 
بنجاحه وتفوقه ألنه تغلب على كل العقبات, وانتصر على كل الوس����ائل التي 
يختلقها االحتالل لفصله عن فلسطينيته وعروبته وتراثه وتاريخه وهنا يكمن 

التحدي ويشعر الفلسطيني بلذة النجاح. 
وفي غزة حيث يسمو الوطن وتعلو راياته يفرح الفلسطيني بنجاحه ألنه استطاع 
أن يتغل����ب على الحصار والعقوبات وضيق العي����ش وتهديدات االحتالل, هذا 
الفلس����طيني الذي يقضي أغلب يومه متمترس����ًا على الحدود الشرقية للقطاع 
والذي يفصله عن أرضه التاريخية س����لك شائك يدفع كل يوم من دمه إلزالته, 
الفلس����طيني الذي يناض����ل لتثبيت حقه في العودة إلى وطن����ه والتصدي لما 
تسمى بصفقة القرن ورفع الحصار والعقوبات عن غزة المحاصرة منذ اثني عشر 
عام����ًا, لذلك هو يفرح ويبتهج ألنه نجح وتفوق وهو يناضل ويجاهد, يمس����ك 

قلمه بيد  وحجره باليد األخرى ليسوء به وجه بني صهيون. 
ومن هن����ا فنحن نحتفل مع الناجحين والمتفوقي����ن ونبارك لهم ونتمنى لهم 
مستقبال أفضل يصنعونه بأيديهم وينتزعونه من بين أنياب االحتالل, سنبقى 
نناض����ل من اجل ان تدوم فرحتنا, وليعلم االحت����الل البغيض أننا عندما ننجح 
ونتفوق وس����ط كل هذه العقبات والمعاناة, فهذا يزي����د من فرحتنا, ويدفعنا 
للمزيد من التحدي, ويغرس في دواخلنا حتمية االنتصار على هذا الكيان المجرم 

مهما بلغ حجم التضحيات.  

فرحة النجاح 

بقلم: حسن الفيالطائرات الورقية وأزمة الحلول اإلسرائيلية
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االستقالل/ وكاالت:
االحت���الل  دول���ة  م���ن  األردن  طل���ب 
"اإلس���رائيلي" وق���ف عمليات تس���رب 
إل���ى منطق���ة البح���ر الميت  ملوث���ات 
السياحية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع 
وقوع الحوادث من المصانع الواقعة على 
مقربة من المنطقة وفي الجانب الخاضع 

لسيطرة االحتالل. 
وق���ال المتحدث الرس���مي باس���م وزارة 
البيئة األردنية، عيسى الشبول، ل�"العربي 
الجدي���د"، إن األردن أج���رى اتصاالت مع 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي" لطلب 
اتخ���اذ إج���راءات لحماية البح���ر الميت 
من التلوث ومنع تك���رار وقوع حوداث أو 
تس���ّرب مواد ملوثة وساّمة من المنشآت 

"اإلسرائيلية" القريبة من المنطقة. 
وأضاف الشبول أن البحر الميت تعرض 
لتس���ريبات ملوثة من إحدى المنش���آت 
"اإلس���رائيلية" في 15 يوني���و/ حزيران 
الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة األردنية 
ممثلة بوزارة البيئ���ة تحركت على الفور 
وشكلت فريق عمل وتم اتخاذ اإلجراءات 

الخاصة لرصد التلوث في المنطقة. 
وبّين أنه تم التعامل م���ع الحادث الذي 
تس���بب به مصنع "زوتن" "اإلس���رائيلي" 

لألسمدة، إال أن الوضع كان ليكون أخطر 
على الكائنات الحية لو كانت تعيش في 
البحر الميت الذي يتميز بارتفاع نس���بة 
الملوحة فيه وال يس���تطيع أي كائن أن 

يحيا فيه مطلقًا.  
وأوضح أن تس���رب الغاز السام أيضًا من 
المصنع ت���م التعامل مع���ه بما يضمن 
س���المة المواطني���ن وزوار المنطقة من 

السياح. 
الخبير االس���تراتيجي في قطاع المياه، 
سفيان التل، قال ل�"العربي الجديد"، إن 

التلوث الذي اعت���رف به الكيان المحتل 
ف���ي غاية الخط���ورة، ومن المس���تغرب 
أن تقل���ل الحكومة األردني���ة من أهمية 
الحادث���ة التي تؤثر عل���ى البحر الميت، 
وربم���ا تكون للغ���ازات مخاطر على حياة 

األشخاص. 
وأض���اف أن جهات مختص���ة في كندا 
أبلغته بخطورة التلوث الحاصل في البحر، 
بسبب المنشآت "اإلسرائيلية"، وأنه يجب 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي آثارها، 
مش���يرًا إلى أن اإلج���راءات التي أعلنتها 

س���لطات االحتالل من إغ���الق للمناطق 
واعتبار ما ح���دث كارثة بيئية، يدل على 

خطورة الموقف الحالي. 
وكانت تقارير "إس���رائيلية" قد كشفت 
أن مادة البروم تسّربت من أحد الخزانات 
الذي تقدر س���عته بنح���و 18 طنًا، فيما 
نقلت وسائل إعالم "إسرائيلية" وبعض 
مؤخرا،   الفلس���طينية  اإلخبارية  المواقع 
أخبارًا عن وقوع تل���وث في البحر الميت 
على مساحة 10 كيلومترات، ومن مصانع 

األسمدة الكيميائية "اإلسرائيلية".

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد مس���ؤول بالمفوضية األوروبية 
في القدس ،أمس، مواصلة االتحاد 
األوروب���ي دعم���ه المالي للس���لطة 

الفلسطينية دون أي خفض فيها.
واالتصال  اإلع���الم  مس���ؤول  وقال 
بالمفوضي���ة األوروبية في القدس 
ش���ادي عثم���ان، ف���ي تصريحات 
إذاعي���ة "ال يوج���د ق���رار بخف���ض 
المس���اعدات األوروبية التي تقدم 

للشعب الفلسطيني".
وأضاف عثمان أن "االتحاد األوروبي 
يقدم سنويًا 350 مليون يورو لدعم 
الحكومة الفلسطينية ووكالة األمم 
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا( ومش���اريع 
متعددة لدعم الفلس���طينيين في 
كل المناطق سواء القدس والضفة 

الغربية وقطاع غزة".
وكانت وس���ائل إعالم إس���رائيلية 
أوردت الخمي���س الماضي أن "وفدًا 
أوروبيًا وصل األراضي الفلسطينية 
لمنع  نقاش���ات  وإس���رائيل إلجراء 
وصول األموال التي يتم تقديمها 
لعوائل الشهداء والجرحى واألسرى.

وذكرت الوس���ائل أنه "للمرة األولى 
إذا كان  يفحص االتحاد األوروب���ي 
الدعم المالي الذي يقدمه للسلطة 
الفلسطينية يستخدم لدفع رواتب 

لعائالت الجرحى واألسرى".

إال أن عثمان نفى ذل���ك، قائال: »إن 
الوف���د هدف م���ن خ���الل لقاءاته 
المختلف���ة مع الجانبي���ن لتفعيل 
المساعدات األوروبية وجعلها أكثر 

تأثيرًا«.

وأضاف عثم���ان أن الوفد األوروبي 
"بحث مع الجانب الفلسطيني النظر 
في كيفي���ة العمل عل���ى قطاعات 
مختلفة وجديدة لجعل المساعدات 

أكثر فعالية".

االتحاد األوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة 

�جتماع �شابق لالحتاد �لأوروبي       ) �أر�شيف (

رام الله/ االستقالل:
أطلقت ش���ركة الوطني���ة موباي���ل –إحدى ش���ركات مجموعة 
Ooredoo العالمية-، حملة جديدة مميزة، مخصصة  للمغتربين 
وال���زوار القادمين إلى فلس���طين مما يمكنهم م���ن البقاء على 
تواصل مع األهل داخل فلس���طين وخارجها، من خالل 25 جيجا 
إنترنت، ودقائق ال محدودة تجاه الوطنية موبايل، و200 دقيقة 
تجاه كل الش���بكات، باإلضافة إلى 1000 دقيقة اتصال دولية، 

و1000 رسالة.
وعن أس���باب إط���الق هذه الحمل���ة، قال مدير ع���ام االتصاالت 
التس���ويقية في الوطنية موبايل شادي القواسمي »إن الوطنية 
موبايل وكما عهدها الجميع س���باقة بالحمالت والعروض دومًا، 
وخالل ه���ذه الفترة م���ن العام نس���عد دومًا الس���تقبال أهلنا 
المغتربين المقيمين خارج فلسطين، عند عودتهم لزيارة الوطن 
وعائالتهم، لذلك خصصنا لهم حملة تتناسب مع احتياجاتهم 
للبقاء على تواصل داخل فلسطين وخارجها، لتكون هذه الحملة 
عب���ارة عن ترحيب به���م من قبل الوطني���ة موبايل في وطنهم 

فلسطين«.

»الوطنية موبايل« 
تطلق حملة للترحيب 
بالمغتربين العائدين 

لفلسطين

رام الله/ االستقالل:
أصدر الجه���از المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، 
أرقام البطالة لدى الخريجين الجامعيين، ونسب 

العاطلين عن العمل في كل تخصص.
وأظهر تقري���ر الجهاز عن الع���ام 2017، ارتفاع 
مع���دل البطالة بي���ن األفراد )20-29 س���نة( في 
2017 الحاصلي���ن على مؤهل دبلوم متوس���ط أو 
بكالوريوس في فلس���طين إلى 56%، فيما بلغت 
نس���بة بطالة خريجي الجامعات بواقع 41% في 

الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. 
في حين بلغ معدل البطالة بين الخريجين حوالي 
54% ف���ي 2016 وحوالي 52% في 2015، بينما 

بلغ هذا المعدل حوالي 45% في 2010.
وأش���ار التقرير اإلحصائي إلى أن  نس���ب البطالة 
لدى الخريجين الجامعيين الذكور في فلسطين 

جاءت على النحو اآلتي:
العلوم الطبيعي���ة )54%(، الرياضيات واإلحصاء 
)49%(، عل���وم تربوية وإع���داد معلمين )%47(، 
الصحاف���ة واإلعالم )45%(، العل���وم االجتماعية 

والسلوكية )%43(.
في حي���ن بلغ���ت أعلى مع���دالت للبطال���ة بين 
اإلناث )20-29 س���نة( الحاصالت على ش���هادة 
البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في العام 2017 

في مجاالت الدراسة اآلتية:

إنس����انية )%80(،  عل����وم  الحاس����وب )%83(، 
علوم تربوي����ة وإعداد معلمي����ن )77%(، العلوم 
الخدم����ات   ،)%76( والس����لوكية  االجتماعي����ة 

الشخصية )%75(.
وف���ي العام 2017، بلغ أعل���ى معدل فترة تعطل 
باألشهر بين األفراد )20-29( سنة في فلسطين 
والحاصلي���ن عل���ى ش���هادة دبلوم متوس���ط أو 
بكالوري���وس في تخص���ص العلوم اإلنس���انية 
بمعدل 20 شهرًا، في حين بلغ أدنى معدل فترة 
تعطل ف���ي تخصص العل���وم المعمارية والبناء 
وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 

11 شهرًا.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" اقتطعت 
نحو 350.3 مليون ش����يكل، من أمول المقاصة الفلس����طينية في الشهور 

الخمسة األولى من العام الجاري، تحت مسمى صافي اإلقراض.
وصافي اإلقراض، هي أموال تقتطعها "إسرائيل" من إيرادات المقاصة دون 
وجه حق، مقابل ديون مستحقة لها لصالح شركة الكهرباء "اإلسرائيلية" 

المزودة للطاقة بمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وديون أخرى.
وبحس����ب البيانات الصادرة ع����ن وزارة المالية الفلس����طينية، فإن المبلغ 
المقتط����ع، يعتبر جزءًا م����ن إجمالي أموال المقاصة البالغ����ة 3.376 مليار 

شيكل.
وتقتطع "إس����رائيل" من أم����وال المقاصة الفلس����طينية، مقابل ديون قد 
تستحق على السلطة الفلسطينية، أو ألسباب مرتبطة بمرور مياه الصرف 

الصحي الفلسطينية من األراضي المصنفة )ج(.
وإي����رادات المقاصة، هي أموال الضرائب على الس����لع ال����واردة لألراضي 
الفلس����طينية من "إس����رائيل" أو عبره����ا، وتجبيها طواق����م وزارة المالية 
اإلس����رائيلية نيابة عن الفلسطينيين، بحسب أحد بنود بروتوكول باريس 

االقتصادي 1994.
وفي 2017، بلغ إجمالي األموال المقتطعة تحت بند صافي اإلقراض، نحو 

959.9 مليون شيكل وفق األرقام الرسمية.
وصادق كنيس����ت االحتالل "اإلس����رائيلي" خالل وقت س����ابق من الشهر 
الج����اري، على اقتطاع ما يقرب من 88 مليون ش����يكل ش����هريًا، من أموال 
المقاص����ة، بما يوازي المخصصات التي تدفعها الحكومة الفلس����طينية 

كمخصصات لذوي األسرى والشهداء والمحررين.

» اإلحصاء الفلسطيني« يصدر تقريرًا 
حول نسب البطالة لدى الخريجين

عمان: مصانع إسرائيلية تلّوث
 البحر الميت وتهدد السياحة

�لبحر �مليت    ) �أر�شيف (

»إسرائيل« تقتطع 350 
مليون شيكل من أموال 
المقاصة الفلسطينية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / معتز غانم فاضل الزريعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400251112( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ شيماء طالل حمدي جابر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405290354( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  بالل تيسير خليل منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800426322( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة 



األناضول/ االستقالل:
وصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أمس األحد، إلى العاصمة اإلرترية أس���مره في أول 

زيارة رسمية منذ قرابة عقدين.
ويرافق "أحمد" في الزيارة التي لم تحدد مدتها وفد رفيع المس���توى، وتأتي في إطار 
الجهود الرامية إلى تطبيع العالقات بين البلدين بعد قطيعة امتدت ألكثر من 17 عامًا، 

بحسب إذاعة فانا اإلثيوبية )مقربة من الحكومة(.
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الخارجية اإلثيوبي، ورقينه جبيو، أن رئيس 

وزراء بالده، أبي أحمد، سيلتقي "في أقرب وقت"، رئيس إريتريا أسياس أفورقي.
وجاء إعالن "جبيو" في ختام زيارة وفد إرتري رفيع المس���توى برئاس���ة وزير الخارجية 

عثمان صالح، إلى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فادي جمال خضر عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400180931( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ياسر نافز حسني أبوطه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400620225( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أحمد شكري علي موسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400531158( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسين سعيد عبد الله فرهودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)956245963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ نجوى يوسف حماد أبومكتومة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801405523( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال دبلوماس���يون ع���رب من مص���ر واألردن 
واإلمارات: إن خطة ترامب باألس���اس تش���مل 
ترتيب���ات الوضع الحياتي في غ���زة، تتضمن 
تهدئة طويلة األمد وإقامة مشاريع اقتصادية، 

حتى لو رفضت السلطة الفلسطينية ذلك.
ووفق���ًا لما ذكرته صحيفة "إس���رائيل هيوم"، 
ف���ي عدده���ا الصادر أم���س األح���د، نقال عن 
الدبلوماس���يين الع���رب، فإن ترتي���ب الوضع 
بغزة على سلم أولويات خطة ترامب للمنطقة، 
مش���يرًة إلى أن اله���دوء بغزة رغم اس���تمرار 

إطالق الطائرات الورقية الحارقة يعود إلى علم 
األطراف كافة بهذه الترتيبات.

ولفت المس���ؤولون الدبلوماسيون العرب، إلى 
إن الرئيس ترامب اتخذ قرارًا بتجاوز الس���لطة 
الفلس���طينية وقيادتها والتوجه إلى الشعب 
الفلس���طيني مباش���رة في ظل رفض الرئيس 
محم���ود عب���اس لمناقش���ة تفاصي���ل خطة 

"السالم".
وبحسب دبلوماسي أردني، فإن جاريد كوشنير 
مبع���وث اإلدارة األميركية ال���ذي زار المنطقة 
مؤخرًا أخ���ذ موافقة كاملة من ال���دول العربية 

على خطة إدارة ترامب ل�"السالم" والتي تشمل 
تجاوز الرئيس الفلسطيني من أجل حل وضع 
قطاع غزة وتحييده عن أي مش���اكل قد تعيق 

تطبيق الخطة.
وقال الدبلوماس���ي إن مفتاح عملية "السالم"، 
تنظيم وضع غزة ورفع الحصار بش���كل جزئي 
خاصًة وأن الوضع اإلنساني بغزة يسبب الكثير 
م���ن الصداع لقادة دول المنطقة، مش���يرًا إلى 
أن جهود ما يس���مى "الدول المعتدلة" في غزة 
تأتي ف���ي إطار هذه الخطة لتحس���ين الوضع 

اإلنساني واالقتصادي بغزة.

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة التميي���ز الكويتية، أمس األحد، بس���جن نائبين حاليين و6 
س���ابقين 3 س���نوات ونصف السنة مع الش���غل والنفاذ في قضية اقتحام 
مجل���س األمة )البرلمان( التي تعود لعام 2011 فيم���ا برأت نائبًا حاليًا وآخر 

سابقًا.
وجاءت األحكام كما يلي: الحبس مع الش���غل والنفاذ 3 سنوات ونصف لكل 
من: وليد الطبطبائي، خالد الطاحوس، جمعان الحربش، فيصل المسلم، مبارك 
الوعالن، س���الم النمالن، مس���لم البراك، فهد الخنة، مش���عل الذايدي، راشد 

العنزي، ناصر فراج المطيري، محمد الدوسري ،عبدالعزيز المنيس.
فيما قضت المحكمة ببراءة أحمد الذايدي وراشد الفضالة وعبدالعزيز الفضلي 
وفهد الفيلكاوي وطارق نافع المطيري ومشاري المطيري وسعد دخيل وعلي 
س���ند وفواز البحر ويوسف الشطي وسلطان العجمي وفهد العجمي ومحمد 

الخليفة ومحمد المطير وأحمد الكندري وعبدالله الحربش وصقر الحشاش.
كما قررت المحكمة االمتناع عن العقاب لكل من عباس غلوم وعدنان سلمان 
الناصر وعلي البرغش وأحمد الهاجري وس���ليمان عبدالقادر الجاسم وأحمد 
فراج ونامي حراب ووليد الش���عالن وعبدالله الش���الحي وخالد عبيد الشمري 
وعبدالعزي���ز بوحيمد ومحمد الرويس وأحمد منور ومحمد فهد الخنة وأحمد 

جدي.

عمان/ االستقالل:
أعلنت منظمة األمم المتح���دة، أمس األحد، عن 
عودة أغل���ب النازحين الس���وريين على الحدود 

األردنية إلى منازلهم.
 جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده المنس���ق 
المقي���م لألم���م المتحدة ومنس���ق الش���ؤون 
اإلنس���انية في األردن، أندرس بيدرسن، وممثل 

المفوضي���ة الس���امية لألمم المتحدة لش���ؤون 
الالجئين، ستيفانو سيفيري. 

وقال بيدرس���ن خالل المؤتمر ال���ذي عقد بمقر 
األمم المتحدة في عّمان: "إن أغلب النازحين على 
الح���دود األردنية والذي وص���ل عددهم لآلالف 
 س���وى 150 

َّ
غادروا لمنازلهم وقراهم، ولم يتبق

- 200 شخص".

وأضاف "ال نستطيع تقدير أعداد النازحين في 
الجنوب السوري". 

وكان  الجي���ش الس���وري ق���د س���يطر الجمعة 
الماضية، على معبر نصيب الحدودي مع األردن 
عقب هجوم ش���نه جنوب غرب���ي البالد ، ما دفع 
بآالف الس���وريين إلى النزوح واالحتش���اد قرب 

الحدود.

األمم المتحدة: عودة أغلب النازحين 
السوريين على حدود األردن لديارهم

النازحون ال�سوريون على حدود الأردن  

دبلوماسيون عرب: خطة ترامب
 تهدف لترتيب وضع غزة وتجاوز عباس

االستقالل/ وكاالت:
قرر االدعاء العام »اإلس���رائيلي« أنه س���يقدم الئحة اتهام ضد المواطنة التركية أيبرو 
أوزكان التي اعتقلت الش���هر الماضي في مط���ار اللد قبل مغادرتها »تل أبيب« عائدًة 
إلى إس���طنبول. وبحس���ب صحيفة هآرتس العبرية التي أوردت النبأ أمس األحد، فإن 
أوزكان )27 عامًا( التي اعتقلت على يد جهاز األمن العام »الش���اباك« منذ الحادي عشر 
من يونيو/ حزيران الماضي، ووجهت لها اتهامات بتعريض »أمن الدولة« للخطر، وبناء 

عالقة مع منظمة »إرهابية«.
وقال محامي الدفاع عن المعتقلة التركية: إن قوات األمن »اإلسرائيلية« اتهمتها بأنها 

تعمل مع نشطاء من »حماس« في مركز أبحاث بتركيا وهو ما نفته أوزكان.

االستقالل/وكاالت:
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي مقتل 9 أفراد من الحرس الوطني في عملية 
"إرهابي���ة" أمس األحد في منطقة غار الدماء بمحافظة جندوبة ش���مال غربي 
البالد. وقال: إن "مجموعة إرهابية" هاجمت أفرادًا من الحرس الوطني )قوة تتبع 
وزارة الداخلية( كانوا على متن س���يارتين، واستهدفتهم بوابل من الرصاص، 

بعد تفجير استهدف موكبهم في منطقة جبلية على الحدود مع الجزائر.

معتقلة منذ شهر
االحتالل يقدم الئحة 

اتهام ضد مواطنة تركية 

مقتل 9 عناصر من الحرس 
الوطني  التونسي بهجوم  مسلح 

رئيس الوزراء اإلثيوبي 
يصل أسمره في أول 

زيارة منذ عقدين

االستقالل/ وكاالت:
واص���ل الرئيس األمريكي دونالد ترامب، هجومه مجددًا على وس���ائل 
اإلعالم ف���ي الواليات المتح���دة، داعيًا إدارة موق���ع "تويتر" إلى حذف 

حسابات مزيفة الثنين من أكبر الصحف األمريكية.
ج���اءت تغريدة ترامب بعد أن ذكرت صحيفة "واش���نطن بوس���ت" أن 
"تويتر" عّلق أكثر من 70 مليون حساب خالل شهري مايو/أيار ويونيو/ 

حزيران الماضيين.
وقال الرئيس األمريكي في تغريدته: "يتخلص تويتر من الحس���ابات 

المزيفة بسرعة قياسية".
وتساءل ترامب ما إذا كانت عمليات إغالق الحسابات المزيفة ستشمل 
حسابات كل من صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، اللتين 

تعرفان بأنهما اثنتان من أكبر الصحف األمريكية.
وتس���اءل مس���تنكرًا: "هل سيش���مل ذلك صحيفة )نيويورك تايمز( 
الفاشلة، وماكينة دعاية أمازون )واشنطن بوست(، التي تنقل باستمرار 

عن مصادر مجهولة، وبرأيي هذه المصادر غير موجودة".
يذكر أن ترامب هاجم في عدة مناسبات وسائل اإلعالم األمريكية التي 

اتهمها "بعدم النزاهة".
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، قال ترامب إن: "عدم النزاهة لدى 

وسائل اإلعالم بلغ مستوى ال يمكن السيطرة عليه".

ترامب يشن هجومًا 
على وسائل اإلعالم 

األمريكيــة

الكويت: حكم نهائي 
بحبس 8 نواب 
حاليين وسابقين
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منذ العام 2009 اشتكى سكان "الخان 
األحمر" م����رات كثيرة إل����ى العليا، في 
محاولة لمنع هدم قريتهم وإجبار الدولة 
عل����ى الموافقة على مس����ودة متوافق 
عليها لتنظيم بلدته����م، وقبل حوالي 
شهر ونصف ال أكثر )24 مايو( رفضت 
العلي����ا )ذات المحكم����ة الت����ي جّمدت 
اإلخالء والهدم اآلن( استئناًفا آخر تقدم 
ب����ه المواطنون ومنح����ت الدولة الضوء 
األخضر لط����رد المواطنين من منازلهم 
وتطبيق أوامر الهدم. قضاة العليا قرروا 
حينه����ا أن ليس هناك س����بب قانوني 
للتدخل في قرار وزي����ر األمن أفيغدور 
ليبرمان، الذي أعل����ن في صيف 2017 
أن وزارت����ه تس����تعد له����دم القريتْين 
"سوسيا" و"الخان األحمر" الموجودتين 

.)C( في المناطق
"الخ����ان األحمر" تقطن����ه 32 عائلة من 
القبيلة البدوية "الجهالين"، حوالي 170 
مواطنًا. في العام 1952 أخلي هؤالء عن 
أرضهم بالقرب من "تل عراد" في النقب 
بعد أن أعلنت الدولة أنها منطقة إطالق 
ن����ار، تجولوا وصواًل إل����ى جبال القدس، 
لك����ن وبعد حرب األيام الس����تة وإقامة 

"كف����ار ادوميم" والمنطق����ة الصناعية 
"ميش����ور ادوميم" على أرضهم؛ وجدوا 
أنفس����هم مس����جونين ومغلقين على 
أنفسهم، تقع قريتهم اآلن بين خطي 
طريق القدس - أريح����ا الصاخب، الذي 

يشقها نصفين.
على مدار س����نوات، ل����م ترخص اإلدارة 
المدنية لس����كان القرية إلقامة األبنية، 
وال حتى مدرسة، فلم يكن هناك بد من 
إقامته����ا دون الحصول على تراخيص؛ 
وهذا أيًضا هو س����بب أوامر الهدم التي 
استصدرتها اإلدارة. حسب االستطالع 
الذي نش����رته منظمة "بتس����يلم" عام 
2006 وحتى نهاي����ة مايو 2018، فقد 
ُهدم في أنحاء القرية 26 مبنى سكنًيا، 
132 ش����خصًا ظلوا بال مأوى، من بينهم 
77 طف����ال ومراهق����ًا. مدرس����ة ألطفال 
 di( القري����ة بنته����ا جمعي����ة إيطالية
Terra Vento( بتقني����ة البناء بالطين 
واإلطارات بتمويل من إيطاليا وبلجيكا 

واالتحاد األوروبي.
بع���د حكم العليا ف���ي مايو الماضي، 
القي���ام  المدني���ة  اإلدارة  ب���دأت 
باس���تعدادات عاجلة للهدم. كل ما 

تبقى لمنظمات حقوق اإلنسان هو أن 
تحاول إثارة الرأي العام في إسرائيل 
لالحتجاج عل���ى الظلم الذي وقع على 
الس���كان، حتى أن منظمة "بتسيلم" 
أقامت مقرًا لها بحجة أن هدم منازل 
الدولي  القان���ون  يع���ارض  القري���ة 

ويعتبر جريمة حرب.
لكن االحتجاجات والشكاوى القضائية 
الكثيرة لم ُتج����ِد، ففي الرابع من يوليو 
حضر إلى طريق الق����دس - أريحا رجال 
رج����ال  وبرفقته����م  المدني����ة،  اإلدارة 
الشرطة وآليات ثقيلة، وشرعوا بتفكيك 
قسم من الس����ور الفاصل بين المنازل 
والطريق، وشرعوا بشق طريق للوصول 
إلى القرية لكي يك����ون بإمكانهم دفع 
القوات لتنفيذ اإلخالء والهدم بسهولة. 
بعد أن بدى أن جميع نشاطات االحتجاج 
باءت بالفشل، وأنه لن يكون من الممكن 
وقف الهدم؛ اتخ����ذت الخطوة األخيرة، 
والت����ي تعتبر الخاص����رة الرخوة لجميع 
منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل: 
خلق ضغط دولي على إسرائيل، بهدف 
إنق����اذ البلدة من الهدم والس����كان من 

اإلجالء.

الحج����ة المركزي����ة في إس����رائيل ضد 
نش����اطات منظم����ات حقوق اإلنس����ان 
ه����ي أنه����ا تجّن����د ال����دول األجنبية، 
والس����يما األوروبية التي تعتبر موالية 
للفلس����طينيين، لكي تمارس الضغط 
والعقوبات على إس����رائيل. نش����اطات 
من هذا القبيل تثير غضًبا كبيًرا، ليس 
فقط في أوس����اط اليمي����ن، الذي يرى 
في منظمات حقوق اإلنسان "مبغضي 
إسرائيل"، والتي تخرج إسرائيل افتراًء 

إلى العالم على أنها سيئة.
في الماض����ي، اكتش����ف أن مدير عام 
وزارة الخارجية أل����ون ليال قال لممثلي 
منظمة "كس����ر الصمت" : إن "العقوبات 
التي فرضت على جنوب أفريقيا جاءت 
ف����ي اللحظة الت����ي فهم فيه����ا الرأي 
الع����ام أنه في جنوب افريقيا األس����ود 
هو األبيض، وأن األبيض هو األس����ود. 
أنت����م رأس الحربة ال����ذي يقول للعالم: 
إن االحت����الل ال ُيطاق ال من قبلنا وال من 
قبلهم"، ه����ذه األقوال أث����ارت حينها 
عاصفة وأثبتت معضلة هذه المنظمات 
في إس����رائيل، التي تعتق����د بأن الرأي 
العام في إس����رائيل أصب����ح ُمهماًل في 

السنوات األخيرة لخرق حقوق اإلنسان 
في المناطق المحتلة، وأن الوضع الحالي 
م����ع حكومة يمين قوية ل����ن يكون من 

الممكن القيام بالتغيير.
في الس����نوات األخيرة، تق����دم أعضاء 
كنيس����ت م����ن اليمين بسلس����لة من 
التي أعدت لتقييد نشاطات  القوانين 
منظمات حقوق اإلنس����ان في إسرائيل 
والمس����اس بالمنح المتدفقة إليها من 
حكومات أجنبي����ة أو منظمات أجنبية، 
على س����بيل المث����ال: قان����ون تمويل 
الجمعي����ات، وقانون الش����فافية الذي 

بادرت إليه وزيرة العدل ايليت شاكيد.
حدث "الخان األحمر" يثبت أن منظمات 
"المساعدات  حقوق اإلنس����ان صادقة، 
الخارجي����ة" هي على ما يب����دو الطريقة 
الوحيدة التي بقي����ت لديهم من أجل 
القي����ام بالتغيي����ر. منذ الع����ام 2009 
يخوض س����كان القرية معارك شعبية 
وقانونية، لكن التهديد بالهدم والطرد 
ل����م ينتِه، في اليوم ال����ذي هددت فيه 
خمس دول أوروبية إسرائيل باالستنكار 
وبف����رض العقوبات توقف كل ش����يء؛ 

حتى العليا غّيرت قرارها.

»الخان األحمر« وجدوى االحتجاجات الدولية
ترجمة: مركز اأطل�س للدرا�شات الإ�شرائيلية - )عن »املونيتور« العربي - �شلومي الدار(

على خلفية احتجاج خم�س دول اأوروبية على 
توجه "اإ�شرائيل" لتدمري »اخلان الأحمر«، 

القرية البدوية يف منطقة »معاليه اأدوميم«، ونقل 
الـ 32 عائلة التي تقطنه اإىل منطقة اأبو دي�س؛ 

اأ�شدرت قا�شية العليا عنات برون )5 يوليو( اأمًرا 
بتجميد الإخالء والهدم، على الدولة اأن ترد على 

�شكوى املواطنني حتى الأ�شبوع القادم. ُيحتمل 
اأن الهتمام الدويل بالقرية ال�شغرية والهتمام 

الإعالمي يف اأعقاب احتجاجات الدول اخلم�س 
)اأملانيا، فرن�شا، بريطانيا، اإيطاليا واإ�شبانيا( هي 

التي وفرت ل�شكان القرية ريًحا داعمة وت�شجيًعا 
على ا�شتئناف اآخر يف العليا، بعد رف�شها ذلك مرة 

تلو الأخرى.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ آمال سميح سليمان عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410929152( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أيمن موسى حمد أبو طعيمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913115333( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وليد محمد حسين سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801304817( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الكريم ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801893561( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���د مس���ؤولون "إس���رائيليون" مطلعون على س���ير 
التحقيق���ات مع رئي���س وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي" 
بنيامين نتنياهو، أن األدلة التي قدمها "نير حيفتس" 
المستشار اإلعالمي السابق لرئيس الحكومة في قضية 

الفساد هي أدلة قوية.
وبحس���ب ما ذكرت���ه "معاريف" أمس األح���د نقال عن 
المس���ؤولين الذين لم تحدد هويته���م أو مناصبهم 
"ف���إن على نتنياه���و أن يأتي بما ه���و جديد ومفاجئ 
ك���ي يمنع قرارًا بمحاكمته في هذه القضية، خاصة أن 
أدلة "حيفتس" تشكل أساسًا متينًا لتقديم نتنياهو 

للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة".
وسيخضع نتنياهو للتحقيق غدًا الثالثاء، في القضية 

المعروفة إعالميًا ب�"الملف 4000".
وتتعل���ق هذه القضي���ة بتقديمه تس���هيالت مالية 
لشركة االتصاالت "اإلسرائيلية" )بيزك(، مقابل تغطية 

صحفية إيجابية له ولعائلته في موقع "والال" اإلخباري 
"اإلسرائيلي" المملوك لرجل األعمال شاؤول ألوفيتش 

الذي يملك أيضًا شركة "بيزك".
واألدل���ة تلك التي قدمها "حيفتس" ضد نتنياهو هي 
تس���جيالت صوتية ووثائق كان يحتفظ بها حيفتس 
تحسبًا من تورطه قانونيًا، وقدم حيفتس األدلة للشرطة 
اإلسرائيلية ضمن صفقة يصبح بموجبها "شاهد دولة" 
ويحظى بحصانة كاملة، ولن يقدم للقضاء، ولن يدخل 

السجن ولن تفرض عليه غرامة مالية.
وأبرز األدلة الملموس���ة ضد نتنياهو هي التسهيالت 
المالي���ة التي حصلت عليها ش���ركة "بي���زك"، وكذلك 
التغطية اإليجابية لنتنياهو وأس���رته في موقع "والال" 

المملوك لمالك "بيزك".
وحس���ب "معاري���ف"، فمن المتوقع أن تنهي ش���رطة 
االحتالل التحقيق���ات في هذه القضي���ة قبل نهاية 
الش���هر الجاري وتقديمها إلى المستش���ار القانوني 

للحكومة "اإلسرائيلية" افيخاي مندلبليت، وكذلك إلى 
المدعي العام "شاي نيتس���ان" التخاذ القرار بمحاكمة 

نتنياهو أم ال، بناء على األدلة في ملف القضية.
وس���بق أن قدمت الشرطة "اإلس���رائيلية" توصياتها 
للنيابة العامة بمحاكمة نتنياهو في قضيتين أخريين، 
هما "الملف 1000" ويش���تبه فيه نتنياهو بالحصول 
على منافع ثمينة بما فيها س���يجار وش���مبانيا فاخرة 
ومجوهرات من رجل األعمال الملياردير أرنون ميلتشين 
مقابل تسهيل صفقات تجارية له، والتوسط لحصوله 
على تأش���يرة مدتها عش���ر س���نوات لدخول الواليات 

المتحدة.
كما يش���تبه نتنياهو ف���ي القضية المعروفة باس���م 
"الملف 2000" بمس���اومة ناش���ر صحيف���ة "يديعوت 
أحرون���وت" "ارنون موزي���س" للحصول عل���ى تغطية 
إيجابية في صحيفته مقاب���ل الحد من نفوذ صحيفة 

"يسرائيل اليوم".

سيخضع الثالثاء لجلسة تحقيق

مسؤولون »إسرائيليون«: أدلة الفساد ضد

 نتنياهو في قضية شركة »بيزك« قوية

) APA images (       املواجهات التي �شهدها  اخلان الأحمر بالقد�س
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واس���تطاع القائمون على مبادرة » تعليمك 
علينا« منذ انطالقها أول أمس، التنس���يق 
مع عدد من الكليات الجامعية لتقدم خدمة 
التسجيل في الكليات ودفع رسوم الفصل 
األول للطلبة بش���كل مجان���ي، على أن يتم 
التنس���يق خالل األيام القادم���ة مع كليات 
وجامعات أخرى تقدم ذات الخدمة في كافة 
محافظات القطاع، الستيعاب أكبر عدد من 
الطلبة المحتاجين، باإلضافة إلى س���عيهم 
إلطالق العديد من الفعاليات والمساعدات 

للطلبة. 
التي  بالمب���ادرة  الطلب���ة والعائالت  ورحب 
أطلقه���ا أربع���ة ش���باب، والهادف���ة إل���ى 
تخفي���ف األعب���اء المادية ع���ن كاهلهم ، 
بعدما انعكس���ت عليهم األزمات والظروف 
االقتصادي���ة الصعبة التي تعصف بقطاع 
غزة منذ س���نوات، وأدت لت���ردي أوضاعهم 

المعيشية.
ويذك���ر أن 72015 طالب���ًا وطالبة في كافة 
محافظات الوطن، خضعوا المتحان الثانوية 
العامة للعام الدراسي الجاري 2018-2017 
بالنظام الجديد، الذي يحمل اسم »اإلنجاز »، 

في ثمانية فروع أكاديمية ومهنية.
وبلغ عدد الطلبة في الضف���ة 45056 طالبًا 
وطالب���ة، في حين بلغ ع���دد طلبة قطاع غزة 
31755 طالب���ًا و طالبة، موزعي���ن على 656 
قاعة، منها 473 في الضفة و 180 في غزة، 
وثالث قاعات تابعة للمدارس الفلسطينية 
خ���ارج الوطن ف���ي كل من »قط���ر ورومانيا 

وبلغاريا« . 
الطالبة في الثانوي���ة العامة فرع العلمي 
ملك حس���ن ، عبرت عن إعجابها الشديد 
بفك���رة المب���ادرة التي س���تحقق حلمها 
بدخ���ول الجامع���ة اإلس���المية ودراس���ة 
تخص���ص الرياضي���ات ال���ذي  ترغب به،   
بعد أن عجزت الظ���روف في تحقيق رغبة 

شقيقتها األكبر. 
وأوضحت حس���ن الحاصل���ة على معدل 
)73%( خالل حديثها ل� »الستقالل« أن 
مخاوف حرمانها بدراسة التخصص التي 
ترغب به بالجامعة اإلسالمية  زادت ، بعد 
أن وقفت ظ���روف عائالتها أمام تحقيق 
رغبة أختها بإنهاء دراس���تها الجامعية 
، إذ ل���م يتبق لها س���وى فص���ل واحد و 

تتأهل لتصبح خريجة.
وبينت أن المبادرة ستفتح المجال بالتسجيل 
بالجامعة وااللتحاق فيها ، وكذلك تحقيق 
رغبتها بالتفوق، كي تتمكن من استكمال 
دراس���تها من خالل المنحة التي ستحصل 
عليها ، خاصة أن المبادرة تمنح التس���جيل 
للفصل األول مجانًا، وبذلك لديها فرصة في 

استثمارها، من خالل منح أخرى .  

تخفيف العبء املايل
وائل أبو عمر، أحد القائمين على المبادرة 
أكد أن المب���ادرة  انطلقت في قطاع غزة 
قبل ي���وم واحد من إع���الن نتائج الطلبة 
الناجحي���ن باختب���ارات الثانوية العامة 
لهذا الع���ام، بهدف من���ح الطلبة الحق 
بالتعليم بش���كل مجان���ي خالل الفصل 
الدراس���ي األول في الكليات والجامعات 
الت���ي رحبت بالمبادرة، والمس���اهمة في 
جمع تبرعات مالية للطلبة غير القادرين 
على التس���جيل في الجامع���ات التي لم 

تشارك في المبادرة. 
وأوضح أبو عمر ل�« االس���تقالل » أن العديد 

من طلب���ة الثانوي���ة العامة ف���ي القطاع ، 
أوضاع ذويهم المالية صعبة للغاية ، إذ لن 
يتمكنوا من االلتحاق في أي كلية أو جامعة 
يرغبون الدراس���ة فيها ، لذا جاءت المبادرة 
كي تس���اهم في تخفيف الع���بء المالي 

عنهم.
وبين أن القائمين على المبادرة س���يعملون 
خالل األيام القادمة على التنسيق مع كليات 
وجامعات أخرى توفر التعليم للفصل األول 
الجامعي بشكل مجاني للطلبة الملتحقين 
فيها دون ش���روط ، و أيض���ًا إطالق العديد 
من األنشطة والفعاليات التي تنطوي تحت 
المبادرة ، كإقامة حفل لتكريم أوائل الطلبة، 
وكذلك جمع التبرعات المالية الالزمة لتعليم 

الطلبة المحتاجين.
وأش���ار إلى أنه بعد س���اعات م���ن انطالق 
المبادرة ونشر المنش���ورات والصور والبث 
المباشر على الصفحات الخاصة بالقائمين 
على المبادرة ، القت تأثيرًا و مشاركة كبيرة 
م���ن المواطني���ن وأهل الخي���ر ، األمر الذي 
دفعهم إلى االس���تمرار فيها ونشرها على 

نطاق واسع . 

�سل�سلة مبادرات
ويتخذ الشاب سعيد الطويل، أحد القائمين 
عل���ى ذات المبادرة هو اآلخ���ر ، على عاتقه 
العمل على تحقيق أهدافها، والتي تتضمن 
اس���تكمال فرح���ة الطلب���ة الناجحين في 
الثانوية العامة، كي ال تقف األعباء المادية 
س���دًا منيعًا أمام التحاقهم ف���ي الكليات 

والجامعات التي يرغبون الدراسة فيها.
وأوض���ح الطويل ل�«االس���تقالل«، أن مبادرة 
»تعليمك علينا« تأتي ضمن سلسة مبادرات 
تم إطالقها خالل األشهر الماضية، كمبادرة 
مبادرة »تكية رفح الخيرية« ومبادرة »سامح 
الخاصة بس���داد  المبادرة  تؤجر«، وكذل���ك 

ديون الشهداء »دينك حقك علينا«. 
وأشار إلى أن الظروف االقتصادية الصعبة 
الت���ي تعص���ف بالمواطنين بقط���اع غزة، 
تجعله���م يبحث���ون ع���ن حلول تس���اهم 
في تخفي���ف ما يعاني���ه المواطنون، الفتًا 
إل���ى أنهم بص���دد إطالق حمل���ة تختص 
بالمس���اهمة في كس���وة طالب المدارس، 

تتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد.

»تعليمك علينا«.. مبادرة تحقق أحالم طلبة التوجيهي 

غزة / �سماح املبحوح: 
يف خطوة تعد الأوىل بقطاع غزة، اأطلق عدد 

من ال�سباب مبادرة "تعليمك علينا"، للم�ساهمة 
يف تخفيف الأعباء املادية عن طلبة الثانوية 

العامة غري املقتدرين على دفع الر�سوم 
اجلامعية، بعد اجتياز اختبارات "التوجيهي" 
بنجاح، وذلك يف حماولة لإحياء روح التكافل 

والتعاون بني املواطنني وحتقيق اأحالم الطلبة 
يف اللتحاق باجلامعات وا�ستكمال درا�ستهم 

اجلامعية. وتزايدت موؤخرًا، املبادرات 
ال�سبابية يف قطاع غزة، والتي تقوم على 

العطاء دون مقابل، بهدف م�ساعدة  الفقراء 
واملحتاجني، وتقدمي يد العون لكل �ساحب 

حاجة يف ظل ا�ستمرار احل�سار الإ�سرائيلي على 
القطاع منذ اأكرث من 11 عامًا.  

بدفع الرسوم الجامعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رائد عارف عبد الله أبو سعيد
عن فق����د بطاقة هويتي الش����خصية التي تحمل رقم 
)916951403( فعل����ى من يجدها رجاء أن يس����لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ إبراهيم موسى محمد غنام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)969947258( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سها نعمان سليمان المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)926662883( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ إبراهيم محمد موسى عرام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)991300070( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

لندن/ االستقالل:
نبه خبراء صحة بريطانيون، من أن إعادة عملية تسخين 
األرز ال تخلو من أضرار، وتعرض اإلنسان لمتاعب خطيرة 

كاإلصابة باإلسهال والجفاف والتسمم.
وتقول أخصائية التغذية لدى مؤسسة "هيلث سبان" 
للتغذي���ة، فيونا هانت���ر: إن اإلجراء الس���ليم يتمثل 
بتس���خين األرز مرة واحدة فقط بعد طهيه، أما عملية 
تبريده ف���ي الثالجة فينبغي أن تتم بعد س���اعة من 
طبخه على األكثر، علمًا أنه يجب أال تتجاوز مدة الحفظ 

في الثالجة 24 ساعة كحد أقصى.
وأضاف���ت أن األرز غي���ر المطه���و يحت���وي في بعض 
األحي���ان على جراثيم من بكتيريا تس���مى "باكيلوس 
سيروس" وتستطيع البقاء في الغذاء بعد الطهي، وهو 
ما يفاقم احتمال التسمم، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي 

ميل" البريطانية.
ويرى الخب���راء أن طريقة طبخ األرز حول العالم تش���وبها الكثير من 
األخطاء بس���بب عدم االنتباه إلى ما يحتويه من مواد كيماوية تعلق 
به أثناء الزراعة.  وينصح الباحث في جامعة الملكة ببلفاس���ت، آندي 

ميهارغ، بطه���ي األرز في كمية كبيرة م���ن الماء حتى تزول مكونات 
الزرنيخ الكيميائية أثناء عملية التحضير. ويرى البروفيس���ور أن نقع 
األرز في قدر من الماء ليلة كاملة قبل طبخه يخفض احتمال اإلصابة 

بأمراض القلب والسرطان المرتبطة بالغذاء، بنسبة 80 في المئة. 

خبراء يحذرون من أخطاء خطيرة في طهي األرز وحفظه
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غزة/ محمد العقاد:
أكد المدير الفني لنادي ش���باب رفح أحمد عبد الهادي أن الهدف 
األساس���ي للفريق هو حص���د البطولة خصوصًا بطول���ة الدوري 
والكأس والظهور بشكل قوي الموس���م المقبل، مبينًا أن الفريق 
يمتلك مجموعة مميزة من الالعبين الناش���ئين باإلضافة لالعبين 

األساسيين.
وق���ال عبد الهادي ل�"االس���تقالل":" إن الفريق مّر خالل الموس���م 
الماضي بمرحلة صعبة وس���نحاول بذل أقصى جهد مع الالعبين 

لنسيان الموسم الماضي والتركيز على الموسم المقبل".
وبين عبد الهادي أن وجود الروح واالنسجام، ولعب كل مباراة على 
أنها مباراة كؤوس وحصد النقاط بشكل كبير ستكون من أسباب 
تتويج الفريق ببطولتي الدوري والكأس، باإلضافة إلى دعم مجلس 
اإلدارة بش���كل كامل للفريق ومس���اندة الجماهي���ر للفريق. وعن 
تعاقدات الالعبين، بي���ن عبد الهادي أن النادي تعاقد مع العبين 
مميزين قادرين على الظهور بش���كل قوي وتشكيل إضافة قوية 
للفريق، متمنيًا التجديد لباقي الالعبين ليتم االس���تعداد بشكل 

جيد للموسم المقبل.
وعن اختالف تدريب شباب رفح عن األندية األخرى، أكد عبد الهادي 
أن نادي شباب رفح من األندية التي تهتم بحصد البطوالت لذلك 
يكون المدرب تحت ضغط كبير، مبينًا أن طموح النادي هو حصد 
البطوالت والظهور بشكل قوي.  وعن فترة إعداد الفريق، أعلن عبد 
الهادي أنه سيبدأ فترة اإلعداد مع بداية األسبوع المقبل وستكون 
قوية ومناسبة لبداية انطالق بطولتي الدوري والكأس، مشيرًا إلى 
أنه سيتم التركيز على اإلعداد البدني والمهارى والتكتيكي ورفع 
مستوي اللياقة البدنية لالعبين، واالستعداد الجيد لبطولة كأس 

السوبر والدوري الممتاز. 
ويعتبر عبد الهادي من أبرز مدرب���ي القطاع وقد عمل مديرًا فنيًا 
التحاد خانيونس وشباب رفح وخدمات خانيونس وقدم مستويات 
جيدة، باإلضافة إلى ش���باب جباليا الذي قدم معه مستوى رائعًا 

الموسم الماضي.

»عبد الهادي«: هدفنا ح�صد 
البطوالت والظهور ب�صكل قوي املو�صم املقبل

»�صباب خانيون�س«  يجدد الثقة 
مبديره الفني اأبو حبيب

خانيونس/ االستقالل:
ق���رر مجلس إدارة ن���ادي ش���باب خانيونس حامل 
لق���ب دوري الدرجة الممتازة لك���رة القدم في قطاع 
غزة تجديد الثق���ة بالمدير الفني محمد أبو حبيب، 

لالستمرار مع الفريق في الموسم القادم.
وعقد مجلس إدارة النادي مس���اء الس���بت، جلسة 
مهمة لمناقشة ملف الفريق األول، حيث قرر رفض 
االستقالة التي تقدم بها أبو حبيب بعد خسارة لقب 

كأس فلسطين أمام هالل القدس.
وم���ن المقرر أن يعل���ن النادي خالل ال� 48 س���اعة 
المقبل���ة باالتفاق م���ع المدير الفني ع���ن الجهاز 
المساعد له، لبدء االستعداد للموسم الجديد، وكأس 
السوبر، الذي سيجمع الفريق مع شباب رفح وصيف 

بطل الكأس في غزة.
وحقق أبو حبيب نتائج رائعة مع الش���باب في أول 
موسم له مع الفريق األول، حيث أحرز ثنائية الدوري، 
والكأس ف���ي غزة، وخس���ر لقب كأس فلس���طين 
لصالح هالل القدس، بعدما فاز عليه ذهابًا بثالثية 

لهدفين، وخسر أمامه إيابًا بهدف لخمسة.

االستقالل / عبدالله نصيف:
كشف نادي شباب خانيونس بطل الثنائية عن أولى 
صفقاته الصيفية ضمن تحضيراته للموسم الكروي 

المقبل .
و أعل���ن مجلس إدارة النادي عن تعاقده مع المهاجم 
محمد الزقزوق لمدة موس���م كروي واحد بعد االتفاق 

على كافة التفاصيل فيما بينهما.
وس���اهم الزقزوق بصعود فري���ق خدمات خانيونس 

للدرجة الممتازة و قدم مستوى متميزًا مع النسور .
من جانبه  أعلن نادي أهلي غزة عن تعاقده مع حارس 
مرم���ى و مهاجم ف���ي إطار تدعي���م صفوفه لخوض 

منافسات دوري الدرجة األولى .
و أوضح النادي بش���كل رس���مي أن الح���ارس محمد 

مط���ر وّقع على انضمامه للنادي بعد رحيله عن نادي 
خدمات الشاطئ .

و جدد األهلي عقد المهاجم أحمد المدهون لموسم 
إضافي بعدما حرمته اإلصابة من الظهور مع الكتيبة 

الحمراء خالل الموسم الماضي .
فيما نجح نادي خدمات البريج أحد فرق دوري الدرجة 
األول���ى بغ���زة، بالتعاقد مع 5 العبي���ن دفعة واحدة، 
لتعزي���ز النادي والمنافس���ة على الصع���ود لدوري 

الممتازة الموسم المقبل.
وض���م البري���ج  كال م���ن الالعبين، محم���ود خطاب 
)الترابط(، مروان أبو ظاهر )الترابط(، أسامة أبو قضامة 
)أهلي البريج(، هالل حسين )أهلي البريج(، فيما جدد 

تعاقده مع المدافع هيثم أبو ظاهر لموسم آخر.

الخليل / االستقالل:
أعلن النجم عبد الحميد أبو حبيب  عن تعاقده مع نادي شباب الخليل 

الرياضي "العميد" في عقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل .
و لم يكشف نادي شباب الخليل عن قيمة الصفقة المالية التي وقع 

على إثرها أبو حبيب على كشوفات الشباب.
و قال أبو حبيب إن انتقاله للعميد جاء بعد تفكير عميق مقدمُا شكره 

إلدارة و جماهير بالطة الذين قضى معهم أجمل أوقاته الكروية.
ويرى المراقبون أن أبو حبيب سيش���كل إضافة مميزة لفريق شباب 

الخليل بالفترة المقبلة لما يتمتع به من خبرة و مهارة كبيرة .

»العميــد« يتعاقــد مــع اأبــو حبيــب

"الزقزوق" اأوىل �صفقات الن�صامى 
و "اأهلي غزة" ي�صم مطر واملدهون

ألول مرة في تاريخ المونديال
»الثالثي املرعب« خارج املربع الذهبي!

االستقالل / وكاالت:
ش���هدت نهائيات النس���خة ال� 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
المقامة حاليا في روس���يا، خروج المنتخبات الكبيرة بالجملة، حتى بات 

يسمى بمونديال المفاجآت.
وحدثت سابقة من ضمن هذه المفاجآت الكبيرة، وهي عدم تأهل أي من 
منتخبات البرازيل، ألمانيا، أو األرجنتين، إلى الدور قبل النهائي للبطولة، 

وفق ما أوردت )روسيا اليوم(.
وكان المنتخب البرازيلي آخر المنتخبات المودعة للبطولة، على يد نظيره 
البلجيكي، إثر هزيمته أمامه بهدف مقابل اثنين، في الدور ربع النهائي 

لمونديال روسيا 2018.
كما خرج منتخب األرجنتين من الدور ذاته، على يد نظيره الفرنسي، بعد 

خسارته أمامه بثالثة أهداف مقابل أربعة.
أم���ا منتخ���ب ألمانيا، فقد خرج م���ن بداية حملة الدف���اع عن لقب بطل 
موندي���ال البرازيل 2014، إذ أخفق حتى ف���ي عبور الدور األول للبطولة، 
بعد هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في الجولة 
الثالثة األخيرة لدور المجموع���ات، وقبع في المركز الرابع األخير برصيد 

ثالث نقاط .
يذكر أن فرنس���ا و بلجيكا و إنجلترا و كرواتي���ا المنتخبات األربعة التي 

تأهلت لهذا الدور .
و س���تبدأ منافسات ربع النهائي غدًا الثالثاء في تمام الساعة التاسعة 

مساء بمواجهة قوية تجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب البلجيكي .
و يوم األربع���اء بنفس التوقي���ت يلتقي المنتخ���ب اإلنجليزي نظيره 

الكرواتي .
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غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الزراعة ف���ي قطاع غزة 
أمس األح���د: إن منتج البطيخ خاٍل 
الزراعية،  المبي���دات  من متبقيات 
نافيًة ما ُيروج بشأن سالمة المنتج 

واستخدام المبيدات.
وذكر مدير عام وقاية النبات وائل 
ثابت في برنامج "لقاء مع مسؤول" 
الذي تنظمه وزارة اإلعالم أسبوعيًا، 
أن "الزراعة" حللت عينات عشوائية 
من البطي���خ بمختبراتها وأظهرت 
النتائج خل���و المنتج من متبقيات 

المبيدات.
وأضاف أن الوزارة أرس���لت عينات 
لتحليله���ا في مختب���رات الداخل 
المحت���ل )مختبر "مفعال قطيف"( 

للتأكد من سالمة وصحة المنتج.
وأش���ار ثابت إل���ى أن العام الجاري 
ش���هد زي���ادة غير مس���بوقة في 
كمي���ات البطيخ المنت���ج في غزة، 
وبلغت الكمي���ة المنتجة 60 ألف 

طن.
وأوضح أن ما أس���هم في ذلك هو 
استخدام تقنية "تطعيم" البطيخ 
على أصناف من "الق���رع" المقاوم 
لألمراض ومنع استخدام المبيدات، 
الفتًا إل���ى أن المس���احة المزروعة 

بالبطي���خ الُمطّع���م بلغ���ت 3500 
دونم.

وذكر ثابت أن الوزارة وبالتعاون مع 
التفتيش  التموين ودائرة  مباحث 
بوزارة الصحة ُتنفذ جوالت ميدانية 
بشكل دوري على مزارع البطيخ في 
إطار المتابع���ة الدائمة للمنتجات 

الزراعي���ة وضمان وص���ول المنتج 
والسليم  الصحي  بالشكل  الزراعي 

للمواطن.
وأضاف أن هن���اك اعتقادًا خاطئًا 
لدى كثير من المواطنين أن العروق 
الصفراء التي ُتش���اهد في بعض 
ثمار البطي���خ بعد فتحها له عالقة 

بمبيد النيماكور.
وأشار ثابت إلى أن العروق الصفراء 
ناتجة عن خلل في برنامج التسميد 
الذي يتبع���ه المزارع وعدم انتظام 
لدرجات  المفاجئ  واالرتف���اع  الري 
الح���رارة، الذي يس���اعد في ظهور 

هذه األعراض.

الجزائر/ االستقالل:
ك���رم وزير التعليم العال���ي والبحث العلمي في الجزائ���ر الطاهر حجار، الطالبة 
الفلسطينية مالك محمد إبراهيم العاجز، لحصولها على المركز األول من كلية 

الحقوق قسم القانون الخاص.
وأه���دت الطالبة العاجز التي تقطن عائلته���ا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
تفوقها وتكريمها من طرف الوزير إلى كل الش���عب الفلس���طيني فى الوطن 
والشتات، واعتبرته بمثابة تكريم لكل أبناء الجالية الفلسطينية ولطالبها في 

الجامعات الجزائرية.

الخليل/ االستقالل:
ش���يعت جماهي���ر غفيرة من مخيم الف���وار جنوب الخليل ي���وم أمس، جثمان 
الش���اب يعقوب نصار الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي في العام 2009. وقالت مصادر محلي���ة: إن إصابة نصار أدت إلى 
ش���لل نصفي، وبتر في ساقيه الحقًا، وعانى نصار من فشل كلوي، فاقم وضعه 

الصحي، وصوال إلى ارتقائه شهيدًا.

تشييع جثمان الشهيد زراعة غزة: البطيخ خاٍل من المبيدات الزراعية
يعقوب نصار في الخليل

فلسطينية تحصل على 
المركز األول في كلية 

الحقوق بالجزائر

غزة/ االستقالل: 
اندل���ع 30 حريق���ًا أم���س األحد في مس���توطنات 
إس���رائيلية بغالف قطاع غزة بفعل طائرات ورقية 

وبالونات حارقة.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية: إن 30 حريقًا اندلع 
في منطقة »غالف غزة« منذ الصباح بفعل بالونات 

حارقة.
فيما قال موقع »حدشوت 24« العبري: إن 8 حرائق 
اندلعت صباح األحد في مناطق متعددة من غالف 

غزة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن حريقًا كبيرًا 
ف���ي منطقة »زيكيم« بفعل بال���ون حارق أطلق من 

شمال قطاع غزة.
ونش���ر جيش االحتالل منظومة ليزرية إلس���قاط 
الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع 

غزة عن بعد. وتثبت فشلها.
وحّول الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة 
تس���تنفر االحت���الل، بعد ربط علب���ة معدنية 

داخلها قطعة قماش مغّمس���ة بالس���والر في 
ذيل الطائرة، ثم إش���عالها بالنار وتوجيهها 
بالخيوط إل���ى أراٍض زراعية قريب���ة من مواقع 

عسكرية إسرائيلية.
ونجح الشبان خالل األس���ابيع الماضية في إحراق 
عشرات آالف الدونمات المزروعة للمستوطنين في 
مستوطنات غالف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردًا 
على »مجازر« قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة 

العودة السلميين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ضرب���ت هزة أرضية جديدة بق���وة 3.9 على مقياس 
ريخت���ر،  عص���ر أمس األح���د، منطقة طبريا ش���مال 

فلسطين المحتلة.  وهذه المرة الثانية التي تضرب 
فيها هزة أرضية األراضي الفلسطينية خالل اليوم، 
حيث س���بقتها ظهرًا هزة بق���وة 3.2 على مقياس 

ريختر. وكانت عدة هزات ضربت المنطقة خالل األيام 
القليلة الماضية، دون أن تتس���بب بخسائر مادية أو 

بشرية.

هزة أرضية جديدة تضرب األراضي الفلسطينية

 30 حريقــًا بمستوطنــات غــالف غــزة

وجاء اإلعالن ه���ذا العام مخالف���ًا للتقاليد المتبعة في 
األعوام الماضية، إذ تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص 
بذلك، وتم االستعاضة عنه ببيان مكتوب تضمن أسماء 

العشرة األوائل، وتفاصيل االمتحان.
وبحس���ب بيان الوزارة، الذي وصل "االستقالل"، فقد بلغ 
عدد المس���جلين في الفروع كاّفة )76811( مش���تركًا، 
فيما بلغ عدد المتقدمين لالمتحان )72604( مش���تركًا، 
نجح منهم )48420( مشتركًا، بنسبة بلغت )66.69 %( 

موزعين على الفروع، 
وفور اإلعالن عن النتائج؛ ُسمعت أصوات األلعاب النارية، 
وجابت مواكب السيارات ش���وارع المدن الفلس���طينية 
الرئيس���ة ُمطلقة األبواق، في حين توافد عدد كبير من 
المواطنين إلى محال الحلوى، واستقبلت بيوت الناجحين 

أفواج المهنئين.
ورغم أجواء الفرحة؛ إاّل أنها لم تخُل من المظاهر السلبية 
كإطالق األعيرة النارية في الهواء، رغم تحذير الش���رطة 
للمواطنين بعدم إط���الق الرصاص لحظة إعالن النتائج 
حرصًا على س���المتهم، وتوّعدها باتخاذ إجراءات حازمًة 

ضد من يخالف هذا القرار.
وف���ي قطاع غزة، لقي طالب في الثانوية العاّمة مصرعه، 

كما أصيبت فتاتان خالل حوادث إطالق نار.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع أشرف القدرة 
:"إن الطالب رامز داود )18 عامًا( من حّي الشجاعية شرق 

غزة، توفي متأثًرا بإصابته لدى انفالت عيار ناري بالرأس"، 
مش���يًرا إلى إصابة فتاتين بجراح وصفها ب�المتوسطة، 
إحداها في غزة، والثانية في النصيرات، خالل االحتفال 

بنتائج الثانوية العامة.
في السياق، هنأ رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عّب���اس جمي���ع المتفوقي���ن والناجحين ف���ي امتحان 
"االنج���از"، متمنًيا لهم مزيًدا م���ن التقدم واالزدهار في 

خدمة الوطن.
وثم���ن عباس، أمس، ف���ي تصريح نقلت���ه وكالة األنباء 
الرس���مية )وفا( الجهود التي بذلتها الحكومة، ال سّيما 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي، وُأس���ر الطلبة، من أجل 

إنجاح المسيرة التعليمية.
بدوره، ب���ارك رئيس الحكومة رامي الحم���د الله للطلبة 
الناجحي���ن والمتفوقين، قائاًل: "ُأب���ارك لبناتي وأبنائي 

طلبة فلسطين وشبابها الواعد والمتألق والمثابر".
وأضاف:" نش���ارككم اليوم فرحتكم، فنجاحكم مفخرة 
لفلس���طين وفرح حقيقي لذويك���م وعائالتكم الذين 
مدوكم بالرعاية والتوجيه، وانتصاٌر للعملية التعليمية 

رغم كافة المعيقات والحصار الذي نواِجهه جميعًا".
كما هّنأت حركة "حماس" الطالب والطالبات الناجحين، 
متمنيًة لهم "مزيًدا من التفوق والنجاح ونيل الدرجات 
العال في مسيرتهم العلمية وبناء مستقبلهم الواعد، وأن 

ينفع الله بهم أهلهم وذويهم وشعبهم وقضيتهم".

وبالعودة إل���ى تفاصيل المتقدمين م���ن الفروع كاّفة، 
لفتت "التعليم" إل���ى أن عدد المتقدمين بالفرع األدبّي 
بلغ )50733( مش���تركًا؛ نجح منهم )31082( مش���تركًا 

بنسبة بلغت )61.27 %(.
أما الف���رع العلمي فقد بلغ ع���دد المتقدمين )18857( 
مش���تركًا، نجح منهم ) 15539( مشتركًا بنسبة بلغت 

. )% 82.40(
وتابع بيان الوزارة: "تقّدم لفرع الريادة واألعمال )3205( 
مش���تركًا؛ نجح منهم )2205( مش���تركًا بنس���بة بلغت 
)68.80 )%، أما الفرع الشرعي فتقدم له )1200( مشتركًا 

نجح منهم )657( مشتركًا بنسبة بلغت )%54.75(".
وبالنس���بة للف���رع الصناع���ي، أوض���ح البي���ان أن "عدد 
المتقدمين )1119( مشتركًا، نجح منهم )756( مشتركًا؛ 
بنسبة بلغت )% 67.56(، بينما عدد المتقدمين بالفرع 
الزراعي )150( مشتركًا، نجح منهم )82( مشتركًا؛ بنسبة 

بلغت )54.67 %(.
وأش���ارت "التعلي���م" إل���ى أن "ع���دد المتقدمين لفرع 
االقتصاد المنزلي بلغ )74( مش���تركًا، نجح منهم )48( 
مشتركًا؛ بنسبة بلغت )64.86 %(، والفرع الفندقي عدد 
المتقدمين )58( مش���تركًا، نجح منهم )39( مش���تركًا؛ 
بنس���بة بلغ���ت )67.24 )%، كما بلغ ع���دد المتقدمين 
بالف���رع التكنولوجي )40( مش���تركًا، نج���ح منهم )24( 

مشتركًا، بنسبة بلغت )%60(".

دعمًا وإس���نادًا ألهلنا المرابطين، الرافضين للتهجير 
القسري من قبل االحتالل اإلسرائيلي . وشددت القوى 
في بيان لها، على ضرورة كسر قرارات االحتالل بفرض 
الحصار وإعالن الخان األحمر منطقة عسكرية، وفرض 
حظر التج���ول عليها، ومن���ع الوص���ول إليها وتحدي 
الق���رار بالتواجد اليومي، مش���يدة بصم���ود أهلنا في 
الخ���ان األحمر وأبو النوار وكل المناطق المس���تهدفة 
باالس���تيطان والجدار العنصري. وأش���ارت القوى إلى 
أهمية مواجهة سياس���ات االحتالل، في الخان األحمر 
لكونها البوابة الش���رقية، الفتة إلى أنها قررت تحويل 
مسيرات الجمعة على حاجز »بيت ايل« للمشاركة في 
الفعاليات المساندة لتجمع الخان األحمر حيث ستقام 

صالة الجمعة هناك.

مو�سم البطيخ بغزة 

أجواء الفرحة   ...

القوى الوطنية ...

االستقالل/ وكاالت:
كشف السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة 
القطري���ة إلعادة إعمار غزة، ع���ن موقفه من الصيغة 
اإلس���رائيلية التي تقضي بإعادة تأهيل غزة مقابل 
إعادة األسرى اإلس���رائيليين لدى حركة حماس في 

غزة إلى ذويهم.
وق���ال العمادي ف���ي مقابلة مع إذاعة ريش���ت كان 
العبرية، ستنشر تفاصيلها الحقا: إن "صيغة إعادة 
تأهيل غزة مقابل عودة األس���رى اإلسرائيليين "أمر 

غير ممكن".
وأكد العمادي عدم وجود تقدم بشأن صفقة تبادل 
أس���رى، موضح���ًا أن الفجوة في ه���ذا الملف ال تزال 

كبيرة.
وأضاف العمادي أن صيغة "السجناء مقابل السجناء" 
ستعمل وال يمكن استبدال السجناء بميناء أو مطار".

وأش���ار العمادي إلى أن"الصيغة القطرية لوضع حد 
لمش���كلة الطائرات الورقية والبالون���ات الحارقة من 
غزة هي أن تستوعب إسرائيل 5,000 عامل من غزة 

للعمل لديها في الداخل".

العمادي : ال يمكن 
استبدال األسرى 

اإلسرائيليين 
بالميناء والمطار



2018االثنين    شوال         هـ   يوليو         م    251439 9

غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الزراعة ف���ي قطاع غزة 
أمس األح���د: إن منتج البطيخ خاٍل 
الزراعية،  المبي���دات  من متبقيات 
نافيًة ما ُيروج بشأن سالمة المنتج 

واستخدام المبيدات.
وذكر مدير عام وقاية النبات وائل 
ثابت في برنامج "لقاء مع مسؤول" 
الذي تنظمه وزارة اإلعالم أسبوعيًا، 
أن "الزراعة" حللت عينات عشوائية 
من البطي���خ بمختبراتها وأظهرت 
النتائج خل���و المنتج من متبقيات 

المبيدات.
وأضاف أن الوزارة أرس���لت عينات 
لتحليله���ا في مختب���رات الداخل 
المحت���ل )مختبر "مفعال قطيف"( 

للتأكد من سالمة وصحة المنتج.
وأش���ار ثابت إل���ى أن العام الجاري 
ش���هد زي���ادة غير مس���بوقة في 
كمي���ات البطيخ المنت���ج في غزة، 
وبلغت الكمي���ة المنتجة 60 ألف 

طن.
وأوضح أن ما أس���هم في ذلك هو 
استخدام تقنية "تطعيم" البطيخ 
على أصناف من "الق���رع" المقاوم 
لألمراض ومنع استخدام المبيدات، 
الفتًا إل���ى أن المس���احة المزروعة 

بالبطي���خ الُمطّع���م بلغ���ت 3500 
دونم.

وذكر ثابت أن الوزارة وبالتعاون مع 
التفتيش  التموين ودائرة  مباحث 
بوزارة الصحة ُتنفذ جوالت ميدانية 
بشكل دوري على مزارع البطيخ في 
إطار المتابع���ة الدائمة للمنتجات 

الزراعي���ة وضمان وص���ول المنتج 
والسليم  الصحي  بالشكل  الزراعي 

للمواطن.
وأضاف أن هن���اك اعتقادًا خاطئًا 
لدى كثير من المواطنين أن العروق 
الصفراء التي ُتش���اهد في بعض 
ثمار البطي���خ بعد فتحها له عالقة 

بمبيد النيماكور.
وأشار ثابت إلى أن العروق الصفراء 
ناتجة عن خلل في برنامج التسميد 
الذي يتبع���ه المزارع وعدم انتظام 
لدرجات  المفاجئ  واالرتف���اع  الري 
الح���رارة، الذي يس���اعد في ظهور 

هذه األعراض.

الجزائر/ االستقالل:
ك���رم وزير التعليم العال���ي والبحث العلمي في الجزائ���ر الطاهر حجار، الطالبة 
الفلسطينية مالك محمد إبراهيم العاجز، لحصولها على المركز األول من كلية 

الحقوق قسم القانون الخاص.
وأه���دت الطالبة العاجز التي تقطن عائلته���ا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
تفوقها وتكريمها من طرف الوزير إلى كل الش���عب الفلس���طيني فى الوطن 
والشتات، واعتبرته بمثابة تكريم لكل أبناء الجالية الفلسطينية ولطالبها في 

الجامعات الجزائرية.

الخليل/ االستقالل:
ش���يعت جماهي���ر غفيرة من مخيم الف���وار جنوب الخليل ي���وم أمس، جثمان 
الش���اب يعقوب نصار الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي في العام 2009. وقالت مصادر محلي���ة: إن إصابة نصار أدت إلى 
ش���لل نصفي، وبتر في ساقيه الحقًا، وعانى نصار من فشل كلوي، فاقم وضعه 

الصحي، وصوال إلى ارتقائه شهيدًا.

تشييع جثمان الشهيد زراعة غزة: البطيخ خاٍل من المبيدات الزراعية
يعقوب نصار في الخليل

فلسطينية تحصل على 
المركز األول في كلية 

الحقوق بالجزائر

غزة/ االستقالل: 
اندل���ع 30 حريق���ًا أم���س األحد في مس���توطنات 
إس���رائيلية بغالف قطاع غزة بفعل طائرات ورقية 

وبالونات حارقة.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية: إن 30 حريقًا اندلع 
في منطقة »غالف غزة« منذ الصباح بفعل بالونات 

حارقة.
فيما قال موقع »حدشوت 24« العبري: إن 8 حرائق 
اندلعت صباح األحد في مناطق متعددة من غالف 

غزة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن حريقًا كبيرًا 
ف���ي منطقة »زيكيم« بفعل بال���ون حارق أطلق من 

شمال قطاع غزة.
ونش���ر جيش االحتالل منظومة ليزرية إلس���قاط 
الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع 

غزة عن بعد. وتثبت فشلها.
وحّول الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة 
تس���تنفر االحت���الل، بعد ربط علب���ة معدنية 

داخلها قطعة قماش مغّمس���ة بالس���والر في 
ذيل الطائرة، ثم إش���عالها بالنار وتوجيهها 
بالخيوط إل���ى أراٍض زراعية قريب���ة من مواقع 

عسكرية إسرائيلية.
ونجح الشبان خالل األس���ابيع الماضية في إحراق 
عشرات آالف الدونمات المزروعة للمستوطنين في 
مستوطنات غالف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردًا 
على »مجازر« قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة 

العودة السلميين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ضرب���ت هزة أرضية جديدة بق���وة 3.9 على مقياس 
ريخت���ر،  عص���ر أمس األح���د، منطقة طبريا ش���مال 

فلسطين المحتلة.  وهذه المرة الثانية التي تضرب 
فيها هزة أرضية األراضي الفلسطينية خالل اليوم، 
حيث س���بقتها ظهرًا هزة بق���وة 3.2 على مقياس 

ريختر. وكانت عدة هزات ضربت المنطقة خالل األيام 
القليلة الماضية، دون أن تتس���بب بخسائر مادية أو 

بشرية.

هزة أرضية جديدة تضرب األراضي الفلسطينية

 30 حريقــًا بمستوطنــات غــالف غــزة

وجاء اإلعالن ه���ذا العام مخالف���ًا للتقاليد المتبعة في 
األعوام الماضية، إذ تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص 
بذلك، وتم االستعاضة عنه ببيان مكتوب تضمن أسماء 

العشرة األوائل، وتفاصيل االمتحان.
وبحس���ب بيان الوزارة، الذي وصل "االستقالل"، فقد بلغ 
عدد المس���جلين في الفروع كاّفة )76811( مش���تركًا، 
فيما بلغ عدد المتقدمين لالمتحان )72604( مش���تركًا، 
نجح منهم )48420( مشتركًا، بنسبة بلغت )66.69 %( 

موزعين على الفروع، 
وفور اإلعالن عن النتائج؛ ُسمعت أصوات األلعاب النارية، 
وجابت مواكب السيارات ش���وارع المدن الفلس���طينية 
الرئيس���ة ُمطلقة األبواق، في حين توافد عدد كبير من 
المواطنين إلى محال الحلوى، واستقبلت بيوت الناجحين 

أفواج المهنئين.
ورغم أجواء الفرحة؛ إاّل أنها لم تخُل من المظاهر السلبية 
كإطالق األعيرة النارية في الهواء، رغم تحذير الش���رطة 
للمواطنين بعدم إط���الق الرصاص لحظة إعالن النتائج 
حرصًا على س���المتهم، وتوّعدها باتخاذ إجراءات حازمًة 

ضد من يخالف هذا القرار.
وف���ي قطاع غزة، لقي طالب في الثانوية العاّمة مصرعه، 

كما أصيبت فتاتان خالل حوادث إطالق نار.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع أشرف القدرة 
:"إن الطالب رامز داود )18 عامًا( من حّي الشجاعية شرق 

غزة، توفي متأثًرا بإصابته لدى انفالت عيار ناري بالرأس"، 
مش���يًرا إلى إصابة فتاتين بجراح وصفها ب�المتوسطة، 
إحداها في غزة، والثانية في النصيرات، خالل االحتفال 

بنتائج الثانوية العامة.
في السياق، هنأ رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عّب���اس جمي���ع المتفوقي���ن والناجحين ف���ي امتحان 
"االنج���از"، متمنًيا لهم مزيًدا م���ن التقدم واالزدهار في 

خدمة الوطن.
وثم���ن عباس، أمس، ف���ي تصريح نقلت���ه وكالة األنباء 
الرس���مية )وفا( الجهود التي بذلتها الحكومة، ال سّيما 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي، وُأس���ر الطلبة، من أجل 

إنجاح المسيرة التعليمية.
بدوره، ب���ارك رئيس الحكومة رامي الحم���د الله للطلبة 
الناجحي���ن والمتفوقين، قائاًل: "ُأب���ارك لبناتي وأبنائي 

طلبة فلسطين وشبابها الواعد والمتألق والمثابر".
وأضاف:" نش���ارككم اليوم فرحتكم، فنجاحكم مفخرة 
لفلس���طين وفرح حقيقي لذويك���م وعائالتكم الذين 
مدوكم بالرعاية والتوجيه، وانتصاٌر للعملية التعليمية 

رغم كافة المعيقات والحصار الذي نواِجهه جميعًا".
كما هّنأت حركة "حماس" الطالب والطالبات الناجحين، 
متمنيًة لهم "مزيًدا من التفوق والنجاح ونيل الدرجات 
العال في مسيرتهم العلمية وبناء مستقبلهم الواعد، وأن 

ينفع الله بهم أهلهم وذويهم وشعبهم وقضيتهم".

وبالعودة إل���ى تفاصيل المتقدمين م���ن الفروع كاّفة، 
لفتت "التعليم" إل���ى أن عدد المتقدمين بالفرع األدبّي 
بلغ )50733( مش���تركًا؛ نجح منهم )31082( مش���تركًا 

بنسبة بلغت )61.27 %(.
أما الف���رع العلمي فقد بلغ ع���دد المتقدمين )18857( 
مش���تركًا، نجح منهم ) 15539( مشتركًا بنسبة بلغت 

. )% 82.40(
وتابع بيان الوزارة: "تقّدم لفرع الريادة واألعمال )3205( 
مش���تركًا؛ نجح منهم )2205( مش���تركًا بنس���بة بلغت 
)68.80 )%، أما الفرع الشرعي فتقدم له )1200( مشتركًا 

نجح منهم )657( مشتركًا بنسبة بلغت )%54.75(".
وبالنس���بة للف���رع الصناع���ي، أوض���ح البي���ان أن "عدد 
المتقدمين )1119( مشتركًا، نجح منهم )756( مشتركًا؛ 
بنسبة بلغت )% 67.56(، بينما عدد المتقدمين بالفرع 
الزراعي )150( مشتركًا، نجح منهم )82( مشتركًا؛ بنسبة 

بلغت )54.67 %(.
وأش���ارت "التعلي���م" إل���ى أن "ع���دد المتقدمين لفرع 
االقتصاد المنزلي بلغ )74( مش���تركًا، نجح منهم )48( 
مشتركًا؛ بنسبة بلغت )64.86 %(، والفرع الفندقي عدد 
المتقدمين )58( مش���تركًا، نجح منهم )39( مش���تركًا؛ 
بنس���بة بلغ���ت )67.24 )%، كما بلغ ع���دد المتقدمين 
بالف���رع التكنولوجي )40( مش���تركًا، نج���ح منهم )24( 

مشتركًا، بنسبة بلغت )%60(".

دعمًا وإس���نادًا ألهلنا المرابطين، الرافضين للتهجير 
القسري من قبل االحتالل اإلسرائيلي . وشددت القوى 
في بيان لها، على ضرورة كسر قرارات االحتالل بفرض 
الحصار وإعالن الخان األحمر منطقة عسكرية، وفرض 
حظر التج���ول عليها، ومن���ع الوص���ول إليها وتحدي 
الق���رار بالتواجد اليومي، مش���يدة بصم���ود أهلنا في 
الخ���ان األحمر وأبو النوار وكل المناطق المس���تهدفة 
باالس���تيطان والجدار العنصري. وأش���ارت القوى إلى 
أهمية مواجهة سياس���ات االحتالل، في الخان األحمر 
لكونها البوابة الش���رقية، الفتة إلى أنها قررت تحويل 
مسيرات الجمعة على حاجز »بيت ايل« للمشاركة في 
الفعاليات المساندة لتجمع الخان األحمر حيث ستقام 

صالة الجمعة هناك.

مو�سم البطيخ بغزة 

أجواء الفرحة   ...

القوى الوطنية ...

االستقالل/ وكاالت:
كشف السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة 
القطري���ة إلعادة إعمار غزة، ع���ن موقفه من الصيغة 
اإلس���رائيلية التي تقضي بإعادة تأهيل غزة مقابل 
إعادة األسرى اإلس���رائيليين لدى حركة حماس في 

غزة إلى ذويهم.
وق���ال العمادي ف���ي مقابلة مع إذاعة ريش���ت كان 
العبرية، ستنشر تفاصيلها الحقا: إن "صيغة إعادة 
تأهيل غزة مقابل عودة األس���رى اإلسرائيليين "أمر 

غير ممكن".
وأكد العمادي عدم وجود تقدم بشأن صفقة تبادل 
أس���رى، موضح���ًا أن الفجوة في ه���ذا الملف ال تزال 

كبيرة.
وأضاف العمادي أن صيغة "السجناء مقابل السجناء" 
ستعمل وال يمكن استبدال السجناء بميناء أو مطار".

وأش���ار العمادي إلى أن"الصيغة القطرية لوضع حد 
لمش���كلة الطائرات الورقية والبالون���ات الحارقة من 
غزة هي أن تستوعب إسرائيل 5,000 عامل من غزة 

للعمل لديها في الداخل".

العمادي : ال يمكن 
استبدال األسرى 

اإلسرائيليين 
بالميناء والمطار
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لندن/ االستقالل:
كش���فت جريدة بريطانية ع���ن الوظيفة األس���هل واألكثر راحة 
لصاحبها ف���ي العالم بأكمله، في الوقت ال���ذي ينام فيه صاحب 
هذه الوظيفة على راتب مالي ممتاز يتجاوز الخمسين ألف جنيه 
أسترليني سنويًا )66400 دوالر أميركي(، ما يعني أن صاحب هذه 

الوظيفة سيتقاضى شهريًا نحو 5500 دوالر.
وف���ي التفاصيل التي أوردتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن 
هذه الوظيفة ال تتميز فقط بأنها األسهل واألكثر راحة في العالم، 
كما ال تتمي���ز بالراتب المرتفع أيضًا، وإنما هن���اك ما هو أهم من 
هذين األمرين، وهو أن الوظيفة موجودة في جزيرة بجنوب المحيط 

األطلسي، وهي جزيرة تصفها الصحيفة بأنها أشبه ب��"الجنة".
وذكرت الجريدة أن الوظيفة المطلوبة هي موظف جوازات في مطار 
جزيرة "س���انت هيلينا" جنوبي المحيط األطلسي، حيث إن المثير 
في األمر هو أن مطار تلك الجزيرة يستقبل طائرة واحدة فقط في 
األسبوع، ما يعني أن الموظف المطلوب الذي سيتقاضى خمسين 
ألف جنيه اس���ترليني سنويًا سيعمل بواقع س���اعة واحدة فقط 
في األس���بوع، أي عند وصول الطائرة الوحيدة المشار إليها، بينما 
يقضي باقي أيامه وهو في حالة استجمام في الجزيرة التي تشبه 

في طبيعتها أفالم الخيال.
الجزيرة المش���ار إليها هي واحدة من المس���تعمرات البريطانية 
في المحيط األطلنطي، أي أنه���ا بعيدة جدًا عن بريطانيا، أما عدد 
سكانها فيبلغ 4500 شخص فقط، وهي جزيرة صغيرة جدًا وغير 
معروفة، وقد أعلنت الس���لطات فيها مؤخ���رًا أنها بحاجة لموظف 
جوازات للعمل في مطارها الوحيد البعيد، على أن المرشح الناجح 
س���وف يحصل عل���ى راتب س���نوي مقداره خمس���ين ألف جنيه 

استرليني.
وصنفت "ديلي ميل" مطار تلك الجزيرة على أنه األقل اس���تعمااًل 
في العالم، حيث تهبط فيه طائرة تجارية واحدة فقط في األسبوع، 

وهي طائرة تأتي إلى تلك الجزيرة من جنوب إفريقيا.

أسهل وظيفة في 
العالم براتب شهري 

5500 دوالر
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