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غزة/ قاسم األغا: 
أّك���د عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين ماهر مزهر، أمس 
اإلثنين، أن المصالحة الوطنية ينقصها التطبيق العملّي، لما تم االتفاق عليه سابًقا 
بين الكل الوطني الفلسطيني. وفي تصريح  ل�"االستقالل"، قال مزهر: "إن المصالحة 
ليست بحاجة التفاقات وجوالت حوار جديدة، بل تحتاج لتطبيق أمين وصادق، بعيًدا 

عن ذريعة التمكين وغير ذلك من المتاهات"، مطالًبا الوس���يط المصري 
بالضغط على حركتي "فتح" و"حماس"؛ إلنهاء االنقسام بشكل فورّي. 

غزة/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن أوضاع األسرى المرضى والجرحى القابعين في 

ا يوًما بعد يوم، نتيجة تصاعد سياس���ة  عيادة معتقل "الرملة" تزداد س���وًء
االهم���ال الطبي بحقهم واس���تهدافهم بعدم تقديم الع���الج الالزم لهم 

غزة/ اال�ستقالل:
ق��ّرر رئي���س حكومة االحت��الل بنيام��ن نتنياه��و، اأم�س 
االثن��ن، اإغ��الق املع��ر التج��اري الوحيد جن��وب قطاع 
غزة )كرم اأبو �سامل( ابتداء من م�ساء ذات اليوم؛ بداعي 

ال�سغط جلهة وقف اإطالق الطائرات والبالونات 
احلارقة جتاه م�ستوطنات غالف القطاع.

القدس  المحتلة/ االستقالل:
يواصل أعضاء “الكنيس���ت” اإلسرائيلي اقتحام المس���جد األقصى بوتيرة متصاعدة، 

بموج���ب ق���رار رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو الس���ماح له���م بذلك مّرة 
كل ثالثة أش���هر. وقالت مص���ادر إعالمية: إن أعضاء ال� “كنيس���ت” الذين 

غزة/ االستقالل: 
حذر مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب مما وصفها 

"محاوالت االلتفاف على نضال الش���عب الفلس���طيني مقابل بعض 
2التس���هيالت" . وانتقد ش���هاب في تصريح���ات صحفية له أمس  2
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تهنئة ومباركةتهنئة بالتفوق

تتقدم عشيرة أبو مغصيب ��� قبيلة الترابين 
�� بالوطن و الشتات باحر التهاني والتبريكات  
م����ن جموع أبناء ش����عبنا الناجحين بالثانوية 

العامة و من أبناء العائلة الكريمة.و خاصة

 �صذى �أمين �أبو مغ�صيب  

الحاصلة عل����ى معدل 92.3 من الفرع العلمى  . 

متمنين لهم مزيدا من التفوق والنجاح

وألف مباركـ

تتق����دم جامعة اإلس����راء ممثلة برئيس����ها د عدن����ان الحجار 
والهيئتان االكاديمية و اإلدارية  بأحر التهاني والتبريكات من 

الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة مرحلة اإلنجاز للعام 
2018/2017

متمنن لهم التوفيق بحياة جامعية ملوؤها التميز واالإبداع
وبهذه المناسبة ترحب الجامعة بالطلبة الراغبين بااللتحاق بركب التميز و االحتراف 

في برامجها النوعية و المتميزة  و االستفادة من عديد المزايا و المنح الدراسية

جامعة االإ�سراء التغيري نحو االحرتاف

الجهاد: التلويح والتهديد 
بمزيد من العقوبات ضد 

قطاع غزة مرفوض 

حصل على %94.7

�لكفيـف حممد فقد 
ب�صره بحـادث �صري 

فانت�صرت ب�صريتـه 

�لطالبة حبيب:
 طاعة �هلل ور�صى

 �لو�لدين �صر تفوقي
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قرار نتنياهو بتشديد 
الحصار.. ورقة ضغط 

يحرقها الصمود الشعبي 

أعضــاء فــي »الكنيســت« 
يواصلون  اقتحام األقصى 

  لليوم الثاني على التوالي 

إدانات لقرار االحتالل  
حظر عمل قناة القدس

تشديد حصار غزة وإغالق معبرها التجاري الوحيد

»الجهاد«: قرار نتنياهو »إعالن حرب«
 »حمـــاس«: االحتــالل يتحمــل نتائجــه 

هيئة األسرى: أوضاع غاية 
بالصعوبة لألسرى المرضى 

بعيــادة »الرملــة«

إطالق رحلة بحرية 
ثانية من ميناء غزة

قيادي بــ »الشعبية«: عقوبات 
السلطة على غزة تصب في 
صالح إتمام »صفقة القرن« 

) APA images  (     موؤمتر �سحفي لالإعالن عن اإطالق رحلة بحرية ثانية لك�سر ح�سار قطاع  غزة اأم�س

محكمة االحتالل تمدد تجميد 
أوامر الهدم في »الخان األحمر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت المحكمة العليا االس���رائيلية، مساء 
االثني���ن، أمرا احترازيا جديدا يمنع س���لطات 
االحت���الل االس���رائيلي من هدم ق���رى الخان 
االحمر  ف���ي الق���دس وإجالء س���كانه البالغ 
عدده���م نح���و 190 ف���ردا. وق���دم فريق من 
المحامي���ن مس���تندات جدي���دة تثب���ت أن 
االراض���ي التي أقيمت عليها  القرى في مطلع 

خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية 
فلس���طينية خاصة ومس���جلة، ت���م تأجيرها 
للسكان، وليس���ت أراضي عامة تم االستيالء 
عليها فضال عن ان اجالء السكان يعد مخالفًا 
للقانون الدولي. وأمهلت المحكمة س���لطات 
االحتالل حتى الس���ادس عش���ر من الش���هر 
الجاري للرد على هذا االلتماس، وهو الثاني في 

ظرف اّيام قليلة.
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القدسي المحتلة/ االستقالل:
يواصل أعضاء “الكنيست” اإلسرائيلي 
اقتح���ام المس���جد األقص���ى بوتي���رة 
متصاعدة، بموجب ق���رار رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو السماح لهم بذلك مّرة 

كل ثالثة أشهر.
وقال���ت مص���ادر إعالمي���ة: إن أعضاء ال� 
“كنيست” الذين شاركوا في االقتحام 
هم: أمي���ر أوحان���ا )الليك���ود(، ويهودا 
جليك )الليكود(، وش���يري معلم )البيت 
المعروفين  م���ن  وثالثتهم  اليهودي(، 
بمواقفه���م العنصرية المعادية للعرب 
والفلس���طينيين وم���ن داعم���ي إقامة 
الهيكل المزعوم مكان االقصى المبارك.

ونف���ذ أعض���اء “ال�كنيس���ت” الثالثة، 
المس���توطنين،  من  مجموعات  ومعهم 
جوالت اس���تفزازية واس���تعراضية في 
أرجاء المس���جد، في الوقت الذي التقط 
لهم مصورون مرافقون، صورًا تذكارية، 
وتسجيالت ألشرطة فيديو مع أحاديث 

لهم حول اقتحامهم للمسجد المبارك.
وقرر رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو ف���ي 3 يوليو الجاري 
الس���ماح لل���وزراء وأعض���اء الكنيس���ت 
باقتحام المس���جد األقصى، وذلك بعد 
أكثر من عامين على قرار بحظر دخولهم 
إليه. وأرس���ل نتنياهو خطاًبا لرئيس ال� 
»كنيست« بولي إدلش���تاين، أبلغه فيه 
بالس���ماح ألعضائه باقتحام المس���جد 

األقصى مرة واحدة كل ثالثة أشهر.

وكان أول المقتحمي���ن أول أمس األحد 
وزير الزراع���ة أوري أريئيل، وهو أحد أبرز 
ال���ذي تجول في  قادة المس���توطنين، 
باحات المسجد األقصى برفقة مجموعة 
من المستوطنين، وتلته عضو الكنيست 
»ش���ارين هس���كال« من حزب الليكود، 
وأمس اقتحمه أعضاء الكنيست »غليك، 

وموعلم، وأوهانا«.
واس���تنكرت دائرة األوقاف اإلس���المية 
المبارك  األقص���ى  المس���جد  وش���ؤون 
استباحة حرمة المسجد األقصى من قبل 

أعضاء الكنيست اإلسرائيلي.
وأش���ارت إل���ى أن هذا االقتح���ام يأتي 
ف���ي س���ياق س���ماح رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية ألعضاء الكنيست والوزراء 
اإلسرائيليين بتجديد اقتحام المسجد.

 ومن جهتها، استنكر تجمع المؤسسات 
الحقوقية في فلس���طين امس االثنين 
إقدام ع���دد م���ن وزراء حكومة االحتالل 
برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين 
اول أم���س األح���د وأم���س االثنين على 
اقتحام باحات المس���جد األقصى، تحت 
حماية وحراس���ة مش���ددة من ش���رطة 
وقوات االحتالل االس���رائيلي، ودعم من 
حكومة االحتالل وقياداته والسياس���ية 

واألمنية والعسكرية.
وقال التجمع في بيان وصل »االستقالل« 
إن ه���ذ االقتحام يأتي ضم���ن إجراءات 

س���لطات االحتالل الهادف���ة إلى فرض 
سيطرتها الكاملة على المسجد األقصى 
واألماكن المقدسة في القدس، وتهجير 
تلك  ف���ي  القاطني���ن  الفلس���طينيين 
األماكن م���ن خالل تنفيذ سلس���لة من 

االقتحامات.
وأكد أن الق���دس مدينة محتلة تخضع 
ألحكام القانون الدولي، السيما اتفاقية 
جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، 
بالوضع  والتي تكف���ل عدم المس���اس 
القائم فيها فضاًل عن أي إجراءات أخرى 
تهدف إلى التهجير القسري لسّكانها 
أو نق���ل جزء من س���كان الدولة القائمة 

باالحتالل إلى األراضي المحتلة.

نابلس/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس االثنين، حملة مداهمات واعتقاالت في 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت مدين���ة نابلس من عدة محاور، 
وانتش���رت في عدة مواقع في رفيديا والجبل الش���مالي وح���ي الضاحية، واعتقلت 

الشاب جبر الجيعان بعد مداهمة منزله في الضاحية.
كما اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وانتشرت في العديد من األحياء، وشنت حملة 
مداهمات للعديد من المنازل، واعتقلت خاللها الش���بان نهاد ممدوح بني شمسة، 

وإبراهيم محمود عيسى داود، وليث باسم داود.
واقتحمت بلدة عوريف جنوب المدينة، وداهمت منزل عائلة الشهيد عمير شحادة 

ومنزل شقيقه األسير إبراهيم شحادة، وفتشتهما دون اعتقاالت.
كما اعتقلت قوات االحتالل من جنين األس���ير المحرر غانم عباهرة، ويوس���ف علي 
شواهنة، فيما اعتقلت من الخليل قيس نعمان، ومن رام الله طلحة مصطفى نخلة، 

ومن سلفيت األسير المحرر بالل أبو عصبة.
واعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر أمس االثنين، ثالثة ش���بان من بلدات 

السيلة الحارثية واليامون ويعبد، في محافظة جنين.
كما اقتحموا بلدة الس���يلة الحارثية المجاورة واعتقلوا الش���اب يوس���ف أحمد علي 
ش���واهنة )26 عامًا(، وخربوا محتويات منزل���ه، وكذلك فعلوا في منزل المواطن علي 

عبد الرحمن بعجاوي )19 عاما(، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة يعبد.

بيروت/  االستقالل: 
أكد ممثل »حركة الجهاد اإلس���المي في لبنان«، إحس���ان عطايا، »وجود جهود 
وتواصل دائم مع القوى الفلس���طينية  كافة في لبنان، لتعزيز أمن واس���تقرار 

المخيمات الفلسطينية، ومتابعة أوضاع وهموم الالجئين في لبنان«.
وقال عطايا في تصريحات صحفية  أمس االثنين: »نحن حريصون على تحييد 
الساحة الفلسطينية في لبنان عن الخالفات الداخلية، وخاصة في ظل المرحلة 

الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية حاليًا«.
وأض���اف ممثل »الجهاد اإلس���المي في لبنان: »أجرينا لق���اءات عدة مع كل من 
السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور، وحركة فتح وقوى التحالف ومنظمة 
التحرير، لتفعيل العمل باإلطار الفلس���طيني المشترك، وتوحيد الجهود كافة 
لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلس���طينية، ال سيما صفقة القرن 

األميركية«.

عطايا: نسعى لتفعيل 
اإلطار الفلسطيني 
المشترك في لبنان

االحتالل يشن حملة 
مداهمات واعتقاالت بالضفة

أعضاء في »الكنيست« يواصلون  اقتحام األقصى 

تو��شل �قتحام �مل�شتوطنون لباحات �مل�شجد �لأق�شى   ) �أر�شيف (

  لليوم الثاني على التوالي 

غزة /  االستقالل:
 أك����دت مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء 
المحكم����ة  أن  االثني����ن،  ام����س  واألس����رى 
الصهيوني����ة في مدينة بئر الس����بع المحتلة 
أصدرت حكمًا بحق األس����ير المجاهد محمود 
يوس����ف حس����ين أبو طه )43 عامًا( من مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة بالس����جن لمدة 5 
سنوات ونصف.

وأوضح����ت مهجة الق����دس أن ق����وات االحتالل 
بتاري����خ 2016/09/22م،  اعتقلت����ه  الصهيوني 
على حاجز بيت حانون أثناء توجهه ألقربائه في 
الداخ����ل المحتل، حيث تع����رض لتعذيب قاٍس 

أثناء التحقيق معه ووجهت له سلطات االحتالل 
تهم����ة االنتم����اء لحركة الجهاد اإلس����المي في 

فلسطين والتخطيط للقيام بأعمال مقاومة. 
جدي����ر بالذكر أن األس����ير محم����ود أبو طه من 
موالي����د 1975/07/18م، وه����و مت����زوج، وأب 
لثمانية أبناء، وهو يقبع حاليًا في سجن نفحة.

الحكم بـ 5 سنوات ونصف على أسير من قطاع غزة

الخليل/ االستقالل: 
قالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي صادرت 
10 دونمات من أراضي المواطنين في منطقة واد الحصين 
القري���ب من الحرم االبراهيمي ف���ي مدينة الخليل إلقامة 

معسكر للجيش.
وأفاد الناش���ط جمال س���عيفان، والذي يسكن 
ف���ي تلك المنطق���ة، أن االرض تع���ود ملكيتها 
للمواطن محمود البوطي وتقدر مس���احتها بنحو 

10 دونمات.
وكانت قوات االحتالل قد ش���رعت قبل نحو ش���هر بإقامة 
معس���كر في منطقة واد الحصين والمتاخم لمستوطنة 
"كريات اربع" حيث قامت بوضع مكعبات اسمنتية وبيوت 
متنقلة داخل هذه المكعبات في المنطقة المقابلة لألرض 

المصادرة.
واضاف س���عيفان:" يبدو ب���أن االحتالل يس���عى لجعل 
المنطقة بأكملها منطقة عس���كرية مغلقة، ويمنعنا من 
الوص���ول الى منازلن���ا وحتى التحرك بحري���ة في محيط 

منازلنا".

غزة/ االستقالل: 
ق����ال مصدر مطلع في حركة المقاومة اإلس����المية »حماس«، إن 
وفًدا من الحركة سيصل إلى العاصمة المصرية )القاهرة(، يوم 
األربعاء 11 تموز/ يوليو الجاري، بناء على دعوة من رئيس جهاز 

المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل. 
وص����ّرح المصدر، ب����أن وفد حماس س����يبحث ف����ي القاهرة مع 
المخابرات المصرية، تطورات المصالحة الفلس����طينية، وسبل 

رفع الحصار عن قطاع غزة.
ونوه إلى أن الوفد س����يلتقي اللواء كامل، يوم الخميس القادم، 
وذلك في محاولة إلنعاش مس����اعي المصالحة الفلس����طينية 

الداخلية »المتعثرة« منذ عدة أشهر، كما قال.
وذكر أن الوفد س����يكون برئاس����ة صالح العاروري؛ نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة »حماس«، وعضوية؛ موسى أبو مرزوق، 

عزت الرشق، خليل الحّية، روحي مشتهى، وحسام بدران.

يش����ار إلى أن مصر وجهت قبل نحو أسبوع، دعوتين لحركتي 
»فت����ح« و »حماس«، لزيارة القاهرة، من أجل اس����تئناف حوارات 
المصالحة وإنهاء االنقسام المستمر على الساحة الفلسطينية 

منذ حزيران/ يونيو 2007.
وتأتي الزي����ارة المرتقبة لوفد »حماس« إل����ى القاهرة، في ظل 
مؤشرات عن استعداد القاهرة إلطالق مبادرة جديدة للمصالحة 

الفلسطينية بين حركتي »فتح« و«حماس«

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة "معاريف" العبرية، ي���وم أمس االثنين، 
أن جنوًدا في جيش االحتالل اإلس���رائيلي انضموا لحملة 
تنظمه���ا عائالت الجنديين هدار غولدن وأورون ش���اؤول 
أم���ام مقّر رئيس حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو في 

القدس.
وبحس���ب الصحيفة، فإن الجن���ود الذين يتبع���ون للواء 
"جفعاتي" انضموا لعوائ���ل الجنود، بهدف الضغط على 
الحكوم���ة االحتالل للعم���ل الجاد من أجل إع���ادة الجنود 

المفقودين بغزة.
واعتبر الجنود في كلمات ألقوها أمام الحشد، أن حرب غزة 
2014 لم تنته بعد، وأنه يجب إعادة الجنود حتى ولو كان 

ذلك بعملية عسكرية.
ومطلع أبريل/ نيسان 2015، أعلنت كتائب القسام الجناح 
العس���كري لحركة حماس ألول مرة، عن وجود أربعة جنود 
إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف رسميا إن كانوا 

أحياًء أم أمواتا.
كما لم تعلن عن أسماء اإلس���رائيليين األسرى لديها، 

باستثناء الجندي "ش���اؤول أرون"، الذي أعلن المتحدث 
باس���م الكتائب "أبو عبيدة"، في 20 يوليو/تموز 2014، 
عن أس���ره، خالل تصدي مقاتلي القس���ام لتوغل بري 
لجيش االحتالل اإلس���رائيلي، في حي التفاح، ش���رقي 

مدينة غزة.
وعرضت كتائب القس���ام الجناح العسكري لحركة حماس 
قبل عام صورا ألربعة جنود إسرائيليين وهم: شاؤول آرون 
وهدار غولدن" وأبراهام منغس���تو وهاشم السيد، رافضة 

الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

االحتالل يصادر 10 
دونمات في الخليل 

إلقامة معسكر للجيش

وفد من »حماس« برئاسة العاروري يصل القاهرة األربعاء المقبل

جيش االحتالل يضغط على حكومته إلعادة المأسورين في غزة
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واستخدم االحتالل مؤخًرا منظومة "ليزرية"؛ 
لتتب���ع الطائ���رات والبالونات ف���ي الجّو ثم 
إس���قاطها، لكنه فش���ل في وقفها والحّد 
منها؛ ما اس���تدعى المس���توى السياس���ي 
واألمن���ي لدى الكيان للتوجه نحو سياس���ة 
"الخنق" وإطب���اق الحصار، م���ن خالل إغالق 
منافذ قطاع غزة، خصوًصا التجارية منها، في 

محاولة يائسة "لوقف هذه الظاهرة".
قالت صحيفة "معاريف" االسرائيلية، مساء 
ام���س االثني���ن، ان 33 حريقا ق���د اندلعت 
خالل النهار بالمناطق الزراعية والغابات في 
مس���توطنات "غالف غزة" بفع���ل الطائرات 
والبالونات الحرارية المش���تعلة المرسلة من 

القطاع.

خطوات لل�ضغط 
وق���ّرر رئيس حكوم���ة االحت���الل بنيامين 
نتنياهو، أمس االثنين، إغالق المعبر التجاري 
الوحيد جن���وب قطاع غزة )كرم أبو س���الم( 
ابتداء من مس���اء ذات اليوم؛ بداعي الضغط 
لجه���ة وقف إط���الق الطائ���رات والبالونات 

الحارقة تجاه مستوطنات غالف القطاع.
ونقلت القناة "العاشرة" العبرية عن نتنياهو 
قوله إنه قرر بعد مش���اورات أجراها مع وزير 
الح���رب أفيغدور ليبرمان تش���ديد الحصار 
المفروض على غزة بش���كل آن���ي، من خالل 

إغالق المعبر.
وأضاف "نتنياهو" خالل انعقاد جلس���ة 
لكتلة حزبه )الليكود(: "قّررنا أّننا سنشّدد 
فوّرا اإلجراءات التي نتخذها حيال حكم 
حماس في قطاع غزة، سنغلق معبر كرم 
أبو سالم، وستكون هناك خطوات أخرى 

ولن أفصح عنها".
من جهته، قال "ليبرمان" خالل جلسة لكتلة 
حزبه في الكنيست إن: "إسرائيل ال تخشى 
المواجهة الش���املة مع حرك���ة حماس في 
غ���زة، والطريقة التي تتص���رف بها حماس 
من ش���أنها أن تدفع الثمن األكبر بكثير من 

الحرب السابقة صيف 2014".
وتاب���ع: "في ه���ذا الواقع وال���ذي تحرق 
فيه األح���راش والحقول يومي���ًا، والتي 
وصل���ت إلى 28 ألف دونم وهو ما يوازي 
مساحة مدينة نتانيا أو رحوفوت، ال ننوي 
امتصاص هذا األمر وال ننوي االستمرار 
هكذا، لذا أقترح عليهم )حماس( العودة 
االس���تفزازات  عن  والتوقف  لعقولهم، 
على الس���ياج وكذلك الحرائق"، على حد 

قوله.
وفي وقت الحق، قال الناطق بلس���ان جيش 
االحت���الل إنه »تقّرر اس���تنادًا إلى توصيات 
المس���توى السياسي إغالق المعبر المذكور 
حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك األدوية 
واألغذية اإلنس���انية، بعد تدقيق تفصيلّي 

مسبق".
وأش���ار إلى أن���ه تق���ّرر أيًضا ع���دم تمديد 
مس���احة الصيد البحري، وإعادة المس���افة 
إلى س���ابق عهده���ا )6 أميال ب���داًل من 9(، 
متوعًدا "بتش���ديد العقوب���ات على القطاع 
حال استمرار إطالق الوسائل الحارقة باتجاه 

الغالف". 
وقال ضابط إس���رائيلى كبي���ر، االثنين، إن 
العقوبات األخيرة الت���ي فرضتها الحكومة 
اإلس���رائيلية على غ���زة تؤك���د أن " الحرب 

والمواجهة العسكرية اقتربت".

اإعالن حرب
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أكدت 
أن "مصادقة حكومة االحتالل على إجراءات 
إضافية لتش���ديد الحصار عل���ى قطاع غزة 
ومنع دخول الم���واد والبضائع يعد "بمثابة 
إعالن حرب، لن تكون المقاومة عاجزة أبًدا عن 

الرد عليه".
الحركة وفي بيان وصل "االس���تقالل"، أمس 
االثنين نسخه عنه، ش���ّددت على أنها "لن 
تتخلى عن مسؤولياتنا في الدفاع عن حقوق 
ش���عبنا والتص���دي لكل هذه السياس���ات 

العدوانية والرد عليها".
وقال���ت: "إننا ف���ي حالة تنس���يق مع القوى 
والفصائل؛ لتقييم كافة المس���تجدات بما 
فيها إجراءات االحتالل األخيرة التي نتعامل 
معه���ا باعتبارها إعالن ح���رب جديدة على 

الشعب الفلسطيني". 
وأضافت أن "س���نوات الحصار الطويل التي 
عاش���ها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 
لم تفلح أبدأ في كسر صموده وزعزعة موقفه 
الراف���ض ألي محاوالت للمس���اس بحقوقه 
وثوابته"، الفت���ًة إلى أن "العالم كّله يتحمل 
مس���ؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات 
اإلرهاب التي ينتهجه���ا االحتالل وتمادي 

حكومته وجيشه في العدوان على شعبنا".
وتابع���ت "الجهاد" أن "سياس���ات اإلرهاب 
المنّظم التي تنتهجها الحكومة الصهيونية 
لن تفلح بتحقيق أّي من األهداف المرسومة، 
وإن تواط���ؤ عدي���د م���ن األط���راف والوفود 
التي تس���اوم الش���عب الفلس���طيني على 
نضاله وحقوقه مقابل تسهيالت محدودة، 

لن يش���كل عاماًل في زعزعة ثقة الش���عب 
الفلسطيني بخياراته وبرامجه ومقاومته".

تتحّمل النتائج 
أما حرك���ة "حماس" فق���د وصفت مصادقة 
حكوم���ة االحتالل عل���ى إج���راءات إضافية 
لتش���ديد الحصار على قطاع غزة ب�"الجريمة 
الجديدة ضد اإلنس���انية"، محملًة إّياها "كل 
النتائ���ج المترتب���ة على هذه السياس���ات 

العنصرية المتطرفة.
وقال المتحدث باس���م الحركة فوزي برهوم 
ل�"االس���تقالل": "إن تش���ديد االحت���الل من 
حصاره على قطاع غ���زة، ومنع دخول المواد 
والبضائع إليه، جريمة ضد اإلنسانية تضاف 
إلى سجله األسود بحق شعبنا الفلسطيني".

وأض���اف بره���وم أن "تم���ادي االحتالل في 
إجراءاته اإلجرامية المخالفة لحقوق اإلنسان 
والقواني���ن الدولي���ة، جاء نتيج���ة الصمت 
اإلقليم���ي والدول���ي على جريم���ة الحصار 
الخانق المفروض على القطاع، منذ أكثر من 

12 سنة".
ودع���ا المجتمع الدول���ي إلى مغ���ادرة هذا 
الموقف السلبي الصامت، والتحرك الفوري 
لمنع جريمة حصار غزة وتداعياتها الخطيرة.

تشديد للضغط 
بدورها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
اعتبرت أن قرارات قادة االحتالل بتش���ديد 
الحص���ار عل���ى القط���اع "تأتي في س���ياق 
الضغط على ش���عبنا الفلسطيني، بهدف 
إنهاء مس���يرات الع���ودة، والقبول بصفقة 

القرن". 
وأّك���د عضو اللجنة المركزي���ة للجبهة ماهر 

مزهر أن "ش���عبنا سيس���تمر ف���ي نضاله، 
بمسيرات العودة، وسيسقط كل المحاوالت 

الرامية لفرض المؤامرات".
وق���ال: "نؤكد ف���ي الجبهة على تمس���كنا 
بمس���يرات الع���ودة حتى تكش���ف الوجه 
الحقيقي للعدو اإلس���رائيلي المجرم، الذي 
يم���ارس القت���ل واإلرهاب والحص���ار على 
شعبنا"، مشدًدا على أن الجبهة الشعبية إلى 
جانب فصائل المقاوم���ة لن تقف مكتوفة 
األيدي، إذا ما اس���تمرت مح���اوالت التجويع 

والتركيع".
 وتابع: "من حق شعبنا العيش بعّزة وكرامة 
إنسانية، وينل حقوقه المشروعة كاملة في 

الحرية واالستقالل".

اأوراق ابتزازية
إلى ذل���ك، عّد الكاتب والمحلل السياس���ي 
"نتنياه���و  ق���رارات  المده���ون،  إبراهي���م 
و"ليبرمان" بإطب���اق الحصار على غزة بمثابة 
"أوراق ابتزازي���ة غير مجدّي���ة، لن تنجح في 
وقف مس���يرات العودة، والطائرات الورقية 

والبالونات الحارقة".
"ه���ذه  ل�"االس���تقالل":  المده���ون  وق���ال 
القرارات تؤكد أن إجراءات رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محم���ود عب���اس االنتقامية 
التضييقية )ضد غزة( جاءت بتنس���يق مع 
نتنياه���و وليبرم���ان"، داعًيا الس���لطة لرفع 

عقوباتها ودعم القطاع فوًرا.
وأش���ار الكاتب والمحلل السياس���ي إلى أنه 
"ال أح���د يريد لألمور أن تتجه نحو المواجهة 
العسكرية"، مس���تدرًكا: "إاّل أن الصمت على 

هذه العقوبات لن يكون"، وفق اعتقاده.  

إغالق معبر "أبو سالم" حتى إشعار آخر

قرار نتنياهو بتشديد الحصار.. ورقة ضغط يحرقها الصمود الشعبي 
غزة/ قا�ضم الأغا:

دفع »كابو�س« الطائرات الورقية والبالونات 
احلارقة املنطلقة من املناطق ال�ضرقية لقطاع 

غزة نحو م�ضتوطنات ومزارع الحتالل 
بـ«غالف غزة« قادة الكيان لتخاذ املزيد من 

الإجراءات واخلطوات، التي من �ضاأنها ت�ضديد 
اخلناق واحل�ضار املفرو�س على القطاع منذ 

12 عاًما؛ �ضعًيا لوقف هذا الأ�ضلوب ال�ضلمّي 
من املقاومة، ومن خلفه م�ضريات »العودة«، 

امل�ضتمرة منذ 30 مار�س/ اآذار املا�ضي.  هذا 
الأ�ضلوب »التهديدي« مبنظور الحتالل 

دفعه ملوا�ضلة ا�ضتخدام القّوة املفرطة �ضد 
املتظاهرين ال�ضلمّيني على طول احلدود 

وقتلهم ب�ضكل متعّمد، وق�ضف مواقع املقاومة 
يف عمق واأطراف القطاع تارة، وا�ضتهداف 
امل�ضوؤولني عن �ضناعة الطائرات الورقية.

غزة/ االستقالل: 
حذر مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي داود ش���هاب مم���ا وصفه���ا "محاوالت 
االلتفاف على نضال الش���عب الفلسطيني مقابل 

بعض التسهيالت" .
وانتقد ش���هاب في تصريح���ات صحفية له أمس 
االثني���ن ، التصريح���ات اإلعالمي���ة الت���ي تظهر 
مساس���ًا بحقوق الشعب الفلس���طيني قائاًل : "إن 
أي تصريحات أو خطوات تم���س بحقوقنا وثوابتنا 

وتتجاوز نضاالت ش���عبنا أو تهدف لاللتفاف على 
مسيرات العودة وما حققته هي محاوالت لن يكتب 

لها النجاح" .
وأكد رفض حرك���ة الجهاد ألي تس���ويات كلية أو 
جزئية تضع تضحيات الشعب الفلسطيني موضع 

المساومة.
 وأوضح شهاب أن العدو يحاول ان يجعل من قطاع 
غزه معتق���ال كبيرًا يفاوضه عل���ى بعض المطالب 
االنس���انية ووع���ود بتقديم تس���هيالت ال ترقى 

لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني وتطلعات 
أبنائه. مشيرًا إلى أن استمرار الحصار جريمة كبيرة 
وعدوان س���افر ، وإنهاء الحصار حق وليس مّنة من 
أح���د ، كما أن م���ن واجب العرب والمس���لمين وكل 
األحرار أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني في محنته. 

كما قال .
واستنكر شهاب بش���دة التصريحات التي تحدث 
بها رئيس الس���لطة محمود عباس بشأن قطاع غزة 
، واعتبرها تخدم سياسات الحصار والتضييق على 

غزة. وكان رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عباس  ق���ال إنه أوضح للمصريين ب���أن المصالحة 
م���ع حركة "حم���اس" تعني أن تس���تلم الس���لطة 

الفلسطينية إدارة كل شيء في قطاع غزة.
وأوضح عباس، في كلمة له بمستهل اجتماع اللجنة 
المركزية لحركة "فتح" مساء  األحد الماضي في مقر 
الرئاسة برام الله، "إما أن نستلم كل شيء أو يستلموا 
)حماس( كل ش���يء وعليهم أن يتحملوا، وهذا ال بد 

أن يتضح خالل الفترة المقبلة".

الجهاد: التلويح والتهديد بمزيد من العقوبات ضد قطاع غزة مرفوض 

�ضاحنات تقف على بوابة معرب كرم اأبو �ضامل       ) اأر�ضيف (
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وكان���ت مؤسس���ات القط���اع الخاص بقط���اع غزة ، 
أوضح���ت أن كمية ما تم إدخاله من مادة اإلس���منت 
للقطاع الخاص إلعادة إعم���ار قطاع غزة خالل الفترة 
من )14-10-2014( حت���ى )31-12-2017( ال تتجاوز 
مليوني طن ، وهي ال تمثل س���وى 30 % من احتياج 

قطاع غزة لإلسمنت خالل نفس الفترة. 
المواطن خضر المص���ري أكد أنه ال يزال ينتظر دوره 
ف���ي اعمار بيت���ه المدم���ر بفعل طائ���رات االحتالل 
اإلسرائيلي في الحرب على القطاع منذ أربعة أعوام ، 
الفتا إلى أنه يعيش وأفراد عائلته العشرة في كرفان 
ال تتجاوز مس���احته 4×13م ، بعد ما كان يسكن في 

منزل مساحته 350 م. 
وأش���ار المصري الذي يقطن في بل���دة بيت حانون 

ل�"االس���تقالل " إل���ى معاناته  وعائلت���ه المضاعفة 
ف���ي الكرفان ، ال���ذي ال يقيهم من ح���ر الصيف وال 
برد الش���تاء ، عدا عن مخاوفه من تعرض أحد أبنائه 
لخطر حدوث تماس كهربائي  بأحد خطوط الكهرباء 
الممتدة مباشرة من العامود ، موضحا أن الكرفان هو 
الح���ل الوحيد الذي منحه إياه المس���ئولون ، بدال من 

إيجاد مأوى له ولعائلته أفضل من هذا الحل .
 وأوضح أنه يتقاسم ذات المعاناة مع أشقائه األربعة 
وأفراد عائلتهم، إذ كان���وا يقطنون في ذات المنزل 
، وما زال���وا ينتظرون انتهاء معاناتهم ببناء منزلهم 
كما غيرهم ممن تدمرت منازلهم في المنطقة التي 

يقطنون فيها .  
ووص���ف رحل���ة معاناته من���ذ لحظة تدمي���ر منزله 

بالشاقة، بعدما ارهق  وهو يدور بين مكاتب الوزارات 
والمؤسسات الحكومية و الدولية ، على أمل أن يأتيه 
الدور في اعمار منزله كما غيره من المواطنين ، إال أن 

ما حصل عليه وعود من المسئولين  فقط. 

كرفان �صغري
ويعان���ي المواطن عب���د الفتاح أبو عمش���ة من بيت 
حانون ، كسابقه من تعطل عجلة االعمار في القطاع 
، وعدم بناء منزله كغي���ره من المواطنين ، منذ أكثر 

من أربعة أعوام. 
وأوضح أبو عمش���ة ل�"االس���تقالل " أنه منذ تدمير 
منزل عائلت���ه لم يحظ بمأوى بديل س���وى كرفان 
صغي���ر4 ×13م ، مكون من غرف���ة واحدة و مطبخ 

وحمام ، مش���يرا إل���ى أنه ينام م���ع أخويه االثنين 
وأخواته البنات في ذات الغرفة ، ووالديه بالمساحة 

الصغيرة أمام الغرفة . 
ولف���ت إلى محاوالت المس���ئولين مس���اومة عائلته  
وإقناعه���م بالبناء عل���ى مس���احة 60 م بعدما كان 
منزل عائلته مبنيًا على مس���احة  150م، مشددا على 
رفضه���م وعدم رضاعهم عن الع���رض المقدم لهم 

وفق منحة أمريكية. 
وطالب المس���ئولين بالنظر لحاله���م وغيرهم ممن 
تدمرت بيوتهم ، ومحاولة االس���راع في إعادة اعمار 
القطاع,  مناشدًا الدول المانحة باإليفاء بتعهداتها 
المالية وااللتزام بما تبرعوا به من مال بهدف إعادة ما 

دمره االحتالل اإلسرائيلي .  

  بعد 4 سنوات على العدوان 

إعــادة إعمــار غــزة.. وعــود تحــت الركــام!  

غزة / �صماح املبحوح:
على الرغم من مرور اأربعة اأعوام على 

احلرب الإ�صرائيلية الأخرية �صد قطاع 
غزة ، والتعهدات الكبرية التي قدمها 

املجتمع الدويل لإعادة العمار ، وجتاوز 
ما خلفه الدمار الهـائل الذي حلق بكافة 
املن�صاآت خا�صة ال�صكنية، ما زالت عجلة 

العمار متعطلة، واآلف املت�صررين الذين 
هدمت منازلهم ب�صكل كلي اأو جزئي ، 
ينتظرون دورهم يف البناء. وبح�صب 

تقارير دولية �صادرة يف نوفمرب 2017 
، اأكدت اأن ما مت اإجنازه يف الوحدات 

ال�صكنية يقارب 5.755 وحدة �صكنية 
من جديد من اأ�صل 11000 وحدة 

�صكنية دمرت كليا، وهي متثل  50 % 
فقط من الوحدات كافة التي دمرت 

ب�صكل كلي ، وبلغ عدد الوحدات ال�صكنية 
التي ل يتوفر لها متويل لإعادة اإعمارها 
، ول تزال هناك فجوة  3.825 وحدة 
يف التمويل حلوايل 3800 وحدة دمرت 
ا واأكرث من 56.500 وحدة مت�صررة  كليًّ

ب�صكل جزئي. 

رام الله/ االستقالل:
كش���ف حقوقي فلس���طيني إّن هناك حالة من 
االنزع���اج األوروبي إث���ر تعمد الحم���د الله إخفاء 
معلومات تتعلق بوجهة إنف���اق الدعم األوروبي 

وحرمان قطاع  غزة منه.
وأوض���ح رامي عب���دة الرئيس الس���ابق للمرصد 
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  في منشور على 
صفحته على "فيس���بوك"، أّن االنزع���اج األوروبي 
تس���بب قبل يومين بفش���ل لقاء بين الحمد الله 
وفرناندو جنتيليني مدير الش���رق األوس���ط في 
دائ���رة العم���ل الخارجي األوروبي���ة والمعين في 

مارس الماضي.

م���ن جانبها قالت قن���اة "كان" العبري���ة، إن وفد 
االتح���اد األوروبي الذي يزور فلس���طين المحتلة 
غاضب من الحمدالله وغير راض عن أدائه، مشيرة 
إلى أن الوفد لديه اس���تياء م���ن ازدراء الحمدالله 
للوفد األوروبي الذي يترأس���ه المفوض االوروبي 
للشرق األوسط كريستيان دانيلسون والمسؤول 
أيًضا عن األموال التي تم تحويلها إلى الس���لطة 

الفلسطينية.
وأوضح���ت القناة، أن الحمد الله رفض اللقاء مع 
وفد من االتحاد األوروب���ي ، حيث أن الوفد كان 
يريد تقريرًا عن كيفية توزيع أموال المساعدات 
م���ن االتح���اد األوروب���ي التي تقدم للس���لطة 

الفلس���طينية، ولالطالع على األوضاع في قطاع 
غزة.

وكان االتح���اد األوروبي قد هدد في وقٍت س���ابق 
بقطع المعونات المالية عن السلطة جراء استمرار 
العقوبات ضد قطاع غزة، والذي تس���بب بكوارث 

إنسانية .
وحثت المفوضية الس���لطة عل���ى حماية حقوق 
اإلنسان، وأن تتوقف عن تنفيذ عقوبات جماعية 

ضد سكان قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات.
يشار أن االتحاد األوروبي يقدم دعمًا ثابتًا لموازنة 
السلطة قيمته 450 مليون يورو سنويًا، ما يشكل 

15% من موازنة السلطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبرية النقاب عن إقامة هيئة 
إطفاء مركزية في غالف غزة، على ضوء كثرة الحرائق بالمنطقة خالل 
األشهر الثالثة الماضية، نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن مدير اإلطفاء واإلنقاذ "تسبر سمحي" قرر مؤخًرا 
إقامة الهيئة المركزية، والتي س���تكون مسئولة بشكل حصري عن 

إخماد الحرائق الناتجة عن الطائرات والبالونات الحارقة.
وس���تكون من مهمة الهيئة متابعة وتنسيق الوصول الى الحرائق 
م���ع الجيش والش���رطة وش���تى األذرع األمنية والمدني���ة، وكذلك 
متابعة األجسام المشبوهة المطلقة من القطاع مع األجسام الطائرة 

وتنسيق إبطال مفعولها مع الجهات المختصة.
وبالرغ���م من كل التدابير التي اتخذها جيش االحتالل، إال انه ما زال 
عاجزا عن إيجاد ح���ل نهائي إلطالق الطائ���رات الورقية والبالونات 
الحارقة من قطاع غزة باتجاه الغالف، وتسجل يوميا عشرات الحرائق، 

التي كبدت االحتالل خسائر فادحة.
ويعتب���ر إطالق الطائ���رات والبالونات الحارقة أس���لوبًا مس���تحدثًا 
يس���تخدمه المتظاهرون المش���اركون في مس���يرات العودة منذ 
الثالثين من ش���هر مارس الماضي، احتجاجا عل���ى تفاقم االوضاع 
المعيشية وتشديد الحصار، والتأكيد على الحق في العودة لألراضي 

المحتلة عام 1948.

قرار إسرائيلي بإقامة 
هيئة إطفاء مركزية 

في غالف غزة

االتحاد األوروبي منزعج من العقوبات على غزة 

رام الله/ االستقالل:
قالت وحدة الدراس���ات بمركز أس���رى فلسطين، 
إنها رصدت )3000( حالة اعتقال خالل النصف 

األول من العام الجاري.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض االشقر في 
بيان صحفي ص���در أمس االثنين، أن االعتقاالت 
طال���ت )497( طفاًل قاصرًا من الجنس���ين، بينما 
وصلت ح���االت االعتقال بين النس���اء والفتيات 
خالل تلك الفت���رة )84( حال���ة بينهن مصابات 

بالرصاص.

ولف���ت إلى اعتقال )120( مواطًن���ا من قطاع غزة 
منهم العش���رات من الصيادين، اضافة لمرضى 

ومرافقين وتجار اعتقلوا على حاجز بيت حانون.
وأش���ار إلى أن عمليات اعتقال النس���اء تواصلت 
خالل الع���ام الحالي حيث رصد المركز )84( حالة 
اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات بينهن )6( 
قاصرات أصغرهن الطفلة "رزان ابوسل" 14 عامًا 
وأمضت 45 يومًا في الس���جون وأطلق سراحها، 
والطفلة سارة نظمي شماسنه 14 عاما واعتقلت 
مع والدتها الحاجة "رسيلة شماسنه" من القدس 

وأطلق س���راحها، فيم���ا طالت االعتق���االت في 
صفوف النس���اء الفتاة التركي���ة " إيبرو أوزكان"، 
وذل���ك خالل س���فرها من مط���ار "ب���ن غوريون" 

واتهمها بمساعدة حركة حماس.
وأفاد األش���قر، أن حاالت االعتق���ال بين األطفال 
بلغت خالل النصف االول من العام الجاري )497( 
حالة بمعدل ارتف���اع 30% عن نفس الفترة من 
العام الماضي والتي شهدت )380( حالة اعتقال 

بين القاصرين، بينهم أطفال جرحى.

3 آالف حالة اعتقال خالل النصف األول من العام الحالي
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غزة/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي  االحتالل  قررت س���لطات 
االثني���ن حظ���ر عم���ل قن���اة الق���دس 
الفضائية ومنع نش���اطها في األراضي 
المحتلة ع���ام 1948 ومدين���ة القدس 
المحتل���ة، بموجب قرار ص���ادر عن وزير 

جيش االحتالل أفغيدور ليبرمان.
وبحس���ب األمر الصادر عن ليبرمان منذ 
يوم 3 تموز/يولي���و الجاري، وبموجب ما 
يس���مى قانون "مكافح���ة اإلرهاب" من 
الع���ام 2016، تم حظر فضائية القدس 
التي تم تصنيف نشاطها وعملها على 
أن���ه "إرهابي"، وعليه تحظر الس���لطات 
اإلسرائيلية أي شخص العمل مع القناة 

في البالد والقدس.
وفي أعقاب القرار الذي سلم أمس االثنين 
للش���ركة التي تقدم خدم���ات صحفية 
وإعالمية لقناة القدس، ال تزال س���لطات 
االحتالل ُتخضع مراس���ل القناة الصحفي 
أنس موسى، ومدير شركة اإلنتاج "البشير 

برميديا" إياد النائل للتحقيق

وأدان مدي���ر مكتب قن���اة القدس في 
فلس���طين عماد اإلفرنجي قرار االحتالل 
بحظر عمل القناة في األراضي المحتلة 
عام 48 ومدين���ة القدس والتحقيق مع 
مراسلها وطاقمها، معتبرًا ذلك مسًا في 
بحرية الرأي والتعبي���ر، ومحاولة لحجب 
الحقيقة وتغييب الرواية الفلسطينية 

التي تزعج االحتالل.
ق���ال اإلفرنجي في تصريحات صحفية:  
" الواضح أن متابعات القناة وتغطيتها 
لألحداث في مدينة القدس وأراضي 48 
قد أزعجت االحتالل وأقضت مضاجعه، 
لذا أراد أن يعاقبها من خالل إصدار قراره 

بحظر عملها".
وم���ن جهت���ه، ادان التجم���ع اإلعالمي 
الفلسطيني قرار سلطات االحتالل حظر 
القن���اة وإخضاع مدير ش���ركة البش���ير 
التي توفر الخدم���ات للقناة إياد النائل 
ومراس���لها أنس موسى وطاقم الشركة 

للتحقيق.
ورأى التجم���ع ف���ي الق���رار اس���تمرارًا 

لسياس���ة االحتالل في قم���ع الحريات 
ومالحقة الصحفيين الذي يتعارض مع 
القوانين واألعراف الدولية التي تكفل 
حري���ة العمل اإلعالمي، بما يس���تدعي 
تدخال عاجال وس���ريعًا من قبل االتحاد 
الدولي للصحفيين وكافة المؤسس���ات 
المعني���ة؛ لوق���ف س���لطات االحتالل 
لحرية  المتواصلة  انتهاكاته���ا  ووقف 
اإلعالم وقمعه���ا الممنهج للصحفيين 

الفلسطينيين.
ودعا التجم���ع جميع مكونات الوس���ط 
الصحفي الفلس���طيني إل���ى التكاتف 
والتضاف���ر والوق���وف صف���ا واحدا في 
وجه انته���اكات االحت���الل، لوضع حد 
للتغول "اإلس���رائيلي" بحق الصحفيين 

والمؤسسات الصحفية الفلسطينية.
نقاب���ة  اس���تنكرت  جهته���ا،  وم���ن 
الصحفيي���ن ق���رار س���لطات االحتالل 
القاض���ي بحظ���ر عم���ل قن���اة القدس 
الفلس���طينية،  االراضي  في  الفضائية 
واس���تدعاء عدد م���ن العاملي���ن فيها 

للتحقيق معهم ح���ول القناة وعملهم 
الصحفي.

بي���ان وصل   ف���ي  النقاب���ة  واعتب���رت 
"االستقالل" نس���خه عنه ان هذا االجراء 
قرصن���ة جدي���دة تندرج ضم���ن حرب 
االحت���الل عل���ى الصحفيين ووس���ائل 
االعالم الفلسطينية، وتأتي ضمن سياق 
ممنهج لحجب الحقيقة وطمس جرائم 
االحت���الل التي ينفذها بحق الش���عب 

الفلسطيني.
والمؤسس���ات  األطر  النقاب���ة  ودع���ت 
الدولية الضامن���ة لحرية الرأي والتعبير 
والعمل الصحفي إلى إدانة هذه الخطوة، 
والضغط على س���لطات االحتالل لوقف 

جرائمها بحق الصحافة الفلسطينية.
بدوره، قال اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات 
اإلس���المية مكتب فلس���طين أنه ينظر 
بخط���ورة لق���رار االحتالل حظ���ر القناة 
العضو ف���ي االتحاد، م���ن العمل داخل 
األراض���ي المحتلة ع���ام 1948 ومدينة 
الق���دس ومنع التعام���ل معها من قبل 

الش���ركات التي تقدم خدمات إعالمية 
واحتجاز طاقمها ومراسلها للتحقيق.

واعتبر االتحاد أن القرار يأتي في إطار القرصنة 
اإلس����رائيلية وحجب الحقيق����ة ومالحقة كل 
األصوات الداعمة للقضية، الس����يما القنوات 
التي تسعى لنش����ر الوعي العربي واإلسالمي 

بحقوق الشعب.
واثنى اتح���اد اإلذاع���ات والتلفزيونات 
اإلس���المية، على الدور الري���ادي الكبير 
الذي تلعبه فضائية القدس في فضح 
الجرائم "اإلس���رائيلية"، كما أنه يعطي 
دافع���ًا ل���كل القن���وات الفلس���طينية 
المهن���ي  دوره���ا  ف���ي  لالس���تمرار 
واإلعالمي الحر في دعم حقوق الشعب 

الفلسطينية.
وكانت س���لطات االحتالل االس���رائيلي 
حظرت  في وقت س���ابق عمل فضائية 
فلس���طين اليوم، وقناة االقصى، وعدد 
من االذاعات المحلي���ة، وقامت باعتقال 
ومحاكمة عدد من الصحفيين العاملين 

فيها.

إدانــات لقــرار االحتــالل  حظــر عمــل قنــاة القــدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق���دم النائب طل���ب ابو عرار اس���تجوابا 
مستعجال، لنائب وزير الصحة االسرائيلي 
يعكوف ليتسمان، حول سحب احد انواع 
االدوية باسم )Valsartan Dexcel( من 
السوق بأمر من وزارة الصحة اإلسرائيلية 
والش���ركة المصنع���ة لألش���تباه بوجود 
خل���ل في المواد الخام المس���تعملة في 

تصنيعه.
ووجهت تساؤالت عدة بعد هذا االعالن، ولم 
تكن اجابة واضحة من قبل الشركة المصنعة 
االسرائيلية »ديكسل«، ووزارة الصحة، واحد 

التساؤالت هو: هل فضلت وزارة الصحة عدم 
االفصاح عن وجود مادة مسرطنة مشتبه بها 

في الدواء المذكور؟.
واوض���ح ان » Valsartan Dexcel« هو دواء 
مشهور لعالج فش���ل القلب وارتفاع ضغط 
الدم، حيث يستخدمه حوالي 50 ألف مواطن. 
وقد تلقى بعض أعض���اء صناديق المرضى 
الذي���ن يس���تخدمون ه���ذا الدواء رس���ائل 
ش���خصية للوصول إلى الطبيب الس���تبدال 

الدواء.
وفي إعالن مش���ترك من قب���ل وزارة الصحة 
وش���ركة الدواء اإلس���رائيلية »ديكسل«، تم 

تفسير س���حب الدواء من السوق بشيء من 
الغموض، حيث جاء في االعالن ان السبب هو 
خلل في المادة الخام التي يصنع منها الدواء، 
اال ان معلوم���ات كش���ف عنها ف���ي الموقع 
 )EMA( اإللكتروني للوكالة األوروبية لألدوية
ان هذا الدواء يش���تبه بانه يحتوي على مادة 

مسرطنة.
وتضمن االس���تجواب الذي تقدم به النائب 
طلب ابو عرار، اسئلة عن عدد المرضى الذين 
تناولوا هذا الدواء، وماذا س���تعمل الوزارة مع 
م���ن تلقوا ه���ذا الدواء، وهل توج���د عقارات 

مضادة إلبطال مفعول هذا الدواء؟.

أم الفحم/ االستقالل:
م���ن المق���رر أن تعق���د محكم���ة 
ف���ي حيفا  اإلس���رائيلي  االحتالل 
جلس���تي محاكمة لرئيس الحركة 
اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
الش���يخ رائد صالح، وذلك في 23 

و24 من يوليو الجاري.
ص���الح  الش���يخ  منس���ق  وق���ال 
توفيق محمد ف���ي تصريح له: "إن 
تحويل الش���يخ صالح إلى الحبس 
لمسلسل  النهاية  ليست  المنزلي 
المؤسس���ة  قبل  اس���تهدافه من 
اإلس���رائيلية برمتها من سياسية 

وقضائية".
وأض���اف "أن محكم���ة االحت���الل 
س���تعقد جلس���تين ف���ي التاريخ 
المذك���ور لمحاكمة الش���يخ، ومن 
ثم س���يتم عقد جلس���ات إضافية 
متتالية استكماالاً لتقديم النيابة 
العامة بياناتها في قضيته، وصوالاً 
إلى تحديد جلس���ة للنطق بالحكم 

عليه".
وأكد توفيق أن الجلس���ات ستأخذ 
ا، وس���يخوض طاقم الدفاع عن  وقتاً
القادمة في  المرحلة  الشيخ صالح 
مواجهة هذه المحاكمة السياسية 

البحتة.
ا  وأفاد أن الشيخ صالح ممنوع حالياً
من التحدث للجمهور الفلسطيني 
أو التواص���ل مع من حوله إال بعض 
لش���روط  ا  وفقاً المحددين  األقارب 
اإلفراج عنه إل���ى الحبس المنزلي، 
باإلضافة إلى منعه من التحدث ألي 

وسيلة إعالمية.

الش���يخ  وش���دد على أن محاكمة 
كانت وس���تبقى سياسية بامتياز 
وبمتابع���ة م���ن رئي���س الحكومة 
نتنياهو،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلية 
ا إلى أن وزير األمن الداخلي  مش���يراً
قرارات  على  اإلسرائيلي يس���يطر 
المحكمة وس���بق أن تدخل إللغاء 
قرار محكمي لصالح الش���يخ صالح 

خالل محاكمته.
تج���در اإلش���ارة إل���ى أن ش���رطة 
االحتالل أوقفت الش���يخ صالح من 
منزله في مدينة أم الفحم منتصف 
له  شهر أغسطس2017، ووجهت 
ا تضمن  الئحة اتهام م���ن 12 بنداً
والتطرف  العنف  على  "التحريض 

في خطب وتصريحات له" 

االحتالل يستأنف محاكمة الشيخ رائد صالح 

أبو عرار يستجوب وزير الصحة
 اإلسرائيلي حول سحب أحد أنواع األدوية

ال�شيخ رائد �شالح خالل احدى حماكمته           ) ار�شيف (

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، يوم أم���س االثنين، إن 
األس���يرات اللواتي يقبعن في س���جن "هش���ارون" اإلس���رائيلي، 
اشتكين من االكتظاظ الشديد داخل غرفهن، ومن سوء المعاملة 

والتفتيش المهين خالل نقلهن من السجن الى المحاكم.
وأوضحت ممثلة األس���يرات في السجن، األسيرة ياسمين شعبان، 
أن تزايد االكتظاظ في قس���مهن يأتي نتيجة لعمليات االعتقال 
المستمرة والمتصاعدة التي تشنها قوات االحتالل، وتستهدف 

كافة فئات الشعب الفلسطيني، بما فيهم النساء.
وبينت األسيرات لمحامية الهيئة هبة مصالحة عقب زيارتها لهن، 
أنهن يعش���ن ظروفًا اعتقالية صعبة، بس���بب ازدياد عددهن في 
الفترة األخيرة، والنقص الشديد في حاجياتهن األساسية، إضافة 

إلى أن مساحة غرف وأقسام السجن صغيرة وضيقة للغاية.
وأضاف���ت، أن ع���دد األس���يرات اللواتي يقبعن حاليًا في س���جن 
"هش���ارون" 37 أس���يرة، بينهن 5 قاصرات، منهن من يفترش���ن 

األرض وبال اغطية.
ولفتت األس���يرة ش���عبان، الى معاناتهن م���ن التفتيش المذل 
والمهين من قبل السجانات خالل عمليات نقلهن من السجن الى 
المحكمة، اضافة لمعاناتهن من عملية النقل في "البوسطة"، التي 
تس���تمر لساعات طويلة يحرمن فيها من الطعام والشراب وقضاء 

الحاجة عالوة على تكبيلهن بقيود حديدية مزدوجة.

األسيرات في سجن »هشارون« 
يشتكين االكتظاظ الشديد 

والتفتيش المهين

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال خبير الزالزل اإلس���رائيلي "أريئل هيم���ان" إن الموجة األخيرة من 
الزالزل التي تضرب منطقة طبريا تشير الى اقتراب حدوث "زلزال قوي".

وأضاف هيمان يوم أمس االثنين، إن الزلزال القوي في "إس���رائيل" لم 
يعد مسألة" هل" وإنما مسألة "متى" لكننا ال نعرف كيف نتوقع موعده.

وأوض���ح أن تراكم الهزات في األي���ام األخيرة ال يزيد أو يقلل من فرص 
حدوث زلزال قوي في المس���تقبل لكن التوقعات تش���ير إلى أن هناك 
فعال زلزاال كبيرا سيحدث وعلى الحكومة أخذ ذلك بعين االعتبار وتنفيذ 

خطط لحماية السكان واالهتمام بذلك.

خبير زالزل إسرائيلي: 

الزلزال القوي في »إسرائيل« 

أصبح مسألة وقت
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غزة/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي  االحتالل  قررت س���لطات 
االثني���ن حظ���ر عم���ل قن���اة الق���دس 
الفضائية ومنع نش���اطها في األراضي 
المحتلة ع���ام 1948 ومدين���ة القدس 
المحتل���ة، بموجب قرار ص���ادر عن وزير 

جيش االحتالل أفغيدور ليبرمان.
وبحس���ب األمر الصادر عن ليبرمان منذ 
يوم 3 تموز/يولي���و الجاري، وبموجب ما 
يس���مى قانون "مكافح���ة اإلرهاب" من 
الع���ام 2016، تم حظر فضائية القدس 
التي تم تصنيف نشاطها وعملها على 
أن���ه "إرهابي"، وعليه تحظر الس���لطات 
اإلسرائيلية أي شخص العمل مع القناة 

في البالد والقدس.
وفي أعقاب القرار الذي سلم أمس االثنين 
للش���ركة التي تقدم خدم���ات صحفية 
وإعالمية لقناة القدس، ال تزال س���لطات 
االحتالل ُتخضع مراس���ل القناة الصحفي 
أنس موسى، ومدير شركة اإلنتاج "البشير 

برميديا" إياد النائل للتحقيق

وأدان مدي���ر مكتب قن���اة القدس في 
فلس���طين عماد اإلفرنجي قرار االحتالل 
بحظر عمل القناة في األراضي المحتلة 
عام 48 ومدين���ة القدس والتحقيق مع 
مراسلها وطاقمها، معتبرًا ذلك مسًا في 
بحرية الرأي والتعبي���ر، ومحاولة لحجب 
الحقيقة وتغييب الرواية الفلسطينية 

التي تزعج االحتالل.
ق���ال اإلفرنجي في تصريحات صحفية:  
" الواضح أن متابعات القناة وتغطيتها 
لألحداث في مدينة القدس وأراضي 48 
قد أزعجت االحتالل وأقضت مضاجعه، 
لذا أراد أن يعاقبها من خالل إصدار قراره 

بحظر عملها".
وم���ن جهت���ه، ادان التجم���ع اإلعالمي 
الفلسطيني قرار سلطات االحتالل حظر 
القن���اة وإخضاع مدير ش���ركة البش���ير 
التي توفر الخدم���ات للقناة إياد النائل 
ومراس���لها أنس موسى وطاقم الشركة 

للتحقيق.
ورأى التجم���ع ف���ي الق���رار اس���تمرارًا 

لسياس���ة االحتالل في قم���ع الحريات 
ومالحقة الصحفيين الذي يتعارض مع 
القوانين واألعراف الدولية التي تكفل 
حري���ة العمل اإلعالمي، بما يس���تدعي 
تدخال عاجال وس���ريعًا من قبل االتحاد 
الدولي للصحفيين وكافة المؤسس���ات 
المعني���ة؛ لوق���ف س���لطات االحتالل 
لحرية  المتواصلة  انتهاكاته���ا  ووقف 
اإلعالم وقمعه���ا الممنهج للصحفيين 

الفلسطينيين.
ودعا التجم���ع جميع مكونات الوس���ط 
الصحفي الفلس���طيني إل���ى التكاتف 
والتضاف���ر والوق���وف صف���ا واحدا في 
وجه انته���اكات االحت���الل، لوضع حد 
للتغول "اإلس���رائيلي" بحق الصحفيين 

والمؤسسات الصحفية الفلسطينية.
نقاب���ة  اس���تنكرت  جهته���ا،  وم���ن 
الصحفيي���ن ق���رار س���لطات االحتالل 
القاض���ي بحظ���ر عم���ل قن���اة القدس 
الفلس���طينية،  االراضي  في  الفضائية 
واس���تدعاء عدد م���ن العاملي���ن فيها 

للتحقيق معهم ح���ول القناة وعملهم 
الصحفي.

بي���ان وصل   ف���ي  النقاب���ة  واعتب���رت 
"االستقالل" نس���خه عنه ان هذا االجراء 
قرصن���ة جدي���دة تندرج ضم���ن حرب 
االحت���الل عل���ى الصحفيين ووس���ائل 
االعالم الفلسطينية، وتأتي ضمن سياق 
ممنهج لحجب الحقيقة وطمس جرائم 
االحت���الل التي ينفذها بحق الش���عب 

الفلسطيني.
والمؤسس���ات  األطر  النقاب���ة  ودع���ت 
الدولية الضامن���ة لحرية الرأي والتعبير 
والعمل الصحفي إلى إدانة هذه الخطوة، 
والضغط على س���لطات االحتالل لوقف 

جرائمها بحق الصحافة الفلسطينية.
بدوره، قال اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات 
اإلس���المية مكتب فلس���طين أنه ينظر 
بخط���ورة لق���رار االحتالل حظ���ر القناة 
العضو ف���ي االتحاد، م���ن العمل داخل 
األراض���ي المحتلة ع���ام 1948 ومدينة 
الق���دس ومنع التعام���ل معها من قبل 

الش���ركات التي تقدم خدمات إعالمية 
واحتجاز طاقمها ومراسلها للتحقيق.

واعتبر االتحاد أن القرار يأتي في إطار القرصنة 
اإلس����رائيلية وحجب الحقيق����ة ومالحقة كل 
األصوات الداعمة للقضية، الس����يما القنوات 
التي تسعى لنش����ر الوعي العربي واإلسالمي 

بحقوق الشعب.
واثنى اتح���اد اإلذاع���ات والتلفزيونات 
اإلس���المية، على الدور الري���ادي الكبير 
الذي تلعبه فضائية القدس في فضح 
الجرائم "اإلس���رائيلية"، كما أنه يعطي 
دافع���ًا ل���كل القن���وات الفلس���طينية 
المهن���ي  دوره���ا  ف���ي  لالس���تمرار 
واإلعالمي الحر في دعم حقوق الشعب 

الفلسطينية.
وكانت س���لطات االحتالل االس���رائيلي 
حظرت  في وقت س���ابق عمل فضائية 
فلس���طين اليوم، وقناة االقصى، وعدد 
من االذاعات المحلي���ة، وقامت باعتقال 
ومحاكمة عدد من الصحفيين العاملين 

فيها.

إدانــات لقــرار االحتــالل  حظــر عمــل قنــاة القــدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق���دم النائب طل���ب ابو عرار اس���تجوابا 
مستعجال، لنائب وزير الصحة االسرائيلي 
يعكوف ليتسمان، حول سحب احد انواع 
االدوية باسم )Valsartan Dexcel( من 
السوق بأمر من وزارة الصحة اإلسرائيلية 
والش���ركة المصنع���ة لألش���تباه بوجود 
خل���ل في المواد الخام المس���تعملة في 

تصنيعه.
ووجهت تساؤالت عدة بعد هذا االعالن، ولم 
تكن اجابة واضحة من قبل الشركة المصنعة 
االسرائيلية »ديكسل«، ووزارة الصحة، واحد 

التساؤالت هو: هل فضلت وزارة الصحة عدم 
االفصاح عن وجود مادة مسرطنة مشتبه بها 

في الدواء المذكور؟.
واوض���ح ان » Valsartan Dexcel« هو دواء 
مشهور لعالج فش���ل القلب وارتفاع ضغط 
الدم، حيث يستخدمه حوالي 50 ألف مواطن. 
وقد تلقى بعض أعض���اء صناديق المرضى 
الذي���ن يس���تخدمون ه���ذا الدواء رس���ائل 
ش���خصية للوصول إلى الطبيب الس���تبدال 

الدواء.
وفي إعالن مش���ترك من قب���ل وزارة الصحة 
وش���ركة الدواء اإلس���رائيلية »ديكسل«، تم 

تفسير س���حب الدواء من السوق بشيء من 
الغموض، حيث جاء في االعالن ان السبب هو 
خلل في المادة الخام التي يصنع منها الدواء، 
اال ان معلوم���ات كش���ف عنها ف���ي الموقع 
 )EMA( اإللكتروني للوكالة األوروبية لألدوية
ان هذا الدواء يش���تبه بانه يحتوي على مادة 

مسرطنة.
وتضمن االس���تجواب الذي تقدم به النائب 
طلب ابو عرار، اسئلة عن عدد المرضى الذين 
تناولوا هذا الدواء، وماذا س���تعمل الوزارة مع 
م���ن تلقوا ه���ذا الدواء، وهل توج���د عقارات 

مضادة إلبطال مفعول هذا الدواء؟.

أم الفحم/ االستقالل:
م���ن المق���رر أن تعق���د محكم���ة 
ف���ي حيفا  اإلس���رائيلي  االحتالل 
جلس���تي محاكمة لرئيس الحركة 
اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
الش���يخ رائد صالح، وذلك في 23 

و24 من يوليو الجاري.
ص���الح  الش���يخ  منس���ق  وق���ال 
توفيق محمد ف���ي تصريح له: "إن 
تحويل الش���يخ صالح إلى الحبس 
لمسلسل  النهاية  ليست  المنزلي 
المؤسس���ة  قبل  اس���تهدافه من 
اإلس���رائيلية برمتها من سياسية 

وقضائية".
وأض���اف "أن محكم���ة االحت���الل 
س���تعقد جلس���تين ف���ي التاريخ 
المذك���ور لمحاكمة الش���يخ، ومن 
ثم س���يتم عقد جلس���ات إضافية 
متتالية استكماالاً لتقديم النيابة 
العامة بياناتها في قضيته، وصوالاً 
إلى تحديد جلس���ة للنطق بالحكم 

عليه".
وأكد توفيق أن الجلس���ات ستأخذ 
ا، وس���يخوض طاقم الدفاع عن  وقتاً
القادمة في  المرحلة  الشيخ صالح 
مواجهة هذه المحاكمة السياسية 

البحتة.
ا  وأفاد أن الشيخ صالح ممنوع حالياً
من التحدث للجمهور الفلسطيني 
أو التواص���ل مع من حوله إال بعض 
لش���روط  ا  وفقاً المحددين  األقارب 
اإلفراج عنه إل���ى الحبس المنزلي، 
باإلضافة إلى منعه من التحدث ألي 

وسيلة إعالمية.

الش���يخ  وش���دد على أن محاكمة 
كانت وس���تبقى سياسية بامتياز 
وبمتابع���ة م���ن رئي���س الحكومة 
نتنياهو،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلية 
ا إلى أن وزير األمن الداخلي  مش���يراً
قرارات  على  اإلسرائيلي يس���يطر 
المحكمة وس���بق أن تدخل إللغاء 
قرار محكمي لصالح الش���يخ صالح 

خالل محاكمته.
تج���در اإلش���ارة إل���ى أن ش���رطة 
االحتالل أوقفت الش���يخ صالح من 
منزله في مدينة أم الفحم منتصف 
له  شهر أغسطس2017، ووجهت 
ا تضمن  الئحة اتهام م���ن 12 بنداً
والتطرف  العنف  على  "التحريض 

في خطب وتصريحات له" 

االحتالل يستأنف محاكمة الشيخ رائد صالح 

أبو عرار يستجوب وزير الصحة
 اإلسرائيلي حول سحب أحد أنواع األدوية

ال�شيخ رائد �شالح خالل احدى حماكمته           ) ار�شيف (

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، يوم أم���س االثنين، إن 
األس���يرات اللواتي يقبعن في س���جن "هش���ارون" اإلس���رائيلي، 
اشتكين من االكتظاظ الشديد داخل غرفهن، ومن سوء المعاملة 

والتفتيش المهين خالل نقلهن من السجن الى المحاكم.
وأوضحت ممثلة األس���يرات في السجن، األسيرة ياسمين شعبان، 
أن تزايد االكتظاظ في قس���مهن يأتي نتيجة لعمليات االعتقال 
المستمرة والمتصاعدة التي تشنها قوات االحتالل، وتستهدف 

كافة فئات الشعب الفلسطيني، بما فيهم النساء.
وبينت األسيرات لمحامية الهيئة هبة مصالحة عقب زيارتها لهن، 
أنهن يعش���ن ظروفًا اعتقالية صعبة، بس���بب ازدياد عددهن في 
الفترة األخيرة، والنقص الشديد في حاجياتهن األساسية، إضافة 

إلى أن مساحة غرف وأقسام السجن صغيرة وضيقة للغاية.
وأضاف���ت، أن ع���دد األس���يرات اللواتي يقبعن حاليًا في س���جن 
"هش���ارون" 37 أس���يرة، بينهن 5 قاصرات، منهن من يفترش���ن 

األرض وبال اغطية.
ولفتت األس���يرة ش���عبان، الى معاناتهن م���ن التفتيش المذل 
والمهين من قبل السجانات خالل عمليات نقلهن من السجن الى 
المحكمة، اضافة لمعاناتهن من عملية النقل في "البوسطة"، التي 
تس���تمر لساعات طويلة يحرمن فيها من الطعام والشراب وقضاء 

الحاجة عالوة على تكبيلهن بقيود حديدية مزدوجة.

األسيرات في سجن »هشارون« 
يشتكين االكتظاظ الشديد 

والتفتيش المهين

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال خبير الزالزل اإلس���رائيلي "أريئل هيم���ان" إن الموجة األخيرة من 
الزالزل التي تضرب منطقة طبريا تشير الى اقتراب حدوث "زلزال قوي".

وأضاف هيمان يوم أمس االثنين، إن الزلزال القوي في "إس���رائيل" لم 
يعد مسألة" هل" وإنما مسألة "متى" لكننا ال نعرف كيف نتوقع موعده.

وأوض���ح أن تراكم الهزات في األي���ام األخيرة ال يزيد أو يقلل من فرص 
حدوث زلزال قوي في المس���تقبل لكن التوقعات تش���ير إلى أن هناك 
فعال زلزاال كبيرا سيحدث وعلى الحكومة أخذ ذلك بعين االعتبار وتنفيذ 

خطط لحماية السكان واالهتمام بذلك.

خبير زالزل إسرائيلي: 

الزلزال القوي في »إسرائيل« 

أصبح مسألة وقت
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ففي أجواء بهيجة س���عيدة احتفلت الكلي���ة الجامعية للعلوم 
التطبيقي���ة بتخريج ثلة مميزة من أبنائها في احتفاالت تخريج 
الفوج التاسع عش���ر ضمن فوج العودة، والتي خصصت في أول 
أيامها لخريجي برام���ج البكالوريوس والمه���ن الصحية، حيث 
انطلقت بحضور ومش���اركة كل من األستاذ الدكتور نصر الدين 
المزيني رئيس مجلس األمناء، واألس���تاذ الدكتور رفعت رستم 
رئيس الكلي���ة الجامعية، وأعض���اء من مجلس األمن���اء ونواب 
الرئيس ومس���اعديهم وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية 
ونخبة من الوزراء والنواب ومسئولين في المؤسسات والهيئات 
الرس���مية واألهلية واألكاديمية، ولفيف م���ن الوجهاء واألعيان 

والخريجين وذويهم.
وفي كلمت���ه رحب األس���تاذ الدكتور المزين���ي رئيس مجلس 
األمناء بكافة الحضور، قائال: »لقد تأسست الكلية الجامعية في 
عام 1998 لتلبي حاجة المجتمع الفلس���طيني في مجال العلوم 
التطبيقية، وشقت طريقها سريعًا نحو المجد والريادة، وتعتبر 
اليوم م���ن أكبر الكلي���ات التقنية في فلس���طين، حيث تقدم 
خدماتها التعليمية لنحو 7000 طالب وطالبة في 85 اختصاصًا 
متنوع���ًا في برام���ج البكالوريوس والدبلوم المتوس���ط والدبلوم 
المهني، وتتميز الكلية بمس���اعدتها في تقديم المنح وإتاحة 

الفرص لطلبتها«.
وأوض���ح المزيني أنه في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
يمر بها الش���عب الفلسطيني من سنوات، فإن الكلية الجامعية 
تس���عى دائمًا بالش���راكة والتع���اون مع المؤسس���ات الداعمة 
والمانحة إلى توفير منح دراس���ية تساعد الطلبة في استكمال 
دراس���تهم، باإلضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة في س���وق 

العمل.
من جانبه قال األس���تاذ الدكتور رس���تم مخاطبا الحضور: »أهاًل 
وسهاًل بكم على أرض الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة 
التعليم  الجامعي التقني  والمهني في فلسطين، ها نحن اليوم 
نحتفي بتخريج الفوج التاس���ع عشر )فوج العودة( من أبناء هذه 
الكلية العريقة ، نحتفل اليوم أيضًا بمرور 20 عامًا على إنشائها 
لتجس���د معلمًا جامعيًا وتطبيقيًا يشار له بالبنان، حيث تحرص 
الكلية على مواكبة التغيرات التكنولوجية بما يضمن اكس���اب 
الخريج الميزة التنافس���ية واالحترافية، وكذل���ك البرامج  التي 
تحاكي المعايير الدولية في االختصاصات والمهارات المطلوبة 

لسوق العمل«.
وأضاف رس���تم »إن طلبة الكلية الجامعي���ة كان لهم النصيب 
األكبر من المنح الداخلية فقد تجاوز عدد المنح الداخلية المنفذة 
خالل العام الدراسي الحالي 3000 منحة مالية قدرت قيمتها ب� 
 »UCAS POWER TEAM« 420 ألف دوالر، مباركا تأه���ل فريق
للمنافس���ة في مسابقة ريادة األعمال hult prize  والتي تسبق 
مرحلة التصفيات النهائية للحصول على الجائزة الكبرى، وأيضًا 
نفخر بطلبة التمريض والعلوم الصحية لحصولهم على المراتب 
األولى في امتح���ان مزاولة المهنة وامتحان���ات التوظيف التي 

يعقدها ديوان الموظفين«.
وفي كلمة الخريجين عب���ر الخريج مهند الكفافي من تخصص 
اإلع���الم وتكنولوجيا االتصال عن س���عادته، قائال: »ها هو يوم 
الحلم قد تحق���ق يا أمي وأصبحت صحفيًا أنق���ل الصورة وأعَبَر 
بالكلم���ة، كانت أحالمًا جميل���ة لكنها أصبحت حقيق���ة، يااااه، 
أذكرها قبل 4 سنوات وما أشبه اليوم بالبارحة، وأنا أحجز مقعدًا 
دراس���يًا في هذا الصرح العظيم المعطاء الذي ما بخل يومًا في 
عطائه ف�والله كان ِنعَم االختيار، والخيار لدراس���ة البكالوريوس 

في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية«.
      من جانبه تال الدكتور ماهر عجور نائب رئيس الكلية للشئون 

األكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة البكالوريوس وقسم 
المهن الصحية، الستكمال مراس���م تخريج طلبة الفوج التاسع 
عشر وتوزيع شهادات التخرج عليهم، وبعدها تم تكريم الطلبة 
المتميزين وتكريم الفائزين في جائزة البحث العلمي، ومنح درع 
لعائلة المربية الراحلة مي مطر الرئيس الس���ابق لقسم المهن 
الصحية، وكذلك منح درع وفاء لعائلة الصحفي الش���هيد ياسر 
مرتجي، ولعائلة الطالب الشهيد عبد الله شمالي ابن اختصاص 

االعالم وتكنولوجيا االتصال.
وفيما يلي أسماء الخريجين لليوم األول: 

ق�سم الهند�سة والتخطيط ونظم املعلومات:
مؤمن طارق محمد يونس، محمد جهاد عوض الله احمد، محمود 
غازي صالح الجمل، جهاد منذر محمد أبو نعمة، عماد منذر محمد 
أب���و نعمة، محمد ماجد أحمد البايض، أحمد ماجد صبحي عدس، 
صبحي مصلح صبحي الحلو، محمد باس���ل موسى عبد اللطيف، 
أيمن يوسف مسعود المناصرة، عبد الرحمن هشام عبد الرحمن 
احمد، صهيب عصام الدين مظف���ر دولة، أحمد ابراهيم محمود 
المعصواب���ي، أنس إبراهي���م محمود المعصواب���ي، محمد عيد 
اسماعيل زنداح، مصطفى جهاد محمود االفغاني، خليل ابراهيم 
طه ابو الطيف، أمجد مدحت رمض���ان نعيم، محمد كمال محمد 
حس���ين، محمد عيد ابراهيم عزام، ناج���ي جمال روبين الجيش، 
عوني  بس���ام كمال أبو حصيرة، أكرم باس���ل اك���رم عبد الواحد، 
خميس اياد خميس أبو الخير، أحمد ماجد جمال مشتهى، محمد 
يوس���ف محمد ابو حي���ة، هيفاء مجدي جميل ش���قورة، تهاني 
عاطف عليوة الغرباوي، بس���مه أيمن راغب المحتس���ب، فاطمة 
سفيان خلف الحداد، ثراء محمد راشد الزعيم، إسراء عبد الرحيم 

رزق عبد المالك، حنان محمد عبد الفتاح المصري.

ق�سم اإدارة املال والأعمال:
عبد الله مجدي عبدالله ، رياض نافذ جبارة االغا، مهند صالح أحمد 
الحداد، محمد منهل محمود سعيد الجمل، قاسم محمد رشدي ابو 
قرن، امين مصطفى عبد الكريم سكيك، عبدالله فوزي اشتيوي 
ابو سنجر، محمد جمال محمد الصفدي، طارق عادل مصطفى حرز 
الله، صهيب جمال يوس���ف ابو سمرة، أحمد مجدي أحمد النجار، 
محمد ماهر خال���د العكة، ابراهيم زهير ابراهيم الغصين، أحمد 
عادل موس���ى أبو سلطان، عماد س���هيل صبحي موسى، محمد 
فريد مسعود س���مور، عالء رفيق عبد إسماعيل، عبد العزيز اكرم 
عب���د العزيز ابو فرحانة، محمد أكرم عبد العزيز أبو فرحانة، محمد 
هاني محمد ابو شاب، عباس علي أحمد جرغون، خالد زياد محمود 
عس���اف، براء اياد عمران االفرنجي,،  اي���اد محمد علوان النجري، 
مروان رضوان رمضان مشتهى، عبدالله اسماعيل عبد عزام،  أحمد 
محمد سالم ابو طير، عاشور منصور عاشور العيلة، محمد عبدالله 
محمد سكر، عبد الله أحمد عبد العزيز ابو عليان، هاني ياسر فؤاد 
اللدعة، حسن نمر حسن ارحيم، لينا محمد عبد الرحمن العمصي، 
س���ندس زاهر حسن طموس، آالء نافذ شعبان الشرفا، امنيه عبد 
الحميد محمد أبو محيس���ن، سماح عادل محمد حمودة، آالء جواد 
درويش أبو حسنة، إسالم فؤاد محمد الفيري، سجود وائل فاروق 
الفالح، هدى منير عمر الس���عدي، والء أحمد علي الش���عراوي، ربا 
عيسى محمد أبو شربي، إيمان محمد شحادة الشاعر، ريم صبري 
عبد الله حماد، ياس���مين تيسير علي عكيلة، رجاء حمدي حلمي 
عمارة، أماني منير محمد الدحدوح، آية محمد أسعد حسنية، هبة 
علي أحمد محمود سكيك، رواند ناهض شحدة أبو لوز، روند عبد 
العزيز صبحي س���اق الله، نورهان علي شعبان عطا الله، خديجة 
تيس���ير رزق خضر، اميره هاني عبد اله���ادي الغرة، ملك محمد 

نجيب رجب النبيه، سجى محي الدين خليل الرمالوي، وردة جمال 
عليان خضير، اسالم سليمان عبد حجاج.

ق�سم الآداب والعلوم الإن�سانية:
هيثم س���عيد صالح عدس، مهند محمود أحمد الكفافي، سامي 
يوسف شكري يوسف، ياسر حسان محمد فروانة، عبد الله ناصر 
عبد رضوان، احمد حسن محمود ابو سعدة، أيمن أحمد عبد الحميد 
الكردي، عبد الكريم سامي محمد سالم، عبد الله عبد الكريم أحمد 
الدال���ي,، إبراهيم ماجد حماد الوادية، حام���د فايز محمود أهل، 
أحمد فرج زه���دي الحلو، أحمد عادل أحم���د كحيل، هيا مصباح 
صالح فروانة، دعاء مصطفى موس���ى عاش���ور، إباء حسام الدين 
شكري المدهون، هبة نصر عطية عياد، ديما عوني زويد أبو أسد، 
ياسمين سامي س���ليمان حمودة، ايمان جهاد خميس أبو دية، 
حفصه محمد ابراهيم الشيخ خليل، أيه حسام حسن الجماصي، 
اميمه عمر سالم حلس، سلسبيل ماجد طه ابوجبل، بشرى كمال 
كاظم عنان، آالء عبد الرحمن يوسف زينو، االء رياض عبد الرحمن 
العامودي، دعاء عبدالله أحمد ش���ملخ، ش���يماء عبده عبدالقادر 
صيام، سندس حسن أحمد شملخ، شيماء خميس جميل ياسين، 
صبحية محمد توفيق حبوش، غادة بكر رباح الس���كافي، نورهان 
رفعت محمد الس���ويطي، ياس���مين عبد الرحيم عبد الفتاح ابو 
حمرة، اميمة عاطف صالح الغولة، اريج محمد فتحي حجازي، وفاء 
هاني فريج اقطيفان، س���الي صالح جواد الدريملي، اسراء حاتم 
كمال األي، حنان عبد المجيد محمد ابو عريبان، منى حسن جدوع 
ابو مراحيل، رشا عدنان محمد السحار، نجالء موسى عثمان خزيق، 
رجاء عزات عمر كساب، اريج هاني عوني الصوراني، وسام محمد 
محمود عابد، تسنيم معين جمال عمار، االء ماهر بدر صبره، عزيزة 

ياسر توفيق مطير، فاتن شريف حسن شرف.

 ق�سم التمري�ض وعلوم ال�سحة:
مصطفى خليل أحمد أبو ناصر، خالد جمال محمد أبو سليمان، حامد 
كمال كامل موسى، موسى صالح نمر الجعيدي، محمد رأفت محمد 
، وس���ام عمر موسى سالم، حسن حرب محمد حسن هنية، موفق 
سمير عثمان الغالييني، محمد تيسير موسى حمادة، عالء توفيق 
على اليازوري، معتز فايق حسن ابو شمالة، محمد رياض مصطفى 
صادق، محمد أحمد علي الهوبي، حس���ين مروان حسين حسونة، 
عبد الرحمن طاهر كرم خويطر، كمال ماهر كمال أبو سلطان، وسام 
مروان عدنان الجندي،  محمد ناهض نمر الخالدي، عبد الرازق خالد 
عبد الرازق لبد، اس���راء خالد عبد الرازق لبد، مجد يوسف عثمان ابو 
حس���نين، عبد الرحمن عبد الحميد حس���ان أبو معمر، محمد رزق 
عايش الصوص، مهند داود رضوان الشنتف، مؤمن شفيق فضل 
أبو دية، معتصم سامي حس���ن جبر، عماد منذر محمد ابو نعمة، 
محمد إبراهيم محمد الحداد، حسن تيسير محمد مصران، محمد 
وائ���ل ديب االضم، مصعب عبد العزيز محمد خريس، علي محمد 
سلمان البطش، محمد سعدي محمد زعرب، ابراهيم ثابت ابراهيم 
ابو ش���ريعة، ابراهيم عماد ابراهيم الحاج احمد، محمد محس���ن 
محم���د أبو ناموس، محمود هاني مس���عود رمض���ان، خالد محمد 
غال���ب مطر، محمد جميل عبدالكريم أب���و ميري، أحمد عمر محمد 
الحس���اينة، أروى جهاد محمد أبو دراز، هدى محمد عابد يوسف، 
اسيل عماد حس���ن ريان، سماح صالح سالم العماوي، ، آية حاتم 
عوض أبو قشالن، فريال محمد عبدالله الصيفي، سمر محمد محمد 
صالح، سوسن عمر أحمد أبو الطيف، رشا أسعد محمد مقداد، براء 
نعيم س���المه أبو خاطر، ريم سالم سليمان أبو عمرة، هدير سمير 
أحمد حسين، نعيمة رائد رش���يد طافش، نهال نائل موسى أبو 
عامر، ليان خالد محمود السيقلي، بسمه صالح حسن سمور، ايمان 

عماد الدين عبد الغني الجزار، إس���الم وائل عمر النواجحة، راوية 
حاتم محمد ضهير، فاطمة محمود محمد ش���لدان، لينا نافذ عطا 
عواج���ة، روزان جميل خليل الداية، اخالص عماد فتحي أبو خاطر، 
ختام خالد أحمد ابو ش���يحة، رجوة يوسف حمد أبو سبيتان، نور 
وليد محمود السيد، وردة ابراهيم مصطفى عبد العال، إسراء علي 
عودة أبو جريبان، إسراء حمد سليمان أبو عمرة، رواء خالد اسماعيل 
أبو مصطفى، إسراء جابر محمد أبو طه، نورا خالد يوسف ابو سيدو، 
سيناء فضل علي نعيم، إسراء عيسى محمود النمس، شذا منير 
عبد المجيد شاهين، هيام اسماعيل سعيد العجلة، اسماء عدنان 
حمدان النجار، مي أحمد عبد الله عوده، فاطمة س���الم محمد عبد 
العال، اية رجاء محمد قديح، شروق صالح عطاالله ابو عاصي، أمل 
هاني رمضان الزعب���وط، فادية فايق محمد الحو، اية محمد أحمد 
النجار، هنادي س���فيان محمود الغندور، اس���راء خالد عبد الرازق 
لب���د، دينا ماهر يحيى خلف، افنان محمد محمود ابو مطلق، أفنان 
زكي جمعة النجار، إس���راء خالد ابراهيم الشقاقي، أمل محمد عبد 
العزيز البيومي، مها محمد عيد عبد الرحيم السوس���ي، تس���نيم 
محمد انور حرارة، اسماء كامل منير الدريملي، فاطمه رياض خليل 
نصار، لينا خميس ش���حادة الجدي، إس���الم نائل ابراهيم زعرب، 
حورية وليد ابراهيم عبد العال، مي هش���ام محمد عبد العال، آية 
اش���رف ابراهيم النجار، اميره محمد عياده ابو صقر، انسام سعد 
عبد القادر صقر، منار نزار سليمان أبو حليمة، اسالم باسم سلمان 
الحسنات، أالء جمال محمد زهد، أالء نظمي خميس الغليظ، سارة 
أكرم مطر طوطح، حنين اس���عد صالح العماوي، صفاء سالم رزق 
العطار، س���لوى وائل فؤاد جابر، منار عاطف عبد الله الجعبري، نور 
أحمد عبد الغني االخرس، فاطمة نادر مصطفى ابو سليمه، جمانا 
ياسر محمد العثامنة، روزان رفعت خليل السيقلي، شيماء زيدان 
محمد نجم، إسراء صبحي سليم زياره، انوار محمود أحمد حجازي، 
ديانا مصطفى محمد أبو شعبان، هبه عرباوي فضل اللحام، سمر 
أحمد سعيد محمد هاشم حمادة، وسام عماد خميس عزام، اسالم 
بدر محمد العكاوي، آية محمد رمضان أبو عمو، نسمة معين ديب 
صيام، فايزة غازي رجب خضير، عبلة انور يوسف السايس، جميلة 
عباس س���ليم القرا، سوس���ن رأفت حمدان ابو قوطة، انسام رجب 
أحم���د ابو عقلين، هديل هاني مرزوق س���همود، ياس���مين زياد 
محمد حس���ونة، سماح كمال أحمد مس���مح، عبير رأفت خليل ابو 
عاصي، ورود حماده يوسف الهنداوي، رضا فؤاد عبد الفتاح فورة، 
اسماء عبد الحكيم حس���ن أبو عاصي، والء عطيه شعبان العطل، 
دانا اياد ابراهيم ابو حام���دة، صابرين فايز يونس حمدان، تمارة 
محمد سعيد مسمح، ياسمين نائل طالل الداهودي، شيماء باسم 
محمد عوض الله، ش���رف أحمد موسى ابو مصطفى، سحاب زياد 
موس���ى االغا، مي أحمد محمود أبو الخير، عدلة اكرم محمد كاظم 
عنان، اصاله محمد علي ش���اهين، سندس بهاء عز الدين شابط، 
هديل سهيل محمود أحمد، أمل عبد الله عباس الحوراني، شيماء 
زي���اد نمر جربوع، حنين محمد خميس ابودية، خلود خالد محمود 
ابو حمرة، س���ارة ابراهيم أحمد الجعيدي، شهد مصطفى يوسف 
الغزالي، ريم رائد حسن الكرد، سندس حازم يحيى البراوي، وئام 
منير علي لقان، نجوى علي خليل أبو حمادة، مها س���مير حس���ن 
عليان، م���الك عدلي عبدالله عرندس، يارا ش���عبان رجب الجعل، 
رنين س���مير نعمات ضهير، ش���مس رائد عب���د العزيز البيومي، 
إسراء ناهض هاشم العقاد، زينة زياد شاهين القصاص، آالء عمر 
خميس الغولة، تسنيم عماد حسين الحايك، ختام خيري محمد 
اللحام، أزهار نوفل سليم الغولة، بسمة إياد عبد الرحمن الغندور، 
إس���راء بس���ام كامل درويش، فرح محمد يوسف مزهر، أيات عبد 
الكريم حسين شحادة، صفاء محرز رجب ابو صفية، سحر ابراهيم 

محمد الكفارنة، بشاير عماد منصور حبيب.

غزة/ال�ستقالل:
تزين خريجو الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية باأبهى احللل واأجملها، بعد ح�ساد �سنوات من التعب 
وال�سهر الطويل طلبا للعال، اليوم ُيحتفى بهم و�سط اأجواء مليئة بال�سعادة واحلب الكبري، يلتقطون 
�س��ورًا تذكارية مع من يحبون، يعانقون عائالته��م واأ�سدقاءهم، ويعتلون من�سة التخرج يف منا�سبة 
تعت��ر من املنا�سبات النادرة التي تاأتي م��رة واحدة يف العمر، لتكون رائدة الإبداع والتميز احلا�سن 

الأول ملثل هذه املنا�سبات. انطالق احتفاالت 
تخريج الفوج 
التاسع عشر في 
الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقيـــة

نظمت تحت شعار "فوج العودة" 

جانب من حفل تخريج الفوج التا�سع ع�سر يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية       
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وأشارت المتفوقة حبيب لـ"االستقالل" إلى أن النجاح 
والتفوق في الحياة العلمية ، عملية متراكمة ، تحفز 
الطالب المتفوق وتدفعه لمواصلة طريق التميز على 
مختلف الصعد ، مشـــددة علـــى أن المتفوق يحاول 
جاهـــدًا أن يمنـــع أي عائق كالتحديـــات وصعوبات 
تواجهه شـــخصيا أو تحيط به كظروف القطاع ، كي 

يصل ويحقق مراده. 
وعن اللحظات التي ســـبقت إعـــالن النتائج تحدثت 
قائال :"  قبل ليلة إعالن نتائج الثانوية العامة )اإلنجاز(  
، كنت أترقب أنا وعائلتي بقلق وتفكير ما ســـأحصل 
عليه من نتيجـــة؛ إذ كنت أتوقع حصولي على معدل 
عـــال ، ولكن لم أتوقع حصولـــي على معدل يؤهلني 

ألكون بالمراتب األولى على مستوى الوطن". 
وأضافت : " كنـــت أنتظر وصول رســـالة عبر هاتف 
والدي ، بعدما اشـــتركنا بخدمة متخصصة إلرســـال 
النتيجـــة ، مضى الوقت دون وصولهـــا، فما كان من 

خالـــي الذي تواجد بمنزلنا إال  أن طلب رقم جلوســـي 
للبحث عن اســـمي مـــن بين الناجحيـــن، وعلى الفور 
ابلغنـــي بالنتيجـــة بعد بحثه على موقـــع باالنترنت 
لتغمر الفرحة والســـعادة قلوبنا ويتوافد المهنئون 

بالزغاريد والحلويات ".
وشـــددت على أنهـــا اختارت وصممـــت على دخول 
الفرع الشرعي بالثانوية العامة، لما يحتويه من علوم 
شرعية ومعلومات دينية ، منوهة إلى أنه بالرغم من 
تفوقها العلمي ، إال أنها ســـتختار تخصصًا جامعيًا  

بإحدى العلوم الشرعية . 

االنتظام والتوكل على اهلل
بدموع الفـــرح وعبارات الحمد والشـــكر عبر أبو احمد 
حبيـــب والد الطالبة ضحى عن شـــعوره بالســـعادة  
والفرحـــة الغامرة التي احتلت قلبه فور ســـماعه خبر 
تفـــوق ابنته وحصولها على أعلى المراتب ، الفتا إلى 

أن االنتظام بالدراســـة بعد التوكل على الله هو ســـر 
نجاح وتفوق ابنته .

وقال أبو أحمد  لـ"االستقالل": »الحمد لله رب العالمين 
شـــعوري ال يوصف وفرحتي عارمـــة، بعد أن من الله 
علينا بتفوق ابنتى ضحى و بأن بارك الله في جهودها 
وحصولها على هذا المعدل العالي " ، مضيفا : " دائما 
كنت أقول أنها سترفع راسنا ، والحمد لله كل العائلة 

واألقارب والجيران والمدرسة سعداء بها ". 
وعن األوضاع التي عاشـــتها هذه العائلة مع ابنتهم 
، أوضـــح أن الوضـــع كان صعبًا للغايـــة بعد انقطاع 
التيار الكهربائي لســـاعات طويلة،  فضال عن تقديم 
االمتحانات في شـــهر رمضـــان والحر وتعب الصيام 
وقلـــة الهدوء التي كانت تحظـــى به ؛ لكثرة األطفال 
فـــي العائلة، التي تؤدي جميعهـــا لقلة التركيز في 
الدراسة ، مبينا أن ابنته استطاعت أن تتحمل كل ذلك 

وتتغلب على كافة الصعاب التي كانت تواجهها .

يشـــار إلـــى أن وزارة التربيـــة والتعليـــم العالي في 
فلسطين، أعلنت عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 
)اإلنجاز(، عصر األحد الماضي ، ليصحب إعالنها موجة 
عارمة من الفرحة والتهاني ، قلبت شـــوارع قطاع غزة 
من حالة الهدوء، الكتظاظ بالمواطنين بمشهد أقرب 

ليوم العيد.
وتزينت مواقع التواصل االجتماعي بتبادل التهاني 
واســـتعراض نتائج الطلبة المتفوقين، في مشـــهد 
يختصـــر مدى اهتمـــام الغزيين بالعلم والدراســـة 
وحرصهم علـــى التفوق، رغم تكـــدس األزمات التي 

يخلفها الحصار "اإلسرائيلي.
وفي بيان لـــوزارة التربية والتعليم قالـــت : "إن عدد 
المســـجلين بلغ في كافة الفروع )76811( مشـــتركا، 
وعدد المتقدمين لالمتحان )72604( مشتركين، نجح 
منهم )48420( مشتركا بنســـبة بلغت )66.69 %( 

موزعين على الفروع.

األولى على الفرع الشرعي

الطالبة حبيب: طاعة الله ورضى الوالدين سر تفوقي
غزة / �سماح املبحوح:  

" بهذه الكلمات  " التوكل على اهلل �سر التفوق 
خل�ست الطالبة املتفوقة �سحى حممد حبيب 

، �سر جناحها ومتيزها يف امتحانات الثانوية 
العامة لعام 2018،  التي تكللت اأخريا بح�سولها 

على املرتبة االأوىل يف الفرع ال�سرعي على م�ستوى 
فل�سطني مبعدل 99.3% من مدر�سة دالل املغربي 

الثانوية للبنات بال�سجاعية. حبيب التي كانت 
ت�سلى ركعتني هلل قبل خروجها من املنزل عند 

كل امتحان، و�سفت فرحة النجاح بـ " فرحة 
العمر الكربى" والتي ال ت�ساهيها فرحة اأخرى ، 

على الرغم من ح�سولها على معدالت عالية طيلة 
مراحلها الدرا�سية. 

الطالبة املتفوقة
 �سحى حممد حبيب

رام الله / االستقالل:
منح اتحاد اإلحصائيين العرب، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني " قالدة وســـام 

التميز اإلحصائي العربي" لعام 2018.
وحســـب بيان صـــادر عن اإلحصاء يوم أمـــس االثنين، فإن اإلعالن عـــن منح القالدة تم 
خالل المؤتمر العلمي الدولي الســـادس التحـــاد اإلحصائيين العرب المنعقد خالل في 
العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 09 – 2018/07/10. وذكر أن وزير التخطيط األردني 
مـــاري كامل قعوار، ورئيس اتحاد اإلحصائيين العرب محمد حمدان ســـلما خالل الفقرة 

االفتتاحية للمؤتمر القالدة لوفد اإلحصاء الفلسطيني المشارك في المؤتمر.
وجاء منح هذه القالدة اســـتنادًا إلى معايير علمية دقيقة ومن خالل لجنة مستقلة من 
خارج االتحاد، َتوّلت مسؤولية التمحيص والتدقيق لمؤهالت جميع المتقدمين وتوصلت 
اللجنة إلى اختيار الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لنشاطه الدائم ومتابعته لكل ما 

يتعلق بالنشاطات اإلحصائية وتطبيقاتها الدقيقة لألنظمة والنتائج.

غزة/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن أوضاع األسرى 
المرضى والجرحى القابعين في عيادة معتقل "الرملة" 
ا يوًمـــا بعد يوم، نتيجة تصاعد سياســـة  تزداد ســـوًء
االهمال الطبي بحقهم واســـتهدافهم بعدم تقديم 

العالج الالزم لهم واالستهتار بحياتهم.
وأوضــــح محامي الهيئة معتز شــــقيرات عقــــب زيارته 
للمعتقل أن معاناة األســــرى المرضى تزداد مع عمليات 
التفتيــــش التي تجريها قــــوات القمع والتي تســــتمر 
لســــاعات، ويتم التعامل مع األســــرى المرضى بشــــكل 

مهين والعبث بمحتوياتهم دون أدنى مراعاة ألوضاعهم 
الصحيــــة. ورصد شــــقيرات عدًدا من الحــــاالت المرضية 
الصعبة التي تقبع في العيادة، ومن بينها حالة األســــير 
إياد حريبــــات )35 عاًما( من قرية ســــكة جنوب دورا في 
مدينة الخليل، والــــذي تفاقمت حالته في اآلونة األخيرة 
ووضعه يســــوء باســــتمرار، فهو مصاب منذ عام 2014 

بمرض عصبي ُيسبب له رعشة مستمرة في جسده.
وأشـــار إلى تدهور الوضع الصحي لألســـير صالح عمر 
عبد الرحيم صالح من مخيم بالطة جنوب شرق نابلس، 
خالل األيام الماضية، فيما يمر األسير سامي أبو دياك 

)35 عاًمـــا( من مدينة جنين بوضـــع صحي مقلق، وهو 
يعانـــي من أورام خبيثة في األمعـــاء، ووضعه الصحي 
يتدهور باستمرار بعد إجراء ثالث عمليات جراحية له، 

واستئصال 80 سم من أمعائه .
يذكر أن عدد األسرى المرضى القابعين حالًيا في عيادة 
المعتقل يبلغ 14 أســـيًرا، هم خالد شـــاويش، منصور 
موقدة، معتصـــم رداد، أيمن الكرد، يوســـف نواجعة، 
وأشرف أبو الهدى، ناهض األقرع، صالح عمر عبد الرحيم 
صالح، محمد أبو خضر، أحمد المصري، سامي أبو دياك، 

محمد سالم، عز الدين كراجات، وإياد حريبات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت كل من اإلدارة المدنية ومجلس مســـتوطنات 
شـــمالي الضفة الغربيـــة المحتلة، إقامـــة المقبرة 
األضخم والخاصة بالمســـتوطنين، وذلك في إحدى 

المستوطنات القريبة ما بين قلقيلية وسلفيت.
ووفقًا لما نشـــره موقع المستوطنين بشمال الضفة، 
فالمقبرة تبلغ مســـاحتها 140 دونما وتتسع لدفن 
35 ألف مســـتوطن، وتقع بمنطقة "شاعر شومرون" 

القريبة من مستوطنة "أورانيت".
وأورد الموقـــع أن المقبـــرة ســـتحل مشـــاكل دفن 

المستوطنين خالل الـ 25 سنة المقبلة.
وبدوره أكد مســـؤول ملف االســـتيطان في شـــمال 
الضفة الغربية غسان دغلس، أن إقامة مقبرة مركزية 
جديدة للمستوطنين في الضفة الغريبة، يعد جزءًا ال 
يتجزأ من عملية مصادرة األراضي في الضفة الغربية.

وقـــال دغلس في تصريح لـــه: " إن حكومة االحتالل 
ســـترضخ لمعتقدات المســـتوطنين، بشـــأن إقامة 
مقابـــر لدفن موتاهم وتوســـعتها داخـــل األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وذلك لتأمين عدم االنسحاب 

منها ومصادرة األراضي وإقامة المستوطنات".

واستهجن قائاًل: " االحتالل ومستوطنوه يتعامل مع 
األراضي المصادرة، وكأنه ال يوجد ضفة غربية تابعة 
للشعب الفلســـطيني، وإنما كأنها جزء من األراضي 

المحتلة عام 1948".
ولفـــت إلـــى الصعوبات التـــي تواجـــه المواطنين 
مقابـــر  وتوســـعه  إقامـــة  جـــراء  الفلســـطينيين، 
المســـتوطنين داخل المدن الفلســـطينية، نتيجة 
إحاطتهـــا بالحواجـــز واألســـوار وأبـــراج المراقبـــة 
العســـكرية، لتوفيـــر الحماية للمســـتوطنين أثناء 

زيارتها.

قرار بإقامة مقبرة ضخمة للمستوطنين شمالي الضفة

هيئة األسرى: أوضاع غاية بالصعوبة 
لألسرى المرضى بعيادة »الرملة«

غزة/ االستقالل:
أصيب مواطن فلســـطيني بجروح خطيرة، يـــوم أمس االثنين، اثر انفجار قنبلة 

يدوية كان يعبث بها في مدينة غزة.
وقال شـــهود عيان، إن شـــاًبا يبلغ من العمر 20 عاًما أصيب بجروح خطيرة إثر 

انفجار قنبلة يدوية في يده أثناء العبث بها في حي الزيتون شرقي غزة.
وأشـــاروا إلى أنه تم نقل المصاب الى مجمع الشـــفاء الطبي لمتابعة االجراءات 

الطبية، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

»اإلحصائيون العرب« يمنح 
اإلحصاء الفلسطيني وسام 

التميز لعام 2018

إصابة خطيرة بانفجار 
قنبلة في غزة
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ففي أجواء بهيجة س���عيدة احتفلت الكلي���ة الجامعية للعلوم 
التطبيقي���ة بتخريج ثلة مميزة من أبنائها في احتفاالت تخريج 
الفوج التاسع عش���ر ضمن فوج العودة، والتي خصصت في أول 
أيامها لخريجي برام���ج البكالوريوس والمه���ن الصحية، حيث 
انطلقت بحضور ومش���اركة كل من األستاذ الدكتور نصر الدين 
المزيني رئيس مجلس األمناء، واألس���تاذ الدكتور رفعت رستم 
رئيس الكلي���ة الجامعية، وأعض���اء من مجلس األمن���اء ونواب 
الرئيس ومس���اعديهم وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية 
ونخبة من الوزراء والنواب ومسئولين في المؤسسات والهيئات 
الرس���مية واألهلية واألكاديمية، ولفيف م���ن الوجهاء واألعيان 

والخريجين وذويهم.
وفي كلمت���ه رحب األس���تاذ الدكتور المزين���ي رئيس مجلس 
األمناء بكافة الحضور، قائال: »لقد تأسست الكلية الجامعية في 
عام 1998 لتلبي حاجة المجتمع الفلس���طيني في مجال العلوم 
التطبيقية، وشقت طريقها سريعًا نحو المجد والريادة، وتعتبر 
اليوم م���ن أكبر الكلي���ات التقنية في فلس���طين، حيث تقدم 
خدماتها التعليمية لنحو 7000 طالب وطالبة في 85 اختصاصًا 
متنوع���ًا في برام���ج البكالوريوس والدبلوم المتوس���ط والدبلوم 
المهني، وتتميز الكلية بمس���اعدتها في تقديم المنح وإتاحة 

الفرص لطلبتها«.
وأوض���ح المزيني أنه في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
يمر بها الش���عب الفلسطيني من سنوات، فإن الكلية الجامعية 
تس���عى دائمًا بالش���راكة والتع���اون مع المؤسس���ات الداعمة 
والمانحة إلى توفير منح دراس���ية تساعد الطلبة في استكمال 
دراس���تهم، باإلضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة في س���وق 

العمل.
من جانبه قال األس���تاذ الدكتور رس���تم مخاطبا الحضور: »أهاًل 
وسهاًل بكم على أرض الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة 
التعليم  الجامعي التقني  والمهني في فلسطين، ها نحن اليوم 
نحتفي بتخريج الفوج التاس���ع عشر )فوج العودة( من أبناء هذه 
الكلية العريقة ، نحتفل اليوم أيضًا بمرور 20 عامًا على إنشائها 
لتجس���د معلمًا جامعيًا وتطبيقيًا يشار له بالبنان، حيث تحرص 
الكلية على مواكبة التغيرات التكنولوجية بما يضمن اكس���اب 
الخريج الميزة التنافس���ية واالحترافية، وكذل���ك البرامج  التي 
تحاكي المعايير الدولية في االختصاصات والمهارات المطلوبة 

لسوق العمل«.
وأضاف رس���تم »إن طلبة الكلية الجامعي���ة كان لهم النصيب 
األكبر من المنح الداخلية فقد تجاوز عدد المنح الداخلية المنفذة 
خالل العام الدراسي الحالي 3000 منحة مالية قدرت قيمتها ب� 
 »UCAS POWER TEAM« 420 ألف دوالر، مباركا تأه���ل فريق
للمنافس���ة في مسابقة ريادة األعمال hult prize  والتي تسبق 
مرحلة التصفيات النهائية للحصول على الجائزة الكبرى، وأيضًا 
نفخر بطلبة التمريض والعلوم الصحية لحصولهم على المراتب 
األولى في امتح���ان مزاولة المهنة وامتحان���ات التوظيف التي 

يعقدها ديوان الموظفين«.
وفي كلمة الخريجين عب���ر الخريج مهند الكفافي من تخصص 
اإلع���الم وتكنولوجيا االتصال عن س���عادته، قائال: »ها هو يوم 
الحلم قد تحق���ق يا أمي وأصبحت صحفيًا أنق���ل الصورة وأعَبَر 
بالكلم���ة، كانت أحالمًا جميل���ة لكنها أصبحت حقيق���ة، يااااه، 
أذكرها قبل 4 سنوات وما أشبه اليوم بالبارحة، وأنا أحجز مقعدًا 
دراس���يًا في هذا الصرح العظيم المعطاء الذي ما بخل يومًا في 
عطائه ف�والله كان ِنعَم االختيار، والخيار لدراس���ة البكالوريوس 

في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية«.
      من جانبه تال الدكتور ماهر عجور نائب رئيس الكلية للشئون 

األكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة البكالوريوس وقسم 
المهن الصحية، الستكمال مراس���م تخريج طلبة الفوج التاسع 
عشر وتوزيع شهادات التخرج عليهم، وبعدها تم تكريم الطلبة 
المتميزين وتكريم الفائزين في جائزة البحث العلمي، ومنح درع 
لعائلة المربية الراحلة مي مطر الرئيس الس���ابق لقسم المهن 
الصحية، وكذلك منح درع وفاء لعائلة الصحفي الش���هيد ياسر 
مرتجي، ولعائلة الطالب الشهيد عبد الله شمالي ابن اختصاص 

االعالم وتكنولوجيا االتصال.
وفيما يلي أسماء الخريجين لليوم األول: 

ق�سم الهند�سة والتخطيط ونظم املعلومات:
مؤمن طارق محمد يونس، محمد جهاد عوض الله احمد، محمود 
غازي صالح الجمل، جهاد منذر محمد أبو نعمة، عماد منذر محمد 
أب���و نعمة، محمد ماجد أحمد البايض، أحمد ماجد صبحي عدس، 
صبحي مصلح صبحي الحلو، محمد باس���ل موسى عبد اللطيف، 
أيمن يوسف مسعود المناصرة، عبد الرحمن هشام عبد الرحمن 
احمد، صهيب عصام الدين مظف���ر دولة، أحمد ابراهيم محمود 
المعصواب���ي، أنس إبراهي���م محمود المعصواب���ي، محمد عيد 
اسماعيل زنداح، مصطفى جهاد محمود االفغاني، خليل ابراهيم 
طه ابو الطيف، أمجد مدحت رمض���ان نعيم، محمد كمال محمد 
حس���ين، محمد عيد ابراهيم عزام، ناج���ي جمال روبين الجيش، 
عوني  بس���ام كمال أبو حصيرة، أكرم باس���ل اك���رم عبد الواحد، 
خميس اياد خميس أبو الخير، أحمد ماجد جمال مشتهى، محمد 
يوس���ف محمد ابو حي���ة، هيفاء مجدي جميل ش���قورة، تهاني 
عاطف عليوة الغرباوي، بس���مه أيمن راغب المحتس���ب، فاطمة 
سفيان خلف الحداد، ثراء محمد راشد الزعيم، إسراء عبد الرحيم 

رزق عبد المالك، حنان محمد عبد الفتاح المصري.

ق�سم اإدارة املال والأعمال:
عبد الله مجدي عبدالله ، رياض نافذ جبارة االغا، مهند صالح أحمد 
الحداد، محمد منهل محمود سعيد الجمل، قاسم محمد رشدي ابو 
قرن، امين مصطفى عبد الكريم سكيك، عبدالله فوزي اشتيوي 
ابو سنجر، محمد جمال محمد الصفدي، طارق عادل مصطفى حرز 
الله، صهيب جمال يوس���ف ابو سمرة، أحمد مجدي أحمد النجار، 
محمد ماهر خال���د العكة، ابراهيم زهير ابراهيم الغصين، أحمد 
عادل موس���ى أبو سلطان، عماد س���هيل صبحي موسى، محمد 
فريد مسعود س���مور، عالء رفيق عبد إسماعيل، عبد العزيز اكرم 
عب���د العزيز ابو فرحانة، محمد أكرم عبد العزيز أبو فرحانة، محمد 
هاني محمد ابو شاب، عباس علي أحمد جرغون، خالد زياد محمود 
عس���اف، براء اياد عمران االفرنجي,،  اي���اد محمد علوان النجري، 
مروان رضوان رمضان مشتهى، عبدالله اسماعيل عبد عزام،  أحمد 
محمد سالم ابو طير، عاشور منصور عاشور العيلة، محمد عبدالله 
محمد سكر، عبد الله أحمد عبد العزيز ابو عليان، هاني ياسر فؤاد 
اللدعة، حسن نمر حسن ارحيم، لينا محمد عبد الرحمن العمصي، 
س���ندس زاهر حسن طموس، آالء نافذ شعبان الشرفا، امنيه عبد 
الحميد محمد أبو محيس���ن، سماح عادل محمد حمودة، آالء جواد 
درويش أبو حسنة، إسالم فؤاد محمد الفيري، سجود وائل فاروق 
الفالح، هدى منير عمر الس���عدي، والء أحمد علي الش���عراوي، ربا 
عيسى محمد أبو شربي، إيمان محمد شحادة الشاعر، ريم صبري 
عبد الله حماد، ياس���مين تيسير علي عكيلة، رجاء حمدي حلمي 
عمارة، أماني منير محمد الدحدوح، آية محمد أسعد حسنية، هبة 
علي أحمد محمود سكيك، رواند ناهض شحدة أبو لوز، روند عبد 
العزيز صبحي س���اق الله، نورهان علي شعبان عطا الله، خديجة 
تيس���ير رزق خضر، اميره هاني عبد اله���ادي الغرة، ملك محمد 

نجيب رجب النبيه، سجى محي الدين خليل الرمالوي، وردة جمال 
عليان خضير، اسالم سليمان عبد حجاج.

ق�سم الآداب والعلوم الإن�سانية:
هيثم س���عيد صالح عدس، مهند محمود أحمد الكفافي، سامي 
يوسف شكري يوسف، ياسر حسان محمد فروانة، عبد الله ناصر 
عبد رضوان، احمد حسن محمود ابو سعدة، أيمن أحمد عبد الحميد 
الكردي، عبد الكريم سامي محمد سالم، عبد الله عبد الكريم أحمد 
الدال���ي,، إبراهيم ماجد حماد الوادية، حام���د فايز محمود أهل، 
أحمد فرج زه���دي الحلو، أحمد عادل أحم���د كحيل، هيا مصباح 
صالح فروانة، دعاء مصطفى موس���ى عاش���ور، إباء حسام الدين 
شكري المدهون، هبة نصر عطية عياد، ديما عوني زويد أبو أسد، 
ياسمين سامي س���ليمان حمودة، ايمان جهاد خميس أبو دية، 
حفصه محمد ابراهيم الشيخ خليل، أيه حسام حسن الجماصي، 
اميمه عمر سالم حلس، سلسبيل ماجد طه ابوجبل، بشرى كمال 
كاظم عنان، آالء عبد الرحمن يوسف زينو، االء رياض عبد الرحمن 
العامودي، دعاء عبدالله أحمد ش���ملخ، ش���يماء عبده عبدالقادر 
صيام، سندس حسن أحمد شملخ، شيماء خميس جميل ياسين، 
صبحية محمد توفيق حبوش، غادة بكر رباح الس���كافي، نورهان 
رفعت محمد الس���ويطي، ياس���مين عبد الرحيم عبد الفتاح ابو 
حمرة، اميمة عاطف صالح الغولة، اريج محمد فتحي حجازي، وفاء 
هاني فريج اقطيفان، س���الي صالح جواد الدريملي، اسراء حاتم 
كمال األي، حنان عبد المجيد محمد ابو عريبان، منى حسن جدوع 
ابو مراحيل، رشا عدنان محمد السحار، نجالء موسى عثمان خزيق، 
رجاء عزات عمر كساب، اريج هاني عوني الصوراني، وسام محمد 
محمود عابد، تسنيم معين جمال عمار، االء ماهر بدر صبره، عزيزة 

ياسر توفيق مطير، فاتن شريف حسن شرف.

 ق�سم التمري�ض وعلوم ال�سحة:
مصطفى خليل أحمد أبو ناصر، خالد جمال محمد أبو سليمان، حامد 
كمال كامل موسى، موسى صالح نمر الجعيدي، محمد رأفت محمد 
، وس���ام عمر موسى سالم، حسن حرب محمد حسن هنية، موفق 
سمير عثمان الغالييني، محمد تيسير موسى حمادة، عالء توفيق 
على اليازوري، معتز فايق حسن ابو شمالة، محمد رياض مصطفى 
صادق، محمد أحمد علي الهوبي، حس���ين مروان حسين حسونة، 
عبد الرحمن طاهر كرم خويطر، كمال ماهر كمال أبو سلطان، وسام 
مروان عدنان الجندي،  محمد ناهض نمر الخالدي، عبد الرازق خالد 
عبد الرازق لبد، اس���راء خالد عبد الرازق لبد، مجد يوسف عثمان ابو 
حس���نين، عبد الرحمن عبد الحميد حس���ان أبو معمر، محمد رزق 
عايش الصوص، مهند داود رضوان الشنتف، مؤمن شفيق فضل 
أبو دية، معتصم سامي حس���ن جبر، عماد منذر محمد ابو نعمة، 
محمد إبراهيم محمد الحداد، حسن تيسير محمد مصران، محمد 
وائ���ل ديب االضم، مصعب عبد العزيز محمد خريس، علي محمد 
سلمان البطش، محمد سعدي محمد زعرب، ابراهيم ثابت ابراهيم 
ابو ش���ريعة، ابراهيم عماد ابراهيم الحاج احمد، محمد محس���ن 
محم���د أبو ناموس، محمود هاني مس���عود رمض���ان، خالد محمد 
غال���ب مطر، محمد جميل عبدالكريم أب���و ميري، أحمد عمر محمد 
الحس���اينة، أروى جهاد محمد أبو دراز، هدى محمد عابد يوسف، 
اسيل عماد حس���ن ريان، سماح صالح سالم العماوي، ، آية حاتم 
عوض أبو قشالن، فريال محمد عبدالله الصيفي، سمر محمد محمد 
صالح، سوسن عمر أحمد أبو الطيف، رشا أسعد محمد مقداد، براء 
نعيم س���المه أبو خاطر، ريم سالم سليمان أبو عمرة، هدير سمير 
أحمد حسين، نعيمة رائد رش���يد طافش، نهال نائل موسى أبو 
عامر، ليان خالد محمود السيقلي، بسمه صالح حسن سمور، ايمان 

عماد الدين عبد الغني الجزار، إس���الم وائل عمر النواجحة، راوية 
حاتم محمد ضهير، فاطمة محمود محمد ش���لدان، لينا نافذ عطا 
عواج���ة، روزان جميل خليل الداية، اخالص عماد فتحي أبو خاطر، 
ختام خالد أحمد ابو ش���يحة، رجوة يوسف حمد أبو سبيتان، نور 
وليد محمود السيد، وردة ابراهيم مصطفى عبد العال، إسراء علي 
عودة أبو جريبان، إسراء حمد سليمان أبو عمرة، رواء خالد اسماعيل 
أبو مصطفى، إسراء جابر محمد أبو طه، نورا خالد يوسف ابو سيدو، 
سيناء فضل علي نعيم، إسراء عيسى محمود النمس، شذا منير 
عبد المجيد شاهين، هيام اسماعيل سعيد العجلة، اسماء عدنان 
حمدان النجار، مي أحمد عبد الله عوده، فاطمة س���الم محمد عبد 
العال، اية رجاء محمد قديح، شروق صالح عطاالله ابو عاصي، أمل 
هاني رمضان الزعب���وط، فادية فايق محمد الحو، اية محمد أحمد 
النجار، هنادي س���فيان محمود الغندور، اس���راء خالد عبد الرازق 
لب���د، دينا ماهر يحيى خلف، افنان محمد محمود ابو مطلق، أفنان 
زكي جمعة النجار، إس���راء خالد ابراهيم الشقاقي، أمل محمد عبد 
العزيز البيومي، مها محمد عيد عبد الرحيم السوس���ي، تس���نيم 
محمد انور حرارة، اسماء كامل منير الدريملي، فاطمه رياض خليل 
نصار، لينا خميس ش���حادة الجدي، إس���الم نائل ابراهيم زعرب، 
حورية وليد ابراهيم عبد العال، مي هش���ام محمد عبد العال، آية 
اش���رف ابراهيم النجار، اميره محمد عياده ابو صقر، انسام سعد 
عبد القادر صقر، منار نزار سليمان أبو حليمة، اسالم باسم سلمان 
الحسنات، أالء جمال محمد زهد، أالء نظمي خميس الغليظ، سارة 
أكرم مطر طوطح، حنين اس���عد صالح العماوي، صفاء سالم رزق 
العطار، س���لوى وائل فؤاد جابر، منار عاطف عبد الله الجعبري، نور 
أحمد عبد الغني االخرس، فاطمة نادر مصطفى ابو سليمه، جمانا 
ياسر محمد العثامنة، روزان رفعت خليل السيقلي، شيماء زيدان 
محمد نجم، إسراء صبحي سليم زياره، انوار محمود أحمد حجازي، 
ديانا مصطفى محمد أبو شعبان، هبه عرباوي فضل اللحام، سمر 
أحمد سعيد محمد هاشم حمادة، وسام عماد خميس عزام، اسالم 
بدر محمد العكاوي، آية محمد رمضان أبو عمو، نسمة معين ديب 
صيام، فايزة غازي رجب خضير، عبلة انور يوسف السايس، جميلة 
عباس س���ليم القرا، سوس���ن رأفت حمدان ابو قوطة، انسام رجب 
أحم���د ابو عقلين، هديل هاني مرزوق س���همود، ياس���مين زياد 
محمد حس���ونة، سماح كمال أحمد مس���مح، عبير رأفت خليل ابو 
عاصي، ورود حماده يوسف الهنداوي، رضا فؤاد عبد الفتاح فورة، 
اسماء عبد الحكيم حس���ن أبو عاصي، والء عطيه شعبان العطل، 
دانا اياد ابراهيم ابو حام���دة، صابرين فايز يونس حمدان، تمارة 
محمد سعيد مسمح، ياسمين نائل طالل الداهودي، شيماء باسم 
محمد عوض الله، ش���رف أحمد موسى ابو مصطفى، سحاب زياد 
موس���ى االغا، مي أحمد محمود أبو الخير، عدلة اكرم محمد كاظم 
عنان، اصاله محمد علي ش���اهين، سندس بهاء عز الدين شابط، 
هديل سهيل محمود أحمد، أمل عبد الله عباس الحوراني، شيماء 
زي���اد نمر جربوع، حنين محمد خميس ابودية، خلود خالد محمود 
ابو حمرة، س���ارة ابراهيم أحمد الجعيدي، شهد مصطفى يوسف 
الغزالي، ريم رائد حسن الكرد، سندس حازم يحيى البراوي، وئام 
منير علي لقان، نجوى علي خليل أبو حمادة، مها س���مير حس���ن 
عليان، م���الك عدلي عبدالله عرندس، يارا ش���عبان رجب الجعل، 
رنين س���مير نعمات ضهير، ش���مس رائد عب���د العزيز البيومي، 
إسراء ناهض هاشم العقاد، زينة زياد شاهين القصاص، آالء عمر 
خميس الغولة، تسنيم عماد حسين الحايك، ختام خيري محمد 
اللحام، أزهار نوفل سليم الغولة، بسمة إياد عبد الرحمن الغندور، 
إس���راء بس���ام كامل درويش، فرح محمد يوسف مزهر، أيات عبد 
الكريم حسين شحادة، صفاء محرز رجب ابو صفية، سحر ابراهيم 

محمد الكفارنة، بشاير عماد منصور حبيب.

غزة/ال�ستقالل:
تزين خريجو الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية باأبهى احللل واأجملها، بعد ح�ساد �سنوات من التعب 
وال�سهر الطويل طلبا للعال، اليوم ُيحتفى بهم و�سط اأجواء مليئة بال�سعادة واحلب الكبري، يلتقطون 
�س��ورًا تذكارية مع من يحبون، يعانقون عائالته��م واأ�سدقاءهم، ويعتلون من�سة التخرج يف منا�سبة 
تعت��ر من املنا�سبات النادرة التي تاأتي م��رة واحدة يف العمر، لتكون رائدة الإبداع والتميز احلا�سن 

الأول ملثل هذه املنا�سبات. انطالق احتفاالت 
تخريج الفوج 
التاسع عشر في 
الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقيـــة

نظمت تحت شعار "فوج العودة" 

جانب من حفل تخريج الفوج التا�سع ع�سر يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية       
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عرف المواط���ن الس���ويدي بنيامي���ن الدر بعض 
الحقائ���ق عن عدالة القضية الفلس���طينية ، وآالم 
ش���عبها وتضحيات���ه دفاعا عن حقه ف���ي الوطن 
والحياة ، وما عرفه م���ن تلك الحقائق أن وعد بلفور 
في 2 نوفمبر 1917 صنع منصة انطالق للصهاينة 
الغتصاب الوطن الفلسطيني ، فاختار مئوية الوعد 
األسود الجائر ليبدأ مشيا رحلة 4800 كم من بلدته 
جوتنبرج إلى فلسطين المغتصبة والمسماة في 78 
% منها إس���رائيل . ووضح سبب اختياره المشي ، 
فوق رقة حاله وقلة ماله ، بأنه » طريقة جيدة تجعل 
الناس يالحظ���ون ما أقوم ب���ه » ، وزاد من مالحظة 
الن���اس فعال لما قام  به أنه حمل علم فلس���طين ، 
فخفق فوق جسده النحيل في هواء ألمانيا والنمسا 
وس���لوفينيا وتركيا وقبرص . وبعد أن وصل لبنان 
انقطع مشيه بسبب الحرب السورية ، فركب الطائرة 

من بيروت إلى عمان .
 انطلق بنيامين من بلدته في 6 أغس���طس 1917 
، ووصل جس���ر الملك حس���ين في 6 يوليو الحالي 
ليلتقي بالفلس���طينيين في الضفة ، وإن استطاع 
ف���ي أراض���ي 1948 ، وربما في غزة . وفي الجس���ر 
اس���تجوبته األجهزة األمنية اإلسرائيلية 6 ساعات 
، وعجيب تكرر الرقم 6 في رحلته ! وبعد استجوابه 
رفضت تلك األجهزة دخوله ، فكتب متسائال على 
حسابه في فيس���بوك : » لماذا تخاف إسرائيل من 
سويدي لدرجة أن تمنعه من دخول بالد تحتلها ؟! 
» ، ويجيب : » هنا تكمن قوة ما أفعله » ؛ إس���رائيل 
تخاف زي���ادة فضح قبح حقيقتها ، وقبح احتاللها 
االستيطاني . السارق ال ثقة لديه البتة في شرعية 

ملكيته لمسروقاته . 
وإلرادة بنيامي���ن الصلبة في الدف���اع عن اقتناعه 
بعدال���ة القضي���ة الفلس���طينية ل���م يحبطه منع 
إسرائيل له من االلتقاء بالفلسطينيين في األرض 
الفلسطينية ، وقال في هدوء وثقة : » سيدفعني 

هذا للعمل أكثر فأكثر » .  من الخصائص الحسنة 
للشخصية األوروبية على المس���توى الفردي أنها 
إذا اقتنعت بفكرة دافعت  عنها في حماس���ة وقوة 
وثب���ات مهما تكاث���رت العقبات والمش���قات في 

طريقها وتنوعت .
 هذه الش���خصية بلورتها وصقلتها ثقافة تكونت 
في مئات الس���نين ، ولبابها ش���عور الفرد شعورا 
قويا مس���تقرا بذاته ، وثقة عميقة في قدرات هذه 
الذات ، ووعي واضح بأنه ليس ملزما بما تراه الدولة 
والمجتم���ع إال في حدود القانون . فقد تعلن دولته 
الح���رب على دول���ة أخرى ، وال يقتن���ع بعدالة هذه 

الحرب ، فيعارضها بكل وسيلة في قدرته . 
باختص���ار : المواط���ن األوروبي قوي الش���خصية ، 
وقوته في النهاية تعزز ق���وة مجتمعه ، والثقافة 
األوروبي���ة هنا ، وال غراب���ة ، تلتقي مع جوهر القيم 
اإلسالمية والعربية التي يشخصها مبدأ » اختالف 
اآلراء رحمة » ، والمثل العربي » ترى عينان ما ال تراه 
عين » . والثقافتان تتنافران وتتناقضان مع طغيان 
المبدأ الفرعوني المدمر للمجتمع » ال أريكم إال ما أرى 
» ، فيصبح الجميع عميا بصرا وبصيرة . وما يسحقنا 
من دمار اآلن في العالم العربي واإلس���المي مصدره 
الجذري هو التخلي عن جوهر ثقافتنا اإلس���المية 
والعربية الصحيحة ، واألخذ الصارم بذلك المبدأ أو 
المنهج الفرعوني في الحكم . الحاكم يمتلك البالد 
والعباد ، ويفعل بهما ما يشاء مادام في هذا الفعل 
اس���تدامة لبقائه في الحكم مع القوى المستفيدة 
منه . فج���أة ، أو هذا ما تظاهرت به ، تأكدت بعض 
الدول العربية أن إس���رائيل ليس���ت ع���دوا للعرب 
والمسلمين ، وأن لها حقا في األرض الفلسطينية ، 
أي أنه���ا لم تغتصب هذه األرض تحت عين العالم 
في وضح ش���مس التاريخ ، ورتبت تلك الدول على 
تلك المقدمة الكبيرة الخطأ والخطيئة اس���تنتاجا 
يبترها  من أمتها بترا ، هو أن القضية الفلسطينية 

كانت كذبا ووهما . 
ومع أن تلك ال���دول لم تضِح من أجل تلك القضية 
ال بمال وال بولد فإنها أس���رفت في تأسفها على ما 
ضاع من المال والدم والعربي في الدفاع عن القضية 
الفلس���طينية . ولكون ثقافة امتالك الحكام للبالد 
والعب���اد ثقافة عربية منحرفة ع���ن جوهر الثقافة 
العربية األصيلة اإلس���المية الروح قرأنا وس���معنا 
العجائ���ب الغرائب م���ن مواطني تل���ك الدول في 
تماهيهم م���ع الحاكم الذي محا هوياتهم الذاتية 

، وجعلهم ال يرون إال ما يرى . 
بعض العجائب في صورة » كتاب » ما أبعدهم عن 
الكتابة حتى في مس���توياتها الدنيا ! . في رمضان 
الماض���ي زارت »كاتبة »كويتية إس���رائيل ، وعند 
الح���دود قدم لها اإلس���رائيليون وقت اإلفطار تمرا 
وقهوة ، فجنت حبا بهم ! كل مآسي الفلسطينيين 
وتضحيات العرب الش���رفاء اختفت بفنجان قهوة 
وثالث حبات تمر . ومن أيام نشر »كاتب« سعودي 
مقاال يفيض أخطاء إمالئية ونحوية يتش���وق فيه 
متحرقا لرؤية س���فارة لبالده في القدس ، وس���فارة 
إلسرائيل في الرياض ، وعلى نهج الكاتبة الكويتية 
اختصر مآسي الفلسطينيين وعذاب األمة العربية 
وتضحياته���ا ف���ي أن العالقة العلنية والرس���مية 
لبالده مع إسرائيل ستمنحه السياحة فيها والتمتع 

بالماء والخضرة والوجه الحسن .
 ليس في وعيه أس���ئلة من نوع : في أي أرض هذا 
الم���اء وهذه الخض���رة ؟! ومن أين  ج���اء هذا الوجه 
الحس���ن ؟! وأي وجوه محاها  مجيئه ؟! المجتمعات 
الح���رة الرأي والرؤي���ة  تصنع أحرارا تق���وى بهم ، 
ومجتمع���ات الرأي الواحد والرؤي���ة الواحدة تصنع 
عبي���دا تضعف به���م وإن توهم حكامه���ا القوة ، 
وأصروا على إيهام الناس بها ، وبنيامين رمز لقيم  
النوع األول ، والكاتبة الكويتية والكاتب السعودي 

وأمثالهما رمز لقيم  النوع الثاني .  

ق���د يتس���اءل المراقبون ما الذي يح���دو إدارة 
الرئي���س األمريكي دونالد ترام���ب إلى الوعد 
بإعالنه���ا »صفقة الق���رن« في مل���ّف الصراع 
الفلس���طيني � اإلس���رائيلي وه���ي تتصّرف 
بصورة تنّم عن قصد سافر في استفزاز الجانب 
الفلس���طيني بكل مكّوناته. فِم���ن اختيارها 
لسفير مؤيد لحركة االس���تيطان الصهيوني 
في الضّفة الغربية المحتّلة، إلى قبولها اعتبار 
الق���دس عاصمة لدولة هذا االس���تيطان نزواًل 
عند الرغبة التي أعلنتها إسرائيل منذ أن ضّمت 
القدس الش���رقية رس���ميًا إلى أراضيها ُبعيد 
احتاللها في عام 1967، إلى تنكيل واش���نطن 
بوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا(، إلى جملة من المواقف 
االستفزازية األخرى، جميعها دالئل تشير إلى 
تعّمد قطع الجس���ور مع الفلس���طينيين، بمن 
فيهم »الس���لطة الوطنية« ورئيس���ها محمود 
عّباس، الذي فرضت���ه إدارة جورج دبليو بوش 
على ياس���ر عرفات رئيس���ًا لل���وزراء ثم رّحبت 
بخالفته للزعيم الفلس���طيني إثر وفاة األخير 

في الظروف المشبوهة المعروفة.
في���ا ُت���رى، كيف وب���أي »وس���يط« يّدعي أنه 
نزي���ه وعادل إلى حّد وعده بتس���وية نزاع فاق 
عمره س���بعين عامًا بما وصفه هو بالذات بأنه 
س���وف يكون »صفق���ة الق���رن«، كيف بمثل 
هذا »الوس���يط« يتوّدد إلى أح���د طرفي النزاع 
ويستفّز اآلخر بمستوى من التوّدد واالستفزاز 

لم يس���بقه إليه أحد في التاريخ؟ وهل ُيعقل 
أن صهر ترامب، جاريد كوش���نر، يؤمن حقًا أن 
وعوده بجلب االزدهار االقتصادي إلى األراضي 
المحتلة س���نة 1967 س���وف ُتقنع الش���عب 
الفلس���طيني بف���رض »صفقة الق���رن« على 
قياداته؟ والح���ال أن هذا القفز فوق القيادات 
الفلسطينية هو ما يدعو إليه كوشنر، وما يبّرر 
في نظره س���لوك القطيعة الذي وصفنا. وقد 
ك���ّرر دعوته ف���ي المقابلة الت���ي أجرتها معه 
جريدة »القدس« المقدسية والتي ناشد فيها 

الفلسطينيين بهذه الكلمات الخبيثة: 
»أنتم تس���تحّقون أن يكون لديكم مستقبل 
مشرق… لقد وقعت أخطاء ال حصر لها وفرص 
ضائعة على مّر السنين، ودفعتم أنتم، الشعب 
الفلس���طيني، الثمن. اظهروا لقيادتكم أنكم 
تدعم���ون الجهود لتحقيق الس���الم. دعوهم 
الش���جاعة  وامنحوهم  بأولوياتك���م  يعلم���وا 
للحفاظ عل���ى عقل منفتح نح���و تحقيقها. ال 

تدعوا قيادتكم ترفض خطة لم ترها بعد«.
أال يدري الصهر أن الشعب الفلسطيني سئم 
مث���ل هذا الكالم المعس���ول وقد س���معه من 
الصهاين���ة وأصدقائهم منذ عقود، والس���يما 
في إطار »صفقتي القرن« العش���رين، أال وهما 
تس���وية كام���ب ديفيد بين مصر وإس���رائيل 
وتس���وية أوس���لو بين هذه األخي���رة ومنظمة 
التحرير الفلسطينية؟ وهل يظّن كوشنر حقًا 
أن الشعب الفلسطيني سوف ُتغريه مغازلته 

له بأنه، على حّد قوله ف���ي المقابلة المذكورة، 
»وادي  شعٌب »مجتهد ومثّقف جّيدًا ومتاخم ل�
س���يليكون« الشرق األوس���ط � إسرائيل«، وهو 
يعد »أن ازدهار إس���رائيل سوف يمتد بسرعة 
للفلس���طينيين إذا كان هن���اك س���الم«؟ هل 
الفلس���طينيين يحلمون  يعتقد كوش���نر أن 
»وادي سيليكون  بالتحّول إلى عاملين ُملحقين ب�

الشرق األوسط«، وهو كابوٌس أكثر منه حلمًا؟
قد ُيقال: إما أن كوشنر غبّي ساذج يتالعب به 
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أو 
أنه متواطئ مع هذا األخير وكالهما يستغبيان 
الش���عب الفلس���طيني. واألرجح في الحقيقة 
أنهما متواطئ���ان، لكنهما ي���دركان تمامًا أن 
الفلس���طينيين ليسوا بأغبياء. ذلك أن المرمى 
من مس���رحية »صفقة القرن« يتّضح لو قرّناه 
بسياسة أقصى اليمين الصهيوني التي مّثلها 
أرييل ش���ارون وطبقها إزاء غزة في عام 2005 
عندما كان رئيس���ًا للوزراء، ويمثلها نتانياهو 
بع���ده. وهي السياس���ة المعروفة بتس���مية 
 unilateral( »االنفص���ال الوحي���د الجان���ب«
separation(، وه���ي تنس���جم م���ع التاريخ 
الفعلي للدولة الصهيونية منذ نشأتها، إذ أن 
حدودها لم تكن في أي وقت، س���واء قبل عام 
1967 أو بعده، مستندة إلى اتفاق مع أي جانب 
عربي، بل قائمة دومًا على القوة و»األمر الواقع«. 
م���ا ُيحاك اآلن يبدو تمام���ًا كأنه تكرار للفصل 
األول من النكبة الذي وق���ع في عام 1948 بما 

يتيح استكمال فصلها الثاني الواقع في عام 
1967 من خالل ضّم إسرائيل الرسمي للقسم 
األعظم من مس���احة أراضي الضف���ة الغربية، 
ولوم الفلس���طينيين عل���ى »تضييع الفرصة« 
برفضهم التسوية التي جرى اقتراحها عليهم، 
تمامًا مثلما ُيالم الفلسطينيون وسائر العرب 
على ض���ّم الدولة الصهيونية إث���ر حرب عام 
1948 لمساحة تفوق بكثير تلك التي منحها 
إياها قرار التقسيم الذي تبّنته األمم المتحدة 
في عام 1947. فهم يعّدون لمس���رحية كبيرة 
سوف ُيشرف على إخراجها أخصائي »سياسة 
المشهد« دونالد ترامب ويكون صهره بطلها، 
يعلنون من خاللها »صفقة القرن« وهم يعلمون 
علم اليقين أن الفلس���طينيين ال يستطيعون 
القبول بها، مثلما لم يكن بمستطاع أي وطني 

فلسطيني أو عربي أن يقبل بقرار التقسيم. 
وسوف يتيح ذلك الفرصة أمام نتنياهو ليعلن 
الضّم الرس���مي ألراضي الضفة الغربية التي 
تس���يطر عليها إسرائيل اليوم بصورة مباشرة 
)أراضي »ج« في تقسيم أوس���لو(، ملقيًا اللوم 
على الفلس���طينيين الذين س���وف يّتهمهم 
بأنهم »ضّيعوا الفرصة م���ّرة أخرى«. أما الفرق 
األهم بين هذا الس���يناريو وما حصل في عام 
1948 فه���و أن أمريكا وإس���رائيل تأمالن أن 
بعض ال���دول العربية س���وف تتواطأ معهما 
بصورة س���افرة هذه الم���ّرة في ه���ذه اللعبة 

الخبيثة.

القيم الرمزية في رحلة 
بنيامين الدر إلى فلسطين

  حماد صبح 

رأي

قبل أن تبدأ جلس���ات المصالحة الفلس���طينية بين حركتي حماس وفتح اش���ترط كل 
طرف شروطا مس���بقة عرضها على وسائل اإلعالم المختلفة وابلغها للوسيط المصري 
فحسب صحيفة الحياة اللندنية التي نقلت عن مسؤول رفيع في حماس أن »وفد الحركة 
سيطلب من مصر عدم العودة إلى تفاصيل ما يسمى تمكين الحكومة، مثل اختصاص 
الوزراء والموظفين، والدخول في التفاصيل الكبيرة مثل تش���كيل حكومة وعقد اإلطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير«, أما مس���ؤول ملف المصالحة في حركة »فتح« عزام 
األحمد فقال: »ليست هناك حاجة إلى اتفاقات جديدة للمصالحة«  وأنه طالب مصر بأن 
تأخذ ضمانات لتطبيق االتفاقات السابقة، مشددًا على ضرورة تمكين الحكومة من أداء 

مهماتها في القطاع.
واض���ح ان الخ���الف األول يدور حول مفهوم »التمكين« الذي كنا قد حذرنا منه س���ابقا 
وقلنا ان التمكين كلمة مطاطة وغير واضحة يجب تحديد مفهومها حتى ال يفس���رها 
كل طرف حسب وجهة نظره, المشكلة ال تكمن هنا فقط فرئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس في مس���تهل كلمتة أثناء اجتماع اللجن���ة المركزية لحركة فتح أول من 
أمس األحد قال إنه ابلغ المصريين بأن ش���رط المصالحة مع حماس يستند إلى مطلبه 
األساسي, فإما ان تسلم حماس كل شيء, أو تتسلم هي كل شيء وتتحمل المسؤولية 
كاملة, والمقصود بكل ش���يء هنا ان تس���لم حماس مقارها األمنية وسالحها, بمعنى 
تس���ليم س���الح المقاومة وليس س���الح عناصر األمن فقط, بحيث تكون السلطة هي 
القوة األساس���ية والرئيسية في القطاع, وأال تكون هناك أي قوة موازية لها, حتى وان 
كان األمر يتعلق بمواجهة مخططات وأطماع االحتالل, وحماية القيادات الفلسطينية 
السياسية والعسكرية من عمليات االستهداف والتصفية التي توعد بها وزير الحرب 

الصهيوني افيغدور ليبرمان قيادات فصائلية سياسية وعسكرية.  
ان بوادر جلسات المصالحة تحمل في داخلها بذور الفشل, فما يطالب به رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس ل���ن تقبل به حماس وال فصائل المقاومة الفلس���طينية, 
وبالتالي وقبل التوجه إلى القاهرة إليهام الشعب الفلسطيني ان هناك آماال بمصالحة 
داخلية فلس���طينية, وحتى ال يدخل الفلس���طينيون في عمليات إحباط جديدة, يجب 
تدارس األمور جيدا, وإجراء حوار داخلي بين قيادات فتح وحماس بمش���اركة الفصائل 
الفلس���طينية للتوافق على نقاط مش���تركة والي���ات التنفيذ, ومن ث���م إذا وجد طرفا  
االنقسام ان هناك ما يمكن ان يتفقا عليه وينفذا ينطلقان إلى القاهرة فورا, أما ان عجزا 
عن ذلك فال داعي لجلسات ال طائل منها, ولها انعكاس سلبي على شعبنا الفلسطيني 

داخليا وخارجيا خاصة وهو يواصل حراكه الجماهيري بمسيرات العودة. 
نحن ندرك ونثمن جهود مصر إلبرام المصالحة الفلس���طينية, ونعلم رغبتها في إنهاء 
ملف االنقس���ام الفلس���طيني, مصر بقيمتها الكبيرة وثقلها ف���ي المنطقة واحترام 
المجموع الفلس���طيني لها ولدوره���ا التاريخي في دعم القضية الفلس���طينية تبذل 
جهودًا مضنية وتحاول جسر الهوة بين طرفي االنقسام وسيبقى الدور المصري حاضرا 
لتذليل كل العقبات والتغلب على المشكالت حتى يتحقق الحلم الفلسطيني المصري 

المشترك بإنهاء االنقسام وإفشال صفقة القرن وتحرير فلسطين من براثن االحتالل. 

اشتراطات مسبقة 

جلبير األشقر»صفقة القرن« واستكمال النكبة
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وحص���ل الطالب الكفيف محمد النج���ار ابن حي تل 
الس���لطان غربي محافظة رفح عل���ى معدل %94.7 
ليشغل بكل جدارة الترتيب األول على مدرسته في 

فرع العلوم اإلنسانية ".

رحلة حتٍد
ويق���ول الطالب النجار :" الحمد لله أوال وأخيرا على ما 
حققته ، رغم انني كنت  اتوقع أن احقق معدال أعلى 
من الذي حققته ، فكنت أتوقع أن ال يقل معدلي عن 
عتبة 97% بأي حال من األحوال وهو ما تسبب ببعض 
الحزن في نفس���ي عند اعالمي بنتيجتي ولكن فرحة 
األهل والعائلة أخرجتني من حالة الحزن ألشاركهم 

فرحتهم بتفوقي ".
ويعرب النجار ل�"االس���تقالل" عن عظيم س���عادته 
لتمكنه من انجاز خط���وة كبيرة على صعيد تحقيق 
أحالمه وطموحاته التي رسمها لمستقبله ، مضيفا :" 
من فضل الله أن أكرمني بالتفوق ألخطو خطوة كبيرة 
على صعيد طموحاتي المس���تقبلية وليقطف أهلي 
وأصدقائي ومدرس���ي ثمرة جهدهم وتعبهم معي 

طوال العام الدراسي ".
ويوضح أنه كان يحرص على تخصيص ما ال يقل عن 
عش���ر ساعات للدراسة يوميا منذ بدء العام الدراسي 
أضيف لها  عدة س���اعات خالل األشهر التي سبقت 
االختب���ارات النهائية ، الفتا الى انه كان يدرس على 
طريقة "براي���ل" الخاصة بالمكفوفي���ن  حيث توفر 
وزارة التربية والتعليم ومدرس���ة النور واألمل الكتب 
الخاصة فيما كنت أس���تعير دفات���ر أصدقائي كل 
اس���بوع لنقل تلخيصاتهم وتحويلها لطريقة برايل 

بمساعدة والدي وأهلي ".
وعن مشواره الدراس���ي فقد انتقل الطالب محمد 
النجار للدراس���ة في مركز تأهيل المعاقين بغزة 
عقب حادث الس���ير الذي تعرض ل���ه بعد انهاء 
الصف االول االبتدائي ومنها انتقل إلى مدرس���ة 
النور واألمل قبل أن يختتم  رحلته المدرسية في 
مدرسة الشهيد أحمد ياسين ليدرس بها الصف 

الثاني عشر .
ويقول النجار :" لوال مس���اعدة أهلي ومس���اندتهم 
الحثيث���ة طوال الوق���ت لما تمكنت م���ن تحقيق ما 

وصلت إليه ، فال أنس���ى مس���اندة وال���دي الدائمة 
وتحمله تكلفة توفير كل ما أحتاجه للدراسة وكذلك 
والدت���ي واخوت���ي الذين قس���موا األوق���ات بينهم 
بالتناوب لمس���اعدتي في نقل ال���دروس من دفاتر 

زمالئي وقراءة المالزم والتلخيصات".
ويبين أن طاقم مدرسيه في مدرسة أحمد ياسين لم 
يدخروا جهدا في مساعدته وتلبية كافة احتياجاته 
ومراع���اة وضعه الخاص خالل ش���رح الدروس وتقبل 
مراجعاته والترحيب به في أي وقت لتذليل أي عقبة 
تواجهه ، مضيفًا:" جهد أس���اتذتي كان له آثر كبير 
في تخفيف التحديات التي واجهتني فأش���عروني 
بقربهم وحرصهم الدائم على اثبات ذاتي وتحقيق 

أحالمي والتفوق ".
ويؤكد أنه سيش���رع بس���فينة أحالمه المستقبلية 
من بوابة التعليم الجامعي من خالل دراسة القانون 
أو العلوم السياس���ية ؛ ليسخر دراس���ته وعلمه في 
خدمة القضية الفلسطينية واالنغماس في صفوف 
المدافعين عنها ومالحق���ة االحتالل قانونيا وفضح 

قبحه أمام المجتمع الدولي .

جينات العزمية
وبفيض م���ن الفرحة تجلت على مبس���م وال���د الطالب 
الكفيف محمد يوسف النجار ونظرات فخر في تفاصيل 
نجله المتفوق قبل أن تتسرب من عينيه تلقفتها راحته 
س���ريعا كأنما خاف أن يبصرها ابنه الكفيف فتنغص 
فرحته يقول الوالد :"  أدخل محمد الفرحة لبيتنا كأجمل 
ما تكون األفراح وأسعد قلوبنا بتفوقه وتميزه ، وهو ليس 
جديدا عليه فلطالما حافظ على معدالته المرتفعة طوال 

مرحلته الدراسية ".
ويضيف النجار الوالد :" ش���خصية محم���د والكاريزما التي 
يتمتع بها تجعله شخصًا يعتمد على نفسه دائما ويرفض 
تلقي المس���اعدة إال ف���ي أضيق الحدود ، كم���ا أنه يتمتع 
بإص���رار قوي على تحقيق أهداف���ه وهو ما دفعه لتكثيف 

أوقات دراسته واالجتهاد ليتمكن من بلوغ مراده ".
ويؤكد النج���ار أنه س���يترك المج���ال مفتوحا أمام 
نجله ليختار التخصص الذي يفضله ويتماش���ى مع 
طموحاته ومخططاته المس���تقبلية ، متمنيا لنجله 
دوام التميز والنجاح في كافة مراحل حياته العلمية 

والعملية .

حصل على %94.7

الكفيــف محمــد فقــد بصــره
 بحــادث سيــر فانتصــرت بصيرتــه 

رفح / حممد مهدي:
�سغريا مل يتجاوز ربيعه ال�ساد�س فقد الطفل حممد يو�سف النجار نور 

حبيبتيه ؛ جراء تعر�سه حلادث �سري موؤ�سف ليوا�سل م�سريته التعليمية 
حمروما من نور الب�سر مت�سلحا بالعزمية التي تالئم املتميزين 

واملتفوقني، وليوا�سل م�سواره التعليمي بخطا ثابتة نحو بلوغ اأهدافه 
وطموحاته التي ر�سمها مل�ستقبله متحديا كافة الظروف واملتاعب . 
وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد اأعلنت نتائج اختبارات الثانوية 

العامة _ الجناز_ للعام الدرا�سي 2018 م�ساء الأحد املا�سي ، حيث 
تقدم لالختبارات النهائية )72604( م�سرتكني يف كافة الفروع ، جنح 

منهم )48420( م�سرتكًا بن�سبة بلغت )66.69 %( اأقل من العام 
املا�سي ب 1% بح�سب بيان وزارة الرتبية والتعليم .

رفح / االستقالل:
واإلعالم  العالق����ات  وح����دة  نظمت 
ببلدية رفح ، صباح أمس االثنين في 
قاعة المؤتمرات بدار البلدية ، حفال 
تكريميا للطلبة األوائل في الثانوية 
العامة على مس����توى محافظة رفح 
في كاف����ة الف����روع باإلضاف����ة إلى 
الطالب الش����هيد خال����د عبد العال 
والطال����ب الكفيف محم����د النجار ، 
بحضور رئيس بلدي����ة رفح صبحي 
أبو رضوان وأعضاء المجلس البلدي 
ومدي����ر مديرية التربي����ة والتعليم 
أش����رف عابدين والعديد من أعيان 

رفح وذوي المتفوقين .
وأك����د أب����و رض����وان أن المع����دالت 
الت����ي حققه����ا طالب  المرتفع����ة 
وطالبات رفح على مستوى محافظات 
الوطن يعكس حجم الجهد المبذول 
من الجميع لتك����ون رفح في طليعة 
المس����تويات  كاف����ة  على  الوط����ن 

والسيما القطاع التعليمي .
وش����دد على ح����رص البلدي����ة على 
للطلبة  والمس����اندة  الدعم  مواصلة 
المتفوقي����ن والمبدعي����ن لمواصلة 
مس����يرتهم بمزي����د م����ن التفوق ، 
معتبرا أن ش����عور النج����اح يجب أن 
يبق����ى بمنأى عن أي فتور أو ش����بع 
وسيتوجب على المتفوقين العمل 

لمواصل����ة ه����ذا التف����وق وتعزيزه 
بتف����وق مماث����ل وال يق����ل عنه في 
ثم  وم����ن  الجامعي����ة  مس����يرتهم 

العملية .
وأوض����ح أبو رض����وان أن مدينة رفح 
تعلق أحالمها على كاهل هذه الفئة 
المتفوقة لتتميز في تعليمها ومن 
ثم تبدع في العمل لخدمة رفح في 
كافة المجاالت لالرتقاء بها إلى أعلى 

المستويات .

بدوره ، شكر المتحدث باسم الطلبة 
المتفوقين أحمد منصور والحاصل 
على ترتي����ب األول على مس����توى 
محافظات الوطن في الفرع الشرعي 
بلدية رف����ح على لفتته����ا الكريمة 
المتفوقي����ن  بالطلب����ة  واالحتف����اء 

ومشاركتهم فرحة النجاح .
وأكد منص����ور أن التفوق يحملهم 
أمان����ة اضافية للعل����م والتميز من 
أجل خدمة مدينتهم التي نش����أوا 

بين أزقتها وطرقاتها ، مطيرا ببرقية 
تهنئة لكاف����ة الطواقم التعليمية 
التي أثمر جهدها في محافظة رفح 
وتكل����ل تعبها بوجود عدد كبير من 
أبناء محافظة رفح على سلم ترتيب 

األوائل على مستوى الوطن .
وفي ختام االحتفال التكريمي تلقى 
الطلبة المتفوق����ون دروعًا تقديرية 
ومكاف����أة مادي����ة من بلدي����ة رفح ، 

تقديرا لتفوقهم وتميزهم .

بلدية رفح تكرم أوائل الثانوية العامة بالمدينة

جانب من حفل تكرمي بلدية رفح لأوائل الثانوية العامة          

الطالب الكفيف  حممد النجار

غزة/ االستقالل:
تستعد مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة إلطالق حملة "عالجوهم" 
وذلك للمطالبة بتوفير العالج الالزم لجرحى مس���يرات العودة في 
قطاع غزة، والذين فاق عددهم 15 ألًفا دون أن تتوفر لهم س���بل 

العالج المناسب من حيث األدوية والعمليات الجراحية.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز المشاكل التي يعاني 
منها الجرحى وش���عورهم باأللم المس���تمر نتيجة نقص األدوية 

والمسّكنات إضافة إلى نقص األدوية التخصصية.
وتطال���ب الحملة بتوفير العالج والرعاية الصحية بش���كل مجاني 
لجميع الجرحى والمصابين في مس���يرات العودة، وضمان الرعاية 
االجتماعية والنفس���ية للجرحى بما يضم���ن كرامتهم، من خالل 
تعريف الجمهور بالمعاناة النفس���ية واالجتماعية والجس���دية 
للمرضى والمطالبة بحق العالج بالخارج للمصابين الذين ال يتوفر 
لهم سبل العالج والمتابعة الطبية المناسبة في قطاع غزة نتيجة 
ترّدي الواقع الصحي في القطاع الخاضع للحصار اإلسرائيلي منذ 

العام 2007م.
وتتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات بدءًا من حملة الكترونية 
تحت وس���م #عالجوهم يس���لط الضوء باألرقام على واقع الجرحَى 
إضاف���ة إلى مجموعات من اللقاءات وورش���ات العم���ل واللقاءات 
مع المس���ؤولين لمعالجة هذا الملف وتوجيه الرس���ائل للجهات 

المعنية.

»فلسطينيات« تطلق 
حملة »عالجوهم« 
لمساندة الجرحى
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عرف المواط���ن الس���ويدي بنيامي���ن الدر بعض 
الحقائ���ق عن عدالة القضية الفلس���طينية ، وآالم 
ش���عبها وتضحيات���ه دفاعا عن حقه ف���ي الوطن 
والحياة ، وما عرفه م���ن تلك الحقائق أن وعد بلفور 
في 2 نوفمبر 1917 صنع منصة انطالق للصهاينة 
الغتصاب الوطن الفلسطيني ، فاختار مئوية الوعد 
األسود الجائر ليبدأ مشيا رحلة 4800 كم من بلدته 
جوتنبرج إلى فلسطين المغتصبة والمسماة في 78 
% منها إس���رائيل . ووضح سبب اختياره المشي ، 
فوق رقة حاله وقلة ماله ، بأنه » طريقة جيدة تجعل 
الناس يالحظ���ون ما أقوم ب���ه » ، وزاد من مالحظة 
الن���اس فعال لما قام  به أنه حمل علم فلس���طين ، 
فخفق فوق جسده النحيل في هواء ألمانيا والنمسا 
وس���لوفينيا وتركيا وقبرص . وبعد أن وصل لبنان 
انقطع مشيه بسبب الحرب السورية ، فركب الطائرة 

من بيروت إلى عمان .
 انطلق بنيامين من بلدته في 6 أغس���طس 1917 
، ووصل جس���ر الملك حس���ين في 6 يوليو الحالي 
ليلتقي بالفلس���طينيين في الضفة ، وإن استطاع 
ف���ي أراض���ي 1948 ، وربما في غزة . وفي الجس���ر 
اس���تجوبته األجهزة األمنية اإلسرائيلية 6 ساعات 
، وعجيب تكرر الرقم 6 في رحلته ! وبعد استجوابه 
رفضت تلك األجهزة دخوله ، فكتب متسائال على 
حسابه في فيس���بوك : » لماذا تخاف إسرائيل من 
سويدي لدرجة أن تمنعه من دخول بالد تحتلها ؟! 
» ، ويجيب : » هنا تكمن قوة ما أفعله » ؛ إس���رائيل 
تخاف زي���ادة فضح قبح حقيقتها ، وقبح احتاللها 
االستيطاني . السارق ال ثقة لديه البتة في شرعية 

ملكيته لمسروقاته . 
وإلرادة بنيامي���ن الصلبة في الدف���اع عن اقتناعه 
بعدال���ة القضي���ة الفلس���طينية ل���م يحبطه منع 
إسرائيل له من االلتقاء بالفلسطينيين في األرض 
الفلسطينية ، وقال في هدوء وثقة : » سيدفعني 

هذا للعمل أكثر فأكثر » .  من الخصائص الحسنة 
للشخصية األوروبية على المس���توى الفردي أنها 
إذا اقتنعت بفكرة دافعت  عنها في حماس���ة وقوة 
وثب���ات مهما تكاث���رت العقبات والمش���قات في 

طريقها وتنوعت .
 هذه الش���خصية بلورتها وصقلتها ثقافة تكونت 
في مئات الس���نين ، ولبابها ش���عور الفرد شعورا 
قويا مس���تقرا بذاته ، وثقة عميقة في قدرات هذه 
الذات ، ووعي واضح بأنه ليس ملزما بما تراه الدولة 
والمجتم���ع إال في حدود القانون . فقد تعلن دولته 
الح���رب على دول���ة أخرى ، وال يقتن���ع بعدالة هذه 

الحرب ، فيعارضها بكل وسيلة في قدرته . 
باختص���ار : المواط���ن األوروبي قوي الش���خصية ، 
وقوته في النهاية تعزز ق���وة مجتمعه ، والثقافة 
األوروبي���ة هنا ، وال غراب���ة ، تلتقي مع جوهر القيم 
اإلسالمية والعربية التي يشخصها مبدأ » اختالف 
اآلراء رحمة » ، والمثل العربي » ترى عينان ما ال تراه 
عين » . والثقافتان تتنافران وتتناقضان مع طغيان 
المبدأ الفرعوني المدمر للمجتمع » ال أريكم إال ما أرى 
» ، فيصبح الجميع عميا بصرا وبصيرة . وما يسحقنا 
من دمار اآلن في العالم العربي واإلس���المي مصدره 
الجذري هو التخلي عن جوهر ثقافتنا اإلس���المية 
والعربية الصحيحة ، واألخذ الصارم بذلك المبدأ أو 
المنهج الفرعوني في الحكم . الحاكم يمتلك البالد 
والعباد ، ويفعل بهما ما يشاء مادام في هذا الفعل 
اس���تدامة لبقائه في الحكم مع القوى المستفيدة 
منه . فج���أة ، أو هذا ما تظاهرت به ، تأكدت بعض 
الدول العربية أن إس���رائيل ليس���ت ع���دوا للعرب 
والمسلمين ، وأن لها حقا في األرض الفلسطينية ، 
أي أنه���ا لم تغتصب هذه األرض تحت عين العالم 
في وضح ش���مس التاريخ ، ورتبت تلك الدول على 
تلك المقدمة الكبيرة الخطأ والخطيئة اس���تنتاجا 
يبترها  من أمتها بترا ، هو أن القضية الفلسطينية 

كانت كذبا ووهما . 
ومع أن تلك ال���دول لم تضِح من أجل تلك القضية 
ال بمال وال بولد فإنها أس���رفت في تأسفها على ما 
ضاع من المال والدم والعربي في الدفاع عن القضية 
الفلس���طينية . ولكون ثقافة امتالك الحكام للبالد 
والعب���اد ثقافة عربية منحرفة ع���ن جوهر الثقافة 
العربية األصيلة اإلس���المية الروح قرأنا وس���معنا 
العجائ���ب الغرائب م���ن مواطني تل���ك الدول في 
تماهيهم م���ع الحاكم الذي محا هوياتهم الذاتية 

، وجعلهم ال يرون إال ما يرى . 
بعض العجائب في صورة » كتاب » ما أبعدهم عن 
الكتابة حتى في مس���توياتها الدنيا ! . في رمضان 
الماض���ي زارت »كاتبة »كويتية إس���رائيل ، وعند 
الح���دود قدم لها اإلس���رائيليون وقت اإلفطار تمرا 
وقهوة ، فجنت حبا بهم ! كل مآسي الفلسطينيين 
وتضحيات العرب الش���رفاء اختفت بفنجان قهوة 
وثالث حبات تمر . ومن أيام نشر »كاتب« سعودي 
مقاال يفيض أخطاء إمالئية ونحوية يتش���وق فيه 
متحرقا لرؤية س���فارة لبالده في القدس ، وس���فارة 
إلسرائيل في الرياض ، وعلى نهج الكاتبة الكويتية 
اختصر مآسي الفلسطينيين وعذاب األمة العربية 
وتضحياته���ا ف���ي أن العالقة العلنية والرس���مية 
لبالده مع إسرائيل ستمنحه السياحة فيها والتمتع 

بالماء والخضرة والوجه الحسن .
 ليس في وعيه أس���ئلة من نوع : في أي أرض هذا 
الم���اء وهذه الخض���رة ؟! ومن أين  ج���اء هذا الوجه 
الحس���ن ؟! وأي وجوه محاها  مجيئه ؟! المجتمعات 
الح���رة الرأي والرؤي���ة  تصنع أحرارا تق���وى بهم ، 
ومجتمع���ات الرأي الواحد والرؤي���ة الواحدة تصنع 
عبي���دا تضعف به���م وإن توهم حكامه���ا القوة ، 
وأصروا على إيهام الناس بها ، وبنيامين رمز لقيم  
النوع األول ، والكاتبة الكويتية والكاتب السعودي 

وأمثالهما رمز لقيم  النوع الثاني .  

ق���د يتس���اءل المراقبون ما الذي يح���دو إدارة 
الرئي���س األمريكي دونالد ترام���ب إلى الوعد 
بإعالنه���ا »صفقة الق���رن« في مل���ّف الصراع 
الفلس���طيني � اإلس���رائيلي وه���ي تتصّرف 
بصورة تنّم عن قصد سافر في استفزاز الجانب 
الفلس���طيني بكل مكّوناته. فِم���ن اختيارها 
لسفير مؤيد لحركة االس���تيطان الصهيوني 
في الضّفة الغربية المحتّلة، إلى قبولها اعتبار 
الق���دس عاصمة لدولة هذا االس���تيطان نزواًل 
عند الرغبة التي أعلنتها إسرائيل منذ أن ضّمت 
القدس الش���رقية رس���ميًا إلى أراضيها ُبعيد 
احتاللها في عام 1967، إلى تنكيل واش���نطن 
بوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا(، إلى جملة من المواقف 
االستفزازية األخرى، جميعها دالئل تشير إلى 
تعّمد قطع الجس���ور مع الفلس���طينيين، بمن 
فيهم »الس���لطة الوطنية« ورئيس���ها محمود 
عّباس، الذي فرضت���ه إدارة جورج دبليو بوش 
على ياس���ر عرفات رئيس���ًا لل���وزراء ثم رّحبت 
بخالفته للزعيم الفلس���طيني إثر وفاة األخير 

في الظروف المشبوهة المعروفة.
في���ا ُت���رى، كيف وب���أي »وس���يط« يّدعي أنه 
نزي���ه وعادل إلى حّد وعده بتس���وية نزاع فاق 
عمره س���بعين عامًا بما وصفه هو بالذات بأنه 
س���وف يكون »صفق���ة الق���رن«، كيف بمثل 
هذا »الوس���يط« يتوّدد إلى أح���د طرفي النزاع 
ويستفّز اآلخر بمستوى من التوّدد واالستفزاز 

لم يس���بقه إليه أحد في التاريخ؟ وهل ُيعقل 
أن صهر ترامب، جاريد كوش���نر، يؤمن حقًا أن 
وعوده بجلب االزدهار االقتصادي إلى األراضي 
المحتلة س���نة 1967 س���وف ُتقنع الش���عب 
الفلس���طيني بف���رض »صفقة الق���رن« على 
قياداته؟ والح���ال أن هذا القفز فوق القيادات 
الفلسطينية هو ما يدعو إليه كوشنر، وما يبّرر 
في نظره س���لوك القطيعة الذي وصفنا. وقد 
ك���ّرر دعوته ف���ي المقابلة الت���ي أجرتها معه 
جريدة »القدس« المقدسية والتي ناشد فيها 

الفلسطينيين بهذه الكلمات الخبيثة: 
»أنتم تس���تحّقون أن يكون لديكم مستقبل 
مشرق… لقد وقعت أخطاء ال حصر لها وفرص 
ضائعة على مّر السنين، ودفعتم أنتم، الشعب 
الفلس���طيني، الثمن. اظهروا لقيادتكم أنكم 
تدعم���ون الجهود لتحقيق الس���الم. دعوهم 
الش���جاعة  وامنحوهم  بأولوياتك���م  يعلم���وا 
للحفاظ عل���ى عقل منفتح نح���و تحقيقها. ال 

تدعوا قيادتكم ترفض خطة لم ترها بعد«.
أال يدري الصهر أن الشعب الفلسطيني سئم 
مث���ل هذا الكالم المعس���ول وقد س���معه من 
الصهاين���ة وأصدقائهم منذ عقود، والس���يما 
في إطار »صفقتي القرن« العش���رين، أال وهما 
تس���وية كام���ب ديفيد بين مصر وإس���رائيل 
وتس���وية أوس���لو بين هذه األخي���رة ومنظمة 
التحرير الفلسطينية؟ وهل يظّن كوشنر حقًا 
أن الشعب الفلسطيني سوف ُتغريه مغازلته 

له بأنه، على حّد قوله ف���ي المقابلة المذكورة، 
»وادي  شعٌب »مجتهد ومثّقف جّيدًا ومتاخم ل�
س���يليكون« الشرق األوس���ط � إسرائيل«، وهو 
يعد »أن ازدهار إس���رائيل سوف يمتد بسرعة 
للفلس���طينيين إذا كان هن���اك س���الم«؟ هل 
الفلس���طينيين يحلمون  يعتقد كوش���نر أن 
»وادي سيليكون  بالتحّول إلى عاملين ُملحقين ب�

الشرق األوسط«، وهو كابوٌس أكثر منه حلمًا؟
قد ُيقال: إما أن كوشنر غبّي ساذج يتالعب به 
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أو 
أنه متواطئ مع هذا األخير وكالهما يستغبيان 
الش���عب الفلس���طيني. واألرجح في الحقيقة 
أنهما متواطئ���ان، لكنهما ي���دركان تمامًا أن 
الفلس���طينيين ليسوا بأغبياء. ذلك أن المرمى 
من مس���رحية »صفقة القرن« يتّضح لو قرّناه 
بسياسة أقصى اليمين الصهيوني التي مّثلها 
أرييل ش���ارون وطبقها إزاء غزة في عام 2005 
عندما كان رئيس���ًا للوزراء، ويمثلها نتانياهو 
بع���ده. وهي السياس���ة المعروفة بتس���مية 
 unilateral( »االنفص���ال الوحي���د الجان���ب«
separation(، وه���ي تنس���جم م���ع التاريخ 
الفعلي للدولة الصهيونية منذ نشأتها، إذ أن 
حدودها لم تكن في أي وقت، س���واء قبل عام 
1967 أو بعده، مستندة إلى اتفاق مع أي جانب 
عربي، بل قائمة دومًا على القوة و»األمر الواقع«. 
م���ا ُيحاك اآلن يبدو تمام���ًا كأنه تكرار للفصل 
األول من النكبة الذي وق���ع في عام 1948 بما 

يتيح استكمال فصلها الثاني الواقع في عام 
1967 من خالل ضّم إسرائيل الرسمي للقسم 
األعظم من مس���احة أراضي الضف���ة الغربية، 
ولوم الفلس���طينيين عل���ى »تضييع الفرصة« 
برفضهم التسوية التي جرى اقتراحها عليهم، 
تمامًا مثلما ُيالم الفلسطينيون وسائر العرب 
على ض���ّم الدولة الصهيونية إث���ر حرب عام 
1948 لمساحة تفوق بكثير تلك التي منحها 
إياها قرار التقسيم الذي تبّنته األمم المتحدة 
في عام 1947. فهم يعّدون لمس���رحية كبيرة 
سوف ُيشرف على إخراجها أخصائي »سياسة 
المشهد« دونالد ترامب ويكون صهره بطلها، 
يعلنون من خاللها »صفقة القرن« وهم يعلمون 
علم اليقين أن الفلس���طينيين ال يستطيعون 
القبول بها، مثلما لم يكن بمستطاع أي وطني 

فلسطيني أو عربي أن يقبل بقرار التقسيم. 
وسوف يتيح ذلك الفرصة أمام نتنياهو ليعلن 
الضّم الرس���مي ألراضي الضفة الغربية التي 
تس���يطر عليها إسرائيل اليوم بصورة مباشرة 
)أراضي »ج« في تقسيم أوس���لو(، ملقيًا اللوم 
على الفلس���طينيين الذين س���وف يّتهمهم 
بأنهم »ضّيعوا الفرصة م���ّرة أخرى«. أما الفرق 
األهم بين هذا الس���يناريو وما حصل في عام 
1948 فه���و أن أمريكا وإس���رائيل تأمالن أن 
بعض ال���دول العربية س���وف تتواطأ معهما 
بصورة س���افرة هذه الم���ّرة في ه���ذه اللعبة 

الخبيثة.

القيم الرمزية في رحلة 
بنيامين الدر إلى فلسطين

  حماد صبح 

رأي

قبل أن تبدأ جلس���ات المصالحة الفلس���طينية بين حركتي حماس وفتح اش���ترط كل 
طرف شروطا مس���بقة عرضها على وسائل اإلعالم المختلفة وابلغها للوسيط المصري 
فحسب صحيفة الحياة اللندنية التي نقلت عن مسؤول رفيع في حماس أن »وفد الحركة 
سيطلب من مصر عدم العودة إلى تفاصيل ما يسمى تمكين الحكومة، مثل اختصاص 
الوزراء والموظفين، والدخول في التفاصيل الكبيرة مثل تش���كيل حكومة وعقد اإلطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير«, أما مس���ؤول ملف المصالحة في حركة »فتح« عزام 
األحمد فقال: »ليست هناك حاجة إلى اتفاقات جديدة للمصالحة«  وأنه طالب مصر بأن 
تأخذ ضمانات لتطبيق االتفاقات السابقة، مشددًا على ضرورة تمكين الحكومة من أداء 

مهماتها في القطاع.
واض���ح ان الخ���الف األول يدور حول مفهوم »التمكين« الذي كنا قد حذرنا منه س���ابقا 
وقلنا ان التمكين كلمة مطاطة وغير واضحة يجب تحديد مفهومها حتى ال يفس���رها 
كل طرف حسب وجهة نظره, المشكلة ال تكمن هنا فقط فرئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس في مس���تهل كلمتة أثناء اجتماع اللجن���ة المركزية لحركة فتح أول من 
أمس األحد قال إنه ابلغ المصريين بأن ش���رط المصالحة مع حماس يستند إلى مطلبه 
األساسي, فإما ان تسلم حماس كل شيء, أو تتسلم هي كل شيء وتتحمل المسؤولية 
كاملة, والمقصود بكل ش���يء هنا ان تس���لم حماس مقارها األمنية وسالحها, بمعنى 
تس���ليم س���الح المقاومة وليس س���الح عناصر األمن فقط, بحيث تكون السلطة هي 
القوة األساس���ية والرئيسية في القطاع, وأال تكون هناك أي قوة موازية لها, حتى وان 
كان األمر يتعلق بمواجهة مخططات وأطماع االحتالل, وحماية القيادات الفلسطينية 
السياسية والعسكرية من عمليات االستهداف والتصفية التي توعد بها وزير الحرب 

الصهيوني افيغدور ليبرمان قيادات فصائلية سياسية وعسكرية.  
ان بوادر جلسات المصالحة تحمل في داخلها بذور الفشل, فما يطالب به رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس ل���ن تقبل به حماس وال فصائل المقاومة الفلس���طينية, 
وبالتالي وقبل التوجه إلى القاهرة إليهام الشعب الفلسطيني ان هناك آماال بمصالحة 
داخلية فلس���طينية, وحتى ال يدخل الفلس���طينيون في عمليات إحباط جديدة, يجب 
تدارس األمور جيدا, وإجراء حوار داخلي بين قيادات فتح وحماس بمش���اركة الفصائل 
الفلس���طينية للتوافق على نقاط مش���تركة والي���ات التنفيذ, ومن ث���م إذا وجد طرفا  
االنقسام ان هناك ما يمكن ان يتفقا عليه وينفذا ينطلقان إلى القاهرة فورا, أما ان عجزا 
عن ذلك فال داعي لجلسات ال طائل منها, ولها انعكاس سلبي على شعبنا الفلسطيني 

داخليا وخارجيا خاصة وهو يواصل حراكه الجماهيري بمسيرات العودة. 
نحن ندرك ونثمن جهود مصر إلبرام المصالحة الفلس���طينية, ونعلم رغبتها في إنهاء 
ملف االنقس���ام الفلس���طيني, مصر بقيمتها الكبيرة وثقلها ف���ي المنطقة واحترام 
المجموع الفلس���طيني لها ولدوره���ا التاريخي في دعم القضية الفلس���طينية تبذل 
جهودًا مضنية وتحاول جسر الهوة بين طرفي االنقسام وسيبقى الدور المصري حاضرا 
لتذليل كل العقبات والتغلب على المشكالت حتى يتحقق الحلم الفلسطيني المصري 

المشترك بإنهاء االنقسام وإفشال صفقة القرن وتحرير فلسطين من براثن االحتالل. 

اشتراطات مسبقة 

جلبير األشقر»صفقة القرن« واستكمال النكبة
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غزة/ االستقالل
"يس���رائيل  صحيف���ة  ذك���رت 
هي���وم" العبرية، أن "إس���رائيل" 
تمنع دخول مس���اعدات إنسانية 
من جه���ات دولية للتخفيف من 
ف���ي قطاع  اإلنس���انية  المعاناة 
المحاصر منذ عدة س���نوات  غزة 
والذي يعان���ي ظروفا اقتصادية 

وإنسانية صعبة للغاية.
ونقل���ت الصحيف���ة العبرية في 
عدده���ا الصادر أم���س االثنين، 
عن مصادر أمنية، اش���تراط وزير 
حرب االحتالل، أفيغدور ليبرمان، 
إعادة "جثث" الجنود المحتجزين 
في قطاع غّزة مقابل أي تخفيف 

للحصار المفروض على القطاع.
وقالت المصادر اإلس���رائيلية، إن 
حرك���ة "حماس" ترفض ش���روط 
"تل أبيب" وتتمّس���ك ب� "الفصل 

بين الملّفات".
وادع���ت الصحيف���ة المقربة من 
أجهزة  أن  اإلسرائيلية،  الحكومة 
بالش���راكة  تعمل  االحتالل،  أمن 
مع جه���اٍت دولّية، في األش���هر 
األخي���رة، في عّدة مس���ارات في 
وقت واحد، به���دف منع انهيار 
األوضاع اإلنس���انية ف���ي القطاع 

المحاصر منذ 2007.
وتتوّقع األجهزة األمنية لالحتالل 
"مس���اعدات  إدخ���ال  يت���م  أن 

لغ���ّزة "خالل  إنس���انّية ضخمة" 
األس���ابيع المقبلة، باشتراط حّل 
لدى  الجن���ود األس���رى  قضي���ة 

المقاومة الفلسطينية.
وأفاد مس���ؤول كبي���ر في جيش 
االحت���الل، ب���أن الفك���رة تتمثل 

ف���ي تقدي���م حزمة كبي���رة من 
لسكان  اإلنس���انية  المساعدات 
غزة في غضون بضعة أس���ابيع، 
مقاب���ل حل قضية األس���رى من 

جيش االحتالل.
وكشفت "يس���رائيل هيوم"، أّن 

الخّطة التي تجري بلورتها تضم 
جملًة م���ن الخطوات لتحس���ين 
األوض���اع االقتصادي���ة في غزة، 
منها؛ تخفيف الحصار وإنش���اء 
رصيف بحري ف���ي قبرص لنقل 

البضائع من وإلى القطاع.

رغم الظروف االقتصادية الصعبة بالقطاع

»إسرائيــل« تعرقــل دخــول
 مساعــدات إنسانيــة إلــى غــزة

�الحتالل مينع دخول م�شاعد�ت �إن�شانية �ىل  قطاع غزة    ) �أر�شيف (

رام الله/ االستقالل:
تراجعت قيمة أس���هم 8 شركات في مؤش���ر القدس الرئيسي ببورصة فلسطين خالل 

يونيو حزيران الماضي مقارنة مع الشهر السابق، من أصل 15 شركة.
وبحس���ب نشرة المستثمر الصادرة عن بورصة فلس���طين، تراجع مؤشر القدس بنسبة 

2.25% على أساس شهري، و 16.35% على أساس سنوي.
والش���ركات الثماني التي سجلت تراجعا في أسعار أس���همها، كانت: البنك اإلسالمي 
العربي، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك اإلسالمي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات 

الطبية، وباديكو، وفلسطين لالستثمار العقاري، وبنك القدس، والوطنية موبايل.
ووفق البيانات، صعدت أسهم 5 شركات خالل يونيو الماضي وعلى أساس شهري.

والشركات الخمس الصاعدة هي: الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار، وشركة بالتل، 
والفلسطينية للكهرباء، والبنك الوطني، واالتحاد لإلعمار واالستثمار.

بينما على أس���اس سنوي، هبطت أسهم 11 ش���ركة مقارنة مع صعود 3 شركات أخرى، 
واستقرار سهم شركة واحدة.

تراجع أسهم 8 شركات 
في مؤشر القدس خالل 

حزيران 2018

شينخوا/ االستقالل:
أعلنت شركة »أوفو« الصينية للدراجات التشاركية، أّنها ستوقف عملياتها في إسرائيل 

مع نهاية تموز/ يوليو الجاري، بعد 5 أشهر فقط من دخول السوق اإلسرائيلي.
وقالت »أوفو« أمس إنها قررت وقف العمل في »إسرائيل« ودول أخرى في الشرق األوسط 
بهدف التركيز على مناطق أخرى في العالم. وتقوم الشركة حاليا بتشغيل 500 دراجة 

في مدينة رمات غان و100 دراجة في حرم جامعة بار-إيالن في وسط »إسرائيل«.
وقبل أسبوعين أوقفت الشركة الصينية العمل في معهد وايزمان للعلوم »اإلسرائيلي« 

بعد أخذ العديد من المستخدمين الدراجات إلى منازلهم.
وتن���وي »أوفو« التب���رع بدراجاتها في »إس���رائيل« إلى منظمات خيرية. غير أن ش���ركة 
»موبايك« الصينية التي توّفر نفس الخدمة ستواصل العمل في عدة مدن »إسرائيلية«.

»أوفو« الصينية للدراجات 
التشاركية توقف عملها 

في »إسرائيل«

طولكرم/ االستقالل
فازت المواطنة وداد فايز عايش، المدخرة لدى فرع بنك القاهرة عمان في طولكرم، بالجائزة الشهرية الكبرى 
لبنك القاهرة عمان، ضمن حملته الضخمة على حسابات التوفير »الكبير«، وقيمتها 50 ألف دوالر، وذلك عن 
شهر حزيران الماضي. وبدت عايش، وهي ربة منزل، وأم لسبعة أبناء، في غاية السعادة وهي في مقر اإلدارة 

االقليمية للبنك في رام الله، أثناء تسلمها قيمة الجائزة ومعها اثنتان من بناتها.
وأوضحت أن فرحتها ال توصف، ال سيما أن هذه هي المرة األولى التي تكسب جائزة.

وقالت: إن الكلمات تعجز عن وصف ما أشعر به، وعندما أبلغني طاقم البنك باألمر لم أصدق في البداية.
كم���ا أعلن البنك عن الفائزين األربعة بالجوائز األس���بوعية ضمن حملة »الكبير«، وقيمتها 5000 دوالر لكل 

جائزة، عالوة على الفائزين بأجهزة أيفون اكس )IPhone X(، وعددهم 22 فائزا.

االستقالل/ وكاالت:
من المقرر أن تس���تضيف دبي يومي 28 و29 كانون ثان/ يناير المقبل أول قمة عالمية لالس���تثمار بقطاع 
الطيران. وقالت هيئة الطيران المدني باإلمارات إن القمة سيشارك فيها ممثلون ألكبر 500 شركة عالمية 
متخصصة في صناعة الطائرات وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران، إلى 

جانب ممثلي شركات طيران عالمية وخبراء في قطاع الطيران من 40 دولة.
وذكر مس���ؤولون ف���ي الهيئة أمس االثنين، إن اإلمارات تنفق 85 مليار دره���م )الدوالر = 67ر3 درهم( في 
تطوير وتوس���عة مطاراتها، لرفع القدرة االس���تيعابية ألكثر من 300 مليون مسافر سنويًا، منها 30 مليار 
درهم استثمارات لتطوير مطار آل مكتوم الدولي في دبي، و28 مليار درهم للمرحلة السادسة من توسعات 
مطار دبي الدولي، و25 مليار درهم لتطوير وتوس���عة مطار أبوظبي الدولي، فيما يجري استثمار 5ر1 مليار 
درهم في مطار الشارقة الدولي. وتمتلك اإلمارات 14 مطارًا ومدرجًا لهبوط الطائرات يقلع منها ما يزيد عن 

540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران.

االستقالل/ وكاالت:
شهدت عقود الذهب في تعامالت 
أمس االثنين، ارتفاعا ألعلى مستوى 
في أسبوعين تزامنًا مع تراجع الدوالر 
األمريكي، وتزايد التوترات التجارية 
مع بدء تطبيق الرس����وم األمريكية 

على السلع الصينية.
األمريكي����ة  اإلدارة  وب����دأت 
الماضية،  الجمعة  رس����ميا، 
جمركي����ة  رس����وم  ف����رض 
إضافية بنس����بة 25 بالمائة 
س����لعة صينية   818 عل����ى 

بقيمة 34 مليار دوالر.
وانخف����ض مؤش����ر ال����دوالر، 
الذي يقي����س تحرك العملة 
األمريكية مقابل س����لة من 6 

عمالت، بنس����بة 0.16 بالمائة 
إل����ى مس����توى 93.60، بأدنى 

مس����توى فيم����ا يقرب من ش����هر، 
وتحديدا جلسة 11 يونيو/ حزيران 

الماضي.
العقود  أسعار  وصعدت 
للذه����ب  اآلجل����ة 
أغسطس/ تسليم 

 0.45 بنسبة  آب 
 5.7( بالمائ����ة 

 االستقالل / وكاالت:
أنهت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية 
“حكومي”، إجراءات ترس����ية اس����تيراد كمية 
1.74 ملي����ون طن من الش����عير، تمثل الدفعة 

الخامسة المتعاقد عليها هذا العام.
وحس����ب بيان للمؤسسة، أمس االثنين، تتوزع 
الدفع����ة عل����ى مناش����ئ “االتح����اد األوروبي، 
أس����تراليا، أمريكا الش����مالية والجنوبية، البحر 

األسود”.

ووفق موقع الهيئة، بلغ متوس����ط سعر الطن 
في الدفع����ة 226.47 دوالرا، لتك����ون القيمة 

اإلجمالية 394 مليون دوالر.
وق����ال محافظ المؤسس����ة أحم����د الفارس في 
البي����ان، إن����ه تمت دع����وة 21 ش����ركة عالمية 
متخصصة ف����ي تج����ارة الحب����وب والمؤهلة، 
تقدم����ت منه����ا 19 ش����ركة للمنافس����ة، وتم 

الترسية على ست شركات.
وأوضح أن ترس����ية الدفعة الثانية من الشعير 

المس����تورد ه����ذا العام، يأتي ف����ي إطار تلبية 
الطل����ب المحلي والمحافظة عل����ى المخزونات 
الكميات  إجمال����ي  ليصب����ح  االس����تراتيجية، 
المتعاق����د عليها هذا الع����ام نحو 6.2 ماليين 
طن. وتعتبر الس����عودية -أكب����ر منتج وُمصدر 
للنفط في العالم- من أكبر مستوردي الشعير 
ح����ول العالم، مع وقف زراعته محليا إلى جانب 
القمح، بس����بب تجن����ب الهدر المائ����ي، الذي 

تعاني المملكة من شح توفره.

دبي تستضيف أول قمة 
عالمية لالستثمار بقطاع 

الطيران بيناير المقبل

مدخرة من طولكرم تفوز 
بجائزة »القاهرة عمان« 

الشهرية الكبرى

مناقصة بالسعودية لشراء 1.74 مليون طن شعير 

بسبب التوترات التجارية

ارتفاع عقود الذهب ألعلى مستوى في أسبوعين
دوالرات( إلى 1261.5 دوالرا لألوقية 
)األونصة( في أعلى مس����توى خالل 
أسبوعين. فيما ارتفع سعر التسليم 
بنس����بة  األصفر  للمعدن  الف����وري 
0.46 بالمائ����ة إلى 1261.28 دوالرا 

لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى، 
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.66 
بالمائة إل����ى 16.18 دوالرا لألوقية، 
فيما صعد س����عر البالتي����ن 1.33 
بالمائة إلى 855.65 دوالرا 

لألوقية.
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االستقالل/ وكاالت:
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أمس االثنين، والية رئاس���ية جديدة من 
خمس س���نوات بصالحيات واسعة في 
ظل نظام رئاسي جديد ندد به منتقدوه 
باعتباره متسلطًا، بعد عامين على محاولة 

انقالب هزت حكمه.
وحقق أردوغان )64 عام���ا( الموجود في 
الس���لطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أوال 
ثم كرئيس، انتص���ارًا مريحًا منذ الدورة 
األول���ى م���ن االنتخابات الرئاس���ية في 
24 حزيران/يونيو، محقق���ا 52,6% من 

األصوات بفارق كبير على منافسيه.
وتبدأ هذه الوالية الرئاس���ية الواس���عة 
الصالحي���ات بع���د حوال���ى عامين على 
محاولة انقالب عس���كري فاشل في 15 
تموز/يوليو 2016، تلتها حمالت تطهير 
واس���عة وال س���يما في صفوف القوات 
المسلحة والش���رطة واإلدارات الرسمية، 
وأدت إلى توقيف وإقالة عش���رات آالف 

األشخاص.
وطاول���ت آخر حملة تطهي���ر أعلن عنها 
األحد الماضي أكثر من 18 ألف شخص 

معظمهم من الجنود والشرطيين أقيلوا 
بموجب مرسوم دس���توري قدم على أنه 
األخير في ظل حال الطوارئ التي أعلنت 

غداة محاولة االنقالب.
وقالت أس���تاذة العلوم السياس���ية في 
الجامعة التقنية للش���رق األوس���ط في 
أنقرة "ايسي اياتا" إن إردوغان "سيحظى 
اآلن بدعم مؤسساتي وقانوني للسيطرة 

على كل شيء تقريبا".
ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء منصب رئيس 
الوزراء، فيما سيمس���ك الرئيس بكامل 
الس���لطة التنفيذية وسيكون قادرا على 
إصدار مراس���يم، كما أنه سيعين ستة 
من األعض���اء ال�13 ف���ي مجلس القضاة 
والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام 

القضائي وإقالتهم.

وخ���الل االنتخاب���ات التش���ريعية التي 
تزامنت مع االقتراع الرئاس���ي، فاز حزب 
العدال���ة والتنمية بزعامة اردوغان ب�295 
مقعدا من اصل 600 فيما حصل حليفه 
الحزب القومي على 49 مقعدا، ما يعني 
أن الح���زب الحاكم ال يتمت���ع بالغالبية 
بمفرده وعليه أن يعول على تأييد حليفه 

للسيطرة على البرلمان.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت مجلة “ناش���ونال إنترست” 
األمريكي���ة النقاب ع���ن أن الواليات 
المتحدة تتجه للتصعيد والمواجهة 
م���ع إيران عل���ى ذات الطري���ق الذي 

سلكته لغزو العراق.
ولفتت المجلة إل���ى أن وقع األصوات 
التي كانت تمه���د لغزو العراق، قبل 
عام 2003، يمكن سماعها هذه األيام 

عندما يتم تناول األزمة مع إيران.
وتق���ول المجلة: "على غ���رار الترويج 
لوجود القاعدة في العراق قبل غزوها، 
تتح���دث مزاعم عن احتض���ان إيران 
ألعضاء تنظيم القاعدة بعد هجمات 

الحادي عشر من أيلول عام 2001".
وتوقعت "انترست" أن يسير دونالد 
ترامب على خط���ا الرئيس األمريكي 
األسبق جورج بوش ويقرر غزو طهران، 
إذ أن هناك أصواتًا تطالب بشن حملة 
عس���كرية ضد طهران، لتغيير نظام 

الحكم.
ولكي تتمكن أمريكا من حشد قوات 
عس���كرية ضخمة لمواجه���ة إيران، 
فإنها س���تكون بحاج���ة إلى خوض 
حرب أخرى إلسقاط نظام الحكم في 
بغداد، وإيجاد نظام حكم يسمح لها 
باس���تخدام أراضيها كنقطة انطالق 

لغزو إيران.
وبحسب المجلة فإن “صقور الحرب” 
ف���ي اإلدارة األمريكي���ة وضعوا خطة 

لغزو إيران من 3 خطوات، تبدأ أوالها 
بالحديث عن دعم المعارضة االيرانية 
لتش���كيل حكومة ديمقراطية، بينما 
الخطوة الثانية اقناع الشعب اإليراني 
باهتم���ام اإلدارة األمريكية بأوضاعه 
وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية 
األمريك���ي مايك بومبيو، الذي قال إن 

بالده لن تمل من الدفاع عن الش���عب 
اإليراني، وأنه يج���ب على اإليرانيين 
إط���الق صرخ���ات للث���ورة م���ن أجل 

الحرية”.
أم���ا الثالث���ة فتكمن بتروي���ج البيت 
لفك���رة أن الحرب على إيران س���يتم 

االنتهاء منها بأقل تكلفة ممكنة.

وت���رى المجل���ة أن التصعيد الفعلي 
من جان���ب أمريكا بدأ فعليا منذ أعلن 
ترامب انس���حاب بالده م���ن االتفاق 
النووي م���ع إيران، وف���رض عقوبات 
عليها بس���بب م���ا اعتبره مس���اعي 
إيرانية المتالك أسلحة نووية، وهو ما 

تنفيه طهران دوما.

مجلة تكشف: خطة أمريكية لغزو
 إيران على غرار ما جرى بالعراق 

حاملة  طائر�ت �أمريكية        ) �أر�شيف (

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت خبي���رة أمريكية في مج���ال العالق���ات عبر 
األطلنطي، إن العالقات الحالية بين الواليات المتحدة 
وأوروب���ا، تمر بمرحلة »صعبة« في وقت تلوح فيه نذر 

الحرب التجارية والخالفات السياسية.
وأضافت فرانس���يس بورويل، وه���ي باحثة بارزة في 
مجلس األطلنط���ي، وهو بيت خب���رة أمريكي، خالل 
مقابلة مع )ش���ينخوا( نش���رت أمس، إنه من الصعب 

حاليا توقع مستقبل هذه العالقات .
وشهدت عالقات الواليات المتحدة مع أوروبا، حليفها 
التقلي���دي، تذبذبا، من���ذ تولي الرئي���س األمريكي 
الحال���ي دونالد ترامب منصبه في 2017، حيث دأبت 
واش���نطن على انتقاد أوروبا فيما تصفه »بممارسات 
تجارية غير عادلة«، وسط خالفات بين الجانبين حول 

قضايا أبرزها تغير المناخ واالتفاق النووي اإليراني.
ومنذ األش���هر األولى لتسلمه الرئاس���ة، بدأ ترامب 
فعال التذمر من واردات الس���يارات من ألمانيا، وإلقاء 
الل���وم على اآلخرين أينما وجدت حالة »خلل بالميزان 
التجاري« للواليات المتحدة، حس���ب ق���ول الخبيرة 

بورويل.
وف���ي اآلونة األخي���رة، أحدث ترام���ب صدمة للنظام 
التج���اري العالمي من خالل فرضه رس���وما جمركية 
عالية عل���ى جميع واردات الحديد الصلب واأللمنيوم 
متحجج���ا »بذرائع تتعل���ق باألمن القوم���ي«، ومنها 
ال���واردات القادمة م���ن حلفائه باالتح���اد األوروبي. 
وحاليا، تفكر واش���نطن في عمل نفس الش���يء مع 

واردات السيارات.

خبيرة: العالقات 
األمريكية-األوروبية 
تمر بمرحلة صعبة

القاهرة/ االستقالل:
أي���دت أعلى محكم���ة طعون بمصر، أمس االثنين، عقوبة الس���جن 10 س���نوات بحق 8 

أشخاص، أدينوا في أحداث عنف تعود لصيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، مفضالاً عدم ذكر اس���مه ف���ي تصريحات صحفية، إن "محكمة 
النق���ض )أعلى محكمة طعون( قضت أمس بتأييد عقوبة الس���جن 10 س���نوات بحق 8 

)خلية السويس اإلرهابية(". متهمين )حضوريا( في القضية المعروفة إعالميا ب�
ويع���د الحكم نهائيا وبات���ا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى في البالد، حس���ب 
المصدر ذاته. وفي فبراير/ش���باط 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي 
بالسجن 10 س���نوات في إعادة محاكمة 8 متهمين، إثر اتهامهم بارتكاب أعمال عنف 

في صيف عام 2013.
ا على الحكم أمام محكمة النقض، في مارس/آذار 2016،  وقدم الدفاع عن المتهمين طعناً
غير أن المحكمة رفضت الطعن أمس وأيدت حكم السجن. وكانت النيابة العامة وجهت 
ا نفوا صحتها بينها "إنش���اء خلية إرهابية بغرض اس���تهداف السفن  للمتهمين تهماً

المارة بقناة السويس، والمقار األمنية، وتصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة".

االستقالل/ وكاالت:
استقال بوريس جونس���ون، أمس اإلثنين، من منصب 
وزير خارجية بريطانيا وس���ط أزمة سياس���ية متنامية 
ح���ول اس���تراتيجية بريطانيا لالنس���حاب من االتحاد 

األوروبي "بريكست".
واس���تقال "بوري���س" قبي���ل 30 دقيق���ة م���ن عرض 

رئيس���ة الوزراء تيريزا ماي، خطته���ا الجديدة الخاصة 
بال�"بريكس���ت" أمام البرلمان، حس���ب هيئ���ة اإلذاعة 

."BBC" البريطانية
كما جاءت االس���تقالة بعد س���اعات من تقديم الوزير 
المكلف بملّف "بريكست"، ديفيد ديفيس، استقالته 

من منصبه.

وترك "ديفيس" منصبه بع���د يومين من اجتماع بين 
م���اي ووزرائها خُلص إلى اإلعالن عن اتفاق حول الرغبة 
في الحفاظ على عالقة تجارية مع االتحاد األوروبي بعد 

خروج البالد من االتحاد.
من جهتها، شكرت الحكومة البريطانية "بوريس" على 
ا". ا سيتم اإلعالن عنه قريباً ا وزارياً عمله وقالت إّن "تغييراً

بغداد/ وكاالت:
حذر نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد عالوي، من خطورة ما يسمى 

"صفقة القرن"، لفرض حلول تصفوية على القضية الفلسطينية.
وق���ال عالوي في بيان صحفي، صدر عن مكتبه أمس االثنين، إنه تزايد 
في اآلونة االخيرة الحديث والتس���ريبات عما ُيس���مى "صفقة القرن"، 
بالنسبة للقضية الفلسطينية، التي نخشى من أن تندرج ضمن مشروع 

مشبوه لفرض الحلول على أهلنا في فلسطين.
وأضاف: "في الوقت الذي نحذر من ان اس���تمرار القضية معلقة بهذا 
الشكل س���يدفع الى المزيد من التوتر في العالم االسالمي والمنطقة، 
فإننا نؤكد أن أية حلول للقضية الفلس���طينية ينبغي أن تدعم األمن 

والسالم وتحقق حال عادال وشامال ودائمًا للقضية الفلسطينية«.

القاهرة: السجن 10 
سنوات لـ8 أشخاص 

أدينوا بـ »أحداث عنف«

بغداد: عالوي يحذر من 
خطورة »صفقة القرن« 

وسط أزمة سياسية متنامية

وزير خارجية بريطانيا يستقيل من منصبه 

أردوغان يبدأ والية رئاسية جديدة بصالحيات »معززة«

 �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان 
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االستقالل/ وكاالت:
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أمس االثنين، والية رئاس���ية جديدة من 
خمس س���نوات بصالحيات واسعة في 
ظل نظام رئاسي جديد ندد به منتقدوه 
باعتباره متسلطًا، بعد عامين على محاولة 

انقالب هزت حكمه.
وحقق أردوغان )64 عام���ا( الموجود في 
الس���لطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أوال 
ثم كرئيس، انتص���ارًا مريحًا منذ الدورة 
األول���ى م���ن االنتخابات الرئاس���ية في 
24 حزيران/يونيو، محقق���ا 52,6% من 

األصوات بفارق كبير على منافسيه.
وتبدأ هذه الوالية الرئاس���ية الواس���عة 
الصالحي���ات بع���د حوال���ى عامين على 
محاولة انقالب عس���كري فاشل في 15 
تموز/يوليو 2016، تلتها حمالت تطهير 
واس���عة وال س���يما في صفوف القوات 
المسلحة والش���رطة واإلدارات الرسمية، 
وأدت إلى توقيف وإقالة عش���رات آالف 

األشخاص.
وطاول���ت آخر حملة تطهي���ر أعلن عنها 
األحد الماضي أكثر من 18 ألف شخص 

معظمهم من الجنود والشرطيين أقيلوا 
بموجب مرسوم دس���توري قدم على أنه 
األخير في ظل حال الطوارئ التي أعلنت 

غداة محاولة االنقالب.
وقالت أس���تاذة العلوم السياس���ية في 
الجامعة التقنية للش���رق األوس���ط في 
أنقرة "ايسي اياتا" إن إردوغان "سيحظى 
اآلن بدعم مؤسساتي وقانوني للسيطرة 

على كل شيء تقريبا".
ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء منصب رئيس 
الوزراء، فيما سيمس���ك الرئيس بكامل 
الس���لطة التنفيذية وسيكون قادرا على 
إصدار مراس���يم، كما أنه سيعين ستة 
من األعض���اء ال�13 ف���ي مجلس القضاة 
والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام 

القضائي وإقالتهم.

وخ���الل االنتخاب���ات التش���ريعية التي 
تزامنت مع االقتراع الرئاس���ي، فاز حزب 
العدال���ة والتنمية بزعامة اردوغان ب�295 
مقعدا من اصل 600 فيما حصل حليفه 
الحزب القومي على 49 مقعدا، ما يعني 
أن الح���زب الحاكم ال يتمت���ع بالغالبية 
بمفرده وعليه أن يعول على تأييد حليفه 

للسيطرة على البرلمان.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت مجلة “ناش���ونال إنترست” 
األمريكي���ة النقاب ع���ن أن الواليات 
المتحدة تتجه للتصعيد والمواجهة 
م���ع إيران عل���ى ذات الطري���ق الذي 

سلكته لغزو العراق.
ولفتت المجلة إل���ى أن وقع األصوات 
التي كانت تمه���د لغزو العراق، قبل 
عام 2003، يمكن سماعها هذه األيام 

عندما يتم تناول األزمة مع إيران.
وتق���ول المجلة: "على غ���رار الترويج 
لوجود القاعدة في العراق قبل غزوها، 
تتح���دث مزاعم عن احتض���ان إيران 
ألعضاء تنظيم القاعدة بعد هجمات 

الحادي عشر من أيلول عام 2001".
وتوقعت "انترست" أن يسير دونالد 
ترامب على خط���ا الرئيس األمريكي 
األسبق جورج بوش ويقرر غزو طهران، 
إذ أن هناك أصواتًا تطالب بشن حملة 
عس���كرية ضد طهران، لتغيير نظام 

الحكم.
ولكي تتمكن أمريكا من حشد قوات 
عس���كرية ضخمة لمواجه���ة إيران، 
فإنها س���تكون بحاج���ة إلى خوض 
حرب أخرى إلسقاط نظام الحكم في 
بغداد، وإيجاد نظام حكم يسمح لها 
باس���تخدام أراضيها كنقطة انطالق 

لغزو إيران.
وبحسب المجلة فإن “صقور الحرب” 
ف���ي اإلدارة األمريكي���ة وضعوا خطة 

لغزو إيران من 3 خطوات، تبدأ أوالها 
بالحديث عن دعم المعارضة االيرانية 
لتش���كيل حكومة ديمقراطية، بينما 
الخطوة الثانية اقناع الشعب اإليراني 
باهتم���ام اإلدارة األمريكية بأوضاعه 
وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية 
األمريك���ي مايك بومبيو، الذي قال إن 

بالده لن تمل من الدفاع عن الش���عب 
اإليراني، وأنه يج���ب على اإليرانيين 
إط���الق صرخ���ات للث���ورة م���ن أجل 

الحرية”.
أم���ا الثالث���ة فتكمن بتروي���ج البيت 
لفك���رة أن الحرب على إيران س���يتم 

االنتهاء منها بأقل تكلفة ممكنة.

وت���رى المجل���ة أن التصعيد الفعلي 
من جان���ب أمريكا بدأ فعليا منذ أعلن 
ترامب انس���حاب بالده م���ن االتفاق 
النووي م���ع إيران، وف���رض عقوبات 
عليها بس���بب م���ا اعتبره مس���اعي 
إيرانية المتالك أسلحة نووية، وهو ما 

تنفيه طهران دوما.

مجلة تكشف: خطة أمريكية لغزو
 إيران على غرار ما جرى بالعراق 

حاملة  طائر�ت �أمريكية        ) �أر�شيف (

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت خبي���رة أمريكية في مج���ال العالق���ات عبر 
األطلنطي، إن العالقات الحالية بين الواليات المتحدة 
وأوروب���ا، تمر بمرحلة »صعبة« في وقت تلوح فيه نذر 

الحرب التجارية والخالفات السياسية.
وأضافت فرانس���يس بورويل، وه���ي باحثة بارزة في 
مجلس األطلنط���ي، وهو بيت خب���رة أمريكي، خالل 
مقابلة مع )ش���ينخوا( نش���رت أمس، إنه من الصعب 

حاليا توقع مستقبل هذه العالقات .
وشهدت عالقات الواليات المتحدة مع أوروبا، حليفها 
التقلي���دي، تذبذبا، من���ذ تولي الرئي���س األمريكي 
الحال���ي دونالد ترامب منصبه في 2017، حيث دأبت 
واش���نطن على انتقاد أوروبا فيما تصفه »بممارسات 
تجارية غير عادلة«، وسط خالفات بين الجانبين حول 

قضايا أبرزها تغير المناخ واالتفاق النووي اإليراني.
ومنذ األش���هر األولى لتسلمه الرئاس���ة، بدأ ترامب 
فعال التذمر من واردات الس���يارات من ألمانيا، وإلقاء 
الل���وم على اآلخرين أينما وجدت حالة »خلل بالميزان 
التجاري« للواليات المتحدة، حس���ب ق���ول الخبيرة 

بورويل.
وف���ي اآلونة األخي���رة، أحدث ترام���ب صدمة للنظام 
التج���اري العالمي من خالل فرضه رس���وما جمركية 
عالية عل���ى جميع واردات الحديد الصلب واأللمنيوم 
متحجج���ا »بذرائع تتعل���ق باألمن القوم���ي«، ومنها 
ال���واردات القادمة م���ن حلفائه باالتح���اد األوروبي. 
وحاليا، تفكر واش���نطن في عمل نفس الش���يء مع 

واردات السيارات.

خبيرة: العالقات 
األمريكية-األوروبية 
تمر بمرحلة صعبة

القاهرة/ االستقالل:
أي���دت أعلى محكم���ة طعون بمصر، أمس االثنين، عقوبة الس���جن 10 س���نوات بحق 8 

أشخاص، أدينوا في أحداث عنف تعود لصيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، مفضالاً عدم ذكر اس���مه ف���ي تصريحات صحفية، إن "محكمة 
النق���ض )أعلى محكمة طعون( قضت أمس بتأييد عقوبة الس���جن 10 س���نوات بحق 8 

)خلية السويس اإلرهابية(". متهمين )حضوريا( في القضية المعروفة إعالميا ب�
ويع���د الحكم نهائيا وبات���ا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى في البالد، حس���ب 
المصدر ذاته. وفي فبراير/ش���باط 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي 
بالسجن 10 س���نوات في إعادة محاكمة 8 متهمين، إثر اتهامهم بارتكاب أعمال عنف 

في صيف عام 2013.
ا على الحكم أمام محكمة النقض، في مارس/آذار 2016،  وقدم الدفاع عن المتهمين طعناً
غير أن المحكمة رفضت الطعن أمس وأيدت حكم السجن. وكانت النيابة العامة وجهت 
ا نفوا صحتها بينها "إنش���اء خلية إرهابية بغرض اس���تهداف السفن  للمتهمين تهماً

المارة بقناة السويس، والمقار األمنية، وتصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة".

االستقالل/ وكاالت:
استقال بوريس جونس���ون، أمس اإلثنين، من منصب 
وزير خارجية بريطانيا وس���ط أزمة سياس���ية متنامية 
ح���ول اس���تراتيجية بريطانيا لالنس���حاب من االتحاد 

األوروبي "بريكست".
واس���تقال "بوري���س" قبي���ل 30 دقيق���ة م���ن عرض 

رئيس���ة الوزراء تيريزا ماي، خطته���ا الجديدة الخاصة 
بال�"بريكس���ت" أمام البرلمان، حس���ب هيئ���ة اإلذاعة 

."BBC" البريطانية
كما جاءت االس���تقالة بعد س���اعات من تقديم الوزير 
المكلف بملّف "بريكست"، ديفيد ديفيس، استقالته 

من منصبه.

وترك "ديفيس" منصبه بع���د يومين من اجتماع بين 
م���اي ووزرائها خُلص إلى اإلعالن عن اتفاق حول الرغبة 
في الحفاظ على عالقة تجارية مع االتحاد األوروبي بعد 

خروج البالد من االتحاد.
من جهتها، شكرت الحكومة البريطانية "بوريس" على 
ا". ا سيتم اإلعالن عنه قريباً ا وزارياً عمله وقالت إّن "تغييراً

بغداد/ وكاالت:
حذر نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد عالوي، من خطورة ما يسمى 

"صفقة القرن"، لفرض حلول تصفوية على القضية الفلسطينية.
وق���ال عالوي في بيان صحفي، صدر عن مكتبه أمس االثنين، إنه تزايد 
في اآلونة االخيرة الحديث والتس���ريبات عما ُيس���مى "صفقة القرن"، 
بالنسبة للقضية الفلسطينية، التي نخشى من أن تندرج ضمن مشروع 

مشبوه لفرض الحلول على أهلنا في فلسطين.
وأضاف: "في الوقت الذي نحذر من ان اس���تمرار القضية معلقة بهذا 
الشكل س���يدفع الى المزيد من التوتر في العالم االسالمي والمنطقة، 
فإننا نؤكد أن أية حلول للقضية الفلس���طينية ينبغي أن تدعم األمن 

والسالم وتحقق حال عادال وشامال ودائمًا للقضية الفلسطينية«.

القاهرة: السجن 10 
سنوات لـ8 أشخاص 

أدينوا بـ »أحداث عنف«

بغداد: عالوي يحذر من 
خطورة »صفقة القرن« 

وسط أزمة سياسية متنامية

وزير خارجية بريطانيا يستقيل من منصبه 

أردوغان يبدأ والية رئاسية جديدة بصالحيات »معززة«

 �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان 
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كش���ف مس���ؤولون "إس���رائيليون" 
النقاب عن األضرار األمنية الجسيمة 
التي خلفتها الحرائق التي نش���بت 
في الحقول الزراعية في مستوطنات 
"غالف غزة" بسبب الطائرات الورقية 
الحارق���ة الت���ي يطلقه���ا الش���بان 
الفلسطينيون منذ انطالق مسيرات 

العودة في 30 مارس الماضي.
وأوضح المس���ؤولون في ما يس���مى 
ب�"صندوق قيام دولة اس���رائيل" بأن 
ه���ذه الحرائ���ق أدت إل���ى تدمير ما 
التي تعتبر  الغابات األمنية  يسمى 
بمثاب���ة القط���اع األمن���ي الطبيعي 
الذي يفصل بين غزة ومس���توطنات 
الغالف. بحسب ما ذكره موقع "روتر" 

العبري أمس االثنين.
ولفتوا إلى أن الكثير من مستوطنات 
غ���الف غزة أصبحت مكش���وفة أمام 
تهديد ني���ران القناصة والصواريخ 
المضادة للدروع عقب التهام النيران 
للغاب���ات األمنية التي ت���م زراعتها 
في الماض���ي ألغراض أمنية لحماية 

مستوطنات الغالف.
وبحسب المسؤولين "اإلسرائيليين" 
فإن "صندوق قيام دولة اس���رائيل" 
كان قد زرع في سنوات الخمسينات 

م���ن الق���رن الماضي ه���ذه الغابات 
األمني���ة والمعروف���ة باس���م غابات 
كان  حي���ث  وكيس���وفيم،  بئي���ري 
الهدف الرئيس���ي من هذه الغابات 
توفير الحماية األمنية لمستوطنات 
الغالف إلى جانب توسيع المساحات 

الخضراء.
ب���دوره أوضح يتس���حاق لوغس���ي 
المسؤول عن التش���جير األمني في 
الصن���دوق، ب���أن الصن���دوق قد زرع 
في الماضي غاب���ات أمنية حول 11 
الغالف،  مستوطنة من مستوطنات 

موضح���ا ب���أن الحدي���ث ي���دور عن 
خطر أمني كبير حيث أصبح س���كان 
والمزراعون  الغ���الف  مس���توطنات 
المباشرة  النيران  لتهديدات  عرضة 
من قط���اع غزة مثل ني���ران القنص 

والصواريخ المضادة للدروع.

البالونات الحارقة تدمر منظومة 
الغابــات األمنيــة بـ »غــالف غــزة«

البالونات احلارقة ت�سببب بخ�سائر فادحة لالحتالل يف غالف غزة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
يخضع رئيس الحكومة اإلس���رائيلّية، بنيامين نتنياهو، للتحقيق،  
الي���وم، الثالثاء، في المل���ف 4000 )»بيزك-وال���ال«( بعد توّقف عن 

التحقيقات ألكثر من شهر.
ونقلت صحيف���ة »معاريف« العبرية في عددها الصادر ، األحد، عن 
مقّربين من التحقيقات الجارية أن األدّلة التي قّدمها شاهد الملك، 
ني���ر حيفتس، في هذا الملف، قوّية، وأن���ه على نتنياهو أن يقّدم 
شيًئا قوًيا ومفاجًئا كي يمنع تقديمه للمحاكمة بتهم الحصول على 

رشى.
ا لعائلة نتنياهو، وعرف  وعمل حيفتس في الّسابق مستشاًرا إعالمًيّ

في األوساط الّسياسّية اإلسرائيلّية بأنه كاتم أسرار نتنياهو.
وكان حيفتس، رجل االتصال مع طاق���م موقع »والال«، قد ادعى أنه 
مقابل التس���هيالت التي حصل عليها ألوفيتش في »بيزك«، فقد 
حصل���ت عائلة نتنياهو عل���ى تغطية إيجابية ف���ي الموقع. وكان 

حيفتس هو نفسه الذي طبق هذه السياسة.
يش���ار إلى أنه خالل التحقيق مع حيفت���س، تمكن المحققون من 
الوصول إلى الجه���از الخليوي لحيفتس، والذي يحتوي، بحس���ب 
الش���بهات، على تعليمات من عائلة نتنياهو، وخاصة الزوجة سارة 
نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق 

من خالل محو هذه الرسائل.
وجاء أن المحققين تمكنوا في األس���ابيع األخي���رة من تحليل كل 

الرسائل التي تم محوها، ويتوقع أن يواجه بها نتنياهو.
وكان نتنياهو قد ادعى في السابق أنه لم يرسل هذه الرسائل، وأنه 
لم يقدم أية تس���هيالت أللوفيتش، وأنه لم يحصل على أي مقابل 
من موقع »والال«. ومع ذلك، فإن شهادة ألوفيتش تستكمل شهادة 
ش���اهد ملك آخر، وهو شلومو فيلبر، الذي أشغل في السابق منصب 
المدير العام لوزارة االتصاالت، والذي ربط بدوره أيضا بين نتنياهو 

وبين التسهيالت التي حصلت عليها شركة »بيزك«.

نتنياهو يخضع للتحقيق 
مجددا  واألدلة ضده قوّية

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف موقع "مفزاك الي���ف العبري"، أمس االثني���ن، عن ارتفاع أعداد الجنود اإلس���رائيليين 

المصابين بأزمات نفسية بعد حربي لبنان وغزة.
ونق���ل الموقع عن مص���ادر طبية في وزارة الجي���ش قولها إن قراب���ة 270 جنديًا يعالجون في 

العيادات بسبب أزمات نفسية أصابتهم بعد الحرب األخيرة في لبنان وغزة.
وأشارت المصادر الطبية إلى أن هذا العدد يعتبر زيادة كبيرة في أعداد الجنود المصابين، حيث 
بلغت النسبة 75% خالل العقد األخير، وأكثر من نصفهم حدثت لديهم إعاقات نفسية، ابتداء 
م���ن حربي 67، و 73، وحرب لبنان األول���ى، والحرب في جنوب لبنان، واالنتفاضة األولى والثانية، 

حرب لبنان الثانية، وحتى حرب 2014 على غزة.
ونقل الموقع ش���هادات بعض الجنود الذين عبروا عن اس���تيائهم الشديد بالقول: "أشد األيام 
صعوبة هو الي���وم الذي حدثت به الحرب وتعاد فيه الذكريات لدينا، الجنود يعانون من أزمات 
نفس���ية وأيض���ًا أوقات إعالن الدول���ة عن حالة الط���وارئ حيث يبدؤون بتذك���ر األحداث وتبدأ 

نفسياتهم بالتوتر والقلق وعدم القدرة على النوم".

يافا المحتلة/ االستقالل:
بعث���ت الهيئة اإلس���المية المنتخبة في مدين���ة يافا بالداخل الفلس���طيني 
المحتل أمس االثنين، رس���الة ش���ديدة اللهجة إلى ما تسمى بمديرية األديان 
غير اليهودية في وزارة الداخلية اإلسرائيلية، رفًضا وتنديًدا بتركيب كاميرات 

مراقبة ثابتة داخل مسجد يافا الكبير "المحمودية".
وأثار نصب س���لطات االحتالل كامي���رات مراقبة ثابتة داخل المس���جد مؤخًرا 
اس���تهجان وغضب المصلين في المس���جد وع���دد من األهالي ف���ي المدينة 

الساحلية.
وأعربت الهيئة في رسالتها عن رفضها للتدخل السافر من قبل الوزارة في حرية 

العبادة في مساجد يافا عبر نصب كاميرات مراقبة في أنحاء المسجد.
وجاءت الرس���الة بعد قيام ما يس���مى ب� "قس���م األديان" في الوزارة بتركيب 8 

كاميرات في كافة أنحاء المسجد.
واعتب���رت الهيئ���ة أن تركيب الكاميرات "س���ابقة خطيرة جدًا وتدخاًل س���افرًا 
في ش���ؤون مس���اجد المدينة، مؤكدة أن تركيب الكامي���رات أغضب المصلين 

والمسلمين في يافا، وأن وجودها يمس بمشاعر المجتمع بأكمله".

تنديد بتثبيت االحتالل 
كاميرات مراقبة بمسجد 

يافا الكبير 

القدس المحتلة/ االستقالل:
انتقدت وزيرة خارجية االحتالل الس���ابقة تس���يبي ليفن���ي امس االثنين قرار 

رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إغالق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة.
وقالت ليفني في تغريدة على تويتر: »حقا! إنه تهديد حقيقي لحركة حماس 
التي فجرت بنفس���ها معبر كيرم ش���الوم، بالعكس »بيبي« بالعكس - بداًل من 

إيقاف شاحنتين -من البضائع- هناك حاجة الستراتيجية ضد حماس!«.
وكان المتحدث باس���م قوات االحت���الل قال امس االثني���ن إن رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو ق���رر الموافقة على مقترحات الجيش للضغط على 

قطاع غزة.
وأض���اف المتحدث في بيان »في ضوء اس���تمرار أعمال الحرق المتعمد من غزة 
فقد قبل رئيس الوزراء ووزير الجيش مقترح رئيس األركان بزيادة الضغط على 

حماس«.

ليفني تسخر  من قرار 
»نتنياهو« إغــالق
القدس المحتلة/ االستقالل: معبــر أبو ســالم 

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رئيس 
وزراء االحتالل "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو 
طالب شركاءه في االئتالف  باحترام رغبته 
في تمرير قان���ون القومية للمصادقة عليه 
بالقراءتين الثانية والثالثة االثنين المقبل، 
قبل خروج الكنيست )البرلمان( إلى العطلة 

الصيفية.
وأف���ادت الصحيف���ة العبرية ف���ي عددها 
الصادر أمس، بأن القانون يحتوي على ثالثة 
بنود؛ أولها الس���ماح بإقام���ة أحياء وبلدات 
خاصة لليه���ود فقط، واعتبار اللغة العربية 

ذات وض���ع خاص والتقلي���ل من أهميتها، 
واعتماد "أحكام" من الحاخامات في الحاالت 
الت���ي ال يوفر فيها القانون ح���اًل؛ ما يعني 
اس���تلهام  اإلس���رائيلي  القضاء  تخوي���ل 
أحكامه من الشريعة اليهودية عندما ال يجد 

في قوانينه ما يوافق طلباته.
وأش���ارت إلى أنه قد يتم إلغ���اء البند األول 
أو تخفيف���ه، بس���بب المعارض���ة الكبي���رة 
للمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلّية، 
إذ تم اعتبار هذا البند غير قانوني، في حين 
يلقى مش���روع القانون معارضة واسعة من 
أحزاب "إس���رائيل بيتنا" و"كلنا" و"يهدوت 

هت���وراه". م���ن جانبها، توقع���ت صحيفة 
"إس���رائيل هيوم" العبرية أن يثير القانون 
عاصف���ة حقيقية ف���ي النظام السياس���ي 
اإلس���رائيلي؛ حيث أن االئت���الف الحكومي 
لم يتوصل حت���ى اآلن إلى صيغة توافقية 
لطرحها على الكنيس���ت للتصويت بسبب 
تباي���ن المواقف إزاء مش���روع القانون بين 

عناصر االئتالف الحكومي.
بدورها اعتبرت "القائمة العربية المشتركة"  
القان���ون المقترح  قانوًنا عنصرًيا يميز ضد 
المواطنين الع���رب وضد حقوقهم المدنية 

والقومية.

غزة/ االستقالل:
نش���ر الجن���رال احتياط إيت���ان داغون���ت تغريدة 
على حس���ابه الش���خصي ب�"تويتر" تطرق فيها إلى 
العقوبات األخيرة التي فرضتها "إس���رائيل"  أمس 
على غزة بزعم الطائرات الورقية الحارقة بما في ذلك 
إغالق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد، 
قال فيها إن "المواجهة العسكرية في غزة اقتربت".

وأضاف الجنرال داغونت الذي كان يش���غل منصب 
ما يس���مى "منس���ق أعمال الحكومة في المناطق" 
سابقا، أن األسابيع الثالثة المقبلة ستكون مصيرية، 
ال سيما أن اختبارات الثانوية العامة في "إسرائيل" 

شارفت على االنتهاء.

بعد حربي لبنان وغزة

تزايد أعداد المرضى النفسيين 
بصفوف جيش االحتالل 

ضابط »إسرائيلي«: 
المواجهة العسكرية 

مع غزة اقتربت

»هآرتس«: نتنياهو يضغط لتمرير 
قانون »القومية« خالل أسبوع
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االستقالل/ وكاالت:
أكدت نتائج دراس���ة علمي���ة أجراها علماء الجمعي���ة األميركية لألمراض 

السرطانية، أن البقاء لفترة طويلة في وضعية الجلوس أمر خطير للغاية.
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين انخفاض النشاط الحركي وخطر 

الموت بسبب مجموعة من األمراض.
وأثبت الباحثون أنه “إذا بقي اإلنس���ان في وضع الجلوس لمدة 6 ساعات 

وأكثر ف���ي اليوم، فإن خطر وفاته يزداد بنس���بة 19%، مقارنة بالذين 
يقضون أقل من 3 ساعات في وضع الجلوس”.

وكشف الباحثون أن هذه العادة ترتبط بارتفاع مستويات الدهون 
الثالثي���ة والغلوكوز واإلنس���ولين وضغط الدم. كم���ا لوحظ أن 

يميلون الذي���ن يقضون وقت���ا طويال في  الجلوس  وضع 
إلى تن���اول كمية أكبر من 

الطعام.
الدراس���ة  وتؤك���د 
عل���ى أن الجل���وس 
لفت���رة طويل���ة قد 
يس���بب مجموع���ة 
األم���راض:  م���ن 
أمراض  الس���رطان، 

واألوعي���ة  م���رض القل���ب  الدموي���ة، 
الس���كري، أمراض الجهاز الحركي، أمراض الكلى والرئتين 

والكبد والجه���از الهضمي ومرض باركنس���ون والزهايمر 
واالضطراب���ات العصبية. كما أن هن���اك عالقة بين الجلوس 

لفترة طويلة والميل لالنتحار.
ويستند الباحثون في استنتاجاتهم إلى بيانات عن 128 ألف رجل 

وامرأة أصحاء، جمعت خالل 21 س���نة، توفي منهم خالل هذه الفترة 
49 ألفا.

وقالت الدكتورة ألبا باتل، الباحثة الرئيس���ية ومديرة اس���تراتيجية 
دراسة الوقاية من مرض الس���رطان:“إن الرسائل البسيطة هي أننا 
يجب أن نتحرك أكثر.. فكلما انخفضت س���اعات الجلوس، كان ذلك 

أفضل، فكسر ساعة من الجلوس بدقيقتين من النشاط الخفيف يمكن 
أن يحسن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، إلى جانب ضغط الدم”.

الجلوس أكثر من ٦ ساعات 
يسبــب الوفــاة المبكــرة

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة جديدة أن الجفاف قد يشوش 
التفكي���ر، إذ خل���ص معدوها إل���ى أن الرياضيين 
الذين فقدوا سوائل من أجسامهم توازي 2 بالمئة 

من وزنهم ظهرت عليهم مشكالت في اإلدراك.
وذكر التقرير، الذي نش���رته دورية ميديس���ن أند 
س���اينس إن سبورتس أند إكسرس���ايز أمس، أن 
الجفاف يقود على األخص إلى عرقلة مهام تتطلب 
االنتب���اه والتوافق الحركي وما يس���مى بالوظائف 
التنفيذية، التي تشمل على سبيل المثال التعرف 
على الخرائ���ط ومراعاة قواعد النح���و والرياضيات 

الذهنية والتدقيق اللغوي.
وقالت ميندي ميالرد س���تافورد، المش���اركة في 
إعداد الدراسة: "نعرف أن األداء البدني يتأثر لدى 
وصول نس���بة فقد السوائل إلى 2 بالمئة من كتلة 
الجسم خاصة إذا نتج عن ممارسة تمارين رياضية 

في أجواء دافئة".

وتابعت: "ما يحدث للدماغ عند ذات المستوى من 
فقد الس���وائل، هو أمر شائع الحدوث مع أشخاص 
يتسمون بالنشاط أو يعملون في الخارج أثناء الحر. 
فخاليا الدماغ تحت���اج للماء مثل الخاليا العضلية 

تماما".
وأضافت أنه عل���ى الرغم من أن التأثيرات لم تكن 
كبيرة عند فقد سوائل نسبتها 2 بالمائة من الوزن، 

إال أنها زادت بزيادة الجفاف.
ويقول رونالد روث، أستاذ طب الطوارئ بجامعة 
بيتسبرغ: "تشخيص اإلصابة بالجفاف قد يكون 
صعبا وبالتالي من المهم بالنس���بة للرياضيين 
متابعة كمية السوائل التي يتناولونها والتي 
يفقدونها م���ع االنتباه ألع���راض مثل اإلرهاق 
والضع���ف في العض���الت وقلة كمي���ة البول 
واالرتب���اك". لكنه حذر أيضا من اإلس���راف في 
تناول المياه التي ق���د تضر بتوازن األمالح في 

الجسم.

الجفاف له »تأثير كبير«
 علــى عقــل اإلنســان!

نس���عى بجه���د دون كلل لتربي���ة أبنائنا وفقا 
لقواع���د تربوية نرى أنها األصلح لينضج أبناؤنا 
ش���بابا وش���ابات صالحين واثقي���ن متعلمين 
، وقادري���ن عل���ى إدارة ش���ئونهم العائلي���ة 
واالجتماعية والمهنية ، ولكل منا وجهته التي 
يرتئيه���ا في ذل���ك ، فهناك من ي���رى أن في 
الش���دة والتضييق مصنع الرجال ، وآخر يتبنى 
نهج اللين وتوفير كل ما يلزم لألبناء إلبعادهم 
عن الشعور بالعوز أو النقص وهو أيضا يرى في 

نهجه هذا مصنع الرجال .
وفي خضم معاركن���ا التربوية ما بين الصحيح 
واألص���ح وما ال يص���ح أغفلنا جميع���ا أو أكثرنا 
التربي���ة االقتصادي���ة لألطف���ال أو م���ا يمكن 
تس���ميته »مبادئ اإلدارة المالية« فوقعنا بين 
شركين قاسين؛ ودون قصد أنشأنا جيال ما بين 
بخي���ل جدا يخاف هدر األم���وال والبقاء دونها 
فيفضل العوز وقسوة الحياة على أن يقتني ما 
يحتاج ، وبين آخر يعتمد نظرية » اصرف ما في 
الجيب ....« ملبيا جميع مطالبه دون حس���اب أو 

إدراك لعواقب ذلك اقتصاديا على حياته .
ورغم اختالف النظريات والمدارس الفكرية إال أن 
معظم التربويين اتفقوا على أن النظرية األكثر 
فش���ال على اإلطالق في التربي���ة االقتصادية 

للطفل هي نظرية )حوش من مصروفك( !
فكلما قررنا أن نعلم أوالدنا االقتصاد والتوفير 
لجأنا إلى دفعهم لذلك وفقا للنظرية المذكورة 
باقتطاع جزء من مصروفهم للتوفير ، وهنا يلجأ 
الطفل للقي���ام بذلك مرغما مجبرا من األهل ، أو 

متظاهرا بالرغبة في ذلك ألنه وجد ما  يحصل من 
خالله رضا والديه ومدحهما عليه في جلساتهم 

العائلية ، فيشعر بالرضا على نفسه .
وبمحاولة تحليل األمر ف���إن المصروف اليومي 
لألطفال بالكاد يغطي احتياجاتهم ، وباالقتطاع 
منه تنقص تلبيته لحاجاته داخل المدرسة مما 
يش���عره بالنقص عن زمالئه، ويقع ما بين رضا 

والديه ورضا نفسه.
وأمام إدراكنا لذلك كأولياء أمور قد يلجأ البعض 
للتحاي���ل على ه���ذا القانون فيعط���ي الطفل 
مصروفه كامال مضيفا له مبلغا بهدف توفيره ! 
في هذه الحالة عمليا نحن الذين نوفر ال الطفل 

، ولم نعلمه شيئًا عن التوفير إطالقا.
في زحمة البحوث والدراسات التي ُأجريت حول 
هذا الموضوع فان األمر ابسط مما نتخيل بكثير 
، فما يلزمني هو إنش���اء إنسان قادر على تلبية 
احتياجاته وفقا لقدراته المالية ، بحيث يكون 
قادرًا على تميي���ز المهم من األهم ، ولتحقيق 
ذل���ك فأنا ال احتاج إلى ما ه���و أكثر من تدريب 
طفلي على ذلك مبكرا ، حتى يتعلم ضبط رغبته 
ف���ي الحصول عل���ى كل ش���يء ، ووضع الخطة 
الزمنية المالئمة لم���ا يمتلك من مال لتحقيق 

رغبته في الحصول على ما يريد .
إذان كيف أدرب طفلي على ذلك ؟

يمكننا تحقيق ذلك بتخصيص مبلغ مالي يتم 
االتف���اق عليه مع الطفل ، ويحصل عليه الطفل 
شهريا ، هذا المبلغ يمكن اعتباره راتبًا شهريًا 
دون شرط أو قيد يحصل عليه الطفل بعيدا عن 

التهدي���د بوقفه أو حرمانه منه ، على أن ال يتم 
خص���م المصروف اليومي من ه���ذا المبلغ ، وال 
مس���تلزمات الحياة الطبيعية من مأكل وملبس 
والعاب متكف���ل ولي األم���ر بتوفيرها للطفل 
ضم���ن قدراته المالية ، فال يج���ب إعطاؤه هذا 
المبلغ الش���هري وحرمانه من مالبس يحتاجها 

فيلجأ مجبرا على إنفاقها في شراء المالبس.
وفي المقابل يجب تنبيه الطفل أن هذا المبلغ 

تحصل عليه مرة واحدة فقط كل شهر .
وليكن ه���ذا المبل���غ وفقا لق���درات العائلية 
المالي���ة ال يتطلب األم���ر أن يكون كبيرًا ففي 
حين يستطيع  شخص ما أن يمنح طفله 100 
شيكل شهريا ضمن هذه الخطة ، وآخر توافق 
قدرته 5 ش���واكل ، في كلت���ا الحالتين نحقق 
الهدف من ه���ذا التدريب ،  ما يهم أن يكون 
هناك اتفاق مسبق على المبلغ المذكور ال يخل 

به ولي األمر.
أما الخطوة التالية واألهم لتدريب أطفالنا هي: 

ماذا سيفعل الطفل بهذا المبلغ الشهري ؟
واإلجابة ه���ي : أن تترك الحرية الكاملة للطفل 
ليفع���ل بنقوده م���ا يريد دون قيد أو ش���رط أو 
اعتراض ، س���نالحظ في األشهر األولى سرعة 
الطف���ل ف���ي إنف���اق النق���ود دون التفكير أو 
التخطي���ط ، وكما يحدث معن���ا ونحن بالغون 
سيحدث معه الحقا بأن يلوم نفسه ويؤنبها لو 
انه لم يتسرع واشترى تلك اللعبة بدال من هذه 
الحل���وى ، أو لو انه حصل على ذلك اللوح الملون 
ل���كان أفضل ، وقد يلجأ الطفل إلى طلب المزيد 

ألنه نادم على إنفاقه النقود على شيء غير مفيد 
ويلح بأنه بأمس الحاجة للحصول على شيء يراه 
أهم ، هنا يجب علينا استغالل الفرصة لتنبيهه 
– دون لوم���ه - إلى ضرورة التخطيط قبل صرف 
النقود ، وإخباره أننا كثيرا ما وقعنا في هذا الفخ 
قبله ، واالعتذار بأن عليه االنتظار للشهر القادم 
للحصول على مبلغ جدي���د ، دون الوقوع تحت 

وطأة إصراره ورغبته بمنحه نقودًا أخرى .
بمرور الوقت س���يبدأ الطفل بفهم قيمة المال 
الموجود معه وتبدأ تطلعات���ه تزداد للحصول 
على ما يف���وق ثمنه المبلغ الذي يمنح له فيبدأ 
جديا بالتفكير بتوفير ما يحصل عليه ش���هريا 
إلكمال المبلغ المطلوب لسد احتياجاته ، وربما 
ب���دأ بدخول مفاوضات مع األه���ل بأنه إذا نجح 
بتوفير نس���بة من المبلغ المطل���وب فعليهم 

إكمال ما تبقى، - وال ضرر في ذلك - .
الفكرة من إتباع النظام السابق أن يشعر الطفل 
باألمان واالس���تقرار المالي ، فمن منا ال يش���عر 
بذل���ك إذا م���ا كان له راتب يتلق���اه نهاية كل 
ش���هر؟ فيخطط ويحدد احتياجاته وفقا لهذا 
المبلغ المنتظر ، فبعد أن ينفقه بعش���وائية و 
يندم س���يقرر االعتدال في خططه وربما يخفق 
عدة مرات إال انه س���يصيب في النهاية ، وهنا 
يقرر في ما إذا كان يريد إنفاق النقود أو توفيرها 
بهدف الوصول لمبلغ معين بهدف سد حاجة 

لديه يرغب بتلبيتها .
فالتوفير ألجل التوفير دون هدف فشل وفلس 

اقتصادي لن يعلم الطفل شيئًا .

 ميسا أبو ستة
أخصائية تربوية

»حــوش مــن مصروفــك!« .. األسلــوب
 األكثــر فشــال فــي تربيــة أبنائنــا
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االستقالل / وكاالت:
أك���د هاري كين نجم منتخب إنجلت���را وفريق توتنهام اإلنجليزي على أمله ف���ي تحقيق كأس العالم مع 

منتخب بالده هذا العام .
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الالعب وأكد خاللها أن الوصول لنصف نهائي كأس العالم ليس 

أقصى طموحاته.
"هذا  قال:  أم���ر مذهل، من الرائع أن نكون قدوة ومصدر إلهام لهذا العدد من الناس، كين 

نعرف دورنا بشكل جيد داخل وخارج الملعب".نحن كالعبين 
"لقد كنت يومًا ما طفال صغيرًا يسعى ليكون العًبا في منتخب إنجلترا، وها وأضاف: 

أنا جزء من فريق في نصف النهائي، هذا يجعلني فخوًرا".
الالع���ب اختتم تصريحاته قائال: "أنا حًقا فخور بفخر كبار الالعبين بنا، من 
المؤكد أن مش���وارنا يعيد لهم ذكريات طيبة، لقد قلنا إننا نس���عى لكتابة 

التاريخ، فلنأمل أن نستطيع فنحن على بعد خطوة واحدة من النهائي".
غدا جدير بالذكر أن المنتخب اإلنجليزي س���يواجه نظيره الكرواتي في نصف  النهائ���ي 

األربعاء .

هاري كني: 
هدفنا الفوز
 بكاأ�س العامل

االستقالل / وكاالت:
يستضيف ملعب سانت بطرس���برج اليوم الثالثاء مباراة من العيار الثقيل وستجمع بين  فرنسا 

وبلجيكا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حالًيا بروسيا .
وفجرت بلجيكا مفاجأة من العيار الثقي���ل وتمكنت من اإلطاحة بالبرازيل بطلة كأس العالم 5 مرات 
من دور الثمانية، كما فازت الديوك الفرنسية على أوروجواي من نفس الدور لتضرب موعدًا مع بلجيكا 
في الدور قبل النهائي من البطولة. و تقابل المنتخبان حتى اآلن 28 مرة، فازت بلجيكا في 10 مباريات 
وفرنسا في 9 مباريات وتعادال في 9 مباريات. وعليه نستعرض لكم تاريخ مواجهات المنتخبين حتى 

اآلن سواء المواجهات الودية أو الرسمية التي كانت في بطولتي كأس العالم واليورو:
* كأس العالم :

- 5 يونيو 1938 : فازت فرنسا بثالثة أهداف مقابل هدف لبلجيكا.
- 11 نوفمبر 1956 : فازت فرنسا بستة أهداف مقابل 3 أهداف لبلجيكا.

- 27 أكتوبر 1957 : تعادال بدون أهداف.
- 29 أبريل 1981 : فازت فرنسا بثالثة أهداف مقابل هدفين لبلجيكا.

- 9 سبتمبر 1981 : فازت بلجيكا بهدفين نظيفين.
- 28 يونيو 1986 : فازت فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين لبلجيكا.

* اليورو :
- 11 نوفمبر 1966 : فازت بلجيكا بهدفين مقابل هدف لفرنسا.

- 28 أكتوبر 1967 : تعادال إيجابيًا بهدف لكل منهما.
- 12 أكتوبر 1974 : فازت بلجيكا بهدفين مقابل هدف لفرنسا.

- 25 نوفمبر 1975 : تعادال بدون أهداف.
- 16 يونيو 1984 : سحقت فرنسا بلجيكا بخماسية نظيفة.

* مباريات ودية :
7 انتصارات وديه لبلجيكا مقابل 4 انتصارات لفرنس���ا و كان التعادل س���يد الموقف 

في 6 مواجهات. 

احل�ســان الأ�ســود "بلجيكــا" 
فــي مواجهــة الديــوك الفرن�سيــة

االستقالل / عبدالله نصيف:
ع���اد فادي جابر حارس مرمى نادي الصداقة بغزة ، بعد فش���ل احتراف���ه بنادي حرس الحدود 

المصري .
و كش���ف جابر ل�"االستقالل" عن أسباب فش���ل انتقاله لحرس الحدود:  »بعد أن تم االتفاق مع 
وكي���ل أعمالي على كافة اإلجراءات و وضع الرتوش األخي���رة للتوقيع ، تفاجأ النادي أن االتحاد 
المصري يرفض تس���جيلي كالعب محلي كباقي الالعبين الفلسطينيين و كان آخرهم محمود 
وادي المنتقل حديثا للنادي المصري البور سعيدي، كون مركزي حارس مرمى، وأن قانون اتحاد 

كرة القدم المصري، يمنع تسجيل حراس مرمى أجانب«.
ويختلف الحال بالنس���بة لالعبين الفلس���طينيين الذين يلعبون في مراكز أخرى، حيث سيتم 
تس���جيلهم كالعبين مصريين خالل هذا الموسم فقط حسبما أعلن االتحاد المصري في وقت 
سابق. وتابع جابر "بالنسبة للحارس الفلسطيني رمزي صالح والذي لعب لألهلي المصري وعدة 
أندية مصرية، حصل على الجنسية المصرية بسبب والدته مصرية الجنسية، و هنا كانت 

نقطة النهاية وفشل الصفقة«.
وش���كر جابر نادي حرس الحدود على حسن االس���تقبال والمعاملة الحسنة، وأن 
النادي قدم االعتذار لفش���ل الصفقة، العتقادهم بأن أي العب فلس���طيني 

يعتبر العبًا محليًا و لم يكن يعلم جزئية مركز حراسة المرمى .
و أكد جابر في ختام حديثه عودته ل�"الصداقة"، و لن يخرج من هذا النادي 

إال لالحتراف الخارجي فقط.

رام الله/ االستقالل:
أعلن ن���ادي األمعري تجديد تعاقده مع خمس���ة العبين غزيين دفعة 
واحدة, بناء على توصيات الكابتن إيهاب أبو جزر، المدير الفني للفريق، 

والذي قاده للعودة لدوري المحترفين بعد غياب موسمين متتاليين.
ونجح األمعري في إقناع الخماسي الغزي بمواصلة مشوارهم مع الفريق 
بعد الظهور المميز لهم مع الفريق في الموسم الماضي وقدرتهم على 

قيادته لتحقيق أفضل النتائج بدوري االحتراف الجزئي.
وجدد األمعري تعاقده مع يحيى السباخي، وموسى أبو جزر، وهمام أبو 
حسنين، وإبراهيم الحبيبي، وجالل أبو يوسف, ليواصلوا مشوارهم مع 

الفريق في الموسم الجديد.
وكان األمعري أعلن عن تعاقده مع الحارس عبد الله شقفة قادمًا من 

شباب رفح, إلى جانب تعاقده مع العبين أردنيين لم يكشف عن 
هويتهما لحين وصولهما إلى الضفة الغربية.

ويتطل���ع األمع���ري لدخ���ول دوري المحترفي���ن بكل قوة 
وتحقيق نتائج تس���اعده على المنافسة على اللقب, في 
ظل وجود مجموعة مميزة من الالعبين في صفوف الفريق.

الأمعري
 يجدد تعاقده مع 

خم�سة لعبني غزيني

جابـــر يعــود لعــرين 
»ال�سداقــة« بعــد ف�ســل 
احرتافه بـ "حر�س احلدود"
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رام الله/ االستقالل:
نش���رت المديرية العامة للدف���اع المدني امس 
االثني���ن إج���راءات وقائية ونش���رات توعوية 

لكيفية التصرف أثناء وقوع الزلزال.
ودعا الدفاع المدني إلى االحتفاظ بحقيبة طوارئ 
تحتوي "بطاق���ات تعريف"، ومصب���اح، وراديو، 
وبطاريات حقيبة، وإس���عافات أولي���ة، ومفتاح 
انجليزي، وس���كين...، وضرورة تعلم اإلس���عاف 
األول���ي والتدرب عل���ى إخم���اد الحرائق، ووضع 
األشياء الثقيلة في البيت على الرفوف السفلى 
او المناطق المنخفضة بدال من الرفوف واألماكن 

العليا.
وأش���ار إلى أهمية إصالح األسالك الكهربائية، 
وأنابي���ب الغ���از المعطل���ة، لتف���ادي الحرائق، 
وتدريب أفراد األس���رة عل���ى كيفية قطع التيار 
الكهربائي، والغاز، والماء عند شعورهم بالهزات 

األولى.
وطالب الدف���اع المدني المواطنين بتس���جيل 
أرقام الطوارئ: المستشفيات، والدفاع المدني، 
والهالل األحمر، والش���رطة، وش���ركة الكهرباء، 

والماء.... في مكان بارز ومعروف.
وفي حال وقوع الزل���زال والمواطن داخل البيت، 
لفت الدفاع المدني إل���ى ضرورة االحتماء تحت 
طاولة صلبة أو مكتب حتى تنتهي الهزة، والبقاء 
داخل البيت، مشيًرا إلى أن أخطر شيء يمكن أن 
يفعله المواطن هو أن يغادر المكان خالل الهزة 
ويعرض نفس���ه لتس���اقط األغراض عليه في 

المباني متعددة الطوابق.
وأشار الى أنه من المفضل أن يمكث المواطن في 

بيت الدرج، وال يستخدم المصعد أثناء الزلزال.
أما في حال حدوث الهزة والمواطن خارج البيت، 
فإن علي���ه أال يدخل المبان���ي وأن يبقى بعيًدا 
عنها، وعن خطوط الهاتف والكهرباء، واألشجار 

الكبيرة، وال يمر من تحت الشرفات.
وفي حال كان المواطن داخل الس���يارة، فعليه 
تخفي���ف الس���رعة، واالتجاه يمين���ا، واالبتعاد 
عن أس���الك الكهرباء، والمنح���درات، والصخور 
المتس���اقطة، وان ال يخ���رج من س���يارته حتى 

تنتهي الهزة.
ون���ّوه الدفاع المدني إلى أن���ه إذا حدثت الهزة، 

والمواطن على ش���اطئ البحر، فإن عليه االبتعاد 
إلى مكان مرتفع خشية حدوث موجات مد بحري.

وبعد انتهاء الزلزال، وفي حال كان المواطن في 
داخل البيت، عليه بداية التأكد من عدم اإلصابة، 
وأغالق مصادر الطاقة مثل: الكهرباء، والغاز.. من 
المصدر الرئيسي، وفتح األبواب والنوافذ، وتفقد 
الجيران، وعند اقتضاء الحاجة القيام باإلسعاف 
األولي، واس���تخدام الهاتف فق���ط لالتصاالت 

الطارئة.
وإن كان المواطن خ���ارج البيت، فان عليه الحذر 
واالس���تعداد للهزات االرتدادي���ة التي يمكن 
ان تس���بب أضرارا إضافية، وع���دم االقتراب من 
المباني التي أصابها الدمار الن الهزات األرضية 
الالحقة قد تدمرها تماما وتجعلها تنهار، وعدم 
لمس األس���الك الكهربائية، واألشياء المتصلة 
بها عل���ى األرض، وعدم االقت���راب من المناطق 

المنكوبة الن هذا يعرقل عمل المنقذين.
وكان المرص���د الوطن���ي للزالزل ق���ال اليوم إن 
منطقة ش���مال مدينة طبريا تعرضت ل� 25 هزة 

أرضية خالل أقل من 24 ساعة.

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة »حماس« غازي حمد أنه في حال فش���لت جولة الحوار المقبلة في 

القاهرة )ضمن ملف المصالحة( فإن ذلك يعني انهيارًا لها بشكل كامل.
وأكد حمد خالل برنامج »أوراق فلس���طينية« والذي يبث على قناة »الغد« أن الجولة هذه 
المرة يجب أن تكون على أسس صلبة ومتينة، وأنه يجب أن تكون هناك ضمانات لهذه 
األس���س حتى تكلل بالنجاح. وأضاف حمد أن أبرز وأهم أس���باب عدم إكمال المصالحة 
في جوالتها الس���ابقة هو أزمة الثقة بين حركتي »فتح وحماس«. ولفت إلى أن الش���ارع 
الفلس���طيني وعلى رأسه »فتح وحماس« أصيبوا باإلحباط من جوالت المصالحة السابقة 
التي وصفها بالفاشلة. يشار إلى أن القاهرة وجهت دعوة رسمية لقادة »حماس« لزيارة 
القاه���رة لبحث عدة ملفات على رأس���ها المصالحة، في حين أن هن���اك وفدًا من حركة 
»فتح« يتواجد في العاصمة المصرية في الفترة الحالية، فيما تعمل قيادة »المخابرات« 

المصرية الجديدة  على تذليل العقبات في الملف.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قض���ت المحكمة المركزية اإلس���رائيلية في 
مدينة القدس المحتلة، امس االثنين، بسجن 
أس���يرة مقدسية لمدة عشر س���نوات، عقب 

اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية في المدينة.
وأفادت "لجنة أهالي األسرى المقدسيين" بأن 
المحكمة اإلسرائيلية قضت بسجن األسيرة 
المقدسية فدوى نزيه كامل حمادة )31 عاًما( 

لمدة عشر سنوات، وتغريمها 30 ألف شيكل 
)8.2 آالف دوالر(.

واعتقلت ق����وات االحتالل األس����يرة حمادة 
في ال� 12 من شهر آب/ أغسطس من العام 
الماضي، م����ن منطقة “ب����اب العامود” في 
الق����دس، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن 
اس����تهدفت مس����توطنا لم ُيصب، بالقرب 
من محطة الحاف����الت قبالة حي “المصرارة” 

وس����ط القدس. وقامت عناصر من الشرطة 
اإلس����رائيلية بتطويق المنطق����ة من خالل 
نش����ر القوات الخاصة والخيال����ة، واعتقلت 
المقدسية دون إطالق النار عليها، وحّولتها 

للتحقيقات.
كما قامت قوات االحت���الل بدهم منزلها في 
صورباهر، حيث قامت بتفتيشه قبيل اعتقال 
زوجها، ثم أفرجت عنه عقب أيام من التحقيق. 

غزة/ االستقالل:
ناقشت اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن  بوزارة الحكم المحلي بجلستها 
رقم )2018/24( بتاريخ 2018/07/04م، موضوع توسيع نفوذ بلدية بيت الهيا. 

وبعد االس���تماع لش���رح كال من بلدية بيت الهيا وبلدية بيت حانون وبلدية أم 
النصر، قررت اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن تشكيل لجنة فنية لدراسة 
الموضوع بكافة جوانبه.  وأكد م. س���عيد عم���ار رئيس اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن، بأن الهدف من دراسة توسيع النفوذ هو المحافظة على تنظيم 

الوحدة العمرانية السليمة والسيطرة على التوغل العمراني العشوائي.

الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية حال حدوث الزلزال

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة، يوم 
أم���س االثنين، عن إطالق رحلة بحرية ثانية اليوم، من ميناء غزة تحمل 
عددا من الجرحى، داعيًة المواطنين لالحتش���اد في الميناء الساعة 10 

صباحا.
وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي في ميناء غزة،" قررنا تنظيم مس���ير 
بحري لتس���ليط الضوء على معاناة الش���عب الفلسطيني بالتزامن مع 

سفن كسر الحصار التي ستنطلق نحو قطاع غزة الشهر القادم".
وحملت الهيئة، االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية حياة المسافرين اليوم 

على متن الرحلة البحرية الثانية، مطالبًة المجتمع الدولي بحمايتهم.
وطالبت باإلفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار الذي اعتقله االحتالل 
في الرحلة البحرية الس���ابقة، كما وطالبت بالبدء الفوري برفع العقوبات 

المفروضة على قطاع غزة.
يش���ار إلى أن الهيئة أطلقت أول رحلة بحرية فلس���طينية، في وأواخر 
ش���هر مايو الماضي، من ميناء الصيادين ف���ي مدينة غزة باتجاه أحد 
موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" االسرائيلي المحكم المفروض 

على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.

قرار إسرائيلي بسجن مقدسية لعشر سنوات

حمد: فشل جولة الحوار 
المقبلة بالقاهرة سيؤدي 

النهيار المصالحة

الحكم المحلي تشكل 
لجنة فنية لتوسيع نفوذ 

بلدية بيت الهيا

 ونقلت القناة "العاشرة" العبرية عن نتنياهو قوله إنه قرر بعد مشاورات أجراها 
مع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان تش���ديد الحصار المفروض على غزة بش���كل 
آني، من خالل إغالق المعبر. واكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أن 
"مصادقة حكومة االحتالل على إجراءات إضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة 
ومنع دخول المواد والبضائع تعد "بمثابة إعالن حرب، لن تكون المقاومة عاجزة 

أبًدا عن الرد عليه".
الحركة وفي بيان وصل "االس���تقالل"، أمس االثنين نس���خه عنه، شّددت على أنها "لن 
تتخلى عن مس���ؤولياتنا في الدفاع عن حقوق ش���عبنا والتصدي لكل هذه السياسات 

العدوانية والرد عليها".
أما حركة "حماس" فقد وصفت مصادقة حكومة االحتالل على إجراءات إضافية لتشديد 
الحص���ار على قطاع غزة ب�"الجريمة الجديدة ضد اإلنس���انية"، محملًة إّياها "كل النتائج 

المترتبة على هذه السياسات العنصرية المتطرفة".
بدورها، الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، اعتبرت أن قرارات قادة االحتالل بتشديد 
الحصار على القطاع "تأتي في س���ياق الضغط على شعبنا الفلسطيني، بهدف إنهاء 

مسيرات العودة، والقبول لصفقة القرن". 
وأعل���ن المكتب االعالمي لمعبر كرم أبو س���الم التجاري أنه ابتداء من اليوم الثالثاء فان 
االحتالل االس���رائيلي سيقوم بوقف التصدير بجميع أش���كاله والسماح بدخول فقط 
المحروق���ات، المواد الغذائية، المواد الصحية ، المواد الطبية ، االبقار ، االعالف ، القمح، 

القش. 
وكانت صحيفة "معاريف" االس���رائيلية، ذكرت مس���اء أمس االثنين، أن 33 حريقا قد 
اندلع���ت خالل النهار بالمناطق الزراعية والغابات في مس���توطنات "غالف غزة" بفعل 

الطائرات والبالونات الحرارية المشتعلة المرسلة من القطاع.

» اجلهاد » قرار قيادي بـ " ال�شعبية":

االستقالل/وكاالت:
قالت صحيف���ة "الديلي ميل" البريطانية ف���ي تقرير لها أمس 
االثنين إن وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلس���طينيين حذرت 
من التخفيضات على البرامج الرئيس���ية في قطاع غزة والضفة 
الغربي���ة المحتلة، وإذا لم يمكن التغل���ب على تجميد التمويل 

األمريكي.
واوضحت الصحيفة في تقريرها إنه لم تتوافر أرقام بعد بش���أن 
التخفيضات التي يجري التخطيط له���ا إذا لم يتم حل الفجوة 
الرئيسية في التمويل، حيث ارسلت رسالة إلى موظفي الوكالة 
في نهاية األسبوع نشرتها وكالة "فرانس برس" ونقلتها "الديلي 

ميل" أمس االثنين والتي تلقي الضوء على االجراءات القادمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر على دراية بالخطط في المناطق التي 

من المتوقع أن تتأثر بمزيد م���ن التضييق، قائاًل إنها تتضمن 
برامج التوظيف والمس���اعدات واإلسكان ودعم الصحة العقلية، 

ضمن أمور أخرى.
وذك���رت الصحيفة أن الرس���الة التي وجهت لموظف���ي "اونروا" 
أوضحت أن "الوكالة" ستعمل على الحفاظ على برامج المساعدات 

الغذائية الحيوية خاصة بالنسبة لقطاع غزة الفقير.
لكن المصدر قال إن هؤالء أيض���ا قد يواجهون تخفيضات في 

األشهر المقبلة إذا لم يتم العثور على تمويل إضافي.
وق���ال رئيس وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)اونروا( "بيار كراهينبويل"  في الرسالة الموجهة إلى الموظفين 
إنه دعا المانحين الذين س���اعدوا بالفعل إلى تقديم تعهدات 
بالمزيد من المس���اعدة حتى تتمكن الوكال���ة من "التغلب على 

ما تبقى من العجز" ال���ذي يبلغ حاليا 217 مليون دوالر. وجاء في 
الرس���الة "قلت لهم وأقول لكم بأمانة كبيرة: إن عجزا قدره 217 
مليون دوالر ال يزال أعلى بكثير من أي وقت واجهته األونروا في 

تاريخها".
وأضاف أيضًا: "بصفتي المفوض العام للوكالة، ال يمكنني إخفاء 
المخاطر الدراماتيكية التي نواجهها لخدماتنا إذا لم نحصل على 

تمويل إضافي بسرعة كبيرة."
وق���ال في الخط���اب إن الوكالة س���تقرر في النص���ف األول من 
أغس���طس ما إذا كانت ستفتح المدارس في الوقت المحدد بعد 

العطلة الصيفية أم ال.
ويذكر أن أكثر من 500000 طفل يدرس���ون في مدارس اونروا، 

حيث أن 54% من ميزانية الوكالة تذهب إلى التعليم.

»أونروا« تثير الشكوك حول موعد بدء العام الدراسي الجديد

وش���ّدد على أن "إنهاء االنقس���ام ُيعد المدخل الوحيد لحل األزمات كاّف���ة التي يعاني منها 
شعبنا الفلسطيني، ويدفعنا للتصدي بشكل موّحد لكل المؤامرات التصفوية التي تحاك ضد 

قضيتنا الفلسطينية".
ووّجهت مصر قبل نحو أسبوع، دعوة لكل من "فتح" و "حماس" لزيارة القاهرة؛ الستئناف جوالت 

المصالحة المتعثرة، منذ )11( عاًما.
وفي 12 أكتوبر 2017، وّقعت الحركتان اتفاقًا بالقاهرة لتطبيق بنود المصالحة برعاية مصرية، 
تم بموجبه تسليم حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كاّفة في قطاع غزة إلى حكومة 
الوف���اق الوطني، وإعادة المئات من موظفي الس���لطة الُقدامى لوزاراته���م هناك، فيما بقيت 
مش���كلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة حماس الس���ابقة، عقبتين كبيرتين أمام إتمام 

المصالحة.
في س���ياق آخر، عّبر عضو اللجنة المركزية للجبهة عن رفضه الس���تمرار السلطة الفلسطينية 

بفرض ما وصفه "اإلجراءات الظالمة واإلجرامية" على شعبنا الفلسطيني".
وقال: "من يّدعي أنه يقف في وجه ما تس���ّمى صفقة القرن إلس���قاطها؛ عليه أن يعّزز صمود 
الش���عب، ويرفع العقوبات الهادفة للتركيع، والتي تصب بشكل مباشر وغير مباشر في إتمام 

صفقة القرن".  
وكان رئيس السلطة الفلس���طينية رئيس حركة "فتح" محمود عباس، وخالل كلمته باجتماع 
اللجنة المركزي���ة للحركة برام الله، أمس األول، قال: "نحن أكدنا إلخواننا المصريين أن خالصة 
القول إنه إذا أرادت حماس المصالحة فإّما أن نس���تلم كل شيء ونتحمله )السلطة( أو إذا أرادوا 

هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء".
وتمّثلت اإلجراءات المفروضة من���ذ أكثر من عام بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب 
االحت���الل، وفرض خصومات على رواتب موظفي الس���لطة تتراوح ما بي���ن 30 - 50 %، وإحالة 

اآلالف منهم إلى التقاعد اإلجباري الُمبكر، إضافة إلى تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

إطالق رحلة بحرية 
ثانية من ميناء غزة
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رام الله/ االستقالل:
نش���رت المديرية العامة للدف���اع المدني امس 
االثني���ن إج���راءات وقائية ونش���رات توعوية 

لكيفية التصرف أثناء وقوع الزلزال.
ودعا الدفاع المدني إلى االحتفاظ بحقيبة طوارئ 
تحتوي "بطاق���ات تعريف"، ومصب���اح، وراديو، 
وبطاريات حقيبة، وإس���عافات أولي���ة، ومفتاح 
انجليزي، وس���كين...، وضرورة تعلم اإلس���عاف 
األول���ي والتدرب عل���ى إخم���اد الحرائق، ووضع 
األشياء الثقيلة في البيت على الرفوف السفلى 
او المناطق المنخفضة بدال من الرفوف واألماكن 

العليا.
وأش���ار إلى أهمية إصالح األسالك الكهربائية، 
وأنابي���ب الغ���از المعطل���ة، لتف���ادي الحرائق، 
وتدريب أفراد األس���رة عل���ى كيفية قطع التيار 
الكهربائي، والغاز، والماء عند شعورهم بالهزات 

األولى.
وطالب الدف���اع المدني المواطنين بتس���جيل 
أرقام الطوارئ: المستشفيات، والدفاع المدني، 
والهالل األحمر، والش���رطة، وش���ركة الكهرباء، 

والماء.... في مكان بارز ومعروف.
وفي حال وقوع الزل���زال والمواطن داخل البيت، 
لفت الدفاع المدني إل���ى ضرورة االحتماء تحت 
طاولة صلبة أو مكتب حتى تنتهي الهزة، والبقاء 
داخل البيت، مشيًرا إلى أن أخطر شيء يمكن أن 
يفعله المواطن هو أن يغادر المكان خالل الهزة 
ويعرض نفس���ه لتس���اقط األغراض عليه في 

المباني متعددة الطوابق.
وأشار الى أنه من المفضل أن يمكث المواطن في 

بيت الدرج، وال يستخدم المصعد أثناء الزلزال.
أما في حال حدوث الهزة والمواطن خارج البيت، 
فإن علي���ه أال يدخل المبان���ي وأن يبقى بعيًدا 
عنها، وعن خطوط الهاتف والكهرباء، واألشجار 

الكبيرة، وال يمر من تحت الشرفات.
وفي حال كان المواطن داخل الس���يارة، فعليه 
تخفي���ف الس���رعة، واالتجاه يمين���ا، واالبتعاد 
عن أس���الك الكهرباء، والمنح���درات، والصخور 
المتس���اقطة، وان ال يخ���رج من س���يارته حتى 

تنتهي الهزة.
ون���ّوه الدفاع المدني إلى أن���ه إذا حدثت الهزة، 

والمواطن على ش���اطئ البحر، فإن عليه االبتعاد 
إلى مكان مرتفع خشية حدوث موجات مد بحري.

وبعد انتهاء الزلزال، وفي حال كان المواطن في 
داخل البيت، عليه بداية التأكد من عدم اإلصابة، 
وأغالق مصادر الطاقة مثل: الكهرباء، والغاز.. من 
المصدر الرئيسي، وفتح األبواب والنوافذ، وتفقد 
الجيران، وعند اقتضاء الحاجة القيام باإلسعاف 
األولي، واس���تخدام الهاتف فق���ط لالتصاالت 

الطارئة.
وإن كان المواطن خ���ارج البيت، فان عليه الحذر 
واالس���تعداد للهزات االرتدادي���ة التي يمكن 
ان تس���بب أضرارا إضافية، وع���دم االقتراب من 
المباني التي أصابها الدمار الن الهزات األرضية 
الالحقة قد تدمرها تماما وتجعلها تنهار، وعدم 
لمس األس���الك الكهربائية، واألشياء المتصلة 
بها عل���ى األرض، وعدم االقت���راب من المناطق 

المنكوبة الن هذا يعرقل عمل المنقذين.
وكان المرص���د الوطن���ي للزالزل ق���ال اليوم إن 
منطقة ش���مال مدينة طبريا تعرضت ل� 25 هزة 

أرضية خالل أقل من 24 ساعة.

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة »حماس« غازي حمد أنه في حال فش���لت جولة الحوار المقبلة في 

القاهرة )ضمن ملف المصالحة( فإن ذلك يعني انهيارًا لها بشكل كامل.
وأكد حمد خالل برنامج »أوراق فلس���طينية« والذي يبث على قناة »الغد« أن الجولة هذه 
المرة يجب أن تكون على أسس صلبة ومتينة، وأنه يجب أن تكون هناك ضمانات لهذه 
األس���س حتى تكلل بالنجاح. وأضاف حمد أن أبرز وأهم أس���باب عدم إكمال المصالحة 
في جوالتها الس���ابقة هو أزمة الثقة بين حركتي »فتح وحماس«. ولفت إلى أن الش���ارع 
الفلس���طيني وعلى رأسه »فتح وحماس« أصيبوا باإلحباط من جوالت المصالحة السابقة 
التي وصفها بالفاشلة. يشار إلى أن القاهرة وجهت دعوة رسمية لقادة »حماس« لزيارة 
القاه���رة لبحث عدة ملفات على رأس���ها المصالحة، في حين أن هن���اك وفدًا من حركة 
»فتح« يتواجد في العاصمة المصرية في الفترة الحالية، فيما تعمل قيادة »المخابرات« 

المصرية الجديدة  على تذليل العقبات في الملف.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قض���ت المحكمة المركزية اإلس���رائيلية في 
مدينة القدس المحتلة، امس االثنين، بسجن 
أس���يرة مقدسية لمدة عشر س���نوات، عقب 

اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية في المدينة.
وأفادت "لجنة أهالي األسرى المقدسيين" بأن 
المحكمة اإلسرائيلية قضت بسجن األسيرة 
المقدسية فدوى نزيه كامل حمادة )31 عاًما( 

لمدة عشر سنوات، وتغريمها 30 ألف شيكل 
)8.2 آالف دوالر(.

واعتقلت ق����وات االحتالل األس����يرة حمادة 
في ال� 12 من شهر آب/ أغسطس من العام 
الماضي، م����ن منطقة “ب����اب العامود” في 
الق����دس، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن 
اس����تهدفت مس����توطنا لم ُيصب، بالقرب 
من محطة الحاف����الت قبالة حي “المصرارة” 

وس����ط القدس. وقامت عناصر من الشرطة 
اإلس����رائيلية بتطويق المنطق����ة من خالل 
نش����ر القوات الخاصة والخيال����ة، واعتقلت 
المقدسية دون إطالق النار عليها، وحّولتها 

للتحقيقات.
كما قامت قوات االحت���الل بدهم منزلها في 
صورباهر، حيث قامت بتفتيشه قبيل اعتقال 
زوجها، ثم أفرجت عنه عقب أيام من التحقيق. 

غزة/ االستقالل:
ناقشت اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن  بوزارة الحكم المحلي بجلستها 
رقم )2018/24( بتاريخ 2018/07/04م، موضوع توسيع نفوذ بلدية بيت الهيا. 

وبعد االس���تماع لش���رح كال من بلدية بيت الهيا وبلدية بيت حانون وبلدية أم 
النصر، قررت اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن تشكيل لجنة فنية لدراسة 
الموضوع بكافة جوانبه.  وأكد م. س���عيد عم���ار رئيس اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن، بأن الهدف من دراسة توسيع النفوذ هو المحافظة على تنظيم 

الوحدة العمرانية السليمة والسيطرة على التوغل العمراني العشوائي.

الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية حال حدوث الزلزال

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة، يوم 
أم���س االثنين، عن إطالق رحلة بحرية ثانية اليوم، من ميناء غزة تحمل 
عددا من الجرحى، داعيًة المواطنين لالحتش���اد في الميناء الساعة 10 

صباحا.
وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي في ميناء غزة،" قررنا تنظيم مس���ير 
بحري لتس���ليط الضوء على معاناة الش���عب الفلسطيني بالتزامن مع 

سفن كسر الحصار التي ستنطلق نحو قطاع غزة الشهر القادم".
وحملت الهيئة، االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية حياة المسافرين اليوم 

على متن الرحلة البحرية الثانية، مطالبًة المجتمع الدولي بحمايتهم.
وطالبت باإلفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار الذي اعتقله االحتالل 
في الرحلة البحرية الس���ابقة، كما وطالبت بالبدء الفوري برفع العقوبات 

المفروضة على قطاع غزة.
يش���ار إلى أن الهيئة أطلقت أول رحلة بحرية فلس���طينية، في وأواخر 
ش���هر مايو الماضي، من ميناء الصيادين ف���ي مدينة غزة باتجاه أحد 
موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" االسرائيلي المحكم المفروض 

على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.

قرار إسرائيلي بسجن مقدسية لعشر سنوات

حمد: فشل جولة الحوار 
المقبلة بالقاهرة سيؤدي 

النهيار المصالحة

الحكم المحلي تشكل 
لجنة فنية لتوسيع نفوذ 

بلدية بيت الهيا

 ونقلت القناة "العاشرة" العبرية عن نتنياهو قوله إنه قرر بعد مشاورات أجراها 
مع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان تش���ديد الحصار المفروض على غزة بش���كل 
آني، من خالل إغالق المعبر. واكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أن 
"مصادقة حكومة االحتالل على إجراءات إضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة 
ومنع دخول المواد والبضائع تعد "بمثابة إعالن حرب، لن تكون المقاومة عاجزة 

أبًدا عن الرد عليه".
الحركة وفي بيان وصل "االس���تقالل"، أمس االثنين نس���خه عنه، شّددت على أنها "لن 
تتخلى عن مس���ؤولياتنا في الدفاع عن حقوق ش���عبنا والتصدي لكل هذه السياسات 

العدوانية والرد عليها".
أما حركة "حماس" فقد وصفت مصادقة حكومة االحتالل على إجراءات إضافية لتشديد 
الحص���ار على قطاع غزة ب�"الجريمة الجديدة ضد اإلنس���انية"، محملًة إّياها "كل النتائج 

المترتبة على هذه السياسات العنصرية المتطرفة".
بدورها، الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، اعتبرت أن قرارات قادة االحتالل بتشديد 
الحصار على القطاع "تأتي في س���ياق الضغط على شعبنا الفلسطيني، بهدف إنهاء 

مسيرات العودة، والقبول لصفقة القرن". 
وأعل���ن المكتب االعالمي لمعبر كرم أبو س���الم التجاري أنه ابتداء من اليوم الثالثاء فان 
االحتالل االس���رائيلي سيقوم بوقف التصدير بجميع أش���كاله والسماح بدخول فقط 
المحروق���ات، المواد الغذائية، المواد الصحية ، المواد الطبية ، االبقار ، االعالف ، القمح، 

القش. 
وكانت صحيفة "معاريف" االس���رائيلية، ذكرت مس���اء أمس االثنين، أن 33 حريقا قد 
اندلع���ت خالل النهار بالمناطق الزراعية والغابات في مس���توطنات "غالف غزة" بفعل 

الطائرات والبالونات الحرارية المشتعلة المرسلة من القطاع.

» اجلهاد » قرار قيادي بـ " ال�شعبية":

االستقالل/وكاالت:
قالت صحيف���ة "الديلي ميل" البريطانية ف���ي تقرير لها أمس 
االثنين إن وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلس���طينيين حذرت 
من التخفيضات على البرامج الرئيس���ية في قطاع غزة والضفة 
الغربي���ة المحتلة، وإذا لم يمكن التغل���ب على تجميد التمويل 

األمريكي.
واوضحت الصحيفة في تقريرها إنه لم تتوافر أرقام بعد بش���أن 
التخفيضات التي يجري التخطيط له���ا إذا لم يتم حل الفجوة 
الرئيسية في التمويل، حيث ارسلت رسالة إلى موظفي الوكالة 
في نهاية األسبوع نشرتها وكالة "فرانس برس" ونقلتها "الديلي 

ميل" أمس االثنين والتي تلقي الضوء على االجراءات القادمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر على دراية بالخطط في المناطق التي 

من المتوقع أن تتأثر بمزيد م���ن التضييق، قائاًل إنها تتضمن 
برامج التوظيف والمس���اعدات واإلسكان ودعم الصحة العقلية، 

ضمن أمور أخرى.
وذك���رت الصحيفة أن الرس���الة التي وجهت لموظف���ي "اونروا" 
أوضحت أن "الوكالة" ستعمل على الحفاظ على برامج المساعدات 

الغذائية الحيوية خاصة بالنسبة لقطاع غزة الفقير.
لكن المصدر قال إن هؤالء أيض���ا قد يواجهون تخفيضات في 

األشهر المقبلة إذا لم يتم العثور على تمويل إضافي.
وق���ال رئيس وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)اونروا( "بيار كراهينبويل"  في الرسالة الموجهة إلى الموظفين 
إنه دعا المانحين الذين س���اعدوا بالفعل إلى تقديم تعهدات 
بالمزيد من المس���اعدة حتى تتمكن الوكال���ة من "التغلب على 

ما تبقى من العجز" ال���ذي يبلغ حاليا 217 مليون دوالر. وجاء في 
الرس���الة "قلت لهم وأقول لكم بأمانة كبيرة: إن عجزا قدره 217 
مليون دوالر ال يزال أعلى بكثير من أي وقت واجهته األونروا في 

تاريخها".
وأضاف أيضًا: "بصفتي المفوض العام للوكالة، ال يمكنني إخفاء 
المخاطر الدراماتيكية التي نواجهها لخدماتنا إذا لم نحصل على 

تمويل إضافي بسرعة كبيرة."
وق���ال في الخط���اب إن الوكالة س���تقرر في النص���ف األول من 
أغس���طس ما إذا كانت ستفتح المدارس في الوقت المحدد بعد 

العطلة الصيفية أم ال.
ويذكر أن أكثر من 500000 طفل يدرس���ون في مدارس اونروا، 

حيث أن 54% من ميزانية الوكالة تذهب إلى التعليم.

»أونروا« تثير الشكوك حول موعد بدء العام الدراسي الجديد

وش���ّدد على أن "إنهاء االنقس���ام ُيعد المدخل الوحيد لحل األزمات كاّف���ة التي يعاني منها 
شعبنا الفلسطيني، ويدفعنا للتصدي بشكل موّحد لكل المؤامرات التصفوية التي تحاك ضد 

قضيتنا الفلسطينية".
ووّجهت مصر قبل نحو أسبوع، دعوة لكل من "فتح" و "حماس" لزيارة القاهرة؛ الستئناف جوالت 

المصالحة المتعثرة، منذ )11( عاًما.
وفي 12 أكتوبر 2017، وّقعت الحركتان اتفاقًا بالقاهرة لتطبيق بنود المصالحة برعاية مصرية، 
تم بموجبه تسليم حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كاّفة في قطاع غزة إلى حكومة 
الوف���اق الوطني، وإعادة المئات من موظفي الس���لطة الُقدامى لوزاراته���م هناك، فيما بقيت 
مش���كلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة حماس الس���ابقة، عقبتين كبيرتين أمام إتمام 

المصالحة.
في س���ياق آخر، عّبر عضو اللجنة المركزية للجبهة عن رفضه الس���تمرار السلطة الفلسطينية 

بفرض ما وصفه "اإلجراءات الظالمة واإلجرامية" على شعبنا الفلسطيني".
وقال: "من يّدعي أنه يقف في وجه ما تس���ّمى صفقة القرن إلس���قاطها؛ عليه أن يعّزز صمود 
الش���عب، ويرفع العقوبات الهادفة للتركيع، والتي تصب بشكل مباشر وغير مباشر في إتمام 

صفقة القرن".  
وكان رئيس السلطة الفلس���طينية رئيس حركة "فتح" محمود عباس، وخالل كلمته باجتماع 
اللجنة المركزي���ة للحركة برام الله، أمس األول، قال: "نحن أكدنا إلخواننا المصريين أن خالصة 
القول إنه إذا أرادت حماس المصالحة فإّما أن نس���تلم كل شيء ونتحمله )السلطة( أو إذا أرادوا 

هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء".
وتمّثلت اإلجراءات المفروضة من���ذ أكثر من عام بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب 
االحت���الل، وفرض خصومات على رواتب موظفي الس���لطة تتراوح ما بي���ن 30 - 50 %، وإحالة 

اآلالف منهم إلى التقاعد اإلجباري الُمبكر، إضافة إلى تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

إطالق رحلة بحرية 
ثانية من ميناء غزة
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رام الله/ االستقالل:
معالج���ة ضغ���ط الدم والس���كري 
وغيرها من األمراض التي يعالجها 
ورق الزيت���ون ليس قصتنا هنا، بل 
تحويل ه���ذه المخلف���ات من ورق 
الزيتون الغير مستخدمة الى حلي 
الفلسطينيات  تستخدمها  جميلة 

في الزينة.
م���ن مدين���ة بي���ت لح���م مدينة 
الس���الم ابتكرت ناديا غطاس التي 
كان���ت تملك ورش���ة ف���ي صناعة 
الحل���ي النس���ائية طريقة لتحويل 
اوراق الزيت���ون ال���ى حل���ي جميلة 
كمبادرة منها في مقاومة االحتالل 

بطريقتها األنثوية الخاصة
وقالت غط���اس ل�"لمة صحافة"  "إن 
المقاومة ال تقف على جنس معين 
او طريقة معين���ة للدفاع عن ارضنا 
فأن���ا انق���ذت الزيتون م���ن الدمار 
والضياع وجس���دته على اش���كال 
حلي تعود ل���أرض لتكون الهوية 
الفلسطينية على كل صدر فتاة او 

امرأة".
واضافت “في ع���ام 2015 تعلمت 
مب���ادئ الصياغة والمعادن الثقيلة 
وبدأت بعدها بالتفكير كيف أتميز 
بالحلي وأخرج ع���ن الطابع المألوف 
لهذا الفن فوجدت من ورق الزيتون 

ملجأ ألفكاري ”

هوية الزيتون
اختارت ناديا اوراق الزيتون لما فيها 
من رسالة حب وسالم واوضحت “ان 
اوراق الزيتون لها هويتها الخاصة 
فكل ورقة تروي قصة وكل منحنى 
له حكاية م����ع المحتل فأتعامل مع 
كل ورقة على حياد من حيث االعتناء 
به����ا وتنظيفها وطالئه����ا بالفضة 
وتش����كيلها بحلي معاصرة تناسب 

جميع اذواق النساء حول العالم ”

موروث ثقايف وديني

في فلس����طين تعتبر أوراق الزيتون 
كنزًا من كنوز الذهب فهي ش����جرة 
الله  بالقران وق����ال  مباركة ذك����رت 
والزيتون  )والتين  وتعالى:  سبحانه 
وطور س����نين وهذا البل����د األمين( و 
ذكرها الرس����ول محم����د ) صلى الله 
عليه وسلم( حيث قال : »اللهم بارك 

في الزيت والزيتون« 
لطالما كانت الحمامة البيضاء واوراق 
الزيتون في فمها هي الرمز العالمي 
على ان هذه الورقة هي رمز المحبة 
والسالم منذ ماليين السنين وعبرت 

ناديا ” انا بنت فلسطين وبيت جاال 
ورس����الة السالم ارس����لها عبر هذه 
االوراق لجميع انحاء العالم ولجميع 
الفلسطينيين الذين يعشقون هذه 
الزيتون وحده  اوراق  االرض فشكل 
كفيل باالحتفاظ بتراثنا وعراقتنا ”

وبالنس����بة لأش����جار التي يدمرها 
االحتالل كل يوم لبناء مستوطناتهم 
وبيوته����م فأكدت نادي���ا "أن إنقاذ 
أش���جار الزيتون من التلف والدمار 
هي االعتناء به وجعله قالدة زمنية 

ألجيالنا بالمستقبل".

االستقالل/ وكاالت:
كشفت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، عن الوظيفة 
األس���هل واألكثر راحة لصاحبها في العالم بأكمله، 

وذلك براتب شهري 5500 دوالر.
وقالت الصحيف���ة البريطانية، إن »ه���ذه الوظيفة ال 
تتميز فقط بأنها األس���هل واألكثر راحة في العالم، 
كما ال تتميز بالراتب المرتفع أيضًا، وإنما هناك ما هو 
أهم من هذين األمرين، وهو أن الوظيفة موجودة في 
جزيرة بجنوب المحيط األطلسي، وهي جزيرة تصفها 

الصحيفة بأنها أشبه ب�«الجنة«.
وذكرت، أن »الوظيف���ة المطلوبة هي موظف جوازات 
ف���ي مطار جزيرة »س���انت هيلين���ا« جنوبي المحيط 
األطلس���ي، حيث المثير في األمر ه���و أن مطار تلك 
الجزيرة يس���تقبل طائرة واحدة فقط في األس���بوع، 
م���ا يعن���ي أن الموظف المطلوب الذي س���يتقاضى 
خمسين ألف جنيه أسترليني سنويًا سيعمل بواقع 
ساعة واحدة فقط في األسبوع، أي عند وصول الطائرة 
الوحيدة المش���ار إليه���ا، بينما يقض���ي باقي أيامه 
وهو في حالة اس���تجمام في الجزيرة التي تشبه في 

طبيعتها أفالم الخيال«.
والجزيرة المش���ار إليها هي واحدة من المستعمرات 
البريطانية في المحيط األطلنطي، أي أنها بعيدة جدًا 
عن بريطانيا، أما عدد س���كانها فيبلغ 4500 شخص 
فقط، وه���ي جزيرة صغيرة جدا وغي���ر معروفة، وقد 
أعلنت الس���لطات فيها مؤخرًا أنه���ا بحاجة لموظف 
ج���وازات للعمل في مطاره���ا الوحي���د البعيد، على 
أن المرشح الناجح س���وف يحصل على راتب سنوي 

مقداره خمسون ألف جنيه أسترليني.
وصنفت »ديل���ي ميل«، مطار تل���ك 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 أفريقيا.

أسهل وأغرب 
وظيفة في العالم 

براتب شهري 
5500 دوالر!

اسطنبول/ االستقالل:
أقنع رئي���س الوزراء التركي بن علي يلدرم 
شخصًا بالعدول عن االنتحار من أعلى جسر 
"ش���هداء 15 تموز" على مضيق البوسفور 

الفاصل بين شطري إسطنبول.
وبحسب مراسل األناضول، فإّن موكب يلدرم 
كان يعبر الجسر أثناء محاولة الشخص رمي 

نفسه من الجسر إلى البحر أمس السبت.
وأوق���ف يل���درم الموك���ب واقت���رب من 
الشخص الذي كان يهم باالنتحار، وأقنعه 

بالعدول عن محاولته بمساعدة مرافقيه.

وبحس���ب الوكالة، عانق يلدرم الش���خص 
بعد إنقاذه من حافة الجسر، وقّدم له الماء، 
ونقله بسيارته إلى مركز خليج للمؤتمرات، 
حيث ُيقام حفل زف���اف ابنة وزير الثقافة 

والسياحة التركي نعمان قورتولموش.
وطلب يلدرم من الش���خص ع���دم اإلقدام 
مجددا على مثل هذه الخط���وة، مبينًا أنه 
م���ا من أزمة يمكن أن تدفع بالمس���لم إلى 

االنتحار، حسبما ذكرت "األناضول".
وأجرى أطباء يلدرم فحصًا أوليًا للش���خص، 
قبل نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

االستقالل/ وكاالت:
كتب لص رسالة اعتذار على باب ثالجة أحد المنازل 
في مدينة وس����ط اليمن بعد أن س����رق منه أجهزة 
كهربائية وإلكترونية وقطع أثاث منزلي، بما قيمته 
نحو 250 ألف ريال يمني )قرابة 500 دوالر أمريكي(.

وقال اليمني مشتاق الفقيه، لمراسل األناضول، إن 
:"لصا قام  السبت، بسرقة منزل شقيقة زوجتي في 
حي الزهراء بمدينة تعز )وسط(، وترك خلفه رسالة 

اعتذار ألصحاب المنزل المسروق".
وأشار أن أصحاب المنزل غادروه قبل أيام، وانتقلوا 
للعيش بمنطق����ة ريفية في تعز، بش����كل مؤقت، 

بسبب تصاعد  االحداث  في تلك المنطقة.
وأض����اف الفقيه أن زوجته ذهبت اليوم إلى المنزل 
لتفقده بطلب من اختها وتفاجأت برس����الة كتبها 
اللص وتركها على باب الثالج����ة، جاء فيها: "أنا ما 
س����رقت والله إال من جوع، المع����ذرة منكم، أخوكم 

عبده أحمد".
وقام الفقيه بنش����ر ص����ورة الرس����الة التي تركها 
اللص عبر حس����ابه في موقع التواصل االجتماعي 

)فيسبوك(.
وأش����ار أن "اللص لم يس����رق كل ما في المنزل من 

أثاث وأجهزة".
ولف����ت أن مجموع قيمة المس����روقات بلغ نحو 250 

ألف ريال يمني )قرابة 500 دوالر(.
وتش����هد بعض أحياء مدينة تعز اليمنية انفالتًا 

أمنيًا بسبب الحرب التي تشهدها المدينة.

رئيس الوزراء التركي يقنع 
شخصًا بالعدول عن االنتحار

لص يسرق
 منزال ويترك
 رسالة اعتذار

 أوراق الزيتون في فلسطين..
 شكــل آخــر للمقاومــة

أوتاوا/ االستقالل:
قام مزارع كن���دي حديثًا، بعرض 
وجبة س���ريعة م���ن ماكدونالدز، 
للبيع على موقع الكتروني بعدما 
مض���ى س���تة أع���وام كاملة على 

شرائها.
ووفقًا لما نقل موقع مجلة "تايم"، 
فإن ديف أليكس���اندر اش���ترى 
البرغر مع البطاطا المقلية س���نة 
2012 حت���ى يتأكد م���ن نظرية 
تق���ول إن الوجبات الس���ريعة ال 
تفسد مثل باقي األغذية األخرى.

وفقدت الوجبة طراوتها بش���كل 
كام���ل حتى أن البطاط���ا المقلية 
أصبح���ت صلب���ة كالحج���ر لكن 
ش���ريحة الخبز ما زالت في هيئة 
ش���به عادية من حي���ث المظهر، 
والمده���ش أيض���ا أن الجبن لم 

يتحلل وأصبح فقط "بني اللون".
وق���ال صاحب "البرغر القديم" إنه 
لم يلمس الوجبة منذ شرائها قبل 
أعوام كما ل���م يقم بتجميدها إذ 
اكتفى بوضعها على الرف، لكنه 
أزاح عنها ما تراك���م من غبار في 
اآلونة األخي���رة حتى يتمكن من 

عرضها للبيع على اإلنترنت.
الراغبين في ش���راء  ويس���تطيع 
البرغ���ر أن يتقدموا للمزايدة على 
س���تين  تجاوزت  التي  اإلنترنت، 
للوجب���ة، ويق���ول العرض  دوالرا 
إن "الش���طيرة" ق���د تكون مفيدة 

ألبحاث علمية.

وجبة »ماكدونالدز« 
للبيع بعد 6 أعوام 

من شرائها


