
القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت فرق اإلطفاء اإلس���رائيلية مساء  
أم���س األربعاء عن إخماده���ا 27 حريقًا 
اندلع منذ س���اعات الصباح بمناطق في 
»غ���الف غزة«، نتيجة س���قوط وس���ائل 
حارقة أطلقت من قطاع غزة. وذكر موقع 
»واال« العب���ري أن 12 فرق���ة إطفاء وأربع 

طائرات شاركت في إطفاء الحرائق.
وأش���ار إلى أن الحرائق أتت على عشرات 
الدونمات من األحراش والحقول الزراعية.

ويذكر أن طائرة اس���تطالع إس���رائيلية 
اس���تهدافت عصر ام���س  مجموعة من 

مدينة  ش���رق  المتظاهرين 
رف���ح دون وق���وع إصاب���ات. 

 »أونروا« تنفي وقف رواتب 
22 ألف موظف بقطاع غزة

غزة / سماح المبحوح:
أكد المستش���ار اإلعالم���ي لرئيس هيئة 
شؤون األس���رى والمحررين حسن عبد ربه  
أن السجون اإلس���رائيلية ستشهد خالل 
األيام القادمة حالة تصعيد  كبيرة من قبل 

األس���رى اإلداريين ، تتمثل في اعالنهم 
إضراب���ًا مفتوح���ًا عن الطعام يش���ملهم 
جميع���ا، بع���د تهرب س���لطات االحتالل 

اإلس���رائيلي و إدارة مصلح���ة 
واالس���تخبارات  الس���جون 

غزة / محمد مهدي: 
اعتب���ر محلل���ون ومختص���ون في الش���أن 
السياسي أن قرار حكومة االحتالل بتشديد 
الحصار على قطاع غ���زة وتحديد أنواع من 

الس���لع يسمح لها بالمرور عبر معبر كرم أبو 
سالم التجاري ، يهدف إلى تشديد حلقات 
الحصار االقتصادي على قطاع غزة لوضعه 
أم���ام أحد الخيارين وهما أما القبول بعرض 

سياسي أو الذهاب لجولة تصعيد طاحنة.
وأوض���ح المحللون في أحادي���ث منفصلة 

ل�«االستقالل« أن حكومة االحتالل 
وضعت نصب عينيها تجنب أي 

االستقالل/ وكاالت:
ص���ادق مجل���س الش���يوخ االيرلندي 
مساء أمس االربعاء على قانون يحظر 
اس���تيراد أو بي���ع الس���لع أو الخدمات 
المنتجة ف���ي األراض���ي المحتلة في 
أنحاء العالم، بما فيها المس���توطنات 
االسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية 

بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس على القانون المقترح 
بأغلبية 25 مقاب���ل 20 وبات باإلمكان 
مالحقة أي استيراد بضائع من مناطق 

محتلة أو مستوطنات.
وسارعت »إس���رائيل« في بيان صادر 
ع���ن وزارة الخارجي���ة إل���ى إدانة هذا 
النص، واعتبرت أنه يدعم »المبادرات 
الش���عبوية الخطيرة والمتطرفة التي 
تدعو الى مقاطعة »إسرائيل«. على حد 

تعبيرها.
م���ن جهته اعتب���ر أمين س���ر اللجنة 
التحري���ر  لمنظم���ة  التنفيذي���ة 
الفلس���طينية صائب عريق���ات هذا 
ش���جاعة  ومبادرة  »تاريخيا  االقت���راع 
توجه رس���الة واضحة ال���ى المجتمع 
الدول���ي وخاصة إلى الدول األخرى في 
االتحاد االوروبي ومفادها أن الكالم عن 
حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع 
اجراءات ملموسة«. وقدمت السناتورة 

فرانس���يس  المس���تقلة 
باليك مشروع القانون الذي 

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د القيادي بحرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين خالد البطش، أن تشديد االحتالل من 
حصاره الظالم على قطاع غزة، هو محاولة لفرض 

وصاية دولية على شعبنا الفلسطيني؛ لتمرير 
ما تسمى ب� »صفقة القرن«. جاء ذلك خالل كلمة 

له بمهرجان التفّوق لطلبة الثانوية 
العام����ة )فوج الق�����دس والع�ودة( 
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 االقتصاد بغزة تحذر التجار 
من االحتكار ورفع األسعار

غزة/ االستقالل:
دع����ت وزارة االقتصاد الوطني في محافظات 
قطاع غزة  المواطنين للمحافظة على حقوقكم 

وعدم السماح ألي تاجر باستغاللكم.
وأك����دت ال����وزارة أنها لن تتوان����ى في تقبل 
ش����كاوي المواطنين ومعالجتها ومحاس����بة 
تجار الدم الذين يستغلون االوضاع الصعبة 
التي نعيش����ها في القطاع. وشددت الوزارة 

عل����ى أنها س����تحارب بقوة كل من تس����ول 
له نفس����ه برفع األس����عار أو احتكار البضائع 
ألنها تعتبر أن هذا األمر سيمثل تساوقا مع 
االحتالل في فرض المزي����د من الضغوطات 

على أبناء قطاع غزة.
واهاب����ت الوزارة بجمي����ع المواطنين بضرورة 
التق����دم بش����كاوي ضد كل من يس����تغل أو 

يحتكر وذلك كل حسب مكان إقامته.

البطش: االحتالل يحاول فرض وصاية 
دولية على غزة  لتمرير »صفقة القرن« 

عشــرات المستوطنيــن يقتحمــون 
األقصــى ويــؤدون طقوســًا تلموديــة

»االستقالل« : اإلداريون  هيئة األسرى لـ
أمام تصعيد كبير واأليام القادمة حاسمة   

27 حريقًا في 
»غالف غزة« 

بفعل الطائرات 
والبالونات الحارقة

االحتالل يفكك 
مدرسة جنوب 

الخليل ويحّول منزال 
لثكنة ببيت لحــم

االحتالل يغلـق 
»الخـان األحمـر«

 ويمنع دخول قناصل 
دول أوروبيــة

 ما سيناريوهات تشديد االحتالل الحصار على غزة؟! 

القدس المحتلة/ االستقالل:
المتطرفين  المس���توطنين  عشرات  اقتحم، 
وطالب يهود، يوم أمس، المس���جد األقصى 
المب���ارك من جهة المغارب���ة  ونفذوا جوالت 

اس���تفزازية بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة 
االحتالل الخاصة.

ووفرت ش���رطة االحتالل، الحماية 
بدءًا  المتطرفين،  له���ؤالء  الكاملة 

كرواتيا تروض »أسود إنجلترا«  
وتدخـل التاريـخ 

»الشيوخ اإليرلندي« يصادق على حظر استيراد بضائع المستوطنات

تظاهرة م�ؤيدة لل�شعب �لفل�شطيني �أمام �لربملان �لإيرلندي   )�أر�شيف(

»حكومة جديدة«.. 
طعم للمصالحة!

ناجحو التوجيهي.. 
 حقائق ال بد 

من معرفتها قبل 
الجامعــة! 

االستقالل/وكاالت:
تأهل منتخب كرواتيا  للمرة األولى فى تاريخه 
للمب���اراة النهائية بكأس العال���م، وذلك بعد 
تغلبه مساء أمس األربعاء على منتخب إنجلترا 

2 – 1 بع���د اللجوء لألش���واط اإلضافية، التى 
اس���تضافها ملعب »لوجنيك���ى«، فى نصف 

نهائي مونديال روسيا 2018.
وافتتح كيران تريبير التهديف 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
المستوطنين  اقتحم، عش���رات 
المتطرفين وط���الب يهود، يوم 
أمس، المسجد األقصى المبارك 
من جهة المغاربة  ونفذوا جوالت 
من  بحراسة مشددة  استفزازية 

شرطة االحتالل الخاصة.
ووفرت شرطة االحتالل، الحماية 
ا  الكاملة لهؤالء المتطرفين، بدًء
من دخولهم عب���ر باب المغاربة 
وتجولهم في ساحات األقصى، 
وانته���اًء بخروجه���م م���ن باب 

السلسلة.
وذكر مس���ؤول العالقات العامة 
اإلس���المية  باألوقاف  واإلع���الم 
بالقدس المحتلة فراس الدبس، 
ف���ي تصري���ح ل���ه، أن ش���رطة 
المغاربة  ب���اب  أغلقت  االحتالل 
الس���اعة الحادية عش���ر صباًحا 
عق���ب اقتح���ام 63 مس���توطًنا 
و59 طالًب���ا من ط���الب المعاهد 
والجامعات اليهودية للمس���جد 
األقص���ى، حيث نظم���وا جوالت 
اس���تفزازية في باحاته، وس���ط 
تلقيهم شروحات عن "الهيكل" 

المزعوم ومعالمه.
وأوضح أن 20 شرطًيا إسرائيلًيا 
برفق���ة الضابط "عامي" اقتحموا 
أيًض���ا األقص���ى، وتجول���وا في 

باحاته.
وخالل االقتحام، أدى مستوطنون 
طقوًس����ا وش����عائر تلمودية في 
باحات األقصى، وتحديًدا بالقرب 
من باب الرحمة، األمر الذي يواجه 
المصلين  قب����ل  بالتص����دي من 

وحراس األقصى.
االحت����الل  ش����رطة  وواصل����ت 
المتمرك����زة على األب����واب فرض 

قيوده����ا على دخ����ول المصلين 
بع����ض  واحتج����زت  لألقص����ى، 
وس����ط  الش����خصية،  هوياتهم 

تضييق على عمل الحراس.
ورغم قيود االحتالل، إال أن عشرات 
القدس  أه����ل  م����ن  المصلي����ن 
واألراض����ي المحتلة ع����ام 1948 
توافدوا منذ الصباح إلى األقصى، 
وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة 

القرآن الكريم، وتصدوا بهتافات 
التكبير القتحامات المستوطنين 

واستفزازاتهم المتواصلة.
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا 
واقتحامات  انتهاكات  لسلسلة 
من قبل المستوطنين والجماعات 
وعل����ى  المتطرف����ة  اليهودي����ة 

فترتين صباحية ومسائية

رام الله/ االستقالل:
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن االدلة واالحداث يوما بعد يوم تثبت أن 
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هي حكومة المستوطنين 
والتوسع االستيطاني االستعماري، فهي ُتجند جميع إمكانياتها وأذرعها 
المختلفة وميزانياتها لخدمة وتوسيع دائرة جمهورها من المستوطنين 

وتعميق االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة. 
وبين���ت أن هذا ما كش���ف عنه مؤخ���رًا تقرير ما يس���مى بمراقب دولة 
االحتالل ال���ذي ورد في اإلعالم العبري، والذي كش���ف عن تورط عديد 
ال���وزارات والهيئات الحكومية في ضخ االم���وال من ميزانياتها لصالح 
المستوطنين، خاصة في البؤر االستيطانية )العشوائية( التي تحظى 
برعاية رس���مية منذ اللحظة االولى إلقامتها فوق األرض الفلسطينية، 
ما يؤكد حجم التورط الحكومي االس���رائيلي في عمليات سرقة األرض 
الفلس���طينية وتغول المس���توطنين وميليش���ياتهم المس���لحة في 
استهدافهم للفلس���طينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي 

وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وأدانت الوزارة في بيان وصل االستقالل نسخة منه، التغول االستيطاني 
االستعماري التوسعي، محذرة مجددًا من مخاطر هذه الوتيرة االستيطانية 

المتصاعدة على فرص تحقيق السالم على أساس حل الدولتين.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة وفي مقدمتها 
مجلس األمن بالخروج عن صمتها، واتخ���اذ اإلجراءات القانونية الدولية 
الالزمة لتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات االممية الخاصة باالستيطان وفي 

مقدمتها القرار2334. 
وأك���دت الوزارة أن عدم محاس���بة ومعاقبة اس���رائيل كقوة احتالل على 
خروقاتها الجس���يمة للقانون الدولي، وعلى جرائمه���ا المتواصلة بحق 
شعبنا األعزل وأرض وطنه، ُيشجعها على التمادي في تكريس االحتالل 

واالستيطان واالستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.

لليوم الخامس على التوالي

عشــرات المستوطنيــن يقتحمــون
 األقصــى ويــؤدون طقوســًا تلموديــة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلق���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي يوم أمس 
األربعاء، مداخل تجمع الخان األحمر شرق القدس 
المحتلة بالمكعبات اإلس���منتية، ومنعت وصول 

القناصل وممثلي الدول األوروبية إليه.
وقال الناطق باسم التجمع محمود أبو داهوك في 
تصريح له، إن قوات االحتالل أغلقت كافة مداخل 
التجم���ع بالمكعبات اإلس���منتية، ومنعت دخول 
المواطنين والمركبات إليه، وس���ط تضييق على 

السكان ومحاولة الحد من الحركة بداخله.
وأوض���ح أن جراف���ات االحت���الل تواص���ل أعمال 
التجريف بالتجمع وش���ق طرق جديدة، تمهيًدا 
لتنفيذ عملية اله���دم، مضيًفا أن���ه "بالرغم من 
وجود ق���رارات بتجميد عملية الهدم مؤقًتا، إال أن 
أعمال التجريف لم تتوقف منذ األسبوع الماضي 

ولو للحظة واحدة".
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل تف���رض يومًيا 
منعًا للتجوال في التجمع ما بين الساعة السابعة 
والنص���ف صباًحا حتى الرابعة عص���ًرا، وذلك من 

أجل استكمال أعمال شق الطرق.
وأض���اف أب���و داه���وك أن عملية ه���دم التجمع 
متوقعة بأي لحظة، خاصة أن مخططات االحتالل 
لتنفيذ المش���اريع االس���تيطانية ف���ي المنطقة 
جاه���زة، والهدم وارد، مؤكدًا  أن س���كان التجمع 
صام���دون وثابتون في أرضهم، ولن يتخلوا عنها 
ويتركوها مهما كان الثمن، وحتى لو اس���تخدم 

االحتالل القوة إلخالئهم من منازلهم".
بدورها، ذكرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
أن ق���وات االحت���الل منعت عددًا م���ن القناصل 
الدوليين م���ن الوصول إلى التجم���ع، واحتجزت 

عشرات األطباء ومنعتهم من الوصول.
وقال رئيس الهيئة الوزير وليد عساف، إن بعض 
القناصل تمكنوا من الوصول إلى خيمة االعتصام 
في الخان األحمر، فيما ُمنع آخرون من بلوغ القرية، 
اضافة لمنع المعتصمين والمواطنين من الوصول 

لخيمة االعتصام المركزية في التجمع.
وفي سياق متصل، منعت قوات االحتالل طاقم 
العيادة المتنقلة التابع لجمعية االغاثة الطبية 
الفلس���طينية من الدخول إل���ى "الخان األحمر" 
ألداء واجبه في رعاية المرضى وخاصة النس���اء 

واألطفال.
وكش���فت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات 
االحتالل تنوي خالل األيام القليلة المقبلة العودة 
له���دم تجمع "الخان األحمر"؛ على الرغم من وجود 

أمر مؤقت من المحكمة العليا لمنع الهدم.

غزة/ االستقالل:
استغربت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خلو بيان الحكومة من أي قرارات 

إلنهاء اإلجراءات التي تنفذها ضد قطاع غزة.
وأك���دت الحرك���ة ف���ي تصري���ح للمتحدث باس���مها ف���وزي بره���وم وصل " 
االستقالل" نسخة عنه  أمس األربعاء، أن استمرار الحكومة بتحريض المجتمع 
الدول���ي واالحت���الل بعدم تخفيف الحص���ار يؤكد تواطؤها والس���لطة مع كل 
الخطوات األمريكية واإلسرائيلية لتنفيذ صفقة القرن. وحّمل برهوم االحتالل 
اإلسرائيلي والس���لطة الفلس���طينية وحكومتها كل التداعيات المترتبة على 

الحصار المزدوج المفروض على غزة واإلجراءات االنتقامية بحقها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت فرق اإلطفاء اإلس���رائيلية مس���اء  أمس األربعاء عن إخمادها 27 حريقًا اندلع منذ 
س���اعات الصباح بمناطق في »غالف غزة«، نتيجة سقوط وسائل حارقة أطلقت من قطاع 
غزة. وذكر موقع »واال« العبري أن 12 فرقة إطفاء وأربع طائرات شاركت في إطفاء الحرائق.

وأشار إلى أن الحرائق أتت على عشرات الدونمات من األحراش والحقول الزراعية.
ويذكر أن طائرة استطالع إسرائيلية استهدافت عصر امس  مجموعة من المتظاهرين 
شرق مدينة رفح دون وقوع إصابات. وتثير الطائرات الورقية الحارقة حالة من القلق لدى 

أجهزة األمن اإلسرائيلية جراء استمرارها، وسط مطالبات بتصفية مطلقيها.
كما تس���ببت الحرائق الناتجة عن الطائرات الورقية الحارقة والباللين بخسائر بماليين 
الشواكل، فيما يسعى أعضاء في حكومة االحتالل لسن قانون القتطاع تلك الخسائر من 

مخصصات السلطة الشهرية.
وكانت »وحدة البالونات والطائرات الورقية الحارقة« هددت بتصعيد نش���اطها ردا على 
قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات جديدة لتشديد الحصار 

على غزة.

حماس: الحكومة والسلطة 
متواطئتان مع صفقة القرن

27  حريقًا في »غالف 
غزة« بفعل الطائرات 

والبالونات الحارقة

الخارجية: اعتراف مراقب 
دولة االحتالل بتمويل 

االستيطان يستدعي التحرك

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �الق�شى     ) �أر�شيف (

االحتــالل يغلــق »الخــان األحمــر«
 ويمنــع دخــول قناصــل دول أوروبيــة

غزة/ االستقالل:
أصيب ش���اب برصاص االحتالل مساء 
امس األربعاء، قرب الشريط الحدودي 

شرق مدينة رفح في قطاع غزة .
وأف���ادت مص���اد محلي���ة ب���أن جنود 
االحتالل أطلق���وا النار صوب مجموعة 

كان���وا ينوون التس���لل عبر الس���ياج 
الفاص���ل فأصيب أحدهم وانس���حب 

البقية بسالم.
وأشارت إلى أن عددًا من الجنود تسللوا 
إلى داخ���ل القطاع واعتقلوا الش���اب 

المصاب واقتادوه إلى داخل الحدود.

وقال���ت القن���اة العبرية الس���ابعة إن 
جنودًا من الجيش قبضوا على ش���اب 
فلس���طيني بعد إصابته وتم اعتقاله 
ونقله لالستجواب بينما كان يحاول مع 
مجموعة شبان اإلضرار بالسياج األمني 

الفاصل عند الحدود شرق رفح.

االحتالل يصيب شابًا ويعتقله شرق رفح
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وكان����ت حكوم����ة االحتالل قد باش����رت بتطبي����ق قرارها 
المتعلق بتش����ديد الحصار على قطاع غزة من خالل إغالق 
معبر كرم أبو س����الم منذ يوم الثالثاء الماضي ، فيما صرح 
رئيس وزراء االحتالل أن اغالق المعبر ال يعدو كونه خطوة 
س����يكون لها ما بعدها ؛ بذريعة استمرار اطالق البالونات 

والطائرات الحارقة .

دالالت التوقيت 
وأكد المحلل السياسي حسن عبدو أن قرار تشديد الحصار 
الذي اتخذته الحكومة "االسرائيلية" ينم عن عقلية العربدة 
والتعالي على القوانين الدولية ، مضيفا :" اس���رائيل تجد 
نفسها في مربع العنف والعدوان ودوما تسعى للتضييق 
على الفلس���طينيين بكافة الوس���ائل التي تملكها سواء 

القتل أو التهجير واالستيطان وليس انتهاء بالحصار ".
وبين عبدو أن حكومة االحتالل تسعى _ حسب ظنها_  من 
خالل تش���ديد حلقات الحصار المف���روض على القطاع إلى 
خلق حالة من التصادم بين المقاومة والشعب الفلسطيني 
النتزاع الحاضنة الجماهيرية للمقاومة وتحميلها المسؤولية 

عن الخطوات العقابية التي تفرضها حكومة االحتالل.
وقال عبدو:" يمك���ن  اعتبار اجراءات االحتالل كورقة ضغط 

على حماس من أجل انتزاع قبولها ببعض العروض المقدمة 
من قبل بعض االطراف العربية الدولية ".

وتابع :" المتابع لرد فعل الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت 
تش���ديد الحصار بمثابة إعالن للحرب وتصريح رئيس وزراء 
االحت���الل نتنياهو بأن اغالق المعب���ر بداية لخطوات اخرى 
، وبالقي���اس لتوقي���ت بدء تنفيذ خطوة تش���ديد الحصار 
بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي لدى االحتالل يستشعر 
أن االحتالل يخطط لجول���ة تصعيد مفتوحة في حال عدم 
قب���ول حماس بعرض سياس���ي ينهي حال���ة التوتر على 

الحدود ".
وأش���ار عبدو إلى تعمد حكومة االحت���الل تضخيم قضية 
البالون���ات والطائرات الورقي���ة الحارق���ة وتصوريها أمام 
المجتمع الدولي كأنها س���الح خطير يهدد دولة االحتالل 
، وعقد عدة مؤتم���رات في أوروبا لهذا الغرض ومن ضمنها 
مؤتمر في البرلمان الفرنس���ي ينم ع���ن تحضير الماكينة 
االعالمية الصهيونية نفسها لتبرير أي خطوة قد تنتهجها 

الحكومة اإلسرائيلية في وقت الحق ".
وكان���ت األمم المتح���دة قد ح���ذرت من خط���ورة النتائج 
واالنعكاس���ات الس���لبية المترتب���ة على ق���رار " الحكومة 

اإلسرائيلية" إغالق معبر كرم أبو سالم .

وقال منس���ق األم���م المتحدة الخاص لعملية الس���الم في 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف في بيان صحفي صدر 
عنه :" أشعر بالقلق إزاء النتائج المترتبة على قرار إسرائيل 
بالتعليق المؤقت للواردات والصادرات باستثناء اإلمدادات 
اإلنسانية األساسية عبر معبر كرم أبو سالم ، فالمساعدات 

اإلنسانية ليست بديال عن التجارة والتبادل التجاري ".

اأهداف �سيا�سية
واعتبر الخبير في الش���أن االسرائيلي محمد مصلح أن قرار 
تش���ديد الحصار بحق قطاع غزة جاء لتحقيق عدة أهداف 
سياس���ية تتعلق بمس���تقبل المنطقة السياسي ، خاصة 
م���ع تعاظم الحديث عن صفقة القرن وما واجهته من قبول 
بعض األطراف ورف���ض البعض اآلخر وكذل���ك المبادرات 

اإلنسانية التي قدمت لغزة .
وقال مصلح :" معضلة االحت���الل الحقيقية تتمثل بوجود 
ملف أمني معلق يتمثل بمسيرة العودة واستنفار الجيش 
االس���رائيلي والبالونات والطائرات الورقية الحارقة التي لم 
تنجح حكومة االحتالل في معالجتها ، فيما أن السياس���ة 
االس���رائيلية والعقلية األمنية ترفض وجود قضايا أمنية 

عالقة بدون حل ". 

وأوضح أن تش���ديد االحت���الل االس���رائيلي الحصار 
على قط���اع غزة بذريع���ة اس���تمرار المظاهرات على 
الحدود الش���رقية والشمالية للقطاع واطالق البالونات 
والطائرات الورقية الحارقة ، يوجه من خالله رس���ائل 
لمنظمي حراك العودة بأنهم لم ينجحوا في تحقيق 
أهدافهم التي كان من ضمنها رفع الحصار الفروض 

على القطاع .
وأك���د أن حكومة االحتالل وجدت ف���ي الحصار االقتصادي 
ضالته���ا لتحقيق هدفه���ا بمحاولة تركيع غ���زة ودفعها 
للقبول بأي عروض متاحة من ناحية وتقليص الفاتورة التي 

ستتكبدها حكومة االحتالل في حال خوض حرب جديدة.
وتابع :" سعت حكومة االحتالل لكسب الهدوء في الجبهة 
الداخلية التي بدأت تظهر بفعل حراك س���كان غالف غزة 
وشكواهم المستمرة من اس���تمرار الحرائق بخالف قضية 
الجنود المفقودين بغزة ، وفي ظل عدم رغبة نتنياهو بعدم 
دفع الثمن خالل الجولة االنتخابية القادمة لذلك قرر التوجه 
للعقوبات االقتصادي���ة للمحافظة على الحاضنة اليمينية 
المتطرفة واش���عار الجبهة الداخلية ب���أن الحكومة تبذل 
جهودها لعالج قضية الطائرات الورقية الحارقة والملفات 

العالقة ".

غزة / سماح المبحوح:
أكد المستشار اإلعالمي لرئيس هيئة شؤون 
األسرى والمحررين حسن عبد ربه  أن السجون 
اإلس����رائيلية ستش����هد خالل األيام القادمة 
حالة تصعيد  كبيرة من قبل األسرى اإلداريين 
، تتمث����ل ف����ي اعالنهم إضراب����ًا مفتوحًا عن 
الطعام يشملهم جميعا، بعد تهرب سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي و إدارة مصلحة السجون 
واالستخبارات العسكرية من إجراء حوار جدي 

مع قادة األسرى . 
وش����دد عبد ربه ل�" االستقالل " على أن خمسة 
أس����رى إداريين من بيت لح����م والخليل عملوا 
على اع����الن اضرابهم المفتوح ع����ن الطعام 
يوم الخميس الماضي ، وس����يعلن المزيد من 
االسرى عن ذات األمر خالل الساعات القادمة 
، في خطوة جماعي����ة إلى حين اعالن  الحركة 
االسيرة االضراب ش����امل ، منوها إلى األسرى 

المضربين تم عزلهم في سجن عوفر، كما تم 
عزل األسير حسن ش����وكة المضرب قبل نحو 

40 يوما لعزل الرملة، لذات األسباب . 
وأشار إلى احتمالية أن يتخذ األسرى اإلداريون 
البال����غ عدده����م نح����و 500 أس����ير مزيد من 
كاالمتناع  التصعيدية،  واإلجراءات  الخطوات 
عن الذه����اب للعيادات وتن����اول األدوية، إلى 
جانب مواصل����ة مقاطعتهم محاكم االحتالل 
اإلسرائيلي العسكرية المستمرة منذ خمسة 
أشهر ؛ تعبيرا عن رفضهم لسياسة االعتقال 
الت����ي تمارس����ها إدارة  التعس����فية  اإلداري 

السجون.
ولفت إلى أن األسرى اإلداريين أقدموا قبل نحو 
شهر على تعليق كافة خطواتهم التصعيدية 
، بعد االتفاق خالل جلسة حوار مع االستخبارات 
اإلسرائيلية في السجون على مساحة جديدة 
من الحوار الجاد والشامل خالل األيام القادمة 

، إال أنهم عادوا لتنفيذ خطواتهم بعد تنصل 
االستخبارات اإلسرائيلية من تنفيذ وعدها .

وتوق����ع أن تعج����ل إدارة مصلحة الس����جون 
اإلسرائيلية في عقد جلسات حوارية مع قيادة 
االسرى اإلداريين ، في محاولة منها للتوصل 
إلى حل����ول وتفاهمات ، قبل إقدامهم اإلعالن 
على خوض االض����راب المفتوح ع����ن الطعام 

يشملهم جميعا. 
يذك����ر أن االعتق����ال اإلداري عبارة ع����ن قرار 
اعتقال دون محاكمة ، تقره مخابرات االحتالل 
اإلس����رائيلي ، بالتنس����يق مع قائد "المنطقة 
الوسطى" )الضفة الغربية( في جيش االحتالل 
، لمدة تتراوح بين ش����هر إلى 6 أشهر ، ويتم 
إقراره بناء على "معلومات س����رية أمنية " بحق 
األس����ير ، في حين احتمالي����ة تمديده مرات 
عدي����دة بذريعة أن األس����ير يعرض أمن دولة 

االحتالل للخطر أو ألسباب أخرى واهية .

 الحرب أو قبول صفقة سياسية

 ما سيناريوهات تشديد االحتالل الحصار على غزة؟! 
غزة / حممد مهدي: 

اعترب حمللون وخمت�سون يف ال�ساأن 
ال�سيا�سي اأن قرار حكومة االحتالل 

بت�سديد احل�سار على قطاع غزة وحتديد 
اأنواع من ال�سلع ي�سمح لها باملرور عرب معرب 

كرم اأبو �سامل التجاري ، يهدف اإىل ت�سديد 
حلقات احل�سار االقت�سادي على قطاع 

غزة لو�سعه اأمام اأحد اخليارين وهما اأما 
القبول بعر�ض �سيا�سي اأو الذهاب جلولة 

ت�سعيد طاحنة.
واأو�سح املحللون يف اأحاديث منف�سلة 
لـ"اال�ستقالل" اأن حكومة االحتالل 

و�سعت ن�سب عينيها جتنب اأي �سغط 
من اجلبهة الداخلية فيما يتعلق مبلف 

م�سرية العودة وا�ستمرار ا�ستعال النريان 
يف اأحرا�ض وم�ستوطنات غالف غزة بفعل 

الطائرات والبالونات احلارقة التي يطلقها 
متظاهرون فل�سطينيون.

) APA images (         االحتالل ي�سدد ح�ساره على قطاع غزة

 اتخاذ العديد من الخطوات منها اإلضراب المفتوح 

»االستقالل« : اإلداريون أمام تصعيد كبير واأليام القادمة حاسمة    هيئة األسرى لـ
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وأش���ارت المصادر أن مصر قررت خوض المحاولة االخيرة 
إلنج���اح المصالحة بين فت���ح وحماس واعادة الس���لطة 
الفلس���طينية الى قطاع غزة وان القاه���رة اعدت مخططا 
تفصيليا للمصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني اذا اراد 
الفلس���طينيون فعال مقاومة ما بات يعرف باسم "صفقة 

القرن".
ووصل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة 
أم���س، بناء على دع���وة رئيس جهاز المخاب���رات العامة 
المصري���ة اللواء عب���اس كامل، لبحث اتف���اق المصالحة 
م���ع حركة فتح، في ظل التحدي���ات الخطيرة التي تحدق 

بقضيتنا الفلسطينية وأهمها صفقة القرن األمريكية.
ويترأس وفد حركة حماس إل���ى القاهرة صالح العاروري؛ 
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية؛ موسى 
أبو مرزوق، عزت الرش���ق، خليل الحّية، روحي مش���تهى، 

وحسام بدران.
ويأتي التحرك الجدي���د من قبل المصريين بعد التوقف 
الذي أصاب عجلة المصالحة، منذ 13 مارس/ آذار الماضي، 
الذي شهد حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة د. رامي 

الحمد الله، خالل زيارته إلى قطاع غزة.
وكانت صحيفة "الش���رق األوس���ط" ومقرها لندن، أعلنت 
مؤخ���رًا أن عباس يدرس إمكانية تش���كيل حكومة وحدة 
وطنية يرأسها رئيس الوزراء السابق سالم فياض وتكون 
حركة حماس جزءًا منها، هدفها الرئيسي إنهاء االنقسام 

وتوحي���د الوط���ن والتحضي���ر النتخابات عامة رئاس���ية 
وتشريعية.

ويأت���ي ذلك بعد الكش���ف عن لقاء عقد ف���ي 28 يونيو 
الماضي، بي���ن عباس وفياض الذي يعمل حاليًا أكاديمًيا 
في جامعة برينس���تون األمريكية خ���الل زيارته الضفة 
الغربية لقضاء إجازته الصيفية، بحضور ماجد فرج، رئيس 
جهاز االس���تخبارات الفلسطينية، وحس���ين شيخ وزير 

الشؤون المدنية.
ومنذ اس���تقالة فياض في عام 2013، كانت العالقة بين 

االثنين تعتبر باردة نوًعا ما.

مواجهة �صفقة القرن
ولم يس���تبعد المحلل السياس���ي طالل عوكل، تشكيل 
حكومة فلس���طينية جديدة بهدف قطع الطريق على أي 
محاوالت لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت اس���م 

"صفقة القرن" أو صفقات إنسانية أو أي تسميات. 
وقال عوكل ل�"االس���تقالل": "الحكومة تعد مش���كلة في 
إط���ار ملف المصالحة، هناك مش���اكل بين حماس وهذه 
الحكومة، فحماس ترى أنها فتحاوية بشكل كبير، ومنفذة 
لسياسات الرئيس محمود عباس، وال تمتلك قرارًا مستقاًل 

بذاتها".
وأضاف:" لذا عندما تطلب فتح تمكين الحكومة في غزة ترفض 

حماس ذلك ألن حماس غير راضية عن أداء هذه الحكومة".

وبّين عوكل أن أبرز ما يهم حماس عند تشكيل أي حكومة 
جدي���دة هو قيامها بدم���ج موظفيها وفق س���لم رواتب 
السلطة الفلسطينية، وفقًا التفاقات المصالحة المختلفة، 
وتابع: "ولكن اعتقد أن س���الم فياض ش���خصية جدلية 
وحماس ال تحبه، لذا اس���تبعد أن يكون هو من س���يرأس 

الحكومة القادمة".
وعن رأيه الشخصي حول تشكيل حكومة جديدة تضاف 
إل���ى قائم���ة الحكوم���ات الفلس���طينية المتتابعة دون 
انتخاب���ات وبال دورية زمنية منتظمة، ق���ال: "بالطبع هذا 
لي���س صحيًا على اإلطالق ويض���ر العملية الديمقراطية، 
وخاصة إذا كان تش���كيل هذه الحكومة ناتجًا عن لقاءات 
بين حزبين فلس���طينيين فقط متج���اوزًا بقية األحزاب 

الفلسطينية ".
رغم ذل���ك إال أن عوكل ي���رى أنه إذا كان تش���كيل هذه 
الحكومة سينهي االنقس���ام الفلسطيني فإن السلبيات 
وراء تشكيل هذه الحكومة يمكن تجاوزها على مبدأ أخف 
الضررين، وقال: "نريد إنهاء االنقسام بأي شكل كان وبأي 

ثمن يتم دفعه". 

ال�صلطة تتحكم باحلكومات
وقال المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم ل�"االستقالل": 
"إن تش���كيل أي حكوم���ة جديدة لن يك���ون مفيدًا، فما 
الفائ���دة من ح���ل الحكوم���ة )أ( وتش���كيل حكومة )ب( 

 معلومات عن نية  الرئيس عباس تشكيلها 

»حكومــة جديــدة«.. طعــم للمصالحــة!
غزة/ حممود عمر:

يدور حديث ن�صط حول نية رئي�س  
ال�صلطة حممود عبا�س طرح ت�صكيل 

حكومة وحدة وطنية جديدة 
مب�صاركة حما�س يف اإطار جهود 

حتقيق امل�صاحلة الفل�صطينية، ولكن 
ثمة ت�صاوؤالت حول اجلدوى من هذه 

احلكومة، ومدى اإمكانية جناحها، 
وطبيعة حاجة الفل�صطينيني لها، 

واالهداف ال�صيا�صية التي تقف 
خلفها؟ ونقلت م�صادر �صحفية: 

»اإن الرئي�س عبا�س �صيعر�س على 
حما�س ت�صكيل حكومة وحدة 

وطنية ملواجهة التحديات القادمة 
و�صت�صمن حاًل مل�صكلة املوظفني 

والأو�صاع غزة«.

واثنتاهما ستأتمران بأمر رئيس السلطة محمود عباس".
وأوضح قاس���م أن عباس لن يقبل بأي حكومة جديدة 
تتجاوز سياس���اته القائمة على التنسيق األمني مع  
االحتالل االسرائيلي وتحافظ على كافة االتفاقيات مع 
االحتالل، لذا ال اعتقد أن تبديل الحكومات س���يجدي 
نفعًا وسيحقق المصالحة الفلس���طينية أيضًا، إذ أن 
دم���ج موظفي غ���زة من عدمه هو ق���رار يخص عباس 

وحده".
ولف���ت النظر إل���ى أن مش���كلة المصالح���ة الحقيقية ال 
تكمن في الحكوم���ة بقدر تمكن في اإلرادة الداخلية لدى 
حركتي حماس وفتح، مضيفًا: "هل ستنتهي االعتقاالت 
السياسية عند تشكيل حكومة جديدة؟ هل سيورد الدواء 
والغذاء وس���يفك الحصار وس���ترفع العقوب���ات عن غزة؟ 
اعتقد أن ذلك لن يحدث عند تشكيل أي حكومة جديدة".

ولكن قاس���م يرى أن���ه يمكن أن يكون تش���كيل حكومة 
جديدة أمرًا مجديًا وحاًل مثاليًا في حال كان رئيس وأعضاء 
هذه الحكومة من الش���خصيات المس���تقلة، وقال: "ربما 
بحكومة مستقلين سيكون الوضع أفضل. حكومة تعمل 
على دمج موظفي غزة وإنهاء الحصار اإلسرائيلي وليست 

ذات برنامج سياسي".
ولكنه اشترط لنجاح هذه الحكومة، وضعها تحت اإلشراف 
المصري ولو لفترة محدودة من أجل مراقبة المشاكل التي 
ستعترض هذه الحكومة والجهات التي ستعرقل عملها. 

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة االأرا�صي الفل�صطينية

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات  ) 473 / 2018 (
يعلن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة 
السيد : احمد سلطان ابراهيم ابو زايد  من سكان دير البلح هوية 

رقم 905509287
بصفته وكيال عن :  انور وأكرم وأيمن وهبة ومنى ابناء س���لطان ابراهيم 

ابو زايد وسعدة سليمان سلطان ابو زايد
بموجب وكالة رقم : 2011/2528 الصادرة عن  دير البلح

  موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2336 قسيمة  22 المدينة    النصيرات

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة . 

التاريخ :   11 /7  /  2018

   م�صجل اأرا�صي غزة / اأ.ع�صام احلمارنة

) APA images (         اجتماع حكومة احلمد للله يف رام اهلل

غزة/ االستقالل:
قالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان يوم أمس 
األربع���اء، إنها تنظر بقلق ش���ديد تج���اه قرارات 
االحتالل االس���رائيلي ضد قطاع غ���زة وتعتبرها 
عقوبات جماعية تتنافى مع قواعد القانون الدولي 

اإلنسان، وحرًبا إسرائيلية كاملة األركان.
وأوضح���ت الضمي���ر في بيان وصل االس���تقالل 
نس���خة منه، أن ق���رارات االحت���الل تهدف إلى 
تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 
عاًما، مؤكدًة أن تنذر بكوارث إنسانية للمواطنين.

وج���ددت مطالبته���ا للمجتمع الدول���ي بضرورة 
اتخ���اذ كافة االجراءات الالزمة إللزام "إس���رائيل" 
بالتزاماته���ا بموج���ب القانون الدول���ي لحقوق 
االنس���ان والقانون الدولي االنساني، ومطالبتها 
بوقف سياس���اتها وممارس���اتها الت���ي تمّس 

بالشعب الفلسطيني.
كما دعت الضمير الس���لطة الفلسطينية التخاذ 
خط���وات فعلي���ة للضغط عل���ى ال���دول وحث 
الوكاالت الدولي���ة المعنية للوف���اء بالتزاماتها، 
مؤك���دة على ضرورة الت���زام دولة االحتالل بكافة 
القواع���د القانوني���ة واألخالقية الت���ي تفرضها 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإذ تعبر عن 

استنكارها الشديد لهذه القرارات واإلجراءات.
وش���ددت الضمير عل���ى أنها س���تبذل قصارى 
جهدها ف���ي بن���اء ملف���ات قانوني���ة متكاملة 
للتوجه للقضاء الدولي، من خالل توثيق الجرائم 
اإلس���رائيلية التي س���ببها الحصار اإلسرائيلي 
لقط���اع غزة، وغيره���ا من الجرائ���م التي تنطوي 
على مخالفات جس���يمة لقواع���د القانون الدولي 

اإلنساني.

لندن/ االستقالل:
ق���ال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، إن االحتالل 
االس���رائيلي الذي يسرق أمل الفلسطينيين في الحياة 

إلى زوال، وأن الحرية والدولة وعد قريب.
وقال الصفدي في المنتدى العربي الصيني في بكين، 
إن" اإلجراءات اإلسرائيلية تسرق حق الفلسطينيين في 
األمل والحياة، وتنش���ر اليأس، م���ا يجعل تفجر العنف 
خطًرا حقيقًيا ال تحاشي له إال بجهد حقيقي فاعل، يقنع 
الش���عب الفلسطيني بأن االحتالل إلى زوال، وأن الحرية 

والدولة وعد قريب“.
وأضاف " الوضع الراهن ال يمكن أن يس���تمر، فاالحتالل 
يتج���ذر بمس���توطنات جدي���دة، ومص���ادرة لألراضي، 
وإج���راءات أحادية تفرض حقائ���ق جديدة في القدس 
وته���دد الوض���ع التاريخ���ي والقانوني لمقدس���اتها 

االسالمية والمسيحية.

األردن: االحتالل 
اإلسرائيلي إلى زوال 

والدولة وعد قريب

تتنافى مع القانون الدولي 

»الضمير«: قرارات االحتالل ضد غزة 
حرب إسرائيلية كاملة األركان

ُ
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غزة/ خالد اشتيوي: 
اإلعالميين  ش����ارك عش����رات من 
والمحامين، وممثلون عن الفصائل 
المدني في  المجتم����ع  ومنظمات 
قطاع غزة ي����وم أمس األربعاء، في 
وقفة تضامنية م����ع قناة القدس 
الفضائية؛ وذلك بعد قرار االحتالل 
اإلسرائيلي حظر عملها في مدينة 
الق����دس والداخ����ل المحت����ل عام 

1984م.
وأكد مدير مكت���ب قناة القدس 
في فلس���طين عم���اد االفرنجي، 
خ���الل كلمته ف���ي الوقفة التي 
اإلعالميي���ن  منت���دى  نظمه���ا 
الفلس���طينيين في مدينة غزة، 
الق���رار اإلس���رائيلي بحظ���ر  أن 
عمل القناة ه���و محاولة إلخراس 
وحجب  الفلس���طينية  الرواي���ة 
الحقيقة وصمت اإلعالم حول ما 
يحاك من مؤامرات ضد الش���عب 

الفلسطيني .
وأّكد اإلفرنجي أن فضائية القدس 
ول����ن تتوقف  س����تواصل عملها 
في نقل الرس����الة وتوثيق جرائم 
االحت����الل مهما كلفه����ا ذلك من 
ثمن، معتبرًا أن ما قام به االحتالل 
هو محاولة يائسة لحجب الحقيقة 

ولم يفلح فيها.
الجه����ات  اإلفرنج����ي،  وطال����ب 
المختص����ة ومؤسس����ات حق����وق 
الرأي,  ع����ن  والتعبي����ر  اإلنس����ان 
باتخ����اذ  الدولي����ة  والمنظم����ات 
اإلجراءات القانونية والسياس����ية 
الالزم����ة لمن����ع اس����تمرار الق����رار 
اإلسرائيلي بحظر عمل القناة في 

الداخل المحتل.
وفي كلمة لمدير منتدى اإلعالميين 
ياس����ين،  محمد  الفلس����طينيين 
وجه رس����الة لالحتالل االسرائيلي 
بأن انتهاكات����ه وإجراءاته ال تزيد 
اإلعالم الفلسطيني إال قوة وإصرارًا 
عل����ى مواصل����ة عمل����ه ف����ي نقل 

الحقيقة.
ودع����ا ياس����ين العاملي����ن ف����ي 
لالس����تمرار  الق����دس،  فضائي����ة 
ف����ي تغطي����ة قضاي����ا الش����عب 
الفلس����طيني العادل����ة, ومواصلة 
دورها في المطالبة بحق ش����عبنا, 
مطالبًا االتحاد الدولي للصحفيين 
والف����وري  العاج����ل  بالتح����رك 

للعم����ل على حماي����ة الصحفيين 
م����ا  ظ����ل  ف����ي  الفلس����طينيين 
يتعرض����ون ل����ه من اس����تهداف 

واضح ومتعمد من قبل االحتالل.
من جانبه، أعل����ن الحقوقي صالح 
عب����د العاطي، في كلمة له باس����م 
ع����ن  الحقوقي����ة،  المؤسس����ات 
التضام����ن مع فضائي����ة القدس 
والعاملي����ن فيها, وكل وس����ائل 
لهذه  تتع����رض  الت����ي  اإلع����الم 
أن  مؤك����دًا  الشرس����ة,  الهجم����ة 
بح����ق  اإلس����رائيلية  اإلج����راءات 
الفلس����طينيين،  الصحفيي����ن 
تنته����ك قواعد القان����ون الدولي 
اإلنس����اني الت����ي تكف����ل حماية 

النزاعات وحرية  أثناء  الصحفيين 
عملهم تحت االحتالل.

ولف����ت إل����ى أن ق����رار حظ����ر قناة 
معها  والتعامل  القدس  فضائية 
بأنه����ا منظمة إرهابي����ة يعكس 
حقيق����ة االحت����الل واس����تهتاره 
الدائ����م بمبادئ وقواع����د القانون 

الدولي.
ودعا عبد العاط����ي االتحاد الدولي 
الس����امي  والمفوض  للصحفيين 
لحقوق اإلنس����ان واألمم المتحدة 
ب����ذل كل الجهود إلدانة  بضرورة 
والعم����ل  اإلس����رائيلي  الق����رار 
على منع����ه، وإجب����اره على وقف 

استهداف الصحفيين.

رفضًا لقرار االحتالل حظر عملها
وقفة في غزة تضامنًا مع فضائية القدس

جانب من �لوقفة �لت�صامنية مع ف�صائية �لقد�س بغزة �أم�س    ) ت�صوير/ حممود عجور (

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �لأر��صي �لفل�صطينية

�لإد�رة �لعامة لت�صجيل �لأر��صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )474  / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أشرف رجب عبد فتوح من سكان غزة هوية رقم 971667654 بصفته 
وكيال عن: حس���ني غالب حسني خيال بصفته وكياًل عن / نادية زكي 
حسين خيال وضرغام ومرفت أبناء مازن زكي خيال وروال وروضة وزكي 
أبناء زياد زكي خيال ووائل وليد يوس���ف ش���راب باألصالة عن نفسه 
وبوكالته عن / رنا وهناء بنات وليد يوسف شراب وصابر محمود حسن 
ش���راب بوكالته عن / نهاية زكي حسين خيال وحسام ومحسن ورمزي 

وسفين أبناء احمد يوسف شراب 
بموج���ب وكالة رقم: 8206 / 2018 الصادرة ع���ن غزة + 6366 / 2018 

الصادرة عن غزة + 6365 / 2018 الصادرة عن غزة 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 715 قسيمة 2 المدينة غزة التفاح 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 11/ 7/ 2018م

 م�صجل �أر��صي غزة / �أ. ع�صام �حلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال جنرال إس���رائيلي ف���ي »االحتي���اط« إن 
»الطائ���رات الورقية الحارقة التي تس���قط في 
مستوطنات غزة هي رس���الة إلسرائيل، وعمل 

مبدع استراتيجًيا«.
وذكر موقع »news i24« االلكتروني يوم أمس 
األربعاء، على لسان الجنرال »جرشون هكوهين« 
إن »االختراع الفلس���طيني الخ���اص بالطائرات 
الورقية الحارقة هو رسالة قوية إلسرائيل، ليس 
من الواضح ماهية الرس���الة، لكنها مؤثرة جدًا، 

وعمل مبدع واستراتيجي«.  
وقال هكوهين الذي زعم أن »الطائرات الورقية 
المش���تعلة وبالون���ات الهيلي���وم الحارقة هو 
س���الح بيد حركة حماس، اختراع فلس���طيني 
مبهر وقوي، وترك أثره الس���لبي على االقتصاد 

اإلسرائيلي«.
وحّول الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى 
أداة مقاومة تس���تنفر االحتالل، بعد ربط علبة 
معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 
في ذيل الطائرة، ثم إش���عالها بالنار وإطالقها 

نح���و أراٍض زراعية قريبة من مواقع عس���كرية 
إسرائيلية. ونجح الشبان مؤخًرا بإحراق عشرات 
آالف الدونم���ات المزروعة للمس���توطنين في 
مستوطنات غالف غزة بواسطة تلك الطائرات، 
رًدا على »مجازر« قوات االحتالل بحق متظاهري 

مسيرة العودة السلميين.
وما يزال جيش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا 
األسلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع 
الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، 

لكنه فشل في الحد منها.

رام الله/االستقالل:
طالب مركز األس���رى للدراس���ات يوم أمس األربعاء رؤس���اء ومجالس الجامعات 
الفلس���طينية ووزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون األسرى والمحررين ووزارة 
االعالم، بأهمية تدريس الطلبة في لجامعات مساق » الجوانب االبداعية لألسرى 
الفلس���طينيين« كمادة تس���لط الضوء على الزاوية الغائبة واألهم في قضية 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين .
وأض���اف المرك���ز، أن التوصية بتدريس ابداعات األس���رى تش���كل ردًا وطنيًا 
وأكاديمي���ًا وثقافيًا على دولة االحتالل التي تحاول جاهدة  تش���ويه نضاالت 
األس���رى الفلس���طينيين، وتقوم على تضلي���ل الرأي العام العالم���ي والدولي 
وتصويرهم للعالم بنعوت س���لبية »كإرهابيين وقتلة ومخربين وغير ذلك من 

أوصاف«.
 وقال المركز إن ابداعات األسرى في السجون، تؤكد انسانية وعدالة قضيتهم 
كطالب حرية وسيادة واستقالل، وتظهر واقع األسرى في السجون والمعتقالت 
التى كانت وال زالت مدرس���ة وطنية وتربوي���ة ودائرة من دوائر العمل النضالي 

اإلبداعي.
 وتكمن أهمية المس���اق في كونه يس���لط الضوء على أبرز الجوانب االبداعية، 
كالحالة الثقافية والتعليمية ، وأدب السجون ، واإلضرابات المفتوحة عن الطعام 
، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مس���تجدة في السجون ، وتأثير األسرى 
سياسيًا والمتمثل بوثيقة األسرى ، وشكل التجربة الديمقراطية في السجون 

وغير ذلك من ابداعات.

مطالبة بتدريس إبداعات 
األسرى الفلسطينيين

غزة/االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع 
غزة تدش���ينها بواب���ة »المرش���د االلكتروني« 
بهدف إرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة 
)انج���از( الختي���ار التخصص���ات األكاديمية 
وميوله���م  لمعدالته���م  وفًق���ا  المناس���بة 

وقدراتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان وصلت »االستقالل« 
نسخة منه، أن البوابة ستوفر معلومات شاملة 
ووافية عن الجامعات والكليات الفلس���طينية 

في القطاع والبرامج األكاديمية التي تقدمها.

وتتميز البوابة التي تعد األولى على مس���توى 
فلسطين-وفق الوزارة- بأنه تم تصميمها وفق 
أحدث األس���اليب العلمية والفنية على أيدي 
خبراء في مجاالت متعددة، بإشراك المؤسسات 
األكاديمية في القطاع في عملية التحليل عند 

إنشائها.
ولفتت إلى أن المرشد االلكتروني يتيح 
لخريج الثانوية العام���ة اختيار البرنامج 
األكاديمي المناسب وفًقا لمعدله وفرعه، 
ف���ي ضوء مع���دالت القب���ول المعتمدة 
م���ن قبل الوزارة، ومع���دالت القبول لكل 

مؤسسة أكاديمية.
إضافية  الوزارة-خدم���ة  المرش���د-وفق  ويوفر 
ومميزة؛ حي���ث يتيح الفرص���ة لتحديد نمط 
الش���خصية المهنية التي ينتم���ي إليها، من 
خالل تعبئ���ة مقي���اس ُأعدَّ خصيًص���ا لهذا 
الغرض، وعرض البرام���ج األكاديمية المتاحة 

للخريج وفقها.
وأشارت إلى أنها ستربط المرشد في النسخة 
المقبل���ة مع بيانات س���وق العمل، ليتس���نى 
للطالب تحديد التخصص المناسب في ضوء 

متطلبات سوق العمل.

رام الله/ االستقالل:
أدان األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي يوم 
أمس األربعاء، قرار االحتالل اإلسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة وإغالق 
معبر "كرم أبو سالم" التجاري والوحيد ووقف خروج الصادرات المحدودة أصاًل، 

وإعادة تقليص منطقة الصيد البحري إلى ستة اميال.
واعتبر البرغوثي في تصريح صحفي أن هذا القرار يعبر عن سياسية خطيرة ال 
تقيم وزًنا للقانون الدولي أو لحقوق اإلنسان، ولكن من ينفذوها يخطئون تماًما 

إن ظنوا أنها يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو صمود أهل غزة.
وقرر جيش االحتالل اإلس���رائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم، مع استثناء دخول 
مواد إنس���انية" دون تفاصيل، "في ضوء اس���تمرار هجمات الطائرات الورقية 

المحترقة.
وزعمت "إس���رائيل" على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن القرار يأتي 
"لممارس���ة الضغط على حركة حم���اس في القطاع" ولوق���ف إطالق الطائرات 

والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غالف القطاع.

البرغوثي يدين قرار 
االحتالل بتشديد 
الحصار على غزة

التعليم بغزة تدشن بوابة إلكترونية

 إلرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة

جنرال إسرائيلي: الطائرات الحارقة 
رسالة لـ »إسرائيل« وعمل مبدع استراتيجيًا
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�سر

 إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

 تعلن اللجنة المحلية لبلدية النصر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس���يمة رقم )97 أرض س���بع ( من القطعة رقم )1 أرض سبع ( أنه 
تقدم لها المواطن / سامح وحيد محمد أبو شنب بطلب الحصول على 
اذن بن���اء وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مس���احتها 
250 مترًا مربعًا والواقعة على ش���ارع رقم 1 والمعروف بشارع غسان 
كنفاني وذلك حس���ب الطلب والمخططات الهندسية المودعة لدى 
البلدية وعليه فمن له ح���ق االعتراض على منح المذكور بدل خدمات 
واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله ان يتقدم باعتراض للبلدية 
اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خالل 15 يومًا من تاريخ االعالن ولن 

يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك

 رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية
 اأ.حممد عا�سور

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار أهالي 
حمامة  بخانيونس  مؤرخة بتاريخ 2018/6/24م  تبين أن المرحومة 
س���اره محمد علي الحاج المش���هورة نصر من بش���يت وسكان خان 
يونس وتحم���ل هوية رقم 933956328  قد انتقلت إلى رحمة الله 
تعالى في خانيونس بتاريخ 1984/12/5م    وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقال���ي في اوالدها المتولدين لها م���ن زوجها المتوفي قبلها 
حسن عبد العال عبد الله نصر وهم علي ومدللة وفهيمة  فقط    وال 
وارث للمتوفاه المذكوره س���وى من ذك���ر  وليس لهم وصية واجبة 
أو اختيارية وليس لهم أوالد توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى 
من ذكر وألجل أعطاء  الورث���ة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب 
كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه 
مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا 

اإلعالن وحرر في 2018/6/27م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ حممود خليل احلليمي

الخليل/ االستقالل:
نصب مس����توطنون يوم أم����س األربعاء، خيمة في حديقة المس����جد 
اإلبراهيمي بمدين����ة الخليل )جنوب القدس المحتل����ة(، واعتدوا على 

ممتلكات بالمنطقة.
وأوضح مدير المسجد اإلبراهيمي، حفظي أبو سنينة، أن المستوطنين 
نصبوا خيمة كبيرة في الحديقة تعد جزءًا من ساحات المسجد ونفذوا 

اعتداءات في المنطقة.
ون����وه أبو س����نينة في تصري����ح له، إل����ى أن هذه االعت����داءات جزء من 
االنتهاكات االس����رائيلية المس����تمرة بحق المس����جد اإلبراهيمي في 

الخليل، والتي تتضمن محاوالت مستمرة لتغيير معالمه اإلسالمية.
وكانت وزارة األوقاف الفلس����طينية، قد أفادت في بيان لها أول أمس، 
بأن االحتالل منع خالل النص����ف األول من العام الجاري رفع األذان في 

المسجد اإلبراهيمي ألكثر من 298 وقًتا.
يشار إلى أن س����لطات االحتالل تعمد إلى منع رفع األذان في المسجد 
اإلبراهيمي بحجة إزعاج المس����توطنين وتخضع المصلين المسلمين 
لعملي����ات االبت����زاز والتفتيش عل����ى البوابات االلكتروني����ة والحواجز 
العس����كرية المؤدية للمس����جد اإلبراهيمي والبلدة القديمة من مدينة 

الخليل.

الخليل/ االستقالل:
ص���ادرت قّوات االحت���الل يوم أمس 
األربع���اء 4 كرفانات تتبع مدرس���ة 
"الصمود والتحدي" ببلدة التواني في 
مس���افر يّطا جنوب محافظة الخليل 

بالّضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئي���س مجلس التواني محمد 
ربع���ي في تصري���ح له، ب���أّن قّوات 
كبيرة من جي���ش االحتالل حاصرت 
المدرس���ة، وطردت ط���الب المخيم 

الّصيفي المتواجدين داخلها.
ولف���ت إل���ى أن القوات ص���ادرت 4 
كصف���وف  تس���تخدم  كرافان���ات 
مدرس���ية، فيما اعتدى الجنود على 

األهالي المحيطين.
يذكر أن المدرسة تدرس الطالب من 
الّصف األول إل���ى الرابع وتضّم نحو 

160 طالبا وطالبة.
وفي س���ياق متصل، حّول���ت قّوات 
االحتالل منزال إلى ثكنة عسكرية في 
بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منس���ق لجنة مقاوم���ة الجدار 
واالستيطان في الخضر، أحمد صالح 
بأّن ق���ّوات االحتالل اس���تولت على 

منزل المواطن يوس���ف عبد موسى 
ف���ي منطقة أبو س���ود غ���رب البلدة 
واعتلته وحّولته إلى ثكنة عسكرية.

كم���ا وّزع جن���ود االحت���الل بيانات 

بذريعة  الّس���كان  عل���ى  تهديدية 
اس���تمرار أعمال المقاومة من البلدة، 
مه���ددا بتوس���يع األنش���طة ف���ي 

المنطقة.

بروكسل/ االستقالل:
أرس���ل مكتب المرصد األورومتوس���طي 
لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 
يوم أمس األربعاء، رسائل عاجلة لسفراء 
دول االتح���اد األوروب���ي ف���ي األراض���ي 
الفلس���طينية، الطالعهم على تداعيات 
قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي تشديد 
الحصار على قطاع غ���زة وفرض عقوبات 

جديدة على السكان المدنيين.
وحذر األورومتوس���طي ف���ي خطابه إلى 
السفراء، من تبعات قرار سلطات االحتالل 
إغالق معبر "ك���رم أبو س���الم" التجاري، 
جنوبي ش���رقي قط���اع غ���زة، وتقليص 

مساحة الصيد إلى ستة أميال بحرية.
وبين أن فرض إجراءاٍت كهذه في الوقت 

ال���ذي يعيش في���ه القطاع أص���اًل أزمة 
إنس���انية حادة، ستؤدي به إلى االنفجار 

خالل فترة قصيرة.
ولف���ت األورومتوس���طي، إل���ى أن���ه من 
المتوق���ع إغ���الق نح���و 4 آالف مصلحة 
اقتصادية وصناعية نتيجة إغالق المعبر 
التجاري، ورفع عدد الذين يعتمدون على 
تلقي المس���اعدات اإلنسانية إلى نسبة 
قد تتج���اوز 90%، باإلضافة إلى ارتفاع 
مع���دالت انع���دام األم���ن الغذائي إلى 

مستويات غير مسبوقة.
 وقال إن اإلجراءات اإلسرائيلية ستؤدي 
إل���ى تقوي���ض االقتصاد ف���ي القطاع، 
والقضاء عل���ى كل مح���اوالت المجتمع 
الدولي م���ن أجل دعم القط���اع الخاص، 

محذرًا من أن وقف الصادرات والواردات 
يعني انضمام عشرات اآلالف من سكان 
غزة إلى ع���داد العاطلين عن العمل، في 
وقت يعتبر فيه مع���دل البطالة في غزة 

األعلى حول العالم.
وأوضح األورومتوس���طي، أنه وبالرغم من 
وجوب تحملها مس���ؤولية حماية شؤون 
الس���كان المدنيين الذين يقعون تحت 
احتاللها، تفرض "إسرائيل" حصاًرا خانًقا 
على القطاع وتمارس شكاًل غير مسبوٍق 

من أشكال العقاب الجماعي.
وأك���د أن إغالق المعب���ر التجاري الوحيد 
مع األراضي المحتلة س���يغلق آخر أبواب 
الحياة ف���ي غزة، وس���يؤثر عل���ى كافة 
القطاع���ات والبنى التحتي���ة، بما فيها 
القط���اع الصحي، والذي ب���ات عاجًزا عن 
تقديم نح���و 60 في المائة من الخدمات 

الطبية األساسية للمرضى في القطاع.
إن  رس���الته  ف���ي  المرص���د  وق���ال 

"الس���لطات اإلس���رائيلية ال تفرض 
البضائ���ع  دخ���ول  عل���ى  القي���ود 
والمستلزمات األساسية وحسب، بل 
تحرم الش���ريحة األكبر من الس���كان 
حقهم في التنقل والس���فر، وتمنع 
مرورهم عبر حاجز بيت حانون/"إيرز" 
الوحيد المخصص لحركة األفراد من 

وإلى األراضي المحتلة.
وحث المرصد الس���فراء عل���ى التعاطي 
مع قط���اع غزة كمنطق���ة منكوبة بفعل 
التداعي���ات الخطيرة الت���ي خلفها مرور 
12 عاًما على حصارها المش���دد من قبل 

"إسرائيل".
وطالبه���م بعق���د اجتم���اع عاجل لبحث 
اإلسرائيلية  للقيود  الخطيرة  التداعيات 
الجديدة، ومش���دًدا على ض���رورة العمل 
الفوري والج���اد إلنقاذ س���ريع لألوضاع 
الكارثية اإلنس���انية ف���ي القطاع، وحل 

أزمات قطاع غزة

أطلع سفراء االتحاد األوروبي على تداعيات تشديد الحصار 

"األورومتوسطي": إغالق "كرم أبو سالم"
 سيغلــق آخــر أبــواب الحيــاة بغــزة

االحتــالل يفكــك مدرســة جنــوب الخليــل

 ويحــّول منــزال لثكنــة ببيــت لحــم

) APA images (   الحتالل يزيل »كرفانات« مدر�سة التحدي وال�سمود �سرق يطا اأم�س

مستوطنون ينصبون 
خيمة في حديقة المسجد 

اإلبراهيمي بالخليل

رام الله/ االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، يوم أمس األربعاء :"إن 
الجواب النهائي حول موقف حماس من المصالحة الفلسطينية وتمكين 
الحكوم���ة في غزة، سنس���معه من القيادة المصري���ة وعلى ضوئه نحدد 

خطواتنا الالحقة في غزة، خاصة أننا نعد للمجلس المركزي".
وأش���ار األحمد خالل تصريح إلذاعة "صوت فلسطين"، إلى، أن وفد حماس 
الذي وص���ل إلى العاصمة المصري���ة القاهرة، يأتي عل���ى ضوء ما اتفق 
عليه األس���بوع الماضي مع المسؤولين المصريين وتقرير لجنة غزة التي 
شكلها رئيس السلطة محمود عباس. وأضاف: "أن المسؤولين المصريين 
وصف���وا التقرير ب��� )الموضوعية(، وآمل أن يكون وفد حماس إلى القاهرة 
موضوعًيا". وبين، أنه ال يريد أن يس���تبق األمور ويعلق على ما صدر أخيًرا 
عن حماس ومكتبها السياسي، وال على العناصر السلبية التي تبعث على 

القلق حول وجود ارادة لديها إلنهاء االنقسام«.

األحمد: سنستمع لرد 
حماس من المصريين ثم 
نحدد الخطوات تجاه غزة

بيت لحم/ االستقالل:
 ق���ال النائب العربي في الكنيس���ت االس���رائيلي س���عيد الخرومي إن 
العقلية التوس���عية إلسرائيل لالس���تيالء على االرض وتهجير كل من 
هو فلس���طيني في محاولة إثبات أن اليهود اصحاب الحق، تقف خلف 
عمليات الهدم والتهجير التي تمارس���ها في الضف���ة الغربية وداخل 

فلسطين عام 1948.
وأضاف النائب الخرومي، خالل زيارة قام بها لرئيس شبكة معا االعالمية 
في بيت لحم د. ناصر اللحام، أن إسرائيل تسير بخطا سريعة نحو دولة 

ابارتهايد من خالل سن ومراكمة القوانين ال سيما قانون القومية.
واستطرد قائال" اتوقع أن يصادق عليه بعد تعديله بإضافة بنود ال يؤثر 
على اليهود بتشكيالتهم المختلفة بل سيمس العرب وخاصة عرب 48 

الننا نشكل هاجسا وخطرا بالنسبة إلسرائيل".
وأوض���ح الخروم���ي، أن لجنة التوجي���ه العليا لعرب النق���ب وهي لجنة 
تجمع كل الفعاليات السياسية في الجنوب، وضعت خطة تعتمد على 
تعزيز صمود الناس معنويا وماديا للوقوف الى جانب القرى والعائالت 
المتضررة واعادة بناء البيوت التي تهدمها اس���رائيل في القرى وتشق 

الطرق في النقب.
وأكد أن إس���رائيل ال تريد الحي���اة البدوية لذلك تحارب تلك التجمعات 
المنتش���رة في اماكن كثي���رة وتريد تجميعهم في ق���رى ومدن ثابتة 

لتسهيل محاصرتهم وهذا ما تخطط له إسرائيل.

عضو كنيست يتحدث 
عن أهداف التهجير 

في الضفة والنقب
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ومع انط���اق وقائع االحتف���ال رح���ب الدكتور العكل���وك بالحضور، 
قائا: " قبل نحو عشرين س���نة كانت الكلية الجامعية فكرة وبفضل 
الجهود المباركة الفكرة أصبحت حقيقة، حيث ش���قت طريقها لتلبي 
حاجة المجتمع الفلس���طيني في مجال العلوم التقنية والتطبيقية، 
واعتل���ت قمة المجد والريادة في هذا الميدان الكبير، فباتت اليوم من 
أكبر الكليات التقنية في فلس���طين، كي���ف ال وهي تقدم خدماتها 
األكاديمية المتميزة لنحو 7 آالف طالب وطالبة في 85 برنامجا متميزا 
ت���م انتقاؤها بعناية فائقة لتلبية حاجات س���وق العمل المختلفة".  
وأضاف العكلوك: "تتميز الكلية الجامعية بمس���اعدة خريجيها من 
خال البرامج التدريبية التي تنفذها بالتعاون مع عدد من المؤسسات 
المحلية والدولية بهدف اتاحة فرص العمل للخريجين، فهي بذلك ال 
تقف عن التعليم ومنح الش���هادات بل تكمل المشوار مع الخريجين 
لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل وقد سجلت الكلية في هذا المجال 
نجاحا متميزا رغم كافة الظروف الصعبة والتحديات األليمة التي يمر 

بها شعبنا المحاصر في قطاع غزة"
وتابع"  وبهذه المناس���بة فإنني أتوجه برس���الة ش���كر وتقدير لهذه 
الكلية الفتية وإدارتها على ما تبذله من جهود لرسم بسمة األمل على 

شفاه أبنائنا من الطلبة والخريجين على حد سواء".
وف���ي كلمته قال األس���تاذ الدكتور رس���تم: "ها نح���ن نحتفل اليوم 
بتخريج ثلة جديدة من قسمي الدراسات اإلنسانية والعلوم التربوية 
واالجتماعية، حيث حرصنا ف���ي الكلية الجامعية على مواكبة التطور 
والتقدم بش���كل يواكب المتغي���رات التكنولوجي���ة المتجددة وبما 
يضمن اكس���اب خريجينا الميزة التنافس���ية واالحترافية، كما عملنا 
عل���ى الكلية على أن تحاك���ي برامجنا األكاديمي���ة المعايير الدولية 
في االختصاصات االكاديمي���ة التقنية والمهنية بحيث تحقق هذه 

االختصاصات الكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل".
ولفت الى انه من الحرص على استمرار التربع على قمة هرم المؤسسات 
الجامعية في المجاالت التطبيقية والتقنية على مس���توى المنطقة 
العربية فقد عملت الكلية على تطوير نموذج فريد للتميز االكاديمي 
يحاكي افضل الممارس���ات ف���ي الجامعات العالمي���ة ويقدم مامح 
جديدة تؤهلنا للريادة والتميز في كافة مكونات العملية االكاديمية، 
عاوة على تطبيق استراتيجيات تعليم حديثة وممارسات اكاديمية 
مبتكرة س���اهمت في صناعة قصص نجاح طابي���ة فريدة، وقد بدأنا 
الي���وم نلمس اآلث���ار اإليجابية له���ذه االس���تراتيجيات على طلبتنا 

وقدراتهم األكاديمية والمهنية".
وقال رس���تم :" نبشر خريجي الثانوية العامة بأن الكلية الجامعية قد 
هيأت لكم كافة الظروف واالمكانيات الس���تقبالكم وتسجيلكم في 
برامجها المتعددة والمتميزة، وكما عهدتمونا بأننا أصحاب مسئولية 
اجتماعي���ة، فإننا نقدم لكم مجموع���ة جديدة من المنح الدراس���ية 
والمس���اعدات واالعفاءات والتي تزيد قيمتها عن نصف مليون دوالر، 
كما وضعنا مجموعة برامج تقس���يط للتيسير على الطلبة الجدد في 
تسديد رسومهم الدراسية، أما طلبتنا األعزاء في الكلية فقد كان لهم 
النصيب األوفر من المنح الداخلية المختلفة التي تجاوز عددها خال 
العام الدراسي الحالي ثاث آالف منحة داخلية قدرت قيمتها ب� 420 

ألف دوالر".
وبدموع الفرح والس���عادة، ألقت أالء أبو ش���عبان خريجة بكالوريوس 
اإلدارة التكنولوجي���ة كلمة الخريجين نيابة ع���ن زمائها وزمياتها 
المحتفى بهم، وعبرت عن س���عادتها العتاء منصة التخرج وتقديم 
الش���كر الكبير لمن كانوا لها سندًا وعونًا خال مسيرتها التعليمية، 

ولرائ���دة اإلبداع والتميز التي كانت الحاض���ن األكبر لها بتوفير بيئة 
تعليمية قوية، والتي تتميز بزرع الفرحة في قلوب طلبتها والوقوف 
إلى جانبه���م في مختلف الظروف، وقالت: "حق لنا أن نفخر بانتمائنا 
لهذه المؤسس���ة الش���امخة، كما ونفخر بتخرجنا منها ونعاهدها أن 

نكون خير سفراء لها في المجتمع". 
وتقديرًا منه ألوائل طلبته المتفوقين، فقد أعلن قسم العلوم التربوية 
واالجتماعي���ة ع���ن توفير فرصة تش���غيل مؤقتة لش���هرين ألوائل 
اختصاصات القس���م، والتي كانت من نصيب الخريجة نرمين قنديل 
م���ن اختصاص تربية طف���ل، والخريجة ذكرى قاس���م من اختصاص 
الخدمة االجتماعية، والخريج منير الحساس���نة من اختصاص التربية 

الرياضية.
ومع تواص���ل فقرات االحتفاالت، تا الدكتور ماهر عجور نائب رئيس 
الكلية للش���ؤون األكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة قسمي 
الدراسات اإلنسانية والعلوم التربوية واالجتماعية، وتوزيع شهادات 
التخ���رج عليهم، وكذلك تكريم الطلبة المتميزي���ن وأوائل الدفعات، 
وفيما يلي أسماء الخريجين في اليوم الثالث من أيام احتفاالت تخريج 

الفوج التاسع عشر من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:

ق�سم الدرا�سات الإن�سانية:
العالقات العامة والإعالن:

فيروز مصطفى س���عدي عوض، تس���نيم علي دي���اب الهبيل، حنان 
محمد ادعيس عقيان، أنعام محمد طاهر محمد النونو، أمل محمد عبد 
الحكيم كحيل، أحام عبد الفتاح محمود الحلبي، أمل اسماعيل جمال 
عمار، فاطمة محمد علي الديراوي، روال اياد محمد حمتو، ندا مهدي نمر 
عكيلة، جنات حسن صالح إكريم، سماح مطيع أحمد الغماري، سهير 
محمد شحدة خطاب، هيا جمال عياد بكرون، هديل أحمد مراد األزبكي، 
ياس���مين حمدي نعمان عبود، والء كمال محمود أبو شقفة، سها عبد 
الرحمن محمد أبو فياض، ايناس يوس���ف حسين الديري، مرام محمد 
يوسف الهبيل، هند أيمن اس���ماعيل جرادة، رواء داود خليل الداية، 
نجوى س���عد الدين ماجد الشرفا، نور أحمد محمد مرتجى، سارة أحمد 
عاش���ور الدهدار، دعاء عاهد زهير بسيسو، دعاء سمير فهمي برغوث، 
س���ندس أحمد محمد صيام، حنان شادي محمد الشياح، سجا محمود 
عب���د الكريم ابو عطايا، هبة  عبدالله خليل الحليمي، ريهام بكر محمد 
الديب، نداء يوس���ف موس���ى خليل، اية نائل طه النبيه، نهال ناجي 
يوسف عيوش، شروق رامي ابراهيم الغماري، علي أكرم علي أبو شنب، 
�نس حمدي ش���كري المدهون، خالد عيسى عبد اللطيف زغره، سامي 
منير عمر الجمال، أيمن أس���عد عبد دلول، إبراهيم عصام اس���ماعيل 
أبو نادي، س���مير فايز محمد س���مير أبو العوف، محمود نبيل شعبان 
اسليم، أش���رف محمد بشير مهدي، س���امر نهر صبحي زعرب، زكريا 
محمود زكريا المدهون، محمد طال محمد الدبش، محمد فتحي فراج 
أبو ش���ريعة، أحمد محمود عبدالله جودة، سليم معتز سليم الضاني، 

حمزة إياد علي سالم.

تاأهيل الدعاة واملحفظني:
أروى ابراهيم فارس اليازوري، رندة عيس���ى هاش���م أب���و الخير، كوثر 
محمد محمد النعسان، سوزان رفيق غزال االشرم، سماح خليل ابراهيم 
الفقعاوي، شادية خالد رجب أبو ريالة، سجى تيسير نايف أبو حمدة، 
محمود خضر اس���ماعيل القصاص، صالح س���ليم صال���ح مصلح، عبد 

الرحمن رمضان اشتيوي الغفري، همام زياد محمود األي، محمد عادل 
يونس ش���عت، أحمد زكي فتحي اضهير، محمد خميس كمال محمد 

الكياني.

ال�سكرتاريا والدرا�سات القانونية:
رهيفاء عبد الله عبد القادر اللوح، ش���روق جال عل���ي البرديني، دعاء 
عادل نمر ارش���ي، شعائر حيدر درويش الفرا، سمر سليم رباح الفران، 
نور الهدى جمال عبد الكريم ضبان، دينا جمال مسعود جرادة، إيمان 
حس���ن جبر البسيوني، شذا وليد زرعي قديح، حنان نمر يوسف زروق، 
ش���روق محمد صبحي الصباغ، محمد خمي���س كمال محمد الكياني، 
محمد حسن علي العش���ي، عبدالله محمد عبدالله المفتي، ماهر علي 

ابراهيم عوض، محمد زكريا رمضان النديم.

امل�ساعد القانوين:
شروق عادل سليمان عوض الله، انجي أكرم محمد الجرجاوي، اسمهان 
أشرف محمد الجرجاوي، اس���راء خالد حامد الدحدوح، سندس أشرف 
يوسف مهاني، لؤي زاهر أنيس الدحدوح، عاء ربيع عبد المعطي فورة، 
ثابت ناصر صالح الطباطيب���ي، همام رامي أحمد ابو مطر،  كامل أحمد 
كمال دلول، طارق معين ابراهيم النونو، ثائر رياض بحري ابو ش���ها، 
عبد الله أحمد سلمي القرم، محمد سعيد رمضان الحداد، محمد عصام 
فوزي ش���ويدح، عاء نعيم يوس���ف الدحدوح، احمد نائل ابراهيم ابو 
ناصر، خالد اس���امه جهاد الشوبكي،  س���راج أيمن حمدي السويسي، 
محمد نظير نمر عكيلة، ابراهيم اشرف ابراهيم سرحان، سائد طلعت 

كمال النبيه.

اإدارة اأمن املوؤ�س�سات:
أحمد مصطفى سليمان كالي، همام فتحي طالب الكمات، عبد الرحمن 
بك���ر أحمد أبو حوار، معتز بالله محمد عبد اللطيف ضبان، محمد جمال 
علي أبو س���معان، منتصر محمد سلمان بارود، س���عد رياض عامر أبو 

منيع، عبد الله محمد محمود أبو قادوس، ثائر سليم محمد العراقي.

الرتبية الأ�سا�سية الأوىل:
 إسراء عارف علي أبو عودة.

ق�سم العلوم الرتبوية والجتماعية:
اخلدمة الجتماعية:

ذكرى عماد ابراهيم قاسم، دنيا عبد الناصر محمد ملكة، الرا عبد الكريم 
موسى أبو شعبان، لينا محمد فرج الحطاب، ايمان عاهد صبري الحتو، 
إس���راء محمد محمود الغفري، ديانا سهيل نعيم السويسي، مي جبر 
محمد نوفل، رضا جهاد صالح اسبيتة، سجود كمال محمد كامل عابد، 
راوية حاتم موسى قرموط، إسام اياد زياد جابر، مرام أحمد عبدالله ابو 
خريس، الهام عيد عبد الق���ادر الندر، بيان جبر حمدان ابو لبدة، أماني 
محمد رجب مطيع القايض، لواحظ خالد حسين عمران، والء عدنان عبد 
الكريم عيس���ى، عا رفيق محمد أبو سلطان، سارة خليل محمد البريم، 
وفاء محمد عبد السام الفليت، زهرة وائل فرج منصور، أريج عبد الحميد 
أحمد أبو ندى، اس���راء أيمن ناجي الخضري، أية طلعت حسين الملح، 
أمل حاتم كايد ابو جياب، سارة محمد داود الجماصي، أية اكرم عليان 
الوادية، ريما عدنان ابراهيم النجار، نجوى قاسم حسين بركات، حسن 
عزيز حس���ن عزيز، فيصل محمد علي محمد الحلولي، محمود س���امة 

العبد ضاهر، عيس���ى كمال ابراهيم الهندي، اسماعيل سلمان حسن 
الحلولي، وهيب زهير العايدى ابو شعبان، علي محمد علي ابو حصيرة، 

حازم أسامة ابراهيم ابو شريعة، نضال عوض عبد القادر أبو سالم.

الرتبية الريا�سية:
آالء كمال صبحي اس���ليم، وداد زياد موسى الغول، هبة سمير سامة 
أبو عوض، مها جابر محمد أبو دحروج، ندا عطا ابراهيم العريني، هيام 
حمودة صابر الس���يد، مريم زياد رمضان صيام، آية ياس���ر يوس���ف 
راج���ح، رقية صالح ابراهيم عرادة، دينا أحمد حمزة أبو س���لطان، منير 
جمال مصطفى الحساس���نة، يحيى ف���ارس مصطفى عوض، ممدوح 
أحمد محمود أحمد، محمد عنان محمد الرواغ، ماهر دانيال اس���ماعيل 
البردويل، ابراهيم عاء ابراهيم جرادة، عبد الله ابراهيم محمود الهور، 
حمزة أحمد عبد الوهاب الغندور، معاذ مازن حمزة حسونة، محمد عماد 
حمدان المدهون، أحمد ش���اكر فارس أبو قمر، اس���ماعيل منير محمد 

العمصي.

تربية الطفل – معلم �سف:
نرمين ناهض محمد قنديل، وفاء مس���عود عايش عاشور، اسماء 
رائد محمد الريفي، حنين صبحي فهمي السرحي، بشرى ابراهيم 
أبو عنزة، سبيل كمال محمد كامل عابد، اسماء بشير ابراهيم صقر، 
غيداء س���امي يوس���ف نوفل، ربا وائل محمد أنور علوان، إيناس 
محمد اسماعيل أبو شهلة، ديانا عاء محمد صالح الشوا، االء نظير 
صالح النفار، نداء نعيم أحمد ابو مصطفى، امل مازن نادي الحداد، 
ياسمين تيسير عبد الله ش���لدان، هديل وائل سمير الحواجري، 
سوزان محمد حسن شاهين، ش���روق حسين عبدالله العمور، االء 
طال عودة الله حسن اسليم، انسام محمد جبر شعبان الصفدي، 
بيسان معين عبد الرحمن ساق الله، ليالي خالد فؤاد جحا، االء زايد 
دياب حرارة، اسام عبد القادر سليمان أبو عمرة، عبير عبد الوهاب 
ناصر حرارة، بنان س���ميح خضر النواجحة، لورا اسماعيل ياسين 
المصري، ايه محمد سعيد السطري، ياسمين رياض صالح اللحام، 
دعاء فؤاد عاوي ابو حليمة، علياء علي سويعد ابو عجوة، ياسمين 
عادل س���الم الحرازين، فداء محمد عبد الحي الزعبوط، فلس���طين 
أحمد س���عيد المصري، غدي���ر جال محمد ابو عن���زة، رجاء طارق 
محمد البطريخي، نرمين سامي اجميعان شيخ العيد، اماني جهاد 
خليل شمالي، نورهان محمد نبيه الغزالي، افنان ربحي مصطفى 
النزلي، نس���مة عبد الرؤوف عبد الرحمن صافي، \داليا عماد فضل 
عياد، اية عوني يعقوب زيدية، ختام وائل عثمان س���لمان، الهام 
خالد عبدالله خريس، نداء جواد محمد الحمامي، فاطمة علي فرج 
هنا، اريج محمود نايف بارود، شذى سمير سليمان ابو جامع، ريم 
سليم عبد الرحمن وادي، دينا عبد الرازق عبد الله الجعيدي، سعدة 
محمود حس���نات عاشور، أميره جهاد س���الم الحرازين، حنان عبد 
الرحمن محمد المسامحة، ابتسام أحمد محمد أبو سرية، االء عاهد 
طال طه، جميلة س���امح عزمي الرفاتي، ن���داء نعيم خالد جرادة، 
فاطمة محمد فرج القريناوي، حنين مفيد زيدان قنوع، ايمان فؤاد 
رمضان دردس، اسراء س���هيل خالد ابو علي، سجا محمد شحادة 
المقادمة، ريهام صالح حسين ش���هاب، اماني سمير سلمان ابو 
عاصي، زينب هش���ام محمد خلة، شريهان اكرم محمد مصطفى، 
ميسون أحمد ناجي الغندور، مجدولين حسان مسلم قديح، سناء 

محمد عمر اللحام.

ضمن فوج العودة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تواصل 

احتفاالت تخريج الفوج التاسع عشر من طلبتها 

غزة/ ال�ستقالل:
بني واقع موؤمل يفر�سه احل�سار منذ 

�سنوات، وبني اأحالم واأهداف ير�سمها 
اأبناوؤها وي�سعون لتحقيقها يف اإثبات 

جدارتهم باأنهم ي�ستحقون فر�سة 
كغريهم، احتفت الكلية اجلامعية للعلوم 

التطبيقية بتخريج ثلة مميزة من طلبتها 
يف ثالث اأيام احتفالت تخريج الفوج 

التا�سع ع�سر �سمن فوج العودة، ومالمح 
ال�سعادة التي ل تكفي لو�سف �سعورهم 

وهم يرتدون زي التخرج معلنني البداية، 
بداية حتقيق احللم بعد النتهاء من 

املرحلة اجلامعية، وهم يزينون من�سة 
التخرج بني رفقاء الدرا�سة والذكريات 

واملواقف اجلميلة. وانطلقت الحتفالت 
بح�سور وم�ساركة كل من الدكتور حممد 

العكلوك نائب رئي�س جمل�س الأمناء، 
الأ�ستاذ الدكتور رفعت ر�ستم رئي�س 

الكلية اجلامعية، واأع�ساء من جمل�س 
الأمناء ونواب الرئي�س وم�ساعديهم 

واأع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية 
ونخبة من الوزراء والنواب وممثلني عن 

املوؤ�س�سات والهيئات الر�سمية والأهلية 
والأكادميية، ولفيف من الوجهاء 

والأعيان واخلريجني وذويهم، مل�ساركة 
اخلريجني فرحتهم بهذا اليوم.
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رام الله/ االستقالل:
"ادع���اء  إن  األربع���اء  أم���س  ي���وم  الحكوم���ة  قال���ت 
إس���رائيل والواليات المتح���دة األمريكي���ة تحس���ين 
الواقع اإلنس���اني في قط���اع غزة عبر خط���وات عديدة 

تعتبر المرحلة األولى لما يسمى صفقة القرن".
وذكر مجل���س ال���وزراء في بيان له عقب جلس���ته التي 
عقدها برام الله يوم أمس األربعاء، أن ادعاء "إس���رائيل" 
وحليفتها بالعمل لتحسين الواقع اإلنساني في القطاع 
عبر خط���وات عديدة، وإعداد خطة إنس���انية )أمريكية( 
لتنفيذها في القطاع، يعتبر المرحلة األولى لما يسمى 

"صفقة القرن".
وش���دد على أن الحديث عن تحس���ين الوضع اإلنساني 
في قطاع غزة، ما هو إالاّ خدعة لتحس���ين وتجميل صورة 

"إسرائيل" في العالم.
وف���رض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على 
غزة بأبري���ل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة 
اإلدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو %30 
م���ن الرواتب، وتقليص إم���داد الكهرب���اء والتحويالت 

الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
ورغم حل حركة حم���اس اللجنة اإلداري���ة بعد حوارات 
بالقاهرة في س���بتمبر من نفس العام، إال أن العقوبات 

تواصلت وزادت في إبري���ل الماضي ليصل الخصم من 
رواتب الموظفين إلى نحو %50.

وانطلق في األس���ابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن 
غزة، في الضفة الغربية، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها 
الت���ي تفرضها على غزة، فيما قمع���ت األجهزة األمنية 

الحراك في بدايته.
وتوس���عت دائرة االحتج���اج لتش���تمل عواصم عربية 
وأجنبي���ة، أمام ممثليات وس���فارات الس���لطة، فيما لم 
تستجب األخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.

وحس���ب المجلس، فإنه أكد الرف���ض ألي صفقة تحت 
مسميات "صفقة القرن"، مشدًدا رفض أي حلول جزئية 

تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة.
وأوضح أن أي مفاوضات يجب أن تكون بناًء على أس���س 
ومرجعيات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، مع وقف 
اإلج���راءات العنصرية ضد أبناء ش���عبنا، وعلى رأس���ها 

االستيطان.
وتعد "صفقة القرن" مجموعة سياس���ات تعمل اإلدارة 
األمريكية الحالية على تطبيقها حالًيا-رغم عدم اإلعالن 
عنها حتى اللحظ���ة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية 

اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.
وكان الرئي���س دونالد ترمب أعلن ع���ن "إزاحة" القدس 

عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة 
بالده إليها وإعالنها عاصمة للكيان اإلس���رائيلي، وبدء 
بإجراءاته إلنهاء الش���اهد األخير على قضية اللجوء عبر 
تقليص المس���اعدات األمريكية المقدمة لوكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
واستنكر المجلس إغالق سلطات االحتالل معبر "كرم أبو 
سالم" وتقليص مساحة الصيد، في قطاع غزة، ورأت أن 
ذلك في محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصاًل 

على القطاع منذ نحو 11 عاًما.
وش���دد على أن ه���ذه اإلجراءات التعس���فية بحق أبناء 
ش���عبنا في قطاع غزة، تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى 

سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها "إسرائيل".
وأكد المجلس مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة األمم 
المتحدة ودورها، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق 
والعدالة اإلنس���انية، من أجل حل قضية فلسطين حاًل 
ع���اداًل، بتنفيذ ق���رارات األمم المتحدة وتجس���يد دولة 

فلسطين المستقلة.
ل مسؤولياتها والعمل على  وطالب األمم المتحدة بتحماّ
تنفيذ قراراتها، وعدم االكتفاء ببيانات التنديد والرفض، 
وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة 

"إسرائيل"، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم اكرم حسين عبدربه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400614202( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عمر صابر محمد رشوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903512515( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن /يوسف ابراهيم محمود حرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802581900( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ عائشة سليم سالم بريص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901352229( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ رويدة سليمان سالم الجبل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973598741( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/االستقالل:
أف���اد مرك���ز أس���رى فلس���طين 
للدراسات بأن االحتالل اإلسرائيلي 
أصدر )505( ق���رارات إدارية بحق 
األس���رى الفلس���طينيين خ���الل 
النص���ف األول من الع���ام الحالي 

غالبيتها تجديد اعتقال.
وأك���د المرك���ز ف���ي بي���ان وصل 
االستقالل نسخة منه األربعاء، أن 
االحتالل صعد بشكل كبير خالل 
الع���ام الحالي من إص���دار قرارات 
االعتقال اإلداري س���واء لألس���رى 
الج���دد، أو ق���رارات تجديد إداري 

لفترات جديدة.
للمركز  اإلعالمي  الناط���ق  وأوضح 
الباح���ث رياض األش���قر أن هذه 
األعداد تش���كل ارتفاًعا بنس���بة 
30% مقارنة بنف���س الفترة من 
العام الماضي، والتي بلغت فيها 
القرارات االدارية )397( قراًرا فقط.

وأش���ار إلى أن هذا ارتبط بشكل 
مباش���ر بارتفاع أعداد المواطنين 
الذين تم اعتقاله���م خالل تلك 
الفت���رة، واعتم���اد االحتالل على 
التي ال  المخابرات السرية  تقارير 
تحتاج إلى تحقيق أو فتح ملفات 

تعرض على المحاكم.
ولف���ت إلى أن س���لطات االحتالل 
واصلت خالل العام الجاري إصدار 
القرارات اإلدارية بحق األسرى، رغم 
خطورة مقاطعة المحاكم االدارية 
بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام 
القضاة، وكذلك غياب المحامين، 
وه���ذا يدلل بش���كل واضح على 
ويؤكد  اإلدارية،  المحاكم  شكلية 
بأنه���ا محاكم سياس���ية جاهزة 
وملفقة وتق���ف خلفها مخابرات 
االحت���الل التي تدعى وجود ملف 

سرى لهؤالء األسرى.

وبين أن من بين القرارات اإلدارية 
التي ص���درت منذ بداي���ة العام 
ق���رارات   )306( بلغ���ت  الج���اري 
لفترات  إداري  اعتق���ال  تجدي���د 
جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 
6 ش���هور، ووصلت إلى )6( مرات 

لبعض األسرى.
بينم���ا )199( ق���راًرا صدرت بحق 
أس���رى ألول م���رة، وه���م مم���ن 
اعتقلهم االحتالل خالل هذا العام 
القدس  الغربية  أنحاء الضفة  من 
لالعتقال  وحوله���م  المحتلتين، 
اإلداري وغالبيتهم أسرى محررون 

أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأش���ار األش���قر إل���ى أن س���يف 
االعتق���ال اإلداري ط���ال األطفال، 
حيث ال ي���زال 3 أطفال يخضعون 

لهذا القان���ون الجائر، وهم الفتية 
حسام أبو خليفة )17 عاًما( من بيت 
لحم وجدد له 3 مرات، أحمد صالح 
)16 عاًما( من مخيم الجلزون وليث 
أبو خرمة )17 عاًم���ا( من بلدة كفر 

عين برام الله وجدد له 3 مرات.
فيم���ا يخضع 4 ن���واب لالعتقال 
اإلداري أقدمه���م النائ���ب محمد 
جمال النتش���ة م���ن الخليل وهو 
معتق���ل إدارًي���ا منذ 22 ش���هًرا، 
إضافة إلى النواب حس���ن يوسف 
م���ن رام الله، ناصر عبد الجواد من 
سلفيت، وخالده جرار من رام الله.

ون���وه األش���قر إل���ى أن األس���رى 
حوالي  عددهم  البال���غ  االداريين 
بخطوة  ش���رعوا  معتق���اًل   )450(
االداري���ة  المحاك���م  مقاطع���ة 

من���ذ الخامس عش���ر م���ن فبراير 
الماضي، بهدف تس���ليط الضوء 
على قضيته���م، وتحريك المياه 
اإلداري  االعتق���ال  بملف  الراكدة 
ال���ذي تصاع���د ف���ي الس���نوات 
األخي���رة، ودف���ع الجمي���ع للقيام 
بمس���ؤولياته وف���ى مقدمته���م 
الس���لطة الفلسطينية لوضع هذا 
الملف أمام المحاكم والمؤسسات 

الدولية.
أن األسرى االداريين ينوون  وأكد 
القادم���ة تصعيد  الفت���رة  خالل 
بالدخول  االحتجاجية  خطواتهم 
ف���ي إضراب متقط���ع وجزئي عن 
الطعام بع���د أن ماطل���ت اإلدارة 
في ال���رد على مطالبه���م العادلة 

باإليجاب.

ارتفاع بنسبة %30 عن العام الماضي

505 قرارات إدارية بحق األسرى
 خــالل النصــف األول مــن 2018

 غزة/ االستقالل:
أفرجت الس���لطات اإلسرائيلية، يوم أمس، عن 7 من ركاب سفينة 
"الحرية 2" الت���ي اعترضتها بحرية االحتالل يوم الثالثاء الماضي  
بعد أن أبحرت من ميناء غزة لكس���ر الحصار المفروض على القطاع 

منذ 11 عاًما.
وبعد تحقيق استمر لساعات، أفرجت عن 7 مواطنين مرضى كانوا 
على متن الس���فينة وتم ترحيلهم إلى غزة، وذلك عبر حاجز بيت 

حانون/إيرز.
المواطنون الذين كانوا على متن سفينة كسر الحصار وتم اإلفراج 
عنهم، محمود جه���اد أبو عطايا، ورائد خليل دياب، وآدم حس���ن 
النجار، وأيم���ن محمد اللوح، وعليان كامل الل���وح، ومحمد إبراهيم 
الع���رور، وعلي هاش���م أبوعطاي���ا، فيما أبقي عل���ى طاقم المركب 

والقبطان رهن االعتقال.
وانطلقت، أول أمس الثالثاء، المسيرة البحرية الثانية لسفن كسر 
ة، باتجاه  الحصار عن غ���زة، تحمل عدًدا من الجرحى من مين���اء غزاّ

د الوصول إليها في بحر القطاع. المنطقة الُمقياّ
وكانت المس���يرة البحرية األولى، انطلقت من ميناء غزة بتاريخ 29 
مايو الماضي، تضماّ عشرات القوارب، وحملت على متنها عدًدا من 
جرحى مسيرات العودة، تجاوزت المس���افة التي ُيحددها جيش 
االحتالل لوصول الصيادين في بحر القطاع، والبالغة 4 أميال قبالة 

شاطئ مدينة غزة.
إذ وصلت إحدى الس���فن لمسافة 12 ميل بحري، قبل أناّ ُتحاصرها 
زوارق البحرية وتقتادها إلى ميناء أس���دود وتعتقل ركابها ال�18، 
بم���ن فيهم القبطان وُمس���اعده، وكان من بي���ن الركاب 4 مرضى 
دة، جرى اإلفراج عنهم في اليوم التالي، باس���تثناء قبطان  وس���ياّ

السفينة.

سلطات االحتالل تفرج 
عن ركاب »الحرية 2« 
واإلبقاء على القبطان

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل يوم امس األربعاء، التنكيل بالمواطنين ببلدة س���لوان 

جنوب المسجد األقصى المبارك.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن قوات االحتالل نصب حواجز طي���ارة ومباغتة في 
شوارع وأحياء البلدة، وأوقفت الشبان وفتشتهم والحقت المركبات وأوقفتها 

واحتجزت الشبان لبعض الوقت.

االحتالل يواصل تنكيله 
بسكان بلدة سلوان

�أ�شرى د�خل �شجون ال�حتالل         ) �أر�شيف (

الحكومة: »تحسين« األوضاع بغزة يعتبر 
المرحلة األولى لـ »صفقة القرن«
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بال أدنى ش���ك لو ُخيّرت أي أم بين أن يكون 
ابنها طالبًا حيًا راس���بًا أو طالب���ًا ميتًا ناجحًا 
الخت���ارت األولى وألس���رعت بالق���ول » َلْيَتُه 
َرَسَب...« وليت في اللغة العربية حرف ناسخ 
ُيفيد التمني، وُيس���تعمل غالبًا للمستحيل، 
كأن نقول )ليت الشباَب يعود يومًا( أو )ليت 
المس���افر حاضٌر(، وإذا كان آخر ضحايا إطالق 
الرصاص ف���ي الهواء ابتهاج���ًا بالنجاح في 
الثانوية العامة الطالب رامز داود من غزة قد 
سقط صريعًا بس���بب هذه العادة القبيحة، 
وهدمت حياة أس���رة بأكملها تعلقت أمالها 
بنجاح ابنها وال يمك���ن إعادته للحياة حتى 
لو تمنينا رسوبه منعًا لمقتله، فانه بإمكاننا 
عل���ى األقل أن نوق���ف هذا الجن���ون ونمنع 
سقوط المزيد من الضحايا كل عام سواء في 
حفالت الزفاف أو احتفاالت النجاح أو غيرها 
من المناسبات الس���عيدة فيحّول الفرح إلى 
ترح والسعادة إلى مناحة والمسّرَة إلى مأتم. 
ظاهرة إط���الق الرص���اص في المناس���بات 
الس���عيدة أو الحزين���ة وم���ا ُيرافقها حتمًا 
من س���قوط قتلى وجرح���ى موجودة في كل 
المجتمع���ات العربية تقريبًا وما ش���ابهها 
من مجتمعات غير عربية تش���اركها بعض 
العادات والتقاليد تعود في أصلها إلى عصر 
الجاهلية الذي س���بق اإلس���الم عندما كانت 
القبائل العربية في الجزيرة العربية تعيش 
في الصحراء على التنق���ل والترحال والغزو- 
ف���ي معظمها- فأصبحت ُتمّج���د قيم القوة 
والشجاعة والرجولة وعدم الخوف من الموت 
التي ُيعّب���ر عنها بحمل الس���الح الضروري 
للدفاع ع���ن النفس والقبيلة وغ���زو القبائل 
األخرى، فكان حمل السالح وإظهاره من أهم 

دالئل الرجولة والش���جاعة والشرف والفخر، 
وأصبح التباهي بحمل الس���الح من س���مات 
القوة والرجولة والتلويح بالس���يوف. وأدوات 
القتال في الس���لم والحرب إظهارًا للشجاعة 
والفخر من عادات العرب وتقاليدهم خاصة 
في المناسبات القبلية واالجتماعية كحفالت 

الزواج وغيرها. 
والسالح األبيض كالسيوف والسهام تحّول 
في العصر الحديث إلى سالح ناري كالبندقية 
والرش���اش، وأصبح التلويح بالس���الح الناري 
كما الس���الح األبيض يؤدي نفس الوظيفة 
التي ُتظهر القوة والرجولة والش���جاعة، ولم 
يقتصر األمر عل���ى التلويح ب���ل تعداه إلى 
إطالق الرصاص في الهواء، ومع الوقت نسي 
الن���اس المغزى م���ن وراء التلويح بالس���الح 
والوظيفة التي كان يؤديها في المجتمعات 
العربية القديمة ولم يبَق إاّل الفعل الفارغ من 
المضمون ُمعبّرًا بطريقة مش���ّوهة عن الفرح 
والس���رور واالبتهاج وأحيانًا في المناسبات 
الحزينة عند الغضب واألس���ى والحزن، وقد 
يكون مصحوبًا بالتعويض عن ُعقدة النقص 
الناجمة عن فقدان جزء من الرجولة والشجاعة 

بحمل السالح وإطالق الرصاص. 
ولذل���ك نحن بحاجة إل���ى التخّلص من وهم 
إثب���ات الرجولة بحمل الس���الح والتباهي به، 
والتح���رر من خداع إثبات الش���جاعة بإطالق 
الرص���اص والتفاخر به إاّل في مواطن الجهاد 
والمقاوم���ة، وتغيي���ر ثقافة )الس���الح زينة 
الرجل( فزينة الرجل علمه وتقواه وأخالقه إاّل 

في مواطن قتال العدو فقط. 
لم يغفل الرس���ول – صلى الله عليه وس���لم 
– عن الخطر الذي يش���كله التلويح بالسالح 

األبي���ض على الناس، فكي���ف بالخطر الذي 
يش���كله إطالق الرصاص من السالح الناري 
وليس مج���رد التلويح به، فق���د قال – صلى 
الله عليه وسلم – ناهيًا وُمحّرمًا ُمجرد اإلشارة 
بالس���الح في وجه الناس ال يشر أحُدكُم  إلى 
أخيه بالس���الح فإن���ه ال ي���دري أحُدكُم لعل 
الش���يطان ينزع من يده فيقع في حفرٍة من 
النار« كما دعا – صلى الله عليه وس���لم- إلى 
تأمين الس���الح »إذا مرَّ أحُدكُم في مسجدنا 
أو في س���وقنا وبي���ده نبل فليمس���ك على 
نصالها، أو ق���ال: فليقبض بكفة أن ُيصيب 
أحدًا من المس���لمين منها بش���يء« وبشكل 
عام فقد  نهى – صلى الله عليه وسلم – عن 
ترويع المس���لمين » ال يحل لمسلٍم أن ُيّروع 
مس���لمًا« ومعروف كم التروي���ع والتخويف 
واإلرهاب الناجم عن إطالق النار العش���وائي 
في المناس���بات وغيرها، وليت األمر مقتصر 
على الترويع والتخويف بل تجاوزه إلى إزهاق 
أرواح بريئ���ة ال ذنب لها س���وى أنهم جاءوا 
لتهنئة أصحاب الفرح بفرحهم ومشاركتهم 

سرورهم. 
ُخالص���ة األم���ر إن ظاهرة إط���الق الرصاص 
في المناس���بات الس���عيدة كالزواج والنجاح 
وغير الس���عيدة كالجنازات وحفالت التأبين 
ظاهرة س���يئة ُمخالف���ة للش���رع والقانون، 
ومخالفة ألصول الرجولة والش���جاعة تحتاج 
ُلمعالجة قانونية بتشديد العقوبة والحرص 
على تطبيقها، ومعالج���ة ثقافية عبر منابر 
المساجد ومنصات اإلعالم وفصول الدراسة 
ُتّغير ثقاف���ة المجتمع لتؤكد أن زينة الرجل 
علمه وأخالقه إال في مواضع القتال ضد العدو 

فزينته سالحه.

العقوب���ات التي فرضته���ا حكومة االحتالل عل���ى قطاع غزة بمنع االس���تيراد 
والتصدير من معبر كرم أبو سالم واالقتصار على إدخال المواد األساسية يعكس 
حالة اإلرباك واليأس التي تسكن المستوى السياسي واالمنى اإلسرائيلي أمام 
اس���تمرار  مسيرات العودة وما أفرزته من واقع جديد من المواجهة مع االحتالل 
بأدوات بس���يطة فاالحتش���اد الجماهيري األس���بوعي على حدود ال� 48 مع غزة 
والطائرات الورقية وضعته أمام مسئولياته التي يحاول التهرب منها في حصار 
غزة وإبقاء ش���كل آخر من االحتالل عبر س���يطرته على بر وبحر وأجواء غزة فهو 
اعتقد انه يمكن االستمرار في هذه السياسية إلى ما ال نهاية ليضع االشتباك 

الشعبي مع االحتالل حدا لهذه األوهام.
الخطوة اإلسرائيلية سيكون لها تداعياتها الخطيرة بمضاعفة الضغط على غزة 
واقتصادها في محاولة إس���رائيلية مكش���وفة لتحقيق ما عجزت عنه عبر عشر 
سنوات من الحصار فقد مر بقطاع غزة بمحطات وأشكال مختلفة من هذا الحصار 
ولكنها فشلت في الوصول إلى غاياتها بما في ذلك ثالثة اعتداءات إسرائيلية 
واسعة ورغم الدمار الواسع الذي أحدثته فإنها لم تستطع ان تؤلب الناس كما 
خططت ضد المقاومة بل النتائج كان معاكسة بالتصاق الجماهير بشكل اكبر 

بها ومن هنا فان مصير الخطوة الجديدة هو الفشل .
بتصعيد الحصار وإغالق المعابر أمام االس���تيراد والتصدير تنكش���ف حقيقة 
االحت���الل أمام العال���م ومس���ئوليته عن تده���ور األوضاع اإلنس���انية وزيف 
الدعاية اإلس���رائيلية التي تحاول إلقاء عبء التده���ور على المقاومة وتحميل 
الفلس���طينيين المس���ئولية فالمجتمع الدولي يتبين له بوض���وح ان االحتالل 
يحكم إغالقه على غزة بتحكمه بالمعابر ومنع كل س���بل النهوض باقتصادها 
واإلجراء اإلس���رائيلي بتش���ديد اإلغالق تعبر عن جهد إسرائيلي يحاول مجددا 
الضغط على المقاومة كي توقف مسيرات العودة وما خلقته من حالة سياسية 
أبرزت المسئولية اإلسرائيلية عما يحدث بغزة وهي لن تمنع في النهاية إطالق 

الطائرات الورقية أو تفرض وقف المسيرات.
أيضا فان الخطوة اإلسرائيلية الجديدة بتشديد الحصار يفضح حقيقة ما يطرح 
من خطط تحت العنوان اإلنساني فهي تأتي بال رصيد جدي ودون مضمون وما 
يتسرب من خطوات إسرائيلية عن تخفيف أو العمل في تجاه الدفع والموافقة 
على مش���اريع اقتصادية هو ذر للرماد في العيون ثم تأتي االشتراطات األخرى 
الخاصة باألسرى لدى المقاومة لتؤكد ان ما يروج عن مشاريع يقتصر على الكالم 

وال يرتقي إلى مستوى التنفيذ أو التوجه الحقيقي لرفع الحصار عن قطاع غزة.
الشك ان االحتالل يتخبط في سياساته نحو غزة ويعمل على إدامة الوضع الحالي 
من الحصار الخانق وينعكس ذلك في التجاذب بين المستوى السياسي واألمني 
فاألول يدفع في اتج���اه التصعيد فيما الثاني ي���وازن مواقفه وتبعاتها وواضح 
ان حالة الجدال في مجتمع المس���توطنين في ظل اس���تمرار مسيرات العودة وما 
أحدثته من حالة خوف وتهديد القتصاده���م وأمنهم بحرق آالف الدونمات من 
الغاب���ات األمنية التي تش���كل غطاء يحجب رؤية المس���توطنات القريبة من غزة 
قد فرضت على اليمين اإلس���رائيلي التعاطي بطريقة أخرى مع مسيرات العودة 
والطائرات الورقية وهو ما يفس���ر القرارات المتأخرة لنتنياهو وليبرمان بشأن منع 
االس���تيراد والتصدير وكل ذلك يشير إلى ان مجتمع المستوطنين اخذ يتلمس 
نتائج سياس���ة الخنق والحصار المفروض على غ���زة، ومن هنا فان األريحية التي 
تتعام���ل بها حكومة االحتالل مع غزة ف���ي ظل صمت عربي ودولي لم تعد قائمة 
والحراك الذي يسير في اتجاه غزة رغم أهدافه الخبيثة في توفير األمن لالحتالل 

ومنع مسيرات العودة يؤكد ذلك.
ال يخفى أن الخطوة اإلسرائيلية أهدافا أخرى هي محاولة نقل مسئولية االحتالل 
عم���ا ألت إليه غ���زة من أوضاع صعبة إل���ى مصر من خالل تحوي���ل نقل البضائع 
إلى مصر، ويش���ير إلى ذلك أيضا ان بعض المش���اريع الت���ي جرى الحديث عنها 
في  األس���ابيع الماضية ارتبط تنفيذها بمصر سواء فيما يتعلق بمحطة الطاقة 
الشمسية أو المناطق التجارية التي طرح أنها ستقام في سيناء وحتى الميناء أو 
المطار  فجرى الحديث عن تحويل ميناء العريش ومطارها كبديل عن ميناء ومطار 
في غزة، وال يس���تعبد ان تكون هذه الخطوة بالون اختبار في هذا االتجاه وهو ما 

يجب الحذر منه.
الخطوة اإلسرائيلية يمكن الجزم أنها لن تحقق أهدافها بأي حال وقد شهدت غزة 
خطوات أصعب في الحصار ولم تتراجع وهي كما عبر احد المحللين اإلسرائيليين 
هدف ذاتي يسجله نتنياهو في مرماه جعل كل العالم يسلط مزيدا من األضواء 
عل���ى غزة والدعوات التي صدرت للتراجع عن هذه الخطوة تدلل على ذلك األمر ما 
يفضح االحتالل وسياس���اته اإلجرامية اتجاه غزة وفي سياق الصراع فان الشعب 
الفلس���طيني يس���جل نقاطا مهمة أمام االحتالل ويبرز قضيته ومعاناته ويؤكد 
ان البعد اإلنس���اني حاضر ولكن ال يمكن فصله عن البعد السياسي المتمثل في 

استمرار االحتالل ووجوب إنهائه.

ليته رسب
بقلم د. وليد القططي

رأي

هناك مخاوف حقيقية ومحاذير من دخول تقليصات وكالة الغوث الدولية »األونروا« حيز التنفيذ, فرغم 
نفي مسؤولي الوكالة النية لالستغناء عن 22 ألف موظف أو يزيد, إال ان الوقائع وتطورات األحداث تدل 
على غير ذلك, خاصة ان الوكالة لم تخرج بتطمينات حقيقية للموظفين التابعين لها, في ظل اإلصرار على 
تسييس عمل الوكالة, ووقف أو تقليص الدعم المالي المقدم لها بقرار أمريكي جائر يستند كالمعتاد 
لمصالح »إسرائيل«, فاتحاد موظفي اونروا بغزة قال في بيان له انه تلقى معلومات صادمة من مدير عام 
الوكالة تطال جميع العاملين وتهدد بوقف الخدمات المقدمة لالجئين وتهدد بعدم بدء العام الدراسي 
الجدي���د, وهدد االتحاد باتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة سياس���ة الوكالة تجاه الموظفين, والدعوة 
العتصام حاش���د في س���احة مكتب غزة اإلقليمي اليوم الخميس ووقف العمل في األنش���طة الصيفية 
الخاصة بالصحة النفسية ما لم تتراجع الوكالة عن خطواتها التعسفية تجاه الموظفين التابعين لها .  

األونروا وعبر تاريخ طويل من عملها في األراضي الفلسطينية كانت تحاول تمرير سياسات معينة لخدمة 
االحت���الل وذلك من خالل تغييرات مقترحة على مناهج التعليم طالبت بها اإلدارة األمريكية تنقص من 
حقنا في فلس���طين التاريخية, وتنظيم مخيمات صيفية كانت تثير جدال كبير لدى الفلسطينيين في 
قطاع غزة, ووقفت الوكالة صامتة أمام عمليات القصف الصهيونية التي تعرضت لها مقارها الخدماتية 
أثناء العدوان على غزة, كما كانت الوكالة تالحق الموظفين التابعين لها على خلفية االنتماء السياسي, 
وتقوم بتهديدهم بالفصل من العمل, كل هذا جعل المواطن الفلس���طيني ينظر بريبة وشك إلى عمل 
الوكالة, ويخش���ى من تمرير سياسات تصب في النهاية لصالح االحتالل, وقد تعاظمت الشكوك مؤخرا 
بعد الحديث عن إنهاء عمل الوكالة أو تقليص خدماتها للفلسطينيين, وكأن قضية الالجئين انتهت ولم 

تعد قائمة وليس هناك ما يسمى بالجئ فلسطيني.
أكثر ما يقلق الالجئ الفلسطيني في هذه األزمة هو غموض موقف الوكالة من إعادة فتح المدارس التابعة 
لها مع بدء العام الدراسي الجديد وهى تبلغ نحو 700 مدرسة في قطاع غزة فقط, خاصة بعدما اشترطت 
اإلدارة األميركية على وكالة غوث وتش���غيل الالجئين “أونروا” إحداث تغيير في المناهج الدراسية وما 
أس���مته بالتزام الحيادية وذلك لضمان استمرار الدعم األميركي لها، وشطب كل ماله عالقة بحق العودة 
وقضية الالجئين الفلس���طينيين. وهوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وكل ما يخص النضال 
الفلسطيني، وتعبير االنتفاضة الفلسطينية، من المناهج التعليمية التي تدرس للطلبة في المخيمات، 

باإلضافة لعدم إحياء أية مناسبات سياسية تتعلق بالتاريخ الفلسطيني مثل النكبة وذكرى وعد بلفور.
السؤال المطروح اآلن هل ترضخ األونروا للمطالب األمريكية؟, هل تهدد الموظفين التابعين لها في لقمة 
عيشهم حتى يقبلوا بالتغييرات األمريكية المطروحة؟, هل إنهاء عمل الوكالة في األراضي الفلسطينية 
أصبح مطلبا ملحا إلنهاء قضية الالجئين وإسقاط حق العودة؟, اإلجابة ال تحتاج إلى قول, إنما تحتاج إلى 
فعل يتطلب موقفا فلسطينيا جامعا لمواجهة السياسات األمريكية التي تنتقص من حقوقنا, وإحباط 
كل وس���ائل الضغط التي تمارس على الوكالة الدولية, والتزام الدول العربية واإلسالمية بدعمها لوكالة 
الغوث لمواجهة كل التحديات وتعزيز صمود الفلس���طينيين أمام محاوالت تصفية قضيتهم وحقهم 

في العودة ألراضيهم التي هجروا منها قسرا.   

تقليصات أونروا

في فهم الخطوة اإلسرائيلية 
بقلم: عامر خليلفي معبر كرم أبو سالم!

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

قبل أّيام كتبت على صفحتي الشخصّية ساخرا: ) عائلة مستورة بحاجة إلى 
مدفع رشاش لالحتفاء بابنها الحاصل عل 50% في الثانوية العامة ( وكنت 
أتقصد اس����تفزاز الوعي لدى كثير من المحتفلين بالرصاص والمفرقعات، 
ولكن يبدو أّن الظاهرة قد اس����تفحلت حتى غدا من المستهجن االعتراض 

عليها؟
هل ثّمة شعٌب ُيعّبر عن مشاعر الفرح والحزن بذات الوسيلة؟

ذلكم هو الشعب الفلسطيني، إذا ما فرح أطلق الرصاص، وإذا ما غضب فعل 
الش����يء ذاته... وليس أدّل على ذلك من ماليين الطلقات النارّية التي تمأل 
األسماع صخبًا في مراسم تشييع الشهداء، أو في مراسم األعراس ، وغيرها 

من المناسبات.
أم����ام ما يحدث في الخان األحمر من إهانات وعار لحق باألّمة وهي تش����اهد 
حرائرها ُتس����حل في الطرقات، وال تفعل ش����يئًا، وأمام االقتحامات اليومّية 
لمناطق الس����لطة، واالغتياالت واالعتقاالت والحواج����ز والعربدة واإلهانات 
وغيرها، يصبح من المعيب على هذا الش����عب المقهور حد الموت أن ُيطلق 
رصاص����ة واحدة في الهواء، فيما يعجز ع����ن الوقوف دقيقة عز نصرة لتلك 

الحرائر، أو ألولئك الُمَعّذبين على امتداد هذا الوطن الجريح.
أتس����اءل ومعي غالبية الناس، وبكّل ما أوتينا من صبٍر وحكمة: لماذا يطلق 
المحتفل����ون الرصاص؟ حّبًا في الضجيج، أم هو تعبيٌر عن حاجات نفس����ّيٍة 

عميقة في ال وعيهم؟!
أمام الكوارث التي حّلت بالعوائل الفلس����طينّية جّراء اس����تعمال األسلحة 
النارّية للتعبير عن االبته����اج، وليس آخرها ما حّل بعائلة الطالب رامز داود 
الناج����ح في الثانوّية العاّمة، والذي ُقت����ل بعيار ناريٍّ طائش أثناء االحتفال 
بنجاحه، حيث تمّكن هذا الطيش من تحويل الفرح إلى ترٍح ونكبة، وترك في 
القلوب جرحًا يصعب شفاؤه...أمام هذه الكارثة وغيرها كثير، نجد لزامًا على 
الجميع أن ترتفع أصواته����م وتعلو؛ لُتصبح أعلى من صوت الرصاص؛ لعّل 
رة نفسّيًا ومالّيًا  هذه المهزلة تأخذ طريقها نحو االندثار؛ فتتابع آثارها الُمدمِّ
وأخالقّيًا ووطنّيًا كفيٌل باس����تنهاض كّل األصوات؛ لتقول: كفى استهتارا 
بأرواح الناس...كفى اس����تهتارًا بمشاعرهم...كفى استهتارًا بمصائب هذا 

الوطن المنكوب.
المسؤولون ُمطالبون بأخذ زمام المبادرة، والضرب على يد الُمستهتر، فإّن الله 

َيزُع بالسلطان ما ال يزُع بالقرآن.

»بكفــي«!
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أعلن أنا المواطن/ أنور فايز حسين الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803581776( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أحمد كمال حسين عابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800752701( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود موس���ى سليمان ابو موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400194346( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  منصور حمدان منصور بن حس���ن 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955838966( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ انور حمدان مرزوق الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901510271 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ايمان سعيد حسني صباح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926671082 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل
أظه���رت بيانات إحصائية رس���مية 
أمس األربعاء، أن 96.6% من األس���ر 
في فلسطين لديها خط هاتف نقال.

االحصاء  جه���از  بيان���ات  وحس���ب 
المركزي، فإن 1.7 مليون عدد األجهزة 
الذكية التي يمتلكها الفلسطينيون 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصلت نسبة امتالك الهاتف النقال 
في الضفة الغربية حوالي، %97.2، 

بينما في قطاع غزة حوالي %95.7.
وأشارت نتائج التعداد العام للسكان 
لعام 2017،  والمنش���آت  والمساكن 
أن نسبة امتالك األسر في فلسطين 
لهات���ف نقال ذك���ي بلغت %84.2 
بواق���ع 89.8% ف���ي الضفة الغربية 

و75.5% في قطاع غزة.
أما بالنس���بة المتالك األس���رة لجهاز 
حاسوب )حاسوب مكتبي أو الب توب 
أو تابل���ت وآيباد(، فقد أظهرت نتائج 
التعداد لع���ام 2017 أن 43.1% من 
األس���ر في فلس���طين لديها جهاز 
حاس���وب بواقع 48.9% في الضفة 
الغربية و34.0% في قطاع غزة. في 
حين بلغت نسبة األسر في فلسطين 
التي يس���تخدم أفرادها الحاس���وب 
61.4%، بواق���ع 62.0% في الضفة 
الغربي���ة، مقاب���ل 60.4% في قطاع 

غزة.
وبين التقرير أن أكثر من نصف األسر 
الفلس���طينية لديها نفاذ لإلنترنت 
في البيت بنس���بة 51.7% من األسر 
في فلسطين لديها اتصال باإلنترنت 
في الع���ام 2017، بواقع 60.6% في 

الضفة الغربي���ة، و38.0% في قطاع 
غزة.

واصدر جهاز االحصاء المركزي بيانًا 
اس���تعرض فيه احوال السكان في 
فلس���طين بمناس���بة اليوم العالمي 

للسكان.
وج���اء ف���ي  البيان أن عدد الس���كان 
فلس���طين في عام 2017، بلغ حوالي 
4.78 مليون نس���مة، منه���م 2.43 
مليون ذك���ر و2.35 مليون أنثى، في 
حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية 
2.88 مليون نس���مة، منه���م 1.47 
مليون ذكرًا و1.41 مليون أنثى، بينما 
بلغ عدد سكان قطاع غزة لنفس العام 
1.90 مليون نسمة، منهم 963 ألف 

ذكرًا و936 ألف أنثى.
وذكر البيان ان مزيدًا من االنخفاض 

ف���ي متوس���ط حجم األس���رة، حيث 
انخفض متوس���ط حجم األسرة إلى 
5.1 فردًا ع���ام 2017 مقارنة مع 6.4 

فرد عام 1997.
واورد التقري���ر ان أكث���ر م���ن رب���ع 
المش���اركين ف���ي الق���وى العامل���ة 
عاطلين عن العمل في عام 2017، اذ 
بلغت 27.7% في فلس���طين، بواقع 
17.9% في الضفة الغربية و%43.9 
ف���ي قطاع غ���زة. كما وصلت نس���بة 
البطالة في فلس���طين بي���ن اإلناث 
المش���اركات في القوى العاملة إلى 
47.8% مقاب���ل 22.5% بين الذكور 

المشاركين في القوى العاملة.
واظهر التقري���ر ان 29% من األفراد 
في فلس���طين فقراء، حيث بلغ خط 
الفقر لألسرة المرجعية )المكونة من 

خمس���ة أفراد، بالغ���ان اثنان وثالثة 
أطفال( في فلسطين خالل عام 2017 
حوال���ي 2,470 ش���يقاًل إس���رائيليًا 
)حوالي 671 دوالرا أميركيا(، بينما بلغ 
خط الفقر المدقع )الش���ديد( لنفس 
األس���رة المرجعي���ة حوال���ي 1,974 
شيقاًل إسرائيليًا )حوالي 536 دوالرا(.
وبلغ مع���دل الفقر بي���ن األفراد في 
فلس���طين خالل الع���ام 2017 وفقا 
ألنماط االستهالك الشهري %29.2، 
)بواقع 13.9% ف���ي الضفة الغربية 
و53.0% في قط���اع غزة(. كما تبين 
أن حوال���ي 16.8% م���ن األفراد في 
فلسطين عانوا من الفقر المدقع وفقا 
)بواقع  الشهري،  االستهالك  ألنماط 
5.8% في الضفة الغربية و%33.8 

في قطاع غزة(.

29 % من األفراد في فلسطين فقراء

1.7 مليون جهاز هاتف نقال 
ذكي تمتلكها األسر الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
ق���ررت وزارة الزراعة في قطاع غ���زة أمس األربعاء، 
ا على قرار  منع اس���تيراد الفاكهة اإلسرائيلية؛ رّدً
حكومة االحتالل منع تصدير الفواكه والخضراوات 
من القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم"، ومنع استيراد 

المستلزمات واألدوية الزراعية.
وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة تحسين 
الس���قا إن "قرار الوزارة جاء للضغط على سلطات 
االحتالل عقب قراراته األخيرة بحق القطاع الزراعي 

في غزة".
وأوضح الس���قا أن قرار المنع يشمل أنواع الفواكه 

كافة، مؤّكًدا وجود بديل لها في السوق المحلي.

وش���دد عل���ى أن قرار االحت���الل من���ع التصدير 
سيسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

يذكر أن قطاع غزة يصّدر يومًيا نحو 40 ش���احنة 
عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" والذي 
منع االحتالل التصدير عبره بقرار رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو تش���ديد الحصار على 

القطاع.
وأش���ار الس���قا إل���ى أن من���ع االحت���الل إدخال 
المس���تلزمات واألدوي���ة الزراعية إل���ى قطاع غزة 
يهّدد اإلنتاج الزراعي، الفًتا إلى أن "الوزارة تمتلك 

مخزوًنا منها؛ لكنها غير كافية لفترة طويلة".
وأوض���ح أن "الزراعة" أطلع���ت األمم المتحدة على 

تداعيات القرار اإلسرائيلي على المزارعين والتجار 
بغزة؛ داعيًة إياها للضغط على االحتالل للتراجع 

عن قراره.
وأعرب���ت األم���م المتحدة الثالثاء ع���ن قلقها إزاء 
القيود التي فرضه���ا االحتالل على معبر كرم أبو 
سالم مع قطاع غزة، مطالبة إياه بالتراجع عن القرار.

ومنعت س���لطات االحتالل الثالثاء، عبور أصناف 
كثيرة لقطاع غزة عبر المنفذ التجاري الوحيد "كرم 
أبو س���الم" بش���كٍل اعتيادي، ومنعت تصدير أي 
من الس���لع، تنفيًذا لقرار أصدره رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو بتش���ديد الحصار اإلسرائيلي 

على غزة المتواصل منذ أكثر من 12 عامًا.

الزراعة بغزة تقرر منع استيراد الفواكه من »إسرائيل«

غزة/ االستقالل
نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( االدعاءات التي تتناقلها بعض المنصات 

اإلعالمية عن نية الوكالة وقف رواتب 22 ألفا من عامليها في قطاع غزة.
وأكدت الوكالة في تصريح للناطق الرس���مي لها سامي مشعشع أمس األربعاء أن نشر 
مثل هكذا أخبار من دون التأكد من صحتها من المصادر الرسمية المعتمدة لألونروا مثير 

لالستغراب ويخلق بلبلة وقلقا شديدين بين صفوف العاملين وأهاليهم.
وقال���ت: "إن اتحاد موظف���ي األونروا في غزة أصدر بيانًا باألم���س )الثالثاء( ادعى فيه ان 
تقليصات األونروا س���تطال وقف رواتب 22 ألف موظف من كافة المناطق، ووقف كامل 
المس���اعدات المقدمة في قطاع غزة". وأضافت هذا االدعاء باطل وعلى قيادة االتحاد في 

غزة عدم نشر معلومات غير دقيقه البتة وخلق بلبلة بين العاملين وصفوف الالجئين.
وأوضح���ت في بيانه���ا بالقول "لقد حرص مدير عمليات األون���روا في غزة على االجتماع 
مع اتحادي العاملين في اقليم ورئاس���ة األونروا ف���ي القطاع، ووضعهم بصورة الجهود 
المتواصلة لجس���ر العجز المالي التاريخي للوكالة، وجهود األونروا لإلبقاء على الخدمات 
الحيوية وللجهد الخاص للحصول على التمويل اإلضافي لبدء العام الدراسي، واالستمرار 

بتقديم المساعدات الغذائية الطارئة لمليون الجئ في غزة.".

رام الله/ االستقالل
ق���دم بنك فلس���طين رعايته لفعاليات منتدى فلس���طين 
الدول���ي األول للمي���اه م���ع عدد م���ن المنظم���ات الدولية 
والمؤسسات المحلية، والذي تم تنظيمه بمبادرة من سلطة 
المياه، تحت شعار "التقنيات والممارسات الحديثة لتطبيق 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية". 
وشهدت فعاليات المنتدى على مدار يومين جلسات علمية 
بمشاركة حش���د من الخبراء المؤثرين في واقع قطاع المياه 
عالميًا، باإلضافة الى عدد من المس���ؤولين وممثلي القطاع 

العام وشركات القطاع الخاص ذات العالقة.
وش���ارك في فعالي���ات المنتدى خبراء ووف���ود من أكثر من 
عش���رين دولة عربية وعالمية. كما ش���هد المعرض المقام 

مشاركة ما يزيد عن 25 شركة محلية ودولية. 
من ناحيته، أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، في كلمته 
التي ألقاها في حفل االفتتاح أن المنتدى يجس���د ش���راكة 
حقيقة مع الش���ركات والجهات المختصة بالش���أن المائي، 
الفتا إلى أهمية تس���ليط الضوء عل���ى واقع القطاع المائي، 
والبحث عن حلول تسهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا 

المجال. 
ولف���ت غنيم، في كلمته إلى أهمية المش���اركة الدولية في 
فعالي���ات المنتدى، مبينا أن س���لطة المي���اه تتطلع إلى أن 
يكون منصة دولية تجمع كافة الشركاء والخبراء المؤثرين، 
والقادرين على قيادة التطور في واقع قطاع المياه عالميًا، وأن 
يكون منبرًا لحلول استراتيجية في قضايا المياه المعاصرة. 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس األربعاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة 
للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وإنتاجهما، في منطقتي ش���مال س���يناء البحرية 

وخليج السويس.
وبحس���ب بيان صدر األربعاء عن الوزارة، فإن االتفاقية األولى الموقعة مع )جي إتش بي( 

البريطانية، تأتي باستثمارات حدها األدنى 6 ماليين دوالر لحفر 4 آبار جديدة.
ووقعت االتفاقية الثانية مع شركة برينكو البريطانية، والثالثة مع الهيئة العامة للبترول 
المصري���ة، دون ذكر قيمة اس���تثماراتهما. وقال طارق المال وزي���ر البترول المصري في 
البيان، إن بالده وقعت منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2013 وحتى اآلن، 83 اتفاقية للبحث 

عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر.

»أونروا« تنفي وقف 
رواتب 22 ألف 

موظف بقطاع غزة

مصر توقع 3 اتفاقيات 
للبحث عن النفط والغاز 

شمالي البالد

بنك فلسطين يرعى 
فعاليات منتدى 

فلسطين الدولي للمياه
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعلن أنا المواطن/ حازم محمد عبد الحميد زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800082182( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/هنادي زكي محمد قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803359652( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عمر محمد المجايدة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804460624( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ إسالم يونس محمد أبو رشود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804806305( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عبير شحادة سليمان سمور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)946692324( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة حمدي خليل عودة
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)701001117( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
هددت إيران صراحة بإغالق مضيق هرمز أمام ش���حنات 
النف���ط الخليجية في ح���ال ُمنعت م���ن تصدير نفطها 
بمقتضى العقوبات األميركية، في حين حذرتها واشنطن 

من عواقب عرقلة المالحة الدولية.
وق���ال علي ُمطّهري نائب رئيس البرلم���ان اإليراني إن أي 
تح���رك أميركي لمنع إيران من تصدير نفطها س���يواجه 

بإغالق مضيق هرمز في المياه الخليجية.
وأضاف أن مواصلة واش���نطن س���عيها إليصال مستوى 
تصدي���ر النفط اإليراني إلى نقطة الصفر يعني أن تتخذ 
طهران قراًرا بإغالق المضيق. كما قال إن الواليات المتحدة 
في األوضاع الراهنة ليس���ت مس���تعدة لفت���ح أي حرب 

جديدة في المنطقة الخليجية.

ووصف ُمطّهري تهديد الرئيس اإليراني حسن روحاني 
قبل أس���بوع بمنع عبور نفط الدول األخرى في المنطقة 
عبر المضيق في ح���ال ُمنعت بالده من تصدير نفطها 
بالموقف اإليجابي والحكيم، وبأنه عامل مهم من عوامل 

الردع.
وبالتزامن، قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس اإليراني 
إن بالده س���تبيع أكبر قدر ممكن م���ن النفط رغم الجهود 

األميركية لوقف صادراتها النفطية.
وأض���اف أن من الخطأ االعتقاد ب���أن العقوبات األميركية 
الجديدة تؤثر على اقتصاد إيران بعد أن بدأت واش���نطن 

حربا تجارية مع حلفائها األوروبيين والصين.
ورًدا عل���ى التهديدات اإليرانية، س���ارع وزي���ر الخارجية 
األميركي مايك بومبيو إلى تحذير إيران من إغالق مضيق 

هرمز. وقال إن "على إي���ران أن تعلم أن الواليات المتحدة 
ملتزمة ببقاء خطوط المالحة البحرية مفتوحة، واس���تمرار 

تدفق النفط )من الخليج( إلى كل العالم".
وكان روحان���ي لمح إلى منع تدف���ق النفط من الخليج عبر 
مضيق هرمز في حال منعت واش���نطن بالده من تصدير 
نفطها، وحينه���ا ردت القيادة المركزي���ة األميركية بأن 
قواتها البحرية مس���تعدة لضم���ان حرية المالحة وحركة 

التجارة حيثما يسمح القانون الدولي.
يذك���ر أن التهدي���دات اإليراني���ة تأت���ي ردا على تعهد 
واش���نطن بأن تهوي بص���ادرات النف���ط اإليرانية بحلول 
نوفمبر/تش���رين الثاني المقبل إل���ى نقطة الصفر ضمن 
عقوبات غير مس���بوقة توعد بها الرئي���س دونالد ترامب 

اإليرانيين.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت مؤسسة النفط الليبية أمس 
األربعاء، رفع حال���ة "القوة القاهرة" 
عن الموانئ النفطية ش���رقي البالد  

واستئناف التصدير.
يأتي ذل���ك بعد أن س���لمت قوات 
منبثقة عن مجل���س النواب بقيادة 
خليف���ة حفت���ر إدارة موان���ئ رأس 
والزويتين���ة  والس���درة  الن���وف 
والحريق���ة إلى المؤسس���ة التابعة 
لحكومة الوفاق صباح أمس األربعاء.

وضغطت دول غربية عدة على حفتر 
وطالبته بتسليم الموانئ دون قيد 
أو شرط، وأكدت رفضها أي محاولة 
لتصدير النفط الليب���ي أو تهريبه 
من غير طريق المؤسس���ة الوطنية 

للنفط.
وقالت المؤسسة ومقرها طرابلس في 
بيان، إنها رفعت حالة "القوة القاهرة" 
ع���ن الموان���ئ المذك���ورة، مؤكدة أن 
عمليات اإلنتاج والتصدير س���تعود 
إلى المس���تويات الطبيعية تدريجيا 

خالل الساعات القليلة القادمة.
وجدد رئيس المؤسس���ة مصطفى 

صن���ع الل���ه دعوت���ه للمزي���د من 
الشفافية والتوزيع العادل للواردات 

النفطية.
وقال صنع الله "نحن بحاجة ماس���ة 
إلى عقد جلس���ة ح���وار وطني حول 
النفطية  لإليرادات  العادل  التوزيع 

في ليبيا، ألن هذه المس���ألة تمثل 
أح���د العوام���ل الرئيس���ية لألزمة، 
والح���ل الوحي���د لمعالجته���ا هو 

االلتزام بالشفافية".
"حتى يتمكن كل الليبيين من رصد 
كل دين���ار يتم إنفاقه من ثروتهم 

النفطي���ة". وحالة "الق���وة القاهرة" 
تعل���ن ف���ي حالة تع���رض منطقة 
نفطية لظرف قاهر، ويتم بموجبها 
التعاق���د بخصوص  إعف���اء طرفي 
إنتاج وتصدير واس���تهالك النفط 

من أي التزام أو شروط جزائية.

»النفــط الليبيــة« ترفــع حالــة
 »القوة القاهرة« عن الموانئ النفطية

االستقالل/ وكاالت:
يبحث مجلس األمن اليوم الخميس مشروع قرار أميركي لفرض حظر أسلحة 
على جنوب الس���ودان، وهو مقترح ينقس���م حوله أعضاء المجلس ال سيما 
بعدما توصل المتمردون والحكومة قبل أيام إلى اتفاق على تقاسم السلطة.

وفي مش���روع القرار الذي اطلعت علي���ه وكالة فرانس برس »يعرب مجلس 
األم���ن عن قلق���ه العميق إزاء إخف���اق قادة جنوب الس���ودان في وضع حد 
لألعمال العدائية واالنتهاكات الصارخة المس���تمرة التفاق وقف األعمال 

القتالية ووصول المساعدات اإلنسانية«.
ويضيف المش���روع أن مجلس االمن يفرض حتى 31 أيار/مايو 2018 حظرا 
على كل االسلحة المرسلة الى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول األعضاء 
في المنظمة الدولية بأن تصادر اي ش���حنة س���الح مخالف���ة لهذا الحظر 

وتتلفها.
ويجّدد مشروع القرار االميركي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب 
الس���ودان ويفرض عقوبات جديدة فردية )تجميد اموال وحظر سفر( على 
خمس���ة مس���ؤولين حاليين وس���ابقين متهمين بعرقلة التوصل الى حل 

سلمي للنزاع.
ولكن المقترح االميركي يلقى معارضة داخل مجلس االمن وال سيما من قبل 
كل من روس���يا والصين واثيوبيا، وتعتبر هذه الدول الثالث ان اي تشديد 
للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي 
تبذلها منظمة »ايغاد« االقليمية والتي اثمرت الس���بت اتفاقا على تقاسم 
الس���لطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب اهلية منذ قرابة اربع سنوات 

ونصف.

االستقالل/ وكاالت:
أبدت وزيرة الدف���اع األلمانية، أورزوال فون دير الين، ه���دوءا في رد فعلها على 
االنتقادات المستمرة من جانب الرئيس األمريكي دونالد ترامب أللمانيا في ظل 

الخالف المتزايد حول نفقات الدفاع.
وقالت فون دير الين قبيل بدء قمة حلف شمال األطلسي )الناتو( أمس األربعاء 
في بروكس���ل في إش���ارة إلى االنتقادات الحادة التي يوجهها ترامب أللمانيا: 

"اعتدنا على ذلك تقريبا اآلن... نستطيع التعامل مع األمر".
وأجاب���ت الوزيرة بالنفي في ردها على س���ؤال حول م���ا إذا كانت ترى أن ترامب 
يستهدف ألمانيا بين شركاء الناتو على وجه الخصوص في انتقاداته، مضيفة 

أنها ترى أن انتقادات ترامب مبررة إلى حد ما.
وكان ترامب ذكر في وقت سابق أمس أن الواليات المتحدة تقوم "بدفع الكثير 
من األموال" لحماية فرنس���ا وألمانيا والجميع، مضيف���ا أن "ألمانيا دولة غنية ... 
ويمكنه���م زيادة )اإلنفاق الدفاع���ي( على الفور أو غ���دا دون أن يكون لديهم 

مشكلة".

االستقالل/ وكاالت:
أسفر هجوم جديد اس���تهدف أمس االربعاء مبنى لوزارة التربية 
خالل فترة االمتحانات في جالل اباد شرق افغانستان، عن سقوط 

11 قتيال على االقل.
واستمرت العملية التي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنها اكثر 
من اربع س���اعات، ألن قوات االمن التي ارس���لت الى مكان الهجوم 
كان���ت تتقدم ببطء في المبنى الذي كان يتحصن فيه اثنان على 

االقل من المهاجمين.
واكد المتحدث باس���م حاك���م والية ننغره���ار عطالله خوجياني 
حصيلة القتلى وبينهم مدير دائرة التربية في جالل اباد وسقوط 
10 جرحى ايض���ا معظمهم من الموظفي���ن، باإلضافة إلى مقتل 

مهاجمين اثنين.
وقد وق���ع الهجوم يوم امتحانات الدخول التي يجريها حوالى 16 
الف طالب ال���ى جامعة جالل اباد منذ الصب���اح، كما جاء في بيان 

للحاكم.

مجلس األمن يبحث 
فرض حظر أسلحة على 

جنوب السودان

االستقالل/ وكاالت:
قال جي���ش االحتالل "اإلس���رائيلي" إنه 
أطلق صاروخا من بطارية باتريوت مضادة 
للصواريخ، ربما العتراض طائرة دون طيار 

قادمة من األراضي السورية.
وس���بق إطالق الصاروخ إط���الق صافرات 
اإلن���ذار األربعاء، ف���ي مرتفعات الجوالن 

المحتلة وغور األردن.
وأش���ار جيش االحت���الل ف���ي تصريح 
مكت���وب: "ت���م إطالق ص���اروخ باتريوت 
باتج���اه طائ���رة دون طي���ار قادم���ة من 

األراضي السورية".
ودوت صفارات اإلنذار في مناطق جنوبي 
الجوالن واألغ���وار الش���مالية، ونقل عن 

شهود عيان إسرائيليين سماعهم عدة 
انفجارات في مناطق صفد وطبريا ورؤية 

دخانًا منبعثًا في السماء.
وتزامن الحادث مع وصول رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياه���و إل���ى 
العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين

صاروخ »إسرائيلي« ُيسقط طائرة مسيرة فوق الجوالن

طهران تهدد بإغالق »هرمز« وواشنطن تحذر

وزيرة الدفاع األلمانية: 
اعتدنا تقريبًا على 

انتقادات ترامب

11 قتيال على األقل في 
هجوم على مبنى لوزارة 

التربية بأفغانستان

مقر م�ؤ�ش�شة �لنفط �لليبية    ) �أر�شيف (
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التصعيد المدروس المترافق مع حراك ش���كلي من دولة 
االحتالل، في محاولة الحتواء الحراك الفلس���طيني الغزي 
لرف���ع الحصار وااللتفاف علي���ه أو إجهاضه أو ردعه، الذي 
اس���تمر ألس���ابيع، هذا التصعيد - كما رأينا - انتقل من 
ش���كل آلخر، واختلفت أدواته ووتائ���ره باختالف أهدافه 
الموضعية المحددة بحكم اختالف األدوات الفلسطينية، 
فظ���ّل االحتالل يحافظ عل���ى رد الفعل به���دف العودة 
للمرب���ع األول القائ���م عل���ى ف���رض الهدوء كاس���تجابة 
ا من القتل الجماعي أيام الجمع إلى  اضطرارية للردع، فبدًء
التصعيد بالقصف ثم إلى مالحقة واس���تهداف مطلقي 
الطائرات الورقية عبر الوس���ائل التكنولوجية ثم بقصف 
الوسائل التي يس���تخدمها من يزعم بأنهم المسؤولون 
عن التحريض على إطالقها، كقص���ف الدراجات وبعض 
المركبات، وقص���ف بعض المراك���ز الميدانية الصغيرة 
والتهديد بالتصعيد أكثر وص���واًل إلى االغتيال، والكثير 

من إطالق رسائل التهديد.
لكن االحتالل اختار، االثني���ن الماضي، تصعيًدا مختلًفا، 
وعلى جبهة أخرى؛ حيث قرر تش���ديد الحصار، في خطوة 
تصعيدية مفاِجئة من حيث نوعية األداة، مبرًرا القرار بالرد 
على اس���تمرار إطالق الطائرات الورقي���ة الحارقة، مفاِجئة 
ألنه اختار أن يشدد الحصار رغم أن كل الحراك يستهدف 
رفع���ه أو تخفيفه، ورغم أنه يقّر ب���أن الحصار - حتى قبل 

تش���ديده - هو حص���ار خان���ق، وأن الحص���ار والظروف 
المعيش���ية في القطاع تش���كل العامل الرئيس للتوتر 

المهدد باالنفجار.
شكلًيا، يبدو وكأن إسرائيل اختارت التصعيد الكلي وأنها 
ال تخشى نتائجه، مثلما اعتبرته الفصائل بأنه بمثابة إعالن 
حرب على القطاع، لكننا نعتقد بأن نتنياهو وأركان عصابته 

أرادوا أن يرسلوا أكثر من رسالة بهذا القرار التصعيدي.
أواًل: أنها ال زالت ال تريد الحرب، فاختارت تصعيًدا غير قاتل 
يمكن احتواءه، وال يلحق أضراًرا جدية ال رجعة عنها في ظل 
أن معبر رفح يعمل وتدخل من���ه بعض المواد، وأن قرارها 
محدود زمنًيا ومراقب من قبل الجهات المسؤولة، فمن بين 
كل الخيارات اختارت ش���يًئا مختلًفا ولم تمِض في طريق 
التصعيد ض���د مطلقي الطائرات الورقي���ة، رغم إن هدف 

إغالق المعبر بوجه بعض البضائع ردع هذه الطائرات.
ثانًيا: أنها ال تحتمل المزيد من التصعيد الفلسطيني، ال 
سيما المتمثل بالطائرات الحارقة، وأنها باتت تحت تأثير 
الضغ���وط الداخلية مضطرة للتح���رك بجدية لوقف هذا 

الحراك الفلسطيني.
ثالًث���ا: أنها جادة ف���ي تهديداتها، ولم تعد تخش���ى أو 

تتهرب من الحرب، التي باتت خياًرا غير مستبعد.
رابًعا: رس���الة تصعي���د تفاوضي تحمل طابًع���ا هجومًيا، 
ويبدو أنها جاءت رًدا على مطالب الفصائل الفلسطينية، 

ورًدا عل���ى رفض الفصائل لبعض المب���ادرات التي نقلت 
إليه���ا، فأراد االحت���الل أن يظهر عنجهيت���ه، وأنه ليس 
فقط غير مس���تعد لتقديم تنازالت كبي���رة؛ بل إنه جاهز 
لزي���ادة التصعيد وزي���ادة الهجوم، وأن���ه يتصرف وفًقا 
لمنطق من يمتلك القوة ويشعر نفسه منتصًرا، وأن على 
الفلسطينيين أن يتواضعوا أكثر في مطالبهم ويتجاوبوا 

فيما ُيعرض عليهم وال يضيعوا الفرصة.
ومع كل تصعيد فإن التساؤل الذي يصبح دارًجا على لسان 
الغزيي���ن "لوين رايحين؟ هل نحن أق���رب إلى االنفراجة أم 
إلى التصعي���د وإلى الحرب؟"، وبحك���م تعقيدات األوضاع 
في القطاع وشدة ترابطها وحساسيتها وكثرة متغيراتها؛ 
فإن االنتقال فيها من أجواء التفاؤل إلى أجواء االنزالق إلى 
التصعيد والحرب يتم بسرعة عالية، فقد ننام على تصعيد 
ونصحو عل���ى انفراج���ة والعكس صحيح، لك���ن وبمعيار 
النتائج والتجربة ومعرفة تعقيدات الواقع، فإن االنفراجات 
ظلت أسيرة المشاعر، واألجواء والرغبات التفاؤلية سرعان ما 
تتبخر، فالالعبون كثر والمصالح متناقضة، ولكٍل حساباته، 
والالعب الرئيس في القطاع غير مس���تعد لتقديم تنازالت 
وغي���ر قادر على ف���رض التنازالت على العدو، واالنقس���ام 

يجهض ثمار كل حراك وكل تضحية.
ومن جهة أخرى، فإن نتنياهو وزمرته - الذين يش���عرون 
بقدر كبير م���ن العنجهية والغرور، وأكث���ر ما يرغبون به 

هو فرض الهدوء، وتحويل االنقس���ام إلى انفصال دائم، 
وإبقاء غزة مردوعة ومذعنة وال تطمح ألكثر من تحسينات 
اقتصادية مشروطة بأثمان معروفة - مطوقون إسرائيلًيا 
بأمرين: إطالق س���راح الجنود وعدم تقديم تنازالت كبيرة 
لحماس باعتبارها "كياًنا إرهابًيا"، وقد وصلت مناوراتهم 
ما بين التهديد بالحرب وما بين العالقات العامة والرسائل 
تفاوضية عبر القنوات غير المباش���رة إلى طريق مسدود، 
بعد أن استنفدت وقتها وأهدافها، في ظل تزايد الضغوط 
الداخلية اإلس���رائيلية بوضع حد للحراك الفلسطيني في 
القط���اع؛ هذا كله يجعلنا نقف أم���ام منعطف، منعطف 
يضط���ر فيه كل طرف إل���ى التقدم بخط���وه تصعيدية 
لألمام، وحتى ال يستنتج كل طرف استنتاًجا مغلوًطا عن 
اآلخر يش���ي بخوفه من التصعي���د فيزيد هو من ضغطه 
وتصعيده، فتصبح الحرب خياًرا يتم استدعاؤه للجلوس 
على دكة االحتياط، تحوًطا وتهديًدا، وإظهاره كخيار بات 

محتماًل.
وفي ظل هذا التس���خين وهذا التعقي���د، فإن كل خطوة 
مندفعة أو غير مدروس���ة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد قد 
ينفتح إلى تصعي���د متدحرج أكبر فأكبر، والتعقيد لدينا 
أكثر بكثير مّما يبدو ربم���ا، األمر الذي يتطلب الكثير من 
الحذر والحكمة والمزيد م���ن االنفتاح على المصالحة، فال 

زالت هي قارب اإلنقاذ الحقيقي الوحيد.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / فتحية يوسف ابراهيم درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951663335( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ حليمة محمد محمود المطوق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960242972( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ابراهيم محمد عايش سليمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)915825467( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صالح ناصر الدين صالح شناط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802944140 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد ابراهيم ابو وردة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801901265 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

األناضول/ االستقالل:
أع���رب ش���رف مالق���وج، كبير 
أم���س  األت���راك،  المراقبي���ن 
الشعب  اس���تياء  األربعاء، عن 
تعامل  طريق���ة  م���ن  التركي 
الس���لطات اإلس���رائيلية م���ع 
أوزكان،  إبرو  التركية  المواطنة 
الموقوفة في تل أبيب منذ 11 

يونيو / حزيران الماضي.
جاء ذل���ك في رس���الة بعثها 
مالق���وج، أم���س، إل���ى نظيره 
شابيرا.  جوزيف  "اإلسرائيلي" 
وفق م���ا ذكرته وكال���ة األنباء 

التركية "األناضول".
إظه���ار  إن  مالق���وج  وق���ال 
مكبلة  وهي  ألوزكان  مشاهد 
اليدي���ن، وّل���د اس���تياًء لدى 
الش���ارع التركي، وخّلف آثارا 

سلبية.
وأضاف أن تكبيل قدمي امرأة 
باألغالل، لن يكسب "إسرائيل" 
أي ش���يء، بل عل���ى العكس 
سيس���يء إلى س���معتها من 

ناحية حقوق اإلنسان.
وش���دد مالقوج عل���ى أن عدم 
مراع���اة القيم اإلنس���انية في 
يعتبر  األشخاص  مع  التعامل 
انتهاكا لحقوق اإلنس���ان لدى 

كافة األمم والمعتقدات.
النيابة  اعترض���ت  والثالث���اء، 

اإلس���رائيلية على  العسكرية 
قرار محكمة عس���كرية اإلفراج 
إبرو  التركي���ة  المواطن���ة  عن 

أوزكان بشروط مقيدة.
وق���ال عمر خمايس���ة محامي 
ف���ي  التركي���ة  المواطن���ة 
تصريح لألناض���ول، إن النيابة 
العس���كرية اعترض���ت عل���ى 
العسكرية  محكمة سالم  قرار 
"اإلسرائيلية"، المتعلق بإطالق 

س���راح أوزكان بش���رط الرقابة 
القضائية.

واألحد الماض���ي، وّجه االدعاء 
الئحة  "اإلس���رائيلي"  الع���ام 
اتهام بح���ق أوزكان، التي تم 
توقيفه���ا ف���ي 11 يوني���و / 
حزيران الماضي في مطار "بن 
غوري���ون" أثن���اء عودتها إلى 
إسطنبول، بعد زيارتها لمدينة 

القدس.

وش���ملت الالئحة 4 اتهامات 
هي: "مس���اعدة حركة حماس 
لها،  متنوعة  خدمات  وتقديم 
للدولة،  العام  النظام  وتخريب 
وإدخاله���ا إلى البالد نقودا من 

جهة معادية".
غير أن المواطنة التركية أنكرت 
جميع االتهامات، وأكدت عدم 
وج���ود أي عالقة له���ا بحركة 

"حماس"، وفق خمايسة.

االستقالل/ وكاالت:
صادق مجلس الشيوخ االيرلندي مساء أمس االربعاء 
على قانون يحظر اس���تيراد أو بيع السلع أو الخدمات 
المنتجة في األراض���ي المحتلة في أنحاء العالم، بما 
فيها المس���توطنات االس���رائيلية، التي تعتبر غير 

قانونية بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس عل���ى القانون المقترح بأغلبية 25 
مقابل 20 وبات باإلمكان مالحقة أي استيراد بضائع 

من مناطق محتلة أو مستوطنات.
وس���ارعت »إس���رائيل« في بي���ان صادر ع���ن وزارة 
الخارجية إلى إدانة ه���ذا النص، واعتبرت أنه يدعم 
»المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو 

الى مقاطعة »إسرائيل«. على حد تعبيرها.
من جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلس���طينية صائب عريقات هذا االقتراع 
»تاريخيا ومبادرة ش���جاعة توجه رسالة واضحة الى 
المجتم���ع الدولي وخاص���ة إلى ال���دول األخرى في 
االتحاد االوروبي ومفادها أن الكالم عن حل بدولتين 

غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة«.
وقدمت الس���ناتورة المس���تقلة فرانس���يس باليك 
مش���روع القانون الذي حظي بموافق���ة كل األحزاب 

االيرلندية باستثناء حزب »فاين غايل« الحاكم.
وس���يخضع النص حاليا إلى مراجع���ة من قبل لجنة 
برلمانية قبل عرضه على مجل���س النواب االيرلندي 

للموافقة عليه.

 »الشيوخ اإليرلندي« 
يصادق على حظر استيراد 

بضائع المستوطنات

تركيا »مستاءة« من طريقة تعامل
 االحتالل مع مواطنتها »أوزكان« الموقوفة 

بقلم: �إ�سماعيل مهرةالحرب العب يجلس على دكة االحتياط
مركز �أطل�س للدر��سات �لإ�سر�ئيلية

�ملو�طنة �لرتكية  » �أيربو �أوزكان »

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  حجازي عبد الكريم حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905206496 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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ويش���ير إلى ارتفاع  معدل البطالة بي���ن األفراد 20-
29 س���نة في عام 2017 الحاصلين على مؤهل دبلوم 
متوسط أو بكالوريوس في فلسطين إلى حوالي %56 
، بواقع 41 % في الضفة الغربية و 73% في قطاع غزة 
، في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54 % في 
العام 2016 وحوالي 52 % في العام  2015، بينما بلغ 

هذا المعدل حوالي 45 % في العام 2010. 
و في ذات الس���ياق دفع ارتف���اع أعداد الخريجين في 
بعض التخصصات الجامعية وقلة فرص التوظيف ، 
بعض النقابات إلعالن اكتفائها بالمسجلين لديها ، 
وعدم قدرتها على استيعاب المزيد لالنتساب إليها. 

إذ دعا نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد 
عبي���دات وللعام الثاني على التوال���ي ، طلبة الثانوية 
العامة " اإلنجاز " إلى عدم التسرع في اختيار تخصص 
الحق���وق والقان���ون ، نظرا للزيادة الكبي���رة في أعداد 
المحامين المقيدين ضمن س���جالت النقابة خوفا من 

ازدياد البطالة.
وق���ال عبيدات ف���ي تصريحات صحفي���ة: " إن هذه 
الزيادات في اعداد المنتسبين بكليات الحقوق ستؤثر 
سلبا في سوق العمل الفلس���طيني ، مما يزيد اعداد 
البطالة ف���ي صفوف المحامين، مضيف���ا : "  أن هذه 

الزيادة تعرقل اجراءات التسجيل في سجل المحامين 
المتدربين ، نظرا لعدم وجود محامين مزاولين قادرين 

على استيعاب االعداد المتزايدة من المتدربين ". 
كم���ا نصحت نقاب���ة التخدي���ر و االنع���اش التقني 
الفلسطينية طلبة وخريجي الثانوية العام " اإلنجاز " 
بالتفكير مليا في اختي���ار التخصص ، نتيجة لزيادة 

نسبة البطالة وقلة فرص التوظيف في ذات المجال .
وأوضح���ت النقابة في بيان له���ا ، أن عدد الخريجين 
الذين يحملون شهادة فني تخدير و انعاش ولديهم 
م���زاوالت مهنة في ه���ذا المجال بلغ م���ا يقارب 510 
خريجا حتى بداية عام 2018،  يعمل منهم ما يقارب 
200  موظف  في القطاع الحكومي والخاص ، مبينا أن 

نسبة البطالة في هذا المجال نحو 60 % .

نق�ص اخلربة 
المتفوقة بالثانوية العامة الفرع العلمي سجا المبحوح 
أش���ارت الى أن اختيار طالب التوجيهي لتخصصات 
تتواف���ق مع احتياجات الس���وق المحل���ي لها أهمية 
كبيرة في تحديد مستقبلها بشكل سليم، الفتة الى 
أن الكثير من الطلبة أو حتى ذويهم تنقصهم الخبرة  
ف���ي تحديد واختي���ار التخصص المناس���ب للطالب 

وسوق العمل. 
وأش���ارت الطالبة المبح���وح الحاصلة عل���ى 92 % ل�" 
االس���تقالل" إل���ى افتق���ار الجامعات الفلس���طينية 
لتخصص���ات جدي���دة، تتالءم م���ع التط���ور وحاجة 
المواطني���ن لها ف���ي المجتم���ع الفلس���طيني، في 
ظ���ل اكتظاظ العدي���د من التخصص���ات باآلالف من 

الخريجين.
ولفت���ت الطالبة  إلى انها س���تحول رغبتها لدراس���ة 
تخصص ، تس���تطيع من خالله اثب���ات قدرتها على 
المنافسة بس���وق العمل وتطوير ذاتها فيه ، وكذلك 

تستطيع افادة من يحتاج لها في ذلك المجال . 

حمددات اأ�سا�سية
وأكد االس���تاذ المش���ارك بكلي���ة التربي���ة بالجامعة 
اإلس���المية  د. داود حل���س أن رغب���ة الطالب وقدرته 
العلمي���ة وكذلك حاجة المجتم���ع المحلي لتخصص 
معين ، هي المحددات األساس���ية في اختيار الطالب 

للتخصص الذي يريد االلتحاق به . 
وقال حل���س ل�"االس���تقالل ":" إن اختي���ار تخصص 
مناس���ب للطالب ، يعود لرغبت���ه وقدرته العلمية في 
االب���داع والتفوق فيه ، وكذلك اختي���ار ما يتواءم مع 

حاجة الس���وق المحلي لذلك،  التخصص كي يحصل 
على فرصة يثبت بها قدراته ". 

وأض���اف:" أن العديد من الطلبة خاص���ة المتفوقين 
يقعون ضحية اختيار ذويهم لهم، دراسة تخصصات 
جامعية معينة، كالهندس���ة والطب"، مش���ددا على 
أن التمس���ك بتخصصات تقليدي���ة معينة كالطب 
والهندس���ة يمثل عادة قديم���ة ، و بات فيها نوع من 

التشبع بسوق العمل.
وأش���ار إلى حاجة السوق لتخصصات مهنية ونظرية 
وعملي���ة أكثر م���ن تخصصات أخ���رى،   كتخصص 
تكنولوجيا المعلومات والتعليم و أيضا العلوم الطبية، 
الفتا إلى أن تلك التخصصات لديها الفرصة األكبر في 

الحصول على وظائف في سوق العمل. 
ونصح بعقد كاف���ة الجامعات الفلس���طينية للطلبة 
الناجحين بالثانوية العامة لقاء ارشادي توعي ، حول 
التخصص���ات الموج���ودة و مدى حاجة الس���وق لها، 
وكذلك نسبة فرص التوظيف فيها ، كي يكون الطلبة 
عل���ى بينة ومعرفة مس���بقة قبل اختي���ار التخصص 
الذين سيلتحقون به، كما نصح وزارة التربية والتعليم 
بإيضاح عدد الخريجين السنوي من الجامعات و مدى 

حاجة السوق ألنواع معينة من التخصصات. 

غزة/ �سماح املبحوح: 
�سفحة جديدة بداأت يف حياة الطلبة 

الناجحني بالثانوية العامة ، بعد اأن 
اأ�سدل ال�ستار على اعالن نتائجهم ، 

تتمثل يف اختيار تخ�س�ساتهم اجلامعية 
ومعرفتهم مبدى مالءمتها مع متطلبات 
�سوق العمل الفل�سطيني، يف ظل ارتفاع 

عدد خريجي موؤ�س�سات التعليم العايل يف 
قطاع غزة وال�سفة املحتلة قرابة 40 

األف خريج وخريجة �سنويا،  ي�ستوعب 
ال�سوق املحلي منهم قرابة 8 اآالف فر�سة 

عمل فقط . وبح�سب جهاز االإح�ساء 
الفل�سطيني اأو�سح يف بيان �سادر عنه، اأن 

عام 2017 بلغ اأعلى معدل فرتة تعطل 
باالأ�سهر بني االأفراد )20-29( �سنة يف 

فل�سطني واحلا�سلني على �سهادة دبلوم 
متو�سط اأو بكالوريو�ص يف تخ�س�ص العلوم 

االإن�سانية مبعدل 20 �سهرا ، يف حني بلغ 
اأدنى معدل فرتة تعطل يف تخ�س�ص العلوم 

املعمارية والبناء وتخ�س�ص الهند�سة 
واملهن الهند�سية مبعدل 11 �سهرا .

ناجحو التوجيهي.. حقائق ال بد من معرفتها قبل الجامعة! 

االستقالل/ وكاالت:
أفاد الباحث األمني ومؤس���س ش���ركة الحماية ديجتال 
س���يكيوريتي باتري���ك واردل بوج���ود خط���أ بهواتف 
"آي فون" العاملة بالنس���خة "آي أو إس 11.3" والنس���خ 
األقدم، ي���ؤدي إل���ى انهيارها كلما كتب المس���تخدم 
الرم���ز التعبيري للعلم التايواني بغض النظر عن نوعية 
التطبيق المستخدم. ولم يجد باتريك أثناء بحثه دالالت 
على حدوث عمليات اختراق أو قرصنة لهواتف "آي فون"، 
لكنه اكتش���ف أن الخطأ غير مقص���ود، ويتعلق بميزة 

رقابية حاولت من خاللها ش���ركة أبل استرضاء الحكومة 
الصينية، بهدف عدم عرض الهواتف في الصين للعلم 
التايواني. وتعد مس���ألة اختفاء العلم التايواني ضمن 
الصين مجرد واحدة من عدة تنازالت قدمتها شركة أبل 
إل���ى الحكومة الصينية، مثل نقل بيانات مس���تخدمي 
أبل الصينيي���ن إلى خوادم موجودة ف���ي الصين وإزالة 
تطبيقات VPN من متجر تطبيقاتها الموجه إلى الصين.

ويبدو أنه يتعين على العديد من شركات التكنولوجيا 
كتابة تعليماتها البرمجية للتكيف مع القواعد الصارمة 

للصين، بما في ذلك إنكارها لوضع تايوان المستقل.
ووجد باتريك في بعض الحاالت أن هذا الخطأ يتسبب 
في تعطل الهواتف بش���كل كامل، بش���كل يشابه ما 
يطلق عليه المتس���للون هجم���ات الحرمان من الخدمة 
DDos، والتي من ش���أنها السماح ألي شخص بإيقاف 
الجهاز الضعيف عن العمل من خالل األوامر، مما يعني 
أن أي ش���خص يمكن أن يتس���بب بانهيار هاتف آي 
فون عن طريق إرسال أي رس���الة نصية تصدر إشعارًا 

وتتضمن العلم التايواني.

االستقالل/ وكاالت:
يريد المصور األمريكي بريان مكرتي أن يرى الناس فظائع الحرب، لكن بعين طفل، 
فهو ال يصور بقع الدم أو أشالء جثث بل دمى وردية ودبابات زرقاء، بل يعرض صورًا 
لطائر من إحدى ألعاب الفيديو يمثل القنابل التي تسقط من السماء ولفيل يمثل 
فردًا مفقودًا من أفراد األس���رة. ونفذ مكرتي أحدث أعماله في الموصل حيث أخرج 
تنظيم داع���ش آالف المدنيين، ويقول العاملون في مجال الخدمة االجتماعية إن 

األطفال الذين شهدوا العنف سيعانون من الصدمة لسنوات.
ويس���تخدم مكرتي رسومات العالج عن طريق الفن ولقاءات مع األطفال لتصوير 
رواياتهم باس���تخدام اللعب، وقال مكرتي )43 عامًا(: »أس���تغل ذلك في رواية 
قصصهم وعرضها على مش���اهدين م���ا كان يمكن أن يروا ذل���ك في الظروف 
العادية«. ويرس���م األطفال الفزع والفقد والخسارة والضرر الذي عانوا منه، وغالبًا 
ما يتم عرض رواياتهم برموز يعيد مكرتي تجس���يدها على شكل لعب، وتأتي 

النتيجة خليط بين الواقع والخيال مع لمحة من الثقافة الشعبية.
ويصف مكرتي ذلك بأنه »الحقيقة مع جرعة من السكر«.

ويقول: »من براءة األطفال هذه، من ذلك المكان النقي للغاية للسرد تروي القصة 
دون أن ترويها وهذا هو موطن القوة«.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت نتائ���ج دراس���ة تحليلي���ة معّمق���ة إن مكمالت 
الفيتامينات المتعددة ال تق���دم فائدة لصحة القلب، وال 
تساعد على الحماية من األزمات القلبية والسكتة. واقترح 
الباحثون التركيز على العوامل المؤكدة التي تحمي القلب 
من المش���اكل مث���ل التغذية الصحية، وس���اعات النوم، 

وخفض التوتر، وممارسة النشاط البدني.

وأجريت الدراسة في جامعة أالباما ببرمنجهام، واعتمدت 
تحليالت الدراسة على البيانات الصحية ونتائج دراسات 
عديدة س���ابقة، وتم الربط بينه���ا ليتوصل الباحثون إلى 
صورة أش���مل عن حقيقة الفوائد التي تقدمها مكمالت 

الفيتامينات والمعادن المتعددة.
وقد توصلت نتائج الدراس���ة إلى عدم وجود أي رابط بين 
تناول الفيتامينات المتعددة والوقاية من الوفاة بس���بب 

أمراض القل���ب، أو الحماية من أمراض الش���ريان التاجي 
والسكتة.

وبحسب الدراسة الني ُنش���رت في دورية "سيركوليشن" 
ُتق���اس عوائد صناع���ة مكمالت الفيتامين���ات بمليارات 
الدوالرات ح���ول العالم، ويتناولها حوالي ثلث الش���عب 
األمريكي، لكن ال ينبغي ترويجها باعتبارها مفيدة لصحة 

القلب ألن ذلك يخالف الحقيقة.

»آي فون« ينهار عندما تكتب »تايوان«!

مكمالت الفيتامينات ال تفيد القلب!

مصور أمريكي يلتقط 
فظائع الحرب في 

عيون األطفال 
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ويش���ير إلى ارتفاع  معدل البطالة بي���ن األفراد 20-
29 س���نة في عام 2017 الحاصلين على مؤهل دبلوم 
متوسط أو بكالوريوس في فلسطين إلى حوالي %56 
، بواقع 41 % في الضفة الغربية و 73% في قطاع غزة 
، في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54 % في 
العام 2016 وحوالي 52 % في العام  2015، بينما بلغ 

هذا المعدل حوالي 45 % في العام 2010. 
و في ذات الس���ياق دفع ارتف���اع أعداد الخريجين في 
بعض التخصصات الجامعية وقلة فرص التوظيف ، 
بعض النقابات إلعالن اكتفائها بالمسجلين لديها ، 
وعدم قدرتها على استيعاب المزيد لالنتساب إليها. 

إذ دعا نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد 
عبي���دات وللعام الثاني على التوال���ي ، طلبة الثانوية 
العامة " اإلنجاز " إلى عدم التسرع في اختيار تخصص 
الحق���وق والقان���ون ، نظرا للزيادة الكبي���رة في أعداد 
المحامين المقيدين ضمن س���جالت النقابة خوفا من 

ازدياد البطالة.
وق���ال عبيدات ف���ي تصريحات صحفي���ة: " إن هذه 
الزيادات في اعداد المنتسبين بكليات الحقوق ستؤثر 
سلبا في سوق العمل الفلس���طيني ، مما يزيد اعداد 
البطالة ف���ي صفوف المحامين، مضيف���ا : "  أن هذه 

الزيادة تعرقل اجراءات التسجيل في سجل المحامين 
المتدربين ، نظرا لعدم وجود محامين مزاولين قادرين 

على استيعاب االعداد المتزايدة من المتدربين ". 
كم���ا نصحت نقاب���ة التخدي���ر و االنع���اش التقني 
الفلسطينية طلبة وخريجي الثانوية العام " اإلنجاز " 
بالتفكير مليا في اختي���ار التخصص ، نتيجة لزيادة 

نسبة البطالة وقلة فرص التوظيف في ذات المجال .
وأوضح���ت النقابة في بيان له���ا ، أن عدد الخريجين 
الذين يحملون شهادة فني تخدير و انعاش ولديهم 
م���زاوالت مهنة في ه���ذا المجال بلغ م���ا يقارب 510 
خريجا حتى بداية عام 2018،  يعمل منهم ما يقارب 
200  موظف  في القطاع الحكومي والخاص ، مبينا أن 

نسبة البطالة في هذا المجال نحو 60 % .

نق�ص اخلربة 
المتفوقة بالثانوية العامة الفرع العلمي سجا المبحوح 
أش���ارت الى أن اختيار طالب التوجيهي لتخصصات 
تتواف���ق مع احتياجات الس���وق المحل���ي لها أهمية 
كبيرة في تحديد مستقبلها بشكل سليم، الفتة الى 
أن الكثير من الطلبة أو حتى ذويهم تنقصهم الخبرة  
ف���ي تحديد واختي���ار التخصص المناس���ب للطالب 

وسوق العمل. 
وأش���ارت الطالبة المبح���وح الحاصلة عل���ى 92 % ل�" 
االس���تقالل" إل���ى افتق���ار الجامعات الفلس���طينية 
لتخصص���ات جدي���دة، تتالءم م���ع التط���ور وحاجة 
المواطني���ن لها ف���ي المجتم���ع الفلس���طيني، في 
ظ���ل اكتظاظ العدي���د من التخصص���ات باآلالف من 

الخريجين.
ولفت���ت الطالبة  إلى انها س���تحول رغبتها لدراس���ة 
تخصص ، تس���تطيع من خالله اثب���ات قدرتها على 
المنافسة بس���وق العمل وتطوير ذاتها فيه ، وكذلك 

تستطيع افادة من يحتاج لها في ذلك المجال . 

حمددات اأ�سا�سية
وأكد االس���تاذ المش���ارك بكلي���ة التربي���ة بالجامعة 
اإلس���المية  د. داود حل���س أن رغب���ة الطالب وقدرته 
العلمي���ة وكذلك حاجة المجتم���ع المحلي لتخصص 
معين ، هي المحددات األساس���ية في اختيار الطالب 

للتخصص الذي يريد االلتحاق به . 
وقال حل���س ل�"االس���تقالل ":" إن اختي���ار تخصص 
مناس���ب للطالب ، يعود لرغبت���ه وقدرته العلمية في 
االب���داع والتفوق فيه ، وكذلك اختي���ار ما يتواءم مع 

حاجة الس���وق المحلي لذلك،  التخصص كي يحصل 
على فرصة يثبت بها قدراته ". 

وأض���اف:" أن العديد من الطلبة خاص���ة المتفوقين 
يقعون ضحية اختيار ذويهم لهم، دراسة تخصصات 
جامعية معينة، كالهندس���ة والطب"، مش���ددا على 
أن التمس���ك بتخصصات تقليدي���ة معينة كالطب 
والهندس���ة يمثل عادة قديم���ة ، و بات فيها نوع من 

التشبع بسوق العمل.
وأش���ار إلى حاجة السوق لتخصصات مهنية ونظرية 
وعملي���ة أكثر م���ن تخصصات أخ���رى،   كتخصص 
تكنولوجيا المعلومات والتعليم و أيضا العلوم الطبية، 
الفتا إلى أن تلك التخصصات لديها الفرصة األكبر في 

الحصول على وظائف في سوق العمل. 
ونصح بعقد كاف���ة الجامعات الفلس���طينية للطلبة 
الناجحين بالثانوية العامة لقاء ارشادي توعي ، حول 
التخصص���ات الموج���ودة و مدى حاجة الس���وق لها، 
وكذلك نسبة فرص التوظيف فيها ، كي يكون الطلبة 
عل���ى بينة ومعرفة مس���بقة قبل اختي���ار التخصص 
الذين سيلتحقون به، كما نصح وزارة التربية والتعليم 
بإيضاح عدد الخريجين السنوي من الجامعات و مدى 

حاجة السوق ألنواع معينة من التخصصات. 

غزة/ �سماح املبحوح: 
�سفحة جديدة بداأت يف حياة الطلبة 

الناجحني بالثانوية العامة ، بعد اأن 
اأ�سدل ال�ستار على اعالن نتائجهم ، 

تتمثل يف اختيار تخ�س�ساتهم اجلامعية 
ومعرفتهم مبدى مالءمتها مع متطلبات 
�سوق العمل الفل�سطيني، يف ظل ارتفاع 

عدد خريجي موؤ�س�سات التعليم العايل يف 
قطاع غزة وال�سفة املحتلة قرابة 40 

األف خريج وخريجة �سنويا،  ي�ستوعب 
ال�سوق املحلي منهم قرابة 8 اآالف فر�سة 

عمل فقط . وبح�سب جهاز االإح�ساء 
الفل�سطيني اأو�سح يف بيان �سادر عنه، اأن 

عام 2017 بلغ اأعلى معدل فرتة تعطل 
باالأ�سهر بني االأفراد )20-29( �سنة يف 

فل�سطني واحلا�سلني على �سهادة دبلوم 
متو�سط اأو بكالوريو�ص يف تخ�س�ص العلوم 

االإن�سانية مبعدل 20 �سهرا ، يف حني بلغ 
اأدنى معدل فرتة تعطل يف تخ�س�ص العلوم 

املعمارية والبناء وتخ�س�ص الهند�سة 
واملهن الهند�سية مبعدل 11 �سهرا .

ناجحو التوجيهي.. حقائق ال بد من معرفتها قبل الجامعة! 

االستقالل/ وكاالت:
أفاد الباحث األمني ومؤس���س ش���ركة الحماية ديجتال 
س���يكيوريتي باتري���ك واردل بوج���ود خط���أ بهواتف 
"آي فون" العاملة بالنس���خة "آي أو إس 11.3" والنس���خ 
األقدم، ي���ؤدي إل���ى انهيارها كلما كتب المس���تخدم 
الرم���ز التعبيري للعلم التايواني بغض النظر عن نوعية 
التطبيق المستخدم. ولم يجد باتريك أثناء بحثه دالالت 
على حدوث عمليات اختراق أو قرصنة لهواتف "آي فون"، 
لكنه اكتش���ف أن الخطأ غير مقص���ود، ويتعلق بميزة 

رقابية حاولت من خاللها ش���ركة أبل استرضاء الحكومة 
الصينية، بهدف عدم عرض الهواتف في الصين للعلم 
التايواني. وتعد مس���ألة اختفاء العلم التايواني ضمن 
الصين مجرد واحدة من عدة تنازالت قدمتها شركة أبل 
إل���ى الحكومة الصينية، مثل نقل بيانات مس���تخدمي 
أبل الصينيي���ن إلى خوادم موجودة ف���ي الصين وإزالة 
تطبيقات VPN من متجر تطبيقاتها الموجه إلى الصين.

ويبدو أنه يتعين على العديد من شركات التكنولوجيا 
كتابة تعليماتها البرمجية للتكيف مع القواعد الصارمة 

للصين، بما في ذلك إنكارها لوضع تايوان المستقل.
ووجد باتريك في بعض الحاالت أن هذا الخطأ يتسبب 
في تعطل الهواتف بش���كل كامل، بش���كل يشابه ما 
يطلق عليه المتس���للون هجم���ات الحرمان من الخدمة 
DDos، والتي من ش���أنها السماح ألي شخص بإيقاف 
الجهاز الضعيف عن العمل من خالل األوامر، مما يعني 
أن أي ش���خص يمكن أن يتس���بب بانهيار هاتف آي 
فون عن طريق إرسال أي رس���الة نصية تصدر إشعارًا 

وتتضمن العلم التايواني.

االستقالل/ وكاالت:
يريد المصور األمريكي بريان مكرتي أن يرى الناس فظائع الحرب، لكن بعين طفل، 
فهو ال يصور بقع الدم أو أشالء جثث بل دمى وردية ودبابات زرقاء، بل يعرض صورًا 
لطائر من إحدى ألعاب الفيديو يمثل القنابل التي تسقط من السماء ولفيل يمثل 
فردًا مفقودًا من أفراد األس���رة. ونفذ مكرتي أحدث أعماله في الموصل حيث أخرج 
تنظيم داع���ش آالف المدنيين، ويقول العاملون في مجال الخدمة االجتماعية إن 

األطفال الذين شهدوا العنف سيعانون من الصدمة لسنوات.
ويس���تخدم مكرتي رسومات العالج عن طريق الفن ولقاءات مع األطفال لتصوير 
رواياتهم باس���تخدام اللعب، وقال مكرتي )43 عامًا(: »أس���تغل ذلك في رواية 
قصصهم وعرضها على مش���اهدين م���ا كان يمكن أن يروا ذل���ك في الظروف 
العادية«. ويرس���م األطفال الفزع والفقد والخسارة والضرر الذي عانوا منه، وغالبًا 
ما يتم عرض رواياتهم برموز يعيد مكرتي تجس���يدها على شكل لعب، وتأتي 

النتيجة خليط بين الواقع والخيال مع لمحة من الثقافة الشعبية.
ويصف مكرتي ذلك بأنه »الحقيقة مع جرعة من السكر«.

ويقول: »من براءة األطفال هذه، من ذلك المكان النقي للغاية للسرد تروي القصة 
دون أن ترويها وهذا هو موطن القوة«.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت نتائ���ج دراس���ة تحليلي���ة معّمق���ة إن مكمالت 
الفيتامينات المتعددة ال تق���دم فائدة لصحة القلب، وال 
تساعد على الحماية من األزمات القلبية والسكتة. واقترح 
الباحثون التركيز على العوامل المؤكدة التي تحمي القلب 
من المش���اكل مث���ل التغذية الصحية، وس���اعات النوم، 

وخفض التوتر، وممارسة النشاط البدني.

وأجريت الدراسة في جامعة أالباما ببرمنجهام، واعتمدت 
تحليالت الدراسة على البيانات الصحية ونتائج دراسات 
عديدة س���ابقة، وتم الربط بينه���ا ليتوصل الباحثون إلى 
صورة أش���مل عن حقيقة الفوائد التي تقدمها مكمالت 

الفيتامينات والمعادن المتعددة.
وقد توصلت نتائج الدراس���ة إلى عدم وجود أي رابط بين 
تناول الفيتامينات المتعددة والوقاية من الوفاة بس���بب 

أمراض القل���ب، أو الحماية من أمراض الش���ريان التاجي 
والسكتة.

وبحسب الدراسة الني ُنش���رت في دورية "سيركوليشن" 
ُتق���اس عوائد صناع���ة مكمالت الفيتامين���ات بمليارات 
الدوالرات ح���ول العالم، ويتناولها حوالي ثلث الش���عب 
األمريكي، لكن ال ينبغي ترويجها باعتبارها مفيدة لصحة 

القلب ألن ذلك يخالف الحقيقة.

»آي فون« ينهار عندما تكتب »تايوان«!

مكمالت الفيتامينات ال تفيد القلب!

مصور أمريكي يلتقط 
فظائع الحرب في 

عيون األطفال 
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غزة / عبدالله نصيف:
أكد خال���د القوق���ا نجم و هداف ش���باب 
خانيون���س و المت���وج هذا الع���ام بلقبي 
الدوري و الكأس ، رفض���ه االنتقال لدوري 
المحترفين و التوقيع لنادي أهلي الخليل 

بالضفة الغربية .
و كشف القوقا في تصريحات ل�"االستقالل" 
عن س���بب ه���ذا الرفض  قائ���ال " ظروفي 
العائلية ، منعتني من الموافقة على عرض 
أهلي الخليل ، و خاص���ة في هذه األوقات 
الحرج���ة و التي يصعب م���ن خاللها ترك 

المنزل .
و أوض���ح القوق���ا أن أهل���ي الخليل تقدم 
بعرض رس���مي لنادي ش���باب خانيونس 
طلب من خالله ورقة االستغناء مقابل مبلغ 
مالي ، و بالفعل وافق مجلس إدارة النشامى 
على هذا العرض مس���هال عملية  االنتقال 

لألهلي .
و تمن����ى القوق����ا أن تتفه����م إدارة أهلي 
الخليل ذل����ك األمر ، و أن تتحس����ن هذه 
الظ����روف في القريب العاج����ل ، و اللعب 

بدوري المحترفين .
يذك���ر أن األهلي عرض عل���ى القوقا مبلغًا 
ماليًا كبي���رًا مقابل التوقي���ع معه لمدة 3 

سنوات .

غزة/ االستقالل:
كشفت مصادر ُمطلعة 
النق���اب ع���ن قيم���ة 
الدولي  الالع���ب  عقد 
محمود وادي مع ناديه 
البور  الجديد المصري 

سعيدي .
وقالت المصادر أن وادي 
وقع عق���دًا مع المصري 
 ، لموس���مين  يمت���د 
عل���ى أن يتقاضى في 
مبلغ  الواحد  الموس���م 
80 ألف دوالر, مع وجود 
ش���رط جزائي في حال 

تم االخالل بالعقد .
التوقيع  واخت���ار وادي 
عل���ى  المص���ري  م���ع 
العروض  م���ن  العديد 
الت���ي ُقدمت له ، حيث 
من  ع���دد  في  ش���ارك 
المباريات الودية وظهر 

بشكل مميز .

االستقالل / وكاالت:
أعلن نادي مانشستر ستي تعاقده مع الجزائري رياض محرز قادًما من ليستر 

سيتي بعد رحلة طويلة من المفاوضات استمرت منذ يناير الماضي .
بحس���ب تاكي���دات صحفية، فإن قيم���ة انتفال محرز ه���ي 65 مليون جنيه 

إسترليني ليكون أغلى العب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات.
ري���اض محرز الحائز عل���ى جائزة أفض���ل العب في البريميرليج لموس���م 

2015/2016 طلب الرحيل قبل عامين ولكن إدارة النادي رفضت رحيله.
و عاد بيب جوارديوال بعد إصابة س���اني الش���تاء الماضي قراره بالدخول 
في مفاوضات للحصول على خدم���ات محرز الذي وافق على االنضمام 
لمتصدر البريميرليج وقتها ولك���ن إدارة النادي واصلت الرفض رغم 

وصول عرض كبير ُقدر ب�60 مليون جنيه إسترليني.
الالعب رفض الذهاب للمران بعد ذلك واستمر بعيًدا لفترة قبل أن 

يعود مجدًدا مع وعد له بالرحيل مع نهاية الموس���م وهو ما يبدو 
أنه حدث أخيًرا .

ابن ال�27 عاًما كان أحد أهم أس���باب فوز ليستر سيتي بلقب 
الدوري التاريخي مع كالوديو رانييري قبل ان يقودهم 

للوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
سيجد محرز منافسة شرسة مع رحيم ستيرلنج 

وليروي س���اني وبيرناردو سيلفا من أجل 
حجز مكانه أساس���يًا في تشكيل 

بيب جوارديوال .

االستقالل/ وكاالت:
يس���تعد فريق يوفنتوس لتوجيه 
ضرب���ة جدي���دة لري���ال مدريد في 
س���وف االنتق���االت الصيفية، بعد 
أن نجح في التعاقد مع كريستيانو 

رونالدو، أول أمس الثالثاء.
وأش���ارت تقارير إيطالي���ة إلى رغبة 
يوفنتوس في التعاقد مع البرازيلي 
مارس���يلو، مدافع فرق ريال مدريد، 
الصيفية  االنتق���االت  فت���رة  خالل 

الجارية.
بريميوم"  "ميدياست  شبكة  وأكدت 
اإليطالي���ة أن التواص���ل بين الناديين 
لم ينته بعد، فور إتمام صفقة رونالدو مقابل 105 
ماليين ي���ورو، في أغلى صفقة ف���ي تاريخ الدوري 

اإليطالي.
وأوضح أن إدارة البيانكونيري تس���عى للتوقيع مع 
الظهير األيسر للميرنجي، في الفترة المقبلة، وذلك 
بعد اقتراب رحيل مواطنه أليكس س���اندرو، العب 

السيدة العجوز.
وأشار إلى أن ساندرو يمتلك عروًضا من تشيلسي 
ومانشس���تر يونايت���د، وف���ي حال���ة رحيل���ه عن 
البيانكوني���ري س���وف تتج���ه اإلدارة للتعاقد مع 

مارسيلو.
وختم أن مارسيلو البالغ من العمر 30 عاًما لديه عقد 

مع ريال مدريد حتى عام 2022.

ظروف عائلية متنـع 
القوقــا مــن اللعــب 
بــدوري املحرتفيــن

حمرز ينتقل اإىل 
مان�س�سرت �سيتي يف 

�سفقة تاريخية

يوفنتو�س
 يجهز �سربة 
جديدة لريال 

مدريد

حالة من الحيرة والترقب سادت الوسط الرياضي العالمي وتحديدًا 
خالل الحدث األبرز في العال���م وهو بطولة كأس العالم التي تقام 
حاليًا في روسيا، فبينما كانت األضواء ووسائل االعالم تسلط الضوء 
عل���ى المونديال تحولت وانتقلت بوصلة اإلعالم لحدث كان مميزًا، 
بل صادمًا للبعض وهو انتقال الالعب المميز كريس���تيانو رونالدو 
م���ن فريقه الذي تألق فيه ريال مدريد إلى فريق الس���يدة العجوز 

يوفنتوس.
أصبح المستحيل واقعًا فعليا وتغير الحال من ال مسموح إلى مسموح 
فعنوان ريال مدريد الدون يخرج من الباب الواسع تاركًا خلفه التكهنات 

واألسباب للخروج التي لن تكون واضحة بشكل جلي.
انتقال الدون الفتى المدلل للميرنجي فتح الباب أمام الجميع الستعادة 
ذكريات هذه المواضيع فنستذكر انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى 
ريال مدريد و نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان وحديثًا أيقونة 
يوفنتوس الحارس بوفون الذي انتقل لباريس سان جيرمان، وغيرهم 
من الالعبين الذين أثاروا ضجة إعالمية كبيرة في صفقاتهم. ربما هذه 
الصفقة تؤكد مما الشك فيه أن كرة القدم تحولت بوصلتها الرياضية 
إلى االقتصادية " بزنس" بشكل واضح فأصبحت رؤوس االموال و رجال 

األعمال هم من يتحكموا في توجهات الالعبين.
ولكن السؤال الذي سيبقى مفتوحًا بعد انتقال الدون هل يسير ميسي 

و هازارد على خطاه ونشاهد انتقاالت تشغل الشارع الرياضي؟
خالصة القول كرة القدم تس���تمر بفصول إثارتها وجمالها، ويستمر 
حبها من قبل الرياضيين فسبحان مغير الحال عشاق الدون في مدريد 
سيتحولون لتش���جيع الس���يدة العجوزة وفي ويوم من األيام كان ألد 

الخصام
إذن "دوام الحال من المحال "

»دوام احلال 
من املحال« 

بقلم: إيهاب أبو الخير

160 األف 
دوالر قيمة 
عقد الالعب 

الدويل 
حممود وادي 
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رفح: وقفة تضامنية رفضا لتهجير سكان الخان األحمر

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة المتفوقين  بالثانوية العامة بالوسطى 

ممثل »الجهاد« في 
لبنان: الضغوط على 

غزة قد تذهب لمسارات 
تفاجئ الجميع

 المحكمة اإلسرائيلية تقرر  االستيالء على  
أسطول كسر الحصار النرويجي

المصـــور 
 الفلسطيني 

 أبو شقرة 
يفوز بمسابقة 
»زوم« الدولية 

في تركيــا 

رفح/ االستقالل:
نظمت دائرة العمل النسائي  التابعة لحركة 
الجهاد اإلسالمي بمحافظة رفح  وقفة دعم  
للتهجير  واس���ناد للخان  األحمر ورف���ض 
القسري لسكانه ، ومحاولة تهويده,  أمس 
الثالثاء في ميدان النجمة وس���ط المدينة 
بمشاركة األطر النسائية في القوى الوطنية 

واإلسالمية .
وأك���د القيادي في حركة اإلس���المي أحمد 
المدل���ل خالل كلمته بالوقف���ة التضامينة 
, أن الخ���ان األحم���ر بالق���دس المحتلة هو 
أرض فلسطينية عربية إسالمية لن يتنازل 
عنها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن 
جرائم اإلحتالل التي يرتكبها بحق س���كان 
القرية المقدس���ية لن تكسر من عزيمتهم 

وصمودهم .  
 وقال المدلل:"إن شعبها الفلسطيني حي 

ويمتل���ك إرادة حياة, وما ج���رى في الخان 
األحم���ر يؤكد أنه لن يس���مح بالعيش في 

مأساة تهجير مرة أخرى".  
وحم���ل القي���ادي المدلل، ال���دول العربية 
واإلس���المية المس���ؤولية الكاملة اتجاه ما 
يحدث في  الخان األحمر والقدس المحتلة  
وغزة والضفة الغربية م���ن جرائم وتهويد 
وقتل, مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على 
وقف الجرائم بحق الش���عب الفلس���طيني 
وتقديم قادة االحتالل الي المحاكم الدولية 

لمحاسبتهم.
واضاف" أن مس���يرة العودة الكبرى وكسر 
الحصار بغزة تؤكد على أن الطريق والمصير 
واله���م واح���د بين غ���زة و الخ���ان األحمر 
بالقدس«، الفت���ًا إلى ان المرحل���ة القادمة 
هي التحرير والعودة الى فلس���طين، وذلك 
من خالل اصرار شعبنا على رفض صفقات 

المؤام���رات التي تحاك ضده, مش���يرًا "أن 
الحراك السلمي المتمثل ب� مسيرة العودة ال 
يعني تخلينا عن خيار المقاومة وانما تعزيز 

لخياراتنا حتى تحرير كامل أرضنا".
بدورها، أوضحت مس���ؤولة العمل النسائي 
بمحافظ���ة رفح أس���مهان عبد الع���ال "أن 
الوقفة تأت���ي دعمًا لصمود أهلنا في الخان 
األحمر، ورفضًا الستمرار جرائم االحتالل ضد 

أبناء شعبنا الفلسطيني« .
وأضاف���ت، عبد الع���ال" أن الدفاع عن الخان 
األحم���ر واج���ب  كالدفاع ع���ن القدس, وال 
يمكن التنازل عن شبر واحد من فلسطين« 
مؤكدة أن  ش���عبنا موحد في معركته ضد 

االحتالل .
وأوضحت مسؤولة العمل النسائي برفح أن 
ما جرى في الخان األحمر يدل على تمس���ك 
الفلسطيني بحقوقه، واستعداده  الشعب 

للدفاع عنها، بكل م���ا يملك من إمكانيات، 
وأن المقاوم���ة الفلس���طينية تس���ير في 
مس���ارها الصحيح، رغم ما يحيط بالقضية 
الفلس���طينية، من أزم���ات  تنعكس على 

القضية الفلسطينية.
وتعتب���ر قرية "الخ���ان األحم���ر" بالقدس 
المحتل���ة واح���دة م���ن 46 تجمع���ًا بدويا 
فلس���طينيًا تواجه خطر الترحيل القسري 

جراء سياسية االحتالل العنصرية.
وكانت ما ُتس���مى محكمة االحتالل العليا 
قضت في ماي���و الماضي، به���دم التجمع 
بأكمله؛ والمدرسة الوحيدة فيه، بزعم بنائه 

بدون الحصول على التراخيص الالزمة.
 يذك���ر أن ق���وات االحت���الل الصهيوني 
تحاص���ر قرية الخان األحمر من���ذ عدة أيام 
تمهيدًا لهدمه وتهجير أهله، واس���تغالل 

األرض لمشاريع استيطانية تهويدية.
بيروت/ االستقالل:

رأى ممث���ل "حرك���ة الجهاد اإلس���المي" في لبنان 
إحسان عطايا، بأن "فرض العدو الصهيوني حصارًا 
خانقًا على قطاع غزة، هو وسيلة من وسائل الضغط 
على غزة، بس���بب عج���زه عن إيجاد حل لمش���كلة 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي سببت له 
إرباكًا كبي���رًا، والضغط على غزة أكثر قد يؤدي إلى 

مسارات أخرى ستكون مفاجئة للجميع".
واعتبر عطايا خالل مش���اركته في برنامج "بانوراما" 
على تلفزيون المن���ار، ، أن إقفال العدو لمعبر كرم 
أبو س���الم "س���يتضرر من���ه العدو تجاري���ًا أيضًا، 
ألنه المس���تفيد من تمرير البضائ���ع إلى غزة، عبر 

مغتصباته في فلسطين المحتلة بشكل أو بآخر".
وقال: "الحصار والعقوبات المفروضة على غزة، كان 
نتيجته توقف الدورة االقتصادية فيها، وبالتالي 
معاقب���ة كل أهلها عل���ى صموده���م، وقدرتهم 
على التس���لح، ومواجهة الع���دو حتى تحرير كامل 

فلسطين".
ولف���ت عطايا إل���ى أن "تعثر صفق���ة القرن وعدم 
اس���تطاعة عَرابيها إع���الن بنودها، وال���ذي ما زال 
ج���زء كبير منها يش���وبه الغموض، باس���تثناء ما 
يتم تس���ريبه بين الحين واآلخر، هو بسبب رفض 
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لهذه المؤامرة، 
وأحد أشكال تعبيره عن هذا الرفض كان مسيرات 

العودة".
وأكد بأن "الجوالت التي قامت بها اإلدارة األمريكية 
بشخص كوشنير، لعدد من المسؤولين في األردن 
والسعودية ومصر والكيان الصهيوني، تدل على 
تعثر الصفقة، وليس على س���يرها بالشكل الذي 
كان مرس���ومًا لها، ما زاد من محاوالت التسويق لها 

عبر اإلغراءات أو تذليل بعض العقبات".
وأضاف عطايا: "أمريكا من خالل الصفقة، رس���خت 
في ذه���ن الش���عب الفلس���طيني وحلفائه وكل 
الشعوب العربية الحرة، بأنها عدو للفلسطينيين، 
وهي والكي���ان الصهيوني وجهان لعدو واحد، من 
خالل سعيها لشطب القضية الفلسطينية، وإنهاء 
حق الع���ودة، وتوطين الفلس���طينيين في أماكن 

تواجدهم".

ضمن مهرجانات  فوج  "القدس والعودة"

عن مقطع فيديو 
 يوثق اعتداء 

جنود االحتالل 

الوسطى / االستقالل: 
نظم����ت الرابطة االس����المية مهرجانًا لتكريم 
الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة  ضمن 
مهرجان����ات التكري����م الت����ي اطلقتها تحت 
مسمى فوج "القدس والعودة"، في المحافظة 
الوس����طى، بحضور قي����ادة العم����ل الوطني 
واالس����المي  والمخاتير والوجهاء ولفيف من 

المتفوقين وذويهم .
وهن����أ  القيادي في حركة الجهاد االس����المي 
خالد البطش كاف����ة الطلبة المتفوقين الذين 
س����هروا الليالي  من أجل الحصول على أعلى 
الدرج����ات والذي����ن أص����روا بصمودهم على 
التف����وق وبناء وطنهم , مش����ددا على أن هذا  
التف����وق  ليس عاديا بل ه����و تفوق كبير في 
ظل ما يمر به شعبنا من ظروف صعبة وحصار 

ومؤامرات.
أوضح القيادي البط����ش أن هذا التفوق  جزء 
من الصراع المفت����وح  مع الكيان الصهيوني 
الذي يس����عى لزرع الجهل بين صفوف ابناء 
شعبنا ليبث روح الهزيمة من أجل نسيان حق 
الق����دس والعودة  وحرية االس����رى والمطالبة 

فقط برفع الحصار والعقوبات عن غزة.
وشدد على أن الطلبة الذين ارتقوا شهداء في 
مس����يرة العودة وتفوقوا في نتائج الثانوية 
العامة يبعثون برس����الة الى الكيان الغاصب، 
وأن النجاح والتفوق هو من س����مات  الشعب 

الفلسطيني. 
ومن جانبه، تقدم مس����ؤول الرابطة منذر عزام  
بالتهنئة للطلبة المتفوقين وبارك نجاحهم 
الكبير وتحصيلهم العلمي النهم سيصبحون 

عمادا للمستقبل وجس����را للوطن ليرسو على 
بحر الحرية والتحرير .

وش����دد عزام على أن الرابطة ستقوم بتكريم 
الطلبة المتفوقين في كافة محافظات القطاع 
وذلك بإقامة المهرجانات الكبيرة وتكريم اكبر 

عدد من الطلبة .
وفي كلمة جامعة االس����راء  ب����ارك ايهاب ابو 
الخير للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة 
نجاحه����م, ش����اكرا الرابطة االس����المية على 
ه����ذا التنظيم لمهرجان����ات القدس والعودة 
واهتمامها الكبير بتكريم الطلبة المتفوقين.

وف����ي خت����ام المهرجان الذي تخلل����ه فقرات 
الطلبة  الرابط����ة  إنش����ادية ممي����زة كرم����ت 
المتفوقين بتوزيع هدايا تكريمية وشهادات 

تقديرية .

تتمة البط�ش..

تتمة كرواتيا ترو�ش..

الذي نظمته الرابطة اإلس���المية، اإلط���ار الطالبي 
لحركة الجهاد، في المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وق���ال البطش: "إن اس���تمرار االحتالل بتش���ديد 
حصاره على غزة، والتهجير القسري الذي يمارسه 
في الخان األحمر، شرقي القدس المحتلة، محاوالت 
لفرض وصاي���ة دولية علينا؛ لتمرير صفقة القرن". 
وأش���ار إلى أن كل ما يتم طرحه في الوقت الراهن 
من مبادرات أو أفكار تحت ذريعة "إنقاذ قطاع غزة" 
يصب لجهة تصفية القضية الفلسطينية، مشّدًدا 
على أن "غزة لن تموت جوًعا، ولن تخضع للمؤامرات".

 ش���عبنا، ال س���يما ف���ي القطاع، 
ّ

وأضاف: "من حق

العي���ش بحرية وكرام���ة، وأن ُيكس���ر عنه حصار 
االحتالل، المتواصل منذ 12 عاًما".  

وتاب���ع: "في ظل تكالب المجتمع الدولي، وما ُيحاك 
من مؤامرات تصفية لقضيتنا، هذا يستدعي إتماًما 
عاجاًل للوحدة الوطنية"، داعًيا السلطة الفلسطينية  

لوقف إجراءاتها العقابية المفروضة على القطاع.
وطالب وكال���ة الغوث )أونروا( بع���دم الوقوف في 
دائ���رة التآمر على قضيتنا، واالصطفاف إلى جانب 
االحتالل واإلدارة األمريكية، من خالل التلويح بوقف 
التزاماتها الُمقدمة لالجئين الفلس���طينيين. وعن 
"مسيرات العودة وكس���ر الحصار"، المستمرة منذ 

30 مارس/ آذار الماضي، على طول الحدود الشرقية 
للقط���اع، لف���ت البطش إل���ى أن هذه المس���يرات 
س���تتواصل، فهي "أعادت تعري���ف القضية من 
جديد، وهي طريق للوحدة الوطنية وكسر الحصار". 
وتمنع قوات االحتالل، منذ أمس األول، عبور أصناف 
كثيرة من السلع والبضائع لقطاع غزة، وذلك تنفيًذا 
لقرار "بنيامين نتنياهو" إطباق الحصار المفروض 
على قطاع غزة، من���ذ )12( عاًما، عبر إغالق "كرم أبو 
س���الم" )المعبر التجاري الوحي���د(؛ بداعي الضغط 
"لوق���ف إطالق الطائرات والبالون���ات الحارقة تجاه 

مستوطنات غالف غزة."

وافتتح كيران تريبير التهديف مبكرًا للمنتخب 
اإلنجليزى بعد م���رور 5 دقائق فقط على بداية 
المباراة، من ضربة حرة مباش���رة سددها الالعب 
بطريق���ة رائعة فش���ل الح���ارس الكرواتى فى 

التصدي لها.  
ونجح إيفان بيرس���يتش الع���ب إنتر ميالن فى 
تس���جيل هدف التعادل للمنتخ���ب الكرواتى 
فى الدقيقة 68 من عمر اللقاء مستغاًل عرضية 

زميله فيرساليكو ليضعها فى المرمى. 
وخطف ماري���و ماندزوكيتش ه���دف التأهل 
للمنتخب الكرواتي ف���ى الدقيقة 109 من زمن 
اللقاء، مس���تغال خطأ م���ن الدف���اع اإلنجليزى، 

ليسدد الكرة فى المرمى. 
وبعد هدف ماندزوكيت���ش مرت الدقائق دون 
أن تفلح إنكلت���را في معادلة النتيجة، لينتهي 
اللقاء وينجح الجي���ل الكرواتي الحالي بالتفوق 

على جيل مونديال فرنس���ا 1998 بقيادة دافور 
ش���وكر الذي وصل إلى نص���ف النهائي وخرج 

على يد أصحاب الدار.
ويواج���ه المنتخب الكروات���ى نظيره المنتخب 
الفرنس���ى، وذلك بعد تخطي منتخب الديوك 
منتخ���ب بلجيكا بنتيج���ة 1 – 0، ف���ى المباراة 
النهائي���ة والمقرر لها يوم األح���د  القادم فى  
الساعة السادسة مساء على ملعب »لوجنيكي«.

االستقالل/وكاالت:
حص���ل المصور الفلس���طيني 
هش���ام أبو ش���قرة على أفضل 
مقطع فيديو في مسابقة "زوم" 
الدولية ف���ي تركيا عن الفيديو 
جنود  اعت���داء  يظه���ر  ال���ذي 
الهالل  االحتالل على متطوعي 
األحمر على مدخل مدينة البيرة 

قبل عدة أشهر.
االحت���الل  جن���ود  واعت���دى 
االس���رائيلي  قبل عدة اش���هر 
، عل���ى طاقم اس���عاف الهالل 
األحمر الفلسطيني فرع  مدينة 
تقديم  محاولتهم  أثناء  البيرة، 
اثناء  للمصابي���ن  اإلس���عافات 
المواجه���ات مع قوات االحتالل 

في المدينة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
في س���ابقة ه���ي األولى م���ن نوعه���ا، قررت 
المحكمة المركزية في القدس، أمس األربعاء، 
وضع اليد على س���فن كسر الحصار النرويجية 
والتي من المتوقع وصوله���ا المياه اإلقليمية 

بع���د أي���ام. وذك���رت صحيف���ة "يديع���وت 
أحرونوت" أن القرار ينص على وضع اليد على 
 " FREEDOM – KARESTEIN " السفينتين
واللتين ترس���وان حاليًا ف���ي موانئ إيطاليًا 
اس���تعدادا لالنطالق باتجاه قطاع غزة خالل 

األيام القادمة بعد تجمع بقية السفن.
وبين���ت الصحيفة أن الس���فن س���تباع الحقًا 
وسيتم تحويل ثمنها المقدر ب 75 ألف يورو 
للعائالت اإلس���رائيلية المتضررة من عمليات 

المقاومة.



دبي/ االستقالل:
أصبح جواز س���فر مواطني اإلم���ارات من أقوى الج���وازات في العالم، 
مضاهًيا األمريكي والس���نغافوري واأللماني، بحسب تصنيف جديد، 
وفًقا لعدد الدول التي يستطيع صاحب الجواز دخولها بدون تأشيرة.

وارتف���ع تصنيف الج���واز اإلماراتي أكثر بعد اتفاقية إلغاء تأش���يرة 
الدخول مع روسيا منذ أيام، إذ أصبح عدد نقاط الجواز الكلية 155، داللة 

على عدد الدول التي يستطيع حامل الجواز زيارتها بدون تأشيرة.
وتطم���ح اإلمارات كذلك، في أن يك���ون جوازها ضمن ال� 5 األقوى في 
العالم بحلول 2021. أما اليوم فق���د دخل ضمن قائمة ال� 10 األقوى، 
وبذل���ك، يتمتع مواطنوها بأقوى جواز س���فر بين جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وكان���ت ف���ي وقت س���ابق ألغت تأش���يرة الدخول لمواطني روس���يا 
االتحادية، ما عزز حركة السياحة الواردة إليها، والتي أصبحت تقدر ب� 

800 ألف سائح روسي سنوًيا.
ويتربع في صدارة القائمة الدولية الجواز السنغافوري بعدد نقاط بلغ 

166، بينما وصل الجواز الروسي إلى 115 نقطة حتى اآلن.

وثيقة سفر عربية ضمن 
أقوى 10 جوازات عالمية
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االستقالل/ وكاالت:
وجد العلماء أن الحراك االجتماعي مكتوب 
جزئيا في جيناتنا، وهو ما يمكن أن يجعلنا 

أشخاصا ناجحين أو ذوي دخل مرتفع.
وتوصلت دراس���ة جديدة أجريت على أكثر 
من 20 ألف ش���خص إل���ى أن أولئك الذين 
لديه���م اختالفات جينية معينة كس���بوا 
المزي���د من الم���ال، وحصل���وا على وظائف 

أفضل وعلى مزيد من التعليم.
وأجرى فريق م���ن الباحثين من كلية الطب 
بجامعة دي���وك في دوره���ام بوالية نورث 
كارولين���ا، دراس���ة الترابطات ف���ي كام���ل 

الجينوم باعتماد تقنية "GWAS" التي تعتمد 
تحلي���ل العديد م���ن التغي���رات الجينية في 
العديد م���ن األفراد، لدى أكثر من 20 ألف فرد 
م���ن بريطانيا ونيوزيلن���دا والواليات المتحدة 
األمريكي���ة، وتم���ت متابعته���م م���ن مرحلة 

الطفولة وحتى مرحلة البلوغ.
وبحث���ت التقنية عن اآلالف م���ن المتغيرات 
الصغيرة في الش���يفرة الوراثي���ة لدى أولئك 
بالنجاح  الذي���ن ربطتهم دراس���ات س���ابقة 

المدرسي.
ولم يكن مفاجئا أنهم وجدوا أن الذين لديهم 

"جينات من أجل التعليم"، أو درجات عالية من 
الجينات الوراثية، كانوا أكاديميين أفضل، كما 
أن الجينات نفسها ساعدت في جعل شخص 

ما يرتقي بشكل واضح.
كما وجدت الدراسة أن الذين يملكون درجات 
عالي���ة من الجين���ات، كانوا أفض���ل من حيث 
التعليم والثروة مقارنة بوالديهم وأشقائهم، 
بغض النظر عن الطبقة االجتماعية األس���رية 

لألطفال.
ويقول معدو الدراسة إن جيناتنا تفسر حوالي 

4% فقط من اختالفات الحراك االجتماعي.
ووجدت الدراس���ة أنه بإمكان النتائج الجينية 

لألم أن تتنبأ بإنجاز طفلها التعليمي، ما يوحي 
بأن جينات ش���خص ما يمكن أن تحس���ن من 

نجاح الجيل التالي من خالل تغيير سلوكه.
ومن بين أح���د التفس���يرات للعالقة في علم 
الوراثة المرتبط بالتعليم والطبقة االجتماعية، 
هو أن علم الوراثة المرتبط بالتعليم يؤثر على 
تطور الس���مات والس���لوكيات التي تساهم 

بدورها في نجاحها.
على سبيل المثال، يمكن لعلم الوراثة المرتبط 
بالتعلي���م أن يؤثر على نم���و المخ بطرق تؤثر 
على الس���لوك، ما ي���ؤدي إل���ى اختالفات في 

التحصيل في المدرسة وخارجها.

االستقالل/ وكاالت:
تم تجريد رجال الشرطة في مدينة ألفارادو المكسيكية مؤخرًا من أسلحتهم النارية، وتسليحهم 
بالمقاليع والحجارة، بعد أن فشل معظمهم في اختبارات السيطرة على األسلحة النارية، واعُتبروا 

غير صالحين للخدمة.
وبعد أن تمكن 30 ضابطًا فقط من قس���م الشرطة المكون من 130 عضوًا في ألفارادو من اجتياز 
اختبارات الس���يطرة على استخدام األس���لحة النارية، قرر ميجيل أنخيل يونس ليناريس، حاكم 

والية فيراكروز المكسيكية، تجريد الدائرة بأكملها من األسلحة النارية.
وق���د أكد مكتب الحاكم أنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة في بلديات أخرى، مثل إكس���اتزوكيتالن، 
وس���ويداد ميندوزا، ومع ذلك فقد اتهم بعض المس���ؤولين المحليين يونس ليناريس بتجريد 
أفراد الشرطة من األسلحة التي تعتبر ضرورية لحمايتهم من المنظمات اإلجرامية في فيراكروز.

واحتج بوغار رويز روساس، عمدة ألفارادو، على قرار نزع سالح قوات الشرطة المحلية، خالل مراسم 
تس���ليم أفراد الشرطة أسلحتهم الجديدة، حيث جادل روساس بأن معظم هؤالء الضباط الذين 

أخفقوا في اختبارات السيطرة فعلوا ذلك ألن اإلدارة تتألف حاليًا من الضباط المعينين حديثًا.
وقال العمدة للصحفيين أثناء حفل التس���ليم: »لقد قمنا اليوم بتس���ليم المقاليع إلى ش���رطة 
البلدية«. »لقد اُتخذ قرار غريب بأخذ جميع األس���لحة من أفراد الشرطة، وهذا أمر غير مقبول ألنه 
يعتبر انتهاكًا الس���تقاللنا الذاتي. من الواضح لنا أن هذه قضية سياسية تمامًا وعلينا أن نكون 

مستعدين للقيام بعملنا بطريقة مهنية«
وحذر روس���اس من أن رجال الش���رطة لن يتمكنوا من االس���تمرار بعملهم دون أسلحة ألن ذلك 
مخالف للقانون، ويمكن أن يعرضهم للمالحقة القضائية، وفق ما أورد موقع »أوديتي س���نترال« 

اإللكتروني. 

االستقالل/ وكاالت:
ذهب ضباط ش���رطة والية مين األمريكية إلى ما ه���و أبعد من نداء الواجب، حيث أقاموا 
احتفااًل خاصًا لفتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات لم يحضر أحد إلى حفلة عيد ميالدها.

وكانت الريا بينز من مدينة أوغس���تا قد خططت لحفلة عيد ميالدها يوم الس���بت، لكن 
قلبها انفطر، عندما لم تظهر أي من زميالتها، وبعد أن وصل الخبر إلى قسم الشرطة في 

المدينة، قرر الضباط تعويضها بحفل مميز في اليوم التالي.
ووصل عدد من ضباط الش���رطة خارج وقت الخدمة إل���ى منزل الريا مع كعكة عيد ميالد 

وبالونات والكثير من الهدايا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقالت الضابطة كريستيان بير: "قررنا أن نقيم حفلة خاصة للطفلة، وأحضرنا معنا كعكة 

وبعض الهدايا، وحضر معنا ضباط آخرون لمساعدتنا في تنظيم الحفلة".
وقالت والدة الريا: "لقد فوجئت بالتأكيد، قلت لها هناك عدد قليل من األشخاص سيأتون 
إلى منزلنا، لكنها لم تعرف من الذي سيزورنا، وعندما بدأت السيارات في الوصول، رأيت 

اإلثارة في عينيها، وبدأت بالقفز إلى األعلى واألسفل".
وتلقت الريا بطاقة موقعة من قس���م الش���رطة بأكمله، والعديد من بطاقات الهدايا من 

متاجرها المفضلة.

قسم شرطة مكسيكي 

يسلح أفراده بالحجارة

 عوضًا عن األسلحة النارية

الشرطة تنقذ عيد ميالد

 طفلة لم يحضر أصدقاؤها

االستقالل/ وكاالت:
ألقت الشرطة اليابانية القبض على ممرضة، 
متهمة بدس السم لنحو 20 مريضًا والتسبب 
بوفاتهم، حتى ال يموتوا خالل مناوبة عملها، 

وتضطر إلى نقل الخبر إلى أسرهم.
وتش���ير التحقيقات، إلى أن أيومي كوبوكي 
)31 عام���ًا(، قامت بحقن المرض���ى من كبار 
الس���ن بمحلول مطهر في الوريد، وذلك في 
مستشفى أوجوتشي، على بعد 20 مياًل، إلى 

الجنوب من العاصمة طوكيو عام 2016.
وقالت كوبوكي في اعترافاتها للشرطة، أنها 
لجأت إلى تسريع وفاة المرضى، حتى يالقوا 
حتفه���م ف���ي مناوبات عم���ل زميالتها من 

الممرضات، وال تضطر إلى نقل خبر وفاتهم 
إلى ذويهم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
وجرت العادة في مستش���فى أجوتشي، أن 
تقوم الممرضة ال���ذي توفي المريض خالل 
مناوبتها، بنقل خبر وفاته إلى أسرته، وتقول 
كوبوكي إن من المزعج أداء مثل هذه المهمة.

وكانت الشرطة قد بدأت تحقيقًا في القضية، 
بع���د أن رصدت ممرضة أخ���رى فقاعات في 
كيس التنقيط ألحد المرضى في عام 2016، 
وتعتب���ر الفقاعات عادة دلي���اًل على محاولة 

عبث أحد األشخاص بكيس المحلول.
وبعد أن فحص األطباء كيس المحلول، عثروا 

على تركي���ز مرتفع لمادة مطهرة قاتلة، وتم 
العثور على نفس المادة في جثتي مريضين 
آخرين، كما اكتشفت الشرطة عشرة أكياس 
تنقيط وريدي على األقل تم تلويثها بهذه 

المادة.
اعترفت  القب���ض عليه���ا،  إلق���اء  وبع���د 
كوبوكي بقتل 20 مريضًا خالل عملها في 
المستشفى، لكنها زعمت أنها استهدفت 
المرضى الميؤوس من حالتهم فقط. غير 
أن الشرطة شككت في هذه المزاعم، حيث 
أن بع���ض المرضى الذي���ن توفو في تلك 
الفترة، ل���م يكونوا يعان���ون من أي مرض 

عضال

ممرضة تسمم 20 مريضًا 
حتى ال يموتوا في مناوبتها

علماء يكتشفون أين يكمن 
ســر النجــاح وامتــالك الثــروة!


