
تعليق التعليم  اليوم في 
جميع مستوطنات غالف غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���ادت مصادر عبرية بتعليق 
التعليم في جميع مستوطنات 

غالف غزة  اليوم الثالثاء.
ونقلت القناة »الثانية« العبرية 
ع���ن قيادة الجبه���ة الداخلية 

في جيش االحتالل توصياتها 
التعليمية  العملي���ة  بوق���ف 
غالف  مس���توطنات  بمدارس 
ع���زة الي���وم الثالثاء، بس���بب 
الجاري���ة على حدود  األحداث 

غزة.
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) APA images (              غارات ا�شرائيلية على مناطق متعددة يف قطاع غزة، ويف االأطار وداع اأحد �شهداء بيت الهيا وت�شييع �شهداء خانيون�س

غزة/ قا�شم االأغا: 
ا�شُت�ش��هد ثالثة مواطنني، واأ�شيب عدد اآخر، م�ش��اء اأم�س االإثنني؛ 
ج��راء ق�ش��ف االحت��الل االإ�ش��رائيلي، الأهداف متفرق��ة يف قطاع 
غزة. واأفادت وزارة ال�شحة با�شت�شهاد كل من حممد زكريا اإ�شماعيل 
الترتي )27 عاًما(، وحممد زهدي ح�شن عودة )22 عاًما(، وحمد 
حمم��د مو�ش��ى النح��ال )23 عاًم��ا(، واإ�ش��ابة 9 اآخرين يف ق�ش��ف 

"اإ�شرائيلي" �شمال وو�شط القطاع.    هذا يف الوقت الذي نعت �شرايا 
القد���س ال��ذارع الع�ش��كري حلرك��ة اجلهاد االإ�ش��المي يف فل�ش��طني 
ال�شهيد النحال. و�شّنت طائرات االحتالل احلربية، غارات عنيفة 
عل��ى اأهداف عّدة من اأق�ش��ى �ش��مال القط��اع حتى اأق�ش��ى جنوبه، 
�ش��ملت مواق��ع للمقاوم��ة واأرا�ش��ي زراعي��ة تع��ود للمواطن��ني.   يف 
املقابل، وا�شلت ف�شائل املقاومة، منذ م�شاء اأم�س، اإمطار م�شتوطنات 

االحت��الل "االإ�ش��رائيلي" فيم��ا ي�ش��مى "غ��الف غ��زة" بع�ش��رات 
القذائف ال�شاروخية رًدا على جرميته الفا�شلة اأم�س االأول، �شرقّي 
مدين��ة خانيون���س، جنوب قطاع غ��زة، والتي ا�شت�ش��هد على اإثرها 
7 مقاومني، 6 منهم من كتائب الق�ش��ام، اجلناح الع�شكري حلركة 

"حما�س"، ومقاوم من األوية النا�شر �شالح الدين، اجلناح 
الع�شكري للجان املقاومة يف فل�شطني. 

المقاومة ُتمطر مستوطنات الغالف بالصواريخ

شهداء وإصابات بسلسلة غارات على قطاع غزة  

15

150215

غزة/ االستقالل: 
حذر قيادي كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين  في تصريحات صحفية االحتالل اإلسرائيلي من مغبة تماديه 

في عدوانه على قطاع غزة.في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة 
للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت الغرفة المش���تركة لفصائ���ل المقاومة في قطاع غزة، اس���تهداف 
حافلة إس���رائيلية تقل عددا من الجنود في مستوطنات "غالف غزة"، بصاروخ 

كورنيت، مس���اء امس االثنين. وقالت الفصائل في بيان عسكري: 
"تمكن مجاهدونا من اس���تهداف حافل���ة صهيونية تقل عددا 

الغرفة المشتركة: المقاومة استهداف 
حافلة اسرائيلية بصاروخ »كورنيت«

سرايا القدس: إذا تمادى االحتالل في 
عدوانه فإن المقاومة ستوسع دائرة النار

غزة/ االستقالل:
شيع آالف المواطنين جثامين سبعة شهداء ارتقوا في حدث أمني أعقبه قصف إسرائيلي 
عنيف جًدا على ش���رق خانيونس جنوب قطاع غزة. وش���ارك في تش���ييع الشهداء رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قيادات الفصائل 
الفلسطينية. وانطلقت مواكب تش���ييع الشهداء من منطقتين بمحافظة 

اآلالف يشيعون شهداء
 خانيونس السبعة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المستوطنين صباح اليوم 
جوالت  األقصى ونفذوا  االثنين المس���جد 
استفزازية في باحته، في حين استهدف 
الم���دارس  االحتالل طلب���ة  جن���ود 

في القدس بهدف التفتيش. 
وقال���ت مص���ادر محلية إن 73 مس���توطنا 
-بينهم أربع���ون طالبا يرافقه���م عدد من 
جنود االحتالل- نف���ذوا اقتحامات األقصى 
انطالقا من باب المغاربة في الجدار الغربي 

للمسجد.
إل���ى ذلك، اعتقل���ت قوات االحت���الل طالبا 
فلس���طينيا من مدرس���ة المسجد األقصى 
واقتادت���ه إل���ى أح���د مراك���ز التوقي���ف 

في القدس القديمة.

غزة/ االستقالل: 
أكد مس���ؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، داود 
شهاب أن غرفة عمليات المقاومة اتخذت القرار حتى يدرك االحتالل وكل من 
يدعمه انه ال أمن ما لم تكون حياة الشعب الفلسطيني آمنة وأن التالعب بحياة 

ابنائنا لن يكون بال ثمن.
و كان���ت المقاومة الفلس���طينية أمطرت مس���توطنات غالف غزة بعش���رات 
الصواري���خ، و ذلك ردًا على عملية قامت بها قوة خاصة من جيش االحتالل في 
خان يونس جنوب قطاع غزة، و أس���فرت عن استشهاد سبعة من المواطنين، 

بينهم قائد في كتائب القسام، نور بركة و مساعده.
و وفقًا للمصادر العبرية، فإن أح���دى القذائف الصاروخية أصابت حافلة تقل 
مستوطنين في مستوطنة "كفار عزة"، مما أدى إلصابة مستوطن بجروح خطيرة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال موقع أخبار إسرائيلي إن التهدئة ما بين "إسرائيل" وحماس انهارت، فيما 

تقف غزة اآلن على حافة الحرب.
وأضاف موقع المصدر اإلسرائيلي أن جيش االحتالل أفاد بشن هجمات جوية 
واس���عة في قطاع غزة بعد تعرض المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع 

غزة، امس االثنين، إلى قصف عنيف.
وأض���اف الجيش أن المنظوم���ة الدفاعة “القب���ة الحديدية” تصدت لمعظم 
القذائف، نحو 80 قذيفة، إال أن بعضها س���قط في المس���توطنات وأسفر عن 

إصابات.
وتحدث���ت تقارير إس���رائيلية عن س���قوط قذائف في مدينتي س���ديروت 
ونتيفوت، وعن س���قوط قذيفة هاون على حافلة إس���رائيلية أدت إلى إصابة 

شاب إسرائيلي بجروح خطيرة.
يذك���ر أن التصعيد الراهن يأتي في أعقاب اش���تباك عنيف لقوة عس���كرية 
إسرائيلية سرية تس���للت األحد في عمق قطاع غزة، مع عناصر من كتائب عز 
الدين القس���ام، الجناح العس���كري لحركة حماس. وأسفر االشتباك عن مقتل 

ضابط إسرائيلي رفيع وإصابة آخر، واستشهاد 7 مقاومين.

غزة/ االستقالل:
طالب مرك���ز الميزان لحقوق اإلنس���ان المجتمع 
الدول���ي بالتح���رك العاجل لوق���ف االنتهاكات 
الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي بح���ق المدنيين الفلس���طينيين، 

والعمل على توفير الحماية لهم.
ودعا المركز في بيان صحفي إلى العمل الفوري 
على انه���اء الحصان���ة التي تتمت���ع بها قوات 
االحت���الل وقادته���ا، ومالحقة كل من يش���تبه 
بضلوعه ف���ي أي م���ن االنتهاكات الجس���يمة، 
كس���بيل وحيد لضمان احترام قواع���د القانون 
الدولي وتحقيق العدال���ة في هذه المنطقة من 

العالم.

وش���دد على الضرورة الملح���ة إلنهاء حصار غزة، 
كونه يش���كل انتهاًكا جس���يًما لقواعد القانون 
الدولي، وه���و الذي يدفع إلى اس���تمرار تدهور 

األوضاع اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان.
وأشار إلى تواصل ارتفاع أعداد شهداء مسيرات 
العودة، حيث بلغت حصيلة ضحايا االنتهاكات 
اإلسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء تلك المسيرات 
بتاري���خ 2018/3/30، 234 ش���هيًدا من بينهم 
)11( ش���هيًدا تواصل سلطات االحتالل احتجاز 
جثامينهم، بما فيه���ا )3( جثامين ألطفال، كما 
أصي���ب )12482( مواطًنا، من بينه���م )2394( 

طفاًل، و)515( سيدة.
وك���رر اس���تنكاره لس���لوك ق���وات االحت���الل 

واس���تخدامها للق���وة المفرط���ة والمميتة بحق 
المش���اركين بتلك المس���يرات، وتعمدها إيقاع 
األذى في صفوف المدنيين دون اكتراث بقواعد 
القانون الدولي اإلنساني ومبادئ القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
وشدد على أن اس���تمرار صمت المجتمع الدولي 
وتحلل���ه من التزامات���ه القانونية الناش���ئة عن 
اتفاقية جني���ف الرابعة، وتجاه���ل انتهاكات 
قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنس���ان التي ترتكبه���ا قوات االحتالل 
بحق السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ش���كال عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل دون 

أي خشية من المالحقة.

شهاب: غرفة عمليات اقتحام األقصى واعتقال طالب فلسطيني داخله
المقاومة اتخذت القرار 
بالرد على جريمة االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش����ف وزير الجي����ش اإلس����رائيلي أفيغ����دور ليبرمان أن 
المقدم القتيل في عملية شرق خانيونس يعني الكثير ل� 

"إسرائيل".
وقال ليبرمان عبر "تويتر" إن "إس����رائيل" خسرت الليلة قبل 
الماضية مقاتاًل متعدد األفعال وستبقى مساهمته في أمن 

الدولة السرية لعدة سنوات قادمة.
وذكر وسائل إعالم عبرية أن المقدم القتيل هو محمود خير 

الدين 41 عامًا من قرية حرفيش في الجليل شمال الباد.
وكانت وحدة خاصة من الجيش اإلس����رائيلي تسللت الليلة  
قبل الماضية إلى جنوب قطاع غزة بواسطة مركبة واكتشف 
أمرها مما وقعت اشتباكات مع المقاومة قتل خاللها العميد 
اإلس����رائيلي قائد الوحدة وأصيب ضابط آخر واستشهد 7 
فلسطينيين خالل التصدي والقصف اإلسرائيلي للتغطية 

النسحاب الوحدة.

ليبرمان: »إسرائيل« 
خسرت مقاتال سريًا 

متعدد األفعال بخانيونس

طولكرم/ االستقالل: 
م����ددت محكمة االحتالل العس����كرية في س����جن الجلمة أمس 
االثني����ن اعتقال والدة المطارد أش����رف نعال����وة حتى الخميس 
القادم في ظل رفض مستمر من قبل نيابة االحتالل اإلفراج عنها 

بكفالة.
وقالت مصادر محلية  إن محكمة االحتالل استجابت لطلبة النيابة 
العس����كرية بتمديد اعتقال وفاء محمود مهداوي )54 عاًما( من 
ضاحية شويكة بطولكرم حتى يوم الخميس بذريعة استكمال 

التحقيق.
وتخضع والدة المطارد أشرف للضغط الشديد من قبل مخابرات 
االحت����الل في الوقت ال����ذي يقبع معها في األس����ر ابنها أمجد 
وزوجها الس����يد وليد نعالوة في إطار إجراءات العقاب الجماعي 

التي تتعرض لها العائلة منذ مطاردة أشرف.

االحتالل يمدد اعتقال 
والدة المطارد نعالوة

»الميزان« يطالب بالتحرك الدولي 
لحماية المدنيين وإنهاء حصار غزة

موقع إسرائيلي: 
التهدئة ما بين إسرائيل 

وحماس انهارت

بيت لحم/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي امس االثنين، بلدة بي���ت فجار جنوب بيت لحم، 

وأجرت عمليات تفتيش في أراٍض زراعية بمنطقة واد السوق وحي الغروس.
ولفت الناش����ط الش����بابي أوس ثوابتة إلى أن قوات االحتالل تقتحم البلدة باس����تمرار وتداهم 
المنازل والمناطق الزراعية. وعّزز التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل من االقتحامات المتكررة 

وشبه اليومية لجنود االحتالل لمناطق الضفة الغربية كافة، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت مصادر إعالمية، مس���اء امس اإلثنين، أن مبعوث األمم المتحدة لعملية 

السالم، نيكوالي ميالدينوف، يجري جهوًدا لوقف األحداث في قطاع غزة.
وقال���ت قناة الغ���د: إن ميالدينوف يجري اتصاالت بجمي���ع األطراف للتوصل 
لتهدئة بغزة. وتج���دد التصعيد بين المقاومة واالحتالل مس���اء امس حيث 
اطلقت المقاومة عش���رات الصواريخ والقذائف على غالف غزة ، في حين شن 

االحتالل اإلسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة .

ميالدينوف يجري اتصاالت 
لوقف التصعيد في غزة 

االحتالل يقتحم بلدة بيت 
فجار جنوب بيت لحم
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وقال���ت القس���ام في بيان نش���ر أمس: إن 
"العدو خطط وبدأ بتنفيذ عملية من العيار 
الثقي���ل كانت تهدف إل���ى توجيه ضربة 

قاسية للمقاومة داخل قطاع غزة".
المجرم  "الع���دو  القس���ام  وحّملت كتائب 
المس���ئولية الكامل���ة عن ه���ذه الجريمة 

الخطيرة وتبعاتها".
ومن جانبه���ا ، حملت الغرفة المش���تركة 
لفصائ���ل المقاومة في قط���اع غزة أمس، 
الكاملة  المس���ؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل 
ع���ن "الع���دوان الغادر وما يترت���ب عليه"، 
في تعقيبها على إفش���ال المقاومة عملية 

االحتالل شرقي خانيونس.
وأك���دت "الغرفة المش���تركة" في بيان أن 
"المقاومة قادرٌة عل���ى لجم العدو والحفاظ 

على أمانة الشهداء والثأر لدمائهم".
وقالت إن:" إفشال المقاومة لهذه العملية 
الجبان���ة والتصدي البطول���ي للعدوان هو 
مؤش���ٌر جديد عل���ى أن المقاومة هي محط 
آمال ش���عبنا وحامية أرض���ه واألمينة على 

قضيته ومستقبله".
ووصف جيش االحتالل عملية إنقاذ جنود 
الوحدة الخاصة ش���رقي مدينة خانيونس 
جنوب قط���اع غ���زة الليلة قب���ل الماضية 

ب�"األعقد على اإلطالق".
وأشار إلى أن العملية كانت مخططة سلًفا 
وبدق���ة ونفذت تحت إش���راف م���ن قائد 
األركان ورئيس شعبة االستخبارات "أمان" 
بش���كل مباش���ر، وأن ما حصل جاء بشكل 

مفاجئ وخالًفا لسير الخطة.

نهاية كارثية
ويقول المحلل السياس���ي حسن الفي، إن 
العملية اإلسرائيلية كانت تقتضي القيام 
بمهمة استخباراتية تتطلب ذهاب جنود 
للميدان دون  اإلسرائيلية  الخاصة  القوات 
استخدام التكنولوجيا، وكان من المفترض 
تنفيذ المهمة بهدوء والعودة بسالم دون 

ترك بصمات.
وأضاف الف���ي ل�"االس���تقالل": "لكن الذي 
حدث ه���و أن العملية كش���فت وتم قتل 
ضابط كبي���ر وإصابة آخر، وتم اس���تخدام 
أس���لوب هنيبع���ل للتغطي���ة عل���ى هذه 
الوحدة بمعنى أن االمور اصبح فيها الكثير 
من الفوضى وهذا معناه أن النهاية كانت 
فاش���لة تمامًا خاصة وأنها خلفت خسائر 

في صفوف القوة الخاصة".
وبّي���ن أن ه���ذا الح���دث يثب���ت تمامًا أن 
"إس���رائيل" ليس���ت من الدول التي تلتزم 
بالعه���ود والمواثي���ق وال تعط���ي اعتبار 
لجه���ود ومس���اعي اإلقليم أو المس���اعي 
الدبلوماس���ية، إذ فج���رت دول���ة االحتالل 
كافة المساعي المصرية واألممية لتثبيت 

الهدوء بغزة.
ولفت الفي النظر إلى أن هذا الحدث يظهر 
مدى الش���رخ الذي أصاب المجلس الوزاري 

المصغر في حكومة االحتالل. 

وقال: "إن هناك أشخاص يفضلون الهدوء 
م���ع غزة مثل تيار بنيامي���ن نتنياهو الذي 
يؤمن بعدم وجود أهداف يمكن تحقيقها 
بش���ن حرب ضد غزة حاليًا وه���م يريدون 
بهذا التفكير الحصول على االفضلية في 
مشهد االنتخابات المبكرة لذلك ال يريدون 

تعقيد أمورهم".
وأش���ار الفي إل���ى التي���ار المض���اد الذي 
يتمثل بتيار افيغدور ليبرمان وزير الحرب 
اإلس���رائيلي، ال���ذي يؤم���ن أن التهدئ���ة 
ل���ن تخدمه ف���ي اجندته السياس���ية في 
االنتخابات اإلس���رائيلية لذلك يريد توتير 

األمور.

وش���دد على أن ال���دور المص���ري لتثبيت 
التهدئ���ة، ال بد أن ينصب اآلن نحو الطرف 
ما  الفلسطيني، العتبار  اإلسرائيلي وليس 
حدث "عدم التزام واضح من قبل االحتالل 
باله���دوء، مع االخ���ذ بعي���ن االعتبار حق 

المقاومة في الدفاع عن نفسها". 

�إخفاق ذريع
وي���رى المحل���ل السياس���ي والخبي���ر في 
القضاي���ا األمني���ة ف���ي قطاع غ���زة، أيمن 
الرفاتي، أن العملية األمنية اإلس���رائيلية 
كانت ف���ي غاية الخطورة على المس���توى 
األمن���ي، إذ تمث���ل عملية تس���لل لعمق 
قطاع غزة أقل أهدافه���ا إما الحصول على 

معلوم���ات اس���تخبارية ميداني���ة، أو زرع 
أجه���زة تجس���س أو اختطاف ش���خصية 

قيادية في المقاومة. 
وقال الرفات���ي ل�"االس���تقالل": "هذا األمر 
بحد ذات���ه مكمن الخطورة عل���ى المقاومة 
الت���ي تكفل���ت بحماي���ة القط���اع من أي 
عدوان إس���رائيلي، وبالنظ���ر لخلفية مثل 
هذه االحداث نس���تنتج أن االحتالل الزال 
يستخدم أدواته العسكرية واألمنية خالل 

فترة الهدوء".
وأوضح أن هذا األمر يمث���ل تطبيقًا عمليًا 
لخط���ة جدع���ون ووثيق���ة الجي���ش التي 
ص���درت ع���ام 2015 والت���ي أقرها رئيس 

هيئة األركان غادي ايزنكوت، بجعل قوات 
الكوماندوز اإلس���رائيلي صاحبة المهمات 
الخاطفة، ه���ي رأس الحربة خ���الل الفترة 

المقبلة. 
وبّي���ن الرفات���ي أن اس���تراتيجية جيش 
االحت���الل الحالي���ة تعمل عل���ى أن يكون 
دور الجي���ش هو توفير أط���ول فترة هدوء 
ممكنة عبر إضعاف "عناصر القوة السلبية" 
المس���تمدة من فترة الهدوء، كالتخطيط، 
الخص���وم  ل���دى  واإلع���داد،   والتجهي���ز 
غي���ر النظاميي���ن مثل فصائ���ل المقاومة 
الفلس���طينية، ومنعه���ا ولو بالق���وة، من 
تطوير قدراتها وفق استراتيجية "تكسير 
موازين الق���وى"، وتوفير الظروف لتحقيق 
"إس���رائيل" النصر السريع، في حال دخلت 

أي حرب مستقباًل.
وش���دد عل���ى أن عملي���ة خ���ان يونس لم 
تنته بالنس���بة إلى االحت���الل بيد نظيفة 
كما تعودت وتغنت بها "إس���رائيل" طيلة 
العق���ود الماضي���ة في وص���ف عملياتها 
الخاص���ة داخل ال���دول العربي���ة، إذ أدت 
إلى قتل���ى وجرحى ل���دى الق���وة الخاصة 
اإلس���رائيلية التي حاولت الدخول بطريقة 

ناعمة ال تلفت األنظار.
ولف���ت الرفاتي النظ���ر، إل���ى أن االحتالل 
اإلس���رائيلي فش���ل أيضًا ف���ي التخطيط 
والمتابعة وتوفير جميع األدوات والوسائل 

إلنجاح مثل هذه العملية.
ورأى أن االنج���از الحقيق���ي كان في صالح 
المقاومة هذه الم���رة، ويتمثل في إثباتها 
أن الواق���ع ف���ي قط���اع غ���زة مختلف عن 
الس���ابق، وأن الدخول عسكريًا أو عبر مهام 
أمنية لم يعد كالسابق، ألن المقاومة باتت 
لديها القدرة على احداث خس���ائر فادحة 

بأي قوات تحاول الدخول لغزة. 
"اس���تجابة  السياس���ي:  المحل���ل  وتاب���ع 
المقاومة للعملية اإلسرائيلية، أعطت داللة 
بأن الدخ���ول لغزة "لن يك���ون نزهة، وهنا 
يمكن القول ب���أن المقاومة فرضت نظرية 

ردع جديدة مع االحتالل حاليًا".
 وبين أن هذا األمر عبر عنه موقع واال العبري 
صباح أم���س، بالقول )إن نتائ���ج العملية 
كشفت عن الثمن الذي سيدفعه الجيش 

حال اندالع معركة شاملة في قطاع غزة(.
وأشار إلى أن االحتالل "استغل حالة الهدوء 
التي يعيش���ها قطاع غ���زة، إذ ربما تكون 
الجهات األمني���ة في دولة االحتالل قدرت 
أن تك���ون المقاومة في حالة االعتيادية أو 
التراخي ل���دى المقاومة نظرًا للوضع العام، 
العملية بش���كل  وبالتالي س���يتم تنفيذ 
نظيف دون اكتشافها ودون جلب أي ردة 

فعل من المقاومة".
وتابع: "إال أن يقظة المقاومة في هذا االطار، 
جاء بخ���الف التقدير اإلس���رائيلي وهو ما 
أوقع القوات الخاصة اإلسرائيلية في مأزق 

واضح".

غزة/ االستقالل:
قالت س���رايا الق���دس الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي، 
إن المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة وجه���ت صفعة قوية للقوة 
المتس���للة لقطاع غزة، وأوقعت فيها خس���ائر فادحة ستبقى حاضرة 

في كل وقت.
وأضافت السرايا في بيان صحفي أمس االثنين، "دماء أبناء شعبنا لن 
تذهب هدًرا، والمقاومة ستبقى ضاغطة على الزناد، عنوانها التالحم 
والوحدة الميدانية التي تجسدت واقًعا على األرض بين سرايا القدس 

وكتائب القسام وفصائل المقاومة بكل بسالة وبتنسيق عاٍل جًدا".
وقالت، "تحتس���ب س���رايا القدس عند الله تعالى، ثلة من ش���هداء 
المقاومة الفلس���طينية األبطال، الذين ارتقوا بع���د معركة التصدي 
البطولية التي خاضتها المقاومة ضد القوة الصهيونية الخاصة التي 

توغلت داخل المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس".
وأكدت الس���رايا ف���ي بيانها، "أن وَحل غزة، ينتظر كل من تس���ول له 

نفس���ه دخولها، مطمئنة أبناء ش���عبنا، أن مقاتلينا م���ا زالوا في حالة 
اس���تنفار وجهوزية ف���ي جميع الوحدات لصد أي ع���دوان صهيوني 

غادر".
واستشهد 7 مواطنين وذلك في حدث أمني أعقبه قصف إسرائيلي 

عنيف جًدا على شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وق���ال الناطق باس���م وزارة الصحة في بيان مقتض���ب إن 7 مواطنين 
استشهدوا في اس���تهدافات االحتالل، موضحًا أن الشهداء هم نور 
الدين محمد س���المة بركة 37 عاما، ومحمد ماجد موسى القرا 23 عاما، 
وع���الء الدين محمد قويدر 22 عاما، ومصطفى حس���ن محمد أبو عودة 
21 عام���ا، ومحمود عط���ا الله مصبح 25 عاما، وعالء نص���ر الله عبد الله 

فسيفس 24 عاما، وعمر ناجي أبو خاطر 21 عاما.
ب���دوره، أعلن الناطق بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي ع���ن مقتل ضابط 
وإصابة آخر بجراح متوس���طة في العملية الخاصة التي فشلت جنوبي 

قطاع غزة.

دماء ومعدات في الميدان

»معركة خانيونس«.. هروب يزيد فشل االحتالل  
غزة/ حممود عمر:

�سدم��ة كب��رة ل��دى �لأو�س��اط �لع�سكري��ة و�ل�سيا�سي��ة 
�لإ�سر�ئيلي��ة، خلفتها جهوزية �ملقاوم��ة و��ستعد�دها يف 
�لتعام��ل مع �أي طارئ �أمني قد يحدث يف قطاع غزة، �لتي 
بدت و��س��حًة متامًا يف ك�سف �ملقاومة للقوة �لإ�سر�ئيلية 

�خلا�س��ة �لت��ي ت�س��للت �س��رقي خانيون�س لتنفي��ذ مهمة 
خط��رة.  و��ست�س��هد 7 مو�طنني م�س��اء �أول م��ن �أم�س، يف 
حدث �أمني �أعقبه ق�سف �إ�سر�ئيلي عنيف جًد� على �سرق 
خانيون���س جنوب قط��اع غزة. وتبع ذل��ك �إعالن �لناطق 
بل�سان �جلي�س �لإ�سر�ئيلي عن مقتل �سابط و�إ�سابة �آخر 

بجر�ح متو�س��طة يف عملية �أمنية خا�س��ة حظت بف�س��ل 
ذريع. و�أعلنت كتائب �ل�س��هيد عز �لدين �لق�س��ام �جلناح 
�لع�س��كري حلرك��ة �ملقاوم��ة �لإ�س��المية )حما���س( عن 
�إف�سال خمطط �إ�سر�ئيلي عدو�ين كبر �سرقي خانيون�س 

جنوبي قطاع غزة.

سرايا القدس: المقاومة وجهت صفعة 
لالحتالل ودماء شعبنا لن تذهب هدًرا
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دولة فل�سطني
 املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية  رقم 2018/10275

الى المنفذ ضده/ جمال زهير يوسف المصري مجهول محل االقامة 
.طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك م���ن محكمة بداية غزة  في الش���يك 
المس���حوب على بنك فلسطين المحدود و يحمل رقم  )30000300( 
والصادر لصالح طالب التنفيذ/ احمد عبد الرحيم اسحاق بلبل و البالغ 
قيمته 21500 واحدًا و عش���رين الف و خمسمائة شيكل و القاضي 
بالزامك بدفع قيمة الشيك باالضافة الى رسوم و مصاريف القضية.

لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين و اذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ و من ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري 

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
 وائل نبهان 

إعالن صادر عن جمعية 
مساندة الطفل الفلسطيني

يعل���ن مجلس ادارة جمعية مس���اندة الطفل الفلس���طيني عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام 2018م وذلك يوم االربعاء 
الموافق 21-11-2018م الس���اعة 11 في مقر الجمعية البريج – بلوك 
7 – خلف مس���جد الشهيد وذلك لمناقش���ة التقرير المالي واالداري 

لعام 2018م 
وانتحاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :- 

استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2018( وذلك حتي تاريخ 2018-11-14

فتح باب الترش���يح للعضوية مجلس االدارة وذل���ك لمدة يومين من 
تاريخ 15-11-2018 م الي تاريخ 17-11-2028م 

فتح باب االنس���حب واالعتراض لعضوية مجل���س االدارة والجمعية 
العمومية وذلك لمدة يومين من تاريخ 18-11-2018 حتي تاريخ 19-

11-2018م

ومع فائق االحرتام والتقدير
 جمل�س ادارة اجلمعية

الخاص���ة  الق���وة  المقاوم���ة  وواجه���ت 
االس���رائيلية بالمرص���اد وتص���دت لهم، 
والحقهم، حتى خرج���وا هاربين من حدود 
القطاع يجرون اذي���ال الهزيمة، متكبدين 
مقتل جندي إسرائيلي برتبة مقدم واصابة 
جندي اخ���ر، ج���راء العملية الت���ي أربكت 

حسابات االحتالل.
وتفاع���ل النش���طاء مع عملي���ة خانيونس 
المعق���دة التي جاءت في الوقت الذي كان 
يجري فيه الحديث عن هدوء مع " إسرائيل 
"، فارتقى ألجلها س���بعة أقم���ار من رجال 
المقاومة  بينهم القيادي القس���امي البار 

نور الدين بركة.
وغ���رد المواطن عم���اد اس���ليم" أن ارتقاء 
الش���هداء ال يعن���ي خس���ارة الَمعركة ! ، 
وكذلك غرد الصحف���ي محمود قاعود على 
صفحت���ه الخاص���ة بالقول: " كب���ر النصر 
برجالنا يوم الغض���ب " ،  وأيضا الصحفي 
تامر المس���حال الذي  كتب " مع كل موجة 
ظلم وتش���ويه للمقاومة يأتي حدث يقلب 

المعادالت ويربك الحسابات " .
 والمواطن���ة دعاء الش���ريف كتبت " هذه 
المدين���ة ال تكف عن الحزن أبدا ، تفاصيل 
حياته���ا معالم أبناءها وحت���ى بطوالتها 
الت���ي نفخر بها ، دائما م���ا تكون ممزوجة 
باألل���م والوجع والقهر، إال أنه كلما اش���تد 

حزنها أحببناها وتمسكنا بها أكثر " .
عبد الرحمن أبو ضلفة رأى أن اطالق وس���م 
خاص والتغريد عليه من قبل الناش���طين 
عبر صفحاتهم الخاصة ، يأتي في ظل ردة 
فع���ل طبيعي لمن يق���ف بجانب القضية 
الفلس���طينية العادل���ة  ويدع���م  رجاالت 

المقاومة الميامين في ساحات القتال .
وأوضح أبو ضلفة ل�"االس���تقالل" أن الوسم 
جاء ف���ي اللحظات التي تس���جل المقاومة 

فيه���ا إنجازًا ض���د االحتالل االس���رائيلي 
الغاصب حيث يزيد من التفاف الش���عب 

حول المقاومة.
 وبي���ن أن وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
هي لغة الش���عوب جميعا ، ولها دور كبير 
وفعال في إيصال الرسائل المراد إيصالها 
، سواء على المستوى الشعبي أو المستوى 

الرسمي .  
ولف���ت إلى أنه بالفت���رة الحالية بات تأثير 
اس���تخدام مواق���ع التواص���ل االجتماعي 
واضحًا ف���ي جميع مناحي الحياة ، وال يكاد 
يختل���ف عن اس���تخدام وس���ائل االعالم 

التقليدية ، بل من الممكن أن يكون صداه 
أكبر. 

دعم و اإ�سناد
 بدورها، اعتبرت المواطنة س���ماح بعلوشة 
أن التغري���د عل���ى وس���م #بالمرصاد بعد 
عملية اش���تباك مع االحتالل اإلسرائيلي، 
يأت���ي كوس���يلة دعم و اس���ناد ش���عبي 
لرجاالت المقاومة الت���ي تصدت بكل قوة 
بأرواحها رخيصة  وعزيمة صلبة وضح���ت 

من أجل الوطن. 
وقالت بعلوشة في حديثها ل�"االستقالل":"  
إن الوسم له دالالت كثيرة ، إذ يأتي لتعزيز 

صم���ود المقاومة الباس���لة وكذلك تأكيد 
للمقاومة  التفافه ومساندته  الشعب على 

حتى دحر االحتالل عن أرضه " .
وأضافت: "إن وس���م بالمرص���اد يظهر أن 
رج���االت المقاومه يقظ���ة و جاهزة في كل 
وق���ت ، للرد على جرائ���م المحتل الغاصب 
، وكذل���ك يظه���ر حجم الدعم و االس���ناد 

لرجاالت المقاومة " .
وأش���ارت إل���ى أن االحت���الل اإلس���رائيلي 
يخصص وحدة الكترونية يعمل بها عدد 
مهول؛ لرصد و متابعة ردة فعل الش���عب 
الفلسطيني ، و ما يقوم النشطاء بالتغريد 

به عبر مواقع التواصل االجتماعي ، لذا فإن 
الوس���م يؤكد على حجم االس���ناد والدعم 

الشعبي للمقاومة . 
وأكدت أن الش���عب الفلس���طيني في ظل 
وج���ود االحتالل اإلس���رائيلي الغاصب ، ال 
يس���تطيع العيش دون مقاوم���ة ، إذ هي 
التي تصنع له العزة والكرامة والفخار ، كما 
صنعته���ا أول أمس حين الق���ى رجاالتها 
أعداءهم وتصدوا لهم بروحهم ودمائهم 

الطاهرة.  

التم�سك باملقاومة 
م���ن جانبه أك���د ع���الء س���المة أن اطالق 
هاشتاج ووسم حمل اسم #بالمرصاد بعد 
عملية جبانة نفذها االحتالل اإلس���رائيلي 
بحق أبناء المقاومة ، يأتي كهدية ووسام 
ش���رف من قبل الش���عب الفلس���طيني ، 

إلسناد ودعم صمود رجاالت المقاومة. 
وأوضح س���المة ل�"االس���تقالل" أن الوسم 
يظه���ر حجم الس���عادة والفرحة تجاه ردة 
فعل رجاالت المقاومة التي تصدت للقوات 
الخاص���ة الصهيونية، ويؤك���د أن رجاالت 
المقاومة دائم���ا بالمي���دان يحمون ثغور 

الوطن .
وبي����ن أن كلم����ة بالمرصاد الت����ي حملها 
الوسم عبر صفحات التواصل االجتماعي 
، تبعث الطمأنينة في النفس، أن رجاالت 
المقاوم����ة يقظ����ة ومس����تعدة على مدار 
اللحظة ، للتصدي ألي هجوم إس����رائيلي 

غاشم . 
وأش���ار إل���ى أن التغريدات الت���ي حملت 
الوسم كلها مبشرة ومس���اندة للمقاومة ، 
بالمقاومة كخيار  ومؤكدة على تمس���كها 
للتعامل م���ع االحتالل اإلس���رائيلي الذي 
يغتص���ب األرض ويح���اول طمس الهوية 

والقضية . 

ردًا على عملية التسلل الفاشلة شرق خانيونس 

مواقع التواصل االجتماعي تقف »بالمرصاد« لالحتالل
غزة / �سماح املبحوح:

�س��جت مواقع التوا�س��ل االجتماعي خا�س��ة 
» في���س بوك » بو�س��م حمل ا�س��م #باملر�س��اد 
بالتزام��ن م��ع االإجن��از الكب��ر ال��ذي حققه 

رج��ال املقاومة �س��رق خانيون�س جنوب قطاع 
غ��زة، م��ن خ��ال ت�س��ديهم لق��وة ع�س��كرية 
اإ�سرائيلية حاولت تنفيذ عملية كبرة �سرية 
داخ��ل حدود القطاع. و د�س��ن مغردون و�س��م 

»#باملر�س��اد« للتعبر عن فخرهم واإ�س��ادتهم 
باملقاومة الت��ي اأظهرت ا�س��تعدادا و جهوزية 
عالي��ة امل�س��توى يف غ��زة ، بع��د م��ا اأف�س��لت 

خمططات اإ�سرائيلية حتاك للقطاع .

رام الله / االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين بأش���د العب���ارات، الجريمة 
البش���عة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلس���رائيلي شرق خان 
يونس جنوب قطاع غزة، وأس���فرت عن استش���هاد 7 مواطنين، 

و7 جرحى.
وأك���دت الوزارة في بي���ان صحفي أمس االثني���ن أن ما جرى في 
القطاع  "عدوان صري���ح ومخالف لكافة المعايير للقانون الدولي 

والقوانين األخرى ذات الصلة".
وطالبت المجتمع الدولي، خاصة تلك األبواق التي دأبت باستمرار 
على تبرير العدوان اإلس���رائيلي المتواصل وجرائمه ضد شعبنا 
ف���ي قطاع غزة، من خالل كيل االتهامات للفلس���طينيين، بحجة 
"الدفاع عن النفس"، أن تتجرأ ولو لمرة واحدة لتخرج وتدين مثل 

هذا االعتداء الغاشم.
وكان 7 مواطني���ن استش���هدوا في حدث أمن���ي أعقبه قصف 

إسرائيلي عنيف جًدا على شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

الخارجية ُتدين جريمة 
االحتالل شرق خانيونس

الثالثاء 5 ربيع األول 1440 هــ 13 نوفمبر 2018 م

دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة الماليـــة / لجنة العطـــــاءات المركــزية عن طرح عطاءات 
حكومية مختلفة  تبعًا للشـــروط والمواصفات الموضحة في كراســـة 

ووثائق العطاء.
فعلـــى الشـــركات ذات االختصاص والمســـجلة رســـميًا وترغب في 
المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للوازم 
العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام 
الرســـمي من أجل الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء 
مقابل دفع مبلغ )300( شـــيكل غير مســـتردة تورد الى خزينة وزارة 

المالية .
 آخر موعد لقبول العـــروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة الســـاعة الحادية عشـــر 
من يوم الخميس الموافـــق 2018/11/22  وتفتح المظاريف بحضور 

ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك اإلنتاج 
أو بنك البريد )كتأمين دخول عطاء( أو حســـب الشـــروط في كل عطاء 

صالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء. 
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء ..
www.mof. 4. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

.gov.ps
5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

رقم العطاءاسم العطاء

تقديم خدمة نظافة المستشفيات ومراكز 
06/2019الرعاية االولية لصالح وزارة الصحة

رام الله/ االستقالل:
تظاهر أكثر من 10 آالف موظف وعامل في القطاع 
الخاص، في محيط مجلس الوزراء بمدينة رام الله، 
أمـــس االثنين، رفضا لقانـــون الضمان االجتماعي 

بصيغته الحالية.
ومنعت الشـــرطة قبل بدء التظاهـــرة، الموظفين 

والعمال من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء.
ونصبت الشـــرطة عدة حواجز أمـــام المتظاهرين، 
وأغلقـــت محيـــط مجلس الـــوزراء، مـــا اضطرهم 
)المتظاهرين( لســـلك طرق أخرى فرعية للوصول 
الـــى ميـــدان محمـــود درويـــش، للمشـــاركة في 

التظاهرة.
كما منعت الشرطة حافالت المتظاهرين من باقي 
مناطق الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة رام 

الله، للمشاركة بالتظاهرة.
ومنذ أكثر من شهر، تشـــهد مختلف المحافظات 
الغربيـــة، فعاليـــات وتظاهـــرات  الضفـــة  فـــي 
احتجاجية رفضا لقانون الضمان االجتماعي، والتي 
أعلنت الحكومة عن بدء انفاذه منذ االول من الشهر 

الجاري.
وبعد االعالن عن بدء تنفيذ القانون انســـحب عدد 
من ممثلي النقابات المهنيـــة ورجال األعمال، من 
عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي، 
احتجاجا علـــى عدم االســـتجابة لمطالبهم بإجراء 

بعض التعديالت على القانون.
ويرى مراقبـــون أنه مع تصاعـــد االحتجاجات على 
قانـــون الضمـــان المثيـــر للجدل، وارتفـــاع وتيرة 
الســـجال بين النقابات والحكومـــة، إزاء ما وصف 

بــــ تفّرد" الوزيـــر د. مأمون ابو شـــهال المكلف من 
الحكومة برئاسة مؤسسة الضمان، بعقد اتفاقيات 
مـــع وزارة الصحـــة لتقديـــم الخدمـــات الطبيـــة 
للمنتفعين من الضمان، فإن الشـــكوك تتزايد إزاء 
قدرة الحكومة علـــى إنفاذ القانون الذي دخل حيز 

التنفيذ اعتبارا من األول من الشهر الماضي.
فرغـــم إعـــالن الحكومـــة عن بـــدء أعمـــال اللجنة 
الوزارية المختصـــة بالحوار مع المعارضين لقانون 
الضمـــان االجتماعـــي، لتعديل بعـــض بنوده، إال 
أن االنســـحابات من مؤسســـة الضمان ، األسبوع 
الماضـــي، والتهديد بمقاطعة اللجنة الحوارية من 
قبل مؤسســـات المجتمع المدني واألطر النقابية، 
تضـــع الحكومة أمـــام تحديات جديـــة لمواجهة 

اتساع المعارضة للقانون بصيغته الحالية.

القانون في مهب الريح!

اآلالف يتظاهرون برام الله رفضًا لقانون الضمان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقلـــت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجنرال 
اإلســـرائيلي ســـيما فاكنين-غيل وكيلة وزارة 
الشـــؤون االســـتراتيجية، قولهـــا إن "جهـــود 
الوزارة تذهب باتجـــاه العثور على عالقات بين 
حركـــة المقاطعـــة العالمية BDS والمنظمات 
الفلســـطينية المســـلحة وإيـــران والحـــركات 
المعاديـــة للســـامية، ألننا ما زلنا فـــي مرحلة 

البحث".
وأشـــارت أن "الوزارة اكتشـــفت ثالثة مؤشرات 
على حركة البـــي دي أس: ارتباطها بالمنظمات 
التي تنفذ هجمات مسلحة، وعالقتها الوثيقة 
بالحـــركات المعادية للســـامية حـــول العالم، 
والثالـــث يتحـــدث عن انخـــراط إيـــران بهذه 

األنشطة الخاصة بالمقاطعة".
موقـــع  ترجمـــه  مقابلـــة  فـــي  وأضافـــت 
"عربي21":  "في هذه المرحلة سلطنا الضوء في 
أبحاثنا على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وحركة حمـــاس، وبعض المنظمات الناشـــطة 

في مجاالت األســـرى وحق العودة واألنشـــطة 
القضائيـــة والدعوات المرفوعـــة في المحكمة 

الجنائية الدولية في الهاي".
وأوضحـــت أن "بعض هـــذه المنظمات حققت 
نجاحات واضحـــة، ألنه من خالل اســـتعراض 
المعطيـــات الرقمية يظهر أن عشـــرات الدول 
األوروبية دأبت على توجيه انتقادات قاســـية 
ضد إسرائيل، وتتخذ قرارات صعبة بحقها، رغم 
تراجع نسبي في التمويل الذي يقدمه االتحاد 
األوروبـــي لبعض هذه المنظمـــات العاملة في 
مجال حقوق اإلنســـان، وفي الواليات المتحدة 
باتـــت تفقد هذه المنظمـــات بنيتها التحتية 
الماليـــة والوظيفية بســـبب تراجـــع التمويل 

الغربي لها".
وأشارت إلى أن "توجه الوزارة يتمثل في إقامة 
طواقم مهنيـــة لتنفيذ مهام محددة، والتحول 
في إسرائيل في محاربتها لحركة المقاطعة من 
الدفاع إلى الهجوم، رغم اســـتمرار المظاهرات 
في الجامعـــات الغربية المعادية إلســـرائيل، 

ألننا استيقظنا متأخرين في مواجهتنا لحركة 
المقاطعة، الوزارة تعمل فقط منذ ثالثة أعوام، 

فيما تعمل هذه الحركة منذ 10-15 عاما".
وأكدت أن "البي دي أس تجـــذرت، وأصبح لها 
عمـــق في عقول ودماغ العالـــم الغربي، واليوم 
علينا مهمـــة صعبة تتمثل بإقنـــاع الغربيين 
بخطـــأ تلك القناعات التي تلقوها منذ 15 عاما، 
أمامنا مشكلة جدية في مواجهة هذا التحدي، 
رغم أننا نســـجل فيه نجاحات نسبية أمام هذه 

المعركة".
وكشـــفت النقاب أن "الوزارة تعمل وفق خطط 
معدة مســـبقا، وبطريقة منهجيـــة علمية، تارة 
بالبحـــث، وأخـــرى بنقـــل المعلومـــات لجهات 
العالقة  األجســـام ذات  االختصاص، الســـيما 
المباشـــرة، ســـواء حكومـــات أو منظمـــات غير 
حكوميـــة، وأخـــرى مؤسســـات مصرفية تقوم 
تحويل األمـــوال والمنح الماليـــة، والعمل على 
إغـــالق الحســـابات البنكية لتلـــك المنظمات 

المعادية".

بيت لحم/ االستقالل: 
ذكـــرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش "اإلســـرائيلي"، احتجز 
قبل يومين، عشرات الناشـــطين اليساريين األمريكيين في 
المنطقة C، وصور جوازات ســـفرهم وصـــادر معدات تابعة 

لهم.
وزار هـــؤالء النشـــطاء، وهـــم أعضـــاء في جمعيـــة أصدقاء 
المقاتلين من أجل "الســـالم"، قريـــة جب الديب، جنوب بيت 
لحم، وأشـــرفوا على ترميم الحديقة المجاورة للمدرسة، ولدى 
مغادرتهم للقرية تم احتجازهم لمدة ســـاعة ونصف، دون 

سبب واضح.
وزعمت مصادر صهيونية أن النشـــطاء شاركوا في بناء غير 

قانوني في القرية، وبالتالي تم تصوير جوازات سفرهم.

احتجاز نشطاء أجانب 
لقيامهم بترميم 

حديقة جنوب بيت لحم

جنين/ االستقالل: 
نصبت قـــوات االحتالل الصهيوني مســـاء أمس االثنيـــن حواجزها 
العســـكرية في أكثر من موقع بجنين شمال الضفة الغربية واعتقلت 

شابا على حاجز عسكري.
وقالـــت مصادر محلية إن جنـــود االحتالل نصبوا حاجزا على الشـــارع 
االلتفافـــي قرب بلدة عرانـــة وأوقفوا المركبـــات والمواطنين، وكذلك 

نصبوا حاجزا آخر على شارع الزبابدة.
وأضافت أن جنود االحتالل اعتقلوا الشـــاب توفيق الشلبي من مخيم 
جنيـــن على حاجز عســـكري مفاجئ قرب المدينـــة ونقلوه إلى جهة 

مجهولة.

االحتالل يعتقل مواطنًا 
وينصب حواجز بجنين

جنرال إسرائيلي: نواجه تحديات أمام BDS ألننا تأخرنا بمواجهتها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعاقـــت قوات االحتـــالل اإلســـرائيلي، امس 
االثنين، وصول طلبة ســـلوان إلى مدارسهم 
والمواطنيـــن إلى مراكز أعمالهم، ما تســـبب 

باختناقات مرورية في البلدة جنوب المسجد 
األقصى.

وأفـــاد مركز معلومات وادي حلـــوة بأن قوات 
االحتـــالل وضعت نقطة تفتيـــٍش للمركبات 

والحافـــالت، وأنزلت الطلبـــة منها للتفتيش 
أثنـــاء توجههـــم إلى مدارســـهم بحي رأس 
العامـــود في البلدة القديمة ما تســـبب بأزمة 

مرورية خانقة

االحتالل يعيق وصول طلبة سلوان إلى مدارسهم
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة الماليـــة / لجنة العطـــــاءات المركــزية عن طرح عطاءات 
حكومية مختلفة  تبعًا للشـــروط والمواصفات الموضحة في كراســـة 

ووثائق العطاء.
فعلـــى الشـــركات ذات االختصاص والمســـجلة رســـميًا وترغب في 
المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للوازم 
العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام 
الرســـمي من أجل الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء 
مقابل دفع مبلغ )300( شـــيكل غير مســـتردة تورد الى خزينة وزارة 

المالية .
 آخر موعد لقبول العـــروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة الســـاعة الحادية عشـــر 
من يوم الخميس الموافـــق 2018/11/22  وتفتح المظاريف بحضور 

ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك اإلنتاج 
أو بنك البريد )كتأمين دخول عطاء( أو حســـب الشـــروط في كل عطاء 

صالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء. 
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء ..
www.mof. 4. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

.gov.ps
5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

رقم العطاءاسم العطاء

تقديم خدمة نظافة المستشفيات ومراكز 
06/2019الرعاية االولية لصالح وزارة الصحة

رام الله/ االستقالل:
تظاهر أكثر من 10 آالف موظف وعامل في القطاع 
الخاص، في محيط مجلس الوزراء بمدينة رام الله، 
أمـــس االثنين، رفضا لقانـــون الضمان االجتماعي 

بصيغته الحالية.
ومنعت الشـــرطة قبل بدء التظاهـــرة، الموظفين 

والعمال من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء.
ونصبت الشـــرطة عدة حواجز أمـــام المتظاهرين، 
وأغلقـــت محيـــط مجلس الـــوزراء، مـــا اضطرهم 
)المتظاهرين( لســـلك طرق أخرى فرعية للوصول 
الـــى ميـــدان محمـــود درويـــش، للمشـــاركة في 

التظاهرة.
كما منعت الشرطة حافالت المتظاهرين من باقي 
مناطق الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة رام 

الله، للمشاركة بالتظاهرة.
ومنذ أكثر من شهر، تشـــهد مختلف المحافظات 
الغربيـــة، فعاليـــات وتظاهـــرات  الضفـــة  فـــي 
احتجاجية رفضا لقانون الضمان االجتماعي، والتي 
أعلنت الحكومة عن بدء انفاذه منذ االول من الشهر 

الجاري.
وبعد االعالن عن بدء تنفيذ القانون انســـحب عدد 
من ممثلي النقابات المهنيـــة ورجال األعمال، من 
عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي، 
احتجاجا علـــى عدم االســـتجابة لمطالبهم بإجراء 

بعض التعديالت على القانون.
ويرى مراقبـــون أنه مع تصاعـــد االحتجاجات على 
قانـــون الضمـــان المثيـــر للجدل، وارتفـــاع وتيرة 
الســـجال بين النقابات والحكومـــة، إزاء ما وصف 

بــــ تفّرد" الوزيـــر د. مأمون ابو شـــهال المكلف من 
الحكومة برئاسة مؤسسة الضمان، بعقد اتفاقيات 
مـــع وزارة الصحـــة لتقديـــم الخدمـــات الطبيـــة 
للمنتفعين من الضمان، فإن الشـــكوك تتزايد إزاء 
قدرة الحكومة علـــى إنفاذ القانون الذي دخل حيز 

التنفيذ اعتبارا من األول من الشهر الماضي.
فرغـــم إعـــالن الحكومـــة عن بـــدء أعمـــال اللجنة 
الوزارية المختصـــة بالحوار مع المعارضين لقانون 
الضمـــان االجتماعـــي، لتعديل بعـــض بنوده، إال 
أن االنســـحابات من مؤسســـة الضمان ، األسبوع 
الماضـــي، والتهديد بمقاطعة اللجنة الحوارية من 
قبل مؤسســـات المجتمع المدني واألطر النقابية، 
تضـــع الحكومة أمـــام تحديات جديـــة لمواجهة 

اتساع المعارضة للقانون بصيغته الحالية.

القانون في مهب الريح!

اآلالف يتظاهرون برام الله رفضًا لقانون الضمان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقلـــت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجنرال 
اإلســـرائيلي ســـيما فاكنين-غيل وكيلة وزارة 
الشـــؤون االســـتراتيجية، قولهـــا إن "جهـــود 
الوزارة تذهب باتجـــاه العثور على عالقات بين 
حركـــة المقاطعـــة العالمية BDS والمنظمات 
الفلســـطينية المســـلحة وإيـــران والحـــركات 
المعاديـــة للســـامية، ألننا ما زلنا فـــي مرحلة 

البحث".
وأشـــارت أن "الوزارة اكتشـــفت ثالثة مؤشرات 
على حركة البـــي دي أس: ارتباطها بالمنظمات 
التي تنفذ هجمات مسلحة، وعالقتها الوثيقة 
بالحـــركات المعادية للســـامية حـــول العالم، 
والثالـــث يتحـــدث عن انخـــراط إيـــران بهذه 

األنشطة الخاصة بالمقاطعة".
موقـــع  ترجمـــه  مقابلـــة  فـــي  وأضافـــت 
"عربي21":  "في هذه المرحلة سلطنا الضوء في 
أبحاثنا على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وحركة حمـــاس، وبعض المنظمات الناشـــطة 

في مجاالت األســـرى وحق العودة واألنشـــطة 
القضائيـــة والدعوات المرفوعـــة في المحكمة 

الجنائية الدولية في الهاي".
وأوضحـــت أن "بعض هـــذه المنظمات حققت 
نجاحات واضحـــة، ألنه من خالل اســـتعراض 
المعطيـــات الرقمية يظهر أن عشـــرات الدول 
األوروبية دأبت على توجيه انتقادات قاســـية 
ضد إسرائيل، وتتخذ قرارات صعبة بحقها، رغم 
تراجع نسبي في التمويل الذي يقدمه االتحاد 
األوروبـــي لبعض هذه المنظمـــات العاملة في 
مجال حقوق اإلنســـان، وفي الواليات المتحدة 
باتـــت تفقد هذه المنظمـــات بنيتها التحتية 
الماليـــة والوظيفية بســـبب تراجـــع التمويل 

الغربي لها".
وأشارت إلى أن "توجه الوزارة يتمثل في إقامة 
طواقم مهنيـــة لتنفيذ مهام محددة، والتحول 
في إسرائيل في محاربتها لحركة المقاطعة من 
الدفاع إلى الهجوم، رغم اســـتمرار المظاهرات 
في الجامعـــات الغربية المعادية إلســـرائيل، 

ألننا استيقظنا متأخرين في مواجهتنا لحركة 
المقاطعة، الوزارة تعمل فقط منذ ثالثة أعوام، 

فيما تعمل هذه الحركة منذ 10-15 عاما".
وأكدت أن "البي دي أس تجـــذرت، وأصبح لها 
عمـــق في عقول ودماغ العالـــم الغربي، واليوم 
علينا مهمـــة صعبة تتمثل بإقنـــاع الغربيين 
بخطـــأ تلك القناعات التي تلقوها منذ 15 عاما، 
أمامنا مشكلة جدية في مواجهة هذا التحدي، 
رغم أننا نســـجل فيه نجاحات نسبية أمام هذه 

المعركة".
وكشـــفت النقاب أن "الوزارة تعمل وفق خطط 
معدة مســـبقا، وبطريقة منهجيـــة علمية، تارة 
بالبحـــث، وأخـــرى بنقـــل المعلومـــات لجهات 
العالقة  األجســـام ذات  االختصاص، الســـيما 
المباشـــرة، ســـواء حكومـــات أو منظمـــات غير 
حكوميـــة، وأخـــرى مؤسســـات مصرفية تقوم 
تحويل األمـــوال والمنح الماليـــة، والعمل على 
إغـــالق الحســـابات البنكية لتلـــك المنظمات 

المعادية".

بيت لحم/ االستقالل: 
ذكـــرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش "اإلســـرائيلي"، احتجز 
قبل يومين، عشرات الناشـــطين اليساريين األمريكيين في 
المنطقة C، وصور جوازات ســـفرهم وصـــادر معدات تابعة 

لهم.
وزار هـــؤالء النشـــطاء، وهـــم أعضـــاء في جمعيـــة أصدقاء 
المقاتلين من أجل "الســـالم"، قريـــة جب الديب، جنوب بيت 
لحم، وأشـــرفوا على ترميم الحديقة المجاورة للمدرسة، ولدى 
مغادرتهم للقرية تم احتجازهم لمدة ســـاعة ونصف، دون 

سبب واضح.
وزعمت مصادر صهيونية أن النشـــطاء شاركوا في بناء غير 

قانوني في القرية، وبالتالي تم تصوير جوازات سفرهم.

احتجاز نشطاء أجانب 
لقيامهم بترميم 

حديقة جنوب بيت لحم

جنين/ االستقالل: 
نصبت قـــوات االحتالل الصهيوني مســـاء أمس االثنيـــن حواجزها 
العســـكرية في أكثر من موقع بجنين شمال الضفة الغربية واعتقلت 

شابا على حاجز عسكري.
وقالـــت مصادر محلية إن جنـــود االحتالل نصبوا حاجزا على الشـــارع 
االلتفافـــي قرب بلدة عرانـــة وأوقفوا المركبـــات والمواطنين، وكذلك 

نصبوا حاجزا آخر على شارع الزبابدة.
وأضافت أن جنود االحتالل اعتقلوا الشـــاب توفيق الشلبي من مخيم 
جنيـــن على حاجز عســـكري مفاجئ قرب المدينـــة ونقلوه إلى جهة 

مجهولة.

االحتالل يعتقل مواطنًا 
وينصب حواجز بجنين

جنرال إسرائيلي: نواجه تحديات أمام BDS ألننا تأخرنا بمواجهتها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعاقـــت قوات االحتـــالل اإلســـرائيلي، امس 
االثنين، وصول طلبة ســـلوان إلى مدارسهم 
والمواطنيـــن إلى مراكز أعمالهم، ما تســـبب 

باختناقات مرورية في البلدة جنوب المسجد 
األقصى.

وأفـــاد مركز معلومات وادي حلـــوة بأن قوات 
االحتـــالل وضعت نقطة تفتيـــٍش للمركبات 

والحافـــالت، وأنزلت الطلبـــة منها للتفتيش 
أثنـــاء توجههـــم إلى مدارســـهم بحي رأس 
العامـــود في البلدة القديمة ما تســـبب بأزمة 

مرورية خانقة

االحتالل يعيق وصول طلبة سلوان إلى مدارسهم
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2063 / 2018(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: خميس ف���وزي محمد عصفور من س���كان غ���زة هوية رقم 
906877345 بصفت���ه وكيال عن: جواد وري���اض ومحمد فؤاد أبناء / 
عارف يوس���ف حسنية ووصال محمد ظريف س���كيك ومحمد وأمل 
ومنال وهدى وختام ووفاء وخلود وعارف وطارق وروال ورنا أبناء / زياد 

عارف يوسف حسنية 
بموجب وكالة رقم: 1873 / 2018 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 641 قسيمة 34 المدينة غزة الزيتون

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  12/ 11 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا / شركة صبري نمر ابو عرار - واحمل هوية رقم ) 946682408 ( 
عن رغبتي بتس���جيل المركبة رقم ) 3695803( من نوع )   كايا كوريا( 
موديل)2013( والمس���جلة سابقًا باس���م المواطن / تامر صالح  شعت  
ويحمل هوية رقم )946689643( مجهول اإلقامة حيث إنني اشتريت 
المركبة سابقًا وأرغب بتس���جيلها على أسمي لدى دائرة ترخيص غزة 
فمن لديه اعت���راض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة 
المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عشرة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن محمد ابراهيم رزق محيسن.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802422097( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن عبد القادر عبد القادر عبد الحافظ 
حمي���د.. /.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )925715419( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أث����ارت النائب اإلس����رائيلية في الكنيس����ت ش����يلي 
يحيموفت����ش )المعس����كر الصهيون����ي( ضج����ة في 
"إس����رائيل" بعد نشرها منش����وًرا تنعى فيه الضابط 
اإلس����رائيلي الذي قتل خ����الل العملية اإلس����رائيلية 
"الفاش����لة" ف����ي قطاع غزة، بع����د أن اعتبرت����ه الرقابة 
العس����كرية مخالفة ألوامرها عدم نشر معلومات حول 

هويته.
وكان موقع "واال" ذكر أن الجيش اإلس����رائيلي ال ينوي 
به����ذه المرحلة الكش����ف عن هوية الضاب����ط القتيل 
في العملية، وأنه اكتف����ى بالتصريح بأنه برتبة مقدم 
ويخدم في وحدة عس����كرية خاصة وال ينوي اإلفصاح 
عن هويته أو مكان سكنه أو الوحدة التي ينتمي إليها.

ونش����رت يحومفتس في صفحتها بفيسبوك منشورا 
تنع����ى فيه الضاب����ط الذي قتل في عملية عس����كرية 
للجيش اإلسرائيلي مساء اول أمس، أرفقتها مع صورة 

مشوش����ة للضابط وهو يحتضن طفليه دون أن تذكر 
اسمه.

وكتبت "على ما يبدو اسمه لن ينشر لالبد...في المكان 
الذي عاش به لم يعرفوا بتاتا عن نش����اطاته الغامضة 
والبطولية والتي كرسها ألمن "إسرائيل".. أشارك أهله 

الفقدان الكبير، قلبي ينفطر، ذكراه مباركة".
وأثار المنشور ضجة في شبكات التواصل االجتماعي، 
إضافة إلى الرقابة العس����كرية الت����ي اعتبرته مخالفة 
ألوامره����ا، أيضا اتهمها مس����تخدمون بأنها تش����جع 
الظاه����رة المرفوضة بنش����ر صور ممنوع����ة عبر مواقع 
التواصل االجتماع����ي، وجرى نقاش وبحث بين مكتب 
يحيموفت����ش وممثلين عن الرقابة العس����كرية حول 

األمر.
وأعلن مكتبها: "ال يوجد بالمنش����ور أي مخالفة للرقابة 

وهو ال يكشف بأي حال عن هوية الضابط".
النائبة كس����انيا س����باتلوفا )المعس����كر الصهيوني( 

خالفت هي أيض����ا قوانين الرقابة ونش����رت تفاصيل 
ومعلوم����ات ع����ن الضاب����ط، وتطرقت إل����ى مباحثات 
التهدئة بين "إس����رائيل" وحم����اس التي تجري خالل 

األسابيع األخيرة.
وق����ال المتحدث باس����م جيش االحتالل اإلس����رائيلي 
ف����ي مقابلة مع موق����ع "واينت" إن "قوة أف����راد الوحدة 
التي ش����اركت في العملي����ة العس����كرية تنبع من أن 
نش����اطهم بالظل، بفضل أن جيرانه����م لم يعرفوا أنه 
محارب" وانتقد نش����ر معلومات بصورة غير مهنية من 
قبل أش����خاص غير مخولين بنشرها، وقال إن الجيش 
والرقابة العسكرية تبذل أقصى جهودها في مواجهة 

ذلك.
وطال����ب وزي����ر المالية موش����يه كحالون بوقف نش����ر 
المعلوم����ات الن "إس����رائيل خس����رت محارب����ا كبي����را، 
وكل كلم����ة قيلت عنه خالل الس����اعات األخيرة كانت 

صحيحة".

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، امس االثنين، 

إن وضع األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلية صعب ومأساوي.
وانتق���د ابو بكر الصمت الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها ادارة الس���جون 
بحق اس���رانا في س���جون االحتالل، وع���دم وجود إرادة دولي���ة للضغط على 
س���لطات االحتالل، الحترام حقوق األس���رى، وتقديم العالجات الالزمة لهم، 
رغم ان عددا كبيرا منهم مصابون بأمراض صعبة وخطيرة كالسرطان والشلل 
وأمراض القلب واألمعاء وغيرها. أق���وال ابو بكر، جاءت خالل زيارته ووفد من 
الهيئة، لألس���يرة المحررة رانيا جبارين في مدينة رام الله، وهي التي تعاني 
من تفش���ي مرض السرطان في الكبد والفك والثدي، بسبب سياسة االهمال 

الطبي المتعمد خالل فترة اعتقالها التي استمرت لخمس سنوات ونصف.
وأض���اف ان عدد المرضى في صفوف األس���رى يزداد بش���كل ملحوظ، حيث 
يعاني المئات منهم من أمراض متفاوت���ة الخطورة، وهم بحاجة الى العالج 

الحقيقي والالزم ألوضاعهم التي تزداد صعوبة مع مرور األيام.
كم���ا عاد أبو بكر والوفد المرافق، األس���ير المحرر المصور الصحفي في وكالة 
"وف���ا" جهاد نخل���ة )45 عاما(، الذي يرقد في مجمع فلس���طين الطبي بوضع 

صحي صعب بسبب معاناته من سرطان في الدماغ.

القاهرة/ االستقالل: 
أدان األمين العام المس���اعد لقطاع 
فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
أبو علي، تصريحات  السفير سعيد 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
فيه���ا  تفاخ���ر  الت���ي  نتنياه���و، 
التي  الق���وة  وعنجهية  باالحت���الل 
يمتلكها واعتباره���ا المحدد األهم 
ومفتاح  الخارجي���ة  السياس���ة  في 

التغيير في المنطقة.
وأكد الس���فير أبو علي في تصريح 
صحفي ل���ه أن تصريحات نتنياهو 
ال تمثل إال تنكًرا واستهتاًرا بحقوق 
الشعب الفلس���طيني، التي أقرتها 

وضمنتها الشرعية الدولية.
وأش���ار إلى أن ه���ذه التصريحات، 
تمث���ل أيًض���ا اس���تمراًرا للعدوان 
االس���رائيلي على الحق���وق الثابتة 
للش���عب الفلس���طيني ف���ي وطنه 
فلس���طين، وبنفس الوق���ت تحدًيا 
الدولي،  صارًخ���ا للنظام القانون���ي 
وإجهاًض���ا لقواع���د القانون الدولي 

الراس���خة والجوهرية في عدم جواز 
العالقات  ف���ي  الق���وة  اس���تخدام 
الدولي���ة أو ش���رعنة االحت���الل، وما 
يترتب عليه من عدم جواز اكتساب 

األرض عن طريق الحرب.
وأك���د أن تصريحات نتنياهو تمثل 
تنكًرا بي���ن التزاماتها لميثاق االمم 
بالنظ���ام  واس���تهتاًرا  المتح���دة، 
الدول���ي، وتهديًدا خطيرًا للعالقات 

عقلي���ة  ع���ن  يكش���ف  الدولي���ة 
عنصرية متغطرس���ة تؤكد نواياها 
ومتطلبات  ألس���باب  ومفاهيمه���ا 
تحقيق س���الم عادل ف���ي المنطقة 
ونظرة اس���تعالئية تكش���ف مدى 
الش���رعية  بق���رارات  االس���تهتار 
الدولي  المجتم���ع  وإرادة  الدولي���ة 
لتحقيق الس���الم ف���ي المنطقة من 
وتمكين  االحت���الل  إنه���اء  خ���الل 

ممارسة  من  الفلس���طيني  الشعب 
حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته 

المستقلة.
وح���ذر الس���فير أبو عل���ي أن هذه 
التصريحات بالغة الخطورة لرئيس 
حكوم���ة االحتالل تأت���ي في وقت 
تواص���ل فيه حكومت���ه العنصرية 
تنفي���ذ مخططاتها االس���تيطانية 

التهويدية بتسارع غير مسبوق.

أبو بكر: وضع األسرى 
المرضى مأساوي 

ويستدعي تدخال دوليًا

الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو وتفاخره باالحتالل  

نابلس/ االستقالل: 
هدمت جراف����ات االحتالل اإلس����رائيلي االثنين، 
غرفة تس����تخدم ألغراض زراعية في بلدة قصرة 
جن����وب مدينة نابلس ش����مال الضف����ة الغربية 

المحتلة.
وقال رئيس بلدية قص����رة، محمد جابر في بيان، 
إن ق����وات االحتالل اقتحمت البلدة فجًرا، وهدمت 
غرف����ة ومطبًخا وحماًما، المقام����ة في أرض تعود 

للمواطن موسى احمد حسين حسن.
وذكر أن قوات االحتالل تت����ذرع بحجة البناء في 
المناط����ق المصنفة "ج"، التي تخضع للس����يطرة 
األمنية والمدينة اإلسرائيلية، وتمنع البناء فيها.

بيروت/ االستقالل:
ش���دد ممثل حركة الجهاد اإلس���المي في لبنان إحسان عطايا أن الحدث األمني شرق 
خانيونس هو جزء من االعت���داءات المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق 
الش���عب الفلسطيني منذ احتالل أرضه حتى يومنا هذا، وخاصة على غزة التي أثبتت 
قدرتها عل���ى إرباكه وإضعافه أمام الرأي العام. وأكد عطاي���ا خالل مقابلة على إذاعة 
صوت الم���دى االثنين أن الجبهة الداخلية للعدو أضعف من أن تش���عل حربًا كبيرة 
على قطاع غزة، وال سيما أن المقاومة الفلسطينية بقواها كافة، ثبتت معادلة القصف 
بالقصف والدم بال���دم، وأبدت جهوزية عالية وحضورا قوي���ا. وختم عطايا: إن العدو 
الصهيوني لم يتوقع أن يمنى بهذا الفش���ل الذريع في عمليته األمنية، وذلك بسبب 

يقظة المقاومة وجهوزيتها التي أفشلت مخططًا كبيرًا للعدو الصهيوني.

نواب إسرائيليون ُيغضبون الرقابة العسكرية 
لنشرهم معلومات عن الضابط القتيل بغزة

االحتالل يهدم غرفة زراعية جنوب نابلس

عطايا: الجبهة الداخلية 
للعدو أضعف من أن 

تشعل حربًا على القطاع
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أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان نافع ابو معمر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)943585851( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمد محمد محمود الشاعر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401265236( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن عماد صالح محمد حموده.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900523499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن غسان ابراهيم زايد أبو جريدة.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800085615( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمد جمال محمود الهوبي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410566913( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ امال عمر محمد مرشود.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931326342( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نمر عيد فايق الريفي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800511974( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عز الدين خالد محمود الجعبير.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407127828( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نظام عطا انيس الريس.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)966566895( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس/ االستقالل: 
بلدي���ة خ���ان يون���س جنوب  ش���رعت 
محافظ���ات غ���زة بتنفيذ مش���روع إعادة 
تأهيل ش���ارع اليرموك الواقع في نهاية 
مخيم خ���ان يون���س والمتاخ���م لمركز 
المدين���ة من الجهة الغربية والذي يربط 
مفترق عمارة جاسر جنوبًا وحتى امتداد 
شارع السيقلي شمااًل بطول )170( مترًا 
تقريبًا، وبتكلفة )128( ألف يورو بتمويل 
صن���دوق تطوي���ر وإق���راض الهيئ���ات 

المحلية.
وخالل جولت���ه التفقدية لس���ير العمل 
بالمشروع أكد رئيس البلدية المهندس 
عالء الدين البطة أهمية األعمال المنفذة 
في إعادة تأهيل الش���ارع بالكامل كونه 
من أحد أهم الش���وارع الحيوية بمدينة 
خ���ان يونس ويعتبر مس���لكًا رئيس���يًا 
للمركب���ات والمواطني���ن الوافدي���ن من 
ش���تى المناط���ق، الفتًا إل���ى أن البلدية 
قامت بإعادة تأهيل الش���ارع للتخفيف 
من معاناة المواطني���ن والمركبات، نظرًا 
لوجود إهتراءات وحفر كبيرة في قش���رة 
اإلس���فلت التي تآكلت نتيجة لمرور مدة 

طويلة لم يتم خاللها تعبيد الشارع نظرًا 
لضعف التمويل الخارجي.

وبين البطة أن بلدية خانيونس مستمرة 
في تطوير كافة شوارعها للتخفيف من 
حج���م المعاناة القائم���ة بفعل الظروف 

السائدة، مشيرًا إلى أن المشاريع الجاري 
تنفيذه���ا تت���م وفق الخط���ة التنموية 
اإلس���تراتيجية التي شارك في إعدادها 
المجتم���ع المحلي ب���كل مكوناته ونخبه 

ومثقفيه.

ومن جانبه أوضح ُمسير دائرة المشاريع 
م. موس���ى األخرس أن شركة المقاوالت 
المحلية المنفذة للمش���روع قد ش���رعت 
فعلي���ًا بإزال���ة الطبق���ة اإلس���فلتية مع 
األرصفة بالش���ارع المذكور بطول )170( 

مترًا، مش���يرًا إلى أن األعمال بالمش���روع 
ستش���مل تركيب خط مي���اه جديد )8( 
إنشات بطول )170( مترًا ونقل الخطوط 
والبال���غ أطوالها  إل���ى األرصفة  القائمة 
)350( مت���رًا وتركيب الوصالت المنزلية، 
إلى جانب إعادة تأهيل ش���بكة الصرف 
الصحي القائمة وردم الحفر االمتصاصية 

الخاصة بالمواطنين.
وبي���ن األخرس أنه س���يتم تركيب حجر 
جبهة على جانب���ي الطريق بطول )350( 
مترًا وتوري���د طبقة بيس ك���ورس ومن 
ثم فرد طبقة أس���فلت بمساحة )1500( 
متر مربع ومن ث���م تركيب بالط انترلوك 
لألرصفة بمساحة )1000( متر مربع، الفتًا 
إلى أن المش���روع يش���مل تأهيل شبكة 
اإلنارة القائمة من خالل تركيب فوانيس 

إنارة جديدة موفره للطاقة.
ولفت األخرس أن المش���روع يشمل إلى 
جانب م���ا س���بق تنفيذ أعم���ال صيانة 
اس���فلت بمس���احة )700( متر مربع في 
ش���ارع البح���ر بموقعين ف���ي المنطقة 
القريبة من الدفاع المدني ومستش���فى 

ناصر.

بلديــة خــانيونــس تشــرع بإعــادة تأهيل شارع اليرموك

النصيرات/ االستقالل:  
بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة بتنفيذ مشروع  تطوير متنزه 
البلدي���ة، ليحتوي على مدينة  مائية تعتب���ر األولى من نوعها في  
النصيرات، وذل���ك بتمويل من صندوق تطوي���ر وإقراض البلديات 

Mdlf بقيمة 100 ألف يورو.
وذكر مدير دائرة  المشاريع في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل، 
أنه س���يتم انشاء بركة  س���باحة مس���احتها 320 مترًا مربعًا، وبرج 
يتف���رع منه نفق���ي  تزلج وثالثة ألواح تزلج مس���تقلة ع���ن  البرج، 
باإلضافة إلى مس���احات  مبلطة حول بركة الس���باحة، باإلضافة إلى 

إضاءة مناسبة للمكان.
وتعتب���ر  المدينة المائية التي تم تصميمها بش���كل 
يش���به  الس���مكة، األولى من نوعها ف���ي النصيرات، 
وس���توفر عل���ى العائالت مش���ّقة التوجه إل���ى أماكن 
مش���ابهة بعيدة  خارج النصي���رات، باإلضافة إلى أنها 
س���تضفي طابعا جماليا إضافيا لمتنزه البلدية الواقع 

في ارض المفتي.

خانيونس/ االستقالل: 
تضررت مناطق كبيرة في بلدة عبس���ان 
الع���دوان الصهيون���ي  إث���ر  الكبي���رة 
عل���ى البل���دة ليلة أول أم���س حيث تم 
اس���تهداف عدد من مفترق���ات الطرق 
الرئيسية واألراضي الزراعية في البلدة.

حي���ث تش���ير التقدي���رات األولية أن 
األضرار ش���ملت البنية التحية من طرق 
و شبكات المياه والكهرباء واالتصاالت.

البلدية األولية فإن  وحس���ب تقديرات 
اجمال���ي األضرار تق���در بحوالي نصف 
مليون دوالر في كافة القطاعات موزعة 
على ثالثة قطاعات رئيس���ية تش���مل 
البنية التحتية و مرافق بلدية واألراضي 
الزراعي���ة و كذل���ك منش���أت خاص���ة 

بالمواطنين.
وأك���د د. محمود أب���و دراز رئيس بلدية 
عبس���ان الكبيرة على ض���رورة التدخل 

العاجل من جميع المؤسس���ات الدولية 
و اإلغاثي���ة ذات العالق���ة م���ن أج���ل 
المساهمة في معالجة آثار االستهداف 
األخي���ر حي���ث أن األضرار كبي���رة جدا 

وتفوق قدرات البلدية و التي تعاني من 
شح كبير في اإلمكانيات.

الجدي���ر بالذكر أن طواقم البلدية قامت 
منذ س���اعات الفجر األول���ى بفتح طرق 

بديل���ة و العم���ل على تس���هيل حركة 
المواطنين و سيارات اإلسعاف وخاصة 
للمستش���فى  المؤدي���ة  الط���رق  ف���ي 

األوروبي.

تبلغ نصف مليون دوالر

بلدية عبسان الكبيرة: خسائر كبيرة ألحقها االحتالل بمرافق البلدة 
بلدية النصيرات تبدأ 
بإنشاء مدينة مائية
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أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان نافع ابو معمر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)943585851( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمد محمد محمود الشاعر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401265236( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن عماد صالح محمد حموده.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900523499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن غسان ابراهيم زايد أبو جريدة.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800085615( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمد جمال محمود الهوبي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410566913( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ امال عمر محمد مرشود.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931326342( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نمر عيد فايق الريفي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800511974( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عز الدين خالد محمود الجعبير.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407127828( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نظام عطا انيس الريس.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)966566895( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خان يونس/ االستقالل: 
بلدي���ة خ���ان يون���س جنوب  ش���رعت 
محافظ���ات غ���زة بتنفيذ مش���روع إعادة 
تأهيل ش���ارع اليرموك الواقع في نهاية 
مخيم خ���ان يون���س والمتاخ���م لمركز 
المدين���ة من الجهة الغربية والذي يربط 
مفترق عمارة جاسر جنوبًا وحتى امتداد 
شارع السيقلي شمااًل بطول )170( مترًا 
تقريبًا، وبتكلفة )128( ألف يورو بتمويل 
صن���دوق تطوي���ر وإق���راض الهيئ���ات 

المحلية.
وخالل جولت���ه التفقدية لس���ير العمل 
بالمشروع أكد رئيس البلدية المهندس 
عالء الدين البطة أهمية األعمال المنفذة 
في إعادة تأهيل الش���ارع بالكامل كونه 
من أحد أهم الش���وارع الحيوية بمدينة 
خ���ان يونس ويعتبر مس���لكًا رئيس���يًا 
للمركب���ات والمواطني���ن الوافدي���ن من 
ش���تى المناط���ق، الفتًا إل���ى أن البلدية 
قامت بإعادة تأهيل الش���ارع للتخفيف 
من معاناة المواطني���ن والمركبات، نظرًا 
لوجود إهتراءات وحفر كبيرة في قش���رة 
اإلس���فلت التي تآكلت نتيجة لمرور مدة 

طويلة لم يتم خاللها تعبيد الشارع نظرًا 
لضعف التمويل الخارجي.

وبين البطة أن بلدية خانيونس مستمرة 
في تطوير كافة شوارعها للتخفيف من 
حج���م المعاناة القائم���ة بفعل الظروف 

السائدة، مشيرًا إلى أن المشاريع الجاري 
تنفيذه���ا تت���م وفق الخط���ة التنموية 
اإلس���تراتيجية التي شارك في إعدادها 
المجتم���ع المحلي ب���كل مكوناته ونخبه 

ومثقفيه.

ومن جانبه أوضح ُمسير دائرة المشاريع 
م. موس���ى األخرس أن شركة المقاوالت 
المحلية المنفذة للمش���روع قد ش���رعت 
فعلي���ًا بإزال���ة الطبق���ة اإلس���فلتية مع 
األرصفة بالش���ارع المذكور بطول )170( 

مترًا، مش���يرًا إلى أن األعمال بالمش���روع 
ستش���مل تركيب خط مي���اه جديد )8( 
إنشات بطول )170( مترًا ونقل الخطوط 
والبال���غ أطوالها  إل���ى األرصفة  القائمة 
)350( مت���رًا وتركيب الوصالت المنزلية، 
إلى جانب إعادة تأهيل ش���بكة الصرف 
الصحي القائمة وردم الحفر االمتصاصية 

الخاصة بالمواطنين.
وبي���ن األخرس أنه س���يتم تركيب حجر 
جبهة على جانب���ي الطريق بطول )350( 
مترًا وتوري���د طبقة بيس ك���ورس ومن 
ثم فرد طبقة أس���فلت بمساحة )1500( 
متر مربع ومن ث���م تركيب بالط انترلوك 
لألرصفة بمساحة )1000( متر مربع، الفتًا 
إلى أن المش���روع يش���مل تأهيل شبكة 
اإلنارة القائمة من خالل تركيب فوانيس 

إنارة جديدة موفره للطاقة.
ولفت األخرس أن المش���روع يشمل إلى 
جانب م���ا س���بق تنفيذ أعم���ال صيانة 
اس���فلت بمس���احة )700( متر مربع في 
ش���ارع البح���ر بموقعين ف���ي المنطقة 
القريبة من الدفاع المدني ومستش���فى 

ناصر.

بلديــة خــانيونــس تشــرع بإعــادة تأهيل شارع اليرموك

النصيرات/ االستقالل:  
بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة بتنفيذ مشروع  تطوير متنزه 
البلدي���ة، ليحتوي على مدينة  مائية تعتب���ر األولى من نوعها في  
النصيرات، وذل���ك بتمويل من صندوق تطوي���ر وإقراض البلديات 

Mdlf بقيمة 100 ألف يورو.
وذكر مدير دائرة  المشاريع في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل، 
أنه س���يتم انشاء بركة  س���باحة مس���احتها 320 مترًا مربعًا، وبرج 
يتف���رع منه نفق���ي  تزلج وثالثة ألواح تزلج مس���تقلة ع���ن  البرج، 
باإلضافة إلى مس���احات  مبلطة حول بركة الس���باحة، باإلضافة إلى 

إضاءة مناسبة للمكان.
وتعتب���ر  المدينة المائية التي تم تصميمها بش���كل 
يش���به  الس���مكة، األولى من نوعها ف���ي النصيرات، 
وس���توفر عل���ى العائالت مش���ّقة التوجه إل���ى أماكن 
مش���ابهة بعيدة  خارج النصي���رات، باإلضافة إلى أنها 
س���تضفي طابعا جماليا إضافيا لمتنزه البلدية الواقع 

في ارض المفتي.

خانيونس/ االستقالل: 
تضررت مناطق كبيرة في بلدة عبس���ان 
الع���دوان الصهيون���ي  إث���ر  الكبي���رة 
عل���ى البل���دة ليلة أول أم���س حيث تم 
اس���تهداف عدد من مفترق���ات الطرق 
الرئيسية واألراضي الزراعية في البلدة.

حي���ث تش���ير التقدي���رات األولية أن 
األضرار ش���ملت البنية التحية من طرق 
و شبكات المياه والكهرباء واالتصاالت.

البلدية األولية فإن  وحس���ب تقديرات 
اجمال���ي األضرار تق���در بحوالي نصف 
مليون دوالر في كافة القطاعات موزعة 
على ثالثة قطاعات رئيس���ية تش���مل 
البنية التحتية و مرافق بلدية واألراضي 
الزراعي���ة و كذل���ك منش���أت خاص���ة 

بالمواطنين.
وأك���د د. محمود أب���و دراز رئيس بلدية 
عبس���ان الكبيرة على ض���رورة التدخل 

العاجل من جميع المؤسس���ات الدولية 
و اإلغاثي���ة ذات العالق���ة م���ن أج���ل 
المساهمة في معالجة آثار االستهداف 
األخي���ر حي���ث أن األضرار كبي���رة جدا 

وتفوق قدرات البلدية و التي تعاني من 
شح كبير في اإلمكانيات.

الجدي���ر بالذكر أن طواقم البلدية قامت 
منذ س���اعات الفجر األول���ى بفتح طرق 

بديل���ة و العم���ل على تس���هيل حركة 
المواطنين و سيارات اإلسعاف وخاصة 
للمستش���فى  المؤدي���ة  الط���رق  ف���ي 

األوروبي.

تبلغ نصف مليون دوالر

بلدية عبسان الكبيرة: خسائر كبيرة ألحقها االحتالل بمرافق البلدة 
بلدية النصيرات تبدأ 
بإنشاء مدينة مائية
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أعلن أنا المواطن محمد جهاد راضي بربخ.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803914779( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن ثائر نافذ ياسين المدهون.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801728536( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمود نبيل ابراهيم مطر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803787456( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواط���ن س���امي عبدالرحمن س���ليمان 
أبوالعوف.. /.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )929723690( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن فادي فوزي محمد الحواجري.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802166702( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمد محمود جميل الغصين.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800451262( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن عبد القادر عبد القادر عبد الحافظ 
حمي���د.. /.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )925715419( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن جوان عادل على ابو عوده.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802556514( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن رجب سالم احمد ابو صالح.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)940047954( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمد سمير احمد شعت.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802808519( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن سمير رفعت اسماعيل النونو.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901013326( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد مكتب إعالم األسرى بأن معاناة 
األسرى في مركز توقيف "عتصيون" 
جنوب مدين���ة بيت لحم تتجدد في 
كل عام م���ع دخول فصل الش���تاء، 
فأوضاعهم سيئة للغاية، وخاصة مع 
انعدام وسائل تدفئة لألسرى، وعدم 
توفر مياه ساخنة، إضافة إلى معاملة 

السجانين العدائية واالستفزازية.
وأوضح المكتب في بيان له أن أعداًدا 
كبي���رة م���ن المواطني���ن الذين تم 
اعتقالهم م���ن أنحاء الضفة الغربية 
يت���م الزج بهم ف���ي "عتصيون" في 
ظ���روف قاس���ية للغاية، فق���د أكد 
للغاية،  بأن ظروفهم صعبة  األسرى 
وأنه���م يعان���ون أش���د المعاناة مع 
دخ���ول فصل الش���تاء؛ نتيجة البرد 

القارس، وإهمال اإلدارة لحقوقهم.
وأش���ار إلى أن هناك نقًصا ش���ديًدا 
الش���توية  والمالبس  األغطي���ة  في 
يمتلكها  الت���ي  التدفئة  ووس���ائل 
األسرى، ويحرمهم االحتالل من الماء 
الس���اخن، وكذلك تنتش���ر الرطوبة 
والعفن بش���كل كبير ف���ي الزنازين، 

مما يضاعف من معاناتهم.
ولف���ت إل���ى أن اإلدارة تتعم���د 
إجراء حمالت تفتيش مس���تمرة 
بحقهم تقوم خاللها بإخراجهم 
لس���اعات دون مالبس  البرد  في 

إضافية ودون أغطية.
ُيعتبر  إن مرك���ز "عتصي���ون"  وقال 
م���ن أس���وأ مراك���ز االعتق���ال التي 
الحتج���از  االحت���الل  يس���تخدمها 
األس���رى مؤقًت���ا في الفت���رة األولى 
االعتق���ال، حيث تجب���ر عناصر  من 
اإلدارة األس���رى عل���ى التعري بحجة 
التفتيش الشخصي خالل البرد بحًثا 
عن أغراض ممنوعة كما تدعي، علًما 
بأن هؤالء المعتقلين تم تفتيشهم 
بش���كل دقيق حين االعتقال وخالل 

التحقيق.
وأض���اف مكت���ب إعالم األس���رى أن 
إدارة المعتقل ُتمع���ن في انتهاك 

كرامة األسرى عبر التفتيش العاري، 
واس���تخدام ال���كالب ف���ي إرع���اب 

األسرى.
وبين أن األمراض تتفاقم في أجساد 
األس���رى م���ع دخول فصل الش���تاء، 
وأن إدارة الس���جن تس���تهتر بحياة 
األس���رى المرضى، فترفض عرضهم 
على طبيٍب مختص، لمعرفة س���بب 
آالمهم وأوجاعه���م، وترفض توفير 
ع���الج حقيق���ي ناجح له���م، إضافة 
إلى عدم مراع���اة ظروفهم كمرضى، 
واالعت���داء عليهم بالضرب بش���كٍل 
وحشي، وش���تمهم بألفاظ نابية بما 

فيهم القاصرون.

ولفت إلى أن الطعام المقدم ألسرى 
"عتصيون" س���يء نوًع���ا وكًما، فهو 
عب���ارة عن أرز ن���يء وكمية قليلة من 
الخبز، مش���يًرا إلى أن األسرى أرجعوا 
خالل األيام األخي���رة وجباتهم أكثر 
من م���رة، احتجاًجا على قلة الكميات 
المقدمة لهم ورداءتها في كثير من 

األوقات.
وناشد مكتب إعالم األسرى، الصليب 
الدولي���ة  والمؤسس���ات  األحم���ر 
بالتدخل لحماية األس���رى من جرائم 
االحت���الل، وزيارة مرك���ز "عتصيون" 
لالطالع على ما يتعرض له األس���رى 

من ممارسات وحشية.

القدس المحتلة / االستقالل:
اعت���دت مخابرات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، على األس���ير 
المقدس���ي المحرر محمود طه، داخل مركز تحقيق "المسكوبية" غربي 

القدس المحتلة.
وبحس���ب مركز معلومات وادي حلوة، فإن مخاب���رات االحتالل اعتدت 
بالضرب المبرح على المحرر طه، بعد استدعائه للحضور لمركز شرطة 

"المسكوبية" واحتجازه، دون أي سبب.
وفي س���ياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمد إبراهيم 
درويش بعد اقتحام وتفتيش منزله في بلدة العيس���وية شمال شرق 
القدس، والعبث بمحتوياته، كما شرعت بتفتيش العديد من الشبان 

والمركبات بالبلدة.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت طالًبا من مدرس���ة األقصى الش���رعية 
أثناء تواجده في باحات المسجد األقصى المبارك، واقتادته إلى مركز 

شرطة "القشلة" في القدس القديمة للتحقيق معه.

رام الله / االستقالل:
قال محامي نادي األس���ير الفلس���طيني خالد محاجن���ة أمس االثنين 
إن المحكم���ة المركزية التابعة لالحتالل اإلس���رائيلي في اللد حكمت 
على األسير مالك السعدة )20 عاًما(، بالّسجن الفعلي لمدة )17 عاًما(، 

وفرضت عليه تعويض بقيمة )35( ألف شيقل.
وذكر النادي في بيان له أن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير الس���عدة 
وهو من بلدة حلحول في محافظ���ة الخليل، في تاريخ 28 آذار/ مارس 

2017، بتهمة تنفيذ عملية طعن في مدينة اللد.

االحتالل يعتقل 
مقدسًيا ويعتدي 

على أسير محرر

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل���ت ق���وات االحتالل الصهيون���ي  فجر ام���س االثنين ، تس���عة مواطنين من 
محافظات الّضفة الغربية. وبين نادي األسير الفلسطيني أن االحتالل اعتقل طفلين 
من محافظة بيت لحم، وهما: يزن محم���ود طقاطقة )15 عاًما(، ومفيد محمد طقاطقة 
)14 عاًم���ا(. فيم���ا اعتقل أربعة مواطنين من بلدتي قطنة وبّدو ش���مال غرب القدس، 

وهم: براء رياض، ومجاهد حرب الدالي، وقاسم جمال حميدان، وبراء رياض. 
كما واعتقل المواطنين عمر لدادوة، ويوسف عليان، وزهدي الخواجا من رام الله.

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار تأجيل 
فعالية انطالق الحراك البحري السادس عشر في المناطق الشمالية 
الغربية لقطاع غّزة، قرب ش���اطئ "زيكيم" والتي كانت مقررة عصر 

أمس االثنين.
وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي أن قرار التأجيل جاء بس���بب 
س���وء األوض���اع األمنية في قطاع غ���زة عقب العملية العس���كرية 
اإلسرائيلية ش���رق خانيونس األحد، والتي أسفرت عن استشهاد 

سبعة مقاومين.
جدير بالذك���ر أن الفعالي���ة البحرية يتم تنظيمه���ا يوم االثنين 
بش���كل أس���بوعي ضمن فعاليات مس���يرة العودة وكسر الحصار 
التي انطلقت في 30 مارس الماضي؛ للمطالبة بحق العودة وكس���ر 

الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

تأجيل الحراك البحري 
بسبب تدهور األوضاع 

األمنية بغزة

إعالم األسرى: تجدد معاناة أسرى »عتصيون« في ظل الشتاء

االحتالل يعتقل تسعة 
مواطنين من الضفة

االحتالل يحكم على 
األسير مالك السعدة 

بالسجن 17 عامًا
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مس���اء أمس تجرأت ق���وة إس���رائيلية خاصة 
متخفية بسيارة أو سيارات مدنية فلسطينية 
و دخلت شرق خان يونس و أقدمت على اغتيال 
احد القيادات العس���كرية الميدانية لحماس 

الشهيد نور بركة.
القوة اإلس���رائيلية الخاصة تم اكتشافها من 
قب���ل القوات الفلس���طينية، و تم مالحقتها و 

االشتباك معها .
لم تنجح هذه القوة المتس���للة باالنسحاب اال 
بعد تدخل الطيران الحربي اإلس���رائيلي و بعد 
ان ُقِتل ضابط إسرائيلي كبير الذي كان قائدا 
لهذه الوحدة الخاصة. وكذلك تم استش���هاد 

سبعة فلسطينيين .
لوال تدخل الطيران اإلس���رائيلي الذي باش���ر 
بالقصف و تشكيل حزام ناري لتأمين انسحاب 
القوة االس���رائيلية المتس���للة لما عاد احد من 
أفراد ه���ذه القوة س���الما. مع ذلك الخس���ائر 

االسرائيلية مؤلمة بالنسبة لهم .

ه���ذه العملية االس���رائيلية الخاصة أتت في 
وق���ت غير مناس���ب نهائي���ا ، و يتناقض مع 
المشهد الذي ساد بعد إدخال األموال القطرية 
وفي أجواء مغايرة تماما في ظل تقدم الجهود 
المصرية نحو تجن���ب عدوان جديد على غزة و 
تحقيق بعض االنفراجات في الوضع اإلنساني.

مع ذل���ك ، التقدير ان هذا الح���دث لن يؤدي 
إلى تصعي���د أو االنج���رار إلى ح���رب ، وردود 
الفعل خالل الحدث األمني و الساعات الالحقة 
حتى هذه اللحظة تش���ير إلى ان الطرفين قررا 

امتصاص الحدث .
إس���رائيل المعتدي���ة و الت���ي اغتالت قيادي 
قس���امي ت���درك أنه���ا دخلت ع���ش الدبابير 
تريد ان تخرج من ه���ذا الموقف المحرج بأقل 
الخس���ائر ، وفي حال تطور األم���ر إلى عدوان 
س���تكون هي المتهمة أمام المجتمع الدولي 
بأنه���ا هي الط���رف الذي كان س���ببا في هذه 

الحرب.

لذلك اس���توعبت قتل الضاب���ط الكبير و جرح 
آخر، و اس���توعبت االهانة و اس���توعبت إطالق 
القذائف و الصواريخ التي أطلقت من غزة دون 

ان يكون هناك ردود فعل معتادة.
من ناحيتهم خرجوا بأقل الخس���ائر ، الن هذا 
الفش���ل كان من الممكن ان يكلفهم أكثر من 
ذل���ك بكثير ، وكان باإلم���كان ان ال يعود أحدا 
من هذه القوة سالما سواء كان قتيل أو أسير.

أما بالنس���بة لحماس و على الرغم من الخسائر 
البشرية ، وعلى الرغم من االعتداء اإلسرائيلي 
الس���افر من خ���الل اإلقدام عل���ى اغتيال احد 
القيادات العس���كرية إال ان اكتش���اف القوة و 
مالحقتها و قتل قائده���ا و جراحة آخر بجراح 
متوس���طة يعتبر انتص���ارا كبي���را ، لذلك لم 
تتهور حماس او اي من الفصائل الفلسطينية 
المس���لحة باالنج���رار إلى مواجه���ة في هذه 
المرحلة. هذا ال يعني ان تداعيات هذا الحدث 

قد انتهت.

لذل���ك أعلنت إس���رائيل االس���تنفار و منعت 
الذهاب إلى المدارس في كل محيط غزة و على 
مسافة س���بعة كيلو متران تحسبا لهجومات 

مباغته من قبل فصائل المقاومة.
تقديري الشخصي ان الطرفين سيعمالن على 
استيعاب الحدث واستخالص العبر و النتائج 

إلى حين اللقاء في مواجهة قادمة.
إسرائيل ستحقق في مواطن الخلل التي أدت 
إلى اكتش���اف قوتها الخاصة و الخسائر التي 
تكبدتها و كيفي���ة معالجة الموقف إلى حين 

تأمين عودة هذه القوة إلى قواعدها.
وحماس س���تحقق في كيفية اخت���راق هذه 
القوة للحدود و الدخول متسلله إلى عمق ثالثة 
كم في األراضي الفلس���طينية و تنفيذ عملية 

اختيال ألحد قياداتها العسكرية.
وكذلك بال ش���ك يت���م التحقيق ف���ي كيفية 
التعاطي مع الموقف خالل االشتباك المسلح و 

ما تبع ذلك من قرارات ميدانية سريعة.

لعله لم يصل بعد إلى االحتالل ان غزة أصبحت قلعة محصنة وطاردة لالحتالل الصهيوني, وانه ال يسمح 
ألي إسرائيلي أو عميل من عمالئها الدخول إلى قطاع غزة, بعد ان لفظتهم األرض إلى غير رجعه, فالمقاومة 
في غزة تثبت كل يوم جدارتها وقدرتها على التصدي لالحتالل وإحباط كل مخططاته ومؤامراته العدوانية, 
ويبدو ان ما أس����مته »إسرائيل« بالحدث األمني الخطير الذي كان يزمع تنفيذه في قطاع غزة, وفشل فشال 
ذريعا على أيدي المقاومة قد أصاب االحتالل بحالة إحباط وإرباك وتوتر, ويكفي ان رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو الذي كان في زيارة خارجية لفرنسا طالب وزراء حكومته والمؤسسة العسكرية الصهيونية 
بعدم اإلدالء بأي تصريح لوسائل اإلعالم, كما طالبت الحكومة الصهيونية وسائل اإلعالم المختلفة التكتم 
على كل المعلومات وعدم الحديث إال عن األخبار التي تخرج من مصادر رسمية, كما انتابت حالة غضب قادة 
الكيان بعد اإلدالء بمعلومات عبر وس����ائل اإلعالم المختلفة عن الضابط الصهيوني القتيل واسمه ورتبته 
ومرافقه المصاب بجراح خطيرة, بل إنها منعت وسائل اإلعالم العبرية من تغطية جنازة الضابط الصهيوني 
القتيل, كما أوقفت الدراس����ة في مدارس الغالف الحدودي مع غزة وأبقت المستوطنين قرب المالجئ, مما 

يوحى بأن هذه المجموعة الصهيونية كانت في مهمة خطيرة تجاوزت الخطف والقتل. 
بالتأكيد نحن نعول على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فك اللغز وكشف المستور, فقد عودتنا 
دائما على اختراق المنظومة األمنية الصهيونية وكشف مخططاتها, وما نحن متأكدين منه تماما ان 
االحتالل أصيب بخيبة أمل كبيرة, وان هناك من المسؤولين الصهاينة وكبار الضباط من سيخضعون 
للتحقيق وربما نسمع عن إقاالت تطال وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان, ورئيس هيئة األركان 
غادي ازنكوت وغيره من المس���ؤوليين الصهاينة, االحتالل أراد ان يغير الصورة أمام اإلس���رائيليين 
وأقدم على هذه المؤامرة مدفوعا باالنتقادات الشديدة التي وجهت إلى حكومة نتنياهو التي سمحت 
بإدخال األموال لحماس, حتى ان صور ش���نط األموال التي أدخلت إلى غزة اس���تفزت اإلس���رائيليين 
بشدة وكانت عرضة للسخرية من نتنياهو وحكومته, باإلضافة لالحتجاجات التي نظمها أهالي الجنود 
الصهاينة المفقودين في غزة لعدم شمل أبنائهم في التهدئة, وصوت المعارضة الذي ارتفع بشدة 
لينتق���د أداء حكومة نتنياهو, كما كثر الجدل بين وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان ونفتالي 
بينت الذي استفز ليبرمان بشدة عندما قال له أننا لم نعد نسمع لك صوتا بعد ان كنت تهدد باجتياح 
غزة واغتيال قيادات حماس, أراك عاجزا ال تفعل شيئا, فأراد ليبرمان بعقليته اإلجرامية تحقيق انجاز 

عسكري لصالحة فوقع ضحية لغبائة وعليه ان يدفع الثمن ويبدو انه سيكون ثمنا باهظا. 
ثالثة أمور يمكن التركيز عليها واالس���تفادة منها بعد هذه العملية الفاشلة التي 

أقدم عليها االحتالل الصهيوني 
أوال: ان االحتالل ال يحترم الدور المصري الذي يبذل جهودا مضنية لتحقيق تهدئة في غزة, ويظهر استهتارا 

لهذا الدور مما يحرج الوفد المصري الوسيط ويجعلة يتشكك في نوايا االحتالل الحقيقية من التهدئة.
ثانيا: ان حديث السلطة عن ضرورة  تخلي المقاومة عن سالحها ليس مقبوال مطلقا, وعليها ان تفهم حقيقة 
هذا االحتالل الذي ال يحترم اتفاقية أو معاهدة وسرعان ما يتنصل منها, لذلك يجب ان تبقى اليد على الزناد. 
ثالثا: ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا, وان االحتالل الذي أقدم على ارتكاب هذه الجريمة يجب 
ان يتحمل تبعاتها, ويدرك ان المقاومة لن تمرر هذه الجريمة حتى يدفع ثمن استشهاد سبعة 

من خيرة أبنائنا المجاهدين. 
أيا كان قرار فصائل المقاومة الفلسطينية سواء باالستمرار في التهدئة, أو بإشعال الميدان في وجه االحتالل 
فإننا على ثقة بقرارها ونثق بخطواتها, وسيقف شعبنا الفلسطيني كله خلف ظهر المقاومة كما عودنا دائما, 
وس���يدعمها بكل ما أوتى من قوة, راهنوا دائما على شعبكم, وراهنوا على صموده, وكونوا على يقين ان هذا 
الشعب لن يتخلى عن واجبه تجاه مقاومته, وسيبقى يناضل من اجل قضيته الفلسطينية حتى يكتب الله لنا 

النصر والفرج القريب وستبقى غزة قلعة محصنة في وجه االحتالل لن يستطيع اختراقها ابدا. 

غزة قلعة محصنة 

د.سفيان أبو زايدةتسلل إسرائيلي مفضوح

رأي
»خّلي السالح صاحي صاحي صاحي، 
ل���و نامت الدنيا صاحي مع س���الحي، 
س���الحي ف���ي ايدي���ه نه���ار وليل 
صاح���ي، ينادي يا ث���وار عدونا غّدار، 
خّلي السالح صاحي صاحي صاحي«. 
كلمات ُأغنية مصرية للش���اعر أحمد 
شفيق كامل، لحّنها الموسيقار كمال 
الطوي���ل، وغّناها الفن���ان عبدالحليم 
حافظ، تاريخ اأُلغنية عام 1968م في 
بداية حرب االستنزاف التي استمرت 
بين مصر و)إسرائيل(  ثالث سنوات، 
بعد هزيمة حزيران 1967م، وهو اسم 
ُيطلق على العمليات العسكرية شرق 
قناة الس���ويس التي قام بها الجيش 
المصري بأوامر من الزعيم جمال عبد 
العس���كرية  العمليات  وعلى  الناصر، 
اإلس���رائيلية الُمض���ادة ف���ي العمق 
المص���ري، وكان للحرب دوٌر مهم في 
رفع الروح المعنوية للشعب والجيش 
المصري، والتي مهّدت لحرب أكتوبر 

1973م. 
إل���ى الحذر  اأُلغني���ة تدعو  كلم���ات 
وع���دم الغفلة أمام عدٍو غ���ّدار، وأهم 
مظاهر الحذر وعدم الغفلة هو يقظة 
الُمقاتلي���ن، واس���تمرار جهوزيتهم 
الستخدام الس���الح، واالستعداد ألي 
طارئ يفرضُه المي���دان، وأي مفاجأة 
يقوم بها العدو، ووفقًا لهذا المعنى 
فقد حّذرنا اللُه تعالى عن الغفلِة عن 
ِذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن  أسلحتنا » َودَّ الَّ
باليقظة  وأمرن���ا  َأْس���ِلَحِتُكْم »  َع���ْن 
والحذر وجهوزية س���الحنا »َوْلَيْأُخُذوا 
ِحْذَرُه���ْم َوَأْس���ِلَحَتُهْم« وش���ّدد اللُه 
تعالى على أخ���ذ الحيطة والحذر » َيا 
ِذي���َن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم«، ولم  َها الَّ

َأيُّ
يغفل الرس���ول عليه الصالة والسالم 
عن أهمية الحذر واليقظة والتمسك 
بالس���الح في كل مراح���ل جهاده مع 

األعداء. 

وما ح���دث باألم���س من اكتش���اف 
لوحدة  الفلس���طينيين  المقاومي���ن 
الع���دوان  جي���ش  م���ن  إرهابي���ة 
التعامل معها  اإلسرائيلي، وس���رعة 
بالس���الح، وإحب���اط ه���دف العملية، 
ه���و تطبي���ق عمل���ي آلي���ات القرآن 
الكري���م الداعي���ة إلى ع���دم الغفلة 
عن الس���الح، وتجس���يد فعلي لنهج 
الُس���ّنة النبوي���ة في الح���ذر الدائم، 
واس���تلهام لمضم���ون وروح ُأغني���ة 
ليس هذا  الس���الح صاح���ي(،  )خّلي 
وحس���ب؛ ب���ل ويثب���ت أن المقاومة 
الفلس���طينية في قطاع غ���زة لم ُتلِق 
السالح، ولم تغفل عن أسلحتها، ولم 
الخادعة، ولم  ُتخدع بأوهام التهدئة 
تسترِخ وتركن إلى الدعِة تحت تأثير 
التحس���ينات الجزئي���ة التي أحدثت 
خرق���ًا محدودًا ف���ي ج���دار الحصار، 
ولم تقع في فخ الخداع اإلس���رائيلي 
وتخل���د إلى الس���كينة تحت س���تار 
من س���راب الهدوء الوهمي... فأدرك 
ثوارنا األبطال أن عدونا غّدار، فحضروا 
س���الحهم كما يحضن الجسُد الروَح، 
ولم يفارق���وه إاّل بعد أن فارقت الروُح 
الجس���َد، ليس قب���ل أن ُعِمَد بدمهم 
الزك���ي، وُعِب���َق برائحته���م الطيبة، 
فتركهم حزينًا إل���ى أن يلتقي بهم 
ي���وم التالِق ليش���هد عليهم بأنهم 
قدموا أرواحهم وسفكوا دماءهم في 

سبيل الله ومن أجل الوطن.
خّلي الس����الح صاحي أمام عدٍو غّدار 
ال يفه����م إاّل لغة القوة، وال يخش����ى 
إاّل األقوي����اء، وال يحت����رم إال األنداد، 
وبالمقابل ال يهتم بلغة االستجداء، 
الضعفاء، ويحتقر  ويس����تقوي على 
المهزومين نفسيًا. فلغة القوة ونهج 
المقاومة ه����ي التي جعل����ت العدو 
الصهيون����ي يهرب م����ن لبنان عام 
2000م بدون قيود وال ش����روط أمام 

ضرب����ات المقاوم����ة اللبنانية ممثلة 
في مجاهدي ح����زب الله، وهي التي 
أخرجت الجيش والمس����توطنين من 
قطاع غزة ع����ام 2005م تحت ضغط 
المقاوم����ة الفلس����طينية ممثلة في 
س����رايا الق����دس وكتائب الش����هيد 
عز الدين القس����ام وكاف����ة فصائل 
اليقظ  المقاوم����ة  س����الح  المقاومة. 
الصاحي هو الذي يردع االحتالل عن 
اس����تباحة الدم الفلس����طيني وقتما 
وكيفما ش����اء في غ����زة، وهو الكفيل 
برف����ع ُكلف����ة االحتالل ف����ي الضفة، 
والق����ادر عل����ى تحوي����ل المش����روع 
االستيطاني فيها مش����روعًا خاسرًا، 
المستوطنات كما تفككت  ليتفكك 
في قطاع غزة، لُنراك����م خطوة أخرى 
ف����ي تفكيك المش����روع الصهيوني 

برمته. 
خّلي الس���الح صاحي أيه���ا المقاوم 
الجسور الش���جاع، وال ُيضّرك ُترهات 
السطوة،  أولي  الس���لطة من  أصحاب 
وفالس���فة  التمكين،  نظرية  وعباقرة 
الدعوة لعدم شرعية سالح المقاومين، 
المقاومة،  س���الح  بنزع  والمطالبي���ن 
وال يهم���ك الُمهددي���ن بمزي���ٍد من 
العقوبات على أه���ل غزة الصامدين، 
)األش���راف(، وصفوه  القوم  من عّليه 
النخب���ة الس���لطوية الحاكمة، وليكن 
شعار المقاومين األحرار والمجاهدين 
األخيار مواصلة درب النضال والكفاح 
حتى يأذن اللُه تعالي بالنصر المبين. 
وفي الختام سالم على أرواح شهداء 
كتائب الش���هيد عز الدين القس���ام 
وكل أرواح المقاومي���ن، الذين اثبتوا 
أن سالحهم صاحي وروحهم يقظة، 
ولنردد سويًا كلمات من الزمن الجميل 
» طول ما أملىمعايا معايا وفى ايدي 

سالح حافضل أجاهد وامشى وامشى 
من كفاح لكفاح«.

خلي السالح صاحي
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل:
وقعت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة ورئيس���ة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
في فلس���طين يوك ميتس���ور، أم���س، على التفاهم���ات الخاصة بمش���روع التطوير 

الصناعي في فلسطين الذي سينفذ على مدى ثالث سنوات.
وأك���دت الوزيرة خالل مراس���م التوقيع التي ج���رت بحضور ممثلين ع���ن الحكومية 
اليابانية وجايكا، على الجهود التي تبذل لتحس���ين االقتصاد الفلسطيني من خالل 
إصالح البيئة التش���ريعية الناظم���ة لالقتصاد الوطني، وتطوير بيئ���ة االعمال وفق 
الممارسات الدولية، وفتح مزيد من االسواق الدولية امام المنتجات الوطنية من خالل 
إب���رام العديد من االتفاقي���ات االقتصادية والتجارية مع مختل���ف بلدان العالم وبما 

يمكن من جذب االستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت الوزيرة على اهمية التكاملية والتنس���يق المش���ترك ف���ي تنفيذ وتصميم 
المشاريع بما ينسجم مع اجندة السياس���ات الوطنية" المواطن أواًل" لألعوام )2017-

2022(، وإس���تراتيجية التنمي���ة االقتصادية ل���وزارة االقتصاد بم���ا يحقق الهدف 
االستراتجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وبينت الوزيرة مجموعة المش���اريع االس���تراتيجية التي تنفذ بالتعاون مع شركائها 
الدوليي���ن في مقدمتها برنامج المدن والمناطق الصناعية دعم المش���اريع الصغيرة 
والمتوسطة، وتعزيز تنافس���ية القطاع الخاص وتحديث الصناعة معربة عن شكرها 
وتقديره���ا للحكومة الياباني���ة والوكالة اليابانية للتعاون الدول���ي)JICA( لالقتصاد 
الفلس���طيني عبر تمويلها لمش���روع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وخاصة االسراع 
في تنفيذ الطريق الواصل بين اريحا و الش���ونة االردنية باعتبارها المعبر البري الهام 

في تسريع عملية التصدير المباشر الى الدول العربية وغيرها.
من جانبه اكد الوفد الياباني على اس���تعداد الحكوم���ة اليابانية على دعم االقتصاد 
الفلس���طيني من خالل اس���تهداف البنية التحتية وبناء القدرات وتحس���ين البيئة 
التش���ريعية الناظمة لالقتصاد الوطني، تنفيذا لمبادرة ممر السالم واالزدهار والتي 
ستلعب دور مهم في تحسين االقتصاد الفلسطيني الفتًا الى زيارة مرتقبة لوفد من 
رجال االعمال اليابانيين الى فلسطين لالطالع على الفرص االستثمارية في فلسطين.

وتتضم���ن التفاهمات التي ت���م التوقيع عليها العديد م���ن المخرجات التي تتعلق 
بمراجعة اإلط���ار القانوني الخاص بالمناطق الصناعية باإلضافة الى تقديم الخدمات 
االستش���ارية للمش���روعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوس���طة في فلسطين 
بطريقة مس���تدامة، باإلضافة الى مجموعة من االنشطة الخاصة بتطوير مدينة اريحا 
الصناعية الزراعية وتشجيع االس���تثمار فيها، باإلضافة الى تطوير ومراجعة اللوائح 

الالزمة لتشغيل المدينة.

رام الله/ االستقالل
أظه���ر تقرير رس���مي حديث، أن 
ف���ي صفوف  البطال���ة  مع���دالت 
الطلب���ة الحاصلي���ن عل���ى دبلوم 
فلس���طين  ف���ي  بكالوري���وس  أو 
اجمال���ي  م���ن  س���جلت38.2% 
الخريجين المش���اركين في القوى 

العاملة حتى الربع الثالث 2018.
وكش���فت بيانات الجهاز المركزي 
لالحص���اء الفلس���طيني، أن أعلى 
مع���دالت البطال���ة المس���جلة في 
ف���ي  ج���اءت  الطلب���ة،  صف���وف 
واالع���الم  الصحاف���ة  تخص���ص 
%49,2، خلفه مباش���رة تخصص 
عل���وم التربية و إع���داد المعلمين 

بنسبة 48.7%.
وم���ن ضم���ن التخصص���ات التي 
تعتبر معدالت البطالة في صفوف 
الطلب���ة الذين درس���وها عالية مع 
نهاية الرب���ع الثالث للعام الجاري، 
تخص���ص الرياضي���ات واالحصاء 
%41، والعلوم االجتماعية 40%.

البطالة في  وكانت افضل نس���ب 

صف���وف الطلب���ة الذين درس���وا 
والمه���ن  الهندس���ة  تخص���ص 
تخص���ص  و  الهندس���ية21.4% 
وكذلك  بنس���بة21.5 %،  القانون 
الش���خصية  الخدمات  تخص���ص 

%27 والعلوم الطبيعية31.4%.
وأظهرت إحصائية رسمية جديدة 
صدرت الش���هر الماضي، أن نسبة 

إلى  البطالة في فلس���طين قفزت 
%301.7 حت���ى الرب���ع الثالث من 

العام الجاري.
وبحس���ب بيانات جه���از اإلحصاء 
المركزي، فإن ع���دد العاطلين عن 
منظمة  تعري���ف  حس���ب  العمل 
العمل الدولية، بلغ في فلس���طين 
442 أل���ف فرد، منه���م 283 ألف 

في غزة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، 
لالمتحان  المتقدمي���ن  ع���دد  بلغ 
التربي���ة  وزارة  ف���ي  الوظيف���ي 
والتعليم هذا العام نحو )50431( 
متقدم���ا ومتقدم���ة؛ موزعين على 
ما  )61( تخصصًا مختلفًا حس���ب 

اعلنت عنه الوزارة.

االستقالل/ وكاالت:
وُقعت صفقات تبلغ قيمتها أكثر من 21.2 مليار 
دوالر أمريك���ي في معرض الصي���ن الدولي ال�12 

للطيران والفضاء )معرض الصين الجوي(.
واختتم المعرض الذي استمر 6 أيام أول أمس في 

تش���وهاي بمقاطعة قوانغدون���غ جنوبي الصين. 
وخالل المعرض تم التعامل على نحو 239 طائرة، 

وفقا للجهة المنظمة.
وش���ارك في الحدث ما مجموعه 770 ش���ركة بما 
فيه���ا بوين���غ وايرباص م���ن 43 دول���ة ومنطقة. 

ووصل عدد الحضور إلى حوالي 450 ألف شخص، 
من ضمنهم حوال���ي 150 ألف من أفراد الجمهور 
المحترفي���ن. وتمت إقامة المعرض على مس���احة 
داخلي���ة وخارجية تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع، 

من خالل عرض 146 طائرة من الداخل والخارج.

»االقتصاد« و »جايكا« 
توقعان تفاهمات تنفيذ 
مشروع التطوير الصناعي

الصحافة واإلعالم في المقدمة

تعّرف على أعلى 5 نسب بطالة في صفوف الخريجين الفلسطينيين

21.2 مليار دوالر قيمة صفقات معرض الصين الجوي

االستقالل/ وكاالت:
صع���د ال���دوالر األمريكي إل���ى أعلى مس���توى في 16 
ش���هرا مقابل منافسيه الرئيسيين، أمس االثنين، في 
حين هبط الجنيه اإلس���ترليني واليورو األوروبي بسبب 
الضبابي���ة التي تكتن���ف خروج بريطاني���ا من االتحاد 

األوروبي.
وتلقت العملة األميركي���ة دعما من مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك المركزي األميركي( الذي أكد األسبوع 
الماضي خططه لرفع أس���عار الفائدة الش���هر المقبل، 
وأن���ه مازال ماضيا نح���و رفع محتمل ألس���عار الفائدة 
مرتين أخريين حتى منتصف 2019 بفضل االقتصاد 

القوي.
وصعد مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األميركية 
أمام س���ت عمالت رئيس���ية، أكثر من 0.5 بالمائة إلى 

97.42، وهو مستوى المس���ه في يونيو 2017. وارتفع 
الدوالر على مدى أربعة أسابيع متتالية وزاد 0.4 بالمائة 

األسبوع الماضي.
وأضرت المخاوف بش���أن االنفص���ال األوروبي بالعملة 
الموحدة التي هوت 0.7 بالمئة إلى 1.1257 دوالر، وهو 
أقل مس���توى منذ يونيو 2017، لتستمر خسائر اليورو 

للجلسة الرابعة على التوالي.
ومقابل الين الياباني، صعد الدوالر 0.3 بالمائة، وسجل 
في أحدث التعامالت 114.18 ين وهو أقل مستوى منذ 

الرابع من أكتوبر.
ونزل اإلسترليني نحو واحد بالمئة إلى أقل مستوى في 

عشرة أيام مقابل الدوالر وسجل 1.2855 دوالر.
ومقابل اليورو فقد اإلسترليني 0.3 بالمائة ليسجل أقل 

مستوى في أسبوع عند 87.73 بنس.

االستقالل/ وكاالت:
دعا وزير الطاقة الس���عودي خالد الفال���ح، لخفض إنتاج النفط 
الخ���ام م���ن جان���ب "أوبك"، بنح���و ملي���ون برمي���ل يوميا، عن 

المستويات المسجلة في أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
ج���اء ذلك في كلمة للفالح، ألقاها ف���ي مؤتمر ومعرض أبوظبي 
للبترول "أديبك 2018"، الذي بدأ أعماله أمس االثنين، ويستمر 

حتى الخميس المقبل.
وق���ال الفالح، إن الس���وق النفطية تش���هد تخم���ة معروض، 
"والس���عودية تؤمن احتياجات عمالئها م���ن النفط مع وجود 
هذه التخمة". وفي 5 ديسمبر/ كانون األول المقبل، تعقد دول 
المنظم���ة اجتماعا، التخاذ القرار النهائي بش���أن خفض إنتاج 
النفط م���ن عدمه في 2019، بحس���ب تصريح���ات ألمين عام 

المنظمة محمد باركيندو، األحد.
وكان ل���� "باركيندو"، كلم���ة االثنين في "أديب���ك 2018"، أكد 
خالله���ا أن دول "أوب���ك"، قادرة على تلبية احتياجات الس���وق 
من النفط الخام. وأضاف أنه "من المتوقع اتس���اع الفجوة بين 

معروض النفط الخام والطلب عليه عالميا خالل 2019".
وقفزت أسعار خام برنت في بداية تعامالت االثنين، بنسبة 2.1 
بالمائة إلى 71.65 دوالرا للبرمي���ل، مدفوعة بمخرجات اجتماع 
اللجنة الوزارية لمراقب���ة خفض اإلنتاج، المؤلفة من أعضاء في 

منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجين مستقلين.
وعقد ف���ي العاصمة اإلماراتية أبوظبي، األح���د، اجتماع اللجنة 
الوزارية المش���تركة لمراقبة خفض اإلنتاج، المؤلفة من بلدان: 

الكويت وروسيا وسلطنة عمان وفنزويال والجزائر.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/بهاء حسن نمر ابو علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
905398582( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مسعود درويش مصطفى الزعيم.. 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)912176419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فهد سليمان محمد المسارعي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801307992( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود عثمان احمد محمد.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802349712( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف ياسر يوسف معروف. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400138780( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد حمزه فلفل... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400793659( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وزير الطاقة السعودي يدعوالدوالر عند أعلى سعر في 16 شهرا
 لخفض إنتاج النفط بمليون برميل
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االستقالل وكاالت:
وجهت مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي دعوة لوقف كافة أش���كال الّتطبيع مع 

الكيان الصهيوني وتفعيل قوانين المقاطعة.
وطرح���وا عريضة عل���ى االنترنت، داعي���ن أبناء 
الخلي���ج للتوقي���ع عليها رفضًا للمس���اومة على 
الفلس���طينية، ومطالب���ة حكوماتهم  القضي���ة 
بالوف���اء بالتزاماتها التاريخية واألخالقية باتخاذ 
خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع على كافة 

المستويات الرسمية وغير الرسمية.
وج���اءت مطالب الموقعين على العريضة محددة 
بأرب���ع نق���اط، األول���ى: المطالبة بإع���ادة تفعيل 
قوانين مقاطع���ة الكيان الصهيوني في الخليج، 
تماشيًا مع تطّلعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع 
كافة أش���كال التطبيع وعلى رأس���ها المقابالت 
الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم 
إرسال وفود رس���مية أو حّتى السماح لوفود غير 
رس���مية ال تمّثل الدولة بزي���ارة الكيان الغاصب 

واللقاء مع مسؤوليه.
وش���دد الموقعون في مطلبهم الثاني على عدم 
السماح لإلسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات 
رياضية أو ثقافي���ة أو أكاديمية في دول الخليج 
العربي، وعدم الس���ماح لمواطني الخليج العربي 
بالمش���اركة بأي فعاليات من نف���س الّنوع ُتقام 
في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة 

أشكال التواصل الرياضي والثقافي واألكاديمي 
الخليجي مع الكيان الغاصب. 

كما طالبوا بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناء 
على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول 
الخليج والقوانين اّلتي تمنع الس���فر إلى الكيان 
الغاصب، إضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات الالزمة 
لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة 
 Boycott, Divestment and Sanctions BDS
العالمية أو حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 

وفرض العقوبات .
وبحس���ب البيان، فإن زيارة رئي���س وزراء الكيان 
الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو لس���لطنة 
عم���ان ف���ي 26 تش���رين األول/أكتوب���ر 2018 
واس���تقباله من قبل الس���لطان قابوس، "شكلت 
صدم���ة كبيرة لش���عوب دول مجل���س التعاون 
الخليجي"، مش���يرًا إلى أن هذه الزيارة "كش���فت 
عن الم���دى المخج���ل اّلذي تذه���ب إليه بعض 
الحكوم���ات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري 

يحتل أراضي عربية".
وأضاف البيان أنها "ليس���ت ه���ذه المرة األولى 
اّلت���ي يتم فيه���ا التطبيع مع الكي���ان الغاصب 
في هذا العام، إذ ش���ارك رياضي���ون من كل من 
اإلمارات والبحرين في س���باق جي���رو دي إيطاليا 
العالمي اّلذي ُأقيَم في القدس، كما شارك فريق 

إس���رائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد 
اّلتي أقيمت في قطر".

وقال البي���ان إن األمر لم يتوق���ف عند التطبيع 
الرياض���ي فحس���ب، فق���د تالحق���ت الزيارات 
التطبيعية لتستضيف وزارة الخارجية القطرية 
وفدًا م���ن الكي���ان الصهيوني للمش���اركة في 
مؤتمر إث���راء المس���تقبل االقتصادي للش���رق 
األوس���ط، اّلذي نّظمت���ه ال���وزارة، حيث ضم 8 
صهاين���ة يعملون في مختلف قطاعات حكومة 
االحتالل، ت���رأس الوفد ايفال جيالدي وهو رجل 
أعمال إسرائيلي كان عميدًا في جيش االحتالل 
الصهيوني لمدة 20 عامًا. وفي دبي، شارك وزير 
االتصال اإلسرائيلي أيوب  قرا في مؤتمر نّظمته 

واستضافته المدينة.
وش���دد البيان على أن ه���ذه الخطوات تأتي على 
الرغ���م من تأكيد الّش���عوب ف���ي الخليج العربي 
رفضها للّتطبيع مع الكيان الصهيوني في أكثر 
من مناسبة وبشتى الوسائل المتاحة، عوضًا عن 
أن هذه الخطوات تتس���ارع بالت���وازي مع إمعان 
الكي���ان الغاصب في توس���يع احتالله لألراضي 
الفلس���طينية وتعميق وتي���رة تهويد األراضي 
الفلس���طينية وحصار غزة واستمرار التمييز ضد 
الفلس���طينيين العرب داخل أراضي فلس���طين 
التاريخية، وتزايد جرائم الكيان المحتل في حق 

الشعب الفلسطيني.

االستقالل/ وكاالت:
البريطاني  الخارجي���ة  وزير  التقى 
جيريمي هانت بالعاهل السعودي 
المل���ك س���لمان ب���ن عب���د العزيز 
ف���ي الرياض أم���س االثنين خالل 
زي���ارة للضغط في س���بيل إنهاء 
الحرب على اليم���ن وتعاون القادة 
الس���عوديين م���ع تحقي���ق ف���ي 
مقتل الصحفي الس���عودي جمال 

خاشقجي.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه 
الري���اض بالفع���ل تدقيقا بش���أن 
القتل���ى المدنيين ف���ي الضربات 
الجوية باليمن فضال عن انتقادات 
عالمي���ة وعقوبات محتملة بش���أن 
قنصليتها  في  خاش���قجي  مقتل 
ف���ي اس���طنبول ي���وم الثاني من 

أكتوبر تشرين األول.
وقال هان���ت في بي���ان ”التكلفة 

البش���رية للحرب في اليمن هائلة 
المش���ردين  ماليي���ن  ظ���ل  ف���ي 
والمجاعة واألمراض وس���نوات من 
إراقة الدماء، والحل الوحيد اآلن هو 
اتخاذ قرار سياسي بتنحية السالح 

والسعي إلى السالم“.
وتابع قائال: ”لذا أس���افر اليوم إلى 
الخلي���ج لمطالبة جمي���ع األطراف 

بااللتزام بهذه العملية“.
كبي���ر  س���الح  م���ورد  وبريطاني���ا 

معارضون  ودعا ساسة  للسعودية 
إلى  الحكومة  حقوقي���ة  وجماعات 
وقف هذه الصفقات بسبب سقوط 
عدد كبير من القتلى المدنيين في 
الضرب���ات الجوية للتحالف بقيادة 

السعودية في اليمن.
وقالت الحكومة إن صفقات السالح 
ت���در عل���ى بريطانيا ملي���ارات من 
الجنيه االسترليني وتضمن توفير 
الوظائف ف���ي القطاع وإن رد لندن 
عل���ى مقتل خاش���قجي ينبغي أن 

يضع هذا في االعتبار.
إجراء  إل���ى  بريطانيا  كم���ا دع���ت 
مقت���ل  ف���ي  تحقي���ق ”مقن���ع“ 
خاشقجي وحثت على اتخاذ إجراء 
جدي���د ف���ي مجلس األم���ن التابع 
لألم���م المتح���دة لمحاول���ة إنهاء 
األعمال القتالية في اليمن وإيجاد 

حل سياسي للحرب هناك.

االستقالل/ وكاالت:
دعت األمين���ة العامة للحزب المس���يحي الديمقراطي الش���ريك باالئتالف 
الحاك���م في ألمانيا لتش���كيل جي���ش أوروبي والحد من التحف���ظ البرلماني 

ببالدها تجاه مشاركة الجيش في مهام بالخارج.
وقالت أنجرت كرامب-كارنباور المرش���حة لرئاس���ة الحزب خلفا للمستش���ارة 
األلماني���ة أنجيال ميركل لموقع »تي-أونالي���ن-دي إي« األلماني اإلخباري في 
تصريحات تم نش���رها االثنين: »اعتقد أن تش���كيل جيش أوروبي يعد أمرا 

منطقيا«.
وأضافت قائلة: »سوف يتعين علينا في الطريق نحو تحقيق ذلك الحد قليال 

من التحفظ البرلماني تجاه مهام الجيش األلماني بالخارج«.
يش���ار إلى أن المقصود بذلك هو أن مهام الجيش األلماني بالخارج تستلزم 

حتى األن تصريحا مسبقا من البرلمان األلماني »بوندستاج«.
يذك���ر أن الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون طرح فكرة تش���كيل جيش 

أوروبي وواجه لهذا السبب انتقاد من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
يش���ار إلى أن أندريا نالس رئيسة الحزب االش���تراكي الديمقراطي الشريك 

أيضا باالئتالف الحاكم بألمانيا دعت مؤخرا لتشكيل جيش أوروبي أيضا.
وقالت نالس إن هناك 28 جيشا داخل االتحاد األوروبي و27 سالحا جويا و23 
بحريا، وأضافت: »ال عجب أننا ننفق بش���كل خيالي على الجوانب للعسكرية«، 

مؤكدة أنه يتعين على األوروبيين تشكيل تحالفات جديدة.

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة بحريني���ة، أمس اإلثنين، بإعدام 4 
أشخاص إلدانتهم في "تفجير إرهابي" يعود إلى 

يونيو/ جزيران 2017.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية الرسمية، عن أحمد 
الحمادي، رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية، قوله إن 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبالد، أصدرت 
حكم���ا باإلعدام الي���وم )أمس( على 4 أش���خاص 
إلدانتهم بواقعة "التفجي���ر اإلرهابي" الذي جرى 

بمنطقة ال���دراز غربي العاصمة المنامة، مس���قط 
رأس عيسى قاسم، أعلى مرجع "شيعي" في البالد.

وأوضح أنه وجهت لهم تهم جناية "القتل العمد 
وحيازة وإحراز مفرقعات وأس���لحة بغير ترخيص 
وإح���داث تفجير واس���تعمال مفرقع���ات ترتب 
عليه موت إنس���ان وتعريض وسائل النقل العام 
والخاص للخطر وإتالف الممتلكات العامة تنفيذا 

لغرض إرهابي".
وأش���ار إل���ى أن التفجير وقع ف���ي يونيو/ حزيران 

2017 وأسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 
آخرين.

ويعد الحكم المذكور أوليا قابال للطعن عليه أمام 
محكمة االستئناف.

وتواجه المنام���ة انتقادات دولية كبيرة بس���بب 
ارتفاع وتيرة أح���كام اإلعدام خالل العام الماضي، 
وطالبت ع���دة منظمات بوقف هذه األحكام وإلغاء 
العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت س���الحا ضد 

المعارضين.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت البحري���ة األميركية، أمس االثنين، تحطم إح���دى طائراتها المقاتلة 
خالل »عملية روتينية«، في المياه الواقعة قبالة جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

وذكرت البحرية في بيان أن الطائرة من طراز )F/A-18(، وأن طيارين كانا على 
متنها قفزا قبل تحطمها، دون تعرضهما إلصابات.

وأضافت أن »الطائرة تعرضت لمش���كلة فنية أثن���اء عملية روتينية في بحر 
الفلبين«.

وتابعت أن األس���طول الس���ابع األمريكي )مقره مدينة يوكوس���وكا جنوبي 
العاصمة طوكيو( فتح تحقيقا لمعرفة مالبسات الحادث.

وزير خارجية بريطانيا يدعو إلنهاء
 حرب اليمن وللعدالة في قضية خاشقجي

البحرين: حكم بإعدام 4 أدينوا بـ »تفجير إرهابي«

سياسية ألمانية بارزة تدعو 
لتشكيل جيش أوروبي

تحطم مقاتلة أميركية 
جنوب اليابان

االستقالل/ وكاالت:
أحبط األمن المصري، أمس اإلثنين، هجوما انتحاريا 
اس���تهدف أحد الحواجز االمنية بمدينة العريش، 

شمال شرقي البالد، وفق إعالم محلي.
وقالت وس���ائل إعالم محلية إن قوات األمن المركزي 
)تابع���ة للداخلي���ة( أحبطت هجوم أح���د العناصر 
االنتحارية يرتدى حزاما ناس���فا على كمين )حاجز( 
على الطريق الدائري بالعريش قبل تفجير نفس���ه 

فى القوات المتواجدة به.
ومن���ذ فبراي���ر/ ش���باط الماضي، يخ���وض الجيش 
المصري عملية عسكرية متواصلة في سيناء، حيث 
تش���هد مناطق متفرقة، بين الحين واآلخر، هجمات 
ضد الجيش والش���رطة والمدنيين، خفت وتيرتها 

مؤخرا.
ومعظم ه���ذه الهجمات تبنتها جماعة "أنصار بيت 
المقدس" )والية س���يناء(، التي أعلن���ت مبايعتها 

لتنظيم "داعش" اإلرهابي، أواخر 2014.

مصر: إحباط 
هجوم »انتحاري« 
استهدف حاجزًا 

أمنيًا بالعريش

عريضة خليجية تطالب بوقف التطبيع مع الكيان
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االستقالل وكاالت:
وجهت مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي دعوة لوقف كافة أش���كال الّتطبيع مع 

الكيان الصهيوني وتفعيل قوانين المقاطعة.
وطرح���وا عريضة عل���ى االنترنت، داعي���ن أبناء 
الخلي���ج للتوقي���ع عليها رفضًا للمس���اومة على 
الفلس���طينية، ومطالب���ة حكوماتهم  القضي���ة 
بالوف���اء بالتزاماتها التاريخية واألخالقية باتخاذ 
خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع على كافة 

المستويات الرسمية وغير الرسمية.
وج���اءت مطالب الموقعين على العريضة محددة 
بأرب���ع نق���اط، األول���ى: المطالبة بإع���ادة تفعيل 
قوانين مقاطع���ة الكيان الصهيوني في الخليج، 
تماشيًا مع تطّلعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع 
كافة أش���كال التطبيع وعلى رأس���ها المقابالت 
الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم 
إرسال وفود رس���مية أو حّتى السماح لوفود غير 
رس���مية ال تمّثل الدولة بزي���ارة الكيان الغاصب 

واللقاء مع مسؤوليه.
وش���دد الموقعون في مطلبهم الثاني على عدم 
السماح لإلسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات 
رياضية أو ثقافي���ة أو أكاديمية في دول الخليج 
العربي، وعدم الس���ماح لمواطني الخليج العربي 
بالمش���اركة بأي فعاليات من نف���س الّنوع ُتقام 
في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة 

أشكال التواصل الرياضي والثقافي واألكاديمي 
الخليجي مع الكيان الغاصب. 

كما طالبوا بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناء 
على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول 
الخليج والقوانين اّلتي تمنع الس���فر إلى الكيان 
الغاصب، إضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات الالزمة 
لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة 
 Boycott, Divestment and Sanctions BDS
العالمية أو حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 

وفرض العقوبات .
وبحس���ب البيان، فإن زيارة رئي���س وزراء الكيان 
الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو لس���لطنة 
عم���ان ف���ي 26 تش���رين األول/أكتوب���ر 2018 
واس���تقباله من قبل الس���لطان قابوس، "شكلت 
صدم���ة كبيرة لش���عوب دول مجل���س التعاون 
الخليجي"، مش���يرًا إلى أن هذه الزيارة "كش���فت 
عن الم���دى المخج���ل اّلذي تذه���ب إليه بعض 
الحكوم���ات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري 

يحتل أراضي عربية".
وأضاف البيان أنها "ليس���ت ه���ذه المرة األولى 
اّلت���ي يتم فيه���ا التطبيع مع الكي���ان الغاصب 
في هذا العام، إذ ش���ارك رياضي���ون من كل من 
اإلمارات والبحرين في س���باق جي���رو دي إيطاليا 
العالمي اّلذي ُأقيَم في القدس، كما شارك فريق 

إس���رائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد 
اّلتي أقيمت في قطر".

وقال البي���ان إن األمر لم يتوق���ف عند التطبيع 
الرياض���ي فحس���ب، فق���د تالحق���ت الزيارات 
التطبيعية لتستضيف وزارة الخارجية القطرية 
وفدًا م���ن الكي���ان الصهيوني للمش���اركة في 
مؤتمر إث���راء المس���تقبل االقتصادي للش���رق 
األوس���ط، اّلذي نّظمت���ه ال���وزارة، حيث ضم 8 
صهاين���ة يعملون في مختلف قطاعات حكومة 
االحتالل، ت���رأس الوفد ايفال جيالدي وهو رجل 
أعمال إسرائيلي كان عميدًا في جيش االحتالل 
الصهيوني لمدة 20 عامًا. وفي دبي، شارك وزير 
االتصال اإلسرائيلي أيوب  قرا في مؤتمر نّظمته 

واستضافته المدينة.
وش���دد البيان على أن ه���ذه الخطوات تأتي على 
الرغ���م من تأكيد الّش���عوب ف���ي الخليج العربي 
رفضها للّتطبيع مع الكيان الصهيوني في أكثر 
من مناسبة وبشتى الوسائل المتاحة، عوضًا عن 
أن هذه الخطوات تتس���ارع بالت���وازي مع إمعان 
الكي���ان الغاصب في توس���يع احتالله لألراضي 
الفلس���طينية وتعميق وتي���رة تهويد األراضي 
الفلس���طينية وحصار غزة واستمرار التمييز ضد 
الفلس���طينيين العرب داخل أراضي فلس���طين 
التاريخية، وتزايد جرائم الكيان المحتل في حق 

الشعب الفلسطيني.

االستقالل/ وكاالت:
البريطاني  الخارجي���ة  وزير  التقى 
جيريمي هانت بالعاهل السعودي 
المل���ك س���لمان ب���ن عب���د العزيز 
ف���ي الرياض أم���س االثنين خالل 
زي���ارة للضغط في س���بيل إنهاء 
الحرب على اليم���ن وتعاون القادة 
الس���عوديين م���ع تحقي���ق ف���ي 
مقتل الصحفي الس���عودي جمال 

خاشقجي.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه 
الري���اض بالفع���ل تدقيقا بش���أن 
القتل���ى المدنيين ف���ي الضربات 
الجوية باليمن فضال عن انتقادات 
عالمي���ة وعقوبات محتملة بش���أن 
قنصليتها  في  خاش���قجي  مقتل 
ف���ي اس���طنبول ي���وم الثاني من 

أكتوبر تشرين األول.
وقال هان���ت في بي���ان ”التكلفة 

البش���رية للحرب في اليمن هائلة 
المش���ردين  ماليي���ن  ظ���ل  ف���ي 
والمجاعة واألمراض وس���نوات من 
إراقة الدماء، والحل الوحيد اآلن هو 
اتخاذ قرار سياسي بتنحية السالح 

والسعي إلى السالم“.
وتابع قائال: ”لذا أس���افر اليوم إلى 
الخلي���ج لمطالبة جمي���ع األطراف 

بااللتزام بهذه العملية“.
كبي���ر  س���الح  م���ورد  وبريطاني���ا 

معارضون  ودعا ساسة  للسعودية 
إلى  الحكومة  حقوقي���ة  وجماعات 
وقف هذه الصفقات بسبب سقوط 
عدد كبير من القتلى المدنيين في 
الضرب���ات الجوية للتحالف بقيادة 

السعودية في اليمن.
وقالت الحكومة إن صفقات السالح 
ت���در عل���ى بريطانيا ملي���ارات من 
الجنيه االسترليني وتضمن توفير 
الوظائف ف���ي القطاع وإن رد لندن 
عل���ى مقتل خاش���قجي ينبغي أن 

يضع هذا في االعتبار.
إجراء  إل���ى  بريطانيا  كم���ا دع���ت 
مقت���ل  ف���ي  تحقي���ق ”مقن���ع“ 
خاشقجي وحثت على اتخاذ إجراء 
جدي���د ف���ي مجلس األم���ن التابع 
لألم���م المتح���دة لمحاول���ة إنهاء 
األعمال القتالية في اليمن وإيجاد 

حل سياسي للحرب هناك.

االستقالل/ وكاالت:
دعت األمين���ة العامة للحزب المس���يحي الديمقراطي الش���ريك باالئتالف 
الحاك���م في ألمانيا لتش���كيل جي���ش أوروبي والحد من التحف���ظ البرلماني 

ببالدها تجاه مشاركة الجيش في مهام بالخارج.
وقالت أنجرت كرامب-كارنباور المرش���حة لرئاس���ة الحزب خلفا للمستش���ارة 
األلماني���ة أنجيال ميركل لموقع »تي-أونالي���ن-دي إي« األلماني اإلخباري في 
تصريحات تم نش���رها االثنين: »اعتقد أن تش���كيل جيش أوروبي يعد أمرا 

منطقيا«.
وأضافت قائلة: »سوف يتعين علينا في الطريق نحو تحقيق ذلك الحد قليال 

من التحفظ البرلماني تجاه مهام الجيش األلماني بالخارج«.
يش���ار إلى أن المقصود بذلك هو أن مهام الجيش األلماني بالخارج تستلزم 

حتى األن تصريحا مسبقا من البرلمان األلماني »بوندستاج«.
يذك���ر أن الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون طرح فكرة تش���كيل جيش 

أوروبي وواجه لهذا السبب انتقاد من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
يش���ار إلى أن أندريا نالس رئيسة الحزب االش���تراكي الديمقراطي الشريك 

أيضا باالئتالف الحاكم بألمانيا دعت مؤخرا لتشكيل جيش أوروبي أيضا.
وقالت نالس إن هناك 28 جيشا داخل االتحاد األوروبي و27 سالحا جويا و23 
بحريا، وأضافت: »ال عجب أننا ننفق بش���كل خيالي على الجوانب للعسكرية«، 

مؤكدة أنه يتعين على األوروبيين تشكيل تحالفات جديدة.

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة بحريني���ة، أمس اإلثنين، بإعدام 4 
أشخاص إلدانتهم في "تفجير إرهابي" يعود إلى 

يونيو/ جزيران 2017.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية الرسمية، عن أحمد 
الحمادي، رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية، قوله إن 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبالد، أصدرت 
حكم���ا باإلعدام الي���وم )أمس( على 4 أش���خاص 
إلدانتهم بواقعة "التفجي���ر اإلرهابي" الذي جرى 

بمنطقة ال���دراز غربي العاصمة المنامة، مس���قط 
رأس عيسى قاسم، أعلى مرجع "شيعي" في البالد.

وأوضح أنه وجهت لهم تهم جناية "القتل العمد 
وحيازة وإحراز مفرقعات وأس���لحة بغير ترخيص 
وإح���داث تفجير واس���تعمال مفرقع���ات ترتب 
عليه موت إنس���ان وتعريض وسائل النقل العام 
والخاص للخطر وإتالف الممتلكات العامة تنفيذا 

لغرض إرهابي".
وأش���ار إل���ى أن التفجير وقع ف���ي يونيو/ حزيران 

2017 وأسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 
آخرين.

ويعد الحكم المذكور أوليا قابال للطعن عليه أمام 
محكمة االستئناف.

وتواجه المنام���ة انتقادات دولية كبيرة بس���بب 
ارتفاع وتيرة أح���كام اإلعدام خالل العام الماضي، 
وطالبت ع���دة منظمات بوقف هذه األحكام وإلغاء 
العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت س���الحا ضد 

المعارضين.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت البحري���ة األميركية، أمس االثنين، تحطم إح���دى طائراتها المقاتلة 
خالل »عملية روتينية«، في المياه الواقعة قبالة جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

وذكرت البحرية في بيان أن الطائرة من طراز )F/A-18(، وأن طيارين كانا على 
متنها قفزا قبل تحطمها، دون تعرضهما إلصابات.

وأضافت أن »الطائرة تعرضت لمش���كلة فنية أثن���اء عملية روتينية في بحر 
الفلبين«.

وتابعت أن األس���طول الس���ابع األمريكي )مقره مدينة يوكوس���وكا جنوبي 
العاصمة طوكيو( فتح تحقيقا لمعرفة مالبسات الحادث.

وزير خارجية بريطانيا يدعو إلنهاء
 حرب اليمن وللعدالة في قضية خاشقجي

البحرين: حكم بإعدام 4 أدينوا بـ »تفجير إرهابي«

سياسية ألمانية بارزة تدعو 
لتشكيل جيش أوروبي

تحطم مقاتلة أميركية 
جنوب اليابان

االستقالل/ وكاالت:
أحبط األمن المصري، أمس اإلثنين، هجوما انتحاريا 
اس���تهدف أحد الحواجز االمنية بمدينة العريش، 

شمال شرقي البالد، وفق إعالم محلي.
وقالت وس���ائل إعالم محلية إن قوات األمن المركزي 
)تابع���ة للداخلي���ة( أحبطت هجوم أح���د العناصر 
االنتحارية يرتدى حزاما ناس���فا على كمين )حاجز( 
على الطريق الدائري بالعريش قبل تفجير نفس���ه 

فى القوات المتواجدة به.
ومن���ذ فبراي���ر/ ش���باط الماضي، يخ���وض الجيش 
المصري عملية عسكرية متواصلة في سيناء، حيث 
تش���هد مناطق متفرقة، بين الحين واآلخر، هجمات 
ضد الجيش والش���رطة والمدنيين، خفت وتيرتها 

مؤخرا.
ومعظم ه���ذه الهجمات تبنتها جماعة "أنصار بيت 
المقدس" )والية س���يناء(، التي أعلن���ت مبايعتها 

لتنظيم "داعش" اإلرهابي، أواخر 2014.

مصر: إحباط 
هجوم »انتحاري« 
استهدف حاجزًا 

أمنيًا بالعريش

عريضة خليجية تطالب بوقف التطبيع مع الكيان
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غزة/ االستقالل:
رجح المحلل العس���كري في موقع "يديعوت 
أحرونوت" االلكتروني، رون بن يش���اي، أمس 
االثنين، أن العملية العسكرية اإلسرائيلية 
في منطقة خانيونس في قطاع غزة، مس���اء 
األحد، اس���تهدفت "قدرات عسكرية نوعية 

جدا لحماس".
وأضاف أن قوة عس���كرية إسرائيلية خاصة 
توغلت في قطاع غزة لتنفيذ عملية عسكرية 
بالتعاون مع جهاز األمن العام اإلس���رائيلي 
)الش���اباك(، وكانت مهمته���ا "منع تفعيل 
ق���درات الذراع العس���كري لحم���اس خالل 
الجيش اإلس���رائيلي".  مواجهة كبي���رة مع 
وبحس���ب بن يش���اي فإنه "ربما أن العملية 
العس���كرية ُنف���ذت في ع���دة مواقع في آن 

واحد".
وكتب بن يش���اي أنه باإلمكان االس���تنتاج 
من بيانات وصور نشرتها حماس أن "تعقد 
العملية كانت نتيجة كمين أو عملية بادرت 
إليها القوة الخاصة لحماس، التي تعين أن 
تدافع عن الكنوز العسكرية التي سعت قوة 

الجيش اإلسرائيلي إلى استهدافها".
وتابع أنه "باإلم���كان التقدير من التفاصيل 
المعروفة أن قوة الوحدة الخاصة اإلسرائيلية 

بقيادة ضابط برتبة مقدم، كبير في الس���ن 
نس���بيا )41 عام���ا(، تس���للت إل���ى القطاع 
واستقلت س���يارة من نوع جيب أو ترانزيت 

وتحركت بواسطتها نحو غايتها".
وتابع أنه داخل هذه السيارة تواجدت أيضا 
الوس���ائل المختلفة التي تعين على الجنود 
اإلس���رائيليين اس���تخدامها أثن���اء تنفيذ 
مهمته���م. وقد كان الجنود اإلس���رائيليون 
مس���لحين، لكنهم أخفوا سالحهم. وحدث 
الق���وة اإلس���رائيلية وقوة  االش���تباك بين 
حماس، بقيادة قائد كتيبة شرق خانيونس، 
نور بركة، قرب مس���جد إس���ماعيل أبو شنب 

في بلدة تقع شرقي خانيونس.
وخالل االش���تباك بدأت القوة اإلس���رائيلية 
تقطع االتص���ال، وخالل ذل���ك أصيب قائد 
الق���وة اإلس���رائيلية، المق���دم "م"، بج���راح 
تسببت بموته. كما أصيب ضابط إسرائيلي 

آخر.
 وبحس���ب بن يش���اي، فإنه م���ا زال من غير 
الواض���ح ما إذا كان المقدم "م" أصيب بجراح 
حرجة في بداية االش���تباك أم أنه تمكن من 
مواصلة قيادة الق���وة وقيادة قطع االتصال. 
وأبل���غ الضاب���ط ال���ذي تولى قي���ادة القوة 
غرف���ة القيادة المتقدم���ة، داخل "األراضي" 

اإلسرائيلية. وبعد دقائق قليلة حلقت طائرة 
مروحية عسكرية من طراز "يسعور" بهدف 
إخ���الء الجرحى، وتلق���ت قوة إنق���اذ كانت 
متأهبة ألي طارئ أم���را بالتوغل في القطاع، 
فيم���ا أبلغت القوة التي خاضت االش���تباك 
بأن حالة أحد الجرحى على األقل حرجة جدا، 
وعلى إثر ذلك تقرر هبوط مروحية "يسعور" 
داخل القطاع، وبالقرب من القوة التي كانت 

تنسحب ومعها الجريحان.
وفي ه���ذه األثناء حلقت ف���ي أجواء القطاع 
طائرات ومروحيات مقاتلة إسرائيلية وعملت 
على عزل موقع هبوط ال"يس���عور" ومس���ار 
هروب القوة الخاصة، وذلك بواس���طة إطالق 
قذائف وني���ران مداف���ع أوتوماتيكية على 
مناط���ق قريبة. وأطلقت الطائ���رات قذائف 
إضاءة بهدف من���ع إصابتها في حال حاول 

مقاتلو حماس إطالق نار نحوها.
وفيم���ا كانت الق���وة الخاصة تنس���حب من 
القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية السيارة 
التي استخدمتها هذه القوة، "من أجل منع 
س���قوط وس���ائل أو تفاصيل بأيدي حماس 
ويمكن أن تساعدها استخباريا لفهم مهمة 
القوة اإلس���رائيلية وربما تنفذها قوة أخرى 

في المستقبل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
فرض جي���ش االحتالل »اإلس���رائيلي« تكتيم���ًا إعالميًا على نش���ر صور أو 

معلومات حول المقدم القتيل في عملية خانيونس مساء أمس األول.
وقال المعلق العس���كري في صحيفة »معاريف« العبرية، إن حركة »حماس« 
تحتفل بنش���ر صور المقدم وهذا دليل على الضرر الهائل الذي ألحقته في 

عناصر الوحدة الخاصة في خانيونس.
ودعا الرقيب في الجيش »اإلسرائيلي« أرييل بن أبراهام للتوقف عن االنفالت 
األمني على مواقع التواصل االجتماعي والتصرف بمس���ؤولية والتوقف عن 

نشر المعلومات حول القتيل وصوره.
وأش���ارت صحيفة »معاريف« إلى أن المقدم الذي قتل في عملية خانيونس 
الليلة قبل الماضية ه���و الضابط األعلى رتبة الذي ُيقتل منذ الحرب األخيرة 

على قطاع غزة.
ونقل���ت عن الناطق بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي رونين مانلي���س قوله: إن 
الليفتنانت كولونين »م.« بطل حقيقي وش���جاعته ه���ي التي مكنت إنقاذ 
أفراد الوحدة الخاصة ووقوع قلي���ل من اإلصابات، حيث تصرف بهدوء حين 

وجدوا أنفسهم في وضع معقد في خانيونس.
وأضاف: إن المقدم هو محارب ش���جاع وذلك يتجاوز المعلومات التي تنشر 

رسميًا حول اسمه وإقامته وصوره.
وس���بق أن نش���رت على مواقع التواصل االجتماعي صورة الضابط الذي قتل 
ليلة أمس في جنوب قطاع غزة خالل اشتباك مع عناصر المقاومة وهو المقدم 
في الجيش اإلس���رائيلي محمود خير الدين من قرية حورفيش الدرزية، وهو 

نائب قائد وحدة الكوماندو »سييرت مجالن«.

غزة/ االستقالل:
أصدر مركز "مسارات" ألبحاث السياسات 
والدراسات االس����تراتيجية كتاًبا جديًدا 
����ن ف����ي مناه����ج وكتب  بعن����وان "التديُّ
التعلي����م في إس����رائيل"، للباحث جوني 
منص����ور، ضم����ن برنامج "عبد المحس����ن 

ان لدراسة المشروع الصهيوني". القطَّ
ويتكون الكت����اب من ثمانين صفحة من 
التدين  ويعالج ظاهرة  المتوسط،  القطع 
في مناهج وكتب التعليم في إس����رائيل 
وإس����قاطاتها  ودالالته����ا  وتداعياته����ا 
عل����ى المجتم����ع اإلس����رائيلي، ومواقف 
الفلس����طينيين منها، وكيفية التعاطي 

معها.
ويضم الكت����اب 14 موضوًعا، إضافة إلى 

المقدمة والتوصيات، تتناول موضوعات 
����ن"،  "التديُّ مفه����وم  مث����ل،  مختلف����ة 
����ن والعلمانية في جهاز التعليم؛  والتديُّ
واق����ع التعليم وتحوالته ف����ي العقدين 
األخيري����ن؛ جمعيات ف����ي خدمة التدين 
في المدارس الرسمية )العلمانية( وغيره.

ويرى الكت����اب أّن األدواَت الدينيَة تؤثر 
فعلًيا على س����ير وأنماط الحياة اليومية، 
وُتساهم بقوة في تحريك شرائح واسعة 

من المجتمع باتجاه التّدين.
ويش����ير الكت����اب إل����ى أن، "إس����رائيل" 
العقدين  الرسمية والعامة تش����هد في 
األخيري����ن تغلغ����اًل متزاي����ًدا لمكونات 
دينية ف����ي مناهج وكت����ب التعليم في 
الم����دارس اإلس����رائيلية، وخصوًص����ا مع 

م شخص متدين أو عضو مركزي في  تسلُّ
ح����زب متدين أو زعيم حزب متدين لزمام 
أمور وزارة التربي����ة والتعليم، كما يتولى 
زعيم ح����زب "البيت اليه����ودّي"، نفتالّي 

بينيت، الوزارة.
وي����رى الكت����اب أن بين����ت بتولي����ه هذا 
المنصب، س����يدفع بالق����رارات الصانعة 
لسياس����ة التعليم في "إس����رائيل" نحو 

التدين. 
ويوصي الكت����اب عدًدا م����ن التوصيات 
أهمه����ا، ينبغ����ي "عل����ى الفلس����طيني 
معرفة وفهم وتذوي����ب جنوح المجتمع 
اإلسرائيلي إلى اليمين، وأهمية المبادرة 
الفلسطينية إلى إعادة النظر في مناهج 
التعلي����م في مواضي����ع مختلفة  وكتب 

لتكون معززة للحقوق الفلس����طينية في 
فلس����طين، وإعادة بناء منظومة التعليم 
الفلس����طينية بحيث تركز جهودها على 

تثبيت الحق التاريخي في األرض".
ومن توصيات الكتاب أيًضا، " السعي من 
أجل إدخال تعديالت وإضافات مستمرة 
على المناهج والكتب التعليمية، إضافة 
إلى مواجهة االّدعاءات اإلس����رائيلية بأن 
المناهج الفلس����طينية ه����ي تحريضية 
وضد إس����رائيل، وذلك من خالل متابعة 
مس����تمرة للكتب التعليمي����ة المصادق 
عليها من قبل وزارة التعليم الفلسطينية، 
وكشف الحقيقة التحريضية في الكتب 
التعليمي����ة اإلس����رائيلية، واللج����وء إلى 
استخدام أدوات مقارنة لتبيان الحقيقة 

والواقع".
لدراس����ة  "القط����ان  برنام����ج  ويعم����ل 
المش����روع الصهيون����ي" عل����ى دراس����ة 
منظوم����ات الس����يطرة الصهيونّية على 
طري����ق تفكيكها وتصفي����ة االمتيازات 
الُمرتبطة بها، من وجهة نظر فلسطينّية 

وموضوعّية، غير محايدة في الصراع.
البرنامج وف����ق القائمين  ويس����هم هذا 
عليه، في بناء رواية فلس����طينية موحدة 
حول نش����وء وتطور النظ����ام الصهيوني 
االس����تعماري االس����تيطاني عل����ى أرض 
فلس����طين، وتحديد سياس����ات مواجهة 
عبر  الصهيون����ي  المش����روع  وتفكي����ك 
تحويله إلى مش����روع خاسر بالتركيز على 

نقاط ضعفه.

القدس المحتلة/ االستقالل
قال المحلل العس���كري اإلس���رائيلي رون���ي دانيال إن 
العملية المعقدة التي جرت في خانيونس جنوب قطاع 

غزة ليلة أول أمس ستكون سرية لسنوات طويلة.
وأش���ار داني���ال في تحليل ل���ه على قناة "ريش���ت 13" 
العبري���ة، إلى أن ما حدث في خانيونس يذكر بالعمليات 
الت���ي وقعت ف���ي أماكن أخ���رى خاصة تل���ك التي راح 
ضحيته���ا اللفتنانت كولونيل إيمانوي���ل مورينو الذي 

قتل في لبنان.
ون���ّوه دانيال إلى أن العملية التي نفذتها القوة الخاصة 
ش���رق خانيونس يكتنفها ضباب كثيف ولن يتالش���ى 
في المس���تقبل القريب، مبين���ًا أن العملية ذات أصول 

استخباراتية معقدة.
وأوضح أن مثل هذه العمليات االس���تخباراتية تتم على 

مر الس���نين رغم إمكانية تعرضها للخطر، لكنها تحدث 
بعد اس���تعدادات طويلة وعادة يكون الهدف منها هو 
جلب مخاب���ئ يمكن من خاللها الدخ���ول ألراضي العدو 

بهدوء والخروج بأمان.
وأش���ار دانيال إلى أن هكذا عملي���ات معقدة تأتي في 
إطارها تحضيرات تراعي الحاجة إلى قوة أخرى الستخراج 
الوح���دة من أراضي العدو إذا حدث خطأ ما وهذا ما حدث 
الليلة  )قب���ل( الماضية، فدخلت الوحدة ونفذت العملية 
ومنذ اللحظة األولى لالش���تباك عمل���ت وحدة أخرى على 
تخليصها من الوضع الصعب والمعقد الذي تعرضت له.

ولف���ت إلى أنه ع���ادة ما يتم تحدي���د توقيت ومدة تلك 
العملي���ة إن كان هن���اك حدث عاجل، وربم���ا قد تمكث 
الوحدة في أراض���ي العدو أليام لتنفي���ذ عمليتها على 

افتراض أنها ستبقى سرية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعرض رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو النتقادات الذعة بعد تعيينه 
وزي���رة الثقاف���ة والرياضة مي���ري ريغيف في 
منص���ب القائ���م بأعمال رئي���س الحكومة في 

غيابه.
وعل���ى الرغم من ذلك التعيي���ن إال أن نتنياهو 
قطع زيارته إلى فرنسا وعاد إلدارة األزمة األمنية 

في هذه الفترة الدقيقة .
وأفاد موقع "المصدر" اإلسرائيلي أنه في الوقت 
الذي كانت فيه "إسرائيل" وحماس على وشك 
التصعيد، كان نتنياهو في باريس بمناس���بة 

ذكرى انتهاء الحرب العالمية األولى.
وأوضح الموقع أن القانون اإلس���رائيلي يتطلب 

تعيين قائ���م بأعمال رئي���س الحكومة عندما 
يكون الرئيس خارج البالد، ولكن نتنياهو الذي 
يفضل أال يعين أحدا من منافسيه في الحزب، 
يخت���ار كل مرة سياس���يا آخر ليق���وم بأعماله 

تعبيرا له عن والئه السياسي.
وأش���ار إلى أن نتنياهو اختار هذه المرة الوزيرة 
ريغي���ف لتقوم بأعماله، ولك���ن تنقصها خبرة 

بالشؤون األمنية من هذا النوع. 
وأكد الموق���ع أن نتنياهو تع���رض النتقادات 
الذعة حي���ث هاجم رئيس الحكومة األس���بق، 
إيهود باراك، نتنياهو في حس���ابه على تويتر 
بالقول: "أتس���اءل حول قرارات نتنياهو، وحول 
تعيينه ميري ريغيف لترأس شؤون الدولة في 

الوقت الذي سُتشن فيه حملة في غزة".   

»معاريف«: الضابط القتيل بخانيونس برؤية »إسرائيلية«.. ما الذي حدث شرق خانيونس؟
األعلى رتبة منذ الحرب األخيرة

محلل إسرائيلي: عملية خانيونس 
»المعقدة« ستبقى سرية لسنوات طويلة

انتقادات الذعة لنتنياهو عقب تعيينه 
»ريغيف« قائمة بأعماله في غيابه

ن في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل« مسارات يصدر كتاًبا بعنوان »التديُّ

الثالثاء 5 ربيع األول 1440 هــ 13 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس����ة أميركية حديثة أن تقليل وقت استخدام 
وس����ائل التواصل االجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، لمدة 

10 دقائق يومًيا يحد من االكتئاب والشعور بالوحدة.
الدراس����ة أجراها باحث����ون بجامعة بنس����لفانيا األميركية، 
 Journal of( ونشروا نتائجها، في العدد األخير من دورية

Social and Clinical Psychology( العلمية.
وأوضح الباحثون أن دراس����ات س����ابقة تحدثت عن العالقة 
بين وس����ائل التواصل االجتماعي والش����عور بالوحدة، لكن 
الدراس����ة الجديدة تعتبر األولى التي تس����تند إلى بيانات 
تجريبية حول تأثير اس����تخدام #فيسبوك و #سناب_شات 

و#إنستغرام على مستوى الرفاهية.
وراقب الباحثون 143 طالًبا، وطلب منهم استكمال التجارب 
حول فيس����بوك، وسناب شات، وإنس����تغرام، وهي المواقع 
االجتماعية األكثر شعبية بين الطلبة في المرحلة الجامعية، 

حسب الدراسة.
وُطل����ب من كل واحد منهم بعد أن تم رصده لمدة أس����بوع، 
ومنحه تقييما لمس����تواه المعتاد في اس����تخدام فيسبوك 
وإنس����تغرام وسناب ش����ات، ومن ثم تم تقسيمهم بشكل 
عش����وائي لمجموعتي����ن: المجموعة األولى ُطل����ب منها أن 
تحاف����ظ عل����ى روتينها ومس����تواها الطبيع����ي في معدل 
االس����تخدام اليومي لتلك المنص����ات، والمجموعة الثانية 

طلب منها أن تحد من الوقت الذي تمضيه بواقع 10 دقائق 
يوميا فقط لكل منصة.

وجاءت النتائج أن الذين قاموا بتقليل الوقت الذي يمضونه 
في تصفح تلك المنصات لم����دة 10 دقائق يومًيا على كل 
منص����ة من المنصات الثالث، ظه����ر لديهم انخفاض كبير 
في الشعور بالوحدة واالكتئاب ومستويات القلق والخوف 
على مدى األسابيع الثالثة، مقارنة بالمجموعة التي لم تغير 

من روتينها.

وقالت عالمة النفس، قائدة فريق البحث الدكتورة ميليس����ا 
ج����ي هانت، إن اس����تخدام وس����ائل التواص����ل االجتماعي 
أقل م����ن المعتاد يؤدي إل����ى انخفاض كبير في الش����عور 
باالكتئاب والوحدة، وهذه التأثيرات واضحة بش����كل خاص 
على األش����خاص الذين كانوا أكثر اكتئاًبا عندما شاركوا في 

الدراسة.
وأضافت أن النتائج ال تشير إلى أن المراهقين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و22 عاًما يجب أن يتوقفوا عن اس����تخدام 

وس����ائل التواصل االجتماعي تماًم����ا، ألن هذا الهدف غير 
واقعي، لك����ن الحديث ي����دور على الطلب األكث����ر واقعية 
وهو تقليل الوقت الذي يقضيه هؤالء الش����باب على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وكان����ت دراس����ات س����ابقة كش����فت أن الط����الب الذي����ن 
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بكثرة ينامون عدد 
ساعات أقل من المعدالت الطبيعية ما يعرضهم لمشاكل 
صحية. وحّذرت الدراس����ات من استخدام الهواتف الذكية 
قبل الخلود للنوم، ليس فقط ألن اس����تخدامها يحدث خلاًل 
ف����ي دورة النوم، لكن الضوء األزرق الذي يخرج من شاش����ة 
الهاتف، قد يتس����بب في إحداث مش����اكل خطيرة للصحة 

البدنية والعقلية للمستخدمين.
وأوضحت أن الضوء األزرق، الذي ينبعث بمس����تويات عالية 
من شاشات الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية، يمكن أن 
يضر بالرؤية، كما أنه يمنع إفراز هرمون الميالتونين، الذي 
يعمل على ضبط عمل جس����م اإلنسان والتحكم في دورات 

النوم واالستيقاظ.
وفي حالة حدوث خلل في مس����تويات إف����راز الميالتونين، 
وبالتالي ارتباك دورة الن����وم، تتزايد مخاطر تعرض األفراد 
لعدد من األمراض، التي تتراوح ما بين االكتئاب والسرطان، 
وخط����ر التع����رض لإلصابة بالس����كتة الدماغي����ة والنوبات 

القلبية.

10 دقائق تنقذك من جحيم مواقع التواصل االجتماعي

االستقالل/ وكاالت:
سواء كنت تفضل عصير الرّمان، أو إضافة حبات هذه الفاكهة إلى السلطات، أو 
أكله كوجبة خفيفة ستجني عدة فوائد صحية من إضافته إلى نظامك الغذائي، 

ص���ة  أنه يقي من مجموعة من األمراض. إليك أهم فوائد الرّمان:خا
يحتوي الرّم���ان على 3 أضعاف مضادات الكس���دة في 
الش���اي األخضر * يحتوي كوب عصي���ر الرّمان على 40 
بالمائة من احتياجات اإلنسان من فيتامين "سي" 
الذي يقّوي المناعة، ويساهم في بناء الكوالجين 

الالزم للبشرة.
* يحتوي الرّمان على مضادات قوية لألكس���دة تبلغ 3 
أضعاف الموجودة في الشاي األخضر وعصير العنب، 

ولذلك يحمي أكل الرّمان البشرة من التجاعيد.
* أظه���رت أدلة قدرة عصير الرّم���ان على الوقاية من 

نمو سرطان البروستاتا.
* يس���اعد الرّمان على الوقاية من الزهايمر وضعف 

الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.
* الرّمان مضاد قوي لاللتهابات، التي تس���بب األمراض 

المزمنة كالسكري والقلب والقولون.

االستقالل/ وكاالت:
جامع���ة  ف���ي  العلم���اء  ط���ور 
ماساتشوس���تس طريقة تسمح 
الش���حن، ما  لألقمش���ة بتخزين 
يمهد الطري���ق للمالبس الذكية 
الذاتي���ة الق���ادرة عل���ى مراقبة 
الوق���ت الحقيقي،  الصحة ف���ي 
التي  الرئيس���ية  العوامل  فأحد 
تعيق تطوير أجهزة االستشعار 
الحيوي���ة القابل���ة لالرت���داء في 
المراقبة الصحية هو عدم  مجال 
توف���ر مصدر طاق���ة طويل األمد 

وخفيف الوزن.
نظام  العلماء تطوير  واس���تطاع 
تخزي���ن الش���حن ال���ذى يمكن 
المالبس  ف���ي  بس���هولة  دمجه 
لتطوي���ق نمط تخزين الش���حن 

على أي ثوب، إذ قالت تريش���ا ل. 
أندرو، التي قادت الدراس���ة التي 
 ACS Applied نشرت في مجلة
"ال   :Materials & Interfaces
تزال البطاريات أو غيرها من أنواع 
تخزين الش���حن ه���ي المكونات 
المح���دودة لمعظ���م التقني���ات 
المحمول���ة أو القابل���ة لالرتداء أو 
القابل���ة لالمتصاص أو المرنة، لذا 
عن���د تطوير األجه���زة تميل إلى 
أن تكون مزيًجا من الحجم الكبير 
المرنة،  ج���ًدا وغير  والثقيلة  جًدا 
لك���ن تس���تخدم ه���ذه الطريقة 
مكثًفا دقيًقا، باإلضافة إلى تقنية 
خياطة خاصة إلنشاء شبكة مرنة 
م���ن األقط���اب الكهربائية لدعم 

النسيج".

االستقالل/ وكاالت:
يب����دو أن الهواتف الذكي����ة تحصل على 
جمي����ع االبتكارات والمزاي����ا الجيدة، بينما 
المحمول ومزاياه  الحاسوب  يظل تصميم 

ثابتة إلى حد ما.
وإذا كان����ت أجهزة الج����وال مهمة للغاية، 
فإن الحواسيب المحمولة بالتأكيد ليست 
أقل أهمي����ة. فما المزايا الت����ي نتمنى أن 

تحصل عليها الحواسيب المحمولة؟
)OLED( 1 شاشات أوليد-

الذكي����ة معروف����ة  الهوات����ف  شاش����ات 
بغن����ى ألوانها وقوة التباي����ن الفائق عند 
وحتى  والص����ور  التطبيقات  اس����تعراض 
أنظم����ة التش����غيل، وليس هذا فحس����ب 
ب����ل إن هذه الشاش����ات أكثر كف����اءة في 

استهالك الطاقة أيضا.
الحواس����يب  معظ����م ش����ركات تصني����ع 
المحمول����ة ال ت����زال تس����تخدم شاش����ات 
"إل س����ي دي"، وهناك بعض الحواس����يب 
المحمول����ة التي تأتي مع شاش����ات أوليد، 
ولكنها ليس����ت كثيرة، ولعل من األسباب 
التي تجعل الكثير من أجهزة الحواسيب 
المحمول����ة ال تأتي مع شاش����ات أوليد، هو 

التكلفة العالية التي تترتب عليها.
-2 التعرف على الوجوه

يمكن لمالكي بعض الحواسيب المحمولة 
التي تعمل بنظام ويندوز 10 اس����تخدام 
مي����زة التعرف عل����ى الوج����وه إللغاء قفل 
أجهزته����م بمجرد الجل����وس أمامها، لكن 
بالرغ����م م����ن أن هذه المي����زة موجودة في 

آيف����ون، فإنه����ا مفق����ودة في  هوات����ف 
حواسيب آبل المحمولة.

-3 الشحن الالسلكي
في هذه المرحلة، يبدو أن تقنية الش����حن 
الالسلكي للحاس����ب المحمول ال تزال في 
 )Dell( بداياتها. فقد أعلنت ش����ركة ديل
عن حاس����وب محمول في ع����ام 2017 جاء 
مزودا بشاحن الس����لكي، إال أنه غير متوفر 

على نطاق واسع.
للحواسيب  الالس����لكي  الشحن  وربما كان 
المحمولة يكون أكثر منطقية، حيث إنها 
أقل حركة م����ن الهواتف الذكية، وبالتالي 
فوجود شحن السلكي للحاسوب المحمول 

يعد حال عمليا لها.
ومع توفر هذه المزي����ة، يمكن فقط وضع 

الحاس����وب المحم����ول على مكت����ب مزود 
بوسادة شحن الس����لكية، وستقوم بشحن 
الطاقة وتش����غيلها دون الحاجة إلى مزيد 

من األسالك.
-4 مفتاح إطفاء الكاميرا والميكروفون

نالح����ظ أن الكثي����ر م����ن المس����تخدمين 
يضعون ملصقات إلغالق فتحات الكاميرا 
في الحواسيب المحمولة لمنع استغاللها 
من قب����ل البرمجي����ات الخبيث����ة، وهو أمر 
تنبه����ت له آب����ل مؤخرا في أجه����زة ماك 
ب����وك الجدي����دة، وقامت بقط����ع االتصال 
بالميكروف����ون عند إغالق غطاء الحاس����ب 

المحمول.
وم����ن الغري����ب أن مصمم����ي الحاس����وب 
المحمول لم يتبنوا مفتاحا أو غطاء صغيرا 

والميكروفون  الكامي����را  يتيح لك فص����ل 
فعليا. به����ذه الطريقة، س����تعرف أنه تم 
تعطي����ل الكاميرا والميكروف����ون تماما وال 
يمكن الوصول إليهما، وعندما تحتاج إلى 
الكامي����را أو الميكروفون، ما عليك س����وى 

النقر على المفتاح مرة أخرى.
-5 مقاومة الماء والسوائل

تعطل الحواس����يب بسبب سكب السوائل 
عليها من األمور الش����ائعة، رغم أن هذا لم 

يعد مشكلة بالنسبة للهواتف الذكية.
هناك بالتأكيد تحد لصانعي الحواس����يب 
المحمول إلضافة هذه الميزة، فهي تحتاج 
إلى منافذ مفتوحة كبيرة نسبيا، عادة على 
الحواف السفلية، للس����ماح للهواء النقي 

بالدخول لتبريد المكونات الداخلية.

5 ميزات بالهاتف الذكي تتمنى لو أنها موجودة في الحاسب المحمول

علماء أمريكيون يطورون مالبس ال تتردد في تناول الرمان لهذه األسباب
ذكية يمكنها تخزين الشحن
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االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس����ة أميركية حديثة أن تقليل وقت استخدام 
وس����ائل التواصل االجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، لمدة 

10 دقائق يومًيا يحد من االكتئاب والشعور بالوحدة.
الدراس����ة أجراها باحث����ون بجامعة بنس����لفانيا األميركية، 
 Journal of( ونشروا نتائجها، في العدد األخير من دورية

Social and Clinical Psychology( العلمية.
وأوضح الباحثون أن دراس����ات س����ابقة تحدثت عن العالقة 
بين وس����ائل التواصل االجتماعي والش����عور بالوحدة، لكن 
الدراس����ة الجديدة تعتبر األولى التي تس����تند إلى بيانات 
تجريبية حول تأثير اس����تخدام #فيسبوك و #سناب_شات 

و#إنستغرام على مستوى الرفاهية.
وراقب الباحثون 143 طالًبا، وطلب منهم استكمال التجارب 
حول فيس����بوك، وسناب شات، وإنس����تغرام، وهي المواقع 
االجتماعية األكثر شعبية بين الطلبة في المرحلة الجامعية، 

حسب الدراسة.
وُطل����ب من كل واحد منهم بعد أن تم رصده لمدة أس����بوع، 
ومنحه تقييما لمس����تواه المعتاد في اس����تخدام فيسبوك 
وإنس����تغرام وسناب ش����ات، ومن ثم تم تقسيمهم بشكل 
عش����وائي لمجموعتي����ن: المجموعة األولى ُطل����ب منها أن 
تحاف����ظ عل����ى روتينها ومس����تواها الطبيع����ي في معدل 
االس����تخدام اليومي لتلك المنص����ات، والمجموعة الثانية 

طلب منها أن تحد من الوقت الذي تمضيه بواقع 10 دقائق 
يوميا فقط لكل منصة.

وجاءت النتائج أن الذين قاموا بتقليل الوقت الذي يمضونه 
في تصفح تلك المنصات لم����دة 10 دقائق يومًيا على كل 
منص����ة من المنصات الثالث، ظه����ر لديهم انخفاض كبير 
في الشعور بالوحدة واالكتئاب ومستويات القلق والخوف 
على مدى األسابيع الثالثة، مقارنة بالمجموعة التي لم تغير 

من روتينها.

وقالت عالمة النفس، قائدة فريق البحث الدكتورة ميليس����ا 
ج����ي هانت، إن اس����تخدام وس����ائل التواص����ل االجتماعي 
أقل م����ن المعتاد يؤدي إل����ى انخفاض كبير في الش����عور 
باالكتئاب والوحدة، وهذه التأثيرات واضحة بش����كل خاص 
على األش����خاص الذين كانوا أكثر اكتئاًبا عندما شاركوا في 

الدراسة.
وأضافت أن النتائج ال تشير إلى أن المراهقين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و22 عاًما يجب أن يتوقفوا عن اس����تخدام 

وس����ائل التواصل االجتماعي تماًم����ا، ألن هذا الهدف غير 
واقعي، لك����ن الحديث ي����دور على الطلب األكث����ر واقعية 
وهو تقليل الوقت الذي يقضيه هؤالء الش����باب على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وكان����ت دراس����ات س����ابقة كش����فت أن الط����الب الذي����ن 
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بكثرة ينامون عدد 
ساعات أقل من المعدالت الطبيعية ما يعرضهم لمشاكل 
صحية. وحّذرت الدراس����ات من استخدام الهواتف الذكية 
قبل الخلود للنوم، ليس فقط ألن اس����تخدامها يحدث خلاًل 
ف����ي دورة النوم، لكن الضوء األزرق الذي يخرج من شاش����ة 
الهاتف، قد يتس����بب في إحداث مش����اكل خطيرة للصحة 

البدنية والعقلية للمستخدمين.
وأوضحت أن الضوء األزرق، الذي ينبعث بمس����تويات عالية 
من شاشات الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية، يمكن أن 
يضر بالرؤية، كما أنه يمنع إفراز هرمون الميالتونين، الذي 
يعمل على ضبط عمل جس����م اإلنسان والتحكم في دورات 

النوم واالستيقاظ.
وفي حالة حدوث خلل في مس����تويات إف����راز الميالتونين، 
وبالتالي ارتباك دورة الن����وم، تتزايد مخاطر تعرض األفراد 
لعدد من األمراض، التي تتراوح ما بين االكتئاب والسرطان، 
وخط����ر التع����رض لإلصابة بالس����كتة الدماغي����ة والنوبات 

القلبية.

10 دقائق تنقذك من جحيم مواقع التواصل االجتماعي

االستقالل/ وكاالت:
سواء كنت تفضل عصير الرّمان، أو إضافة حبات هذه الفاكهة إلى السلطات، أو 
أكله كوجبة خفيفة ستجني عدة فوائد صحية من إضافته إلى نظامك الغذائي، 

ص���ة  أنه يقي من مجموعة من األمراض. إليك أهم فوائد الرّمان:خا
يحتوي الرّم���ان على 3 أضعاف مضادات الكس���دة في 
الش���اي األخضر * يحتوي كوب عصي���ر الرّمان على 40 
بالمائة من احتياجات اإلنسان من فيتامين "سي" 
الذي يقّوي المناعة، ويساهم في بناء الكوالجين 

الالزم للبشرة.
* يحتوي الرّمان على مضادات قوية لألكس���دة تبلغ 3 
أضعاف الموجودة في الشاي األخضر وعصير العنب، 

ولذلك يحمي أكل الرّمان البشرة من التجاعيد.
* أظه���رت أدلة قدرة عصير الرّم���ان على الوقاية من 

نمو سرطان البروستاتا.
* يس���اعد الرّمان على الوقاية من الزهايمر وضعف 

الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.
* الرّمان مضاد قوي لاللتهابات، التي تس���بب األمراض 

المزمنة كالسكري والقلب والقولون.

االستقالل/ وكاالت:
جامع���ة  ف���ي  العلم���اء  ط���ور 
ماساتشوس���تس طريقة تسمح 
الش���حن، ما  لألقمش���ة بتخزين 
يمهد الطري���ق للمالبس الذكية 
الذاتي���ة الق���ادرة عل���ى مراقبة 
الوق���ت الحقيقي،  الصحة ف���ي 
التي  الرئيس���ية  العوامل  فأحد 
تعيق تطوير أجهزة االستشعار 
الحيوي���ة القابل���ة لالرت���داء في 
المراقبة الصحية هو عدم  مجال 
توف���ر مصدر طاق���ة طويل األمد 

وخفيف الوزن.
نظام  العلماء تطوير  واس���تطاع 
تخزي���ن الش���حن ال���ذى يمكن 
المالبس  ف���ي  بس���هولة  دمجه 
لتطوي���ق نمط تخزين الش���حن 

على أي ثوب، إذ قالت تريش���ا ل. 
أندرو، التي قادت الدراس���ة التي 
 ACS Applied نشرت في مجلة
"ال   :Materials & Interfaces
تزال البطاريات أو غيرها من أنواع 
تخزين الش���حن ه���ي المكونات 
المح���دودة لمعظ���م التقني���ات 
المحمول���ة أو القابل���ة لالرتداء أو 
القابل���ة لالمتصاص أو المرنة، لذا 
عن���د تطوير األجه���زة تميل إلى 
أن تكون مزيًجا من الحجم الكبير 
المرنة،  ج���ًدا وغير  والثقيلة  جًدا 
لك���ن تس���تخدم ه���ذه الطريقة 
مكثًفا دقيًقا، باإلضافة إلى تقنية 
خياطة خاصة إلنشاء شبكة مرنة 
م���ن األقط���اب الكهربائية لدعم 

النسيج".

االستقالل/ وكاالت:
يب����دو أن الهواتف الذكي����ة تحصل على 
جمي����ع االبتكارات والمزاي����ا الجيدة، بينما 
المحمول ومزاياه  الحاسوب  يظل تصميم 

ثابتة إلى حد ما.
وإذا كان����ت أجهزة الج����وال مهمة للغاية، 
فإن الحواسيب المحمولة بالتأكيد ليست 
أقل أهمي����ة. فما المزايا الت����ي نتمنى أن 

تحصل عليها الحواسيب المحمولة؟
)OLED( 1 شاشات أوليد-

الذكي����ة معروف����ة  الهوات����ف  شاش����ات 
بغن����ى ألوانها وقوة التباي����ن الفائق عند 
وحتى  والص����ور  التطبيقات  اس����تعراض 
أنظم����ة التش����غيل، وليس هذا فحس����ب 
ب����ل إن هذه الشاش����ات أكثر كف����اءة في 

استهالك الطاقة أيضا.
الحواس����يب  معظ����م ش����ركات تصني����ع 
المحمول����ة ال ت����زال تس����تخدم شاش����ات 
"إل س����ي دي"، وهناك بعض الحواس����يب 
المحمول����ة التي تأتي مع شاش����ات أوليد، 
ولكنها ليس����ت كثيرة، ولعل من األسباب 
التي تجعل الكثير من أجهزة الحواسيب 
المحمول����ة ال تأتي مع شاش����ات أوليد، هو 

التكلفة العالية التي تترتب عليها.
-2 التعرف على الوجوه

يمكن لمالكي بعض الحواسيب المحمولة 
التي تعمل بنظام ويندوز 10 اس����تخدام 
مي����زة التعرف عل����ى الوج����وه إللغاء قفل 
أجهزته����م بمجرد الجل����وس أمامها، لكن 
بالرغ����م م����ن أن هذه المي����زة موجودة في 

آيف����ون، فإنه����ا مفق����ودة في  هوات����ف 
حواسيب آبل المحمولة.

-3 الشحن الالسلكي
في هذه المرحلة، يبدو أن تقنية الش����حن 
الالسلكي للحاس����ب المحمول ال تزال في 
 )Dell( بداياتها. فقد أعلنت ش����ركة ديل
عن حاس����وب محمول في ع����ام 2017 جاء 
مزودا بشاحن الس����لكي، إال أنه غير متوفر 

على نطاق واسع.
للحواسيب  الالس����لكي  الشحن  وربما كان 
المحمولة يكون أكثر منطقية، حيث إنها 
أقل حركة م����ن الهواتف الذكية، وبالتالي 
فوجود شحن السلكي للحاسوب المحمول 

يعد حال عمليا لها.
ومع توفر هذه المزي����ة، يمكن فقط وضع 

الحاس����وب المحم����ول على مكت����ب مزود 
بوسادة شحن الس����لكية، وستقوم بشحن 
الطاقة وتش����غيلها دون الحاجة إلى مزيد 

من األسالك.
-4 مفتاح إطفاء الكاميرا والميكروفون

نالح����ظ أن الكثي����ر م����ن المس����تخدمين 
يضعون ملصقات إلغالق فتحات الكاميرا 
في الحواسيب المحمولة لمنع استغاللها 
من قب����ل البرمجي����ات الخبيث����ة، وهو أمر 
تنبه����ت له آب����ل مؤخرا في أجه����زة ماك 
ب����وك الجدي����دة، وقامت بقط����ع االتصال 
بالميكروف����ون عند إغالق غطاء الحاس����ب 

المحمول.
وم����ن الغري����ب أن مصمم����ي الحاس����وب 
المحمول لم يتبنوا مفتاحا أو غطاء صغيرا 

والميكروفون  الكامي����را  يتيح لك فص����ل 
فعليا. به����ذه الطريقة، س����تعرف أنه تم 
تعطي����ل الكاميرا والميكروف����ون تماما وال 
يمكن الوصول إليهما، وعندما تحتاج إلى 
الكامي����را أو الميكروفون، ما عليك س����وى 

النقر على المفتاح مرة أخرى.
-5 مقاومة الماء والسوائل

تعطل الحواس����يب بسبب سكب السوائل 
عليها من األمور الش����ائعة، رغم أن هذا لم 

يعد مشكلة بالنسبة للهواتف الذكية.
هناك بالتأكيد تحد لصانعي الحواس����يب 
المحمول إلضافة هذه الميزة، فهي تحتاج 
إلى منافذ مفتوحة كبيرة نسبيا، عادة على 
الحواف السفلية، للس����ماح للهواء النقي 

بالدخول لتبريد المكونات الداخلية.

5 ميزات بالهاتف الذكي تتمنى لو أنها موجودة في الحاسب المحمول

علماء أمريكيون يطورون مالبس ال تتردد في تناول الرمان لهذه األسباب
ذكية يمكنها تخزين الشحن
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غزة/ محمد العقاد:
خطف اتحاد خانيون���س "الطواحين" فوزًا 
ثمين���ًا على اتح���اد الش���جاعية "المنطار" 
بهدف وحيد، أمس االثني���ن، في المباراة 
الت���ي أقيمت على ملع���ب اليرموك، ضمن 
منافس���ات الجولة العاش���رة م���ن دوري " 

القدس" للدرجة الممتازة.
وبه���ذا الف���وز واص���ل اتح���اد خانيونس 
انتصاراته وتضيي���ق الخناق على خدمات 
رف���ح رافعًا رصيده إل���ى 21 نقطة بالمركز 
الثاني، فيما تجمد رصيد الش���جاعية عند 

13 نقطة بالمركز السادس مؤقتا.
وبدأ الطواحي���ن اللق���اء بأفضلية واضحة 
على الش���جاعية، وتمكن م���ن كرة عرضية 
مررها بإتق���ان الالعب أنور عم���ران لزميلة 
لي���راوغ بها  الريخاوي  المهاج���م محم���د 
الح���ارس ويضعها في المرم���ي بالدقيقة 
)10(، وبعده���ا واصل تعزيز النتيجة إال أن 
هجماته باءت بالفشل، وفي أواخر الشوط 
ضغط المنطار على مرمي الطواحين إلدراك 
التعادل لكن دون أي جدوى، وبهذا انتهى 

الشوط األول.
وعكس مجريات الشوط األول دخل المنطار 
التعادل،  الثاني متوهجًا إلدراك  الش���وط 

لكن بسالة دفاعات اتحاد خانيونس وقفت 
س���دًا منيعًا أم���ام مهاجمي الش���جاعية، 
لينته���ي اللقاء بف���وز اتح���اد خانيونس 

بهدف وحيد.
وف���ي دوري الدرجة األول���ى حقق خدمات 
البريج ف���وزًا غاليًا على فريق الزيتون، فيما 

حقق أهلي غزة انتص���ارًا ثمينًا على فريق 
القادس���ية الرفحي، ضمن منافسات دوري 

الدرجة األولى لكرة القدم.
واس���تطاع خدم���ات البريج تحقي���ق فوزًا 
ثمين���ًا على فريق الزيت���ون بهدف وحيد، 
مساء االثنين في المباراة التي أقيمت على 

ملعب النصيرات البلدي.
وبهذا الف���وز رفع البريج رصي���ده إلى 21 
نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد 

الزيتون عند النقطة 11 بالمركز السابع.
ودخل البري���ج اللقاء وعين���ة على تحقيق 
الفوز واس���تطاع الضغط على الزيتون من 

أج���ل إدراك ه���دف التق���دم، ومن هجمة 
منظمة حص���ل خدمات البري���ج على ركلة 
جزاء بع���د عرقله ألحد العبي البريج وتقدم 
لها الالعب حازم قفة ليضعها على يس���ار 
الدقيق���ة)2+45(،  ف���ي  بإتقان  الح���ارس 
وبهذه النتيجة انتهي اللقاء بفوز خدمات 

البريج بهدف وحيد.
وش���هد اللقاء طرد الع���ب البريج هيثم ابو 
بالدقيقة  المباشرة  بالبطاقة الحمراء  ظاهر 

.)70(
هذا وحافظ أهلي غ���زة على وصافه دوري 
الدرجة األولى، بعدما تمكن من الفوز على 
فريق القادسية بهدف وحيد، في المباراة 

التي أقيمت على ملعب فلسطين.
ويدين األهلي بالفوز لصاحب هدف اللقاء 
الوحيد الالعب محمد شبير بالدقيقة )55(.

وش���هد اللقاء اهدار القادسية ضربة جزاء 
عب���ر الالعب محمد الش���اعر بعدما تصدى 
لها الح���ارس محمد مط���ر بالدقيقة )88(، 
ليواصل األهلي حفاظه على وصافه دوري 

الدرجة األولى.
يذكر أن اللقاء ش���هد طرد العب القادسية 
محم���د معم���ر بالبطاقة الصف���راء الثانية 

والطرد بالدقيقة )89(.

“الطواحين” يضيق الخناق على المتصدر.. وفوزان في الدرجة األولى

لندن/ االستقالل: 
تسلم النجم المصرى محمد 
ص���الح المحترف فى نادى 
ليفرب���ول اإلنجليزى جائزة 
أفض���ل  لقائم���ة  دخول���ه 
50 العب���ًا ف���ى العالم لعام 
اختي���اره  بجان���ب   ،2018
أفضل العب فى مس���ابقة 
ال���دورى اإلنجليزى الممتاز 
"البريميرليج" للعام الجارى 

من موقع جول العالمى.
ليفربول  وقاد محمد صالح 
إلنهاء مشواره فى النسخة 
الماضية بمس���ابقة الدورى 

بالمربع الذهبى  "البريميرليج"  الممتاز  اإلنجليزى 
المؤهل لمس���ابقة دورى أبط���ال أوروبا، كما توج 
بجائ���زة "الح���ذاء الذهبى" الت���ى تمنح لهداف 

المسابقة بعدما سجل 32 هدفًا.
كما حصل ص���الح على جائ���زة أفضل العب فى 
ال���دورى اإلنجليزى لموس���م 2017 – 2018، من 
جانب الشركة الراعية للمسابقة ورابطة الالعبين 

المحترفين.

هدفًا  صالح  وس���جل 
ف���وز  ف���ى  رائع���ًا 
فولهام  على  ليفربول 
بهدفي���ن دون مقابل 
ف���ى المب���اراة الت���ى 
جمعتهم���ا أول أمس 
"آنفيل���د"،  بملع���ب 
منافس���ات  ضم���ن 
الجول���ة ال���� 12 م���ن 
عمر مس���ابقة الدورى 
الممت���از  اإلنجلي���زى 
"البريميرليج"،  ليرفع 
رصي���ده من األهداف 
الحالية  النس���خة  فى 
إلى 6. ورف���ع صالح رصيده م���ن األهداف فى 
ملعب "آنفيل���د" إلى 34 هدف���ًا منذ انضمامه 
لصف���وف "الري���دز" خ���الل فت���رة االنتقاالت 
الصيفية لع���ام 2017 قادمًا من روما اإليطالى 
مقاب���ل 42 مليون يورو بجان���ب 8 ماليين يورو 

"حوافز".
وخاض صالح 36 مباراة بمختلف المسابقات مع 
ليفربول بملعب "آنفيلد" سجل خاللها 34 هدفًا.

غزة/ االستقالل: 
تص���در فريق بيت الهيا قائم���ة األندية التي تملك أضعف 
خط هجوم هذا الموسم, بعدما تعادل مع نظيره التفاح )0-
0(, ضمن منافسات األسبوع العاشر من دوري الدرجة األولى.
ولم يحرز بيت الهيا س���وى 3 أه���داف فقط حتى اآلن خالل 
10 لق���اءات لعبها في المس���ابقة, ليكون األضعف هجوميا 
في الممتازة واألولى على حد سواء, رغم وجود العبين أقوياء 

في صفوفه.
ويأتي في المركز الثاني الصداق���ة بإحرازه 4 أهداف فقط, 
وهو رقم أس���هم في معاناة الفري���ق بجدول الترتيب, كونه 

يحتل المركز الثاني عشر واألخير.
ولم يس���عف التوفي���ق كال الطرفين في ال���دوري, خاصة 
أن باق���ي األندية في الممتازة واألول���ى, تخّطت حاجز ال�7 

أهداف.

بيت الهيا أضعف خط 
هجوم هذا الموسم

مدريد/ االستقالل: 
أكدت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس���بانية، أن 
إدارة ريال مدريد برئاسة »فلورنتينو بيريز«، قررت 
اإلبق���اء على األرجنتيني »س���انتياجو س���والري«، 
المدير الفني الحالي المؤقت للفريق، حتى نهاية 

الموسم.
وأقالت إدارة الن���ادي الملكي اإلس���باني، المدير 
الفني األسبق للفريق »جولين لوبيتجي«، منذ عدة 
أيام لسوء النتائج، لتقرر بعدها تعيين »سوالري«، 

مديًرا فنًيا مؤقًتا خلًفا له، ولمدة 15 يوًما.
وأش���ارت الصحيف���ة اإلس���بانية، إل���ى أن إدارة 
»الميرينج���ي«، أرس���لت لالتحاد اإلس���باني لكرة 
القدم، كافة الوثائق والمس���تندات الرسمية، من 
أجل االبقاء على »س���والري«، حتى نهاية الموسم 

الجاري.
وأضاف���ت »الصحيفة«، أن النتائ���ج المميزة، التي 
حققه���ا »الريال« تحت قيادة »س���والري«، أقنعت 
إدارة النادي بشكل كبير بصرف النظر عن البحث 

عن مدير فني جديد للفريق.

سوالري مدرًبا 
لفريق ريال مدريد 

حتى 2020

محمد صالح يتسلم جائزة 
»العب العام« فى إنجلترا
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الزوايدة/ االستقالل: 
اختتم���ت  لجنة المرأة ف���ي بلدية 
الزواي���دة  دورة تصنيع المنظفات 
المنزلي���ة وذل���ك  ضم���ن برامجها 
وجهوده���ا ف���ي تدري���ب وتطوير 
اقتصاديًا  وتمكينها  المرأة  قدرات 
بمش���اركة نح���و ) 20( ام���رأة ممن 
يمتلك���ن أفكارا إلنش���اء مش���اريع 
ريادية حي���ث ت���م تدريبهن على 
كيفية  صناعة المنظفات المنزلية  

لمدة 3 أيام .
وأوضح���ت عضو المجل���س البلدي 
الدورة   ت���م عقد  أنه  أنعيمة_نصار 
تصنيع  مه���ارة  تطوي���ر  به���دف 
المنظف���ات ل���دى الم���رأة ، والعمل 
عل���ى خل���ق ف���رص عم���ل جديدة 
للس���يدات، وكيفي���ة صناعة مواد 
به���دف  والمنظف���ات  التنظي���ف 
االنتفاع بها لتحس���ين المس���توى 
المعيش���ي لألس���ر محدودة الدخل 

على المستوى المحلي.
تلقي���ن  المش���اركات  أن  وبين���ت 
مه���ارات تدريبي���ة ف���ي الجانبين 
النظري والعملي ومهارات أساسية 
ف���ي تصنيع أصن���اف مختلفة من 
المنظفات المنزلي���ة  اآلمنة ومنها 
صناعة الصابون النابلسي ومعجون 
الجلي االصفر وسائل الجلي االصفر 
والش���امبو ومزيل الده���ون ومعطر 

االرضيات .

غزة/ االستقالل: 
اطلقت الجامعة اإلس���المية بغزة فعاليات األس���بوع 
العالم���ي للتوعية بالمضادات الحيوية، الذي ينظمه 
فريق الميكروبات اإللكتروني بكلية العلوم الصحية 
ف���ي الجامع���ة اإلس���المية بالتعاون م���ع الجمعية 
الفلس���طينية لمكافح���ة الع���دوى، وبالش���راكة مع 
كل م���ن: وزارة الصح���ة، ومنظمة الصح���ة العالمية، 
ووزارتي التربية والتعلي���م والزراعة، ووكالة الغوث، 
وجامع���ات: األزه���ر، األقص���ى، فلس���طين، وكلي���ة 
العل���وم والتكنولوجي���ا، ومجموعة م���ن المتطوعين 
والمتطوعات من مختل���ف القطاعات، ومن المقرر أن 
تستمر فعاليات األسبوع التوعوي حتى الثامن عشر 

من تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وانعق���دت أعم���ال الجلس���ة االفتتاحية لألس���بوع 
التوع���وي ف���ي قاعة المؤتم���رات العام���ة في مبنى 
اللحيدان للقاعات الدراسية, بحضور كل من: الدكتور 
يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية, 
واألستاذ الدكتور عدنان الهندي عميد كلية العلوم 
الصحية، واألس���تاذ الدكتور عبد ال���رؤوف المناعمة 
رئيس حملة التوعية بالمضادات الحيوية، والدكتور 
محمود ضاه���ر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية 
في فلس���طين، ولفيف من المهتمي���ن والمعنيين، 
وعدد من ممثلي المؤسس���ات التعليمية والصحية، 
وجمع م���ن أعض���اء هيئ���ة التدري���س والطلبة في 

الجامعة.
وفي كلمته أمام الجلس���ة االفتتاحية لألس���بوع، عبر 
الدكت���ور أبو الريش عن ش���كره وامتنان���ه للجامعة 
اإلس���المية على الجهد المبذول التي تقوم به لتعبر 

من مس���ئوليتها العالية تجاه توعية المواطن تجاه 
القضايا المختلفة وتقدي���م مختلف الخدمات على 

مستوى الوطن. 
وأوضح أن وزارة الصحة تس���عى بكل الوسائل لنشر 
التوعية بموض���وع المضادات الحيوي���ة, داعيا إلى 
توحي���د الجهود الحتواء مش���كلة مقاومة  البكتيريا 
للمضادات الحيوية وذلك بوضع خطط وطنية شاملة 
تبدأ بوع���ي المواطن وإج���راءات وزارة الصحة وباقي 

الوزارات.

من ناحيته، ن���وه الدكتور الهندي إل���ى أن موضوع 
مقاومة المضادات الحيوية هو موضوع مميز ويصب 
في تثقيف المجتمع الفلس���طيني ألهمية موضوع 
المضادات الحيوية, مؤكدا أن كلية العلوم الصحية 
تحتضن مثل هذه األنش���طة, وتعمل على تعزيزها 
بمش���اركة مش���روع الميكروبات اإللكتروني  بقيادة 

الدكتور عبد الرؤوف المناعمة.
وبي���ن أن اله���دف من ه���ذه الحملة هو تجس���يد 
موضوع المضادات الحيوية والتقليل من اس���تخدام 

المضادات الحيوية في قطاع غزة من الثالثي الطبيب 
والصيدل���ي والمواطن, وأكد أن هذا الموضوع يحتاج 
إلى جهد طويل ومتواصل عبر السنوات للوصول إلى 
النتائج المرجوة، وأوضح األس���تاذ الدكتور الهندي 
أن م���ا يميز هذا الع���ام أن هذا الموضوع س���يطرح 
ف���ي العديد من الجامعات الفلس���طينية والمدارس 
والمساجد والعيادات وسيصل لجميع أفراد المجتمع. 
ب���دوره، أوضح الدكت���ور المناعم���ة أن فريق الحملة 
التوعوية ينف���ذ للعام الثالث عل���ى التوالي فعالية 
إحياء األسبوع العالمي بالمضادات الحيوية لخفض 
نسب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وأضاف: 
"لكن هذه المرة بمش���اركة أوسع ونضج أكبر", وبين 
األس���تاذ الدكتور المناعمة أن الدراس���ات والتقارير 
تكشف مدى خطورة األوضاع وهذا ما يزيدهم إصرارًا 
على االس���تمرار بالتوعية والتوجيه واإلرشاد، وإجراء 

المزيد من الدراسات والندوات واأليام العلمية.
من جانبه، أكد الدكتور ضاهر أن هذه الحملة تنضج 
عام بعد عام على المس���توى المحلي والدولي، وأشار 
إلى مساعي منظمة الصحة العالمية نحو بذل أقصى 
الجهود للحد من المش���كالت الناجم���ة عن مقاومة 

البكتيريا للمضادات الحيوية. 
ونوه الدكتور ضاهر إلى أنه على المس���توى البعيد 
سيخس���ر مصنعو هذه المض���ادات، وذلك لضعف 
اس���تجابة المرض���ى للمضادات الت���ي يصنعونها, 
مؤكدًا م���ا قالته منظم���ة الصحة العالمي���ة انه في 
عام2050 لن يكون هناك بدائل مستحدثة بالشكل 
ال���ذي يوجد ب���ه اآلن لعالج األمراض التي تس���ببها 

الميكروبات.

الجامعة اإلسالمية تطلق األسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية 

وفيما أعلنت الغرفة المش���تركة لفصائل المقاومة قصفها مواقع ومس���توطنات 
االحت���الل رًدا على استش���هاد المقاومين الس���بعة؛ حّملت االحتالل المس���ؤولية 

الكاملة عما يترتب على عدوانه الغادر، الذي أفشلته المقاومة.
وف���ي بيان وصل "االس���تقالل"، أكدت الغرفة  المش���تركة أن المقاومة قادرة على 
لج���م العدو والحف���اظ على أمانة الش���هداء والثأر لدمائهم"، مؤكدًة أن "إفش���ال 
المقاومة لهذه العملية الجبانة والتصدي البطولي للعدوان هو مؤش���ٌر جديد على 
أن المقاومة هي محط آمال شعبنا وحامية أرضه واألمينة على قضيته ومستقبله".

وأش���ارت إلى أن "الجهد الموّحد والمشترك في إفشال العملية الغادرة هو رسالة 
قوة وتحٍد وإصرار أمام العدو، ورس���الة واضحة أن المقاومة يقظٌة ومتأهبة وجاهزة 

للرد على أي عدوان وتلقين العدو دروسًا قاسية".
إلى ذلك، أعلنت وس���ائل إع���الم عبرية عن إصابة  19 "إس���رائيليا"، ُوصفت جراح 
اثنين منهم ب�"الخطرة"؛ جراء اس���تهداف حافلة قرب كيبوتس "كفار عزه" إلصابة 
مباش���رة بصاروخ موّجه )كورنيت(، فيما جاءت اإلصابات األخرى بفعل إصابة منزل 
في "نتيفوت"، وآخر في عسقالن إصابة مباشرة، وسقوط صواريخ داخل مستوطنة 

"سديروت".
وذكرت أن أكثر من )200( صاروخ ُأطلقت باتجاه مس���توطنات "الغالف"، زاعمًة أن 

نحو )60( صاروًخا منها اعترضته "القّبة الحديدية".
ونق���ل اإلعالم العبرّي عن جيش االحتالل دعوته مس���توطني "غالف غزة" للمكوث 

قرب المالجئ والغُرف اآلمنة، تحسًبا من توسيع دائرة الرد لفصائل المقاومة.

�الآالف ي�صيعون�لغرفة �مل�صرتكة�صهد�ء و�إ�صابات

غزة/ االستقالل: 
قالت ش���ركة كهرباء غزة، مس���اء أمس االثنين، إن "أعطاال نتيجة القصف طالت خطوط رقم 8 
اإلسرائيلي المغذي لمحافظة خانيونس وخط البحر شمال القطاع وخط جباليا شمال القطاع.

وأكدت أن بعض الخطوط تم إصالحها وإعادة وصلها ولكن بعضها اآلخر غير قادرين للوصول 
ألماكن تعطلها بسبب وقوعها بالقرب من الحدود واألماكن الساخنة، سنعمل خالل الساعات 
القادمة على إصالحها عندما تس���نح الفرصة لذلك، الس���المة نتمناه���ا ألهلنا في قطاع غزة. 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة"

من الجنود في منطقة أحراش "مفالس���يم" شرق جباليا بصاروخ 
كورنيت ما أدى إلى إصابتها بش���كل مباشر ومقتل وإصابة من 

كان بداخلها".
وقال���ت فصائ���ل المقاومة، إن ه���ذه العملية تأت���ي ردًا على 
الجريمة االسرائيلية الغادرة التي وقعت شرق خانيونس مساء 

اول أمس، واستشهد خاللها 7 من المقاومين.
وأطلقت فصائل المقاومة، مس���اء امس، رشقات من الصواريخ 

باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
وقالت وس���ائل اعالم عبرية، إن أكث���ر من 200 صاروخ وقذيفة 

أطلقت من قطاع غزة، وسقطت على عدة مناطق.
وذكرت الوسائل، أن قذيفة سقطت على حافلة للمستوطنين، 
ما ادى الى اصابة عدد من المستوطنين أحدهم وصفت جراحه 

بالخطيرة.
وكانت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، قد حذرت 
االثني���ن، جيش االحتالل  من التمادي ف���ي عدوانه على قطاع 

غزة.
وقالت الفصائل في بيان عس���كري، إن كثافة ومدى الصواريخ 
ستزداد وتيرتها على المستوطنات والمواقع اإلسرائيلية، في 

حال تمادي االحتالل في عدوانه.

بلدية الزوايدة تختتم دورة 
في تصنيع المنظفات المنزلية

كهرباء غزة: »أعطال 
نتيجة القصف اإلسرائيلي 

طالت خطوط رقم 8

خان يونس للصالة عليهم ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء.
وردد المشيعون عبارات تحيي المقاومة الفلسطينية، وتطالبها بالرد على جرائم االحتالل 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
بدوره حمل عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي خال���د البطش، االحتالل 

اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وق���ال البطش ف���ي تصريحات للصحفيين عقب جنازة الش���هداء، »لن تس���مح المقاومة 
لنتنياهو بأن يسجل أي نجاحات لالنتخابات القادمة، فهو أراد استغالل دماء أبناء شعبنا 

لتحسين صورته وإعطاء رسالة لمستوطني الغالف بأنه قادر على استباحة أمن القطاع«.
وأضاف، »ردنا هو استمرارنا بمسيرات العودة، وتمسكنا بالمقاومة لحماية أبناء شعبنا«.

واستش���هد 7 مواطنين في حدث أمني أعقبه قصف إس���رائيلي عنيف جدًا على ش���رق 
خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الش���هيد عز الدين القسام الجناح العس���كري لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( يوم أمس، عن إفش���ال مخطط إسرائيلي عدواني كبير شرقي خانيونس جنوبي 

قطاع غزة.
وقالت القس���ام إن »العدو خطط وبدأ بتنفيذ عملية م���ن العيار الثقيل كانت تهدف إلى 

توجيه ضربة قاسية للمقاومة داخل قطاع غزة«.
وحّملت كتائب القس���ام »العدو المجرم المس���ئولية الكاملة عن ه���ذه الجريمة الخطيرة 
وتبعاتها«.وأكدت أن المقاومة »لقنت العدو درًس���ا قاسًيا وجعلت منظومته االستخبارية 

أضحوكًة للعالم«.
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لندن/ االستقالل: 
يعان���ي طفل بريطان���ي من مرض ن���ادر، يعرضه 
للخط���ر عندما يغط في النوم، م���ا دفع والديه إلى 
إطالق حملة لجمع التبرعات لش���راء قناع يس���اعده 

على التنفس.
وش���خص األطباء إصابة تشارلي واغستاف بمرض 
وراثي ن���ادر، يعاني منه 1000 ش���خص فقط في 
جميع أنحاء العال���م منهم 70 في بريطانيا، ويؤثر 
على تحك���م الجهاز العصبي في التنفس، ما يجبر 
الطف���ل عل���ى ارتداء قن���اع خاص متص���ل بجهاز 

التنفس الصناعي أثناء النوم.
ومع نمو تشارلي البالغ من العمر عامًا واحدًا، أصبح 
قناعه الحالي غير مناسب لوجهه، وتمكن والداه من 
تجاوز هدفهم بجمع مبلغ 1000 جنيه إس���ترليني 
)1400 دوالر(، للسفر إلى الدنمارك، حيث سيصمم 
له األطباء قناعًا جديدًا يسمح لوجهه بالنمو بشكل 

طبيعي.
ويقول األطب���اء، إن الحالة النادرة، تعني أن الجهاز 
العصبي المركزي لدى تشارلي، يفشل في تنظيم 
تنفس���ه بش���كل صحيح عندما ينام، وهذا يعني 
أنه ال يستجيب إلى زيادة مستويات ثاني أكسيد 
الكرب���ون التي تحف���ز الطبيعي للتنفس، حس���ب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ومنذ أن عاد تش���ارلي إلى المن���زل، بعد أن أمضى 
األشهر األربعة األولى من حياته في المستشفى، 
يخضع  لمراقبة لمس���تويات األوكس���جين وثاني 
أوكس���يد الكربون من قبل مقدمي الرعاية الصحية 

عن كثب بشكل يومي.
ونش���ر والدا تش���ارلي ص���ورة له عل���ى مواقع 
التواصل االجتماعي، ساعدت بشكل كبير في 
جمع المبلغ الذي يحتاجان إليه لتركيب القناع 

الجديد.

الكويت/ االستقالل: 
أثارت الفاشينيس���تا والمذيعة الكويتية حصة اللوغاني، جدال واس���عا عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، بس���بب ما تردد أخيرا حول إنفاقها ما يقارب 40 

ألف دوالر أمريكي شهريا.
جاء ذلك بع���د تأكيدها خالل أحد البرامج التليفزيونية بأنها تصرف الكثير 
على إكسس���واراتها ومالبس���ها أس���بوعيا وتحب أن تظهر دائًما في أفضل 

صورة لها. 
وقالت "اللوغاني" عبر حس���ابها على الس���ناب شات أنها تصرف الكثير على 
إطالالتها ولكّنها ال تعلن ذلك، وال تحّب الحديث في مواضيع مشابهة، فهي 
أمور وش���ئون ش���خصية وخاصة وليس ألحد الحق في أن يتدخل في ذلك، 
ا على س���ؤال المذيعة فقط وليس  وبالتال���ي إجابتها على الموضوع كانت رّدً

من باب النرجسية أو التعالي. 
وأك���دت أّن األناق���ة واختيار المالبس المميزة  جزء من ش���خصيتها 
ولكّنها ال تحب المفاخرة في مواضيع مشابهة فهذا ليس من شيمها 

وأصول تربيتها.

مذيعة كويتية تنفق 
40 ألف دوالر شهريًا 

على مالبسها

االستقالل/ وكاالت: 
عل���ى ش���واطئ "البحر األبي���ض" في الدائ���رة القطبية 
الشمالية، يمكن رؤية قرية "شوينا" الروسية لكن دون 
جليد، فقد وقعت طفرة مناخية جعلت القرية تتالش���ى 
ببطء تح���ت الكثب���ان الرملية، لتب���رز كأعجوبة مناخية 

غريبة.
وبينما تنزلق البيوت تحت الرمال، يتمتع األطفال بمكان 
س���حري حيث يلعبون في الرمال، لكن بالنس���بة للكبار، 
فإن المش���هد القاحل يذكرهم بحج���م الكارثة البيئية 
التي صنعها اإلنسان، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك 
تايم���ز األميركية. وتعيش آنا غلوبتس���وفا في الطابق 
الثاني من منزله���ا، بينما احتلت الرم���ال الطابق األول 

بالكامل.
وتقول غولوبتس���وفا: "س���نضطر إلى اس���تئجار جرافة 
لدفع الرمال مرة أخرى.. علينا أن نفعل ذلك قبل أن يحل 

الجليد ويتراكم فوق الرمال ويغمرنا".

ويمكن مش���اهدة البيوت المجاورة وقد اندثرت األبواب 
تحت الرمال بينما يدخلها أصحابها من النوافذ.

ويقول الس���كان المحليون إن أكثر من 20 منزاًل قد تم 
دفنه���ا بالكامل تح���ت الرمال، بينما أضح���ت الممرات 

الخشبية بديال ألرصفة الشوارع في القرية.
وفي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كان 
شوينا ميناء صيد مزدهًرا، لكن الصيد الجائر لألسماك 

أدى إلى تدمير النظام البيئي للمنطقة.
وخالل ازدهارها، كان رصيف شوينا يستوعب أكثر من 
70 س���فينة صيد، بينما بلغ تعداد سكان القرية 1500 
نس���مة، ليصل بعد التدهور البيئي إل���ى أقل من 300 

نسمة فقط حاليا.
فقد جرفت س���فن الصيد قاع البحر وأفرغته من الطمي 
واألعش���اب البحرية. ومع عدم وجود أي ش���يء لتثبيت 
الرمال في مكانها، بدأت األمواج تقذفها إلى اليابس���ة 

لتتراكم بشكل رهيب.

الرمال تبتلع قرية روسية طفل معرض للموت كلما غط في النوم

ليتوانيا/ االستقالل:
نش���ر مركز “Atostogų parkas” الصحي 
في ليتوانيا صورا لغرفة اس���تجمام مكسوة 
من الداخل بعدد هائل من أحجار الكهرمان.

أطلق أصحاب المركز عل���ى الُحجرة المذكورة 
المفقودة”، لكونها  الكهرمان  اس���م “غرفة 
تش���به غرف أفالم الخيال التي تتحدث عن 
الكن���وز، وأوضحوا أن القائمي���ن على بنائها 

اس���تخدموا ما يقارب ال� 3 أطنان من األحجار 
الكريمة لكسائها من الداخل.

وأضاف أصح���اب المركز أن فك���رة الُحجرة 
تق���وم على تس���خين الكهرم���ان لدرجات 
حرارة تتراوح م���ا بين 45 و48 درجة مئوية، 
ما يجعله يصدر أحماضا معينة تبعث على 
االسترخاء، وتحس���ن عمل الجهاز العصبي، 
لكن جلسة العالج بداخلها ال يجب أن تمتد 

ألكثر من نصف س���اعة. ويمك���ن للراغبين 
في زيارة هذه الغرفة حجز جلسة طبية في 
مرك���ز “Atostogų parkas” مقاب���ل 14 

يورو فقط.
الكهرمان واحدا  باس���تخدام  العالج  ويعتبر 
من األساليب الش���ائعة للتقليل من التوتر، 
والمس���اعدة عل���ى تحس���ين عم���ل الجهاز 
العصبي في روسيا وعدد من الدول المجاورة.

مينيسوتا/ االستقالل: 
تح���ول كلب ف���ي مينيس���وتا األمريكي���ة إلى بطل 
حقيقي، بعد أن س���اهم في إنق���اذ حياة مالكيه من 

موت محقق في حريق منزلهم.
واستيقظ كاري وديف هانسين يوم األحد الماضي 
على نباح الكلب ميلو، وحاولت كاري أن تبعده، لكنه 
أص���ر على تنبيههما بنباحه، قب���ل أن تالحظ امتالء 

الغرفة بالدخان.
وقاد الكل���ب الزوجين إلى مصدر الدخان في المرآب، 
حيث شاهدا ألسنة اللهب تتصاعد منه، وتمكنا من 

الهرب في الوقت المناسب.
ودمر الحريق المن���زل بالكامل، لكن لم يصب أيًا من 
س���كانه باألذى بفضل شجاعة ميلو الذي تدخل في 

الوقت المناسب، حسب موقع إنسايد إيدشن.

غرفة لالستجمام مغطاة بـ 3 أطنان من الكهرمان!

االستقالل/ وكاالت: 
صنعت إحدى بيوت الموضة العالمية س���ترة ش���توية يت���م ارتداؤهن في 

الشتاء، وهو الذي أثار الجدل بسبب تصميمه. 
الجاكي����ت المصنوع من القماش الح����راري المنفوخ، يغطي كل أجزاء الجس����م، وال 
يوجد به سوى فتحة صغيرة تطل منها العينين واألنف.  الفيديو حاز على إعجاب 
الماليين على فيس بوك، وحصد 11 مليون مشاهدة على موقع التواصل االجتماعي.

»جاكت« شتوي يثير 
ضجة عبر فيس بوك

كوينزالند/ االستقالل: 
ألق���ت ش���رطة والي���ة كوينزالن���د، القبض على 
المتهمة الرئيسية في قضية إبر الخياطة داخل 
فاكهة الفراولة التي تباع في المتاجر األسترالية.

وتم اعتق���ال امرأة تبلغ من العم���ر 50 عاما، في 
11 نوفمب���ر، وس���يتم توجيه الته���م إليها في 

المحكمة.
وكان���ت الحكوم���ة االس���ترالية وأجه���زة األمن 

والشرطة في أستراليا قد استنفرت منذ سبتمبر 
الماضي بعد اإلبالغ ع���ن مجموعة حاالت غريبة، 
عثر فيه���ا الزبائن على إبر خياط���ة في الفواكه 

وخاصة الفراولة.
ولم تصدر عن جهات التحقيق األس���ترالية أي 
معلومات عن المرأة ودوافعها ودورها في جريمة 
إبر الفراولة. كما لم يتم تحديد العقوبة والغرامة 

بحقها.

كلب ينقذ أسرة من 
الموت حرقًا في منزلها

القبض على مجرمة »إبر الفراولة«!

فل�سطينية ثمانينية من مدينة �سلفيت بال�سفة �لغربية تقوم بحر�ثة �أر�سها بنف�سها


