
251258األربعاء 6 ربيع األول 1440 هــ 14 نوفمبر 2018 م

غزة/ اال�ستقالل: 
قالت غرفة العمليات امل�سرتكة لف�سائل املقاومة م�ساء اأم�س الثالثاء، 
اإن جهوًدا م�سري��ة اأ�سفرت عن التو�سل اإىل تثبيت وقف اإطالق النار 
بني املقاومة واالحت��الل. واأكدت الغرفة يف بيان و�سل " اال�ستقالل" 

اأن جه��ودًا م�سري��ة "مقدرة" اأ�سفرت ع��ن تثبيت وقف اإط��الق النار، 
م�سددًة على اأن املقاومة �ستلتزم بهذا االإعالن طاملا التزم به االحتالل 
االإ�سرائيلي. هذا يف الوقت الذي اأكد م�سدر م�سري م�سوؤول، اأن اجلهود 
امل�سري��ة للتو�سل اإىل تهدئة بني املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة 

واالحت��الل االإ�سرائيلي تكللت بالنجاح. واأ�سار اإىل اأن التهدئة بداأت 
حي��ز التنفيذ ب�س��كل فوري. وقال��ت حركة اجله��اد اال�سالمي تعليقًا 

على التو�سل التفاق تهدئ��ة ، الثالثاء، �سنلتزم بالهدوء 
ب�سرط التزام العدو بوقف كل اأ�سكال العدوان.

التوصل التفاق تثبيت وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل

رام الله/ االستقالل: 
تنسم القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان مساء أمس الثالثاء، 
الحرية من س���جون االحتالل اإلسرائيلي بعد تمكنه من انتزاع قرار بتاريخ )29/10( 

الماضي لإلفراج عنه مقابل وقف اضرابه عن الطعام. وخاض الش���يخ 
عدن���ان اضرابًا مفتوح���ًا عن الطعام اس���تمر لمدة 58 يوم���ًا متتاليًا 

خضر عدنان يتنسم الحرية
 بعد انتصاره على السجان 

غزة/ االستقالل:
شيعت جماهير كبيرة  من قطاع غزة، أمس الثالثاء، جثامين سبعة جراء جولة 
التصعيد التي ش���نتها طائرات االحتالل اإلس���رائيلي على أهداف مختلفة 

في القطاع .وانطلقت مواكب التشييع من عدة مستشفيات في 
مناطق مختلفة من القطاع تجاه منازل الشهداء قبل أن يتم أداء 

15

غــزة تــودع كوكبــة 
جديــدة مــن شهــدائها 

غزة/ االستقالل: 
انطلقت مس���يرات جماهيرية حاشدة بش���كل عفوي، مساء أمس 
الثالثاء، و جابت ش���وارع قط���اع غزة، احتفاء بم���ا حققته المقاومة 
الفلس���طينية من نجاحات في مواجهة الع���دوان الصهيوني على 
القطاع. و توجهت المس���يرات التي ش���ارك فيها جموع كبيرة من 

مسيرات عفوية تجوب شوارع 
غزة ابتهاجًا بنصر المقاومة

مستوطنون يغلقون الطرق ويشعلون 
اإلطارات رفضًا للتهدئة مع غزة

15

1515

جماهري غزة تخرج احتفااًل بانت�سار املقاومة اأم�س        ) ت�سوير/ حممود عجور (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
أمس الثالثاء حملة اعتقاالت مكثفة 
ف���ي مناط���ق متفرقة ف���ي الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وقال رئي���س لجنة أهالي األس���رى 
والمعتقلين المقدس���يين أمجد أبو 
عص���ب ف���ي تصريح ل���ه، "إن قوات 
االحتالل اعتقلت أربعة مقدس���يين 
م���ن منازله���م في البل���دة القديمة 

وسلوان بمدينة القدس المحتلة.
وأوضح أبو عصب، ان قوات االحتالل 
اعتقل���ت كل من جميل العباس���ي 
وروح���ي كلغاص���ي وجه���اد قوس 
ومحم���ود مؤن���س، بع���د اقتح���ام 
منازلهم"، مشيرًا إلى أن المعتقلين 
تعرض���وا م���رات عدي���دة لمداهمة 
منازله���م وتفتيش���ها واالعتق���ال 
والتوقيف في مراكز شرطة االحتالل.

وأبع���د الش���بان كلغاص���ي وقوس 
ومؤنس والعباس���ي ع���دة مرات عن 
القديمة  والبلدة  المس���جد األقصى 

والقدس لعدة شهور.
وذك���رت مص���ادر محلي���ة أن قوات 
االحتالل اعتقلت عددًا من المواطنين 
في مداهمات نّفذتها بأنحاء متفرقة 
من محافظتي الخليل وبيت لحم، في 
وقت نكلت فيه قّوات االحتالل بعدد 

من الطلب���ة والمعلمين في محافظة 
الخليل.

قّوة  باعتق���ال  المص���ادر  وأف���ادت 
عس���كرية م���ن جي���ش االحت���الل 
للمواط���ن زياد الع���درة بعد اقتحام 

منزله في مدينة يّطا جنوب الخليل.
وف���ي بي���ت لح���م، اعتقل���ت قّوات 
االحتالل الشاب محمد علي طقاطقة 
)18 عام���ا( بعد اقتحام منزل عائلته 

ببل���دة بيت فجار جن���وب بيت لحم، 
إضافة إل���ى اعتقال الش���اب همام 
ماجد قراقع بع���د اقتحام منزله في 

مخيم عايدة شمال بيت لحم.
الّصباح، نكلت قّوات  وفي س���اعات 
مدرسة  وطالبات  بمعلمات  االحتالل 
قرطبة الواقعة في ش���ارع الشهداء 
وسط مدينة الخليل، أثناء محاولتهن 
الوص���ول إل���ى المدرس���ة على أحد 

الحواجز العسكرية الثابتة.
وتس���تمر قوات االحتالل بسياس���ة 
التضيي���ق عل���ى س���كان الضف���ة 
م���ن خالل  المحتلتي���ن  والق���دس 
حم���الت االعتق���ال اليومية ضدهم 
ومنع المقدسيين من دخول المسجد 
ونهب  منازله���م  وه���دم  األقصى، 
ممتلكاته���م وعقاراته���م بالبل���دة 

القديمة.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس المحتلتين

رام الله/ االستقالل:
حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس الثالثاء، من 
اكتشاف نفق ضخم جديد يضم ثالثة أنفاق أسفل البلدة القديمة في القدس 
المحتلة، يمتّد من منطقة عين س����لوان جنوب المسجد األقصى المبارك باتجاه 
س����احة البراق. واعتب����رت الهيئة في بيان لها، النفق األخير الذي تم اكتش����افه 
اس����تكماالاً للمخطط اإلس����رائيلي المتطرف المحدق بالمسجد األقصى المبارك، 

والذي يهدف إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
ا عن األنفاق التي دأبت "إس����رائيل"  وأش����ارت إلى أن هذا النفق يختلف كثي����راً
على حفرها، مؤكدة أن هذه األنفاق والمش����اريع االستيطانية والتلمودية أسفل 
ا لما هو أعظم بإقامة "الهيكل" المزعوم. األقصى ومحيطه ما هي إال مرافق تمهيداً

ولفتت إلى أن األنفاق التهويدية باتت تنهش أساسات المسجد األقصى والبلدة 
ا وتخترق الجدار  القديمة، حيث تمتد الحفريات أس����فل وسط بلدة سلوان جنوباً
الغربي لألقصى وأسفل البلدة القديمة، وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة 
الشمالية من األقصى، وتصل إلى منطقة باب العامود وتحديدا إلى مغارة الكتان 

شمال البلدة القديمة.
وأكدت أن الحفريات بلغت من الخطورة ما ال يس����توعبه عقل، فأس����فل القدس 
بات هناك مدينة يهودية كاملة واليوم يضعون لمساتهم التهويدية األخيرة.

ا على  واعتبرت الهيئة أن هذه األنفاق وما يتبعها من تهويد تمثل اعتداء مباشراً
الممتلكات الثقافية والدينية التي تعتبر من قبيل جرائم الحرب.

يش����ار إلى أن النفق الجديد يضم مجموعة من األنفاق الُمتش����عبة، والتي تمتد 
لعمق كبير أس����فل المدين����ة الُمحتلة، ويوجد به العديد م����ن المعدات الثقيلة 

والمتطورة التي تساعد على إخراج الصخور واألتربة من داخل النفق للخارج.

»اإلسالمية المسيحية« 
تحذر: نفق ضخم متشعب 

ينهش القدس القديمة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجل���ت المحكمة العلي���ا اإلس���رائيلية ظهر 
أم���س الثالثاء، الب���ت باس���تئناف العائالت 
الفلسطينية بملكيتهم لألرض المقام عليها 
"كرم الجاعوني" في حي الش���يخ جراح بمدينة 

القدس المحتلة.
وذك���ر محامي عائالت الش���يخ جراح س���امي 
ا  إرش���يد أن توجه قضاة المحكمة كان س���لبياً
خالل الجلسة، وأفادوا بأن "قضية حق التقادم 
ا في كرم الجاعوني بالش���يخ  بملكية 1٥ دونماً
جراح، يجب أن ترفع في الس���بعينيات وليس 
في ع���ام ٢٠1٣، لذلك فقدوا حقهم بالمطالبة 

بالملكية".
وأشار إلى أن العائالت الفلسطينية في الشيخ 
جراح لم تكن تعرف بالتس���جيل الذي أجرته 

اللجان اليهودية في حينها.
وكان محام���و العائالت الفلس���طينية قدموا 
دعوى قضائية في المحكمة المركزية بالقدس 

عام ٢٠1٣، طلبوا فيها بإلغاء التس���جيل الذي 
أجرته اللجان اليهودية، مؤكدة ان التس���جيل 

خاطئ واألوراق مزيفة.
واوضح المحامي إرشيد أن المحكمة المركزية 
لم تنظر بالدعوى وش���طبتها بحجة "التقادم"، 
ألن التس���جيل ت���م ع���ام 1٩٧٢، وكان ل���دى 
العائالت مهلة 1٥ عاما لالدعاء ضد التسجيل، 
لكن العائ���الت لم تقدم الدع���وى إال في عام 

٢٠1٣، أي بعد مرور أكثر من ٤٠ عاما.
وأشار إلى أنه قدم استئنافا على قرار المحكمة 
المركزية ف���ي عام ٢٠1٦، ونظ���رت المحكمة 
العلي���ا أمس باالس���تئناف المق���دم من قبل 

محامي العائالت.
وتراف���ع محام���و العائالت الفلس���طينية في 
المحكمة اإلسرائيلية العليا وهم سامي إرشيد 

وأسامة حلبي وصالح أبو حسين.
وتقط���ن العائ���الت الفلس���طينية ف���ي كرم 
الجاعوني بحي الشيخ جراح منذ الخمسينيات، 

ويبلغ عددها اليوم أكثر من 1٠٠ عائلة، وتبلغ 
ا. مساحته 1٥ دونماً

وأوض���ح المحامي إرش���يد أنه ل���م يتم البت 
ا أن  بملكي���ة هذه األراضي حتى الي���وم، مؤكداً
هذه االراضي ال تع���ود ملكيتها لتلك اللجان 
االستيطانية، التي ال تملك أي إثبات أو مستند.

وكانت لجان يهودية س���جلت ه���ذه األرض 
باس���مها في عام 1٩٧٢ بزع���م أن لها ملكية 
تاريخية عليها، ومنذ ذلك الحين تطالب هذه 
اللجان المواطنين الفلس���طينيين في الشيخ 
جراح بإخالء هذه البيوت، وفق المحامي سامي 

إرشيد.
يذك���ر أن حي ك���رم الجاعوني بالش���يخ جراح 
تم بن���اؤه م���ن قب���ل وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين "أونروا" ووزارة التعمير األردنية بين 
األعوام 1٩٥٤ و1٩٥٩، لتوفير س���كن لالجئين 
الفلس���طينيين الذين هجروا من منازلهم في 

غربي القدس عشية النكبة عام 1٩٤8.

محكمة االحتالل تؤجل البت باستئناف عائالت الشيخ جراح بالقدس

الخليل/ االستقالل: 
يواصل جنود االحتالل منع أهالي شارع الشهداء 
وحي تل ارميدة وس����ط الخليل م����ن الوصول الى 
منازلهم، إال بعد تصويرهم مع بطاقات هوياتهم.

وذك����رت مص����ادر محلي����ة ان جن����ود االحت����الل 
المتواجدين عل����ى الحاجز أغلق����وا الحاجز وقاموا 

بإجبار عدد م����ن المواطنين عل����ى تصويرهم مع 
بطاقات هوياتهم، وحينما رفضوا ذلك، تم اغالق 

الحاجز.
وقال����ت مصادر في هيئة الش����ؤون المدنية: انها 
تتابع ه����ذا األمر الخطير مع الجانب االس����رائيلي 

وهذا اإلجراء مرفوض تمامًا.

وكانت سلطات االحتالل، قد قامت خالل العامين 
الماضيي����ن باجب����ار االهالي عل����ى الحصول على 
أرقام توضع على هوياتهم للس����ماح لهم بدخول 
منازلهم، واليوم تستبدل كل ذلك من خالل صورة 
المواطن مع هويته حتى يتمكن من الوصول الى 

منزله، وهذا االمر الذي رفضه االهالي.

بيت لحم/ االستقالل: 
خط مستوطنون صهاينة امس الثالثاء، شعارات »عنصرية« على جدران منازل مواطنين 
فلس���طينيين في بلدة »بيت اسكاريا« جنوبي بيت لحم )جنوب القدس المحتلة(، كما 
أعطبوا إطارات عدد من المركبات الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين 
خطوا ش���عارات عنصرية ضد الفلس���طينيين والعرب على عدد من منازل المواطنين 
ومركباتهم في القرية، كما وأعطبوا عددًا من المركبات خالل اقتحامهم ألطراف القرية.

وتش���كل قرية بيت س���كاريا الواقعة قرب مدين���ة بيت لحم جن���وب الضفة الغربية 
ا  ا حّياً المحتلة، على بعد أمتار قليلة من التجمع االس���تيطاني »غوش عتصيون«، شاهداً
على اعتداءات المستوطنين اليومية. ويمنع االحتالل أهالي قرية بيت سكاريا الواقعة 

جنوب مدينة بيت لحم والبالغ عدد سكانها ٦٥٠ نسمة من بناء المنازل والمنشآت.

القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون أمس الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأغلقت ش���رطة االحتالل ب���اب المغاربة، عقب انته���اء فترة االقتحام���ات الصباحية 

للمستوطنين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات األقصى.
ا اقتحموا المسجد  وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فإن ٥٣ مستوطناً
األقص���ى على عدة مجموعات، وتجول���وا في أنحاء متفرقة من باحاته وس���ط تلقيهم 
ش���روحات عن "الهيكل" المزعوم. وواصلت ش���رطة االحتالل فرض قيودها على دخول 
المصلين لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الش���خصية عند األبواب، وتم إعطاؤهم 

بطاقات ملّونة بدالاً منها، لتضمن عدم رباطهم في المسجد.
ا )عدا الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات واقتحامات  ويتعرض المسجد األقصى يومياً
من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية.

مستوطنون يخطون شعارات 
عنصرية جنوبي بيت لحم

53  مستوطنًا يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

االحتالل يمنع أهالي تل ارميدة وشارع الشهداء من الدخول لمنازلهم
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ونجم عن ع���دوان االحتالل المتواصل منذ أربعة أيام ارتقاء 
)14( فلس���طينًيا بينهم )7( مقاومين وج���رح آخرين، فيما 
ُقتل مس���توطن صهيوني وُأصيب العشرات، بينهم اثنين 
ب�� "حالة الخطر"؛ جراء اس���تهداف المقاومة )مساء اإلثنين( 
بص���اروخ موجه )كورني���ت( حافلة كانت تق���ل جنوًدا، قرب 

"كيبوتس كفار عزه".
وبحسب وس���ائل إعالم عبرّية فإن المقاومة أطلقت منذ بدء 
العدوان أكث���ر من )400( قذيفة صاروخي���ة وصلت ما بعد 
مستوطنات "غالف غزة"، زاعمة أن "القبة الحديدة" اعترضت 

)100( صاروخ منها.  
 وأش���ارت تلك الوس���ائل إلى أن الصواريخ تسّببت بأضرار 
مادية بالغة بممتلكات المس���توطنين، وهروب عائالت من 
مدينة عسقالن المحتلة إلى وسط وشمال الكيان، إلى حين 

استقرار الوضع األمني.
وفيما أعلنت غرفة العمليات المش���تركة لفصائل المقاومة 
المسؤولية عن قصف مواقع ومستوطنات؛ حّملت االحتالل 
المس���ؤولية الكاملة عما يترتب على عدوان���ه الغادر، الذي 

أفشلته المقاومة.
وصباح أمس الثالثاء، وّس���عت غرف���ة العمليات دائرة رّدها 
الصاروخ���ّي، ليص���ل مدين���ة المج���دل المحتل���ة؛ رًدا على 

استهداف االحتالل للمباني السكنية في قطاع غزة.
كما أكد المتحدث باس���م "كتاب القسام" الجناح العسكري 
لحركة "حم���اس" أبو عبي���دة أن "المج���دل المحتلة دخلت 
دائ���رة الن���ار رًدا على قص���ف المباني المدني���ة بالقطاع"، 
مش���دًدا على أن مدينتي "أس���دود وبئر السبع )المحتلتين( 
هما الهدف التالي حال تم���ادى العدو في عدوانه وقصفه 
المباني المدنية اآلمنة". وعلى إثر القصف المتبادل، ُأطلقت 
تحذيرات إقليمية ودولية من توسع األحداث والذهاب إلى 
حرب عسكرية واسعة، كتلك التي شّنها االحتالل على غزة، 

صيف عام 2014.

االحتالل امل�س�ؤول
وحّمل سياس���يون ومراقبون االحتالل المس���ؤولية الكاملة 
عن بدء عدوانه ضد القطاع وما س���تؤول إليه األوضاع خالل 

الساعات المقبلة.
المتحدث باس���م حركة "حم���اس" فوزي بره���وم، قال: "إن 
االحتالل الصهيوني يتحّمل مسؤولية التصعيد في قطاع 
غزة، بعد اس���تغالله الوس���اطات اإلقليمية والدولية إلبرام 
التهدئ���ة، وإيهامه الرأي الع���ام العالمي حينما تحّدث عن 

تخفيف الحصار عن القطاع وإنهاء معاناة سكانه".
واستدرك برهوم في حديثه ل� "االستقالل": "لكن المقاومة 
كان���ت يقظة لهذا الخ���داع، وطبيعة الص���راع مع االحتالل 

وكيفي���ة التعامل مع���ه، فكان���ت جاهزة ورّدت بالش���كل 
المطلوب وبأقصى سرعة على هذا العدوان".

ولف���ت إلى أن ق���رار غرف���ة العمليات المش���تركة لفصائل 
المقاوم���ة واضح، إذ ستوس���ع م���ن دائرة النار، إذا ما وّس���ع 

االحتالل من عدوانه.
وأض���اف: "المقاوم���ة لن تس���مح بفرض معادل���ة جديدة 
وس���تحمي أبناء ش���عبنا في غزة"، مؤكًدا ف���ي الوقت ذاته 
على أن "مس���اعي إعادة التهدئ���ة لم تنقطع ال قبل وال أثناء 

التصعيد". 

جه�زية املقاومة
بدوره، أّكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية لتحرير 

فلس���طين هاني الثوابتة، أن عدوان االحتالل الممنهج ضد 
شعبنا وتدميره المباني والمؤسسات المدنية تعكس حالة 

"الجبن واإلفالس" التي تعاني منها قيادته المجرمة.
وقال الثوابتة ل�"االس���تقالل: "إن تصدي المقاومة للعدوان 
بكل بس���الة يثبت جهوزيتها التام���ة، وإنها تدير المعركة 
بكل اقتدار ومس���ؤولية، وقادرة عل���ى قلب موازين المعركة 

لصالحها، وتحقيق خسائر في صفوف العدو".
وبّين أن بّث المقاومة تسجيالت مصورة لعمليتها البطولية 
)الباص وكمين العلم(، وما أسفر عنها من قتلى وجرحى في 
صفوف االحتالل بمثابة رسالة تحٍد له، مفادها: إن جنودكم 
الجبناء في مرمى نيران المقاومة، وعليكم  إعادة حساباتهم 
جيدًا؛ ألن المقاومة باتت أكثر قدرة وتطورًا على تحقيق قوة 

الردع".

انعكا�س للف�سل
أما الكاتب والمحلل السياس���ي من غزة د. ناجي الظاظا، رأى 
أن االحتالل يؤكد إبقاء حالة العدوان من خالل ارتفاع وتيرة 
تصعيده واس���تهدافه ألهداف مدنية وحكومية، ليس���ت 

ذات طابع عسكرّي.
وفي حديثه ل�"االستقالل"، اعتبر الظاظا أن تصعيد االحتالل 
يعكس فش���له في الحصول على أهداف يرضي من خاللها 

جبهته الداخلية.
ورّجح توسيع مساحة رد المقاومة من حيث العمق والنوعية، 
ما ل���م يتوقف االحتالل ع���ن اعتداءاته، مؤك���ًدا أن جوالت 
القت���ال الس���ابقة أثبتت امتالك فصائ���ل المقاومة قدرات 

قتالية سُتفاجئ بها االحتالل، إذا ما تمادى بشكل أكبر.
وبّي���ن الكاتب والمحلل السياس���ي أن "إس���رائيل" تتحّمل 
المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها التي بدأته بالعملية 
الفاشلة شرق خانيونس، ورفضه االستجابة لكل الوساطات 
الهادفة إلعادة الهدوء، "ويبدو أنه )الرفض( قرار مس���بق قد 

يدفع ثمنا كبيًرا مقابله"، كما قال.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. يوسف الحساينة، 
أن الش���عب الفلس���طيني في غزة ومقاومته الواعية يس���طر مالحم بطولية 
ويجسد الوحدة الوطنية في ميادين الكرامة والعزة والدفاع عن شرف االمة.

وقال د. الحس���اينة: "إن الجماهير التي خرجت في الميادين والساحات في 
الضفة الغربية تؤكد على حقيقة الوحدة من خالل المقاومة ورفض اإلرهاب 
والعنجهية الصهيونية"، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي شاهد حي على 

التفاف جماهير شعبنا حول خيار المقاومة.
وش���دد عضو المكتب السياس���ي للجه���اد، على أن المقاومة الفلس���طينية 
تقوم بواجب الدفاع عن ش���عبها وعن خياراته في مقاومة العدوان ومؤامرات 

تصفية القضية عبر الحلول التصفوية.
وأوضح ، أن التعامل الميداني مع مجريات العدوان "اإلسرائيلي" على شعبنا 
من قبل المقاومة ينم عن وعى ومسؤولية عالية في تقدير الموقف والرد على 

اعتداءات العدو بالطرق والوسائل المناسبة.
ولفت إلى أن اس���تهداف االحتالل اإلس���رائيلي للمدنيين ورياض األطفال 

يعكس مدى ارباكه وارهابه.
وفيم���ا يتعلق بموق���ف الوالي���ات المتح���دة االمريكية الداع���م لالحتالل 
اإلسرائيلي قال: "إن اإلدارة األمريكية المتصهينة التي تمد الكيان بالغطاء 
السياس���ي عندما تؤيد العدوان بجانب الدعم العسكري والمالي يؤكد أنها 

شريكة في العدوان على شعبنا".

فصائل: المقاومة لقنت االحتالل درسًا قاسيًا لن ينساه 
غزة/ قا�سم االأغا: 

بع��د ي�م��ن م��ن الق�س��ف اال�سرائيل��ي املكث��ف عل��ى قطاع 
غ��زة، خا�سة عقب العملي��ة اال�سرائيلي��ة الفا�سلة �سرقّي 
خاني�ن�س؛ ت��سلت امل�ساعي امل�سرية ل�«اإعادة الهدوء«، اإىل 
القطاع. وقالت غرفة العمليات امل�سرتكة لف�سائل املقاومة 

م�ساء اأم�س الثالثاء، اإن جه�ًدا م�سرية اأ�سفرت عن الت��سل 
اإىل تثبي��ت وق��ف اإط��الق النار ب��ن املقاوم��ة واالحتالل. 
واأكدت الغرفة يف بيان و�سل »اال�ستقالل« اأن جه�دًا م�سرية 
»مقدرة« اأ�سفرت عن تثبيت وقف اإطالق النار، م�سددًة على 
اأن املقاومة �ستلتزم به��ذا االإعالن طاملا التزم به االحتالل 

االإ�سرائيل��ي. فيم��ا طالت الغ��ارات العنيف��ة واملكّثفة التي 
�سّنته��ا طائ��رات االحت��الل احلربي��ة اأهداًف��ا متفرقة من 
اأق�سى �سمال حتى اأق�سى جن�ب القطاع، كان اأبرزها مباين 
مدني��ة وحك�مي��ة، واأرا�س��ي زراعي��ة للم�اطن��ن، وم�اقع 

لف�سائل املقاومة.

غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي ف���ي حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين د. جميل علّيان، أمس الثالثاء، إن ملحمة 
تصدي المقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني 
خالل ال���� 24 س���اعة الماضي���ة، حقق���ت إنجازات 
استراتيجية ستؤسس لنجاحات وانتصارات قادمة.

وأك���د القيادي علّيان أن تل���ك الملحمة أثبتت قدرة 
المقاوم���ة على الدفاع عن ش���عبنا بحكم���ة وذكاء 
وفاعلي���ة، كما تثب���ت مصداقيته���ا الواضحة التي 
باتت عنصًرا مهًما لعمقها الشعبي، فضاًل عن أنها 
أوصلت رسالة واضحة للعدو الصهيوني والمتآمرين 

)لم يسّمهم(.
"المقاومة اس���تطاعت ف���رض معادالت  وأض���اف: 
فلس���طينية جديدة على غالف غزة وتوسيع دائرة 
ه���ذا الغالف الذي بات يفتق���د إلى مقومات الحياة 
فيه، ما س���يجعله منطقة غير مرغوب فيها للساكن 

الصهيوني".
وتابع: "عملت أيًضا على زيادة اإلرباك لدى مؤسسة 
القرار الصهيوني )السياس���ية والعسكرية(، بحيث 

باتت غير قادرة س���وى على المزيد من االجتماعات 
غير المجدية وتبادل االّتهامات، إضافة إلى االنهيار 
الملحوظ لعنصر الصم���ود بالجبهة الداخلية للعدو 

كما الحظنا في )قصف( عسقالن وما بعدها".
وأش���ار إل���ى أن ملحمة تص���دي المقاوم���ة أحدثت 
انهي���اًرا بقوة الردع للعدو أمام غ���زة والمقاومة، في 

وقت تبّينت فيه قدرة وذكاء المقاومة في التكتيك 
االس���تراتيجي، وإدارة المعركة ب���ل وتحقيق أعلى 
النتائ���ج، دون اللج���وء الس���تخدام كل اإلمكانيات 

والقوة لديها.
ولفت إل���ى أن المعرك���ة التي خاضته���ا المقاومة 
مؤخًرا أخرست األلس���نة التي حاولت النيل من غزة 
وفصائلها ومقاومتها، ال س���يما بع���د "التفاهمات" 

األخيرة مع المصريين.
وقال: "إن التاريخ س���يكتب مس���تقباًل أن غزة كانت 
مقب���رة لكل المؤامرات ما تعلق منها بفلس���طين أو 
المنطقة، وإنها الضمان���ة الحقيقية إلعادة االعتبار 

للمشروع الوطني".
وش���ّدد على أن األوان قد آن إلع���ادة بناء مرجعيتنا 
الوطنية، ومأسسة وتوحيد الجبهات عملًيا، مضيفا" 
على الس���لطة الفلس���طينية وفريقها مغادرة مربع 
التس���وية إلى مرّبع المقاومة والعمل على تمكينها 
بالضفة، عل���ى قاعدة المواجهة وحرق كل العناوين 
األخرى مثل التنس���يق األمني،  ومعاقبة غزة ألنها 

عنوان لمشروع المقاومة.

الحساينة: شعبنا سطر 
ملحمة بطولية وجسدها 

بالوحدة في كافة الميادين

ستؤسس النتصارات قادمة
د. عليان: ملحمة تصدي المقاومة للعدوان 

الصهيوني حققت إنجازات استراتيجية
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ويش���ن االحت���ال اإلس���رائيلي عدوانًا 
جديدًا عل���ى قطاع غزة من���ذ عصر أول 
أمس ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين 
وإصابة آخرين وتدمير مقر قناة األقصى 
الفضائية وبنايات سكنية وأراض خالية 

ومواقع للمقاومة.
مقاومة واعية

وأكد الخبير العسكري يوسف الشرقاوي 
أن جولة التصعيد األخيرة كانت برهانا 
واضحا على وعي المقاومة الفلسطينية 
وتراكم خبراتها الميدانية التي أهلتها 
لتك���ون الط���رف الذي يفرض ش���روط 

الميدان .
وقال الش���رقاوي ل���� "االس���تقال":" إن 
المقاوم���ة كانت واعي���ة ومتيقظة منذ 
اللحظ���ة األول���ى التي كش���فت بها أمر 
القوة الخاصة المتسللة إلى داخل قطاع 
غزة وأوقعت فيهم قتيا وجريحًا حسب 

اعت���راف العدو ، ولوال سياس���ة هنبعل 
والتدخ���ل الس���ريع للطائ���رات بكاف���ة 
أنواعها لما اس���تطاعت الق���وة الخاصة 
النجاة من قبضة المقاومة الفلسطينية 
التي اس���تمرت بالماحقة رغم الحماية 
الجوي���ة الت���ي وفره���ا الطي���ران للقوة 

المعتدية ".
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية أحكمت 
س���يطرتها على تط���ورات الميدان منذ 
لحظة اكتش���اف القوة الخاصة وسيرت 
الميدان حس���ب ارادته���ا وفرضت على 
االحتال ش���روط الميدان التي تريدها 
المقاوم���ة من خال التدرج باس���تخدام 

القوة واستخدام صواريخ أكثر دقة.
وبي���ن أن المقاوم���ة حرصت عل���ى الرد 
عل���ى عملي���ة االحت���ال ذات الطاب���ع 
اس���تخباراتية  بعملية  االس���تخباراتي 
مماثلة من خال استهداف حافلة نقل 

الجن���ود الصهاينة وبث تصوير رصدها 
وهو ما يثبت قدرة المقاومة على توجيه 
ضربات حساسة وفق المراقبات والرصد 

الذي تملكه .
وتوقع الش���رقاوي أن تصع���د المقاومة 
وترتفع  ضرباته���ا  م���ن  الفلس���طينية 
بنوعي���ة األهداف ودائرة االس���تهداف 
وكذلك ربما تدخل أسلحة جديدة تفاجئ 
االحت���ال وتفاقم حالة االرباك في أروقة 
قيادة جيش االحتال في حال التمادي 

في عدوانه على الشعب الفلسطيني .
ر�سائل قوية 

واعتب���ر المحل���ل السياس���ي مصطفى 
الص���واف أن س���رعة تعام���ل المقاومة 
الفلس���طينية مع الوح���دة الصهيونية 
الخاصة ش���رق خانيون���س ومطاردتها 
واالش���تباك المباش���ر معه���ا يثبت أن 
المقاوم���ة الفلس���طينية متيقظ���ة ولم 

الحديث  تس���تهتر وتتراخى في ظ���ل 
الدائر عن اتفاق تهدئة وحلول سياسية.

وقال الصواف في حديثه ل� االس���تقال 
:" لم يتأخ���ر رد المقاوم���ة على جريمة 
خانيونس ، فمع س���اعات مساء االثنين 
أعط���ت غرف���ة العملي���ات المش���تركة 
الخضراء  االشارة  الفلسطينية  للمقاومة 
ليدفع االحتال  الميدان  للمقاومين في 
ثمن تهوره ، فل���م يقتصر رد المقاومة 
على رش���قات صاروخية على مدن غاف 
غزة ب���ل كان رد متدرج يجب���ر االحتال 
على كبح جماح رغباته العدوانية لتافي 
اتس���اع رقعة الم���دن الصهيونية التي 

تترنح في دائرة استهداف المقاومة "
وأضاف :" ش���مل رد المقاومة رس���ائل 
مباشرة صيغت بالنار وأبرزها استهداف 
حافلة نقل الجنود والت���ي كان بمقدور 
المقاوم���ة أن تتحك���م بالتوقيت الذي 

تريده في ظل رصدها للحافلة وتمكنها 
من تصويره���ا بالجودة التي ظهرت في 

فيديو المقاومة".
وبين أن المقاومة ما تزال توجه رس���ائل 
قوية لاحت���ال من خال قصفه لمبانٍي 
س���كينة ردا على اس���تهداف االحتال 
لعدة مباٍن س���كنية في القطاع ، وكذلك 
تهديدها بتوس���يع رقعة النار في حال 
استمر االحتال في التصعيد على غزة . 
واعتب���ر أن رد المقاوم���ة الفلس���طينية 
ينطلق من واجبها في حماية الش���عب 
وردع  ع���دوان  أي  م���ن  الفلس���طيني 
االحتال وهو ما نجحت به فعا ، موضحا 
أن المقاوم���ة ال تس���عى لج���ر المنطقة 
لح���رب ولكن اذا فرضت حالة الحرب فإن 
المقاومة ستواصل أداء واجبها بحماية 
ش���عبها وس���يكون في جعبتها الكثير 

لتستعمله ".

 أرسلت رسائلها بالنار

ضربات المقاومة جردت االحتالل من قوة الردع 
غزة / حممد مهدي:

ك�سفت جولة الت�سعيد الأخرية بني املقاومة 
الفل�سطينية وجي�ش الحتالل ب�سكل جلي 

تطور قدرات املقاومة  والوعي التكتيكي 
والتدرج املدرو�ش يف ت�سعيد حدة املواجهات 

وتو�سيع رقعة امليدان، فتمكنت من فر�ش 
نظرية الردع التي لطاملا تغنى بها جي�ش 

الحتالل وحاول تطبيقها يف ميدان املعركة.
جولة الت�سعيد انطلقت �سرارتها من �سرق 
مدينة خانيون�ش م�ساء الأحد املا�سي بعد 

اكت�ساف وحدة كوماندوز خا�سة تابعة 
جلي�ش الحتالل دخلت م�سافة ثالثة 

كيلومرتات داخل قطاع غزة ؛ لتنفذ مهمات 
عدوانية جتاه ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته 
البا�سلة، فا�ستبك معها رجال املقاومة خالل 

عملية مطاردتها ما اأ�سفر يف حينه عن 
ارتقاء �سبعة مقاومني ومقتل قائد الوحدة 

واإ�سابة اآخر.

غزة/ االستقال:
أعلنت ألوية الناصر صاح الدين الجناح العسكري 
للجان المقاومة الش���عبية مسؤوليتها عن »كمين 
العلم« ال���ذي وقع ف���ي 17 فبراي���ر الماضي على 

السياج الحدودي شرق قطاع غزة.
ونش���رت ألوية الناصر صاح الدي���ن مقطعًا مصوًرا 
أمس الثاثاء، للحظات األولى لعملية »كمين العلم« 
والذي استهدف مجموعة من الجنود اإلسرائيليين 
ش���رق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأسفرت 
العملي���ة ع���ن مقت���ل وإصاب���ة 6 ضب���اط وجنود 

إس���رائيليين من وحدة الهندس���ة كانوا في محيط 
العملية. ونقلت القناة العاش���رة العبري���ة في حينه عن مصادر 
عسكرية قولها إنه »جرى استدراج الجنود إلى مكان عبوة ناسفة 
عبر كمين محكم ومخطط له س���لًفا، في المكان الذي تظاهر فيه 

العشرات من الشبان الفلس���طينيين قبل أن يتم تفجير العبوة 
بهم عن طريق التحكم ع���ن بعد ». وأوضحت أن العبوة انفجرت 
حينما حاول جنود »جوالني« إزالة علم رفع على الس���ياج األمني، 

»حيث جرى تفجير العبوة بهم مع وصولهم للمكان«.

بعد 9 أشهر.. ألوية الناصر تبث فيديو 
»كمين العلم« وتعلن مسؤوليتها عنه

رام الله/ االستقال:
انطلقت مس���اء الثاثاء، مس���يرة جابت ش���وارع 
مدينة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية المحتلة، 

دعمًا وإسنادًا لغزة ورفضًا للعدوان اإلسرائيلي.
وذك���ر مراس���لنا" أن المئات طافوا في ش���وارع 
مدينة رام الله هاتفين بعبارات التكبير والدعم 

لغزة ومقاومتها.
وهتف المش���اركون بعبارات التحية والتمجيد 
للمقاومة وفصائلها، مش���يدين بصمود األهالي 
في غ���زة بالوح���دة الوطنية بي���ن الفصائل في 

التصدي لاحتال.
ورف���ض المتظاه���رون التنس���يق األمن���ي مع 
االحتال، مشددين على استمرار المقاومة حتى 

دحر االحتال.
وهتف المشاركون بعبارات: "غزتنا غزة شجعان 
وهيها بتضرب عسقان"، "بالروح بالدم نفديكي 
يا غزة"، "يا غزاوي عيد الكرة اخطف جندي وحرر 

أسرى"، "من رام الله تحية لغزتنا األبية".
وأدى القص���ف اإلس���رائيلي المتواص���ل عل���ى 
أهداف مدنية ومواق���ع للمقاومة منذ عصر أول 
أمس الستش���هاد س���تة مواطنين وإصابة 25 
آخرين وتدمير 9 بناي���ات مدنية منها فضائية 

األقصى.
فيما أعلن االحتال عن مقتل إسرائيليين اثنين 
وإصابة العشرات بقصف المقاومة مستوطنات 

إسرائيلية بأكثر من 400 صاروخ وقذيفة.

مسيرة حاشدة برام الله
 نصرة وإسنادًا لغزة

األربعاء 6 ربيع األول 1440 هــ 14 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

غزة/ االستقالل: 
دعـــت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر 
فلســـطين، قيادة الســـلطة الفلسطينية 
لرفع العقوبـــات عن قطاع غزة والشـــروع 
المركزي  المجلســـين  قـــرارات  بتطبيـــق 

والوطني.
وحيت الديمقراطية فـــي بياٍن لها وصل 
"االستقالل" نســـخة عنه، الثالثاء  صمود 
شـــعبنا المناضل ومقاومته الباســـلة في 
التصدي للعدوان اإلســـرائيلي الغاشـــم، 
داعيـــة إلى الوقـــوف صفًا واحـــدًا خلف 
أهلنا في قطاع غـــزة، في معركة الصمود 
الوطنية  الكرامـــة  والبســـالة والدفاع عن 

الفلسطينية.
وأّكـــدت أّن الواجـــب الوطنـــي يملي على 

الجميـــع، في هذا الوقت، وفي ظل تصاعد 
الداخليـــة  الخالفـــات  وضـــع  العـــدوان، 
جانبـــًا، وتكريـــس كل الجهـــود، لتوفير 
والميدانية  السياسية  الضرورية  الشروط 
والتعبويـــة لتعزيز صمود غزة، وإفشـــال 

العدوان، وإدانته على الصعيد العالمي.
فـــي ذات الســـياق؛ دعـــت الديمقراطية 
قيادة الســـلطة إلى خطوات ميدانية على 
األرض وعلـــى الصعيـــد الدولـــي، وذلك 
بتقديم شـــكوى عاجلة إلى مجلس األمن 
الدولي ضد حكومة االحتالل، الذي يتحمل 
المســـؤولية كاملة عن تفجير الوضع في 
القطاع، من خالل عملية التسلل العدواني 

داخل قطاع غزة، يوم األحد لياًل.
كمـــا دعتها إلـــى تفعيل الدبلوماســـية 

الفلســـطينية في العالم إلدانة االحتالل 
واستنهاض الرأي العام الدولي وللضغط 
على حكومة نتنياهو لوقف جرائمها ضد 
أهلنا، ووضع حد لسفك الدم الفلسطيني.

كما طالبت الجبهة بخطوات فاعلة ميدانيًا 
لدعـــم القطـــاع، برفع اإلجـــراءات الظالمة 
ضـــده، ووقف حجب األمـــوال المخصصة 
ألهلنـــا فيه، بما يعزز صمودهم ويرســـل 
رسالة إلى العالم أجمع على تأكيد الوحدة 

الميدانية لشعبنا وقواه السياسية.
كمـــا طالبت بالشـــروع فورًا فـــي تطبيق 
والوطني،  المركـــزي  المجلســـين  قرارات 
خاصة وقف التنســـيق مع االحتالل وفك 
اإلســـرائيلي، وسحب  باالقتصاد  االرتباط 

االعتراف بدولة "إسرائيل".

الديمقراطية تدعو السلطة لرفع العقوبات عن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــررت عائالت إســـرائيلية في مدينة عســـقالن 
المحتلة النزوح نحو وســـط "إســـرائيل"، بعد ليلة 
شـــهدت ســـقوط عدة صواريـــخ مـــن المقاومة 

الفلسطينية على مبان في المدينة.
وذكرت صحيفـــة "معاريف" العبريـــة أن العديد 
من مســـتوطني المدينة بدأوا بتجميع أغراضهم 

للنزوح نحو أقربائهم بالشـــمال والوسط إلى حين 
استقرار الوضع األمني.

وبينت صحيفـــة معاريف أن من بيـــن العائالت 
التي قررت النزوح عائلة "زلمان"، التي قرر أفرادها 
الذهـــاب إلـــى أقربائهم في مدينـــة رأس العين 
شـــرقي "تل أبيب" بمركز األراضـــي المحتلة عام 
١٩٤٨، مشيرين إلى أن ما جرى ال يمكن استيعابه 

وأنه مرعب وال خيار سوى النزوح حاليا.
وأضافـــت العائلـــة أن الصواريـــخ التـــي أطلقت 
على عســـقالن كانـــت مخيفة وأوقعت خســـائر 
فـــي األرواح والممتلكات، وأنـــه ال داع ألن يكونوا 
أبطال ويدفعون الثمن، الفتيـــن إلى أن صفارات 
اإلنـــذار بهذا المعـــدل أدخلت الهلـــع في قلوب 

المستوطنين وخالفًا للمرات السابقة.

نزوح عائالت إسرائيلية من عسقالن فرارًا من قصف المقاومة

االستقالل/ وكاالت:
أدانت عدد من الدول وشخصيات دولية، أمس الثالثاء، 
العدوان اإلســــرائيلي األخير على قطــــاع غزة، مؤكدين 
على  ضرورة معالجة األوضاع في قطاع غزة ضمن سياق 

سياسي شامل.
واستنكرت األردن، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
والذي أدى إلى ســــقوط عدد مــــن الضحايا، مؤكدة على 
ضرورة معالجة األوضاع في القطاع ضمن سياق سياسي 
شــــامل يضمن عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى 
طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أســــاس حل 

الدولتين سبيال وحيدًا لتحقيق األمن واالستقرار. 
وبدورها أبلغت مصر الســــلطات اإلســــرائيلية بضرورة 
وقف عملياتها التصعيدية في القطاع وااللتزام بمسار 
التهدئة، مؤكــــدة على ضرورة عدم االنزالق إلى الصراع 
المســــلح والعودة إلى طاولــــة المفاوضــــات مرة أخرى 

للحفاظ على التهدئة بين كافة األطراف.
وأكدت مصادر مصرية مطلعــــة، أن "األجهزة المعنية 
فــــي مصر قامــــت بتكثيــــف اتصاالتها مــــع الجانبين 
اإلسرائيلي والفلســــطيني، لوقف التصعيد المتبادل 
بيــــن الطرفين في قطاع غزة، الســــيما فــــي ضوء قيام 
الجيش اإلســــرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف 

المدفعي للقطاع".
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والقصف الوحشي 
لألحياء الســــكنية في القطاع، مقدمة التعازي ألهالي 

الشهداء الذين ارتقوا نتيجة هذا العدوان.
وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة التدخل العاجل 
من المجتمــــع الدولي ومجلس األمــــن لتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، محملة سلطات االحتالل 

كامل المسؤولية عن هذا العدوان.
واســــتنكر األمين العام المســــاعد لشــــؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الســــفير 
ســــعيد أبو علي، هذا التصعيد العسكري اإلسرائيلي 
الخطير ضد قطاع غزة، وقصف عشرات المواقع والمباني 
السكنية، والذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء خالل 

أقل من 24 ساعة، وجرح وإصابة العشرات.
واعتبر هــــذا العدوان انتهاًكا صارخــــًا لقواعد القانون 
الدولي واإلنســــاني وقرارات الشرعية الدولية، وتمكين 
الدولة الفلســــطينية من ممارسة السيادة واالستقالل، 
ولتحقيق الســــالم العــــادل الذي تتطلع إليه شــــعوب 

المنطقة.
كما اســــتهجنت منظمة التعاون اإلســــالمية العدوان 
اإلســــرائيلي على القطاع، والذي أســــفر عن ارتقاء عدد 
من الشــــهداء وإصابة آخرين، محملــــة تبعات العدوان 
اإلسرائيلي ومســــؤوليته على االحتالل، داعيًا المجتمع 
الدولــــي إلى ضرورة إلزام إســــرائيل باحتــــرام القانون 

الدولي.
فيمــــا دعت وزارة الخارجية اإليرانيــــة، المجتمع الدولي 

للتدخل العاجل من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة 
من القصف اإلسرائيلي، معربة عن إدانتها االعتداءات 

اإلسرائيلية على غزة.
وأشــــارت إلى أّن ســــبب مواصلة إســــرائيل "جرائمها 
وإرهابهــــا على غــــزة" هــــو تشــــجيع اإلدارة األمريكية 

ودعمها إلسرائيل وصمت بعض دول المنطقة .
وحملت روسيا، إسرائيل مسؤولية التصعيد األخير في 
قطاع غزة، جراء عمليتها العسكرية في القطاع، واصفة 
العملية العسكرية اإلســــرائيلية " التسلل في غزة"، بـ 

"المستفزة" وفق وسائل إعالم روسية.
ودعت الخارجية الروسية، في بيان لها، جميع األطراف 
إلى وقف دائم إلطالق النار، وإبداء ضبط النفس، واتخاذ 
تدابير، من أجل تجنب مواجهــــة ذات عواقب ال يمكن 

التنبؤ بها.
كما دعت موســــكو إلــــى المصالحة بيــــن حركتي فتح 
وحماس واســــتئناف عملية التســــوية مع "إسرائيل" 
بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو/ حزيران 
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وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التصعيد في قطاع غزة، 
مؤكدة أنها ســــعت مع كافة األطــــراف من أجل محاولة 

التوصل إلى عودة الهدوء مرة أخرى.
مــــن ناحيته دعا األمين العام لألمــــم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلى ضبط النفس، على خلفية التصعيد في 

قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق: إن منسق 
األمــــم المتحدة الخاص نيكوالي مالدينوف "يعمل عن 
كثب مع مصر وكل األطراف المعنية الستعادة الهدوء" 

في قطاع غزة.
فيما نــــدد مجلس جنيــــف لحقوق اإلنســــان والعدالة 
، بهجمــــات جوية ومدفعية شــــنتها "إســــرائيل" على 
األعيان المدنية والمقار الســــكنية في قطاع غزة، الفًتا 
إلى أنها "ترتقي إلى جرائم حرب وانتهاكات جســــيمة 
للقانون الدولي اإلنســــاني واالتفاقيــــات الدولية ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان".
ودعا المجلس الحقوقي، األمم المتحدة وأطراف المجتمع 
الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هجمات "إســــرائيل" 
على المدنيين الفلسطينيين في غزة وإلزامها باحترام 
التزاماتها تجاه االتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن 

حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وحذر المجلس الحقوقي من خطورة تغول "إســــرائيل" 
في اســــتخدام القــــوة المفرطة خاصة عبــــر طائراتها 
الحربيــــة لتحقيق مكاســــب سياســــية على حســــاب 

المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.
الجديــــر بالذكــــر أن قطاع غزة تعرض لغارات شــــنتها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة 
بالقطــــاع، األمــــر الــــذي أدى إلى استشــــهاد مواطنين 
واصابة آخرين إضافة إلى استهداف منازل للمواطنين 

ومؤسسات مدنية.

إدانات دولية وعربية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
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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

غزة/ االستقالل: 
دعـــت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر 
فلســـطين، قيادة الســـلطة الفلسطينية 
لرفع العقوبـــات عن قطاع غزة والشـــروع 
المركزي  المجلســـين  قـــرارات  بتطبيـــق 

والوطني.
وحيت الديمقراطية فـــي بياٍن لها وصل 
"االستقالل" نســـخة عنه، الثالثاء  صمود 
شـــعبنا المناضل ومقاومته الباســـلة في 
التصدي للعدوان اإلســـرائيلي الغاشـــم، 
داعيـــة إلى الوقـــوف صفًا واحـــدًا خلف 
أهلنا في قطاع غـــزة، في معركة الصمود 
الوطنية  الكرامـــة  والبســـالة والدفاع عن 

الفلسطينية.
وأّكـــدت أّن الواجـــب الوطنـــي يملي على 

الجميـــع، في هذا الوقت، وفي ظل تصاعد 
الداخليـــة  الخالفـــات  وضـــع  العـــدوان، 
جانبـــًا، وتكريـــس كل الجهـــود، لتوفير 
والميدانية  السياسية  الضرورية  الشروط 
والتعبويـــة لتعزيز صمود غزة، وإفشـــال 

العدوان، وإدانته على الصعيد العالمي.
فـــي ذات الســـياق؛ دعـــت الديمقراطية 
قيادة الســـلطة إلى خطوات ميدانية على 
األرض وعلـــى الصعيـــد الدولـــي، وذلك 
بتقديم شـــكوى عاجلة إلى مجلس األمن 
الدولي ضد حكومة االحتالل، الذي يتحمل 
المســـؤولية كاملة عن تفجير الوضع في 
القطاع، من خالل عملية التسلل العدواني 

داخل قطاع غزة، يوم األحد لياًل.
كمـــا دعتها إلـــى تفعيل الدبلوماســـية 

الفلســـطينية في العالم إلدانة االحتالل 
واستنهاض الرأي العام الدولي وللضغط 
على حكومة نتنياهو لوقف جرائمها ضد 
أهلنا، ووضع حد لسفك الدم الفلسطيني.

كما طالبت الجبهة بخطوات فاعلة ميدانيًا 
لدعـــم القطـــاع، برفع اإلجـــراءات الظالمة 
ضـــده، ووقف حجب األمـــوال المخصصة 
ألهلنـــا فيه، بما يعزز صمودهم ويرســـل 
رسالة إلى العالم أجمع على تأكيد الوحدة 

الميدانية لشعبنا وقواه السياسية.
كمـــا طالبت بالشـــروع فورًا فـــي تطبيق 
والوطني،  المركـــزي  المجلســـين  قرارات 
خاصة وقف التنســـيق مع االحتالل وفك 
اإلســـرائيلي، وسحب  باالقتصاد  االرتباط 

االعتراف بدولة "إسرائيل".

الديمقراطية تدعو السلطة لرفع العقوبات عن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــررت عائالت إســـرائيلية في مدينة عســـقالن 
المحتلة النزوح نحو وســـط "إســـرائيل"، بعد ليلة 
شـــهدت ســـقوط عدة صواريـــخ مـــن المقاومة 

الفلسطينية على مبان في المدينة.
وذكرت صحيفـــة "معاريف" العبريـــة أن العديد 
من مســـتوطني المدينة بدأوا بتجميع أغراضهم 

للنزوح نحو أقربائهم بالشـــمال والوسط إلى حين 
استقرار الوضع األمني.

وبينت صحيفـــة معاريف أن من بيـــن العائالت 
التي قررت النزوح عائلة "زلمان"، التي قرر أفرادها 
الذهـــاب إلـــى أقربائهم في مدينـــة رأس العين 
شـــرقي "تل أبيب" بمركز األراضـــي المحتلة عام 
١٩٤٨، مشيرين إلى أن ما جرى ال يمكن استيعابه 

وأنه مرعب وال خيار سوى النزوح حاليا.
وأضافـــت العائلـــة أن الصواريـــخ التـــي أطلقت 
على عســـقالن كانـــت مخيفة وأوقعت خســـائر 
فـــي األرواح والممتلكات، وأنـــه ال داع ألن يكونوا 
أبطال ويدفعون الثمن، الفتيـــن إلى أن صفارات 
اإلنـــذار بهذا المعـــدل أدخلت الهلـــع في قلوب 

المستوطنين وخالفًا للمرات السابقة.

نزوح عائالت إسرائيلية من عسقالن فرارًا من قصف المقاومة

االستقالل/ وكاالت:
أدانت عدد من الدول وشخصيات دولية، أمس الثالثاء، 
العدوان اإلســــرائيلي األخير على قطــــاع غزة، مؤكدين 
على  ضرورة معالجة األوضاع في قطاع غزة ضمن سياق 

سياسي شامل.
واستنكرت األردن، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
والذي أدى إلى ســــقوط عدد مــــن الضحايا، مؤكدة على 
ضرورة معالجة األوضاع في القطاع ضمن سياق سياسي 
شــــامل يضمن عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى 
طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أســــاس حل 

الدولتين سبيال وحيدًا لتحقيق األمن واالستقرار. 
وبدورها أبلغت مصر الســــلطات اإلســــرائيلية بضرورة 
وقف عملياتها التصعيدية في القطاع وااللتزام بمسار 
التهدئة، مؤكــــدة على ضرورة عدم االنزالق إلى الصراع 
المســــلح والعودة إلى طاولــــة المفاوضــــات مرة أخرى 

للحفاظ على التهدئة بين كافة األطراف.
وأكدت مصادر مصرية مطلعــــة، أن "األجهزة المعنية 
فــــي مصر قامــــت بتكثيــــف اتصاالتها مــــع الجانبين 
اإلسرائيلي والفلســــطيني، لوقف التصعيد المتبادل 
بيــــن الطرفين في قطاع غزة، الســــيما فــــي ضوء قيام 
الجيش اإلســــرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف 

المدفعي للقطاع".
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والقصف الوحشي 
لألحياء الســــكنية في القطاع، مقدمة التعازي ألهالي 

الشهداء الذين ارتقوا نتيجة هذا العدوان.
وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة التدخل العاجل 
من المجتمــــع الدولي ومجلس األمــــن لتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، محملة سلطات االحتالل 

كامل المسؤولية عن هذا العدوان.
واســــتنكر األمين العام المســــاعد لشــــؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الســــفير 
ســــعيد أبو علي، هذا التصعيد العسكري اإلسرائيلي 
الخطير ضد قطاع غزة، وقصف عشرات المواقع والمباني 
السكنية، والذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء خالل 

أقل من 24 ساعة، وجرح وإصابة العشرات.
واعتبر هــــذا العدوان انتهاًكا صارخــــًا لقواعد القانون 
الدولي واإلنســــاني وقرارات الشرعية الدولية، وتمكين 
الدولة الفلســــطينية من ممارسة السيادة واالستقالل، 
ولتحقيق الســــالم العــــادل الذي تتطلع إليه شــــعوب 

المنطقة.
كما اســــتهجنت منظمة التعاون اإلســــالمية العدوان 
اإلســــرائيلي على القطاع، والذي أســــفر عن ارتقاء عدد 
من الشــــهداء وإصابة آخرين، محملــــة تبعات العدوان 
اإلسرائيلي ومســــؤوليته على االحتالل، داعيًا المجتمع 
الدولــــي إلى ضرورة إلزام إســــرائيل باحتــــرام القانون 

الدولي.
فيمــــا دعت وزارة الخارجية اإليرانيــــة، المجتمع الدولي 

للتدخل العاجل من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة 
من القصف اإلسرائيلي، معربة عن إدانتها االعتداءات 

اإلسرائيلية على غزة.
وأشــــارت إلى أّن ســــبب مواصلة إســــرائيل "جرائمها 
وإرهابهــــا على غــــزة" هــــو تشــــجيع اإلدارة األمريكية 

ودعمها إلسرائيل وصمت بعض دول المنطقة .
وحملت روسيا، إسرائيل مسؤولية التصعيد األخير في 
قطاع غزة، جراء عمليتها العسكرية في القطاع، واصفة 
العملية العسكرية اإلســــرائيلية " التسلل في غزة"، بـ 

"المستفزة" وفق وسائل إعالم روسية.
ودعت الخارجية الروسية، في بيان لها، جميع األطراف 
إلى وقف دائم إلطالق النار، وإبداء ضبط النفس، واتخاذ 
تدابير، من أجل تجنب مواجهــــة ذات عواقب ال يمكن 

التنبؤ بها.
كما دعت موســــكو إلــــى المصالحة بيــــن حركتي فتح 
وحماس واســــتئناف عملية التســــوية مع "إسرائيل" 
بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو/ حزيران 
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وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التصعيد في قطاع غزة، 
مؤكدة أنها ســــعت مع كافة األطــــراف من أجل محاولة 

التوصل إلى عودة الهدوء مرة أخرى.
مــــن ناحيته دعا األمين العام لألمــــم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلى ضبط النفس، على خلفية التصعيد في 

قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق: إن منسق 
األمــــم المتحدة الخاص نيكوالي مالدينوف "يعمل عن 
كثب مع مصر وكل األطراف المعنية الستعادة الهدوء" 

في قطاع غزة.
فيما نــــدد مجلس جنيــــف لحقوق اإلنســــان والعدالة 
، بهجمــــات جوية ومدفعية شــــنتها "إســــرائيل" على 
األعيان المدنية والمقار الســــكنية في قطاع غزة، الفًتا 
إلى أنها "ترتقي إلى جرائم حرب وانتهاكات جســــيمة 
للقانون الدولي اإلنســــاني واالتفاقيــــات الدولية ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان".
ودعا المجلس الحقوقي، األمم المتحدة وأطراف المجتمع 
الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هجمات "إســــرائيل" 
على المدنيين الفلسطينيين في غزة وإلزامها باحترام 
التزاماتها تجاه االتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن 

حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وحذر المجلس الحقوقي من خطورة تغول "إســــرائيل" 
في اســــتخدام القــــوة المفرطة خاصة عبــــر طائراتها 
الحربيــــة لتحقيق مكاســــب سياســــية على حســــاب 

المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.
الجديــــر بالذكــــر أن قطاع غزة تعرض لغارات شــــنتها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة 
بالقطــــاع، األمــــر الــــذي أدى إلى استشــــهاد مواطنين 
واصابة آخرين إضافة إلى استهداف منازل للمواطنين 

ومؤسسات مدنية.

إدانات دولية وعربية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
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غزة/ دعاء حطاب: 
الفلسطينيين  اإلعالميين  منتدى  نظم 
أم���س الثالث���اء، وقف���ة تضامني���ة مع 
فضائي���ة األقصى بع���د تدمير طائرات 
االحتالل اإلس���رائيلي مقرها في مدينة 

غزة بالكامل.
وشارك عشرات الصحفيين والحقوقيين 
في الوقف���ة التي نظم���ت على أنقاض 
مقر الفضائي���ة الُمدّمر، وحملوا يافطات 
تس���تنكر الجريم���ة اإلس���رائيلية بحق 

الصحافة.
وقال أمين س���ر المنتدى محمد أبو قمر، 
إن االحتالل لن يتمكن من كس���ر عزيمة 
الفلس���طينيين، مش���يًرا  الصحفيي���ن 
إلى أن الوقفة رس���الة تحٍد لالحتالل أن 
الرس���الة الفلسطينية ستس���تمر رغم 

أنف االحتالل.
الدولية  المؤسس���ات  وذكر أن صم���ت 
وخاص���ة المعنية بش���ؤون الصحفيين 
يش���جع االحت���الل على االس���تمرار في 

جرائمه بحق الصحفيين.
أم���ا المذيع ف���ي قناة األقص���ى هاني 
المغاري فقال: إن اإلعالم الفلس���طيني 
المق���اوم مس���تهدف م���ن االحت���الل 
لتغييب ص���ورة الحقيقة، مش���يرًا إلى 
أن "الص���ورة والكلمة س���تكون التحدي 
األكبر بيننا وبين االحتالل اإلس���رائيلي، 
والس���يما أن العدو همه تغييب صورة 

قناة األقصى".
وأضاف "عملنا جاهدين أال تغيب الصورة 

إال دقائق معدودة. هذه مسؤولية كبيرة 
م���ع التزامنا بالعم���ل اإلعالمي المهني 

الذي يبحث عن الحقيقية".
وتابع "مرت س���نوات عديدة اس���تفرد 
فيه���ا االحت���الل بالرواي���ة اإلعالمي���ة، 
لكن عندما انطلق اإلع���الم المقاوم علم 
االحتالل حجم الخس���ارة واآلث���ار التي 
انعكس���ت عليه وعلى جنوده وجبهته 
الداخلية" ، موضحًا أن هذه المرة الرابعة 
الت���ي تدمر فيها قوات االحتالل مقرات 

قناة األقصى الفضائية منذ عام 2008.
أما رئيس المكت���ب اإلعالمي الحكومي 
ف���ي غزة س���المة مع���روف، فق���ال: إن 
األقصى  لفضائية  اإلسرائيلي  القصف 
"ش���اهد من ش���واهد جريمة االحتالل 
بح���ق ش���عبنا وإعالمنا، تثب���ت تعامل 
االحتالل بعقلي���ة العصابات مع اإلعالم 

الفلسطيني لتغييب شهود الحقيقة.
وذك���ر أن فضائي���ة األقصى مؤسس���ة 
مدنية إعالمي���ة ال يجوز اس���تهدافها 

حتى في ظل الح���روب وأوقات الطوارئ 
وفق القانون الدولي، مؤكدًا أن اعتداءات 
االحت���الل لم تف���ت في عض���د اإلعالم 
الفلس���طيني يوًما من األي���ام، "وندفع 
ضريب���ة كبي���رة كل يوم، وم���ع ذلك لم 
تهن العزيمة ولم تغب الرسالة والرواية 

الفلسطينية".
وأش���ار إلى اتص���االت ُيجريها المكتب 
اإلعالمي الحكومي بغزة مع عدة جهات 
إقليمي���ة ودولي���ة وأممي���ة للمطالب���ة 

االحت���الل في كل  بتجمي���د عضوي���ة 
المحافل المعنية بحرية الرأي والتعبير 
لتوجيه رسالة له بضرورة وقف اختراق 

المواثيق الدولية.
من جهته وصف الحقوقي سمير زقوت، 
قصف قوات االحتالل فضائية األقصى 
ب�"جريمة الح���رب المتعمدة والمنظمة"، 
قائ���اًل : "ه���ذه جريمة ح���رب واضحة؛ 
فالقناة منش���أة مدنية، وال ش���بهة في 
قتالي���ة، ونحن  بأعم���ال  اس���تخدامها 
أيًض���ا أم���ام جريمة مركبة بس���بب قوة 
القصف  في  المس���تخدمة  المتفجرات 
من أجل إلحاق ضرر بكل البيئة المحيطة 

بها لترويع المدنيين".
واتهم زقوت المجتمع الدولي بالتواطؤ 
مع االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي ارتكاب 
جرائمه، مش���يًرا إلى أن صم���ت العالم 

يشجع االحتالل على عدوانه.
وقصف���ت طائرات االحت���الل ليلة أول 
أم���س مق���ر قن���اة األقص���ى الرئيس 
بمدينة غزة بستة صواريخ من طائرات 
ُمس���يرة وثالثة من طائ���رات حربية، ما 
أدى لتدميره وما يحت���وي من معدات 

بالكامل.
وانقطع بث قن���اة األقصى دقائق قليلة 
قب���ل أن يع���ود، وبث���ت القن���اة فيديو 
اس���تهداف المقاومة حافلة إسرائيلية 
بصاروخ موجه ش���رقي جباليا ش���مالي 
القطاع، ما أدى إلصابة جنديين أحدهما 

بجراح حرجة، وفق اعتراف االحتالل.

الصحفيون يتضامنون مع قناة األقصى بعد تدمير مقرها

جانب من �لوقفة �لت�صامنية مع قناة �لأق�صى بغزة �أم�س   ) ت�صوير/ حممود عجور (

القاهرة / االستقالل:
أعرب���ت المنظمة العربية لحقوق اإلنس���ان، عن إدانتها 

لالعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة.
وأدان���ت المنظمة في بيان صحف���ي، القتل خارج نطاق 
القان���ون ال���ذي يمارس���ه االحت���الل بش���كل منهجي، 
س���واء عبر اس���تئناف االغتياالت بحق ق���ادة المقامة 
الفلس���طينية باغتي���ال نور بركة، أو م���ن خالل اإلمعان 
في قتل المواطنين الفلس���طينيين باس���تخدام القوة 
المميتة عمًدا بحق التظاهرات األس���بوعية لمس���يرات 

العودة على حدود القطاع المحتل.
كم���ا اس���تنكرت مواصلة قتل م���ن يتهمهم االحتالل 
بمحاوالت طعن جنوده ومستوطنيه في الضفة الغربية 
بينما كان بوس���عه الس���يطرة على هؤالء الضحايا دون 
قتلهم، مؤكدة أن تجاهل المجتمع الدولي لمسئولياته 

في ردع االحت���الل عن مواصلة االنتهاكات الجس���يمة 
وجرائم الحرب يمنح االحتالل تشجيًعا لمواصلة ارتكاب 

جرائمه.
وشددت على أهمية استصدار قرار دولي لوضع سقف 
زمني إلنهاء االحتالل لألراضي الفلس���طينية والعربية 
التي جرى احتالله���ا في يونيو/حزيران 1967 دون قيد 

أو شرط، ودون أي حاجة للمفاوضات.
وجددت المنظمة مطلبها للحكومات العربية باستئناف 
تفعيل قرارها في س���بتمبر/أيلول 2014 لطرح مشروع 
القرار الدولي، وس���حب ما يس���مى ب�"المب���ادرة العربية 
للس���الم” الت���ي لم تل���ق أي تجاوب من قبل س���لطات 
االحتالل، وتش���جب االنفت���اح على ما يس���مى تطبيع 
العالقات ال���ذي واصلته بعض الحكومات العربية خارج 

إطار تلك المبادرة وعلى غير رغبة شعوبها.

غزة / االستقالل:
أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أن 
المقاوم���ة الموحدة في غرف���ة العمليات تدير 
المعرك���ة بكل اقت���دار ومس���ئولية وجهوزية 
تامة في ال���رد على جرائم االحتالل متس���لحة 
وبحاضنة ش���عبية قوية  بإمكانيات متط���ورة 

وعصية على االنكسار.
واعتب���رت الجبه���ة في بيان أم���س الثالثاء أن 
نشر المقاومة تس���جيل فيديو لعملية الباص 
البطولي���ة والتي أدت إلى ح���دوث إصابات في 

جنود االحتالل هي رس���الة تح���ٍد من المقاومة 
للعدو المجرم بأن جنوده���م الجبناء في مرمى 
نيران المقاومة وعليهم أن يعيدوا حساباتهم 
جيدًا، فالمقاومة أش���د بأسًا وأكثر قدرة وتطورًا 

على تحقيق قوة الردع.
ومنذ عصر أول أمس تتصدى المقاومة بشكل 
مشترك ومنس���ق للعدوان اإلس���رائيلي الذي 
بدأ مس���اء االثنين في عمليته األمنية الفاشلة 
في جن���وب قطاع غزة، وأطلقت مئات الصواريخ 
باتجاه المستوطنات والمواقع اإلسرائيلية كما 

اس���تهدفت حافلة تقل جنودًا بصاروخ موجه 
أصابها بش���كل مباش���ر وفق م���ا أظهره مقطع 

مصور نشرته كتائب القسام.
وأعربت الجبهة عن تضامنها الكامل مع فضائية 
األقصى، مؤكدة أن اس���تهدافها وتدميرها لن 
يقتل الحقيقة، وستبقى الصورة الفلسطينية 
حاضرة من خالل السواعد اإلعالمية في الميدان 
والتي تنقل بش���جاعة منقطعة النظير الصورة 

إلى العالم أجمع، وتفضح جرائم االحتالل.
وتدمي���ر  اس���تهداف  إن  الجبه���ة:  وقال���ت 

المباني وفي مقدمتها المؤسس���ات اإلعالمية 
والفضائيات سياسة إسرائيلية جبانة تعكس 
حال���ة اإلفالس الت���ي يعاني منها ه���ذا العدو 
المج���رم وقادت���ه، داعية جماهير ش���عبنا في 
الوطن والش���تات وامتنا العربية للنزول للشارع 
دعمًا لصمود غزة ولمقاومتها الباس���لة، مؤكدة 
أن الدم���اء الزكية والوحدة التي ترس���خت في 
الميدان يجب أن تكون دافعًا لتوحيد الطاقات 
واإلمكان���ات ف���ي مواجهة هذا الع���دو الغادر 

وجرائمه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ندد المفتي العام للقدس والديار الفلس����طينية، 
خطيب المس����جد األقصى المبارك الش����يخ محمد 
أحمد حسين بجرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 وقال الش����يخ حس����ين في تصريح صحفي أمس 
الثالث����اء: إن" ه����ذا العدوان ال يعب����ر إال عن بربرية 
االحتالل ونازيته، وغطرس����ته، وتعنته غير المبرر، 
وهو جريمة أخرى تضاف إلى س����جل جرائم قوات 

االحتالل المعادية للقيم الدينية واإلنسانية".
 وأضاف أن جرائم االحتالل تأتي ضمن مسلس����ل 
القمع واإلجرام الذي تنفذه س����لطات االحتالل ضد 
الشعب الفلس����طيني واإلنسانية جمعاء، ما يعري 
الوج����ه الحقيقي للمحتل، المس����تخف بدماء أبناء 
الشعب الفلسطيني أينما كانوا، غير آبه بالقوانين 

واألعراف الدولية وال القيم اإلنسانية.

وحمل س����لطات االحت����الل عواقب ه����ذا العدوان، 
مطالًبا األمتين العربية واإلسالمية بخاصة، والعالم 
بأس����ره، ومجلس األمن واألمم المتح����دة بالتدخل 
الف����وري لوقف االعتداءات اإلس����رائيلية على أبناء 
غ����زة، الذي����ن يتعرضون ألبش����ع جرائ����م الحرب، 
والحصار منذ ما يزيد على عش����ر سنوات على مرأى 

من العالم ومسمعه.
وطالب بالعم����ل على ثني س����لطات االحتالل عما 
تخطط له من إبادة ألبناء الش����عب الفلس����طيني، 
والوقوف في وجه اآللة العس����كرية اإلس����رائيلية 
التي تم����ارس القتل والدمار والخ����راب، ووضع حد 

لهذه التصرفات اإلجرامية.
ودع����ا المفتي حس����ين إلى إزالة الحص����ار الخانق 
نهائًيا ع����ن أهالي غزة، واتخاذ الق����رارات العملية 
ل����درء الم����وت المحقق ال����ذي يحّلق ف����وق رؤوس 

المدنيين العزل.

منظمة حقوقية تدين المفتي ُيندد بجرائم االحتالل بغزة
اعتداءات االحتالل على غزة

الشعبية: المقاومة تقلب موازين المعركة وتدمير المباني سياسة جبانة
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ويشار إلى أن االحتالل االسرائيلي يتعمد 
ف���ي كل تصعي���د عل���ى قطاع غ���زة، إلى 
اس���تهداف وس���ائل االعالم الفلسطينية 
بمختلف أش���كالها المرئية والمس���موعة 
والمكتوبة ، إذ اس���تهدف في وقت سابق 
فضائية األقصى ووسائل اعالمية أخرى .  

جرمية حرب 
رئي���س المكت���ب االع���الم الحكومي بغزة 
سالمة معروف أكد أن االحتالل االسرائيلي 
باس���تهدافه للمؤسسات االعالمية يحاول 
تغييب صورة الحقيقة و تغيب الش���هود 
عل���ى جرائمه ، وكافة األدل���ة التي تدينه، 
معتب���را أن اس���تهداف فضائية األقصى  
وكافة المؤسس���ات االعالمية جريمة حرب 

وفق القانون الدولي واالنساني. 
وأوضح مع���روف ل�"االس���تقالل " أن كافة 
المواثيق واألع���راف الدولية كفلت  ضمن 
نصوصه���ا ومواده���ا القانوني���ة الحماية 
وقت  االعالمية  والمؤسس���ات  للصحفيين 
الحروب والنزاعات المسلحة ، مشيرا إلى أن 
االحتالل االسرائيلي يتعامل على أنه دولة 

فوق القوانين.

وشدد على أن  كافة االعتداءات  االسرائيلية 
لم ولن تمنع رس���الة االعالم الفلس���طيني 
المهني���ة والوطنية ، كما س���تحافظ على 
الرواي���ة الفلس���طينية وإبقائه���ا حاضرة 
إليصالها للمجتم���ع الدولي ، وفضح رواية 

االحتالل وتعريته أمام المجتمع الدولي. 

انتهاك �صارخ 
ب���دوره ، رأى رئي���س التجم���ع االعالم���ي 
في فلس���طين توفيق الس���يد س���ليم أن 
اس���تهداف االحتالل االسرائيلي لوسائل 
االعالم الفلس���طينية خاص���ة قصف مقر 
فضائي���ة األقصى وتس���ويته باألرض أول 
أم���س ، انته���اكا صارخا لكاف���ة األعراف 
والمواثيق الدولية التي حّرمت المس���اس 

بالمؤسسات اإلعالمية.
حديث���ه  خ���الل  س���ليم  الس���يد  وأك���د 
ل�"االس���تقالل " أن ما ش���ّجع االحتالل على 
ارتكاب هذه الجريمة بحق مؤسسة مدنية 
وإعالمي���ة، هو التواط���ؤ الدولي المفضوح 
مع االحت���الل الذي اس���تمرأ اس���تهداف 
الصحفيين الفلس���طينيين ومؤسساتهم 

منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن هذا االس���تهداف يأتي في 
س���ياق محاوالت االحتالل الفاش���لة للنيل 
من الصوت والصورة الفلس���طينية ، التي 
كشفت عجزه وجبنه ، الفتا إلى أن االحتالل 
يح���اول االس���تفراد بالرواية وتس���ويقها 
للعالم ولجبهت���ه الداخلية، إال أن بس���الة 
وصمود اإلعالميين الفلس���طينيين جعلت 
م���ن الرواية الفلس���طينية األكثر صدقية 

واألكثر تداوال في وسائل اإلعالم كافة.
وشدد على أن كافة محاوالت االحتالل للنيل 
من المؤسس���ات الصحفية الفلس���طينية 
المقاوم���ة ، لن تفلح وس���تبوء بالفش���ل، 
وس���يظل  متواصلة  التغطي���ة  وس���تظل 
االنحي���از دوم���ا للحقيقة التي يس���طرها 
بدمائه وتضحياته، مهما  يوميا  الش���عب 
قدم من تضحي���ات على مذب���ح الحقيقة 

والحرية.
ودعا رئيس التجمع كافة الجهات المعنية 
الحقوقية  والمؤسس���ات  اإلعالمي  بالعمل 
والدولي���ة وفي مقدمتها االتح���اد الدولي 
للصحفيي���ن ومنظمة مراس���لون بال حدود 
التحرك الجاد لمعاقبة االحتالل وطرده من 

المحافل الدولية اإلعالمية.

ردود فعل
واعتصم العش���رات من الصحفيين، أمس 
الثالث���اء، بمش���اركة ع���دد م���ن الفصائل 
الفلس���طينية أمام ركام فضائية االقصى 
ال���ذي تع���رض للتدمي���ر ، خ���الل قصف 
اسرائيلي عنيف استهدف المبنى بشكل 

كامل.
ون���دد الصحفي���ون بجريمة اس���تهداف 
المبنى وتدميره، مؤكدين أن اس���تهداف 
المبن���ى لن يثن���ي الصحفيي���ن عن نقل 

الحقيقة.
الفلس���طيني"،  الصحفي   وأدانت "كتل���ة 
م���ن  واالس���تهداف  التدمي���ر  "جريم���ة 
الطائرات الحربي���ة الصهيونية لمقر قناة 
االقصى الفضائية"، مؤكدة أن "تدمير مقر 
قن���اة األقصى جريم���ة صهيونية وعدوان 

سافر على اإلعالم الفلسطيني الحر".
وأوضحت في بيان لها وصل "االستقالل"، 
أن "الجريمة اإلس���رائيلية، تشكل انتهاكًا 
ل���كل المواثيق واألع���راف الدولية، وتمثل 
انحطاطًا س���افرا ورعونة لق���ادة االحتالل"، 

معتب���رة أن "من يتخذ الق���رار الصهيوني، 
يخش���ى من مواجهة اإلعالم الذي يفضح 

جرائمه ويكشف زيفه".
كم���ا دان المرك���ز األوروبي الفلس���طيني 
لإلعالم القصف اإلس���رائيلي األخير الذي 
تعرضت له قناة األقصى الفضائية وإذاعة 
ص���وت األقصى  في قطاع غزة، دون مراعاة 
للقواني���ن الدولية التي تؤك���د على حرية 
العمل الصحفي وعلى حرية التعبير وتلزم 
كافة األطراف بضمان س���المة الصحفيين 

خالل النزاعات.
الفلسطينيين، فقد  اإلعالميين  أما منتدى 
أدان "الجريم���ة" ، الفتا أنه���ا تأتي ضمن 
"سلس���لة اس���تهدافها من قبل االحتالل 
االسرائيلي"، مضيفا: "هذا يضاف لجرائم 

االحتالل بحق االعالم الفلسطيني".
م���ن جهت���ه ، دان مرك���ز اإلع���الم ف���ي 
ق���وات  جامعة النجاح الوطني���ة، قص���ف 
االحت���الل لمقر فضائية األقصى في قطاع 
غزة، معتبرًا هذا االستهداف بمثابة جريمة 
جديدة تضاف لس���جل االحت���الل الحافل 

باستهداف الصحافة الفلسطينية.

استهداف اإلعالم .. دليل إفالس االحتالل وبنك أهدافه 
غزة / �صماح املبحوح :

باتت و�صائل االعالم الفل�صطينية واملن�صاآت 
املدنية ت�صكل بنك اأهداف لالحتالل 

االإ�صرائيلي الذي ي�صعى من خالل ا�صتهداف 
مقراتها بطائراته الع�صكرية الإخرا�س 

�صوت احلقيقة، يف خمالفة متعمدة 
للقوانني واملواثيق الدولية التي تكفل 

حرية ال�صحافة واالإعالم والتعبري عن 
الراأي،  بعد اأن �صكلت دليال اإ�صافيًا على 

مدى االإزعاج الذي ت�صببه ل�صيا�صات 
االحتالل، ودورها يف تعرية جرائمه 
امل�صتمرة على االأر�س. ولعب االإعالم 

الفل�صطيني دورًا مهمًا يف ح�صد الراأي العام 
املحلي و اخلارجي جتاه العدوان املتوا�صل 

على قطاع غزة، االأمر الذي جعل االحتالل 
اال�صرائيلي من و�صائل االإعالم واالإعالميني 

يف امليادين هدفًا اأ�صا�صيًا لطائراته ، كان 
اآخرها ا�صتهداف مقر ف�صائية االأق�صى 

وت�صويته باالأر�س . 

القدس المحتلة/ االستقالل:
لقي إس���رائيليان مصرعهما وأصيب 
آخ���رون بجراح متفاوتة جراء س���قوط 
صاروخ بش���كل مباش���ر عل���ى بناية 

سكنية في عسقالن.
وذك���رت مص���ادر عبري���ة أن البناية 
لحق���ت به���ا أض���رار فادح���ة، فيما 
اإلس���عاف فترة  اس���تمرت طواق���م 
طويل���ة في البحث ع���ن مصابين قبل 
انتشال جثتي إسرائيليين من تحت 

األنقاض.
وأفادت القناة الثانية العبرية، أن عدد 

الصواري���خ التي أطلقت من قطاع غزة 
باتجاه الجنوب ارتفع إلى 400 صاروخ.

وبين���ت القن���اة أن منظوم���ة القب���ة 
الحديدي���ة اعترضت نحو 70 صاروخًا 
فقط، أما بقية الصواريخ فقد س���قط  
أكث���ر من 10 صواري���خ داخل مناطق 
س���كنية مأهول���ة ف���ي عس���قالن و 
نتيفوت وسديروت  ما تسبب بأضرار 
جس���يمة وخاصة في سديروت حيث 
تسببت الصواريخ باندالع النيران في 

مصنع كبير ومحطة غاز.
وفيما يتعلق بأع���داد المصابين فقد 

ج���رى إحصاء إصابة 100 إس���رائيلي 
ج���راء س���قوط الصواري���خ غالبيتهم 
بحاالت من الهل���ع ، بينما أصيب 15 
منهم بجراح طفيفة نتيجة الش���ظايا 
أو التداف���ع نحو المالج���ئ ، وأصيب 
جندي بج���راح خطيرة نتيجة تعرضه 

إلطالق صاروخ موجه شرقي القطاع.
وعلى صعيد الدراسة فقد قررت جميع 
م���دارس الغ���الف تعطيل الدراس���ة  
أمس الثالثاء، وكذل���ك مدن الجنوب 
الس���بع وعس���قالن  بئر  بينها  وم���ن 

وأسدود وكريات مالخي وأوفكيم.

الضفة الغربية / االستقالل:
أفاد مدير عام الدائرة القانونية في هيئة شؤون األسرى والمحررين إياد مسك، أمس الثالثاء، 
أن األسرى القابعين في سجن عوفر اإلس���رائيلي، اشتكوا من إجراءات التضييق المتواصلة 

بحقهم من قبل إدارة السجن.
وقال مس���ك بعيد زيارته لألسيرين لؤي المنسي وش���ادي شاللدة في عوفر، إن إدارة السجن 
تس���عى لتقليل كمية المياه المخصصة لألسرى، ال سيما خالل الفترة المسائية، كما تسعى 

اإلدارة لتضييق الخناق على األسرى فيما يخص "الكانتينا" ونقل مكانها أكثر من مرة.
كما اش���تكى األس���رى من سياس���ة اإلهمال الطبي المتعمد بحق األس���رى المرضى، وتأخير 
المتابعات الطبية لهم وعدم توفير العالج���ات الالزمة لظروفهم الصحية واالكتفاء بتقديم 

المسكنات والمهدئات للبعض منهم أحيانا.
يذكر أن إدارة سجون االحتالل قد منعت مدير عام الدائرة القانونية مسك، من زيارة عدد من 

األسرى في سجن عسقالن بحجة وجود أمر منع بحقه من قبل المخابرات اإلسرائيلية.

قتيالن إسرائيليان وأكثر من 400 صاروخ 
أطلق باتجاه مستوطنات الغالف

تضييقات متواصلة بحق 
األسرى في سجن عوفر
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ومن بين تلك المؤسس���ات والمباني التي 
تم اس���تهدافها عم���ارة اليازجي وتتكون 
م���ن 5 طوابق س���كنية تض���م مواطنين 
أكاديميي���ن ومهندس���ين وأطباء، وكذلك 
عمارة الرحم���ة التي تضم أيض���ا العديد 
من المكاتب والش���قق الس���كنية، وكذلك 

فضائية األقصى .
اليازجي- المواط���ن ش���ادي  واس���تهجن 

الت���ي قصفها  اليازجي  عم���ارة  صاح���ب 
االحتال-إق���دام طائ���رات االحت���ال على 
تدمي���ر بنايت���ه بالكامل؛ متس���ائًا "ماذا 

كانت تشّكل على جنود االحتال؟
وأوضح اليازجي أن عمارتهم التي تتكون 
م���ن 5 طوابق س���كنية تض���م مواطنين 
أكاديميين ومهندس���ين وأطباء باإلضافة 
لمرك���ز س���مارت الدولي للغ���ات، ومحات 
تجارية، ونادي حديد، وال يوجد ش���يء يبرر 

لاحتال استهداف هذه العمارة.

ا�ستهداف ُمتعمد 
وأك���د رئيس المكت���ب االعامي الحكومي 
س���امة معروف، أن االحتال االس���رائيلي 
يتعم���د اس���تهداف المنش���آت المدنية 
والمباني الس���كنية في قط���اع غزة، ضاربًا 
بع���رض الحائط كافة األع���راف والقوانين 
الدولية ومنظومة حقوق االنسان والقانون 
الدولي االنس���اني التي تنص على حماية 
المدنيي���ن ومقراتهم فت���رة االجتياحات 

الُمسلحة والحروب. 
وقال معروف ل�"االس���تقال":" إن االحتال 
يتعامل بأنه فوق القانون والمعاير الدولية 
المنص���وص عليه وف���ق االم���م المتحدة، 
فهو ُيمعن بقتل المدنيين واس���تهداف 
دون  المدني���ة  والمؤسس���ات  منازله���م 
االلتف���اف للمعايي���ر واالع���راف الدولية، 
وهذه سياسة ليست جديدة عليه، تهدف 

لزعزع���ة الجبه���ة الداخلية الفلس���طينية 
وابعاد المواطنين عن خيار الُمقاومة". 

وأوض���ح أن العدوان االس���رائيلي على غزة 
والذي ب���دأ بتوغل قوة اس���رائيلية خاصة 
إلى شرق منطقة خانيونس، والتي أسفرت 
ع���ن استش���هاد 7 م���ن رج���ال المقاومة 
الفلس���طينية، وما تاها من أحداث حتى 
اللحظة، تص���ب في عنوان واح���د "اصرار 
االحتال على القيام بالع���دوان وتجاوز ما 
تفرضه القوانين الدولية"، األمر الذي يضع 
المؤسس���ات الدولي���ة أمام مس���ؤولياتها 
وُيلزمه���ا بالتحرك الف���وري واتخاذ موقف 

عملي اتجاه ُمحاكمة قادة االحتال، انتصارًا 
للحق الفلسطيني ودماء المدنيين. 

اس���تهداف  أن  مع���روف  وبّي���ن 
المنش���آت المدنية والت���ي وصل���ت حتى 
اللحظ���ة 9 بنايات س���كنية مختلفة هي 
سياس���ة جدي���دة قديمة لاحت���ال؛ "في 
الداخلية لحالة  محاولة إليصال جبهته���ا 

من الزعزعة، وحالة من الهلع"
الواضح  للتدخل  الدولية  المؤسسات  ودعا 
واالنتص���ار للمواثي���ق واالع���راف الدولية 
التي أقرها المجتمع الدولي بحفظ وحماية 
المؤسس���ات المدنية، وحماية شعبنا من 

جرائم االحتال.

جرمية حرب
وب���دوره، اعتبر الباح���ث األكاديمي بمركز 
الميزان لحقوق االنس���ان باس���م أبو جري، 
اس���تهداف المبان���ي الس���كنية من قبل 
قوات االحت���ال، جريمة ح���رب وانتهاكًا 
االنس���اني  الدولي  القانون  لقواعد  واضحًا 
واتفاقية جني���ف الرابعة التي تنص على 
عدم اس���تهداف المواقع المدنية وحماية 

المواطنين.  
وقال أبو جري ل�"االستقال":" إن استهداف 
المباني الس���كنية فعل محظ���ور بموجب 

القانون الدولي االنساني واتفاقية جنيف 
الرابعة التي تنص على عدم اس���تهداف 
الحماي���ة  وتوفي���ر  المدني���ة  المواق���ع 
للمواطنين، األمر ال���ذي ُيعد جريمة حرب 
واالتفاقيات  لألع���راف  واضحًا  وانته���اكًا 

الدولية". 
وأض���اف:" من الُماحظ من خ���ال عمليات 
الرص���د و االحصائيات أن ق���وات االحتال 
االس���رائيلي تتجاوز هدف تدمير منش���أه 
س���كنية ُمح���ددة لتطال باألض���رار ُمجمل 
المنازل والمنشآت بالمنطقة الُمحيطة، وفي 
ذات الوق���ت بث الرعب في قلوب المدنيين 

اآلمنين السيما األطفال والمرضي". 
وبي���ن أن الصمت الدولي ش���جع االحتال 
االس���رائيلي عل���ى ارت���كاب المزي���د من 
الجرائ���م بحق المدنيي���ن العزل في قطاع 
المبان���ي  باس���تهداف  واإلمع���ان  غ���زة، 
ك�"االذاعات،  المدنية  والمواقع  الس���كنية 
والمستش���فيات، والُمنتزه���ات"، مردف���ًا: 
"االحتال يش���عر نفس���ه ُمحص���ن، نظرًا 
لغياب المسائلة والمحاسبة على الصعيد 
الدولي، لذا لديه الج���راءة الرتكاب المزيد 

من الجرائم بحق المدنيين".  
وطالب المجتم���ع الدولي بالتحرك العاجل 
والفع���ال للضغ���ط عل���ى ق���ادة االحتال 
لوق���ف عدوانها على   قط���اع غزة، وتوفير 
صاحياته  واستخدام  للمدنيين،  الحماية 
االنس���اني  الدول���ي  القان���ون  بموج���ب 
لُمحاسبة االحتال وُمسائلته قانونيًا على 
جرائمه التي يرتكبه���ا يومًا بعد يوم ضد 

المواطنين.
ويشن الجيش اإلسرائيلي منذ مساء األحد 
ا على قطاع غزة، حيث  عدوانا س���افرا إرهابّيً
قصف بعش���رات الصواريخ بيوتًا سكنية 

وأراضي زراعية ومقرات إعامية.

مطالبات بمالحقة االحتالل 

استهداف المنشآت المدنية بغزة.. جريمة حرب كاملة األركان
غزة/ دعاء احلطاب:

املب��اين  الإ�سرائيل��ي  الحت��ال   ق�س��ف  يعك���س 
وامل�ؤ�س�س��ات املدني��ة م��دى حال��ة التخب��ط الت��ي 
يعي�سه��ا ام��ام ال�سرب��ات التي وجهتها ل��ه املقاومة، 
وي�ؤك��د حقيقة ل تدع جماًل لل�س��ك تعمده اإحلاق 

ال�سرر بكل ما ه��� فل�سطيني بغية زعزعة اجلبهة 
الفل�سطيني��ة الداخلية، كذلك اإبع��اد املدنيني عن 
خيار املقاومة وا�سعاف ارادتهم ومت�سكهم بالث�ابت 
ال�طني��ة الت��ي ل مُيك��ن التخل��ي عنها.وق�سف��ت 
طائرات الحتال الإ�سرائيلي منذ بداية عدوانه 

امل�ستمر على قطاع غزة الأحد املا�سي 80 م�ؤ�س�سة 
منها مباٍن حك�مية وبنايات �سكنية ومقرات مدنية 
وم�ؤ�س�سات اإعامية واأرا�ٍس زراعية  وغريها ما اأدى 
لتدم��ري اأجزاء كبرية  من املباين واملقار وامل�ؤ�س�سات 

التعليمية املجاورة.

رام الله/ االستقال:
أدانت منظمة التحرير الفلس���طينية االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت 

إلى استشهاد 12 فلسطينًيا.
وق����ال عضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة، رئيس دائرة حقوق اإلنس����ان والمجتمع 
المدن����ي فيه����ا أحمد التميمي ف����ي بيان صحفي أم����س الثاث����اء، إن التصعيد 
اإلس����رائيلي األخير ضد ش����عبنا في قطاع غزة ما كان ليتم ل����وال الصمت الدولي 
المري����ب على أفعال االحت����ال، والدعم الامحدود والتش����جيع ال����ذي يتلقاه من 

الواليات المتحدة األمريكية ورئيسها دونالد ترمب.
ودعا التميمي، المجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة ومجلس األمن وكافة المؤسسات 
الدولية إلى التحرك الفوري للجم قادة اإلرهاب اإلس���رائيلي، والذين يس���تعدون لشن 
عدوان واس���ع ضد قطاع غزة، خاصة بعد تعليمات ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر 

لمواصلة القصف واستعدادات قوات االحتال البرية.

القدس المحتلة/ االستقال:
حمل رئي���س لجن���ة القدس ف���ي القائمة 
اإلسرائيلي  بالكنيست  المش���تركة  العربية 
أحم���د الطيبي رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي 

بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن سفك الدم 
الطيبي في  وقال  واإلسرائيلي.  الفلسطيني 
بيان صحفي: إن على الش���ارع اإلس���رائيلي 
أن ي���درك أن المس���ؤول ع���ن س���فك الدم 

الفلسطيني واإلس���رائيلي مًعا هو نتنياهو 
ش���خصًيا، داعي���ًا إل���ى إنه���اء االنتهاكات 
اإلس���رائيلية ورف���ع الحصار ع���ن قطاع غزة 

بشكل فوري.

منظمة التحرير تستهجن 
الصمت الدولي على 
جرائم االحتالل بغزة

الطيبي: نتنياهو مسئول عن سفك الدم الفلسطيني واإلسرائيلي

الخليل/ االستقال: 
شارك عش���رات المواطنين في اعتصام 
تضامني مع قطاع غ���زة، رفضا للعدوان 

اإلسرائيلي المستمر منذ يومين.
في  اعتصامه���م  المش���اركون  ونّظ���م 
دوار ابن رش���د وس���ط مدين���ة الخليل، 

رافعي���ن الش���عارات التضامني���ة م���ع 
القط���اع، واألخ���رى الرافض���ة لقص���ف 
المباني المدني���ة واإلعامية، إضافة إلى 
الش���عارات المطالبة بالوح���دة الوطنية 
والمؤي���دة للمقاومة الفلس���طينية. كما 
رفع المش���اركون األعام الفلس���طينية، 

مطالبين بمزيد من الفعاليات التضامنية 
مع قطاع غزة، وض���رورة التدخل الدولي 
العاجل إلنقاذ القط���اع من االنزالق نحو 
حرب ش���املة، إضافة إلى المطالبة برفع 
القطاع واالستجابة لمطالب  الحصار عن 

سكانه.

اعتصام تضامني مع غزة بالخليل

األربعاء 6 ربيع األول 1440 هــ 14 نوفمبر 2018 م

هنا غزة..حيث الصواريخ تتطاير من فوق الرؤوس, وأصوات االنفجارات المدوية تصم اآلذان,  والدمار ينتش���ر بين ازقة 
الش���وارع والمخيمات, لكن المشهد ال ينتهي, أس���واق مفتوحة وحركة السير مستمرة, والناس تعيش يومها بشكل 
طبيعي تحت القصف والدمار, المقاومة تتصدى للعدوان, وصواريخها تدوي في منطقة الغالف الحدودي, واليد قابضة 
على الزناد مستعدة لكل االحتماالت, فهل انتهى المشهد عند هذا الحد .. بالطبع ال, فالمجتمع الدولي يتفرج ويصمت 
أم���ام جرائم االحتالل, والدول العربية واإلس���المية عاجزة عن إدانة الجرائم الصهيونية, والتطبيع العربي على أش���ده, 
والتنس���يق األمني ال يتوقف للحظة واحدة, فهل يتوقف المش���هد عند هذا الحد, بالطبع ال.. األطفال يلعبون ويلهون 
في األزقة والشوارع, والرجال يتسامرون ويجلسون أمام منازلهم جماعات وأفرادا, والنساء يتبادلون الزيارات االجتماعية 
والهدايا والحياة تمضي بطبيعتها تحت القصف, ألن غزة تتعايش مع أوضاعها كيفما تكون, فالموت لم يعد مخيفا 
ألهل غزة فالموت يساوي حياة, وصواريخ االحتالل وطائراته ال تفزعهم بعد ان أصبح الموت والدمار جزءًا من حياتهم ال 
يكاد يفارقهم للحظة, من اجل هذا ال ينتهي المشهد, ولن ينتهي إال بزوال االحتالل عن أرضنا المغتصبة ألن هذا العدو 

المجرم يقف وراء كل معاناتنا ومصائبنا, وقد آن اآلوان ان يدفع ثمن حماقاته ويلقى مصيره المحتوم. 
قالوا أنهم جلبوا تهدئة لغزة, وادخلوا الس���والر والدوالر وخففوا الحصار, وآن لغزة ان تعيش بهدوء وس���الم, لكن غزة التي تعرف 
عدوه���ا جيدا ال تركن أبدا إلى وعودات االحتالل, وتبقى اليد ضاغطة على الزناد,  والعين س���اهرة تحرس الوطن, ولوال ذلك لفعل 
االحت���الل فعلته في خانيون���س وفر هاربا, لكن المقاومة أوقفته وقتلت قائد المجموعة وأصاب���ت آخر وفروا من أمامها مذعورين 
كالفئران, صحيح أننا خسرنا سبعة من خيرة مجاهدينا, لكننا كسبنا ثقة شعبنا التي ال تتزعزع في مقاومته ومجاهديه, وكسبنا 
وحدتنا, وكس���بنا موقفنا المشترك, وكس���بنا وجهة فوهة البندقية باتجاه االحتالل دون غيره, لقد وحدنا الدم والميدان ووحدتنا 
المعركة, وال زلنا نأمل ان يوحدنا الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية ورفقاء السالح في حركة فتح, ألم يأن األوان بعد للسلطة 
الفلسطينية ان تتوحد مع غزة, وتتبنى مواقف المقاومة وتعدد من خياراتها في مواجهة االحتالل, الم يأن األوان للسلطة واإلخوة 
رفقاء السالح في حركة فتح ان يدركا ان هذا االحتالل ال يؤمن جانبه على اإلطالق, وانه بطبعه غدار ومقامر, وان المقاومة تحتفظ 
بسالحها من اجل حماية نفسها من غدر االحتالل, وليس من اجل السلطة أو فتح ال سمح الله, االحتالل الذي يستغل أي حالة هدوء 
لتمرير مخططاته يجب ان نكون في حالة تأهب واس���تعداد لمواجهة ه���ذه المؤامرات وإحباطها, كونوا على ثقة في مقاومتكم 

ووحدوا مواقفكم معها حتى نتصدى لالحتالل ونردعه عن تمرير مخططاته العدوانية في كل أرجاء الوطن المحتل. 
يبدو ان االحتالل ال يملك بنك أهداف كما يدعي, بدليل ان األماكن التي استهدفها اغلبها مدنية فماذا يعني استهداف 
االحتالل لمبنى فضائية األقصى, وبناية فندق األمل, وعمارة الرحمة, ومنزل عائلة اليازجي والبريم والناجي وظهير ومجمع 
أنص���ار األمني, انه بنك أهداف مفلس, ويبدو ان االحتالل يبحث عن الصورة إلقناع اإلس���رائيليين انه أوقع خس���ائر في 
صفوف المدنيين الفلس���طينيين, حتى ولو كان االستهداف لبنايات مدنية ومنازل, ولكن إسرائيل تستبيح ذلك ألنها 
تعلم ان اإلدارة األمريكية ستساندها, وتعتبر ذلك دفاعا عن النفس, ومن حقها ان تستخدم أي شكل من أشكال القوة 
ضد الفلسطينيين حسب المبررات األمريكية الجاهزة دائما, لذلك ال تتوانى »إسرائيل« في استهداف المدنيين والمواقع 
المدنية وال تتردد للحظة واحدة, كما أنها تضمن عدم مالحقتها في المحاكم الجنائية والدولية بعد تجربة ثالثة حروب 
دامية شنتها على قطاع غزة وارتكبت خاللها مجازر جماعية, واستخدمت أسلحة محرمة دوليا ولم يستطع احد محاسبتها 
على ذلك, فهي أمنت العقاب وهذا ما يدفعها لالس���تمرار في جرائمها بحق الفلس���طينيين, والحقيقة أنني أقف أمام 
مشهد الزعماء العرب الذين يطبعون مع االحتالل ويدعونهم لزيارة العواصم العربية وتحديدا دول الخليج, ماذا سيقولون 
لش���عوبهم التي تشهد هذه المجازر البشعة ضد الفلسطينيين, كيف س���يبررون إجرام االحتالل, أم أنهم خلعوا برقع 
الحياء, ولم يعد يعنيهم ال فلس���طين وال ش���عبها وال قضيتها, وال يلتفون إلرادة شعوبهم فاألهم بالنسبة لهم ضمان 

استقرار الحكم ولو كان ذلك على حساب مصالح أوطانهم ومصالح شعوبهم, لكن الظلم لن يدوم.     

من قلب الحدث
رأي

كثيرة األس���ئلة قليلة اإلجابات، ما الذي حدث 
هن���اك بالضبط؟ كيف تم الكش���ف عن القوة 
في عمل سري؟ ولماذا تورطت بعدها بالقتال؟ 
كيف وصل قائد رفيع المس���توى في حماس 
في س���احة العمل، واستشهد خالل العملية؟ 
هل جاءت القوة لمتابعة نشاطاته، على سبيل 
المثال حفر األنفاق؟ وفقا للتقارير اإلسرائيلية 
أن ق���وة خاصة إس���رائيلية كان���ت تنفذ عمال 
استخباريًا سريًا في شرق خان يونس تعقدت، 
القوة كان م���ن ضمنها ضب���اط ومقاتلون من 
النخبة، قاموا بعدد كبير جًدا من العمليات من 
أجل حص���ر العملّية والحصول على الموافقات 
الالزمة عليها من قيادة الجيش اإلس���رائيلي. 
عملية كهذه تت���م بتصريح من رئيس الوزراء 
وقي���ادة األركان ويتخ���ذ الق���رار بها مس���بقا، 
والسؤال هل كان المؤتمر الصحافي لنتنياهو 
في باري���س هو تغطية على ما يجري في غزة؟ 
األسئلة الكبيرة ما هو الهدف من عملية كهذه 

ولماذا هذا التوقيت؟
موق���ع وال���ال اإلس���رائيلي اإلخب���اري ذكر، إن 
هدف العملي���ة هو الحصول عل���ى معلومات 
اس���تخباراتّية حرجة للغاية، وألم���ح إلى أنها 
على صلة لتوفير معلومات للقيادة السياسية 
اإلس���رائيلّية ألجل تعبيد الطريق أمام صفقة 
محتملة لتبادل األس���رى مع حركة حماس، بعد 
فش���ل االحتالل في خلق وس���ائل ضغط على 
الحرك���ة تجبرها عل���ى دخول مفاوض���ات. لذا 
أش���ك في عدم علم نتنياهو بالعملية، وبعض 
التحلي���الت التي تقول إنه���ا نفذت من خلف 
ظهره، وأن وزير األمن افيغدور ليبرمان وبعض 
قادة الجيش هم الذي���ن نفذوها. إذ إن عملية 

من هذا النوع تستدعي موافقته وموافقة وزير 
األمن ورئيس هيئة األركان.

وه���ذا م���ا ذكره لف���ت موق���ع وال���ال اإلخباري 
وأن العملّي���ة االس���تخباراتية ف���ي قطاع غّزة 
ص���ودق عليها من قبل رئي���س أركان الجيش 
اإلس���رائيلي، غادي آيزنكوت، والحًقا من وزير 
األمن اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس 
نتنياهو،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلية،  الحكوم���ة 
“بس���بب حساس���ّية المنطقة، واالنتشار أمام 
حركة حماس. ربما يقظ���ة المقاومة ومواجهة 
القوة عقد عمل القوة الخاصة، وان حجم النيران 
الكثيف الذي اس���تخدمه الجيش اإلسرائيلي 
إلنق���اذ الق���وة دليل على فش���ل العملية على 
الرغم من س���قوط ستة من الش���هداء. ووفقا 
لموقع والال أيضا فإن جيش االحتالل بدأ سباًقا 
مع الزمن إلخراج باقي جنود القّوة اإلسرائيلية 
عبر إطالق النيران للتغطية على انسحاب القّوة 
من قطاع غ���ّزة، حتى انتهت العملّية في وقت 
متأخر من الليل���ة الماضية. بعد س���اعات من 
انتهاء العملية، وانكش���اف أمر القوة الخاصة 
ومهمتها السرية، والتي انتهت بمقتل ضابٍط 
برتبة مقدم، وإصابة مساعده، أصدر المتحدث 
باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي بيانا لوسائل 
اإلعالم يوضح في���ه الحدث األمني الذي تعقد 
وتطور إلى اش���تباك. وان القوة الخاصة كانت 
تقوم بعملية استخبارية خاصة، لكنها ليست 
اس���تثنائية، ونفى أن يك���ون هدفها تنفيذ 
اغتيال أو اختطاف، وإنما من أجل تنفيذ عملّية 
اس���تخباراتّية لجمع معلومات. وحفظ التفوق 
النوعي إلسرائيل، وبعد ذلك حولها إلى رواية 

رسمية.

ج���اءت العملي���ة العس���كرية في غ���زة اليوم 
لتؤكدأان المش���وار طويل م���ع االحتالل، وأن 
جرائم���ه وعدوانه مس���تمر في غ���زة والضفة 
والقدس وضد فلس���طينيي الداخل. وان الكل 
اإلس���رائيلي يصطف خلف الحكومة والجيش 
ف���ي حربه ضد الفلس���طينيين، وه���ذا ما نراه 
ونسمعه من جميع مكونات دولة االحتالل من 
نعي للضابط القتيل، وتعديد مناقبه ووصفه 
بالبطل وان إس���رائيل حزين���ة عليه ومدانة له. 
وعل���ى الرغ���م م���ن التفاهمات ح���ول الهدوء 
وحديث التس���هيالت التي تنوي القيام بها، 
إس���رائيل أرادت ان تحقق انتصارًا ما بصمت 
وتخلق نوعًا من الردع والتشكيك في المقاومة. 
وس���ائل اإلعالم والمحللون اإلسرائيليون تبنوا 
جميعهم الرواية الرسمية للجيش بان العملية 
هي اس���تخبارية، وليس اغتي���ال أو خطف أي 
من قادة المقاومة، ه���ذا ال عالقة له بالتحليل، 
وهو تضليل وكذب خاصة بعد انكش���اف أمر 
القوة الخاص���ة. والقول إنها ليس���ت العملية 
االخيرة، وان الجيش يقوم باستمرار بعمليات 
اس���تخباراتية س���رية في غزة، وهو للتشكيك 
في ق���درات المقاومة وخلق ح���ال من الخوف 

والبلبلة بين الناس.
فض���ح أمر الق���وة الخاص���ة وقتل مس���ؤولها 
أربك إس���رائيل، حتى بعد ان انتهت العملية 
الكبير  واإلجماع اإلس���رائيلي حولها والح���زن 
على انكشاف أمرها ومقتل مسؤولها، ستبقى 
ظروفها سرية، لكن س���تظل آثارها ماثلة أمام 
المس���توى السياس���ي واألمني، وربما األيام أو 
األشهر القادمة س���تظهر مزيدًا من اإلجابات 

الكثيرة عن األسئلة الكبيرة.

عملية خانيونس .. إلى متى 
ستصمد الرواية اإلسرائيلية؟

مصطفى إبراهيم

سُيس���ّجل في تاريخ الكيان »اإلس���رائيلي« مس���اء يوم 11-11-2018 ضربة 
وإخفاًقا للمنظومة األمنية والعس���كرية »اإلس���رائيلية«، إذ لم يكن انكشاف 
المجموعة األمنية »اإلس���رائيلية« في خان يونس والتعامل المناس���ب الذي 
قامت ب���ه المقاومة إال دلياًل على يقظة رجال المقاومة والقدرة على المواجهة 
حيث أفش���ل رجال المقاوم���ة العملية التي كانت المجموع���ة الخاصة تنوي 
تنفيذها، واستش���هاد س���بعة مجاهدين أفش���لوا ما كان العدو يسعى إلى 

تنفيذه.
الفشل »اإلس���رائيلي« في تنفيذ العملية أو العمليات واالشتباكات العنيفة 
الت���ي حصلت وتدّخل الطيران اإلس���رائيلي ومقتل اللفتن���ات كولونيل »م«، 
وه���و نائب قائ���د وح���دة الكوماندوز )وحدة اس���تطالع ماج���الن 212، وهي 
وح���دة متخصصة في تدمير أهداف الجودة في عمق س���احة المعركة وخلق 
االس���تخبارات العس���كرية(. واإلعالن ع���ن إصابة ضابط ثان بج���روح خطيرة، 
واإلعالن عن قطع رئيس وزراء االحتالل »بنيامين نتنياهو« زيارة رس���مية في 
باريس والعودة إلى فلسطين المحتلة، واستمرار تصاعد الجدل »اإلسرائيلي« 
الداخلي بشأن هذا االخفاق يشير إلى مؤشرات تصاعده واحتماالت استخدامه 

في اللعبة الداخلية واالنتخابات القادمة.
ومن خالل معرفة مهام وحدة )ماجالن 212( ُيدَرك أن مهمتها ليس���ت تنفيذ 
عملي���ات اغتياالت وإنما تنفيذ عملية أو عملي���ات معقدة، وقد أعلنت كتائب 

الش���هيد عز الدين القس���ام، الجناح العس���كري، لحركة »حماس«، أن عملية 
التوغل »اإلس���رائيلية« التي نفذت مس���اء األحد، لم تكن تستهدف اغتيال 
القي���ادي »نور الدين بركة«، بش���كل خاص، بل تنفي���ذ »مخطط عدواني كبير 
اس���تهدف خلط األوراق«. وقال المتحدث باس���م جيش االحتالل إن »القوة لم 
يكن هدفها االختطاف أو االغتيال«.. أما »موشي كحلون« العضو في الكابينت 
»اإلسرائيلي« فقال »بصفتي عضو في الكابينت فإني أدرك جميع التفاصيل 
المتعلق���ة بالعملي���ة وبجميع األعم���ال الحيوية المماثلة.. ومن المس���تحيل 

الحفاظ على التفوق العسكري دون القيام بمثل هذه العمليات النوعية«.
انكش���اف المجموعة الخاصة وتعامل رجال المقاومة معها والذي أثبت وحدة 
ميدانية بين مجاهدي كتائب »عز الدين القس���ام« و«سرايا القدس« وقصف 
المقاوم���ة لمحي���ط القطاع ف���ي الوقت ال���ذي كانت تقصف في���ه الطائرات 
اإلس���رائيلية مكان العملية يثب���ت تحّكم المقاومة وقدرتها على الس���يطرة 
ميدانًيا رغم الحديث عن مباحثات قد تقود إلى تهدئة مع »إس���رائيل«. وهذه 
العملية جرس إنذار إلبق���اء حالة الحيطة والحذر قائمة وإن تم التوصل الحًقا 

ألّي تهدئة.
في كل األحوال قيام المقاومة بالرد على هذه العملية »اإلسرائيلية« الفاشلة، 
يع���زز »قوة الردع« لدى المقاومة التي ال تنس���ى دم ش���هداءها الذين منعوا 

بدمهم استباحة قطاع غزة.

إفشال العملية.. قطاع 
غــزة ليــس مستباحــًا

هيثم أبو الغزالن
د. فايز أبو شمالة

العدوان اإلس���رائيلي المتواصل على المقاومة الفلسطينية يستوجب الرد، والس���يما أن هذا العدوان قد جاء تاليًا 
لتهدئة التزمت بها المقاومة، وجاء بوحش���ية أس���فرت عن ارتقاء س���بعة ش���هداء من خيرة شباب فلسطين، هذا 
العدوان اإلس���رائيلي اس���توجب الرد الموزون العاقل المدروس الموجع، ووفق قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم 
والعن���ف بالعنف، وهذا الش���عار ال يعبر عن وجه���ة نظر تنظيم بعينه، وإنما هو لغة فلس���طينية جديدة فرضها 
الميدان، وهي تعبير عن وحدة موقف فلس���طيني مقاوم، وهذا أهم ما يميز الرد الفلس���طيني في الفترة األخيرة، 
فال���رد على العدوان يصدر من غرفة العمليات المش���تركة، والتهدئة إذا تحققت فهي بق���رار من غرفة العمليات 
المش���تركة، والتي صارت بمثابة وزارة الدفاع الفلسطينية، وقد جسدت التعاون والتضحية عشية مطاردة الوحدة 
الخاصة الصهيونية، التي تس���للت إلى قطاع غزة، والتي ت���م اصطيادها، ومطاردتها، وتصفية من تمت تصفيته، 
وفرار من فر، والنتيجة فش���ل اس���تخباري وعسكري إس���رائيلي فاضح. إن حرص العدو على غرس العمالء، والسعي 
الجاد للتجسس على المقاومة ليشير إلى أن حصانة المقاومة قوية، ومناعتها ضد االختراق صارت محيرة لمخابرات 
العدو، وال غرو لو قلت: إن أهم أسباب تردد العدو في مهاجمة غزة هو افتقاره إلى المعلومة، وجهلة بطبيعة األرض 

التي سيحارب فيها، والتي يمتلكها رجال استعدوا، وطوروا من قدراتهم القتالية.
التصعي���د في مواجهة العدو اإلس���رائيلي لما يزل محكومًا بمس���افة محددة، لم تتج���اوز 30 كيلو متر حتى كتابة 
ه���ذا المقال، ولما يزل رد المقاومة محكومًا بع���دد محدد من الصواريخ، وفي ذلك داللة على ضبط المقاومة لإليقاع، 
وعدم رغبتها في التصعيد إلى حد المواجهة الش���املة، إال إذا صعد العدو من عدوانه، وانفلت بإرهابه ضد الشعب 
الفلس���طيني، وإذا لم ينجح الوس���طاء في لجم العدوان، وقتئٍذ لكل حادث حديث، ولكل فعل رد فعل، ولن تكون 

المقاومة مرعوبة عن التصعيد، وال هي قاصرة عن المواجهة الشاملة مهما كانت النتائج.
إن قرار المقاومة بعدم التهاون في الدم الفلس���طيني، وعدم الصم���ت على العدوان، هو الطريق الذي يضمن عدم 
تكرار العدوان، وهو اللغة التي يفهمها عدو لم يفرض نفسه على األرض الفلسطينية إال بالعنف والقوة، وال يمكن 

لجم عدوانه إال من خالل القوة والعنف الثوري.

حين يكون الرد على 
العدوان واجبًا وطنيًا
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هنا غزة..حيث الصواريخ تتطاير من فوق الرؤوس, وأصوات االنفجارات المدوية تصم اآلذان,  والدمار ينتش���ر بين ازقة 
الش���وارع والمخيمات, لكن المشهد ال ينتهي, أس���واق مفتوحة وحركة السير مستمرة, والناس تعيش يومها بشكل 
طبيعي تحت القصف والدمار, المقاومة تتصدى للعدوان, وصواريخها تدوي في منطقة الغالف الحدودي, واليد قابضة 
على الزناد مستعدة لكل االحتماالت, فهل انتهى المشهد عند هذا الحد .. بالطبع ال, فالمجتمع الدولي يتفرج ويصمت 
أم���ام جرائم االحتالل, والدول العربية واإلس���المية عاجزة عن إدانة الجرائم الصهيونية, والتطبيع العربي على أش���ده, 
والتنس���يق األمني ال يتوقف للحظة واحدة, فهل يتوقف المش���هد عند هذا الحد, بالطبع ال.. األطفال يلعبون ويلهون 
في األزقة والشوارع, والرجال يتسامرون ويجلسون أمام منازلهم جماعات وأفرادا, والنساء يتبادلون الزيارات االجتماعية 
والهدايا والحياة تمضي بطبيعتها تحت القصف, ألن غزة تتعايش مع أوضاعها كيفما تكون, فالموت لم يعد مخيفا 
ألهل غزة فالموت يساوي حياة, وصواريخ االحتالل وطائراته ال تفزعهم بعد ان أصبح الموت والدمار جزءًا من حياتهم ال 
يكاد يفارقهم للحظة, من اجل هذا ال ينتهي المشهد, ولن ينتهي إال بزوال االحتالل عن أرضنا المغتصبة ألن هذا العدو 

المجرم يقف وراء كل معاناتنا ومصائبنا, وقد آن اآلوان ان يدفع ثمن حماقاته ويلقى مصيره المحتوم. 
قالوا أنهم جلبوا تهدئة لغزة, وادخلوا الس���والر والدوالر وخففوا الحصار, وآن لغزة ان تعيش بهدوء وس���الم, لكن غزة التي تعرف 
عدوه���ا جيدا ال تركن أبدا إلى وعودات االحتالل, وتبقى اليد ضاغطة على الزناد,  والعين س���اهرة تحرس الوطن, ولوال ذلك لفعل 
االحت���الل فعلته في خانيون���س وفر هاربا, لكن المقاومة أوقفته وقتلت قائد المجموعة وأصاب���ت آخر وفروا من أمامها مذعورين 
كالفئران, صحيح أننا خسرنا سبعة من خيرة مجاهدينا, لكننا كسبنا ثقة شعبنا التي ال تتزعزع في مقاومته ومجاهديه, وكسبنا 
وحدتنا, وكس���بنا موقفنا المشترك, وكس���بنا وجهة فوهة البندقية باتجاه االحتالل دون غيره, لقد وحدنا الدم والميدان ووحدتنا 
المعركة, وال زلنا نأمل ان يوحدنا الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية ورفقاء السالح في حركة فتح, ألم يأن األوان بعد للسلطة 
الفلسطينية ان تتوحد مع غزة, وتتبنى مواقف المقاومة وتعدد من خياراتها في مواجهة االحتالل, الم يأن األوان للسلطة واإلخوة 
رفقاء السالح في حركة فتح ان يدركا ان هذا االحتالل ال يؤمن جانبه على اإلطالق, وانه بطبعه غدار ومقامر, وان المقاومة تحتفظ 
بسالحها من اجل حماية نفسها من غدر االحتالل, وليس من اجل السلطة أو فتح ال سمح الله, االحتالل الذي يستغل أي حالة هدوء 
لتمرير مخططاته يجب ان نكون في حالة تأهب واس���تعداد لمواجهة ه���ذه المؤامرات وإحباطها, كونوا على ثقة في مقاومتكم 

ووحدوا مواقفكم معها حتى نتصدى لالحتالل ونردعه عن تمرير مخططاته العدوانية في كل أرجاء الوطن المحتل. 
يبدو ان االحتالل ال يملك بنك أهداف كما يدعي, بدليل ان األماكن التي استهدفها اغلبها مدنية فماذا يعني استهداف 
االحتالل لمبنى فضائية األقصى, وبناية فندق األمل, وعمارة الرحمة, ومنزل عائلة اليازجي والبريم والناجي وظهير ومجمع 
أنص���ار األمني, انه بنك أهداف مفلس, ويبدو ان االحتالل يبحث عن الصورة إلقناع اإلس���رائيليين انه أوقع خس���ائر في 
صفوف المدنيين الفلس���طينيين, حتى ولو كان االستهداف لبنايات مدنية ومنازل, ولكن إسرائيل تستبيح ذلك ألنها 
تعلم ان اإلدارة األمريكية ستساندها, وتعتبر ذلك دفاعا عن النفس, ومن حقها ان تستخدم أي شكل من أشكال القوة 
ضد الفلسطينيين حسب المبررات األمريكية الجاهزة دائما, لذلك ال تتوانى »إسرائيل« في استهداف المدنيين والمواقع 
المدنية وال تتردد للحظة واحدة, كما أنها تضمن عدم مالحقتها في المحاكم الجنائية والدولية بعد تجربة ثالثة حروب 
دامية شنتها على قطاع غزة وارتكبت خاللها مجازر جماعية, واستخدمت أسلحة محرمة دوليا ولم يستطع احد محاسبتها 
على ذلك, فهي أمنت العقاب وهذا ما يدفعها لالس���تمرار في جرائمها بحق الفلس���طينيين, والحقيقة أنني أقف أمام 
مشهد الزعماء العرب الذين يطبعون مع االحتالل ويدعونهم لزيارة العواصم العربية وتحديدا دول الخليج, ماذا سيقولون 
لش���عوبهم التي تشهد هذه المجازر البشعة ضد الفلسطينيين, كيف س���يبررون إجرام االحتالل, أم أنهم خلعوا برقع 
الحياء, ولم يعد يعنيهم ال فلس���طين وال ش���عبها وال قضيتها, وال يلتفون إلرادة شعوبهم فاألهم بالنسبة لهم ضمان 

استقرار الحكم ولو كان ذلك على حساب مصالح أوطانهم ومصالح شعوبهم, لكن الظلم لن يدوم.     

من قلب الحدث
رأي

كثيرة األس���ئلة قليلة اإلجابات، ما الذي حدث 
هن���اك بالضبط؟ كيف تم الكش���ف عن القوة 
في عمل سري؟ ولماذا تورطت بعدها بالقتال؟ 
كيف وصل قائد رفيع المس���توى في حماس 
في س���احة العمل، واستشهد خالل العملية؟ 
هل جاءت القوة لمتابعة نشاطاته، على سبيل 
المثال حفر األنفاق؟ وفقا للتقارير اإلسرائيلية 
أن ق���وة خاصة إس���رائيلية كان���ت تنفذ عمال 
استخباريًا سريًا في شرق خان يونس تعقدت، 
القوة كان م���ن ضمنها ضب���اط ومقاتلون من 
النخبة، قاموا بعدد كبير جًدا من العمليات من 
أجل حص���ر العملّية والحصول على الموافقات 
الالزمة عليها من قيادة الجيش اإلس���رائيلي. 
عملية كهذه تت���م بتصريح من رئيس الوزراء 
وقي���ادة األركان ويتخ���ذ الق���رار بها مس���بقا، 
والسؤال هل كان المؤتمر الصحافي لنتنياهو 
في باري���س هو تغطية على ما يجري في غزة؟ 
األسئلة الكبيرة ما هو الهدف من عملية كهذه 

ولماذا هذا التوقيت؟
موق���ع وال���ال اإلس���رائيلي اإلخب���اري ذكر، إن 
هدف العملي���ة هو الحصول عل���ى معلومات 
اس���تخباراتّية حرجة للغاية، وألم���ح إلى أنها 
على صلة لتوفير معلومات للقيادة السياسية 
اإلس���رائيلّية ألجل تعبيد الطريق أمام صفقة 
محتملة لتبادل األس���رى مع حركة حماس، بعد 
فش���ل االحتالل في خلق وس���ائل ضغط على 
الحرك���ة تجبرها عل���ى دخول مفاوض���ات. لذا 
أش���ك في عدم علم نتنياهو بالعملية، وبعض 
التحلي���الت التي تقول إنه���ا نفذت من خلف 
ظهره، وأن وزير األمن افيغدور ليبرمان وبعض 
قادة الجيش هم الذي���ن نفذوها. إذ إن عملية 

من هذا النوع تستدعي موافقته وموافقة وزير 
األمن ورئيس هيئة األركان.

وه���ذا م���ا ذكره لف���ت موق���ع وال���ال اإلخباري 
وأن العملّي���ة االس���تخباراتية ف���ي قطاع غّزة 
ص���ودق عليها من قبل رئي���س أركان الجيش 
اإلس���رائيلي، غادي آيزنكوت، والحًقا من وزير 
األمن اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس 
نتنياهو،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلية،  الحكوم���ة 
“بس���بب حساس���ّية المنطقة، واالنتشار أمام 
حركة حماس. ربما يقظ���ة المقاومة ومواجهة 
القوة عقد عمل القوة الخاصة، وان حجم النيران 
الكثيف الذي اس���تخدمه الجيش اإلسرائيلي 
إلنق���اذ الق���وة دليل على فش���ل العملية على 
الرغم من س���قوط ستة من الش���هداء. ووفقا 
لموقع والال أيضا فإن جيش االحتالل بدأ سباًقا 
مع الزمن إلخراج باقي جنود القّوة اإلسرائيلية 
عبر إطالق النيران للتغطية على انسحاب القّوة 
من قطاع غ���ّزة، حتى انتهت العملّية في وقت 
متأخر من الليل���ة الماضية. بعد س���اعات من 
انتهاء العملية، وانكش���اف أمر القوة الخاصة 
ومهمتها السرية، والتي انتهت بمقتل ضابٍط 
برتبة مقدم، وإصابة مساعده، أصدر المتحدث 
باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي بيانا لوسائل 
اإلعالم يوضح في���ه الحدث األمني الذي تعقد 
وتطور إلى اش���تباك. وان القوة الخاصة كانت 
تقوم بعملية استخبارية خاصة، لكنها ليست 
اس���تثنائية، ونفى أن يك���ون هدفها تنفيذ 
اغتيال أو اختطاف، وإنما من أجل تنفيذ عملّية 
اس���تخباراتّية لجمع معلومات. وحفظ التفوق 
النوعي إلسرائيل، وبعد ذلك حولها إلى رواية 

رسمية.

ج���اءت العملي���ة العس���كرية في غ���زة اليوم 
لتؤكدأان المش���وار طويل م���ع االحتالل، وأن 
جرائم���ه وعدوانه مس���تمر في غ���زة والضفة 
والقدس وضد فلس���طينيي الداخل. وان الكل 
اإلس���رائيلي يصطف خلف الحكومة والجيش 
ف���ي حربه ضد الفلس���طينيين، وه���ذا ما نراه 
ونسمعه من جميع مكونات دولة االحتالل من 
نعي للضابط القتيل، وتعديد مناقبه ووصفه 
بالبطل وان إس���رائيل حزين���ة عليه ومدانة له. 
وعل���ى الرغ���م م���ن التفاهمات ح���ول الهدوء 
وحديث التس���هيالت التي تنوي القيام بها، 
إس���رائيل أرادت ان تحقق انتصارًا ما بصمت 
وتخلق نوعًا من الردع والتشكيك في المقاومة. 
وس���ائل اإلعالم والمحللون اإلسرائيليون تبنوا 
جميعهم الرواية الرسمية للجيش بان العملية 
هي اس���تخبارية، وليس اغتي���ال أو خطف أي 
من قادة المقاومة، ه���ذا ال عالقة له بالتحليل، 
وهو تضليل وكذب خاصة بعد انكش���اف أمر 
القوة الخاص���ة. والقول إنها ليس���ت العملية 
االخيرة، وان الجيش يقوم باستمرار بعمليات 
اس���تخباراتية س���رية في غزة، وهو للتشكيك 
في ق���درات المقاومة وخلق ح���ال من الخوف 

والبلبلة بين الناس.
فض���ح أمر الق���وة الخاص���ة وقتل مس���ؤولها 
أربك إس���رائيل، حتى بعد ان انتهت العملية 
الكبير  واإلجماع اإلس���رائيلي حولها والح���زن 
على انكشاف أمرها ومقتل مسؤولها، ستبقى 
ظروفها سرية، لكن س���تظل آثارها ماثلة أمام 
المس���توى السياس���ي واألمني، وربما األيام أو 
األشهر القادمة س���تظهر مزيدًا من اإلجابات 

الكثيرة عن األسئلة الكبيرة.

عملية خانيونس .. إلى متى 
ستصمد الرواية اإلسرائيلية؟

مصطفى إبراهيم

سُيس���ّجل في تاريخ الكيان »اإلس���رائيلي« مس���اء يوم 11-11-2018 ضربة 
وإخفاًقا للمنظومة األمنية والعس���كرية »اإلس���رائيلية«، إذ لم يكن انكشاف 
المجموعة األمنية »اإلس���رائيلية« في خان يونس والتعامل المناس���ب الذي 
قامت ب���ه المقاومة إال دلياًل على يقظة رجال المقاومة والقدرة على المواجهة 
حيث أفش���ل رجال المقاوم���ة العملية التي كانت المجموع���ة الخاصة تنوي 
تنفيذها، واستش���هاد س���بعة مجاهدين أفش���لوا ما كان العدو يسعى إلى 

تنفيذه.
الفشل »اإلس���رائيلي« في تنفيذ العملية أو العمليات واالشتباكات العنيفة 
الت���ي حصلت وتدّخل الطيران اإلس���رائيلي ومقتل اللفتن���ات كولونيل »م«، 
وه���و نائب قائ���د وح���دة الكوماندوز )وحدة اس���تطالع ماج���الن 212، وهي 
وح���دة متخصصة في تدمير أهداف الجودة في عمق س���احة المعركة وخلق 
االس���تخبارات العس���كرية(. واإلعالن ع���ن إصابة ضابط ثان بج���روح خطيرة، 
واإلعالن عن قطع رئيس وزراء االحتالل »بنيامين نتنياهو« زيارة رس���مية في 
باريس والعودة إلى فلسطين المحتلة، واستمرار تصاعد الجدل »اإلسرائيلي« 
الداخلي بشأن هذا االخفاق يشير إلى مؤشرات تصاعده واحتماالت استخدامه 

في اللعبة الداخلية واالنتخابات القادمة.
ومن خالل معرفة مهام وحدة )ماجالن 212( ُيدَرك أن مهمتها ليس���ت تنفيذ 
عملي���ات اغتياالت وإنما تنفيذ عملية أو عملي���ات معقدة، وقد أعلنت كتائب 

الش���هيد عز الدين القس���ام، الجناح العس���كري، لحركة »حماس«، أن عملية 
التوغل »اإلس���رائيلية« التي نفذت مس���اء األحد، لم تكن تستهدف اغتيال 
القي���ادي »نور الدين بركة«، بش���كل خاص، بل تنفي���ذ »مخطط عدواني كبير 
اس���تهدف خلط األوراق«. وقال المتحدث باس���م جيش االحتالل إن »القوة لم 
يكن هدفها االختطاف أو االغتيال«.. أما »موشي كحلون« العضو في الكابينت 
»اإلسرائيلي« فقال »بصفتي عضو في الكابينت فإني أدرك جميع التفاصيل 
المتعلق���ة بالعملي���ة وبجميع األعم���ال الحيوية المماثلة.. ومن المس���تحيل 

الحفاظ على التفوق العسكري دون القيام بمثل هذه العمليات النوعية«.
انكش���اف المجموعة الخاصة وتعامل رجال المقاومة معها والذي أثبت وحدة 
ميدانية بين مجاهدي كتائب »عز الدين القس���ام« و«سرايا القدس« وقصف 
المقاوم���ة لمحي���ط القطاع ف���ي الوقت ال���ذي كانت تقصف في���ه الطائرات 
اإلس���رائيلية مكان العملية يثب���ت تحّكم المقاومة وقدرتها على الس���يطرة 
ميدانًيا رغم الحديث عن مباحثات قد تقود إلى تهدئة مع »إس���رائيل«. وهذه 
العملية جرس إنذار إلبق���اء حالة الحيطة والحذر قائمة وإن تم التوصل الحًقا 

ألّي تهدئة.
في كل األحوال قيام المقاومة بالرد على هذه العملية »اإلسرائيلية« الفاشلة، 
يع���زز »قوة الردع« لدى المقاومة التي ال تنس���ى دم ش���هداءها الذين منعوا 

بدمهم استباحة قطاع غزة.

إفشال العملية.. قطاع 
غــزة ليــس مستباحــًا

هيثم أبو الغزالن
د. فايز أبو شمالة

العدوان اإلس���رائيلي المتواصل على المقاومة الفلسطينية يستوجب الرد، والس���يما أن هذا العدوان قد جاء تاليًا 
لتهدئة التزمت بها المقاومة، وجاء بوحش���ية أس���فرت عن ارتقاء س���بعة ش���هداء من خيرة شباب فلسطين، هذا 
العدوان اإلس���رائيلي اس���توجب الرد الموزون العاقل المدروس الموجع، ووفق قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم 
والعن���ف بالعنف، وهذا الش���عار ال يعبر عن وجه���ة نظر تنظيم بعينه، وإنما هو لغة فلس���طينية جديدة فرضها 
الميدان، وهي تعبير عن وحدة موقف فلس���طيني مقاوم، وهذا أهم ما يميز الرد الفلس���طيني في الفترة األخيرة، 
فال���رد على العدوان يصدر من غرفة العمليات المش���تركة، والتهدئة إذا تحققت فهي بق���رار من غرفة العمليات 
المش���تركة، والتي صارت بمثابة وزارة الدفاع الفلسطينية، وقد جسدت التعاون والتضحية عشية مطاردة الوحدة 
الخاصة الصهيونية، التي تس���للت إلى قطاع غزة، والتي ت���م اصطيادها، ومطاردتها، وتصفية من تمت تصفيته، 
وفرار من فر، والنتيجة فش���ل اس���تخباري وعسكري إس���رائيلي فاضح. إن حرص العدو على غرس العمالء، والسعي 
الجاد للتجسس على المقاومة ليشير إلى أن حصانة المقاومة قوية، ومناعتها ضد االختراق صارت محيرة لمخابرات 
العدو، وال غرو لو قلت: إن أهم أسباب تردد العدو في مهاجمة غزة هو افتقاره إلى المعلومة، وجهلة بطبيعة األرض 

التي سيحارب فيها، والتي يمتلكها رجال استعدوا، وطوروا من قدراتهم القتالية.
التصعي���د في مواجهة العدو اإلس���رائيلي لما يزل محكومًا بمس���افة محددة، لم تتج���اوز 30 كيلو متر حتى كتابة 
ه���ذا المقال، ولما يزل رد المقاومة محكومًا بع���دد محدد من الصواريخ، وفي ذلك داللة على ضبط المقاومة لإليقاع، 
وعدم رغبتها في التصعيد إلى حد المواجهة الش���املة، إال إذا صعد العدو من عدوانه، وانفلت بإرهابه ضد الشعب 
الفلس���طيني، وإذا لم ينجح الوس���طاء في لجم العدوان، وقتئٍذ لكل حادث حديث، ولكل فعل رد فعل، ولن تكون 

المقاومة مرعوبة عن التصعيد، وال هي قاصرة عن المواجهة الشاملة مهما كانت النتائج.
إن قرار المقاومة بعدم التهاون في الدم الفلس���طيني، وعدم الصم���ت على العدوان، هو الطريق الذي يضمن عدم 
تكرار العدوان، وهو اللغة التي يفهمها عدو لم يفرض نفسه على األرض الفلسطينية إال بالعنف والقوة، وال يمكن 

لجم عدوانه إال من خالل القوة والعنف الثوري.

حين يكون الرد على 
العدوان واجبًا وطنيًا
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رام الله/ االستقالل
وقعت رئيس���ة الجه���از المرك���زي لإلحصاء عال 
ع���وض، ورئي���س أكاديمية فلس���طين للعلوم 
والتكنولوجيا م���روان عورتاني، أم���س الثالثاء، 
مذك���رة تفاه���م للتعاون المش���ترك، في المقر 

الرئيسي للجهاز في مدينة رام الله.
وقال���ت عوض خالل مراس���م التوقيع: ان مذكرة 
التفاه���م تأتي ف���ي س���ياق تعزي���ز التعاون 
المش���ترك وتطوير العمل في مج���االت البحث 
واالبت���كار،  والتكنولوجي���ا  والعل���وم  العلم���ي 
البيان���ات لخدم���ة األهداف  وتوظي���ف ه���ذه 
المؤسس���ة  أن  باعتب���ار  الوطني���ة،  والغاي���ات 
اإلحصائية تعمل على انت���اج الرقم اإلحصائي 
الرسمي في فلسطين، ويتوفر لديها العديد من 
اإلحصاءات المنش���ورة والبيانات الخام المؤهلة 
لالس���تخدام العام، وتعمل على نش���ر وتعميم 
ه���ذه البيان���ات وتعظيم االس���تفادة منها في 
مج���ال التخطيط والبحوث والدراس���ات العلمية 

واألكاديمية.
وأضافت ع���وض أن الجهاز المركزي لديه الرغبة 
واالس���تعداد للتعاون مع أكاديمية فلس���طين 
للعل���وم والتكنولوجي���ا ف���ي مج���ال تعظي���م 
االس���تفادة من البيانات اإلحصائية في مجاالت 

البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
بدوره أش���اد عورتاني بتوقيع مذك���رة التفاهم، 
والتي تؤس���س لشراكة اس���تراتجية مع الجهاز 
المرك���زي لإلحص���اء الفلس���طيني، تهدف إلى 
تطوير ومأسس���ة واس���تدامة المرص���د الوطني 
للعل���وم والتكنولوجي���ا واالبت���كار، وال���ذي من 
ش���أنه أن يوفر البيانات والمؤشرات اإلحصائية 
والدراسات المس���حية الدورية لمختلف جوانب 
العل���وم والتكنولوجي���ا واالبت���كار، في مختلف 
القطاع���ات األكاديمية واالنتاجي���ة والحكومية، 
باالس���تناد إلى المعايير والممارس���ات الدولية 
الفضلى في هذا المج���ال، وبالتعاون الوثيق مع 
كافة األطراف ذات العالق���ة. مؤكدًا على أهمية 

أن تشكل تلك المؤشرات مدخالت حيوية لوضع 
الخطط وبلورة السياس���ات وتحدي���د األولويات 

ورصد االتجاهات وتقييم األداء.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير اإلطار النظري 
للمؤش���رات  الدوري  للرصد  العلمية  والمنهجية 
الخاصة بالعل���وم والتكنولوجيا والبحث العلمي 
واالبتكار طبقًا للممارس���ات الدولي���ة المعيارية 
في ه���ذا المج���ال، وبالتعاون مع المؤسس���ات 
الفلسطينية الش���ريكة والهيئات الدولية ذات 
االختص���اص، وإجراء المس���وحات والدراس���ات 
القطاعات  ف���ي  المناس���بة  الدورية  المس���حية 
المستهدفة وبما يس���تجيب للحاجات الوطنية 
ف���ي مختل���ف مج���االت العل���وم والتكنولوجيا 
واالبت���كار، ونش���ر نتائج المس���وحات والتقارير 
اإلحصائي���ة الخاص���ة بالعل���وم والتكنولوجي���ا 
والبحث العلمي واالبتكار، وإصدار نشرات دورية 
ح���ول وضعية وحال���ة العلوم والبح���ث العلمي 

والتكنولوجيا واالبتكار.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين 
»اإلحصاء« وأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

رام الله/ االستقالل
أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن أرباح 
4 ش���ركات أدوية عاملة في فلس���طين 
ومدرجة ف���ي البورص���ة المحلية، بلغت 
14.3 مليون دوالر، في أول 9 ش���هور من 
2018. ووف���ق إفصاح الش���ركات األربع 
لبورصة فلس���طين، فق���د تراجع صافي 
أرباحها بنسبة %4 نزوال من 14.9 مليون 

دوالر في الفترة المقابلة من 2017.
والش����ركات األربع المدرجة في البورصة هي: 
القدس للمس����تحضرات الطبية، ودار الشفاء 
لألدوية، وبيرزيت لألدوية، وبيت جاال لألدوية.

وسجلت ثالث شركات تراجعًا في صافي 
أرباحها خالل الشهور التسعة األولى من 
العام الجاري، على أس���اس سنوي، وهي 
القدس للمستحضرات الطبية، وبيرزيت 
لألدوية، وبيت ج���اال لألدوية. وتصدرت 
ش���ركة بيرزيت لألدوية الشركات األربع 

من حي���ث صافي األرب���اح، بقيمة بلغت 
7.58 ماليين دوالر مقارنة مع 8.3 ماليين 

دوالر في الفترة المقابلة.
أما ف���ي المرتبة الثانية، فجاءت القدس 
التي س���جلت  الطبية  للمس���تحضرات 

أرباحًا بلغت 4.19 ماليين دوالر، مقارنة 
مع 4.3 ماليين دوالر في الفترة المقابلة 
م���ن 2017. في المرتب���ة الثالثة كانت 
شركة دار الش���فاء، بصافي أرباح بلغت 
1.9 ملي���ون دوالر، مقارنة مع 1.3 مليون 

دوالر في الفترة المقابلة من 2017.
وف���ي المرتبة الرابعة، ج���اءت بيت جاال 
لصناع���ة األدوية، بصاف���ي أرباح بلغت 
611 ألف دوالر، نزوال من 948 ألف دوالر 

في الفترة المقابلة من 2017.

14.3 مليون دوالر صافي أرباح 4 شركات أدوية في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وزي���ر العمل في حكوم���ة الوفاق الوطني مأمون أبو ش���هال، أنه ت���م التوافق خالل 
االجتماع الذي عقد االثنين، في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة الحوار من 
أجل إدماج التعديالت المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة 
الضمان خالل فترة الحوار وأقصاها س���تة أش���هر، وترك التس���جيل اختياريًا لمن يرغب 
دون فرض أي غرامات خالل هذه الفترة. وأكد وزير العمل مأمون أبو شهال حسب ما صرح 
لصوت فلسطين، على مواصلة الحوار بش���أن قانون الضمان االجتماعي انسجامًا مع قرار 

الرئيس محمود عباس وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى حل يرضي كافة األطراف.
وأوضح أبو ش���هال أنه تم طرح خمس وعشرين مالحظة في اجتماع األمس لتعديلها 
على قانون الضمان وتم األخذ بأغلبها في إش���ارة إلى أن الحكومة تقوم بدور المنسق 

بين العمال وأرباب العمل للحفاظ على حقوق عمالنا.
وش���دد وزير العمل على أن كافة التعديالت سيتم رفعها للسيد الرئيس خالل شهر 

إلقرارها حتى يصبح القانون مقبوال من جميع األطراف.

أبو شهال: تأجيل 
إلزامية االنضمام لقانون 

الضمان لمدة 6 أشهر

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الوزراء التونس���ي يوسف الشاهد، إن بالده تتوقع أن يزورها ما يصل إلى 
9 ماليين س���ائح للمرة األولى العام المقبل، فيما يتعافى قطاع السياحة في أعقاب 

هجوم على منتجع ساحلي عام 2015.
وزار تونس نحو 6.2 مليون س���ائح في األشهر التسعة األولى من هذا العام، بزيادة 
نس���بتها 16.9 بالمائ���ة مقارنة بالفت���رة ذاتها من العام الماض���ي، لتتعافى البالد 

تدريجيا من آثار هجوم 2015.
وقال رئيس الوزراء، االثنين، إن تونس تتوقع أن يصل عدد السياح إلى 8 ماليين في 
2018، معربًا عن أمله في أن يس���تمر التعافي وأن يزور تونس 9 ماليين س���ائح في 
2019. وبدأت ش���ركات السياحة األوروبية الكبرى العودة إلى تونس بعد أن تجنبت 
تنظيم رحالت إليها لثالث سنوات في أعقاب الهجوم على شاطئ في سوسة، الذي 
قتل فيه 39 س���ائحًا، وهجوم آخر على متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية 

أودى بحياة شخصين.
وزاد عدد الس���ياح في 2017 بنسبة 23 بالمائة مقارنة بعام 2016، ليصل إلى سبعة 
ماليين، إذ امتألت الفنادق بالس���ياح الروس والجزائريين، لكن ش���ركات الس���ياحة 

تقول: إنهم ينفقون أقل مما ينفقه السياح األوروبيون.
وتسهم السياحة ب�8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لتونس. وستعطي عودة 

السياح األوروبيين دفعة قوية لالقتصاد الذي يعاني من مصاعب.

تونس تتوقع »عددًا قياسيًا« 
من السياح خالل 2019

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت تقديرات أصدره���ا صندوق النقد الدولي 
أم���س الثالثاء في دب���ي حاجة إي���ران إلى وصول 
أس���عار البت���رول إل���ى 98.6  دوالر للبرميل خالل 
الع���ام الحالي وإل���ى 95.4 دوالر للبرميل في العام 
المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، في الوقت 
الذي يعاني في���ه االقتصاد اإليراني من تداعيات 
العقوب���ات األمريكية التي دخل���ت حيز التطبيق 

مطلع الشهر الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن الصندوق كان 
يق���در في أيار/مايو الماضي حاج���ة إيران إلى بيع 
النفط بسعر 68.1 دوالر للبرميل في العام الحالي 
و71.6 دوالر للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز 

في ميزانيتها.
في الوقت نفسه فقد تغيرت النظرة المستقبلية 
للصندوق بالنسبة لالقتصاد اإليراني بشدة مقارنة 
بنظرته في تقريره الس���ابق الصادر في أيار/مايو 

الماضي، حي���ث كان يتوقع نمو االقتصاد اإليراني 
خ���الل العام الحال���ي، في حين يتوق���ع الصندوق 
الي���وم دخول اقتص���اد إيران دائ���رة الركود خالل 
الع���ام الحال���ي، مع اش���تداد حدة العج���ز المالي 
وارتف���اع معدل التضخم بأكثر من المثلين مقارنة 

بمستواه في العام الماضي.
وذك���ر صن���دوق النق���د الدول���ي في تقري���ره أن 
العقوبات ضد إيران ستخفض آفاق التجارة والنمو 
االقتص���ادي إليران على الم���دى الطويل مع زيادة 

احتماالت اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.
وكان قرار الرئي���س األمريكي دونالد ترامب إعادة 
فرض العقوبات األمريكية على إيران بعد انسحابه 
م���ن االتفاق الدول���ي مع طهران بش���أن برنامجها 
الن���ووي، قد أث���ر بالفعل على االقتص���اد اإليراني 
خالل الش���هور الماضية حيث فقد الريال اإليراني 
حوال���ي %70 من قيمته أمام ال���دوالر خالل العام 

الحالي.

االستقالل/ وكاالت:
حّذر صن���دوق النق���د الدول���ي، دول الخليج، من 
المس���ار المتقلب ألسعار النفط الخام عالمًيا، وأن 
ي���ؤدي ذلك إلى ش���كوك في نس���ب النمو لتلك 

الدول.
وق���ال "صن���دوق النقد" ف���ي بيان ل���ه، الثالثاء، 
إن اقتص���اد دول الخليج س���ينمو مج���دًدا خالل 
العام الجاري، مدفوعا بتحس���ن أسعار النفط عن 

مستويات السنوات الثالث الماضية.
فيما استدرك مبيًنا: "لكن نمو اقتصاداتها يتأثر 

بالشكوك الكبيرة حيال األسعار".
والش���هر الماضي، صعد خام برنت القياسي إلى 
86 دوالرًا للبرميل قبل أن يتحول للهبوط وتتسارع 

وتيرته، ويسجل اليوم 69.6 دوالرًا للبرميل.
وأضاف الصن���دوق أن صعود أس���عار النفط عن 
المستويات المسجلة حتى 2016 )بلغ حينها 27 
دوالرًا للبرميل(، س���يرفع نم���و اقتصادات الخليج 

بنسبة 2.4 بالمائة.
وتاب���ع: "ف���ي 2019، يتوقع أن تنم���و اقتصادات 
الخلي���ج بنس���بة 3 بالمائة، مقارنة م���ع انكماش 

فعلي بنسبة سالب 0.4 بالمائة العام الماضي".
وتتأل���ف دول الخلي���ج م���ن بلدان، الس���عودية 
واإلم���ارات وقط���ر والكويت والبحرين وس���لطنة 
عمان، فيما تتصدر الرياض إنتاج النفط بين دول 

الخليج بنحو 10.7 ماليين برميل يوميا.
وفي 5 ديسمبر/ كانون أول المقبل، تعقد منظمة 
البلدان المص���درة للبترول "أوبك"، اجتماًعا التخاذ 
قرار بش���أن خفض إنت���اج النفط م���ن عدمه في 

.2019
بينم���ا غ���ّرد الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب، 
اإلثني���ن، عل���ى تويت���ر، قائ���ال: "نأم���ل أال تقوم 
الس���عودية وأوبك بخفض إنتاج النفط )..( يجب 
أن تكون أس���عار النفط أقل بكثير على أس���اس 

العرض".

»النقد الدولي« يحذر دول 
الخليج من تقلبات أسعار النفط

إيران تحتاج لرفع سعر النفط
 لسد العجز في ميزانيتها

األربعاء 6 ربيع األول 1440 هــ 14 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
تعهد مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون أمس الثالثاء بممارسة "أقصى درجات 
الضغط" عل���ى إيران بعد أس���بوع من دخول 
سلس���لة جديدة من العقوبات القاسية بحق 

الجمهورية اإلسالمية حيز التنفيذ.
وكثف الرئيس األميركي دونالد ترامب بشدة 
الضغوط على طه���ران، معلنا انس���حابه من 
اتفاق دولي يه���دف إلى وضع حد لبرنامجها 
الن���ووي وفارض���ا عدة ح���زم م���ن العقوبات 

األميركية أحادية الجانب.
واعتبرت الحزمة األخيرة من العقوبات األقسى 
حت���ى اآلن وته���دف إل���ى خفض ص���ادرات 
النفط اإليرانية بشكل كبير وحرمان مصارف 
الجمهوري���ة اإلس���المية م���ن الوص���ول إلى 

األسواق المالية الدولية.
وق���ال بولتون م���ن س���نغافورة حيث يحضر 
القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا 
)آس���يان(: "نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطًا 
حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بش���كل 
قوي للغاية" وحتى "ممارس���ة أقصى درجات 

الضغط".
العقوبات بش���كل  وأضاف "س���نزيد تطبيق 

كبير كذلك".
الموقعة على  األخ���رى  األط���راف  وعارض���ت 
االتفاق الن���ووي اإليراني الذي أبرم في 2015  
بريطانيا وفرنس���ا وألمانيا والصين وروس���يا 
بش���دة إع���ادة ف���رض العقوب���ات وتعهدت 

بالعمل على إنقاذه.
وأضاف بولتون "ال ش���ك ف���ي أن إيران بدأت 

تحاول إيجاد وس���ائل لتفادي العقوبات في 
قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال".

بدورهم، يؤكد مفتشو األمم المتحدة أن إيران 
تفي بالتزاماتها الواردة في االتفاق.

لك���ن بولتون قال إن "معظ���م الدول األوروبية 
مرت بحالة م���ن اإلنكار والغض���ب بينما قبل 

آخرون أننا لم نعد طرفا في االتفاق".
وفي وجه المعارضة الواسعة للعقوبات، أعفت 
واشنطن ثماني دول من االلتزام بالحظر الذي 

فرضته على شراء النفط من إيران.
وتطالب واشنطن الجهورية اإلسالمية بإنهاء 
سياس���اتها التي تعود إلى الثورة اإلسالمية 
عام 1979، بم���ا في ذلك دعمه���ا للجماعات 
الت���ي تخوض حروبًا بالوكال���ة على غرار حزب 

الله اللبناني إلى جانب تطويرها للصواريخ.

االستقالل/ وكاالت:
ن���ددت تركيا بتصريح���ات وصفتها بال���� "وقحة" لوزير 
خارجية فرنس���ا جان إيف لودريان، اتهم فيها الرئيس 
رجب طي���ب أردوغ���ان بالتالعب سياس���يا بقضية قتل 
الصحف���ي الس���عودي جمال خاش���قجي مطلع الش���هر 
الماضي. وردت أنق���رة بحدة على تصريح���ات لودريان، 
الذي أنك���ر في مقابلة صحفية أن تك���ون تركيا أطلعت 
فرنس���ا على األدل���ة المتعلقة بمقتل خاش���قجي بعيد 

دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكان أردوغان أكد الس���بت أن بالده أطلعت الس���عودية 
والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودوال أخرى 
على التس���جيالت المرتبطة بجريم���ة اغتيال الصحفي 

السعودي.
وتعليق���ا على تصريح���ات الرئيس الترك���ي، قال وزير 
الخارجية الفرنسي للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية 
)فرانس 2( : إنه ال علم له بالتسجيالت التي قال أردوغان 
إنه أطل���ع عليها ال���دول الغربية األربع وبينها فرنس���ا، 

مضيفا أن الرئيس التركي "يمارس لعبة سياسية خاصة 
في هذه القضية".

وف���ي وق���ت الحق من ي���وم أم���س، أص���درت الخارجية 
الفرنس���ية بيانا تحدثت فيه عن "سوء فهم"، وقالت: إن 
الوزير كان يريد أن يق���ول إنه لم يتلق معلومات تركية 
تسمح بكش���ف الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي 
مارس���ت ضغوطا كبيرة على السعودية، خاصة على ولي 
العهد محمد بن س���لمان الذي يشتبه في أن له يدًا في 

عملية االغتيال.
ورد وزير الخارجي���ة التركي مولود جاويش أوغلو بغضب 
عل���ى تصريح���ات لودريان بالق���ول إن "وزي���ر الخارجية 
الفرنس���ي تجاوز الحدود، عليه أن يتعلم كيفية مخاطبة 
رئيس دولة. إن اتهام رئيس���نا بممارسة لعبة سياسية 

هو وقاحة كبيرة".
وأضاف "أعلم بأن اس���تخباراتنا س���لمت في 24 أكتوبر/

تش���رين األول كل العناصر، بما فيها تس���جيل صوتي، 
لالستخبارات الفرنسية بناء على طلبها".

جون بولتون يتوعد إيران بـ »أقصى درجات الضغط«

االستقالل/ وكاالت:
قالت الوكالة العربية الس���ورية لألنباء: إن ستة أشخاص أصيبوا أمس الثالثاء 
ف���ي انفجار على مت���ن حافلة تقل ركابا بمدينة حمص التي تس���يطر عليها 

الحكومة.
ونقلت الوكالة عن قائد قوة الش���رطة في حمص قوله: إن س���تة مدنيين أصيبوا في 

انفجار قنبلة داخل حافلة في حي الزهراء.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان: إن تفجيرات كانت قد وقعت في مدن تسيطر 
عليها الحكومة العام الماضي بما في ذلك العاصمة دمش���ق كما وقع انفجار مش���ابه 

في حافلة في حمص منتصف شهر مارس آذار.
وأعلن تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الش���ام التي يقوده���ا مقاتلون كانوا على صلة 

بتنظيم القاعدة المسؤولية عن بعض الهجمات المميتة.
وعرضت قناة اإلخبارية الرسمية السورية صورًا لحافلة بيضاء صغيرة قالت: إن أضرارًا 

لحقت بها بسبب القنبلة.

التلفزيون السوري: 6 إصابات في 
انفجار حافلة بمدينة حمص 

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة أردنية أمس الثالثاء، باألش���غال الش���اقة 
المؤبدة والس���جن 15 وثالثة أع���وام على المتهمين في 
القضية المعروفة باس���م "خلية الك���رك" اإلرهابية التي 

وقعت في نهاية عام 2016.
وقررت المحكمة تخفيض حك���م اإلعدام على متهمين 
اثنين إلى األش���غال الش���اقة المؤب���دة، ومعاقبة ثالثة 
متهمين باألش���غال المؤقتة 15 عاما، فيما حكمت على 

المتهم الوحيد الفار بالسجن 15 سنة.
وعاقبت المحكمة ثالثة متهمين بالسجن ثالث سنوات 

، وبرأت متهمًا واحدا.
وقالت هيئ���ة المحكمة: إن أربع���ة متهمين في قضية 
خلية الكرك اإلرهابية مع خمس���ة قتلى هم من مؤيدي 

تنظيم داعش اإلرهابي .
وكان���ت نيابة أمن الدولة وجهت إل���ى المتهمين، تهم 

"التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان 
باالش���تراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد اس���تخدامها 
للقي���ام بأعم���ال إرهابية باالش���تراك، ، وحيازة أس���لحة 
وذخائ���ر بقص���د اس���تخدامها للقيام بأعم���ال إرهابية 

باالشتراك".
وكان متهم���و خلية "الك���رك اإلرهابية" قد نفوا في 
وقت سابق، جميع التهم المسندة إليهم في ردهم 
عل���ى س���ؤال المحكم���ة "إذا كانوا مذنبي���ن أم غير 

مذنبين؟".
وأس���فرت العملية التي وقعت في كانون أول/ديس���مبر 
2016، ع���ن مقت���ل 14 رج���ل أمن ومواطنين وس���ائحة 
كندية، م���ن خالل عمليتي���ن منفصلتي���ن، إضافة الى 

خمسة من منفذي العملية.
وكان تنظيم "داعش اإلرهابي" أعلن تبنيه للعملية بعد 

أيام من تنفيذها.

األردن: أحكام بالسجن على 
المتهمين في قضية »خلية الكرك«

تركيا ترد على »وقاحة« وزير خارجية فرنسا

االستقالل/ وكاالت
المندلع في  الغاب���ات  حري���ق 
يصب���ح  كاليفورني���ا  ش���مال 
األكثر دموية على اإلطالق في 
تاريخ الواليات المتحدة بعدما 
ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 

42 قتياًل.
وأعلنت الس���لطات األمنية في 
الوالية أن���ه عثر على رفات 13 
ش���خصًا إضافيًا ما يرفع العدد 
اإلجمالّي إلى 42 قتياًل سقطوا 
في أخطر حريق غاباٍت تشهده 
الواليات المتحدة في تاريخها.

وف���ي "معرك���ة" ال يب���دو أنها 
س���تنتهي بس���هولة، تحاول 
نيران  إخم���اد  اإلطف���اء  ف���رق 
اش���تعلت على ط���ول الطريق 
السريع 118 في وادي سيمي. 
حي���ث كان���ت ألس���نة اللهب 
المحيط  التل  تلتهم جوان���ب 
بري���اح  مصحوب���ة  بالطري���ق، 
وصلت س���رعتها إلى 40 ميال 

في الس���اعة مم���ا صعب على 
وحدات اإلطفاء احتواء النيران.

وق���ال مس���ؤولون: إن���ه جرى 
اإلع���الن ع���ن أح���دث حصيلة 
للقتلى بعدما حددت السلطات 

مكان جث���ث 13 ضحية أخرى 
من حري���ق كامب فاي���ر، الذي 
أكثر  باعتباره  كذل���ك  يصنف 
الحرائ���ق تدمي���رًَا ف���ي تاريخ 
كاليفورنيا ألنه س���وى باألرض 

ما يزيد عن 7100 منزل ومبنى 
من���ذ أن اندلع ي���وم الخميس. 
وأكثر الضحايا قضوا حرقًا في 
محاوالتهم  أثناء  س���ياراتهم 

الفرار من النيران.

االستقالل/ وكاالت:
أقر لبنان للمرة األولى في تاريخه قانونا يرمي إلى كش���ف مصير آالف المفقودين إبان 

الحرب األهلية، ومالحقة المسؤولين عن اختفائهم.
وتفي���د تقديرات منظم���ات حقوقية باختفاء اآلالف خالل الح���رب بين العامين 1975 

و1990، وقد دعت مرارا إلى قانون لكشف مصيرهم.
وأوردت الوكالة الوطنية الرس���مية اللبنانية أمس "أقرت الجلسة التشريعية المسائية، 

اقتراح القانون الرقم 19 المتعلق بالمفقودين قسرا، بعد نقاش مطول".
وينص القانون على إنش���اء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قس���را" تهدف إلى 

الكشف عن مصيرهم.
ويعط���ي القان���ون عائ���الت المفقودين "الح���ق في معرف���ة مصير أفراده���ا وذويها 
المفقودين أو المخفيين قس���را، وأمكنة وجودهم أو أماك���ن احتجازهم أو اختطافهم، 

وفي معرفة مكان وجود الرفات واستالمها"، بحسب المادة الثانية منه.
وش���هد لبنان في السنوات األخيرة عدة أزمات سياس���ية فاقمتها الحروب الدائرة في 
س���وريا وتداعياتها. وأقر القانون مجلس الن���واب الجديد بعد أن ُمددت والية المجلس 
السابق لمرتين. ويأتي إقرار القانون بعد مرور خمسة أشهر على تسمية سعد الحريري 

رئيسا للوزراء وعدم تمكّنه حتى اآلن من تشكيل حكومة.

مصرع 42 شخصًا في الحرائق األكثر
 دموية في تاريخ الواليات المتحدة!

لبنان يقر قانونًا لكشف 
مصيرالمفقودين في الحرب

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم حسين الفي معمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959776303( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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االستقالل/ وكاالت:
تعهد مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون أمس الثالثاء بممارسة "أقصى درجات 
الضغط" عل���ى إيران بعد أس���بوع من دخول 
سلس���لة جديدة من العقوبات القاسية بحق 

الجمهورية اإلسالمية حيز التنفيذ.
وكثف الرئيس األميركي دونالد ترامب بشدة 
الضغوط على طه���ران، معلنا انس���حابه من 
اتفاق دولي يه���دف إلى وضع حد لبرنامجها 
الن���ووي وفارض���ا عدة ح���زم م���ن العقوبات 

األميركية أحادية الجانب.
واعتبرت الحزمة األخيرة من العقوبات األقسى 
حت���ى اآلن وته���دف إل���ى خفض ص���ادرات 
النفط اإليرانية بشكل كبير وحرمان مصارف 
الجمهوري���ة اإلس���المية م���ن الوص���ول إلى 

األسواق المالية الدولية.
وق���ال بولتون م���ن س���نغافورة حيث يحضر 
القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا 
)آس���يان(: "نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطًا 
حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بش���كل 
قوي للغاية" وحتى "ممارس���ة أقصى درجات 

الضغط".
العقوبات بش���كل  وأضاف "س���نزيد تطبيق 

كبير كذلك".
الموقعة على  األخ���رى  األط���راف  وعارض���ت 
االتفاق الن���ووي اإليراني الذي أبرم في 2015  
بريطانيا وفرنس���ا وألمانيا والصين وروس���يا 
بش���دة إع���ادة ف���رض العقوب���ات وتعهدت 

بالعمل على إنقاذه.
وأضاف بولتون "ال ش���ك ف���ي أن إيران بدأت 

تحاول إيجاد وس���ائل لتفادي العقوبات في 
قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال".

بدورهم، يؤكد مفتشو األمم المتحدة أن إيران 
تفي بالتزاماتها الواردة في االتفاق.

لك���ن بولتون قال إن "معظ���م الدول األوروبية 
مرت بحالة م���ن اإلنكار والغض���ب بينما قبل 

آخرون أننا لم نعد طرفا في االتفاق".
وفي وجه المعارضة الواسعة للعقوبات، أعفت 
واشنطن ثماني دول من االلتزام بالحظر الذي 

فرضته على شراء النفط من إيران.
وتطالب واشنطن الجهورية اإلسالمية بإنهاء 
سياس���اتها التي تعود إلى الثورة اإلسالمية 
عام 1979، بم���ا في ذلك دعمه���ا للجماعات 
الت���ي تخوض حروبًا بالوكال���ة على غرار حزب 

الله اللبناني إلى جانب تطويرها للصواريخ.

االستقالل/ وكاالت:
ن���ددت تركيا بتصريح���ات وصفتها بال���� "وقحة" لوزير 
خارجية فرنس���ا جان إيف لودريان، اتهم فيها الرئيس 
رجب طي���ب أردوغ���ان بالتالعب سياس���يا بقضية قتل 
الصحف���ي الس���عودي جمال خاش���قجي مطلع الش���هر 
الماضي. وردت أنق���رة بحدة على تصريح���ات لودريان، 
الذي أنك���ر في مقابلة صحفية أن تك���ون تركيا أطلعت 
فرنس���ا على األدل���ة المتعلقة بمقتل خاش���قجي بعيد 

دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكان أردوغان أكد الس���بت أن بالده أطلعت الس���عودية 
والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودوال أخرى 
على التس���جيالت المرتبطة بجريم���ة اغتيال الصحفي 

السعودي.
وتعليق���ا على تصريح���ات الرئيس الترك���ي، قال وزير 
الخارجية الفرنسي للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية 
)فرانس 2( : إنه ال علم له بالتسجيالت التي قال أردوغان 
إنه أطل���ع عليها ال���دول الغربية األربع وبينها فرنس���ا، 

مضيفا أن الرئيس التركي "يمارس لعبة سياسية خاصة 
في هذه القضية".

وف���ي وق���ت الحق من ي���وم أم���س، أص���درت الخارجية 
الفرنس���ية بيانا تحدثت فيه عن "سوء فهم"، وقالت: إن 
الوزير كان يريد أن يق���ول إنه لم يتلق معلومات تركية 
تسمح بكش���ف الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي 
مارس���ت ضغوطا كبيرة على السعودية، خاصة على ولي 
العهد محمد بن س���لمان الذي يشتبه في أن له يدًا في 

عملية االغتيال.
ورد وزير الخارجي���ة التركي مولود جاويش أوغلو بغضب 
عل���ى تصريح���ات لودريان بالق���ول إن "وزي���ر الخارجية 
الفرنس���ي تجاوز الحدود، عليه أن يتعلم كيفية مخاطبة 
رئيس دولة. إن اتهام رئيس���نا بممارسة لعبة سياسية 

هو وقاحة كبيرة".
وأضاف "أعلم بأن اس���تخباراتنا س���لمت في 24 أكتوبر/

تش���رين األول كل العناصر، بما فيها تس���جيل صوتي، 
لالستخبارات الفرنسية بناء على طلبها".

جون بولتون يتوعد إيران بـ »أقصى درجات الضغط«

االستقالل/ وكاالت:
قالت الوكالة العربية الس���ورية لألنباء: إن ستة أشخاص أصيبوا أمس الثالثاء 
ف���ي انفجار على مت���ن حافلة تقل ركابا بمدينة حمص التي تس���يطر عليها 

الحكومة.
ونقلت الوكالة عن قائد قوة الش���رطة في حمص قوله: إن س���تة مدنيين أصيبوا في 

انفجار قنبلة داخل حافلة في حي الزهراء.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان: إن تفجيرات كانت قد وقعت في مدن تسيطر 
عليها الحكومة العام الماضي بما في ذلك العاصمة دمش���ق كما وقع انفجار مش���ابه 

في حافلة في حمص منتصف شهر مارس آذار.
وأعلن تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الش���ام التي يقوده���ا مقاتلون كانوا على صلة 

بتنظيم القاعدة المسؤولية عن بعض الهجمات المميتة.
وعرضت قناة اإلخبارية الرسمية السورية صورًا لحافلة بيضاء صغيرة قالت: إن أضرارًا 

لحقت بها بسبب القنبلة.

التلفزيون السوري: 6 إصابات في 
انفجار حافلة بمدينة حمص 

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة أردنية أمس الثالثاء، باألش���غال الش���اقة 
المؤبدة والس���جن 15 وثالثة أع���وام على المتهمين في 
القضية المعروفة باس���م "خلية الك���رك" اإلرهابية التي 

وقعت في نهاية عام 2016.
وقررت المحكمة تخفيض حك���م اإلعدام على متهمين 
اثنين إلى األش���غال الش���اقة المؤب���دة، ومعاقبة ثالثة 
متهمين باألش���غال المؤقتة 15 عاما، فيما حكمت على 

المتهم الوحيد الفار بالسجن 15 سنة.
وعاقبت المحكمة ثالثة متهمين بالسجن ثالث سنوات 

، وبرأت متهمًا واحدا.
وقالت هيئ���ة المحكمة: إن أربع���ة متهمين في قضية 
خلية الكرك اإلرهابية مع خمس���ة قتلى هم من مؤيدي 

تنظيم داعش اإلرهابي .
وكان���ت نيابة أمن الدولة وجهت إل���ى المتهمين، تهم 

"التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان 
باالش���تراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد اس���تخدامها 
للقي���ام بأعم���ال إرهابية باالش���تراك، ، وحيازة أس���لحة 
وذخائ���ر بقص���د اس���تخدامها للقيام بأعم���ال إرهابية 

باالشتراك".
وكان متهم���و خلية "الك���رك اإلرهابية" قد نفوا في 
وقت سابق، جميع التهم المسندة إليهم في ردهم 
عل���ى س���ؤال المحكم���ة "إذا كانوا مذنبي���ن أم غير 

مذنبين؟".
وأس���فرت العملية التي وقعت في كانون أول/ديس���مبر 
2016، ع���ن مقت���ل 14 رج���ل أمن ومواطنين وس���ائحة 
كندية، م���ن خالل عمليتي���ن منفصلتي���ن، إضافة الى 

خمسة من منفذي العملية.
وكان تنظيم "داعش اإلرهابي" أعلن تبنيه للعملية بعد 

أيام من تنفيذها.

األردن: أحكام بالسجن على 
المتهمين في قضية »خلية الكرك«

تركيا ترد على »وقاحة« وزير خارجية فرنسا

االستقالل/ وكاالت
المندلع في  الغاب���ات  حري���ق 
يصب���ح  كاليفورني���ا  ش���مال 
األكثر دموية على اإلطالق في 
تاريخ الواليات المتحدة بعدما 
ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 

42 قتياًل.
وأعلنت الس���لطات األمنية في 
الوالية أن���ه عثر على رفات 13 
ش���خصًا إضافيًا ما يرفع العدد 
اإلجمالّي إلى 42 قتياًل سقطوا 
في أخطر حريق غاباٍت تشهده 
الواليات المتحدة في تاريخها.

وف���ي "معرك���ة" ال يب���دو أنها 
س���تنتهي بس���هولة، تحاول 
نيران  إخم���اد  اإلطف���اء  ف���رق 
اش���تعلت على ط���ول الطريق 
السريع 118 في وادي سيمي. 
حي���ث كان���ت ألس���نة اللهب 
المحيط  التل  تلتهم جوان���ب 
بري���اح  مصحوب���ة  بالطري���ق، 
وصلت س���رعتها إلى 40 ميال 

في الس���اعة مم���ا صعب على 
وحدات اإلطفاء احتواء النيران.

وق���ال مس���ؤولون: إن���ه جرى 
اإلع���الن ع���ن أح���دث حصيلة 
للقتلى بعدما حددت السلطات 

مكان جث���ث 13 ضحية أخرى 
من حري���ق كامب فاي���ر، الذي 
أكثر  باعتباره  كذل���ك  يصنف 
الحرائ���ق تدمي���رًَا ف���ي تاريخ 
كاليفورنيا ألنه س���وى باألرض 

ما يزيد عن 7100 منزل ومبنى 
من���ذ أن اندلع ي���وم الخميس. 
وأكثر الضحايا قضوا حرقًا في 
محاوالتهم  أثناء  س���ياراتهم 

الفرار من النيران.

االستقالل/ وكاالت:
أقر لبنان للمرة األولى في تاريخه قانونا يرمي إلى كش���ف مصير آالف المفقودين إبان 

الحرب األهلية، ومالحقة المسؤولين عن اختفائهم.
وتفي���د تقديرات منظم���ات حقوقية باختفاء اآلالف خالل الح���رب بين العامين 1975 

و1990، وقد دعت مرارا إلى قانون لكشف مصيرهم.
وأوردت الوكالة الوطنية الرس���مية اللبنانية أمس "أقرت الجلسة التشريعية المسائية، 

اقتراح القانون الرقم 19 المتعلق بالمفقودين قسرا، بعد نقاش مطول".
وينص القانون على إنش���اء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قس���را" تهدف إلى 

الكشف عن مصيرهم.
ويعط���ي القان���ون عائ���الت المفقودين "الح���ق في معرف���ة مصير أفراده���ا وذويها 
المفقودين أو المخفيين قس���را، وأمكنة وجودهم أو أماك���ن احتجازهم أو اختطافهم، 

وفي معرفة مكان وجود الرفات واستالمها"، بحسب المادة الثانية منه.
وش���هد لبنان في السنوات األخيرة عدة أزمات سياس���ية فاقمتها الحروب الدائرة في 
س���وريا وتداعياتها. وأقر القانون مجلس الن���واب الجديد بعد أن ُمددت والية المجلس 
السابق لمرتين. ويأتي إقرار القانون بعد مرور خمسة أشهر على تسمية سعد الحريري 

رئيسا للوزراء وعدم تمكّنه حتى اآلن من تشكيل حكومة.

مصرع 42 شخصًا في الحرائق األكثر
 دموية في تاريخ الواليات المتحدة!

لبنان يقر قانونًا لكشف 
مصيرالمفقودين في الحرب

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم حسين الفي معمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959776303( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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القدس المحتلة/  االستقالل:
بينما ال تزال آلية اعتراض الصواريخ في 
مركز االهتمامات األمنية اإلسرائيلية، 
فإن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى 
القس���ام(  أن حركتي حماس )كتائب 
والجهاد اإلس���المي )س���رايا القدس( 
تبذالن جهودًا كبيرة غير مسبوقة في 
التغلب على منظومة "القبة الحديدية" 
الجديدة  الصواري���خ  إط���الق  بطريقة 

نسبيا.
وليس م���ن قبيل الصدف���ة أنه يجري 
الحديث عن إيج���اد بدائل لمنظومات 
االعتراض لجملة من األس���باب، بينها 
عدم قدرتها عل���ى توفير الحماية من 
الصواري���خ بش���كل ت���ام، إضافة إلى 
تكلفتها العالي���ة، حيث تقدر تكلفة 
كل صاروخ اعتراض���ي بنحو 100 ألف 

دوالر.
وبحس���ب موق���ع صحيف���ة "يديعوت 
فإن���ه تم إطالق  الش���بكة،  أحرونوت" 
رش���قات صاروخية ثقيل���ة تتألف من 
عش���رات الصواريخ، وصلت أحيانا إلى 
أكث���ر م���ن 50 صاروخا، على مس���احة 
صغي���رة نس���بيا، وخالل فت���رة زمنية 
قصي���رة لم تتج���اوز 10 دقائق، مثلما 
حصل في الرش���قة الصاروخية األولى 
بعد ظهر، اإلثنين، في بلدات ما يسمى 
"غالف غزة"، وخالل س���اعات الليل في 

عسقالن.
وبحس���ب الصحيفة، فقد كان الهدف 
الرشقات الصاروخية هو استنفاد  من 
مخ���زون الصواري���خ االعتراضي���ة في 
لحظ���ة معطاة ف���ي منظوم���ة إطالق 

هذا  وف���ي  االعتراضي���ة.  الصواري���خ 
اإلطار، يقول س���الح الجو اإلس���رائيلي 
إنه اس���تعد لذلك، وقام بزيادة نش���ر 
منظومات القبة الحديدية في الجنوب.

وبحس���ب الجي���ش اإلس���رائيلي، فإن 
اعترضت  الحديدية"  "القب���ة  منظومة 
120 صاروخ���ا كان يفترض أن تنفجر 
ف���ي مناط���ق مأهول���ة من بي���ن 400 
صاروخ أطلقت من قطاع غزة، ونحو 20 
صاروخا أصابت مباني سكنية وزراعية 
وش���وارع، وتس���ببت بمصرع ش���خص 

واحد وعشرات اإلصابات.

في المقابل، أك���د الجيش أن الحماية 
بواس���طة "القب���ة الحديدية" ليس���ت 
كاملة، وأن الدمج بين اإلنذار الس���ريع 
نسبيًا من قبل الجبهة الداخلية، وبين 
االنصياع لتعليمات الوقاية، من شأنه 
أنه يمنع وق���وع إصاب���ات، إلى جانب 

اعتراض الصواريخ.
ورغ���م ذل���ك، بحس���ب التقري���ر، فإن 
الجيش  الذي يواجهه  الكبير  التحدي 
ويحاول تطوير رد مناسب له، وال يزال 
ورقة بيد حم���اس، وهو قذيفة الهاون 
من ط���راز "رعد"، والتي تحمل رؤوس���ًا 

قتالية ثقيل���ة تتراوح ما بين 150 إلى 
المتفجرة،  الم���واد  200 كيلوغرام من 
والتي تهدف لتخريب ش���وارع كاملة 
القريبة من  اإلس���رائيلية  البلدات  في 
الس���ياج الحدودي، واستهداف مواقع 
ف���ي مواقع  عس���كرية، وقت���ل جنود 

التجميع.
المتوفر  ال���رد  التقرير، فإن  وبحس���ب 
واإلصابات  األض���رار  حج���م  لتقليص 
ه���و تفعيل ق���وات عن بع���د، إضافة 
نوعية، وشن هجمات  إلى استخبارات 
وقائية عل���ى مخازن ه���ذه القذائف، 

إضافة إلى إخالء سكان في وقت مبكر.
وعلى صلة، يضيف المحلل العسكري 
لموقع الصحيفة، رون بن يش���اي، إنه 
على ما يبدو يمك���ن القول إن الحماية 
الفعال���ة بواس���طة المنظوم���ات التي 
مثل  االعتراضية،  الصواريخ  تستخدم 
"القب���ة الحديدي���ة" و"مق���الع داوود" 
و"حيت���س"، عل���ى وش���ك اس���تنفاد 
قدراتها، وإن الوس���يلة الوحيدة التي 
المنظومات  أن تس���تبدل هذه  يمكن 
هي منظومات اعتراض تعمل بواسطة 
تكنولوجيا الليزر، والتي تعتبر أرخص 
من ناحية التكلف���ة، وأنجع في حاالت 
إطالق رشقات من الصواريخ والقذائف 

الصاروخية.
وأض���اف أن الحديث ع���ن ليزر يعمل 
بواسطة البلورات الصلبة، وليس الليزر 
الكيماوي ال���ذي ال يعتبر عمليا وقابال 
للتطبيق في ساحات القتال العصرية. 
وأش���ار إل���ى أن إس���رائيل تعمل على 
تطوير منظومات ليزر تعمل بالبلورات 
الصلب���ة، وأن جزءًا من هذه التطويرات 

في مرحلة متقدمة.
وبحس���به، فإن هذا المش���روع بحاجة 
إل���ى تخصي���ص ميزاني���ات جدي���ة 
إلنه���اء عملية تطوي���ره، بحيث يمكن 

استخدامه.
إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الجيش 
اإلسرائيلي قد حشد المزيد من القوات 
في محيط قطاع غ���زة، بيد أن ذلك لم 
يصل حد الداللة على عملية عسكرية 
وش���يكة، كما أن���ه لم يتم اس���تدعاء 

االحتياط.

»القبة الحديدية«.. فشل متجدد أمام صواريخ المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أث����ارت عملي����ة اس����تهداف حافل����ة كانت تق����ل جنودًا 
إس����رائيليين قرب مستوطنة "مفس����اليم" شرق قطاع غزة 
عصر أول أمس االثنين، بصاروخ موجه من طراز "كورنيت"، 
موجة من االنتقادات داخل االوساط والمحافل اإلسرائيلية. 
ودعا محللون عس����كريون وصحافيون إس����رائيليون أمس، 
إلى التحقيق في ظروف اس����تهداف الحافلة الستخالص 

الدروس والعبر.
وجاء على لسان المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" أن الصاروخ الذي أطلقه مقاومون فلس����طينيون 
وهو من طراز "كورنيت" يعتبر بمثابة ثغرة أمنية وعسكرية 

قاتلة كانت ستنتهي بمصرع 30 جندًيا.
وقال "يوسي يهوشع" في معرض انتقاده للجيش ما نصه: 
"صاروخ الكورنيت كان بمثابة الثغرة األمنية القاتلة والتي 
كانت س����تنتهي بمقتل 30 جنديًا، وعندها كانت ستطير 
رؤوس كثيرة من بينها قائد فرقة غزة وكنا س����نطلب رأس 

قائد األركان وهكذا يجب التعامل مع هذا الحدث".
وبين المراس����ل بأنه يحظر على هك����ذا حافلة الدخول إلى 
هكذا منطقة مكش����وفة أمام مسلحي القطاع وبخاصة في 
ظل األجواء ش����ديدة التوتر والت����ي أعقبت عملية الجيش 

الفاشلة شرقي خانيونس.
وأضاف متس����ائاًل: أنه وفي اليوم الذي أوقفت فيه حركة 
القط����ار بالجن����وب )المحتل( واس����تعدت االس����تخبارات 
اإلسرائيلية لضربة البداية لحماس؛ من القائد الذي أصدر 

األمر بدخول الحافلة إلى مقربة من السياج الفاصل؟.
وعلى صعيد ردود الفعل اإلسرائيلية؛ فقد شهدت مواقع 
التواصل اإلسرائيلية جداًل واسًعا في أعقاب نشر مشاهد 

استهداف الحافلة.
وعّقب الغالبية بالقول إن: "مصي����ر الجنود كان معلًقا بيد 
مطلق الص����اروخ ولو اختار ضرب الحافلة وهي مليئة لقتل 

العشرات".
وبين آخرون أن المقاومة غير معنية باندالع حرب ش����املة 
ألنه����ا لو اس����تهدفت الحافلة وه����ي مكتظ����ة أو الجنود 

المنتشرين قرب المركبات الندلعت الحرب دون شك.
ونش����رت الغرفة المشتركة للمقاومة، الليلة قبل الماضية، 
فيدي����و مص����ورًا لحظ����ة اس����تهداف حافلة تق����ل جنوًدا 
إس����رائيليين بصاروخ "كورنيت" شرق جباليا شمالي قطاع 

غزة.
ويظه����ر في الفيديو الباص وهو يس����ير وبجانبه عدد من 
الجنود قبل استهدافه بالصاروخ الذي أصابه بشكل مباشر، 
واندلعت النيران فيه بشكل كامل. فيما لم يعترف جيش 

االحتالل إال بإصابة جندي واحد بجراح وصفت بالخطيرة.
وأدى القص����ف اإلس����رائيلي المتواصل أله����داف مدنية 
ومواق����ع للمقاوم����ة منذ عصر أمس الستش����هاد س����بعة 
مواطنين وإصابة 25 آخرين، وتدمير س����ت بنايات مدنية 
منه����ا فضائية األقص����ى، فيما أعلن االحت����الل عن مقتل 
إس����رائيليين اثنين وإصابة العش����رات بقصف المقاومة 

مستوطنات إسرائيلية بأكثر من 400 صاروخ وقذيفة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
توقع المحلل العس���كري "للقناة العاشرة العبرية" 
ألون بن دافيد، أن تتلقى مدينة "تل أبيب" صاروخًا 
ف���ي اللحظة األخيرة ف���ي حال واف���ق الجميع على 

التهدئة.
وأضاف المحلل العس���كري، "في لحظة النهاية قد 
يحاول البع���ض باقتباس صورة النص���ر، لذلك من 
الممكن أن تتلقى تل أبيب ضربة خاطفة، لكن ذلك 
قد يفجر معركة أكبر. واستبعد "بن دافيد" أن تكون 
"تل أبي���ب" في الفترة الحالية تحت القصف، ولكن 

قد يتم قصف بئر السبع ومدينة أسدود.
وتابع، في النهاية جميع المس���تويات السياس���ية 
والعس���كرية وحتى نحن المتفهمون لذلك، ندرك 
جيدًا أنه ال يوجد حل لهذه المشكلة المسماة غزة.

وتمكن���ت المقاومة الفلس���طينية خ���الل اليومين 
الماضيين من قصف مستوطنات "غالف غزة" بأكثر 
من 400 صاروخ، ما أس���فر عن مقتل مس���توطنين 
وإصابة العش���رات بجراح مختلف���ة، ردا على جريمة 
اغتي���ال مقاومين ش���رق خانيونس مس���اء األحد 

الماضي. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال معلق الش���ؤون العربي���ة في القناة العاش���رة، 
تس���في يحزكلي، أمس »إنه على طريق���ة حزب الله 
رت المقاومة الفلسطينية إصابة الحافلة بصاروخ  صوَّ
خ���ارق للدروع، وفق���ط بأعجوبة كان ه���ذا العدد من 

الخسائر البشرية«.
وأضاف يحزكلي أن »الفصائل المسلحة في غزة تذّكر 
بأداء حزب الله في جنوب لبنان، سواء من حيث إطالق 

الصواريخ المضادة للدروع، أو من حيث التصوير«.
من جهته أشار المعلق العسكري في القناة نفسها، 
ألون بن ديفيد، أّن رد المقاومة »كان مدروس���ًا«، وأنها 
»تقّدر أن إسرائيل غير معنية بحرب واسعة، وأعتقد 

أن تقديرها دقيق جدًا«. 
وأقّر معلق الشؤون العربية في القناة الثانية عشرة، 
إيه���ود يعاري، بأن »إس���رائيل ال ت���ردع حماس، بل 

حماس هي التي تردع إسرائيل«.

مصير الجنود كان معلقًا بيد مطلق الصاروخ

»كورنيت الحافلة« يثير موجة 
انتقادات داخل المحافل اإلسرائيلية

»بن دافيد«: »تل أبيب« ستتلقى 
صاروخًا في نهاية الجولة

محلل إسرائيلي: مشهد
 الكورنيت يذكرنا بحزب الله

األربعاء 6 ربيع األول 1440 هــ 14 نوفمبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
تظه���ر أهمية أجه���زة ال���الب توب في 
رحالت العمل أو عند االجتماع مع العمالء 
أو حضور المؤتمرات والفعاليات المختلفة 
لما توفره ه���ذه األجهزة من حرية العمل 
أثناء التنقل، غير أنها ال تتيح للمستخدم 

أخذ وضع صحي أثناء العمل.
وقال شتيفان زاندروك، مدير قسم العمل 
واألداء بمعه���د IFAA األلمان���ي: "ال تعد 
أجهزة الالب توب من األدوات المناس���بة 
للعمل الدائم". ومع ذلك فإنه من المقبول 
االعتماد عل���ى هذه األجهزة الجوالة لمدة 

ساعتين على األكثر.
وفي حال اس���تعمال أجه���زة الالب توب 
لفترات أقصر، ولكن بصورة منتظمة، فإنه 
يتعي���ن على المس���تخدم مراعاة الضبط 

الصحيح للشاشة.
وأوص���ى الخبي���ر األلمان���ي باس���تعمال 

حتى  لالنعكاسات،  المضادة  الشاش���ات 
ال تتع���رض العي���ن لإلبهار، كم���ا أنه من 
األفض���ل اس���تعمال لوح���ة المفاتي���ح 
المضيئ���ة، وضبط الكتاب���ة الداكنة على 
خلفية مش���رقة، على غرار الشاشة تمامًا، 
حتى ال تضط���ر العين لتغيير ما اعتادت 

عليه باستمرار.
وعند اس���تعمال جهاز الالب توب بشكل 
دائ���م في المكتب، ف���إن الخبير األلماني 
ينصح الموظف باستعمال لوحة مفاتيح 
وشاش���ة خارجية، مع ضرورة مراعاة توفر 
شاش���ة كبيرة بدرجة كافي���ة عند العمل 
عل���ى أجهزة الالب توب باس���تمرار، حتى 
يتمكن المس���تخدم من عرض عدة نوافذ 
بجان���ب بعضها البع���ض، إذا اضطر إلى 

ذلك أثناء العمل".
وأشار زاندروك إلى أنه يمكن لمستخدمي 
ال���الب توب اس���تعمال الحوامل  أجهزة 

المخصصة له���ذه األجهزة لمنع وضعية 
العمل الس���يئة، وفي تل���ك األثناء يجب 
التأكد من أن الحافة العلوية للشاشة أقل 
من مستوى العين، باإلضافة إلى أنه يجب 
إمالة الجزء العلوي من الشاشة إلى الخلف 

قلياًل.
وللحف���اظ على وضع صح���ي أثناء العمل 
على أجهزة الالب توب في المكتب يجب 
أن يحرص الموظف على أن يشكل الساعد 
والعضد زاوي���ة 90 درجة ق���در اإلمكان، 
ويتم الحفاظ على الوضع المستقيم لليد 
تلقائيًا مع أجهزة الالب توب المس���طحة 

نسبيًا.
األلمان���ي بضرورة تغيير  الخبير  وينصح 
وضع اليد كثيرًا، كما أنه يمكن في بعض 
الحاالت االس���تثنائية اس���تعمال جهاز 
الالب ت���وب من خالل وضع���ه على ِحجر 

المستخدم.

تستعمــل الــالب تــوب باستمــرار؟ إليــك هــذه النصائــح

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت شركة فوسيل ساعتها الذكية Sport الجديدة بنظام تشغيل غوغل 

"وير أو إس" بموديالت تناسب الرجال والنساء.
وتمتاز الساعة فوسيل Sport بأنها األخف وزنًا واألكثر تنوعًا من حيث 
األلوان الرياضية ف���ي باقة منتجات الش���ركة األمريكية، وذلك بفضل 

»جسم« النايلون واألزرار المصنوعة من األلومنيوم.
وتش���تمل باقة التجهيزات التقنية لساعة فوس���يل Sport على 
معالج كوالك���وم Snapdragon Wear 3100 وبطارية بس���عة 
350 مللي أمبير س���اعة، وبالتالي فإنها تتمتع بفترة تشغيل 
 ،)ATM 5( أطول من الموديالت السابقة، وتمتاز بمقاومة الماء
ووضع توفير الطاقة الفعال، ومستش���عر مطور لرصد اإلضاءة 
المحيطة، ومستشعر نبضات القلب واتصاالت المجال القريب 

مع دعم وظيفة غوغل باي والنظام العالمي لتحديد المواقع.
وال تقتصر وظائف الساعة الذكية Sport على اللياقة البدنية 
أو التتب���ع فحس���ب، حيث إنها تتح���ول إلى مرك���ز للمعلومات 
بمعصم اليد عن طريق المساعد الرقمي غوغل أسيستنت، وتأتي 
الساعة الذكية بالعديد من التطبيقات المثبتة مسبقًا مثل خدمة بث 
الموسيقى سبوتيفاي وتطبيق Noonlight، الذي يمكنه إجراء مكالمة 

طوارئ تلقائيًا في المواقف الخطرة.
وأعلنت شركة فوسيل أن سعر ساعتها الذكية Sport الجديدة يبلغ 255 

دوالرًا أمريكيًا.

فوسيل تطلق ساعتها الذكية Sport الجديدة

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم ش���ركة بريطانية كبرى تعم���ل في مجاالت 
التكنولوجيا االس���تعانة بش���رائح إلكترونية داخل 
أجس���اد موظفيها، وذلك كبديل عن صرف بطاقات 

العمل وبطاقات االئتمان وغيرها.
وتخطط الشركات التي تضم مئات آالف الموظفين 
لتقس���يم جزء من موظفيها من أج���ل تعزيز األمن، 

ومنعهم من الوصول إلى المناطق الحساسة.
وقالت بايوهاكس وهي ش���ركة سويدية تعمل في 
مجال زراعة شرائح اإلنسان: إنها تجري محادثات مع 
عدد من الش���ركات القانونية والمالية في بريطانيا 

لتطبيق نظام “الشرائح البشرية”.
ونقل���ت صحيفة “تليغ���راف البريطاني���ة عن أحد 
مؤسسي الش���ركة السويدية: هذه الشركات لديها 
وثائق حساسة يتعاملون معها.. األمر الذي يمكنها 

من وضع قيود على أي شخص”.
وتثبت الشريحة التي تكلف 150 جنيها إسترلينيا، 

وهي بحج���م حب���ة األزر، م���ع حقنة ف���ي المنطقة 
السميكة بين اإلبهام والسبابة.

وي���رى أح���د المس���ؤولين أن “جراح���ة الش���ريحة 
اإللكترونية تستغرق نحو ثانيتين، وهي عملية غير 

مؤلمة.
وأض���اف: “في ش���ركة تض���م 200 أل���ف موظف، 
يمكنك تقديم ذلك على أنه اشتراك. إذا كان لديك 
اس���تيعاب بنسبة 15 بالمائة فال يزال موجود  عدًدا 
هائاًل من األش���خاص الذين لن يحتاجوا إلى بطاقة 

هوية فعلية. “
وتعتقد هيئة “بييرسر” أن الرقائق � التي تستخدم 
نفس التكنولوجيا مثل البطاقات المصرفية التي ال 
تالمس � أقل عرضة للقرصنة ألنها تزرع تحت الجلد.

وتأمل الش���ركة أن تمك���ن الش���ريحة اإللكترونية 
الموظفين استخدامها في ش���راء الوجبات، أو حتى 
كبديل لكلمات المرور للدخول إلى أجهزة الكمبيوتر 

وربطها بتطبيقات الهواتف الذكية

شركات كبرى تلجأ إلى مراقبة 
موظفيها بشرائح إلكترونية

االستقالل/ وكاالت:
مائ���ة مليون هكتار من األراضي الروس���ية 
ف���ي جزئها الش���مالي للبالد، م���ن الممكن 
أن تتح���ول إلى غابات تجاري���ة، األمر الذي 
سيس���اعد لدرج���ة كبيرة في حل مش���اكل 
البطال���ة ف���ي األري���اف، باإلضاف���ة لدورها 
االقتصادي والعمل على حل مشكلة المناخ.

يقترح عدد م���ن خبراء البيئ���ة في تحويل 
األراضي الزراعية في القس���م الشمالي من 
البالد إلى "غابات تجاري���ة"، من خالل زراعة 

الغابات وعرضها للبيع.
ويقت���رح الخب���راء إدخ���ال تعدي���الت على 
القواني���ن التش���ريعية والت���ي ستس���مح 
للمزارعين والمؤسس���ات الزراعية بممارسة 
التحريج التجاري في األراضي التي أصبحت 

فيها الزراعة غير مربحة.
فبحس���ب مجموعة "غرين بييس" الروسية، 
فإن القان���ون الجديد س���يوفر فرص عمل 
وس���يقوم عل���ى دعم اآلالف م���ن العائالت 
والق���رى الت���ي تعتم���د على الزراع���ة، كما 
أنها س���تكون بمثابة رافد جديد للميزانية 

المحلية، باإلضافة لتأثيرها البيئي الكبير.
ويدرس خبراء مجموع���ة "غرين بييس" في 
الوق���ت الحالي وضع األراض���ي الزراعية في 
إلى  م���ن كالينينغراد  الش���مالية  المناطق 

الشرق األقصى.
وسيتيح هذا العمل تحديد مساحة األراضي 
األراضي المهجورة وغير المستثمرة والتي 
تصل مساحتها لحوالي مائة مليون هكتار، 
وتشكل ما نسبته عشر مساحة الغابات في 

روسيا، وتعادل مساحة مصر.
وبحس���ب المنظمة، يوجد 40 مليون هكتار 
عبارة عن "غابات ريفي���ة" وال يوجد لها في 
الوقت الحالي وضع قانوني يس���مح أو يمنع 
من استثمارها باإلضافة ل�60 مليون هكتار 

أراضي زراعية مهجورة.
وكان رئي���س جمعي���ة الغابات الروس���ية، 
إيفان فالنتيك، قد صرح ل�"سبوتنيك"، في 
وقت سابق، بأن مس���احة الغابات الروسية 
تصل ل�1.2 مليار هكتار، يوجد منها 90 في 

المئة في المناطق الشمالية.
وأضاف فالنتي���ك، أن العديد من المناطق 
الريفية قد تغير فيها الوضع بش���كل كبير، 
ولم تع���د صالحة للزراع���ة باإلضافة لهجرة 

العديد من المناطق الزراعية.

بحجــم مســاحة مصــر... 
»غابــات تجاريــة« فــي روسيــا

االستقالل/ وكاالت:
قام علماء أس���تراليون بتحليل بيانات لدراس���ة استمرت 23 عامًا وش���ملت 35 ألف شخص 

شاركوا بها، توصلوا من خاللها لفوائد جديدة للشاي.
وتوصل العلماء األستراليون إلى أن تناول كوب واحد من الشاي يوميًا يقلل من خطر اإلصابة 

."Live Science" بأمراض القلب واألوعية الدموية، بحسب ما نشرته مجلة
وبحسب الدراسة التي شملت المشاركين، فإن 12 ألف منهم مصابون بأمراض القلب.

ولم تغب الوجبات الغذائية للمش���اركين من الدراس���ة، وتوصلوا إلى تن���اول األطعمة التي 
تحت���وي على حوالي 500 ميلغ���رام من الفالفونويد يحمي من ظه���ور وتطور أمراض القلب 

التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين.
وبحس���ب العلماء، فإن الكمية المطلوبة من هذه المادة يحتويها كوب واحد من الش���اي، كما 

نصح العلماء بالتوقف عن التدخين والكحول، ألنهما يبطال فعالية هذه المادة في الجسم.

العلمــاء 
يتوصلون 

لفائدة غير 
متوقعة للشاي
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االستقالل/ وكاالت:
تظه���ر أهمية أجه���زة ال���الب توب في 
رحالت العمل أو عند االجتماع مع العمالء 
أو حضور المؤتمرات والفعاليات المختلفة 
لما توفره ه���ذه األجهزة من حرية العمل 
أثناء التنقل، غير أنها ال تتيح للمستخدم 

أخذ وضع صحي أثناء العمل.
وقال شتيفان زاندروك، مدير قسم العمل 
واألداء بمعه���د IFAA األلمان���ي: "ال تعد 
أجهزة الالب توب من األدوات المناس���بة 
للعمل الدائم". ومع ذلك فإنه من المقبول 
االعتماد عل���ى هذه األجهزة الجوالة لمدة 

ساعتين على األكثر.
وفي حال اس���تعمال أجه���زة الالب توب 
لفترات أقصر، ولكن بصورة منتظمة، فإنه 
يتعي���ن على المس���تخدم مراعاة الضبط 

الصحيح للشاشة.
وأوص���ى الخبي���ر األلمان���ي باس���تعمال 

حتى  لالنعكاسات،  المضادة  الشاش���ات 
ال تتع���رض العي���ن لإلبهار، كم���ا أنه من 
األفض���ل اس���تعمال لوح���ة المفاتي���ح 
المضيئ���ة، وضبط الكتاب���ة الداكنة على 
خلفية مش���رقة، على غرار الشاشة تمامًا، 
حتى ال تضط���ر العين لتغيير ما اعتادت 

عليه باستمرار.
وعند اس���تعمال جهاز الالب توب بشكل 
دائ���م في المكتب، ف���إن الخبير األلماني 
ينصح الموظف باستعمال لوحة مفاتيح 
وشاش���ة خارجية، مع ضرورة مراعاة توفر 
شاش���ة كبيرة بدرجة كافي���ة عند العمل 
عل���ى أجهزة الالب توب باس���تمرار، حتى 
يتمكن المس���تخدم من عرض عدة نوافذ 
بجان���ب بعضها البع���ض، إذا اضطر إلى 

ذلك أثناء العمل".
وأشار زاندروك إلى أنه يمكن لمستخدمي 
ال���الب توب اس���تعمال الحوامل  أجهزة 

المخصصة له���ذه األجهزة لمنع وضعية 
العمل الس���يئة، وفي تل���ك األثناء يجب 
التأكد من أن الحافة العلوية للشاشة أقل 
من مستوى العين، باإلضافة إلى أنه يجب 
إمالة الجزء العلوي من الشاشة إلى الخلف 

قلياًل.
وللحف���اظ على وضع صح���ي أثناء العمل 
على أجهزة الالب توب في المكتب يجب 
أن يحرص الموظف على أن يشكل الساعد 
والعضد زاوي���ة 90 درجة ق���در اإلمكان، 
ويتم الحفاظ على الوضع المستقيم لليد 
تلقائيًا مع أجهزة الالب توب المس���طحة 

نسبيًا.
األلمان���ي بضرورة تغيير  الخبير  وينصح 
وضع اليد كثيرًا، كما أنه يمكن في بعض 
الحاالت االس���تثنائية اس���تعمال جهاز 
الالب ت���وب من خالل وضع���ه على ِحجر 

المستخدم.

تستعمــل الــالب تــوب باستمــرار؟ إليــك هــذه النصائــح

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت شركة فوسيل ساعتها الذكية Sport الجديدة بنظام تشغيل غوغل 

"وير أو إس" بموديالت تناسب الرجال والنساء.
وتمتاز الساعة فوسيل Sport بأنها األخف وزنًا واألكثر تنوعًا من حيث 
األلوان الرياضية ف���ي باقة منتجات الش���ركة األمريكية، وذلك بفضل 

»جسم« النايلون واألزرار المصنوعة من األلومنيوم.
وتش���تمل باقة التجهيزات التقنية لساعة فوس���يل Sport على 
معالج كوالك���وم Snapdragon Wear 3100 وبطارية بس���عة 
350 مللي أمبير س���اعة، وبالتالي فإنها تتمتع بفترة تشغيل 
 ،)ATM 5( أطول من الموديالت السابقة، وتمتاز بمقاومة الماء
ووضع توفير الطاقة الفعال، ومستش���عر مطور لرصد اإلضاءة 
المحيطة، ومستشعر نبضات القلب واتصاالت المجال القريب 

مع دعم وظيفة غوغل باي والنظام العالمي لتحديد المواقع.
وال تقتصر وظائف الساعة الذكية Sport على اللياقة البدنية 
أو التتب���ع فحس���ب، حيث إنها تتح���ول إلى مرك���ز للمعلومات 
بمعصم اليد عن طريق المساعد الرقمي غوغل أسيستنت، وتأتي 
الساعة الذكية بالعديد من التطبيقات المثبتة مسبقًا مثل خدمة بث 
الموسيقى سبوتيفاي وتطبيق Noonlight، الذي يمكنه إجراء مكالمة 

طوارئ تلقائيًا في المواقف الخطرة.
وأعلنت شركة فوسيل أن سعر ساعتها الذكية Sport الجديدة يبلغ 255 

دوالرًا أمريكيًا.

فوسيل تطلق ساعتها الذكية Sport الجديدة

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم ش���ركة بريطانية كبرى تعم���ل في مجاالت 
التكنولوجيا االس���تعانة بش���رائح إلكترونية داخل 
أجس���اد موظفيها، وذلك كبديل عن صرف بطاقات 

العمل وبطاقات االئتمان وغيرها.
وتخطط الشركات التي تضم مئات آالف الموظفين 
لتقس���يم جزء من موظفيها من أج���ل تعزيز األمن، 

ومنعهم من الوصول إلى المناطق الحساسة.
وقالت بايوهاكس وهي ش���ركة سويدية تعمل في 
مجال زراعة شرائح اإلنسان: إنها تجري محادثات مع 
عدد من الش���ركات القانونية والمالية في بريطانيا 

لتطبيق نظام “الشرائح البشرية”.
ونقل���ت صحيفة “تليغ���راف البريطاني���ة عن أحد 
مؤسسي الش���ركة السويدية: هذه الشركات لديها 
وثائق حساسة يتعاملون معها.. األمر الذي يمكنها 

من وضع قيود على أي شخص”.
وتثبت الشريحة التي تكلف 150 جنيها إسترلينيا، 

وهي بحج���م حب���ة األزر، م���ع حقنة ف���ي المنطقة 
السميكة بين اإلبهام والسبابة.

وي���رى أح���د المس���ؤولين أن “جراح���ة الش���ريحة 
اإللكترونية تستغرق نحو ثانيتين، وهي عملية غير 

مؤلمة.
وأض���اف: “في ش���ركة تض���م 200 أل���ف موظف، 
يمكنك تقديم ذلك على أنه اشتراك. إذا كان لديك 
اس���تيعاب بنسبة 15 بالمائة فال يزال موجود  عدًدا 
هائاًل من األش���خاص الذين لن يحتاجوا إلى بطاقة 

هوية فعلية. “
وتعتقد هيئة “بييرسر” أن الرقائق � التي تستخدم 
نفس التكنولوجيا مثل البطاقات المصرفية التي ال 
تالمس � أقل عرضة للقرصنة ألنها تزرع تحت الجلد.

وتأمل الش���ركة أن تمك���ن الش���ريحة اإللكترونية 
الموظفين استخدامها في ش���راء الوجبات، أو حتى 
كبديل لكلمات المرور للدخول إلى أجهزة الكمبيوتر 

وربطها بتطبيقات الهواتف الذكية

شركات كبرى تلجأ إلى مراقبة 
موظفيها بشرائح إلكترونية

االستقالل/ وكاالت:
مائ���ة مليون هكتار من األراضي الروس���ية 
ف���ي جزئها الش���مالي للبالد، م���ن الممكن 
أن تتح���ول إلى غابات تجاري���ة، األمر الذي 
سيس���اعد لدرج���ة كبيرة في حل مش���اكل 
البطال���ة ف���ي األري���اف، باإلضاف���ة لدورها 
االقتصادي والعمل على حل مشكلة المناخ.

يقترح عدد م���ن خبراء البيئ���ة في تحويل 
األراضي الزراعية في القس���م الشمالي من 
البالد إلى "غابات تجاري���ة"، من خالل زراعة 

الغابات وعرضها للبيع.
ويقت���رح الخب���راء إدخ���ال تعدي���الت على 
القواني���ن التش���ريعية والت���ي ستس���مح 
للمزارعين والمؤسس���ات الزراعية بممارسة 
التحريج التجاري في األراضي التي أصبحت 

فيها الزراعة غير مربحة.
فبحس���ب مجموعة "غرين بييس" الروسية، 
فإن القان���ون الجديد س���يوفر فرص عمل 
وس���يقوم عل���ى دعم اآلالف م���ن العائالت 
والق���رى الت���ي تعتم���د على الزراع���ة، كما 
أنها س���تكون بمثابة رافد جديد للميزانية 

المحلية، باإلضافة لتأثيرها البيئي الكبير.
ويدرس خبراء مجموع���ة "غرين بييس" في 
الوق���ت الحالي وضع األراض���ي الزراعية في 
إلى  م���ن كالينينغراد  الش���مالية  المناطق 

الشرق األقصى.
وسيتيح هذا العمل تحديد مساحة األراضي 
األراضي المهجورة وغير المستثمرة والتي 
تصل مساحتها لحوالي مائة مليون هكتار، 
وتشكل ما نسبته عشر مساحة الغابات في 

روسيا، وتعادل مساحة مصر.
وبحس���ب المنظمة، يوجد 40 مليون هكتار 
عبارة عن "غابات ريفي���ة" وال يوجد لها في 
الوقت الحالي وضع قانوني يس���مح أو يمنع 
من استثمارها باإلضافة ل�60 مليون هكتار 

أراضي زراعية مهجورة.
وكان رئي���س جمعي���ة الغابات الروس���ية، 
إيفان فالنتيك، قد صرح ل�"سبوتنيك"، في 
وقت سابق، بأن مس���احة الغابات الروسية 
تصل ل�1.2 مليار هكتار، يوجد منها 90 في 

المئة في المناطق الشمالية.
وأضاف فالنتي���ك، أن العديد من المناطق 
الريفية قد تغير فيها الوضع بش���كل كبير، 
ولم تع���د صالحة للزراع���ة باإلضافة لهجرة 

العديد من المناطق الزراعية.

بحجــم مســاحة مصــر... 
»غابــات تجاريــة« فــي روسيــا

االستقالل/ وكاالت:
قام علماء أس���تراليون بتحليل بيانات لدراس���ة استمرت 23 عامًا وش���ملت 35 ألف شخص 

شاركوا بها، توصلوا من خاللها لفوائد جديدة للشاي.
وتوصل العلماء األستراليون إلى أن تناول كوب واحد من الشاي يوميًا يقلل من خطر اإلصابة 

."Live Science" بأمراض القلب واألوعية الدموية، بحسب ما نشرته مجلة
وبحسب الدراسة التي شملت المشاركين، فإن 12 ألف منهم مصابون بأمراض القلب.

ولم تغب الوجبات الغذائية للمش���اركين من الدراس���ة، وتوصلوا إلى تن���اول األطعمة التي 
تحت���وي على حوالي 500 ميلغ���رام من الفالفونويد يحمي من ظه���ور وتطور أمراض القلب 

التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين.
وبحس���ب العلماء، فإن الكمية المطلوبة من هذه المادة يحتويها كوب واحد من الش���اي، كما 

نصح العلماء بالتوقف عن التدخين والكحول، ألنهما يبطال فعالية هذه المادة في الجسم.

العلمــاء 
يتوصلون 

لفائدة غير 
متوقعة للشاي
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غزة/ االستقالل:
دعا المؤتمر الش���عبي لفلسطينيي الخارج 
الجماهير الفلس���طينية ف���ي داخل الوطن 
وخارجه إلى التالحم مع أهل غزة، وإش���عال 
انتفاضة شعبية شاملة تقتلع االحتالل من 

الضفة الغربية والقدس المحتّلتين.
وأش���اد المؤتمر ف���ي بيان صادر ع���ن األمانة 
العام���ة ل���ه الثالث���اء بالتالح���م الوطني غير 
المس���بوق في التصدي للع���دوان والذي ُعّمد 

بدم الشهداء والشهادة في ميدان المعركة.

وأكد على ضرورة أن يس���تمر ذلك ويصبح 
عنوان���ًا لمرحل���ة نضالية جدي���دة وعنوانًا 
لوح���دة البنادق والس���واعد ف���ي وجه اآللة 

اإلسرائيلية.
وأش���ار إلى أنه يتابع بكل فخر واعتزاز فعل 
فصائ���ل المقاوم���ة على أرض غ���زة ورّدها 
العدوان اإلسرائيلي، مستنكًرا قصف  على 

االحتالل للبيوت والمؤسسات اآلمنة.
االحت���الل  اس���تهداف  المؤتم���ر  وأدان 
الممنهج لإلعالم ومؤسس���اته وعلى رأسها 

قصف الطائرات الصهيونية لقناة األقصى 
وهو فعل م���دان لمخالفته لكل الش���رائع 

والقوانين الدولية والقيمية واألخالقية.
وأّكد دعمه لقرار قوى المقاومة في تصديها 
لهذا الع���دوان، معلًنا وقوفه بجانب صمود 

غزة ونضالها.
وطال���ب المؤتم���ر كل الش���عوب العربي���ة 
واإلس���المية وكل الق���وى المحب���ة للعدل 
والس���الم العالم���ي بالوقوف مع الش���عب 

الفلسطيني في تصديه للعدوان.

غزة/ االستقالل: 
ش����رعت طواقم لجنة الطوارئ ف����ي بلدية غزة 
بفتح الشوارع المغلقة بركام المنازل والمباني 
المدني����ة المدم����رة بفع����ل قص����ف اإلحتالل 

اإلسرائيلي لمناطق مختلفة من المدينة.
وقال����ت لجنة الطوارئ: إن األعمال ش����مل؛ فتح 
ش����ارع عمر المخت����ار بالقرب م����ن فندق األمل 
غرب المدينة، وش����ارع متفرع من شارع الوحدة 
بالقرب من مس����جد الكنز بحي الرمال، وش����ارع 
فضائية االقصى، وشارع الرشيد شارل ديغول، 
وشارع الرشيد "البحر" غرب المدينة بالقرب من 

المنتدى.

وأضافت أن طواق����م البلدية بدأت العمل وفق 
حالة الطوارئ، حيث تم تعليق العمل بالدوائر 
اإلدارية والتي تتعل����ق بمراجعات المواطنين 
فيما استمرت طواقم النظافة والمياه والصرف 
الصحي ودائرة النق����ل واإلمداد وإعالم البلدية 
ودوائر أخرى مس����اندة للطواق����م العاملة في 
والش����كاوي  المعلوم����ات  ووح����دة  المي����دان، 

الستقبال شكاوي المواطنين.
ودعت المواطنين في المدينة للتواصل معها 
عل����ى رقم 115وح����دة المعلومات والش����كاوى 
وبوابات التواصل األخرى واإلبالغ عن الشكاوى 
المتعلقة بخدمات البلدية األساس����ية وكذلك 

متابع����ة األخبار والنش����رات الت����ي تصدر عن 
البلدي����ة خالل فترة الع����دوان. وأهابت البلدية 
بالمواطنين بضرورة إخ����راج النفايات المنزلية 
في س����اعات الصب����اح وقبل الس����اعة 7 صباحا 
حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها وكذلك 
المحافظة على النظافة وعدم رمي النفايات في 

الشوارع والمحافظة على األمالك العامة.
 وكانت بلدية غزة قد أعلنت حالة الطوارئ فور 
بدء العدوان ووجهت طواقمها للعمل في فتح 
الش����وارع المغلقة وجمع النفاي����ات ومواصلة 
إمداد المواطنين بالمياه والخدمات االساس����ية 

األخرى .

غزة/ االستقالل: 
أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مساء أمس الثالثاء عن 

إدخالها صاروخًا جديدًا للخدمة العسكرية خالل جولة التصعيد األخيرة.
وأوضحت الس���رايا في بيان مقتضب نشر على موقعها الرسمي، أن الصاروخ الجديد 
تم اس���تخدامه مؤخرًا خالل قصف الس���رايا لمدينة عس���قالن المحتل���ة، مؤكدًة أن 

الصاروخ ألحق أضرارًا جسيمة في منازل المستوطنين.
وأش���ارت الس���رايا في بيانها، أن الصاروخ الجديد ذو قوة تدميرية كبيرة واس���تطاع 

تحويل مدينة عسقالن المحتلة إلى جحيم.

»المؤتمر الشعبي« يدعو لتالحم الضفة والخارج مع أهل غزة

  بفعل قصف االحتالل

بلدية غزة تشرع بفتح الشوارع المغلقة بركام المنازل المدمرة 

الخليل/ االستقالل: 
أخط���رت ق���وات االحتالل االس���رائيلي، أمس 
الثالثاء، به���دم عدة غرف س���كنية وحظيرة 
لألغنام في قرية ش���عب البطم بمس���افر يطا 

جنوب الخليل.
وذكر منس���ق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار 
واالس���تيطان جنوب الخليل رات���ب الجبور، أن 

قوات االحتالل أخطرت المواطنين الشقيقين 
محمد وموسى اسحق الجبارين بهدم 4 غرف 
س���كنية وحظيرة أغنام، كما أخطرت المواطن 
محمد عب���د الحليم الجبارين به���دم غرفتين 

سكنيتين.
وأضاف، تؤوي الغرف الس���كنية التي أخطرت 
بهدمها س���لطات االحتالل ما يقارب 20 فردًا 

من هذه العائالت س���يصبحون في العراء إذا 
نفذت قوات االحتالل عملية هدمها.

وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والوطنية 
والدولي���ة "التدخل الفوري والعاجل لوضع حد 
لهذه الممارس���ات الهمجية والعنجهية التي 
تهدف إلى ترحي���ل المواطنين من أراضيهم 

ومنعهم من تربية المواشي".

االحتالل يخطر بهدم مساكن 

وحظيرة بمسافر يطا جنوب الخليل

سرايا القدس تعلن عن صاروخ 
جديد يدخل الخدمة العسكرية

وأدى القصف اإلس���رائيلي المتواصل على أهداف مدنية ومواقع 
للمقاومة منذ عصر أول أمس الستش���هاد ستة مواطنين وإصابة 
25 آخري���ن، وتدمير 9 بنايات مدنية منها فضائية األقصى. فيما 
أعل���ن االحتالل عن مقتل إس���رائيليين اثنين وإصابة العش���رات 
بقصف المقاومة مس���توطنات إس���رائيلية بأكثر من 400 صاروخ 

وقذيفة.
وجاء العدوان اإلس���رائيلي عقب استهداف المقاومة حافلة تقل 
جنوًدا إس���رائيليين شرق جباليا شمالي قطاع غزة، رًدا على عملية 
إسرائيلية فاش���لة بخانيونس كانت تستهدف المقاومة وارتقى 

خاللها سبعة شهداء.
من ناحٍية أخرى، قالت مصادر إعالمية عبرية مساء أمس:  إن أعضاء 
الكابينت وافقوا باإلجماع على السعي للعودة الى تهدئة في غزة.

وذك���ر موقع "والال" العبري ان جميع أعض���اء الكابينت وافقوا على 
العودة للهدوء بم���ا فيهم وزير الجيش أفيغ���دور ليبرمان ووزير 

التعليم نفتالي بينيت.
في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياس���ي 
قوله بأن حرك���ة حماس توجهت عبر وس���طاء بطلب وقف إطالق 
النار وأن أعضاء الكابينت أقروا بأن الوقائع على األرض ستحدد مع 

الحفاظ على حرية عمل للجيش.

صالة الجنازة عليهم ودفنهم في مقابر الشهداء. ورفع العلم الفلسطيني ورايات 
التنظيمات خالل جنازات التش���ييع التي ردد المش���اركين فيها شعارات تطالب 

المقاومة بمواصلة هجماتها ضد قوات االحتالل ردا على العدوان المستمر.
واستش���هد منذ مس���اء اول أمس 7 مواطنين وهم: محمد التتري )27 عاما(، ومحمد 
عودة )22 عاما(، وحمد النحال )23 عاما(، وموسى عبد العال )22 عاما(، وخالد السلطان 
)26 عاما(، ومصعب س���عيد حوس )20 عاما( واكرم يوسف معروف) 29 عاما(. وأدى 
القصف اإلسرائيلي المتواصل ألهداف مدنية ومواقع للمقاومة منذ عصر اول أمس 
الستش���هاد س���بعة مواطنين وإصابة 26 آخرين، وتدمير س���ت بنايات مدنية منها 
فضائية األقصى، فيما أعلن االحتالل عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة العشرات 

بقصف المقاومة مستوطنات إسرائيلية بأكثر من 400 صاروخ وقذيفة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عبر مس����توطنون ع����ن غضبهم ورفضهم، من س����لوك قيادات 
االحت����الل ، إلع����الن وق����ف اطالق الن����ار مع فصائ����ل المقاومة 
الفلس����طينية في قطاع غزة أمس الثالثاء، بعد تصعيد استمر 
يومي����ن. وقالت مصادر إعالمية عبرية: إن س����كان مس����توطنة 
س����ديروت أحرقوا إطارات السيارات واغلقوا الطرق في المدينة، 

احتجاجا وقف اطالق النار مع غزة. 
وقالت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة مساء أمس 
الثالثاء، إن جهوًدا مصرية أس����فرت ع����ن التوصل إلى تثبيت 

وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل.
وأكدت الغرفة في بيان وصل "االس����تقالل" أن جهودًا مصرية 
"مقدرة" أس����فرت ع����ن تثبيت وقف إطالق النار، مش����ددة على 
أن المقاومة س����تلتزم به����ذا اإلعالن طالما الت����زم به االحتالل 

اإلسرائيلي.

مستوطنون يغلقون 
الطرق ويشعلون اإلطارات 

رفضًا للتهدئة مع غزة

احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل أن يقرر االحتالل 
اإلفراج عنه. ويذكر أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت الش���يخ خض���ر عدنان بتاريخ 
2017/12/11م، ووجه���ت له عدة تهم تحريضي���ة، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين 
ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة، وهو مفج���ر معركة اإلرادة معركة األمع���اء الخاوية ضد 
سياس���ة االعتقال اإلداري، وحقق انتصارًا نوعيًا في إضرابين سابقين خاضهما في األسر 

وتكلال برضوخ االحتالل لمطلبه في الحرية.

القدس المحتلة / االستقالل:
ذكرت مصادر عس���كرية إسرائيلية أمس الثالثاء أن منطقة »أشكول« 
ف���ي غالف غ���زة تعرضت إلطالق أكث���ر من 100 ص���اروخ خالل جولة 

التصعيد الحالية.
وبينت المصادر في حديث للقناة الس���ابعة العبرية أن ثلث الصواريخ 
المطلقة من القطاع وعددها 400 صاروخ سقطت في منطقة »أشكول«.

في حين تحت���وي المنطقة على مراكز قيادية عس���كرية للجيش بما 
فيه���ا مقر قيادة فرقة غزة في كيبوتس »ريعيم« داخل نطاق مجلس 

إقليمي »أشكول«.
ويأتي رد المقاومة بعد العملية األمنية الفاشلة لقوة إسرائيلية خاصة 
تسللت لجنوب قطاع غزة مساء االثنين واستمرار الغارات اإلسرائيلية 

على المواقع والمقرات والمباني السكنية واستهدفت المدنيين.

ثلث الصواريخ 
سقطت في »أشكول«

خ�صر عدنانالتو�صل التفاق

غزة توعد
م�صريات عفوية

المواطنين نحو منازل الش���هداء، الذين ارتقوا خالل هذا العدوان، و خصوصًا 
منزل الش���هيد ن���ور بركة، الذي استش���هد في عملية اغتي���ال نفذتها قوة 

صهيونية خاصة مساء األحد في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
فيما قال���ت الغرفة المش���تركة للمقاومة الفلس���طينية: "إن جهودًا مصرية 
مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطالق النار بين المقاومة والعدو اإلسرائيلي، 

وإن المقاومة ستلتزم بهذا اإلعالن طالما التزم به العدو اإلسرائيلي".
ُيشار إلى أنه اندلع تصعيد عسكري كبير بين المقاومة واالحتالل اإلسرائيلي 
عقب تسلل قوة عسكرية إس���رائيلية لقطاع غزة مساء األحد الماضي ما أدى 
حتى اللحظة الستش���هاد نحو 14 مواطنًا وإصاب���ة 26 أخرين بجراح مختلفة، 
بينما قتل إس���رائيليان اثنان وجرح أكثر من 100 مس���توطن بجراح مختلفة 

جراء رد المقاومة على جريمة االحتالل.
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غزة/ االستقالل: 
أدان���ت وزارة التربية والتعليم، اس���تهداف 
طائ���رات االحت���الل الصهيون���ي ع���دًدا من 
الم���دارس والمؤسس���ات التعليمية في إطار 

التصعيد العدواني على قطاع غزة.
وأوضح���ت ال���وزارة ف���ي بي���اٍن له���ا وصل 
"االس���تقالل" نس���خة عنه، الثالثاء، أّن عددًا 
من مدارس���ها تأثرت بالقصف غير المباش���ر 
وأراٍض  من���ازل  قصف���ه  خ���الل  لالحت���الل 

الموطنين.
وأكدت تضرر العديد من المدارس الحكومية 
���ا، وأدى القص���ف إلى تطاير ش���بابيك  جزئّيً
مدرس���تي أحالم الحرازي���ن الثانوية للبنات 

وعب���د العزيز الرنتيس���ي األساس���ية للبنات 
شرق خان يونس.

كما اس���تنكرت ال���وزارة اس���تهداف الكلية 
الجامعية جن���وب مدينة غزة غير المباش���ر، 

وتضررها بقصف محيطها بطائرات حربية.
ون���ددت بتدمير مرك���ز س���مارت التعليمي 
الخ���اص الواقع في بناية اليازجي التي دمرت 
جميعها ليل���ة أمس، إضافة إلى تضرر روضة 

شهد لألطفال المجاورة للبناية.
وقالت ال���وزارة: إّنه���ا تنظر بخط���ورة بالغة 
الستهداف المؤسسات التعليمية والثقافية 
واإلعالمية في قطاع غزة دون مراعاة للمواثيق 
والمعاهدات الدولي���ة التي تحصنها من أي 

ع���دوان. وطالبت المؤسس���ات الدولية، وعلى 
رأس���ها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة - اليونسكو- للتدخل ولجم االحتالل 
ع���ن مواصلة جرائمه واس���تهداف المدارس 
والكلي���ات وري���اض األطف���ال  والجامع���ات 
والمراكز التعليمية الخاصة، والتي شارك في 
بناء بعضها المجتمع الدولي بتبرعه الس���خي 
ودعم���ه المتواصل للمس���يرة التعليمية في 

فلسطين.
وكان���ت وزارة التربي���ة والتعلي���م، قد أعلنت 
عن تعلي���ق الدوام بمؤسس���اتها التعليمية 
واإلدارية كافة، بس���بب العدوان اإلسرائيلي 

المتواصل على القطاع.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير الصحة جواد عواد إرس���ال قافلة أدوية 
من مستودعات الوزارة بنابلس إلى مستودعاتها 
ف���ي قطاع غ���زة، وذل���ك بتعليمات م���ن رئيس  
الس���لطة محمود عب���اس ورئيس ال���وزراء رامي 

الحمدالله.
وأضاف الوزير ع���واد في بيان صحفي مقتضب، 
أمس الثالثاء، أنه يجري العمل حاليًا على تجهيز 
قافلة األدوية لتصل إلى قطاع غزة بأس���رع وقت 

ممكن، موضحًا أن القافلة س���تضم أدوية خاصة 
بح���االت الطوارئ وغ���رف العملي���ات واألمراض 
المزمنة  ومواد مخبرية وتجهيزات خاصة ببنوك 

الدم.
ويش���ن االحت���الل اإلس���رائيلي عدوان���ًا جديدًا 
على قط���اع غزة منذ عص���ر أول أمس ما أدى إلى 
استش���هاد 6 مواطنين وإصاب���ة آخرين وتدمير 
مقر قن���اة األقصى الفضائية وبنايات س���كنية 

وأراض خالية ومواقع للمقاومة.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عن استئناف الدراسة 
والعم���ل اليوم األربع���اء، بعد توقف العدوان اإلس���رائيلي وإعالن 

اتفاق التهدئة مع االحتالل.
وقال���ت الوزارة في تصريح لها: »عودة ال���دوام كالمعتاد اليوم في 

كافة المؤسسات والهيئات التعليمية«.
كم���ا أعلنت ع���دد م���ن الجامعات الفلس���طينية أبرزه���ا الجامعة 
اإلسالمية واألقصى وفلس���طين عودة الدوام لديها كالمعتاد بدءًا 

من اليوم.
ولفتت الجامعة اإلس���المية إلى استمرار تأجيل االمتحانات بالرغم 

من عودة الدوام اليوم.
م���ن جهته أعلن دي���وان الموظفي���ن العام عودة العم���ل والدوام 

كالمعتاد بدءًا من اليوم، في كافة الوزارات.
ومن جهت���ه أعلن دي���وان الموظفين العام بقطاع غ���زة عن عودة 
العمل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق المعتاد بدءًا 

من صباح اليوم األربعاء.
وجاء في تعميم صادر من ديوان الموظفين »يتم إعادة العمل في 
كافة الوزارات والمؤسس���ات الحكومية وفق المعتاد بدءًا من صباح 

اليوم األربعاء الموافق ١٤نوفمبر ٢٠١٨«.

عودة الدوام الطبيعي 
في كافة المؤسسات 

في قطاع غزة

»التعليم« تدين استهداف االحتالل المؤسسات التعليمية بغزة

غزة/ االستقالل:
أغلق���ت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي بحر قط���اع غزة، وذل���ك في أعقاب 
التصعيد الميداني المس���تمر بين المقاومة الفلس���طينية وجيش االحتالل 

منذ يوم أمس.
وق���ال نقيب الصيادين نزار عياش، أمس الثالثاء، إن زوارق االحتالل الحربية 

أغلقت البحر أمام الصيد إلشعار آخر، وأرجعت الصيادين إلى الشواطئ .
واستش���هد 6 مواطنين في سلس���لة غارات نفذتها طائ���رات االحتالل 
الحربية استهدفت خاللها منشآت مدنية وحكومية الليلة قبل الماضية 
وفجر أمس، في حين قتل مس���توطنان وأصيب العش���رات جراء مواصلة 
المقاومة الفلس���طينية إطالق الرش���قات الصاروخية تجاه مس���توطنات 

"غالف غزة".

بحر غزة مغلق
 إلشعــار آخــر

الصحة تعلن تسيير
قافلة أدوية إلى قطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الحكومة الفلسطينية عن اعتبار يوم الثالثاء 
2018/11/20 عطل���ة رس���مية في جمي���ع الوزارات 

والمدارس والجامعات.
وأش���ارت الحكومة إلى أن اإلجازة بمناسبة ذكرى المولد 

النبوي الشريف.

الحكومة تعلن الثالثاء القادم عطلة رسمية

غزة/ االستقالل: 
تعرضت ش���ركة الكهرباء في قطاع غ���زة أمس الثالثاء 
لخسائر كبيرة جراء القصف "اإلسرائيلي" على قطاع غزة 

المتواصل منذ مساء االثنين الماضي.

وأوضح المتحدث باس���م الشركة محمد ثابت، أن خسائر 
بآالف الدوالرات تكبدتها ش���ركة الكهرباء بسبب قصف 
االحتالل، حيث باتت بحاجة إلى إعادة ترميم، حيث حدث 

الضرر في البنية التحتية.

نابلس/ االستقالل: 
دانت هيئة الجنايات الكبرى في مدينة نابلس ش���مال 
الضفة الغربية المحتلة، الثالث���اء المتهم )م.ز( بجريمة 
القتل العمد وحيازة الس���الح في جناي���ة رقم 2018/3، 

وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد.

وفي جلسة ثانية، حكمت المحكمة بالمؤبد على المتهم 
)أ.أ( بتهم���ة تجارة المخ���درات وترويجها في جناية رقم 
2018/327. وعقدت الجلس���تان برئاسة القاضي سائد 
غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابت، ومثل 

النيابة رئيس النيابة حسام خلف.

خسائر بآالف الدوالرات لشركة 
الكهرباء بسبب قصف االحتالل

»الجنايات الكبرى« تصدر حكمي 
مؤبد بقضايا قتل ومخدرات

) APA images (      صاروخ مل ينفجر �أطلقته طائر�ت �الحتالل على مدينة خانيون�س جنوب قطاع غزة �أم�س� 


