
مشروع استيطاني إلقامة ٢٠ ألف 
غرفة فندقية بالقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت بلدية االحتالل عن إيداع مخطط إس���رائيلي 
جديد إلقام���ة فندق في جنوب الق���دس على جبل 
المكب���ر ضمن سلس���لة فن���ادق س���تقام في تلك 
المنطقة المشرفة على البلدة القديمة، وذلك ضمن 
مخطط إلقام���ة ٢٠ ألف غرفة فندقي���ة. وأكد خبير 
االستيطان واألراضي خليل التفكجي في تصريحات 
صحفية  أن تلك المخططات تبتلع قمم جبال جنوب 
القدس وتعيد رسم شكل المنطقة الجنوبية بشكل 

ملفت، مؤك���دًا أن الفندق الجدي���د وذلك المخطط 
سيكون على حس���اب أراضي السواحرة وصور باهر. 
وأضاف أن مخط���ط إقامة الفنادق تم بحثه من قبل 
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة، 
وعلى مخط���ط اس���تيطاني جديد إلقام���ة الفندق 
ووحدات اس���تيطانية في منطقة جبل المكبر على 
الطرف الش���رقي من متنزه قصر المندوب السامي، 
بمس���احة تبلغ ٤٨ ألف متر مرب���ع ومبان عامة بينها 

رياض أطفال وكنيس.
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غزة/ االستقالل:
استش���هد صياٌد فلسطيني، أمس األربعاء، جراء اصابته  
برص���اص زوارق االحتالل اإلس���رائيلي ش���مال غرب بيت 
الهيا ش���مال قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن الصياد أصيب 

بعي���ار ناري ف���ي البطن، ج���رى على إثر ذل���ك  نقله إلى 
المش���فى في محاولة إلنقاذ حياته؛ إال أن���ه فارق الحياة 
بس���بب اإلصابة الحرجة. وأكد الناطق باسم وزارة الصحة 
د. أشرف القدرة استش���هاد الصياد نواف احمد العطار 

20 عامًا برصاص االحتالل ش���مال القطاع. وتتعمد قوات 
االحتالل اإلسرائيلي استهداف الصيادين والمزارعين 
في قطاع غزة؛ ما أوقع منهم شهداء وجرحى، وأثر على 

واقعهم الحياتي والمعيشي.

استشهاد صياد برصاص االحتالل شمال القطاع

) APA IMAGES(   مو�طنون يحرقون �سور ليربمان �أثناء �حتفالهم با�ستقالته، �أم�س

غزة/ االستقالل:
دان���ت حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي فلس���طين اإلدراج األمريكي 

لقيادات من ح���زب الله وحركة حماس، على ما يس���مى 
ب�«قوائ���م اإلرهاب األمريكية«. وأوضح���ت حركة الجهاد 

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل عشرات المس���توطنين المتطرفين أمس األربعاء، اقتحامهم 

للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة 
من ش���رطة االحتالل الخاص���ة. ووفرت ش���رطة االحتالل، 

غزة/ االستقالل: 
أك���دت فصائل فلس���طينية أن إع���الن وزير الجيش اإلس���رائيلي 

أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه أمس األربعاء هي 
واحدة من التداعيات السريعة لفشل االحتالل واعترافه 

»الجهاد« تدين إدراج قيادات 
من حماس وحزب الله على 
ما يسمى »قوائم اإلرهاب«

مستوطنون يواصلون 
اقتحامهم لباحات األقصى

الفصائل: استقالة ليبرمان فشل 
واعتراف بالهزيمة أمام المقاومة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���ف مراسل عسكري في قناة إس���رائيلية مساء أمس 
األربع���اء أن ما أنفقته »إس���رائيل« في جول���ة التصعيد 
األخيرة التي اس���تمرت نحو 40 ساعة بلغ نحو 33 مليون 
دوالر. وبين المراس���ل ف���ي القناة »الثانية« اإلس���رائيلية 
»ش���اي ليفي« أن التقديرات تش���ير إل���ى أن تكلفة ذلك 
التصعي���د بلغت 110 120- مليون ش���يقل، بما في ذلك 
صواري���خ القبة الحديدي���ة، وطلعات الطائ���رات الجوية، 
ونشاطات سالح البحرية وتجنيد االحتياط وحركة القوات. 
وأوضح أن سالح الجو استهدف أكثر من 160 هدًفا، وفقا 

لتصريحات المتحدث باسم جيش االحتالل، وبالتالي فإن 
الحدي���ث يدور عن إنفاق الماليين. وتصل تكلفة س���اعة 
الطيران لطائرة حربية من طراز F15 إلى 170 ألف شيقل، 
ومن ط���راز F16 إلى 100 ألف ش���يقل، وس���اعة الطيران 
للمروحي���ات الجوية المقاتل���ة إلى 50 ألًف���ا، والطائرات 
غير المأهولة التي ش���اركت بكثافة وعلى مدار الس���اعة 
ف���ي الجولة األخيرة إلى 20 ألف ش���يقل، وفق المراس���ل 
العس���كري. وأض���اف: إلى جان���ب ذلك كله تط���ل علينا 

التكالي���ف المالية الباهظ���ة للصواريخ التي 
أطلقتها طائرات سالح الجو باتجاه األهداف 

غزة / محمد مهدي:
لم تمض أربع وعش���رون س���اعة عل���ى وقف اطالق 
الن���ار بين المقاومة الفلس���طينية وجيش االحتالل 
االس���رائيلي في أعقاب جول���ة تصعيد هي األخطر 
واألق���وى من���ذ انته���اء ع���دوان 2014 ، حتى مني 
االحت���الل بإخفاق جديد تمثل بإع���الن وزير الحرب 

الصهيوني اس���تقالته من منصب���ه احتجاجا على 
وقف اط���الق النار مع القطاع . واعتب���ر وزير الحرب 
المس���تقيل افيغدور ليبرمان خالل مؤتمر صحفي 
اب���رام اتف���اق التهدئ���ة واالس���تجابة لالتصاالت 

المصرية واالممية والنرويجية بالطريقة 
الت���ي تم���ت باالستس���الم والخن���وع ل� 

غزة / سماح المبحوح :
وجه���ت العملي���ات المص���ورة التي بثته���ا المقاومة مؤخ���را ضربة 

موجعة جديدة لالحتالل اإلسرائيلي إلى جانب الضربات 
العس���كرية  واألمني���ة ال���ذي تلقاه���ا مؤخ���رًا من خالل 

غزة/ االستقالل:
مع بزوغ ش���روق شمس الرابع عش���ر من تش���رين الثاني تطل علينا، 

الذكرى السادس���ة ل�«معركة الس���ماء الزرقاء« التي وقف 
فيها رجال س���رايا القدس والمقاومة الفلسطينية للعدو 

خضر عدنان: » ولى زمن الهزائم«

معركة السماء الزرقاء: 
انتصار الدم على السيف

 40 ساعة من التصعيد تكلف »إسرائيل« 33 مليون$

غزة تسقط ليبرمان.. ونتنياهو على الطريق

عمليات المقاومة المصورة.. 
عندما يهزم االحتالل مرتين! 
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أبو حمزة: استقالة 
ليبرمان عبرة لمن 

أراد أن يختبر 
المقاومة في غزة

البطش: المقاومة باتت 
تدشن مرحلة الهدم 
بالهـدم مـع االحتــالل

غزة/ االستقالل:
قال أبو حمزة الناطق باس���م سرايا القدس 

الجناح العسكري لحركة الجهاد 
 

َّ
03اإلس���المي في فلس���طين: »إن
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القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر طاقم المستشارين القانونيين 
للجنة الدس���تور والقانون البرلمانية 
في الكنيس���ت اإلس���رائيلي من أن 
قان���ون عقوبة اإلع���دام للمقاومين، 
يثير "صعوبات دستورية حقيقية" 
ويتناقض مع قانون األساس: "كرامة 

اإلنسان وحريته والحق في الحياة".
وضمن وجهة نظر، قدمها الطاقم إلى 
اللجنة، حدد أن مشروع القانون، الذي 
يدفع���ه حزب "يس���رائيل بيتينو"، 

يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
كما حذر المستش���ارون القضائيون 
م���ن أن االقت���راح يف���رض القانون 
المناط���ق  عل���ى  اإلس���رائيلي 
التي  الق���رارات  في  الفلس���طينية، 
يفت���رض أن يتم اتخاذها بش���كل 
مس���تقل م���ن قب���ل الس���يادة في 
الميدان عبر قائد المنطقة الوسطى.

"يس���رائيل  قانون  ويدعو مش���روع 
بيتينو" إلى تغيي���ر الوضع القائم، 
الذي يتطلب مصادقة أغلبية مطلقة، 
من ثالثة قض���اة، على حكم اإلعدام 
في المحاكم العسكرية في المناطق.

ووفق���ا لالقتراح، يمك���ن اتخاذ قرار 
بش���أن فرض عقوبة اإلعدام بأغلبية 

صوتي���ن م���ن بي���ن أعض���اء هيئة 
المحكمة الثالثة.

المستش���ارين  فري���ق  وأوض���ح 
القضائيي���ن أن���ه عل���ى الرغم من 
يس���مح  اإلس���رائيلي  القان���ون  أن 
بالفعل بفرض عقوب���ة اإلعدام على 
المتورطي���ن في اإلره���اب، فإن هذا 

التوجيه هو حبر على ورق.

وتس���اءل الفريق عن س���بب مطالبة 
الكنيست بتش���جيع قانون ال يغير 
الوضع القائم على أي حال، بس���بب 
سياس���ة عدم المطالبة ب���أي أحكام 

باإلعدام في "إسرائيل".
ووفقًا للوثيق���ة المقدمة إلى أعضاء 
النيابة  "سياس���ة  فإن  الكنيس���ت، 
العسكرية منذ عام 1967 هي عدم 

المطالبة بإصدار حكم باإلعدام حتى 
في حاالت القتل بعمليات المقاومة".

وأوضح الطاق���م، أيًضا، أنه حتى في 
الحاالت القليل���ة التي فرضت فيها 
المحاكم العسكرية أحكاًما باإلعدام 
على المقاومين خالفا لموقف االدعاء، 
تم إلغاء العقوبة أو تم تخفيفها من 

قبل رئيس األركان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل عشرات المس���توطنين المتطرفين أمس األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى 

المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
ا م���ن دخولهم عبر باب  ووفرت ش���رطة االحتالل، الحماية الكاملة للمس���توطنين بدًء

المغاربة وتجولهم في باحات األقصى وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
وبحس���ب دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة، فإن 46 مستوطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم. 
وفرضت شرطة االحتالل قيودها على دخول المصلين لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم 
الش���خصية عند األبواب، وخاصة الشبان والنساء. وشهدت أروقة ومصليات األقصى تواجًدا 
للعشرات من أهل القدس والداخل الفلس���طيني المحتل، الذين توزعوا على حلقات العلم 

وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا القتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قّوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، عدًدا من المواطنين في 
مداهمات نّفذتها بأنحاء متفرقة من محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب 

الّضفة الغربية المحتلة.
ففي مدينة الخليل، اعتقلت قّوة عس���كرية الشاب محمد أبو زينة عقب 
اقتحام منزله وتفتيشه، في وقت أعلنت فيه القّوات مصادرة مبالغ مالية.

وف���ي مدينة دورا جنوب الخليل، فّتش���ت قّوة عس���كرية منزل المواطن 
هاش���م الرجوب، بعد إحضار نجله المعتقل في تحقيق عس���قالن إلى 

المنزل.
أم���ا في محافظة بي���ت لحم، اعتقلت قّوة عس���كرية من جيش االحتالل 
المواطن محمد حسن نواورة والفتى جمال الشلش بعد اقتحام منزليهما.

مستشارون إسرائيليون: قانون عقوبة اإلعدام يثير مصاعب دستورية

نابلس/ االستقالل:
أحرق مستوطنون، أمس األربعاء، مركبة وخطوا شعارات عنصرية خالل تسللهم 

الى قرية عوريف جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين 
تس���للوا الى القرية وأحرقوا مركبة المواطن محمود محفوظ محمود ش���حادة، 

وخطوا شعارات عنصرية في المكان.

مستوطنون يواصلون 
اقتحامهم لباحات األقصى

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون 
شعارات عنصرية جنوب نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 
اعتقال���ه لفلس���طيني قرب الس���ياج األمني 

شمالي قطاع غزة.

وذك���رت صحيف���ة "يديعوت أحرون���وت" أن 
فلسطينًيا اقترب من السياج شمالي القطاع، 
وزعمت أنه ألقى قنابل يدوية لم تنفجر، بينما 
قام���ت قوة عس���كرية بإطالق الن���ار باتجاهه 

فأصابته وجرى اعتقاله.
وقالت الصحيفة إنه عثر بحوزته على سكين 
ومقص حدي���د، ولم تذكر المص���ادر العبرية 

طبيعة إصابته حتى اآلن.

جنيف/ االستقالل:
التقى مدير المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنسان 
المحام���ي راجي الصوراني، ومدي���ر مركز الميزان 
لحق���وق االنس���ان عصام يون���س، مفوضة األمم 
المتحدة الس���امية لحقوق اإلنس���ان في جنيف 

ميشيل باشليه.
ويعتبر اللقاء هو األول لمنظمات حقوق االنسان 
الفلس���طينية مع المفوض الجديد باشليه، التي 

تولت مهامها في األول من سبتمبر2018.
واستعرض اللقاء حالة حقوق اإلنسان في األرض 
الفلس���طينية المحتلة، وتحديًدا الحصار الجائر 
غي���ر القانون���ي الذي تفرضه س���لطات االحتالل 
االسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 
أكثر من 12 عاًما، وانعكاساته وآثاره الكارثية على 

حياة نحو مليوني فلسطيني.
وتطرق إل���ى مس���يرات العودة وكس���ر الحصار 
السلمية التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود 
الش���رقية والش���مالية لقطاع غزة، منذ 30 مارس 
الماضي، واستخدام قوات االحتالل المفرط للقوة 
ضد المش���اركين في هذه التظاهرات، ما أس���فر 
عن استش���هاد مئات الفلسطينيين، بمن فيهم 

صحفيون ومسعفون، وإصابة آالف آخرين.
كما اس���تعرض اللقاء تصاعد جرائم االستيطان 

في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومصادرة 
المزيد من أراضي الفلس���طينيين وممتلكاتهم 
الم���وارد  واس���تغالل  المس���توطنين،  لصال���ح 
الطبيعية، بما في ذلك المياه واألراضي لصالح بناء 
مزيد من المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من 
حقوقهم األساسية واألصيلة في استغالل هذه 

الموارد وتنميتها.
وطال���ب الصوراني ويون���س، المفوضية األممية 
الجديدة بنشر قاعدة البيانات التي أعدها مكتب 
المفوض السامي لحقوق االنسان حول الشركات 

التي تعمل في المستوطنات.
وكان مجل���س حقوق اإلنس���ان اتخ���ذ القرار رقم 
)31/36( في م���ارس 2016، دعا خالله المفوضية 
إلى "إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسس���ات 
األعمال التي قامت بش���كل مباش���ر أو غير مباشر 
من تش���ييد ونم���و المس���توطنات ف���ي األرض 
الفلسطينية المحتلة وبتيسير ذلك واالستفادة 

منه." 
ودع���ا القرار المفوضية إلى تقديم تقريرها خالل 
دورت���ه االعتيادية ف���ي م���ارس 2017، وعملت 
المفوضية على اعداد التقري���ر وأعدته، لكنه لم 
يقدم في موعده، وأرجئ نشره بتوصية من مكتب 
المفوض الى موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017.

وتن���اول اللقاء لجنة التحقيق األممية المش���كلة 
للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" خالل مسيرات 

العودة الكبرى.
وكان مجل���س حقوق االنس���ان أصدر ق���راًرا في 
18 مايو 2018، بتش���كيل لجنة دولية مس���تقلة 
للتحقيق على وجه السرعة في جميع االنتهاكات 
والتجاوزات المزعومة للقانون اإلنس���اني الدولي 
والقان���ون الدول���ي لحقوق اإلنس���ان في األرض 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وقطاع 

غزة.
وأطلع الصوران���ي ويونس، المفوض الجديد على 
آخر التط���ورات المتعلق���ة بمحكم���ة الجنايات 
الدولي���ة، وأكدا على ضرورة التق���دم باتجاه فتح 
تحقيقات في الجرائم اإلس���رائيلية في األراضي 

المحتلة في أسرع وقت.
ومن ناحية أخرى، عقد الصوراني ويونس لقاءات 
منف���ردة ومطول���ة مع لجن���ة التحقي���ق األممية 
المشكلة للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" خالل 

مسيرات العودة في قطاع غزة.
وتطرقت اللقاءات إلى انتهاكات قوات االحتالل، 
واس���تخدامها الق���وة المفرطة بح���ق المدنيين 
على مدى األش���هر الماضية، وما أسفرت عنه من 

استشهاد وإصابة آالف المدنيين.

منظمات حقوقية تناقش مع »المفوض األممي« الحصار وانتهاكات االحتالل

الخليل / االستقالل:
اخطرت قوات االحتالل االس���رائيلي، بهدم من���زل وإزالة "كرفان"، 
في منطقة المفقرة ش���رق يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية 

المحتلة.
وقال منس���ق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب 
الجبور في تصريح له، إن قوات االحتالل اخطرت بهدم منزل تبلغ مساحته 160 
مترا مربعا، في منطقة حوارة بش���عب الحية، يعود للمواطن  فواز محمد ربعي، 
كما أخطرت بإزالة "كرفان" في منطقة المفقرة شرق يطا، يعود للمواطن أحمد 

محمد عكاشة مخامرة.
وكانت قوات االحتالل اخطرت ، بهدم مساكن وحظائر أغنام في منطقة شعب 

البطم شرق يطا .

االحتالل يعتقل فلسطينيًا بعد إصابته شمالي القطاع

اعتقاالت في مداهمات 
لالحتالل بالخليل وبيت لحم

االحتالل يخطر بهدم منزل 
وإزالة »كرفان« شرق يطا
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وب���دأت جول���ة التصعيد األخي���رة بين 
المقاومة الفلس���طينية واالحتالل مساء 
األح���د الماضي ف���ي أعقاب اكتش���اف 
وح���دة كوماندوز خاصة تس���للت داخل 
قطاع غزة من الحدود الش���رقية لمدينة 
خانيونس وأس���فر االش���تباك مع القوة 
ارتقاء سبعة مقاومين فلسطينيين  إلى 
ومقتل قائد الوح���دة المقتحمة واصابة 

اخر بجراح.
وفي مس���اء ي���وم االثني���ن أطلقت 
المقاوم���ة رش���قات صاروخية تقدر 
ب� 500 قذيفة وص���اروخ تجاه المدن 
المحتل���ة في غالف غزة، فيما ش���ن 
الطي���ران الحرب���ي عدة غ���ارات على 
مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت 

عن ارتقاء سبعة شهداء.
الح����رب  وزي����ر  اس����تقالة  وتتزام����ن 
الصهيوني ليبرمان مع موجة احتجاجات 
عارم����ة تش����هدها مدن ومس����توطنات 
غالف غزة ؛ احتجاج����ا على وقف اطالق 

النار مع قطاع غزة .
وأتت خط���وة ليبرمان ف���ي أعقاب إعالن 
دي���وان نتنياه���و الثالث���اء أّن "التوصل 
الفصائل  م���ع  للتهدئ���ة  اتف���اق  إل���ى 
الفلس���طينية في غ���زة ج���رى بموافقة 
الذي  األمر  الكابين���ت"،  أعض���اء  وإجماع 
احت���ج علي���ه دي���وان ليبرم���ان، متهمًا 
الدي���وان األول ب�"الكذب" ألن "وزير األمن 

عّبر عن معارضته للتهدئة".

اأهداف �سيا�سية
واعتب���ر المحل���ل المختص في الش���أن 
االس���رائيلي عام���ر خليل أن اس���تقالة 
ليبرم���ان تعك���س حالة التخب���ط الذي 
تعيش���ه الجبهة الداخلية االس���رائيلية 
المقاوم���ة  مواجه���ة  ف���ي  واالرتب���اك 
الفلسطينية ومستوى الوعي واالنضباط 

الذي اظهرته في ميدان المواجهة .
وق���ال خليل ل� االس���تقالل :" إن ليبرمان 
كان يدع���و لمواق���ف ش���ديدة التطرف 
القوة على  واس���تخدام اقصى درج���ات 

جبه���ة قط���اع غ���زة وتش���ديد الحصار 
المفروض على القطاع إلضعاف فصائل 

المقاومة ".
وتوقع أن تكون استقالة ليبرمان مرتبطة 
بحسابات سياس���ية في قراءة استباقية 
للموق���ف واس���تغالل الح���راك في مدن 
الضغط  لتكثي���ف  ؛ كمحاولة  الغ���الف 
باتجاه اج���راء انتخابات مبك���رة وتعزيز 
ف���رص حزبه لحصد األص���وات اليمينية 

المتطرفة في الكيان .
واستبعد خليل أن تلجأ حكومة نتنياهو 
إل���ى خوض غم���ار انتخاب���ات مبكرة في 
ظل المعطيات الراهنة التي تش���هدها 
االس���رائيلية، موضحا  السياسية  الحلبة 
أن االنتخاب���ات المبكرة ل���ن تنصب في 
صال���ح نتنياهو في ظ���ل تصاعد النقم 
االسرائيلي على سياس���اته إال في حالة 
االضط���رار نتيجة التحقي���ق في ملفات 

الفساد.
وبين أن حزب نتنياهو يمتلك أغلبية في 

الكنيست بواقع 61 صوتًا من أصل 120 
عضوًا وهو ما يؤهل الحكومة لالس���تمرار 
في مهامها مع تولي نتنياهو ش���خصيا 

لحقيبة الدفاع حسب الترجيحات .

تداعيات الف�سل 
بدوره، أكد المحلل السياسي حسن عبدو 
أن اس���تقالة وزي���ر الح���رب الصهيوني 
تندرج ضمن التداعيات المباشرة للفشل 
الذري���ع الذي منيت به أروقة وزارة الحرب 
الصهيوني���ة خالل الجول���ة األخيرة من 
االش���تباك م���ع المقاومة الفلس���طينية 
والتي بدأت بكش���ف أم���ر وحدة خاصة 

تسللت داخل قطاع غزة .
وقال عبدو ل� االستقالل :" إن الفشل الذي 
منيت به ق���وات االحتالل خ���الل الجولة 
األخي���رة على ع���دة أصع���دة بداية من 
كش���ف أمر الوحدة المتسللة إلى داخل 
القطاع واالش���تباك معها وقتل قائدها 
ومرورا باستهداف المدن المحتلة ونشر 
فيديو يظه���ر اس���تهداف حافلة نقل 

بالتصوير  الواضحة  بالحيثي���ات  الجنود 
وكذلك نش���ر تصوي���ر كمي���ن العلم ، 
س���يكون له تبعات خطيرة ومتواصلة لن 
تنتهي باستقالة ليبرمان وقد تصل إلى 

انتخابات مبكرة ". 
وأوض���ح أن تاري���خ الكي���ان يظهر عدم 
بحي���ث تمكنت  الحكوم���ي  االس���تقرار 
أربع حكوم���ات فقط من اكم���ال مدتها 
القانونية فيما اضطرت بقية الحكومات 
على مدار سنوات عمر الكيان إلى اللجوء 

النتخابات مبكرة .
وبين أن الضغوط الكبيرة التي تعيشها 
االس���رائيلية تجعلها تتربص  الحكومة 
ألي خط���أ صادر م���ن قطاع غ���زة إلرضاء 
الجبهة االس���رائيلية الداخلية بتصعيد 

قوي ضد قطاع غزة .
وأطاحت غزة عقب أس���بوع م���ن انتهاء 
معرك���ة "الثمانية أيام عام 2012 -والتي 
ُضربت فيها "ت���ل أبيب" ألول مرة- بوزير 

جيش االحتالل إيهود باراك.

غزة تسقط ليبرمان.. ونتنياهو على الطريق
غزة / حممد مهدي:

مل مت�ض اأربع وع�سللرون �سللاعة على وقف اطللاق النار بني 
املقاومللة الفل�سللطينية وجي�للض االحتللال اال�سللرائيلي يف 
اأعقللاب جولللة ت�سللعيد هللي االأخطللر واالأقوى منللذ انتهاء 
عللدوان 2014 ، حتللى مني االحتللال باإخفاق جديد متثل 
باإعللان وزيللر احلللرب ال�سللهيوين ا�سللتقالته مللن من�سللبه 
احتجاجا على وقف اطللاق النار مع القطاع . واعترب وزير 
احلرب امل�ستقيل افيغدور ليربمان خال موؤمتر �سحفي ابرام 
اتفاق التهدئة واال�سللتجابة لات�ساالت امل�سرية واالممية 
والرنويجيللة بالطريقللة التي متت باال�ست�سللام واخلنوع لل 
»االإرهللاب«. وقال »هناك نقطتان مل يكن باالإمكان ال�سللمت 
عليهمللا، اأوال ادخللال 15 مليللون دوالر يف حقائب اإىل قطاع 
غللزة من اأجللل متويل اال�سللخا�ض الذين ميار�سللون االرهاب 
�سللدنا، ووقف اإطللاق النار مع حما�ض بعللد اأن اأطلقت 500 

قذيفة جتاه املدن اال�سرائيلية ».

غزة/ االستقالل:
دانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين اإلدراج األمريكي لقيادات من 

حزب الله وحركة حماس، على ما يسمى ب�"قوائم اإلرهاب األمريكية".
وأوضح���ت حركة الجهاد اإلس���المي في بيان صحف���ي أن "اإلجراء األمريكي 
استمرار للعداء ألمتنا العربية واإلسالمية، واستهداف المقاومة ومشروعها 
الذي يتمدد وينتصر، في مقابل انكش���اف وتراجع محور الش���ر الذي تقوده 

وتدعمه الواليات المتحدة األمريكية".
وأك���دت الحرك���ة أن االدراج األمريك���ي يثبت أن المقاومة تس���ير في الخط 
الصحيح، معربًة عن دعمها ومس���اندتنا لكٍل من حركة المقاومة اإلس���المية 

"حماس" وحزب الله.
وقال���ت الحركة: "إن الوج���ه الحقيقي لإلرهاب هو الكي���ان الصهيوني الذي 
 أمريكا هي التي ترعى هذا 

َّ
يرتكب العدوان واإلرهاب ضد شعبنا وأمتنا، وأن

اإلرهاب وتغذيه فه���ي أم اإلرهاب الذي يهدف لتدمير الدول والش���عوب 
وإشاعة الفوضى والخراب في منطقتنا والعالم".

 اإلدراج العدواني لم يكن هو األول فلقد س���بقه 
َّ

وأش���ارت الحرك���ة إل���ى أن
إدراج قيادات ورموز مجاهدة من المقاومة على رأس���ها الدكتور رمضان شّلح 

واألستاذ زياد النخالة. 

»الجهاد« تدين إدراج قيادات 
من حماس وحزب الله على ما 

يسمى »قوائم اإلرهاب«
غزة/ االستقالل:

ق���ال خالد البطش عضو المكتب 
الجه���اد  لحرك���ة  السياس���ي 
اإلسالمي في فلسطين "استقالة 
ليبرمان وزير الحرب الصهيوني، 
نتيجة متوقعة بعد رد المقاومة 
الصارم  على غباء قائد فرقة غزة 
الجنرال إليع���ازر توليدانو الذي 
ورطه وارس���ل الق���وات الخاصة 
لغزة كي يستعيد هيبة مفقودة 
للجيش الصهيوني واس���تباحة 
غزة واذا به يج���ر اذيال  الخيبة 
والفش���ل وليطيح بذل���ك بوزير 

دفاعة ليبرم���ان". وأضاف البطش 
العملية اإلس���رائيلي  في تصريح���ات صحفية: 
اس���تدعت رد المقاوم���ة الص���ارم عليه���ا والتي 
دش���نتها المقاومة بكورني���ت الحافلة وانهتها 
بصاروخ ، جحيم عس���قالن، وما بينهما من كمين 

أن  إل���ى  مش���يرًا  العل���م، 
تدش���ن  باتت  المقاوم���ة 
مرحلة اله���دم بالهدم مع 

االحتالل.
في الس���ياق، أشار البطش 
 مس���يرات العودة 

َّ
إل���ى أن

وس���تكمل  مس���تمرة 
غ���زة  ف���ي  مش���وارها 
وستنتقل للضفة الغربية، 
 مس���يرات 

َّ
الفت���ًا إل���ى أن

ه���ي  س���تطيح  الع���ودة 
االخ���رى برئي���س حكومة 
االحت���الل المجرم نتنياهو 
ولي���س فقط بوزي���ر دفاعة 
ليبرم���ان. ودعا أبناء الش���عب الفلس���طيني إلى 
الصمود في مواجهة االحتالل، والعمل على إنهاء 
االنقسام، واس���تعادة الوحدة والشراكة الوطنية 

على قاعدة اتفاق 2011بالقاهرة.

غزة/ االستقالل:
قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: 
 المقاوم���ة ل���م تكتف بردع العدو عس���كريًا 

َّ
»إن

بل أربكت حساباته السياس���ية وانظروا للمجزرة 
السياس���ية بين ق���ادة االحتالل التي أساس���ها 

العجز في مواجهة غزة«.
وأضاف أبو حم���زة: »إن َق���در المقاومة االنتصار 
والتطور، وقدر العدو الفش���ل والتراجع واستقالة 
ليبرمان عبرة لم���ن أراد أن يختب���ر المقاومة في 

غزة«.
وأعلن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرم���ان يوم أمس عن اس���تقالته م���ن منصبه، 
داعًي���ا إلى إجراء انتخاب���ات برلمانية مبكرة مبرًرا 
ذلك بخض���وع الحكومة إلم���الءات حركة حماس 

ووقف إطالق النار.

أبو حمزة: استقالة 
ليبرمان عبرة لمن أراد أن 
يختبر المقاومة في غزة

البطش: المقاومة باتت تدشن 
مرحلة الهدم بالهدم مع االحتالل
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وب���دأت جول���ة التصعيد األخي���رة بين 
المقاومة الفلس���طينية واالحتالل مساء 
األح���د الماضي ف���ي أعقاب اكتش���اف 
وح���دة كوماندوز خاصة تس���للت داخل 
قطاع غزة من الحدود الش���رقية لمدينة 
خانيونس وأس���فر االش���تباك مع القوة 
ارتقاء سبعة مقاومين فلسطينيين  إلى 
ومقتل قائد الوح���دة المقتحمة واصابة 

اخر بجراح.
وفي مس���اء ي���وم االثني���ن أطلقت 
المقاوم���ة رش���قات صاروخية تقدر 
ب� 500 قذيفة وص���اروخ تجاه المدن 
المحتل���ة في غالف غزة، فيما ش���ن 
الطي���ران الحرب���ي عدة غ���ارات على 
مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت 

عن ارتقاء سبعة شهداء.
الح����رب  وزي����ر  اس����تقالة  وتتزام����ن 
الصهيوني ليبرمان مع موجة احتجاجات 
عارم����ة تش����هدها مدن ومس����توطنات 
غالف غزة ؛ احتجاج����ا على وقف اطالق 

النار مع قطاع غزة .
وأتت خط���وة ليبرمان ف���ي أعقاب إعالن 
دي���وان نتنياه���و الثالث���اء أّن "التوصل 
الفصائل  م���ع  للتهدئ���ة  اتف���اق  إل���ى 
الفلس���طينية في غ���زة ج���رى بموافقة 
الذي  األمر  الكابين���ت"،  أعض���اء  وإجماع 
احت���ج علي���ه دي���وان ليبرم���ان، متهمًا 
الدي���وان األول ب�"الكذب" ألن "وزير األمن 

عّبر عن معارضته للتهدئة".

اأهداف �سيا�سية
واعتب���ر المحل���ل المختص في الش���أن 
االس���رائيلي عام���ر خليل أن اس���تقالة 
ليبرم���ان تعك���س حالة التخب���ط الذي 
تعيش���ه الجبهة الداخلية االس���رائيلية 
المقاوم���ة  مواجه���ة  ف���ي  واالرتب���اك 
الفلسطينية ومستوى الوعي واالنضباط 

الذي اظهرته في ميدان المواجهة .
وق���ال خليل ل� االس���تقالل :" إن ليبرمان 
كان يدع���و لمواق���ف ش���ديدة التطرف 
القوة على  واس���تخدام اقصى درج���ات 

جبه���ة قط���اع غ���زة وتش���ديد الحصار 
المفروض على القطاع إلضعاف فصائل 

المقاومة ".
وتوقع أن تكون استقالة ليبرمان مرتبطة 
بحسابات سياس���ية في قراءة استباقية 
للموق���ف واس���تغالل الح���راك في مدن 
الضغط  لتكثي���ف  ؛ كمحاولة  الغ���الف 
باتجاه اج���راء انتخابات مبك���رة وتعزيز 
ف���رص حزبه لحصد األص���وات اليمينية 

المتطرفة في الكيان .
واستبعد خليل أن تلجأ حكومة نتنياهو 
إل���ى خوض غم���ار انتخاب���ات مبكرة في 
ظل المعطيات الراهنة التي تش���هدها 
االس���رائيلية، موضحا  السياسية  الحلبة 
أن االنتخاب���ات المبكرة ل���ن تنصب في 
صال���ح نتنياهو في ظ���ل تصاعد النقم 
االسرائيلي على سياس���اته إال في حالة 
االضط���رار نتيجة التحقي���ق في ملفات 

الفساد.
وبين أن حزب نتنياهو يمتلك أغلبية في 

الكنيست بواقع 61 صوتًا من أصل 120 
عضوًا وهو ما يؤهل الحكومة لالس���تمرار 
في مهامها مع تولي نتنياهو ش���خصيا 

لحقيبة الدفاع حسب الترجيحات .

تداعيات الف�سل 
بدوره، أكد المحلل السياسي حسن عبدو 
أن اس���تقالة وزي���ر الح���رب الصهيوني 
تندرج ضمن التداعيات المباشرة للفشل 
الذري���ع الذي منيت به أروقة وزارة الحرب 
الصهيوني���ة خالل الجول���ة األخيرة من 
االش���تباك م���ع المقاومة الفلس���طينية 
والتي بدأت بكش���ف أم���ر وحدة خاصة 

تسللت داخل قطاع غزة .
وقال عبدو ل� االستقالل :" إن الفشل الذي 
منيت به ق���وات االحتالل خ���الل الجولة 
األخي���رة على ع���دة أصع���دة بداية من 
كش���ف أمر الوحدة المتسللة إلى داخل 
القطاع واالش���تباك معها وقتل قائدها 
ومرورا باستهداف المدن المحتلة ونشر 
فيديو يظه���ر اس���تهداف حافلة نقل 

بالتصوير  الواضحة  بالحيثي���ات  الجنود 
وكذلك نش���ر تصوي���ر كمي���ن العلم ، 
س���يكون له تبعات خطيرة ومتواصلة لن 
تنتهي باستقالة ليبرمان وقد تصل إلى 

انتخابات مبكرة ". 
وأوض���ح أن تاري���خ الكي���ان يظهر عدم 
بحي���ث تمكنت  الحكوم���ي  االس���تقرار 
أربع حكوم���ات فقط من اكم���ال مدتها 
القانونية فيما اضطرت بقية الحكومات 
على مدار سنوات عمر الكيان إلى اللجوء 

النتخابات مبكرة .
وبين أن الضغوط الكبيرة التي تعيشها 
االس���رائيلية تجعلها تتربص  الحكومة 
ألي خط���أ صادر م���ن قطاع غ���زة إلرضاء 
الجبهة االس���رائيلية الداخلية بتصعيد 

قوي ضد قطاع غزة .
وأطاحت غزة عقب أس���بوع م���ن انتهاء 
معرك���ة "الثمانية أيام عام 2012 -والتي 
ُضربت فيها "ت���ل أبيب" ألول مرة- بوزير 

جيش االحتالل إيهود باراك.

غزة تسقط ليبرمان.. ونتنياهو على الطريق
غزة / حممد مهدي:

مل مت�ض اأربع وع�سللرون �سللاعة على وقف اطللاق النار بني 
املقاومللة الفل�سللطينية وجي�للض االحتللال اال�سللرائيلي يف 
اأعقللاب جولللة ت�سللعيد هللي االأخطللر واالأقوى منللذ انتهاء 
عللدوان 2014 ، حتللى مني االحتللال باإخفاق جديد متثل 
باإعللان وزيللر احلللرب ال�سللهيوين ا�سللتقالته مللن من�سللبه 
احتجاجا على وقف اطللاق النار مع القطاع . واعترب وزير 
احلرب امل�ستقيل افيغدور ليربمان خال موؤمتر �سحفي ابرام 
اتفاق التهدئة واال�سللتجابة لات�ساالت امل�سرية واالممية 
والرنويجيللة بالطريقللة التي متت باال�ست�سللام واخلنوع لل 
»االإرهللاب«. وقال »هناك نقطتان مل يكن باالإمكان ال�سللمت 
عليهمللا، اأوال ادخللال 15 مليللون دوالر يف حقائب اإىل قطاع 
غللزة من اأجللل متويل اال�سللخا�ض الذين ميار�سللون االرهاب 
�سللدنا، ووقف اإطللاق النار مع حما�ض بعللد اأن اأطلقت 500 

قذيفة جتاه املدن اال�سرائيلية ».

غزة/ االستقالل:
دانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين اإلدراج األمريكي لقيادات من 

حزب الله وحركة حماس، على ما يسمى ب�"قوائم اإلرهاب األمريكية".
وأوضح���ت حركة الجهاد اإلس���المي في بيان صحف���ي أن "اإلجراء األمريكي 
استمرار للعداء ألمتنا العربية واإلسالمية، واستهداف المقاومة ومشروعها 
الذي يتمدد وينتصر، في مقابل انكش���اف وتراجع محور الش���ر الذي تقوده 

وتدعمه الواليات المتحدة األمريكية".
وأك���دت الحرك���ة أن االدراج األمريك���ي يثبت أن المقاومة تس���ير في الخط 
الصحيح، معربًة عن دعمها ومس���اندتنا لكٍل من حركة المقاومة اإلس���المية 

"حماس" وحزب الله.
وقال���ت الحركة: "إن الوج���ه الحقيقي لإلرهاب هو الكي���ان الصهيوني الذي 
 أمريكا هي التي ترعى هذا 

َّ
يرتكب العدوان واإلرهاب ضد شعبنا وأمتنا، وأن

اإلرهاب وتغذيه فه���ي أم اإلرهاب الذي يهدف لتدمير الدول والش���عوب 
وإشاعة الفوضى والخراب في منطقتنا والعالم".

 اإلدراج العدواني لم يكن هو األول فلقد س���بقه 
َّ

وأش���ارت الحرك���ة إل���ى أن
إدراج قيادات ورموز مجاهدة من المقاومة على رأس���ها الدكتور رمضان شّلح 

واألستاذ زياد النخالة. 

»الجهاد« تدين إدراج قيادات 
من حماس وحزب الله على ما 

يسمى »قوائم اإلرهاب«
غزة/ االستقالل:

ق���ال خالد البطش عضو المكتب 
الجه���اد  لحرك���ة  السياس���ي 
اإلسالمي في فلسطين "استقالة 
ليبرمان وزير الحرب الصهيوني، 
نتيجة متوقعة بعد رد المقاومة 
الصارم  على غباء قائد فرقة غزة 
الجنرال إليع���ازر توليدانو الذي 
ورطه وارس���ل الق���وات الخاصة 
لغزة كي يستعيد هيبة مفقودة 
للجيش الصهيوني واس���تباحة 
غزة واذا به يج���ر اذيال  الخيبة 
والفش���ل وليطيح بذل���ك بوزير 

دفاعة ليبرم���ان". وأضاف البطش 
العملية اإلس���رائيلي  في تصريح���ات صحفية: 
اس���تدعت رد المقاوم���ة الص���ارم عليه���ا والتي 
دش���نتها المقاومة بكورني���ت الحافلة وانهتها 
بصاروخ ، جحيم عس���قالن، وما بينهما من كمين 

أن  إل���ى  مش���يرًا  العل���م، 
تدش���ن  باتت  المقاوم���ة 
مرحلة اله���دم بالهدم مع 

االحتالل.
في الس���ياق، أشار البطش 
 مس���يرات العودة 

َّ
إل���ى أن

وس���تكمل  مس���تمرة 
غ���زة  ف���ي  مش���وارها 
وستنتقل للضفة الغربية، 
 مس���يرات 

َّ
الفت���ًا إل���ى أن

ه���ي  س���تطيح  الع���ودة 
االخ���رى برئي���س حكومة 
االحت���الل المجرم نتنياهو 
ولي���س فقط بوزي���ر دفاعة 
ليبرم���ان. ودعا أبناء الش���عب الفلس���طيني إلى 
الصمود في مواجهة االحتالل، والعمل على إنهاء 
االنقسام، واس���تعادة الوحدة والشراكة الوطنية 

على قاعدة اتفاق 2011بالقاهرة.

غزة/ االستقالل:
قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: 
 المقاوم���ة ل���م تكتف بردع العدو عس���كريًا 

َّ
»إن

بل أربكت حساباته السياس���ية وانظروا للمجزرة 
السياس���ية بين ق���ادة االحتالل التي أساس���ها 

العجز في مواجهة غزة«.
وأضاف أبو حم���زة: »إن َق���در المقاومة االنتصار 
والتطور، وقدر العدو الفش���ل والتراجع واستقالة 
ليبرمان عبرة لم���ن أراد أن يختب���ر المقاومة في 

غزة«.
وأعلن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرم���ان يوم أمس عن اس���تقالته م���ن منصبه، 
داعًي���ا إلى إجراء انتخاب���ات برلمانية مبكرة مبرًرا 
ذلك بخض���وع الحكومة إلم���الءات حركة حماس 

ووقف إطالق النار.

أبو حمزة: استقالة 
ليبرمان عبرة لمن أراد أن 
يختبر المقاومة في غزة

البطش: المقاومة باتت تدشن 
مرحلة الهدم بالهدم مع االحتالل
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غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائ���ل فلس���طينية أن إعالن وزير 
ليبرم���ان  أفيغ���دور  الجيش اإلس���رائيلي 
اس���تقالته من منصبه أم���س األربعاء هي 
واحدة م���ن التداعيات الس���ريعة لفش���ل 
االحت���الل واعترافه بالهزيم���ة والعجز في 
مواجه���ة المقاومة، مش���ددين عل���ى انها  
انتصار إلرادة المقاومة وتمثل فشل جديد 

في استعادة قوة الردع بغزة.
وأعل���ن وزير جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي 
أفيغ���دور ليبرمان عن اس���تقالته من وزارة 
الجيش، مب���رًرا ذلك بس���بب الخضوع لغزة 

والذهاب نحو تسوية معها.
وب���رر ذلك بأن الرد اإلس���رائيلي على إطالق 
500 قذيف���ة صاروخي���ة خ���الل اليومي���ن 
الماضيين من قطاع غزة نحو مس���توطنات 
غالف قطاع غزة ومدينة عس���قالن لم يكن 

مناسبًا حسب زعمه.
وأش���ار ليبرم���ان ف���ي مؤتمر صحف���ي إلى 
التهديدات التي تحيط بالكيان اإلسرائيلي، 
مس���تدركًا "لكن كان علين���ا بالدرجة األولى 
أن ننهي مس���ألة الجنوب )قطاع غزة( فهي 
تس���بق كل ش���يء والخنوع ال���ذي أبديناه 

ينعكس على الجبهات األخرى".
انتصار للمقاومة 

وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن استقالة 
وزير الحرب الصهيوني ليبرمان، هو انتصار 
إلرادة المقاومة الفلسطينية وثبات لشعبها 

في مواجهة االحتالل.

وق���ال مس���ؤول المكتب اإلعالم���ي لحركة 
الجهاد اإلس���المي داود شهاب معقبًا على 
االس���تقالة،" هذه واح���دة م���ن التداعيات 
واعت���راف  االحت���الل  لفش���ل  الس���ريعة 

بهزيمته".
وأضاف ش���هاب،" ليبرمان كان أعجز من أن 
يقف في وجه المقاوم���ة وكّنا نتيقن هذه 
النتيجة , وس���يكون مزيد م���ن التداعيات 

للهزيمة السياسية التي مني بها العدو".
وشدد شهاب على أن كل إجراءات االحتالل 

فشلت أمام صمود غزة وثباتها وصبرها.
حرك���ة المقاومة اإلس���المية "حماس" قالت 
على لس���ان الناطق باسمها سامي أبو زهري 
أن استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة، 
والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وشدد أبو زهري في تغريدة على حسابه في 
موقع "تويتر" أن اس���تقالة ليبرمان انتصار 
سياس���ي لغزة التي نجح���ت بصمودها في 

إحداث هزة سياسية في ساحة االحتالل.
هروب من المسؤولية 

اعتبرت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين 
، أّن اس���تقالة وزير جيش االحتالل أفيغدور 
ليبرم���ان، نتاٌج لقدرة المقاومة على الصمود 
في وجه العدوان وفي عدم تمّكن المؤسسة 
من  االس���رائيلية  والسياسية  العس���كرية 

هزيمة المقاومة أو فرض شروطها عليها.
وق���ال عضو المكت���ب السياس���ي للجبهة 
الش���عبية كايد الغول، إّن استقالة ليبرمان 
تعكس هروًبا من المس���ؤولية التي تحّملها 
سواء في فشل العملية األمنية المعقدة في 

خانيونس أو فشل العدوان على غزة.
وأض���اف الغ���ول، إّن االس���تقالة لها عالقة 
بأوضاع داخلية تعيش���ها حكومة االحتالل، 
خصوًصا م���ع اقتراب االنتخاب���ات، ورأى أّن 
"ليبرم���ان يريد القفز من س���فينة الحكومة 
التي تعاني من أزماٍت عميقة، ليظهر وكأنه 
العنص���ر األكثر تش���دًدا ف���ي التعامل مع 

الفلسطينيين".
ورأى أنها تأتي مع تش���كل حالة جماهيرية 
داخ���ل كيان االحتالل، والت���ي خرجت فيها 
الجماهير مستاءة من نتائج العدوان األخير.

م���ن جانبها قالت لجان المقاومة الش���عبية 
على لس���ان المتحدث بإس���مها أبو مجاهد، 
إن استقالة ليبرمان إنتصار نوعي للمقاومة 
الفلسطينية بعد الفشل األمني والعسكري 

في قطاع غزة .
بدوره���ا قال���ت كتائ���ب ش���هداء األقصى 
مجموعات الشهيد أيمن جودة، أن استقالة 
ليبرم���ان ه���ي إنتص���ار لصم���ود ش���عبنا 

الفلسطيني وإرادته.
أما حركة االحرار فأش���ارت إلى ان اس���تقالة 
ليبرمان تؤكد مدى وهن البيت الصهيوني 

وتخبطه امام صمود شعبنا وقوة المقاومة.
وانتهت مس���اء الثالثاء جولة تصعيد بين 
فصائ���ل المقاوم���ة الفلس���طينية وجيش 
اإلس���رائيلي دامت نح���و يومين،  االحتالل 
حيث نجح���ت المقاومة في إرغام عش���رات 
عائالت المستوطنين في مستوطنات غالف 

غزة ومدينة عسقالن على النزوح عنها.

الفصائل: استقالة ليبرمان فشل واعتراف بالهزيمة أمام المقاومة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2065/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
هاني الفرد حنا فرح من سكان غزة هوية رقم 901474379 بصفته وكيال 

عن: وسام وحنا وعالء / أبناء الفرد حنا فرح وعدلة خليل إبراهيم فرح
بموجب وكالة رقم: 203528 / 2015 الصادرة عن دبي + 158 / 2015 

اليونان + 203525 / 2015 دبي + 9449 / 2018 امارات
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 705 قسيمة 123 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  14/ 11 / 2018م

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

غزة/ االستقالل:
اس����تنكرت الواليات المتحدة بش����دة إطالق 
صواري����خ وقذائف من قطاع غزة على الكيان 
اإلس����رائيلي، مؤكدة وقوفه����ا إلى جانبه بما 

قالت إنه "حقه في الدفاع عن نفسه".
الخارجية  وزارة  باس����م  المتحدث����ة  وقال����ت 
األمريكية هيذر ناورت: "إننا نس����تنكر بأشد 
العبارات الهجم����ات الصاروخية والمدفعية 
وإط����الق قذائ����ف اله����اون م����ن غ����زة على 

إسرائيل".
وتابع����ت: "ندعو إل����ى الوق����ف الدائم لتلك 
الهجمات، نقف مع إس����رائيل إذ إنها تدافع 
عن نفسها في وجه تلك الهجمات، ومن غير 
المقبول، ببس����اطة، اس����تهداف المدنيين". 

على حد تعبيرها.
ولم تتحدث ناورت عن القصف اإلس����رائيلي 
عل����ى القط����اع خ����الل اليومي����ن الماضيين 
ال����ذي أدى إلى ارتقاء 7 ش����هداء، أو العملية 

العس����كرية األمني����ة التي ش����نها الجيش 
اإلس����رائيلي داخ����ل أراضي القط����اع األحد 
الماضي، وخلفت 7 ش����هداء وبينهم قيادي 
بالقسام، إضافة إلى مقتل ضابط إسرائيلي.

وأعلنت الفصائل أول أمس عن التوصل إلى 
وقف إطالق النار مع "إس����رائيل"، فيما ثمنت 
المقاومة جهود مصر والنرويج وقطر واألمم 
المتحدة لوقف العدوان اإلس����رائيلي األخير 

على غزة.

واشنطن/ االستقالل:
أعل���ن مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة منصور 
العتيبي، أن المشاورات التي أجراها مجلس األمن الدولي 

حول الوضع في قطاع غزة، لم تؤد إلى أي نتيجة.
وق���ال العتيبي خالل مؤتمر عقب انتهاء مش���اورات مغلقة 
عقدها مجلس األمن أول أمس الثالثاء لبحث العنف في غزة: 
"موقفنا واضح لقد دعونا مع بوليفيا لعقد الجلس���ة بمجلس 
األم���ن"، مضيفًا "ندين الهجوم اإلس���رائيلي عل���ى القطاع، 

واالس���تخدام المفرط للقوة ض���د المدنيين هناك"، لكن "لم 
نتمكن من العثور على حل لتسوية الوضع في القطاع".

وتاب���ع العتيبي: "غالبي���ة ممثلي ال���دول األعضاء خالل 
جلس���ة المش���اورات، أكدوا ضرورة تحرك المجلس إزاء ما 
يح���دث، فيما أثار بعض المتحدثي���ن موضوع قيام وفد 
من مجلس األمن بزيارة قطاع غزة، وقد أيدت دول عديدة 

مثل هذه الزيارة".
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير 

رياض منصور، إن مجلس األمن "مصاب بالش���لل بسبب 
موقف دولة واحدة"، في إش���ارة للواليات المتحدة "التي 

ترفض دوًما أن يناقش المجلس قضيتنا على طاولته".
وأض���اف: "ندي���ن بأقصى العب���ارات الممكن���ة الهجوم 
اإلس���رائيلي على غزة، ونش���عر باالمتن���ان لجهود مصر 
واألمم المتحدة، كما نثم���ن مواقف الصين التي تتولى 

رئاسة أعمال المجلس حاليا".
وتابع: "نريد من مجل���س األمن أن يتحرك لكنه كما قلت 

مشلول، غير أننا مستمرون في طرق أبوابه حتى يضطلع 
بمسؤولياته وأن يرفع الحصار غير اإلنساني على القطاع 

حتى تعود الحياة به لوضعها الطبيعي".
وعق���د اجتماع مجلس األمن بعدم���ا أعلنت الفصائل في 
قطاع غزة أنها توّصلت بوساطة مصرية إلى وقف إلطالق 
النار مع "إس���رائيل"، مش���يرًة إلى أنها ستلتزم بالهدنة 
طالما التزمت بها إس���رائيل، وذلك بع���د أخطر تصعيد 

بينهما منذ 2014.

مجلــس األمــن يفشــل فــي اإلجمــاع علــى قــرار غــزة

أمريكا تنحاز لـ »إسرائيل« وتتجاهل شهداء غزة

غزة/االستقالل:
أعلنت وزارة األش���غال العامة واإلسكان عن 
أن التقديرات األولي���ة لألضرار من العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة بعد زيارة ميدانية 

لها بلغت 80 وحدة سكنية هدمًا كليًا.

الحس���اينة  األش���غال مفيد  وزي���ر  وأوضح 
ف���ي بي���ان، أن 50 وح���دة س���كنية أضرارًا 
جزئي���ة بالغة و750 أض���رارًا جزئية طفيفة 
ومتوس���طة، مبيًن���ا أن نس���بة م���ن األضرار 

تركزت في محافظة غزة.

وقال إن آليات ومعدات الوزارة ش���رعت منذ 
الساعات األولى للعدوان بإزالة األجزاء اآليلة 
للسقوط في المباني المدمرة وفتح الشوارع.

كما شرعت بعمليات الحصر األولي لألضرار 
التي لحقت بالمنشآت السكنية.

األشغال: 80 وحدة سكنية هدمت كلًيا خالل العدوان
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2064 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
خلود محمد موس���ى الخالدي من س���كان غزة هوية رقم 400130241 
بصفت���ه وكيال عن: محمد موس���ى أحمد الخال���دي وبواليته عن أبناءه 
القص���ر / يوس���ف وأنس بموجب حج���ة والية صادرة ع���ن المحكمة 
الش���رعية وأذن بيع من المحكم���ة ذاتها وأيضا خالد محمد موس���ى 

الخالدي وأدهم محمد موسى الخالدي
بموجب وكالة رقم: 3173 / 2016 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2372 قسيمة 3 المدينة رفح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  12/ 11 / 2018م

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

وعمل���ت فصائل المقاوم���ة على الحفاظ 
على عنصر المفاجأة حتى آخر لحظة في 
المواجه���ة، حيث بثت وم���ن خالل غرفة 
العمليات المشتركة فيديو يظهر اطالق 
صاروخ " كورني���ت" على  احدى حافالت 
الجنود مما أدى الى تدميرها في رسائل 
واضحة لالحتالل، فيما نش���رت س���رايا 
القدس ص���ورا لصاروخ جدي���د ومتطور 
وصفتها بانه جحيم عس���قالن، كما بثت 
ألوية الناصر صالح الدين فيديو لعملية 
كمي���ن العل���م  التي وقعت في ش���هر 

فبراير / شباط من العام الجاري.

�سكل جديد
المخت���ص اإلعالمي د. نش���أت األقطش 
رأى أن عمليات المقاومة المصورة والتي 
بثت خالل األيام الماضية ، تعد ش���كال 
جديدًا من أشكال المعارك على الساحة 
اإلعالمي���ة ، مش���ددا على أنها ش���كلت 
تداعيات خطيرة على الرواية اإلسرائيلية 

بالعالم . 
وأوض���ح د. األقطش ل�"االس���تقالل" أنه 
خ���الل التصعيد األخير عل���ى قطاع غزة، 
اظهر اع���الم المقاومة تفوق���ًا كبيرًا في 
متطورة،  وإمكانيات  أساليب  استخدامه 
يؤكد ذلك مدى الوعي و اإلدراك الكبيرين 

بأهمية الصورة ونشرها للعالم . 
وبين أنه بعد نش���ر عملي���ات المقاومة 
المصورة ، خ���رج المجتمع اإلس���رائيلي 
للش���وارع لينادي بأعل���ى صوته، بوقف 

التصعي���د،  يطلب من قادت���ه الرضوخ 
لش���روط فصائل المقاومة ، بعد أن بثت 
الرعب في قلوبهم وزعزعت مكانة وقيمة 

جيشهم. 
وأش���ار إل���ى أن تداعي���ات العملي���ات 
المصورة، خاصة عملي���ة تفجير الحافلة 
أظهرت األخط���اء الفادحة التي وقع بها 
االحتالل اإلس���رائيلي، ووج���ود خروقات 

عس���كرية وقانونية ، إذ تحرم القوانين 
العس���كرية نقل جنود بحافالت مدنية ، 
كذلك تف���وق المقاومة أخالقيا بعد عدم 

قتلها لعدد أكبر من الجنود .
ولفت إل���ى أن العمليات المصورة خاصة 
عملي���ة تفجير الحافلة بعد اس���تقرارها 
بالم���كان ونزول ع���دد كبير م���ن جنود 
االحتالل منها ، نفت الرواية اإلسرائيلية 

الصهيون���ي  اللوب���ي  يح���اول  والت���ي 
ترويجها بالعالم بأن ح���ركات المقاومة 

"إرهابية".
وش���دد المختص االعالمي أنه من كبرى 
 ، للمقاومة  المص���ورة  العمليات  إنجازات 
أنها دحضت مزاعم االحتالل بأنه الجيش 
الذي ال يقهر ، إذ تفوقت عليه واستطاعت 

اسقاط قادته عن سدة الحكم.

جناح كبري
ب���دوره ، رأى المحلل والمختص بالش���أن 
اإلس���رائيلي باسم أبو عطايا أن المقاومة 
الفلس���طينية حققت نجاح���ًا كبيرًا على 
المس���توى اإلعالمي، يوازي ويضاف لما 
حققته على المستوى األمني والعسكري 

و االستخباراتي. 
وأوض���ح أب���و عطاي���ا ل�"االس���تقالل" أن 
فصائل المقاومة باتت تملك قدرة كبيرة 
للمواجه���ة اإلعالمي���ة والتحك���م بالرأي 
العام اإلسرائيلي والتأثير عليه ، لدفعه 
بمطالب���ة قادته بوقف اط���الق النار، بعد 
حجم الخبرات وتراكمه���ا خالل الحروب 

والمواجهات العسكرية السابقة . 
وبين أن العمليات المص���ورة التي بثت 
عبر وسائل االعالم، أثبتت عجز االحتالل 
اإلس���رائيلي، و ع���دم تف���رده بالرواي���ة 
وتحكم���ه بالمعلومات ح���ول المواجهة،  
مش���يرا إلى أن العمليات المصورة هزت 
معنويات الجمهور اإلس���رائيلي وأربكت 
الجي���ش ال���ذي يزع���م بان���ه ال يقهر ، 
وبرهنت حماقته وغب���اءه على الرغم من 

امتالكه عتادًا عسكريًا قويًا.
ولفت إلى أن فصائل المقاومة أثبت خالل 
المواجهة  أنها من تتحكم وتمتلك زمام 
المبادرة ، على عكس ما كان يحدث سابقا 
على مدار سنوات طويلة، إذ أن االحتالل 
اإلسرائيلي هو من كان يبث المعلومات 
واألكاذيب وينشرها لجمهوره وللعالم . 

تطور أفشل الرواية اإلسرائيلية

عمليات المقاومة المصورة.. عندما يهزم االحتالل مرتين! 
غزة / �سماح املبحوح :

وجه��ت العملي��ات امل�س��ورة التي بثته��ا املقاومة 
لاحت��ال  جدي��دة  موجع��ة  �س��ربة  موؤخ��را 
الإ�س��رائيلي اإىل جان��ب ال�س��ربات الع�س��كرية  
والأمنية الذي تلقاها موؤخرًا من خال الرباعة 

والدق��ة يف التنفي��ذ، حيث اأثبت��ت جناعتها يف 
التحكم بزمام املواجهة و زعزعة ثقة اجلمهور 
الإ�س��رائيلي بجي�س��ه الذي طامل��ا تغنى مبقولة 
»اجلي���ش ال��ذي ل يقه��ر« . وعل��ى م��دار اأي��ام 
املواجه��ة  الأخ��رية م��ع الحتال الإ�س��رائيلي 

عمل��ت ف�س��ائل املقاوم��ة عل��ى ب��ث فيديوهات 
م�سورة ، لعمليات نوعية حققت �سربات قا�سية 
ب�س��فوف جن��ود الحت��ال الإ�س��رائيلي بع��د 
ا�س��تهدافهم و اإيق��اع عدد من القتلى وامل�س��ابني 

من بني �سفوفهم . 

غزة/ االستقالل:
حيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السواعد المقاتلة 
الت���ي توحدت في غرف���ة العمليات المش���تركة للرد على 
العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة، وأثبتت أنها حاضرة 
وتواص���ل تعزيز قدراتها وتراكم من قوتها وخبراتها على 
كافة الصعد، وتظهر إبداعات وقدرات نوعية تحت أصعب 

الظروف وأقسى حاالت الحصار.
ودعت الجبهة في بيان لها أمس االربعاء، المقاومة إلى أخذ 
أعلى درجات الحيطة والحذر لمواجهة أي عدوان إسرائيلي 

جديد غادر.
وقالت إن غرفة العمليات المش���تركة شّكلت تطوًرا نوعًيا 
ف���ي أداء المقاومة، وفي تجس���يد الوح���دة الميدانية، ما 
يس���تدعي اس���تمرار تطويرها على طريق تشكيل جبهة 
مقاوم���ة موح���دة تتص���دى للع���دوان وتدي���ر تكتيكات 

المقاومة، انطالًقا من مصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف���ت أن المقاوم���ة بتصديه���ا وصموده���ا في هذه 
المعركة وجهت رس���ائل قوية للع���دو وللمتربصين بأنها 
لن تقب���ل بأقل من حقوقنا الوطني���ة كاملة غير منقوصة، 
وبأنها ستواصل مقاومتها متس���لحة بالحاضنة الشعبية 
التي التفت حول خيار المقاومة حتى تحقيق حلم العودة 

والتحري���ر وإقامة دول���ة فلس���طين الديمقراطية على كل 
فلسطين وعاصمتها القدس.

وأوضح����ت أن تكامل المقاومة الش����عبية م����ع المقاومة 
المس����لحة في ميدان المعركة بالقطاع، تس����تدعي نقل 
هذه التجرب����ة على امتداد الوطن وفي كافة أماكن تواجد 
الشعب الفلس����طيني، وبما يس����اهم في توحيد طاقات 
ش����عبنا الس����تمرار المقاومة ومواجه����ة كل المخططات 

والمؤامرات.
ودعت إلى ضرورة رف���ع اإلجراءات العقابية المفروضة على 
القطاع ف���وًرا، مؤكدة أن���ه ال يعقل اس���تمرارها والتلويح 
بإجراءات أخرى في ظل استمرار العدوان واشتداد الحصار.

وأكدت أن تماس���ك الجبه���ة الداخلية ف���ي القطاع أثناء 
تصديه���ا للع���دوان تس���تدعي تعزيز صمود الش���عب 

الفلسطيني والتخفيف من معاناته.
وجددت تأكيدها على ضرورة إنهاء االنقس���ام واستعادة 
الوحدة الوطنية بتطبي���ق اتفاقات القاهرة 2011 وبيروت 
2017، على قاعدة الش���راكة السياسية بعيًدا عن اإلقصاء 
والتفرد والهيمنة، مشيرة إلى أن طبيعة المرحلة والصراع 
مع هذا العدو تفرض على الجميع االتفاق على استراتيجية 

مواجهة مع االحتالل.

إسطنبول/ االستقالل:
ش���ارك أت���راك وفلس���طينيون ف���ي وقفة 
احتجاجية أمام القنصلية اإلس���رائيلية في 
إس���طنبول، للتنديد بالعدوان اإلس���رائيلي 
على غزة. وشهدت الوقفة التي نظمها تجمع 
"ش���باب األناضول" هتافات منددة بالعدوان 
بينه���ا "الموت إلس���رائيل"، "بال���روح والدم 

نفديك يا أقصى".
وتجمع "ش���باب األناضول"، هو جناح الشباب 
في حزب الس���عادة التركي، وينظم العديد 
من الفعاليات والوقف���ات االحتجاجية التي 
تدع���م القضي���ة الفلس���طينية والمس���جد 
األقص���ى. وأدى المش���اركون ف���ي الوقف���ة 
صالة الغائ���ب على أرواح ش���هداء القصف 
اإلسرائيلي ورفعوا الفتات تضمنت استنكاًرا 
لعملية التس���لل التي نفذتها وحدة خاصة 
إسرائيلية أسفرت عن 7 شهداء والتصعيد 

اإلسرائيلي الذي اعقبها.

الشعبية: المقاومة أظهرت إبداعات 
وقدرات نوعية في الميدان

وقفة في إسطنبول 
وصالة الغائب على 

شهداء غزة
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

لدي حمكمة البداية بغزة املوقرة
في القضية رقم 2018/994

في طلب نشر مستبدل رقم 2018/1960
المستدعي / محمود حسين عبد الله قرموط – من سكان جباليا – هوية رقم )966165136( 

  وكيله المحامي / سعيد صالح قرموط
المستدعى ضدهما /

حسين محمد حس���ين قرموط – باألصالة عن نفسه وبألضافة لباقي 
ورثة وتركة والده المرحوم / محمد حسين قرموط

اديب حمود حس���ين قرموط – باألصالة عن نفس���ه وبألضافة لباقي 
ورثة وتركة والده المرحوم / حمود حسين قرموط 

 ) وكالهما مجهوال محل االقامة ( 
نوع الدعوى ) اثبات صحة سند قسمة رضائية ( 

قيمة الردعوي )20.000 دينار اردني ( عشرون الف دينارا أردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الطلب رقم 2018/1960   
 المتعلق بالقضية الحقوقية رقم 2018/994

الى المستدعى ضدهما المذكورين اعاله 
حسيم محمد حس���ين قرموط – باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 

ورثة وتركة والده المرحوم / محمد حسين قرموط
اديب حمود حس���ين قرموط – باألصالة عن نفس���ه وباألضافة لباقي 

ورثة وتركة والده المرحوم /حمود حسين قرموط 
وبما ان المس���تدعي المذكور ق���د تقدم لدى محكم���ة البداية بغزة 
بالقضي���ة المرقوم���ة اعاله وموضوعها ) اثبات صحة س���ند قس���مة 
رضائية وتفاذه( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنكما 
مجهوال محل االقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر 
ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا علي قرار السيد قاضي محكمة 
البداية في الطلب رقم )2018/1960( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق 

النشر المستبدل .
لذل���ك يقتض���ي عليكما ان تحضرا له���ذه المحكمة ي���وم )الثالثاء( 
الموافق )4-12-2018( التاس���عة صباحا كم���ا يقتضى عليكم ايداع 
جوابكما التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن 
معلوم���ا لديكما انكم���ا اذا تخلفتما عن ذلك فس���ينظر في القضية 

باعتباركما حاضرين . حرر في 4-11-2018م     )) مع االحترام ((

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
االأ�ستاذ / حممد مطر 

بيت حانون/ االستقالل:
تفقد د. مجدي أبو عمش���ة، نائب 
رئيس بلدية بيت حانون ش���مال 
قط���اع غ���زة، آث���ار الدم���ار الذي 
البلدي  لحق بملعب بي���ت حانون 
والشوارع والمنازل المجاورة لموقع 
كتائب ع���ز الدين القس���ام الذي 
االحتالل  طائ���رات  اس���تهدفته 

اإلسرائيلي في المدينة.
وأك���د نائ���ب رئي���س البلدية أن 
اس���تنفار جميع  أعلنت  البلدي���ة 
طواقمه���ا من���ذ اللحظ���ة األولي 
للع���دوان اإلس���رائيلي على قطاع 
غ���زة، موضحًا أن البلدية ش���رعت 
بفتح شارع خليل الوزير الذي أغلق 
نتيج���ة قصف االحت���الل للموقع 
وإزالة آثار الدم���ار في ملعب بيت 

حانون البلدي.

 وبين أن البلدي���ة قامت بتقديم 
خدماته���ا المتنوع���ة ب���دءًا بضخ 
المواطني���ن،  لمن���ازل  المي���اه 
وتصريف مي���اه الصرف الصحي، 

وتقدي���م خدم���ات النظاف���ة في 
جمي���ع مناط���ق المدين���ة رغ���م 

الظروف األمنية. 
وأكد على جهوزية طواقم البلدية 

تقديم خدماتها  لالس���تمرار في 
للمواطني���ن رغ���م كل الظ���روف 
التي  المالية  والضائق���ة  الصعبة 
تمر بها البلدية منذ أكثر من عام.

بلدية بيت حانون تتفقد آثار الدمار بالمدينة بعد العدوان األخير

جباليا/ االستقالل:
واصلت بلدية جباليا النزلة، تنفيذ أعمال مش���روع 
تطوي���ر حي القصاصيب ش���مال مدين���ة جباليا 
ضمن منحة مقدمة من دولة الكويت بقيمة مليون 

ومئة ألف دوالر. 
وذك���رت دائرة المش���اريع في البلدي���ة أن اعمال 
المش���روع شمل رصف ش���ارع القصاصيب " عمر 
ب���ن الخطاب"، ورص���ف عدة ش���وارع متفرقة في 

محيط مسجدعائشة،  وعدة شوارع فرعية، وإنشاء 
ش���بكات صرف صحي ،ومياه، وإزال���ة التعديات، 
وبناء جدران اس���تنادية، إلى جانب إعادة تأهيل 

شارع مدارس الفوقا )الحاكمية(.

بلدية جباليا تواصل العمل بتطوير حي القصاصيب

الزوايدة/ االستقالل:
نظم���ت بلدية الزوايدة حفل تكريم لفري���ق االنقاذ البحري الذين 
عمل���وا خالل صيف العام المنص���رم 2018 ، بحضور رئيس بلدية 
الزوايدة د.أيمن أبو سويرح وعضوي المجلس البلدي علي أبو زايد، 

وياسر نصار ورئيس قسم الشئون اإلدارية صالح أبو هويشل .
وأوضح أبو سويرح، إن هذا التكريم، ألكثر من 40 منقذًا بحريًا عملوا 
طوال فترة الصيف، إلنقاذ حياة المواطنين من الغرق"، شاكرا لهم 
جهودهم المبذولة للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم تس���جيل 

أي حالة وفاة على شاطئ بحر الزوايدة خالل الموسم.
وقدم أبو س���ويرح، ش���كره الجزيل لنقابة الصيادين ممثلة ب� نزار 
عياش والهيئة الفلس���طينية للتنمية ومديرها إبراهيم أبو مزروع 
لتوفيرهما عددًا من المنقذين على نظام التش���غيل مما س���اهم 

بخروج هذا الموسم لبر األمان .
وف���ي ختام التكريم ت���م توزيع دروع ش���كر للمنقذين البحريين 
على ما بذلوه من جهود خالل موس���م االصطياف على شاطئ بحر 

الزوايدة.
وفي ذات الس���ياق كّرم رئيس بلدية الزوايدة د. أيمن أبو سويرح 
نقيب الصيادين في المحافظة الوس���طى نزار عياش، وذلك خالل 

زيارة نظمها لنقابة الصيادين.
وشكر أبو سويرح، نقيب الصيادين لتعاونه مع البلدية في توفير 
منقذين على شاطئ بحر الزوايدة خالل موسم االصطياف الماضي.

 بدوره شكر عياش، رئيس البلدية على اللفتة الكريمة، مؤكدا على 
أهمية التواصل والتعاون المشترك بين كافة المؤسسات لما فيه 

خدمة للوطن والمواطن.

بلدية الزوايدة تكرم 
فريق اإلنقاذ البحري

غزة/ االستقالل:
ش���رعت بلدية غزة، بتنفيذ حملة مكثفة لمكافحة القوارض في مختلف أس���واق المدينة، 
للحد من انتشارها والقضاء عليها، ضمن جهود البلدية للحفاظ على صحة وسالمة البيئة.

وذكرت اإلدارة العامة للصحة والبيئة في البلدية، أن قسم الصحة الوقائية يقوم حالًيا في 
إطار مكافحة القوارض والفئران بحملة واس���عة لتوزيع الطعوم الس���امة في أسواق فراس 
والش���يخ رضوان واليرموك ومخيم الش���اطئ لالجئين .وأضافت أّن القسم أنتج كميات من 
الطعوم الس���امة وشرع بتوزيعها عبر طواقمه وفرقه الميدانية في األسواق المذكورة، بعد 
ورود العديد من الش���كاوى حول انتشار القوارض والفئران فيها، مبيًنا أن الحملة ستشمل 
توزي���ع نحو 1000 باكو من الطعوم الس���امة. ودعت بلدية غزة المواطنين وأصحاب المحال 
التجارية في هذه األس���واق إلى االلتزام بالنظافة، للحد من انتشار القوارض والفئران ومنع 

توالدها، لما تشكله من انتشار لألوبئة واألمراض.

البريج/ االستقالل:
بدأت بلدية البريج وس���ط قطاع غزة، يوم أم���س، بأعمال البالط 
بالش���وارع الداخلية بمنطقة الش���هيد حيث ش���مل المش���روع 
ايضا صيانة واستبدال شبكات المياه القديمة وإنشاء شبكات 

لتصريف مياه األمطار .
وتفقد رئيس البلدية  محمود عيسى العمل بالمشروع واالطالع 
على س���ير العمل وعملية التبليط وش���كر جميع العاملين على 

الجهود المبذولة .
ُنذك���ر بأن ت���م اختيار ه���ذه المنطقة النها مكتظة بالس���كان 
ومنخفضة وتعاني من مش���كلة تجمع كمي���ات كبيرة من مياه 

االمطار وايضا صعوبة الحركة والتنقل .

جباليا/ االستقالل:
أعلن����ت لجنة الط����وارئ ف����ي بلدية جبالي����ا النزلة 
اس����تنفارها جميع الطواقم منذ بدء موجة العدوان 
عل����ى قطاع غزة، وأك����دت اس����تمرارها في تقديم 

الخدمات للمواطنين رغم الظروف األمنية.
 وأوضحت اللجنة، أنها عطل����ت الدوام اإلداري في 
مقر البلدي����ة، لكن طواق����م البلدية ف����ي الميدان 
استمرت في تقديم خدماتها المتنوعة بدءا بضخ 
المياه لمن����ازل المواطنين، وتصريف مياه الصرف 
الصح����ي، وتقديم خدم����ات النظاف����ة، في جميع 

مناطق النفوذ.
وأك����دت اللجنة جهوزية طواقم بلدية جباليا النزلة 
لالس����تمرار في تقدي����م خدماتها عل����ى الرغم من 
الظروف األمنية، والضائق����ة المالية التي تمر بها 

البلدية منذ أكثر من عام.

بلدية غزة تشرع بحملة 
لمكافحة القوارض في 

أسواق المدينة

بلدية البريج تبدأ بتبليط 
الشوارع الداخلية 
بمنطقة الشهيد

بلدية جباليا تستنفر طواقهما بعد العدوان اإلسرائيلي األخير
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أعلن أنا المواطن/محمد احمد محمد شمالي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405955485( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ديانا رامي محمود االشقر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411156755    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / خالد عاطف عبد المجيد القوقا.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802976845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عمرو كريم تحسين الخزندار.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406008268( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواط���ن / عبدالفتاح نعم���ان عبدالفتاح 
أبومه���ادي.. /.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رق���م )٨٠٣٨٩٧١٤٩( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / رامى جمال محمد صالح.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)90132213( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /  محمد سعدي محمد حسان.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801586256( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمود محمد مصطفي ياس���ين.. 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)412439499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عالء سميح محمود اسماعيل.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803560424( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عصام ماجد ديب االشقر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801717125( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الفلس���طينية  المقاومة  لقد حققت 
في مقدمتها سرايا القدس، انجازات 
عسكرية تاريخية باستهدافها مدنا 
صهيونية تقع في عمق الكيان )تل 
أبيب( وغيرها ألول مرة، واستطاعت 
المقاومة أيضًا أن تهدد س���الح الجو 
الصهيوني، وس���الح البحرية بشكل 
محدود، إلى جان���ب تمكن المقاومة 
للم���رة األولى م���ن ممارس���ة الحرب 
النفس���ية عل���ى جي���ش االحت���الل 
فاجأت  ذكية  بصورة  ومس���توطنيه 

العدو والعالم.
الفلس���طينية  المقاوم���ة  وأدارت 
المواجه���ة م���ع االحت���الل بثب���ات 
بس���ير  تتحك���م  أن  واس���تطاعت 
المعرك���ة بطريق���ة أربك���ت العدو، 
وش���كل عنص���ر المفاج���أة عام���اًل 
أساسيًا في ضرب معنويات الجبهة 

الداخلية للعدو.
اندالع معرك���ة الس���ماء الزرقاء، إثر 
باغتيال  الصهيون���ي  الع���دو  قيام 
أحمد  القس���ام  ف���ي كتائب  القائد 
الجعبري ف���ي غزة، وق���د أبلت قوى 
المقاوم���ة ف���ي غزة بالء حس���نًا في 
المعرك���ة، وتمّيزت س���رايا القدس، 
واالستخباراتي  العس���كري  بأدائها 

الذي أربك العدو.
وبدأت المعركة مس���اء يوم األربعاء 
14/ 11/ 2012، واس���تمرت ثمانية 
أي���ام، تمكنت فيها س���رايا القدس 
من إدخال أس���لحة نوعي���ة ألول مرة 
في تاري���خ الصراع، منه���ا صواريخ 
فجر وكورنيت وبحرية، باإلضافة إلى 
صواريخ ج���راد وقدس و107 وهاون 
وK8، وأوقعت العش���رات من الجنود 
والمستوطنين الصهاينة بين قتيل 

وجريح.
وفي هذه المعركة، قصفت س���رايا 
القدس عاصم���ة الكيان الصهيوني 
تل الربيع" تل أبي���ب"، ألول مرة في 
تاريخ الكي���ان، بالصواريخ، ما أصاب 
الع���دو بحالة م���ن الهلع الش���ديد، 

وساعد في تقصير أمد المعركة.

وكذلك أدخلت سرايا القدس الحرب 
النفس���ية في المعركة، ونجحت في 
ذل���ك باعت���راف العدو نفس���ه، عبر 
اخت���راق هوات���ف وبيان���ات اآلالف 
وكش���فها،  الصهاينة  الجن���ود  من 
ووجه���ت إليه���م رس���اله تحذي���ر 
وتهديد باللغتين العبرية والعربية.

انتهت معركة السماء الزرقاء برضوخ 
العدو الصهيوني لش���روط المقاومة 
بوقف عملي���ات االغتي���ال في غزة، 

بوساطة مصرية.

ح�صاد املعركة
العس���كري  الجناح  القدس  س���رايا 
ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
فلس���طين، أعلنت ع���ن دك حصون 
المحت���ل خ���الل "معرك���ة الس���ماء 
الزرق���اء" الجهادية ب���� 620 صاروخًا 
بمقتل  الع���دو،  واعترف  وقذيف���ة، 
3 جن���ود وضباط صهاين���ة، وإصابة 
نح���و ) 19( جنديًا وضابط���ًا آخرين 
في مغتصبة "اشكول" الصهيونية، 
ع���دا ع���ن إصاب���ة العش���رات م���ن 
المس���توطنين الصهاين���ة الذي���ن 
وصف���ت جراحهم بين المتوس���طة 
والخطيرة، وتدمير شبكة االتصاالت 

السلكية والالسلكية بتل الربيع "تل 
أبي���ب" وتضرر العديد م���ن المباني 
بصورة  الصهيوني���ة  والممتل���كات 
ش���به كاملة، حيث قدرت الخس���ائر 
الصهيونية المباشرة بمئات ماليين 

الدوالرات.
وزفت سرايا القدس إلى علياء المجد 
والخل���ود 11 م���ن خي���رة مجاهدينا 
وقادتنا الميامين ارتقوا في عمليات 
في  منفصلة  صهيونية  استهداف 
قطاع غزة، وأبرزهم الش���هيد القائد 
رامز نجي���ب حرب مس���ؤول اإلعالم 
الحربي في لواء غزة، والش���هداء هم 
)أيم���ن اس���ليم "لواء غ���زة"، ومحمد 
ياس���ين "لواء غزة"، وس���يف الدين 
صادق "ل���واء خانيون���س"، ومحمود 
ش���عت "لواء خانيونس"، ومحمد بدر 
"لواء الوس���طى"، وتامر الحمري "لواء 
الوس���طى"، ومحمد ابو عيش���ة "لواء 
الوس���طى"، وحس���ن األس���تاذ "لواء 
الوس���طى"، ومحمد شملخ "لواء غزة"، 

وإبراهيم شحادة "لواء الشمال".
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على 
قطاع غ���زة، كانت الحرب النفس���ية 
المتبادلة بين المقاومة الفلسطينية 

والعدو الصهيون���ي عامال هامًا في 
تحقيق معادلة توازن الردع، لتتمكن 
من خالله���ا المقاومة من دب الرعب 
ف���ي صف���وف الصهاينة ال س���يما 

الضباط والجنود منهم.

اخرتاق الهواتف
وكان���ت المفاجأة ف���ي حينه، إعالن 
جهاز االس���تخبارات التابع لس���رايا 
الق���دس عن اختراق���ه 5000 جهاز 
خل���وي لضب���اط صهاين���ة، حي���ث 
بالعربية  إليهم رس���الة تق���ول  بث 
لجنودكم  مقب���رة  غ���زة  "س���نجعل 
ونجع���ل ت���ل أبي���ب كتل���ة لهب"، 
ب���أن هناك  وه���ي رس���الة واضحة 
مزيدًا من المفاج���آت لدى المقاومة 

الفلسطينية.
االختراق���ات  ه���ذه  ج���اءت  كم���ا 
لهوات���ف الصهاينة، كرد أولي على 
محاوالت الع���دو أن يخترق اإلذاعات 
ويرسل  والفضائيات  الفلس���طينية 
رس���ائل على الج���واالت والتلفونات 
الالس���لكية  واألجه���زة  األرضي���ة، 
للمقاوم���ة، األم���ر الذي ح���ذرت من 
التعام���ل مع���ه كافة المؤسس���ات 

األمنية الفلسطينية.

معركة السماء الزرقاء: انتصار الدم على السيف
غزة/ اال�صتقالل:

مع بزوغ �صــروق �صــم�س الرابع ع�صر من ت�صرين الثاين تطل علينا، الذكرى ال�صاد�صة لـ«معركة ال�صماء الزرقاء« 
التي وقف فيها رجال �صرايا القد�س واملقاومة الفل�صطينية للعدو ال�صهيوين باملر�صاد للجمه وللحد من غطر�صته 

وعدوانه �صد �صعبنا الفل�صطيني ، متوجًة انت�صارين �صيا�صيًا وع�صكريًا كبريين على العدو ال�صهيوين.

لندن/ االستقالل:
دع���ت المنظمة العربية لحقوق اإلنس���ان في بريطانيا، صناع الق���رار في العالم إلى 
اس���تخدام لغة وأدوات حازمة للجم االعتداءات اإلسرائيلية حتى يفهم االحتالل أن 

قطاع غزة ليست ساحة مفتوحة الرتكاب الجرائم كما حدث في مرات سابقة.
وقالت المنظمة في بيان لها، أمس األربعاء، إن االس���تمرار في غض الطرف عن جرائم 
االحتالل س���يؤدي إلى نشوب حرب ش���املة في المنطقة يكون ضحاياها كما علمتنا 

التجارب السابقة المدنيين واألعيان المدنية.
وأشارت إلى أنه ُثبت بالتجربة أن جيش االحتالل عن سابق تصور ال يفرق بين هدف 

مدني وعسكري فكل هدفه كسب المعركة بأي ثمن على الجانب اآلخر.
وأضافت أن االس���تهتار ب���أرواح األبري���اء وممتلكاتهم تقع مس���ؤوليته على عاتق 
المجتم���ع الدولي والداعمين لهذا االحتالل، فهم يملكون من األدوات التي تمكنهم 
م���ن ردع االحتالل ومحاس���بته على ما ارتكبه من جرائم توص���ف في القانون الدولي 

بأنها جرائم حرب.
وأكدت أن اس���تمرار دول مثل الواليات المتحدة األمريكية وفرنس���ا وبريطانيا بدعم 
االحتالل معنوًيا ومادًيا يش���جعه على االس���تمرار في ارتكاب ما يحلو له من الجرائم 
طالما أنه وجد عوًنا وسنًدا من هذه الدول في حين أن الغالبية العظمى من الدول تلوذ 

بالصمت وال تلوي على فعل شيء.
وش���ددت على أن جرائم االحتالل مصنفة وموثق���ة ومدعومة باألدلة في ملفات لدى 
مكت���ب االدعاء العام ف���ي المحكمة الجنائي���ة الدولية تحتاج فق���ط إلى إعالن فتح 
تحقيق رسمي والبدء بوضع الئحة بأسماء المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب تمهيًدا 

لمالحقتهم.

منظمة حقوقية تطالب 
بالتعامل بحزم مع اعتداءات 

االحتالل على غزة

غزة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقليص مساحة الصيد من منطقة ميناء غزة حتى 

الشمال من 6 أميال إلى ميل ابتداًء من يوم أمس.
كم���ا قررت قوات االحتالل اإلبقاء على مس���افة 6 أميال من ميناء غزة حتى وادي غزة، 

إضافة لإلبقاء على مسافة 9 أميال من الوادي حتى أقصى جنوب القطاع.
وال تفي هذه المساحة باحتياجات الصيادين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها 
واالعتداءات اإلس����رائيلية المتواصلة التي يتعرضون لها في عرض بحر غزة. وس����يحرم 
قرار تقليص مس����احة الصيد في منطقة شمال القطاع الكثير من الصيادين من العمل، 
خاصة أن األس����ماك تتواجد دائما بعد مس����افة ال�6 أميال. ويأتي قرار تقليص مساحة 
الصي����د بعد يوم واحد من تثبيت وقف إطالق النار بغزة بين فصائل المقاومة واالحتالل 

اإلسرائيلي بعد موجة التصعيد اإلسرائيلية األخيرة ضد القطاع.

االحتالل يقلص
 مساحة الصيد في غزة 
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أعلن أنا المواطن/محمد احمد محمد شمالي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405955485( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ديانا رامي محمود االشقر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411156755    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / خالد عاطف عبد المجيد القوقا.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802976845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عمرو كريم تحسين الخزندار.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406008268( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواط���ن / عبدالفتاح نعم���ان عبدالفتاح 
أبومه���ادي.. /.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رق���م )٨٠٣٨٩٧١٤٩( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / رامى جمال محمد صالح.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)90132213( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /  محمد سعدي محمد حسان.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801586256( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمود محمد مصطفي ياس���ين.. 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)412439499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عالء سميح محمود اسماعيل.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803560424( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عصام ماجد ديب االشقر.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801717125( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الفلس���طينية  المقاومة  لقد حققت 
في مقدمتها سرايا القدس، انجازات 
عسكرية تاريخية باستهدافها مدنا 
صهيونية تقع في عمق الكيان )تل 
أبيب( وغيرها ألول مرة، واستطاعت 
المقاومة أيضًا أن تهدد س���الح الجو 
الصهيوني، وس���الح البحرية بشكل 
محدود، إلى جان���ب تمكن المقاومة 
للم���رة األولى م���ن ممارس���ة الحرب 
النفس���ية عل���ى جي���ش االحت���الل 
فاجأت  ذكية  بصورة  ومس���توطنيه 

العدو والعالم.
الفلس���طينية  المقاوم���ة  وأدارت 
المواجه���ة م���ع االحت���الل بثب���ات 
بس���ير  تتحك���م  أن  واس���تطاعت 
المعرك���ة بطريق���ة أربك���ت العدو، 
وش���كل عنص���ر المفاج���أة عام���اًل 
أساسيًا في ضرب معنويات الجبهة 

الداخلية للعدو.
اندالع معرك���ة الس���ماء الزرقاء، إثر 
باغتيال  الصهيون���ي  الع���دو  قيام 
أحمد  القس���ام  ف���ي كتائب  القائد 
الجعبري ف���ي غزة، وق���د أبلت قوى 
المقاوم���ة ف���ي غزة بالء حس���نًا في 
المعرك���ة، وتمّيزت س���رايا القدس، 
واالستخباراتي  العس���كري  بأدائها 

الذي أربك العدو.
وبدأت المعركة مس���اء يوم األربعاء 
14/ 11/ 2012، واس���تمرت ثمانية 
أي���ام، تمكنت فيها س���رايا القدس 
من إدخال أس���لحة نوعي���ة ألول مرة 
في تاري���خ الصراع، منه���ا صواريخ 
فجر وكورنيت وبحرية، باإلضافة إلى 
صواريخ ج���راد وقدس و107 وهاون 
وK8، وأوقعت العش���رات من الجنود 
والمستوطنين الصهاينة بين قتيل 

وجريح.
وفي هذه المعركة، قصفت س���رايا 
القدس عاصم���ة الكيان الصهيوني 
تل الربيع" تل أبي���ب"، ألول مرة في 
تاريخ الكي���ان، بالصواريخ، ما أصاب 
الع���دو بحالة م���ن الهلع الش���ديد، 

وساعد في تقصير أمد المعركة.

وكذلك أدخلت سرايا القدس الحرب 
النفس���ية في المعركة، ونجحت في 
ذل���ك باعت���راف العدو نفس���ه، عبر 
اخت���راق هوات���ف وبيان���ات اآلالف 
وكش���فها،  الصهاينة  الجن���ود  من 
ووجه���ت إليه���م رس���اله تحذي���ر 
وتهديد باللغتين العبرية والعربية.

انتهت معركة السماء الزرقاء برضوخ 
العدو الصهيوني لش���روط المقاومة 
بوقف عملي���ات االغتي���ال في غزة، 

بوساطة مصرية.

ح�صاد املعركة
العس���كري  الجناح  القدس  س���رايا 
ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
فلس���طين، أعلنت ع���ن دك حصون 
المحت���ل خ���الل "معرك���ة الس���ماء 
الزرق���اء" الجهادية ب���� 620 صاروخًا 
بمقتل  الع���دو،  واعترف  وقذيف���ة، 
3 جن���ود وضباط صهاين���ة، وإصابة 
نح���و ) 19( جنديًا وضابط���ًا آخرين 
في مغتصبة "اشكول" الصهيونية، 
ع���دا ع���ن إصاب���ة العش���رات م���ن 
المس���توطنين الصهاين���ة الذي���ن 
وصف���ت جراحهم بين المتوس���طة 
والخطيرة، وتدمير شبكة االتصاالت 

السلكية والالسلكية بتل الربيع "تل 
أبي���ب" وتضرر العديد م���ن المباني 
بصورة  الصهيوني���ة  والممتل���كات 
ش���به كاملة، حيث قدرت الخس���ائر 
الصهيونية المباشرة بمئات ماليين 

الدوالرات.
وزفت سرايا القدس إلى علياء المجد 
والخل���ود 11 م���ن خي���رة مجاهدينا 
وقادتنا الميامين ارتقوا في عمليات 
في  منفصلة  صهيونية  استهداف 
قطاع غزة، وأبرزهم الش���هيد القائد 
رامز نجي���ب حرب مس���ؤول اإلعالم 
الحربي في لواء غزة، والش���هداء هم 
)أيم���ن اس���ليم "لواء غ���زة"، ومحمد 
ياس���ين "لواء غزة"، وس���يف الدين 
صادق "ل���واء خانيون���س"، ومحمود 
ش���عت "لواء خانيونس"، ومحمد بدر 
"لواء الوس���طى"، وتامر الحمري "لواء 
الوس���طى"، ومحمد ابو عيش���ة "لواء 
الوس���طى"، وحس���ن األس���تاذ "لواء 
الوس���طى"، ومحمد شملخ "لواء غزة"، 

وإبراهيم شحادة "لواء الشمال".
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على 
قطاع غ���زة، كانت الحرب النفس���ية 
المتبادلة بين المقاومة الفلسطينية 

والعدو الصهيون���ي عامال هامًا في 
تحقيق معادلة توازن الردع، لتتمكن 
من خالله���ا المقاومة من دب الرعب 
ف���ي صف���وف الصهاينة ال س���يما 

الضباط والجنود منهم.

اخرتاق الهواتف
وكان���ت المفاجأة ف���ي حينه، إعالن 
جهاز االس���تخبارات التابع لس���رايا 
الق���دس عن اختراق���ه 5000 جهاز 
خل���وي لضب���اط صهاين���ة، حي���ث 
بالعربية  إليهم رس���الة تق���ول  بث 
لجنودكم  مقب���رة  غ���زة  "س���نجعل 
ونجع���ل ت���ل أبي���ب كتل���ة لهب"، 
ب���أن هناك  وه���ي رس���الة واضحة 
مزيدًا من المفاج���آت لدى المقاومة 

الفلسطينية.
االختراق���ات  ه���ذه  ج���اءت  كم���ا 
لهوات���ف الصهاينة، كرد أولي على 
محاوالت الع���دو أن يخترق اإلذاعات 
ويرسل  والفضائيات  الفلس���طينية 
رس���ائل على الج���واالت والتلفونات 
الالس���لكية  واألجه���زة  األرضي���ة، 
للمقاوم���ة، األم���ر الذي ح���ذرت من 
التعام���ل مع���ه كافة المؤسس���ات 

األمنية الفلسطينية.

معركة السماء الزرقاء: انتصار الدم على السيف
غزة/ اال�صتقالل:

مع بزوغ �صــروق �صــم�س الرابع ع�صر من ت�صرين الثاين تطل علينا، الذكرى ال�صاد�صة لـ«معركة ال�صماء الزرقاء« 
التي وقف فيها رجال �صرايا القد�س واملقاومة الفل�صطينية للعدو ال�صهيوين باملر�صاد للجمه وللحد من غطر�صته 

وعدوانه �صد �صعبنا الفل�صطيني ، متوجًة انت�صارين �صيا�صيًا وع�صكريًا كبريين على العدو ال�صهيوين.

لندن/ االستقالل:
دع���ت المنظمة العربية لحقوق اإلنس���ان في بريطانيا، صناع الق���رار في العالم إلى 
اس���تخدام لغة وأدوات حازمة للجم االعتداءات اإلسرائيلية حتى يفهم االحتالل أن 

قطاع غزة ليست ساحة مفتوحة الرتكاب الجرائم كما حدث في مرات سابقة.
وقالت المنظمة في بيان لها، أمس األربعاء، إن االس���تمرار في غض الطرف عن جرائم 
االحتالل س���يؤدي إلى نشوب حرب ش���املة في المنطقة يكون ضحاياها كما علمتنا 

التجارب السابقة المدنيين واألعيان المدنية.
وأشارت إلى أنه ُثبت بالتجربة أن جيش االحتالل عن سابق تصور ال يفرق بين هدف 

مدني وعسكري فكل هدفه كسب المعركة بأي ثمن على الجانب اآلخر.
وأضافت أن االس���تهتار ب���أرواح األبري���اء وممتلكاتهم تقع مس���ؤوليته على عاتق 
المجتم���ع الدولي والداعمين لهذا االحتالل، فهم يملكون من األدوات التي تمكنهم 
م���ن ردع االحتالل ومحاس���بته على ما ارتكبه من جرائم توص���ف في القانون الدولي 

بأنها جرائم حرب.
وأكدت أن اس���تمرار دول مثل الواليات المتحدة األمريكية وفرنس���ا وبريطانيا بدعم 
االحتالل معنوًيا ومادًيا يش���جعه على االس���تمرار في ارتكاب ما يحلو له من الجرائم 
طالما أنه وجد عوًنا وسنًدا من هذه الدول في حين أن الغالبية العظمى من الدول تلوذ 

بالصمت وال تلوي على فعل شيء.
وش���ددت على أن جرائم االحتالل مصنفة وموثق���ة ومدعومة باألدلة في ملفات لدى 
مكت���ب االدعاء العام ف���ي المحكمة الجنائي���ة الدولية تحتاج فق���ط إلى إعالن فتح 
تحقيق رسمي والبدء بوضع الئحة بأسماء المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب تمهيًدا 

لمالحقتهم.

منظمة حقوقية تطالب 
بالتعامل بحزم مع اعتداءات 

االحتالل على غزة

غزة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقليص مساحة الصيد من منطقة ميناء غزة حتى 

الشمال من 6 أميال إلى ميل ابتداًء من يوم أمس.
كم���ا قررت قوات االحتالل اإلبقاء على مس���افة 6 أميال من ميناء غزة حتى وادي غزة، 

إضافة لإلبقاء على مسافة 9 أميال من الوادي حتى أقصى جنوب القطاع.
وال تفي هذه المساحة باحتياجات الصيادين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها 
واالعتداءات اإلس����رائيلية المتواصلة التي يتعرضون لها في عرض بحر غزة. وس����يحرم 
قرار تقليص مس����احة الصيد في منطقة شمال القطاع الكثير من الصيادين من العمل، 
خاصة أن األس����ماك تتواجد دائما بعد مس����افة ال�6 أميال. ويأتي قرار تقليص مساحة 
الصي����د بعد يوم واحد من تثبيت وقف إطالق النار بغزة بين فصائل المقاومة واالحتالل 

اإلسرائيلي بعد موجة التصعيد اإلسرائيلية األخيرة ضد القطاع.

االحتالل يقلص
 مساحة الصيد في غزة 
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أعلن أنا المواطن/سفيان احمد سعدالدين البطران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803646686( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ على حسين سعيد اليعقوبي.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800033201( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/شريف محمود أحمد العرقان.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800608275( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سائد محمد العبد ابو عودة.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700055593( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد المولى حماد عياد الدباري.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700418148( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد مصطفي ياسين.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412439499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد عاطف عبد المجيد القوقا.. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802976845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعد جهاد محمد التعبان. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802498790  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يوسف محمد محمد المباشر... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801785072   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وأفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
مس���اء الثالثاء الماضي، عن القيادي في 
الش���يخ خضر  الجهاد اإلس���المي  حركة 
عدنان،  بعد 11 ش���هًرا من االعتقال و58 

يوًما من اإلضراب المفتوح عن الطعام.
وتعرض الش���يخ خضر ال���ذي ينحدر من 
بلدة عرابة جن���وب مدينة جنين لتدهور 
حاد في حالته الصحية في إضرابه األخير 
الذي اش���تكى فيه من استهداف خاص 

من قبل جنود االحتالل له.
ويذك���ر أن عدن���ان )40 عاًم���ا( من قرية 
عرابة قضاء مدينة جنين شمالي الضفة 
الغربية المحتلة م���ن مواليد عام 1978، 
وهو متزوج، ولديه س���بعة أبناء، وله عدة 
اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل على 
خلفية نش���اطاته وعضويته في صفوف 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
كم���ا حق���ق عدن���ان انتص���اًرا نوعًيا في 
إضرابين س���ابقين خاضهما في األس���ر 
وتكل���ال برض���وخ االحت���الل لمطلبه في 
الحرية، وأفرج عنه من سجن عيادة الرملة. 

�سالح املواجهة 
"االيم���ان الراس���خ بوع���د الل���ه لعبادةه 
المؤمني���ن بالنص���ر والتمكي���ن، وإنه لن 

المؤمنين س���بيال،  للكافرين على  يجعل 
وايمان���ه بإحدى الحس���نين إم���ا النصر 
بالحري���ة  النص���ر  أو  بالحري���ة والحي���اة 
والش���هادة"، بهذه الكلمات أكد الش���يخ 
خض���ر عدن���ان أن االيمان بالله س���الحه 
الوحيد لمواجهة جبروت السجان وقهره 

داخل زنازين الموت.
وقال الش���يخ عدنان ل�"االس���تقالل":" إن 
األس���ير داخ���ل الزنازين اإلس���رائيلية ال 
يمتلك س���الحًا لمواجهة جبروت السجان 
وقهره س���وا االيمان بالل���ه ووعده، فكلما 
زاد ايمان���ه اش���تدت عزيمت���ه وصالبته 
بالمواجه���ة وي���رى أن نص���ره قريب إما 

بالحرية والحياة أو الحرية والشهادة". 
ويتاب���ع بفخ���ر:" االحتالل ُيح���اول خنق 
الضفة الغربية و كس���ر ال���روح المعنوية 
لشعب الفلسطيني باعتقال الشخصيات 
بالش���ارع، و تخويف األس���رى  المؤث���رة 
الُمحرري���ن بإعادة اعتقالهم و تس���ليط 
س���يف االعتقال اإلداري عل���ى رقابهم، 
لكننا ف���ي ُكل م���رة ُيعاد به���ا اعتقالنا 
ونخ���وض بها معرك���ة األمع���اء الخاوية 

ُننتصر وُنجبره على الرضوخ لشروطنا".
واعتب����ر ُمفجر معركة األمع����اء الخاوية، 

االض����راب المفت����وح عن الطع����ام أداة 
ومخططاته  لالحتالل  فلس����طينية  ردع 
الش����عب  نض����ال  لقت����ل  الهادف����ة 
الفلس����طيني، مبينًا أن ش����عور األسير  
المحتل، ويش����عر  بالتعالي على  يزداد 
باالنتصار في األيام األولى من اإلضراب، 
إدارة  ارتب����اك  لم����دى  جراء مالمس����ته 
مصلحة س����جون االحتالل في التعامل 
معه، األمر الذي ُيش����جعه على مواصلة 

اضرابه حتي تحقيق النصر. 
وش���دد على أن انتصار األس���ير بمعركة 
األمعاء الخاوي���ة ُيمهد النتصارات أخرى 
بالحرك���ة االس���يرة، وسيش���كل ش���رارة 
للش���باب للخوض في التجربة وإش���غال 

السجان بمعارك أخرى أشد. 
وأه���دى عدن���ان انتص���اره لكاف���ة أبناء 
الشعب الفلسطيني، وخص بالذكر ذوي 
الشهداء والجرحى بمسيرات العودة في 
قطاع غزة، والمرابطين بالمدينة الُمقدسة، 
والثابتين عل���ى أراضيهم بالخان األحمر، 

واألسرى القابعين خلف القضبان. 
وفي نهاي���ة حديثة، وجه رس���الة لقادة 
االحتالل اإلس���رائيلي مفاده���ا:" بفضل 
الل���ه زم���ن الهزائم ول���ي وتآكلت أدوات 

الردع اإلس���رائيلية، وبدأ زمن االنتصارات 
و أصبحت أدوات الردع الفلسطينية أكبر 

وعدلت ميزان الرعب بشكٍل كبير". 

انت�سار جديد 
وب���دوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي أحمد المدلل، االفراج عن األسير 
خض���ر عدن���ان، انتصارًا جديدًا ُيس���جل 
بتاري���خ ُمقاومة الش���عب الفلس���طيني، 
مؤكدًا أن���ه عنواٌن لإلرادة الفلس���طينية 
الصلب���ة لمواجه���ة جب���روت االحت���الل 

اإلسرائيلي. 
وقال المدلل ل�"االستقالل:" إن االفراج عن 
الشيخ خضر انتصار جديد ُيضاف لتاريخ 
ُمقاومة الفلسطينية، ألن معركته معركة 
وانتصاره  بأكمله،  الفلس���طيني  الشعب 
الفلس���طينية  ل���إلرادة  وعن���وان  فخ���ر 

بمواجهة جبروت االحتالل".
وأض���اف:" نحن كن���ا على ثق���ة ويقين بأن 
الش���يخ خض���ر س���ينتصر بمعركت���ه م���ع 
االحت���الل كما كل مرة، والي���وم باإلفراج عنه 
حق���ق انتصارًا جديدًا ب���إرادٍة صلبه، ليؤكد 
لالحتالل أنه ال يمكن أن يكسر إرادة الشعب 
الفلس���طيني، وإن كان يمتل���ك فائضًا من 

اإلجرام فإننا نمتلك فائضًا من اإلرادة". 

وأوضح أن انتصار الشيخ خضر بمعركته 
بالتزامن مع انتصار الُمقاومة الفلسطينية 
في غ���زة، والت���ي لقنت االحتالل درس���ًا 
قاس���يًا ال ُيمكن أن ينساه، يؤكد على أن 
الفلسطيني قادر على تجاوز كافة المحن 
التي يتعرض لها، وقادر على انجاز نصر 

على عدوه بكافة الميادين. 
وأكد أن االحتالل أراد من اعتقال الش���يخ 
خض���ر عدة م���رات خاصًة بع���د انتصاره 
بمعرك���ة األمعاء الخاوية مرتين س���ابقًا، 
قت���ل روح المقاومة داخل أبناء الش���عب 
الُمحررين  واألس���ري  عامًة  الفلس���طيني 
خاصًة، لكون���ه رمزًا للمقاومة الش���عبية 
الرافض���ة لوجود االحتالل وجرائمه، إال أن 
صالبته وقوته بوج���ه االعتقال حاال دون 

ذلك. 
وبين المدل���ل، أن معركة الش���يخ خضر 
م���ع االحتالل الت���زال ُمس���تمرة، فطالما 
هناك احتالل س���يظل ُمهددًا باالعتقال 
واالغتي���ال، إال أن ذل���ك ل���ن يؤث���ر على 
معنوياته بل س���يزيده صالب���ًة وعزيمة، 
واس���تمرارًا بدربه الذي رسمه بنفسه غير 
مباٍل لنهايته إن كانت اعتقااًل او اغتيااًل 

او تهجيرًا.  

بعد اإلفراج عنه من سجون االحتالل 

خضــر عدنــان: » ولــي زمــن الهزائــم«
غزة/ دعاء احلطاب:

للمرة الثالثة ينت�سر ال�سيخ خ�سر عدنان مبعركته 
املُ�ستمرة مع الحتالل الإ�سرائيلي، بعد اعتقاٍل 

دام 11 �سهرًا و58 يوًما من الإ�سراب املفتوح عن 
الطعام، ففي ُكل مرٍة ُي�سر بها ال�سجان على قتل 

عزميته وك�سر ارادته ال�سلبة باعتقاله داخل 
زنازين املُوت، ُي�ساعف قوته و�سموده وحتديه، 

ُمدركًا اأن طبيعة املعركة تقول » اإن مل تقم بزيادة 
قدراتك وحت�سيناتك، فاإن حربك القادمة هي اآخر 

حرب تخو�سها حتمًا«.  ويعد انت�سار ال�سيخ عدنان 
مبعركته انت�سارًا جديدًا ُي�سجل بتاريخ ُمقاومة 

ال�سعب الفل�سطيني، وانت�سارًا ل�سموده و�سربه اأمام 
جربوت وتعنت ادارة ال�سجن التي رف�ست ال�ستجابة 
ملطالبه العادلة، الأمر الذي اأدى خلو�سه ا�سرابًا عن 

الطعام ا�ستمر ملدة 58 يوما.
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يحاول الخبراء اإلس���رائيليون إيجاد ساحة جديدة يمكن أن ينتصر 
فيها الجيش اإلس���رائيلي، باالس���تعانة بكل الخبرات التقنية من 
داخ���ل المجتمع، وتهدف لمزج المجتمع اإلس���رائيلي في المعركة 
وتحمل مس���ؤوليتها؛ رغ���م أنها غير واضحة المعال���م، بل ال يوجد 
هن���اك اتفاق على تعري���ف متفق عليه لهذه الحرب في أوس���اط 

الباحثين حول جوهر الحرب على الوعي.
الجن���رال احتياط ميري ايزن )المتحدثة اإلعالمية الس���ابقة باس���م 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية( اقترحت التعريف التال���ي: معركة الوعي 
في الحرب هي محاولة ش���املة تقوم بها الدولة أو كيان غير رسمي 
للتأثي���ر على الجماهير المس���تهدفة المختلف���ة، بهدف تحقيق 
االنتصار في المواجهة القومية، وحس���ب زعم ساعر رفيه )الحاصل 
على رسالة الدكتوراه في »تطوير الجيش أثناء المواجهة - الجيش 
والصراع الفلسطيني اإلس���رائيلي( فيعتبر مصطلح »ساحة الوعي« 
جديدًا نسبًيا في مجال الجيش والحرب، ومرتبطًا بعدد من الخطوات 
المركزية التي طرأت بانته���اء الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا 
هذا. ووفق ش���اي ش���يفتاي )المحاضر في مجال األمن والتخطيط 
االس���تراتيجي في جامعة »بار ايالن«( فالوعي هو معيار آخر للحرب 
العسكرية، متعلق بالجوانب الموضوعية مثل األفكار والمعتقدات 

والمفاهيم التي تعكس عالم التفاسير والرموز.
معادلة الوعي اكتشفها الجيش اإلسرائيلي عندما تسلل إلى وعيه 
اإليمان بالفشل في المعارك ضد المقاومة اللبنانية والفلسطينية، 
حيث فشل بتحقيق أي حس���م أو اختراق، وأصبح يرثي الزمن الذي 
كان يصنع فيه مش���هد إخراج الفلسطينيين من بيروت إلى عرض 

البح���ر 1982، ووقف وجها لوجٍه أم���ام مقاومة أيديولوجية مخالفة 
تعتمد على وعي المقاتلين الذين ال يرون أن هناك فرصة للهزيمة 
وال يقيمون وزًن���ا للحياة وال يمّلون من تجديد الوعي باالحتالل، وقد 
حققوا انتصاًرا على الوعي اإلسرائيلي كون عقيدتهم ال توازيها أية 
وس���يلة تعبئة لدى العدو اإلسرائيلي، فالعقيدة اإلسرائيلية مهما 
تجذرت تبقى عقيدة غير متجذرة ف���ي الغيب، مّما يفقدها القدرة 
على الصمود. لقد أصبح واضًحا أن رأس الدولة في إس���رائيل مكوي 
الوعي، فقبل أيام صّرح بوضوح بيبي نتنياهو بأن ال إجابات لديه في 
مواجهة منظمات أيديولوجية ما زالت تؤمن بتدمير دولة إسرائيل.

ف���ي الس���نوات التي س���بقت حرب لبن���ان الثاني���ة، أدرك الجيش 
اإلسرائيلي أن زمن االنتصارات قد ولى، وأن المساس الكبير بقدرات 
الع���دو على القت���ال متعلق بالجانب التوعوي للعملية العس���كرية 

بشكل ال يقل أهمية عن الجانب المادي.
حساسية المجتمع اإلسرائيلي لإلصابات

الرع���ب الكبير من الموت الذي يقتل القلب الصهيوني وال تخش���اه 
المقاومة، والذي يستعد الشعب الفلسطيني لتقديمه في مسيرة 
الدف���اع ع���ن األرض والوطن، وكذل���ك دعم المقاوم���ة، ذلك الوعي 
الذي اكت���وى به اإلس���رائيليون؛ يحاول اإلعالميون والسياس���يون 
اإلس���رائيليون أن يب���رروه بأنه نتيج���ة ثقاف���ة الديموقراطية في 
المجتمع اإلس���رائيلي والغائبة عن المجتمع الفلس���طيني، لكنهم 
يعترفون بأن حساسية المجتمع للخسائر تقل طالما هناك تقدير 
بأن فرص نجاح الحرب تكون أعلى؛ بمعنى حتى أنه لو كانت حقيقة 
الش���روع في الحرب تعتبر خطأ من وجهة نظر الجمهور، فإنه يقبل 

باس���تمرار القتال وسيس���لم بالخس���ائر األخ���رى إذا رأى أن جانبه 
منتصر.

عل����ى ضوء ذلك، يرى القادة وقت الحرب أهمية كبرى إلعطاء ش����عور 
للجمهور بأن االنتصار البّد قادم - من بين الكثير من األمور - من خالل 
ع����رض اإلنجازات في ميادين القت����ال، وكذلك تضليل الحقائق التي 
من شأنها أن تتسبب بإضعاف المعنويات مثل اإلخفاقات والهزائم 
في المعارك والخسائر الفادحة؛ بالضبط ما حصل باألمس، فالمجتمع 
اإلس����رائيلي كان يطالب بضرب المقاومة بقسوة، وفي تقديرهم بأن 
الجيش قادر على تحقيق ذلك االنتصار دون خس����ائر، ولكن القيادة 
اإلسرائيلية التي تدرك الثمن المترتب على ذلك تعلم أنه بعد نهاية 
الحرب ستوجه لهم الئحة اتهام، بس����بب دخولهم المتهور للحرب، 

تماًما كما حصل في تحقيقات حرب لبنان الثانية.
بعد حرب لبنان الثانية، اعت���رف رئيس األركان دان حالوتس أثناء 
الحرب بأنه في الوقت الذي اتخذ فيه قرار الحرب، كان واضًحا له أنه 
البّد من االخذ بعين االعتبار أن تحمل س���قوط الضحايا يختلف عّما 
كان عليه في الماضي. لجنة »فينوغراد« التي حققت في حرب لبنان 
الثانية أقرت بأنه كان هناك قي���ود على عمليات القوات العتبارات 
توافقت م���ع االعتبارات األمنية الروتينية مثل الحرص الخاص على 
االمتناع ع���ن المخاطرة بالجن���ود. التطرق له���ذه الظاهرة يمكنك 
إيجاده ف���ي كتاب دان حالوتس »عدم اس���تيعاب وضع الحرب برز 
في األوامر الداخلية المختلفة، والتي خرجت من قيادة الشمال وفي 
س���الح البحرية وس���الح الجو وفرضت على القوات التنفيذية قيوًدا 
ومعوقات ال تتناسب مع الواقع القتالي الذي دخلنا فيه. الخوف من 

إصابة الجنود تغلغل عميًقا...«.
تلخيص

إسرائيل استثمرت خالل حرب لبنان الثانية الكثير من الجهود، في 
محاولة تصميم وعي الجمهور وإقناعه بنجاحات الحرب وإنجازاتها، 
وبالتالي زيادة الش���رعية الداخلية لحراكها وأضرارها. مع اس���تمرار 
الحرب، تزاي���دت الحاجة لتقديم إنجازات يفس���رها الجمهور على 
أنه���ا ذات مغزى؛ في هذا اإلطار خرجت إل���ى حيز التنفيذ عمليات 
عس���كرية، كان الهدف منها توعوًيا، لكن في الكثير من الحاالت لم 

تنجح هذه العمليات في خلق فكرة النصر المرجوة.
النتائج الواردة أعاله تش���ير إلى الضغوطات المتناقضة من جانب 
الجمهور اإلسرائيلي، والتي يعطيها وقت الحرب إلى قيادته، فمن 
جهة يريد إنجازات س���ريعة ومثيرة لإلعجاب، ومن جهة أخرى يريد 
هذا الجمه���ور ان يكون عدد المصابين قلياًل ق���در اإلمكان. صناع 
القرار يتطلع���ون إلى الحفاظ على التوازن الدقي���ق بين المطلبْين، 
لكن في بع���ض االحيان ترجح الكفة حس���ب فهمهم لصالح مزاج 
الجمه���ور، الذي يقيس فت���رة القتال، أهدافه���ا وإنجازاتها، بعدد 

المصابين.
خ���وف القي���ادة اإلس���رائيلية من وق���وع اإلصاب���ات وحاجتها إلى 
الشرعية الداخلية أديا في بعض األحيان، وبشكل متناقض، للقيام 
بعملي���ات كانت تنطوي عل���ى المخاطرة بحي���اة المقاتلين. كما ان 
اعتبارات الشرعية الداخلية، بما في ذلك االعتبارات المتعلقة بعدد 
المصابين، من ش���أنها ان تؤثر بشكل سلبي على حكم صناع القرار 

وقت الحرب.

ما أحدثته المقاومة الفلسطينية الباسلة في المشهد اإلسرائيلي بمثابة زلزال هز أركان الدولة العبرية واحدث حالة تصدع 
كبيرة داخليا, وهز من صورتها خارجيا, الهزيمة كانت نفس���ية قبل ان تتجس���د عسكريا, أربع ضربات مؤلمة تلقتها دولة 
الكيان في غضون ساعات قليلة, الضربة األولى كانت باكتشاف عملية التسلل إلى خانيونس وقتل قائد العملية وإصابة آخر 
بجراح حرجة, ولوال تدخل الطائرات الحربية الصهيونية لوقعت المجموعة كلها في األسر, لكن الطائرات أطلقت نحو ثمانين 
صاروخا في غضون دقائق قليلة تجاه المقاومين مما أدى الستش���هاد سبعة منهم, الضربة الثانية كانت لعملية الكورنيت 
البطولية التي نفذتها كتائب القس���ام واس���تهدفت باصا بعد ان افرغ من الجنود الذين هم بداخلة, وهذا المش���هد افزع 
االحتالل ودفعه لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من يقف وراء هذا اإلخفاق العسكري الكبير, أما الضربة الثالثة فكانت لعملية 
العلم البطولية التي تكتم االحتالل على خس���ائره منها واثبتت أنها أدت لمقت���ل وإصابة عدد كبير من الجنود الصهاينة, 
أما الضربة الرابعة فكانت بقصف مباٍن س���كنية في عس���قالن وانتشال يهود من تحت األنقاض, في مشهد لم يعتد عليه 

الصهاينة ولم يشاهدوه إال عندما يقصفون بيوت الفلسطينيين ويهدمونها فوق رؤوسهم لكنه زلزال المقاومة. 
أما توابع هذا الزلزال فتجس���دت منذ اللحظة األولى خالل اجتماع الكابينت الصهيوني الذي اس���تمر ألكثر من ست ساعات, 
وتخلله خالفات كبيرة واتهامات وتقاذف بالس���باب والشتم بين أعضاء الكابينت, ثم جاءت استقالة ما يسمى بوزير الحرب 
الصهيوني أفيغدور ليبرمان بعد هذا اإلخفاق المدوي, وانهيار أطروحاته السابقة بهزيمة غزة وإعادة احتاللها واستهداف 
قادة المقاومة, ومن المتوقع اس���تقالة نفتالي بينيت وزير التعليم الصهيوني ورئيس حزب البيت اليهودي ما لم يتس���لم 
»وزارة الدفاع«, وهذا ما ال يقبله نتنياهو الذي يطمع ان يتولى هو وزارة الدفاع الصهيونية, كما ان هناك توقعات باستقاالت 
جدي���دة لوزراء في حكومة نتنياهو, بعد خروج تظاهرات صهيونية حاش���دة في عدة مناطق داخل األراضي الفلس���طينية 
المحتلة تطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبتها على اإلخفاق في غزة, وهذا ما سيدفع نتنياهو إلى تقديم موعد االنتخابات ربما 
إلى كانون الثاني القادم بعد ان فقدت حكومته كل أش���كال الدعم الشعبي من اليمين الصهيوني المتطرف, الذي يرى ان 

هذه الحكومة خدعته ولم تستطع ان تفي بوعودها التي قطعتها على نفسها إبان فترة االنتخابات.
ان���دالع التظاه���رات ضد الحكومة الصهيونية في مناط���ق عدة وتحديدا في منطقة الغالف الح���دودي وقطع الطرق وحرق 
الكاوتشوك, واشتباك قطعان المستوطنين مع الشرطة الصهيونية, وتعالي أصوات الحاخامات ضد الحكومة تؤسس لمرحلة 
سياس���ية جديدًا داخل هذا الكيان, وربما تس���تغلها المعارضة الصهيونية وتحديدا اليسار والوسط في الترويج ألفكارها 
السياس���ية وأطروحاتها لالنقضاض على سدة الحكم داخل الكيان, وان أسلوب المواجهة العسكرية مع غزة ليس من ورائه 
طائل ولن يحقق لنا انتصارًا, هناك قضايا أكثر أهمية يجب العمل على تحقيقها وايالئها أهمية خاصة, وتجنيد الحكومة 
وكل مؤسساتها لتحقيقها, كالتركيز على العالقات العربية اإلسرائيلية الرسمية والتي أصبحت علنية وهى اقرب للتطبيع 
اآلن وإقامة عالقات مشتركة من أي وقت كان, لذلك يجب تعزيزها والبناء عليها إلنشاء لوبي عربي إسرائيلي مشترك لمواجهة 
خطر »إيران« العدو المش���ترك لدول الخليج وإس���رائيل, كما يجب التركيز على ما يحدث في سوريا والتدخل لمنع حدوث أي 
تغير وجودي جغرافي على األراضي الس���ورية, ويجب التركيز عل���ى التطور الصاروخي المرعب لحزب الله ومنعه من امتالك 
السالح المدمر, يجب التركيز على تمرير صفقة القرن والسيطرة على مقدرات األمة وثرواتها, وفرض الحل النهائي للقضية 
الفلس���طينية وفق الرؤية اإلسرائيلية التي تتنكر لكل الحقوق الفلسطينية.   اعتقد ان االحتالل بدأ ييأس من غزة, وانه لن 
يس���تطيع ان يحقق أي انتصارًا عليها, وانه يجب الشروع في حل المشكالت الحياتية التي يعاني منها سكانها الغزيون, 
فأكثر الناس تطرفا نتنياهو وبينت وليبرمان صوتوا باألمس على تهدئة مع غزة, بعد ان حصدوا الفشل تلو الفشل, لكن هذا 
كله ال يعني ان نركن الى النتائج فإسرائيل بطبيعتها غدارة, ويمكن ان ترتكب حماقات جديدة, لذلك من الواجب ان تبقى 
اليد ضاغطة على الزناد, حتى يكتمل حلم التحرير لفلسطين من نهرها لبحرها, غزة التي ال تعرف استراحة مقاتل تستعد 

إلحياء جمعة »المسيرة مستمرة« دون كلل أو ملل ألنها تنشد النصر وسوف يتحقق بإذن الله. 

الزلزال وتوابعه

بقلم: عبد الرحمن شهابالحــرب علــى الوعــي
مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

رأي
االعتذار م���ن أخ���الق الكبار النبيلة، وش���يم 
المتحضري���ن  الس���امية وثقاف���ة  األقوي���اء 
الراقية، وهو فن إنس���اني رفيع، وأدب بشري 
ش���ريف، واالعت���ذار يجم���ع ف���ي باطنه عدة 
بالخط���أ وتحمل  االعت���راف  أولها  فضائ���ل: 
مس���ؤوليته، ثم التّوق���ف والرجوع عن الخطأ، 
ث���م تصحيح وتصويب الخط���أ. واالعتذار عن 
الخطأ بح���ق األفراد واجب إنس���اني وفضيلة 
أخالقية فكيف إذا كان الخطأ قد أرتكب بحق 
الجماعات وط���ال ضرره الماليين من البش���ر، 
فمسَّ بكرامتهم اإلنسانية، وأصاب قدرتهم 
على الصمود في وطنهم، قبل أن يمسَّ قوت 
وُيّدمُر  أرزاقهم،  أطفالهم، ويصيب مص���ادر 
أساس���يات حياتهم... أليس ه���ذا ما فعلته 
عقوبات الس���يد الرئيس بغ���زة وأهلها؟!، أال 
يستحق ذلك االعتذار لغزة وأهلها؟! وإذا كان 
ذلك يستحق فمتى سيعتذر السيد الرئيس 

لغزة؟!. 
االعتذار لغزة وأهلها واجب إنساني وأخالقي 
ووطن���ي، بع���د أن حقق���ت غ���زة بش���عبها 
ومقاومته���ا  نص���رًا واضحًا ف���ي آخر جوالت 
التصعيد العسكري مع االحتالل، هذا النصر 
هو لكل الشعب الفلسطيني، ولصالح القضية 
الفلس���طينية، بعد أن خاضت غزة بش���عبها 
ومقاومتها ملحمة بطولية هي معركة كرامة 
جديدة، كانت فيها ندًا عني���دًا وصلبًا للعدو 
الصهيوني بكل غطرسته الجريحة وترسانته 
الُمس���لحة، فّرس���خت معادل���ة ردع جدي���دة 
لصال���ح المقاومة، وثبتت قواعد اش���تباك يد 
المقاوم���ة فيها ه���ي الُعلي���ا، وراكمت نقاط 
قوة إضافية للشعب والقضية ونقاط ضعف 
جديدة للكيان الصهيوني وجيشه، وانتزعت 
م���ن العدو عنص���ر المب���ادرة والمفاجأة التي 
طالما تغّن���ى به���ا، وأدارت المعركة بطريقة 
ذكي���ة وحكيم���ة ومنضبطة ومّوح���دة بعيدًا 

عن االنفعاالت والعنتري���ات... وغير ذلك من 
المكتس���بات لصالح الش���عب الفلس���طيني 
تستوجب أن يس���تفيد منها السيد الرئيس 
ويراجع كل سياس���اته ف���ي إدارة الصراع مع 
العدو، متسلحًا بكل الشعب الفلسطيني بعد 

إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. 
االعتذار لغزة وأهلها واجب إنساني وأخالقي 
ووطني، بعد أن اتضح لكل ذي عقل، أو ألقى 
الس���مع وهو ش���هيد، أن سياسة العقوبات 
ضد غزة غير حكيمة، وغير فّعالة، وقد أثبتت 
فشلها بامتياز كفشل الفريق الخيبان الذي 
أش���ار على الرئيس بفرضها على الش���عب 
الصامد المقاوم في غزة، الفريق الذي خدعُه 
بأنه���ا الطري���ق الوحيد التي س���تؤدي إلى 
إنهاء االنقس���ام وتحقيق الوحدة الوطنية، 
عن طريق الضغط على الشعب الفلسطيني 
 

َّ
في غزة كي ينفجر في وجه حماس، وينفض

من حول المقاومة، فيتم االستجابة لشروط 
الس���لطة، وفي طليعتها نظري���ة التمكين 
المصنوع���ة ف���ي غ���رف التنس���يق األمني 
الُمظلمة الس���رية، والتي تعني في باطنها 
نزع سالح المقاومين من فوق األرض وتحت 
األرض، لتصبح األرض وما عليها ومن عليها 
ُمس���تباحة للعدو يفعل بها وبش���عبها ما 
يري���د. والذي حدث عكس م���ا أراده الفريق 
الفاش���ل فق���د انفجر الش���عب ف���ي وجه 
االحتالل عندما ش���ارك بقوة في مس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار، وق���د ازداد التفافه 
والتصاقه بمقاومت���ه البطلة في كل جوالت 
التصعيد مع الع���دو، وكان ذلك واضحًا في 
الجولة األخيرة التي طالب���ت فيها جماهير 
الشعب الحاش���دة المقاومة باالنتقام لدماء 

شهداء خانيونس. 
إنس���اني وأخالقي  لغ���زة واج���ب  االعت���ذار 
ووطن���ي، فالعقوبات ليس���ت فق���ط تناقض 

القي���م اإلنس���انية عندم���ا تم���س بالكرامة 
اإلنس���انية، وتناقض المبادئ القانونية التي 
ُتح���ّرم العقوب���ات الجماعية، عندم���ا ُتعاقب 
الن���اس بطريقة جماعية عن ذنب لم يرتكبوه 
)االنقس���ام(؛ فالعقوبات خل���ل في العالقات 
الوطني���ة عندما يس���تخدم فريق الس���لطة 
العقوب���ات طريقًا للتعامل م���ع الفريق اآلخر 
أو حاضنته الش���عبية بدياًل للح���وار الوطني، 
في الوقت ال���ذي تتعّرض فيه هذه الحاضنة 
لحص���ار قاٍس م���ن العدو، وح���روب عدوانية 
متكررة، فيؤثر س���لبيًا على قدرة الشعب على 
الصمود فوق ثرى الوطن. والعقوبات خلل في 
المنظومة األخالقية السياسية، الفلسطينية، 
فالوصول إلى هدف نبيل كإنهاء االنقس���ام 
وتحقيق الوحدة الوطني���ة، ال يبرر اللجوء إلى 
وس���يلة غير نبيلة كالعقوبات الجماعية ضد 
مليونين من الش���عب الفلس���طيني الصامد 
والمقاوم في غزة، فتزيد العقوبات معاناتهم 
إلى جانب معاناة االحتالل والحصار والحروب 

واالنقسام. 
بعد كل ذلك، متى س���يعتذر السيد الرئيس 
لغ���زة؟!، واالعتذار م���ن أخالق الكبار وش���يم 
األقوياء، يعتذر لش���عب غزة كجزء أصيل من 
الشعب الفلس���طيني العظيم عن العقوبات 
ويعت���ذر  فيرفعه���ا،  عليه���م  المفروض���ة 
لمقاوم���ة غزة كجزء عريق من الحركة الوطنية 
الفلس���طينية، فكي���ف عن التش���كيك في 
شرعيتها والمطالبة بنزع سالحها، ثم يتقدم 
خطوة ُأخ���رى إل���ى األمام فيعتذر للش���عب 
الفلسطيني كله عن ضياع ربع قرن من تاريخ 
الش���عب الفلسطيني ُس���دى في الجري وراء 
أوهام الس���الم وسراب التس���وية، واالعتذار 
أولى مراحل تصحيح المسار وتصويب االتجاه 
التحرير والعودة واالس���تقالل  نحو مش���روع 

الحقيقي. 

متى سيعتذر السيد الرئيس لغزة؟!
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل
صعد صافي أرباح ش���ركات التأمين المدرجة 
ببورصة فلس���طين، بنسبة %16 على أساس 
س���نوي في أول 9 ش���هور من الع���ام الجاري 

.2018
ويبلغ ع���دد ش���ركات التأمي���ن المدرجة في 
البورصة، 7 شركات، إال أن 6 شركات أفصحت 
عن نتائجها، بانتظار إفصاح شركة فلسطين 
للتأمين، التي واجهت اس���تقاالت في مجلس 

إدارتها مؤخرا.
وبل���غ إجمالي أرب���اح ش���ركات التأمين التي 
أفصح���ت ع���ن نتائجها، 12.7 ملي���ون دوالر، 

حتى نهاية س���بتمبر/ أيلول الماضي، صعودا 
من 10.95 ماليين دوالر ف���ي الفترة المقابلة 

من 2017.
للتأمي���ن"،  العالمي���ة  "ترس���ت  وتص���درت 
الشركات من حيث صافي األرباح بإجمالي 3.6 
ماليين دوالر، صعودا من 3.4 ماليين دوالر في 

الفترة المقابلة من 2017.
وتش����مل أرب����اح ترس����ت، صاف����ي أرباح 
شركة التكافل للتأمين، إحدى شركاتها 
التابعة، والعاملة وفق أحكام الش����ريعة 

اإلسالمية.
وبلغ صافي ربح التكافل للتأمين، خالل أول 9 

شهور من 2018، نحو 1.9 مليون دوالر، مقارنة 
م���ع 1.7 مليون دوالر في الفت���رة المقابلة من 

.2017
في المرتبة الثانية ج���اءت العالمية المتحدة 
للتأمين التي سجلت صافي أرباح بلغت 2.96 
مليون دوالر، مقارنة م���ع 804 آالف دوالر في 

الفترة المقابلة.
ف���ي المرتب���ة الثالثة، جاءت ش���ركة التأمين 
الوطني���ة ب���� 2.76 ملي���ون دوالر، تلتها رابعا 
المش���رق للتأمين بصافي أرب���اح 2.2 مليون 
دوالر، والمجموع���ة األهلي���ة للتأمي���ن ب� 1.1 

مليون دوالر.

االستقالل/ وكاالت:
تسيطر 10 ش���ركات كبرى فقط على كل 
العالم���ات التجاري���ة الخاص���ة باألطعمة 
والمش���روبات في العال���م، إذ توظف كل 
منها اآلالف وتحقق مليارات الدوالرات من 

العائدات كل عام.
وابتكرت منظمة أوكس���فام رس���ما بيانيا 
يوضح كيف أن ه���ذه العالمات التجارية 
تس���يطر على السوق االس���تهالكية في 
الش���ركات  العالم. نس���تعرض هنا هذه 
وأربحاها وفق ما ذكرت صحيفة "غادريان" 

البريطانية، أمس.

ِكلوقز
تنتج الشركة ومقرها ميشيغن بالواليات 
المتح���دة، رقائ���ق الفط���ور، إل���ى جانب 

الكوكيز )البس���كويت الحلو( والبسكويت 
المملح والمعجن���ات المحمصة والوجبات 
الخفيفة بطع���م الفاكهة وفطائر الوافل. 
وبلغت إيرادات الش���ركة في 2015، 13.5 

مليار دوالر أميركي.

�أ�شو�شيتد بريتي�ش فودز
تمتل���ك ه���ذه الش���ركة البريطانية عدة 
عالمات تجارية منها الش���اي، ويقع مقرها 
ف���ي لن���دن، وتوظف أكثر م���ن 112 ألف 
شخص، وبلغت إيراداتها في 2015، 16.6 

مليار دوالر أميركي.

جرن�ل ميلز
تش���تهر هذه الش���ركة األميركية بإنتاج 
الحب���وب، لكنها تمتلك عالم���ات تجارية 
أخ���رى منها مثلجات هاغ���ن داز، وتوظف 

الشركة 43 ألف شخص، وبلغت إيراداتها 
عام 2015 نحو 18 مليار دوالر أميركي.

د�نون
تمتلك دان���ون أبرز العالمات التجارية في 
صناع���ة الزبادي، مثل أكتفي���ا، كما تنتج 
أغذي���ة صحية ومياها معب���أة، وقد بلغت 
إيراداته���ا ف���ي 2015، 25 ملي���ار دوالر 
أميرك���ي تقريبا، وتوظ���ف أكثر من 104 

آالف شخص.

موندليز
تبلغ إيرادات هذه الش���ركة نحو 30 مليار 
إنتاجها عالمات  أميركي، ويش���مل  دوالر 
عدة تجارية، أبرزها بس���كويت أوريو، كما 
تركز الشركة على إنتاج عدد من الوجبات 

الخفيفة.

مار�ش
بعالماته���ا  "م���ارس"  ش���ركة  تش���تهر 
التجاري���ة المرتبط بصناعة الش���وكالتة، 
مثل M&Ms. وتبل���غ إيراداتها 33 مليار 
دوالر أميرك���ي، ويعم���ل فيه���ا 60 ألف 

موظف تقريبا.

كوكا كوال
بلغ���ت إيرادات ش���ركة كوكا ك���وال 44.3 
مليار دوالر أميركي عام 2015. وتتخصص 
الش���ركة في إنتاج المش���روبات الغازية، 
وانطلقت من الواليات المتحدة عام 1886 

وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

يونيليفر
تتنوع العالم���ات التجارية التي تمتلكها 
شركة يونيليفر، فهي تنتج شاي ليبتون، 

وآي���س كري���م ماغن���وم، وبع���ض أنواع 
المايونيز. وقد بلغت إيرادات الشركة عام 

2015 نحو 60 مليار دوالر أميركي.

بيب�شي كوال
هي المنافس الرئيسي لشركة كوكا كوال، 
وباإلضافة إلى المشروبات الغازية، تتنتج 
الش���ركة أيض���ا عبوات عصائ���ر معروفة. 
وتبلغ إيرادات الش���ركة أكثر من 63 مليار 

دوالر أميركي.

ن�شتله
وهي صاحبة العالمات التجارية المعروفة 
بأغذي���ة األطفال، باإلضاف���ة إلى عدد من 
ماركات الحلوى مثل كيت كات. وقد بلغت 
إيرادات الشركة في 2015، 87 مليار دوالر 

أميركي.

 رام الله/ االستقالل:
أغلقت دائرة التفتيش في مديرية عمل رام الله، برفقة جهاز الش����رطة 
والنياب����ة العام����ة، عمارة قيد اإلنش����اء ف����ي محافظة رام الل����ه والبيرة، 
لمخالفتها ش����روط الس����المة والصحة المهنية وشروط وظروف العمل. 
علما أنها ليست المرة األولى التي يتم إغالق العمارة فيها، حيث أغلقت 

أكثر من مرة.
وبينت ال����وزارة في بيان لها أمس، أنها س����تقوم بتش����ديد اإلجراءات 
الخاص����ة بتطبيق قانون العمل الفلس����طيني واش����تراطات الس����المة 

والصحة المهنية.

وزارة العمل تغلق عمارة قيد أرباح شركات التأمين بفلسطين تصعد 16 % في 9 شهور
اإلنشاء في محافظة رام الله والبيرة

10 شركــات كبــرى فــي العالــم تسيطــر علــى كــل ما تشتريه

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات نش���رتها وزارة الخزانة األمريكية أن الحكومة االتحادية في الواليات 
المتحدة س���جلت عجزا قدره 100 مليار دوالر في أكتوبر/ تش���رين األول، أول أش���هر 

السنة المالية الجديدة. وجاء العجز متوافقا مع توقعات المحللين.
وقال���ت الخزانة إن اإلنفاق االتحادي ارتفع %18، مقارنة مع العام الس���ابق إلى 353 
مليار دوالر في أكتوبر/ تش���رين األول، بينما زادت اإليرادات %7 مس���جلة 253 مليار 
دوالر. وعن���د احتس���اب فارق التقويم، يك���ون العجز بلغ 110 مليارات دوالر الش���هر 

الماضي، مقابل 111 مليار دوالر في أكتوبر/ تشرين األول 2017.

االستقالل/ وكاالت:
عززت روسيا موقعها بصفتها أكبر 
منتج للنفط الخام في العالم، خالل 
أكتوب���ر/ تش���رين األول الماضي، 
بحس���ب ما أعلنته منظمة البلدان 

المصدرة للبترول "أوبك".
وقالت "أوبك" في تقرير لها أمس، 
إن روس���يا -منتج مستقل- رفعت 
ب� 50  الماض���ي  الش���هر  إنتاجها 
ألف برميل يوميا، إلى 11.6 مليون 
برمي���ل يومي���ا، وفق���ا للتقديرات 

األولية.
في  المتح���دة  الوالي���ات  وتأت���ي 
المرتبة الثانية بنحو 10.9 ماليين 
برمي���ل يومي���ا، فيما ج���اءت ثالثا 
الس���عودية بنح���و 10.62 ماليين 

برميل، وفق "أوبك".
وكانت المنظمة قد أعلنت الثالثاء، 
اليومي على  الطل���ب  إجمال���ي  أن 

الخام حول العالم س���يبلغ 98.79 
مليون برميل يوميا في 2018.

وتسجل أسعار النفط في األسابيع 

الماضي���ة تذبذبات حادة،  األربعة 
هبطت بس���عر خ���ام برنت من 86 
دوالرا للبرمي���ل إلى متوس���ط 65 

االستقالل/ وكاالت:
أك���دت وزيرة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل ووزيرة الدولة للش���ؤون 
االقتصادي���ة في الكويت هن���د الصبيح أن هن���اك توافقا بين دول 

مجلس التعاون على سوق خليجية مشتركة.
وقال���ت الصبيح ، خالل تصريح صحفي أم���س األربعاء عقب رعايتها 
حفل تكريم المش���اركين في االجتماع الرابع للجنتي العمل والشؤون 
االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الس���وق 
الخليجية المش���تركة مطلب مازال قيد الدراس���ة وهو ال يقتصر على 
وزارات العم���ل بل هن���اك وزارات أخرى نعمل معها بش���كل متكامل 
بما يخص مجال العمالة وبيئة العم���ل، وهناك توافق فيما بين دول 

المجلس.
وأعربت عن أملها أن يكون هناك اجتماع مع وزراء التجارة للوصول إلى 

نتيجة ايجابية بشأن السوق.
وأك���دت الصبيح حرص بالدها على تنفيذ سياس���ة اح���الل العمالة 
الوطنية مح���ل العمالة الواف���دة في مختلف القطاع���ات انطالقا من 

الحرص على معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وقال���ت إن دول المجلس تعمل على االس���تفادة من بعضها البعض 
في تجارب االحالل، مبينة أنه يعتبر ركيزة اساسية من قبل قادة دول 

مجلس التعاون.
ولفت���ت إلى أن باب االنتقال بين العمالة الخليجية بين الدول مفتوح 
باستمرار وس���يتم مناقشته خالل االجتماع حيث يقوم على مؤهالت 

الشخص ذاته.
وشددت الصبيح على ضرورة تحقيق تطلعات القادة في تفعيل وتوحيد 
مؤسس����ات العمل الخليجي المش����تركة تعزيزًا لمكان����ة دول المجلس 
الدولي����ة واإلقليمية، حيث تفرض الظروف الراهنة في المنطقة، العمل 
معًا وضمن اس����تراتيجية واضحة ومتناس����قة بي����ن مختلف المجاالت 
ذات العالقة بقطاعي العمل والش����ؤون االجتماعي����ة لتحقيق التنمية 

االقتصادية التي تصبوا إليها المجتمعات الخليجية .

روسيا تعزز موقعها بصفتها أكبر منتج للنفط في العالم

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع االنتاج الصناعي الصيني بنسبة %5.9 في شهر أكتوبر مقارنة 
بنفس الفترة من الع���ام الماضي متجاوزا التوقع���ات التي كانت عند 

.5.8%
كما زاد االستثمار في األصول الثابتة %5.7 في فترة األشهر العشرة األولى 
من 2018، بأعلى م���ن التوقعات التي كانت عند %5.4، أما مبيعات التجزئة 
الصينية فقد ارتفعت بنس���بة %8.6 في أكتوب���ر لكن دون التوقعات التي 

كانت عند 9.2%.

الحكومة األمريكية تسجل عجزًا 
قدره 100 مليار دوالر في أكتوبر

اإلنتاج الصناعي الصيني يفوق 
التوقعات ويرتفع 5.9 % في أكتوبر

توافق بين دول مجلس التعاون 
على سوق خليجية مشتركة
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االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الرئي���س األميرك���ي دونالد 
ترامب، أمس، ع���ن تعيين الجنرال 
المتقاع���د، ج���ون أبي زيد، س���فيرا 
للواليات المتحدة في الس���عودية، 
حيث بقي هذا المنصب شاغرا منذ 

انتخاب ترامب رئيسا. 
ويأتي هذا التعيي���ن، بينما تواجه 
واش���نطن ضغوطا لل���رد على مقتل 
الصحافي، جمال خاش���قجي، داخل 

قنصلية الرياض بإسطنبول.
وقال البيت األبيض أن ترامب اختار 
أبي زي���د، الذي كان قائ���دا للقيادة 
المركزي���ة األميركي���ة خ���الل حرب 
العراق لكي يكون س���فير واشنطن 
ف���ي الري���اض. ويتعي���ن أن يؤكد 
مجلس الش���يوخ ترش���يح أبي زيد. 
والواليات المتحدة ليس لها سفير 
في الس���عودية منذ تول���ي ترامب 
الس���لطة في يناير كان���ون الثاني 

.2017
والجنرال أبي زيد )67 عاما( المتحدر 
م���ن أصول لبنانية يتكل���م العربية 
بطالقة، وق���د أمض���ى 34 عاما في 
صف���وف الجيش األميرك���ي، وكان 
الوس���طى  األميركية  للقيادة  قائدا 
التي تغطي الش���رق األوسط خالل 

الحرب على العراق، منذ بعيد الغزو 
األميركي في 2003 وحتى 2007.

وكتب أبي زيد رس���الته للماجستير 
من جامعة هارفرد حول السعودية، 
ورك���ز فيه���ا عل���ى كيفي���ة اتخاذ 
اإلنفاق  بش���أن  ق���رارات  المملك���ة 
الدفاع���ي. ولقيت رس���الته ترحيبا 

كبيرا في األوساط األكاديمية.
وكان ج���ون أب���ي زي���د المولود في 
كاليفورني���ا تخ���رج م���ن أكاديمية 
ويس���ت بوينت العسكرية، وحصل 
على منحة ليدرس في األردن، حيث 

تعل���م اللغة العربي���ة التي لم يكن 
يعرفها في طفولته.

وترك ترام���ب العديد من المناصب 
المهم���ة ش���اغرة في إدارت���ه. لكّن 
عدم وجود سفير للواليات المتحدة 
عامي���ن تقريبا  لمدة  الري���اض  في 
أصبح مش���كلة مع تصاع���د التوتر 
بي���ن البلدين واش���نطن وحليفتها 
التقليدية في الش���رق األوسط على 
خلفية جريمة قتل الصحافي جمال 

خاشقجي.
الرئاس���ية،  مهامه  تولي���ه  وعند 

العالقات  سارع ترامب في تعزيز 
م���ع الس���عودية، لكن���ه اضط���ر 
لتوجي���ه انتقادات إل���ى المملكة 
بعد مقتل خاشقجي. كما اضطرت 
لتقلي���ص  المتح���دة  الوالي���ات 
الرياض  م���ن  وطلب���ت  التع���اون 
العس���كرية ضد  وق���ف حملتها 
جماع���ة "أنصار الله" ف���ي اليمن. 
لك���ن ضغوط الوالي���ات المتحدة 
التي جرى معظمها عبر اتصاالت 
هاتفية وليس عبر سفير، أخفقت 

في إقناع السعوديين.

تعيين جنرال الحرب على العراق سفيرا لواشنطن بالسعودية

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الخبير في الش���أن اإليراني محمد ن���ور الدين، إن إيران 
تحق���ق انتصارات في مجاالت أخرى، بينما أمريكا مش���غولة 

بمحاولة حصار النفط اإليراني، بممارسات أحادية الجانب.
وأض���اف نور الدي���ن، في تصريح���ات ل�"س���بوتنيك" أمس 
األربعاء، إن إعالن إيران خ���الل يومين متتاليين عن تفوقها 
العالمي ف���ي مجال الطائرات المس���يرة، وأيض���ا في إطالق 
صواريخ قوية بعيدة المدى تصل ألكثر من 2000 كيلو متر، 
كلها أمور تزعج األمريكان، ولكنها تش���ير إلى أن إيران تسير 

بخطأ ثابتة نحو تقدم من نوع مختلف.
وتابع "بعد أيام قليلة، من تصريحات الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، بش���أن عزم بالده مواصلة بي���ع النفط، وتخطي أزمة 
العقوب���ات التي فرضتها أمريكا، والتي تعبر عن واقع جديد، 
لن تستطيع أمريكا السيطرة عليه، نأتي اآلن إلبداع في مجال 
التسليح، سوف تسعى إليه كثير من الدول، أي أن النفط لن 

يكون وحده السلعة اإليرانية المطلوبة عالميا.
وأوض���ح الخبير في الش���أن اإليراني أن التح���ركات اإليرانية 
قوية على عدة مستويات، فهي ماضية في طريق اإلصالحات 
السياس���ية واالقتصادية من جهة، وماضي���ة في التصنيع 
الحرب���ي من جهة أخرى، وفي الطريق لفتح أس���واق جديدة، 
وإيجاد مش���ترين جدد ليكون���وا بدالء لل���دول التي تحثها 
أمريكا على عدم شراء النفط اإليراني، أي أنها تسعى لتجاوز 

العقوبات بأسلوب مختلف أيضا.
وأعلنت إيران، ام���س األربعاء، تفوقها ف���ي مجال الطائرات 
المس���يرة، وقالت إنها تقدمت على القوى العالمية في هذا 
المجال بعد أن تمكنت من تطوير قدراتها العلمية والتقنية. 
وف���ي تصريحات رس���مية، أكد وزير الدفاع وإس���ناد القوات 
المس���لحة اإليراني���ة، العميد أمير حاتمي، بأن إيران س���ترد 
بحزم على تهدي���دات األعداء في مجال الفضاء بما يجعلهم 

نادمين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية أميركي���ة أن الرئيس دونالد 
ترامب »وّبخ« رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خالل 
اتص���ال هاتفي بينهما حين كان من على متن طائرته 

الرئاسية.
وذك���رت صحيفة »واش���نطن بوس���ت« أن ماي اتصلت 
بالرئي���س األميرك���ي لتهنئت���ه بنتائ���ج االنتخابات 
النصفي���ة األميركية، الت���ي جرت األس���بوع الماضي، 
مشيرة إلى أن ترامب كان في طريقه إلى باريس إلحياء 

الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية األولى.
واس���تغل ترامب الفرصة ليوبخ ماي، إذ قال لها بلهجة 

قوية: »لم تفعلي ما يكفي لكبح جماح إيران«.

كما سألها عن مس���تجدات خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، وش���كا من أن صفق���ات التجارة األميركية مع 

الدول األوروبية »غير عادلة«.
وكشفت »واش���نطن بوست« نقال عن مسؤولين اطلعوا 
على االتصال، أن مساعدي ماي قالوا إنهم فوجئوا بنبرة 

الرئيس األميركي الحادة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أول زعيم أجنبي يزور 

ترامب في البيت األبيض بعد توليه الرئاسة.
وش���هدت العالقة بين ماي وترامب مدا وجزرا، خصوصا 
بع���د زيارته للمملكة المتحدة في يوليو الماضي، حيث 
ش���كك في خطط ماي الخاصة باالنس���حاب من االتحاد 

األوروبي، قائال: »لم تستمع إلّي«.

االستقالل/ وكاالت:
قالت الرئاس���ة الروس���ية، أمس األربعاء، إن موس���كو 
"ستحلل خطوات واش���نطن للحد من عواقب العقوبات 
األمريكية الجديدة التي س���تؤدي إلى تعقيد الموقف 

بين البلدين".
ج���اء ذلك ف���ي تصريح���ات للمتحدث باس���م الكرملين 

دميتري بيسكوف خالل حديث لقناة "دوجد" الروسية.
وأض���اف بيس���كوف، "من الصع���ب التكه���ن بماهية 
العقوبات، هل ستؤدي إلى تعقيد الموقف في العالقات 

الروسية األمريكية؟ الجواب واضح، بالطبع نعم".
وتابع "هل العقوبات عامل سلبي؟ بالتأكيد. يجب النظر 
إلى كل ش���يء آخر، وتحليله، والخطوات التي ستتخذها 

واشنطن، وما سنفعله للحد من العواقب".
وفي 8 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، فرضت واشنطن 
عقوبات على أوكرانيين اثنين وروس���ي وتسعة كيانات 
في أوكرانيا وروس���يا، ألس���باب من بينها أعمال متعلقة 

بضم موسكو للقرم.
وقالت وزارة الخزانة األمريكية في بيان، إن أحد الكيانات 
المشمولة بالعقوبات شركة "المشروع الجنوبي" العائدة 
ل� "بنك روس���يا"، فضال عن رجل األعمال الروس���ي يوري 

كوفولتشوك.
وعام 2014، فرض االتح���اد األوروبي والواليات المتحدة 
عقوبات على روس���يا في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم 

األوكرانية عبر استفتاء غير قانوني.

روسيا: العقوبات األمريكية الجديدة 
تزيد العالقات الثنائية تعقيدًا

ترامب يوبخ رئيسة
 وزراء بريطانيا بسبب إيران

االستقالل/ وكاالت
رصدت الواليات المتحدة األمريكية الليلة قبل الماضية، مكافأة 
مالية قدرها 5 ماليين دوالر، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين 

في حزب الله اللبناني وحركة حماس.
وقال���ت صحيفة »معاري���ف« العبرية، صباح أم���س األربعاء، إن 
الواليات المتح���دة األمريكية، خصصت المبلغ لإلدالء بمعلومات 
عن نجل األمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وعضو المكتب 

السياسي لحركة حماس، صالح العاروري.
وبحسب الصحيفة العبرية، زعم مساعد وزير الخارجية األميركي 
لألمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف: أن »العاروري يعيش بحرية 
في لبنان، ويعمل أيًضا م���ع فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

اإليراني«.
ووفق���ا للصحيفة العبرية، أش���ار المس���ؤول األمريك���ي، إلى أن 
العاروري يجمع األموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس، من إيران، 
وطالب أي شخص لديه معلومات عن هؤالء األشخاص، باالتصال 
بالس���فارات أو القنصليات أو البعثات الدبلوماس���ية األميركية 

حول العالم.
وكان���ت وزارة الخارجية األمريكي���ة أعلنت في 2007 عن رصدها 
مكاف���أة قدرها خمس���ة ماليي���ن دوالر؛ وذلك نظي���ر من يدلي 
بمعلوم���ات تس���اعد في اعتق���ال األمين العام لحرك���ة الجهاد 

اإلسالمي في حينه د.رمضان شّلح.

أمريكا تخصص 5 ماليين 
$ لإلدالء بمعلومات عن 

قيادات لبنانية وفلسطينية

خبير: إيران استغلت انشغال األمريكان 
بالنفط لتتفوق في التصنيع الحربي

االستقالل/ وكاالت:
طالب���ت لجنة فلس���طين في مجل���س النواب األردن���ي، بطرد 
الس���فير »اإلسرائيلي« من عمان واستدعاء السفير األردني من 
»تل أبيب«، احتجاًجا على االعتداءات اإلس���رائيلية على قطاع 
غزة. ودعت اللجنة، في بيان تاله رئيس���ها يحيى السعود أمام 
مجلس النواب، إلى قطع كافة العالقات مع »إسرائيل«. وأدانت 
ما تقوم به »إس���رائيل« في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي 

بالتحرك لوقف ذلك.
وال يعتب���ر أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزًما 
للحكومة، وفق الدس���تور األردني. وأك���دت الحكومة األردنية 
االثنين، خط���ورة التصعيد في قطاع غ���زة، ودعت إلى تحرك 

فوري لوقف »العدوان اإلسرائيلي« وحماية األبرياء.

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، إن الواليات المتحدة عبر 
فرضها عقوبات م���ن جانب واحد على طهران اختارت الطريق 

الخاطئ.
جاء ذلك في كلمة خ���الل اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة 

طهران أمس األربعاء، نشره التلفزيون الحكومي.
وأش���ار روحاني إلى أن واش���نطن ستفش���ل ف���ي عقوباتها 

"الظالمة" على طهران.
وأضاف: "بالتأكيد س���يهزم األمريكيون في هذا الطريق الذي 
اختاروه خطًأ. إذا كانوا صادقين بش���أن األمن اإلقليمي ، فهذا 
الطريق ليس صحيحا. إذا كانوا صادقين ويحترمون الش���عب 

اإليراني فليس هذا هو الطريق الصحيح".

روحاني: واشنطن 
اختارت الطريق الخاطئ 

بفرضها عقوبات

نواب أردنيون 
يطالبون بطرد السفير 
»اإلسرائيلي« من عّمان
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القدس المحتلة/ االستقالل
أبدى مس����توطنو غالف غزة فرحته����م الغامرة بعد إعالن وزير الحرب اإلس����رائيلي 
أفيغدور ليبرمان اس����تقالته من منصبه بسبب فشله الذريع أمام فصائل المقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
ووزع بعض المستوطنين في مستوطنتي أشكول وعسقالن الحلوى بعد سماعهم 

هذا النبأ، محملين ليبرمان المسؤولية عن عدم تحقيق األمن لسكان الجنوب.
وظهر أمس أعلن ليبرمان عن استقالته من وزارة الجيش، مبرًرا ذلك بسبب الخضوع 

لحماس والذهاب نحو تسوية معها.
وب����رر ليبرم����ان ذلك بأن الرد اإلس����رائيلي على إطالق 500 قذيف����ة صاروخية خالل 
اليومين الماضيين من قطاع غزة نحو مستوطنات غالف قطاع غزة ومدينة عسقالن 

لم يكن مناسبًا. حسب زعمه.
وتوالت ردود األفعال اإلعالمية والحزبية والرس����مية حول اس����تقالة ليبرمان، حيث 
علق المحلل السياسي في القناة 14 العبرية باراك رافيد على ذلك قائاًل :"لقد ذهب 
ليبرمان وبقي هنية"، مستهزئا بذلك على تصريحات وزير الجيش السابق ليبرمان 
حينما قال بأنه إذا ما تولى حقيبة الجيش فسيرس����ل خالل 48 س����اعة  إس����ماعيل 

هنية إلى القبر.
وفي بيان اس����تقالة رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان من منصبه برر 
وزير الجيش الس����ابق ذلك بس����بب موافقة الحكومة على اتفاق وفق إطالق النار مع 
فصائل غزة، وخضوعها لما أس����ماه "اإلرهاب" واعتبر ذلك االتفاق بأنه حصول على 

أمن لفترة قصيرة على حساب األمن بعيد المدى- قال ليبرمان.
وأضاف ليبرمان: "إن المس����توى السياسي في "إس����رائيل" فشل، وحزب "يسرائيل 

بيتنا" سينسحب من االئتالف الحكومي".
أما موق����ف حزب البيت اليهودي برئاس����ة نفتالي بينت والذي ل����م يمِض يومًا إال 
واتهم ليبرمان بالفاش����ل في مواجهة غزة وفصائلها؛ فقد نقلت القناة 12 العبرية 
عن مسؤولين كبار داخل الحزب قولهم: "إنه إذا استقال ليبرمان، سيطالبون بحقيبة 

وزارة الجيش ل� "نفتالي بينت"، واعتبروا ذلك شرطًا الستمرار ثبات الحكومة.
مس����ؤول في حزب الليكود الذي يرأس����ه نتنياهو قال بأن حقيبة الجيش سُتنقل 
إلى رئيس الحكومة الذي أصبح يشغل عدة وزارات من بينها وزارة الخارجية أيضًا. 
وعن موقف حزب "هناك مس����تقبل" برئاس����ة يائير لبيد من نبأ االستقالة قال: "إن 
نتنياهو خضع لحماس، والدليل استقالة ليبرمان"، وتبع موقف حزب لبيد، تصريحا 

لزعيم حزب العمل حيث قال: "من يفشل يستقل".
ب����دوره قال المحلل ف����ي القن����اة 14 العبرية رافي����ف دروكر: "إن ليبرم����ان منذ أن 
دخل السياس����ة، ل����م يحقق أيًٍا من الوعود التي قطعها لناخبيه، ال على المس����توى 

االجتماعي، أو السياسي واألمني".
وأجمع محللون إس����رائيليون آخرون بأن مستقبل نتنياهو هو اآلخر على المحك، إذا 
ما فكر بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، حيث تشير كل التحليالت بأن الجيش 
اإلس����رائيلي س����يتكبد خس����ائر فادحة في األرواح والعتاد، وإن العديد من الجنود 
سيقعون في أس����ر الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك يعود إلى التطور النوعي 

في أداء مقاتليها والتدريبات التي يتلقونها.

االستقالل/ مركز أطلس للدراسات 
اإلسرائيلية:

األرق���ام ما بعد إط���الق الصواريخ: 
خالل 24 ساعة، شهدت "إسرائيل" 
س���قوط أكبر عدد صواريخ أطلقت 
م���ن قطاع غزة في ي���وم واحد، من 
الساعة 16:30 ليوم االثنين وحتى 
بعد ظه���ر الثالثاء، تم إطالق أكثر 
من 400 صاروخ نحو إسرائيل؛ عدد 
حط���م كل األرقام القياس���ية، منذ 
بدء إطالق الصواريخ من قطاع غزة 

في بداية العقد الماضي.
على وجه المقارنة، في اليوم الذي 
ش���هد أكثر عملي���ات إطالق خالل 
عملي���ة "الج���رف الصامد" صيف 
2014؛ تم إطالق 200 صاروخ نحو 
إس���رائيل، على الرغم من أن نطاق 
إط���الق الصواري���خ كان أبعد، وفي 
الجول���ة الحالية تم إطالق صواريخ 

لمناطق الجنوب فقط.
أكث���ر من عان���ي حينه���ا، وخالل 
األيام الماضية م���ن أكبر عدد من 
اإلقليمي  المجلس  القذائف، ه���و 
"اش���كول"، فأكثر من 100 صاروخ 
ت���م إطالقه���ا مؤخ���ًرا فق���ط نحو 
منطق���ة "اش���كول"، 15 صاروخ���ًا 
أصابت تجمعات ف���ي المنطقة أو 
م���ا يحاذيها، 6 صواري���خ أصابت 
مباش���رة مصنًعا ومباني س���كنية 

في عس���قالن، تجمًعا في المجلس 
اش���كلون"، في  "حوف  اإلقليم���ي 

"نتيفوت" و"سديروت".
بدء  التي س���بقت  األي���ام  خ���الل 
التصعيد وحت���ى اليوم، اعترضت 
 100 حوال���ي  الحديدي���ة  القب���ة 
صاروخ من غزة، حوالي ربع إجمالي 
الت���ي أطلقت نحو  عدد الصواريخ 
إس���رائيل في الجولة الحالية. في 
الصامد" تم إطالق  "الجرف  عملية 

4,594 صاروخ���ًا، وفي اليوم األكثر 
نش���اًطا للقبة الحديدية اعترضت 

خالل العملية 44 صاروًخا.
في الس���اعات التي تل���ت حادثة 
إطالق ص���اروخ "كورني���ت" باتجاه 
وأصي���ب خالله���ا جندي  ب���اص، 
إس���رائيلي بج���روح خطي���رة؛ نفذ 
الجي���ش حوال���ي 200 عملية نحو 
أهداف في قطاع غزة، أبرزها تدمير 
مق���ر فضائي���ة األقص���ى التابعة 

لحم���اس، بينم���ا ع���دد الهجمات 
األكبر في يوم واحد خالل "الجرف 

الصامد" وصل ل� 346.
حتى صب���اح األم���س، وصل عدد 
ل� 55 في  المصابين اإلسرائيليين 
جولة التصعيد الحالية، من بينهم 
قتيل واحد، ثالث اصابات خطيرة، 
أبلغوا  أم���ا الفلس���طينيون فق���د 
حتى اآلن عن استشهاد 8 نتيجة 

لهجمات الجيش اإلسرائيلي.

التصعيد في أرقام

رقم قياسي: أكبر عدد صواريخ من غزة خالل يوم واحد
مستقبل نتنياهو على المحك
مستوطنو »غالف غزة« يوزعون 
الحلوى ابتهاجًا بسقوط ليبرمان

واشنطن/ االستقالل:
قبل ب���دء مجلس األمن الدولي مش���اورات 
طارئة حول التصعيد في قطاع غزة مس���اء 
الثالثاء، ش���ّغل المندوب اإلس���رائيلي في 
األم���م المتحدة داني دانون تس���جياًل من 
هاتفه لصوت صافرات اإلنذار وهي تدوي 

خالل القصف.

وق���ال دانون للصحفيي���ن: "كل مرة تطلق 
األطف���ال في  حم���اس صاروًخ���ا يس���مع 
الم���دارس والكب���ار ف���ي أماك���ن عملهم 
والعائ���الت ف���ي البالد هذا الص���وت" قبل 
أن يش���غل التس���جيل، مضيفًا "فكروا في 
إلى  الذي���ن يركض���ون مذعورين  األطفال 
المالج���ئ". متجاه���ال ما تخلف���ه صواريخ 

االحتالل بحق المدنيين بغزة.
وقتلت "إسرائيل" خالل عدوانها األخير 14 
فلسطينًيا وأصابت أكثر من 35 واستهدفت 
عدة مبان مدنية بعش���رات الصواريخ ذات 
القوة التدميرية الهائلة، األمر الذي تهدف 
من خالله إلرعاب المواطنين وإلحاق خسائر 

فادحة بممتلكاتهم وأرواحهم.

مندوب »إسرائيل« يطلق صافرات اإلنذار باألمم المتحدة!

القدس المحتلة/ االستقالل:
مع اس���تقالة وزير الحرب اإلس���رائيلي، 
األربعاء، من  أم���س  ليبرم���ان،  أفيغدور 
وزارة الحرب، وانسحاب كتلته "يسرائيل 
بيتينو" م���ن االئت���الف الحكومي، فإن 
مسألة حل الكنيس���ت وإجراء انتخابات 
مبكرة تطفو على الس���طح مجددا، علما 
بنيامين  االحت���الل  رئي���س حكومة  أن 
الليكود،  نتنياهو، بحس���ب مصادر في 
ال ينوي التوجه إلى االنتخابات المبكرة. 

لك���ن محللون يرجحون ب���أن االنتخابات 
سيجري تبكير موعدها نظرا ألن نتنياهو 
سيجد صعوبة في الحفاظ على االئتالف 
الحكوم���ي الضيق بعد انس���حاب حزب 

ليبرمان وتهديدات "البيت اليهودي".
وباش���ر أعض���اء ف���ي كت���ل المعارضة 
واالئتالف في الكنيست التنسيق لعقد 
جلسات لتحديد موعد متفق لالنتخابات 

المبكرة في حال أراد نتنياهو ذلك.
المحلل السياس���ي في ش���ركة  واعتبر 
األخب���ار )القن���اة اإلس���رائيلية الثانية 
حملت���ه  أطل���ق  ليبرم���ان  أن  س���ابقا( 
االنتخابية في المؤتمر الصحافي، والتي 
س���تتركز عل���ى أداء نتنياه���و األمني، 
ودعوته لتعزيز قوة "يسرائيل بيتينو" 
في االنتخابات المقبلة حتى تتمكن من 

فرض مواقفها في القضايا األمنية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي لوسائل 
إعالم عبرية أمس، إن نتنياهو سيتولى 
وزارة األمن، بع���د أن أبلغ ليبرمان أعضاء 
باستقالته  بيتينو"،  "يس���رائيل  كتلته 
من منصبه، بينما تش���ير تقديرات إلى 
أن نتنياه���و ال ينوي التوجه إلى تقديم 

موعد االنتخابات.
لإلذاع���ة  السياس���ي  المحل���ل  ورج���ح 
حنان  بي���ت"،  "ريش���يت  اإلس���رائيلية 

كريس���تال، أن نتنياه���و يفضل جنراال 
في وزارة األمن، والمرشح األوفر حظا هو 
ي���وآف غاالنت من كتل���ة "كوالنو"، وفي 
الوقت نفس���ه يرغب باالحتفاظ بحقيبة 

وزارة األمن لليكود.
وقال المتحدث باس���م رئيس الحكومة 
إن نتنياهو س���وف يشغل منصب وزير 
األم���ن، وإنه لي���س بالض���رورة أن يتم 

التوجه نحو انتخابات مبكرة.
يذك���ر في هذا الس���ياق أن���ه في حالة 
انسحاب كتلة "يس���رائيل بيتينو" من 
االئت���الف الحكومي، فإن ع���دد أعضاء 
االئتالف س���وف يصل إل���ى 61 عضوا 

بدل 66 عضوا.
ونقل موق���ع "يديع���وت أحرونوت" عن 
مصدر سياس���ي، تعقيبه على استقالة 
ليبرم���ان بالقول إنها ال تل���زم بالضرورة 
بالتوج���ه نحو انتخابات مبكرة "في فترة 

أمنية حساسة".
وأضاف أن الحكومة تستطيع استكمال 
مدة واليتها، وإن���ه في كل األحوال فإن 
حقيب���ة وزارة "األم���ن" س���تكون تحت 

مسؤولية رئيس الحكومة.
وقال الوزي���ر ياريف ليفي���ن )الليكود( 
إن "مس���ؤوليتنا تقض���ي بالحفاظ على 
حكوم���ة يمي���ن مس���تقرة، ولذلك فإن 
استقالة وزير األمن ليست في مكانها".

العمل  الحكومة س���تواصل  أن  وأضاف 
مع كل ش���ركاء االئتالف س���وية، وأنها 
"لن تس���مح باس���تغالل الوضع لالبتزاز 

والسلوك غير المسؤول".
وكت���ب المحل���ل السياس���ي، يوس���ي 
فيرت���ر،  في صحيف���ة "هآرتس"، أمس، 
أن نتنياه���و ل���ن يس���ارع للتوج���ه إلى 
التوقي���ت، وذلك  االنتخابات ف���ي هذا 
بس���بب االنتقادات التي وجهت له في 

أعق���اب التوص���ل التفاق وق���ف إطالق 
النار، والتي اتهمته بالتراجع أمام حركة 
حماس، والرد "الخفيف" على الرش���قات 
التي أطلقتها من  الصاروخية الشديدة 

قطاع غزة.
ف���ي المقاب���ل، هناك عوام���ل أخرى قد 
تضط���ر نتنياه���و إلى حل الكنيس���ت، 
والتوجه نح���و انتخابات مبك���رة، بينها 
تنفيذ كتلة "البيت اليهودي" تهديدها 
بأنه ف���ي حال اس���تقالة ليبرم���ان فإن 
حقيب���ة وزارة األم���ن س���تكون لرئيس 
الح���زب، نفتالي بينيت، وذلك كش���رط 
للبقاء في االئتالف الحكومي، بحس���ب 

مقربين من "البيت اليهودي".
يضاف إلى ذلك، دعوة ليبرمان لتحديد 
موع���د مح���دد لالنتخاب���ات القادم���ة، 
وإعالنه انسحاب "يسرائيل بيتينو" من 

االئتالف الحكومي.

هــل سيتوجــه نتنياهــو نحــو انتخابــات مبكــرة؟
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االستقالل/ وكاالت:
تحي���ط بهاتف غالكس���ي 

لشركة  المقبل  إس10 
كبيرة  إثارة  سامسونغ 
التس���ريبات  نتيج���ة 
الت���ي كش���فت مث���ال 
أن���ه س���يأتي بث���الث 
خلفي���ة،  كامي���رات 
وق���ارئ بصم���ة تحت 
ومنظوم���ة  الشاش���ة، 
أل���وان متدرجة، وخيار 
لكن  5ج���ي،  اتصاالت 
كبيرا   احتم���اال  هناك 

بأال ُيسر الكثيرون بالتصميم الجديد للهاتف، وفقا 
لموقع فوربس.

فبعد اعتراف سامس���ونغ بأنها ستتبنى استخدام 
الشق بأعلى الشاشة )notch( في هواتف غالكسي 
الجدي���دة، كان االفتراض بأن هذا ل���ن ينطبق على 
هات���ف غالكس���ي إس10، خاصة بعد أن كش���فت 
الشركة األسبوع الماضي عن شاشة "نيو إنفينيتي" 
)New Infinity(، وهي شاش���ة بدون الشق العلوي 
وبدون إطارات حولها، وافُترض على نطاق واسع أنها 
ستس���تخدم في هاتف الذكرى الس���نوية العاشرة 

"غالكسي إس10"، لكن تبين أن هذا ليس صحيحا.
فقد نش���ر "آيس يونيفرس" -ال���ذي يعد حاليا أكثر 

سامسونغ  مسربي 
تأثيرا- تغريدتين كشف فيهما عن 

أن شاش���ة "نيو إنفينيتي" لن تكون جاهزة في 
الوقت المالئم لطرح غالكسي إس10.

وقال المس���رب إن "تقنية الكامي���را المخفية تحت 
الشاشة لم تنضج بعد، وال يصل ما يكفي من الضوء 
إلى الكاميرا عبر الشاش���ة، والص���ور التي التقطتها 
الكاميرا كانت ضبابية جدا؛ هذه التقنية لن تتحقق 

قبل عام 2020".
في المقابل، قال آيس إنه يفهم أن غالكسي إس10 
سيستخدم شاشة "إنفينيتي أو"، وهي شاشة تضم 
ش���قا دائريا وحيدا للكاميرا يوج���د في مكان غريب 

جدا، وهو أعلى يسار الشاشة.
وق���د يجادل البعض بأن هذا الش���ق الدائري أفضل 
من ذل���ك الش���ق الكبير المستنس���خ م���ن هاتف 

آيف���ون إكس، خاص���ة إذا وضع 
الشاش���ة وليس  في وس���ط 
يؤكد  ذلك  لكن  يس���ارها، 
أيض���ا وجود قي���د آخر 
في غالكسي إس10، 
وه���و أن���ه ال يوج���د 
لمستش���عر  م���كان 
التع���رف على الوجه. 
تس���ريب  وأك���د 
األس���بوع الماضي أن 
ستتخلى  سامسونغ 
منافس���ة  تقنية  عن 
لتقنية "هوية الوجه" 

التي كانت تطورها لسنوات.
كما أن الشركة تميل إلزالة منفذ سماعات الرأس في 

العام المقبل.
والنتيج���ة ه���ي أن غالكس���ي إس10 ق���د يك���ون 
جه���ازا ملفت���ا، لكنه لن يك���ون ذلك الجه���از الذي 
توقعه الكثيرون، وذلك أن���ه يقايض مزايا مفضلة 
للمستخدمين مثل منفذ س���ماعات الرأس وشاشة 
خالية من الش���ق ومستش���عر التعرف على الوجه، 
مقابل اس���تخدام قارئ بصمة مدمج تحت الشاشة، 
ونظ���ام تصوير خلفي ثالثي الكامي���رات ومجموعة 
ألوان جديدة، وهذه التنازالت قد ال تسر كثيرين من 

أنصار سامسونغ.

»مفاجأة سيئة« بهاتف غالكسي إس10

االستقالل/ وكاالت:
يعتمد جل الناس على المنبه من أجل االس����تيقاظ من النوم، لكنهم 
ال يعلم����ون المخاطر الصحية التي تكمن وراء هذا االس����تخدام، الذي 

يتكرر بشكل يومي.
وقالت صحيف����ة “ديلي ميل” البريطانية إن األميركيين يعتبرون أن 
المنبه ثاني اختراع مكروه وس����ط المجتمع، بع����د الهاتف المحمول، 

موضحة أنه “ليس من الصعب فهم السبب”.
وأوضحت أن المنبه يزرع في نفس����ية اإلنس����ان الخوف والذعر وعدم 
الثقة، مش����يرة إلى أن االس����تيقاظ المفاجئ كل صب����اح قد يكون له 
مخاطر على الصحة القلبية، وقالت “ال يجب أن تكون طبيبا لتعرف أن 

المنبه يشكل خطرا حقيقيا على قلبك”.
وف����ي دراس����ة أجراها المعه����د الوطني للصح����ة في الياب����ان، أجبر 
المشاركون على االس����تيقاظ فجأة خالل عدد من األيام، ووجد الخبراء 
أن هذه الفئة باتت تعاني ارتفاعا في ضغط الدم وعدد ضربات القلب.

وم����ن بين النصائ����ح التي يقدمه����ا الخبراء لتجنب “خط����ر المنبه”، 
ترويض الجسم على االستيقاظ بشكل طبيعي وفي الوقت المناسب. 
ومن خ����الل مجموعة من الخط����وات، بإمكانك تدريب جس����مك لكي 
يس����تيقظ يوميا في الوقت الذي تري����د، ودون الحاجة لالعتماد على 

المنبه.

بعد الهاتف المحمول.. 
المنبه ثاني اختراع 
مكروه في أمريكا !

االستقالل/ وكاالت:
يضط���ر الكثير م���ن الناس "الكس���الى" إلى مش���اهدة 
برام���ج ق���د ال تعجبه���م عل���ى التلف���از في ح���ال كان 
"الريم���وت كنترول" )جهاز التحك���م عن بعد( بعيدا عن 
متناولهم، لكن بفضل تقنية "مجنونة" تس���عى شركة 
سامسونغ الكورية الجنوبية لتطبيقها، سيصبح بإمكان 
المشاهدين التحكم بأجهزة التلفاز من خالل "عقولهم".

وبحس���ب ما نقل���ت صحيفة "ص���ن" البريطاني���ة، فإن 
تقارير أش���ارت إلى أن سامسونغ ستدمج في أجهزتها 

برنامجا سيمكن المستخدمين من تغيير القنوات التي 
يشاهدونها ومستوى الصوت، وذلك عبر تفكيرهم!.

وتعمل الش���ركة الكوري���ة الجنوبية عل���ى تطوير هذه 
التقني���ة المبتك���رة بالتع���اون م���ع فريق م���ن الخبراء 
السويس���ريين، والتي ستس���تهدف بالدرج���ة األولى 

المستخدمين من ذوي اإلعاقات.
وأطلق عل���ى المش���روع اس���م "بروجيك���ت بوينتس"، 
وسيتيح لمن يعاني من إعاقات جسدية تبديل القنوات 
التي يش���اهدونها ومس���تويات الصوت باالعتماد على 

عقولهم فقط.
وتتوف���ر حاليا تقني���ات لمعرفة رغبات المس���تخدمين 
عبر االستعانة بحساس���ات تراقب نشاط الدماغ وحركة 
العينين، إال أن سامسونغ تأمل بأن تكون عملية التحكم 

تتم عبر أوامر الدماغ فقط.
ووفقا للصحيفة البريطانية، ف���إن النموذج األولي لهذا 
االبتكار س���يكون جاهزا لالختبار ف���ي مطلع عام 2019، 
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستطلقه الحقا على 

نحو تجاري.

االستقالل/ وكاالت
أكد بح���ث جديد، نقلت���ه صحيفة “ديلي مي���ل” البريطانية، 
أن تناول الش���وكوالتة وشرب الش���اي أو القهوة قد يساعدان 

اإلنسان على العيش لفترة أطول، لكن بشرط واحد.
وتوصلت الدراسة إلى أن إرفاق الشاي أو الشوكوالتة أو القهوة 

بمكمالت الزنك ينشط مركبا يساهم في إبطاء الشيخوخة.
كما أن هذه الوصف���ة تقاوم “اإلجهاد الداخلي”، الذي يتراكم 
بشكل طبيعي على مر السنوات، ويؤدي إلى السرطان أو مرض 
الزهايمر. ويعد الزنك عنصرا معدنيا مهما يساهم في الكثير 
من الوظائف األساسية للجسم، مثل دوره في إنتاج اإلنسولين 

والبروتينات، وتقوية جهاز المناعة وتنمية األجنة.
وق���ال باحثون ألمان، م���ن جامعة إرلنغن نورنبي���رغ، إن الزنك 
مكم���ل آمن “نس���بيا”، حتى ل���و تناولت جرع���ات عالية منه، 
مشيرين إلى أن اعتماده بانتظام في وجباتك الغذائية يساعد 

على إبطاء الشيخوخة.
وتابع���وا “للزن���ك فوائد أخرى مثل تحس���ين وظيف���ة الكبد 
ومكافحة فش���ل القلب، كما أنه يلع���ب دورا مهما في تطوير 

القدرات التعليمية والسلوكية”.
وأضافوا “تحتوي الش���وكوالتة والقهوة والشاي على مضادات 

األكسدة التي تساهم في مكافحة تلف الخاليا”.

االستقالل/ وكالت:
أظهرت عدة دراس���ات أن تش���خيص الزهايمر يصاحبه 
عالمات على وجود مش���اكل في القلب أو الشرايين لدى 
المريض، وخاصة األوعية الدموية التي تصل إلى الدماغ. 
وق���د توصل باحثون من جامعتي س���ان فرانسيس���كو 
وواشنطن مؤخرًا إلى أن أمراض القلب والزهايمر تتشارك 
في بعض الجينات الوراثية، وتستهدف الخطوة التالي 

من البحث إمكانية إبطاء عمل هذه الجينات.
"أكت���ا  دوري���ة  ف���ي  الحديث���ة  الدراس���ة  وُنش���رت 
نيوروباثولوجي���كا"، ورص���د فريق البح���ث ترابط بعض 

الجينات مع تشخيص الزهايمر، مثل الجينات المسؤولة 
عن زيادة دهون البطن، ومرض السكري من النوع2.

لكن وفقًا لألبحاث تظل جينات أمراض القلب والزهايمر 
األكث���ر ارتباطًا، وق���د تبين أن المرض���ى الذين يعانون 
من ضعف وظائف القل���ب تتضاعف لديهم احتماالت 

فقدان الذاكرة 3 مرات.
وتتأثر احتم���االت اإلصابة بالزهايم���ر بمجموعة عوامل 
حياتية إلى جانب العوامل الوراثية، أهمها: الشيخوخة، 
وإصاب���ات ال���رأس، واضط���راب النوم، والتوت���ر، ومرض 

السكري.

بشرِط واحد.. الشوكوالتة
ما العالقة  والشاي يطيالن العمر؟!

بين أمراض 
القلـــب 
والزهايمر؟

»تقنية مجنونة«.. سامسونغ تطور تلفزيونًا يمكن التحكم به بـ«الدماغ«!
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الجولة األخيرة .. صراع "الماتادور" و"الطواحين" يحتدم على لقب بطل الشتاء

حسابات معقدة تشعل المنافسة في دوري األمم األوروبية

غزة / عبدالله نصيف:
تختتم منافس���ات مرحلة الذهاب من بطولة 
دوري القدس ألندية غزة ، بلقاءات في غاية 
األهمية ، و فيها يسعى خدمات رفح لخطف 
لقب بطل الشتاء ، و من خلفه المطارد اتحاد 
خانيون���س ، و في الق���اع لقاء يجمع خدمات 

خانيونس و الصداقة .
و تفتت���ح الجولة الحادية عش���رة و األخيرة ، 
يوم الس���بت بلقاءين ، األول على ملعب بيت 
حانون ش���مال القطاع ، حي���ث يغادر اتحاد 
الش���جاعية صاحب المركز السادس برصيد 
13 نقط���ة لمالق���اة صاحب المركز العاش���ر 

برصيد 9 نقاط فريق بيت حانون األهلي .
و يس���عى الحوانين إلنه���اء مرحلة الذهاب 
بفوز يؤمنه بعض الشيء ليكون بين الكبار .

و يستضيف ملعب الدرة بالمنطقة الوسطى 
، واح���دة من أق���وى لقاءات الجول���ة ، و التي 
تجمع بي���ن خدمات رفح المتص���در برصيد 
22 ، بالوصي���ف و المالحق المباش���ر اتحاد 

خانيونس صاحب ال21 نقطة .
لق���اء ال يقبل القس���مة على اثني���ن ، حيث 
يتطل���ع كل فري���ق للف���وز و التتويج بلقب 
بطل الش���تاء. وتستكمل لقاءات الجولة يوم 

األحد بلق���اء وحيد ، على اس���تاد خانيونس 
، يس���تضيف خدم���ات خانيون���س صاحب 
المركز الحادي عش���ر برصيد 8 نقاط ، فريق 

الصداقة متذيل الترتيب برصيد 7 نقاط .
ويعتبر هذا اللقاء تكس���ير عظم ، لحاجة كل 

فريق للنقاط الث���الث ، و االبتعاد خطوة عن 
قاع الترتيب . و تختتم الجولة يوم الخميس 
بثالث لقاءات حيث يجمع اللقاء األول شباب 
جباليا الخامس برصي���د 14 نقطة ، خدمات 
الش���اطئ التاس���ع برصيد 11 نقط���ة ، على 

ملعب بيت الهيا شمال القطاع . و على ملعب 
الدرة، هالل غ���زة رابع الترتي���ب برصيد 16 
نقطة  في ضيافة شباب رفح ثالث الترتيب 

برصيد 17 نقطة .
و يغادر ش���باب خانيونس ثام���ن الترتيب 

برصيد 11 إلى ملعب فلس���طين لمالقاة غزة 
الرياضي سابع الترتيب برصيد 12 نقطة .

و تأم���ل جميع الفرق بهذه الجولة تحس���ين 
مركزه���ا على س���لم الترتي���ب ، خاصة و أن 
الفارق بينهما ال يتعدى النقطة أو النقطتين 
، و بهذا نضمن مش���اهدة جولة نارية مثيرة 
بي���ن فرق الدوري الممت���از . ويذكر أن اتحاد 
كرة القدم في غزة، أجل لقاءين من األس���بوع 
الماضي بسبب التصعيد األخير على القطاع.

حي���ث س���يلعب بع���د غد الس���بت ش���باب 
خانيونس و ش���باب رفح على ملعب اليرموك 
،و غزة الرياضي و ش���باب جبالي���ا على ملعب 
فلس���طين . و في دوري الدرج���ة الثانية فرع 
الوسطى و الجنوب يستقبل ملعب النصيرات 
البل���دي لق���اء تكس���ير عظ���م ، بي���ن أهلي 
النصي���رات المتصدر برصيد 17 نقطة و جاره 

نادي األقصى الوصيف برصيد 14 نقطة .
و يس���عى األقص���ى القتناص ث���الث نقاط 
تعادل���ه مع المتصدر ، فيم���ا يبحث األهلي 
عن توس���يع فارق النقاط و االنف���راد وحيدا 
بالص���دارة ، أو االكتفاء بالتع���ادل و تجميد 
فارق الثالث نقاط بينهم���ا و التتويج بلقب 

بطل الشتاء.

لندن/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية، أمس، أن نادي ليفرب���ول اإلنجليزي، الذي يضم بين صفوفه 
المصري محمد صالح، يس���عى لضم الفرنس���ي عثمان ديمبلي، جناح نادي برش���لونة 

اإلسباني، خالل فترة االنتقاالت الشتوية "الميركاتو الشتوي".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ليفربول يس���تعد لتقديم عرض ضخم 
من أجل االستفادة من خدمات الالعب الشاب، مضيفة أن قيمة العرض ُقدرت بنحو 85 

مليون جنيه إسترليني "ما يعادل 111 مليون دوالر".
وأش���ارت الصحيفة إلى أن إدارة الريدز ستتواصل قريبا مع إدارة الفريق الكتالوني من 
أجل تقديم العرض ومناقشة تفاصيله. ويتطلع األلماني يورجن كلوب، المدير الفني 
لليفرب���ول، لتعزيز قوة هجومه خالل الفترة المقبلة، من أجل مواصلة المنافس���ة على 
لقب البريميرليج هذا الموسم. كانت صحيفة "سبورت" اإلسبانية، قد كشفت في وقت 
س���ابق، أن هناك مشكالت بين برشلونة وديمبلي، بسبب ارتكابه عددا من المخالفات 
خالل الفترة الماضية، مضيفة أن الالعب ال يطلع الجهاز الطبي على أي ألم يش���عر به 
من أجل المشاركة في المباريات، كما أنه يتأخر دائما عن موعد التدريب. جدير بالذكر 
أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري اإلنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق 

نقطتين عن مانشستر سيتي، المتصدر.

ميالن/ االستقالل: 
اقترب المهاجم الس���ويدي »زالتان إبراهيموفيتش«، العب 
فريق لوس أنجلوس جاالكس���ي م���ن االنتقال إلى صفوف 
فريق مي���الن اإليطالي، خ���الل فترة االنتقاالت الش���توية 

المقبلة.
وأش���ارت صحيفة »كالتش���يو ميركات���و« اإليطالية، إلى أن 
صفقة انتقال »إبراهيموفيتش« إلى ميالن قد تتم في يناير 
المقبل، الس���يما وأن »مينو رايوال«، وكيل الالعب السويدي 
على تواصل دائم مع مسئولي النادي اإليطالي الكبير خالل 

الفترة الحالية، من أجل مناقشة شروط الصفقة.
وأضافت الصحفية اإليطالية أن الالعب الس���ويدي صاحب 
ال�37 عاًما قد يوافق على تقاضي مبلغ 4 ماليين يورو سنوًيا 
في ميالن، إال أن مدة العق���د مازالت محل نقاش حتى هذه 

اللحظة.
الجدير بالذكر أن الالعب السويدي المخضرم ال يزال مرتبًطا 

بعقد مع فريق لوس أنجلوس األمريكي، حتى عام 2019.

ليفربول يرصد 111 مليون 
دوالر لضم "ديمبلي"

»إبراهيموفيتش« على أعتاب 
ميالن بـ »4 ماليين يورو« سنويًا

االستقالل/ وكاالت: 
عندما تستأنف منافس���ات بطولة دوري 
أمم أوروبا لك���رة القدم الي���وم الخميس، 
يتطل���ع المنتخب الفرنس���ي بطل العالم 
ونظيره اإلسباني إلى قطع الخطوة األخيرة 
وحس���م التأه���ل إل���ى األدوار النهائية، 
بينم���ا يبدو المنتخ���ب األلماني في وضع 
حرج، حيث قد يحس���م هبوطه إلى دوري 
المس���توى الثان���ي قبل خ���وض مباراته 

المقبلة بالبطولة.
وتش���هد الجولتان األخيرتان من مباريات 
دوري المس���توى األول، مواجه���ة مثيرة 
بين المنتخبين البلجيكي والسويس���ري، 

قد تحس���م الصعود إلى الدورة الرباعية، 
المقررة ف���ي حزيران/يونيو المقبل، بينما 
والكرواتي،  اإلنجلي���زي  المنتخبان  يواجه 
احتمالي���ة الف���وز بص���دارة المجموعة أو 
الهبوط لدوري المس���توى الثاني كما هو 

الحال بالنسبة لهولندا.
ويتصدر المنتخب الفرنس���ي، المجموعة 
األول���ى برصي���د 7 نق���اط ويحت���اج إلى 
التعادل فقط في مباراته المقررة مس���اء 
غد الجمعة أمام نظيره الهولندي، لحسم 
ص���دارة المجموعة، حي���ث تحتل هولندا، 
المرك���ز الثان���ي برصيد 3 نق���اط، تليها 

ألمانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وتتمثل الفرص���ة المتاحة أمام المنتخب 
بص���دارة  الف���وز  النت���زاع  الهولن���دي، 
المجموع���ة، ف���ي تحقي���ق الف���وز عل���ى 
المنتخب الفرنسي ثم الفوز على منتخب 
ألماني���ا، ف���ي المب���اراة المق���ررة االثنين 

المقبل.
وفي حالة فوز المنتخ���ب الهولندي على 
المنتخب  الفرنسي، يحسم هبوط  نظيره 
األلمان���ي إل���ى دوري المس���توى الثاني، 
بغ���ض النظر ع���ن نتيجة مبارات���ه أمام 

الطواحين.
أما ف���ي حالة ف���وز المنتخب الفرنس���ي، 
س���يكون المنتخب األلمان���ي بحاجة إلى 

الفوز على نظي���ره الهولندي بأي نتيجة، 
للحفاظ على فرصته في البقاء، بفارق أكثر 
من 3 أهداف، في حالة تعادل هولندا مع 
فرنس���ا. ويأمل المنتخ���ب الهولندي في 
العودة على س���احة كرة الق���دم الدولية 
بق���وة، بع���د أن أخف���ق في التأه���ل إلى 
نهائي���ات كأس األم���م األوروبي���ة )يورو 
2016( وكذلك كأس العالم 2018 بروسيا.
وتحتل كرواتيا، المركز الثالث األخير في 
واحدة،  برصي���د نقطة  الرابعة  المجموعة 

قبل استضافة إسبانيا اليوم الخميس .
وكان المنتخب اإلسباني قد حقق انتصارا 
ساحقا أمام نظيره الكرواتي وتغلب عليه 

6-0، في المباراة األول���ى التي جمعتهما 
قبل ش���هرين، وهو ما قد يمن���ح الفريق 

الكرواتي، حافًزا إضافًيا لرد االعتبار.
وتعقدت حس���ابات المنتخب اإلس���باني 
بهزيمته على أرضه أمام نظيره اإلنجليزي 
2-3، وه���و ما يدفع المدي���ر الفني لويس 
إنريكي، إلجراء تغييرات مرتقبة في قلب 

دفاع المنتخب.
وستحس����م نتيجة مب����اراة اليوم، األهداف 
التي سيتنافس عليها المنتخبان الكرواتي 
واإلنجلي����زي، ف����ي مباراتهما عل����ى ملعب 
ويمبلي ، ما بين الف����وز بصدارة المجموعة 

أو تفادي الهبوط لدوري المستوى الثاني.
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غزة/ االستقالل:
افتتح التجمع اإلعالمي الفلسطيني بالتعاون مع وزارة 
اإلعالم )المكتب اإلعالمي الحكومي(، االثنين الماضي، 
دورة في »فّن التحرير الصحفي«، بمقر الوزارة بمدينة 
غزة، والتي تس���تهدف الطلبة والخريجين من كلّيات 

الصحافة واإلعالم.
وحضر االفتتاح عن التجّمع اإلعالمي مس���ؤوله رضوان 
أبو جاموس، ومس���ؤول العالقات العامة قاس���م األغا، 
فيم���ا حضر ع���ن وزارة اإلعالم مدير دائ���رة العالقات 
العامة والتدريب فيه���ا د. مؤمن عبد الواحد، ورئيس 
قس���م التدريب وسام رضوان، إلى جانب مدرّبة الدورة 

الصحفية أالء أبو عيشة. 
وف���ي مس���تهل االفتتاح، رّح���ب األغ���ا بالحضور من 
مس���ؤولي ال���وزارة والتجّمع اإلعالم���ي، ومدربة الدورة 
والمش���اركين فيه���ا، موضًحا أن هذه ال���دورة باكورة 

ال���دورات التدريبية الت���ي ُتنّظم بالتع���اون مع وزارة 
اإلع���الم. وأكد أب���و جام���وس، على أهمي���ة التدريب 
المهنّي لخريجي الصحافة واإلعالم، باعتباره يس���اهم 
في تعزيز قدراته���م المهنّية من خالل المواءمة بين 

الجوانب النظرية والعملية.
وش���ّدد على أهمية الرس���الة اإلعالمية التي يحملها 
اإلعالم���ي، والت���ي ال تقل أهمي���ة عن رس���الة رجال 
المقاومة في الميدان، معتبًرا أن اإلعالم الفلس���طيني 
المنحاز لشعبنا وقضاياه العادلة ساهم بدرجة كبيرة 

في فضح سياسات االحتالل أمام العالم.
وح���ّث المش���اركين في ال���دورة أن يكون���وا على قدر 
المسؤولية، وأن ال يّدخروا جهًدا في تنمية قدراتهم، 
مؤك���دًا على مواصل���ة التجمع اإلعالمي الفلس���طيني 
بدوره المن���وط به، لخدمة ش���ريحة اإلعالميين وطلبة 
وخريجي كلّيات االعالم، من خالل إطالق سلس���لة من 

الدورات التدريبية لتحقيق طموحات المتدربين .
وأثن���ى على  الدور البارز لوزارة اإلعالم ورعايتها الدورة 
التدريبية، التي من ش���أنها تطوير القدرات المهنّية 
التوفيق واالس���تفادة  للمتدربين  للمتدربين، متمنًيا 

من الدورة قد اإلمكان.
بدوره، أش���ار عب���د الواحد، إل���ى أهمية عق���د دورات 
تدريبي���ة في«التحرير الصحف���ي«، مؤكًدا على ضرورة 
أن يح���رص الطلبة والخريجون عل���ى تنمية قدراتهم 

ومهاراتهم الكتابية. 
ولف���ت إلى أن الوزارة ومن خ���الل خطة دائرة التدريب 
فيه���ا، تولي اهتماًم���ا كبيًرا لل���دورات التدريبية، لما 
تعود به من نفع مهنّي، على اإلعالميين والصحفيين.  
ويش���ارك في الدورة )35( متدربًا ومتدربة من مختلف 
التخصص���ات اإلعالمي���ة، إذ تتوزع عل���ى )6( لقاءات 

)نظرية وعملّية(، بواقع )18( ساعة تدريبية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثار قرار المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية 
)الكابين���ت( مس���اء أول أمس الثالث���اء الموافقة على وقف إط���الق النار مع 
المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة موجة عارمة من الس���خط اإلسرائيلي 

الداخلي على القرار.
واته���م إس���رائيليون الحكومة اإلس���رائيلية بالتحول الى لعب���ة بيد حركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( وأنها تديرها حيثما شاءت، حيث تقرر حماس 
وق���ت فتح النار وس���اعة وقف النار وال تملك الحكومة اإلس���رائيلية س���وى 
االس���تجابة. وأظهرت التظاهرات العفوية التي قام بها سكان مستوطنات 

غالف قطاع غزة تغيًرا في المزاج الداخلي لدى سكان الغالف.
ففي الوقت الذي كان يطالب فيه المس���توطنون بتس���وية مع المقاومة في 
القطاع، رفع المتظاهرون الفتات وشعارات تطالب بضرب غزة حتى النهاية.

وج���اء على لس���ان متظاهرين من الغالف بأن نتنياهو غدر بس���كان الغالف 
وأنهم سيردون له الجميل في صناديق االقتراع.

أما على الصعيد الحزبي اإلسرائيلي، فقد نشرت صحيفة »يديعوت احرونوت« 
تقري���رًا قالت فيه إن وزراء الكابينت تحولوا إل���ى دمى في يد نتنياهو خالل 
جلس���ة الكابينت أول أمس والتي استمرت لسبع ساعات حيث أملى عليهم 

القرار دون االكتراث بمداخالتهم.
وكرد فع���ل على القرار، ق���دم وزير الجيش اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان 
اس���تقالته ظهر أمس للحفاظ على ما تبقى له من ش���عبية في أعقاب تراجع 

كبير في شعبيته بسبب ضعفه في مواجهة غزة.
كما تسود حالة من السخط الداخلي بين أعضاء الكنيست من حزب )الليكود( 
الذي يرأسه نتنياهو حيث ظهر أحد أعضاء الحزب ويدعى أورن حزان في بث 
مباش���ر قال فيه إن: »قرار وقف النار ال يمثل الليكود وأنه يمنح روحًا معنوية 

عالية لحركة حماس«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، عن األسير المقدسي محمود محيسن 
)20 عاًما( من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد أن أنهى محكوميته البالغة 3 أعوام، 
كما أفرجت عن األسير جواد حوشية )40 عاًما( من بلدة يطا جنوب الخليل بعد أن أنهى 
حكمه البالغ 16 عاما. وكان في اس���تقبال األس���ير المحرر محيسن، أمام سجن »النقب« 

الصحراوي، العشرات من أفراد عائلته وأصدقائه.
يذكر أن محيسن اعتقل وهو قاصر وتنقل في أقسام األشبال، وبعد أن أتم الثامنة عشرة 
من عمره تنقل في عدة سجون، وأفرج عنه تارًكا خلفه شقيقه األسير مراد الذي يقضي 
حكًما بالس���جن لمدة 44 شهًرا. وجاء اإلفراج عن األسير حوشية عبر حاجز الظاهرية قبل 
أن ينقله االحتالل إلى مركز تحقيق »عتصيون« من أجل افش���ال حفل اس���تقباله، إال أن 
المئات من أبناء مدينته وعائلته واقرباءه ش���اركوا باالستقبال. يذكر أن األسير حوشية 
اعتقل بتاريخ 2002/11/15 بعد مط���اردة من االحتالل لفترة طويلة، و تعرض لتحقيق 

قاٍس ألكثر من 40 يوًما واتِهم بمقاومة االحتالل واالنتماء إلى حركة فتح.

رام الله/ االستقالل:
حذرت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، امس األربعاء، من تفاقم الحالة الصحية لألسير 
المريض ياس���ر ربايعة )44 عامًا( م���ن محافظة بيت لحم، والذي يعاني من س���رطان في 
القول���ون. وأوضح���ت الهيئة في بيان تلقته االس���تقالل نس���خة منه، أن إدارة س���جون 
االحتالل نقلت األس���ير ربايعة قبل أيام إلى س���جن عس���قالن، تمهيدا لنقله الى مشفى 
»برزالي« اإلسرائيلي، للبدء بإعطائه جلسات عالج بالكيماوي. ولفتت إلى أن األسير ربايعة 
والمحكوم بالس���جن المؤبد وعشر س���نوات والمعتقل منذ عام 2001، يعتبر من الحاالت 
المرضية الصعبة في سجون االحتالل، وشاهدا حيا على سياسة االهمال الطبي المتعمدة 
التي ترتكب بحق األس���رى في المعتقالت االس���رائيلية، علمًا أنه خض���ع في عام 2007 
لعملية جراحية تم خاللها اس���تئصال جزء من الكبد. وأكدت الهيئة أن سلطات االحتالل 
تحتجز في معتقالتها )30( أس���يرًا يعانون من اإلصابة بالس���رطان من بين مئات األسرى 

المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

موجة عارمة من السخط 
الداخلي اإلسرائيلي 
على وقف إطالق النار

اإلفراج عن األسيرين 
محيسن وحوشية

هيئة تحذر من تفاقم الوضع 
الصحي لألسير المريض ربايعة

 غزة: »التجمع اإلعالمي« يفتتح دورة 
متخصصة في »التحرير الصحفي« 

مستوطنون يمنعون وصول الشاحنات لغزة 

�ساعة ..  40

بيت لحم/ االستقالل:
 تعقيبا على اس����تقالة وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرم����ان، أم����س األربعاء، أعل����ن المتحدث باس����م رئيس 
الحكومة اإلس����رائيلية يونتان أوريخ، أن نتنياهو سيتولى 
ف����ي هذه المرحلة حقيبة وزارة الجي����ش. وقال الناطق إنه 
لي����س هناك حاجة للتوجه إل����ى انتخابات مبكرة في هذه 
الفترة األمنية الحساسة، ويمكن للحكومة أن تكمل أيامها. 
بدورها دعت رئيسة كتلة »البيت اليهودي« شولي معلم، 

بعد اس����تقالة ليبرمان وقراره انس����حاب حزبه »اس����رائيل 
بيتنا« م����ن االئتالف الحكومي، إل����ى تعيين رئيس كتلة 
حزبها نفتالي بينت وزي����را للجيش، قائلة : »بدون حقيبة 
الدفاع لن يس����تمر البيت اليهودي شريكا في الحكومة«. 
وفي حال نفذ »البيت اليهودي« تهديده باالنس����حاب من 
االئتالف الحكومي س����يصبح ائتالف نتنياهو ضيقًا ومن 
الس����هل الضغط عليه وتبكير االنتخاب����ات، االمر الذي ال 
يحبذه الليك����ود في الوقت الحال����ي وخصوصا ان ليبرمان 

في بيان استقالته قدم ما يش����به برنامجا انتخابيا له في 
المرحلة القادمة حول الوضع االمني، وخصوصا ان االمن هو 
ركيزة اساسية في اسرائيل. بدورها، شكرت عائلة الجندي 
األس����ير في قطاع غزة، هدار غول����دن ليبرمان على موقفه 
»الثابت والصارم« تجاه الجنود األسرى. وقال والدا الجندي، 
تعقيبا على اس����تقالة ليبرم����ان، يج����ب أن تبقى كلمات 
ليبرم����ان عن عودة الجنود في قلب كل اس����رائيلي، وحمال 

نتنياهو المسؤولية الكاملة عن مصير الجنود.

غزة/ االستقالل:
زار منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في فلسطين 
جيمي ماكغولدريك مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات 
القطاع، وس���ّجل معاناة الكادر الطب���ي والمرضى هناك. 
وأك���د القائمون عل���ى المستش���فى لماكغولدريك عدم 
قدرتهم على توفير الرعاية الالزمة للمرضى والمصابين، 
والنقص الحاد في األدوية واإلمدادات الطبية الضرورية، 
فضال عن دف���ع رواتب الطاق���م الطبي. وخ���الل حديثه 
مع مس���ؤولي المستش���فى، قال ماكغولدريك: »القطاع 

الصحي يعاني من ش���ح حاد في التمويل منذ س���نوات، 
واإلغالق المفروض من إس���رائيل عل���ى غزة منذ 12 عاما، 
يحول دون دخول السلع واإلمدادات واألدوية األساسية«.

وأض���اف: »المخرج الوحيد م���ن هذا الوض���ع، هو إيجاد 
الحل السياس���ي وحتى ذلك الوقت يتعين زيادة الدعم 

للخدمات األساسية المنقذة للحياة في غزة«.
من جهته أش���ار أحد كبار األطباء بالمستشفى د. محمود 
مطر لماكغولدريك إلى قلة اإلمكانيات في المستش���فى 
وقال إن: »أس���وأ ما يشعر به الطبيب هو عدم القدرة على 

تقديم ما يلزم إلنقاذ حياة المريض«.
وطالب مطر، المجتمع الدولي بمساعدة المستشفيات 
في غ���زة وتزويدها باألدوات الطبي���ة الالزمة للتعامل 
مع الع���دد الهائل م���ن المصابين ال���ذي يفوق قدرة 
الطاقم المحل���ي. وبلغ عدد المصابي���ن في مظاهرات 
»مس���يرة العودة« نحو 20 ألف���ا، بينهم 5000 أصيبوا 
برصاص حي. وبس���بب زيادة أعداد المصابين، اضطر 
المستش���فى لتأجي���ل نح���و 8000 عملي���ة لمرضى 

السرطان والقلب وغيرهم.

نتنياهو وزيرًا للجيش والبيت اليهودي يهدد

 تحذير أممي من تدني قدرات أكبر 
مستشفيات غزة وآالف المرضى بخطر

بالتعاون مع 
وزارة اإلعالم 

غزة/ االستقالل:
من���ع مس���توطنون أم���س األربعاء، الش���احنات 
المحمل���ة بالبضائع والمحروقات من الوصول إلى 
معبر كرم أبو س���الم التجاري جنوب شرق قطاع 
غزة، احتجاًجا على اتف���اق لوقف إطالق النار مع 
الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن عش���رات 

المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية للمعبر لمنع 
وصول الش���احنات المحملة بالبضائ���ع والمواد 

الغذائية والوقود لغزة.
وكان مئات المستوطنين تظاهروا مساء الثالثاء 
في منطقة غالف غزة على الحدود مع قطاع غزة، 

احتجاًجا على وقف إطالق النار.
ُيذكر أن هذه المرة الثانية منذ أسبوع التي يمنع 

المس���توطنون وصول البضائع إل���ى غزة، حيث 
س���بق أن منعوا مرورها احتجاًجا على اس���تمرار 

إطالق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات.
ويعتب���ر معبر كرم أبو س���الم الوحي���د التجاري 
للقط���اع منذ ع���ام 2007 ال���ذي فرض���ت ابانه 
"اس���رائيل" حصاًرا على الس���كان وأغلقت كافة 

المعابر معه

المختلفة، حيث تقدر قيمتها بماليين الدوالرات.
ولف���ت »ليفي« إل���ى أن تكلفة حركة الق���وات في إطار 
مهام األمن الجاري، بما في ذلك وحدات االس���تخبارات 
تص���ل إلى أكثر من مليون ش���يقل رغ���م أن الجولة لم 
تش���هد مناورة برية. وأش���ار إل���ى أن الدفاعات الجوية 
االسرائيلية تكبدت تكلفة عالية في هذه الجولة، حيث 

أطلق نحو 400 صاروخ وقذيفة هاون تجاه »إس���رائيل«، 
واعترضت القبة الحديدية 100 قذيفة صاروخية فقط؛ 
وفقا لمزاعم س���الح الجو. وكشف أن القبة كانت تطلق 
صاروَخْين اثَنْين من ن���وع »تامير« على كل صاروخ يتم 
إطالقه من غزة من أجل النج���اح في اعتراضه، وكما هو 
معروف فإن تكلفة الصاروخ تصل إلى 100 ألف شيقل.

ونوه المراس���ل العس���كري إلى أن التكلفة التشغيلية 
اليومية لبطاريات القبة الحديدية دون إطالق الصواريخ 
تق���در بعش���رات آالف الش���واقل. وقال: »ف���ي نهاية 
المطاف نخرج بنتيجة إجمالية بأن الجولة التصعيدية 
التي استمرت 40 س���اعة كلفتت الدولة أكثر من 120 

مليون شيقل«.
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القاهرة/ االستقالل: 
يربي المصري عمر أبو الحس���ن اآلالف من النحل، على س���طح منزله على 

مشارف القاهرة، من أجل سمه ال عسله.
وبعد أن أدرك أبو الحس���ن )30 عاما( فوائ���د النحل من القرآن، قرر قبل 5 
س���نوات تربيته واستخدام سمه في الطب البديل، حيث يعتقد أن لسع 

النحل يمكن أن يخفف األلم ويعالج أمراضا مثل الروماتيزم.
وقال أبو الحسن، الذي لم يدرس الطب على اإلطالق، إن فوائد لسع النحل 

ال تقتصر على العالج، إذ أنه يساعد أيضا في تحسين الحالة المزاجية.
ويعالج أبو الحس���ن حوالي 5 أش���خاص في الش���هر. وفي جلسة العالج، 
يلس���ع أبو الحسن المريض ب�6 من حشرات النحل في مناطق مختلفة من 

الجسم.
وذكر محمد عبد الفتاح )29 عاما(، الذي يتردد بانتظام على أبي الحس���ن، 

أن مزاجه يتحسن بفضل العالج ويشعر بأن صحته أفضل.
وأضاف: »أتعالج بس���م النحل بصفة مستمرة لرفع المناعة ولقوة الجسم 

يعني ونشاطه«.
لك���ن محمود عبد اللطيف مربي النحل وعضو اتحاد النحالين العرب، يرى 

أنه ال يوجد دليل علمي على فوائد العالج بلسع النحل.
وأض���اف: »هذا الموضوع محتاج دراس���ات أعمق ومحت���اج أجهزة علمية 
وأبحاث علمية« كي يتس���نى معرفة ما يحتويه س���م النحل وفوائده إن 

وجدت.

مصري يربي النحل من 
أجل سمه ال عسله

لندن/ االستقالل:
تذم���ر أحد الركاب على متن طائ���رة يابانية لعدم 
وجود نافذة قرب مقعده، وطل���ب نقله إلى مقعد 
آخر، اعتقد أن المضيفة ستستجيب لطلبه، لكنها 
عمدت إل���ى حيلة طريفة بداًل من ذلك، فرس���مت 
نافذة على قطعة من ال���ورق، وعّلقتها إلى جانب 

المقعد.
وقال أحد المس���افرين في تغريدة نش���رها على 
تويتر، إن راكب���ًا طلب من المضيفة تغيير مقعده 
واالنتقال إل���ى جانب النافذة، أثناء تقديم وجبات 

الطعام على متن الطائرة.

وغابت المضيفة لبعض الوقت، قبل أن تعود وهي 
تحمل ورقة مرسوم عليها نافذة، لتلصقها بالقرب 
من مقعد الراكب المتذمر، بحس���ب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
وسرعان ما انتش���رت صورة النافذة الورقية 
على مواقع التواصل االجتماعي، حيث حصلت 
على أكثر م���ن 8000 إع���ادة تغريد وأعجب 
بها نحو 15000 ش���خص، وعبر الكثيرون عن 
إعجابهم بس���رعة بديهة المضيفة والفكرة 
المبتكرة التي استجابت من خاللها مع طلب 

الراكب.

باريس/ االستقالل: 
تخضع امرأة فرنس���ية للمحاكمة إثر تورطها في حادثة 
جنائي���ة غريبة، قامت فيها بإخف���اء مولودتها الجديدة 
عن أنظ���ار بقية العائلة واحتفظت به���ا في ظروف غير 

إنسانية، وذلك طيلة عامين كاملين.
واألش���د غرابة في القصة هو إخف���اء األم، ماريا دا كروز، 
لطفلتها الصغيرة معظم األوقات في صندوق سيارتها.

وتكشفت خيوط الجريمة عندما قام عامل صيانة بالعثور 
على الطفلة، أثناء إصالحه سيارة األم في مرآب للمركبات، 

عام 2013.
وبدأت القصة عندم���ا قامت األم بإخفاء حملها ووالدتها 

عن ش���ريك حياتها وكذلك عن ثالثة من أطفالها األكبر 
س���نا. وبعيد الوالدة مباش���رة، قامت المتهم���ة بتخبئة 
المولودة في غرفة س���رية في منزله���ا وأحيانا أخرى في 

صندوق سيارتها. 
وذكرت وس���ائل إعالم فرنسية أن الطفلة كانت في حالة 
يرثى لها عن���د العثور عليها في مؤخرة الس���يارة، فقد 
وجدوها عارية متس���خة جدا، وتعاني م���ن الحمى ومن 

مشاكل جدية في النمو العقلي. 
ه���ذا ووجهت المحكمة تهما جنائية لألم بممارس���تها 
"العنف ضد قاصر" مس���ببة إعاقة دائمة للمولودة، ما قد 

يزجها في السجن ألكثر من 20 عاما.

طيلة عامين.. امرأة تخفي
 مولودتها في مؤخرة سيارتها

طلب الجلوس قرب النافذة.. 
فرسمت له المضيفة واحدة

لندن/ االستقالل: 
عند التق���اء نهري ليك ونورد في جن���وب غربي هولندا، 
تقع قرية كيندرديك، التي يبلغ عدد سكانها 60 شخصا 

فقط، وما يميزها كثرة اآلثار الموجودة فيها.
وبعد أن كانت هذه اآلثار، التي دخلت قائمة اليونس���كو 
للتراث العالمي قبل 8 س���نوات، مصدر افتخار لس���كان 
القرية، باتت مصدر ازعاج، بسبب جحافل السياح، الذين 

ينتهكون "خصوصية المكان".
وق���ال تقرير نش���رته صحيفة "الغاردي���ان" البريطانية، 

إنه ما أن يصل الس���ياح إلى القرية، المعروفة بطواحين 
الهواء، يس���تلمون بطاقات مكتوبًا عليها" 600 ألف زائر 

سنويا. 60 مقيما هنا".
وقالت بيترا هوك، وهي من الجيل العاشر لسكان القرية 
الت���ي بنيت عام 1747، إن الس���ياح يظهرون القليل من 
االحترام للسكان، مشيرة إلى بعضهم الذي دخل حديقة 
منزلها، وجلس إلى الطاولة هناك دون استئذان، وآخرون 

يدفعونهم دفعا من أجل "التقاط أفضل الصور".
ومن األسباب التي س���تزيد من غضب السكان، هو خطة 

الس���لطات إلى زيادة عدد الس���ياح إلى نحو 850 ألفا، مع 
اعتزامه���ا بناء متح���ف ثالث في القري���ة، وبناء رصيف 
يس���مح بم���رور مزيد من الس���فن الس���ياحية المعروفة 

ب�"الكروز".
وقال الخبير في الش���ؤون الس���ياحية، بيتر كالبايك، إن 
األهالي ال يريدون قتل صناعة الس���ياحة، ولكن يجب أن 

تكون هناك حدود لعدد السياح.
ورغ���م هذا العدد الهائل من الس���ياح، إال أن القرية على 

وشك اإلفالس ولم تجن أرباحا توازي مدفوعاتها.

االستقالل/وكاالت: 
فاج���أ رجل تس���عيني م���ن ريف راجس���تان في 
الهند، أفراد عائلته الذين ظنوا أنه ميت، وشرعوا 
بمراسيم جنازته، باستيقاظه قبل وقت قصير من 

دفنه.
وكان بوده رام )95 عامًا( من سكان بهاكانتانواالن، 
قد أخذ قيلولة بعد ظهر الس���بت، بعدما عانى من 

آالم ف���ي الصدر. وعندما اكتش���ف بع���ض أفراد 
أسرته ما حدث له، اتصلوا بأحد األطباء لمعاينته، 

وتم اإلعالن عن وفاته على الفور.
وش���رع أفراد العائل���ة بالتحضير لجن���ازة الرجل، 
التقاليد  واس���تعدوا لغس���ل جس���ده بحس���ب 
المعمول بها. وعندما بدأ المغس���لون سكب الماء 
البارد على جس���د الرجل، حدث شيء غير متوقع، 

واس���تفاق من غيبوبته وسط ذهول المتواجدين 
في المكان.

وقال رام لعائلته إثر اس���تيقاظه، إنه قرر أن يأخذ 
قسطًا من الراحة ويخلد للنوم بعدما شعر بآالم في 
صدره، ولكنه لم يتوقع أن يظن اآلخرون أنه ميت 
وأن تقام له جنازة بهذه الس���رعة، بحس���ب ما ورد 

في موقع "أوديتي سنترال" اإللكتروني. 

قرية قليلة السكان.. مشكلتها في كثرة السياح

يأخذ قيلولة فتقام له جنازة ظنًا من عائلته بأنه ميت

لندن/ االستقالل: 
ضرب كلب مثاال ال يصدق ف���ي الوفاء لصاحبته 

الميتة طوال 83 يوما متواصال.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 
ربما يكون مش���هد الكلب الحزين الذي يقف في 
منتصف طريق ملئ بالس���يارات، عاديا بالنسبة 
للكثيرين فيظنه البع���ض يريد العبور والبعض 
اآلخ���ر ال يراه، لك���ن قصته الحقيقية تس���تحق 
الثناء، ففي نفس الموقع ضربت س���يارة مسرعة 
صاحبة الكل���ب، وتوفيت بس���بب الحادث، ومنذ 
ذلك الحي���ن وكلبها رافض مغادرة المكان يقف 

حزينا منتظرا عودتها.
التقط أحد المارة مقط���ع الفيديو للكلب، والذي 

حقق 6 ماليين مشاهدة، والذي رصد بمنغوليا.
حاول السكان مساعدة الكلب، لكنه كان يخشى 
الغرب���اء، ويفر هارب���ا قبل أن يع���ود لمكانه مرة 

أخرى.

كلب ينتظر صاحبته 
الميتة 83 يوما في 

نفس المكان
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