
غزة/ محمود عمر:
يوم���ان من المواجهة العس���كرية بي���ن المقاومة ودولة 
االحت���ال، كان���ت كفيل���ة بقلب األم���ور وإعادة رس���م 

المعادالت والحس���ابات العسكرية. 400 صاروخ سقطت 
في الجنوب اإلس���رائيلي المحتل بين 12-
13 نوفمب���ر الجاري، مع فش���ل في منظومة 

االحتالل يعتقل فلسطينيًا 
بزعم اجتيازه حدود القطاع

القدس المحتلة/ االستقال: 
اعتقل���ت ق���وات االحتال اإلس���رائيلي، 
مساء امس السبت، شاًبا فلسطينًيا  بزعم 
اجتيازه الس���ياج الح���دودي لقطاع غزة 

باتجاه الداخل المحتل.  
»إن  العبري���ة:  »القن���اة 14«   وقال���ت 
الجيش اعتقل فلسطينًيا عبر السياج 
األمن���ي من جنوب قط���اع غزة  وتجاوز 

الح���دود الش���رقية للقط���اع ، دون أي 
معلومات عن الشاب.   

ويذكر أن اآلالف ش���اركوا يوم الجمعة 
ف���ي الجمعة ال�31 لمس���يرات العودة 

شرق قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن إصابة 
40 مواطنا بج���راح مختلفة ،من بينها 

إصابات خطيرة.
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نابل�س- القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
اأ�س��يب اأك��ر م��ن خم�س��ة ع�س��ر مواطن��ا 
اإ�س��ابتان  بينه��ا  خمتلف��ة،  بج��روح 
بالر�س��ا�س احلي اإحداه��ا خطرية، خالل 

مواجه��ات اندلعت ام�س ال�س��بت، مع قوات 
االحت��الل اال�س��رائيلي يف قري��ة عوريف 
جن��وب نابل���س بال�س��فة الغربي��ة. وكان 
الع�سرات من اأبناء �سعبنا يف قرية عوريف 

جنوب نابل�س �س��اركوا يف م�س��رية حا�س��دة 
احتجاج��ًا عل��ى تهدي��د ق��وات االحتالل 

االأرا�سي  االإ�سرائيلي مب�س��ادرة 
الزراعية واال�ستيالء عليها.

عشرات اإلصابات بمواجهات بنابلس
 وقمع تظاهرة للصحفيين بالقدس 
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بعد ضربات المقاومة.. ارتدادات 
سياسية واقتصادية تضرب الكيان! 

الغرفة المشتركة 
للفصائل .. القرار الموحد 
الذي أوجع »إسرائيل«

مراقبون: انتصار المقاومة 
واستمرار مسيرات العودة 

ُيقربان كسر الحصار
غزة/ دعاء الحطاب :

بعد اإلنج����ازات الكبي����رة التي حققتها مس����يرات 
الع����ودة والُمقاومة الفلس����طينية في 
ُمواجهة عنجهية وغطرس����ة االحتال 

غزة / سماح المبحوح:
أثبت���ت الغرف���ة المش���تركة لفصائ���ل المقاومة خال 

المواجهة العس���كرية األخيرة مع االحتال 
04اإلس���رائيلي في قطاع غزة ، قدرة عالية على 

االحتالل يقدم الئحة اتهام 
ضد والدة »نعالوة« وشقيقه

إصابة مزارع برصاص االحتالل شرق 
المغازي وتوغل شرق دير البلح

د. أبو طه: التهدئة ليس
 لها مضمون سياسي

غزة/ االستقال:
جددت القوى الوطنية واإلس���امية في محافظة رام الل���ه والبيرة في الضفة 
الغربية، دعوتها للمش���اركة الواس���عة في الفعاليات المناهضة لاستيطان 

إسطنبول/ االستقال:
أكد عضو المكتب السياس���ي في حركة »الجهاد اإلس���امي« أنور أبو طه، أن »التهدئة 
التي ت���م التوصل إليها مؤخرا بين المقاومة واالحتال، هي عبارة عن وقف للقتال بين 
المقاوم���ة والعدو وليس لها أي مضمون سياس���ي، وغير مرتبطة ب���أي مفاوضات بين 

غزة/ االستقال: 
بثت س���رايا القدس الذراع العس���كري لحرك���ة الجهاد 
اإلسامي مساء اليوم السبت، رسالة مصورة للصاروخ الذي 
أطلقت عليه اسم "جحيم عسقان" والذي استهدفت به 

مدينة عس���قان المحتلة خال جول���ة التصعيد األخيرة 
بين المقاومة الفلس���طينية وق���وات االحتال منتصف 

األس���بوع الماض���ي.  وظهر ف���ي المقطع 
المصور مقاتلون من س���رايا القدس وهم 

سرايا القدس تبث رسالة مصورة
 لـ »جحيم عسقالن« وتعد االحتالل بالمزيد

حراك ال�ضمان 
يعلق العمل

 يف امل�ؤ�ض�ضات 
االثنني رف�ضًا 

للقان�ن

15

حمدونة: االحتالل ُيصعد 
من وتيرة االعتقاالت اإلدارية

غزة/ االستقال:
أكد مدير مركز األس���رى للدراسات رأفت حمدونة أن سلطات االحتال 
اإلس���رائيلي زادت من وتيرة االعتقال والتجدي���د اإلداري لمعتقلين، 

حت���ى وص���ل لما يزيد ع���ن )70( أم���ًرا إدارًيا في الش���هر 
الواحد، دون التزام االحتال لاتفاقيات والمواثيق الدولية 

) APA images (      سبان ير�سقون جنود االحتالل باحلجارة خالل املواجهات التي �سهدتها قرية عوريف قرب نابل�س اأم�س�

قوى رام الله تدعو للتصعيد 
ضد االستيطان وترحب 

بجهود مصر إلنهاء االنقسام
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رام الله/ االستقالل:
كش���ف "مركز أبحاث األراضي" النقاب عن أن االحتالل اإلسرائيلي 
ضاعف بش���كل كبير عدد مس���توطناته ومس���توطنيه، منذ إعالن 
وثيقة االستقالل الفلس���طيني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 
1988.  وقال المركز في تقرير له أمس الس���بت إن" االحتالل ما زال 
يس���عى إلجهاض هذا االستقالل كفكرة وكواقع ملموس من خالل 
تكثيف وتصاعد انتهاكاته على األرض بما يجعل االستقالل حلًما 
متعثًرا". وأوضح أن عدد المس���توطنات اإلس���رائيلية على أراضي 
فلس���طين عام إعالن االس���تقالل بلغ نحو 138 مستوطنة، ليصبح 
اليوم 225 مستوطنة، ولم يكن هنالك بؤر استيطانية لتجثم اليوم 

على أرض دولة فلسطين نحو 292 بؤرة استيطانية.
وأضاف أن هذه المستوطنات كانت تغتصب نحو 136,000 دونًما 
لتصبح مساحة األراضي التي يستخدمها المستوطنون ويغلقونها 

لهم اليوم نحو نصف مليون دونم.
وأشار إلى أن المس���توطنات كانت ترتبط بنحو 150 كم من الطرق 

االلتفافية لتصبح اليوم 1200كم -طرًقا التفافيًة خاصًة بهم.
وتابع "في يوم االستقالل عام 1988، لم يكن هناك أي حاجز يعيق 

حركة الشعب الفلسطيني لتتقطع السبل اليوم في طريقهم بنحو 
840 حاج���زًا، ولم يكن يفصل فلس���طين المحتلة ع���ام 1948 عن 
الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة أية جدران، ليبني االحتالل 

جدارًا عازال عنصريًا بحوالي 449كم والباقي قيد التنفيذ".
ولفت إل���ى أن االحتالل لم يكتف بذلك، بل أصبح عدد المس���اكن 
المهدومة في شرقي القدس لوحدها نحو 5000 مسكن، في حين 

كان قبل عام إعالن االستقالل نحو 2000 مسكن.
وأكد أن الهدم متواصل لمساكن ومنشآت الفلسطينيين في باقي 
المحافظات الفلس���طينية وقطاع غزة بعشرات اآلالف ال تنجو منه 

خيمة وال بركس وال مغارة.
ووفًق���ا للتقرير، فإن االحتالل اقتلع واعتدى على أكثر من 300,000 
شجرة معظمها أشجار زيتون بارتفاع عما كان عليه الوضع في عام 

1988 بخمسة عشر ضعًفا.
وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياس���ر عرفات أعلن في يوم 15 
تش���رين الثاني/ نوفمبر 1988، خطاًبا عرف ب���� "وثيقة إعالن قيام 
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية" خالل انعقاد المجلس 

الوطني الفلسطيني في قصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية.

بيروت/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة القدس الدولي���ة، أن بلدية 
االحت���الل اإلس���رائيلي في مدين���ة القدس 
المحتلة تس���تكمل تركيب نحو 500 كاميرا 
ذكية، في إطار المزيد من الرقابة األمنية على 

سكان المدينة الفلسطينيين.
وأوضحت المؤسسة في قراءة أسبوعية حول 
أن  بالقدس  تطورات األح���داث والمواق���ف 
سلطات االحتالل تستكمل إجراءاتها لفرض 
المزيد م���ن الحصار على المقدس���يين في 
المدينة، حيث بدأت بلدية االحتالل بالتعاون 
مع الشرطة وجهات احتاللية أخرى، بتركيب 
نحو 500 كاميرا ذكية في أنحاء مختلفة من 

المدينة.
وأش���ارت إل���ى أن أذرع االحت���الل تزعم بأن 
المش���روع يه���دف لتحويل الق���دس إلى 
"مدينة ب���ال عنف"، مبينة أن هذه الخطوات 
تأت���ي الس���تكمال االلتفاف عل���ى رفض 
المقدس���يين لهذه الكاميرات خالل "هبة 

باب األسباط".
واعتبرت أن هذه اإلجراءات تش���كل اختراًقا 
لخصوصي���ة المجتمع المقدس���ي، ومحاولة 
لف���رض رقابة أمنية مش���ددة، لمنع قيام أي 

عملية فردية في إطار انتفاضة القدس.

ولفتت إلى أنه جرى األسبوع الماضي الكشف 
عن أنفاق جديدة أسفل البلدة القديمة وفي 
محيطها، تمتد من منطقة عين سلوان جنوب 
المس���جد األقص���ى المبارك، باتجاه س���احة 
البراق، ويض���م النفق الجدي���د ثالثة أنفاق 

فرعية.

وتش���هد هذه األنفاق أعمال تفريغ ضخمة 
لألترب���ة، تس���تخدم فيه���ا آالت ومع���دات 
تس���تطيع نقل األتربة والصخور، التي تنقل 
إلى الشطر الغربي للمدينة، لتفتيشها قبل 
رميها، ولم يتم الكش���ف عن تفاصيل هذه 
األنفاق بش���كٍل دقيق، حيث تس���تمر أذرع 

االحت���الل التهويدي���ة بالعم���ل فيها، لكن 
المعطيات األولية تشير إلى أن النفق بطول 

600 متر وبعمق يتجاوز الثالث طبقات.
وح���ول التهوي���د الديمغراف���ي، أوضح���ت 
المؤسس���ة أن جراف���ات االحت���الل هدمت 
األس���بوع الماضي بناية س���كنية في مخيم 

ش���عفاط، وأساس���ات منزل قيد اإلنشاء في 
بلدة الزعّيم، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن "لجنة التنظيم والبناء اللوائية" 
التابع���ة لبلدية االحت���الل صادقت على بناء 
640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات 

شلومو".
كما أقّرت "لجنة االس���تئنافات" في "مجلس 
التخطيط" بالقدس عّدة مشاريع استيطانية 
تخترق األحي���اء الفلس���طينية، حيث أقرت 
مشروًعا لربط مستوطنة "رمات شلومو" بشارع 
التفاف���ي يربطها مع "تل أبي���ب" والقدس، 
وسيقضم المشروع مس���احات شاسعة من 
األراضي الفلس���طينية، وأق���رت أيًضا إقامة 
1500 وحدة استيطانية، ومدخلين جديدين 

للمستوطنة.
وأكدت مؤسس���ة القدس الدولي���ة أن هذه 
المش���اريع تأتي مع القرارات االس���تيطانية 
السابقة في إطار فصل المناطق الفلسطينية، 
ورفع حجم االستيطان في منطقة قريبة من 

مخيم شعفاط.
وأفادت بأنه تم الكش���ف عن سعي عدد من 
الجمعيات االستيطانية إلى وضع يدها على 
منازل الفلسطينيين في حي الشيخ في جراح 

وتهويده بالكامل.

»القدس الدولية«: االحتالل يستكمل حصار القدس بتركيب كاميرات جديدة

طولكرم / االستقالل:
قدمت قوات االحت���الل، لوائح اتهام بحق والدة المطارد 
أش���رف نعالوة، وش���قيقه، من ضاحية شويكة شمالي 

طولكرم )شمال الضفة المحتلة.
وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الئحة االتهام تنسب 
إليهما عدم العمل على منع العملية الفدائية التي نفذها 
أش���رف نعالوة في المنطقة الصناعية االس���تيطانية 
»بركان« المقامة على أراضي المواطنين الفلس���طينيين 
شمال سلفيت، في السابع من الشهر الماضي وأسفرت 

عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.
وزعم االحتالل في الئحة االتهام، أن والدة أشرف كانت 
على علم بامتالك ابنها س���الًحا، وأنه كان يتدرب عليه، 
وأنها كانت تعلم قبل أس���بوعين من العملية أنه ينوي 
تنفيذ عملية والموت شهيدا، وأن الوالدة أبلغت شقيقه 

بذلك، والذي لم يعمل على منع العملية.
وتتهم قوات االحتالل ش���قيق أش���رف أيضا بتعطيل 
إج���راءات المحكمة، بزعم محاولته بع���د الهجوم إخفاء 

جهاز تسجيل الكاميرات األمنية في منزله.
وأش���ارت القناة إلى أن لوائح اته���ام قدمت أيضا بحق 
معتقلين آخرين، تنسب لهم عدم منع ارتكاب الهجوم.

وحس���ب القناة، طلب���ت نيابة االحتالل االس���تمرار في 
اعتق���ال المعتقلين حتى نهاية اإلج���راءات القانونية 

بحقهم.
يش���ار إلى أن االحتالل ينفذ عملي���ة انتقام بحق عائلة 
المق���اوم نعال���وة بعد أن فش���ل رغم جه���وده األمنية 
واالس���تخبارية ف���ي اعتقال���ه، رغ���م أن وزي���ر الحرب 
»اإلسرائيلي« المس���تقيل كان أعلن أنه في يوم تنفيذ 

العملية، سيعتقل أشرف خالل وقت قصير.
وتواص���ل قوات االحت���الل اعتقال وال���د نعالوه إضافة 
إلى والدته وش���قيقه، في حين أفرجت نهاية األسبوع 
الماضي عن شقيقته فيروز بعد اعتقال دام شهرا ودفع 

غرامة 4000 شيكل )1200 دوالر(.
كما أص���درت قرارا به���دم طابقين من من���زل العائلة، 

باإلضافة العتقال العشرات من سكان ضاحية شويكة.

االحتالل يقدم الئحة اتهام ضد 
والدة »نعالوة« وشقيقه

تقرير: االحتالل ضاعف المستوطنات 
والمستوطنين منذ إعالن االستقالل بـ1988

المغازي/ االستقالل:
ُأصيب أمس السبت، مزارع برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل عمله في أرضه شرق مخيم 
المغازي وسط قطاع غزة، فيما توغلت عدد من اآلليات والجرافات شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، أن مزارعًا أصيب بجراح في 
قدمه، بعد إطالق قوات االحتالل النار عليه خالل عمله في أرضه على الحدود الش���رقية لمخيم 
المغازي. وفي ذات السياق، توغلت عدد من آليات االحتالل في أراضي المواطنين شرق مدينة 

دير البلح وسط القطاع.

إصابة مزارع برصاص االحتالل شرق 
المغازي وتوغل شرق دير البلح

الخليل/ االستقالل:
هاجم����ت مجموعات من المس����توطنين 
أمس الس����بت، أس����رة فلس����طينية في 
البلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة 

الغربية.
وأف����ادت مصادر محلي����ة، أن مجموعات 
من المستوطنين العنصريين القادمين 

من مس����توطنة كريات أربع اعتدوا على 
الفلس����طينيين القاطنين في منازلهم 
ب����وادي النص����ارى وح����ارة جاب����ر بجوار 

المسجد اإلبراهيمي.
المس����توطنين  مجموع����ات  واعت����دت 
عل����ى منزل للمواطن حس����ن محمد جابر، 
واقتحموه، وفتشوه، كما اعتدوا بالضرب 

على زوجته وابنه س����عد )14 عاما( تحت 
حجة أن أطفاال رجموهم بالحجارة وهربوا 

نحو المنزل.
الطفل س����عد لمستشفى محمد  ونقل 
علي الحكومي للع����الج، ووصفت حالته 
بالمس����تقرة، وال يزال الوضع متوترا في 

المنطقة.

مستوطنون يعتدون على أسرة 
فلسطينية في البلدة القديمة بالخليل
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وأطلق���ت المقاوم���ة تج���اه “إس���رائيل” 
نح���و 400 صاروخ وقذيفة في 40 س���اعة 
مواجه���ة، أدت إل���ى مقتل ش���خص في 
مدينة عس���قالن وجرح 70 إسرائيليًا، فيما 
كش���ف اإلعالم العب���ري أول من أمس، عن 
حجم األضرار اإلس���رائيلية ج���راء صواريخ 
المقاومة، إذ تضمنت 317 وحدة س���كنية، 

و81 مركبًة، و4 حقول زراعية.
فيما أّدى القص���ف الصهيوني على قطاع 
غزة إلى استش���هاد 7 مواطني���ن، وإلحاق 
الض���رر ب880 وحدة س���كنّية في القطاع، 

بينها 80 وحدة تدمرت بشكل كلي.

انت�ضار وا�ضح
ويق���ول المحل���ل السياس���ي أحمد عوض 
المقاومة بغزة حققت  "إن  ل�"االس���تقالل": 
انتصارًا واضحًا ضد االحت���الل، بعد إثبات 
فش���ل منظومة القبة الحديدي���ة بإيقاف 
صواري���خ المقاوم���ة، ف���ي ه���ذه الجول���ة 

تحديدًا".
وأوض���ح أن يومي���ن م���ن المواجه���ة مع 
االحت���الل، "تلق���ت فيها دول���ة االحتالل 
خس���ائر وأضرارًا لم تحدث ف���ي أي يومي 
قت���ال خاضتها منذ ع���ام 1973"، مضيفًا: 
"ورغم ذلك إال أن المقاومة تعاملت بحكمة 
ف���ي إدارته���ا له���ذا التصعي���د واكتفت 
بقصف بلدات معينة في الجنوب المحتل، 
ولم تتطرق لقصف مدن إسرائيلية محتلة 

في الوسط مثل )تل أبيب(.
ه���ذه  أن  إل���ى  النظ���ر  ع���وض  ولف���ت 
االس���تراتيجية انعكس���ت إيجاب���ًا لصالح 
المقاومة وس���لبًا ض���د "إس���رائيل"، "إذ أن 
المقاوم���ة اس���تطاعت كس���ر ق���وة الردع 
اإلس���رائيلية وتثبي���ت معادل���ة القصف 
بالقصف والخس���ائر بالخسائر، فيما كانت 
النتائج وخيمة على الحكومة اإلس���رائيلية 
بدًأ باس���تقالة وزيرين إسرائيليين أبرزهما 

وزي���ر الجيش افيغ���دور ليبرم���ان، وليس 
نهاية بخطر تفكك الحكومة بشكل كامل".

ولف���ت ع���وض النظر إل���ى أن م���ا حققته 
المقاومة من قوة ردع فاق بشكل كبير قوة 
الردع اإلس���رائيلية خالل ه���ذه المواجهة، 
إذ أن "إس���رائيل" لم ترغ���ب بالذهاب نحو 
تصعي���د ال���رد بش���كل كثي���ف خوفًا من 
انتقال رد المقاومة ليشمل مدنًا إسرائيلية 

في الوسط والشمال.
وتاب���ع المحل���ل السياس���ي: "يوم���ان من 
المواجهة، كانت كفيلة إلرسال رسالة إلى 
"إسرائيل" تفيد بأنه في حال نشبت حرب 
موس���عة بينهما فإن الخسائر في الطرف 
اإلسرائيلي س���تكون كبيرة، وهذا سيؤدي 
إلى فضيحة حقيقية للجيش الذي ال يقهر، 
ولكافة المنظومات الدفاعية اإلس���رائيلية 
المطورة وهذا س���يؤدي أيض���ًا إلى تكبيد 
دول���ة االحتالل خس���ائر غير مباش���رة في 

تجارة السالح وتصديره إلى دول العالم".

نزاع على احلكم
وق���ال المحل���ل السياس���ي المتخص���ص 
ف���ي الش���أن اإلس���رائيلي إبراهي���م جابر 
لصحيف���ة "االس���تقالل"، إن هناك وجهة 
نظر إسرائيلية س���ائدة، تقول أن ليبرمان 
اندفع نحو االنجرار ببدء مواجهة عسكرية 
مع حماس في وقت انش���غال نتنياهو في 
زيارته لفرنس���ا، من أجل كسب المزيد من 
األصوات االنتخابية ف���ي ظل الحديث عن 

قرب عقد انتخابات إسرائيلية مبكرة.
وأض���اف: "ب���دا واضح���ًا أم���ام نتنياه���و 
أن ليبرم���ان ل���م يك���ن على مس���توى من 
المس���ؤولية ليبقى متوليًا حقيبة الجيش، 
وأنه يس���عى لتحقيق مكاس���ب شخصية 
من خالل ش���ن عدوان على غزة، في الوقت 
الذي يحاف���ظ نتنياهو على الهدوء مع غزة 
لتحقيق أهداف تكتيكية واستراتيجية".

وأوضح جابر أن أبرز أهداف نتنياهو لإلبقاء 
عل���ى حالة اله���دوء المؤقت م���ع غزة، هي 
اس���تكمال بناء الجدار على الحدود مع غزة، 
الذي من المفترض أن يحمي المستوطنات 
المحاذي���ة لغزة م���ن ضرب���ات المقاومين 

المتسللين عبر االنفاق.
ولفت النظر إلى أن نتنياهو يريد أيضًا منح 
أولوية أكبر لالنفتاح الخليجي على تطبيع 
العالقات مع "إس���رائيل"، إذ أن من ش���أن 
شن أي حرب ضد غزة في الوقت الحالي أن 

تؤدي إلى نتائج عكسية في هذا المسار.
كما رأى المحلل السياسي أن هناك مخاوف 
كبي���رة في دول���ة االحتالل، م���ن أن تؤدي 
نتائ���ج المواجهة األخيرة التي كان واضحًا 
خاللها تفكك قوة الردع اإلس���رائيلية، إلى 
تشجيع الفصائل الفلسطينية على قصف 
البلدات اإلس���رائيلية المحاذي���ة بغزة ردًا 

على أي اعتداء إسرائيلي مستقبلي.

هل باتت حكومة نتنياهو في مهب الريح؟ 

بعد ضربات المقاومة.. ارتدادات سياسية واقتصادية تضرب الكيان! 
غزة/ حممود عمر:

يومان من املواجهة الع�ضكرية بني املقاومة 
ودولة االحتالل، كانت كفيلة بقلب 

االأمور واإعادة ر�ضم املعادالت واحل�ضابات 
الع�ضكرية. 400 �ضاروخ �ضقطت يف 

اجلنوب االإ�ضرائيلي املحتل بني 13-12 
نوفمرب اجلاري، مع ف�ضل يف منظومة القبة 

احلديدية يف اعرتا�ضها، حققت نتائج 
مبهرة واأدت اإىل �ضقوط رموز حكومة 

االحتالل وتهدد بانهيار هذه احلكومة 
باأكملها. وال تزال تظاهرات امل�ضتوطنني 

متوا�ضلة �ضد خ�ضوع “اإ�ضرائيل” للمقاومة 
واالجنرار نحو التهدئة ووقف اإطالق 

النار، بعد ت�ضبب �ضواريخ املقاومة بخ�ضائر 
فادحة يف البلدات واملدن االإ�ضرائيلية 

املحتلة املحاذية للقطاع.

االستقالل / وكاالت:
جددت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظة رام الله 
والبيرة في الضفة الغربية، دعوتها للمش���اركة الواسعة 
ف���ي الفعالي���ات المناهضة لالس���تيطان وسياس���ات 
التطهي���ر العرقي واعتب���ار يوم الجمع���ة المقبل، جبل 
الريس���ان والخ���ان االحمر وكاف���ة نقاط االحت���كاك مع 
االحتالل ي���وم للفعالي���ات والمواجهة واالش���تباك مع 

االحتالل ومستوطنيه.
ورحبت عبر بيانها أمس الس���بت، بجه���ود مصر النهاء 
صفحة االنقس���ام الكارثي، وتطبيق اتفاقات المصالحة 
فورًا لمواجهة لتحديات بع���د ازالة العقبات التي حالت 
فيما مض���ى دون الوصول لوحدة وطني���ة تعزز الصمود 
الوطني، ومواجهة سياس���ات االحتالل، ومحاوالت س���لخ 
قطاع غزة بحس���ب ما يسمى صفقة القرن المشبوه التي 

قبرها شعبنا الى غير رجعة.
كما ورحبت بتصويت الجمعية العامة لالمم المتحدة 

على مجموعة من القرارات بما فيها حق ش���عبنا في 
تقرير المصير، والتأكيد على الجوالن كأرض سورية 
محتلة، وتدعو النه���اء االحتالل عن االراضي العربية 
التطبيق  الق���رارات موض���ع  والفلس���طينية ووضع 

العملي.
ووجهت القوى التحي���ة لوفد اتحاد الصحفيين العالمي 
الذي يزور االراضي الفلسطينية للوقوف على انتهاكات 
االحتالل بحق الجس���م الصحفي، وتستنكر عدم سماح 
دولة االحتالل لعدد م���ن اعضاء الوفد بالدخول لالراضي 
الفلس���طينية وتدعو الج���راءات عملية لمحاس���بة دولة 

االحتالل على استهدافها الصحفيين.
ودعت ألوس���ع حمالت االسناد لالس���يرات واالسرى امام 
قوانين االحتالل واجراءاته القمعية بحق الحركة االسيرة، 
وتكام���ل الجهد رس���ميا وش���عبيا وقانوني���ا لمواجهة 
مخططات االحتالل وتدعو لحماية االسرى وتشكيل لجان 

دولية للتحقيق في ظروف اعتقالهم.

قوى رام الله تدعو للتصعيد ضد االستيطان 
وترحب بجهود مصر إلنهاء االنقسام إسطنبول/ االستقالل:

أكد عضو المكتب السياس���ي في حركة 
»الجه���اد اإلس���المي« أن���ور أبو ط���ه، أن 
»التهدئة التي ت���م التوصل إليها مؤخرا 
بي���ن المقاوم���ة واالحت���الل، ه���ي عبارة 
عن وق���ف للقتال بي���ن المقاومة والعدو 
وليس له���ا أي مضمون سياس���ي، وغير 
مرتبط���ة ب���أي مفاوضات بي���ن المقاومة 
واالحت���الل«. وأوضح أبو ط���ه في حديث 
م���ع »عرب���ي21«، على هامش مش���اركته 
ف���ي منتدى فلس���طين الدول���ي لإلعالم 

واإلتصال في مدينة إس���طنبول امس، أن 
»استمرار التهدئة مشروط بوقف االحتالل لجرائمه ضد الشعب 

الفلسطيني«.
ونفى أبو طه أي صلة للتهدئة بمس���يرات العودة التي انطلقت 
منذ 30 آذار )مارس( الماضي، وقال: »مس���يرات العودة نش���اط 
مدني س���لمي هدفه إنجاز الع���ودة وال عالقة له بالتهدئة ال من 

قريب وال من بعيد، وهو نشاط مستمر حتى إنجاز أهدافه«.
وش���دد القيادي في الجهاد اإلس���المي على أهمية المصالحة 

وإنهاء االنقسام، لكنه شدد على أن 
األولوي���ة اآلن إلنهاء الحصار ووقف 
العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، 

وفق تعبيره.
ونجح���ت الوس���اطة المصرية بين 
المقاومة واالحتالل اإلسرائيلي في 
إعادة تثبي���ت وقف إطالق النار في 
غزة، بعد جولة تصعيد غير مسبوقة 
ب���دأت األح���د، واس���تمرت نحو 40 

ساعة.
جولة  الماض���ي  االثنين  وانته���ت 
تصعي���د بي���ن فصائ���ل المقاومة 
الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي اندلعت على إثر استشهاد 
7 مقاومين ، بعد اش���تباكهم مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت 
شرق خانيونس الس���بت، حيث أسفر االشتباك أيضا عن مقتل 
ضابط إسرائيلي وإصابة آخر، فيما ردت المقاومة على ما اعتبرته 
خرفا لتفاهمات وقف إطالق النار ودكت بصواريخها مستوطنات 
وتجمعات االحتالل المحيطة بغزة، قبل أن يعلن مس���اء االثنين 

عن إعادة تثبيت وقف النار بوساطة مصرية.

د. أبو طه: التهدئة ليس لها مضمون سياسي
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وأطلق���ت المقاوم���ة تج���اه “إس���رائيل” 
نح���و 400 صاروخ وقذيفة في 40 س���اعة 
مواجه���ة، أدت إل���ى مقتل ش���خص في 
مدينة عس���قالن وجرح 70 إسرائيليًا، فيما 
كش���ف اإلعالم العب���ري أول من أمس، عن 
حجم األضرار اإلس���رائيلية ج���راء صواريخ 
المقاومة، إذ تضمنت 317 وحدة س���كنية، 

و81 مركبًة، و4 حقول زراعية.
فيما أّدى القص���ف الصهيوني على قطاع 
غزة إلى استش���هاد 7 مواطني���ن، وإلحاق 
الض���رر ب880 وحدة س���كنّية في القطاع، 

بينها 80 وحدة تدمرت بشكل كلي.

انت�ضار وا�ضح
ويق���ول المحل���ل السياس���ي أحمد عوض 
المقاومة بغزة حققت  "إن  ل�"االس���تقالل": 
انتصارًا واضحًا ضد االحت���الل، بعد إثبات 
فش���ل منظومة القبة الحديدي���ة بإيقاف 
صواري���خ المقاوم���ة، ف���ي ه���ذه الجول���ة 

تحديدًا".
وأوض���ح أن يومي���ن م���ن المواجه���ة مع 
االحت���الل، "تلق���ت فيها دول���ة االحتالل 
خس���ائر وأضرارًا لم تحدث ف���ي أي يومي 
قت���ال خاضتها منذ ع���ام 1973"، مضيفًا: 
"ورغم ذلك إال أن المقاومة تعاملت بحكمة 
ف���ي إدارته���ا له���ذا التصعي���د واكتفت 
بقصف بلدات معينة في الجنوب المحتل، 
ولم تتطرق لقصف مدن إسرائيلية محتلة 

في الوسط مثل )تل أبيب(.
ه���ذه  أن  إل���ى  النظ���ر  ع���وض  ولف���ت 
االس���تراتيجية انعكس���ت إيجاب���ًا لصالح 
المقاومة وس���لبًا ض���د "إس���رائيل"، "إذ أن 
المقاوم���ة اس���تطاعت كس���ر ق���وة الردع 
اإلس���رائيلية وتثبي���ت معادل���ة القصف 
بالقصف والخس���ائر بالخسائر، فيما كانت 
النتائج وخيمة على الحكومة اإلس���رائيلية 
بدًأ باس���تقالة وزيرين إسرائيليين أبرزهما 

وزي���ر الجيش افيغ���دور ليبرم���ان، وليس 
نهاية بخطر تفكك الحكومة بشكل كامل".

ولف���ت ع���وض النظر إل���ى أن م���ا حققته 
المقاومة من قوة ردع فاق بشكل كبير قوة 
الردع اإلس���رائيلية خالل ه���ذه المواجهة، 
إذ أن "إس���رائيل" لم ترغ���ب بالذهاب نحو 
تصعي���د ال���رد بش���كل كثي���ف خوفًا من 
انتقال رد المقاومة ليشمل مدنًا إسرائيلية 

في الوسط والشمال.
وتاب���ع المحل���ل السياس���ي: "يوم���ان من 
المواجهة، كانت كفيلة إلرسال رسالة إلى 
"إسرائيل" تفيد بأنه في حال نشبت حرب 
موس���عة بينهما فإن الخسائر في الطرف 
اإلسرائيلي س���تكون كبيرة، وهذا سيؤدي 
إلى فضيحة حقيقية للجيش الذي ال يقهر، 
ولكافة المنظومات الدفاعية اإلس���رائيلية 
المطورة وهذا س���يؤدي أيض���ًا إلى تكبيد 
دول���ة االحتالل خس���ائر غير مباش���رة في 

تجارة السالح وتصديره إلى دول العالم".

نزاع على احلكم
وق���ال المحل���ل السياس���ي المتخص���ص 
ف���ي الش���أن اإلس���رائيلي إبراهي���م جابر 
لصحيف���ة "االس���تقالل"، إن هناك وجهة 
نظر إسرائيلية س���ائدة، تقول أن ليبرمان 
اندفع نحو االنجرار ببدء مواجهة عسكرية 
مع حماس في وقت انش���غال نتنياهو في 
زيارته لفرنس���ا، من أجل كسب المزيد من 
األصوات االنتخابية ف���ي ظل الحديث عن 

قرب عقد انتخابات إسرائيلية مبكرة.
وأض���اف: "ب���دا واضح���ًا أم���ام نتنياه���و 
أن ليبرم���ان ل���م يك���ن على مس���توى من 
المس���ؤولية ليبقى متوليًا حقيبة الجيش، 
وأنه يس���عى لتحقيق مكاس���ب شخصية 
من خالل ش���ن عدوان على غزة، في الوقت 
الذي يحاف���ظ نتنياهو على الهدوء مع غزة 
لتحقيق أهداف تكتيكية واستراتيجية".

وأوضح جابر أن أبرز أهداف نتنياهو لإلبقاء 
عل���ى حالة اله���دوء المؤقت م���ع غزة، هي 
اس���تكمال بناء الجدار على الحدود مع غزة، 
الذي من المفترض أن يحمي المستوطنات 
المحاذي���ة لغزة م���ن ضرب���ات المقاومين 

المتسللين عبر االنفاق.
ولفت النظر إلى أن نتنياهو يريد أيضًا منح 
أولوية أكبر لالنفتاح الخليجي على تطبيع 
العالقات مع "إس���رائيل"، إذ أن من ش���أن 
شن أي حرب ضد غزة في الوقت الحالي أن 

تؤدي إلى نتائج عكسية في هذا المسار.
كما رأى المحلل السياسي أن هناك مخاوف 
كبي���رة في دول���ة االحتالل، م���ن أن تؤدي 
نتائ���ج المواجهة األخيرة التي كان واضحًا 
خاللها تفكك قوة الردع اإلس���رائيلية، إلى 
تشجيع الفصائل الفلسطينية على قصف 
البلدات اإلس���رائيلية المحاذي���ة بغزة ردًا 

على أي اعتداء إسرائيلي مستقبلي.

هل باتت حكومة نتنياهو في مهب الريح؟ 

بعد ضربات المقاومة.. ارتدادات سياسية واقتصادية تضرب الكيان! 
غزة/ حممود عمر:

يومان من املواجهة الع�ضكرية بني املقاومة 
ودولة االحتالل، كانت كفيلة بقلب 

االأمور واإعادة ر�ضم املعادالت واحل�ضابات 
الع�ضكرية. 400 �ضاروخ �ضقطت يف 

اجلنوب االإ�ضرائيلي املحتل بني 13-12 
نوفمرب اجلاري، مع ف�ضل يف منظومة القبة 

احلديدية يف اعرتا�ضها، حققت نتائج 
مبهرة واأدت اإىل �ضقوط رموز حكومة 

االحتالل وتهدد بانهيار هذه احلكومة 
باأكملها. وال تزال تظاهرات امل�ضتوطنني 

متوا�ضلة �ضد خ�ضوع “اإ�ضرائيل” للمقاومة 
واالجنرار نحو التهدئة ووقف اإطالق 

النار، بعد ت�ضبب �ضواريخ املقاومة بخ�ضائر 
فادحة يف البلدات واملدن االإ�ضرائيلية 

املحتلة املحاذية للقطاع.

االستقالل / وكاالت:
جددت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظة رام الله 
والبيرة في الضفة الغربية، دعوتها للمش���اركة الواسعة 
ف���ي الفعالي���ات المناهضة لالس���تيطان وسياس���ات 
التطهي���ر العرقي واعتب���ار يوم الجمع���ة المقبل، جبل 
الريس���ان والخ���ان االحمر وكاف���ة نقاط االحت���كاك مع 
االحتالل ي���وم للفعالي���ات والمواجهة واالش���تباك مع 

االحتالل ومستوطنيه.
ورحبت عبر بيانها أمس الس���بت، بجه���ود مصر النهاء 
صفحة االنقس���ام الكارثي، وتطبيق اتفاقات المصالحة 
فورًا لمواجهة لتحديات بع���د ازالة العقبات التي حالت 
فيما مض���ى دون الوصول لوحدة وطني���ة تعزز الصمود 
الوطني، ومواجهة سياس���ات االحتالل، ومحاوالت س���لخ 
قطاع غزة بحس���ب ما يسمى صفقة القرن المشبوه التي 

قبرها شعبنا الى غير رجعة.
كما ورحبت بتصويت الجمعية العامة لالمم المتحدة 

على مجموعة من القرارات بما فيها حق ش���عبنا في 
تقرير المصير، والتأكيد على الجوالن كأرض سورية 
محتلة، وتدعو النه���اء االحتالل عن االراضي العربية 
التطبيق  الق���رارات موض���ع  والفلس���طينية ووضع 

العملي.
ووجهت القوى التحي���ة لوفد اتحاد الصحفيين العالمي 
الذي يزور االراضي الفلسطينية للوقوف على انتهاكات 
االحتالل بحق الجس���م الصحفي، وتستنكر عدم سماح 
دولة االحتالل لعدد م���ن اعضاء الوفد بالدخول لالراضي 
الفلس���طينية وتدعو الج���راءات عملية لمحاس���بة دولة 

االحتالل على استهدافها الصحفيين.
ودعت ألوس���ع حمالت االسناد لالس���يرات واالسرى امام 
قوانين االحتالل واجراءاته القمعية بحق الحركة االسيرة، 
وتكام���ل الجهد رس���ميا وش���عبيا وقانوني���ا لمواجهة 
مخططات االحتالل وتدعو لحماية االسرى وتشكيل لجان 

دولية للتحقيق في ظروف اعتقالهم.

قوى رام الله تدعو للتصعيد ضد االستيطان 
وترحب بجهود مصر إلنهاء االنقسام إسطنبول/ االستقالل:

أكد عضو المكتب السياس���ي في حركة 
»الجه���اد اإلس���المي« أن���ور أبو ط���ه، أن 
»التهدئة التي ت���م التوصل إليها مؤخرا 
بي���ن المقاوم���ة واالحت���الل، ه���ي عبارة 
عن وق���ف للقتال بي���ن المقاومة والعدو 
وليس له���ا أي مضمون سياس���ي، وغير 
مرتبط���ة ب���أي مفاوضات بي���ن المقاومة 
واالحت���الل«. وأوضح أبو ط���ه في حديث 
م���ع »عرب���ي21«، على هامش مش���اركته 
ف���ي منتدى فلس���طين الدول���ي لإلعالم 

واإلتصال في مدينة إس���طنبول امس، أن 
»استمرار التهدئة مشروط بوقف االحتالل لجرائمه ضد الشعب 

الفلسطيني«.
ونفى أبو طه أي صلة للتهدئة بمس���يرات العودة التي انطلقت 
منذ 30 آذار )مارس( الماضي، وقال: »مس���يرات العودة نش���اط 
مدني س���لمي هدفه إنجاز الع���ودة وال عالقة له بالتهدئة ال من 

قريب وال من بعيد، وهو نشاط مستمر حتى إنجاز أهدافه«.
وش���دد القيادي في الجهاد اإلس���المي على أهمية المصالحة 

وإنهاء االنقسام، لكنه شدد على أن 
األولوي���ة اآلن إلنهاء الحصار ووقف 
العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، 

وفق تعبيره.
ونجح���ت الوس���اطة المصرية بين 
المقاومة واالحتالل اإلسرائيلي في 
إعادة تثبي���ت وقف إطالق النار في 
غزة، بعد جولة تصعيد غير مسبوقة 
ب���دأت األح���د، واس���تمرت نحو 40 

ساعة.
جولة  الماض���ي  االثنين  وانته���ت 
تصعي���د بي���ن فصائ���ل المقاومة 
الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي اندلعت على إثر استشهاد 
7 مقاومين ، بعد اش���تباكهم مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت 
شرق خانيونس الس���بت، حيث أسفر االشتباك أيضا عن مقتل 
ضابط إسرائيلي وإصابة آخر، فيما ردت المقاومة على ما اعتبرته 
خرفا لتفاهمات وقف إطالق النار ودكت بصواريخها مستوطنات 
وتجمعات االحتالل المحيطة بغزة، قبل أن يعلن مس���اء االثنين 

عن إعادة تثبيت وقف النار بوساطة مصرية.

د. أبو طه: التهدئة ليس لها مضمون سياسي
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وأب���رز األجنحة العس���كرية المش���اركة فيها، 
العس���كري لحركة  الجن���اح  الق���دس  س���رايا 
الجهاد اإلس���امي ، وكتائب القس���ام الجناح 
العس���كري لحركة المقاومة اإلسامية حماس، 
ولج���ان المقاوم���ة ، وكذلك كتائ���ب األنصار 
الجناح العس���كري لحركة األحرار الفلسطينية 
، وكتائب ش���هداء األقصى وكتائب أحمد أبو 
الريش أجنحة عس���كرية تتب���ع لحركة فتح  ، 
وأيضا كتائب أبو عل���ي مصطفي وهي الجناح 
العس���كري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
، و كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري 
للجبه���ة الديمقراطي���ة لتحري���ر فلس���طين ، 

وجيش اإلسام . 
واعتبر كثير من اإلس���رائيليين أن حكومتهم 
فش���لت في تحقيق أه���داف ع���دوان 2014 
وأهمه���ا تدمير الق���درات القتالي���ة لفصائل 
المقاومة ونزع س���احها وإعادة قوة الردع التي 
فقدها جيش���هم ، كما أن الغرفة المش���تركة 
لفصائل المقاومة حص���دت ثمار الجهد الذي 
بذلت���ه على مدار يومي التصعيد ، باس���تقالة 
وزير الدفاع اإلس���رائيلي "  أفيغدور ليبرمان " 

، احتجاجا على قبول وقف إطاق النار في غزة .
توزيع املهام

المتحدث باس���م لجان المقاوم���ة "أبو مجاهد 
" أكد أن آلية العمل داخل الغرفة المش���تركة 
لفصائل المقاومة أثن���اء المواجهة األخيرة مع 
االحتال اإلس���رائيلي ضد قطاع غزة ، تتم وفق 
تنس���يق عال بين الفصائل على مدار الساعة، 
الذي من خاله تم توزيع المهام والمسؤوليات 

المناطة لكل فرد فيها. 
وأوض���ح أبو مجاهد ف���ي حديثه ل�"االس���تقال" 
أن الغرفة المش���تركة التي ش���كلت أثناء موجة 
التصعي���د األخيرة عل���ى القطاع ، كان يش���رف 
عليها قادة مقاومة عسكريون من أصحاب الخبرة 
والدراي���ة الكاملة بظ���روف المي���دان ؛ للوصول 

لألهداف والنتائج المرجوة مع االحتال . 
واعتبر أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة 
اللبنة األولى لجهد متواصل وكبير بذل من قبل 
األذرع العس���كرية لفصائ���ل المقاومة ، والذي 
اتض���ح أولى ثماره بم���ا حققته على األرض من 

إنجازات عظيمة .
وأشار إلى أن نجاح الغرفة المشتركة وتميزها 

في تحقيق نتائج كبيرة بالمعركة مع االحتال 
اإلسرائيلي ، جاء بعد تدعيم الغرفة وتفويضها 
بإدارة المعركة الميدانية واإلعامية ، لتش���كل 
جبهة مقاومة موحدة ، وعما سياسيًا وعسكريًا 

وامنيًا وإعاميًا موحدًا . 
وش���دد على أن غرف���ة العمليات المش���تركة 
اس���تطاعت تأمي���ن الجبه���ة الداخلي���ة وأن 
تمس���ك زمام المبادرة وتسيطر على المستوى 
العس���كري واإلعامي و تتبنى الرواية األصدق 
و أن تدحض الرواية اإلس���رائيلية التي حاولت 
نش���رها للرأي العام اإلسرائيلي وكذلك األخبار 
الكاذبة التي كانت تنش���ر ح���ول ما يجري من 

تفاصيل المعركة. 
وأكد المتحدث باس���م لجان المقاومة على أنه 
بالوقت الذي أثبتت فيه فصائل المقاومة أنها 
عملت ضمن موقف وقرار موحد ، كان االحتال 
ف���ي حالة تخبط و تش���تت  وفرقة؛ لعدم قدرة 

قادته على اتخاذ قرارات واضحة . 
وتمن���ى أن يت���م توحي���د الجهد السياس���ي 
وإنج���از المصالح���ة و انه���اء حالة االنقس���ام 
التي ترس���خت على مدار س���نوات طويلة بين 

الش���عب الفلسطيني ومس���ئوليه ،  كما توحد 
العم���ل المقاوم بي���ن فصائ���ل المقاومة في 
إدارة مواجهة عس���كرية شرس���ة مع االحتال 

اإلسرائيلي . 
تن�سيق عال

ب���دوره ، رأى الخبير والمحلل العس���كري اللواء 
المقاوم���ة  أن فصائ���ل  الش���رقاوي  يوس���ف 
الفلس���طينية أثبتت من خال غرفة العمليات 
المش���تركة التي ش���كلتها خ���ال المواجهة 
العس���كرية األخيرة مع االحتال اإلس���رائيلي 
بقطاع غزة ، أنها عملت وفق تنس���يق عال بين 

بعضها على مدار الساعة . 
وأوضح الش���رقاوي في حديثه ل�"االس���تقال "  
أن تش���كيل فصائل المقاوم���ة ائتافًا وغرفة 
مش���تركة موحدة ، جاء بع���د إيمانها بأن خيار 
المقاوم���ة هي الطريق األقص���ر للجم االحتال 

اإلسرائيلي وغطرسته .
وأضاف:" أن توحيد العمل بالغرفة المش���تركة 
والتنس���يق العالي بين فصائل المقاومة التي 
عملت على إدارة المعركة ، جاء على غير السابق 
، إذ لم تكن هذه الجه���ود والقرارات الموحدة 

تظهر خال المواجهات الس���ابقة مع االحتال 
اإلسرائيلي" . 

وش���دد عل���ى أن فصائ���ل المقاوم���ة بالغرفة 
المش���تركة اعتمدت على عنصر المفاجأة في 
تصديها لاحتال اإلس���رائيلي ، كذلك أثبت 
فش���ل العدو عندما داخل القطاع النجاز مهام 
اس���تخبارية وعس���كرية ، وأيضا أثبت أن كافة 

جنوده تحت أعين قناصتها وداخل مرماها . 
وأش���ار إل���ى أن النج���اح الكبير الت���ي حققته 
فصائ���ل المقاوم���ة الفلس���طينية ، بإلح���اق 
الهزيمة بالع���دو الصهيوني ودفع أحد قادته 
بهزيمته���م  آخري���ن  واعت���راف  لاس���تقالة 
وفش���لهم بإدراره المواجهة، أه���م اإلنجازات 

التي سجلتها المقاومة . 
وتوقع أن تعمل فصائل المقامة على استثمار 
الجه���د الذي حققته خ���ال التصعيد األخير ، 
اإلسرائيلي  االحتال  افش���الها مخطط  خاصة 
أثن���اء دخول���ه جن���وب القطاع إلنج���از مهمة 
عسكرية ، وكذلك حفاظها على قوة الردع على 
الرغم من عدم تكافؤ القدرات العس���كرية بين 

الطرفين. 

 تطور نوعي بأساليب المقاومة 

الغرفة المشتركة للفصائل .. القرار الموحد الذي أوجع »إسرائيل«

غزة / �سماح املبحوح:
اأثبتت الغرفة امل�سرتكة لف�سائل 

املقاومة خالل املواجهة الع�سكرية 
الأخرية مع الحتالل الإ�سرائيلي يف 

قطاع غزة ، قدرة عالية على التن�سيق 
امل�سرتك لإدارة الت�سعيد ، ما اأ�سفر 

عنه اإحلاق هزمية وف�سل بالحتالل  
كبريين على امل�ستويات ال�سيا�سية 

والع�سكرية والقت�سادية والنف�سية 
كافة . وت�سم الغرفة امل�سرتكة 

لف�سائل املقاومة، والتي عملت بجهد 
وقرار موحد خالل املواجهة الع�سكرية 

الأخرية مع الحتالل الإ�سرائيلي 
وغريها من املواجهات ال�سابقة، خمتلف 

الأذرع الع�سكرية البالغ عددها نحو 
13 جناحًا ع�سكريًا يتبعون حلركات 

وتنظيمات فل�سطينية . 

غزة/ االستقال:
دعا خبير في الش���أن اإلسرائيلي قيادة المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة لضرورة الحذر من غدر 
االحتال اإلس���رائيلي بعد جولة التصعيد الذي 

شهدها القطاع األسبوع الماضي.
وقال الخبير بالشأن اإلسرائيلي د.صالح النعامي 
في منشورات له عبر صفحته في "فيسبوك": "في 
ظل ما نعيش فيه في كنف هذا الش���عور بالعزة 
والفخ���ار، الذي منحتنا إي���اه المقاومة واالنتصار 
الكبير في الجولة األخيرة، س���أركز بشكل خاص 

على ما يستوجب الحذر من سلوك الصهاينة".
ولفت إلى أن تركيزه س���يكون "م���ن خال قراءة 
م���ا خلف التصريح���ات ومظاهر س���لوك النخبة 
الحاكم���ة في إس���رائيل، وذل���ك لتقليص قدرة 

الصهاينة على الغدر والمباغتة".
وأش���ار النعامي إلى أن التحذيرات اإلس���رائيلية 

مبال���غ فيها " لك���ن القيادة المس���ؤولة يجب أن 
تتعامل حس���ب أسوأ الس���يناريوهات بشجاعة 
وحكمة ومن منطل���ق الخضوع لمتطلبات اإلعداد 

األساسية للمواجهة".
وفي منش���ور آخر قال النعامي إن: "هناك تحواًل 
مفاجًئا وس���ريًعا على لهجة قادة مس���توطنات 
غاف غزة من )رئيس حكومة االحتال بنيامين( 

نتنياهو والحكومة بعد لقائهم األخير".
ونبه إلى أنه من الواضح أنهم خرجوا من االجتماع 
مطمئنين بش���أن مستقبل الواقع األمني، واعطوا 
تلميح���ات بأن قرار وقف إط���اق النار كان مجرد 

محطة في مواجهة مستمرة لم تتوقف بعد".
وأكد وجود داللة على حرص نتنياهو بأن يحضر 
اللقاء مع قادة المس���توطنات رئيس هيئة أركان 
الجيش الجنرال غ���ادي آيزنكوت وقائد المنطقة 

الجنوبية.

وتابع النعامي "لعل أوضح مؤشر على ذلك ما قاله 
االس���تيطاني "شاعر هنيغف"  المجلس  رئيس 
ألون شس���تر الذي حضر اللقاء وقال إن اللقاء مع 
نتنياهو ساعده وساعد زماءه على رؤية الصورة 

الكاملة وأننا ال زلنا في معركة مستمرة".
ولف���ت الخبي���ر ف���ي الش���أن اإلس���رائيلي إلى 
أن���ه يتوج���ب وضع ع���دة خطوط تح���ت هاتين 
الكلمتي���ن، قائًا :  إن هذا التصريح "يتطابق مع 
ما قاله نتنياهو في فيديو مطمئًنا مس���توطني 
الجنوب بأننا "في أوج معركة مس���تمرة ونتطلع 

لمواصلتها".
وشهد األس���بوع الماضي تصعيًدا بين فصائل 
المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة واالحتال 
اإلس���رائيلي بعد استش���هاد 7 مقاومين، خال 
إحباط عملية نوعية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية 

شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

الدوحة/ االستقال:
قال رئيس المكتب السياسي الس���ابق لحركة »حماس« خالد 
مش���عل إن المقاومة بفصائلها أبدعت في التصدي للعدوان 
اإلس���رائيلي األخير على قطاع غزة من خ���ال غرفة العمليات 
المش���تركة. وأضاف مش���عل خال مهاتفته عائلة الش���هيد 
القسامي نور بركة الذي أفشل مخطًطا لقوة إسرائيلية خاصة 
ضد المقاومة ش���رق خانيونس، أن »الغرفة المش���اركة أعطت 

صورة ناصعة ومشرقة لمقاومتنا«.
وأشاد مشعل بصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة؛ مؤكًدا 
أن المقاوم���ة بفصائله���ا كافة أبدعت ف���ي التصدي للعدوان 

األخير على القطاع من خال غرفة العمليات المشتركة.

مشعل: غرفة العمليات خبير بالشأن اإلسرائيلي يدعو قيادة المقاومة للحذر من غدر االحتالل
المشتركة أعطت صورة 
ناصعة ومشرقة للمقاومة
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الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

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

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

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

ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

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

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

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

.gov.ps

5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

رقم العطاءاسم العطاء

استئجار حافالت لنقل موظفي دولة فلسطين 
07/2019ونقل األسرى ونقل الصم والمكفوفين

القدس المحتلة/ االستقالل:
عل���ى الرغم مما يصدر م���ن تصريحات 
على لسان مسؤولين إسرائيليين في ما 
يتعّلق بمخّيم ش���عفاط، شمال القدس 
المحتلة، والخاضع لسلطة وكالة "أونروا"، 
وكذلك ما يش���يعه س���كان المخيم من 
أنباء ع���ن إجراءات فعلية ب���دأت بلدية 
االحتالل في الق���دس بتنفيذها إللغاء 
صف���ة اللج���وء ع���ن المخّي���م وقاطنيه 
وضمه إلى أراضي بلدة ش���عفاط، اختار 
المس���ؤولون في "وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين" الصمت، إذ إّن 
ال جديد لديهم في ما يتعّلق باإلجراءات 

على األرض، بحسب ما يقولون.
وتأت���ي ه���ذه التط���ورات بالتزامن مع 
إطالق مسمى جديد على ضاحية السالم 
الش���رق  ناحية  للمخيم من  المحاذي���ة 
وتس���ميتها ب�"عناتا الجديدة"، علمًا أّن 
هذه الضاحية أقيمت على أراضي عناتا، 
عقب ضّم جزء كبير منها بعد عام 1967 
إلى حدود بلدية االحتالل، على الرغم من 
وجود بضع عائالت فيها تحمل بطاقات 
هوية الضف���ة الغربية، في الوقت الذي 
يقطنه���ا أكث���ر من 90 ف���ي المائة من 

حملة البطاقة الزرقاء من المقدسيين.
وأوض���ح س���امي مشعش���ع، المتحّدث 
الرس���مي باس���م "أونروا"، ومدير اإلعالم 
واالتصال �� دولة فلسطين، في تصريح 
له، أّن الوكالة "لم تبّلغ بهذه اإلجراءات، 
وليس لديها ما تعّقب عليه سوى أّنها 
ستواصل القيام بمسؤولياتها المكّلفة 
به���ا من قب���ل المجتمع الدول���ي بإدارة 

شؤون المخيم".
وكان ناش���طون من مخّيم شعفاط، قد 

صرحوا في وقت س���ابق، بأّن طواقم من 
وزارة داخلية االحتالل شرعت بإجراءات 
ض���ّد بع���ض الجئ���ي المخي���م الذين 
توّجه���وا لتغيي���ر بطاق���ات هوياتهم 
الش���خصية، حي���ث تّم إبالغه���م بقرار 
الوزارة البدء بتغيير مكان إقامتهم من 
مخيم ش���عفاط إلى بلدة شعفاط فقط، 

بعد ضّم المخّيم للبلدة.
ووفقًا لما يرد من معلومات بهذا الشأن، 
فإّنه س���تتم إزالة ارتباط مخيم شعفاط 
بضاحية السالم، وتحديد بداية المخيم 
بالقرب من مخبز "بيت النعمة" شرقًا، إلى 

حي "رأس خمي���س" من أراضي المخيم 
م���ن ناحية الغ���رب، في حين س���تتم 
تسمية ضاحية السالم بعناتا الجديدة، 
بعد وضع مجّس���مات وحواجز انتقالية 
للشرطة بالقرب من مخبز "بيت النعمة"، 
وذل���ك لغاية االنتهاء م���ن إحصاء عدد 

السكان في المخيم.
ونقل الس���كان هناك ع���ن موّظف في 
الداخلي���ة اإلس���رائيلية قول���ه إّن "هذا 
ال يعن���ي أن تصبح )ضاحية الس���الم( 
منطق���ة تابعة للضفة، بل س���تبقى من 
الجديد  ضواحي القدس تحت مسماها 

الذي سيطلق عليها وهو عناتا الجديدة، 
بينما ستحّول سلطات االحتالل الشارع 
االلتفافي الجديد في بلدة عناتا بجانب 
الج���دار ومفت���رق البلدة م���ن ناحيتها 
الش���رقية إلى ش���ارع داخلي يخّصص 
استخدامه فقط ألهالي عناتا والمخيم، 
فضاًل عن تحوي���ل خّط آخر قريب يربط 
وعليه  الفلس���طيني.  بالشمال  الجنوب 
س���يتم إعطاء أهالي عنات���ا األصليين، 
مم���ن لي���س لديه���م مان���ع أمني من 
االحتالل، بطاقات تخّولهم الدخول إلى 

مناطق شعفاط فقط".

بدوره، قال رئيس اللجنة الش���عبية في 
المخيم، خضر الدبس، في تصريح له، إن 
:"االحتالل يستمّد إجراءاته ضّد المخيم 
وس���كانه من إدارة الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب ال���ذي منح دولة االحتالل 
دعم���ًا غير مح���دود باعتراف���ه بالقدس 
عاصمة لهذا االحتالل"، مضيفًا "لم يكن 
)رئيس بلدية القدس التابعة لالحتالل( 
نير ب���ركات، ليتجّرأ عل���ى وكالة الغوث 
الدولية بإعالنه عن البدء بإجراءات إغالق 
مكاتب الغوث في القدس وإنهاء عملها 
في مخيم شعفاط ومصادرة مؤسساتها 
وإلغاء اسم المخّيم، لوال القرار األميركي 
لدولة  عاصم���ة  بالق���دس  باالعت���راف 

االحتالل ووقف دعم األونروا".
 وتاب���ع الدب���س "لق���د ثب���ت أّن اإلدارة 
األميركي���ة ه���ي ش���ريك حقيقي في 
 ش���عبنا، من 

ّ
اإلره���اب المم���ارس بحق

خ���الل االنحياز الكام���ل لدولة االحتالل 
ومش���اركتها في االعتداء على ش���عبنا، 
وإعطائها الضوء األخضر لممارسة مزيد 
من اإلجرام بحق الش���عب الفلسطيني، 
وم���ن ضمن تل���ك الجرائ���م إنهاء عمل 
وكال���ة الغوث وإنه���اء قضية الالجئين 

 العودة.
ّ

وحق
يذكر أن نحو 110 آالف الجئ فلسطيني 
يقطن���ون الق���دس، جلهم ف���ي مخيم 
شعفاط، الذي أنش���ئ على ما مساحته 
400 دونم م���ن أراضي بلدة ش���عفاط، 
شمالي القدس، في العام 1966، إليواء 
مئ���ات الالجئين الذين كان���وا يقطنون 
حارة الش���رف أو ما تع���رف اآلن ب�"الحي 
اليه���ودي" داخل البل���دة القديمة من 

القدس. 

االحتالل يستعجل نزع صالحيات »أونروا« في مخيم شعفاط

خميم �شعفاط �شمال القد�س املحتلة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس أس���اقفة سبس���طية للروم 
األرثوذك���س المط���ران عطا الل���ه حنا إن 
الشعب الفلس���طيني ال يمكنه أن يقبل 
بحل���ول استس���المية غير منصف���ة، وال 
يمكنن���ا أن نتحدث عن الس���الم بدون أن 
نب���رز أواًل وقبل كل ش���يء أهمية تحقيق 

العدالة في هذه األرض المقدسة.
وأوضح حنا لدى استقباله وفًدا من منظمة 
العدالة والس���الم اإليطالية أمس السبت 
أن العدالة ُتعن���ي أن يزول االحتالل، وأن 
تزول كافة المظاهر االحتاللية العنصرية، 
وأن يتحقق حق الع���ودة وتكون القدس 

عاصمة لفلسطين.
وأض���اف "ال يمك���ن أن يتحقق الس���الم 
في عالمنا ب���دون أن تتحقق العدالة أواًل، 
فالس���الم ثمرة من ثمار الع���دل وبغياب 
العدالة فعن أي س���الم نتحدث"، مضيًفا 
"ما ُس���مي زوًرا وبهتاًنا بالعملية السلمية 
لم يك���ن إال نكب���ة جديدة تس���تهدف 
ش���عبنا في كافة أماكن تواجده، وخاصة 

في القدس".
وتابع "الفلس���طينيون لن يقبلوا بس���الم 
هو في واقعه استس���الم وقب���ول باألمر 
الواقع الذي يرس���مه االحتالل لنا"، مطالًبا 
كافة المؤسسات التي تنادي بأن يتحقق 
الس���الم في هذا العالم بضرورة ان تشدد 
أواًل وقبل كل ش���يء على مفهوم العدالة 
ورف���ع الظل���م ع���ن المظلومي���ن ونصرة 

المتألمين والمعذبين في هذا العالم.
وأش���ار إل���ى أن الش���عب الفلس���طيني 
عان���ى ولس���نوات طويل���ة وال زال م���ن 
االحتالل الجاث���م على صدورنا، مضطهًدا 
الفلس���طينيين ومس���تهدًفا إياهم في 

كافة مفاصل حياتهم.
وأك���د أن مدين���ة الق���دس، والت���ي من 
المفت���رض أن تك���ون مدين���ة للس���الم، 
أضح���ت بعي���دة كل البعد عن الس���الم 
بس���بب سياس���ات االحت���الل القمعي���ة 
تس���تهدف  التي  اإلقصائية  العنصرية 
وكأنه���م  وتعامله���م  الفلس���طينيين 

ضيوف في مدينتهم المقدسة.
وأردف قائاًل: "لقد مر شعبنا الفلسطيني 
بمرحل���ة س���ميت زوًرا وبهتاًن���ا بمرحلة 
المفاوضات الس���لمية وأوس���لو ف���إذا بنا 
نكتش���ف بعد حين بأن هذه المفاوضات 
واتفاقية أوسلو تحديًدا لم تكن إال محاولة 

هادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
الس���الم  بش���عار  "يتغن���ون  وأض���اف 
ويس���تعملون مصطل���ح الس���الم، لك���ن 
هدفه���م األساس���ي هو ش���طب وجود 
قضيته  وتصفية  الفلس���طيني  الشعب 
االس���تعمارية  المش���اريع  وتمري���ر 

االحتاللية".
ولف���ت إلى أن الفلس���طينيين لم يعودوا 
يثق���ون بما يس���مى اتفاقيات س���الم أو 
مفاوضات سالم، واليوم هم يتحدثون عن 
صمودهم وبقائهم واستمرارية وجودهم 

االحتاللي���ة  للسياس���ات  وتصديه���م 
الهادفة إلى اقتالعه���م من هذه األرض 

المقدسة.
ونوه إلى أنه ال يوجد هنالك أي فلسطيني 
يتحدث الي���وم عن اتفاقية س���الم، بل" 
الفلس���طينيون يتحدث���ون ع���ن حقهم 
المش���روع ف���ي ه���ذه األرض وكيفي���ة 
التي  العنصري���ة  للمش���اريع  التص���دي 
والنيل من  هدفها تهمي���ش حضورن���ا 

مكانتنا وإلغاء قضيتنا وشطب وجودنا".
وبين أن الفلسطينيين أصبحوا يعتقدون 
ب���أن كلمة الس���الم الت���ي يرددها بعض 
السياس���يين إنم���ا ه���ي أكذوب���ة كبرى 
األبرتهاي���د  عل���ى سياس���ة  للتغطي���ة 

والتطهير العرقي التي تستهدفهم.
وأش���ار إلى أنه في الوقت الذي فيه كانوا 
يتحدث���ون عن مفاوضات س���لمية كانت 
تبنى أس���وار الفصل العنصري، وازدادت 
المستوطنات وتم االس���تيالء على كثير 
من األوقاف والعقارات في مدينة القدس.

وطالب المطران حن���ا وفد منظمة العدالة 
والس���الم اإليطالية بأن يك���ون موقفهم 
مؤازًرا للش���عب الفلس���طيني، وأن ينادوا 
ب���أن تتحقق العدالة في هذه األرض، وأن 
يزول االحتالل لكي ينعم شعبنا بالحرية 
التي يس���تحقها والتي قدم في سبيلها 
التضحيات الجس���ام، داعيًا أياهم للدفاع 
عن مدينة القدس التي ُتس���لب وُتسرق 

في كل يوم.

المطران حنا: عملية التسوية لم تكن إال نكبة جديدة
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املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة

في القضية الحقوقية رقم: 312/ 2018
في الطلب رقم: 2018/1038

المستدعية / جمعية الكرمل الثقافية ويمثلها السيد / علي محمود 
عبد الله المجدالوي – من سكان النصيرات هوية رقم )916066947(                                                        
وكياله المحاميان / جبريل الهور واحمد النادي

المستدعى ضده / احمد خليل حسين عوض فرج الله ) خارج البالد( 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2018/1038

  في القضية رقم 312/ 2018 ) مطالبة مالية(
الى المس���تدعى ضده بعاليه بما ان المستدعية قد اقامت عليك دعوة 
حقوقي���ة ) مطالب���ة مالية ( لذل���ك يقتضي عليك الحض���ور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما بانه قد تم تحديد جلسة 

2018/12/2 لنظر في الدعوي 
وليك���ن معلوما لدي���ك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في قضيته حسب االصول .
 وتفضلوا فائق االحترام 

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
ال�ستاذ/ اكرم ابو طعيمه

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الكريم عامر حسين ابو موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957100134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عيد فرج محمد عياش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)963540448( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / طارق عطا خلف ابو مدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900658261( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمود رمضان محمد العبد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800192486( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله / االستقالل:
أك���د المكت���ب الوطني للدف���اع عن األرض 
ومقاومة االستيطان أن الحكومة اإلسرائيلية 
ُتنفذ مشاريع لتحسين صورة المستوطنات 
االسرائيلي  الجمهور  أمام  والمس���توطنين 

والرأي العام العالمي.
وأوض���ح المكت���ب الوطن���ي ف���ي تقري���ره 
األسبوعي أمس السبت أن مشروع تحسين 
ال���ذي تعكف وزارة  المس���توطنات،  صورة 
المس���اواة االجتماعي���ة اإلس���رائيلية، على 
إعداده يتضم���ن توثيًق���ا بالفيديو ألقوال 
مؤسس���ي المش���روع االس���تيطاني وأقوال 
المئات من المس���توطنين الذي شاركوا في 

هذا المشروع، وعرضه على الجمهور.
المس���اواة  وزارة  ف���ي  مص���ادر  وتدع���ي 
ع���ن  عب���ارة  المش���روع  أن  االجتماعي���ة 
توثي���ق حكوم���ي منهجي أولي للمش���روع 
االس���تيطاني، ووصفوه بأن���ه “خطوة أخرى 

نحو السيادة”.
وبحس���ب هذه المصادر، فإنه اس���توحيت 
فكرة المش���روع من المش���روع السينمائي 
للمخ���رج العالمي س���تيفن س���بيلبرغ حول 
توثي���ق بالفيدي���و لش���هادات ناجين من 

المحرقة.
وقال المكتب الوطني إنه وبحسب المصادر 
ا  اإلس���رائيلية، فإن هذا المشروع يعتبر جزًء
من مشروع أوسع لتوثيق “جاليات يهودية 
مختلفة”، وبينها المهاجرون من دول عربية 

وإي���ران وأثيوبي���ا والهند إلى "إس���رائيل"، 
ومس���اهمة ف���ي تكريم قدامى مؤسس���ي 
االستيطان اليهودي في الضفة الغربية ك� 

"مشروع ريادي قومي لم يوثق حتى اآلن".
وأش���ار إلى أن وزارة المس���اواة االجتماعية 
مقاط���ع  تحوي���ل  تعت���زم  اإلس���رائيلية 
الفيدي���و إل���ى أف���الم وثائقية يت���م بثها 

عب���ر موق���ع الكترون���ي وعب���ر تطبيق على 
الهوات���ف الخليوي���ة، ويراف���ق ذلك طاقم 
مكملة  معلوم���ات  يس���تعرض  أكاديم���ي 
للشهادات، وسيتم إنتاج أفالم حول “تراث 

االستيطان”.
وقال رئيس مجلس المستوطنات حنانئيل 
دورني إن المش���روع “سيس���هم كثيًرا في 

تعزي���ز وترس���يخ االس���تيطان وتحس���ين 
صورته".

الرس���مية  التلفزيونية  القناة  ويأتي تخلى 
"كان" عن بث مباريات المنتخب اإلسرائيلي 
ف���ي تصفي���ات دوري الي���ورو والمونديال، 
اس���تجابًة لطلب اتحاد كرة القدم األوروبي 
ع���دم بث المباريات في المس���توطنات، ألن 

العق���د الذي ج���رى توقيعه م���ع اتحاد كرة 
القدم األوروبي ينص عل���ى أن حقوق البث 
تس���ري في "إس���رائيل" فقط وال تسري في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوض���ح المكت���ب الوطني أن ه���ذا التطور 
يأتي ليوجه صقعة للسياس���ة اإلسرائيلية 
ف���ي األراض���ي الفلس���طينية المحتلة منذ 
العام 1967 ما دفع بوزير الثقافة والرياضة 
اإلس���رائيلية ميري ريغف إلى التعبير عن 
الغض���ب واالحب���اط لتعل���ن أن "المنظمات 

الرياضية لن ترسم حدود الدولة".
وأض���اف أن مش���اريع االحت���الل ال تق���ف 
عن���د المناطق المحيطة بالق���دس المحتلة 
فقط، فقد تم الكش���ف عن س���عي عدد من 
الجمعيات االستيطانية إلى وضع يدها على 
منازل الفلس���طينيين في حي الش���يخ في 

جراح بهدف تهويده بالكامل.
وأش���ار إلى أن الجمعيات االس���تيطانية ترفع 
دعاوى أمام ما يسمى ب� “المحكمة اإلسرائيلية 
العليا”، التي س���تعقد جلس���ة استماع حول 
إخالء الحي، وتضم المنطقة المس���تهدفة 29 

بناية، يقطنها 100 عائلة فلسطينية.
وأك���د أن ه���ذه الجمعيات االس���تيطانية 
تس���عى للس���يطرة على عقارات وممتلكات 
المقدس���يين تحت حجج وذرائ���ع مختلفة 
مثل االدعاء بأن" تل���ك البيوت هي مملوكة 
ليهود اس���تولوا عليها بوسائل مختلفة بما 
فيها صفقات بيع وهمي أو صفقات تحايل"

»المكتب الوطني«: حكومة االحتالل تنفذ مشاريع لتحسين صورة المستوطنات

غزة/ االستقالل:
أكد مدي���ر مركز األس���رى للدراس���ات رأفت 
حمدونة أن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
زادت من وتيرة االعتق���ال والتجديد اإلداري 
لمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن )70( أمًرا 
إدارًيا في الشهر الواحد، دون التزام االحتالل 
لالتفاقي���ات والمواثي���ق الدولي���ة والقانون 

الدولي اإلنساني.
وأوض���ح حمدونة في بيان صحف���ي، أن هنالك ما 

يق���ارب من )430( معتق���اًل إدارًيا في الس���جون 
اإلس���رائيلية قاطع���وا المحاكم العس���كرية في 
منتصف فبراي���ر احتجاًجا على تلك السياس���ة، 
وأضربوا بش���كل جماعي وفردي منذ العام 2012، 
ونفذوا عشرات الخطوات االحتجاجية إلنهاء هذا 

االجراء التعسفي بحقهم.
وطالب المؤسسات الحقوقية واالنسانية المحلية 
والعربية والدولي���ة بالضغط على االحتالل لوقف 
االعتقال االداري بدون الئحة اتهام وبملف سرى، 

مش���يًرا إلى أن االعتقال االداري يس���تند لقانون 
الط���وارئ المخال���ف لقيم الديمقراطي���ة ومبادئ 

حقوق االنسان.
ووص���ف حمدون���ة االعتق���ال اإلداري بالس���يف 
المس���لط على رقاب المعتقلين الفلس���طينيين 
بقرار من جهاز "الش���اباك" والمحاكم العس���كرية 
االس���رائيلية، الفًتا إلى أن عشرات اآلالف من أبناء 
الشعب الفلس���طيني كانوا ضحية هذا االعتقال 

غير اإلنساني.

جنين/ االستقالل:
هددت قوات االحتالل الصهيوني، ذوي األس���ير حسين 
غوادرة في بلدة بير الباش���ا جنوب مدينة جنين ش���مال 
الضفة الغربية بعقوبات، وألمحت إلى هدم منزلهم بعد 

تصويره.
وقالت مصادر محلية :إن جنود االحتالل اقتحموا المنزل، 
وفتش���وه، وخربوا محتوياته، وتعمدوا استفزاز ساكنيه، 

مش���يرة إلى أنه بعد التحقيق الميداني مع العائلة صّور 
الجنود الطابق الثاني للمنزل؛ ألن ملكيته لألسير غوادرة، 

وأخذ الجنود مقاسات المنزل ثم انسحبوا من المنطقة.
وكان غوادرة اعتقل عام 2013 عقب تنفيذه عملية طعن 
قتل خاللها جن���دي في العفولة بأراض���ي ال�48، وحكم 
بالس���جن المؤبد، وتقع ش���قته في الطابق الثاني لمنزل 

والده.

االحتالل يهدد ذوي أسير 
ويصور منزله جنوب جنين

 القدس المحتلة/ االستقالل:
افرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،عن شاب مقدسي 
بع���د التحقي���ق معه في معتق���ل "المس���كوبية" غربي 

القدس المحتلة لمدة 28 يوًما.
وبحس���ب مرك���ز معلوم���ات وادي حل���وة فإن س���لطات 
االحتالل أفرجت عن الش���اب أنس درويش )22 عاًما(، من 
سكان بلدة العيسوية شمال ش���رق القدس، من زنازين 

"المسكوبية" بعد التحقيق معه لمدة 28 يوًما.
وفي س���ياق متص���ل، مددت محكم���ة االحتالل توقيف 
الشاب جمال الزعتري من بلدة الطور شرق القدس لليوم  

علًما أنه اعتقل مساء الخميس.
وكانت إدارة س���جن "رامون" أفرجت أول أمس عن األسير 
المقدسي محمد أيمن عبيد )19 عاًما( من العيسوية، بعد 

أمضى مدة محكوميته البالغة ثمانية أشهر.

االحتالل يفرج عن مقدسي
 بعد 28 يومًا من التحقيق

حمدونة: االحتالل ُيصعد من وتيرة االعتقاالت اإلدارية

خان يونس/ االستقالل:
قام قس���م الحدائق والمتنزه���ات التابع لدائ���رة الصحة 
والبيئة في بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة بعملية 
تش���جير وتوزيع )1,546( ش���تلة في ش���وارع خان يونس 

والحدائق العامة.
كما تمكنت طواقم قس���م النظافة ف���ي البلدية بجمع 
وترحي���ل )3764( طن نفايات من ش���وارع خانيونس 

المختلفة.
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مشير سليمان سالم عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973596968( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
شرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع 
والشوارع  المدني  ش����ارع  تطوير 
المتفرع����ة من القنط����رة في حي 
الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، 
ضمن منح����ة مقدمة من صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية 
- برنامج تطوير البلديات- المرحلة 

الثالثة.
وذك����ر مدير دائرة اإلش����راف في 
البلدي����ة، م. ضي����اء أب����و عاصي، 
البالغ تكلفته  المش����روع  أن هذا 
اإلجمالي����ة نحو 459 أل����ف يورو، 
البني����ة  إل����ى تطوي����ر  يه����دف 
المذكورة في  للش����وارع  التحتية 
بالس����كان،  المكتظ  الزيتون  حي 
المواطني����ن  حرك����ة  وتس����هيل 
في هذه الش����وارع، وحل مشكلة 
الصرف الصح����ي وتصريف مياه 

األمطار.
أب����و عاصي أن ش����بكة  وأوض����ح 
الص����رف الصحي ف����ي المنطقة 
بشكل  ومنفذة  ومهترئة  قديمة 
المواطنين،  قب����ل  عش����وائي من 
وتنتش����ر في المنطق����ة العديد 
م����ن اآلب����ار االمتصاصي����ة التي 

إلى جانب  الجوفية،  بالمياه  تضر 
معاناة الس����كان من ش����ح المياه 

بسبب عدم توفر شبكة مياه.
وبي����ن أن هذه المش����اكل دفعت 
البلدية إلى تنفيذ هذا المشروع، 
والذي سيش����مل تنفي����ذ أعمال 
بني����ة تحي����ة بش����كل كامل على 
النحو التالي: تمديد شبكات مياه 
بطول 800 مت����ر وتمديد خطوط 
مختلفة  بأقط����ار  صح����ي  صرف 

بطول 420 مت����ر ووصالت صرف 
صحي قطر )6 انش( بطول 1600 

متر.
كما ستشمل األعمال تعبيد حرم 
الطريق ببالط االنترلوك بمساحة 
8900 متر مربع، وتبليط األرصفة 
بمس����احة 700 متر مربع، وتمديد 
ش����بكة إن����ارة لخدم����ة المنطقة، 
وتركي����ب  الطري����ق  وتخطي����ط 
إشارات مرورية، إلى جانب شبكة 

لتصريف مياه األمطار في ش����ارع 
صمامة بالمنطقة ضمن المشروع، 
بط����ول 375 مت����ر، لحل مش����كلة 

تجمع مياه األمطار هناك.
وبين أبو عاصي أن مدة المش����روع 
تطوير  صن����دوق  م����ن  المم����ول 
المحلي����ة،  الهيئ����ات  وإق����راض 
خمس����ة أش����هر، ومن المتوقع أن 
تنتهي ف����ي مطلع م����ارس/ آذار 

القادم.

عبسان الكبيرة/ االستقالل:
انهت طواقم بلدية عبس���ان الكبي���رة في خان يونس 
جن���وب قطاع غزة، اص���الح جميع خط���وط المياه التي 
تضررت في منطقة عس���قالن بالقرب من المستشفى 

األوروبي.
وأوضحت البلدية في بيان لها، أنها ستواصل جهدها من 

أجل اعادة رصف المفترقات المتضررة قريبا .

بلدية عبسان الكبيرة 
تنهي إصالح جميع خطوط 
المياه في منطقة عسقالن

بلدية خانيونس تقوم 
بتشجير عدد من 

شوارع المدينة

بلدية غزة تشرع بتطوير البنية التحتية لشوارع في حي الزيتون

غزة/  االستقالل:
عقد وفد وزاري ضم كال من د. مأمون 
أبو ش����هال وزي����ر العم����ل، ود.مفيد 
الحس����اينة وزي����ر االش����غال العامة 
واإلسكان ود. هيفاء االغا وزير شؤون 
المرأة اجتماعًا مهمًا مع وكيل وكوادر 
وم����دراء وزارة الصح����ة بقط����اع غزة 
احتياجات  عل����ى  والوقوف  للتعرف 
الوزارة والقطاع الصحي بش����كل عام 
من االدوية والمهام والمس����تلزمات 

الطبية.
واس����تمع الوزراء الثالث����ة من وكيل 
وزارة الصح����ة بغ����زة د. يوس����ف أبو 
الريش الى ش����رح مفص����ل عن وضع 
القطاع الصح����ي واحتياجات الوزارة 
من االدوية والمهام والمس����تلزمات 
الطبية والمباني واالقسام والمعدات.

كما ناق����ش الوزراء خ����الل االجتماع 
الذي جرى في مجمع الش����فاء الطبي 
ف����ي مدينة غ����زة، واس����تغرق عدة 
س����اعات الس����بل الكفيلة بحل هذه 
مش����اكل  الى  باإلضافة  المش����اكل، 
أخرى يعاني منه����ا القطاع الصحي 
وأبرزها، عدم وجود مستشفى لعالج 
امراض الس����رطان، باإلضافة الى حل 

مشاكل عديدة تعاني منها الوزارة.
وقال الوزير مأمون أبو شهال ان اللقاء 
والممتاز جاء  باإليجابي  الذي وصفه 
بايعاز م����ن رئيس الحكومة الدكتور 
رام����ي الحمد الل����ه، باإلضافة الى انه 
يأتي في س����ياق اهتم����ام الرئيس 
والتخفيف  بالقط����اع  عباس  محمود 

من معاناة المواطنين.
وأوضح أبو ش���هال انه���م بحثوا مع 

طاقم وزارة الصحة بغزة عدة قضايا 
مهمة تهم القطاع الصحي وابرزها، 
قضي���ة نقص االدوية، مش���يرًا الى 
انهم طلبوا من الوزارة قائمة باألدوية 
غير  المس���تعجلة  والمهمة  الملحة 
المتوفرة ف���ي مخازن ومرافق الوزارة 
بغزة م���ن اجل توفيره���ا، باإلضافة 
الى قضية انش���ائه قس���م الباطنة 
في مستشفى الشفاء والمجمد منذ 
الحكومة  ان  س���نوات طويلة، مبينًا 
ستعمل على توفير التمويل الالزم 
الع���ادة انش���اءه بكلفة ق���د تصل 
الى 30 ملي���ون دوالر، خصوصًا وأن 
التصامي���م والخرائط الالزمة جاهزة 

منذ وقت بعيد.
وأش����ار أبو ش����هال الى أنه تم بحث 
إمكانية تشغيل قسم عالج امراض 

الس����رطان من خالل تزويده باألدوية 
عن  للتخفيف  الالزم����ة  والمع����دات 
كاه����ل مرض����ى الس����رطان الذي����ن 
واحيانا  جم����ة  مصاعب  يواجه����ون 
التصاريح  على  بالحصول  مستحيلة 
اإلس����رائيلي  الجانب  م����ن  الالزم����ة 
للع����الج ف����ي مستش����فيات خ����ارج 
القط����اع، باإلضافة ال����ى تعرض من 
يحصل����ون عل����ى ه����ذه التصاري����ح 
لمصاع����ب كبيرة خالل الس����فر على 
بعضهم  ومنع  اإلسرائيلية  الحواجز 
او غالبيته����م من اس����تكمال العالج 
وهو ما ي����ؤدي الى تفاقم أوضاعهم 
الصحي����ة وف����ي أحيان كثي����رة الى 

الوفاة.
وأضاف أبو شهال انه تم اثارة قضايا 
أخ����رى لها عالقة بضب����ط العمل في 

القطاع الصحي، حيث جرى تشكيل 
لجنة من الوزراء الثالثة، باإلضافة الى 
شخصيات أخرى من الوزارة ومنظمة 
الصحة العالمية لمعالجة هذا الخلل.

واكد أب����و ش����هال ان الحكومة تولي 
الصحي وهو  بالقطاع  اهتمامًا كبيرًا 
م����ا تترجمه بش����كل دائم بارس����ال 
قواف����ل االدوي����ة الى القط����اع وكان 
اخرها ارس����ال ش����حنة م����ن االدوية 
القطاع يوم  ال����ى  الطبية  والمه����ام 
األربع����اء الماض����ي خ����الل العدوان 

اإلسرائيلي األخير.
ويتوقع أبو ش����هال ان يتسلم خالل 
القادمة قائمة باحتياجات  الساعات 
الوزارة بغ����زة من االدوي����ة والمهام 
الطبي����ة المس����تعجلة للعم����ل على 

توفيرها.

وزراء غزة يقفون على احتياجات وزارة الصحة بالقطاع

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / نضال سعيد عثمان العبادلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400053534( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 نف����ى مس����ؤول إس����رائيلي كبير، مس����اء 
أمس الس����بت، وجود أي تق����دم في ملف 
المفاوضات مع حركة حماس بشأن مصير 

جنودها المفقودين في غزة.
وقال مس����ؤول م����ن ديوان رئي����س الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "التقارير 
العربية عن ذلك غير صحيحة، وال يوجد أي 
تقدم"، نافًيا بشدة وجود اتفاق لإلفراج عن 
األس����رى الذين اعتقلوا في صفقة شاليط 
"وف����اء األحرار"، بس����بب مش����اركتهم في 

"عمليات إرهابية".
وكان موق����ع "الخلي����ج أون الي����ن" نقل عن 

مصادر دبلوماس����ية رفيع����ة وجود تقدم 
بشكل مفاجئ وطارئ، على المفاوضات غير 
المباشرة التي تجري في ملف صفقة تبادل 
األسرى بين اسرائيل وحركة )حماس(، وأن 
إس����رائيل وافقت على اإلفراج عن األسرى 
الذين أعيد اعتقالهم من صفقة ش����اليط 

ضمن وساطة مصرية وألمانية
وأكدت المص����ادر ، أن الوس����يط األلماني 
حق����ق تقدمًا ملحوظًا وهامًا ف����ي الصفقة 
من خالل اتصاالت����ه وجوالته التي قام بها 
بشكل س����ري في المنطقة خالل األسابيع 

األخيرة.
اإلس����رائيلي أبلغ  االحتالل  أن  وأوضح����ت 

الوس����يطين األلماني والمص����ري بأنه على 
اس����تعداد لدع����م مفاوض����ات الصفق����ة، 
الرئيسي الذي تضعه  واالستجابة للشرط 
الحوارات  استئناف  "حماس" مقابل  حركة 
واللق����اءات غي����ر المباش����رة به����ذا الملف 

المجمد منذ شهور طويلة.
ري  أعاد االحتالل اعتقال العشرات من محرَّ
صفق����ة "الوف����اء لألحرار" الت����ي تمت عام 
2011، وُأفرج بموجبها ع����ن أكثر من ألف 
أس����ير من ذوي األح����كام العالية وقدامى 
األسرى مقابل إطالق سراح الجندي شاليط، 
الذي ُأِس����ر من على حدود قطاع غزة صيف 

.2006

االحتالل ينفي وجود تقدم في ملف صفقة تبادل األسرى



خان يونس/ االستقالل:
قام قس���م الحدائق والمتنزه���ات التابع لدائ���رة الصحة 
والبيئة في بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة بعملية 
تش���جير وتوزيع )1,546( ش���تلة في ش���وارع خان يونس 

والحدائق العامة.
كما تمكنت طواقم قس���م النظافة ف���ي البلدية بجمع 
وترحي���ل )3764( طن نفايات من ش���وارع خانيونس 

المختلفة.
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مشير سليمان سالم عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973596968( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
شرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع 
والشوارع  المدني  ش����ارع  تطوير 
المتفرع����ة من القنط����رة في حي 
الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، 
ضمن منح����ة مقدمة من صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية 
- برنامج تطوير البلديات- المرحلة 

الثالثة.
وذك����ر مدير دائرة اإلش����راف في 
البلدي����ة، م. ضي����اء أب����و عاصي، 
البالغ تكلفته  المش����روع  أن هذا 
اإلجمالي����ة نحو 459 أل����ف يورو، 
البني����ة  إل����ى تطوي����ر  يه����دف 
المذكورة في  للش����وارع  التحتية 
بالس����كان،  المكتظ  الزيتون  حي 
المواطني����ن  حرك����ة  وتس����هيل 
في هذه الش����وارع، وحل مشكلة 
الصرف الصح����ي وتصريف مياه 

األمطار.
أب����و عاصي أن ش����بكة  وأوض����ح 
الص����رف الصحي ف����ي المنطقة 
بشكل  ومنفذة  ومهترئة  قديمة 
المواطنين،  قب����ل  عش����وائي من 
وتنتش����ر في المنطق����ة العديد 
م����ن اآلب����ار االمتصاصي����ة التي 

إلى جانب  الجوفية،  بالمياه  تضر 
معاناة الس����كان من ش����ح المياه 

بسبب عدم توفر شبكة مياه.
وبي����ن أن هذه المش����اكل دفعت 
البلدية إلى تنفيذ هذا المشروع، 
والذي سيش����مل تنفي����ذ أعمال 
بني����ة تحي����ة بش����كل كامل على 
النحو التالي: تمديد شبكات مياه 
بطول 800 مت����ر وتمديد خطوط 
مختلفة  بأقط����ار  صح����ي  صرف 

بطول 420 مت����ر ووصالت صرف 
صحي قطر )6 انش( بطول 1600 

متر.
كما ستشمل األعمال تعبيد حرم 
الطريق ببالط االنترلوك بمساحة 
8900 متر مربع، وتبليط األرصفة 
بمس����احة 700 متر مربع، وتمديد 
ش����بكة إن����ارة لخدم����ة المنطقة، 
وتركي����ب  الطري����ق  وتخطي����ط 
إشارات مرورية، إلى جانب شبكة 

لتصريف مياه األمطار في ش����ارع 
صمامة بالمنطقة ضمن المشروع، 
بط����ول 375 مت����ر، لحل مش����كلة 

تجمع مياه األمطار هناك.
وبين أبو عاصي أن مدة المش����روع 
تطوير  صن����دوق  م����ن  المم����ول 
المحلي����ة،  الهيئ����ات  وإق����راض 
خمس����ة أش����هر، ومن المتوقع أن 
تنتهي ف����ي مطلع م����ارس/ آذار 

القادم.

عبسان الكبيرة/ االستقالل:
انهت طواقم بلدية عبس���ان الكبي���رة في خان يونس 
جن���وب قطاع غزة، اص���الح جميع خط���وط المياه التي 
تضررت في منطقة عس���قالن بالقرب من المستشفى 

األوروبي.
وأوضحت البلدية في بيان لها، أنها ستواصل جهدها من 

أجل اعادة رصف المفترقات المتضررة قريبا .

بلدية عبسان الكبيرة 
تنهي إصالح جميع خطوط 
المياه في منطقة عسقالن

بلدية خانيونس تقوم 
بتشجير عدد من 

شوارع المدينة

بلدية غزة تشرع بتطوير البنية التحتية لشوارع في حي الزيتون

غزة/  االستقالل:
عقد وفد وزاري ضم كال من د. مأمون 
أبو ش����هال وزي����ر العم����ل، ود.مفيد 
الحس����اينة وزي����ر االش����غال العامة 
واإلسكان ود. هيفاء االغا وزير شؤون 
المرأة اجتماعًا مهمًا مع وكيل وكوادر 
وم����دراء وزارة الصح����ة بقط����اع غزة 
احتياجات  عل����ى  والوقوف  للتعرف 
الوزارة والقطاع الصحي بش����كل عام 
من االدوية والمهام والمس����تلزمات 

الطبية.
واس����تمع الوزراء الثالث����ة من وكيل 
وزارة الصح����ة بغ����زة د. يوس����ف أبو 
الريش الى ش����رح مفص����ل عن وضع 
القطاع الصح����ي واحتياجات الوزارة 
من االدوية والمهام والمس����تلزمات 
الطبية والمباني واالقسام والمعدات.

كما ناق����ش الوزراء خ����الل االجتماع 
الذي جرى في مجمع الش����فاء الطبي 
ف����ي مدينة غ����زة، واس����تغرق عدة 
س����اعات الس����بل الكفيلة بحل هذه 
مش����اكل  الى  باإلضافة  المش����اكل، 
أخرى يعاني منه����ا القطاع الصحي 
وأبرزها، عدم وجود مستشفى لعالج 
امراض الس����رطان، باإلضافة الى حل 

مشاكل عديدة تعاني منها الوزارة.
وقال الوزير مأمون أبو شهال ان اللقاء 
والممتاز جاء  باإليجابي  الذي وصفه 
بايعاز م����ن رئيس الحكومة الدكتور 
رام����ي الحمد الل����ه، باإلضافة الى انه 
يأتي في س����ياق اهتم����ام الرئيس 
والتخفيف  بالقط����اع  عباس  محمود 

من معاناة المواطنين.
وأوضح أبو ش���هال انه���م بحثوا مع 

طاقم وزارة الصحة بغزة عدة قضايا 
مهمة تهم القطاع الصحي وابرزها، 
قضي���ة نقص االدوية، مش���يرًا الى 
انهم طلبوا من الوزارة قائمة باألدوية 
غير  المس���تعجلة  والمهمة  الملحة 
المتوفرة ف���ي مخازن ومرافق الوزارة 
بغزة م���ن اجل توفيره���ا، باإلضافة 
الى قضية انش���ائه قس���م الباطنة 
في مستشفى الشفاء والمجمد منذ 
الحكومة  ان  س���نوات طويلة، مبينًا 
ستعمل على توفير التمويل الالزم 
الع���ادة انش���اءه بكلفة ق���د تصل 
الى 30 ملي���ون دوالر، خصوصًا وأن 
التصامي���م والخرائط الالزمة جاهزة 

منذ وقت بعيد.
وأش����ار أبو ش����هال الى أنه تم بحث 
إمكانية تشغيل قسم عالج امراض 

الس����رطان من خالل تزويده باألدوية 
عن  للتخفيف  الالزم����ة  والمع����دات 
كاه����ل مرض����ى الس����رطان الذي����ن 
واحيانا  جم����ة  مصاعب  يواجه����ون 
التصاريح  على  بالحصول  مستحيلة 
اإلس����رائيلي  الجانب  م����ن  الالزم����ة 
للع����الج ف����ي مستش����فيات خ����ارج 
القط����اع، باإلضافة ال����ى تعرض من 
يحصل����ون عل����ى ه����ذه التصاري����ح 
لمصاع����ب كبيرة خالل الس����فر على 
بعضهم  ومنع  اإلسرائيلية  الحواجز 
او غالبيته����م من اس����تكمال العالج 
وهو ما ي����ؤدي الى تفاقم أوضاعهم 
الصحي����ة وف����ي أحيان كثي����رة الى 

الوفاة.
وأضاف أبو شهال انه تم اثارة قضايا 
أخ����رى لها عالقة بضب����ط العمل في 

القطاع الصحي، حيث جرى تشكيل 
لجنة من الوزراء الثالثة، باإلضافة الى 
شخصيات أخرى من الوزارة ومنظمة 
الصحة العالمية لمعالجة هذا الخلل.

واكد أب����و ش����هال ان الحكومة تولي 
الصحي وهو  بالقطاع  اهتمامًا كبيرًا 
م����ا تترجمه بش����كل دائم بارس����ال 
قواف����ل االدوي����ة الى القط����اع وكان 
اخرها ارس����ال ش����حنة م����ن االدوية 
القطاع يوم  ال����ى  الطبية  والمه����ام 
األربع����اء الماض����ي خ����الل العدوان 

اإلسرائيلي األخير.
ويتوقع أبو ش����هال ان يتسلم خالل 
القادمة قائمة باحتياجات  الساعات 
الوزارة بغ����زة من االدوي����ة والمهام 
الطبي����ة المس����تعجلة للعم����ل على 

توفيرها.

وزراء غزة يقفون على احتياجات وزارة الصحة بالقطاع

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / نضال سعيد عثمان العبادلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400053534( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 نف����ى مس����ؤول إس����رائيلي كبير، مس����اء 
أمس الس����بت، وجود أي تق����دم في ملف 
المفاوضات مع حركة حماس بشأن مصير 

جنودها المفقودين في غزة.
وقال مس����ؤول م����ن ديوان رئي����س الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "التقارير 
العربية عن ذلك غير صحيحة، وال يوجد أي 
تقدم"، نافًيا بشدة وجود اتفاق لإلفراج عن 
األس����رى الذين اعتقلوا في صفقة شاليط 
"وف����اء األحرار"، بس����بب مش����اركتهم في 

"عمليات إرهابية".
وكان موق����ع "الخلي����ج أون الي����ن" نقل عن 

مصادر دبلوماس����ية رفيع����ة وجود تقدم 
بشكل مفاجئ وطارئ، على المفاوضات غير 
المباشرة التي تجري في ملف صفقة تبادل 
األسرى بين اسرائيل وحركة )حماس(، وأن 
إس����رائيل وافقت على اإلفراج عن األسرى 
الذين أعيد اعتقالهم من صفقة ش����اليط 

ضمن وساطة مصرية وألمانية
وأكدت المص����ادر ، أن الوس����يط األلماني 
حق����ق تقدمًا ملحوظًا وهامًا ف����ي الصفقة 
من خالل اتصاالت����ه وجوالته التي قام بها 
بشكل س����ري في المنطقة خالل األسابيع 

األخيرة.
اإلس����رائيلي أبلغ  االحتالل  أن  وأوضح����ت 

الوس����يطين األلماني والمص����ري بأنه على 
اس����تعداد لدع����م مفاوض����ات الصفق����ة، 
الرئيسي الذي تضعه  واالستجابة للشرط 
الحوارات  استئناف  "حماس" مقابل  حركة 
واللق����اءات غي����ر المباش����رة به����ذا الملف 

المجمد منذ شهور طويلة.
ري  أعاد االحتالل اعتقال العشرات من محرَّ
صفق����ة "الوف����اء لألحرار" الت����ي تمت عام 
2011، وُأفرج بموجبها ع����ن أكثر من ألف 
أس����ير من ذوي األح����كام العالية وقدامى 
األسرى مقابل إطالق سراح الجندي شاليط، 
الذي ُأِس����ر من على حدود قطاع غزة صيف 

.2006

االحتالل ينفي وجود تقدم في ملف صفقة تبادل األسرى
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غزة/ دعاء الحطاب :
بع����د اإلنج����ازات الكبي����رة الت����ي حققتها 
الفلسطينية  والُمقاومة  العودة  مس����يرات 
في ُمواجهة عنجهية وغطرس����ة االحتالل 
اإلس����رائيلي، خاصًة بعد الفشل الذي ُمني 
به خ����الل التصعيد األخي����ر على قطاع غزة 
وعجزه عن تحقي����ق أهدافه، باتت الفرصة 
مواتي����ة للضغط عليه بش����تي االس����اليب 
الوس����ائل، والرض����وخ لمطالب  ومختل����ف 
المقاومة وكس����ر الحصار كاماًل عن القطاع، 
وعدم القب����ول بأنصاف الحلول أو دفع ثمن 

سياسي مقابل ذلك. 
وأك����د مراقب����ون أن االحتالل اإلس����رائيلي 
س����يرضخ لش����روط الفصائل بفك الحصار 
كاماًل عن القط����اع ُمقابل الهدوء في األيام 
القادم����ة، بعد االنتكاس����ة الت����ي أصابته 
بالتصعي����د األخير على القط����اع، وُضعف 
قوة الردع اإلسرائيلية وعجزها عن تحقيق 

أهدافه����ا. 

ر�سالة قوية 
للجبهة  السياس����ي  المكتب  ويرى عض����و 
الديمقراطي����ة لتحرير فلس����طين طالل أبو 
ظريفة، أن استمرار وزخم مسيرات العودة 
الكبرى وكس����ر الحصار، وصم����ود المقاومة 
بوج����ه التصعيد اإلس����رائيلي األخير على 
قط����اع غزة، فرص����ًة ذهبية بي����د الفصائل 
لزيادة الضغط على االحتالل  الفلسطينية 
بشتى الطرق لرفع حصاره كاماًل عن القطاع، 
وعدم القب����ول بأنصاف الحلول أو دفع ثمن 

سياسي لتحقيق أهدافها. 

ل�"االس����تقالل":" أن  أب����و ظريف����ة  وأضاف 
مس����يرات الع����ودة حققت خط����وة نوعية 
بتخفي����ف الحص����ار ُمقابل حال����ة الهدوء، 
والُمقاوم����ة م����ن خ����الل غرف����ة العمليات 
الُمش����تركة اس����تطاعت أن ُتحق����ق انجازًا 
ُمهمًا ف����ي اطار تدفيع  االحتالل ثمن كبير 
فجعلت����ه يعيش حالة م����ن التخبط بفعل 
النتائج السلبية التي حققها الجيش خالل 
التصعي����د األخير على غزة والذي اس����تمر 

ل�40ساعه". 

وش����دد على أن االحتالل س����يرضخ لشروط 
الفصائل باأليام القادمة، بعد االنتكاس����ة 
الت����ي أصابت����ه  بالتصعي����د األخي����ر على 
القط����اع، وُضعف قوة الردع اإلس����رائيلية 
وعجزها ع����ن تحقيق أهدافه����ا، الفتا الى 
أن الفصائ����ل ح����ددت موقفها ف����ي إطار 
عودة الهدوء وكس����ر الحصار أنها ال يُمكن 
أن تقبل ال بأنص����اف الحلول وال بدفع ثمن 

سياسي. 
وأوضح أن االحتالل واه����م إذا كان يعتقد 

أن����ه ق����ادر على اجب����ار الق����وى والفصائل 
للقب����ول بأنصاف الحل����ول أو دفعهم نحو 
تقديم ثمن سياس����ي، من خالل سياس����ة 
المماطلة والتهرب والتصعيد واستهداف 
الٌمتظاهرين، ُمشددًا على ضرورة استمرار 
مس����يرات العودة بطابعها السلمي وبزخم 
كبير لحين فك الحصار بالكامل، وأن تكون 
الُمقاومة على اتم االس����تعداد والُجهوزية 
لمواجه أي حماقات إسرائيلية قد تلجأ لها 

حكومة نتنياهو باأليام القادمة.  

الكرة مبلعب االحتالل  
السياس����ي  والكاتب  الُمحلل  أك����د  وبدورة 
حسن عبدو، أن مس����يرات العودة وانتصار 
الُمقاوم����ة األخي����ر ف����ي لج����م التصعي����د 
اإلسرائيلي األخير على القطاع، ُيلقي الكرة 
بملعب االحتالل والُمجتم����ع الدولي  ألخذ 
قراره����ا بفك الحص����ار كاماًل ع����ن القطاع، 
لكون����ه الطريق األس����هل واألكث����ر ضمانًا 

لتوصل لحالة الهدوء. 
وق����ال عبدو ل�"االس����تقالل":" إن مس����يرات 
الع����ودة التي أفزع����ت مضاج����ع االحتالل 
واالنتص����ار األخير الذي حققت����ه الُمقاومة 
بلجم تصعيدهم، جع����ل الكره في ملعب 
إس����رائيل والُمجتم����ع الدولي، ف����إذا كانت 
إسرائيل راغبة في الهدوء واالستقرار ال ُبد 
أن ترفع حصارها ع����ن غزة بصيغة ٌمرضية 

للقوى السياسية والُمقاومة ".  
 وأش����ار الى ان االحتالل اليوم ذاهب اتجاه 
رفع الحصار عن غزة كطريق أس����هل وأكثر 
ضمانه لتحقيق الهدوء واالستقرار، لكونه 
عل����ى يقين ت����ام ب����أن العدوان الواس����ع " 
الحرب" ل����ن ُيحقق الهدوء بعد انتهائه بل 
ُيمكن أن ُيش����غل حالة الالس����لم ولالحرب 

أكثر مما عليه األن. 
ولفت هي ال����ى أن زخم مس����يرات العودة 
واس����تمرارها للش����هر الثامن على التوالي 
واالنتص����ار األخير للُمقاومة يوجه رس����الة 
بأن  الدولي  والُمجتم����ع  االحت����الل  لق����ادة 
الع����ودة إل����ى الهدوء لن تتحق����ق في ظل 

استمرار الحصار الظالم على القطاع. 

مراقبون: انتصار المقاومة واستمرار مسيرات العودة ُيقربان كسر الحصار

غزة/ االستقالل:
رح���ب النائ���ب جمال الخض���ري، رئي���س اللجنة 
الش���عبية لمواجهة الحصار، بتصويت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، بأغلبية كبيرة على س���بعة 
ق���رارات لمصلحة الش���عب الفلس���طيني، وضد 

االحتالل "اإلسرائيلي".
وقال النائب الخضري في تصريح له:  »إن القرارات 
األخيرة تحتاج آللي���ات عملية واضحة لترجمتها 
دعًما لش���عبنا الفلس���طيني وحقوقه المشروعة 
سواء على صعيد المؤسسة الدولية أو على صعيد 
الدول ذاتها حتى يك���ون هناك فعل واضح في 

إطار إسناد الشعب الفلسطيني«.
وأض���اف: "إننا أصح���اب قضية عادلة وش���عبنا 

يعيش مرارة االحت���الل والع���دوان والحصار بما 
يتناقض م���ع كل المواثيق الدولي���ة واتفاقيات 
جنيڤ األربع، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان، 
لذا وجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بش���كل 
عملي وإس���ناد ش���عبنا حتى ينته���ي االحتالل، 
ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس".
وتبن���ت الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة مس���اء 
الجمع���ة بأغلبي���ة كبي���رة ثمانية ق���رارات ضد 
إس���رائيل، منها س���بعة لصالح فلسطين وتؤكد 
حقوق ش���عبها، في حي���ن تعلق الق���رار الثامن 
بضرورة انس���حاب إس���رائيل من هضبة الجوالن 

التي احتلتها عام 1967.

والقرارات السبعة التي تم اعتمادها، األول منها 
خاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين، 
وحص���ل على أغلبية 161 صوًت���ا مقابل اعتراض 
دولتين وامتناع ثمان���ي دول عن التصويت، في 
حين حصل قرار خاص بالنازحين الفلس���طينيين 
وحقوقهم المش���روعة بموجب القوانين الدولية، 
على تأيي���د 155 صوًتا، واعت���راض خمس دول، 

وامتناع عشر دول عن التصويت.
وحصل الق���رار الثال���ث المتعلق بأهمي���ة الدور 
الذي تقوم ب���ه وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا( على أغلبي���ة 158 دولة، 
واعتراض خمس دول، وامتناع سبع عن التصويت، 
فيم���ا حصل الراب���ع الخاص بممتلكات الش���عب 

الفلس���طيني على تأييد 155 صوًت���ا واعتراض 
خم���س دول وامتناع عش���ر ع���ن التصويت، في 
حين حصل قرار خامس خاص بعدم مش���روعية 
االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 
المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض خمس 

دول وامتناع عشر عن التصويت.
أما القرار الس���ادس المتعلق بممارسات إسرائيل 
وتداعياتها على حقوق اإلنس���ان الفلس���طيني، 
فقد حصل على موافقة 153 دولة واعتراض ست 
دول وامتناع تس���ع عن التصويت، وحصل القرار 
الس���ابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في 
الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة 
واعتراض خمس دول وامتناع عشر عن التصويت.

»مواجهة الحصار« ترحب بقرارات األمم المتحدة وتطالب بآليات للتنفيذ

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئي���س حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي، 
بنيامي���ن نتنياه���و مس���اء امس الس���بت، أنه 
س���يواصل، اليوم األح���د، مش���اوراته مع وزير 
المالية، موش���يه كحلون، ف���ي محاولة إلقناعه 
لمن���ع تبكير انتخابات الكنيس���ت واإلبقاء على 
االئتالف الحكومي، بعد اس���تقالة وزير الحرب، 

أفيغدور ليبرمان.
وكتب نتنياهو تغريدة على "توتير" قال فيها: 
"صب���اح األحد) اليوم(  س���ألتقي مع موش���يه 
كحلون لعقد جلسة حاسمة قبل انعقاد الجلسة 
األس���بوعية للحكومة، وذلك، في محاولة أخيرة 
إلقناعه بعدم إس���قاط الحكوم���ة"، مضيفا: "إذا 
عملت كتلة "كوالنو" على عدم إسقاط الحكومة، 

س���يبقى االئت���الف، إذ يحظر إس���قاط حكومة 
اليمين".

وأض���اف: "جمي���ع أعض���اء كتل���ة الليكود في 
الكنيس���ت يبدون اهتمامه���م لمواصلة خدمة 
الدول���ة لمدة عام كامل آخ���ر، حتى نهاية فترة 

الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مقرب من 
نتنياهو قوله: "رئيس الحكومة يبدي اهتمامه 
باإلبق���اء على الحكوم���ة الحالي���ة وتأجيل حل 
الكنيس���ت لمدة شهر ونصف على األقل، حتى 
ل���و جرت االنتخاب���ات في أواخ���ر آذار/ مارس أو 

أوائل نيسان/ أبريل".
وب���رر ذلك بالق���ول: "اإلبقاء عل���ى الحكومة من 
أج���ل تعيين الرئي���س الجديد لهيئ���ة أركان 

الجيش، وأيضا المفتش العام الجديد للشرطة، 
وبحال تم حل الكنيس���ت، فإن الحكومة سوف 
تصبح حكومة انتقالية ول���ن تكون قادرة على 

المصادقة على هذه التعيينات".
وفي س���ياق المش���اورات الت���ي أجراها رئيس 
الحكومة م���ع رؤس���اء األحزاب المش���اركة في 
االئت���الف الحكوم���ي، التق���ى نتنياهو، أمس 
الجمع���ة، بالوزير عن حزب "البي���ت اليهودي"، 
نفتالي بيني���ت، ورفض طلب���ه بتعيينه وزيرا 
للجي���ش بحجة أنه "س���يكون هن���اك صعوبة 
ائتالفية في نقل التعيين".  فيما قالت مصادر 
مقربة م���ن بينيت ونتنياهو إنه يتم إلقاء اللوم 
على كحل���ون الذي واتهام���ه بمعارضة وعرقلة 

هذا التعيين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعلنت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، امس السبت، أنه سيتم تقليص 
مدة فتح بوابة ضاحية البريد المحاذية لحاجز قلنديا من الساعة 13:00 

وحتى الساعة 16:00.
وكان���ت بواب���ة ضاحية البريد يت���م فتحها من الس���اعة 13:00 وحتى 

الساعة 00: 19.
وزعم موقع "المنسق" اإلس���رائيلي، أن تقليص فترة فتح البوابة يأتي 

في ضوء األعمال التي تنفذ في البنية التحتية بحاجز قلنديا.

نتنياهو يصارع ويواصل مشاوراته لإلبقاء على ائتالف حكومته االحتالل يقلص مدة 
فتح بوابة ضاحية 

البريد في الرام
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في أعقاب جولة التصعيد األخيرة التي أقدم عليها االحتالل الصهيوني ضد غزة, وقدرة المقاومة الفلس���طينية على 
الصمود والثبات وصد العدوان, بل وتكبيد االحتالل خسائر كبيرة, يتساءل الكثيرون عن مصير التهدئة التي ترعاها 
مص���ر بين غزة واالحتالل الصهيوني, وهل انتهت ام ما زالت قائمة, الوف���د المصري ابلغ حماس ان التهدئة ال زالت 
قائمة, وان االحتالل لم يتراجع عنها, والدليل على ذلك حسب األشقاء المصريين استمرار دخول الوقود القطري إلى 
قطاع غزة دون توقف, وطلب المصريين من »حماس« االس���تمرار في ضبط مس���يرات العودة بما ال يس���مح بالمساس 
بالسياج الفاصل ووقف إطالق البالونات الحارقة وعمليات اإلرباك الليلي لمدة ال تقل عن ثالثة أسابيع. وهو ما أكده نائب 
رئيس اللجنة الدولية لمسيرة العودة الكبرى عصام حماد بقوله: الوفد المصري طلب منا االبتعاد عن السياج الفاصل ل� 
3 أسابيع، ونحن ملتزمون بتنفيذ مطلب الوفد الذي قال إنه يريد استكمال مشاوراته, أي ان مصر ال زالت تحاور االحتالل 
وتس���عى إلقرار التهدئة في أسرع وقت. انتهاك »إسرائيل« لحرمة التهدئة من خالل »عملية خانيونس« والتصعيد 
العسكري الذي تالها, أوحى لألشقاء المصريين ان هذا االحتالل ال يحترم االتفاقات, وربما يريد إحراج الوفد المصري 
في حواره مع فصائل المقاومة الفلسطينية , لذلك جاء حضور الوفد المصري لحفل تأبين شهداء خانيونس السبعة 
الذين استشهدوا على يد االحتالل ليصفع اإلسرائيليين على وجوههم ويؤكد وحدة الموقف الفلسطيني والمصري 
في مواجهة تغول االحتالل الصهيوني على شعبنا وانتهاكه لالتفاقية, حتى خرجت الصحافة العبرية لتتساءل عن 
معنى مشاركة الوفد المصري في حفل تأبين الشهداء السبعة, والجواب تعلمه »إسرائيل« جيدا ولعل الرسالة تكون 
قد فهمت, وأدرك االحتالل ان عليه ان يحترم الوس���طاء, وال ينتهك حرمة االتفاقيات التي ترعاها الدول, ألن هذا لن 
يكون في صالحة, وس���يخلق  فجوة كبيرة بينه وبين الجميع, فمصر لن تقف صامته أمام انتهاكات االحتالل لحرمة 

االتفاقات, ومن الممكن ان يؤدي هذا إلى نتائج سيئة ضد االحتالل الصهيوني ويكون ثمنه باهظا. 
بنيامين نتنياهو أراد ان يجمل صورته أمام اإلسرائيليين, فخرج ليقول ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل 
به أثناء المعركة مع غزة ليخبره برغبة حركة حماس في الوصول إلى تهدئة بشروط »إسرائيل« وإننا إذ نؤكد كذب رواية 
نتنياهو فإننا نتساءل إذا كان نتنياهو يحترم دور مصر فلماذا انتهك االتفاق الذي رعته, ولماذا ال يحترم االتفاقيات 
السابقة التي وقعها االحتالل مع فصائل المقاومة الفلسطينية برعاية مصر, كاتفاقية 2011م واتفاقية 2014م, لكن 
يبدو ان نتنياهو الذي يعاني من زلزال داخلي يكاد يطيح به وبحكومته يبحث عن مبررات لفشله واخفاقاته المتكررة في 
غزة, وربما يكون قد وصل إلى قناعة انه لن يس���تطيع ان يحقق نصرا في غزة, وان العمليات العس���كرية على القطاع لن 
تكسر المقاومة أو تدفعها للقبول بامالءات »إسرائيل« واالستجابة لشروطها, فالحال في غزة مختلف تماما عن أي حال 

أخرى, فستبقى غزة مقبرة للغزاة ولن تستسلم لالحتالل أبدا حتى لو شن كل يوم عدوانًا جديد على غزة.  
الوفد المصري اس���تأنف جهود التهدئة من حيث توقفت, وربما يتم االنتقال سريعا إلى المرحلة الثانية منها, والبدء 
بخطوات س���ريعة إلش���عار المواطنين في غزة بالتحول نحو األفضل في مستوى حياتهم ومعيشتهم, وحماس كانت 
واضحة في حديثها مع االش���قاء المصريين, بان هناك ش���عورا باتجاه »إسرائيل« لتوجيه ضربة مباغته إلى غزة بفعل 
الضغوط���ات الداخلية على حكوم���ة نتنياهو, وتوجيه اتهامات لها باإلخفاق والتراجع أم���ام المقاومة, حتى ان ضابط 
احتياط كبيرًا بالجيش الصهيوني قال لصحيفة »معاريف« إن »إسرائيل« تعيش في أرذل المراحل األمنية، وفي حالة 
لم يسبق لها مثيل منذ »حرب الغفران« أبان العام 1973. مضيفا لقد تسببت لنا هذه القيادة السياسية، بفقدان قدرة 
الردع أمام حماس بغزة، ألن كراس���يهم أهم من مستقبلنا األمني« حسب قوله, وهذا يوحي بمدى المأزق الذي تعيشه 
اآلن حكومة نتنياهو المتطرفة, وانه  قد يدفعها لحماقة جديدة, لكن هذا س���يكون الرد عليه من قبل المقاومة موجعا 
لالحتالل, والمقاومة لم تستخدم بعد إال جزءا بسيطا من قدراتها العسكرية, ولديها مفاجآت كبيرة, وعلى االحتالل ان 

يعيد حساباته جيدا قبل ان يقدم على أي حماقة.   

مصير التهدئة 
رأي

ف���ي الوق���ت ال���ذي جه���د فيه 
الكثيرون ف���ي البحث عما أرادته 
» إس���رائيل » م���ن وراء العملية 
األمني���ة الفاش���لة الت���ي كانت 
تنوي الفرق���ة 405 تنفيذها في 
خانيون���س ، قاطع���ة 3 كم في 
عمق القطاع ، س���رعان ما تحول 
البحث في األسباب والدوافع التي 
الموافقة  نتنياه���و  على  فرضت 
على وقف عدوانه على قطاع غزة 
بعد أربعين ساعة على بدئه ، في 
أسرع وقف إلطالق النار في تاريِخ 

الصراع مع العدو الصهيوني . 
س���لفًا نؤك���د ك���ذب م���ا قال���ه 
 ، آران  ش���معون  الصهيون���ي 
»كان«  لقناة  السياس���ي  المحلل 
العبرية، على صفحته الرس���مية 
الرئي���س  إن   : »تويت���ر«  عل���ى 
المص���ري عبد الفتاح السيس���ي 
، تق���دم بطل���ب لرئي���س الوزراء 
نتنياه���و ، للموافق���ة على طلب 
حم���اس ، وتطبي���ق وقف إطالق 
النار ، وإفساح المجال أمام جهود 

التهدئة » . 
موافق���ة نتنياه���و وإن افترضنا 
أنه���ا جاءت بن���اء لطلب مصري ، 
ولك���ن المؤكد أن تل���ك المطالبة 
ل���م تك���ن مش���فوعة بطلب من 
المقاومة ، بل وقفت وراءها جملة 
من الرس���ائل قد قرأها نتنياهو 
جي���دًا وأخذ باس���تخالص عبرها 

وإلى أين س���تصل ب���ه وبكيانه 
واالقتصادي  السياسي  بالمعنى 
والعس���كري واألمني. وأولى تلك 
الرس���ائل التي تمثل���ت بصاروخ 
الكورنيت الذي استهدف حافلة 
لنق���ل الجنود الصهاين���ة ، وإن 
بعد نزوله���م منه���ا ، للقول أن 
المقاومة طويل���ة وقادرة في  يد 
الوصول إلى جملة من األهداف .

 وثانيًا ، الصاروخ الذي استهدف 
مبنى في وس���ط مدينة عسقالن 
المحتل���ة، إن لجهة دقة اإلصابة 
، أو لجه���ة الق���درة التدميري���ة 
الكبي���رة ، وه���و ن���وع جديد من 
أجيال صواريخ المقاومة ، والقول 
أن قدرتكم على  الع���دو  لق���ادة 
القطاع  بمناط���ق  الدم���ار  إلحاق 
س���يقابله دم���ار في عم���ق مدن 

كيانكم الغاصب .
 وثالث تلك الرس���ائل ، هي عدد 
الصواريخ التي أطلقتها المقاومة 
والتي وص���ل عدده���ا إلى 450 
صاروخًا كانت الدقة في إصابتها 
ألهدافه���ا عالي���ة ، وترافق ذلك 
الحديدية  للقبة  مع فشل متكرر 
ف���ي صد أكث���ر من ثلث���ي تلك 
الرس���الة  تلك  لتقول  الصواريخ، 
قادرة على  المقاومة  أن  وبوضوح 
النار لتشمل كافة  توسيع دائرة 
امتداد  عل���ى  والمناطق  الم���دن 
بتوس���يع  ربطًا  الغاصب،  الكيان 

العدو لرقعة عدوانه .
 أما رابع الرس���ائل ، فإن استمرار 
الحرب العدوانية س���يعني فيما 
يعني���ه أن صواري���خ المقاوم���ة 
س���تصل إلى كل م���دن الكيان ، 
األم���ر الذي س���يؤدي إلى هروب 
حرك���ة  وش���ل   ، االس���تثمارات 
من  والبحرية  الجوي���ة  المالح���ة 
وإلى الكيان ، وفي المقدمة دفع 
أع���داد كبي���رة وكبيرة ج���دًا من 
للهرب  الصهاينة  المستوطنين 
إل���ى خ���ارج الكيان طلب���ًا لألمن 
واألم���ان الذي بات مش���كوكًا أن 

يتحقق لهم داخل الكيان . 
تل���ك الرس���ائل الناري���ة والتي 
جاءت انعكاس���ًا مباش���رًا للقدرة 
الفائقة على القيادة والس���يطرة 
العملي���ات  غرف���ة  قب���ل  م���ن 
العسكرية  لألجنحة  المش���تركة 
) وزارة الدف���اع الفلس���طينية ( ، 
مم���ا أوقع حالة م���ن اإلرباك لدى 
ومن خلفهم  العسكريين  القادة 
ما يس���مى ب� »الكابين���ت« الذي 
فش���ل في اتخاذ قرار واضح في 
ش���ن عملية عس���كرية واس���عة 
النطاق على قطاع غزة ، بحسب ما 
كان يتمن���اه اإلرهابي » أفيغدور 
ليبرم���ان » ، ال���ذي وجد نفس���ه 
جراء  والساقطين  الخاسرين  أول 
اإلنجاز البطول���ي لقوى المقاومة 

في قطاعنا الصامد والباسل .

الرسائل التي أرغمت 
نتنياهو على وقف عدوانه

رامز مصطفى

الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع لشعبنا الفلسطيني , الدرع الواقي 
لش���عبنا من كل المؤامرات واالستهدافات التي تتعرض لها قضيتنا 
الوطنية , ويقع الحفاظ على وحدتنا في س���لم أولوياتنا الفلسطينية , 
فال يمكن أن نقاتل عدوًا أو نرد معتديًا أو نفش���ل مؤامرة , إال بالوحدة 
المتين���ة ذات الجذور الراس���خة , وال يمكن أن نغفل عن النداء الرباني 
لن���ا بالوح���دة واالعتصام » وإعتصموا بحبل الل���ه جميعا وال تفرقوا » , 
والتوجي���ه الس���ماوي بالقتال جنبا إل���ى جنب » إن الل���ه يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص«, وقديما قال الشاعر 

» تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا.. وإذا افترقن تكسرت آحادا« .
 لقد قاتلت المقاومة الفلس���طينية في قطاع غ���زة عدوها في الجولة 
التصعيدي���ة األخيرة متوحدة صفا متماس���كًا, عبر غرف���ة العمليات 
المش���تركة, فكان األداء مبهرًا في الكم والنوع وقوة الردع , ومتكاماًل 
في الغاية والهدف والرسالة الموحدة للمقاومة الفلسطينية , وأضحى 
هذا األداء اإلس���تراتيجي ممثاًل لل���كل الوطني الفلس���طيني , حتى 
اقتربت الصورة لمشهد جيش التحرير الفلسطيني الذي يطمح له كل 

فلسطيني في الوطن والشتات.
ما تكش���ف عنه ج���والت التصعيد مع االحت���الل , وخوض الحروب مع 
العدو أن شعبنا الفلسطيني يقف حارسًا لمقاومته , داعمًا للمقاومين 
, مستبشرًا بنصرهم , فتتجلى أعظم صورة اإلعتصام والوحدة , وأبهى 
مشاهد التالحم والتماسك الوطني , فالجرح واحد والعدو واحد ال تفرق 
رصاصاته بين رؤوس���نا, وعندما تضرب المقاومة ضرباتها متس���لحة 

بإيمانها بنصر الله عز وجل , فإنها تس���تمد عزمها وإستمراريتها عبر 
نيابتها بالثأر ألهات المعذبين ودموع الثكالي وأنات الجرحى وعذابات 
األس���رى, ومن الطبيعي أن ترى الفرح العارم واإلستبش���ار الكبير بين 
أبناء شعبنا الفلس���طيني في كافة أماكن تواجده , بضربات المقاومة 
في عملية »كمين العلم » وضرب الباص بالكورنيت », فهما مشهدان 

عزة وفخر , وحكاية ثأر ال تنسى وقوة ردع ال تقهر .
نصل إل���ى نتيجة حتمية واحدة ، المقاوم���ة ومواجهة العدو والدفاع 
عن الوطن والحقوق الفلس���طينية , هي طريق آمن لترس���يخ وتمكين 
الوحدة الوطنية الفلس���طينية ، كلما كنا في حالة مواجهة مع العدو ، 
تشاهد وتشعر بالوحدة الحقيقية بال رتوش أو ألوان , ويكون الشعور 
الوطني العام ، في ذات اإلتجاه المساند والداعم للمقاومة، وهذا دليل 
عل���ى أن مقارعة المحتل ، والتمس���ك بالثوابت ، والوقوف بالندية في 
ال���رد على جرائم الع���دو ، واإلصرار على التمس���ك بالحقوق الوطنية ، 
يعزز وحدتنا كشعب يرزح تحت االحتالل ويتطلع للحرية واالستقالل 

، ويقوي الشعور الوطني واإليمان بحتمية النصر .
في المواجهة مع العدو تزهر لوحة الوحدة الوطنية وتش���رق معانيها 
الصادق���ة , فإذا تكلم رصاص الثوار كانت كلماتنا ومواقفنا رصاصات 
في جعبته , وهذا ما جسده شعبنا الفلسطيني البطل بالوقوف خلف 
مقاومته ومس���اندتها وإحتضانها ، لتكون الرس���الة واضحة وجلية , 
ومفادها أننا بالمقاومة نس���لك الطريق نحو فلسطين ونحفظ وحدتنا 

ونصون قضيتنا الوطنية .

المقاومة الطريق اآلمن للوحدة الفلسطينية
جبريل عودة

د. علي عبد السالم المحارمة
ليبرلم���ان صّوت داخ���ل )الكابينت( المجلس األمن���ي المصغر مع قرار وقف الن���ار في غزة، لكنه 
خرج في العلن معترضا على قرار وقف إطالق النار، وانه يؤيد اس���تمرار الحرب ضد حماس، وقال 
ان إس���رائيل اليوم ال تمتلك رؤية أمنية أو سياس���ية للتعامل مع األوضاع، وتطرق معترضا على 
سماح الحكومة اإلس���رائيلية بدخول مس���اعدات قطرية تقدر ب�15 مليون دوالر لغزة بحجة أنها 
س���تذهب لحماس، وفي الختام أعلن اس���تقالته من الحكومة اإلسرائيلية؛ وطالب بالتعجيل في 

إجراء انتخابات الكنيست.
 عقب اس���تقالته؛ طالب حزب البيت اليهودي وعلى رأسه نفتالي بينيت بحقيبة وزارة الدفاع، إال 
أن نتنياهو أعلن عقب مش���اوراته مع االئتالف الحاك���م رفضه لهذا الطلب، وترك األمر لمزيد من 
التش���اور، علما ان االئتالف الحاكم الداعم لحكومة نتنياهو يرتكز على 61 مقعدا من أصل 120 
هم كامل أعضاء الكنيس���ت، وحزب البيت اليهودي يس���تحوذ على ثمانية من مقاعد الكنيست، 

وإذا انسحب من االئتالف الحاكم ستسقط الحكومة وسوف يعلن عن إجراء انتخابات مبكرة.
   لك���ن صهيونية هذا الح���زب القائمة على دمج الفكرتين الديني���ة والقومية، وتغليبه الصالح 
اإلس���رائيلي العام في مثل هذه المواقف؛ احسبها س���تحول دون انهيار االئتالف الحاكم، على 
األقل حتى ال يفس���ح انهياره المجال لتفسير ذلك بأنه هزيمة إلس���رائيل في مواجهة حماس، 

كما أنه سيحكم مصالح االئتالف بمواجهة االنتقادات القاسية من المعارضة داخل الكنيست.
 اس���تطالعات الرأي عق���ب العدوان على غزة أظه���رت ان غالبية اإلس���رائيليين يرون ان حماس 
كان لها اليد العليا في الحرب، وبينت االس���تطالعات ان 69 % من اإلس���رائيليين كانوا يؤيدون 
االس���تمرار بالحرب على غزة، وهم غير راضين عن أداء الحكومة في الحرب، وأن 51 % منهم غير 
راضين حتى عن أداء الجيش اإلسرائيلي، وبالتالي فإن الظروف والبيئة اإلسرائيلية حاليا مناسبة 

النفالت عقد االئتالف الحاكم، وبالتالي تعجيل موعد االنتخابات القادمة.

مصير االئتالف الحاكم
 بعد هزيمة ليبرمان
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في أعقاب جولة التصعيد األخيرة التي أقدم عليها االحتالل الصهيوني ضد غزة, وقدرة المقاومة الفلس���طينية على 
الصمود والثبات وصد العدوان, بل وتكبيد االحتالل خسائر كبيرة, يتساءل الكثيرون عن مصير التهدئة التي ترعاها 
مص���ر بين غزة واالحتالل الصهيوني, وهل انتهت ام ما زالت قائمة, الوف���د المصري ابلغ حماس ان التهدئة ال زالت 
قائمة, وان االحتالل لم يتراجع عنها, والدليل على ذلك حسب األشقاء المصريين استمرار دخول الوقود القطري إلى 
قطاع غزة دون توقف, وطلب المصريين من »حماس« االس���تمرار في ضبط مس���يرات العودة بما ال يس���مح بالمساس 
بالسياج الفاصل ووقف إطالق البالونات الحارقة وعمليات اإلرباك الليلي لمدة ال تقل عن ثالثة أسابيع. وهو ما أكده نائب 
رئيس اللجنة الدولية لمسيرة العودة الكبرى عصام حماد بقوله: الوفد المصري طلب منا االبتعاد عن السياج الفاصل ل� 
3 أسابيع، ونحن ملتزمون بتنفيذ مطلب الوفد الذي قال إنه يريد استكمال مشاوراته, أي ان مصر ال زالت تحاور االحتالل 
وتس���عى إلقرار التهدئة في أسرع وقت. انتهاك »إسرائيل« لحرمة التهدئة من خالل »عملية خانيونس« والتصعيد 
العسكري الذي تالها, أوحى لألشقاء المصريين ان هذا االحتالل ال يحترم االتفاقات, وربما يريد إحراج الوفد المصري 
في حواره مع فصائل المقاومة الفلسطينية , لذلك جاء حضور الوفد المصري لحفل تأبين شهداء خانيونس السبعة 
الذين استشهدوا على يد االحتالل ليصفع اإلسرائيليين على وجوههم ويؤكد وحدة الموقف الفلسطيني والمصري 
في مواجهة تغول االحتالل الصهيوني على شعبنا وانتهاكه لالتفاقية, حتى خرجت الصحافة العبرية لتتساءل عن 
معنى مشاركة الوفد المصري في حفل تأبين الشهداء السبعة, والجواب تعلمه »إسرائيل« جيدا ولعل الرسالة تكون 
قد فهمت, وأدرك االحتالل ان عليه ان يحترم الوس���طاء, وال ينتهك حرمة االتفاقيات التي ترعاها الدول, ألن هذا لن 
يكون في صالحة, وس���يخلق  فجوة كبيرة بينه وبين الجميع, فمصر لن تقف صامته أمام انتهاكات االحتالل لحرمة 

االتفاقات, ومن الممكن ان يؤدي هذا إلى نتائج سيئة ضد االحتالل الصهيوني ويكون ثمنه باهظا. 
بنيامين نتنياهو أراد ان يجمل صورته أمام اإلسرائيليين, فخرج ليقول ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل 
به أثناء المعركة مع غزة ليخبره برغبة حركة حماس في الوصول إلى تهدئة بشروط »إسرائيل« وإننا إذ نؤكد كذب رواية 
نتنياهو فإننا نتساءل إذا كان نتنياهو يحترم دور مصر فلماذا انتهك االتفاق الذي رعته, ولماذا ال يحترم االتفاقيات 
السابقة التي وقعها االحتالل مع فصائل المقاومة الفلسطينية برعاية مصر, كاتفاقية 2011م واتفاقية 2014م, لكن 
يبدو ان نتنياهو الذي يعاني من زلزال داخلي يكاد يطيح به وبحكومته يبحث عن مبررات لفشله واخفاقاته المتكررة في 
غزة, وربما يكون قد وصل إلى قناعة انه لن يس���تطيع ان يحقق نصرا في غزة, وان العمليات العس���كرية على القطاع لن 
تكسر المقاومة أو تدفعها للقبول بامالءات »إسرائيل« واالستجابة لشروطها, فالحال في غزة مختلف تماما عن أي حال 

أخرى, فستبقى غزة مقبرة للغزاة ولن تستسلم لالحتالل أبدا حتى لو شن كل يوم عدوانًا جديد على غزة.  
الوفد المصري اس���تأنف جهود التهدئة من حيث توقفت, وربما يتم االنتقال سريعا إلى المرحلة الثانية منها, والبدء 
بخطوات س���ريعة إلش���عار المواطنين في غزة بالتحول نحو األفضل في مستوى حياتهم ومعيشتهم, وحماس كانت 
واضحة في حديثها مع االش���قاء المصريين, بان هناك ش���عورا باتجاه »إسرائيل« لتوجيه ضربة مباغته إلى غزة بفعل 
الضغوط���ات الداخلية على حكوم���ة نتنياهو, وتوجيه اتهامات لها باإلخفاق والتراجع أم���ام المقاومة, حتى ان ضابط 
احتياط كبيرًا بالجيش الصهيوني قال لصحيفة »معاريف« إن »إسرائيل« تعيش في أرذل المراحل األمنية، وفي حالة 
لم يسبق لها مثيل منذ »حرب الغفران« أبان العام 1973. مضيفا لقد تسببت لنا هذه القيادة السياسية، بفقدان قدرة 
الردع أمام حماس بغزة، ألن كراس���يهم أهم من مستقبلنا األمني« حسب قوله, وهذا يوحي بمدى المأزق الذي تعيشه 
اآلن حكومة نتنياهو المتطرفة, وانه  قد يدفعها لحماقة جديدة, لكن هذا س���يكون الرد عليه من قبل المقاومة موجعا 
لالحتالل, والمقاومة لم تستخدم بعد إال جزءا بسيطا من قدراتها العسكرية, ولديها مفاجآت كبيرة, وعلى االحتالل ان 

يعيد حساباته جيدا قبل ان يقدم على أي حماقة.   

مصير التهدئة 
رأي

ف���ي الوق���ت ال���ذي جه���د فيه 
الكثيرون ف���ي البحث عما أرادته 
» إس���رائيل » م���ن وراء العملية 
األمني���ة الفاش���لة الت���ي كانت 
تنوي الفرق���ة 405 تنفيذها في 
خانيون���س ، قاطع���ة 3 كم في 
عمق القطاع ، س���رعان ما تحول 
البحث في األسباب والدوافع التي 
الموافقة  نتنياه���و  على  فرضت 
على وقف عدوانه على قطاع غزة 
بعد أربعين ساعة على بدئه ، في 
أسرع وقف إلطالق النار في تاريِخ 

الصراع مع العدو الصهيوني . 
س���لفًا نؤك���د ك���ذب م���ا قال���ه 
 ، آران  ش���معون  الصهيون���ي 
»كان«  لقناة  السياس���ي  المحلل 
العبرية، على صفحته الرس���مية 
الرئي���س  إن   : »تويت���ر«  عل���ى 
المص���ري عبد الفتاح السيس���ي 
، تق���دم بطل���ب لرئي���س الوزراء 
نتنياه���و ، للموافق���ة على طلب 
حم���اس ، وتطبي���ق وقف إطالق 
النار ، وإفساح المجال أمام جهود 

التهدئة » . 
موافق���ة نتنياه���و وإن افترضنا 
أنه���ا جاءت بن���اء لطلب مصري ، 
ولك���ن المؤكد أن تل���ك المطالبة 
ل���م تك���ن مش���فوعة بطلب من 
المقاومة ، بل وقفت وراءها جملة 
من الرس���ائل قد قرأها نتنياهو 
جي���دًا وأخذ باس���تخالص عبرها 

وإلى أين س���تصل ب���ه وبكيانه 
واالقتصادي  السياسي  بالمعنى 
والعس���كري واألمني. وأولى تلك 
الرس���ائل التي تمثل���ت بصاروخ 
الكورنيت الذي استهدف حافلة 
لنق���ل الجنود الصهاين���ة ، وإن 
بعد نزوله���م منه���ا ، للقول أن 
المقاومة طويل���ة وقادرة في  يد 
الوصول إلى جملة من األهداف .

 وثانيًا ، الصاروخ الذي استهدف 
مبنى في وس���ط مدينة عسقالن 
المحتل���ة، إن لجهة دقة اإلصابة 
، أو لجه���ة الق���درة التدميري���ة 
الكبي���رة ، وه���و ن���وع جديد من 
أجيال صواريخ المقاومة ، والقول 
أن قدرتكم على  الع���دو  لق���ادة 
القطاع  بمناط���ق  الدم���ار  إلحاق 
س���يقابله دم���ار في عم���ق مدن 

كيانكم الغاصب .
 وثالث تلك الرس���ائل ، هي عدد 
الصواريخ التي أطلقتها المقاومة 
والتي وص���ل عدده���ا إلى 450 
صاروخًا كانت الدقة في إصابتها 
ألهدافه���ا عالي���ة ، وترافق ذلك 
الحديدية  للقبة  مع فشل متكرر 
ف���ي صد أكث���ر من ثلث���ي تلك 
الرس���الة  تلك  لتقول  الصواريخ، 
قادرة على  المقاومة  أن  وبوضوح 
النار لتشمل كافة  توسيع دائرة 
امتداد  عل���ى  والمناطق  الم���دن 
بتوس���يع  ربطًا  الغاصب،  الكيان 

العدو لرقعة عدوانه .
 أما رابع الرس���ائل ، فإن استمرار 
الحرب العدوانية س���يعني فيما 
يعني���ه أن صواري���خ المقاوم���ة 
س���تصل إلى كل م���دن الكيان ، 
األم���ر الذي س���يؤدي إلى هروب 
حرك���ة  وش���ل   ، االس���تثمارات 
من  والبحرية  الجوي���ة  المالح���ة 
وإلى الكيان ، وفي المقدمة دفع 
أع���داد كبي���رة وكبيرة ج���دًا من 
للهرب  الصهاينة  المستوطنين 
إل���ى خ���ارج الكيان طلب���ًا لألمن 
واألم���ان الذي بات مش���كوكًا أن 

يتحقق لهم داخل الكيان . 
تل���ك الرس���ائل الناري���ة والتي 
جاءت انعكاس���ًا مباش���رًا للقدرة 
الفائقة على القيادة والس���يطرة 
العملي���ات  غرف���ة  قب���ل  م���ن 
العسكرية  لألجنحة  المش���تركة 
) وزارة الدف���اع الفلس���طينية ( ، 
مم���ا أوقع حالة م���ن اإلرباك لدى 
ومن خلفهم  العسكريين  القادة 
ما يس���مى ب� »الكابين���ت« الذي 
فش���ل في اتخاذ قرار واضح في 
ش���ن عملية عس���كرية واس���عة 
النطاق على قطاع غزة ، بحسب ما 
كان يتمن���اه اإلرهابي » أفيغدور 
ليبرم���ان » ، ال���ذي وجد نفس���ه 
جراء  والساقطين  الخاسرين  أول 
اإلنجاز البطول���ي لقوى المقاومة 

في قطاعنا الصامد والباسل .

الرسائل التي أرغمت 
نتنياهو على وقف عدوانه

رامز مصطفى

الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع لشعبنا الفلسطيني , الدرع الواقي 
لش���عبنا من كل المؤامرات واالستهدافات التي تتعرض لها قضيتنا 
الوطنية , ويقع الحفاظ على وحدتنا في س���لم أولوياتنا الفلسطينية , 
فال يمكن أن نقاتل عدوًا أو نرد معتديًا أو نفش���ل مؤامرة , إال بالوحدة 
المتين���ة ذات الجذور الراس���خة , وال يمكن أن نغفل عن النداء الرباني 
لن���ا بالوح���دة واالعتصام » وإعتصموا بحبل الل���ه جميعا وال تفرقوا » , 
والتوجي���ه الس���ماوي بالقتال جنبا إل���ى جنب » إن الل���ه يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص«, وقديما قال الشاعر 

» تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا.. وإذا افترقن تكسرت آحادا« .
 لقد قاتلت المقاومة الفلس���طينية في قطاع غ���زة عدوها في الجولة 
التصعيدي���ة األخيرة متوحدة صفا متماس���كًا, عبر غرف���ة العمليات 
المش���تركة, فكان األداء مبهرًا في الكم والنوع وقوة الردع , ومتكاماًل 
في الغاية والهدف والرسالة الموحدة للمقاومة الفلسطينية , وأضحى 
هذا األداء اإلس���تراتيجي ممثاًل لل���كل الوطني الفلس���طيني , حتى 
اقتربت الصورة لمشهد جيش التحرير الفلسطيني الذي يطمح له كل 

فلسطيني في الوطن والشتات.
ما تكش���ف عنه ج���والت التصعيد مع االحت���الل , وخوض الحروب مع 
العدو أن شعبنا الفلسطيني يقف حارسًا لمقاومته , داعمًا للمقاومين 
, مستبشرًا بنصرهم , فتتجلى أعظم صورة اإلعتصام والوحدة , وأبهى 
مشاهد التالحم والتماسك الوطني , فالجرح واحد والعدو واحد ال تفرق 
رصاصاته بين رؤوس���نا, وعندما تضرب المقاومة ضرباتها متس���لحة 

بإيمانها بنصر الله عز وجل , فإنها تس���تمد عزمها وإستمراريتها عبر 
نيابتها بالثأر ألهات المعذبين ودموع الثكالي وأنات الجرحى وعذابات 
األس���رى, ومن الطبيعي أن ترى الفرح العارم واإلستبش���ار الكبير بين 
أبناء شعبنا الفلس���طيني في كافة أماكن تواجده , بضربات المقاومة 
في عملية »كمين العلم » وضرب الباص بالكورنيت », فهما مشهدان 

عزة وفخر , وحكاية ثأر ال تنسى وقوة ردع ال تقهر .
نصل إل���ى نتيجة حتمية واحدة ، المقاوم���ة ومواجهة العدو والدفاع 
عن الوطن والحقوق الفلس���طينية , هي طريق آمن لترس���يخ وتمكين 
الوحدة الوطنية الفلس���طينية ، كلما كنا في حالة مواجهة مع العدو ، 
تشاهد وتشعر بالوحدة الحقيقية بال رتوش أو ألوان , ويكون الشعور 
الوطني العام ، في ذات اإلتجاه المساند والداعم للمقاومة، وهذا دليل 
عل���ى أن مقارعة المحتل ، والتمس���ك بالثوابت ، والوقوف بالندية في 
ال���رد على جرائم الع���دو ، واإلصرار على التمس���ك بالحقوق الوطنية ، 
يعزز وحدتنا كشعب يرزح تحت االحتالل ويتطلع للحرية واالستقالل 

، ويقوي الشعور الوطني واإليمان بحتمية النصر .
في المواجهة مع العدو تزهر لوحة الوحدة الوطنية وتش���رق معانيها 
الصادق���ة , فإذا تكلم رصاص الثوار كانت كلماتنا ومواقفنا رصاصات 
في جعبته , وهذا ما جسده شعبنا الفلسطيني البطل بالوقوف خلف 
مقاومته ومس���اندتها وإحتضانها ، لتكون الرس���الة واضحة وجلية , 
ومفادها أننا بالمقاومة نس���لك الطريق نحو فلسطين ونحفظ وحدتنا 

ونصون قضيتنا الوطنية .

المقاومة الطريق اآلمن للوحدة الفلسطينية
جبريل عودة

د. علي عبد السالم المحارمة
ليبرلم���ان صّوت داخ���ل )الكابينت( المجلس األمن���ي المصغر مع قرار وقف الن���ار في غزة، لكنه 
خرج في العلن معترضا على قرار وقف إطالق النار، وانه يؤيد اس���تمرار الحرب ضد حماس، وقال 
ان إس���رائيل اليوم ال تمتلك رؤية أمنية أو سياس���ية للتعامل مع األوضاع، وتطرق معترضا على 
سماح الحكومة اإلس���رائيلية بدخول مس���اعدات قطرية تقدر ب�15 مليون دوالر لغزة بحجة أنها 
س���تذهب لحماس، وفي الختام أعلن اس���تقالته من الحكومة اإلسرائيلية؛ وطالب بالتعجيل في 

إجراء انتخابات الكنيست.
 عقب اس���تقالته؛ طالب حزب البيت اليهودي وعلى رأسه نفتالي بينيت بحقيبة وزارة الدفاع، إال 
أن نتنياهو أعلن عقب مش���اوراته مع االئتالف الحاك���م رفضه لهذا الطلب، وترك األمر لمزيد من 
التش���اور، علما ان االئتالف الحاكم الداعم لحكومة نتنياهو يرتكز على 61 مقعدا من أصل 120 
هم كامل أعضاء الكنيس���ت، وحزب البيت اليهودي يس���تحوذ على ثمانية من مقاعد الكنيست، 

وإذا انسحب من االئتالف الحاكم ستسقط الحكومة وسوف يعلن عن إجراء انتخابات مبكرة.
   لك���ن صهيونية هذا الح���زب القائمة على دمج الفكرتين الديني���ة والقومية، وتغليبه الصالح 
اإلس���رائيلي العام في مثل هذه المواقف؛ احسبها س���تحول دون انهيار االئتالف الحاكم، على 
األقل حتى ال يفس���ح انهياره المجال لتفسير ذلك بأنه هزيمة إلس���رائيل في مواجهة حماس، 

كما أنه سيحكم مصالح االئتالف بمواجهة االنتقادات القاسية من المعارضة داخل الكنيست.
 اس���تطالعات الرأي عق���ب العدوان على غزة أظه���رت ان غالبية اإلس���رائيليين يرون ان حماس 
كان لها اليد العليا في الحرب، وبينت االس���تطالعات ان 69 % من اإلس���رائيليين كانوا يؤيدون 
االس���تمرار بالحرب على غزة، وهم غير راضين عن أداء الحكومة في الحرب، وأن 51 % منهم غير 
راضين حتى عن أداء الجيش اإلسرائيلي، وبالتالي فإن الظروف والبيئة اإلسرائيلية حاليا مناسبة 

النفالت عقد االئتالف الحاكم، وبالتالي تعجيل موعد االنتخابات القادمة.

مصير االئتالف الحاكم
 بعد هزيمة ليبرمان
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غزة/ االستقالل:
م����ن المقرر أن تعل����ن وزارة العمل 
في قطاع غزة، اليوم األحد، أس����ماء 
الخريجين والعمال المس����تفيدين 
المؤقت  التش����غيل  برنام����ج  م����ن 
للعم����ال والخريجين، ضمن المنحة 

القطرية.
وأوضح مدير ع����ام التعاون الدولي 
م.  العم����ل  وزارة  ف����ي  والعرب����ي 
ماهر أب����و ريا، ف����ي تصريح إلذاعة 
الق����دس أمس الس����بت، أن الوزارة 
ستنش����ر غدًا )اليوم( أسماء 5000 
اس����م للخريجين والعم����ال الذين 
التشغيل  برنامج  سيعملون ضمن 

المؤقت.
وكان����ت وزارة العم����ل، ق����د أعلنت 
برنامج تش����غيل  مؤخرًا عن إطالق 
مؤقت ل�10 آالف خريج خالل الفترة 
القادم����ة، ضمن المنح����ة القطرية 
الت����ي ت����م اإلع����الن عنه����ا مؤخرًا، 
وشاركت فيها كل من وزارة المالية 

والتنمية االجتماعية والعمل.
وأوض����ح أب����و ماري����ا، أن البحث عن 
األسماء س����يكون عبر موقع الوزارة، 
حيث س����يتم نش����ر  5000 اسم، 
مبينًا أن األسماء المفرزة لالستفادة 
م����ن البرنامج تم اختيارها بش����كل 
الكترون����ي، من خالل المس����جلين 
على الرابط االلكتروني لنظام سوق 

العمل الخاص بالوزارة.
وبين، أن أنه تم اخضاع المسجلين 
لقيود التس����جيل، وهي قيود لها 
عالقة ب� ) الحالة العملية للمسجل، 
الحال����ة العملية للش����ريك، العمر، 
االجتماعية،  اإلعانات  االقامة،  حالة 
االس����تفادة  الس����يارات،  ملكي����ة 
الحالية من برامج تش����غيل أخرى (، 
حيث بلغ ع����دد الذين تجاوزوا هذه 
خريجون  منهم   ،75,310 القي����ود 

48,391، منهم عمال 26,919.
وأض����اف أب����و ماري����ا أن����ه تحقيقًا 

المرش����حين  اختيار  ف����ي  للعدالة 
ت����م ترتيب مل����ف الذي����ن تجاوزا 
قيود التس����جيل في دور عام وفقًا 
لمعايير التفضي����ل، وهي معايير 
مح����ددة وش����فافة تعتم����د عل����ى 
أوزان خاصة ب����� ) المؤهل العلمي، 
المعدل، سنة التخرج، العمر، الحالة 
االجتماعية، عدد االوالد، النوع، عدد 
مرات االستفادة من برامج تشغيل 

سابقة(.
ولف����ت أب����و ماري����ا، إل����ى أن����ه تم 
عل����ى  المس����تفيدين  اختي����ار 

حس����ب التخصص وفق����ًا الحتياج 
)المؤسس����ات  المؤسس����ات 
الخ����اص،  القط����اع  الحكومي����ة، 
ومنظم����ات  النقاب����ات  البلدي����ات، 
المجتمع المدني( مع مراعاة عنوان 
الس����كن للخري����ج ومعايي����ر الفرز 
المتمثلة ب� )الوزن النسبي للسكان 
النس����بي  الوزن  المحافظ����ة،  ف����ي 
للخريجين في كل محافظة، طبيعة 
االحتياجات التش����غيلية المقدمة 
وشبه  الحكومية  المؤسس����ات  من 

الحكومية(.

»العمل« تعلن اليوم أسماء الخريجين 
والعمــال ضمــن المنحــة القطريــة

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نائب رئيس البنك الدولي لش���ؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فريد 
بلحاج، أن البنك الدولي ملتزم بمس���اندة السلطة الوطنية الفلسطينية على تحسين 

الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وأوضح بلحاج في بيان صدر عن البنك الدولي، عقب اختتامه زيارة للضفة الغربية، أن 
التزام البنك، بمساندة الس���لطة الوطنية يسير جنبا إلى جنب مع تقوية المؤسسات 

الفلسطينية لدعم النمو االقتصادي، وتيسير تقديم الخدمات.
وتابع: »سنس���تمر في مساندة برنامج السلطة الفلسطينية لإلصالح الذي يتركز على 
عدة مجاالت منها: إدارة الموازنة العامة، وإدارة ش���ؤون المالية العامة، وتقديم الدعم 
للموازنة مع االستثمار في مشروعات المياه والتنمية الحضرية والحماية االجتماعية.

ق إلحداث تغيير  وقال بلحاج: »أذهلني تصميم رواد األعمال الشبان وتفكيرهم الخالاَّ
 إرادتهم القوية لمتابعة مش���اريعهم على الرغم من البيئة المليئة 

اَّ
في حياتهم، إن

بالتحديات والصعاب لهو درس لنا جميعا، هؤالء الش���بان لم يتخلوا عن طموحاتهم 
ى نحن أيضا عنهم«، مشيرا إلى أن استراتيجية البنك  من أجل مستقبلهم، ولن نتخلاَّ
لت نحو مس���اندة وتعزيز جهود رواد األعمال الشبان بوصفه أحد مقومات  الدولي تحواَّ
النمو واالستقرار في المستقبل. يشار إلى أنه نتيجة لألحداث التي وقعت في اآلونة 

األخيرة، لم يستطع الوفد زيارة قطاع غزة كما كان مزمعا بادئ األمر.

البنك الدولي: ملتزمون 
بدعم االقتصاد الفلسطيني

جنين/ االستقالل:
واصل معرض الصناعات الغذائية الفلس���طينية 
"غذاؤنا 2018" في جني���ن، فعالياته أمس لليوم 

الثاني على التوالي.
وأّم المعرض، حش���د غفير م���ن أهالي المحافظة 
وفعالياتها الرس���مية واألهلية، الذين أشاروا إلى 

أن مث���ل هذه المع���ارض من ش���أنها أن تخفف 
عنه���م األعباء االقتصادي���ة، إضافة إلى تعرفهم 

على الشركات الوطنية الغذائية .
بدوره، قال مدير عام المنطقة الصناعية في أريحا 
نصر عطياني، إن المعرض من ش���أنه أن ينش���ط 

الحراك االقتصادي في المحافظة.

وذكر مدير مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية 
بس���ام أبو غليون، أن افتتاح هذا المعرض يهدف 
إلى دعم المنتج الفلسطيني، والتشبيك مع رجال 
األعمال م���ن مختلف المحافظ���ات، وزيادة قيمة 
الصادرات الفلس���طينية إلى األس���واق الخارجية، 

داعيا كافة أبناء المحافظة لزيارته.

االستقالل/ وكاالت:
اتجهت روس����يا مؤخًرا نحو زيادة وتيرة شراء الذهب، وزادت خالل شهر أكتوبر 

الماضي احتياطياتها من المعدن النفيس بنحو 3.5 مليارات دوالر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروس����ي أن روس����يا رفع����ت احتياطياتها من 
الذهب خالل الش����هر الماضي من 77.491 مليار دوالر إلى 81.055 مليار دوالر، 

أي أنها زادت ب�3.564 مليارات دوالر.
ومنذ مطلع الجاري، اشترت روسيا ذهبا بقيمة 4.408 مليارات دوالر، حيث كانت 

قيمة احتياطيات المعدن األصفر تبلغ في مطلع يناير 76.647 مليار دوالر.
وبلغت احتياطيات الذهب ذروتها في مايو الماضي، حيث بلغت 81.146 مليار 

دوالر، وفقا للبنك المركزي الروسي.
وتحتل روس����يا المرتبة الخامس����ة عالميا باحتياطيات الذهب، والتي بلغت في 
نوفمبر بحس����ب بيانات مجلس الذهب العالمي 2036.2 طن، وتقدمت روس����يا 

بذلك على اقتصادات مثل الصين واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة.
ووفقا للبيانات فإن احتياطيات روس����يا من المعدن األصفر تشكل %16.9 من 
إجمالي احتياطياتها، والتي بلغت مطلع الش����هر الجاري 459.563 مليار دوالر، 

بزيادة نسبتها %6.19 مقارنة بمطلع العام الجاري.

روسيا تشتري ذهبًا بنحو 3.5 
مليارات دوالر في أكتوبر

معرض »غذاؤنا 2018« يواصل فعالياته في جنين

االستقالل/ وكاالت:
تظهر دراس���ة عالمية حديثة، أن الطلب على الهواتف 
الذكية ما ي���زال كبيرا مع اهتم���ام الناس باالتصاالت 
المتنقلة واالتصال الدائم بش���بكة االنترنت لتس���يير 
أم���ور حياتهم االجتماعي���ة والعملية؛ إذ كش���فت أن 
أسواق العالم تشهد شحن وبيع حوالي 4 ماليين جهاز 

هاتف ذكي في يوميا.
وبينت الدراس���ة -التي أصدرتها ونش���رتها قبل أيام 
مؤسس���ة "اي دي س���ي" العالمية البحثية- أن السوق 
العالمية للهواتف الذكية س���جلت خالل الربع الثالث 
من العام الحالي )ثالثة أش���هر( مبيع���ات بحجم 355 

مليون وحدة. 
ذلك يعني أنه جرى شحن وبيع حوالي 4 ماليين هاتف 

ذكي في اليوم الواحد.
وأش���ارت الدراس���ة العالمية إلى أن مبيعات الهواتف 
الذكية حول العالم س���جلت تراجعا بنسبة بلغت 6 %، 
وذلك ل���دى المقارنة بحجم مبيعاتها المس���جل خالل 
فترة الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت وقتها 

حوالي 378 مليون وحدة.
ووفقا للدراس���ة، فإن س���وق الهواتف الذكية تشهد 
للم���رة الرابعة على التوالي تراجعا في مبيعاتها، عازية 

ذلك الى األوضاع االقتصادية الصعبة في عدد كبير من 
أس���واق العالم، فضال عن وصول عدد كبير من األسواق 
الى حالة التش���بع وارتفاع نس���بة انتش���ار واستخدام 

الهواتف الذكية.
أن ش���ركات "سامس���ونج"  الدراس���ة  وأك���دت 
و"ه���واوي" و"ابل" تص���درت قائمة الش���ركات 
المصنع���ة للهوات���ف الذكي���ة واألكث���ر بيعا 

للهواتف الذكي.
كما أشارت الدراسة إلى أن السوق الصينية استحوذت 
على ثلث مبيعات السوق العالمية في الربع الثالث من 

العام الحالي.
وتش���هد س���وق الهواتف الذكية العالمية منافس���ة 
شديدة بين عدد من األسماء التجارية الكبيرة، في وقت 
يتزايد فيه اعتم���اد الناس وإقبالهم على اس���تخدام 
هذه الهواتف التي توفر خ���واص االتصال باإلنترنت 
بش���كل متنقل، وإتاح���ة تطبيقات تحاك���ي مختلف 
مجاالت الحي���اة اليومية للمس���تخدمين، يتزامن ذلك 
مع االنتشار الكبير لش���بكات االنترنت عريض النطاق 
من الجيلين الثالث والرابع، وهي الش���بكات التي تدعم 
وتتيح خدمات االنترنت المتنقل، وخصوصا عبر أجهزة 

الهواتف الذكية.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الرئيس العراق���ي برهم صالح، ونظي���ره اإليراني 
حس���ن روحاني، أن بلديهما يسعيان لرفع حجم التبادل 
التج���اري بينهم���ا، متجاهلي���ن بذلك العقوب���ات التي 

فرضتها الواليات المتحدة األمريكية على طهران.
ج���اء ذلك خالل مؤتمر صحفي مش���ترك م���ن العاصمة 
طه���ران، التي وصلها صال���ح صباح الس���بت، في زيارة 
رس���مية تلبية لدعوة روحاني، ضمن جولة إقليمية بدأها 

األسبوع الماضي.
وقال الرئي���س العراقي ف���ي المؤتم���ر الصحفي عقب 
اجتماع���ه مع روحان���ي: تربطنا مع إي���ران عالقات وثيقة 

ونحرص على تطويرها.
وذك���ر الرئي���س العراق���ي; وجهن���ا وزارت���ي الخارجية 
والصناعة بتفعي���ل عملهما لتعزيز التع���اون والتبادل 

التجاري بين بلدينا.
م���ن جانبه، قال الرئي���س اإليراني ف���ي المؤتمر،  بحثنا 
التعاون في مجال الطاقة ومد خطوط س���كك الحديد من 

الشالمجة )مدينة إيرانية( إلى البصرة )جنوبي العراق(
وأضاف روحاني نسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع 

العراق إلى 20 مليار دوالر سنويًا
وبلغت قيمة البضائع التي اس���توردها العراق من إيران 
نحو 6 مليارات دوالر بين مارس/آذار 2017 ونفس الشهر 
م���ن 2018، بما يمثل نحو 15 بالمائة من إجمالي واردات 
البالد ف���ي 2017، بينما بلغ حجم التب���ادي التجاري بين 

البلدين 12 مليار دوالر العام الماضي.
وتتجاهل تصريح���ات روحاني وصالح بوضوح العقوبات 
األمريكية على إيران، وتلمح إلى أن العراق لن يلتزم بها.

ودخل���ت الحزم���ة الثانية حي���ز التنفيذ، بع���د أخرى بدأ 
تطبيقها في 6 أغس���طس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر 
من إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، انسحاب بالده 
من االتفاق النووي. وأفادت رئاسة الجمهورية العراقية 
في بيان صدر الس���بت، اطلعت عليه األناضول، أن صالح 
سيلتقي أيضا خالل زيارته إلى طهران المرشد اإليراني 

األعلى، علي روحاني.
وأضافت أنه من المؤمل أيضًا أن يواصل الرئيس جولته 
بزيارة الس���عودية  في إطار العمل على تطوير العالقات 
مع جميع دول الجوار، وتمتين أواصر الحوار البناء لصالح 

العمل المشترك واستقرار وتقدم المنطقة

العراق وإيران يسعيان لرفع التبادل 
التجاري متجاهلين العقوبات األمريكية

بيع 4 ماليين هاتف ذكي يوميًا في العالم
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االستقالل/ وكاالت:
إس���طنبول  مدينة  ف���ي  انطلق���ت 
التركي���ة، أمس الس���بت، فعاليات 
مؤتم���ر "منتدى فلس���طين الدولي 
لإلعالم واالتصال" )تواصل 3(، تحت 

شعار "فلسطين تخاطب العالم".
ويشارك في المنتدى الذي تستمر 
أعمال���ه على م���دار يومي���ن، 800 

صحفي يمثلون أكثر من 90 دولة.
ويتمي���ز المنت���دى بحض���ور نخبة 
ورؤس���اء  والكتاب  اإلعالميي���ن  من 
تحرير الصح���ف ومديري اإلذاعات 
ومحطات التلفزة، باإلضافة إلى كبار 
المفكرين والش���خصيات اإلعالمية 

واألكاديمية.
ويركز المؤتمر في أعماله على سبل 
وآلي���ات تقديم الخط���اب اإلعالمي 
الفلسطيني للعالم، وعبر مؤسسات 
اإلعالم الدولي بوس���ائله المختلفة، 

بحسب المنظمين.
إل���ى تأكيد  ويه���دف "تواصل 3" 
ق���درة اإلع���الم الفلس���طيني على 
رواية متماس���كة تس���تند  تقديم 
إلى منطق إنساني حقوقي يخاطب 
القيم اإلنسانية، ويستطيع التأثير 

في الرأي العام الدولي.
الجلس���ة  خ���الل  كلمت���ه  وف���ي 
العام  األمي���ن  ق���ال  االفتتاحي���ة، 
للمنتدى هش���ام قاس���م: "نأمل أن 
نق���وم كأفراد ومؤسس���ات بواجبنا 
اإلنساني واألخالقي والمهني، تجاه 

هذا الش���عب )الفلس���طيني( الذي 
يعيش تحت آخ���ر احتالل عنصري 

في العصر الحديث".
وأضاف "ال يزال الصحفي واإلعالمي 
وبش���كل  يتع���رض  الفلس���طيني 
الممارس���ات  ألش���كال  مس���تمر 
العدوانية على ي���د قوات االحتالل 

الصهيوني من قتل واعتقال".
وأوضح قاس���م أنه "ال يزال نحو 20 
صحفيا فلس���طينيا رهن االعتقال، 
فضال عن الش���هداء الذين سقطوا 
في س���بيل إيصال صوت فلسطين 

وشعبها إلى العالم".
واعتب���ر أن ّ"اإلعالم الص���ادق والحر، 
والصحف���ي اإلنس���ان، ه���و الثروة 

الحقيقية لألوطان".

م���ن جهت���ه، ق���ال "س���يد افتخار 
 DNA جيالن���ي"، صحف���ي بجريدة
الهندي���ة، إن "فلس���طين نش���أت 
وترعرعت في أنفسنا، وهي القضية 
األولى والقضية العالمية للمعاناة".

وشدد على أنه "ليس هناك أي دولة 
تس���تطيع تقرير مصير فلس���طين 
للفلس���طينيين  االس���تماع  دون 
أنفسهم، ويجب رفع التوعية تجاه 
حقيقة المعاناة الفلسطينية تحت 

االحتالل".
الس���ودانيين  الصحفيين  نقي���ب 
الص���ادق الرزيقي، ق���ال إن "اإلعالم 
العربي الحر يجب أن يكون س���ندا 

لقضية فلسطين".
ودعا الرزيقي المنتدى إلى التواصل 

مع النقابة "لتتحد رؤانا ونس���ير معا 
نحو ه���ذه المقاص���د الكبيرة )دعم 

القضية( في القارة اإلفريقية".
يذكر أن "منتدى فلس���طين الدولي 
مؤتمرين  نظ���م  واالتصال"  لإلعالم 
سابقين في إس���طنبول، األول عام 
2014 والثاني عام 2016، بمشاركة 
وفناني���ن،  وكت���اب  صحفيي���ن 
وقي���ادات مؤسس���ات إعالمية، من 

مختلف أنحاء العالم العربي.
إعالمية  هيئ���ة  المنتدى  ويعتب���ر 
للقضي���ة  داعم���ة  مس���تقلة 
والتعاون  للتنس���يق  الفلسطينية، 
بين مؤسسات اإلعالم الفلسطيني، 
اإلس���رائيلي،  اإلع���الم  لمواجه���ة 
بحسب ما يعرف به المنتدى نفسه.

انطالق منتدى »فلسطين تخاطب العالم« في إسطنبول

االستقالل/ وكاالت:
كشفت كبريات وسائل اإلعالم األميركية ووكاالت أنباء عالمية أمس السبت 
-نقال عن مصادر مطلعة- أن وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي آي 
ايه( خلصت إلى أن ولي العهد الس���عودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل 

الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت صحيفة واش���نطن بوس���ت -وهي أول وس���يلة إعالمية تتحدث عن 
الخالصة التي توصلت إليها الوكالة- أن س���ي َاي أيه اطلعت على معلومات 
اس���تخباراتية مختلفة، من ضمنها اتصال أجراه سفير السعودية بالواليات 
المتح���دة األمير خالد بن س���لمان مع جمال خاش���قجي، حيث دع���اه لزيارة 
القنصلية السعودية بإسطنبول الستخراج األوراق الالزمة، وقدم له تطمينات 

وتأكيدات أن األمر سيكون آمنا.
ووفق���ا لمصادر مطلعة عل���ى االتصال، فليس من الواض���ح إذا كان خالد بن 

سلمان أجرى االتصال بطلب من أخيه ولي العهد السعودي.
وأضافت الصحيفة -وفقا للمصادر ذاتها- أن اس���تنتاج س���ي َاي أيه جاء 
كذلك بناء على تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في السعودية، 
حيث تعتبره الحاكم الفعلي للبالد، والمش���رف على كل األمور، مهما صغر 

شأنها.
وذكرت واش���نطن بوست -نقال عن مسؤول أميركي مطلع على ما خلصت إليه 
وكالة االس���تخبارات- أنه "من غير الممك���ن أن يكون قد حصل هذا األمر من 

دون علمه )محمد بن سلمان( أو تورطه".
وباإلضافة إلى واش���نطن بوس���ت، فقد نقلت الخبر ذاته عدة وسائل إعالمية 
أميركي���ة كبرى عن مصادر تحدثت إليها، وأكدت لها أن وكالة س���ي آي أيه 
توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، ومن بينها شبكة 

إن بي سي، ووكالة أسوشيتد برس.
وأف���ادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييم س���ي آي أيه اس���تند إلى رصد 

مكالمات لمحمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي
وكشفت وول س���تريت جورنال عن أن قيادات الكونغرس اطلعت الخميس 

الماضي على تقييم المخابرات األميركية بشأن مقتل خاشقجي.

سي آي ايه: محمد بن سلمان 
هو من أمر بقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مس���ؤول محلي، السبت، أن الس���لطات في ميانمار 
اعتقلت 106 أش���خاص من الروهنغيا المسلمين بينهم 

25 طفال، أثناء فرارهم من والية أراكان )غرب(.
ونقل مراس���ل األناضول عن زاو موي لوين، نائب برلماني 
يمثل بل���دة كياوك تان ف���ي مدينة يانغ���ون، قوله إن 
المعتقلي���ن كانوا على مت���ن قارب أوقفته الس���لطات 

الجمعة قبالة ساحل المدينة.
وأضاف: "قال الروهنغي���ون المعتقلون إنهم خرجوا من 
معسكر نارزي في سيتوي عاصمة والية راخين )أراكان(".

وتاب���ع لوين: "قالوا أيضا إنهم ذاهب���ون إلى ماليزيا أمال 
بحياة أفضل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعرب���ت منظمة األم���م المتحدة للطفولة "يونيس���ف"، 
الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء أنباء حول إمكانية إعادة 
مس���لمي الروهنغيا الالجئين في بنغ���الدش إلى أراكان 

قسرا.
وش���ددت المنظمة على أن األغلبية الس���احقة لالجئين 
ترفض العودة إلى بالدهم طالما لم يتم تقديم ضمانات 

أمنية.
ومنذ أغسطس / آب 2017، أس���فرت جرائم تستهدف 
األقلية المسلمة في أراكان )غرب( من قبل جيش ميانمار 
ومليش���يات بوذية متطرفة عن مقت���ل آالف الروهنغيا، 
بحس���ب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضال عن لجوء 

نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغالدش، وفق األمم المتحدة.

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة مصرية، أمس الس���بت، بإعدام ش���خص 
أدين باالرتباط بتنظيم "داع���ش" اإلرهابي، وفق مصدر 
قضائ���ي. وأوض���ح المص���در القضائي ف���ي تصريحات 
لوس���ائل اإلع���الم، أن "محكمة جنايات ش���مال القاهرة 
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة )جنوبي العاصمة(، 

قضت حضوريا لكل المتهمين بإعدام متهم وحيد".
وتابع: "والس���جن 10 س���نوات بحق 6 آخرين، التهامهم 
بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية 

طنطا )مدينة شمال مصر( الداعشية".
وفي سبتمبر / أيلول 2016، قضت محكمة جنايات أخرى 
غي���ر التي أصدرت حكمه���ا اليوم، بإع���دام 4 متهمين 

)أحده���م محبوس( بعد نحو ش���هرين م���ن اإلحالة إلى 
المفتي، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، و10 سنوات 

لستة متهمين، وبراءة متهم آخر.
ووفق المص���در ذاته، تقدم الدفاع عن المتهمين بطعن 
على أح���كام المتهمي���ن الحضوري منتص���ف أكتوبر / 
تش���رين األول 2016 وعدده���م 7، والمقض���ي بحقهم 

بإعدام متهم، والسجن 10 سنوات بحق 6 آخرين.
وف���ي نوفمب���ر / تش���رين الثاني 2017، ألغ���ت محكمة 
النقض )أعلى محكمة للطعون( األحكام المش���ار إليها، 
وتمت إعادة محاكمتهم للمرة الثانية، ويحق للمتهمين 
تقديم طعون للمرة الثاني���ة أمام النقض للمرة األخيرة، 

وهي التي  تفصل في القضية، وفق المصدر ذاته.

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم 
إلدانته باالرتباط بـ »داعش«

ميانمار تعتقل 106 من الروهنغيا 
المسلمين أثناء فرارهم من أراكان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت بريطانيا أنها س���تتقدم بمس���ودة قرار إلى 
مجلس األم���ن تدعم المطالب الخمس���ة التي طالب 
بتنفيذه���ا م���ارك لوك وكي���ل األمين الع���ام لألمم 
المتحدة للشؤون اإلنس���انية ومنسق شؤون اإلغاثة 

الطارئة.
وقالت السفيرة البريطانية لدى األمم المتحدة كارين 
بيرس في جلس���ة لمجل���س األمن الجمع���ة إن وزير 
خارجية بالده���ا طلب منها إب���الغ المجلس بتقديم 
مسودة بمش���روع قرار عن المطالب الخمسة االثنين 

المقبل.
ويأت���ي التح���رك البريطاني في ظ���ل تدهور الوضع 
اإلنس���اني باليم���ن المحاص���ر م���ن قب���ل التحالف 
الس���عودي اإلماراتي برا وجوا وبحرا والتحرك األممي 

لجم���ع األطراف اليمنية من أج���ل إيجاد حل للصراع 
المستمر منذ سنوات.

وقدم المسؤول األممي مارك لوك خمسة مطالب إلى 
مجلس األمن وطالب بتنفيذها دون تأخير:

- تنفي���ذ وقف األعم���ال العدائية ف���ي جميع البنى 
التحتية والمرافق وحولها التي تعتمد على عمليات 

اإلغاثة والمستوردين التجاريين.
- تس���هيل حماية اإلمدادات الغذائي���ة وغيرها من 

السلع األساسية في جميع أنحاء البالد.
- ض���رورة دع���م االقتص���اد اليمني ع���ن طريق ضخ 

العمالت األجنبية ودفع الرواتب والمعاشات.

- زيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات.
- مطالب���ة جمي���ع المتحاربين بالعمل م���ع المبعوث 
الخاص األمم���ي الخاص لليمن مارتن غريفيث إلنهاء 

النزاع. وجدد مارك لوك دعوته للتحرك بس���رعة نحو 
تدابير بناء الثقة والمشاورات، واستئناف المفاوضات 

الكاملة بين األطراف المتحاربة في اليمن.
وف���ي تصريح له أم���ام مجلس األمن ق���ال غريفيث 
الجمع���ة "ه���ذه لحظة حاس���مة لليم���ن"، مؤكدا أنه 
تلقى تأكيدات قاطعة من قيادات األطراف اليمنية 
بااللت���زام بحض���ور المش���اورات التي س���تعقد في 

السويد.
ويح���اول غريفيث التوس���ط في إحالل الس���الم في 
الصراع الدائر منذ أكثر من ثالث سنوات والذي ينظر 
إلي���ه على أنه حرب بالوكالة بين الس���عودية وإيران، 
وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن 
ف���ي 2015، إلى جانب القوات الحكومية التي تحارب 

جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

تحرك بريطاني في مجلس األمن بشأن اليمن

االستقالل/ وكاالت:
قال خبراء األمن الس���يبراني في الواليات المتحدة إن قراصنة انترنت انتحلوا 
شخصية مسؤول في وزارة الخارجية، واستهدفوا وكاالت حكومية وشركات 

ومراكز بحثية أميركية في هجوم يشبه الحمالت السابقة المرتبطة بروسيا.
وبحس���ب ما أوردته "أسوش���يتد ب���رس" أمس الس���بت، فقد ب���دأت عملية 
"االحتيال" يوم األربعاء بإرس���ال رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها قادمة من 
مسؤول الش���ؤون العامة في الوزارة. وقالت ش���ركتا األمن السيبراني "كراود 

سترايك" و"فاير آي" إنهما تواصالن العمل لتحديد من يقف وراء الهجوم.
وأش���ارت الش���ركتان إلى أن الهجوم كان متس���قا مع حمالت قرصنة سابقة 
قامت به���ا مجموعة "كوزي بي���ر" أو إيه بي تي 29"، وهي مجموعة روس���ية 
يعتقد أنها مرتبطة بالمخابرات الروس���ية، وترتب���ط بعمليات القرصنة التي 

تمت قبيل انتخابات الرئاسة األميركية لعام 2016.

قراصنة روس ينتحلون شخصية 
مسؤول في الخارجية األميركية
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االستقالل/ وكاالت: 
من الخطأ االعتماد عل����ى الجانب االرتجالي 
في تفسير سلوك المقاومة الدعائي، ومن 
المسيء تناول األبعاد السطحية ألي رسالة 
نفس����ية، دون النظ����ر في س����ياقها العام، 
التداخل بين الجهدين العس����كري  وحالة 
والنفسي، وما له من تداعيات وآثار متنوعة، 

تشمل عملية صناعة القرار ذاتها. 
وعملي����ة "الباص"، الت����ي نفذتها المقاومة 
الفلسطينية خالل تصعيد ال��24 ساعة، وما 
تخللها من رش����قات صاروخية مركزة، هي 
مثال حديث، نعتم����د عليه خالل محاولتنا 
شرح س����لوك المقاومة النفسي، والطريقة 
التي يتم بموجبها مزاوجة العمل الميداني 
الدعائ����ي، لتحصي����ل نتيجة  الجه����د  مع 

سياسية تتسق والتوجهات الراهنة.
وقبل تفكيك الجوانب النفس����ية للعملية، 
يج����ب أواًل التطرق إلى المبدأ العام الحاكم، 
أو النم����وذج النظ����ري، ال����ذي يفت����رض به 
ضبط الممارس����ة الدعائية ل����دى المقاومة 
الفلسطينية. فخالل الفترة األخيرة، ظهرت 
إرهاصات تش����ي بانته����اج المقاومة لمبدأ 
 ،Influence Operations عمليات التأثير
العملي����ات  ع����ن  متط����ور  ش����كل  وه����و 
المعلوماتية )IO(، التي تضم بين جنباتها 
أصوال لتنفيذ عمليات نفس����ية عس����كرية 

 .)Military PsyOp(
والملف����ت تحدي����دًا ف����ي العملي����ة، بع����د 
اعتبار س����ياقها الميداني والسياسي، هو 
التخطيط النفس����ي المسبق، وتوقع آثارها 
ومردودها عل����ى جمهوري المقاومة والعدو 
على الس����واء. هذا اإلجراء المتعمد يجعلنا 
بصدد ش����كل تنفيذ معاصر، يتجس����د في 
"عمليات قائمة عل����ى التأثير EBO"، التي 
هي عبارة ع����ن عمليات عس����كرية محددة 

ومركزة، يتم تخطيطها وتنفيذها ألغراض 
التأثير النفس����ي، أكثر م����ن تركيزها على 
جوان����ب التدمي����ر المادي. ويتش����ابه هذا 
 -)Pro-Deed( الش����كل مع دعاية الفع����ل

وهما برأيي شكل واحد غير منفصلين.
ولتوضي����ح الصورة أكث����ر، تعتمد عمليات 
النفس����ية  الجوانب  اخت����راق  عل����ى   EBO
للخصم باس����تخدام القوة، وذل����ك للتأثير 
ف����ي منظوم����ة إدراكه وتفس����يره لطبيعة 
وتط����ورات الحدث، وبالتال����ي دفعه لتبني 
سلوك مرغوب، س����يما على صعيد تقدير 

الموقف. 
وبالعودة إل����ى عملية "الباص"، س����نالحظ 
تنفيذًا موضعيًا، يقتصر -في الظاهر- على 
تحقيق خس����ارة مادية محسوبة، لكنه -في 
الباط����ن- يذهب إلى ما ه����و أبعد من ذلك. 

فاله����دف الواضح تمثل في إش����باع رغبة 
االنتق����ام، وتحفي����ز حالة من ال����ردع. وفي 
هذا السياق، ال تستطيع المقاومة تجاهل 
تداعي����ات العملي����ة األمني����ة ف����ي مدينة 
خانيونس، وحالة الغضب الجماهيري الذي 
رافقها، لذلك توجهت نحو احتوائها، ومن 
ثم تحفيز ردع دائم يضمن عدم تكرار مثل 
هذه العملي����ات. وهنا نالح����ظ، أن طبيعة 
السالح المس����تخدم، ومداه القتالي، ارتقى 
إلى درجة رس����الة دعائية تفي����د بامتالك 
المقاوم����ة لقدرات عس����كرية إضافية، رغم 
حالة الحصار القائم، والسعي الحثيث نحو 

منع وعرقلة أية إمدادات عسكرية لها. 
جميع ما س����بق يش����ير إلى حقيقة واحدة 
عل����ى صعيد الممارس����ة النفس����ية، وهي 
أن المقاوم����ة تجنب����ت هذه المرة أس����لوب 

التهديد اإلعالم����ي، وتوجهت نحو مقاربة 
خشنة بغرض تحفيز تداعياتها النفسية، 

أو بمعنى آخر تنفيذ دعاية فعل. 
ال يقف التفس����ير عند الح����دود الميدانية 
للعملي����ة، وتداعياته����ا العاطفي����ة عل����ى 
الجمه����ور الفلس����طيني، بل يتج����ه أيضًا 
نحو االعتبارات السياس����ية، وانعكاساتها 
المنطقية على صانع القرار )اإلس����رائيلي(. 
فهي جاءت ف����ي وقت تتعاظم فيه جهود 
دولية من أج����ل التوصل إلى  تهدئة، يتم 
بموجبها تخفيف أو حتى تفكيك الحصار 

عن قطاع غزة. 
كما ترافقت مع حالة ص����دام بين مكونات 
الكابينت )اإلسرائيلي(، السيما بين ليبرمان 
بوجود  ينبئان  االعتباران،  ونتنياهو. هذان 
ق����درة عالي����ة ل����دى المقاومة عل����ى قراءة 

وتحديد  اإلس����رائيلي،  السياسي  السلوك 
عليها  االش����تغال  وبالتال����ي  تناقضات����ه، 
هو  السابق  واالس����تخالص  واس����تغاللها. 
ما يجع����ل من العملية ذات أبعاد تتس����ق 
ومفهوم EBO، ألنها حاولت تعزيز الخالف 
)اإلسرائيلي(، بشكل يستجيب لمصالحها؛ 
األمر الذي تحقق بإعالن ليبرمان استقالته 

من الحكومة.
لق����د استش����عرت المقاومة مس����بقًا، حالة 
العصي����ان التي يمثلها ليبرمان، وتوجهت 
نحو المس����اهمة الفعلية غير المباشرة في 
عملية اإلطاحة به، بعد أن حللت لتوجهات 
نتنياه����و باتجاه إبرام تهدئ����ة. وفي هذا 
داللة صريحة أن المقاومة قد تكون بالفعل 
دخلت عل����ى خ����ط التوازنات السياس����ية 
والحزبية )اإلس����رائيلية(، وباتت إلى حد ما 

قادرة على التأثير فيها. 
وهنا يسجل للمقاومة أنها استطاعت-عبر 
ه����ذه الواقع����ة- التحرر في نه����ج التحكم 
ال����الإرادي، لتعيد توظيفه بما يس����تجيب 

للمبدأ EBO التنفيذي.
وأخي����رًا، عملية "الباص" لم تقصر أهدافها 
على إش����باع رغب����ات الجمه����ور، ولم تتجه 
نحو الفعل الميدان����ي الفارغ غير المتصل 
السياس����ية، بل شكلت سابقة،  باألهداف 
تفي����د بتط����ور العم����ل النفس����ي داخ����ل 
المؤسس����ة العس����كرية، ومدى الرغبة في 
استغالل القوة الخش����نة من أجل تحقيق 
تأثي����رات ناعم����ة مخطط����ة مس����بقًا. كما 
كش����فت عن حرص متعاظم نح����و تنويع 
وسائل التأثير، وعدم قصر ممارستها على 
األجهزة اإلعالمية، بل توس����يعها لتشمل 
جميع االسلحة المقاتلة. وهنا يمكن القول 
بأريحي����ة، أن المقاومة قد ولجت فعاًل عصر 

.EBO��ال

)EBO(المقاومة تدخل عصر الـ

عملية الباص: كيف أثرت على صانع القرار اإلسرائيلي؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتش���ريعات في 
»إسرائيل«، اليوم األحد، مشروع قانون يمنح الحصانة 
القانونية لجنود جيش االحتالل »اإلس���رائيلي »خالل 
الخدم���ة العس���كرية، ولعناص���ر الش���رطة واألجهزة 
األمنية، كما يمنع تقديمه���م للمحاكمة عن أعمالهم 

خالل »نشاطات« وعمليات للجيش ولقوات األمن.
وقالت صحيفة »هآرتس«: إنه وفق���ا لمقترح القانون، 
س���يعَفى عناصر قوات األمن من أي مسؤولية جنائية، 
ولن ُيخضعوا للتحقيق، وس���تتوفر لهم الحصانة من 
كل إجراء قضائي عن أي نشاطات أو أوامر نفذوها خالل 
تأدية مهامه���م الوظيفية لمنع أو إحب���اط تنفيذ أي 
عملية »إرهابية«، حيث إن الحصانة القانونية ستمنح 

لعناصر األمن حتى بعد إنهاء خدمتهم.
عضو الكنيس���ت عن »البيت اليهودي«، ش���ولي معلم 
رفائيل���ي، وعضو الكنيس���ت فروب���رط إيلطوب، حيث 
بادرا لمش���روع القانون، قاال للصحيفة: »استذكرنا من 
خالل مش���روع القانون حالة الجندي أليئور أزاريا، حيث 
يهدف القان���ون اإلبقاء على التحقيق���ات بمثل هذه 
الملفات لدى الجهات العس���كرية وليس لدى سلطات 

القضاء«.
وس����ّوغ رفائيلي وإيلطوب مشروع القانون، أنه »ال يمكن 

تصور حال����ة عنصر من قوات األمن يح����ول للتحقيق أو 
المحاكمة بع����د إنهاء خدمته، ول����ن نوافق على إخضاع 
رج����ل األمن للتحقيق����ات، علم����ا أن الق����رارات الصادرة 
ضدهم، تصدر عن جهات قضائية وليس عس����كرية من 
ضباط لديه����م الخبرة في كل ما يتعل����ق في التطورات 
خالل النشاطات والعمليات الميدانية وساحات القتال«.

ووفقا لمش���روع القان���ون، س���ُتمنح الحصانة للضباط 
ولعناص���ر ق���وات األمن ممن ش���اركوا في نش���اطات 
وعملي���ات ميدانية إلحب���اط عملي���ات »إرهابية«، على 
حد وصف مش���روع القانون، ولن تمن���ح الحصانة حال 
ورود شبهات الرتكاب مخالفات جنائية، مثل السرقة، 
والتخري���ب، والتنكيل أو اس���تعمال العنف ضد مارة 

ليس لهم أي عالقة بالحدث.
ويقت���رح مش���روع القانون، تش���كيل لجنة برئاس���ة 
ضابط متقاعد ومنحه���ا الصالحيات في اتخاذ قرارات 
وتوصي���ات بتقدي���م الجندي أو عناصر ق���وات األمن، 
خ���ذ أو األمر الذي  وذل���ك »إذا تبي���ن أن اإلجراء الذي اتُّ

ُأصدر قد تّم بخبث أو ليس بحسن نوايا«.
ويعتمد مشروع القانون باألساس على إحصائيات في 
الجي���ش، دّلت أن %59 من الجنود يعتقدون أنهم لن 
يحصلوا على الدعم من الضباط في حال أي خطأ أو خلل 

في أي عملية ميدانية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال أحد أكبر الخبراء العس���كريين اإلس���رائيليين، إن 
قوة الردع اإلس���رائيلية تآكلت، في مواجهة المقاومة 

الفلسطينية.
وأشار  الخبير يوسي ميلمان في مقالته التحليلية التي 
نشرها في "معاريف" أمس السبت، تحت عنوان "سكان 
الجن���وب رهائن لحكومة جبانة"، إلى أن قوة الردع التي 
اس���تعادها الجيش ف���ي حرب 2014، تآكلت بش���كل 

كامل.
ولف���ت إلى أن رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو ال يرغب في الحرب، وأنه ليس على اس���تعداد 
لدفع ثمن البدائل التي يمكن أن تعزز حال لشراك غزة 

ونتيجًة لذلك فقد الردع بشكل كامل.
ونوه إلى ما وصفه "اإلطالق المجنون" من قبل المقاومة 
للصواريخ والقذائف ب���� 460 صاروخا وقذيفة أطلقت 
خالل 24 س���اعة وهو رقم لم يس���جل من���ذ عام 2001 
في مثل هذه المدة الزمنية. مش���يرًا إلى أن الصواريخ 
والقذائف أصبحت أكثر دقة وتحمل رؤوسًا حربية أكبر.

واعتبر أن عملية إطالق صاروخ الكورنيت بهذا الش���كل 
يعد فشاًل عمليًا خطيرًا من قبل الجيش.

وأش���ار إلى أن العملية التي حصلت ف���ي غزة من قبل 
الوح���دة الخاصة ويجري مثلها العدي���د من العمليات 

س���نويًا س���واء في غزة أو غيرها، تت���م بموافقة قيادة 
األركان ووزي���ر الجي���ش ورئيس ال���وزراء، والمعلومات 
ب���أن نتنياهو ال يعلم بها "مجرد هراء". مش���يرًا إلى أن 
العمليات ف���ي غزة أكث���ر تعقيدًا بس���بب تضاريس 
المنطق���ة ولكن ال يوجد خيار س���وى تنفيذ مثل هذه 

العمليات الكتساب التفوق على "العدو". وفق وصفه.
ويقول ميلم���ان أن حماس تعرف أن إس���رائيل ليس 
لديها مصلحة في الحرب ولذلك كان لها القدرة األكبر 
عل���ى التحمل، والحرك���ة ليس لديها نف���س النوايا ما 
جع���ل الوصول لوقف إطالق نار فضفاض حال مناس���با 

للطرفين من نظرة المستويات القيادية في الجانبين.
وي���رى أن نتنياهو في معضلة صعبة ويدرك أن الحرب 
ستزيد من تعقيد موقفه السياسي، وأيضا عدم الحرب 
يعقد الموقف، خاصًة مع مس���يرات المستوطنين في 
غالف غزة. مش���يرًا إلى أن أي عملية عسكرية يجب أن 
تكون ضمن استراتيجية نهائية وتتضمن توغاًل بريًا 
إلس���قاط نظام حماس وهو ما ال تطم���ح إليه الحكومة 

حاليًا.
واعتبر أن البديل أمام "إسرائيل"، إما التوصل لتهدئة 
طويلة ورفع الحصار عن غزة وإعادة إعمارها، أو االعتراف 
بحماس وإطالق س���راح األس���رى ضمن صفقة تبادل، 

ولكل منهما ثمن لكن الثمن المؤلم في الخيار األول.

عسكري إسرائيلي: تآكل قوة الردع 
وسكان الجنوب رهائن لحكومة جبانة

مشروع قانون إسرائيلي لمنع 
محاكمة »الجنود القتلة«
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االستقالل/ وكاالت:
قال���ت نتائج دراس���ة جدي���دة إن رف���ع األوزان لمدة تقل 
ع���ن نصف س���اعة ف���ي األس���بوع يخّفض خط���ر اإلصابة 
بالسكتة الدماغية بنس���بة 29 بالمائة، ويقلل خطر ارتفاع 
الكولس���ترول بنسبة 32 بالمائة. ولم يجد فريق البحث فرقًا 
ُيذكر في النتائج عند زيادة وقت تمارين المقاومة واألوزان 

إلى ساعة أو أكثر.
وبحس���ب الدراسة التي أجريت في جامعة والية أيوا يمكن 
أن يحدث التأثير اإليجابي بالوقاية من الس���كتة الدماغية 
ع���ن طريق رفع األوزان بمجّرد التدري���ب لمدة 5 دقائق كل 

يوم.
وتم قي���اس تأثير هذا المعّدل البس���يط من تدريبات رفع 

األوزان والذي يقل عن نصف س���اعة أس���بوعيًا بمعزل عن 
المش���ي والركض. وال يعني ذلك االكتف���اء بنوع واحد من 
التمارين، وإنما تسليط الضوء على أهمية تمارين المقاومة 

ورفع األوزان في الوقاية من انسداد الشرايين.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "ميديسن أند ساينس 
إن س���بورت" اعتمدت أبحاث الدراسة على مشاركة 13 ألف 
شخص متوسط أعمارهم 47 عامًا. وحّثت توصيات الدراسة 
على التدريب في صالة رياضية )جيم( مرة في األسبوع على 
األقل، ألن فوائد هذا التدريب أفضل من ممارسة التمارين 

في البيت لبضع دقائق كل يوم.
ويس���اعد بناء العض���الت على حماية العظام من الكس���ور، 

والمفاصل من االلتهابات، وتخفيف التوتر، وضبط الوزن.

القليل من رفع األوزان 
يحمي من السكتة الدماغية

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت دراس���ة كندية، أنه ال يب���دو أن الرضع الذين 
ال يحصلون على قس���ط واف من الن���وم خالل الليل 
معرضون لخطر اإلصابة بمشاكل في النمو اإلدراكي 

أو الحركي.
وأوضحت الدراس���ة، أن تدريب األطف���ال على النوم 
معظم س���اعات الليل، هي واحدة من المشاكل التي 
يواجهها اآلباء الجدد، فيما تشير أبحاث سابقة إلى 
أن عدم نيل قسط واف من النوم ربما يؤدي لعدد من 

مشاكل النمو لدى األطفال.
لك���ن ال يعرف الكثير عما إذا كان نمو األطفال يتأثر 

بعدد ساعات نومهم بدون انقطاع خالل الليل.

وفي هذه الدراس���ة، فحص الباحث���ون بيانات 388 
زوجا من األمهات والرضع، وسألوا النساء عن حالتهن 
المزاجية وساعات نوم أطفالهن، وقيموا نمو القدرات 
اإلدراكي���ة والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون 

6 أشهر و12 شهرا و36 شهرا.
وقالت كبي���رة الباحثي���ن من جامع���ة ماكغيل في 
مونتريال، ماري هيلين بنيس���تري: “وجدنا أن نسبة 
مرتفعة بين األطف���ال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
و13 شهرا ال تنام خالل الليل، وأن هذا ليس مرتبطا 

بنمو األطفال أو الحالة المزاجية لألم”.
وأضافت: “ومن ثم ينبغي لآلباء أال يشعروا بالقلق إذا 
لم ينم طفلهم خالل الليل بحلول شهره السادس”.

دراسة: عدد ساعات نوم 
األطفال ال عالقة له بصحتهم

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن يصاب الطفل بالبرد من 3 إلى 8 مرات في السنة، بينما يبلغ المعدل 
2 إلى 4 مرات بالنسبة لألشخاص البالغين. وتساعد اإلجراءات الوقائية على 
خفض الع���دد إلى الحد األدنى أو أقل، مع تخفيف ش���دة أعراض نزلة البرد، 
وتقليل أيام المرض. إليك ما تحتاج أكله خالل الخريف والشتاء لتبعد عنك 

نزالت البرد:
فيتامين "س���ي". تحث التوصيات الغذائية على تن���اول 5 إلى 6 أكواب من 
الفاكهة والخض���روات يوميًا، وتحتوي معظم ه���ذه األطعمة على فيتامين 
"س���ي". ويمكن الحص���ول على جرع���ة كبيرة م���ن الفيتامين عن���د تناول: 
الحمضيات كالبرتقال واليوس���في والجريب فروت، والفلفل األحمر واألخضر، 

والفراولة )الفريز(، والتفاح، والبروكلي، والطماطم، والبطاطس.
شوربة الدجاج. تحتوي هذه الشوربة على مضادات لبكتريا البرد، وتوجد أدلة 
على أن تناول ش���وربة الدجاج يخّفف أعراض البرد مثل االحتقان وس���يالن 

األنف، ويقلل أيام المرض.
األطعمة الحارة. أضف الكاري والفلفل الحريف )الشطة( إلى طعامك لتحصل 
عل���ى مضادات للجراثيم والبكتريا، وتعّزز المناعة، وتخّفف أعراض البرد عند 

اإلصابة به.
الزنك. من المعادن التي تقّوي المناعة الزنك، ويوجد في المأكوالت البحرية، 
والكاج���و واألنان���اس، وبذور اليقطي���ن )اللب األبيض(، كم���ا يمكنك تناول 

مكمالت الزنك.

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر باحثون من جامعة نيوي���ورك طريقة لخداع جهاز البصمة الذكي، والذي أثبت 

نتائج فعالة للغاية.
ذكر موقع TNW، المعني بأخبار التكنولوجيا، أن الباحثين ابتكروا ما يمكن تس���ميته 
مجازا ب�"المفتاح الرئيسي" ألجهزة البصمة الذكية، والذي يمكن من خالله خداع هذا 

النوع من أجهزة المقاييس الحيوية.
وأوضح الموقع أن متوس���ط نسبة خطأ البصمة الذكية عادة يكون 1 إلى 1000، إال أن 
"المفتاح الرئيس���ي" الذي ابتكره العلماء مؤخرا يمكنه تقليل هذه النسبة لتصبح 1 

إلى 5 فقط، وهو معدل مذهل يصبح معه من السهل جدا خداع البصمة.
وبحس���ب الدراس���ة الت���ي قدمها الباحث���ون، فقد توصل���وا إلى أن تقني���ات الذكاء 
االصطناع���ي يمكنه���ا تكوين قاعدة بيان���ات من خاللها تكوين بصم���ة قادرة على 

اختراق اعتماد بصمة المستخدم.
يشار إلى أن ابتكارًا كهذا ينذر بالخطر ألن هناك عددًا متزايدًا من األجهزة والهيئات 
وقواعد البيانات واس���عة النطاق تس���تخدم البصمات الرقمية للسماح لمستخدمين 
محددين باالطالع عليها، ما يعني أنه في وجود مثل هذا االبتكار يمكن اس���تهداف 
هذه البيانات بسهولة من خالل "المفتاح الرئيسي" من قبل القراصنة اإللكترونيين.

وأش���ار تقرير نشر العام الماضي إلى أن أكثر من %50 من الهواتف الذكية التي تم 
بيعها في عام 2017 كانت مزودة بمستش���عرات البصم���ة، وتوقع التقرير أن ترتفع 

تلك النسبة إلى %71 بحلول نهاية العام الجاري.

االستقالل/ وكاالت:
تفوقت الصينية "هواوي" على األمريكية "آبل" لتصبح ثاني 
أكبر مصنع للج���واالت الذكية في العالم م���ن حيث الحصة 
السوقية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إال أن الشركة 
تطمح ألن تك���ون األولى بدال من  "سامس���ونغ" حاليا بحلول 

عام 2020.
وقال المدير التنفيذي إلدارة عمالء ش���ركة صناعة الجواالت 
الصينية "ريتش���ارد  يو" ل�"س���ي إن بي س���ي"، إن "هواوي" 
ستصبح قريبة جدا من المركز األول خالل العام المقبل، وربما 
تكون على قدم المساواة مع "سامسونغ"، وقد تمتلك الفرصة 

لكي تصبح األولى بحلول عام 2020.
وأضاف "يو" إنني "أش���جع الفريق عل���ى امتالك هذه القدرة 
على االبتكار والقيام بابتكارات جريئة، والقيام بشيء يشعر 

به البعض أنه جنون نوعا ما لتحدي أنفسنا والصناعة".
وتركز الش���ركة الصينية حاليا على صناعة الجواالت القابلة 

للطي وتكنولوجيا الجيل الخامس ونظارات الواقع المعزز.

»هواوي« تزيح »آبل« 
وتحل ثاني أكبر شركة 
هواتف بعد »سامسونغ«

هذه األطعمة تحميك 
من نزالت البرد!

ابتكار طريقة لخداع 
جهاز البصمة الذكية



األحد 10 ربيع األول 1440 هــ 18 نوفمبر 2018 م

غزة/ عبدالله نصيف:
توج نادي اتحاد خانيونس " الطواحين" 
بطال للش���تاء ، بفوز عل���ى خدمات رفح 
بهدفي���ن دون رد ، فيما س���حق نادي 
اتح���اد الش���جاعية فريق بي���ت حانون 
األهلي بخماس���ية نظيفة ، في افتتاح 
منافسات الجولة الحادية عشر و األخير 
من ذه���اب بطولة دوري القدس ألندية 

قطاع غزة .
ع���اد اتحاد خانيونس لقواعده بس���الم 
ومتوجا نفس���ه بطال للش���تاء ، بعد أن 
حقق الفوز على خدم���ات رفح و ازاحته 
عن القمة بهدفي���ن دون رد ، في اللقاء 
ال���ذي أقيم عل���ى ملعب الدرة وس���ط 

القطاع .
و جاء تفوق  "الطواحين" بالشوط األول 
، حي���ث تمكن م���ن افتت���اح النتيجة 
بالدقيق���ة 26 ، عندما اس���تغل مروان 
الترابين تمريرة حازم البيوك من هجمة 
مرتدة سريعة الذي راوغ حارس األخضر 
و يضعها بالش���باك معلن���ا عن تقدم 

الطواحين .
و نج���ح  اتح���اد خانيونس ف���ي احراز 
الهدف الثاني في الدقيقة 40 ، عندما 
تب���ادل نج���وم الش���وط األول البيوك و 
الترابي���ن الكرة ، و يس���دد البيوك كرة 

قوي���ة  داخل ش���باك عطايا ج���ودة  ، 
لينته���ي الش���وط بتق���دم الطواحين 

بهدفين دون رد .
و في الش���وط الثاني  ضغط  الخدمات 
وس���ط تراجع كبير لالتح���اد واالعتماد 

عل���ى المرتدات ، دون ج���دوى لينتهي 
اللقاء بفوز اتح���اد خانيونس بهدفين 
دون رد ، رف���ع من خالله���ا رصيده إلى 
24 نقط���ة ، فيما هبط الخدمات للمركز 

الثاني عند 22 نقطة .

بدوره، س���حق اتحاد الشجاعية مضيفه 
بي���ت حان���ون األهلي بخماس���ية دون 
مقاب���ل، في ملعب بي���ت حانون البلدي 

شمال القطاع.
أحمد حرارة,  الشجاعية  وأحرز خماسية 

العرعير, وس���الم وادي, ومحمود  وعمر 
س���لمي, وع���الء عطي���ة ف���ي الدقائق 
عل���ى   93 و65،  و49،  و24،  الرابع���ة، 
التوالي, ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في 
المرك���ز الخامس, وبفارق األهداف أمام 
هالل غزة وتوقف رصيد "الحوانين" عند 

9 نقاط بالمركز العاشر.
ولحس���اب خت���ام الجولة العاش���رة من 
نفس الدرجة، تفوق شباب جباليا "ثوار 
الش���مال" على غزة الرياض���ي "العميد" 
بهدفين دون رد، بملعب فلسطين في 

مدينة غزة.
وس���جل هدفي "الثوار" عب���د الله عبيد 
بالدقيقة 56, وعطايا جربوع في الدقيقة 
90, ليرف���ع رصيده إل���ى 17 نقطة في 
المرك���ز الرابع, ويتجمد رصيد "العميد" 
عند 12 نقطة بالمرك���ز الثامن، وبفارق 

األهداف خلف شباب خانيونس.
وتعادل شباب خانيونس "النشامى" مع 
نظيره شباب رفح "الزعيم" بهدف لمثله، 
في ملعب اليرموك بمدينة غزة، وتقدم 
"النش���امى" عن طريق محمد أبو موسى 
بالدقيق���ة 40, قبل أن يتعادل "الزعيم" 

عبر أحمد الشاعر عند الدقيقة 54.
ورفع "النشامى" رصيدهم إلى 12 نقطة 
في المركز السابع, وبات رصيد "الزعيم" 

18 نقطة بالمركز الثالث.

دوري القدس الممتاز 

»الطواحين« بطال للشتاء و »المنطار« يسحق الحوانين

غزة / عبدالله نصيف: 
توج نادي أهل���ي النصيرات بطال لمرحل���ة ذهاب دوري 
الثانية فرع " الوس���طى و الجنوب " ، رغم خسارته بثالثة 

أهداف مقابل هدف وحيد أمام جاره نادي األقصى .
وس���جل ثالثية األقصى عبد الله إسماعيل "هدفين" 
ف���ي الدقائق )86 و99( ومهن���د مصلح في الدقيقة 
)75( ، بينم���ا أحرز هدف أهل���ي النصيرات الوحيد 

أحمد أبو بالل في الدقيقة )100( .
و بهذا الف���وز رفع األقصى رصيده إلى 17 نقطة في 

المركز الثاني بفارق هدف وحيد عن المتصدر أهلي 
النصيرات و المتوج بلقب بطل الشتاء .

وفي نفس الدرج���ة تعادل األمل مع جمعية الصالح 
.)0-0(

و بنفس التعادل الس���لبي ، لكن ف���ي دوري الدرجة 
األولى ، تعادل نادي القادسية مع خدمات البريج .

تعادل رفع به البريج رصي���ده إلى 22 نقطة وحافظ 
على مركزه الثالث، بينما رفع القادس���ية رصيده إلى 

13 نقطة وظل بالمركز الخامس مؤقتا .

دوري الدرجة الثانية 

أهلي النصيرات  بطال للشتاء 
رغم الخسارة من األقصى 

الرام/ االستقالل: 
غادرت بعثة المنتخب الفلسطيني األول لكرة القدم، أمس 
الس���بت رام الله، متوجهة إلى بكين لمواجهة الصين يوم 
الثالثاء المقبل، في اطار تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا 
المقررة في اإلمارات مطلع العام المقبل. ويخوض المنتخب 
الفلسطيني، ثاني لقاءاته الدولية ضمن أسبوع الفيفا، بعد 
الفوز على باكستان )2-1(، في اللقاء الذي أقيم على إستاد 

فيصل الحسيني بالرام. واصطحب الجهاز الفني للمنتخب 
23 العًبا للمباراة، وهم: رامي حم���ادة، توفيق أبو حماد، عبد 
اللطيف البه���داري، تامر صالح، مصع���ب البطاط، عبد الله 
جابر، محمد باسم، شادي شعبان، محمد درويش، بابلو برافو، 
جوناثان سوريا، عدي الدباغ، سامح مراعبة، خالد سالم، تامر 
صيام، محم���ود وادي، محمد صالح، عمر قدورة، محمود عيد، 

نظمي البدوي، أليكس نصار، ياسر إسالمي، صالح شحادة.

23 العًبا في قائمة فلسطين لمواجهة الصين

االستقالل / وكاالت: 
يحت���ل النج���م المصري محم���د صالح ال���ذي يلعب في 
صف���وف ليفرب���ول المركز الرابع في قائم���ة أفضل 10 
هدافين بالعالم خالل عام 2018، وتبقى له شهر ونصف 
تقريب���ًا ك���ي ينتزع الص���دارة من  ليونيل ميس���ي نجم 

برشلونة.
ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين 
في العام الجاري برصي���د 43 هدفًا موزعة ب�28 هدفًا مع 
ريال مدري���د، و9 أهداف مع يوفنت���وس، و6 أهداف مع 

منتخب البرتغال.
بينما يتربع ليونيل ميس���ي على ع���رش الصدارة متفوقًا 
بهدف وحيد على رونالدو وب�7 أهداف على محمد صالح، 
فقد سجل مع برشلونة 40 هدفًا، بينما هز شباك المرمى 

مع األرجنتين 4 مرات.

وال يبتع���د محمد صالح كثيرًا عن الثنائي األفضل في 
آخر 10 سنوات، حيث سجل مهاجم ليفربول 36 هدفًا 
خالل العام الجاري ب�29 هدفًا مع الريدز و7 أهداف مع 

منتخب الفراعنة.
أما المركز الثالث فهو من نصيب روبرت ليفاندوفسكي 
مهاج���م بايرن ميونخ الذي أح���رز 39 هدفًا، بواقع 35 
هدفًا مع النادي البافاري و4 أهداف مع منتخب بولندا.

و جاءت القائمة كاملة على النحو التالي :-
ليونيل ميس���ي 44 هدفًا ، كريس���تيانو رونالدو: 43 

هدف ، روبرت ليفاندوفسكي: 37 هدف
،محمد صالح: 36 هدفًا ،لويس ، س���واريز: 36 هدفًا ، 
أنت���وان ، جريزمان: 35 هدفًا ، ه���اري كين: 34 هدف 
، كاميل فيلس���يزك: 33 هدفًا ، تاليس���كا: 31  هدفًا ، 

شيرو إيموبيلي: 26 هدفًا.

جوهانسبرج/ االستقالل: 
تأهل المنتخب النيجيرى إلى نهائيات كأس األمم األفريقية 2019 بالكاميرون، 
بعدما فرض التع���ادل اإليجابى 1-1 على مضيفه منتخ���ب جنوب أفريقيا، فى 

اللقاء الذى أقيم على ملعب "سوكر سيتى" بمدينة "جوهانسبرج".
تق���دم منتخب نيجريا أوال فى الدقيقة العاش���رة عبر صامويل كالو العب جنوب 
أفريقيا "خط���أ فى مرماه"، ونجح "البافانا بافانا" فى إدراك التعادل بالدقيقة 26 

عن طريق ليبو موتهيبا.
بذل����ك رفع المنتخب النيجي����رى رصيده إلى 10 نقاط فى ص����دارة المجموعة 
وتأهل رسميا ألمم أفريقيا، وجنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، 
وستحس����م المواجه����ة أمام مضيف����ه المنتخب الليبى )7 نق����اط( فى الجولة 
األخيرة المنتخب الثانى المتأهل من المجموعة، بعد فوز ليبيا الس����احق اليوم 

على سيشيل 1-8

نيجيريا تصعد لكأس أمم أفريقيا 
وتنعش آمال ليبيا فى التأهل

صالح رابعًا.. أفضل 10 هدافين في عام 2018   
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ومع وصول المس���يرة الحاش���دة ق���رب األراضي 
المه���ددة بالمص���ادرة هاجمت ق���وات االحتالل 
المش���اركين وأطلق���ت عليهم الرص���اص الحي 
وقنابل الغاز المس���يل للدموع ما أدى إلصابة عدد 

من المواطنين بجراح مختلفة.
وفي ذات السياق أعلن الهالل األحمر الفلسطيني 
تمك���ن طواقم���ه م���ن اس���عاف ش���ابين أصيبا 
بالرصاص الحي احداهما خطيرة وتم نقلهما إلى 

مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العالج.
وأوض���ح الهالل األحم���ر ، بان طواقم االس���عاف 
تعاملت ميدانيًا مع أكثر م���ن 15 مواطنًا أصيبوا 

بجراح متفاوتة.
فيم���ا اصي���ب عش���رات الصحفيي���ن الدوليين 
والفلس���طينيين، امس الس���بت، بحاالت اختناق 
خالل قمع قوات االحتالل مس���يرة لالتحاد الدولي 
للصحفيين على حاجز قلنديا االحتاللي، لمطالبة 
س���لطات االحت���الل باحت���رام بطاق���ة الصحافة 

الص���ادرة م���ن االتحاد، وتس���هيل حري���ة حركة 
الصحفيين الفلس���طينيين ووق���ف االنتهاكات 

بحقهم
وشارك في المسيرة صحفيون فلسطينيون وعرب 
وأجانب، بمش���اركة االتحاد الدول���ي للصحفيين، 
حي���ث باغتت قوات االحتالل المس���يرة بوابل من 
القنابل الغازية، ما أدى لوقوع إصابات باالختناق.

ودفعت قوات االحتالل بعشرات الجنود في محيط 
الحاجز، كما دفعت بقوة من "حرس الحدود" التي 
شرعت بإطالق القنابل الغازية بشكل مباشر على 

المسيرة.
وجاءت المس���يرة دعما لحرية حركة الصحفيين 
الفلس���طينيين في األراضي الفلسطينية، بسبب 
المضايق���ات التي يتعرض له���ا الصحفيون في 

الضفة الغربية وتقييد حركتهم.
وق���ال نقيب الصحفيي���ن ناصر ابو بك���ر: "يجب 
محاس���بة مجرمي الح���رب عل���ى جرائمهم بحق 

العق���اب،  م���ن  افالته���م  وع���دم  الصحفيي���ن 
وه���ذا االعت���داء بح���ق الصحفيي���ن الدوليي���ن 
والفلس���طينيين اليوم، يؤك���د أن دولة االحتالل 
تضع الصحفيين في دائرة االستهداف وال تراعي 
ادن���ى االخالقيات في التعامل م���ع الصحفيين"، 
معتبرا االعت���داء امتدادا لجرائ���م االحتالل بحق 

الصحفيين .
بدوره���ا، أدانت نقابة الصحفيين بش���دة اقدام 
قوات االحتالل على قمع المس���يرة باس���تخدام 
مكثف لقنابل الصوت والغاز السام، ما ادى الى 
اصاب���ة نقيب الصحفيين ناص���ر ابو بكر بقنبلة 
غاز في الكتف، واصابة عش���رات المش���اركين 
باالختناق م���ن بينهم الصحفي���ة ادريانا عضو 
اللجن���ة التنفيذية لالتحاد الدولي عن كولومبيا، 
والزميل���ة الصحفية من���ال خميس عضو االمانة 
العامة للنقاب���ة التي اس���تدعت حالتها نقلها 

للعيادة الطبية للعالج.

ع�صرات الإ�صابات

�صرايا القد�س

يعدون ويجهزون الصاروخ قبيل إطالقه على المدن والمغتصبات اإلسرائيلية 
المحاذي���ة لقطاع غزة، كم���ا ظهر في الفيديو لقطات إلط���الق الصاروخ تجاه 

مدينة عسقالن المحتلة والتي تبعد عن قطاع غزة نحو 9 كيلو مرات.
 وتوعدت س���رايا القدس االحتالل بالمزيد من المفاجآت في حال تجرأ بمزيد 
م���ن العدوان على ش���عبنا "نعدكم بالمزي���د إن تجرأتم". اختتمت الس���رايا 
رس���التها المصورة.  وأدى القصف الذي اس���تهدف عس���قالن خالل جولة 
التصعي���د االخيرة إلى مقتل مس���توطنين وإلحاق دمار كبير في العش���رات 
من األبنية والمنش���آت والممتلكات اإلس���رائيلية، االمر الذي أصاب االحتالل 

بالذهول وأجبره على االنصياع لوقف إطالق النار مع المقاومة.

غزة/ االستقالل: 
غادر الوفد األمني المصري قطاع غزة برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في 
المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق قطاع غزة صباح اليوم السبت بعد 

زيارة استمرت ليومين.
ووص���ل الوفد لقطاع غزة مس���اء الخميس الماضي والتق���ى بقادة الفصائل 

الفلسطينية وعلى رأسهم قائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.
وأثنى الس���نوار على الجهد الذي تقوم به مصر ودورها المهم، كما أطلع اللواء عبد 
الخالق على جرائم االحتالل بحق أبناء ش���عبنا، مؤكدا أن الحركة وفصائل المقاومة 
لن تسمح لالحتالل بتكرار االعتداء على قطاع غزة. وشدد على أهمية كسر الحصار 
عن قطاع غزة وحق ش���عبنا ف���ي الحياة الحرة الكريمة، مؤكدًا أن مس���يرات العودة 

مستمرة باألساليب واألدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.
ب���دوره أكد اللواء عبد الخالق خالل لقاء الس���نوار، على جهود مصر في تثبيت 

وقف إطالق النار ومواصلة العمل حتى رفع المعاناة عن قطاع غزة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���هد حصاد األسبوع الماضي تصعيدا "إس���رائيليا" ملحوظا، استشهد على 
إثره 15 فلس���طينيا وأصيب العش���رات بالرصاص الحي والمطاطي والكس���ور 

واالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل في الضفة الغربية وغزة.
كم���ا قتل 3 صهاين���ة وأصيب حوالي 80 آخرين منه���م إصابات خطيرة، بعد 

قصف المقاومة لمنطقة "غالف غزة".
وأوضح تقرير الحصاد أن األس���بوع الماضي شهد 110 مواجهات في مختلف 
المدن الفلس���طينية، تخللها 3 عمليات إطالق ن���ار ومحاولتا طعن في الضفة 

المحتلة.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت أجهزة الس���لطة في الضفة الغربية اثنين م���ن المواطنين أحدهما 
محرر واآلخر طالب، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.

 فف���ي نابلس، اعتقل جهاز األم���ن الوقائي الطالب في جامع���ة النجاح عبد 
الرحمن الس���ايح من أمام جامعته صباح  الخميس الماضي، وتواصل أجهزة 
السلطة في نابلس اعتقال األسير المحرر وجدي قطب لليوم الخامس توالًيا.

 بدوره���ا اعتقلت المخابرات العامة في طولكرم األس���ير المحرر زاهي عوفي 
بعد اقتحام منزله قبل 3 أيام، كما تواصل أجهزة السلطة في طولكرم اعتقال 

األسير المحرر حسين أبو شنب لليوم 17 توالًيا.
 وفي سياق متصل، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال األسير المحرر 

حذيفة زيادة منذ ٢٧ يوًما، واألسير المحرر محمد زيادة منذ 1٦ يوما.

رام الله/ االستقالل: 
جدد الحراك الفلس���طيني الموح���د لرفض قانون 
الضم���ان االجتماعي، الس���بت، رفض التس���جيل 
لدى مؤسس���ة الضمان، والتأكي���د على مقاطعة 
المؤسس���ات التي س���يثبت تس���جيل موظفيها، 
وتقدي���م إخطارات للمؤسس���ات بع���دم تقديم 

معلومات عن موظفيها لمؤسسة الضمان.
وأضاف الحراك في بيان له أمس ، أنه »مع استمرار 
الحكومة ومؤسس���ة الضم���ان بتعّنتها ورفضها 
لمطل���ب الش���ارع، نؤكد عل���ى موقفن���ا الرافض 
الجراء أي حوار تحت حد الس���يف، فلس���نا الحلقة 
األضعف، نحن العمال الكادحون، ونحن الش���عب 
الجب���ار ومص���در كل التش���ريعات، والنقاش في 
الف���روع والتفاصيل أمر مرف���وض جملة وتفصياًل 
قبل العدول عن الق���رار الجائر واالنصياع لمطلب 
الشارع، وننصح الجميع لالنصياع لرأي الشارع لكي 

تبقى البوصلة موجهة في مكانها«.
وأكد البيان، »لن نقبل إعطاء القائمين والداعمين 
لتطبيق القانون الوقت الكافي لتنفيذه، وسنشرع 
بخطوات تصعيدية وتدريجية، ولن نتوقف حتى 
تحقي���ق كامل مطالب العمال العادلة، مهما كلف 
الثمن«، مشيًرا إلى أن نجاحه يعتمد بشكل رئيسي 
وأساس���ي على الموظفين والعمال أنفسهم، لذا 
نهيب بالجميع المشاركة بجميع الفعاليات ضمن 
البرنام���ج التصعيدي الذي س���يعلن عن���ه قريبا، 

بتنسيق كامل مع النقابات الحرة«. 
ووفًقا للبيان، فإّنه »بناًء على ما صرح به وزير العمل 
ورئيس مجلس إدارة الصندوق بأنه س���يتم دمج 
صن���دوق التقاع���د الحكومي الع���ام ليتحول إلى 
صندوق الضم���ان االجتماعي، فإّن ذلك س���يزيد 
من الفئة التي سيستهدفها هذا القانون الجائر 
ليعم كل أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب 

من كل واحد فينا نشر مخاطر هذا القانون لنصب 
في صف واحد«

ودعا الحراك إلى تعليق الدوام غدا االثنين المقبل 
لمدة س���اعة، ووقف تقديم الخدم���ات في كافة 
الش���ركات والمؤسس���ات، وذلك من الساعة 1:00 
حتى الس���اعة 2:00 ظهًرا، علما أنه سيتم اإلعالن 
عن برنام���ج الفعاليات التصعي���دي خالل األيام 

القليلة القادمة.
كما طالبت جمي���ع النقابات العمالي���ة والمهنية 
الت���ي لم تح���دد موقفها بعد، بض���رورة االلتحاق 
بصف الجماهير والعمال لاللتفاف حول مطالبهم، 
مضيًف���ا »لم يك���ن مفاجأة للعي���ان تعّنُت بعض 
االتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان 
بضرورة تطبيق القرار بقانون للضمان اإلجتماعي، 
فهو موقٌف يجّس���د نواياه���م الخبيثة بتحقيق 

أجندتهم ومصالحهم الشخصية«.

حراك الضمان يعلق العمل في المؤسسات االثنين رفضًا للقانون الوفد األمني المصري 
يغادر قطاع غزة

كاتماندو/ االستقالل: 
فاز مدير عام مركز إبداع المعّلم في فلسطين رفعت 
الَصّباح برئاس���ة الحملة العالمية للّتعليم للجميع، 

وهو موقع رفيع جًدا على المستوى العالمي.
وحصل الصب���اح على 74 صوت���ا، مقابل 20 صوتا 
لصالح منافس���ته الجنوب إفريقية، في االنتخابات 

التي جرت السبت في نيبال.
يش���ار إلى أن الحملة العالمية للتعليم للجميع من 
أهم الحركات االجتماعية التربوية في العالم، وهي 
إطار تربوي اس���تطاع التأثير في األجندة العالمية 
التربوية، وكان – وما يزال- لها دور بارز في صياغة 
اله���دف الرابع للتعلي���م ضمن أه���داف التنمية 

المستدامة 2030.
وتمتد الحملة إلى أكث���ر من 100 دولة، وتضم في 
عضويته���ا قراب���ة 200 عضو، يمثل���ون ائتالفات 
تربوية، ونقاب���ات معلمين، واتح���ادات، ومجالس 
مجتمعية، علم���ا أن مجلس إدارتها يتكون من 16 

عضوا ينتخبون كل أربع سنوات.
وجاء ترش���ح الصباح للمنصب، بعد النجاحات التي 
حققها على مدار 20 عاما، منذ تأسيس���ه وعدد آخر 
من المعنيين بالش���أن التربوي مركز إبداع المعلم، 
الذي بات له حضور على الصعيد المحلي، والعربي 

والدولي.
وهن���أت وزارة التربي���ة والتعلي���م العال���ي ممثلة 

بوزيرها صبري صيدم؛ الصباح لفوزه بموقع رئيس 
الحملة العالمية للتعليم.

وعبر صيدم باسم األسرة التربوية قاطبًة، عن فخره 
بنج���اح الصّباح به���ذا المحفل الترب���وي العالمي؛ 
خاصًة وأن رس���الة الحملة تتقاطع ورس���الة الوزارة 
بمن���ح االهتم���ام األكب���ر للتعلي���م ف���ي المناطق 

المهمشة.
وأك���د أن ه���ذا الفوز يؤك���د على تمي���ز الكفاءات 
التربوية الفلس���طينية، وأنه يأتي ضمن سلس���لة 
إنج���ازات دولي���ة متالحق���ة حققته���ا وتحققها 
فلس���طين، وه���و نجاح مكّم���ل لما يس���جله نظام 

التعليم الفلسطيني من نجاحات عربية ودولية.

االجهزة االمنية تعتقل طالبًا فوز فلسطين برئاسة الحملة العالمية للتعليم
وأسيرًا محررًا في الضفة الغربية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت القناة الثانية العبرية، الس���بت، إن »إسرائيل« تلقت تذكارًا مؤلمًا من غزة، عندما 
فش���لت قوة إس���رائيلية خاصة في تنفيذ عملية أمنية في مدينة خانيونس، جنوب 

قطاع غزة األسبوع الماضي.
وكش���فت القناة العبرية، أنه وبعد 13 عامًا على انسحاب »إسرائيل« من قطاع غزة، لم 

تتوقف عن العمليات األمنية السرية داخل قطاع غزة.
وذكرت القناة الثانية، أن العملية األمنية األخيرة بغزة، جلبت تذكارًا مؤلمًا ل�«إسرائيل«، 
خصوصًا في ظل التوقعات بنجاح هذه العملية بنس���بة كبيرة، والكشف عن الوحدة، 

ومقتل ضابط كبير برتبة مقدم خالل العملية.
ونقل���ت القناة العبرية، عن ضباط س���ابقين، بالوحدات الخاصة اإلس���رائيلية قولهم: 

»نقوم بإعداد وتدريب القوات للنجاح بنسبة %100 بمثل هذه العمليات«.
وبحس���ب القناة الثانية، أضاف المقدم »راز شبيط«، الذي شغل بالسابق، قائد فصيل 
في الوحدة الخاصة »شمش���مون«: »أنه من النادر الكش���ف عن الوحدات اإلسرائيلية 

الخاصة، التي تعمل خلف خطوط العدو، وهذه حالة نادرة ولم نتوقع حدوثها«.

القناة الثانية العبرية : 
تلقينا تذكارًا مؤلمًا من غزة الخليل/ االستقالل: 

رش���ق مس���توطنون بالحجارة مس���اء امس الس���بت، مواطنين اثناء قطفهم 
الزيتون في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل.

وذكر المواطن راش���د الزرو التميمي، أن مس���توطني مستوطنة "خفات جال" 
رشقوه وعائلته ومن كان بصحبتهم اثناء جنيهم ثمار زيتونهم في منطقة 

جبل جالس بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى عائلته واطفالهم.
وكان مس���توطنون حطموا واقتلعوا أش���جار زيتون معمرة قبل عدة ايام في المنطقة 
ذاتها وتعود ملكية االشجار للعائلة المذكورة ذاتها، بهدف سرقة مزيد من األراضي 
بغية توسعة البؤرة االستيطانية المذكورة على حساب اراضي وممتلكات المواطنين.

حصاد األسبوع.. مقتل 3 صهاينة 
وإصابة 80 آخرين و5 عمليات بالضفة

مستوطنون يعتدون على مواطنين 
أثناء قطف الزيتون بالخليل
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االستقالل/وكاالت:
عاين ركاب محطة سكك حديدية في الصين حادثا مرعبا المرأة 

تقفز أمام قطار قادم باتجاهها قبل وصوله إليها بلحظات.
وقع الح���ادث، ف���ي مدينة نانجين���غ في مقاطعة جيانغس���و 
الصينية، بعد أن دب خالف بين زوجين ينتظران وصول القطار 
إلى المحطة، فركضت المرأة فج���أة وقفزت من رصيف المحطة 

إلى السكة وركض وراءها شريكها.
وح���اول موظفو محط���ة القطار، تحذير س���ائق القط���ار القادم 
بإش���ارات خاصة، وتنبيهه إلى الح���ادث المفاجئ الذي طرأ في 

المحطة.
وتمكن ركاب المحطة وش���ريكها من إنقاذ الم���رأة ورفعها من 

السكة في اللحظات التي كان فيها القطار يتقدم باتجاهها.
وقال���ت الم���رأة وهي مصدومة لم���ا حصل له���ا: "أردت أن أمزح 
فقط، هناك شخص ما سحبني إلى الوراء بعد أن قفزت. شعرت 
بالخوف الش���ديد عندما نظرت حولي ورأيت القطار يمر بجانب 

ساقي تماما".
ودفعت المرأة الصينية غرامة قدرها 200 ين )حوالي 30 دوالرا( 

مخالفة لعرقلة وتأخير حركة القطار.

امرأة تقفز تحت
 قطار لتخيف زوجها!

كولورادو/ االستقالل:
اكتشف رجل من والية كولورادو األمريكية 
أن���ه ال يعاني من مرض الس���رطان، بعد أن 
خض���ع للعالج الكيماوي واإلش���عاعي على 

مدى 5 سنوات.
وكان جيم���س س���االرز راجع مستش���فى 
مونت���روز ف���ي 2012 إلج���راء فحوص���ات 
روتينية، حيث أج���رى األطباء مجموعة من 
االختبارات، قبل أن يكتشفوا شذوذات في 

رئته اليسرى.
وبع���د أخذ جرعة م���ن الرئة، أخب���ر األطباء 
ساالرز أنه يعاني من نوع نادر من السرطان، 
حيث تسبب فائض من خاليا الدم البيضاء 
في تشكل األورام في جميع أنحاء الجسم.

وعلى الرغم من خضوعه للعالج على الفور، 

إال أن التش���وهات ف���ي الرئ���ة بقيت على 
حالها، حتى زار مؤخرًا طبيبة أخرى، أخبرته 
بأن���ه ال يعاني من الس���رطان، بل هي حالة 

تسببت في التهاب األوعية الدموية.
ويقول ساالرز "كنت أشعر بألم تحت إبطي، 
لذلك راجعت المستش���فى، حيث شخص 
األطب���اء إصابتي بنوع نادر من الس���رطان 
يمكن أن يؤدي إلى تلف العديد من أعضاء 

الجسم".
وعلى مدى س���نوات، عانى ساالرز من اآلالم 
المرافقة للعالج الكيم���اوي، وكان يعيش 
على مسكنات األلم، كما أخذ األطباء عينات 
من رئته اليس���رى مرات عدي���دة، دون أن 
يظهر أي تحسن ملحوظ، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

وعندما ذه���ب لمراجعة طبيبه المش���رف 
تش���ون ك���ي ل���ي ف���ي أكتوبر )تش���رين 
األول( 2017، عل���م أنه تع���رض للطرد من 
المستش���فى، وكان علي���ه أن يبح���ث عن 

طبيب آخر مختص باألورام.
وبعد العثور على طبيبة جديدة، اكتش���ف 
ساالرز أنه لم يكن يعاني من السرطان على 
اإلطالق، وتم���ت إحالته إلى طبيب مختص 
بالروماتيزم، حيث تم تش���خيص إصابته 

بالتهاب في األوعية الدموية.
ولم يعّلق مستش���فى مونتروز ميموريال 
عل���ى الخطأ الذي تس���بب بإصابة س���االرز 
بالته���اب بالبنكري���اس بس���بب الع���الج 
الكيماوي، وال ت���زال التحقيقات جارية في 

القضية.

يكتشف أنه ال يعاني من السرطان
 بعد 5 سنوات من العالج الكيماوي

بودابست/ االستقالل:
اس����تقبلت حديقة الحيوان في بودابس����ت ضيفا جديدا؛ قرد نادر ال يوجد إلى 
ف����ي عدد قليل من حدائق الحيوان بالعالم، ليصل عدد هذا النوع من القرود في 

الحظائر إلى 27.
ولد صغير القرد المانغابي ذهبي البطن، والذي يعود أصل س����اللته إلى غابات 

غرب أفريقيا، في 22 أكتوبر / تشرين أول الماضي.
وفي الس����ياق، قال الناطق باس����م حديقة حيوان بودابس����ت، زولتان هانغا، إن 
الرضيع لم يحمل اس����ما بعد كما لم يتحدد نوع����ه، ألن القائمين على رعايته ال 

يريدون إزعاج القرود لفحص الوليد.
وأض����اف هانغا أن 12 حديق����ة حيوان في العالم فقط لديه����ا قرود المانغابي 

ذهبية البطن.
يشار إلى أن أسالف والد القرد الرضيع من حدائق حيوان في الواليات المتحدة 
بينما أسالف والدته من حدائق حيوان في أوروبا. وبالتالي يسهم القرد الرضيع 

في المحافظة على التنوع الجيني بين أفراد الساللة في الحظائر.
وأوضح هانغا أن الوضع الدقيق لهذه الساللة في البرية غير معروف.

والدة قرد نادر ذهبي البطن 
في حديقة حيوان بودابست

موسكو/ االستقالل: 
حكم على روسي قطع بفأس يدي 
زوجته بالسجن 14 عاما في قضية 
سلطت الضوء على العنف األسري 
النس���اء في هذا  الذي تقاس���يه 

البلد.
س���يربوخوف،  محكمة  وحكم���ت 
على بع���د حوالى مائ���ة كيلومتر 
من جنوب موسكو، على ديميتري 
 14 بالسجن  الخميس  غراتشيف 
عاما ف���ي مركز يطّب���ق فيه نظام 
صارم، بحس���ب ما أف���ادت ناطقة 
باس���م المحكمة لوكال���ة فرانس 

برس.
ف���ي 11 كان���ون األول/ديس���مبر 
2017، اصطح���ب الرج���ل زوجته 
مارغاريت���ا غراتش���يفا التي دبت 

بينهما الخالفات إلى غابة بالقرب 
من موكس���و بعد إيداع طفليهما 

في دار حضانة.
وقط���ع أصابعه���ا قب���ل أن يقطع 
عل���ى  الموثوقتي���ن  يديه���ا 
إلى  ج���ذع ش���جرة ويصطحبه���ا 

المستشفى.
وقالت الشابة البالغة من العمر 26 
عاما أمام وسائل اإلعالم بعد تالوة 
الحكم "لن تعود ل���ي يداي مهما 
كان الحك���م". وهي كانت تأمل أن 
تفرض على زوجها السابق عقوبة 

السجن مدى الحياة.
وبعد عمليات متعددة، نجح األطباء 
في ترميم يدها اليسرى التي عثر 
عليها في الغابة. وهي تضع طرفا 

اصطناعيا محّل يدها اليمنى.

وسّلطت هذه الحادثة التي لقيت 
تغطي���ة إعالمية واس���عة الضوء 
على العنف الزوجي الذي تقاسيه 
النس���اء في روس���يا حي���ث نزعت 
الس���لطات الطابع الجرمي عن بعد 
أشكال العنف في أوساط العائلة 

بضغط من جهات محافظة.
وفي تشرين األول/أكتوبر الماضي، 
كش���فت منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" في تقري���ر لها أن ضحايا 
العنف األس���ري في البل���د غالبا ما 
يواجه���ون ال مباالة من الش���رطة 

"وثغرات قضائية فادحة".
وكان���ت مارغاريتا غراتش���يفا قد 
قّدمت قبل شهر من االعتداء الذي 
تجاهلتها  ل���ه ش���كوى  تعرضت 

الشرطة.

عمان/ االستقالل: 
قرر عروس���ان أردنيان عدم إقامة حف���ل زفافهما والتب���رع بتكاليف العرس 

لمشروع خيري مستدام.
ونشرت العروسة تسنيم صوالحة على صفحتها في فيس بوك 
دعوة فرحها، وجاء فيها: »نعلمكم أنه بناء على رغبة العروس���ين 
س���يقتصر حفل الزواج على اجتماع أسرة العروسين في المنزل 
وس���يتم التبرع بكاف���ة تكالي���ف الحفل لعمل مش���روع خيري 

مستدام«.
وعّلق���ت صوالحة على كرت الفرح: »الحمد لله الذي وفقنا أنا وخطيبي لتطبيق 
هذه الفكرة لزواجنا، لم يكن قرارًا سهال و العادات والتقاليد تحاصرنا ولكنها 

لم تكن مستحيلة ايضًا!«.
وأضافت: »أتمنى من الله أن تصبح هذه الفكرة عادة مجتمعية«.

عروسان أردنيان ُيقرران 
الغاء حفل الزفاف والتبرع 

بتكاليفه لمشروع خيري

السجن 14 عامًا لروسي قطع يدي زوجته بفأس

) APA images (         ميناء مدينة غزة


