
غزة/ االستقالل:
ق���ال رئي���س جمعية رج���ال األعمال في غ���زة علي 

الحاي���ك الس���بت، إن 10% فق���ط م���ن 
منش���آت القطاع الخ���اص ال زالت تعمل 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
تظاهر آالف المواطنين مس����اء الس����بت ف����ي مدينتي نابلس 
بشمال الضفة الغربية المحتلة والخليل بجنوبها، رفًضا لقانون 

ا من  الضمان االجتماع����ي، الذي تعتزم الحكوم����ة تنفيذه بدًء
مطل����ع نوفمبر/ تش����رين ثاني المقب����ل، وطالبوا 
بإجراء تعديالت على بنوده. ونّظم حراك نابلس 

رفح/ اال�ستقالل:
اأ�سي��ب �سابان بر�سو�ض، عندم��ا ا�ستهدفت طائرة 
اإ�سرائيلية م�سرية ع�سر اأم�ض ال�سبت دراجة نارية 

)توك توك( �سرقي رفح جنوبي قطاع غزة. واأفاد 
مرا�سلن��ا ب��اأن طائرة اإ�سرائيلية م�س��رية ا�ستهدفت 
دراج��ة ناري��ة )ت��وك ت��وك( يف منطقة ك��رم اأبو 

معم��ر )�سوفا( ما اأدى الإ�سابة �سابني كانا يف املكان 
بر�سو�ض، بفعل ق��وة االنفجار. واأ�سار 
املرا�سل اإىل اأن ال�سابني عوجلا ميدانًيا.

غزة / سماح المبحوح: 
ل���م تتوان مختلف مدن الضف���ة الغربية المحتلة عن 
تلبية نداء الواجب بدعم وإس���ناد قطاع غزة والوقوف 

بوج���ه االحت���الل اإلس���رائيلي ووس���ائله 
العسكرية، من خالل ترجمة شعار الجمعة 
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ثالث كنائس في القدس تهدد 
بإغالق »القيامة« ردًا على غدر نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���ف التلفزيون االس���رائيلي القناة 12 النقاب مساء 
أمس النقاب عن تشكيل رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهو لجنة برئاسة الوزير تساحي هنغبي في محاولة 
من���ه للتفاوض م���ع الكنائس المس���يحية في القدس 
واقناعهم بع���دم إغالق بوابة كنيس���ة القيامة ردا على 
مواصلة مص���ادرة أراضي الكنائ���س ومالحقة أموالهم 
في البنوك تحت س���يف الضرائب. وأك���دت القناة في 

تقريره���ا محاولة حكومة نتنياهو منع اندالع ازمة دولية 
قبل أعياد الميالد المقررة نهاية العام الجاري. وحس���ب 
التقرير فإن رؤساء ثالث كنائس في القدس أعلنوا أنهم 
سيغلقون باب كنيسة القيامة مرة أخرى )كما حدث قبل 
6 أشهر( ردا على غدر نتنياهو ونكثه للوعد بأن حكومته 
لن تالح���ق الكنائس وتصادر أراضي المس���يحيين في 
القدس وأمواله���م في البنوك بذريع���ة فرض ضرائب 

عليها وهو ما لم يحدث من قبل.
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غزة/ محمد مهدي:
24 عامًا قضتها "االستقالل" في حقل االعالم الفلسطيني 
تصدح بإعالمها المقاوم في تثبيت الحق الفلس���طيني 

ودح���ض ادعاءات وزي���ف ماكنة الدعاي���ة الصهيونية؛ 
تنّقل���ت خاللها م���ن صحيفة أس���بوعية إلى 
نصف أس���بوعية إل���ى أن أصبح���ت صحيفة 

غزة / محمود عمر:
اكتس���بت الجمعة األخيرة لمس���يرة العودة وكس���ر 
الحصار، زخًما شعبيًا استثنائيًا بمشاركة عشرات آالف 

المتظاهري���ن على طول الحدود الش���رقية 
لقطاع غ���زة، كونها جاءت بع���د تهديدات 

) APA images (  قيادات اجلهاد االإ�سالمي تلتقي االأطر واالحتادات ال�سبابية بغزة اأم�ض

الضفـة وغــزة..
 يــد واحــدة 

بوجــه االحتــالل

الزخم الجماهيري 
لمسيرات العودة.. 
رسالة تحٍد وإصرار 

 ..)24( »االستقــالل« فــي عامهــا الـ
ثبــات علــى النهــج ووفــاء للرسالــة
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1510
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4 حرائق في »غالف غزة«
إصابتان بقصف »إسرائيلي« لدراجة نارية شرقي رفح

للمرة الخامسة.. االحتالل يفشل 
في اعتقال المطارد أشرف نعالوة

الشيخ خضر عدنان يدخل يومه 
الـ50 في إضرابه عن الطعام

اآلالف يتظاهـرون فــي الضفــة 
رفضــًا لقانــون الضمــان االجتماعــي

طولكرم/ االستقالل:
فشلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس السبت، باعتقال المطارد أشرف 
نعالوة خالل اقتحامها ضاحية شويكة شمال طولكرم في الضفة الغربية. 
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل حاصرت مدرس���ة علي نايفة في 

02

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

إن  الس���بت،  أم���س  س���عدات،  أحم���د 
المقاوم���ة خيار ال بديل عنه في مواجهة 

سعدات: التنسيق األمني 
تحول لوظيفة أساسية 

لـ »سلطة أوسلو«

الحايك: 90 % من منشآت 
القطاع الخاص بغزة ال 
تعمل بصورة طبيعية

غزة/ قاسم األغا:
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 

د. يوس���ف الحس���اينة، أن التهدي���دات المتواصلة لالحتالل 
"اإلس���رائيلي" بش���ّن عدوان عس���كري على قطاع غ���زة، تأتي 

»االستقالل«: المقاومة  د. الحساينة لـ
أرست معادالت الردع مع االحتالل

أطر واتحادات شبابية: ندعم مبادرة أمين 
عام الجهاد اإلسالمي لـ"جسر المصالحة" 06
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
إس���ماعيل نواهضة، عن أسفه لما تتعرض له 
القدس من حمالت لتسريب عقاراتها من مرضى 
النفوس الذين تخلوا عن عقيدتهم، متناسين 
خط���ورة أعمالهم غي���ر المس���ؤولة والعواقب 
الوخيمة المترتبة عليها، داعًيا للحفاظ عليها؛ 
ألنها أرض وقفية ال يجوز التنازل عن شبر منها.

ودع���ا خطيب األقصى المقدس���يين إلى وقف 
البيوت والعقارات للحف���اظ عليها وحمايتها، 
مس���تنًدا بذلك إل���ى الفتوى الش���رعية التي 
صدرت عام 1935 بشأن خطورة تسريب البيوت 

والعقارات لألعداء.
وتط���رق إلى ما تتعرض له المدينة المقدس���ة 
من أخطر حملة تستهدف اقتصادها مباشرة، 
ضمن مخطط التهويد والتهجير من االحتالل، 
ولذلك يج���ب على أهلن���ا في الم���دن والقرى 

الفلس���طينية ش���د الرحال إليها والصالة في 
المس���جد األقصى المبارك وإنعاش اقتصادها 
والوقوف إلى جان���ب أهلها وتعزيز صمودهم 

ورباطهم فيها.
وتابع خطيب األقص���ى: "كما تتعرض المدينة 
المقدسة إلى خطر يهدد نسيجها االجتماعي 

ويعم���ل عل���ى تفتي���ت العالق���ات االس���رية 
فيها، ويأتي ذلك ضمن العمل على نش���ر آفة 
المخدرات والمحرمات، والتي تشجع على القتل 

المحرم ألتفه األسباب".
وأكد أن عمليات تهويد المدينة المقدسة تتم 
بسرعة بسبب االنقسام السياسي بين الفصائل 
واإلس���المي  العربي  والوض���ع  الفلس���طينية، 
وانشغالهم بمش���اكلهم الداخلية وخالفاتهم 
الجانبي���ة التي هزت كيانهم؛ ما س���هل على 

االحتالل تنفيذ مخططاته.
ون���ّدد بتصاعد اعتداءات االحت���الل في القرى 
والمدن والخان األحمر وقطاع غزة، واستهداف 
أراضيه���م  ف���ي  ومهاجمته���م  المزارعي���ن 
ومزارعهم ومصادرة األراضي وهدم المنش���آت 
والبي���وت، داعًيا إلى توحي���د الصفوف وإنهاء 
النزاعات واالنقسام والخالفات الحزبية والفئوية 

وإعادة اللحمة.

نابلس/ االستقالل:
هاجم المس���توطنون أمس الس���بت المزارعين أثن���اء قطفهم ثمار 
الزيت���ون بأراضي بل���دة بورين جنوب مدينة نابلس ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجل���س قروي بورين يحيى ق���ادوس، أن مجموعة من 
مستوطني »يتس���هار«، هاجموا المزارعين أثناء قطف الزيتون في 
المنطق���ة الجنوبية الش���رقية، رغم وجود قوات وش���رطة االحتالل. 
وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين، أطلق 

خاللها الجنود قنابل الغاز باتجاه المواطنين.
من جهة أخرى، هاجم المس���توطنون منزل المواطن بش���ير 
الزبن على األطراف الش���رقية للبلدة، واقتلعوا سياج الحماية 
المحيط بالمنزل، ودارت مواجهات بينهم وبين األهالي، قبل 
أن تقتحم دوريات االحتالل المنطقة، وتش���رع بإطالق الغاز 

المسيل للدموع. 

مستوطنون يهاجمون قاطفي الشيخ نواهضة يدعو لشد الرحال لألقصى
الزيتون ومنزال في بورين

نابلس/ االستقالل:
نجت عائلة فلس���طينية ي���وم أمس، من 
قري���ة جيت غ���رب نابل���س، بأعجوبة من 
االستيطانية  البؤرة  مس���توطني  اعتداء 
حفاة جلعاد، بع���د أن نصبوا كمينا على 
الطري���ق االلتفاف���ي القريب م���ن البؤرة. 
وأفاد الناش���ط الحقوقي زكريا السدة في 
تصري���ح صحفي ، أن ه���ذا االعتداء كاد 
أن ينهي حياة عائل���ه بأكملها. وقال: إن 
المستوطنين أقاموا بعد منتصف الليل 
بالقرب الب���ؤرة كميًنا، وحاولوا قتل عائلة 
بأكملها، واستطاع المواطن أحمد السدة، 
أحد س���كان قري���ة جيت الف���رار منهم، 
وأصيبت المركبة بأضرار، وأصيب األطفال 

بحالة من الخوف والهلع.

عائلة فلسطينية تنجو 
بأعجوبة من اعتداء 

مستوطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
يواصل األس����ير في س����جون االحتالل خضر عدن����ان إضرابه 
المتواصل عن الطعام لليوم ال� 50؛ رفًضا العتقاله التعس����في 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي. ولم يعد األسير عدنان يقدر 
على الحركة إال بكرسي متحرك كما قال في رسالة للخارج ُسّربت 
من داخل عزله في سجن الجلمة. وأوضحت زوجة عدنان، "إنها 
باتت تخشى على صحة زوجها مع اإلهمال الطبي وعزله، مبدية 
عدم رضاها عن مستوى الدعم الشعبي والرسمي له، والذي لم 

يرتق للحد األدنى من المستوى المطلوب.

وقالت إن "محاكمة الشيخ خضر يوم غٍد، ونأمل ان يتم احضاره 
رغم وضعه الصحي، الذي بات مجهوال بالنسبة لنا رغم الحديث 
عن تدهور وضعه الصحي"، مبينة أن طبيب الصليب األحمر هو 
فقط من يبلغهم بوضع الش����يخ الصحي، حيث أنه يعاني من 

ضعف شديد ولكن بمعنويات عالية.
وقالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء واألسرى": إن األسير 
خضر عدنان ما يزال يخوض إضراًبا مفتوًحا عن الطعام لليوم ال� 
50 توالًيا؛ رفضا العتقاله التعسفي وسط انباء عن تدهور كبير 

على حالته الصحية، ومنعه من زيارة محاميه وعائلته .

طولكرم/ االستقالل:
فشلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس السبت، باعتقال 
المطارد أش���رف نعالوة خالل اقتحامها ضاحية ش���ويكة 

شمال طولكرم في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل حاصرت مدرسة 
علي نايفة في ضاحية ش���ويكة، بحًثا عن المطارد أشرف 
ونادت عليه عبر مكبرات الصوت لتسليم نفسه، )دون أن 

يتاكد إن كان موجودا أو انسحب بسالم(.
ويذكر أن هذه المرة الخامس���ة التي يفشل فيها جيش 
االحتالل باعتقال المطارد أش���رف، إذ يواصل البحث عنه 
بشكل مستمر منذ أسبوعين، بعد تنفيذه عملية بطولية 

في مستوطنة "بركان"، أسفرت عن مقتل مستوطنين.
وكانت ق���وات االحتالل الصهيوني والوح���دات الخاصة 
داهمت، فجأًة، ضاحية شويكة في طولكرم، وحاصرت عدة 

أماكن، مطالبًة المطارد "أشرف نعالوة" بتسليم نفسه.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة: إن مئ���ات الجن���ود وجرافتين 
عس���كريتين داهموا ضاحية ش���ويكة؛ بحثا عن المطارد 
"أش���رف نعالوة"، تخلله���ا اندالع مواجهات واس���عة مع 
الش���بان، وسط إطالق للقنابل المس���يلة للدموع، وتمركز 

الجنود على أسطح منازل ومنشآت.
وفي الس���ياق، هّب ش���بان المنطقة، وخاضوا مواجهات 
عنيفة مع قوات االحتالل، وغيرها من المواقع في طولكرم.

للمرة الخامسة.. االحتالل يفشل
 في اعتقال المطارد أشرف نعالوة

محاكمته يوم غٍد
الشيخ خضر عدنان يدخل يومه 

الـ50 في إضرابه عن الطعام

الضفة المحتلة/ االستقالل:
تظاهر آالف المواطنين مس����اء الس����بت ف����ي مدينتي نابلس 
بشمال الضفة الغربية المحتلة والخليل بجنوبها، رفًضا لقانون 
ا من مطلع  الضمان االجتماعي، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه بدًء
نوفمبر/ تش����رين الثاني المقبل، وطالبوا بإجراء تعديالت على 

بنوده.
ونّظم حراك نابلس لتجميد وتعديل القانون تظاهرة حاش����دة 
بعنوان "يس����قط قانون الضمان - قانون الفقر"، وشارك فيها 
آالف الموظفين والعاملين، وعدد من النقابات المهنية ولجان 

العاملين في عدد من المؤسسات والشركات.
وردد المشاركون، في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، هتافات 
رافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية، وتدعو وزير العمل مأمون 

أبو شهال للرحيل، واصفين الضمان بأنه "دمار على الموظف".
وقال أح����د قيادات الح����راك إن ه����ذا االعتصام خط����وة أولى 
س����يتبعها سلس����لة خطوات من بينها نصب خيمة اعتصام 
دائمة، إذا أصرت الحكومة على بدء تطبيق القانون مطلع نوفمبر 

المقبل.
من جانبه، قال القيادي في الح����راك المحامي عامر أبو حمدان، 
إن الحراك يرفض أن يتم اقتطاع أي شيكل من راتب الموظف 
بداية الشهر المقبل، أو أن يلزم رب العمل الموظف بالتصريح 

بأوراقه.
وأشار إلى أن الحكومة تماطل في إعطاء رأيها بمطالب الحراك، 

وكلما تأخرت في ذلك ارتفع سقف المطالبة أكثر وأكثر.
وقال إن هن����اك محادثات بين قيادة الح����راك والحكومة، "وإن 
جمي����ع قيادة الحراك يتحدثون بلس����ان واحد، هو لس����ان هذا 
الشعب، وأن مطلبهم هو تجميد تطبيق القانون، وتعديله، وأن 

يكون اختياريا".
وانتقد التصريحات التي أدلى بها بعض المس����ؤولين وحملت 
تش����كيكا بوطنية الحراك والمؤيدين ل����ه، متوعدا بأن "كل من 

تطاول على هذا الشعب سيأتي يوم ويحاسب على كالمه".
وف����ي الخليل، ش����ارك مئات المواطنين مس����اء أمس في وقفة 
رافضة لقان����ون الضمان في المدين����ة الواقعة جنوبي الضفة 

الغربية المحتلة.
ورفع المش����اركون من العمال والموظفي����ن في القطاع الخاص 
والمواطنين والنش����طاء األعالم الفلسطينية وشعارات مطالبة 
بتعدي����ل قانون الضم����ان االجتماع����ي، وأخ����رى مؤكدة على 
حقوقه����م وضمان حفظ مس����تقبلهم وعائالته����م من خالل 

القانون، رافضين الكثير من بنوده.
وأّكد المتحدث باسم الحراك العمالي الرافض للقانون صهيب 
زاه����دة في كلمة له أمام المعتصمين أّن مطلب الحراك يتمثل 
في تجمي����د تنفيذ القان����ون حّتى تعديله بما يتناس����ب مع 
الحقوق العمالية، وأن يك����ون اختيارًيا غير ملزم، ويكفل الحق 

في العيش الكريم بعيًدا عن الفقر والعوز.
وش����دد على أن "جميع النقابات واتحادات العمال التي وّقعت 

على القانون ال تمثل العمال وال تمثل الحراكات الجارية".
وأوضح زاهدة أن الفعاليات االحتجاجية الس����لمية الش����عبية 
ستس����تمر ولن تتوقف حّتى تحقيق المطالب، ومحاسبة كّل 
المستهترين بالعمال وحقوقهم ومطالبهم، بما يكفله القانون 

الفلسطيني.
وطالب الرئيس محمود عباس والقيادة بالتدخل لحماية حقوق 

العمال، وضمان العيش الكريم لهم وألبنائهم.
وقال: إن "العامل أساس الدولة المستقلة ومقاومة االستيطان 

واالحتالل والصمود في وجه اإلجرام األمريكي".
وأعلن زاهدة عن تظاهرة مماثلة يوم األربعاء المقبل في ساحة 

دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل بنفس التوقيت.
وينّص القان����ون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من 
صاحب العمل )المشّغل(، واستثمار المبلغ في صندوق خاص 

لصالح مشاريع تشغيلية.
ومن شروط اس����تحقاق راتب تقاعد الش����يخوخة، وفق قانون 
الضم����ان، بلوغ الس����ّن القانونية أي 60 عاًم����ا، وأن يكون الحّد 
األدنى إلجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراًكا، أي ما 

يعادل اشتراك 15 سنة.
وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله أكد أن القانون س����ُيطّبق 
في موعده مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني دون تأجيل رغم موجة 
االحتجاج����ات، لكنه قال إنه مس����تعد لالس����تماع إلى مختلف 

وجهات النظر وتعديل القانون إن لزم األمر.

اآلالف يتظاهرون في الضفة رفضًا لقانون الضمان االجتماعي
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وأصيـــب خالل مســـيرة العودة الجمعة الماضيـــة 130 مواطنًا 
بالرصـــاص الحي بينهم 25 طفالاً وأربعة مـــن الطواقم الطبية 
والصحفية؛ جراء قمع قوات االحتالل المتظاهرين على الحدود 

الشرقية للقطاع، دون تسجيل أي شهداء.
وحملت الجمعة الثالثين من مســـيرة العودة التي انطلقت في 30 

مارس/ آذار الماضي اسم "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم".
ومساء الخميس الماضي، بثت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلســـالمي وكتائب القســـام الجناح العسكري 
لحركة حماس، رســـالتين مصورتين إلى االحتالل تحذرانه من 
ارتـــكاب أي حماقة ضـــد المتظاهرين، األمر الذي ســـاهم في 

تشكيل حالة من الردع لحكومة االحتالل.
وكان خالد البطش، المنســـق العـــام للهيئـــة الوطنية العليا 
لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعا جماهير شعبنا الفلسطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية والخان األحمر للمشاركة الواسعة 

في جمعة "معا غزة تنتفض والضفة تلتحم".
وشـــدد البطش في بيان صحفي ســـابق، علـــى أهمية الحفاظ 
على سلمية المسيرات وشـــعبيتها وأدواتها "رافعةاً للنهوض 
الوطني"، داعيا المشـــاركين التخاذ جميـــع التدابير التي تمنع 
الفرصة وتفوتها على قناصة االحتالل "اإلسرائيلي" في النيل 
من المشـــاركين السلميين، مشـــيرا إلى أن الرسالة األهم هي 

ا. ا وشعبّياً احتشاد الجماهير سلمّياً

وحذر البطـــش االحتالل اإلســـرائيلي من مغبـــة التمادي في 
ارتكاب الجرائم بحق المشـــاركين في مســـيرة العودة وكســـر 
ا على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة  الحصار، مشدداً

حتى تحقق أهدافها التي انطلقت ألجلها.
واعتبـــر عضـــو المكتب السياســـي لحركة الجهاد اإلســـالمي 
د. يوســـف الحســـاينة: في تصريح لـــه، أن تهديدات حكومة 
نتنياهو الصهيونية، محاوالت بائسة لاللتفاف على مسيرات 
العودة وعلى الجهد النضالي الذي يقوم به شعبنا الفلسطيني 
في محاولـــة لدفعه على التراجع عن خياراته، مشـــددًا على أن 
هـــذه التهديدات لـــن تخيف شـــعبنا بل ســـتزيده وتدفعه  
لالنخراط والتمسك أكثر في مســـيرات العودة الشعبية حتى 

تحقق كافة األهداف الوطنية.
وقال " نحـــن ندرك أن االحتالل ال يحتاج مبررات فهو ســـريعا 
مـــا ينتـــج من المبـــررات ويســـوقها مـــن أجل االعتـــداء على 
شـــعبنا" مشـــيرًا إلى أن ما يردع االحتالل هو أن يبقى الشعب 
الفلسطيني حيًا ويحتضن المقاومة والتي ستأخذ على عاتقها 
لجـــم االحتالل وردعـــه والرد على جرائمه وإيـــذاءه في جبهته 

الداخلية دفاعًا عن شعبنا.

ر�سائل املقاومة
ويرى المحلل السياسي طالل عوكل، أن الرسالتين العسكريتين 

اللتين نشرتهما سرايا القدس وكتائب القسام، مساء الخميس 
الماضي، شكلتا رادعا لالحتالل وحماية للمتظاهرين.

وقـــال عوكل لـ"االســـتقالل": "كانـــت نوايا االحتـــالل واضحة، 
أن االســـتهداف ســـيكون كبيرًا على حدود غزة، وكان البد من 
المقاومـــة أن تبث الطمأنينة في نفوس المتظاهرين من خالل 

تحذير االحتالل من مغبة ارتكاب أي حماقة على حدود غزة".
وأوضـــح أن الرســـالتين العســـكريتين انعكســـتا إيجابـــًا علـــى روح 
المتظاهرين الذين شاركوا بقوة في مسيرات العودة، واندفعوا باتجاه 

الحدود غير آبهين بكل تهديدات االحتالل لثقتهم في المقاومة.
ولفت عوكل النظر إلى أن االحتالل اإلســـرائيلي لمس بشـــكل 
جدي اســـتعداد المقاومة لخوض حرب جديدة في حال ارتكب 
مجزرة في حق المتظاهرين على غرار المجزرة التي جرت في 14 

مايو الماضي خالل ذكرى يوم النكبة الفلسطينية.
وأضاف: "إن المتظاهرين احتشـــدوا بـــاألالف على الحدود مع 
الداخل المحتل على بعد مســـافة مئات األمتار من حشـــودات 
االحتالل العسكرية التي كانت مشهدًا لتشكيل رسالة رادعة 
للمقاومة وللمتظاهرين، إال أن هذه الرسالة انعكست سلبًا على 

االحتالل من خالل الحشودات الشعبية على حدود غزة".

مرحلة الزخم والتمدد
فيما رأى استاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية بغزة، 

وليد المدلل، أن المشـــاركة الجماهيرية الواســـعة في مسيرة 
العـــودة أول من أمس، أكـــدت أن هذه المســـيرات ال تزال في 
مرحلة الزخم والتمدد واالتســـاع، مشـــيرًا إلى أن المشهد كان 
ردًا على المشككين والمروجين بأن المسيرات في طور االندثار.
وقال المدلل لـ"االستقالل": "كافة وسائل ورسائل وأساليب 
االحتالل لقمع هذه المســـيرات منذ انطالقتها لم تفلح في 
ذلك، حتى التهديد بشـــن حرب موســـعة علـــى القطاع لم 
يشـــكل رادعًا للمتظاهرين الذين ازداد عددهم جمعة بعد 

جمعة".
وأضاف: "إن مســـيرة العودة اســـتمرت في ظل ظروف قاهرة، 
وتبـــٍن فصائلي، إذ أن الشـــعب يعيش في حيـــاة اقتصادية 
واجتماعية سيئة للغاية بسبب البطالة والفقر وانسداد أي أفق 
سياسي لحل الصراع والستعادة حقوقهم الوطنية، فيما تبنت 
الفصائل هذه المسيرات وبات قادتها يشاركون المتظاهرين 

في كافة فعالياتهم".
وتابع المدلل: "باإلضافة إلى ما سبق، يجب اإلشارة إلى أن حفاظ 
هذه المســـيرة على ســـلميتها ساهم بشـــكل كبير في تمدد 
أعداد المتظاهرين، فلو تحولت إلى عســـكرية لكانت النهائية، 
ألن هذه المســـيرة هي الطابع الشـــعبي لمقاومة هذا المحتل، 
وإن كانت تنفصل شكالاً عن المقاومة العسكرية إال أنها تحمل 

ذات الهدف وهو دحر االحتالل".

في ظل تهديدات االحتالل
الزخم الجماهيري لمسيرات العودة.. رسالة تحٍد وإصرار 

غزة/ حممود عمر:
اكت�صبت اجلمعة الأخرية مل�صرية العودة وك�صر احل�صار، زخًما 

�صعبيًا ا�صتثنائيًا مب�صاركة ع�صرات اآلف املتظاهرين على طول 
احلدود ال�صرقية لقطاع غزة، كونها جاءت بعد تهديدات 

اإ�صرائيلية وتلويح بت�صعيد العدوان �صد القطاع، يف ر�صالة 
�صعبية اإىل دولة الحتالل تفيد بعدم اخل�صوع لهذه التهديدات 

وحتدي حماولته بالتخويف والإرهاب ملنع التظاهرات 
ال�صلمية املطالبة بحقوق عادلة. ون�صر جي�ش الحتالل، قوات 

كبرية ودبابات على امتداد ال�صياج الأمني الفا�صل مع قطاع 
غزة ومبحاذاة عدد من التجمعات ال�صكنية املحيطة بالقطاع، 
بعد �صل�صة من الت�صريحات التي حملت نربة التهديد والوعيد 

للمتظاهرين.

غزة/ قاسم األغا:
أكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. يوسف 
المتواصلة  التهديـــدات  أن  الحســـاينة، 
لالحتـــالل "اإلســـرائيلي" بشـــن عـــدوان 
عســـكري على قطاع غزة، تأتـــي في إطار 
النفســـية"،  والحرب  اإلعالمية  "المناورات 
التي لن ُترهب شـــعبنا الفلســـطيني عن 
التمســـك بخياراته النضالية، ومن بينها 

"مسيرات العودة وكسر الحصار".
أشـــاد  "االســـتقالل"،  مـــع  حـــوار  وفـــي 
الجماهيريـــة  بالمشـــاركة  د.الحســـاينة 
الواســـعة بفعاليـــات الُجمعـــة الـ 30 من 
ـــا غـــزة تنتفض  المســـيرات )ُجُمعـــة معاً
ا إلى أنها بمثابة  والضفة تلتحم(، مشـــيراً
رســـالة تمســـك مـــن هـــذه الجماهيـــر 
بمســـيرات العـــودة مـــع ابتكار وســـائل 
ا لكسر  ا وطنياً إبداعية جديدة، كونها خياراً
الحصـــار "اإلســـرائيلي" المفـــروض على 
ا، والتمســـك بالحقوق  القطاع منذ 12 عاماً
والثوابت والوطنية، وعلى رأسها حق عودة 

الالجئين الفلسطينيين. 

املقاومة تر�سي معادالت الردع
وأكـــد أن مســـيرات العـــودة نجحت في 
إعـــادة طـــرح القضية الفلســـطينية على 
"المتخاذل"، كما  الدولـــي  المجتمع  طاولة 
أنها نجحت بإحداث "مأزق" لدى االحتالل 
ا  و"إربـــاك" جبهتـــه الداخليـــة )سياســـياً
ا فيما يتعّلق  ا(، خصوصاً ا ومعيشـــياً وأمنياً
ا  بمستوطنات ما ُيسمى "غالف غزة"، مبيناً

أنه ونتيجة لذلك اندفعت أطراف إقليمية 
وأممية، للذهاب نحو إبرام "التهدئة" بين 

المقاومة واالحتالل بالقطاع.
وقال: "إن اســـتمرار الجماهير بالمشاركة 
في هذه المسيرات للشهر السادس على 
العدو  مع  الســـلمي  واالشـــتباك  التوالي، 
الصهيونـــي علـــى الســـلك الفاصل بين 
القطـــاع واألراضـــي المحتلة عـــام 1948، 
يأتي إدراكًا منها بـــأن المقاومة تحميها، 
بما كّرسته وما أرسته من معادالت للردع".

وشـــدد علـــى أن أيـــة حماقـــات جديدة 
)عدوان( قد يرتكبها االحتالل ضد شعبنا 
الفلســـطيني بالقطاع، ستواجه بكل قّوة، 
وأن تكلفة دخوله فـــي معركة جديدة مع 
فصائـــل المقاومـــة ســـتكون باهظًا جدًا، 
ا إلى أن المقاومة على أعلى درجات  مشـــيراً
الجهوزيـــة، وتراكم مـــن قوّتها وقدراتها 
العسكرية منذ انتهاء العدوان األخير على 

غزة صيف عام 2014.
السياســـي  المكتـــب  واســـتنكر عضـــو 
لحركة الجهاد اإلســـالمي، ما أسماه بحالة 
الرســـميين  المســـتويين  "الخذالن" على 
العربـــي والدولـــي، إزاء جرائـــم االحتالل 
اليومية الممارسة ضد شعبنا الفلسطيني 
في كل مكان، ال ســـيما ضد المتظاهرين 

السلمّيين المشاركين بمسيرات العودة.
وأضـــاف د.الحســـاينة: "لألســـف، جرائم 
االحتالل بحق شـــعبنا من أطفال ونســـاء 
ـــا صاغية من  وُشـــيوخ ال تجـــد لهـــا أذاناً
الدولي،  مؤسســـات ومنّظمات المجتمـــع 

في ظل حالة االرتهان لـــإدارة األمريكية 
المتصهينـــة، التـــي تعمل علـــى ابتزاز 
إذا  والمنّظمات  المؤسسات  تلك  وتهديد 
ما تعلـــق األمر باتخاذ موقف إيجابي تجاه 

قضية فلسطين وحقوق شعبنا". 
وتابـــع: "رغم الخـــذالن العربي الرســـمي، 
الســـلبي  والحيـــاد  الغربـــي  والتواطـــؤ 
لمنّظمـــات ومؤسســـات المجتمع الدولي، 
أمام اختالل موازين الُقوى لصالح الواليات 
المتحدة والعـــدو الصهيوني؛ إاّل أننا على 
يقين بأن الشـــعوب العربية واإلســـالمية 
الحرة ســـتعيد تصويـــب البوصلة باتجاه 
تأييد نصرة فلســـطين وقضيتها األعدل 
واالســـتقالل  للحرية  العالم، وصـــوالاً  في 

ودحر االحتالل".

"اجلهاد" وامل�ساحلة

السياســـي  المكتب  وفيمـــا ثّمن عضـــو 
للجهاد اإلســـالمي الـــدور المصري الرامي 
إلتمام المصالحة الوطنيـــة، ورفع الحصار 
المفـــروض عـــن غـــزة، أّكـــد أن حركتـــه 
ستواصل جهودها ومسؤولياتها الوطنية 
ا منها بأن  حتى إنهاء حالة االنقسام؛ إدراكاً
استمرار هذه الحالة ال تخدم إاّل مخططات 

االحتالل االستعمارية والتهويدية.
وزاد: "الجهاد اإلسالمي ومنذ االنقسام لم 
تتواَن عن طرح المبادرات التي من شأنها 
إعـــادة اللحمة الوطنية، وإحياء المشـــروع 
الوطني الفلســـطيني"، الفتـــا إلى أن آخر 
تلك المبادرات ما بات يعرف باسم مبادرة 
"جســـر المصالحة" التي طرحهـــا األمين 
العام للحركة األســـتاذ زياد النخالة مطلع 

أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأكمـــل: "المبـــادرة أّكدت بشـــكل واضح 
وصريح علـــى أن المصالحـــة أولوية لدى 
حركـــة الجهاد، ويجـــب أن تكون كذلك لدى 
كل القـــوى السياســـية الفلســـطينية، لما 
فـــي ذلك مصلحة للـــكل الوطني، ويمكن أن 
تتحقـــق المصالحة من خـــالل إطالق حراك 
وطني جّدي، يدعم الجهود المصرية في هذا 

الصدد".
ولفت إلى أن مبادرة األميـــن العام "النخالة" 
ا إلى تحشـــيد الموقف الوطني  تهدف أيضاً
من أجـــل مواجهة المخاطـــر، التي تواجهها 
القضية الفلســـطينية، أمام محاوالت اإلدارة 
األمريكيـــة واالحتـــالل فـــرض المؤامـــرات 
التصفوية على شـــعبنا،  فيما باتت ُتسمى 

"صفقة القرن". 
الفلسطينية  الســـلطة  الحســـاينة،  د.  ودعا 
إلى مغادرة مربع "التســـوية" مـــع االحتالل، 
والذهاب نحو إتمـــام المصالحة، إذا ما كانت 
ا أن  جاّدة في مواجهة هـــذه الصفقة، مؤكداً
اتفاقية "أوســـلو" كّبلت طاقات شـــعبنا على 
مدار عقدين من الزمن، ومّثلت غطاءاً لالحتالل 
لتحقيق أهدافه بتغيير الطبوغرافية ومعالم 

األرض الفلسطينية، وفرض واقع جديد. 
المركـــزي  المجلـــس  الحســـاينة  وطالـــب 
الفلســـطيني المقـــرر عقده نهاية الشـــهر 
الجـــاري بـــرام الله، بعـــدم اتخـــاذ إجراءات 
تساهم في تعزيز االنقسام، كفرض المزيد 
من اإلجـــراءات العقابية على قطاع غزة، وحل 
المجلس التشـــريعي، داعيًا إيـــاه إلى اتخاذ 
قـــرارات إلعادة اللحمـــة الوطنيـــة، وتهيئة 
الظروف واألســـباب لتحقيق الوحدة، بما في 
ذلـــك العمل على تشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية تتحمل مسؤولياتها كاملة ومن بينها 
ملف الموظفيـــن واألوضاع األخرى المتعلقة 

بمصالح المواطنين.
كمـــا طالب المجلـــس المركـــزي باتخاذ قرار 
النعقـــاد عاجـــل لإطـــار القيـــادي المؤقت 
باألمناء  الفلسطينية ممثال  التحرير  لمنظمة 
العاميـــن للفصائل الفلســـطينية، وتطبيق 
مخرجـــات اللجنـــة التحضيرية فـــي بيروت 
مطلـــع يناير 2017 التي اتفـــق عليها الكل 
الفلســـطيني، وإعـــادة هيكلة بنـــاء منظمة 
التحرير الفلســـطينية، بمـــا يخدم المشروع 

الوطني الفلسطيني.

طالب بتطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 

د. الحساينة لـ »االستقالل«: المقاومة أرست معادالت الردع مع االحتالل
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية
إعالن وراثة صادر عن محكمة دير البلح الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار: عشيرة الحناجرة

مؤرخة  في 15/10/2018 تتضمن أن علي عودة محمد ابو خطاب من السبع 
وســــكان دير البلح قد توفى إلــــى رحمة الله تعالى بتاريــــخ 02/01/1990 
وانحصر ارثه الشــــرعي واالنتقالي زوجته عزاره  بنت موســــى بن محمد أبو 
خطــــاب وفــــى اوالده المتولدين له منها وهم موســــى وصبحه وفاطمة ثم 
بتاريــــخ 31/05/1997 توفيت فاطمــــة المذكورة وانحصر ارثها الشــــرعي 
واالنتقالــــي في زوجها صباح عبد الكريم ابــــو نجيم وفى اوالده المتولدين 
له منها وهم ســــيد وخالد وموســــى وناصر أنا المقــــرر ومها وجهان ووردة 
ثم بتاريــــخ  07/09/2000 توفيت زوجته  عــــزاره المذكورة وانحصر ارثها 
الشــــرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها 
علي المذكور وهم موســــى وصبحه ثم بتاريخ 10/09/2015 توفي موســــى 
المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته األولى وضحة العروقي  
وفي ابنه المتولد له منها وهو يوســــف وفــــي زوجته الثانية أمنة البحيري 
وفــــي اوالده المتولدين له منها وهم طــــارق و خالد وهاني ونجاح وتهاني 
وهدى وجميلة وكوكب وتغريد ونجوي فقط وأن ال وارث لها سوى من ذكر 
وليــــس لها وصية واجبة أو اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة فمن لــــه حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة دير البلح 

الشرعية خالل اسبوعين من تاريخ النشر وحرر في 18/10/2018 

   قا�سي حمكمة دير البلح ال�سرعي 
ف�سيلة ال�سيخ حممود احلليمي

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

)MDPIII-CI( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الوىل
ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد مواد لزوم مرافق البلدية

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية - 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - على منحة من مجموعة من الشركاء 
والممولين )باإلضافة الى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية  بنسبة 10% 
مـــن تكلفة فـــي برنامج تطوير البلديـــات المرحلة الثالثة / الـــدورة االولى وقد 
حصلت بلدية بيت الهيا على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحليـــة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشـــروع توريد مواد لـــزوم مرافق البلدية 
وتنوي اســـتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعيـــة في عمل دفعات تحت 

العقد رقم MDPIIICI-1322115-03  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. تدعو بلدية بيت الهيا الموردين للتقدم الســـتدراج عروض أســـعار مشروع  

توريد مواد لزوم مرافق البلدية . مدة التوريد 60  يومًا.
3. الموردون المعنيـــون يمكنهم الحصول على المعلومـــات الالزمة من بلدية  
بيـــت الهيا ، الدائرة الفنية الســـيد/ د.م.تامر الصليبـــي هاتف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الســـاعة الثامنـــة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2018/10/21 م وحتى تاريخ 2018/11/05م
4. عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2018/11/05 
م الساعة الثانية عشرة ظهرًا،  عروض األسعار االلكترونية غير مقبولة، عروض 

األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
5. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

6. العنوان المشـــار إليه أعاله هو:    بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق 
األول.

بلديـة بيت لهيا

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 892/ 2018(
يعلـــن للعموم انه تقدم لـــإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: خليل 
أحمد محمد أبو ظريفة من ســـكان عبســـان هوية رقم 959310533 بصفته وكيال 
عن: مســـلم سليمان خليل النجار وصالح ونظمي وفوزي وكمال ونجالء ونجية أبناء 
محمد ســـليمان النجار وطارق ولينا ومرام وآالء ورنا أبناء رسمي محمد النجار ومريم 
محمد ســـالم النجار وأسامة ووائل وفاتن وريم ونسرين أبناء أحمد سليمان النجار 

وصباح محمد محمود النجار
بموجب وكالة رقـــم: 6412 / 2018 الصادرة عن خانيونس + 6413 / 

2018 خانيونس 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 114 قسيمة 4 المدينة بني سهيال
 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البـــدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  18/ 10 / 2018م

  م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

غزة/ االستقالل:
شـــهدت مخيمات العودة الخمســـة 
شرق قطاع غزة في جمعتها الثالثين، 
حملة تضامنية متنوعة الفعاليات مع 
الشـــيخ األسير في ســـجون االحتالل 
خضـــر عدنـــان، القيادي فـــي حركة 
الجهـــاد اإلســـالمي، والـــذي يخوض 
إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 50  
علـــى التوالي رفضـــا العتقاله اإلداري 

المستمر منذ أكثر من 11 شهرا.
مع  التضامنيـــة  الفعاليـــات  ونظـــم 
الشـــيخ عدنان في مخيمـــات العودة، 
نشـــطاء )ســـواعد االنتفاضـــة( حيث 
قامـــوا بإلصـــاق صـــور الشـــيخ على 
الجـــدار الفاصل، وإرســـال صور أخرى 
عبر بالونات إلـــى الجانب المحتل من 
إلـــى جانب تســـيير وقفات  الحدود، 

تعاطف وتضامن مع القيادي عدنان.
الهيثم في  الناشـــط خميـــس  وأكد 
كلمة له من مخيم ملكة شـــرق غزة، أن 
حملة التضامن مع األسير خضر عدنان 
حملت رسالة وفاء وتقدير لهذا الرجل 
الشامخ الذي كان أول من فجر معركة 

األمعاء الخاوية في سبيل الحرية.
وقال الهيثم، إن االسير عدنان يخوض 
اليوم معركته من جديد ليس لتحقيق 
مصلحة شــــخصية، وإنما لكســــر أنف 
الســــجان وإجباره على الرضوخ لمطالب 

كافة األسرى في سجونه.
وشـــدد علـــى ضـــرورة الوقـــوف إلى 
جانب األســـير عدنان ومع كل األسرى 
االحتالل  ســـجون  فـــي  واألســـيرات 
حتى ينالـــوا حريتهم، ولتصل إليهم 
الرســـائل بأنهم ليسوا وحدهم، وإنما 
يقـــف معهم كل الشـــعب مســـاندا 

ومؤيدا ومتضامنا.
وفي ذات السياق، قال الناشط نضال 
أبو طير متحدثا أمام المتضامنين مع 

األسير خضر عدنان في مخيم العودة 
شـــرق خان يونس جنوب القطاع، إن 
لألسرى واجبا على كل فلسطيني حر، 
بأن يســـاندوهم ويفعلوا كل شـــيء 
يمكن فعله في سبيل الوقوف معهم 

حتى تحقيق الحرية.
وأشـــاد أبو طير بصمود األسير عدنان، 
الـــذي يرقد في مستشـــفى ســـجن 
الرملة، يحاصر ســـجانه باإلصرار على 
معركته التي يخوضها من خمســـين 

يوما، مبينا أن الشـــيخ ســـينتصر في 
هذه المرة كما انتصر في مرات سابقة 
وسيكســـر القيد ويعود إلى أهله في 

عرابة جنين سالما غانما.
وناشـــد الناشـــط أبو طير المؤسسات 
الحقوقيـــة الدوليـــة والعربيـــة بـــأن 
تتحـــرك إلنقاذ األســـرى، وأن تعطي 
اهتمامـــا خاصا وجديا بهـــم، ألنهم 
االعتقال في  أســـوأ ظـــروف  يعانون 

سجون االحتالل.

حملة تضامن واسعة مع الشيخ األسير خضر عدنان شرق غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت مصادر إعالميـــة عبرية النقـــاب عن لجنة التشـــريع في 
الكنيست اإلسرائيلي ســـتناقش اليوم األحد، مشروع قانون تقدم 
به نواب مـــن حزب "الليكـــود"، يهدف إلى فـــرض عقوبة تقضي 
بالســـجن لمدة ســـبعة أعوام على األقل، ضد كل من يشارك بحملة 
المقاطعة ضد "إســـرائيل" ومنتجات المستوطنات اإلسرائيلية في 

الضفة الغربية.
وذكـــرت صحيفـــة "هآرتس" العبريـــة، أن القانون ينـــص على أن 
"كل مـــن يقوم بعمل بهدف المس واإلضرار بمصالح إســـرائيل، أو 
العالقات بينها وبين دولة او منظمة أو مؤسســـة أخرى، أو لشـــؤون 
تخصها، يحكم عليه بالســـجن لســـبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب 
هذه المخالفة بهدف التســـبب بضرر عن ســـبق اإلصـــرار، يحكم 
عليه بالســـجن لعشـــرة أعوام، وحتى بدون إثبات النية في ارتكاب 

المخالفة المذكورة".
وتعمل حركة المقاطعـــة العالمية )BDS( على تشـــجيع مقاطعة 
االحتالل في كافة المجاالت االقتصادية والسياســـية واألكاديمية 

والسياسية والرياضية.
وأحـــرزت الحملة تقدًما فـــي الواليات المتحـــدة وبريطانيا والغرب 
عموًمـــا، حيث يعتقد نحو ثلث األمريكييـــن أن المقاطعة هي أداة 

شرعية لممارسة الضغط على "دولة إسرائيل".
ولمحاربة حمالت المقاطعة، ســـن الكنيســـت عـــام 2011 "قانون 
المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه 

مؤسسات حقوق اإلنسان.
 وصادقت المحكمة اإلســـرائيلية العليا علـــى هذا القانون في 15 
نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها 

تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط النتمائها اإلسرائيلي".
وأطلـــق أكثر مـــن 700 فنان من عالم األدب والســـينما والمســـرح 
والموســـيقى في بريطانيا مؤخـــًرا، "حملة للمقاطعـــة األكاديمية 

والثقافية إلسرائيل طالما استمرت بإنكار الحقوق الفلسطينية". 

الكنيست يناقش اليوم 
مشروع قانون يجّرم 

النشطاء بحمالت المقاطعة

غزة/ االستقالل:
نظم التجمع االعالمي الفلســـطيني ورشة عمل بعنوان 
"ادارة وســـائل التواصـــل االجتماعـــي"، وذلك في مقر 
التجمـــع االعالمي بغزة، بحضور لفيـــف من االعالميين 

واالعالميات العاملين بمجال االعالم االلكتروني.
وأكد رضـــوان ابو جامـــوس، رئيس التجمـــع االعالمي 
الفلســـطيني، على أهمية مواقـــع التواصل االجتماعي 
التي تشـــكل تأثيرا ملحوظا على القاعدة الجماهيرية، 
مبينًا أن وســـائل التواصل االجتماعـــي أصبحت المنبر 

اإلعالمي لكل الدول والمنظمات واألفراد.
وأوضـــح أن التجمـــع االعالمـــي أنشـــأ وحـــدة اإلعالم 
االلكتروني، نظـــرا ألهمية اإلعالم االجتماعي كســـالح 
فعال لدعم صمود شـــعبنا الفلســـطيني، واســـتثمار 

الطاقات اإلعالمية والشبابية لمواكبة تقنيات العصر.
وأضـــاف أبو جامـــوس، أن مواقع التواصـــل االجتماعي 
كان لها دور بارز في كشـــف جرائم االحتالل المرتكبة 
ضد الشـــعب الفلسطيني، وتســـليط الضوء على حجم 

االنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات االعالمية .

بدوره أكـــد محمد الحبل، منســـق الـــدورة على أهمية 
وســـائل التواصل االجتماعـــي في التأثيـــر على الرأي 
العام، مشـــددا على ضرورة ممارسة العمل بها من أجل 

النهوض باإلعالم االلكتروني .
وتخلل الورشـــة المداخالت والنقـــاش بين الحضور من 
اجل الوصول لرؤية وضحة وتشكيل وحدة اعالمية ذات 
كفاءة عالية قادرة على التعامل مع االعالم الحديث من 
خالل التدريـــب والتأهيل من أجـــل النهوض باإلعالم 

والعمل الصحفي.

ورشة عمل حول »إدارة وسائل التواصل االجتماعي« في غزة

األحد 12صفر 1440 هــ 21 أكتوبر 2018 م

انتقلت لإلصدار اليومي

)24(.. ثبات على النهج ووفاء للرسالة »االستقالل« في عامها الـ
غزة/ حممد مهدي:

"اال�ستقللال" يف حقللل االعللام الفل�سطيني  24 عامللًا ق�ستهللا 
ت�سللدح باإعامهللا املقللاوم يف تثبيللت احلللق الفل�سطينللي ودح�ض 
ادعللاءات وزيف ماكنللة الدعاية ال�سهيونيللة؛ تنّقلت خالها من 
�سحيفللة اأ�سبوعية اإىل ن�سف اأ�سبوعية اإىل اأن اأ�سبحت �سحيفة 
يوميللة تواكللب االأحداث اجلاريللة وتنطق با�سم �سعبنللا، وتنافح 

عللن مظلوميته، رافعة بذلك لواء االإعللام املقاوم يف وجه كل من 
يحللاول النيل من الق�سية الفل�سطينية ويعمللل على ت�سويه وعي 
وثقافة �سعبنا واأمتنا. اخلرباء واملخت�سون الذين واكبوا انطاق 
وم�سرية ال�سحيفة "اال�ستقللال" اأكدوا يف اأحاديث منف�سلة على 
اأهميللة الر�سالة التي حملتها وال زالللت "اال�ستقال"، بالرغم من 
حماوالت التغييللب واالإق�ساء التي مور�سللت بحق ال�سحيفة منذ 

ن�ساأتهللا، �سللواء من قبللل االحتال الللذي اغتال مديللر حتريرها 
االأول ال�سهيللد هاين عابد بعد �سدور العدد الثاين من ال�سحيفة، 
اأو حمللاوالت ال�سلطللة واأدهللا باالإغللاق تللارة واعتقللال طاقمها 
وكوادرهللا تارة اأخرى. ون�ستعر�ض يف هذا التقرير اأبرز ما حتدث 
بلله اخلرباء واملخت�سون بالتزامللن مع مرور 24 عاما على انطاق 

ال�سحيفة الذي يوافق الواحد والع�سرين من اأكتوبر.

صحيفة »االســـتقالل« هي الصحيفة 
المكتوبة األولى للمقاومة الفلسطينية 
بغزة، حيث أنشئت وصدرت في الوقت 
الذي يسيطر فيه االحتالل على قطاع 
غزة، وكانت رســـالتها إشـــعال جذوة 

المقاومة في الشارع الفلسطيني.
ورغـــم أنهـــا صحيفـــة تتبـــع لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين وتعبر 
عـــن مواقف الحركـــة، إال أنها تميزت 
برفـــع راية اإلســـالم والوطنية ســـويًا 
وتنطق باســـم المقاومة الفلسطينية، 
كما أبدعت فـــي تبني قضايا المواطن 

الفلســـطيني والصـــدح بهمومه والمشـــاكل التي 
تواجهـــه ووضعها أمام الجهات المســـؤولة التخاذ 

االجراءات المناسبة .

االنقســـام  ســـنوات  وطـــوال 
االســـتقالل  صحيفـــة  كانـــت 
صوتا ينـــادي بالوحدة الوطنية 
وضـــرورة التعالي على المصالح 
ولم  الوطـــن،  ألجـــل  الحزبيـــة 
تتوقـــف مســـيرة التطوير في 
بنيـــة الصحيفـــة فانتقلت من 
أســـبوعية  صحيفـــة  كونهـــا 
إلـــى نصف أســـبوعية ومن ثم 

صحيفة يومية.
لطاقم  أتمنى  المناسبة  وبهذه 
الصحيفـــة )االســـتقالل( إدارة 
وعامليـــن، المزيـــد من التقـــدم والتميـــز واإلبداع، 
ومواصلة البذل والعطـــاء على طريق اإلعالم المقاوم 

خدمة لفلسطين ولألمة.

»االســـتقالل«  تمكنـــت صحيفـــة 
صدورهـــا  ســـنوات  مـــدار  علـــى 
األربـــع والعشـــرين مـــن الحفـــاظ 
علـــى نهجها ورســـالتها اإلعالمية 
المقاومة فكانت صوت فلســـطين 
لألمـــة وصـــوت األمة لفلســـطين، 
كما لم تتغافل عن هموم الشـــارع 
الفلسطيني وكانت دائما في صف 
المطالبة  في  الفلسطيني  المواطن 

بمعالجة أي خلل أو فساد.
وقد شـــّكل صـــدور »االســـتقالل« 
إضافيـــة  قـــوة  يومـــي،  بشـــكل 

للصحيفـــة وللصحافـــة الفلســـطينية، وبرهـــن على 
نجاح الصحيفة وقوة حضورها في الســـاحة اإلعالمية 

الفلسطينية.

كما تميزت »االســـتقالل« بمســـيرة 
الشـــهداء الذين عملوا بها وأشرفوا 
عليهـــا بـــدءًا مـــن الشـــهيد فتحي 
الشـــقاقي الذي اختار اسمها وكتب 
هاني  والشهيد  االفتتاحية  كلمتها 
عابد الذي أشـــرف على تأسيســـها 
وإصـــدار عددها األول قبـــل أن يتم 
اغتياليه عقب العدد الثاني فقط من 

الصحيفة .
وهنـــأ ال يفوتنـــا أن نبـــرق بالتحايا 
اإلدارة  الصحيفة ومجلـــس  لطاقـــم 
الحالـــي الذي تولـــى مهمة االنتقال 
بالصحيفة من الصدور بشـــكل نصف أســـبوعي إلى 
اإلصدار اليومي وتحمل الجهد اإلضافي المترتب على 
هذا االنتقال، ونتمنى لهم مزيد من التقدم واالرتقاء.

صحيفة »االســـتقالل« أرست نهج 
اإلعالم المقـــاوم الـــذي يقربنا من 
االســـتقالل، وأبدت إدارة الصحيفة 
حرصا شـــديدا على تطوير قدرات 
طواقمها العاملة على مدار سنوات 
عملها في حقل اإلعالم الفلسطيني 
وهو ما توج مؤخرا بصدورها بشكل 

يومي.
لقـــد حجـــزت الصحيفة لنفســـها 
الفلســـطينية  الصحف  بين  مكانة 

المرموقـــة مـــن خاللـــه أســـلوب تنـــاول وتحليل 
مواضيعها بشـــكل مجـــرد وبمهنيـــة عالية، وفي 

الذكـــرى الرابعـــة والعشـــرين لصدور 
عددهـــا األول تعيد الصحيفة للواجهة 
بصمات مؤسســـيها وفـــي طليعتهم 
الشهيد هاني عابد الذي وضع األسس 
التي تسير عليها الصحيفة حتى يومنا 

الحالي.
الكبير  بالتعـــاون  الصحيفة  وتميـــزت 
مـــع كليـــات االعـــالم فـــي الجامعات 
الفلســـطينية من خالل استقبال طلبة 
االعالم وتدريبهم على العمل الصحفي 
وتزويد الطـــالب بالنصائح والخبرات التي تؤهلهم 

للعمل في الحقل االعالمي.

د. وليد القططي / ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي:

د. زهري عابد/ عميد كلية الإعالم ال�سابق يف جامعة الأق�سى: 

عامر عامر / مدير مكتب ف�سائية فل�سطني اليوم بغزة:

و�سام عفيفة/ رئي�س �سبكة الأق�سى الإعالمية: 

حظيت صحيفة »االستقالل« بأن تكون من 
أوائل الوسائل اإلعالمية التي تتبنى رسالة 
اإلعالم المقاوم وهو مـــا فرض تحديا كبيرا 
نتيجة عملها تحت ظـــروف االحتالل الذي 
لم يتـــوان في مالحقة الصحيفة وطواقمها 
واغتـــال أول رئيـــس تحريـــر للصحيفـــة 
الشـــهيد هاني عابد، ثم تعرضت طواقمها 
للمالحقة واالعتقال من قبل أجهزة السلطة 

الفلسطينية.
تلك التحديات لم تكبل "االســـتقالل" التي 

واصلت الحضور على الساحة اإلعالمية وصنعت من التحديات 
انجـــازات فـــي تاريخ الصحيفـــة التي قدمـــت إضافة نوعية 

حقيقية لإلعالم الفلســـطيني السيما اإلعالم 
المقاوم الذي يسعى لنشر ثقافة المقاومة .

حاليا تصدر صحيفة االستقالل بشكل يومي 
في تحٍد جديـــد أمام موجة اإلعـــالم الرقمي 
وتتفاقم صعوبـــة هذا التحـــدي في الوضع 
الفلســـطيني بفعل الحصـــار المفروض على 

قطاع غزة وارتفاع تكلفة الطباعة.
واالســـتقالل تجاوزت كونهـــا مجرد صحيفة 
فأضحـــت وثيقـــة تـــؤرخ االحـــداث الجارية 
وســـيكون أرشـــيفها بمثابة معلم للباحثين 
، ونتمنـــى لالســـتقالل وطواقمها العاملة مزيـــدا من التقدم 

والنجاح .

شـــكلت صحيفة »االستقالل« إضافة قوية لإلعالم 
بتاريخ  الصحيفة  المقاوم، وحظيت  الفلســـطيني 
مبهر وتجاوزت العديد من التحديات التي فرضت 
عليها من خالل اســـتهداف طواقمها واستشهاد 
مؤسســـها الشـــهيد هاني عابد وتعـــرض طاقم 
الصحيفـــة في فترات ســـابقة لألســـر ورغم ذلك 
خرجت االســـتقالل أشـــد قوة وأكثر اصـــرارا على 

تأدية رسالتها االعالمية.
وحاليا تتعايش صحيفة االستقالل مع تحٍد كبير 
فرضه التطـــور التكنولوجي وعـــزوف العديد من 

القـــراء عن مطالعة الصحف الورقيـــة واللجوء إلى الصحافة اإللكترونية والشـــبكات 
االجتماعية  لمتابعة األحداث وهو ما يفرض على صحيفة االستقالل وكافة الصحف 

الورقية المزيد من االبداع واالجتهاد.
وخالل األشـــهر السابقة تحولت صحيفة »االستقالل« إلى صحيفة يومية، في خطوة 
تعزز قوة رســـائل الصحيفة اإلعالمية وتثبت أنها قادرة على التحدي وإثبات ذاتها 

من خالل تناولها لمواضيع تثير اهتمام القارئ الفلسطيني.

وائل الدحدوح/ مدير مكتب
 ومرا�سل ف�سائية اجلزيرة بغزة: 

د. حت�سني الأ�سطل/ 
نائب نقيب ال�سحفيني الفل�سطينيني:

ح�سن جرب/ �سحفي فل�سطيني: 

شــــقت صحيفــــة االســــتقالل 
طريقهــــا في الحقــــل االعالمي 
الصعبة  الظــــروف  رغــــم  بقوة 
التــــي عصفــــت بالصحيفة مع 
الشــــهيد  مؤسســــها  اغتيال 
هاني عابد، كما تعرض طاقمها 
واالعتقال،  للمطاردة  الصحفي 
إال  التحديات  ورغــــم صعوبــــة 
أنهــــا جوبهت بــــإرادة فوالذية 
مّكنت الصحيفــــة من مواصلة 
أداء رسالتها اإلعالمية وتطوير 

نفســــها لالنتقال مــــن الصدور 
أسبوعيا إلى نصف أسبوعية ومؤخرا بشكل يومي.

ورغم عديــــد المميــــزات االيجابية التي تحســــب لصحيفة 
االستقالل وطواقمها العاملة إال أن هذا ال يعني التراخي بل 
يحتم على إدارة الصحيفة مواصلة مسيرة التطوير واإلبداع 

في تقديم التقارير االعالمية القوية.

بداية نبـــرق بالتهنئة القلبيـــة إلدارة وطاقم 
صحيفة االســـتقالل بمناســـبة مرور 24 عاما 
على إصدار الصحيفـــة التي لعبت دورا مهما 
في تغطية األحـــداث الجارية فـــي األراضي 
الفلسطينية، وعلى الرغم من كونها صحيفة 
منبثقة عن تنظيم سياســـي إال أنها تميزت 
بتبني هموم واحتياجات الشارع الفلسطيني 
والمهنيـــة في تنـــاول وتحليـــل المواضيع 

الصحفية.
ومؤخـــرا تحولت للصدور بشـــكل يومي رغم 

الظروف والتحديات الجســـام التي تواجه الصحيفة كما باقي المؤسســـات 
الصحفيـــة في فلســـطين، وهو مـــا يبرهن على نجاح هـــذه الصحيفة التي 
تطور من ذاتها بشـــكل مستمر في الوقت الذي تتراجع فيه بعض الصحف 

وتتحول من الصدور اليومي إلى الصدور االسبوعي.
كمـــا راعت "االســـتقالل" التقـــدم التكنولوجي وحرصت علـــى وجود موقع 

الكتروني رديف للصحيفة يقدم التغطية الفورية لألحداث.
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انتقلت لإلصدار اليومي

)24(.. ثبات على النهج ووفاء للرسالة »االستقالل« في عامها الـ
غزة/ حممد مهدي:

"اال�ستقللال" يف حقللل االعللام الفل�سطيني  24 عامللًا ق�ستهللا 
ت�سللدح باإعامهللا املقللاوم يف تثبيللت احلللق الفل�سطينللي ودح�ض 
ادعللاءات وزيف ماكنللة الدعاية ال�سهيونيللة؛ تنّقلت خالها من 
�سحيفللة اأ�سبوعية اإىل ن�سف اأ�سبوعية اإىل اأن اأ�سبحت �سحيفة 
يوميللة تواكللب االأحداث اجلاريللة وتنطق با�سم �سعبنللا، وتنافح 

عللن مظلوميته، رافعة بذلك لواء االإعللام املقاوم يف وجه كل من 
يحللاول النيل من الق�سية الفل�سطينية ويعمللل على ت�سويه وعي 
وثقافة �سعبنا واأمتنا. اخلرباء واملخت�سون الذين واكبوا انطاق 
وم�سرية ال�سحيفة "اال�ستقللال" اأكدوا يف اأحاديث منف�سلة على 
اأهميللة الر�سالة التي حملتها وال زالللت "اال�ستقال"، بالرغم من 
حماوالت التغييللب واالإق�ساء التي مور�سللت بحق ال�سحيفة منذ 

ن�ساأتهللا، �سللواء من قبللل االحتال الللذي اغتال مديللر حتريرها 
االأول ال�سهيللد هاين عابد بعد �سدور العدد الثاين من ال�سحيفة، 
اأو حمللاوالت ال�سلطللة واأدهللا باالإغللاق تللارة واعتقللال طاقمها 
وكوادرهللا تارة اأخرى. ون�ستعر�ض يف هذا التقرير اأبرز ما حتدث 
بلله اخلرباء واملخت�سون بالتزامللن مع مرور 24 عاما على انطاق 

ال�سحيفة الذي يوافق الواحد والع�سرين من اأكتوبر.

صحيفة »االســـتقالل« هي الصحيفة 
المكتوبة األولى للمقاومة الفلسطينية 
بغزة، حيث أنشئت وصدرت في الوقت 
الذي يسيطر فيه االحتالل على قطاع 
غزة، وكانت رســـالتها إشـــعال جذوة 

المقاومة في الشارع الفلسطيني.
ورغـــم أنهـــا صحيفـــة تتبـــع لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين وتعبر 
عـــن مواقف الحركـــة، إال أنها تميزت 
برفـــع راية اإلســـالم والوطنية ســـويًا 
وتنطق باســـم المقاومة الفلسطينية، 
كما أبدعت فـــي تبني قضايا المواطن 

الفلســـطيني والصـــدح بهمومه والمشـــاكل التي 
تواجهـــه ووضعها أمام الجهات المســـؤولة التخاذ 

االجراءات المناسبة .

االنقســـام  ســـنوات  وطـــوال 
االســـتقالل  صحيفـــة  كانـــت 
صوتا ينـــادي بالوحدة الوطنية 
وضـــرورة التعالي على المصالح 
ولم  الوطـــن،  ألجـــل  الحزبيـــة 
تتوقـــف مســـيرة التطوير في 
بنيـــة الصحيفـــة فانتقلت من 
أســـبوعية  صحيفـــة  كونهـــا 
إلـــى نصف أســـبوعية ومن ثم 

صحيفة يومية.
لطاقم  أتمنى  المناسبة  وبهذه 
الصحيفـــة )االســـتقالل( إدارة 
وعامليـــن، المزيـــد من التقـــدم والتميـــز واإلبداع، 
ومواصلة البذل والعطـــاء على طريق اإلعالم المقاوم 

خدمة لفلسطين ولألمة.

»االســـتقالل«  تمكنـــت صحيفـــة 
صدورهـــا  ســـنوات  مـــدار  علـــى 
األربـــع والعشـــرين مـــن الحفـــاظ 
علـــى نهجها ورســـالتها اإلعالمية 
المقاومة فكانت صوت فلســـطين 
لألمـــة وصـــوت األمة لفلســـطين، 
كما لم تتغافل عن هموم الشـــارع 
الفلسطيني وكانت دائما في صف 
المطالبة  في  الفلسطيني  المواطن 

بمعالجة أي خلل أو فساد.
وقد شـــّكل صـــدور »االســـتقالل« 
إضافيـــة  قـــوة  يومـــي،  بشـــكل 

للصحيفـــة وللصحافـــة الفلســـطينية، وبرهـــن على 
نجاح الصحيفة وقوة حضورها في الســـاحة اإلعالمية 

الفلسطينية.

كما تميزت »االســـتقالل« بمســـيرة 
الشـــهداء الذين عملوا بها وأشرفوا 
عليهـــا بـــدءًا مـــن الشـــهيد فتحي 
الشـــقاقي الذي اختار اسمها وكتب 
هاني  والشهيد  االفتتاحية  كلمتها 
عابد الذي أشـــرف على تأسيســـها 
وإصـــدار عددها األول قبـــل أن يتم 
اغتياليه عقب العدد الثاني فقط من 

الصحيفة .
وهنـــأ ال يفوتنـــا أن نبـــرق بالتحايا 
اإلدارة  الصحيفة ومجلـــس  لطاقـــم 
الحالـــي الذي تولـــى مهمة االنتقال 
بالصحيفة من الصدور بشـــكل نصف أســـبوعي إلى 
اإلصدار اليومي وتحمل الجهد اإلضافي المترتب على 
هذا االنتقال، ونتمنى لهم مزيد من التقدم واالرتقاء.

صحيفة »االســـتقالل« أرست نهج 
اإلعالم المقـــاوم الـــذي يقربنا من 
االســـتقالل، وأبدت إدارة الصحيفة 
حرصا شـــديدا على تطوير قدرات 
طواقمها العاملة على مدار سنوات 
عملها في حقل اإلعالم الفلسطيني 
وهو ما توج مؤخرا بصدورها بشكل 

يومي.
لقـــد حجـــزت الصحيفة لنفســـها 
الفلســـطينية  الصحف  بين  مكانة 

المرموقـــة مـــن خاللـــه أســـلوب تنـــاول وتحليل 
مواضيعها بشـــكل مجـــرد وبمهنيـــة عالية، وفي 

الذكـــرى الرابعـــة والعشـــرين لصدور 
عددهـــا األول تعيد الصحيفة للواجهة 
بصمات مؤسســـيها وفـــي طليعتهم 
الشهيد هاني عابد الذي وضع األسس 
التي تسير عليها الصحيفة حتى يومنا 

الحالي.
الكبير  بالتعـــاون  الصحيفة  وتميـــزت 
مـــع كليـــات االعـــالم فـــي الجامعات 
الفلســـطينية من خالل استقبال طلبة 
االعالم وتدريبهم على العمل الصحفي 
وتزويد الطـــالب بالنصائح والخبرات التي تؤهلهم 

للعمل في الحقل االعالمي.

د. وليد القططي / ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي:

د. زهري عابد/ عميد كلية الإعالم ال�سابق يف جامعة الأق�سى: 

عامر عامر / مدير مكتب ف�سائية فل�سطني اليوم بغزة:

و�سام عفيفة/ رئي�س �سبكة الأق�سى الإعالمية: 

حظيت صحيفة »االستقالل« بأن تكون من 
أوائل الوسائل اإلعالمية التي تتبنى رسالة 
اإلعالم المقاوم وهو مـــا فرض تحديا كبيرا 
نتيجة عملها تحت ظـــروف االحتالل الذي 
لم يتـــوان في مالحقة الصحيفة وطواقمها 
واغتـــال أول رئيـــس تحريـــر للصحيفـــة 
الشـــهيد هاني عابد، ثم تعرضت طواقمها 
للمالحقة واالعتقال من قبل أجهزة السلطة 

الفلسطينية.
تلك التحديات لم تكبل "االســـتقالل" التي 

واصلت الحضور على الساحة اإلعالمية وصنعت من التحديات 
انجـــازات فـــي تاريخ الصحيفـــة التي قدمـــت إضافة نوعية 

حقيقية لإلعالم الفلســـطيني السيما اإلعالم 
المقاوم الذي يسعى لنشر ثقافة المقاومة .

حاليا تصدر صحيفة االستقالل بشكل يومي 
في تحٍد جديـــد أمام موجة اإلعـــالم الرقمي 
وتتفاقم صعوبـــة هذا التحـــدي في الوضع 
الفلســـطيني بفعل الحصـــار المفروض على 

قطاع غزة وارتفاع تكلفة الطباعة.
واالســـتقالل تجاوزت كونهـــا مجرد صحيفة 
فأضحـــت وثيقـــة تـــؤرخ االحـــداث الجارية 
وســـيكون أرشـــيفها بمثابة معلم للباحثين 
، ونتمنـــى لالســـتقالل وطواقمها العاملة مزيـــدا من التقدم 

والنجاح .

شـــكلت صحيفة »االستقالل« إضافة قوية لإلعالم 
بتاريخ  الصحيفة  المقاوم، وحظيت  الفلســـطيني 
مبهر وتجاوزت العديد من التحديات التي فرضت 
عليها من خالل اســـتهداف طواقمها واستشهاد 
مؤسســـها الشـــهيد هاني عابد وتعـــرض طاقم 
الصحيفـــة في فترات ســـابقة لألســـر ورغم ذلك 
خرجت االســـتقالل أشـــد قوة وأكثر اصـــرارا على 

تأدية رسالتها االعالمية.
وحاليا تتعايش صحيفة االستقالل مع تحٍد كبير 
فرضه التطـــور التكنولوجي وعـــزوف العديد من 

القـــراء عن مطالعة الصحف الورقيـــة واللجوء إلى الصحافة اإللكترونية والشـــبكات 
االجتماعية  لمتابعة األحداث وهو ما يفرض على صحيفة االستقالل وكافة الصحف 

الورقية المزيد من االبداع واالجتهاد.
وخالل األشـــهر السابقة تحولت صحيفة »االستقالل« إلى صحيفة يومية، في خطوة 
تعزز قوة رســـائل الصحيفة اإلعالمية وتثبت أنها قادرة على التحدي وإثبات ذاتها 

من خالل تناولها لمواضيع تثير اهتمام القارئ الفلسطيني.

وائل الدحدوح/ مدير مكتب
 ومرا�سل ف�سائية اجلزيرة بغزة: 

د. حت�سني الأ�سطل/ 
نائب نقيب ال�سحفيني الفل�سطينيني:

ح�سن جرب/ �سحفي فل�سطيني: 

شــــقت صحيفــــة االســــتقالل 
طريقهــــا في الحقــــل االعالمي 
الصعبة  الظــــروف  رغــــم  بقوة 
التــــي عصفــــت بالصحيفة مع 
الشــــهيد  مؤسســــها  اغتيال 
هاني عابد، كما تعرض طاقمها 
واالعتقال،  للمطاردة  الصحفي 
إال  التحديات  ورغــــم صعوبــــة 
أنهــــا جوبهت بــــإرادة فوالذية 
مّكنت الصحيفــــة من مواصلة 
أداء رسالتها اإلعالمية وتطوير 

نفســــها لالنتقال مــــن الصدور 
أسبوعيا إلى نصف أسبوعية ومؤخرا بشكل يومي.

ورغم عديــــد المميــــزات االيجابية التي تحســــب لصحيفة 
االستقالل وطواقمها العاملة إال أن هذا ال يعني التراخي بل 
يحتم على إدارة الصحيفة مواصلة مسيرة التطوير واإلبداع 

في تقديم التقارير االعالمية القوية.

بداية نبـــرق بالتهنئة القلبيـــة إلدارة وطاقم 
صحيفة االســـتقالل بمناســـبة مرور 24 عاما 
على إصدار الصحيفـــة التي لعبت دورا مهما 
في تغطية األحـــداث الجارية فـــي األراضي 
الفلسطينية، وعلى الرغم من كونها صحيفة 
منبثقة عن تنظيم سياســـي إال أنها تميزت 
بتبني هموم واحتياجات الشارع الفلسطيني 
والمهنيـــة في تنـــاول وتحليـــل المواضيع 

الصحفية.
ومؤخـــرا تحولت للصدور بشـــكل يومي رغم 

الظروف والتحديات الجســـام التي تواجه الصحيفة كما باقي المؤسســـات 
الصحفيـــة في فلســـطين، وهو مـــا يبرهن على نجاح هـــذه الصحيفة التي 
تطور من ذاتها بشـــكل مستمر في الوقت الذي تتراجع فيه بعض الصحف 

وتتحول من الصدور اليومي إلى الصدور االسبوعي.
كمـــا راعت "االســـتقالل" التقـــدم التكنولوجي وحرصت علـــى وجود موقع 

الكتروني رديف للصحيفة يقدم التغطية الفورية لألحداث.
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات 
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد عبد الرحمن محمد عسلية من 
ســـكان جباليا هوية رقم / 916210164 تقدم بطلب لتصحيح اسم 
جده ألبيه /// والمســـجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمد 
صالح عســـلية في القطعة 1791 قســـيمة 8 أراضي جباليا + 1806 

قسيمة 23 أراضي جباليا
إلى االسم الصحيح له // محمد صالح سعد عسلية

لذلك فإن اللجنـــة المختصة تحيط الجميع علمـــًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضـــه إلى اإلدارة العامة 
لتســـجيل األراضـــي والعقارات خالل مدة أقصاهـــا ثالثون يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في هذا اإلعالن.   2018/10/18م

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ.ع�سام احلمارنة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س العلى للق�ساء

لدي حمكمة �سمال غزة
  في القضية المدنية رقم)2016/871( حقوق

مذكرة حضور
المدعية / شركة المتوسط للصناعات الخرسانية

 ويمثلها المهندس / بالل تيسير أبو عيدة هوية رقم 800401820
وكيلها المحامي / محمود احمد القانوع

المدعى عليه / طارق عبد الرحمن احمد الرملى  مجهول االقامة
 دعوى حقوق رقم 2016/871 حقوق 

 التفاصيل
بما ان المدعية قد اقامت عليك دعوة اســـتنادا الى ما يدعوه فى الئحة دعواه لذلك 
يقتضـــي عليك ان تحضر الى هـــذه المحكمة فى جلســـة 25/11/2018 للرد على 
دعواهـــا كما يقتضى عليك ان تودع قلم هـــذه المحكمة ردك التحريري خالل 15 
يوم من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وان ترســـل الئحة جوابية الى المدعية حسب 

عنوانها 
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير فى دعواها .

 رئي�س قلم حمكمة �سمال غزة
اأ.رامي �سلوحة

المختلفـــة،  السياســـية  األطـــراف  ودعـــوا 
خصوًصا حركتي "فتح" و"حماس" إلى التقاط 
مبادرة "النخاّلة"، باعتبارها جسًرا للعبور نحو 
مصالحة جـــاّدة وحقيقية، تدفـــع فيما بعد 
نحو حشـــد الطاقات والتفـــّرغ فقط لمقارعة 

االحتالل "اإلسرائيلي".
كما أجمعوا على ضرورة االستمرار وتصعيد 
فعاليات "مســـيرات العودة وكسر الحصار" 
والحفاظ على طابعها الشـــعبي والســـلمّي، 
مطالبين فـــي ذات الوقت الهيئـــة الوطنية 
العليا للمســـيرات لالهتمـــام أكثر بمصابي 
"العودة"، وتقديم الدعم لهم، بالتنسيق مع 
الهيئات والجهات الرســـمية وغير الرسمية 

ذات االختصاص.
وفي مســـتهل اللقاء، أثنى مسؤول المكتب 
التنفيـــذي لحركـــة الجهاد اإلســـالمي في 
قطاع غزة د. جميل علّيان على دور الشـــّباب 
ومـــا يقدمونه من تضحيات خالل مســـيرات 
العـــودة، "التي باتت عنوانًا لوحدة الشـــعب 
الفلسطيني"، مشيرًا إلى أهمية مبادرة" جسر 
المصالحة"، من حيث داللة التوقيت والمكان. 
وبّين د.علّيـــان أن مبادرة األمين العام لحركة 
الجهاد زياد النخالة ليســـت بديال عن مبادرة 
النقاط العشـــر، التي أعلنها الدكتور رمضان 
شلح بـ أكتوبر 2016، بل هي مكملة وداعمة 

لها. 
وأوضـــح أن المبادرة جاءت فـــي هذا الوقت 
الحّساس الذي تمر به القضية الفلسطينية 
كمحاولـــة للخـــروج مـــن األزمة السياســـية 
الراهنة المتمثلة باســـتمرار االنقسام، األمر 
الـــذي حـــال دون الجلوس علـــى طاولة حوار 
والعناوين  "االستراتيجيات  لمناقشة  وطني 

الكبيرة". 
وقال: "المبـــادرة بإجمـــاع الفصائل والقوى، 
تشـــكل منطلًقا لحوار فلســـطيني وهذا ما 
بدأتـــه الحركة بالفعل"، مشـــيرًا إلى أن هذا 

اللقاء الحواري )الجهاد اإلســـالمي والشباب( 
يأتي في ســـياق العمل على تعزيز وتفعيل 

المبادرة. 
إلـــى ذلك، لفت عضـــو المكتب السياســـي 
لحركـــة الجهاد خالد البطـــش إلى أن حركته 
تلقت ترحيًبا واسًعا بالمبادرة، وعلى إثر ذلك 
أجرت لقـــاءات مهمة ومكّثفـــة مع مختلف 

القوى السياسية لبحث كيفية البناء عليها.
 وأضاف البطـــش: "نحن اليوم بصدد ترجمة 
المبـــادرة إلـــى خطـــوات عمليـــة"، الفتًا إلى 
أن "النـــداء" الـــذي أطلقته مؤخـــًرا)7(   قوى 
وفصائل وطنية رئيســـية كان أحد مخرجات 
اللقاءات التي جرت، بعيد إطالق األمين العام 

لمبادرة "جسر المصالحة".
وتابـــع: "نركز جهدنـــا اليوم على مســـاَرْين 

مهَميـــن، األول، تحقيق المصالحة باعتبارها 
أولويـــة وطنيـــة، واآلخـــر تصعيـــد وتطوير 
مسيرات العودة على األرض، ونحن متفقون 
مع الكل الوطنـــي على عدم تقديم أي أثمان 

سياسية مقابل كسر حصار قطاع غزة".
وتطرق إلى النتائـــج المهمة التي أحدثتها 
"مســـيرات العودة"، على صعيـــد التحركات 
السياســـية )من أطـــراف إقليميـــة وأممية( 
لكسر وإنهاء حصار غزة، وعلى صعيد تعزيز 
الحقـــوق والثوابت وحمايتهـــا في مواجهة 
المؤامرات الكبرى التي تســـتهدف القضية 
الفلســـطينية وفـــي مقدمتهـــا ما ُتســـمى 

"صفقة القرن". 
مـــن جانبه، أّكـــد عضو المكتب السياســـي 
للجهاد د. يوســـف الحساينة على أن حركته 

تواصل جهودها الوطنية إلنهاء االنقســـام، 
وتخّطي العقبات التي تحـــول دون تحقيق 
المصالحة مـــع األطراف المختلفـــة، بما في 
ذلك مصر، بصفتها الراعي للحوارات الوطنية 

الفلسطينية. 
وقال الحســـاينة: "إن أهميـــة المبادرة التي 
أعلنهـــا أمين عام الحركة زيـــاد النخالة تنبع 
من كونهـــا جمعت عناصر القوة، وشـــكلت 
حالة التقاء وطني"، داعًيا إلى تشكيل برنامج 
عمل وطني، ينطلق فيه الجميع نحو تحقيق 

أهداف وطموحات شعبنا. 
بدوره، شـــّدد عضو مكتب العالقات الوطنية 
بالحركـــة أحمد المدلل علـــى أهمية مواصلة 
جهود تحقيق المصالحة، دعًيا الشباب كاّفة 
الوطنية،  إلى تعزيز حضورهم ومشاركتهم 

والدفع بكل قوة إلنهاء االنقسام. 
ويوم 5/ أكتوبر الجاري، وخالل خطاب له أمام 
الجماهير المشـــاركة بمسيرات العودة على 
طول الحدود الشـــرقية لقطاع غزة؛ طرح أمين 
العام لحركة الجهاد اإلســـالمي األستاذ زياد 
النخالة مبادرة تتكون من )5( نقاط، تشـــكل 
امتداًدا لمبادرة النقاط العشـــر، التي كان قد 
طرحها األمين العام السابق للحركة الدكتور 
رمضان شـــّلح )عام 2016(؛ للخروج من حالة 

االنسداد في مسيرة الشعب الفلسطيني.
وتضمنت النقطة األولى في مبادرة "النخالة" 
التي وصفها بـ"جسر العبور" نحو المصالحة 
الوطنية، اعتبار إنهاء االنقســـام أولوية في 
الصراع مع العدو، وأن إنهاءه سيكون لصالح 

الفلسطينيين جميًعا.
 وخـــالل كلمـــة له ضمـــن فعاليـــات جمعة 
"الصمود والثبـــات"، على الحدود الشـــرقية 
لقطاع غزة، دعا أمين عام الجهاد في مبادرته 
إلـــى ضـــرورة التئـــام اللجنـــة التحضيرية 
للمجلس الوطني، التي التقت في بيروت عام 
الفلســـطيني، لالجتماع  2017 ومثلت الكل 
في القاهرة، والشروع بمعالجة كل الخالفات 
والتباينات، والبناء على القرارات المتخذة في 

حينه.
كما أكـــدت المبادرة علـــى أن "التهدئة" مع 
العدو "اإلسرائيلي" لن تلزم فصائل المقاومة 
بعدم الدفاع عن شعبنا، ولن تذهب بها إلى 
اتفاقات سياسية مع العدو، وإننا فقط نبحث 
مع مصر سبل إنهاء الحصار عن شعبنا، وهي 
خيار مـــن موقع المســـؤولية الوطنية وليس 

موقع الضعف".
 ودعـــت المبادرة فـــي النقطـــة األخيرة إلى 
"التـــزام الجميـــع بتطوير المقاومـــة بكافة 
أشـــكالها فـــي الضفة والقدس مـــن أجل ما 
يســـمونها صفقة القرن التـــي هي اإلخراج 

الجديد لتصفية قضيتنا".

خالل لقاء جمعهم بقيادة الحركة بغزة

أطر واتحادات شبابية: ندعم مبادرة أمين عام الجهاد اإلسالمي لـ »جسر المصالحة«
غزة/ قا�سم الأغا: 

ع��ّ� ممثل��ون ع��ن اأُط��ر طلبّي��ة واحت��ادات �سبابي��ة ع��ن 
ترحيبهم ودعمهم ملب��ادرة »ج�سر امل�ساحلة، التي اأعلن عنها 
الأم��ني العام حلركة اجله��اد الإ�سلمي يف فل�سط��ني الأ�ستاذ 
زياد النخالة مطل��ع اأكتوبر/ ت�سرين اأول اجلاري. جاء ذلك 

خ��لل لق��اء نظّمته حركة اجله��اد الإ�سلم��ي مبدينة غزة، 
اأم���س ال�سبت، حتت عن��وان: »امل�ستج��دات ال�سيا�سية وج�سر 
امل�ساحل��ة«، جمع قادة �سيا�سيني م��ن احلركة، مع ممثلني عن 
اأُط��ر طلبية واحت��ادات �سبابية، من خمتل��ف األوان الطيف 
ال�سيا�س��ي. واأعرب هوؤلء ال�سباب عن تقديرهم لدور حركة 

اجله��اد الإ�سلمي الوطن��ي، ومواقفها ال�سيا�سي��ة الثابتة يف 
احلفاظ على املقاومة وحماية احلقوق والثوابت، وجهودها 
املتوا�سل��ة مل��لء ف��راغ الأزم��ة، واإح��داث اخ��راق يف احلالة 
ال�سيا�سية الفل�سطينية، الآخذة بالنكما�س والتدهور يف ظل 

ا�ستمرار حالة النق�سام ال�سيا�سي الداخلّي.

جانب من اللقاء بغزة اأم�س        ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن السيد/عبد الوهاب شريف محمد علي 
الزين من ســــكان جباليا هوية رقــــم/ 802188847 تقدم بطلب 
لتصحيح اســــم والده /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة 
باســــم // شــــريف محمد علي الزين في القطعة 910 قسيمة 1 

أراضي جباليا
إلى االسم الصحيح له // شريف محمد علي حمودة الزين

لذلـــك فإن اللجنـــة المختصة تحيط الجميع علمـــًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضـــه إلى اإلدارة العامة 
لتســـجيل األراضي والعقـــارات خالل مدة أقصاهـــا ثالثون يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في هذا اإلعالن. 2018/10/18م

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ.ع�سام احلمارنة

األحد 12صفر 1440 هــ 21 أكتوبر 2018 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

 إعالن طالق صادر عن محكمة غزة الشرعية
إلـــى / ريم بنت خليل بن علي الشـــريف من جمهوريـــة مصر العربية 
والمقيمـــة االن في القاهرة والمجهولة محل االقامة فيها االن وثحمل  
وثيقـــة  رقـــم  11396 نعلمك بأن زوجك الداخل بـــك بصحيح العقد 
الشـــرعي / حسام بن ســـالم بن دياب الصفدي من غزة وسكان الدرج 
بأنه قد أوقـــع عليك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك لدي 
محكمة غزة الشـــرعية وســـجلت في ســـجل )43( عدد )356( بتاريخ 
7/10/2018 وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه أدناه لذا صار 

تبليغك حسب األصول .
 وتفضلوا قبول فائق االحترام والتقدير 

  قا�سي غزة ال�سرعي                                                                              
بالل داوود اأبو خاطر 

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية – املجل�س الأعلى  للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ 

إخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه / زاهر فهيم زيادة الغول مجهول محل االقامة 

نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 7825 / 2018
لصالح طالب التنفيذ / خضر محمود عيسى الزرد

وذلك لتسديد قيمة ســـند تنفيذي شيك )2200 شيكل ( باإلضافة 
الى الرسوم والمصاريف وقدرها 67 شيكل وذلك خالل أسبوعين من 
نشر هذا اإلعالن وبالعكس ستجري ضدك اإلجراءات القانونية حسب 

األصول .
 على ذمة القضية 2018/7825

  لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ.ح�سن �سر�سور         

غزة / االستقالل:
دعا أســــاتذة جامعات وأدباء وفنانون إلى ضرورة جمع كافة األعمال األدبية والفنية 
التي تم إنتاجها حول مســــيرات العودة الكبرى في موســــوعة متكاملة وترجمتها 
إلــــى لغات حية، وحفظها لتكون وثيقة تؤرخ هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة 
الفلســــطينية. وطالب هؤالء خالل ندوة ثقافية بعنوان "مسيرات العودة في عيون 
األدبــــاء والفنانين"، نظمتها وزارة الثقافة، وأدارتها الشــــاعرة أمل يونس، بضرورة 
تفعيل دور المؤسســــات الثقافية المختلفة لمساندة مسيرة العودة، وتبني ودعم 
جهود األدباء والفنانين وإخراجها بشكل يليق بالتضحيات التي يقدمها الشعب 
الفلسطيني. وأوصوا بضرورة وضع محددات واضحة للخطاب اإلعالمي الفلسطيني 
ومتابعة األداء اإلعالمي لوســــائل اإلعالم في تغطيتها لمسيرات العودة، وتدشين 
بوابــــة إلكترونية لجمــــع كافة المواد اإلعالميــــة التي تم إنتاجها حول المســــيرة 

وترجمتها وتقديمها للرأي العام العالمي.
وأكــــد وكيــــل وزارة الثقافة أنور البرعــــاوي في كلمته أن مســــيرات العودة الكبرى 
شكلت حالة إلهام لكافة األدباء والفنانين واستفزت مشاعرهم ودفعتهم للكتابة 
والتأليــــف واإلبداع. وقال إن الشــــعراء واألدباء الفلســــطينيين كان لهم دور أدبي 
وسياســــي ونضالي بارز، وبصمٌة واضحٌة وموقــــٌف واٍع تجاه كافة القضايا الوطنية 

المفصلية التي مرت بها فلسطين عبر مختلف المراحل والعصور.
وأضاف أن العودة ُتعد ثقافة وطنية راسخة في نفس كل فلسطيني، وأن الشعب 
الفلســــطيني يتــــوق للعودة إلــــى دياره وأراضيــــه التي هّجر منها عنــــوًة على يد 

العصابات الصهيونية عام 1948.
وأوضح أن االحتالل اإلســــرائيلي يدرك أن الشعب الفلســــطيني هو صاحب الحق 
واألرض، وهو ما يفسر حجم الجرائم التي يرتكبها بحق المنتفضين السلميين في 
محاولــــة لمنعهم من تحقيق حقهم بالعودة. ودعا البرعاوي كافة األدباء والفنانين 
والمبدعين والشعراء لتسخير طاقاتهم الستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني 

وحثهم للعمل من أجل تحرير األرض وتحقيق حق العودة.

دعوة لجمع األعمال األدبية 
والفنية لمسيرات العودة 

بموسوعة متكاملة
غزة/ االستقالل:

أكدت الجبهة الشـــعبية بأن الجماهير الفلســـطينية 
التي احتشدت بعشـــرات اآلالف يوم الجمعة الماضي 
)غـــزة تنتفض والضفة تلتحم(، حطمت بوعيها مخطط 
إخضاعهـــا عبر محاوالت إجهاض مســـيرات العودة، أو 

التهديد بشن عدوان على غزة.
وقالـــت الجبهة في بيان لها، "أن المشـــاركة الجماهيرية 
الواسعة والمتوقعة أثبتت أن شعبنا في غزة ثائر ومقاتل 
وصلـــب بالفطرة، وال يمكن هزيمته وال ترهبه التهديدات 

وال نيـــران القناصة وال الدبابـــات وال الطائرات، وأنه يكتب 
اليوم باندفاعتـــه الثورية والتضحويـــة التاريخ، ويعطي 
دروسًا لالحتالل ولكل المتوهمين بوقف مسيرات العودة 
بأن غزة اليوم بشـــيبها ونسائها وأطفالها وشبابها الثائر 
تخرج لتدافع عـــن حريتها وكرامتهـــا وثوابتها، ولتؤكد 
على استمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها". 
وأشارت إلى أن غزة توجه رسالة واضحة للعدو لقد فشلتم 
فشاًل ذريعًا في إنهاء المســـيرات وكسر اإلرادة الشعبية 
والروح التضحويـــة العالية التي تجســـدت في الميدان، 

داعيـــة االحتالل المجـــرم لالعتراف بهزيمته والتســـليم 
بحقوقنا. واعتبرت الجبهة اســـتخدام مختلف األســـلحة 
المحرمة دوليًا ضد المدنيين العزل هو اعتراف بالفشـــل 
والهزيمة، ويكشـــف عن مدى حالة العجز والجبن واإلرباك 

التي انتابت جنود االحتالل.
ولفتت إلى أن التحام جماهير شعبنا في الضفة مع مسيرات 
العودة في غزة واشــــتباكها مع العــــدو الصهيوني في أكثر 
من مدينة وقرية، خطوة إيجابية تساهم في توسيع مساحة 

االشتباك على طريق االنتفاضة الشعبية العارمة.

الشعبية : االحتالل فشل فشال ذريعًا في إنهاء المسيرات

خانيونس/ االستقالل:
أطلقــــت بلديــــة خانيونــــس جنــــوب 
المجلس  بالتعــــاون مع  محافظات غزة 
المشــــترك إلدارة النفايــــات الصلبــــة 
غرب  والتعليــــم-  التربيــــة  ومديريــــة 
خانيونس، »برنامج التوعية واإلرشــــاد 
البيئــــي« والذي يســــتفيد منــــه طلبة 
التعليميــــة  بمراحلهــــم  المــــدارس 
المختلفــــة، ويأتــــي ضمــــن مســــاعي 
البلدية لتعزيز الوعي البيئي والصحي 
لدى طلبة المدارس والمجتمع على حد 

سواء.
ونظمت البلدية لقاء موسعًا في مدرسة 
ســــليمان األغا الثانوية للبنات، بحضور 
البلديــــة م.عالء الديــــن البطة،  رئيس 
ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف 
شبير، ومســــئول األنشطة المجتمعية 
والمراكز الخارجيــــة د. مروان المصري، 
ومسئولة وحدة المرأة األستاذة تغريد 
شعت، ومدير مديرية التربية والتعليم 
عبد الرحيم الفرا، ورئيس قسم الصحة 
المدرســــية أ. ماجــــد القــــدرة، ومديرة 
المدرســــة األســــتاذة عايدة أبو حطب، 
والمســــئول البيئي لصندوق البلديات 
ومســــئولة  مطر،  ســــمير  المهنــــدس 
البيئيــــة بالمجلس م. إيناس  التوعية 

قنديل.
وخالل اللقاء رحبت قنديل بوفد البلدية 
والتربية والتعليم وممثلي المؤسسات 
الخدماتيــــة والتعليميــــة، مثمنة دور 
البارز فــــي خدمــــة المجتمع  البلديــــة 
والتواصل مع المؤسســــات التعليمية 
الصحية  الجوانب  ودورها في تعزيــــز 

والبيئية مــــن خالل برنامــــج »التوعية 
واإلرشــــاد البيئي« الذي ينفذ منذ عدة 
سنوات ومســــاهمته في تكوين جيل 
مثقف يتعامل بإيجابية ومسئولية مع 

البيئة المحيطة به ويحافظ عليها.
ومــــن جانبه أكــــد البطة علــــى أهمية 
النظافة التي تعتبر ركنًا أساســــيًا في 
حياة المسلم ال سيما وأن بعض األمور 
الدينية ال تستقيم إال بنظافة الجسم 
والملبــــس والمــــكان، مشــــيرًا إلــــى أن 
الصحة مرتبطة بشكل مباشر بالنظافة 
بشكل وثيق، داعيًا الجميع إلى الحرص 
على النظافة كونها مظهرًا من مظاهر 

التقدم والرقي لألمم والشعوب.
وبيــــن البطة، أن البلديــــة تولي أهمية 
التعليمــــي من خالل  بالقطــــاع  كبيرة 
تنفيــــذ برامج مشــــتركة بيــــن البلدية 

والتعليم تســــاعد على  التربية  ووزارة 
تثقيــــف الطلبة فــــي النواحي البيئية 
والصحية وكذلــــك حثهم ليكون لهم 
دور بنــــاء وإيجابــــي في الحفــــاظ على 
البيئــــة التــــي نعيش بهــــا، مؤكدًا أن 
تنفيذ برنامــــج »التوعية المدرســــية« 
قد وجد تفاعاًل واســــعًا طيلة السنوات 
الماضية من قبــــل جموع الطلبة، معربًا 
عن أمله أن يستفيد الطلبة من برنامج 
التوعية كونه يالمــــس الحياة اليومية 

للمواطن الفلسطيني. 
وتطــــرق الفرا إلى القيم والســــلوكيات 
التي ارتبطت باإلنسان منذ الصغر من 
خالل النشــــأة الســــليمة وغرس القيم 
النبيلة والحفــــاظ على البيئة المحيطة 
بنا، مشــــيرًا إلــــى ضرورة قيام األســــرة 
بغرس القيم واألخــــالق الحميدة التي 

ينادي بها ديننا اإلسالمي، مشيرًا إلى 
ضرورة المحافظــــة على البيئة واحترام 

القوانين الصحية.
وتحدث مطر عن مشروع إدارة النفايات 
الصلبة بشــــكل عــــام مشــــيرًا إلى أن 
هــــذا البرنامــــج يعتبر ضمن أنشــــطة 
المشــــروع، داعيــــًا إلى أهميــــة تنويع 
النظرية  الجوانب  ليشــــمل  محتوياته 
والتطبيقــــات العملية من خالل إحالل 
بعض األنشطة المسرحية التي تعمل 
على تعديل بعض الســــلوك الخاطئ، 
الجهود  إلى أهمية تكاثــــف  مشــــيرًا 
البيئية والصحية في  النواحي  لتعزيز 

المجتمع.
واختتم اللقاء بعرض مسرحي وتجارب 
علمية عــــن البيئية والتلــــوث وكيفية 

المحافظة على النظافة.

البريج/ االستقالل:
استقبل رئيس بلدية البريج محمود عيسى، وفدا من المكتب االستشاري »الرؤية 

الشاملة« ممثال د. فهد رباح ود. يونس المغير والفريق االيطالي المرافق .
وجـــاءت تلك الزيـــارة بهدف دراســـة احتياجات منطقة حـــرم وادي غزة، حيث 
تـــم التوافق معهم على التحضير لعمل ورشـــة عمل خاصـــة بدعوة العديد من 
الشـــخصيات االعتبارية واصحاب الخبرات وذلك لدراســـة احتياجات ومتطلبات 
عمل منطقة محمية طبيعية بدوار وادي غزة. من جانبه شكر عيسى الوفد وابدى 
اســـتعداده للتعاون الكامـــل في هذا المجال من أجل الخـــروج بمخطط هيكلي 
وتفصيلي بمنطقة وادي غزة خاصة انشاء محمية طبيعية تخدم سكان المنطقة 
وتكون منطقة ترفيهية تســـاهم في التخفيف عن سكان المنطقة وقضاء وقت 

فراغهم والتخلص من المكاره الصحية في الوقت الحالي .
وفي ســـياق منفصل أنجزت دائرة خدمات قلم الجمهـــور في بلدية البريج 177 

معاملة متنوعة لدوائر البلدية تقدم بها المواطنين خالل شهر سبتمبر .
وأكدت أن اســـتيفاء المواطنين للوثائق واالوراق المطلوبة ُيسرع في انجاز هذه 

المعامالت والعمل على تقديم الخدمة لهم بشكل سريع .

المغازي/ االستقالل:
قامت بلدية المغازي ف المحافظة الوسطى، بتنظيف شارع ابو بكر الصديق 
المدخل الشمالي للمخيم بدء من شارع صالح الدين وحتى بيت محمد صالح 

"ابو حسين، وذلك بمبادرة من أهالي البطاني.
وشملت حملة النظافة، التي شارك فيها عدد كبير من أهالي البطاني وعمال 
البلدية، ازلة االتربة والنفايات من الشـــارع ، كما تم التركيز على االرصفة لما 

يتراكم عليها من نفايات تعيق مرور المواطنين.
وثمنت البلدية، هذه اللفتة الرائعة من إحدى عائالت المخيم المعطاء اهالي 
البطانـــي، معربة عن أملها فـــي أن تحذو باقي العائـــالت لتنفيذ مثل تلك 
النشـــاطات التي تخدم المخيم، مؤكدة أنها حاضرة مع أي جهة تريد القيام 

باي عمل مثل هذا العمل المميز الهادف.

بلدية البريج تستقبل المكتب 
االستشاري وفريقًا إيطاليًا

بلدية المغازي تنظم حملة 
نظافة لشارع أبو بكر الصديق

بلدية خانيونس تطلق برنامج التوعية 
واإلرشاد البيئي لطلبة المدارس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

 إعالن طالق صادر عن محكمة غزة الشرعية
إلـــى / ريم بنت خليل بن علي الشـــريف من جمهوريـــة مصر العربية 
والمقيمـــة االن في القاهرة والمجهولة محل االقامة فيها االن وثحمل  
وثيقـــة  رقـــم  11396 نعلمك بأن زوجك الداخل بـــك بصحيح العقد 
الشـــرعي / حسام بن ســـالم بن دياب الصفدي من غزة وسكان الدرج 
بأنه قد أوقـــع عليك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك لدي 
محكمة غزة الشـــرعية وســـجلت في ســـجل )43( عدد )356( بتاريخ 
7/10/2018 وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه أدناه لذا صار 

تبليغك حسب األصول .
 وتفضلوا قبول فائق االحترام والتقدير 

  قا�سي غزة ال�سرعي                                                                              
بالل داوود اأبو خاطر 

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية – املجل�س الأعلى  للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ 

إخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه / زاهر فهيم زيادة الغول مجهول محل االقامة 

نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 7825 / 2018
لصالح طالب التنفيذ / خضر محمود عيسى الزرد

وذلك لتسديد قيمة ســـند تنفيذي شيك )2200 شيكل ( باإلضافة 
الى الرسوم والمصاريف وقدرها 67 شيكل وذلك خالل أسبوعين من 
نشر هذا اإلعالن وبالعكس ستجري ضدك اإلجراءات القانونية حسب 

األصول .
 على ذمة القضية 2018/7825

  لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ.ح�سن �سر�سور         

غزة / االستقالل:
دعا أســــاتذة جامعات وأدباء وفنانون إلى ضرورة جمع كافة األعمال األدبية والفنية 
التي تم إنتاجها حول مســــيرات العودة الكبرى في موســــوعة متكاملة وترجمتها 
إلــــى لغات حية، وحفظها لتكون وثيقة تؤرخ هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة 
الفلســــطينية. وطالب هؤالء خالل ندوة ثقافية بعنوان "مسيرات العودة في عيون 
األدبــــاء والفنانين"، نظمتها وزارة الثقافة، وأدارتها الشــــاعرة أمل يونس، بضرورة 
تفعيل دور المؤسســــات الثقافية المختلفة لمساندة مسيرة العودة، وتبني ودعم 
جهود األدباء والفنانين وإخراجها بشكل يليق بالتضحيات التي يقدمها الشعب 
الفلسطيني. وأوصوا بضرورة وضع محددات واضحة للخطاب اإلعالمي الفلسطيني 
ومتابعة األداء اإلعالمي لوســــائل اإلعالم في تغطيتها لمسيرات العودة، وتدشين 
بوابــــة إلكترونية لجمــــع كافة المواد اإلعالميــــة التي تم إنتاجها حول المســــيرة 

وترجمتها وتقديمها للرأي العام العالمي.
وأكــــد وكيــــل وزارة الثقافة أنور البرعــــاوي في كلمته أن مســــيرات العودة الكبرى 
شكلت حالة إلهام لكافة األدباء والفنانين واستفزت مشاعرهم ودفعتهم للكتابة 
والتأليــــف واإلبداع. وقال إن الشــــعراء واألدباء الفلســــطينيين كان لهم دور أدبي 
وسياســــي ونضالي بارز، وبصمٌة واضحٌة وموقــــٌف واٍع تجاه كافة القضايا الوطنية 

المفصلية التي مرت بها فلسطين عبر مختلف المراحل والعصور.
وأضاف أن العودة ُتعد ثقافة وطنية راسخة في نفس كل فلسطيني، وأن الشعب 
الفلســــطيني يتــــوق للعودة إلــــى دياره وأراضيــــه التي هّجر منها عنــــوًة على يد 

العصابات الصهيونية عام 1948.
وأوضح أن االحتالل اإلســــرائيلي يدرك أن الشعب الفلســــطيني هو صاحب الحق 
واألرض، وهو ما يفسر حجم الجرائم التي يرتكبها بحق المنتفضين السلميين في 
محاولــــة لمنعهم من تحقيق حقهم بالعودة. ودعا البرعاوي كافة األدباء والفنانين 
والمبدعين والشعراء لتسخير طاقاتهم الستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني 

وحثهم للعمل من أجل تحرير األرض وتحقيق حق العودة.

دعوة لجمع األعمال األدبية 
والفنية لمسيرات العودة 

بموسوعة متكاملة
غزة/ االستقالل:

أكدت الجبهة الشـــعبية بأن الجماهير الفلســـطينية 
التي احتشدت بعشـــرات اآلالف يوم الجمعة الماضي 
)غـــزة تنتفض والضفة تلتحم(، حطمت بوعيها مخطط 
إخضاعهـــا عبر محاوالت إجهاض مســـيرات العودة، أو 

التهديد بشن عدوان على غزة.
وقالـــت الجبهة في بيان لها، "أن المشـــاركة الجماهيرية 
الواسعة والمتوقعة أثبتت أن شعبنا في غزة ثائر ومقاتل 
وصلـــب بالفطرة، وال يمكن هزيمته وال ترهبه التهديدات 

وال نيـــران القناصة وال الدبابـــات وال الطائرات، وأنه يكتب 
اليوم باندفاعتـــه الثورية والتضحويـــة التاريخ، ويعطي 
دروسًا لالحتالل ولكل المتوهمين بوقف مسيرات العودة 
بأن غزة اليوم بشـــيبها ونسائها وأطفالها وشبابها الثائر 
تخرج لتدافع عـــن حريتها وكرامتهـــا وثوابتها، ولتؤكد 
على استمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها". 
وأشارت إلى أن غزة توجه رسالة واضحة للعدو لقد فشلتم 
فشاًل ذريعًا في إنهاء المســـيرات وكسر اإلرادة الشعبية 
والروح التضحويـــة العالية التي تجســـدت في الميدان، 

داعيـــة االحتالل المجـــرم لالعتراف بهزيمته والتســـليم 
بحقوقنا. واعتبرت الجبهة اســـتخدام مختلف األســـلحة 
المحرمة دوليًا ضد المدنيين العزل هو اعتراف بالفشـــل 
والهزيمة، ويكشـــف عن مدى حالة العجز والجبن واإلرباك 

التي انتابت جنود االحتالل.
ولفتت إلى أن التحام جماهير شعبنا في الضفة مع مسيرات 
العودة في غزة واشــــتباكها مع العــــدو الصهيوني في أكثر 
من مدينة وقرية، خطوة إيجابية تساهم في توسيع مساحة 

االشتباك على طريق االنتفاضة الشعبية العارمة.

الشعبية : االحتالل فشل فشال ذريعًا في إنهاء المسيرات

خانيونس/ االستقالل:
أطلقــــت بلديــــة خانيونــــس جنــــوب 
المجلس  بالتعــــاون مع  محافظات غزة 
المشــــترك إلدارة النفايــــات الصلبــــة 
غرب  والتعليــــم-  التربيــــة  ومديريــــة 
خانيونس، »برنامج التوعية واإلرشــــاد 
البيئــــي« والذي يســــتفيد منــــه طلبة 
التعليميــــة  بمراحلهــــم  المــــدارس 
المختلفــــة، ويأتــــي ضمــــن مســــاعي 
البلدية لتعزيز الوعي البيئي والصحي 
لدى طلبة المدارس والمجتمع على حد 

سواء.
ونظمت البلدية لقاء موسعًا في مدرسة 
ســــليمان األغا الثانوية للبنات، بحضور 
البلديــــة م.عالء الديــــن البطة،  رئيس 
ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف 
شبير، ومســــئول األنشطة المجتمعية 
والمراكز الخارجيــــة د. مروان المصري، 
ومسئولة وحدة المرأة األستاذة تغريد 
شعت، ومدير مديرية التربية والتعليم 
عبد الرحيم الفرا، ورئيس قسم الصحة 
المدرســــية أ. ماجــــد القــــدرة، ومديرة 
المدرســــة األســــتاذة عايدة أبو حطب، 
والمســــئول البيئي لصندوق البلديات 
ومســــئولة  مطر،  ســــمير  المهنــــدس 
البيئيــــة بالمجلس م. إيناس  التوعية 

قنديل.
وخالل اللقاء رحبت قنديل بوفد البلدية 
والتربية والتعليم وممثلي المؤسسات 
الخدماتيــــة والتعليميــــة، مثمنة دور 
البارز فــــي خدمــــة المجتمع  البلديــــة 
والتواصل مع المؤسســــات التعليمية 
الصحية  الجوانب  ودورها في تعزيــــز 

والبيئية مــــن خالل برنامــــج »التوعية 
واإلرشــــاد البيئي« الذي ينفذ منذ عدة 
سنوات ومســــاهمته في تكوين جيل 
مثقف يتعامل بإيجابية ومسئولية مع 

البيئة المحيطة به ويحافظ عليها.
ومــــن جانبه أكــــد البطة علــــى أهمية 
النظافة التي تعتبر ركنًا أساســــيًا في 
حياة المسلم ال سيما وأن بعض األمور 
الدينية ال تستقيم إال بنظافة الجسم 
والملبــــس والمــــكان، مشــــيرًا إلــــى أن 
الصحة مرتبطة بشكل مباشر بالنظافة 
بشكل وثيق، داعيًا الجميع إلى الحرص 
على النظافة كونها مظهرًا من مظاهر 

التقدم والرقي لألمم والشعوب.
وبيــــن البطة، أن البلديــــة تولي أهمية 
التعليمــــي من خالل  بالقطــــاع  كبيرة 
تنفيــــذ برامج مشــــتركة بيــــن البلدية 

والتعليم تســــاعد على  التربية  ووزارة 
تثقيــــف الطلبة فــــي النواحي البيئية 
والصحية وكذلــــك حثهم ليكون لهم 
دور بنــــاء وإيجابــــي في الحفــــاظ على 
البيئــــة التــــي نعيش بهــــا، مؤكدًا أن 
تنفيذ برنامــــج »التوعية المدرســــية« 
قد وجد تفاعاًل واســــعًا طيلة السنوات 
الماضية من قبــــل جموع الطلبة، معربًا 
عن أمله أن يستفيد الطلبة من برنامج 
التوعية كونه يالمــــس الحياة اليومية 

للمواطن الفلسطيني. 
وتطــــرق الفرا إلى القيم والســــلوكيات 
التي ارتبطت باإلنسان منذ الصغر من 
خالل النشــــأة الســــليمة وغرس القيم 
النبيلة والحفــــاظ على البيئة المحيطة 
بنا، مشــــيرًا إلــــى ضرورة قيام األســــرة 
بغرس القيم واألخــــالق الحميدة التي 

ينادي بها ديننا اإلسالمي، مشيرًا إلى 
ضرورة المحافظــــة على البيئة واحترام 

القوانين الصحية.
وتحدث مطر عن مشروع إدارة النفايات 
الصلبة بشــــكل عــــام مشــــيرًا إلى أن 
هــــذا البرنامــــج يعتبر ضمن أنشــــطة 
المشــــروع، داعيــــًا إلى أهميــــة تنويع 
النظرية  الجوانب  ليشــــمل  محتوياته 
والتطبيقــــات العملية من خالل إحالل 
بعض األنشطة المسرحية التي تعمل 
على تعديل بعض الســــلوك الخاطئ، 
الجهود  إلى أهمية تكاثــــف  مشــــيرًا 
البيئية والصحية في  النواحي  لتعزيز 

المجتمع.
واختتم اللقاء بعرض مسرحي وتجارب 
علمية عــــن البيئية والتلــــوث وكيفية 

المحافظة على النظافة.

البريج/ االستقالل:
استقبل رئيس بلدية البريج محمود عيسى، وفدا من المكتب االستشاري »الرؤية 

الشاملة« ممثال د. فهد رباح ود. يونس المغير والفريق االيطالي المرافق .
وجـــاءت تلك الزيـــارة بهدف دراســـة احتياجات منطقة حـــرم وادي غزة، حيث 
تـــم التوافق معهم على التحضير لعمل ورشـــة عمل خاصـــة بدعوة العديد من 
الشـــخصيات االعتبارية واصحاب الخبرات وذلك لدراســـة احتياجات ومتطلبات 
عمل منطقة محمية طبيعية بدوار وادي غزة. من جانبه شكر عيسى الوفد وابدى 
اســـتعداده للتعاون الكامـــل في هذا المجال من أجل الخـــروج بمخطط هيكلي 
وتفصيلي بمنطقة وادي غزة خاصة انشاء محمية طبيعية تخدم سكان المنطقة 
وتكون منطقة ترفيهية تســـاهم في التخفيف عن سكان المنطقة وقضاء وقت 

فراغهم والتخلص من المكاره الصحية في الوقت الحالي .
وفي ســـياق منفصل أنجزت دائرة خدمات قلم الجمهـــور في بلدية البريج 177 

معاملة متنوعة لدوائر البلدية تقدم بها المواطنين خالل شهر سبتمبر .
وأكدت أن اســـتيفاء المواطنين للوثائق واالوراق المطلوبة ُيسرع في انجاز هذه 

المعامالت والعمل على تقديم الخدمة لهم بشكل سريع .

المغازي/ االستقالل:
قامت بلدية المغازي ف المحافظة الوسطى، بتنظيف شارع ابو بكر الصديق 
المدخل الشمالي للمخيم بدء من شارع صالح الدين وحتى بيت محمد صالح 

"ابو حسين، وذلك بمبادرة من أهالي البطاني.
وشملت حملة النظافة، التي شارك فيها عدد كبير من أهالي البطاني وعمال 
البلدية، ازلة االتربة والنفايات من الشـــارع ، كما تم التركيز على االرصفة لما 

يتراكم عليها من نفايات تعيق مرور المواطنين.
وثمنت البلدية، هذه اللفتة الرائعة من إحدى عائالت المخيم المعطاء اهالي 
البطانـــي، معربة عن أملها فـــي أن تحذو باقي العائـــالت لتنفيذ مثل تلك 
النشـــاطات التي تخدم المخيم، مؤكدة أنها حاضرة مع أي جهة تريد القيام 

باي عمل مثل هذا العمل المميز الهادف.

بلدية البريج تستقبل المكتب 
االستشاري وفريقًا إيطاليًا

بلدية المغازي تنظم حملة 
نظافة لشارع أبو بكر الصديق

بلدية خانيونس تطلق برنامج التوعية 
واإلرشاد البيئي لطلبة المدارس
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إعالن صادر عن جمعية الشر ق 
للصحة النفسية والمجتمعية 

يعلن مجلس ادارة جمعية الشـــر ق للصحة النفســـية والمجتمعية 
عن عقـــد االجتماع العادي للجمعية العموميـــة للعام 2018  وذلك 
يـــوم الخميس الموافق 2018/10/25الســـاعة 12.30 ظهرا في مقر 
الجمعية الكائن في مدينة خانيونس عمارة عاشـــور الطابق الثالث 

شارع جالل مقابل شركة جوال 
وذلك لمناقشة )جدول االعمال (

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اســـتكمال االتي في مقر 
الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرســـمي من الساعة  8 صباحا:  

الى الساعة 15:عصرا 
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام 2018 وذلك حتى تاريخ : 2018/10/15.
فتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس االدارة وذلـــك لمدة 7 ايام من 

تاريخ 2018/10/15  الى تاريخ 2018/10/22
فتح باب االعتراض على المرشـــحين وذلك لمـــدة يومين  من تاريخ 

2018/10/22 وحتى تاريخ2018/10/23
الرد على االعتراضات من 2018/10/23   وانتهاء فترة االنسحاب من 

الترشيح بتاريخ 2018/10/24 .
مع فائق االحترام والتقدير

   جمل�س ادارة اجلمعية 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائر ة التنفيذ

قائمة شروط البيع
بناء على قرار الســـيد قاضي التنفيذ بعـــد االطالع على ملف القضية 
التنفيذية 11523 /2017 والمكونة فيما بين طالب التنفيذ / عيسى 
عبـــد القادر نجيـــب ماضي والمنفذ ضدهم / ماهـــر بكر محمد حنون 
وآخرون القضية المقامة لتنفيذ حكم محكمة بداية غزة بقيمة 9600 
$ و 19397 شـــيكل. بتاريخ 2017/11/27 تـــم اخطار المنفذ ضدهم 
باخطار تنفيذ الحكم حســـب األصول. بتاريـــخ 2018/3/28 تم إيقاع 
الحجز التنفيذي وضع يد مأمور علي البدروم والمملوك للمنفذ ضدهم 
والواقع في العمارة المقامة على أرض القســـيمة )1373( من القطعة 
رقم )978( من أراضي غزة المخابرات، تم تثمين البدروم بمبلغ )9000( 

دوالر أمريكي.
وســـيتم نظر أي اعتراضات في الجلســـة المحدد لذلك يوم االثنين 
الموافق 2018/11/19 فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم 
له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرســـمي حتى موعد أقصاه يوم 

األربعاء الموافق 2018/11/21.
حرر في 2018/10/11

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

وكانـــت مســـيرات العودة الكبـــرى التي 
والتـــي حملت  غـــزة  احتضنهـــا قطـــاع 
طابعا ســـلميا، مـــن أجـــل المطالبة بحق 
العودة ، شـــكلت نقطة تحـــول في إعادة 
الفلســـطينية لتتصدر ســـلم  القضيـــة 
أولويـــات المجتمع الدولي، بفضل الحراك 
الجماهيري الذي امتد وانتشـــر بشـــكل 
واســـع، بعـــد تعبئـــة جماهيـــر الضفة 
بأهمية مشـــاركتها، وما يشكله ذلك من 
حالة ضغط وارباك لالحتالل اإلســـرائيلي 
وازدياد نقـــاط المواجهة معه ، والتي من 
الممكن أن يترتب عليها آثار مســـتقبلية 

تهدد وجوده.
الحـــراك الجماهيري فـــي الضفة الغربية 
واالشـــتباك مـــع االحتـــالل، لاللتحام مع 
غـــزة بالتزامن مع مســـيرات العـــودة أول 
امس الجمعة، أســـفر عن إصابة عشـــرات 
بالرصـــاص  والناشـــطين  المواطنيـــن 
المعدنـــي المغلف بالمطـــاط، والرصاص 
الحي، وقنابـــل الغاز فـــي كل من مدينة 
الخليل ورام اللـــه والبيرة ونابلس وغيرها 

من مدن الضفة. 
أساليب القمع المستخدمة ضد المواطنين 
في المواجهات التي اندلعت بالضفة هي 
االحتالل  التي مارسها  األســـاليب  ذاتها 
ضـــد المتظاهريـــن علـــى طـــول الحدود 
الشـــرقية لغزة، والتي أسفرت عن إصابة 
130 مواطن يوم الجمعة الماضي بينهم 
حالتان خطيرتان إحداها لســـيدة مسنة 

في السبعين  من عمرها.  

ال�ضفة تلتحم
الناطق باسم تجمع شباب ضد االستيطان 

ومناهضة االحتالل اإلســـرائيلي بمدينة 
الخليل محمـــد زغير، أكـــد أن المواطنين 
بالضفة الغربية اشـــتبكوا مـــع االحتالل 
اإلسرائيلي الذي استخدم ضدهم القتل 
والترهيب، ليثبتوا ألهلهم في قطاع غزة 
والعالم أجمع، أن غزة ليســـت وحدها أمام 
جبروت االحتالل وأسلحته القاتلة، فالهم 
واحـــد والوطن واحد وكذلـــك عدونا واحد، 
ومقارعة المحتل يجب أن تكون في كافة 

الشوارع واألحياء والمدن الفلسطينية".
وقـــال زغير فـــي حديثه  لـ"االســـتقالل"، 
" قطـــاع غـــزة يواجـــه ذات المصير الذي 

تواجهـــه الضفـــة ، إذ أن االحتالل يحاول 
بشـــتى وســـائله االرهابيـــة قمـــع كافة 
أشكال المقاومة الشـــعبية ، التي يحاول 
من خاللهـــا الموطنون انتـــزاع حقوقهم 

المسلوبة ". 
وأشـــار إلى أن المحتل يحـــاول صب جام 
غضبه على المواطنيـــن بالضفة المحتلة 
بعد فشله بإيقاف مسيرات العودة  بغزة، 
التي أثبتت نجاحها بإيصال رســـائل إلى 
المســـتوى الدولي والعالم ، بأن الشـــعب 
المحاصر يســـعى للعيـــش بكرامة وأمان 

بعيدا عن جبروت االحتالل وطغيانه.

وبيـــن أن وســـائل المقاومـــة الشـــعبية 
الســـلمية المســـتخدمة بالضفة الغربية؛ 
للتعبير عن رفض أشـــكال القمع والعنف 
الممارس علـــى المواطنين بغزة، أصبحت 
بالضفة، متمنيا  الحاليـــة  المرحلة  عنوان 
مـــن الســـلطة الفلســـطينية وفصائـــل 
المقاومة العمـــل على برنامج موحد يجمع 
الـــكل الفلســـطيني للتصـــدي لالحتالل 

اإلسرائيلي. 
ذات امل�ضري

السياســـي  والمحلل  الكاتب  اعتبر  بدوره 
د. أحمد رفيق عوض، أن ما شـــهدته مدن 

الضفة الغربية من مواجهة واشـــتباك مع 
االحتالل اإلسرائيلي، بالتزامن مع مسيرات 
العودة بقطاع غـــزة الجمعة الماضية، هو 
الفلسطيني  ترجمة حقيقية بأن الشعب 

موحد بوجه عدوه .
وأضح عوض لـ"االســـتقالل " أن الشـــعب 
ويعـــي  يـــدرك  بالضفـــة  الفلســـطيني 
السياســـية الممنهجة التي يستخدمها 
االحتالل اإلســـرائيلي ضده وضـــد غزة ، 
إذ أن ما يتعرض لـــه المواطنون بغزة هو 
ذاته التي يتعرضون له من قمع وترهيب 
حين يطالبـــون ويناضلون لنيل حقوقهم 

المشروعة.
وبيـــن أن التحديات واألزمات التي يعاني 
منها الشـــعب الفلســـطيني علـــى مدار 
ســـنوات طويلة، هو نتاج وجـــود احتالل 
استيطاني يقضم أرضه ويسلب حقوقه، 
لـــذا ما حـــدث بالضفـــة مـــن تضامن مع 
غزة، حالـــة طبيعيـــة ألن مصيرهما واحد 

وهمومهما وتحدياتهم واحدة . 
وأشـــار إلى أن الدعم واإلسناد  وااللتحام 
بالضفة الذي تزامن مع مســـيرات العودة 
بغـــزة ، يبرهـــن أن المقاومـــة الشـــعبية 
السلمية بأشـــكالها المتعددة، هي إرادة 
شعب يقاوم لينتصر بوجه محتله وبوجه 
كل من يريد ســـلب حقه بالعيش بكرامة 

واستعادة أرضه . 
ولفت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول 
إيقاف المقاومة الشـــعبية بالضفة وغزة، 
بأســـاليبه القمعية لفشـــله فـــي ردعها، 
إذ يحاول جر الشـــعب للمربع العســـكري 
واالشتباك المسلح، الذي يعتقد أنه ينجح 

فيه باستمرار. 

بالتزامن مع مسيرات العودة

الضفــة وغــزة.. يــد واحــدة بوجــه االحتـالل
غزة / �سماح املبحوح: 

مل تتوان خمتلف م��دن ال�سفة الغربية املحتلة بتلبية 
نداء الواجب بدعم واإ�سناد قطاع غزة والوقوف بوجه 
الحت��الل الإ�سرائيل��ي وو�سائله الع�سكري��ة، من خالل 
ترجم��ة �سعار اجلمعة الثالثني مل�سريات العودة الكربى 

وف��ك احل�س��ار »مع��ا غ��زة تنتف���س وال�سف��ة تلتح��م«، 
اإذ اندلع��ت مواجه��ات ع��دة يف ال�سف��ة اأ�سي��ب خالله��ا 
الع�س��رات من املواطنني.   ودع��ت الهيئة العليا مل�سريات 
الع��ودة يف غزة، جماهري �سعبن��ا الفل�سطيني يف القطاع 
وال�سف��ة الغربية واخل��ان الحمر اإىل اأو�س��ع م�ساركة 

�سعبية يف فعالي��ات اجلمعة الثالثنني مل�س��ريات العودة 
حتت �سعار »معًا غزة تنتف�س وال�سفة تلتحم«، جمددة 
التاأكي��د على ا�ستم��رار امل�سريات حتى حتقي��ق اأهدافها 
املتمثل��ة يف ح��ق العودة لالجئ��ني الفل�سطينيني، وك�سر 

احل�سار عن قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت إذاعة صوت األســـرى أن أربعة أســـرى من قطاع غزة والضفة والقدس 

المحتلتين يدخلون أعواًما جديدة داخل سجون االحتالل.
 وأوضحت أن من بين األســـرى اثنين محكومين بالمؤبد، وهما: األسير سمير 
إبراهيم محمود أبو نعمة )58 عامًا( من القدس المحتلة، وهو محكوم بالسجن 
المؤبـــد مدى الحياة ومعتقـــل منذ عام 1986، وأمضى 32 عاًما في ســـجون 
االحتالل، بتهمـــة تفجير باص في يافا المحتلة عام 1983 قتل فيه ســـتة 
صهاينة، كما شارك في تسليح مجموعة قامت بعمليات ضد جنود صهاينة، 
باإلضافة إلى األســـير ياســـر فهمي حســـني ســـوالمة )35 عاًما( من مدينة 

طوباس والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ عام 2006.
و يدخل األســـير ســـامي محمد عبد ربه )31 عاًما( من مدينـــة نابلس والمحكوم 
بالســـجن 15 عاًما منذ عام 2004 عامًا جديدًا في الســـجون باإلضافة إلى األسير 
عبد الحليم محمود سالم بدوي )38 عاًما( من مدينة رفح جنوب القطاع والمحكوم 

بالسجن 18 عاًما ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عاًما في السجون.

أربعة أسرى يدخلون 
أعوامًا جديدة داخل 

سجون االحتالل
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استطاعت مسيرة العودة في جمعتها األخيرة 
أن تحقق اختراقًا كبيرًا في طريقها المســـتمر 
نحو كســـر الحصار عن قطاع غزة، وتمكنت من 
اكتساب مزيد من التقدم في هذا الطريق رغم 
كافة التعقيـــدات السياســـية واألمنية التي 

يعيشها قطاع غزة.
الســـاعات الحرجة التـــي ســـبقت جمعة غزة 
تنتفـــض والضفـــة تلتحم ، جعلـــت المواطن 
الفلسطيني في غزة عرضة لتهديدات مباشرة 
ســـواء بالحرب أو حتـــى بالقتل المباشـــر في 
ميدان المشاركة بالمسيرة، غير أن جماهير غزة 
وكعادتهـــا فاجأت المتآمر وأنصفت نفســـها 
وأعلنت تمســـكها بخيارها الشـــعبي الساعي 

لتحقيق كسر الحصار.
إن قضيـــة كســـر الحصار وإن حـــاول البعض 
الترويج لها على أســـاس أنهـــا عملية لمدخل 
إنســـاني للتعامل مع القطاع بـــداًل من كونها 
قضية سياســـية ، فإنها في حقيقتها نقطة 
انطالق لحالة سياســـية فلســـطينية جديدة 
ترفض رهن الموقف السياســـي بالمساعدات 
والتنازل في المنطلقات والمبادئ لصالح توفير 
متطلبـــات العيش والحياة. لذلـــك فإن عملية 
كسر الحصار المفروض على القطاع إسرائيليا 
حتى وإن شاركت السلطة في تفاصيله يجعلنا 
ندرك أن تفاصيـــل هذا الحصـــار وآلياته من 
يقررها دولـــة االحتالل وهي تدرك أن الغضب 
الشـــعبي الفلســـطيني ســـالح المفاجأة الذي 
يمكـــن أن يخرج عن ســـياق توقعـــات دوائر 
االحتـــالل األمنية ويقلب الطاولـــة على جميع 

المحاصرين.
وبالتالي فإن وجود الحصار من عدمه مرتبط أواًل 
بصاحب القرار فـــي هذه العملية وثانيًا بحجم 
الغضب الشـــعبي المتولد لـــدى المحاصرين، 
وهنا بدأت دولة االحتالل وعبر فعاليات وأدوات 
مسيرة العودة تدرك أن هذا الغضب الشعبي 
قد يكسر كل معادالت الردع التى تضبط إيقاع 
عمل جيش االحتالل، لذلك فـــإن التهديدات 

اإلســـرائيلية المباشـــرة ألهل غزة ومحاوالتها 
لجر المنطقـــة إلى حالة حرب تهدف للتخلص 

من هذه المسيرة.
المقاومة الفلســـطينية وقبيل الجمعة األخيرة 
خرجت إلى جماهير شـــعبها وفي لحظة نشوة 
تملكت الجماهيـــر وهي ترى بيوت الصهاينة 
تتهالك بفعـــل صاروخ أطلق مـــن غزة لتقول 
لهم: اطمئنـــوا فإمكانياتنا قـــادرة على إيالم 
العـــدو، لكن هذا الصاروخ ليس من ترســـانتنا 

العسكرية«
هذا الفهم السياســـي الكبير لقيادة المقاومة 
انتقل بشـــكل كامل للجماهير الفلســـطينية 
التـــي التقطـــت الرســـالة وفهمـــت أن العدو 
يحاول أن يجر المنطقة لحالة الحرب كي نفقد 
كفلســـطينيين السالح األهم حاليًا في معركة 
كســـر الحصار، فوجدنـــا اآلالف تخـــرج وهي 
متيقنة بدورها وبحماية المقاومة لها التي لم 
تتردد لحظة وهى تعلن تهديداتها المباشرة 
لدولة االحتالل وهي تســـتعرض دباباتها على 

طوال الحدود الشرقية للقطاع.
ذهبت الجماهير للمشاركة في مسيرة العودة 
وهـــي تدرك أنها قـــاب قوســـين أو أدني من 
تحقيق إنجاز سياســـي مهم، ووجدنا بالمقابل 
سجاال سياسيًا كبيرًا بين قادة العدو واتهامات 
متبادلة بينهم حـــول عجزهم عن التعامل مع 
غزة وإرادتها السياســـية القادرة على التحدي 

واالنجاز.
جاءت المســـيرة في جمعتها الثالثين لتقدم 
صورة لفعل نضالي فلســـطيني موحد يتجاوز 
األخطاء ويحافظ على الزخم الشعبي ويتحدى 
االحتالل ويحافظ على المسيرة ووهجها وذلك 

وفق التالي:
أواًل: حافظت المســـيرة على زخمها الشـــعبي، 
بل تعدت المشاركة الشـــعبية كل التوقعات 
وارتفعت الهمم الشـــابة التـــي تحث بعضها 
على المشـــاركة في المســـيرة، ووجدنا حضورًا 
منســـجمًا مع دقة المرحلة وظـــروف التفاوض 

التي تسير في الخلفية بين القوى السياسية 
ودولة االحتالل عبر األطراف الدولية واإلقليمية. 
وهذا لـــه مدلوالته الكبيرة مـــن ارتفاع الوعي 
الجماهيـــري بين أبناء شـــعبنا فـــي تعاملهم 
مـــع تفاصيل القضية الوطنيـــة بعيدًا عن كل 
األصوات النشـــاز التي تحبط الهمم وتشارك 
في الدور اإلسرائيلي المحارب لمسيرة العودة.

ثانيًا: عكســـت المشـــاركة الجماهيرية رفضًا 
لتهديـــدات االحتـــالل، والتـــي ادعـــى فيها 
نيتـــه مهاجمـــة المســـيرة بشـــكل أعنـــف 
وبقوة تســـليحية أكبـــر، وكأن ما جـــرى طوال 
الثالثين أســـبوعا كان تعاماًل لينًا مع ســـلمية 
المتظاهريـــن. لكن هـــذه التهديدات لم ترق 
ألبناء غـــزة ورفضوهـــا وانســـجمت قراراتهم 
مـــع القرار السياســـي لقـــوى المقاومـــة التي 
طمأنتهم أنها لن تسمح بأن يستفرد االحتالل 

بسلميتهم وأن يوغل بدمائهم.
ثالثـــًا: أكـــدت الجماهيـــر المشـــاركة فـــي 
المســـيرة على ســـلميتها، وعلى تمســـكها 
بأدواتها الســـلمية في مواجهة الترســـانة 
العسكرية لالحتالل، ولم يجد االحتالل مفرًا 
من اإلقرار بســـلمية المشـــاركين –حتى أن 
بعض التقديرات لدى مراكز القرار في دولة 
االحتالل وصفت المشهد على حدود غزة بأنه 

»هادئ«!
رابعًا: جاءت أعـــداد الجرحـــي والمصابين في 
الجمعـــة الثالثين اقـــل ضررا وهـــذا يعكس 
الجهـــود والمحـــاوالت الكبيرة التـــي تنفذها 
الهيئـــة الوطنيـــة لمســـيرة العـــودة لتقليل 
الخســـائر البشـــرية، حتـــى وإن كانـــت هذه 
الخســـائر المتســـبب الوحيد فيهـــا االحتالل 

وإرهابه في التعامل مع المدنيين العزل.
ختامًا: فإن المشـــهد الذي رســـمته جمعة غزة 
تنتفض والضفة تلتحم يؤكد أن هذه المسيرة 
تسير بخطا ثابتة نحو تحقيق أهدافها، تحافظ 
على زخمهـــا وتواجه التهديدات بســـلميتها 

وبثقتها بالمقاومة التي تحميها.

دة  حفلت األيام األخيرة بتصاعد مطرد للهجة العدوانية االحتاللية المتوعِّ
لغـــزة، األمر الـــذي قوبل بتحـــدٍّ منها يليـــق بصمودها المقـــاوم. كانت 
تصريحات مختلف أطراف المســـتوى السياســـي االحتاللي قد تبارت في 
تصاعدها العدواني مع الدموية مرتفعة المنســـوب في مواجهة مسيرات 
العودة. في مسيرات الجمعة الما قبل األخيرة، أي األسبوع الماضي، سقط 
ســـبعة شـــهداء وأصيب مئات الجرحى والمختنقين بالغازات، تاله الحقا 
غارات الطائرات على أهداف متفرقة ومنتقاة قاربت العشـــرين في داخل 
القطاع المحاصر، ونقول منتقاة ألنها ابتعدت عن محذور ما يدعونه “كسر 

األواني”.
بدايـــًة، نحن هنـــا إزاء راهن يمكـــن القول فيـــه، إن العدوانية االحتاللية 
المتوّعـــدة لغزة قد بدأت تلقي بثقلها الســـتثماره المجـــزي في بازار بدأ 
انعقـــاده للتو ومن عدتـــه المماحـــكات والمزايدات التليـــدة بين القوى 
المتنافســـة فيه. فاالنتخابات المبّكرة أمر بات يلوح في األفق داخل هذه 
الثكنة االســـتعمارية االســـتيطانية، حيث الدم الفلسطيني عادًة يشكل 
مادًة جالبـــًة لألصوات، ويصـــرف مقاعد في الكنيســـت، وحقائب وزارية 
ما وأن ال من حاجة للقول بأن المنافســـات  في حكوماتها االئتالفية، الســـيّ
االنتخابيـــة فيها قد باتت تـــدور رحاها حصرا بين غـــالة المتطرفين في 
عدوانيتهم واألشـــد منهم تطرفا، أي ما من مجال هنا للحديث عن يســـار 

ويمين، ومعتدل ومتطّرف، بل الحراديـــم واألكثر مغاالة منهم، والقضايا 
الحاكمة في قصب السبق هي المغاالة في التشدد والخطوات التصفوية 
للقضيـــة الفلســـطينية، وعلى رأســـها التهويـــد والضم وســـفك الدم 

الفلسطيني.
نفتالـــي بينت يدعو لقتـــل كل مطلقي البالونات الحارقـــة من متظاهري 
المســـيرات، وليبرمان يرى أنه ما من خيار سوى “توجيه ضربات شديدة” 
لغزة، ويأمر بغلق المعابر البرية إليها، أما نتنياهو فاســـتبقهما بالتهديد 
ر غزة مهلة  بـ”ضربات شـــديدة جدا”…ويعطي مجلســـهم الوزاري المصغَّ
حتى الجمعـــة، والتي انتهت أمس، لوقف مســـيرات العودة، ناهيك عن 

متوالي رسائل الوعيد التي يبعثون بها عبر الوسطاء العرب واألجانب.
الرد الغزّي، وســـواء عبر الوســـطاء أو اإلعالم، كان واضحا وبّينا وثابتا ومجمعا 
عليه مـــن كافة فصائـــل المقاومـــة، تهديداتكم ال تخيفنا، ومســـتعدون 
لمواجهـــة عدوانيتكم، ولدينا ما يؤلمكم، والمســـيرات لن تتوقف، ووقفها 
رهن برفع الحصار كامال، وال من تهدئة تسمح لكم بجني ثمن سياسي لها أو 
لرفعه. أما التلويح بالعودة لسياسة االغتياالت، فسنواجهها برد قليله حرق 

كافة مستعمرات ما تطلقون عليه غالف غزة وهروب مستعمريها منها.
المســـتوى األمني في كيان االحتالل، الذي مـــا زال تحت طائلة تداعيات 
عملية بركان الفدائية والتي بطلها ما زال حرا طليقا، ال يتفق مع ما يذهب 

إليه المســـتوى السياسي. الجيش، والشـــاباك، و”مجلس األمن القومي”. 
ـــر، خالصتها الحض على  لهـــؤالء روية قّدموها للمجلـــس الوزاري المصغَّ
ـــب خيار الحرب مع غزة، واســـتبداله بـ”المواجهـــات الموضعية على  تجنُّ
الســـياج”، والتحذير من صب الزيت على نار غليـــان الضفة المنذر بتطّور 
انتفاضة الفدائيين وتجدد انتفاضة األقصى، وأن يهرول المســـتعمرون 
في جنوب فلســـطين ووســـطها “إلى المالجئ كل بضع ســـاعات وطوال 

أسابيع”، وأن تربك عملية بناء جدار ما تحت األرض لإلحاطة بقطاع غزة.
هنا تجد حكومة الكيان نفســـها محشـــورًة بين مطرقـــة “تراجع الردع”، 
والضغوط الداخلية، واالستحقاقات االنتخابية، وسندان محاذير اشتعال 
فتيـــل حرب فـــي الجنوب في وقـــت ترّكز فيه على مخاطر تخشـــاها في 
الشـــمال إثر التحوالت الســـورية لصالح محور المقاومة، وعليه، فاالرتباك 
هو الســـائد لديها، ومن ثم تلجأ لتنشـــيط الوســـاطات الحاملة معها نذر 
“رد عنيف وكبير جدا”، واألمر الذي لن يحول دونه سوى إيقاف مسيرات 

العودة.
فـــي الكيان تصف صحيفـــة “يديعـــوت أحرونوت” هـــذه التهديدات 
بـ”النابعـــة من أجواء انتخابية”، وإذ تواجههم غـــزة بما يقابلها من تحدٍّ 
دونهـــا “قائلين إن صبرهم قد نفد”، لكنهم يعودون لالســـتدراك  يتوعَّ
بمنحهـــا “فرصة أخيرة”، وهم في الواقع إنما “يعطون أنفســـهم فرصًة 

للنزول من أعلى الشـــجرة”، لتخلص إلى أن “ال مصلحة إلسرائيل في شن 
حرب جديدة ضد غزة في المرحلة الحالية”…فماذا عن غزة؟!

صاروخـــان ال أكثر، لكنهمـــا نوعيان في دقتهما وما يحمالنه من رســـائل 
للمتوّعدين والمتوســـطين، أحدهما اخترق ثالثة أسقف خرسانية لمبنى 
في مدينة بئر الســـبع ليلحق به دمارا كبيرا، والالفت أن ليس ثمة من ذكر 
في هذه المرة لقبتهم الحديدية… وعلى األثر، توقفت الوســـاطات وغادر 
الوسطاء غزة سريعا…لكنهم عادوا لها عاجال. مسيرة الجمعة أزفت والرجاء 

بعض من تهدئة.
واآلن، كل االحتمـــاالت باتت واردة. مطلق اشـــتباك هـــو قابل ألن يتطور 
ر لخيار  إلى حرب ال يريدها الطرفان، وســـيميل مجلســـهم الوزاري المصغَّ
“المواجهـــات الموضعية”…أما غزة فليس لديها ما تخســـره، وفوقه هي 
تدرك أن صمودهـــا وتحّديها المقاوم وحدهما هما الســـبيل لفك غائلة 
الحصار اإلجرامـــي المديد المضروب عليها، بـــل والوحيدان في مثل هذا 

الزمن العربي األردأ في تاريخ األمة الكفيالن بإفشال “صفقة القرن”.
ل آري شـــاليط، المحلل  … صاروخـــان ورســـالة…وقبلهما، حـــدث أن توصَّ
فـــي صحيفتهم “هآرتس”، إلى نتيجة مؤداها أن “ال مســـتقبل لليهود 
في فلســـطين، فهي ليست أرضا بال شـــعب وفق الكذبة التي اخترعتها 
الصهيونية بمكر، ويجب توديع األصدقاء واالنتقال إلى أميركا أو ألمانيا”.

مسيرة العودة ... 
نجاح رغم التهديد

 د. أحمد الشقاقي
اليوم 21 تشرين أول أكتوبر 1918م تضيء صحيفة »االستقالل« شمعتها الخامسة والعشرين, بعد ان تحولت إلى 
صحيفة يومية, وهى الصحيفة الثانية بعد صحيفة فلســــطين التي تصدر بشكل يومي, فقد بدأت »االستقالل« 
كصحيفة أســــبوعية, ثم تحولت لنصف أسبوعية, ومن ثم أصبحت صحيفة يومية بإمكانيات قليلة وبجهد كبير 
يفوق كل اإلمكانيات, فالعاملون في الصحيفة اخذوا على عاتقهم مهمة اإلصدار اليومي للصحيفة بنفس الكادر 
البشــــري الذي كان يصدرها أســــبوعيا ونصف أسبوعي, وبنفس اإلمكانيات التقنية, وفي ظل ظروف صعبة, لكنه 
اإليمان بعظم الرســــالة التي تحملها »االستقالل« , والتي حملنا أمانتها الشهيد الدكتور المعلم فتحي الشقاقي 
رحمه الله, والشهيد القائد المؤسس هاني عابد, وسبعة من الشهداء الذين استشهدوا على يد االحتالل وهم على 
رأس عملهم في صحيفة االستقالل, إنها أمانة كبيرة وعظيمة, تحتاج إلى تضحيات وجهود خارقة, وتحتاج لرجال 
حقيقيين قادرين على تحمل األعباء والمداومة على العمل رغم قلة اإلمكانيات وقد كانوا بالفعل أمناء على واجبهم 

وعملهم وقاموا ويقومون بدورهم على أكمل وجه, وال زالوا يعملون بال كلل أو ملل.     
االســــتقالل صدرت عام 1994م وكانت أول صحيفة مقاومة ترسخ بفكرها وإعالمها وكتابها ثقافة اإلعالم المقاوم 
في أذهان القراء والمتابعين, خرجت الصحيفة لتفضح زيف اتفاقية أوســــلو, وعقم مسيرة السالم, ودور االحتالل 
في االلتفاف على حقوقنا الفلســــطينية بمعاونة اإلدارة األمريكية, والمخططات والمؤامرات التي تحاك ليل نهار 
ضد القضية الفلسطينية, خرجت االستقالل لترسخ معني كلمة »االستقالل« في اذهان الفلسطينيين, االستقالل 
الحقيقي الذي يعطينا وطنا كامال متكامال غير منقوص, ويضمن لنا الحرية المطلقة بال أي قيود, ويعيدنا إلى أرضنا 
المغتصبة ببرها وبحرها وســــمائها وهوائها, هذه المفاهيم التي تحدث عنها الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي 
رحمه الله في افتتاحية العدد األول إلصدار الصحيفة والتي حملت عنوان »لماذا االستقالل«؟ ولم يكتف الشهيد 
الدكتور بذلك فقط, فتحدث عن مفهوم المقاومة, وأنها عنوان لنصرنا وهى السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله 
ان ننتــــزع حقوقنا من بين انياب االحتــــالل, وان أي طريق آخر غير طريق المقاومة هو مضيعة للوقت, الن االحتالل 
ال يفهــــم إال لغة القوة وال يقدم تنازالت بالمجان, فالمقاومة يجب ان تكون ثقافة شــــعب محتلة أرضة ومغتصبة 

مقدساته, ويسبى منه كل شيء بالقتل والدمار والخراب, وعليه القتال ألجل حقوقه. 
بتحولها إلى صحيفة يومية خطت »االســــتقالل«  خطوة كبيرة, ووقفت بصالبة لتشق طريقها وسط كل الصعاب, 
بعــــد ان راج لدى البعض ان الصحافة الورقيــــة بدأت تنقرض في ظل الثورة اإلعالميــــة الجامحة ومواقع التواصل 
االجتماعي التي تنقل األحداث أوال بأول, ولم تبق للصحافة الورقية ما يمكن ان تقوله, لكن الصحافة المكتوبة تبقى 
لها أهميتها دائما, فهي صحافة توثيقية, وتوثق للحدث وتعالجه بأساليب مختلفة وتنقل أبعاد الخبر بالتحليل 
الدقيق وتبرز ما وراء الخبر من أحداث وتبعات, لذلك مهما تعاظمت ثورة اإلعالم االلكتروني, يبقى للصحافة الورقية 
نكهتها وأسلوبها وطريقتها في معالجة األحداث, فكما انك ال تستطيع ان تتخلى عن الكتاب, فأنت ال تستطيع 
أيضا ان تتخلى عن الصحيفة, فالثقافة متعددة المنابع ولكل نبع دوره في إشباع ثقافة المتلقي, لذلك لن تنقرض 
الصحافة المكتوبة ولن تستطيع الثورة اإلعالمية ان تتخطى الصحافة الورقية, بل إنهما يمكن ان يتكامال في الدور, 

ويقدما نموذجا شامال لتعزيز ثقافة اإلعالم المقاوم. 
»االســــتقالل«  وهى تطفئ شمعتها الرابعة والعشــــرين, وتضيء شعلتها الخامسة والعشرين, وقد دخلت مسار 
الصحافة اليومية من أوســــع أبوابه, تعلم دورها جيدا في هذه المرحلة الصعبة والحساســــة التي تمر بها قضيتنا 
الفلسطينية, وقد أخذت »االستقالل«  على عاتقها ان تبقى بوصلتها متجهة نحو االحتالل ال تنحرف أبدا, وتبقى 
معركتها مع هذا الكيان النازي الصهيوني قائمة حتى زواله عن أرضنا, وان تعمل على توحيد الصف الفلسطيني 
مــــن خالل التأكيــــد على أهمية المصالحة الفلســــطينية والدفع تجاهها بكل اإلمكانيــــات المتاحة حتى تتحقق 
وينتهي االنقســــام البغيض الذي زاد من الهموم على شعبنا المقاوم, وان تقف إلى جانب المواطن الفلسطيني, 
ترفع من شأنه وقدره, وتثمن دوره وتضحياته, وتدافع عنه وتتبنى قضاياه, فاإلنسان أغلى ما نملك, ويجب علينا ان 

نعزز صموده في وجه االحتالل, ونخفف من معاناته قدر اإلمكان فهو ثروتنا الحقيقية لمواجهة األعداء.           

"االستقالل" يومية 

عبد اللطيف مهناصاروخان ورسالة!

رأي



غزة/ االستقالل:
تفقد وزير األش���غال العامة واإلسكان مفيد الحس���اينة، أمس السبت، عددا 
من مش���اريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية، اشتملت 
على شارع الشعف، ومنطقة القبة في الشجاعية وشارع رقم )10( شرق غزة .

وش���كر الحساينة باس���م الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد 
الله، أمير دولة الكويت الش���قيقة صباح األحمد الصباح، والحكومة الكويتية، 

والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم ألبناء شعبنا.
وقال الوزير الحساينة "قمنا بتوجيهات سامية من رئيس الوزراء رامي الحمد 
الله، بجولة تفقدية على مش���اريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة 
الكويتي���ة إلعادة اعمار غزة، حيث يجري العمل فيها بتقدم ملموس، ونعمل 

على تذليل العقبات كافة أمام هذه المشاريع" .
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أعلن أنا المواطنة/ نور مجدي محمد ابو عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406003129( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ اماني يوسف حسين ابو عساكر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)912267932( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ شادي سعدي رمزي عبدالقادر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802545509( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
ذكرت دراسة رس���مية، أن محافظة 
جني���ن وطوباس جاءت���ا في صدارة 
االكثر  الفلس���طينية  المحافظ���ات 
انتاجًا للزيت في فلسطين الموسم 

الماضي.
وحس���ب دراس���ة لجه���از االحصاء 
انت���اج  بل���غ  فق���د  المرك���زي،  
المحافظتين، حوالي4371 طن زيت 

من موسم الزيتون في 2017.
محافظ���ة  أن  االرق���ام،  وأظه���رت 
طولكرم،  جاءت ثانيًا بمعدل أنتاج 

زيت بلغ 3300 طن.
المستخرج من  الزيت  وبلغت كمية 
الزيتون الموس���م الماضي، 19532 
ألف طن زيت، 17700 ألف طن في 

الضفة، و1831 في قطاع غزة.
واحتل���ت كل من رف���ح وخانيونس 
المركز االخير من حيث كمية الزيت 
المقدم  الزيت���ون  من  المس���تخرج 
للمعاصر الموس���م الماضي، بكمية 

بلغت 771 طن.
ثالثًا،  نابل���س،  وج���اءت محافظ���ة 
بإنتاجها 3121 طن زيت الموس���م 

الماضي.
وتش���ير توقعات الموس���م الحالي، 

بل���وغ حجم اإلنت���اج الس���نوي من 
زيت الزيتون في فلسطين )الضفة 

الغربية وغزة(، بنحو 10 آالف طن.
وبلغت كمية الزيت التي انتجت من 
قبل المواطنين في محافظة رام الله 

والبيرة، 2143 طن زيت.
ورغم أن الخليل من اكبر المحافظات 

الفلسطينية من حيث عدد السكان، 
اال انها انتجت " 893 طنًا" فقط من 

زيت الزيتون العام الماضي 
االحص���اء  جه���از  أرق���ام  وبين���ت 
المركزي، أن إنتاج محافظة قلقيلية 
العام الماضي وصل الى 1625 ألف 
طن زيت، ومحافظة س���لفيت 1452 

الف طن زي���ت، والقدس 243 طنًا و 
بيت لحم 472 طنًا.

ويبل���غ عدد أش���جار الزيت���ون في 
فلس���طين، نحو 12.5 مليون شجرة، 
منها أق���ل من 10 ماليين ش���جرة 
زيت���ون مثمرة، والباقي ش���جر غير 

مثمر.

توقعــات بإنتــاج 10 آالف طــن 
مــن زيــت الزيتــون بالضفــة وغــزة

غزة/ االستقالل:
قال رئيس جمعية رجال األعمال في غزة علي الحايك السبت، إن 10% فقط 
من منش���آت القطاع الخاص ال زالت تعمل بصورتها الطبيعية بفعل تواصل 

االنقسام والحصار اإلسرائيلي ألكثر من 12عاًما.
وأوض���ح الحايك في تصري���ح أن القطاع الخاص لم يعد ق���ادًرا على احتمال 
أزمات اقتصادية بظل الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة إلعادة دعم منش���آته 
المتوقفة بش���كل كل���ي وجزئي وتش���غيلها بما يس���اهم بتخفيف أعداد 
المتعطلين ع���ن العمل والفقراء خاصة أنه المش���غل األكبر لأليدي العاملة 

بغزة بأكثر من%80.
وأكد ضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنش���آت االقتصادية القائمة 
والمشاريع التشغيلية وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ األموال 
لها، كونها األكثر فاعلية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف 

خريج فلسطيني بدون وظائف.
وش���دد الحايك على ضرورة معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال 
الناتج عن انعدام السيولة النقدّية والذي أدى لتضّرر مئات الشركات ورجال 
األعم���ال، ودفعهم لتقليص النفقات واالس���تغناء عن العاملين، وتخفيض 

أجور البعض منهم.
وطال���ب بتدخل عاج���ل إلنقاذ األوض���اع االقتصادية بغ���زة واتخاد خطوات 
س���ريعة لتقديم تسهيالت إنس���انّية واقتصادية تخفف من وطأة الحصار 
اإلس���رائيلي، والذي أدى لدمار كبير في االقتصاد الفلس���طيني وتفاقم غير 

مسبوق في أزمات البطالة والفقر واالنعدام الغذائي.
وتفرض »إس���رائيل« حصاًرا مش���دًدا على غزة منذ 12 عاًما ما أدى لتفاقهم 
المعاناة اإلنسانية وتدهور األوضاع االقتصادية بشكل غير مسبوق، وهو ما 

دفع األمم المتحدة للمطالبة مراًرا بإنهائه.

الحساينة يتفقد مشاريع 
البنية التحتية الممولة من 

المنحة الكويتية في غزة

الحايك: 90% من منشآت 
القطاع الخاص بغزة ال 
تعمل بصورة طبيعية

رام الله/ االستقالل
أعلن محافظ "س���لطة النقد الفلسطينية" عزام الشوا أن 
البيانات المصرفية نمت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام 
الماض���ي. وأوضح في بيان صحفي الس���بت، أن صافي 
أص���ول القط���اع المصرفي حتى نهاية آب/اغس���طس 
2018 بلغت 15.7 مليار دوالر مقارنة مع 15 مليار دوالر 

مع ذات الفترة من العام الماضي.
وبل���غ رأس المال المدفوع 1.20 ملي���ار دوالر مقارنة مع 
1.15 مليار دوالر فيما بلغت حقوق الملكية 1.84 مليار 

دوالر مقارنة مع 1.80 مليار دوالر.
وأض���اف أن ودائع العم���الء بلغ���ت 12.18 مليار دوالر 
مقارن���ة م���ع 11.42 ملي���ار دوالر، فيم���ا بل���غ إجمالي 
التس���هيالت المباش���رة 8.46 ملي���ار دوالر مقارنة مع 
7.70 مليار دوالر. وأوضح، أن المؤش���رات المالية الهامة 
تدلل على متانة وسالمة القطاع المصرفي الفلسطيني 
وإس���هاماته المس���تمرة في االقتصاد الوطني والدور 
المميز الذي يلعبه كأحد أفضل القطاعات االقتصادية 
في فلس���طين. وأكد أن القط���اع المصرفي يعمل بكل 

كف���اءة واقتدار ويؤدي دوره ف���ي التنمية االقتصادية 
بشكل اعتيادي بالرغم من كافة التحديات.

ونوه الشوا مجددًا إلى تعليمات سلطة النقد التي تلزم 
المص���ارف والصرافين ف���ي كافة أنحاء فلس���طين بما 
فيها قطاع غزة باس���تبدال الدوالر ذي الطبعة القديمة 
بالجديدة دون أية عقبات أو تس���عيرة مختلفة، علمًا أن 
سلطة النقد قامت باستبدال الدوالر التالف ومن الفئات 
القديمة في قطاع غزة مؤخرًا، وأدخلت ما يلزم من عملة 

الدوالر ذي الطبعة الحديثة.

النقد: 15 مليار دوالر أصول القطاع المصرفي الفلسطيني

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 889/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فاطم���ة الزه���راء رمضان داوود أب���و الخير من س���كان جباليا هوية رقم 
410183495 بصفته وكيال عن: هيجر عبد القادر س���عيد مسعود )أبو 
يوس���ف( وعبد المعطي جمال عبد المعطي أبو الخير وهاجر جمال عبد 

المعطي مسعود وريم جمال عبد المعطي أبو الخير 
بموجب وكالة رقم: 1526 / 2013 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 919 قسيمة 71 + 70 المدينة جباليا النزلة

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  18/ 10 / 2018م

  م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 877/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: رامي 
محمد محمود أبو دقة من س���كان عبس���ان هوية رقم 900603382 بصفته 

وكيال عن: حليمة سليمان سلمان أبو دقة ومحمد سليمان سلمان أبو دقة 
بموج���ب وكالة رقم: 6372 / 2018 الص���ادرة عن خانيونس + 181 / 

2018 طولكرم
مالحظات / محمد سلميان سلمان أبو دقة // اسم األمة نعمة 
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 236 قسيمة 25 المدينة عبسان 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  18/ 10 / 2018م

 م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

األحد 12صفر 1440 هــ 21 أكتوبر 2018 م
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
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فقد 
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فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هشام رشدي زكريا مراد
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)413387606  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ناصر نصر الحشاش
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)410135263( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مجد نائل لطفي صقر
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)407199413( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / جمال شعبان أحمد  الناقة
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)968272559( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسر اسماعيل عمر السيقلي
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم   
900220344 فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ انغام عاطف اسماعيل مقداد
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)803158013( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
"أيـــن جثمـــان خاشـــقجي؟"، ســـؤال طرحـــه إعالميون 
وشخصيات عامة بعد ســـاعات من إقرار الرياض بمقتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بالده 

بإسطنبول.
وفجر الســـبت، وبعد مرور 18 يوًما علـــى اختفائه، أقّرت 
السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إثر "شجار" 
مع مســـؤولين، وأعلنت توقيف 18 سعودًيا على خلفية 

الواقعة.
لكن الرياض لم تكشف عن كيفية مقتل أو مكان جثمان 
خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بالده في 2 
أكتوبر/ تشرين أول الجاري، إلنهاء معاملة رسمية خاصة 

به.
ومغـــردون  وصحفيـــون  وكتـــاب  ناشـــطون  وتفاعـــل 
وشـــخصيات عامة مع قضية مقتل خاشقجي، مطالبين 

بمعرفة مكان جثمانه. 
روغـــر كوهين، كاتب الـــرأي بصحيفة نيويـــورك تايمز 
األمريكيـــة، تهّكم علـــى الرواية الســـعودية في مقتل 
خاشـــقجي، وتســـاءل عبـــر تويتـــر: "ُخنق في شـــجار 

باأليادي؟". 
وأضاف متســـائاًل: "15 عمياًل ُأرســـلوا فـــي مقابلة إلى 
خاشقجي؟ واحد منهم معه منشار؟ يخرج خاشقجي من 

القنصلية بعد 17 يوًما؟". 

وتابع كوهين: "الســـعوديون أعادوا صياغة الرواية، وإذا 
كان )وزير الخارجية األمريكي مايك( بومبيو، تم إرســـاله 
إلى الريـــاض لتأليف قصة مقبولة، أبّشـــره بأن المهمة 

فشلت".
وأجرى بومبيو الثالثاء واألربعاء، زيارة خاطفة إلى كل من 

السعودية وتركيا، لبحث قضية خاشقجي.
بدورها، تهكمت الناشـــطة اليمنية تـــوكل كرمان، على 

إقالة العاهل السعودي لنائب رئيس االستخبارات أحمد 
عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله 

القحطاني.
وقالت كرمان عبر تويتر: "يمكن أن نفهم إقالتك )الملك 
سلمان( لهما على هذا النحو: لفشلهما في اإلشراف على 

تنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي دون فضائح".
وأعفى العاهل الســـعودي مســـؤولين بارزيـــن بينهم 

عســـيري والقحطاني، وأمر بتشـــكيل لجنة برئاسة ولي 
العهـــد محمد بن ســـلمان، إلعادة هيكلة االســـتخبارات 

العامة.
ولم يتســـن الحصول على تعقيب فوري من الســـلطات 

السعودية على ما ذكرته كرمان.
وطرح األكاديمي والمفكر السياســـي المصري، ســـيف 
الديـــن عبدالفتاح، تســـاؤاًل عن مصير جثمـــان الكاتب 
الســـعودي:  "لماذا نفت السلطات الســـعودية أكثر من 
مرة مقتل خاشقجي؟ أين جثة الرجل؟ لَم تأخرت الرواية 

)شجار أدى إلى الوفاة( أسبوعين )منذ اختفائه(؟".
بدوره، غّرد الناشط السياسي المصري وائل غنيم، قائاًل: 
"ســـتعيش ذكرى شـــهيد الرأي خاشـــقجي في قلوب 
وعقول الكثير من المؤمنين باإلنســـانية في شتى بقاع 
األرض". وأضاف: "عرفته فارســـا نبيال، أحب وطنه وتألم 
كثيـــرا لبعده عنـــه، أرجو أن يدرك عقـــالء المملكة أن ما 
حدث جريمة وحشـــية تســـتوجب معاقبة كل من وافق 

وخطط وشارك فيها مهما عال شأنه".
أّما اإلعالمي الســـوري موســـى العمر، فتساءل عن مصير 
الجثمـــان، قائاًل: "أيـــن جثة جمال خاشـــقجي ؟ ليدفن 

بالبقيع )مقبرة بالمدينة المنورة( كما أوصى".
من جهتها، تهكمت اإلعالمية اللبنانية نجالء أبو مرعي، 
على الرواية السعودية متســـائلة "توفي نتيجة شجار؟ 

أين جثة جمال خاشقجي؟".

»أين الجثمان؟«.. سؤال يتصاعد عقب اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
قتل 22 مدنيا إثر اســـتهداف قـــوات التحالف بقيادة 
الواليات المتحدة األمريكية، مسجدا ومعهدا لتحفيظ 

القرآن بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، الجمعة.
وقالت مصادر محلية لألناضول أمس الســـبت، إن قوات 
التحالف قصفت مسجد عثمان بن عفان ببلدة السوسة 
شـــرقي دير الزور، أثناء تأدية المصلين صالة الجمعة، 

أسفر عن مقتل 16 مدنيا.
وأضافت أن قوات التحالف استهدفت، معهدا لتحفيظ 

القرآن في مدينة "هجين" بدير الزور، وأسفر الهجوم عن 
مقتل 6 مدنيين. يشار إلى أن طائرات التحالف قصفت 
الخميس مســـجد عمار بن ياسر ببلدة السوسة، وأسفر 

القصف عن مقتل 30 مدنيا بينهم طفالن.
كما قتلـــت قوات التحالف 13 مدنيا في هجوم لها في 

السوسة أيضا، األربعاء الماضي.
وبلغت حصيلـــة ضحايا هجمات قوات التحالف الدولي 
فـــي دير الزور خـــالل األيام الثالثة األخيـــرة 65 مدنيا 
قتيال. وفي ســـياق متصل، تتواصل االشـــتباكات بين 

قـــوات تنظيمـــي "ي ب ك / بـــي كا كا" و"داعش"، في 
هجين. ويســـيطر "داعش" في دير الـــزور على هجين، 
وبلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبوخاطر. 
فيما يحتل تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" اإلرهابي، الشق 
الشـــرقي لنهر الفرات الذي يمر من منتصف محافظة 

دير الزور.
وفي 11 ســـبتمبر / أيلول الماضي، أطلق تنظيم "ي ب 
ك / بـــي كا كا" اإلرهابي بدعم أمريكي فرنســـي، عملية 

إلخراج "داعش" من هجين.

االستقالل/ وكاالت:
أدلى األفغان بأصواتهم أمس السبت في انتخابات 
برلمانيـــة هيمنت عليها مشـــاهد الفوضى ومزاعم 
الفساد وكذلك العنف الذي اضطر السلطات لتأجيل 
االنتخابات في إقليم قندهار االســـتراتيجي بجنوب 

البالد.
وتوجه الرئيس أشـــرف غني إلى أحد مراكز االقتراع 
لـــإدالء بصوته ودعـــا ”كل أفغانيـــة وكل أفغاني 

لممارسة حق االنتخاب“.
ويشـــعر المســـؤولون بقلق من أن يؤدي العنف إلى 

إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت ال سيما 
في أعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس 
الماضي مما دفع الســـلطات لتأجيل االنتخابات في 

اإلقليم أسبوعا.
وأصـــدرت حركة طالبان سلســـلة بيانات دعت فيها 
إلى عدم المشـــاركة في عملية تعتبرها مفروضة من 
الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز االنتخابات 
لهجمات. ونشرت الســـلطات آالفا من أفراد الشرطة 
والجيش عبر البالد في أجواء شهدت اغتيال تسعة 
مرشـــحين وســـقوط مئات بيـــن قتيـــل وجريح في 

هجمات لها صلة باالنتخابات.
ونظـــرا لصعوبـــة إحصـــاء األصـــوات فـــي مختلف 
أنحاء أفغانســـتان لن ًتعرف النتائج النهائية قبل 

أسبوعين على األقل.
ووقعت حوادث أمنية منفصلة منها إطالق صواريخ 
في العاصمة كابول ومدينة قندوز بشمال البالد. كما 
وردت تقارير عن إطالق نار خارج مدينة غزنة بوسط 
أفغانســـتان وانفجارات صغيرة في إقليم كابيســـا 
ومناطق خارج العاصمة لكن دون تقارير عن ســـقوط 

عدد كبير من الضحايا.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة الخارجية الروســـية إن الواليات المتحـــدة "تختلق" حججا لفرض عقوبات 
عليها من جديد، وحذرت واشـــنطن من أنه "عبر إبداء العداء" فإنها "لن تحصل سوى 

على رد أقوى".
ويأتـــي هذا ردا على اتهام واشـــنطن لموســـكو بالتخطيط للتدخل فـــي انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس الشـــهر المقبل بعد اتهام الروسية إيلينا خوسيانوفا 
الجمعة بالقيام بدور مالي رئيسي في خطة يدعمها الكرملين لشن "حرب معلومات" 
على الواليات المتحدة تتضمن محاوالت مستمرة للتأثير على انتخابات الكونغرس.

ووجهـــت وزارة العدل األميركية الجمعة االتهام إلى خوســـيانوفا )44 عاما( بتمويل 
حملـــة دعاية عبـــر مواقع التواصـــل للتأثير علـــى مجريات االنتخابات التشـــريعية 
والمحلية المقبلة. لتكون أول شـــخص يتهم في الواليات المتحدة بمحاولة التدخل 

بهذه االنتخابات الحاسمة.
وخوســـيانوفا كبيرة المحاسبين لمشروع أسســـه رجل األعمال الروسي مع شركتين 
يسيطر عليهما كانتا من بين ثالثة كيانات وجه لها المحقق األميركي الخاص روبرت 
مولر اتهامات في فبراير/شـــباط الماضي إلى جانب 13 روســـيا فيما يتعلق بالتدخل 
بانتخابات الرئاسة األميركية عام 2016 وهو التدخل الذي يشتبه بأنه دعم الرئيس 

األميركي دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.
وتعليقا على موضوع العقوبات، قال ســـيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي 
"نفهم أن واشـــنطن تختلق ذريعة بهدف فرض عقوباتها ســـيئة الســـمعة مجددا 
علـــى بلدنا". وأضـــاف ريابكوف فـــي بيان أنه بعـــد االتهامات الســـابقة المتعلقة 
باالنتخابات الرئاسية لعام 2016 "واشنطن تحاول اآلن لعب نفس الورقة مع اقتراب 
موعد االنتخابات األميركية" في الســـادس من نوفمبر/تشـــرين الثاني حين يصوت 

األميركيون بانتخابات الكونغرس.

تصعيد كالمي روسي 
أميركي مع اقتراب موعد 

انتخابات الكونغرس

مقتل 22 مدنيًا في قصف »قوات التحالف« 
مسجــدًا ومعهــدًا بديــر الــزور

األفغان يدلون بأصواتهم وسط مشاهد فوضى وفساد و »إرهاب«
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أعلن أنا المواطن/ هشام رشدي زكريا مراد
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)413387606  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ناصر نصر الحشاش
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)410135263( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مجد نائل لطفي صقر
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)407199413( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / جمال شعبان أحمد  الناقة
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)968272559( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسر اسماعيل عمر السيقلي
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم   
900220344 فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ انغام عاطف اسماعيل مقداد
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)803158013( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
"أيـــن جثمـــان خاشـــقجي؟"، ســـؤال طرحـــه إعالميون 
وشخصيات عامة بعد ســـاعات من إقرار الرياض بمقتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بالده 

بإسطنبول.
وفجر الســـبت، وبعد مرور 18 يوًما علـــى اختفائه، أقّرت 
السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إثر "شجار" 
مع مســـؤولين، وأعلنت توقيف 18 سعودًيا على خلفية 

الواقعة.
لكن الرياض لم تكشف عن كيفية مقتل أو مكان جثمان 
خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بالده في 2 
أكتوبر/ تشرين أول الجاري، إلنهاء معاملة رسمية خاصة 

به.
ومغـــردون  وصحفيـــون  وكتـــاب  ناشـــطون  وتفاعـــل 
وشـــخصيات عامة مع قضية مقتل خاشقجي، مطالبين 

بمعرفة مكان جثمانه. 
روغـــر كوهين، كاتب الـــرأي بصحيفة نيويـــورك تايمز 
األمريكيـــة، تهّكم علـــى الرواية الســـعودية في مقتل 
خاشـــقجي، وتســـاءل عبـــر تويتـــر: "ُخنق في شـــجار 

باأليادي؟". 
وأضاف متســـائاًل: "15 عمياًل ُأرســـلوا فـــي مقابلة إلى 
خاشقجي؟ واحد منهم معه منشار؟ يخرج خاشقجي من 

القنصلية بعد 17 يوًما؟". 

وتابع كوهين: "الســـعوديون أعادوا صياغة الرواية، وإذا 
كان )وزير الخارجية األمريكي مايك( بومبيو، تم إرســـاله 
إلى الريـــاض لتأليف قصة مقبولة، أبّشـــره بأن المهمة 

فشلت".
وأجرى بومبيو الثالثاء واألربعاء، زيارة خاطفة إلى كل من 

السعودية وتركيا، لبحث قضية خاشقجي.
بدورها، تهكمت الناشـــطة اليمنية تـــوكل كرمان، على 

إقالة العاهل السعودي لنائب رئيس االستخبارات أحمد 
عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله 

القحطاني.
وقالت كرمان عبر تويتر: "يمكن أن نفهم إقالتك )الملك 
سلمان( لهما على هذا النحو: لفشلهما في اإلشراف على 

تنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي دون فضائح".
وأعفى العاهل الســـعودي مســـؤولين بارزيـــن بينهم 

عســـيري والقحطاني، وأمر بتشـــكيل لجنة برئاسة ولي 
العهـــد محمد بن ســـلمان، إلعادة هيكلة االســـتخبارات 

العامة.
ولم يتســـن الحصول على تعقيب فوري من الســـلطات 

السعودية على ما ذكرته كرمان.
وطرح األكاديمي والمفكر السياســـي المصري، ســـيف 
الديـــن عبدالفتاح، تســـاؤاًل عن مصير جثمـــان الكاتب 
الســـعودي:  "لماذا نفت السلطات الســـعودية أكثر من 
مرة مقتل خاشقجي؟ أين جثة الرجل؟ لَم تأخرت الرواية 

)شجار أدى إلى الوفاة( أسبوعين )منذ اختفائه(؟".
بدوره، غّرد الناشط السياسي المصري وائل غنيم، قائاًل: 
"ســـتعيش ذكرى شـــهيد الرأي خاشـــقجي في قلوب 
وعقول الكثير من المؤمنين باإلنســـانية في شتى بقاع 
األرض". وأضاف: "عرفته فارســـا نبيال، أحب وطنه وتألم 
كثيـــرا لبعده عنـــه، أرجو أن يدرك عقـــالء المملكة أن ما 
حدث جريمة وحشـــية تســـتوجب معاقبة كل من وافق 

وخطط وشارك فيها مهما عال شأنه".
أّما اإلعالمي الســـوري موســـى العمر، فتساءل عن مصير 
الجثمـــان، قائاًل: "أيـــن جثة جمال خاشـــقجي ؟ ليدفن 

بالبقيع )مقبرة بالمدينة المنورة( كما أوصى".
من جهتها، تهكمت اإلعالمية اللبنانية نجالء أبو مرعي، 
على الرواية السعودية متســـائلة "توفي نتيجة شجار؟ 

أين جثة جمال خاشقجي؟".

»أين الجثمان؟«.. سؤال يتصاعد عقب اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
قتل 22 مدنيا إثر اســـتهداف قـــوات التحالف بقيادة 
الواليات المتحدة األمريكية، مسجدا ومعهدا لتحفيظ 

القرآن بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، الجمعة.
وقالت مصادر محلية لألناضول أمس الســـبت، إن قوات 
التحالف قصفت مسجد عثمان بن عفان ببلدة السوسة 
شـــرقي دير الزور، أثناء تأدية المصلين صالة الجمعة، 

أسفر عن مقتل 16 مدنيا.
وأضافت أن قوات التحالف استهدفت، معهدا لتحفيظ 

القرآن في مدينة "هجين" بدير الزور، وأسفر الهجوم عن 
مقتل 6 مدنيين. يشار إلى أن طائرات التحالف قصفت 
الخميس مســـجد عمار بن ياسر ببلدة السوسة، وأسفر 

القصف عن مقتل 30 مدنيا بينهم طفالن.
كما قتلـــت قوات التحالف 13 مدنيا في هجوم لها في 

السوسة أيضا، األربعاء الماضي.
وبلغت حصيلـــة ضحايا هجمات قوات التحالف الدولي 
فـــي دير الزور خـــالل األيام الثالثة األخيـــرة 65 مدنيا 
قتيال. وفي ســـياق متصل، تتواصل االشـــتباكات بين 

قـــوات تنظيمـــي "ي ب ك / بـــي كا كا" و"داعش"، في 
هجين. ويســـيطر "داعش" في دير الـــزور على هجين، 
وبلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبوخاطر. 
فيما يحتل تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" اإلرهابي، الشق 
الشـــرقي لنهر الفرات الذي يمر من منتصف محافظة 

دير الزور.
وفي 11 ســـبتمبر / أيلول الماضي، أطلق تنظيم "ي ب 
ك / بـــي كا كا" اإلرهابي بدعم أمريكي فرنســـي، عملية 

إلخراج "داعش" من هجين.

االستقالل/ وكاالت:
أدلى األفغان بأصواتهم أمس السبت في انتخابات 
برلمانيـــة هيمنت عليها مشـــاهد الفوضى ومزاعم 
الفساد وكذلك العنف الذي اضطر السلطات لتأجيل 
االنتخابات في إقليم قندهار االســـتراتيجي بجنوب 

البالد.
وتوجه الرئيس أشـــرف غني إلى أحد مراكز االقتراع 
لـــإدالء بصوته ودعـــا ”كل أفغانيـــة وكل أفغاني 

لممارسة حق االنتخاب“.
ويشـــعر المســـؤولون بقلق من أن يؤدي العنف إلى 

إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت ال سيما 
في أعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس 
الماضي مما دفع الســـلطات لتأجيل االنتخابات في 

اإلقليم أسبوعا.
وأصـــدرت حركة طالبان سلســـلة بيانات دعت فيها 
إلى عدم المشـــاركة في عملية تعتبرها مفروضة من 
الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز االنتخابات 
لهجمات. ونشرت الســـلطات آالفا من أفراد الشرطة 
والجيش عبر البالد في أجواء شهدت اغتيال تسعة 
مرشـــحين وســـقوط مئات بيـــن قتيـــل وجريح في 

هجمات لها صلة باالنتخابات.
ونظـــرا لصعوبـــة إحصـــاء األصـــوات فـــي مختلف 
أنحاء أفغانســـتان لن ًتعرف النتائج النهائية قبل 

أسبوعين على األقل.
ووقعت حوادث أمنية منفصلة منها إطالق صواريخ 
في العاصمة كابول ومدينة قندوز بشمال البالد. كما 
وردت تقارير عن إطالق نار خارج مدينة غزنة بوسط 
أفغانســـتان وانفجارات صغيرة في إقليم كابيســـا 
ومناطق خارج العاصمة لكن دون تقارير عن ســـقوط 

عدد كبير من الضحايا.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة الخارجية الروســـية إن الواليات المتحـــدة "تختلق" حججا لفرض عقوبات 
عليها من جديد، وحذرت واشـــنطن من أنه "عبر إبداء العداء" فإنها "لن تحصل سوى 

على رد أقوى".
ويأتـــي هذا ردا على اتهام واشـــنطن لموســـكو بالتخطيط للتدخل فـــي انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس الشـــهر المقبل بعد اتهام الروسية إيلينا خوسيانوفا 
الجمعة بالقيام بدور مالي رئيسي في خطة يدعمها الكرملين لشن "حرب معلومات" 
على الواليات المتحدة تتضمن محاوالت مستمرة للتأثير على انتخابات الكونغرس.

ووجهـــت وزارة العدل األميركية الجمعة االتهام إلى خوســـيانوفا )44 عاما( بتمويل 
حملـــة دعاية عبـــر مواقع التواصـــل للتأثير علـــى مجريات االنتخابات التشـــريعية 
والمحلية المقبلة. لتكون أول شـــخص يتهم في الواليات المتحدة بمحاولة التدخل 

بهذه االنتخابات الحاسمة.
وخوســـيانوفا كبيرة المحاسبين لمشروع أسســـه رجل األعمال الروسي مع شركتين 
يسيطر عليهما كانتا من بين ثالثة كيانات وجه لها المحقق األميركي الخاص روبرت 
مولر اتهامات في فبراير/شـــباط الماضي إلى جانب 13 روســـيا فيما يتعلق بالتدخل 
بانتخابات الرئاسة األميركية عام 2016 وهو التدخل الذي يشتبه بأنه دعم الرئيس 

األميركي دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.
وتعليقا على موضوع العقوبات، قال ســـيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي 
"نفهم أن واشـــنطن تختلق ذريعة بهدف فرض عقوباتها ســـيئة الســـمعة مجددا 
علـــى بلدنا". وأضـــاف ريابكوف فـــي بيان أنه بعـــد االتهامات الســـابقة المتعلقة 
باالنتخابات الرئاسية لعام 2016 "واشنطن تحاول اآلن لعب نفس الورقة مع اقتراب 
موعد االنتخابات األميركية" في الســـادس من نوفمبر/تشـــرين الثاني حين يصوت 

األميركيون بانتخابات الكونغرس.

تصعيد كالمي روسي 
أميركي مع اقتراب موعد 

انتخابات الكونغرس

مقتل 22 مدنيًا في قصف »قوات التحالف« 
مسجــدًا ومعهــدًا بديــر الــزور

األفغان يدلون بأصواتهم وسط مشاهد فوضى وفساد و »إرهاب«
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القدس المحتلة/ االستقالل:
برعاية  الدوليـــة  المؤتمـــرات  تشـــّكل 
أميركّيـــة أو أوروبّيـــة ولقـــاءات القـــوة 
الدوليـــة الخاّصـــة الموجـــودة باألردن، 
التي من المفترض أن تهاجم "داعش"، 
ومناورات عسكرّية أميركّية بؤًرا للتطبيع 
العســـكري بين "إسرائيل" ودول عربية، 

فهل يقتصر األمر على ذلك؟
فقد تباهى رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، 
بنياميـــن نتنياهو، خـــالل العام األخير، 
أكثر من مـــّرة، بتحســـن العالقات بين 
إســـرائيل وبين عدٍد من الدول العربية 
واإلســـالمّية الكبرى، ولم تعد العالقات 
سرّية محصورًة بالتلميحات اإلسرائيلّية 
فقط، إنمـــا تجاوز ذلك إلى المشـــاركة 
العلنّية في مؤتمـــرات دولّية ومناوراٍت 
عســـكرّية وبرامـــج تبـــادل المعلومات 

االستخباراتّية.
األركان  رئيـــس  مشـــاركة  وعـــاودت 
اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، في مؤتمر 
بالعاصمة األميركّية، واشنطن، بمشاركة 
نظرائه من السعودية والبحرين واألردن 
ومصر، التذكير بأبرز "بؤر" التطبيع لهذه 
الـــدول وغيرها مع "إســـرائيل"، عّددها 
محّلـــل الشـــؤون األمنّية فـــي صحيفة 

"معاريف"، يوسي ميلمان.
ومـــن بيـــن اللقـــاءات التطبيعية التي 
كشـــف عنها ميلمان، مشـــاركة رئيس 
الموســـاد، يوســـي كوهيـــن، الشـــهر 
الماضي، في مؤتمر دولي في نيويورك 
بحضور وزير الخارجّية السعودّي، عادل 
الجبير، ومســـؤولين رفيعي المســـتوى 
من اإلمارات والبحريـــن واليمن، دون أن 
يستبعد قيام كوهين بلقاءات سرية مع 

مندوبي دول عربّية.

كما تشير تســـريبات بين فترة وأخرى 
إلى أّن "إسرائيل" تواصل مشاركتها في 
قّوة دولية خاّصـــة مقّرها األردن، تقول 
صحيفة "إنتلجنس أون الين" الفرنسّية، 
إن أعضاءهـــا البالغ عددهـــم 21 دولة، 
منهم األردن والواليات المتحدة وألمانيا 
والسعودّية  وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا 
واإلمـــارات ومصر، يتبادلـــون معلومات 

استخباراتّية ويتعاونون عسكرًيا.
وتحّول األردن، مع بدء النشـــاط الدولي 
لمكافحـــة تنظيم "داعـــش" إلى نقطة 
العســـكرّية،  العمليات  لهـــذه  انطالق 
واتخـــذت دول غربية وعربّيـــة عّدة من 
القواعد البرّية والجوّية للجيش األردني 

قواعـــَد لهـــم، وفًقا لـ"معاريـــف"، التي 
أضافـــت أن هذا ليس إال إضافة لتعاون 
اســـتخباراتي طويل بين األردن والدول 
الغربية و"إســـرائيل"، إذ شـــارك سالحا 
الجو األردني واإلســـرائيلي في مناورات 
عسكرّية مشـــتركة تحت رعاية دولية، 
جـــرى معظمها في الواليـــات المتحدة 

األميركّية.
لكـــن ميلمان يقـــول إن رئيـــس أركان 
الجيـــش اإلســـرائيلي ليـــس مضطـــًرا 
للمشاركة في مؤتمرات برعاية الواليات 
المتحدة أو الناتـــو للقاء نظرائه العرب، 
وال يســـتبعد أن يكون قـــد التقى خالل 
واليته التي امتّدت على 46 شـــهًرا مع 

قسم من رؤساء أركان الجيوش العربّية، 
"إن لم يكن قد التقاهم جميًعا".

وألمـــح ميلمان إلى زيـــارة عدد من تجار 
الســـالح وخبراء القرصنـــة اإللكترونية 
إلى الرياض وأبـــو ظبي والبحرين ودبي، 
عبر كتابته "ما زال باكًرا لإلســـرائيليين 
التخطيـــط لزيارة الرياض والبحرين وأبو 
ظبـــي ودبي، إال إن كانوا تجار ســـالح أو 

خبراء في السيبر واألمن الداخلي".
وتعتبر "إســـرائيل" رائـــدة في صناعة 
التجسس،  ألغراض  اإللكترونية  البرامج 
وال تتـــردد في بيعها لعـــدد من الدول، 
منهـــا اإلمارات التي كشـــف الشـــهر 
الماضي عـــن اســـتخدامها تكنولوجيا 

"بيغاســـوس" اإلســـرائيلّية للتجسس 
 NSO على خصومها، التي طورته شركة

اإلسرائيلّية.
وأظهـــر تقرير نشـــرته "هآرتس" أمس 
أّن الشركات اإلســـرائيلية باعت قدرات 
هجوميـــة كهذه إلـــى الكثير من الدول 
ذات األنظمـــة التـــي تقمـــع مواطنيها 
بشدة بالغة، ومن دون أن تتوفر إمكانية 
لـــدى هذه الشـــركات لمعرفـــة كيفية 
اســـتخدام برامجهـــا اإللكترونيـــة في 

مالحقة مواطنيها. 
وعاملين  مســـؤولين  إلفـــادات  ووفقـــا 
في الشـــركات اإلســـرائيلية ومنظمات 
حقوقية في دول عديدة، فقد استخدمت 
هـــذه البرامج اإللكترونية الهجومية من 
أجل سجن ناشطين حقوقيين ومثليين 
وإســـكات معارضين أو مجرد مواطنين 
انتقدوا أنظمة بالدهـــم، وتوجيه تهم 
بالكفـــر فـــي دول إســـالمية، ال توجـــد 
"إسرائيل".  وبين  بينها  عالقات رسمية 
بل إن هذه الشـــركات استمرت في بيع 
هـــذه البرامـــج التجسســـية حتى بعد 
الكشـــف عن إساءة اســـتخدامها ضد 

مواطنين.
وكشف التقرير أن الشركات اإلسرائيلية 
باعت برامج التجسس وجمع المعلومات 
لـــدول بينهـــا البحرين،  االســـتخبارية 
جمهورية  موزنبيق،  أنغوال،  إندونيسيا، 
ســـويزالند،  أذربيجـــان،  الدومنيـــكان، 
بنغالدش، الســـلفادور، بنما، نيكاراغوا، 
ماليزيا، فيتنام، المكسيك، أوزبكستان، 
أثيوبيـــا، جنوب الســـودان، هندوراس، 
بيرو، كولومبيا، أوغندا، إكوادور واإلمارات 
العربية المتحـــدة. وهناك أدلة على أن 

السعودية استخدمت برنامجا كهذا.

المؤتمرات الدولية تشكل بؤرًا للتطبيع بين »إسرائيل« والدول العربية

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت صحيفة عبرية أن "إســـرائيل 
ألدوات  رئيســـًيا  مصـــدًرا  أصبحـــت 

التجسس على المدنيين حول العالم".
وقالت صحيفة "هآرتـــس" في تحقيق 
نشرته الجمعة، "يستغل الدكتاتوريون 
في أنحـــاء العالـــم، حتى فـــي البلدان 
التـــي ليـــس لهـــا عالقات رســـمية مع 
للتنصت على  إســـرائيل، هذه األدوات 
نشـــطاء حقوق اإلنسان، ومراقبة رسائل 
التطبيقات  واختراق  اإللكتروني،  البريد 

وتسجيل المحادثات".
ووجـــد التحقيـــق أيًضا أن "الشـــركات 
اإلسرائيلية اســـتمرت في بيع منتجات 
التجســـس حتى عندما تم الكشف علنا 
عن اســـتخدام هذه المعـــدات ألغراض 

خبيثة".
واســـتناًدا إلى الصحيفـــة، فإن القانون 
اإلســـرائيلي ال يحظـــر بيـــع معـــدات 
المراقبة واالعتراض للحكومات األجنبية 
ووكاالت إنفـــاذ القانون، وتتم الموافقة 
علـــى الصادرات من قبـــل وزارة الجيش 

اإلسرائيلية.
وقالت، "على ســـبيل المثال، ســـاعدت 
شـــركة أنظمـــة Verint فـــي الجهود 
المبذولـــة لوقـــف عمليـــات االختطاف 

فـــي موزمبيق، وفي حملـــة ضد الصيد 
غيـــر المشـــروع فـــي بوتســـوانا، وفي 
نيجيريا ســـاعدت األنظمة اإلسرائيلية 
في المعركـــة ضد منظمـــة بوكو حرام 

اإلرهابية".
ذلـــك،  "ومـــع  الصحيفـــة،  وأضافـــت 
يعترف كبار المســـؤولين في الشركات 
اإلســـرائيلية أنه بمجرد بيع األنظمة، ال 

توجد وسيلة لمنع إساءة استخدامها".
الـــذي تفرضه  إلـــى التعتيم  وتلفـــت 
الحكومة اإلســـرائيلية علـــى المبيعات 

األمنية لشركاتها في العالم.
وقالـــت، "تســـتفيد وزارة الجيـــش من 
تعتيم األخبار يحدث اإلشـــراف بعيدا 
عن أعيـــن الناس، حتى لجنة الشـــؤون 
الخارجية واألمن في الكنيســـت ال تطلع 
علـــى التفاصيل األساســـية لصادرات 

إسرائيل الدفاعية".
وأضافت، "خالًفا للمعايير الموجودة في 
الوزارة  األخـــرى، ترفض  الديمقراطيات 
الكشـــف عن قائمة الـــدول التي تحظر 
أو  العســـكرية لها،  المعـــدات  تصدير 

المعايير التي تكمن وراء قراراتها".
وذكرت الصحيفة أنهـــا مع ذلك أجرت 
تحقيًقا حول الدول التي تشتري أجهزة 

التجسس من "إسرائيل".

وتابعـــت، "تظهر النتائـــج أن الصناعة 
اإلســـرائيلية لم تتردد في بيع القدرات 
الهجوميـــة للعديـــد من البلـــدان التي 
تفتقـــر إلى تقاليـــد ديمقراطية قوية، 
حتـــى عندما ال يكون لديها أي وســـيلة 
للتأكد ممـــا إذا كانت المـــواد التي تم 
بيعهـــا تســـتخدم النتهـــاك حقـــوق 

المدنيين".
أن  الشـــهادات  "تظهـــر  وأضافـــت، 
المعدات اإلســـرائيلية قد اســـتخدمت 
لتحديد مكان واحتجاز نشـــطاء حقوق 
كانـــوا  مواطنيـــن  وإســـكات  إنســـان، 
ينتقـــدون حكوماتهـــم، وحتى اختالق 
حاالت هرطقة ضد اإلســـالم في الدول 
اإلسالمية التي ال تقيم عالقات رسمية 

مع إسرائيل".
ولفتت الصحيفة على سبيل المثال إلى 
تطبيق التجســـس "بيغاســـوس" الذي 
أنتجتـــه مجموعة )NSO( اإلســـرائيلية 

التي تتخذ من "هرتسليا" مقًرا لها.
ويسمح بيغاســـوس الذي أطلقت عليه 
مجلـــة فوربـــس عـــام 2016 "تطبيـــق 
التجســـس األكثر قوة فـــي العالم على 
األجهزة الخلوية"، بمراقبة غير محدودة 
تقريًبا على الهواتف الخلوية، بحســـب 

الصحيفة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ال يجد المحللون اإلســــرائيلّيون أنفســــهم بمنأى عن االهتمام بالتطورات التي تحدث 
داخل السعودّية عموًما، وتبعات قضّية اغتيال الكاتب البارز جمال خاشقجي، خصوًصا، 
فقد كتب محلل الشــــؤون الدولية في هيئة البث اإلســــرائيلّية الرسمية )كان(، موآف 
فاردي، أّن إبعاد نائب رئيس المخابرات الســــعودية أحمد العسيري "خبر سيئ للغاية 

إلسرائيل".
وأضاف فاردي، في تغريدة على موقع تويتر، أمس السبت، أن هناك "عدًدا من األشخاص هنا 

خسروا شريًكا عالي القدر". وفق تعبيره.
أّما بخصوص الرواية السعودية لالغتيال، فقال فيردي إنها ستشكل مبرًرا للرئيس األميركي، 

دونالد ترامب، الستمرار العالقات والمصالح المتبادلة مع الرياض كالمعتاد.
ويســـتدل من تغريدة فاردي أن هناك دوًرا بارًزا للعســـيري في التعاون االســـتخباراتي بين 
"إسرائيل" والسعودية، الذي ألمح إليه مسؤول إسرائيلي أكثر من مّرة، منهم رئيس الحكومة 
اإلســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قال إن هناك تعاوًنا إسرائيلًيا استخباراتًيا متزايًدا مع 

دول عربية وإسالمية كبيرة، لم يسّمها.
وبرز نجم العسيري في العام 2015 بوصفه متحدًثا رسمًيا باسم التحالف السعودي الذي قاد 
عدوانًا على اليمن، عرفت باســـم "عاصفة الحزم"، إال أنه أبعد الحًقا من الجيش السعودي إلى 
االستخبارات الســـعودّية، حيث عّين نائًبا لرئيس الجهاز، في الربيع الماضي، قبل أن يصدر 
قرار بعزله فجر السبت، في محاولة لجعله كبش فداء لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 

بعد الضغط الدولي الذي أثاره اغتيال خاشقجي.
وتتشـــارك السعودية و"إســـرائيل" معلومات اســـتخباراتّية ضمن قّوة دولية خاّصة مقّرها 
األردن لمحاربة تنظيم "داعش"، كما التقى مسؤولون سعودّيون بآخرين إسرائيليين أكثر من 
مّرة، آخرها االثنين الماضي، بين رئيس أركان الجيش اإلســـرائيلي، غادي آيزنكوت، ونظيره 

السعودي في واشنطن.

»خسرنا شريكًا عالي القدر«

محلل إسرائيلي: عزل العسيري 
خبر سيء لـ »إسرائيل«

هآرتس: »إسرائيل« مصدر رئيسي
 ألدوات التجسس في العالم
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االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراسة حديثة إلى أن 10 دقائق فقط من النشاط البدني 
الخفيف هـــو ما يكفي لتعزيـــز التواصل مع الدماغ ومســـاعدة 

الدماغ على التمييز بين الذكريات المتماثلة.
ووجد العلمـــاء من جامعة كاليفورنيـــا أن االتصال بين أجزاء 
الدماغ المســـؤولة عن تكوين الذاكرة والتخزين زاد بعد فترة 
قصيـــرة من التماريـــن الخفيفة مثل 10 دقائق من المشـــي 

البطيء واليوغا.
نتائج هذه الدراســـة يمكن أن توفر وسيلة بسيطة وفاعلة إلبطاء 
فقدان الذاكرة أو فقدان القدرة اإلدراكية لدى األشخاص المسنين 

أو الذين لديهم مستويات منخفضة من القدرة الجسدية.
وطلـــب العلمـــاء 36 متطوعا أصحاء في أوائل العشـــرينيات من 
أعمارهـــم للقيام بتمارين رياضية خفيفـــة قبل تقييم قدرتهم 
على التذكر، ثم تم تكـــرار اختبار الذاكرة على نفس المتطوعين 

دون ممارسة تمارين رياضية.
 تـــم تكررت التجربة على 16 شـــخصا أجروا نفـــس التمارين ثم 
اســـتراحوا مع قيام الباحثين بمســـح أدمغتهم لمراقبة نشاطه، 
واكتشفوا تواصال معززا بين منطقة قرن آمون -هي منطقة مهمة 
في تخزين الذاكرة- ومناطق دماغية قشـــرية تشـــارك في إحياء 

الذكريات.

وقال مايكل يســـا، عالم األعصاب في جامعة كاليفورنيا: "كانت 
مهمة الذاكرة صعبة للغاية، استخدمنا عناصر شائكة جدا".

الناس الذين مارسوا الرياضة كانوا أفضل في الفصل أو التمييز 
بين الذكريات المختلفة.

وقال يسا: "إن نزهة مسائية كافية للحصول على بعض الفوائد"، 
مضيفا أن تكـــرار ومقدار التمارين بالضبـــط يعتمدان على عمر 

الشخص ومستوى حركته وغير ذلك من عوامل أسلوب الحياة.
وتابـــع العلماء التغيرات المزاجية للمشـــاركين وقال يســـا: "إن 

ممارسة الرياضة تجعل مزاجك يتحسن".
وأضاف: "هدفنا الرئيسي هو محاولة تطوير تمارين يمكن لكبار 
الســـن ممارســـتها حتى مع وجود إعاقات أو ضعف في الحركة، 

وبالتالي يمكن أن نجنبهم التدهور المعرفي".
ووصفت ميشـــيل فوس، عالمة األعصاب في جامعة أيوا، النتائج 
بأنها "مثيـــرة لالهتمام". وقالت: "مناطق الدماغ المشـــاركة هنا 
هي أيًضا المناطق التي ُيعتقد أنها تلعب دوًرا كبيًرا في تدهور 
الذاكرة مع التقدم في الســـن ]...[ سيكون من المثير حقا أن نرى 

هذا النوع من التجارب في كبار السن".
ويستخدم واضعو الورقة في الوقت الحالي نفس األسلوب للنظر 
في آثار التمرينات الخفيفة على كبار الســـن خالل فترات زمنية 

طويلة.

االستقالل/ وكاالت:
يعانـــي عـــدد متزايد من األطفال من مشـــاكل في النـــوم ويعزى هذا 
االرتفاع بحســـب الخبراء إلى اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
واألجهزة الرقمية قبل النوم فضال عن السمنة ومشاكل الصحة العقلية 
لـــدى األطفال. وكان عدد حاالت الشـــباب الذين يعانون من اضطرابات 
النوم الحادة على مدى الســـنوات الســـت الماضية والتي تم إحصاؤها 
داخل المستشـــفيات في ارتفـــاع وفقا للبيانات الصـــادرة عن منظمة 

الصحة الوطنية والتي تم تحليلها من قبل صحيفة "الغارديان".
وارتفعت معدالت التشـــخيص األساســـي الضطراب النوم لألشخاص 
األقـــل من 16 عاما من 6520 في عام 2012-2013 إلى 9429 في العام 
الماضي. ويشـــير بعض العلماء إلى أنه ال ينبغي علينا التحريض ضد 
وســـائل التواصل االجتماعي بل يجب علينـــا أن نعلم الوالدين كيف 

يضعان الحدود ألطفالهما.
وتقـــول تانيا جوديـــن لصحيفة: "نحـــن نعلم أن اإلضـــاءة الزرقاء من 
الشاشات يمكن أن تتعارض مع النوم وتؤثر علينا ولكن هذه المشكلة 
هـــي في الواقـــع من ســـوء اهتمام األهـــل وليس وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، إذا كان األطفال يســـهرون لوقت متأخـــر وهم محدقون 

بالشاشات يتصفحون فالمالم هنا هما الوالدان فقط".
وتشدد فيكي داوسون مؤسسة دونكاستر التي تمول جمعية األطفال 

الخيريـــة للنوم على أهمية قيام الوالدين بوضـــع قوانين صارمة حول 
أوقات النوم: "نحـــن نرى بصورة متزايدة عائـــالت يعمل كال الوالدين 

فيها خارج المنزل ما يعني أنه ال نظام وال قوانين داخل المنزل".
وتتابع: "الروتين الجيد للنوم هو المفتاح األساســـي لدعم نمط أفضل 
للنـــوم كما أن النوم يمكـــن أن يلعب دورا في النظـــام الغذائي، حيث 
إن األطفال والشباب الذين يســـتهلكون الكثير من السكر ومشروبات 

الطاقة يعانون من حرمان من النوم".
ومع ذلك فإنها ليســـت فقط وسائل التواصل االجتماعي التي تسبب 
اضطرابات النوم، إذ إن ارتفاع مستويات السمنة وأزمة الصحة العقلية 

لها مساهمات ال يمكن تجاهلها.
وقال مايكل فاركوار االستشاري في طب النوم: "لدينا اثنان من األوبئة 
الرئيســـية في األطفال أحدهما الســـمنة واألخرى هي الصحة العقلية 
وكالهما يؤثران على النوم، لطالما كنا نعتقد أن النوم يؤدي للســـمنة 
ولكن هناك إدراك متزايد بأن األرق يســـاهم في الســـمنة عندما تحرم 
جســـدك من النوم فإن هرمونات جســـمك تتغير مـــا يؤثر على الجوع 

والشهية لديك وتصبح لديك رغبة أكبر لألشياء غير الصحية".
وأضاف فاركوار: "يحتاج األطفال إلى روتين ثابت قبل النوم فيه بعض 
المرونة، كما أنه يجب الحد من اســـتخدام الهاتف المحمول قبل ساعة 

من وقت النوم لنوم أفضل".

عشر دقائق من التمارين 
الرياضية يوميا تحسن الذاكرة

االستقالل/ وكاالت:
أكد العالم األمريكي، مايكل ديلب، من جامعة فلوريدا، 
على أن %43 من المشـــاركين في برنامج "أبولو" الذين 
حلقوا حول القمر أو هبطوا على ســـطحه ماتوا بأمراض 

القلب المختلفة.
ووفقـــا لديلب، يعاني رواد الفضاء الذين شـــاركوا في 
برنامج "أبولو" من سلســـلة غامضة من المشـــكالت في 
القلب واألوعيـــة الدموية. وبموجـــب المعلومات التي 
بحوزته، فإن معدل وفيات المشاركين في هذا البرنامج 
بســـبب النوبات القلبية واألوعيـــة الدموية أعلى بـ 5-4 
مرات من مســـتوى الوفيات بيـــن رواد الفضاء اآلخرين 
والعاملين في وكالة الفضاء األمريكية "ناســـا"، الذين 

لم يقوموا برحالت إلى الفضاء.
واكتشـــف ديلـــب وزمـــالؤه فـــي العـــام الماضي أن 
الشرايين واألوردة تفقد مرونتها وقدرتها على التوسع 

واالنقباض في الفضاء، ما يسبب تعثر تدفق الدم إلى 
الدماغ وتزويده باألكســـجين، ما نتج عنه ســـقوط رواد 
الفضـــاء بصورة دورية بســـبب اختـــالل توازنهم على 

.Scientific Reports سطح القمر، بحسب مجلة
ويؤكـــد ديلب علـــى أنه وجد الســـبب المحتمل لتطور 
"مرض القمر" من دراسته للحالة الصحية لرواد الفضاء 
ووجود آثار تصلب الشرايين عند معظم الذين شاركوا 
فـــي برنامج "أبولـــو"، ما جعله يفكر في أن الســـبب قد 
يكون األشـــعة الكونية التي "قصفت" مركبات "ناسا" 

خالل رحلتها إلى القمر والعودة إلى األرض.
وقـــد اختبر العالم هذه الفكـــرة بوضع عدد من الفئران 
في حجرة فـــي ظروف تحاكي تلك التي عاشـــها رواد 
الفضاء على القمر. وحســـب قوله، بعد ســـتة أشـــهر، 
ظهرت لـــدى هذه الفئران مشـــكالت شـــبيهة بالتي 

يعاني منها المشاركون في برنامج "أبولو".

االستقالل/ وكاالت:
قـــال تقرير طبي جديد إن توليفة من الفيتامينات المعروفة 
وأخرى تم تصنيفها حديثًا يمكنها تحسين صحة اإلنسان 
في الشـــيخوخة وإطالة عمره. واعتمـــد التقرير على تحليل 
بيانـــات مجموعـــة من الدراســـات واألبحاث أجـــري بعضها 
في مختبر البروفيســـور بـــروس أميس كبيـــر الباحثين في 
مستشـــفى معهد أوكالند لألبحاث في كاليفورنيا، وهو من 
أشرف على التقرير. تتكّون توليفة المغذيات التي يعتقد 
أنهـــا تطيل العمر مـــن 30 عنصرًا تتضمـــن فيتامينات 
وإنزيمات ومعادن وبروتينات وتتكّون توليفة المغذيات 
التـــي يقترح التقريـــر أنها تطيل العمر مـــن فيتامينات 

وبروتينات وإنزيمات ومعادن يصل عددها إلى 30.
وتضم التركيبـــة فيتاميـــن »ك« و«د« وأحماض أوميغا3 
الدهنية والكالســـيوم والمغنيســـيوم والسيلينيوم، إلى 
جانـــب بروتينات تســـاعد علـــى البقاء على قيـــد الحياة، 

وبروتينات أخـــرى تطيل العمر، ومجموعـــة من مضادات 
األكســـدة التي تحمـــي القلب وتســـاعد على تحســـين 
التمثيل الغذائي. ويقول البروفيســـور أميس في تقريره: 
»تلعب هـــذه البروتينات أدوارًا مختلفة، فبروتينات البقاء 
على قيد الحياة تدعم عمليـــة التكاثر وتقلل الضرر الذي 
يحدث للجسم، وعندما تنقص هذه المغذيات في الجسم 
يكون رد فعله زيادة إنتاجها على حساب البروتينات التي 
تطيل العمر«. ويقترح تقرير البروفيسور أميس مد الجسم 
بالبروتينات التي تطيل العمر ألنها ما يدعم بقاء الجسم 
فـــي حالة جيـــدة ليعيش فترة أطوال، مع تزويد الجســـم 

بمغذيات تعّزز وظائفه الحيوية.
وحثت الدراســـة الجديدة على االهتمام بالنظام الغذائي، 
وخاصة األطعمة الغنية بفيتامين »أ« واللوتين وفيتامين 
»ك«، ألن األخير يســـاهم في إنتاج الجســـم لـ 16 إنزيمًا 

مسؤواًل عن دعم حيوية الجسم وإطالة العمر.

كشف سر الوفيات 
الغريبة بين »رواد القمر«

هل توجد توليفة 
فيتامينات تطيل العمر؟!

مشاكل النوم لدى األطفال.. 
»السوشيال ميديا« في دائرة االتهام!
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االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراسة حديثة إلى أن 10 دقائق فقط من النشاط البدني 
الخفيف هـــو ما يكفي لتعزيـــز التواصل مع الدماغ ومســـاعدة 

الدماغ على التمييز بين الذكريات المتماثلة.
ووجد العلمـــاء من جامعة كاليفورنيـــا أن االتصال بين أجزاء 
الدماغ المســـؤولة عن تكوين الذاكرة والتخزين زاد بعد فترة 
قصيـــرة من التماريـــن الخفيفة مثل 10 دقائق من المشـــي 

البطيء واليوغا.
نتائج هذه الدراســـة يمكن أن توفر وسيلة بسيطة وفاعلة إلبطاء 
فقدان الذاكرة أو فقدان القدرة اإلدراكية لدى األشخاص المسنين 

أو الذين لديهم مستويات منخفضة من القدرة الجسدية.
وطلـــب العلمـــاء 36 متطوعا أصحاء في أوائل العشـــرينيات من 
أعمارهـــم للقيام بتمارين رياضية خفيفـــة قبل تقييم قدرتهم 
على التذكر، ثم تم تكـــرار اختبار الذاكرة على نفس المتطوعين 

دون ممارسة تمارين رياضية.
 تـــم تكررت التجربة على 16 شـــخصا أجروا نفـــس التمارين ثم 
اســـتراحوا مع قيام الباحثين بمســـح أدمغتهم لمراقبة نشاطه، 
واكتشفوا تواصال معززا بين منطقة قرن آمون -هي منطقة مهمة 
في تخزين الذاكرة- ومناطق دماغية قشـــرية تشـــارك في إحياء 

الذكريات.

وقال مايكل يســـا، عالم األعصاب في جامعة كاليفورنيا: "كانت 
مهمة الذاكرة صعبة للغاية، استخدمنا عناصر شائكة جدا".

الناس الذين مارسوا الرياضة كانوا أفضل في الفصل أو التمييز 
بين الذكريات المختلفة.

وقال يسا: "إن نزهة مسائية كافية للحصول على بعض الفوائد"، 
مضيفا أن تكـــرار ومقدار التمارين بالضبـــط يعتمدان على عمر 

الشخص ومستوى حركته وغير ذلك من عوامل أسلوب الحياة.
وتابـــع العلماء التغيرات المزاجية للمشـــاركين وقال يســـا: "إن 

ممارسة الرياضة تجعل مزاجك يتحسن".
وأضاف: "هدفنا الرئيسي هو محاولة تطوير تمارين يمكن لكبار 
الســـن ممارســـتها حتى مع وجود إعاقات أو ضعف في الحركة، 

وبالتالي يمكن أن نجنبهم التدهور المعرفي".
ووصفت ميشـــيل فوس، عالمة األعصاب في جامعة أيوا، النتائج 
بأنها "مثيـــرة لالهتمام". وقالت: "مناطق الدماغ المشـــاركة هنا 
هي أيًضا المناطق التي ُيعتقد أنها تلعب دوًرا كبيًرا في تدهور 
الذاكرة مع التقدم في الســـن ]...[ سيكون من المثير حقا أن نرى 

هذا النوع من التجارب في كبار السن".
ويستخدم واضعو الورقة في الوقت الحالي نفس األسلوب للنظر 
في آثار التمرينات الخفيفة على كبار الســـن خالل فترات زمنية 

طويلة.

االستقالل/ وكاالت:
يعانـــي عـــدد متزايد من األطفال من مشـــاكل في النـــوم ويعزى هذا 
االرتفاع بحســـب الخبراء إلى اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
واألجهزة الرقمية قبل النوم فضال عن السمنة ومشاكل الصحة العقلية 
لـــدى األطفال. وكان عدد حاالت الشـــباب الذين يعانون من اضطرابات 
النوم الحادة على مدى الســـنوات الســـت الماضية والتي تم إحصاؤها 
داخل المستشـــفيات في ارتفـــاع وفقا للبيانات الصـــادرة عن منظمة 

الصحة الوطنية والتي تم تحليلها من قبل صحيفة "الغارديان".
وارتفعت معدالت التشـــخيص األساســـي الضطراب النوم لألشخاص 
األقـــل من 16 عاما من 6520 في عام 2012-2013 إلى 9429 في العام 
الماضي. ويشـــير بعض العلماء إلى أنه ال ينبغي علينا التحريض ضد 
وســـائل التواصل االجتماعي بل يجب علينـــا أن نعلم الوالدين كيف 

يضعان الحدود ألطفالهما.
وتقـــول تانيا جوديـــن لصحيفة: "نحـــن نعلم أن اإلضـــاءة الزرقاء من 
الشاشات يمكن أن تتعارض مع النوم وتؤثر علينا ولكن هذه المشكلة 
هـــي في الواقـــع من ســـوء اهتمام األهـــل وليس وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، إذا كان األطفال يســـهرون لوقت متأخـــر وهم محدقون 

بالشاشات يتصفحون فالمالم هنا هما الوالدان فقط".
وتشدد فيكي داوسون مؤسسة دونكاستر التي تمول جمعية األطفال 

الخيريـــة للنوم على أهمية قيام الوالدين بوضـــع قوانين صارمة حول 
أوقات النوم: "نحـــن نرى بصورة متزايدة عائـــالت يعمل كال الوالدين 

فيها خارج المنزل ما يعني أنه ال نظام وال قوانين داخل المنزل".
وتتابع: "الروتين الجيد للنوم هو المفتاح األساســـي لدعم نمط أفضل 
للنـــوم كما أن النوم يمكـــن أن يلعب دورا في النظـــام الغذائي، حيث 
إن األطفال والشباب الذين يســـتهلكون الكثير من السكر ومشروبات 

الطاقة يعانون من حرمان من النوم".
ومع ذلك فإنها ليســـت فقط وسائل التواصل االجتماعي التي تسبب 
اضطرابات النوم، إذ إن ارتفاع مستويات السمنة وأزمة الصحة العقلية 

لها مساهمات ال يمكن تجاهلها.
وقال مايكل فاركوار االستشاري في طب النوم: "لدينا اثنان من األوبئة 
الرئيســـية في األطفال أحدهما الســـمنة واألخرى هي الصحة العقلية 
وكالهما يؤثران على النوم، لطالما كنا نعتقد أن النوم يؤدي للســـمنة 
ولكن هناك إدراك متزايد بأن األرق يســـاهم في الســـمنة عندما تحرم 
جســـدك من النوم فإن هرمونات جســـمك تتغير مـــا يؤثر على الجوع 

والشهية لديك وتصبح لديك رغبة أكبر لألشياء غير الصحية".
وأضاف فاركوار: "يحتاج األطفال إلى روتين ثابت قبل النوم فيه بعض 
المرونة، كما أنه يجب الحد من اســـتخدام الهاتف المحمول قبل ساعة 

من وقت النوم لنوم أفضل".

عشر دقائق من التمارين 
الرياضية يوميا تحسن الذاكرة

االستقالل/ وكاالت:
أكد العالم األمريكي، مايكل ديلب، من جامعة فلوريدا، 
على أن %43 من المشـــاركين في برنامج "أبولو" الذين 
حلقوا حول القمر أو هبطوا على ســـطحه ماتوا بأمراض 

القلب المختلفة.
ووفقـــا لديلب، يعاني رواد الفضاء الذين شـــاركوا في 
برنامج "أبولو" من سلســـلة غامضة من المشـــكالت في 
القلب واألوعيـــة الدموية. وبموجـــب المعلومات التي 
بحوزته، فإن معدل وفيات المشاركين في هذا البرنامج 
بســـبب النوبات القلبية واألوعيـــة الدموية أعلى بـ 5-4 
مرات من مســـتوى الوفيات بيـــن رواد الفضاء اآلخرين 
والعاملين في وكالة الفضاء األمريكية "ناســـا"، الذين 

لم يقوموا برحالت إلى الفضاء.
واكتشـــف ديلـــب وزمـــالؤه فـــي العـــام الماضي أن 
الشرايين واألوردة تفقد مرونتها وقدرتها على التوسع 

واالنقباض في الفضاء، ما يسبب تعثر تدفق الدم إلى 
الدماغ وتزويده باألكســـجين، ما نتج عنه ســـقوط رواد 
الفضـــاء بصورة دورية بســـبب اختـــالل توازنهم على 

.Scientific Reports سطح القمر، بحسب مجلة
ويؤكـــد ديلب علـــى أنه وجد الســـبب المحتمل لتطور 
"مرض القمر" من دراسته للحالة الصحية لرواد الفضاء 
ووجود آثار تصلب الشرايين عند معظم الذين شاركوا 
فـــي برنامج "أبولـــو"، ما جعله يفكر في أن الســـبب قد 
يكون األشـــعة الكونية التي "قصفت" مركبات "ناسا" 

خالل رحلتها إلى القمر والعودة إلى األرض.
وقـــد اختبر العالم هذه الفكـــرة بوضع عدد من الفئران 
في حجرة فـــي ظروف تحاكي تلك التي عاشـــها رواد 
الفضاء على القمر. وحســـب قوله، بعد ســـتة أشـــهر، 
ظهرت لـــدى هذه الفئران مشـــكالت شـــبيهة بالتي 

يعاني منها المشاركون في برنامج "أبولو".

االستقالل/ وكاالت:
قـــال تقرير طبي جديد إن توليفة من الفيتامينات المعروفة 
وأخرى تم تصنيفها حديثًا يمكنها تحسين صحة اإلنسان 
في الشـــيخوخة وإطالة عمره. واعتمـــد التقرير على تحليل 
بيانـــات مجموعـــة من الدراســـات واألبحاث أجـــري بعضها 
في مختبر البروفيســـور بـــروس أميس كبيـــر الباحثين في 
مستشـــفى معهد أوكالند لألبحاث في كاليفورنيا، وهو من 
أشرف على التقرير. تتكّون توليفة المغذيات التي يعتقد 
أنهـــا تطيل العمر مـــن 30 عنصرًا تتضمـــن فيتامينات 
وإنزيمات ومعادن وبروتينات وتتكّون توليفة المغذيات 
التـــي يقترح التقريـــر أنها تطيل العمر مـــن فيتامينات 

وبروتينات وإنزيمات ومعادن يصل عددها إلى 30.
وتضم التركيبـــة فيتاميـــن »ك« و«د« وأحماض أوميغا3 
الدهنية والكالســـيوم والمغنيســـيوم والسيلينيوم، إلى 
جانـــب بروتينات تســـاعد علـــى البقاء على قيـــد الحياة، 

وبروتينات أخـــرى تطيل العمر، ومجموعـــة من مضادات 
األكســـدة التي تحمـــي القلب وتســـاعد على تحســـين 
التمثيل الغذائي. ويقول البروفيســـور أميس في تقريره: 
»تلعب هـــذه البروتينات أدوارًا مختلفة، فبروتينات البقاء 
على قيد الحياة تدعم عمليـــة التكاثر وتقلل الضرر الذي 
يحدث للجسم، وعندما تنقص هذه المغذيات في الجسم 
يكون رد فعله زيادة إنتاجها على حساب البروتينات التي 
تطيل العمر«. ويقترح تقرير البروفيسور أميس مد الجسم 
بالبروتينات التي تطيل العمر ألنها ما يدعم بقاء الجسم 
فـــي حالة جيـــدة ليعيش فترة أطوال، مع تزويد الجســـم 

بمغذيات تعّزز وظائفه الحيوية.
وحثت الدراســـة الجديدة على االهتمام بالنظام الغذائي، 
وخاصة األطعمة الغنية بفيتامين »أ« واللوتين وفيتامين 
»ك«، ألن األخير يســـاهم في إنتاج الجســـم لـ 16 إنزيمًا 

مسؤواًل عن دعم حيوية الجسم وإطالة العمر.

كشف سر الوفيات 
الغريبة بين »رواد القمر«

هل توجد توليفة 
فيتامينات تطيل العمر؟!

مشاكل النوم لدى األطفال.. 
»السوشيال ميديا« في دائرة االتهام!
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غزة / عبدالله نصيف:
خطف شـــباب جباليا فوزا غاليا مـــن أنياب خدمات رفح 
بهدف دون رد، فيما كان التعادل السلبي سيد الموقف 
بين الهـــال الغزي و الصداقة ، ضمـــن لقاءات الجولة 
الســـابعة من بطولة دوري القدس الممتاز ألندية قطاع 
غزة . فعلى ملعب بيت الهيا شمال القطاع ، حقق شباب 
جباليا فـــوزا غاليا تصدر من خاله قمة الترتيب مؤقتا ، 
بتفوقه بهدف دون رد على خدمات رفح، سجله " عريس 

اللقاء" طارق العطار.
و لـــم يفلـــح خدمـــات رفح مـــن تعديـــل النتيجة رغم 
السيطرة الكاملة له خال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء 
بفوز الثـــوار وتصدره الدوري برصيـــد 14 نقطة ، فيما 
تجمـــد رصيد األخضـــر الرفحي عنـــد 13 نقطة وتراجع 

للمركز الثاني مؤقتا مع نهاية باقي اللقاءات .
و فـــي اللقاء الثانـــي على ملعب اليرموك بغزة، فشـــل 
هال غزة في اســـتعادة نغمة االنتصارات على حساب 

الصداقـــة ، وتحقيق فوز يعيده مـــن جديد إلى صدارة 
الترتيب، بعدما أهدر العبه يوســـف ســـالم ضربة جزاء 
فـــي الدقيقـــة 76. لينتهي اللقاء بالتعادل الســـلبي ، 
ويرفع الهال رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الرابع مؤقتا، 
فيمـــا واصل الصداقة تعثره ورفـــع رصيده إلى 6 نقاط 
بالمركز العاشر مؤقتا. هذا وتســـتكمل لقاءات الجولة 
اليوم األحد ، بقمة كبيرة ستجمع بين شباب خانيونس 
واتحاد خانيونس على استاد خانيونس جنوب القطاع .

غزة / عبدالله نصيف
فرض التعادل الســـلبي نفسه على لقاء خدمات المغازي والجاء، 
أمس، فيما ســـيطر التعادل االيجابي على نتيجة لقاء القادسية 
و بيت حانون الرياضي ، ضمن لقاءات األســـبوع السابع من بطولة 

دوري الدرجة األولى الغزي .
فعلى ملعب الدرة وســـط القطاع، فرض التعادل الســـلبي نفسه 
على لقاء خدمات المغازي والجاء الرياضي. ولم يفلح أي فريق في 
زيارة شباك اآلخر، لينتهي اللقاء سلبيا ، و يرفع كل فريق رصيده 

إلى 9 نقاط .
وعلى ملعب المدينة الرياضية جنوب القطاع، خطف بيت حانون 
الرياضي التعادل من القادسية، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

وســـجل للقادسية محمد المشـــوخي بالدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع بالشوط األول .

وفي الشوط الثاني عدل الحوانين النتيجة بالدقيقة 57.
وبهذا التعادل رفع القادســـية رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الرابع 
، فيما واصل بيت حانـــون الرياضي التربع على القمة برصيد  17 

نقطة.

»ثوار الشمال« ينتصرون و يتصدرون.. 
وهــالل غــزة و الصداقــة »حبايــب« 

تعادل سلبي بين المغازي 
والجالء وإيجابي بين القادسية 

و بيت حانون الرياضي 

االستقال / وكاالت:
أنقـــذ البديل روس باركلي فريقه تشيلســـي من الخســـارة 
األولى هذه الموســـم، عندما ســـّجل هدف التعادل الثمين 
)2-2( فـــي الزفيـــر األخير من لقـــاء الفريقيـــن، على ملعب 
"ســـتامفورد بريدج"، ضمن منافســـات الجولة التاسعة من 

الدوري اإلنجليزي.
تقّدم تشيلســـي أّوال في الدقيقـــة 21 عبر أنطونيو روديجر، 

قبـــل أن يقلب أنطوني مارســـيال النتيجـــة لصالح يونايتد 
بهدفين في الدقيقتين 55 و73.

ثم جاء باركلي ليســـّجل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 
السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع تشيلســـي إلـــى 21 نقطة في المركز 
الثاني ، فيما أصبح رصيد مانشســـتر يونايتد 14 نقطة في 

المركز الثامن.

وفي اللقاء الثاني اســـتطاع مانشستر سيتي أن يحقق فوًزا 
كبيًرا على بيرنلي بخمســـة أهداف نظيفـــة، ضمن مباريات 
الجولة التاســـعة من الدوري اإلنجليـــزي، والتي أقيمت على 
ملعب االتحـــاد، في مباراة شـــهدت تألق النجـــم الجزائري 
رياض محرز. أحرز أهداف مانشســـتر سيتي كًا من آجويور 
في الدقيقة 17 من الشـــوط األول، وفي الشوط الثاني، أحرز 
بيرناندو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 54، وفيرناندينو 

فـــي الدقيقة 56 من المباراة، واضـــاف رياض محرز الهدف 
الرابـــع بطريقة رائعة في الدقيقة 84 مـــن المباراة، واختتم 
ساني أهداف السيتي بإحرازه للهدف الخامس في الدقيقة 
90، ليرتفع رصيد الســـيتي إلى 23 نقطة في صدارة جدول 

ترتيب الدوري اإلنجليزي.
و حصـــد توتنهام ثـــاث نقاط غالية من أنياب وســـت هام 

يونايتد ، بالفوز عليه بهدف دون رد .

االستقال / وكاالت:
اكتسح فريق بوروســـيا دورتموند  مضيفه شتوتجارت 
برباعيـــة نظيفة فـــي المبـــاراة التـــي احتضنها ملعب 
)مرســـيدس بينز أرينا(، ضمن منافسات األسبوع الثامن 

من بطولة الدوري األلماني )البوندسليجا(.
وســـجل أهـــداف اللقاء كل مـــن اإلنجليـــزي جادون 
سانشـــو )الدقيقة 3( وماركو رويـــس )الدقيقة 23( 
وباكو ألكاســـير )الدقيقة 25( وماكسيميليان فيليب 

)الدقيقة 85(.
وبهذا الفوز، رفع بوروســـيا دورتموند رصيده من النقاط 
إلى 20 في الصدارة، فيما تجمد رصيد شـــتوتجارت عند 

5 نقاط في المركز قبل األخير.
واســـتعاد نادي بايـــرن ميونخ، نغمة الفـــوز في الدوري 

األلماني، باالنتصار 3-1، على مضيفه فولفسبورج، أمس 
السبت، في إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ثاثية بايرن ميونخ، حملت توقيع روبرت ليفاندوفيسكي 
"هدفين" في الدقيقتيـــن 30 و48، وخاميس رودريجيز 
فـــي الدقيقـــة 72، بينمـــا ســـجل لفولفســـبورج، فوتر 

فيجورست في الدقيقة 63.
وارتفـــع رصيـــد بايـــرن ميونخ إلـــى 16 نقطـــة، ليقفز 
إلـــى وصافة ترتيب البوندســـليجا، بينمـــا تجمد رصيد 

فولفسبورج عند 9 نقاط في المركز الـ 11.
ونجـــح الفريق البافـــاري، في تحقيق الفـــوز، الذي غاب 
عنه في آخر 3 مباريات بالـــدوري األلماني، بعد التعادل 
مع أوجســـبورج، والخســـارة أمام هيرتا برلين وبوروســـيا 

مونشنغادباخ.

دراما كروية تقتل فرحة يونايتد وتهدي تشيلسي نقطة والسيتي يتصدر

االستقال / وكاالت:
ســـقط ريال مدريد فـــي فخ الهزيمـــة، للمـــرة الثالثة في 
الليجا هذا الموســـم، بعدما انحنـــى بهدفين لهدف، خال 
مواجهـــة ليفانتي، ظهر أمس الســـبت، ضمن منافســـات 
الجولة التاسعة. وســـجل لليفانتي موراليس في الدقيقة 
7، ومارتـــي في الدقيقة 13، بينمـــا أحرز هدف ريال مدريد 
الوحيد مارســـيلو في الدقيقة 72. وبهذه الخسارة يتجمد 
رصيـــد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس، ورفع 

ليفانتي رصيده للنقطة 13 في المركز السابع.
مع بدايـــة المباراة، فاجأ خوســـيه لويـــس موراليس، ريال 
مدريد، بهدف ُمبكر في الدقيقة 7، مستغا خطأ فادحا من 

رافائيل فاران مدافع الملكي .

واستمرت األخطاء الساذجة من فاران، حيث ارتكب خطأ لجأ 
على إثره الحكم لتقنية الفيديو "VAR" ليحتسب ركلة جزاء 
للضيوف، ليضاعفوا النتيجة عبر روجر مارتي سالفادور في 

الدقيقة 13.
وســـجل البرازيلي مارســـيلو في الدقيقة 72، الهدف األول 

للميرنجي، بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيما.
ورفض الحكم للمرة الثانية احتســـاب هدف لريال مدريد، 

سجله ماريانو دياز في الدقيقة 88، بداعي التسلل.
واســـتمر مسلســـل النتائج الســـيئة ياحق ريـــال مدريد، 
الذي فشـــل في تحقيق أي انتصار فـــي آخر 4 جوالت في 
الليجا، وتنتظره مواجهة الكاســـيكو ضد الغريم التقليدي 

برشلونة األسبوع المقبل .

دورتموند يعزز صدارته 
و بايرن ميونخ يواصل مالحقته

ريال مدريد يتجرع هزيمة جديدة 
في أسوأ استعداد للكالسيكو
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من جهته أعلن جيش االحتالل عن اســـتهداف مجموعة من المواطنين بزعم إطالقهم 
بالونات حارقة باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية في "غالف غزة".

واندلعت السبت أربعة حرائق في مناطق غالف قطاع غزة جراء سقوط بالونات حارقة.
وأفادت القنـــاة 14 العبرية باندالع حريقين في كيبوتـــس "بئيري" القريب من حدود 

شرق قطاع غزة، جراء سقوط بالونات حارقة.
وفي المجلس اإلقليمي "أشكول" اندلع حريق في غابة "شوكدا" إثر سقوط بالون حارق.

واستخدم شـــبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة إليصال شعلة حارقة إلى مستوطنات 
الغالف ضمن أدوات المقاومة الشـــعبية التي تصاعدت مع انطالق مســـيرات العودة 
وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، ورًدا على قمع قوات االحتالل 

المسيرات السلمية، وقتلها أكثر من 200 مواطن شاركوا فيها حتى اليوم.

"صفقة القـــرن" ومخطط تصفية الصراع العربي 
اإلســـرائيلي نهائًيـــا الذي ينتهجـــه الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وأضـــاف ســـعدات، مـــن داخل ســـجن "رامون" 
اإلســـرائيلي، في حـــوار مع صحيفـــة "المصري 
اليوم"، أن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت 
فـــي 30 مارس الماضـــي شـــكلت رًدا قوًيا على 
سياسة اإلدارة األمريكية ومشروعها لحل الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي وفق رؤية االحتالل.
وأكد سعدات أن المسيرات مّثلت حالة متقدمة 
لتجســـيد الوحدة الوطنية والشعبية في ميدان 
المقاومة، وعكست حجم االستعداد الشعبي غير 
المحدود للبذل والعطـــاء والتضحية والتصميم 
على إفشـــال المؤامـــرة اإلســـرائيلية األمريكية 

الجديدة لتصفية قضيتنا الوطنية.
وقـــال "لقد غطـــت فعاليـــات المســـيرات على 
احتفاالت نقل الســـفارة األمريكية إلى القدس، 

ووضعـــت دولة االحتالل وأمريـــكا في حرج على 
المســـتوى الدولي، وأحدثت حالة إرباك وخسائر 
مادية للعدو بفعل اإلبداعات الشعبية الكفاحية 
مثل الطائرات الورقية التي كبّدت مســـتوطني 
غالف غزة خســـائر مادية فادحة، ما دفع حكومة 
االحتـــالل للبحث عن حلول لتخفيف الحصار عن 

قطاع غزة".
 وأضـــاف "ما ُتحدثه جهود الشـــعب المنتفض 
وتحققـــه من إنجازات يجـــري تبديدها في إطار 
عملية إدارة االنقســـام المســـتمر وفـــي إرهاق 
شعبنا ومكافأته على الحالة الثورية الشعبية عبر 
فرض عقوبات عليه من ِقبل السلطة، فالتداعيات 
المباشـــرة للفعل الشعبي وامتداداته في عموم 
الوطن المحتل وخارجه لم يجِر دعمها وتفعيلها 
إلحـــداث التناغم والوحدة على امتداد مســـاحة 

فلسطين التاريخية".
وتابع "ترامب أطلق رصاصة الرحمة على العملية 

السياســـية، ما يســـتوجب إعادة بناء المشروع 
الوطني الفلســـطيني بمنطق حركـــة تحرر ضد 

احتالل استعماري".
وشدد ســـعدات على "أن القوة قد ُتخضع شعًبا 
لحقبة من الزمن لكنها لن تلغي مبررات مقاومته 

دفاًعا عن حقوقه وهويته ووجوده".
واتهم ســـعدات القيادة المتنفـــذة في منظمة 
التحريـــر، بأنها قدمت في "أوســـلو" كل أوراقها 
السياسية مقابل مفاوضات غير واضحة المعالم، 

واصفا االتفاق بـ "الصفقة".
وأضـــاف "االتفاق اآلن أصبح جثـــة ماثلة للعيان 
حتـــى لألعمـــى، بينما مـــا يزال البعـــض يعتبر 

التنسيق األمني مع االحتالل مقدس".
وطالب أميـــن عام الجبهة الشـــعبية والمحكوم 
عليه بالسجن 30 عاًما من قبل االحتالل، حركتي 
"فتح وحماس" بطي الخالفات لمواجهة "صفقة 

القرن".

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي أمس الســـبت، محافظ القـــدس وعضو المجلس 
الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، والعقيد في جهاز المخابرات العامة مســـؤول ملف 
القدس جهاد الفقيه. واختطفت قوة إســـرائيلية خاصة، مساء أمس السبت، محافظ 

القدس عدنان غيث، في بلدة  بيت حنينا، شمال مدينة القدس.
وأفـــادت مصادر محليـــة، بأن قوة خاصة مـــن جنود االحتالل اإلســـرائيلي، اختطفت 
المحافظ غيث، بعد أن قطعت طريقه ثالث ســـيارات من القوات الخاصة، وخطفته من 

داخل مركبته بعد إغالق الطريق، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
| وكانـــت قوات االحتـــالل اعتقلت صباح أمس العقيد في جهـــاز "المخابرات العامة" 
الفلســـطيني جهـــاد الفقيـــه، دون معرفة األســـباب؛ قبـــل أن تقوم بنقلـــه لمركز 

"المسكوبية" غربي القدس المحتلة.
بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باســـمها أسامه القواسمي 
في تصريح صحفي مســـاء الســـبت، "إننا في حركة "فتح" ســـنواصل نضالنا ودفاعنا 
عن القدس واألقصـــى والقيامة، وأن االعتقال ال يرهبنا أو يثنينا عن مواصلة الصمود 

والنضال ومالحقة الخونة مسربي العقارات واالمالك وتقديمهم للعدالة".
وشدد القواسمي، على أن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن كل اإلجراءات 

اإلسرائيلية فيها باطلة والغية وال تخلق حقا مهما طال الزمن.

غزة/ االستقالل
د عضـــو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد  أكَّ
اإلســـالمي في فلســـطين د. محمـــد الهندي أن 
مشـــاركة أبناء شعبنا في مســـيرة العودة وكسر 
ل ضغطًا  الحصار وتصاعد زخمها الميداني شـــكَّ
حقيقيًا علـــى قادة العـــدو اإلســـرائيلي، وحّرك 
العالم تجاه الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ 12 
عامًا، واصفًا المرحلة بين المقاومة الفلســـطينية 

واالحتالل اإلسرائيلي بمرحلة "عض األصابع".
وأوضـــح د. الهندي في تصريحـــات صحفية أن 
 

َّ
المرحلة الحالية تتســـم بالضغوط المتبادلة، وأن

مرحلة "عض األصابع" بين المقاومة و"إســـرائيل" 
 المقاومة تمتلك من 

َّ
في ذروتها، مشـــيرًا إلـــى أن

اإلمكانيـــات واإلرادة ما يجعل إســـرائيل تصرخ 
بشدة.

وقال د. الهندي: »مســـيرات العودة المســـتمرة 
االحتـــالل  أربكـــت  المتصاعـــدة  وفعالياتهـــا 
اإلسرائيلي على جميع المستويات، وحجم المأزق 
الذي تعيشـــه إسرائيل وقياداتها ظهر جليًا في 
تصريحات رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو 
ووزير حربه أفيغدور ليبرمان تجاه غزة ومقاومتها، 
وهي تصريحات مرتبكة وهزيلة، وتدلل بما ال يدع 

مجااًل للشـــك على حجم الوجع واأللم اإلسرائيلي 
من مسيرات العودة المستمرة«.

ودعا الهندي شـــعبنا الفلســـطيني في غزة إلى 
مزيٍد من الصبر، وااللتفاف حول خيارات المقاومة 
وادواتها، والمشـــاركة بفعالية بمسيرات العودة 
وكســـر الحصار، إلرغـــام العدو اإلســـرائيلي على 
االستجابة لجميع مطالب شعبنا الفلسطيني في 
غزة، قائال: "المرحلة حساســـة وتحتاج إلى حكمة، 
وكلما تكـــون هذه الفعاليات قويـــة وجماهيرية 
وســـلمية يرتبك قادة العدو أكثـــر، لذلك مطلوب 

الصبر، وما النصر إال صبر ساعة".

د.الهندي: مرحلة »عض األصابع« في
 ذروتها والمقاومة قادرة على إيالم العدو

غزة/ االستقالل:
 دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة 

الفاعلة في الجمعة القادمة التي حملت عنوان "غزة صامدة ما بتركعش" .
وقال القيادي في الجهادي االســـالمي عضو الهيئة الوطنية لمســـيرات العودة وكسر 
الحصار خالد البطش في مؤتمر صحفي عقد شـــرق غزة:"ال يمكن فصل مسيرات العودة 
عن الضفة والقدس ما يستدعي توحيد الجهود للمساهمة في تفعيل مسيرات العودة 
حتى تتحول إلى انتفاضة شـــعبية عارمة". وشدد البطش أن مسيرات العودة مستمرة 
ومتواصلة والشـــعب الفلســـطيني متمســـك بمبادئها واهدافها مؤكدا أن الجماهير 
افشـــلت مخططات االحتالل فـــي اجهاض مســـيرات العودة. وثمـــن البطش الجهود 
المصرية المتواصلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة، داعيا 

مصر الى تسهيل سفر جرحى مسيرات العودة عبر معبر رفح لتلقي العالج.

غزة/ االستقالل:
نظمت الرابطة اإلســـالمية، اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلســـالمي، سلسلة انشطة 
وفعاليـــات داخل مدارس قطاع غزة وذلك في الذكرى الســـنوية الثالثة والعشـــرين 
الستشـــهاد المفكر مؤسس حركة الجهاد د. فتحي الشـــقاقي وفي ذكرى االنطالقة 
الجهادية.  وعقدت الرابطة بمحافظة غزة، لقاء بعنوان "على ضفاف مجد الشـــقاقي" 

وذلك في مدرسة حمامة، بحضور وائل كراز.
وثمن كراز فعاليات إحياء ذكرى استشـــهاد د. الشقاقي رغم الظروف العصيبة التي 
تمر على شعبنا الفلسطيني، موضحًا أن االحتالل اإلسرائيلي ظن باغتيال د. الشقاقي 
أنه ســـيوّجه ضربة قاضية لحركة الجهاد اإلســـالمي تنهي وجودها، ولكن خاب أمل 
الكيان الصهيوني عندما صمدت وظلت حركة الجهاد على عهدها ووعدها ومبادئها 

التي نشأت عليها.
 وفي نفس الســـياق نظمت الرابطة اإلســـالمية بمحافظة غزة لقـــاء بعنوان "على 
ضفاف مجد الشقاقي" وذلك في مدرســـة الناصرة "أ"، بحضور رامز الحلبي ووائل 

كراز.
وتحدث الحلبي عن العمل الجهادي للدكتور الشـــقاقي ، مشـــيرًا إلى مرحلة تأسيس 
حركة الجهاد والتى تبلور فكرها منذ منتصف الســـبعينات حين كان الشقاقى طالبا 
فى كلية الطب فى جامعة الزقازيق فى مصر حيث وضع ورفاقه امثال د.محمد الهندى 

وعبدالله الشامى ونافذ عزام األساسات االولى للحركة.
وفي ذات الســـياق نظمت الرابطة سلسلة من االذاعات المدرسية في مدارس القطاع 
وفـــي كافـــة المحافظات تحدثـــث فيها  عن رحلة الشـــقاقي منذ التأســـيس لحين 
استشـــهاده وهو يدافع عن وطنه وأرضه حين أســـس مرحلة "الدم ســـينتصر على 

السيف وان فلسطين هي محور الصراع وان فلسطين قلب االمة النابض".

القدس: االحتالل يعتقل محافظ 
المدينة وعقيدًا في المخابرات العامة

الرابطة اإلسالمية تنظم سلسلة أنشطة 
وفعاليات داخل مدارس القطاع

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقترح نائب مستشـــار األمني القومي "اإلسرائيلي" السابق تشارلز فريليش 
علـــى حكومة بنيامين نتنياهو انســـحاًبا أحادي الجانب مـــن الضفة الغربية 
المحتلة؛ إلرســـاء األســـاس لحل الدولتيـــن مع الفلســـطينيين، ولمنع تكرار 

الهجمات مثل الهجوم الذي وقع في مستوطنة "بركان". 
جاء هـــذا االقتراح فـــي كتاب فريليـــش الجديـــد بعنوان: )األمـــن القومي 

اإلسرائيلي.. إستراتيجية جديدة لعصر التغيير(.
ومّما جاء فيه أنه بعد ســـبعين عاًما من الحروب الدامية التي ال حصر لها، ومع 
وجود "أعداء" يمتلكون ترســـانات صاروخية هائلة، ما زالت "إسرائيل" تفتقر 
إلســـتراتيجية رســـمية لألمن القومي؛ ألن رؤســـاء الوزراء يتجنبون ذلك عن 
قصد، كما قال.  وفي كتابـــه الجديد، يتعمق فريليش في تحليل التحديات 
العســـكرية والدبلوماســـية والديموغرافيـــة واالجتماعية التـــي تواجهها 
"إســـرائيل" باإلضافة إلى التوصيات الخاصة للتغييرات السياسة، ثم يقدم 
اقتراحـــا مفصال الســـتراتيجية طويلة األمـــد لألمن القومي اإلســـرائيلي مع 
التركيز على التوصية السياسة األهم التي تطالب "إسرائيل" بإيجاد الطريق 
للتوصل التفاق مع الفلســـطينيين ووضع األســـاس لحل الدولتين من خالل 

االنسحاب "اإلسرائيلي" أحادي الجانب من الضفة الغربية.
ووفقا للكاتب؛ سيطرت "إسرائيل" على الضفة الغربية لتشكل منطقة عازلة 
بين الدولة اليهودية والجيوش العربية، لكن بدال من ذلك ضّمتها "اسرائيل" 
في واقع األمر؛ ما قّرب "اإلرهاب" من "إســـرائيل"، وهو الذي ضرب "إســـرائيل" 
في أوائل تشـــرين األول عندما قتل مواطنان "إسرائيليان" بالرصاص على يد 
فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاًما في منطقة بركان الصناعية خارج مستوطنة 
ا؛ بل توصية  أرييـــل بالضفـــة الغربية. وأضـــاف: "هذا ليـــس بياًنا سياســـّيً
إســـتراتيجية وصهيونية. إذا أردنـــا أن نبقى دولة يهوديـــة وديمقراطية، 
علينا االنفصال عن الفلسطينيين. ونحن بحاجة إلى وقف بناء المستوطنات 
واإلعالن أن ليس لـ"إسرائيل" مطالب بـ8 أو 10 بالمائة من الضفة الغربية التي 

بقيت في الجانب اآلخر من الجدار الفاصل".

ا   ا إسرائيلّيً »بركان« تدفع مسؤوال أمنّيً
القتراح االنسحاب من الضفة

القاهرة/ االستقالل:
عادت التحركات المصرية واألممية الدبلوماسية بقوة إليجاد حل عاجل في قطاع غزة 
وخاصة بعد توتر المنطقة ألكثر من أســـبوع بعد صاروخي "بئر السبع" و"تل ابيب" وما 

اعقبها من تهديدات من االحتالل والمقاومة الفلسطينية.
التحركات المصريـــة والتي بدأت يوم الخميس الماضي بزيـــارة الوفد المصري لغزة 
حركت المياه الراكدة وخففت من فتيل التهديدات ، وسط مطالبات لالحتالل بضرورة 
إيجاد حل برفع الحصار كاماًل عن قطاع غزة ، وتأكيد الطرف المصري لالحتالل ان رفع 
الحصار هو الحل الوحيد. وتتزامن مســـيرات مع اســـتمرار الخطوات المصرية الحتواء 
الموقف، إذ أبلغ الوفد األمني حركة »حماس" أن رئيس المخابرات عباس كامل سيزور 
القطـــاع ما بين الثالثـــاء والخميس المقبلين »علـــى أبعد تقدير«، لكـــن هذه الزيارة 
»مرهونة بتحســـن الوضع األمني وانتهاء حالة التوتر مـــع دولة االحتالل«، كما ينقل 

.
َ
مصدر »حمساوي« أكد أن الزيارة ُأّجلت ولم تلغ

ويأتـــي إبـــالغ المصرييـــن بالموعد الجديـــد بعد اجتمـــاع عقده وكيـــل »المخابرات 
العامة«، اللواء أيمن بديع، في وقت متأخر قبل يومين، مع ما يســـمى بمستشار األمن 
القومي "اإلســـرائيلي"، مئير بن شـــبات، وكبار أعضاء جهاز »الشـــاباك« والمسؤولين 
"اإلســـرائيليين" للتباحـــث في وضع غـــزة.  وربطًا بذلـــك، تواصل إســـرائيل ربط أي 
تحسينات للقطاع بحالة الهدوء في الحدود مسبقًا، إذ نقلت »اإلذاعة العبرية« أن وزير 
الحرب أفيغدور ليبرمان، ينوي الســـماح بإعادة تزويد غزة بالوقود اليوم األحد في حال 

»ساد الهدوء في المناطق المحاذية للسياج«.

الجمعة القادمة جمعة 
»غزة صامدة وما بتركعش«

»عباس كامل« األسبوع الجاري لغزة 

اإ�صابتاان يق�صف    ...

�صعدات: التن�صيق    ...
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االستقالل/ وكاالت:
كشفت شـــركة »تشينغدو إيروســـبيس« الصينية لمقاوالت الفضاء 
مؤخـــرًا عن خطط لصناعة قمر ضخم إلنارة شـــوارع المدينة عوضًا عن 

المصابيح التقليدية.
وتـــم اإلعالن عن المشـــروع الطموح ضمن فعاليـــات مهرجان وطني 
لالبتكار وريـــادة األعمال في مدينة تشـــنغدو التي تقع جنوب غرب 

الصين ويبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة.
وقال وو تشـــون فنغ، رئيس مجلس إدارة الشـــركة المتخصصة في 
علـــوم وتكنولوجيـــا اإللكترونيـــات الدقيقة، عن خطـــط إلطالق قمر 
صناعـــي تفوق إنارته، إنارة القمر الطبيعـــي بمقدار ثمانية أضعاف، 

ويمكن أن يضيء منطقة قطرها 80 كيلومترًا.
ومن المزمع االنتهاء من إنجاز العمل في مشـــروع هذا القمر العمالق 

خالل عامين من اآلن، حيث سيكون جاهزًا للتشغيل بحلول 2020.
وعلـــى الرغم من عدم توفر تفاصيل دقيقة عـــن مميزات القمر، إال أن 
وســـائل اإلعالم كشـــفت عن أنه يحتوي على طالء خـــاص يمكنه أن 
يعكس الضوء من الشمس عبر أجنحة تشبه ألواح الطاقة الشمسية.

ولم يعرف بعد ما إذا كان المشـــروع يحظى بدعم الحكومة الصينية، 
ولكن المســـؤولين فـــي مدينة تشـــنغدو أعلنوا بأن المشـــروع مثير 
لالهتمام وأنه يســـاهم في تخفيض تكاليف إنارة الشـــوارع ويعزز 

السياحة المحلية، وفق ما نقل موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني.

قمــر ضخــم إلنــارة 
شــوارع الصيــن ليــال!

) APA images (           فل�سطيني ين�سئ مزرعة �أ�سماك يف مدينة نابل�س 

االستقالل/ وكاالت:
ابتكرت شــــركة باناســــونيك تقنية جديدة تتمثل في جهاز ثوري 
يعمل على مضاعفة تركيز الموظف وتحسين أدائه في العمل. وقد 
صمم الجهاز خصيصًا لمســــاعدة الموظف على تجنب التشتيت من 

خالل خفض الرؤية المحيطية بنسبة 60 %.
ويشتمل الجهاز على سماعات أذن مدمجة تعمل بتقنية البلوتوث، 
بحيث يمكــــن للموظف تشــــغيل مقطوعات صوتية تســــاعد على 
المزيــــد من التركيــــز. وال يتجاوز وزن الجهــــاز 330 غرامًا، ويبلغ عمر 

بطاريته القابلة للشحن 20 ساعة.
وقال كانــــغ هوايونغ، وهــــو عضو فــــي الفريق الذي طــــور الجهاز، 
لصحيفة جابــــان تايمز: للجهاز الجديد تأثير نفســــي على اآلخرين 
أيضًا، فعندمــــا يرتدي الموظف الجهاز على رأســــه، يعطي انطباعًا 
لآلخرين بأنــــه يرغب بالتركيز، وهذا يدفعهــــم لالعتقاد بأن العمل 

الذي يقوم به مهم"
يذكر بأن باناسونيك لم تقم بتصنيع المنتج بشكل رسمي بعد، وأن 
الجهــــاز الذي أنتجته هو نموذج أولي ال يــــزال قيد التجربة، وفقًا لما 

نقل موقع "ميترو" اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت:
كشـــف علماء أن غابة "Pando" في والية يوتا األمريكية، 
المعروفة بأنها "أكبر كائن حي على األرض"، تموت بسبب 

سلوكيات وأنشطة البشر.
وُيعتقـــد أن وجـــود الغابـــة، المعروفة باســـم "العمالق 
المرتعـــش"، والتي يبلغ عمرها 80 ألف عاما، لن يســـتمر 

ألكثر من 50 عاما.
وتتكون "غابة الشجرة الواحدة" من 40 ألف شجرة متماثلة 
وراثيا، وتأتي من نسخة واحدة تحت األرض. ويقدر وزنها 
بنحو 5.9 مليون كغم، حيث تعتبر أكبر وأثقل "كائن حي" 

في العالم.
وقال بول روجرز، من جامعة Wildland Resources: "على 
الرغم من وجود Pando منذ آالف الســـنين، إال أنها تنهار 

على مدار الساعة".

وأجرى الباحثون اآلن أول تقييم لـ "Pando"، التي تغطي 
مســـاحة 43 هكتارا في منطقة Fishlake الوطنية جنوب 
وســـط والية يوتا، كما أنشئ تسلسل تاريخي جوي لمدة 
72 عاما، يسلط الضوء على ترقق الغابات بشكل متواصل.
وحدث هذا التدهور الواضح بســـبب توســـع البشـــر في 
الغابـــة، وتقليص المناطق المشـــجرة دون منحها الوقت 
الكافي للتعافي. كما أن غزالن الرعي تمارس ضغوطا على 
الحدائق، وزاد الجفاف الذي طال أمده من تراجع الغابات.

 ،"Plos One" ووفقا للورقة البحثية التي ُنشرت في مجلة
فإن الحماية المبكرة من التسييج، أظهرت وعدا كبيرا في 

الحد من تأثيرات الرعي.
وتجدر اإلشـــارة إلى أنـــه باإلضافة للقيـــم البيئية، تمثل 
"Pando" رمـــزا للترابط بيـــن الطبيعة والبشـــرية ونذير 

خسائر أوسع من األنواع.

االستقالل/ وكاالت:
لـــم تعد بحاجـــة إلى أن تكـــون "الملكة الشـــريرة" لكي 
تخبـــرك مرآتك أنك األكثر جماال، فكل ما تحتاج إليه هو 

"المرآة الذكية".
وتهـــدف التكنولوجيا الحديثة التي أطلق عليها اســـم 
"Novera Smart Mirror"، إلى جعلك تشعر بالرضا عن 

طريق اإلطراء.
وتصـــل تكلفـــة المرآة الذكيـــة إلى حوالـــي 400 جنيه 
إسترليني )دون احتساب الضرائب ومبلغ الشحن(، وهي 

متاحة حاليا للطلب المسبق في اليابان.
ومن المتوقع أن تصل المرآة الذكية إلى األسواق في أي 

وقت من العام 2019، وفقا للموقع الرسمي للمنتج.
ويحتوي الجهاز الذكي على بعض الميزات التي تجعله 

قادرا على الكشف عن اإلجهاد والمشاكل الصحية.

ويتم تحميل البيانات من وجه المستخدم إلى التخزين 
السحابي بعد تشـــفيرها، ويقول المشرفون على تطوير 
المرآة الذكية إن دقتها ستتحسن مع مرور الوقت حيث 

تعتاد على وجه المستخدم.
كما أن الجهاز الجديد سيستخدم الواقع المعزز الختبار 
أنمـــاط الماكياج، وتحتوي المرآة على ضوء "LED" يظهر 
من الجوانب. وتكمن الفكرة األساســـية للمرآة في جعل 
المستخدم يشـــعر بأنه يتمتع بجمال الوجه، وستكون 
قادرة على إظهار الشـــيخوخة باعتبـــار أنها تتبع الوجه 
بشـــكل يومي، باإلضافة إلى أنها ســـتعلم المستخدم 

كيفية جعل الوجه يسترخي.
وتعـــد الشـــركة بأنها ستســـتمر في تحديـــث الجهاز 
وإضافة ميزات جديدة، وســـيتم في البداية صنع 1000 

جهاز فقط، وقد تم طلب 200 فقط حتى اآلن.

مرآة ذكية تخبرك بمدى
 جمالك وتقدم لك اإلطراء!

العمالق المرتعش.. موت 
»أكبر كائن حي على األرض«!

االستقالل/ وكاالت:
 أعلنت الصين رسمًيا عن افتتاحها ألطول جسر بحري في العالم 

يربط البر الصيني بماكاو وهونغ كونغ.
وبدأ العمل بمشروع تشييد الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومتًرا 
في عام 2009، وهو يشـــتمل على جسر عادي ونفق ويربط بين 
جزيرة النتاو في هونغ كونغ وجيب ماكاو الشهير بنوادي القمار 

ومدينة جوهاي الصينية عبر مصب نهر اللؤلؤ.
وواجه تنفيذ المشـــروع سلســـلة من المصاعـــب، فقد تأخر عن 
موعـــده وفاقت كلفتـــه التقديـــرات األولية، كمـــا اتهم بعض 

القائمين عليه بالفساد وقتل أثناء التشييد عدد من العاملين.
وبينمـــا يثني مؤيدو المشـــروع عليـــه ويصفونه بأنـــه معجزة 
هندسية، يرى آخرون أن المشروع الذي بلغت كلفة انشائه عدة 

مليارات من الدوالرات األمريكية عديم الفائدة.

االستقالل/ وكاالت:
ـــه ممثلو االدعاء األلماني اتهامات ألربعة شـــباب في ســـرقة جريئة  وجَّ
لعملة ذهبية كندية، يتجاوز وزنها 100 كيلوغرام من متحف في برلين.

وعملة "ورقة القيقب الكبيرة" التي تساوي ماليين الدوالرات سرقت من 
متحـــف بود في مارس 2017. وقال االدعـــاء األلماني إنه وجه اتهامات 
بالســـرقة للمتهمين األربعة في محكمة خاصـــة بالقّصر في العاصمة 

برلين.
واتهـــم الثالثة، الذين عرفوا فقط بأســـمائهم األولى وهم وســـام )21 
عامًا(، وأحمد )20 عامًا( ووايســـي )23 عامًا(، بســـرقة العملة أثناء الليل 
باســـتخدام عربة يدوية. أمـــا المتهم الرابع، دينيـــس )20 عامًا(، الذي 
كان يعمل كحارس في المتحف لصالح شـــركة أمن خاصة، فهو متهم 

بتأمين الموقع ضد الشرطة أثناء السرقة.
ويعتقد االدعاء أن المشتبه بهم قاموا بتقطيع العملة وبيع أجزائها.

جهاز ثوري يقضي على 
فقدان التركيز بالعمل

سرقة عملة ذهبية 
كندية تزن 100 كيلو 
غرام من متحف ببرلين

افتتاح أطول جسر 
بحري في العالم 

جنوبي الصين


