
غزة- ال�سفة/  اال�ستقالل:
اأطلقت املقاومة الفل�سطينية الليلة قبل املا�سية و�سباح اأم�س ال�سبت ، ر�سقات 
�س��اروخية �سوب مغت�س��بات "غالف غزة"، وذلك ردًا على ارتكاب االحتالل 
ال�س��هيوين جمزرة بحق املتظاهرين ال�سلميني على احلدود ال�سرقية لقطاع 
غ��زة. ودوت �س��فارات االإن��ذار يف كاف��ة مغت�س��بات غالف غزة بع��د اإطالق 

�س��رايا القد�س ال�س��واريخ، فيما ادعى جي���س االحتالل اأن القبة 
احلديدية اأطلقت �سواريخها للت�سدي ملا اأطلقته املقاومة.

»علماء المسلمين« يدعو لرفض التطبيع 
ويحذر من »نشاط إسرائيل بالخليج« 

االستقالل/ وكاالت: 
ح���ذر  االتحاد العالم���ي لعلماء المس���لمين امس 
السبت من »نشاط إسرائيل في الخليج«، داعيا إلى 

رفض التطبيع معها في ظل احتاللها لفلسطين.
وطالب االتحاد في بيان، األمة اإلسالمية وقادتها 
بالوقوف مع قضاياها الكب���رى، و«عدم التفريط 

في القدس الشريف واألراضي المحتلة«.

واستنكر »أي تطبيع أو استقبال رسمي أو شعبي 
لوفود المحتلين لقدسنا، والقاتلين لشعبنا في 

فلسطين، والمحاصرين لغزتنا، غزة العزة«.
وأشار إلى »استقبال أكثر من مسؤول إسرائيلي 
بالخلي���ج، في وقت وص���ل التف���رق داخله إلى 
المقاطعة الش���املة«، في إشارة لألزمة الخليجية 

المندلعة منذ منتصف 2017.
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حمى التطبيع العربي.. رش 
للملح على الجرح الفلسطيني 

غزة / سماح المبحوح: 
يوم���ًا بعد اآلخ���ر تبرهن بعض ال���دول العربية على ق���وة ومتانة 
عالقاتها مع االحتالل اإلس���رائيلي ووالئها الشديد له ، السيما في 

غزة/ محمود عمر:
"من أمن العقاب أس���اء األدب".. هذا كان حال الكيان الصهيوني الذي أس���اء 

تصرف���ه مع ش���عبنا المتظاهر على الحدود الش���رقية لقطاع غزة 
ليس���تحل دماءه وليوقع في صفوفه الشهداء تلو الشهداء، فيما 

غزة/ دعاء الحطاب: 
أكدت فصائل فلس���طينية أن انعق���اد المجلس المركزي لمنظمة 
التحري���ر بعيدًا ع���ن التوافق واالجماع الوطني،  يعد غير ش���رعي 

فصائل : جلسة »المركزي« غير 
شرعية وقراراتها »فقاعات هواء« 

تشييع حاشد لشهداء بغزة والضفة  

المقاومة تدك مستوطنات »غالف غزة« بعشرات القذائف
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سرايا القدس لـ »إسرائيل«: 
»الرسالــة وصلــت« 

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي رئيس 
الهيئة الوطنية لمس���يرات العودة خال���د البطش، أن ما قامت به 

البطش: ما قامت به المقاومة 
وفاء لدماء الشهداء 

مراقبون لـ »االستقالل«: رد الجهاد اإلسالمي 
»وطني« ويحمي »مسيــرات العــودة«

مطالبة بتوفير حماية 
دوليـــة  للمؤسســات 

والخدمات الصحية في غزة

األسيـر المضرب عن الطعام خضر
 عدنان يعاني وضعًا صحيًا صعبًا

رام الله/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى 
أمس السبت، أن األس���ير المضرب عن الطعام خضر 

عدنان )40 عام���ًا( يعاني وضعًا صحيًا صعبًا، نتيجة 
تجاهل س���لطات االحت���الل الصهيوني 
لمطالبه المش���روعة، ف���ي الحرية ووقف 

خبري باال�ستيطان: 
قرار االحتالل 

بناء اأبراج بالقد�س 
ال�سرقية ينهي 

ق�سيتها ب�سكل نهائي

القططي: الدم الفلسطيني ليس مستباحًا 
وجرائم االحتالل لن تمر دون ثمن 

قوى فلسطينية تحذر 
من فرض »عقوبات« 

جديدة على غزة

) APA images (     ت�سييع جثمان ال�سهيد جماهد عقل و�سط قطاع غزة اأم�س



األحد 19 صفر 1440 هــ 28 أكتوبر 2018 م

غزة / االستقالل:
طالبت وزارة الصحة ف���ي غزة يوم أمس، 
المجتمع الدولي للجم ممارسات االحتالل 
اإلس���رائيلي بحق المؤسسات والخدمات 
الصحي���ة بقطاع غ���زة، داعي���ًة لتفعيل 

الحماية الدولية بحقها.
وقال مدير مش���فى االندونيسي شوفي 
س���الم خالل مؤتمر عقده بمقر المشفى 
ش���مال القط���اع إن "مسلس���ل اإلج���رام 
المدنيين  الصهيون���ي يتواصل بح���ق 
العزل بًرا وبحًرا وجًوا؛ لنشر الرعب والدمار 
في كل م���كان، وصواًل إلى المؤسس���ات 
الصحية التي لم تسلم بتلك الممارسات 

اإلرهابية".
وأوضح س���الم أن مش���فى االندونيسي 
تع���ّرض ألضرار جس���يمة في األقس���ام 
وغرف المشفى مما تسبب بإرباك العمل 
المركب  االس���تهداف  ج���راء  الصح���ي 
المرضى  وإره���اب  لمحيطه  والمتعم���د 

والطواقم الطبية".
وأكد أن المتابع لمسلس���ل االستهداف 
اإلس���رائيلي للطواق���م الصحي���ة خالل 
مس���يرات الع���ودة والذي ط���ال النقاط 
الطبية والمسعفين وسيارات اإلسعاف؛ 
يتأك���د بم���ا ال ي���دع مج���اال للش���ك أن 

االحتالل ضرب بع���رض الحائط األعراف 
والمواثيق الدولية، وأعطى الضوء األخضر 

الستهدافها بشكل مباشر.
 وقال سالم: إن "الطواقم الطبية والمرضى 

المنومين بالمشفى أمضوا ساعات صعبة 
وقاسية تحت أصوات القصف العنيف، 
وتس���اقط أجزاء من أس���قف المش���فى، 
وتطاير ش���ظايا داخل الغرف واألقسام؛ 

ال���ذي اس���تدعى إخ���الء المرضى  األمر 
بالممرات والصاالت الداخلية للمش���فى، 
وهي أماكن غير مهيأة لتقديم الخدمات 

العالجية اآلمنة".

وش���دد على أن وزارته تنظ���ر ببالغ القلق 
جراء الممارس���ات اإلجرامية اإلسرائيلية 
بحق المؤسس���ات الصحي���ة، وهي جزء 
للمؤسسات  المتواصل  االستهداف  من 

والكوادر الطبية.
واستش���هد خ���الل مس���يرات العودة 3 
مسعفين من الكوادر الطبية، فيما أصيب 
نحو 420 مس���عًفا، إضافة إلى تضرر 80 
سيارة إس���عاف، في وقت حرم االحتالل 
القطاع الصحي م���ن االحتياجات الالزمة 

لتقديم الخدمات الصحية.
وطالب سالم كافة المؤسسات والجهات 
المعني���ة للج���م االحتالل ع���ن جرائمه، 
وتفعي���ل اج���راءات الحماي���ة الدولي���ة 
للطواق���م الطبي���ة والمنش���آت الصحية 
وسيارات االسعاف، وتجريم ممارساتها 

االحتالل العنصرية.
وذكر أن وزارته أجرت سلس���لة اتصاالت 
ومتابع���ات ميدانية عبر غرف���ة الطوارئ 
المؤسس���ات  المركزي���ة مع عدي���د من 
الدولية؛ لوضعهم ف���ي خطورة الجريمة 
المؤسسات  بحق  المتجددة  اإلسرائيلية 
الصحية، وضرورة تحش���يد موقف داعم 
ومس���اند لحماي���ة الحق���وق العالجي���ة 

للمرضى.

رام الله/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهج���ة القدس 
للشهداء واألس���رى أمس السبت، 
أن األس���ير المضرب ع���ن الطعام 
خضر عدن���ان )40 عام���ًا( يعاني 
وضعًا صحيًا صعبًا، نتيجة تجاهل 
الصهيوني  االحت���الل  س���لطات 
لمطالبه المش���روعة، ف���ي الحرية 
التعس���في غير  اعتقاله  ووق���ف 
المشروع، حيث يستمر في إضراب 
مفت���وح ع���ن الطعام من���ذ تاريخ 

2018/09/02م.
وأف���ادت المؤسس���ة: أن الوض���ع 

الصح���ي للش���يخ  عدنان يتدهور بش���كل 
مستمر، حيث ال يستطيع التحرك إال بواسطة 
كرس���ي متحرك، وفقد الكثير م���ن وزنه، وال 
يستطيع الكالم إال بصعوبة شديدة، ويعاني 
من وجود نقاط من الدماء في عينه اليس���رى 
ويعاني من حالة تقيؤ واس���تفراغ على مدار 

الوقت تزيد وتيرتها في ساعات الليل.
وأضافت مؤسسة مهجة القدس، أن االحتالل 

يتعمد النيل من الشيخ خضر عدنان وصموده، 
عبر إخضاعه لظ���روف اعتقالية قاهرة ظهر 
ذلك جليًا خالل نقله بالبوسطة إلى المحكمة 
األس���بوع الماضي حيث اس���تغرق نقله إلى 
محكمة س���الم س���اعات طويلة عانى خاللها 
الكثير مما أثر على وضعه الصحي المتدهور، 
وعندم���ا عاد إل���ى الزنزانة الت���ي ُيحتجز بها 
قامت الوحدات الخاصة اإلسرائيلية بتفتيش 
الزنزانة والعب���ث بمحتوياتها، باإلضافة إلى 

إس���اءة معاملته في خطوة استفزازية 
تهدف للتأثير عليه وعلى معنوياته.

وحملت مهجة القدس سلطات االحتالل 
المس���ؤولية الكاملة عن حياة الش���يخ 
عدنان، المهددة بفعل تجاهل سلطات 
االحتالل لمطلبه المش���روع في الحرية 
والكرامة اإلنسانية، مناشدة مؤسسات 
حق���وق االنس���ان المحلي���ة والدولي���ة 
والجمعيات، التي تعنى بشؤون األسرى 
بض���رورة التدخ���ل الف���وري والعاجل، 
بالضغ���ط عل���ى االحتالل لالس���تجابة 

لمطالب الشيخ عدنان واإلفراج عنه.
جدير بالذكر أن الشيخ عدنان، هو مفجر 
معرك���ة اإلرادة معركة األمع���اء الخاوية ضد 
سياس���ة االعتقال اإلداري، وحق���ق انتصارًا 
نوعي���ًا في إضرابين س���ابقين خاضهما في 
األس���ر وتكلال برضوخ االحت���الل لمطلبه في 
الحرية، وه���و اليوم يخوض ه���ذه المعركة 
منف���ردًا للم���رة الثالثة عل���ى التوالي مطالبًا 
بحقه المش���روع في الحرية ورفضًا لالعتقال 

التعسفي.

رام الله/ االستقالل:
قال خبير الخرائط واالس���تيطان في بيت الش���رق خليل التفكجي: إن نية 
االحتالل بناء عدد من األبراج الس���كنية مكان منازل فلسطينية في القدس 
الشرقية، مشروع تم طرحه عام 1990، بزعم أن تلك المنازل  أمالك يهودية 

قبل عام 48 .
وأض���اف التفكجي في تصريح له، أن إس���رائيل تريد إقام���ة هذه األبراج 
لربط المنطقة بأراضي عام 48، وتحويل األحياء الفلسطينية إلى تجمعات 
محاطة بالمستوطنات، بحيث تصبح عملية تقسيم المدينة لعاصمتين أمرا 

مستحيال .
وش���دد التفكجي على ضرورة ممارس���ة ضغوط دولية على دولة االحتالل، 
لوقف هذا القرار، باعتبار أن تنفيذه ينهي قضية القدس بش���كل نهائي، 
مؤكدا على ضرورة الضغط على دولة االحتالل في مجلس األمن، وأيضا على 
الش���ركات الدولية التي تنفذ هذه المشاريع بالتزامن مع الحراك القانوني 

."BDS" والشعبي وحركة المقاطعة
وكانت جمعيات وشركات استيطانية قدمت مخطًطا استيطانًيا لبناء عدد 
من األبراج الس���كنية محل منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس 

المحتلة.
وتدعي الشركات والجمعيات االستيطانية المدعومة من عراب االستيطان 
عضو بلدية االحتالل بالقدس أريه كينج ملكيتها ألراض في الشيخ جراح، 
والمقامة عليها مبان س���كنية فلسطينية تس���كنها العديد من العائالت 

الفلسطينية منذ ما يزيد عن 60 عاًما، وتعتبر محمية بموجب القانون.
ويأتي هذا المخطط بعد أن فشلت تلك الجمعيات االستيطانية في قضية 

إخالء وتهجير 11 عائلة مقدسية من الشيخ جراح على مدار سنوات.
يذكر أن الجمعيات االس���تيطانية اس���تولت على العديد من األراضي في 
الحي وأقامت 25 وحدة اس���تيطانية على أراضي "كرم المفتي" وفي محيط 
مغارة الش���يخ الس���عدي التي حولتها تلك الجمعيات إلى مغارة وكنيس 
للصالة باس���م "الصديق شمعون"، واس���تولت على العديد من المنازل في 

محيطها لعزل البلدة القديمة.

مطالبة بتوفير حماية دولية للمؤسسات والخدمات الصحية في غزة

) APA images (      جانب من م�ؤمتر وز�رة �ل�صحة �أم�س

خبير باالستيطان: قرار االحتالل 
بناء أبراج بالقدس الشرقية 
ينهي قضيتها بشكل نهائي

األسيــر المضــرب عــن الطعــام
 خضــر عدنــان يعانــي وضعــًا صحيــًا صعبــًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي أمس، مقر 
اإلقامة الجبرية لمحاف���ظ القدس عدنان غيث في 

حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وبحس���ب مركز معلومات وادي حلوة، فإن مخابرات 
االحتالل اقتحمت لليوم السادس على التوالي مقر 
اإلقام���ة الجبرية للمحافظ غيث في وادي الجوز في 

"منزل ناصر عجاج"، لفحص تواجده في المنزل.

وكانت قوات االحتالل أفرجت االثنين الماضي عن 
المحافظ غيث، بش���رط إبعاده ع���ن منزله في بلدة 
سلوان إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزلًيا لمدة 

سبعة أيام ودفع غرامة مالية قدرها 5450 دوالًرا.

االحتالل يقتحم مقر اإلقامة الجبرية لمحافظ القدس 
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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
االسالمي رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات 
العودة خالد البطش، أن ما قامت به س���رايا 
الق���دس والمقاومة الفلس���طينية من ردود 
هو وفاء  بالوعد الذي قطعته على نفس���ها 
بأن تحمي ببنادقها مسيرات العودة وكسر 

الحصار واالنقسام لدماء الشهداء.
وش���ّدد على أن ما قام به جيش االحتالل من 
قتل للمش���اركين في المس���يرات السلمية 
بغزة والضف���ة الغربية أول أم���س الجمعة 
في "جمعة غزة صامدة ول���ن تركع"، جريمة 
صهيوني���ة أراد العدو من خاللها أن يفرض 
مع���ادالت ميداني���ة وعس���كرية جدي���دة 

ترفضها  بالمطلق المقاومة
وأضاف البطش في تصريح صحفي، أنه لم يكن من الممكن السماح لالحتالل بقتل 
خمس���ة متظاهرين س���لميين بغزة واثنين بالضفة الغربية المحتلة لمشاركتهم 

بمسيرات شعبية سلمية دون رد على الجرائم.
وطال���ب، المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل "اإلس���رائيلي" لوقف قتل األبرياء 

والمتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا على يد قناصة العدو.
وثّم���ن البطش، الدور المصري لحرصه على وقف العدوان عن ش���عبنا والتوصل الى 
تفاهمات اوصلت الى وقف متبادل إلطالق النار، مجددّا على موقف الحركة بااللتزام 

بوقف اطالق النار بمقدار التزام العدو به.

غزة/ االستقالل: 
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الدكتور وليد القطط���ي، أن التهدئة 
التي تواف���ق عليها حركته هي التي ال تس���لب 
المقاومة حقها في الرد على جرائم االحتالل بحق 

الشعب الفلسطيني.
وق���ال القطط���ي، ف���ي تصريح���ات صحفي���ة ل� 
»فضائية فلس���طين اليوم«، إن المقاومة ال يمكن 
ان تدفع ثمنًا سياسيًا أو تفرط في حق من حقوق 
ش���عبنا مقابل التهدئة، مش���ددًا على أن جرائم 
االحتالل التي يقترفها بحق متظاهري مسيرات 
العودة ومحاوالت رفع منس���وب الدم الفلسطيني 

المسفوك؛ لن يمر دون ثمن.
وأوضح أن »الرس���الة الت���ي أرادت المقاومة وفي 
مقدمتها س���رايا القدس إيصالها مفادها أن دم 
ش���عبنا ليس دمًا مس���تباحًا للع���دو الصهيوني 
وس���يعاقب عليه«، مش���يرًا إل���ى أن » أي تهدئة 
ال تضم���ن حق ال���رد عل���ى الع���دوان والتصدي 
لالعت���داءات اإلس���رائيلية ضد ابناء ش���عبنا لن 

نوافق عليها ».
ورفض عضو المكتب السياس���ي للجهاد معادلة 
القتل مقابل الصمت والتي يريد االحتالل فرضها 
على ش���عبنا؛ محذرًا من أن المقاومة الفلسطينية 

لديها القدرة عل���ى تدفيع االحتالل ثمن جرائمه 
ضد شعبنا.

وح���ول االتص���االت المصري���ة مع قي���ادة حركة 
الجهاد االسالمي بش���أن وقف اطالق النار وعودة 
اله���دوء في قطاع غزة، أوضح القططي، أن موقف 
الحرك���ة هو القبول بالتهدئة بق���در ما التزم بها 
العدو مس���تدركًا؛ لن تك���ون تهدئة مفتوحة بل 
يجب أن تنتهي بكسر الحصار  »اإلسرائيلي« وان 

ينال شعبنا الفلسطيني في غزة حريته.
وبي���ن القطط���ي أن الحديث المتك���رر عن وجود 

اتفاق تهدئة جديد ليس صحيحًا بل اس���تكماال 
لما جرى خالل عدوان العام 2014، والذي لم يلتزم 
ب���ه العدو حتى اآلن خاصة الش���ق المتعلق برفع 
الحصار عن قطاع غزة، مش���يرًا إل���ى أن االحتالل 
يحاول تثبيت معادل���ة التهدئة مقابل التهدئة 
وذلك في مسعى منه لكسر قواعد االشتباك التي 

رسختها المقاومة بالدم.
كم���ا أكد الدكت���ور ولي���د القطط���ي أن فصائل 
المقاومة تسعى لتثبيت معادلة ردع تمنع العدو 
من استباحة الدم الفلسطيني سواء في مسيرات 
العودة أو غيرها من خ���الل  فرض معادلة القتل 
مقابل القتل والقصف بالقصف. قائال: »المقاومة 
ستحمي ظهر شعبها ألن الدم الفلسطيني ليس 
للمزاد العلني في السياسية االسرائيلية وهذا ما 

يجب أن يفهمه قادة العدو«.
وبشأن حالة الهرولة العربية والتطبيع مع الكيان 
»االس���رائيلي« والتي كان آخرها استقبال رئيس 
حكوم���ة االحتالل بنيامين نتنياهو في س���لطنة 
عمان، استغرب القيادي في الجهاد هذا التطبيع 
العلن���ي  لبعض االنظمة العربية في الوقت الذي 
يس���تبيح فيه االحت���الل الدم الفلس���طيني في 
غزة والضفة ويمارس العنصرية ضد ش���عبنا في 

الداخل المحتل. 

وقصفت المقاومة مس���توطنات وبلدات االحت���الل المحاذية 
فيما ُيسمى "غالف غزة" بعشرات الصواريخ والقذائف محلّية 
الصنع؛ رًدا على جريمة قتله )6( فلسطينيين، وإصابة المئات، 
على حدود القطاع، خالل مشاركتهم بفعاليات مسيرة العودة، 

الجمعة الماضية.
ف���ي المقابل، أعلن االحت���الل أن طائراته الحربي���ة والمروحية 
قصف���ت )80( هدًفا لفصائل المقاومة ف���ي أنحاء متفرقة من 
القط���اع، زاعًم���ا في ذات الوق���ت أن ")30( صاروًخ���ا أطلق من 
القطاع جنوب )إس���رائيل("، اعترضت منظومة القبة الحديدية 

10 منها".
وظهر أم���س الس���بت، أعلنت حرك���ة الجهاد اإلس���المي عن 
موافقتها على وقف إطالق النار بش���كل شامل وعودة الهدوء، 

بعد اتصاالت مصرية مع قيادة الحركة.
وفي تصريح ل� "االس���تقالل"، قال مس���ؤول المكتب اإلعالمي 
للحرك���ة داود ش���هاب: "نعلن وقف إطالق الن���ار مع االحتالل 
اإلس���رائيلي، بعد اتصاالت مصرية ُأجريت معنا"، مشدًدا على 

أن حركته ملتزمة بالهدوء، ما التزم به االحتالل.

توقيت منا�سب
الكاتب والمحلل السياس����ي د. أسعد جودة، رأى أن رد 
المقاوم����ة على يد الجهاد اإلس����المي جاء في التوقيت 
المناس����ب، حيث تغ����ّول االحت����الل وقتل����ه المتعّمد 
للفلس����طينيين، خصوًصا ضد المش����اركين بمسيرات 

العودة على حدود القطاع.
وقال جودة ل�"االستقالل":" إن رد المقاومة على جرائم االحتالل 
جاء في توقيت مناس���ب، فهو يحمل رسالة حماية لمسيرات 
العودة، أمام اس���تباحة االحت���الل لدماء الجماهير الش���عبية 

المشاركة فيها".
وأضاف أن "رد الجهاد اإلس���المي جاء من منطلق المس���ؤولية 
الوطني���ة، وعلى فصائل المقاومة كاملة أن تنضوي مع الجهاد 

في ه���ذا الرد؛ ألنه ُيحيي لدى ش���عبنا الفلس���طيني الكرامة 
والعّزة، وهذا ما تتفهمه كل الفصائل بما فيها حركة حماس".       
وأش���ار إلى أن ه���ذا الرد أوصل رس���ائل كبي���رة مهّمة لقادة 
االحتالل، أهّمها أن "الظرف االس���تثنائي" بحاجة إلى "قرارات 
استثنائية"، وأن الجهاد اإلسالمي كحركة عسكرية وسياسية 
ُتعد العًب���ا مركزًيا في الس���احة الفلس���طينية، وتتحّدث عن 
الجميع، كما أنها س���تحمي الش���عب ومس���يراته الس���لمية 
)العودة( دون تفريط، عبر تثبيت معادلة "الدم بالدم والقصف 

رد مطلوببالقصف". 
واّتفق الكاتب والمحلل السياس���ي باسم أبو عطايا مع سابقه، 
عل���ى أن رد حركة الجهاد اإلس���المي ج���اء طبيعًيا وفي الوقت 

الصحيح؛ معتبًرا أن "هذا ما كان يجب أن يكون".
وقال أبو عطايا ل�"االس���تقالل": "رد الجهاد يأتي في سياق الرد 
الطبيع���ّي والمنطقي على جرائم واعت���داءات االحتالل؛ ألنه ال 

يمكن القبول بأن تتواصل إراقة الدم الفلس���طيني بمسيرات 
العودة، وقصفه أهداًفا للمقاومة على الحدود وفي عمق القطاع 

دون رد منها".
وتابع: "ه���ذا ال���رد كان مطلوًبا، ومتطلًبا أساس���ًيا الس���تمرار 
مس���يرات العودة وكس���ر حصار غ���زة، وكان ال ُبد من إش���عار 
المتظاهرين المش���اركين فيها بأن هن���اك من يحميهم، وأن 

الدماء التي نزفت ال يمكن أن تذهب هدًرا".      
وأوضح أن هذا الرد أيضًا جدد تثبيت معادلة "الرد بالرد"، التي 
أرستها فصائل المقاومة ُمجتمعة إّبان عدوان االحتالل صيف 
عام 2014، وهذا ما التقطه قادة االحتالل جيدًا، بدليل التزامه 
الف���وري بالهدوء ووقف إطالق النار. ولفت الكاتب والمحلل 
السياسي إلى وجوب استثمار هذا الرد لجهة تحسين 
ش���روط "التهدئة وكسر الحصار"، عبر التأكيد على أن 
المقاومة ال تخش���ى المواجهة، وهي مس���تعدة لها، 

ولمختلف السيناريوهات األخرى.    

تثبيت قواعد اال�ستباك
ب���دوره، المحل���ل والخبير العس���كري الل���واء المتقاعد واصف 
عريق���ات، رأى أن رد "س���رايا القدس" بقصفها مس���توطنات 
وبلدات االحتالل المحاذية للقطاع، والتهديد بتوس���يع دائرة 
الرد كمًا ونوعًا إذا ما اس���تمر العدو باعتداءاته كان "مس���ؤواًل 
ومحسوًبا"، واس���تطاعت السرايا من خالل توجيه رسائل قوية 

للمستوَيْين العسكري والسياسي في "إسرائيل". 
وبّين عريقات ل�"االس���تقالل" أن الرد حمل رس���ائل سياس���ية 
وعس���كرية ووضع رئيس حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو، 
ووزير حربه أفيغ���دور ليبرمان، وقادة جيش االحتالل في حالة 
إرباك، خصوًصا بعد فشلهم الذريع بإجهاض مسيرات العودة 
على مدار األش���هر الس���ت الماضية، ونزع رداء السلمية عنها، 
الفًت���ا إل���ى أن ذلك يرجع لحنك���ة المقاومة ف���ي التعاطي مع 

الظروف والتطورات الميدانية والسياسية المختلفة.
وأك���د أن رد "الجه���اد اإلس���المي" ثّبت قواعد االش���تباك مع 
االحتالل وعمل على حمايتها من "التآكل"؛ األمر الذي سيدفعه 
للتفكير ملًيا، قبل الذهاب نجو ارتكاب حماقة )عدوان( جديدة 
ضد قطاع غزة. ولفت إلى أنه ورغم اختالل ميزان القوى لصالح 
االحت���الل؛ إاّل أن الفلس���طينيين في هذه الجولة اس���تطاعوا 
تحقيق مكاس���ب جدي���دة، ُتضاف إلى المكاس���ب التي يتم 

تحقيقها في إطار تواصل مسيرة العودة السلمّية.
وكانت "س���رايا القدس" أّكدت خالل الجول���ة األخيرة أنها "لن 
تس���مح لالحتالل أن يوغل في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني"، 
مح���ذرة االحتالل من توس���ع دائرة قصفها كم���ًا ونوعًا، إذا ما 

واصل عدوانه.
وعن ذلك، ّعد المحلل والخبير العسكري أنها رسالة تحٍد وقدرة 
على أن المقاومة لديها من اإلمكانات والقدرات التي تستطيع 
من خاللها لجم االحتالل ووقف عدوانه، بوس���ائل وأس���اليب 

"تكتيك" جديدة لم يكن يتوقعها.

القططي: الدم الفلسطيني ليس مستباحًا 
وجرائم االحتالل لن تمر دون ثمن 

البطش: ما قامت به المقاومة 
وفاء لدماء الشهداء 

مراقبون لـ »االستقالل«: رد الجهاد اإلسالمي »وطني« ويحمي »مسيرات العودة«
غزة/ قا�سم الأغا: 

املقاوم��ة  رد  اأن  عل��ى  وع�سكري��ون  �سيا�سي��ون  مراقب��ون  اأجم��ع 
الفل�سطينية الذي نفذته حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ياأتي 
يف �سي��اق ال��رد الطبيعي على جرائ��م »اإ�سرائيل« امل�ستم��رة، ل�سيما 

�سد املتظاهرين ال�سلميني امل�ساركني يف فعاليات م�سرية العودة وك�سر 
احل�س��ار على ال�سلك الفا�سل بني قطاع غزة والأرا�سي الفل�سطينية 
املحتل��ة ع��ام 1948. ويف اأحادي��ث منف�سل��ة ل�«ال�ستق��الل«، راأى 
ه��وؤلء اأن رد حركة اجلهاد الع�سكري جاء يف توقيت منا�سب بدافع 

امل�سوؤولي��ة الوطني��ة، وميّثل حماية ل�سعبن��ا الفل�سطيني وم�سرياته 
ال�سلمّية، عرب تثبيت معادلة »الدم بالدم والق�سف بالق�سف«. و�سهد 
قطاع غزة )منذ ليل اجلمعة – �سباح ال�سبت(، تبادًل لإطالق النار 

بني املقاومة الفل�سطينية والحتالل.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

الموضوع / نشر أمر بيع بالمزاد العلني
بن���اء للقرار  الصادر بتاري���خ 21/10/2018 على صفحات القضية رقم 

2018/3656 والمتكونة بين :
طالب التنفيذ / منصور وليد حمدان قشطة 

والمنفذ ضده / حس���ام احمد سالم الغوطي / سكان خانيونس مدينة 
حمد برج 3 شقة 204

والقاضي بعرض الس���يارة  من نوع ) دوبرمان ( وتحمل لوحة تسجيل 
رق���م )3514422(  من مودي���ل 1993 ابيض الل���ون وللعلم فقد تم 
تثمينها بس���عر )4000 دوالر ( للبيع بالم���زاد العلني فقد تحدد يوم 
04/11/2018 للمزاي���دة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة 
دائ���رة التنفيذ خالل ال���دوام اليومي قبل موعد البي���ع على ان يدفع 

المشترك تأمينا قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين السيارة .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
اأ.يا�سر بربخ

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية

الموضوع / مذكرة تبليغ طالق رجعي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

إلى / ش���رين حس���ن محمد عب���د العال من حمام���ة ومقيمة في مصر 
ومجهولة محل االقامة فيها لقد قام زوجك المس���تدعي / جمال عادل 
حس���ين الخالدي من كرتيا وسكان جباليا بإقراره بطلقة واحدة رجعية 
بع���د الدخول حال غياب���ك أوقعها بتاري���خ 26/09/2018  وأن عليك 
العدة الش���رعية اعتبارا من تاريخ الطالق المذكور مس���جلة لدى هذه 
المحكمة س���جل 7 عدد 95 بتاري���خ 08/10/2018 لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول .
وحرر في 28 /محرم / 1440 ه��  وفق 08/10/2018 

قا�سي جباليا ال�سرعي
    حممد خليل احلليمي

ودكت سرايا القدس الليلة قبل الماضية 
وصباح  أمس، المس���توطنات المحاذية 
لقط���اع غزة بعش���رات الصواري���خ، بعد 
س���اعات قليلة من قتل ق���وات االحتالل 
آخرين  وأصابت 232  خمس���ة مواطنين 
خالل مس���يرات العودة وكس���ر الحصار 
على طول الحدود الش���رقية لقطاع غزة، 
فيما شنت طائرات االحتالل الصهيوني 
سلس���لة غارات على مواقع للمقاومة في 

مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقالت س���رايا القدس في بيان لها نش���ر 
أم���س: إن المقاومة الفلس���طينية تدرس 
توس���يع دائرة الرد كمًا ونوعًا إذا اس���تمر 
العدو ببطشه وعدوانه على شعبنا. وليعلم 
الع���دو أن المقاومة جاهزة لم���ا هو أبعد"، 
قبل أن تواف���ق حركة الجهاد اإلس���المي 
على وقف إط���الق النار وعودة الهدوء بعد 
اتص���االت مصرية جرت صب���اح أمس مع 

قيادة الحركة، شريطة التزام إسرائيل به.

مقاومة حتمي ال�شعب
ويرى المحلل السياس���ي حسن الفي، أن 

رد المقاومة عل���ى جرائم االحتالل، أثبت 
أنها ملتحمة مع ش���عبها ضمن معادلة 
مقاومة تحمي الشعب وشعب يحتضن 

المقاومة.
وقال الف���ي ل�"االس���تقالل": "من ظن أن 
المس���يرات الس���لمية غير محمية وأنه 
يمكن التخطيط لصنع مذابح إسرائيلية 
الس���لميين  المتظاهرين  في صف���وف 
ألغراض انتخابية إسرائيلية كان مخطئًا 
القول  اس���تطاعت  فالمقاوم���ة  تمام���ًا، 
أن���ه يوجد خلف هذه الجموع الس���لمية 
مقاومة قادرة على حمايتها ولن تصمت 

على استهدافها".
وأوض���ح أن ال���رد على جرائ���م االحتالل 
جاء للتأكيد على معادل���ة حاول الكيان 
الصهيوني كس���رها مرارًا وهي معادلة 
القصف بالقصف والدم بالدم، مش���يرًا 
إلى أن هناك توافقًا فصائليًا أال هو عدم 
الصمت على أي جرائم إس���رائيلية بحق 

شعبنا.
وأض���اف الف���ي: "كم���ا لوح���ظ أن رد 
المقاومة لم يكن متهورًا أو مستعجاًل 

كم���ا يدع���ي البع���ض، ب���ل كان في 
حالة من ح���االت الحكم���ة حيث أنها 
استخدمت صواريخ قصيرة المدى في 

إطار غالف غزة".
ولفت النظر إلى أن هذا الرد من المقاومة 
جاء متزامنًا أيضًا مع فتح أبواب العواصم 
العربي���ة للوفود اإلس���رائيلية ولرئيس 
وزراء االحت���الل بنيامين نتنياهو، وتابع: 
"ل���ذا كانت رس���الة المقاومة حاضرة في 
هذا الس���ياق وتستهدف الوعي العربي 
والفلسطيني، مفادها أن الصراع العربي 
اإلس���رائيلي قائم وأن إسرائيل يجب أن 

تواجه بالمقاومة ال بالسالم".
وبّي���ن المحلل السياس���ي أن التصعيد 
هدف���ه ليس الذهاب إلى حرب ش���املة، 
بل قائمًا على أس���اس تثبي���ت معادلة 

القصف بالقصف. 
وأكمل الفي حديثه بالقول: "إن هذا الرد 
جاء تأكيدًا على أن غزة تمتلك الخيارات 
كاملة في التعامل م���ع هذا المحتل، وال 
يمكن ألحد أن يف���رض حاًل ال تقبله غزة 

تحت ذريعة موازين القوى".

رد طبيعي

م���ن ناحيته، ي���رى المحلل السياس���ي 
عب���د الس���تار قاس���م، أن رد المقاوم���ة 
الفلس���طينية عل���ى جرائ���م االحت���الل 
ه���و الس���ياق الطبيعي لحال���ة النضال 
الفلسطينية بغض النظر عن أي ظروف 

سياسية.
وتساءل قاسم خالل حديثه مع "االستقالل": 
"إذا كان المطل����وب م����ن الفصائل عدم الرد 
على جرائم االحتالل بسبب أن هناك جهودًا 
إلب����رام تهدئة، فلماذا ال تحجب إس����رائيل 
تصعيدها وتوق����ف جرائمها من أجل هذه 

الجهود أيضًا".
وأوض���ح أن رد المقاومة على جرائم االحتالل 
أع���اد ف���رض معادل���ة التصعي���د مقاب���ل 
التصعيد والهدوء مقابل الهدوء، كما أظهر 
بشكل كبير قدرة المقاومة على تشكيل رد 
عس���كري قادر على إلزام ")إسرائيل" حدها، 
من خ���الل أدوات قتالية متط���ورة عن تلك 
الت���ي اس���تخدمتها المقاومة ف���ي الحرب 

األخيرة على غزة عام 2014.

وأضاف قاس���م: "م���ا يؤك���د صحة هذا 
الحدي���ث، هو أن رد الفعل اإلس���رائيلي 
على تصعيد المقاوم���ة كان يتركز على 
أراٍض ومواق���ع فارغة، م���ا يدلل على أن 
"إس���رائيل" ال تريد تمدد هذا التصعيد 

إلى حرب موسعة وشاملة".  
وبّين أن هذا الرد من المقاومة يشكل غطاًء 
لمتظاهري مسيرة العودة، ويحميهم من 
ق����وات االحتالل التي تس����تبيح دماءهم 
دون أي عقاب أو حس����اب، وتاب����ع: "إن رد 
المقاومة سيجعل إسرائيل تفكر مجددًا 
في سياس����تها باستهداف المتظاهرين 

وقتلهم بدم بارد بشكل كبير".
ورأى قاسم أن أخطر ما يدور في مباحثات 
التهدئة هو اس���تمرار الفصائل باتخاذ 
موقف اله���دوء وضبط النف���س مقابل 
التصعيد اإلس���رائيلي، وقال: "التهدئة 
ال تعني الخن���وع والقبول باإلذالل، وهذا 
يتطل���ب أن تبقى الفصائل متمس���كة 
بخيار الرد على جرائم االحتالل سواء في 
ظل جه���ود إلبرام تهدئ���ة أو دون هذه 

الجهود".

بعد استشهاد 5  من متظاهري مسيرة العودة

سرايــا القدس لـ »إسرائيــل«: »الرسالــة وصلــت« 
غزة/ حممود عمر:

اأ�ساء الأدب".. هذا كان  "من اأمن العقاب 
حال الكيان ال�سهيوين الذي اأ�ساء ت�سرفه 
مع �سعبنا املتظاهر على احلدود ال�سرقية 

لقطاع غزة لي�ستحل دماءه وليوقع يف 
�سفوفه ال�سهداء تلو ال�سهداء، فيما اأمن 

اأنه لن يتعر�س للرد املنا�سب من الف�سائل 
الفل�سطينية يف الوقت الذي تبذل فيه 

جمهورية م�سر العربية جهودًا كبريًة لتحقيق 
تهدئة بني غزة والحتالل الإ�سرائيلي. 

لكن �سرايا القد�س اجلناح الع�سكري حلركة 
اجلهاد الإ�سالمي، وبعد اإنذار اأطلقته لهذا 

الكيان ال�سهيوين باأل ي�سيء التقدير، قررت 
ك�سر ال�سمت هذه املرة والذهاب نحو تلقني  
الحتالل در�سًا قا�سيًا ردًا على قتله امل�ستمر 

لأبناء �سعبنا دون اأي ح�ساب.

رام الله / االستقالل:
نقلت القناة 12 اإلس���رائيلية، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله: "لسنا ملتزمين 

بوقف اطالق النار مع الجهاد االسالمي، وبالتالي نحن ال نتصرف وفقا لذلك".
يشار إلى أن حركة الجهاد االس���المي، أعلنت يوم أمس السبت، عن التوصل إلى توافق على 
وقف شامل إلطالق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصاالت مصرية مع قيادة الحركة.

وقال بيان مقتضب للجهاد اإلسالمي: "بعد اتصاالت مع الجانب المصري تم التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطالق النار"، مضيفة: اتفاق وقف إطالق النار دخل حيز التنفيذ.

وبحس���ب اإلذاعة اإلس���رائيلية العامة، فقد أطلق منذ أول أم���س الجمعة، 45 قذيفة 
صاروخية وقذيفة هاون من قطاع غزة نحو النقب الغربي.

وردت طائرات االحتالل بقصف العديد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في 
محافظات قطاع غزة، دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات بين المواطنين.

القناة 12: الجيش االسرائيلي 
ليس ملتزمًا بوقف إطالق النار 

مع الجهاد اإلسالمي
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 4196 / 2017
نعلن للعموم أنه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غ���زة األرض المملوكة للمنفذ ضده في المقس���م رقم )1( من األرض 
القس���يمة رق���م )2( ومس���احتها )1000 م2( والقس���يمة تقع ضمن 
القطع���ة رق���م 5060 من أراضي رف���ح والواقعة ضمن ح���دود بلدية 

الشوكة في منطقة صوفيا الفخاري قرب خط الحد الزائل بإذن الله.
فعلى من يرغ���ب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور إل���ى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيمة التأمي���ن بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المش���تري، علمًا بأن المزاد س���ينعقد الس���اعة 

الثانية عشر من يوم الخميس بتاريخ 2018/11/27م
التاريخ: 2018/10/25م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

 بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعل���ن اللجنة المحلية لبلدية النصر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس���يمة رقم )4 أرض س���بع( من القطعة رقم )4 أرض س���بع ( أنه 
تقدم لها المواطنة /سوس���ن فتحي حسن بربخ بطلب الحصول على 
طل���ب بدل خدمات وأذن بناء على جزء من األرض والبالغة مس���احتها 
300 متر مربع والواقعة على ش���ارع فرعي من شارع عبد المالك وذلك 
حس���ب الطلب والمخططات الهندس���ية المودعة لدى البلدية وعليه 
فم���ن له حق االعتراض على منح المذكورة إذن بناء وبدل خدمات على 
تلك األرض المحددة أعاله أن يتقدم باعتراض للبلدية أثناء س���اعات 
الدوام الرسمي وذلك خالل  15 يومًا من تاريخ اإلعالن ولن يلتفت ألي 

اعتراض يقدم بعد ذلك.

 رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية 
  اأ.حممد عا�سور

غزة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت، تعليمات جديدة لسكان 

مستوطنات غالف غزة، وذلك بعد انتهاء تقييمها األمني.
وذكرت مصادر عبري���ة أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلس���رائيلي 
أصدرت تعليمات  لس���كان "غالف غزة" بإزالة القي���ود التي تم فرضها منذ 
الليلة الس���ابقة عل���ى المناطق المتاخمة لقط���اع غزة، والع���ودة إلى الحياة 

الطبيعية.
وقال���ت قيادة "الجبهة الداخلية" إنه "ف���ي نهاية التقييم األمني، تقرر إزالة 

القيود في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة".
وكان الجي���ش اإلس���رائيلي طل���ب من المس���توطنين ف���ي المناطق 
المتاخم���ة لقطاع غزة، البقاء قرب المالجئ واالمتناع عن عقد تجمعات 
وع���دم االقتراب من المناطق الحدودية للقط���اع، وذلك بعد التصعيد 

مع قطاع غزة.
وأعلنت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، أمس، عن التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطالق النار بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي في قطاع 

غزة، بعد تصعيد محدود استمر لعدة ساعات.

ودع����ت قوى اليس����ار الخمس الى عقد مؤتمر ش����عبي 
لمواجه����ة ق����رارات عب����اس التفردية ج����اء ذلك خالل 
مس����يرة حاش����دة نظمتها القوى الخمس "الش����عبية، 
والديمقراطي����ة، والمب����ادرة الوطنية، وحزب الش����عب، 
وفدا"، أمس الس����بت، وس����ط مدينة غزة، ش����ارك فيها 

العشرات من أنصار القوى اليسارية.
ودع����ت الق����وى إلى ض����رورة تفعي����ل المنظمة ووضع 
حد لالنقس����ام، بعق����د اإلطار القي����ادي المؤقت لألمناء 
العاّمين، وعق����د مجلس وطني توحيدي وفقًا التفاقات 
2011، ومخرج����ات بيروت 2017، على قاعدة الش����راكة 
الوطنية بعي����دًا عن اإلقصاء والهيمن����ة والتفرد وعلى 

أساس التمثيل النسبي الكامل.
ومن المق����رر أن يعقد المجلس المرك����زي دورته ال�30، 
اليوم األحد، بمدينة رام الله، وس����ط مقاطعة الفصائل 

الوطنية ألعماله.  

انعقاد فردي 
واعتب����ر أحم����د المدل����ل القي����ادي في حرك����ة الجهاد 
اإلس����المي، انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
بعيدًا عن التوافق واالجم����اع الوطني، انعقادًا انفراديًا 
وغير شرعي  ُيفاقم حالة االنقسام الفلسطيني، مؤكدًا 
أن كافة القرارات الُمنبثقة عنه س����تكون ُمجرد فقاعات 

هوائية لن تؤثر على القضية الفلسطينية. 
وقال المدلل ل�"االستقالل":" إن انعقاد المجلس المركزي 
بعيدًا ع����ن التوافق واالجماع الوطن����ي، وفي ظل غياب 
فصائل لها وزنها وُحضورها بالش����ارع الفلس����طيني، 
يع����د دعوه تحريضي����ة ُيقدم عليه����ا الرئيس محمود 
عباس، لذا هذا االنعقاد ليس ش����رعيًا وفرديًا يزيد حدة 
االنقسام الفلسطيني، وقراراته ستكون ُمجرد فقاعات 

هوائية لن تؤثر على القضية الفلسطينية". 
وأض����اف المدل����ل:" طالما لم يكن هناك مش����اركة في 
كيفية انعقاد المجلس ومكان انعقاده، وفي ظل اتخاذ 
القرارات التفردية من قبل الرئيس عباس، واس����تمراره 
في اإلجراءات العقابية التي يتخذها ضد غزة، ال يمكن 
لحركة الجهاد اإلسالمي أن توافق على حضور المجلس 
المرك����زي، وال يمك����ن أن تكون ش����اهد زور في مجلٍس 

لن ترتق����ي قراراته الى مس����توى تضحيات الش����عب 
الفلسطيني. ". 

وأوض����ح أن فصائ����ل المقاومة الفلس����طينية الرافضة 
النعقاد المجلس المركزي، ستعقد اليوم مؤتمرًا شعبيًا 
ردًا على انعقاد المجلس بغزة، وتأكيدًا على أن قراراته 
الجدي����دة لن تكون لها أهمية، كالقرارات التي اتخذها 
م����ن قبل  خالل انعق����اده لمرتين عندم����ا اتخذ قرارات 
بوق����ف التفاوض م����ع العدو و وقف التنس����يق األمني 
ووقف اإلجراءات العقابية على غزة ولم يتم تنفذ شيء.  
وطال����ب المدلل، رئيس الس����لطة محم����ود عباس بان 
يع����ود إلى احتضان الق����رار الفلس����طيني الجامع، وأن 
يدع����و النعقاد االطار القيادي المؤقت بمنظمة التحرير 
الفلس����طينية، وان يك����ون هناك حوار وطني ش����امل 
يس����تطيع ان ُيخرج الشعب الفلس����طيني من االزمات 

التي يعيشها. 

�سيا�سية االنفراد والتفرد
وب����دورة، أك����د عض����و المكت����ب السياس����ي للجبه����ة 
الديمقراطية لتحرير فلس����طين طالل أب����و ظريفة، أن 
المجل����س المرك����زي لمنظم����ة التحرير الفلس����طينية 

مس����تمرًا بسياس����ة االنفراد والتفرد ف����ي عمله، وذلك 
من خالل عدم وضع الق����رارات الُمتخذة موضع التنفيذ 
خاصَة أنها ق����رارات ُمكررة في أكثر من دورة منذ العام 

2015م. 
ويرى أب����و ظريفة ل�"االس����تقالل"، أن ال����دورة الثالثين 
الجبه����ة  س����تقاطعها  والت����ي  المرك����زي  للمجل����س 
الديمقراطية والعدي����د من القوي الفصائلية، لن تأتي 
بجدي����دة، ُمحذرًا من مغبة االس����تمرار في التعاطي مع 
الس����لطة الفلس����طينية وفق قاعدة االنف����راد والتفرد 
التي تنتهجها، كونها تُضر بمبدأ الش����راكة والعالقات 
الداخلي����ة الفلس����طينية، وُتعم����ق حال����ة االنقس����ام 
الفلس����طيني، وكذلك ُتضعف إمكانيات اس����تنهاض 
الحال����ة الوطنية الفلس����طينية بمواجه����ة التحديات 

اإلسرائيلية االمريكية بما فيها صفقة القرن. 
وش����دد على ضرورة وقف سياس����ة االنف����راد والتفرد، 
وتنفيذ القرارات الُمتخذة ُمس����بقًا من خالل إعادة بناء 
المجل����س الموحد الوطني الفلس����طيني عبر انتخابات 
ش����امله بمش����اركة الكل الوطني اس����تنادًا إل����ى  مبدأ 

التمكين النسبي.  

وأوضح أن الجبهة الديمقراطية قامت بمقاطعة أعمال 
ال����دورة ال� 30 للمجلس المركزي التي س����تنفتح اليوم، 
لعدة أس����باب سياس����ية متمثلة ب�" عدم رفع اإلجراءات 
العقابي����ة عن غزة واس����تمرار سياس����ة حج����ز الرواتب 
وقطعه����ا، وع����دم وضع الق����رارات المتعلق����ة بطبيعة 
التعامل مع إس����رائيل موضع التنفيذ " وقف التنسيق 
األمن����ي، إلغاء اتف����اق باريس االقتص����ادي، التحرر من 
أوسلو وسحب االعتراف بإس����رائيل"، كذلك االستمرار 

بسياسة االنفراد والتفرد من قبل السلطة".  
وبين أن القوى الديمقراطي����ة نظمت وقفة جماهيرية 
للضغ����ط على القي����ادة من أج����ل البدء بدع����وة االطار 
القيادي بمنظمة التحرير لعقد اجتماع طارئ لتشكيل 
وح����دة وطنية تعال����ج اف����رازات االنقس����ام، وتحضير 
انتخابات رئيسية وتش����ريعية وفق التمكين النسبي، 
وعقد مجلس وطني  توحي����دي جديد، وفقًا التفاقيات 
2011 ومخرجات بيروت 2017، وعلى قاعدة الش����راكة 

الوطنية بعيدًا عن اإلقصاء والهيمنة والتفرد. 
ولفت إلى أن رئيس الس����لطة محمود عباس ال ُيصغي 
كثي����رًا لصوت الكل الوطني الفلس����طيني، فهو ممعن 
ومص����ر على المضي قدمًا بانعقاد المجلس، لذا مطلوب 
أوس����ع ضغ����ط جماهيري وش����عبي ووطن����ي من أجل 

مجابهة هذه السياسة وايقافها. 

غري �سرعية 

في حين، أكدت حركة المقاومة اإلس����المية )حماس( ، 
عدم شرعية جلس����ة المجلس المركزي والمقرر عقدها 
اليوم، مشددة على رفضها كل ما يصدر عنه من قرارات 

ضارة بالشعب الفلسطيني والقضية.
وقال����ت حماس ف����ي بيان له����ا، الس����بت الماضي :"إن 
المجلس يجتمع بعيًدا عن اإلحساس بالظروف الصعبة 
والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجهها ش����عبنا 
الفلس����طيني ببس����الة، موَح����ًدا في مس����يرات العودة 
الحاش����دة المبدع����ة والعمليات الفدائي����ة في القدس 
والضفة، بظل ارتقاء قوافل الش����هداء، وبوقت تتعرض 

له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان".

مؤتمر شعبي مواٍز بغزة اليوم 

فصائل: جلسة »المركزي« غير شرعية وقراراتها »فقاعات هواء« 
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأكدت ف�سائل فل�سطينية اأن انعقاد املجل�س املركزي 
ملنظم��ة التحري��ر بعي��دًا ع��ن التواف��ق والجم��اع 
الوطن��ي؛  غ��ر �سرع��ي وي�ساه��م يف تفاق��م حال��ة 

النق�سام الفل�سطيني، م�سددة  على اأن كافة القرارات 
رد »فقاعات ه��واء«. ورداأ  املجُنبثق��ة عنه �ستكون مجُ
عل��ى ا�ستمرار رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية حممود 
عبا�س ب�سيا�سة التفرد والإق�ساء والعقوبات قررت 

ق��وى �سيا�سي��ة ووطني��ة يف قطاع غزة عق��د موؤمتر 
�سعب��ي، بالتزام��ن مع ب��دء عقد اجتماع��ات جل�سة 
املجل�س املركزي ملنظمة التحري��ر يف رام اهلل اليوم 

الأحد.

االحتالل يصدر تعليمات 
جديدة لسكان غالف غزة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وقوع طلقة واحدة  رجعية  
بعد الدخول حال غياب الزوجة

الى الينا الكس���يفنا ميكوال بوبوشكا المش���هورة شعت من اوكرانيا 
وس���كان الس���ويد حاليا مجهولة محل االقامة فيها االن نعلمك بأن 
زوجك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي عادل بن محمد بن عادل 
ش���عت من خانيونس وس���كان الس���ويد قد طلقك بواسطة وكيله 
وكفيل���ه العدلي محمد بن محمد بن عادل ش���عت م���ن خانيونس 
وس���كانها بموجب الكفالة العدلية رق���م 5793/ 2018 طلقة واحدة 
رجعي���ة بعد الدخول حال غيابك وعليك العدة الش���رعية اعتبارا من 
تاريخ 24/10/2018 وتم تس���جيل ذلك في سجل 27  صفحة 6 عدد 
323 بتاريخ 24/10/2018 وافهم���ت وكيل محمد المذكور انه يحق 
لل���زوج عادل المذكور ارجاعها الي عصمته وعقد نكاحه اثناء عدتها 
الشرعية مالم تكن مسبوقه منه بطلقتين لذلك صار تبليغك حسب 
االصول وحرر في 15 من شهر صفر الخير لسنة 1440 ه��� الموافق 

 .24/10/2018

   قا�سي خانيون�س ال�سرعي
احمد حممود عا�سور

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 )2029 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1محمد أحمد س���ليمان األس���طل من س���كان خانيونس هوية رقم 

938577681
-2مني���ر محمد نعمات األس���طل من س���كان خانيون���س هوية رقم 

933550287
بصفته وكيال عن: نعمات سليمان نعمات األسطل 

بموجب وكالة رقم: 6518 / 2018 الصادرة عن خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 96 قسيمة 5 المدينة خانيونس
 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:  25/ 10 / 2018م

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

غزة / سماح المبحوح:
نظمت القوى الديمقراطية الخمس "الجبهتان الشعبية 
والديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمبادرة" ومؤسسات 
المجتمع المدني أمس السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة 
ش���ارك به���ا اآلالف، للضغط من أجل إنج���از المصالحة 

والتحذير من إجراءات عقابية جديدة على غزة.
وانطلق���ت المس���يرة من أم���ام متنزه البلدي���ة، وجابت 
ش���وارع مدينة غ���زة الرئيس���ية وتوقفت ف���ي مفترق 
فلس���طين، بحضور واس���ع من قيادات وكوادر وأعضاء 
القوى والمؤسسات والمجتمع المدني والمخاتير، وذلك 
للضغط من أج���ل إنجاز المصالحة لمواجهة المخططات 
التصفوي���ة، ولتوجي���ه رس���ائل إلى اجتم���اع المجلس 
المرك���زي المقرر عقده اليوم ف���ي رام الله، بضرورة عدم 

اتخاذ قرارات تساهم في تعميق األزمة.
ورفعت في المسيرة أعالم فلسطين والشعارات المؤكدة 
على منظمة التحرير وأهمية إصالحها وبنائها، وضرورة 
انهاء االنقسام واس���تعادة الوحدة، وقد تقدم المسيرة 

الكشافة الفلسطينية.
وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلس���طين، جمي���ل مزهر كلم���ة الق���وى الديمقراطية 
الخمس، أكد فيها أن هذه المس���يرة التي يش���ارك بها 
اآلالف، جاءت للتأكيد على أن المخاطر التي تتعرض لها 
القضية الفلسطينية كبيرة جدًا، ما يستدعي وجود إرادة 
حقيقية ومسئولة، تعمل على تذويب أية استحكامات 
واس���تعصاءات إلص���الح الوضع الداخلي الفلس���طيني 
وإع���ادة ترميم العالقات الفلس���طينية الداخلية،باتجاه 

حلحلة كل األمور كرزمة شاملة.

ودع���ت القوى في كلمتها إلى رف���ع اإلجراءات العقابية 
المفروض���ة على القط���اع فورًا، محذرًة م���ن أية إجراءات 
عقابي���ة جديدة، قد يقدم عليها المجلس المركزي الذي 

سينعقد في رام الله اليوم األحد.
كما حذرت من اتخاذ قرارات تعمق األزمة وتدفع باتجاه 
فصل غ���زة عن باقي أج���زاء الوطن، معرب���ًة عن رفضها 
لتوظي���ف لقمة العيش وقوت أبنائنا في الصراع الدائر، 
مش���ددة أن من يريد مواجهة المشاريع التصفوية عليه 
أن يعمل على تعزيز صمود شعبنا وتوفير كل مقومات 

الحياة له.
وأكدت على أن انهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، 

ه���ي الممر اإلجب���اري اآلمن للتصدي ل���كل المخططات 
التصفوية التي تس���تهدف ش���عبنا، ما يتطلب تهيئة 
األجواء اإليجابية، عبر االلتزام بوقف التراش���ق اإلعالمي 
والتصريحات التوتيرية وتجريم كل من يس���تخدم هذا 

األسلوب بعد االتفاق.
ودع���ت القوى، لضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي 
لعام 2015 المتمثلة بالتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب 
االعتراف ب"إس���رائيل" ووقف التنس���يق األمني وإلغاء 
اتف���اق باري���س االقتص���ادي وأية التزامات سياس���ية 
واقتصادي���ة وأمنية أخرى، وصوغ اس���تراتيجية وطنية 

كفاحية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما دع���ت لتش���كيل حكومة وح���دة وطني���ة تتحّمل 
مسئولياتها كاملة بما في ذلك توحيد، ودمج المؤسسات 
الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة االعمار في القطاع، 
والتحضير، لالنتخابات الرئاسية والتشريعية خالل عام 

من تاريخه.
وأك���دت القوى على حق ش���عبنا ف���ي مقاومة االحتالل 
بكافة األشكال، وعلى استمرار مسيرات العودة وضرورة 
تقلي���ل الخس���ائر وتطويرها وتوس���يعها لكافة أماكن 
تواجد شعبنا، وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة في 

مواجهة االحتالل.
من جهته، أكد محس���ن أبو رمضان في كلمة مؤسسات 
المجتمع المدني، أن شعبنا الفلسطيني يتوق إلى إنهاء 
االنقس���ام وإنجاز المصالحة وتحقي���ق الوحدة الوطنية، 
وهو يريد عقد اإلط���ار القيادي المؤقت وتفعيل منظمة 

التحرير إلعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية.
وش���دد أبو رمضان عل���ى أن رؤية مؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي تكمن بضرورة تطبيق ما ت���م االتفاق عليه في 
عام 2011 وع���ام 2017 وأيضًا في لجنة تفعيل منظمة 
التحري���ر ببيروت عندم���ا أكد الجميع واألمن���اء العامين 
وأعضاء اللجنة التنفيذية عل���ى ضرورة ترتيب األوضاع 

والتحضير لمجلس وطني جديد يشارك به الجميع.
وأكد على ضرورة تش���كيل حكومة وحدة وطنية تحضر 
لالنتخابات، رافضًا أن تكون لقمة العيش ألبناء ش���عبنا 
م���ادة للخ���الف السياس���ي، مج���ددًا رفضه الس���تمرار 
اإلجراءات المفروضة على ش���عبنا في غزة، مشددًا على 
ضرورة عدم االن���زالق ألية إجراءات جديدة قد تؤدي إلى 

مأسسة االنقسام.

قوى فلسطينية تحذر من فرض »عقوبات« جديدة على غزة

رام الله / االستقالل:
حمل المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة يوس���ف 
المحمود حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن 
اس���تمرار التصعيد الذي يترافق مع تصعيد شامل 

في كافة األراضي الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان أمس السبت، أن 
المجتمع الدولي يتحمل جانبا من المس���ؤولية تجاه 
أبناء ش���عبنا تحت الحصار واالحت���الل في قطاع غزة 
والضف���ة الغربية، وفي مقدمته���ا عاصمتنا القدس 

المحتلة. 
وج���دد مطالبة المجتم���ع الدولي بتطبي���ق القوانين 
التي أصدرها بخصوص القضية الفلسطينية ومنها 
توفير حماية دولية بشكل عاجل، والعمل على إنهاء 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
السيادة وعاصمتها شرقي القدس على كامل حدود 

الرابع من حزيران من عام 1967.
وع���اد الهدوء إلى قط���اع غزة ظهر ي���وم أمس عقب 
التوصل إلى اتفاق على وقف شامل إلطالق النار بين 

المقاومة الفلس���طينية واالحتالل اإلسرائيلي برعاية 
مصرية. وتبادلت المقاومة وجيش االحتالل القصف 
عقب جريمة قت���ل 6 فلس���طينيين وإصابة المئات 
بقمع مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة 

أول أمس.
إذ واصلت طائ���رات حربية إس���رائيلية غاراتها على 
مواقع وأهداف متفرقة بالقطاع، بينما ردت المقاومة 
بإطالق عدي���د القذائف صوب المواقع العس���كرية 

اإلسرائيلية في غالف غزة.

الحكومة تدين التصعيد اإلسرائيلي على غزة

 غزة/ االستقالل:
سقطت أمس الس���بت، ثالث قذائف مدفعية أطلقت من 
األراض���ي المصرية داخل مخيمي���ن بمحافظة رفح جنوب 

قطاع غزة.
 وأفادت مصادر محلية، بس���قوط القذائف على مخيمي 
"حي السالم ويبنا" وسط المحافظة اثنتان منها انفجرت 
بأحد المنازل وأحدثت به أضراًرا، فيما لم تنفجر األخيرة.

ويس���قط بين الفينة واألخرى قذائ���ف مدفعية ورصاص 
"طائش" مصدره الحدود المصرية، في إطار الحملة األمنية 
التي تقوم بها الس���لطات المصرية داخل صحراء س���يناء 

واألحداث الدائرة فيها.

أضرار بسقوط 3 قذائف 
مصرية برفح الفلسطينية

رام الله/ االستقالل:
اعتبرت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة األتيرة، أن قرار مجلس وزراء 
العرب المس���ؤولين عن ش���ؤون البيئة، إعالن مدينة القدس عاصمة 
للبيئة العربية لعام 2019، بمثابة رس���الة تأكيد على الهوية العربية 
للقدس المحتلة، س���يما في ظ���ل ما تقوم به س���لطات االحتالل من 

محاوالت لطمس هذه الهوية.
واعتب���رت األتيرة في تصريح لها، أن هذا القرار، هو فرصة لتس���ليط 
الض���وء، على م���ا تعانيه البيئة ف���ي كل األراض���ي المحتلة وخاصة 
القدس، مش���يرة إلى زيارة خبراء دوليين في الفت���رة المقبلة إلعداد 

الدراسات حول الوضع البيئي وسبل تحسينه.

جودة البيئة: قرار الوزراء 
العرب بشأن القدس رسالة 
تأكيد على هويتها العربية

جانب من م�سرية القوى الدميقراطية اخلم�س يف  غزة  اأم�س  )ت�سوير / حممود عجور( 

األحد 19 صفر 1440 هــ 28 أكتوبر 2018 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح �سمال غزة

  إعالن بيع بالمزاد العلني
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة ش���مال 
غزة بناية س���كنية الواقعة في ارض القس���يمة 7/98 من ارضي بيت 
الهي���ا وهي مكونة من ثالثة طوابق منها طابق ارضي عبارة عن ثالثة 
حواصل والمحجوزة عل���ى ذمة القضية التنفيذية  رقم 2017/8711 
والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ / ايمن محمد مطر القرم والمنفذ 

ضده / بهاء اكرم الغزالي 
وذل���ك يوم االثنين 19/11/2018 الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا في 
دائرة تنفيذ محكمة صلح ش���مال غزة . فعلى من يرغب بالدخول في 
المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتس���جيل اس���مه بعد دفع تأمين 
دخول المزاد 10% من قيمة تثمين البناية السكنية ) قيمة التأمين 
12100 دوالر ( مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من 

ترسو عليه المزايدة .
  على ذمة القضية التنفيذية رقم 2017/8711

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة
في القضية رقم 1916 / 2017

في طلب نشر مستبدل رقم 2414 / 2018
المس���تدعي /نمر أحمد مرجان عطا الله -من س���كان غزة الرمال شارع عمر 
المختار بجوار ك���راج البلدية. وكيله المحامي���ان / محمد صافي الدحدوح 

ونسرين كشكو – غزة
المس���تدعى ضده/أس���امة أحمد بكر زايدة – من س���كان غزة البلد موقف 
جباليا بجوار مسجد السيد هاشم سابقًا مجهول اإلقامة حاليًا خارج البالد
قيمة الدعوى /)6000 شيكل( ستة آالف شيكل نوع الدعوى / حقوق  

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
ف���ي الطلب رقم 2414 / 2018 المتعل���ق بالقضية الحقوقية رقم 1916 / 

2017
إلى المستدعى ضده المذكور أعاله وبما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكم���ة الصلح بغزة القضي���ة المرقومة أع���اله وموضوعها حقوق، 
اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة 
وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 
20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2414 / 2018 
السماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن 
تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2019/1/16 التاس���عة صباحًا 
كما يقتضى عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من 
تاريخ النش���ر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا حرر في 2018/10/25.

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة / الأ�ستاذ عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هيثم بسام يوسف ابو عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405232869 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
دع���ت لجنة الطوارئ في بلدية غ���زة المواطنين في المدين���ة لضرورة إتباع 
إرش���ادات التعامل مع تس���اقط مياه األمطار والتواصل مع وحدة المعلومات 
والش���كاوي في البلدية على الرقم المختصر ) 115 ( واإلبالغ عن الش���كاوي 

المتعلقة بخدمات البلدية .   
وأوضحت اللجن���ة أن طواقمها عمل���ت طيلة ليلة الخميس وحتى س���اعات 
صباح يوم الجمعة لتصريف مياه األمطار وتس���ليك مصارفها ومعالجة عن 
الشكاوي التي ترد من المواطنين الس���يما المتعلقة بطفح الصرف الصحي 

وتجمعات مياه األمطار .   
وبينت أنه تم معالجة نحو 100 إشارة طفح لمياه الصرف الصحي و 30 تجمعا 
لمياه األمطار من ساعات مس���اء يوم الخميس الماضي وحتى ساعات صباح 
اليوم التالي _الجمعة _  وتركزت غالبية التجمعات في المناطق المنخفضة 

في شارع صالح الدين ومنطقة أم الليمون بحي الزيتون، ومناطق أخرى . 
وكانت دائرة العالقات العامة واإلعالم في البلدية قد بدأت بنش���ر إش���ادات 
توعوي���ة للتعامل مع تس���اقط مياه األمطار والمنخفض���ات الجوية التي قد 
تتع���رض لها المدينة عبر صفحة البلدية عل���ى صفحة  الفيس بوك وموقع 
البلدية، وفاتورة الخدمات، ووس���ائل اإلعالم المختلفة. وتضمنت اإلرشادات 
دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الش���وارع حتى التنجرف مع 
مياه األمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغالقها، وعدم 
رف���ع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى التدخل مياه األمطار إلى ش���بكات 

الصرف الصحي وتسبب طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة . 

خانيونس/ االستقالل: 
القي���ادات  م���ن  مجموع���ة  دع���ت 
النسائية الشابة إلى ضرورة تكوين 
مجلس مش���ترك يضم مؤسس���ات 
تعزيز  به���دف  المدني  المجتم���ع 
الفاعلة  السياسية  المشاركة  آليات 
وتنفي���ذ  الفلس���طينية،  للم���رأة 
مجموع���ة م���ن البرامج واألنش���طة 
التي م���ن ش���أنها زي���ادة التوعية 
قدراته���ن،  وتنمي���ة  بحقوقه���ن 
داعيات إلى ضرورة قيام المؤسسات 
اإلعالمية ونش���طاء مواقع التواصل 
بواجبه���م إلنصافهن  االجتماع���ي 
ودعم توجهاتهن في تقلد مناصب 

ريادية.
القوانين  تعدي���ل  بضرورة  وطالبت 
التي  الفلس���طينية  والتش���ريعات 
تحد من مشاركة المرأة في عدد من 
المجاالت ال س���يما السياسية منها، 
الفرصة  وإعطائهن  دورهن  وتعزيز 

إلثبات أنفسهن. 
جاءت تلك التوصيات خالل ورش���ة 
عم���ل نظمتها بلدية خ���ان يونس 
بالتع���اون م���ع مركز ش���ئون المرأة 
بعن���وان "دور مؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي ف���ي تعزي���ز المش���اركة 
السياس���ية للنس���اء" ضمن مشروع 
تعزيز مش���اركة المرأة وتأثيرها في 
صنع القرار السياسي الرسمي وغير 
الرس���مي في قطاع غ���زة بدعم من 
مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية، 

بمشاركة واسعة من الناشطات.
وف���ي بداية الورش���ة رحب���ت عضو 
مجلس بلدية خان يونس د. سميحة 
ش���اكر بالحض���ور، مؤك���دة على أن 
البلدية تقدم خدماتها لجميع فئات 

المجتم���ع باإلضافة إلى المش���اريع 
المنفذة ضمن  واألنش���طة  والبرامج 
الخط���ة االس���تراتيجية للبلدية من 
خ���الل دوائره���ا المختلف���ة، مبينة 
ال���دور المحوري للبلدية في  تمكين 
المجتمع للنهوض به والوصول إلى 

أرقى المستويات.
التنفيذي  المدير  أوضحت  وبدورها 
لجمعية بني���ان للتدريب والتقييم 
والدراس���ات المجتمعي���ة إحس���ان 
عواد أهمية اللقاء كونه يسهم في 
النه���وض بالمجتم���ع ، داعية إدارة 
البلدية إل���ى وضع مش���اركة المرأة 
في  االس���تراتيجية،  خطتها  ضمن 
ظل مساعي المؤسسات المجتمعية 
ف���ي خانيون���س لتمكي���ن الم���رأة 
مس���تعرضة  واقتصاديًا،  اجتماعيًا 

ف���ي  الجمعي���ة  وأنش���طة  برام���ج 
تعزيز دور الش���ابات في المشاركة 

السياسية.
إلى ذلك أشارت ممثلة مركز شئون 
المرأة زينب األسطل إلى أن الورشة 
ته���دف إلى تمكين دور الش���ابات 
وتوعيتهن بحقوقهن المختلفة من 
أجل تعزيز مش���اركتهن السياسية 
والمس���اهمة ف���ي إيج���اد نم���اذج 
قيادة ش���ابة وخلق شراكة حقيقية 
م���ع مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
والجامع���ات والهيئ���ات والمجالس 
والهيئ���ات المحلية، الفت���ًة إلى أن 
المش���روع يش���مل تنفيذ أنش���طة 
متنوع���ة منه���ا تدريب���ات وعق���د 

جلسات استماع وورشات عمل. 
وف���ي تعقي���ب للمكت���ب اإلعالمي 

للبلدي���ة أك���دت مس���ئولة وح���دة 
الم���رأة والطف���ل تغريد ش���عت أن 
بلدية خانيونس تس���عى دومًا من 
أج���ل إعط���اء المرأة كاف���ة حقوقها 
ومساعدتها للرقي بواقعها وتنمية 
قدراتها من خالل تنفيذ مجموعة من 
الدورات التدريبية لصقل تجاربهن 
الناجح���ة ف���ي حياته���ن العملية، 
مبين���ة أن نهاي���ة الع���ام الج���اري 
ستشهد تنفيذ المزيد من الدورات 
التشغيلية  الخطة  التدريبية ضمن 
للبلدية والتي تستهدف الموظفات 
بش���كل خاص والنس���اء ف���ي لجان 
للمس���اهمة  خانيونس  في  األحياء 
في خلق جيل واع ومثقف قادر على 

تملك زمام المبادرة والقيادة.

نقرة/ االستقالل:
اعتبر المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي الخارج أي خطوة "متفردة" يقدم 
عليه���ا المجل���س المركزي خ���الل اجتماعه اليوم األح���د  لحل المجلس 
التش���ريعي الفلس���طيني "غير دس���تورية وتكرس االنقس���ام، وتدفع 
لتجزئ���ة الوطن من خالل االكتفاء عملًيا بانتخاب���ات في الضفة الغربية 

المحتلة فقط".
وق���ال المؤتمر في بيان له تعقيًا على دعوة الرئيس محمود عباس لعقد 
المجلس المركزي اليوم، "إن المجلس التشريعي هو المؤسسة الشرعية 
الوحيدة وفق المادة 47 مكرر من القانون األساس لمناطق السلطة والتي 
تنص على أنه يواصل عمل���ه لحين انتخاب مجلس جديد وينتهي عند 

أداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
وأكد وج���وب مراجعة اتفاقية أوس���لو بم���ا يخدم المصلح���ة الوطنية، 

والتخلص منها، ووقف التنسيق األمني مع االحتالل.
وقدم المؤتمر دعمه الكامل لكل حراك وطني على امتداد الوطن، "وخاصة 
مسيرات العودة الكبرى المستمرة في القطاع وتعزيز صمود شعبنا في 

مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية".
وطالب بضرورة "المس���ارعة بتنفيذ مخرجات اللجن���ة التحضيرية لعقد 
المجلس الوطني والتي عق���دت في بيروت عام 2017 والتطبيق الفوري 
التفاق���ات المصالح���ة الموقع بماي���و 2011، وتش���كيل مجلس وطني 

توحيدي على اساس التمثيل النسبي الكامل".
وش���دد المؤتمر على ضرورة دعوة فصائل العم���ل الوطني والفعاليات 
الش���عبية والنقابي���ة إلى عقد مؤتم���ر وطني في كل م���ن الضفة وغزة 
والخارج جامع للتعبير عن وحدة الموقف واتخاذ التدابير المناس���بة إزاء 

مؤامرات تصفية القضية.
ودعا "إلطالق انتفاضة ش���عبية س���لمية ش���املة في ظل وحدة وطنية 
وقيادة موحدة لدحر االحتالل وتصفية االس���تيطان من القدس والضفة 

الغربية وبال قيد أو شرط".
كم���ا دعا جميع األط���راف إل���ى "العقالنية والحكمة وتجن���ب الخطوات 
االحادية من أي ط���رف، وتحمل كامل المس���ؤولية، وتجنب أي خطوات 
تؤدي إلى التشظي أو التنازل عن الثوابت الفلسطينية أو تمزيق النسيج 
الوطني، أو تكريس االنقسام، أو تهميش مؤسساته الشرعية كالمجلس 

التشريعي".

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي 
الخارج: حل التشريعي
 يدفع لتجزئة الوطن

بلدية غزة تدعو التباع 
إرشادات التعامل مع 

تساقط األمطار

خانيونس: دعوة لتشكيل مجلس مشترك لمؤسسات 
المجتمع لتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا

جانب من ور�سة العمل 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح �سمال غزة

  إعالن بيع بالمزاد العلني
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة ش���مال 
غزة بناية س���كنية الواقعة في ارض القس���يمة 7/98 من ارضي بيت 
الهي���ا وهي مكونة من ثالثة طوابق منها طابق ارضي عبارة عن ثالثة 
حواصل والمحجوزة عل���ى ذمة القضية التنفيذية  رقم 2017/8711 
والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ / ايمن محمد مطر القرم والمنفذ 

ضده / بهاء اكرم الغزالي 
وذل���ك يوم االثنين 19/11/2018 الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا في 
دائرة تنفيذ محكمة صلح ش���مال غزة . فعلى من يرغب بالدخول في 
المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتس���جيل اس���مه بعد دفع تأمين 
دخول المزاد 10% من قيمة تثمين البناية السكنية ) قيمة التأمين 
12100 دوالر ( مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من 

ترسو عليه المزايدة .
  على ذمة القضية التنفيذية رقم 2017/8711

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة
في القضية رقم 1916 / 2017

في طلب نشر مستبدل رقم 2414 / 2018
المس���تدعي /نمر أحمد مرجان عطا الله -من س���كان غزة الرمال شارع عمر 
المختار بجوار ك���راج البلدية. وكيله المحامي���ان / محمد صافي الدحدوح 

ونسرين كشكو – غزة
المس���تدعى ضده/أس���امة أحمد بكر زايدة – من س���كان غزة البلد موقف 
جباليا بجوار مسجد السيد هاشم سابقًا مجهول اإلقامة حاليًا خارج البالد
قيمة الدعوى /)6000 شيكل( ستة آالف شيكل نوع الدعوى / حقوق  

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
ف���ي الطلب رقم 2414 / 2018 المتعل���ق بالقضية الحقوقية رقم 1916 / 

2017
إلى المستدعى ضده المذكور أعاله وبما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكم���ة الصلح بغزة القضي���ة المرقومة أع���اله وموضوعها حقوق، 
اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة 
وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 
20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2414 / 2018 
السماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن 
تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2019/1/16 التاس���عة صباحًا 
كما يقتضى عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من 
تاريخ النش���ر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا حرر في 2018/10/25.

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة / الأ�ستاذ عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هيثم بسام يوسف ابو عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405232869 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
دع���ت لجنة الطوارئ في بلدية غ���زة المواطنين في المدين���ة لضرورة إتباع 
إرش���ادات التعامل مع تس���اقط مياه األمطار والتواصل مع وحدة المعلومات 
والش���كاوي في البلدية على الرقم المختصر ) 115 ( واإلبالغ عن الش���كاوي 

المتعلقة بخدمات البلدية .   
وأوضحت اللجن���ة أن طواقمها عمل���ت طيلة ليلة الخميس وحتى س���اعات 
صباح يوم الجمعة لتصريف مياه األمطار وتس���ليك مصارفها ومعالجة عن 
الشكاوي التي ترد من المواطنين الس���يما المتعلقة بطفح الصرف الصحي 

وتجمعات مياه األمطار .   
وبينت أنه تم معالجة نحو 100 إشارة طفح لمياه الصرف الصحي و 30 تجمعا 
لمياه األمطار من ساعات مس���اء يوم الخميس الماضي وحتى ساعات صباح 
اليوم التالي _الجمعة _  وتركزت غالبية التجمعات في المناطق المنخفضة 

في شارع صالح الدين ومنطقة أم الليمون بحي الزيتون، ومناطق أخرى . 
وكانت دائرة العالقات العامة واإلعالم في البلدية قد بدأت بنش���ر إش���ادات 
توعوي���ة للتعامل مع تس���اقط مياه األمطار والمنخفض���ات الجوية التي قد 
تتع���رض لها المدينة عبر صفحة البلدية عل���ى صفحة  الفيس بوك وموقع 
البلدية، وفاتورة الخدمات، ووس���ائل اإلعالم المختلفة. وتضمنت اإلرشادات 
دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الش���وارع حتى التنجرف مع 
مياه األمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغالقها، وعدم 
رف���ع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى التدخل مياه األمطار إلى ش���بكات 

الصرف الصحي وتسبب طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة . 

خانيونس/ االستقالل: 
القي���ادات  م���ن  مجموع���ة  دع���ت 
النسائية الشابة إلى ضرورة تكوين 
مجلس مش���ترك يضم مؤسس���ات 
تعزيز  به���دف  المدني  المجتم���ع 
الفاعلة  السياسية  المشاركة  آليات 
وتنفي���ذ  الفلس���طينية،  للم���رأة 
مجموع���ة م���ن البرامج واألنش���طة 
التي م���ن ش���أنها زي���ادة التوعية 
قدراته���ن،  وتنمي���ة  بحقوقه���ن 
داعيات إلى ضرورة قيام المؤسسات 
اإلعالمية ونش���طاء مواقع التواصل 
بواجبه���م إلنصافهن  االجتماع���ي 
ودعم توجهاتهن في تقلد مناصب 

ريادية.
القوانين  تعدي���ل  بضرورة  وطالبت 
التي  الفلس���طينية  والتش���ريعات 
تحد من مشاركة المرأة في عدد من 
المجاالت ال س���يما السياسية منها، 
الفرصة  وإعطائهن  دورهن  وتعزيز 

إلثبات أنفسهن. 
جاءت تلك التوصيات خالل ورش���ة 
عم���ل نظمتها بلدية خ���ان يونس 
بالتع���اون م���ع مركز ش���ئون المرأة 
بعن���وان "دور مؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي ف���ي تعزي���ز المش���اركة 
السياس���ية للنس���اء" ضمن مشروع 
تعزيز مش���اركة المرأة وتأثيرها في 
صنع القرار السياسي الرسمي وغير 
الرس���مي في قطاع غ���زة بدعم من 
مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية، 

بمشاركة واسعة من الناشطات.
وف���ي بداية الورش���ة رحب���ت عضو 
مجلس بلدية خان يونس د. سميحة 
ش���اكر بالحض���ور، مؤك���دة على أن 
البلدية تقدم خدماتها لجميع فئات 

المجتم���ع باإلضافة إلى المش���اريع 
المنفذة ضمن  واألنش���طة  والبرامج 
الخط���ة االس���تراتيجية للبلدية من 
خ���الل دوائره���ا المختلف���ة، مبينة 
ال���دور المحوري للبلدية في  تمكين 
المجتمع للنهوض به والوصول إلى 

أرقى المستويات.
التنفيذي  المدير  أوضحت  وبدورها 
لجمعية بني���ان للتدريب والتقييم 
والدراس���ات المجتمعي���ة إحس���ان 
عواد أهمية اللقاء كونه يسهم في 
النه���وض بالمجتم���ع ، داعية إدارة 
البلدية إل���ى وضع مش���اركة المرأة 
في  االس���تراتيجية،  خطتها  ضمن 
ظل مساعي المؤسسات المجتمعية 
ف���ي خانيون���س لتمكي���ن الم���رأة 
مس���تعرضة  واقتصاديًا،  اجتماعيًا 

ف���ي  الجمعي���ة  وأنش���طة  برام���ج 
تعزيز دور الش���ابات في المشاركة 

السياسية.
إلى ذلك أشارت ممثلة مركز شئون 
المرأة زينب األسطل إلى أن الورشة 
ته���دف إلى تمكين دور الش���ابات 
وتوعيتهن بحقوقهن المختلفة من 
أجل تعزيز مش���اركتهن السياسية 
والمس���اهمة ف���ي إيج���اد نم���اذج 
قيادة ش���ابة وخلق شراكة حقيقية 
م���ع مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
والجامع���ات والهيئ���ات والمجالس 
والهيئ���ات المحلية، الفت���ًة إلى أن 
المش���روع يش���مل تنفيذ أنش���طة 
متنوع���ة منه���ا تدريب���ات وعق���د 

جلسات استماع وورشات عمل. 
وف���ي تعقي���ب للمكت���ب اإلعالمي 

للبلدي���ة أك���دت مس���ئولة وح���دة 
الم���رأة والطف���ل تغريد ش���عت أن 
بلدية خانيونس تس���عى دومًا من 
أج���ل إعط���اء المرأة كاف���ة حقوقها 
ومساعدتها للرقي بواقعها وتنمية 
قدراتها من خالل تنفيذ مجموعة من 
الدورات التدريبية لصقل تجاربهن 
الناجح���ة ف���ي حياته���ن العملية، 
مبين���ة أن نهاي���ة الع���ام الج���اري 
ستشهد تنفيذ المزيد من الدورات 
التشغيلية  الخطة  التدريبية ضمن 
للبلدية والتي تستهدف الموظفات 
بش���كل خاص والنس���اء ف���ي لجان 
للمس���اهمة  خانيونس  في  األحياء 
في خلق جيل واع ومثقف قادر على 

تملك زمام المبادرة والقيادة.

نقرة/ االستقالل:
اعتبر المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي الخارج أي خطوة "متفردة" يقدم 
عليه���ا المجل���س المركزي خ���الل اجتماعه اليوم األح���د  لحل المجلس 
التش���ريعي الفلس���طيني "غير دس���تورية وتكرس االنقس���ام، وتدفع 
لتجزئ���ة الوطن من خالل االكتفاء عملًيا بانتخاب���ات في الضفة الغربية 

المحتلة فقط".
وق���ال المؤتمر في بيان له تعقيًا على دعوة الرئيس محمود عباس لعقد 
المجلس المركزي اليوم، "إن المجلس التشريعي هو المؤسسة الشرعية 
الوحيدة وفق المادة 47 مكرر من القانون األساس لمناطق السلطة والتي 
تنص على أنه يواصل عمل���ه لحين انتخاب مجلس جديد وينتهي عند 

أداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
وأكد وج���وب مراجعة اتفاقية أوس���لو بم���ا يخدم المصلح���ة الوطنية، 

والتخلص منها، ووقف التنسيق األمني مع االحتالل.
وقدم المؤتمر دعمه الكامل لكل حراك وطني على امتداد الوطن، "وخاصة 
مسيرات العودة الكبرى المستمرة في القطاع وتعزيز صمود شعبنا في 

مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية".
وطالب بضرورة "المس���ارعة بتنفيذ مخرجات اللجن���ة التحضيرية لعقد 
المجلس الوطني والتي عق���دت في بيروت عام 2017 والتطبيق الفوري 
التفاق���ات المصالح���ة الموقع بماي���و 2011، وتش���كيل مجلس وطني 

توحيدي على اساس التمثيل النسبي الكامل".
وش���دد المؤتمر على ضرورة دعوة فصائل العم���ل الوطني والفعاليات 
الش���عبية والنقابي���ة إلى عقد مؤتم���ر وطني في كل م���ن الضفة وغزة 
والخارج جامع للتعبير عن وحدة الموقف واتخاذ التدابير المناس���بة إزاء 

مؤامرات تصفية القضية.
ودعا "إلطالق انتفاضة ش���عبية س���لمية ش���املة في ظل وحدة وطنية 
وقيادة موحدة لدحر االحتالل وتصفية االس���تيطان من القدس والضفة 

الغربية وبال قيد أو شرط".
كم���ا دعا جميع األط���راف إل���ى "العقالنية والحكمة وتجن���ب الخطوات 
االحادية من أي ط���رف، وتحمل كامل المس���ؤولية، وتجنب أي خطوات 
تؤدي إلى التشظي أو التنازل عن الثوابت الفلسطينية أو تمزيق النسيج 
الوطني، أو تكريس االنقسام، أو تهميش مؤسساته الشرعية كالمجلس 

التشريعي".

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي 
الخارج: حل التشريعي
 يدفع لتجزئة الوطن

بلدية غزة تدعو التباع 
إرشادات التعامل مع 

تساقط األمطار

خانيونس: دعوة لتشكيل مجلس مشترك لمؤسسات 
المجتمع لتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا

جانب من ور�سة العمل 
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أعلن أنا المواطن/ايمن احمد زايد عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
987679743 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/مصطفى محمد مصطفى الش���يخ 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803864891( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نرمين جالل علي الدالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903173011( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن���ة /كفاح عبد الرحيم محمود النجار 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803141548 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سحر سميح عيد ياغي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900748492 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نجالء محمد العبد  الحاج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
801288085 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وتأتي ه���ذه الزيارة الن���ادرة والمفاجأة من 
مسئول اسرائيلي لس���لطنة عمان بعد أيام 
قليلة من زيارة رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس للس���لطنة ، والتي استغرقت 
ثالثة أيام ، التقى خاللها السلطان كذلك .

يش���ار إل���ى أن زيارة مس���ئول إس���رائيلي 
إلح���دى دول الخليج لم تك���ن الزيارة األولى 
م���ن نوعها ، فف���ي ع���ام 1996 ، زار رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي حينها " شمعون بيريز 
"، كال من قطر وعم���ان ، حيث جرى التوقيع 
على اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية 
ف���ي الدولتي���ن الخليجيتين ، كما س���بقه 
لزي���ارة عمان في ع���ام 1994 رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي السابق " إسحق رابين " وغيرها 

من الزيارات سابقا والحقا. 

ادانة وا�ستنكار 
ون���ددت الفصائ���ل الفلس���طينية بموجة 
التطبي���ع الجدي���دة التي تق���وم بها دول 

خليجية مع الكيان الصهيوني.
وأدان مس���ؤول المكتب اإلعالمي في حركة 
الجهاد اإلسالمي داود شهاب بأشد عبارات 
االدانة اس���تقبال ااٍلرهابي المجرم بنيامين 

نتنياهو في سلطنة عمان.  
واعتب���ر إن هذه الزيارة واالس���تقبال طعنة 
للش���عب الفلس���طيني فهي بمثابة تبرئة 
وغسل أليدي هذا المجرم من دماء األطفال 
واألبرياء الذين تسفك دماؤهم كل يوم علي 

أرض فلسطين.
واكد أن موقف س���لطنة عمان شكل صدمة 
للفلسطينيين وهي تري وتشاهد تعديات 
بح���ق  نتنياه���و وحكومت���ه  وانته���اكات 
المقدسات وفي مقدمتها المسجد االقصى 
المب���ارك ال���ذي يتع���رض ألخط���ر فصول 

العدوان والتهويد.
كما أدانت الحركة أش���كال التطبيع العربي 
م���ع االحت���الل اإلس���رائيلي بما ف���ي ذلك 
"التطبيع الرياضي ومشاركة فرق صهيونية 
في مس���ابقات رياضية تس���تضيفها دول 

خليجية )قطر واإلمارات(. 
وم���ن جانبه���ا، أك���دت حرك���ة المقاوم���ة 
اإلس���المية حم���اس رفضها لكل أش���كال 

التطبي���ع م���ع االحت���الل اإلس���رائيلي على 
المس���تويات كافة ، لما لذلك من تداعيات 
خطيرة على الش���عب الفلسطيني وحقوقه 
التاريخي���ة في أرضه ووطن���ه ، وعلى وحدة 
وتماسك األمة وش���عوبها المناهضة لهذه 
السياس���ات غير المنسجمة مع المزاج العام 
لشعوب األمة العربية واإلسالمية المساندة 

للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.
لتحري���ر  الش���عبية  الجبه���ة  واعتب���رت 
فلس���طين ، أن تصاع���د وتي���رة التطبي���ع 
الخليج���ي مع االحت���الل في ظ���ل الهجوم 
األمريكي االسرائيلي ، خاصة على القضية 
الفلس���طينية ووصول ه���ذه العالقات إلى 
عالقات اس���تراتيجية ، تشكل طعنة غادرة 
في خاص���رة أمتن���ا العربية ، ب���ل وتواطئَا 
فجا في عدوانهم على ش���عبنا الفلسطيني 

وحقوقه . 
الوطنية  المب���ادرة  وبدورها، ح���ذرت حركة 
الفلس���طينية من تكرر ظاهرة وصول وفود 
اس���رائيلية رياضية و ثفافية اس���رائيلية 

ال���ى ع���دة دول عربية وصل���ت ذروتها في 
زيارة رئيس حكوم���ة التطرف و العنصرية 
االسرائيلي نتنياهو الى ُعمان، في ما اصبح 
واضح���ا انها انش���طة تطبيعي���ه مبرمجة 
لتطبي���ع العالقات مع اس���رائيل في اطار ما 
يسمى بصفقة القرن التي ترمي الى تطبيع 
العالقات بين الدول العربية و اس���رائيل مع 
استمرار االحتالل االسرائيلي و على حساب 

القضية الفلسطينية.

و�سمة عار 
التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
الفلسطيني د. حسن خريشة اعتبر أن هرولة 
بعض الدول العربي���ة للتطبيع مع االحتالل 
اإلسرائيلي ونس���ج وتعزيز عالقاتها معه، 
تأتي العتقاد رؤس���اء العرب أن " إسرائيل" 
بوابة تمكينهم على العرش، واصفا التطبيع 
العربي بوصمة عار في تاريخ األمة العربية . 
وأشار خريشة في حديثه ل�"االستقالل " إلى 
أن حكام العرب باتوا يمتلكون جرأة لم تكن 
موجودة س���ابقا لديهم ، إذ بات التطبيع مع 

الكيان الصهيون���ي و اللقاءات تحدث على 
العلن بعكس ما كان سابقا بالخفاء. 

ولف���ت إلى أن "إس���رائيل"  تعتبر س���لطنة 
ٌعم���ان  وبعض الدول العربي���ة التي ترحب 
بالتطبيع صفقة رابح���ة في أخذ دور مهم ؛ 
لتمرير صفقة القرن ، بديال عن الس���عودية 
لم���ا تعانيه م���ن أزمات سياس���ية بالوقت 

الراهن. 
واعتب���ر أن التطبي���ع العربي و زي���ارة قادة 
االحتالل اإلسرائيلي للدول العربية لم يكن 
جديدًا ، إذ بدأت الزيارات في الس���بعينات 
، إذ ق���ام رئيس الوزراء اإلس���رائيلي آنذاك 
" مناح���م بيجن " بزي���ارة مصر في أول زيارة 
لرئي���س وزراء إس���رائيلي لدول���ة عربي���ة ، 

لتستمر الزيارات وتتوالى بعد ذلك في 
تحٍد لإلرادة الوطنية والقومية.

وش���دد عل���ى ض���رورة توضي���ح الس���لطة 
لموقفها م���ن زيارة " نتنياه���و" بعد زيارة 
رئيس الس���لطة محمود عباس بأيام قليلة ، 
موضحا أنه ال يعقل أن توجه سهام العمالة 

والخيانة  والتطبيع للدول العربية ، ورئيس 
السلطة يتباهى بجلوسه مع قادة االحتالل.

وبي���ن أن أمريكا  تح���اول تعزيز قوة الكيان 
الصهيوني في المنطقة، إليجاد وخلق عدو 
آخر للش���عوب العربية غير "إس���رائيل " من 
خالل جعلها حليفًا مقربًا من الدول العربية ؛ 

ليساعدها العرب في محاربة أعدائها .

م�ستمر منذ �سنوات 
المختص بالشأن االسرائيلي د.  جمال عمرو 
أكد أن تطبيع بعض األنظم���ة العربية كما 
حصل مؤخرا من س���لطنة ُعمان مع االحتالل 
اإلسرائيلي ليس مستغربا على اإلطالق ، إذ 
أن العديد من الدول العربية كانت تنتظر أن 
تأتيها فرصة و أن يتغير المناخ السياسي 
لألفضل ؛ لإلعالن ع���ن عالقاتها الجيدة مع 

الكيان الصهيوني.  
وق���ال عم���رو ل�"االس���تقالل": " إن التطبيع 
الحاص���ل م���ن قب���ل األنظم���ة العربية مع 
االحتالل اإلس���رائيلي ، لي���س وليد اللحظة 
إنما مس���تمر منذ سنوات ، وتم التمهيد له 
طويال إلى حين ظهر على حقيقته بالعلن " . 
االحت���الل  م���ع  التطبي���ع  أن   "  : وأض���اف 
اإلس���رائيلي قائم منذ نشأته، إذ أن العديد 
من الدول العربية ومس���ئولين فلسطينيين 
أقام���وا عالقات مع الكي���ان الصهيوني في 
الس���ر ثم باتوا يعلنون ذلك على المأل دون 

خجل أو حياء" .
وشدد على أن اتفاقية " أوسلو" الموقعة بين 
السلطة الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي 
أزاحت الحرج وأزالته ع���ن المتطبعين ، كما 
أضعفت الس���قف الوطن���ي ومهدت للدول 

العربية الطريق نحو التطبيع وإعالنه. 
وأش���ار إل���ى أن التطبيع العرب���ي الحاصل 
بالتزام���ن مع صفق���ة القرن ، يأت���ي أحيانا 
بإرادة الحكام وأحيان���ا أخرى تحت الضغط 
األمريك���ي ؛  لضمان ح���كام العرب بقاءهم 
على العرش ، الفتا إلى أن التطبيع في هذه 
المرحلة يدل على تدهور التضامن العربي، 
و ضع���ف أو فق���دان الثقة بين الش���عوب 

والحكومات. 

    »على عينك يا تاجر«  

حمى التطبيع العربي.. رش للملح على الجرح الفلسطيني 
غزة / �سماح املبحوح: 

يومًا بعد الآخر تربهن بع�ض الدول العربية على قوة 
ومتان��ة عالقاتها م��ع الحتالل الإ�سرائيل��ي وولئها 
ال�سديد له ، ل�سيما يف ظل الزيارات املتبادلة بينهما، 
عل��ى ح�س��اب الق�سي��ة الفل�سطينية وحق��وق ال�سعب 
الفل�سطيني، دون اأدن��ى ذرة حياء يف ذروة النتهاكات 

والعتداءات وتنامي م�ساريع ال�ستيطان الإ�سرائيلي 
الت��ي تلتهم ما تبقى من اأر���ض فل�سطني ، لتمنح بذلك 
الكي��ان م�ساح��ة اأخ��رى للحي��اة. ويف حلق��ة جديدة 
من م�سل�سل التطبيع و�سل رئي���ض الوزراء الإ�سرائيلي 
بنيام��ني نتنياهو اجلمع��ة املا�سية، يف »زي��ارة ر�سمية 
اإىل �سلطن��ة ُعم��ان، واجتم��ع بال�سلط��ان قابو���ض بن 

�سعيد، كم��ا و�سلت يف وقت �سابق من اليوم ذاته وزيرة 
الريا�س��ة والثقافة الإ�سرائيلية » مريي ريغيف » اإىل 
اأبو ظبي ، كما ا�ست�سافت قطر فريقا ريا�سيا اإ�سرائيليا 
يف بطول��ة للجمباز الفني املقام��ة يف الدوحة ، الأمر 
ال��ذي لق��ى تندي��دا عربي��ا واإ�سالمية خج��ول على 

امل�ستوى ال�سعبي . 

نتنياهو خالل زيارته لُعمان 
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م����ا أن تأتي الذك����رى األليمة لرحيل الش����قاقي حتى 
يخف����ق القل����ب بالحنين والح����زن لفراق����ه وهو الذي 
كان نبع����ًا م����ن االبت����كار واإلب����داع والتفان����ي ألجل 
فلس����طين, الش����قاقي رحل جس����دا ولكنه لم يرحل 
فكرا وروحا, وحركة الش����قاقي الت����ي أراد لها الهالك 
رابين االستئصال والفناء بقتله تقوى وتكبر ويشتد 
عودها, وأفكاره ورؤاه وتطلعاته لم تغادر المش����هد, 
وصوته وصورته مع كل حج����ر ثائر ورصاصة مجاهد 
ومع كل صرخة حر ومنتفض على الباطل وكل أشكال 
الش����ر في العال����م, نعم انه حاضر مع بطولة اش����رف 
نعالوة فارس عملية باراكان ، وحاضر مع صمود الشيخ 
خضر عدن����ان في وجه جالدي����ه ، وحاضر مع بطوالت 

الشباب الثائر على أسالك الحدود الزائلة.
الشقاقي حاضر وسط هذا التيه السياسي واالنقسام 
السياس����ي والدمار والتراجع على مس����توى القضية 
الفلس����طينية والمش����روع الوطني بس����بب ما جلبته 
اتفاقية أوس����لو والمفاوض����ات العبثية التي ال تغني 
وال تس����من من جوع, حتى أصبح رموزها يس����تجدون 
العودة إليها مهما كان����ت نتائجها صفرية وباهتة!, 
وقد حذر الش����قاقي التيار الفلس����طيني الرسمي من 
مخاطر الولوج في مس����يرات التس����وية التي ابتدأت 
ف����ي نهاية الس����بعينات ومطلع الثمانينات مش����يرا 
إل����ى خطورتها في مقالته »اتف����اق القاهرة...هل من 
تن����ازل آخر؟!« وفي رس����الته بعنوان«رس����الة مفتوحة 
إلى ياس����ر عرفات«.ثم بعد أكثر من خمسة وعشرين 
عاما على أوس����لو وما س����بقها من مفاوضات تبين أن 
أوسلو ومسيرة التسوية ليست أكثر من طعم ابتلعته 

القيادة الفلسطينية الرسمية !.
وس����ط هذا كله يبرز ص����وت الش����قاقي ليقول لهم 
كفاكم مضيعة للوق����ت، وكفاكم تغريرا بعقول أبناء 
شعبكم وكفاكم اس����تهتارا بثوابت وحقوق شعبكم 
وقضيتك����م, ال تراهنوا على وع����ود أمريكا وحلفائها 
وال تتأملوا وتثقوا كثي����را بوعود هيئة المتحدة التي 
تقف موقف العاجز والجبان أم����ام الفيتو األمريكي, 

ان انتصار الموقف الش����عبي الفلسطيني في الخان 
األحمر في القدس ) الخان األحمر هي قرية فلسطينية 
بدوية في محافظة القدس، تقع على الطريق السريع 
1 ش����رق مدينة الق����دس، وبالقرب من مس����توطنتي 
معالي����ه أدمي����م وكفار أدومي����م، بلغ عدد س����كانها 
ع����ام 2018، حوالي 173 بدويًا م����ن بينهم 92 طفال 
يعيش����ون في الخيام واألكواخ م����ن قبيلة الجهالين 
البدوي����ة، وهي من القرى الفلس����طينية المحتلة عام 
1967( وتراجع سلطات االحتالل عن هدمها هو تأكيد 
لفشل سياسة الغطرسة واالستكبار ، وتأكيد على أن 
الحق����وق ال تمنح وإنما تنت����زع انتزاعا ، وان الجماهير 
هي القوة األكبر في التغيير كما أكد دوما الش����قاقي 
ف����ي كل كتاباته وخطابات����ه. اآلن يدرك كل من دخل 
في معترك السياس����ة أن تأجيل القضايا الرئيس����ية 
كالقدس والالجئين وحق العودة وتعميق االنقس����ام 
أمر ال يمكن وال بأي حال من األحوال أن يخدم القضية 
الفلس����طينية ، وان تقدي����م أية مس����ألة مهما بلغت 
أهميته����ا على هذه القضاي����ا- خصوصا القدس هو 
ضرب من التيه والعبث، وحس����ب تعبير الشقاقي »إن 
كل بوصلة ال تشير إلى القدس هي بوصلة مشبوهة«.

كم م����ن قضية افتعلت وال تحم����ل أية أهمية طغت 
على السطح وتلهى بها الساسة وأصحاب القرار فيما 
غيب����ت قضايا كثيرة مهمة وأهدر الوقت والجهد في 
تلك القضايا التي ال تتقدم بمش����روع التحرير ش����برا 

واحدا!.
ف����ي ذكرى الش����قاقي تبرز حقيق����ة واضحة وهي أن 
الش����قاقي ليس فقط قائدًا لحركة الجهاد اإلسالمي 
أو زعيمًا لحزب معين، وإنما هو قائد فلسطيني يفخر 
به كل فلس����طيني حر وش����ريف هو قائد لفلسطين 
لما تحمله أفكاره ورؤاه من ش����مولية ال يختلف عليها 
اثن����ان، وهذا م����ا لمس����ه المواطن الفلس����طيني في 
حركة الجهاد اإلس����المي التي تقف بمس����افة واحدة 
من الجمي����ع وال تعم����ل إال ما فيه مصلح����ة للقضية 
الفلسطينية والمش����روع الوطني الفلسطيني وتركز 

معركتها مع االحتالل فقط.
وفي ذكرى الش����قاقي ن����رى حلمه يكب����ر ويمتد في 
أبنائه وإخوان����ه وتالميذه المخلصي����ن الذين حملوا 
الراية من بعده كالدكتور المجاهد رمضان شلح شفاه 
الله وعافاه الذي قاد المس����يرة ب����كل اقتدار وإخالص 
لمدة ثالثة وعشرين عاما ثم تستمر المسيرة وإخوان 
الش����قاقي وتالميذه يجددون العهد والوعد ليتسلم 
الراي����ة قائد وفارس آخر في مرحلة حساس����ة وحرجة 
ومن خ����الل انتخابات راقية ومحترم����ة ونزيهة تمت 
بمسؤولية ومهارة عالية لتستكمل المسيرة مراحلها 
بشكل سلس ومنظم بقيادة األستاذ القائد المجاهد 
زياد النخالة )أبو طارق( حفظه الله ووفقه الس����تكمال 
الدور الذي بدأه الش����قاقي واس����تمر ب����ه الدكتور أبو 
عبد الله ومعهم المخلصون من أبناء وفرس����ان حركة 
الجهاد اإلس����المي الذين أخذوا عل����ى عاتقهم أمانة 

الوفاء للشهداء وفلسطين واألسرى والمبعدين.
ها هي ذكرى الش����قاقي تأتي ال لتغادر ، وإنما لتبقى 
حية في القلوب والعقول ، ولتبقى ناقوس����ًا يدق دون 
توقف على مس����امع كل من يري����د أن يعبث بثوابت 
ومبادئ وحقوق الش����عب الفلس����طيني أو أن يساوم 
على فلس����طين في زمن التهاوي العربي أمام غطرسة 
أمريكا وإس����رائيل وحلفائهما... في ذكرى الشقاقي 
تحية لروح����ه الطاهرة وتحية ألس����رته وعائلته التي 
أنجب����ت قائ����دا لألمة وقائ����دا لفلس����طين فهو على 
ح����د وصف وتعبير األس����تاذ المجاهد ياس����ر صالح : 
»الش����قاقي هو شهيد األمة ألنه أنش����أ حركة لتكون 
رأس الحربة اإلس����المية ف����ي مواجه����ة رأس الحربة 
الغربية. ببس����اطة هو أدرك طبيع����ة الهجمة وجعل 
من فلس����طين القضية المركزية لألمة واس����تطاع ان 
يتعام����ل مع الوطني والقومي واإلس����المي  لمواجهة 
الهجمة ورأس حربتها إسرائيل واستشهد على هذا 
الطريق«. تحية إلخوانه وأبنائ����ه وتالمذته األوفياء...

وس����تبقى أفكار ورؤى الشقاقي حية عبر كل األجيال 
والمراحل.

ُيصادف ذكرى استش���هاد مؤسس«حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين« د. فتحي 
الشقاقي، الذي اغتاله الموساد الصهيوني 
ف���ي مالط���ا ف���ي )26-10-1995(؛ وذكرى 
االنطالقة الجهادي���ة، أن يخوض أحد قادة 
»حركة الجهاد اإلس���المي«، الش���يخ خضر 
عدنان إضراًبا ع���ن الطعام دفاًعا عن الحياة 
التي يسعى العدو الصهيوني لسلبها من 
شعٍب يكافح من أجل تحرير أرضه، ودفاًعا 
عن الكرامة, فكأن ما كتبه الروائي المغربي 
»الطاهر بن جلون« في روايته »تلك العتمة 
الت���ي يخوضها  للمعركة  الباهرة« وصًف���ا 
األس���ير خضر عدنان:«الكرامة هي ما تبّقى 
 منا يبذل ما بوسعه 

ٌّ
لي..هي ما تبّقى لنا..كل

لك���ي ال تم���ّس كرامته..وتلك هي مهمتي 
أن البث واقف���ًا أن أكون رج���اًل«. فالمعركة 
التي يخوضها األس���ير خض���ر عدنان هي 
اس���تمرار للمعركة التي خاضها قبل ذلك 
الدكت���ور فتحي الش���قاقي وإن بأس���اليب 

مختلفة، فالشقاقي اعتقلته قوات االحتالل 
في العام 1983، وس���جن خاللها لمدة أحد 
عش���ر ش���هرًا على خلفية المس���ؤولية عن 
مجلة »الطليعة اإلس���المية«، وسلس���لة من 
العمليات الجريئة التي نفذتها مجموعات 
مس���لحة من حركة الجهاد، بدأت في العام 
1984، وش���هدت تصعي���دًا ف���ي الع���ام 
1985، ما أدى إلى اعتقال الش���قاقي وعدد 
من إخوانه. ودفع الش���هيد الش���قاقي قبل 
إبعاده عن الوطن عام 1988، ضريبة المجد 
في »س���جن نفحة« الصهيوني في صحراء 
النق���ب بفلس���طين المحتل���ة، فكتب إليه 
أحد إخوان���ه قائال: »كنت م���ن بيننا الرجل 
)البندق���ة( ال تنكس���ر، ومن الداخل هش���ًا 
كحمامة، وقريبًا كالمطر، ودافئًا كبحر أيلول، 

وشهيًا كبداية الطريق!«.
الصهيوني  الع���دو  ق���ادة  لم يس���تطع 
تحّم���ل وجود الدكتور فتحي الش���قاقي 
حتى وهو معتقل أيًضا، فأصدر إس���حاق 

رابين عام 1988 أوامره بإبعاد الش���قاقي 
إلى خارج فلس���طين لتبدأ مرحلة جديدة 
من الجهاد وعلى عكس ما أراد المحتلون. 
فتنّقل الش���قاقي بين العواصم العربية 
واإلس���المية لمواصلة جهاده ضد العدو 
الصهيون���ي إل���ى أن اغتالت���ه أجه���زة 
الموس���اد الصهيون���ي في مالط���ا يوم 
الخميس )1995/10/26(، وهو في طريق 
عودته من ليبيا إلى دمش���ق بعد جهود 
قام بها لدى السلطات الليبية بخصوص 
الفلسطيني  للشعب  المأساوية  األوضاع 

على الحدود المصرية.
تمّيز الش���قاقي بوفائه للذين قاتلوا العدو 
الصهيوني بكل قوة، رجااًل ونس���اء، الذين 
منهم من استشهد ومنهم من أسر ومنهم 
من ظل وفًيا قابًضا على جمر الدين والوطن. 
فقضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
اإلس���رائيلي تختصر  االحتالل  في سجون 
مقاومة الشعب الفلس���طيني، وفي الوقت 

نفس���ه ُتب���رز إل���ى العلن أيض���ًا الهمجية 
»اإلس���رائيلية« الت���ي ال تقي���م لألع���راف 
اإلنس���انية وزنًا، ب���ل وتض���رب بها عرض 

الحائط.
 تح���ّدث الش���قاقي ع���ن األس���رى بقل���ب 
واإلخالص  والعشق  الحب  س���جين، يحمل 
لقضيتهم فقال: »الس���جين ش���هيد حي 
في بلواء الس���جن تبرعم في روحه المأساة 
وحرارة اإليمان، واألمل المفتوح على أفق ال 
ينتهي، يعيش س���جنًا داخله، سجن آخر، 
س���جن األس���وار المغلقة، وس���جن الجسد 
التعذيب،  وإره���اق  المرض  الذي يعان���ي 
وقس���وة الجوع، واالنحس���ار البطيء عن لذة 
الحي���اة.. ولكن األمل المفت���وح يرفعه إلى 
حالة وجدانية ويرد الطبيعة الوجدانية إلى 
مفهوم مجرد.. هنا اإلنسان يستعيد كامل 
إنس���انيته بدون عناص���ر إضافية، ال توجد 
في الس���جن أطماع وال ش���غف بالماديات 
وال تهاف���ت على المتاع، كل ش���يء مفقود 

داخل الس���جن، وأعظم األشياء هو أعظمها 
حضورًا..النف���س البش���رية العاري���ة إال من 
اإلرادة القوي���ة، واإليم���ان الطافح بش���روق 

داخلي يضيء المساحة المعتمة«.
إن المعتق���ل يذوق كل صن���وف العذاب 
ويتش���ّرب آالم القه���ر والحرم���ان، لكنه ال 
ينكس���ر، بل يواجه الجاّلد بالصبر والصمود 
والتحدي يصن���ع من جوع���ه ولحمه الحي 
جس���ر عبور لحريتنا وانعتاقه من كل قيد 
ُيدم���ي المعصمي���ن، وال يكس���ر إرادًة، وال 
يقض���ي على أم���ل معقود عل���ى مقاومين 
يقبضون على الس���الح ويخوضون المعركة 
بوعِي من يحافظ عل���ى نهج المقاومة. وإذا 
كانت »إس���رائيل« قد َهدف���ت من اغتيال 
الش���قاقي إنهاء »حركة الجهاد اإلسالمي« 
الت���ي حافظ���ت عل���ى نهجه وط���ّورت من 
قدراتها، فإن الوقت لن يطول حتى يكس���ر 
الش���يخ خضر عدنان قي���د المعَتَقل وينال 

حريته.

الذكرى الثالثة والعشرون الغتيال الدكتور
 المفكر فتحي الشقاقي ... عهد ووعد وثورة

رأي
عندما يستش���هد سبعة فلسطينيين خمس���ة في غزة واثنان في الضفة فال تقل لماذا, عندما يفرش البساط األحمر لنعال 
نتنياهو وزوجته في العاصمة العمانية مس���قط فال تقل لماذا, عندما تس���تقبل وزيرة صهيونية في أبو ظبي عاصمة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ويعزف نش���يد »هتكفا« فال تقل لماذا, عندما يرفع العلم الصهيوني ويعزف النشيد اإلسرائيلي 
»هتكف���ا« في العاصمة القطرية الدوحة فال تقل لماذا, عندما يمضي خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 57 
فال تقل لماذا, عندما تهدم التجمعات الس���كانية الفلس���طينية إلقامة بؤر استيطانية فوقها فال تقل لماذا, عندما تنتهك 
حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وتسن القوانين العنصرية, ويطلق العنان لقطعان المستوطنين للقتل 
والده���س واإلحراق فال تقل لماذا, عندما تنحاز أمريكا بهذا الش���كل الفاضح إلس���رائيل, ويعج���ز المجتمع الدولي عن إلزام 
االحتالل بتطبيق أي من القوانين واالتفاقيات لصالح الفلسطينيين فال تقل لماذا, عندما تعتري األمة حالة السكون والالمباالة 
تجاه فلسطين والقدس والقضية فال تقل لماذا, وعندما يستمر الحصار على شعبك ألكثر من اثني عشر عاما فال تقل لماذا 

فالسؤال هنا يساوي خطيئة. 
أبى الس���ادس والعش���رون من تشرين أول أكتوبر ان يمضي دون ان يس���طر ملحمة بطولية, فهنا وفي هذا التاريخ تحديدا 
ال تمضي الذاكرة بس���هولة, هنا س���الت دماء الش���هيد القائد المعلم الدكتور فتحي الشقاقي على يد الموساد الصهيوني 
قبل 23عاما, وس���طرت االستش���هادية المجاهدة هنادي جرادات أس���طورتها, وفجر االستشهادي حس���ن أبو زيد جسده 
الطاهر في الخضيرة في تجمع لجنود االحتالل. لم يرتحل تش���رين إال ببارقة أمل زرعها أبناء الش���قاقي بدمائهم ليحصدها 
ش���عبنا الفلسطيني في يوم قريب بإذن الله, انهالت صواريخ المقاومة الفلسطينية على المدن المحتلة في منطقة الغالف 
الحدودي ليصاب الكيان المجرم بالذعر والخوف, وتنطلق الطائرات الحربية الصهيونية لتقصف بنك األهداف المتمثل في 
المستش���فى االندونيسي, ومبنى اإلدارة المدنية, وعمارة سكنية قيد اإلنشاء, وأراضي زراعية, وما زعم بأنها مواقع عسكرية 
تابعة لفصائل المقاومة الفلس���طينية, ويبدو ان هذه الحكومة النازية تبحث عما يحفظ ماء وجهها أمام الصهاينة الذين ال 
يش���بع نهمهم إال الدمار والخراب وسفك الدماء, فجاء القصف الهمجي الذي يدل على اإلرباك والتخبط والخلل الذي تعاني 

منه الحكومة الصهيونية. 
عندما أقرت فصائل المقاومة الفلسطينية معادلة القصف بالقصف, والدم بالدم, لم يكن هذا مجرد شعار, إنما كان معادلة 
جدي���دة يجب فرضها بالقوة على االحتالل الصهيوني, حتى ال تفس���ر مواقفها على إنها مجرد ش���عارات جوفاء غير قابلة 
للتطبيق, وقد جس���دت س���رايا القدس هذه المعادلة واقعا على األرض فقامت بقصف المغتصبات الصهيونية بالصواريخ 
وتحمل���ت عبئا إضافيا كبيرا على عاتقها دون ان تل���زم أحدا ان يحذو حذوها, وتركت هذا اختياريا للجميع, فال يجوز ألحد ان 
يسأل لماذا, ألن كل المسببات لذلك حاضرة تماما وال يجوز ألحد أن يغض الطرف عنها, واعتقد ان السرايا تبعث برسائلها 
لالحتالل على ظهر الصواريخ المتس���اقطة فوق رأسه ومنها.   أوال: ان المقاومة ثبتت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم, 
وأنها قادرة على رد على العدوان الصهيوني دون خوف أو وجل, وان شعار الرد في الوقت والزمان المناسبين له حدود ونهاية.  
ثانيا: ان المقاومة لديها من اإلمكانيات ما تس���تطيع ان تؤلم به العدو الصهيوني وتوقع في صفوفه الخسائر وتحول مدنه 

إلى أشباح, وتزعزع استقراره الداخلي, وقدرته على الصمود أمام ضربات المقاومة. 
ثالثا: ان يدرك شعبنا الذي يخرج بمسيرات العودة الكبرى وأهلنا في الضفة والقدس وال48م وأهالي الشهداء والجرحى ان 

دماءهم وتضحياتهم لن تذهب هدرا, وان هناك مقاومة تحميهم وتنتقم لهم من عدوهم الصهيوني.
رابعا: ان مس���توطني الغالف الحدودي لن يش���عروا باألم���ن واألمان, وعليهم ان يرحلوا من المناط���ق الحدودية مع غزة, وان 

حكومتهم تخدعهم عندما تأتي بهم إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة. 
خامسا: انه آن األوان ألن تنتهي معاناة أهلنا في قطاع غزة, وانه يجب رفع الحصار عن القطاع فورا دون قيد أو شرط, وإيجاد 

حلول سريعة ودائمة لمعاناة شعبنا فلم يعد مقبوال استمرار الحصار أكثر من ذلك. 
يقينا ان شعبنا كان سيحاسبنا ان وقفنا صامتين أمام كل هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني, وحاشا لله ان نخذل 

شعبنا أو ان نقف صامتين وهو يتعرض للقتل في كل وقت وحين على يد العدو الصهيوني.  

ال تقل لماذا؟! 

السر المقاوم في إضراب خضر عدنان وذكرى الشقاقي
 هيثم أبو الغزالن

ممتاز مرتجى
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م����ا أن تأتي الذك����رى األليمة لرحيل الش����قاقي حتى 
يخف����ق القل����ب بالحنين والح����زن لفراق����ه وهو الذي 
كان نبع����ًا م����ن االبت����كار واإلب����داع والتفان����ي ألجل 
فلس����طين, الش����قاقي رحل جس����دا ولكنه لم يرحل 
فكرا وروحا, وحركة الش����قاقي الت����ي أراد لها الهالك 
رابين االستئصال والفناء بقتله تقوى وتكبر ويشتد 
عودها, وأفكاره ورؤاه وتطلعاته لم تغادر المش����هد, 
وصوته وصورته مع كل حج����ر ثائر ورصاصة مجاهد 
ومع كل صرخة حر ومنتفض على الباطل وكل أشكال 
الش����ر في العال����م, نعم انه حاضر مع بطولة اش����رف 
نعالوة فارس عملية باراكان ، وحاضر مع صمود الشيخ 
خضر عدن����ان في وجه جالدي����ه ، وحاضر مع بطوالت 

الشباب الثائر على أسالك الحدود الزائلة.
الشقاقي حاضر وسط هذا التيه السياسي واالنقسام 
السياس����ي والدمار والتراجع على مس����توى القضية 
الفلس����طينية والمش����روع الوطني بس����بب ما جلبته 
اتفاقية أوس����لو والمفاوض����ات العبثية التي ال تغني 
وال تس����من من جوع, حتى أصبح رموزها يس����تجدون 
العودة إليها مهما كان����ت نتائجها صفرية وباهتة!, 
وقد حذر الش����قاقي التيار الفلس����طيني الرسمي من 
مخاطر الولوج في مس����يرات التس����وية التي ابتدأت 
ف����ي نهاية الس����بعينات ومطلع الثمانينات مش����يرا 
إل����ى خطورتها في مقالته »اتف����اق القاهرة...هل من 
تن����ازل آخر؟!« وفي رس����الته بعنوان«رس����الة مفتوحة 
إلى ياس����ر عرفات«.ثم بعد أكثر من خمسة وعشرين 
عاما على أوس����لو وما س����بقها من مفاوضات تبين أن 
أوسلو ومسيرة التسوية ليست أكثر من طعم ابتلعته 

القيادة الفلسطينية الرسمية !.
وس����ط هذا كله يبرز ص����وت الش����قاقي ليقول لهم 
كفاكم مضيعة للوق����ت، وكفاكم تغريرا بعقول أبناء 
شعبكم وكفاكم اس����تهتارا بثوابت وحقوق شعبكم 
وقضيتك����م, ال تراهنوا على وع����ود أمريكا وحلفائها 
وال تتأملوا وتثقوا كثي����را بوعود هيئة المتحدة التي 
تقف موقف العاجز والجبان أم����ام الفيتو األمريكي, 

ان انتصار الموقف الش����عبي الفلسطيني في الخان 
األحمر في القدس ) الخان األحمر هي قرية فلسطينية 
بدوية في محافظة القدس، تقع على الطريق السريع 
1 ش����رق مدينة الق����دس، وبالقرب من مس����توطنتي 
معالي����ه أدمي����م وكفار أدومي����م، بلغ عدد س����كانها 
ع����ام 2018، حوالي 173 بدويًا م����ن بينهم 92 طفال 
يعيش����ون في الخيام واألكواخ م����ن قبيلة الجهالين 
البدوي����ة، وهي من القرى الفلس����طينية المحتلة عام 
1967( وتراجع سلطات االحتالل عن هدمها هو تأكيد 
لفشل سياسة الغطرسة واالستكبار ، وتأكيد على أن 
الحق����وق ال تمنح وإنما تنت����زع انتزاعا ، وان الجماهير 
هي القوة األكبر في التغيير كما أكد دوما الش����قاقي 
ف����ي كل كتاباته وخطابات����ه. اآلن يدرك كل من دخل 
في معترك السياس����ة أن تأجيل القضايا الرئيس����ية 
كالقدس والالجئين وحق العودة وتعميق االنقس����ام 
أمر ال يمكن وال بأي حال من األحوال أن يخدم القضية 
الفلس����طينية ، وان تقدي����م أية مس����ألة مهما بلغت 
أهميته����ا على هذه القضاي����ا- خصوصا القدس هو 
ضرب من التيه والعبث، وحس����ب تعبير الشقاقي »إن 
كل بوصلة ال تشير إلى القدس هي بوصلة مشبوهة«.

كم م����ن قضية افتعلت وال تحم����ل أية أهمية طغت 
على السطح وتلهى بها الساسة وأصحاب القرار فيما 
غيب����ت قضايا كثيرة مهمة وأهدر الوقت والجهد في 
تلك القضايا التي ال تتقدم بمش����روع التحرير ش����برا 

واحدا!.
ف����ي ذكرى الش����قاقي تبرز حقيق����ة واضحة وهي أن 
الش����قاقي ليس فقط قائدًا لحركة الجهاد اإلسالمي 
أو زعيمًا لحزب معين، وإنما هو قائد فلسطيني يفخر 
به كل فلس����طيني حر وش����ريف هو قائد لفلسطين 
لما تحمله أفكاره ورؤاه من ش����مولية ال يختلف عليها 
اثن����ان، وهذا م����ا لمس����ه المواطن الفلس����طيني في 
حركة الجهاد اإلس����المي التي تقف بمس����افة واحدة 
من الجمي����ع وال تعم����ل إال ما فيه مصلح����ة للقضية 
الفلسطينية والمش����روع الوطني الفلسطيني وتركز 

معركتها مع االحتالل فقط.
وفي ذكرى الش����قاقي ن����رى حلمه يكب����ر ويمتد في 
أبنائه وإخوان����ه وتالميذه المخلصي����ن الذين حملوا 
الراية من بعده كالدكتور المجاهد رمضان شلح شفاه 
الله وعافاه الذي قاد المس����يرة ب����كل اقتدار وإخالص 
لمدة ثالثة وعشرين عاما ثم تستمر المسيرة وإخوان 
الش����قاقي وتالميذه يجددون العهد والوعد ليتسلم 
الراي����ة قائد وفارس آخر في مرحلة حساس����ة وحرجة 
ومن خ����الل انتخابات راقية ومحترم����ة ونزيهة تمت 
بمسؤولية ومهارة عالية لتستكمل المسيرة مراحلها 
بشكل سلس ومنظم بقيادة األستاذ القائد المجاهد 
زياد النخالة )أبو طارق( حفظه الله ووفقه الس����تكمال 
الدور الذي بدأه الش����قاقي واس����تمر ب����ه الدكتور أبو 
عبد الله ومعهم المخلصون من أبناء وفرس����ان حركة 
الجهاد اإلس����المي الذين أخذوا عل����ى عاتقهم أمانة 

الوفاء للشهداء وفلسطين واألسرى والمبعدين.
ها هي ذكرى الش����قاقي تأتي ال لتغادر ، وإنما لتبقى 
حية في القلوب والعقول ، ولتبقى ناقوس����ًا يدق دون 
توقف على مس����امع كل من يري����د أن يعبث بثوابت 
ومبادئ وحقوق الش����عب الفلس����طيني أو أن يساوم 
على فلس����طين في زمن التهاوي العربي أمام غطرسة 
أمريكا وإس����رائيل وحلفائهما... في ذكرى الشقاقي 
تحية لروح����ه الطاهرة وتحية ألس����رته وعائلته التي 
أنجب����ت قائ����دا لألمة وقائ����دا لفلس����طين فهو على 
ح����د وصف وتعبير األس����تاذ المجاهد ياس����ر صالح : 
»الش����قاقي هو شهيد األمة ألنه أنش����أ حركة لتكون 
رأس الحربة اإلس����المية ف����ي مواجه����ة رأس الحربة 
الغربية. ببس����اطة هو أدرك طبيع����ة الهجمة وجعل 
من فلس����طين القضية المركزية لألمة واس����تطاع ان 
يتعام����ل مع الوطني والقومي واإلس����المي  لمواجهة 
الهجمة ورأس حربتها إسرائيل واستشهد على هذا 
الطريق«. تحية إلخوانه وأبنائ����ه وتالمذته األوفياء...

وس����تبقى أفكار ورؤى الشقاقي حية عبر كل األجيال 
والمراحل.

ُيصادف ذكرى استش���هاد مؤسس«حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين« د. فتحي 
الشقاقي، الذي اغتاله الموساد الصهيوني 
ف���ي مالط���ا ف���ي )26-10-1995(؛ وذكرى 
االنطالقة الجهادي���ة، أن يخوض أحد قادة 
»حركة الجهاد اإلس���المي«، الش���يخ خضر 
عدنان إضراًبا ع���ن الطعام دفاًعا عن الحياة 
التي يسعى العدو الصهيوني لسلبها من 
شعٍب يكافح من أجل تحرير أرضه، ودفاًعا 
عن الكرامة, فكأن ما كتبه الروائي المغربي 
»الطاهر بن جلون« في روايته »تلك العتمة 
الت���ي يخوضها  للمعركة  الباهرة« وصًف���ا 
األس���ير خضر عدنان:«الكرامة هي ما تبّقى 
 منا يبذل ما بوسعه 

ٌّ
لي..هي ما تبّقى لنا..كل

لك���ي ال تم���ّس كرامته..وتلك هي مهمتي 
أن البث واقف���ًا أن أكون رج���اًل«. فالمعركة 
التي يخوضها األس���ير خض���ر عدنان هي 
اس���تمرار للمعركة التي خاضها قبل ذلك 
الدكت���ور فتحي الش���قاقي وإن بأس���اليب 

مختلفة، فالشقاقي اعتقلته قوات االحتالل 
في العام 1983، وس���جن خاللها لمدة أحد 
عش���ر ش���هرًا على خلفية المس���ؤولية عن 
مجلة »الطليعة اإلس���المية«، وسلس���لة من 
العمليات الجريئة التي نفذتها مجموعات 
مس���لحة من حركة الجهاد، بدأت في العام 
1984، وش���هدت تصعي���دًا ف���ي الع���ام 
1985، ما أدى إلى اعتقال الش���قاقي وعدد 
من إخوانه. ودفع الش���هيد الش���قاقي قبل 
إبعاده عن الوطن عام 1988، ضريبة المجد 
في »س���جن نفحة« الصهيوني في صحراء 
النق���ب بفلس���طين المحتل���ة، فكتب إليه 
أحد إخوان���ه قائال: »كنت م���ن بيننا الرجل 
)البندق���ة( ال تنكس���ر، ومن الداخل هش���ًا 
كحمامة، وقريبًا كالمطر، ودافئًا كبحر أيلول، 

وشهيًا كبداية الطريق!«.
الصهيوني  الع���دو  ق���ادة  لم يس���تطع 
تحّم���ل وجود الدكتور فتحي الش���قاقي 
حتى وهو معتقل أيًضا، فأصدر إس���حاق 

رابين عام 1988 أوامره بإبعاد الش���قاقي 
إلى خارج فلس���طين لتبدأ مرحلة جديدة 
من الجهاد وعلى عكس ما أراد المحتلون. 
فتنّقل الش���قاقي بين العواصم العربية 
واإلس���المية لمواصلة جهاده ضد العدو 
الصهيون���ي إل���ى أن اغتالت���ه أجه���زة 
الموس���اد الصهيون���ي في مالط���ا يوم 
الخميس )1995/10/26(، وهو في طريق 
عودته من ليبيا إلى دمش���ق بعد جهود 
قام بها لدى السلطات الليبية بخصوص 
الفلسطيني  للشعب  المأساوية  األوضاع 

على الحدود المصرية.
تمّيز الش���قاقي بوفائه للذين قاتلوا العدو 
الصهيوني بكل قوة، رجااًل ونس���اء، الذين 
منهم من استشهد ومنهم من أسر ومنهم 
من ظل وفًيا قابًضا على جمر الدين والوطن. 
فقضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
اإلس���رائيلي تختصر  االحتالل  في سجون 
مقاومة الشعب الفلس���طيني، وفي الوقت 

نفس���ه ُتب���رز إل���ى العلن أيض���ًا الهمجية 
»اإلس���رائيلية« الت���ي ال تقي���م لألع���راف 
اإلنس���انية وزنًا، ب���ل وتض���رب بها عرض 

الحائط.
 تح���ّدث الش���قاقي ع���ن األس���رى بقل���ب 
واإلخالص  والعشق  الحب  س���جين، يحمل 
لقضيتهم فقال: »الس���جين ش���هيد حي 
في بلواء الس���جن تبرعم في روحه المأساة 
وحرارة اإليمان، واألمل المفتوح على أفق ال 
ينتهي، يعيش س���جنًا داخله، سجن آخر، 
س���جن األس���وار المغلقة، وس���جن الجسد 
التعذيب،  وإره���اق  المرض  الذي يعان���ي 
وقس���وة الجوع، واالنحس���ار البطيء عن لذة 
الحي���اة.. ولكن األمل المفت���وح يرفعه إلى 
حالة وجدانية ويرد الطبيعة الوجدانية إلى 
مفهوم مجرد.. هنا اإلنسان يستعيد كامل 
إنس���انيته بدون عناص���ر إضافية، ال توجد 
في الس���جن أطماع وال ش���غف بالماديات 
وال تهاف���ت على المتاع، كل ش���يء مفقود 

داخل الس���جن، وأعظم األشياء هو أعظمها 
حضورًا..النف���س البش���رية العاري���ة إال من 
اإلرادة القوي���ة، واإليم���ان الطافح بش���روق 

داخلي يضيء المساحة المعتمة«.
إن المعتق���ل يذوق كل صن���وف العذاب 
ويتش���ّرب آالم القه���ر والحرم���ان، لكنه ال 
ينكس���ر، بل يواجه الجاّلد بالصبر والصمود 
والتحدي يصن���ع من جوع���ه ولحمه الحي 
جس���ر عبور لحريتنا وانعتاقه من كل قيد 
ُيدم���ي المعصمي���ن، وال يكس���ر إرادًة، وال 
يقض���ي على أم���ل معقود عل���ى مقاومين 
يقبضون على الس���الح ويخوضون المعركة 
بوعِي من يحافظ عل���ى نهج المقاومة. وإذا 
كانت »إس���رائيل« قد َهدف���ت من اغتيال 
الش���قاقي إنهاء »حركة الجهاد اإلسالمي« 
الت���ي حافظ���ت عل���ى نهجه وط���ّورت من 
قدراتها، فإن الوقت لن يطول حتى يكس���ر 
الش���يخ خضر عدنان قي���د المعَتَقل وينال 

حريته.

الذكرى الثالثة والعشرون الغتيال الدكتور
 المفكر فتحي الشقاقي ... عهد ووعد وثورة

رأي
عندما يستش���هد سبعة فلسطينيين خمس���ة في غزة واثنان في الضفة فال تقل لماذا, عندما يفرش البساط األحمر لنعال 
نتنياهو وزوجته في العاصمة العمانية مس���قط فال تقل لماذا, عندما تس���تقبل وزيرة صهيونية في أبو ظبي عاصمة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ويعزف نش���يد »هتكفا« فال تقل لماذا, عندما يرفع العلم الصهيوني ويعزف النشيد اإلسرائيلي 
»هتكف���ا« في العاصمة القطرية الدوحة فال تقل لماذا, عندما يمضي خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 57 
فال تقل لماذا, عندما تهدم التجمعات الس���كانية الفلس���طينية إلقامة بؤر استيطانية فوقها فال تقل لماذا, عندما تنتهك 
حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وتسن القوانين العنصرية, ويطلق العنان لقطعان المستوطنين للقتل 
والده���س واإلحراق فال تقل لماذا, عندما تنحاز أمريكا بهذا الش���كل الفاضح إلس���رائيل, ويعج���ز المجتمع الدولي عن إلزام 
االحتالل بتطبيق أي من القوانين واالتفاقيات لصالح الفلسطينيين فال تقل لماذا, عندما تعتري األمة حالة السكون والالمباالة 
تجاه فلسطين والقدس والقضية فال تقل لماذا, وعندما يستمر الحصار على شعبك ألكثر من اثني عشر عاما فال تقل لماذا 

فالسؤال هنا يساوي خطيئة. 
أبى الس���ادس والعش���رون من تشرين أول أكتوبر ان يمضي دون ان يس���طر ملحمة بطولية, فهنا وفي هذا التاريخ تحديدا 
ال تمضي الذاكرة بس���هولة, هنا س���الت دماء الش���هيد القائد المعلم الدكتور فتحي الشقاقي على يد الموساد الصهيوني 
قبل 23عاما, وس���طرت االستش���هادية المجاهدة هنادي جرادات أس���طورتها, وفجر االستشهادي حس���ن أبو زيد جسده 
الطاهر في الخضيرة في تجمع لجنود االحتالل. لم يرتحل تش���رين إال ببارقة أمل زرعها أبناء الش���قاقي بدمائهم ليحصدها 
ش���عبنا الفلسطيني في يوم قريب بإذن الله, انهالت صواريخ المقاومة الفلسطينية على المدن المحتلة في منطقة الغالف 
الحدودي ليصاب الكيان المجرم بالذعر والخوف, وتنطلق الطائرات الحربية الصهيونية لتقصف بنك األهداف المتمثل في 
المستش���فى االندونيسي, ومبنى اإلدارة المدنية, وعمارة سكنية قيد اإلنشاء, وأراضي زراعية, وما زعم بأنها مواقع عسكرية 
تابعة لفصائل المقاومة الفلس���طينية, ويبدو ان هذه الحكومة النازية تبحث عما يحفظ ماء وجهها أمام الصهاينة الذين ال 
يش���بع نهمهم إال الدمار والخراب وسفك الدماء, فجاء القصف الهمجي الذي يدل على اإلرباك والتخبط والخلل الذي تعاني 

منه الحكومة الصهيونية. 
عندما أقرت فصائل المقاومة الفلسطينية معادلة القصف بالقصف, والدم بالدم, لم يكن هذا مجرد شعار, إنما كان معادلة 
جدي���دة يجب فرضها بالقوة على االحتالل الصهيوني, حتى ال تفس���ر مواقفها على إنها مجرد ش���عارات جوفاء غير قابلة 
للتطبيق, وقد جس���دت س���رايا القدس هذه المعادلة واقعا على األرض فقامت بقصف المغتصبات الصهيونية بالصواريخ 
وتحمل���ت عبئا إضافيا كبيرا على عاتقها دون ان تل���زم أحدا ان يحذو حذوها, وتركت هذا اختياريا للجميع, فال يجوز ألحد ان 
يسأل لماذا, ألن كل المسببات لذلك حاضرة تماما وال يجوز ألحد أن يغض الطرف عنها, واعتقد ان السرايا تبعث برسائلها 
لالحتالل على ظهر الصواريخ المتس���اقطة فوق رأسه ومنها.   أوال: ان المقاومة ثبتت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم, 
وأنها قادرة على رد على العدوان الصهيوني دون خوف أو وجل, وان شعار الرد في الوقت والزمان المناسبين له حدود ونهاية.  
ثانيا: ان المقاومة لديها من اإلمكانيات ما تس���تطيع ان تؤلم به العدو الصهيوني وتوقع في صفوفه الخسائر وتحول مدنه 

إلى أشباح, وتزعزع استقراره الداخلي, وقدرته على الصمود أمام ضربات المقاومة. 
ثالثا: ان يدرك شعبنا الذي يخرج بمسيرات العودة الكبرى وأهلنا في الضفة والقدس وال48م وأهالي الشهداء والجرحى ان 

دماءهم وتضحياتهم لن تذهب هدرا, وان هناك مقاومة تحميهم وتنتقم لهم من عدوهم الصهيوني.
رابعا: ان مس���توطني الغالف الحدودي لن يش���عروا باألم���ن واألمان, وعليهم ان يرحلوا من المناط���ق الحدودية مع غزة, وان 

حكومتهم تخدعهم عندما تأتي بهم إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة. 
خامسا: انه آن األوان ألن تنتهي معاناة أهلنا في قطاع غزة, وانه يجب رفع الحصار عن القطاع فورا دون قيد أو شرط, وإيجاد 

حلول سريعة ودائمة لمعاناة شعبنا فلم يعد مقبوال استمرار الحصار أكثر من ذلك. 
يقينا ان شعبنا كان سيحاسبنا ان وقفنا صامتين أمام كل هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني, وحاشا لله ان نخذل 

شعبنا أو ان نقف صامتين وهو يتعرض للقتل في كل وقت وحين على يد العدو الصهيوني.  

ال تقل لماذا؟! 

السر المقاوم في إضراب خضر عدنان وذكرى الشقاقي
 هيثم أبو الغزالن

ممتاز مرتجى



األحد 19 صفر 1440 هــ 28 أكتوبر 2018 م

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت الممثلة المقيمة لمجموع���ة البنك الدولي 
في فلسطين مارينا ويس، عن استراتيجية جديدة 
لعمل المجموعة في فلس���طين، وزيادة المنح هذا 
العام الى 90 مليون دوالر، من حوالي 55 مليون في 

معدل سنوي.
وقالت ويس في تصريحات لوكالة األنباء الرسمية 
"وفا" ان االس���تراتيجية الجديدة تركز على تعزيز 
القطاع الخاص، بغية خلق وظائف جديدة لمواجهة 

تحدي البطالة "المرتفعة للغاية".
وتتكون مجموعة البنك الدولي من ثالثة أذرع: البنك 
نفس���ه ويقدم قروضا للدول االعض���اء )في الحالة 
الفلسطينية منح(، ومؤسسة التمويل الدولية )آي 
اف سي( ودورها االستثمار في مشاريع مع القطاع 
الخاص، ومؤسسة ضمانات القروض )ميغا( ودورها 
في تقديم ضمان���ات للقروض التي يحصل عليها 

القطاع الخاص من البنوك مؤسسات التمويل.
وأضاف���ت ويس: وضعنا اس���تراتيجية مس���اعدة 
جديدة للضفة الغربية وغزة، تركز على توفير فرص 
عمل وتنمية القطاع الخ���اص. ومعدل البطالة في 
كل من الضفة الغربية وغ���زة مرتفع للغاية خاصة 
بين الش���باب، ولهذا الس���بب في اس���تراتيجيتنا 
الجديدة، أعطينا األولوي���ة في جدول أعمالنا لخلق 

الوظائف.
وتابعت: في محاولة إلح���داث فرق في هذا الوقت 
العصي���ب، تمكنا أيضا من زيادة المبلغ المخصص 
للضفة وغ���زة، إلى 90 ملي���ون دوالر للعام الحالي، 

للبدء بتنفيذ االستراتيجية الجديدة".
واعتب���رت ويس تعزيز دور القطاع الخاص ش���رطا 
ضروريا إلحداث النمو المطلوب، بما يمكن من خلق 

وظائف جديدة.
ويبلغ معدل البطالة في فلسطين نحو %28، يرتفع 

في غزة الى نحو %50، وهو األعلى في العالم.
وقالت ويس: أحد األش���ياء التي تعلمناها على مر 
السنين في الس���ياق الفلسطيني، أن النمو يحتاج 
إل���ى المزيد من تعزيز القط���اع الخاص لكي يكون 
النم���و مس���تداًما. إذا أردنا الحص���ول على وظائف 

مستدامة، فيجب ان تكون من القطاع الخاص".
وتابع���ت: "ف���ي هذا الس���ياق، نعمل معا بش���كل 

وثي���ق كمجموعة واحدة في البن���ك الدولي: البنك 
نفس���ه، و"آي اف س���ي"، و"ميغا"، من خالل تعبئة 
األدوات الت���ي نقدمه���ا عبر ه���ذه األذرع الثالثة، 
نأمل أن نس���اهم في توفير بيئ���ة جيدة تجتذب 

المستثمرين".
وأش���ادت ممثلة البنك الدولي باإلصالحات المالية 
للسلطة الفلسطينية، التي قالت انها أحرزت تقدما 
كبيرا، لكنها حذرت من ان تراجع المساعدات يضع 

الخزينة العامة تحت مخاطر كبيرة.

وقالت: على مر الس���نين، قامت الس���لطة الوطنية 
بعمل جدير بالثناء في مج���ال المالية العامة، وقد 
أحرز الكثير من التقدم لجهة تحس���ين االيرادات، 
وأيض���ا الحفاظ عل���ى االنفاق تحت الس���يطرة، وما 
ن���راه اآلن هو انخف���اض متزايد في المس���اعدات، 
يزيد المخاطر على الوضع المالي للس���لطة، وهو أمر 

يتعين علينا مراقبته للمضي قدًما".
وأضافت: ومع ذلك، فالسلطة الوطنية ووزير المالية 
يتمتعان بسجل جيد، وقد قاما بالكثير في الماضي 
من حيث خلق قاعدة مستدامة، آمل أن يتم توفير 
آليات وبدائل والمضي قدما، بما يمكن من الحفاظ 

على النمو في االقتصاد".
وفي إش���ارة إلى خط���ورة االجراءات اإلس���رائيلية 
على المالية العامة الفلس���طينية، قالت ويس: "إذا 
كانت هناك خطوة يمكن أن تس���اعد في تحسين 
بيئة األعمال داخل األراضي الفلس���طينية، بما في 
ذلك زيادة القدرة على الوص���ول والحركة، فإن من 
شأن ذلك ان يس���اعد في توسيع قاعدة العائدات 

وبالتالي تنعكس على المالية العامة".
وجددت وي���س تحذيرات البنك الدولي من خطورة 
االوض���اع االقتصادية في قطاع غزة، والتي وصفها 
البنك في تقريره االخير انها "في مرحلة االنهيار".

وقال���ت ويس: ما رأيناه ف���ي النصف األول من هذا 
العام، أن اقتصاد غزة قد تقلص بش���كل حاد جدا، 
بنس���بة 5-%6، فعلى مدى العق���د الماضي أو نحو 
ذل���ك، أدى الحص���ار إلى تقويض قدرة االنش���طة 
االنتاجية، والقاعدة الصناعية لم تعد موجودة، لذا 
يجب أن يكون الحل عل���ى المدى الطويل هو خلق 
نموذج نمو مستدام لغزة من خالل تحسين شروط 

الوصول والحركة.

اقتصاد غزة تقلص بنسبة 5-6 خالل النصف األول من 2018

ممثلة البنك الدولي: استراتيجية جديدة في فلسطين وزيادة المنح إلى 90 مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
واصل عدد أغنى أغني���اء العالم وحجم 
ثرواتهم االرتفاع العام الماضي، بفضل 
انتعاش أس���واق األوراق المالية وزيادة 

أسعار العقارات.
وزادت ثروات أغنى س���كان العالم في 
ع���ام 2017 بنس���بة %19 مقارنة بعام 
2016 لتصل إلى 8.9 تريليونات دوالر، 
بحس���ب دراس���ة للمص���رف االتحادي 
السويس���ري "ي���و ب���ي إس" وش���ركة 
"برايس  الدولية  المهنية  االستشارات 

ووتر هاوس كوبرز".
وأظهرت الدراسة التي ُنشرت نتائجها 
يوم الجمعة أن هذه الثروات يمتلكها 
2158 رجال وامرأة، ف���ي حين كان عدد 
أغن���ى أغني���اء العال���م قد بل���غ 1979 

مليارديرا العام قبل الماضي.
وشملت الدراسة إجمالي قيمة الثروات، 
مثل الشركات واس���تثمارات الشركات 
والعقارات الخاصة والمقتنيات الفنية، 
وفق ما أوردت وكالة الصحافة األلمانية.

وفي ش���هر مارس/آذار الماضي، نشرت 
قائمتها  األميركي���ة  فورب���س  مجل���ة 
الس���نوية ألغنى أغني���اء العالم للعام 
الج���اري 2018، حيث احت���ل األميركي 
جي���ف بيزوس رئيس ش���ركة "أمازون" 
صدارة القائمة بثروة قدرت ب�112 مليار 

دوالر.
وجاء في المرتبة الثانية مؤسس شركة 
مايكروس���وفت األميرك���ي بيل غيتس 
ب�90 مليار دوالر، تاله مواطنه المستثمر 
واري���ن بافيت ب�84 ملي���ارا، ورابعا رجل 

األعمال الفرنسي برنار أرنو ب�72 مليارا، 
وخامس���ا الرئي���س التنفي���ذي لموقع 
فيسبوك األميركي مارك زوكربيرغ ب�71 

مليارا.
لكن وكالة بلومبيرغ في تقرير لها شهر 
يوليو/تموز الماض���ي، رفعت تصنيف 
زوكربي���رغ إلى المرتب���ة الثالثة ب�81.6 

مليار دوالر.
"أوكس���فام"  وكان تقري���ر لمؤسس���ة 
الدولية كش���ف بداية الع���ام الماضي 
أن ثماني���ة من مليارديرات العالم فقط 
يحوزون ثروة تعادل تلك التي يملكها 
النص���ف األفق���ر م���ن س���كان العالم، 
ثروة هؤالء  فإن  المؤسس���ة  وبحس���ب 
األثري���اء الثماني���ة تقدر ب����426 مليار 

دوالر.

رام الله/ االستقالل
كش���ف مس���ح اقتصادي حديث، ارتفاع عجز التجارة الخارجية الفلس���طينية مع "إسرائيل" 
نحو 207 مليون دوالر في أغس���طس/ آب 2018. واستند المسح على أرقام التجارة الخارجية 

الفلسطينية، الصادر، الخميس الماضي، عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وبلغ إجمالي الصادرات الفلس���طينية إلى "إسرائيل" في اغسطس آب، نحو 82. مليون دوالر، 
تشكل نسبتها قرابة %92.5 من إجمالي الصادرات. في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الواردات 
الفلسطينية من "إسرائيل" 288.8 مليون دوالر، تشكل نسبتها %58.5 من إجمالي الواردات.
ويستورد الفلسطينيون معظم حاجتهم من الطاقة الكهربائية والوقود بأنواعه والمياه، من 

"إسرائيل"، والتي تشكل غالبية قيمة الواردات الفلسطينية من "إسرائيل".
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية في اغسطس/ آب  2018، إلى العالم ككل )بما فيه 

إسرائيل(، نحو 89 مليون دوالر أمريكي.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات 493 مليون دوالر أمريكي.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعًا في قيمة 
العجز بنسبة %2 في اغسطس إلى 402.6 مليون دوالر أمريكي.

مقر البنك الدويل 

االستقالل/ وكاالت:
أمر الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بتقليص  “البنتاغون”،  الدفاع  وزارة 
موازنته����ا لع����ام 2020 باقتطاع 33 
ملي����ار دوالر، مقارن����ة بموازن����ة عام 

.2019
وقال نائ����ب وزير الدف����اع األمريكي 
ف����ي تصريحات  باتريك ش����اناهان 
صحفي����ة مس����اء الجمع����ة، إن إدارة 

الدفاع “بضرورة  وزارة  أبلغت  ترامب 
إبق����اء موازن����ة الدفاع لس����نة 2020 

المالية تحت 700 مليار دوالر”.
الخاص����ة  التعليم����ات  وأض����اف أن 
بخف����ض الميزانية بنس����بة 4.5 في 
المائ����ة حت����ى اآلن، “أجب����رت وزارة 
الدف����اع عل����ى إنش����اء ميزانيتي����ن 
منفصلتي����ن بش����كل فعال للس����نة 
المالية 2020، التي تبدأ في أكتوبر / 

تشرين األول المقبل”.
وفي أغس����طس / آب الماضي، وافق 
الكونغ����رس األمريكي عل����ى موازنة 
وزارة الدف����اع لع����ام 2019، وبلغ����ت 

قيمتها 716 مليار دوالر.
يش���ار أن ترامب يطالب الوكاالت 
الفيدرالية بخفض اإلنفاق بنسبة 
5 في المائة بحلول السنة المالية 

.2020

عجز التجارة الفلسطينة مع »إسرائيل« 
عند 207 مليون دوالر في آب 2018

9 تريليونات دوالر ثروات أغنى أغنياء العالم

االستقالل/ وكاالت
تراجع االقتصاد األمريكي ليس���جل معدل نمو 3.5 بالمائة على أس���اس س���نوي خالل الربع 
الثالث من العام 2018، مقابل معدل نمو 4.2 بالمائة في الربع الس���ابق له، وفق بيانات وزارة 
التج���ارة. وأضافت وزارة التجارة األمريكية في بيان، الجمعة، إن تقدير معدل النمو لالقتصاد 

األمريكي يستند إلى بيانات غير مكتملة أو خاضعة لمزيد من المراجعة.
وسجل االدخار الش���خصي للمواطنين األمريكيين 999.6 مليار دوالر في الربع الثالث، مقابل 

نحو 1.054 تريليون دوالر في الربع الثاني، وفق الوزارة.

تباطؤ االقتصاد األمريكي إلى 3.5 
بالمائة في الربع الثالث من 2018

ترامب يأمر البنتاغون بتقليص موازنة عام 2020
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االستقالل/ وكاالت:
تتعال���ى األص���وات داخ���ل االتحاد 
األوروب���ي للمطالبة بتح���رك يفضي 
التخ���اذ موقف موحد ف���ي ما يتعلق 
الس���عودية  إلى  األس���لحة  بتصدير 
على خلفية اغتي���ال الصحفي جمال 

خاشقجي.
المستش���ارة األلماني���ة  وتعه���دت 
أنجيال مي���ركل الجمعة مجددا بوقف 
األلماني���ة  الس���الح  ص���ادرات  كل 
تفس���ير  تقديم  لحين  للس���عودية 
لمقتل خاش���قجي داخ���ل القنصلية 
الس���عودية ف���ي مدينة إس���طنبول 
التركية في الثاني من الشهر الجاري.

وقالت مي���ركل في براغ -خالل مؤتمر 
صحفي مع رئيس الوزراء التش���يكي 
أندري���س بابيس- إن م���ن الضروري 
الت���ي  الحادث���ة  خلفي���ة  توضي���ح 
وصفتها بالمروع���ة، وأضافت أنه إذا 
لم يحدث هذا فلن تس���لم برلين أي 
أس���لحة للرياض، مش���يرة إل���ى أنها 
عبرت ع���ن هذا الموقف خالل اتصال 
هاتفي مع الملك الس���عودي سلمان 

بن عبد العزيز.
األلماني���ة  المستش���ارة  وأضاف���ت 
الموضع داخل االتحاد  "سنبحث هذا 
م���ا س���تكون عليه  لنقرر  األوروب���ي 

خطواتنا المقبلة".
وف���ي برلين، قالت أورليكا ديمر نائبة 
الناطق باس���م الحكومة األلمانية إن 
الموحدة ضد  األوروبي���ة  اإلج���راءات 

السعودية في اتساع.
وأضاف���ت أن الجمي���ع يراقب الوضع، 
وينتظ���ر م���دى اس���تعداد الحكومة 
الس���عودية للكش���ف عن إيضاحات 
ش���فافة حول م���ا جرى لخاش���قجي، 
مش���يرة إلى تصريح لوزير االقتصاد 
األلمان���ي أكد فيه أنه م���ن الطبيعي 
أن تك���ون تلك اإلج���راءات المحتملة 
بشأن تصدير األسلحة للرياض ضمن 

موقف أوروبي موحد.
تتول���ى حاليا  الت���ي  النمس���ا،  وفي 
االتحاد  لمجل���س  الدورية  الرئاس���ة 

األوروب���ي وتقود تح���ركا لوقف كافة 
صادرات األسلحة من االتحاد األوروبي 
للس���عودية؛ اعتبرت وزيرة الخارجية 
النمس���اوية كارين كنايزل أن الحرب 
ف���ي اليمن واألزمة م���ع قطر يجب أن 
تؤديا لتحرك مش���ترك م���ن االتحاد 

األوروبي.
م���ن جهت���ه، أع���رب رئيس ال���وزراء 
الهولن���دي مارك روته أمس عن قلقه 
البالغ إزاء مقتل الصحفي الس���عودي 

جمال خاشقجي.
وقال في مؤتمر صحفي مش���ترك مع 

نظيره الكندي جاس���تن ت���رودو في 
أوتاوا إن السلطات السعودية لم تكن 
شفافة في توضيح مقتل خاشقجي، 
وبن���اء عل���ى ذلك ألغ���ت هولندا كل 
مع  المشتركة  الحكومية  أنش���طتها 

السعودية.
يذك���ر أن البرلم���ان األوروب���ي أصدر 
الخمي���س الماض���ي قرارا غي���ر ملزم 
يدعو إلى تحقيق دولي مس���تقل في 
مالبسات مقتل جمال خاشقجي على 
يد فريق أمني س���عودي يعتقد أنه 

نفذ الجريمة بناء على أوامر عليا.

حراك أوروبي متصاعد لوقف مبيعات األسلحة للسعودية

االستقالل/ وكاالت:
قتل عدد من األش���خاص مساء أمس الس���بت في إطالق نار وقع قرب كنيس بمدينة 

بيتسبرغ في والية بنسلفانيا األميركية، حيث كان مصلون يهود يتجمعون.
ونقل تلفزيون »س���ي بي أس« أن ثمانية قتلى س���قطوا في إطالق النار قرب كنيس 

»شجرة الحياة« بحي سكويريل هيل شرق المدينة، بينهم شرطيان.
أما ش���رطة المدينة فكتبت تغريدة على تويتر جاء فيها »هناك ش���خص يطلق النار 
في جادتي ويلكينز وش���ادي، تجنبوا هذا الحي«. وأظهرت محطات تلفزيونية محلية 
أن الش���رطة في مدينة بيتس���برغ طوقت الكنيس، وطلبت من سكان المنطقة البقاء 

داخل منازلهم، في حين تبادل عناصرها إطالق النار مع رجل مسلح.
والحقا، أعلنت الش���رطة أنه تم اعتقال مطلق النار، وقال متحدث باس���مها لوس���ائل 
اإلع���الم األميركي���ة في مكان الحادث »إن المش���تبه فيه بإطالق الن���ار اعتقل، لدينا 

العديد من الضحايا داخل الكنيس، وهناك ثالثة ضباط شرطة أصيبوا«.

االستقالل/ وكاالت:
انتهت مساء أمس الس���بت قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، بين زعماء تركيا وروسيا 
وفرنس���ا وألمانيا. القمة التي انعقدت في قص���ر وحيد الدين برعاية الرئيس رجب طيب 
أردوغان، اس���تمرت س���اعتين و45 دقيقة. وتناول الزعماء خالل القمة، آخر المستجدات 
الميدانية في سوريا وخاصة في محافظة إدلب، إضافة إلى مسيرة الحل السياسي لألزمة.
وحض���ر القمة م���ن الجانب الترك���ي، وزراء الخارجية مولود تش���اووش أوغلو والدفاع 
خلوصي أكار والمالية براءت ألبيراق. فيما ش���ارك من الجانب الروسي، وزيرا الخارجية 
س���يرغي الفروف والدفاع سيرغي شويغو. ورافق ماكرون وميركل خالل جلسة القمة، 
عدد من المستشارين. وإلى جانب القادة ووفودهم، شارك في القمة المبعوث األممي 

الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

8 قتلى في إطالق نار قرب 
كنيس يهودي ببنسلفانيا

اختتام قمة إسطنبول 
الرباعية حول سوريا

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر مس���اعد رئيس مجلس الشوري االسالمي اإليراني 
للش���ؤون الدولية حس���ين أمير عبد اللهي���ان، أن حدث 
الوزراءاإلس���رائيلي  اس���تضافة س���لطنة ُعمان لرئيس 
بنيامين نتنياهو »بعيد كل البعد عن الحكمة المعهودة 

للسلطان قابوس بن سعيد«.
وكت���ب أمير عبد اللهيان في تغري���دة له علي تويتر إن 
»لقاء نتنياهو المجرم )رئي���س وزراء الكيان الصهيوني 
غير المشروع( مع السلطان قابوس في سلطنة عمان بعيد 
كل البعد عن الحكمة المعهودة في جاللة السلطان. وإن 
ترامب و نتنياهو لن يجنيا ثمار صفقة القرن«، حس���بما 

ذكرت أمس السبت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا(.

وكان المتحدث بإسم الخارجية االيرانية بهرام قاسمي، 
قد انتقد في وقت سابق زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان.

وقال قاس���مي : » دون ش���ك أن هذا الكيان يحاول إثارة 
الخالفات بين الدول اإلس���المية، والتغطية على 70 عامًا 
من االحتالل واالعتداءات وارتكاب المجازر بحق الشعب 

الفلسطيني«.
كان مكتب رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، قد أعلن الجمعة، 
أن نتنياهو وزوجته س���ارة قاما بزيارة رس���مية لسلطنة 

عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد.
وناقش الجانبان مس���ائل عدة لتعزيز ما يسمى »عملية 
الس���الم« في الش���رق األوس���ط، إضافة إلى أمور تتعلق 

باالستقرار في المنطقة. وفق ما ذكره مكتب نتنياهو.

االستقالل/ وكاالت:
ُقتل خمس����ة أش����خاص على األقّل أمس 
الس����بت في هجوم انتحاري اس����تهدف 
رجال شرطة وعماال في وسط أفغانستان، 

حسب ما أعلنت مصادر رسمية.
وق����ال المتحدث باس����م ش����رطة الوالية 
حكم����ت الل����ه دران����ي إن انفجار س����يارة 
مفخخ����ة تبّنت����ه حركة طالب����ان، أدى إلى 
إصابة 12 شخصًا في ميدان شار عاصمة 

والية ورداك.
وتحّدث الناطق باس����م حاكم الوالية عبد 

الرحمن منغل عن ستة قتلى.

ووقع االنفج����ار لدى دخ����ول حافلة تقّل 
ش����رطيين إلى ثكنة. ومن بي����ن الضحايا 
ش����رطيان وثالثة عمال. وأشار دراني إلى 

أن جميع الجرحى من العمال.
وأعلن المتحدث باس����م طالبان ذبيح الله 
مجاهد في رس����الة تبن����ي الهجوم التي 
ُنشرت على مواقع التواصل االجتماعي، أن 

"عشرات الشرطيين ُقتلوا في االنفجار".
ويأت����ي ه����ذا الهج����وم في وق����ت تقوم 
دبلوماس����ية  بجهود  المتحدة  الوالي����ات 
مكثف����ة ف����ي محاول����ة القن����اع طالب����ان 
بالتف����اوض على إنهاء 17 عامًا من الحرب 

في البالد.
وفي مؤش����ر واضح إلى االنف����راج، أفرجت 
السلطات الباكس����تانية األربعاء الماضي 
عن مس����ؤول كبير ف����ي طالب����ان هو عبد 
الغني بارادار، الذي كان المسؤول الثاني 
في الحركة وس����اعد المال عمر الذي توفي 

في 2013، في تأسيس حركة طالبان.
وجاء االف����راج عن القيادي بع����د لقاء في 
قطر في 12 تشرين األول/أكتوبر بين وفد 
الجديد  من طالبان والمبع����وث األميركي 
للسالم في أفغانس����تان زلماي خليل زاد، 

لبحث النزاع في أفغانستان.

خمسة قتلى في هجوم انتحاري في وسط أفغانستان

االستقالل/ وكاالت:
دعت المفوضية األوروبية أمس السبت إلى إشراك 
األردن ف���ي مس���اعي إنه���اء النزاع المس���تمر منذ 

سنوات في سورية.
وق���ال مف���وض االتح���اد األوروبي لش���ؤون الجوار، 
يوهانس ه���ان، في تصريح���ات لصحيفة "فيلت" 
األلماني���ة الص���ادرة أمس: "أن���ا على قناع���ة بأنه 
يتعين على الغرب إش���راك األردن في المفاوضات 

واالستفادة منه كوسيط".
وأك���د السياس���ي النمس���اوي أن األردن ربما يكون 
أكثر وسيط جدارة بالثقة بين جميع دول المنطقة، 
موضح���ا أن المملك���ة لديه���ا قنوات ح���وار قوية 

وعالقات منظم���ة مع كافة الدول المج���اورة، وقال: 
"عالوة على ذلك، فإن األردن دولة علمانية نس���بيا، 
حيث ال تلعب فيها النزاعات الدينية دورا كبيرا، ما 

يزيد قبولها في المنطقة".
وذك���ر ه���ان أنه م���ن المه���م بوجه ع���ام مواصلة 
المفاوضات بش���أن تحقيق الس���الم في س���ورية 
تحت مظل���ة األمم المتحدة. تجدر اإلش���ارة إلى أن 
كافة مفاوضات الس���الم بشأن سورية برعاية األمم 
المتحدة ب���اءت بالفش���ل حتى اآلن، كم���ا لم يتم 
تش���كيل اللجنة التي تم االتفاق عليها في كانون 
ثان/يناير الماضي لصياغة الدس���تور، والتي تضم 

ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.

االتحاد األوروبي يدعو إلى إشراك 
األردن في مفاوضات سورية

إيران تنتقد زيارة »المجرم
 نتنياهو« لعمان: تفتقر للحكمة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت خدمة اإلنقاذ البحري اإلسبانية أنها أنقذت، أمس السبت، أكثر من 350 مهاجرا حاولوا عبور البحر 

المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر.
وذكرت الخدمة انها أنقذت 359 شخصا من سبعة زوارق صغيرة جرى اعتراضها في المياه بين اسبانيا 
وساحل ش���مال افريقيا. يذكر أن إسبانيا شهدت زيادة في الهجرة غير الشرعية هذا العام في أعقاب 

الحمالت التي شنتها عدد من دول شرق البحر األبيض المتوسط.
وقال���ت المنظمة الدولية للهجرة، هذا األس���بوع، إن أكثر من 45 ألف رجل وامرأة وطفل دخلوا إس���بانيا 
عبر مس���ار غرب البحر األبيض المتوس���ط عام 2018. وغالبا ما يواجه المهاجرون -الذين يحتشدون في 
قوارب صغيرة تديرها عصابات االتجار بالبش���ر- خطر الموت بس���بب تعرض الق���وارب للغرق. وتقول 
األمم المتحدة إن أكثر من 1960 شخصا لقوا حتفهم هذا العام خالل محاولتهم عبور البحر المتوسط.

إسبانيا: إنقاذ 350 مهاجرًا 
حاولوا عبور المتوسط
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دالالت بينية وكلية
مع ذل���ك، إن كان���ت للزي���ارة دالالت خاصة 
بينية، إال أن دالالتها الكلية تتجاوز بالتأكيد 
العالقات بين الجانبين، حيث ورد أول أمس 
الجمعة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع 
المس���توى، التأكيد أن محادث���ات نتنياهو 
والسلطان قابوس، بدأت مساء يوم الخميس 
الماض���ي بعد أن حطت طائ���رة نتنياهو في 
مسقط، واستمرت س���اعات طويلة لتنتهي 
في الس���اعة السادس���ة والنصف من صباح 
ي���وم الجمعة. األمر الذي يثير سلس���لة من 
التس���اؤالت االبتدائي���ة، ح���ول موضوع أو 
موضوعات المحادثات، والنتائج التي ترتبت 

عليها.
مفاجأة الزيارة، إن كانت، فقائمة على خلفية 
أن الس���لطنة ليس���ت في ص���دارة األحداث 
والخط���ط والمش���اريع المع���دة للمنطق���ة. 
وكذل���ك ألن دور الوس���يط ال���ذي تلعب���ه 
في الع���ادة، يتعّذر أن يك���ون هدفًا لزيارة 
نتنياهو، وهو الذي ال يريد وال يسعى وليس 
بحاجة، إلى وس���يط تفاوضي م���ع من يريد 
بالفعل التفاوض واالتص���ال معه، من دول 
في المنطقة باتت ف���ي معظمها تتراكض 

باتجاهه.
لكن س���لطنة عمان، في الوقت نفسه، دولة 
من الدول الخليجي���ة ذات الحضور والمكانة 
وإن تمايزت عن غيرها، وعمدت إلى االبتعاد 
عن الص���دارة في م���ا يتعل���ق بالتجاذبات 
والمح���اور المباش���رة بي���ن المتخاصمي���ن 
واألعداء في المنطقة. لكنها أيضًا، مترسخة 
في المح���ور األميركي الذي ال يمكن فصلها 

عنه، وإن عمدت إلى التمايز. 
على ه���ذه الخلفية، واض���ح أن الزيارة حلقة 
م���ن حلقات مطلوبة م���ن األنظمة الخليجية 
للتطبيع الكلي بينها و"إس���رائيل"، مع أو من 
دون »صفقة القرن«، التي باتت "إس���رائيل" 

نفسها تنظر إليها كتنازل ال ضرورة له. 
على ذل���ك، يأت���ي تظهير العالق���ات بين 
أنظم���ة خليجية و"إس���رائيل"، وم���ن بينها 
للمس���ؤولين  المتالحقة  الزي���ارات  أخي���رًا، 
اإلسرائيليين إلى اإلمارات العربية المتحدة، 
وآخرها زيارة الوزيرة ميراي ريغف على رأس 
وف���د إس���رائيلي إلى أبو ظب���ي؛ فيما مملكة 
البحري���ن قطعت ش���وطًا كبيرًا ج���دًا باتجاه 

التطبيع إلى الحد الذي بات مس���تغربًا أن ال 
سفارة إسرائيلية في المنامة؛ أما دولة قطر، 
فهي على جاهزية كاملة إلى حد التآخي مع 
اإلسرائيليين، على خلفية إرضاء سيد البيت 
األبي���ض األميركي لتأمي���ن الحماية الالزمة 

والمتذبذبة، من الخصم السعودي.
إن صحت هذه المقاربة، وهي األرجح، فإن كل 
"حركات" التطبيع الت���ي تقودها وتظّهرها 
األنظم���ة الخليجية، والتي تقف���ز قفزًا في 
الفت���رة األخي���رة، مقدمة لخطوة س���عودية 
كبيرة جدًا مرتقب���ة، برعاية ودفع أميركيين، 
كتتوي���ج للح���راك الخليجي ف���ي التطبيع 
الكام���ل م���ع الع���دو، واإلعالن ع���ن العالقة 
والحلف معه، ف���ي مواجهة إيران وحلفائها 

ومكونات المحور المعادي ل�"إسرائيل". 
وهو ما يفسر، في السياق نفسه، هوية الوفد 
المرافق لنتنياهو إلى ُعمان: رئيس الموساد 
يوسي كوهين، مستشار األمن القومي مئير 
بن ش���بات، مدير عام وزارة الخارجية يوفال 
روت���م، رئيس طاقم مكت���ب نتنياهو يوآف 
لرئيس  العسكري  والسكرتير  هوروفيتش، 

الحكومة العميد آفي بلوت.

علم �سعودي م�سبق
الخب���ر الوارد في اإلذاع���ة العبرية أول أمس 
الجمعة، يش���ير إلى علم س���عودي مس���بق 

بالزيارة، وفي ذلك دالالت عدة وهي: 
طائرة نتنياه���و حلقت طوياًل ف���ي األجواء 
الس���عودية قب���ل أن تص���ل إل���ى األج���واء 
البحرينية، ومن بعدها إلى ُعمان. وبحس���ب 
اإلذاعة أيضًا، »ليس من المستبعد أن تفتح 
ه���ذه الزيارة الباب أمام عالق���ات علنية بين 
"إس���رائيل" ودول خليجية أخرى«، في إشارة 

إلى السعودية.
ضمن هذه الفرضية أيضًا، مع إعادة التأكيد 
على أرجحيتها، يصعب التصديق أن محمد 
بن س���لمان بعيد عنها. بل أكث���ر من ذلك، 
يصع���ب التصديق أن الرئي���س األميركي، 
دونالد ترام���ب، بعيد عنها أيضًا. الس���ؤال 
المثار هنا: هل تسريع التطبيع مع إسرائيل 
)م���ع أو م���ن دون صفقة الق���رن(، هو الثمن 
»تخليصه«  المفترض ببن س���لمان دفع���ه ل�
من ورط���ة جم���ال الخاش���قجي؟، واضح أن 
الورط���ة نفس���ها عامل مس���اعد، بل وتحث 
األمير الس���عودي على تسريع الخطا باتجاه 
إس���رائيل. وهي فرضية معتب���رة، حتى وإن 
كانت الزيارة معدة ومقررة، قبل جريمة قتل 

الخاشقجي في إسطنبول.
في زي���ارة نتنياهو، أيضًا س���ياقان خاصان 
إسرائيليًا،  إس���رائيلي وعماني.  ومنفصالن: 
للزي���ارة فوائد متع���ددة ومتش���عبة وغير 

محصورة وبال أثمان. منها ما هو عام يتعلق 
وأمنه  اإلسرائيلي نفس���ه ومكانته  بالكيان 
وتحس���ين قدرت���ه الكلي���ة عل���ى مواجهة 

أعدائه؛ ومنها ما يرتبط بنتنياهو نفسه.
لجهة »الدولة« اإلس���رائيلية، يش���ار إلى ما 
ورد على لس���ان مصدر سياس���ي إسرائيلي 
رفي���ع المس���توى، في حديث لقن���اة »كان« 
العبري���ة الجمعة، بأّن العالقات مع س���لطنة 
عم���ان س���تتحّول قريب���ًا من عالق���ة »تحت 
أرضي���ة« إلى عالق���ة علنية، في إش���ارة منه 
إلى إمكان استئناف العالقات الدبلوماسية 
بين الجانبي���ن التي قطعت عام 2000، على 

خلفية االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
في ذلك أيضًا، يشير نتنياهو، إلى أن »الزيارة 
تع���د مهمة ف���ي تطبيق السياس���ات التي 
رسمتها لتعزيز العالقات مع دول المنطقة، 
باالس���تفادة من تفوق "إسرائيل" في األمن 
والتكنولوجي���ا واالقتصاد«. وقال: »عدة دول 
مجاورة تمد اآلن يدها إلى "إسرائيل" وتطّبع 
عالقاتها معنا. ال يجوز لنا أن نقلل من قيمة 
العالم  المتواجدين في  االنفتاح والتعطش 
العربي حيال إسرائيل«. وفي مقدم الفوائد 
إلس���رائيل، أن الزيارة، وما يمكن أن يعقبها، 
يؤشر إلى إمكان إنهاء القضية الفلسطينية 
ب���ال أثم���ان، وهو ما يؤك���د علي���ه نتنياهو، 

م���ع االبتعاد ع���ن المفاوضات م���ع الجانب 
الفلس���طيني: »اعتقدنا دائمًا أن���ه لو حللنا 
مشكلة الفلسطينيين فستفتح األبواب أمام 
الس���الم مع العالم العربي. لكن ربما صحيح 
أيضًا، وربما أكثر، أن���ه لو انفتحنا إلى العالم 
العربي وطّبعنا العالقات معه، فهذا سيؤدي 

إلى إمكانية السالم مع الفلسطينيين«.
في الس���ياق الش���خصي لنتنياهو، الواضح 
أنه س���يعمل على اس���تغالل الزيارة لتعزيز 
مكانته في الداخل اإلس���رائيلي على أبواب 
االنتخابات المبك���رة التي قد يتقرر إجراؤها 
بعد ش���هرين أو ثالث���ة. الزي���ارة والترويج 
لنجاح���ات نتنياه���و جراءه���ا، ق���د تمكن 
»الليكود« برئاس���ته من تعزي���ز مكانته في 
»الكنيس���ت«، ومن ثم تشكيل الحكومة مع 
ائتالف واس���ع يخلو من تجاذبات ومحاوالت 
ابتزاز، يعمد إليها شركاؤه في الحكومة، كما 

هي العادة المتبعة.
في الس���ياق العماني، يش���ار إل���ى اآلتي: 
واضح أن عم���ان، الدولة التي تعد رائدة في 
المس���ارعة إلى التطبيع مع الع���دو، أزيحت 
في الفترة األخي���رة عن صدارة هذه الصفة، 
على رغ���م تواص���ل العالقة فعلي���ًا، لتحل 
مكانه���ا الس���عودية حتى م���ن دون إقامة 
عالقات علنية مع تل أبي���ب. زيارة نتنياهو 
التي يتضح أنها جاءت بطلب من مس���قط، 
مع المس���ارعة العمانية إل���ى اإلعالن عنها 
قبل إسرائيل، تمكن السلطنة في المراهنة 
على اس���تعادة المكان���ة المفق���ودة التي 
أزيحت عنها إلى جانب إس���رائيل، ومن ثم 
إعادة »التمتع« بفوائدها الكاملة مع الس���يد 

األميركي.
الواضح أيض���ًا، أن الس���لطنة معنية بإعادة 
تقدي���م أوراق اعتمادها ل���إدارة األميركية 
م���ن دون االنضمام المباش���ر إل���ى الخطط 
الموضوع���ة للمنطق���ة، وم���ن بينها رفض 
مس���قط االنضم���ام إل���ى »النات���و العربي« 
بتمظهراته العسكرية عبر التمحور المضاد 
إليران وحلفائها. الزيارة، كما هي بدالالتها، 
ره���ان عماني على إرضاء الس���يد األميركي، 
واالكتفاء بال���دور الذي تقوم به الس���لطنة 
تاريخي���ًا إل���ى جانب األميركيي���ن، من دون 
الحراك الميداني العسكري المباشر، في أي 

من ساحات المنطقة.

هرولة نحو التطبيع

نتنياهــو فــي عمــان.. قابــوس يستعيــد دوره!
اال�ستقالل/ وكاالت:

كتب نزار قب��اين ق�سيدة "املهرول��ون" يف اأوا�سط الت�سعينيات 
بع��د توقيع "�س��الِم اجلبناء"، ح�سب تعب��ره، لو�سف التهافت 
العرب��ي على اإقامة عالقات علني��ة مع اإ�سرائيل، بزعم انتهاء 

ال�سراع وتد�س��ن مرحلة جديدة يف املنطقة. وا�ستمرارا لهذا 
"التهات��ف" نحو التطبيع، جاءت زيارة رئي�س حكومة العدو 
االإ�سرائيلي بنيامن نتنياهو اإىل �سلطنة عمان، هذه الزيارة مل 
ت�سكل مفاجاأة خا�سة ا�ستثنائي��ة، يف �سياق تراك�س االأنظمة 

العربية باجتاه "اإ�سرائيل" والتطبيع معها.  فالزيارة وامل�ساهد 
احلميمي��ة الت��ي تخللتها لي�ست حدثًا موؤ�س�س��ًا يف ذاته بل هي 
نتيج��ة مل�سار طويل م��ن العالقات بن ال�سلطن��ة و"اإ�سرائيل"، 

ت�سرب بجذورها عميقًا، من �سنوات القرن املا�سي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلسرائيلي،  "الش����اباك"  تشير تقديرات جهاز 
إلى أن استش����هاد السيدة عائش����ة الرابي )47 
عاما( من قرية بديا قضاء س����لفيت، التي وقعت 
منتص����ف الش����هر الج����اري، كان نتيجة عملية 

إرهابية نفذها مستوطنون.

وقالت صحيف����ة "هآرتس" العبري����ة، أمس "إن 
عملي����ة مقتل عائش����ة الرابي، ال تزال تش����غل 
أجه����زة األم����ن اإلس����رائيلية، وأن التقدي����رات 
تش����ير وبدرجة كبيرة، إلى أن الحديث يدور عن 
عملي����ة إرهابية يهودية". وبحس����ب الصحيفة، 
ف����إن التحقيقات الت����ي يركزها "ل����واء اإلرهاب 

اليهودي" في الش����اباك، لم توض����ح ما إذا كان 
الحديث ي����دور عن عملي����ة إرهابي����ة، كانتقام 
مباشر لمقتل المستوطنين كيم يحزقيل وزيف 
حجابي، ف����ي عملية المنطقة الصناعية "بركان"، 
إال أنها تشير إلى أن األجواء في الضفة الغربية 

متوترة بشكل لم تشهده منذ شهور طويلة.

يش����ار إل����ى أن الرابي قد أصيبت ه����ي وزوجها 
بعد تعرضهم����ا العتداء من قبل مس����توطنين 
ق����رب حاجز زعترة جن����وب نابل����س، وذلك بعد 
رش����ق مركبتهما بالحجارة، حيث أصيبت إصابة 
مباش����رة بحجر في رأس����ها، األمر الذي أدى إلى 

استشهادها.

»هآرتس«: استشهاد عائشة الرابي »عمل إرهابي يهودي«
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االستقالل/ وكاالت:
يح���ذر أطباء ومختصون، من أن تن���اول عدد من وجبات 
المطاعم يمكن أن يش���كل خطًرا عل���ى الصحة، كما في 
القائم���ة التالية م���ن األغذية التي اس���تعرضها موقع 

"ويب طب":
البرغر نصف المشوي

عندما ال يتم طهي اللح���م البقري المفروم جيدا، فغالبا 
م���ا تبقى البكتيري���ا عالقة ب���ه، لذا ينصح ب���أن يكون 
البرغر مش���ويا بالكامل، لضمان القضاء على كافة أنواع 

البكتيريا.
وجبة التوفير

وهي عادة ما تحتوي على طبق رئيس���ي ومقبالت، لكن 
كلما كان���ت الوجبة تحتوي على العدي���د من األطعمة، 
زادت فيه���ا كمي���ات الده���ون غير الصحي���ة. كذلك 

ت���زداد المخاطر إذا كان الطعام يحتوي على الكاتش���اب 
والمايونيز.

السلطة الخضراء
يصعب التأكد من طريقة غس���ل مكونات الس���لطة جي���ًدا في المطاعم، 

خاصة الورقيات والتي تكون معرضة للتلوث بشكل كبير، كما أن الخضار 
تك���ون بكميات كبي���رة، مما يجعل غس���لها بعناية أمًرا صعًبا بالنس���بة 

للعاملين في المطاعم.
األطعمة الرخيصة

ال يمك���ن التأكد من مصدر أي وجب���ة رخيصة موجودة في 
قائمة الطعام، فقد تك���ون مصنوعة من بواقي األطعمة أو 
مقلية في زيت مس���تخدم ألكثر من م���رة. لذا، ال تنجر وراء 

هذه العروض التي يمكن أن تؤدي ألضرار صحية.
المقليات

تعتب���ر المقليات م���ن األطعمة المفضلة ل���دى الكثير من 
األش���خاص في المطاعم، لكنها األكث���ر ضرًرا على الصحة، 
فوجبة واحدة ستكس���بك الكثير من الس���عرات الحرارية 

والتي لها تأثيرات سلبية على الصحة.
المشروبات الغازية

ال تنج���ر وراء ع���روض المطاعم بش���رب ما تس���تطيع من 
المش���روبات الغازية، فكلما ش���ربت أكثر فس���تكون أنت 
الخاس���ر األكبر، ألن هذه المشروبات تحتوي كميات كبيرة 

من السكر.
األطعمة الممزوجة

كلم���ا كان الطبق يحتوي عل���ى مجموعة من المكون���ات الممزوجة، زادت 
صعوبة معرفة مصدر هذه األطباق، وكذلك تتسبب في اكتساب المزيد 

من الكيلوغرامات، ألنها حتًما تحتوي على كثير من الدهون.

احــذر أن تتنــاول هــذه األطعمــة فــي المطاعــم!

االستقالل/ وكاالت:
حققت شركة س���ناب المطورة لتطبيق سناب 
ش���ات أرباح���ًا قياس���ية حتى م���ع تراجع عدد 
المس���تخدمين النش���طين يوميًا، إذ ارتفعت 
إيرادات ش���ركة سناب إلى 297.7 مليون دوالر، 
بزيادة 43 ف���ي المائة عن إيرادات الربع الثالث 
من عام 2017 والتي بلغت 207.9 مليون دوالر، 
متجاوزة بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا 
أن تصل إي���رادات الربع الثالث إلى 283 مليون 

دوالر.
وأفادت ش���ركة س���ناب عن وجود 186 مليون 
مس���تخدم نشط يوميًا في الربع الثالث من عام 
2018، بانخفاض عن عدد 188 مليون مستخدم 
نشط يوميًا في الربع الثاني من عام 2018، مع 

العلم أن عدد المس���تخدمين النشطين في ربع السنه السابقة قد بلغ 
178 مليون، ويأتي االنخفاض في األعداد في الوقت الذي ال تزال فيه 
ش���ركة س���ناب تواجه التداعيات الناجمة عن عملية إعادة التصميم 
المشؤومة للتطبيق، والتي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام.

وتقل���ص صافي الخس���ارة إلى 325.1 ملي���ون دوالر ه���ذا الربع من 

ع���ام،  قب���ل  دوالر  ملي���ون   443.2
وتوقعت س���ناب أن ينخفض عدد 
مرة  يومًيا  النشطين  المستخدمين 
أخرى ف���ي الربع الق���ادم، مما أدى 
إلى انخفاض أس���همها بنسبة 10 
في المائة بعد س���اعات من إعالنها 
نتائج أعمالها، وذلك بعد أن فقدت 
أكثر من 52 ف���ي المائة منذ بداية 
العام، حيث فش���لت الش���ركة في 
إقناع وول س���تريت بأن عام 2019 

سوف يكون أفضل.
وتتوقع شركة س���ناب أن تحقق ما 
بين 355 مليون دوالر و 380 مليون 
دوالر م���ن العائدات في الربع الرابع 
م���ن عام 2018، بينما يتوقع المحللون عائدات تبلغ 371 مليون دوالر، 
وش���دد شبيجل على أن الشركة ترى فرص النمو في الوصول إلى عدد 
أكبر من الناس خ���ارج نطاقها الديموغرافي األساس���ي، وأن تطبيق 
سناب ش���ات ما يزال أس���رع وس���يلة للتواصل المرئي مع األصدقاء 

المقربين والعائلة.

»سناب شات« تفقد مليوني مستخدم يوميًا

االستقالل/ وكاالت
كشفت شركة "شاومي" الصينية، عن هاتف ذكي بمزايا متطورة، في مسعى لتعزيز حصتها بسوق 

التقنية، ومنافسة رائدين كبار مثل سامسونغ وهواوي.
وبحس���ب ما نقلت تقارير تقنية، فإن الميزة األهم في هاتف "شاومي" الجديد، من طراز "مي مكس 
3"، تكمن في ذاكرة الوصول العش���وائية التي تبل���غ 10 غيغابايت، كما أن تصميم الواجهة يمتاز 

بشاشة كبيرة وحواف ضيقة جدا.
ويصل حجم شاش���ة "األوليد" في الهاتف إلى 6.4 بوصات، كما يضم الهاتف أربع كاميرات، اثنتان 

في الخلف وكل منهما بدقة 12 ميغابكسل، واثنتان أماميتان ب� 24 و 2 ميغابكسل على التوالي.
ويس���تطيع الجهاز إظهار الكامي���را األمامية بتقنية انزالقية من الخلف، عل���ى غرار نظام الهواتف 

االنزالقية القديمة.
ويعمل الهاتف بمعالج "سناب دراغون 845" من كوالكوم، وفق ما ذكر موقع "ذا ريجستر" التقني.

وتصل س���عة النخزين في الهاتف إلى 256 غيغابايت، ويبلغ سعر الجهاز 720 دوالرا، لكن الشركة 
تتيح نس���خة بذاكرة وصول عش���وائية تبلغ 8 غيغابايت ومس���احة تخزين داخلية تصل إلى 256 

غيغابايت بسعر 575 دوالر.
كما تقدم ش���اومي نس���خة أخرى من الهاتف بس���عر 475 دوالر، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 

غيغابايت، ومساحة تخزين 128 غيغابايت.

»شاومي« تستعرض عضالتها 
بهاتف بذاكرة خارقة

االستقالل/ وكاالت:
ينزعج كثي���رون من قلي البيض، وذلك بس���بب 
التصاقه بالمقالة، لكن خبراء في الطبخ ينصحون 

باتباع نصائح بسيطة لتفادي هذه المشكلة.
وللحص���ول على بيض���ة مقلية بطريق���ة مثالية، 
يقول خبير الطبخ، ريتش���ارد كورنيش، إن الحل 
ه���و اللجوء إل���ى ورق الفرن الذي يس���تخدم في 

الطهي.
ويتوجب على من يقل���ي البيض أن يضع قطعة 
من هذا الورق في مقالة على حرارة معتدلة، وفق 

ما نقلت صحيفة "صن".
وعند وض���ع ه���ذه القطعة م���ن ال���ورق، ُتذاب 
قطع���ة من الزبدة ثم تس���كب البيضة كي ُتطبخ 
دون التصاق، لكن المه���م في هذه العملية هو 

التمهل والحرص على الحرارة غير المرتفعة.
ولضمان بيضة مقلية على نحو جيد، يجدر بمن يطبخ أن يضع غطاًء 
فوق المقالة ألن من ش���أن هذا أن ُيبق���ي الحرارة الالزمة وال يبددها 

في الهواء.
ويرى خبي���ر التغذية البريطاني، ريانون المبيت، أن البيض يحتوي 
الكثير من العناصر المفيدة لجس���م اإلنسان مثل فيتامينات "إي" 

و"دي" و"ب���ي 2" و"بي 12" والي���ود واألحماض األمينية وملح حمض 
الفوليك.

وتوض���ح خدمة الصح���ة العمومية في بريطاني���ا، أن البيض يضم 
نس���بة من الدهون المش���بعة والكولس���ترول لكن مستوى هاتين 
المادتين في الجسم، ال يرتفع فقط بسبب ما نتناوله من بيض، بل 

يزيد من جراء أكل أطعمة أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد بأن اإلجهاد في منتصف 

العمر يمكن أن يساهم في انكماش الدماغ وضعف الذاكرة مستقباًل.
وقد توصلت الدراس���ة التي نش���رت ف���ي مجلة علم األعصاب، إل���ى أن ارتفاع 
مستويات هرمون اإلجهاد )الكورتزيول( قد يكون عالمة تحذير مبكرة لإلصابة 
بالخرف وضعف الذاكرة، إضافة إلى أنه يجعل مهارات التفكير لدى اإلنس���ان 

أسوأ.
في بداية الدراس���ة، خضع المشاركون الختبارات على الذاكرة ومهارات التفكير، إضافة 

إلى فحوصات باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي لقياس حجم أدمغتهم.
وبعد ثماني س���نوات خضع نفس األش���خاص للفحوصات ذاتها، حيث وجد الباحثون 
أن حجم الدماغ لدى األش���خاص الذين كانت لديهم مستويات الكورتزول مرتفعة قد 

تقلص، وانخفضت مستويات الذاكرة لديهم.
وينصح العلماء باتخ���اذ إجراءات تقلل من الضغط النفس���ي واإلجهاد، مثل الحصول 
على قس���ط كاف من النوم، أو ممارس���ة التمارين الرياضية المعتدلة، أو إدراج تقنيات 
االسترخاء في الحياة اليومية. كما ينصح الباحثون باستشارة الطبيب وإجراء فحوصات 
تحدد مس���تويات الكورتيزول في الجسم، وتناول أدوية لتخفيض نسبته إذا لزم األمر، 

بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

دراسة: اإلجهاد يتسبب في
 تقلص الدماغ وضعف الذاكرة

سنوات طويلة ونحن نقلي البيض بطريقة خاطئة!
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غزة/ االستقالل: 
ف����رض التعادل اإليجابي نفس����ه عل����ى نتيجة 
مباراة الصداق����ة "المدفعجية" مع ضيفه اتحاد 
الشجاعية بهدف لمثله مساء أمس السبت  على 
ملعب اليرموك بمدينة غزة، في افتتاح مباريات 
األسبوع الثامن من دوري "القدس" الممتاز لكرة 

القدم في قطاع غزة.
تقدم فري����ق الصداقة بأول أه����داف اللقاء في 
الدقيقة )10( عبر العبه حس����ام أبو قينص، قبل 
أن يتعادل الش����جاعية ف����ي الدقيقة )55( عن 

طريق العبه حسام وادي.
وبه����ذا التعادل رف����ع “المنط����ار” رصيده إلى 
10 نق����اط في المركز الس����ابع مؤقت����ًا، فيما رفع 
الصداقة رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات الممتازة اليوم األحد, بلقاء 
غ����زة الرياضي وخدم����ات الش����اطئ على ملعب 
فلس����طين بغزة, واتحاد خانيون����س مع الهالل 

على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.
ف����ي افتتاح مباري����ات نفس الجول����ة من دوري 
الدرج����ة األولى، تفوق فريق أهلي غزة مع ضيفه 
الجالء بثالثي����ة لهدف، بملعب فلس����طين في 

مدينة غزة.

وبادر األهلي بالتس����جيل عبر بالل عس����اف في 
الدقيق����ة 28، وعدل الكفة أحمد الزعانين للجالء 
بالدقيق����ة 31 من ركلة ج����زاء، قبل أن ينتفض 
األهلي في الوقت بدل الضائع ويسجل هدفين 

عبر عس����اف في الدقيق����ة 95، وأحمد المدهون 
بالدقيقة 97، علمًا أن المباراة شهدت طرد العب 
الجالء طارق صالح في الدقيقة 62 لحصوله على 

بطاقة صفراء ثانية.

ورفع����ت نتيجة المباراة رصي����د األهلي إلى 18 
نقطة في المرك����ز األول "مؤقتًا"، وتجمد رصيد 
الجالء عن����د 9 نق����اط بالمركز الس����ابع، وبفارق 
األهداف خلف القادس����ية، وخدم����ات المغازي 

على التوالي.
بدوره، ف����از العطاء عل����ى القادس����ية بهدفين 
له����دف، في ملع����ب المدينة الرياضية ش����رق 
خانيونس جنوب القطاع، وس����جل للقادس����ية 
س����اهر أبو ضاهر في الدقيقة الثامنة، وتعادل 
حس����ين عطوان للعطاء بالدقيق����ة 14، قبل أن 
يس����جل جالل العطار هدف الف����وز للعطاء في 

الدقيقة 68.
وش����هدت المباراة طرد العب القادسية ياسر أبو 
غانم بالدقيقة 50 بالبطاقة الحمراء المباش����رة، 
والعب العطاء حس����ن أبو لبدة ف����ي الدقيقة 70 
لحصوله على البطاقة الصف����راء الثانية، وأهدر 
العب القادس����ية عبد اللطيف عليان ركلة جزاء 
بالدقيقة 22 تصدى له����ا حارس العطاء محمد 

أبو نصيرة.
وبه����ذه النتيج����ة، يرتف����ع رصيد العط����اء إلى 
15 نقط����ة ف����ي المركز الثال����ث، وتوقف رصيد 

القادسية عند 9 نقاط بالمركز الخامس.

الصداقة و »المنطار« يحتكمان للتعادل في دوري »القدس« الممتاز

االستقالل / وكاالت: 
ألول مرة منذ 2007 لن تش���هد واحدة من 
أكب���ر المواجهات على مس���توى األندية 
ف���ي العال���م مش���اركة ليونيل ميس���ي 
رونالدو. وفي ظ���ل إصابة  وكريس���تيانو 
العب برشلونة ورحيل المهاجم البرتغالي 
إلى يوفنتوس، سيحتاجبرش���لونة وريال 
مدريد إل���ى أبطال جدد عندم���ا يلتقيان 
في دوري الدرجة األولى اإلس���باني، اليوم 

األحد.
وفيم���ا يلي أبرز 4 مواجه���ات مهمة ربما 

تحسم نتيجة المباراة.
سيرجيو راموس VS لويس سواريز

ربما هما أبرز أشرار كرة القدم اإلسبانية، إذ 
يعد راموس وس���واريز من الالعبين الذين 
يمك���ن لجماهير المناف���س أن تكرههم 

وهناك إثارة معتادة عندما يلتقيان.
وفي غي���اب ميس���ي س���يتولى مهاجم 
أوروغ���واي مهمة اللمس���ة األخي���رة أمام 

المرمى التي يفعلها زميله األرجنتيني في المعتاد. 
وأحرز سواريز هدًفا واحًدا في آخر 8 مباريات للفريق 
الكتالوني وسيحتاج ألن يكون فعااًل لو أراد التفوق 

هذه المرة.
وس���يكلف راموس، القل���ب النابض لري���ال مدريد، 
بمهمة إيقاف س���واريز. وبدأ قائد ريال مدريد، الذي 
أخ���ذ على عاتقه مهم���ة تنفي���ذ ركالت الجزاء بعد 
رحيل رونالدو، الموس���م بش���كل متباين، إذ أحرز 6 
أهداف مع ناديه ومنتخب بالده لكنه ارتكب العديد 

من األخطاء التي أدت ألهداف.
ولم يفز ري���ال مدريد في الدوري منذ 22 س���بتمبر 
ولو أراد العودة لالنتصارات س���يتعين على راموس 
)32 عاًما( إيقاف س���واريز وتجميد سجله القياسي 
الس���لبي بعد طرده ضد المنافس الكتالوني 5 مرات 

خالل السنوات الماضية.
جيرار بيكيه VS كريم بنزيمة

على الجانب اآلخر هناك مواجهة متشابهة.
بعد رحيل رونالدو، يستطيع الفرنسي بنزيما اللعب 
أخيًرا في قلب الهجوم لكنه لم يقدم ش���يًئا تقريًبا 
حتى اآلن. كان هدفه االفتتاحي في الفوز 1/2 على 
فيكتوريا بلزن يوم الثالثاء األول له منذ أول سبتمبر 
وتعرض النتقادات بعدما فشل ريال مدريد في هز 

الشباك مدة 8 ساعات ودقيقة واحدة .
وإذا كان راموس هو س���يد ريال مدريد، فبيكيه هو 
سيد برشلونة، وارتكب هو اآلخر عدة أخطاء تسببت 

في بداية فريقه المهتزة هذا الموسم.
وفي غياب خطورة رونالدو سيحاول الالعب االسباني 

ترك بصمته عندما يواجه بنزيمة.
مارك-أندريه تير شتيغن VS تيبو كورتوا

مع معاناة دفاع الفريقين من بداية مهتزة، لم تكن 
مفاجأة أن يكون الحارسان هما األكثر انشغااًل خالل 

األسابيع األولى من الموسم.
فاأللمان���ي تير ش���تيغن، بعيًدا عن ميس���ي، كان 
صاحب األداء األبرز في برش���لونة وهو ما يشير إلى 
حجم العمل الذي قام به. اهتزت شباكه 11 مرة في 
9 مباري���ات حتى اآلن ليتقاس���م الفريق القطالوني 
المركز العاشر في سجل أسوأ خط دفاع في الدوري 

هذا الموسم.
على الجان���ب اآلخر، انتقل كورتوا إل���ى ريال مدريد 
في الصيف بعد جلبة جدي���دة من فلورنتينو بيريز 
رئي���س النادي عقب تألقه ف���ي كأس العالم. ورغم 
اهتزاز ش���باك الح���ارس البلجيكي بع���دد أقل من 
األهداف يعتقد مشجعون أن كيلور نافاس هو من 

يجب أن يكون الحارس األول.
وم���ن المتوقع أن يبرز اس���م كل منهم���ا كثيًرا في 

المباراة وربما يكون صاحب األداء األفضل هو السبب 
في فوز فريقه.

فيليب كوتينيو VS غاريث بيل
في غياب ميس���ي ورونالدو ستكون األنظار مسلطة 

على أغلى العب في تاريخ كل ناٍد.
واحت���اج كوتينيو، المنضم في يناي���ر مقابل 142 
مليون جنيه إس���ترليني )181.96 مليون دوالر(، إلى 
وقت للتأقلم مع أس���لوب برش���لونة لكن أصبح دوره 
مهًم���ا اآلن في خط الوس���ط. س���يتولى مهمة فتح 
ثغرات في دفاع المناف���س بتمريراته المتقنة كما 
سيحاول اس���تغالل فرصه من الركالت الثابتة في 

غياب ميسي الذي يحتكر تنفيذها في المعتاد.
وفي العاصمة مازال عل���ى بيل إظهار أنه قادر على 
س���د فراغ رونالدو وتقديم لحظ���ات عبقرية عندما 

يحتاجه الفريق.
ال توجد ش���كوك في قدرات الالع���ب الويلزي، الذي 
أحرز هدف التعادل الرائع على أرض برش���لونة في 
الموسم الماضي، لكنه ُابتلي باإلصابات في األعوام 
األخي���رة في مدري���د وزاد إحباط الجماهير بس���بب 

غيابه.
وال توج���د فرص���ة أفضل إلقن���اع جماهير اس���تاد 
س���انتياغو برنابيو بأن العبها األساس���ي يقدم أداء 

قوي يقود ريال مدريد للفوز اليوم األحد.

ليفربول/ االستقالل: 
تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز س���هل على كارديف سيتي، بنتيجة 4-1، امس 

السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري اإلنجليزي.
وأحرز محمد صالح هدف التقدم للريدز في الدقيقة 10، وأضاف ساديو ماني الهدف 
الثاني في الدقيقة 66، بينما س���جل هدف كارديف س���يتي الوحيد، باتيرسون في 
الدقيقة 77. وعاد ش���اكيري إلح���راز الهدف الثالث في الدقيق���ة 85، وأضاف ماني 

الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة ارتف���ع رصيد ليفربول ل�26 نقطة في صدارة البريميرليج، في انتظار 
نتيجة مباراة مانشس���تر سيتي وتوتنهام، بينما توقف رصيد كارديف عند 5 نقاط 
في المركز ال�17 بجدول الترتيب. ولم تشهد أول 10 دقائق من اللقاء، أي خطورة على 
مرمى الفريقين، حتى تمكن محمد صالح من إحراز هدف التقدم، بعد تس���ديدتين 

من ماني وفينالدوم، ليتابعها صالح في المرمى الخالي.
وفي الش���وط الثاني استمرت سيطرة ليفربول على المباراة، وحاول كارديف الوصول 
لمرمى الحارس البرازيلي أليس���ون، ولكن دفاع ريدز منع كل محاوالت الضيوف، حتى 
تمكن ساديو ماني في الدقيقة 66، من إحراز الهدف الثاني بمجهود فردي وتسديدة 
قوية. وفي الدقيقة 77، استغل المهاجم باتريسون، هفوة من دفاع ليفربول بين فان 
دايك ولوفرين، ليحرز هدف كاردي���ف األول في المباراة، وحاول صالح إحراز الهدف 
الثاني له، بعدما حاول تس���ديد الكرة في الدقيقة 81، ولكنها ذهبت س���هلة في يد 
الحارس.وتمكن ش���اكيري من إحراز الهدف الثالث، في الدقيقة 85، وتأمين النتيجة 
لليفرب���ول، بعد تمريرة من محمد صالح، ومراوغة من األول لمدافع كارديف، ليس���دد 
على يسار الحارس. وفي الدقيقة 87، عاد محمد صالح مرة أخرى ليصنع الهدف الرابع 

لفريقه، والثاني لماني، الذي وضعها بسهولة في مرمى كارديف.

4  مواجهات تحسم مباراة الكالسيكو

صالح يقود ليفربول 
للصدارة بفوز سهل 

على كارديف
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وذكر إعالم االحتالل أن 15 مستوطنًا أصيبوا 
بح���االت خوف وهل���ع إثر االنفج���ارات التي 
دوت بالمكان بعد س���قوط صواريخ المقاومة 
وعملية تص���دي القبة الحديدي���ة لها، وقد 
وصفتها “برش���قة صواريخ حقيقية أطلقت 

من غزة”.
وذكر جيش االحتالل أن���ه جرى رصد إطالق 
30 صاروخًا باتجاه غالف غزة، وزعم أن القبة 
الحديدية اعترضت 10 منها، بينما سقطت 
البقي���ة ف���ي منطق���ة مفتوح���ة، وأصيب 6 
إس���رائيليين برضوض نتيجة التدافع خالل 
الهروب نح���و الغرف اآلمن���ة، كما أصيب 7 

آخرين بالصدمة والهلع.
وذكر مراس���ل صحيفة "يديعوت احرونوت" 
إن بلدة سديروت ش���هدت انطالق صفارات 
اإلن���ذار 18 مرة خالل س���اعة ونصف ومعها 
كيبوتس���ات " إيفي���م ، غافيم ، ني���ر عام ، 
مفالس���يم ، ايرز ، اور هينر " الواقعة شرقي 

وشمالي شرق القطاع.
وأكدت س���رايا الق���دس الذراع العس���كري 

لحركة الجهاد اإلس���المي، اليوم السبت، أن 
الفلسطينية تدرس توسيع دائرة  المقاومة 
الرد كم���ًا ونوعًا إذا اس���تمر العدو ببطش���ه 

وعدوانه على شعبنا.
وقال���ت الس���رايا ف���ي تصري���ح مقتضب:" 
الفلسطينية تدرس توسيع دائرة  المقاومة 
الرد كم���ًا ونوعًا إذا اس���تمر العدو ببطش���ه 
وعدوان���ه عل���ى ش���عبنا، وليعل���م العدو أن 

المقاومة جاهزة لما هو أبعد".
وشنت طائرات االحتالل، الليلة قبل الماضية 
وفجر أمس الس���بت، سلس���لة غارات عنيفة 
عل���ى أهداف في قطاع غ���زة ، آخرها قصف 
مبنى س���كني ش���رق مدينة غزة من خمسة 

طوابق .
وزعم جيش االحتالل اإلسرائيلي أن طائراته 
الحربية شنت غارات على نحو 80 هدفا تابًعا 
للمقاومة" ف���ي قطاع غزة خ���الل الليلة قبل 

الماضية.
واّدعى المتحدث باس���م الجي���ش، أفيخاي 
الحربي���ة قصف���ت  الطائ���رات  أن  أدرع���ي، 

موقًعا ف���ي منطقة العطاط���رة ببي���ت الهيا 
وموقعا في منطقة نتس���اريم وسط القطاع، 
وخمسة مجمعات عس���كرية في خانيونس 
ودي���ر البلح وت���ل الزعتر وجباليا ومعس���كر 

تدريب في رفح جنوبي قطاع غزة.
وكانت س���رايا الق���دس الذراع العس���كري 
لحركة الجهاد اإلسالمي، امس السبت، أكدت  
أن المقاومة الفلس���طينية تدرس توس���يع 
دائرة الرد كمًا ونوعًا إذا استمر العدو ببطشه 

وعدوانه على شعبنا.
وقال���ت الس���رايا ف���ي تصري���ح مقتضب:" 
الفلسطينية تدرس توسيع دائرة  المقاومة 
الرد كم���ًا ونوعًا إذا اس���تمر العدو ببطش���ه 
وعدوان���ه عل���ى ش���عبنا، وليعل���م العدو أن 

المقاومة جاهزة لما هو أبعد".
وف���ي وقت الح���ق وافق���ت حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين ، على وقف شامل 
إلطالق الن���ار وعودة اله���دوء بعد اتصاالت 

مصرية مع قيادة الحركة.
 

َّ
وأشارت مصادر قيادية في حركة الجهاد أن

الحركة وافقت على وقٍف إلطالق النار وعودة 
 الحرك���ة أعطت التزامًا 

َّ
اله���دوء، الفتًا إلى أن

بوقف إطالق النار شريطة التزام إسرائيل به.
واستشهد 5 مواطنين وأصيب 232 آخرين 
خ���الل المواجه���ات الت���ي ج���رت الجمعة 
عل���ى طول الح���دود الش���رقية لقط���اع غزة  
فيما استش���هد ش���اب برص���اص االحتالل 
االس���رائيلي خالل المواجه���ات في المزرعة 

الغربية برام الله.
وظهر امس الس���بت ش���يعت الجماهير في 
قطاع غزة والضفة الغربية، ، جثامين س���تة 
ش���هداء، استش���هدوا برص���اص االحتالل 

االسرائيلي أول أمس الجمعة.
ففي قطاع غزة، ش���يعت الجماهير جثامين 
خمس���ة ش���هداء ارتق���وا برص���اص جيش 
االحتالل ش���رق قطاع غزة خالل مشاركتهم 
بجمع���ة "غ���زة صام���دة ولن ترك���ع" ضمن 

فعاليات مسيرة العودة الكبرى.
وش���اركت الجماهي���ر في تش���ييع كل من 
الش���هيد محمد خالد محمود عبد النبي )27 

عاًما( بع���د إصابته بالرصاص ش���رق جباليا، 
ونص���ار أبو تيم )22 عاًما( وأحمد س���عيد أبو 
لبدة )22 عاًما( وعايش غس���ان ش���عت )23 
عاًما( وأصيبوا ش���رق خانيونس، والش���هيد 
مجاهد عقل الذي استش���هد متاثًرا بجراحه 
التي أصيب بها ش���رق مخيم البريج وس���ط 

قطاع غزة.
وحملت الجماهير جثمان الش���هداء للصالة 
عليهم ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء 

كل في محافظته.
وتعمد االحتالل أول أمس إطالق النار بشكل 
مباشر على المتظاهرين سلمًيا على الحدود 
مما أوقع 5 شهداء و232 إصابة منها إصابات 

حرجة وصلت لمستشفيات القطاع.
وف���ي الضفة الغربية، ش���يعت الجماهير 
الفلس���طينية، جثم���ان الش���هيد عثمان 
أحم���د لدادوة )33 عاما(، الذي استش���هد 
أول أم���س الجمع���ة، برص���اص االحتالل 
االسرائيلي خالل المواجهات في المزرعة 

الغربية برام الله.

املقاومة تدك    ...

غزة/ االستقالل:
يرى الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد الشقاقي 
 رد المقاومة الفلس���طينية ف���ي قطاع غزة على 

َّ
أن

الجرائم اإلس���رائيلية بحق ش���عبنا كان ردًا ذكيًا 
 المقاومة 

َّ
وحكيمًا ومدروس���ًا بدقة، مشددًا على أن

أرسلت رسالة قاسية إلسرائيل في الوقت والزمان 
المناسبين.

 رد المقاوم���ة الحكيم جاء 
َّ

وأوض���ح الش���قاقي أن
لتصحي���ح بعض المفاهيم فيم���ا يتعلق بقواعد 
االش���تباك، ومفاوضات تثبيت وقف إطالق النار، 
خاصة أن بعض األط���راف اعتقدت أن مفاوضات 
تثبيت وق���ف إطالق الن���ار استس���الم لالحتالل 
 المقاومة ردت ف���ي الزمان 

َّ
اإلس���رائيلي، غي���ر أن

والمكان المناس���بين وهي حالة ميدانية تعكس 

جدية المقاومة في التعاط���ي والرد على الجرائم 
اإلسرائيلية.

 الرس���الة األبرز للمقاومة 
َّ

 وأش���ار الشقاقي إلى أن
 من 

َّ
أنها ليس���ت هي من بدأ التصعيد األخير، وأن

بدأ التصعيد االحتالل اإلسرائيلي الذي أوغل في 
 الرد تميز بالحكمة 

َّ
دماء الفلسطينيين، الفتًا إلى ان

س���واء على الصعيد الميداني أو السياسي، مبينًا 
 ضربات المقاومة تس���ير في سياقات مدروسة 

َّ
أن

ومحسوبة بدقة.
 المقاومة تمكنت من ارس���ال 

َّ
ويرى الش���قاقي أن

 المفاوضة 
َّ

رسالة واضحة لالحتالل وللوس���طاء أن
تحت النار لن تجعلها تتردد في حماية الش���عب 
الفلس���طيني الذي يتعرض ألبشع الجرائم خاصة 

فيما يتعلق بمسيرات العودة.

 المقاومة بقصفها الذكي إلسرائيل تقف 
َّ

وذكر أن
 السيناريو المتوقع 

َّ
في موقع متقدم، مشيرًا إلى أن

رت عنها سرايا  يتمثل في رسالة المقاومة التي عبَّ
القدس بشكل صريح وواضح أنها ستذهب بعيدًا 
ف���ي التصعيد إذا ما اس���تمر العدو اإلس���رائيلي 

بعدوانه تجاه غزة ومقاومته.
في السياق، أكدت سرايا القدس الذراع العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي، أمس السبت، أن المقاومة 
الفلس���طينية تدرس توسيع دائرة الرد كمًا ونوعًا 

إذا استمر العدو ببطشه وعدوانه على شعبنا.
وقالت الس���رايا في تصريح مقتض���ب:" المقاومة 
الفلس���طينية تدرس توسيع دائرة الرد كمًا ونوعًا 
إذا اس���تمر العدو ببطش���ه وعدوانه على شعبنا، 

وليعلم العدو أن المقاومة جاهزة لما هو أبعد".

محلل: المقاومة ردت بشكل حكيم ومدروسة بدقة عالية

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد 
المدلل، أن "إعطاء "سريا القدس" الفرصة لألخوة 
المصريين، للتوصل لوق���ف اطالق نار مع العدو 
الصهيون���ي؛ ال يعني أن نعطي فرصة للعدو، أن 

يتغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني".
وقال المدلل في تصريحات صحفية إن "رسالتنا 
كان���ت واضحة للعدو الصهيون���ي" إذا حاول أن 
يغير قواع���د االش���تباك والمواجه���ة في قتل 
أطفالنا ونس���ائنا وش���يوخنا؛ فإن سرايا القدس 
وكتائب عز الدين القس���ام وحركات المقاومة له 

بالمرصاد".
وش���دد قائاًل: "اس���تطاعت حركات المقاومة، أن 
تثب���ت قاعدة القص���ف بالقصف وال���دم بالدم 
واله���دم بالهدم، ولم تس���مح لالحتالل بتغيير 
قواع���د الميدان؛ عبر حرف األنظار عن مس���يرات 

العودة وكس���ر الحصار التي يصمم ش���عبنا على 
استمرارها؛ حتى تحقق أهدافها".

ونوه إل���ى أن "حركات المقاومة، أك���دت بردها على 
العدوان الصهيوني، أن أدوات المقاومة لم تعد كما 
في السابق متواضعة، وإنما أصبحت ذات إمكانيات 
كبيرة جدًا، تس���تطيع أن تصن���ع وجعًا حقيقيًا في 
قلب الع���دو، ومجتمع���ه الهش الذي ل���ن يتحمل 

ضربات المقاومة".
وعل���ى صعيد مواز، أكد القي���ادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي، أن رد "السرايا" على العدوان الصهيوني، 
بالتزامن مع الذكرى ال�" 23" الستش���هاد مؤس���س 
حركة الجهاد اإلس���المي فتحي الش���قاقي، يحمل 
رسالة لالحتالل أن استش���هاد المعلم الشقاقي لم 

يضعف الحركة وإنما زادها قوة وصالبة.

وشدد قائاًل: "رد السرايا، يؤكد أن البذرة التي 
غرسها الش���هيد الش���قاقي، قد أتت أكلها؛ 
بامتالكها القوة على األرض، وأن فكرة الجهاد 
ال زالت ثابتة يحملها أبناء الجهاد وفلسطين 

وكذلك العرب والمسلمين.
وأوض���ح أن الش���هيد الش���قاقي، كان هم���ه 
أن يجعل فلس���طين قضي���ة مركزية للعرب 
الكي���ان  وج���ود  أن  باعتب���ار  والمس���لمين، 
الصهيوني "بذرة الش���ر" س���يمنع االستقرار 

واألمن العالمي.
ونوه إلى "فكر الش���هيد الش���قاقي، في قدرة 
مقاومة الش���عب الفلس���طيني ف���ي صناعة 
المس���تحيل؛ بإبقائ���ه الص���راع مس���تمرًا مع 
العدو الصهيوني"، الفتًا إلى خيارات ش���عبنا 
المتع���ددة ف���ي المقاوم���ة، معتب���رًا الحراك 
الجماهيري اليوم قياس���ًا بانتفاضة 87، يأتي 
لتعزي���ز خي���ار المقاومة الذي خطه الش���هيد 

الشقاقي.
وصادف، أول أمس الجمعة، الذكرى ال�23 الستشهاد 
األمين العام المؤس���س لحركة الجهاد اإلس���المي 
فلسطين، الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي، والذي 
رفع ش���عار المقاومة ضد المحتل ون���ادي بالوحدة 

الوطنية وكان حريصًا على المش���روع اإلس���المي.

المدلل: رد » السرايا« تأكيد أن البذرة 
التي غرسها الشقاقي آتت أكلها 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عّي���ن رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياه���و، اللواء »يوآف 
بولي مردخاي«، الذي عمل كمنسق لألنشطة الحكومية لالحتالل في المناطق 

الفلسطينية، كمبعوث سري حول القضية الفلسطينية. 
ووفًق���ا لصحيفة »معاري���ف« العبرية، فإن الغرض م���ن تعيين مردخاي هو 
فحص ما إذا كان يمكن إحراز تقدم في عملية الس���الم عشية إعالن الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب ما تسمى ب� »خطة القرن«.

نتنياهو يعين »مردخاي« 
كمبعوث سري 

للقضية الفلسطينية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نظم مستوطنو غالف غزة الليلة الماضية، تظاهرة احتجاًجا على فشل حكومة 

االحتالل اإلسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة.
وذكر موقع »ريش���ت كان« العبري، أن مستوطني الغالف نظموا تظاهرة في 
»ياد مردخ���اي« احتجاًجا على عدم ق���درة الحكومة التعامل مع المقاومة في 

قطاع غزة.
وأض���اف الموقع، أن س���كان الغالف يفكرون بجملة خط���وات احتجاجية من 

بينها تعليق الدراسة اليوم . 

تظاهرة لمستوطني الغالف 
احتجاجًا على فشل االحتالل 

بالتعامل مع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت سلطة الطيران »اإلسرائيلية« أمس السبت، عن تغير مسارات 
الرح���الت الجوية في مطار »بن غريون« بس���بب التصعيد االمني مع 

قطاع غزة.
ويش���ار الى ان طائرات االحتالل »اإلس���رائيلية« ش���نت من���ذ فجر يوم أمس 
سلس���لة غارات على مواقع في قطاع غزة ، ودكت المقاومة الفلسطينية عدد 

من البلدات الصهيونية المحاذية للقطاع .

غزة تغير مسار طائرات الرحالت 
الجوية في مطار »بن غريون«
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االستقالل/ وكاالت: 
بع���د عام من تحٍد غريب، قرر رجل صيني التوجه 
إلى المستشفى، إلخراج ملعقة معدنية ابتلعها 

أمام أصدقائه، ولم يفلح في إخراجها.
وكان الش���اب البالغ من العمر 26 عاما، قد تحدى 
أصدق���اءه قبل نحو عام، قائ���ال إن بإمكانه ابتالع 
ملعقة، وإع���ادة إخراجها من بطن���ه، بعد ربطها 

بخيط رفيع.
وق���ام بابتالع ملعق���ة معدنية يبل���غ طولها 20 
س���نتيمترا، ولم يفلح في إخراجها، وبقيت عالقة 
داخل المريء عاما كامال دون أن تعيقه عن األكل 

والش���رب بش���كل طبيعي، حس���ب ما ذكر موقع 
"ديلي ميل" البريطاني.

ومن���ذ أيام، تعرض الش���اب لضربة ف���ي صدره، 
ش���عر بعدها بآالم وصعوبة في التنفس دفعته 
للذهاب إلى مستش���فى في مقاطعة شينجيانغ 
الصينية، حيث اكتش���ف األطباء وجود الملعقة، 

التي تسببت بالتهاب في المريء.
وقام األطباء بإخ���راج الملعقة عبر تقنية المنظار، 
مس���تخدمين أداة تم إدخالها ع���ن طريق الفم، 
لتلتقط الملعقة وتخرجها، في عملية استغرقت 

ساعتين.

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف باحثون أنفاقا أس���فل موقع أثري 
بالقرب من العاصمة المكس���يكية مكسيكو 
س���يتي، كانت على ما يبدو مخصصة لعبادة 

شخصيات من "العالم السفلي".
وقدم���ت تفاصيل االكتش���اف التي وصفها 
الخب���راء بأنها "مذهلة"، في بي���ان صادر عن 
الباحثين في المعهد القومي لألنثروبولوجيا 
والتاري���خ ف���ي المكس���يك، وفق م���ا ذكرت 

صحيفة "الصن" البريطانية.
وقال���ت فيروني���كا أورتيغا، مديرة مش���روع 
المحافظ���ة المتكاملة على س���احة "بالزا دي 

ال لونا"، وهي الس���احة المركزية في المجمع 
الذي اكتش���فت فيها األنفاق، إن الحفريات 
تركز على مس���احة طقوس مرتبطة ب�"العالم 

السفلي".
وأش���ارت إل���ى أن التحقي���ق ف���ي األنف���اق، 
س���يمكنهم من تحديد العالق���ة التي تربط 
ه���ذه المدين���ة القديمة بمناط���ق أخرى من 

أميركا الوسطى.
ويرجع اكتش���اف األنفاق إلى دراس���ة أولية 
باس���تخدام ما يعرف "المقاومة الكهربائية"، 

أجريت حول "هرم القمر" في يونيو 2017.
وتعد طريقة "المقاومة الكهربائية" شكال من 

أشكال المس���ح الجيوفيزيائي، الذي يساعد 
على خلق صورة للطبقات تحت السطحية.

وتس���تخدم ه���ذه الطريق���ة االختالفات في 
اإلمكانات الكهربائي���ة لتحديد المواد تحت 

السطحية.
وتقع األنفاق، الت���ي يعتقد خبراء أنها كانت 
مخصصة للطقوس الدينية، على مسافة 26 
قدما تحت هرم القمر، ويبلغ قطرها 49 قدما.

ويع����د ه����رم القم����ر، ثان����ي أكبر ه����رم في 
المكسيك بعد هرم الشمس، ويعتقد علماء 
أن هياكل هذه األهرامات قد أنش����ئت قبل 

200 ميالدي.

اكتشاف أثري مذهل تحت ثاني أكبر هرم في المكسيك

االستقالل/ وكاالت: 
تمكن عمال أحد المتاجر التجارية في البرازيل، من 
إخماد النيران التي اشتعلت في بعض السلع بعد 
أن تس���ببت فتاة مش���اغبة في اندالع حريق أثناء 

تسوقها مع والديها.
وأظه����ر مقط����ع الفيديو الذي نش����ره موقع 
"اليف ليك"، الطفلة وهي تلعب في الس����لع 
أثناء تس����وق والديها، حيث أشعلت النيران 

الني����ران وبعد  وتركته����ا ورحل����ت فزحفت 
العدي����د من مح����اوالت العم����ال تمكنوا من 
إخم����اد الحري����ق، بعدما تس����بب في فوضى 

وخسائر داخل المتجر.

طفلة مشاغبة تشعل النيران في متجر

االستقالل/ وكاالت: 
ق���د تبدو فك���رة إنجاب طفل في الفضاء مش���هدًا من 
أحدث أف���الم الخيال العلمي، لك���ن العلماء يعتقدون 
أنها يمكن أن تصبح حقيقة واقعية في غضون س���ت 

سنوات فقط.
أعلنت وكالة سبيس اليف أوريجين أنها تخطط لتوليد 
أول طفل في الفضاء بحلول عام 2024، وتقول الشركة 
إنها بص���دد إنش���اء "حاضنة أجنة فضائية" س���يتم 
إرس���الها إلى الفضاء وهي تحمل البويضات البشرية 

والحيوانات المنوية في عام 2021.
وقال كيس مولدر، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة 
"إذا أرادت البش���رية أن تصل إلى آفاق جديدة، فنحن 

بحاجة إلى تعلم كيفية التكاثر في الفضاء".
وبمجرد توصيل البويضات إلى الفضاء، تقول الشركة 
أنها ستبدأ بتطوير األجّنة، على الرغم من أن التفاصيل 
ح���ول كيفية حدوث ذلك ال ت���زال غامضة. وبعد أربعة 
أيام، س���تعود الحاضنة إلى األرض، وستحدث حاالت 
الحم���ل وال���والدة الفعلية، بحس���ب صحيف���ة ميرور 

البريطانية.

أول طفل سيولد في 
الفضاء عام 2024

االستقالل/ وكاالت: 
أصابت س���يدة صينية في التاس���عة والثالثين من 
عمره���ا، 14 طفال بجراح، بع���د أن هاجمت مجموعة 

أطفال في روضة.
 South China Morning« صحيف���ة  وذك���رت 
Post«، أن الح���ادث وقع في مدينة تشونغتش���ينغ 
الصينية، عندما هجمت امرأة مس���لحة بسكين على 
أطفال الروضة، أثناء ممارس���تهم التمارين البدنية 

الصباحية في ساحة الروضة، وطعنت 14 طفال على 
األقل.

ونقل األطفال المصابون إلى المستشفى على الفور، 
وألقي القبض على الم���رأة. ولم تتوضح دوافع هذه 

الجريمة بعد.
لكن أحد مس���تخدمي تويتر كتب معلقا على الخبر، 
أن المرأة تش���اجرت مع زوجها قب���ل هجومها على 

أطفال الروضة »لالنتقام من المجتمع«.

ديار بكر/ االستقالل: 
فج���أة ومن دون س���ابق إنذار أو عالم���ات تحذيرية، 
انشقت األرض وابتلعت سيدتين كانتا تقفان على 

رصيف طريق بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.
ونشرت وسائل إعالم تركية مقطع فيديو التقطته 
كامي���رات المراقبة، أظهر الس���يدتين وهما تقفان 

على رصيف وتتحدثان بهدوء قبل أن تنهار األرض 
فجأة تحتهما وتسقطا في هوة عميقة بشكل مروع، 
أثار رعب المارة وأصح���اب المتاجر القريبة، لكنهم 
هرعوا مع ذلك إلى الفجوة لمس���اعدة الس���يدتين 
ومحاولة إخراجهما م���ن الحفرة التي كادت تقضي 

عليهما.

صينيــة تطعــن 14 طفــال! 

صينــي ابتلــع ملعقــة 
وحــدث مــا ال يمكــن تصــوره

األرض تنشــق فجــأة
 وتبتلع سيدتين في تركيا!


