
نابلس/ االستقالل: 
أفش����ل مواطنون فلس����طينيون، مس����اء امس األربع����اء، عملية 
اختطاف طفلين على يد مستوطن جنوب نابلس، شمال الضفة 

الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية في بلدة اللبن 
الشرقية جنوب نابلس أن األهالي تمكنوا من إفشال 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 اقتحم عش���رات المس���توطنين المس���جد األقصى، أمس 
األربعاء، فيما منعت قوات االحتالل ثالثة من موظفي دائرة 
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 »إسرائيل« تقرر إغالق ملف 
البحث عن 3 جنود مفقودين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت االستخبارات اإلس���رائيلية إغالق ملف 
الجنود اإلس���رائيليين الثالثة، الذين فقدت 
آثارهم في األيام األول���ى الجتياح للبنان في 
الع���ام 1982م. وأفادت صحيف���ة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية، نقاًل عن مصادر في أجهزة 
االستخبارات أنه تقرر إغالق الملف المعروف 
باسم »سلس���لة الجبال«، والذي يخص الجنود 
الثالثة الذين فق���دوا خالل معركة قرب قرية 

الس���لطان يعقوب في لبنان، وهم »تس���في 
فيلدمان« و«يهودا كات���س« و«زخاريا باومل«، 

واعتبارهم »قتلى ولم يعرف مكان دفنهم«.
وأضافت الصحيفة، أن عائالت الجنود الثالثة 
رفضت ذلك، وقالت شقيقة الجندي المفقود 
كات���س، إنه »طالم���ا أنا على قي���د الحياة لن 
يحدث أمر كهذا«، وعبرت عن اس���تيائها من 
أن الس���لطات اإلس���رائيلية »ال تضع احتمااًل 

إلمكانية أن أخي على قيد الحياة«.

غزة/ قاسم األغا: 
ع���د عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أحمد التميمي تهديدات االحتالل 
باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلس���طينية 

والعمل على تحويلها للقط���اع بمثابة »قرصة 
وسرقة«.

 وفي حديث ل�«االستقالل«، أمس األربعاء قال: » 
إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وإذا 

ما تم ذلك فشعبنا لن يقبل بأن ُتسرق أمواله«.
وزاد: »الس���لطة تق���وم بدورها ف���ي قطاع غزة 

على أكم���ل وجه وتعمل على توريد 
متطلباته، دون أن تجبي قرًشا واحًدا 

غزة / االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة األربعاء عن أنها ستصرف يوم 
غد الخميس بالتعاون مع الوزارات المختصة مساعدة مالية 

غزة/ محمود عمر:
تعيش األوس���اط المقدس���ية حالة من االستنفار والغضب 
الكبيرين، إثر بي���ع عقار تاريخي يعود آلل جودة في منطقة 

سلفيت/ االستقالل: 
سلمت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األربعاء، 
أهالي بل���دة الزاوية غربي مدينة س���لفيت )ش���مال 
القدس المحتلة(، إخطاًرا بمصادرة 8 آالف و242 دونًما 

من أراضي البلدة ألغراض عسكرية.
وق���ال رئيس بلدية الزاوية، نعيم ش���قير، إن البلدية 
تلقت إخطاًرا من قبل ما يسمى بقائد جيش االحتالل 
في الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراضي المنطقة 

المعروفة بحوض رقم 4. وأوضح شقير في تصريحات 
صحفية أمس، أن المنطقة المستهدفة ُتعرف باسم 

»خالي���ل سيريس���يا« وتقع ف���ي الجهة 
الغربي���ة من بلدة الزاوي���ة، منوًها إلى أن 

االحتالل يستولي على أكثر من 8 آالف دونم غرب سلفيت

) APA IMAGES(   )الحتالل يقوم بتجريف �أر��شي �ملو�طنني بال�شفة �لغربية )�أر�شيف�
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غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في جلسة 

المجلس المركزي المقبلة في مدينة رام الله نهاية الشهر 
الجاري. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الخبير المقدسي بشؤون االستيطان وحقوق اإلنسان المحامي سامي 

إرشيد، إن مشاريع »القطار الهوائي« والقطار الخفيف وشبكة 
المواص���الت في القدس المحتلة وحولها، تصب جميعها في 

نابلس/ االستقالل:
كثف مس���توطنون متطرفون يقطنون في مس���توطنات 
شمال الضفة الغربية المحتلة من هجماتهم واعتداءاتهم 

اقتحامات لألقصى واستدعاء 
موظفي األوقاف للتحقيق

»الشعبية« تعلن عدم مشاركتها 
في جلسة »المركزي« المقبلة

خبير مقدسي: االحتالل 
ُينفذ مشاريع نقل لتهويد 

فضاء القدس وطرقاتها

 المستوطنون يكثفون 
من اعتداءاتهم بحق 

المواطنين جنوب نابلس
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غزة/ سماح المبحوح: 
وس���ط غياٍب إعالمي ما زال األس���ير خضر عدنان يقاوم 
االحت���الل بأمعائه الخاوية للمرة الثالث���ة على التوالي، 
مطالًبا بحقه المش���روع ف���ي الحرية ورفض���ًا لالعتقال 

التعس���في، يحاول أن يس���جل انتصارا جديدا يضاف 
إلى سجل انتصاراته السابقة التي مرغت أنف االحتالل 
ورضخ أمام إرادته الجبارة أكثر من مرة.  الش���يخ عدنان 
ابن بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية 

المحتلة ، اعتقل���ه االحتالل اإلس���رائيلي عند مداهمة 
منزله بتاري���خ 2017/12/11 م، ووجه ض���ده عدة تهم 

تحريضي���ة ، أبرزها عمل���ه بحركة الجهاد 
اإلسالمي ، ومشاركته بالفعاليات الداعمة 

الدوحة/ االستقالل: 
وجه عضو المكتب السياس����ي لحركة المقاومة 
اإلسالمية حماس، موسى أبو مرزوق، رسالة ناصحًا 

بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وق���ال أبو مرزوق في تغريدة على حس���ابه في 
»تويتر« مخاطًبا عباس: »بدل االتهامات لحماس 
بأنها تأخذ الش���عب رهينة ومع صفقة القرن 

وغير متضررة وغير معنيه بمعاناة الناس، لماذا 
ال تفعل العكس«. ودعا أب���و مرزوق عباس إلى 
كسب الناس وحل مش���كالت: الكهرباء والماء 
والرواتب المتهالك���ة وإنهاء الحصار وتطبيق 
الموق���ع عليه، وأضاف: »أش���عر الن���اس بأنك 

معهم. أش���عل لمب���ة إضافية بدال 
الشمعة«. ويفرض رئيس  إطفاء  من 

للمرة الثالثة.. خضر عدنان يقارع »إسرائيل« بأمعائه الخاوية 
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 أبو مرزوق يطالب عباس برفع عقوبات 
غزة وتطبيق اتفاقات المصالحة

مواطنون يفشلون 
محاولة مستوطن خطف 

طفلين جنوب نابلس

توقيع اتفاقية تمويل للطاقة الشمسية 
بغـزة بتكلفـة 2.5 مليون دوالر

أمالك المقدسيين.. فريسة 
سهلـة للمستـوطنيـن 

عضو بتنفيذية المنظمة: اجتماع »المركزي« المرتقب »مهم« وسيتخذ قرارات مصيرية

سجون االحتالل تواصل 
حرمان 34 أسيًرا 

»جلبوع« من الزيارة بـ
رام الله / االستقالل:

ذكر نادي األسير الفلس���طيني أن إدارة معتقالت 
االحتالل اإلس���رائيلي تواصل منذ نحو شهر حرمان 

34 أسيرًا في معتقل "جلبوع" من الزيارة.
وقال نادي األس����ير في بيان صحفي أمس 

دفعة مالية لـ2000 من ذوي 
شهداء وجرحى مسيرة العودة



22 222الخميس     صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الخبير المقدس���ي بشؤون االس���تيطان وحقوق اإلنسان 
المحامي سامي إرش���يد، إن مشاريع "القطار الهوائي" والقطار 
الخفيف وش���بكة المواصالت في الق���دس المحتلة وحولها، 
تصب جميعها في مش���اريع األس���رلة والتهوي���د التي بدأت 
"إس���رائيل" بتنفيذها منذ احتاللها للمدينة المقدس���ة عام 
1967. وأش���ار إرش���يد في تصريح له، إلى التسريع في السنة 
األخيرة، بتنفيذ عدة مشاريع خاصة في البلدة القديمة وحولها، 
إلطباق السيطرة اإلسرائيلية وفرض واقع جغرافي وديمغرافي 
وتنظيم���ي وإداري، تقوم بموجبه "إس���رائيل" بامتالك جميع 
األدوات واإلمكانيات للس���يطرة على القدس والبلدة القديمة 

خاصة.
وبين أن هذه المشاريع ال تخدم المواطنين العرب، وانما لنقل 
العدد األكبر من اإلس���رائيليين والس���ياح إل���ى منطقة حائط 
البراق. ولفت إلى أن مشروع "القطار الهوائي" يمتد من محطة 

القطار األثرية التي أقيمت في أواخر القرن التاسع عشر في حي 
البقعة غربي الق���دس، ويصل إلى باب النبي داود ومن ثم إلى 
منطقة باب المغاربة، والمرحلة المقبلة من المش���روع تتحدث 
ع���ن تكملة من باب المغاربة إلى منطق���ة باب الرحمة ومن ثم 

إلى جبل الزيتون.
وذكر أن مسار هذا القطار كله يسير في فضاء شرقي القدس 
الش���رقية وعلى حس���اب أراضيها، وال يعود بأي فائدة تخدم 
سكانها الذين تجاهلهم المشروع تماًما حين طرحه والبدء في 
تنفيذه، رغم أنه يأتي على حساب أراضيهم ويكشف عورات 

بيوتهم للعابرين فوق فضائها.
وأشار إرش���يد إلى أن التصدي لهذه المشاريع ال يقتصر على 
العمل القانون���ي فقط، وإنما يوجد دائًما تحركات سياس���ية 
وعمل دبلوماسي ضمن القنوات الموجودة من خالل التحركات 
التي تنفذها الوزارات والجهات المختصة في المملكة األردنية 

والسلطة الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
المس���توطنين  اقتح���م عش���رات   
المس���جد األقصى، أم���س األربعاء، 
فيم���ا منعت ق���وات االحتالل ثالثة 
من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية 

الدخول الى عملهم في المسجد.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية أن 
82 مس���توطنا اقتحموا األقصى عبر 
الذي تسيطر سلطات  المغاربة  باب 
االحت���الل عل���ى مفاتيح���ه، وقاموا 

بجوالت في ساحات األقصى.
ومنعت س���لطات االحتالل ثالثة من 
الدخول  اإلسالمية  األوقاف  موظفي 
ال���ى األقص���ى لممارس���ة عمله���م 
وسلمتهم استدعاءات للتحقيق في 

مركز شرطة "القشلة".
وذك���ر مس���ؤول العالق���ات العامة 
واإلع���الم باألوقاف ف���راس الدبس، 
أن ش���رطة االحتالل منع���ت صباح 
باألقصى  الحارس���ين  أم���س  ي���وم 
خلي���ل الترهون���ي وأحمد أب���و عليا 
وموظ���ف النظافة خميس عطية من 
دخ���ول األقصى لممارس���ة عملهم، 

واحتجزتهم عند أبوابه.

وأوضح أن ش���رطة االحتالل سلمت 
الموظفي���ن الثالثة أوامر اس���تدعاء 
للتحقيق معهم في مركز "القشلة" 
بالق���دس القديمة، كما اس���تدعت 

ح���ارس األقص���ى حم���زة النبال���ي 
للتحقيق.

وُتواصل سلطات االحتالل إجراءاتها 
ض���د ح���راس األقص���ى وموظف���ي 

األوقاف عبر مالحقتهم واعتقالهم 
إبعادهم  والتحقيق معهم، وكذلك 
عن األقص���ى، حيث أبع���دت مؤخًرا 

عدًدا منهم لفترات متفاوتة.

نابلس/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل أم���س األربعاء 14 مواطنًا 
خ���الل مداهم���ات بمدن وق���رى الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وذك���رت مصادر أن قوات االحت���الل اقتحمت عدة 
أحياء بنابلس واندلع���ت مواجه���ات بينها وبين 
عشرات الشبان، واعتقلت الشاب يحيى السمحان 
من حي المعاجين، والش���اب محم���د عماد نايف 

الشخشير من حي رٍأس العين.
كما داهمت منزل المحاضرة الجامعية فيروز نعالوة 
بحي المعاجين، وهي شقيقة الشاب أشرف نعالوة 
منفذ عملية مس���توطنة "ب���ركان"، وحققت معها 

ميدانيًا.
كما اقتحمت بلدة سبس���طية شمال غرب نابلس، 
وداهم���ت ع���دة من���ازل وفتش���تها، فيم���ا أقدم 

مس���توطنون على إعطاب عدد م���ن المركبات في 
بلدة قريوت جنوب ش���رق نابلس، وخطوا شعارات 

معادية باللغة العبرية.
كم���ا اعتقلت قّوات االحت���الل ثالثة مواطنين في 
مداهمات واقتحامات ش���ّنتها قّوات االحتالل في 

محافظة الخليل جنوب الّضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلي���ة من بلدة بيت أمر، باعتقال 
قّوة إسرائيلية لألس���ير المحرر عمرو صادم عادل 
الصليب���ي )18 عاما( بعد اقتح���ام منزله، في وقت 
س���ّلمت فيه المواطن عرفات عيس���ى عبد الحميد 
زعاقيق والد الش���هيد عم���ر الزعاقيق ونجله عمرو 

بالغي مقابلة لمخابرات االحتالل.
أما في بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل، اعتقلت 
قّوات االحتالل الش���ابين سياف إبراهيم عصافرة 

ويزن أحمد عصافرة بعد اقتحام منزليهما.

رام الله/ االستقالل:
 أدانت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها أمس االربعاء؛ انتهاكات 
االحتالل المتواصلة بحق المؤسس���ات التعليمية واستهداف المدارس 
الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، معبّرة عن اس���تنكارها الش���ديد إزاء 
تلقي مدرس���ة بدو الكعابنة التابعة لمديرية تربية أريحا واألغوار إخطارًا 
باله���دم، ومهاجمة عصابة من المس���توطنين، بحماية جيش االحتالل، 

مدرسة ذكور عوريف الثانوية بمديرية جنوب نابلس.
وأش���ارت الوزارة إلى أن هذه الممارس���ات العدوانية تتزامن مع الهجمة 
االحتاللية "المس���عورة" على التعليم ومؤسس���اته؛ خاصًة في القدس 
والمناطق المس���ماة )ج( وفي البلدة القديم���ة بالخليل وقطاع غزة وقرية 

الخان األحمر المهددة بالتدمير.
وطالبت الوزارة في بيانها المؤسسات الدولية والحقوقية باتخاذ موقف 
واض���ح وصارم تجاه هذه االعتداءات والعمل على توفير الحماية ألطفال 
فلس���طين، وفضح هذه الممارس���ات ولجمها، معلنة أنها س���تضاعف 
جهوده���ا القانونية والحقوقي���ة؛ إلبطال أي قرارات تس���تهدف هدم 
المدارس واالعتداء عليها، وستواصل مسيرة تشييد مدارس التحدي في 
المناطق المس���تهدفة والمهددة بالمصادرة؛ تأكيدًا على رسالة التعلم 

والبقاء.

اقتحامات لألقصى واستدعاء موظفي األوقاف للتحقيق

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد االق�صى     

خبير مقدسي: االحتالل ُينفذ مشاريع 

نقل لتهويد فضاء القدس وطرقاتها
االحتالل يعتقل عشرات

 المواطنين بمداهمات بالضفة

التربية تدين إخطار االحتالل 
بهدم مدرسة بدو الكعابنة 

ومهاجمة »عوريف«

نابلس/ االستقالل:
كثف مس���توطنون متطرف���ون يقطنون في 
مس���توطنات ش���مال الضفة الغربية المحتلة 
من هجماته���م واعتداءاتهم على المواطنين 
وممتلكاتهم ف���ي محافظة نابلس وبش���كل 

خاص في قريتي قريوت وعوريف.
وفي أح���دث هذه الهجمات، تس���لل عدد من 

المستوطنين، امس األربعاء، الى قرية قريوت، 
جنوب ش���رق نابلس، وقاموا باعط���اب إطارات 
عدد من مركبات المواطنين، وكتابة ش���عارات 
عنصرية باللغة العبرية على المركبات والجدران 
م���ا يعكس نب���رة التح���دي لديه���م والرغبة 

باستفزاز المواطنين.
وف���ي ذات الس���ياق، ش���ن مس���توطنون من 

مس���توطنة "ايتس���هار" المقامة على أراضي 
المواطني���ن هجوم���ا عل���ى مدرس���ة عوريف 
الثانوي���ة للذكور ف���ي قرية عوري���ف، جنوب 
غرب المدينة، حيث رش���قوا المدرسة بالحجارة 
ما أدى إلى ان���دالع مواجهات، في الوقت الذي 
عملت فيه قوات االحتالل على توفير الحماية 

للمستوطنين.

الدوحة/ االستقالل: 
وج���ه عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية حماس، موسى أبو مرزوق، رسالة ناصحًا 

بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه في "تويتر" 
مخاطًبا عباس: "بدل االتهامات لحماس بأنها تأخذ 
الشعب رهينة ومع صفقة القرن وغير متضررة وغير 

معنيه بمعاناة الناس، لماذا ال تفعل العكس".
ودع���ا أبو م���رزوق عباس إلى كس���ب الن���اس وحل 

مش���كالت: الكهرب���اء والماء والروات���ب المتهالكة 
وإنه���اء الحص���ار وتطبيق الموقع علي���ه، وأضاف: 
"أشعر الناس بأنك معهم. أشعل لمبة إضافية بدال 

من إطفاء الشمعة".
ويفرض رئيس السلطة محمود عباس عقوبات على 
قطاع غزة منذ أبريل 2017 بذريعة تشكيل حماس 
لجنة إلدارة القطاع جراء عدم اضطالع حكومة الوفاق 
بمهامه���ا، وازدادت ف���ي أبري���ل 2018 رغم الحل 

اللجنة.

والثالثاء، دخلت كميات م���ن الوقود الالزم لمحطة 
تش���غيل الكهرباء الوحيدة في غزة عبر معبر كرم 
أبو س���الم التجاري جنوب ش���رق قطاع غزة بتمويل 
قطري وبآلي���ة األمم المتحدة، والتي اعتبرها بعض 

المراقبين ضمن رزمة من المشاريع الموعودة لغزة.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قالت إن شاحنات 
وقود دخلت غزة رغم معارضة رئيس السلطة محمود 
عباس، مشيرة إلى أن "السلطة الفلسطينية حاولت 

منع االتفاق، ولكنها فشلت".

أبو مرزوق يطالب عباس برفع عقوبات غزة وتطبيق اتفاقات المصالحة

المستوطنون يكثفون من اعتداءاتهم بحق المواطنين جنوب نابلس

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في جلسة 

المجلس المركزي المقبلة في مدينة رام الله نهاية الشهر الجاري.
وق���ال عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة الش���عبية ماه���ر مزهر في 
تصريحات صحفية: "الجبهة لن تشارك في جلسة المركزي المقبلة 

في رام الله".
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تم 
التوافق مع رئيس الس���لطة محمود عباس، على عقد الدورة الثالثين 
للمجل���س المركزي، في مدينة رام الله، ي���وم األحد، الموافق 10-28-

2018، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار يومين.
وفيما يتعلق بدخول الوقود القطري إلى قطاع غزة، طالب مزهر عباس 

بقطع الطريق على قطر من خالل رفع اإلجراءات العقابية عن غزة.
جدير بالذكر أن ش���احنات محملة بالوقود القطري لتش���غيل محطة 
تولي���د الكهرباء الوحيدة دخلت قطاع غ���زة الثالثاء عبر معبر كرم أبو 

سالم التجاري جنوب القطاع بمتابعة من األمم المتحدة.

»الشعبية« تعلن عدم 
مشاركتها في جلسة 

»المركزي« المقبلة
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بالتزام���ن مع هذه الحادثة، نجح المس���توطنون 
خالل 24 س���اعة فقط باالس���تيالء عل���ى ثالثة 
عقارات تبلغ مس���احتها 660 مترا، وقطعة أرض 
مس���احتها 1000 متر في حي سلوان المالصق 

للمسجد األقصى.
وتدور تس���اؤالت ح���ول هوي���ة المتورطين في 
بيع العقارات المقدس���ية وتسريبها للجمعيات 
االستيطانية، وسط شبهات بوقوف شخصيات 

من رام الله خلف عمليات البيع.
واتهم مقدسيون أطرافًا عديدة بهذا التسريب، 
من بينها الس���لطة الفلسطينية ومحافظ مدينة 
القدس، وسماسرة فلس���طينيون ينشطون في 
المدين���ة تربطه���م عالقات وثيق���ة مع جهات 

إسرائيلية.
وأعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أول من أمس 
الثالثاء عن تش���كيل لجنة تحقيق في مالبسات 
" تسريب" عقار تاريخي في القدس إلى جمعية 

استيطانية إسرائيلية.
وذكر بيان صادر ع���ن الحكومة عقب اجتماعها 

األس���بوعي في رام الله أن الحمد الله شكل لجنة 
تحقيق ل�"الوقوف على حقيقة ومالبسات قضية 
عق���ار القدس ومس���اءلة األط���راف ذات العالقة 
به���دف االطالع عل���ى كافة الوثائ���ق المتعلقة 

بالموضوع".

تعاظم ت�سريب العقارات
وأف���اد عضو الهيئة اإلس���المية العلي���ا لمدينة 
الق���دس، جم���ال عمرو، ب���أن عمليات تس���ريب 
عقارات القدس لصالح المستوطنين، ارتفع خالل 
السنوات العش���ر األخيرة بنس���بة 400 بالمائة، 
مقارنة بالفترة الممتدة من اتفاق أوسلو في العام 
1993 وحت���ى اندالع انتفاضة األقصى في العام 

.2000
وبّين عمرو ل�"االس���تقالل" أن األس���باب وراء ذلك 
تكمن في ترسيخ جمعيات استيطانية نفسها 
ألجل االس���تيالء على عقارات مقدسية من خالل 
ش���رائها أو إثبات ملكيتها لصالح اليهود، فضاًل 
عن حرية عمل سماس���رة المس���توطنين الذين 

يلعبون دور الوس���يط بين المقدسي الذي يريد 
بيع عقاره، وبين المس���توطنين المتربصين في 

الخفاء".
وأشار إلى أنه ال يوجد عقوبات فلسطينية رادعة 
لمن يعمل سمسارًا ووسيطًا بين عربي ومستوطن 
في بيع عقار مقدسي، مشددًا على ضرورة مالحقة 

السماسرة وتقديمهم للعدالة.
ولفت النظر إلى أن تقصي���ر بلدية االحتالل في 
القدس تجاه األحياء المقدس���ية وفرض ضرائب 
باهظة على المقدس���يين، تدفع بعضهم لترك 
منازلهم وبيعها بس���بب غي���اب المرافق والبنى 
التحتية، فيما ال تقوم السلطة الفلسطينية بأي 
إجراء للتعزيز صمود المقدس���يين وتوفير أدني 

متطلبات الحياة لهم.
وأض���اف: "إن تخاذل الس���لطة ع���ن الدفاع عن 
المقدس���يين وتعزيز صمودهم أمام سياسات 
االحت���الل العنصري���ة في القدس، من���ح أولئك 
السماسرة الحرية في شراء عقارات المقدسيين 
للمس���توطنين مقابل مبالغ طائلة  وتس���ريبها 

من المال". ولفت النظر إلى أن وقوف العش���رات 
من الوثائق التي تش���ير إلى تواطؤ ش���خصيات 
فلسطينية تغاضت عنها السلطة خلف عمليات 

تسريب العقارات. 

اأبعاد دينية
من ناحيته، يرى الخبير في شؤون القدس ومدير 
مركز القدس الدولي حسن خاطر، أن هناك أبعادًا 
دينية خلف عمليات شراء المستوطنين لعقارات 
القدس، وخاصة في بلدة سلوان المجاورة للمسجد 
األقصى، إذ أن هذه البلدة يعتبرها اليهود مدينة 

النبي داوود عليه السالم.
وأوضح خاطر ل�"االس���تقالل" أن عدد المقدسيين 
في المدينة المقدسة يبلغ 300 ألف نسمة وهم 
يشكلون ثلث عدد الس���كان، ويمتلكون نحو 32 
ألف عقار، أما سكان البلدة القديمة فيبلغ عددهم 
نحو 32 ألف نس���مة، ويمتلكون نحو 5500 عقار، 
الفتًا إل���ى أن العقارات داخل البلدة القديمة هي 
األفضل بالنس���بة للمستوطنين ويمكن شراؤها 

مقابل ماليين الدوالرات.
وبّين أن السماسرة يلجئون إلى سياسات ملتوية 
لالس���تيالء على البيوت بطرق غي���ر قانونية، من 
خالل إقناع أصحاب البيوت من المقدس���يين أن 
عملية التبيع س���تنتقل عرب مقدسيين آخرين، 
فيما يت���م منح امتياز ش���راء العق���ار بعد ذلك 
للمس���توطنين الذي���ن يدفعون أثمان���ًا باهظة 

للغاية بغية تملك العقار.
ولفت الخبير في ش���ؤون الق���دس النظر إلى أن 
تس���ريب العق���ارات واألراضي س���اهم في خلق 
37 بؤرة اس���تيطانية داخل حي س���لوان الذي ال 
تزيد مس���احته عن 18 كيلو مترًا مربعًا، مش���ددًا 
على ضرورة عمل الس���لطة الفلسطينية واألردن 
جنبًا إلى جنب لحماية عقارات القدس وتس���ديد 
ثمن م���ن يريد بيعها وتحويلها إلى أمالك وقف 
إس���المي. ورغم سن السلطة الفلسطينية قانونًا 
يمنع تسريب العقارات للمستوطنين، إال أن خاطر 
يرى أنه وبحس���ب اتفاقية أوس���لو فإنه ال يمكن 
لمحاكم فلسطينية مقاضاة مقدسيين عن ذلك.

في ظل تواطؤ متنفذين بالسلطة

أمالك المقدسيين.. فريسة سهلة للمستوطنين 
غزة/ حممود عمر:

تعي���ش الأو�س��اط املقد�س��ية حال��ة م��ن 
اإث��ر  الكبريي��ن،  والغ�س��ب  ال�س��تنفار 
بي��ع عق��ار تاريخي يع��ود لآل ج��ودة يف 
منطقة عقبة دروي�ش يف البلدة القدمية 
م��ن �س��رق القد���ش وت�س��ريبه جلمعي��ة 
ا�س��تيطانية اخلمي�ش املا�س��ي، يف الوقت 
الذي يرف�ش فيه الفل�س��طينيون ب�س��دة 
يف  فل�س��طيني  عق��ار  اأي  بي��ع  عملي��ات 

القد�ش ل�سالح امل�ستوطنني.
العق��ار تبلغ م�س��احته 2000 مرت مكون 
م��ن ث��اث طبق��ات، وعم��ره يزي��د على 
100 عام يقع يف منطقة ح�سا�سة جدا، 
لأحي��اء  ط��رق  حم��اور  اإىل  ُيف�س��ي  اإذ 
رئي�س��ية، ويطل على امل�س��جد الأق�س��ى، 
وكان ي�س��تخدم عي��ادة طبي��ة، ولكن مت 

اإخاوؤه يف وقت �سابق من هذا العام.

غزة/ قاسم األغا: 
عد عض����و اللجن����ة التنفيذي����ة لمنظم����ة التحرير 
الفلس����طينية أحمد التميمي تهديدات االحتالل 
باقتط����اع جزء من أم����وال الضرائب الفلس����طينية 
والعمل على تحويلها للقطاع بمثابة "قرصة وسرقة".

 وفي حديث ل�"االس����تقالل"، أمس األربعاء قال: " إن 
إس����رائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وإذا ما تم 

ذلك فشعبنا لن يقبل بأن تسرق أمواله".
وزاد: "السلطة تقوم بدورها في قطاع غزة على أكمل 
وج����ه وتعمل على توريد متطلبات����ه، دون أن تجبي 
قرشًا واحدًا بالمقابل، وهناك ما يزيد عن 95 مليون 
دوالر تصرفها الس����لطة شهريًا على غزة )لم يوضح 
تفاصيلها("، وال يوجد هن����اك إجراءات عقابية كما 

يّدعي البعض".
وفي وقت س����ابق، هدد االحت����الل باقتطاع جزء من 
أم����وال الضرائب الفلس����طينية )المقاص����ة( التي 
يجبيها نيابة عن السلطة على السلع الواردة لها من 
الخارج، والمقدرة ب� 185 مليون دوالر شهريًا، والعمل 
على تحويلها للقطاع، لتفادي قرب انفجار األوضاع؛ 

نتيجة تفاقم أزماته اإلنسانية واالقتصادية.

وعما إذا كانت هناك "إجراءات عقابية" جديدة تعزم 
الس����لطة فرضها على القطاع رًدا على خطوة إدخال 
الوقود، وغياب أفق المصالحة؛ أشار التميمي إلى أن 
هذه األس����ئلة وغيرها سُتحال إلى اجتماع المجلس 
المركزي التابع لمنظمة التحرير، المقرر عقده ب� 28 

أكتوبر الجاري.  
ووص����ف اجتماع "المرك����زي" المرتق����ب ب�"المهم"، 
إذ س����ُتتخذ خالله ق����رارات مصيرية، كما س����يتم 
إق����رار أخرى تم اتخاذها س����ابقًا، متعلقة بمواجهة 
"إس����رائيل" واإلدارة األمريكية المجندة ضد شعبنا 

الفلسطيني األعزل. وفق تعبيره.  
وح����ول مس����تقبل المصالحة، لفت إل����ى أن جهوًدا 
مصري����ة حثيثة تبذل خالل الفت����رة الجارية لجهة 
تقري����ب وجهات النظر، وص����وال لمصالحة حقيقية 

وجادة، محمال حركة "حماس" مسؤولية إفشالها. 
وقال: "حماس هي من ُتفش����ل المصالحة والرعاية 
المصري����ة في هذا اإلط����ار، وترف����ض رفضًا قاطعًا 
تطبيق االتفاق األخير )القاهرة/ 2017("، معبًرا عن 
أمله في أن تستأنف جوالت المصالحة بالقاهرة في 

القريب العاجل.

عضو بتنفيذية المنظمة: اجتماع "المركزي" المرتقب "مهم" وسيتخذ قرارات مصيرية
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إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بايداع  المخطط  التفصيلي للشارع رقم )10( بعرض )12( مترًا و ارتداد )2( متر 

من الجنوب وارتداد )3( أمتار من الشمال
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رقم 2018/13 المنعقدة بتاريخ 2018/4/4 عن ايداع المخطط التفصيلي 
للش���ارع رقم )10( بعرض )12( مترًا وارتداد )2( متر من الجنوب وارتداد 
)3( أمتار من الش���مال والمحصور بين الشارع رقم )1( شرقا والشارع رقم 

)22( غربا والمار بالقسائم رقم )5-12-27-28( من القطعة رقم )3( 
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

وعلي���ه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
االخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع  مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((  .

اللجنة املركزيةللأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بايداع  المخطط  التفصيلي للشارع رقم )59( بعرض )12( مترًا و ارتداد )3( أمتار 

منطقة تنظيم – رفح – تبة زارع
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2018/24 المنعقدة بتاريخ 2018/7/4 عن ايداع المخطط التفصيلي 
للش���ارع رقم )59( بع���رض )12( مترًا وارتداد )3( أمت���ار والمحصور بين 
الشارع رقم )61( شرقا والشارع رقم )81( غربا والمار بالقسائم رقم )3-2-

4-5( من القطعة رقم )14( 
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فانه يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
االخري المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع  مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات علي���ه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((  .

اللجنة املركزيةللأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

للي���وم ال� 40 عل���ى التوالي يخوض األس���ير 
الشيخ خضر عدنان  بأمعائه الخاوية ، معركة 
جدي���دة في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي ، 
ليست احتجاجا على اعتقاله إداريا هذه المرة 
كما اعتاد س���ابقا، وإنما ضد اعتقاله تعسفيا 

وتوجيه الئحة اتهام "ملفقة" ضده.
رس���الة واحدة وصلت من الش���يخ عدنان في 
س���جن "الرملة" اإلس���رائيلي، كان���ت كفيلة 
بشرح االنتهاكات التي تعرض لها ومعاناته 
الش���ديدة داخل الس���جون، إذ كتب فيها أنه 
تعرض لمضايقات ش���ديدة أثناء وجوده في 
سجن " رامون " ، منها ثالثة تفتيشات يوميا، 
بالليل والنهار ،  بس���بب ضابط األمن الدرزي 

المدعو )مروان( وإدارة السجن .
وأك���د أنه بع���د نقله من س���جن  "رامون" إلى 
معتقل "الجلمة" تعرض مرة أخرى  لتفتيشات 
من وحدة مدججة بالخوذ واأللبس���ة الخاصة ، 
كما تعرض للشتائم من أحد السجانين الدروز 

وأحد الضباط الكبار.
وأوضح الشيخ عدنان أن إدارة مصلحة سجون 

االحت���الل نقلت���ه قبل عدة أي���ام من معتقل 
الجلمة إلى س���جن عيادة الرملة ، نظرا لتدهور 
وضعه الصح���ي رغم اس���تمرار المضايقات 
والش���تائم والضغوطات عليه لثنيه على فك 
إضراب���ه ، مبين���ا أن محاولة نقله من س���جن "  
رامون " إلى معتقل الجلمة كانت محاولة لكسر 

صموده وإرادته . 
االنته���اكات الش���ديدة التي يتع���رض لها 
األس���ير عدنان كالضرب والش���تائم ، ووضع 
الزنزانة الس���يء التي كان يتواجد فيها أثناء 
عزل���ه  بمعتقل الجلمة و التي لم تتجاوز 190 
/190 سنتيمترًا ، دفعت بوضعه الصحي نحو 

األسوأ .
ودعت عائلة األس���ير خضر عدن���ان ، رئيس 
الس���لطة محمود عباس، واألمين العام لألمم 
المتح���دة ورؤس���اء الدول العربي���ة والجهات 
المؤث���رة، إلى ض���رورة التدخل إلنق���اذ حياة 
ابنه���ا واإلس���راع بح���ل قضي���ة إضرابه عن 
الطع���ام واإلف���راج عن���ه، خصوص���ًا في ظل 
قضية  تلفيق  محاولة االحتالل اإلس���رائيلي 

مفبركة ضده منذ اعتقاله قبل أكثر من تسعة 
شهور.

معاناة م�ساعفة
زوجة األس���ير عدن���ان أم عب���د الرحمن تروى 
معاناتها وأبنائها الس���بعة دون وجود عامود 
البيت وس���ند العائل���ة، فتق���ول " إن أبناءها 
يفتق���دون والده���م بش���دة، يحتاجون���ه أن 
يشاركهم أبسط تفاصيل حياتهم اليومية". 

وتبين زوجة األس���ير عدنان ل�"االستقالل" أن 
الرس���الة التي أرس���لها قبل أيام عبر محاميه 
زادت م���ن خوفه���م علي���ه، بع���د تعرض���ه 
النتهاكات شديدة ومعاملة قاسية من إدارة 
مصلحة السجون، س���عيا منهم لفك اضرابه 
وكس���ر عزيمته، مش���ددة أن معرك���ة زوجها 
الحالية لن تختلف عن معاركه الس���ابقة ، إذ 

سيستمر فيها حتى تحقيق ما يريد . 
ولفت���ت إلى أن محكمة س���الم اإلس���رائيلية 
العسكرية ، ستنظر في قضية زوجها والتهم 
الملفقة ضده  ، في ال� 22 من الش���هر الجاري 

، متمنية أن يتم تبرئة زوجها ليتنس���م عبق 
الحرية ويعود بين عائلته واطفاله. 

تدهور �سحته 
الناط���ق باس���م مؤسس���ة مهجة للش���هداء 
واألسرى طارق أبو شلوف أكد أن وضع األسير 
عدنان الصحي الخطير يزداد س���وءًا يوما بعد 
اآلخر ، نتيجة استمرار خوضه معركة األمعاء 
الخاوية، مشددًا على أنه فقد الكثير من وزنه، 
كم���ا أنه يعاني من ضعف ف���ي الرؤية وعدم 
القدرة على الحدي���ث  والحركة، إذ بدأ يتنقل 

على كرسي متحرك.  
وأشار أبو شلوف في حديثه ل�"االستقالل" إلى 
أن األس���ير عدنان ما زال ممتنعًا عن الفحص 
الطبي البس���يط وال���دم منذ اللحظ���ة األولى 
إلضرابه ، كما يرفض تناول األمالح والمعادن 

وأي مدعمات غير الماء.
وش���دد على أن خوض األسير عدنان لمعركة 
أمعاء جديدة رغم خطورتها على صحته ،جاء 
نتيجة  تقدي���م االحتالل الئحة اتهام ملفقة 

ضده ، ت���م محاكمته عليها س���ابقا وأمضى 
بموجبها سنوات طويلة خلف قضبان السجون 

، ودفع ثمن التهم الملفقة اليه سابقا. 
وأوض���ح أن إدارة مصلح���ة الس���جون تعامل 
األس���ير عدن���ان بقس���وة ش���ديدة وتعرضه 
النتهاكات عديدة ، إذ حرم من رؤية ذويه مدة 
شهرين ، كما حرم من المشتريات و"الكنتينا" 
ذات المدة ، بع���د امتناعه عن الوقوف للعدد 
والضب���اط ومدير س���جن الجلم���ة، كما تمت 
مصادرة أغراضه الشخصية ، منها المصحف.

وأكد أبو ش���لوف أن إدارة مصلحة الس���جون 
تم���ارس عل���ى األس���ير عدنان سلس���لة من 
الضغوطات من أجل ف���ك اضرابه تتمثل في 
وضع���ه في زنزانة صغي���رة ال تصلح للعيش 
االدم���ي، لها ب���اب من الش���بك يجعله يفقد 
خصوصيت���ه ، إضاف���ة إلى قذارته���ا وكثرة 
الحش���رات بداخلها ، وماء المرحاض المفتوح 
دوما، واإلنارة المشتعلة بداخلها دون انطفاء، 
وأداء الصالة جالسا لعدم مقدرته على الوقوف  

لضيقها.

مضرب عن الطعام منذ 40 يومًا 

للمرة الثالثة.. خضر عدنان يقارع »إسرائيل« بأمعائه الخاوية 

  غزة/ �سماح املبحوح: 
و�سط غياٍب اإعلمي ما زال االأ�سري خ�سر عدنان يقاوم االحتلل باأمعائه 

اخلاوية للمرة الثالثة على التوايل، مطالًبا بحقه امل�سروع يف احلرية ورف�سًا 
للعتقال التع�سفي، يحاول اأن ي�سجل انت�سارا جديدا ي�ساف اإىل �سجل 

انت�ساراته ال�سابقة التي مرغت اأنف االحتلل ور�سخ اأمام اإرادته اجلبارة 
اأكرث من مرة.  ال�سيخ عدنان ابن بلدة عرابة ق�ساء مدينة جنني �سمال ال�سفة 

الغربية املحتلة ، اعتقله االحتلل االإ�سرائيلي عند مداهمة منزله بتاريخ 
2017/12/11 م، ووجه �سده عدة تهم حتري�سية ، اأبرزها عمله بحركة 
اجلهاد االإ�سلمي ، وم�ساركته بالفعاليات الداعمة وامل�ساندة للأ�سرى يف �سجون 

االحتلل ، ليدح�ض االدعاءات باأمعائه اخلاوية . 

االستقالل/ وكاالت  :
دع���ت الجمعية البرلماني���ة لمجلس أوروبا "إس���رائيل" إلى إنه���اء "انتهاكاتها" تجاه 

المعتقلين الفلسطينيين األطفال.
دعوة الجمعية جاءت خالل تصويت أعضائها على تقرير للبرلمانية السويسرية ليليان 

موري باسكي، ومشروع القرار المتعلق بالتقرير.
وحظي مشروع القرار بتأييد 47 عضوا، مقابل رفض 11، وامتناع 4 عن التصويت.

ودعا المش���روع الحكومة اإلس���رائيلية إلى تغيي���ر قوانينها عبر التع���اون مع منظمة 
"يونيسيف" والصليب األحمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة ذات الصلة، 

من أجل حماية حقوق األطفال الفلسطينيين، ووضع حد إلساءة معاملتهم.
كما دعت الجمعي���ة البرلمانية لمجلس أوروبا، الحكومة اإلس���رائيلية، لاللتزام بمعايير 
المجلس بش���أن حقوق الطف���ل، واالمتثال لمعاهدة األمم المتح���دة، مطالبة بوضع حد 
لممارسات اعتقال األطفال الفلسطينيين من خالل مداهمة منازلهم، واستجوابهم ليال، 

وغلق أعينهم بالضمادات، وإنهاء وضع األصفاد على أيديهم.
وأوصت بتس���جيل جمي���ع مراحل االس���تجواب الموجهة إلى األطفال الفلس���طينيين 
المعتقلين، وتقديم المعلومات إليهم بلغتهم، داعية إلى رفع سن المسؤولية القضائية 

إلى 14 عاما، وعدم إخضاع أي طفل لالعتقال أو العزل القضائي، أيا كانت األسباب.
وفي ع���ام 2016، رفضت الحكومة اإلس���رائيلية التعاون م���ع الجمعية البرلمانية 
لمجلس أوروبا، حول مشروع قرار بشأن احتجاز األطفال الفلسطينيين في السجون 

اإلسرائيلية.
وكشف بيان لهيئة شؤون األسرى والمحررين )حكومية(، ونادي األسير، ومؤسسة الضمير 
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، عن اعتقال "إسرائيل"، خالل سبتمبر/أيلول الماضي، 378 
فلس���طينيا، بينهم 52 طفال، و10 نساء، حس���ب مؤسسات فلسطينية معنية بمتابعة 
المعتقلين بالس���جون اإلسرائيلية. وأوضح أن عدد المعتقلين في السجون اإلسرائيلية 
بلغ نحو 6 آالف معتقل، منهم 52 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد األطفال نحو 

200 طفل، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو 430 معتقال.
واالعتقال اإلداري هو قرار حبس دون محاكمة ُتقره المخابرات اإلس���رائيلية، بالتنسيق 
مع قائد "المنطقة الوسطى" )الضفة الغربية( في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 

أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية".
ومن الممكن أن تمدد السلطات اإلس���رائيلية االعتقال اإلداري مرات عديدة، بذريعة أن 

المعتقل "يعرض أمن إسرائيل للخطر".

برلمانيون أوروبيون يدعون 
لوقف االنتهاكات بحق 

أطفال فلسطينيين
غزة / االستقالل:

 قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي قتلت 22 فلس���طينًيا بينهم 7 أطفال خالل 
س���بتمبر الماضي، وجرح���ت 1020 بينهم 151 طفاًل في 
اعتداءاتها على الحدود الش���رقية والمس���يرات البحرية 

خالل الشهر.
وأض���اف المرك���ز في بي���ان صحف���ي أمس األربع���اء أن 
التط���ورات الميدانية التي يتابعها تش���ير إلى أن قوات 

االحتالل صعدت من اعتداءاتها ضد الس���كان المدنيين 
الفلس���طينيين بم���ن فيه���م المزارع���ون والصيادون، 
ومنعتهم من الوصول اآلم���ن وبحرية إلى أراضيهم وإلى 

مناطق الصيد.
واعتب���ر أن ذلك يمثل انته���اكًا لحقوقهم وفق المعايير 
الدولية لحقوق اإلنس���ان، بما في ذل���ك حقهم في األمن 
والس���المة الش���خصية وحماية ممتلكاتهم، حقهم في 
العمل، والحق في مستوى معيشي الئق، الحق في أفضل 

مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.
وأشار إلى أن فرض "المنطقة العازلة" عبر إطالق النار والذي 
أدى غالبًا الستهداف مباشر للمدنيين يمثل جريمة حرب، 
حيث تش���كل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة 
قتل عمد، وهي مخالفة جسيمة التفاقيات جنيف للعام 
1949. وبّي���ن أن قوات االحتالل ارتكبت 166 انتهاًكا بين 
إطالق نار وتجريف وقصف وتوغل، واعتقلت 10 مواطنين 

خالل الشهر بينهم 3 أطفال.

مركز حقوقي: »إسرائيل« قتلت 22 فلسطينًيا بينهم 7 أطفال بغزة بسبتمبر
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

في الطلب رقم 883 /2018
في القضية رقم 826 /2014

المستدعي / فاطمة إبراهيم سليم األغا  خانيونس   وكيلها المحامي / زياد النجار
المستدعى ضدهم / إبراهيم حلمي إبراهيم سليم وافي  شارع صالح الدين – مرتجى

نوع الدعوى / حقوق )وضع يد باالشتراك(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية  826 /2014
إلى المستدعى ضدهما المذكورين بعاليه بما أن المستدعيان قد أقاما عليكم 
دعوى )حقوق( استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك���م الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى 
أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغكم هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلس���ة األحد 2018/11/11 لنظر 
الدعوى ويكون معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن 

يسير في دعواه حسب األصول.  حرر في 2018/9/17

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ. فتحي ح�سن حم�سن

إعالن صادر عن جمعية
 الرحمة لألعمال الخيرية

باإلش���ارة إلى اجتماع مجل���س اإلدارة رقم )48( بتاري���خ 2018/10/9 
فقد قرر مجلس اإلدارة فتح باب التنس���يب للجمعية وتسديد رسوم 
العضوية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2018/10/11 وحتى يوم 
األح���د الموافق: 2018/10/14 وفتح باب الترش���يح لعضوية مجلس 
اإلدارة اعتب���ارًا من ي���وم االثنين المواف���ق: 2018/10/15 وحتى يوم 
الثالثاء الموافق: 2018/10/16 وس���حب الترشيح من عضوية مجلس 
اإلدارة اعتب���ارًا من ي���وم األربعاء المواف���ق: 2018/10/17 وحتى يوم 
الخميس الموافق: 2018/10/18 وعقد الجمعية العمومية يوم األحد 
الموافق: 2018/10/21 الس���اعة 11:00 في مقر الجمعية الكائن في 
جبالي���ا- مقابل داخلية الش���مال ) مقر روضة الرحم���ة( وذلك لتالوة 
التقري���ر المالي واإلداري ومناقش���تهما واقرارهم���ا وتعيين مدقق 

حسابات للجمعية وانتخاب مجلس إدارة جديد

غزة/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين "إن أربعة 
أس���رى مرضى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية 
يتعرض���ون لجرائم طبية ممنهج���ة من قبل إدارة 
الس���جون، أبرزه���ا: اإلهمال المتعم���د لحاالتهم 
الصحية، واالمتن���اع عن تقديم العالج الالزم لهم، 

واالستهتار بأوضاعهم الصحية".
وتطرق���ت الهيئة ف���ي تقرير ص���در عنها، أمس 
األربع���اء، بهذا الخصوص، إلى أنه من بين الحاالت 
المرضية، حالة المعتقل محمد الوني )26 عاما( من 
بلدة عن���زة في جنين، الذي يعان���ي من آالم حادة 
بالرأس، وضيق بالتنفس، ورضوض في جميع أنحاء 
جسده، وكس���ر باألنف، وخلل في شبكية العين، 
وذلك بعد تعرض���ه العتداء همجي ودون مبرر من 
قبل السجانين خالل تواجده في قسم المعبار في 
معتق���ل "الرملة"، وقد أعيد إل���ى معتقل "النقب"، 
دون أن ُيقدم له أي عالج حقيقي لحالته الصحية، 

واكتفت ادارة المعتقل بإعطائه قطرة للعين فقط.
أما فيما يتعلق باألسير رجائي عبد القادر )35 عاما( 
من بلدة دير عمار شمال غرب رام الله، والذي يعتبر 
من أصعب الحاالت القابعة في معتقالت االحتالل، 
فهو مصاب بسرطان في الكبد والرئة، وقد تفاقم 
وضعه الصحي بش���كل كبير قبل عدة أشهر عقب 
تعرض���ه لمعاملة مهينة وقاس���ية أثناء نقله في 
البوس���طة، حيث عانى من آالم حادة في المنطقة 
السفلية من جس���ده، وعلى إثرها تم إجراء عملية 
جراحية له الستئصال الورم السرطاني من الخصية 

اليمنى.
وحس���ب التقرير، بدأ األس���ير عبد الق���ادر بتلقي 
جلسات عالج كيميائي، لكنها كانت تتم بظروف 
وأوضاع اعتقاليه سيئة للغاية، حيث كان يتلقى 
العالج، وهو مقيد اليدي���ن والرجلين لمدة ثماني 
ساعات، وفي اآلونة األخيرة تراجع وضعه الصحي 
بعد تلقي���ه العالج، فأصبح يش���تكي من آالم في 

المعدة واألمعاء، وتلف في األس���نان، وضعف في 
السمع والنظر، واضطرابات في النوم. 

و ال يزال األس���ير ابراهيم غنيم���ات )40 عاما( من 
بل���دة صوريف ف���ي الخليل يش���تكي من ضعف 
في عضلة القلب، وآالم وتعب مس���تمر، وذلك بعد 
تعرض���ه لجلطة قلبية منذ حوالي ش���هرين، أدت 
إلى إغالق ثالثة صمام���ات في القلب، وقد ماطلت 
عيادة معتقل "ريمون" في عالجه في البداية، ومن 
ثم قامت بنقله إلى مستش���فى "سوروكا" لتلقي 

العالج. 
وتتعمد إدارة معتقل "عوفر" اهمال الوضع الصحي 
لألس���ير وليد ش���رف )25 عاما( من بلدة أبو ديس 
شرق مدينة القدس، والذي يعاني قبل اعتقاله من 
مشاكل في المثانة والمسالك البولية، ومنذ أن تم 
اعتقاله تدهور وضعه الصحي فأصبح يشتكي من 
آالم في الكلى، وقد راجع عيادة المعتقل لكنها لم 

تقدم له أي عالج.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ف���ي  إس���رائيلي  خبي���ر  ق���ال 
الشؤون العس���كرية: إن المقاوم 
الفلس���طيني أش���رف نعال���وة، 
يش���كل لغًزا ل�"إس���رائيل" التي 
تح���اول بكل أجهزته���ا األمنية 

ه. حلَّ
وأوض���ح الخبير العس���كري في 
موقع "والال اإلخباري" العبري، أمير 
بوخب���وط، أن كثيًرا من األس���ئلة 
حول نعالوة ال ت���زال ال تجد حاّلً 
له���ا بعد مرور نحو خمس���ة أيام 
على تنفيذه العملية في منطقة 
اإلس���رائيلية  الصناعية  "بركان" 

شمالي مدينة سلفيت.
"المؤسس���ة  بوخبوط:  وأض���اف 
األمنية في إس���رائيل تصر على 
أن نعالوة مقاوم وحيد وتصرف 
بمفرده، واتخذ قراًرا مستقاًل دون 
دعمه ببني���ة تحتية من فصائل 

فلسطينية".
م���ن  خ���رج  "نعال���وة  وأردف: 
الظ���الم ليش���ّكل لغ���ًزا كبي���ًرا 
ًرا لمس���ؤولي االستخبارات  ومحيِّ
اإلس���رائيلية"، مش���يًرا إل���ى أن 
أمن االحت���الل "حائر بين إن كان 
نعالوة قد نفذ العملية منفرًدا أم 

منظًما".
األمني���ة  المؤسس���ة  وتعتق���د 
اإلسرائيلية أن نعالوة اتخذ قراًرا 
، وليس  بتنفيذ عمليته مستقاّلً
ضمن بنية تحتية تابعة لمنظمة 
فلس���طينية، ولكنها ال تستبعد 
ا من  أن يكون قد نفذ عمليته جزًء
"اختبار قبول للجناح العس���كري 

لحماس"، وفق الخبير اإلسرائيلي.
ونّبه بوخبوط إلى أن أمن االحتالل 
لم يعثر على أي صلة بين نعالوة 
وأي تنظي���م فلس���طيني أو أي 
دافع واضح ومباش���ر باس���تثناء 
أنه فلس���طيني، مش���يًرا إلى أنه 
لم يحّدد أي دافع شخصي حتى 

اآلن.
األمني���ة  المؤسس���ة  وادع���ت 
اإلسرائيلية أن "الجمع بين مشكلة 
التحريض،  ما ونظام  ش���خصية 
أدى إل���ى إقدام���ه )نعالوة( على 
الدقيق  والتخطيط  أسلحة  شراء 

للهجوم وتنفيذه".
التحقيق���ات؛ فإنه ال  وبحس���ب 

يوجد تفس���ير مرٍض، لماذا طلب 
المنف���ذ من أحد عم���ال المصنع 
تقييد المستوِطنة قبل أن يطلق 
النار عليها حت���ى الموت، حيث 
اإلس���رائيليون  المحققون  يقّدر 
أن ش���يًئا ما أزعج���ه أو دفعه في 
اللحظة األخيرة لذلك، وتس���بب 
بفراره من الم���كان وإال فإنه كان 
سيواصل عمليته في باقي أنحاء 

المصنع.
وأف���اد موق���ع "والال اإلخب���اري"، 
ق���وات  النتش���ار  خالًف���ا  أن���ه 
األم���ن اإلس���رائيلية والمدنيين 
المسلحين والذين هم على أهبة 
االس���تعداد في الضفة الغربية 

لمنع وق���وع هجم���ات، لم يكن 
هناك أحد من هؤالء في المنطقة 
لوقف هج���وم نعالوة، األمر الذي 
يتطّلب إع���ادة التفكير في أمن 
في  الروتيني  والنشاط  المنطقة 

المصانع.
إل���ى  العب���ري  الموق���ع  ولف���ت 
أن عملي���ات البح���ث متواصل���ة 
باستخدام أفضل وحدات الجيش، 
التكنولوجي���ة،  الوس���ائل  م���ع 
لتحديد مكان نعال���وة واعتقاله 
للحص���ول على إجاب���ات واضحة 
ح���ول دوافع هجوم���ه والطريقة 
الت���ي اس���تخدمها ف���ي قت���ل 

المستوطنين.

محلل إسرائيلي: أشرف نعالوة »لغز« يحير المؤسسة األمنية

هيئــة األســرى: 4 أســرى مرضــى
 يتعــرضــون لجرائــم طبيــة ممنهجــة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال موقع والال العبري امس األربعاء، إن "الكنيس���ت" اإلس���رائيلي سيطرح من 
جديد يوم االثنين المقبل مش���روع قانون عقوبة اإلعدام لمنفذي العمليات مع 

بدأ دورته الشتوية الجديدة.
ووفًقا للموقع سيطلب حزب "إسرائيل بيتنا" التصويت على مشروع القانون مع 
بدء دورته الشتوية الجديدة، مشيًرا إلى أنه كان اقترحه في شهر يناير/ كانون 

الثاني الماضي وتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية قبل أن يتم وقفه.
وكان م���ن المقرر أن يتم إجراء مناقش���ات داخلية بش���أن القان���ون خاصًة في 
المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، وكذلك من قبل رؤساء االئتالف الحكومي 

إال أن ذلك لم يتم.

مشروع قانون إعدام منفذي 
العمليات يعود للواجهة

 القدس المحتلة/ االستقالل:
كثفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء، من انتشارها في محيط قرية 

الخان األحمر شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 دورية عس���كرية انتشرت على البوابات 
المؤدية للقرية، والش���ارع الرئيسي المجاور، وسط ترقب للخطوة التالية خاصة 

بعد تكرار هذه اإلجراءات خالل األيام القليلة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة جيش االحتالل في "اإلدارة المدنية" اعتلت التلة 

المقابلة للقرية شرق القدس، وشوهد بحوزتهم خرائط.
يش���ار إلى أن المتضامين يواصل���ون اعتصامهم لليوم ال����114 على التوالي، 

تضامنا مع أهالي القرية، ورفضا لقرار محكمة االحتالل بهدمها

االحتالل يكثف انتشاره 
في محيط الخان األحمر

بيت لح/ االستقالل:
 قالت وزيرة القضاء االس����رائيلية أييلت ش����اكيد إن ضم األراضي الفلس����طينية 
المحددة منطقة "ج" )مناطق س����ي( وبضمنها غ����ور األردن، يبدو كأمر من محض 
الخيال، أو الخيال العلمي، لكنها أشارت الى أنه بالتدريج "سيبدأ الناس يفهمون 
ما يجري في الش����رق األوس����ط ويفهموا ما يجب أن يحدث بالفعل،هذه عمليات 

تحتاج وقتا لتنضج".
وفي المقابلة التي ُنش����رت في مجلة "أتالنتيك" قالت الوزيرة االس����رائيلية إنها 
تؤيد ضم المناطق س����ي، وذلك يتناس����ب مع أقوال وزي����ر التعليم نفتالي بينت 
الذي س����بق ودعا الى ضم هذه المناطق التي تش����هد استيطانا متزايدا وتوسيع 
المستوطنات االسرائيلية في هذه المنطقة التي يعيش فيها قرابة ال�100 ألف 

مواطن فلسطيني.
وتشكل المنطقة "ج" قرابة 63% من أراضي الضفة الغربية، وتخضع الى سيطرة 
أمنية ومدنية اس����رائيلية، بينما يحكم الفلسطينيون أنفسهم بمجالس محلية. 
وتضم هذه المنطقة حصة األسد من المستوطنات االسرائيلية، وتشكل التكتل 

األكبر من االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية.
وتقف أكثر من عشرة آالف أمر هدم للمنازل في هذه المنطقة مجمدة، وقسم كبير 
منها للقرى الفلس����طينية في غور األردن، ومنها التي أعلنها الجيش االسرائيلي 

مناطق "اطالق نار".

شاكيد تدعو لضم 
مناطق »سي«

غزة/ االستقالل:
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية أمس االربعاء، بشكل محدود شرق جباليا 

شمال قطاع غزة.
ووفق ش���هود عيان، فقد توغلت أربع جرافات عس���كرية ضخمة لعشرات 
االمتار قرب السياج االمني القريب من مخيم العودة وشرعت بأعمال تسوية 

وتجريف.
وجاءت عملية التوغل في ظل تحليق مكثف لطائرات االستطالع االسرائيلية.

آليات االحتالل تتوغل 
شرق جباليا شمال القطاع
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 2018/256
نعلن للعم���وم أنه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة بداية 
الشقة الواقعة علي أرض القسيمة رقم 297 من القطعة رقم )603( من 
أراضي غزة الدرج والبالغ مس���احتها 40م 2 والواقعة في عمارة سكنية 

)عمارة المزنر( في شارع الوحدة الطابق االول .
فعل���ى من يرغب بالدخول بالم���زاد العلني الحضور إل���ى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيم���ة التأمين بواقع 10% م���ن قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية 

عشرة من يوم االحد بتاريخ 11/11/2018 

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ.وائل نبهان 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  مذكرة حضور طالق رجعي بعد الدخول
إلى ايمان بنت جبريل بن توفيق جبريل من بش���يت وسكان ابو ظبي ومجهولة 
محل االقامة فيها االن يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم االثنين الواقع 
في 12/11/2018 الس���اعة الثامنة صباحا للنظر في االستدعاء المقدم من قبل 
زوجك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي نور الدين بن عاطف بن احمد بارود 
من بيت دراس وس���كان االم���ارات العربية المتحدة ابو ظب���ي وكيال عنه والده 
عاطف احمد صالح بارود بخصوص طالقك منه طلقة واحدة رجعية بعد الدخول 
حيث ان الوكيل عاطف المذكور هو الكفيل العدلي بموجب كفالة عدلية رقم 
2018/4468م ص���ادرة بتاريخ 13/8/2018  وان لم تحضري في الوقت المعين 
يجر بحقك المقتضى الشرعي حال غيابك لذلك جرى تبليغك حسب األصول 

وحرر في االول من شهر صفر لسنة 1440ه��� الموافق 10/10/2018 

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور 

دولة فل�سطني
وزارة النقل واملوا�سالت 

إعالن صادر عن وزارة النقل والمواصالت
تعل���ن وزارة النقل والمواصالت عن رغبته���ا منح ترخيص لمركز فحص 
المركبات " دينموميتر " في محافظة الوسطى وذلك طبقا لشروط الوزارة, 
فعل���ى الراغبين وتتوفر لديهم الخبرات المهني���ة واالمكانيات المادية 
التوج���ه لإلدارة العامة لهندس���ة المركبات لالطالع  على ش���روط الوزارة 
بإنشاء مركز فحص المركبات وتقديم عروضهم الخاصة بذلك , في موعد 
اقصاه أس���بوعان من تاريخ االعالن على ان يتم ش���راء الكراسة من دائرة 

المشتريات واللوازم بالوزارة .

  العالقات العامة
وزارة النقل واملوا�سالت

غزة/ االستقالل:
 تابعت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان بقلق 
والجرائم  الممنهجة  االنتهاكات  واستهجان 
المتزاي���دة التي ترتكبها مصلحة الس���جون 
اإلسرائيلية بحق المعتقلين في سجونها، في 
إطار سياس���ة معلنة تتنافى وكافة المواثيق 
الدولية وعلى األخص قواعد حماية األس���رى  

في اتفاقية جنيف الرابعة.
وكان���ت األس���يرات المعتقالت في س���جن 
"هش���ارون" البالغ عددهن اكثر من 30 اسيرة، 
أعلن االمتناع ع���ن الخروج ال���ى الفورة لليوم 
الس���ادس والثالثين على التوالي، ووجودهن 
ف���ي غرفهن ألكثر من 800 س���اعة متواصلة، 
وذلك احتجاجا على إقدام ادارة سجن هشارون 

على تشغيل كاميرات المراقبة في الفورة.
وأشارت الضمير أن تشغيل كاميرات المراقبة 
في الفورة يمس بحرية األس���يرات، إذ إنه من 

الصعب خلع مالب���س الصالة في هذه الحالة، 
وه���ن بحاج���ة لله���واء والش���مس وللتحرك 
وممارس���ة الرياضة براحتهن في الساحة، عدا 
عن أن المطب���خ والكانتينة والغس���الة كلها 
في الس���احة، ومن غير المعق���ول أن تمارس 
األس���يرات عمله���ن به���ذا الش���كل بوجود 

كاميرات مراقبة.
وتس���تمر األسيرات في سجن هشارون بعدم 
الخروج من غرفهن، في ظل عدم توفر مؤشرات 
تدلل على إمكانية استجابة مصلحة السجون 
اإلسرائيلية لمطالبهن المشروعة، ما قد يشكل 
خطرا حقيقيا على حياتهن، خاصة أن هنالك 
عددا من االس���يرات يعانين من األمراض، وان 
البقاء داخ���ل الغرف بدون التعرض ألش���عة 

الشمس والهواء يعرض حياتهن للخطر.
وكررت مؤسس���ة الضمير  دعمها لنضال 
وخطوات األس���يرات والمعتق���الت داخل 

سجون االحتالل، واستنكارها لالنتهاكات 
الجس���يمة كاف���ة الت���ي تنفذه���ا قوات 
االحت���الل ممثلة بمصلحة إدارة الس���جون 
بح���ق األس���يرات الت���ي تتعم���د اتب���اع 
سياس���ات قهرية بحقه���ن بهدف النيل 
من كرامتهن، من خالل سياس���ة التدخل 
في خصوصيتهن، إضافة إلى اعتماد دولة 

االحتالل سياسة اإلهمال الطبي بحقهن.
وعبرت المؤسسة عن تضامنها مع األسيرات 
والمعتقالت داخل السجون ومع ذويهن الذين 
يشاطرونهن المعاناة، داعية المجتمع الدولي 
والس���يما األطراف المتعاقدة عل���ى اتفاقية 
جني���ف الرابعة الوف���اء بالتزاماتها القانونية 
العاج���ل، إلنقاذ حياة  والتدخل  واألخالقي���ة 
األس���يرات، واجبار دولة االحتالل على احترام 
حقوقهن المكفولة بموج���ب القانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

القدس المحتلة / االستقالل:
قررت مصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء تقديم األسير وليد دقة 
من سكان باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل للمحاكمة، بعد إصداره 

كتاب "حكاية سّر الزيت" من داخل سجنه.
وكتاب "حكاية سّر الزيت" لألسير وليد دقة هي رواية للفتيان في 96 صفحة من 
القطع المتوسط، تتجول في عقل طفل يريد أن يزور والده في السجن، لكنه ال 
يستطيع بسبب منع االحتالل للزيارة، فيختبئ الطفل داخل شجرة زيتون سيتم 
نقله���ا إلى الداخل ومن هناك وعبر االختفاء بواس���طة زيت الزيتون المقّدس، 
ر السجين بأن يتم إخراجه  يستطيع الطفل دخول الس���جن للزيارة، وحين يخيَّ
بواس���طة الزيت المقدس، يخت���ار أن يتم نقل الطالب الذين ال يس���تطيعون 

ًما تعليمهم على حريته. الوصول إلى جامعاتهم، مقدِّ
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن دقة المعتقل منذ عام 1984 بتهمة قتل 
جندي، أصدر كتاًبا أدبًيا يش���مل قصًصا لألطف���ال، وكان من المفترض أن يتّم 

ضمن احتفالية في مسقط رأسه.
وتقول عائلة األس���ير دقة إّنه حصل على موافقة إلصدار الكتاب، لكن مصلحة 

السجون تنفي ذلك وقررت فتح تحقيق ونقل القضية للقضاء.
ومؤخًرا أقدم االحتالل على نقل األس���ير دقة من س���جن جلبوع إلى عزل سجن 

مجدو، واستدعى شقيقه أسعد للتحقيق حول نشر الكتاب.
ومنع وزير الداخلية أرييه درعي بطلب من وزير األمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة 
الثقافة اإلس���رائيلية ميري ريغيف نشر الكتاب خالل الحفل الذي كان سيتم 

في باقة الغربية.

رام الله / االستقالل:
الفلسطيني  األس���ير  نادي  ذكر 
االحت���الل  معتق���الت  إدارة  أن 
نحو  منذ  تواص���ل  اإلس���رائيلي 
ش���هر حرم���ان 34 أس���يرًا ف���ي 

معتقل "جلبوع" من الزيارة.
وق���ال نادي األس���ير ف���ي بيان 
صحف���ي أمس األربع���اء إن إدارة 
فرض���ت  االحت���الل  معتق���الت 
عقوبات على األسرى بعد عملية 
القمع  ق���وات  نفذتها  اقتح���ام 
قبل نحو ش���هر واعتدت خاللها 
العقوبات  وتمثلت  األسرى،  على 
بحرمانهم من الزيارة، و"الكنتينا" 

لمدة ثالثة أشهر.
كم����ا تواصل س����لطات االحتالل 
حرمان المئات من عائالت األسرى 
من زيارة أبنائهم في المعتقالت 
لذرائ����ع أمنية، إضافة إلى بعض 
الحاالت التي تحّول حرمان الزيارة 
فيها إلى إج����راء تلقائي، كحالة 
األس����ير الذي يواجه أمر عزل من 
مخابرات االحتالل "الش����اباك"، أو 
في حالة شروع األسير باإلضراب 

عن الطعام.
إدارة  أن  إل���ى  الن���ادي  وأش���ار 
معتقالت االحت���الل صعّدت من 
إجراءاتها التنكيلية بحق األسرى 
منذ مطلع العام الجاري، من خالل 

عمليات االقتحامات والتفتيشات 
المتكررة لألقسام.

وأوض���ح أن االقتحام���ات رافقها 
بعضها  في  تس���ببت  اعتداءات 
األس���رى،  بين صفوف  بإصابات 

م���ع تهديدات  ذل���ك  يتزام���ن 
أطلقها "جلعاد أردان" بالتضييق 
على األسرى، وس���لبهم انجازات 
ق���د حققوها عب���ر عملية  كانوا 

نضالية طويلة.

االحتالل يقرر محاكمة األسير سجون االحتالل تواصل حرمان 34 أسيًرا بـ »جلبوع« من الزيارة
دقة بسبب إصداره كتابًا

»الضمير« تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحفاظ على حياة األسيرات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل اإلس���رائيلية في القدس المحتلة ، حكًما 
على األس���ير المقدسي أمير خضر الدبس بالسجن الفعلي لمدة 10 

أشهر.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو 
عصب أن قاضي محكمة االحتالل حكم على األسير الدبس بالسجن 

لمدة 10 أشهر إلدانته ب� "التحريض على الفيسبوك".
ونفذت سلطات االحتالل ما يزيد عن )500( حالة اعتقال بينهم نساء 
وأطف���ال ونواب على خلفية الكتابة على مواقع التواصل االجتماعي 
وتحديًدا “الفيسبوك" منذ بدء انتفاضة القدس بأكتوبر عام2015. 

وفق إحصائية أصدرها مركز أسرى فلسطين.
في س���ياق آخر، دخل األس���ير المقدس���ي محمد الطويل )20 عاًما( 
من بلدة صور باهر جن���وب القدس، مؤخًرا عامه االعتقالي الرابع في 

سجون االحتالل.
وكان الطويل اعتقل وهو قاصر بتاريخ 2015/9/25، وأدين بالمشاركة 
في إلقاء الحجارة على سيارة أحد المستوطنين في مستوطنة "ارمون 
هنتس���يف" المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر، مما أدى النقالب 
السيارة ومقتل المس���توطن، وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 9 

سنوات.
وتنق���ل األس���ير الطويل في عدة س���جون ويقبع حالًيا في س���جن 

"ريمون" الصحراوي.

رفح / االستقالل
أف���ادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى أمس األربعاء، أن محكمة بئر السبع 
اإلسرائيلية أصدرت حكًما بحق األسير محمد 
نعمان م���راد مق���داد )33 عاًما( م���ن حي تل 

السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالسجن 
الفعلي لمدة عامين.

وأوضحت المؤسسة أن قوات االحتالل اعتقلت 
مقداد بتاري���خ 2018/03/12م أثناء عمله على 
مركب صيد قبالة س���احل رف���ح، ووجهت له 

تهمة االنتماء والعضوي���ة في حركة الجهاد 
اإلسالمي.

بتاري���خ  ول���د  مق���داد  األس���ير  أن  يذك���ر 
1985/09/18م، وه���و مت���زوج ولدي���ه أربعة 

أطفال، ويقبع حالًيا في سجن "نفحة".

االحتالل يحكم على صياد من غزة بالسجن عامين

الحكم على مقدسي 10 
أشهر بتهمة التحريض 

على »فيسبوك«



22 222الخميس     صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

الموضوع/ مذكرة حضور لحلف يمين 
شرعية صادرة عن محكمة غزة الشرعية

الى المدعى عليه/اكرم ايمن سعيد الطيب من غزة و سكان تل الهوا برشلونه بجوار 
جمعية واعد  لألس���رى برج يافا سابقا و االن خارج قطاع غزة و مجهول محل االقامة  
االن ف���ي دولة الجزائر يقتضى حض���ورك الى هذه المحكمة ي���وم االحد الموافق 
2018/11/18 الساعة 9 صباحا و ذلك لحلف اليمين الشرعية المطلوبة في الدعوى  
اس���اس 2018/749م لدى هذه المحكمة و موضوعها قط���ع نفقة  ولد و المرفوعة 
عليك من قبل المدعي ايمن سعيد عايش الطيب من غزة و سكانها و االتي نصها 

)اقس���م بالله العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة  لم���ا ادعاه والدى المدعي ايمن 
سعيد عايش الطيب من انني  موليد  1998 و من انني اصبحت بالغا عاقال مكلفا 
ش���رعا و من انني قد بلغت حد الكس���ب و من انني قادر على الكس���ب و من انني 
اعمل و اتكس���ب و غنى بكس���بي و من انه كان قد فرض لي عل���ى والدي المدعى 
ايمن المذكور نفقة قدرها ثالثة و ثالثون دينارا اردني شهريا في القضية اساس 
2008/717م بتاريخ 2008/12/22م و موضوعها  زيادة نفقة اوالد صادر عن محكمة 
غزة الش���رعية و من انني قد بلغت حد الكسب وقادره علي الكسب واعمل ومن ان 
والدي ايمن المذكور ال عمل له منذ عشر سنوات و ليس له مصدر رزق و من انه قد 
تكلف بالنفقة لي حتى بلغت حد الكس���ب و من انني اصبحت قادرا على العمل و 
من انني الزل���ت اطالب المدعى ايمن المذكور بالنفقة المذكورة بدون حق وال وجه 
ش���رعي لبلوغي حد الكسب و القدره عليه و التكس���ب وال صحة لما ادعاه المدعي 
ايمن المذكور من انه قد طالبن���ي بقطع النفقة المفروضة عليه لي فامتنعت عن 
ذلك بدون حق وال جه شرعي و الله على ما اقول شهيد حلفا شرعيا( و ان لم تحضر 
في الوقت المعين لحلف اليمن الشرعية المطلوبة في هذه الدعوى حسب االصول 
تعتب���ر ناكال عن حلف اليمين أي مق���را بدعوى المدعية و يجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك صار تبليغك حسب االصول و حرر في 2018/10/10م

  القا�سي ال�سرعي
   ف�سيلة ال�سيخ/بالل داوود ابو خاطر

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة – املوقرة
في القضية رقم 1126 / 2017
في الطلب رقم 1766 / 2018

المس���تدعيان /1-أحمد حس���ين أحم���د عابد – من س���كان غزة النص���ر هوية رقم 
)971062658( 2-س���ائد حس���ونة أحمد عابد – من س���كان غ���زة النصر هوية رقم 
)901324293( وكيلهما المحاميان / يونس مجدي أبو معيلق ومحمد عدنان جعرور 
المس���تدعى ضده /1-محمد ماهر حس���ني عابد – من سكان غزة شارع 
صالح الدين شارع بكر مقابل ال ي بي سي سابقًا )مجهول محل اإلقامة( 
2-محمود ماهر حسني عابد – من سكان غزة شارع صالح الدين شارع بكر 

مقابل ال ي بي سي سابقًا )مجهول محل اإلقامة( 
نوع الدعوى / اثبات صحة عقد ونفاذه   

قيمة الدعوى )88.000 دينار أردني( ثمانية وثمانون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضدهما المذكورين أعاله بما أن المستدعيين المذكورين 
ق���د تقدما ل���دى محكمة البداي���ة بغزة ف���ي القضي���ة المرقومة أعاله 
وموضوعها )اثبات صحة عقد ونفاذه( استنادًا إلى ما يدعيانه في الئحة 
دعواهم ونظرًا ألنكما مجهوال محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
البداي���ة بغزة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالم���ادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد 
قاضي محكمة البداية السماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل، 
لذلك يقتضى عليكما أن تحضرا له���ذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق 
2018/11/13م التاس���عة صباحًا كما يقتضى عليكم���ا إيداع جوابكما 
التحريري خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديكم 

أنكم اذا تخلفتما عن ذلك فسينظر في القضية باعتباركما حاضرين.
حرر في 2018/10/9م

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

غزة/ االستقالل:
الكهرباء  وقع���ت ش���ركة توزي���ع 
بمحافظ���ات غ���زة أم���س األربعاء، 
اتفاقيًة لتنفيذ أحد أكبر مش���اريع 
تمويل الطاقة الشمسية في قطاع 
غ���زة بتمويل م���ن البن���ك الدولي 

وبتكلفة تبلغ 2.5 مليون دوالر.
العامة  العالق���ات  دائرة  وأوضحت 
واإلعالم في الشركة في تدوينة على 
حسابها في فيسبوك أن المشروع 
ُيعد أكبر مش���اريع تمويل الطاقة 
الشمسية في القطاع وسينفذ من 
سلطة  ومتابعة  بإش���راف  الشركة 

الطاقة الفلسطينية.
ولفتت إلى أن المشروع يعمل بنظام 
"الصن���دوق الدوار" بحيث س���تدار 
هذه األموال لتحقيق أكبر فائدة من 
المشروع وإتاحة الفرصة ألكبر قدر 
ممكن من المواطنين والمؤسسات 

المحلية لالستفادة منه.
ونوهت ش���ركة توزيع الكهرباء إلى 
أن من ش���أن هذه الخطوة )التدوير( 
تخفي���ف العج���ز ف���ي إم���دادات 

الكهرباء الواردة لقطاع غزة.

ويعان���ي س���كان قطاع غ���زة أزمة 
خانقة بسبب ضائقة الكهرباء، التي 
ال تزيد ساعات وصلها يوميا عن 4 
ساعات، األمر الذي تسبب بخسائر 

كبيرة على مستوى االقتصاد، وأثر 
على مناحي الحياة كافة في القطاع.

وتوف���ر الخطوط اإلس���رائيلية نحو 
120 ميجاواًطا، بينما يحتاج القطاع 

نح���و 500 ميج���اواط، ف���ي وق���ت 
تتوق���ف فيه محط���ة الكهرباء عن 
العمل بس���بب عدم توف���ر الوقود 

الالزم لتشغيلها.

توقيــع اتفاقيــة تمويــل للطاقــة 
الشمسيــة بغــزة بتكلفــة 2.5 مليــون دوالر

جانب من التوقيع 

رام الله/ االستقالل:
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي أن 
قانون الضمان االجتماعي الذي تحاول السلطة فرضه على الناس ال 

يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن حركة االحتجاج الواسعة في الشارع الفلسطيني تجاه 
القانون خير دليل على ذلك، في ظل ظروف اقتصادية ومعيش���ية 

صعبة يعيشها المواطن لفلسطيني.
ودعا القرعاوي لتش���كيل لجنة وطنية وقانونية شاملة إلعادة النظر 
بالقانون في ظل المالحظات الكثيرة عليه واالس���تياء الشعبي منه، 
مش���يرا إلى أن فرضه عل���ى الموظفين بهذا الش���كل يمثل إجحافا 

بحقهم.
وطال���ب القرعاوي بإع���ادة تفعيل المجلس التش���ريعي المنتخب 
من الش���عب، والذي تقع عليه مسؤولية التش���ريع ووضع القوانين 

ومناقشتها بدل من فرضها على الناس باإلكراه.
واستنكر النائب في التشريعي استدعاء السلطة لصحفيين ونشطاء 
لمجرد انتقادهم القانون، ومحاولتهم تبيان مخاطره للشارع، مشيرا 

إلى أن ذلك دليل على إفالسها، وعدم قدرتها على إقناع الناس به.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد وجهت أمس األربعاء وأول أمس حملة 
استدعاءات واس���عة لنش���طاء مجتمعيين وإعالميين على خلفية 

الحملة المناهضة لقانون الضمان االجتماعي في األيام األخيرة.

القرعاوي: قانون 
الضمان االجتماعي ال 
يلبي حقوق الموظفين

غزة/ االستقالل:
 Zoladex قالت وزارة الصحة في غزة إن حقن العالج الهرموني زوالدكس
المخصص لمريضات س���رطان الثدي نفد من مستش���فى الرنتيسي 

لألطفال.
وأوضح مدير صيدلي���ة األورام طلحة بعلوش���ة أن عدم تناول 
هؤالء السيدات لهذا الدواء س���وف ُينّشط الخاليا السرطانية 
مجدًدا، ما قد يعني فش���ل برتوكول عالجي اس���تمر على مدار 

خمس سنوات.
ودعا بعلوش���ة وزارة الصحة برام الله لتوفير هذا العقار بش���كل طارئ 
وتوريده لمستودعاتها في غزة، مناشًدا جميع المؤسسات والجمعيات 
التي تدعم مريضات س���رطان الثدي بالمساهمة بشكل فاعل في حل 

هذه األزمة اإلنسانية.
يشار إلى أنه بلغ عدد مرضى األورام من كبار السن 6100 مريض، و460 
مريًضا من األطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستش���فى الرنتيسي 
بغ���زة، إلى جانب وج���ود 1700 مريض أورام كبار في مستش���فى غزة 

األوروبي بخان يونس.

الصحة: خطر يهدد مريضات 
سرطان الثدي في غزة

غزة / االستقالل:
قرر المجلس التشريعي أمس  األربعاء تشكيل لجنة 
تقصي حقائ���ق برلمانية ح���ول الصيد في حوض 

ميناء غزة.
جاء ذل���ك خالل جلس���ة للمجلس ف���ي مدينة غزة 
بمش���اركة عش���رات الن���واب وذلك عق���ب تحقيق 
صحفي كش���ف تورط جهاز الشرطة البحرية بصيد 
األسماك من حوض الميناء وبيعها للمواطنين، على 

الرغم من عدم صالحيتها لالستخدام اآلدمي بسبب 
التلوث الخطير في الحوض.

وأش���ارت الدائرة اإلعالمية للمجل���س إلى أن اللجنة 
تقرر تشكيلها بناًء على طلب خطي تقدم به رئيس 
لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان والحريات العامة 
لرئاسة المجلس التش���ريعي أوصى فيه بتشكيل 
اللجن���ة المذكورة. وي���رأس اللجن���ة النائب يحيى 
العبادس���ة، وعضوية كل من النواب: عاطف عدوان، 

يونس األسطل، وهدى نعيم.
وللجن���ة ح���ق االس���تعانة بمن ت���راه مناس���ًبا من 
الخبراء والمستش���ارين، باإلضاف���ة لحقها في طلب 
التوضيح���ات الالزمة م���ن ال���وزارات ذات العالقة، 
وخاصة وزارات الزراعة والصحة واالقتصاد والداخلية.

ومنحت رئاسة المجلس التشريعي اللجنة مدة شهر 
من تاريخ تش���كيلها لالنتهاء من عملها ومهامها 

ورفع توصياتها لرئاسة المجلس.

التشريعي يقرر تشكيل لجنة تقصى 
حقائق حول الصيد بحوض ميناء غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة – املوقرة
في الطلب رقم 2382 / 2018
في القضية رقم 464 / 2018

المدعية / بلدية غزة ويمثلها رئيسها / م. نزار حجازي ويمثله المستشار 
القانوني / عاهد الشوا. وكالؤه المحامون / رامي أبو جبل ومحمد أبو حمد 

ومحمد صيام
المدعى عليه / عصام ربحي عطا المزيني – غزة س���وق دكاكين الش���يخ 

)S15( رضوان الدكان رقم
)دعوى رقم 464 / 2018(

بما أن المدعي قد أقام عليك دعوى رقم 464 / 2018 استنادًا إلى ما 
يدعيه في الئحة دعواه المرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه 
المذكرة ، لذلك يقتضي علي���ك أن تحضر إلى هذه المحكمة للرد 
على دعواه في يوم األحد الموافق 2018/10/28م الس���اعة الثامنة 
والنصف صباحًا كما يقتضى علي���ك أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة والئحة الطلب المرفقة معه وأن ترسل نسخة إلى المدعية 
حسب عنوانها. وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمدعي أن يسير في دعواه.
حرر في 2018/10/10

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اأ.عمار قنديل



22 222الخميس     صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية

  إعالن وقوع طلقة واحدة رجعية 
بعد الدخول حال غياب الزوجة 

إلى شيماء بنت السيد سالم محمد من جمهورية مصر العربية و سكانها 
و مجهولة مح���ل االقامة فيها االن نعلمك ان زوجك الداخل بك بصحيح 
العقد الش���رعي احمد بن محمد بن مس���لم ابو موسى من السبع و سكان 
المانيا قد طلقك  بواس���طة وكيله و كفيله العدلي محمود بن محمد بن 
مسلم ابو موسى من السبع و سكان خانيونس بموجب الكفالة العليا رقم 
2018/5369م طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك و عليك العدة 
الش���رعية اعتبارا من تاريخ 2018/10/10م و تم تسجيل ذلك في سجل 
26 عدد 305 صفحة 374  بتاريخ 10/10/2018م وافهمت وكيله محمود 
المذكور انه يحق للزوج  احمد المذكور ارجاعها الى عصمته و عقد نكاحه 
اثناء عدتها الش���رعية منه ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين لذلك صار 
تبليغك حس���ب االصول و حرر في االول من ش���هر صفر لسنة 1440ه�� 

الموفق 2018/10/10م 

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
  الرقم 2018/5922

  إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة 

  في القضية التنفيذية رقم 2018/5922
 إلى المنفذ ضده /  منذر سمير علي درويش – مجهول محل اإلقامة .

طبق���ا للحك���م الصادر ض���دك من محكم���ة بداية غزة في س���ند االقرار 
والمديون���ة والصادر لصالح طالبة التنفيذ / من���ى طالل أحمد أبو عوكل 
بتاريخ 13/5/2018  والبالغ قيمته 9450 شيكال والقاضي بإلزامكم بدفع 
قيمة الكمبيالة لصالح طالبة التنفيذ باإلضافة لدفع رس���وم ومصاريف 

القضية .
لذل���ك عليك الحضور إل���ى دائرة التنفيذ في غصون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ.وائل نبهان 

إعالن  تأجير مواقف سيارات 
خصوصية في المركز التجاري برفح

تعل���ن بلدية رفح عن ط���رح مزايدة بالظرف المخت���وم لتأجير )البدرووم( 
)الطابق تحت األرضي( في المركز التجاري وسط رفح الستخدامه مواقف 
س���يارات خاصة مؤقت���ة للمواطنين وذلك لمدة س���تة ش���هور تبدأ من 
2018/11/1 حت���ى 2019/4/30 وذلك وفق الش���روط الخاصة التي يمكن 

االطالع عليها لدى الدائرة القانونية بالبلدية.
فعلى كل من يرغب في دخول المزاد واستئجار المكان واستخدامه حسب 
شروط البلدية لمواقف سيارات خاصة ومؤقتة للمواطنين التقدم لبلدية 
رفح ف���ي الموعد المحدد للمزاد وهو يوم االربع���اء الموافق 2018/10/17 
في مكتب المستشار القانوني الطابق الثاني بعد ان يكون قد اطلع على 

الشروط وعاين المكان المعاينة النافية للجهالة. 
• يضع الملتزم قيمه 10% من التأمين في مظروف المزاد.

• اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• البلدية غير ملزمة بقبول اعلى االسعار.

واقبلوا التحية 

اأ.�سبحي عبد الفتاح  اأبو ر�سوان
 رئي�س بلدية رفح

    State of  Palestine                                                              دولــة    فل�سطيــــن
Ministry of local Affairs                                           وزارة احلـكم املحـلي
Rafah Municipality                                                                      بلـدية رفـح 

رام الله/ االستقالل:
اقتحمت إدارة س���جن "نفحة" الصح���راوي أمس األربعاء عدًدا من األقس���ام، 

ونفذت عمليات تفتيش استفزازية في غرف األسرى وممتلكاتهم.
وتتصاعد اعت���داءات إدارة س���جون االحتالل بحق األس���رى بتوجيهات من 
أعلى المس���تويات السياسية والعسكرية اإلسرائيلية. وتنتهج إدارة سجون 
االحتالل سياس���ة االقتحامات والتفتيش ضد أقس���ام األسرى بحجج واهية 

بشكل شبه يومي تعمًدا الستفزازهم وفرض عقوبات جماعية عليهم.

سلفيت/ االستقالل: 
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
امس األربع���اء، أهالي بل���دة الزاوية 
غربي مدينة سلفيت )شمال القدس 
المحتلة(، إخطاًرا بمص���ادرة 8 آالف 
و242 دونًما من أراضي البلدة ألغراض 

عسكرية.
وقال رئي���س بلدي���ة الزاوية، نعيم 
ش���قير، إن البلدية تلقت إخطاًرا من 
قبل ما يسمى بقائد جيش االحتالل 
في الضفة الغربية يتضمن مصادرة 
بحوض  المعروفة  المنطق���ة  أراضي 

رقم 4.
وأوضح شقير في تصريحات صحفية 
أم���س، أن المنطق���ة المس���تهدفة 
ُتعرف باسم "خاليل سيريسيا" وتقع 
في الجهة الغربي���ة من بلدة الزاوية، 
منوًها إل���ى أن جيش االحتالل تذرع 
بأن االس���تيالء ل� "الحاجة األمنية في 

المنطقة".
وذكر أن اإلخطار يقضي باالس���تيالء 
عل���ى أكثر من ثمانية آالف دونم من 
أراضي الزاوية في المنطقة المسماة 
"سريس���يا- مجين دان"، إلى الغرب 
م���ن قري���ة الزاوية، وذل���ك ألهداف 

عسكرية.
ولف���ت رئيس بلدي الزاوي���ة، إلى أن 
االحتالل أعطى أصحاب األراضي حق 
االعتراض على ق���رار المصادرة منذ 

تاريخه ولمدة ستة أيام.
ودعا ش���قير، كاف���ة المواطنين إلى 

الحقوقي���ة  للمؤسس���ات  التوج���ه 
والمعنية من أجل رفع قضايا وإثبات 
ملكية ه���ذه األراضي له���م لوقف 

الجريمة اإلسرائيلية الجديدة.
بدوره���ا، اعتب���رت وزارة الخارجي���ة 
الفلسطينية، أن إخطارات المصادرة 
في س���لفيت "تصعيد في المشروع 

االستيطاني".
وأردف���ت في بي���ان لها: "المش���روع 
االس���تيطاني يؤدي إل���ى مزيد من 
تعميق أساس���ات الفصل العنصري 

الذي يعمل على تأسيس���ه اليمين 
الحاكم في إس���رائيل، وإغالق الباب 
أمام أية فرصة لتحقيق السالم على 
أساس حل الدولتين، وُيشرع األبواب 
أمام تداعيات كارثي���ة محتملة في 

ساحة الصراع".
الجدير ذكره، أن مجلس األمن الدولي، 
كان ق���د صادق ف���ي 23 كانون أول/ 
ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على 
قرار اعتبر االستيطان اإلسرائيلي في 
األراضي المحتلة عام 1967 بما فيها 

شرقي القدس "غير شرعي"، ودعا إلى 
وقفه بشكل كامل وفوري.

وصع���دت الحكوم���ة اإلس���رائيلية 
في األش���هر األخيرة من األنش���طة 
االس���تيطانية، ضمن عملية توسيع 
التوغل االستيطاني بالضفة الغربية 
وش���رقي القدس المحتل���ة، بهدف 
فرض سياس���ة األم���ر الواق���ع على 
الفلس���طينيين. إلى جانب اتخاذ تل 
أبيب سلس���لة إجراءات من ش���أنها 

القضاء على حل الدولتين.

االحتالل ُيقرر مصادرة 8242 دونمًا من أراضي سلفيت

غزة/ االستقالل:
وصل األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلس����طينية مصطفى البرغوثي على 

رأس وفد من حركته إلى قطاع غزة أمس األربعاء عبر معبر رفح.
وق����ال البرغوثي في تصري����ح صحفي" إن الوفد وصل غزة عبر مصر ألن س����لطات 

االحتالل اإلسرائيلي ال تسمح له بالعبور عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.
وأوض����ح أن الزيارة تهدف للتواصل م����ع أهالي القطاع، واالط����الع على ظروفهم 
الصعبة "ونضال مقاومتهم الشعبية الباس����لة، بعد انقطاع إجباري منذ العدوان 
اإلس����رائيلي صيف 2014. وذكر أن "شعبنا يخوض مقاومة شعبية ونضااًل واًحدا 
ومش����ترًكا، س����واًء في مس����يرات العودة أو في الخان األحمر والقدس، وغيرها من 
مواقع الكفاح". وأضاف "س����ننقل بكل ما لدينا من وسائل صورة المعاناة الهائلة، 

والصمود األسطوري لشعبنا، في وجه الحصار اإلسرائيلي الظالم منذ 12 سنة".
وعّبر البرغوثي عن أمله أن تس����هم الزيارة في تقريب وجهات النظر بين مختلف 

القوى وتساعد إيجابًيا في تقريب الوحدة الوطنية التي ينشدها شعبنا.

أمين عام حركة المبادرة الوطنية 
يصل غزة عبر معبر رفح 

اقتحام استفزازي لعدة 
أقسام في سجن نفحة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة التربية والتعلي����م العالي، وهيئة 
ش����ؤون األسرى والمحررين، امس األربعاء، نتائج 
امتح����ان الثانوية العامة "اإلنجاز" لألس����رى في 

معتقالت االحتالل للعام 2018.
جاء ذلك بعد اجتماع لجنة االمتحانات العامة في 
"التربية" برئاسة الوزير صبري صيدم لمناقشة 
وإقرار النتائج، وتم اس����تعراض اإلجراءات التي 
اتخذتها "التربية" بالتنسيق مع هيئة األسرى، 
وقد تم التعاط����ي بإيجابية ومرونة فيما يتعلق 
بالنتائ����ج؛ بما يعزز صمود األس����رى ويمنحهم 

الحق في التعلم.
ولفتت الوزارة في بيانها المش����ترك مع الهيئة 
إلى أن ع����دد المتقدمين لالمتح����ان هذا العام 

بلغ 858 أس����يرا/ة، موزعين على )10( معتقالت 
)النق����ب، ونفحة، وريمون، وبئر الس����بع، ومجدو، 
وعسقالن، وهداريم، وعوفر، وجلبوع، والّشارون(، 
كان من ضمنهم تس����ع أس����يرات، وقد نجح من 
المتقدمين )565( متقدما، بنس����بة نجاح عامة 

بلغت )65.85(.
وتوجه����ت التربي����ة وهيئة األس����رى، بالتحية 
والتقدير ألسرانا البواسل في معتقالت االحتالل 
الذين يسطرون أقوى آيات البطولة والتضحية، 
وه����م يتقدم����ون الصف����وف دفاعًا ع����ن كرامة 
الش����عب الفلس����طيني وقضيت����ه العادلة، كما 
تقدمتا بالتهنئ����ة للناجحين وذويهم على هذا 
اإلنجاز، بالرغم من المعيقات الجمة التي يضعها 

االحتالل لحرمان األسرى من التعليم.

القدس المحتلة / االستقالل:
اشترطت الحكومة اإلسرائيلية للسماح لطالبة فلسطينية 
تحمل جواز سفر أميركيا الدخول إلى فلسطين المحتلة عام 
1948 إعالنها صراحة أس���فها على دعم حركة المقاطعة 

وسحب االستثمارات منها.
وق���ال وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي جلع���اد أردان في 
تغريدة على حسابه في "تويتر"، " أنه إذا قدمت الرا قاسم 
بياًن���ا واضًحا وصريًحا بأنها أخط���أت في الماضي وتعتقد 
اليوم أن دعم مقاطعة إسرائيل وحركة مقاطعتها وسحب 
االس���تثمارات منه���ا )BDS( كان خط���أ وأمرًا غير ش���رعي 
وأنها تأسف لواليتها السابقة في رئاسة فرع في منظمة 
المقاطعة، فإننا سنتراجع عن قرارنا فيما يتعلق بدخولها 

إلى إسرائيل".

واألسبوع الماضي منعت س���لطات االحتالل الرا قاسم من 
الدخول إلى "إسرائيل" عبر مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب 
رغم حيازتها على تأشيرة طالب من القنصلية اإلسرائيلية 

في مدينة ميامي األمريكية.
وبررت "إسرائيل" قرارها بأن قاسم دعمت حمالت المقاطعة 

الثقافية واالقتصادية "إلسرائيل".
وكانت قاسم التمست إلى المحكمة اإلسرائيلية ضد قرار 
منعها م���ن الدخول، ولكن محكمة الصل���ح في "تل أبيب" 

رفضت التماسها الخميس الماضي.
وتدعو حركة المقاطعة وسحب االستثمارات من إسرائيل 
)BDS(، إل���ى مقاطع���ة االحت���الل اإلس���رائيلي أكاديميا 
وسحب االستثمارات منها، لحين إنهاء احتاللها لألراضي 

الفلسطينية عام 1967.

االحتالل يشترط لدخول طالبة 
BDS فلسطينية االعتذار عن دعم

اإلعالن عن نتائج امتحان »اإلنجاز« لألسرى
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ف���ي أول خطاب لألمي���ن العام الثال���ث لحركة الجهاد 
اإلس���امي ف���ي فلس���طين األس���تاذ المجاه���د زياد 
النخالة، بع���د انتخابه أمينًا عامًا للحرك���ة، قّدم مبادرة 
)جس���ر العبور للمصالحة( بهدف الخ���روج من المأزق 
الفلس���طيني الداخل���ي، وتحقي���ق الوح���دة الوطنية 
الفلس���طينية، واالرتكاز على المقاومة كنقطة إنطاق 
لمواجهة صفقة القرن. ورغم اإلدراك بأن العقبة الكئود 
أم���ام مبادرة األمين هي عقبة التمكي���ن، إاّل أن انعدام 
اإلرادة السياسية للمصالحة وإنهاء االنقسام وتحقيق 
الوح���دة هي الس���بب الحقيقي للم���أزق الذي يختبئ 
خلف مصطلح التمكي���ن الغامض، الذي ابتكره بعض 
أهل الش���قاق، من الضالعين بطرق االفتراق، والبارعين 
بأس���اليب تخريب الوفاق، من القابضين على جمرتي: 

االنقسام واالنفصال. 
فإذا كان���ت المب���ادرة تتحدث عن أولوي���ة المصالحة 
لمصلحة الكل الفلس���طيني، ومرجعي���ة اتفاق بيروت 
2017، وم���ا س���بقه م���ن اتفاقيات المصالح���ة، وترى 
فيها مدخًا للتهدئة ومفتاح���ًا لتطوير المقاومة في 
فلس���طين، فإن مصطلح التمكي���ن بمفهوم التمتين 
لحكوم���ة الوفاق الوطن���ي في غزة كما ه���و الحال في 
الضفة، إلى جانب االحتال واالستيطان يعني التمكين 
لاحت���ال والتمتين لاس���تيطان. وكذل���ك التمكين 
بمفهوم توحيد الساح تحت مسؤولية السلطة يعني 
ن���زع أهم مصادر القوة من يد الش���عب الفلس���طيني 
لصالح التمكي���ن لاحتال في فلس���طين، والتمكين 
بمفهوم تسليم غزة )من الباب للمحراب( لفريق السلطة 
ُيلغي مفهوم الشراكة السياس���ية والتوافق الوطني 
كمنهجية اس���تندت عليها كل اتفاقيات المصالحة  
السابقة، وُيرسخ مبدأ اإلقصاء ونهج التفّرد في الساحة 
الفلس���طينية. وألهمية تجاوز حالة العجز والش���لل ال 
مفر من تجاوز عقبة التمكين لنصل إلى تطبيق مبادرة 

األمين والوصول إلى بر األمان. 
البند األول من المبادرة يعتبر » المصالحة أولوية وطنية 
في صراعن���ا مع العدو، وهي مفت���اح لتجاوز الخافات 
والصراعات داخل المجتمع الفلس���طيني«. والمصالحة 
المطلوبة ليس���ت تل���ك التي يت���م فيها التقاس���م 
الوظيفي، أو توزيع الس���لطة، أو المحاصصة الحزبية، أو 
إدارة االنقس���ام؛ بل الُمصالحة التي ُتعيد بناء النظام 

السياسي الفلسطيني على أساس استحقاقات مرحلة 
التحرر الوطني المرتك���زة على نهج المقاومة الوطنية، 
وإستراتيجية حرب التحرير الش���عبية، على أن تكون 
السلطة خاضعة للنظام السياسي الفلسطيني، وجزءًا 
منه وليس���ت رأس���ه، بحيث تخدم المش���روع الوطني 
الفلسطيني وليست عبئًا عليه، وتدعم صمود الشعب 
الفلسطيني وليست عائقًا أمام مقاومته. ويشير اعتبار 
المصالحة أولوية وطنية إلى أهميتها كمدخٍل للوحدة 
الوطنية الفلس���طينية، وكمطلب جوه���ري لمواجهة 
االحتال، وتوحيد جهود الحركة الوطنية الفلسطينية 

بشقيها: الوطني واإلسامي. 
البند الثاني من المبادرة يعتبر » اس���ترداد المصالحة 
لصالح الكل الفلسطيني فجميع الشعب الفلسطيني 
ضحية له���ذا الخ���اف«. فالمصالحة ليس���ت لصالح 
طرف فلسطيني دون آخر، بما أن الشعب الفلسطيني 
كله متض���رر من االنقس���ام، فبالمقابل فإن الش���عب 
الفلسطيني كله مس���تفيٌد من المصالحة، سواء على 
مس���توى الحياة اليومية، أو الحالة الوطنية، السيما في 
قطاع غ���زة حيث ُيعاني حوالي مليونين من الش���عب 
الفلسطيني من الحصار اإلس���رائيلي المتواصل، ومن 
عقوبات السلطة المتصاعدة، ومن عجز اإلدارة في غزة. 
وعلى صعيد الحالة الوطنية العامة تأثرت سلبيًا بفعل 
مأزقي أوس���لو واالنقس���ام؛ فأدت إلى تجميد المشروع 
الوطني الفلس���طيني نتيجة للفكر السياسي العقيم 
الذي تجّمد عند مش���روع أوسلو، وللفكر الحزبي القاصر 

الذي عجز عن تجاوز محطة االنقسام. 
البند الثالث من المبادرة اعتبر »لقاء اللجنة التحضيرية 
التي التقت في بيروت بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 
ومثلت الكل الفلس���طيني » ه���ي مرجعية المصالحة، 
وبيان اللجنة التحضيرية المذكور أكد على المرجعيات 
الس���ابقة للمصالحة الداخلية والوحدة الوطنية، ابتداًء 
من إعان القاه���رة عام 2005، الذي أك���د على ضرورة 
عق���د المجلس الوطني الفلس���طيني بحض���ور القوى 
الفلسطينية كافة كمقدمة  إلعادة بناء المنظمة وإنشاء 
قيادة وطنية جامعة للش���عب الفلس���طيني، واتفاق 
القاهرة الش���امل للمصالحة عام 2011 الذي يش���مل 
خمسة ملفات وطنية أساسية كالمنظمة واالنتخابات 
واألم���ن والمصالحة المجتمعية وغيره���ا، ويقوم على 

أساس استحقاقات مرحلة التحرر الوطني وبناء األجهزة 
األمنية على أسس وطنية ومهنية. والتأكيد على هذه 
المرجعيات المتف���ق عليها للمصالحة يوفر أس���اس 
مرجعيًا يوفر الوقت والجه���د ويمنع البدء كل مرة من 

نقطة الصفر. 
البن���د الرابع من المبادرة المتعّل���ق بالتهدئة أكد على 
عدة نقاط أهمها؛ » أن التهدئة لن تلزمنا بعدم الدفاع 
عن ش���عبنا« فالتهدئة ال تعط���ي العدو صكًا مفتوحًا 
بممارسة عدوانه على الش���عب والمقاومة وقتما شاء، 
بل ُترس���ي قواعد اش���تباك تمنع العدو م���ن العدوان 
وتس���مح بالمقاومة ب���رد العدوان ومعاقب���ة العدو إذا 
اعتدى. والتهدئة »لن تذهب إلى اتفاقيات سياس���ية 
مع الع���دو«، فهي ليس���ت أكثر من تفاه���م ميداني 
فرضه واقع الحصار والعقوبات المفروض على الشعب 
الفلس���طيني في غ���زة هدفه فك الحص���ار وتخفيف 
المعاناة عن الش���عب من أجل دعم صموده فوق أرضه 
وثباته في وطنه باعتباره حاضن���ة المقاومة وظهرها، 
وإضاف���ة إلى ذلك فالتهدئة ليس���ت مفتوحة إلى ماال 
نهاي���ة فطالما العدو متمكن في فلس���طين فالصراع 
متواصل بموجات متتالية حتى يأتي وعد اآلخرة وتبدأ 

حرب التحرير. 
البن���د الخامس يؤكد على نه���ج المقاومة بل وتطوير 
ط���رق المقاومة كالتزام للكل الفلس���طيني »أن يلتزم 
الجمي���ع بتطوير س���بل المقاوم���ة بكافة أش���كالها« 
فالمب���ادرة لم ُتلزم الجميع بش���كل واحد من المقاومة 
كالكفاح المسلح فقط، فجميع أشكال المقاومة مطلوبة 
ابتداًء من المقاومة الش���عبية الس���لمية كمس���يرات 
العودة في غزة والمس���يرات المناهضة لجدار الفصل 
العنصري في الضف���ة، واعتصام البوابات في القدس، 
ونضال الفلس���طينيين الس���لمي في األرض المحتلة 
ع���ام 1948م... وانتهاء بالمقاومة المس���لحة من خال 
العمليات الفدائية في الضف���ة وإطاق الصواريخ من 
غزة. كم���ا أن المبادرة تحدثت ع���ن المقاومة الممكنة 
» وبحس���ب ما هو ممكن« بحيث تغي���ر المكان والزمان 
واإلمكانيات واعتبرت المقاومة أفضل الطرق إلس���قاط 
صفقة القرن من أجل مواجهة ما يسمونه صفقة القرن« 
إيمانًا بأن الشعب الفلسطيني قادر على إسقاطها كما 

اسقط المؤامرات لتصفية القضية. 

  تتحدث األنباء عن وجود خطة صهيونية جديدة لتحقيق مزيد من 
االستياء الصهيوني على األرض والحقوق الفلسطينية تحت مسمى 
وعنوان  السام، فقد كشفت القناة العبرية الثانية 2018/10/6 عن 
وجود خطة سام إسرائيلية جديدة قام بإعدادها مركز بحوث األمن 
القومي في هرتسيليا الذي يرأسه الجنرال عاموس يلدين، وأكدت ان 
هذه الخطة قد تمت بمعرفة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ودعم 
عدد من قادة األركان الصهاينة أمثال بني غينتس وجابي اشكنازي 

ووزير الحرب السابق موشيه يعلون.
 وتن���ص الخطة الصهيونية الجديدة على إقامة دولة فلس���طينية 
على 65% م���ن أراضي الضفة الغربية، وضم الكتل االس���تيطانية 
في الضف���ة الغربية واألحياء اليهودية في القدس إلى دولة الكيان 
الصهيوني، مع الس���ماح بالبناء فيها، فيما يتم تجميد االستيطان 
في المس���توطنات المعزولة وأال يتم إخاء مستوطنات في المرحلة 
األولى, كما تنص الخطة على بقاء غور األردن تحت السيطرة األمنية 
الصهيوني���ة الكاملة ، وتمنح دولة الكي���ان الحرية األمنية في تلك 

المنطقة.
    وتس���تثنى الخطة غزة والقدس، وال تش���ترط هذه الخطة موافقة 
الفلسطينيين عليها، وفي حال رفضهم يمكن للكيان الصهيوني 
ان يحدد حدود الفصل تماما مع الدولة الفلس���طينية الوليدة حسب 

تلك الخطة.
   جوه���ر هذه الخطة الصهيونية يتواف���ق مع تصريحات ومواقف 
رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو في مقابلة مع ش���بكة سي ان ان 
اإلخبارية والتي اذيعت الس���بت 2018/9/29 حي���ث قال » يجب ان 
يكون إلسرائيل األمن المطلق وليس لألمم المتحدة أو أي قوات أخرى، 
القوات اإلسرائيلية يجب ان يكون لديها السيطرة الكاملة وهذا هو 
موقفي«وأضاف« أريد من الفلسطينيين ان يحكموا أنفسهم ولكن 
لي���س ان يكونوا قادرين على تهديدن���ا« ، وكان نتنياهو قد أجاب 

الرئيس األمريكي ترامب على سؤال ماذا تحب ان ترى ؟ حين التقاه 
على هامش الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة بقوله« أنه يود ان يرى 
الشعب الفلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي في دولة منزوعة الساح 

وال يملكون أي سلطة لتهديدنا«.
خطة السام الصهيونية الجديدة تؤكد لنا الماحظات التالية :

ان ال���ذي يخطط الخطط والمقترحات ف���ي دولة الكيان الصهيوني 
كم���ا في الدول المتقدمة هو مراكز البح���وث والتفكير والمفكرين ، 
وليس نزوات ورغبات هذا الرئيس المتنفذ وحاشيته، أو ذاك القائد 
والمسئول العس���كري ورجاله كما هو الحال في الباد المتخلفة في 
عالمنا العربي واإلس���امي، حيث ال قيمة للمفك���ر والمثقف ومراكز 
البحث والتخطيط، وإنما القيمة والصدارة لمن يملك العصا الغليظة 
)الس���اح(، أو العصا الناعمة )الم���ال( ، والذين تحركهم مصالحهم 
الخاصة، ال المصالح المجتمعية العامة كما هو حال الفريق المتمثل 

بمراكز البحوث والتفكير والمفكرين.
اس���تثناء الق���دس وغزة م���ن الخطة، حي���ث يأمل ويحل���م الكيان 
الصهيوني بأن يتم بفصل غزة واقتطاعها من الوطن الفلس���طيني 
س���واء كان بإلحاقها بمصر إداريا وسياسيا، أو بإقامة دولة منفصلة 
بعد توس���يعها على حساب أراضي س���يناء كما تدعو وتأمل خطة 
صفق���ة الق���رن الصهيوأمريكي���ة التي ت���روج له���ا إدارة الرئيس 
األمريك���ي ترامب، كما تحقق حلمه بإخراج القدس من ملف القضية 
الفلسطينية والصراع عبر قرار اإلدارة الصهيوأمريكية باالعتراف بها 

عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة األمريكية إليها.
 إهمال وتغييب الموقف الفلس���طيني وعدم االهتمام أو االعتراف 
به، وهذا يعني عدم االعتراف بمكانة أو موقف القيادة الفلسطينية 
رغم أنها تصدح صباح مس���اء بالمواقف والتصريحات التي يرقص 
له���ا الكيان الصهيون���ي طربا، وما تتضمنه تل���ك التصريحات من 
تنازالت عن الحقوق والثوابت الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني 

وأجندت���ه، وهذا ل���ه من الدالل���ة ما له عل���ى مكان���ة ودور القيادة 
الفلسطينية في المنظور والرؤية الصهيونية.

 ال حدود وال نهاية للرغبات الصهيونية فكلما تنازل الفلسطينيون 
وقبلوا بخطة س���ام أو تناغموا معها وابدوا اس���تعدادهم للدخول 
فيه���ا، خرج الكي���ان الصهيوني بخطط ومقترح���ات تتطلب مزيدا 
من التنازالت والتراجع الفلس���طيني بدءا بخطة التقسيم عام 1947 
وليس انتهاء بالخط���ة الجديدة )إقامة دولة منزوعة الس���اح  على 
65% من أراضي الضفة الغربية بعد اس���تثناء غزة والقدس(، مرورا 

بدولة منزوعة الساح على أراضي 1967. 
   الخط���ة الصهيونية الجديدة لن تج���د طريقها للتطبيق على 
ارض الواقع ان شاء الله وستفشل كم فشلت كل الخطط السابقة 
الهادف���ة إلنهاء القضية الفلس���طينية وهضم حقوق الش���عب 
الفلسطيني لصالح العلو واإلفساد الصهيوني بدءا بمشروع روجرز 
والتوطي���ن وليس انتهاء بصفقة الق���رن األمريكية مرورا بكامب 
ديفيد والحكم الذاتي ، وأوس���لو المش���ؤوم والمرحلية ... الخ، ألن 
الشعب الفلس���طيني سيقاوم تلك الخطط ويفشلها على صخرة 
صم���وده ومقاومته وبس���الة أبنائه وش���جاعتهم، وتنامي الحس 
الوطني الش���ريف في ص���دور أبنائه المخلصي���ن والمجاهدين، 
ولن يضره أو يفت في عضده س���قوط البعض الفلس���طيني )وان 
كثر عدده وعا موقعه ومنصبه( في مس���تنقع الهزيمة النفسية 
أمام العلو واإلفس���اد الصهيوني، أو مستنقع المصالح الشخصية 
والرذيلة األخاقية، أو حتى مستنقع العمالة الفجة والوقحة للكيان 
الصهيوني، لن يضره ذلك كله ما دام فيه من المخلصين الجادين 
والس���اعين لتوحيد الصف الفلس���طيني ، وتجمي���ع كل طاقاته 
وإمكانياته وباتجاه وجهة واحدة هي التصدي للكيان الصهيوني 
وإفش���ال مش���اريعه ومخططاته اإلجرامية, باعتبار ذلك أول أهم 

الخطوات على طريق التحرر واالستقال. 

مبادرة األمين وعقبة التمكين رأي

على مدار األيام الخمس���ة الماضية لم تتوقف عمليات البحث عن منفذ عملية بركان البطولية الفلس���طيني البطل 
اشرف أبو شيخه, فقد جندت الحكومة الصهيونية كل أجهزتها األمنية للوصول إلى منفذ العملية إال أنها فشلت 
حتى اآلن من الوصول إليه, وهذا دليل واضح على ان »إس���رائيل« ليس���ت كما يتصورها البعض بأنها عصية على 
االختراق, وأنها ال تقهر, وأنها القوة الرابعة عسكريا على مستوى العالم, هذه الهالة التي تضعها »إسرائيل« حول 
نفس���ها, داسها اشرف بنعليه ونفذ عمليته البطولية وانسحب من المكان بأمان, وال زالت سلطات االحتال تبحث 
عنه دون ان تعثر عليه, وهى تحذر اإلس���رائيليين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ألنها اعتبرته قنبلة موقوته 
ويمكن ان يوقع المزيد من الخسائر في صفوف الصهاينة, صحيفة »يديعوت أحرونوت«، نقلت عن مصادر أمنية 
صهيونية أّن جيش االحتال اإلسرائيلي يخشى من أن تشّكل العملية »إلهامًا للشبان في الضفة الغربية لتكرارها« 

وكأن العمليات في الضفة توقفت أيها البلهاء, راجعوا سجاتكم. 
صحيفة معاريف العبرية ذكرت أمس األربعاء، أن الجيش الصهيوني وجهاز »الشاباك« وكافة القوات المختلفة لم 
تحقق أي تقدم حتى اآلن في عملية البحث عن منفذ عملية بركان. وبحسب الصحيفة، فإن الجيش واصل من عمليات 
الماحقة ونفذ عمليات اعتقال كبيرة من أجل محاولة الوصول ألي معلومات يمكن أن تساعد استخبارًيا في البحث 
ع���ن المنفذ. وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان زعم ان قوات االحتال اإلس���رائيلي تقترب من إلقاء القبض 
على منفذ عملية إطاق النار وال زالت أعمال البحث جارية عنه. وأضاف عبر تغريدة له:« نحن نقترب من العثور على 
المخرب، وقته يمضي وينتهي« يا له من كيان قائم على قواعد واهية ويبني لنفسه بيتا اوهن من بيت العنكبوت, 
حالة من الخوف والفزع بين اإلسرائيليين, الذين يتوقعون في أي لحظة ان يخرج إليهم البطل اشرف ليقتلهم, لقد 
بدؤوا يصرخون في وجه حكومتهم ويتهمونها بالعجز والفش���ل, وهو ما دفع أعضاء الكنيست الصهاينة والوزراء 
للقيام بجوالت في المس���توطنات لطمأنة اإلس���رائيليين وتهدئتهم, بينما  اتخذت سلطات االحتال المزيد من 

اإلجراءات األمنية المشددة  لحمايتهم. 
صحيفة »هآرتس« العبرية، قالت إن »األجهزة األمنية، وعلى رأس���ها جهاز األمن العام )الشاباك(، تخشى أن يؤدي 
القم���ع المف���رط ألهالي الضفة، إلى إيجاد تربة خصبة لحركة حماس، التي تس���عى إلى ج���ر الضفة إلى مواجهات 
مس���تمرة مع االحتال«. واعتبرت الصحيفة أن ذلك قد يخدم حماس و يعزز قدرتها على الحش���د أيام الجمعة في 
سياق مسيرات »العودة« والسؤال المطروح هل تعتقدون أيها البلهاء ان الضفة تحتاج لمبررات لكي تنتفض في 
وجوهكم, وهل الجرائم التي ترتكبونها ضد الش���عب الفلسطيني ليل نهار غائبة عنهم, وهل الدماء التي تسيل 
في غزة ال تحرك مشاعرهم وتدفعهم للثوران في وجهكم وتنفيذ مزيدا من العمليات الفدائية البطولية, أنكم مهما 
حاولتم فلن تستطيعوا تجميل وجهكم القبيح أمام شعبنا, وال يمكنكم تقسيم الدماء بين الضفة وغزة والقدس 
واألراضي المحتلة عام 48م ألنها دماء فلسطينية ال تفصلها الجغرافيا وال المواقف السياسية المتباينة, وال الحواجز 
العس���كرية التي تقيمونها فوق أراضينا المغتصبة, فدماء الش���عب الفلسطيني هي التي تفجر براكين الغضب, 
ومعركة الخان األحمر س���تثبت لكم عظمة هذا الش���عب وقدرته على مواجهتكم بكل أشكال المواجهة السلمية 

والعسكرية والدبلوماسية وغيرها .
االحتال الذي فش���ل على مدار س���نوات طويلة في الوصول للقائد القسامي البطل محمد ضيف, وفشل على مدار 
س���نوات طويلة في الوصول للجندي الصهيوني جلعاد شاليط, وفشل في الوصول ولو لمعلومة واحدة عن جنوده 
المفقودين في غزة, لن يس���تطيع إقناع اإلس���رائيليين بسهولة انه يستطيع تأمينهم من ثورة اشرف أبو شيخة, 
أو من يأتي بعده من الفدائيين اإلبطال, فما صنعه اش���رف صنعه من قبله مهند الحلبي مفجر انتفاضة القدس, 
وس���يأتي من بعدهما م���ن يصنع المزيد من البطوالت, فالمقاومة الفلس���طينية لن تتوق���ف طالما بقى االحتال 
الصهيوني على جزء من أرضنا المغتصبة, واننا على ثقة ان القادم أعظم فنضالنا لن يتوقف, وانتفاضتنا ومسيراتنا 
مس���تمرة مهما بلغ حجم التضحيات, واننا على ثقة بالله ان النصر حليفنا, واأليام دول يوم لك ويوم عليك, ونحن 

على يقين بحتمية النصر والتمكين.  

سياسة تقسيم الدماء

خطــة ســالم أم تصفيــة للقضيــة؟!
تيسير الغوطي

د. وليد القططي

 عبد اهلل ال�شاعر

بي���ن خرج ولم يعد، ودخل ولم يع���د، حكاية أهل الحياء الذين 
ماتوا، وبعُث َمن لم يستحوا من مواجهة الحياة عراًة ليصنعوا ما 
شاءوا، فتبّدل الحال من بحٍث عن مفقودين خرجوا ولم يعودوا، 
ألّن األنظمة المس���تبدة أرادت بهم كي���دًا، فأردتهم في أقبية 
س���جونها، أو ألقتهم في قبورهم، وأبقت أمرهم سرا، خشية أن 
يذاع صيتها كدولة تترّبص بأبنائها فتصّفيهم خارج القانون، 
إلى بحث عن صحفيٍّ معارٍض  دخل قنصلية باده ليتمم بعض 
األوراق الخاّصة، فلم يخرج، ليس سوى فضيحة، لم يستِح أهلها 

من الخروج بها عارية للعالم.
كيف تحّولت القنصلية ، تلك األرض المقدس���ة، والتي تعتبر 
آخ���ر الحصون ألّي مواطن خارج بل���ده، بل إّنها ، ولخصوصيتها 
القانوني���ة، ولما لها من حصانة أكثر أمنًا للمرء من وطنه، كيف 
تحّول���ت إلى مصيدة، وأغلق���ت كاليبها عل���ى قدمي الكاتب 

الصحفي الخاشقجي، فدخل ولم يعد!
وكي���ف لي كمس���لم، أن أفس���ر ألّي عابٍر بمحاذاة المس���لمين 
للتعّرف على دينهم، أّن الخاشقجي مؤّيد  لإلخوان للمسلمين، 
قد تمت���رس في تركيا باد اإلس���ام، لينتقد ويس���ّجل عداءه 
لمسلمين آخر، ثم دخل قنصلية دولة الحرمين فا يخرج منها، 
وليبقى مصيره مجهوال، فأّي قوم نحن ولم يعد بيننا كلمة سواء!

هل سيشعل اختفاء خاشقجي داخل قنصلّية باده في تركيا 
أزمة بين الدولتين المتنافس���تين على قيادة العالم اإلسامي 
السنّي، لينقسم المسلمون بين باد ركن الحج، وباد  »العدالة 
والتنمية«؟ أم إنه أخفي خصيصًا ليكون دمه زيَت فتيٍل لفتنة؟

لقد عاش الخاشقجي في كنف الحاكمين لباد الحرمين، ولطالما 
وقف إلى جانبهم مؤيدًا وداعما، لكنهم حّكام الس���وء الذين ال 
يرقبون في حليٍف سابٍق، وال معارٍض إاّلً وال ذّمة، فجميع الشعب 
سواسية تحت أنياب الظالم المستبّد، ولكّل مرحلٍة وقودها من 

الشرفاء ومن غيرهم.

دخل ولم يعد
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رام الله/ االستقالل
أك���دت الحمل���ة الوطني���ة للضمان 
االجتماعي على مش���روعية مخاوف 
الموظفين والعم���ال والعامالت من 
تطبيق قرار قانون بش���أن الضمان 
االجتماع���ي بصورة متس���رعة دون 

إقرار اللوائح التنفيذية.
جاء ذلك في بي���ان أصدرته الحملة 
عل���ى  مش���ددة  األربع���اء،  أم���س 
مش���روعية مخ���اوف الموظفين من 
تطبيق قرار بقانون بصورة متسرعة 
التنفيذية، ودون  اللوائح  إقرار  دون 
التأكد تماًما من جاهزية المؤسسة 
للتعام���ل مع آالف الطلب���ات، وعلى 
الرغ���م م���ن انضمام ما يق���ارب 15 
أل���ف عامل إال أن اللوائح ما زالت غير 

منشورة.
وأعرب���ت عن مخاوفها م���ن تطبيق 
القرار دون حس���م مس���ألة تسوية 
الخدمة، مش���يرة  أتع���اب نهاي���ة 
إل���ى ع���دم ثق���ة الن���اس والعمال 
بالحكومة، مشددة على أن الحديث 
ع���ن االحتجاجات ومطال���ب الناس 
المش���روعة وتصنيفه���ا على أنها 
تهدي���د للس���لم األهلي أم���ر غير 

مقبول.
وأكدت أيًض���ا إصرارها على ضرورة 
استالم اللوائح التنفيذية واألنظمة 
الخاصة بالضمان االجتماعي تأكيدًا 
لما ورد في نقاش���ات لجن���ة الحوار 
الت���ي اتفق���ت عل���ى التعدي���الت 

النهائية لقرار بقانون بشأن الضمان 
االجتماع���ي، وض���رورة نش���ر هذه 
اللوائح رس���ميًا وعل���ى كل المواقع 

والمنابر الممكنة.
ونوه���ت إلى ضرورة حس���م الجدل 
تجاه تس���ويات نهاية الخدمة وفقًا 
لقرار وزي���ر العمل الص���ادر بتاريخ 
2018/5/31 بإعط���اء ش���هر عن كل 
س���نة عمل قبل تطبيق الضمان، مع 
مراعاة األنظمة التي تعطي امتيازات 

أعلى لموظفيها.
واعتب���رت أن اللجوء إل���ى المحكمة 

الدستورية لحل النزاع حول تسّويات 
نهاية الخدمة قد أدخل وزارة العمل 
ومؤسسة الضمان في مأزق تطبيق 
الضمان في نفس الوقت الذي تّبت 
فيه المحكمة بمسألة تفسير نهاية 
الخدم���ة، وهذا م���ا كان ليحصل لو 
أص���ّرت وزارة العمل عل���ى كتابها، 
وعل���ى إعط���اء العم���ال والعامالت 

والموظفين حقوقهم كاملة.
وأشارت الحملة إلى أنها تدرك ووفقًا 
لمعلومات مؤكدة أن عددا كبيرًا جدًا 
من الش���ركات والمصانع وعددًا من 

المؤسس���ات قد تصّرف���ت بالمبالغ 
المخصصة لنهاية الخدمة بش���كل 
أو بآخر، لذا تح���اول عبر خلط األوراق 
طلب عدم إلزامية القانون بما يتيح 
لها التهّرب من تسديد مستحقات 
موظفيه���ا وعمالها م���ن ناحية، أو 

تسديد جزء يسير منها.
واعتب���رت أن هذا يأتي في س���ياق 
تاريخ���ي لظلم العم���ال والعامالت 
ألن 75% م���ن العم���ال والعامالت 
ال يحصلون عل���ى أي أتعاب نهاية 

خدمة.

حملة تحذر من تبعات قانون التضامن
 االجتماعي ومحاوالت تهرب القطاع الخاص

رام الله/ االستقالل:
اختت���م المجلس االقتص���ادي للتنمية واإلعمار "بك���دار" والبنك 
اإلس���المي للتنمية، أمس، برنامجا تدريبي���ا مكثفا في العاصمة 
األردنية عمان حول تطوير الوقف وتنمية موارده، شارك فيه 15 
موظفا من وزارة األوقاف ومختلف المؤسسات الفلسطينية ذات 

العالقة.
وهدف التدريب، إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات حول 
مس���ائل تطوير الوقف وتنمية موارده وتفعيل دوره في التنمية 

وتخفيض الفقر في فلسطين.
ومن المواضيع التي تطرق له���ا التدريب تنمية األموال الوقفية 
بوس���ائل استثمارية مباحة شرعًا، وكذلك ضوابط استثمار أموال 
الوقف والصرف على ش���رط الواقف. كما ناقش التدريب تجارب 
وقفية ف���ي التنمية االقتصادية منها تجربتا الس���ودان والبنك 

اإلسالمي للتنمية.
كم���ا قدم الممثل ع���ن وزارة األوقاف محمود عاب���د عرضا لتجربة 
فلس���طين في التعامل م���ع األوقاف، وأوضح حج���م الوقف في 
فلس���طين، ومعوقات تطويره والجهود المبذولة لحماية وتطوير 
الوقف في فلسطين ومساهماته في إحداث التنمية المستدامة.

وقالت مس���ؤولة التدريب في "بكدار" خل���ود المطري، إن البرنامج 
سعى، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وأفكارًا جديدة، إلى 
خلق ش���بكة تواصل بين مختلف المؤسس���ات العاملة في مجال 
األوقاف في فلس���طين من خ���الل الموظفين ال�15 المش���اركين 

بالتدريب، ما قد يزيد التنسيق والتواصل بين هذه المؤسسات.
ويعد التدريب جزءا من مجموعة برامج ينفذها البنك اإلس���المي 
للتنمية لصال���ح المجلس االقتص���ادي الفلس���طينية للتنمية 
واإلعمار- بكدار، تستهدف تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين 

وغير الحكوميين في مختلف المجاالت.

»بكدار« و »اإلسالمي للتنمية« 
يختتمان دورة حول تطوير 

الوقف وتنمية موارده

رام الله/ االستقالل:
وق���ع صندوق االس���تثمار وهيئة المدن 
امتي���از تطوير  أم���س، عقد  الصناعية، 
منطقة ترقوميا الصناعية، ش���مال غرب 
مدينة الخليل، بكلفة تقديرية تبلغ 160 

مليون دوالر.
ووقع العقد رئيس مجلس ادارة الصندوق 
محمد مصطفى، ووزيرة االقتصاد الوطني 
عبير عودة، بصفتها رئيس مجلس ادارة 
هيئة المدن والمناطق الصناعية، الجهة 
واالشراف  بتطوير  المختصة  الرس���مية 

على المناطق الصناعية.
س���يتولى صندوق  العق���د،  وبموج���ب 
االس���تثمار، إنش���اء صندوق االستثمار 

ش���ركة تتول���ى عملي���ة تطوي���ر البنى 
المنطقة، بشراكة مع مستثمرين اخرين 
من القط���اع الخاص، في ثان���ي نموذج 
يقوده الصندوق في هذا المجال، اذ يقود 
الشركة المطورة لمنطقة اريحا الصناعية 
الزراعية، بش���راكة م���ع مجموعة "باديكو 

القابضة".
وقال مصطفى إن هذا المشروع يعكس 
اهتمام الصندوق، وشركائه في الحكومة 
والقطاع الخاص، بقطاع الصناعة، وتعزيز 
المنتج المحلي ف���ي مواجهة المنتجات 
االس���رائيلية، مؤكدا ان هدف���ه "توفير 
بيئة مناسبة لتطوير قطاع الصناعة حتى 

يأخذ دوره في االقتصاد الفلسطيني".

وس���تقام المنطقة على مس���احة 1540 
دونم���ا بالقرب م���ن الخ���ط الفاصل مع 
األراضي المحتلة عام 1948 شمال غرب 
الخلي���ل، 70% منها تق���ع في المنطقة 

المسماة "ج".
وتع���د محافظة الخليل مرك���ز الصناعة 
الفلس���طينية، اذ تحتوي على اكثر من 
40% من إجمالي المنشآت الصناعية في 
فلس���طين، ولعدم توفر منطقة صناعية 
مؤهل���ة، فإن ع���ددا كبيرا منه���ا داخل 
االحياء الس���كنية ما يشكل خطرا كبيرا 

على السالمة العامة.
بدورها ش����ددت عودة على أهمية اقامة 
هذه المنطقة لالقتص����اد الوطني عموما، 

ولمحافظة الخليل على نحو خاص، حيث 
س����تتيح انتق����ال عش����رات المصانع من 
مناطق سكنية داخل المدينة، الى منطقة 
مجهزة ببنية تحتية متكاملة، واالستفادة 
من الحوافز الموجهة لالس����تثمارات في 

المناطق الصناعية المؤهلة.
واضافة ال���ى مناطق مخصص���ة إلقامة 
المصانع، ستضم منطقة ترقوميا مركزا 
للتخزين والدعم اللوجس���تي، عوضا عن 

منطقة تخليص جمركية "بوندد".
وقالت عودة "منطقة ترقوميا الصناعية 
متع���ددة التخصص���ات م���ن البرام���ج 
التنموية المتعددة في اجندة السياسات 
الوطنية، التي ستساهم بشكل كبير في 

النمو االقتصادي الذي سيساعد في الحد 
من مش���اكل الفقر والبطالة، وس���تعمل 
المنطق���ة الصناعية عل���ى توفير جميع 
البنى التحتية من ط���رق ومياه وكهرباء 
للمستثمرين، بأس���عار منافسة، لتعزيز 
قدرته���م على دخول االس���واق المحلية 
والخارجية، باإلضافة لتوفير مركز تجاري 
لوجستي سيكون بمثابة منطقة للتخزين 
ونقطة انطالق للتصدير او نقطة وصول 

للمواد المستوردة".
وأعربت عودة عن املها في ان تس���اهم 
ه���ذه المنطق���ة ف���ي تعزي���ز اقتصاد 
قطاع غزة، الذي ال يبعد عنها س���وى 20 

كيلومترا.

صندوق االستثمار يوقع عقد امتياز تطوير منطقة ترقوميا الصناعية

االستقالل/ وكاالت:
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريس���تين 
الغ���ارد أمس األربع���اء قادة العال���م إلى إصالح 
األنظم���ة التجاري���ة العالمية بداًل من الس���عي 
إل���ى تقويضها، في تصريح ه���و بمثابة توبيخ 
للسياس���يين الذين يعززون الرسوم الجمركية 

والحمائية.
ويأت���ي تصريحها ف���ي وقت يه���دد الخالف 
التجاري بين الصين والوالي���ات المتحدة النمو 
االقتصادي العالمي حي���ث حذر خبراء صندوق 
النق���د الدولي من “نقاط ضع���ف جديدة” في 

النظام العالمي.
وقال���ت الغ���ارد خ���الل اجتماع صن���دوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في بالي في اندونيس���يا، 
“نحتاج إلى العمل معا من أجل تخفيف التوتر 
وحل النزاعات التجاري���ة الراهنة. نحتاج إلى أن 
نتكاتف إلص���الح النظام التجاري الحالي وليس 

تدمي���ره”. وحضر حوال���ي 32 ألفًا م���ن النخبة 
المالية العالمية إلى هذا المنتجع اإلندونيسي 
للمشاركة في أسبوع من المناقشات التي خيمت 
عليها سياس���ة “أمي���ركا أواًل" التي ينتهجها 
الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب الذي فرض أو 
هدد بفرض تعرفات جمركية أعلى على الس���لع 
المس���توردة ال س���يما الصين وكذلك من حلفاء 

تقليديين مثل االتحاد األوروبي.
وأدى كذلك رفع أس���عار الفائدة األميركية إلى 
خلق حالة من البلبلة في عمالت األسواق الناشئة 
حيث تجهد الدول التي اقترضت بكثافة بالدوالر 

لتسديد ديونها بسرعة.
وأفاد التقرير الصادر األربعاء عن صندوق النقد 
الدولي حول االس���تقرار المالي العالمي أن النمو 
العالمي قد يكون في خطر إذا شهدت األسواق 
الناش���ئة مزيدًا من التده���ور أو تصاعدت حدة 

التوترات التجارية.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر 
إلجمالي الجمهوري���ة، إلى 15.4 بالمائة 
في س���بتمبر/أيلول 2018، مقابل 13.6 

بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة واإلحصاء 
)حكوم���ي(، أم���س األربع���اء، إن معدل 
التضخم الشهري ارتفع 2.6 بالمائة في 
سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق 

له.
وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنس���بة 
14 بالمائ���ة، في الفترة بين يناير/كانون 
الثان���ي وس���بتمبر/أيلول 2018، مقارنة 

بنفس الفترة من 2017.
وحس���ب رصد األناضول، اس���تنادا على 

بيانات “اإلحصاء”، ف���إن يونيو/حزيران 
2018، ش���هد ع���ودة مع���دل التضخم 
السنوي للصعود مجددا، للمرة األولى بعد 
10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما 
بلغ الذروة ب�34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 

.2017
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ 
تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2016.
وقال البنك المرك���زي المصري في وقت 
س���ابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، 
ألس���عار  المس���تقبلية  النظرة  ته���دد 
المستهلك )التضخم( في البالد، مرتبطة 
بالزي���ادات المرتقبة في أس���عار الوقود، 

وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

»النقد الدولي« يدعو إلى إصالح 
األنظمة االقتصادية بدال من تقويضها

التضخم السنوي في مصر يصعد 
إلى 15.4 بالمائة الشهر الماضي
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أعلن أنا المواطن/ محمد حمادة محمد سمور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804417376 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صفاء محمد حمدان لبد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801075094   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نزيهة حسين محمد ابو ريدة
 أحم���ل رقم هوي���ة )802366880 ( عن فقدان جواز 
س���فري فعلى من يجده رجاء أن يسلمه مشكورا إلى 

أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد جهاد رمضان ابو ندا  
أحمل رق���م هوية )400954095(  ع���ن فقدان جواز 
س���فري فعلى من يجده رجاء أن يسلمه مشكورا إلى 

أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس المجلس التركماني السوري محمد 
وجيه جمعة، إّن س����حب األسلحة الثقيلة من 
الجبه����ات األمامية لمحافظة إدلب الس����ورية، 

أّدى إلى فتح أبواب جديدة أمامها.
ج����اء ذل����ك ف����ي تصريح أدل����ى ب����ه "جمعة" 
لألناضول، تطّرق خالله إلى اتفاق "سوتشي"، 
الذي نّص على إقامة منطقة بعمق من 15 إلى 

20 كيلو مترا منزوعة من األسلحة الثقيلة.
وأّك����د جمعة عل����ى أهمّية االتف����اق الذي تّم 
التوّصل إليه بين كّل من تركيا وروس����يا بشأن 
إدلب، الفتا إل����ى أّن الناس باتوا يتحدثون عن 

المرحلة التي تعقب االتفاق.
وتابع في السياق ذاته: "بات الناس يتحدثون 
عن آلي����ة تنفي����ذ خدم����ات البن����ى التحتية 
والفوقي����ة، وعن آلية عم����ل اإلدارات المحلّية، 

فالسّكان المحلّيون يريدون للمنطقة أّن تنعم 
وأن تحظى باألجواء نفس����ها التي حظيت بها 

مناطق درع الفرات وغصن الزيتون".
وأردف جمعة أّن الس����كان المحليين في إدلب 
ينتظرون عقب اتفاق سوتشي الحصول على 
خدم����ات مدنية، والبدء ببناء المستش����فيات، 

وإنشاء المدارس، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأعرب عن إيمانه بأّن المنطقة س����تتحّول في 
القريب العاجل إلى مالذ آمن، مؤكدا أّن العديد 
من الالجئين سيعودون إلى وطنهم ومنازلهم، 

وأّن البعض منهم قد بدأ بالعودة.
وتاب����ع رئيس المجلس:" يتبّين - وفقا لس����ير 
األم����ور- أّن خط����وات اتفاق سوتش����ي ٌتطّبق 
شيئا فشيئا على أرض الواقع، وأّن الرأي العام 
العالم����ي يتاب����ع التطورات على الس����احة عن 

كثب".

وأف����اد بأّن أياما جميلة تنتظ����ر إدلب، موضحا 
أّنه عبر س����حب األسلحة الثقيلة من الجبهات 
األمامية للمدينة لم تتحقق رغبة سّكان إدلب 

فحسب، وإّنما رغبة العالم بأسره".
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان 
التركي رجب طيب أردوغان والروسي فالديمير 
بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتش����ي 
عق����ب مباحثات بينهم����ا، عن اتف����اق إلقامة 
منطقة منزوعة الس����الح تفص����ل بين مناطق 

النظام ومناطق المعارضة في إدلب. 
وين����ص االتف����اق على إقامة منطق����ة منزوعة 
الس����الح بعم����ق 15 إلى 20 ك����م على خطوط 
التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة 
عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي 
وريف حلب الغربي وريف الالذقية الش����مالي، 

وذلك بحلول 15 أكتوبر/تشرين األول الجاري.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت األم����م المتحدة، أمس األربعاء، 
أن الوضع اإلنس����اني في دولة جنوب 
السودان "خطير ويتدهور"، مشيرة أن 
200 ألف شخص يحتمون بمخيمات 

الحماية األممية.
جاء ذل����ك في تصريح����ات أدلى بها 
وكي����ل األمين العام لألم����م المتحدة 
لعمليات حفظ الس����الم، ج����ان بيير 
الكروا، في مؤتم����ر صحفي عقده مع 
مف����وض الس����لم واألم����ن اإلفريقي، 
إس����ماعيل ش����رقي، بمق����ر االتح����اد 
اإلثيوبية  العاصم����ة  ف����ي  اإلفريقي 

أديس أبابا.
ووص����ف الكرو الوضع اإلنس����اني في 
جن����وب الس����ودان بأن����ه "ح����رج جدا 
وبحاجة إلى مس����اعدات عاجلة لدعم 

المحتاجين".
وق����ال إن نحو 200 أل����ف من مواطني 
جنوب الس����ودان يحتمون بمخيمات 

الحماية التابعة لألمم المتحدة.
وشدد المس����ؤول األممي على ضرورة 
التزام أطراف الصراع في البالد، بتنفيذ 
اتفاق "السالم ووقف العدائيات" من 

أجل إيصال المساعدات اإلنسانية.
من جهته قال مفوض الس����لم واألمن 
اإلفريق����ي، إن وفدا رفيع����ا من األمم 

المتحدة واالتحاد اإلفريقي، زار األحد، 
عاصمة جنوب السودان، جوبا، ومدينة 
بانتيو التي تضم معس����كرا لحماية 

المدنيين، تابع لألمم المتحدة.
وفي 5 س����بتمبر/ أيلول الماضي، وقع 
فرقاء جنوب السودان، في أديس أبابا، 
اتفاقا نهائيا للسالم، بحضور رؤساء 

دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق 
إفريقيا "إيغاد".

وانفصل����ت جن����وب الس����ودان ع����ن 
الس����ودان عبر اس����تفتاء شعبي عام 
الع����ام 2013  2011، وش����هد من����ذ 
حربا أهلي����ة بين الق����وات الحكومية 

والمعارضة أخذت بعدا قبليا.

» التركماني السوري«: سحب األسلحة 
مــن إدلــب فتــح لهــا أبوابــًا جديــدة

االستقالل/ وكاالت:
قال نائب الرئيس األميركي مايك بنس أمس األربعاء، إن بالده مستعدة 
لتقدي���م العون بأي ش���كل في التحقي���ق الخاص باختف���اء الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي.
وردا على سؤال في برنامج إذاعي عما إذا كانت واشنطن سترسل خبراء 
فنيين من مكتب التحقيقات االتحادي إلى القنصلية الس����عودية في 
تركيا، إذا طلبت الرياض ذل����ك، قال بنس "أعتقد أن الواليات المتحدة 
األميركية مس����تعدة لتقديم المس����اعدة بأي ش����كل"، على ما أوردت 

"رويترز".
وكانت الس���عودية أبدت الثالثاء، اس���تعداداها للتعاون مع تركيا في 
التحقيق الذي تجريه بش���أن خاش���قجي، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية 

التركية.
وقال المتحدث باسم الوزارة التركية في بيان إن "السعودية أوضحت أنها 

مستعدة للتعاون وأنه يمكن القيام بالتفتيش في مبنى القنصلية".

بنس: واشنطن مستعدة 
للمساعدة في التحقيق 

بشأن خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
بعيدا عن األنظار، يجري في الس���عودية صراع شرس بين 
ولي العهد محمد بن سلمان والقبائل التي يشغل أبناؤها 
الرتب العلي���ا في الحرس الوطني، مما اس���تدعى تدخل 

الملك لمحاولة نزع فتيل التوتر.
ووفق تقرير نش���ره موق���ع "أنتليجن���س أونالين" أمس 
األربعاء، فإن بن س���لمان يش���ن "حربا عنيفة" ضد الحرس 

الوطني حتى ال يتحول إلى مرتع لمعارضيه.
وحس���ب مصادر الموقع، فإن األش���هر األخيرة ش���هدت 
احت���دام الصراع بين ولي العهد ومس���ؤولين في الحرس 
الوطني الذي ظل لسنوات عديدة مؤسسة شبه مستقلة 

عن الجهاز األمني في الرياض.
ويتش���كل الحرس الوطني من قبائل وسط البالد تعرف 

بوالئها للعائلة الحاكمة منذ تأسيس السعودية.
وف���ي إطار إصراره على ما يس���ميها اإلصالحات، يريد بن 
س���لمان إلغاء االمتيازات التي تتمتع به���ا هذه القبائل 

نتيجة عالقاتها بالحرس الوطني.
ومثل ما حصل مع المسؤولين ورجال األعمال الذين سجنوا 
ف���ي فندق ريتز كارلت���ون العام الماض���ي، تعرض أيضا 
شيوخ القبائل لالعتقال، وُحذروا من مغبة معارضة الخط 

السياسي لولي العهد.
وسببت هذه الخطوة سخطا كبيرا ارتقى إلى "مقاومة غير 
مسبوقة" داخل المملكة. وعندما أفاقوا من الصدمة األولية 
للحملة، اشتكى ش���يوخ القبائل للقصر الملكي. ويتعلق 
األمر بقبائل المطير وعتيبة وعنزة وبني عوف والبوعينين 

والغامد وبني غزان وبني هالل.

وحس���ب مصادر، فقد تدخ���ل الملك ش���خصيا من أجل 
تهدئة التوتر. وفي ضوء هذه التحركات، يخش���ى الملك 
على اس���تقرار المملكة بحكم كونه الضامن للتوازن بين 

القبائل المختلفة.
وعل���ى الرغم من تراجع ولي العهد والموالين له، فإنهم ما 

زالوا مصرين على كبح القبائل المتمردة.
حملة بن س���لمان على الحرس الوطني والقبائل المكونة 
له، يقودها الجنرال عبد العزيز بن محمد الهويريني الذي 

يرأس جهاز أمن الدولة.
ويخضع جهاز أمن الدولة كليا لس���لطة محمد بن سلمان، 
ويشرف على المؤسسات األمنية واالستخبارية، بما فيها 
إدارة المخابرات العامة، والق���وات الخاصة واإلدارة العامة 

للشؤون التقنية.

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس ال���وزراء العراقي المكلف بتش���كيل الحكومة، عادل عبد 
المه���دي، إنه ينوي إعادة فتح "المنطقة الخضراء" المحّصنة، وس���ط 
العاصمة بغداد أمام المواطنين، كما اقترح على البرلمان "التنسيق مع 

الحكومة في تشريع القوانين".
جاء تصريح عب���د المهدي، خالل زيارته لمبنى البرلمان أمس األربعاء، 
ولقائه عدد من النواب وعلى رأس���هم النائ���ب األول لرئيس البرلمان 

حسن الكعبي.
وقال عبد المهدي خالل اللقاء، إنه "يجب فتح المنطقة الخضراء وسط 

بغداد أمام المواطنين".
وطالب رئيس الوزراء المكلف، أعضاء البرلمان بتقديم الدعم له لتنفيذ 

ذلك، من أجل "كسر الحاجز بين المواطن والمسؤول".
وتقع "المنطقة الخضراء" على ضفة نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، 
وتضم مقر الحكومة ومبنى البرلمان ومقرات البعثات الدبلوماس���ية، 

فضالاً عن منازل غالبية المسؤولين العراقيين.
ا على المستوى األمني منذ اإلطاحة  وتعتبر المنطقة األش���د تحصيناً

بنظام صدام حسين عام 2003، وال يتسنى للمواطنين دخولها.
وتحول���ت المنطقة عبر الس���نوات إل���ى رمز لعزلة السياس���يين عن 
المواطني���ن الذي���ن كان���وا على مدى س���نوات طويل���ة عرضة لخطر 
التفجيرات وأعمال العنف األخرى، بينما كان السياسيون يتحصنون 

خلف أسوار المنطقة.
ا من تاريخ تكليفه بتقديم حكومته  وأمام عبد المهدي مهلة 30 يوماً

للبرلمان لمنحها الثقة.
وتم اختيار عبد المهدي بالتوافق بين القوى السياس���ية الش���يعية 

الفائزة في االنتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي.

رئيس وزراء العراق ينوي 
فتح »المنطقة الخضراء« 

شديدة التحصين

بعيدًا عن األنظار

صراع شرس بين ابن سلمان وقبائل سعودية بسبب »الحرس الوطني«

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئيس مجلس الن���واب اللبناني نبيه بري 
أم���س األربعاء إن البعض يتح���دث عن ”أجواء 
واعدة“ في محادثات تش���كيل حكومة جديدة 
وإن مكتب���ه يش���ارك بفاعلية ف���ي االتصاالت 
الجارية بش���أن هذه القضية رغم أنها تتطلب 

مزيدا من الوقت.
وقال بري، وهو أحد أقوى الشخصيات في البالد، 
إن الوض���ع االقتصادي ”دقي���ق للغاية“ وحث 

الجميع على ”تحمل مسؤولياتهم“ حسبما نقل 
تلفزيون المنار التابع لحزب الله الشيعي.

ولم يتمكن السياسيون اللبنانيون من االتفاق 
على تش���كيل حكومة جديدة من���ذ االنتخابات 

البرلمانية في مايو أيار.
وقال رئيس الوزراء المكلف س���عد الحريري أول 
أمس الثالثاء إن جميع األطراف قدمت تنازالت 
ف���ي المفاوضات وأعرب عن أمله في تش���كيل 
الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس ميش���ال 

ع���ون من رحلة في الخارج. وم���ن المتوقع عودة 
عون يوم الجمعة.

ولدى لبن���ان ثالث أكبر دين نس���بة إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي في العال���م، إذ يزيد عن 150 
بالمائة. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة 

التحرك نحو خفض العجز.
وحث صن���دوق النقد الدولي لبن���ان على إجراء 
تعديل مالي ”كبير وفوري“ لتحس���ين قدرته 

على تحمل الديون.

بري: »أجواء واعدة« بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

األمم المتحدة: الوضع اإلنساني في جنوب السودان »خطير ويتدهور«
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أعلن أنا المواطنة/ اروى خضر حسن عكاشة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410057954( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواط���ن/ عبد الرحمن س���الم عبد الرحمن 
اب���و جياب عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800587891( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عوني جمعه سالم حجاج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
902710995 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/على حسن على العشي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803676196( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اياد وليد فرج الوادية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900287673( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حمادة محمد حمادة ينور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)929550861( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

حت����ى اآلن نج����ح نتنياه����و - وعك����س 
كل التوقع����ات التي جاءت ف����ي أعقاب 
نتائ����ج انتخابات الكنيس����ت في مارس 
2015 - ف����ي أن يقود حكومة مس����تقرة 
لفترة تقترب من األربع س����نوات، وتعتبر 
األطول مقارنة بمتوسط أعمار الحكومات 
اإلس����رائيلية على مدار أكثر من عقدْين 
سابقْين، وذلك برغم التحقيقات الكثيرة 
البرلمانية  ضده، وبرغم ضيق قاعدته����ا 
والتطورات السياسية واإلقليمية الكبيرة، 
وهذا مؤش����ر عل����ى احترافيت����ه للعمل 
السياسي وعلى االنسجام داخل الحكومة 
التي تمثل المعس����كر اليميني ومصالح 
أطرافها في اس����تمرار الحك����م، ويبدو أن 
سبًبا آخر لنجاحها هو ارتفاع نسبة الحسم 
لالنتخاب����ات، حي����ث غاب عن المش����هد 
الحزبي األحزاب الصغيرة. نس����بة الحسم 
الكبي����رة تثير الخ����وف م����ن االنتخابات 
القادم����ة، ألن بعض األحزاب الُمش����ّكلة 
للحكومة والكثير من أعضاء الكنيست ال 
يضمنون عودتهم للكنيست مرة أخرى، 
هذا فضاًل عن أن أحزاب االئتالف حققت 
ما ترغ����ب به على المس����توى الحزبي، أي 
أنهم اس����تطاعوا تقاسم كعكة السلطة 
دون نزاعات كبرى، وكٌل منهم سعيد بما 

حقق وبما لديه.
بينت مع ش����اكيد وأريئيل وسموتريتش 
من ح����زب "البيت اليه����ودي" نجحوا في 
عمل م����ا يش����به االنقالب داخ����ل دوائر 

القض����اء وف����ي المحكم����ة العلي����ا وفي 
القوانين، فأدخلوا فيها ما يسّمونه بالروح 
اليهودية التوراتية واليمينية العنصرية، 
ونجحوا في توس����عة االستيطان وجعله 
يحظى باألفضلية المالية والتش����ريعية، 
وف����ي وزارة التعليم الت����ي يقودها بينت 
عمل أيًضا ما يش����به الث����ورة في التعليم 
ثقافة ومنهاًجا وفي الهيكل التنظيمي، 
والمتدينون حظوا بنصيبهم؛ الفيتو على 
التهويد والفيتو على تغيير الوضع القائم 
والكثير من الموازنات لمؤسس����اتهم، أما 
ليبرمان فق����د أصبح وزي����ًرا لألمن رغم أن 
خبرته األمنية ال تتجاوز موظف مخازن في 
الجيش، وكحلون - الذي دخل الكنيست 
ألول م����رة زعيًما لح����زب جدي����د )كلنا( - 
حق����ق نجاحات كبيرة ف����ي وزارة المالية، 
ويرغب في اس����تكمال نجاحاته وخططه 
ومش����اريعه، أما "الليكود" فهو الذي قاد 
كل ه����ذه النجاحات، ونتنياهو يعتبر هو 
النجم األهم الذي قاد فريق نجوم اليمين، 
فال عجب أن ينال في اس����تطالعات الرأي 
مؤش����رات الرضى الشعبي ويحظى بأعلى 
نسبة تأييد، تؤكد أنه لو جرت االنتخابات 
الي����وم فإنه هو ولي����س أح����ًدا غيره من 
سيش����كل الحكومة، وربما سيشكل ذات 
الحكوم����ة مع اختالف����ات قليلة، ش����كاًل 

وليست مضموًنا.
لكن وبطبيع����ة الحال، ف����إن كل حكومة 
تصل إلى نهاية طريقها، س����واء بانتهاء 

واليتها أو نتيجة ألزمة أو نتيجة حسابات 
حزبية لدى رئيس����ها، وفي ه����ذه الفترة 
يسود ش����عور كبير لدي أحزاب االئتالف 
أن ق����راًرا بحل الحكومة ب����ات أمًرا محتماًل 
بشكل كبير في غضون األسابيع القادمة، 
وهم يتصرف����ون وفًقا لذلك، والش����عور 
باالنتخابات يخلق خطاًبا وتوجًها إعالمًيا 
انتخابًيا، وهذا ب����دوره يخلق ديناميكية 
انتخابية ال يمكن وقفها أحياًنا، فينضج 
قرار بالذه����اب إلى االنتخابات حتى لو لم 
يكن ثمة سبب جدي، ال سيما عندما يكون 
مّر من عم����ر الحكومة فترة طويلة وتبقى 

لواليتها القانونية أقل من سنة.
بعد أيام، في 14 أكتوبر، ستعود الكنيست 
من إجازتها لتبدأ دورتها الشتوية، وعلى 
أجندتها مجموعة من القوانين، وستسارع 
جميع أحزاب االئتالف إلى محاولة سن أو 
تعطيل بع����ض القوانين ف����ي صراع مع 
الزم����ن، لك����ن أهم قانون عل����ى أجندتها 
سيكون قانون التجنيد، الذي يدور خالف 
كبير سياسي وأيديولوجي وديني حوله 
بين األحزاب الدينية وبين بقية األحزاب، 
ال س����يما مع ليبرم����ان، وقد قدم����ت وزارة 
األمن صيغة تس����وية لقان����ون التجنيد 
ورفضها المتدين����ون، وكان إنذارهم إما 
االتف����اق على صيغته����م للتجنيد حتى 
نهاية ش����هر أكتوبر وإما االنسحاب من 
الحكومة، وال يبدو ان ليبرمان س����يخضع 
االنتخابات،  المتدينين عش����ية  لمطالب 

وال المتدينين سيمنحون إنجاًزا لليبرمان 
وبقية ش����ركائه، األمر ال����ذي يجعل من 
القانون أزمة انتخابية، وهو يشكل قضية 
قوي����ة لبع����ض األحزاب للذه����اب عليها 
لالنتخابات وحّل الحكومة، تحت ش����عار 
رفض االبتزاز الدين����ي والنضال من أجل 
المس����اواة في تحمل األعباء األمنية؛ األمر 
الذي يرم����ي الكرة في ملع����ب نتنياهو، 
ف����إن أراد فع����اًل حّل الحكوم����ة والذهاب 
لالنتخابات فس����يكون لديه سبب مقنع، 
لكن ما يش����غل بال نتنياهو ليس سؤال 
"هل يذهب إلى االنتخابات؟"، بل "متى؟ 
وم����ا هو التوقيت المثالي بالنس����بة له؟"، 
توقي����ت يتغل����ب على تأثي����رات ملفات 
التحقيق����ات، وتوقيت قرار المستش����ار 
للحكوم����ة مندلبليت، بتقديم  القضائي 
الئحة اتهام ضد نتنياه����و في الملفات 
التي تحمل أرق����ام 1000 و2000 و4000 

أو إغالق الملفات.
في آب الماض����ي، ق����ررت النيابة توحيد 
الملفات جميعها - باستثناء ملف 3000 
الخ����اص بالغواص����ات - في مل����ف واحد، 
وسيسبق التوصية بتقديم الئحة اتهام 
جلسة استماع وربما أكثر من جلسة، وربما 
هذا األمر سيس����تغرق وقًتا أكثر، وهو أمر 
بات اليوم يتعارض مع مصلحة نتنياهو 
على عكس مصلحته الس����ابقة بإطالة أمد 
التحقيقات، فمن ناحي����ة نتنياهو نقّدر 
بأن����ه يرغب أن تجري االنتخابات بعد قرار 

المستش����ار القضائي ألن����ه يعتقد بأنه 
سيحظى بالتأييد الجماهيري رغم أي قرار 
للمستشار، سواء كان بتقديم الئحة اتهام 
أو بإغالق الملف����ات، ففي هذه الحالة فإن 
الحكم هو صن����دوق االنتخاب والجمهور 
الذي برغم ق����رار المستش����ار منح ثقته 
لنتنياهو، األمر ال����ذي يجعل أي احتجاج 
من قبل أي حزب على تش����كيل نتنياهو 
للحكومة بس����بب الئحة اته����ام احتجاج 
ضعيفًا وال يعت����د به، لك����ن إذا ما أصدر 
المستش����ار قراره بتقدي����م الئحة اتهام 
ضد نتنياهو بعد إج����راء االنتخابات فإن 
قرار األحزاب س����يكون هو المرجع الوحيد 
وسيمتلك قوة تأثير كبيرة، ومن الواضح 
أنه في ه����ذه الحالة س����يضطر نتنياهو 
لالس����تقالة أو تعليق نشاطه السياسي، 
وهذا بات أمًرا واضًحا بعد ان أعلن كحلون، 
أمس، أنه لن يعمل تحت زعامة نتنياهو 

في حال قدمت ضده الئحة اتهام.
في النهاية على نتنياهو أن يقرر توجهه 
األس����بوعين القادمين، وعلى خلفية رياح 
االنتخاب����ات يتصارع ليبرم����ان مع بينت 
ويصّع����دان الخط����اب ضد غ����زة، رغم ان 
استمرار الهدوء في القطاع يخدم ليبرمان 
ونتنياهو وال يخدم بينت وال بقية أحزاب 
المعارض����ة، وحجم اللهب عل����ى الحدود 
مع القطاع وحج����م التركيز اإلعالمي عليه 
س����يكون العًبا رئيس����ًيا في التأثير على 

المشهد الحزبي اإلسرائيلي.

بقلم: �إ�سماعيل مهرةنتنياهو وحسابات االنتخابات
مركز �أطل�س للدر��سات �لإ�سر�ئيلية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين 
نتنياهو إّن���ه أبل���غ نائب رئي���س الوزراء 
الروسي ماكسيم أكيموف، خالل اجتماع 
عقده اول أمس بأّن »إس���رائيل ستواصل 
مهاجمة األهداف المعادية في سورية«، 
رغم تس���ليح موسكو لدمش���ق بمنظومة 

الدفاع الجوي المتطورة »إس 300«.
وقال نتنياهو خالل مؤتمر إّنه أبلغ أكيموف 

بأّن »إس���رائيل س���تواصل تصّديها« لما 
وصفه ب�«محاوالت إيران الرامية لترس���يخ 
وجودها العس���كري في س���ورية وإرسال 

أسلحة متطّورة إلى حزب الله اللبناني«.
وأض���اف إّنه رغم إمداد موس���كو الجيش 
أّن  إال   ،»300 »إس  بمنظوم���ة  الس���وري 
»إس���رائيل« ملتزمة بمواصلة »نش���اطها 
المشروع في سورية ضد إيران »، زاعًما أن 
ذل���ك انطالقا من مبدأ الدفاع عن النفس«. 

على حد تعبيره.
يجتم���ع  أول لق���اء  أن ه���ذا  يذك���ر 
خالله نتنياهو ومس���ؤول روسي بارز منذ 
أن أس���قط الجيش الس���وري بالخطأ في 
17 س���بتمبر الماضي، الطائرة العسكرية 
الروسية »إيليوش���ين 20«، أثناء تصديه 
لغارة جوية إسرائيلية على الالذقية شمال 
غرب س���ورية، في حادث زاد من تس���بب 

بأزمة بين »إسرائيل« وروسيا.

غزة/ االستقالل:
قال���ت صحيف���ة "هآرتس" العبري���ة، أمس األربع���اء، إن الجيش 
اإلس���رائيلي ُيعارض حتى اللحظة إطالق عملية عسكرية واسعة 

وشاملة في قطاع غزة ضد حركة "حماس".
وأفادت الصحيفة العبرية، بأن "الجيش اإلسرائيلي ثابت في رأيه 
بأن الوضع في غزة ال يبرر إطالق مواجهة عسكرية واسعة وشامة 

ضد "حماس".
ونوهت إلى أن المسؤولين في وزارة حرب االحتالل يعتقدون بأنه 
ينبغي منح نيكوالي مالدينوف، مبعوث األمم المتحدة للش���رق 
األوسط ومصر وقطر فرصة للتوصل إلى ترتيب في غزة من شأنه 

أن يعيد الهدوء ويؤدي إلى إعادة بناء البنية التحتية للقطاع.
ولفت���ت النظر إلى أن إدخال الوقود القط���ري لغزة خالل اليومين 
الماضيين، تم بع���د جهود مالدينوف، ورغم معارضة الس���لطة 

الفلسطينية.
وكان مس���ؤول قطري قد قال ل� "رويت���رز"، األحد الماضي، إن بالده 
تعتزم المس���اعدة في حل أزمة الكهرباء ف���ي غزة بناء على طلب 
الدول المانحة في األمم المتحدة لمنع أي تفاقم األزمة اإلنسانية 

الراهنة.
وعقد المجلس الوزاري اإلس���رائيلي األمن���ي المصغر "كابينيت" 
اجتماًع���ا أم���س األربعاء، ناقش خالله الوضع ف���ي قطاع غزة بعد 

التوتر في المنطقة.
وذكرت اإلذاع���ة العبرية، أن اجتم���اع "الكابينيت"، انتهى حيث 

تلقى الوزراء آخر التحديثات حول قضية غزة.

جيش االحتالل: وضع 

غزة ال ُيبرر إطالق

 مواجهة عسكرية شاملة

نتنياهو: سنواصل مهاجمة سورية رغم »إس 300«

غزة/ االستقالل
قرر مس���توطنو غالف غزة ما أسموه "مساعدة الجيش االسرائيلي" في 
مواجهة خط���ر البالونات الحارقة التي يتم إطالقها من قطاع غزة تجاه 

مستوطنات الغالف.
ووفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت" فقد ش���كل مستوطنو الغالف وحدة 
حوامات خاصة العتراض البالونات في الهواء قبل سقوطها على األرض 
وإضرام النيران في الحق���ول الزراعية. هذا ويدور الحديث عن حوامات 
جديدة قام مستوطنو الغالف بش���رائها على حسابهم الخاص، حيث 
أنها تمتاز بأن لها رأسًا مدببًا في األمام وأجنحة حادة إلسقاط البالونات 
الحارقة. وقد تحدث أحد مستوطني كيبوتس "نير عام" قائال: "إن هدفنا 
بأن يصبح في كل مستوطنة حوامة مع شخص مؤهل على تشغيلها".

مستوطنو الغالف 
يشكلون وحدة حوامات 

القدس المحتلة االستقالل: إلسقاط بالونات غزة
أفادت وس���ائل إعالم عبرية أمس األربعاء 
، بانتهاء االجتماع االس���تثنائي للمجلس 
للش���ؤون  المصغر  اإلس���رائيلي  ال���وزاري 
والذي  "الكابين���ت"،  والسياس���ية  األمنية 
دعا له رئيس  حكوم���ة االحتالل "بنيامين 
نتنياهو" مساء اول أمس؛ لمناقشة الوضع 
في قطاع غزة، دون االفصاح عن أية قرارات.

العامة إن  وقال���ت اإلذاع���ة اإلس���رائيلية 
وزراء "الكابين���ت" تلقوا خالل االجتماع آخر 

التحديثات حول قضية غزة.
يذكر أن نتنياهو صرح الثالثاء أنه يسعى 

للتوصل إلى حل منعًا الندالع حرب جديدة 
على جبهة قطاع غزة.

وأضاف أن "الحكومة اإلس���رائيلية تواصل 
مس���اعيها م���ع الفلس���طينيين به���دف 

التوصل إلى حل فيما يتعلق بقطاع غزة". 
وواصل حديثه قائاًل: "نحاول التوصل إلى 
حل يعيد الهدوء واألمن لسكان غالف غزة، 
الجانب الفلس���طيني ح���ذر واعتقد أنهم 
يفهمون عواقب اش���تعال األمور وأنه في 
حال حدوث ذلك فسيدفعون الثمن باهًظا 
جًدا، ال نريد استمرار اشتعال األمور على نار 

هادئة ونصر على إنهاء هذا الوضع".

انتهاء اجتماع »الكابينيت« 
بشأن غزة وال قرارات معلنة 
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االستقالل/ وكاالت:
كش���فت ش���ركة غوغ���ل األميركي���ة، 
مؤخ���را، النقاب على أح���دث هواتفها 
ج���اء  ال���ذي   ،"3 "بيكس���ل  الذكي���ة 
احتياجات  ليراعي  مختلفين،  بحجمين 

المستخدمين.
وخ���الل حف���ل ف���ي مدين���ة نيويورك 
األميركية، عرض موظفان من الش���ركة 
تفاصي���ل الهات���ف "بيكس���ل 3"، و" 
بيكس���ل 3 إك���س إل"، وضم���ن ضمن 
المخص���ص إلطالق  الس���نوي  عرضها 

أحدث أجهزتها الذكية.
وجاء الهاتف الجديد بثالثة ألوان هي: 
األبيض، واألسود، ولون ثالث قريب من 

الوردي.
وجاءت شاشة هاتف "بيكسل 3" بحجم 

5.5 إنش���ات، فيم���ا كان حجم شاش���ة الهاتف 
"بيكسل إكس إل" 6.3، وتغطي الشاشة واجهة 
الهاتف تماما، كما ستجري حماية شاشة الهاتف 

.5 Gorilla Class وخلفيته عبر زجاج يسمى
وقالت الش���ركة، إن الهاتف صم���م من الداخل 
والخ���ارج لكي يك���ون أكثر األجه���زة فائدة في 
حياة المستخدمين، مشيرة إلى القدرات المميزة 
للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في 
 Boosted mode بيكسل 3" استخدام وضعية"

لزيادة التأثير اللوني في الصور.

ورغم أن كاميرا النس���خة القديم���ة من هواتف 
غوغل "بيكس���ل 2" تعتبر م���ن بين األفضل في 
الس���وق، إال أن الش���ركة العمالقة أضافت تقنية 
تس���بق ب�"أجيال" الهواتف المنافس���ة، فبوسع 
الكامي���را التقط عدة صور تلقائيا في وقت واحد، 

.burst mode إضافة إلى وضع االندفاع
وفيه أيضا ميزة "أفضل الصور" إذ ستختار كاميرا 
الهاتف تلقائيا أفضل صور التقطها المستخدم، 
وأضاف���ت غوغل نظام تكبير تلقائيًا يس���تخدم 
برنامجًا خاصا من أجل تحسين تفاصيل الصورة 

المكبرة.

ول���ن تحتاج إلى ضوء الكامي���را في الليل 
"الفالش"، حس���ب غوغ���ل، إذ عملت على 
تحس���ين التقط الصور في األوضاع التي 
تخفض فيها اإلض���اءة، ومع ذلك أضافت 

الشركة "الفالش" إلى الهاتف.
وأضاف���ت غوغ���ل أن مكبر الص���وت في 
الهاتف س���يكون أعلى بنس���بة 40 في 

المائة عن النسخة الماضية "بيكسل 2.
وأدخلت الشركة األميركية شاشة "أوليد" 
بالس���تيكية جديدة تقول إنها األفضل، 
ويعتب���ر بعد كثي���ر من الش���كاوى التي 

ترددت حول شاشة "بيكسل 2".
وم���ن المتوق���ع أن يكون هات���ف غوغل 
الجديد متاح���ا في متجر غوغل في ال� 18 
م���ن أكتوبر الجاري، على أن تبدأ أس���عاره 
من 799 دوالرًا أميركيًا. ويتضمن الهاتف 
 Snapdragon الجديد معالج ش���ركة كوالكوم
845، وكامي���را أمامية مزدوجة، ونظام تش���غيل 
 Pixel Visual أندرويد باي 9.0، ومعال���ج الصور

.Core
وتبلغ سعة الهاتف "بيكسل 3 إكس أل" الجديد 
3430 ميل���ي أمبي���ر، بينما تبلغ س���عة بطارية 
الهاتف "بيكسل 3" 2915. وهناك ميزة جديدة 
اس���م "مكالمة الشاش���ة"، وتس���مح للمستخدم 
باكتشاف المكالمات المزعجة )spam(، ومن ثم 

تساعده على حظر الرقم صاحب المكالمة.

»بيكســل 3«.. غوغــل تقــدم 
»أكثــر الهواتــف فائــدة« للمستخــدم

االستقالل/ وكاالت:
أنتجت شركة "أقنسوفت" التركية 
روبوتها  اإللكتروني���ة،  للبرمجيات 
ال���ذي   "4  – "أقنج���ي  البش���ري 
والتركية  العربي���ة  اللغات:  يتقن 

واإلنجليزية.
ويتمي���ز الروب���وت الجديد المنتج 
في مصنع "أقين روبوتيس" بوالية 
قونية وس���ط الب���الد، بقدرته على 

القيام ب� 37 حركة مختلفة.
المزّود  "أقنجي–4"  روبوت  ويتمتع 
بتقنية ال���ذكاء االصطناعي، بميزة 
الرؤي���ة الثالثية األبعاد. كما يجيد 
التعّرف على األش���خاص وتفسير 

المعلومات التي يتعلمها وتحديد 
عمر وجنس األشخاص.

ويمكن برمجة "روبوت – 4" بأشكال 
متنوع���ة، ويمكنه تبن���ي وظائف 

عمٍل في العديد من القطاعات.
وقال أوزغور أقي���ن رئيس مجلس 
إدارة شركة اقنسوفت، إن شركته 
تعم���ل منذ 9 س���نوات في مجال 

أنظمة الروبوتات.
وأوض���ح أن روبوت "أقنجي – 4" هو 
استمرار لسلس���لة الروبوتات التي 
الروبوت  وأن  الش���ركة،  أنتجته���ا 
الجديد قادر على المش���ي والقيام 

بحركات متعددة.

وأّكد اقي���ن أن جميع قطع الروبوت 
بما في ذلك المحرك ونظام البرمجة، 

تّم إنتاجها بقدرات تركية محلية.
ولفت إل���ى أن الروب���وت قادر على 
التع���ّرف على أكثر م���ن 3 ماليين 
به���م في  واالحتف���اظ  ش���خص، 

ذاكرته.
وتابع قائ���اًل: "من خ���الل األنظمة 
الحساس���ة الموجودة فيه، يتمتع 
بالخ���واص  الجدي���د  الروب���وت 
الحس���ية األربعة )النظر والس���مع 
والنطق والش���م(، والروب���وت قادر 
التركية  باللغ���ات  التح���دث  على 

واإلنجليزية والعربية".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن تحالف واي فاي عن إطالق الجيل الس���ادس من تقنية الواي فاي 
 802.11ax خالل 2019، وستتم اإلشارة إلى هذا المعيار من خالل االسم
إل���ى جانب معي���ار الجيل الخام���س 802.11ac ومعي���ار الجيل الرابع 

.802.11n
ويمتاز الجيل السادس )واي فاي 6( بمعدل أعلى لنقل البيانات يبلغ 4.8 
غيغابت/ الثانية ) النطاق الموجي 5 غيغاهرتز(، باإلضافة إلى توافر عرض 
نطاق أعلى وأداء أحسن لدى الكثير من المستخدمين مع انخفاض معدل 

استهالك الكهرباء.
وقد ش���هدت فعالي���ات مع���رض اإللكترونيات CES ظه���ور العديد من 
األجه���زة، التي تدعم هذا المعيار، كما ت���م اإلعالن عن طرح أجهزة الراوتر 

األولى، التي تعمل بمعيار 802.11ax الجديد.

إطالق الجيل السادس 
من تقنية »واي فاي« 

خالل 2019

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن يكون لعدد الس���اعات التي تعمل خاللها 
كل أسبوع تأثير كبير على صحتك ورفاهيتك خاصة 

إذا كنت تفرط في العمل.
ويقول عزيزي سيكس���اس األس���تاذ المساعد في 
جامعة نيويورك النغون هيلث "يرتبط العمل لوقت 
طوي���ل ببعض النتائ���ج الصحية الس���لبية، خاصة 
بالنسبة لألفراد الذين يعملون لساعات تزيد عن الحد 
الموصى به. نحن نتحدث هنا عن األشخاص الذين 

يعملون 50 أو 60 أو 70 أو 80 ساعة في األسبوع".
وأضاف "بش���كل ع���ام، يرتبط ذل���ك بمجموعة من 
المش���كالت المتعلقة بالصحة العقلية والنفس���ية 
والش���خصية، ويمكن ل���كل من ه���ذه الجوانب من 

صحتك أن تلعب دورًا في طول عمرك ورفاهيتك".
وفيم���ا يلي أربع���ة جوانب يمكن أن تؤثر س���اعات 
العمل األقل كل أسبوع في تعزيز الصحة بجوانبها 

المختلفة، بحسب صحيفة سي بي إس سكرمنتو:
1- التخلص من التوتر

وجدت دراس���ة نش���رت في مجلة الطب النفس���ي في عام 2011 أن 
العمل أكثر من 55 س���اعة في األس���بوع يزيد من أعراض االكتئاب 
والقلق لدى 2960 م���ن البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 44 

إلى 66 ويعملون بدوام كامل. وبالتالي يمكن الختصار ساعات العمل 
األسبوعية أن يخفف من هذه األعراض بشكل ملحوظ.

2- تحسين الصحة العقلية
يقول سيكس���اس إن س���اعات العمل الطويلة وقلة النوم المرافقة 
له���ا تؤدي إلى ضعف األداء المعرفي وتراج���ع الذاكرة وعدم القدرة 

على معالجة المعلومات الجديدة وصعوبة التركيز، 
كما تزيد من احتمال اإلصابة بأمراض الش���يخوخة 

المتعلقة بالصحة العقلية مثل الخرف والزهايمر.
3- تعزيز صحة القلب

تش���ير دراسة نش���رت في المجلة األمريكية لعلوم 
األوبئة عام 2012 إلى أن هناك زيادة بنس���بة %40 
ف���ي خط���ر اإلصابة بأم���راض القل���ب التاجية بين 
البالغين الذين يعملون لس���اعات طويلة، أو بمعدل 
أكثر من 50 ساعة أس���بوعيًا أو أكثر من 10 ساعات 

في اليوم.
كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة الطب المهني 
والبيئ���ي في عام 2016 أن النس���اء اللواتي يعملن 
بمع���دل 60 س���اعة أو أكثر في األس���بوع على مدار 
32 عامًا قد يكون لديه���ن مخاطر مرتفعة لإلصابة 
بالس���كري والس���رطان وأم���راض القل���ب والتهاب 

المفاصل.
4- النشاطات البدنية واالجتماعية

بشكل عام، عندما تعمل لساعات أقل، سيكون لديك المزيد من الوقت 
لعائلتك، ووقت لالنخراط في أنش���طة ترفيهية، وممارسة التمارين 
والخروج برفقة األصدقاء وما إلى ذلك، ويساعد ذلك في التخلص من 

الشعور بالوحدة الذي يزيد من احتمال اإلصابة باالكتئاب.

4 تأثيرات مهمة الختصار ساعات العمل األسبوعية على صحتك

شركــة تركيــة تنتــج روبوتــًا يتقــن 3 لغــات
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كوكس بازار/ االستقالل: 
بلغ المنتخ���ب الفلس���طيني، نهائي بطولة الكأس 
الذهبية الودية، بفوزه بهدفين دون رد، على نظيره 

البنجالديشي ، مساء أمس األربعاء .
حمل���ت ثنائي���ة فلس���طين، توقيع محم���د بلح في 
الدقيقة الثامنة، وسامح مراعبة في الدقيقة )4+90(.

وم���ن المنتظر أن يواجه منتخب فلس���طين، نظيره 
الطاجيكي، الذي تغلب بدوره على الفلبين. 

وترجم منتخب فلس���طين، أفضليت���ه الكاملة على 

اللقاء، وترجم ذلك بهدف مبكر، مع الدقيقة الثامنة، 
عبر رأسية المهاجم محمد بلح.

وف���ي الش���وط الثان���ي، اس���تمر تف���وق المنتخب 
الفلس���طيني، وأهدر أكثر م���ن فرصة، وخاصة عدي 

الدباغ.
وتمكن البديل س���امح مراعبة، م���ن إضافة الهدف 
الثاني لمنتخب فلس���طين، في الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع، من تس���ديدة قوية، مس���تغالاً 

رأسية زميله الدباغ .

منتخب فل�سطني يبلغ نه�ئي الك�أ�س الذهبية

الدوحة/ االستقالل: 
تق���رر تأجي���ل مب���اراة المنتخ���ب األولمب���ي الوطني 
الفلس���طيني الودية أم���ام نظيره القط���ري لتقام غٍد 
الجمعة، بدالاً من  اليوم الخميس، وذلك بناء على طلب 
ا بأن المباراة س���تجرى على مالعب  االتحاد القطري، علماً

"سباير" بالدوحة.
من جانبه، قال المدي���ر الفني للمنتخب الوطني أيمن 
صندوق���ة ف���ي تصريحات صحفي���ة: "البعث���ة بخير، 
ا مباش���رة بعد  ا استش���فائياً والالعب���ون خاضوا تدريباً

وصولهم إلى العاصمة القطرية".

وأضاف: "ركزنا في األي���ام األخرى على إعطاء الالعبين 
تدريبات تكتيكية على التنظيم الدفاعي والهجومي 
في ظ���ل وجود عدد كبير من الالعبين الجدد، ومن أجل 

زيادة حالة االنسجام بين عناصر الفريق".
وتابع: "لقاء الجمعة سيش���هد غي���اب 6 من الالعبين 
األساس���يين ألس���باب مختلف���ة وهم: ع���دي الدباغ، 
وميالد تيرمانيني، ومحمود عويسات لمشاركتهم مع 
المنتخ���ب األول في بطولة كأس بنجالديش الذهبية، 
باإلضافة إلى ش���هاب القنبر، ومحمد درويش لإلصابة، 

وعلي أبو الوفا الذي لم يصل إلى قطر".

االستقالل / وكاالت: 
منح االتحاد اآلسيوي فلسطين نصف مقعد، في كأس 

االتحاد األسيوي لكرة القدم في الموسم الحالي.
وتق���ام قرعة البطولة يوم 22 تش���رين الثاني )نوفمبر( 
المقبل في ماليزيا، يس���بقها ورش���ة عمل للمنسقين 

ومدراء الفرق.
ويأتي هذا في ظل تراجع نتائج ممثلي فلس���طين في 
بطول كأس االتحاد األس���يوي بالس���نوات األخيرة إلى 

جانب تراجع المنتخب الفلس���طيني على س���لم الفيفا 
بالتصنيف الش���هري حيث وصل من المركز الس���ابع 

أسيويا إلى المركز 13 أسيويا.
وس���يمثل فلس���طين في كأس االتحاد األسيوي فريق 
هالل القدس حامل لقب دوري المحترفين الفلسطيني 

في الموسم المنصرم .
وشارك الهالل بالنس���خة الماضية بالدوري التمهيدي 
المؤهل لدور المجموعات حيث إلتقى السويق العماني .

للمرة الثانيةت�أجيل مب�راة الأوملبي الوطني اأم�م قطر
هــالل القــد�س ي�ســ�رك بكــ�أ�س

 الحتــ�د الآ�سيــوي لكــرة القــدم 

االستقالل / وكاالت:
يعتبر المنتخبان األلمان���ي واإلنجليزي من القوى 
الكروية الكبيرة على الس���احة األوروبية، ولكنهما 
يحتاج���ان إلى بذل جهد كبير خارج ملعبه لتجنب 
الخروج صفر اليدين من دور المجموعات في بطولة 

دوري أمم أوروبا.
ويحل المنتخب األلماني )مانش���افت( ضيفا على 
نظيره الهولندي بعد غٍد السبت ، ضمن منافسات 
المجموعة األول���ى بدوري القس���م األول ثم يحل 

الفريق ضيف���ا على نظيره الفرنس���ي حامل لقب 
كأس العالم في العاصمة الفرنسية باريس بعدها 

بثالثة أيام.
وفي الوقت نفس���ه، قد يتبخر ش���عور المنتخب 
اإلنجليزي باإلنجاز الذي حقق���ه الفريق في كأس 
العالم 2018 بروس���يا، التي وص���ل فيها الفريق 
للمرب���ع الذهبي، إذا خس���ر مباراته المق���ررة أمام 

مضيفه الكرواتي غدا الجمعة.
وكان المنتخب اإلنجليزي خسر مباراته األولى في 

البطولة أمام نظيره اإلس���باني علما بأنه س���يحل 
ضيفا على نظيره اإلس���باني في مباراة اإلياب يوم 

األحد المقبل.
وفي أب���رز المباريات األخرى بدوري القس���م األول، 
يلتقي المنتخ���ب البلجيكي نظيره السويس���ري 
في المجموعة الثانية غدا الجمعة، بينما يصطدم 
المنتخ���ب البرتغال���ي، في غياب نجمه الش���هير 
البولندي واإليطالي  كريستيانو رونالدو، بنظيريه 

في المجموعة الثالثة.

اأمل�ني� واإجنلرتا تخ�سي�ن امل�سري املوؤمل يف دوري اأمم اأوروب�

القاهرة / االستقالل : 
ح���دد االتح���اد العرب���ي لك���رة الق���دم ي���وم 27 أكتوب���ر الج���اري، 
موعدا لمباراة الذهاب بين االتحاد السكندري والزمالك في ذهاب دور 
ال�16 م���ن بطولة زايد لألندية "البطولة العربي���ة" النقرر إقامتها هلى 
ملعب اإلسكندرية، في الوقت الذي حدد يوم 30 نوفمبر لمباراة العودة 

المقرر إقامتها في القاهرة.
وق���د اوقعت القرعة الزمالك في مواجهة االتحاد الس���كندري في دور 
ال����16 من بطول���ة زايد لالندية، وذلك بعدما نج���ح االبيض في إقصاء 

القادسية الكويتي، وتغلب زعيم الثغر على الترجي التونسي.

حتديد موعد مب�راتي 
الزم�لك والحت�د

 بك�أ�س زايد



22 222الخميس     صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222

لعدد من ذوي ش���هداء مس���يرة العودة وكس���ر 
الحصار والجرحى من ذوي الحاالت الخطيرة.

وقال���ت المالية ف���ي بيان نش���رته على صفحتها 
ب�«فيس���بوك« إنها س���تصرف اليوم الخميس من 
400-600ش���يكل لعدد 2000 من ذوي ش���هداء 
مسيرة العودة وكس���ر الحصار والجرحى من ذوي 

الحاالت الخطيرة في غزة.
وأش���ارت إلى أن الصرف س���يكون في كافة فروع 
بنك البريد، مش���يرة إلى أن االستعالم عن األسماء 

سيكون عبر موقع وزارة الشؤون االجتماعية.
واشترطت المالية لصرف المبلغ أن يكون لصاحب 

العالقة أو وكيله.

محاول���ة مس���توطن  اختط���اف طفلي���ن، بعد 
هروبهما في س���هل القري���ة ومالحقتهما من 
قبل المستوطن الذي لم يستطع اإلمساك بأي 

منهما.
 وأعلن األهالي حالة االستنفار تحسبا من تكرار 

المحاولة.

حريقان في غالف غزة 
بفعل بالونات حارقة

»أونروا« تحذر من خطورة إغالق االحتالل لمكاتبها بالقدس

رام الله.. إصابات باالختناق بعد اقتحام االحتالل لقرية كفر نعمة

االحتالل يحكم على األسير صدقي المقت بالسجن 11عامًا

»يونسكو« تتبنى قرارات تتعلق بفلسطين والقدس«

هآرتس: تخوفات من تدهور األوضاع األمنية في الضفة

غزة / االستقالل:
أفادت مصادر إعالمية إس���رائيلية باندالع ع���دد من الحرائق في 

مستوطنات غالف غزة، جراء بالونات حارقة أطلقت من القطاع .
وذكر موقع »حدش���وت 24« العبري أن حريقًا اندلع في »كيبوتس 

نيرعام« وآخر في »غاييم« بفعل بالونات حارقة.
واس���تخدم ش���بان طائرات ورقة وبالونات وسيلة إليصال شعلة 
حارقة إلى مس���توطنات الغالف ضمن أدوات المقاومة الشعبية 
التي تصاعدت مع انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي 
القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، ورًدا على قمع قوات االحتالل 

المسيرات السلمية.

 أذربيجان تتبرع 
»أونروا« بـ200 ألف$ لـ

 ميركل تؤكد دعم 
 حل الدولتين وتحذر 

من أوضاع غزة

وزير إسرائيلي: مزيد 
االستيطان هو الرد على 

عملية »بركان«

باكو/ االستقالل:
قررت الحكومة األذربيجانية  أمس األربعاء، التبرع بمبلغ 200 ألف دوالر 

لدعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«.
وأوضحت الحكومة األذربيجانية في بيان أن هذا الدعم يأتي انسجاًما 
مع التزامها الدائم بمساندة الش���عب الفلسطيني الشقيق خصوًصا 
في ظ���ل الظروف الصعبة التي يمر بها، ويتماش���ى مع روح التضامن 

اإلسالمي.
وتعاني الوكالة األممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 

مليون دوالر من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.
وتأسست »أونروا« بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1949، 
لتقدي���م المس���اعدة والحماي���ة لالجئين الفلس���طينيين في مناطق 
عملياتها الخمس، وهي: األردن، س���وريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وحتى نهاي���ة 2014، بلغ عدد الالجئين الفلس���طينيين في المناطق 
الخمس نحو 5.9 ماليين الجئ، حس���ب الجهاز المركزي الفلس���طيني 

لإلحصاء.

رام الله/ االستقالل:
أكدت المستش���ارة األلماني���ة أنجيال ميركل موق���ف بالدها واالتحاد 
األوروب���ي الداعم لح���ل الصراع الفلس���طيني- اإلس���رائيلي، وفق حل 

الدولتين.
وذك���رت ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس »اطلعت 
عباس على نتائج اللقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

خالل زيارة إسرائيل نهاية األسبوع الماضي«.
وأوضحت أن االتح���اد األوروبي قدم دعًما كبي���ًرا لوكالة ألمم المتحدة 
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( من أجل أن تستمر في 

دورها المنوط بها من قبل األمم المتحدة.
كم���ا أعربت عن قلقها من أن إصدار محكمة االحتالل اإلس���رائيلية في 
القدس المحتلة الثالثاء الماضي حكًما على األس���ير المقدس���ي أمير 
خضر الدبس بالس���جن الفعلي لمدة 10 أش���هر إلدانته ب� »التحريض 

على الفيسبوك«.

القدس المحتلة / االستقالل:
ق���ال وزير االقتصاد والصناعة اإلس���رائيلي إيلي كوهن إن الرد األمثل 
على عملية مستوطنة »بركان« يكون ب�«المزيد من البناء والسيطرة على 

األرض«.
وأضاف الوزير خالل تدشين منطقة صناعية لمستوطنة »كريات أربع« 
بالخليل جن���وب الضفة الغريبة المحتلة إن »تدش���ين المنطقة ُبعيد 

عملية بركان يمثل رسالة قوية لمن يحلم بوقف االستيطان«.
ووقع���ت صباح األحد الماض���ي عملية إطالق نار ف���ي منطقة »بركان« 
الصناعية القريبة من مدينة سلفيت شمال الضفة، أسفرت عن مقتل 
مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة، واتهم االحتالل الشاب أشرف 

نعالوة بتنفيذها، واستنفر قواته لمطاردته واعتقاله..

مواطنون يف�شلون..دفعة مالية..

القدس المحتلة/ االستقالل:
حّذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
»أونروا« من خطورة الخطوة اإلسرائيلية الرامية إلى 

إغالق مكاتب الوكالة في القدس المحتلة.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم »أونروا« كريستوفر 
غينس تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين بهذا 

الشأن بأنها »خطيرة وغير مسؤولة«.
وق���ال إن »أونروا« تقوم بعملي���ات في إطار ميثاق 
األمم المتح���دة، واالتفاق���ات الثنائية والمتعددة 
األطراف التي ال تزال س���ارية، وق���رارات الجمعية 

العامة ذات الصلة.
وأضاف أنه« تّم تفويض الوكالة بشكل محدد من 

قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل توفير 
الفلسطينيين في  الحماية والمس���اعدة لالجئين 
األراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في 

انتظار حل النزاع األساسي«.
وتاب���ع غين���س أن »أونروا حافظت باس���تمرار على 
عملياتها في األراضي الفلس���طينية المحتلة، بما 
فيها القدس الش���رقية، منذ عام 1967، بالتعاون 
مع إس���رائيل، وبناًء على طلبها واالتفاقات الملزمة 
التي تحكم هذه العمليات، ومثل هذه الرسائل من 
قبل الشخصيات المنتخبة العليا في إسرائيل، غير 

مسؤولة وبالغة الخطورة«.
وكان رئي���س بلدية االحت���الل بالقدس نير بركات 

قال إنه س���يدفع إلى طرد »أونروا« من المدينة، وأنه 
أصدر تعليماته للمس���ؤولين فيه���ا إلعداد خطة 
لالس���تعاضة عن جميع مهامها بخدمات البلدية، 
وأنه س���يعرض الخطة على رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
يذكر أن الواليات المتحدة قررت الش���هر الماضي 
وقف مس���اهمتها المالية لوكالة »أونروا« بش���كل 
كامل بعد أن جمدت في وقت سابق من هذا العام 
مبلغ 125 مليون دوالر من مساهمتها للوكالة وذلك 
في إط���ار انحيازها الفاضح لالحتالل اإلس���رائيلي 
وضغوطها على الفلسطينيين لمنع إقرار حقوقهم 

المشروعة.

رام الله/ االستقالل: 
أصي���ب عدد من المواطنين، امس األربعاء، عقب 
إطالق ق���وات االحت���الل قنابل الغاز المس���يل 
للدم���وع، تجاه المواطنين وطلب���ة المدارس، في 

قرية كفر نعمة غربي رام الله، بالضفة المحتلة.

وجرى إطالق قنابل الغاز من قبل جنود االحتالل، 
تجاه مدرس���ة وعيادة القرية، ما أدى إلى إصابة 
العديد بحاالت االختناق، فيما اندلعت مواجهات 

بين الشبان وجنود االحتالل قبل انسحابها.
وبّين���ت مصادر محلي���ة، أّن غالبية اإلصابات من 

طلبة المدارس والسيدات في العيادة الطبية.
واقتحم���ت قوة م���ن جيش االحت���الل قرية أبو 
قش ش���مال رام الله، ودارت مواجهات بين عدد 
من الش���بان وجنود االحتالل، ولم يبلغ عن وقوع 

إصابات.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء أن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت أمس حكما بالسجن 
أحد عشر عاما بحق عميد األسرى السوريين والعرب صدقي 

سليمان المقت.
ولفتت الهيئة في بيان صحفي، الى أن س���لطات االحتالل 
أفرج���ت في آب من عام 2012 عن األس���ير صدقي المقت 
م���ن الجوالن المحتل، بعد قضائ���ه 27 عامًا في معتقالت 
االحتالل، وأعادت اعتقاله في ال� 25 من شباط من عام 2015 

بع���د اقتحام منزل عائلته والعب���ث بمحتوياته وتخريبها 
ومصادرة ما فيه من أجهزة وهواتف خلوية وحاسوب دون 
إعطاء أي مبرر لهذا االعتداء الصارخ على منازل المواطنين 

في الجوالن السوري المحتل.
وكانت س���لطات االحتالل أصدرت في ال���� 16 من أيار من 
عام 2017 قراًرا بالس���جن 14 عاًما بحق األسير صدقي بعد 
تأجيل محاكمته عش���رات المرات ومنع أهل���ه وذويه من 

حضور الكثير من جلسات المحاكمة.
ودعا والد األس���ير المق���ت المنظمات الحقوقي���ة الدولية 

إل���ى الضغط على س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي لوقف 
سياس���اتها العدواني���ة والقمعية بحق أهال���ي الجوالن 

المحتل وابطال هذا الحكم الجائر والالإنساني.
العنجهي���ة  الهيئ���ة سياس���ة االحت���الل  واس���تنكرت 
والممنهجة، بإعادة اعتقال األس���رى المحررين في الضفة 
والقدس وأراضي48، واع���ادة االحكام الجائرة والالقانونية 
بحقهم، حيث أعيدت االحكام بالسجن المؤبد للعديد من 
األس���رى المعاد اعتقالهم بعد قضائهم عشرات السنين 

خلف القضبان.

رام الله/ االستقالل: 
قّرر المجل���س التنفيذي لمنظمة األم���م المتحدة للتربية 
والعل���م والثقافة »يونس���كو«، اعتم���اد ق���راراٍت تتعلق 
ب� فلسطين باإلجماع، خالل جلسته المنعقدة أمس األربعاء 
في باريس. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلس���طيني 
ري���اض المالكي، إن »من القرارات قرار فلس���طين المحتلة 
والمؤسس���ات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة 
حماي���ة وصيانة اآلثار والثقافة والتعلي���م في أرض دولة 
فلس���طين المحتل���ة، بما فيه���ا ش���رق القدس ، وإظهار 
االنتهاكات اإلس���رائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية 
والطبيعية الفلس���طينية، خاصة المدين���ة القديمة في 

القدس، والحرم، وكنيس���ة الميالد، ومس���جد بالل بن رباح 
في بيت لحم، والمدينة القديم���ة والحرم اإلبراهيمي في 
الخليل، وقط���اع غزة. كما أنه من ضمن القرارات »اإلش���ارة 
إلى ما ترتكبه إس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، من 
جرائم في الخ���ان األحمر ، من تدمير للم���دارس، وحرمان 
األطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية وغيرها من 

االنتهاكات التي تقع ضمن اختصاص يونسكو«.
ورحب المالكي باعتماد “يونسكو” للقرارات، وشكر الدول 
األعضاء التي تقف مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني 
الثقافي���ة تحت مظل���ة المنظمة األممي���ة، وتدعم صيانة 
التاري���خ والت���راث واآلثار الفلس���طينية والحف���اظ عليها 

في القدس وغيرها من المواقع في األرض الفلس���طينية 
المحتلة. وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل 
مع »يونس���كو« لتنفي���ذ قراراتها، بما فيها إلرس���ال بعثة 
استكش���افية من الخبراء لالطالع على ما ترتكبه س���لطات 
االحتالل في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع 
التاريخية والتراثي���ة، خاصة في البلدة القديمة التي تقع 
ضم���ن قائمة التراث العالمي المه���دد بالخطر، ومحاوالت 

تغيير طابعها ومكانتها.
ووج���ه المالكي دعوة للمديرة العامة لمنظمة »يونس���كو« 
أودري أزوالي لزيارة فلس���طين واالط���الع على األوضاع عن 

كثب، بما يدعم تقاريرها التي تقدمها ل�”اليونسكو.”.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تس���ود مخاوف في أوساط جيش االحتالل اإلسرائيلي من 
تصاع���د األحداث في الضفة الغربي���ة على خلفية عملية 
"بركان" التي قتل فيها مس���توطنان ش���مال الضفة، في 
ذات الوقت يرى الجيش عدم وجود مبرر لمواجهة واسعة 
ف���ي قطاع غزة. وقالت صحيف���ة "هآرتس" العبرية إنه في 
حي���ن عزز جيش االحتالل عناصره على حدود قطاع غزة، إال 
أن الوض���ع على طول الحدود بقي دون تغيير، ولم يطرأ أي 
جدي���د على المواجهات من وجهة نظر الجيش وهي عدم 

وجود مبرر لمواجهة عسكرية واسعة في قطاع غزة.
ويعتقد رئيس األركان اإلس���رائيلي غادي ايزنكوت أن أي 

رد عسكري قاس يمكن أن يزيد من تدهور األوضاع األمنية 
لصراع أوسع، وفي المؤسسة األمنية اإلسرائيلية يعتقدون 
أن���ه يمكن اس���تغالل جهود مبعوث األم���م المتحدة إلى 
المنطقة نيكوالي مالدينوف، ومصر للتوصل إلى تهدئة 

وإعادة البنية التحتية لقطاع غزة.
وتضيف صحيفة "هآرتس"، أنه يسود االعتقاد في جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي بأن تغطية األح���داث على الحدود 
مع قطاع غزة في اإلعالم اإلس���رائيلي وش���بكات التواصل 
االجتماعي تش���جع التصعيد في المنطق���ة، ولذلك فإن 
المتحدث باسم الجيش يحاول ضبط نشر المعلومات من 
قطاع غزة وإعادة رس���م ح���دود التغطية عن طريق تقييد 

المعلومات في البيان���ات التي يصدرها حول ما يجري في 
جنوب إسرائيل.

في المقاب���ل، كانت مخ���اوف خالل اليومي���ن الماضيين 
لدى جيش االحت���الل بأن تؤدي "عملية بركان" في الضفة 
الغربية التي أس���فرت عن مقتل مس���توطنين إلى اندالع 

موجة جديدة من المواجهات في الضفة الغربية.
وبالرغم من أن الش���ارع الفلس���طيني هادئ نسبيا حاليا، 
فإن المخاوف لدى الجيش وجهاز "الش���اباك" من أن يؤدي 
الجمود السياسي واستبعاد رئيس السلطة محمود عباس 
عن عملية التهدئة بغزة، إلى تحويل العملية كنجاح ومن 

هنا تنطلق عمليات أخرى.
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القاهرة/ االستقالل: 
اقترح����ت نائبة برلمانية مصرية، تصدي����ر الكالب الضالة للدول 
اآلكلة لها، األمر الذي أثار نقاشا واسعا، حيث اعتبره نواب خطوة 
جيدة تحقق عائدا ماديا، فيم����ا اعترض بعض الحقوقيين على 

الفكرة.
وقال����ت وكيل لجنة حقوق اإلنس����ان بمجلس الن����واب )البرلمان( 
مارغريت عازر، خالل الجلسة العامة، في وقت متأخر من يوم االثنين، 
إن المقترح هدفه االستفادة من الكالب الضالة، وتصديرها إلى 

دول تأكلها، مثل كوريا الجنوبية، وفق إعالم محلي.
وأشارت عازر إلى أن الكالب الضالة في مصر لها كثير من األضرار 
حيث تسبب األذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تهاجمهم. موضحة 
أن انتش���ار هذه الظاهرة يتطلب وج���ود طريقة مثلى للتعامل 

معها.
ورفضت النائبة مقترحات بعض النواب بقتل الكالب بالرصاص 
والسم. الفتة أن ذلك األمر ضد الرفق بالحيوان كما أنه يؤدي إلى 

االنقراض.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن مس����ؤول في وزارة الصحة أن عام 
2017 س����جل 430 ألف حالة “عقر” ألش����خاص من الحيوانات، 

85% منها بسبب الكالب الضالة.

نائبة مصرية تقترح 
تصدير الكالب الضالة 

إلى دول تأكلها

مكسيكو/ االستقالل: 
اعترف زوجان مكس���يكيان بقتلهما 20 امرأة على 
األقل، في ضواحي مدينة مكس���يكو، وذلك بعدما 
ألق���ى عناصر األمن القبض عليهم���ا أثناء نقلهما 

بقايا بشرية في عربة أطفال.
ودأب الزوج����ان، خوان كارلوس، وباتريس����يا آن، 
عل����ى اس����تدراج الضحايا باس����تخدام تمثيلية 
خبيث����ة يلعبان من خالله����ا دور بائعي مالبس، 
لتقوم النساء بزيارتهما بحثا عن مالبس بأسعار 

منخفضة. 
كما اعترف الزوج بقتل النساء واستخراج أعضائهن 
لالتجار بها، حيث لم تش���هد المكس���يك مسبقا 

جريمة جنائية بهذه الدرجة من الوحشية.
وعالوة على ما س���بق، أقر المته���م أثناء التحقيق 

معه ببيعه وزوجته رضيعا يعود ألحد الضحايا وهو 
في شهره الثاني، كما صدم المحققون عندما عبر 

المجرم عن سعادته باألفعال التي أقدم عليها.
ما الصدمة الكبرى، فكانت عند مداهمة الش���رطة 
لمن���زل الزوجين، إذ عث���رت على عش���رات البقايا 
المغطاة باإلسمنت داخل أوعية منتشرة  البشرية 
ف���ي أنحاء المنزل، وأخرى موضوعة في أكياس في 

الثالجة.
وبعد إج���راء الفحوص���ات الطبية النفس���ية على 
المجرمين، تبين أن الزوج يعاني من اختالل عقلي 
واضطراب في الش���خصية، بينم���ا تعاني الزوجة 
من "تخلف عقل���ي" أصابها منذ الوالدة. ولكن، أكد 
األطباء أيضا، أن الش���خصين قادران على التمييز 

بين الخير والشر.

الرياض/ االستقالل: 
منع���ت الخطوط الجوية الس���عودية مس���افرا من 
الصعود على متن طائرتها في إندونيس���يا لسبب 

غريب جدا أثار حفيظته.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن رجل األعمال، جوردان 
بيشوب، استغرب من تصرف موظف شركة الطيران 
الس���عودية الذي نظر إليه بطريق���ة غريبة، عندما 
اقت���رب من البوابة ف���ي المطار للصع���ود إلى متن 
الطائرة، حيث قام الموظف باستدعاء رئيسه، الذي 
قال بدوره لبيش���وب إن عليه تغيير مالبسه، ومنعه 
من صعود الطائرة بس���بب لبس���ه لس���روال قصير 

)شورت(.
لكن رج���ل األعمال ل���م يكن يحمل معه س���راويل 
طويلة، ألن الحرارة في جاكرتا كانت عالية وتبلغ 32 

درجة مئوية. وحاول بيشوب مجادلة موظفي الشركة 
لكنه فشل في إقناعهم بحقه في ركوب الطائرة.

واضطر الرجل نتيجة لذلك إلى شراء السارنج )قطعة 
من القماش التقليدي المحلي تشكل تنورة( في أحد 
متاجر المطار ووضعها على جس���ده. وسمح له بعد 

ذلك بالصعود إلى الطائرة.
وكانت الخط���وط الجوية الس���عودية ق���د أعلنت، 
أغس���طس 2017، عن قواعد للمالبس المسموح بها 
للمسافرين على متن طائراتها، تحظر بموجبها على 
ال���ركاب ارتداء أي مالبس يمك���ن أن »يثير حفيظة 
الركاب«، وأوضح���ت أن ذلك يتضمن: »الس���راويل 
القصيرة الكاشفة للساقين على الرجال«، كما يحظر 
على النساء »كشف الس���اقين أو الذراعين، أو ارتداء 

المالبس الرقيقة للغاية، أو الضيقة للغاية«.

زوجان مجرمان يحوالن 

منزلهما لورشة أعضاء بشرية

بسبب مظهره.. شركة طيران

 عربية تمنع رجال من السفر!

االستقالل/ وكاالت: 
أبل���غ أهال���ي قري���ة أرس���النجا وس���ط تركيا 
المس���ؤولين بواقع���ة اختفاء جس���ر تاريخي 
عمره 300 عاما، وبطول 5 أمتار، بينما تش���تبه 
السلطات في عملية سرقة منظمة وراء الحادث.

والحظ أهالي القرية اختفاء الجس���ر التاريخي 
الواق���ع عل���ى نهر بااله���ور المار م���ن مدينة 
كوموش خانة، وعدم وجوده في مكان، مما أثار 

دهشتهم.
ونش���رت صحيفة "حرييت" التركية، االثنين، 
مقطع���ا مصورا يظهر الجس���ر التاريخي قبل 

وبعد عملية االختفاء.
وتحقق الجهات المعنية ف���ي واقعة اختفاء 
الجسر الذي يعتقد أن لصوصًا فككوه وسرقوه 
من���ذ أس���بوع، بينما عثر األهال���ي على بعض 

القطع المتبقية منه.
وكانت األمطار هطل���ت بكثافة يومي األربعاء 
والخميس ف���ي المنطقة، لك���ن األهالي نفوا 
س���قوطه في النهر، بعد عدم عثورهم على أي 

أثار على انجرافه في المياه.

سريالنكا/ االستقالل: 
ألقى س���عدان في جزيرة س���ريالنكا، ثمرة جوز الهند على 
 "Asia One " امرأة مس���نة وقتلها على الفور، وفقا لبواب���ة

اإللكترونية.
ووقع الح���ادث في قرية هاالنغاموف���ا، التي تبعد عن عاصم���ة البالد 150 

كيلومترا.
وكانت رانجان���ي كوالراتنا، البالغة من العمر 72 عام���ا، تجلس أمام منزلها، 
عندما تس���لق سعدان شجرة جوز الهند التي تنمو قريبا، وألقى بجوز الهند 

من أعلى الشجرة فوقها.
ووقعت ثمرة جوز الهند على رأس العجوز وماتت على الفور متأثرة بجراحها 

القاتلة.

بغداد/ االستقالل: 
أفاد مصدر امن���ي في بغداد، الثالثاء، بأن امرأة اقدمت 
على حرق نفس���ها بعد زواج زوجها من ثانية ش���رقي 

العاصمة.
وقال المص���در إن "ام الربعة اطفال اقدمت ، على حرق 

نفس���ها داخل منزلها في منطقة س���بع قصور شرقي 
بغداد، بعد ان قام زوجها بالزواج من امراة ثانية، ما ادى 

الى مصرعها في الحال".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكش���ف عن اس���مه، 
ان "ق���وة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى 

الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة مالبساته".
يذكر أن عددًا من المدن العراقية شهدت خالل الفترة 
الماضية ح���االت انتحار يعزوها أطباء نفس���يون إلى 
الضغوط النفسية والحاجة للمال، فضال عن التغيرات 
التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

مواطن يسرق جسرًا 
تاريخيًا بتركيا 

والشرطة تبحث عنه

أم ألربعة اطفال تحرق نفسها الرتباط زوجها بأخرى 

»سعدان« يقتل عجوزًا 
بثمرة جوز الهند!


