
موقع عبري يكشف تفاصيل خطة 
وافق عليها »الكابينت« بشأن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مص���ادر إعالمي���ة عبرية مس���اء أمس 
االثنين، عن تفاصيل خطة تمت الموافقة عليها 
في اجتماع »الكابينت« اإلس���رائيلي بشأن قطاع 
غزة مؤخرا. وذكر موق���ع )كان( العبري أن الخطة 
تهدف الى وقف التظاهرات عند السياج األمني 

الفاصل على الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح الموقع أن الخطة تتضمن تمويال قطريًا 
لروات���ب موظفي حماس  في قطاع غزة باإلضافة 
الى ض���خ الوقود لمحطة الكهرباء، فيما س���يتم 
خصم إيرادات الضريبة الخاصة بقطاع غزة التي 

تذهب لرئيس السلطة محمود عباس.
واعتبر الموقع أن ذلك س���يكون إنجازا سياسيا 

لحماس يتجاوز السلطة الفلسطينية .
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 غزة / سماح المبحوح:
يصارع األس���ير خضر عدنان لل�يوم ال���� 52 على التوالي 
بإرادته وأمعائه الخاوية  سجانيه داخل سجن عزل الرملة 

اإلس���رائيلي، نتيجة  ظهور عالمات خطيرة عليه كتقيؤ 
ال���دم ، وزرقة واضح���ة في عينه اليس���رى 
، ونق���ص حاد ف���ي الوزن ، وهزال ش���ديد ، 

قانون »منع الزيارات عن األسرى«..
 »جرم قانوني« يعكس تخبط االحتالل 

غزة/ دعاء الحطاب: 
في ظل اقتراب موعد االنتخابات اإلس���رائيلية ، تسعي 
»إس���رائيل« والمجموعات المتطرفة جاهدًة لكسب الرأي 

العام اإلس���رائيلي لصفه���ا، من خالل ف���رض القرارات 
وس���ن القواني���ن العنصري���ة بح���ق كافة 
الفلس���طينيين، والت���ي كان آخره���ا قانون 

البطش: مسيرات العودة تفقد االحتالل
 السيطرة على جميع المستويات

غزة/ االستقالل: 
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي خالد البطش أن 
مس���يرات العودة مس���تمرة حتى تحقي���ق أهدافها، ألنها خيار ش���عبنا 
الفلس���طيني، قائال: »على العدو أن يعلم أن أقل ثمن يمكن أن يدفعه هو 

3 حرائق بـ »غالف غزة« بفعل 
طائرات وبالونات حارقة

القدس المحتلة / االستقالل:
أعلنت فرق اإلطفاء واإلنقاذ اإلسرائيلية أمس االثنين، عن متابعتها الندالع 
3 حرائق في غالف قطاع غزة نهار يوم أمس نتيجة سقوط وسائل حارقة 
من غزة. وذكر موقع »واال« العبري أنه جرى السيطرة على الحرائق عبر فرق 

األسير خضر عدنان .. إرادة تقهر السجان  

اخلليل- غزة / اال�ستقالل:
ا�ست�سه��د �س��اب فل�سطين��ي، �سب��اح اأم���س االثنني، 
بر�سا���س قّوة ع�سكرية من جي�س االحتالل قرب 
امل�سج��د االإبراهيم��ي يف مدين��ة اخللي��ل جن��وب 

فة الغربي��ة املحتلة، بدعوى حماولته تنفيذ  ال�سّ
حماول��ة طع��ن، فيم��ا ذك��رت م�س��ادر عربي��ة اأن 
جندي��ًا اأ�سي��ب طعن��ًا ب�سك��ني يف امل��كان. واأف��ادت 
م�س��ادر عائلي��ة ب��اأن ال�سهي��د ه��و معم��ر عري��ف 

االأطر���س )42 عاًم��ا( من اخلليل، م�س��رة اىل اأن 
ال�سهي��د معم��ر يعم��ل بائًع��ا متج��واًل، يف املدر�سة 

االإبراهيمي��ة القريب��ة م��ن امل�سج��د 
االإبراهيمي يف مدينة اخلليل.

شهيــد بالخليــل و20 إصابــة بقمــع
 االحتــالل المسير البحري شمال القطاع 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 54 مس���توطنا يهوديا، صباح امس االثنين، المسجد األقصى تحت حراسة 
أمنية »إسرائيلية« مشددة. ونشرت شرطة االحتالل عناصرها المسّلحة من القوات 

عشرات المستوطنين يقتحمون
 باحات المسجد األقصى 

االحتالل يجرف 14 دونمًا
 ويقتلع 320 شجرة غرب الخليل

02

15

األجهزة األمنية 
بالضفة تعتقل أسيرًا 
محررًا وتمدد آلخرين

الوفــد المصــري يناقــش مع قيــادة 
حمـاس جهــود التهدئــة والمصالحــة

) APA images (       جنود االحتالل ينقلون جثمان ال�سهيد معمر االأطر�س باخلليل اأم�س

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: الفصائل 
بصدد بلورة »مبادرة« لتحريك المصالحة

غزة/ قاسم األغا:
كش���ف عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين طالل أبو ظريفة، أن الفصائل والقوى 

الفلس���طينية تعمل على بلورة »مب���ادرة« لتحريك ملف 
المصالح���ة وتنفيذه���ا، اس���تناًدا التفاقّي 
القاهرة 2011/ 2017. وقال أبو ظريفة، أمس 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت األجهزة األمنية في الضفة الغربية أسيرا محررا، فيما 

تواص���ل اعتقال آخرين دون أي س���ند قانوني. 
ففي الخليل، اعتقلت المخابرات العامة األسير 

رام الله/ االستقالل:
 عقدت القوى الوطنية واإلسالمية في مدينة رام 

الل���ه ، أمس االثني���ن، اجتماعا قياديا 
بحثت فيه آخر المستجدات السياسية 

قوى رام الله تؤكد على
 مواصلــة الفعاليــات 

الجماهيرية في وجه االحتالل
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جنين/ االستقالل:
نظ���م أهالي األس���ير المضرب 
عن الطع���ام خضر عدنان لليوم 
ال�52  ام���س االثنين، اعتصاًما 
تضامنًيا أمام محكمة معس���كر 
س���الم في مدينة جنين شمال 
المحتل���ة،  الغربي���ة  الضف���ة 
وتأجيل  الي���وم  إحض���اره  بعد 

محاكمته.
وطالب المشاركون بالوقوف إلى 
جانب عدنان في إضرابه، خاصة 
أنه يعاني من وضع صحي مترٍد، 
مش���ددين على ض���رورة إيجاد 
أوسع تضامن معه في إضرابه، 
اعتقاله  استمرار  على  احتجاجا 
ومماطل���ة االحت���الل بتقدي���م 
تهمة ل���ه أو محاكمت���ه، وضد 
التعس���فية  االحتالل  إجراءات 

بحق األسرى.
وطال���ب وال���د األس���ير عدنان 
االعتص���ام،  خ���الل  وزوجت���ه 
بتوس���يع دائرة الدعم الشعبي 
لألس���ير خض���ر، باعتب���ار ذلك 
واجب���ًا عل���ى الجمي���ع في ظل 
المعركة المحتدمة مع االحتالل، 
مشيرين إلى إن االحتالل يمنع 

المحام����ي من زيارته ويس����تمر 
ف����ي عزل����ه وقطعه ع����ن العالم 
الخارج����ي. وأوضحا أن األس����ير 
خض����ر ما زال معزوال في قس����م 
الجلمة  معتق����ل  ف����ي  الع����زل 
ويعاني من وض����ع صحي مترد 
من التقي����ؤ دم����ا، مؤكدين أنه 

الي����وم األول من  امتن����ع من����ذ 
اإلضراب عن إج����راء الفحوصات 
الطبية، كما امتنع عن أخذ كافة 

أشكال المدعمات.
االعتص����ام  خ����الل  وطالب����ا 
الحقوقي����ة  المؤسس����ات 
وتوثيق  بزيارت����ه  واإلنس����انية 

حالته الصحية، وتسليط الضوء 
بش����كل أكبر في وسائل اإلعالم 
إلثارة  عليه  واألجنبي����ة  العربية 

قضيته عالمًيا.
وأجل����ت محكم����ة االحتالل في 
معسكر س����الم تمديد اعتقاله 

للمرة العاشرة على التوالي.

اعتصام بجنين تضامنًا مع األسير خضر عدنان
القدس المحتلة / االستقالل:

أعلنت فرق اإلطفاء واإلنقاذ اإلسرائيلية أمس االثنين، عن متابعتها الندالع 3 حرائق في 
غالف قطاع غزة نهار يوم أمس نتيجة سقوط وسائل حارقة من غزة.

وذكر موقع "واال" العبري أنه جرى السيطرة على الحرائق عبر فرق من الصندوق القومي 
اإلسرائيلي "كيرن كاييمت" واإلطفاء اإلسرائيلية.

واستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات وسيلة إليصال شعلة حارقة إلى مستوطنات 
الغالف ضمن أدوات المقاومة الش���عبية التي تصاعدت مع انطالق مس���يرات العودة 
وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، ورًدا على قمع قوات االحتالل 

المسيرات السلمية، وقتلها 205 مواطنين شاركوا فيها حتى اليوم.
وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية" مؤخًرا إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من 
األحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغالف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات 
الطبيعي����ة في مس����توطنات غالف قطاع غزة وقّدرت الخس����ائر المادي����ة في المحميات 
الطبيعية فقط ب�15 مليون ش����يقل. وذكرت أن إصالح آثار الحرائق سيس����تغرق سنوات 

طويلة وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".

3 حرائق بـ »غالف غزة« بفعل 
طائرات وبالونات حارقة

القدس المحتلة/ االسقتالل:
أفاد مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، بأن األسير سامي سليمان 

إبراهيم جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين دخل، عامه ال�16 في األسر.
وأوضح أن األسير جرادات محكوم بالسجن مدى الحياة.

األسير سامي جرادات من السيلة 
الحارثية يدخل عامه الـ16

جانب من �العت�ضام �لت�ضامني �أم�س    

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 54 مستوطنا يهوديا، صباح امس االثنين، المسجد األقصى تحت حراسة أمنية 
»إس���رائيلية« مشددة. ونشرت شرطة االحتالل عناصرها المسّلحة من القوات الخاصة، 
في باحات المس���جد األقصى، خاصة عند المصّلى القبلي، وس���محت ل� 54 مس���توطنا 
باقتح���ام  المس���جد األقصى والتجول ف���ي باحاته، وأداء طق���وس تلمودية من “باب 
المغاربة” وحتى “باب السلس���لة”. وما زالت الشرطة »اإلسرائيلية« العاملة عند أبواب 
المسجد األقصى تشّدد من إجراءاتها أثناء دخول المصلين الفلسطينيين عبر تفتيش 

البعض، ومصادرة هوياتهم الشخصية، وإعطائهم بطاقات ملّونة عوضًا عنها.
وتقوم الش���رطة بهذا اإلجراء لتعلم َمْن المصلين يمكث ويرابط في المسجد األقصى 
بشكل مستمّر، حيث تعمل على مالحقته واعتقاله، وفي المناسبات واألعياد اليهودية 

تبعده عن األقصى.

عشرات المستوطنين يقتحمون 
باحات المسجد األقصى 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة 
الجهاد اإلس���المي خال���د البطش أن 
الع���ودة مس���تمرة حتى  مس���يرات 
تحقيق أهدافها، ألنها خيار ش���عبنا 
الفلس���طيني، قائال: »عل���ى العدو أن 
يعلم أن أقل ثمن يمكن أن يدفعه هو 
كس���ر الحصار عن غزة؛ وإن لم يفعل 

سيدفع أثمانًا كبيرة رغم أنفه«.
وأوضح البطش أن استمرار المسيرات 
بزخمها س���يأكل "غالف غزة" بأكمله، 
وقد تتحول النتفاضة شعبية عارمة 
ف���ي الضفة وغ���زة س���يفقد خاللها 
االحت���الل الس���يطرة فضاًل ع���ن أنه 
س���يدفع ثمن���ًا كبيرًا وق���د يصل به 

الحال ليصبح أش���به بم���ا كانت عليه 
مس���توطناته في قطاع غزة ُقبيل االندحار 

منها عام 2005م.
جاء ذلك خالل كلمة له في مهرجان نظمته 
الرابطة اإلس���المية اإلط���ار الطالبي لحركة 
الجهاد اإلسالمي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
إحي���اًء لذكرى استش���هاد الدكتور فتحي 

الشقاقي واالنطالقة الجهادية.
وبين عض���و المكتب السياس���ي للجهاد، 
أن مس���يرات العودة لها عنوان واضح هو 
الحف���اظ على الثوابت الفلس���طينية وفي 
مقدمته���ا حق ش���عبنا في الع���ودة إلي 
أرضنا التي ُهجر منها عام 1948، الفتًا في 
الوقت ذاته لوجود متطلبات آنيه يفرضها 

الواقع الراهن تتمثل بضرورة كسر الحصار 
المف���روض على غ���زة؛ ولذل���ك أطلق على 
مسيراتنا الشعبية إسم )مسيرات العودة 

وكسر الحصار (.
ولفت البطش أن أه���داف األداة الكفاحية 
الت���ي باتت اليوم عنوان���ًا متجددًا لنضالنا 
وجهادن���ا، هي أيضًا تس���ليط الضوء على 
معان���اة ش���عبنا الفلس���طيني أينما كان 
في قطاع غ���زة والضفة الغربي���ة والداخل 
المحتل، وكش���ف ما يتعرض له من صلف 
وجبروت وعدوان مس���تمر من قبل االحتالل 

الصهيوني.
وأض���اف"  أن المجتمع الدولي ينحاز دائمًا 
للقوة؛ واليوم العالم بأس���ره يتحرك عندما 

شعَر المس���توطنون في ما يسمى ب 
"غالف غ���زة"، بالقل���ق واالنزعاج، لنجد 
أن الواليات المتح���دة األمريكية بدأت 
تسعى من أجل وقف هذه المسيرات، 
بينما لم نجد أحدًا تحرك لرفع الحصار 
اإلس���رائيلي المفروض على قطاع غزة 

منذ أكثر من 12 عامًا على التوالي".
واعتبر البطش أن االنقس���ام البغيض 
الحاص���ل في الس���احة الفلس���طينية 
بي���ن حم���اس وفتح ه���و أح���د أدوات 
الهدم المس���تخدمة في وجه الشعب 
الفلسطيني والتي تعمل على إضعاف 
صم���وده ف���ي مواجهة صفق���ة القرن 
األمريكية، ولذل���ك كان من الواجب أن 
تبادر حركة الجهاد اإلسالمي ب "جسر 
العبور للمصالح���ة" وهي مبادرة أطلقها 
األمي���ن العام للحركة زي���اد النخالة مبادرة 
مدخ���ال عمليًا للذهاب باتج���اه المصالحة، 
واعتبره���ا أولوي���ة وطني���ة للتصدي الي 
مش���اريع ته���دف للني���ل م���ن قضيتنا 

الفلسطينية.
وفي الذكرى ال ) 23( الستشهاد الدكتور 
فتحي الش���قاقي اس���تذكر البطش سيرة 
المعلم الش���قاقي وقال إنه رجل بأمة حمل 
بين أضلعه مش���روعها الحيوي ومش���روع 
اإلسالم العظيم وجعل فلسطين القضية 
المركزية لها ورس���خ المفاهيم التي تؤكد 
أن الصراع ينبغي أن يكون على أرضها وما 

دون ذلك هو هوامش.

البطش: مسيرات العودة تفقد االحتالل
 السيطــرة علــى جميــع المستويــات

الخليل/ االستقالل:
جرفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، 14 دونما من أراضي بلدتي 

ترقوميا وبيت كاحل، وهدمت بئرين، واقتلعت مئات األشجار المثمرة.
وق���ال المواطن والمزارع علي الفطافطة، إن قوات االحتالل جرفت 14 دونما في 
منطقة جمرورة قرب معبر ترقوميا غرب الخليل، وهدمت بئرين لتجميع المياه.

وأضاف أن قوات االحتالل اقتلعت 320 شجرة زيتون ولوزيات، تعود لعائالت 
الفطافطة والجعافرة من بلدة ترقوميا، وعائلة العصافرة في بلدة بيت كاحل.

واك���د فطافطة، ان قوات االحتالل منعت المزارعين والمتضامنين من الوصول 
الى هذه األراضي التي تعتبر مصدر رزق ألصحابها، وتم تجريفها دون سابق 

انذار.

االحتالل يجرف 14 دونمًا 
ويقتلع 320 شجرة غرب الخليل
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ويذكر أن األسير عدنان خاض ثالثة إضرابات كان 
أطوله���ا مدة 66 يوم���ا عام 2012 رفض���ا العتقاله 
اإلداري ، واإلض���راب الثان���ي خاض���ه بالعام 2015 
)54( يوما ، وما زال مستمرًا في إضرابه  واس���تمر ل�

الثالث رفضا العتقاله التعسفي. 
ويش���ار إلى أن األس���ير قضى نح���و ثمانية أعوام 
ونصف في معتقالت االحتالل اإلس���رائيلي ،  علما 

أن هذا  االعتقال يعتبر ال� )11( له . 

خطري للغاية 
الناطق باس���م مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى طارق أبو ش���لوف رأي أن األسير عدنان 
ونتيجة اس���تمراره باإلضراب المفتوح عن الطعام 
من���ذ 52 يوما عل���ى التوالي ، ب���ات وضعه الصحي 

خطيرًا للغاية .
وأوضح أبو شلوف ل�"االس���تقالل" أن األطباء وخالل 
زيارته في غرفته المهترئة بسجن " الرملة " حذروا 
من تطور حالته الصحية والتي قد تصل للوفاة في 
النهاية ، مشددا على أن الشيخ عدنان ال يقوى على 
الحراك ، وبات يتنقل بواسطة كرسى متحرك ، عدا 

عن تقيؤه الدماء .
وبين أن ما تس���مى إدارة مصلحة سجون االحتالل 
نقلت الش���يخ عدنان بالقوة يوم الخميس الماضي 
من س���جن عزل الرمل���ة إلى مستش���فى " برزالي " 
اإلس���رائيلي من أجل إجراء الفحوصات الطبية نظرا 
لتدهور وضعه الصحي ، إال أنه رفض ذلك ، ومن ثم 

أعادوه مرة أخرى إلى العزل .
وأش���ار إل���ى أن إدارة مصلح���ة الس���جون تزيد من 
حالة الشيخ عدنان س���وء ، خالل االنتهاكات التي 

تمارس���ها بحقه ، إذ أن رحلة نقل���ه من عزل الرملة 
إلى المستش���فى ذهابا وإيابا كانت شاقة ومتعبة 
له ، الفتا إلى تعرضه  لمضايقات وشتائم واعتداء 

من السجانين .
وكانت محكمة  " س���الم " العس���كرية اإلسرائيلية 
قررت أمس االثنين تأجيل جلس���ة األس���ير خضر 
عدنان ، حتى تاريخ التاسع والعشرين من تشرين 

األول الجاري.

زيادة ال�ضغط 
ب���دوره،  أك���د المحامي وعضو هيئ���ة الدفاع عن 

األس���ير عدنان بنادي األس���ير رسالن محاجنة أن 
تأجيل محاكمة األس���ير عدن���ان ل�تاريخ 29 من 
الش���هر الجاري عل���ى الرغم من تده���ور وضعه 
الصح���ي، تأتي في محاولة لزي���ادة الضغط على 

االسير خضر عدنان.
وأوضح محاجنة ل�"االستقالل"  أن هناك مفاوضات 
جارية منذ أيام مع النيابة العامة بمحكمة " عوفر 
" اإلس���رائيلية والمستشار القانوني ، وبين جواد 
بولس رئيس هيئة الدفاع عن األس���ير لم تفض 
بعد إلى نتيجة ألنهاء اعتقال األسير عدنان بعد.

 واعتب���ر أن الئح���ة االتهام الموجه ضد األس���ير 
عدن���ان باطلة ومحض انتقام من األس���ير فقط ، 
وال تأتي بإطار مخالفته للقوانين اإلس���رائيلية ، 
مش���ددا على أن تهمة انتمائه لحزب ونشاطاته 
المناهض���ة لالحت���الل والمس���اندة لألس���رى ال 

تستدعي اعتقاله. 
وأش���ار إلى أنه في األيام القادمة سيعمل نادي 
األسير على تكثيف الزيارات لألسير عدنان منها 
الطبية ، بع���د تدهور وضعه الصح���ي وازدياده 
س���وءًا ، خاصة بعد طريقة نقله لمحكمة " سالم " 
العس���كرية ، إذ تم نقله بالبوسطة دون أن يكون 
برفقة أطباء وليس بسيارة إسعاف ما شكل خطرًا 

على حياته.
 ولفت إلى أن وضع األس���ير غاي���ة بالصعوبة ، إذ 
أنه ب���ات غير قادر على الحرك���ة و الكالم عدا عن 
تعرض���ه النتهاكات من إدارة مصلحة الس���جون 

االسرائيلة .

فعاليات ت�ضامنية
وش���ارك العش���رات من المواطنين في تشكيل 
سلسة بشرية أمس ، أمام محكمة سالم العسكرية 
اإلسرائيلية غرب جنين في تمام الساعة الثانية 
عش���رة ظهرا ، كانت دعت لها عائلته ، إس���نادا 

ودعما له .
كما أطلق التجمع اإلعالمي في مؤتمر عقده أمس 
بمق���ر الصليب األحمر بغزة  هاش���تاق  #خضر_

عدنان_هوية_الصم���ود ، تضامن���ا م���ع األس���ير 
وآالف األس���رى الفلسطينيين المعتقلين بشكل 

تعسفي  دون توجيه أي الئحة اتهام ضدهم.

يحارب بأمعائه الخاوية منذ 52 يومًا

األسيــر خضــر عدنــان .. إرادة تقهــر السجــان  
 غزة / �سماح املبحوح:

ي�ســارع الأ�ســر خ�سر عدنــان للـيوم الـــ 52 على 
التــوايل باإرادتــه واأمعائــه اخلاويــة  �سجانيــه 
داخــل �سجــن عزل الرملــة الإ�سرائيلــي، نتيجة  
ظهور عالمــات خطرة عليه كتقيوؤ الدم ، وزرقة 

وا�سحــة يف عينه الي�سرى ، ونق�ص حاد يف الوزن 
، متم�ســكا ب�سالحــه الوحيــد  ، وهــزال �سديــد 
الإ�ســراب املفتــوح عن الطعــام ؛ رف�سا لعتقاله 
�ســده.  املن�سوبــه  الباطلــة  التهــم  و  التع�سفــي 
واعتقل الحتالل الأ�سر عدنان)40 عاما(  بعد 

مداهمــة منزلــه ببلدة عرابــة مبحافظة جنني 
بتاريــخ 2017/12/11 م، ووجــه �ســده عــدة 
تهــم حتري�سيــة ، تتمثــل »بع�سويتــه يف تنظيم 
حمظور ، وتقدميه خدمات وتخطيط ، ليدح�ص 

الدعاءات باأمعائه اخلاوية . 

غزة/ قاسم األغا:
كش���ف عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين طالل أبو 
ظريفة، أن الفصائل والقوى الفلس���طينية 
تعمل على بل���ورة "مب���ادرة" لتحريك ملف 
المصالح���ة وتنفيذه���ا، اس���تنادًا التفاقّي 

القاهرة 2011/ 2017.
وقال أبو ظريفة، أمس االثنين، ل�"االستقالل": 
"إن الفصائ���ل والق���وى )باس���تثناء فت���ح 
وحماس(، تسعى بشكل جاّد من أجل بلورة 
مبادرة عب���ارة عن خارطة طريق تحمل آليات 
لتطبيق اتفاقات المصالحة"، معبًرا عن أمله 
في أن تتحّل���ى األطراف المعنّي���ة باإلرادة 
السياسية التي تفضي إلنجاح هذه الجهود 

النابعة من المسؤولية الوطنية.
في سياق آخر، شدد على أن فعاليات مسيرة 
الحصار س���تتواصل، مشيًرا  العودة وكسر 
إلى أن���ه من الخطأ رهن توقف المس���يرات 

ب�"كسر حصار قطاع غزة" فقط.

وق���ال: "هن���اك خل���ل وفهم خاط���ئ وكأن 
مس���يرات العودة لها هدف واحد فقط وهو 
كسر حصار االحتالل اإلسرائيلي المفروض 
عل���ى غ���زة"، موضًح���ا أن "كس���ر الحصار" 
م���ن األهداف اآلني���ة، في حي���ن التصدي 
لما ُتس���مى صفق���ة القرن، م���ن األهداف 

االستراتيجية للمسيرات.
الع���ودة له���ا أهداف  وتاب���ع: "مس���يرات 
اس���تراتيجية، إذ ُتعد رافع���ة كفاحّية في 
مواجهة مش���روع صفقة الق���رن، والتصدي 
لع���دوان االحتالل المس���تمر على ش���عبنا 
الفلس���طيني، وعلي���ه فإن المس���يرات لن 
تتوّقف وإن تحقق الهدف اآلني المباش���ر 

)كسر الحصار(".

حالة اإرباك
واعتبر تهدي���دات االحتالل بش���ن عدوان 
عسكري على القطاع حال استمرت مسيرات 
العودة بأنه���ا ناجمة عن حالة إرباك وتخّبط 

ومحاولة يائسة للتأثير على المسيرات"�
وأكم���ل: "ل���ن ُترهبنا ه���ذه التهديدات، 
للجماهي���ر  الواس���عة  والمش���اركة 
الفلسطينية باألمس )االثنين( في المسير 
البحري ال� 13 )ش���مالي غ���رب قطاع غزة(، 
وما س���بقها بالُجمعة الماضي���ة )معًا غزة 

ط���ول  عل���ى  تنتفض والضفة تلتح���م( 
الس���ياج الفاصل مع األراضي المحتلة عام 
1948، تأكيد من الش���عب على التمسك 
بهذه الفعاليات الس���لمية، دون أن يلقي 

بااًل لالحتالل وتهديداته".
ولف���ت إلى أن تكرار وص���ول الوفود األمنية 
المصرية للقط���اع يأتي في إط���ار الجهود 
المضني���ة التي تبذلها مص���ر لجهة إنقاذ 
ملفّي "التهدئة" و"المصالحة الوطنية"، في 
ظل "العراقيل" القائمة، وخشية من انفجار 
األوضاع، التي ستنعكس سلًبا على األطراف 

كاّفة دون استثناء.
ومس���اء أمس، غ���ادر قطاع غ���زة، عبر حاجز 
بي���ت حان���ون )ش���مال( وفد أمن���ي مصري 
يرأسه مس���ؤول الملف الفلسطيني بجهاز 
المخاب���رات العامة المصرية اللواء أحمد عبد 
الخالق،  بعد زيارة استمرت نحو )5( ساعات، 
التقى خاللها قيادة حرك���ة "حماس"، دون 

الكشف عن نتائج اللقاء. 

جل�ضة املركزي
أما فيما يتعلق بالجلس���ة المقبلة للمجلس 
المركزي الفلس���طيني المقرر عقدها ب� 28 
– 29 أكتوب���ر الجاري؛ فقل���ل عضو المكتب 
السياس���ي للجبهة الديمقراطية من أهمية 

عقد الجلسة.
وقال: "المقّدمات تحكم النتائج، وال يوجد ما 
يؤّشر بأن هناك جدّية النعقاد دورة ُيحّضر 
لها من خالل لجنة تحضيرية ُيشارك فيها 
الكل الوطني الفلس���طيني، ولهذا األسباب 
التي أدت إلى تعليق مشاركة الديمقراطية 
بهذه الدورة ما زالت قائمة، ولهذا سنتدارس 

لتحديد موقنا خالل األيام القادمة".
وحّذر  أبو ظريفة من مغّبة اّتخاذ "المركزي" 
م���ن أّية قرارات م���ن ش���أنها تعميق حالة 
االنقسام السياسي، أو خطوات عقابية تزيد 
من حالة التضييق على قطاع غزة؛ "ألن ذلك 
من ش���أنه أن يدفع نحو الك���وارث الوطنية 

وليست االجتماعية فحسب"، كما قال.   

من الخطأ رهن توقف المسيرات بـ "كسر الحصار" فقط 

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: الفصائل بصدد بلورة »مبادرة« لتحريك المصالحة

طالل اأبو ظريفة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2019/ 2018(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد:  احمد جودت احمد الش���وربجي من سكان خان يونس هوية 
رق���م 700026958 بصفت���ه وكيال عن: هاله ج���ودت احمد مصطفى 

الشوربجي
بموجب وكالة رقم: 326 / 2005 الصادرة عن ليبيا

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 73 قسيمة 11 المدينة  خان يونس

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

المعاملة. التاريخ:  22/ 10 / 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2020/ 2018(
يعلن للعموم ان����ه تقدم لإدارة العام����ة لألراضي والعقارات 
بغزة الس����يد:   محمد نصر شعيب الفرا من سكان خان يونس 
هوية رق����م 801860651 بصفته وكيال عن:  ازدهار حس����ام 

الدين حسن الفرا
بموجب وكالة رقم: 480118 / 2018 الصادرة عن أبو ظبي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 92 قسيمة 15 المدينة  خان يونس

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

المعاملة. التاريخ:  22/ 10 / 2018م

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

وقال عضو كنيست االحتالل "أورين حزان" 
ف����ي تغريده له عبر موق����ع توتير، إن لجنة 
التشريع الوزارية في االحتالل صادقت على 

مشروع قانون قام بطرحه.
وأضاف "حزان" أن القانون الذي س����يطرح 
للتصوي����ت ف����ي كنيس����ت االحت����الل غدا 
األربع����اء يس����مح لالحتالل بوق����ف زيارات 
أهالي األس����رى الفلس����طينيين ألبنائهم 
داخل السجون، خاصة أسرى حركة حماس 

"التي تأسر جنودنا بغزة".
وس����بق أن قام المتطرف ح����زان قبل عّدة 
ش����هور بمهاجمة أهالي أس����رى من قطاع 
غزة كان����وا في طريقهم لزيارة أبنائهم في 
س����جون االحتالل، واعت����دى عليهم ووّجه 

لهم الشتائم وأهان أبناءهم األسرى.

قانون جائر
ويرى ق����دورة فارس رئيس نادي األس����ير 
الفلس����طيني، قان����ون منع زي����ارات أهالي 
داخل  ألبنائهم  الفلس����طينيين  االس����رى 
الس����جون، قانونًا جائرًا تعس����فيًا، يعكس 
حالة ارتب����اك وقلق وكراهي����ة وحقد باتت 
المؤسسة اإلس����رائيلية سواء  تحكم عمل 
كانت تش����ريعية أو تنفيذية أو عس����كرية 

وأمنية. 
وأوضح ف����ارس ل�"االس����تقالل"، أن حكومة 
االحتالل لجأت لتش����ريع قانون منع زيارات 
"إس����رائيل"  أن  األول  لس����ببين،  االس����رى 
الفاشية  العنصرية  العصابات  ومجموعات 
مقبلة على انتخابات، لذا أرادت اس����تغالل 
قضي����ة األس����رى من أجل كس����ب عواطف 
الغارق بتطرفها،  العام اإلس����رائيلي  الرأي 
أما الس����بب الثاني فمتمثل بعجز الحكومة 
اإلسرائيلية عن تحرير أسراها الموجودين 

ل����دى المقاوم����ة وعجزها ع����ن عقد صفقة 
تبادل.

وبين أن اإلجراءات والقوانين التعسفية 
التي تتخذها الحكومة اإلسرائيلية تطال 
كافة األسرى داخل السجون، مستدركا" 
لكن قانون " منع زيارات االس����رى" خص 
أس����رى حركة حم����اس بالذك����ر، لكونها 
تحتج����ز جن����وده في غزة ليس����هل ذلك 
عملية التس����ويق لقراره أمام الراي العام 
الدولي، بالتالي يستطيعون تمرير اجراء 
تعسفي غير قانوني قمعي تحت مسمي 

"محاربة اإلرهاب". 
وحذر من التداعي����ات المترتبة على تنفيذ 
القان����ون والت����ي تتجلي في زي����ادة القهر 
الفلس����طينيين  األس����رى  على  والضغ����ط 
وعائالته����م، األمر الذي س����يولد حالة من 
عدم االس����تقرار داخل السجون خاصًة بعد 
تهديد االسرى إلدارة السجون باتخاذ عدة 
إج����راءات غاضبة ورافضة للق����رار في حال 
تطبيقه، أهمها "ح����ل التنظيمات" بمعني 
أال يكون هناك عن����وان للحديث مع اإلدارة 
وسيترك كل أسير يتصرف كما يريد ومن 

رأسه، اضافًة الى اإلجراءات التي ستتخذها 
الحركة االسيرة.    

ودعا فارس المؤسسات الحقوقية والدولية 
وعلى راسها الصليب االحمر الدولي التدخل 
العاجل لوقف هذا القرار التعس����في بحق 
اسرى غزة والضغط على االحتالل الستمرار 

برنامج الزيارات .
ورقة �ضغط 

وبدورة، أكد رياض األشقر الناطق اإلعالمي 
لمركز األس����رى للدراس����ات، أن إقرار قانون 
من����ع  زيارات بالس����جون عنص����ري مخالف 

الدولية، وجاء  القوانين واالتفاقيات  لكافة 
في اطار الضغط على حركة حماس من أجل 
تقديم تنازالت فيما يتعلق بقضية الجنود 
األسرى لديها منذ عدوان 2014، مؤكدًا أن 
القانون لن ُيجدي نفعًا ولن ُيحقق أهدافه. 
وقال األش����قر ل�"االس����تقالل":" إن االحتالل 
ُيحاول الضغط على حركة حماس من أجل 
تقدي����م تن����ازالت ومعلوم����ات مجانية عن 
الجنود األس����رى لديها، من خ����الل حرمان 
االس����رى من الزيارات داخل السجون، لكن 
هذا لن ُيجدي نفعًا مع المقاومة، فالمقاومة 
أكدت أن ال معلومات مجانية وال حوار حول 
صفقة تبادل جديدة اال بعد اطالق س����راح 
المحررين من الصفق����ة االولى الذين ُاعيد 

اعتقالهم والبالغ عددهم 52 أسيرًا "
وأوض����ح أن االحتالل منع أس����رى قطاع غزة 
جميعه����م من الزيارة لمدة 6س����نوات بعد 
أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006، في 
محاولة للضغط على المقاومة لكنه لم ُيفلح 
واضط����ر للجلوس على طاول����ة المفاوضات 
وإطالق س����راح 1027 أس����يرًا فلس����طينيًا 
مقابل الجندي، وهو اليوم ُيجرب حظه مرة 

أخرى لكنه سيفشل. 
وشدد األش����قر على أن االسرى في سجون 
االحتالل قادرون على افش����ال القانون كما 
حدث في اضراب الكرام����ة عام 2012، كما 
أنه����م س����يصمدون أمام القان����ون النهم 
يدركون جيدًا ان االحتالل يس����تخدم كافة 
األساليب والقوانين التعسفية وحرمانهم 
حقوقه����م من أج����ل تحقي����ق أهدافه، لذا 
س����يصبرون أمام تلك اإلجراءات في سبيل 
عدم  إعط����اء فرص����ه لالحت����الل بتحقيق 

أهدافه. 

ورقة ضغط على المقاومة 

قانون »منع الزيارات عن األسرى«.. »جرم قانوني« يعكس تخبط االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف ظل اقرتاب موعد النتخابات الإ�سرائيلية ، ت�سعي 
»اإ�سرائيل« واملجموعات املتطرفة جاهدًة لك�سب الراأي 
العام الإ�سرائيلي ل�سفها، من خالل فر�ض القرارات و�سن 

القوان��ني العن�سرية بحق كاف��ة الفل�سطينيني، والتي 
كان اآخره��ا قان��ون »منع زيارة ال�س��رى الفل�سطينيني 
ب�سجون الحتالل«، ليك��ون مبثابة وورقة �سغط على 
املقاوم��ة يف غ��زة  لعقد �سفق��ة تبادل اأ�س��رى جديد، 

بعد عجزه��ا عن حترير جنودها من قب�ستها يف قطاع 
غزة.  و�سادقت جلنة الت�سريع الوزارية يف »الكني�ست« 
الإ�سرائيل��ي، الأحد ، على م�س��روع قرار جديد لوقف 

زيارات الأ�سرى الفل�سطينيني يف املعتقالت.

رام الله / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة في 

الضفة الغربية.
وبين نادي األس���ير، في بيان، أن ثالثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة 
رام الل���ه والبيرة، وهم: نائل محمود أبو كويك من مخيم األمعري، ويزن محمد 
عيس���ى )20 عاما(، وخالد خل���دون الديك )20 عاما(، وكالهم���ا من بلدة كفر 

نعمة.
فيم���ا جرى اعتقال ثالثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: لطفي صالح، 

وأحمد حباس صالح، باإلضافة إلى ياسين محمود أبو سرور )58 عامًا(.
ومن محافظة طولكرم، ُاعتقل المواطن محمد إبراهيم خرس���ة )22 عامًا(، كما 

ُاعتقل المواطنان سامح كميل، ومحمد محمود عليات من جنين.
وُاعتق���ل مواطنان من محافظة نابلس، وهما: خالد عب���د الجبار ضراغمة )21 
عامًا(، وجمال معتصم رواجبة، والمواطن عمير مروان الطل من بلدة الظاهرية 

جنوب الخليل.
وذك���ر نادي األس���ير أن مواطنًا ُاعتقل من بلدة كفر عقب، وهو س���ائد أديب 

عبوشي.

قوات االحتالل تعتقل 
13 مواطنًا من الضفة
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات 

الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية 
/ اإلدارة العامة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرســـمي من أجل 
الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة 

وزارة المالية .
 آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة 
الســـاعة الحادية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2018/10/30  وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين 

في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســـالمي أو بنك اإلنتاج أو بنك البريد )كتأمين دخول عطاء( أو 

حسب الشروط في كل عطاء صالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء. 
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء ..

.www.mof.gov.ps 4. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679
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رقم العطاءاسم العطاء

 اعادة طرح توريد البطاقات الممغنطة لصالح وزارة النقل والمواصالت

توريد احتياجات الورش الفنية لصالح وزارة الداخلية 

توريد أجهزة كهربائية لصالح وزارات دولة فلسطين 

توريـــد أثاث مكتبي + القطع االســـتبدالية لألثاث المدرســـي لصالح 
وزارات دولة فلسطين 

اصالح جهاز الرنين المغناطيســـي في المستشـــفى االوروبي لصالح 
وزارة الصحة 

توريد خبز لصالح وزارة الداخلية

مزاودة تلزيم كافتيريا معبر رفح الصالة الخارجية

34 / 2018

35 / 2018

36 / 2018

37 / 2018

38 / 2018

39 / 2018

14 / 2018

غزة/ االستقالل: 
أطلق التجمع اإلعالمي الفلسطيني، 
أمـــس االثنين، هاشـــتاق #خضر_

مع  تضامنًا  عدنان_هوية_الصمود، 
األســـير خضر عدنان، الذي يخوض 
إضرابـــًا مفتوحـــًا عن الطعـــام منذ 
52 يومـــًا؛ رفضًا لالعتقـــال اإلداري 
االحتالل  ســـلطات  تمارســـه  الذي 
"اإلسرائيلي" بحقه، إلى جانب آالف 
األســـرى الفلســـطينيين  بشـــكل 
تعســـفي، دون توجيـــه أي الئحة 

اتهام ضدهم.
لـــه ألقاه  وخـــالل بيـــان صحفـــي 
الصحفـــي محمد الشـــنا، أمام مقر 
الصليب األحمر بمدينة غزة، أوضح 
التجمع االعالمي أن األسير "عدنان" 
الطعام؛  الثالث عن  يخوض إضرابه 
احتجاًجـــا على اعتقالـــه االداري، إذ 
خاض أطول إضراب فـــردي بتاريخ 

الحركة األسيرة.
وأشـــار إلـــى أن الحالـــة الصحّيـــة 
للشيخ عدنان وصلت لمرحلة الخطر 
الشديد، حيث ظهرت عليه عالمات 
"خطيـــرة"، تمثلت بــــ "تقيؤ الدم"، 
اليســـرى،  واضح في عينه  وازرقاق 
الـــوزن، خصوًصا  ونقص حـــاد في 
الطبي  في ظّل سياســـة اإلهمـــال 
المتعّمـــد بحّقه، من إدارة ســـجون 

االحتالل.

وفيما شدد بيان التجمع على ضرورة 
وقوف الـــكل الفلســـطيني وأحرار 
العالم بشكل جاد مع معركة األمعاء 
الخاويـــة التـــي يخوضها األســـير 
اإلداريين؛  األسرى  نيابة عن  عدنان 
الصابرة،  ألســـرته  بالتحية  توّجـــه 
وألســـرانا البواســـل فـــي ســـجون 

االحتالل.
كما طالب المنظمات والمؤسســـات 
الحقوقية كمنظمـــة العفو الدولية 
بالوقوف  اإلنســـان  ومجلس حقوق 

البواسل، وإجبار  إلى جانب أســـرانا 
االحتـــالل علـــى احتـــرام القانـــون 

الدولي.
وفـــي ختـــام البيان حّمـــل التجمع 
االحتـــالل المســـؤولية الكاملة عن 
حياة األســـير عدنان – وهو قيادي 
بالجهاد اإلسالمي – وحياة األسرى 
واالســـيرات كافـــة، الـــذي يمارس 
االحتـــالل بحّقهـــم أبشـــع صـــور 

التعذيب والتضييق والحرمان.
يذكر أن ســـلطات االحتالل أًجلت 

محاكمـــة الشـــيخ خضـــر عدنان 
لتاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، علما 
انه اعُتقـــل بتاريخ 11 ديســـمبر 
2017م، وحقـــق انتصـــاًرا نوعًيـــا 
فـــي إضرابين ســـابقين خاضهما 
في األسر وتكلال برضوخ االحتالل 
الحرية، وهو  فـــي  العادل  لمطلبه 
اليـــوم يخـــوض ذات  المعركـــة 
منفرًدا للمـــرة الثالثة على التوالي 
مطالًبا بحقه المشـــروع في الحرية 

ورفًضا لالعتقال التعسفي.

»التجمــع اإلعالمــي« ُيطلــق حملــة
 دعــم وإسنــاد لألسيــر خضــر عدنــان

غزة/ االستقالل:
ســـمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي لـ24 من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم 
في ســـجن "رامون". وأفادت المتحدثة باســـم اللجنة الدولية للصليب األحمر سهير 
زقوت، بأن اللجنة نّســـقت لمرور 24 من أهالي أســـرى غزة بينهم 5 أطفال عبر حاجز 

بيت حانون/إيرز شمال القطاع لزيارة 15 أسيًرا في سجن "رامون".
ويقع ســـجن نفحة في صحراء النقب جنوبي فلســـطين المحتلة )جنوبي بئر الســـبع 
بـ100 كلم(، ويعد من أشد السجون اإلسرائيلية قسوة، وهو معزول عن بقية السجون 

األخرى، ويضم نحو 800 أسير فلسطيني.
وتواصـــل ســـلطات االحتالل منذ 3 يوليـــو 2017 منع أهالي أســـرى حركة المقاومة 
اإلســـالمية )حماس( بغزة من زيـــارة أبنائهم للضغط على الحركـــة في ملف الجنود 
اإلسرائيليين األســـرى لدى كتائب القسام. ويقبع في ســـجون االحتالل نحو سبعة 
آالف فلســـطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 أســـير من غزة، واستشهد 218 

أسيًرا نتيجة سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

رام الله/االستقالل:
 دعا النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشـــريعي الفلســـطيني، جماهير 
وفعاليات شـــعبنا المؤثرة إلى مساندة األســـير خضر عدنان )40 عامًا( وهو 
من ســـكان بلدة عرابه في محافظة جنين، في إضرابـــة المفتوح عن الطعام 
والمتواصل منذ 50 يومًا، ما تســـبب بدخوله مرحلة الخطر الشديد؛ التي تبدأ 

بالجفاف وتقيؤ الدم، وانخفاض الوزن الحاد.
وأشـــاد النائب طمليه بكفاح األســـير عدنان الذي يطالب بحريته، ما يلزمنا 
لدعـــوة أحرار العالـــم كافة لدعمه وتأييـــده، والمطالبة بإطالق ســـراح كافة 
األســـرى واألســـيرات من معتقالت االحتالل اإلســـرائيلي، السيما األسيرات 
اللواتي يمتنعن منذ مدة عن الخروج إلى ساحة )الفورة( في معتقل الشارون 

احتجاجًا منهن على تركيب كاميرات مراقبة للتربص بتحركاتهن.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين بأن أوضاع األســـرى 
المرضـــى القابعين في معتقلي "نفحة" و"عوفر"، تزداد ســـوءا 
يومـــا بعد يوم، في ظل انعدام أدنى الشـــروط الصحية الالزمة 

لهم، بحرمانهم من العالج واالستهتار بحاالتهم الصحية.
وكشـــفت الهيئة في تقرير صدر عنها أمـــس االثنين إحدى 
الحاالت المرضية القابعة في معتقل "نفحة"، وهي حالة األسير 
فضل أبو حصيـــرة )28 عامًا( من غزة، والذي يعاني من كســـر 
بكاحـــل رجله اليمنى قبل اعتقاله، ومنذ أن تم اعتقاله ازدادت 
حالته سوءًا، بسبب ما تعرض له من تقصير طبي من قبل إدارة 

المعتقل.
وأشـــارت إلى حدوث انتفاخات في قدمه فأصبح ال يســـتطيع 
المشي عليها، وهو بحاحة ماســـة لتحويله إلى طبيب مختص 
لالطـــالع على وضعه، غير أن إدارة المعتقل تماطل في تحويله 

وتكتفي بإعطائه المسكنات.

كمـــا رصدت من خالل محاميها، حالتين مرضيتين تقبعان في 
معتقل "عوفر"، إحداهما حالة األســـير الشاب وليد شرف )25 
عامًا( من بلدة أبو ديس شـــرقي مدينـــة القدس، والذي يعاني 
قبل اعتقاله من مشاكل في المثانة والمسالك البولية، ومنذ أن 
تم اعتقاله تفاقم وضعه الصحي فأصبح يشتكي من آالم حادة 
في الكلى، وقد راجع عيادة المعتقل لكنها لم تقدم له أي عالج 

لحالته الصحية السيئة.
وفي السياق، أفادت الهيئة بأن األسير جمال حمامرة )52 عاما( 
من بلدة حوســـان في بيت لحم يعاني من ظروف صحية سيئة 

منذ فترة، حيث يشتكي من وجود كتل على رئتيه.
وبّينت أن األســـير يشـــتكي مـــن آالم حادة في صـــدره ومنذ 
فترة أجريت له فحوصات طبية وصورة طبقية في مستشـــفى 
"هداسا عين كارم" وهو بانتظار النتائج، وعلى الرغم  من وضعه 
الصحي الصعب، إال أن إدارة معتقل "عوفر"  تماطل في تقديم 

العالج له.

طمليه: يدعو جماهير شعبنا 
لمساندة األسير خضر عدنان

24  من أهالي أسرى غزة 
يزورون أبناءهم بـ »رامون«

انتهاكات صحية متواصلة بحق 3 
أسرى مرضى في »نفحة« و »عوفر«

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت األجهزة األمنية في الضفة الغربية أســـيرا محررا، فيما 

تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.
ففـــي الخليـــل، اعتقلـــت المخابـــرات العامة األســـير المحرر 
والمعتقل السياســـي السابق الطالب في جامعة الخليل طارق 
عبد الباسط التميمي بعد استدعائه للمقابلة صباح امس، وهو 
أحد أعضاء إدارة نادي كلية الشريعة. إلى ذلك مدد جهاز األمن 

الوقائي في الخليل اعتقال األسير المحرر والمعتقل السياسي 
الســـابق يوســـف وحيد أبو فارة ١٥ يوما، علما أنه معتقل منذ 
4 أيام. كمـــا يواصل جهاز األمن الوقائي فـــي الخليل اعتقال 

الشاب عماد الدين محمود الهور منذ حوالي أسبوع.
وفي ســـياق متصل، تواصل االجهـــزة  االمنية اعتقال الطالب 
في جامعة خضوري عبادة مسلم، والطالب نوار نواهضة لليوم 

الـ 25 على التوالي.

األجهزة األمنية بالضفة تعتقل 
أسيرًا محررًا وتمدد آلخرين



دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 دائرة التنفيذ

مبحكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية
إخطار تنفيذ حكم

إلى المنفذ ضده / خليل عمر خليل حجازي س����كان المغازي سابقا 
وحالي����ا مجهول مح����ل االقامة في قطاع غ����زة االن لقد تم تنفيذ 
الحك����م عليك لدى دائ����رة تنفيذ محكمة دي����ر البلح في القضية 
اساس 2018/183 وموضوعها نفقة اوالد والمتكونة بينك وبين 
طالبة التنفيذ / س����مية احمد س����الم مصلح س����كان المغازي , ان 
ل����م تحضر أو تقدم معذرة مش����روعة أو ترس����ل وكيال عنك خالل 
اس����بوعين من تاريخ النشر س����نتخد بحقك االجراءات القانونية 

حسب القانون وحرر في : 21/10/2018 

 ماأمور تنفيذ حمكمة دير البلح ال�سرعية
اأ.راأفت حامد احلويل

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة
إعالن بيع بالمزاد العلني

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة " مالبس " والمحجوزة عل���ى ذمة القضية التنفيذية رقم 
2018/4364 والمتكون���ة فيم���ا بي���ن طالب التنفي���ذ / رمزي صالح 
ابراهيم صندوقة والمنفذ ضده / نضال باس���م عبد الله بارود وذلك 
يوم الثالثاء 30/10/2018  الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في 

دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة .
فعل���ى من يرغ���ب بالدخول ف���ي المزايدة الحضور لدائ���رة التنفيذ  
وتسجيل اسمه بعد دفع تأمين دخول المزاد 10% من قيمة تثمين 
المالبس المحجوزة ) قيمة التأمين 3683  شيكال ( مستردة مع العلم 

بأن رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .
  على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/4364

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 إعالن خصوم صادر عن 
محكمة الشجاعية الشرعية 

الى المدعى عليه / طارق صائب س���عيد الغاليني من غزة  وس���كانها 
س���ابقا وحاليا في الضف���ة الغربية ومجهول مح���ل االقامة فيها االن 
وس���ابقا في غزة الزيتون منطقة المس���لخ الجدي���د يقتضي حضورك 
لهذه المحكمة ي���وم الخميس 29/11/2018 الس���اعة الثامنة صباحا 
وذلك للنظر في القضايا اساس 2018/874 وموضوعها تفريق لشقاق 
والنزاع والقضية اس���اس 2018/873 وموضوعها عفش بيت والقضية 
2018/871 وموضوعه���ا نفقة زوجة والقضية 2018/872 وموضوعها 
نفق���ة بنات والمرفوعة عليك من قبل المدعية / مي فواز موس���ي عبد 
الجواد من الس���وافير وس���كان ت���ل الهوى وان لم تحض���ر في الوقت 
المعين او ترسل وكيال عنك او تبد  للمحكمة معذرة مشروعة سيجري 
بحقك المقتضي الشرعي لذا صار تبليغك حسب االصول وحرر بتاريخ 

.22/10/2018

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
حممد مو�سي كرزمي

الثالثاء 14 صفر 1440 هــ 23 أكتوبر 2018 م

الخليل/ االستقالل:
المواطني���ن  عش���رات  ش���ارك 
أم���س االثنين، باعتصام مس���اند 
االحت���الل  بس���جون  لألس���يرات 
للدع���وات  ورفًض���ا  اإلس���رائيلي 
عل���ى  بالتضيي���ق  اإلس���رائيلية 
األس���رى، في دوار ابن رشد وسط 
مدين���ة الخلي���ل جن���وب الّضفة 

الغربية المحتلة.
وأوضح مدي���ر نادي األس���ير في 
الخلي���ل أمجد النج���ار أّن إنجازات 
الحركة األس���يرة مه���ددة بالخطر 
أمام سياس���ة  عليه���ا  والقض���اء 
المزايدات بين المرش���حين الجدد 
إلدارة مناصب مصلحة الس���جون، 
التنظيم���ي  التمثي���ل  ومنه���ا 
والنضالي وزيارات األهالي، وكمية 
الطعام والمياه والتعليم والكتب.

وطالب بتلبية نداء الحركة األسيرة 
وخاصة األسيرات اللواتي يتعرضن 
ألبش���ع العقوب���ات من قب���ل إدارة 
السجون، ويعتصمن داخل غرفهن 
من���ذ )46 يوًم���ا(، احتجاًج���ا عل���ى 
تشغيل كاميرات في ساحة الفورة.
وأكد النج���ار أن حراًكا بدأ في عدة 
س���جون للرد على إج���راءات وزير 

األمن الداخلي جلع���اد أردان بحق 
أّي مساس  أّن  األس���رى، مؤكدين 
باألس���يرات ومكتس���بات األسرى 
سيش���عل الس���جون م���ن جديد 

بخطوات احتجاجية.
من جانبه، حذر مدير هيئة األسرى 
ف���ي الخليل إبراهي���م نجاجرة من 

الوطني���ة األس���يرة دفع���ت ثمًنا 
باهًظا من اإلضراب���ات عن الطعام 
لتحقي���ق الكثي���ر م���ن اإلنجازات 
كاف���ة  مطالًب���ا  والمكتس���بات، 
الفصائل بضرورة بلورة خطة عمل 
وطنية ش���عبية لمساندة األسرى 

واألسيرات في معركتهم.

التعس���فية  االج���راءات  خط���ورة 
التي تتخذها إدارة الس���جون بحق 
األس���رى واألس���يرات، وما تعرض 
له أس���رى ريمون م���ن عمليه قمع 
وتنكيل وتهديد بإجراءات جديدة.

أما ب���دران جابر ف���ي كلمة للقوى 
الوطني���ة فأش���ار إل���ى أّن الحركة 

اعتصــام مسانــد لألسيــرات فــي الخليــل

جانب من العت�سام باخلليل اأم�س 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة األوق���اف والش���ؤون الديني���ة، امس 
االثنين، عن أسماء ش���ركات الحج والعمرة المرخصة 
والمؤهلة للعم���ل في مجال الحج والعمرة لموس���م 
1440ه���� - 2018-2019م ف���ي محافظ���ات الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأكد وزير األوقاف الشيخ يوسف ادعيس "ان الوزارة 
تعتبر ش���ركات الحج والعمرة شريكا لها في خدمة 
حج���اج ومعتمري بيت الله الح���رام، من خالل توفير 
كافة س���بل الراحة واألمان لهم ف���ي كافة المحطات 
التي يمرون بها، خاص���ة فيما يتعلق بمراحل تنقله 

ومسكنه".
وبين ان الشروط التي وضعت لتأهيل شركات الحج 
والعمرة جاءت بعد عقد الوزارة ورش���ة عمل لهم، من 
أجل مناقش���ة وبحث الش���روط والرؤى المستقبلية 

لتنظيم موسم الحج والعمرة.
ودعا ادعيس كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة 
الى عدم التعامل اال مع الشركات المرخصة والمؤهلة، 
وذل���ك حفاظا على حقوقهم ومنعا لالس���تغالل من 

السماسرة، وأصحاب الشركات الوهمية.
من جهته، أوضح مستش���ار وزير األوقاف والمكلف 
بملف الح���ج زي���اد الرج���وب أن اإلدارة العامة للحج 
والعم���رة بالوزارة تفت���ح أبوابها أم���ام كافة األخوة 
المواطنين والمعتمرين لتقديم أي إقتراح أو شكوى، 
مؤكدًا على ش���ركات الحج والعمرة القيام بواجباتها 
ومسؤولياتها تجاه معتمريها وان الوزارة لن تتوانى 
عن معاقبة اي ش���ركة ال تلت���زم بالقوانين المعمول 

بها .
واش���ار إلى أن وزارة األوقاف تعمل دومًا بالتنس���يق 
مع كاف���ة الجهات الرس���مية المنظمة والمش���رفة 

على موس���مي العمرة والحج وعلى رأسها وزارة الحج 
السعودية، وس���فارات وقنصليات المملكة العربية 
الس���عودية، في كل من عم���ان والقاهرة، مش���يدًا 
بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة األوقاف مع 

تلك الجهات .
بدوره، ش���ّدد الوكيل المس���اعد للحج والعمرة سليم 
األش���قر انه س���يتم المتابعة واإلش���راف على سير 
عم���ل الش���ركات أول ب���أول من أجل ضم���ان تنفيذ 
الش���روط التي س���ضعتها الوزارة محذرا من الوقوع 
في المخالفات حرصا عل���ى حقوق المواطنين وراحة 

المعتمرين وسمعة الوزارة.
وبين األش���قر ان عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة 
والمرخص���ة للمحافظات الش���مالية بلغ 72 ش���ركة 
وفروعها 6 ش���ركات وفي المحافظ���ات الجنوبية بلغ 

عدد الشركات 76 شركة.

 رام الله / االستقالل:
 طالب���ت حكومة الوفاق الوطني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، وس���ائر 
المنظمات والمؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية الدولي���ة، والدول ذات 
العالق���ة باالتفاقيات التي تخص األس���رى وحقوق االنس���ان، بالتحرك 
العاجل لوضع حد لتس���لط االحتالل االسرائيلي ومنعه من فرض "قانون 

يمنع الصليب األحمر واألهالي من زيارة األسرى".
وطالب المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة يوس���ف المحمود، المجتمع 
الدولي والعالم برفض تلك الخطوات االنتقامية االحتاللية والتصدي لها، 
كونها تخالف كافة القوانين والش���رائع واالتفاقات الدولية التي تكفل 
كافة حقوق األس���رى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم 

أو بأهاليهم .
وق���ال إن ما تق���وم به حكومة االحت���الل عبر تحركاته���ا العنصرية يعد 
انتقامًا من األس���رى ومن ذويهم، وخرقًا فاضح���ًا للقوانين والمعاهدات 
الدولية، ويجب التحرك من اجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك 

االتفاقات التي  وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية .

الحكومة تدعو إلى تحرك 
عاجل لمنع سن »قانون 

يمنع زيارة األسرى«

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إن مطالبة المجلس الثوري لحركة 
"فتح" بحل المجلس التش���ريعي س���تناقش كبند طارئ عل���ى جدول أعمال 
المجلس المركزي الذي س���يعقد في الثامن والعش���رين والتاسع والعشرين 

من الشهر الجاري.
وأض���اف الزعنون في تصريح ل���ه أمس االثنين، أنه ت���م االنتهاء من توزيع 
الدع���وات ألعضاء المجل���س المركزي، والحص���ول على التأش���يرات الالزمة 
لدخولهم من س���وريا واألردن إلى الضفة، معربًا عن "أمله في مشاركة جميع 

فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس".
وكان المجل���س الثوري لحركة فتح دعا مطلع أكتوبر الجاري إلى حل المجلس 
التش���ريعي وأوصى المجلس المركزي باتخاذ قرار في هذا اإلطار في جلسته 
المقبلة، كما دعا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية في عموم المناطق 

الفلسطينية

الزعنون: حل التشريعي 
سُيناقش كبند طارئ 
على جدول »المركزي« األوقــاف تعلــن أسمــاء شركــات 

الحج والعمرة المؤهلة للعمــل هــذا الموسـم



دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

إعالن خصوم صادر عن محكمة 
الوسطى الشرعية في القضية أساس 

2018/675 وموضوعها نفقة زوجة
إلى المدعى عليه حسام ابراهيم يوسف ابو صقر من حمامة وسكان 
الش���يخ رضوان س���ابقا والموجود االن في الس���ويد ومجهول محل 
االقام���ة فيها يقتضي حض���ورك إلى هذه المحكم���ة يوم االثنين 
26/11/2018 الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك لنظر الدعوى اساس 
2018/675 وموضوعها نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل المدعية 
مرام حس���ام عب���د العظيم الحم���اوي من برقة وس���كان البريج وان 
ل���م تحضر في الوقت المعين او لم ترس���ل وكي���ا عنك يجر بحقك 

االيجاب الشرعي غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول .
حرر في 12 من صفر 1440ه�� وفق 22/10/2018. 

 قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل اأبو  را�س

الثالثاء 14 صفر 1440 هــ 23 أكتوبر 2018 م

بيت حانون/ االستقال:
وزع���ت بلدية بيت حانون أكياس طعم مس���موم ف���ي مختلف أحياء 

المدينة، ضمن حمات البلدية المتواصلة لمكافحة القوارض.
وأوضح رئيس ش���عبة دائ���رة الصحة والبيئة إس���ماعيل أبو جراد، أن 
الطع���وم وزعت في مختل���ف أحياء المدينة ومناط���ق تكاثر الجرذان 
والقوارض، مؤكدًا أن البلدية س���تواصل عملها في مكافحة انتش���ار 
القوارض.ودعا أب���و جراد، المواطنين الراغبي���ن بالحصول على طعوم 
س���امة للتواصل مع دائرة الصحة والبيئة في البلدية الستام الطعوم 

ومتابعة المواقع ميدانيا في حال الحاجة.

بلدية بيت حانون توزع طعمًا 
مسمومًا لمكافحة القوارض

النصيرات/ االستقال:
بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، بتنفيذ مجموعة من 
المش���اريع الخدماتية، بتمويل من صندوق تطوير وإقراض 
البلديات، بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي 800 ألف يورو.

وذكر مدير دائرة المش���اريع في بلدية النصيرات م. خليل 
اس���ماعيل، أنه ت���م البدء بتنفيذ مش���روع تطوير ش���ارع 
الحرثاني بقيمة 93 ألف يورو، حيث يصل طول الشارع إلى 
230 مترًا وعرضه 10 أمتار، مش���يرا إلى أنه س���يتم تبليط 

الشارع بعد االنتهاء من تجهيز البنية التحتية فيه.
وبّين اسماعيل أهمية الشارع، حيث يربط الشارع الرئيسي 
في النصيرات "أبو بكر الصديق"، بش���ارع القادسية شماال، 
ويس���اهم في تخفيف االزدحام المروري وتس���هيل حركة 
طاب المدارس والسكان في المنطقة، منوها إلى أنه سيتم 

االنتهاء من تنفيذ هذا المشروع خال 60 يوما.
وف���ي ذات الس���ياق، تواصل بلدية النصي���رات العمل في 
مش���روع تنفيذ ش���بكة ص���رف صحي كاملة، ف���ي منطقة 

"المفتي" بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 ألف يورو.
وأوض���ح م. إس���ماعيل أنه س���يتم تنفي���ذ تمديد خطوط 
الص���رف الصحي لحوالي 4150 مت���رًا مربعًا طوليًا، وتنفيذ 
خطوط رئيس���ية تتراوح أقطارها بين 10 – 8 6- إنش���ات، 
باإلضاف���ة إلى تركيب 200 منهل رئيس���ي وفرعي تتراوح 
أقطارهم بين 60 – 125 س���م، مبينا أنه سيتم االنتهاء من 

تنفيذ هذا المشروع خال 90 يوما.
وتتضمن المش���اريع أيضا، بناء س���ور المدين���ة الرياضية، 
التي ستحتوي على االس���تاد الرياضي، والصالة الرياضية 
المغلق���ة، وماعب تدريبية، وبركة س���باحة، وملعب تنس 
أرضي. وبحسب اس���ماعيل، فإن تكلفة انشاء السور تصل 

إلى 183 ألف يورو، سيتم من خالها بناء جدران استنادية 
بارتف���اع يصل أقصاها إلى ثاث���ة أمتار ونصف، ليتم بعد 
ذل���ك بناء جدران من البلوك، باإلضاف���ة إلى تركيب بوابات 
تهدف إلى حماية منش���آت المدين���ة الرياضية والحفاظ 
عليها، وحفظ النظام في الدخول والخروج، مش���يرا إلى أنه 

سيتم االنتهاء من تنفيذ هذا المشروع خال 5 أشهر.
وفي س���ياق متصل، بدأت بلدية النصيرات بتنفيذ مشروع 
ش���بكة صرف صحي يخ���دم منطقتي ش���لط واآلثار غرب 

النصيرات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 ألف يورو.
وذكر إس���ماعيل، أنه سيتم تمديد خطوط رئيسية بقطر 8 
– 6 إنشات، لحوالي 1150 مترًا طوليًا، باإلضافة إلى تركيب 

78 منها تتراوح أقطارها بين 60 – 125 سم.
وعلى صعي���د آخر، توقع مدي���ر دائرة المش���اريع، أن يتم 
البدء خال األيام القليلة القادمة بتنفيذ مش���روعي السوق 
المركزي، والمدين���ة المائية في متن���زه بلدية النصيرات، 
مبينًا أنه سيتم بناء الطابق األرضي من المرحلة الثانية في 
سوق النصيرات المركزي، وتجهيزه بالكامل، ليحتوي على 
38 محا تجاريًا متعددة األغراض، باإلضافة إلى أنه سيتم 
التأسيس في هذه المرحلة لتركيب سالم كهربائية، الفتا 
إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستستمر لمدة 6 أشهر، بتكلفة 

إجمالية تصل إلى 262 ألف يورو.
وأوض���ح أن مش���روع المدين���ة المائية في متن���زه بلدية 
النصي���رات، تص���ل تكلفته إلى 100 ألف ي���ورو، حيث أنه 
س���يتم إنش���اء بركة لأللعاب المائية بمس���احة 320 مترًا 
مربعًا، وبعمق 80 س���م، باإلضافة إلى إنشاء برج يتفرع منه 
أنفاق وأل���واح تزلج، منوها إلى أن مدة التنفيذ ستس���تمر 

لحوالي شهرين.

بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ عدة مشاريع خدماتية

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
إيداع تغيير هدف منتزه الشيخ زايد من منطقة خضراء إلى مركز تجاري – بيت الهيا

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجن����ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ����ات غزة للجمهور الكريم  
انه����ا قد قررت بجلس����تها رق����م 2018/33 المنعقدة بتاري����خ 12/9/2018 ايداع  
مشروع تغيير هدف منتزه الش����يخ زايد من منطقة خضراء إلى مركز تجاري بيت 
الهي����ا - وذلك طبقا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظي����م  المحلية تطبيقا لنص 
المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعدياته .

وعليه واستنادا لنص المادة السابعة عشرة من ذات القانون فانه يجوز لجميع 
ذوي الحقوق في االراضي واألماك واألبنية المش����مولة بهذا المشروع او بأي 
مشروع اخر اودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من اصحاب 
األماك او بأية صفة أخرى االطاع على المخطط المودع وتقديم اعتراضاتهم 
عليه إلى مكتب اللجنة المحلية لبلدية بيت الهيا خال ساعات الدوام الرسمي 

ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا االعان .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

خان يونس/ االستقال:
شرعت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون 
مع سلطة األراضي بتنفيذ المرحلة األولى من حملة إزالة 
التعديات من شارع )41( المعروف ب�� "القسام"  الواقع 
في حي األمل غرب المدينة والمغلق بمنازل المواطنين 
،  حي���ث تهدف الحملة إلى اس���تكمال عملي���ة البناء 

والتطوير ودفع عجلة التنمية قدمًا لألمام.
وش���ارك في الحملة رئيس بلدية خانيونس المهندس 
ع���اء الدين البطة، ورئيس س���لطة األراضي أ. ماهر أبو 
صبح���ة، ومجموعة من موظف���ي الطواقم المختصة في 
البلدية ، إلزالة التعديات من على حرم الش���ارع والبالغة 
)130( من���زاًل تقع على طول )1000( متر تقريبًا بدءًا من 
مقر وزارة الش���ئون االجتماعية وحتى ش���ارع رقم )18( 

غربًا .
وبين م. البطة أهمية إزالة التعديات من ش���ارع القسام 

ال���ذي يعد م���ن أه���م الش���وارع الحيوية ف���ي مدينة 
خانيونس إذ يربط شرق المحافظة بغربها بطول إجمالي 
يبلغ )4000( متر طولي���ًا، الفتًا إلى أن اإلنتهاء من إزالة 
التعديات قد يستغرق عدة أيام إلتمام فتحه بالكامل، 
ال س���يما وأن إدارة البلدية وس���لطة األراضي المختصة 

قامت بتوفير أراٍض بمساحات مختلفة للمواطنين.
وأك���د م. البطة ح���رص البلدي���ة على تس���هيل حياة 
المواطنين والتخفيف من اإلزدحامات المرورية وتطبيق 
أنظمتها القانونية وإنفاذها على الجميع والحفاظ على 
حرمة الشوارع ومنع كافة أشكال التعدي عليها للحفاظ 

على حقوق األجيال المقبلة.
وفي الس���ياق ذاته وقعت بلدية خانيونس عقدًا إلعادة 
تأهيل ش���ارع القدرة الواقع في حي األمل غرب المدينة 
وذلك بدع���م من صن���دوق تطوير وإق���راض الهيئات 

المحلية بتكلفة بلغت )339(  ألف يورو.

وعق���ب توقيع االتف���اق أكد المهن���دس البطة على أن 
بلدية خانيونس تعمل بشكل مستمر من أجل تطبيق 
وتنفي���ذ خطته���ا اإلس���تراتيجية التي ت���م بموجبها 
تحدي���د مجموعة من المش���اريع الهام���ة والتي تخدم 
كافة القطاعات ومن بينه���ا تطوير الطرق بخانيونس، 
مبينًا أن النخب والمختصين وش���رائح واسعة من أبناء 
مدينة خانيونس قد شاركوا في إعداد الخطة التنموية 

اإلستراتيجية للمدينة.
وبين المهندس البطة أن مش���روع تطوير شارع القدرة 
الواق���ع في ح���ي األمل يبدأ م���ن نقطه إلتقاء الش���ارع 
المذكور مع  ش���ارع )41( المجاور لمبنى الهال األحمر 
وحتى تاقيه مع شارع رقم )33( المحاذي لبركة تجميع 
مياه األمطار الواقعة شمالي حي األمل، ومن شأن إعادة 
تأهيله المس���اعدة في تطوير ش���بكة الطرق وتحسين 

واقعها نحو األفضل.

بلديــة خانيونــس تشــرع بإزالــة 
التعديــات مــن شــارع 41 فــي حــي األمــل

غزة/ االستقال:
اس���تخدمت دائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة ) 600( متر مربع 
من ب���اط اإلنترلوك في صيان���ة ) 50 ( حفرة واهت���راء في طبقات 
اإلس���فلت في شوارع المدينة خال ش���هر أيلول/ سبتمبر الماضي 
ضمن جهود إصاح الطرق والش���وارع وتس���هيل حركة مرور األفراد 

والسيارات .
وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أن أعمال الصيانة شملت؛ شوارع 
رئيس���ة وفرعية وتم اختيارها وفقا لحيويتها واس���تخدامها من قبل 
المواطني���ن، موضحة أن نقص الب���اط والمواد الازم���ة يبطئ أعمال 

الصيانة .
وبين���ت أنه تم أيضًا خال نفس الفترة؛ تس���وية ) 12( ش���ارعا ترابيًا 
من خال إزالة الرمال الزائ���دة، ووضع ردم في المناطق المنخفضة من 
الشوارع التي شملتها أعمال التسوية، وكذلك تم الكشف على ) 75 ( 

إشارة وشكوى وتسجيلها وإجراء الصيانة الازمة لها .
وأوضحت أن العديد من طرق المدين���ة تعاني من تأكل في طبقاتها 
اإلس���فلتية نظرا لقدمها وهي تجري أعمال صيانة دورية لها وتسعى 
لتطويرها من خال مش���اريع التطوير التي تحصل عليها البلدية من 

مؤسسات داعمة ومانحة .
ودع���ت البلدي���ة المواطنين لض���رورة تقديم الش���كاوي التي تتعلق 
بخدماته���ا المختلفة ومنها صيانة الش���وارع والط���رق على منصات 
التواص���ل المختلف���ة ومنه���ا صفحة البلدي���ة على موق���ع التواصل 
االجتماع���ي ) فيس ب���وك (، وتطبيق البلدية عل���ى الهواتف الذكية، 

وموقع البلدية على اإلنترنت، والرقم المختصر 115 .

بلدية غزة تستخدم 600 متر 
من البالط في صيانة الطرق
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أعلن أنا المواطن/ جميل ايوب عبد الفتاح بشير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700411606( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/اميمة عوني السيد عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
)803394006( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصطفى منصور الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802589689( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عائد عبدالهادي ابو ندى
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400724753 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد محي الدين احمد صبيح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413084997( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان نمر الصواف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)971198825 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام كامل سعيد درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)914150370( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي محمد فالح الدحدوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800705329( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الثالثاء 14 صفر 1440 هــ 23 أكتوبر 2018 م

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي   

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ عالء ناهض ش���حدة أبو لحية قد تقدم لتس���جيل 
المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال 
مج���ددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفع���ة او الملكية او التعدي 
على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بسلطة االراضي 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل : عالء ناهض شحدة أبو لحية     من سكان خانيونس

-2 اسم المدينة او القرية : القرارة
-3اسم موقع االرض: القرارة سميري السبع   والواقعة : بالقرب من شارع رقم 2

 36  : القس���يمة  رقم  -4 رقم القطعة : 14 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
"مالية " )حسب ادعاء المواطن(

وع األرض : ميري الحصة : كامال  المساحة : 725م2 
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااًل : شارع هيكلي بعرض 8 م
جنوبًا : أرض السيد / سعد إبراهيم حميدان السميري
شرقًا : أرض السيد / عودة حميدان سليمان السميري

غربًا : عالء ناهض شحدة أبو لحية
-6 كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل : بطريق الش���راء من / ع���ودة حميدان 
سليمان السميري والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة 

المالية. تحريرًا في :  22/ 10/ 2018م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

غزة/ االستقالل:
نعت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أمس االثنين، الشهيد معمر عريف 
األط���رش )42عاًما( من مدينة الخليل جنوب الضف���ة الغربية المحتلة، والذي 
ارتقى بعد إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي النار عليه قرب المحكمة الشرعية 

في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت حماس في بيان وصل االس���تقالل نسخة منه، أن دماء األطرش الزكية 
وما سبقها من ارتفاع عمليات المقاومة تؤكد عزم الشعب الفلسطيني المضي 
قدًما في خيار المقاومة، والدفاع عن أهلنا في وجه اعتداءات االحتالل وجنوده 

ومستوطنيه المستمرة في القدس والضفة وغزة.
وش���ددت على أن "قيادة العدو واهمة إذا اعتقدت أن جرائمها بحق ش���عبنا 
يمكن أن تمر دون رد من المقاومين األبطال، وعليها انتظار المزيد من عمليات 

المقاومة في كل لحظة طالما بقي جاثًما على أرضنا ويسلب حقوقنا".
واستشهد األطرش )وهو أب لسبعة أبناء( صباح أمس، برصاص قوات االحتالل 
قرب المسجد اإلبراهيمي في الخليل، فيما ذكرت مصادر عبرية أن جندًيا أُصيب 
طعًنا بسكين في المكان. وأفادت مصادر محلية، بأّن قّوة عسكرية إسرائيلية 
أطلقت الرصاص صوب مواطن أمام المدرسة اإلبراهيمية في الخليل، الفتًة إلى 

إصابته بنحو 10 رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده.

سلفيت / االستقالل:
هاجم مس���توطنون، أمس االثنين، قرية مردا شمال سلفيت، وأعطبوا إطارات 

عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها.
وأفاد نائب رئيس المجلس القروي بسام ابداح، بأن مجموعة من المستوطنين 
اقتحمت القرية فجرا، وأعطبت عددا من المركبات تعود للمواطنين: عمر صدقي 
خفش، ونش���أت خفش، وحسين حسن س���عيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح 

ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، كما خطت شعارات عنصرية عليها.

حماس: دماء شهيد الخليل تؤكد 
أن مسيرة المقاومة ستتواصل

مستوطنون يعطبون إطارات 
مركبات ويخطون شعارات 

عنصرية في سلفيت

بيت لحم/ االستقالل: 
 أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى؛ أن إدارة سجن عوفر 
احتجزت عصر امس الس���يدة إس���الم جمال عويضة صب���ح "العبيات" زوجة 
األسير عبد الله عوض محمد العبيات وشقيقه حسين عوض محمد العبيات 

من مدينة بيت لحم وذلك أثناء زيارتهم لعبد الله في سجن عوفر.
وأكد أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن عوفر لمهجة القدس، أن إدارة 
الس���جن أبلغتهم بتوقيف واحتجاز زوجة األس���ير عبد الله العبيات وطفليه 
وأخيه دون إبداء األس���باب وذلك أثناء زيارتهم له، باإلضافة إلى نقل األسير 
عبد الله إلى التحقيق. وعبرت عائلة األس���ير عبد الله العبيات عن بالغ قلقها 
الحتجاز ابنتهم إسالم وطفليها وشقيق االسير ، مطالبًة الجهات الحقوقية 

والرسمية بضرورة القيام باإلجراءات الالزمة لإلفراج عنها وإخالء سبيلها.
جدير بالذكر أن األسير عبد الله العبيات ولد بتاريخ 1993/03/20م، واعتقلته 
قوات االحتالل الصهيوني بتاريخ 2018/01/25م، وهو مازال موقوفًا وينتمي 

لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توجه فريق محامين عن عائلة مس���توِطنة إسرائيلية توفيت العام الماضي 
متأثرًة بجروحها التي أصيبت بها إثر تفجير عبوة ناسفة منذ عام 2011 لرفع 
دعوى قضائية أمام المحكمة العس���كرية بالضفة الغربي���ة المحتّلة إلعادة 

محاكمة منفذي العملية البطولية.
وبحسب موقع "ماكور ريش���ون" العبري فإن المحامين عن عائلة المستوطنة 
طالبوا بإعادة محاكمة 4 فلس���طينيين يتهمهم االحتالل بالمس���ؤولية عن 

العملية.
وذكر الموقع أن المحامين اإلسرائيليين اعتمدوا في دعواهم القضائية على 
القانون الذي يتيح إعادة محاكمة منفذي العمليات في حال تضرر أي عائلة 

بسببهم.
وكانت المستوطنة توفيت في 22  نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 
بعدما أصيب���ت بجروح خطيرة إثر تفجير عبوة ناس���فة ف���ي منطقة محطة 
حاف���الت قريبة مما يع���رف ب�"مباني األمة" في مدينة الق���دس المحتّلة في 
الثالث والعش���رين من مارس/ آذار 2011؛ ما أدى في حينه لمقتل إسرائيلية 

وإصابة نحو 60 آخرين.

إدارة سجن »عوفر« تحتجز 
زوجة وشقيق األسير عبد 
الله العبيات أثناء زيارته 

عائلة إسرائيلية تطالب
بإعادة محاكمة 4 فلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
 عقدت القوى الوطنية واإلسالمية في مدينة 
رام الله ، أمس االثنين، اجتماعا قياديا بحثت 
فيه آخر المس���تجدات السياس���ية وقضايا 

الوضع الداخلي.
واك���دت القوى ف���ي خت���ام اجتماعها، على 
اس���تمرار الفعاليات الجماهيرية والشعبية 
على كل مناطق التماس واالستيطان، رفضا 
لسياس���ات االحت���الل التي تح���اول فرض 
وقائعها على االرض، مستفيدة من الموقف 

االمريكي في اطار ما يسمى صفقة القرن.
وأكدت القوى اس���تمرار الفعاليات النضالية 
في الخ���ان االحمر والمناطق المس���تهدفة، 
كما ش���ددت عل���ى اهمية انهاء االنقس���ام 
واس���تعادة الوحدة الوطنية في اطار ترتيب 
الوض���ع الداخل���ي ودعم الجه���ود المصرية 
لتذلي���ل العقب���ات من أجل تنفي���ذ االتفاق 
الموق���ع عام 2017 والذي جاء بناء على اتفاق 
2011 واهمية االبتعاد عن القضايا الجزئية 

والحلول المؤقتة الى العنوان الرئيسي وهو 
المصالحة والحوار الجماعي.

وش���ددت على دعمه���ا واس���نادها لحركة 
المقاطع���ة الدولي���ة "BDS" ورفضه���ا لكل 
مح���اوالت االحتالل الهادفة لفرض اقس���ى 
العقوب���ات على المنضوين ف���ي اطار حركة 
المقاطعة، وفرض العقوب���ات على االحتالل 
وس���حب االس���تثمارات من���ه، مؤكدي���ن ان 
كل مح���اوالت االحت���الل لن تثني الش���عب 
والمتضامنين عن المضي قدما باالس���تمرار 
في فرض العقوبات والمقاطعة على االحتالل.

ونعت القوى ش���هيد الخلي���ل محمد عريف 
االط���رش ال���ذي استش���هد ق���رب الح���رم 
االبراهيمي الش���ريف وقيام المس���توطنين 
باالعت���داء عل���ى جثمانه في اطار سياس���ة 
التصعيد العدواني ضد ش���عبنا، وس���قوط 
الع���دد الكبير م���ن الش���هداء والجرحى في 
مس���يرات العودة في قطاع غزة المحاصر من 
قبل االحتالل واعتداءات المس���توطنين على 

ابناء شعبنا وخاصة في موسم قطف الزيتون 
ومنع المواطنين م���ن الوصول الى اراضيهم 
وقطع الطرقات وتكثيف الحواجز العسكرية 
وعربدة المستوطنين على الطرقات، باالعتداء 
على ابناء ش���عبنا. وتوجهت القوى بالتحية 
الى االسرى والمعتقلين في زنازين االحتالل 
مثمنة صمودهم وتحديهم لسياسة العزل 
والقمع والتعذي���ب واالهمال الطبي، وخاصة 
ما تتعرض له االسيرات من وضع الكاميرات، 
وايض���ا االضرابات ع���ن الطع���ام، موجهين 
التحية الى االسير خضر عدنان الذي يخوض 
معرك���ة االمع���اء الخاوية، رفض���ا لالعتقال 

االداري.
وطالبت القوى بأوسع مشاركة جماهيرية في 
الفعاليات التي تنظ���م أمام الصليب االحمر 
ومكاتب االمم المتحدة، رفضا لكل السياسات 
العدوانية الهادفة للمساس باالسرى، مؤكدة 
عل���ى ضرورة تضاف���ر كل الجه���ود من اجل 

اطالق سراحهم من زنازين االحتالل.

قوى رام الله تؤكد على مواصلة الفعاليات الجماهيرية في وجه االحتالل



بعد اغتيال الخواجا يصرح الش���قاقي مرة أخرى على تمسكه 
بمشروعه الجهادي واستمراره في أمام نهج السالم المدنس 
مخاطبا أبن���اء حركته ف���ي كلمته في حفل تأبين الش���هيد 
محمود الخواجا قائال: »وس���أبقى معك���م أفديكم وأفدي هذا 
النه���ج المقدس بدمي وبكل ثوان���ي عمري وجهدي الذي لن 
يفتر ، بل س���يزداد عنفوانًا من عنفوانك���م وعنفوان محمود 

وعنفوان األمة المقموعة«.
الشقاقي وفي للشهداء وفلسطين .. ويوجه الشقاقي كلماته 

للشهيد القائد محمود الخواجا: 
»أخي محمود، لقد سفحوا دمك ألنك كنت عقبة أمام الشيطان 
األميركي والعدو الصهيوني في إعادة تشكيل المنطقة على 
صورته���م وتلبي���ة لمصالحهم ، نعم هذا ه���و حجم محمود 
الخواجا الذي يجب أن تعرفوه وتعرفه كل األمة ويعرفه رفاقه 
وأهله. محمود الخواجا هو الفارس الذي جعل المخيم الفقير 
يش���كل تهديدًا استراتيجيًا � حس���ب تعبير رابين بعد بيت 
ليد � للدولة العبرية وللس���الم األميركي الصهيوني المدنس. 
محمود الخواجا هو ال���ذي كان يقف للموج العاتي بالمرصاد، 

كان يمنع موج البحر أن يكسر المخيم، وذلك بزنده وعنفوانه 
وروح���ه الوثابة ، كانت غ���زة � أريحا تنضح م���ن حوله بالقبح 
وأجهزة األمن والرش���اوى والجوع والفس���اد والوهم والموت ، 
ووح���ده كان ينضح بالحياة. ورغم رص���اص كاتم الصوت في 
صدر محمود وفي رأس محمود سيبقى وحده ينضح بالحياة ».

خمسة وعش���رون عاما مرت على أوسلو وسلطة بال سلطة كما 
صرح مرارا وتكرارا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ف���ي أروقة األمم المتحدة التي تكي���ل بمكيالين، فتقف إلى 
جانب االحتالل قوال وعمال فيما تتجاهل إجرام االحتالل تجاه 
الش���عب الفلس���طيني وإمعانه في قتله وتشريده ومصادرة 
أراضيه باالستيطان،فإلى متى يستمر هذا األمر في ظل ضفة 
مستباحة ومقطعة األوصال وملغومة بالحواجز األمنية وقطاع 

محاصر حد الموت؟!
م���ن هنا انتفضت الضف���ة من جديد، ونهض���ت لتدافع عن 
نفس���ها فكانت عملية اشرف نعالوة في مطلع أكتوبر وقتله 
الثنين من المس���توطنين وانس���حابه من المكان فيما ال تزال 
كل أجهزة أمن الكيان تبحث عنه بش���كل جنوني وهستيري 

ف���ي نفس الوقت الذي أقدمت في���ه على هدم بيته واعتقال 
عدد من أفراد أسرته في محاولة للضغط عليه نفسيا ومعنويا 

لكي يسلم نفسه.
عملية باراكان وفكر الشقاقي

بال ش���ك فإن عملية اش���رف نعالوة والتي اش���تهرت باسم 
عملية ب���اراكان والتي نفذت في المنطق���ة الصناعية داخل 
تجمع استيطاني  قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية 
بس���الح  كارلو جوستاف صنع محليًا هي تجسيد عملي وحي 
لفك���رة الش���قاقي بجعل ج���ذوة المقاومة مش���تعلة حتى ال 
تس���تريح دولة الكيان وتس���تمر في طغيانها واعتداءاتها 
على الفلس���طينيين العزل وإمعانها ف���ي مصادرة حقوقهم 
وإذاللهم على الحواج���ز ومطاردتهم واعتقالهم تحت أوهام 

ومزاعم الحلول السلمية!
ان ه���ذه العملي���ة تدق ناق���وس الخطر لدول���ة الكيان وهي 
تمارس إجراءاتها التعسفية تجاه الفلسطينيين في الضفة 
وقطاع غ���زة ليصعد مش���روع الجهاد والمقاوم���ة ويتهاوى 

مشروع السالم المزيف.

وتزامنت عملية باراكان مع مسيرات العودة وفك الحصار التي 
يقودها الشباب الثائر لتجعل دولة الكيان في عين العاصفة 

من جديد.
وس���تظل ذكرى استشهاد الش���قاقي حية بما فيها من مآثر 
وبطوالت تقتحم الذاكرة في أكتوبر-تشرين األول لتجدد في 

األمة روح الثورة والجهاد واالستشهاد.
ومهم���ا تحدثنا وتكلمنا وكتبنا عن الش���قاقي وإخوانه هاني 
عاب���د ومحمود الخواج���ا وغيرهما من  الق���ادة العظام الذين 
اضاؤوا سماء الوطن بجهادهم وتضحياتهم وكلماتهم فإننا 
ال نوفيه���م حقهم...إنهم قادة يمتلكون البصيرة والوعي وال 
تتحك���م بهم األهواء فيواصل���ون جهادهم وكدحهم ببيعة 
صادق���ة مع المولى عز وجل وه���م على صهوة الجواد الذي ما 
فارقوه لحظة فلم يقيلوا ولم يستقيلوا، وال يزالون على العهد 
والوعد مع فكر القائد المؤسس الشقاقي أوفياء لدمه ونهجه 
المبارك ...فطوبى لهم وحسن مآب والفخار لهم والمجد لهم 
، وكل التحية لمن س���ار على دربهم المبارك- درب اإلس���الم 

وفلسطين.

عاد الوفد المصري باألمس إلى قطاع غزة للقاء مسئول المكتب السياسي  لحركة حماس السيد إسماعيل هنية 
وذلك الستكمال التباحث حول ملفي التهدئة والمصالحة الفلسطينية, وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة 
نهاية األسبوع الماضي بشكل مفاجئ, حيث كانت األجواء متوترة للغاية, وكان االحتالل الصهيوني يهدد بشن 
عدوان جديد على قطاع غزة, وتواصلت الجهود المصرية المضنية لتهدئة األجواء خوفا من االنجرار إلى عدوان 
صهيوني جديد على قطاع غزة ونفس جهود التهدئة, وحسب التقديرات اإلعالمية فان الوفد المصري يسعى 
الستئناف جهوده ووساطته في ملفي التهدئة والمصالحة, وال زال يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى نقاط تفاهم 
مشتركة بين فتح وحماس, ويطرح حلوال وسطًا لتقريب وجهات النظر والتغلب على العقبات, وستبقى الجهود 

متواصلة حسب المصادر المصرية حتى الوصول إلى حلول لكل القضايا الخالفية وتحقيق المصالحة. 
على ما يبدو ان وصول مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة مرتبط بأحداث اختراق في ملفي 
التهدئة والمصالحة, خاصة ان القيادة المصرية ترى ضرورة لربط الملفين مع بعضهما البعض, وأنها تريد 
ان تتعامل مع السلطة الفلسطينية على معبر رفح, لذلك يسعى الوفد المصري إلحداث اختراق في الملفين 
معا, والمضي بالمصالحة والتهدئة بشكل متزامن, وهذا ما يصعب من الجهود المصرية, ويؤدي إلى تعثر 
التهدئة, ألن رئيس السلطة محمود عباس حسب تصريحات القيادي في »حماس« طاهر النونو لصحيفة 
فلسطين ُيصر على سحب سالح المقاومة في غزة كثمن للمصالحة، وأشار النونو إلى أن هناك توافقًا كبيرًا 
في اآلراء بين حماس واالس����تخبارات المصرية، الفتًا إلى أن قضية تثبيت وقف النار )مع إسرائيل( ُتدرس 

في إطار التوافق الوطني العام، وعند التوصل إلى تفاهمات سيعلن عنها بشفافية.
الوفد األمني المصري المتواجد في غزة نقل رس���ائل واضحة لحركة حماس تحمل وجهة نظر السلطة 
الفلسطينية ألجل الوصول إلى اتفاق حول ملف المصالحة, وجاء بردود على اشتراطات حماس للتوقيع 
عل���ى المصالحة الفلس���طينية وذلك بعد اجتماعه قبل أربعة أيام بوف���د من حركة فتح  ممثال بأعضاء 
اللجنة المركزية عزام األحمد، وروحي فتوح، ومحمد اش���تية، وحس���ين الشيخ، ومدير المخابرات العامة 
اللواء ماجد فرج، ومدير العالقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي, وانعكس هذا اللقاء بالسلب 
على المصالحة الفلسطينية, حيث تبنى وفد فتح وجهة نظر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
بضرورة تخلي المقاومة عن سالحها كشرط أساسي للشروع بتفعيل جلسات المصالحة الفلسطينية, 
ورغ���م إخفاق الوفد المصري في تحقيق اختراق في هذا الملف مع وفد فتح, إال ان الجهود لم تنقطع, 
وهناك محاوالت مس���تمرة للتقدم في هذا الملف الشائك, والذي يصطدم بمواقف متصلبة للسلطة 

الفلسطينية تتناقض مع موقف حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية .
والسؤال المطروح اآلن إالم يمكن ان تنتهي تلك اللقاءات والزيارات المكوكية للوفد المصري إلى قطاع غزة, 
هل يمكن ان يقبل الوفد المصري بفصل ملف التهدئة عن ملف المصالحة الفلس���طينية, ويقبل بإنجاح 
ملف التهدئة, وإبقاء المحاوالت قائمة إلنجاح ملف المصالحة, أم هل يشرع بالقبول بالتهديدات األمريكية 
اإلسرائيلية بالبحث عن بديل لرئيس السلطة محمود عباس يمكن التوصل معه التفاق مرضي لكل األطراف, 
أم يتم القبول بتشكيل لجنة إلدارة شؤون قطاع غزة المالية واالقتصادية تعينها األمم المتحدة وتتعامل 
معها , ام ما الذي يحمله الوفد المصري من اقتراحات سيقدمها لحركة حماس, األمور صعبة ومعقدة وليس 
من السهل التغلب على المشكالت القائمة, الشيء الوحيد الذي تصر عليه فصائل المقاومة الفلسطينية 
هو االستمرار في مسيرات العودة الكبرى, والمشاركة الشعبية الحاشدة في تلك المسيرات السلمية, فهذا 
هو الضامن األكبر لتلك الفصائل من اجل الوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة, وأولها رفع الحصار بشكل 
كلي عن قطاع غزة وحل المش���كالت الحياتية للسكان وتحس���ين األوضاع االقتصادية, وما لم يتحقق ذلك 
ستبقى مسيرات العودة مستمرة مهما كان الثمن الذي سيدفعه الغزيون ألجل الوصول إلى حلول جذرية 

لمشاكلهم الحياتية.  

زيارات مكوكية لغزة

الشقاقي القائد الصلب الذي ال يفتر وال يترك صهوة الجواد  
  ممتاز مرتجى 

رأي

راه����ن االحتالل من����ذ بداية مس����يرات 
الع����ودة في الثالثين م����ن آذار الماضي 
ف����ي تالش����يها وانتهائها عل����ى الزمن 
من جه����ة ان ق����وة الردع اإلس����رائيلية 
االمتناع  على  الفلس����طينيين  س����تجبر 
عن المش����اركة في المس����يرات وهي لن 
تحقق نتائج لهم وبالتالي سيتراجعون 
بعد أس����ابيع قليلة في حين ان العنف 
واإلرهاب اإلسرائيلي كفيل بان يبعدهم 
اختراقها  م����ن  الح����دود ويمنعهم  عن 
إال ان س����تة ش����هور من عمرها فرضت 
واقعا مختلفا لم يكن محط استش����راف 
إس����رائيلي فالحدود أضحت مش����تعلة 
العازلة  المنطقة  وكسرت معادلة فرض 
فتجاوزها الفلس����طينيون بل واقتحموا 
الحدود واقتلعوا السلك الشائك وباتت 
المتجددة  المسيرات  وفعاليات  أنشطة 
تش����كل حالة عدم استقرار وخوف على 
تجمعات المس����توطنين القريبة من غزة  
إال ان التح����ول األه����م كان في المس����ار 
السياس����ي فق����د نقلت غزة إل����ى مائدة 
العالم وأظه����رت حقيقة الواقع الصعب 
لمليوني فلسطيني يحاصرهم االحتالل 

ويمنع عنهم سبل الحياة.
مس����يرات  حول  اإلس����رائيلي  الج����دال 
العودة كس����ر الحصار يدل����ل على عمق 
تداعياتها السياس����ية وكونها أصبحت 
حاضرة بقوة على المائدة اإلس����رائيلية 
وتعكس تب����دد الردع الموهوم فتحولت 
المس����يرات إلى م����أزق داخل����ي وامني 
لالحت����الل فقد اس����تخدم كل أش����كال 
القوة والعقوبات والحرب النفس����ية عبر 
ولكنها  اإلس����رائيلي  المنس����ق  صفحة 
جميعا لم تفلح في وقف المس����يرات أو 
الحد من زخمه����ا الجماهيري األمر الذي 
جعل االحتالل يلجأ إلى مس����ار سياسي 

يح����اول م����ن خالله تنفيس����ها وس����ط 
ضجيج إعالمي واسع بين المستوطنين 
وشكاوى من مشهدها وفعالياتها التي 
وصلت إلى كل المس����توطنات المحيطة 
بقطاع غزة وكانت الخديعة اإلسرائيلية 
واضح����ة في ط����رح وعود برف����ع الحصار 
مقابل وقف المس����يرات األم����ر الذي لم 
ينط����ل على اح����د وانكش����فت المراوغة 
اإلس����رائيلية من إتباع سياسة الخطوة 
بخطوة لرفع الحص����ار دون تحديد وقت 
محدد وإجراءات واضحة في هذا االتجاه 
في حين سقط الشرط اإلسرائيلي الذي 
ط����رح في البداي����ة باإلفراج ع����ن الجنود 
األس����رى لدى المقاومة ول����م يعد يذكر 

اآلن.
مس����يرات الع����ودة جلب����ت العديد من 
األط����راف لغ����زة إدراكا منه����ا لخطورة 
ال����ذي خلقت����ه المس����يرات  المش����هد 
وتداعياتها المحتملة ليس فلس����طينيا 
اإلقليمية  ألبعاده����ا  ب����ل  وإس����رائيليا 
وانعكاس����اتها على أكثر من طرف وهو 
ما يفس����ر حضور األم����م المتحدة وقطر 
ومصر ودعم الوالي����ات المتحدة للحراك 
لذي تقوم به هذه األطراف بحيث باتت 
غ����زة قنبل����ة موقوتة يمك����ن ان تنفجر 
لتصل شظاياها إلى أكثر من مكان ورغم 
ما حملت����ه هذه االطراف م����ن معطيات 
إال أنه����ا لم تكن كافية بم����ا يجعل رفع 
الحصار حقيقيا ودائما  وهو ما يفس����ر 
التعثر الذي حدث في األيام األخيرة في 
الح����راك تجاه غزة والع����ودة إليه مجددا 
ف����ي وقت يردد االس����رائيلييون تراجعا 
في مس����يرات الع����ودة وفعالياتها دون 
ان تس����تند على حقائق ملموس����ة على 

األرض. 
لج����أت إس����رائيل في خط����وة تعبر عن 

اإلفالس السياسي الى رفع لواء التهديد 
بضرب����ات عنيفة وقاس����ية ضد غزة وهو 
م����ا جاء على لس����ان ليبرم����ان ونتنياهو 
لكن في ضوء حس����ابات الربح والخسارة 
وموقف المس����توى األمني والعس����كري 
جرى التراجع عن هذا الخيار واس����تمرت 
الماضية  الجمع����ة  الع����ودة  مس����يرات 
والحراك البحرى واالرباك الليلي دون ان 
يؤثر ذلك على مسار فعاليات المسيرات 
للمس����تويات  فواض����ح  المختلف����ة 
اإلس����رائيلية المختلف����ة ان أي ع����دوان 
على غزة لن يوقف المس����يرات وستعود 
إسرائيل إلى نفس النقطة التي انتهت 
إليها الحروب السابقة في ظل معطيات 
تشير إلى ان المقاومة ازدادت قدراتها 
وباتت تمتلك من الوس����ائل واألدوات ما 
يمكن ان تلحق به  إصابات واس����عة في 
العمق اإلسرائيلي وهو ما أظهره صاروخ 

بئر السبع الذي لم يتبنه احد.
س����الحا  أضح����ت  الع����ودة  مس����يرات 
الش����عب  بي����د  مهم����ا  اس����تراتيجيا 
الفلس����طيني نقل رس����ائله إلى الجميع 
وأحي����ت قضيت����ه أمام العال����م وتقاطر 
المبعوثي����ن العرب واألجان����ب إلى غزة 
يؤكد على ذلك وهي بش����كلها السلمي 
الش����عبي في االش����تباك م����ع االحتالل 
ممتدة ومتواصل����ة ال ترتبط بزمن محدد 
ومن يحاول اس����تنفادها س����ريعا تحت 
دع����اوى مختلف����ة تعكس قص����ر نظر 
سياسي فان يس����تعجل قطف ثمارها 
التي تتأتى في إدارة صحيحة للموقف 
االعت����راف وعدم  السياس����ي مع جميع 
الوق����وع ف����ي الخديعة اإلس����رائيلية أو 
الدولية التي تريد وقف المسيرات دون 
خطوات واضحة وملموسة تتعلق بإنهاء 

حقيقي للحصار.

الثبات على األهداف 
في مسيرات العودة

عامر خليل
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رام الله/ االستقالل:
كش���فت معطيات بيانات رس���مية حديثة، أن القروض 
االستهالكية التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين 
لعمالئه���ا، صعدت بنح���و 102 ملي���ون دوالر، في الربع 

الثاني 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
ويقص���د بالقروض االس���تهالكية، قرض بغرض ش���راء 
السلع االس���تهالكية، مثل ش���راء ثالجة أو شراء سيارة 
أو غرفة جلوس جديدة، وليس قرضا بغرض االس���تثمار، 
وقد تقوم الدولة بتشجيع القروض االستهالكية بغرض 

تحفيز اإلنتاج المحلي وزيادة العمالة.
وبحس���ب بيان���ات منش���ورة عل���ى موقع س���لطة النقد 
الفلس���طينية، بلغ إجمالي قيمة القروض االستهالكية 

حتى نهاية الربع الثاني 2018 نحو 1.456 مليار دوالر.
وكان إجمالي قيمة القروض االس���تهالكية خالل الفترة 

المقابلة من العام الماضي، قد بلغت 1.358 مليار دوالر.

وجاء في تقرير التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية 
المنشور على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي 
القروض بمختلف أنواعها بلغت حتى نهاية الربع الثاني 

من العام الجاري، نحو 8.260 مليار دوالر.
الق���روض  2017، صع���دت  الماض���ي  الع���ام  وخ���الل 
االس���تهالكية التي قدمتها البنوك للعم���الء بنحو 40 
ملي���ون دوالر أمريكي، مقارنة مع نمو ب� 278 مليون دوالر 

في 2016.
يذكر أن القروض االس����تهالكية، وفق بيانات سلطة النقد 
الفلسطينية، ال تشمل القروض والتسهيالت التي يحصل 
عليها العمالء ألغراض الس����كن، وال تلك التسهيالت التي 

يحصلون عليها ألغراض شراء السيارات.
وارتفعت قيم���ة الق���روض االس���تهالكية، بين 2008 
و2017، بنحو 1.242 مليار دوالر أمريكي، ارتفاعًا من 164 

مليون دوالر أمريكي، في 2008.

رام الله/ االستقالل:
قال وزي���ر المالية والتخطيط ف���ي حكومة الوفاق 
الوطني شكري بش���ارة، إن مش���روع إدارة المالية 
العامة يهدف إلى تطوير قدرات مؤسس���ات دولة 
فلس���طين المالي���ة واإلدارية، في ظ���ل العقبات 

والعواقب التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني.
وأضاف بش���ارة في كلمته خالل إطالق المشروع، 
في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب 
التابع للوزارة، بحض���ور ممثلين عن البنك الدولي، 
واالتح���اد األوروبي، وع���ن مملكة الدنم���ارك، أنه 
سيساعد في تنفيذ سياسات اقتصادية وميزانية 
عامة بالغة األهمية لدولة تخضع الحتالل عسكري 

تقييدي منذ سنوات طويلة.
وأكد أن هذا المش���روع يهدف إلى تطوير قدرات 
مؤسس���ات دولة فلس���طين المالية واإلدارية في 

ظ���ل العقبات والعواقب التي يم���ر بها االقتصاد 
الفلس���طيني، موضح���ا أنه سيس���اعد في تنفيذ 
سياسات اقتصادية وميزانية عامة بالغة األهمية 
لدول���ة تخضع الحتالل عس���كري تقيي���دي منذ 

سنوات طويلة.
وش���دد على ض���رورة تكري���س طاق���ات اإلصالح 
الداخلي���ة، وب���ذل الجه���ود لتنفيذ السياس���ات 
المتط���ورة لنثب���ت للعال���م أجم���ع أن الش���عب 
الفلسطيني قادر على فعل ذلك بكفاءة وفعالية، 
رغ���م الظ���روف الصعبة الت���ي يمر بها ش���عبنا 

الفلسطيني.
واعرب ع���ن امتنانه للمس���اعدة الفنية المتفانية 
والدعم المقدم من البنك الدولي واالتحاد األوروبي 
ومملكة الدنمارك والذي تبلغ قيمته ثالثة ونصف 

مليون دوالر.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن س���ناتور فرنس���ي خالل زي���ارة إلى 
طه���ران أم���س، أن األوروبيي���ن يبذل���ون 
قص���ارى جهده���م “لكي يبق���ى مصرف 
إيراني واحد على األق���ل مّتصاًل” بالنظام 
المصرفي العالمي بع���د دخول العقوبات 
الجمهورية  عل���ى  الجدي���دة  األميركي���ة 
اإلس���المية حّيز التنفيذ في مطلع تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قرر 
إع���ادة فرض العقوب���ات االقتصادية على 
إيران في أيار/مايو الفائت بعد انس���حابه 
م���ن االتفاق الن���ووي ال���ذي ابرمته الدول 

الكبرى معها في تموز/يوليو 2015.
ومن المقرر أن تستكمل الواليات المتحدة 
إعادة فرض عقوباته���ا على طهران في 5 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتستهدف 

هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.
بونكاري���ر  فيلي���ب  الس���ناتور  وق���ال 
للصحافيين “علينا أن نقول بصراحة” إّن 
س���عي األوروبيين لتمكين اإليرانيين من 
االستفادة من المزايا االقتصادية لالتفاق 
النووي رغ���م العقوبات األميركية هو “أمر 

صعب ولكّنه ممكن”.
وأضاف إّن أح���د االقتراحات التي طرحها 
األوروبيون هو “أن يظّل هناك بنك إيراني 

واحد على األقل مّتصاًل بالنظام المصرفي 
العالم���ي من خالل س���ويفت )نظام الدفع 
بين البن���وك( إلتاحة اس���تمرار العالقات 
التجارية المتعّلق���ة بالبضائع وبالخدمات 

التي ال تخضع للعقوبات”.
وي���رأس بونكاري���ر مجموع���ة الصداق���ة 
الفرنس���ية-اإليرانية في مجلس الش���يوخ 
الفرنس���ي، وقد أدلى بهذا التصريح خالل 
مؤتمر صحافي مش���ترك م���ع نظيرته في 
الجمعي���ة الوطنية الفرنس���ية ديلفين ْأو 
ونظيرهم���ا ف���ي البرلم���ان اإليراني كاظم 

جاللي.
وش���ارك ف���ي الزي���ارة التي ق���ام بها إلى 

طهران بونكارير وْأو خمسة أعضاء آخرين 
في البرلمان الفرنسي.

وقال���ت ْأو إن هذه الزيارة ه���ي دليل على 
“عزم فرنس���ا ورغبتها ف���ي إحياء االتفاق 
النووي”، مذّكرة بعدد من المبادرات التي 

اّتخذها االتحاد األوروبي في هذا الصدد.
ولفتت النائب���ة الفرنس���ية خصوصًا إلى 
“اآللي���ة الخاص���ة” الت���ي أعلن���ت عنها 
بروكس���ل في نهاية أيلول/سبتمبر، وهي 
نظام مقايضة يسمح إليران بمواصلة بيع 

النفط.
وقالت “هذه االدوات ليست مثالية، ونحن 

نعرف ذلك”.

من جهته قال جاللي: “نعتقد أّن إجراءات 
االّتح���اد األوروب���ي واألوروبيي���ن يجب أن 
تذهب أبعد من ذلك”، شاكرًا البرلمانيين 

الفرنسيين.
وأضاف “آم���ل أن يتّم الوفاء بالوعود التي 
قطع���ت، وأّن م���ا أعلنه االّتح���اد األوروبي 
س���وف يتّم تنفيذه قبل الرابع من تشرين 

الثاني/نوفمبر”.
لك���ن بونكارير أّكد أّنه “م���ن غير الممكن 
وضع اآللية الخاصة موضع التنفيذ قبل 4 
تشرين الثاني/نوفمبر”، معربًا عن أمله في 
التمكن من ذل���ك في الربع األول من العام 

المقبل.

القروض االستهالكية تصعد
 بـ 102 مليون دوالر في عام

بشارة: مشروع إدارة المالية العامة يهدف 
إلى تطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية

جهود أوروبية إلبقاء مصرف إيراني واحد على األقل “متصال” بالعالم

االستقالل/ وكاالت:
شهدت أسعار الذهب يوم أمس االثنين، ارتفاعا 
متجهة صوب ذروتها في شهرين ونصف التي 
سجلتها األس���بوع الماضي في ظل تراجع الدوالر 
والمخاوف المتعلقة بتنامي التوترات السياسية 
وتباطؤ النمو االقتصادي العالمي مما قدم الدعم 

للمعدن.
وف���ي الس���اعة 0745 بتوقي���ت جرينتش أمس 
كان الس���عر الفوري للذه���ب مرتفعا 0.1 بالمائة 
إل���ى 1226.43 دوالر لألوقية )األونصة(. وفي 15 
أكتوبر تش���رين األول، المس المع���دن النفيس 

أعل���ى مس���توياته من���ذ 26 يولي���و تم���وز عند 
1233.26 دوالر.

وارتفع���ت عق���ود الذهب األمريكي���ة اآلجلة 0.1 
بالمائة إلى 1229.40 دوالر لألوقية.

وقالت هيلين الو المحلل���ة لدى أرجونوت لألوراق 
المالي���ة "حتى اآلن ن���رى خلطة جي���دة لتعافي 
أسعار الذهب. أحد مكوناتها التباطؤ االقتصادي 

العالمي، واآلخر الضبابية الجيوسياسية.
"إذا أطبقت التوترات فق���د نرى الذهب ينتعش 

إلى 1300 دوالر".
وبحس���ب اس���تطالعات أجرته���ا "رويت���رز" آلراء 

االقتصاديي���ن، فق���د تدهورت توقع���ات النمو 
العالمي للعام 2019 للمرة األولى وسط تكهنات 
بأن الحرب التجارية األمريكية الصينية وتشديد 

األوضاع المالية سيطلقان موجة التباطؤ التالي.
وارتفع���ت الفض���ة 0.4 بالمائة ف���ي المعامالت 
الفوري���ة إلى 14.65 دوالر لألوقي���ة وزاد البالتين 

0.8 بالمائة إلى 836.20 دوالرًا لألوقية.
وصع���د البالديوم 0.9 بالمئة إلى 1089.80 دوالرًا 
لألوقية ليقترب من ذروته ف���ي أكثر من ثمانية 
أش���هر 1096.80 دوالرًا المسجلة في 11 أكتوبر 

تشرين األول.

أريحا/ االستقالل:
وقعت  شركة كهرباء القدس  وشركة الكهرباء الوطنية األردنية، أمس، 

اتفاق تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية إلى أريحا ورفع كميتها.
ووقع االتفاق بحضور رئيس س���لطة الطاقة والم���وارد الطبيعية ظافر 
ملح���م، ومدير عام ش���ركة الكهرباء الوطنية امجد الرواش���دة، ورئيس 

مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام هشام العمري.
وأكد رئي���س الوزراء، رامي الحم���د الله خالل اس���تقباله الوفد االردني 
عل���ى عمق العالقات األخوية التاريخية الفلس���طينية- األردنية، مثمنًا 
موقف األردن  الثابت والمناصر دائمًا للقضية الفلس���طينية، ومشددًا 
عل���ى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجاالت كافة، وال س���يما 
زيادة التبادل التجاري وقطاع الطاقة، لما في ذلك من منفعة مش���تركة 

للجانبين.
بدورها أك���دت وزيرة الطاقة االردنية هالة زوات���ي على أهمية االتفاق 
في تعزي���ز التبادل الطاقي بين األردن وفلس���طين، وتزويد الش���بكة 
الفلسطينية بالطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية األردنية في إطار 

التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
م���ن جهته، قال الرواش���دة، إن  " هناك إمكانًا لزي���ادة كميات الطاقة 
الكهربائية المباعة إلى الجانب الفلس���طيني، في حال استكمال البنى 

التحتية الفلسطينية الستيعاب المزيد".
وكان مجلس الوزراء األردن���ي وافق مؤخرا، على تجديد عقد بيع الطاقة 
الكهربائي���ة من »الكهرب���اء الوطنية« إلى »كهرب���اء القدس«، إذ زودت 
الش���ركة األردنية محافظة أريحا بالطاقة الكهربائية خالل الس���نوات 

العشر الماضية.

تجديد اتفاق تزويد أريحا 
بالكهرباء من األردن

ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف العالمية
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إسطنبول/ االستقالل:
أعل����ن الرئي����س التركي رجب طي����ب أردوغان أنه 
س����يعلن كل الحقائق بش����أن مقت����ل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي، اليوم الثالثاء المقبل، 

وسيعرض التفاصيل "بطريقة مختلفة جدا".
وقال أردوغان في كلمته األحد- بمناسبة افتتاح 
أحد المش���روعات في إس���طنبول: "لماذا جاء 15 
شخصا إلى هنا )إس���طنبول(؟ ولماذا اعتقل 18 
شخصا )في الس���عودية(؟ ينبغي اإلفصاح عن 

جميع تفاصيل هذه األمور".
وأض���اف "س���أتحدث عنه���ا حديًث���ا مختلف���ا 
ج���دا اليوم الثالث���اء خالل خطابي أم���ام الكتلة 
البرلمانية )لحزب العدالة والتنمية(، وسأخوض 

في التفاصيل حينها".
وتابع "س���نعّري كل التفاصيل، وسأتحدث عن 
كل ما يتداول بخصوصها في المجتمع الدولي، 

وعن األطراف التي تتناولها".
وفي وقت سابق ، قال مصدر في مكتب المدعي 
الع���ام التركي للجزيرة: إن فريق البحث الجنائي 
الترك���ي توصل إل���ى أدلة تدعم كام���ال تصّور 
المدعي الع���ام لجريمة قتل جمال خاش���قجي 
داخل القنصلية الس���عودية في إسطنبول يوم 

2 أكتوبر/تشرين األول الجاري.
وذكر المصدر أن المحققين اس���تجوبوا 25 من 
موظفي القنصلية الس���عودية في إس���طنبول، 
وأكد أن مكتب المدعي العام سيقدم كل األدلة 

والنتائج للرأي العام في الوقت المناسب.
وأعلنت الس���عودية ليل الجمعة اعترافا رسميا 
بمقت���ل خاش���قجي داخ���ل القنصلي���ة، لكنها 
قالت إنه فارق الحياة بس���بب "ش���جار واشتباك 
باأليدي"، وأعلنت اعتقال 18 سعوديا على ذمة 

التحقيقات.

أردوغان يكشف اليوم »الحقيقة الكاملة« لمقتل خاشقجي

 رجب طيب �أردوغان

بغداد/ االستقالل: 
أعلن مصدر مقرب من رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، امس 
االثني����ن، عن اكتمال التش����كيلة الوزارية، ماعدا الس����يادية التي تدور 

حولها الخالفات. 
وقال المص����در: ان عبد المهدي حس����م نحو 70 بالمئة من التش����كيلة 
الوزاري����ة رغم وجود خالفات حول الوزارات الس����يادية، مؤكدا ان الكتل 
السياس����ية تح����اول ان تفرض رأيه����ا على عبد المه����دي في موضوع 

الوزارات السيادية. 
وأضاف ان الرئيس المكلف يصر على تقديم تشكيلة حكومته للبرلمان 

خالل جلسة يوم االربعاء المقبل للتصويت عليها ونيل الثقة.

العراق: اكتمال 
التشكيلة الوزارية 
لحكومة عبد المهدي

االستقالل/ وكاالت:
اتفق���ت كوريا الجنوبي���ة وجمهورية كوري���ا الديمقراطية 
الش���عبية على إج���راء محادثات عس���كرية على مس���توى 
الجنراالت، في نهاية هذا األس���بوع، ف���ي قرية بانمونجوم 
الحدودية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع أمس. سيبدأ الحوار 
على مس���توى الجنراالت في الس���اعة 10 صباحا بالتوقيت 
المحل���ي )0100 توقيت غرنتش( ف���ي 26 أكتوبر الحالي، 

في مبنى يعود لكوري���ا الديمقراطية في القرية الحدودية 
بانمونجوم، وفقا لتصريح من وزارة الدفاع هنا.

وس���يناقش الوفدان المكونان من خمس���ة أعضاء من 
كل جانب، تطبيق االتفاق العس���كري بين الكوريتين، 
الذي وقع من قبل وزيري الدف���اع في الكوريتين، خالل 
قمة بيون���غ يانغ في س���بتمبر الماضي بي���ن الرئيس 
الكوري الجنوب���ي مون جاي إن والزعي���م األعلى بكوريا 

الديمقراطية كيم جونغ أون. وسيناقش���ون أيضا سبل 
تشكيل لجنة عسكرية مش���تركة، ستكون استشارية 

حول الشئون العسكرية بين الكوريتين.
ووفقا لالتفاق العسكري في بيونغ يانغ، اتفق الجانبان 
عل���ى وقف كافة األعمال العدائية بالمناطق الحدودية، 
من خالل إقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشديدة 

الحراسة بين الكوريتين.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاس����تن ت����رودو، في مقابلة 
تلفزيوني����ة، األحد، أّنه ال يس����تبعد أن تلغي بالده صفقة 
أسلحة ضخمة مع الرياض بعد مقتل الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي في قنصلية بالده في إسطنبول.
 وقال ترودو، خ���الل المقابلة ، إّن ب���الده تعتزم "الدفاع 
دومًا عن حقوق اإلنس���ان، بما في ذلك مع الس���عودية". 
ورّدًا على س���ؤال عّما إذا كانت كندا سُتبقي على صفقة 
التس���ليح الضخمة المبرمة مع السعودية والتي تقضي 
بش���راء الرياض مدّرع���ات خفيفة من أوت���اوا بقيمة 9,9 
مليارات ي���ورو، قال ترودو: "في ه���ذا العقد هناك بنود 
يجب اّتباعه���ا في ما خّص طريقة اس���تخدام ما نبيعه 
له���م". وأضاف: "إذا لم يّتبعوا ه���ذه البنود فمن المؤّكد 

أّننا سنلغي العقد".
ذّكر رئي���س ال���وزراء الليبرالي، ب���أّن ه���ذا العقد الذي 
انتقدته بش���ّدة منظمات تدافع عن حقوق اإلنس���ان لم 

تبرمه حكومته بل الحكومة المحافظة التي سبقتها.
وكانت أوتاوا أعربت، العام الماضي، عن خش���يتها من أن 
تستخدم الرياض هذه المصّفحات الخفيفة في عمليات 

قمع في شرق المملكة. 
وُس���ّجلت المقابل���ة مع ترودو يوم الخمي���س، أي قبل أن 
تؤّكد الرياض فجر الس���بت أّن الصحافي المعارض ُقتل 
ف���ي قنصليتها. وبعْي���د هذا اإلعالن الس���عودي، قالت 
وزي���رة الخارجية الكندية كريس���تيا فريالند إن الوقائع 
الت���ي س���ردتها الرياض "غي���ر متماس���كة وتفتقر إلى 

المصداقية"، مطالبة بإجراء "تحقيق معّمق".

االستقالل/ وكاالت:
أوردت وكالة بلومبيرغ االقتصادية األمريكية، االثنين، أن 
"مارسيلو كالور" مدير عمليات "سوفت بنك"، انسحب من 
مؤتمر "دافوس الصحراء" االستثماري بالسعودية، مقرر 

انطالقه اليوم الثالثاء.
ويع���د "كالور"، أح���دث المنس���حبين م���ن قائمة تضم 
عشرات الش���خصيات االقتصادية والسياسية والمالية 
العالمية البارزة، أعلنوا في بيانات صحفية لهم أن سبب 
االنس���حاب يعود إلى مقتل الكاتب الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي.
ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر، أشارت إلى طلب المسؤول 
في البنك، لش���طب اس���مه من قائمة المش���اركين في 

المؤتمر، دون إبداء األسباب لذلك.

وتنطلق في العاصمة الس���عودية الرياض، اليوم 
الثالث���اء، أعم���ال منتدى مس���تقبل االس���تثمار 
أعمال���ه حتى  الصح���راء(، وتس���تمر  )داف���وس 

الخميس المقبل.
وأعلن���ت الرياض، فجر الس���بت، مقت���ل الصحفي جمال 
خاش���قجي بقنصلي���ة بالده بإس���طنبول إثر ش���جار مع 
مس���ؤولين س���عوديين وتوقي���ف 18 ش���خصا كلهم 

سعوديون.
ول���م توضح الس���عودية مكان جثمان خاش���قجي الذي 
اختفى عقب دخوله قنصلية بالده في 2 أكتوبر/ تشرين 

األول الجاري، إلنهاء معاملة رسمية خاصة به.
وعلى إثر مقتل خاشقجي، انسحبت شخصيات سياسية 

واقتصادية بارزة، من المؤتمر.

كندا تلّوح بإلغاء صفقة 
أسلحة ضخمة مع السعودية

مدير عمليات »سوفت بنك« ينسحب 
من مؤتمر »دافوس« بالسعودية

موسكو/ االستقالل: 
ق���ال الكرملين يوم االثنين إن روس���يا س���تضطر للرد 
بالمث���ل إذا ب���دأت الواليات المتح���دة تطوير صواريخ 
جديدة بعد االنس���حاب م���ن معاهدة الق���وى النووية 

المتوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ديمتري بيس���كوف 
م خالله قرار ترمب  في العاصمة الروس���ية موس���كو، قيَّ
حول االنس���حاب من معاهدة القضاء عل���ى الصواريخ 
المتوس���طة والقصيرة المدى. وقال ديمتري بيسكوف 

المتح���دث باس���م الكرملي���ن للصحفيي���ن إن الخطوة 
األمريكية س���تجعل العال���م أكثر خط���ورة مضيفا أن 
روسيا ستضطر للتحرك من أجل استعادة توازن القوة 
العسكرية إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة وشرعت 

في تطوير صواريخ جديدة.
ومس���اء السبت الماضي، أعلن الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب أن بالده ستنس���حب من معاه���دة القضاء على 
الصواريخ المتوس���طة والقصيرة الم���دى الموقعة مع 
روس���يا )مع االتحاد الس���وفييتي عام 1987( بس���بب 

"انتهاك" األخيرة لها، دون ذكر توقيت لالنسحاب.
ولم يق���دم الرئيس األمريكي تفاصيل حول ما وصفها 

ب�"االنتهاكات"، حسب الوكالة ذاتها.
ووقعت المعاهدة في 1987، وتساعد على حماية األمن 
للواليات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق األقصى، 

حسب أسوشييتد برس.
كما تمن���ع المعاه���دة الواليات المتحدة وروس���يا من 
امتالك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز من مدى 300 

إلى 3400 ميل.

الكرملين: روسيا سترد بالمثل إذا 
طورت أمريكا صواريخ متوسطة المدى

الكوريتان تجريان محادثات عسكرية على 
مستوى جنراالت نهاية األسبوع الجاري

االستقالل/ وكاالت:
ذّك���ر الرئيس الفرنس���ي إيمانوي���ل ماركون نظي���ره األمريكي دونالد 
ترامب، بأهمية معاهدة األس���لحة النووية الموقعة مع روسيا، بالنسبة 

ألمن أوروبا.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين بحسب ما أكده بيان 

صادر عن قصر اإلليزيه.
ويأت���ي هذا التحذي���ر بعد إعالن ترامب، مس���اء الس���بت الماضي، أن 
بالده ستنس���حب من معاهدة "القوى النووية متوسطة المدى" بسبب 

"انتهاك روسيا لها"، دون ذكر توقيت لالنسحاب.
وأش���ار البي���ان أن "الرئي���س )إيمانويل ماك���رون( ذّك���ر بأهمية هذه 

المعاهدة، ألمن أوروبا والستقرارنا االستراتيجي".
كما بحث الرئيسان مستقبل المعاهدة، إلى جانب األوضاع الحالية في 

سوريا.
كم���ا أعرب الرئيس���ان القل���ق حيال "الظ���روف الت���ي أدت إلى الموت 
المأس���اوي" الذي تعرض له الصحفي الس���عودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بالده في إسطنبول.
تجدر اإلش���ارة إلى أّن معاهدة "القوى النووية متوسطة المدى" وقعت 
في 1987، وتس���اعد على حماية األمن للواليات المتحدة وحلفائها في 

أوروبا، والشرق األقصى.
كم���ا تمنع االتفاقية الواليات المتحدة ورس���يا من امتالك أو تصنيع أو 

تجريب صواريخ كروز من مدى 300 إلى 3400 ميل.

ماكرون يذكر ترامب 
بأهمية معاهدة النووي 

مع روسيا ألمن أوروبا
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أظه����ر تحقي����ق صحفي م����دى ضلوع 
بن����وك إس����رائيلية في تموي����ل إقامة 
بؤر استيطانية عش����وائية في الضفة 
الغربي����ة المحتل����ة، باحتيال تمارس����ه 
دول����ة االحت����الل، رغم أن����ه يحظر على 
البنوك تمويل ه����ذه البؤر ألنها تعتبر 
غي����ر قانونية، بس����ب إقامتها من دون 
قرار اتخذته بش����كل رس����مي الحكومة 
اإلسرائيلية، بينما ُتعتبر المستوطنات 

"قانونية" ألنها أقيمت بقرار حكومي.
ويستند التحقيق الذي نشرته صحيفة 
"هآرتس" االثنين، إل����ى وثائق قروض 
إس����كان منحتها بنوك إسرائيلية إلى 
26 بؤرة استيطانية عشوائية، بتوجيه 
وكفال����ة "دائ����رة االس����تيطان" وه����ي 
إح����دى األذرع االس����تيطانية للحكومة 
اإلس����رائيلية. وبين هذه الب����ؤر، البؤرة 
االستيطانية "عمونا" التي تم إخالؤها 
بموج����ب قرار المحكم����ة العليا، وإعادة 
إس����كان مس����توطنيها في مستوطنة 

جديدة بتكلفة 40 مليون شيكل.
ووفقا للتحقيق، فإن "دائرة االستيطان" 
منحت عش����رات القروض بهدف إقامة 
عش����وائية،  اس����تيطانية  بؤر  وتطوير 
بينها م����زارع وكروم عن����ب، وجميعها 
توصف بأنها غير قانونية، في الضفة، 
خالل العش����رين عاما الماضية. وترهن 
البنوك معدات زراعية أو قطعان ماشية 

مقابل القروض من هذه الدائرة، الممولة 
كله����ا من أموال دافعي الضرائب. وفي 
إحدى الحاالت، من����ح أحد البنوك قرضا 
إلقامة بؤرة اس����تيطانية بعد أن حّولت 
"دائ����رة االس����تيطان" وثائ����ق للبن����ك 
تزعم فيها أن أراض����ي معينة يملكها 
طالب����و القرض، رغم أن األرض ليس����ت 

بملكيتهم.

ويش����ار إلى أن الغالبية الس����احقة من 
البؤر االس����تيطانية، التي يزيد عددها 
عن 100 بؤرة، مقامة في أراض بملكية 

فلسطينية خاصة.
ويس����ري هذا الوضع على مبان أقيمت 
ف����ي أراض بملكية فلس����طينية خاصة 
إلحاقها بمس����توطنات، مثلما هو  وتم 
حاصل ف����ي مس����توطنة "يتس����هار"، 

وه����ي أحد معاقل غالة المس����توطنين 
المتطرفين.

القروض، فإن ناشطًا  وبحس����ب وثائق 
يمينيًا معروفًا، يدعى أفري ران، حصل 
في منتصف التسعينيات على قروض 
م����ن بن����ك ليئوم����ي، إلقام����ة مجموعة 
بؤر اس����تيطانية، مقابل رهن اس����طبل 
وقن دج����اج. ومنذئذ، أصدرت المحاكم 

اإلسرائيلية 12 أمر هدم لهذه البؤر.
واس���تمر منح الق���روض لمقيمي البؤر 
االس���تيطانية العش���وائية، ومن أموال 
دافعي الضرائب، طوال سنوات ال�2000 
ومتواصلة في الس���نوات األخيرة أيضا، 
وبينه���ا ق���رض لبؤرة قرب مس���توطنة 
"يتس���هار"، الواقع���ة جن���وب نابلس، 
وصدر ضد هذه البؤرة ثالثة أوامر هدم.

يش����ار إل����ى أن "دائ����رة االس����تيطان" 
اإلس����رائيلية  للحكوم����ة  تخض����ع  ال 
مباش����رة، وتش����كل ذراعا للهستدروت 
الصهيونية العالمية، لكنها ممولة من 
الخزينة العامة اإلسرائيلية. ومهمتها، 
من الناحية الرسمية، إقامة بلدات ذات 
طابع قروي في "إسرائيل". وهي تنشط 
الغربية.  والضفة  والنق����ب  الجليل  في 
وت����م تجميد عملها، ف����ي العام 2015، 
ف����ي أعقاب تقرير قانوني، أعدته نائبة 
المستش����ار القضائ����ي للحكومة، دينا 
زيلب����ر، وقال����ت فيه إن الدائ����رة تعمل 
كهيئ����ة صناعة قرار ولي����س كمقاولة 

تنفيذ خارجية لصالح الحكومة.
"دائ����رة  ف����إن  الوثائ����ق،  وبحس����ب 
القروض  عش����رات  منحت  االستيطان" 
لمقيمي بؤر استيطانية عشوائية في 
الضفة خالل العش����رين عاما الماضية 
وكله����ا من أم����وال دافع����ي الضرائب، 
بواس����طة رهن أراض اس����تولى عليها 

المستوطنون.

وثائق تؤكد تمويل الخزينة اإلسرائيلية العامة إلقامة بؤر استيطانية عشوائية

االستقالل/ وكاالت:
زعم جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي أمس أنه اكتش���ف 
تحركات لمنظمة حزب الل���ه على الحدود اللبنانية تحت 
غطاء جمعية تعنى بالحفاظ على الثروة الحرجية والبيئة 

الحيوانية.
وق���ال جيش االحت���الل، إن عناصر ح���زب الله يتحركون 
بش���كل دائم ف���ي منطقة جنوب نه���ر الليطاني بغطاء 
مدن���ي بهدف تعزيز القدرات العس���كرية في المناطق 
القروية في ق���رى جنوب لبنان وذلك خالًف���ا لقرار األمم 

المتحدة.
واضاف الجيش في بيان له، أن منظمة حزب الله تستخدم 
جمعية "أخضر بال حدود" كغطاء لنشاطات المنظمة في 

منطق���ة خط التماس وتقوم بإقام���ة مواقع رصد بهدف 
جمع المعلومات عن قوات الجيش االسرائيلي.

ولفت الجيش إلى أنه في السنة األخيرة، يتابع عن كثب، 
مواقع المراقبة التابعة لمنظمة ح���زب الله الُمقامة على 

طول خط التماس، برعاية جمعّية "أخضر بال حدود".
وق���ال جيش االحت���الل انه في العام 2017 تم كش���ف 
النقاب عن خمس���ة مواقع، واآلن يتّم الكشف عن موقع 
رصد آخ���ر يهدف ال���ى تعمي���ق صورة االس���تخبارات 

والمعرفة لدى حزب الله.
وأضاف الجيش اإلسرائيلي أن حزب الله يؤسس شبكة 
عس���كرية قرب الحدود – كّل ذلك بغطاء مدنّي لجمعّية 

زائفة لجودة البيئة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أقرت الحكومة اإلس���رائيلية، مش���روع قانون مثيًرا يمنع 
الدعم ع���ن األعمال الثقافي���ة والفنية "غي���ر الموالية" 

ل�"اسرائيل".
وتقّدمت بالمش���روع، األح���د، وزيرة الثقاف���ة والرياضة 
اإلس���رائيلية ميري ريغيف، وهو يمنح وزارتها صالحية 
منع الدعم المالي الحكومي عن أي مؤسس���ة تنتج أعمااًل 
 إس���رائيل في الوجود أو تمّس 

ّ
ثقافية أو فنّية "تنكر حق

بكرامة علمها أو تعتبر يوم استقالل إسرائيل يوم حداد 
أو تحّرض على العنصرية أو اإلرهاب".

وكتبت ريغيف على صفحتها على موقع فيس���بوك "أنا 
س���عيدة جدًا ألن يكون هذا القانون قد أقّر من قبل لجنة 

التشريع الوزارية. س���يتّم تقديمه إلى الكنيست إلقراره 
في الشهر المقبل".

وث���ارت العام الماض���ي ثائرة ريغيف بس���بب فوز فيلم 
"فوكستروت" للمخرج اإلسرائيلي صاموئيل معاذ بجائزة 
لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي 
وتأهّل���ه إل���ى القائمة المختص���رة لترش���يحات جوائز 

األوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
والفيلم الذي أثار حفيظة ريغي���ف يتطّرق إلى الخدمة 
اإللزامية في الجي���ش واالحتالل اإلس���رائيلي لألراضي 
الفلس���طينية، لكّنه بالنس���بة إلى الوزيرة اإٍلس���رائيلية 
يظه���ر الجنود االس���رائيليين على أنهم قتلة ويش���ّوه 

سمعتهم.

مشروع قانون »إسرائيلي« يستهدف 
األعمال الثقافية »غير الموالية«

االحتالل يزعم اكتشاف نشاط 
عسكري لـ »حزب الله« على الحدود

االستقالل/ وكاالت:
يب���دو أن اليمين اإلس���رائيلي يتصرف كأن 
عل���ى العال���م أن يأخذ بالحس���بان المصالح 
اإلسرائيلية، وحتى مصالح أفراد إسرائيليين، 
م���ن دون منح أي مقابل للطرف اآلخر. هذا ما 
هو حاصل حاليا فيم���ا يتعلق بإعالن األردن 
الباقورة  عن رغبت���ه باس���تعادة منطقت���ي 
والغمر، اللتين اس���تأجرتهما "إسرائيل" من 
األردن ف���ي أعقاب توقيع اتفاقية الس���الم 

بينهما.
ورغ���م أن ملح���ق االتفاقي���ة يؤك���د عل���ى 

ح���ق األردن بالمطالب���ة باس���تعادة هاتين 
المنطقتي���ن بع���د 25 عاما، تنته���ي العام 
المقبل، وأن يبلغ برغبت���ه هذه قبل انقضاء 
الم���دة بع���ام، أي اآلن، إال أن اليمين الحاكم 
في إس���رائيل وإعالمه، يعتب���ر هذه الخطوة 

األردنية "عدوانية".
الخصب���ة  األراض���ي  "إس���رائيل"  وس���لمت 
في الباق���ورة والغم���ر إلى مزارعي���ن، زرعوا 
ه���ذه األراضي وجن���وا أرباحا كبي���رة منها. 
لكن وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية رصدت، 
المزارعين،  االثنين، "صرخات" ه���ؤالء  أمس 

وحديثهم عن أنه س���تحل بهم "كارثة" إذا 
استعاد األردن أراضيه. 

ويش���ار إل���ى أن الحديث ي���دور، في منطقة 
الغم���ر مثال، ع���ن 30 مزارع���ا يزرعون 1400 
والنخي���ل. ونقل موقع  بالخض���روات  دونم، 
"وال���ال" االلكترون���ي ع���ن رئي���س المجلس 
اإلقليم���ي "العراباه الوس���طى"، القريب من 
الغمر، ادعاءه أنه "ل���ن نهدأ حتى نغّير هذا 
القرار غير المنطقي. وهذه منطقة هامة جدا 
من ناحية أمن المنطقة وأمن الدولة وكسب 

الرزق وقطاع الزراعة في العرباه الوسطى".

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي الس���ابق، إيهود ب���اراك، أمس االثنين، رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واصفًا حكومته بأنها "مرتبكة وضلت طريقها".

ونقل���ت إذاعة "الجيش" عن باراك قوله، إن "نتنياهو استس���لم لحركة حماس في قطاع 
غزة".

واعتبر أن "حماس باتت هي من تحدد موعد التصعيد، والحكومة اإلس���رائيلية ال تفعل 
شيئًا".

وأض���اف أن حكوم���ة نتنياهو "فق���دت اس���تراتيجيتها للتعامل مع رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس، واألزمة العميقة مع األردن".

وأوض���ح ب���اراك، أن "التصرفات في اجتم���اع الكابينت األخير، هي مش���اجرات 
صبياني���ة بين الوزراء هدفها االنتخابات المقبلة، وال عالقة لها بالوضع في غزة"، 

وفق تعبيره.

»خيبة أمل« إسرائيلية من إعالن 
األردن استعادة الباقورة والغمر

باراك: نتنياهو استسلم لحماس 
وحكومته ضلت طريقها
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االستقالل/ وكاالت:
عانى معظم الطالب من الشعور بالتعب والملل 
خالل الدراس���ة، ويلجؤون إلى بعض الوس���ائل 

والحيل التي تساعدهم على التركيز والحفظ.
وتعد اليوغا من أفضل التمارين البس���يطة التي 
تس���اعد على تنش���يط العقل وتحفي���ز الذاكرة 
والوظائ���ف اإلدراكية في الدم���اغ، لذلك يقدم 
موقع إلي���ت ديلي مجموعة م���ن تمارين اليوغا، 

التي تساعد على التركيز في الدراسة:
رفع الساقين على الجدار

يساعد العقل والجسم على االسترخاء والتخلص 
من الش���عور بالتوتر. اس���تلق على األرض وضع 
وس���ادة صغيرة أس���فر الظهر لرفع الس���اقين 
بش���كل مالصق للجدار، ويمكنك االس���تماع إلى 
بعض الموسيقى التي تساعدك على استرخاء.

-2 الوقوف على الكتفين
يزيد ه���ذا التمرين من تدفق ال���دم إلى الدماغ، 
مما يحسن من الذاكرة. استلق على ظهرك، وابدأ 
برفع جس���مك ابتداءًا من الوركين، واس���تخدم 
يديك لدعمهما. ثم ارفع ساقيك لألعلى، وحرك 
يديك رويدًا رويدًا لدعم منتصف الظهر، وحاول 
البقاء بهذا الوضع لمدة ال تقع عن 3 دقائق قبل 

استئناف الدراسة.
-3 ضم الرأس للركبتين

يحفز الفص األمامي للدماغ مما يمنح الش���عور 
بالراحة واالسترخاء، وهو تمرين مثالي لجلسات 
الدراس���ة المجهدة. اجلس عل���ى األرض مع مد 
ساقيك إلى األمام، وانحي بجسمك ليصل رأسك 
إلى إح���دى ركبتيك، وأمس���ك أصاب���ع قدميك 

بيديك.

-4  وضعية زهرة اللوتس
تمرين ش���ائع في اليوغ���ا، ويتطل���ب أن تكون 
متيقظ���ًا مع وضع الس���اقين بوضعية متصالبة، 
وهو مناس���ب الستعادة النش���اط خالل جلسات 

الدراسة.
 -5 الجلوس على الركبتين

وضعية بسيطة وتساعد على تدفق الطاقة عبر 
الجس���م. اجلس على األرض مع وضع س���اقيك 
أسفل جس���مك بشكل مماثل لوضعية الجلوس 

أثناء الصالة.
-6 وضعية أبو الهول

تساعد في التخلص من الشعور بالتوتر واألفكار 
الس���لبية، والتخفيف من الش���عور بالضغط في 
الصدر والكتفين. اس���تلق عل���ى بطنك مع رفع 

الجزء األمامي من الجسم لبضع دقائق.

6 تماريــن يوغــا للتركيــز فــي الدراســة

االستقالل/ وكاالت:
هل تخيلت يومًا ما ال���ذي قد يحدث إذا تم إطالق رصاصة 
من سالح ما في الفضاء؟.. بالتأكيد تأثير هذا األمر سيكون 

مختلًفا عما يحدث إذا قمت به على األرض.
إطالق رصاصة في الفضاء

كش���ف موقع "بزنس إنسايدر" أن أموًرا مختلفة قد تحدث 
ف���ي حالة إط���الق أعيرة نارية ف���ي الفض���اء المفتوح، عن 
القيام بذات األمر على األرض، حيث إنه يتم مالحظة توابع 

مختلفة لذلك.
وأوضح الموقع، أنه في حالة استخدام سالح ناري في الفضاء 
لن يصدر عنه أي صوت للرصاص���ة التي يتم إطالقها، على 

عكس ما اعتاد الجميع عليه بسماع صوت عاٍل لها.
تأثير إطالق رصاصة في الفضاء

ومن بين األمور الخطيرة التي قد تنتج عن إطالق ش���خص 
لرصاص���ة في الفضاء، هي أنها قد تقطع مس���افة معينة، 

وم���ن ثم تدور وتعود إليه وتصيبه، وهو ما يعد إنذارًا هامًا 
التخاذ الحذر من استخدام األسلحة النارية في الفضاء لما 

تشكله من خطورة على حياة اإلنسان.
وأش���ار الموقع إلى أنه من بين األمور التي تحدث لإلنسان 
عند إط���الق رصاصة في الفضاء، هي أن���ه ينجذب للخلف 
بفعل قانون الحركة لدى نيوتن، ولكن بس���رعات مختلفة 
باختالف نوع السالح المستخدم، حيث يزداد وزن الرصاصة 
الواحدة التي تم إطالقها من مسدس "سميث آند ويسون 
50" بمقدار الضعف م���ن الرصاصة التي يتم إطالقها من 

رشاش كالشينكوف.
فف���ي حالة اس���تخدم الش���خص مس���دس "س���ميث آند 
ويس���ون 50" فإن ذلك س���يجعله ينجذب للخلف ب�0.136 
ميال في الس���اعة أي 0.2188 كم، أما إذا اس���تخدم رشاًشا 
كالش���ينكوف فإنه سيدفع إلى الخلف بسرعة 0.068 مياًل 

في الساعة أي 0.109 كم.

أحجية علمية.. ما 
تأثير إطالق عيار 
ناري في الفضاء 

على اإلنسان؟

االستقالل/ وكاالت:
غريب أم���ر أولئك الذين ما زال���وا يؤمنون بأن 
األرض مس���طحة، خصوصا عندم���ا يطالبون 
بإثبات ذلك، على الرغم من توافر كل الدالئل 

العلمية التي تؤكد كروية األرض.
األغرب من ذلك أنهم ما أن تلوح لهم الفرصة، 
حتى يس���ارعوا إلى انتهازه���ا إلثبات وجهة 
نظره���م بآن األرض مس���طحة. فيجد اآلخرون 
أنفس���هم في حوار عقيم وجدل سفسطائي 

له أول وليس له آخر.
وهم في نهاي���ة المطاف، ل���ن يقتنعوا بأي 

دليل أو حجة علمية تثبت كروية األرض.
على أي حال ال بأس في ذلك.. ربما يمكن لكرة 
الس���لة أن تقنعهم بكروي���ة األرض.. أو على 
األقل ه���ذا ما يعتقده مهن���دس البرمجيات 

جيف.
فق���د لجأ إلى تجرب���ة علمية بس���يطة للغاية 
ليرى ما إذا كانت األرض كروية حقا كما يزعم 

أصحاب هذه النظرية.
وتضمنت تجربته العلمية بعض الحس���ابات 
وباس���تخدام ك���رة س���لة وكاميرا بعدس���ات 
مصغرة فقط، بحس���ب صحيف���ة "إندبندنت" 

البريطانية.
فكرة الس���لة تشبه من حيث كرويتها األرض، 

لك���ن بمقياس أصغر بكثي���ر، وهنا يأتي دور 
العدسات المصغرة.

يقول جي���ف، البالغ من العمر 36 عاما "بالنظر 
إلى الصور التي التقطتها، من السهل تصور 
أن تكون مخلوقا صغي���رًا للغاية يعيش على 
سطح كرة س���لة.. فمن منظور مخلوق ضئيل 
الحجم، يكون األفق على كرة السلة مسطحا".

وباس���تخدام األف���ق كدلي���ل أساس���ي فإن 
المخلوق الضئيل الحجم سيفترض بالضرورة 

أن كرة السلة مسطحة وليست كروية".
وم���ع ذلك، يق���ول جي���ف إن���ه ال يتوقع من 
المؤمنين بنظرية األرض المسطحة أن يغيروا 
رأيهم، لكنه يأمل في أن تساعد فكرته أولئك 

المتشككين باألمر.
ويضي���ف جيف أنه لجأ إلى ه���ذه الفكرة ألن 
رافض���ي كروي���ة األرض يس���تخدمونها في 

منطقهم الرافض.
وش���دد على أن الصور التي التقطها ال تثبت 
كروية األرض علميا، لكنها توضح األمر فقط، 
مشيرا إلى أن الصور تثبت بطريقة بسيطة أن 
سطح الجسم الكروي يمكن أن يظهر مسطحا، 
وأن األفق المس���طح لألجس���ام لي���س كافيا 
لالقتناع بأن هذه األجس���ام ليس���ت كروية أو 

أنها مسطحة.

األرض كروية أم مسطحة؟

االستقالل/ وكاالت:
انتشر العام الماضي فيديو مرعب يظهر طائرات 
مس���ّيرة )درون( صغي���رة جدا تس���تخدم الذكاء 

االصطناعي في التعرف 
على الهدف والتأكد من هويته وقتله مباشرة.

الفيديو الذي مدته أقل م���ن دقيقتين، أنتجته 
حمل���ة تضم العلماء الرافضين الس���تخدام هذه 

التكنولوجيا في األغراض العسكرية.
وقد تجمع���ت مؤخرا ع���دة هيئات تحت اس���م 
"حملة إيق���اف الروبوتات القاتل���ة"، من ضمنها 
دعاة الحد من األس���لحة وجماعات حقوق اإلنسان 
والتكنولوجيون لحث األمم المتحدة على صياغة 
معاه���دة عالمية تحظ���ر األس���لحة التي تعمل 

باستخدام اللوغاريتمات دون األشخاص.

فف���ي خط���اب الجمعي���ة العام���ة لألم���م 
المتح���دة في نيويورك يوم 25 س���بتمبر/

أيلول الماضي، أك���د األمين العام أنطونيو 
غوتيريش أن هذه التكنولوجيا خطر عالمي 
جنبا إلى جنب مع تغير المناخ وتزايد عدم 

المساواة في الدخل.
وقبل أسبوعين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية 
لالتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني إن األسلحة 
"تؤثر عل���ى أمننا الجماعي"، وإن ق���رارات الحياة 

والموت يجب أن تظل في أيدي البشر.
ولكن العديد م���ن الدول المؤث���رة -بما في ذلك 
الوالي���ات المتح���دة- غير راغبة ف���ي وضع قيود، 
حيث تدعي أن التكنولوجيا ما زالت قيد االختبار 
وأن وضع القيود قد يؤثر على التقدم في األبحاث 

المدنية لهذه التكنولوجيا.
وقال ديري���ك مابل -وهو محلل ي���درس اإلنفاق 
العسكري في السوق لش���ركة أبحاث "جين" في 
لن���دن- إنه ال يمكنك إمالء قواعد االش���تباك في 

أوقات النزاع.
ولك���ن هناك جان���ب آخر لم ُيذكر وه���و الجانب 
االقتصادي، إذ يقول مابل إن اإلنفاق العس���كري 
عل���ى المركبات العس���كرية غي���ر المأهولة مثل 
الطائرات المس���ّيرة والسفن سيتجاوز 120 مليار 

دوالر خالل العقد المقبل.
وه���ذا الرق���م الضخم أس���ال لعاب الش���ركات، 
فأعادت بوينغ تنظيم أعمالها الدفاعية لتشمل 
قس���ما يركز على الطائرات المسيرة وغيرها من 

األسلحة غير المأهولة.

حملـــة ضــد »الروبوتــات القاتــلة«
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غزة / عبدالله نصيف: 
حقق بي���ت حان���ون األهلي ف���وزا كبيرا عل���ى خدمات 
خانيونس بسداس���ية نظيف���ة ، فيما واص���ل خدمات 
الش���اطئ صحوته ب الفوز على شباب رفح بثنائية ، كما 
تفوق اتحاد الش���جاعية بثالثة أهداف لهدف على غزة 
الرياضي ، في ختام لقاءات األس���بوع السابع من بطولة 
دوري القدس ألندية غزة . واكتسح بيت حانون الرياضي 
بسداسية نظيفة ش���باك خدمات خانيونس ، عمق بها 

جراح الخدمات على ملعب بيت حانون شمال القطاع .
و بهذا الف���وز رفع الحوانين رصيده إل���ى 9 نقاط وظل 
بمركزه الثام���ن ، بينما توقف رصي���د الخدمات عند 3 

نقاط بمركزه الثاني عشر واألخير .
بداية السداس���ية جاءت في الدقيقة 42 من الش���وط 
األول عن طريق ناج���ي الكفارنة ، و عزز أدهم المقادمة 

النتيج���ة بهدف ثان بالدقيقة 48 ، و أضاف محمود أبو 
النصر الثالث بالدقيقة 52 ، ليعود المقادمة من جديد 
و يسجل الهدف الرابع بالدقيقة 72 ، و في الدقيقة 82 
يغزو يوسف مصلح ش���باك الذئاب بالهدف الخامس ، 
و يختتم إبراهيم أبو س���يف السداس���ية بتس���ديدة 

صاروخية من منتصف الملعب تسكن الشباك .
لينته���ي اللقاء بفوز كبي���ر و غاٍل للحواني���ن ، و يتأزم 

موقف الخدمات بالقاع .
و على اس���تاد خانيونس جنوب القط���اع ، واصل فريق 
خدمات الش���اطئ صحوته في ال���دوري، بتحقيقه فوزًا 
غاليًا على حس���اب ضيفه شباب رفح ط الزعيم" ، ليرفع 
رصيده إلى 8 نقاط ويقفز للمركز التاس���ع، بينما توقف 

رصيد الشباب عند 11 نقطة بمركزه الخامس .
وس���جل للبحرية مهند أبو زيد بعد متابعته لتسديدة 

سليمان العبيد بالدقيقة السادسة من الشوط األول .
و م���ن ضرب���ة جزاء تحص���ل عليها العبي���د ، عزز فضل 
قنيطة  النتيجة بهدف ث���ان للبحرية ، لينتهي اللقاء 

بثنائية نظيفة للبحرية .
و على ملعب الدرة وسط القطاع ، تنفيذا لعقوبة اتحاد 
الك���رة بحق الش���جاعية ، تفوق اتحاد الش���جاعية على 

نظيره غزة الرياضي بثالثة أهداف مقابل هدف .
وبهذا الفوز رفع الش���جاعية رصيده إلى 9 نقاط بالمركز 
الس���ابع ، بينما ظل الرياضي عند 6 نقاط وهبط للمركز 

العاشر بجانب الصداقة .
وس���جل للشجاعية سالم وادي هدفين في الدقائق 20 

و24  ، و و زميله بالفريق وسيم فرج بالدقيقة 30 .
و في الدقيقة 83 قلص حامد حمدان النتيجة و س���جل 

هدف الرياضي الوحيد .

زلزال حانوني 6 ريختر يضرب ذئاب 
غزة / محمد العقاد:خانيونس .. وانتصار ثمين للمنطار 

أكد العب وسط خدمات الشاطئ مهند أبو زيد أن أهم أسباب فوز فريقه على 
ش���باب رفح بهدفين دون رد ، وفي المباراة السابقة أيضا، ضمن منافسات 
الجولة السادسة من بطولة دوري »القدس« للدرجة الممتازة كان عودة الروح 

الحقيقية إلى جميع عناصر الفريق.
وقال أبو زيد في حديث خاص ل��� »االستقالل«: » إن الفريق لعب مباراة قوية 
أمام الزعيم، واس���تطاع تحقيق المطلوب وحصد الثالث نقاط التي أتينا من 
أجلها« ،  مش���يرًا إلى أن تنفيذ الالعبين كاف���ة تعليمات المدرب في أرض 

الملعب لها األثر الكبير في تألق الفريق.
وتاب���ع: الفريق كان له الح���ظ من أجل الفوز، مبين���ًا أن الفريق خالل الجولة 

السابقة أمام »خدمات خانيونس فك النحس« المتواجد عند الالعبين.
وبين أبو زيد أن هذه المباراة نقطة انطالق للفريق من أجل المنافس���ة على 
اللق���ب، وحصد المزيد من النقاط، الفتًا إل���ى أن الفريق كان ينقصه اللياقة 
البدنية واألن اس���تعادها بمجه���ود المدرب ربحي س���مور ومعالجه جميع 
األخطاء. وأعرب أبو زيد عن س���عادته الكبيرة بالفوز على فريق قوي وعنيد، 
وإحراز هدف لفريقه خالل المباراة  والمس���اهمة مع زمالئه الالعبين بالفوز 

وتحقيق الثالث نقاط .

مدريد/ االستقالل: 
انتقل���ت حالة التوتر التي يعيش���ها ريال مدريد في الفترة األخيرة، إل���ى التدريبات، بعدما 

اعتدى القائد سيرجيو راموس بطريقة غير الئقة على أحد زمالئه.
ونشرت صحيفة "ماركا" فيديو لجزء من مران الفريق الملكي امس االثنين، استعدادا لمباراة 
اليوم أمام فكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، حيث نشبت مشادة بين سيرجيو راموس والشاب 

سيرجيو ريجيلون، بعدما حاول األخير خطف الكرة من قائد الميرنجي.
واصطدم ريجيلون، بوجه راموس، فأتت ردة فعل قائد الفريق عصبية، حيث حاول تس���ديد 
الكرة في الالعب الش���اب ع���ن عمد، وبعد توقف اللعب، عاد ليس���دد الك���رة فيه من جديد، 

وارتطمت به بالفعل.
ولم يحاول ريجيلون االشتباك مع راموس، وأخذ مسارا بعيدا، وهدأ الكرواتي لوكا مودريتش، 

عصبية قائد الريال.
ويمر ريال مدريد بفترة صعبة للغاية، في ظل تعثره بآخر 5 مباريات بكل البطوالت.

أبو زيد : عودة الروح كلمة
 السر في االنتصارات 

لندن/  االستقالل: 
تلقى تشيلس���ي أنباء حزينة بتع���رض النج���م البلجيكي إدين 
هازارد إلصابة ستحرمه من خوض المباراتين القادمتين أمام كل 
من باتي يوريس���وف وبيرنلي، وذلك بحس���ب ما ذكرته صحيفة 

ديلي ميرور البريطانية.
وأوضح���ت الصحيف���ة ف���ي تقريرها أن ه���ازارد تعرض 
إلصابة ف���ي الظهر خالل مباراة مانشس���تر يونايتد يوم 
السبت الماضي التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفين 

لمثلهما.
وأض���اف التقرير أن هازارد عانى من خش���ونة العبي الش���ياطين 

الحمر خالل المباراة وبالتحديد الثنائي نيمانيا ماتيتيش وآشلي 
يونج اللذان تحصال على بطاقة صفراء في النصف ساعة األولى .

وأكمل هازارد مباراة مانشس���تر يونايتد حتى النهاية ولم يكن 
يعاني من أية مش���اكل، لكنه استيقظ صباح يوم األحد ووجد أن 

حركته مقيدة بسبب ألم في الظهر .
وأك���دت ديلي ميرور على أن هازارد لن يش���ارك ف���ي مباراة باتي 
يوريس���وف يوم الخميس الق���ادم في بطولة اليوروب���ا ليج، كما 
س���يغيب أيضًا عن لقاء بيرنلي في ال���دوري اإلنجليزي يوم األحد 
الموافق 28 من ش���هر أكتوب���ر، ومن المتوقع عودت���ه في مباراة 

ديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين .

تشيلسي يخسر خدمات هازارد بسبب اإلصابة

راموس يعتدي على العب 
ريال مدريد في التدريبات

مدريد/ االستقالل: 
يبدو ان نادي ريال مدريد اإلس���باني على وش���ك إبرام صفقة تبادلية  مع 
فري���ق إنتر ميالنو اإليطالي، يتم بموجبه���ا تخلي الريال عن خدمات لوكا 
مودريتش أفضل العب في أوروبا والعالم، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.

وأفاد موقع«دياريو غول« أن ريال مدريد يخطط لالستغناء عن خدمات 
نجمه الكرواتي، إضاف���ة إلى دفع 40 مليون يورو، مقابل الحصول على 

خدمات المهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي قائد إنتر.
وكان إنتر ميالنو قد طلب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن إيكاردي 
عام 2017، بينما صرح المهاجم األرجنتيني أكثر من مرة بأنه يش���عر 
بالراح���ة في صفوف الفريق، وأنه يريد أن يس���ير على خطا أس���طورة 

النادي مواطنه المدافع خافيير زانيتي.

ريال مدريد يخطط 
للتخلي عن مودريتش
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 القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق���ال رئي���س مجل���س إدارة مرك���ز المعلوم���ات 
اإلس���رائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 
"بتس���يلم" دافيد زونش���اين إن المركز يقف قلبا 
وقالبا مع قرية الخان األحمر، وإنه س���يواصل العمل 
ضد حكومة االحتالل اإلسرائيلي حتى تتراجع عن 
قرار هدم القرية بالكامل، وتفشل كافة المخططات 

بحقه.

وأك���د خالل زيارة وفد من المرك���ز لقرية الخان 
األحمر ش���رق مدينة الق���دس المحتلة، أمس 
االثني���ن، أن الهدف من الزي���ارة هو التضامن 
مع س���كان الخان األحمر، والتنديد بممارسات 
االحت���الل بحق الخان بش���كل خ���اص، وكافة 

المناطق الفلسطينية.
وقال إن سكان الخان األحمر يقفون بوجه الجرافات 
وجنود االحتالل بشجاعة ومثابرة، معتبرا أن األبطال 

الحقيقيين هم سكان الخان والمتضامنون هناك.
وكان مدي���ر المنظم���ة حجاي العاد ق���دم مداخلة 
أم���ام مجلس األم���ن الدولي في الثامن عش���ر من 
الش���هر الجاري، بعنوان "المستوطنات عائق أمام 
السالم وأمام حل الدولتين"، انتقد خالله سياسات 
االحتالل بحق الفلس���طينيين. وطال���ب المجتمع 
الدول���ي بض���رورة التحرك ض���د ممارس���ات دولة 

االحتالل والمستوطنين.

»بتسيلم«: سنواصل عملنا إلجبار »إسرائيل« 
على التراجع عن قرار هدم »الخان األحمر« 

غزة/ االستقالل: 
أتلفت النيابة العس���كرية  االثنين، 
المخدرة  الم���واد  كمية كبي���رة من 
بش���كل علن���ي أم���ام ممثلين عن 
المجلس التش���ريعي ووزارة العدل 
ومكت���ب المراق���ب الع���ام ب���وزارة 
وهيئات  الوطني  واألم���ن  الداخلية 
حقوق اإلنسان والمخاتير والوجهاء.

واألم���ن  الداخلي���ة  وزارة  وذك���رت 
الوطني عب���ر موقعه���ا اإللكتروني 
التي تم  المخدرة  المواد  أن إجمالي 
إتالفها بلغ حوالي 10 آالف كرتونة 
بع���دد إجمالي قدره  مواد مخ���درة 
مليون و242 قرص مخدر، و1383.5 
ف���رش حش���يش – وزن 100 جرام، 

و900 جرام من مادة األفيون.
وأوض���ح رئي���س هيئ���ة القض���اء 
العس���كري العميد ناصر س���ليمان 
نيابة عسكرية  الهيئة أنش���أت  أن 
متخصص���ة بالتحقيق ف���ي جرائم 

الجلب واالتجار في المواد المخدرة، 
وخصص���ت محكمة خاص���ة للنظر 

والحكم في قضايا المخدرات.
ولفت سليمان إلى أن هيئة القضاء 
العس���كري ش���كلت لجن���ة للع���ّد 

العام  المدعي  والمطابقة من قب���ل 
العس���كري وكّل من رئيس النيابة 
النياب���ة  ووكالء  التحري���ز  ومدي���ر 
العس���كرية حس���ب المادة 39 من 
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 

رقم 7 لسنة 2013.
التش���ريعي  المجل���س  أن  يذك���ر 
اإلعدام  قانون   

َّ
الفلس���طيني س���ن

جريمة  عل���ى  العقوب���ة  لتش���ديد 
االتجار بالمخدرات.

إتالف كميات كبيرة من المواد المخدرة بغزة

وذكرت مصادر محلية، أّن قّوة عسكرية من جيش 
االحتالل أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني 
أمام المدرس���ة اإلبراهيمية القريبة من المس���جد 
اإلبراهيمي ف���ي مدينة الخليل، الفتًة إلى إصابته 
بنحو )10( رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده.

في غضون ذل���ك أعلنت القناة العبرية العاش���رة 
أن الجن���ود قتلوا ش���ابا فلس���طينيًا بع���د طعنه 
جنديا إس���رائيليًا بواسطة س���كين قرب المسجد 

اإلبراهيمي وسط الخليل.
وف���ي قطاع غزة أصي���ب 20 مواطًنا عصر االثنين، 
بالرصاص الح���ي واالختناق ج���ّراء قمع االحتالل 
اإلس���رائيلي متظاهري���ن س���لميين مس���اندين 

للمسير البحري ال� 13 شمالي غرب قطاع غزة.
وذكر المتحدث بوزارة الصحة أش���رف القدرة في 
بيان وصل "االستقالل" أن 20 مواطًنا أصيبوا أثناء 

مؤازرتهم للمسير البحري شمالي القطاع.
وأش���ار مراس���لنا بأن زوارق االحت���الل المطاطية 
أطلقت قناب���ل الغاز تج���اه المراكب المش���اركة 

في المس���ير البحري، وأطلق الجن���ود المتمركزون 
قرب الس���ياج الفاصل مع األراض���ي المحتلة النار 
وقناب���ل الغاز ص���وب المتظاهري���ن  الذين رّدوا 
على اعتداءات قوات االحتالل بإش���عال اإلطارات 

للتشويش عليهم ورشقوهم بالحجارة.
وكان آالف المواطني���ن توافدوا عصر امس أقصى 
شمال قطاع غزة قرب موقع "زيكيم" للمشاركة في 

المسير البحري إسناًدا للحراك البحري.
ويحتش���د آالف المواطنين ي���وم االثنين من كل 
أس���بوع لمس���اندة المس���ير البحري الذي أطلقته 
هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن 
الفعاليات الس���لمية المطالبة بحق العودة وكسر 

الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت الهيئة المش���رفة على المس���ير البحري إن 
"مس���يرات العودة لن تتوقف حتى تحقق كامل 
األهداف الت���ي انطلقت من أجلها وفي مقدمتها 
رفع الحصار كاماًل عن قطاع غ���زة وإنهاء المعاناة 

لمليوني فلسطيني محاصر".

وأوضح���ت أن الحراك البحري هو ج���زء من الخطة 
التي اعتمدتها الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات 
العودة وكس���ر الحص���ار إليصال رس���ائل للعالم 
مفادها "أن هناك ش���عبًا يرزح تحت ظلم الحصار 

منذ 12 عاًما".
وقالت: »ندعو أبناء شعبنا لالحتشاد في آخر نقطة 
عل���ى حدودنا )قرب الس���ياج الفاصل مع األراضي 
المحتل���ة(؛ لنؤكد للعال���م وللمجتم���ع الدولي أن 
مسيرات العودة متواصلة، وندعو الوسطاء وأحرار 
العالم للضغط الجدي على االحتالل إلنهاء معاناة 
غ���زة". ومنذ 30 مارس الماض���ي ينّظم المواطنون 
مظاه���رات س���لمية في مخيمات العودة ش���رقي 
محافظ���ات قط���اع غ���زة الخم���س؛ للمطالبة بحق 

العودة وكسر الحصار.
وبحس���ب وزارة الصح���ة، ف���إن اعت���داءات قوات 
االحتالل على المتظاهرين السلميين أسفرت عن 
استشهاد 205 مواطنين، وإصابة أكثر من 22 ألًفا 

بجراح متفاوتة.

األغوار الشمالية/ االستقالل:
طارد مس���توطنون من تجمعات اس���تيطانية 
باألغوار الش���مالية، أمس االثني���ن، رعاة أغنام 
فلسطينيين في خربة "سمرة"، بحماية جيش 

االحتالل الذي اعتقل اثنين منهم.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات 
أيم���ن وذياب  الش���قيقين  االحتالل اعتقلت 
عوض دراغمة، أثناء رعيهما المواشي بالمناطق 
الرعوية في خربة "س���مرة" باألغوار الش���مالية، 
الفت���ا إل���ى أن مواش���يهم ظل���ت وحدها في 

المراعي.
يش���ار إلى أن المس���توطنين يطاردون بشكل 
دوري رعاة األغنام الفلس���طينيين في األغوار 
الشمالية، بحماية قوات االحتالل التي تعتقل 
بعضا منهم، وال تفرج عنهم إال بكفاالت باهظة.

مستوطنون يطاردون رعاة األغنام في األغوار

غزة/ االستقالل:
غادر مس���اء أمس االثني���ن، الوفد األمني المصري قطاع غ���ّزة عبر حاجز بيت 
حانون "إيرز" شمالي القطاع، بعد زيارة استمرت ساعات التقى خاللها رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مكتبة بغّزة.
كش���ف مصدر ُمّطلع - بأن "نقاًشا معمقًا دار خالل اللقاء الذي جمع بين قيادة 
حم���اس والوفد األمني المص���ري الذي وصل صباح ام���س االثنين، الفتا الى 

االجتماع استمر ألكثر من  4 ساعات متواصلة".
وكان رئيس المخاب���رات المصرية اللواء عباس كامل كّلف وفًدا برئاس���ة 
وكيل المخابرات اللواء أيمن بديع، وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق بالتوجه 

إلى غزة.
وقالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وعددًا من قيادات 
الحرك���ة التقوا مع الوفد األمني المصري برئاس���ة أحمد عب���د الخالق رئيس 

الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية.
وبحث الوفد -وفق المصدر- آلية تهدئة األوضاع بما يس���هم في سرعة إنجاز 
المصالحة الفلس���طينية، وتوفي���ر المناخ المالئم للمجتم���ع الدولي لتنفيذ 
تعهداته تجاه تحس���ين األوضاع المعيشية للش���عب الفلسطيني وبصفة 

خاصة قطاع غزة.
وكان الوفد التقى قيادة حركة فتح، قبل ثالثة أيام في رام الله، ممثلة بأعضاء 
اللجنة المركزية عزام األحمد، وروحي فتوح، ومحمد اش���تية، وحسين الشيخ، 
ومدير المخابرات العام���ة اللواء ماجد فرج، ومدير العالقات الدولية في جهاز 

المخابرات ناصر عدوي.
وه���ذه هي الزيارة الثانية خالل أيام للوفد األمني المصري، بعد زيارة مفاجئة 
ق���ام بها وكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع الخميس الماضي 

التقى خاللها بهنية وقادة حماس.
ويجري الوفد األمن���ي المصري جوالت مكوكية بين رام الله وغزة و "تل أبيب" 

لبحث ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع االحتالل.
 وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة 
الداخلي���ة بين حركتي فتح وحماس، ووقف إط���الق النار بين فصائل 
المقاومة و"إس���رائيل"، وما يترتب على ذلك من مطالبات فلس���طينية 
بضرورة إنه���اء الحصار اإلس���رائيلي على القطاع لتحس���ين األوضاع 

المعيشية للسكان.

الوفد المصري يناقش 
مع قيادة حماس جهود 

التهدئة والمصالحة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
احتش���د عشرات المس���توطنين بينهم عضو الكنيست المتطرف يهودا 
غليك أمس االثنين، قبالة مدخل قرية الخان األحمر ش���مال ش���رق مدينة 

القدس المحتلة، مطالبين حكومتهم باإلسراع بهدمه.
وفي الوقت ذاته احتش���د عش���رات المواطنين عند المدخل للتصدي ألي 
محاولة اقتحام، مرددين ش���عارات رافضة لجرائ���م االحتالل وانتهاكاته 

المستمرة.
وأكد منس���ق حمل���ة "أنقذوا الخ���ان األحمر" ف���ي هيئة مقاوم���ة الجدار 
واالستيطان عبد الله أبو رحمة أن قوات االحتالل منعت مجموعة صحفيين 
أوروبيي���ن من دخول الخان األحمر، واقتادتهم إلى مدينة القدس المحتلة 

بعد أن قصدوا دخوله قادمين من مدينة أريحا.
وذكر أن س���لطات االحتالل تس���عى إلى التعتيم على جرائمها في الخان، 

بعد ما أدان العالم بأسره قرار حكومة االحتالل بهدم القرية.
وكانت المحكم���ة العليا قررت في مايو/ أيار الماضي هدم "الخان األحمر"، 
إذ يعيش 190 فلس���طينًيا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم ل� 170 

طالًبا من أماكن عديدة في المنطقة.
وينحدر س���كان التجمع البدوي من صحراء النقب، وس���كنوا بادية القدس 
عام 1953، إثر تهجيرهم القس���ري من جانب س���لطات االحتالل وتحيط 
به مس���توطنات، ويقع ضمن األراضي التي تستهدفها لتنفيذ مشروعها 

."E1" االستيطاني المسمى
ويقوم المش���روع، وفق مراقبين، على االستيالء على 12 ألف دونم )الدونم 
يس���اوي 1000 متر مربع(، تمتد من أراضي ش���رقي الق���دس حتى البحر 

الميت.
ويهدف المش���روع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني كجزء من 
مش���روع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وس���طها، وعزل ش���رقي مدينة 

القدس المحتلة عن الضفة.

مستوطنون يحتشدون قرب 
»الخان األحمر« للمطالبة بهدمه

�شهيد باخلليل     ..



) APA images (   صامريون يعلقون ا�صنافًا من الفواكه على عر�س داخل منازلهم على قمة جبل جرزمي بنابل�س� 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت قناة س���ي إن إن األمريكية أن رجال مس���نا س���قط ف���ي منجم مهجور 

تعيش فيه األفاعي، وتم إنقاذه بعد 40 ساعة.
وف���ي التفاصيل، أراد جون وادل )62 س���نة( النزول إل���ى منجم عبر بوابة من 
صنعه، وف���ي 15 أكتوبر الجاري، بدأ ينزل باس���تخدام حبل معدني، وعندما 
بقي أقل من 15 مترا ليصل إلى القاع س���قط الرجل، ما تس���بب في إصابته 

بعدة كسور في رجليه.
ول���م يكن مع وادل ماء أو غ���ذاء، ولم يتمكن من االتصال بالش���بكة بهاتفه 
المحمول، ولم يكن هناك أي أمل في أن يس���مع أحد صراخه، ألن أقرب طريق 

على بعد خمسة كيلومترات.
وأثار سقوط الرجل انتباه ثعابين تعيش في المنجم المهجور، وبدأت تزحف 
نحوه، حيث تمكن من قتل ثالثة ثعابين مجلجلة منها خالل األربعين ساعة 

.WSRZ التي قضاها في قاع المنجم، بحسب
ومن حسن حظ الرجل أن جاره كان على علم بخططه، ووعده باللحاق به إذا لم 
يعد في اليوم التالي. ويقول جاره تيري شريدر: "عندما وصلت بسيارتي إلى 

المكان سمعت صرخات طلب المساعدة".
واتص���ل الجار برجال اإلنقاذ الذين وصلوا إلى المكان وتمكنوا من إنقاذ جون 

وادل، في عملية استمرت 6 ساعات، نقل بعدها إلى المستشفى.

40 ساعة من االنتظار في 
منجم الثعابين المهجور!

االستقالل/ وكاالت: 
أف���ادت صحيف���ة "Times of India" أن "عصاب���ة" من 
القرود رجمت بالحجارة رجال يبلغ من العمر 72 عاما حتى 
الموت، وجرت هذه الحادثة المأس���اوية في مدينة تكري 

بوالية أوتار براديش الهندية.
وروت الصحيف���ة الهندية أن الرجل المس���ن كان يجمع 
الحطب وصادف مجموعة من القرود شرعت حال رؤيتها 
له في رميه بحجارات جمعت من أطالل مبنى في الجوار.

ووفق ش���قيق الضحي���ة، ألق���ت "عصابة الق���رود" نحو 

20  قطع���ة من الحج���ر على الرجل، أصابت���ه بجروح في 
الرأس والصدر، وقد توفي في وقت الحق في المستشفى.

ويش���تكى الس���كان المحليون من أن الق���رود قد حولت 
حياتهم إلى "جحي���م"، فيما يقول خب���راء إن مثل هذه 
الهجمات القاتلة تحدث في جميع أنحاء الهند، مشيرين 
إل���ى أن أنواعا معينة من القرود هي المس���ؤولة عن مثل 

هذه الهجمات القاتلة.
يذك���ر أن القرود تعتبر، وفق الثقافة والتقاليد الهندية، 
حيوانات مقدسة في البالد، وتوفر السلطات الحماية لها.

لندن/ االستقالل: 
ابتك���رت اليابان تقنية جديدة للتع���رف إلى األوجه، من 
شأنها أن ُتحدث ثورة حقيقية في العمل الشرطي، حيث 
تساعد قوات الش���رطة في التعرف إلى وجوه المجرمين، 
ثم اعتقالهم في غضون ثواٍن معدودة، بحسب ما نشرت 

صحيفة »ذي صن« البريطانية أول أمس.
وتعتم���د التقنية الجدي���دة على إجراء مس���ح لوجوه 
األش���خاص في زحام الش���وارع واألماك���ن العامة، ثم 
مضاهاتها بوجوه المجرمين وأصحاب السوابق الخطرة 

المسجلة لدى أقسام الشرطة.
وُتج���َرى عملية مس���ح األوج���ه باس���تخدام كاميرات 
م���زودة بالتقنية الحديثة ومثبتة في نظارات يرتديها 
رجال الش���رطة. وترصد الكامي���رات البيانات الحيوية 
)البيومترية( لألش���خاص الذين يم���رون أمام الضباط 
م���ن دون أن يدري هؤالء األش���خاص بم���ا حدث. وعلى 
الفور ترس���ل الكاميرات البيانات إلى مسؤولي الشرطة 
في األقس���ام ومكات���ب البحث الجنائي إلج���راء عملية 

المضاهاة في غضون ثواٍن.

قــرود فــي الهنــد ترجــم
 مسنــًا حتــى المــوت!

كاميرات تتعرف على وجوه 
المجرمين في الشوارع

سان فرانسيسكو/ االستقالل: 
تخطط ش���ركة أوبر األميركية إلطالق خدمة 
توصي���ل الطعام إل���ى المنازل باس���تخدام 
طائ���رات م���ن دون طي���ار “درون���ز” خالل 
الس���نوات الث���الث المقبلة، وف���ق ما ذكرت 

وسائل إعالم أميركية.
وقالت صحيفة “وول س���تريت جورنال” إن 
أوبر تس���عى إل���ى إطالق الخدم���ة الجديدة 
ع���ام 2021، بن���اء على ج���دول زمني طموح 

قد يواج���ه العديد من التحدي���ات التقنية 
والعقبات التنظيمية في الواليات المتحدة.

وتبحث الشركة، التي تتخذ من مدينة سان 
فرانسيسكو األميركية مقرًا لها، عن مسؤول 
تنفي���ذي ف���ي مج���ال العملي���ات، يمكنه 
المس���اعدة في مش���روعها الجديد، ووضع 

نماذج تجريبية له بحلول العام المقبل.
وعلى ما يبدو فإن ش���ركة أوبر تسابق الزمن 
من أجل تش���غيل خدمة توصي���ل الطعام 

باس���تخدام الطائرات من دون طيار تجاريا 
في أقرب وق���ت ممكن، وفي عدة أس���واق، 
في ظ���ل ازدياد الطلب على ه���ذا النوع من 

الخدمات في األسواق.
وتعتمد أوبر في التخطيط إلطالق خدمتها 
الجديدة على النجاح الكبير الذي حققته في 
مجال النق���ل والرحالت عبر تطبيقها الذكي 
الذي يس���تخدم اليوم على نطاق واسع في 

مختلف أنحاء العالم.

لندن/ االستقالل: 
قتلت مس���نة تدعى كارولين جونز حفيدتها الصغيرة البالغة من العمر 20 ش���هرا، بطعنها 

بالسكين ثم وضعها في الفرن ليتم طهيها.
وأفادت صحيفة »ذا صن« البريطانية أن الشرطة في مقاطعة بوليفار، ميسيسيبي بالواليات 
المتحدة عثرت على »ماري فلويد« ميتة في فرن مطبخ منزل الجدة، ولم تعرف بعد إذا ما كانت 
الطفلة قد ماتت قبل وضعها في الفرن، أو أنها لقيت حتفها بسبب النيران، ولم تصدق األم 

فيرونيكا جونز ما حدث البنتها وقالت »إنها أحبت طفلتي كثيرا، لماذا فعلت ذلك«.
وأضافت: »كانت تعاملها دائما مثل الملوك، وكل منا يعرف ذلك«، متابعة: »البنتي.. س���وف أحبك 
دوما، وستعيشين في جميع قلوبنا لألبد«. من جهته، قال أحد شهود العيان، وهو من جيران الجدة 

كارولين: »المرأة لديها نوع من المرض العقلي، وهو س���بب هذه القصة المأس���اوية والمفجعة«.

جريمة بشعة.. أمريكية تقتل 
حفيدتها وتدخلها الفرن

في 2021.. شركة أمريكية تطلق
 خدمة التوصيل بطائرة دون طيار

انقرة/ االستقالل: 
رفض مربي طي���ور تركي مقايضة حمامت���ه الملقبة ب�"الملك" 
من فصيلة كورنك بس���يارات تصل قيمته���ا آالف الدوالرات. 
وللحمام قيمة كبيرة ل���دى محبي الطيور في تركيا، وذلك وفقا 
للونها وريش���ها وشكلها وفصيلتها، حيث تباع بأسعار عالية، 

أو تقايض أحيانا بسيارات أو عقارات.
وق���ال أركان ترك أوغل���و لألناضول إنه اش���ترى "الملك" العام 

الماض���ي من رئيس جمعية محبي الطيور في والية أدي يامان، 
وقام ببناء مكان خاص لها بمنزله.

وأضاف أن حمامته من فصيلة كورنك، يصل متوس���ط عمرها 
15 عام���ا، مبينا أنها تبلغ من العمر عامين ونصف، وهناك عدد 

كبير من الراغبين بشرائها.
وأش���ار أركان إلى أنه رفض عروضًا لمبادلة حمامته بس���يارات 

يصل سعرها إلى 40 ألف ليرة تركية )نحو 7000 دوالر(.

إسطنبول/ االستقالل: 
يواج���ه رجل تركي حكما طويال بالحبس بس���بب مخالفة غريبة 
ارتكبه���ا في حالة من ع���دم الوعي، لكن القض���اء قد ال يراعي 
»فعلته المتهورة«. وبحسب ما نقلت صحيفة »ديلي حرييت«، 
فإن ش���ريف كان، البالغ من العمر 55 عاما، اتصل بالشرطة 45 

ألفا و210 مرات في غضون سنة واحدة فقط.
وقال ش����ريف الذي يقطن في منطقة بيرم باش����ا باسطنبول، إنه 

كان يتصل في حالة ُسكر حين تخطر طليقته على باله، ويضيف 
أنه كان يريد الحديث عما يحس به فال يجد س����وى خط الطوارئ. 
ويواج����ه الرجل المزعج تهم����ة عرقلة موظفي الدول����ة أثناء أداء 

عملهم، ومن المرجح أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات كاملة.
وأبدى ش���ريف ندما على ما قام به وأكد أنه كان يعاني اكتئابا 
وفي حاجة إلى شخص يتحدث إليه في األوقات الحرجة، لكنه 

لم يجد سوى الرقم »155« الخاص بخدمة الشرطة.

مربي طيور تركي يرفض
 مقايضة حمامته بسيارات

تركي على أعتاب السجن.. 
والسبب 45 ألف مكالمة تليفونية

الثالثاء 14 صفر 1440 هــ 23 أكتوبر 2018 م


