
 عباس: مقبلون على قرارات 
في غاية األهمية والصعوبة

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس 
إن القضية الفلس���طينية تمر بمرحلة قد تكون 
األخطر على اإلطالق، وإزاء ذلك »سنتخذ قرارات 
ف���ي غاية األهمية والصعوب���ة«. وأضاف عباس 
في كلمة ل���ه في افتت���اح أعمال ال���دورة ال�30 
للمجلس المركزي الفلسطيني المنعقد برام الله 
تحت عنوان: »الخان األحمر والدفاع عن الثوابت 

الوطني���ة« »، »قد تكون المرحل���ة التي نمر بها 
أخطر مراحل حياة الش���عب الفلسطيني«. ووجه 
عب���اس حديثه مخاطبا الفصائ���ل التي قاطعت 
المجلس المرك���زي : »من األفض���ل أن تعتذروا 
نهائي���ًا عن هذا الموقع. »عاٌر على من تغّيب عن 
جلس���ة المركزي، وأنا في غاية الحزن من موقف 
فصائل المنظم���ة«. وبين عباس أنه  ال دولة في 

قطاع غزة وال دولة دون غزة.
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المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
أعلنت مصادر طبية مساء أمس األحد، عن انتشال 
جثامي���ن 3 مواطني���ن ارتقوا بقصف إس���رائيلي 

شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال اله���الل األحمر ف���ي تصري���ح مقتضب: إن 
طواقمه انتش���لت جثامين الش���هداء الثالثة قرب 

السياج شرقي خانيونس، بعد عدة محاوالت.
فيما أفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيلية 
ب���دون طي���ار أطلق���ت صاروخًا صوب 

3 شهداء بقصف إسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق خانيونس

) APA IMAGES(   موؤمتر �سعبي بغزة يدعو ال�ستعادة �لوحدة ووقف �لتفرد بالقر�ر�ت، �أم�س

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���ادت صحيفة »يس���رائيل هي���وم« العبرية، أمس األح���د، أن حكومة 

االحتالل اإلسرائيلي صادقت على بناء 20 ألف وحدة سكنية 
في مس���توطنة »معاليه أدوميم« ش���رقي الق���دس المحتلة. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المس���توطنين اليهود، أمس األحد، باحات المسجد 

األقصى بحماية أمنية مشددة، من عناصر شرطة االحتالل 
والقوات الخاصة الُمس���لحة التابعة لها. وأفادت األوقاف 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، عن انطالق 

الح����راك البحري ال� 14  اليوم االثني����ن، باتجاه أقرب نقطة 
للح����دود البحرية الش����مالية للقطاع. وأك����دت الهيئة في 

»إسرائيل« تصادق على بناء 
 20 ألف وحدة استيطانية 

في »معاليه أدوميم«

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

اإلعالن عن انطالق المسير 
البحري الـ14 في غزة 

02

02

08

غزة/ دعاء الحطاب: 
أب���دى مواطنون فلس���طينيون في قط���اع غزة عن رفضه���م النعقاد 
المجلس المرك���زي االنفصالي لمنظمة التحرير ف���ي دورته الثالثين 
بمدين���ة رام الل���ه، بش���كل تفردي دون اجم���اع وطن���ي، ألن النتائج 

التي س���تصدر عنه غير ش���رعية،  ُمعتبرين ذلك خطوة 
جديدة لتعميق االنقس���ام الفلسطيني وزيادة العقوبات 

غزة/ قاسم األغا: 
حذر عضو المجلس التشريعي الفلس���طيني عن كتلة فتح البرلمانية النائب 

أش���رف جمعة، أمس األحد، من اّتخ���اذ المجلس المركزي التابع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية الُمنعقد برام الله، قرارات تتعلق 

غـزيون عـن »مـركـزي رام اللـه«: 
سيعمق االنقسام ولن يحقق اآلمال

النائب جمعة لـ »االستقالل«: 
نحذر »المركزي« من »سقطات 

سياسية« تعزز االنقسام

04 15
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15

03

غزة/ قاسم األغا:
وصف عض����و المكتب السياس����ي لحركة المقاومة 
اإلس����المية )حماس( محم����ود الزّه����ار، أمس األحد، 
المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في مدينة 

رام الل����ه بالضف����ة المحتلة ب� »غير الش����رعي«، في 
ظل مقاطع����ة ومعارضة فصائل وقوى سياس����ية 

وازن����ة وفاعل����ة. الزهار وف����ي تصريح 
»االستقالل«، قال: »إن هذا مجلس غير  ل�

رام الله / االستقالل:
أعل���ن الح���راك الوطن���ي الديمقراط���ي أن انعقاد 
المجل���س المرك���زي في ظل اس���تمرار االنقس���ام 

وف���رض العقوبات عل���ى غزة، من ش���أنها »تعميق 
حال االنفصال بين الضف���ة وغزة«. وتال 
عضو الح���راك عمر عس���اف بيانًا صادرًا 

الزهار لـ »االستقالل«: جهود »التهدئة« لم 
تنضج بعد والمقاومة ستكسر الحصار

القــوى الــوطنيــة تطــرح رؤيــة 
الستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام

 »الحراك الديمقراطي«: انعقاد المركزي 
يعزز االنفصال بين الضفة وغزة
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05

خضــر عدنــان.. 
إرادة أرهقت السجان

تشييع حاشد 
للشهيد الحسنات 

وسط القطاع

غزة/ سماح المبحوح: 
في خطوة تصاعدية ضد تعنت إدارة مصلحة 
الس���جون اإلس���رائيلية ق���رر األس���ير خضر 

عدن���ان االمتناع عن تن���اول الماء 
الس���الح الذي اختاره برفقه الملح 

المغراقة / االستقالل:
عت جماهير غفيرة جثمان الشهيد  ش���يَّ
بدر محمد الحس���نات الذي ارتقى أمس 

األحد، متأثرًا بجراح أصيب بها 
خالل  االحتالل،  قوات  برصاص 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، أمس األحد، 
باحات المسجد األقصى بحماية أمنية مشددة، من 
عناصر شرطة االحتالل والقوات الخاصة الُمسلحة 

التابعة لها.
وأفادت األوقاف اإلس���المية، بأن ش���رطة االحتالل 

سمحت ل� 82 مستوطنًا باقتحام األقصى من "باب 
المغاربة"، على شكل مجموعات متتالية، وتجولت 
في باحات المس���جد، وأدى بعض المس���توطنين 
طقوس���هم وصلواته���م التلمودي���ة ق���رب "باب 

الرحمة".
وأوضحت أن عناصر من ش���رطة االحتالل، والقوات 

الخاصة المدججة بالس���الح، رافقت المستوطنين 
في اقتحامهم، وأمنت لهم الحماية حتى خروجهم 

من "باب السلسلة".
وما زالت ش���رطة االحت���الل تدقق ف���ي البطاقات 
الش���خصية للوافدي���ن لألقصى من المس���لمين 

وتحتجز بعضها حتى خروجهم من المسجد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���ادت صحيف���ة "يس���رائيل هي���وم" 
العبرية، أمس األحد، أن حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي صادقت على بناء 20 ألف 
وحدة س���كنية في مس���توطنة "معاليه 

أدوميم" شرقي القدس المحتلة.
وقال���ت الصحيف���ة العبري���ة، إن���ه 
بعد فت���رة طويلة م���ن التخوف من 
يوم  تم  السياس���ية،  المواجه���ات 
الخمي���س الماض���ي التوقي���ع على 
البناء واإلس���كان  بي���ن وزارة  اتفاق 
وبلدي���ة معاليه أدومي���م لبناء آالف 

الوحدات االستيطانية.
وأش���ارت إلى أنه "مع توقي���ع االتفاقية، 
س���يكون من الممكن البدء ف���ي أعمال 
التطوير التي ستسمح ببناء 470 وحدة 

استيطانية تتمتع بموافقة سياسية".
وأضاف���ت أن الوح���دات االس���تيطانية 
المتبقي���ة ف���ي االتفاق، والت���ي تقرب 
من 20 ألف وحدة، "س���تخضع لموافقة 

الجهات السياسية".
ونقل���ت عن وزي���ر البناء واإلس���كان في 
حكومة "تل أبيب"، يوآب غالنت، ترحيبه 
بتوقيع االتفاقية الشاملة "التي ستؤدي 
إلى تطوير وزيادة كبيرة في عدد سكان 

معاليه أدوميم".
إل���ى أنه  ونبه���ت "يس���رائيل هيوم"، 
باإلضافة إل���ى الوحدات االس���تيطانية 
الجديدة، س���تقام في المستوطنة مباٍن 
للمؤسسات العامة والتعليم، من بينها 
كنس يهودية، ومدارس ورياض أطفال 

ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية.
وتعد منطقة مستوطنة معاليه أدوميم 
التي يطلق عليها )منطقة E1(، من أكثر 
المناطق حساس���ية من ناحية أن البناء 

فيه���ا يناقض أي الت���زام ممكن ل� "حل 
الدولتين".

وسبق أن نظرت عدة حكومات إسرائيلية 
متتالية ف���ي البناء في ه���ذه المنطقة، 
لفرض "وقائع على األرض" ولضمان بقاء 
معالي���ه أدوميم، التي يس���توطن فيها 
40 ألف مس���توطن يهودي، متصلة مع 
القدس، بدالاً م���ن كونها جيب يهودي 
منعزل، في حال إنشاء دولة فلسطينية.

وقد واجه���ت محاوالت البن���اء معارضة 

الفلسطينيون:  دولية ش���ديدة، ويقول 
إن البناء في هذه المنطقة سوف يلغي 
إمكانية إنش���اء تواص���ل جغرافي بين 
األج���زاء الش���مالية والجنوبي���ة للضفة 

الغربية.
يش���ار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت 
أصدرت فيه سلطات االحتالل أمرا بهدم 
قرية الخان األحمر الفلسطينية المجاورة 
)ش���رقي الق���دس المحتل���ة(، وترحيل 

سكانها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة الس���ابعة في التلفزيون العبري، إن الحكومة اإلسرائيلية تناقش 
مشروع قانون لتش���ديد العقوبات على عائالت المقاومين الفلسطينيين في 

الضفة الغربية المحتلة.
ويدور الحديث حول مشروع قانون تقدم به النائب اليميني موتي يوغيف 
من حزب "البيت اليهودي"، ويمنح قائد الجيش اإلس����رائيلي في الضفة 
الغربية صالحية ط����رد عائالت المقاومين الفلس����طينيين من منازلهم 
وتهجيرهم إلى "مناطق أخرى". وقال يوغيف "الردع هو حجر الزاوية في 
ا  أمن إسرائيل كوسيلة إلنقاذ األرواح والحفاظ على القانون والنظام"، منوهاً
إلى أن مش����روع القانون يحظى بدعم جهاز المخابرات اإلسرائيلي العام 

"الشاباك".
وجاء في نص مشروع القانون "يعتبر اإلبعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامال 
رادعًا ينقذ الحياة، ولكن حين يس���تغرق تنفيذ عملية اإلبعاد أس���ابيع طويلة 

فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة".
وكان البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" قد ناقش المقترح ذاته بتاريخ 27 أيار/ 
مايو الماضي، لتخويل القائد العسكري في الضفة بإصدار أوامر طرد أقرباء من 
الدرجة األولى للمقاومين الفلس���طينيين الذين ينفّذون عمليات ضد أهداف 

إسرائيلية على خلفية قومية.
يشار إلى أن سلطات االحتالل وبعد فشلها في وقف عمليات المقاومة، عملت 
على س���ّن العديد من القوانين التي تدعي أن اله���دف منها هو "الردع"؛ من 
بينه���ا إعدام منفذي العمليات، وهدم منازل ذويهم، وس���حب اإلقامة منهم 

وتصاريح العمل وفرض غرامات باهظة عليهم وعلى ذويهم.

الخليل/ االستقالل:
وضعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األحد، كرفانات في س���احتي الحرم 

اإلبراهيمي وساحة سوق الخضار المركزي المغلق، ألغراض استيطانية.
كما نصب مستوطنون خياما بالساحة االبراهيمية القريبة من الحرم االبراهيمي 
بحجة اس���تخدامها لالحتفاالت باألعياد اليهودية، كما وضعوا أسالكا شائكة 

ا لمصادرتها ألغراض استيطانية. للساحة، تمهيداً

»إسرائيل« تصادق على بناء 20 ألف 
وحدة استيطانية في »معاليه أدوميم«

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

مشروع قانون إسرائيلي لتهجير 
عائالت المقاومين الفلسطينيين

االحتالل يضع »كرفانات« 
في ساحات وسط الخليل

الزهار لـ »االستقالل«: جهود »التهدئة« لم تنضج بعد والمقاومة ستكسر الحصار
أّية مخرجات عن "المركزي" "غير شرعية"

غزة/ قاسم األغا:
وصف عض����و المكت����ب السياس����ي لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( محمود الزّهار، 
أمس األحد، المجلس المركزي الفلس����طيني 
المنعقد في مدينة رام الله بالضفة المحتلة 
ب�"غير الش����رعي"، في ظل مقاطعة ومعارضة 

فصائل وقوى سياسية وازنة وفاعلة.
الزّهار وفي تصريح ل�"االس����تقالل"، قال: "إن 
هذا مجلس غير ش����رعي، وال يمّثل الش����ارع 
الفلسطيني، وأّية مخرجات صادرة عنه هي 

ا". غير شرعية أيضاً
وأكد أن حركته س����تّرد على ه����ذا االنعقاد 
باس����تمرار التمس����ك ببرنامج المقاومة ضد 
االحتالل بأش����كالها كاّفة، وكذلك استمرار 
المجلس التش����ريعي في أداء عمله، وتعزيز 
الجبه����ة السياس����ية والش����عبية والنقابية 
والمجتمعية، لمواجهة مشروع محمود عّباس 

)رئي����س الس����لطة الفلس����طينية( التفردي 
واإلقصائي.

ولفت إلى أن مباحثات التوصل ل� "التهدئة"، 
والجهود المبذولة لكس����ر حص����ار قطاع غزة 
"لم تنضج بعد"؛ "ألن االحتالل اإلس����رائيلي 
يش����عر بحالة ضغط وال يريد وهو في مرحلة 
انتخاب����ات داخلية أن يصل إلى مرحلة تفقد 
فيها رؤوس كبيرة مواقعها". بحس����ب عضو 

المكتب السياسي ل�"حماس".
ا عن ذلك فإن المقاومة  وشدد على أنه وبعيداً
ومس����يرات العودة س����تتواصل، حتى كسر 

ا. الحصار المفروض عن القطاع منذ 12 عاماً
وش����هد قطاع غزة )منذ ليل الجمعة – صباح 
الس����بت الماضَيين(، تبادالاً إلطالق النار بين 
المقاومة الفلس����طينية واالحت����الل، قبل أن 
تعلن حركة الجهاد اإلسالمي، ظهر السبت، 
التزامها بالعودة لحالة "الهدوء" الشامل بعد 

تدخالت مصرية، ش����ريطة التزام "إسرائيل" 
به.

وج����اء قصف المقاومة الذي نفذته "س����رايا 
الق����دس"، الجن����اح العس����كري ل�"الجه����اد 
اإلس����المي" لمس����توطنات االحت����الل فيما 
ُيس����مى "غالف غ����زة" بعش����رات الصواريخ 
وقذائ����ف اله����اون؛ ردًا على جريم����ة قتله 
)6( فلس����طينيين، وإصابة المئات، الجمعة 
الماضي����ة، عل����ى ح����دود القط����اع، خ����الل 

مشاركتهم بفعاليات مسيرة العودة.
وفي عملية أس����متها "ثأر تشرين"، أوضحت 
الس����رايا في بالغ عس����كري، مس����اء السبت 
ا وقذيفة  الماض����ي، أنها أطلقت )51( صاروخاً
هاون صوب المستوطنات المحاذية للقطاع".

وأشارت إلى أنها قصفت جميع مستوطنات 
ا م����ن نوع 107، و10  "الغ����الف" ب�"33 صاروخاً

صواريخ من نوع جراد، و8 قذائف هاون".

وشّدد الجناح العسكري لحركة الجهاد على 
أنها إلى جان����ب فصائل المقاومة كاّفة على 
جهوزي����ة تاّمة للدفاع عن أبناء ش����عبنا، ولن 
تسمح للعدو باالستمرار في بطشه وعدوانه 

بحق أبناء شعبنا والتغول في دمائه.
وكان مراقبون سياسيون وعسكريون، أجمعوا 
خالل أحاديث سابقة مع "االستقالل" على أن 
رد "الجهاد" جاء بدافع المس����ؤولية الوطنية، 
وف����ي س����ياق ال����رد الطبيعي عل����ى جرائم 
"إسرائيل"، السيما ضد متظاهري "العودة"، 
ا  مؤكدين عل����ى أن توقيت الرد كان مناس����باً
لحماية المس����يرات الس����لمية، عبر تثبيت 

معادلة "الدم بالدم والقصف بالقصف"
وأس����فرت اعتداءات االحت����الل، منذ انطالق 
مس����يرات العودة ب� 30 مارس/ آذار الماضي 
ا، وإصابة أكثر  عن ارتقاء نحو )220( ش����هيداً

من )22( ألفًا آخرين.
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 يذكر أن األسير عدنان خاض ثالثة إضرابات 
كان أطولها مدة 66 يوم���ا عام 2012 رفضا 
العتقاله اإلداري ، واإلض���راب الثاني خاضه 
)54( يوما ، وما زال  بالعام 2015 واس���تمر ل�
مس���تمرا في إضرابه الثالث رفضا العتقاله 

التعسفي. 
ويشار إلى أن األسير قضى نحو ثمانية أعوام 
ونصف في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي ،  

علما أن هذا  االعتقال يعتبر ال� )11( له .
واألس���ير عدن���ان وهو أب لس���بعة أطفال ، 
خاض منذ عام 2012 حتى هذا العام الحالي 
2018 ثالث���ة إضراب���ات عن الطع���ام رفضا 

العتقاله إداريا.
ويواجه األسير عدنان ظروًفا صحية خطيرة، 
مع رفضه لتناول المدعمات، وإجراء الفحوص 
الطبي���ة، حيث ب���دأت تظهر علي���ه عالمات 
خطي���رة، كتقيؤ الدم، وانخف���اض كبير في 

الوزن وتشوش الرؤية.
وكان���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
حذرت من تفاقم الوضع الصحي ، لألس���ير 

خض���ر عدن���ان ، نتيج���ة مواصلت���ه إضرابا 
مفتوحًا عن الطعام منذ 2 أيلول / س���بتمبر 
الماضي ، وفي ظل تجاهل سلطات االحتالل 
لمطالب���ه في اإلف���راج عنه ووق���ف اعتقاله 

التعسفي .
وقالت الهيئة :  " إن األسير خضر عدنان 
، ق����رر تصعي����د إضرابه ع����ن الطعام في 
سجون االحتالل ، باالمتناع عن شرب الماء 
اعتبارا  من أمس ، حتى اإلفراج عنه وإنهاء 

اعتقاله " .
 وأضافت: "الظروف الصحية للش���يخ عدنان 
تتدهور بش���كل مس���تمر ، إذ ال يس���تطيع 
التحرك إال على كرس���ي متح���رك ، كما فقد 
الكثي���ر من وزنه ، ويعان���ي من صعوبة في 

الحديث ، وحالة تقيؤ على مدار الوقت ". 

مرحلة اخلطر
زوجة األس���ير عدنان أم عب���د الرحمن أكدت 
أن زوجها يواج���ه ظروفا صحية خطيرة ، مع 
رفضه لتناول المدعم���ات  وإجراء الفحوص 
الطبية ، إذ بدأت تظهر عليه عالمات خطيرة 

، كتقي���ؤ ال���دم واضطرابات بدق���ات القلب 
وتغير في لون الجلد المحيط بمنطقة الصدر 
، عدا عن اصابته بضعف عام بالجسد وعدم 
مقدرته عل���ى الحركة وال���كالم ، معبرة عن 
مخاوفه���ا من تدهور وض���ع زوجها الصحي 
بعد قراره باالمتناع عن تناول الماء بش���كل 

نهائي كخطوة تصعيديه .
وقالت أم عب���د الرحمن ل�"االس���تقالل "  إن 
مخاوفن���ا من تده���ور صحة زوج���ي زادت 
بعد ظهور عالمات ومؤش���رات خطيرة على 
جسده ، وكذلك بعد قراره بتصعيد إضرابه 
المفتوح عن الطعام في س���جون االحتالل ، 
باالمتناع عن ش���رب الم���اء ، ابتداء من أمس 

حتى نيل حريته ".
وأضافت : " يحاول زوجي بجسده الضعيف 
التصعي���د رغ���م تدهور صحت���ه ؛ ليوصل 
رسالة  لالحتالل اإلسرائيلي ، مفادها النظر 
لمعاناته ووضع���ه الصحي ووصوله لمرحلة 

خطيرة " .
إل���ى أن االحت���الل اإلس���رائيلي  وأش���ارت 

رفض بش���كل قاط���ع طلبًا قدم���ه محاميه 
بنادي األس���ير جواد بولس بنقل زوجها من 
مستشفى سجن عزل الرملة إلى مستشفى 

مدني ، لعدم اجراءه الفحوصات الطبية "
ولفتت إل���ى أنها وعائلت���ه ينتظرون بفارغ 
التي س���تتخذها محكمة  الق���رارات  الصبر 
س���الم العس���كرية  اليوم بعد النظر بملف 
زوجه���ا والتهم الموجه له ، مش���يرة الى أن 
العائلة  ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد االنتهاء 
من جلس���ة المحكمة ، كذلك ستنظم وقفة 
داعمة ومناصرة لزوجها عصر اليوم عند دوار 

المنارة وسط مدينة رام الله .

جرمية بحق الإن�سانية
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة 
أن  العوري أك���د  المحتلة أحم���د  الغربي���ة 
االحتالل اإلس���رائيلي يم���ارس جريمة بحق 
الش���يخ خضر عدنان حي���ن يماطل ويمتنع 
عن االفراج عنه ، رغم تدهور وضعه الصحي 

ووصوله لمرحلة الخطر .
 وأوضح العوري ل�"االستقالل " الشيخ خضر 

عدنان خاض عدة إضرابات نضالية س���ابقة 
من أجل نيل حقوقه التي كفلتها القوانين 
والش���رائع الدولي���ة ، وخرج منه���ا منتصرا 

محققا ما أراد رغم أنف سجانه .
وش���دد على أن الشيخ عدنان سيحقق نصرًا 
إضافي���ًا بمعركته المس���تمرة منذ 58 يوما 
على التوالي ، ليؤكد لس���جانيه ومن يعادي 
قضيت���ه وقضية المناضلي���ن أمثاله أنه لن 

يهزم ولن يقهر.
وبي���ن أن حجم التضامن مع الش���يخ عدنان 
ضعي���ف وال يرقى لحجم تضحياته ونضاله 
الكبير ، مطالبا مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان 
التي تعنى بش���ؤون األس���رى  والجمعيات 
واللجنة الدولية للصلي���ب األحمر ب�التدخل 
الف���وري للضغ���ط عل���ى االحت���الل لوقف 
سياساته بحق األسرى عامة واألسير عدنان 
خاص���ة ، النتهاك حقوقه���م التي كفلتها 
المواثي���ق واالتفاقي���ات الدولي���ة كاف���ة ،  
وحقهم في االلتقاء بالمحامين أثناء عزلهم 

وإضرابهم.

تصعيد في خطواته االحتجاجية 

خضــر عدنــان .. إرادة أرهقــت السجــان
غزة/ �سماح املبحوح: 

يف خطوة ت�ساعدية �سد تعنت اإدارة م�سلحة 
ال�سجون الإ�سرائيلية قرر الأ�سري خ�سر 

عدنان المتناع عن تناول املاء ال�سالح الذي 
اختاره برفقه امللح منذ بداية معركته مع 

ال�سجان الإ�سرائيلي امل�ستمرة منذ 58 يومًا 
على التوايل، رف�سًا لعتقاله التع�سفي غري 

امل�سروع. وال�سالبة وقوة الإرادة التي يتمتع 
بها الأ�سري خ�سر عدنان وجربها الحتالل 

الإ�سرائيلي يف اإ�سرابات �سابقة، توؤكد اأن 
الحتالل �سيخ�سع يف نهاية املطاف لالأ�سري 
عدنان ويلبي مطالبه باحلرية.    واعتقل 
الحتالل الأ�سري عدنان)40 عاما(  بعد 

مداهمة منزله ببلدة عرابة مبحافظة جنني 
بتاريخ 2017/12/11 م ، ووجه �سده عدة 

تهم حتري�سية ، تتمثل بع�سويته يف تنظيم 
حمظور ، وتقدميه خدمات وتخطيطًا ، ليدح�ض 

الدعاءات باأمعائه اخلاوية .

غزة/ قاسم األغا: 
حذر عضو المجلس التشريعي الفلس���طيني عن كتلة فتح 
البرلماني���ة النائب أش���رف جمعة، أمس األح���د، من اّتخاذ 
المجل���س المركزي التاب���ع لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
الُمنعق���د ب���رام الله، ق���رارات تتعل���ق ب�� »ح���ّل المجلس 
التش���ريعي«، أو الذهاب نحو فرض المزي���د من »اإلجراءات 

العقابية« ضد قطاع غزة.
وقال جمعة ل�«االس���تقالل«: »نحّذر المركزي من س���قطات 
سياسية، كاتخاذ قرارات منافية للقانون كحل التشريعي، 
واّتخ���اذ عقوبات جدي���دة ضد القطاع س���تؤدي إلى تعزيز 
االنقسام، وس���تكون بداية لالنفصال )غزة عن الضفة(، بما 

يمرر صفقة القرن«.
وانطلق���ت أم���س أعمال ال���دورة ال� 30 للمجل���س المركزي 
)الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية(، وسط معارضة 
حركة الجهاد اإلسالمي ومقاطعة حركة »حماس«، وفصائل 
منظم���ة التحرير كالجبهتي���ن »الش���عبية« )أكبر فصائل 

المنظم���ة( و«الديمقراطي���ة« و«المبادرة الوطني���ة« ، فضاًل 
عن معارضة واس���عة من قوى سياسية وش���عبية ونقابية 

ومجتمعية فلسطينية.
وأض���اف: »نأمل أن يتخذ المجل���س المركزي قرارات جريئة 
وحاس���مة ضد االحت���الل اإلس���رائيلي، واإلدارة األمريكية، 

في ظ���ل المتغيرات اإلقليمي���ة الراهنة، الت���ي تلزم الكل 
الفلس���طيني بالذهاب نحو شراكة سياسية ووحدة وطنية 

حقيقية«.
وأّكد أن كتلة فتح البرلمانية )برئاسة النائب محمد دحالن( 
إل���ى جانب الُكتل البرلمانية األخرى بالمجلس التش���ريعي 
س���تتخذ خطوات »قانونية وتشريعية« )لم يذكرها(، إذا ما 

قّرر »المركزي« حّل »التشريعي«.
إاّل أن النائب »جمعة« اس���تدرك: »لكّني اعتق���د جازًما بأن 
هناك ُعقالء في المجلس المركزي لن يسمحوا باتخاذ هذه 

الخطوة، التي تمثل سقطة سياسية«.
وأمام انس���داد األفق السياس���ي، والمتغي���رات اإلقليمية 
والدولي���ة المتالحقة، دع���ا إلى ضرورة تطبي���ق المصالحة 

الوطنية، وإنهاء االنقسام السياسي.
وأكمل: »أدع���و الرئيس محمود عباس لدعوة قادة الفصائل 
إل���ى القاهرة لعق���د اجتماع فوري لإلط���ار القيادي الموحد 
لمنظمة التحرير، ومناقشة كل االس���تراتيجيات المتعلقة 

بالقضية؛ وإال س���نكون أم���ام منزلق خطي���ر يضر بمصالح 
شعبنا وثوابته«.  

في س���ياق آخر، عزا عدوان االحتالل مؤخ���ًرا على قطاع غزة، 
وقصفه مواقع وأهداف عسكرية ومدنية بالقطاع، »محاولة 
يائس���ة«، لوقف مسيرات العودة وكس���ر الحصار السلمّية، 
وإرغام الفصائل الفلسطينية للخضوع إلمالءاته وصفقاته 

المشبوهة، وفق تعبيره. 
وتابع: »يج���ب التنّبه بأن القصد من هذا األمر تمرير صفقة 
القرن، والعمل على انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية«، 
مش���دًدا عل���ى أنهما والق���دس المحتلة »وح���دة جغرافية 

واحدة«. 
وأشار إلى »وجود أطراف محلّية )لم يسّمها( بقصد أو بدونه 
تصب في خدمة مخططات االحتالل«، محذًرا في الوقت ذاته 
م���ن »الهرولة العربية« للتطبيع مع »إس���رائيل«، إذ إن ذلك 
»ُيعد مخالفة لمبادرة الس���الم وقرارات الجامعة العربيَتْين، 

ويشكل إضراًرا كبيًرا بالقضية الفلسطينية«.       

النائب جمعة لـ »االستقالل«: نحذر »المركزي« من »سقطات سياسية« تعزز االنقسام
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وبدأت أعمال المجل���س المركزي لمنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية بدورته الثالثين، 
أمس األحد داخل مقر رئاس���ة الس���لطة ، 
بمدينة رام الله، وسط مقاطعة فصائلية، 
حيث أعلن���ت حركة حم���اس مقاطعتها 
الجهاد  رفضت حرك���ة  فيم���ا  الجلس���ة، 
اإلسالمي المش���اركة في أعمال المجلس، 
الديمقراطية  الجبهت���ان  أعلن���ت  فيم���ا 
والصاعقة  الوطنية  والمبادرة  والش���عبية 

وفدا وحزب الشعب مقاطعتهم أيًضا.
 في الوقت ذاته ش���هد قط���اع غزة أمس 
األح���د عق���د مؤتمر ش���عبي نظمته قوى 
ومجتمعية،  ونقابية  وش���عبية  سياسية 
)لمواجه���ة التفّرد والعقوب���ات على غزة( 
، داعي���ا إلى رفع اإلج���راءات العقابية عن 
قط���اع غ���زة ووق���ف التراش���ق اإلعالمي 
والتأكي���د عل���ى حري���ة التعبي���ر ووقف 

االعتقال السياسي وتجريمه.

ُيعزز االنق�سام 
وت���رى المواطنة أية أب���و طاقية، أن إصرار 
رئي���س الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عباس على عقد جلسة المجلس المركزي 
في مدينة رام الله رغم مقاطعة الفصائل 
الفلسطينية لجلساته، واستمراره بفرض 
العقوبات على القطاع، جاء لُيعزز االنقسام 
الفلسطيني وزيادة لعنة العقوبات داخل 

البيت الواحد. 
وقالت أبو طاقية ل�"االستقالل":" كان األولى 
عل���ى الرئيس عباس أن يرف���ع العقوبات 
عن غزة، ويحتضن الق���وى الوطنية، ومن 
ث���م يعقد جلس���ة المركزي ك���ي ال ُيعزز 
االنقس���ام و يخرج بقرارات تُصب بصالح 
شعبه وقضيته الفلسطينية"، متسائلة:" 
ماذا يعني تفرد عباس باالختيار والقرار؟ 
وماذا يعني أن ُيدير ظهره لكافة المطالب 
والن���داءات الش���عبية بض���رورة أن يكون 
المجل���س جامع���ًا ل���كل أل���وان وأطياف 

الشعب الفلسطيني؟" 
قرارات  "المركزي"  أن يتخذ  واس���تبعدت 
تصب في مصلحة الش���عب الفلسطيني، 

:مس���تدركة " ال أتوق���ع أن يخرج المركزي 
بقرارات عادل���ة وجديه تف���ي بالتزاماته 
تج���اه المواط���ن الفلس���طيني، وإن خرج 
س���تكون حب���رًا عل���ى ورق وخ���ارج نطاق 

التنفيذ أسوة بالجلسات السابقة". 
وطالب���ت كاف���ة الفصائ���ل والتنظيمات 
واالتح���ادات واألط���ر بممارس���ة الضغط 
باتج���اه تحقي���ق مطالب  الس���لطة  على 
الفلسطينيين عامة وفي قطاع غزة خاصة، 
وهذا ال يتم إال باللحمة الوطنية بين أبناء 
غزة والضفة واستثمار كل أدوات الضغط 

الممكنة. 
عزلة �سيا�سية 

وبدورها، ترى الطالبة الجامعية اسراء عبد 
الله، أن انعق���اد " المركزي" في ظل غياب 
الفصائل الوازنة، يعك���س حالة االنهيار 
والعزل���ة السياس���ية الت���ي ُتعاني منها 
السلطة الفلس���طينية، مبينة أن القرارات 
التي س���تنتج عنه عبثية ولن تكون ذات 

أهمية بالشارع الفلسطيني.  
وبينت عب���د الله ل�"االس���تقالل":" رئيس 
الس���لطة جن جنونه عندما ش���عر نفسه 
السياس���ية، وأن  الس���احة  ع���ن  ُمغيب���ًا 
الفصائ���ل أرادت عقد اتف���اق تهدئه مع 
االحتالل بعيدًا عنه، فأراد أن يخلق دورًا له 
من خالل عقد جلس���ة المركزي و التهديد 
بعقوبات جديدة على غزة في حال تم أي 

اتفاق بمعزل عنه". 
المرك���زي"   " ع���ن  ينت���ج  أن  وتوقع���ت 
ق���رارات عبثية ليس لها أهمية بالش���ارع 
الفلس���طيني، كما القرارات السابقة التي 
وضعت على الرف، دون تنفيذ فعلي على 

أرض الواقع.

لن ُيقدم �سيئًا
ومن جانبه، أكد االعالمي محمد فروانة، أن 
انعق���اد المجلس المركزي دون مش���اركة 
أب���رز الفصائل الفلس���طينية، ل���ن ُتقدم 
شيئًا للشعب الفلس���طيني وال لقضيته، 

متوقع���ًا أن تخرج بعقوب���ات جديدة على 
قطاع غزة.  

ل�"االس���تقالل":" إن جلس���ة  وقال فروانة 
المركزي تعتبر جلس���ة اقص���اء وتفرد، ال 
ُتعبر ع���ن الكل الفلس���طيني بعد رفض 
البارزة  الفلسطينية  الفصائل  العديد من 
المشاركة فيها، كما أن الجلسة لن ُتقدم 
أي ش���يء إيجابي للش���عب الفلسطيني 

وقضيته".  
وأردف:" رئيس الس���لطة يتفرد بالقرارات 
خالل جلس���ة المركزي، وه���و من يفرض 
العقوبات على قطاع غ���زة ويقطع رواتب 
الموظفين منذ عام، وهو من ُيس���لم رقبة 
غزة لصفقة القرن على طبق من ذهب، لذا 
لي���س بعيدًا أن تكون مخرجات الجلس���ة 
متمثلة بفك االرتباط مع قطاع غزة أو على 

األقل فرض عقوبات جديدة عليها". 
وأض���اف: "عب���اس يبن���ي رغب���ة اإلدارة 
األمريكي���ة وحكوم���ة االحت���الل، ل���ذا ال 

يمك���ن أن ُيطب���ق الق���رارات الناجمة عن 
"المرك���زي" المتعلق���ة بطبيع���ة العالقة 
اإلس���رائيلي، في جلس���اته  االحتالل  مع 
الس���ابقة والمتمثلة ب�" وقف التنس���يق 
األمن���ي م���ع االحتالل وس���حب االعتراف 
بكيانه"، مس���تدركًا:" نحن كفلسطينيين 
نأمل أن ُينفذ عباس قراراته بشأن عالقته 

باالحتالل، لكن ال نتوقعها منه".   

ف�سل جديد باالنق�سام
وبدوره اعتبر الصحفي محمد الس���يقلي، 
المرك���زي بعيدًا عن  المجل���س  انعق���اد 
االجم���اع الوطن���ي وبعيدًا ع���ن مخرجات 
اللجنة التحضرية في بيروت 2017، فصاًل 
جديدًا من فصول االنقس���ام والتش���رذم 
الفلس���طيني  الداخلي  المأزق  الذي يزيد 

تأزمًا.
أن  ل�"االس���تقالل"  الس���يقلي  وأوض���ح 
المجلس "المرك���زي" ال يعبر عن المجموع 
الفلس���طيني، وال يمثل إال تنظيمًا بعينه 
يتف���رد بالش���رعيات الفلس���طينية دون 
أي اعتبار للفصائل الفلس���طينية البارزة 
واتفاق���ات المصالح���ة الت���ي نصت على 
اصالح منظمة التحرير، متجاهال  تداعيات 

التفرد بالقرار الفلسطيني.
وأش���ار إلى ان القرارات الت���ي تصدر عن 
جلسة المركزي ال تصب في صالح القضية 
الفلس���طينية، الس���يما أنه���ا ال تطب���ق 
عل���ى أرض الواقع، متس���ائال "أين قرارات 
المجلسين الوطني والمركزي التي أوصت 
بضرورة رف���ع العقوبات عن غ���زة، ووقف 

التنسيق األمني؟
ودعا رئيس الس����لطة الفلسطينية وحركة 
فتح إل����ى تغليب المصلح����ة الوطنية على 
المصالح����ة الحزبي����ة والفئوي����ة الضيقة، 
واالستجابة إلى نداءات المصالحة، وااللتزام 
باالتفاقات الموقعة إلص����الح المنظمة من 
بينه����ا مخرج����ات بي����روت 2017، واتفاق 
القاهرة 2011، وذلك لضمان توحيد القرار 
الفلس����طيني واالتفاق على اس����تراتيجية 

وطنية للتصدي لصفقة القرن. 

أعماله انطلقت أمس وسط مقاطعة واسعة 

غزيون عن »مركزي رام الله«: سيعمق االنقسام ولن يحقق اآلمال
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأب��دى مواطن��ون فل�سطيني��ون يف قط��اع غ��زة ع��ن رف�سه��م 
النعق��اد املجل���س املرك��زي االنف�سايل ملنظم��ة التحرير يف 
دورت��ه الثالثني مبدينة رام اهلل، ب�سكل تفردي دون اجماع 

وطني، الأن النتائج التي �ست�سدر عنه غري �سرعية،  ُمعتربين 
ذلك خط��وًة جديدة لتعميق االنق�س��ام الفل�سطيني وزيادة 

العقوبات املفرو�سة عليهم منذ عام.
واأك��د املواطنون اأن انعقاد جل�سة » املركزي« تعك�س �سيا�سة 

التف��رد واالنفراد باتخاذ القرار الفل�سطيني التي ينتهجها 
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س، مما ينعك�س �سلبًا على ال�سارع 
الفل�سطين��ي والق�سي��ة الفل�سطينية يف ظ��ل املوؤامرات التي 

ُتاك �سدها والرامية لتنفيذ �سفة القرن. 

رام الله / االستقالل:
أعلن الح���راك الوطن���ي الديمقراط���ي أن انعقاد 
المجل���س المركزي في ظل اس���تمرار االنقس���ام 
وف���رض العقوبات على غزة، من ش���أنها "تعميق 

حال االنفصال بين الضفة وغزة".
وت���ال عضو الحراك عمر عس���اف بيان���ًا صادرًا عن 
الحراك خالل مؤتمر صحفي عقد أمس األحد برام 
الله ف���ي الضفة الغربية، قال في���ه :"إن التهديد 
بعقوبات جديدة على غزة من ش���أنها تطور حالة 

االنفص���ال بين الضفة وغ���زة"، مش���دًدا على أن 
التهديد بحل المجلس التش���ريعي سيؤدي إلى 
ت���آكل النظام السياس���ي الفلس���طيني ما يفتح 

األبواب أمام سياسة التفرد.
ودعا الحراك إلى التطبيق الفوري لقرارات المجلس 
المركزي في عام 2015، الداعية لوقف التنس���يق 
األمني وإنهاء اتفاق باريس االقتصادي وس���حب 
االعت���راف بدولة االحت���الل، مؤكدًا عل���ى ضرورة 
إعادة االعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير، وإعادة 

النظر في وظائف الس���لطة الفلسطينية بما يعزز 
صمود الش���عب وتمكينه م���ن مواجهة المخاطر 

والتحديات.
كما دع���ا الح���راك إلى انج���از الوح���دة الداخلية 
على أس���اس اس���تراتيجية وطنية واحدة وإنهاء 
االنقس���ام، والعمل الفوري على رفع العقوبات عن 
غ���زة وتطبيق اتفاقات المصالحة منذ 2011 حتى 
2017، لتعزي���ز صمود الش���عب لمواجهة صفقة 
القرن ومشاريع حكومة االحتالل، مطالبًا بالتحضير 

إلجراء انتخابات ديمقراطية شاملة ومجلس وطني 
وتش���ريعي ورئاسة خالل س���تة أشهر، من خالل 

حكومة وحدة وطنية تعد لهذه االنتخابات.
وشدد الحراك في دعوته على تقديم كل أشكال 
الدع���م الجماهيرية والمس���اندة ضد المخططات 
التوس���عية، ممثلة بمس���يرات الع���ودة والدفاع 
ع���ن األرض الفلس���طينية ف���ي الخ���ان األحم���ر 
والمزرعة الغربية وكل األماكن المهددة بالتوس���ع 

االستيطاني.

»الحراك الديمقراطي«: انعقاد المركزي يعزز االنفصال بين الضفة وغزة
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غزة/ االستقالل:
طرحت القوى الوطنية واإلس���المية أمس 
األح���د، رؤية وطني���ة الس���تعادة الوحدة 
وانه���اء االنقس���ام، خالل مؤتمر ش���عبي 
رفضًا لسياسة االقصاء والتفرد والعقوبات 

ضد قطاع غزة.
وجاءت رؤية القوى الوطنية واإلس���المية، 
عل���ى لس���ان عض���و المكتب السياس���ي 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خالد 
البط���ش، طالبت خاللها أعض���اء المجلس 
المرك���زي لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
التخاذ قرارات من شأنها إعادة المصالحة 
والتأكي���د عل���ى الش���راكة الوطنية ورفع 
العقوبات عن قطاع غزة وحماية المش���روع 

الوطني.
وتضمن���ت الرؤية، رفع اإلجراءات العقابية 
ض���د قطاع غزة ووقف التراش���ق اإلعالمي 
فورًا بي���ن األطراف، والتأكي���د على حرية 
ال���رأي والتعبير وإنهاء ووق���ف االعتقال 
السياس���ي وتجري���م م���ن يتج���اوز ذلك 
بع���د االتفاق، باإلضافة إل���ى عقد اجتماع 
عاجل لألمن���اء العامي���ن والرئيس عباس 
أو ما ين���وب عنهم للب���دء بتطبيق ما ورد 
في اتفاقي 2005 و2011 بش���أن تحقيق 
الش���راكة الوطنية وتطبي���ق باقي ملفات 

المصالحة الوطنية.
وأكدت على ضرورة تشكيل حكومة وحدة 
وطنية خالل أسبوعين يترأسها شخصية 
وطنية يتم التوافق عليها استنادًا التفاق 
2011، عل���ى أن يس���تمر عمله���ا  لمدة 6 

شهور إلى سنة كحد أقصى، تقوم خاللها 
بتوحيد المؤسس���ات ودمج الموظفين كل 
ف���ي وزارته وفق���ًا للقان���ون والنظام دون 
تدخ���الت واعتب���ارات سياس���ية، على أن 
يصاحب ذلك إلغاء ف���وري لكل اإلجراءات 

العقابية التي فرضت على قطاع غزة.
وش���ددت على ضرورة أن تتولى الحكومة 
إع���ادة اإلعمار وفك الحص���ار الصهيوني 
وتلبي���ة كاف���ة احتياج���ات المواطني���ن، 
واإلعداد النتخابات تش���ريعية ورئاس���ية 

ومجل���س وطن���ي خالل عام كح���د أقصى 
وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وأش���ارت إل���ى أهمي���ة أن توق���ع القوى 
الوطنية واإلس���المية واألطراف المشاركة 
في االنتخابات المزمع إجراؤها على ميثاق 
ش���رف بااللتزام بتش���كيل حكومة وحدة 
وطنية جديدة بص���رف النظر عن النتائج 
االنتخاب���ات المقبل���ة لضمان اس���تكمال 
خط���وات اس���تعادة الوح���دة والش���راكة 

الوطنية، 
وأوضحت القوى، أن ش���عبنا في قطاع غزة 
ينتظر من المجلس المركزي اتخاذ قرارات 
تعزز صموده في وج���ه االحتالل وقرارات 
تقف إلى جانب جرحى مس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار وتبني أس���ر الش���هداء، 
والعمل على إعادة اإلعمار وانهاء الحصار، 
مش���ددة عل���ى ض���رورة تحقي���ق الوحدة 

والشراكة الوطنية. 
وأكدت الق���وى الوطنية واإلس���المية، أن 
الوطني  المش���روع  س���تحمي  المقاوم���ة 
وستحمي مسيرات العودة وكسر الحصار 
من التغول اإلسرائيلي والتصدي لمشروع 
صفقة القرن ومش���اريع تصفية القضية 
الفلسطينية، مش���ددة على أن شعبنا لن 

يقايض الحقوق ال بالدوالر وال بالسوالر.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
 وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )31( بعرض )24( مترًا وارتداد )3( أمتار 
منطقة تنظيم: خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 2018/36 المنعق���دة بتاري���خ 2018/10/3 عن إي���داع المخطط 
التفصيلي لمسار الشارع رقم )31( بعرض )24( مترًا وارتداد )3( أمتار 
والمحصور بين ش���ارع رقم )4( والشارع رقم )11163( والمار بالقسائم 
)-1 2-4( من القطعة رقم )70( والقس���ائم رقم )31-14-13-12-5-4( 

من القطعة رقم )78( .
لالعت���راض خالل مدة ش���هرين م���ن تاريخ هذا اإلع���الن. وعليه فإنه 
يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراض���ي واألبنية واألمالك األخرى 
المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المش���روع مجانًا خالل 
ساعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
حمافظات غزة

القوى الوطنية تطرح رؤية الستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام

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

غزة/ االستقالل: 
س���محت قوات االحتالل اإلس���رائيلي امس األحد بدخول 14 شاحنة وقود خاص 
بمحط���ة توليد كهرباء غزة ضمن المنحة القطرية عبر معبر كرم أبو س���الم جنوب 
القطاع. وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن حمولة الشاحنات تبلغ 532,971 ألف لتر 

من الوقود القطري، مؤكدة أن دخوله سيستأنف  اليوم االثنين.
وأعلنت ش���ركة توزيع الكهرباء صباح امس أن تحس���نًا ط���رأ على جدول الكهرباء 

بحيث يصبح جدول الكهرباء وصل 8 ساعات مقابل 8 أخرى قطع.

 االحتالل يسمح بدخول 
14 شاحنة وقود لمحطة 

توليد كهرباء غزة
غزة/ االستقالل:

عقدت قوى سياسية وشعبية 
ومجتمعية  نقابية  وتجمعات 
ف���ي قطاع غ���زة أم���س األحد، 
لرفض سياسة  مؤتمرًا شعبيًا 
والعقوبات  والتف���رد  االقصاء 
على القط���اع تزامنًا مع انطالق 
المرك���زي  المجل���س  اعم���ال 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
في مدينة رام الله في الضفة 

الغربية.
وحضر المؤتمر كافة الفصائل 
واإلس���المية،  الوطنية  والقوى 
استعادة  على ضرورة  للتأكيد 
لمواجهة  الوطني���ة  الوح���دة 
التحديات التي تواجه القضية 
الفلسطينية وخاصة ما ُتسمى 
القرن". وقدمت القوى  "صفقة 
رؤيتها،  واإلس���المية  الوطنية 
في كلمة ألقاها عضو المكتب 
السياس���ي لحرك���ة الجه���اد 
اإلس���المي خالد البطش خالل 
الفصائل  خاللها  دعا  المؤتمر، 
اتفاقية  تطبي���ق  على  للعمل 

2005 و2011.
م���ن جهته أكد منير ش���فيق 
األمين العام للمؤتمر الشعبي 
لفلس���طيني الخ���ارج، أن عقد 
المجل���س المرك���زي ف���ي رام 
الل���ه يأت���ي ضم���ن س���لوك 
لتعميق  الفلسطينية  السلطة 
االنقس���ام واالنفص���ال وب���ث 
الغربية  الضف���ة  بين  العداوة 

وقطاع غزة.
وأوضح ش���فيق، خالل كلمة له 

ف���ي المؤتم���ر، أن أي إجراءات 
من المجلس المركزي ضد غزة 
تعتبر غير شرعية ألن تشكيل 
المجل���س فقد ش���رعيته وأي 
إج���راءات س���يتخذها جريمة 

كبرى.
الذي تواجه  الوقت  وقال: "في 
وجس���ارة  ببطولة  غ���زة  في���ه 
اإلس���رائيلي  االحتالل  اعتداء 
والمش���اركين  اآلمني���ن  على 
الس���لميين في مسيرة العودة 
وكسر الحصار، تتحرك السلطة 
في الضف���ة لتعمق االنفصال 
الع���داوة"،  وتبث  واالنقس���ام 
للمجل���س  كي���ف  متس���ائاًل 
المركزي أن يحل محل المجلس 
الوطني وكالهما منحل شرعيًا.

وم���ن جانبه اكد عط���ا الله حنا 
بطري���رك الق���دس، ان���ه ل���ن 
تنجح أي مؤام���رة تهدف إلى 
الفلسطينية  القضية  تصفية 
، مشيرًا إلى انه لن تتمكن أي 
قوة غاش���مة من إلغاء وجودنا 
وشطب فلسطين من الخارطة.

يك���ون  أن  "يؤس���فنا  وق���ال 
االنقسام  االحتالل هو س���بب 
الحال���ة  يس���تثمر  ال���ذي 
واضعافه���ا"  الفلس���طينية 
مؤك���دًا أنه لن ينج���ح أحد من 
النيل من انتمائنا وتشبثنا من 

ثرى فلسطين".
بدوره دع���ا القيادي في حركة 
أب���و ش���مالة،  ماج���د  "فت���ح" 
عب���اس،  محم���ود  الرئي���س 
للذه���اب لالنتخاب���ات ف���ورًا، 

وإلغ���اء العقوب���ات المفروضة 
على قطاع غزة.

وقال أبو ش���مالة في كلمة له، 
للقوى  الش���عبي  المؤتمر  في 
الوطنية والش���عبية والنقابية 
التفرد  لمواجهة  والمجتمعية 
واالقص���اء والعقوب���ات عل���ى 
غزة، الذي يعق���د بمدينة غزة 
بالتوازي م���ع اجتماع المركزي: 
لالنتخابات  للذهاب  "جاهزون 
غ���دًا، وليصدر الرئيس محمود 
للذه���اب  مرس���ومًا  عب���اس 

لالنتخابات". وشدد على ضرورة 
النتخابات  الف���وري  الذه���اب 
ورئاسية ومجلس  تش���ريعية 
وطني بإش���راف ورقابة عربية، 
كاملة  لشراكة سياسية  داعيًا 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تب���دأ بالمصالح���ة وتنته���ي 
بمجل���س وطني جامع، كما دعا 
الكل الفلس���طيني لعقد إطار 
وتطبيق  موح���د،  فلس���طيني 
ق���رارات المجل���س المرك���زي 

السابقة.

مؤتمر شعبي في غزة يدعو لضرورة
 استعادة الوحدة ووقف التفرد بالقرارات

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

دائرة تنفيذ حمكمة �سلح رفح 

الموضوع/ نشر أمر بيع بالمزاد العلني 
بناء للق���رار الصادر بتاريخ 2018/10/16 عل���ى صفحات القضية رقم 

2018/1233 والمتكونة بين :
طالب التنفيذ / صالح صالح إبراهيم الحوت

المنفذ ضدهما / محمد إبراهيم عبد الرحمن صقر 
                       إيهاب فتحي إبراهيم صقر

والقاضي بنشر أمر البيع للبضاعة المحجوزة على صفحات القضية أعاله  وهي 
عبارة ع���ن مالبس أطفال بأنواعه���ا والتي تم تقدير ثمنها 32374 ش���يكل 
إس���رائيلي فقد تحدد يوم 2018/11/4 جلس���ة للبيع في المكان المحجوز به 
البضاعة )رفح – البلد – بالقرب من الدفاع المدني( لذا على من يرغب بالدخول 
بالمزايدة مراجع���ة دائرة التنفيذ خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على أن 

يدفع المشترك تأمينًا قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين البضاعة.

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
اأ.اإبراهيم اأبو ريدة
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�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن السيد/ عبد الغفار عثمان أحمد شعت من 
س���كان خانيونس هوية رقم /929665313 تقدم بطلب لتصحيح 
اس���م والدته /// والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // 
س���كينة مصطفى جبر خطاب في القطعة 44 قس���يمة 87 أراضي 

خانيونس
إلى االسم الصحيح لها // سكينة مصطفى جبر العقاد

لذل���ك فإن اللجنة المختصة تحيط الجمي���ع علمًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لتس���جيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاه���ا ثالثون يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في هذا اإلعالن.   28/ 10 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن فقد شيك
أعل���ن أن���ا / عمر ياس���ر أحم���د الزهارنة من غ���زة وأحم���ل هوية رقم 
)803732791( عن فقد ش���يك ويحمل رقم )30000030( والمسحوب 
على بنك االنتاج الفلسطيني والصادر من حساب السيد / محمد نعيم 
أحمد حسنة فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر والتقدير .

غزة/ االستقالل:
قوبل قرار عقد المجل���س المركزي لمنظمة 
التحرير بحالة رفض ش���عبي كبير انعكس 
صداها عل���ى مواقع التواص���ل االجتماعي، 
خاصة ف���ي ظل مقاطع���ة ومعارضة أغلبية 

الفصائل الفلسطينية له.
قائمة  "#مجلس���كم_باطل"  وس���م  وتصدر 
األوسمة األكثر انتشاًرا في "الترند المحلي" 
عل���ى موقع التغريدات المصغ���رة "تويتر"، 

قبل انعقاد "المركزي".
وإضاف���ة إل���ى مقاطع���ة أكب���ر الفصائ���ل 
الفلس���طينية كحركتي حم���اس والجهاد، 
والجبهتي���ن، فإن المطالب���ات بتأجيل عقد 
الجلس���ة حت���ى عق���ده بش���كل توحيدي 

وبتوافق فلسطيني كامل، لم تتوقف.
ويرى أغلبية المغردين بأن المجلس المركزي 
وبما سيصدر عنه ال يعبر عن الفلسطينيين 
كافة في ظل مقاطعة أطياف كبيرة لجلسته 

ال�30، مستخدمين الوسم للتعبير عن عدم 
قانونيتها وبط���الن اإلجراءات المتخذة ضد 

الشعب الفلسطيني.
المجتمعين  أعم���ار  م���ن  النش���طاء  وتندر 
ف���ي المجلس والتي ال تقل ع���ن ال� 70عاًما، 
الذين  القدام���ى  بالالعبي���ن  واصفينه���م 
يصرون على التفرد باتخاذ قرارات بأصعب 

وأعقد مراحل قضيتنا الفلسطينية.
ويعتقد هؤالء بأن عقد االجتماع تحت حراب 
االحتالل اإلس���رائيلي سيؤثر على مخرجاته 
وسيحدد سقف قراراته وسيقيدها، ويمنع 
تنفيذ أي ق���رارات تصب في صالح القضية 

الفلسطينية أو ابقائها حبًرا على ورق.
 في ال���دورة ال����28 التي ُعقدت ف���ي يناير 
2018 ب���رام الل���ه ق���رر "المرك���زي" تعليق 
االعت���راف ب�"إس���رائيل" ووقف التنس���يق 
األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل، 
ا عل���ى ق���رار الرئيس األمريك���ي دونالد  رّدً

ترمب االعتراف بالق���دس المحتّلة عاصمة 
ل�"إسرائيل".

وف���ي الدورة ال����29 التي ُعق���دت في مايو 
من نف���س العام، ج���ّدد المجل���س تأكيده 
عل���ى القرارات ذاته���ا مضيًفا إليه���ا قراًرا 
ُيلزم الس���لطة بوقف إجراءاته���ا العقابية 
على قط���اع غزة من خصوم���ات على رواتب 
الموظفين الحكوميين وإحالة العشرات إلى 
التقاعد القس���ري؛ لما تسببت به من انهيار 
لألوض���اع االقتصادي���ة في القط���اع الذي 

يحاصره االحتالل منذ أكثر من 12 عاًما.
وبرغم مرور ش���هور على إع���الن "المركزي" 
لقراراته وتأكيده عليها، لم تنّفذ الس���لطة 
���ا منها، بل ه���ّددت بمضاعفة العقوبات  أّيً
على غ���زة وصواًل إلى قط���ع الرواتب ووقف 
التموي���ل بالكامل، ما أثار تس���اؤاًل عن مدى 
س���لطة المجل���س المركزي على الس���لطة 

الفلسطينية.

»مجلسكم باطل«.. حملة إلكترونية تناهض عقد »المركزي«

غزة/ االستقالل:
ق���ال المجل���س التش���ريعي: إنه ال 
ش���يء يعلو فوق الشرعية الوطنية 
المستندة إلى النضال ضد االحتالل 
والفصائل  الق���وى  بين  والتواف���ق 

واالنتخابات الحرة والنزيهة.
على  رًدا  للتش���ريعي  بيان  وأضاف 
انعقاد جلس���ة المجل���س المركزي 
ب���رام الله أمس األحد، "إن ما س���وى 
ذلك م���ن ش���رعية، ال يمنح صاحبه 
أي ش���رعية، بل يجعل���ه في حكم 
المتغ���ول والمتجبر على الس���لطة 
من خ���الل فرض األم���ر الواقع بقوة 
المال والس���الح أو الدع���م الخارجي 

واالستقواء باالحتالل".
ودعا بيان التشريعي، إلى البناء على 
ما هو قائم من مؤسس���ات تمتلك 
رصي���دًا وافرًا من مصادر الش���رعية 
التش���ريعي  كالمجلس  الوطني���ة، 
البقاء، حيث  الذي يمتلك ش���رعية 
حرص المش���رع الفلس���طيني على 
الحيلول���ة دون الوق���وع ف���ي فراغ 
تش���ريعي في حالة رفض االحتالل 

وأعوانه.
االلتزام  بض���رورة  البي���ان  وطال���ب 
باالتفاق���ات الموقعة بين الفصائل 

القاهرة ومكة والدوحة وبيروت  في 
وغزة.

وق���ال: إن مواجه���ة صفق���ة القرن 
تكم���ن عبر عق���د اإلط���ار القيادي 
لمنظم���ة التحري���ر لُين���اط بمهمة 
تش���كيل مجل���س وطن���ي جدي���د 
على أس���اس من التوافق اس���تنادًا 

الفصائل  اجتم���اع  مق���ررات  إل���ى 
الفلس���طينية في يناير 2017 في 

مدينة بيروت.
وأض���اف: تتطل���ب مواجهة صفقة 
الق���رن رف���ع العقوب���ات ع���ن غزة، 
واالمتناع عن فرض عقوبات جديدة 
ووقف التنسيق األمني مع االحتالل 

باالحتالل وإطالق  وسحب االعتراف 
يد المقاومة في الضفة الغربية.

الع���رب  الق���ادة  المجل���س  ودع���ا 
شعبنا  إلسناد  للتدخل  والمسلمين 
في معركته ضد االحتالل والوقوف 
بجانبه في استعادة الوحدة الوطنية 

وإنهاء االنقسام وحالة التفرد.

التشريعي: ال شيء يعلو على النضال والتوافق واالنتخابات

غزة/االستقالل:
فاز مش����روع بحثي مشترك بين الجامعة 
اإلسالمية بغزة، وجامعة النجاح الوطنية 
في نابل����س بالضف����ة الغربي����ة، بمنحة 
القنصلية  الذى ترعاه  المقدسى،  برنامج 
الفرنسية  بالقدس المحتلة، بالتعاون مع 

وزارة التعليم العالي الفلسطينية.
ويأتي المشروع المشترك بين فلسطين 
وفرنس����ا، بعنوان "التوصي����ف الجزيئي 
للعزالت البكتيرية سالبة الجرام المقاومة 
للكوليس����تين م����ن م����زارع الدواجن في 

فلسطين" وذلك ضمن الجهود العالمية 
المبذول����ة ف����ي مكافحة ظاه����رة مقاومة 
البكتيريا للمض����ادات الحيوية خصوصًا 

تلك التي تنشأ من القطاع الحيواني. 
ويمثل الفريق الفلس����طيني من جامعة 
النجاح كل من: د. محمد القادي، ود. رشا 
الخي����اط- من كلية الط����ب وعلوم الصحة 
بدائرة العل����وم الطبية الحيوية بقس����م 
والمناعة،  الدقيق����ة  واألحي����اء  األمراض 
عبدالرؤوف  د.  اإلس����المية  الجامعة  ومن 
الطبي����ة  العل����وم  المناعمة،م����ن قس����م 

المخبرية بكلية العلوم الصحية بالجامعة 
الفريق  يق����ود  فيم����ا  بغزة،  اإلس����المية 
الفرنس����ي د. بونوا دوبلي����ه، من المعهد 
الزراعية  لألبح����اث  الفرنس����ي  الوطن����ي 

. )INRA(
ويستمر المش����روع لمدة عامين، على أن 
ينفذ جزء من الدراسة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، بينم����ا الفحوصات الجزيئية 
ستنفذ في مختبرات فرنسية، ويشتمل 
المشروع على زيارات متبادلة بين الطاقم 

البحثي. 

مشروع بحثي مشترك بين الجامعة
»اإلسالمية« و »النجاح« يفوز بمنحة فرنسية

غزة/ االستقالل
ق���ال مصدر مصري مطلع أم���س األحد: إن إعادة األوض���اع إلى طبيعتها في 
قطاع غزة يس���مح بمواصلة الجهود المصرية لتحقي���ق الهدوء والمصالحة 

الفلسطينية.
وأش���ار المصدر إلى أن وفد المخابرات المصري���ة العامة بذل جهوًدا مكثفة، 
ولحظة بلحظة ليلة وفجر السبت، مع كافة األطراف، من أجل تهدئة األوضاع 
في قطاع غزة ومن���ع التصعيد. وأضاف أن جهود وف���د المخابرات المصرية 
تواصلت منذ اللحظات األولى للتصعيد، الى أن تمكنت من إعادة الهدوء بما 

يحقق عودة األمور إلى طبيعتها.
وتبادلت س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي وجيش 
االحت���الل القص���ف ليل���ة وصب���اح أول أمس عق���ب جريمة استش���هاد 6 

فلسطينيين وإصابة المئات بقمع مسيرة العودة الجمعة.
وشنت طائرات حربية إس���رائيلية غاراتها على مواقع وأهداف متفرقة بغزة 
من بينها مبنى من أربعة طوابق، بينما ردت المقاومة بإطالق عديد القذائف 

صوب المواقع العسكرية اإلسرائيلية في غالف غزة.

مصدر مصري: عودة الهدوء 
بغزة يسمح بمواصلة 
جهودنا نحو المصالحة

القدس المحتلة/ االستقالل:
طاردت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، رعاة األغنام في خربة "مزوقح" 

في األغوار الشمالية، واعتقلت أحدهم.
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة، بأن االحتالل طارد الرعاة في األراضي 
الرعوي���ة بالخربة، واعتق���ل المواطن محم���د عبد الله بني عودة من س���كان 
"الحديدية" القريبة منها. يش���ار إلى أن االحتالل والمس���توطنين يطاردون 
بشكل شبه يومي الفلس���طينيين في هذه المناطق، ويمنعونهم من الرعي 
بمواشيهم فيها، ويحتجزون بعضهم، وال يطلقون سراحهم إال بعد دفعهم 

غرامات مالية باهظة.

االحتالل يطارد الرعاة في 
األغوار ويعتقل أحدهم

) APA images (       جانب من امل�ؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�س
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لدى حمكمة غزة املوقرة 
في القضية رقم 349 / 2018 
في الطلب رقم 1447/ 2018 

يف طلب ن�سر م�ستبدل رقم 2441 / 2018
المس���تدعي / زكريا محمد علي ابو نصار بوكالته العدلية عن السيدة 

/ فاطمة حسين علي الشرقاوي ) ابو نصار قبل الزواج ( تحمل الرقم 
)737/ 2018 ( الصادرة عن دائرة الكاتب العدل بدير البلح 

من / المغازي هوية رقم / 968767863  وكيله المحامي هاني ابو سمرة 
المس���تدعى ضدهم / عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحيم الش���رقاوي 
-2 علي عبد الفتاح عبد الرحيم الش���رقاوي -3 محم���د عبد الفتاح عبد 
الرحيم الشرقاوي -4  دولت عبد الفتاح عبد الرحيم الشرقاوي -5 سناء 
عبد الفتاح عبد الرحيم الش���رقاوي -6 ابتس���ام عبد الفتاح عبد الرحيم 

الشرقاوي -7 هيام عبد الفتاح عبد الرحيم الشرقاوي 
وجميعه���م قاطنين خارج البالد وس���ابقا من غزة النص���ر مقابل بوابة 

جامعة القدس المفتوحة من الناحية الجنوبية 
مذكرة حضور بالنش���ر المس���تبدل ف���ي الطلب رق���م  1447/ 2018 

المتعلق بالقضية الحقوقية رقم  349 / 2018
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين اعاله بما ان المس���تدعي بصفته 
المذكورة اعاله قد تق���دم لدى محكمة صلح غزة بالطلب المرقوم اعاله 
وموضوع���ه تعديل الئحة الدع���وى المتفرع عنها ه���ذا الطلب وذلك 
باضاف���ة كلمتي )غي���ر منقولة (في نوع الدعوى للس���هو في كتابتها 
وكذلك بادخال المستدعى ضده الثالث في الدعوى االم كمدعى عليه 
ثامن ونظرا النكم مقيمون خارج البالد وحسب اختصاص محكمة صلح 
غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001( وبناء على قرار السيد / قاضي 
محكمة صلح غزة في الطلب رقم ) 349/ 2018 ( بالسماح لنا بتبليغكم 
عن طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه 
المحكم���ة يوم ) االثنين( الموافق 2018/11/19 التاس���عة صباحا كما 
يقتضي عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك فسينظر 

في الطلب باعتباركم حاضرين 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
ال�ستاذ / عمار قنديل

غزة/ االستقالل: 
نفذ قس���م جمع وترحي���ل النفاي���ات الصلبة 
في بلدية غ���زة، حملة لتنظي���ف وإزالة األتربة 
المتجمع���ة ف���ي ش���وارع وأحي���اء المدين���ة، 
اس���تعداًدا الس���تقبال فصل الش���تاء وموسم 

تساقط األمطار.
وذكر رئيس القسم م. نعيم كحيل، أن طواقم 
النظافة شرعت بتنفيذ حملة لتنظيف الشوارع 
الحيوية في مدينة غزة، قبل تس���اقط األمطار 
وانج���راف األتربة واألوس���اخ مع مي���اه األمطار، 
خشية حدوث انسداد في المصافي والشبكات، 

وتجمع المياه في الشوارع.
وأوضح كحيل أن الحملة ش���ملت حتى اللحظة 
شارع الش���هيد أحمد الجعبري "النفق"، وشارع 
فلس���طين من تقاطعه مع ش���ارع صالح خلف 
ش���مااًل حتى ش���ارع عمر المختار جنوًبا، وشارع 
صالح خلف من تقاطعه مع ش���ارع النصر شرقًا 

حتى ش���ارع الرش���يد "البحر" غرًبا، وشارع اللواء 
محمد فؤاد صادق من تقاطعه مع شارع النصر 

شرقًا حتى شارع الرشيد "البحر" غرًبا.
وأشار إلى إزالة وترحيل طواقم النظافة وآليات 
البلدية نحو 210 أطن���ان من الرمال المتجمعة 
في الشوارع المذكورة، مبيًنا أن الحملة مستمرة 
وستشمل رغم األوضاع الصعبة واألزمة المالية 
التي تمر بها بلدية غزة معظم ش���وارع وأحياء 

المدينة.
وتعان���ي بلدية غ���زة من نقص ح���اد في عدد 
اآللي���ات الالزمة لجم���ع النفايات بس���بب منع 
االحتالل دخولها منذ عدة س���نوات مما اضطر 
البلدية الستخدام الكارات التي يجرها حيوان 
لجمع النفايات وحل مش���كلة نقص السيارات 

والوقود الالزم لتشغيل اآلليات والمرافق .
ودعا كحيل س���كان المدينة إل���ى ضرورة إتباع 
إرش���ادات النظافة المعلنة وإخ���راج النفايات 

مبك���ًرا وقبل الس���اعة 7 صباح���ا ووضعها في 
أكياس بالستكية مغلقة حتى يتسنى لعمال 
النظافة ترحيلها في نفس اليوم وعدم مبيتها 

لليوم التالي.
وأضاف أن طواقم النظاف���ة تقوم يومًيا بجمع 
النفاي���ات من كاف���ة أحياء ومناط���ق المدينة 
في س���اعات الصباح وجمع وتنظيف األسواق 
والمناط���ق التجارية في س���اعات المس���اء ثم 
نقلها إلى محطات فرعية ثم إلى مكب النفايات 
الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

وكانت طواقم البلدي���ة قد جمعت ورحلت نحو 
16 أل���ف طن من النفايات خالل ش���هر أيلول/ 
س���بتمبر الماضي، ضمن جهودها للحفاظ على 
نظافة وصحة المدين���ة. فيما نظمت 24 حملة 
تنظي���ف بالتعاون م���ع مؤسس���ات مختلفة، 
إلى جانب تنظي���ف 20 قطعة أرض فارغة من 

النفايات.

الزوايدة / االستقالل: 
عقدت بلدي���ة الزوايدة االجتماع التنس���يقي 
للج���ان األحي���اء في قاع���ة البلدي���ة لتفعيل 
دورها بما يضمن المس���اواة بين جميع األحياء 
ف���ي تنفي���ذ العديد م���ن المش���اريع الحالية 

والمستقبلية .
 وحض���ر االجتماع رئيس البلدي���ة د.أيمن أبو 
سويرح وعضو المجلس البلدي  محمد درويش 

المكل���ف بملف لجان األحياء وأعضاء المجلس 
البلدي م.يوس���ف أبو زايد، وعلي أبو زايد وعدد 

من الموظفين والمواطنين .
ورح���ب أبو س���ويرح بكاف���ة الحض���ور، مؤكدًا 
عل���ى أهمي���ة دور لجان األحياء في الش���راكة 
الحقيقية بينها وبي���ن البلدية للتخفيف عن 

كاهل المواطنين .
 إل���ى ذلك جرى نقاش موس���ع بي���ن الحضور 

ورئيس وأعضاء المجل���س البلدي تم التطرق 
خالله إلى أبرز المش���اكل واألولويات التي من 
شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 

على الصعد كافة.
 وفي ختام اللقاء تم االتفاق على إفراز شخص 
م���ن كل لجنة ليك���ون على تواص���ل دائم مع 
البلدية واطالع لجنته على كل ما يس���تجد من 

أمور خدماتية تهم المواطنين .

بيت الهيا / االستقالل: 
باشرت بلدية بيت الهيا ، بعملية تنظيف وكنس 
ش���وارع المدينة من أجل إزال���ة األتربة المتراكمة 
بالطرق، إلى جانب تنظيف مصافي المياه الخاصة 

باألمط���ار وغيرها من األش���غال التي من ش���أنها 
تحسين المظهر العام للشوارع .

وقال مدي���ر البلدي���ة الدكتور تام���ر الصليبي :" 
يأتي مش���روع تنظيف الش���وارع وكنس األتربة 

وتنظيف المصافي الخاصة باألمطار اس���تعدادًا 
لفصل الشتاء و لمنع مشاكل  االنسداد في شبكة 
تصريف مياه األمطار ،علمًا أنه تم تمويل المشروع 

وتشغيل العمال من طرف الصليب األحمر".

البريج/ االستقالل: 
زار وف���د سويس���ري برفق���ة طاقم 
صن���دوق البلديات وطاق���م المركز 
وحل  للديمقراطي���ة  الفلس���طيني 
البرنامج وطاقم  النزاعات استشاري 
بلدي���ة البري���ج المناطق الش���رقية 
ت���م تصنيفه���ا  والت���ي  بالبري���ج 
المهمشة شملت منطقة  بالمناطق 
الت���ل االخض���ر  ومنطق���ة محم���د 

مسعود.
والتق���ى  الوف���د عددًا من س���كان 
تلك المنطقتين وطرح عليهم عدة 
اس���ئلة وسمع منهم الرد عليه حول 
كيفية مش���اركة السكان وتوصيل 

صوتهم واحتياجاتهم للبلدية.
 وتع���رف الوف���د عل���ى احتياجات 
واولوي���ات مطالب س���كان في تلك 
المناط���ق، وطال���ب م���ن الس���كان  
مش���اركتهم  تعزي���ز  بض���رورة 

وتواصلهم مع البلدية.

وفي س���ياق آخ���ر، تواص���ل بلدية 
أعم���ال دمك ودح���ل طبقة  البريج 
األساس للشوارع الرئيسية بمنطقة 
الش���هيد وذلك بع���د االنتهاء من 

أعم���ال التفري���غ والحفريات بعمق 
واستكمال  التصميمي  المنس���وب 
أعم���ال البني���ة التحتي���ة، وتمديد 
المي���اه والصرف الصحي وتصريف 

مياه األمطار.
 يذكر أن المشروع من تنفيذ شركة 
الند مارك للمقاوالت واشراف بلدية 

البريج وتمويل صندوق البلديات .

وفد سويسري يزور عددًا من المناطق المهمشة بالبريج 

بلدية بيت الهيا تشرع بحملة تنظيف للشوارع والطرقات

بلدية غزة تنفذ حملة لتنظيــف
 وإزالــة األتربــة مــن شــوارع المدينــة

بلدية الزوايدة تجتمع مع لجان األحياء 

غزة / االستقالل:
أعلنت ش���ركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة 
���ن لتوزيع  أمس األحد، بدء تطبيق جدول جديد ُمحسَّ

التيار الكهربائي.
وذكر المتحدث باس���م ش���ركة توزيع الكهرباء بغزة 
محمد ثاب���ت، عبر صفحت���ه بموقع "فيس���بوك"، أن 
سلطة الطاقة أبلغت الشركة بتشغيل مولد ثالث في 

محطة توليد الكهرباء وسط القطاع.
وبّين أن طواقم الش���ركة س���تبدأ باس���تالم كميات 
الكهرب���اء اإلضافية والتحمي���ل التدريجي للخطوط، 
موضحا أنه سيتم العمل بجدول ثماني ساعات وصل 

مقابل ثماني ساعات قطع.
وكان���ت ش���ركة توزي���ع الكهرباء أعلن���ت الخميس 
الماضي العمل وفق جدول 6 ساعات وصل مقابل 12 
ساعة قطع بعد تش���غيل مولد ثاٍن في محطة توليد 

الكهرباء.
ومن���ذ نحو أس���بوعين س���محت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي بإدخال الس���والر الخاص بمحطة توليد 

الكهرباء بغزة بتمويل ودعم قطري.
وقالت األمم المتحدة إن قيمة الهبة التي قدمتها 
قط���ر لش���راء الوقود الخ���اص بتش���غيل المحطة 
الكهربائية لمدة س���تة أش���هر تقدر ب�60 مليون 

دوالر.

كهرباء غزة: 
تطبيق جدول 8/8  
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أعلن أنا المواطن/ ابراهيم أكرم جميل ندا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804504033 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عادل أحمد منسي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949839062 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحم���ن عبد المجيد محمود 
ياغ���ي  عن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )412357899( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالله احمد علي العامودي 
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)926768417 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تيسير مطاوع محمود الخالدي 
  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)931332555 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس����ر 
الحص����ار عن قطاع غ����زة، عن انطالق 
الحراك البحري ال� 14  اليوم االثنين، 
باتجاه أقرب نقط����ة للحدود البحرية 

الشمالية للقطاع.
ف����ي مؤتمر صحفي  الهيئة  وأكدت 
عقدته أمس األحد، استمرار مسيرات 
العودة وكس����ر الحصار حتى تحقيق 
أهدافها المتمثلة في عودة الالجئين 

وكسر الحصار عن قطاع غزة.
دم����اء  أن  إل����ى  الهيئ����ة  وأش����ارت 
وتضحيات أبناء قط����اع غزة الصامد، 
جذب����ت انتباه العالم نح����و معاناته، 
االحت����الل  اس����تخدام  مس����تنكرة 
االس����رائيلي، الق����وة المفرط����ة بحق 

المسيرات البحرية.
ودعت الهيئة، المؤسسات والهيئات 
الدولي����ة، لمالحق����ة االحت����الل على 
جرائمه التي يرتكبها بحق الش����عب 

الفلسطيني.
وجددت الهئي����ة التأكيد على رفض 
على  الفلس����طينية  الس����لطة  إصرار 
تعمي����ق حال����ة االنقس����ام وف����رض 
العقوب����ات عل����ى ش����عبنا والتلويح 

بفرض المزيد منها.

ب����دوره أكد حس����ين منص����ور، عضو 
اللجن����ة المركزية للجبهة الش����عبية 
لمس����يرات  العليا  الهيئ����ة  وعض����و 
الع����ودة، أن المس����يرات مس����تمرة، 
وس����تبقى مش����تعلة حت����ى إنج����از 
أهدافها المتمثلة في كسر الحصار 

والعودة واالستقالل وإقامة الدولة.
الش����هداء  ودماء  "التضحيات  وقال: 

هي األس����لوب الناجح للتصدي لكل 
ولصفقة  المش����بوهة  المخطط����ات 

القرن ولمشاريع االحتالل وأعوانه".
وأطلق����ت الهيئ����ة قبل نح����و ثالثة 
أشهر عدة رحالت بحرية نحو العالم 
للقطاع،  الشمالية  والحدود  الخارجي 
في محاولٍة لكس����ر الحص����ار البحري 
عن قطاع غ����زة، إال أن االحتالل يقمع 

على  ويعم����ل  فيه����ا،  المش����اركين 
إفشالها واعتقال من على متنها.

الماض����ي ينّظم  م����ارس  ومن����ذ 30 
المواطن����ون مظاهرات س����لمية في 
محافظات  ش����رقي  العودة  مخيمات 
قطاع غزة الخم����س؛ للمطالبة بثبيت 
حق العودة وكسر الحصار كامالاً عن 

القطاع.

اإلعالن عن انطالق المسير البحري الـ14 في غزة 

إسطنبول/ االستقالل: 
انطلق���ت  أمس االحد من محيط مس���جد الفاتح بمدينة إس���طنبول التركية 
مس���يرة لدعم "مس���يرات العودة" الس���لمية المس���تمرة في قطاع غزة منذ 
آذار/م���ارس الماضي. وش���ارك في التظاهرة التي دعت إليها "رابطة ش���باب 

األناضول" التابعة لحزب "السعادة" التركي، مئات المتضامنين.
ا عليها "دعما لمسيرات  ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني والفتات مكتوباً

العودة الكبرى"، كما رددوا هتافات مناوئة لالحتالل اإلسرائيلي.
ويش���ارك الفلس���طينيون منذ ال� 30 من آذار/ مارس الماضي، في مس���يرات 
س���لمية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1948، للمطالبة بع���ودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها 
في 1948 وكس���ر الحصار عن غزة. ويقمع جيش االحتالل تلك المس���يرات 
الس���لمية بعن���ف، حي���ث يطلق الن���ار وقنابل الغ���از الس���ام والُمدمع على 
ا؛ منهم 10 ش���هداء  المتظاهري���ن بكثافة؛ ما أدى الستش���هاد 224 مواطناً
احتجز جثامينهم ولم يس���جلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في 

ا آخرون، منهم 500 في حالة الخطر الشديد. حين أصيب 22 ألفاً

مسيرة تضامنية في إسطنبول 
دعمًا لمسيرات العودة في غزة

رام الله/ االستقالل: 
استقبل رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس أمس األحد، في مدينة 
رام الل���ه بالضفة الغربية المحتّلة مبعوث س���لطان ُعمان، س���الم بن حبيب 

العميري.
وس���لم العميري رئيس الس���لطة رس���الة من الس���لطان قابوس بن سعيد، 
ش���كره فيها على زيارته للس���لطنة التي أكدت عمق العالقات بين البلدين 
الش���قيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها، حسبما ذكرت وكالة 

"وفا" الرسمية.
وأش���اد عباس بالدعم ال���ذي قدمته وتقدمه ُعمان للش���عب الفلس���طيني 

وقضيته على الصعد كافة.
والجمع���ة الماضي، تّم الكش���ف عن زي���ارة مفاجئة لرئي���س وزراء االحتالل 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط برفقة رئيس "الموساد" اإلسرائيلي 
ولقائه بس���لطان ُعمان قابوس بن س���عيد، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي 

ا. لُعمان منذ نحو 24 عاماً
وهذه الزيارة الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي لُعمان، حيث سبق وزارها المجرم 

إسحاق رابين عام 1994.
وج���اءت زيارة نتنياهو بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها عباس األحد الماضي 

إلى ُعمان بناء على دعوة من السلطان قابوس.

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، س���بعة فلسطينيين، من 
مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها؛ قبل 
أن تنقله���م لجهات غي���ر معلومة. وأفاد بيان لجي���ش االحتالل، يوم أمس، 
بأن قواته اعتقلت 7 فلس���طينيين، ممن وصفهم ب� "المطلوبين" من الضفة 

الغربية؛ بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية.
وأعلن جيش االحتالل ع���ن تعرض قواته إللقاء قنبلة محلية الصنع في بلدة 

عزون شرقي مدينة قلقيلية، دون وقوع إصابات.
وطالت االعتقاالت اإلس���رائيلية، وفق نش���طاء فلسطينيين، شابين من بلدة 
تقوع جنوب ش���رقي مدينة بيت لحم، وآخر من بلدة حوس���ان غربي المدينة 
ا من بي���ت ليد ش���رقي مدينة طولكرم  )جن���وب القدس المحتل���ة(، ومواطناً

ا من مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله . (، وشاباًّ )شماالاً

قوات االحتالل تعتقل 
7 مواطنين بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
يشارك وزير االتصاالت اإلسرائيلي، أيوب 
قرا، ف���ي مؤتمر المندوبي���ن المفوضين 
لالتحاد الدول���ي لالتصاالت 2018، الذي 
يب���دأ أعمال���ه بمدين���ة دب���ي باإلمارات 
العربية المتح���دة،  اليوم االثنين، بدعوة 

من االتحاد الدولي لالتصاالت.
اإلس���رائيلية  الب���ث  هيئ���ة   وأف���ادت 
الرس���مية، ام���س األح���د، ب���أن "وزي���ر 
االتص���االت أيوب ق���را، يش���ارك  اليوم 
االثنين في مؤتمر المندوبين المفوضين 
لالتصاالت، والمنعقد خ���الل الفترة من 

29 أكتوب���ر/ تش���رين األول وحت���ى 16 
نوفمبر/ تش���رين الثاني ف���ي مركز دبي 

التجاري العالمي".
وأضاف���ت الهيئ���ة أن "الوزير قرا تلقى 
دعوة رس���مية من قبل االتح���اد الدولي 

لالتصاالت التابع لألمم المتحدة".
ويعتبر المؤتمر من أهم مؤتمرات "االتحاد 
الدولي لالتصاالت"، حيث يتم فيه اعتماد 
واالس���تراتيجيات  العامة  السياس���ات 
ح���ول  لقطاع االتصاالت والمعلوم���ات 
العالم، وذلك بمشاركة معظم دول العالم 
األعض���اء باألم���م المتحدة، والش���ركات 

األكاديمية  والقطاعات  الكبرى  العالمية 
والمنظمات الدولية ذات العالقة.

وكالة  لالتص���االت،  الدول���ي  واالتح���اد 
متخصص���ة ف���ي تقني���ة المعلوم���ات 
واالتصاالت تابع���ة لألمم المتحدة، وهو 
الذي يقوم بتحديد طيف موجات الراديو 
وم���دارات األقم���ار الصناعي���ة، وتطوير 
المقاييس الفنية التي تضمن التداخل 
والتقنيات،  الش���بكات  بي���ن  الس���لس 
تقنيات  إيص���ال  لتحس���ين  وتس���عى 
المجتمعات  إلى  المعلومات واالتصاالت 

الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

رام الله / االستقالل:
دعت ش���بكة المنظم���ات األهلية إلى التوصل لصيغة مناس���بة توافقية 

لقانون الضمان االجتماعي، المزمع تطبيقه مطلع الشهر القادم.
وعقدت الش���بكة مؤتمرا صحفيا برام الله أمس األحد، دعت فيه إلى إجراء 
حوار بين أطراف العمل ليش���مل أكبر بعد تمثيل���ي بما يحقق المصلحة 

العامة لجميع األطراف.
ودعت الش���بكة إلى إدخ���ال التعديالت على القانون بع���د الحوار بحيث 
يصبح قابال للتطبيق، بم���ا يحقق منافع ممكنة دون االنتقاص من حقوق 

العاملين.
وطالبت الش���بكة الحكومة بتعديل الحد األدنى لألجور، بما يستوعب غالء 
المعيش���ة المتراكم منذ عام 2013، وإنش���اء محكمت���ي العمل والضمان 

االجتماعي.
ورفضت الش���بكة جعل قانون الضمان اختياريًا وبق���اء العاملين من غير 
قانون، رافضة في الوقت نفس���ه تحويله من قان���ون إلزامي إلى اختياري 

كما حصل في عام 2007.
ودع����ت الش����بكة إلى ح����وار وطني واس����ع ح����ول كل التعديالت 
المقترح����ة على القان����ون بما يكفل مصالح المش����تركين وضمان 

استمرارية الصندوق.

»المنظمات األهلية« تدعو للتوصل 
لصيغة مناسبة لقانون »الضمان«

عباس يستقبل مبعوث 
سلطان عمان في رام الله

وزير إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي في اإلمارات
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رسخت عملية »ثأر تش����رين« معادلة توازن 
ال����ردع امام االحت����ال االس����رائيلي وخلقت 
مفاعيل جديدة في االشتباك الذي تخوضه 
الجماهير الفلسطينية في مسيرات العودة 
وكس����ر الحص����ار الت����ي تقترب م����ن نهاية 
ش����هرها الس����ابع ونقل����ت رس����الة واضحة 
لاحت����ال بأن حكمة المقاوم����ة وصبرها في 
الجمع الس����ابقة ليس����ت صمتا على جرائمه 
فا يمكن ان تس����تمر حالة اإليغال في الدم 
الفلسطيني دون موقف واضح من المقاومة.

حركة الجهاد اإلس����امي ب����ادرت إلى اتخاذ 
الجرائم  ف����ي مواجه����ة  التح����دي  موق����ف 
اإلس����رائيلية الجمعة الماضية وقالت بنيران 
س����راياها إن الدم الفلس����طيني غال والمس 
المستوطنون ثمن ما ترتكبه حكومتهم من 
س����فك للدماء وكما عملية »الوفاء للشهداء« 
الت����ي نفذتها س����رايا القدس ف����ي الثاني 
والعش����رين من يونيو الماضي في الرد على 
اس����تهدافات مراصد المقاوم����ة فانها هذه 
الم����رة تؤكد ان دم المتظاهرين الس����لميين  
غال وسيجابه بنفس الرد وهو ما اكدت عليه 
المقذوفات الواحد والخمسين قصيرة المدى 
التى أطلقتها س����رايا القدس ليلة الس����بت 

الماضي. 
كان الموقف الشعبي وهو حاضنة المقاومة 
يصط����ف ال����ى جانبه����ا مجددا ف����ي عملية 
»ثأر تش����رين« وهو ما عب����رت عنه الجماهير 
الفلس����طينية في تعليقاتها على وس����ائل 
التواصل  والش����د من أزر المقاومة المطالبة 
بالمزيد وكانت حناجرها تصدح في تشييع 
ش����هداء مس����يرات الجمعة تأيي����دًا ودعمًا 
لسرايا القدس وهي تردد الثأر الثأر يا سرايا 

القدس.
أظه����رت المقاومة في عملية »ثأر تش����رين« 
انضباط����ًا وتحكمًا عاليًا ف����ي إدارة المعركة 

عل����ى مس����تويات مح����ددة تتناس����ب م����ع 
رس����التها السياس����ية لاحت����ال ف����ي ظل 
استعداد لتوسيع دائرة الفعل المقاوم وفق 
المعطي����ات الميدانية وهن����ا تتضح حكمة 
الجهاد اإلس����امي سياس����يا وعسكريا وهي 
تخ����وض مواجهة ضيقة النط����اق فرضتها 
الوقائ����ع التي ح����اول االحتال ترس����يخها 
عل����ى حدود قط����اع غزة فكس����رتها وخلقت 
مش����هدا آخ����ر جعل ف����ي المرحل����ة  االولى 
عش����رات االف المس����توطنين يستشعرون 
حالة الاس����تقرار والخوف ليس فقط بسبب 
االشتباك الشعبي االسبوعي على الحدود بل 

باالشتباك العسكري.
تفاج����أ االحتال م����ن عملية »ثأر تش����رين« 
وس����رعة الرد بعد س����اعات قليلة من انتهاء 
مسيرات العودة وكسر الحصار بعدما اعتقد 
ان اللقاءات التي تعقد حول كس����ر الحصار 
س����تكون حصنا له يمنع فت����ح معركة معه 
فه����و اراد تعزيز قاعدة اش����تباك تس����تند 
ال����ى المراوغة وكس����ب الوق����ت بالتزامن مع 
اس����تمرار الحصار واباحة الدم الفلس����طيني 
وهذه المعادلة التي اراد االحتال تكريسها 
كسرتها س����رايا القدس للمرة الثالثة خال 
مس����يرات العودة ف����ا تعن����ي االجتماعات 
والحوارات تكبيل يد المقاومة التي تمارس 
فعا نضاليا ويجعل العدو يعيد حس����اباته 
مجددا الجمعة القادمة عندما يضغط جنوده 

على زناد ساحهم.
من الواضح ان المقاومة الفلس����طينية باتت 
اكثر قوة واس����تعدادا وتنظيما وتمتلك من 
األدوات والوسائل ما توازن به بين السياسي 
والعس����كري كي يكون الحصاد مثمرا ومؤثرا 
فه����ي ال تتعامل بردات فع����ل آنية بل وفق 
رؤية  واستراتيجية تخدم الفعل السياسي 
وهي تمتلك م����ن األوراق واألدوات ما يمكن 

ان تخوض ب����ه معركة طويل����ة تغير الواقع 
السياس����ي واالمن����ي في ظ����ل ادراك العدو 
ان المعطي����ات اضحت مختلف����ة فالخيارات 
المطروحة ضد غزة قصفا او اجتياحا محدودا 
او احت����اال جزئيا او كليا لقطاع غزة ليس����ت 
س����هلة او مضمونة النتائج لذلك فإن تلويح 
اإلسرائيلي بالحرب على غزة وتوجيه ضربات 
قاس����ية ضد غ����زة تدخل في س����ياق الحرب 
النفس����ية  ومحاول����ة اعادة ال����ردع المفقود 
والموه����وم ضد غزة كم����ا ال يخفي التنافس 
بين اح����زاب اليمين على مواقف أكثر تطرفا 

لكسب أصواته في أي انتخابات قادمة.
توظي����ف االحت����ال لعملية »ثأر تش����رين« 
سياسيا بدا س����خيفا عندما حاول الناطقون 
باس����م االحت����ال ف����ي االعام االس����رائيلي 
توجي����ه االنظار نح����و اي����ران باعتبارها من 
تقف وراء العملية وهو ما يش����ير الى ارباك 
االحتال في مقابل رواية الجهاد االس����امي 
في رده على الجرائم التي يرتكبها االحتال 
ف����ي الضفة وغزة، وهي دعاي����ة ممجوجة لم 
يقف أحد حتى في وسائل االعام العالمية 
ومرت خبرا عاب����را فيما حضرت بقوة مفاعيل 
العملية وحظيت بتحليل واسع النعكاساتها 

ودالالتها.
ال ش����ك ان عملية »ثأر تش����رين« جاءت في 
المناسب ورس����خت معادلة القصف  الوقت 
بالقص����ف وعدم المرور بصم����ت على جرائم 
االحتال وأبانت له حتى في حالة االش����تباك 
الش����عبي الحاصل في مس����يرات العودة أن 
المقاومة لديه����ا القدرة عل����ى ادارة معركة 
أخرى واسناد المس����يرات فقصف المقاومة 
اظه����ر للجماهي����ر الفلس����طينية ان هناك 
ظهي����را يحميها وه����ي نقطة ق����وة مهمة 
ستس����اهم ف����ي تعزي����ز مس����يرات العودة 

وتجعل ثقة الناس تزداد بظهيرها.

في دالالت وانعكاسات
 عملية »ثأر تشرين«

تحت وصاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انعقدت أمس األحد الدورة الثاثين للمجلس المركزي الفلسطيني  في مدينة 
رام الله تحت حراب االحتال الصهيوني, بمقاطعة جل الفصائل الفلسطينية خاصة الرئيسية منها كالجبهة الشعبية والديمقراطية 
وبمعارضة حماس والجهاد اإلس���امي وعدد كبير من الفصائل الفلس���طينية, واقتصر الحضور على ش���خصيات من حركة فتح ومن 
أسموهم بالمستقلين ومن الحقوا بالمجلس حتى يكملوا الصورة وبالتالي يكتمل المشهد, المجلس ينعقد كمظهر بروتوكولي لنقل 
الصورة للعالم رغم انه ال يمثل إال فصيا واحدا, وال يتحدث إال بلس���ان واحد, وقراراته معروفة مس���بقا وكلها تصب في صالح ترسيخ 
االنقسام الفلسطيني, وزيادة العقوبات على قطاع غزة, والمشاركون في هذه الدورة الثاثين المنعقدة في رام الله سيحملون عار هذه 

النتائج التي سيخرج بها المجلس المركزي, وسيحاسبهم الشعب على عقابهم له. 
يعتقد من يقومون على هذا المجلس أو يش����اركون في جلس����اته ان بإمكانهم فرض وصايتهم على الش����عب الفلس����طيني من خال القرارات التي 
سيتخذونها, وإنهم يستطيعون إنفاذ هذه القرارات, ويظنون ان الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة سيهرول نحوهم ويستنجد بهم ويطلب 
الحماية من حركة حماس خوفا من العقوبات المنتظرة, أو ينتفضون في وجه حماس, أو تأتي إليهم الفصائل الفلسطينية راكعة تستجدي الرحمة 
والغفران ورفع العقوبات عن غزة, لكن رهانهم خاس����ر وقراراتهم س����تبقى مجرد حبر على ورق ألنها لم تلب أدنى مطالب الش����عب الفلسطيني, ولم 
تحمل همومه وتتبنى قضاياه, فانعقاد المركزي خطوة غير مدروسة وغير محسوبة ولها تبعات خطيرة على الوضع الداخلي الفلسطيني فهي ستعزز 

االنقسام وتوسع الفجوة بين السلطة وحركة فتح من جهة, وحماس والفصائل الفلسطينية المقاومة من جهة أخرى. 
إذا فإن اجتماع المجلس المركزي سوف يعقد األمور, ويوسع الفجوات, ويزيد االنقسام, وربما يدفع التخاذ خطوات خطيرة بالبحث عن 
لجان ومؤسسات جديدة كبديل يمكن ان يمثل الشعب الفلسطيني ويتبنى قضاياه, بعد ان استنفذت فصائل المقاومة الفلسطينية 
كل الجهود الممكنة إلقناع رئيس الس���لطة الفلس���طينية والمتنفذين في حركة فتح, بضرورة رفع العقوبات عن غزة, وتنفيذ بنود 
المصالحة الفلسطينية بما تم التوافق عليه في القاهرة 2011, ووفق مقررات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017م, وتعدد الخيارات 
وتنوع أساليب النضال في مواجهة االحتال الصهيوني, والتوافق على برنامج وطني شامل يعمل الجميع وفق مقرراته, لكن ما رشح 
عن مخرجات المجلس ال يبش���ر بأي انفراجة داخلية فالمجلس المركزي قد يمنح رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس تفويضا 
لحل المجلس التشريعي الفلسطيني, وهذه الخطوة وحدها كفيلة بتعقيد كل جهود المصالحة الفلسطينية وتعزيز االنقسام بشكل 
كبير لس���نوات قادمة, كما سيفوض المركزي رئيس الس���لطة بوقف التحويات المالية إلى قطاع غزة والتعامل معه كإقليم متمرد, 
وتفويض آخر في قرار دفع الرواتب لموظفي رام الله, وهذا كله يدعم تمرير »صفقة القرن« التي يزعم رئيس السلطة أنه يعارضها.      
وبما ان المجلس المركزي قد انعقد رغم أنف الش���عب الفلس���طيني وفصائل المقاومة الفلسطينية, فإننا نأمل بأن يخرج على األقل 

بقرارات تحفظ ماء وجهه أمام الشعب الفلسطيني, وتحافظ على مواقفه الوطنية بالتالي
1/ التمسك بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وعدم التفريط بما جاء فيه إلرضاء إسرائيل واإلدارة األمريكية.

2/ التحلل من اتفاقية أوسلو المشؤومة والتي أدخلتنا في كل هذه األزمات التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.
3/ إلغاء االعتراف«بإسرائيل«التي تنكرت من كل التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وتعدد أساليب مواجهتها.

4/ رفض ما تس���مى بصفقة القرن قوال وفعا وممارس���ة, فا يجوز رفضها قوال وكل إجراءات رئيس السلطة ضد قطاع غزة تصب في 
صالحها وتعمل على تحقيقها وفرضها على الشعب الفلسطيني. 

5/ إنجاح جهود المصالحة الفلسطينية من خال الخروج من الدوائر المغلقة التي ترسمها السلطة باإلصرار على سحب ساح المقاومة 
وحل األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية, واستمرار مسلسل التنسيق األمني.   

6/ رفض كل أشكال العقوبات على قطاع غزة, وإطاق يد المقاومة في الضفة, والسماح لشعبنا الفلسطيني بإشعال انتفاضته السلمية 
في وجه االحتال والسماح له بالوصل لمناطق التماس واالشتباك مع االحتال. 

نحن ال نريد مجرد اجتماعات ش���كلية بروتوكولية إلضفاء شرعية على دكتاتورية القرار الفلسطيني, نريد مؤسسات وطنية حقيقية 
تخدم ش���عبنا, وتحافظ على ثوابتنا, وتعزز من صمودنا وثباتنا في وجه االحتال, وإال فإن هذه االجتماعات لن تتعدى قراراتها ذاك 
الرواق الذي تنعقد فيه, وستبقى حبيسة اإلدراج ومجرد حبر على ورق, فشعبنا يعلم جيدا ما يخدمه ويصب في صالحه, ولن يتعاطى 

مع أي قرارات ال تعبر عنه.   

المركزي .. ينعقد ويعتقد ويعقد
رأي

عامر خليل

نعيش ه����ذه األيام الذكرى الس����نوية الستش����هاد المفكر 
والرس����الي العظيم الش����هيد الدكت����ور فتحي الش����قاقي ، 
وكما هو الحال في ذكرى الش����هداء العظ����ام، يتبارى األتباع 
والمحبون والمريدون في اس����ترجاع وتذكر الصفات الخالدة 
والمحط����ات العظيمة والمواقف المعجزة ألولئك الش����هداء 
العظ����ام، اعترافا بفضلهم وس����بقهم وأما في أن يس����تمر 

األتباع على هذا النهج وهذه الصفات .
االقتراب م���ن العظماء والرس���اليين ليس باألمر الس���هل 
أو الهي���ن، واالقت���راب من الدكت���ور المعلم فك���را وثقافة 
ووعيا وثورة وإنس���انية أكثر رهبة وأعظ���م إجاال لما تركه 
في الس���احة اإلسامية عموما والفلس���طينية خصوصا من 
إبداع���ات معجزة ومفخرة لكل اإلس���اميين في مقدمتهم 
محبيه وحوارييه، فالش���هيد الدكتور ل���م يكن مجرد قائد 
تاريخي لفصيل فلس���طيني فقط، ول���م يكن مجرد مثقف 
ومفكر إس���امي أثرى المكتبة اإلس���امية بعدد من الكتب 
والمق���االت، ول���م يكن مج���رد منظر لمجموعة م���ن األفكار 
والنظري���ات ، ول���م يكن مج���ددا آخر على طري���ق تجديد 
الفكر اإلس���امي وإزالة ركام الجه���ل والتعصب والتقوقع 
عن مبادئ���ه وأطروحاته الس���محاء ، كما ل���م يكن مجاهدا 
آخر عل���ى طريق التصدي للمش���روع الصهيوني ضد األمة 
وقلبها فلسطين، بل كان ذلك كله جزءا من الشهيد المفكر 
الدكتور ، حيث يضاف إليه حضور البعد اإلنساني في حياة 

الشهيد الدكتور ، حيث كان اإلنسان بآماله وآالمه وهمومه 
حاضرا ال يغادر الدكتور الش���هيد الشقاقي وال يغادره هو، 
وكان األم���ل والثق���ة بإمكانية تجدد ذل���ك الجيل القرآني 
الفريد الذي رباه صلى الله عليه وسلم في مكة، حيث وجدنا 
فيه الصورة األكثر صدقا وإقناعا بإمكانية اس���تعادة ذلك 
النموذج الحرائي العظيم، والتي تش���عرنا أن النصر ممكن 
رغم ح���راب بني صهيون ووحش���ية النم���ط والظلم الذي 
يحك���م عالم اليوم، وتخاذل أبناء جلدتنا من قيادات وحكام 

واستابهم لصالح الظلم واالستكبار العالمي.
  لق����د جاء المفكر الش����هيد الدكت����ور إلى الن����ور بمجموعة 
مبدعة م����ن األفكار والمبادئ التي مي����زت فكر حركة الجهاد 
اإلس����امي في فلس����طين، ورفعته����ا إلى ص����دارة الحركات 
اإلس����امية الجهادية المعاصرة، وجعلتها رؤية متجددة في 
العمل اإلس����امي، وإس����هاما فاعا ومؤثرا في تطوير العمل 
اإلس����امي المعاصر والجهادي المم����ارس للجهاد ضد العدو 
المرك����زي لألمة اإلس����امية ، وحاضنة يمكن أن تس����توعب 
كل االجته����ادات األخرى خاصة اإلس����امية منه����ا ، وحائدة 
في الوقت نفس����ه ع����ن الصراعات الجانبية م����ع االجتهادات 
المخالف����ة ف����ي بعض أطروحاته����ا ، والتي يمك����ن أن تحيد 
بالحركة اإلس����امية بل واألمة بأس����رها عن رسالتها السامية 
للعالم أجمع وعن هدفها األساس����ي ف����ي التحدي والتصدي 
للمش����روع االس����تعماري ضد األمة وبالتحديد ضد المشروع 

الصهيوني في فلس����طين ، فما أروع التأمل في هذه المقولة 
المفخرة للش����هيد الدكتور حيث يقول:«إن اإلسام هو خيار 
أألمة وهويتها وهو القادر عل����ى بعثها وإحيائها وإخراجها 
من غاب����ة النظام الدولي ، وهو القادر عل����ى تحقيق وحدتها 
واس����تقالها ونهضتها، هذه هي المس����ألة األساسية التي 
أجادل حولها، أما أخطاء اإلس����اميين قلت أو كثرت ، اقترنت 
بهذا الفريق منهم أو لم تقترن، فهذه مسألة نضال مستمر 
في س����ياق عملية تاريخية ال تتوقف ، ونحن نعيش مخاضا 
عسيرا س����ينتهي بالتأكيد إلى خطاب إس����امي يقدم وعيا 
مطابقا للعالم يش����خصه بدقة ويقدم إجاب����ات مقنعة ألزمة 

المنطقة ، إن لم يكن ألزمة العالم«.
ونحن في هذه الس����طور لس����نا في مجال عرض وتعداد هذه 
األفكار واإلس����هامات المبدعة التي ال تحدها وال تس����توعبها 
بكل تأكيد مجموعة من الس����طور والصفحات المكتوبة، لكن 
م����ن الضروري في ذكرى رحيل الش����هيد المب����دع أن نتقرب 
من بعضها ونذكر أنفس����نا بها ، محاولة متواضعة في نبش 
الركام عل����ى طريق إزالته الذي تراك����م عليها بفعل انحراف 

البعض وغفلة البعض اآلخر من المحبين والمريدين.
 لقد رك����ز الدكتور ضمن ما ركز عليه على أن فلس����طين هي 
القضية المركزية للحركة اإلس����امية الت����ي يجب أن تتوجه 
كل الجه����ود صوبه����ا ونحوها، وأن النق����د والنقد الذاتي هو 
أح����د الوس����ائل الهامة لتصويب مس����يرة الحرك����ة وضمان 

ع����دم انحرافها ع����ن األهداف والمبادئ الت����ي قامت ألجلها، 
وأن قبول اآلخ����ر وااللتقاء معه على طريق تحرير فلس����طين 
واالس����تفادة من إمكانيات الجميع ف����ي هذا الطريق، هو أحد 
العوامل المس����اعدة في قرب النص����ر والتحرير، وأن االهتمام 
بالجماهير وتحس����س آالمها وآمالها واالهتم����ام بقضاياها 
ه����و أقصر الط����رق لتحقي����ق خاصي����ة جماهيري����ة الحركة 
اإلس����امية، وجعل الجماهير حاضنة لمفردات وأفراد الحركة 
اإلسامية الجهادية ورافدة لها بالعناصر الازمة والضرورية 
إلستمراريتها، وأن المزاوجة بين الجهاد وفلسطين واإلسام 
هو الطري����ق األقصر لتحرير فلس����طين فضا ع����ن تقديمه 
اإلجاب����ة األمثل على تس����اؤالت ونهج الذي����ن تصدوا للعمل 
من أجل فلس����طين سواء كانوا إس����اميين أو وطنيين، حيث 
جاء ذلك ردا على طرحهم فلس����طين با إس����ام أو إسام با 
فلسطين، وأن اإليمان والوعي والثورة هي  األسس الضرورية 
لبناء الفرد المس����لم الحركي  القادر على تحمل أعباء مس����يرة 
التحرير و التصدي لألعداء وتحقيق النصر للنموذج الرسالي 

وإعادة اإلسام إلى حكم الباد والعباد.
 الي����وم ونحن على وحياته أبواب الذكرى الثالثة والعش����رون 
الستش����هاد الدكت����ور المفكر أبي إبراهي����م مطالبون بوقفة 
صادق����ة وأمينة مع النفس، لنقيم فيه����ا موقفنا ومدى قربنا 
أو بعدنا عن األفكار والمبادئ التي بش����ر بها الدكتور المعلم 
وقدم دمه - وكذا اآلالف من الشهداء- قربانا لنشرها وتبنيها 

بي����ن أفراد األمة عموم����ا وأبناء الحركة اإلس����امية المجاهدة 
خصوص����ا، تماما كما نح����ن مطالبون بتطبي����ق وتمثيل تلك 
المب����ادئ واألفكار واقع����ا في حياتنا ومن ثم ف����ي حياة أبناء 

األمة من حولنا.
تجديد الدكتور الش����هيد ف����ي ذكراه ال يعن����ي الوفاء لدمه 
ولحبه المس����كون في قلوبن����ا جميعا فقط، ب����ل يقدم إجابة 
واضحة ودالئل دامغة أن حركة الجهاد اإلسامي لم تستنفد 
أغراضه����ا ، ولم تنته مب����ررات وجودها على الس����احة، بل ما 
زالت ه����ذه الحركة بأطروحاتها الفذة وإمكاناتها المتواضعة 
قادرة على أن تكون في رأس الحربة الموجهة ضد المش����روع 
االستعماري الغربي الذي يس����تهدف األمة حضارة وتاريخًا 
وشعوبًا، وقادرة على أن تكون المحدد لبوصلة الصراع الكوني 
في فلس����طين ، والدافع لألمة كل األمة للتوجه نحو فلسطين 
، ولتك����ون كما أرادها الدكتور الش����هيد رحمه الله حين قال 
ضمن مقوالته:«نحن ن����درك أن حركة الجهاد لن تكون قادرة 
عل����ى تحرير فلس����طين بمفرده����ا، ولكن يكفين����ا فخرا أنها 
س����تبقى جذوة الصراع مع الكيان الصهيوني مشتعلة حتى 

تفيق األمة وتتقدم بكامل طاقتها نحو فلسطين«.
هكذا وهكذا فق����ط يمكننا أن نجدد الدكتور الش����هيد في 
ذكراه ، ونحقق الوفاء لدمه ولمحبتنا له، ونضمن االس����تمرار 
والتقدم لمسيرة هذه الحركة المجاهدة حتى تحقيق إحدى 

الحسنيين النصر أو الشهادة.

بقلم : تيسير الغوطيالشهيد الشقاقي.. لنجدده في ذكراه
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رام الله/ االستقالل:
الموظفين  أج����ور  فات����ورة  تراجعت 
العموميي����ن، بنس����بة 17.5% خالل 
الشهور التس����عة األولى من 2018، 
مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

الميزاني����ة  بيان����ات  وبحس����ب 
الفلس����طينية الص����ادرة ع����ن وزارة 
المالي����ة، تراجع����ت فات����ورة رواتب 
 4.4 إل����ى  العموميي����ن  الموظفي����ن 
ملي����ارات ش����يكل، مقارنة م����ع 5.3 
مليارات ش����يكل في الفترة المقابلة 

من 2018.
يأت����ي ه����ذا التراج����ع، بالتزامن مع 
اإلج����راءات العقابي����ة التي تفرضها 
الحكوم����ة على غزة ومن بينها صرف 
أنصاف الرواتب ألكث����ر من 40 ألف 
موظ����ف عمومي في غ����زة منذ أبريل 

.2018
كذلك يأت����ي هذا التراج����ع، نتيجة 
للتقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة 
ف����ي الضف����ة الغربية وقط����اع غزة، 
لنس����بة م����ن الموظفي����ن المدنيين 

العسكريين.
ونف����ذت الحكوم����ة تقاع����دا مبك����را 
إجباريا واختيارا لنسبة من الموظفين 
العموميي����ن العاملين في القطاعين 

العامين  والعس����كري، خالل  المدني 
الماضي والجاري.

وطالما طالب صن����دوق النقد الدولي 
الحكومة الفلسطينية بضبط فاتورة 
النفقات، عبر خفض فاتورة األجور أو 
ضبطها وه����ذا يتم بعدة طرق منها، 
وقف التعيينات، وقف الترقيات، أو 

التقاعد المبكر.
وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 
ش����كلت فات����ورة روات����ب الموظفين 
العموميين نحو 46.2% من إجمالي 

النفقات خالل نفس الفترة.
وبلغ����ت فات����ورة روات����ب الموظفين 
النفقات  إجمال����ي  م����ن  العموميين 

العام  م����ن  المقابلة  الفت����رة  خ����الل 
الماضي 2017، نحو% 53.8

ويق����در إجمال����ي ع����دد الموظفي����ن 
الحكوم����ة  ل����دى  العموميي����ن 
الفلسطينية، قرابة 139 ألف موظف 
مدنيي����ن وعس����كريين ف����ي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

االستقالل/ وكاالت:
انتخبت الجمعي���ة الدولية لضامني الودائع، والت���ي تضم 111 عضوا، من 
87 دولة، ومقرها في مدينة بازل في سويس���را، “المؤسس���ة الفلسطينية 
لضمان الودائع” رئيس���ا للجنة اإلقليمية لمنطقة الش���رق األوسط وشمال 
أفريقي���ا )MENA(، وهي لجنة منبثقة عن المجلس التنفيذي في الجمعية 
الدولي���ة لضامني الودائع، وذل���ك لمدة عامين متتاليين ابتداء من ش���هر 

أكتوبر الحالي.
وجاء انتخاب المؤسس���ة الفلس���طينية لضم���ان الودائع خ���الل االجتماع 
السادس والخمس���ين للمجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع 

)IADI(، والذي عقد في بازل– سويسرا قبل أيام.
وعّبر محافظ سلطة النقد عزام الشوا بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
عن فخره واعتزازه بانتخاب فلس���طين لرئاس���ة اللجن���ة اإلقليمية لمنطقة 
الش���رق األوس���ط وش���مال افريقيا، معتبرا أنها خطوة تض���اف الى جهود 
مؤسس���ات فلس���طين للتميز في كافة المحافل االقليمي���ة والدولية وعلى 

كافة األصعدة والمجاالت.
بدوره، قال مدير عام المؤسس���ة زاهر الهموز: إن انتخاب فلسطين لرئاسة 
اللجنة االقليمية لمنطقة الش���رق االوس���ط وش���مال افريقيا يأتي تتويجًا 
لجهود المؤسس���ة المتميزة عل���ى صعيد المنطقة والعال���م، وأنها خطوة 
إيجابية نحو تعزيز دور المؤسس���ة واالسهام في تحقيق أهدافها الرامية 
الى دعم استقرار وتعزيز ثقة ابناء شعبنا في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

فاتورة رواتب الموظفين العموميين
 تهبــط 17.5% فــي 9 شهــور

في انتخابات بسويسرا

فلسطين رئيسًا للجنة اإلقليمية 
في الجمعية الدولية لضمان 

الودائع المصرفية

االستقالل/ وكاالت:
صرح النائ����ب األول لرئي����س الجمهورية اإليرانية إس����حاق 
جهانغي����ري، أمس األحد بأن الواليات المتحدة لن تس����تطيع 

إيقاف تصدير النفط اإليراني.
وأرج����ع جهانغي����ري ذل����ك، بحس����ب م����ا نقلته وكال����ة أنباء 
الجمهورية اإلس����المية اإليرانية )إرنا(، إل����ى "الخطة واآلليات 

التي وضعتها الحكومة اإليرانية".
وأوضح :"إي����ران كانت خالل األش����هر الماضي����ة تصدر 5ر2 
مليون برميل يوميا من النفط، وشهد مستوى تصديرها اآلن 

انخفاضا لم يتجاوز آالف البراميل".
وأش����ار إلى أن إيران قادرة على تلبي����ة احتياجاتها من عوائد 
تصدير النفط عب����ر اكتفائها بتصدير ملي����ون برميل يوميا 

فقط، معتبرا أن صادرات البالد لن تقل عن هذا المعدل.
وقال :"س����عر برميل النفط كان وصل إل����ى 30 دوالرا، ووصل 
اآلن إلى 80 دوالرا ... وبفرض أن واش����نطن ستنجح في إيقاف 

النفط اإليراني، فإن سعر البرميل سيبلغ 100 دوالر".

وانس����حبت الواليات المتحدة في أيار/مايو من االتفاق النووي 
الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى عام 
2015، كم����ا بدأت فرض عقوبات على الجمهورية اإلس����المية 
بداية من آب/أغسطس، ومن المقرر أن تعقبها عقوبات أخرى 
على قطاعي التمويل والطاقة اإليرانيين في الرابع من تشرين 

ثان/نوفمبر المقبل.
وص����رح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو األس����بوع 
الماضي بأنه طلب إعفاءات م����ن الواليات المتحدة قبل إعادة 

فرض عقوبات على قطاعي التمويل والطاقة اإليرانيين.
وكان وزير الطاقة الس���عودي خالد الفال���ح قال مؤخرًا، ردًا على 
سؤال بشأن زيادة الدول المنتجة إلنتاجها في حال خروج إيران 
من سوق النفط العالمية بس���بب العقوبات األمريكية، قال إن 
"إنتاج السعودية وصل خالل الش���هر الحالي إلى 10.7 مليون 
برمي���ل يوميا ويمكنه���ا زيادة إنتاجها إل���ى 12 مليون برميل 
يوميا. ولكن إذا اختفت من األسواق ثالثة ماليين برميل يوميا، 

وهي صادرات إيران، فإننا ال نستطيع تغطية هذه الكمية".

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت الحكوم���ة العراقية، أمس األح���د، إنها أقرت 
مش���روع الموازنة المالية للعام 2019 وأحالتها إلى 

البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وذكرت الحكومة في بيان مقتضب، أن مجلس الوزراء 
وافق على مش���روع قانون الموازنة العامة االتحادية 
لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، واحالته إلى 

مجلس النواب )البرلمان( .
ولم يخض البيان في تفاصيل مشروع الموازنة.

ووفق مسودة المش���روع، فإن حجم النفقات المالية 
في مش���روع الموازن���ة تبل���غ 128.4 تريليون دينار 
عراقي )نح���و 108 ملي���ارات دوالر(، بعجز مالي يبلغ 

22.8 تريليون دينار )نحو 19 مليار دوالر(.
وتم احتس���اب معدل تصدير للنفط يوميا بواقع 3 
ماليي���ن و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل 

يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات 
إقليم الشمال، بسعر 56 دوالرًا للبرميل الواحد.

وتنص المس���ودة أيضا، على أن العجز المالي سيتم 
تغطيت���ه من الوف���رة المالية المتحقق���ة من زيادة 
أس���عار النفط الخام، أو زي���ادة صادرات النفط خالل 
2019. يذكر أن قيمة الموازنة العراقية للعام الحالي 
2018، بلغ���ت 104 تريليونات دين���ار )88.1 مليار 
دوالر(، فيم���ا ق���درت اإليرادات ب���� 91.6 تريليونات 
دينار )77.6 مليار دوالر(، وبلغ العجز 12.4 تريليونات 

دينار )10 مليار دوالر(.
وتم احتساب اإليرادات المتوقعة من تصدير النفط 
الخام في موازنة 2018، على أساس معدل سعر 46 
دوالرا للبرمي���ل الواحد، وبمع���دل تصدير قدره 3.8 
ماليين برميل يوميا من ضمنها 250 ألف برميل من 

حقول إقليم شمال البالد.

رام الله/ االستقالل:
أرب���اح بنك االس���تثمار  ارتفع���ت صاف���ي 
الفلس���طيني، بنس���بة 25.8% على أساس 
س���نوي، خالل الشهور التس���عة األولى من 

العام الجاري.
وبحس���ب إفصاح البنك لبورصة فلس���طين، 
فق���د بل���غ صاف���ي أرب���اح بنك االس���تثمار 
الفلسطيني، 3.5 ماليين دوالر، في الشهور 

التسعة األولى من 2018.

وكان صافي أرباح البنك قد بلغ 2.78 مليون 
دوالر ف���ي الفترة المقابلة من العام الماضي، 
وفق النتائج المالية لالستثمار الفلسطينية.

وصع���دت إي���رادات البنك بنس���بة %15.5 
إلى 16.2 مليون دوالر في الش���هور التسعة 
المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2018، مقارنة 

مع 14 مليون في الفترة المقابلة من 2017.
وصع���د رأس المال المدف���وع للبنك إلى 75 
ملي���ون دوالر، مقارنة مع 68 مليون دوالر في 

الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.
وصعدت ودائع عمالء البنك إلى 285 مليون 
دوالر حتى نهاية س���بتمبر/ أيلول الماضي، 
مقارنة م���ع 276.8 ملي���ون دوالر في الفترة 

المقابلة من 2017.
فيم���ا صعد صاف���ي حقوق الملكي���ة لبنك 
االس���تثمار الفلس���طيني إل���ى 96.7 مليون 
دوالر أمريكي مقارن���ة مع 90.8 مليون دوالر 

في الفترة المناظرة من 2017.

أرباح »االستثمار الفلسطيني« 
ترتفع إلى 26% في 9 شهور

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس األحد، إن بالده ال ترى سببًا للحد 

من إنتاج النفط.
وأضاف نوف����اك في تصريح����ات للصحفيين في اس����طنبول إن هناك مخاطر 

تتعلق بإمكانية حدوث "عجز نفطي"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج اإلخبارية.
وق����ال: إن أي مناقش����ات بين منظمة الدول المصدرة للنف����ط )أوبك( وحلفائها، 

تحتاج إلى االنتظار من أجل تقييم المخاطر في تشرين ثان/نوفمبر.
وأوضح أنه لم تجمعه مناقش����ة مع نظيره الس����عودي حول تغيير محتمل في 

اإلنتاج.

وزير الطاقة الروسي: ال نرى 
سببًا للحد من إنتاج النفط

طهران: الواليات المتحدة لن تستطيع 
إيقاف تصدير النفط اإليراني

الحكومة العراقية تقر مشروع 
الموازنة المالية لعام 2019
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االستقالل/ وكاالت:
رفيعة  دبلوماس���ية  مصادر  كش���فت 
المستوى عن مشاورات ولقاءات سرية 
جديدة تج���ري على قدم وس���اق بين 
مسؤولين س���عوديين و"إسرائيليين"، 
اتفاقيات ش���راء  التوقيع على  بهدف 
منظوم���ات أمني���ة متط���ورة، وتدعيم 
بي���ن  العس���كرية  الخب���رات  تب���ادل 

الطرفين.
ونق���ل موق���ع "الخليج أونالي���ن"، عن 
مصادر لم يس���مها، قولها: إن الرياض 
منذ شهر أبريل الماضي قد دخلت في 
مفاوضات جادة مع دولة االحتالل، عبر 
وس���يط أوروبي )لم تس���مه(، من أجل 
إتمام صفقة ش���راء ألجهزة تجس���س 

عالية الدقة والجودة.
وأوضحت أن تلك المباحثات الس���رية 
العواصم  كان���ت تجري ف���ي بع���ض 
الغربي���ة م���ن بينها لندن واش���نطن، 
وإدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
كانت على اطالع عل���ى كل نتائج تلك 
المباحثات، مشيرة إلى أن الصفقة قد 

أنجزت فعليًا قبل أسابيع قريبة.
"الس���عودية كانت تس���عى للحصول 
على آخ���ر تقنيات أجهزة التجس���س 
من إس���رائيل، وبعد مفاوضات ش���اقة 
وبذل الوس���يط لجهود كبيرة ومكثفة، 
تم التوصل التفاق رس���مي على تزويد 
الرياض بأحدث وأدق أجهزة التجسس 
العالمي���ة الت���ي كان���ت تملكها دولة 

االحتالل"، تضيف المصادر.
وكش���فت المصادر ذاتها، أن الصفقة 
بأكثر  قدرت  "اإلسرائيلية  السعودية- 

من 250 مليون دوالر أمريكي"، مشيرة 
إلى أن بعض برامج وأجهزة التجسس 
ت���م فعليًا نقلها للري���اض وبدأ العمل 
بها بشكل رس���مي بعد أن تم تدريب 
الطاقم الفني المس���ؤول ع���ن إدارتها 

وتشغيلها.
ولفتت إلى أن "دولة اإلمارات قد حصلت 
قبل عام تقريبًا على أجهزة تجس���س 
متطورة من نوع "بيغاسوس"، وطائرات 
اس���تطالع حديثة من "إسرائيل"، لكن 

ما تم نقل���ه للرياض يعد األكثر تقدمًا 
ودق���ة من أي أجهزة عس���كرية قد تم 

بيعها ألي دولة عربية أخرى".
التجس���س،  وذكرت أن صفقة أجهزة 
التي وصفتها ب�"المدوية"، تؤكد مدى 
تط���ور العالق���ات بين الري���اض و"تل 
أبيب" في مجاالت مختلفة سياس���ية 
واقتصادية وحتى عس���كرية، مشيرة 
إلى أن المرحلة قد تش���هد نقلة نوعية 
ف���ي تاري���خ العالقات بي���ن الطرفين، 

وسيتم عقد صفقات أخرى تكون فيها 
"إسرائيل" الطرف األساسي، كما جرى 
توقي���ع اتفاقيات حساس���ة وهامة مع 

أبوظبي والمنامة.
وفي )3 أكتوبر 2018( أكد موقع "تايمز 
السلطات  أن  العبري،  إس���رائيل"  أوف 
الس���عودية اس���تخدمت تكنولوجي���ا 
على  للتجس���س  إس���رائيلية،  قرصنة 
نشطاء ومعارضين سياسيين بالخارج،

وذك���ر الموق���ع العب���ري أن مجموع���ة 

"NSO" اإلس���رائيلية، الت���ي تتخذ من 
األراضي المحتلة مق���رًا لها وتقع على 
س���احل البحر المتوسط ش���مالي "تل 
رت برنامج "بيغاس���وس"  أبي���ب"، ط���وَّ
ل  برنامج يحوِّ بالتجسس، وهو  الخاص 

ت. الهواتف الذكية إلى أجهزة تنصُّ
وجاء نش���ر الصحف العبرية عن حجم 
التعاون بين "إس���رائيل" والسعودية، 
بعد أن كش���فت صحيف���ة "نيويورك 
 31( الجمع���ة  األمريكي���ة،  تايم���ز" 
أغس���طس 2018(، عن محاولة اإلمارات 
التجّسس على هاتف أمير قطر، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، وأمير سعودي 
وعدد من المعارضين السعوديين عن 

طريق الشركة اإلسرائيلية نفسها.
الجدير ذكره أن العالقات بين المملكة 
و"إس���رائيل" تعيش أفضل أيامها عبر 
التاريخ؛ إذ أع���رب رئيس أركان جيش 
االحت���الل اإلس���رائيلي، الجنرال غادي 
إيزينك���وت، ف���ي مقابلة م���ع صحيفة 
"إيالف" الس���عودية، ومقّرها بريطانيا، 
ع���ن اس���تعداد "إس���رائيل" لتب���ادل 
المعلومات االس���تخباراتّية مع الجانب 
السعودي بهدف التصّدي لما يسمى 

ب�"نفوذ إيران" في المنطقة.
وليس���ت هذه المرة األولى التي تظهر 
ع مع  فيها الس���عودية بموق���ف الُمطبِّ
االحتالل اإلس���رائيلي والسعي إلقامة 
تحالفات رس���مية معه؛ إذ إن التقارير 
تتواص���ل ح���ول لق���اءات س���رية مع 
مسؤولين إسرائيليين، حتى أنها بدأت 
تسير بشكل علني، فضاًل عن التطبيع 

في مجاالت مختلفة غير السياسية.

بقيمة 250 مليون دوالر

تطبيع اقتصادي: السعودية تشتري من »إسرائيل« أجهزة تجسس 

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس هيئة المنافسة التركية عمر تورالك، 
أمس، على اإلقبال الكبير الذي تشهده المنتجات 

"الحالل" في المجتمعات غير المسلمة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها تورالك بالمؤتمر 
الدول���ي لمنتجات الحالل الطيب في إس���طنبول 
وال���ذي ينظمه مجل���س الحالل الدول���ي، برعاية 

مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحالل ووقف 
الح���الل العالمي. وق���ال ت���ورالك: "إن المنتجات 
الحالل أصبحت تلقى رواجا ألس���باب مختلفة في 
المجتمعات التي يشكل فيها المسلمون أقلية".

وأشار إلى أن الحالل والحرام لم يعد مقتصرا على 
المنتجات الغذائية والتجميلية.

أما نائب رئيس مجل���س إدارة خلق بنك التركي، 

همت ق���ره داغ، فلف���ت إلى أن حص���ة منتجات 
الح���الل في أس���واق المجتمعات غير المس���لمة 
أصبحت أكبر. والعام الماضي، توقع األمين العام 
لمنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمين، أن 
يرتفع حجم س���وق المنتجات الحالل عالميا )سلع 
وخدمات( إلى 6.4 تريليونات دوالر بحلول 2019، 

بعد أن كان نحو 3.7 تريليونات دوالر في 2012.

االستقالل/ وكاالت:
أدان الرئي���س اإلندونيس���ي، جوكو ويدودو، 
أم���س األح���د، "بش���دة" قصف "إس���رائيل" 
أض���رارا  ألح���ق  م���ا  مؤخ���را،  غ���زة،  لقط���اع 
بمستشفى إندونيس���ي، مؤكدًا دعم جاكرتا 

للفلسطينيين.
وقال وي���دودو، في مقاطعة جاوة الش���رقية: 
"نعم، أعرف، المستشفى تضرر، وإندونيسيا 
تدين بش���دة الهجم���ات اإلس���رائيلية التي 
وقع���ت فجر الس���بت"، بحس���ب صحيفة "ذا 

جاكرتا بوست" المحلية.
وأض���اف أن تل���ك الهجمات تس���ببت أيضا 

بتدمير منازل مدنيين.
وش���دد على أن "إندونيسيا ما تزال وستبقى 
دائمًا بجانب الفلسطينيين في قتالهم لنيل 

استقاللهم".
وتابع: "ليس هناك عودة إلى الوراء".

ونقلت الصحيفة عن متطوع أن المستشفى 
اإلندونيسي في غزة تم استهدافه بصواريخ 

إسرائيلية، ما ألحق به أضرارا.

وش���نت مقاتالت إس���رائيلية، مساء الجمعة 
وفج���ر الس���بت، سلس���لة غ���ارات ش���ديدة 
عل���ى مناط���ق متفرقة في غزة، اس���تهدفت 
معظمه���ا مواقع ل�"كتائب القس���ام"، الجناح 
المس���لح لحرك���ة "حماس"، وس���رايا القدس 
الجناح المس���لح لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين. ويعاني أكثر من مليوني نسمة في 
غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، 
جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ نحو 

12 عاما.

إندونيسيا تدين قصف »إسرائيل« 
لغزة وتؤكد دعمها للفلسطينيين

المنتجات »الحالل« تلقى إقباال
 في المجتمعات غير المسلمة

االستقالل/ وكاالت:
قرر المغرب أمس األحد إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي واإلبقاء على التوقيت الصيفي على مدى العام.

وج���اء هذا اإلعالن قبل أقل من يومين من موعد تغيير التوقيت في س���اعات البالد بإعادتها إلى الوراء 
لفترة ساعة واحدة.

وجاء القرار ف���ي أعقاب اجتماع مفاجئ للحكومة المغربية بعد اجتماعها األس���بوعي 
الخميس.

وقال الوزير المنت���دب المكلف بإصالح الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر: إن هذا القرار يعني إنه 
»يمكن ربح س���اعة من الضوء الطبيعي.. وتقليص مخاطر الذروة في استهالك الكهرباء«، بحسب وكالة 
األنباء المغربية. وانضم المغرب بذلك إلى عدد من الدول األخرى، وبشكل خاص في أفريقيا وآسيا، التي 

ال تعتمد تغيير التوقيت لتوفير استخدام ضوء النهار.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت القناة العبرية الثانية، مس���اء أمس األحد، أن وزير المواصالت واالستخبارات يسرائيل 

كاتس سيتوجه في زيارة إلى سلطة ُعمان.
ول���م تفصح القناة ع���ن مزيد من التفاصيل ح���ول الزيارة المرتقبة. لكنها أش���ارت إلى أنها 
س���تكون بعد الزيارة التي قام بها رئي���س الوزراء بنيامين نتنياهو برفقة رئيس الموس���اد 

يوسي كوهين ورئيس مجلس األمن القومي مئير بن شبات.

المغرب يلغي العمل بالتوقيت 
الشتوي بشكل مفاجئ

عمان تستقبل وزير االستخبارات 
اإلسرائيلي األسبوع المقبل
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االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
"ثأر تشرين" هو االسم الذي أطلقته حركة الجهاد 
اإلس���المي على قصفها للمس���توطنات من مساء 
الجمع���ة حتى صبيحة الس���بت، وذلك بعد جمعة 
دامية س���قط خاللها خمس���ة ش���هداء برصاص 
قناصة الجيش أثناء مش���اركتهم في مس���يرات 
الجمعة األسبوعية، وقد جاء في بيان حركة الجهاد 
- التي أعلنت مسؤوليتها عن تبني أكثر من خمسة 
جوالت من القصف الصاروخي على المستوطنات 
القريب���ة من قطاع غ���زة - أن "المقاومة ال يمكن أن 
تقف مكتوفة األيدي أمام اس���تمرار قتل األبرياء 
بدم بارد من جانب االحتالل اإلسرائيلي، واستمراء 
س���فك دماء المدنيين الس���لميين، وه���ي التي 
التزمت طوياًل بضبط النفس تقديًرا للجهود التي 
بذلت وتبذل لتثبيت وقف إطالق النار. لقد حذرت 
المقاومة مراًرا من تكرار استهداف المدنيين، لكن 
االحتالل ل���م يحترم القواني���ن واألعراف، وواصل 

تالعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر".
لكن الس���ؤال الذي أشغل بال المتابعين أن حركة 
الجهاد وبقية فصائل المقاومة صبرت كثيًرا على 
تغول االحتالل ضد المتظاهرين، وفضلت تحييد 
الس���الح الصاروخ���ي لصالح التصعيد الش���عبي 
المتنوع األشكال والوسائل؛ فلماذا اختارت حركة 
الجهاد الثأر للش���هداء في اليوم التالي لتسريب 
م���ا اعتبر بأنه اتفاق تهدئة نج���ح المصريون في 
التوصل إليه، ويقضي بتخفيف الحصار وتحويل 
روات���ب للموظفين المدنيين وتحس���ين الكهرباء 
وتش���غيل آالف العم���ال، مقابل وق���ف البالونات 
وتخفيف حدة المس���يرات؟ وهل انفردت الحركة 

بقرارها التصعيدي؟

دولة االحتالل من جانبها س���ارعت إلى اس���تغالل 
إع���الن حرك���ة الجهاد مس���ؤوليتها ع���ن إطالق 
الصواريخ باتهام إيران بالسعي إلشعال المنطقة 
رًدا على زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان، وتعطياًل 
لمس���ار التهدئة. أرادت إس���رائيل من ذلك صيد 
أكث���ر من عصف���ور بحج���ر واحد، ش���يطنة إيران 
والتغطية على اإلحراج واالرتباك الذي س���ببه لها 
إطالق الصواريخ عبر مقارنته باإلنجاز السياس���ي 
الكبير لنتنياهو بزيارته التاريخية لسلطنة عمان.

ولكن، هل "ثأر تش���رين" كان ثأًرا للشهداء الذين 
س���قطوا يوم الجمعة ولم يكن مخططًا له مسبقا؟ 
رس���الة س���رايا القدس التهديدية للع���دو، التي 
نش���رتها عبر مقط���ع فيديو بعن���وان "ال تختبروا 
المقاومة"، يوم االثنين، تش���ي بأن قراًرا مس���بًقا 
ربما اتخ���ذ بالتصعيد زاوج بذكاء بين ما هو خاص 
وعام، بحيث يخدم التصعيد الموقف الفلسطيني 
المقاوم وال���رادع لالحتالل، ويخ���دم بذات الوقت 
حرك���ة الجه���اد، وربما كان اس���م العملي���ة "ثأر 
تش���رين" ثأًرا وتذكيًرا باغتيال مؤس���س الحركة 
الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا في 26 تشرين 
1995، وال���ذي أصب���ح ذك���رى انطالق���ة الحركة، 
وبالمناسبة فقد انتهت الحركة من وقت قريب من 
السياسي وانتخاب  للمكتب  الداخلية  انتخاباتها 
أمي���ن ع���ام جديد له���ا، لكنن���ا نعتق���د ومع كل 
االحترام لوزن هذه األس���باب، م���ا كان من الممكن 
لها وحدها أن تشكل س���بًبا يدفع حركة الجهاد - 
وبما تحظى به م���ن وزن وفعالية وعالقات وتقدير 
محل���ي، وعالقات ثنائية قوي���ة وعميقة مع حركة 
حماس، وإحساس بالمسؤولية - بأن تنفرد بإطالق 
صواريخ دون االتفاق عليها، ودون أن تكون أولوية 

رس���ائلها تعزيز الردع وتعزيز الموقف الفصائلي 
في القط���اع، الذي يصارع عل���ى جبهة مفاوضات 
التهدئة في ظل ضغط المقاومة الشعبية، ويمكن 
أن نضيف لها أيًضا في ظل دبلوماسية الصواريخ.

وما يزي���د اعتقادنا بأن الحركة نّس���قت عمليتها 
م���ع حركة حم���اس، أن تحليل مضم���ون البيانات 
والرسائل اإلعالمية التي أصدرتها حركة حماس أو 
جاءت على لسان ناطقيها، ليس أنها لم تحمل أي 
نقد، بل وال حتى تلميح خجول بالتحفظ، فعدا عن 
إدانتها للعدوان؛ حملت رسائل تهديدية واضحة، 

رغم تمسكها بالسعي إلنجاح جهود التهدئة.
ومن الواضح بتقديرنا أن إطالق الصواريخ في ظل 
ما ُيش���اع من تقدم كبير على مس���ار التهدئة، لم 
يكن س���لوًكا مجنوًنا وعبثًيا وركًضا إلى المجهول؛ 
بل اس���تثمار إلحجام العدو عن التصعيد بعكس 
خطابه التهديدي، وإرس���ال رس���ائل تؤكد ثبات 
المقاومة وتصميمها وعدم لهاثها على ما يقدمه، 
وعزمها على نيل حرية القطاع، وأنها تفاوضه من 
منطلق القوة، وأنها على اس���تعداد كبير للدخول 

في جوالت تصعيد طالما لم ُيستجب لمطالبها.
ويب���دو ان تقدير المقاومة الصحي���ح إلرادة العدو 
المرتبك���ة والعاج���زة أمام القطاع هو ما أكس���بها 
الثقة بنفس���ها وبقدرتها عل���ى تصعيد خطابها 
المق���اوم، والي���وم المقاوم���ة وبمعي���ار النتائ���ج 
المتمثل���ة بردة فع���ل االحتالل على ص���اروخ بئر 
الس���بع المزلزل وعلى عملية "ثأر تش���رين" تشعر 
بصحة تقديرها، ويكسبها ذلك ثقة أكبر بقدرتها 
عل���ى تحقيق إنجازات كبيرة، وأن س���قف تنازالت 
العدو فقط س���يرتفع أكثر فأكثر، ألن قراره الراهن 
هو شراء الهدوء بكل ثمن، وبما ال يتجاوز خطوطه 

الحم���راء المتمثل���ة في حري���ة المالح���ة المائية 
للقط���اع، وبتقديرن���ا يع���ود قراره هذا ألس���باب 
كثيره لس���نا في مع���رض تفصيلها هن���ا، ولكن 
في مقدمتها س���الح المقاوم���ة وامتالكها إلرادة 
القتال، وتفضيل االحتالل لعدم تشويش مسيرة 
نجاحاته وعدم االنحراف عن أولوياته وعدم وجود 
أهداف يس���تطيع تحقيقها من أي عدوان سوى 
القت���ل والدمار وعودة األمور إل���ى ذات المربع مرة 
أخرى وخش���يته م���ن النتائج الكلي���ة مثل إظهار 
إس���رائيل العظمى كدولة ال تس���تطيع أن تحمى 
والتجارية وظهورها  الصناعي���ة  مدنها ومراكزها 

كدولة فقاعة.
من جه���ة أخرى، فإن عملية "ثأر تش���رين" يمكن 
لحركة حماس توظيفه���ا إيجابًيا في مفاوضاتها 
مع الوسطاء، على اعتبار أن العملية فضاًل عن الثأر 
المعل���ن، تحم���ل أيًضا موقًفا متحفًظ���ا من حركة 
الجهاد على المقترح المصري، وأن حركة "حماس" 
ليست وحدها من يقرر، وأنها ال تستطيع أن تفرض 
عل���ى جميع الفصائ���ل اتفاًقا ال يمنحن���ا إنجازات 
تعادل نس���بًيا حجم التضحيات، وهذا ما يسمى 
بالمعارضة اإليجابية؛ بحيث تمنح حركة "حماس" 
القدرة على التملص من ضغوط الوس���طاء، وهو ما 
كانت تفعله "إس���رائيل" عادة، حيث كانت تتذرع 
بمعارضة بعض أحزاب االئتالف وبمحدودية قدرة 

رئيس الوزراء على إقناعها.
وم���ع كل ذلك، وبعد كل ذلك، س���يبقى الس���ؤال 
األكب���ر: ه���ل يمكننا رف���ع الحصار واإلبق���اء على 
مش���روعنا الوطني ف���ي الحرية والدول���ة في ظل 
استمرار حروب االنقسام واالصطفافات الداخلية؟ 

وأليس ثمة خطر من توظيف هدف ضد اآلخر؟!

»ثــأر تشريــن« فــي خدمــة دبلوماسيــة الصواريــخ

القدس المحتلة/ االستقالل:
يب���دو أن حم���ى التطبي���ع العربي مع 
تس���ارعا  تش���هد  الصهيوني  الكيان 
في ه���ذه األيام، بالتزام���ن مع تصاعد 
فبعد  الفلس���طينيين،  عل���ى  العدوان 
أيام م���ن زيارة رئي���س وزراء االحتالل 
بنيامي���ن نتنياهو إلى س���لطنة عمان، 
واس���تقبال اإلم���ارات العربي���ة فريقًا 
"إس���رائيليًا" للعب���ة الجودو برئاس���ة 
اإلس���رائيلية  والرياضة  الثقافة  وزيرة 
واس���تقبال قطر فريق  ميري ريغيف، 
"الجمباز" اإلسرائيلي، كشفت صحيفة 
"يديعوت أحرون���وت" العبرية، النقاب 
ع���ن أن دولة البحرين ُتجري هذه األيام 
حواًرا س���رًيا مع "إسرائيل"، لإلعالن عن 
الجانبين،  بي���ن  إقامة عالق���ات علنية 
تدش���ّنها زيارة مرتقبة يجريها رئيس 
نتنياهو  بنيامين  اإلس���رائيلي  الوزراء 

إلى المنامة.
وذكرت الصحيف���ة العبرية في عددها 
الصادر أمس األح���د، أن تلك الحوارات 
تأت���ي في إط���ار تطبي���ع العالقات مع 
الخطة  لتنفيذ  العربية، تمهيًدا  الدول 

والمعروفة  الصراع،  لتسوية  األمريكية 
باسم "صفقة القرن".

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة، قد صّرح الس���بت، 
بالق���ول إن���ه "يتمنى النج���اح لجهود 
الس���لطان قاب���وس بن س���عيد، حاكم 
سلطنة عمان، لتجديد عملية "السالم" 

بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأض���اف آل خليف���ة، في قم���ة أمنية 
"التحال���ف األمني اإلقليمي  بالبحرين، 
المقترح بين الواليات المتحدة وحلفاء 
خليجيي���ن ومص���ر واألردن س���يكون 

مفتوًحا أمام من يقبلون بمبادئه".
وج���اءت تصريح���ات وزي���ر الخارجية 
البحرين���ي، بعد ختام زي���ارة نتنياهو 
إلى ُعمان، ناقش خاللها مع الس���لطان 
قابوس بن س���عيد عملية "السالم" مع 

الفلسطينيين.
وتعتبر زيارة نتنياهو إلى ُعمان؛ األولى 
من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي منذ 

زيارة شمعون بيرس عام 1996.
وف���ي ع���ام 1994، زار رئي���س الوزراء 
اإلس���رائيلي آنذاك إسحق رابين ُعمان، 

وفي عام 1996 وق���ع الجانبان اتفاقية 
لفت���ح مكاتب تمثيلي���ة تجارية. وفي 
كانون أول/ أكتوبر 2000، بعد أس���ابيع 
من اندالع االنتفاض���ة الثانية، أغلقت 

ُعمان هذه المكاتب.
وي���رّوج نتنياه���و واإلدارة األميركي���ة 
برئاسة دونالد ترمب لفكرة أن تقاطًعا 
جديًدا للمصالح بين "إسرائيل" وبعض 
الدول العربية مثل الس���عودية، يمكن 
أن يقود إلى إعادة هيكلة دبلوماس���ية 

إقليمية.
وتقي���م "إس���رائيل" حالًي���ا عالق���ات 
دبلوماس���ية كاملة وعلنية مع دولتين 

عربيتين فقط؛ هما مصر واألردن.
وكان نتنياه���و ص���رح الخميس خالل 
حفل تدش���ين مرك���ز بي���رس لإلبداع 
"اعتقدن���ا دائم���ا أن���ه ل���و وجدنا حال 
الفلس���طينيين سيفتح هذا  لمشكلة 
األبواب أمام تحقيق الس���الم مع العالم 
العربي، )...(، ول���و انفتحنا على العالم 
العرب���ي وطبعنا العالق���ات معه، فهذا 
سيؤدي في نهاية المطاف إلى إمكانية 
المصالحة والسالم مع الفلسطينيين".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة الحكومة أمس األحد، 
أنه زيارته إلى سلطنة عمان، تأتي ضمن إجراءات شبيهة يقودها مع الدول العربية، الفتا إلى 

أن سيكون المزيد من هذه الخطوات.
وتطرق نتنياهو في كلمته إلى التصعيد على الجبهة الجنوبية بالقول: »إس���رائيل لن تقبل 
بأي حال من األحوال إنذارات من حركة حماس، وعليه س���نواصل العمل فقط بما يتوافق مع 

مصالحنا«.
وأتت تصريحاته في إطار الرد على ما نش���رته شركة اإلخبار اإلسرائيلية، بأن حماس وضعت 
إنذارات وشروطا إلسرائيل وهددت بالتصعيد في حال لم تحول األموال التي خصصتها قطر 
لدفع رواتب الموظفين في غزة، فيما نقل موقع »والال« عن مصادر سياسية قولها: »ال علم لنا 

بمثل هذه الشروط واإلنذارات«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر استطالع جديد أجراه موقع ماركر المختص بالشؤون االقتصادية االسرائيلية 
ب���أن غالبية الس���لطات المحلي���ة في »إس���رائيل« يتهددها خطر هجم���ات الهاكر 

اإللكترونية.
ووفقا لما ذكره الموقع أمس، فإن السلطات المحلية اإلسرائيلية تتعرض باستمرار لهجمات 
الكترونية متتابعة، والتي كان من بينها الهجوم االلكتروني الذي استهدف شبكة حواسيب 
المجلس االقليمي حوف أش���كلون في ش���هر إبريل الماضي، وال���ذي طلب فيه القراصنة من 
المجلس دفع مبلغ فدية لفك شيفرة الحواسيب، وبالفعل اضطر المجلس لدفع المبلغ المالي 

ليتمكنوا من فتح حواسيبهم.

حمى التطبيع تتسارع

»يديعوت«: البحرين تتحاور سرًا مع 
»إسرائيل« تمهيدًا لعالقات علنية

نتنياهو: الزيارة لعمان سيتبعها 
خطوات أخرى مع دول عربية

غالبية مدن الكيان يتهددها 
خطر الهجمات اإللكترونية



االثنين 20 صفر 1440 هــ 29 أكتوبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
ما هي األخالقيات التي ينبغي أن تبرَمج عليها الس���يارات 
الذاتي���ة القيادة؟ هل تكون أولويتها حماية س���ائقها أم 
الماّرة؟ هذه األس���ئلة عكف باحثون على اس���تطالع اآلراء 

حولها من كّل العالم.
فمنذ العام 2016، ُأنش���ئ موقع إلكتروني اس���مه "مورال 
ماش���ين" للوقوف على آراء زواره حول الطريقة التي ينبغي 
أن تبرَمج عليها الس���يارات الذاتي���ة القيادة في حال وقوع 

خطر.
وقد ُنشرت نتائج هذا االستطالع الواسع النطاق في العدد 
األخير من مجلة "نيتش���ر". وقال معدو هذه الدراس���ة "لم 
يس���بق في تاريخ البش���رية أن أوكلت إلى آلة مهمة اتخاذ 
القرار في م���ا ينبغي أن يجري ومن الذي س���يموت ليبقى 

اآلخر على قيد الحياة".
وتتخذ الس���يارات الذاتية القيادة ه���ذا القرار في جزء من 
الثاني���ة، مقّررة أن تحمي س���ائقها أو أن تحمي المارة أو أن 

تختار من تصدم وعّمن تبتعد.
ويرى ه���ؤالء الباحثون أن الوق���ت حان لكي يجرى "نق���اش عالمي" يتيح 
للن���اس أن يقولوا رأيهم ف���ي طريقة تصّرف أجهزة ال���ذكاء االصطناعي 

لصّناع السيارات الذاتية القيادة.
وقد ش���ارك في هذا االس���تطالع المتوّفر بعش���ر لغات أكثر من ميلوني 
ش���خص من 233 بلدا ومنطق���ة بين حزيران/يوني���و 2016 وكانون األول/

ديسمبر 2017.
ووضعت أمام المشاركين سيارة ذاتية القيادة أفلتت مكابحها، وعليها أن 
تختار مثال بين أن تصطدم بحاجز فتقتل سائقها ربما، أو تصدم جمعًا من 

المارة فينجو صاحبها، أو أن تدهس عددًا من الحيوانات.

الأطفال واحلوامل
ويقول جان فرانس���وا بونفون الباحث في المركز الوطني الفرنسي لألبحاث 
لوكالة فرانس ب���رس "ظهرت لدينا ثالثة مبادئ أساس���ية عليها نوع من 
اإلجماع: حماية اإلنس���ان قبل الحيوان، وحماية أكبر عدد ممكن من الناس، 

وإعطاء األولوية لحماية األطفال".
وأضاف هذا الباحث المتخصص في الطب النفس���ي "كنا نتوّقع أن يكون 
عمر األشخاص المعّرضين للخطر عامال مهما في تفضيل احتمال على آخر، 

وقد جاءت النتائج على هذا النحو فعال، وأكثر مما كنا نتوّقع".

فالمشاركون في االستطالع أعطوا األولوية في الحماية 
لألطفال وللنساء الحوامل.

بع���د ذل���ك، يمكن أن تك���ون الخيارات مح���ل انتقاد، 
فاألولوية في الحماية أعطيت مثال لألطباء والرياضيين، 
وكان في أدنى السّلم المجرمون والمسّنون والمشّردون، 
وقد وضعهم المس���َتطلعون وراء الكالب والقطط في 

سّلم األهمية!.
ورأى الباحث أن هذه الخيارات هي محل انتقاد أخالقي، 
والس���يما لكون مظهر اإلنس���ان الخارجي شّكل عنصرا 
حاس���ما في قرار حمايته أو تفضيل صدمه على صدم 

غيره، وكذلك لكونه فقيرا.
وقد فّضل غالبية المس���تطلعين حماية المشاة الذين 
يحترمون اإلش���ارات الضوئية، وخصوصا المش���اركين 

في االستطالع من الدول المتقدمة.
ويقول إدموند عوض المش���ارك في الدراسة "في حال 
كان���ت الس���يارة الذاتية القيادة مبرمج���ة على اختيار 
صدم المشاة غير المنضبطين عن غيرهم، فإنه لن يكون 

ذلك مقبوال في الدول التي ال ُيحترم فيها قانون المرور كثيرا".
في العام 2017 أصدرت لجنة متخصصة في ألمانيا تقريرا حول األخالقيات 
التي ينبغي أن تبرمج عليها السيارات الذاتية القيادة شّدد على أن حماية 
مة على حماية الحيوانات، لكنه رفض أي تمييز بين البشر  حياة البشر مقدَّ

بسبب مظهرهم أو عمرهم أو وضعهم االجتماعي أو ما شابه.
ويوضح معدو االستطالع األخير أن الهدف منه ليس إلزام شركات صناعة 
الس���يارات الذاتية القي���ادة به، بل بإعطائهم فكرة عم���ا يجول في ذهن 

الناس.

استطالع عالمي حول »أخالقيات« السيارات الذاتية القيادة

االستقالل/ وكاالت:
ُينص���ح الرياضيون وم���ن يتبعون حمية 
غذائية للتخس���يس وضبط الوزن بتناول 
الجب���ن القريش باس���تمرار ألنه���ا قليلة 

الدهون والكولس���ترول غنية بالكالس���يوم. 
لكن وفقًا لدراسة جديدة ُنشرت في "بريتش 

جورنال أوف نيوترش���ن" يس���اعد تناول هذا 
النوع من الجبن كوجبة خفيفة في المساء على 

تحس���ين نوعية العضالت التي يبنيها الجسم، 
وتحسين حرق السعرات الحرارية.

وقد وجدت الدراس���ة أن تن���اول 30 غرامًا من البروتين قبل 
موعد النوم ب� 30 إل���ى 60 دقيقة يعود بفوائد رائعة على 
عملية إعادة بناء عضالت الجسم وعملية التمثيل الغذائي 

أو حرق الدهون.
وتنضم ه���ذه الفائدة الجديدة إلى مجموع���ة من الفوائد 

الصحية تتميز به���ا الجبن القريش أو جب���ن الكوتاج كما 
يسميها البعض.

ومن أه���م فوائد هذا الن���وع من الجبن: تحس���ين اإلبصار 
ألنها تزّود الجسم بفيتامين "أ" والزنك، وتحسين الهضم، 
وتزويد الجس���م بالكالسيوم الالزم للعضالت، إلى جانب أن 

هذا الجبن قليل الدهون والسعرات الحرارية.

لبنــاء عضــالت قوّيــة..  تنــاول 
الجبــن القريــش فــي المســاء!

االستقالل/ وكاالت:
تصاب أنس���جة جس���م اإلنس���ان بااللتهابات بين الحين 
واآلخر، لكنها تختفي بعد فت���رة قصيرة في الغالب، وفي 

أحيان كثيرة دون استخدام أية أدوية مضادة لاللتهاب.
وفي حالة عدم اس���تخدام األدوية، تعمل مناعة الجس���م 
الطبيعية على مقاومة العرض الغريب، فيما تساعد بعض 
األغذي���ة على مواجه���ة االلتهاب���ات دون الحاجة لتدخل 

الطبيب.
وبحس���ب موقع »تايم«، فإن بعض األغذية تس���اعدنا على 
مقاوم���ة االلتهاب قدر اإلمكان دون أدوية، ويمكن تحقيق 
هذه الحماية للجسم عبر تناول أطعمة صحية تحتوي على 

نسب قليلة من السكر والدهون المشبعة.
ويعد الفلفل الحلو )غير الحار( من الخضراوات التي تساعد 
على الوقاية من االلتهاب���ات بالنظر إلى مكوناته المضادة 

لألكس���دة، واحتوائه على مادة »كابسيسين« التي تخفف 
األلم.

وإل���ى جانب الخض���راوات، ثمة حاجة ملح���ة أيضا لتناول 
فاكهة الكمث���رى الغني���ة باأللياف، وه���ذا ينطبق أيضا 
على الرمان الذي يس���اعد الجس���د على خفض مس���توى 

الكولسترول وضغط الدم المرتفع.
وإذا كان المرء مم���ن يواظبون على أكل األرز، فمن األفضل 
أن يعوضه بالحنطة السوداء )حبوب تشبه القمح( من حين 
آلخر، ألنها خالية من الغلوتين الموجود في أغلب الحبوب.

في غضون ذلك، يضمن ش���رب الش���اي األس���ود انفتاح 
األوعية الدموية لدى اإلنسان، كما يحمي الخاليا من الضرر 

الذي قد يلحق بها.
وفي وقت س���ابق، كشفت دراس���ة طبية أن هذا المشروب 

الشهير يقلل عرضة اإلصابة بسرطان المبيض.

االستقالل/ وكاالت:
تحدث األزم����ة القلبية عندما ال يس����تطيع الدم 
الوصول إلى الدماغ، ويتأثر ذلك االنس����داد في 
)الجينات(  الوراثية  بالعوام����ل  الدموية  األوعية 
وبالعادات الحياتية. لكن أيهما أخطر؟ أو أيهما 
ل����ه اليد العلي����ا؟ لإلجابة على هذا الس����ؤال قام 
باحثون من بريطانيا والس����ويد وألمانيا بأبحاث 
لكش����ف مصدر الخطورة وحجم تأثير العادات 
الحياتية ونمط الحياة على الوقاية من السكتة، 

وتوصلوا إلى نتائج مثيرة.
ولكش����ف األمر فحص الباحث����ون تأثير 90 من 

الجينات ذات الصلة بالس����كتة الدماغية، ومدى 
تأثيره����ا في ح����ال كان اإلنس����ان مدخنًا أو غير 
مدخن، ممارس����ًا للنش����اط البدني أو غير نشيط، 
وزنه زائدًا أو رشيقًا، يأكل األسماك والخضروات 

والفواكه أو ال يهتم باألطعمة الصحية.
وتوصل الفريق الذي جم����ع باحثين من جامعة 
كارولينس����كا  ومعهد  البريطاني����ة  كامبري����دج 
الس����ويدي ومرك����ز أبحاث الش����يخوخة في بون 
بألماني����ا، إل����ى أن العوام����ل الوراثية المس����ببة 
للس����كتة الدماغي����ة تزي����د احتم����ال حدوثها 
بنس����بة 35 بالمائة بغض النظر عن نمط الحياة 

والعادات الصحية.
بينما تزيد مخاطر الس����كتة الدماغية بنسبة 66 
بالمائة لدى من يتبع����ون نمط حياة غير صحي 
مقارنة بمن يحافظون على عادات صحية. والحظ 
الباحثون أن أهم عاملين س����لبيين يزيدان خطر 

حدوث السكتة هما التدخين وزيادة الوزن.
وتوص����ل فريق البحث إلى نتيج����ة نهائية هي 
أن الع����ادات غير الصحية تع����ادل في تأثيرها 
الس����لبي العوامل الوراثية المس����ببة للس����كتة 
الدماغية، ويأتي التدخين والطعام غير الصحي 

مع قلة النشا البدني في صدارة هذه العادات.

أيهما أخطر على السكتة الدماغية: الجينات أم العادات؟

تعتبر بديال عن األدوية.. أغذية 
تعمل على محاربة االلتهابات
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بغياب مي�سي.. بر�سلونة ي�سحق ريال مدريد يف الكال�سيكو
برشلونة/ االستقالل: 

نجح برش���لونة في إلح���اق هزيمة ثقيلة بغريم���ه ريال مدري���د )5-1( في مباراة 

الكالسيكو التي جمعتهما أمس األحد على ملعب كامب نو ضمن مباريات الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.

وتمكن مهاجم برشلونة لويس س���واريز من تعويض غياب نجم الفريق ليونيل 

ميسي بسبب اإلصابة، بعد أن سجل هاتريك في الدقائق )30، 75، 83(.

وكان فيلب���ي كوتينيو افتتح التس���جيل لبرش���لونة في الدقيق���ة 11، فيما نجح 

البديل أروتور فيدال من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 89.

ونجح برش���لونة في السيطرة على معظم مجريات المباراة وقدم أداء طيبا مستغال 

كث���رة األخطاء التي وق���ع بها دفاع ريال مدريد وغي���اب الفاعلية عن كريم بنزيما 

وغاريث بيل.

وغاب ميس���ي عن الكالسيكو بس���بب إصابته في المرفق األيمن في مباراة فريقه 

األخيرة أمام إشبيلية االسبوع الماضي.

وبهذه النتيجة نجح برش���لونة في العودة للصدارة ب�21 نقطة بفارق نقطتين عن 

أتلتيكو مدريد، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع.

غزة/ عبدالله نصيف:
حقق هالل غزة فوزًا كبيرًا على اتحاد خانيونس في عقر داره بأربعة أهداف لهدف 
، فيما س���قطت نادي الش���اطئ أمام »العميد« غزة الرياضي بهدف دون رد ، ضمن 

لقاءات األسبوع الثامن من بطولة دوري القدس الممتاز ألندية غزة .
على استاد خانيونس ، عاد هالل غزة بفوز غاٍل و مثير على اتحاد خانيونس ، ليوقف 

الهالل دوران الطواحين نحو االنفراد بالصدارة .
بدأ  الش���وط األول س���ريعًا و هجوميًا من قبل الهالل ، ليفتتح التسجيل عن طريق 

العبه محمد حسان بالدقيقة 5  من عمر المباراة،
و ف���ي أول هجم���ة للبرتقالي في الدقيقة 33 ، يعدل أحم���د اللولحي النتيجة، لكن 
الهالل عاد سريعًا وتمكن من التقدم من جديد عن طريق أحمد لبد في الدقيقة 42 . 

و في الشوط الثاني، أهدر مروان الترابين ضربة جزاء في الدقيقة 60 ،و في الدقيقة 
73 رد يوسف سالم على ضربة الجزاء و قتل محاوالت االتحاد و سجل الثالث للهالل .

و ع���زز محمد عبيد النتيجة في الدقيقة 93  بتس���جيله الهدف الرابع للهالل الذي 
رفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثاني متس���اويًا مع المتصدر االتحاد » مؤقتا » . 
و على ملعب فلس���طين بغزة ، استعاد فريق غزة الرياضي توازنه من جديد بعد أن 
حقق فوزًا ثمينًا على حس���اب خدمات الشاطئ بهدف دون مقابل، ليقفز من المركز 
الحادي عش���ر وقبل األخير إلى المركز التاس���ع برصيد 9 نقاط وخلف الثامن، بينما 
هبط الشاطئ للمركز العاشر برصيد 8 نقاط . وتمكن غزة الرياضي من خطف هدف 
التقدم في الشوط األول عبر الالعب الناشئ توفيق البيك في الدقيقة 12 . ليحافظ 

الرياضي على التقدم ، و يفشل الشاطئ من التعديل حتى نهاية اللقاء .

 الهالل يذيق "الطواحني" خ�سارته 
الأوىل و" العميد" يغرق "البحرية"

مي�سي يطلب من بر�سلونة 
التعاقد مع حممد �سالح

برشلونة / االستقالل:
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم فريق برشلونة "ليونيل ميسي" طلب من 

إدارة النادي التعاقد مع العب فريق ليفربول "محمد صالح" في الصيف المقبل.
الجن���اح المصري انتقل إلى األنفيلد قادًما من روما في ش���هر يونيو 2017، وقدم 
أداء مميًزا في موسمه األول وتمكن من تسجيل 44 هدًفا في مختلف المسابقات.
وفاز "صالح" بجائزة أفضل العب في الدوري اإلنجليزي وهداف البطولة ذاتها ب�32 
هدفًا، إلى جان���ب حصوله على المركز الثالث في منافس���ته على جائزتي أفضل 

العب في أوروبا لموسم 2018/2017، وفي العالم لعام 2018.
وذكرت شبكة "دون بالون" اإلسبانية أن النادي الكتالوني يبحث عن مهاجم جديد 

للحصول على خدماته في موسم االنتقاالت الصيفي المقبل.
وأشارت إلى أن األولوية لدى بطل الدوري اإلسباني تتمثل في تعزيز خط الهجوم 
بس���بب تقدم عمر الثنائي "ليونيل ميسي" و"لويس س���واريز" وتذبذب مستوى 

"عثمان ديمبيلي" وتهميش "مالكوم" وغموض مستقبل "منير الحدادي".
وأفادت أنه رغم تواجد أكثر من مرشح على طاولة البلوجرانا مثل "نيمار" و"أنطوان 
جريزمان" و"كرزيستوف بياتيك" إال أن "ميسي" يريد "محمد صالح" في الكامب نو.

وأش���ارت إلى أن النجم األرجنتيني تحدث مع مسئولي البرسا ورأى أن "صالح" هو 
األنسب لتعزيز هجوم الفريق في الموسم القادم.

وأوضحت أن القيمة المالية لتلك الصفقة ال تمثل أزمة بالنس���بة لبرشلونة حيث 
أن اإلدارة تس���تطيع التخلص من "ديمبيلي" واالستفادة من أموال بيعه لتمويل 

صفقة "صالح".
"صالح" س���جل 7 أهداف وصنع 4 أهداف في مختلف المس���ابقات هذا الموسم 

حتى اآلن.

خانيونس/ محمد العقاد: 
أعرب المدير الفني لفريق الهالل الرياضي وليد س���الم عن س���عادته الكبيرة 
بالف���وز العريض على فري���ق اتحاد خانيونس بين أرض���ه وجماهيره برباعية 
مقابل هدف ضمن منافس���ات الجول���ة الثامنة م���ن دوري »القدس« للدرجة 
الممتازة. وقال س���الم في حديث خاص ل�«االستقالل«: » إن الفريق حقق فوزًا 
مهمًا أعادنا للصدارة مرة أخرى، بعد النتائج الس���لبية في الجوالت الس���ابقة 
وحققنا المطلوب اليوم«، مبينًا أن الالعبين كانوا على قدر المس���ؤولية وقدموا 
أداء قوي���ًا، وحققوا نتيجة كبيرة على فري���ق اتحاد خانيونس الذي يعتبر من 

الفرق القوية والعنيدة .
وتابع: درس���نا نقاط القوة والضعف لفريق الخصم بش���كل كامل واستطعنا 
الع���ودة بالثالثة نقاط، مش���يرًا إلى أن الالعبين نف���ذوا كافة التعليمات التي 

طلبت منهم على أرض الملعب وتضييق المساحات على الخصم.
وأش���ار س���الم إلى أن الفريق دخل المباراة لتحقيق الف���وز وعينه على الثالث 
نق���اط للعودة للصدارة من جديد وتحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط، موضحًا 

أن هذا الفوز سيكون انطالقة جيدة للفريق في الجوالت المقبلة.
وبين س���الم أن هدف الفريق م���ن بداية الدوري هو المنافس���ة للتواجد في 
المناط���ق الدافئة أو بين الكبار في المربع الذهبي، الفتًا إلى أن الفريق ال يوجد 
لديه إمكانيات ليكون بطال، ولكن يوجد فريق قادر على المنافسة بشكل قوي، 

وسيكون له شأن كبير هذا الموسم.

�سامل : دخلنا املباراة 
لتحقيق الفوز وهدفنا 

العودة  لل�سدارة من جديد
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مجموعة ش���بان كانوا قرب الس���ياج شرقي خانيونس، 
دون أن يعرف مصيرهم.

وأشار إلى أن جنود االحتالل أطلقوا النار صوب مركبات 
اإلسعاف التي توجهت للمكان، ومنعوها من التقدم.

وزعمت مصادر إعالمية إس���رائيلية مختلفة أن طائرات 
االحتالل اغتالت ش���ابين فلسطينيين قرب بوابة النمر 
العسكرية شرق دير البلح وسط القطاع أثناء محاولتهم 

زرع عبوات ناسفة عند السياج الفاصل.

رام الله/ االستقالل: 
قرر األسرى الفلسطينيون في سجن »هداريم« 
اإلس���رائيلي، اتخاذ خطوات تصعيدية؛ دعًما 
الالتي  لصمود أس���يرات سجن »هش���ارون«، 
ل���م يخرجن إلى »الفورة« منذ ال���� 5 من أيلول 

الماضي.
وأفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، في 
بيان لها، امس األحد، أّن األسرى صعدوا مؤخًرا 
م���ن خطواته���م االحتجاجية والت���ي تمثلت 

بإرجاع وجبات الطعام.
وأش���ارت إل���ى أن األس���يرين كف���اح حطاب 
وخلي���ل أبو عرام واصال إضرابهما المفتوح عن 
الطعام لليوم الس���ادس على التوالي؛ إسناًدا 

لألسيرات.
وأوضح���ت أنه م���ن المقرر أن يقاطع أس���رى 
»هداري���م« عيادة الس���جن، ويمتنع األس���رى 
المرضى المحتجزون فيه عن تناول أدويتهم.

وأك���دت أن إدارة الس���جن فرض���ت عقوبات 
جدي���دة تمثل���ت بعزل خمس���ة أس���رى في 
الزنازين االنفرادية، وإغالق المطبخ والكنتينا، 
وهددت بتحويل غرف السجن إلى زنازين عزل 

انفرادية.
يذك���ر أن أس���رى الس���جن كانوا ق���د توقفوا 
ع���ن الخروج لس���احة »الف���ورة« من���ذ حوالي 
أس���بوع، عقب فرض إدارة الس���جن سلس���لة 
م���ن المضايقات بحقه���م دون أي مبرر، حيث 
س���حبت جميع الكراسي والطاوالت من ساحة 

الفورة.
كما لم تس���مح إدارة هداريم لألسرى بالخروج 
من غرفهم عند ما يس���مى »الفحص األمني« 
)دق الش���بابيك(، األمر الذي لم يكن قائًما في 

السابق.
ولفتت هيئة األس���رى النظر إلى أن اإلجراءات 
التعس���فية التي تتخذها س���لطات االحتالل 

بحق األس���رى والتي تزايدت مؤخ���ًرا، بمنزلة 
حرب ش���املة أعلنتها على الحركة األس���يرة 

داخل السجون. 
وكان���ت إدارة س���جن »هش���ارون« ق���د غطت 
كامي���رات المراقب���ة الموج���ودة في س���احة 
»الف���ورة« قب���ل عّدة س���نوات بع���د احتجاج 
األسيرات في حينه، إاّل أنها أعادت تشغيلها 
بعد زيارة »لجنة سحب إنجازات األسرى« التي 
شّكلها وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد 
أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها فرض قيود 

جديدة على األسرى.
وتعد ساحة الفسحة والمعروفة في السجون 
باسم »الفورة« متنفًسا للمعتقلين، ويمارسون 
خالله���ا رياضة المش���ي والتعرض ألش���عة 

الشمس.
ويحتج���ز االحت���الل 31 أس���يرة في س���جن 
»هشارون«، و 20 أخريات في سجن »الدامون«.

المغراقة / االستقالل:
عت جماهير غفيرة جثمان الشهيد بدر  شيَّ
محمد الحس���نات الذي ارتق���ى أمس األحد، 
متأث���را بج���راح أصيب بها برص���اص قوات 
االحتالل، خالل مش���اركته بمسيرات العودة 
الجمعة الماضية ش���رق مخيم البريج وسط 

قطاع غزة. وشارك بموكب التشييع عشرات 
المواطنين انطالقا من منزل الش���هيد ببلدة 
المغراق���ة لمواراته الثرى بمقبرة الش���هداء 
بالبل���دة. وأعلن���ت وزارة الصحة صباح أمس، 
عن ارتقاء الشهيد الحسنات 37 عاما متأثرا 
بجراح���ه الت���ي أصيب بها بطل���ق ناري في 

الرأس في الجمعة ال� 31 لمس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار. وارتقى منذ بدء مس���يرات 
العودة في 30 مارس الماضي أكثر من 200 
ش���هيد وأكثر من 20 أل���ف جريح برصاص 
االحتالل على طول الحدود الش���رقية لقطاع 

غزة. القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المراس����ل العسكري لصحيفة معاريف تال ليف رام أمس األحد: »آن األوان لوزراء 
الكابينت التخاذ قراٍر بتغيير سياس����ة الجيش اإلس����رائيلي في التعامل مع نشطاء 
الجهاد اإلس����المي«. وجاءت أقول المراسل العسكري ليف، تزامنًا مع انعقاد المجلس 
الوزاري المصغر لالحتالل اإلس����رائيلي أمس األحد لمناقشة األوضاع الميدانية على 
حدود قطاع غزة. وطالب ليف، أعضاء الكابينت بتغيير سياس����ة الجيش في التعامل 
مع الجهاد اإلس����المي وذلك من خالل االستهداف المباشر »االغتيال« أو استهداف 
المقار المأهولة ردًا على إطالق الصواريخ«. وكانت س����رايا القدس الذراع العس����كري 
للجهاد اإلس����المي أعلنت مس����ؤوليتها عن اس����تهداف المس����توطنات المحاذية 
للقطاع بعش����رات القذائف الصاروخية ردًا على جرائم جيش االحتالل باس����تهداف 
المتظاهرين الس����لميين على حدود قطاع غزة وما خلفته من استشهاد 5 مواطنين 

وعشرات الجرحى.
ويرى المراسل العسكري ليف، أنه منذ انتخاب زياد النخالة أمينًا عامًا لحركة الجهاد 
اإلسالمي اتضح بأن االتجاه قد تغير لدى الجهاد، مشيرا إلى أن »بيانات وتصريحات 
قادة الجهاد اإلسالمي تدلل على هذا التغيير خاصة أن »النخالة« في 6 أكتوبر انتقد 
رئيس السلطة محمود عباس لتدهور األوضاع اإلنسانية في غزة، كما أنه وجه رسالة 
إلى »إس����رائيل« حينما قال: »للفصائل الفلسطينية القدرة على تحويل مستوطنات 

غالف غزة لمكان غير قابل للحياة«.
ويدعي بان الجهاد اإلس����المي في األس����بوع األخير كان����ت متقدمة عن حماس فيما 
يتعلق بأحداث مسيرة العودة، وهذا ما دعاه لتعليل إطالق الصواريخ بجرائم الجيش 
اإلس����رائيلي بقتل 5 فلس����طينيين. وقال: »إن تغيير الجهاد اإلسالمي لساسته في 
التعامل مع ما يجري على الحدود الشرقية لقطاع غزة جراء استهداف جيش االحتالل 

للمتظاهرين السلميين قد يقرب إسرائيل من الحرب«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت عائل����ة آل جودة في الق����دس المحتلة عزل 
أديب جودة عن أمانة حمل مفاتيح كنيسة القيامة 
وتس����ليمها لرجل آخر من العائلة يدعى لؤي جودة 
وذلك ف����ي إطار تداعيات الكش����ف عن تس����ريب 
عقارات مقدس����ية للمس����توطنين. وأتى القرار في 
بيان رس����مي للعائل����ة، عقب مناقش����ات لمجلس 
العائلة ال����ذي أكد على موقفه الرافض لتس����ريب 
العقارات. وقرر المجلس أيضا تس����ليم الفرامانات 

العثماني����ة لمجلس العائلة، والت����ي تقدر بحوالي 
مائة وس����تون فرمانا إلى لؤي جودة حتى استكمال 
التحقيقات في تسريب العقار. ووفقا للبيان، الذي 
وقع عليه 15 ش����خصا من عائلة جودة، فإن »مجلس 
العائل����ة ناقش خالل االجتم����اع قضية أمانة حمل 
مفاتيح كنيسة القيامة، ولما كان لقضية تسريب 
العق����ارات للمس����توطنين تداعيات س����لبية على 
س����معة العائلة، التي ترفض جملة وتفصيال ما آل 
إليه العقار«. وتقرر بموجب م����ا أعلنت عنه العائلة 

في البي����ان، إقصاء أدي����ب جودة م����ن أمانة حمل 
مفاتيح كنيسة القيامة وتسليمها إلى لؤي سعيد 
جودة، إلى حين االنتهاء من التحقيقات في عملية 
تسريب العقار المذكور، وظهور الحقيقة وراء هذا 
التسريب جلية واضحة. وأضافت العائلة: »بموجب 
ذلك يصبح الس����يد لؤي سعيد هاشم جودة ممثال 
لعائلة جودة في حمل أمانة مفاتيح كنيسة القيامة 
ف����ي القدس بناء على ما تم االتفاق واإلجماع عليه« 

معربة عن استنكارها عملية تسريب العقار. 

معاريف: »النخالة« غير 
االتجاه وعلى »إسرائيل« 

تغيير سياستها مع الجهاد

 بعد فضيحة تسريب العقارات.. 
عزل حامل مفاتيح كنيسة القيامة

أسرى »هداريم« يتضامنون مع األسيرات في »هشارون«

تشييع حاشد للشهيد الحسنات وسط القطاع

�شهداء..  3

غزة/ االستقالل
 ش���ارك المئات من موظفي حكومة حماس س���ابقا، أمس األحد، بوقفة احتجاجية في س���احة 
الجندي المجهول، للمطالبة بصرف رواتبهم. وأش���ار المتحدث باسم نقابة الموظفين إلى أن 
موعد ص���رف الرواتب تأخر ألكثر من 15 يوما عن موعده المحدد، مش���ددا على ضرورة العمل 
على صرفها في ظل األوضاع الصعبة التي يعيش���ها كافة أبناء الش���عب الفلس���طيني بغزة. 
ورفع المحتجون ش���عارات تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العقوبات وصرف الرواتب كاملة 
لكل الموظفين تجنبا ألي انفجار. ودأبت وزارة المالية بغزة على صرف رواتب الموظفين بنسبة 

%40 كل نحو 50 يومًا إال أنها تأخرت اآلن عن هذه المدة ألكثر من 15 يومًا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وس����ائل إع����الم إس����رائيلية: إن وزي����ر المواصالت في 
الحكوم����ة اليمينة المتطّرفة يس����رائيل كاتس س����يتوّجه 
األسبوع القادم إلى سلطنة ُعمان للمشاركة في مؤتمر دولي 
لش����ؤون المواصالت. وأفادت هيئة البث اإلسرائيلي »مكان« 
أن الوزير اإلس����رائيلي سيتوّجه إلى مس����قط للمشاركة في 
المؤتمر الدول����ي تلبية لدعوة من نظي����ره الُعماني الدكتور 
أحمد الُفطيس����ي. وذكرت أن كاتس سيعرض خالل المؤتمر 
خطة إس����رائيلية لمّد س����كك حديدية تربطها بدول الخليج 
العربي. وأش����ارت القناة اإلس����رائيلية إلى أن هذه هي المرة 
األولى التي سيش����ارك فيها وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي 
بُعم����ان »وه����و األمر الذي ي����دل على العالق����ة الوطيدة بين 

»إسرائيل« وسلطنة ُعمان«.
والجمعة الماضي، تّم الكشف عن زيارة مفاجئة لرئيس وزراء 
االحتالل اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو إلى مس����قط برفقة 
رئيس »الموس����اد« اإلسرائيلي ولقائه بسلطان ُعمان قابوس 
بن س����عيد، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي لُعمان منذ عام 
1996. وس����بق زي����ارة نتنياهو إلى مس����قط، وصول وفدين 
رياضيين إس����رائيليين إلى قط����ر واإلمارات عل����ى التوالي. 
ويأتي هذا التسارع الخليجي المحموم للتطبيع مع االحتالل 
اإلسرائيلي ُقبيل أسابيع قليلة على إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب خطته المعروفة ب�«صفقة القرن«، والتي يتوقع 
أن تك����ون مدخاًل لتطبيع عربي ش����امل مع »إس����رائيل« على 

حساب القضية الفلسطينية.

»موظفو حكومة غزة« 
السابقة يتظاهرون 

للمطالبة بصرف رواتبهم 

»إسرائيل« ستعرض مد سكك حديد مع دول الخليج

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شهد شهر تشرين األول تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة أعمال 
المقاومة في الضفة، ردا على انتهاكات االحتالل المستمرة، 
إذ بلغ���ت 447 عمال مقاومًا، تنوع���ت بين عمليات إطالق نار 
والدهس والطعن، باإلضافة إلى إلقاء حجارة وزجاجات حارقة 
وعبوات محلي���ة الصنع، ومواجهات خاضه���ا األهالي ضد 

االقتحامات المتكررة لمدنهم وقراهم.
وبحسب اإلحصائية التي نشرتها الدائرة اإلعالمية لحماس 
ف���ي الضفة الغربية، أم���س األحد، فإن عملي���ات المقاومة 
أوقعت قتيلين »إسرائيليين« وأصابت أكثر من 14 آخرين، 
وفي المقاب���ل، فإن االعتداءات »اإلس���رائيلية« على الضفة 
خلفت 5 شهداء فلسطينيين وأصابت 163 آخرين. وكانت 
عملية إطالق النار التي نفذها الش���اب أش���رف نعالوة في 
مس���توطنة »بركان« قرب س���لفيت، أبرز عم���ل مقاوم خالل 
الشهر الجاري، وأدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، فيما لم 

تتمكن قوات االحتالل من الوصول إليه حتى اآلن.
وش���ملت أعمال المقاومة لشهر تش���رين األول، 4 عمليات 

إطالق نار، و6 محاوالت طعن، و3 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، 
و19 عملي���ات إلقاء زجاج���ات حارقة صوب آلي���ات ومواقع 
االحتالل العسكرية، كما ش���هدت مناطق الضفة والقدس 
387 مواجهة وإلقاء حجارة وصد العتداءات المس���توطنين. 
وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 73% من مجموع 
األعمال المقاومة، فيما عمليات إطالق النار ومحاوالت الطعن 
وإلقاء العبوات الناس���فة والزجاجات الحارقة ما نسبته %7 
من مجمل أعمال المقاومة، أم���ا المظاهرات وصد اعتداءات 

المستوطنين فوصلت إلى ما نسبته 20% منها.
وكشف التقرير، أن أعمال المقاومة خالل شهر تشرين األول 
تركزت في مدن القدس ورام الله وقلقيلية بعدد 100، 95، 
66 عم���ال مقاومًا ل���كل منها على التوال���ي، بواقع 58% من 

مجموع محافظات الضفة.
أما أعمال المقاومة في مدين���ة نابلس فبلغت 65 عمال، ثم 
تلتها الخليل ب�45 عمال مقاومًا، ثم طولكرم ب� 28 عمال مقاومًا، 
وبيت لحم ب� 25، أما سلفيت وطوباس وجنين فشهدت 12، 

7، 4 أعمال مقاومة على التوالي لكل منها.

 447 عمال مقاوما في الضفة 
خالل الشهر الجاري
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