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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
أم���س الجمع���ة، ع���ن تش���خيص إطالق 
صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات 

المحيطة.
ول���م يذك���ر جيش االحت���الل مزي���ًدا من 

التفاصيل بهذا الشأن.
أما وس���ائل إع���الم عبري���ة فتحدثت عن 
س���قوط ص���اروخ ف���ي منطق���ة مفتوحة 

بمستوطنة »نتيف هعسراه«.
وذكرت أن عدًدا من المس���توطنين ُأصيبوا 

بالهلع جراء سقوط الصاروخ.

جيش االحتالل: إطالق صاروخ 
من القطاع باتجاه »الغالف«

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصي���ب عش���رات المواطني���ن، بينهم ع���دد من 
الصحفيي���ن، باالختناق جراء قم���ع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس الجمعة، في مسيرات مناهضة 

لالس���تيطان واندالع مواجهات عنيف���ة مع قوات 
االحت���الل االس���رائيلي ف���ي مناط���ق مختلفة من 
الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيب امس الجمعة 
عش���رات المواطنين منهم صحفي���ون باالختناق، 

خ���الل قم���ع جيش االحتالل مس���يرة كف���ر قدوم 
األسبوعية، المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ أكثر من ١٧ 
عاما. وانطلقت المس���يرة بمش���اركة 

اإ�ضابات مبواجهات وقمع االحتالل فعاليات مناه�ضة لال�ضتيطان بال�ضفة
رام الله- غزة/ االستقالل: 

أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة أمس الجمعة عن تس���جيل حالة وفاة واحدة 
لمواط���ن من الخليل جن���وب الضفة الغربي���ة المحتل���ة، و39٧ إصابة جديدة 
بالفيروس في صف���وف المواطنين في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع 

االحتالل يفرض قيودًا على الصالة 
في األقصى للجمعة الرابعة

حالة وفاة و397 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة 

رام الله/ االستقالل: 
أقام مستوطنون، أمس الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية كفر 
مالك ش���رقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس 

مستوطنون يقيمون بؤرة 
استيطانية جديدة شرقي رام الله

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي فرض قيود صارمة على الصالة في المسجد 
األقصى المبارك للجمعة الرابعة على التوالي. وأفادت مصادر مقدسية »، بمنع 
قوات االحتالل الفلس���طينيين من خارج سكان البلدة القديمة في القدس من 

القيادي حبيب: نصرة األخرس في 
معركته واجب ومن المعيب أن نخذله

الأ�صري الأخر�س يوا�صل 
اإ�صرابه لليوم الـ83 توالًيا

غزة/ االستقالل: 
أك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر 
حبيب، أن األس���ير ماهر األخرس المضرب عن الطعام منذ 

)83( يوًما على التوالي، يدافع عن قضية عادلة ومقدس���ة. 
جاء ذلك خ���الل خطبة وص���الة الجمعة من 
أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة، حيث 

الأب »م�صلم« للأ�صري 
»الأخر�س«: ب�صمودك 

اأنت منوذج للقائد 
القوي الذي يتطلع 
اإليه الفل�صطينيون 
القدس المحتلة-غزة/ قاسم األغا: 

اإلس���المية  الهيئ���ة  عض���و  ق���ال 
المس���يحية لنصرة المقدسات األب 
م، إن األس���ير ماهر  مانوي���ل مس���لَّ
األخرس، المضرب عن الطعام لليوم 
ال� 83 عل���ى التوالي؛ رفًضا العتقاله 
اإلداري، انتصر على سجاّنيه بإرادته 
الصلب���ة.  وأضاف األّب مس���ّلم في 
مقابلة مع صحيفة االستقالل، أمس 

الجمع���ة، »االنتص���ار 
المقصود هنا ال يعني 

الأ�صري ماهر الأخر�س يوجه ر�صالة 
للأ�صري اأحمد �صعدات و رفاقه

دول أوروبية تدين قرار »إسرائيل« بناء 
وحدات استيطانية جديدة في الضفة

االستقالل/ وكاالت: 
أدانت قوى أوروبية امس الجمعة قرار »إسرائيل« الموافقة على بناء 
آالف الوحدات االس���تيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، 

»األوقاف« تقرر إعادة فتح مساجد غزة 
والشمال ابتداء من فجر غٍد األحد 

غانتس يدعو األردن ومصر 
لتوسيع العالقات مع »إسرائيل«

غزة/ االستقالل: 
قررت وزارة األوقاف والشؤون الدينية بغزة امس الجمعة إعادة فتح مساجد 

محافظتي غزة والشمال أمام صالة الجمعة والجماعة ابتداًء 
06من فجر غدأ األحد الموافق ١8 أكتوبر 2020م، عدا المساجد 

) APA images (        ملو�جهات �لتي �شهدتها كفر قدوم قرب قلقيلية �أم�س�
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي  االحتالل  قوات  تواصل 
فرض قيود صارم���ة على الصالة في 
المس���جد األقصى المب���ارك للجمعة 

الرابعة على التوالي.
وأفادت مصادر مقدسية "، بمنع قوات 
االحتالل الفلس���طينيين م���ن خارج 
سكان البلدة القديمة في القدس من 
الوصول الى المسجد األقصى المبارك 

وأداء صالة الجمعة فيه.
وقال���ت "إن 1500 مصل فقط تمكنوا 
من دخول المس���جد األقص���ى وأداء 

صالة الجمعة".
وفرضت قوات االحتالل على المصلين 
مخالف���ات وصلت إلى 500 ش���يكل، 
بحجة خرق إجراءات كورونا واالبتعاد 

عن منازلهم أكثر من 500م.
وقال شهود عيان "إن قوات االحتالل 
منعت حراس األقصى من إدخال الماء 
للمسجد، فيما أجبر مئات المواطنين 
عل���ى أداء ص���الة الجمع���ة عند باب 

العامود".
وخ���الل خطب���ة الجمعة أكد الش���يخ 
محمد حس���ين أن المس���جد األقصى 

للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه 
أحد.

ودع���ا خطيب األقصى لش���د الرحال 
للمسجد األقصى والرباط فيه.

زيارة  رف���ض  وش���دد حس���ين على 
المطبعي���ن للمس���جد تح���ت حراب 

االحتالل والمستوطنين.
وطال���ب المس���لمين بأن يأت���وا اليه 
غير مطبعين وهدفهم عزة اإلس���الم 

تج���اه  بمس���ؤولياتهم  والقي���ام 
المقدسات.

وقال خطي���ب األقص���ى " أهل بيت 
المقدس لن يتركوا مس���جدهم نهبًا 
للطامعين والمتخاذلين وسيردون كل 
االعتداءات عن المسجد األقصى بعزة 

وكرامة".
المقدسيين  االحتالل  ويس���تهدف 
وج���ه  عل���ى  منه���م  والمرابطي���ن 

الخص���وص، م���ن خ���الل االعتقاالت 
إبعادهم  والغرامات، بهدف  واإلبعاد 
عن المس���جد األقص���ى، وتركه لقمة 

سائغة أمام األطماع االستيطانية.
وشهدت مدينة القدس تصاعًدا في 
االستيطانية  المجموعات  اقتحامات 
لألقصى، حي���ث بلغ عدد المقتحمين 
للمسجد خالل الشهر الماضي 1580 

مستوطًنا.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
الليلة  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
قب���ل الماضية وفجر أم���س الجمعة، عدًدا 
من المواطنين في مدينة القدس المحتلة 
ورام الله بالضفة المحتلة، خالل حملة دهم 

وتفتيش للمنازل.
وف���ي مدين���ة الق���دس، اقتحم���ت قوات 
االحتالل فجر امس، بلدة عناتا شمال شرق 
المدينة، وداهمت عدة منازل فيها وقامت 
بتفتيش���ها وتخريب محتوياتها، عدا عن 

تحقيقها مع ساكنيها ميدانيا.
وقامت باعتقال كاًل من الشابين أحمد عرفات 
حم����دان، ومحمد خلي����ل حمدان، م����ن بلدة 

عناتا. وفي العيسوية أصيب طفل مقدسي 
الذي  بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص 
أطلقه جنود االحتالل عل����ى المواطنين في 

بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحتالل 
اقتحمت حي عبيد في العيسوية وداهمت 
ع���ددا من المنازل واعتقل���ت الطفل محمد 

داوود.
في الوق���ت الذي اندلعت في���ه مواجهات 
مع قوات االحتالل تصدى خاللها الش���بان 

لالحتالل بالحجارة والمفرقعات النارية.   
وفي رام الله، اقتحمت قوات االحتالل مخيم 
الجلزون ش���مال رام الله ودهمت عددا من 

المنازل واعتقلت أسيرا محررا.
وقالت مص���ادر محلية إن ق���وات االحتالل 
أعادت اعتقال األسير المحرر مسلم يوسف 
غوانمة )21 عاما(، من مخيم الجلزون، عقب 
اقتحام منزل عائلته، وتفتيشه والتخريب 

في محتوياته.
كم���ا اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
أمس الجمعة، ش���ابين من محافظة الخليل 

جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمني���ة ومحلية، بأن قوات 
االحت���الل اقتحمت بلدة بي���ت عوا جنوب 
غرب الخليل واعتقلت قصي غازي الشلش 
)18 عام���ا( بع���د تفتيش منزل���ه والعبث 

بمحتوياته، كما اعتقلت الش���اب أش���رف 
س���مير جوابرة )19 عاما( من مخيم العروب 

شمال الخليل.
وأضافت: إن قوات االحتالل أغلقت مداخل 
مخيم العروب بالسواتر اإلسمنتية ومنعت 

تنقل المواطنين.
ووفق تقرير دوري يصدره المكتب اإلعالمي 
لحركة "حماس" ف���ي الضفة الغربية، رصد 
ارت���كاب قوات االحت���الل )1575( انتهاكا 
بح���ق الش���عب الفلس���طيني وأرضه في 
الضف���ة الغربية والق���دس المحتلة خالل 

شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وبلغ عدد االقتحامات لمناطق مختلفة في 

الضف���ة والقدس خالل س���بتمبر الماضي 
)307( اقتحام���ات، ووص���ل ع���دد الحواجز 
الثابت���ة والمؤقت���ة المقامة ف���ي مناطق 

مختلفة من الضفة والقدس )395( حاجزا.
ورصد التقري���ر )94( مداهمة لمنازل تعود 
لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين 
وجرح )66( آخرين بني���ران قوات االحتالل، 
واعتق���ال )344( مواطن���ا، واحتجزت )33( 

آخرين.
وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، 
األكثر تعرض���ا لالنتهاكات اإلس���رائيلية 
بواق���ع )301، 289، 237( انته���اكا عل���ى 

التوالي.

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة أمس الجمعة عن تس���جيل حالة وفاة واحدة 
لمواط���ن من الخليل جن���وب الضفة الغربي���ة المحتل���ة، و397 إصابة جديدة 
بالفيروس في صف���وف المواطنين في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وذكرت الوزيرة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين 
الذي تلقت "االستقالل" نسخة عنه أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن 79 

من الشيوخ بمحافظة الخليل.
وأوضح���ت أن اإلصابات الجديدة توزعت حس���ب التالي: محافظة الخليل 
)35(، محافظ���ة نابلس )35(، محافظة بيت لح���م )34(، محافظة قلقيلية 
)18(، محافظ���ة رام الله والبي���رة )36(، جنين )20(، أريح���ا واألغوار )24(، 
طوباس )5(، طولك���رم )43(، قطاع غزة )74(، ضواحي القدس )10( مدينة 

القدس )63(.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.
وحول حاالت التعافي، بينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 
بلغت 87.6%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 11.6%، ونسبة الوفيات 

0.8% من مجمل اإلصابات.
وأشارت إلى أنه س���جلت 286 حالة في المحافظات الشمالية )144 الخليل، 34 
جنين، 43 طولكرم، 14 قلقيلية، 51 نابلس(، إضافة إلى 50 حالة في قطاع غزة، 

و 106 في مدينة القدس.

حالة وفاة و397 إصابة جديدة االحتالل يفرض قيودًا على الصالة في األقصى للجمعة الرابعة
بكورونا في الضفة وغزة 

اعتقــاالت بمداهمــات لالحتــالل بالضفــة والقــدس

الضفة الغربية/ االستقالل: 
هدمت جرافات االحتالل، مساء الخميس، منزال وبركسا 
ومغسلة س���يارات وكازية، بالقرب من حاجز بيت لحم 

جنوب القدس المحتلة.
وذكر ش���هود عيان أن جرافات االحتالل هدمت منزال 
قديما مبنيًا منذ عش���رات الس���نين ومكون من غرفة 
ومطبخ وحمام، وبركسا من الحديد المقوى، بحجة البناء 

دون ترخيص ويأوي فيه 9 أفراد.
كما هدمت جرافات االحتالل مغس���لة سيارات مبنية 
من���ذ 18 عاما من الط���وب ومس���قوفة بالزينكو، تبلغ 
مساحتها نحو 300 متر مربع، وتعود للمقدسي أشرف 

المالحي.

وأفاد صاحب المغسلة أش���رف المالحي " بأنه فوجئ 
بقوات االحتالل تحاصر المغسلة، وتشرع بهدمها دون 
الس���ماح له بإخراج معدات وأدوات المغسلة، وجرفت 

أرضيتها االسمنتية.
وأض���اف أن موظفو االحتالل صادروا كميات كبيرة من 
السوالر في كازية تابعة للمغسلة تقدر ب 17 ألف لترا.

ولفت إلى أن آلية ه���دم االحتالل وقعت في بئر خالل 
هدم المغسلة، وتمكنوا بعد عدة ساعات اخراجها من 

المكان.
وأش���ار إل���ى أن بلدية االحتالل ح���ررت مخالفات بحق 
المغسلة بلغت عشرات آالف الشواكل، وتلقى اخطارا 

بالهدم قبل نحو 7 أشهر.

كما احتجزت قوات االحتالل الصهيوني، امس الجمعة، 
ثالثة مواطنين، واستولت على جرافة كانت تعمل في 

أرض أحدهم، بقرية عانين غرب مدينة جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي باهر ياس���ين، بأن جنود 
االحت���الل اقتحموا القري���ة، وداهم���وا أرض المواطن 
سمير خليل ياس���ين، أثناء عمله في أرضه، واحتجزوه 
إلى جانب مواطنين آخرين هما عادل جبارين، ومحمود 
فيصل ملحم، وقاموا باس���تجوابهم بحس���ب ما نقلت 

وكالة األنباء الرسمية )وفا(.
وأضاف أن "قوات االحتالل اس���تولت على جرافة تعود 
للمواطن جبارين من قرية الطيبة القريبة، مشيرا إلى أن 

القرية تتعرض العتداءات متكررة من قبل االحتالل".

االحتالل يهدم منزال وبركسًا بالقدس 
ويستولــي علــى جرافــة بجنيــن

رام الله/ االستقالل: 
أقام مس���توطنون، أمس الجمعة، بؤرة اس���تيطانية جديدة قرب قرية كفر مالك شرقي 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس مجلس قروي كفر مالك ناجح 
ش���اكر في تصريحات صحفية إن مستوطنين أقاموا بيوًتا على أراضي أهالي القرية في 

منطقة "النجمة" شرقي القرية، ويترددون على المنطقة باستمرار.
وأضاف أن مستوطني مس���توطنة "كوخاف يعقوب" هم من أقاموا البؤرة، وكانوا أقاموا 

بيوتا سابًقا وهدموها في نفس المكان، إال أنهم أعادوا بناءها اليوم.
وأش���ار إلى أن المستوطنين يهاجمون األهالي على الطرق االلتفافية القريبة من القرية 
ويعتدون عليهم. ويحاول المستوطنون بحماية من قوات االحتالل السيطرة على ينابيع 

مياه في القرية "عين سامية" بغرض مصادرة المياه وحرمان األهالي منها.
ويجثم على أراضي القرى في المنطقة مس���توطنات )كوخاف يعقوب وجفعات آساف 

وميجرون(، ويتعرض األهالي العتداءات مستمرة من المستوطنين.

مستوطنون يقيمون بؤرة 
استيطانية جديدة شرقي رام الله
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وتاب���ع "ماهر، يدافع عن نفس���ه، ويقهر 
أعداءه بعزيمته القوّي���ة، ويرد ب� ال، أمام 
أعدائه الذين يريدون أن يسحقوا شعبه 
الصام���د على أرضه، ويفش���ل بذلك كل 
مخططات إسرائيل والمهرولين للتطبيع 

معها".
معركة الإرادة

الت���ي  اإلرادة  أن معرك���ة  إل���ى  وأش���ار 
يخوضه���ا األس���ير المض���رب ف���ي هذا 
التوقيت الذي يتزامن مع مشروع التطبيع 
العربي، تحمل رس���الة لهؤالء، بأن القّوة 
سيقاومون  كامنة،  الفلس���طينيين  لدى 
ويصم���دون في خط الدف���اع األّول دفاًعا 
عن فلس���طين والق���دس والقيامة حتى 
الموت، وأن مصي���ر قضيتهم االنتصار، 

رغم خناجر المطّبعين المسمومة.
وزاد "الفلسطينيون، بأمّس الحاجة لقائد 
أمثال ماهر، اإلنسان القوي، صاحب القرار؛ 

ألن الش���عب الفلس���طيني يفتق���ّر إلى 
القيادة، خصوًصا في المرحلة الراهنة". 

وأردف "ش���عب ماهر األخرس يريد له أن 
َيحيى، ال أن يموت كما يريد أعداءه، أعداء 
شعبنا، فماهر اس���تطاع أن يرسل رسالة 
لش���عبه، مفادها األمانة، المتانة، القّوة، 

والصالبة التي ال تتزعزع".   
ورفض����ت ما ُتس����مى المحكم����ة العليا 
لالحت����الل، اإلثني����ن الماض����ي، اإلفراج 
ع����ن األس����ير المضرب ماه����ر األخرس، 
وتمديد اعتقاله حت����ى يوم 26 نوفمبر 
)تشرين ثاني( المقبل، وعدم االستجابة 
لاللتماس المقدم إليه����ا بطلب اإلفراج 
عنه، في ض����وء تدهور خطير في حالته 

الصحّية.
وعلى إثر ذلك، تس���ود س���جون االحتالل 
حالة من التوت���ر والغلي���ان، تضامًنا مع 
األسير األخرس؛ األمر الذي ينذر بانفجار 

األوضاع فيها في أّية لحظة.
فعاليات �شعبية 

فلس���طينيون  يش���ارك  ���ا،  وميدانّيً
وش���خصيات مختّصة بش���ؤون األسرى 
بالضف���ة الفلس���طينية المحتلة وقطاع 

غزة، في اعتصامات وقفات دعم ومساندة 
لألس���ير األخرس، في وقٍت توعّدت فيه 
فصائ���ل المقاومة ف���ي غزة بال���رد حال 

تعرضه ألي مكروه.
والسبت الماضي، حّذرت "سرايا القدس" 
الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين، عبر رسالة مصورة، بعنوان 

"لن يطول صبرنا".
وأظه���ر الفيديو تحذيًرا س���ابًقا لألمين 
الع���ام لحرك���ة لجهاد اإلس���المي القائد 
المجاهد زياد النخالة، يحمل فيه االحتالل 
مس���ؤولية حياة األسرى، وفي مقدمتهم 
األس���ير األخرس، جاء ف���ي نهايته "على 

العدو أن يفهم تمًاما ما أقول".
ونق���ل المقطع المصّور لقط���ات لمعاناة 
األس���ير المضرب ماهر األخ���رس، الذي 
يصارع الموت، ويعاني من أوضاع صحية 
صعبة، وصور لصواريخ تمتلكها "س���رايا 

القدس"، وما أحدثت���ه من تدمير وخراب 
ف���ي مدن وبل���دات الكيان، ف���ي موجات 

التصعيد التي خاضتها.    
وكان���ت ق���وات االحتالل اعتقل���ت ب� 27 
يولي���و )تموز( الماضي األس���ير األخرس 
)49 عاًما( من بلدة سيلة الظهر بمحافظة 
جنين المحتلة وهو أب ل� 6 أبناء أصغرهم 
طفلة )6 أعوام(، وحّولته لالعتقال اإلداري 

مدة 4 أشهر.
ووفق هيئة شؤون األس���رى والمحّررين، 
يبل���غ إجمال���ي عدد األس���رى بس���جون 
االحت���الل )4700( أس���ير، بينهم حوالي 
)41( أس���يرة، و )180( طف���اًل وقاص���ًرا، و 
)700( مري���ض يعان���ون أمراًض���ا بينها 
ا )دون  "مزمن���ة"، و )400( معتق���اًل إدارّيً
تهم���ة(، ف���ي حين بل���غ عدد األس���رى 
الش���هداء داخل السجون )225( شهيد، 

منذ النكسة عام 1967.

خالل مقابلة مع صحيفة »االستقالل«
األب »مسلم« لألسير »األخرس«: بصمودك أنت نموذج للقائد القوي الذي يتطلع إليه الفلسطينيون 

القد�س املحتلة-غزة/ قا�شم الأغا: 
قال ع�شو الهيئة الإ�شالمية امل�شيحية لن�شرة املقد�شات 
الأب مانوي��ل م�شلَّ��م، اإن الأ�شري ماه��ر الأخر�س، امل�شرب 

ا لعتقاله  ع��ن الطعام لليوم ال��� 83 على الت��وايل؛ رف�شً
الإداري، انت�شر على �شجاّنيه باإرادته ال�شلبة.  واأ�شاف 
الأّب م�شّل��م يف مقابل��ة م��ع �شحيف��ة ال�شتق��الل، اأم���س 

اجلمع��ة، »النت�ش��ار املق�ش��ود هن��ا ل يعن��ي اأن تطل��ق 
»اإ�شرائي��ل« �شراح��ه، بل اأن يحفظ العه��د مع �شعبه باأن 

يبقى �شلًبا يف معركته اأمام اأعدائه«.

رام الله/االستقالل: 
وجه األس���ير "ماهر األخ���رس" رس���الة لألمين الع���ام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين األس���ير "أحمد سعدات" ورفاقه في 

األسر إلعالنهم البدء بمعركة "عهد األوفياء".
و قال االس���ير االخرس، ال���ذي يخوض اضرابا ع���ن الطعام في 
س���جون االحتالل لليوم 83 عل���ى التوالي: "الرفيق ابو غس���ان، 
الرفاق في معرك���ة االمعاء الخاوية، معركة عه���د األوفياء، من 
خالل مركز حنظلة ابعت اليكم سالمي الحار، و اشد على اياديكم 

و معا في المعركة حتى النصر".
و يواصل األس���ير ماه���ر األخرس )49 عامًا( م���ن جنين، إضرابه 
)83( على  المفتوح عن الطعام رفضًا العتقال���ه اإلداري لليوم ال�
التوالي، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، ويقابل ذلك رفض 
وتعن���ت من قبل االحتالل باالس���تجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء 
اعتقاله اإلداري. وأول أمس الخميس، قال بسام ذياب أحد أقارب 
االس���ير ماهر االخرس، إن الحالة الصحية لألسير صعبة للغاية، 
نتيجة اضرابه عن الطعام لليوم 83 على التوالي، رفًضا العتقاله 

اإلداري المتواصل.
وأضاف أن "هناك مؤسس���ات إعالمية تتجاهل معاناة االس���ير 
االخرس"، علًما أن األس���ير يدخل في ح���االت غيبوبة بين الحين 

واألخر، وفق قناة القدس اليوم الفضائية.
وأوضح أن األس���ير األخرس لم يتناول أي من المدعمات واالمالح 

والسوائل ويعيش على الماء، منذ بدء اضرابه".
وكانت محكمة االحتالل في تاريخ الثاني عشر من تشرين األول/ 
أكتوب���ر الجاري، قد رفضت مجددًا طلب اإلفراج الفوري عنه الذي 
تقدم���ت به محاميت���ه؛ وقدمت مقترحًا في جوه���ره ترك الباب 
مفتوحًا إلمكانية اس���تمرار اعتقاله اإلداري وتجديده، ومشروطًا 

بوقف إضرابه، األمر الذي رفضه األسير األخرس وأعلن استمراره 
في معركته حتى حريته.

في تاريخ الس���ابع والعش���رين من تموز/ يولي���و 2020 اعتقل 
االحتالل األس���ير ماه���ر األخرس )49 عامًا( م���ن منزله في بلدة 
س���يلة الظهر في جني���ن. جرى نقل���ه بعد اعتقال���ه إلى مركز 

معتقل "حوارة" وفيه ش���رع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم 
جرى تحويله إلى االعتقال اإلداري لمدة أربعة ش���هور وُنقل إلى 
س���جن "عوفر" الحقًا، وثبتت المحكمة العسكرية لالحتالل مدة 
اعتقاله اإلداري البالغة أربعة ش���هور. استمر احتجازه في سجن 
"عوفر" إل���ى أن تدهور وضعه الصحي مع م���رور الوقت، ونقلته 
إدارة سجون االحتالل إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى 
بداية ش���هر أيلول المنصرم إلى أن ُنقل إلى مستشفى "كابالن" 
اإلسرائيلي حيث ُيحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب 
وخطير، ويرف���ض أخذ المدعمات وإجراء الفح���وص الطبية. في 
ال�23 أيلول/ س���بتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا لالحتالل 
ق���رارًا يقضي بتجمي���د اعتقال���ه اإلداري، وعليه اعتبر األس���ير 
األخرس والمؤسس���ات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إال خدعة 
ومحاولة لاللتفاف على اإلضراب وال يعني إنهاء اعتقاله اإلداري.

ف���ي األول من تش���رين األول/ أكتوبر 2020، وبع���د أن تقدمت 
محاميت���ه بطلب جديد باإلف���راج عنه، رفض���ت المحكمة القرار 

وأبقت على قرار تجميد اعتقاله اإلداري.
في الثاني عش���ر م���ن تش���رين األول/ أكتوب���ر 2020، وبعد أن 
تقدم���ت محاميته بطلب جديد باإلفراج عن���ه، رفضت المحكمة 
طلب اإلفراج الفوري عنه، وقدمت مقترحًا في جوهره ترك الباب 
مفتوحًا إلمكانية اس���تمرار اعتقاله اإلداري وتجديده، ومشروطًا 

بوقف إضرابه.

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة ش���ؤون 
األس���رى أمي���ن شومان أن األس���ير ماهر 
األخ���رس دخل أم���س 83 ف���ي اإلضراب 
وهو مصر على موقف���ه رافضًا كل أالعيب 

السجان بالتحايل على اضرابه.
أن التح���ركات  ال���ى  ش���ومان  اش���ار  و 

الجماهيرية والرسمية لم ترتِق للمستوى 
المطل���وب، ونح���ن مقبل���ون عل���ى أوقات 
وس���اعات خطيرة، يجب أن تتس���ع دائرة 

الفعل الجماهيري.
و دعا المؤسس���ات الحقوقي���ة أن تتحمل 

مسؤولياتها تجاه األسير األخرس.
و أضاف: " نحن كمؤسسات ُتعنى بشؤون 

المس���تقلة،  بالهيئة  التقين���ا   األس���رى 
الصليب األحمر، والمفوض السامي لحقوق 
اإلنس���ان، وَنِعُد بممارس���ة الضغوط على 

هذه المؤسسات".
و ق���ال ش���ومان إن دول���ة االحت���الل ترى 
نفسها فوق القانون الدولي، وهي تضرب 

القانون الدولي بعرض الحائط.

غزة/ االستقالل: 
أفادت مؤسس���ة مهج���ة القدس لألس���رى والش���هداء بأن س���لطات االحت���الل الصهيوني 
أحضرت سجين مدني صهيوني في الغرفة المتواجد فيها األسير ماهر األخرس المضرب عن 
الطعام لليوم 83 على التوالي ويرافقه عدد من السجانين التابعين لمصلحة سجون االحتالل.

واعتبرت المهجة في تصريح وصل "االستقالل "نسخة عنه أن هذه الخطوة هدفها التنغيص 
على األس���ير المضرب ماهر األخرس، مش���يرًة لوجود خطورة حقيقية م���ن أن ينتقل فيروس 

كورونا إليه.

االحتالل يحضر سجينًا 
صهيونيًا لغرفة األسير األخرس

شومان: األسير ماهر األخرس يرفض 
أالعيب االحتالل بالتحايل على إضرابه

األسير ماهر األخرس يوجه رسالة لألسير أحمد سعدات و رفاقه
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غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
خضر حبيب، أن األسير ماهر األخرس المضرب 
عن الطعام منذ )83( يوًما على التوالي، يدافع 

عن قضية عادلة ومقدسة.
جاء ذل���ك خالل خطب���ة وص���الة الجمعة من 
أمام مقر الصليب األحم���ر بمدينة غزة، حيث 
االعتصام المفتوح الذي تنظمه حركة الجهاد 
اإلس���المي والقوى الوطنية واإلسالمية لليوم 

السابع، نصرًة لألسير األخرس.
وقال حبيب ، إن إضراب األسير األخرس يأتي 
في ظل مرحلة السقوط والتهاوي في منظومة 

العربية، وسط ظلم العالم الدولي.
وأكد حبيب، أن الش���عب الفلسطيني ال سيما 
األسرى يعيشون في ظل معادلة دولية ظالمة 
يقوده���ا الطغ���اة، مبيًنا أن األس���ير األخرس 
نهض بس���الحه أمعائه الخاوية ضد االحتالل 

المدجج بأدوات القتل والحقد.
وقال: "األسير ماهر األخرس يدافع عن قضية 
عادلة ومقدس���ة، فالحرية هي أغلى ما يملكه 
االنس���ان، وعلى العالم أن يدرك معادلة الظلم 

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "األخرس بع���د 83 يوم من اإلضراب 
عن الطعام، هو إنس���ان مظلوم يود أن يغادر 
الس���جن ألسرته وزوجته ليعيش كما يعيش 

باقي العالم بحرية وكرامة".
وتاب���ع حبيب "م���ن الواج���ب أن ننتصر لهذا 
األسير ونس���انده في معركته، ومن المعيب 

أن نخذله ونتقاعس، ونحن نراه يموت ببطء".
وش���دد حبي���ب، على أن���ه من حق الش���عب 
الفلس���طيني أن يجاه���د من أجل اس���ترداد 
حقوقه وحريته، مضيًفا: "نحن رأس حربة األمة 

بمساعدة ومؤازرة العرب والمسلمين".
وأكد عل���ى أن قضي���ة األس���رى ه���ي وطنية 

بامتياز قضية االمة، مش���يًرا إلى أن األس���رى 
آثروا السجن والسجان وحياة الخنوع، وقاوموا 

المحتل بإرادتهم وأمعائهم الخاوية.
وطالب القيادي في حركة الجهاد، شعبنا  
الفلس����طيني وأمتنا العربية واإلسالمية 
أن تق����ف م����ن خلف األس����رى حتى نيل 

حريتهم الكاملة.
كما تساءل: ما الذي يمنع السلطة وقياداتها 
من تحمل مسؤولياتهم تجاه األخرس؟!، داعيًا 
إياهم للتحرك على كافة المستويات لفضح ما 

يتعرض له من انتهاكات.
كما دعا القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين، جماهير ش���عبنا لتصعيد وقفات 
وفعاليات اإلسناد لألخرس، مهيبًا في الوقت 
نفسه بكل أحرار العالم أن يشاركوا بفعاليات 
تضامنية مع هذا النم���وذج، الذي يأبى الظلم 

ويواجه سياسات االحتالل الجائرة.
يشار إلى أن فعاليات اإلسناد والدعم لألسير 
األخرس متواصلة في كافة محافظات الوطن، 
وفي الخ���ارج، حي���ث نظمت حرك���ة الجهاد 
االس���المي فعاليات بإقامة صالة الجمعة أمام 
مقر الصليب األحمر في مدينة غزة وبيت لحم 
وجني���ن، إلى جانب خيمة التضامن أمام منزل 

األخرس.
وفي مدينة بيت لحم نظم العشرات من أنصار 
الجهاد االس���المي وقفة تضامنية في اعقاب 
صالة الجمعة ورفع المش���اركون خاللها صورا 

لألسير ماهر االخرس .

خالل صالة الجمعة أمام مقر الصليب األحمر بغزة..
القيادي حبيب: نصرة األخرس في معركته واجب ومن المعيب أن نخذله

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس����ير ماهر األخرس )49 عاًما( من 
جني����ن إضرابه المفتوح ع����ن الطعام لليوم 
ال�83 على التوالي؛ رفًض����ا العتقاله اإلداري، 
وس����ط مخاوف من تعرضه للم����وت في أي 

لحظة.
ف����ي المقابل، تواص����ل س����لطات االحتالل 
اإلسرائيلي رفض اإلفراج عن األسير األخرس 
وإنه����اء اعتقال����ه اإلداري، برغ����م تحذيرات 
منظم����ات حقوقي����ة وجه����ات سياس����ية 
فلس����طينية من تعرض األخرس للموت في 
أي لحظة في ظل حالة الخطر الش����ديد الذي 

وصل إليه وضعه الصحي.
وقال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
قدري أب����و بكر، الخميس، إن صحة األس����ير 
المضرب ع����ن الطعام ماهر األخرس تتراجع 

كل ساعة.
بدورها، قال����ت وزيرة الصحة مي كيلة، خالل 
المؤتمر، إن األعضاء الحيوية لألخرس مهددة 
بالتوقف لع����دم وصول التغذي����ة والهواء 

للقلب والرئتين، ما قد يؤدي لفشلها.

الحقوقي����ة  المؤسس����ات  وطالب����ت كيل����ة 
والمجتمع الدولي بالتدخ����ل والضغط على 
االحتالل إلطالق س����راحه، كم����ا دعت إلنقاذ 
حياة األسرى المرضى والمصابين بالسرطان 
في ظل جائحة كورونا، وتوفير المستلزمات 
الطبي����ة والمعقمات في ظ����ل تجمع أعداد 
كبيرة من األسرى داخل غرف وزنازين ضيقة.

وكان����ت محكم����ة االحتالل ف����ي 12 أكتوبر 
الجاري رفضت مجدًدا طلب اإلفراج الفوري عن 
األس����ير األخرس الذي تقدمت به محاميته؛ 
وقدمت المحكمة اإلس����رائيلية مقترًحا في 
جوهره ترك الباب مفتوًحا إلمكانية استمرار 
اعتقال األخرس إدارًيا وتجديده ومش����روًطا 
بوقف إضرابه عن الطعام، األمر الذي رفضه 
األسير األخرس وأعلن استمراره في معركته 

حتى نيل حريته.
واعتقلت قوات االحت����الل بتاريخ 27 تموز/

يوليو الماضي األخرس م����ن منزله في بلدة 
س����يلة الظهر في جنين، وج����رى نقله بعد 
اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع 
في إضرابه المفتوح، ث����م جرى تحويله إلى 

االعتق����ال اإلداري لمدة أربعة ش����هور وُنقل 
إلى س����جن "عوفر" الحًق����ا، وثبتت المحكمة 
العس����كرية لالحتالل م����دة اعتقاله اإلداري 

البالغة أربعة شهور.
واس����تمر احتجاز األخرس في سجن "عوفر" 
إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، 
ونقلته إدارة س����جون االحتالل إلى س����جن 
"عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر 
أيلول المنصرم إلى أن ُنقل إلى مستش����فى 
"كابالن" اإلس����رائيلي حي����ث ُيحتجز حتى 
تاري����خ اليوم، بوضع صح����ي صعب وخطير، 
ويرفض أخ����ذ المدعمات وإج����راء الفحوص 

الطبية.
ُيذكر أن األس����ير األخرس متزوج وأب لستة 
أبن����اء، وقد تعرض لالعتق����ال من قبل قوات 
االحت����الل ألول م����رة عام 1989م واس����تمر 
اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة 
الثانية ع����ام 2004 لمدة عامي����ن، ثم ُأعيد 
اعتقاله عام 2009، وبقي معتقاًل إداريًا لمدة 
16 ش����هرًا، كما ُاعتقل عام 2018 واس����تمر 

اعتقاله لمدة 11 شهرًا.

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ 
خضر عدنان، إنه من المؤس���ف أن يتم اس���تخدام اس���م 

األسرى المحررين لشرعنة ضرب إسناد األخ ماهر األخرس.
جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس هيئة ش���ؤون األسرى 
والمحررين قدري أبو بكر خالل مؤتمر صحافي، عقد بمدينة 
رام الل���ه أول أمس، علق فيها على حادثة فض اعتصامات 
األس���ير ماهر األخرس في مقرات الصليب األحمر بالضفة 
المحتلة، قائاًل: "إن ما جرى هو توجه 7 أس���رى محررين من 
فتح لمركز الصلي���ب األحمر في رام الل���ه، وخاطبوا األخوة 
المعتصمين داخله بأن رس���الة الصليب البد أن تصل وأن 
خدماته يجب أن ُتقدم لألسرى، وليس من الصواب أن يتم 

إغالق مقر الصليب".
وقال الشيخ عدنان في تصريحات وصلت "االستقالل"، إن 
"تكذي���ب اللواء بالوقائي المحرر أب���و بكر فض اعتصامات 
الصلي���ب نصرة لماهر األخرس مس���توعبة من جهة كونه 
جزء من مؤسسة أمنية هي من مارست ذلك بليل وضعفت 
لدرجة تس���ترها بالزي المدني، وتحاول تغطية ذلك باسم 
المحررين.. بجنين وطولكرم كانوا يلبسون البزات العسكرية 
فه���ل كالم أبو بكر يس���قط الصفة الرس���مية لرجل األمن 
فنتعامل معه مرة أخرى على أنه مدني متقمص لشخصية 
األمن.. ليسوا 7 أشخاص برام الله، وكانوا بالعشرات في كل 

من طولكرم وجنين ورام الله".
وأض���اف، أن "الخطيئ���ة أكب���ر إن كان م���ن يتحرك لفض 

االعتصام برام الله محررون أمام اعتصام سلمي لرفيق القيد 
لكل منا"، متسائاًل: "أي محررين الذين تقطع سيارة الشرطة 
له���م الطري���ق ويقطع���ون الكهرباء عن مناطق وش���وارع 
حول الصلي���ب، وأي محررين الذين يحملون المسدس���ات 
ويدعونن���ي أحدهم لمراجعة ش���رطة المدين���ة لألغراض 

المصادرة".
وتابع: أنه من المؤسف أن يتم التدليس والكذب ذلك من 
أسير محرر ولواء ورئيس هيئة لألسرى وعلى مسمع رئيس 
نادي األس���ير الفلس���طيني قدورة ف���ارس.. ال عليكم هذا 
س���يحصل ما دامت المؤسسات الحقوقية والقوى واإلعالم 
تصمت وال تقف وقفة حق، ويتم اس���تخدام اسم األسرى 
المحررين لشرعنة ضرب إسناد األخ ماهر األخرس.. عايشنا 

أصع���ب من ذلك إبان اإلضراب في الس���جون2017، والذي 
قاده القائد الفتحاوي د. م���روان البرغوثي، وفي غير مكان 

لحقنا فيه األذى".
وختم: نعتبر الل���واء أبو بكر وكل من وجه وعلم  وأش���رف 
و"اطلع" على حد قوله أنهم ممن تس���ببوا بقمعنا واقتحام 
مقرات الصليب األحمر الدولي بأس���لحتهم وإخراجنا عنوة 
وبالقوة، وليعرف شعبنا حجم الجريمة واالنتهاك وتواطؤ 
عديد األطراف ليرجع متفق���ًدا موقف الصليب األحمر من 
اقتحام مس���لحين لمقراته وإخراج معتصمين س���لميين، 
فيج���د صمت القب���ور وكأن ذلك لم يحص���ل لئال يحرجوا 
أنفس���هم مع الس���لطة التي اس���تنجدوا فيها فعل هذه 

حياديتكم.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األس���ير أن إدارة سجون االحتالل "اإلسرائيلي" تواصل عزل خمسة أسرى إداريين في 
سجن "نيتسان الرملة" منذ 21 يوما في ظروف قاسية وصعبة، بعد أن نقلتهم من مركز توقيف 

"عتصيون"، بذريعة مخالطتهم لّسجان، تبين أنه مصاب بفيروس "كورونا".
وبين نادي األس���ير، في بيان له، امس الجمعة، أن األسرى الخمسة هم: يوسف محمد أبو عفيفة 
)25 عاما(، وخضر يوس���ف ماضي )25 عاما(، وعبد الفتاح أبو سل )23 عاما(، وجميعهم من مخيم 

العروب، باإلضافة إلى مؤيد الطيط من بلدة بيت أمر، وشادي النجار من الخليل.
واعتقلت قوات االحتالل األس���رى الخمس���ة في الثامن م���ن أيلول/س���بتمبر 2020، ونقلوا فور 
اعتقالهم إل���ى "عتصيون" وُاحتجزوا فيه 18 يوما في ظروف قاس���ية جدا، ال تتوفر فيها أدنى 
ش���روط الحياة اآلدمية، إلى أن جرى نقلهم إلى عزل "نيتسان الرملة" بذريعة مخالطتهم لسجان 
مصاب بفيروس "كورونا"؛ وفق البيان. وأضاف نادي األسير أن األسرى الخمسة وطوال هذه المدة 
لم يتمكنوا من تبديل مالبس���هم، عالوة على عزلهم إلى جانب مجموعة من السجناء الجنائيين، 
مشيرا إلى أنهم ش���رعوا بخطوات احتجاجية منذ أيام تتمثل بعدم الوقوف على العدد، وإرجاع 

وجبات الطعام للمطالبة بنقلهم وإنهاء عزلهم.
وأكد أن إدارة س���جون االحتالل، تس���تخدم الوباء كأداة تنكيل بحق األسرى، وتستخدم زنازين 
العزل التي ال يتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، ك�"مراكز للحجر"، عدا عن استمرارها في احتجاز 
المعتقلين حديثا جماعيا في مركزي توقيف "عتصيون" و"حوارة"، وهما أس���وأ مراكز التوقيف 

التابعة لالحتالل، حيث تستخدمهما كمحطة للتنكيل والضغط على المعتقلين.

األسير األخرس يواصل إضرابه لليوم الـ83 توالًيا

القيادي عدنان: مؤسف أن يتم استخدام اسم المحررين لشرعنة ضرب إسناد األخرس

االحتالل يعزل 5 أسرى إداريين 
في سجن »نيتسان الرملة«
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االستقالل/ وكاالت: 
أدانت قوى أوروبية امس الجمعة قرار 
"إس���رائيل" الموافقة عل���ى بناء آالف 
في  الجديدة  االس���تيطانية  الوحدات 
إلى  المحتلة، مش���يرة  الغربية  الضفة 
أن الخطوة تؤدي إلى "نتائج عكسية"، 

وتقّوض جهود السالم في المنطقة.
وقال بيان مش���ترك -صدر ع���ن وزراء 
خارجي���ة ألماني���ا وفرنس���ا وبريطانيا 
"توس���يع  إن  وإس���بانيا-:  وإيطالي���ا 
للقانون  انتهاكا  المستوطنات يشكل 
الدول���ي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية 
التوص���ل إل���ى حل الدولتي���ن بهدف 
تحقيق س���الم عادل ودائم في النزاع 

اإلسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف أنه "كما أكدنا مباشرة للحكومة 
اإلسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقّوض 
بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة 
بين الطرفين بهدف استئناف الحوار". 
وحّضت الدول الخمس "إسرائيل" على 

وقف بناء المستوطنات فورا.
وأفاد الوزراء األوروبيون أن المضي قدما 

في بناء مزيد من المستوطنات سيكون 
"خطوة تحمل نتائج عكسية في ضوء 
التط���ورات التي وصفوه���ا باإليجابية 
التي  التطبيع  باتفاقي���ات  المرتبط���ة 
تم التوصل إليها بين "إس���رائيل" من 
جه���ة، واإلم���ارات والبحرين" من جهة 

أخرى.

ف���ي  والبحري���ن  اإلم���ارات  ووقع���ت 
الماض���ي  س���بتمبر/أيلول  منتص���ف 
اتفاقيتي���ن برعاية واش���نطن لتطبيع 
العالق���ات م���ع "إس���رائيل"، واعتبرت 
القيادة والفصائل الفلس���طينية تلك 

الخطوة خيانة.
وألول م���رة منذ توقي���ع االتفاقيتين، 

وافقت "إس���رائيل" األربع���اء على بناء 
آالف الوحدات االس���تيطانية الجديدة 
في أنحاء متفرقة م���ن الضفة الغربية 

المحتلة.
بالتزامن م���ع مصادقة  الق���رار  وج���اء 
البرلمان اإلس���رائيلي )الكنيست( على 

اتفاقية التطبيع مع اإلمارات.

دول أوروبية تدين قرار »إسرائيل« بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

رام الله/ االستقالل: 
والحريات،  للحق����وق  حذر مجلس جني����ف 
م����ن وجود خطر جدي على حي����اة المعتقل 
الفلسطيني في س����جون "إسرائيل"، ماهر 
األخ����رس )49 عاًم����ا(، بعد التده����ور الحاد 
في حالته الصحية، م����ع دخول إضرابه عن 
الطعام امس الجمعة، يومه 83 يوًما توالًيا، 

احتجاًجا على اعتقاله اإلداري.
وطال����ب المجل����س، ف����ي بياٍن له س����لطات 
الفوري عن  باإلفراج  "اإلسرائيلي"،  االحتالل 
المعتق����ل األخرس، المضرب ع����ن الطعام 
منذ اعتقاله في 27 يوليو الماضي، وتأمين 
ظروف صحية وعالج مناسب له بعد تدهور 
حالته الصحية؛ نتيجة اإلضراب المتواصل 
وسياس����ة اإلهمال "اإلسرائيلي"، إلى جانب 

وقف سياسة االعتقال اإلداري.
المعتقل ماهر  وتحتجز ق����وات االحت����الل 
األخرس في مستشفى كابالن اإلسرائيلي، 

منذ 23 س����بتمبر الماضي، ال����ذي نقل إليه 
بعد التدهور الخطي����ر على حالته الصحية 
وفقدانه الوع����ي المتكرر، وهو يعاني حاليا 
من آالم شديدة في الرأس والمعدة، وضغط 
في العينين وغب����اش، وطنين في األذنين، 
وضغط في الصدر، وال يستطيع الحركة، أو 

إسناد نفسه.
وأفادت زوجته أن األطباء أبلغوها أن الحالة 
الصحية لزوجها المضرب تزداد تدهورا منذ 
أس����بوعيا، وأنهم يمكن أن يفقدوه في أي 

لحظة.
واعتقلت ق����وات االحتالل ماه����ر األخرس، 
وهو متزوج وأب لس����تة أطفال بعد مداهمة 
منزله في بلدة س����يلة الظهر جنوب مدينة 
جنين، ش����مال الضف����ة الغربي����ة، وحولته 
لالعتقال اإلداري، في س����جن عوفر ما دفعه 
للدخول في إضراب فوري عن الطعام. وجاء 
قرراه خوض اإلضراب، ألنه عانى س����ابقا من 

اعتقال إداري متكرر زاد عن 4 سنولت.
الس����لطات  جني����ف،  مجل����س  ويحم����ل 
اإلسرائيلية، المس����ؤولية الكاملة عن حياة 
المعتقل األخرس، مع وجود خطر جدي على 
حياته، مع اس����تمرار التعنت اإلس����رائيلي 
ورفض اإلفراج عنه، بتواطؤ المحكمة العليا 

اإلسرائيلية.
وأش����ار مجلس جنيف باستهجان إلى قرار 
المحكم����ة العلي����ا "اإلس����رائيلية" االثنين 
الماض����ي، الرافض إلطالق س����راح المعتقل 
اإلداري المض����رب عن الطعام، رغم التدهور 
الخطي����ر على حالت����ه الصحية ف����ي األيام 

األخيرة.
ورأى أن هذا الق����رار يعكس تواطؤ القضاء 
"اإلس����رائيلي" في انتهاك حقوق اإلنسان 
الفلس����طيني، ومدى التمييز الذي يمارسه 

في أحكامه وقراراته.
وأكد مجلس جني����ف، أن إضراب المعتقل 

ماهر اإلخرس ض����د االعتقال اإلداري، يطرح 
بقوة مل����ف هذا النم����ط االعتقال����ي الذي 

ينتهك قواعد حقوق اإلنسان.
وش����دد على أن س����لطات االحتالل، تمارس 
ه����ذا النم����ط االعتقال، بم����ا يخالف قواعد 
القانون الدولي اإلنس����اني، مش����يرا إلى أن 
االحتالل يس����تخدم هذا النمط كأس����لوب 

عقابي.
وتعتقل "إس����رائيل" في س����جونها 4500 
معتقل فلسطيني منهم )350( يخضعون 
لالعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة، في 
حي����ن بلغت أوامر االعتقال اإلداري الصادرة 
عن االحتالل اإلس����رائيلي منذ العام 1967، 

أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.
وأشار مجلس جنيف للحقوق والحريات، إلى 
أن نحو 90 معتقال فلس����طينيا بدؤوا خالل 
األيام الماضي����ة أيضا اإلضراب عن الطعام، 
تضامن����ا مع المعتقل األخ����رس، وللمطالبة 

بوقف عزل معتقلي����ن، ووقف االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحقهم.

وطالب مجلس جني����ف للحقوق والحريات، 
بإطالق أوس����ع حركة ضغط إللزام إسرائيل 
باإلفراج الفوري عن المعتقل ماهر األخرس، 

ووقف سياسة االعتقال اإلداري.
وحث مجل����س حقوق اإلنس����ان، والمفوض 
الس����امي لحقوق اإلنس����ان والمقرر الخاص 
ل����أرض المحتلة على التدخ����ل فورًا إلنقاذ 
حياة ماه����ر األخرس المعتقل الذي "يواجه 
الموت في السجون اإلس����رائيلية"، والعمل 

على إطالقه فورا.
ورأى المجل����س أن صم����ت المجتمع الدولي 
على انتهاكات إس����رائيل، يش����جعها على 
اقت����راف المزي����د من ه����ذه االنته����اكات، 
وهو األم����ر الذي يتطلب خطوات س����ريعة 
لمقترفي  المساءلة  وفاعلة لضمان تحقيق 

االنتهاكات وحماية الضحايا وإنصافهم.

تحذير حقوقي: ماهر األخرس يواجه الموت و »إسرائيل« تتحمل المسؤولية

الخليل / االستقالل: 
ق���ال عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية، رئي���س دائرة حقوق اإلنس���ان 
والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن قرار حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي عدم السماح لموظفين من 
المفوضية الس���امية لحقوق اإلنس���ان التابعة 
لأمم المتحدة، العودة إلى األرض الفلسطينية 
المحتلة، يعتبر تحديا لأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي وانته���اكا صارخا للقوانين واالتفاقيات 

الدولية.
 وأض���اف التميمي، ف���ي بيان صحف���ي، امس 
الجمع���ة، "إن حكوم���ة االحت���الل رفضت عودة 
9 موظفي���ن من أص���ل 12 موظف���ا للعمل في 
األرض المحتل���ة بهدف تقييد عمل المفوضية 
ومنعها من القيام بمهامها التي تتعلق بحقوق 
اإلنس���ان، ومنع رصد االنتهاكات والجرائم التي 

تمارس���ها بح���ق الفلس���طينيين، األم���ر الذي 
يض���ع األمم المتح���دة والمجتم���ع الدولي أمام 
مس���ؤولياتهم تجاه خ���روج االحتالل العنصري 
ع���ن القانون الدولي والتمرد عليه بدعم أميركي 

وغطاء من دول التطبيع".
وكانت س���لطات االحت���الل ق���د أوقفت خ���الل 
األيام الماضية إصدار تصاريح إقامة لموظفين 
تابعين لأمم المتحدة، ما اضطر عدد منهم إلى 
المغادرة، بحس���ب ما ذكرت صحيفة يديعوت 

أحرنوت.
وقال���ت الصحيف���ة إنه ج���رى إيق���اف إصدار 
تصاريح إقامة لممّثلي مجلس حقوق اإلنس���ان 
التابع لأمم المتحدة، حيث غادر مدينة القدس 
المحتلة مدير مكت���ب المجلس جيمس هينان 
و9 آخرين من أص���ل 12 ممثال، ولم يتبق غير 3 

ستنتهي إقاماتهم خالل األشهر المقبلة.

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، أن ما نسبته %54 من اإلسرائيليين 
يريدون تنحي رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو، عن منصبه، 

والخروج من الحياة السياسية.
وأوضحت الصحيفة في اس���تطالع نشرت نتائجه، امس الجمعة، أن %28 من 
ناخبي حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، في انتخابات آذار/مارس الماضي، 
و%57 م���ن ناخبي تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاس���ة نفتالي 
بينيت، يريدون أن يتنحى نتنياهو ويخرج من الحياة السياسية، وبذلك تكون 
ش���عبية نتنياهو، في صفوف اليمين أيضا، ق���د تدهورت إلى حضيض غير 

مسبوق.
وكانت الصحيفة قد أش���ارت في اس���تطالع نش���رته األس���بوع الماضي، إلى 
اس���تمرار تراجع ش���عبية نتنياهو في اإلجابة على س���ؤال ح���ول مدى الثقة 
بقدرته على مواجهة انتش���ار فيروس "كورونا"، حيث أظهرت أن %55 منهم 
ال يعتم���دون على نتنياهو في هذه الناحية. وفي الس���ياق، أظهر اس���تطالع 
نش���رته إذاعة 103FM، اليوم، استياء الجمهور في إسرائيل من أداء نتنياهو 

في مواجهة "كورونا"، ورأى %67 منهم أن أداءه "سيئ" إلى "سيئ جدا".

استطالع: 54 % من 
اإلسرائيليين يريدون 

تنحي نتنياهو عن منصبه

التميمي يندد بمنع االحتالل دخول موظفين 
من المفوضية السامية لألرض المحتلة

جنين/ االستقالل: 
أمس  االحت���الل،  س���لطات  أفرجت 
الجمع���ة، عن األس���ير عق���ل عمر 
س���ليم عقل )22 عام���ًا(، من مدينة 
جني���ن بع���د قض���اء محكوميت���ه 
البالغ���ة 20 ش���هرًا . واقيم للمحرر 
ال���ذي افرج عنه من س���جن »النقب 
»، حفل استقبال رس���مي ، علمًا أن 
والده أس���ير محرر تعرض للمطاردة 
واالصاب���ة خ���الل االنتفاضة االولى 
وقضى عدة سنوات خلف القضبان، 
بينما عمه قائ���د مجموعات الفهد 
االسود الشهيد ماهر عقل ، اغتالته 
الوحدات الخاصة في عملية بمدينة 
بع���د   ،  1990-10-2 ف���ي  جني���ن 

مطاردة طويلة .

االحتالل يفرج عن 
أسير من جنين 

رام الله / االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الخارجية والمغتربين، امس الجمعة، تس���جيل 269 حالة وفاة، 
و6496 إصاب���ة في صفوف جالياتنا حول العالم، منذ بدء جائحة كورونا، فيما 

لم تسجل أية وفاة لليوم الثاني على التوالي.
وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الواليات المتحدة 
األميركية، بتسجيل 11 اصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس 
كورون���ا في كل من اوهاي���و ونيويورك، ليرتفع ع���دد االصابات الى 
3908، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حاالت الوفاة 

79 حالة.
كما أفادت س���فارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتس���جيل 5 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 78 إصابة، فيما 

سجلت 5 حاالت وفاة سابقة.

269 وفاة و6496 إصابة في 
صفوف الجالية الفلسطينية 

منذ بدء »كورونا«
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غزة/ االستقالل: 
ق���ررت وزارة األوق���اف والش���ؤون الدينية 
بغ���زة ام���س الجمعة إعادة فتح مس���اجد 
محافظت���ي غ���زة والش���مال أم���ام صالة 
الجمعة والجماعة ابتداًء من فجر غدأ األحد 
الموافق 18 أكتوبر 2020م، عدا المس���اجد 
في المناطق المصنف���ة حمراء، وهي بيت 
حانون، والتركمان بالشجاعية، وذلك وفق 
اإلجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء 

كورونا.
وص���ل  بي���ان  ف���ي  ال���وزارة،  وش���ددت 
"االس���تقالل"، عل���ى ضرورة الت���زام جميع 
المصلين باإلج���راءات الوقائي���ة، وخاصة 
ارت���داء الكمامات طيلة فت���رة التواجد في 
المس���اجد، وإحض���ار كل مص���ٍل مصحفه 
وسجادة صالته الخاصة، وال ُيصلي عليها 
غيره، وترك مس���افة مترين بين المصلين 

في الصف الواحد.
كما أّكدت على ضرورة ترك مسافة متر عند 
دخول المسجد، والخروج منه، والوضوء في 
البيت، وعدم استخدام الحمامات، وثالجات 

المياه حيث سيتم إغالقها.
وأش���ارت إلى أّن "ش���هود الصلوات فقط 
لألصحاء، وُيمنع حض���ور ضعاف المناعِة، 
ومرض���ى الجه���از التنفس���ي، واألمراض 
المعدية، والنساء، واألطفال، إلى المساجد".

وأّك���دت "األوق���اف" عل���ى أّنها س���تتابع 
عن كثب وبش���كل مس���تمر م���دى التزام 

كافة المس���اجد باإلجراءات الوقائية "ولن 
تتس���اهل في هذا األمر مطلًقا"، مضيفة 
"س���نطبق بكل حزم إجراءات التعامل مع 
المس���اجد المخالفة وغي���ر الملتزمة وفق 
دليل اإلج���راءات الذي تم اإلعالن عنه قبل 
أيام والمنشور عبر موقع الوزارة ومنصاتها 

المختلفة".
وأوضحت أن قرار فتح المساجد في جميع 

المحافظات يخضع للتقييم المستمر وفق 
تطورات الحالة الوبائية في كافة المناطق، 
مبّينة أّن رخصة الصالة في البيوت "مازالت 
مستمرة، وندعو المواطنين إلى األخذ بها، 
وخاص���ة كبار الس���ن، ولهم أج���ر الجمعة 

والجماعة بإذن الله تعالى".
وبّينت أّن فتح المساجد سيكون قبل األذان 
بعش���ر دقائق، وغلقها بعد الصالة بعشر 

دقائق، ومدة االنتظار بين األذان واالقامة ال 
تزيد عن 10 دقائق في جميع الصلوات عدا 
الفجر 20 دقيق���ة، وُتمنع نقاط البيع أمام 

المساجد بعد الصلوات.
وأّكدت الوزارة على أّن فتح المساجد فقط 
ألداء الفريض���ة، وُيمنع إقام���ة أي برامج أو 
محاضرات أو احتفاالت أو حلقات التحفيظ، 
أو أي أنش���طة جمعية، وستبقى مصليات 

النساء مغلقة، إلى حين تغير المعطيات، 
ووجود موقف جديد.

وذكرت أّن م���دة خطبة الجمعة ال تزيد عن 
عش���ر دقائ���ق، مؤكدًة عل���ى األئمة بعدم 
اإلطالة ف���ي الصلوات المكتوب���ة والتالوة 
من قصار الس���ور، داعي���ًة جميع المصلين 
بضرورة اجتناب المصافح���ة واتباع آداب 
الس���عال والعطاس بتغطية الفم واألنف، 
وعدم التجمهر أمام المس���اجد ألي سبب، 
والتع���اون مع اللجان المس���جدية بتنفيذ 
االج���راءات الوقائي���ة حفاًظا على س���المة 

الجميع.
وطالب���ت األوق���اف جمي���ع العاملين في 
المس���اجد  تنظيف  بض���رورة  المس���اجد 
وتطهيرها يومًيا بش���كل مس���تمر، وفتح 
جمي���ع النوافذ والمحافظ���ة على التهوية 
الجي���دة والتعقي���م المس���تمر ألماك���ن 
التالمس، وعدم تش���غيل المراوح مطلًقا؛ 
ألنها تساهم في توزيع فيروس "كورونا" 

حال وجوده.
وكان���ت الوزارة ق���ررت ، مس���اء الخميس، 
إعادة افتتاح مس���اجد حي األمل بمحافظة 

خانيونس اعتباًرا من صالة فجر الجمعة.
وأعادت الوزارة فتح بعض المس���اجد التي 
أغلقتها األس���بوع الماضي في محافظات 
رفح وخانيونس والوس���طى بس���بب عدم 
الت���زام المواطنين في بعض المس���اجد، 

وظهور حاالت إصابة في مساجد أخرى.

»األوقاف« تقرر إعادة فتح مساجد غزة والشمال ابتداء من فجر غٍد األحد 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الجمعة، 
عن كيفية تعامل االحتالل مع فلسطينيين تعاونوا 
مع أجهزة المخابرات اإلس���رائيلية. وبحسب تقرير 
الصحيفة عبر موقعها اإللكتروني، قالت "كل شهر 
يصل لعيادات منظمة أطباء لحقوق اإلنسان، ما بين 
15 - 20 فلسطيني يحملون وثائق "شخص مهدد" 

أو أن طلبه رفض، وال يتمتعون بتأمين صحي".
وأكدت رئيسة قس���م المتواجدين غير القانونين 
في منظمة "أطباء لحقوق اإلنس���ان" زويا جوتزيت، 
أّن "المعطيات تؤكد ما نراه في الميدان، "إسرائيل" 
تس���تغل األش���خاص ثم تهملهم، الفلسطينيون 
الذين يتعرض���ون للمالحقة في مناطق الس���لطة، 
على خلفية تعاونهم مع المخابرات اإلسرائيلية، ال 

يحظون هنا بالحماية".
وتابع���ت جوتزي���ت :"ال يحق له���م الحصول على 
الخدمات الصحية، وال خدمات الرعاية األساس���ية، 

كيف تتوقع أن يعيش هؤالء األشخاص؟".
ونوهت إلى أنهم "في عيادات منظمة أطباء لحقوق 
اإلنس���ان، يرون الثمن الصحي والنفس���ي الهائل 
لهؤالء مقابل رفض "إس���رائيل" منحهم المساعدة 

والحقوق، هذا الرفض يكلف أحيانًا حياتهم".
ونشر التقرير اعترافات لعمالء مثل غسان طقاطقه، 
كان من القالئل الذين حصل���وا على تصريح إقامه 
لم���دة 15 عام���ًا في أعق���اب تعرض���ه لتهديدات 
عل���ى حياته على خلفي���ة التعامل م���ع المخابرات 
اإلسرائيلية، ويعيش في "إسرائيل"، من عام 2003، 
تزوج من يهودية وله أربعة أبناء يحملون الجنسية 
اإلس���رائيلية، في عام 2018، لم تتم الموافقة على 
تمديد تصريح اقامته، وتقدم بطلب للحصول على 
تصريح على "أساس إنس���اني"، ولكن لم يتم البت 
في طلب���ه.. في مايو/ أيار، بينم���ا كان طلبه ما يزال 

مفتوًحا، ُعثر عليه ميًتا في حديقة عامة.
زوجة طقاطق���ه -فضلت عدم ذكر اس���مها- قالت 

لصحيفة "هآرت���س": "لم يكن بمقدوره العمل مثل 
أي ش���خص آخر، في إحدى الم���رات أصيب بجروح 
في ظهره في حادثة عمل، لم يذهب للمستشفى، 
والس���بب كل يوم في المستش���فى ُيكلف 8000 

شيكل، ولم يكن بمقدور عالج أسنانه".
وتابعت الزوجة طقاطقه قائلة: "التشخيص بين أنه 
مصاب بالسرطان، لكن لعدة أشهر لم يكن بمقدوره 
عمل الجراحة التي احتاجها، والسبب لم يكن لديه 
م���ال، في النهاي���ة وصل إلى المستش���فى إلجراء 
جراحة طارئة. بعد بضعة أش���هر انفصلنا، وأصبح 
ساكًنا في الشارع، عثروا عليه ميًتا في حديقة عامة، 
و"الدولة" ألقت به لل���كالب - قالت زوجته-، لم تكن 
ل���ه حقوق في "إس���رائيل" رغم أنه س���اعدها وكان 
"ش���خًصا جيًدا"، إنهم أرادوا بع���د وفاته دفنه في 

الضفة الغربية".
وبين���ت أن���ه فقط بع���د إصرارها، وأن ل���ه أبناء في 

"إسرائيل"، ُسمح بدفنه هنا.

هآرتس: عمالء »الشاباك« الهاربون ُيعاملون كالكالب في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال وزير الحرب اإلس���رائيلي، بيني غانتس، امس الجمع���ة، إن العالقات بين 
»إسرائيل« واألردن ومصر قد »ُأهملت في السنوات األخيرة«، معتبًرا االتفاق مع 

اإلمارات سيجلب االزدهار والتعاون.
وأضاف غانتس إن االتفاقية مع اإلمارات التي صدق عليها الكنيس����ت 
أول أمس، »ستجلب سياحة مزدهرة، وتعاوًنا اقتصادًيا، وتعليًما لقبول 
اآلخر، كما ستؤدي إلى تعاون مدني، معلن وقوي«، وفق ما أوردته »روسيا 

اليوم«.
ولفت إلى أنه »إلى جانب االتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن 
نتذكر واجب تعزيز العالقات وتقويتها مع جيراننا المباش���رين، األردن ومصر«، 
مشيًرا إلى أن »هذه العالقة لم تتقوى في السنوات األخيرة، وربما تم تجاهلها 

بشكل يضر بمصالح »إسرائيل««.
وش���دد غانتس على أن الوقت حان لتوسيع العالقات مع مصر واألردن أيًضا في 

المجاالت االقتصادية والمدنية، ما سيؤدي إلى إرساء السالم.

غانتس يدعو األردن ومصر 
لتوسيع العالقات مع »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
أكد النائب جم���ال الخضري رئيس اللجنة الش���عبية لمواجهة 
الحص���ار أن الصمت الدولي واالكتف���اء بالتصريحات "غير مبرر"، 
ومطل���وب م���ن المجتمع الدول���ي خطوات عملي���ة وضغط على 
االحتالل إلرغامه على وقف االس���تيطان، بما ُيش���كله من مخاطر 
حقيقية لتغيير الوقائع على األرض الفلس���طينية المحتلة من 
خالل إقامة المس���توطنات غير الش���رعية، وهذا يمثل انتهاك 

فاضح  للقوانين الدولية ومقررات المجتمع الدولي. 
وش���دد الخضري في تصريح صحفي صدر عن���ه أمس الجمعة 
على أن االستيطان سياسة إسرائيلية ممنهجة، ُيمارسه بشكل 

تدريجي وصواًل لهدفه األوسع، كما هي سياسته المعروفة. 
وقال الخضري " تصريحات منسق عملية السالم بالشرق األوسط، 
نيكوالي مالدينوف بأن "بناء وحدات اس���تيطانية جديدة عمل 

غير قانوني يقّوض حل الدولتين" غير كافية، خاصة أن االحتالل 
ال يأبه بها ويواصل خطواته االستيطانية على أرض الواقع، ألنه 

يدرك أن االعتراض فقط إعالمي لذلك يواصل اعتداءاته". 
وذكر الخضري بقرار مجل���س األمن الدولي التابع لألمم المتحدة 
رقم 2334 الذي نص على "مطالبة "إسرائيل" بوقف االستيطان 
في الضفة الغربية بما فيها القدس الش���رقية، وعدم ش���رعية 

المستوطنات"، والذي اكتفى به المجلس دون متابعة. 
وشدد على ضرورة وجود خطوات عملية خاصة من األمم المتحدة 
التي أقرت عدم ش���رعية وقانونية االس���تيطان، مش���يرًا إلى أن 
ممارس���ات االحتالل ُمخالفة فاضحة وواضحة للقوانين الدولية. 
وأك���د الخضري أن االحت���الل يمارس ذلك بحك���م القوة وفرض 
األمر الواضع، من خالل احتالل األرض الفلسطينية ومحاصرتها 
وثم البناء عليها وإطالق اسم مستوطنات عليها ثم ضمها، في 

تكرس واضح لشريعة الغاب. 
وأش���ار إلى أن االستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن االحتالل 
ال يأبه بهذه التصريح���ات والقرارات ويمضي في تنفيذ صفقة 
الق���رن األمريكية اإلس���رائيلية الت���ي تريد أن تنه���ي الوجود 

الفلسطيني". 
وقال " االحتالل ماض في مخططات الضم التدريجي غير الُمعلن، 

وصواًل للضم الشامل والكامل". 
ولفت إلى أن القدس ُمحاصرة ومعزولة بشكل كامل عن محيطها 
الفلسطيني وتواصلها مع األراضي الفلسطينية، ضمن سياسة 
فرض وقائ���ع عملية على األرض تصبح حقائ���ق يتعامل معها 

الجميع. 
وأك���د الخضري على ضرورة وجود موق���ف دولي إلحقاق الحقوق 
للشعب الفلسطيني وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس دون استيطان وجدار وحواجز.
 وش���دد الخضري على أن معاناة ش���عبنا الفلسطيني تتسع من 
القدس إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب إجراءات االحتالل 
المتصاعدة باستمرار احتالل أرضنا، وحصار غزة وتهويد مستمر 
للقدس، واالس���تيطان الذي يلتهم األرض ويستهدف اإلنسان 
في الضفة والقدس، في محاولة لمنع شعبنا من الوصول لحقوقه 

المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. 
وأشار الخضري إلى أهمية استنهاض العمق العربي واإلسالمي 
للقضية الفلسطينية على كافة المستويات الرسمية والبرلمانية 
والش���عبية والمؤسسات، وكذلك أحرار العالم والهيئات الدولية 
والبرلمانات العالمية، للتصدي لكل هذه السياس���ات االحتاللية 
الخطي���رة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقان���ون الدولي والقانون 

الدولي اإلنساني.

الخضري: المجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية لمواجهة االستيطان
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ما من ثورة أو حركة تحرر في التاريخ، استندت إلى نهج المقاومة 
كخيار اس����تراتيجي لها في مواجهة التحدي����ات والضغوط على 
أنواعه����ا، من أجل تحرير األرض والكرام����ة، إال وحققت انتصارات 
باه����رة على غير صعي����د، بخاصة إذا كانت معتم����دة على عقيدة 
إيمانية راسخة، ال تؤثر في مس����ارها وبنيتها أية عواصف أمنية 
أو سياس����ية أو اقتصادية، أو تصفيات واعتقاالت وغيرها، وذلك 
ألنها تعي مس����بقًا حجم التحديات واألخطار التي ستتعرض لها 
من ِقَبل األعداء الُكثر الذين يتربصون بها بهدف كسر شوكتها.

ينطبق هذا التوصيف بدقة على المراحل والتجارب التي عاشتها 
»حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين« خالل 33 عامًا من الكفاح 
المتصاعد، والتي انتهجت المقاومة س����بياًل لتحرير كامل التراب 
مة كوكبة من خيرة قياداتها وكوادرها  الفلسطيني المحتل، مقدِّ
على مذبح الش����هادة، ف����ي طليعتهم المؤس����س األول القائد د. 
فتحي الش����قاقي، والش����هيد القائ����د د. رمضان عبدالله ش����ّلح، 

والشهيد القائد بهاء أبو العطا وعشرات الشهداء اآلخرين.
هذا ما ترجمه حاليًا األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي، القائد 
زياد النخالة في كلمته لمناس����بة الذكرى 33 لالنطالقة الجهادية 
للحرك����ة، في مهرجان رقمي نظمته الحركة بقاعة رش����اد الش����وا 
بمدينة غ����زة مؤخرًا، تحت عنوان: »الق����دس موعدنا«، تأكيدًا على 
أن«الق����دس كانت وما زالت نقطة التقاء أمتنا، وعنوان مس����تقبلنا 

باتجاه تحرير فلسطين كل فلسطين«، كما قال.
تاريخ تراكمي لإرادة اجلهاد

لم تك����ن الصعوبات والتحدي����ات التي واجه����ت »حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين« س����هلة، فتم مواجهتها بالصبر والثبات 
وبن����اء الذات وتطوير القدرات، حتى باتت رقمًا يحس����ب له العدو 

ألف حساب.
لقد كان العدو الصهيوني يظن واهمًا، أنه بالتصفيات الجسدية، 
وحم����الت االعتق����االت، وهدم المن����ازل والتضيي����ق على تنقالت 
ونشاط المجاهدين، قادرًا على النيل من الحركة، لكنه فشل فشاًل 

ذريعًا.
هذا ما أش����ار إليه القائد النخالة، قائاًل: »لق����د أثبتت الحركة أنها 
قادرة على اجتي����از محطات مفصلية ف����ي تاريخها الجهادي، لم 
ترهبها االغتي����االت، وال التصفيات، ولم تضعفها جريمة اغتيال 

أمينها العام األول، الذي كان أيقونة الجهاد والمقاومة.«
وأعلن بكل وضوح، تمس����كه بالمقاومة كخيار استراتيجي ال بديل 
عن����ه القتالع العدو الصهيوني من جذوره، واس����تعادة األرض من 
مغتصبها، وعودة الفلس����طينيين إلى ديارهم التي هّجروا عنها 
قس����رًا، مؤكدًا »أننا مصرون على االس����تمرار ف����ي طريق الجهاد« 

فالمقاومة أثبتت جدواها.
موضح����ًا أن »تاري����خ حركة الجهاد، هو تاريخ تراك����م إرادة القتال 
والجه����اد، ومواجه����ة المش����روع الصهيوني ف����ي كل مكان من 
فلسطين، عبر المقاومة المستمرة بكل أشكالها، وهي لم تتوقف 

يومًا واحدًا، وحت����ى وصلت إلى امتالك القدرة على قصف عاصمة 
الكي����ان، وكل مدنه ومس����توطناته، وقد فعلت ذل����ك في كل مرة 

كانت تريد ذلك.«
جهود حترير الأ�سرى

كان تحرير األس����رى من س����جون اإلحتالل، من بين أبرز العناوين 
التي أعطتها حركة الجهاد أولى اهتماماتها، بل وشغلها الشاغل، 
لم����ا تمثله من قضية، وهي ما زالت تس����عى وبقية قوى المقاومة 

األخرى، من أجل اإلفراج عنهم.
وفي هذا الس����ياق أعل����ن النخالة، »أننا لن نأل����و أي جهد من أجل 
تحرير كل األسرى، ونحّمل اإلحتالل كامل المسؤولية عن حياتهم، 

وخصوصًا األسير ماهر األخرس«.
 مشيرًا إلى:«أن ما وصلت إليه حركة الجهاد هو بفضل التضحيات 

ودماء الشهداء والجرحى ومعاناة األسرى«.

�سرورة الوحدة ملواجهة امل�سروع ال�سهيوين
كان����ت »حرك����ة الجهاد اإلس����المي« وس����تبقى من أب����رز الداعين 
والعاملين من أج����ل تحقيق الوحدة الوطنية الفلس����طينية،على 
قاعدة مواجهة مشروع العدو الصهيوني، وصواًل إلزالته، وهذا لن 

يتحقق إال بالمقاومة.
ورأى النخال����ة أن«الوحدة الحقيقية تقوم على مواجهة المش����روع 
الصهيوني بكل الس����بل والوس����ائل المتاحة، وهذه قناعتنا التي 

تثبت لنا األيام والتجارب صدقها وجدواها«.
واعتبر بكل مش����اعر ومفاهيم المس����ؤولية تج����اه توحيد الصف 
الفلس����طيني، بخاصة في ظل هذه الظ����روف الصعبة والمعقدة، 
اعتب����ر أن »الوحدة الوطنية هي صمام األم����ان لقضيتنا، ولم نكن 
يومًا س����نتخلف عن تلبي����ة هذا النداء، وهي كفيل����ة بالخروج من 
المأزق الذي تمر به قضيتنا حتى الوصول إلى برنامج وطني«، الفتًا 
إلى أن����ه »علينا التخلي عن األوهام بحص����ول متغيرات إقليمية«، 
مشددًا على أهمية وجدوى المقاومة، مؤكدًا أن »خط دفاعنا األول 
هو الش����عب الفلس����طيني، الذي يؤمن بحقه في فلسطين، وهذا 
التصميم هو الذي يجب أن يدفعنا لصياغة برنامج وطني يستند 

على حقوق شعبنا التاريخية في فلسطين«.

رف�ض »اأو�سلو« ومبادرة ال�ست�سالم الأمريكية
واستعرض النخالة مس����اعي الواليات المتحدة األمريكية، لفرض 
أم����ر واقع على الش����عب الفلس����طيني، ومحاولة ش����طب القضية 
الفلس����طينية، ومن����ح الصهاينة فرص����ة ضم وبن����اء المزيد من 
المس����توطنات على أراضي الضفة الغربي����ة والقدس المحتلتين، 
والتصدي لها فقال: »مبادرة االستس����الم الت����ي حاولت الواليات 
المتحدة فرضها على ش����عبنا، واجهت رفضًا فلس����طينيًا جامعًا، 
وإرادة شعبنا تقف عقبة رئيسة اليوم أمام خطة الضم والتهويد 
الصهيوني����ة التي تس����تهدف إنهاء أي حلم فلس����طيني بإقامة 
دولة فلس����طينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس،على ما تبقى 
من أرض فلس����طين، بعد اعتراف الرس����مية الفلس����طينية بدولة 

الكي����ان الصهيوني على 78 بالمئة من  فلس����طين، كدولة للعدو 
الصهيوني في اتفاق أوسلو اللعين«.

هذه المبادرة وما تنطوي عليه من مخاطر، اس����تدعت ردًا ش����عبيًا 
وفصائلي����ًا، تحدث عنها النخالة، كما تحدث عن المش����اركة بلقاء 
األمناء العامي����ن، والصيغة الت����ي طرحها لتعزي����ز الوحدة وبناء 
منظمة التحرير على أس����س جديدة، فأكد أن م����ا حصل أدى إلى 
استنفار الشعب وقواه السياسية، ولقاء األمناء العامين للفصائل 
»وق����د ش����اركنا في هذا اللق����اء إيمانًا منا بضرورة وحدة الش����عب 
الفلس����طيني، وضرورة وحدة الموقف الفلس����طيني، في مواجهة 
ما يس����تهدف تصفية القضية الفلس����طينية لصالح المش����روع 
الصهيون����ي، وكان تأكيد في اللقاء على ضرورة س����حب االعتراف 
بالكيان الصهيون����ي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلس����طينية، 
لتصبح اإلطار الوطني الذي يمثل كافة قوى الشعب الفلسطيني، 
واإلعالن على أن المرحلة التي يعيشها شعبنا ما زالت مرحلة تحرر 
وطني، وأن األولوية هي للمقاومة، وإنهاء الوضع الراهن، وتحقيق 
الوح����دة الوطنية على قاع����دة برنامج وطني قائ����م على المقاومة 

بكافة أشكالها«.
رّكز األمي����ن العام لحركة الجهاد، على أن اتباع أس����لوب المراوغة 
في هذه المرحل����ة المصيرية لم يعد مقبواًل، ولذا ال بد من التخلي 
عن »أوس����لو« ومندرجاته، بعد أن ثبت فش����له تمامًا، وألحق األذى 
الفادح في القضية الفلسطينية. ورأى أن« غياب البرنامج الوطني 
المش����ترك، يعني غموض الرؤى السياسية وااللتزامات الوطنية، 
والقفز م����رة أخرى في الهواء، ونحن ال نريد إع����ادة التجربة بإجراء 
بعض التحس����ينات عل����ى خطاباتنا، ونقفز ع����ن الحقائق الماثلة 

أمامنا«.
وش����دد النخالة مجددًا على موقف حركة الجهاد من اتفاق أوسلو، 
قائاًل: أن »فش����ل مشروع الس����الم تحت عنوان »أوسلو«، وتصميم 
العدو بتحويل الضفة الغربية المحتلة إلى دولة للمستوطنين، لن 
يجعلنا نذهب في هذا االتجاه مرة أخرى، ونعطي مجددًا ش����رعية 

لالحتالل بكل إجراءاته«
وأوض����ح بكل ص����دق ومس����ؤولية وطنية أن حرك����ة الجهاد تضع 
األولوية في حواراتها على صياغة برنامج وطني مقاوم، وال أولوية 

ألي شيء آخر.
ووضع ش����رطًا لمش����اركة حركة الجه����اد في انتخاب����ات المجلس 
الوطني الفلس����طيني، هو أن تكون هذه االنتخابات مفصولة عن 
المجلس التش����ريعي، مش����يرًا إلى أننا: »لن نكون جزءًا من مجلس 
تش����ريعي يعترف ب�«إسرائيل«، ويجب أن يكون ملتزمًا بالمشروع 

الوطني الفلسطيني«.
التطبيع وحماولت ت�سكيل املنطقة

حذرت حرك����ة الجهاد مرارًا مم����ا يحاك للمنطق����ة، وفي المقدمة 
اس����تهداف الشعب الفلس����طيني وقضيته المركزية، وذلك بناء 
لقراءة واعية، مستندة إلى وقائع وحقائق كثيرة، وجاءت خطوات 

التطبيع العربية األخيرة مع العدو الصهيوني، لتؤكد هذه الرؤية.
وكش����فت الحركة -على لس����ان أمينها العام- على أن »ما نشهده 
الي����وم من موجة تطبي����ع عربية مع الع����دو الصهيوني، يأتي في 
إطار إعادة ترتيب المنطق����ة، وله هدف واحد وواضح، وهو إدخال 

المنطقة بتاريخها وحضارتها بيت الطاعة »اإلسرائيلي«.
  وشرح النخالة ذلك بأنهم »يريدون بناء هذه المنطقة على أساس 
المصال����ح، يكون الع����دو الصهيوني القوة األساس����ية المهيمنة 
فيه����ا، والقوة المركزية التي تتفاع����ل مع كل طرف وحيدًا، والتي 
تشرف على إعادة تش����كيل المنطقة والمحاور والسياسات فيها، 

واإلمكانيات والعالقات«.
لذلك، بنظر النخال����ة، فإنهم »عملوا على إلغاء هويتنا كأمة عربية 
وإس����المية بإلغ����اء تاريخنا وإلغ����اء عقيدتنا، وعم����دوا إلى إطالق 
إس����م »إبراهام« على ما يسمى بمشروع الس����الم مع دول الخليج، 
إنهم بهذا الس����الم الوهم يريدون تفكيك المنطقة«، ورأى أنهم 
»لألسف حققوا خطوة خطيرة، ورأينا الجامعة العربية مشلولة، وال 
تس����تطيع حتى أن تعيد قراءة قراراتها السابقة وصمتوا على ما 

حدث«.
كان موق����ف الجامعة العربية هذا مهينًا، دّل على مدى انصياعها 
لما يخطط للقضية الفلسطينية من خالل ما يسمى بصفقة القرن 

وغيرها.
وأكد النخالة أن موقف الجامعة من التطبيع الجديد »مؤشر واضح 
على ضعف الموق����ف العربي الجامع، ولو في حّده األدنى، وقد بدا 
أن الكيان الصهيوني يحظ����ى بقبول أكثر مما تحظى به القضية 

الفلسطينية وعدالتها«.
لكن كل ذلك لم يزعزع الثقة بقدرات الش����عب العربي واإلسالمي، 
على إفش����ال المش����اريع والمخططات األمريكية-الصهونية، وهو 
ما دفع بالنخالة إلى »الرهان على وعي ش����عوب األمة في مواجهة 
كل المح����اوالت التي تري����د القبول بالع����دو الصهيوني كجزء من 
المنطق����ة«. مؤكدًا على التحالف مع كل قوى المواجهة والمقاومة 

للمشروع الصهيوني في المنطقة والعالم.
كان خط����اب النخالة ش����اماًل وق����راءة دقيقة لما يجري في الس����ر 
والعلن، حول الخرائط الجديدة التي ترسم للمنطقة، في ظل حالة 

من شبه اإلحباط واليأس والتخبط تعيشها المنطقة.
أراد النخال����ة كالعادة تصوي����ب البوصلة نحو الهدف األس����اس، 
فلس����طين والقدس، مش����ددًا على أن »فصائ����ل المقاومة عصية 
على التطبيع، وال زلنا في ميدان المعركة، وس����يبقى شعبنا شامخًا 

بمقاومته، ورافضًا لكل الحلول التي تتجاوز حقوقنا التاريخية«.
وخت����م النخالة بزبدة الموقف، داعيًا مقاتلي فصائل المقاومة إلى 

»البقاء على الجهوزية الكاملة«.
فباليقظ����ة الدائمة، والتمس����ك بخي����ار المقاومة، وال����رد على أي 
عدوان بالمثل، قادرون على فرض معادالت القوة والردع، وإفش����ال 

محاوالت النيل من قضيتنا.

النخالة وصوابية الرؤية اإلستراتيجية للمقاومة والمتغيرات
بقلم: امين مصطفى

تحتل قضية األسرى أهمية بالغة داخل وجدان المجتمع الفلسطيني وتتصدر دوما جدول 
أعمال القوى والفصائل الفلسطينية على اعتبار أن هؤالء األبطال هم مغيبون في السجون 
نتيجة تضحيات متواصلة في مواجهة االحتالل كي ينعم الش����عب الفلسطيني بالحرية 
والكرامة فكانوا أول من يدفع الثمن وما زالوا على عهدهم وصمودهم مع القضية الوطنية، 
يخوض����ون بأمعائهم الخاوية حربا ينتصر فيها الضحي����ة أمام الجالد في معارك الصمود 
واإلرادة التي فرضت في كثير من األحيان على س����لطات االحتالل تغيير سياساتها تجاه 

األسرى والرضوخ للمطالب.
وفي هذه الس����اعات يدشن األس����ير البطل )ماهر األخرس( ابن مخيم جنين البطل معركة 
جديدة مع الس����جان اإلس����رائيلي حيث يضرب عن الطعام ويتسلح بأمعائه الخاوية لقهر 
االحتالل وإرباكه وإفش����ال مس����اعيه في ف����رض االعتقال اإلداري، حيث فش����لت محاوالت 
االحتالل المتكررة لكس����ر اإلضراب ومنعه من مواصل����ة طريقه الذي يفرض على االحتالل 

وضع حلول عاجلة لقضيته.

األس����ير األخرس لم يكن وحده، فقد تحركت الفصائل الفلسطينية منددة بفعل االحتالل 
ورفعت س����قفها إلى مستوى التهديد المباشر حال مّس حياة األسير أي مكروه، في إشارة 
فهمها صناع القرار في )تل أبيب( أن الفصائل تس����تعد إلط����الق الصواريخ والدخول في 
جولة من القتال، لذلك فإن العدو يجد نفس����ه مضطرا لمعالجة ملف األسير األخرس حرصا 

على عدم التصعيد.
وف����ي الوقت ذاته فال ضمانات محددة حول ما س����تؤول إليه األوضاع فالوضع أيضا متفجر 
في السجون واالنتهاكات بحق االسرى في تصاعد وحاالت القمع واالستهداف لم تتوقف، 
فاألسير الفلسطيني يخضع للتفتيش العاري، ويتعرض للضرب واالذالل، ويقمع بالهراوات 
وباالقتحامات من الوحدات الخاصة، وتصادر أدواته ومعداته الشخصية، ويتعرض للغازات 

الحارقة والسامة، فضال عن إرهاب منظم باستخدام الكالب المتوحشة.
كل ذلك وغيره من ش����أنه دفع االس����رى لالحتجاج والعصيان والدخول في اضراب جماعي 
مفتوح لمحاولة الضغط على االحتالل لتحس����ين الظروف القاس����ية التي يتعرضون لها، 

ومحاول����ة انتزاع بعض حقوقهم في ظل غياب هذا الملف عربيا ودوليا وفش����ل الس����لطة 
الفلس����طينية عن احراز أي تقدم من ش����أنه االفراج عن االسرى أو على األقل التخفيف من 

حدة اإلجراءات ضدهم.
وفي الس����ياق تعمل المقاومة الفلس����طينية وعلى رأس����ها )كتائب القس����ام( لإلفراج عن 
االس����رى بش����تى الطرق ومنها اتباع اس����تراتيجية قتالية خاصة ت����ؤدي الختطاف جنود 
إسرائيليين لمبادلتهم باألس����رى، وقد نفذت صفقة مشرفة في وقت سابق )وفاء األحرار( 
بينما نجحت مرة أخرى في أس����ر جنود إسرائيليين تعتزم مبادلتهم في أي صفقة قادمة، 
ويش����كل ذلك أمال لألس����رى وذويهم في التحرير من قيود الس����جان. االمر الذي يؤكد أن 
استراتيجية المقاومة حققت إنجازا واضحا في هذا الملف الوطني البارز بينما أثبت المسار 
السياسي والدبلوماسي للسلطة الفلسطينية عجزه وفشله الدائم وهو يبيع الوهم لشعبنا 
الفلسطيني، وبالتالي فإن أي مراهنة على حل قضية األسير األخرس وزمالئه من خالل القوة 

الناعمة دون شوكة القوة ولهيب البندقية هو رهان مغموس في الفشل.

أحمد أبو زهرياألسير األخرس وإنذارات التصعيد

قراءة في خطابه بالذكرى 33 لالنطالقة الجهادية لحركة »الجهاد«
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االستقالل/ وكاالت:
ذك����رت وكال����ة بلومب����رج لإلنباء أن 
جائح����ة فيروس كورونا المس����تجد 
سوف تؤدي إلى تحول دائم في نمو 
االقتصاد العالمي، بما يدفع الصين 

إلى المقدمة بصورة أكبر.
وم����ن المتوق����ع أن تزيد مس����اهمة 
الصين في إجمالي النمو االقتصادي 
للعالم م����ن 8.26 ف����ي المئة خالل 
الع����ام المقبل إل����ى 7.27 في المئة 
خ����الل 2025، بحس����ب  تقدي����رات 
بلومبرج استنادا إلى بيانات صندوق 

النقد الدولي.
وأش���ارت الوكالة إلى أن المس���اهمة 
الصينية في النمو العالمي خالل العام 
المقبل، تزيد بمقدار 15 نقطة مئوية 
عن المس���اهمة األمريكية وتزيد في 

عام 2025 بمقدار 17 نقطة مئوية.
في الوقت نفس����ه، ستنضم الهند 
وألماني����ا وإندونيس����يا إل����ى قائمة 
الدول الخمس األكبر مس����اهمة في 

النمو العالمي خالل العام المقبل.

ويتوق����ع صن����دوق النق����د حالي����ا 
انكماش االقتصاد العالمي بنس����بة 
4ر4 ف����ي المئة خ����الل العام الحالي 
وهو ما يقل عن مع����دل االنكماش 
ال����ذي كان الصن����دوق يتوقعه في 
حزيران/يونيو الماضي وكان 9.4 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
 ويتوقع صندوق النقد نمو االقتصاد 

العالمي خالل العام المقبل بمعدل 
2.5 ف����ي المئ����ة، في حي����ن يتوقع 
نم����و االقتصاد الصين����ي في العام 
المقب����ل بمعدل 2.8 ف����ي المئة بما 
يقل بمق����دار نقطة مئوي����ة كاملة 
ع����ن المعدل المتوقع في نيس����ان/

أبريل الماضي. ورغم ذلك فإن النمو 
الصين����ي المتوقع ق����وي بما يكفي 

لكي يمثل أكثر من ربع إجمالي نمو 
االقتصاد العالمي.

ف����ي المقاب����ل م����ن المتوق����ع نمو 
العام  خ����الل  األمريكي  االقتص����اد 
المقبل بمع����دل 1.3 في المئة  بما 
يمثل 6.11 في المئ����ة من إجمالي 
النم����و العالمي المتوق����ع في العام 

المقبل.

بلومبرج: االقتصاد الصيني سيتفوق بشدة على األمريكي من حيث النمو

االستقالل/ وكاالت:
صدرت تركيا عسلها إلى 45 دولة خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي، 

بعائدات بلغت أكثر من 18 مليون دوالر.
وأفادت معطيات رابطة المصدرين بمنطقة ش���رقي البحر األسود الجمعة، بأن 
كمية صادرات تركيا من العس���ل بلغ���ت 4 آالف و101 طن، خالل الفترة ما بين 

يناير/ كانون الثاني- سبتمبر/ أيلول 2020.
وأشارت إلى أن عائدات تصدير العسل إلى 45 بلدا، بلغت 18 مليونا و196 ألفا 

و233 دوالرا.
وأضافت أن كمية صادرات العسل ارتفعت بنسبة 15 بالمئة خالل فترة يناير-

سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين أن قيمة الصادرات س���جلت ارتفاعا بنس���بة 16 بالمئة بنفس الفترة، 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت المعطيات أن ألمانيا والواليات المتحدة والس���عودية حلت في مقدمة 

الدول المستوردة للعسل التركي.
وأوضح���ت أن تركيا صدرت إلى ألمانيا خالل 9 أش���هر، 1587 كغ من العس���ل، 

بعائدات بلغت 6 ماليين و72 ألفا و252 دوالر.
وجاءت الواليات المتحدة في المرتب���ة الثانية، بعائدة صادرات بلغت 
3 ماليي���ن و709 آالف و832 دوالرا، والس���عودية بمليونين و859 ألفا 

و939 دوالرا.

صادرات العسل التركي تتجاوز 
18 مليون دوالر في 9 أشهر

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب قليال، الجمعة، مستفيدا من تغير 
اتجاه ال����دوالر نحو الهبوط، لكن الغموض بش����أن حزمة 
تحفيز أمريكية جديدة حد من مكاسب المعدن النفيس. 
وبحلول الس����اعة 8:32 ت.غ، ارتفع الذهب في المعامالت 
الفوري����ة بمقدار 1.61 دوالر أو بنس����بة 0.09 بالمئة على 

1910.30 دوالر لألوقية.
وصع����د في العقود األمريكية اآلجلة بمقدار 6 دوالرات أو 

بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1914.90 دوالر لألوقية.
واستفاد المعدن األصفر من عودة الدوالر للهبوط، إذ نزل 
مؤشر األخير، الذي يقيس أداء العملة األمريكية أمام سلة 

من 6 عمالت رئيسية، بنسبة 0.18 بالمئة إلى 93.690.

وس����اهم في ارتف����اع الذهب ونزول ال����دوالر، تصريحات 
للرئي����س األمريك����ي دونالد ترامب عبر ش����بكة "فوكس 
ني����وز"، الخميس، قال فيها انه مس����تعد للموافقة، قبل 
االنتخابات، على حزمة تحفيز أكبر مما طرحه نواب الحزب 
الجمهوري، الذي ينتمي إليه، مقتربا من اقتراح منافسيه 

الديمقراطيين.
لكن الخالفات بين الجمهوريين والديمقراطيين ما زالت 
عميقة، إذ يقترح الجمهوريون حزمة ب� 1.8 تريليون دوالر 

فيما يقترح الديمقراطيون حزمة ب�2.2 تريليون دوالر.
ومع ذلك، يتجه الذهب نحو أول خس����ارة أس����بوعية في 
ثالثة أس����ابيع، إذ ظل معظم تعامالت األس����بوع يتداول 

على انخفاض مقابل أداء قوي للدوالر.

الذهب يرتفع على حساب الدوالر

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية  الجمعة، 
أن البالد فقدت حوال����ي 392 ألف وظيفة في أيلول/ 
سبتمبر، ما يمثل انخفاضا في عدد الموظفين للشهر 
الس����ابع على التوال����ي، حيث أث����رت جائحة فيروس 

كورونا على أسواق العمل.
وذكرت وكال����ة أنباء يونهاب الكوري����ة الجنوبية أن 
مع����دل البطالة ف����ي البالد ارتفع بنس����بة 5ر0 نقطة 
مئوية على أس����اس سنوي إلى6.3 بالمئة في أيلول/

س����بتمبر، مع انخفاض ع����دد العاملين إل����ى 01ر27 
مليونا، وفقا للبيان����ات التي جمعتها هيئة اإلحصاء 

الكورية.
ويعد هذا أطول انخفاض من نوعه منذ أن ش����هدت 
البالد تراجعا مماثال لمدة ثمانية أشهر في عام 2009 

وسط األزمة المالية العالمية.
وُيعتقد على نطاق واس����ع أن جائحة كوفيد19- كان 
لها تأثير ش����امل على أس����واق العمل المحلية خالل 

النصف الثاني من العام.

ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.3 % 
بكوريا الجنوبية في سبتمبر

االستقالل/ وكاالت:
أظهر مس���ح مغربي رس���مي، أمس، أن 
ثلث األسر في البالد استدانت لتغطية 
نفقاتها الجارية خالل الربع الثالث من 

العام 2020.
وفقا للمس���ح، الذي أعدت���ه المندوبية 
الس���امية للتخطيط بالمغ���رب )هيئة 
مكلفة باإلحص���اء(، أن 60.4 بالمئة من 
األسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها 

)الدخل يلبي حاجيات اإلنفاق(.
"في حين تصرح 35.6 بالمئة من األسر، 
لجوئها إلى الديون من أجل االستجابة 

لإلنفاق"، بحسب المندوبية.
وبينت نتائج المسح، أن 4.1 بالمئة من 
األس���ر فقط تتمكن من ادخار جزء من 

مداخيلها.
وف���ي أغس���طس/آب الماض���ي، قالت 
المندوبي���ة الس���امية للتخطي���ط، إن 
التضخم ف���ي المغرب س���جل ارتفاعا 
ب� 0.9 بالمئة خالل الش���هر، مقارنة مع 

أغسطس 2019.
وفقا لنتائج المس���ح، أم���س، فإن نحو 
74.3 بالمئة من األسر المغربية اعتبرت 
أن الوقت غير مناسب القتناء السلع، في 

حين أن 10.8 بالمئة تعتقد العكس.

وقال���ت 87.1 بالمئة من األس���ر التي 
شملها المسح إنها تتوقع ارتفاعا في 
عدد العاطلين خالل 12 شهرا المقبلة، 

مقابل 5.1 بالمئة تتوقع عكس ذلك.
وخالل الفصل الثالث من سنة 2020، 
بالمئ����ة من األس����ر  صرح����ت 12.4 
بقدرتها على االدخار خالل 12 شهرا 
المقبلة، في حين تعتقد 87.5 بالمئة 

عكس ذلك.
وترى “75.4 بالمئة من األس���ر، بحسب 
البح���ث، أن أس���عار الم���واد الغذائية 
ارتفعت خالل 12 شهرا األخيرة، و0.3 

بالمئة تعتبر أنها قد انخفضت”.
وقالت المندوب���ة إن “68.8 بالمئة من 
األس���ر تتوقع اس���تمرار ارتفاع أسعار 
الم���واد الغذائية في المس���تقبل في 

حين 0.7 بالمئة تتوقع انخفاضها”.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، 
انكماش نمو االقتصاد المحلي في الربع 
الرابع من 2020 بنسبة 5.5 بالمئة على 
أساس سنوي، بسبب تداعيات فيروس 

كورونا.
وانكم���ش اقتصاد الب���الد 8.7 بالمئة، 

خالل الربع الثالث من العام الجاري.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة النقل البريطانية الجمعة، تجديد التعاقد مع ش���ركة أريفا للسكك 

الحديدية فيما يتعلق بخدمات الرحالت الطويلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن فترة س���ريان العقد الجديد تستمر ثالث سنوات 

حتى تشرين أول/أكتوبر .2023
وأفادت وكالة بلومبرج لألنباء بأن العقد ينص على أن تحصل الحكومة البريطانية 
على عائدات الخدمة على أن تتحمل مخاطر التكلفة وتسدد رسوم لشركة أريفا 
نظير اإلدارة. وتعمل خدمات شركة أريفا على خط السكك الحديدية من أبردين 

إلى بينزانس، ومن مطار ستانستيد إلى كارديف.

بريطانيا تجدد تعاقدها مع 
شركة أريفا للسكك الحديدية

االستقالل/ وكاالت:
قال مس���ؤول حكومي تونس���ي لرويترز الجمعة إن تونس تتوقع أن يزيد عجز 
الموازنة إلى مثليه من توقع سابق عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى نحو 14 بالمئة في العام الجاري، وهو أكبر عجز تسجله البالد في نحو أربعة 
عقود. وأضاف أن تونس تهدف لخفض عجز الموازنة إلى 7.3 بالمئة في2021.

عجز موازنة تونس سيزيد 
إلى 14 % في العام الجاري

ثلث األسر المغربية استدانت لتغطية نفقاتها في الربع الثالث



السبت 30 صفر 1442 هــ 17 أكتوبر 2020 م

االستقالل/ وكاالت:
حققت ق����وات أذربيجان مكاس����ب ميدانية كبيرة في 
إقليم قره باغ وهددت بالمضي قدما حتى اس����تعادة 
كامل المنطقة، في حين أدلى وزير الخارجية األميركي 

بتصريحات مساندة ألرمينيا.
وق����د ذكرت وزارة الدفاع األرميني����ة أن القوات األذرية 
ش����نت قصفا عنيفا على المحورين الشمالي والجنوبي 

من قره باغ صباح الجمعة.
باإلضافة إلى ذلك، نشر الجيش األذري صورا من داخل 
قرية جبرائيل بعد سيطرته عليها، إلى جانب سلسلة 
جبال موروف أقصى ش����مال قره باغ. كما نقل المراسل 
عن مصادر عس����كرية أن قرى أخرى س����يطرت عليها 

القوات األذرية، لكن لم يعلن عنها حتى اآلن.
وقد هدد الرئيس علييف بأن قوات بالده ستس����يطر 
على كامل اإلقليم إذا تعاملت أرمينيا بش����كل سلبي، 
حسب تعبيره، واشترط موافقة بالده المسبقة قبل أي 

نشر لمراقبين في اإلقليم.
 )NTV( ”وق����ال عليي����ف متحدثا لقن����اة “إن تي ف����ي
التركية إن قوات بالده س����يطرت عل����ى منطقتين من 
المناطق الخمس في إقليم قره باغ، وإنهم سيسيطرون 
على جميع تلك المناطق ما لم تقبل أرمينيا باالنسحاب 

من اإلقليم في إطار جدول زمني محدد.
ف����ي المقابل قال غوريس عن وزي����ر الخارجية األرميني 
إن أذربيجان توّسع نطاق خرق الهدنة ونطاق المعارك، 
يأتي ذلك بالتزام����ن مع إعالن أرمينيا عن مقتل 49 من 
جنودها منهم عقيد في الق����وات األرمينية كان قائدا 

إلحدى الوحدات العسكرية.
وتعرضت عاصمة إقلي����م ناغورني قره باغ للقصف مرة 
أخرى في أولى الضربات التي تطال المدينة منذ دخول 

اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ السبت الماضي.
وأعلنت هيئ����ة الطوارئ في اإلقليم على حس����ابها في 

فيس����بوك أن القوات األذرية قصفت “أهدافا مدنية” 
في ستيباناكيرت.

وتعرض����ت س����تيباناكيرت للقص����ف مرات ع����دة منذ 
اس����تئناف االش����تباكات بي����ن الق����وات االنفصالي����ة 
المدعوم����ة من يريف����ان والجن����ود األذريي����ن يوم 27 
س����بتمبر/أيلول الحال����ي، وأدت التفجي����رات إلى إخالء 

المدينة من سكانها.
ومنذ إبرام الهدنة “اإلنس����انية” التي وّقعت الس����بت 
بوس����اطة روس����ية بهدف إتاحة تبادل جث����ث الجنود 

واألسرى القتلى، بقي الوضع هادئا في ستيباناكيرت.
من جانبه، أع����رب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
الخميس عن أمله في أن تتمكن أرمينيا من “الدفاع عن 
نفسها” في وجه أذربيجان، في ما بدا أنه مساندة ألحد 

قطبي النزاع الدائر في إقليم ناغورني قره باغ.
وق����ال بومبيو في حدي����ث إلى إذاعة محلي����ة في والية 
جورجي����ا األميركي����ة “نأم����ل أن يتمك����ن األرمينيون 
م����ن أن يدافع����وا عن أنفس����هم في وجه م����ا يقوم به 

األذربيجانيون”.
ول����م يتضح من كالم����ه م����ا إذا كان يعّبر ع����ن موقف 
لصال����ح أرمينيا، ولكنه دعا إلى احترام وقف إطالق النار 

و”المباحثات السلمية” لوضع حد للنزاع.

المعارك تشتد بقره باغ.. 
أذربيجان توسع نطاق سيطرتها العسكرية وتصريحات أميركية مثيرة لمساندة أرمينيا

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وكالة أنباء إيرانية الجمعة أن أحد هجومين إلكترونيين 
كبيرين على مؤسستين حكوميتين هذا األسبوع استهدف 

البنية التحتية اإللكترونية لموانئ البالد.
وأعلن����ت منظمة تكنولوجي����ا المعلومات التابع����ة للحكومة 
الخميس تعرض مؤسس����تين لتس����لل إلكترون����ي دون ذكر 
تفاصيل بش����أن األهداف أو المنفذين. ولم يتم بعد تحديد 
اله����دف الثان����ي للهجومين اللذي����ن وقعا يوم����ي االثنين 

والثالثاء.
وقالت وكالة تس����نيم ش����به الرس����مية لألنباء نقال عن بيان 
أصدرته منظم����ة الموانئ والمالحة البحرية اإليرانية “يحاول 

األعداء األلداء تنفيذ هجمات إلكترونية منذ بعض الوقت”.

وذك����ر البيان أن����ه تم اتخاذ إج����راءات رادع����ة للحيلولة دون 
تعطيل “مهام المؤسسات”. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال أبو القاس����م صادقي المس����ؤول بمنظم����ة تكنولوجيا 
المعلومات للتلفزيون الرس����مي الخميس إن عدة مؤسسات 
حكومي����ة أوقف����ت خدم����ات اإلنترنت مؤقتا بع����د الهجمات 

اإللكترونية كإجراء احترازي.
وأض����اف أن الهجمات التي وصفها بأنها “مهمة وواس����عة 
النطاق” قي����د التحقيق. وتقول إيران إنه����ا في حالة تأهب 
تحسبا لهجمات إلكترونية سبق أن اتهمت الواليات المتحدة 

ودوال أخرى منها "إسرائيل" بالمسؤولية عنها.
واتهمت الواليات المتح����دة ودول غربية أخرى بدورها إيران 

بمحاولة اختراق وعرقلة شبكاتها.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال وزي���ر الخارجية الس���عودي فيصل ب���ن فرحان، إن 
التطبيع مع "إس���رائيل" سيحدث في نهاية المطاف، في 

إطار خطة سالم فلسطينية إسرائيلية.
ج���اء ذلك ف���ي مقابل���ة افتراضي���ة عبر تقني���ة "فيديو 
كونفرانس" أجراها مع معهد واش���نطن لدراسات الشرق 
األدني، وبثها مس���اء الخميس، الموقع اإللكتروني لمركز 

األبحاث األمريكي.
وأض���اف بن فرحان: "نحن ملتزمون بالس���الم وهو ضرورة 
اس���تراتيجية للمنطقة، والتطبيع مع إسرائيل في نهاية 
المط���اف جزء من ذل���ك، وهذا ما اقترحته خطة الس���الم 

العربية وما جاء في اقتراح المملكة عام 1981".
وأضاف: "لذلك نحن دائمًا نتصور أن التطبيع س���يحصل، 
لك���ن علينا أيضًا أن نحصل على دولة فلس���طينية وعلى 

خطة سالم فلسطينية إسرائيلية".
وأك���د فيص���ل ب���ن فرح���ان أن "التركي���ز اآلن يجب أن 

يخصص إلعادة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة 
المفاوضات في النهاية".

واس���تطرد قائال: "األمر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى 
س���الم واس���تقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين 
واإلس���رائيليين، وإذا لم ننجح في تحقيق ذلك، فسيبقى 

الجرح مفتوحًا في المنطقة".
ويأتي حديث الوزير الس���عودي ع���ن التطبيع العربي مع 
إسرائيل، عقب شهر واحد على توقيع اإلمارات والبحرين 
اتفاقيتين للتطبيع مع "إس���رائيل" في واش���نطن برعاية 
أمريكي���ة، رغ���م الرفض واإلدانة الواس���عة م���ن الجانب 

الفلسطيني.
ومنذ أبريل/ نيس���ان 2014، توقفت مفاوضات "السالم"، 
ج���راء رفض ت���ل أبيب وق���ف االس���تيطان، واإلفراج عن 
معتقلي���ن قدامى، وتنصله���ا من خيار ح���ل الدولتين، 
المس���تند إلى إقامة دولة فلس���طينية على حدود 1967، 

وعاصمتها شرقي القدس المحتلة.

وزير خارجية السعودية: التطبيع مع 
»إسرائيل« سيحدث بنهاية المطاف  إيران تتعرض لهجوم إلكتروني مكثف 

استهدف مؤسسات حكومية رسمية 

عّطل عمل الموانئ والمالحة البحرية

االستقالل/ وكاالت:
يس���تعد رجل األعم���ال الس���وداني أبو القاس���م برطم 
لتنظيم رحلة تثير جداًل إلى "اس���رائيل"، تضم أربعين 
س���ودانيًا من مختلف فئات المجتمع لتعجيل التطبيع 

بين بالده وكيان االحتالل "اإلسرائيلي".
في فناء منزله الذي تش���به واجهته البيت األبيض مقر 
الرئاسة األميركية، يقول برطم )54 عامًا( الذي يعمل في 
مجالي الزراعة والنقل لوكالة فرانس برس "سيكون معنا 
أس���اتذة جامعات وعمال ومزارعون وفنانون ورياضيون 

وبعض أتباع الطرق الصوفية".
وال يقيم السودان عالقات مع "إسرائيل" التي وقعت في 
أيلول/ سبتمبر اتفاقين تاريخيين لتطبيع العالقات مع 

اإلمارات والبحرين.
وتثي���ر هذه الرحلة اس���تغرابًا في هذا البل���د الواقع في 

ش���مال إفريقيا بس���بب انقس���ام المواقف حول مسألة 
التطبيع مع "اس���رائيل"، سواء بين األحزاب السياسية أو 
داخ���ل المجتمع المدني وحتى الحكومة االنتقالية التي 
تولت السلطة في الس���ودان عقب اسقاط الرئيس عمر 

البشير في نيسان/أبريل 2019.
ويؤكد برطم، وهو أب لعش���رة أطفال، أنه س���ينفق 160 
ألف دوالر على الرحلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 

لمدة خمسة أيام.
وحول الهدف م���ن الزيارة، يوضح برطم وهو يرتدي 
زيا سودانيا تقليديا عبارة عن جلباب ابيض وعمامة 
أن "هناك حاجزًا نفس���يًا بين السودانيين العاديين 
واسرائيل، خلقه أصحاب الفكر اإلسالمي أو اليساري 
أو القوم���ي العرب���ي والب���د من كس���ر ه���ذا الحاجز 

النفسي".

ويؤكد برطم انه لم يس���بق له أن زار "إس���رائيل" وأنه ال 
يجري اتصاالت مع سلطات هذا البلد.

لكنه يشير إلى أن ال ش���يء يمنعه من زيارة "إسرائيل"، 
بعدما ُش���طبت عبارة "يس���مح لحامله بالسفر الي جميع 
البلدان عدا اس���رائيل" من جواز الس���فر السوداني قبل 

15 عامًا.
وفي استطالع للرأي أعده المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات ونشرت نتائجه األسبوع الماضي، أيد 13 % 
من الس���ودانيين فقط إقامة عالقات دبلوماس���ية بين 

السودان وإسرائيل، فيما عارض هذه الخطوة 79 %.
وال يظهر برطم اهتمامًا حثيثًا بالقضية الفلس���طينية، 
ويق���ول: "أن���ا أهتم بمصال���ح بل���دي وأرى أن عداءنا مع 
"اسرائيل" قد أضر بنا.. بلدنا غني بالموارد الطبيعية ومع 

ذلك أصبحنا نتسول". وفق تعبيره.

لكسر الحاجز النفسي وتسريع التطبيع!

رجل أعمال سوداني ينظم رحلة إلى »إسرائيل«
االستقالل/ وكاالت:

وجهت النيابة المالية الفرنس���ية، الجمعة، تهمة "تش���كيل عصابة إجرامية" 
إلى الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي.

وذكرت النيابة المالية الوطنية في بيان، أن التهمة وجهت إلى ساركوزي في 
إطار التحقيق بش���بهة حصوله على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته في 

االنتخابات الرئاسية عام 2007.
وفي مارس/ آذار 2018، وجه القضاء الفرنس���ي، اتهامات أولية لس���اركوزي، 
بالفس���اد، وتلقيه أموااًل من زعي���م ليبيا الراحل معمر القذاف���ي، بصورة غير 

قانونية لتمويل حملته باالنتخابات التي فاز بها عام 2007.
إال أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات. وقبل مقتله قال القذافي 
في مقابلة صحفية عن ساركوزي "عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية )2007( 

أتى إلي وطلب نقودا، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في االنتخابات".
وفي 2016، قال رجل األعمال الفرنس���ي اللبناني األصل، زيد تقي الدين، إنه 

أحضر 5 ماليين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.

النيابة الفرنسية تتهم ساركوزي 
بـ »تشكيل عصابة إجرامية« 
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غزة/ االستقالل:
أعلن عبد الس���الم هنية مس���اعد األمي���ن العام للمجلس األعلى للش���باب 
والرياض���ة عن إعادة فتح األندية والمالعب والصاالت الرياضية باس���تثناء 
صاالت الجيم، وفق الشروط الصحية المعلنة من وزارتي الداخلية والصحة.

وأض���اف هنية بأنه بناء على خطة إعادة فت���ح األندية والمالعب الرياضية 
المقدمة من المجلس األعلى للجهات المختصة، فقد تم الموافقة على فتح 

األندية والمالعب.
ودع���ا هنية جميع األندية ف���ي كافة الدرجات واالتح���ادات الرياضية إلى 
االس���تعداد النطالق الموس���م الرياضي الجديد 2020-2021 خالل الفترة 
المقبلة، وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية لتفشي فايروس كورونا، متمنًيا 

التوفيق للجان االتحادات.
وقدم هنية ش���كره للجنة العمل الحكومي ولجنة الطوارئ على رأس���ها د. 
محمد ع���وض، والذي وافق على مقترح المجلس األعلى بإعادة فتح األندية 

والمالعب الرياضية.

الرام/ االستقالل: 
أعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم عن تقديم مساعدات 
مالي���ة ألندية دوري المحترفين واالحتراف الجزئ���ي في الضفة الغربية وأندية غزة قبل 

انطالق الموسم الجديد. 
وجاء ذلك خالل كلمة ألقاها الرجوب، خالل إجراء مراسم قرعة دوري المحترفين في الضفة 

الذي سينطلق يوم الثالثين من أكتوبر الجاري. 
وأكد الرجوب أن االتحاد سيقدم مبلغ 25 ألف دوالر لكل ناٍد من أندية المحترفين، فيما 
س���تحصل أندية االحتراف الجزئي على مبلغ 10 آالف دوالر، فيما لم يحدد قيمة الدعم 
المالي ألندية غزة والذي من المتوقع أن يكون لجميع الدرجات، بسبب عدم وضوح الرؤية 
وعدم تحديد موعد النطالق الموس���م في ظل استمرار تفشي وانتشار فايروس كورونا 

الذي أوقف جميع قطاعات المجتمع في غزة.
 يشار إلى أن أندية غزة تعاني من أزمات مالية متصاعدة منذ عدة سنوات، فيما تزايدت 
األزمات في الفترة الحالية التي توقف فيها النشاط الرياضي بسبب فايروس كورونا األمر 
الذي يزيد من مسؤوليات األندية لتلبية احتياجات الالعبين قبل انطالق الموسم الجديد.

قرار جديد بإعادة فتح األندية 
والمالعب الرياضية في غزة

دعم مالي ألندية غزة قبل 
انطالق الموسم الجديد

الدار البيضاء/ االستقالل:
رافًعا شعار "ال بديل عن الفوز"، يخوض األهلي مباراته 
المصيرية أمام الوداد اليوم السبت على ملعب محمد 
الخام����س بالدار البيضاء في تمام الس����اعة العاش����رة 
بتوقيت فلس����طين، والتي تأتي بع����د أيام قليلة من 
خسارة الفريق المغربي للقب البطولة االحترافية بفارق 

نقطة عن الرجاء في اللحظات األخيرة من المنافسة.
المباراة ستقام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، عل����ى أن تقام مباراة اإلياب على 
ملعب استاد القاهرة في الثالث والعشرين من أكتوبر 

الجاري.
كل فريق، يسعى لحشد أسلحته وتجهيزها بالشكل 
األمثل قبل المباراة، فاألهلي اس����تعاد خدمات محمد 
الش����ناوي حارس مرمى الفريق الذي عانى من إصابة 
في العضلة الضامة خالل مشاركته في مباراة الفريق 
األحمر ضد المقاولون العرب ضمن منافس����ات الجولة 
ال�31 من بطولة الدوري المصري والتي حسمها حامل 

اللقب بهدف دون رد.
كما استعاد بيتسو موسيماني )مدرب األهلي( خدمات 
محمود وحيد الظهير األيس����ر للفريق، و أيمن أشرف 
مدافع الفريق، بجانب انضمام الثنائي التونسي على 
معلول واألنجولي جيرالدو دا كوستا من المشاركة مع 

منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.
على الجانب اآلخ����ر، رصد تقرير مغربي، أبرز أس����لحة 

الوداد التي يع����ول عليها ميجي����ل جاموندي مدرب 
الوداد.

وت����رى صحيف����ة "المنتخ����ب" المغربي����ة أن الثالثي 
الهجوم����ي للوداد المك����ون من بدي����ع أووك، كازادي 
كاسونجو وإس����ماعيل الحداد، سيكون لهم دور مهم 

في حسم اللقاء لصالح الفريق المغربي.
وأش����ارت إلى أن مهمة الثالثي لن تكون س����هلة أمام 
الق����وة الدفاعية التي يتمتع به����ا األهلي، خاصة وأن 

المواجهة ستكون صعبة على الجانبين.
كما ش����ددت على أن العبي الوس����ط سيكون لهم دور 
فعال أيًضا خالل المباراة، في حالة كانوا في مستواهم 
الفن����ي المعهود، خاص����ة وليد الكرتي ال����ذي تراجع 

مستواه قلياًل خالل الفترة الماضية
وبالنظر إلى بديع أووك الذي انتقل إلى صفوف الوداد 
مطلع موس����م 2019/2018 قادًما من حسنية أغادير، 
فقد ش����ارك البالغ م����ن العمر 25 عاًما ف����ي 23 مباراة 

ببطولة الدوري خالل الموس����م المنقضي )س����جل 5 
أه����داف وصنع 4 تمريرات حاس����مة( باإلضافة إلى 9 
مش����اركات أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 

نسختها الجارية )سجل هدفين وصنع مثلهم(.
أم����ا الكونغولي كاس����ونجو الذي حص����ل الوداد على 
خدمات����ه مطلع الموس����م الج����اري قادًما من ش����باب 
المحمدية، فس����اهم في تس����جيل 15 هدًفا للفريق 
المغربي خ����الل بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال 
أفريقيا )سجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة(.

أما إس����ماعيل الحداد، فهو من بين أقدم الالعبين في 
صفوف الوداد، حيث انضم إليه مطلع موسم 16/15 

قادًما من حسنية أغادير.
ش����ارك الالعب المغربي رفقة فريقه هذا الموسم في 
20 مب����اراة بالدوري المحلي )س����جل 7 أهداف وصنع 
5 تمري����رات(، بجانب 8 مباري����ات ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا )سجل هدفين وصنع مثلهما(.
أما الكرتي "رمانة ميزان" الوداد، فعلى الرغم من تراجع 
مستواه -كما أشارت الصحيفة المغربية-، إال أنه يعد 
أحد الركائز األساس����ية للفريق المغربي التي ال غنى 

عنها.
البال����غ من العمر 26 عاًما وض����ع بصمته في 27 مباراة 
ببطولة ال����دوري المحلي )غاب ع����ن 3 مباريات فقط(، 
صنع خاللهم 5 تمريرات حاس����مة، كما ش����ارك في 9 

مباريات ببطولة دوري األبطال )سجل هدًفا(.

4 أسلحة تهدد األهلي في معركته ضد الوداد بدوري أبطال أفريقيا 

لندن/ االستقالل: 
خيمت أجواء قاتمة على منطقة ميرسيس���ايد بشمال إنجلترا في 
ظل اس���تمرار قي���ود وتأثيرات جائحة كوفي���د-19 لكن جماهير 
إيفرتون لديهم على األقل بعض أس���باب األمل والتفاؤل في ظل 
تألق وتفوق فريقهم في بداية الموسم الحالي للدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وفي القمة المحلية اليوم الس���بت س���يلتقي فريق المدرب كارلو 
أنشيلوتي متصدر الترتيب في ملعبه جوديسون بارك مع ضيفه 

ليفربول حامل اللقب.
وس���يدخل إيفرتون المباراة بإحس���اس نادر بالتف���وق على الجار 
العم���الق، حيث هو الفري���ق الوحيد الذي جم���ع العالمة الكاملة 
ف���ي أربع مباريات في الدوري اإلنجليزي هذا الموس���م وبلغ معدل 
تهديف���ه ثالثة أه���داف في المب���اراة الواحدة ويتقاس���م العبه 

دومينيك كالفرت-لوين صدارة قائمة هدافي البطولة حاليا.
في المقابل فإن ليفربول الذي تفوق بصورة كاس���حة في الموسم 

الماض���ي دخل العطلة الدولي���ة األخيرة بعد هزيمت���ه 7-2 أمام 
أستون فيال وهو يملك ثاني أسوأ سجل نتائج بعد خوضه أول أربع 

مباريات في الموسم.
وبالطبع فإنه من الس����ابق ألوانه الحديث عن أي تحوالت في موازين 
القوى من األحمر إلى األزرق في مرسيسايد لكن بكل تأكيد فإنه في 
ظل تألق إيفرتون وتعثر ليفربول فإن المباراة المقبلة تحظى باهتمام 

واسع النطاق خارج حدود المدينة التي ينتمي إليها الفريقان.
وحظي كالفرت لوين باهتمام إعالمي كبير بعد تس���جيله س���تة 
أهداف ف���ي الدوري حت���ى اآلن لكن العبي الفري���ق الجدد كانوا 
بالفعل السبب في تحول فريق أنش���يلوتي إلى منافس محتمل 
عل���ى مكان في المربع الذهبي بعد تعثره وتراجعه في الموس���م 

الماضي.
فقد فاز ايفرتون في جميع المباريات السبع التي خاضها في كل 
المنافس���ات حتى اآلن لكن مواجهة اليوم السبت ستكون بمثابة 
االختبار الحاس���م بينما يسعى فريق أنشيلوتي لتحقيق أول فوز 

على ليفربول في الدوري خالل 10 أعوام.
وبالتأكيد سيس���عى ليفربول لالنتفاض والعودة لس���ابق تفوقه 
وتألقه تماما مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بعد أداء 

يبعث على القلق من جانب كل منهما هذا الموسم.
وسيلتقي س���يتي مع ضيفه آرسنال اليوم السبت في حين يحل 
يونايت���د الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولس���كاير 

ضيفا على نيوكاسل يونايتد.
وسيخوض يونايتد المباراة بدون العبه الجديد إدينسون كافاني 
القادم من أوروجواي والخاضع للحجر الصحي والمهام الفرنس���ي 
أنطوني مارس���يال الموقوف بعد حصوله عل���ى بطاقة حمراء في 

المباراة السابقة أمام توتنهام.
وفي يوم غدا األحد سيلتقي توتنهام هوتسبير مع ضيفه وست 
ه���ام يونايتد في مباراة يتوقع أن تش���هد ع���ودة النجم الويلزي 
جاريث بيل إلى فريقه اللندني الس���ابق بع���د انضمامه معارا من 

ريال مدريد.

ليفربول الجريح يصارع إيفرتون المتألق والسيتي يصطدم بآرسنال 
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العش���رات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات 
الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ضد 
االحتالل. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر 
قدوم مراد ش���تيوي أن جنود االحتالل أطلقوا وابال 
كثيفا من قنابل الغاز والصوت تجاه المش���اركين 
في المس���يرة مما أدى إلى وقوع عشرات اإلصابات 
باالختناق بينهم صحفي وعولجت جميع الحاالت 

ميدانيا.
وأكد شتيوي فشل جيش االحتالل باعتقال أي من 
الشبان بعد كش���ف كمين نصبوه في أحد منازل 
القرية األمر الذي أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة 
الح���ق الجنود خاللها الش���بان إلى داخ���ل القرية 
واعتلوا سطح منزل المواطن أمين شتيوي وهدموا 

جدارا على سطح منزله قيد اإلنشاء.
ف���ي الخليل، أصي���ب مواطن���ان- أحدهما طفل- 
برصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي والعشرات 
باالختن���اق خ���الل مواجهات ، ف���ي منطقة باب 
الزاوي���ة وس���ط مدينة الخلي���ل. وأف���ادت وزارة 
الصحة، في تصريح مقتضب وصل "االستقالل"، 
ب���أن أح���د المصاَبين طف���ل )13 عاًم���ا( وأصيب 
برصاصة مطاطية في صدره. وأوضحت أن اإلصابة 
الثانية لشاب )22 عاًما( أصيب برصاصة مطاطية 
في رأس���ه، مشيرة إلى أن الُمصاَبين بوضع صحي 

مستقر.
وأفادت مصادر محلية ب���أن جنود االحتالل اعتلوا 
أس���طح عدد من المنازل في منطق���ة باب الزاوية 

وأطلق���وا الرص���اص المغل���ف بالمط���اط وقنابل 
الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، 
ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق، جرى عالجهم 
ميدانًيا. وفي رام الله، أصيب 3 مواطنين بالرصاص 
المعدني المغل���ف بالمطاط، وآخ���رون باالختناق 
واإلغماء جراء قمع قوات االحتالل فعالية س���لمية 

لقطف الزيتون، في قرية برقة شرق المدينة.
واعتدت قوات االحتالل بالض���رب على المزارعين 
والمشاركين في الفعالية، التي دعت إليها هيئة 
مقاومة الج���دار واالس���تيطان، ولج���ان المقاومة 

الوطنية والشعبية، وفصائل العمل الوطني.
وقال رئي���س هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
وليد عس���اف، إن قوات االحتالل أطلقت الرصاص 

"المطاطي" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، 
صوب المشاركين بالفعالية التي تأتي في سياق 
مس���اندة المزارعين بقطف ثم���ار الزيتون، ما أدى 
إلصاب���ة ثالث���ة مواطني���ن بالرص���اص المعدني، 

والعشرات باالختناق تم إسعافهم ميدانيا.
أض���اف عس���اف أن االعت���داءات من قب���ل قوات 
االحت���الل وما يس���مى "ش���بيبة الت���الل" التابعة 
للمستوطنين، تزايدت بحق المزارعين وأراضيهم، 
مش���يرا إلى أن االحتالل اقتلع نحو 1700 ش���جرة 
زيتون من���ذ بداية العام الج���اري وأحرق أكثر من 
1000 ش���جرة أخ���رى، كما تم تس���جيل نحو 100 
اعت���داء عل���ى المزارعين في مناط���ق متفرقة من 

الضفة الغربية.

وأكد أن هذه الفعاليات ستتواصل في كافة مدن 
الضفة الغربية وقراه���ا، لمنع االحتالل من تنفيذ 
مخططات���ه الرامي���ة إلى االس���تيالء على األراضي 

وإقامة المستوطنات عليها.
وتمنع قوات االحتالل، منذ يومين، مزارعي القرية 
من الوصول إل���ى أراضيهم، فيما تقوم مجموعات 
م���ن المس���توطنين بإش���عال الني���ران في هذه 

األراضي تمهيدا لالستيالء عليها.
كما اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس 

الجمعة، قرية عين البيضاء باألغوار الشمالية.
وقال الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغمة، إن قوات 
االحت���الل اقتحم���ت القري���ة وش���رعت بعمليات 

تفتيش   مناطق زراعية هناك.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، امس الجمعة، عن إغالق 
س���جن "ريمون" بس���بب فيروس "كورونا" المس���تجد في صفوف 

سجانيه.
وأف���ادت، بأنه تم إغالق س���جن "ريم���ون" عقب إصابة 4 س���جانين بفيروس 

"كورونا" المستجد.

غزة/ االستقالل: 
نع���ت حركة الجهاد اإلس���المي أح���د عناصرها الذي 
توفي فجر أمس الجمعة أثن���اء انتظاره لصالة الفجر 

في المسجد في دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال���ت الحركة في بي���ان نعي وصل "االس���تقالل"، 
"ننعى األخ المجاهد الشيخ ماهر العطار "أبو مصعب" 
)54 عام���ًا( الذي توفي فجر امس أثناء انتظاره لصالة 
الفجر في مس���جد أبي ذر بمدينة دير البلح، إثر جلطة 
قلبية حادة، بع���د حياة حافلة بالعط���اء وعمل الخير 

والدعوة والجهاد وإصالح ذات البين".
وأش���ارت إلى أن العطار التحق بالحركة في منتصف 
الثمانينيات، "وكان مثااًل لألخ���الق الطيبة والمثابرة 

والعمل الدؤوب، وشارك في مهام وطنية وتنظيمية 
عدي���دة، وتحم���ل مس���ؤوليات كثي���رة ف���ي العمل 
التنظيمي، وكان عضوا في لجن���ة العمل التنظيمي 
بالمحافظة الوسطى لسنوات عديدة". وقالت الجهاد 
ف���ي بيانها، "إنن���ا إذ ننعى ه���ذا األخ المجاهد الذي 
نحس���به من أهل التقوى والصالح وطاعة الله وحسن 
الخلق، فإنن���ا نتضرع إلى المولى تب���ارك وتعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى".

وتقدم���ت الحركة وفق بيانها ممثل���ة بأمينها العام 
زياد النخالة ومكتبها السياسي وجناحها العسكري 
س���رايا القدس بأصدق مش���اعر العزاء والمواساة من 

عموم آل العطار الكرام ومن أسرة الفقيد وإخوانه.

الجهاد تنعى الشيخ ماهر العطار من دير البلح

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، رئيس مجلس اإلفتاء 
األعلى الش���يخ محمد حسين عن أن اليوم السبت هو المتمم لشهر صفر 

لعام 1442ه�، وأن غدًا األحد هو األول من شهر ربيع األول.
وأوضح أن ذكرى المولد النبوي الش���ريف في الثاني عشر من ربيع األول 
لهذا العام، توافق يوم الخميس 2020/10/29م. ودعا حسين المواطنين 
إلعمار المسجد األقصى المبارك بالصالة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل 
التهديدات العدوانية لس���لطات االحتالل والمتطرفين والمس���توطنين 

ضده.

المفتي: األحد غرة ربيع األول 
و29 أكتوبر ذكرى المولد النبوي

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���ارك عش���رات المواطنين ام���س الجمعة في 
الضفة المحتلة في سلس���لة فعاليات للتضامن 
ودعم وإسناد األس���ير المضرب عن الطعام ماهر 
األخ���رس الذي يواصل إضرابه للي���وم ال�83 على 

التوالي رفضًا العتقاله اإلداري التعسفي.
ففي محافظة جنين وفي بلدة سيلة الظهر وأمام 
منزل األس���ير ماهر األخرس أدى العشرات صالة 

الجمعة.
بدوره قال الش���يخ هاني ج���رادات خطيب صالة 
الجمع���ة التي أقيم���ت أمام منزل األس���ير ماهر 
األخ���رس ببلدة س���يلة الظه���ر بمحافظة جنين 
ش���مال الضفة المحتل���ة أن المحتل الصهيوني 
يس���تخدم كافة أس���اليب القهر واإلذالل للنيل 
من أسرانا وإرادتهم وصمودهم، مستشهدًا بما 
جاء في تعاليم ش���ريعتنا االس���المية من حماية 
اإلنسان وضرورة احترامه وتكريمه، وما أرسته من 

تعاليم عليا في معاملة األسرى.
وأش���ار ج���رادات أن المصطفى صل���ى الله عليه 
وس���لم أعط���ى أمثلة حي���ة على حف���ظ وصيانة 
كرام���ة االنس���ان وحقوقه وحقوق األس���رى، وأن 
تلك التعالي���م تتفوق عل���ى كل قوانين العالم 

وديمقراطيت���ه من���ذ مئات الس���نين، موضحًا أن 
المؤم���ن عون ألخيه المؤم���ن، وأن الواجب يحتم 
على الكل الفلسطيني المشاركة وبقوة في كافة 

فعاليات التضامن مع األسير األخرس.
وأض���اف ج���رادات أن األخ���رس الي���وم يمث���ل 
نموذج���ا للمق���اوم الفلس���طيني الصل���ب، وأن 
التعن���ت الصهيوني في قضية األخرس يهدف 
لكس���ر إرادته وإرادة كافة األس���رى وكل الشعب 

الفلسطيني.
وبعد صالة الجمعة قال الش���يخ خضر عدنان في 
وقفة تضامنية أمام منزل األس���ير ماهر األخرس 
أن االحتالل الصهيوني يحارب يومًا بيوم لكس���ر 
صالب���ة وإرادة ش���عبنا، ويتضح ذل���ك من خالل 
إص���راره عل���ى رفض اإلف���راج عن األس���ير ماهر 
األخرس الذي يستمر في إضرابه لليوم ال�82 على 

التوالي.
وأش���ار عدن���ان إل���ى أن الضغوط على األس���ير 
ماهر األخرس متعددة في ه���ذا اإلضراب، إال أن 
األس���ير مستمر في إضرابه وهو على يقين بقرب 

االنتصار إن شاء الله.
وأض���اف عدنان أن االحت���الل ال يلتزم بتنفيذ أي 
اتفاق���ات مؤجلة مستش���هدًا بتجرب���ة إضراب 

2012م حين تعهد االحت���الل بتنفيذ جملة من 
مطالب األسرى على مراحل، في حين أنه لم يلتزم 
بتنفيذ أي بند مؤجل، ولم يلتزم إال بما تم تنفيذه 
مباشرة لتعليق إضراب األسرى، وهذا هو السبب 
األساس���ي في اس���تمرار األخ ماهر بإضرابه؛ ألنه 
يعل���م أن االحتالل لن يلتزم بتطبيق أي اتفاقات 
مؤجلة، مشيرًا إلى أن االحتالل لن يلتزم بتطبيق 
أي مطال���ب ألي أس���ير ما لم يتع���رض لضغوط 
مختلف���ة أهمه���ا تكثي���ف حم���الت التضامن 
والمساندة لألس���ير في مختلف المناطق السيما 

في الضفة والداخل المحتل.
المقاوم���ة  فصائ���ل  كل  أن  عدن���ان  وأوض���ح 
الفلس���طينية خلف األخ األس���ير ماهر األخرس 
وتدعمه ف���ي قراره، وأن تهديد األخ األمين العام 
زي���اد النخالة أبو طارق كان واضح���ًا، ومخطئًا من 
يدعي غير هذا الكالم الواضح والصريح من قادة 

المقاومة.
بدوره قال الشيخ طه شرقاوي في خطبة الجمعة 
في المس���جد القدي���م ببلدة الزباب���دة بمحافظة 
جنين أن األس���ير ماهر األخرس يتقدم الصفوف 
ويواص���ل إضراب���ه لليوم 83 عل���ى التوالي، وهو 
بذلك يتقدم على الجمي���ع بكل مهارة، ويخوض 

معركة العزة والكرامة والحرية نيابة عن ش���عبه 
وأمته.

وأضاف ش���رقاوي أن األسير األخرس يسطر أروع 
مالحم الصمود والتحدي لهذا المحتل الغاش���م، 
متس���ائاًل من يقوى على ترك الطعام لس���اعات 
بينما ماهر منذ 82 يوم���ا مضربًا عن الطعام ألنه 
قرر أن يدفع ثمن الحري���ة، والحرية ثمنها كبير، 
وأن هناك اختالفًا جوهريًا بين من يجوع للحرية 
وم���ن يجوع للطعام، فالج���وع للحرية ال يعدله إال 

االنتصار والعزة.
وناشد ش���رقاوي الكل الفلسطيني أال يدخر وقتًا 
وال جه���ًدا للوقوف مع ماهر األخرس في معركته 
المفتوحة مع هذا المحتل، سائاًل المولى عز وجل 

أن يحفظه وأن يعيده ألهله وذويه سالمًا غانمًا.
أم���ا في محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة 
فقد أدى العش���رات ص���الة الجمعة في س���احة 
الش���هيد ثائر حسان، وقال الش���يخ ثائر حسان 
خطيب صالة الجمعة: "أن األس���ير ماهر األخرس 
يمثل ثقافة فلس���طين وضمير فلسطين ويمثل 
روح فلس���طين وه���و يمثلن���ا ويمث���ل القدس 
واألقص���ى بهذا الش���موخ وه���ذا الصمود وهذه 
العزيمة هذه العزيمة ال يمكن لها أن تتوافق مع 

المحتل في أي محطة من المحطات".
وأض���اف حس���ان في رس���الة للمطبعي���ن الذي 
زاروا المس���جد األقص���ى أنك���م دنس���تموه كما 
المس���توطنين، فقد زرتم األقص���ى تحت حماية 

جنود االحتالل المدججين بالسالح.
وتوج���ه حس���ان بالدعاء إلى الله تب���ارك وتعالى 
أن يحمي ش���عبنا وأرضنا ومقدستنا وأن يعجل 
باإلفراج عن األس���ير المجاهد ماهر األخرس وأن 

يعيده منتصرًا ألهله وشعبه.
وق���د ت���م تنظيم وقف���ة تضامني���ة عقب صالة 
الجمعة في س���احة الش���هيد ثائر حس���ان في 
بيت لحم ش���ارك فيها العشرات من أبناء شعبنا 
الفلسطيني المجاهد تضامنا وإسنادا مع األسير 

ماهر األخرس.
أم���ا في بلدة أبوديس في الق���دس المحتلة فقد 
نظم العش���رات وقفة تضامنية مع األسير ماهر 
األخرس الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 

لليوم ال�82 على التوالي.
وناشد المشاركون الكل الفلسطيني بعدم إذخار 
أي جه���د لنصرة األس���ير األخرس ال���ذي يمثل 
ش���عبنا في معركته وصموده أمام بطش وتعنت 

المحتل الصهيوني.

في جنين وبيت لحم والقدس المحتلة
سلسلة فعاليات تضامنية مع األسير ماهر األخرس في الضفة المحتلة

غزة/ االستقالل:
قالت حرك���ة المقاومة اإلس���المية )حماس(، امس 
الجمعة، إن مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
على بناء وحدات اس���تيطانية في الضفة الغربية 
المحتل���ة، "يأتي نتيجة وبتش���جيع من اتفاقيات 

التطبيع العربي مع االحتالل".
وأضاف المتحدث باس���م الحركة حازم قاسم، في 
تصريح صحف���ي، "حذرنا من اتفاقي���ات التطبيع 
مراًرا بأنها تش���جع على ارت���كاب مزيد من الجرائم 

ضد الشعب الفلسطيني".
وذك���ر أن "قرار االحتالل اس���تمرار للع���دوان على 
شعبنا الذي يتخذ أش���كال مختلفة، واالستيطان 
واحد من أش���كال العدوان المتواصل على األرض 

واإلنسان الفلسطيني".
وأش���ار إل���ى أن االس���تيطان "يؤك���د أن األطماع 
التوس���عية والسلوك االستيطاني مالزم لالحتالل، 
وهو يعبر ع���ن حالة التبجح غير المس���بوقة التي 
يتحرك بها رئيس حكومة االحتالل نتنياهو، بعد 

توقيع اتفاقيات التطبيع".
ولفت إلى أن "زيادة وتيرة االس���تيطان يأتي نتاج 
خطاب سياس���ي وإعالم���ي لدى بع���ض األطراف 
العربي���ة الت���ي تح���اول أن ُتبرأ االحت���الل وتجرم 

الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها".
وقال إن: "الق���رار يأتي تكذيًبا لكل ادعاءات الدول 
التي وقعت على اتفاق تطبيع بأن التطبيع يشمل 
وقف االس���تيطان، ه���ذا القرار تطبي���ق ميداني 

تدريجي لمخطط الضم االستعماري".

إغالق سجن »ريمون« بعد إصابة حماس: مشاريع االستيطان الجديدة بالضفة نتيجة التطبيع العربي
4 سجانين بفيروس كورونا

اإ�صابات مبواجهات ..
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امستردام/ االستقالل: 
تعاون المصمم الهولندي ريتش���ارد هوتن مع ش���ركة »لينس���فيلت«، البتكار 
27 ألف مقعد لمطار س���خيبول أمستردام، مستفيدًا من الموارد الموجودة في 

المبنى.
ويبدو التصميم الذي أطلق عليه اس���م »بلينك«، دخل القائمة القصيرة لجوائز 
»ديزاين«، أش���به بالمقاعد العادية المعتمدة في المطارات، مع كراسي جلوس 
منحنية بطريقة صحية، ومثبتة على دعامة أفقية. إال أنه وفقًا لهوتن، فإن »تلك 
طريق���ة جديدة بالكامل لصنع منتج«، وتبعث كربون أقل بنس���بة 95 % خالل 

عملية اإلنتاج، مقارنة بأي عملية مشابهة. 
وقد اتب���ع المصمم قواعد التصميم الدائري، بحيث ج���اءت المواد الداخلة في 

العملية كافة، إما معاد تدويرها أو قابلة للتدوير والتحلل.
وانطلق المشروع من أطر الكراسي التي صقلت من األلمونيوم المستخلصة من 
المقاعد القديمة في المطار، التي خرجت من االستخدام، وكانت مرصودة للرمي. 
وته���دف العملية إلى الحفاظ، لي���س فقط على الموارد، بل عل���ى الطاقة، ألن 
إع���ادة تدوير األلمنيوم ال يس���تهلك إال قلياًل من الطاق���ة، مقارنة بإنتاج مادة 
جديدة. ويقول هوتن معلق���ًا: »يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من األلمنيوم، 15 

كيلوواط/  ساعة من الكهرباء.

27 ألف مقعد لمطار هولندي 
من مواد معاد تدويرها

�ملز�رع حممد جودة يقطف ثمار �لنخيل يف مزرعته مبدينة �أريحا

االستقالل/ وكاالت:
اعتقد أنها مزحة، حينما قام بتصوير فيديو 
على الس����ناب شات وهو يلعق لعابه ويضعه 
على المناديل في مركز للتسوق، كان يظن أن 
أصدقاءه سيجدون ذلك مضحكا، لكن لم يكن 
األمر كذلك، بعض الن����اس الذين رأوه أبلغوا 

الشرطة.
كان بنيامين بس����ت، البالغ من العمر 20 عاما، 
يتس����وق من أجل أجداده خالل فترة اإلغالق 
الربيعي )الحجر الصحي(، ومس����ح لعابه على 
المناديل في المتجر في بريدبورت دورس����ت 

في إنجلترا. تم تصوير الفيديو في 3 أبريل/
نيس����ان، عندما كانت البالد تخضع إلجراءات 
حج����ر صح����ي صارم����ة، نق����ال ع����ن موق����ع 

."dailymail"
تم إبالغ الش����رطة بالفيديو من قبل ش����خص 
ش����اهد س����ناب ش����ات الخاص به، تم اتخاذ 
إجراء بحق هذا الشاب المتهور، وقال المدعي 
العام تش����ارلز نايتنجي����ل لمحكمة ويماوث 
الجزئي����ة إن  الجريمة ارتكب����ت عندما كانت 
تدابير النظافة الصارم����ة مطبقة في محالت 

السوبرماركت.

في رس����الة كتبها أحد أجداده، وصف بست 
بأنه حفيد "لطيف ومراع����ي". وإنه نادم على 
ما فع����ل وكان ذلك به����دف الفكاهة. ولكن 
القاضية ديبي بويتولت ردت على الرس����الة: 
"كان ه����ذا حادثا خطيرا للغاية، نظرا للقواعد، 
فق����د ارتكبت هذه الجريمة ف����ي وقت التوتر 
الشديد والخوف، كنت تعتقد أنه سيكون من 
المضحك أن تصنع هذا الفيديو، ولكن الناس 
ال يضحكون ولهذا السبب أنت في المحكمة".

وحكم علي����ه بأمر مجتمعي لمدة 18 ش����هًرا 
و180 ساعة من العمل دون أجر.

مزحــة تعــرض صاحبهــا للمحاكمــة

االستقالل/ وكاالت: 
نجح علماء في حديقة سان دييغو للحيوان في استنساخ خيل برزوالسكية المهددة باالنقراض، 
م���ن حصان يبلغ 40 عامًا من العمر، أطلقوا عليه اس���م »كورت الصغير«. وقد بدا أش���به بأي مهر 
عادي، وهو يمرح غير خائف، ويهرع حين يجوع إلى حليب أمه، وفق ما ذكر موقع »ريبابليك وولد«.

إال أن كورت البالغ ش���هرين من العمر فقط، مختلف كثيرًا، كونه مستنسخًا، وقد أنتج هذا النوع 
النادر جدًا من فصيلة خيل برزوالس���كية من خاليا حصان مجمدة منذ 40 عامًا، في حديقة سان 
دييغو للحيوانات، قبل أن تدمج مع بيوض فرس أخرى.ىويرى العلماء والدة كورت، على أنها إنجاز 

طبع مساعي استعادة ساللة من األحصنة، تعرف بالخيل البرزوالسكية.

استنســاخ خيــل مــن 
خاليــا حصــان مجمــدة

أوتاوا/ االستقالل: 
عث����ر صبي عمره 12 عاما على هيكل عظمي 

لديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون عام.
وذكرت وس����ائل إع����الم أن الصب����ي ناثان 
هروش����كين كان ف����ي نزهة م����ع والده في 
منطقة معروف����ة بوجود حفريات في ألبرتا، 
في كندا في ش����هر يوليو/تم����وز، حين رأى 

عظاما تبرز من صخرة.
ونقلت هيئة اإلذاع����ة البريطاني����ة "بي بي 
سي" عن ناثان هروش����كين، قوله إنه حين 
أبصر العظ����ام للمرة األولى، ظ����ل عاجزا عن 
الكالم، وتابع: "لم أشعر بحماس كبير…كنت 
في صدمة كبيرة، لقد عثرت فعال على عظام 

ديناصور".

اهتم ناث����ان بالديناصورات من����ذ كان في 
السادس����ة من عمره، وطالما قصد مع والده 
محمية كندا الطبيعية ف����ي "بادالندز" في 

ألبرتا.
وقبل عام، وج����دا بقايا صغيرة من حفريات 
رجح والده آنذاك إنها تساقطت من صخور 
في األعالي. فقّرر ناثان معاينة المكان هذا 

الصي����ف. وكانت العظام تب����رز على جانب 
التل.

وذكرت "بي بي س����ي" أنه عندما نادى ناثان 
والده، قائال: "أبي، عليك أن تصعد إلى هنا"، 
عرف األب من نبرة صوت ابنه أنه وجد شيئا.

إن  هروش����كين  دي����ون  وال����ده  وق����ال 
"العظام ظه����رت حرفيا كأنها مصنوعة من 

الحجر. بدت كأنها نهاية عظم الفخذ، وكانت 
بارزة من األرض".

يدرك ناثان أن الحفري����ات محمية بموجب 
القانون، ل����ذا حين عاد إلى المنزل، دخل إلى 
موقع متحف رويال تيريل في ألبرتا، المعني 
بدراسة الحياة ما قبل التاريخ ثم طلب منه أن 
يرسل صورا وأحداثيات الموقع، فقام بذلك.

عاش قبل 69 مليون سنة... صبي عمره  12 عامًا يعثر على هيكل ديناصور

نيودلهي/ االستقالل: 
بعد أن افترضت عائلته أنه توفي عندما الحظت أن 
حركته توقفت، أنقذت الشرطة الهندية رجال كان 

قد وضع في الثالجة ل�20 ساعة، من الموت.
وتعود أحداث الواقعة إلى تعرض باالسوبرامانيان 
كومار، البالغ من العمر 74 عاما، لحالة صحية حرجة 
أبقته طريح الفراش بقري���ة كاندامباتي في والية 

تاميل نادو.
وقامت عائلته بطلب توصيل صندوق تجميد إليها، 
حتى يتمكنوا من االحتفاظ بالجثمان ألداء الشعائر 
األخيرة، بعد أن اعتقدوا بأنه توفي، في 12 أكتوبر/

تشرين األول.

إال أن المفاج���أة حصل���ت في الي���وم الثاني عندما 
جاء موظف ش���ركة صناديق التجميد، ليالحظ بأن 
المتوفى يقوم ببعض الحركات وليسارع باالتصال 

بأسرته إلخبارهم بانه ما يزال على قيد الحياة.
قامت األس���رة بطلب المس���اعدة من الشرطة التي 
فتحت تحقيقا في األمر وبخاصة بأن الرجل ظل ما 
يقارب ال�20 ساعة في الثالجة، لترفع دعوة قضائية 
بموجب المادتين 287 )سلوك إهمال يعِرض حياة 
اإلنسان للخطر( و336 )فعل يهدد الحياة أو السالمة 

الشخصية لآلخرين( من قانون العقوبات الهندي.
القضي���ة القت تفاع���ال كبيرا من ال���رأي العام في 

الهند.

ميت يستيقظ بعد وضعه
 20 ساعــة فــي الثالجــة!

نيودلهي/ االستقالل: 
أنق����ذت الس����لطات الهندية في قرية ريش����بور، 
بوالية هاريانا، امرأة احتجزها زوجها لسنوات في 
حم����ام بمنزلهما، العتقاده بأنه����ا مصابة بمرض 

عقلي.
وقال����ت راجن����ي جوبتا، المس����ؤولة ع����ن اإلدارة 
اإلقليمية لتنمي����ة المرأة والطف����ل بالهند، إنها 
تلقت "بالغا بش����أن حبس م����رأة بداخل مرحاض 
صغير تبلغ مس����احته 3*3 متر بقرية ريش����بور، 
وإجبارها على العيش في ظروف غير آدمية لمدة 

عام ونصف العام".

وأضافت أنها س����افرت مع فريقها لتكتشف أن 
المرأة البالغة من العمر 39 عاما قد حبسها زوجها 
لس����نوات في مرحاض بالطابق األول من المنزل، 
بدعوى إصابتها بمرض عقلي لم يتم تأكيده بعد.

وأوضحت المس����ؤولة أن الضحية كانت في حالة 
"يرثى لها" وتعاني من س����وء التغذية بش����كل 

واضح وكان عليها "براز على الجسد والمالبس".
وألقت الش����رطة القبض على الزوج الذي ادعى أن 
المرأة كانت تعاني من مش����اكل عقلية، حس����بما 
أوضح ساتيش كومار، نائب مدير شرطة منطقة 

بانيبات  .

إنقاذ امرأة حبسها زوجها في 
مرحاض لمدة عام ونصف!


