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نابلس/ االستقالل:
استهدف مقاومون، مساء أمس، قوة لجيش االحتالل بإطالق 

نار، أثناء مرورها بالقرب من قرية كفر قليل جنوب نابلس.
وأظه���ر مقطع فيديو مصور إطالق نار اس���تهدف خالله قوة 

لجيش االحتالل قرب قرية كفر قليل.
وتعرضت ق���وات االحتالل ألكثر من عملي���ة إطالق نار خالل 
اقتحامها لمناطق، في جنين ومخيمه���ا وبلدة برقين وقرية 

الفندقومية، ومدينة نابل���س ومخيم بالطة ومدينة طوباس، 
خالل األسابيع الماضية.

وتصاع���دت عملي���ات إطالق الن���ار على ق���وات االحتالل في 
اآلونة األخيرة، وخاصة خالل وبعد معركة »س���يف القدس«، 
وش���هدت األس���ابيع الماضية اش���تباكات عنيفة في مخيم 
ومدين���ة جني���ن، حيث ارتقى 4 ش���هداء بينهم الش���هيد 

القسامي أمجد حسينية.

إطالق نار يستهدف قوة لجيش 
االحتالل قرب قرية كفر قليل بنابلس

انتشال جثامين ثالثة عمال 
من نفق تجاري في رفح

7 وفيات و2494 إصابة جديدة
 بـ »كورونا« بالضفة وغزة

رفح / االستقالل:
انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم أمس، جثامين ثالثة عمال من 

أحد األنفاق التجارية في مدينة رفح جنوب القطاع بعدما فقدت 
آثارهم. وبحسب مصادر محلية، فإن الشبان الثالثة فقدت آثارهم 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تسجيل 7 وفيات، و2494 إصابة 

جديدة بفيروس »كورونا«، و889 حالة تعاٍف في فلسطين خالل 
ال� 24 س���اعة الماضية. وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة 

الكشف عن »فشل عملياتي واستخباراتي« 
بعملية قتل قناص االحتالل على حدود غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »إسرائيل اليوم«، إن هناك »فشال عملياتيًا واستخباراتيًا«، لدى جيش 

االحتالل،  كش���فت عنه نتائج التحقيق حول مقتل القناص بارئيل 
ش���موئيلي )21 عامًا(. وبحس���ب التحقيق، فإن هذا الفشل، نابع من 

غزة/ االستقالل:
باركت حركة الجهاد اإلس���المي، لألس���يرة المحررة أنهار 
الدي���ك اإلف���راج عنها من س���جون االحت���الل وانتصارها 

على الس���جان. وقال الناطق اإلعالمي باس���م حركة الجهاد 
اإلس���المي طارق سلمي في تصريح صحفي: 
األس���يرة المحررة أنهار الديك ح���رة عزيزة 

»الجهاد اإلسالمي«: أصحاب اإلرادة لن تهزمهم آلة القمع واإلرهاب

أنهار الديك: االحتالل حاول قتلي في السجن وكدت أفقد جنيني

البرغوثي لـ »االستقالل«: نطالب السلطة بالتخلي 
عن »أوهام« المفاوضات ومغادرة »أوسلو«

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا:
دع���ا عضو المجلس الثوري لحركة »فتح« فخري البرغوثي، 
الكل الوطني الفلسطيني إلى صياغة برنامج وطني جامع، 

يس���تند على مقاومة االحت���الل اإلس���رائيلي، ومواجهة 
مخّططات���ه الهادفة إل���ى تصفية القضية 
الفلس���طينية.  وق���ال البرغوثي في مقابلة 

غزة/ االستقالل:
نع���ت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، ي���وم أمس، الش���هيد أحمد 
مصطف���ى صالح )26 عاًما( الذي ارتقى برصاص جيش االحتالل اإلس���رائيلي 
خالل مشاركته في فعاليات اإلرباك الليلي في منطقة أبو صفية شرقي جباليا 

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى الس���نوار، 
أن المقاومة في غزة مس���تعدة ألي عدوان اس���رائيلي جديد على ابناء شعبنا. 
وش���دد على أن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف 

السنوار: مستعدون لمعركة جديدة
 و»الضيف« يمتلك الكثير من المفاجآت

»الجهاد«: دماء الشهيد »صالح« 
شاهد على تمسك شعبنا بحقوقه

منظمة تطالب بممارسة ضغوط دولية على 
»إسرائيل« لوقف التوسعات االستيطانية 

محافظات/ االستقالل:
شيعت جماهير غفيرة، يوم أمس، جثمان الشهيد 
أحم���د صالح )26 عاًما( الذي ارتقى برصاص جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي في فعاليات اإلرباك الليلي 

ش���رقي جباليا ش���مالي قطاع غزة. وانطلق موكب 
التشييع من المستش���فى اإلندونيسي إلى منزل 
الشهيد صالح وسط مخيم جباليا، حيث ألقى أهله 
وأصدقاؤه نظرة ال���وداع عليه. وأدى المش���يعون 

صالة الجنازة على جثمان الشهيد صالح في مسجد 
العودة بالمخيم؛ لتنطلق مس���يرة تش���ييعه نحو 

مقبرة الفالوجا بمشاركة اآلالف. وردد 
المشاركون في المسيرة التي جابت 

تشييع جثمان الشهيد صالح في جباليا وعشرات اإلصابات 
بقمع االحتالل مسيرات رافضة لالستيطان بالضفة

جماعات يهودية متطرفة تستعد القتحامات 
كبيرة لألقصى خالل الشهر الحالي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت جماع����ات الهيكل المزعوم انها أتمت التحضيرات ل� “رأس الس����نة” 

و”يوم الغفران “وذلك بالتنس����يق مع قوات شرطة االحتالل، 
لتأدية صلوات تلمودية في داخل المس����جد االقصى المبارك 
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غزة/ االستقالل:
أش���اد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الدكتور يوس���ف الحس���اينة، بموقف 
المنظمات الدولية س���واء كانت أوروبية أو أمريكية 
العتبارها كل من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى 
"إسرائيل" ش���ركاء في قتل الفلسطينيين األبرياء، 

: "نقدر ونثمن هذه الخطوة االيجابية". قائالاً
وأكد الحساينة في تصريح له، أن خطوة المنظمات 
الدولية كش���فت حقيقة االحتالل اإلجرامية وعرته 
أمام العالم، والحقت قادت���ه الذين ارتكبوا الجرائم 

ضد شعبنا األعزل، وشعوب المنطقة.
وقال الحس���اينة: "أهمية تل���ك الخطوة تكمن، في 
تذكير العالم أنن���ا أمام كيان مارق يمارس اإلرهاب 
ويتج���اوز القواني���ن والمواثي���ق الدولي���ة والقيم 
اإلنسانية بإصرار وتعاٍل كبير، ويتصرف وكأنه فوق 
المس���اءلة وفوق القانون، بفضل الدعم الالمحدود 
عسكريًا وأمنيًا وسياس���يًا واقتصاديًا من اإلدارات 
األمريكية  والغربية؛ للتغطية على جرائمه والحفاظ 

عل���ى تفوقه النوع���ي؛ ليظل رأس حربة للمش���روع 
االستعماري الغربي في الشرق اإلسالمي".

وأضاف: "المطلوب اليوم من المنظمات والمؤسسات 
الحقوقية واألكاديمية واإلعالمية واإلنسانية كافة، 

أن تنتص���ر لضميره���ا، وإنس���انيتها، وقيم الحق 
والعدل، وتنحاز بشكل عملي للشعوب التي تناضل 
وتق���اوم المحتل والنظام العنص���ري وفي المقدمة 
منها كيان االحتالل الصهيوني الذي يمّثل أنموذجًا 

للشر والهيمنة والبطش في العالم.
وتاب���ع "ما يتعرض له الش���عب الفلس���طيني من 
اعتداءات صهيونية بشعة طالت المدنيين واألعيان 
المدنية، في س���ّجل دموّي حافل بالمجازر والحصار 
واالس���تيالء على األرض وتهويد المقدسات، جدير 
بالدعم واإلسناد السياسي والمادي بكل أشكاله من 

كل القوى المحبة لإلنسانية وقيم الخير.
ودعا الحس���اينة، المنظمات الدولية لمواصلة هذه 
الحمالت والتحركات وصوالاً إلى تقديم قادة اإلجرام 
ف���ي الكيان الصهيوني إلى محاك���م جرائم الحرب 
الدولي���ة لينالوا عقابهم، فال معنى لكل قيم العدل 
واإلنس���انية التي تن���ادي بها مؤسس���ات حقوق 
اإلنس���ان في العال���م ما لم ُيقتّص م���ن المجرمين 

والقتلة وأعداء البشرية.

د. الحساينة يشيد بموقف المنظمات الدولية لتعرية وكشف حقيقة االجرام االسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى آالف المصلي���ن، ي���وم أمس، صالة الجمعة في المس���جد األقصى المبارك، وس���ط 

تشديدات وقيود إسرائيلية على بواباته، وانتشار عسكري مكثف في محيطه.
وانتشرت قوات االحتالل خارج بوابات المسجد والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأوقفت 
الش���بان وحررت هوياتهم وفحصتها عند عدة بوابات، واعتقلت ش���ابا من س���احة باب 

االسباط قبل دخوله للصالة بالمسجد األقصى، واالعتداء عليه بالضرب المبرح.
وأف���ادت دائرة األوقاف االس���المية، أن 45 ألف مصل أدوا صالة الجمعة في المس���جد 
األقصى المبارك. ولفت خطيب المس���جد الشيخ يوس���ف أبو سنينة في خطبة الجمعة 
إلى االجراءات المشددة التي يفرضها االحتالل االسرائيلي على المصلين داخل المسجد 
األقصى. وبين اس���تهداف مؤسسات االحتالل المختلفة لتجار البلدة القديمة بالقدس 

المحتلة، وفرض المخالفات الباهظة عليهم ومصادرة بضائعهم.
وأكد أن المسجد األقصى المبارك بساحاته ومصلياته هو حق خالص للمسلمين وحدهم.

وسط تشديدات االحتالل
45 ألف مصٍل يؤدون صالة 
الجمعة بالمسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال����ت جماع����ات الهي����كل المزعوم انه����ا أتمت 
التحضيرات ل� “رأس الس����نة” و”ي����وم الغفران 
“وذلك بالتنس����يق م����ع قوات ش����رطة االحتالل، 
لتأدي����ة صل����وات تلمودية في داخل المس����جد 

االقصى المبارك خالل شهر االعياد الحالي.
وقالت انه����ا تعمل يدًا بيد مع ش����رطة االحتالل 
لف����رض الطق����وس التوراتية ف����ي األقصى منذ 
سنوات وقد جاء الوقت المناسب لتنظيم وتنفيذ 
ذلك وف����ق القان����ون دون االلتفات لما س����متها 
“ترهيب الوقف اإلسالمي في المسجد االقصى”، 

وفق زعمها.

ونش����رت منظمة “جب����ل المعب����د بأيدينا” على 
صفحتها الرسمية مقطعًا لمديرها تومي نيساني 
يصافح قائد وحدة حماية المستوطنين في شرطة 
االحتالل، أوري داي وهو ينشد صالة “سليخوت” 
في مركز ش����رطة – وقي����ادة ح����رس الحدود في 
المدرسة التنكزية المالصقة لباب السلسلة، الباب 

الجنوبي الغربي للمسجد األقصى المبارك.
وأثنت جماع����ات الهي����كل المزع����وم على فعل 
الش����رطي أوري داي ودعته أن يعيد الصالة داخل 
األقصى خالل األعياد التوراتية ٧-٩- ٢٠٢١ رأس 

السنة و١٦-٩-٢٠٢١ عيد الغفران.
وقال����ت إن هذا الش����رطي يخدم في لواء ش����رطة 

البل����دة القديم����ة ويوف����ر الراحة للمس����توطنين 
خالل اقتحاماتهم للمس����جد األقص����ى، وهو من 
المتعاونين مع جماعات الهيكل بش����كٍل وثيق، 
ويأتي بث هذا المقطع في إطار تحضير جماعات 
الهيكل القتحامات كبرى وأداء الطقوس التوراتية 

العلنية في األقصى خالل شهر أيلول الحالي.
وذك����رت ه����ذه الجماع����ات المتزمت����ه ان صالة 
“سليخوت” التي تمرن عليها الشرطي المتطرف 
داي، ه����ي صالة التوبة الت����ي يؤديها اليهود مع 
بداية الس����نة العبرية التي تحل الثالثاء المقبل 
٧-٩ وحت����ى يوم الغفران ال����ذي يوافق الخميس 

.١٦-٩

جماعات يهودية متطرفة تستعد القتحامات كبيرة لالقصى خالل الشهر الحالي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى أهالي بلدة س���لوان ف���ي القدس المحتلة 
ص���الة الجمعة، في خيم���ة االعتصام المركزية 
في حي البستان؛ تعبيرًا عن رفضهم لسياسة 
ا مع عائالت  الهدم والتهجير القس���ري وتضامناً
المه���ددة بيوتها وأراضيه���ا بالهدم  األحياء 

والسلب.
وخالل خطبة الجمعة أكد الشيخ سامر عودة أن 
الصمود في سلوان هو وقوف في الرئة الرئيسة 
للمسجد االقصى، وهو شرف عظيم ورباط ودين 

وعقيدة.
وش���دد عودة على أن أهل الق���دس لن يتنازلوا 
عن أرضهم مهما بلغت التضحيات، مذكرًا بأن 

فلسطين ملك للمسلمين جميعًا.
وتس���اءل خطيب الجمعة: "كيف يمكن ألهل 
األرض المبارك���ة أن يصمدوا أمام االس���تعمار، 
في سياق سرقة الجهات الرسمية لمخصصات 

القدس عدم وجود ميزانيات للمدينة وأهلها".
وأكدت لجنة الدفاع عن بلدة س���لوان بالقدس 
المحتلة أن أهالي س���لوان لن يستس���لموا في 

معركة مواجهة االحتالل مهما كلفهم الثمن.
ولف���ت أهال���ي س���لوان ألّن حكوم���ة االحتالل 
متعّنتة، وتمارس سياس���ة ضربه���ا القرارات 

الدولية عرض الحائط، وال تلتفت ألي تدخالت 
خارجية تخالف مصالحها.

ودعا األهالي الجميع لضرورة أن يقوموا بعملهم 
على أكمل وجه، مطالبين المس���توى الرس���مي 
الفلس���طيني بضرورة الس���عي خلف محاكمة 

دول���ة االحتالل ف���ي المحافل الدولي���ة وإلزامه 
بالتراجع عن تنفيذ سياس���اته العدوانية ضد 
الفلسطينيين ومنعه من التصرف بأراضيهم 

كما يحلو له.
ويتهدد ٦ أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم 

بالكامل؛ حي���ث إن أكثر م���ن 4٠% من مباني 
س���لوان مهددة باله���دم، بدع���وى البناء دون 
ترخيص، أو بإخالئها وطرد س���كانها لمصلحة 

الجمعيات االستيطانية.
وسلمت طواقم بلدية االحتالل ٦8١٧ أمر هدم 

ا لمنازل في أحياء البلدة، باإلضافة  ا وإدارّياً قضائّياً
إلى أوامر إخالء ل�53 بناية سكنية في حي بطن 

الهوى لمصلحة المستوطنين.
يشار إلى أن مس���احة أراضي بلدة سلوان تبلغ 
���ا يقطنها نحو  5٦4٠ دونم���ا، وتض���م ١٢ حّياً
58.5٠٠ مقدس���ّي، وتوجد ف���ي البلدة ٧8 بؤرة 

استيطانية يعيش فيها ٢8٠٠ مستوطن.
عل���ى  الخن���اق  االحت���الل  يضّي���ق  ولك���ي 
الفلس���طينيين دخل في الخامس والعشرين 
م���ن أكتوبر/تش���رين األول ٢٠١٧، التعدي���ل 
١١٦ لقان���ون التخطيط والبناء حّي���ز التنفيذ، 
وهو المعروف باس���م قانون "كامينتس"، أحد 
القوانين العنصرّية الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ا على الوجود  ا كبيراً ويش���ّكل هذا التعديل خطراً
الفلسطينّي وأراضيهم؛ ذلك أّنه يزيد من شّدة 
العقوب���ات وصرامته���ا، وس���رعة تنفيذها من 
خالل أوامر وغرام���ات إدارّية، وذاك دون تقديم 

للمحاكمة.
ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ 
باهظ���ة الثمن قد تصل مئ���ات آالف أو ماليين 
الش���واكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغالقه، 
ومطالبة القاطنين بإخالء بيوتهم أو محالهم، أو 

إصدار أمر هدم.

نابلس/ االستقالل:
جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، طريقا في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن جرافة عس���كرية جرفت أحد الطرق المؤدية إلى جبل صبيح 

قبل ساعات من بدء المسيرة األسبوعية الرافضة للبؤرة االستيطانية على قمة الجبل.
وتواصلت فعاليات اإلرباك الليلي في محيط جبل صبيح، بمش���اركة واسعة من أهالي 
بيتا. وأحرق الش���بان عش���رات اإلطارات المطاطية على مقربة من البؤرة االستيطانية، 
وأحدثوا سلس���لة تفجيرات صوتية ضخمة س���مع دويها من مسافات بعيدة، وترافق 

ذلك مع بث األغاني الثورية عبر مكبرات الصوت.

االحتالل يجرف طريقًا 
مؤديًا لجبل صبيح في بيتا

أهالي سلوان يؤدون الجمعة في خيمة االعتصام بحي البستان
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وف���ي وقت س���ابق، جّدد رئي���س حكومة 
االحتالل "نفتالي بينيت" من "واش���نطن" 
تأكي���ده على رف���ض كيانه إقام���ة دولة 
المش���اريع  ومواصل���ة  فلس���طينية، 
الفلس���طينية  بالضف���ة  االس���تيطانية 

المحتلة. 
وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية، 
إن توقيع اّتفاق س���الم مع الفلسطينيين، 
أو قيام دولة فلس���طينية ف���ي عهده أمر 
ُمس���تبعد"، مش���يًرا إل���ى أنه س���يواصل 
ما وصف���ه ب� "النم���و الطبيعي" لتوس���يع 

المستوطنات بالضفة المحتلة.  
وبش���أن المصالح���ة بين حركت���ي "فتح" 
د عضو المجل���س الثوري  و"حماس"، ش���دَّ
ل�"فتح"، على أن المرحلة الراهنة، والمخاطر 
المحدقة بقضية وحقوق شعبنا؛ تستدعي 
التوّجه فوًرا نحو استئناف مسارها، معّبًرا 
عن رفضه ألّية اش���تراطات؛ ُتفرض من أي 

طرف للحيلولة دون ذلك. 
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، جّدد التأكيد على اش���تراطه وجوب 

اعت���راف حرك���ة "حماس"، لما تس���مى 
"قرارات الش���رعية الدولية"؛ الستئناف 

حوارات المصالحة مع الحركة.
وقال عباس خالل لقاء جمعه بإعالميين 
مصريي���ن بالقاهرة األربعاء الماضي، إن 
"المصالحة )مع حماس( متوقفة، ويجب 
اعت���راف الحرك���ة بالش���رعية الدولية، 
وإذا اعترفت بتلك الش���رعية نستطيع 

تشكيل حكومة وحدة وطنية فوًرا".
وع���ن ذلك، تس���اءل البرغوث���ي: "لماذا 
حركة  الفلس���طينية  الس���لطة  تدع���و 
حماس لالعتراف، وبم���اذا تعترف، في 
الوق���ت الذي تّدع���ي فيه أنه���ا تمّثل 
الش���عب الفلس���طيني؟"، مضيًف���ا أن 
على الس���لطة أن تتحّمل وحدها ِوْزر أّي 

اعترافات، طالما تمّسكت بأوسلو، دون الزّج 
بالفصائل غير المعنّية بذلك". 

ومن���ذ يونيو )حزي���ران( 2007، تش���هد 
الساحة الفلسطينية انقساًما بين حركتي 
"فت���ح" و"حم���اس"، إذ لم تفلح وس���اطات 

واتفاقيات عدة في إنهائه حتى حينه.

وفي السياق، وصف عضو المجلس الثوري 
ل�"فت���ح" اللقاء الذي جم���ع الرئيس عّباس 
بوزير حرب حكومة االحتالل "بيني غانتس" 
األحد الفائت، ب�"المدان والمرفوض"، معرًبا 
عن اس���تغرابه الشديد من حجم التهويل 
اإلعالمي، وتسويق مس���ؤولي السلطة بأن 

مخرجاته تمّثل "انتصاًرا".   

وُبعيد اللقاء، قّرر االحتالل منح 5000 
عائلة فلسطينية "لم الشمل"، وتوفير 
خدمة الجيل الراب���ع )4G( في األرض 
س���قف  دون  المحتلة  الفلس���طينية 
زمنّي، فيما عّد مس���ؤولون بالس���لطة 
قرارات االحتالل تلك "غاية األهمية".

لقاء  إن مخرج���ات  "البرغوثي"  وق���ال 
عباس-غانت���س، ل���م تحّق���ق س���وى 
صفر كبير، وهي ل���م تعّبر مطلًقا عن 
طموحات الش���عب الفلسطيني، الذي 
يتّطلع لدحر االحتالل، ونيل استقالله، 
وإقامة دولته على كامل أرضه، وعودة 

الجئيه".
وتابع: "ه���ذا اللقاء لم ُيش���ْر ألي أفق 
سياس���ي لحل القضية الفلسطينية، 
وجاء بضوء أخضر أمريكي؛ لتحسين صورة 
االحت���الل فقط، قبيل انعق���اد اجتماعات 
الجمعي���ة العام���ة لألمم المتح���دة ال� 76 

المقّررة ب� 21 سبتمبر/ أيلول الجاري".
الس���لطة  رئي���س  م���ع  اللق���اء  وُبعي���د 
الفلس���طينية، زعم "غانتس" أنهما اتفقا 

على تقديم "تس���هيالت جديدة" للسلطة 
الفلسطينية بالضفة المحتلة وقطاع غزة.

ونقلت وس���ائل إعالم عبرّية عن وزير حرب 
االحت���الل، أنه ج���رى االتفاق عل���ى "منح 
الس���لطة الفلس���طينية قرًضا قيمته 500 
مليون ش���يقل، على أن يتم دفعه اعتباًرا 
م���ن منتص���ف الع���ام القادم م���ن أموال 

المقاصة".
آلالف  ح���ّل  "إيج���اد  عل���ى  اُتف���ق  كم���ا 
الفلسطينيين العالقين الذين ال يمتلكون 
التصاريح الالزمة للعودة من الخارج أو قطاع 
غزة إلى الضفة الغربية ألس���باب مختلفة، 
والسماح بدخول 15 ألف عامل فلسطيني 
آخر للعمل داخل إس���رائيل، وبناء وحدات 

."c " سكنية في منطقة
وبّي���ن "غانت���س" أن هذه "التس���هيالت 
تهدف لبناء الثقة بين حكومته والسلطة 
الفلس���طينية، م���ن منطل���ق الحفاظ على 
مصالح إسرائيل"، وإضعاف حماس مقابل 
تقوي���ة الس���لطة وتعزي���ز قدراتها على 

األرض". 

»مخرجات لقاء عباس-غانتس لم تحّقق سوى صفر كبير«

البرغوثي لـ »االستقالل«: نطالب السلطة بالتخلي عن »أوهام« المفاوضات ومغادرة »أوسلو«
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا:

دع��ا ع�س��و املجل���س الث��وري حلركة »فت��ح« فخري 
الربغوث��ي، الكل الوطني الفل�سطين��ي اإىل �سياغة 
برنامج وطني جامع، ي�ستند على مقاومة الحتالل 
الإ�سرائيل��ي، ومواجه��ة خمّططات��ه الهادف��ة اإىل 

ت�سفي��ة الق�سي��ة الفل�سطيني��ة.  وق��ال الربغوثي 
يف مقابل��ة مع �سحيف��ة »ال�ستقالل« اجُلمع��ة، اإنه 
يج��ب على ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة مغ��ادرة �سيا�سة 
املراوح��ة بامل��كان، والتخّل��ي ع��ن اأوه��ام اإمكاني��ة 
ا�ستئن��اف املفاو�سات مع الحت��الل، ومغادرة �سقف 

اّتف��اق »اأو�سلو«.  واأّكد اأن الحتالل ل يفهم اإّل لغة 
املقاومة وال�س��تباك، »وكل الدلئل والت�س��ريحات 
ال�س��ادرة عن رئي�س واأع�س��اء حكومته وم�سوؤوليه، 
تعك�س رف�س��هم املُطلق لكل اأ�س��كال ما ُت�سّمى عملية 

ال�سالم، مع ال�سلطة«.   

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، يوم أمس، 
الش���هيد أحمد مصطف���ى صالح )26 عاًم���ا( الذي ارتقى 
برص���اص جيش االحتالل اإلس���رائيلي خالل مش���اركته 
في فعاليات اإلرباك الليلي في منطقة أبو صفية ش���رقي 

جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت حركة الجهاد، في بيان لها، إن دماء الشهيد صالح، 
"ش���اهد جديد على تش���بث الشعب الفلس���طيني بحقه 
ف���ي العيش حياة كريمة، كما بقية ش���عوب العالم التي 

كافحت وناضلت للتخلص من االحتالل".
وأضافت "لقد أصبح الشهيد أحمد صالح عنوانًا الستمرار 

المواجهة ومش���عال يضيء الطريق أم���ام زمالئه وإخوانه 
من ش���باب فلس���طين الذين ال يرضون الدنية وال يقبلون 

االستسالم مهما بلغ جبروت العدو".
وش���ددت عل���ى أن "دم الش���هيد صالح ل���ن يضيع، وأن 
جماهير المقاومة الوفية التي ش���يعته أمس، لن تخذله، 
وه���ي أكثر إصراًرا على قهر الحصار واس���تمرار المقاومة 

حتى التحرير".
ولفتت إلى أن "المش���وار الذي بدأه الشباب الثائر النتزاع 
حق ش���عبنا لن يتوقف، بل س���يزداد اتق���ادًا، وأن جذوة 
المقاوم���ة لن تنطفئ ما دامت أرضنا محتلة ومقدس���اتنا 

تدنس من قبل العدو الغاصب".

غزة/ االستقالل:
أك���د رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس في قطاع 
غزة، يحيى الس���نوار، أن المقاومة في غزة مس���تعدة ألي 

عدوان اسرائيلي جديد على ابناء شعبنا.
وش���دد على أن القائد العام لكتائب الش���هيد عز الدين 
القس���ام محمد الضيف لديه الكثير من المفاجآت في أي 

حرب قادمة مع جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح الس���نوار في تصريح له، أن غ���زة أمامها الطريق 
إلعط���اء مواجهة عس���كرية أخرى وس���تكون في اللحظة 

األخيرة إذا لم تنجح كل الخطوات.
وف���ي الوقت ذاته  أكد أح���د الق���ادة الميدانيين لوحدة 

الشباب الثائر على حدود غزة إن جميع التسهيالت التي 
يزع���م االحتالل تقديمها لقطاع غزة ال تس���من وال تغني 

من جوع".
وأكد أن مطلبنا واضح وهو كس���ر الحصار بكافة أشكالها 
عن قطاع غ���زة وأن ترجع الحياة كما كانت قبل عام 2005 

وأحسن من ذلك.
فيما حذر الناطق باس���م الش���باب الثائ���ر في وحدات 
البالونات الحارقة والمتفجرة واإلرباك الليلي أبو أحمد، 
االحتالل اإلس���رائيلي باالستعداد بتنفيذ الخطة »ب« 
بدءًا من اليوم الس���بت من دون اإلش���ارة إلى مزيد من 

التفاصيل.

السنوار: مستعدون لمعركة جديدة
 و»الضيف« يمتلك الكثير من المفاجآت

»الجهاد«: دماء الشهيد »صالح« 
شاهد على تمسك شعبنا بحقوقه

غزة/ االستقالل:
ق���ررت فصائ���ل المقاوم���ة في قط���اع غزة، 
تصعيد فعاليات اإلرباك الليلي على الحدود 
الشرقية للقطاع كجزء من الضغوط المماَرسة 
على االحتالل اإلسرائيلي لتحسين األوضاع 
االقتصادية واالنسانية وإعادة إعمار ما دمره 

االحتالل في العدوان السابق.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل أعلنت مس���اء 
االربع���اء الماض���ي عن تس���هيالت جديدة 
لسكان القطاع منها توسيع مساحة الصيد 
زي���ادة حصة تصاريح التجار من غزة وإدخال 

بعض المع���دات والبضائع من معبر كرم أبو 
سالم وذلك استجابة لطلب مصري.

إال أن جمي���ع التس���هيالت الت���ي قدمه���ا 
االحتالل اإلس���رائيلي ال تلب���ي الحد األدنى 
من مطالب المقاومة لوقف اطالق النار األمر 
ال���ذي دفع الفصائل وفًق���ا لصحيفة األخبار 
اللبناني���ة إلى تصعي���د فعالي���ات االرباك 

الليلي.
وقالت مصادر لصحيفة االخبار اللبنانية": "إن 
قرار الفصائل هو االس���تمرار في الفّعاليات 
الش���عبية وتصعيدها خالل الفترة الحالية، 

إل���ى حي���ن تراجع الع���دو عن ره���ن عملية 
اإلعمار بملف الجنود األسرى الذي تتواصل 

المباحثات حوله في القاهرة.
وأش���ارت المصادر إل���ى أن الفصائل أبلغت 
المصريي���ن أن الفّعاليات س���تتوّقف فقط 
بع���د تحقيق مطالبه���ا، وتحس���ين الوضع 

االقتصادي بشكل فعلي.
وتس���عى الوحدات الش���عبية في قطاع غزة 
والضفة المحتل���ة، من خالل مزامنة أعمالها، 
إلى تظهير حالة وح���دة في الفعل المقاِوم، 

تخدم الهدف المذكور.

الفصائل تقرر تصعيد فعاليات اإلرباك الليلي على حدود قطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
دعت منظمة العدل والتنمية الحقوقي���ة المنظمات الدولية واألمم المتحدة  واالتحاد 
األوروبي واإلدارة االمريكية بممارس���ة ضغوط على الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بينيت 

لوقف كافة التوسعات االستيطانية في القدس والضفة الغربية 
وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، ان انتهاج حكومة بينيت للتوسعات 
االس���تيطانية واس���تمرار تهجير الفلس���طينيين يتنافى مع كافة القوانين الدولية 

وقرارات مجلس االمن الدولي  بخصوص االستيطان اإلسرائيلي باألراضي المحتلة.
وأشادت المنظمة بالقمة المصرية الفلس���طينية االردنية حول القضية الفلسطينية 

بالقاهرة والتي أكدت على رفض االستيطان اإلسرائيلي  باألراضي الفلسطينية.

منظمة تطالب بممارسة ضغوط دولية على 
»إسرائيل« لوقف التوسعات االستيطانية 
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طوباس/ االستقالل:
نظم���ت حركة الجهاد اإلس���المي في 
بلدة طمون بمحافظة طوباس بالضفة 
الغربي���ة، وقفة تضامنية مع األس���ير 
المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر 
على التوالي الجريح رايق بشارات )44 
عاًما( و األس���رى المضربين عن الطعام 
لكسر االعتقال اإلداري، وكذلك إسناًدا 
لإلخوة ف���ي الهيئة القيادي���ة العليا 
ألسرى الجهاد اإلس���المي في سجون 
االحتالل ف���ي خطواتهم التصعيدية 

لمواجهة مصلحة السجون.
وقال الشيخ خضر عدنان خالل الوقفة 
التضامنية "يا أهلنا في طمون البطلة، 
يا أهلنا في معقل الش���هداء، يا أهلنا 
من ذوي الش���هداء واألس���رى، يا قوى 
هذه البل���دة الطيبة بعبق الش���هادة، 
الطيب���ة بعذاب���ات األس���رى، الطيب���ة 
الجس���ام، ونحن نتحدث  بالتضحيات 
اليوم عن األسرى المضربين عن الطعام 
وف���ي مقدمتهم ابن بلدتكم الش���يخ 
رايق بش���ارات ال���ذي اعتقله االحتالل 
إداري���ًا ليض���رب عن الطع���ام ومطلبه 

الحرية والعزة والكرامة".

ووجه الش���يخ القيادي خض���ر عدنان 
في كلمته التحية للشيخ األسير رايق 
الجهادي  بتاريخه  مش���يدًا  بش���ارات 
المقاوم فزوجته ش���هيدة في س���بيل 
الله، وبترت يداه في انتفاضة األقصى، 
ولم يت���رك فرح���ًا أو ترح���ًا أو حرية أو 

اعتقاال إال وكان متواجدًا فيه.
كما وجه الش���يخ القيادي خضر عدنان 
التحية لألسرى المضربين عن الطعام 

رفًضا لسياس���ة االعتقال اإلداري كايد 
الفس���فوس ومقداد القواسمي  وعالء 
األع���رج وهش���ام أبو ه���واش، وكذلك 
التحية لألس���رى المرضى في س���جون 
االحت���الل وف���ي مقدمته���م األس���ير 
المريض معتصم رداد وناصر ابو حميد.

وهنأ القيادي عدنان، األس���يرة المحررة 
أنهار الديك الت���ي تحررت أمس االول 
من بلدة كف���رة نعمة ب���رام الله مذكرا 

بكالمه���ا ع���ن الرفيق���ة خال���دة جرار 
والجريحة إسراء الجعابيص.

وفي نهاية كلمته وجه الشيخ القيادي 
خضر عدنان التحية لإلخوة في الهيئة 
القيادية لحركة الجهاد اإلس���المي في 
س���جون االحتالل الصهيون���ي الذين 
المجاهد  الس���جان وبقيادة  يواجهون 
زيد بسيسي الذي رافق الشهيد القائد 

محمد بشارات.

»الجهاد« تنظم فعالية نصرة لألسير رايق بشارات واألسرى المضربين والمرضى

غزة/ االستقالل:
باركت حركة الجهاد اإلس���المي، لألسيرة المحررة أنهار الديك اإلفراج عنها من 

سجون االحتالل وانتصارها على السجان.
وقال الناطق اإلعالمي باس���م حركة الجهاد اإلس���المي طارق سلمي في تصريح 
صحفي: األس���يرة المحررة أنهار الديك حرة عزيزة وس���تضع مولودها بإذن الله 

وهي تنعم بالحرية".
وأضاف سلمي: إننا إذ نبارك انتصار األخت أنهار فإننا نعتبر تجربتها نموذجًا 

مقاومًا يفخر به كل فلسطيني وكل حر".
وأكد أن األحرار يولدون أحرارًا ويعيش���ون كرامًا منتصرين ، وأصحاب اإلرادة لن 

تهزمهم آلة القمع واإلرهاب.
وأوضح سلمي أن إنجازات الحركة األسيرة وانتصاراتها ستبقى متواصلة بفضل 
صمود وبس���الة األسرى وبدعم ومساندة الش���عب الفلسطيني وباعتبارهم في 

رأس أولويات المقاومة.
وأفرجت سلطات االحتالل عن األسيرة الديك، الحامل في شهرها التاسع، 
بعد اعتقال دام نحو 5 أش���هر، وذلك بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 
ألف ش���يقل )نح���و 12500 دوالر(، مع إقامة جبرية ف���ي منزل عائلتها 

بمدينة رام الله.

»الجهاد اإلسالمي«: أصحاب 
اإلرادة لن تهزمهم آلة 

القمع واإلرهاب

القدس المحتلة/ االستقالل:
أوضحت االس���يرة المحررة أنهار الديك يوم أمس،" بأنها 
اعتقلت وهي س���يدة حام���ل واعتدى س���جانو االحتالل 
علّيها بالضرب العنيف وش���عرت بتهديد حقيقي على 

حياتها وحياة جنينها".
وأضاف���ت الديك :"لم أتخي���ل االفراج عني من س���جون 

االحتالل واليوم أنا حرة طليقة في منزل والدتي".
وتابع���ت: "هذا االفراج جاء بفضل م���ن الله أوال، وبدعوات 

الن���اس والمتضامنين والحمالت اإلعالمي���ة التي أجبرت 
االحتالل على إطالق سراحي".

وكانت اشترطت قوات االحتالل اإلسرائيلي، إطالق سراح 
االسيرة الديك مقابل دفع غرامة تقدر بنحو 12500 دوالر 

أمريكي، والسجن المنزلي في منزل عائلتها.
ويشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت االسيرة الديك، في 

مارس الماضي، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وأثارت الديك حالة واس���عة من التعاطف معها، بعد أن 

بعثت برسالة من داخل السجن في 25 أغسطس الماضي، 
تضمنت مناشدة ألحرار العالم، تطالبهم بالتدخل العاجل 
م���ن أجل اإلفراج عنها لتتمكن من وض���ع مولودها، خارج 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وجدي���ر ذكره ان قوات االحتالل اإلس���رائيلي تعتقل في 
سجونها نحو 4850 فلسطينيا، بينهم 41 أسيرة، و225 
طفال، و540 معتقال إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون 

األسرى.

جنين/ االستقالل:
شاركت عش���رات المركبات القديمة في مسيرة مركبات 
رمزية لحق العودة انطلقت م���ن دوار عرابة جنوب جنين 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة، وجابت الش���وارع رافعة 
األع���الم وأعالم بأس���ماء المدن والق���رى المهجرة وصوال 

لمخيم جنين. 

وقال منس���قا الفعالية محمد س���المة من جنين، وعاصم 
الصابر م���ن نابلس ف���ي تصريح صحفي »إن المس���يرة 
ممثلة للكل الفلسطيني من الداخل والضفة وتأكيد على 

التمسك بحق العودة«.
وأضاف���ا »نحن أصحاب الحق وأصح���اب األرض، والمركبة 
القديمة شاهدة على نكبتنا لكنها في ذات الوقت توصل 

رس���الة للعالم أننا باقون ولن نرحل، وأننا شعب يستطيع 
التأقل���م في مختل���ف المتغيرات«. وطالب المش���اركون 
الحكوم���ة الفلس���طينية بالوق���وف إلى جان���ب أصحاب 
المركبات القديمة بتقديم كافة التسهيالت االستثنائية 
الس���تمرار وجودها، ألنها ش���اهدة على وجود الش���عب 

الفلسطيني وأنها بمثابة تاريخ وذاكرة لنا«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، ي���وم أمس، حملة 
اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط 

اندالع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
 ففي رام الله وسط الضفة الغربية اقتحمت قوة احتاللية 
كبيرة عدة أحياء تخللها مواجهات قوية بين العش���رات 
من الش���بان الذين ألقوا الزجاج���ات الحارقة صوب جنود 
االحتالل الذين أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل 

الغازية والصوتية صوب الشبان.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت كال من: 
محمد نضال الحطاب، ومسعود زهير صمادعة من مخيم 
الجلزون، واألشقاء مصطفى وعلي وحمدان خلف من قرية 
رنتيس، وحسان اشتية من حي المصايف، واستولت على 

مركبته.
وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جيش االحتالل 

والش���بان في أحياء ع���دة برام الله، أطل���ق خاللها الجنود 
الرص���اص الحي والمعدني المغلف بالمطاط دون أن يبلغ 
عن وقوع إصابات،  بالتزامن مع ذلك ذكرت وس���ائل إعالم 
عبرية أن مس���توطنة أصيبت بعد رشقها بالحجارة قرب 

قرية سنجل شمال شرق رام الله.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم 
أمس، الشابين أحمد س���ميح طقاطقة )28 عاما( من بلدة 
بي���ت فجار جنوب بيت لحم، ومحمود ثائر أبو العدس من 
قرية حوسان غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

واوضحت مصادر محلية، أن قوات االحتالل داهمت منزل 
األسير حسنين شوكة في س���احة المهد، بحثا عن نجله 
حسن، باإلضافة إلى منزل انس اسماعيل نواورة في جبل 
الموالح وسط بيت لحم، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

ونصبت القوات حواجزها العسكرية على مداخل المدينة، 
وأوقف���ت مركبات المواطني���ن وفتش���تها، ودققت في 

بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
وفي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات 

االحتالل شابا من بلدة عقابا قرب المدينة.
وأفاد مدير نادي األسير في طوباس كمال بني عودة، بأن 
قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمد خير الدين دراغمة، 

بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة 
يوميا اقتحام���ات واعتقاالت للمواطنين، وس���ط إرهاب 
للسكان والنساء واألطفال. وفي القدس المحتلة، اعتقلت 
قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، مواطًنا خالل وجوده 

في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت الناشط 
المقدس���ي محمد خضر أبو الحمص من بلدة العيسوية، 
خالل حضوره إلى حي الش���يخ ج���راح المهدد بالتهجير 

القسري، للتضامن مع سكانه.

أنهار الديك: االحتالل حاول قتلي في السجن وكدت أفقد جنيني

مسيرة للمركبات القديمة بجنين تجسيدًا لحق العودة

غزة/ االستقالل:
هن���أت حركة المقاومة اإلس���المية »حماس«، األس���يرة المح���ررة أنهار الديك 

»بانتصارها على سجانيها الصهاينة«.
وقال الناطق باسم »حماس« فوزي برهوم: »إن هذا االنتصار يثبت من جديد أن 
أسرانا في سجون االحتالل الصهيوني ومن خلفهم شعبنا الحر المقاوم، قادرون 

على فرض إرادتهم على االحتالل، مهما كانت الظروف والتحديات«.
ولف���ت برهوم في تصريح له ي���وم أمس، إلى أن »ه���ذا االنتصار، يعكس عجز 

المحتل الصهيوني أمام هذه العزيمة واإلرادة«.
وأفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الخميس، عن أنهار الديك، الحامل 
في شهرها التاسع، بعد اعتقال دام نحو خمسة أشهر، وذلك بكفالة مالية مدفوعة 
قيمتها 40 ألف شيقل )نحو 12500 دوالر(، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها في 
بل���دة كفر نعمة )غرب مدينة رام الله(.  وألقت الديك كلمة، لحظة وصولها حاجز 
»س���الم« العسكري شمالي جنين )ش���مال( بعد إخالء سبيلها من سجن الرامون، 
عبرت فيها عن شكرها لكل من طالب باإلفراج عنها، داعية جميع أحرار العالم إلى 

»تلبية نداء جميع األسرى واألسيرات باإلفراج الفوري والعاجل عنهم«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد موقع »واي نت اإلس���رائيلي« يوم أمس، أن االحتالل اإلس���رائيلي وجه طلًبا 
عاجاًل إلى الوسيط المصري للعمل بسرعة على وقف »االعمال الخشنة« على طول 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأوضح الموقع اإلس���رائيلي، أن الطلب على وق���ف االرباك الليلي 
تم نقله خالل اجتماع بين مس���ؤولين إسرائيليين ومصريين في 

العاصمة القاهرة.
وأشار ، إلى أن »إسرائيل« تعتبر أن اليومين المقبلين مهمين من أجل النظر في 
إمكانية استمرار التسهيالت أو وقفها، واالستمرار في المحادثات من عدمه، في 

حال لم يعد الهدوء وفًقا لقول الموقع االسرائيلي.
وذكر الموقع االسرائيلي، أن »إس���رائيل« طلبت خالل االجتماع من مصر العمل 
على ضبط المواد التي تنقل عبر معبر رفح لغزة، وتصنف أنها ذات اس���تخدام 
مزدوج حتى ال تس���تخدمها المقاومة بغزة في إعادة ترميم قدراتها العسكرية 

التي تضررت خالل العملية األخيرة.

»حماس«: انتصار الديك يظهر 
قدرة األسرى على فرض إرادتهم

»إسرائيل« طلبت من مصر وقف 
اإلرباك الليلي بشكل عاجل

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

دائرة التنفيذ 
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية خانيون�س يف الق�صية التنفيذية رقم 2926/2021  
الى المنفذ ضدهم : ١. طارق س���ليمان منصور  ٢. محمد سليمان سلمان 
منصور  ٣. فايزة سلمان منصور ابو دقة  ٤. فوزية سلمان منصور ابو دقة 
٥. فتحية س���لمان منصور ابو دقة  ٦. روحية سلمان منصور ابو دقة  ٧.  خالدية 
سلمان منصور ابو دقة  ٨. ناجية سلمان منصور ابو دقة  ٩. زهير سلمان منصور 
ابو دقة   ١٠. علي س���لمان منصور ابو دقة  ١١. فرج سلمان منصور ابو دقة  ١٢. 
وسام سلمان منصور ابو دقة  ١٣. سمر سلمان منصور ابو دقة  ١٤.  مي سلمان 

منصور ابو دقة  ١٥. فاديه سلمان منصور ابو دقة  ١٦. صبحيه  فايز أالزم 
العنوان _ خانيونس بني سهيال _  الزنة _ بالقرب من مسجد ابو سمرة _ خارج البالد حاليا . 
نبلغك���م انه طبقا للحكم المترتب عليكم من محكمة بداية خانيونس في 
القضية رقم ٤٣٠/٢٠١٨  الص���ادر بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م وذلك بإلزامكم 
بتنفيذ الحكم الصادر ضدكم باالضافة الى الرس���وم والمصاريف واتعاب 
محاماة لصالح طالبي التنفيذ / طارق رسمي محمد النجار ) وعدد ٥ اخرين ( 
لذل���ك عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين م���ن تاريخ هذا االعالن 
لتنفيذ الحكم حسب االصول وان لم تحضروا في المدة المحددة فانكم تعدون ممتنعين 

عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقكم حسب االصول . 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
اأ. مهدي نبيل القدرة

بيت لحم/ االستقالل:
أدى آالف المواطني���ن ص���الة الجمعة في 
مس���جد قلعة م���راد بقرية أرط���اس قضاء 
بيت لح���م جنوبي الضفة الغربية المحتلة، 
رفًضا لتدنيس الوق���ف وللمطالبة بحماية 

المقدسات.
وأفاد الناش���ط في حراك حماية وقف برك 
س���ليمان محمد عايش في تصريح له، بأن 
الحراك مس���تمر في فعالياته إلى أن يتم 
فسخ العقد مع شركة "ccc" الخاصة، وعودة 
القلعة إلى إدارة األوقاف وفتحه كاماًل أمام 
المواطني���ن، باإلضافة إلى ترميم مس���جد 

القلعة.
وأك���د رف���ض الح���راك للجن���ة التحقيق 
المش���كلة من محافظ بيت لحم، مشيًرا إلى 
أن "تصريح���ات اللجنة تثبت انحيازها إلى 
الشركة المس���تأجرة، ومحاولة نفي قداسة 

المكان وتغيير الحقائق".
وأوضح أن األجهزة األمني���ة تواجدت يوم 
أم���س، بكثافة في محيط مس���جد القلعة 
بهدف إخافة الناس ومنعهم من الوصول 
ألداء صالة الجمعة في المكان، الفتًا إلى أن 

أعداد المصلين تجاوزت األلفين.
وذكر عايش أن اجتماًعا عشائرًيا عقد قبل 
أيام ف���ي ديوان آل عايش بحضور ممثلين 
عن وجهاء الخليل، أكدت العش���ائر خالله 

دعمها لمطالب الحراك.
ورفض أهال���ي القرية لجنة التحقيق التي 
أعلن���ت وزارة األوقاف عن تش���كيلها بعد 
تنظي���م حفل راق���ص في منطق���ة "برك 

سليمان"، معلنين عن خطوات احتجاجية.
وقال األهالي إن "لجنة التحقيق بال فائدة، 
وإن الجريمة واضحة وليست بحاجة للجان 

تحقيق هدفها إماتة القضية فقط".
وأكد األهالي أن: "برك سليمان وقف لله عز 
وجل وليست مكانا لتنظيم حفالت للرقص 

والمجون فيها".
وأوص���ى االجتم���اع بض���رورة فس���خ وزارة 
األوق���اف والش���ؤون الديني���ة للعق���د مع 
الش���ركة المنظمة للحفالت، وكشف عقد 

اإليجار للجمهور لمحاس���بة المس���ؤولين 
والمقصري���ن، وتحميلها المس���ؤولية عما 

يجري في الوقف.
وطالبوا بفتح القلعة كمزار تاريخي وإعادة 
ترميم وبناء األجزاء التي هدمت من المسجد 
وفتحه للصالة الدائمة في���ه، مؤكدين أن 
"فكرة التركيز على المسجد أنه مصلى هي 

لتضليل ال���رأي العام وإماتة القضية وهي 
من ضمن المؤامرة على الوقف".

وحذروا من تسريب الوقف لالحتالل، داعين 
المخلصين من كل المناطق للوقوف معهم 

ومساندتهم حتى إرجاعه.
وأعل���ن المجتمع���ون بدء حمل���ة مفتوحة 
تش���مل المقاالت والكتابة وتحريك الوفود 
واألعمال الجماهيرية الالزمة حتى استعادة 

الوقف.
وأوضحوا أن الحراك يشمل أهالي بيت لحم 
وكل فلسطين وليس قرية أرطاس وحدها، 
مؤكدين دعمهم له ف���ي خطواته القادمة 

المنضبطة بالسلم األهلي.
وفجرت حف���الت صاخبة ُنظم���ت في برك 
س���ليمان التي تضم محراًبا ومسجد قلعة 
مراد في قري���ة أرطاس جنوب غربي مدينة 

بيت لحم، موجة غضب.
ونشر ناش���طون صوًرا ومقاطع فيديو على 
مواقع التواصل االجتماعي لشبان وشابات 
يرقصون على وقع أغان، وُتقدم لهم الخمور، 

خالل الحفل.
وهذه الحادثة ليست األولى من نوعها، فقد 
أعاد مغردون التذكي���ر بمقاطع فيديو من 
الخمور  احتفاالت صاخبة صاحبها تقديم 
بمقام النبي موسى جنوب مدينة أريحا قبل 

أشهر.

اآلالف يؤدون صالة الجمعة بمسجد قلعة مراد بأرطاس رفضًا لتدنيسه

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت صحيفة "إس���رائيل الي���وم"، إن هناك "فش���ال 
عملياتيًا واستخباراتيًا"، لدى جيش االحتالل،  كشفت 
عن���ه نتائ���ج التحقيق ح���ول مقتل القن���اص بارئيل 

شموئيلي )21 عاما(.
وبحس���ب التحقيق، فإن هذا الفش���ل، نابع من تصور 
خاط���ئ لدى قيادة الجيش ف���ي الجنوب، حيث لم يأِت 
في حسبانهم س���يناريو اقتراب مسلح فلسطيني إلى 
الجدار الح���دودي، ليطلق النار من مس���افة صفر على 
جندي إس���رائيلي، من خالل الفتح���ات الموجودة في 

الجدار.
وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا )يوم 21 
أغس���طس/آب الماضي( وهو ُيطلق النار من مسدس���ه 
على الجندي، عبر ثغرة في الجدار اإلس���منتي المحيط 
بقطاع غزة، من مس���افة صفر، أثن���اء قنصه متظاهرين 

فلسطينيين.
والحقا، وفي 30 أغسطس/آب، أعلن مستشفى سوروكا 
في "إس���رائيل"، عن وف���اة القناص ش���موئيلي متأثرا 

بالجروح البليغة التي ُأصيب بها.
وأظهرت نتائج التحقيق، بحس���ب الموقع اإللكتروني، 

لصحيف���ة "إس���رائيل الي���وم" أيضا أنه ل���م تصل أي 
معلومة استخباراتية حساسة للجيش اإلسرائيلي، بأن 
هنالك فلسطينيًا مس���لحًا بين المتظاهرين اآلخرين، 

في نيته االقتراب من الجدار لتنفيذ عملية إطالق نار.
كما بّينت أن قوة المستعربين اإلسرائيلية، التي كانت 
تتمركز وراء الجدار، كان بمقدورها تمييز المتظاهرين 
حت���ى مس���افة 100 مت���ر تقريب���ا، وأنه كلم���ا اقترب 
المتظاه���رون من الجدار كلما تقل���ص مدى رؤية القوة 
الت���ي كانت ُتطلق النار صوب المتظاهرين عبر فتحات 

خاصة في الجدار.
وجاء في التحقيق أيضا، أن القناصين اإلس���رائيليين 
كان���وا يرص���دون المنطقة الواقعة في قط���اع غزة عبر 
س���يارات عس���كرية مصفحة؛ وعندما كانت السيارات 
تقترب م���ن الجدار ف���ي المنطقة اإلس���رائيلية، كان 
القناصون ينزلون منها ليطلقوا النار على المتظاهرين 
الفلس���طينيين من الفتحات في الجدار، ومن ثم إغالق 

تلك الفتحات والعودة إلى السيارات المصفحة.
وكش���ف التحقي���ق أن الجن���دي المقت���ول بارئي���ل 
شموئيلي، تمّكن من اصابة خمسة متظاهرين، قبل أن 

يقتله أحد الفلسطينيين المسلحين.

وُيقدر التحقيق أن الفلسطيني المسلح، استغل فرصة 
أن الجندي ش���موئيلي حاول إطالق الفتحة في الجدار 
والع���ودة إلى الس���يارة، ليعاجله الفلس���طيني بإطالق 
ثالث طلقات عليه، أصابته إحداهما بحالة حرجة، ولقى 

مصرعه بعد عدة أيام من الحادثة.
ومن التحقيق، تبّين أن جيش االحتالل لم يكن يعرف 
في البداية طبيعة ما حدث مع الجندي شموئيلي، حيث 
اعتق���د في البداية أنه أصيب جراء إطالق النار عليه من 
قبل قناص فلس���طيني )عن ُبعد( أو أن إصابته ناجمة 
عن حجر ألقي عليه، وأنه بعد ذلك اتضح أن فلسطيني 

أطلق النار من مسدس من مسافة صفر.
كما تطرق التحقيق لمحاولة خطف فلس���طيني سالح 
أحد جنود االحتالل حيث اتضح أنها لم تنجح بس���بب 

إطالق الجندي النار من مسدس كان بحوزته.
م���ن ناحيتها، رفضت عائلة القن���اص، نتائج التحقيق 
األولية، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بحسب 

الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت.
ونقلت الصحيفة عن محام���ي العائلة قوله إن العائلة 
"محبط���ة من التحقي���ق وأنها لم تحص���ل على أجوبة 

ألسئلة وجهتها".

غزة/ االستقالل:
نعى االتحاد العام لنقابات عمال فلس����طين يوم 
أمس، العمال الشهداء الثالثة الذين قضوا داخل 
أحد األنفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر، بعد 
استهدافهم بغاز سام من قبل الجيش المصري.

وق����ال االتحاد في بي����ان صحفي، إنن����ا »فجعنا 
بحادث����ة رش غ����از س����ام داخ����ل أح����د األنفاق 
الحدودية التجارية جنوب محافظة رفح من قبل 
الجيش المصري، ما تس����بب باستش����هاد ثالثة 
عمال كانوا يعملون في هذا النفق ويبحثون عن 

لقمة العيش في باطن األرض«.
وأض����اف »ننعى ش����هداء لقم����ة العيش وهم 
الش����هيد وس����ام نظمي عياد، والشهيد عيسى 

خيري أبو حسون، والشهيد محمد جهاد عياد«.
واس����تنكر االتح����اد »ه����ذه الجريم����ة«، مطالًب����ا 
السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري بالحادثة 

ومعاقبة ومحاكمة مرتكبي االعتداء.
ولفت إل����ى أن »هذا االعتداء يأت����ي في ظل دور 
مصري كبير في المش����اركة في إزالة آثار الركام 
الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، 

وتقديم مصر لمنحة إلعمار ما دمره االحتالل«.
وش����دد اتحاد العم����ال على أن ه����ذا »يتعارض 
أيض����ا م����ع دور مص����ر التاريخي تجاه الش����عب 

الفلسطيني«.
وأش����ار إل����ى أن »الظروف االقتصادي����ة الصعبة 
نتيجة تش����ديد الحصار خالل الش����هور الثالثة 

الماضية، ومنع إدخال معظم السلع واالحتياجات 
األساس����ية للقطاع، تجبر عمالنا البواسل للبحث 
عن ط����رق صعبة إلدخال مس����تلزمات الحياة إلى 

القطاع«.
وأردف االتحاد »نتطلع من الس����لطات المصرية 
الش����قيقة لدور أكب����ر في مدنا بش����ريان الحياة، 
والضغط على االحتالل اإلسرائيلي إلدخال كافة 

المستلزمات الالزمة للقطاع«.
ومس����اء أم����س ، أعلن����ت وزارة الداخلي����ة واألمن 
الوطن����ي في قطاع غزة عن انتش����ال فرق اإلنقاذ 
عصر الجمع����ة جثامين ثالثة مواطنين من باطن 
األرض ف����ي المنطقة الحدودية في محافظة رفح 

جنوبي قطاع غزة.

خان يونس / االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، النار تجاه رعاة أغنام ش���رقي 

محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ دون إصابات.
وأف���ادت مصادر محلية، بإط���الق جنود االحتالل، المتمركزين داخل الس���ياج 
األمني، النار باتجاه رعاة أغنام ش���رقي بلدة عبسان الجديدة شرقي المحافظة؛ 

ما أجبرهم على االنسحاب.
ويتعرض المزارعون العتداءات مستمرة من قوات االحتالل، تتسبب بحرمانهم 

من ممارسة أعمالهم بحرية، وإصابتهم في بعض األحيان.

قوات االحتالل تطلق النار تجاه 
رعاة أغنام شرقي خان يونس

الكشف عن »فشل عملياتي واستخباراتي« بعملية قتل قناص االحتالل على حدود غزة

»عمال فلسطين« تنعى شهداء رفح وتطالب مصر بفتح تحقيق فوري
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دولة فل�سطني  
   املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2021/4557

نعلن للعموم انه معروض للبي���ع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في القضية التنفيذية 2021/4557 المتكونة بين طالب التنفيذ 
أحم���د عبد الله محم���د حمدان والمنفذ ضدهما / ش���ركة عبد الرحيم 
اب���و حمزة واوالده لبيع الباص من فولوك���س واجن موديل 2006 لون 
ابي���ض عاجي يحمل لوحة رقم 03171510 فعلى من يرغب بالدخول 
بالم���زاد عليه الحضور الى دائرة تنفي���ذ محكمة بداية غزة في اوقات 
الدوام الرسمي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10% 
من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري 
علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ 
2021/9/19م  مالحظ���ة : مع العلم ان الب���اص محجوز من قبل قضايا 

اخرى لدى تنفيذ محكمة بداية غزة  حرر في 2021/9/2م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

    دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية خانيون�س 
   دائرة التنفيذ

اإخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف الق�ضية التنفيذية رقم 2021/4319

الى المنفذ ضده / عرفات يونس خليل الصباغ – هوية 901476507  - العنوان خانيونس 
– حي االمل بجانب بيت الشيخ احمد نمر ) زوجة حسام الصباغ/ خارج البالد حاليا (

أبلغ���ك انه طبقا للحكم المترتب عليك م���ن محكمة صلح خانيونس في 
القضية رقم 2014/175 الصادر بتاريخ 2019/7/7 وذلك بإلزامك بتنفيذ 
الحكم الصادر ضدك باإلضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
لصالح طالب التنفيذ / محمد وليد غازي محمد الجردلي هوية 98766131 
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا االعالن 
لتنفيذ الحكم حسب األصول واذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا 
عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك وفق األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

رفح / االستقالل:
انتش���لت طواقم الدفاع المدني 
ف���ي قط���اع غ���زة، ي���وم أمس، 
جثامي���ن ثالثة عم���ال من أحد 
ف���ي مدينة  التجارية  األنف���اق 
رفح جنوب القطاع بعدما فقدت 

آثارهم.
وبحس���ب مصادر محلي���ة، فإن 
آثارهم  الثالثة فقدت  الش���بان 
تمكن���ت  حت���ى  االول،  أم���س 
طواقم اإلنقاذ م���ن الوصول إلى 
جثامينه���م بع���د عملية بحث 

استمرت ساعات طويلة.
م���ن جانب���ه، ق���ال إي���اد البزم، 
الداخلية  وزارة  باس���م  الناط���ق 
في قط���اع غزة: "انتش���لت فرق 
مواطنين  ثالثة  جثامين  اإلنقاذ 
م���ن باطن األرض ف���ي المنطقة 
الحدودية جن���وب محافظة رفح 
جنوبي قطاع غزة، بعدما ُفقدت 
آثارهم مساء الخميس، حيث تم 
نقلهم للمستشفى، وتستكمل 
األجهزة المختصة إجراءاتها في 

متابعة الحادث".
واستأنفت طواقم الدفاع المدني 
وف���رق أخرى مس���اندة عمليات 
البحث، يوم أمس، عن الش���بان 
الثالثة  الذين ُفقدوا داخل نفق 
تجاري على الحدود الفلسطينية 

المصري���ة، بع���د ض���خ الجيش 
المصري غاًزا ساًما داخله.

وأدان���ت فصائ���ل المقاومة في 
المصرية  الس���لطات  "قتل  غزة 
عمااًل فلس���طينيين داخل أحد 
الحدود  على  التجاري���ة  األنفاق 
الفلس���طينية المصرية إثر رش 
المصري غازات س���امة  الجيش 

داخل النفق".
بيان  ف���ي  الفصائ���ل،  وقال���ت 
صحف���ي، "نحن ننعى بكل حزن 

هذا  ونستنكر  الش���هداء،  وألم 
الحادث الذي راح ضحيته عمال 
عن  يبحثون  كانوا  فلسطينيون 
ق���وت يومهم ولقم���ة أبنائهم 
وأهلهم"، معتب���رة ذلك جريمة 
قتل تتحمل السلطات المصرية 

المسؤولية الكاملة عنها".
المقاوم���ة،  فصائ���ل  وطالب���ت 
السلطات المصرية بفتح تحقيق 
جدي في الجريمة، وضمان عدم 

تكرار مثل هذه الجرائم.

التنس���يق  "ض���رورة  وأك���دت 
والتعاون المشترك مع األجهزة 
األمنية الفلسطينية على الحدود 
الفلس���طينية المصرية للحفاظ 

على أمن وسالمة غزة ومصر".
وتابع���ت "نعلن ع���ن تضامننا 
الكامل مع عوائل الشهداء وكل 
قطاع العمال ال���ذي يعاني في 
ظل االحتالل والحصار والمخاطر 
المحدق���ة به���م وب���كل فئات 

شعبنا".

انتشال جثامين ثالثة عمال من نفق تجاري في رفح

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تسجيل 7 وفيات، 
و2494 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و889 حالة تعاٍف في 
فلسطين خالل ال� 24 ساعة الماضية. وقالت الكيلة في التقرير 
اليومي للحالة الوبائية في فلس���طين، إن حاالت الوفاة الجديدة 
سجلت على النحو التالي: الخليل )1(، سلفيت )1(، طولكرم )2(، 

قطاع غزة )3(.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 
)99(، طولكرم )219(، سلفيت )93(، نابلس )321(، طوباس )18(، 
جنين )140(، رام الله والبيرة )119(، أريحا واألغوار )4(، ضواحي 
الق���دس )11(، الخليل )48(، بيت لح���م )2(، قطاع غزة )1420(، 

الفتة إلى أنه تم إجراء 12827 فحصا.
وأكدت أن ح���االت التعاف���ي الجديدة توزعت حس���ب التالي: 
قلقيلي���ة )39(، طولكرم )130(، س���لفيت )11(، نابلس )129(، 
طوباس )15(، جنين )61(، رام الل���ه والبيرة )58(، أريحا واألغوار 
)1(، ضواح���ي القدس )6(، الخلي���ل )30(، بيت لحم )59(، قطاع 

غزة )404(.
وذك���رت الكيلة أن نس���بة التعافي من في���روس "كورونا" في 
فلس���طين بلغت 92,2%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 

6,8%، ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل اإلصابات.
ولفت���ت إلى وجود 54 مصاًبا في غ���رف العناية المكثفة، فيما 
يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 147 

مصابا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخ���ص المواطنين الذي���ن تلقوا الطعوم���ات المضادة 
للفيروس، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة 1,086,136، بينهم 466,316 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

7 وفيات و2494 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

رام الله / االستقالل:
اعتب���ر نائ���ب األمين الع���ام لجبه���ة النضال 
الشعبي الفلسطيني، عوني أبو غوش ما يسمى 
مشروع )تس���وية الحقوق العقارية وتسجيل 
األراض���ي( في العاصمة الق���دس الذي أعلنت 
حكومة االحتالل عن البدء بتنفيذه في المدينة 
المحتل���ة وفرض���ه ، مخططا خطي���را يهدف 
لالستيالء على المدينة وإحكام السيطرة عليها.

وأوضح أبو غوش هذا القرار خطوة نحو السيطرة 
بمصادرة نحو %60 م���ن األمالك في القدس، 
وفرض معايير االحتالل في إجراءات التسوية.

وأش���ار إل���ى أن أخطر م���ا في هذا المش���روع 
هو تفعي���ل وتطبيق قانون ام���الك الغائبين 

والذي يتمثل في أن تس���وية األمالك ستجبر 
المقدس���يين عل���ى دفع ضرائ���ب باهظة عند 
تسجيلها وفي حال غياب وعدم توفر الوثائق 
الالزمة إلثب���ات الملكية يعني مصادرة األرض، 
كم���ا أن���ه يعني ش���رعنة صفق���ات التزييف 
للبيوعات وتس���ريب األمالك، وشرعنة وقوننة 
االستيطان في المدينة، وهي خطوة "سياسية 

وسيادية" لتكريس االحتالل.
وتابع أبو غوش ه���ذا المخطط الهادف لفرض 
سياسة األمر الواقع ضمن احكام السيطرة على 
العاصمة القدس وتحت حج���ج واهية تحاول 

حكومة االحتالل تمريره بتغطية قانونية.
وأشار إلى أنه يأتي باستكمال عملية التطهير 

العرقي والتهجير القسري المستمر ضد سكان 
المدينة ،وبأدوات مختلف���ة تقوم بها حكومة 
االحتالل كما يحدث في الش���يخ جراح وسلوان 

وغيرها من أحياء المدينة.
وطال���ب المجتمع الدولي بتحمل مس���ؤولياته 
واتخ���اذ موقف جدي وقاب���ل التطبيق العملي 
يلزم حكوم���ة االحتالل بوق���ف عدوانها على 
العاصمة القدس ووقف اس���تمرارها بانتهاك 
القان���ون الدولي وق���رارات الش���رعية الدولية، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة الكفيلة لتنفيذ قرارات 
األمم المتحدة والتي أكدت أن القدس عاصمة 
دولة فلس���طين وهي ج���زء ال يتجزأ من األرض 

الفلسطينية المحتلة.

النضال الشعبي: مشروع تسوية األراضي بالقدس خطوة لتكريس االحتالل

غزة / االستقالل:
كش���فت وس���ائل إعالم إس���رائيلية يوم أمس، عن أن معركة "سيف القدس" 

كشفت عن إخفاقات هيكلية في نظام األمن القومي اإلسرائيلي.
وعددت صحيفة "معاريف" العبرية إخفاقات تعرض لها الجيش اإلس���رائيلي 

خالل عدوانه األخير على قطاع غزة، والتي استمرت على مدار 11 يوًما.
وأكدت أن هذه اإلخفاقات مس���تمرة في التثبيت وقيادة "إس���رائيل" نحو خطر 

وجودي.
وأرغمت المقاومة ومن خلفها صمود شعبنا في غزة والهبة الشعبية في القدس 
المحتل���ة ومدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 1948، 

االحتالل على قبول وقٍف إلطالق النار، بعد 11 يوًما من عدوانه.
وشنت "إسرائيل" عدواًنا على غزة استمر 11 يوًما بين 10 و21 مايو الماضي، ما 
أس���فر عن استشهاد وجرح اآلالف من الفلسطينيين، فيما ردت المقاومة عليه 

بدك المستوطنات والمدن اإلسرائيلية بآالف الصواريخ.

معاريف: »سيف القدس« كشفت 
عن إخفاقات هيكلية بنظام 
األمن القومي »اإلسرائيلي«

خان يونس / االستقالل:
توفي شابان، يوم أمس؛ جراء غرقهما في بحر محافظة خان يونس جنوبي قطاع 

غزة.
وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر بخان يونس، بوصول جثماني الشابين عاطف 
رسمي أبو دان )28 عاًما( وعلي جمال القرا )29 عامًا( من بلدة بني سهيال شرقي 

المحافظة، بعد أن غرقا في البحر.
وأوضح المراسل أن حادثة الغرق وقعت نحو الساعة الثانية والنصف فجًرا، في 

بحر منطقة القرارة، خارج دوام المنقذين.

وفاة شابين غرقًا
 في بحر خان يونس
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ال يص���ح في األفهام ش���يء إذا احت���اج النهار إل���ى دليل، هذه 
هي حالة االنكار واس���تمرار اإلبادة السياس���ية التي يعيش���ها 
المس���تعمر المحت���ل وأعوانه والت���ي عبر عنها بع���ض الكّتاب 
اإلسرائيليين كألوف بن في هآرتس وغيرهم بسؤاله أين اختفى 
الفلس���طينيون؟ فال يحتاج الفلسطينيون ألحد أٍي كان أن يذكر 
بوجوده���م على أرضه���م المغتصبة في األع���وام 48 ، 67 حتى 
ل���و كان رئيس الوالي���ات المتحدة بايدن أو بعض قوى اليس���ار 

الضعيفة في اسرائيل وعلى رأسها بيني غانتس . 
ولي���س الدليل على وجودهم هو تواصل التنس���يق األمني بين 
االحتالل وبعض الفلس���طينيين أو اللقاء المذموم بين وزير حرب 
العدو ورئيس الس���لطة أبو مازن ، وانما نش���اط الفلس���طينيين 
الدائم وبكل أشكاله المقاومة في الشيخ جراح وباب العامود وبيتا 
وملكة وس���ائر مناطق الضفة الغربية وغزة والداخل الفلسطيني 
كما ظهر جليًا وفي أبهى صوره في معركة القدس وسيفها قبل 

عدة أشهر . 
المقاومة ال الخضوع إذن هي عنوان ورمز بقاء الفلس���طيني على 
ه���ذه األرض منذ أكثر من مئة عام , وفي هذا الس���ياق ال بد من 

االشارة الى ثالثة أمور :
 أواًل - ال يمك���ن اعتب���ار لق���اء الرئيس الفلس���طيني أبو مازن مع 
وزير الحرب اإلس���رائيلي غانتس رمزًا لع���ودة االهتمام بالقضية 
الفلس���طينية في عه���د بايدن، بل هو إش���ارة أخ���رى لمحاولة 
امتص���اص القضية الفلس���طينية التي يحملها وب���كل جدارة 
ومصداقية المقاومون على ح���دود غزة وفي كل نقاط المواجهة 

والمقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس .
 ثانيًا- هذا اللقاء يمثل ع���ودة المحتل الرتداء قناع المفاوضات 
وممارسة زيف السالم التي نزعهما نتنياهو منذ أكثر من 11 عاما، 
وجعل األمر واضحا جليا دون خجل أو جلل، وهي ان اسرائيل دولة 
اس���تعمار احتاللي وهي دولة لليهود وحدهم، وللفلسطينيين 
أن يعيش���وا في ظل االبرتايد اإلس���رائيلي، هي ع���ودة لألوهام 
)والضحك على الذقون( إذن، ال بداية لعملية التسوية أو ما شابه 

ذلك . 
ثالثًا- من غير الواضح ما اذا كان هذا اللقاء س���يزيد من احتماالت 
خوض جولة عسكرية جديدة مع قطاع غزة بسبب تعزيزه للتعاون 
»التآمر« على القطاع والسعي إلعادة تأثير السلطة في قطاع غزة 
أم أنه سيؤدي لتجاوز عقبات تضعها السلطة أمام التفاهمات مع 
القطاع؟ ومع ذلك يمكن القول ان االحتمال الثاني هو األرجح بأن 
ما يحكم األمور ولألسف الش���ديد هو المصلحة االسرائيلية في 
عدم خوض جولة عس���كرية في القطاع ، وهذا ال يعني بالضرورة 
عدم االنتقال الى مرحلة جديدة من التعاون الرسمي الفلسطيني-
االسرائيلي ضد قطاع غزة ، بل قد يكون البديل األنسب للطرفين.

 المشكلة الحقيقية التي قد يعانيها الفلسطينيون وقضيتهم 
العادلة هي بأن ع���ودة الزيف ولبس االقنع���ة مفيدة للطرفين، 
فالس���لطة يمكنها أن تخدع وتزعم وتكس���ب المزيد من الوقت 

لمشروعها الفاشل وتقول ها قد بدأ مشروعنا يثمر. 
وحكوم���ة االحتالل يمكنه���ا أن تغش كالع���ادة بقولها لبايدن 
أو باألح���رى للقوى التقدمية الضاغطة عل���ى بايدن في الواليات 
المتحدة ها قد بدأنا نتعامل مع الفلس���طينيين بإيجابية ، ولكّن 
المرج���ح أن يتجاوز ش���عبنا وكل داعميه من أح���رار العالم هذه 
المش���كلة من خالل االستمرار بالنضال والمقاومة وعدم االنخداع 
واالنجرار وراء األوهام أو وراء إجراءات شكلية ال ترتقي للحد األدنى 

من الجدية المطلوبة لمعالجة قضية شعبنا العادلة . 
بالمناسبة لقد استمر لقاء بيني غانتس والرئيس عباس ساعتين 
ونص���ف، منها 40 دقيق���ه وحدهما والبقية مع المستش���ارين 
كحس���ين الش���يخ وماجد فرج ، وقي���ل إنه قد ت���م بحث قضايا 
اقتصادية وكيفية دعم السلطة ، والالفت هنا أيضا أنهما اتفقا 

على عدم نشر صور للقاء .
 وال أعتق���د أن الس���يد ابو مازن كان يمانع من نش���ر الصور فهو 
يجاه���ر وال يبالي ف���ي عالقاته مع قادة االحت���الل ألنه يعتبرها 

مصلحة وطنية .
 أم���ا غانتس فما زال يدرك أن الرأي العام اإلس���رائيلي وتحديدا 
اليمين المتصاع���د ما زال يحتقر الفلس���طينيين حتى لو قاموا 
بالتعاون األمني مع قواتهم فهم يعتبرون هذا التعاون مصلحة 
للسلطة وحدها ، ال لجيشهم القادر المقتدر وفق رأيهم الخائب.

ثمة شبه إجماع فلس���طيني على َدعم االنتفاضة الفلسطينية 
التي انطلقت من المواجهات ضد إقامة الحواجز الحديدية في 
ساحة باب العامود، وامتدت لتدعم اعتصام أهالي الشيخ جراح 
في مقاومة اقتالعهم من بيوتهم، وقد تركزت على الحشد في 
المس���جد األقصى للتصدي ألكبر هجم���ة كانت ُتعد القتحامه 
من ِقَبل جماعات الهيكل في إحياء ما يس���مونه ذكرى احتالل 
الق���دس كلها ع���ام 1967. ثم جاء تدخ���ل المقاومة في قطاع 
غزة بقرار تاريخي، عندما اشتد خطر اقتحام المسجد األقصى، 
وذل���ك بإطالق الصواري���خ باتجاه القدس لمن���ع اقتحامه. وقد 
تحّول إلى اندالع الحرب الخامس���ة بي���ن الجيش الصهيوني، 
وبين الشعب والمقاومة في قطاع غزة. وقد أدى هذا بدوره إلى 
اندالع انتفاضة ش���بابية في مدن مناط���ق ال�48 وقراها. ومنها 
انتقل لهيب المواجهة إلى الضفة الغربية، مما وّحد الش���عب 
الفلس���طيني ف���ي كل الداخل وف���ي الخ���ارج، وراء »انتفاضة 

فلسطين« وحرب سيف القدس.
وق���د أدت نتائج ه���ذه المواجهة إلى انتصار س���يف القدس 
وف���رض التنازالت عل���ى الع���دو الصهيوني، ف���ي مواجهات 
الش���يخ جراح، وب���اب العامود، والمس���جد األقص���ى، كما في 
تثبيت معادلة قواعد االش���تباك الجديدة. هذا االنتصار أدخل 
الوضع الفلس���طيني في مرحلة جديدة؛ من حيث ميزان القوى 
والنتائج السياس���ية والواقعية التي نجمت عنه فمن الناحية 
العسكرية، كشفت حرب سيف القدس أن العدو لم يعد قادرًا 
على االكتس���اح البري، أو حسم الحرب في مصلحته، بالرغم من 
تفّوقه الهائل بقوة النيران لس���الح الجو والقصف، ولكن ثبت 
في اآلن نفسه أنه غير قادر على صّد صواريخ قطاع غزة، والتي 
لم يظهر في المعركة غير بعضها. وأظهرت هذه المواجهات 
ارتب���اك الدول الغربي���ة المؤيدة للكيان، وعلى رأس���ها أمريكا، 
كما عّبر الرأي العام العالمي، وال س���يما الغربي، من خالل خروج 
الماليي���ن المنددة بعنصرية الكي���ان الصهيوني وعدوانيته، 
فضاًل عن التعاطف مع المقاومة الفلسطينية، وعدالة القضية 
الفلس���طينية. ولهذا أبع���اد مهمة حتى عل���ى موازين القوى 

العسكرية.
أم���ا على المس���تويين العربي واإلس���المي، فق���د ُعزلت الدول 
المهرول���ة للتطبيع، وُأس���قط في يدها، فيما ب���رزت إرهاصات 
ش���عبية جماهيري���ة، عززت موق���ف المقاوم���ة، وأجبرت عدة 
دول على إعالن ش���جبها للموقف الصهيوني وتأكيد وقوفها 
إلى جانب الحق الفلس���طيني. على أن أخط���ر ما نجم عن هذه 
االنتفاضة الش���عبية، وحرب سيف القدس، الحرج الذي وقعت 
فيه س���لطة رام الله وقيادة »م.ت.ف«، إلى جانب انهيار خطها 
السياسي، وفشل جرها للس���احة الفلسطينية إلى االنتخابات 

التضليلي���ة، والمصالحة الوهمية أو إع���ادة بناء »م.ت.ف« غير 
الممكنة، والتهرب من مواجهة ما يجري من استيطان واحتالل 

واعتداءات على المسجد األقصى، واغتياالت واعتقاالت.
ثم جاءت غلطتها الفظيعة باغتيال الشاب المناضل نزار بنات، 
وبوحش���ية بالغة، مما فتح عليها غضبًا شبابيًا وشعبيًا إضافيًا، 
فزاده���ا عزلة وارتباكًا، فإذا بها تتح���ّول إلى االعتقاالت والقمع 
والعداء للش���عب، وتزداد انغماس���ًا في التنسيق األمني، األمر 
الذي سّد األبواب في وجهها لتستعيد زمام المبادرة، أو لتلعب 
أي دور سياس���ي داخلي أو خارجي يسّوغ وجودها. ال تأتي أزمة 
قيادة محمود عباس نتيجة اتخاذ األحداث مجرى غير ما كانت 
تسعى إليه فحسب، وإنما أيضًا انسداد األبواب أمام أي مشروع 
تس���وية تتقدم به أمريكا. فإدارة جو بايدن بالرغم من إشارتها 
بأنها مع »ح���ل الدولتين« )التصفوي بالتأكي���د(، إاّل أن قرارها 
ه���و االبتعاد عن طرح أي مش���روع تس���وية. فم���ن جهة ليس 
ثمة اس���تعداد لدى حكومة الكي���ان الصهيوني للعودة لبحث 
موضوع للتس���وية، يتضم���ن من قريب أو بعي���د االقتراب من 
البح���ث في حل الدولتين. فليس في جعبتهم غير اإلمعان في 
تهويد القدس وتغيير »الواقع القائم« في المس���جد األقصى، 

واستيطان الضفة الغربية. 
أما ما في جعبتهم لتقديمه لمحمود عباس، فهو تأمين األموال 
التي تحتاجها السلطة، بعيدًا من جيوبهم، مقابل مهمة القيام 
بالتنسيق األمني ضد أية مقاومة أو انتفاضة ولضمان استمرار 
االحتالل واالس���تيطان، أي جعل الس���لطة الحالية هدفًا قائمًا 
بذاته ولذاته، وحتى أسوأ مما كان عليه حال قوات أنطوان لحد. 
ال تأت���ي أزمة قيادة محمود عباس نتيجة اتخاذ األحداث مجرى 
غير ما كانت تس���عى إليه فحسب، وإنما أيضًا انسداد األبواب 
أمام أي مشروع تس���وية تتقدم به أمريكا فعلى محمود عباس 
في هذه المرحلة الجدي���دة أن يحافظ على البقاء بين المطرقة 
والسندان، فمن جهة أمامه نموذج حالته في أثناء المواجهات 
االنتفاضية وس���يف القدس، وأمامه وظيفته الراهنة باإلمعان 
في التنس���يق األمني، وفي كبت الشعب الفلسطيني، ال سيما 
الذين يتحركون غضبًا ضد الجريمة النكراء الحمقاء الوحش���ية 
التي اغتيل فيها الش���هيد نزار بنات م���ن جهة، وأخيرًا أمامه 

جمود أي تحرك سياسي يوصل أوكسجينًا لرئتيه.
حق���ًا إنها نهاي���ة طريق فاجعة، والمش���كلة األخ���رى أن فتح 
»أس���يرة األطواق«. وبكلمة، ال بّد من مواصلة طريق المواجهات 
االنتفاضية وس���يف القدس، وذلك مع تذك���ر خمس حقائق 

تذكرًا دائمًا، وهي:
1 - المصالحة الفلس���طينية غير ممكنة في ظل قيادة محمود 
عباس وخطه السياسي وممارس���ته ووضعه. وهي غير ممكنة 

حت���ى لو خضعت - ال س���مح الله - لش���روطه وش���روط بعض 
الوس���طاء أو ال���دول العربية والغربية؛ ألن الص���راع )الصدام أو 
االنقس���ام( حتمي عندئذ، فمحمود عباس سيتمسك بالقيادة 

أكثر.
2 -  العودة لمش���روع االنتخابات س���يزيد من االنقسام، وهذه 
تجربة انتخابات 2006، أما م���ن يريدها لقيام قيادات جديدة 
فواه���م؛ ألن القيادة في حركات التحري���ر الوطني، أو المقاومة 
أو االنتفاضات أو الحرب )حرب س���يف القدس مثاًل(، تخرج من 

الميدان وليس من »صناديق االقتراع«.
3 -  إعادة بناء »م.ت.ف« غير ممكنة، وبحثها سيؤدي إلى مزيد 

من االنقسام )من يقود(.
ه���ذا ولم ُيثب���ت تاريخ المنظم���ة بأنها ضمان���ة للحفاظ على 
المبادئ والحقوق )على ميثاقها(، بل أثبتت بأنها قابلة لتوقيع 
اتفاقي���ات كارثية. كما لم تثبت أنه���ا تحقق الوحدة الوطنية، 
واألسوأ ش���عار »الممثل الش���رعي والوحيد« الذي شكل كارثة 
عل���ى المس���توى الفلس���طيني؛ ألن التمثيل يج���ب أن يكون 
مش���روطًا بتحرير كل فلس���طين، وإاّل فع���دم التمثيل أفضل. 
ث���م ألن عبارة »والوحيد« أعفت الدول العربية من مس���ؤوليتها 
المباش���رة في القضية الفلس���طينية، ودمرت المبدأ: إن قضية 
فلس���طين قضية فلس���طينية وعربية وإس���المية وإنسانية، 

فكيف تنفرد المنظمة بتمثيلها.
4 -  الحرص على المصالحة وإعادة بناء المنظمة واجها ش���رط 
االعتراف بما يسمى »بقرارات الشرعية الدولية« )قرارات هيئة 
األمم المتحدة(. وكان االعتراف بها جرًا للقدم الفلسطينية إلى 
طري���ق التنازالت، فيما العدو لم يعترف بأي من تلك القرارات؛ 
ألنه يريد كل فلس���طين، وفيما الدول الكبرى اعتبرت أن الحل 
يتم بالمفاوضات المباش���رة بال مرجعية لتل���ك القرارات التي 
وقع���ت عليها، وفيم���ا كل من اعترف بها من الفلس���طينيين 
والعرب والمس���لمين قدم تنازالت مجاني���ة، وعاد بخفي ُحنين 
وس���وء س���معة. وأثبتت التجربة أن االعتراف بتلك القرارات ال 
يحمي رأس أحد )الشهيد ياسر عرفات مثاًل(، ولم يمنع االتهام 

باإلرهاب.
5 -  أثبتت تجربة المواجهات االنتفاضية األخيرة وحرب سيف 
القدس؛ بأنها طريق لوحدة الش���عب الفلسطيني، وأثبتت أن 
مواقف الفصائل والنخب تتح���د في ميدان المواجهة، وتحت 

سقف االنتفاضة والمقاومة والحرب )حرب سيف القدس(.
وإن تش���كيل جبهة متحدة لمواجه���ة تحديات الوضع الراهن 
ال يس���مح بإثارة صراع���ات الماض���ي وإعادة إنت���اج هياكلها 
وسلبياتها، وإنما االتفاق لمواجهة خطر داهم، أو تحقيق إنجاز 

ممكن.

ثالثة عناوين صريحة هي خالصة لق���اء رئيس وزراء االحتالل 
»نفتال���ي بينيت« مع الرئي���س األمريكي »ج���و بايدن« نهاية 
األس���بوع الماضي 27 أغس���طس 2021. عنوان إيراني وعنوان 
لغزة وآخر للضفة! حيث تعهد الرئيس األمريكي بأنه »ال قنبلة 
نووية إيرانية« ولكن بدون عمل عسكري، وأن الخيارات -كلها- 
دبلوماسية. أما عن غزة فقد أكدت اإلدارة األمريكية على »عدم 
الربط بين إعمار غزة واألس���رى ل���دى المقاومة« من أجل ضمان 
االستقرار واس���تمرار الجهود األمريكية لخفض التصعيد في 
المنطقة، ومن���ح جهودها فرصة النجاح في تعزيز »سياس���ة 
األمر الواق���ع« التي تنتهجها في المنطقة. أما العنوان الخاص 
بالضفة والذي يهتم به هذا المقال فهو »منع انهيار الس���لطة 
ودعمه���ا أمني���ًا واقتصاديًا”، وه���ذا يأتي في س���ياق واضح 
بعدم رغب���ة إدارة الرئيس بايدن في تفعيل أي خطط أو برامج 

سياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
وه���ذا ما تؤك���ده كل سياس���اتها، فهي لم تق���دم أي وعد ب� 
»تحريك عملية الس���الم” أو »اس���تئناف المفاوضات من حيث 
انته���ت” أو حتى التبش���ير بمؤتمر دولي بع���د عام -على غرار 
مؤتم���ر أنابولي���س-2007 لكس���ب الوقت! ب���ل كانت صريحة 
وواضح���ة بأنه ال حل ممكن وقابل للتنفيذ خالل 4-8 س���نوات 

من حكم أي رئيس أمريكي. وهي تدرك أن الحالة السياس���ية 
لألطراف -إسرائيل والس���لطة والواليات المتحدة- أضعف من 
أن تك���ون قادرة على اتخاذ قرارات مصيري���ة، أو أن تكون لدى 
تل���ك األطراف القدرة على فرض اتفاقيات نهائية. وهذا يأتي 
بعد س���نوات من النضال الفلس���طيني الذي أثبت أن الحقوق 
الفلس���طينية ال يمكن قبول التفريط بها م���ن خالل اتفاق أو 
تعهد. وتجربة أوس���لو الفاشلة أوصلت الجميع إلى نقطة يأس 

من تكرار التجربة أو حتى محاولة تطويرها أو تفعيلها.
 تلك الحالة -بالتأكيد- لم تأت نتيجة تغيير الس���لطة لقواعد 
االش���تباك مع االحتالل ف���ي رام الله والخلي���ل! أو حتى نتيجة 
خوضها معارك مس���لحة في شوارع جنين! إن حالة اليأس لدى 
العدو من قدرته على تمرير سياساته على الشعب الفلسطيني 
جاءت بناء على نهج المقاومة الفلس���طينية التي تمثل جوهر 
الس���لوك الوطني في وج���ه االحتالل. المقاوم���ة التي منحها 
الشعب الفلس���طيني الدماء واألبناء واألموال، وصبر معها على 
الحروب والتشريد والدمار ألكثر من سبعة عقود متواصلة. تلك 
المقاوم���ة التي قرر أن يمنحها ثقت���ه حتى وإن حاصره العالم 

وتآمر عليه األشقاء وتجاهله األصدقاء.
 التقديرات األمريكية واإلس���رائيلية متطابقة بش���أن الحفاظ 

على الس���لطة ودوره���ا األمني في الضفة الغربي���ة. هذا الدور 
ال���ذي يضمن حماية االحتالل ومن���ع المقاومة من الفعل. وفي 
سبيل تحقيق ذلك فال مش���كلة لدى الحكومة اإلسرائيلية من 
منح بعض الرموز -األقل يمينية- دورًا في التواصل مع السلطة 
من أجل تعزيزها إداريًا واقتصادي���ًا لتبقى قادرة على تقديم 
خدماته���ا األمني���ة، التي تمثل الخيار األق���ل كلفة في حربها 
على المقاومة في الضفة. كما أن تلك اللقاءات تمثل للس���لطة 
طوق نجاة في حس���م خالفاتها الداخلية حول النفوذ الداخلي 
والتحكم في موارد الس���لطة وامتيازاته���ا تمهيدًا لتوزيعها 
بع���د نهاية حكم الرئيس عباس. كم���ا تعتبر بطاقة عودة إلى 
واجهات األخبار وعناوين المواقع الصفراء في محاوالت فاشلة 

للظهور بأنها ال تزال قادرة على المبادرة والفعل السياسي!.
 وبعيدًا عن العناوين اإلس���رائيلية الت���ي تعكس التجاذبات 
الداخلية بين أقطاب االئتالف الحكومي، فإن لقاء وزير الجيش 
اإلسرائيلي »بيني جانتس« مع رئيس السلطة »محمود عباس« 
في رام الله وبحضور منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية »غسان 
عليان” هو لتنفي���ذ توصيات اإلدارة األمريكي���ة بمنع انهيار 
السلطة وتعزيزها اقتصاديًا ولوجس���تيًا لضمان قدرتها على 

أداء دورها الوظيفي في حماية االحتالل من المقاومة!.

الوضــع الفلسطينــي وخيــاره

بينيت وغانتس ينفذان توصيات منع انهيار السلطة 

 بالمقاومة باقون
منير شفيق ال بلقاءات غانتس 

ناجي شكري الظاظا

ناصر ناصر
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بيت لحم / االستقالل:
بحث وزي����ر التنمي����ة االجتماعي����ة، د.أحمد 
مجدالني خالل لقائه ممثلين عن مؤسسات 
المجتمع المدني ورؤس����اء المجالس المحلية 
والجمعي����ات الخيرية العامل����ة في محافظة 
بيت لح����م يوم أمس، س����بل تعزيز التعاون 
والش����راكة وتبادل الخب����رات واآلراء لتطوير 
العم����ل الحكوم����ي ف����ي مج����ال الخدم����ات 
الت����ي تقدمه����ا وزارة التنمي����ة االجتماعية 

للمستفيدين.
وأكد الوزي����ر المجدالني، خالل كلمته، حرص 
ال����وزارة عل����ى اس����تمرار التنس����يق والحوار 
المشترك المفتوح باعتباره اللبنة األساسية 
للحوار المجتمعي الهادف الى تطوير النظام 

السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي.
وقال مجدالني" ان الحكومة تجري المشاورات 
الالزمة من أجل اس����تحداث المنصة الوطنية 
الفلس����طينية للتضام����ن االجتماع����ي التي 
ستمكن أي ش����خص أو مؤسسة من تقديم 
المس����اعدة ألي فلس����طيني في الشتات أو 
األراض����ي الفلس����طينية او األراضي المحتلة 

عام 1948.".  
 ودعا وزي����ر التنمية الجمعيات الى تصويب 
البوابة  واس����تخدام  القانوني����ة،  أوضاعه����ا 
الموحدة للمساعدات االجتماعية واالستفادة 
منها لتس����هيل عملية تنسيق المساعدات 
والخدمات وإحداث أكبر تغطية ممكنة ومنع 

االزدواجية والرقابة والشفافية والنزاهة."
وأش����ار د. مجدالني الى أن ال����وزارة تبذل كل 

الجه����ود من أج����ل دفع مخصصات ش����راء 
الخيرية،  للجمعي����ات  المس����تحقة  الخدمة 
وفقا لنظام جديد استحدثته الوزارة يضمن 
السرعة والدقة والشفافية، موضحا ان الوزارة 
حرص����ت على فتح ب����اب الش����راكة مع كافة 
الشركاء المحليين والعرب والدوليين وذلك 
لمجابه����ة آثار الجائح����ة والحفاظ على الحد 
األدنى من الحماية االجتماعية للفقراء وذوي 

الدخل المحدود.
وشكر مجدالني كل الشركاء في الجمعيات 
الخيرية والمؤسس����ات الذين س����اهموا عبر 

تقدي����م الخدم����ات ف����ي  تخفي����ف العبء 
ع����ن الحكومة ودعم جه����ود التنمية، مثمنًا 
الدور الكبير للجمعي����ات الخيرية خالل أزمة 
كورونا، حيث كان لها دور بارز في مس����اندة 
جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات 
المواطني����ن ، وتقديم الرعاية للفئات األكثر 

تهميشا وفقرًا.
 واض���اف الوزي���ر ان ال���وزارة تعمل على 
تفعيل عمل مجالس التخطيط بعد انقطاع 
عملها بسبب الجائحة ايمانا منها بضرورة 
التخطي���ط والتنفيذ والمتابع���ة والرقابة 

والتقييم مع الناس. 
وفي الس����ياق ذاته تفق����د الوزير مجدالني 
والمدير الُقط����ري لبرنامج الغ����ذاء العالمي 
في األراضي الفلس����طينية سامر عبد الجابر، 
عددًا من المشاريع التمكينية التي منحتها 
الوزارة بدعم من برنامج الغذاء العالمي لعدد 
من األسر المستفيدة من خدمات الوزارة في 

بيت لحم.
وش����ملت المش����اريع: الزراع����ة المائية التي 
توزع����ت في العدي����د من ق����رى المحافظة، 
ومش����روع البس����تنة في مركز حماية ورعاية 

النساء ضحايا العنف )محور( والذي يهدف 
الى تمكين النس����اء نزيالت المركز وتقديم 

العالج النفسي لهن من خالل الزراعة.
وس����بق ذلك تفقد الوزير ألحد نقاط التوزيع 
الخاص����ة ببطاقة المس����اعدة الغذائية التي 
يقدمها برنامج الغذاء العالمي لبعض األسر 
األساس����ية  الغذائية  االحتياجات  لتأمي����ن 
لتحقي����ق األم����ن الغذائي له����م والتي بلغ 
عدده����ا )٢٥٠٠( أس����رة تتلقى مس����اعدات 

غذائية عبر البطاقات اإللكترونية.
وأكد الوزير مجدالني أن الوزارة استطاعت من 
خالل العالقة الوثيقة مع مختلف الش����ركاء 
وخاص����ة برنام����ج األغذي����ة العالمي تخطي 
الصعوب����ات الت����ي خلفتها جائح����ة كورونا 

إضافة إلى ممارسات االحتالل االسرائيلي.
وأوض����ح الوزير، أن����ه بفض����ل روح التضامن 
وااللتفاف الجماهيري للش����ركاء في القطاع 
الخ����اص والبن����وك والجمعي����ات الخيري����ة 
اس����تطعنا تأمي����ن االحتياجات األساس����ية 
والصحية لألس����ر الفقيرة والمنكشفة جراء 

الجائحة.
بدوره، قال عبد الجابر إن البرنامج يفتح أبواب 
الشراكة مع الوزارة للمزيد من المشاريع التي 
تخدم األس����ر المستفيدة نحو تحقيق األمن 

الغذائي لتلك األسر.
وتابع عبد الجابر أن البرنامج على اس����تعداد 
تام لدراسة تطوير المشاريع القائمة لخدمة 
الفئ����ات المس����تفيدة من األش����خاص ذوي 

االعاقة والنساء المعنفات.

مجدالني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة

غزة/ االستقالل:
يعتبر وصول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة 

مؤشرًا لحل قضية دخول األموال القطرية للقطاع.
وأعلن المكتب الصحفي لمعبر بيت حانون - إيرز عن وصول 

السفير القطري محمد العمادي يوم أمس لقطاع غزة.
وقال���ت مص���ادر محلية في قط���اع غزة، أن زيارة الس���فير 
العمادي جاءت بعد االتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم مع 
األمم المتحدة والتي تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات 
النقدية المقدمة من دولة قطر لألسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتش���مل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية 
للمس���تفيدين من خالل األمم المتحدة عبر »برنامج الغذاء 
العالم���ي« التابع لها، حيث تتقاضى نحو 1٠٠ ألف أس���رة 
متعففة في محافظات القطاع تلك المس���اعدات شهريًا، 
بواق���ع 1٠٠ دوالر ل���كل أس���رة نق���ًدا، على أن يت���م البدء 

بتوزيعها خالل شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
ومنذ التفاهمات التي أشرفت عليها مصر وقطر بين حركة 
حماس وإس���رائيل، تسمح األخيرة بإدخال 3٠ مليون دوالر 

مس���اعدة قطرية لقطاع غزة، تدخل مباش���رة عبر مطار بن 
غوريون.

ويت���م توزيع األم���وال بواقع 1٠ مليون دوالر لش���راء وقود 
لمحطة توليد الكهرباء، 1٠ مليون دوالر لدعم مشاريع البنية 
التحتية في القطاع، 1٠ مليون دوالر تقدم كمس���اعدات ل� 

1٠٠ ألف أسرة فقيرة في القطاع.
وأشرفت حركة حماس منذ ٢٠18 على عملية توزيع األموال 
بالكامل في قطاع غزة، ولم تس���مح للسلطة الفلسطينية 

بالتدخل في هذا الشأن بتاتا.
ومنذ أربعة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال األموال القطرية 
التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب عبر مطار بن غوريون، 
يتم نقله����ا إلى قطاع غزة مباش����رة، وتج����ري محاوالت 
إدخال األموال عبر الس����لطة الفلسطينية ووزارة الشؤون 
االجتماعية تحديدا، حيث أعلن وزير الشؤون االجتماعية، 
أحمد مجدالني، مؤخرًا، أن اتفاق دخول األموال القطرية 
عبر األمم المتحدة، تم بالتوافق مع السلطة الفلسطينية 

في رام الله.

رام الله / االستقالل:
بح���ث وزير الزراعة رياض العط���اري، ونظيره األردني خالد 
الحنيفات، وس���فير المملكة األردنية الهاشمية لدى دولة 
فلس���طين محمد أبو وندي، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، 
في محافظة قلقيلية، تنفيذ برامج ومش���اريع من ش���أنها 
المساهمة في تسويق منتجات زراعية تنتجها المحافظة.

وقال العط���اري، خالل االجتماع والجول���ة التي تبعته في 
عدة مواقع بمحافظة قلقيلية، إن الحكومتين الفلسطينية 
واالردنية تربطهما عالقة تكاملية، وتدرس���ان باس���تمرار 

البرامج المشتركة التي تخدم مصلحة المواطنين.
وأوض���ح العط���اري، أن جهود الوزارة اثمرت عن تأس���يس 
الشركة الفلسطينية االردنية للتس���ويق الزراعي بهدف 
تطوير القطاع الزراعي، وتنظيم عملية تصدير المنتجات 
الزراعية، مش���يرا الى خطة العناقيد الزراعية والمش���اريع 
الت���ي قامت عليها وتم تنفيذها بالمحافظة، باإلضافة إلى 

العراقيل التي يضعها االحتالل أمام هذا القطاع.
من جهت���ه، أكد الحنيفات دعم األردن لش���عبنا في كافة 

أماكن وج���وده وتعزيز صموده على األرض، مش���ددًا على 
ان تأسيس الش���ركة الفلس���طينية- األردنية سيساهم 
في تسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في 

األسواق الخارجية.
ب���دوره، ثمن المحاف���ظ دور المملكة األردنية الهاش���مية 
الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأشاد بالدعم الملكي 
األردني والجهود التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني في 
دعم القضية الفلسطينية وش���عبنا، وحماية المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس.
وأش���اد رواجب���ة ب���دور الوزارتين في تس���ويق المنتجات 
الزراعي���ة بالمحافظة، مطالبا باإلس���راع في فتح األس���واق 
األردنية وزيادة كميات التصدير، وفي مقدمتها محصول 

الجوافة الذي بدأ موسمه هذه الفترة.
م���ن جهته، أش���اد أبو ون���دي بعم���ق العالق���ة األردنية 
الفلس���طينية التي تأتي بتوجيهات م���ن القيادتين في 
البلدين الش���قيقين، متمنيا تجدي���د الزيارة وقد تحققت 

أماني الشعب الفلسطيني بإعالن استقالله وحريته.

وزير الزراعة ونظيره األردني يبحثان سبل 
تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

وصول السفير القطري إلى غزة ينبئ بحل 
مشكلة وصول األموال من الدوحة للقطاع

رام الله / االستقالل:
بح����ث علي الحايك رئيس جمعي����ة رجال األعمال 
الفلس����طينيين م����ع وف����د م����ن اللجن����ة الرباعية 
الدولي����ة، برئاس����ة مايكل نيوويرث مدير قس����م 
التجارة والحركة، ورامي صيام مستش����ار التنمية 
االقتصادية باللجنة، س����بل النه����وض باألوضاع 
االقتصادي����ة في قطاع غزة وحل مش����اكل القطاع 
الخاص. جاء ذلك خ����الل زيارة أجراها وفد الرباعية 

لمقر الجمعية غرب مدينة غزة.
وأكد الحايك عل����ى ضرورة لعب اللجن����ة الرباعية 
لدور أكبر في التحس����ين من األوضاع االقتصادية 

بالقطاع وإنهاء الحصار.
وقال الحايك، إن غزة بحاجة لتنمية شاملة في كافة 
القطاع����ات االقتصادية لضمان فت����رة طويلة من 
الهدوء االس����تقرار، مشددًا على أهمية فتح كامل 
المعاب����ر أمام حركة األفراد والبضائع والمواد الخام 

واآلالت الالزمة للنهوض بالصناعات الفلسطينية.
وأضاف الحايك، أن إعادة المنش����آت االقتصادية 
للعمل وتحريك عجلة اإلنتاج فيها يشكل أهمية 
قصوى للنهوض باألوضاع بقط����اع غزة والحد من 
المشكالت اإلنسانية وفي مقدمتها البطالة والفقر.

وش����دد الحايك على أهمية البدء بإصالح ما تدمر 
خ����الل االعتداءات اإلس����رائيلية المتك����ررة ووفاء 
المانحي����ن بتعه����دات إلع����ادة إعمار غ����زة والتي 

تشكل أيضًا رافعة أساس����ية في عملية التنمية 
االقتصادية.

من جهته، أكد مايكل نيوويرث مدير قسم التجارة 
والحرك����ة باللجن����ة الرباعية، عل����ى أهمية تضافر 
الجه����ود المحلية والدولية للتحس����ين من أوضاع 

سكان غزة.
ودعا نيوويرث، لضرورة إيجاد رؤية موحدة للنهوض 
بأوضاع غزة والتخفيف من سوء األوضاع اإلنسانية. 

»الرباعية الدولية« تبحث مع جمعية رجال األعمال النهوض بأوضاع غزة
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دمشق/ االستقالل:
طالبت س���وريا مجل���س األمن واألمم 
المتح���دة، يوم أمس، بإدانة العدوان 
إجراءات  واتخاذ  عليها  اإلس���رائيلي 

حازمة لمنع تكراره.
وذكرت الخارجية السورية، في بيان 
نش���رته على موقعه���ا اإللكتروني، 
أنها "طالبت في رسالة إلى أمين عام 
األمم المتحدة ورئيس مجلس األمن 
مج���ددًا، باالضطالع بمس���ؤوليتهما 
في إط���ار ميثاق المنظم���ة الدولية 
وإدان���ة ه���ذه االعتداءات الس���افرة 
واتخاذ إج���راءات حازمة وفورية لمنع 
السورية:  الخارجية  وقالت  تكرارها". 
الجبان على  "العدوان اإلسرائيلي  إن 
األراضي السورية جاء ليكمل سلسلة 
انتهاكات وجرائم )إس���رائيل( بحق 
سوريا وشعبها واس���تمرارًا لتقديم 
كل أشكال الدعم لشراذم إرهابييها 
وأدواته���ا وعرقلة الحل السياس���ي 

لألزمة في سوريا".
الس���ورية:  الخارجي���ة  وأضاف���ت 
"االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة لن 
تثني الحكومة الس���ورية عن القيام 

بواجبه���ا الدس���توري ف���ي مواصلة 
مكافحة التنظيمات اإلرهابية".

وص���ّرح مص���در عس���كري س���وري، 
ي���وم أم���س، أن الدفاع���ات الجوية 
الس���ورية تصدت لعدوان إسرائيلي 
اس���تهدف عدًدا م���ن األهداف في 
العاصمة الس���ورية دمشق ، تسبب 

بأضرار مادية.

أن طائرات  وأوضحت وكالة "س���انا" 
االحتالل اإلس���رائيلي نفذت هجوًما 
صاروًخي���ا م���ن اتجاه جنوب ش���رق 
بيروت الس���اعة ال� 1:42 مستهدفة 
أهداًف���ا في محيط دمش���ق، مؤكدة 
ان الدفاعات الجوية تصدت لمعظم 

الصواريخ اإلسرائيلية وأسقطتها.
بدورها أوضحت القناة اإلس���رائيلية 

السابعة، أن أحد الصواريخ الدفاعية 
الجوية الس���ورية التي أطلقت تجاه 
الطائرات اإلس���رائيلية س���قط قبالة 

سواحل منطقة "غوش دان".
ولفتت القن���اة، إلى أنه س���مع دوي 
انفج���ار على األقل بفع���ل الصاروخ 
الذي س���قط بتلك المنطقة، دون أن 

تفعل صفارات اإلنذار. 

سوريا تطالب مجلس األمن بإدانة العدوان اإلسرائيلي عليها

بكين/ االستقالل:
ق���ال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصين���ي وانغ يي، لنظيره اإليراني، 
يوم أمس، إن الصين وإيران بحاجة إلى لعب دور بناء في تحقيق انتقال سلس 

وإعادة اإلعمار في أفغانستان المتاخمة لكال البلدين.
وأش���ارت الخارجية الصيني���ة في بيان نقلت���ه وكالة »رويت���رز«، إلى أن وزير 
الخارجي���ة الصيني أجرى اتصاال هاتفيا مع نظيره اإليراني، حس���ين أمير عبد 

اللهيان.
وحّمل المس���ؤول الصيني، الواليات المتحدة، مسؤولية ما حدث ألفغانستان، 
وطالب بضرورة تحملها المس���ؤولية في المساعدة في إعادة إعمار البالد، التي 

دمروها.
يذكر أنه مع انس���حاب القوات األجنبية، اس���تطاعت حركة »طالبان« السيطرة 
على العاصمة األفغاني���ة، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش األفغاني في 
15 آب/أغس���طس 2021، بعدها توالى سقوط الواليات األفغانية بيد الحركة 
وتمك���ن مقاتلوها من دخول القصر الرئاس���ي في كابول بع���د فرار الرئيس 

أشرف غني إلى اإلمارات التي قالت إنها استضافته »ألسباب إنسانية«.
وأنه���ت الواليات المتحدة، ي���وم االثنين الماضي، س���حب آخر قواتها 
من أفغانس���تان بعد عش���رين عاما من وجودها العسكري في البالد في 
أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجالء جوي 
للقوات األجنبية والمواطنين األفغ���ان المتعاونين معها، امتدت ألكثر 
من أس���بوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان س���يطرتها على مطار 

العاصمة.

بكين: على الصين وإيران 
االضطالع بدور بناء في أفغانستان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت دول���ة أوروبي���ة ثالث���ة، ي���وم أم���س، عن من���ع دخول 

اإلسرائيليين إلى أراضيها على خلفية تفشي وباء كورونا.
وبحسب القناة »12« اإلسرائيلية، أعلنت هولندا، يوم أمس، أنها 

لن تسمح بدخول اإلسرائيليين غير المحصنين إليها.
القيود الهولندية، التي س���تدخل حيز التنفيذ ابتداًء من اليوم 
الس���بت، تنص على أن اإلس���رائيليين الذين ت���م تطعيمهم 
والذين س���يقدمون نتيجة اختبار سلبية هم فقط من يمكنهم 
دخول البالد، وس���ُيطلب من نفس ال���زوار البقاء في حجر صحي 

لمدة 10 أيام.
على الرغم من أن قرار االتحاد األوروبي باس���تبعاد إسرائيل من 
قائمة الدول الخضراء ليس ملزما، إال أنه يش���كل توصية للدول 

األعضاء البالغ عددها 27 دولة بتقييد الدخول بشدة من البلدان 
التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

واالربعاء أعلن���ت البرتغال امتثالها لتوصي���ة االتحاد األوروبي 
بحظر دخول اإلسرائيليين، تلتها الخميس السويد.

وبعد البرتغال والس���ويد وهولندا، من المتوقع أيًضا أن تفرض 
إيطاليا قيودا على حاملي جوازات السفر اإلسرائيلية.

والثالثاء الماضي، قرر االتحاد األوروبي رفع س���ت دول من قائمة 
الدول الخضراء، ضمت الواليات المتحدة وإس���رائيل وكوسوفو 
ولبنان والجبل األس���ود ومقدونيا الش���مالية. وتشهد إسرائيل 
معدالت تفٍش غير مس���بوقة ل���� )فيروس كورون���ا( منذ بداية 
الجائحة العام الماضي، على خلفية تفش���ي متحور دلتا، ما دفع 

تل أبيب إلى بدء تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح.

أديس أبابا/ االستقالل:
وقعت الحكومة اإلثيوبية عقًدا مع شركة تركية في مجال 
الدفاع والفضاء، لعقد صفقات أسلحة أنفقت من خاللها 

أديس أبابا 51.7 مليون دوالر على الطلب.
وبحسب وسائل إعالم تركية، بلغ إجمالي الصادرات التي 
حققها قطاع صناعة الدفاع والفضاء التركي خالل ش���هر 
أغس���طس/ آب 2021 ما مق���داره 284 مليون و722 ألف 

دوالر أمريكي.
وبحسب الوسائل، تلفت إثيوبيا وفرنسا وتونس والمغرب 
االنتباه إلى كمية ال���واردات الضخمة، والتي كان نصيب 

إثيوبيا من نفقاتها 51.7 مليون دوالر.
ويتطلع رئيس ال���وزراء اإلثيوبي آبي أحمد اآلن إلى تركيا 

للمس���اعدة في تحديين رئيسيين يواجهان أديس أبابا، 
هما النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا ونزاع تيغراي.

ويوم األربعاء، س���افر رئيس الوزراء آب���ي أحمد إلى أنقرة 
حي���ث التقى بالرئيس التركي رج���ب طيب أردوغان فيما 

قال مسؤولون آخرون إنه "يناقش قضايا ثنائية".
ووقع آبي أحمد خالل الزيارة التي اس���تغرقت يوًما واحًدا 
"اتفاق تعاون عس���كريا وماليا" مع الرئيس أردوغان، وفًقا 

لرسالة رسمية.
وتس���عى إثيوبيا للحصول على دعم بديل من دول مثل 
تركيا، حيث إن آبي أحمد على خالف متزايد مع دول غربية 
مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، الذين 

طالبوه بإجراء حوار مع جبهة تحرير تيغراي الشعبية.

تونس/ االستقالل:
الرئي���س  برلماني���ًا تونس���يًا  نائب���ًا  طال���ب 20 
قيس س���عيد بتحديد س���قف زمن���ي لإلجراءات 
االستثنائية التي اعتمدها في أواخر يوليو/ تموز 

الماضي.
وحس���ب بي���ان نش���رته كتل���ة حرك���ة النهضة 
عب���ر صفحتها عل���ى موقع التواص���ل االجتماعي 
فيس���بوك، فق���د طالب الن���واب ال����20، الرئيس 

التونسي بإعادة الحياة الديمقراطية إلى البالد.
واعتبر البي���ان أن »تعليق الحي���اة الديموقراطية 
إلى أجل »غير مس���مى« بعد انتهاء المدة يوم 23 
أغس���طس الماضي، هو دافعهم لهذه المطالبة، 
تغليب���ا للمصلح���ة الوطني���ة ع���ن كل المصالح 

األخرى«.
وفيما أب����دى الن����واب تفهمه����م ل����� »التحركات 
االحتجاجية التى تمت يوم 25 يوليو والناتجة عن 
األوضاع العامة وس����وء أداء الحكوم����ات المتعاقبة 
ال تعن����ي أننا نقبل كنواب وسياس����ين ومواطنين 

بالتح����ول إل����ى مرحلة حك����م فردي مهم����ا كانت 
المسوغات«. وشدد البيان على ضرورة »الرفع الفوري 
إلج����راءات منع الس����فر وقرارات اإلقام����ة الجبرية« 

والتي وصفوها »بالتعسفية وغير القانونية«.
ورفض النواب ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية 
من »اعتبار البرلمان هو الخطر الجاثم«، مؤكدين أن 
هذا الوصف يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية 

التي تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.
كم���ا دعا البي���ان إلى احت���رام اس���تقالل القضاء 
والحف���اظ عل���ى هيبت���ه، إضاف���ة إل���ى »تحديد 
المآخذات الجزائية المنس���وبة إلى بعض النواب 
وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم 

في الدفاع دون تشهير أو تنكيل«.
وطالب الن���واب في بيانهم جمي���ع زمالئهم من 
ن���واب البرلمان التونس���ي بالنظر ف���ي »تعديل 
النظ���ام الداخل���ي إلدارة البرلم���ان ف���ي الظروف 
الراهنة، حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في 

الحياة السياسية«.

كابول/ االستقالل:
أعلن بالل كريمي المتحدث باس���م حركة طالبان، 
يوم أمس، الس���يطرة بش���كل كامل عل���ى والية 

بنجشير شمالي أفغانستان.
وقال كريمي: »أصبحت بنجش���ير تحت س���يطرة« 

اإلمارة اإلسالمية«.
في س���ياق متصل، ق���ال مصدر في مقر ش���رطة 
كابول ، أن والية بنجش���ير األفغانية وقعت تحت 

سيطرة حركة طالبان.
وق���ال المص���در: »س���قطت بنجش���ير، واعتق���ل 
المس���لحون المقاومة وجنودها، وه���رب أمر الله 

صالح وأحمد مسعود«.
وأفادت مصادر محلية، في وقت س���ابق عن سماع 
اط���الق نار ش���ديد ف���ي مختلف مناط���ق كابول  
باألس���لحة الثقيل���ة والخفيفة، يرج���ح أن تكون 

احتفاال بسقوط بنجشير.
و أعلن المتحدث باس���م حرك���ة طالبان ، ذبيح الله 
مجاهد، في وقت سابق، استيالء الحركة على عدد 

من المناطق في إقليم بنجشير، باإلضافة إلى أربع 
نقاط تفتيش.

وق���ال مجاهد: إن م���ا ال يقل ع���ن 31 من مقاتلي 
المقاومة، بينهم ثالثة ق���ادة، قتلوا خالل هجوم 
الحرك���ة عل���ى المحافظة، كما أش���ار إل���ى تدمير 
دبابتين، واس���تولت طالبان على عدد من األسلحة 

والذخائر.
وأصبح إقليم بنجش���ير الذي يق���ع قرب العاصمة 
كاب���ول، مالذًا آلالف األش���خاص الذي���ن يريدون 
االنضم���ام إل���ى حرك���ة المقاومة بقي���ادة أحمد 
مس���عود، نجل الزعيم األفغاني الراحل أحمد شاه 
مسعود، الذي حذر حركة طالبان مؤخرًا من دخول 
والية بنجش���ير، مسقط رأس عائلته ومحل إقامته 

الحالي.
وأكد مسعود أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة 
الس���ابقة واألهالي، وأعرب في الوق���ت ذاته، عن 
قبول���ه فكرة وج���ود حكومة ش���املة بالبالد تضم 

الحركة.

إثيوبيا توقع اتفاقية بماليين الدوالرات 
الستيراد معدات عسكرية من تركيا

20 نائبًا يطالبون الرئيس التونسي بتحديد 
سقف زمني لإلجراءات االستثنائية

المتحدث باسم طالبان يؤكد سيطرة 
الحركة بشكل كامل على والية بنجشير

دولة أوروبية ثالثة تحظر على 
اإلسرائيليين دخول أراضيها



السبت 26 محرم 1443 هـ 4 سبتمبر 2021 م

غزة/ محمد العقاد:
ُتفتتح اليوم الســـبت منافســـات دوري الدرجـــة الممتازة بـ 3 
لقاءات سيكون من خاللها تحديد بطل المسابقة بشكل رسمي، 
ومباراة في األولى، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 واألخيرة 

للدرجتين.
وال يبتعد المتصدر شباب رفح عن الشجاعية الثاني على جدول 
الترتيب ســـوى نقطة وحيدة، وهذا ما أجل التتويج إلى األمتار 
األخيرة من المســـابقة، فالفريقان حققـــا االنتصار في الجولة 
الماضية على الجالء وشباب خانيونس توالًيا، مما سيشعل هذا 

لقاءات اليوم.

ح�سم اللقب
وبات شباب رفح "الزعيم" األقرب لكسب درع الدوري لخزائنه هذا 
الموســـم، حيث يتزعم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة 
أي بفارق نقطة عن الشـــجاعية الذي قدم موسمًا رائعًا وفرض 

سيطرته في الدور الثاني وحقق المعجزات.
وسيحل الزعيم اليوم ضيًفا ثقياًل على التفاح الهابط برصيد 
11 نقطة على أرضية ملعب فلســـطين بمدينة غزة، من أجل 
تحقيق االنتصار لحســـم اللقب لصالحـــه والتتويج به للمرة 
الثالثة فـــي تاريخه، حيـــث يتحضر للزعيم إلطـــالق العنان 
ولفرحة العدة إلى منصات التتويج بعد غياب دام 7 ســـنوات 
متتالية، وهو اللقب الذي سيساعد األزرق لفرض زعامته على 

األلقاب الرسمية.
ويشعر الشباب باألمان بعد أن بقي الفارق النقطي كما هو، ولكن 
لن يتهاون اليوم أمام التفاح بل سيحاول الضرب بيد من حديد 
لخطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم، ال سيما أنه يعلم بأن 

التعثر سيكون كارثة بالنسبة للفريق وستغمر الجمهور مشاعر 
المرارة، لهذا السبب سيقاتل بشراسة لنيل مرادهم.

وســـيعول الزعيم بقيادة المدير الفني رأفـــت خليفة في لقاء 
اليوم على كل من المخضرم صاحب الخبرات ســـعيد السباخي 
والمهاجم الواعد عماد فحجان لمحاولة االستفادة من خبراتهم 

في حسم اللقب واعتالء منصات التتويج للزعيم.
ينتظر الهدية

وفي الســـياق نفســـه، أصبحت األمور واقعية في هذه الجولة، 
حيث قد تكون األمور حسمت لصالح الشباب في ظل تراجع أداء 
التفاح الجريح، ولكن كرة القدم ال تعرف المستحيل، وقد يكون 

لخصم الزعيم كلمة اليوم ويفرض سيطرته على اللقاء ويهدي 
اللقب للشجاعية.

ويستقبل اتحاد الشجاعية "المنطار" الثاني برصيد 43 نظيره 
اتحـــاد خانيونـــس الرابع برصيد 32 نقطة، اليـــوم على أرضية 
ملعـــب اليرموك بمدينـــة غزة، في لقاء له أهميـــة كبيرة لألول 

سيقاتل من خالله لتحقيق االنتصار في انتظار اللقاء الثاني.
أبناء المنطار قدموا موســـمًا رائعًا جدًا وقلبوا الموازين في الدور 
الثانـــي بتحقيقهم 9 انتصـــارات متتالية ولكـــن غير كافية 
للتتويـــج حتى اللحظة، وقـــد يكون االنتصار العاشـــر هو من 
سيتوج الشجاعية باللقب وهذا مشروط بسقوط شباب رفح أمام 

التفاح وهذا أمر صعب للغاية.
 أما اتحاد الشجاعية فهو في مركز مطمئن على جدول الترتيب، 
فسيحاول مداواة جراحة اليوم من خالل تحقيق االنتصار لرفع 
معنويـــات الالعبين نوًعا ما بعد الهزيمـــة الثقيلة من خدمات 

الشاطئ بخماسية.

خارج احل�سابات
يحتضن ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، مباراة قوية تجمع 

بين خدمات رفح وشباب جباليا، في نفس المسابقة بالممتازة.
وسيكون هذا اللقاء خارج حسابات القمة والقاع، فكال الفريقين 
فـــي مراكز دافئة علـــى جدول الترتيب، فشـــباب جباليا يحتل 
المركـــز الثالث 39 نقطة، ويســـعى اليـــوم لتعزيز رصيده من 

النقاط إلنهاء الموسم بصورة تليق به.
أما خدمات رفح يتواجد في المركز السادس على جدول الترتيب 
برصيـــد 30 نقطة، وهذا رقم جعله يبقى في المســـابقة ولكن 
بالنســـبة لجمهور الماتـــدور غير مقبول كونه بطل الموســـم 
المنصرم، ولكن ســـيحاول اليوم نيل النقاط الكاملة من أنياب 

الخصم.
وفي دوري الدرجة األولى، يواجه نماء الرياضي السادس برصيد 
30 نقطة نظيره خدمات البريج الســـابع برصيد 26 نقطة، على 

أرضية الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.
كال الفريقيـــن ضمن البقاء فـــي األولى وابتعد عن حســـابات 
الهبوط المعقدة، ولكن ســـيحاول اليوم نماء تعزيز رصيده من 
النقاط إلنهاء الموســـم بصورة تليق بـــه، وأيًضا نفس الطموح 
يريد البريج هو األخر كسب الرهان، مما سيشعل اللقاء حماسًا 

وإثارة ولكن خارج أي حسابات.

في افتتاح الجولة الـ 22 واألخيرة

»شباب رفح« يتطلع لمعانقة المجد الثالث والشجاعية ينتظر هدية »التفاح«

القاهرة/ االستقالل:
أغلق نادي بيراميـــدز الباب أمام رحيل مهاجمه 

الفلسطيني محمود وادي في الموسم الجديد.
وتلقى وادي عدة عروض الستعارته في الموسم 
المقبل مـــن جانب أندية بالدوري على رأســـها 

المصري البورسعيدي واالتحاد السكندري.
وأبلغـــت إدارة بيراميـــدز وادي باالســـتمرار مع 
الفريق، وعدم وجود أي نية للتفريط في خدماته، 

خاصة أنه أحد العناصر المهمة داخل النادي.
ويملك وادي الجنسية المصرية بجانب الجنسية 
الفلســـطينية وهو ما يجعلـــه ال يتم معاملته 
كالعب أجنبـــي، حيث يحق لـــكل فريق قيد 5 

العبين أجانب في صفوفه للموسم الجديد.
ويضم بيراميدز بين صفوفه 5 العبين أجانب هم 
الغاني جون أنطـــوي والبوركيني إيريك تراوري 
واألوغنـــدي عبده لوماال والبيروفي كريســـتيان 

بينافينتي، كما تم التعاقد مع التونســـي فخر 
الدين بن يوسف للموسم المقبل.

وتتجه النيـــة داخل بيراميدز لالســـتغناء عن 
أنطوي ولوماال وبينافينتي في الموسم الجديد 
إلفساح المجال أمام قيد 3 العبين أجانب آخرين.

ودخـــل بيراميـــدز فـــي مفاوضـــات مكثفة مع 
المغربي وليـــد الكرتي نجم الـــوداد البيضاوي 

للتعاقد معه.

بيراميدز يحسم مصير الفلسطيني وادي

وكاالت/ االستقالل:
أكد بشيكتاش التركي، تعاقده مع العب الوسط ميراليم بيانيتش على سبيل 
اإلعارة من برشلونة، حتى نهاية الموسم، ليصبح الالعب البوسني آخر المغادرين 
للنادي اإلســـباني. وأعلن بشيكتاش أنه ســـيدفع 2.7 مليون يورو )3.2 مليون 

دوالر( للحصول على خدمات بيانيتش )31 عاما( حتى يونيو/حزيران 2022.
ووصل بيانيتش إلى كامب نو العام الماضي من يوفنتوس، الذي لعب بصفوفه 
منذ 2016 وخاض 30 مباراة مع برشـــلونة في جميع المسابقات، لكنه عجز عن 

حجز مكان بالتشكيلة األساسية.
واضطر برشـــلونة لتخفيض أجور الالعبين في فتـــرة االنتقاالت وحتى مغادرة 
ليونيل ميســـي إلى باريس سان جيرمان، لم تكن كافية لاللتزام بقواعد اللعب 

المالي النظيف للدوري اإلسباني وليتمكن من تسجيل العبين.
ورحـــل العديد مـــن الالعبين عن برشـــلونة هذا الصيف ومـــن بينهم أنطوان 
جريزمان، الـــذي غادر في آخر يوم بفترة االنتقاالت، ليعود إلى أتليتيكو مدريد 

على سبيل اإلعارة.
وأقر برشـــلونة بأنه طلب من العبيه المخضرمين، قبول خفض رواتبهم وتأجيل 
مستحقاتهم ووافق جيرار بيكيه أوال ليسمح للنادي بتسجيل إيمرسون رويال، 

الذي بيع إلى توتنهام هوتسبير، وممفيس ديباي وإيريك جارسيا.
وبعده وافق جوردي ألبا والقائد ســـيرجيو بوســـكيتس في اليوم األخير بفترة 

االنتقاالت ما سمح بتسجيل سيرجيو أجويرو أخيرا.

وكاالت/ االستقالل:
كشـــفت تقارير صحفية، عـــن خطـــط إدارة ريال مدريد 
لتشكيل فريق مرعب من الناحية الهجومية، وذلك بشكل 

مجاني في صيف 2022.
ويفكر ريال مدريد في التعاقد مع الثنائي الفرنسي بول 
بوجبا نجم مانشســـتر يونايتد وكيليـــان مبابي مهاجم 

باريس سان جيرمان بشكل مجاني في صيف 2022.
وينتهي عقـــد بوجبا مع مانشســـتر يونايتد في صيف 
2022، وهو نفس األمر بالنســـبة لمبابي، الذي حاول ريال 
مدريد كثيـــرا ضمه في الميركاتو الماضي، لكنه فشـــل 

بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.
وبحســـب صحيفة "ماركا" اإلســـبانية، فإن بوجبا ومبابي 
ومعهما كريـــم بنزيما نجم ريـــال مدريد الحالـــي، باتوا 
أكثر من مجرد زمالء في المنتخب الفرنســـي، حيث إنهم 
يحلمون باللعب معًا ولكن ضمن صفوف فريق الريال، وهو 

ما تريد استغالله إدارة النادي الملكي.
ووضـــع نادي ريال مدريد خطته التي ســـيقوم باالعتماد 
عليهـــا خالل فترة االنتقـــاالت الصيفية المقبلة من أجل 
تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية تحت قيادة كارلو 

أنشيلوتي.
كما أشـــارت صحيفة "ديفنسا سنترال" المقربة من إدارة 
ريال مدريد، إن النادي الملكي يخطط للتعاقد مع كيليان 

مبابي وبول بوجبا مجاًنا في االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وســـيواصل كيليان مبابي رفض تجديد عقده مع باريس 
ســـان جيرمان رغـــم اإلغـــراءات الماديـــة الضخمة التي 
ُتعرض عليه من أجل تجديد عقده واالستمرار مع الفريق 

العاصمي.
األمر ذاته بالنســـبة إلى بول بوجبـــا الذي يرفض تجديد 
عقده مع مانشســـتر يونايتد، بل ويرفض أيضا إغراءات 
باريس سان جيرمان من أجل التعاقد معه مجاًنا الصيف 

القادم.
وســـيجعل نادي ريال مدريد الصفقتين كحجر األساس 
في مشروع الفريق خالل الســـنوات المقبلة بعد التعاقد 

معهما بشـــكل مجاني، متســـلحًا برغبتهما فـــي ارتداء 
قميص الميرنجي.

وقدم ريـــال مدريـــد عرضًا خـــالل الميركاتـــو الصيفي 
المنقضي في نهاية شـــهر أغســـطس الفائـــت، قوبل 
بالرفض من إدارة باريس رغم أن قيمته بلغت 222 مليون 
يورو رغم تبقي عام واحد على نهاية عقد الالعب، وإمكانية 

رحيله بنهاية الموسم بال مقابل.
فيما حاول بوجبا أكثر من مرة الخروج من مانشســـتر 
يونايتد، لكن إدارة ناديه أبدت تمسكًا شديدًا به رغم 
قلة مشـــاركاته في أوقات كثيرة على مدار السنوات 

الماضية.

ثالثي ناري فرنسي في خطة ريال مدريد بميركاتو صيف 2022 بيانيتش يكمل حلقة 
الهروب من ضائقة برشلونة
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رام الله/ االستقالل:
أكد محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، على ضرورة اس���تعادة وحدة ش���عبنا 
الوطنية وإنهاء االنقس���ام البغيض لمواجهة التحديات واألخطار التي تواجه 
ش���عبنا وقضيته الوطنية والعمل على تش���كيل حكومة توافق وطني لتنفيذ 
م���ا تم التواف���ق عليه في اجتماع���ات القاهرة للتحضي���ر لالنتخابات وتوحيد 

المؤسسات الوطنية وإلعادة إعمار ما دمره االحتالل في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة القاها في الحفل الذى نظمته هيئة شؤون األسرى والمحررين 
في المحافظات الجنوبية في قاعة هاني الش���وا بجامعة األزهر بغزة بمناس���بة 
اليوم الوطني الس���ترداد جثامين الش���هداء ش���هداء الحركة الوطنية األسيرة 
المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل اإلس���رائيلي والذى يصادف 27 من ش���هر 

أغسطس من كل عام.
وأض���اف الزق أن ما تقوم به حكومة االحتالل من تهويد لألراضي وبرنامج الضم 
في الضفة الغربية واالستيطان والتعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي يهدف 
الى تعزيز االنفصال وتكريس���ه إلفش���ال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمته���ا القدس وحق الع���ودة لالجئين الذين طردوا م���ن ديارهم من قبل 
جيش االحتالل وأضاف الزق أن ش���هداءنا قدموا أرواحهم في مسيرة النضال 
الوطني الفلس���طيني وعلينا جميعا توحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات 
الفلسطينية والقوى السياس���ية والمنظمات حقوق االنسان واحتجاز جثامين 
الش���هداء من قبل حكومة االحتالل جريمة ال يمكن الجدال حولها يفترض أن 

تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية.

الزق: احتجاز جثامين الشهداء 
جريمة يفترض أن تكون على 
أجندة محكمة الجنايات الدولية

رام الله/ االستقالل:
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أس���اقفة سبسطية للروم األرثوذكس ، يوم 
أم���س، بأن القدس مدينة محتل���ة مهما حاولت الس���لطات االحتاللية اظهار 
غير ذلك فجنودها والمس���توطنون يجولون ويصولون بأسلحتهم ناهيك عن 
سرقة العقارات واألراضي ومحاوالت طمس معالم المدينة والنيل من هويتها 

وتاريخها وتراثها. 
وق���ال في تصريح له، إن كل ش���يء ف���ي القدس يوحي بأنه���ا مدينة محتلة 
وبأن هنالك ش���يئا غي���ر طبيعي يحدث فيها به���دف اقتالعها من تاريخها 
الحقيقي وتهميش واضعاف الحضور الفلس���طيني األصلي واألصيل فيها. 
وتابع: »مهما حاولوا النيل من هوية القدس فهي س���تبقى المدينة المقدسة 
حاضنة المقدسات والتاريخ والتراث وهي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا 
والفلس���طينيون ل���ن يتنازلوا عن القدس مهما اش���تدت سياس���ات طمس 

معالمها وتزوير تاريخها واقتالعها من الوجدان العربي الفلسطيني«.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين يوم أمس، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا 

في صفوف الجالية الفلسطينية في ماليزيا.
وذكرت الخارجية في تقريرها اليومي حول وباء كورونا في صفوف جالياتنا حول 
العالم أن سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أفادت بوفاة المواطنة صبحية شلبي 

متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
ولفت���ت إلى أنه بذلك يرتفع عدد ح���االت الوفاة بالفيروس في صفوف جاليتنا 

في ماليزيا إلى 3 وفيات.
وبين���ت الخارجي���ة أنه تم حتى اآلن تس���جيل 424 وف���اة و13,357 إصابة في 

صفوف جاليتنا منذ تفشي الفيروس مطلع 2020.

المطران حنا: القدس مدينة محتلة 
مهما حاول االحتالل إظهار غير ذلك

الخارجية: حالة وفاة 
بسبب كورونا بصفوف 

جاليتنا في ماليزيا

هتافات  المخي���م  ش���وارع  جاب���ت 
تحيي الش���هيد وتندد باستهداف 

االحتالل للمتظاهرين السلميين.
وكان الش���هيد أحم���د صالح ارتقى 
نتيج���ة إصابته برص���اص االحتالل 
خالل مشاركته في فعاليات اإلرباك 
الليلي شرقي جباليا امس االول، كما 
أصيب 15 ش���خًصا خالل الفعاليات 
محافظات  ش���رقي  ُنظم���ت  الت���ي 

القطاع الخمس.
وُيع���د "اإلرباك الليلي"، أحد األدوات 
الش���عبية لالحتجاج على اس���تمرار 
الحصار، ويلقي فيه الش���بان قنابل 
صوتي���ة ق���رب الس���ياج األمن���ي، 
وُيش���ّغلون مكبرات الص���وت بأغاٍن 

وطنية.

مواجهات وا�صابات
 وف���ي الضفة المحتل���ة، أصيب 70 
مواطن���ا ي���وم أم���س، بقم���ع قوات 
مس���يرات  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
ف���ي محافظة  لالس���تيطان  رافضة 
نابل���س ش���مال الضف���ة الغربي���ة 

المحتلة.
وأدى مئات المواطنين صالة الجمعة 
على أراضي جبل صبي���ح ببلدة بيتا 
جنوب نابلس، ثم توجهوا بمس���يرة 
نحو الب���ؤرة االس���تيطانية المقامة 

على قمته.
وأطل���ق جن���ود االحت���الل الرصاص 
المعدني المغل���ف بالمطاط وقنابل 

الغاز باتجاه المشاركين.
كما قمعت قوات االحتالل المسيرة 
التي خرجت في بلدة بيت دجن شرق 
نابل���س رفضا للبؤرة االس���تيطانية 

المقامة شرقي البلدة.
وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت 
والغاز بكثافة باتجاه المشاركين، ما 

أدى لوقوع حاالت اختناق.
وذكر اله���الل األحمر ف���ي بيان له 
أن���ه تعامل م���ع 70 إصابة مختلفة، 
اختناق���ا  و51  منها 12بالمط���اط، 
بالغ���از، و٦ جراء الس���قوط، وإصابة 

مباشرة بقنبلة غاز.
وأوضح اله���الل االحمر، ب���أن ثالثة 

مواطنين بينهم متطوع في الهالل 
األحمر أصيب���وا بالرصاص المعدني 
أقدامهم،  ف���ي  بالمطاط  المغل���ف 

ورابع بقنبلة غاز مباشرة.
كما قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
باس���تهداف مركبة إسعاف تابعة 
للهالل األحمر بقنابل الغاز المسيل 
للدموع، م���ا أدى إلى تحطم زجاجها 

األمامي.
وكانت قوات االحت���الل جرفت أحد 
الطرق المؤدية إلى جبل صبيح قبل 
ساعات من بدء المسيرة األسبوعية 
على  االس���تيطانية  للبؤرة  الرافضة 

قمة الجبل.
الماضية فعاليات  الليلة  و تواصلت 
اإلرباك الليلي في محيط جبل صبيح، 

بمشاركة واسعة من أهالي بيتا.
اإلطارات  عش���رات  الش���بان  وأحرق 
المطاطي���ة عل���ى مقربة م���ن البؤرة 
االس���تيطانية، وأحدث���وا سلس���لة 
تفجي���رات صوتي���ة ضخمة س���مع 
دويها من مس���افات بعيدة، وترافق 

ذلك من ب���ث األغان���ي الثورية عبر 
مكبرات الصوت.

الش����بان  أنه ط����ور  إل����ى  ويش����ار 
المقاومة من  ان����دالع أعم����ال  منذ 
االحتالل،  مقاومة  في  أس����اليبهم 
آخرها تفجي����ر براميل كبيرة قبالة 
لالحت����الل، كم����ا يطلقون  حاج����ز 
المفرقعات واأللعاب النارية باتجاه 
جن����ود االحتالل الذين يحرس����ون 
الب����ؤرة االس����تيطانية الجاثمة عل 

قمة جبل صبيح.
جدي���ر ذكره أنه يش���ارك عش���رات 
من الش���باب الثائر في المواجهات 
المستمرة، في كل جمعة على جبل 
لمن���ع االحتالل  بيتا،  ببل���دة  صبيح 
ب���ؤرة  اقام���ة  م���ن  ومس���توطنيه 

استيطانية على جبل صبيح.

اإ�صابات كفر قدوم
وف���ي الس���ياق ذاته اصيب ش���اب 
المغل���ف  المعدن���ي  بالرص���اص 
بالمط���اط في رأس���ه، كم���ا اصيب 
العش���رات باالختن���اق خ���الل قمع 

لمس���يرة  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
كفر ق���دوم االس���بوعية المناهضة 

لالستيطان.
بدوره قال منسق المقاومة الشعبية 
مراد ش���تيوي:" إن جن���ود االحتالل 
وقنابل  المعدني  الرص���اص  أطلقوا 
ص���وب  للدم���وع  المس���يل  الغ���از 
المش���اركين في المس���يرة، ما أدى 
إلصابة ش���اب في الرأس، نقل على 
إثرها ال���ى المستش���فى، ووصفت 
إصابت���ه بالطفيف���ة، إضاف���ة إل���ى 
العشرات باالختناق عولجوا ميدانيا.

واكد المشاركون بالمسيرة استمرار 
وأهمي���ة  الش���عبية،  مقاومته���م 
تعميمه���ا ف���ي جمي���ع محافظات 
الوطن، حتى تحقيق مطالب شعبنا 

بالحرية واالستقالل.
جدي���ر ذك���ره أنه انطلقت مس���يرة 
كف���ر قدوم منذ )17 عام���ا(، تنديدا 
"اإلسرائيلية"  االنتهاكات  باستمرار 
االراضي  وضد االستيطان ومصادرة 

من قبل االحتالل.

واشنطن/ االستقالل:
���دت 120 منظمة من الوالي���ات المتحدة  أكَّ
األمريكية وأوروب���ا ودول أخرى، يوم أمس، أّن 
هناك تبع���ات قانونّية س���تطال من يصّدر 
أو يس���تورد أس���لحة من وإلى »إس���رائيل«؛ 
باعتباره���م ش���ركاء ف���ي قت���ل المدنيين 

الفلسطينيين.
وف���ي رس���الة مفتوح���ة ُوجهت إل���ى الدول 
األطراف ف���ي معاهدة تجارة األس���لحة، جاء 
خاللها: »نحن في التحال���ف العالمي للقادة 
من المجتمع المدني واألوس���اط األكاديمية 
والفني���ة واإلعالم ندعو ال���دول األطراف في 
معاه���دة تجارة األس���لحة )ATT( إلى العمل 
بحزم لوضع حد الس���تخدام إسرائيل السيئ 
لألسلحة والمعدات العسكرية، والتي ارتكبت 
بواسطتها انتهاكات خطيرة ضد المدنيين 

الفلسطينيين«.
ولفتت الرسالة إلى »جرائم إسرائيل في ربيع 
العام الحالي خالل العدوان اإلسرائيلي األخير 

على قطاع غزة، وتعرض الفلسطينيين أثناء 
تظاهرهم الس���لمي لالحتجاج على استعمار 
أراضيه���م في مدينة الق���دس، إلطالق النار 
بالذخيرة الحية واألعي���رة المعدنية المغلفة 
بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المس���يل 

للدموع«.
وشّددت الرس���الة أّن »عبارات اإلدانة الرمزية 
ا له���ذه المعاناة، ووفًقا  وحده���ا لن تضع حّدً
للقواع���د ذات الصل���ة م���ن معاه���دة تجارة 
األس���لحة، يقع عل���ى عاتق ال���دول األطراف 
التزام���ات قانونّي���ة بوضع ح���ّد لالّتجار غير 
المس���ؤول والمتواطئ في كثير من األحيان 
باألس���لحة التقليدّية الذي يقّوض الس���لم 

واألمن الدوليين«.
ولفتت الرسالة إلى أّن »صادرات األسلحة إلى 
إسرائيل ال تتماشى مع هذه االلتزامات؛ حيث 
أظهرت إسرائيل بشكٍل ثابت أنها تستخدم 
األس���لحة الرتكاب جرائم ح���رب وجرائم ضد 
اإلنس���انية، كما هو موثق من عدد ال يحصى 

من هيئات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع 
المدني في جميع أنحاء العالم«.

وبّينت أّن »المصادر العس���كرية والصناعية 
اإلسرائيلية تتباهى أن أسلحتها وتقنياتها 
أثبت���ت جدارته���ا القتالية وبعب���ارة أخرى: 
���ا عل���ى المدنيي���ن  ت���م اختباره���ا ميدانّيً

الفلسطينيين«.
كم���ا عّدت الرس���الة أّن »فرض حظر أس���لحة 
ثنائي االتجاه على إسرائيل هو التزام قانوني 
وأخالق���ي، ويج���ب على ال���دول األطراف في 
معاهدة تجارة األس���لحة أن تنهي على الفور 
أي عمليات نقل لألسلحة التقليدية والذخائر 

إلى إسرائيل«.
وش���ددت الرس���الة على أّن »العدالة ستظل 
بعيدة المنال ما دام ُيسمح باستمرار االحتالل 
اإلس���رائيلي غي���ر القانون���ي، واالس���تعمار 
االس���تيطاني، ونظ���ام الفص���ل العنصري، 
واالضطه���اد والقمع المؤسس���ي للش���عب 

الفلسطيني«.

»منظمات أمريكية«: »إسرائيل« تستخدم 
الفلسطينيين حقال لتجارب أسلحتها

القدس المحتلة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة اإلس���رائيلية يوم أمس، عن تس���جيل 32 وفاة و11210 

إصابات بفيروس كورونا خالل 24 ساعة.
وذك���رت الوزارة، أن معدل الفحص اإليجابي وص���ل إلى ٪8.43 من العينات، 

وهو أعلى رقم ُيسجل خالل هذه الموجة من الفيروس.
وأشارت إلى أن عدد المرضى في حالة حرجة وصل إلى 667، بينهم 143 على 

أجهزة التنفس الصناعي.
ولفتت إلى أن عدد الوفيات ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 7122 شخصًا.

32 وفاة و11 ألف إصابة 
جديدة بكورونا في »إسرائيل«

ت�صييع جثمان ال�صهيد ..
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برلين/ االستقالل:
أفادت دراس���ة بحثية أجريت في العاصمة األلمانية برلين، بأن اإلصابة بنزالت 
البرد تحس���ن من االس���تجابة المناعية عند اإلصابة بفيروس كورونا المس���بب 

لمرض كوفيد-19.
ونقل���ت قناة »دويت���ش فيله« عن فريق بحثي ألماني بقي���ادة لويس لويال أن 
اإلصابات السابقة بنزالت البرد تعزز المناعة ضد اإلصابة بكوفيد-19، وأرجع ذلك 

لتشابه بنية فيروس كورونا المستجد مع الفيروسات المسببة لنزالت البرد.
الفريق البحثي من مش���فى ش���ارتيه في العاصمة األلمانية برلين تابع أبحاثه 
وخ���رج بنتيجة جديدة: هن���اك تأثير وقائي من خالل م���ا يطلق عليه »المناعة 

العابرة« في المراحل الالحقة لإلصابة بالفيروس.
وأوضحت الدكتورة المش���اركة في البحث كالودي���ا غيزيكي-تيل أنه عند اإلصابة 
بن���زالت البرد يطلق الجهاز المناعي نوعا من خاليا الذاكرة ضد فيروس���ات كورونا. 
والتي تنش���ط بدورها عند مهاجمة فيروس كورونا للجس���م وتعمل على تحسين 
االس���تجابة المناعية الس���ريعة ما يمنع انتشاره في الجس���م«. وعلى هامش تلك 
الدراسة، حذر الباحثون من أن ما يسمى بالمناعة العابرة تتراجع مع التقدم بالعمر، 
وهو ما يزيد من أهمية تطعيم كبار السن باللقاح، وحتى يفضل أن يحصل الشباب 

على اللقاح؛ إذ إن نزالت البرد السابقة ال تحمي تمامًا من اإلصابة بكوفيد-19.

دراسة: نزالت البرد تعزز 
المناعة ضد فيروس كورونا

) APA images (    اأطفال ي�ساركون يف م�سرية لتكرمي حفظة القراآن الكرمي   يف خميم الن�سريات و�سط قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
يتميز مجتمع ريفي صغير ف���ي نيجيريا عن غيره 
من القرى ف���ي البالد بميزة فريدة وغريبة في نفس 
الوقت، حيث يتحدث الرجال لغة مختلفة عن النساء.

م���ن الصعب تصدي���ق أن الرجال والنس���اء الذين 
يكبرون مًعا ف���ي نفس المجتمع، يمكن أن ينتهي 
بهم األمر إلى التحدث بلغات مختلفة، ولكن هذا هو 
الحال لدى سكان قرية أوبانغ النيجيرية. وليس من 
الواضح تماًما نسبة الكلمات المختلفة في لغتي كل 
من الرجال والنساء، ولكن هناك أمثلة كافية لجعل 

الُجمل تبدو مختلفة عند نطق الجنس اآلخر لها.
وقالت عالمة األنثروبولوجيا تشي تشي أوندي لبي 

بي س���ي "األمر يش���به تقريًبا قاموسين مختلفين 
"هن���اك الكثير م���ن الكلمات التي يش���ترك فيها 
الرجال والنس���اء، ثم هناك كلم���ات أخرى مختلفة 

تماًما حسب الجنس"
ومن المثي���ر لالهتمام، أن كال من الرجال والنس���اء 
قادرون على فهم بعضهم البعض بش���كل مثالي 
في أوبانغ، حيث يكبر األوالد والبنات حول والديهم 
ويتعلمون اللغتين، ولكن بحلول س���ن العاشرة من 
المتوقع أن يتح���دث األوالد بلغة الذك���ور واإلناث 

بلغتهن.
وال أحد يع���رف حًقا كيف ولماذا ب���دأ تقليد اللغة 
المزدوج���ة ألوبانغ، وتعتقد عالم���ة األنثروبولوجيا 

تشي تش���ي أوندي أن اللغتين هما نتيجة "ثقافة 
الجنس المزدوج" حيث يعمل الرجال والنس���اء في 
مجالين منفصلين، ويعيشون في عالمين منفصلين 
ن���ادًرا ما يجتمع���ان مًعا. ومع ذل���ك، فهي تعترف 
ب���أن هذه نظرية ضعيفة، حي���ث إن ثقافة الجنس 
الم���زدوج موجودة في أجزاء كثي���رة من إفريقيا، وال 

توجد ظاهرة اللغات المختلفة للرجال والنساء.
ومع استمرار إدخال الكلمات اإلنجليزية في قاموس 
الش���باب في نيجيريا، تتعرض لغت���ا أوبانغ لخطر 
الضياع إلى األب���د. ولم يتم تدوي���ن لغتي الذكور 
واإلن���اث، ويتم االعتماد فقط على الش���باب الذين 

ينقلون هاتين اللغتين إلى الجيل التالي.

قرية يتحدث فيها الرجال والنساء لغتين مختلفتين
تونس/ االستقالل:

كشف رئيس الجامعة الوطنية للجلود واألحذية في تونس، أكرم بلحاج، السبب 
وراء قرار إجبارية إجراء تحاليل عينات من جميع األحذية قبل عرضها باألسواق.

وف���ي تصري���ح ل�"موزاييك إف إم" ، قال بلحاج إن الق���رار يأتي لحماية المصنع 
التونسي ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية.

وأوضح أن السبب الرئيس���ي لهذا القرار هو "محاربة األحذية المهربة مجهولة 
المصدر بالسوق الموازية وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة".

وذكر بلح���اج أن الطرف المعني بإج���راء التحاليل هو "تجار الم���واد األولية وليس 
المصّنعي���ن"، قائال إن عل���ى المصنع أن يتأكد من مدى مطابق���ة المواد األولية مع 
المعايير المطلوبة في تونس. هذا وشدد بلحاج على أن كل المنتوجات المعروضة 
باألس���واق يجب أن تتطابق مع جملة من المواصفات أهمها وجود عالمة تدل على 
المنتج وعلى بلد اإلنتاج لضمان سالمة المستهلك ولتنظيم قطاع الجلود واألحذية.

تونس تفرض إجراء تحاليل األحذية

القاهرة/ االستقالل:
 طالبت سيدة مصرية بإعدام ابنها، بعد قيامه بقتل شقيقته 

الحامل، بسبب خالفات مالية بينهما في مصر القديمة.
وطالب���ت األم باكية ف���ي تصريحات صحفي���ة بإعدام نجلها 
مرتكب واقعة قتل ش���قيقته في ميدان عام الرتكابه واقعة 

القتل.
وق���ام رج���ال المباحث بمديري���ة أمن القاه���رة بالقبض على 
المتهم في الحادث واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاهه.

واستمع فريق من رجال المباحث ألقوال الجيران وشهود عيان 
للوقوف على مالبس���ات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على 

كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني 

عليها بسبب خالفات مالية بينهما.
وأضاف المتهم، أن شقيقته اقترضت منه مبلغًا ماليًا ورفضت 
سداده، فقتلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة 

التحقيق.

القاهرة/ االستقالل:
أثارت فتاة مصرية ازدراء الش���ارع المصري بعد أن 
أنهت حياة والدتها المسنة طعنًا ب� »شوكة طعام« 

حتى الموت في مدينة بدر بالقاهرة.
وتبي���ن أن خالًف���ا نش���ب بي���ن العج���وز وابنتها 
العش���رينية داخل منزل األس���رة في منطقة بدر، 
بسبب مطالبة المجني عليها البنتها بقطع عالقتها 
بش���اب تربطها به عالقة عاطفية منذ عدة أش���هر 
وأنها الحظت أن ابنتها تتحدث في الهاتف معه 

ألوقات طويلة.
كانت األجهزة األمني���ة المصرية تلقت، بالغًا من 

األهالي بمقتل مس���نة داخل منزله���ا وباالنتقال 
تبين العثور على جثة س���يدة ف���ي العقد الثامن 
من العمر، وبالفحص تبين وجود شوكه طعام في 
جس���دها، وكذلك آثار إصابات عدي���دة من األداة 

ذاتها. 
ونش���بت عدة مش���ادات بين المتهم���ة ووالدتها 
وتطور األمر في آخر مشادة بينهما إلى دخول الفتاة 
المطبخ واإلمس���اك بش���وكة المطبخ الكبيرة التي 
تستخدم في رفع الطعام من إناء الطهي، وطعنت 
والدتها في صدرها عدة طعنات أودت بحياتها في 

الحال. وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

بعد أن قتل شقيقته الحامل.. مصرية قتلت أمها الثمانينية بـ “شوكة طعام”
تطالب بإعدام نجلها في ميدان عام

ستوكهولم/ االستقالل:
خلصت دراس���ة أجراها باحثون في جامعة 
أوميو الس���ويدية إلى أن الرجال والنس���اء 
مم���ن تناولوا مض���ادات االلتهاب أكثر من 
ستة أشهر ارتفعت عندهم نسبة اإلصابة 
بس���رطان القولون الصاعد بواق���ع 17 في 

المائة.
وأج���رى الباحثون الدراس���ة عل���ى 40 ألف 
مص���اب بمرض س���رطان القول���ون لتبيان 
العالقة بين اإلصابة بهذا النوع من السرطان 
وتناول المضادات الحيوية، وكانت النتائج 
قريبة مما خرجت به دراسة بريطانية سابقة 

أصغ���ر حجما، حيث بدا أن���ه ينبغي تقييد 
تن���اول مض���ادات االلتهاب، لي���س لقدرة 
البكتيريا في تطوير مقاومة لها فحسب، بل 
ألنها ترفع أيضًا من مخاطر اإلصابة بسرطان 
القولون، بحس���ب نصيحة الباحثة صوفيا 

هارليد.
ولم تس���جل الدراس���ة زيادة ف���ي مخاطر 
اإلصابة بمرض س���رطان المس���تقيم لدى 
الرجال، غير أنها سجلت انخفاضًا طفيفًا في 
اإلصابة بهذا النوع األخير من السرطان لدى 

النساء اللواتي تناولن المضادات الحيوية.
وخرجت الدراس���ة بنتيجة مفادها أن تأثير 

المض���ادات الحيوي���ة عل���ى الميكروبيوم 
المعوي، وهو مجموع الميكروبات الموجود 
في األمعاء، يرفع مخاطر اإلصابة بس���رطان 

القولون.
وتنصح الباحثة صوفيا هارليد بعدم القلق 
وتناول المضادات الحيوية عند الحاجة لها، 
ولكن تح���ث في الوقت نفس���ه على إجراء 
الفح���وص الدوري���ة الكتش���اف أي إصابة 

بالسرطان في أبكر وقت ممكن.
نش���رت نتائج الدراسة في المجلة العلمية 
ذا  أوف  "جورن���ال  باإلنجليزي���ة  الناطق���ة 

.)JNCI( "ناشيونال كانسر إنستيتيوت

دراسة: المضادات الحيوية تسبب سرطان القولون

االستقالل/ وكاالت:
 بدأ القضاء الدنماركي، محاكمة وزيرة االندماج السابقة إينغر ستوينبرغ؛ بتهمة مخالفة القانون 

بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة اإلسكندينافية.
وأوضح أس���تاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 

ا. عاًما، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها؛ ما يجعل المحاكمة حدًثا تاريخّيً
من جهتها قالت “س���توينبرغ”، البالغة من العم���ر 48 عاًما، لدى وصولها إلى المحكمة: “أتوقع 
بالطبع تبرئتي”. وخالل الجلس���ات التي ستس���تمر 36 يوًما، سيسعى 26 قاضًيا في المحكمة 
الخاصة التي ال تجتمع س���وى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا 
كانت “ستوينبرغ” قد انتهكت “االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان”، عندما أمرت بفصل األزواج 

من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصًرا.

الدنمارك تحاكم وزيرة سابقة 
فرقت بين أزواج من طالبي اللجوء


