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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت القناة 13 العبرية، مس���اء أم���س الجمع���ة، إن القبة 
الحديدية اعترض���ت صاروًخا في أج���واء المجلس اإلقليمي 

االستيطاني »أشكول«، أطلق من قطاع غزة.
ونقلت قناة »كان« العبرية أن مستوطني غالف غزة أبلغوا عن 

سماع دوي انفجارات عقب دوي صافرات اإلنذار.

وذكر المتحدث باس���م الجيش اإلس���رائيلي أن���ه في أعقاب 
تفعي���ل صفارات اإلنذار، تم تحدي���د إطالق صاروخ واحد من 

قطاع غزة تجاه الغالف، وقد تم اعتراضه. بحسب قوله.
جاء ذلك عقب إعالن قوات االحتالل اعتقال اثنين من األسرى 
الذين تحرروا من سجن جلبوع، بعد العثور عليهما في مدينة 

الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

القناة 13: إطالق صاروخ من
 غزة تجاه مستوطنة »أشكول«

محافظات/ االستقالل: 
أعدمت ش���رطة االحتالل بالرص���اص الطبيب حازم 
الجوالني التي زعمت أنه منفذ عملية طعن شرطي 
إسرائيلي بالقدس المحتلة، في الوقت الذي شهد 

قطاع غ���زة والضفة الغربية مس���يرات ومواجهات 
واعتصامات، ف���ي جمعة الحرية نصرة لألس���رى، 
أس���فرت عن عش���رات اإلصابات خالل المواجهات 
التي اندلعت مع االحتالل. واستشهد مساء أمس 

الجمعة الطبيب المقدس���ي حازم الجوالني بعد أن 
أطلقت قوات االحتالل النار عليه عند باب المجلس، 

أحد أب���واب المس���جد األقصى؛ بزعم 
محاولته تنفي���ذ عملية طعن. وكانت 

غزة تنتفض نصرة لألسرى.. 

االحتالل ُيعدم طبيبًا بالقدس بزعم طعن شرطي »إسرائيلي« 
وعشــرات اإلصابــات فــي »جمعــة الحريــة« بالضفــة  

قيادي بفتح لـ »االستقالل«: األسرى يتعرضون لعقوبات 
جماعية والجهود المبذولة ال ترقى لتضحياتهم

القدس المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال القيادي في حرك���ة التحرير الوطني الفلس���طيني 
)فت���ح( رأفت علّيان، إن االحتالل اإلس���رائيلي يعمل على 

تغطية فشله وإخفاقه األمني في عملية »انتزاع الحرية«، 
بإجراءات عدواني���ة وقمعية جماعية، تجاه 
األس���رى الفلس���طينيين داخل س���جونه.  

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ 
عزام إن انتزاع أس����رانا الس����تة حريتهم من سجن جلبوع 

يؤكد أن شعبنا عصّي على االنكسار. جاء ذلك خالل خطبة 
صالة الجمع����ة أمام مق����ر منظمة الصليب 
األحمر بغزة، بمش����اركة جماهير واس����عة ، 

الدوحة/ االستقالل: 
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، 
تراجع الس���لطة الفلسطينية عن االتفاق المبرم مؤخرًا بينها وبين 

العمادي: السلطة تتراجع عن االتفاق 
المبرم حول منحة موظفي غزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، تسجيل 5 وفيات، و2311 
إصاب���ة جديدة بفيروس "كورونا" و1660 حالة تعاٍف، خالل ال� 24 س���اعة 

الكيلة: 5 وفيات و2311 
إصابة بكورونا بالضفة وغزة

40  ألف مصٍل يؤدون الجمعة في 
األقصى رغم إجراءات االحتالل 

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 

أمس الجمعة،  أنها لن تس���مح إلدارة سجون االحتالل بتسجيل 
أي نقطة انتصار في هذه المواجهة مهما كلف الثمن. وأضافت 

أسرى الجهاد: لن نسمح إلدارة سجون 
االحتالل بتسجيل أي نقطة انتصار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى نحو 40 ألف مصٍل صالة الجمعة امس، في رحاب المس���جد 
األقصى المبارك وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات االحتالل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت القناة 13 العبرية، مس���اء أم���س الجمعة، إن الجيش اإلس���رائيلي قام 
باعتقال اثنين من األسرى الستة الذين تحرروا من سجن جلبوع. وقالت القناة 
العبرية إن اعتقال األس���يرين حدث ف���ي مدينة الناص���رة بالداخل المحتل. 

االحتالل يعلن اعتقال اثنين من 
األسرى المحررين من »جلبوع«

القيادي عدنان: إعادة اعتقال القائدين 
عارضة والقادري لن يكسرهما

رام الله / االستقالل:
 اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 

قس���م األسرى في س���جن "عس���قالن" وأجرت عمليات تفتيش 
همجي���ة في غرفتين فيه. وقال نادي األس���ير، إن إدارة س���جون 

قوات القمع تقتحم غرف األسرى في 
»عسقالن« وتجري عمليات تفتيش واسعة 

الشيخ عزام: انتزاع أسرانا حريتهم 
يؤكد أن شعبنا عصّي على االنكسار
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غزة/ االستقالل: 
ق����ال عض����و المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي نافذ ع����زام إن انتزاع أس����رانا الس����تة 
حريتهم من س����جن جلبوع يؤكد أن شعبنا عصّي 

على االنكسار.
جاء ذلك خالل خطبة صالة الجمعة أمام مقر منظمة 
الصليب األحمر بغزة، بمش����اركة جماهير واسعة ، 
وممثلين ع����ن الفصائل والقوى الوطنية وأس����رى 

محررين.
وش����دد على أن التهديد بالس����جن دلي����ُل إفالس 
الطغ����اة والظالمين، وعجزهم أم����ام الحق ودعاته"، 
مش����ددًا على أن الس����جن لم ينجح في قتل الروح 

واإلرادة لدى الثوار واألحرار.
وبين أن عين الله ترعى األحرار والثوار حتى لو كانوا 
في الزنازين واألقبية، مضيفا" "الرس����الة الواضحة، 
ومفادها بأن السجن ووس����ائل الترهيب ال ُتخيف 
أصحاب الحق، وال تمنعهم من التمسك بها، فديننا 

يحضنا على األمل والعمل".
وأكد عزام أن هذه العملية البطولية تأتي استكمااًل 
لما أكدت����ه معركة "س����يف القدس" بأن ش����عبنا 

يتمسك بحريته وعصّي على االنكسار.
وبّين أن ما فعله األس����ير المح����رر محمود العارضة 
والذي قضى ربع قرن داخل األْسر يتمنى كل سجين 
أن يفعله، وم����ا مثله العارضة بهذا العمل البطولي 

هو ما نحمله جميًعا وهو ما نتحرك به.

وأضاف أن "ش����عبنا يتش����بث بالحياة حتى لو كان 
يعلم أنه ماٍض إلى حتفه، وعلينا أال نقبل بالس����الم 
المدّن����س والوهم الزائف، وهو م����ا أدركه العارضة 

ورفاقه".
وقال عزام إن ش����عبنا ابتلي بالس����جون في أرضنا، 
حيث التهم����ت اآلالف من أبنائن����ا دون وجه حق، 

ودون ذنب إال أنهم دافعوا عن أرضنا ومقدساتنا".
وش����دد على أن صراعنا مع المحتل جزء من الصراع 
الممتد بين الحق والباطل، "واهم المحتل إن ظن أن 

شعبنا سيستكين أو نخضع".
وتس����اءل: ما الذي فعله محمود عارضة ورفاقه كي 
يقضوا زهرات أعمارهم في سجون االحتالل؟ فقط 

هم حاولوا الدفاع عن أنفسهم وعن شعبهم.
وش����دد عزام على أن ش����عبنا لن يتراجع ولن يهون 
ولن ننحني أمام جبروت المحتل؛ وستمضي قوافل 
األحرار وس����يخرج أبطالنا من الس����جون، ويجب أن 
يدركوا أن إخوانهم المجاهدين لن ينس����وهم ولن 

يساوموا على حريتهم وكرامتهم".

الشيخ عزام: انتزاع أسرانا حريتهم يؤكد أن شعبنا عصّي على االنكسار

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس 
الجمعة،  أنها لن تس���مح إلدارة سجون االحتالل بتسجيل أي نقطة انتصار في 

هذه المواجهة مهما كلف الثمن.
وأضافت في بيان صحفي: "إن إدارة س���جون االحتالل قد أعلنت وبشكل صريح 
اس���تهداف بنية اسرى وتنظيم الجهاد اإلسالمي داخل السجون والتي تحاول 
أن تخلق صورة انتصار بخطوات انتقامية من أسرى الحركة واننا لن نسمح إلدارة 

السجون القمعية".
وأردف���ت: "إن الهجمة القمعية بحقنا مازالت مس���تمرة حتى اللحظة وهي اكبر 
وأشرس مما يتصوره أحد خارج السجن"، مستكملة: "إن سجون االحتالل تحولت 
إلى ثكنات عسكرية بعد استدعاء المئات من الجنود والوحدات الخاصة للسجون 

لقمع أسرى حركة الجهاد".
وأوضح���ت الهيئ���ة القيادية أن "هناك العش���رات من األس���رى الذين أصيبوا 
بالمواجهات بشكل مباشر بحروق وكسور ال يعرف مصيرهم حتى اآلن وهناك 
أيضًا العش���رات من أسرى الجهاد تم س���حبهم من السجون واالقسام لجهات 

مجهولة ويوجد خشية على أرواحهم".
وتابع���ت: "إننا وفي ه���ذا الوقت نؤكد أننا أس���رى حركة الجه���اد ال يمكن أن 
نستسلم أو نتراجع مهما كلفنا ذلك من ثمن وإننا سنستمر في التصدي لهذه 
الحملة التي تستهدف أسرى الجهاد خاصة وبنيته التنظيمية داخل السجون 

وسندافع عن كياننا بأغلى ما نملك من أثمان وهي أرواحنا".

أسرى الجهاد: لن نسمح 
إلدارة سجون االحتالل 

بتسجيل أي نقطة انتصار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشف القناة »12« العبرية، أمس الجمعة، أن 
مؤسسة األمن اإلسرائيلية خّططت لتنفيذ 
عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة . وبينت 
القناة، أن التخطيط للعملية اإلس����رائيلية 
العسكرية، كان قبل حادثة انتزاع 6 أسرى 
من س����جن جلبوع شمال فلسطين المحتلة 

حريتهم االثنين الماضي.
وذكرت القناة أن »إسرائيل« تستعد حالًيا 
الحتمال التصعيد وأيام من القتال مع غزة.

وقالت القناة، إن مؤسسة األمن اإلسرائيلية 

»حريص����ة للغاية وال يري����دون الدخول في 
جولة مع غزة في الوقت الحالي«.

وفي الس����ياق، نش����رت القناة العبرية عن 
مقربين م����ن رئيس ال����وزراء اإلس����رائيلي 
نفتالي بينيت أنهم »يشيرون إلى العملية 
في غزة كأمر واقع وهي ليست سوى مسألة 

وقت«.
ولفتت القناة إلى أن »مصدر القلق الرئيسي 
هو التصعيد بعد  انتزاع األسرى حريتهم 
من سجن جلبوع وأنه قد يندلع بطريقة غير 

مناسبة«. وفق وصفها

بدوره����ا، قال����ت قن����اة »كان« العبري����ة، إن 
»مؤسس����ة األم����ن اإلس����رائيلية تخش����ى 
التصعيد، لذلك س����يتم تمديد اإلغالق في 

جميع أنحاء الضفة بسبب توتر المنطقة«.
وفج����ر اإلثني����ن الماض����ي، نجح 6 أس����رى 
فلسطينيين من انتزاع حريتهم من سجن 
جلبوع ش����ديد التحصين. وعل����ى إثر ذلك، 
شهدت السجون اإلسرائيلية توتًرا شديدًا.

وحذرت فصائل فلس����طينية من المساس 
إن  وقال����ت  الفلس����طينيين،  باألس����رى 

»التصعيد سيقابل بالتصعيد«.

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت مصادر عبرية مس���اء أم���س الجمعة أن حكومة االحت���الل قررت تمديد 

االغالق في جميع انحاء الضفة الغربية بسبب التوتر الذي تشهده المنطقة.
و قالت قناة كان العبرية: »في مؤسسة األمن يخشون التصعيد: سيتم تمديد 

اإلغالق في جميع أنحاء الضفة بسبب توتر المنطقة«.
و ش���هدت محافظات الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين الش���بان الثائرين و 
قوات االحتالل أمس في جمعة الحرية ، ضد ممارس���ات االحتالل و اعتداءاتهم 

على االسرى في السجون .

القناة 12: »إسرائيل« خططت لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة  االحتالل يقرر تمديد 
اإلغالق على الضفة الغربية

المنامة/ االستقالل: 
قالت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية -في 
منشور على تويتر الخميس- إنها ستطلق رحالت مباشرة 
للمرة األولى إلى" تل أبيب" بإس����رائيل في 30 س����بتمبر/

أيلول الجاري.
وذكرت طيران الخليج أنها ستبدأ إطالق رحلتين أسبوعيًا 
إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى "تل 
أبيب" يأتي في إطار اتفاقات سياس����ية وتجارية معنية 

بالطيران المدني وقعتها مملكة البحرين و "إسرائيل".
وتتس����ارع خطا التطبيع بين المنامة و" ت����ل أبيب"، وقد 
التقى األسبوع الماضي السفير البحريني لدى "إسرائيل" 
خالد الجالهمة وزيَر الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد، وفي 
اليوم نفسه أعلنت "إسرائيل" تعيين أول سفير لها في 
المنامة بعد تطبيع العالقات بين الطرفين العام الماضي.

وس����ّلم الجالهمة نس����خة م����ن أوراق اعتم����اده إلى وزير 
الخارجية اإلس����رائيلي، وستس����لم الحقا إل����ى الرئيس 

اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
كما أعلنت "إس����رائيل" ف����ي الثاني من الش����هر الجاري 
تعيين أول سفير لها في البحرين، وفقا لما ذكره حساب 

للحكومة اإلسرائيلية باللغة العربية على تويتر.
وتم اختيار الس����فير إيتان نائيه ال����ذي كان قد عمل 8 
أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة اإلسرائيلية في اإلمارات، أول 
دولة خليجية تقيم معها "إسرائيل" عالقات دبلوماسية؛ 

وكان ذلك في أغسطس/آب من العام الماضي.
يذكر أنه ف����ي س����بتمبر/أيلول 2020، وقع����ت اإلمارات 
والبحرين اتفاقين بوس����اطة أميركي����ة إلقامة عالقات مع 
إس����رائيل، وهي خطوة حذا الس����ودان والمغرب حذوها 

الحقا.

غزة/ االستقالل: 
وج���ه القيادي بحرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين الدكتور جميل عليان شكره لشباب 
الضفة الذي���ن يثبتون كل ي���وم أنهم األمناء 

والحراس لحقوق شعبنا ومشروعه الوطني.
وقال د. عليان في تصريح له »لقد أكد ش���بابنا 
الثائ���ر ه���ذه الجمعة، وما س���بقها من موجات 
انتفاضية، وهبات وطنية أننا لن نس���مح للعدو 
باالقت���راب من األس���رى، تمامًا كم���ا ندافع عن 

األرض في بيتا والخليل والقدس«.
وشدد على أن ما حدث اليوم)امس( من مظاهرات 
مهم���ة وقوية ف���ي مناطق كثي���رة في الضفة 
الغربية كعرابة ويعبد والقدس يعطينا الصورة 
الحقيقي���ة للضف���ة المقاتلة وش���بابها الثائر 

الذي يقف دومًا ش���وكة ف���ي حلق المخططات 
والمؤتمرات الصهيونية.

وأض���اف د. عليان »هذه الروح المش���تعلة هي 
التي ستش���كل س���يفًا لألس���رى، وداعمًا لهم 
لمواصلة مشوارهم في هزيمة السجان وأدوات 

قهره«.
وتابع القيادي في الجهاد االس���المي »نؤكد من 
خالل ش���بابنا الثائر أن كل صرخ���ة ضد العدو 
أو وقفة أو مس���يرة س���يكون لها وزن ثقيل في 
المي���زان الوطني الفلس���طيني، وتجعل العدو 
يتردد في النيل ممن انتزعوا حريتهم ويتردد 
من مواصلة التفرد بأس���رانا، كما س���تدفع هذه 
الفعالي���ات إلى انتفاضة كبرى تعم كل الضفة 
الغربية وصواًل إلى كل فلسطيني في كل مكان«.

تسيير رحالت مباشرة بين المنامة 
و »تل أبيب« نهاية سبتمبر

د. عليان: الشباب الثائر في الضفة يؤكدون 
أنهم لن يسمحوا للعدو باالستفراد باألسرى
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ونّب����ة إل����ى أن الفلس����طينيين بمختل����ف 
مكوناته����م لم يرتقوا ف����ي جهودهم إلى 
مس����توى التضحيات التي يقدمها أسرانا، 
الذين يعيش����ون ظروًفا غاية في القس����وة 
والصعوبة داخل س����جون االحتالل، ولذلك 
يج����ب عليهم التعامل مع قضية األس����رى 

على أنها "مقّدسة وحيوّية"، وفق تعبيره. 
وتابع "يج����ب على الفلس����طينيين جمًيعا 
السياس����ية  وأطيافه����م  بقطاعاته����م 
المتع����ددة وض����ع برنام����ج وطن����ي يرقى 
لس����قف التحدي����ات والتضحي����ات الت����ي 
توجهها وتقدمها الحركة الوطنية األسيرة 

بالسجون". 
غري م�سبوقة

وتس����ليًطا للضوء على انعكاس����ات عملية 
"انت����زاع الحرية"، أش����ار إل����ى أن المنظومة 
األمنية لالحتالل تّلقت صفعة مدوّية وغير 
مس����بوقة؛ عقب نجاح األس����رى الستة من 
سجن "جلبوع" بكسر قيدهم، وعدم تمكنه 
بالرغم من إمكانات����ه المتطورة على الصعد 

كافة، من الوصول إليهم.
وش����ّدد القيادي بفت����ح عل����ى أن العملية 
ال����ذي يتباهى  "كس����رت هيبة االحت����الل 

بأنه القوة األكبر واألكث����ر تطّوًرا بالمنطقة، 
الفلس����طيني بعد  وأعادت األمل لش����عبنا 
محّطات من اإلحب����اط؛ نتيجة انغالق األفق 
الداخلية واستمرار  السياس����ي، والخالفات 
حال االنقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".  
وف����ي ه����ذا الصدد، ق����ال "تأت����ي العملية 
البطولي����ة لتعطي ش����عبنا جرعة من األمل، 
وتع����ّزز روح الوطني����ة والمقاومة لديه، وقد 
جاءت في وقٍت مناس����ب، لتف����ّرق بين من 
يبح����ث عن الحرّي����ة الحقيقي����ة وينتزعها، 
وبين من يريد تحس����ين ظ����روف العبودية 
تحت االحتالل، سواء بالضفة المحتلة أو في 

قطاع غزة".  
وأردف أن على العالم أجمع، واألنظمة التي 
هرولت للتطبيع مع "إسرائيل"، أن يلتقطوا 
ا بأن األزمة الحقيقية  رس����ائل العملية جيّدً
تتجّس����د في وجود االحت����الل على األرض 
الفلس����طينية، وأنه����م واهم����ون إن ظّنوا 
باس����تطاعتهم جلب األمن واالس����تقرار له، 

"بتوقيع اّتفاق هنا، أو شراكة هناك". 
وتّخيم حالة من الغليان غير المسبوق، على 
أقسام األسرى الفلس����طينيين في سجون 
المركزية  اإلس����رائيلي، ال س����يّما  االحتالل 

منه����ا، عل����ى وق����ع اإلج����راءات العدوانية 
والقمعي����ة التي تقترفها إدارة الس����جون 
بحّقه����م، منذ العملية النوعّي����ة البطولية، 
التي انتزع فيها 6 أس����رى فلس����طينيين 
بأنفس����هم من س����جن "جلبوع"،  حريتهم 

شمال فلسطين المحتلة.
وتترّكز الهجمة المس����عورة إلدارة سجون 
االحتالل على األسرى، في مقدمتهم أسرى 
بمساعدة وحدات  اإلسالمي،  الجهاد  حركة 
خاصة مدّججة بكل أنواع األسلحة والكالب 

البوليسية، وتحت غطاء سياسي وعسكري 
من حكومة "نفتالي بينيت".

معركة حقيقية 
لصحيف����ة  خاص����ة  مص����ادر  وأف����ادت 
"االس����تقالل" أن األس����رى بدأوا يتجّهزون 
لمعركة حقيقية ضد إدارة الس����جون، وقد 
بدأت أولى خطواته����ا بإحراق الغرف، فيما 
ستتحدد الخطوات القادمة، استناًدا لشكل 
اإلج����راءات القمعية والعقابية الممارس����ة 

تجاههم.
وشارك آالف الفلس����طينيين في مسيرات 
ووقف����ات غضب دع����ت لها لجنة األس����رى 
الضفة  ف����ي  واإلس����المية  الوطنية  بالقوى 
المحتلتين وقطاع  والقدس  الفلس����طينية 
غزة؛ انتصاًرا لألس����رى الس����تة الذين كسر 
قيد اعتقالهم من س����جن "جلبوع"، ودفاًعا 
عن هجمة االحتالل المسعورة ضد األسرى. 
وفجر اإلثنين الماضي، تمّكن 6 أس����رى من 
محافظ����ة جنين ش����مال الضف����ة المحتلة، 
عب����ر نف����ٍق تمكنوا م����ن حفره، م����ن انتزاع 
حريته����م بأنفس����هم والتحّرر م����ن قيود 
"جلبوع"، الذي ُيعّد أش����ّد سجون االحتالل 
حراس����ة وتحصيًن����ا، ويمكث فيه األس����رى 

الفلس����طينيون من أصح����اب المحكوميات 
العالية، الذين يصنفه����م االحتالل بأنهم 
الخطورة"، وس����ط عمليات بحث  "ش����ديدو 

وتعقب منه للوصول إليهم.
وأبط����ال عملية "انت����زاع الحرية"، إلى جانب 
القائ����د محم����ود عارض����ة )46 عاًم����ا(، أمير 
أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في "جلبوع"، 
والمحكوم مدى الحي����اة هم: محمد عارضة 
)39 عاًم����ا(، محكوم م����دى الحياة، ويعقوب 
ق����ادري )49 عاًم����ا(، محكوم م����دى الحياة، 
وأيهم كممج����ي )35 عاًم����ا(، محكوم مدى 
الحي����اة، ومناض����ل انفيع����ات )26 عاًم����ا(، 
معتقل منذ عام 2019، وخمستهم ينتمون 
للجهاد، فيما زكريا زبيدي )46 عاًما( معتقل 

منذ عام 2019، ينتمي لحركة فتح.
ويبل����غ إجمالي عدد األس����رى في س����جون 
االحت����الل حوال����ي )4650( أس����ير، بينهم 
)41( أس����يرة، و )180( طف����اًل وقاص����ًرا، و 
)700( مريض يعانون أمراًضا بينها "مزمنة 
)دون  إدارّي  معتق����ل   )400( و  وخطي����رة"، 
تهمة(، في حين بلغ عدد األسرى الشهداء 
داخل السجون )226( شهيد، منذ النكسة 

سنة 1967.

منظومة االحتالل األمنية تّلقت صفعة مدوّية
قيادي بفتح لـ »االستقالل«: األسرى يتعرضون لعقوبات جماعية والجهود المبذولة ال ترقى لتضحياتهم

القد�س املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 
قال القيادي يف حركة التحرير الوطني الفل�سطيني 
)فتح( راأفت علّيان، اإن الحتالل الإ�سرائيلي يعمل 
عل��ى تغطي��ة ف�سل��ه واإخفاق��ه الأمن��ي يف عملي��ة 

»انت��زاع احلري��ة«، باإج��راءات عدواني��ة وقمعية 
داخ��ل  الفل�سطيني��ن  الأ�س��رى  جت��اه  جماعي��ة، 
�سجون��ه.  واأ�س��اف علّي��ان يف مقابل��ة م��ع �سحيفة 
ف�س��ل  اأّي  اأن  املحتل��ة،  القد���س  م��ن  »ال�ستق��الل« 

اأو اإخف��اق اأو خيب��ة اأم��ل يتعر���س له��ا الحت��الل 
ومنظوماته املختلفة، ي�سعى للتغطية عليها بفر�س 
عقوبات جماعية على �سعبنا الفل�سطيني، وهذا ما 

يجري بحق اأ�سرانا البوا�سل يف املرحلة الراهنة. 

غزة/ االستقالل: 
أش���اد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحم���د المدلل، بهبة 

الجماهير الفلسطينية والتفافها حول قضية األسرى.
وقال المدلل في تصريحات اذاعية: "هذا التحشيد الجماهيري في 
كل فلس���طين وهذا االلتفاف حول قضية األسرى تأكيد على دعم 
الشعب الفلسطيني الالمتناهي لألسرى واحتضانه لقضية األسرى 

داخل السجون".
وأض���اف "معرك���ة األس���رى داخل الس���جون ه���ي معرك���ة الكل 
الفلس���طيني ولن يهدأ لنا بال أو يقر لنا قرار طالما أن هناك أس���يرًا 

خلف القضبان".
ولفت المدلل إلى أن رس���الة أبطال عملية نف���ق "جلبوع" إلى العالم 
كله أن أس���رانا يمتلك���ون إرادة أقوى من إرادة الع���دو الصهيوني، 

ويستطيعون انتزاع حريتهم بأظافرهم رغم أنف السجان.
وتابع "اليوم الش���عب الفلس���طيني والذي يخرج في كل الميادين 
ويتج���اوز ح���دود الحزبي���ة التنظيمية يؤكد توح���ده خلف قضية 

األسرى ويتحدى العدو الصهيوني".
وش���دد المدلل على أن العدو الصهيوني عاجز أن يفعل ش���يئًا مع 
الشعب الفلسطيني أو مع األسرى في السجون أو مع االسرى الستة 
أصحاب نفق "جلبوع"، مبيًنا أنه يعيش حالة تخبط وفش���ل ويلقي 
بعجزه ضد أسرانا العزل داخل السجون وعلى رأسهم أسرى الجهاد 

االسالمي الذين ضربوا منظومته األمنية والعسكرية في مقتل.
وق���ال "أجهزة األمن الفلس���طينية إذا س���اعدت االحتالل بمالحقة 
األسرى الستة فهو سقوط مدٍو وانحراف أخالقي )..( مطلوب حماية 
األس���رى وأن مهام أجهزة أمن الس���لطة الحقيقية هي حماية أبناء 

شعبنا".

الدوحة/ االستقالل: 
قال رئي���س مكتب العالق���ات الوطنية في حركة 
"حماس" حس���ام بدران إن المساس باألسرى خط 
أحمر، مش���يرًا إلى أن ذلك موق���ف فصائلي مجمع 

عليه، وأن هذه الرسالة يجب أن تنقل لالحتالل.
وأوض���ح ب���دران ف���ي تصريح���ات تلفزيونية" أن 
األسرى في سجون االحتالل كانوا سببًا أساسيًا في 
محط���ات كثيرة الندالع االنتفاضة، مش���يرًا إلى أن 

ة. االحتالل بغبائه يريد أن يعيد الكرَّ
وعب���ر بدران عن فخر حركة حماس وأبناء الش���عب 
الفلس���طيني باألس���رى األبطال الذين تمكنوا من 

انتزاع حريتهم من سجن جلبوع شديد التحصين.
وش���دد على أن دور شعبنا الفلسطيني في الضفة 
الغربية واهلن���ا في الداخل المحت���ل وكل أماكن 
تواج���ده هو حماية ه���ؤالء األبط���ال وتقديم كل 

أشكال الدعم لهم.
وأضاف بدران أننا على ثقة تامة بأن ش���عبنا بكل 
مكوناته على قدر المس���ؤولية وس���يقدمون لهم 

حاضنة شعبية تحميهم من مالحقة االحتالل.
وبي���ن القيادي في حماس أن االحتالل فش���ل في 
قمع ح���راك بل���دة بيتا بس���بب الوح���دة الوطنية 
واالستعداد للتضحية، مؤكدًا أن المقاومة وحدها 

هي التي يمكن أن توحد شعبنا وتحقق طموحاته.
ودان بدران مطالبة رئيس الس���لطة حركة حماس 
باالعتراف بالش���رعية الدولية، واصفًا ذلك بالخطأ 

الكبير.
وتابع: بداًل من مطالبة حماس باالعتراف باالحتالل، 

يجب على السلطة سحب االعتراف به.
وقال إن حكومة االحت���الل تحاول تفريغ االنتصار 
في معركة س���يف الق���دس من مضمون���ه، لكن 
رس���ائل المقاومة الميدانية والسياسية تؤكد أن 
اس���تمرار الحصار غير مقبول، وأن شعبنا في قطاع 

غزة يجب أن يعيش بعزة وكرامة.

بدران: يجب أن يفهم االحتالل أن المساس باألسرى خط أحمر

بيت لحم/ االستقالل: 
اقتحم مس����توطنون بحماي����ة قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، أمس الجمع����ة، منطقتي خربة 
عايش في قرية أرطاس، وأطراف منطقة برك 

سليمان جنوب بيت لحم.
وأفاد الناش����ط الش����بابي عوض أبو صوي من 
أرطاس أن أكثر من 200 مس����توطن، اقتحموا 
المنطقتين، بعد أن سلكوا طريقا جبلية تجاه 

واد شاهين.
وتتع����رض المناط����ق األثري����ة ف����ي أرطاس 
ومنطق����ة برك س����ليمان لهجم����ات وتنكيل 
مستمر من االحتالل ومستوطنين، حيث شق 
االحتالل ع����ام 1979 طريقا اس����تيطانيا في 
أراضي المواطنين لربط المس����توطنات والبؤر 

االستيطانية المجاورة ببعضها البعض.

وصادر االحتالل عش����رات الدونمات الزراعية 
والرعوية، بقرارات عس����كرية من ما تس����مى 

"اإلدارة المدنية وجيش االحتالل".
ومدينة بيت لحم مغلقة من الش����مال بسبب 
جدار الفصل العنصري، ومن الغرب والش����رق 
بفع����ل الطرق االلتفافي����ة واألنفاق، وال يوجد 
امت����داد س����كني لمدينة بيت لح����م وبلدات 
وقرى أرطاس ووادي رح����ال وهندازة، إال هذه 

المنطقة.
وتعود بداية االس����تيطان ف����ي محافظة بيت 
لحم إلى س����تينيات الق����رن الماضي، فكانت 
أولى  م����ن  "غ����وش عتصي����ون"  مس����توطنة 
التي غرست في  المستوطنات اإلس����رائيلية 
األرض الفلس����طينية بعد ح����رب حزيران عام 

1967م.

وأخ����ذ االس����تيطان بع����د ذل����ك باالنتش����ار 
كالس����رطان ضمن سياس����ة واس����تراتيجية 
مبرمجة؛ من أجل خدمة األهداف اإلسرائيلية 
وم����ن ضمنها مش����روع ما يس����مى ب�"القدس 
الكب����رى"، حي����ث بلغ عدد المس����توطنات في 
الع����ام 2000م ما يزيد على )21( مس����توطنة 
بمساحة )15112( دونمًا، أي ما يعادل 2,5 % 

من مساحة المحافظة.
وبل����غ عدد المس����توطنات ف����ي تجمع "غوش 
بينه����ا  م����ن  عتصي����ون" )11( مس����توطنة: 
)10( مس����توطنات ف����ي محافظ����ة بيت لحم، 
ومس����توطنة واحدة تقع ضمن حدود محافظة 
الخلي����ل، وه����ي مس����توطنة "مج����دل عوز"، 
وتحت����وي هذه المس����توطنات على ما يقارب 

)20000( وحدة سكنية.

مستوطنون يقتحمون مناطق أثرية في بيت لحم

المدلل: معركة األسرى 
داخل السجون هي معركة 

الكل الفلسطيني
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة �لن�ضري�ت 
)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة ال�ساد�سة
ا�سم امل�سروع: توريد مواد لزوم �سيانة �سوارع متفرقة يف الن�سريات
 1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية على منح���ة إضافية بقيم���ة 44 مليون يورو م���ن عدد  من  
المانحين )البنك الدولي- KFW-AFD ( سيتم تنفيذها  من خالل صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات 
الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2(  وقد حصلت بلدية النصيرات على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد مواد لزوم صيانة 
ش���وارع متفرقة في النصيرات وتنوي اس���تعمال جزء من أموال هذه المنحة 
 MDPIIIW6 - 1622127 - 08a الفرعية في عمل دفعات تحت العق���د رقم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
النصيرات دائرة المشاريع، السيد/ م. خليل اسماعيل، هاتف: 082550126 
فاكس: 082551553، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2020/09/11 وحتى تاريخ 2021/09/21.
4( عروض األس���عار يجب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل يوم الثالثاء أو 

بتاريخ 2021/09/21 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

6( العنوان المشار إليه أعاله هو: النصيرات - شارع ابو بكر الصديق - بلدية 
النصيرات - الطابق الثالث - دائرة المشاريع.

بلديـة الن�سريات
بتمويل من:

دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية 

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

�إعالن ور�ثة �ضادر عن حمكمة �ضمال غزة �ل�ضرعية 
قدم���ت له���ذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار عائل���ة طمبورة _ 
بي���ت الهيا مؤرخ���ة ف���ي 6/9/2021 م تتضمن أن / هنية بن���ت عبد بن عبد 
الرحمن سلمان المش���هورة هنية عبد الرحمن خميس سلمان من بيت الهيا 
وس���كانها س���ابقا قد توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 2/8/1994م وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها عبد الكريم محمد ابراهيم سلمان وفي 
اوالدها منه وهم غازي وحربة واعتماد وفريال فقط وال وارث لها سوى من ذكر 
ولي���س لها وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا خالل حياتها وتركوا 
ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر ، وحرر بتاريخ 9/9/2021 م . 

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية 
ال�سيخ حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني 
حمكمة �سلح دير البلح 

يف الق�سيةاحلقوقية رقم 1107/2019 
المدع���ي / ايم���ن محم���د احم���د ابو كري���م من س���كان المغ���ازي هوية 

901361014 . وكيله المحامي / محمد سعيد ابو ميري .
المدعي عليه / احمد محمد احمد ابو كريم _ من سكان المغازي _ مجهول محل االقامة . 

نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية( قيمة الدعوى / 11330 شيكال .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 1107/2019 
ال���ى المدعى عليه المذك���ور أعاله بم���ا ان المدعي قد تقدم بالقضي���ة الحقوقية 
رق���م 1107/2019 لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذك���رة كما يقتضي عليك أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 

علما انه قد تحدد جلسة يوم الخميس 30/9/2021 م للنظر في القضية . 
وليكن معلوما لديكم أنك اذا تخلفت  عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في 

القضية حسب االصول . تحريرا في 7/9/2021 م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
حممود ح�سني املزين

غزة/ االستقالل: 
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي د. يوسف الحس���اينة أن القائد محمود 
العارض���ة ورفاقه تمكنوا من نيل حريتهم وكس���ر 

زنازين االحتالل التي ُصممت لقتل األسرى.
وقال د. الحس���اينة في حديث إلذاعة القدس أمس 
الجمعة، "الشعب الفلسطيني بكل قواه يلتف حول 
قضية األس���رى التي تمثل عنوانًا ورمزًا"، مش���يًرا 
إلى أنه ل���ن يتردد في الدفاع عن األس���رى وأن كل 
الخيارات مفتوح���ة. وأضاف "على العالم المتخاذل 
أن ينتصر لضميره وأال ينص���اع لالبتزاز والهيمنة 
الصهيوأمريكي���ة". وتابع الحس���اينة "نحن خلف 
األس���رى متوحدين كقوى مقاومة ونقول للعدو لن 

تكسر إرادة أسرانا في السجون".
وأشار عضو المكتب السياس���ي للجهاد االسالمي 

إلى أن ما جرى في المسجد األقصى اليوم)أمس( من 
عملية طعن يدشن لمرحلة جديدة بانتفاضة الحرية 

التي يتوق لها شعبنا.
وشدد على أن الدفاع عن األسرى واألسرى الستة هو 
واجب وطني، مضيًفا "نس���عى بكل قوة لالستمرار 

فيه ضد الكيان المسخ".
وذك���ر الحس���اينة أن���ه من خ���الل وعي الش���عب 
الفلسطيني نرفض مش���اريع التخاذل التي يحاول 

االحتالل نشرها.
وأوضح أن االحتالل يحاول كس���ر إرادة األسرى في 
الس���جون، مضيفا "خبرنا األس���رى بأنهم سيبقون 

صامدين حتى كسر إرادة المحتل".
وشدد الحساينة على أنه رغم كل الدعم الذي يتلقاه 
الكيان إال أنه تم خلخلة أركانه بفضل المقاومة في 

معركة سيف القدس".

د. الحساينة: الشباب الفلسطيني يدشن مرحلة جديدة بانتفاضة الحرية التي يتوق لها شعبنا

غزة/ االستقالل: 
قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى، أمس الجمعة، إن حالة 
القمع ما تزال مس���تمرة بحق أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأضافت مهجة القدس: "ورد لنا حالة التوتر والقمع ما زالت مستمرة بحق أسرى 
حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل الصهيوني، حيث تم نقل العشرات 
منهم إلى زنازين س���جن الرملة بعد تعرضهم العتداء وحشي من قبل وحدات 
القمع الصهيونية وما زال مصيرهم مجهوال وسط منع المحامين والمؤسسات 

الحقوقية من التواصل معهم".

مهجة القدس: عمليات القمع ما 
تزال مستمرة بحق أسرى الجهاد

رام الله / االستقالل:
 اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 
قسم األسرى في سجن "عسقالن" وأجرت عمليات تفتيش همجية في غرفتين 

فيه.
وقال نادي األس���ير، إن إدارة سجون االحتالل فرضت إجراءات "عقابية" مضاعفة 

بحق أسرى عسقالن، علما أن غالبيتهم من المرضى.
وأضاف أن األسير مراد أبو الرب أعلن إضرابه عن الطعام منذ أيام، بعد نقله إلى 
العزل االنفرادي في "عسقالن"، بعد مواجهة بينه وبين أحد الّسجانين، ردا على 

إجراءات إدارة السجن.
وما زالت حالة من التوتر تس����يطر على كافة أقسام األسرى في مختلف 
سجون االحتالل، ال سيما بعد محاولة اإلدارة منعهم من أداء صالة اليوم 

الجمعة.

قوات القمع تقتحم غرف األسرى في 
»عسقالن« وتجري عمليات تفتيش واسعة 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، سبعة 

مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل.
وأفادت مص���ادر محلية ب���أن قوات االحت���الل اعتقلت 
س���بعة مواطنين من عائلة الجبارين أثناء وجودهم في 
منطقة »رجم الناقة« في برية بلدة س���عير، وهم: محمد 
أحمد محمد جبارين، وجالل عيسى جبارين، ولؤي محمد 
جبارين، ورائد عبد ال���رؤوف جبارين، وتميم عبد الرؤوف 
جبارين، ومحمود موس���ى جبارين، ومهند منجد إبراهيم 

جبارين
في الس���ياق، اعتقلت قوات االحت���الل طفال من مخيم 

العروب شمال الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت مخيم 

العروب واعتقلت الطفل مالك تامر جوابرة )11 عاما(.
كما اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، أمس الجمعة، 
الش���اب أكرم عب���د الكري���م ضراغمة )26 عام���ًا( خالل 

اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفادت مص���ادر محلية، أن جنود االحتالل داهموا منزل 
ضراغمة وقاموا بتفتيش���ه والعبث بمحتوياته واعتقال 

نجله أكرم.
إل���ى ذلك، اعتقلت قّوات االحتالل األس���ير المحرر رأفت 
غوادرة الذي قضى 12 عاًما في سجون االحتالل، وهو ابن 
خال األسير المحرر يعقوب قادري الذي اعتقلوا شقيقه 

يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.
في وقت الح���ق من يوم امس، أفرجت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي، عن أشقاء األسير الذي انتزع حريته محمود 
العارضة، من عرابة جنوب جنين، بعد احتجازهم لساعات 
في معس���كر »س���الم« العس���كري، المقام على أراضي 

المواطنين غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات االحتالل احتجزت األشقاء 
رائد ومحمد وباس���مة العارضة منذ ساعات الصباح، بعد 
إخضاعهم للتحقيق على أيدي المخابرات اإلس���رائيلية 

في معسكر سالم، قبل أن تفرج عنهم مساء أمس.
وفجر االثنين، تمكن س���تة أس���رى من محافظة جنين 
ش���مالي الضفة الغربية المحتلة من انتزاع حريتهم من 
سجن »جلبوع« شمال فلسطين المحتلة، عبر نفٍق حفروه.

ونش���ر إعالم االحتالل صورة نفق اس���تخدمه األس���رى 
للحرية من الس���جن، وقال: إن فوهة النفق األخرى كانت 
على ُبعد أمتار قليلة من الجدار الخارجي لسجن »جلبوع«.

وس���جن »جلبوع« الذي تمّكن األس���رى م���ن التحرر منه 
شديد الحراسة، ويعّد أشد س���جون االحتالل تحصيًنا، 
ُش���ّيد عام 2004، ويمكث فيه األسرى األبطال أصحاب 
المحكوميات العالية والذين يصنفهم االحتالل بأنهم 

»شديدو الخطورة«.
والمحررون الس���تة هم: محمد قاس���م عارضة، ويعقوب 
محمود قادري، وأيهم ف���ؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله 
عارضة، ومناض���ل انفيعات، وزكريا الزبيدي، وجميعهم 

من جنين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت ش����رطة االحتالل إنها عث����رت أمس، الجمعة، 
على حاجيات تدل على مرور أس����رى سجن الجلبوع 
في منطقة بلدة »بلفوريا«، الواقعة ش����مال مدينة 

العفولة في مرج بن عامر. 
وأضافت الشرطة أن العثور على الحقيبتين اللتين 
يعتقد أنهما تابعتان لألسرى الستة، انتهى دون 

اعتقال أحد.
الش����رطة  أن  عبري����ة،  إع����الم  وس����ائل  ونقل����ت 

اإلس����رائيلية عثرت على حاجيات ت����دل على مرور 
األس����رى الفارين في منطقة بلدة بلفوريا، الواقعة 

شمال مدينة العفولة في مرج بن عامر.
وفي وقت س����ابق من يوم أمس، ق����ال وزير الحرب 
»اإلسرائيلي«، بيني غانتس، خالل جولة عند مشارف 
مدينة جنين الشمالية، إنه يجري تعاون وثيق بين 
أجهزة أم����ن االحتالل المختلفة في عمليات البحث 
عن األس����رى الفلسطينيين الس����تة الذين فروا من 
س����جن الجلبوع، يوم اإلثنين الماضي، الفتا إلى أن 

التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية مستمر. 
وتنصب ق����وات جيش االحت����الل حواجز في كافة 
أنحاء الضفة الغربية وبالداخل المحتل من الجليل 
ش����ماال وحتى »تل أبيب«، في وق����ت تتحدث فيه 
وسائل إعالم إسرائيلية عن أنه ال توجد لدى أجهزة 
األمن أدن����ى فكرة حت����ى اآلن حول م����كان تواجد 
األسرى الستة، وس����ط تقديرات بأنهم تفرقوا وأن 
قس����ما منهم دخل إلى الضفة والقسم اآلخر ما زال 

في الداخل.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة بينهم أقارب األسرى الستة 

االحتالل يزعم عثوره على حاجيات ألسرى »جلبوع«
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى نحو ٤٠ ألف مصٍل صالة الجمعة امس، 
في رحاب المسجد األقصى المبارك وسط 
إجراءات مشددة من قبل سلطات االحتالل 
االس���رائيلي على أبواب المسجد األقصى 
وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة تحسبًا 
اس���نادًا وتضامنًا مع  الندالع مواجه���ات 

األسرى داخل سجون االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف االس���المية أن 40 
ألف مصٍل أدوا صالة الجمعة في المسجد 

المبارك.
وأش���ارت الى توافد المصلين منذ ساعات 
الصب���اح الباك���ر م���ن الق���دس والداخل 
الفلسطيني ألداء صالة الجمعة في رحاب 

المسجد رغم رطوبة وحرارة األجواء.
وحيا مفتي القدس الش���يخ محمد حسين 
في خطبة الجمعة األسرى الستة، واألسرى 
الذين ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل.

وأض���اف:" أي التضحيات أعظ���م والفداء 
أكبر من أن يكون المرء ش���هيًدا، أو أسيًرا 
يق���ود معرك���ة الحرية والكرام���ة، الحرية 
ليس لنفس���ه فق���ط وإنما وطن���ه وأرضه 

ومقدساته".
وتابع: "ظن المحتلون أنهم س���يضعفون 
عزيم���ة الحركة األس���يرة ف���ي معتقالت 
االحت���الل، فراحوا بهمجيته���م يعتدون 

على أسرانا في النقب وجلبوع وغيرها من 
المعتقالت اإلسرائيلية".

وأك���د أن األس���رى ه���م رواد الحرية وهم 
فرس���ان الخيل في كل زم���ان ومكان، بل 
هم الصادق���ون مع إيمانه���م وأعمالهم 
الصالح���ة، متواص���ون بالح���ق والصب���ر، 

صابرون ألجل حريتهم وأخوتهم ووطنهم 
وقدسهم ومقدساتهم.

وق���ال: "هنيئا لك���م أيها األبط���ال بهذا 
الصبر والعزيمة، وبه���ذه االرادة الصادقة 
المتينة التي ال يزعزعها عدوان المعتدين 

وغطرسة المتغطرسين وظلم الظالمين".

وخاطب األسرى مضيفا:" إنكم أحرار 
بإرادتكم وأرواحكم وأجسادكم التي 
يطاله���ا األذى م���ن ظلم الس���جان، 
أح���رار ألنكم تعلم���ون العالم كيف 
تس���لك طرق الحري���ة، وكيف يعمل 
المخلص���ون المؤمن���ون والعامل���ون 

والصابرون على الحق".
وبين أن الش���عب الفلسطيني يعاني من 
ظلم االحتالل وغطرسة السجان وتجاوز كل 
الحدود المشروعة وكل األعراف والقوانين 
الدولية الت���ي نصت على حري���ة وكرامة 
االنسان أس���يرا أو واقعا تحت االحتالل أو 

حتى في ظروف الحرب.
عقب انتهاء الصالة ش���ارك العشرات من 
المصلين في وقفة ومس���يرة تضامنية مع 
األسرى في سجون االحتالل، رددوا خاللها 
هتاف���ات منددة بقمع مصلحة الس���جون 
الستة  وأسراها  بجنين  لألسرى، وتش���يد 
الذين تحرروا من س���جن جلبوع، ومثمنين 

المقاومة في غزة.
كما اعتقلت قوات االحتالل القاصر محمد 
عم���ران أب���و غنام من س���احات المس���جد 

المبارك، عقب المسيرة.
واعتقل���ت  ش���باًنا  الش���رطة  واحتج���زت 

بعضهم بعد خروجهم من المسجد.
وجابت المس���يرة صحن قبة الصخرة ورفع 
المشاركون األعالم الفلسطينية والمالعق 

وصورة األسيرة إسراء جعابيص.
كم���ا اقتحم جن���ود االحت���الل صحن قبة 
الصخرة لقمع الشبان والفتية المشاركين 
ف���ي المس���يرة، فيم���ا رّد الش���بان إللقاء 

زجاجات المياه الفارغة والحجارة.

تنظيم مسيرة دعمًا لألسرى داخل باحاته 

40  ألف مصٍل يؤدون الجمعة في األقصى رغم إجراءات االحتالل 

واشنطن/ االستقالل: 
أكد مندوب دولة فلس���طين لدى األمم المتحدة الس���فير 
رياض منصور أن "إس���رائيل"، السلطة القائمة باالحتالل، 
هي بال ش���ك منته���ك دائم لحقوق األطف���ال، وتنتهك 
التزاماتها الواضحة بموجب حقوق اإلنس���ان، بما في ذلك 
اتفاقية حقوق الطفل، والقانون اإلنساني الدولي، بما في 
ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الس���لطة القائمة 
باالحتالل ضمان رفاه وس���المة الس���كان المدنيين تحت 

احتاللها.
جاء ذلك في رس���الة بعثها منص���ور إلى الممثلة الخاصة 
لألمين العام بش���أن األطفال والنزاع المس���لح، فيرجينيا 
جامبا، ح���ول وضع األطفال الفلس���طينيين واالنتهاكات 

اإلسرائيلية المستمرة بحقهم.

وقال منص���ور إن األطفال الفلس���طينيين ال يعيش���ون 
طفولة طبيعي���ة ويتعرضون ألعمال عنف وإرهاب يومية 
على يد المستوطنين اإلس���رائيليين، آخرها كان في 17 
آب/ أغسطس، حيث اختطفت مجموعة من المستوطنين 
اإلس���رائيليين الطف���ل ط���ارق عندما كان ف���ي نزهة مع 
خمس���ة من أصدقائه في قريتهم، فهاجمهم حشد من 
المس���توطنين المتطرفين وطاردوه وصدموه بسيارتهم 
وربطوه عل���ى مقدمتها، وعلقوه من ذراعيه على ش���جرة، 

وضربوه بالعصي الخشبية حتى فقد الوعي.
وتاب���ع أنه أعقب هذه الجريمة البش���عة اعتداء وحش���ي 
آخر في 2 أيلول/س���بتمبر الجاري، عندما دهس مستوطن 
الطف���ل عبد الرحمن )7 أعوام( بينم���ا كان في طريقه إلى 

المدرسة.

رام الله/ االستقالل: 
قالت الحركة األس���يرة في س���جون االحت���الل إن معركة 
الح���ق ومعركة الدف���اع عن الكرامة قد بدأت وستش���هد 
األي���ام القادمة ذروة ه���ذه المعركة للوص���ول إلى ما هو 

»استراتيجي«.
وأضاف بيان للحركة األسيرة حمل توقيع كٍل من الجبهة 
الديمقراطي���ة وحرك���ة فت���ح وحركة الجهاد اإلس���المي 
والجبه���ة الش���عبية وحرك���ة حماس ام���س الجمعة، أن 
األسرى سُيوافون ش���عبنا بالخطوات المزمع اتخاذها في 
هذه المعركة عبر التواصل مع مؤسس���ات األس���رى. ودعا 
البيان كاف���ة الفصائ���ل و الحراكات الش���بابية واألقاليم 
لتنظيم مس���يرات واعتصامات لدعم وإس���ناد األس���رى 

لوقف قمع قوات االحتالل بالمعتقالت.

كما طالبت الحركة األس���يرة شعبنا بالوحدة من أجل دعم 
وإس���ناد األس���رى في الخطوات التي يخوضونها والتي 

سيقبلون على تنفيذها في سجونهم.
وقال البيان »إن إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية بعد 
فشلها في منع فرار األسرى الستة من سجن جلبوع، بدأت 
بشن حرٍب شاملة على المعتقلين في السجون كافة وقد 

تغولت وأجرمت بحق بعض األسرى«.
وذك���ر أن إدارات الس���جون قررت معاقبة األس���رى كافة 
وس���حب إنجازاتهم اعتقادًا منها أن األس���رى سيقبلون 

بذلك، متناسية أنهم »يرفضون الذل والمهانة«.
واختتم���ت الحرك���ة األس���يرة بيانها بالق���ول: إن وقوف 
شعبنا وإسنادهم للمعتقلين سُيفشل مخططات إدارات 

السجون ومنعهم من االستفراد باألسرى.

الخليل/ االستقالل: 
أدى آالف المواطنين صالة فجر أمس الجمعة في 
أروقة المسجد اإلبراهيمي في رسالة تحد لقرارات 

االحتالل االستيطانية.
وأف����ادت مجموع����ة حم����اة المس����جد اإلبراهيمي 
أن آالف المواطني����ن صل����وا فجر أم����س في أروقة 

المسجد.
وأضاف����ت المجموعة: "هنا ش����هامة أهل الخليل. 
س����نبقى رغم أنف االحتالل، وسنواصل مسيرتنا 

حتى تفشل جميع مخططات االحتالل".
وأش����ارت إلى تس����يير حافالت م����ن كل محافظة 

الخليل؛ للحضور وإحياء صالة فجر الجمعة.
وأغلق����ت س����لطات االحتالل "اإلس����رائيلي" األيام 

المس����جد  وس����احات  أروق����ة  جمي����ع  الماضي����ة 
اإلبراهيمي الش����ريف في مدينة الخليل في وجه 
المصلي����ن؛ بدعوى تأمين احتفال المس����توطنين 

ب�"عيد رأس السنة العبرية".
وشرعت س����لطات االحتالل -الشهر الماضي- في 
تنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع 
من س����احات المسجد اإلبراهيمي ومرافقه، يشمل 
تركيب مصع����د كهربائي؛ لتس����هيل اقتحامات 
المستوطنين، وخصصت مليونْي شيقل لتمويله.

ويهدد المش����روع االستيطاني بوضع يد االحتالل 
على مراف����ق تاريخية قرب المس����جد اإلبراهيمي، 
وس����حب صالحية البن����اء والتخطيط م����ن بلدية 

الخليل.

ورفض����ت محكم����ة االحت����الل في نيس����ان/أبريل 
ا بتجمي����د بناء مصعد  الماض����ي، طلًبا فلس����طينّيً

كهربائي للمستوطنين في المسجد اإلبراهيمي.
ويس����عى االحتالل إلف����راغ المس����جد اإلبراهيمي 
م����ن المصلين، م����ن خ����الل اإلج����راءات القمعية 
االلكترونية  البوابات  وإغالق  والتعسفية بحقهم، 
ومنع إقامة األذان في����ه، وعرقلة حركة المواطنين 

على الحواجز العسكرية واحتجازهم.
وش����هد المس����جد وس����احاته وقفات ومس����يرات 
رافضة لمخطط����ات االحتالل ومس����توطنيه بحق 
المس����جد اإلبراهيمي، رافضين سياسة االحتالل 
في تغيير الوقائع عل����ى األرض في محاولة تزوير 

للتاريخ وطمسه.

الحركة األسيرة: معركة الحق والدفاع 
عن الكرامة بالسجون قد بدأت  

منصور: أطفال فلسطين يتعرضون ألعمال 
عنف وإرهاب يومية على يد المستوطنين

آالف المواطنين يؤدون صالة الفجر في المسجد اإلبراهيمي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عش���رات المقدس���يين، ص���الة أم���س الجمعة، بخيم���ة االعتصام 
المركزية بحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، 
رفضا لسياسة هدم المنازل والتهجير التي تنتهجها سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي. 
وعقب انتهاء الصالة، اعتصم المش���اركون في الخيمة، تنديدا بسياسة 
الهدم، ودعما ألهالي سلوان في مواجهة مخططات االحتالل التهجيرية، 

مطالبين العالم بالضغط لوقف هذه السياسة. 
ويمتد حي البس���تان عل���ى 70 دونما، ويقطنه 1550 نس���مة، ومنذ عام 
2005 تس���عى س���لطات االحتالل لهدمه بهدف بن���اء حديقة توراتية 

مكانه.

عشرات المقدسيين يؤدون الجمعة 
في خيمة االعتصام بسلوان
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 

املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف 
�سادر عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 

الى المستأنف ضده / المدعي عليه / عمر عماد محمد بهلول من غزة وسكان الشاطئ .
لق����د عادت القضية أس����اس ٧٢٩/٢٠٢٠م المتكونة بينك وبين المس����تأنفة / 
المدعية ايمان جهاد محمد الفقيدي من غزة وس����كان الشجاعية مقام محكمة 
االستئناف الشرعية )مصدقة( بموجب القرار االستئنافي أساس )٨٧٠٨( سجل 
)٢٣( عدد // المؤرخ في ١/٩/٢٠٢١ م .  لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر... 

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي 
حممد كامل ابو را�س

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية االبتدائية 

اعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة غزة المؤرخة ٩/٩/٢٠٢١ م 
تتضمن ان زينب بنت اسماعيل بن احمد مهنا المتوفى لرحمة الله تعالى بتاريخ 
٥/٥/٢٠٠٥م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالدها من زوجها المتوفي 

قبلها احمد بن عبد الله بن حرب مهنا الذكور وهم روحي ونهاد
 أن���ا المقرر وزياد واالناث وهن نهلة وريم ورغدة وفي اوالد ابنها المتوفي 
قبلها وهو اياد المتولدين له من زوجته ميس���ر بنت يوس���ف ابو حصيرة 
المشهورة مهنا الذكور وهم احمد ومحمد واالناث وهن االء واية ومجد ثم 
بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٨ م توفي روحي بن احمد بن عبد الله مهنا وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في زوجته هناء بنت عبد الرحمن بن موسى مهنا وفي 
اوالده منها الذكور وهم احمد ومحمد ومحمود واالنثى وهي اسراء فقط . 
وال وارث للمتوفي المذكور س����وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد 
كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .  وحرر في ٩/٩/٢٠٢١ م . 

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني 
حمكمة بداية دير البلح 

يف الق�سية احلقوقية رقم 674 /2019 
يف الطلب احلقوقي رقم 503/2021 

يف اال�ستئناف رقم 39/2021 
المستدعي محمد سالمة س���ليمان ابو عبيد من سكان دير البلح  _ هوية 

رقم  ٩٠٣٤٤٣٥٢١  وكيله المحامي / محمد ابراهيم ابو ظاهر .
المستدعى ضده / بالل نزار عبد الكريم ابو أسد _ مقيم خارج البالد _ دير 

البلح _ حارة ابو اسد _ مجهول محل االقامة االن . 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم ٦٧٤/٢٠١٩

في الطلب الحقوقي رقم ٥٠٣/٢٠٢١   في االستئناف رقم ٣٩/٢٠٢١ 
ال���ى المدع���ى عليه المذكور اعاله بم���ا ان المدعي قد تقدم باالس���تئناف رقم 
٣٩/٢٠١٢ لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبلغك ه���ذه المذكرة كما يقتضي  علي���ك ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 

علما انه قد تحدد جلسة يوم االثنين ٤/١٠/٢٠٢١ م  للنظر في االستئناف .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى أن يس���ير في 

القضية حسب االصول . تحريرا في ٩/٩/٢٠٢١م 

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال

واشنطن/ االستقالل: 
دعا “تحالف جنوب والية فلوريدا من أجل فلسطين” إلى 
مقاطعة الس����وق الحرة األميركي����ة التي تتخذ من مدينة 
ميام����ي، أكبر مدن والية فلوريدا، مقرًا لها ، بس����بب عالقة 
الشركة بالمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية والطرد 

القسري للفلسطينيين.
 Duty Free يذكر أن محالت “الس����وق الحرة األميركي����ة
Americas ” التي تدير أكثر من ١٨٠ متجًرا في المطارات 
والمعاب����ر الحدودي����ة ف����ي الوالي����ات المتح����دة وأمريكا 
الالتينية، مملوكة من قبل عائلة “فالك Falic ” س����يمون 
فالك ، وزوجته، جنا فال����ك، وهي عائلة يهودية أميركية 
، تبرعت بمبلغ ٥.٦ مليون دوالر للمس����توطنات على مدار 
عشر س����نوات وفًقا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس 
ع����ام ٢٠١٩ ، ويقومون بدعم جماع����ات التطرف القومي 

اليهودي في منطقة الخليل المحتلة.
قال سيمون فالك ، وهو أحد اإلخوة الثالثة الذين يديرون 
السوق الحرة ، لوكالة أسوشييتد برس يومها ، إنه يجب أن 
يك����ون اليهود قادرين على العيش في أي جزء من األرض 

المقدسة.
وق����ال: “نحن فخورون بدعم المنظمات التي تس����اعد في 
تعزيز الحياة اليهودية في جميع أنحاء أرض إس����رائيل، 
وإن فك����رة أن مجرد وجود الحياة اليهودية في أي منطقة 

جغرافية هو عائق أمام السالم ال معنى له بالنسبة لنا”.
كما أن سيمون فالك تبرع بنصف التبرعات التي استلمها 
رئيس وزراء "إس����رائيل" السابق، بنيامين نتنياهو، خالل 

حمالته االنتخابية المتالحقة.
ويضم التحالف الذي يدعو إلى المقاطعة منظمة “دريم 
ديفندرز” ، ومنظمة “الصوت اليهودي من أجل الس����الم 
لجنوب فلوريدا” ، ومنظمة “حق العودة بجنوب فلوريدا” 
، ومجموعة “طالب من أجل العدالة في فلسطين لجنوب 
فلوريدا” ، ومنظم����ة “كير فلوري����دا” ، ومنظمة “اتحاد 

مسلمي جنوب فلوريدا”.
وقال����ت الرا غنام، أح����د المتحدثين باس����م التحالف في 
تصري����ح صحف����ي “إن الدعوة إلى مقاطعة الس����وق الحر 
األميرك����ي Duty Free Americas مهمة بش����كل خاص 
بالنسبة لنا نحن سكان فلوريدا للرد عليها ألن مالكي هذه 
الشركة هم جيراننا – مع العديد من المتاجر الموجودة في 

هذه الوالية – ويجب أن نحملهم المس����ؤولية والمساءلة 
عن ماليين الدوالرات “.

وأضافت “إن هذه الش����ركة ومالكه����ا يتبرعون من أجل 
استمرار النكبة الفلسطينية، وما يقوم به ائتالف جنوب 
فلوريدا من أجل فلس����طين، هو االستجابة لنداء الشعب 
الفلسطيني من خالل اس����تضافة احتجاج افتراضي يوم 
األح����د ١٢ أيل����ول ٢٠٢١، لبدء الحملة ف����ي فلوريدا – لن 
نصمت في وجه االحت����الل والفصل العنصري والتطهير 

العرقي”.
وس����ينضم إلى التحال����ف، حملة “وق����ف العنصرية” ، 
وهي حركة يقودها فلس����طينيون تستهدف المنظمات 

“الخيرية” المرتبطة بالمستوطنات اإلسرائيلية.
وق����د دعت أكثر من ٢٠٠ منظمة وقرية ونش����طاء مجتمع 
مدني فلس����طينيين، دع����وا المجتمع الدول����ي إلى قطع 

التمويل عن منظمات المستوطنين اإلسرائيليين.
وصرح بدوره كودي أورورك المسؤول في منظمة “الراعي 
الطي����ب” وه����ي إحدى المنظم����ات التي تش����كل حملة 
“إنهاء تمويل العنصرية” ف����ي الواليات المتحدة، وأحد 
أجزاء التحالف الداعي للمقاطعة أن منظمته تشارك في 
التحالف “من أجل اس����تهداف المتبرعين للمستوطنات 
، والمش����اركة في حمالت الش����ؤون العام����ة ، والتقاضي 
في المحاك����م ، والضغط على المدعي����ن العامين ووزارة 
الخزانة لفرض قيود اللوائ����ح الخيرية الموجودة كما هي 
في القانون على الذين يتبرعون لالستيطان في األراضي 

الفلسطينية المحتلة”.

نشطاء يطلقون حملة لمقاطعة »السوق الحرة األميركية« بسبب دعمها لالستيطان

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، تسجيل ٥ وفيات، و٢٣١١ إصابة جديدة 

بفيروس "كورونا" و١٦٦٠ حالة تعاٍف، خالل ال� ٢٤ ساعة الماضية.
وقال���ت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن الوفيات الجديدة 
سجلت في المحافظات كما يلي: قطاع غزة )٤(، نابلس )١(. وأضافت أن اإلصابات الجديدة 
س���جلت على النحو التالي: طولكرم )١٨٨(، س���لفيت )٦٧(، نابلس )٢٤٠(، طوباس )٤٢(، 
قلقيلي���ة )٦٠(، جنين )١٥٢(، رام الله والبيرة )١٣٠(، أريحا واألغوار )١٣(، ضواحي القدس 

)١٢(، الخليل )٣٤(، بيت لحم )٢(، قطاع غزة )١٣٧١(، مؤكدة إجراء ١٠٣٨٢ فحصا.
وتابعت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم )٢١٧(، سلفيت )٢٦(، 
نابل���س )٢١٧(، طوباس )٢٣(، قلقيلية )٨٤٩(، جنين )١٢٨(، رام الله والبيرة )١٣٠(، أريحا 

واألغوار )٢(، ضواحي القدس )١١(، الخليل )٤٠(، بيت لحم )٥٩(، قطاع غزة )٧٧٧(.
وذكرت الكيلة أن نس���بة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت ٩٠.٩%، فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة ٨.١% ونسبة الوفيات ١% من مجمل اإلصابات.
ولفت���ت إلى وجود ٧٠ مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام 
"كورونا" في مستش���فيات الضفة ١٧٠ مصابا، بينهم ١٠ مصابين على أجهزة التنفس 
االصطناعي. وفيما يخص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات المضادة للفيروس، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ١,٢٠٢,٠٤٥، بينهم ٤٩٦,٠٥٠ تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

الكيلة: 5 وفيات و2311 
غزة/ االستقالل: إصابة بكورونا بالضفة وغزة

أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أن 
المشاركة الواس���عة لجماهير شعبنا في جمعة 
الحرية "تأت���ي انتصاًرا واس���تلهاًما، مندفعين 
بإرادة األس���رى الس���تة الذين ل���م يكتفوا بدق 
جدران الخ���زان بل انتزع���وا حريتهم بأظافرهم 
أح���راًرا محررين في لطمة قوي���ة لمنظومة األمن 

الصهيونية".
وأش���ارت الجبهة الش���عبية في بيان لها أمس 
الجمعة، إل���ى أن "حالة الفش���ل التي يغرق بها 
العدو وأجهزة إرهاب���ه األمني يحاول تصديرها 
باتج���اه إجراءات ثأرية ترض���ي غالة اإلرهاب في 
كنيس���ت االحتالل س���واء بالقصف على غزة أو 

بالقمع واالعتداءات في الضفة وقالع األسر".

وقالت إّن "ش���عبنا اليوم في جمع���ة الحرية لن 
يكتفَي بدق ج���دران الخزان بل س���يقرع أبواب 
الحري���ة بانتفاضة ش���عبية ش���املة م���ن موقع 
الش���راكة الش���عبية ف���ي كل أماك���ن تواجدنا 
الفلسطيني للحركة األسيرة في انتفاضة الحرية 
التي تش���هدها الس���جون في مواجهة اإلرهاب 

والصلف الصهيوني والصمت الدولي".
ولفتت إلى أّن األيام الماضية حملت العديد من 
الرس���ائل للعدو والمجتمع الدولي بأّن كل حريق 
تتس���بب به إدارة القمع واإلره���اب الصهيوني 
داخ���ل قالع األس���ر س���يزيد من حال���ة الغضب 
الش���عبي التي س���تحيل األرض ناًرا مش���تعلة 
تحت اقدام الغزاة الصهاينة، وستقربنا خطوات 
وخط���وات م���ن االنتفاض���ة الش���عبية الكبرى 

انتفاضة الحرية والتحرير، وأّن الوحدة الميدانية 
التي يجسدها شعبنا خلف الحركة األسيرة في 
انتفاضة الحري���ة أكّدت من جديد بأّن ش���عبنا 
توح���ده الثوابت والمقاوم���ة وتطلعاته بالحرية 

والتحرير".
وأّك���دت الش���عبية أّن األبط���ال الس���تة وم���ن 
خلفهم كل األسرى وأحرار شعبنا وشبابه الثائر 
يبنون اليوم جس���ور الوحدة، ويوجهون صفعة 
فلسطينية على وجه دعاة االستسالم والتطبيع 

تحت ما يسمى بالسالم االقتصادي.
وختمت الش���عبية بيانها بأّن "ميادين البطولة 
والمواجهة التي أشرفت من جلبوع "حريًة وتحدًيا 
ومقاومًة" حتًما س���تمتد لكل ساحات وميادين 

الوطن انتفاضة ووحدة ومقاومة".

الشعبية«: ال صوت يعلو فوق صوت المنتفضين انتصاًرا لألسرى
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إن���ه العبور الكبير نحو الحرية، عبور نحو المس���تحيل 
الذي بات واقعًا، عدٌد محدود من األس���رى هم س���تة 
فقط من مجموع 550 أس���يرًا محكوم���ًا عليهم بعدة 
مؤبدات من مجموع 4500 أسير فلسطيني في سجون 
ومعتقالت االحتالل. قد يكون العدد محدودًا رغم ذلك 
فإنه بال ش���ك هو العبور الكبير بعي���دًا عن المجاز بل 

األقرب إلى الواقع، لماذا؟
في توقيت هذا العبور الكبير، فإنه قد تم بالضبط في 
أول يوم من أيام أعياد اليهود للسنة العبرية الجديدة، 
وبينما تنهم���ك أجهزة األمن اإلس���رائيلية في وضع 
خطط لدعم الق���وى اليمينية المتطرف���ة القتحامات 
المسجد األقصى بشكٍل يومي طوال فترة احتفاالتهم 
التي تستمر قرابة ش���هر، في هذا الوقت بالذات كان 
عبور الس���جناء نحو الحرية ما دف���ع أحد قادة االحتالل 
وعبر وس���ائل اإلع���الم ليصّرح بأّن العي���د انتهى في 

اللحظة التي بدأ فيها.
تق���ول المص���ادر اإلس���رائيلية إّن ثالثة م���ن هؤالء 
العابري���ن، قد حاول الفرار ف���ي الماضي لذلك فإنهم 
يحمل���ون ش���ارة »س���اغاف«، أي أنهم قي���د المراقبة 
الدقيق���ة كونهم حاول���وا الفرار أكثر م���ن مرة وأنهم 
على اس���تعداد للمحاولة من جديد لذلك تتم مراقبة 
تحركاتهم وانتقاالتهم للعي���ادة أو قاعة الزيارات أو 
في حال االنتقال ما بين الس���جون، رغ���م هذه الرقابة 
المش���ددة فقد تمّكن هؤالء ومن برفقتهم من العبور 

الكبير!
أرضية س���جن جلبوع مبنية بالباطون المسّلح المدّعم 
بطبقة فوالذية، وبعد الكشف عن محاولة عبور سابقة 
ف���ي العام 2014، قررت مصلحة الس���جون تغيير كل 
المراحيض وزادت من س���ماكة أرضيته���ا الفوالذية 
ووضع���ت برنامجًا يوميًا للتأكد من ع���دم وجود تراب 
أو حج���ارة من مخلف���ات عمليات الحفر، م���ع كل هذه 
االحتياطات غير المسبوقة مقارنة بسجون العالم، مع 
ذلك كان العبور كبيرًا، وبينما تطارد كل القوى البشرية 
العس���كرية واألمني���ة والبرية والجوية اإلس���رائيلية 
العابري���ن إلى الحرية، تنهم���ك التحقيقات الداخلية 
التي تقوم بها مصلحة السجون والشاباك في محاولة 
اإلجابة عن كيف أخفى العابرون الرمال والحجارة التي 
كانت في نفق العبور، مع تساؤالت بال إجابات فيما إذا 
كانت هناك اختراقات من قبل العابرين وإن كانوا تلقوا 

المساعدة من داخل السجن كما من خارجه.
لم تالحظ مصلحة الس���جون أن األسير زكريا الزبيدي 
أح���د الق���ادة الميدانيين ف���ي حركة فت���ح قد طلب 
االنتقال إلى زنزانة حيث يقيم أسرى من حركة الجهاد 
اإلسالمي وتمت االس���تجابة لهذا الطلب حيث انتقل 
قبل يوٍم واحد من العبور الكبي���ر، ما يفيد بأن اإلعداد 
الطويل والجسور لهذا العبور كان بجهد كل مجموعة 
العابرين وبحيث أوكلت ل���كل منهم مهام محددة ما 
يعني أن مجموعهم هو المهندس الموحد لهذا العبور 

الكبير.
القوات المجوقلة اإلس���رائيلية الت���ي تطارد العابرين 
تقوم بذلك بكثير من الخشية والحذر والخوف، عندما 
أشارت قيادة أمنية إسرائيلية إلى أّن هناك إمكانية أن 
يتمّكن العابرون من التزود بالس���الح من خارج السجن 
بما يمكن معه حدوث مواجهة مس���لحة معهم، وهنا 
فإن العابرين ليس���وا مجّرد هاربين ب���ل هم مقاتلون 

مشتبكون مع االحتالل.
مع العبور الكبير، هناك احتماالت لسقوط كبير ونقصد 
هنا س���قوط حكومة بينيت ليس بسبب الميزانية وال 
قانون التسويات وليس بسبب أفخاخ زعيم المعارضة 
نتنياهو، بل بس���بب هذا اإلخفاق الم���ذل للمنظومة 
األمنية اإلس���رائيلية التي عرفت عن العبور الكبير من 
الش���ارع وليس من مصلحة الس���جون بعد قرابة ثالث 

ساعات من تنسم العابرين للحرية.

»هروبي إلى الحرية«، عنوان كتاب لرئيس البوسنة 
والهرس���ك األس���بق، علي ع���زت بيغوبيتش، كتبه 
في س���جن فوتش���ا في إّبان الحكم الش���يوعي في 
يوغوس���الفيا. الكت���اب جاء – كما يق���ول صاحبه – 
وليد تفكير في الحرية، جس���ديًا ومعنويًا، وتفكير 
في الحياة والمصير والناس واألحداث، وتفكير في 
كل ما يخطر في بال س���جين خالل ألَفي يوم وليلة. 
ومما كتب موّضحًا فكرة الحرية: »هذا الذي سيقرأه 
القارئ كان هروب���ي إلى الحرية. ومن الطبيعي، ومع 
أسفي، لم يكن ذلك هروبًا حقيقيًا، وكنت أوّد لو كان 
كذلك. األمر هن���ا يتعّلق بهروب معّين، كان ممكنًا 
في س���جن فوتش���ا ذي الجدران العالية، والقضبان 
الفوالذية، وه���و هروب الروح والفك���ر. ولو ُأتيح لي 
فعاًل الهرُب أَلعطيت األولوية للهروب الجسدي قبل 

هذا الثاني«.
اله���روب إل���ى الحري���ة، وف���ق طريقة عل���ي عزت 
بيغوفيتش، بالروح والفكر، لجأ إليه ثائٌر آخر يحمل 
عبق الشهداء: فرحان السعدي، وعز الدين القسام، 
وعبد القادر الحس���يني. هو الش���يخ المجاهد رائد 
السعدي، الصامد في س���جن جلبوع المحصن، وفي 
الزنزانة نفس���ها رق���م )5(، والتي ش���هدت ملحمة 
انتزاع الحرية لألس���رى الس���تة األبطال، وكان َقَدره 
المكت���وب أْن ُيبدل بثائٍر آخر ليل���ة الهروب الكبير. 
وكان لكاتب هذه السطور شرف تقديم كتاب رائد 
السعدي األخير في احتفالية في غزة، والذي  يحمل 
عنوان »أمي مريم الفلس���طينية«، قبل أسبوٍع واحد 
من ملحمة انت���زاع الحرية. ومما ج���اء في التقديم: 
»الكتابة عن األسرى ش���يء، ومن األسرى شيء آخر، 
فش���تان بين الش���عور بالبرد وتوهمه، وشتان بين 
اإلحس���اس باألل���م وتخيّله... فالكتابة من األس���رى 
ُولدت من رحم المعاناة، وبزغ نورها من عتمة السجن، 
فُكتبت بماء الحياة، على أوراٍق س���قطت من ش���جرِة 
العمر، وكتاب الس���عدي )أمي مريم الفلس���طينية( 

ينتمي إلى هذا النوع من الكتابة«.
كان هروب علي عزت بيغوبيتش ورائد السعدي من 
السجن هروبًا بالروح من قيد المكان وكآبة الجدران، 

وهروب���ًا بالفكر من رتابة الزمان وملل األيام. وهذا ما 
ال يملكه السّجان، كما ذكر محمد محفوظ في كتابه 
»الذين ظلموا«، مستحضرًا محنَة كل سجين رأي، أو 
مطال���ب بحق، مخاطبًا الطغاة، بقول���ه: »العقدة أنك 
د إقامته  ال تس���تطيع أن تس���جن مفكرًا، فأنت تحدِّ
فقط. أّما عقله فيندفع أشد عنفًا وانعتاقًا. وأيضًا ال 
تستطيع أن تقتل مفكرًا، فدمه يروي وُيخّصب بذور 

أفكاره، فتنمو وتتسع وترتفع«.
لك����ّن هذا التح����ّرر المعنوي من قيد الم����كان والزمان، 
بالروح والفكر، يدعمه األمل في التحرر الجس����دي منه. 
وهذا األمل في التحرر من قضبان السجن يسكن قلوب 
بين خلف األس����وار، يحتضنه األس����رى عند  كل المغيَّ
نومهم لياًل، فُيْضفي على أحالمهم َقْدرًا من السكينة 
واألم����ان، ويوقظهم صباحًا فيرس����م عل����ى وجوههم 
مالمح الُبش����رى والبهجة. وهذا ما س����ّجله كاتب هذه 
السطور في يوميات الس����جن عن األسرى، عندما كان 
واحدًا منهم، بقوله: »كل س����جين يعيش على أمل أنه 
سيتحّرر من الس����جن قبل ميعاده، وإذا لم يكن هناك 

أمل موجود، فإنه سيخلقه من فراٍغ مفقود«.
رًا فعليًا من  فك���رة الحرية، بالمعن���ى المادي، تح���رُّ
الس���جن، ناقش���ها المناض���ل الفلس���طيني حمزة 
يون���س، ابن قرية ع���ارة، في المثّلث الفلس���طيني 
الُمحتل عام 1948م، في كتابه »الهروب من س���جن 
الرمل���ة«. وهو الذي انتزع حريته من غول الس���جون 
اإلس���رائيلية ثالث مرات ُمتتالية، كانت ُأْوالها عام 
1964م. وبع���د كل م���رة، كان يفك���ر ف���ي الهروب 
من الس���جن من دون خي���ار آخر بع���د كل اعتقال. 
وس���ّجل ذلك في كتابه، متحدثًا عن س���يطرة فكرة 
الحرية بالمعنى الفعلي، عبر انتزاعها عنوًة من فك 
السّجان، مؤمنًا بأْن ال شيء يخسره سوى القيد جبرًا 
والموت قهرًا، فقال: »... وماذا أفعل إذًا؟، هل أتراجع 
وأستسلم ألقبع في السجن مدة مجهولة؟ وما الفرق 

بين السجن والقبر؟!«.
فك���رة الحرية ف���ي درب حمزة يونس س���ار عليها 
األسرى الفلس���طينيون الس���تة، الذين تحرروا من 
سجن جلبوع، وانتزعوا حريتهم بإرادتهم وأيديهم، 

بع���د فضل الله ومدده، وال���ذي جعل من بين أيدي 
السجانين َس���ّدًا، ومن خلفهم سدًا، فأغشاهم الله 
تعالى، فه���م ال ُيبصرون، فانطلق األبطال الس���تة: 
محمود العارض���ة، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، 
ويعقوب قدري، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، 
تمامًا كأس���رى الش���عب الفلس���طيني م���ن حركة 
»الجهاد اإلس���المي« في عملي���ة الهروب الكبير من 
س���جن غزة المركزي ع���ام 1987م، بقيادة الش���يخ 
الش���هيد مصباح الصوري، والذين كس���روا قضبان 
الزنزان���ة، فانتزع���وا حريتهم من أنياب الس���ّجان 
اإلس���رائيلي، فكانت الحرية في عقيدتهم اس���مًا 
آخر للجهاد والمقاومة، ومدخاًل يوصلهم إلى منزلة 
الش���هود والش���هادة... فكان دمهم المسفوح في 
السادس من تشرين األول/أكتوبر، على تراب الوطن، 
هو الش���رارة التي أش���علت فتيل االنتفاضة األولى 

آخر عام 1987م.
ر المش���هد الوطني الجميل مع س���تة  واليوم، يتكرَّ
أسرى أبطال، في تواصل مع أجيال النضال والتحرير. 
س���تة أبطال خرجوا من بطن الحوت الُمحاط بظلمات 
 وفخار، ترمز إلى 

ٍّ
السجن، ليرس���موا للوطن صورَة عز

انتصار الحياة على الموت، واس���تعالء الحرية على 
م األمل عل���ى اليأس، وغلب���ة اإلرادة  القي���د، وتق���دُّ
على العجز... س���تة أبطال ال خيار لهم سوى انتزاع 
حريتهم خارج سجن المكان أحرارًا، أو انتزاع حريتهم 
خارج سجن الجس���د شهداَء... ولسان حالهم يقول، 
بين في عمق  ومعهم كل األسرى الذين ما زالوا مغيَّ
ظالم سجون االحتالل خلف شمس الحرية، كما قال 
رًا  الش���اعر المصري الثائر عبد الرحمن األبنودي، ُمعبِّ
عن فكرة الحرية في مفهومها الكلي، في قصيدته 

»يا قبضتي دّقي على الجدار«:
»يا قبضتي دقي عل���ى الجدار لحد ليلنا ما يتولد له 
نهار... يا قبضتي دقي عل���ى الحجر لحد ما يصّحي 
جميع البش���ر... ي���ا قلوب بتنزف دم ف���ي العتمة... 
ي���ا قلوب بتن���زف دم وتغني... س���جنونا قاصدين 
يس���جنوا الكلم���ة... والكلمة غصب عنه���ا وعني... 

طلعت من القضبان واألسوار«.

 تابع���ت كغيري م���ن العرب بع���ض التحليالت 
بخصوص هروب أس���رى فلس���طينيين من أكثر 
الس���جون الصهيوني���ة تحصينًا أمني���ًا ،وكأنها 
تحاول إقناع الرأي العام بنظرية المؤامرة للتقليل 
من شأن وأهمية هذا العمل البطولي ، ربما لتبرير 
فشل  المنظومة األمنية الصهيونية ،وتقهقرها 
أم���ام ذكاء المقاوم الفلس���طيني األع���زل ، وأرجو 
أن يعلم هؤالء المحللين ب���أن األحرار والمقاومين 
لديه���م دوما لكل فعل سياس���ي وأمني رد فعل 
مس���او له ف���ي المق���دار ومعاكس ل���ه باالتجاه ، 
ف���ال يوجد ف���ي العال���م منظومة أمني���ة مكتملة 
األركان والزم���ان ،فبع���د كل ردة فعل يتم تقييم 
المنظوم���ات األمنية لتطويرها م���ن جديد الى أن 
تحدث ردة فعل جديدة تكش���ف اللثام عن نقاط 

ضعف جديدة.
فقد أوهمونا س���ابقًا بأن القب���ة الحديدية قادرة 
على إسقاط أي جس���م يتجه نحو الكيان المحتل 
إلى أن ثبت فشل هذه النظرية ، حيث استطاعت 
صواريخ المقاومة مع بعض التكتيكات من إغالق 
األجواء اإلس���رائيلية ، وإنزال السكان إلى المالجئ 
والمؤس���ف ان بع���ض المحللي���ن الماجورين ما 
زالوا يعيش���ون حالة من الوه���م ، ويعتقدون بأن 
التكنولوجي���ا األمريكي���ة والصهيونية ال يمكن 

اختراقها حتى أن بعضهم يش���كك في انتصار 
الطالب���ان ، وانحناء أمريكا أم���ام إصرار المقاومين 
األفغ���ان بالرغم م���ن نجاحهم مؤخ���را في تحرير 
وتطهي���ر أصعب المناط���ق الجغرافية التي كان 
يتحصن به���ا بعض العم���الء ولجوئهم لألودية 
والكهوف كم���الذات محصنة يصع���ب الوصول 
إليه���ا ونس���وا أن الطالبان هم م���ن مواليد هذه 
المناط���ق الوع���رة ويتقنون فنون القت���ال فيها ، 
لذلك نراه���م قد نجحوا ف���ي تحريرها خالل زمن 
قياسي ، فالحاجة هي أم اإلختراع ،أما تلك العقول 
المتحجرة والرافضة للحرية وللكرامة فهي تعيش 
حال���ة من الذل واله���وان ، فهم ال يس���تطيعون 
تصور هذا العمل البطولي إال في نطاق التشكيك 
والمؤام���رة كونهم ال يمتلكون القدرة على اختراع 
االنجازات ، وأش���به بتلك الدجاجة التي قام هتلر 
بنتف ريش���ها وإلقائها عل���ى األرض ، وبمجرد أن 
رم���ى لها حبيبات من القمح عند قدميه س���ارعت 
لتتناول ما رمى لها ،متناس���ية تل���ك اآلالم التي 

سببها لها هتلر قبل لحظات !.
لذلك علينا أن نغير من اس���تراتيجياتنا اإلعالمية 
والتحليلية ف���ي مواجهة الع���دو  فندعم ونحفز 
أبطالنا المقاومين لحثهم على المزيد من األعمال 
البطولية ، ورفع معنوي���ات المعركة دومًا ،فتبني 

التحليالت المسمومة قد يهدم المعنويات ويعزز 
من موقف المحتل الغاصب.

فما قام به األس����رى الستة مؤخرًا يعد عماًل بطوليًا 
واختراعًا يسجل لهؤالء األبطال ،وفيه من الدروس 
والعبر االس����تراتيجية الش����يء الكثير ،وعلينا أن 
ننتظر حتى تكتمل المعلومات لنخلدها وندرسها 
ف����ي المعاه����د العس����كرية ،وحت����ى الجامع����ات 
المدنية،واعتماد ما حصل اس����تراتيجية نادرة في 
هذا الق����رن ، وعمال قابال للتطبيق ،فلوال مش����اريع 
الخيانة والتضليل االعالمي الذي يسعى لهندسة 
عقول الشعوب لما استمرت »إسرائيل« هذه المدة 
الطويلة ،وأتمنى على هذه األقالم المش����ككة دوما 
باإلنج����از العربي خوفًا من الح����رج أن يتوقفوا عن 

التآمر المباشر وغير المباشر على شعوبهم.
ويجب على األغلبي���ة الصامتة التي باتت ال تجيد 
حتى  القراءة ،وتتأثر بما يحاك ضدها أن تتوقف 
عن متابع���ة هذه االصوات والمواقع والشاش���ات 
المسمومة ،وأن تركز بحثها عن الحقيقة الصادرة 
عن تل���ك األق���الم الوطنية والقومي���ة المحاصرة 
والممنوع���ة من الظه���ور االعالمي عل���ى المنابر 
اإلعالمية والشاشات الوطنية التي تسيطر عليها 
الحكوم���ات ،حتى باتت مراك���ز إعالمية للتضليل 

وتزوير الحقائق.

الهــروب إلــى الحريــة

ذكاء األسرى الفلسطينيين تفوق على المنظومات األمنية الصهيونية!

العبور الكبير.. 
 بقلم/ د. وليد القططيوالسقوط الكبير!

د. بسام روبين

بقلم : هاني حبيب
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واشنطن/ االستقالل: 
واصلت أس���عار الخام ارتفاعها، أمس 
الجمع���ة، للي���وم الرابع عل���ى التوالي، 
م���ع اس���تمرار تعطل نح���و 80 بالمئة 
من االنتاج في خليج المكس���يك جراء 
اإلعص���ار "أيدا" الذي ضرب الس���واحل 
األس���بوع  المتحدة  للواليات  الجنوبية 

الماضي.
ارتفعت  الس���اعة 6:51)ت.غ(،  وبحلول 
عق���ود خام برنت القياس���ي، تس���ليم 
نوفمبر/تش���رين الثاني، 66 س���نتا أو 
بنس���بة 0.92 بالمئة، إلى 72.11 دوالرًا 

للبرميل.
وزادت عق���ود خ���ام غ���رب تكس���اس 
الوس���يط األمريكي، تس���ليم أكتوبر/

تشرين األول، 58 سنتا أو بنسبة 0.85 
بالمئة إلى 68.72 دوالرًا للبرميل.

وس���جلت أس���عار الخام مكاسب بنحو 
واحد بالمئة عن التس���وية، الخميس، 
عقب إعالن ش���ركة "ش���ل"، أكبر منتج 
في خليج المكس���يك، "القوة القاهرة" 
ما يعن���ي إلغاء عقود لعدم القدرة على 

تسليم الشحنات للمشترين.

وتأث���ر اإلنت���اج بش���دة ف���ي خلي���ج 
النف���ط  صناع���ة  قب���ل  المكس���يك، 
االمريكية، باإلعصار "أيدا"، ومازال انتاج 
يومي بنحو 1.4 مليون برميل من الخام 
معطل لألس���بوع الثان���ي، إضافة إلى 
حوالي 1.7 مليار قدم مكعبة من الغاز.

العالمية  الس���وق  وباإلجم���ال، فقدت 

األس���بوع الماض���ي نح���و 20 ملي���ون 
برميل من النفط الخام بس���بب تعطل 

اإلمدادات في خليج المكسيك.
وتكافح الش���ركات العاملة في الخليج 
إلعادة تشغيل منصاتها، إذ ما زال نحو 
70 منصة معطلة، من أصل 288 منصة 

تم إخالؤها خالل اإلعصار.

وتلقت أس���عار الخام دعمًا من بيانات 
الخميس،  ص���درت  أمريكية  رس���مية 
أظهرت تراجعا في مخزونات الواليات 
المتحدة م���ن الخام والبنزي���ن ونواتج 
التقطير، بمق���دار 1.5 مليون برميل و 
7.2 ماليين برميل و3.1 ماليين برميل 

على الترتيب.

لليوم الرابع .. النفط يرتفع مع استمرار تعطل إمدادات أمريكية

الدوحة/ االستقالل: 
أكد الس���فير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلع���ادة إعمار غزة، تراجع 
الس���لطة الفلس���طينية عن االتفاق المبرم مؤخرًا بينها وبي���ن اللجنة القطرية 

بخصوص صرف منحة موظفي غزة.
وشدد السفير على أن السلطة قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي 
غزة عبر البنوك التابعة لس���لطة النقد بغزة، رغم التفاهمات األخيرة وقيام قطر 

بتحويل األموال للسلطة تمهيدًا للبدء بعملية الصرف خالل األيام المقبلة.
وأوض���ح العم���ادي أن اللجنة القطرية تعمل حالًيا على حل اإلش���كالية وإيجاد 
طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.وكان الس���فير القطري أوضح أن صرف 
المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خالل األمم المتحدة وعبر برنامج 
الغذاء العالمي التابع لها، حيث س���تتقاضى نحو 100 ألف أس���رة متعففة في 

محافظات القطاع تلك المساعدات شهريًا، بواقع )100 دوالر( لكل أسرة نقدًا.
وأش���ار إلى أن اللجنة القطرية س���تقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية 
شهر أغسطس الماضي، على أن يتم البدء بتوزيعها خالل شهر سبتمبر الجاري.

وخصص���ت قطر، في يناير الماضي، منح���ة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون 
دوالر تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات 

المالية لألسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

العمادي: السلطة تتراجع 
عن االتفاق المبرم حول 

منحة موظفي غزة

بكين/ االستقالل: 
أعلنت الهيئة الوطنية للغذاء واالحتياطيات االستراتيجية في 
الصين، أنها س���تطرح كميات من احتياطاتها من النفط الخام 
لتخفيف الضغط عن األعمال بس���بب تزاي���د تكاليف المواد 

الخام.
وأضافت الهيئة الوطنية للغذاء واالحتياطيات االستراتيجية 
في الصين أن طرح الكميات المذكورة من النفط الخام س���يتم 
على دفعات، وستستهدف رئيسيا شركات محلية تعمل في 

قطاع تكامل التكرير والبتروكيماويات.

تابعت الهيئة الوطنية للغذاء واالحتياطيات االس���تراتيجية 
في الصين : منذ بداية هذا العام، قفزت أسعار السلع السائبة 
بسبب عوامل منها تفشي كوفيد-19 في الخارج، وعدم التوازن 
بين العرض والطلب، ما أثر على الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأظه���رت نتائج بيان���ات واردة من الهيئ���ة الوطنية لإلحصاء 
في الصين ، ارتفاع مؤش���ر أسعار المنتجين في الصين، الذي 
يقيس تكاليف الس���لع عند بوابة المصنع، بنسبة 9.5 % على 
أس���اس سنوي في شهر أغس���طس الماضي، أسرع من الزيادة 

البالغة 9 % على أساس سنوي المسجلة في يوليو.

بيروت/ االستقالل: 
ق���ال وزير الطاقة في حكومة تصري���ف األعمال في لبنان، 
ريمون غجر إن التجهيز الستقبال الغاز المصري يحتاج من 

شهرين إلى ثالثة أشهر بانتظار الكشف على الخطوط«.
وف���ي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميش���ال عون 
إلطالع���ه على المحادثات الت���ي أجراها في عمان للبت في 
مسألة استجرار الغاز من مصر عبر األردن وسوريا إلى لبنان، 
قال غج���ر إن الدول المعنية بخط الغ���از  العربي تحتاج 3 

أسابيع لتقدم تقريرها، حول جاهزية الخطوط.

وأوض���ح أن وزارة  الطاقة  س���تبدأ العمل م���ع وزارة البترول 
المصري���ة و البن���ك الدول���ي ، لتجهيز االتفاقية  س���ارية 
المفع���ول حول اس���تيراد الغاز المصري، م���ع األخذ بعين 
االعتبار اختالف األسعار والكميات عن االتفاقية السابقة، 
مبين���ا أن موضوع الدفع بقيمته وطريقته، س���يعرض مع 

البنك الدولي الذي سيسهل هذا المسار.
وأضاف: »تم االتفاق على جدول زمني محدد إلعادة تفعيل 
االتفاقيات الموقعة بين ال���دول األربع والتحقق من األمور 

التقنية يتطلب ثالثة أسابيع.

لبنان: التجهيز الستقبال الغاز 
المصري يحتاج من شهرين إلى 3

الصيــن تطــرح جــزءًا مــن 
احتياطاتها النفطية على دفعات

االستقالل/ وكاالت: 
واصل الذهب ارتفاعه، أم���س الجمعة، لليوم الثاني، 
إثر قرار البنك المركزي األوروبي إبطاء برنامجه لش���راء 

السندات، ويتلقى دعما إضافيا من انخفاض الدوالر.
وبحلول الساعة 7:51)ت.غ(، ارتفع المعدن النفيس في 
التعامالت الفورية 6.58 دوالر أو بنسبة 0.37 بالمئة، 

ليتداول عند 1801.3 دوالر لألوقية.
وزاد في العقود األمريكية اآلجلة 3.15 دوالر أو بنسبة 

0.18 بالمئة، إلى 1803.15 دوالر لألوقية.
لكن المعدن األصفر يتجه لتسجيل خسارة اسبوعية 

بنحو 1.5 بالمئة.

والخميس، تحول الذهب لالرتفاع بعد ثالث جلسات 
من الخس���ائر، بعدما قرر البنك المركزي إبطاء برنامج 
واسع لشراء الس���ندات، يطبقه منذ مارس/آذار 2020 

في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ويبلغ إجمالي برنامج المركزي األوروبي لشراء السندات 
1.85 تريليون يورو، وخ���الل الربعين الثاني والثالث 
من العام الحالي، بلغ معدل مش���ترياته من السندات 
حوالي 80 مليار يورو. وقال البنك في بيان، الخميس، 
إن مجلس إدارته قرر تقليص برنامج ش���راء السندات 

»بشكل طفيف« للربع األخير من العام.
وم���ن المق���رر أن يصدر مكت���ب اإلحص���اء األوروبي 

»يوروس���تات« ، بيانات التضخم ف���ي منطقة اليورو 
ومجمل االتحاد األوروبي، وسط توقعات باستمراره في 
االرتفاع. ويزيد التضخم المرتفع جاذبية الذهب، الذي 
يستخدم عادة كأداة تحوط من الضغوط التضخمية 

باعتباره حافظ للقيمة.
وتلقى المعدن األصفر دعما إضافيا من تحول الدوالر 
نحو االنخفاض، ما يقلل من تكلفة الذهب على حاملي 

العمالت األخرى.
والجمعة، انخفض مؤش���ر الدوالر، ال���ذي يقيس أداء 
العملة األمريكية أمام س���لة من ست عمالت رئيسية 

منافسة، 0.08 بالمئة إلى 92.41 نقطة.

أمستردام/ االستقالل: 
أعلن المجلس األوروبي، أمس الجمعة، عن تمديد العقوبات االقتصادية ضد روسيا لمدة 

6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 آذار/مارس 2022.
  وقال المجل���س في بيان صحفي: »قرر المجلس اليوم )أم���س( تمديد العقوبات التي 
تس���تهدف المس���ؤولين عن تقويض أو تهديد س���المة أراضي أوكرانيا وس���يادتها 

واستقاللها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 آذار/ مارس 2022«.
وأض���اف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على الس���فر، وتجميد األصول، وحظر إتاحة 

األموال أو الموارد االقتصادية األخرى لألشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل 177 فردًا و48 كيانًا روسيًا.

يذكر أن االتحاد األوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس 
وقطاع���ات اقتصادية محددة جراء مزاعم تقويض س���يادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 
2014. كما جدد االتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم 

وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 حزيران/ يونيو 2022.
وكان الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين قد أكد، في 3 س���بتمبر/ أيل���ول 2016، انتهاء 
موضوع القرم. وأوضح بوتين أن مس���ألة انتماء القرم قررها س���كان شبه الجزيرة حينما 

صوتوا لصالح العودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن »العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم«.
يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليمًا روسيًا فيدراليًا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ 
آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا 
االتحادية، اعتبارًا من 18 مارس 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رس���مية في ش���به جزيرة 

القرم، ومدينة سيفاستوبول.
وكان القرم واحدا من األقاليم الروس���ية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما 

قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.

بيروت/ االستقالل: 
ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر األميركي 
بش���كل ملحوظ تجاوزت نسبته 13 بالمئة في السوق 
الس���وداء، أمس الجمعة، عقب اإلعالن عن تش���كيل 

الحكومة الجديدة.
وبعد ظهر امس الجمعة، سّجل الدوالر الواحد 15600 
ليرة للبيع و15700 ليرة للشراء ، بعدما تراوح صباحا ما 

بين 18000للبيع - 18100 للشراء.
كانت الليرة اللبنانية سجلت مكاسب بنسبة 5 بالمئة، 

الخمي���س، بدعم التفاؤل بنجاح رئيس الوزراء الجديد 
نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، وهو ما تحقق فعال 

أمس.
وفي يوليو / تموز الماضي، سجل الدوالر رقما قياسيا 
حيث تج���اوز حاجز 23 أل���ف ليرة، إثر اعتذار س���عد 
الحري���ري ع���ن تش���كيل الحكومة بعد 9 أش���هر من 

تكليفه.
ووقع الرئيس اللبناني ميش���ال ع���ون، امس الجمعة، 
مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، 

بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحس���ب بيان 
للرئاسة اللبنانية.

وعقب ذلك، أعلن االمين العام لمجلس الوزراء اللبناني 
محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 

وزيرًا، وذلك في تصريح من قصر بعبدا )شرق(.
ومن���ذ نحو عامين ي���رزح لبنان تحت وطأة أس���وأ أزمة 
اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع 
في النقد األجنبي المخصص لالس���تيراد، ما انعكس 

شحًا في الوقود واألدوية وسلع أساسية أخرى.

أوروبا تمدد العقوبات االقتصادية 
ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى

الذهب يرتفع إثر قرار المركزي األوروبي إبطاء شراء السندات

لبنان.. الليرة ترتفع أمام الدوالر عقب إعالن الحكومة الجديدة
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بيروت/ االستقالل: 
أعلنت الرئاس���ة اللبناني���ة الجمعة 
لبنان  تش���كيل حكومة جديدة في 
برئاس���ة نجيب ميقاتي بعد عام من 
فراغ نتج عن انقس���امات سياس���ية 
ح���ادة س���اهمت في تعمي���ق أزمة 
يتخبط  مس���بوقة  غير  اقتصادي���ة 

فيها لبنان منذ عامين.
وتال أمين ع���ام مجلس الوزراء محمد 
مكي���ة مرس���وم تش���كيل الحكومة 
الت���ي تألفت من 24 ش���خصية غير 
سياسية، لكن عددا منهم معروفون 
بنجاحاته���م في مجاالت اقتصادية 

وطبية وثقافية وإعالمية.
وأوردت الرئاس���ة على حسابها على 
موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون 
وميقاتي “وّقعا مرس���وم تش���كيل 
الحكومة الجديدة في حضور رئيس 

مجلس النواب نبيه بري”.
وبين الوزراء الجدد مدير مستش���فى 
رفي���ق الحري���ري الحكوم���ي فراس 
أبي���ض ال���ذي ع���رف بنجاح���ه في 
التعام���ل مع أزمة كورون���ا، وقد عين 
وزي���را للصح���ة، وج���ورج قرداح���ي 
اإلعالمي المع���روف الذي عين وزيرا 
لإلع���الم، والباحث المع���روف ناصر 

ياسين.
وعلى الرغم م���ن أن معظم الوزراء ال 
ينتمون الى أي تيار سياس���ي علنا، 

لكن تمت تس���ميتهم م���ن أحزاب 
وقادة سياسيين بارزين، ما يجعلهم 
محس���وبين على هؤالء، وفق تقارير 

إعالمية.
وس���تعقد أول لق���اء له���ا اإلثني���ن 
الس���اعة الحادي���ة عش���رة صباح���ًا 

)08,00 توقيت غرينتش(.
وأدل���ى ميقات���ي بعد اإلع���الن عن 
تش���كيل الحكومة بكلمة من القصر 
الجمه���وري وص���ف فيه���ا الوضع 
الحالي في لبن���ان متحدثا عن أزمات 
األدوي���ة والكهرب���اء وغي���اب أف���ق 
وب���دا متأث���را ودامعا.  المس���تقبل، 
ودعا الجمي���ع الى التع���اون، مؤكدا 

أن الحكوم���ة ال تري���د الغ���رق ف���ي 
التسييس.

وتنتظ���ر مهم���ات صعب���ة حكومة 
ميقات���ي التي لن تك���ون قادرة على 
تأمي���ن حلول “س���حرية” تضع حدًا 
لمعان���اة اللبنانيي���ن اليومي���ة جراء 
صّنفه  اقتصادي  انهي���ار  تداعيات 
البنك الدول���ي من بين األس���وأ في 
العال���م منذ العام 1850. ويش���ترط 
ماليًا  الدولي مقابل دعمها  المجتمع 
تطبيق إصالحات جذرية في مجاالت 

عدة.
وجاءت والدة الحكوم���ة بعد أكثر من 
ع���ام على اس���تقالة حكومة حس���ان 

دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت 
المرّوع ف���ي 4 آب/أغس���طس 2020، 
والذي أدى ال���ى مقتل أكثر من مئتي 
شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، 
ودّم���ر أحياء م���ن العاصم���ة، مفاقمًا 
االنهي���ار االقتص���ادي ومعاناة  حدة 
اللبنانيي���ن الذين ب���ات 78 في المئة 

منهم يعيشون تحت خط الفقر.
ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا 
خصوص���ًا، حالت خالفات سياس���ية 
المقاعد  على شكل الحكومة وتوزيع 
دون والدتها خالل األشهر الماضية، 
لتأليفها  محاولتين س���ابقتين  رغم 

منذ انفجار المرفأ.

اإلعالن عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد عاٍمً من الفراغ

أديس أبابا/ االستقالل: 
أعلنت إثيوبيا أنها تنوي توليد الكهرباء من توربينات س���د 

النهضة بحلول العام اإلثيوبي الجديد.
وقال وزير المياه والري اإلثيوبي سيليش���ي بيكيلي، إنه مع 
تكثيف عملية بناء السد وسط تحديات مختلفة في عملية 
التفاوض )مع مصر والسودان(، تعمل الدولة اآلن على البدء 
في توليد الكهرباء في األش���هر األولى م���ن العام اإلثيوبي 
الجديد )يبدأ في 13 س���بتمبر/أيلول الج���اري(، وفقا لوكالة 

األنباء اإلثيوبية.
وجدد الوزير تأكيده أن إلثيوبيا الحق الكامل في اس���تخدام 

مواردها الطبيعية للتنمية ودحر الفقر في البالد.
وما تزال أزمة س���د النهضة ت���راوح مكانها مع توقف عملية 
التفاوض، فيما قال وزير الخارجية المصري س���امح شكري، 
الخمي���س، إن إيج���اد حل له���ذه األزمة، يمك���ن أن يجنب 

المنطقة االنزالق إلى وضع أكثر تعقيدا.
وأش���ار ش���كري خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى أن 
موقف مص���ر ثابت تجاه أزمة س���د النهض���ة، وهو ضرورة 
التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع األطراف.

ومن���ذ الع���ام 2011، تتفاوض مص���ر والس���ودان وإثيوبيا 
للوصول إلى اّتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان 
حق���وق كل بلد في مياه النيل ولكن على مدى 10 س���نوات 
لم تفل���ح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان 

الثالثة.
يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس 
األمن في قضية »س���د النهضة« يعد أحد المسارات وليس 

المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خالله.

إثيوبيا تعلن بدء توليد 
الكهرباء من سد النهضة

لندن/ االستقالل: 
أعل����ن كي����ن ماكال����وم المدي����ر الع����ام لجه����از 
االس����تخبارات الداخلي����ة البريطان����ي »إم آي 5« 
)MI5( -أم����س الجمعة- أن الخطر اإلرهابي يبقى 
»فعلي����ا ودائما« في المملكة المتحدة، محذرا بأن 
سيطرة حركة طالبان مجددا على أفغانستان قد 

تكون »شجعت« المتطرفين في بريطانيا.
وق����ال ماكالوم لهيئ����ة اإلذاع����ة البريطانية »بي 
بي س����ي« )BBC( إن جه����ازه تمكن بالتعاون من 
الشرطة خالل السنوات السبع األخيرة من »إحباط 
31 مخططا في مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداءات 

في بريطانيا«.
وأوض����ح أن »هذا العدد يضم بش����كل أس����اٍس 

مخططات هجمات إس����المية، كم����ا يضم كذلك 
ع����ددا متزايدا من مخطط����ات الهجمات من قبل 

إرهابيين من اليمين المتطرف«.
وأش����ار المدير الع����ام لجهاز االس����تخبارات 
الداخلي����ة إلى إحب����اط 6 مخطط����ات لتنفيذ 
الماضيتي����ن، في ظل  الس����نتين  اعتداءات، 
القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا 

)كوفيد19-(.
وتاب����ع »بالتال����ي، يؤس����فني الق����ول إن الخطر 
اإلرهابي على المملكة المتحدة أمر فعلي ودائم« 
متحدثا عشية إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر/
أيلول، التي نفذها تنظيم القاعدة واستهدفت 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى 

البنتاغون بواش����نطن، وكانت األكثر دموية في 
التاريخ. وس����ئل ماكالوم عن سيطرة طالبان على 
أفغانستان الشهر الماضي، فرأى أن هذا »شجع« 

المتطرفين على األرجح.
وقال »ال شك أن األحداث في أفغانستان شجعت 
بعض هؤالء المتطرفي����ن وزادتهم جرأة، والبقاء 
متيقظي����ن حيال هذا النوع م����ن المخاطر فضال 
عن مخاطر أخ����رى هو ما تركز منظمتي جهودها 

عليه«.
واعتب����ر المدي����ر العام لجهاز االس����تخبارات »إم 
آي 5« أن الخط����ر اإلرهاب����ي ال يتب����دل »بين ليلة 
وضحاها« لكن قد يتلقى »اإلرهابيون الموجودون 

هنا أو في دول أخرى« دفعة من المعنويات.

كوناكري/ االستقالل: 
أعل���ن االتحاد اإلفريقي أمس الجمعة أنه س���يعلق عضوية غيني���ا بعد االنقالب الذي 
تم خالله توقيف رئيس���ها ألفا كوندي. وأفادت الهيئ���ة اإلفريقية على "تويتر" بأنه 
"تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة االتحاد اإلفريقي وهيئات صنع 
القرار التابعة له". وجاءت الخطوة بعدما اس���تولت قوات خاصة في غينيا على السلطة 
األحد واحتجزت كوندي، الذي تعرض النتقادات متزايدة. ودان االتحاد اإلفريقي األحد 
الماضي س���يطرة الجيش على الس���لطة ودعا إلى إطالق س���راح كوندي، الذي بات أول 

رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في 2010.
ويأتي قرار االتحاد بعد تعليق المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضا األربعاء 

عضوية غينيا وإعالنها بأنها ستوفد بعثة إلى البالد لتقييم الوضع.

االتحاد اإلفريقي يعلن تعليق 
عضوية غينيا بعد االنقالب

مدير االستخبارات الداخلية البريطانية يحذر من خطر »إرهابي« فعلي ودائم

واشنطن/ االستقالل: 
قال جوي ه����ود القائم بأعمال مس����اعد وزير الخارجية 
األميركي إن المصالح اإلس����تراتيجية لبالده في الشرق 
األوسط لن تتأثر باالنسحاب األميركي من أفغانستان، 
مشيرا إلى ضرورة العمل مع ش����ركاء الواليات المتحدة 
مثل قطر لضمان أن تعيش أفغانس����تان في سالم وأال 

تشكل تهديدا ألي طرف.
وأضاف هود في مقابلة خاصة م����ع الجزيرة "ينبغي أال 
يخطئ أحد، أفغانستان ليست كبلدان الشرق األوسط. 
مصالحنا اإلس����تراتيجية كما هي، وم����ن األمور التي ال 
نتحدث عنه����ا كثيرا أن الديان����ات اإلبراهيمية الثالث 
نش����أت في الش����رق األوس����ط. وهذا أمر مه����م للكثير 
م����ن األميركيين ونريد أن يحظى ه����ذا اإلرث بالحماية 

والترحيب في أماكن مثل العراق".
وشدد القائم بأعمال مس����اعد وزير الخارجية األميركي 
على الحاجة الس����تمرار العمل بش����كل وثيق مع شركاء 
واش����نطن مثل قطر من أجل ضمان استقرار الوضع في 
أفغانستان، ولكي ال تش����كل تهديدا لجيرانها، أو ألي 

طرف في أوروبا أو الواليات المتحدة.
وكان����ت وزارة الخارجي����ة األميركية أفادت ب����أن الوزير 
أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغه تقدير واش����نطن 

لمس����اعدة الدوح����ة في تس����هيل مغ����ادرة أميركيين 
وآخرين من أفغانس����تان على متن رحلة أمس للخطوط 

القطرية.
وق����ال الوزير بلينكن في بي����ان إن عملية اإلجالء "كانت 

ثم����رة تعامل الخارجي����ة األميركية الوثيق مع ش����ركاء 
واش����نطن اإلقليميي����ن، خصوص����ا قط����ر"، وأضاف أن 
واش����نطن ترحب بتس����هيل طالبان هذه الرحلة ضمن 
التزامها بالسماح لكل من لديه وثائق سفر ويرغب في 

مغادرة أفغانستان بالقيام بذلك.
 ،)MSNBC( "وفي مقابلة مع ش����بكة "أم إس إن بي سي
قال����ت المتحدثة باس����م البيت األبيض جين س����اكي 
إن قطر وس����يط مهم بين الوالي����ات المتحدة وطالبان. 
وأضاف����ت س����اكي أن بالدها تعمل مع قطر لتش����غيل 
مطار كابل ولضمان إيصال المس����اعدات اإلنسانية إلى 
أفغانستان. وأول أمس الخميس، حطت في مطار حمد 
الدول����ي بالعاصمة القطرية الدوح����ة أول رحلة تجارية 
دولي����ة تنطلق من مط����ار كابل، منذ انس����حاب القوات 

األميركية من أفغانستان نهاية الشهر الماضي.
ووص����ل على مت����ن الطائ����رة التابعة للخط����وط الجوية 
القطري����ة 200 راك����ب، بينهم أميركي����ون وأفغان من 
حاملي بطاقات اإلقامة األميركية الخضراء، باإلضافة إلى 

جنسيات أخرى.

مسؤول في الخارجية األميركية: مصالحنا بالشرق األوسط لن تتأثر باالنسحاب من أفغانستان
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برلين/ االستقالل: 
يواجه ثالثي باي���رن ميونخ، جوليان ناجلس���مان ودايوت 
أوباميكانو ومارسيل سابيتزر فريقهم السابق اليبزيج اليوم 
الس���بت في الجولة الرابعة من الدوري األلماني لكرة القدم 

في مواجهة تجمع بين بطل الموسم الماضي ووصيفه.
وانتقل المدرب ناجلس���مان والالعبان اوباميكانو وسابيتزر 
من اليبزيج إلى بايرن في الصيف، وس���ط تكهنات بشأن 
عودة النادي البافاري النتهاج فلسفته في إضعاف الفرق 
التي قد تنافس���ه على األلقاب المحلية من خالل تجريدها 

من أبرز نجومها.
وانتهج بايرن السياس���ة ذاتها مع مختلف األندية حيث 
ضم مايكل ب���االك وزي روبرتو من باير ليفركوزن وكالوديو 
بيتزارو وميروس���الف كلوزه وأندري���اس هيرزوج من كولن 
وماريو جوتزه وروبرت ليفاندوفس���كي وماتس هوميلز من 

بوروسيا دورتموند في الماضي.
وتس���ببت هذه السياس���ة في حدوث ضجة بين قطاعات 
الجماهير، ولك���ن هذا األمر لم يحدث هذه المرة، بش���كل 
جزئي بس���بب أن اليبزي���ج المدعوم من ش���ركة "ريد بول" 

لمشروبات الطاقة ال يحظى بشعبية واسعة في ألمانيا.
وأكد بايرن الفائز بأخر تس���عة ألقاب في البوندسليجا، أنه 
ال يسعى إلضعاف اليبزيج، الذي تحلى بالهدوء من جانبه 
بعد أن حصل عل���ى خدمات العديد من العبي س���الزبورج 

النمساوي المدعوم هو اآلخر من ريد بول.
وقال توماس مولر نجم بايرن "األندية ليس���ت مجبرة على 
البي���ع، مثل أي ن���اٍد فإن بايرن يبحث ع���ن اإلمكانات التي 
تت���الءم مع الميزانية، األندية التي تس���بب لنا خطورة في 

جدول الترتيب من الطبيعي أنها تمتلك العبين جيدين".
وأوضح ناجلس���مان "أتطلع إلى المباراة كثيرا، هي بالتأكيد 

مباراة استثنائية بالنسبة لي، أعتقد أن هذا طبيعي عندما 
تواجه فريقك الس���ابق، أتمنى أن يبق���ى غضب جماهير 

اليبزيج في أدنى صورة له".
وسيقاتل اليبزيج من أجل النقاط الثالث بعدما حصد ثالث 
نقاط فق���ط من أول ثالث مباريات عقب خس���ارته مرتين، 
بينما يحتل بايرن المركز الثالث برصيد س���بع نقاط بفارق 

نقطتين خلف فولفسبورج المتصدر برصيد تسع نقاط.
وقال جيس���ي مارش الذي انتقل من س���الزبورج لتدريب 

اليبزيج هذا لصيف "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".
وأضاف "ف���ي العام الماضي حققنا الكثير من النجاح أمام 
الف���رق التي كنا نطم���ح للفوز عليها، ف���ي مواجهة الفرق 
الكب���رى تتمث���ل الخطوة األهم ف���ي قدرتنا عل���ى تجاوز 

الصعاب ومنافسة دورتموند وبايرن".
ويخوض اليبزيج مواجهة بايرن بعد خس���ارته في المباراة 
الماضية أمام فولفس���بورج بهدف. واكتس���ح بايرن فريق 
هيرتا برلين فريق القاع بخمسة أهداف دون رد، ويخوض 
الثنائي س���يرجي جنابري وليروي ساني مواجهة اليبزيج 
بجرعة مضاعفة من الثقة بعد نجاحهما في تس���جيل عدة 

أهداف مع المنتخب األلماني في تصفيات كأس العالم.
ويلتقي فولفس���بورج المتصدر مع جروت���ر فورت الصاعد 
لدوري األضواء، بحثا عن مواصلة العالمة الكاملة في الوقت 
ال���ذي يلتقي فيه باير ليفرك���وزن الوصيف مع دورتموند 

صاحب المركز الخامس اليوم السبت.
وفي مباري���ات أخرى الس���بت يلتقي فرايب���ورج مع كولن 
ويونيون برلين مع أوجس���بورج وهوفنهايم مع ماينز فيما 
يلتقي آينتراخت فرانكفورت مع ش���توتجارت وبوخوم مع 
هيرتا برلين وبوروس���يا مونشنجالدباخ مع أرمينيا بيلفيلد 

يوم غًدا األحد.

موقعة بايرن ميونخ واليبزيج تخطف األضواء بجولة البوندسليجا

لندن/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية إنجليزية، عن انضمام ريال مدريد 
وبرشلونة إلى مانشستر يونايتد في صراع التعاقد مع نجم 
ليس���تر يوري تيلمانس والمتألق بش���كل كبير في الفترة 

األخيرة رفقة المنتخب البلجيكي ومع نادي الثعالب.
وذكرت صحيفة »ص���ن« االنجليزية، أن مجموعة من األندية 
الكب���رى تراقب اآلن العب خط الوس���ط قبل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة، حيث أن مانشستر يونايتد وريال مدريد 

وبرشلونة من بين المرشحين للتعاقد مع الدولي البلجيكي.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، سيتحرك مانشستر يونايتد 
لضم االعب البالغ من العمر 24 عاًما إذا رحل بول بوجبا العام 
المقبل، حيث ينتهي عقد الفرنسي مع الشياطين الحمر في 
يونيو وال يبدو قريًبا من توقيع عقد جديد في أي وقت قريب.

وتم ربط العب خط الوس���ط سابًقا باالنتقال إلى ريال مدريد، 
الذي ما يزال يراقبه عن كث���ب، وبالتالي ، فإن رحيل الالعب 
الفرنس���ي الدولي يمك���ن أن يمهد الطريق أم���ام يونايتد 

للتعاقد مع تيلمانس.
وفًقا لشبكة إي إس بي إن، على الرغم من ذلك ، سيتم إدراج 
نجم وست هام ديكالن رايس أيًضا في قائمة انتقاالت أولي 

جونار سولشاير في حالة خسارة خدمات بول بوجبا أيًضا.
وسجل تيلمانز 18 هدًفا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 112 

مباراة مع ليستر في جميع المسابقات.

روما/ االستقالل: 
كش���ف فيديريكو تش���يروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، 
س���ر فش���ل انتقال كريس���تيانو رونالدو، إلى مانشستر سيتي 
في الميركات���و الصيفي الماضي. وزعمت العدي���د من التقارير، 
أن رونال���دو على أعتاب التوقيع مع المان س���يتي، قبل أن تتغير 
وجهته فجأة إلى مانشستر يونايتد. وقال تشيروبيني في حوار 
أجراه مع صحيفة توتو س���بورت "افتتح س���يتي المفاوضات مع 
خورخ���ي مينديز وكيل رونالدو، لكنهم ل���م يصلوا التفاق معنا، 

ألنهم لم يرغبوا في دفع فلس واحد للتوقيع مع كريستيانو".
وأضاف "لم تكن الظروف مناسبة إلبرام الصفقة مع سيتي، لكن 

المان يونايتد تصرف بش���كل مختلف، ونحن كناٍد من أصحاب 
التقاليد، ال يمكن أن تكون نهاية عالقتنا مع رونالدو مختلفة عما 

حدث بالنظر إلى الطريقة التي تحدث بها كريستيانو معنا".
وتاب���ع "ال يمك���ن إجب���ار رونالدو عل���ى البقاء في م���كان لم يعد 
يريده بعد اآلن. نحن نحترم كريس���تيانو، لكني أؤكد رأي رئيس 
يوفنتوس بأن تاري���خ النادي صنعه أبط���ال ومدربون ومديرون 

عظماء، لكن النادي يظل أهم شيء".
وواصل "تسبب بيع رونالدو في خسارة يوفنتوس 14 مليون يورو 
خالل ميزاني���ة 2021-2022؟ يجب قول إن ف���ي بعض األحيان 

سابًقا، عليك أن تدفع ثمن رحيل الالعبين".

الكشف عن سر فشل انتقال 
رونالدو إلى مانشستر سيتي

ريال مدريد وبرشلونة يصارعان 
مانشستر يونايتد على ضم نجم ليستر

روما/ االستقالل: 
في مواجهة من العي���ار الثقيل، يحل يوفنتوس ضيًفا 
على نظي���ره نابولي، على ملعب دييجو مارادونا، مس���اء 

اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري اإليطالي.
نابول���ي حقق فوزين م���ن أول مباراتي���ن ليحتل المركز 
الخام���س برصيد 6 نقاط، بينم���ا جمع يوفنتوس نقطة 

واحدة من تعادل وخسارة بالمركز ال�12.
ويواجه يوفنت���وس مخاطر عديدة قبل مواجهة نابولي، 
والتي تهدد الفريق بالخروج بنتيجة س���لبية من ملعب 

فريق الجنوب.
وتلقى ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لليوفي، ضربة 

قوية بتأكد غياب فيديريك���و كييزا، جناح الفريق وأحد 
أبرز نجوم الس���يدة العجوز، بعدما عانى من إصابة خالل 

وجوده بمعسكر منتخب إيطاليا.
وتأل���ق كييزا ف���ي مباراتي إيطاليا أم���ام كل من بلغاريا 
وسويس���را، ونجح في تسجيل هدف في شباك بلغاريا، 
كما قدم أداء مميزًا خالل المواجهتين وكان نجم األزوري 

فيهما.
وبإصابة كيي���زا صاحب ال�23 عاًم���ا وغيابه عن مواجهة 
نابولي، س���يفقد يوفنتوس أهم نجومه في ضربة قوية 

وموجعة للسيدة العجوز.
ومع غياب كييزا، س���يفقد يوفنت���وس أيضًا خدمات 5 

العبين آخرين وهم الالعبون المنتمون ألمريكا الجنوبية، 
والذين شاركوا مع منتخبات بالده في مباريات فجر أمس 
الجمع���ة. ومن المتوقع أن يصل العب���و أمريكا الجنوبية 
إليطاليا قبل س���اعات فقط من مب���اراة نابولي، وبالتالي 

سيكون صعًبا الدفع بهم خالل اللقاء.
بل إن أليج���ري أعلن في المؤتمر الصحف���ي قبل مباراة 
الغد، غياب العبي أمريكا الجنوبية وهم )دانيلو، ساندرو، 
بنتانك���ور، ديباال وك���وادرادو(. وال ش���ك أن غياب ديباال 
وكوادرادو يع���د الضربة األكبر والقاصمة لظهر أليجري، 
في إطار عدم وجود العبين يمتلكون المهارات والصفات 

التي يمتلكها هذا الثنائي.

الظروف القهرية تهدد يوفنتوس أمام نابولي
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ش���رطة االحتالل أطلقت الرصاص عل���ى الطبيب 
الجوالني بزعم طعنه شرطًيا.

وكانت مص���ادر عبرية قالت إن الش���رطي أصيب 
بجراٍح طفيفة.

م���ن ناحيته���ا، أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى أن 
الطبيب الشهيد نقل إلى مستشفى هداسا عين 
كارم بع���د تلقيه جراٍحًا خطرة، فيم���ا أكدت إدارة 

المستشفى استشهاده متأثًرا بجروحه.
ُيش���ار إل���ى أن الطبيب الجوالن���ي يعمل في طب 

العظام بمستشفى بالقدس.
وبع���د وقت قصي���ر م���ن استش���هاد الجوالني، 
اقتحمت  قوات االحتالل منزل الشهيد في مخيم 

شعفاط واعتقلت نجليه وشقيقيه.
وأظه���ر مقط���ع فيدي���و تنكيل ق���وات االحتالل 
بالش���هيد الجوالني وهو مصاب، حيث صعد أحد 
الجنود بحذائه على جسده وهو ملقى على األرض.

وفي أعقاب العملية شهدت البلدة القديمة حالة 
من االس���تنفار وتم جلب تعزيزات أمنية لمنطقة 
باب المجل���س، تزامنا م���ع قيام ق���وات االحتالل 

بإغالق كافة بوابات المسجد المبارك.
واندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والش���بان 
مس���اء أمس الجمع���ة عقب انطالق مس���يرة في 
ش���عفاط ش���مال القدس المحتلة، احتجاًجا على 
اعدام الطبيب المقدسي الجوالني عند مدخل باب 

المجلس.
في الوقت ذاته، أصيب عش���رات المواطنين خالل 
مواجه���ات عنيفة اندلعت بين الش���بان  و قوات 
االحت���الل في مناطق متفرقة م���ن الضفة الغربية 

المحتلة. 

نابل�س 
وف���ي مدينة نابل���س، أصي���ب 174 مواطنا، أمس 
الجمع���ة، خ���الل مواجه���ات مع ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي، في عدة مناطق بالمحافظة.
وق���ال مدير مركز اإلس���عاف والطوارئ في الهالل 
األحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم اإلسعاف 
تعاملت مع 174 إصابة تنوع���ت ما بين الرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمطاط، واالختن���اق بالغاز 
المس���يل للدم���وع، وكس���ور ورض���وض، خ���الل 
مواجهات مع االحتالل في بيتا، وأوصرين، وحوارة، 

جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.
وأضاف أن اإلصابات توزعت كالتالي: حاجز حوارة 
4 بالرصاص "المطاطي" و30 باالختناق، و4 بقنابل 
غاز وبح���روق، فيما أصي���ب 18 مواطنا بالرصاص 
"المطاط���ي" بينهم صحف���ي و97 باالختناق و18 
جراء السقوط، وبحروق، في مواجهات جبل صبيح 
ببلدة بيتا، إضافة إلصابتين بالرصاص "المطاطي" 
في أوصرين وواحدة في بيت دجن. وأش���ار جبريل 
إل���ى أن ق���وات االحت���الل اس���تهدافت مركبتي 
إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهالل 

األحمر واألخرى لجمعية اإلغاثة الطبية.

اخلليل 
وفي الخليل، اصيب عشرات المواطنين باالختناق 
بالمط���اط، أمس،  المغلف  المعدن���ي  وبالرصاص 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، في 
باب الزاوية وس���ط مدينة الخلي���ل، وبلدة بيت أمر 

ومخيم العروب شمالها.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن المواجه���ات اندلعت 
وس���ط المدينة م���ع جنود االحت���الل المتمركزين 
على الحاجز العس���كري المقام على مدخل ش���ارع 
الشهداء، والذين اقتحموا وسط المدينة من "زقاق 
العميان"، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المس���يل 
للدموع ص���وب المواطنين والمحالت التجارية في 
باب الزاوية، مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب 

بإصابة عشرات المواطنين باالختناق.
وفي بيت أمر، قال الناش���ط اإلعالمي محمد عوض،  
إن المواجهات اندلعت عقب قمع االحتالل مسيرة 
إس���ناد لألسرى جابت عدة أحياء في البلدة، أصيب 
"المطاطي"، والعشرات  بالرصاص  خاللها ش���ابان 

باالختناق، جرى عالجهم ميدانيا.
كم���ا اندلعت مواجهات على مدخل مخيم العروب 
ش���مال الخليل، أطلق خاللها جنود االحتالل قنابل 

الصوت، ولم يبلغ عن إصابات.

بيت حلم
وفي الس���ياق، اندلعت مواجهات بين المواطنين 
وقوات االحتالل اإلس���رائيلي، ام���س الجمعة، في 

مدينة بيت لحم.
وافادت مصادر محلية، ب���أن المواجهات اندلعت 
عل���ى المدخل الش���مالي لبيت لح���م، حيث أطلق 

جي���ش االحتالل قناب���ل الصوت والغاز المس���يل 
للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.

قلقيلية
بالرص���اص  الس���ياق، أصيب 4 مواطني���ن  ف���ي 
المعدن���ي المغل���ف بالمطاط، خ���الل قمع جيش 
االحتالل لمس���يرتي كفر قدوم األسبوعية، وعزون 

شرق قلقيلية، نصرة لألسرى.
وأف���اد الناط���ق االعالمي في إقلي���م قلقيلية مراد 
شتيوي بأن مس���يرة انطلقت في كفر قدوم عقب 
ص���الة الجمعة باتجاه الش���ارع الرئي���س المغلق 
للقرية، م���ا أدى إلى اندالع مواجهات مع االحتالل، 
أس���فرت عن إصابة 3 ش���بان بالرصاص المعدني، 

وعدد آخر باالختناق عولجوا ميدانيا.
وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية 
الداعي���ة لتصعيد المقاومة الش���عبية في جميع 
محافظ���ات الوطن، نص���رة لألس���رى، وتنديدا بما 

يتعرضون له من قمع وتنكيل من إدارة السجون.
كما شهدت بلدة عزون ش���رق قلقيلية مواجهات 
عنيفة تركزت على مدخل البلدة الشمالي، أسفرت 

عن إصابة شاب بالرصاص المعدني.
ونص���ب جيش االحتالل حواجزه العس���كرية على 
مداخ���ل محافظة قلقيلية وقراه���ا وبلداتها، فيما 
تشهد مداخلها الش���مالية والجنوبية مواجهات، 

دون وقوع اصابات.

رام اهلل
وفي رام الله، اندلعت مواجهات بنقطتي مواجهة 

مع االحتالل برام الله. 
وش���هد المدخل الش���مالي لمدينة البيرة المقابل 
لمس���توطنة "بيت إيل" مواجهات مع مجموعة من 
الش���بان ضد قوات االحتالل، بعد إشعال اإلطارات 

المطاطية وإغالق الطرقات في المكان. 
كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات 
االحت���الل في بل���دة نعلين غرب���ي المدينة، حيث 
أحرق الش���بان اإلط���ارات المطاطية ق���رب الجدار 
الفاصل في المنطقة الجنوبية من البلدة ورش���قوا 

قوات االحتالل بالحجارة.

طولكرم
ونظمت فصائل العمل الوطني في طولكرم، أمس 
الجمعة، وقفة وس���ط ميدان جمال عبد الناصر في 

طولكرم، دعما وإسنادا للحركة األسيرة في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي.

ورفع المش���اركون في الوقفة العلم الفلسطيني، 
مؤكدين ض���رورة الدفاع عن األس���رى وحقوقهم، 
والضغ���ط عل���ى االحتالل م���ن قبل المؤسس���ات 
اإلنس���انية والحقوقية والمجتم���ع الدولي، إلنقاذ 
حياتهم واإلفراج عنهم. وحيا المشاركون األسرى 
األبط���ال الذين انتزعوا حريتهم، وجس���دوا بذلك 

أعظم عملية تحرير من سجون االحتالل.

جنني
في الس���ياق، ش���ارك مئ���ات المواطني���ن، امس 
الجمعة، في مسيرات ببلدتي يعبد وعرابة بجنين، 
دعما لألس���رى الذين يتعرضون لقمع وتنكيل من 

قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وانطلقت مس���يرة في عرابة جابت ش���وارع البلدة، 
تج���اه منزل األس���ير محمود العارض���ة ، وانتهت 
بوقفة دعم، فيما انطلقت مسيرة مماثلة في يعبد.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور األسرى، 
ورددوا الش���عارات والهتافات المنددة باالحتالل، 

وحملوه المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودع���ا المتحدث���ون ف���ي كلم���ات ألقي���ت ف���ي 
المسيرتين باس���م القوى الوطنية واإلسالمية إلى 
مزيد من الدعم واإلس���ناد لألس���رى الذين انتزعوا 
حريتهم، واألسرى في س���جون االحتالل، مشددة 
على أهمية تفعيل قضيتهم ونقلها إلى المحافل 
الدولي���ة لكش���ف وفضح سياس���ة االحتالل بحق 

الحركة األسيرة.
وحملوا س���لطات االحتالل المسؤولية الكاملة على 
حياة األس���رى الذين كس���روا القي���د وتمكنوا من 
الفرار من س���جن جلبوع، مطالبي���ن كافة مكونات 

شعبنا الى دعمهم وإسنادهم.
وفي الس���ياق، كثفت قوات االحتالل االسرائيلي، 
من تواجدها العس���كري في محي���ط قرى فقوعة 
ورمان���ة ويعبد، وبمح���اذاة جدار الضم والتوس���ع 
العنصري، ونصبت خيمة مراقبة في فقوعة شرق 

جنين.
كما أطلق جنود االحتالل النار تجاه العمال بالقرب 
من الجدار في رمانة، ونصبوا حاجزا عس���كريا عند 

مدخل موقع "حوميش" المخالة.

القد�س املحتلة 
كما اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
الجمعة، باحات المس���جد األقصى المبارك، عقب 
مسيرة نظمها مقدس���يون دعما وإسنادا لألسرى، 

ضد اإلجراءات القمعية والتنكيلية بحقهم.
وأف���ادت مص���ادر مقدس���ية، بأن العش���رات من 
جنود االحتالل وأفراد الش���رطة اقتحموا األقصى، 
وتمركزوا على س���طح قبة الصخرة، ومحيط مصلى 
باب الرحمة، وحاولوا منع تنظيم مس���يرة س���لمية 
مس���اندة لألس���رى، ودفعوا بتعزيزات عس���كرية 

إضافية.
ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، 
الداعية  الهتاف���ات  مرددي���ن  األس���رى،  وص���ور 
لإلف���راج عن األس���رى، ف���ي ظل حمل���ة التصعيد 
التي تشهدها س���جون االحتالل، وعمليات القمع 

المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.

قطاع غزة
وفي قطاع غزة أدى آالف المواطنين صالة الجمعة 
أمام مقر اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر تضامنا 
مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون، وذلك 

تلبية لدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي.
وخالل خطبة الجمعة، قال عضو المكتب السياسي 
لحركة الجه���اد نافذ عزام "لم ينجح الس���جن في 
قتل الروح واإلرادة لدى الثوار واألحرار"، معتبرا أن 
عملية فرار األسرى الستة من سجن جلبوع االثنين 

الماضي دليل على ذلك.
وأضاف ع���زام أن "العملية البطولية هي رس���الة 

للمطبعين للتوقف عن ذلك المسار الخاطئ".
واس���تنكر المتظاه���رون -خ���الل وقفته���م في 
غزة- حمل���ة القمع التي تش���نها إدارة الس���جون 
اإلس���رائيلية ضد السجناء الفلس���طينيين عقب 
عملية هروب األسرى، كما أكدوا استمرار فعاليات 

دعم األسرى في سجون االحتالل.
كما نظمت حركة حم���اس، وقفة في مخيم جباليا 
ش���مال قطاع غزة تضامًنا مع األس���رى في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وحمل المش���اركون الفتات داعمة لألسرى ورددوا 
هتافات تؤك���د التضامن معه���م، وذلك بحضور 

أسرى محررين.

بدورها، ذكرت اإلذاعة العبرية أن االسيرين اللذين تم اعتقالهما هما يعقوب 
قادري و محمود عارضة.

ونش���رت قناة "كان" العبري���ة، فيديو يبين لحظة اعتقال إثنين من األس���رى 
الستة في مدينة الناصرة.

ومنذ ذلك الوقت، تواصل قوات االحتالل عمليات البحث عن األس���رى الس���تة 
بواسطة عدد كبير من القوات والحواجز.

جنين/ االستقالل: 
أك���د القيادي المحرر خضر عدنان على أن إعادة جيش االحتالل اعتقال القائد 
محمود العارضة ويعقوب القادري لن يكس���رهما، قاًئال "هما أحرار وسيبقيان 

أحرارًا.
ودعا عدنان في تصريح له مس���اء امس، جميع أهالي جنين للتحرك لمس���قط 

رأس األسيرين البطلين في بلدة عرابة ورفع شعارات الحرية والعزة والكرامة.
وأضاف "اقول للمقاومة بأن محمود عارضة رفع رؤوسكم عاليا وأدعو ألن يكون 

رأس حربة على قوائم التحرير القادمة".
وأش���ار عدنان إلى أن ش���عبنا أبلى بالء حس���نا في الدفاع عن األسرى األبطال، 
متابًعا "نحن على ثقة بأن ش���عبنا في الداخل ش���عب كريم ومجاهد وأبدًا لن 

يقبل أن يكون عونا لالحتالل".
وأضاف "نس���أل الله العظيم أن يحفظ باقي األس���رى ونق���ول لهم وألهلنا ال 

تيأسوا من روح الله ونحن على ثقة بالله وبوعد الله".
وخت���م عدنان حديثه "س���نرى ب���إذن الله عم���ا قريب البطل محم���ود ورفاقه 

محمولين على األكتاف احرارا وما ذلك على الله بعزيز".

القيادي عدنان: إعادة اعتقال القائدين 
عارضة والقادري لن يكسرهما

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، خالد 
البطش، أمس الجمعة، »إذا مّس االحتالل بالمحررين الس���تة من سجن جلبوع، 

فسيدفع الثمن«.
وش���دد البطش في حديث تلفزيوني، على أن سالح المقاومة رهن إشارة أول 

نقطة دم من المحررين الستة، محذرا االحتالل من المساس بهم.
ودعا، أهلنا في الضفة الغربية إلى التحرك بكل األس���اليب لمنع االحتالل من 
المساس بأسرانا.يذكر، أن ستة أسرى نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع 
عبر نفق أس���فل السجن فجر االثنين الماضي وهم: »محمود عبد الله العارضة، 
محمد قاس���م عارضه، يعقوب محمود ق���ادري، أيهم ناي���ف كممجي، زكريا 

زبيدي، مناضل يعقوب انفيعات«.

الخليل / االستقالل:
أطلق مستوطنون النار صوب منزل في منطقة واد الحصين بالبلدة القديمة من 

مدينة الخليل، مساء أمس الجمعة، وحطموا عددا من مركبات المواطنين.
وقال المواطن جمال اس���عيفان، إن عدًدا من المس���توطنين أطلقوا النار صوب 
منزله المحاذي لمس���توطنة »كريات أربع« المقامة على أراضي المواطنين شرق 

الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه.
وأضاف اس���عيفان، أن مجموعة من المس���توطنين قاموا بجولة استفزازية في 

المنطقة، وحطموا ثالث مركبات تعود لعائلة الرازم.
وم���ن الجدير ذك���ره أن عائلة اس���عيفان تتعرض بش���كل متواصل لهجمات 
المس���توطنين، كما تتعرض ممتلكاته���ا ومزروعاتها للتخري���ب، في محاولة 

لتهجيرها واالستيالء على أراضيها وضمها لصالح المستوطنة المذكورة.

البطش: سالح المقاومة رهن إشارة 
أول نقطة دم من المحررين الستة

مستوطنون يطلقون النار صوب منزل 
ويحطمون 3 مركبات في الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء امس 
الجمعة، المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي 
بالقرب من منطقة باب المجلس بالبلدة القديمة 

بمدينة القدس المحتلة. 
وج����اء اعتقال المرابطة الصي����داوي تزامنا مع 
حالة االس����تنفار التي أعلنها جنود االحتالل 
ف����ي أعقاب عملي����ة الطعن التي ش����هدتها 
منطقة ب����اب المجلس وأدت إل����ى إصابة أحد 

جنود االحتالل بج����راح. وتعرضت الصيداوي 
لالعتقال أكثر من مرة، كما أبعدت عن المسجد 
األقص����ى وتعرضت لعدة محاوالت اعتداء من 
قبل المس����توطنين. وأول إبع����اد لها كان عام 
2007 عندما هدم االحتالل جسر باب المغاربة 
حيث ت����م اعتقاله����ا وإبعادها ع����ن القدس 
باإلضاف����ة لفرض غرامة مالي����ة بحقها بقيمة 

3000 شيكل. 
ولم تثِن االعتق����االت واإلبعادات المقدس����ية 

الصيداوي ع����ن مواصلة الرباط ف����ي األقصى، 
فهي تسكن بالقرب من »باب الحديد« أي على 
بعد أمتار عن األقصى حيث ترى قبابه وأشجاره. 
والرباط هو مالزمة المس����جد األقصى أو مداومة 
التواج����د فيه وع����دم االنصراف عن����ه حتى ال 
يكون شاغرا وحيدا، وتتم عملية التنسيق بين 
المرابطين حتى يمتلئ المس����جد في كل وقت 
مع ممارس����تهم أش����غالهم اليومية وأدوارهم 

الطبيعية.

االحتالل يعتقل المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي

االحتالل يعدم ..

االحتالل يعلن..
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القاهرة/ االستقالل: 
أس���فرت معركة دامية استمرت نحو 30 دقيقة، بين عائلتين بقرية »المنصورية« مركز 
»دراو« بمحافظة أس���وان، عن وق���وع عدد من الضحايا. واس���تخدم أطراف الخالف خالل 
المعركة أس���طوانات الغاز »البوتاجاز«، إلش���عال النيران في عدد م���ن المنازل بطريقة 
وحشية، حيث لقي ثالثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، وحاولت قوات األمن 
الس���يطرة على الموقف بعد انتقالها لموقع الحادث. ونقل الضحايا إلى مستشفى كوم 
أمبو المركزي، حيث دفع وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور إيهاب حنفي، ب�6 سيارات 

إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى كوم أمبو المركزي.
وكش���فت التحريات األولية أن المشاجرة نشبت بين عائلتي »الحمداب وآل حماد«، حيث 
ب���دأ الخالف بين زوج من العائلة األول���ى وزوجته من العائلة األخرى، حتى تطور الخالف 
بينهما ما أدى لتدخل عدد من أفراد العائلتين، ووصل األمر للتشابك باأليدي واستخدام 
األسلحة النارية وأس���طوانات الغاز وبدأوا في إشعال النيران في عدد من المنازل بقرية 

»المنصورية«، األمر الذي أدى في نهاية المطاف لسقوط ضحايا ومصابين.
وقال ش���هود عيان على الواقعة إن س���بب تطور الخالف بين العائلتين يرجع لمشاكل 
زوجية بين رجل من العائلة األولى وزوجته من العائلة الثانية، حيث رفضت زوجته رؤية 
طفله فخطفه، ما أدى الش���تعال الخالفات بين الطرفين واس���تخدام العنف واألسلحة 
النارية في المش���اجرة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباش���رة تفاصيل الواقعة، وما 

تزال التحقيقات مستمرة.

خالف بين زوجيين مصريين 
ينتهي بمعركة وسقوط قتلى

عمال فل�صطينيون خالل عملهم يف م�صنع لتغليف وفرز التمور باأريحا 

فيينا/ االستقالل:
أعلنت الشرطة النمس���اوية الخميس أنها اكتشفت جثة 
ام���رأة ثمانينية توفيت قبل أكثر م���ن عام حّنطها نجلها 
داخل قبو في منطقة تيرول ألنه أراد االستمرار في تقاضي 

بدالت اإلعانات االجتماعية المخصصة لها.
وأفادت الشرطة في بيان بأن »التحقيقات كشفت أن هذه 
الم���رأة البالغة 89 عاًما توفيت ف���ي يونيو 2020 واحتفظ 
الرجل البالغ 66 عاًما بجثمانها من أجل االستمرار في تلّقيه 

إعانات«.
واعترف المش���تبه به عندم���ا أوقفته الش���رطة بأّنه جّمد 
جثة والدته التي كان يس���كن معها بالقرب من انسبروك 
للتأكد من عدم انبع���اث أي رائحة منها، ولّفها بضمادات 

المتصاص سوائل الجسم.

وأوضح المس���ؤول عن خلية الشرطة المتخصصة بقضايا 
االحتيال عل���ى اإلعانات االجتماعية هيلموت غوفلر للقناة 
التلفزيوني���ة »أو أر أف« أن الرجل »غطى والدته بطبقة من 

فضالت القطط وبعد ذلك ُحّنطت الجثة«.
وعندما كان ش���قيق الرجل يسأله عن وضع والدتهما، كان 
يّدع���ي أّن العجوز التي كانت تعان���ي الخرف وقّلة إحاطة 

عائلتها بها أدخلت المستشفى.
وطلب س���اعي بريد جدي���د كان يتولى تس���ليمه البدالت 
المالية شهريًا أن يرى المستفيدة من اإلعانات االجتماعية، 
غي���ر أّن االبن رفض ذلك، فما كان من الس���اعي إال أن قّدم 
تقريرًا عن الموضوع. واكتش���فت الش���رطة الجّثة السبت 
الماضي. ووجهت إل���ى االبن تهمة االحتيال على اإلعانات 

االجتماعية وإخفاء جثة.

القاهرة/ االستقالل: 
تمكنت األجهزة األمنية المصرية من إنقاذ العش���رات من 
الم���وت غرقًا بعد جنوح باخرة س���ياحية كانت تقلهم في 

النيل وهم يتناولون العشاء بمدينة المنصورة.
وتلقت السلطات المصرية بالًغا بميل باخرة سياحية تدعى 
"س���يفن س���تار" في النيل عند منطقة المش���اية بمدينة 
المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية وصدور استغاثات 

من الركاب الذين حاولوا التدافع للهروب والنجاة.
وس���ارعت الس���لطات بإرس���ال قوات من اإلنق���اذ النهري 
وس���يارات من اإلس���عاف لموقع الحادث، حي���ث تبين أن 
الباخرة كانت تقل ركابا يشاركون في حفل، وجنحت بهم 

في النيل وكادت تقترب من السقوط والغرق.
وقامت الس���لطات بش���فط المياه التي تسللت للباخرة مع 
إخراج الركاب بأمان، ونق���ل المصابين منهم جراء التدافع 

للمستشفى.

وتبين من التحقيقات حدوث ميل شديد في الباخرة نتيجة 
كسر وهبوط األعمدة الحاملة لها وفقا لقناة العربية.

ووفق أح���د المص���ادر فإن الحادث تس���بب ف���ي إصابة 3 
مواطنين بكدمات متفرق���ة، وأن الجميع خرج من المركب 
بس���الم، وتبي���ن أن مالك المرك���ب يدع���ى " أحمد عزت" 

ومعروف ألهالي المنصورة.
وكان����ت "مديرية أم����ن الدقهلية" تلق����ت بالغًا بجنوح 
مطعم وكافي����ه Stasia عن مكانه العائ����م فيه بالنيل، 
وس����قوط عدد من المتواجدين بداخله ف����ي مياه النهر، 
حتى خالل محاوالت قامت بها ق����وات الحماية المدنية 
واإلنقاذ النهري للس����يطرة على الموقف، بالتكاتف مع 
سيارات إسعاف وضباط مباحث، ممن تبين لهم حدوث 
ميل ش����ديد في المطعم "نتيجة هبوط األعمدة الحاملة 
للمركب بمياه النهر" وهو ما تس����بب بس����قوط عدد من 

المتواجدين بالمطعم في المياه.

واشنطن/ االستقالل: 
استيقظ رجل أمريكي من النوم في أحد األيام وهو يعتقد بأنه ما يزال في عام 1999، وأن 
عليه االستعداد للذهاب إلى المدرسة. في شهر يوليو )تموز( استيقظ دانيال بورتر )36 
عامًا( ليجد نفس���ه نائمًا في السرير بجانب زوجته روث )37 عامًا( التي لم يتذكرها أبدًا، 
األمر الذي اضطرها إلى محاولة إقناعه بأنها زوجته. واحتاجت روث إلى مس���اعدة والدي 
داني���ال ألنه ما يزال يتذكرهما، إلقناعه بأنها زوجته وأن لديه ابنة تدعى ليبي وتبلغ من 
العمر )10 أعوام( وقالت الزوجة روث، إن دانيال فقد ذاكرته المتعلقة بالفترة بين عامي 

2000 و 2020، بما في ذلك يوم زفافه ويوم والدة ليبي.
وأضافت: “ لقد اس���تيقظ ذات صباح ولم يكن لديه أدنى فكرة عن مكان وجوده، وكان 

مرتبكًا جدًا. لم يتعرف على الغرفة واعتقد بأنه قد تم اختطافه.”
وأشارت روث إلى أن زوجها كان غاضًبا عندما نظر إلى نفسه في المرآة، وتبين له بأنه أكبر 
سنًا ولديه بعض الوزن الزائد. بعد ذهابه إلى المستشفى، تبين أن دانيال قد عانى من 
فقدان الذاكرة الش���امل العابر، وهو انقطاع مؤقت مفاجئ للذاكرة قصيرة المدى. وتوقع 

األطباء بأن يستعيد ذاكرته في غضون 24 ساعة، إال أن ذلك لم يحدث.
لم يفقد دانيال ذكريات أحبائه ولحظات حياته المميزة، بل إنه فقد كل ذاكرته عن مرحلة 

التعليم الجامعي، واضطر للتوقف عن العمل كأخصائي سمع.
كما طرأت تغيرات مفاجئة على شخصيته، مثل تغير ذوقه في األطعمة، وباتت تصرفاته 

غريبة بعض الشيء، إال أن روح الدعابة التي طالما تمتع بها، كانت ال تزال جيدة.
وبحس���ب روث، فإن دانيال بدأ يعاني من نوبات ناتجة عن اإلجهاد قبل أشهر قليلة من 
فقدان الذاكرة، وفقد وظيفته، مما اضطر العائلة لبيع المنزل والعيش في مزرعة والديه.

وما يزال دانيال فاقدًا للذاكرة حتى اآلن رغم خضوعه للعالج بشكل مستمر، وفق ما أورد 
موقع “ميترو” اإللكتروني. 

يحنط والدته ويخفي جثتها 
ليتقاضى مخصصاتها االجتماعية

غرق مطعم في النيل والزبائن تتناول العشاء

دمشق/ االستقالل: 
أصيبت األوساط االجتماعية واألهلية في منطقة شمال 
شرق س���وريا بهزة وجدانية بعد حدوث جريمة مروعة، 

كانت ضحيتها فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة.
المعلومات التفصيلية التي حصلت عليها "سكاي نيوز 
عربية" من خالل اتصالها بسكان حّي مشيرفة في مدينة 
الحسكة شمال شرق سوريا، تقول إن طفلة في العاشرة 
من ُعمرها، من عائلة "سّراج المعامرة"، طلبت من جارتها 
"آية الهجيج" مرافقتها إلى منزلهم، ويبلغ عمرها قرابة 
تس���عة عش���ر عامًا، وهي من ذوي االحتياجات الخاصة 
)إعاقة ذهنية(.الجيران قالوا إن أفراد عائلة الهجيج ظلوا 
يبحثون عن ابنتهم طوال ساعات النهار بعد اختفائها، 
فهي عادة ما تجلس في الشارع بالقرب من منزلها. ومع 

غروب الش���مس صارت األجهزة األمنية واالستخباراتية 
تبحث عنها في شوارع حّي مش���يرفة واألحياء القريبة، 
إل���ى أن عثروا على جثتها في خراب���ة على أطراف الحّي، 

ُقبيل منصف الليل.
الضحية كانت مصابة بجرح في رقبتها بآلة حادة، وظلت 
تنزف لساعات، كذلك كان ثمة أربع ضربات على رأسها.

مصدر أمني في مدينة الحس���كة ش���رح ل�"سكاي نيوز 
عربي���ة" كيفية تعرف المحققين عل���ى الجناة، بالقول: 
"كان ثم���ة بقايا جلد ودم���اء ولحم بش���ري تحت أظافر 
الضحية، إذ كان واضحًا أنها دافعت عن نفس���ها أثناء 
محاولة الُمعتدين نزع جهاز الهاتف الحديث الذي كان 

بحوزتها، أو تقييدها قبل الشروع في القتل".
وأضاف "بعد التحقيق مع الجيران الُمقربين من منزلها، 

الحظنا وجود أش���كال من الخرمشة على وجه سيدة من 
عائلة )المعامرة(، وبع���د مواجهتهم بالحقائق اعترفوا 
بفعلته���م، مؤكدي���ن أن اله���دف كان الحصول على 
الهات���ف الذي كانت تملكه الضحي���ة، والذي كانت قد 
حصلت عليه كهدية من أحد أعمامها قبل فترة قصيرة".

وبعد ورود أنباء اعت���راف أفراد هذه العائلة بما اقترفوه، 
هاج���م العش���رات من ُش���بان عائلة الضحي���ة منزلهم 
وأقدموا على حرقه بما فيه، حيث فّر المتبقون منهم إلى 

خارج مدينة الحسكة.
وتدخ���ل وجهاء العش���ائر العربية في تل���ك المنطقة، 
طالبين من أهالي الضحي���ة التروي وترك األمر لألجهزة 
األمنية والتحقيقية والقضائية، وعدم تحويل األمر إلى 

ُمجرد صراع عائلي وعشائري في المنطقة.

القاهرة/ االستقالل: 
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
لطبيب  يدعي »دكتور معت���ز« وهو يعذب ممرضًا 

ويعتدي عليه بالضرب ويطلب منه السجود لكلبه.
حيث يظهر في الفيديو الدكتور وهو يعنف رجل 
ايرتدي زيًا أزرق ويس���به ويضرب���ه ويطلب منه أن 

ينط الحبل، ويطلب منه االعتذار لكلبه والسجود له 
سجدتين، عقاًبا له على إهانة كلبه.

بينما يلح المجني عليه عل���ى الطبيب لعدم إجباره 
على ذلك، مطالبا الطبيب بكهربته بدال من ذلك.

وأكد مصدر أمني مصري أن الش���رطة تقوم بفحص 
ه���ذا المقطع الذي تم تداوله عب���ر مواقع التواصل 

االجتماع���ي، يظهر فيه طبيب يجبر ممرضًا مس���نًا 
على السجود لكلبه.

وأض���اف المص���در أنه ج���اٍر حاليا تحدي���د هوية 
األش���خاص الذين ظه���روا في الفيدي���و للوقوف 
على مالبس���ات الحادث، والتأك���د من مدى صحتها 

وحقيقتها .

طمعًا في هاتفها.. قتلوا جارتهم بطريقة بشعة 

طبيب يجبر ممرضًا مسنًا على السجود لـ »كلبه«

يستيقظ من النوم 
معتقدًا بأنه في عام 1999


