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غزة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل »اإلسرائيلي«، مساء السبت، 
عن اعتراض صاروخ أطلق م����ن قطاع غزة باتجاه 

مستوطنة »سديروت« شمال شرق قطاع غزة.
وذكر المتحدث باس���م جي���ش االحتالل أنه 
»ف���ي أعق���اب تفعيل صف���ارات اإلن���ذار، تم 

تحديد إطالق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه 
مس���توطنات الغالف، وتم اعتراضه من القبة 

الحديدية«. 
وت���داول ناش���طون عب���ر وس���ائل التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو للحظات هلع عاشها 
مستوطنو الغالف جراء إطالق صفارات اإلنذار.

االحتالل يعلن اعتراض 
صاروخ أطلق من غزة

غزة/ خالد اشتيوي:
تفاعل نش���طاء عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، 
بش���كل كبير وواس���ع م���ع عملية إع���ادة اعتق���ال قوات 

نشطاء: أسرى »نفق الحرية« صنعوا ملحمة 
بطولية.. ونهاية الصراع يكتبها األحرار

الضفة الغربية- الداخل المحتل/ االستقالل:
أصيب ع���دد من المواطنين بالرصاص والعش���رات 
باالختناق، واعتقل آخ���رون، خالل مواجهات عنيفة 
اندلع���ت في مناط���ق متفرقة من الضف���ة الغربية 

المحتلة في أعقاب مسيرات إسنادية ألسرى جلبوع 
الذي���ن أعاد االحت���الل اعتقالهم، وكذلك األس���رى 

الذين يتعرضون  في سجون االحتالل 
النتهاكات كبيرة منذ نحو أسبوع. فيما 

مسيرات إسناد عارمة لألسرى.. 
إصابات واعتقاالت بمواجهات مع االحتالل 

بالضفة وقصف مواقع للمقاومة بغزة

)apaimages(          االحتالل يقتحم اأرا�ضي املواطنني يف منطقة الطرم قرب يعبد غرب جنني ب�أعداد كبرية

البطش يؤكد على وحدة 
الهدف وعدالة القضية الوطنية

غزة/ خالد اشتيوي:
أطلق ناش���طون فلس���طينيون في ملف الالجئين مبادرة 
»كوش���ان بلدي« لتدق جدار خزان مل���ف الالجئين، حيث 

»كوشان بلدي«.. مبادرة فلسطينية لتأكيد 
حق العودة ودحض الرواية »اإلسرائيلية«

غزة/سماح المبحوح
أكد محلّلون سياس���يون فلسطينيون على أن األس���رى الستة حققوا 

انج���از مهم لحظة خروجهم من الس���جن وه���ذا االنجاز 
سيس���جل في تاريخ النضال الفلس���طيني رغم مقدرات 

تحليل: أبطال »نفق الحرية« 
هزموا االحتالل هزيمة تاريخية

الفصائل تشيد بإنجاز محرري »جلبوع«: اعتقالهم 
لن يمحو الضربة والهزيمة التي تلقاها االحتالل

غزة/ االستقالل:
أكدت الفصائل الفلس���طينية على عظمة اإلنجاز 
الذي حققه األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم، 
من سجن »جلبوع«، واعتبرت أن اعتقال أربعة منهم 

لن يمحو الفش���ل الذريع الذي ألحقوه بالمنظومة 
األمنية في دولة االحتالل. وأكد مس���ؤول المكتب 

اإلعالمي في الجهاد اإلس���المي داود 
ش���هاب أن »اعتقال األسرى األبطال 

غزة/ االستقالل:
أعلنت مصادر إعالمية »إس���رائيلية« أمس السبت، 
أّن وحدات خاصة »إس���رائيلية« اعتقلت المناضلين 
زكري���ا الزبيدي ومحمد العارضة، في قرية الش���بلي 

في الناص���رة، بعد أن تمكنا من انتزاع حريتهما من 
سجن جلبوع لمدة خمسة أيام. ويأتي اعتقال زكريا 

والعارض���ة بعد س���اعات م���ن اعتقال 
ويعقوب  العارضة  محمود  األس���يرين 

عمليات بحث مكّثفة غربي جنين وشرقي حيفا

»نفق الحرية«: االحتالل يعلن اعتقال »الزبيدي« 
و»عارضة« ويسابق الزمن العتقال »كممجي« و »انفيعات«

اأ�سرى »اجلهاد«: 
خطواتنا مل تنتِه 

ولن تتوقف اإال 
بتحقيق مطالبنا 

كافة

الشيخ عزام: عملية »نفق الحرية« حققت 
هدفها وأعادت االعتبار لقضية األسرى

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلسطين الش���يخ نافذ عزام، السبت، إن »عملية انتزاع 

غزة/ االستقالل:
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري 
لحركة »حماس«، مس���اء السبت، أن أي صفقة تبادل أسرى 

»أبو عبيدة«: لن تتم أي صفقة تبادل 
أسرى إال بتحرير أبطال »نفق الحرية«

د. القططي: االحتالل يحاول ترميم 
صورة الخيبة التي تعرض لها

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. 
وليد القطط���ي، أن االحتالل يحاول ترمي���م صورة الخيبة 
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة الجهاد االس���المي في فلسطين، 
الس���بت اتفاقها مع جميع فصائل العمل الوطني واإلسالمي في السجون على 

تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الخطوات النضالية ضد إدارة السجون.
وقال���ت الهيئة في بيان لها أمس: إن أول قرار لجن���ة الطوارئ هو التأكيد على 
اإلضراب المفت���وح عن الطعام في األيام القادمة ما لم تتراجع إدارة الس���جون 
عن هجمتها المس���عورة على أسرى الجهاد وإعادة كافة إنجازات األسرى داخل 

األقسام لما قبل 6\9\2021«.
وأوضحت الهيئة أن إدارة الس���جن قامت بتعامل وحش���ي، وغير إنس���اني مع 
األسيرين القائدين محمد مرداوي، وعبد الله الوحش، كما وعزلت كاًل من المجاهد 
زيد بسيس���ي، والمجاهد ثابت مرداوي، والمجاهد عبد الله العارضة، وعبد عبيد، 
وأنس جرادات، ومهند الشيخ إبراهيم، وحسام عابد، وفراس صوافطة، وال يعلم 

ما جرى لهم.
وأضافت »بعد تفريق أسرى الجهاد اإلسالمي على كل السجون واألقسام فإننا 

نؤكد أن خطواتنا لم تنتِه ولن تتوقف إال بتحقيق كافة مطالبنا«.
وختمت الهيئة بيانها »س���يبقى أس���رى الجهاد اإلسالمي في حالة االستنفار 
التام والكامل وس���يثبتوا كما عادتهم أنه���م الصخرة التي تتحطم عليها كل 

أحالم إدارة مصلحة السجون«.

غزة/ االستقالل:
ق����ال عض����و المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، السبت، 
إن »عملي����ة انت����زاع الحري����ة أثبتت أن الش����عب 
الفلسطيني قادر على إرباك االحتالل وإجباره على 
تغيير مخططاته وتكتيكاته، مؤكدا أن عملية نفق 
س����جن جلبوع حققت أهدافها، رغم إعادة اعتقال 

أربعة من المحررين الستة«.
وأضاف الش����يخ عزام في تصريحات صحفية، أن 
عملي����ة نفق الحري����ة مليئة بالب����ركات والخيرات، 
وفتحت على الشعب الفلسطيني وعلى األمة بوابة 

إلهام جديد.
وأوضح: العملية حققت أهدافها، واألبطال تخطوا 
الحواج����ز والحصون وضرب����وا نظرية أم����ن العدو، 
وانتزع����وا حريتهم، ليعيدوا قضية األس����رى إلى 

األضواء«.
وبّين الشيخ عزام أن عملية نفق الحرية، أكدت على 
وحدة الشعب الفلس����طيني بكل أطيافه، وعلى أن 

الفلسطيني لن يخضع ولن يستسلم.

وتابع بالقول: العملية وجهت رس����الة واضحة لكل 
من ينادي بالتطبيع والتعاي����ش مع االحتالل، بأن 
ة في قلوب الشعوب«،  القضية الفلس����طينية حيَّ
داعيا العالم الذي يرفع ش����عارات حقوق اإلنسان 
والحري����ات ورف����ض القمع ومناهض����ة التعذيب، 

لترجمة تلك الشعارات على أرض الواقع.

وعّرج الش����يخ عزام على معاناة األسرى في سجون 
االحت����الل، وافتقاره����م ألدنى متطلب����ات الحياة، 
إل����ى جانب تعرضه����م للقمع والتنكي����ل على يد 

السجانين.
واستدرك قائال: برغم تواضع إمكانيات شعبنا، إال 
أنه قادر على إرباك االحت����الل، وإجباره على تغيير 
تكتيكاته وسياساته.. فما حدث في عملية انتزاع 
الحري����ة، وقبلها بأيام على حدود غ����زة، وقبل ذلك 
في معركة سيف القدس، يؤكد أن شعبنا لم ولن 

يخضع«.
وجدد عضو المكتب السياس����ي للجهاد، التأكيد 
عل����ى أن عملية انت����زاع الحرية من س����جن جلبوع، 
كش����فت عورات المطبعين، والس����اعين لتحسين 
صورة االحتالل، ومن يستقبلون مندوبيه في بعض 

العواصم.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ماٍض في كفاحه 
ونضاله حتى يحقق أهدافه بالنصر وتحرير أرضه، 
الفتا إل����ى أن جمي����ع محاوالت تصفي����ة القضية 

الفلسطينية قد فشلت.

»كشفت عورات المطبعين« 
الشيخ عزام: عملية »نفق الحرية« حققت هدفها وأعادت االعتبار لقضية األسرى

أسرى »الجهاد«: خطواتنا لم تنتِه 
ولن تتوقف إال بتحقيق مطالبنا كافة

غزة/ االستقالل:
أك���دت كتائب الش���هيد ع���ز الدين القس���ام الجناح 
العسكري لحركة »حماس«، مساء السبت، أن أي صفقة 

تبادل أسرى لن تتم إال بتحرير أبطال »نفق الحرية«.
وأضاف، المتحدث باسم القسام أبو عبيدة خالل كلمة 
متلفزة، »إذا كان أبطال نفق الحرية حرروا أنفسهم هذه 
المرة من تحت األرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا األحرار 

بأنهم سيتحررون قريبًا بإذن الله من فوق األرض«.
وتابع »أبطال نفق الحرية س���يخرجون مرفوعي الرأس 
وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إال 

بتحرير هؤالء األبطال«.
وش���دد عل���ى أن »إعادة اعتق���ال أبطال نف���ق الحرية 
ال تحج���ب حقيق���ة عملهم المش���رف، ول���ن تخفي 

حجم الخ���زي والعار ال���ذي لحق بالمؤسس���ة األمنية 
الصهيونية«.

وف���ي س���ياق متصل، ق���ال »أبو عبي���دة« إن���ه: »أمام 
تهديدات العدو ألهلنا في الضفة وفي جنين القسام 
نؤك���د بأن مخيم جني���ن وثواره ليس���وا وحدهم، ولن 
نسمح للعدو بالتغول عليهم وسنقوم بواجبنا الديني 

والوطني تجاههم«.
وأض���اف »نش���د عل���ى أي���دي أس���رانا الميامين في 
انتفاضتهم المش���رفة، ونقول لهم نحن معكم ولن 

نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم«.
وذكر أن »قيادة القس���ام تنظر باعت���زاز وإكبار لقادة 
العملية الذين رفعوا رأس األمة والش���عب بعمليتهم 

الجبارة تخطيطًا وتنفيذًا وإساءًة لوجه الكيان«.

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. 
وليد القطط���ي، أن االحتالل يحاول ترمي���م صورة الخيبة 
والهزيمة والفشل التي تعرض لها بعد هزيمته النفسية 
أمام أبط���ال »نفق الحرية«، من خالل م���ا يعرضه من صور 

للتنكيل وتكبيل األسرى الذين أعاد اعتقالهم.
وقال د. القططي في حديث ل� »قناة فلسطين اليوم«: نجاح 
عملية خروج األس���رى من المعتقل أعادت قضية األسرى 
إلى الواجهة«، مبيًنا أن شعبنا يتوحد أمام القضايا الوطنية 

وهذا ما حدث في معركة سيف القدس.
ولفت إلى أن عملية األس���رى قامت بتس���ليط الضوء على 

منظومة القمع اإلسرائيلية.
وشدد القططي على أن اإلنجاز تحقق بمجرد خروج األسرى 
من معتقل جلب���وع، مضيًفا »هذه جولة من جوالت صراعنا 

مع االحتالل«.
وتابع »نحن ندع���م كل خطوات األس���رى النضالية داخل 

المعتقالت وسنكون الحامي لهم«.
وعرضت وسائل اإلعالم العبرية مشاهد بشعة من عمليات 
االعتقال التي تعرض لها أربعة من األسرى الذين انتزعوا 
حريتهم، وه���و ما اعتبره مراقبون رس���الة لترميم الجبهة 
الداخلية »اإلس���رائيلية« التي تعرضت لهزة عنيفة بفعل 

عملية »نفق الحرية«.

جنين/ االستقالل:
عّبرت والدة األس���ير محمد قاسم عارضة )39 عاما( من 
بلدة عرابة جنوب جنين، الس���بت، أحد األس���رى الذين 
حرروا أنفسهم من سجن »جلبوع«، عن فخرها واعتزازها 

بالعمل البطولي الذي نفذه ورفاقه في السجن.
وأك���دت أم محمد العارضة في حديثها أمام وس���ائل 
اإلعالم، السبت، أن ما قام به األسرى الستة هو انتصار 

تفتخر به العائلة كما يفتخر به أهل فلسطين.
وقالت »س���يأتي اليوم الذي سيخرج فيه من السجن، 
ألحتضن���ه وأزفه عريس���ا على فرس مزّين���ة، ويحمله 

الشباب على أكتافهم فرحين بنصره وتحرره«.
وأضاف���ت: »محمد رجل، ما عمره تن���ازل لالحتالل، ورح 
يوخذ حقه في الحرية، وما تعود إال إنه يظل رافع رأسه«. 

وتابعت »محمد ما هرب، محمد بده يش���م الحرية، بده 
يطلع بعد 20 سنة من االعتقال، ورح يطلع مرة ثانية«.

ولفتت أم محمد إلى أن ضابط مخابرات االحتالل اتصل 
عليها صباح اليوم، وأخبرها أنه تم إعادة اعتقال نجلها، 
في حين طلبت منه س���ماع صوته ورؤيته إال أنه رفض 

ذلك.
وطالبت أن يقف الجميع وقفة مش���رفة تجاه األسرى 

وقضيته، خاصة األسرى الستة، لتحريرهم جميعا.
يش���ار إلى أن األس���ير المحرر المع���اد اعتقاله محمد 
العارضة، من بلدة عرابة جنوب جنين محكوم بالسجن 
المؤبد ثالث مرات، وأمضى في سجون االحتالل 20 عاما 
في اعتقاله األخير، وسبقها 3 أعوام في اعتقال سابق.

وفي س���ياق متصل، ناش���دت عائلة األس���ير محمود 

العارض���ة المؤسس���ات الدولية واإلنس���انية بمطالبة 
االحت���الل باإلفراج ع���ن نجلها وكافة األس���رى، وعدم 

المساس بهم.
في الس���ياق ذاته، أم مئات المواطنين، مس���اء أمس، 
منازل أهالي األس���رى الذين أعيد اعتقالهم في مخيم 

جنين وقرية بئر الباشا، وبلدة عرابة.
وعبرت فصائ���ل العم���ل الوطني واإلس���المي وكافة 
مكونات ش���عبنا خالل زيارة ذويه���م في منازلهم عن 
وقوفهم وتضامنهم مع أبنائهم، مؤكدين االستمرار 
بالوق���وف إلى جانبهم م���ن خالل تنظي���م مزيد من 
الفعالي���ات والحراك نص���رة لهم وللحركة األس���يرة، 
محملين س���لطات االحتالل المس���ؤولية الكاملة على 

حياتهم.

»أبو عبيدة«: لن تتم أي صفقة تبادل 
أسرى إال بتحرير أبطال »نفق الحرية«

بعد هزيمته النفسية أمام أبطال »نفق الحرية«

د. القططي: االحتالل يحاول ترميم 
صورة الخيبة التي تعرض لها

أعربت عن فخرها بأبطال »نفق الحرية«
والدة األسير محمد عارضة: سيأتي اليوم الذي يخرج فيه ابني ورفاقه من األسر

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم عبرية مساء السبت، أن جيش االحتالل بصدد إطالق 
عملية تفتيش واس���عة تشمل جميع الس���جون في الكيان، بحثا عن أي 
أنفاق محتملة بعد حادث هروب 6 معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع 

مؤخرا.
وذكر موقع »واال« اإلخباري أن العملية التي سيجريها الجيش بالتعاون مع 
فرق من خبراء الهندسة والبناء ستنطلق غدًا )اليوم( األحد، مع إيالء اهتمام 

خاص لسجن جلبوع الذي وقعت فيه عملية »انتزاع الحرية« المدوية.
وأوضح الموقع أن الس���جن المذكور س���يتم إخالؤه من المعتقلين الذين 

سينقلون إلى معتقالت أخرى وسط و جنوب األراضي المحتلة مؤقتا.
وأعادت قوات االحتالل اعتقال أربعة من األس���رى الس���تة الذين انتزعوا 

حريتهمم قبل عدة أيام من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه داخل السجن.

االحتالل يطلق حملة تفتيش واسعة في 
السجون للكشف عن أنفاق محتملة
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وأمس، أعلنت قناة »كان« العبرية، اعتقال أسيرين آخرين 
من األس���رى المطاردين، ليرتفع بذلك عدد األسرى المعاد 
اعتقالهم إلى أربعة من أصل 6 استطاعوا تحرير أنفسهم 

من سجن جلبوع قبل عدة أيام.
وأفادت القناة العبرية أن قوات خاصة اعتقلت األسيرين 
زكريا الزبيدي )46 عاما( ومحم���د العارضة )39 عاما(  في 
موقف للسيارات قرب جبل الطور القريب من مرج ابن عامر 

شرقي مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.
ويأتي ذلك بعد س���اعات م���ن إعادة اعتقال األس���يرين 

يعقوب قادري ومحمود العارضة في مدينة الناصرة.
وتواص���ل قوات االحتالل البحث عن أس���يرين آخرين هما 
مناض���ل نفيع���ات )26 عاما( وأيهم كممج���ي )35 عاما( 
اللذان كانا ضمن مجموعة األس���رى التي تحررت عبر نفق 

من سجن جلبوع شديد التحصين فجر االثنين الماضي.

عمل �أ�سطوري
الكاتب والمحلل السياسي د. أس���عد جودة رأى أن اعادة 
االحتالل اعتقال عدد من أس���رى عملية » نفق الحرية« لم 
يقلل من حج���م االنجاز العظيم ال���ذي فعلوه جميعهم، 
فالنفق الذي حفروه سيبقى محفورًا بالعقول، مشددا على 
أن اس���تنفار دولة بكافة أجهزتها العتقال األس���رى يعد 

عماًل أسطوريًا.
وقال ج���ودة في مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل«: »إن ما 
فعله أبط���ال عملية نفق الحرية هو عمل أس���طوري على 
الس���جن والس���جان وانتصار على دولة تّدعي أنها قوية 

وتمتلك تكنلوجيا متطورة«. 

وأضاف: »بال ش���ك أن مكوث األسرى خارج أسوار السجن 
أليام أصاب المنظومة األمنية واالستخباراتية والعسكرية 
لالحتالل، في مقتل، بالرغم من عملها ليل نهار، ومن هنا 

جاءت الصدمة بالنسبة لهم«.
وشدد على أن اإلنجاز العظيم الذي فعله األسرى جاء ليؤكد 
على هشاشة وفشل وقابلية اختراق تلك المنظومة، حال 

توفرت العزيمة واإلصرار واإلرادة الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن األس���رى هم قادة وعناوين ورموز للمقاومة 
الوطني���ة، والع���دو الصهيوني يخش���اهم داخل وخارج 

السجن، الفتا إلى أن صراع الفلسطيني مع العدو هو صراع 
كر وفر.

وحول تفاصي���ل اعتق���ال األس���رى، رأى أن الرواية التي 
انتش���رت حول اعتقاله���م هي فقط االس���رائيلية وهي 
بمثابة فيلم س���ينمائي هابط، لذلك ال يمكن تصديقها 
والتس���ليم بها، فمؤسس���ات االحتالل اعت���ادت على بث 
الش���ائعات ونشر األكاذيب كحرب نفس���ية، مؤكدًا على 
ضرورة التري���ث من قبل اإلعالم الفلس���طيني والفصائل 

والقوى لعدم التسليم بها والوقوع فريسة لها.

�إجناز تاريخي
من جهت���ه, قال أس���تاذ العلوم السياس���ية في جامعة 
الخلي���ل د. ب���الل الش���وبكي إن عملية اعتقال األس���رى 
المطاردين أحد الس���يناريوهات المطروح���ة بعد اإلعالن 
مباشرة عن خروجهم وتمكنهم من نيل حريتهم،  بحكم 
البنية األمنية بالضفة والداخل المحتل والموارد البشرية 

والتقنية الحديثة التي تمتلكها دولة االحتالل«.
وأضاف أن »مطاردة األسرى أليام قيمتها األساسية رمزية 
إضافة لمدلوالتها السياس���ية، إذ لم تفتك بهم سنوات 
الس���جن ولم تقتل طموحاتهم وآماله���م بالحرية، وعلى 
المستوى السياسي فهم استطاعوا إعادة قضية األسرى 
والقضية الفلس���طينية التي تم تهميشها نتاج عوامل 

إقليمية ودولية للواجهة من جديد«.
وأش���ار إلى أن األسرى حققوا إنجازًا مهمًا لحظة خروجهم 
من الس���جن، وهذا االنجاز سيس���جل ف���ي تاريخ النضال 
الفلس���طيني رغم مقدرات االحت���الل كافة والتحصينات 

على السجون إال أنهم نجحوا في اجتيازها.
ولفت إل���ى أن إع���ادة اعتقال بعض األس���رى وعودتهم 
للسجن ال تعني هزيمة لهم، فهم انتصروا على السجان، 
وإنما مؤشر على حالة من حاالت ضعف الكل الفلسطيني، 

الذي لم يكن بمقدوره حمايتهم. 
ونّب���ه إلى أن���ه كان يبدو واضح���ًا الف���ارق الزمني لتقدم 
األس���رى على االحتالل، لكن بنهاية المطاف لم يمتلكوا 
أي مس���اعدة تمكنهم من الخروج من المنطقة لمسافات 

بعيدة ولم تسعفهم مقدراتهم البسيطة. 

اعتقالهم لن يطمس صورة النصر

تحليل: أبطال »نفق الحرية« هزموا االحتالل هزيمة تاريخية
غزة/�سماح �ملبحوح

فل�سطيني��ون  �سيا�سي��ون  حملّل��ون  �أك��د 
عل��ى �أن �لأ�س��رى �ل�ست��ة حقق��و� �إجنازً� 
مهم حلظ��ة خروجه��م من �ل�سج��ن وهذ� 
�لن�س��ال  تاري��خ  يف  �سي�سج��ل  �لجن��از 

�لفل�سطين��ي، ورغ��م مق��در�ت �لحت��ال 
�إل  �ل�سج��ون  كاف��ة و�لتح�سين��ات عل��ى 
�نه��م جنحو� يف �جتيازه��ا، م�سددين على 
�أن �ع��ادة �عتقاله��م من جدي��د، ل تعني 

هزمية لهم.

منف�سل��ة  �أحادي��ث  يف  �ملحّلل��ون  وق��ال 
ل�سحيفة »�ل�ستق��ال« �إن ��ستنفار دولة 
�لحت��ال بكاف��ة �أجهزته��ا  وموؤ�س�ساتها 
لعتق��ال �لأ�سرى بع��د �أيام م��ن �ملطاردة 

عمل ��سطوري« .

غزة/ االستقالل:
أك���دت الفصائل الفلس���طينية على عظمة 
اإلنجاز الذي حققه األس���رى الس���تة الذين 
انتزعوا حريتهم، من سجن »جلبوع«، واعتبرت 
أن اعتق���ال أربع���ة منهم لن يمحو الفش���ل 
الذريع الذي ألحق���وه بالمنظومة األمنية في 

دولة االحتالل.
وأكد مس���ؤول المكتب اإلعالمي في الجهاد 
اإلسالمي داود ش���هاب أن »اعتقال األسرى 
األبط���ال لن يمحو حجم الضرب���ة والهزيمة، 
التي تلقاها جيش االحتالل، والتي كس���رت 

منظومته األمنية في عملية أسطورية«.
بدورها قالت حركة حماس، في بيان صحفي، 
إن  »اعتقال قوات االحتالل ألربعة من األسرى 
الس���تة الذين انتزعوا حّريتهم من س���جن 
جلب���وع، ش���ديد التحصين، ما ه���و إاّل جولة 
من ج���والت الص���راع المفت���وح والممتّد مع 

االحتالل«.
وعَبرت الحركة على لس���ان الناطق باسمها، 
فوزي برهوم، عن ثقتها أن »التاريخ س���جل 
نجاح األسرى الستة، في كسر هيبة االحتالل 

ومنظومته األمنية«.
واعتبر برهوم أّن »نفق الحرية أحيا األمل بأّن 
انفج���ار الضفة في وج���ه االحتالل، للخالص 

منه، ما هو إاّل مسألة وقت«.
فيم���ا قال األمي���ن العام للمب���ادرة الوطنية 
الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن »اعتقال 
األس���رى المحرري���ن ال يقلل م���ن انجازهم 
البطولي، س���تة مناضلين خاض���وا وما زالوا 
يخوض���ون بأيديهم العارية ألي���ام معركة 
باسلة ضد جيش »إسرائيل«، وكل أجهزتها 

األمنية ومقدراتها التقنية والمالية«.
الش���عب  ل���دى  الحري���ة  »إرادة  وأض���اف: 
الفلسطيني واألس���رى واألسيرات لن تهزم 

أبدًا«.
بينم���ا أكد نائب رئيس حرك���ة فتح محمود 
العالول، أن األس���رى الذين انتزعوا حريتهم 
أعادوا القضية الفلسطينية للصدارة، معتبرا 
إعادة اعتقال أربعة منهم وتش���ديد الخناق 
على األسرى جرائم وانتهاكات غير مسبوقة 

تضاف إلى سجل االحتالل اإلجرامي.
وق���ال العالول ف���ي تصريحات ل���ه، إن األبطال 

الذين حرروا أنفس���هم من قبضة السجان نالوا 
ش���رف البطولة والمبادرة، وحقق���وا ما يريدونه، 
وأصاب���وا الع���دو في نظريت���ه األمني���ة وادعاء 
التفوق، واستعادوا الضوء مرة أخرى إلى القضية 

الفلسطينية وقضية األسرى بشكل حقيقي.
وف���ي الس���ياق، أك���د رئيس هيئة ش���ؤون 
األس���رى والمحررين، قدري أبو بكر أن »إعادة 
اعتقال األس���يرين لن تضع���ف من عزيمة 
األسرى ومعنوياتهم، داخل سجون االحتالل، 
وصام���دة  متماس���كة  األس���يرة  والحرك���ة 

وموّحدة«.
الهيئ���ة االحتالل مس���ؤولية حياة  وحَملت 
األس���رى الذي���ن أع���اد اعتقاله���م، وطالبت 
الحقوقية  والمؤسس���ات  الدول���ي  المجتمع 
»بتحمل مسؤولياتها والتدخل بصورة عاجلة 
لتوفير الحماية لألسرى وفًقا لكافة المواثيق 

الدولية واإلنسانية«.
من ناحيت���ه، قال القيادي ف���ي حركة »أبناء 
البل���د« بالداخ���ل الفلس���طيني المحتل عام 
1948، ل���ؤي الخطيب: بالنس���بة لي حتى لو 
تم اعتقال الس���تة  لن يغير ص���ورة النصر 

في اليوم األول، جدًا فخور بش���عبي وقدراته 
ويحذون���ي األم���ل، فدولة كاملة بجيش���ها 
وعمالئها تطارد ستة أبطال ال يعرفون الطرق 

وال الجهات«.
وتاب���ع: »تم كس���ر ص���ورة الدول���ة األمنية 
المحصن���ة، وهذا لن يس���تعيده أي ش���يء، 
واس���تطاع هؤالء األبط���ال أن يس���تعيدوا 
مركزية األسرى أواًل، ويشكلوا حاضنة شعبية 
لهم متجاوزة كل التقسيمات الجغرافية، وأن 
اإلرادة واألمل للفلسطيني لن يكسرها ال زرد 

السالسل وال الزنازين االسمنتية«.
وكتب���ت الق��يادي���ة ف���ي ح���زب التجم���ع 
الديمقراطي بالداخل المحتل، حنين زع�بي، 
على صفحتها في »الفيسبوك: »حفروا لكي 
ٌنحلق، والعبرة في البداي���ات، وأما النهايات 

فيخطها شعب كامل بحفر نفقه للحرية«.
من ناحيته، ش���دد عضو المكتب السياسي 
للجبهة الش���عبية، ماهز مزه���ر، أن »األبطال 
الس���تة عندما تمكنوا من انت���زاع حريتهم، 
كانوا يدركوا جيدًا أن نتائجها س���تكون إما 

االستشهاد أو إعادة االعتقال أو االختفاء«.

وأش���اد مزهر »باإلقدامية والجرأة والشجاعة 
العالية لألبطال الس���تة، الذي���ن َتحوّلوا إلى 
أيقون���ات نضالية خالدة ف���ي العقل والوعي 
الجمعي الفلسطيني، بعد أن انتزعوا حريتهم 
انتزاعًا من قلب أكثر الس���جون الصهيونية 
تحصين���ًا«، وأك���د أن »تمك���ن االحتالل من 
اعتقال قس���ٍم منهم بعد مطاردة واس���عة ال 

ُيقلل من اإلنجاز النوعي الذي حققوه«.
وق���ال إنه »رغم األلم الذي تركته إعادة اعتقال 
عدد من أس���رى نفق الحري���ة، فال مكان للحزن، 
وال���رد على ذل���ك بتصعيد الفع���ل الميداني 
القادر على حماية األبط���ال من بطش وإرهاب 
العدو الصهيوني، وتأمين الحماية لبقية أبطال 
نفق الحرية كما حماية أبطال الحركة األسيرة«.

وكتب مدي���ر المكت���ب اإلعالم���ي للتعبئة 
والتنظيم ف���ي حركة فتح، مني���ر الجاغوب، 
على صفحته ف���ي »الفيس���بوك«: »اخترقوا 
أقوى منظومة أمني���ة وانتزعوا حريتهم في 
لحظة ما، ويجب جميعا أن نفتخر بهم، إعادة 
اعتقالهم لي���س هزيمة لهم بل نصرًا كبيرًا 

لألسرى األبطال«.

»أعادوا القضية الفلسطينية للصدارة«
الفصائل تشيد بإنجاز محرري »جلبوع«: اعتقالهم لن يمحو الضربة والهزيمة التي تلقاها االحتالل
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / انش���راح داود سالم االغا عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )952371227( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

نيويورك/ االستقالل:
أكد مندوب فلس���طين لدى األمم المتحدة الس���فير 
رياض منصور أن أطفال فلسطين ال يعيشون طفولة 
طبيعي���ة، ويتعرضون ألعمال عن���ف وإرهاب يومية 

على يد المستوطنين »اإلسرائيليين«.
وش���دد على أن »إس���رائيل« بال ش���ك منتهك دائم 
الواضحة  التزاماته���ا  األطف���ال، وتنته���ك  لحقوق 
بموجب حقوق اإلنس���ان، بما في ذلك اتفاقية حقوق 
الطف���ل، والقانون اإلنس���اني الدولي، بم���ا في ذلك 
اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الس���لطة القائمة 
باالحت���الل ضمان رفاه وس���المة الس���كان المدنيين 
تح���ت احتاللها. جاء ذلك في رس���الة بعثها منصور 

إلى الممثل���ة الخاصة لألمين العام بش���أن األطفال 
والنزاع المس���لح، فيرجينيا جامبا، حول وضع األطفال 
الفلس���طينيين واالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة 

بحقهم.
وأش���ار إلى اختط���اف مجموعة من المس���توطنين 
في 17 آب/ أغس���طس، الطفل ط���ارق عندما كان في 
نزهة مع خمس���ة من أصدقائ���ه في قريتهم، فتمت 
مهاجمته ومطاردته وصدمه بسيارتهم وربطه على 
مقدمته���ا، كما تم تعليقه من ذراعيه على ش���جرة، 
وضربه بالعصي الخش���بية حتى فقد الوعي. وأضاف 
أنه أعقب هذه الجريمة البش���عة اعتداء وحشي آخر 
في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، عندما دهس مستوطن 

الطفل عبد الرحمن )7 أع���وام( بينما كان في طريقه 
إلى المدرسة. وأكد أن هذه االعتداءات منهجية ضد 
األطفال الفلس���طينيين الذين يواجهون الس���لوك 
العنص���ري البغي���ض والعني���ف على ي���د الجنود 

والمستوطنين على حد سواء.
وش���دد على أن غياب المس���اءلة الدولية قد ش���جع 
بال ش���ك انتهاك »إس���رائيل« المتك���رر والمنهجي 
اللتزاماتها القانونية. وطالب منصور األمم المتحدة 
باالهتم���ام الف���وري بالوضع المزري ال���ذي يواجهه 
األطفال الفلسطينيون، من خالل تصنيف »إسرائيل« 
على القائمة الس���وداء، والعمل بش���كل جدي لوقف 

اعتداءاتها ضد األطفال، وتوفير الحماية لهم.

منصور: أطفال فلسطين يتعرضون لعنف يومي على يد المستوطنين

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام الس���ابق للمؤتمر القومي العربي 
المفكر معن بش���ور الس���بت: »قد ينجح العدو في 
إعادة اعتقال اثنين من أسرانا الستة أبطال عملية 
نف���ق الحرية.. وقد ينجح في إع���ادة اعتقال أربعة 
منهم.. وقد ينجح -ال سمح الله- في اعتقال الستة 

جميعهم«.
واستدرك بشور »لكن العدو لن ينجح ابدا في إعادة 
الهيبة إلى اس���تخباراته المهزومة، وإعادة االعتبار 

إلى )أسطورته( المشروخة«.
وش���دد على أن فجر الحرية أش���رق على يد أبطال 
س���يف »جلبوع« وس���يف القدس، وس���يف هبة 

القدس والضفة والداخل المحتل، وال يستطيع أحد 
أن يمنع أش���عة شمس هذا الفجر من الوصول إلى 

أرض فلسطين، كل فلسطين.
وأضاف بش���ور »س���يبقى أس���رانا األبطال جبهة 
مفتوحة من جبهات ش���عبنا العربي الفلسطيني 

ضد االحتالل حتى النصر والتحرير«.

بشور: إعادة االعتقال لن تعيد الهيبة واالعتبار لـ »أسطورة« العدو المشروخة

غزة/ االستقالل:
أجرى عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي ومنس���ق لجن���ة الق���وى الوطني���ة 
واإلس���المية خالد البطش اتصاالت مع عدد من 
المحتل  الداخ���ل  الفلس���طينية في  القيادات 
مؤكدًا على وحدة الش���عب الفلسطيني في كل 
أماك���ن تواجده ووحدة أهدافه الوطنية وغاياته 

العليا.
واعرب البطش عن بالغ التقدير لدور فلسطينيي 
الداخل المحتل وصمودهم وبالئهم في معركة 
س���يف القدس وف���ي دعم ومس���اندة الحركة 
األس���يرة وصالبة موقفهم في مختلف القضايا 

الوطنية الجامعة.
وشدد على رفض الشعب الفلسطيني بكل قواه 

وتياراته أي محاوالت من االحتالل دس أسافين 
الفرق���ة والخ���الف بين أبن���اء الش���عب الواحد 
واس���تغالل بعض األحداث وتوظيفها لخدمة 
سياس���ات التجزئة والتقسيم التي ينتهجها 

أعداء أمتنا على مر العصور.
ولفت إلى أن هذه السياس���ات فش���لت بفضل 
تس���لحنا بالوعي والوحدة وتخندقنا جميعًا في 

مواجهة االحتالل.
بدورها، عبرت قيادات الجماهير الفلس���طينية 
في الداخل المحتل عن بالغ ش���كرها واعتزازاها 
به���ذا التواصل الذي يدلل عل���ى عمق الترابط 

الوطني بين أبناء الشعب الواحد.

خالل اتصاالت مع قيادات الداخل المحتل

البطش يؤكد على وحدة الهدف وعدالة القضية الوطنية
جنين/ االستقالل:

دخل األس���ير مؤيد محمد س���ليم زي���ود )47 عاما(، من بلدة الس���يلة الحارثية 
غرب مدينة جنين، الس���بت، عام���ه ال�20 على التوالي داخل س���جون االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
وأفادت مؤسس���ة مهجة القدس في بيان لها تلقت »االس���تقالل« نسخة عنه 
أمس، أن األس���ير زيود اعتقل عام 2002، وحكم عليه بالس���جن 25 عاما بتهمة 
االنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين والمشاركة في 

عمليات للمقاومة ضد االحتالل.
يذكر أن األس���ير زيود  متزوج، ولديه من األبناء »اثنان« حبيب وس���عاد، ويقبع 
حالًيا في سجن النقب الصحراوي، وقد توفيت والدته قبل خمس سنوات، دون 
أن يتمكن من وداعها، كما وأن شقيقه عصام معتقل داخل سجون االحتالل منذ 

15 عاما، ومحكوم بالسجن 25 عاما.

األسير مؤيد زيود من جنين 
يدخل عامه الـ20 في األسر

رام الله/ االستقالل:
واصل ستة أسرى الس���بت، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 

»اإلسرائيلي«، رفضا العتقالهم اإلداري.
وأفاد المستشار االعالمي لهيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد ربه أمس، 
بأن األس���رى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع، ونقص في الوزن وكمية 
األمالح والس���وائل بالجس���م، وإعياء وانهاك شديدين، مش���يرا الى أن الهيئة 
تقدمت بعدة التماس���ات من أجل الس���ماح لمحامي الهيئ���ة بزيارتهم، دون 

استجابة لهذه المطالب.
واألسرى المضربون هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 59 يوما، ومقداد القواسمة 
مض���رب منذ 52 يوما، وعالء األعرج مضرب منذ 34 يوما، ورايق بش���ارات مضرب 
منذ 21 يوما، وهش���ام أبو هواش مضرب منذ 26 يوما، وش���ادي أبو عكر مضرب 

منذ 18 يوما.

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل:
أكدت مؤسسات األسرى، أن الحركة 
األس���يرة ف���ي س���جون االحت���الل 
أطيافه���ا،  بكاف���ة  »اإلس���رائيلي« 
ستبدأ يوم الجمعة المقبل برنامجا 
الهجم���ة  عل���ى  ردا  تصعيدي���ا، 
المتواصلة بحق األس���رى على مدار 

األيام الماضية.
وقال���ت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين في بيان لها، السبت، إن 
الحركة األس���يرة أجمعت على رفع 
راية التحدي، ولن تقبل باس���تمرار 
للهروب  األس���رى،  بح���ق  الهجمة 
من الفش���ل األمني اإلسرائيلي في 
سجن »جلبوع«، عقب تمكن 6 أسرى 

من تحرير أنفسهم.
التصعي���د س���يبدأ  ان  وأضاف���ت 
الجمعة بع���دم التعامل م���ع إدارة 

س���جون االحت���الل، والتم���رد على 
قوانينها، ودخ���ول دفعة أولى من 
ق���ادة الحركة األس���يرة في إضراب 
الطعام، س���يتصاعد  ع���ن  مفتوح 

بشكل يومي.
وأش���ارت الهيئة ال���ى أن األوضاع 
داخل سجون االحتالل »اإلسرائيلي« 
مقلق���ة، وحج���م االعت���داءات على 

األسرى كبير وال يطاق.
م���ن ناحيته، أكد نادي األس���ير، أن 
األس���رى ماضون ف���ي مواجهتهم 
لإلج���راءات  رفض���ا  المفتوح���ة 
»العقابي���ة« والتنكيلية المضاعفة 
التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

وقال إن األسرى، قد يلجأون نهاية 
األس���بوع الجاري للش���روع بإضراب 
مفتوح ع���ن الطعام، ينخرطون فيه 
تدريجي���ا وعل���ى دفعات، مش���يرا 

إل���ى أن اس���تمرار ه���ذه الخط���وة 
مره���ون ب���رد إدارة الس���جون على 
مطالبهم، وأبرزه���ا إلغاء العقوبات 
والتضييقات التي فرضت عليهم، 
ووقف عمليات االقتحام والتنكيل 

المضاعفة بحّقهم.

وكانت إدارة س���جون االحتالل، قد 
شرعت بحرب مفتوحة بحق األسرى 
منذ أن تمكن 6 أس���رى من تحرير 
أنفسهم من سجن »جلبوع«، وطالت 
»العقوبات« كافة أشكال وتفاصيل 

الظروف الحياتية لألسرى.

ردًا على إجراءات االحتالل التنكيلية
الحركة األسيرة ستبدأ خطوات تصعيدية نهاية األسبوع الجاري

جنين/ االستقالل:
ح���ذر القيادي ف���ي حركة الجهاد 
السعدي،  بسام  الشيخ  اإلسالمي، 
االحتالل الصهيوني، من التعرض 
ب���األذى لألس���رى األربع���ة الذين 
أع���اد اعتقاله���م، أو لبقي���ة أفراد 
مجموعاتهم الذي���ن ال زالوا أحرارًا، 
مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني كله 

مستنفر لحمايتهم.
وقال القيادي الس���عدي في كلمة 
له م���ن داخل منزل األس���ير زكريا 

الزبيدي في جنين، أمس الس���بت: »إن ش���عبنا لن يترك المحررين وال األس���رى 
وحدهم، وسيعمل على حمايتهم بكل ما يملك«.

وأضاف: نحذر االحتالل من المساس بهم أو أذيتهم، ألن شعبنا مستنفر دعما 
لقضية األسرى بشكل عام«، مبينا أن قضية انتزاع الحرية لفتت أنظار الشعب 
الفلسطيني كله واألمة العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم لما يعانيه أسرانا 

في سجون االحتالل.
وح���ذر القيادي الس���عدي، االحت���الل من القيام بأي عمل يس���تفز الش���عب 

الفلسطيني ألن كل الوطن الفلسطيني »مرجل يغلي«.

القيادي السعدي يحذر االحتالل 
من المساس باألسرى والمحررين
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أعلن أن���ا المواطن / احمد عمر ش���اكر عياش عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )413379678( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / بالل بش���ير خليل ابو هاش���م عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )802404186( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / احمد ماهر خضر بش���ير  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )401651104( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

وفي حين عبر كثيرون عن حزنهم الش����ديد، إزاء إعادة 
اعتقال هؤالء األس����رى األبطال، إال أنهم أكدوا أن مجرد 
نج����اح هؤالء في تحرير أنفس����هم ولو لس����اعات وأيام 
قد ش����ّكل ضربة قاصمة لمنظومة أم����ن االحتالل التي 

يتباهى بها.
وأعلنت سلطات االحتالل فجر السبت عن إعادة اعتقل 
األس����يرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، بعد ساعات 
م����ن إعالن إعادة اعتقال األس����يرين محم����ود العارضة 
ويعقوب قادري في مدينة الناصرة ش����مال فلس����طين 

المحتّلة. 
الصحفي والكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة كتب عبر 
حسابه الش����خصي بموقع التواصل االجتماعي تويتر 
قائال حول إعادة اعتقال األسرى األربعة: »قلنا مرارا: أيا 
تكن النتيجة، فقد صنع الرجال ملحمة بطولية سُتلهم 
األجيال؛ في صراع يعرف األح����رار نهايته المحتومة.. 

سالم عليهم«.
فيما كتب مراس����ل قناة المنار اللبنانية علي ش����عيب 
أن إعادة أس����ر األبطال األربعة ليس نصًرا إس����رائيلًيا، 
ألن قادته يعلم����ون أن ما فعله هؤالء يحتاج إلى أعوام 

لترميم ما تبقى من »هيبة أمنية وعسكرية«.
وذكرت الروائي����ة نردين أبو نبعة: »وإن ُأعيد اعتقالهم 
فقد نجح����وا في إيصال الرس����الة.. كيان ع����اٍر.. حاٍف، 
والثائ����ر جيش.. ولو كان واحًدا! وإن كان ثمة قول آخر.. 

فالقول: هيا أقيموا القيامة«.
وفي الس����ياق، نفسه نش����ر الطبيب والكاتب األردني 
عاصم منصور عبر حس����ابه بموقع التواصل االجتماعي 

»تويت���ر« مؤكدا: »تكم���ن أهمية عملي���ة الفكاك من 
األس���ر في قيمتها المعنوية أكثر من أي شيء آخر، وال 
ينتقص م���ن قيمتها إعادة اعتق���ال أبطالها«، وتابع: 
»فهذه العملية ستبقى تشكل عالمة فارقة في تاريخ 

مقاومة المحتل وتمريغ أنفه في تراب نفق الحرية«.
فيما عبر الناش���ط أحمد المقداد بالقول: »4 أسرى من 
أبط���ال #نفق_الحرية تم اعتقاله���م إلى اآلن، محمود 
ومحم���د العارضة، زكري���ا الزبيدي، يعق���وب القادري. 
ش���عور بالقهر واأللم، ب���س كل ما فعل���وه لن يمحي 
فش���لهم وإن 6 أبطال عّلموا على دولة كاملة واخترقوا 
أنظمتها، الهزيمة تّمت من 6 س���بتمبر، وما بعد ذلك 

تحصيل حاصل«.
أما الناشط حس���ن حجازي فعلق قائاًل: »إعادة اعتقال 
المحررين الفلسطينيين من س���جن جلبوع لن يمسح 

العار الذي لّطخ وجه االحتالل بفعل عملية الفرار«.
وش���ارك اآلالف م���ن رج���ال الش���رطة وق���وات األمن 
»اإلس���رائيلية« المختلف���ة -م���ن جهاز األم���ن العام 
التمش���يط  عملي���ات  ف���ي  والجي���ش-  »الش���اباك« 
والتفتيش؛ بحثا عن األس���رى الذين انتزعوا حريتهم 
من س���جن »جلبوع« االثنين الماضي، وأس���فر ذلك عن 
اعتقال 4 من األس���رى الس���تة الذين فروا وهم زكريا 
زبيدي ومحمد قاس���م عارض���ة ويعقوب محمود قدري 

ومحمود عبد الله عارضة، بينما بقي األس���يران مناضل 
يعق���وب انفيعات وأيهم فؤاد كممج���ي قيد الحرية 

حتى اللحظة.
واستعانت »إسرائيل« في عمليات البحث عن األسرى 
ب�720 دورية ش���رطية وعش���رات المركبات العسكرية 
ومئات الس���يارات المدنية المنتشرة على 250 حاجزا 

شرطيا وعسكريا طيارا في فلسطين التاريخية.
وترج���ح التقدي���رات األولي���ة أن التكلف���ة اليومي���ة 
للبح���ث عن األس���رى تق���ّدر بحوالي 5 ماليي���ن دوالر، 
عدا عن تكاليف تش���غيل غرفة العمليات المشتركة 
ألذرع األم���ن و4 كتائب قتالية و7 س���رايا من الجيش 

»اإلسرائيلي« التي تجندت للبحث عن األسرى.
ويقبع 4 آالف و850 أس���يرا وأسيرة فلسطينية داخل 
23 س���جنا ومعتق���ال ومرك���ز توقيف »إس���رائيلي«، 
ويعان���ون م���ن انته���اكات عديدة، وفق مؤسس���ات 

فلسطينية معنية باألسرى.
ويقع س����جن جلب����وع ش����مال فلس����طين المحتلة، تم 
تدشينه بإش����راف خبراء إيرلنديين وافتتح عام 2004 
قرب س����جن شطة في بيس����ان، ويعد ذا طبيعة أمنية 

مشددة جًدا ويوصف بأنه األشد حراسة.
ويحتجز االحتالل فيه أس����رى فلس����طينيين يتهمهم 
بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات فدائية داخل فلسطين 

المحتلة عام 1948.
وتصف سلطة السجون األسرى الستة بأنهم »بمستوى 
خطورة مرتفع«، ووصف 3 منه����م بأن احتمال فرارهم 
من السجن مرتفع، وغالبيتهم من أسرى حركة الجهاد.

»هزيمة االحتالل تحققت والرسالة وصلت«
نشطاء: أسرى »نفق الحرية« صنعوا ملحمة بطولية.. ونهاية الصراع يكتبها األحرار

غزة/ خالد ا�شتيوي:
التوا�ش��ل  ن�شط��اء ع��ر مواق��ع  تفاع��ل 
االجتماع��ي املختلفة، ب�شكل كبري ووا�شع 
مع عملية اإعادة اعتقال قوات االحتالل 
»االإ�شرائيل��ي« اأربع��ة من االأ�ش��رى ال�شتة 

الذين متكنوا من انتزاع حريتهم عر نفق 
حف��روه على مدار اأ�شهر م��ن اإحدى غرف 
�شجن »جلبوع« االأ�ش��د حت�شينًا وحرا�شة 

بالن�شبة لالحتالل.
احلري��ة«  »انت��زاع  عملي��ة  �شغل��ت  وق��د 

حي��زًا وا�شع��ًا م��ن اهتمام��ات م�شتخدمي 
الع��رب  االجتماع��ي  التوا�ش��ل  مواق��ع 
والفل�شطينيني، حيث احتلت هذه العملية 
�شدارة ترند توي��ر يف العديد من الدول 

العربية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���ر موقع صحيفة »معاريف« العبرية تقريًرا 
مطواًل يتحدث فيه عن الفشل الكبير الذي منيت 
به »إسرائيل« عقب كسر 6 أسرى فلسطينيين 

لقيدهم من سجن »جلبوع« شديد التحصين.
وس���لط الموقع الض���وء على ميزاني���ة مصلحة 
السجون اإلس���رائيلية التي حدث بها ما وصفه 
ب�«خلل هروب األسرى الفلسطينيين الستة من 

جلبوع واختراقهم تحصيناته«. وفق تعبيره.
وقال إن الميزانية السنوية تبلغ حوالي 4 مليار 
ش���يكل، بينما يصل عدد األفراد العاملين إلى 

حوالي 8600 رجل وامرأة.
وعن سلم الرواتب، ذكر الموقع أن القائم بأعمال 
مف���وض عام مصلح���ة الس���جون يحصل على 
راتب ش���هري 100 ألف شيكل )31 ألف$( قبل 
الضريبة، بينما رئيس هيئة األركان في الجيش 
يحصل على راتب ش���هري 93 ألف شيكل قبل 

الضريبة.
وبين أن اللواء في مصلحة السجون يحصل على 
راتب ش���هري 57 ألف ش���يكل، بينما اللواء في 

الجيش يحصل على 67 ألف شيكل.
وأوضح الموقع أن العميد في مصلحة الس���جون 
يحصل على راتب شهري 50 ألف شيكل، بينما 

عميد في الجيش 56 ألف شيكل.
ونبه إلى عقيد في مصلحة السجون يحصل على 
راتب ش���هري 39 ألف ش���يكل بينما عقيد في 

الجيش يحصل على 41 ألف شيكل.
وأش���ار إلى أن راتب التقاعد المتوس���ط لضباط 
مصلحة الس���جون يصل إلى 16 ألف ش���يكل 
شهريا، بوقت يكون 20 ألف شيكل شهرًيا في 

الجيش.
ونوه الموق���ع إلى أن الرات���ب التقاعدي لضباط 
الصف في مصلحة السجون يبلغ 13 ألف شيكل 
شهرًيا قبل الضريبة، لكن ذات الفئة في الجيش 

يبلغ 14 ألف شيكل
وكانت مصلحة السجون اإلسرائيلية أعلنت عن 
تمكن 6 أسرى من كسر قيدهم عبر نفق حفروه 

أسفل سجن جلبوع شديد التحصين.
وأفادت صحيفة »هآرتس« العبرية، أن األس���رى 
الستة كانوا في زنزانة واحدة، وهم: 5 من نشطاء 
حركة الجهاد اإلس���المي، والسادس من نشطاء 

كتائب شهداء األقصى.
وأش���ارت إلى أن النفق جرى حفره خالل األشهر 
األخيرة، ويصل طوله إلى عشرات األمتار، بوقت 
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية مباشرتها بالتعاون 
م���ع األجهزة األمنية والمؤسس���ة العس���كرية، 

ب�«عملية تفتيش وبحث عنهم«.
ويقبع 4 آالف و850 أس���يرا وأسيرة فلسطينية 
داخ���ل 23 س���جنا ومعتق���ال ومرك���ز توقيف 
إسرائيلي، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق 

مؤسسات فلسطينية معنية باألسرى.

بعد فشلها بعملية جلبوع
»معاريف« تستهزئ بمصلحة السجون »اإلسرائيلية«

الداخل المحتل/ االستقالل:
قال رئيس القائمة المش���تركة )تحالف 3 أحزاب عربية في الداخل المحتل(، أيمن عودة، الس���بت، 
إن نجاح 6 أس���رى في انتزاع حريتهم من س���جن »إسرائيلي«، يبش���ر بتحرر ماليين الفلسطينيين 

من االحتالل.
ج���اء ذلك في منش���ور لعودة على حس���ابه بموقع »فيس���بوك«، عل���ى خلفية إع���الن أجهزة األمن 
»اإلس���رائيلية« اعتقال 4 أسرى من بين 6 نجحوا في الفرار فجر اإلثنين الماضي، من سجن »جلبوع« 
ش���ديد الحراسة. وقال رئيس القائمة )6 مقاعد من أصل 120 بالكنيست(: »مهما كان )..( إذا كانت 

قضية األسرى تتراجع وتتقّدم في األولويات فهي اليوم حاضرة بقوة«.
وأضاف النائب بالكنيس���ت: »إذا كان ستة أس���رى قد اخترقوا السجن المباش���ر الضّيق والمحكم، 
فماليين الشعب الفلسطيني سيقطعون أنفاس االحتالل العجوز، ويتحرر الشعب ويتحرر األسرى«.

وكانت وس���ائل إعالم عبرية قالت صباح الس���بت، إن قوات األمن اعتقلت األس���يرين زكريا الزبيدي 
ومحمد العارضة في منطقة أم الغنم قرب جبل الطور شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلنت شرطة االحتالل، مساء الجمعة، اعتقال اثنين من األسرى المحتررين، وهما محمود العارضة 
ويعق���وب قادري في مدينة الناصرة المحتلة. يش���ار إل���ى أنه تم نقل األس���رى األربعة بعد إعادة 

اعتقالهم للتحقيق معهم من قبل جهاز األمن العام )شاباك(.
وفجر اإلثنين الماضي، نجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، 

بالفرار من سجن »جلبوع«، شمالي فلسطين المحتلة.

النائب عودة: »نفق الحرية« بشرى 
بتحرر ماليين الفلسطينيين



األحد 5 صفر 1443 هـ 12 سبتمبر 2021 م

وتتعمد س����لطات االحتالل اإلسرائيلي تزوير أوراق ملكية 
األراض����ي الت����ي احتلته����ا عام����ي )1948-1967(، وذلك 
في إطار مش����اريع التوسع االس����تيطاني الرامية لتهويد 
األرض والمقدس����ات، ومصادرة األراضي على حساب حياة 
الفلس����طينيين وحقهم في أرضه����م ووطنهم، مدعومة 

بصمت دولي وتواطؤ عربي.

ت�أكيد حلق العودة
ممثل ومنس����ق الحملة، أك����رم جودة، أكد أن ب����وادر هذه 
المبادرة بدأت تظهر في أوس����اط مخيمات الالجئين بغزة، 
عقب العدوان األخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، 
لتشق طريقها، في األوساط الفلسطينية على المستويين 
الرس����مي والش����عبي، بهدف حث الناس عل����ى االحتفاظ 
بأوراق ملكية أراضيهم في المناطق المحتلة، والعمل على 

استخدامها أمام المحافل الدولية لتأكيد حق العودة.
ولفت ج����ودة خالل حديثه ل�«االس����تقالل«، إلى أن لقاءات 
عدة جمعت القائمين على الحملة بعدد من الش����خصيات 
االعتباري����ة، التي ثمنت وأي����دت أهدافها، وأكدت رغبتها 
في االنضمام للعمل جنبًا إلى جنب من أجل استثمار بقاء 

األوراق الثبوتية للمحاججة بها أمام المجتمع الدولي.
وقال: “س����نجمع كل األوراق الثبوتي����ة المتاحة لدى كبار 
الس����ن، ونبح����ث عن أص����ول المفقود منها بفع����ل الزمن 
والتهجير، ومن ث����م نعمل على اتخاذ إج����راءات قانونية 
لمقاضاة االحتالل على س����رقة أرضنا وخيراتنا طوال تلك 

السنوات”.
وأوضح منس����ق المبادرة أن ثمار الحملة بدأت تظهر للنور 
من خالل تع����اون عدد من رج����ال القان����ون والمحاضرين 
الجامعيين والنخ����ب المجتمعية، على أداء مهام مختلفة 
م����ن أجل تأصيلها وجعلها واقعًا قاباًل للتحقق، إذ تعتمد 

على ركنين أساسيين معنوي، وإجرائي “قانوني”.
وأضاف أن القائمين على الحملة يتواصلون بشكل مباشر 
مع النقابات والهيئات المحلية والعربية والدولية، كنقابة 
المحامين الفلس����طينيين، واتحاد المحامين العرب، ومن 
أسماهم أصدقاء الشعب الفلس����طيني من رجال القانون 

داخل فلسطين وخارجها، فضاًل عن الجاليات الفلسطينية 
في دول أوروبا والمهجر، والمناصرين للقضية الفلسطينية 

من مختلف دول العالم.
وبحسبه، فإن نقل التجربة لألجيال القادمة، وتأكيد الحق 
المتوارث عن األجداد، والعمل على جر »إسرائيل« للمحاكم 
الدولية كل ذلك ُيدرج على ُس����لم أولويات القائمين على 

المبادرة.
وش����دد منس����ق المبادرة عل����ى أن قيام االحت����الل بطرد 
الفلسطينيين من أرضهم كما يفعل في حي الشيخ جراح، 
وإجباره����م على هدم منازلهم بالقوة, اس����تنادًا للقوانين 
»اإلسرائيلية« الزائفة، يؤكد عدم أحقيته في هذه األرض.

 بها، لن نترك الساحة 
ّ

ويقول: نحن أصحاب األرض واألحق
الدولية ل�«إس����رائيل« كي تمرر روايتها للعالم، نحن أيضًا 
نملك رواية ونملك س����الحا قويا وهو هذه األوراق ونمتلك 
القدرة على مخاطبة العالم وإثبات حقنا”، مضيفًا: “األوراق 

التي نتملكها ويمتلكها أجدادنا وآباؤنا عمرها يفوق عمر 
االحتالل”.

وأشار إلى أن مؤتمرات عدة سيتم تحضيرها بالتعاون مع 
عدد من كبار السن ممن عاصروا النكبة وعاشوا تفاصيلها، 
لنقل التاريخ مس����موعًا ومكتوبًا لألجيال الش����ابة، بهدف 
إعادة ترس����يخ مفاهيم التمس����ك ب����األرض، والتي اندثر 
جزء منها بفعل االنقس����ام الذي ألق����ى بظالله على الحالة 

الفلسطينية، وغّير مسار الصراع مع المحتل.
ون����ّوه إلى التواصل الدائم مع الفلس����طينيين الحاصلين 
على جنس����يات أوروبية، من أجل حثه����م على رفع قضايا 
أمام المحاك����م الدولية إلثبات حقهم في أرض أجدادهم، 
معتقدًا أن ذلك من ش����أنه تسهيل مهمة التقاضي أمام 

المجتمع الدولي.
وعّرج على أهمية اس����تثمار منصات التواصل االجتماعي 
من أجل تعميم فكرة الحمل����ة، متحدثًا عن الكيفية التي 

يجري العمل عليها الستثمار اإلعالم إلظهار حقيقة بشاعة 
االحتالل، ومحاوالت����ه قلب الطاولة وحت����ى االنقالب على 

الشرعية الدولية، وإثبات الحق الفلسطيني.
ولف����ت جودة إلى أن  العمل ج����ار للتحضير ألكبر تظاهرة 
وطني����ة داعم����ة لح����ق العودة عل����ى المس����تويات كافة، 
اس����تعدادًا إلحياء ذكرى النكبة في ذكراها السنوية التي 

تصادف 15 من شهر مايو/أيار من كل عام.

ال ي�سقط ب�لتق�دم
بدوره، لفت المنس����ق القانوني للمبادرة المستشار مهيب 
حمودة إل����ى أن البعد القانوني للمبادرة »كوش����ان بلدي« 
ينطلق م����ن أن حق الع����ودة مكفول بالق����رارات الصادرة 
ع����ن مجلس األم����ن الدولي وق����رارات الش����رعية الدولية، 
وف����ي مقدمتها الق����رار )194(، والتي كفل����ت حق العودة 

والتعويض لكل من هجر من أرضه ووطنه.
وأك����د حمودة أن حق العودة ال يس����قط بالتقادم، وينتقل 
للورثة الش����رعيين، وعليه فإن تفعي����ل المطالبة من قبل 
األفراد والجماع����ات والتفاعل مع المؤسس����ات القانونية 
والدولية في هذا المجال قد يس����اهم فعاًل في خلق حالة 
تفاعلي����ة وإثارة جدل قانوني عالم����ي مفيد، خصوصًا وأن 

فلسطين انضمت إلى جهات ومنظمات دولية قضائية.
وأش����ار إلى أن هذه المبادرة هدفه����ا األول معنوي واآلخر 
إجرائي قانوني، والمعنوي يتمثل في اس����تكمال خطوات 
س����ابقة ومس����تمرة للراعي األول لهذا المل����ف وهو دائرة 
شؤون الالجئين ولجانها الشعبية بالمخيمات الفلسطينية 
في الوطن والشتات وكل المهتمين، والمبادرين والنشطاء 
والمؤسسات المعنية، ولهذا الجانب المعنوي هدف وهو 
خلق وعي متجذر لدى أطفالنا في أحقيتهم في أرض اآلباء 
واألج����داد وحق الع����ودة، وهذا من خالل ورش����ات عمل مع 

مؤسسات ومستويات متعددة.
وعلى الجانب القانوني، ينس����ق الفري����ق جهات عّدة في 
البحث عن مالحق����ة االحتالل قانونيًا، ورفع دعاوى من قبل 
أصحاب الحقوق )الطابو(، وكس����ب أح����كام على االحتالل 

تناهض كل التزوير الذي فرضه االحتالل على األرض.

الحقوق ال تسقط بالتقادم
»كوشان بلدي«.. مبادرة فلسطينية لتأكيد حق العودة ودحض الرواية »اإلسرائيلية«

غزة/ خ�لد ا�ستيوي:
اأطل��ق ن��سط��ون فل�سطيني��ون يف مل��ف الالجئني 
مب���درة »كو�س�ن بل��دي« لتدق ج��دار خزان ملف 
الالجئ��ني، حيث تهدف املب�درة اإىل الت�أكيد على 
حق الفل�سطينيني ب�أر�سهم ورف�ض كل االإجراءات 

القد���ض  اأحي���ء  يف  الق�نوني��ة  غ��ر  والتزوي��ر 
املحتلة ودح���ض الرواي��ة »االإ�سرائيلية« بو�سع 
الي��د وابتداع قوان��ني مل�س�درة اأم��الك الالجئني 

الفل�سطينيني يف اأ�سك�ل خمتلفة.
وم� تزال عديد الع�س�ئر والع�ئالت الفل�سطينية 

حتتف��ظ ب���الأوراق الثبوتي��ة الت��ي ورثوه��� عن 
اأجداده��م، والت��ي توؤك��د حقه��م يف االأر�ض التي 
ُهّجروا منه� قبل 76 ع�مً�. وي�سمي الفل�سطينيون 
اأوارق ملكية االأر�ض امل�سجلة يف الدوائر الر�سمية 

اخل��سة ب�الأرا�سي )الط�بو( ب�”الكو�س�ن”.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الس���بت وفاة 14 مصاًبا وتسجيل 
1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خالل ال�24 ساعة 
الماضية ف���ي الضفة الغربية وقطاع غ���زة. وأوضحت الكيلة في 
التقرير اليومي للحالة الوبائية وصل االس���تقالل« نسخة عنه أنه 

تم إجراء 5932 فحًصا مخبرًيا.
ولفتت إلى تعاف 1696 إصابة من الفيروس وأن نس���بة التعافي 
من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

وأش���ارت الوزيرة إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو 
التالي: »طولكرم 118، قلقيلية 48، سلفيت 25، جنين 62، نابلس 
120، رام الل���ه والبي���رة 76، ضواحي الق���دس 3، الخليل 4، أريحا 
واألغوار 13، طوباس 5، بيت لح���م 4، قطاع غزة 1007«. وأضافت 

الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »طولكرم 
255، قلقيلية 92، س���لفيت 36، جنين 165، نابلس 322، رام الله 
والبي���رة 127، ضواحي القدس 9، الخلي���ل 44، أريحا واألغوار 0، 

طوباس 12، بيت لحم 7، قطاع غزة 900«.
وس���جلت 9 حاالت وفاة في قطاع غزة، نتيجة اإلصابة بالفيروس، 
إضافة إلى 3 ح���االت وفاة في طولكرم، حال���ة وفاة في قلقيلية، 

وحالة وفاة في محافظة نابلس.
ونوه���ت إلى وجود 72 مريضًا في غ���رف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 
171 مريضًا، بينهم 15 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس 
كورون���ا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

1,202,482 بينهم 499,118 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

»كورونا«: 14 وفاة و1485 إصابة جديدة في الضفة وغزة
رام الله/ االستقالل:

قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنس���انية التابع لألمم المتحدة في 
األراضي الفلسطينية »أوتشا« إن سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« 
هدمت أو صادرت 31 مبنًى فلسطينًيا في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين خالل األسبوعين الماضيين بحجة االفتقار إلى رخص 
البناء. وأوضح المكتب في تقرير ُيغطي الفترة بين 24 أغسطس/ 
آب الماض���ي- 6 أيلول/س���بتمبر الجاري، أن عملي���ات الهدم أدت 
لتهجير 30 شخًصا بمن فيهم 21 طفاًل، وإلحاق الضرر بنحو 130 
آخرين. وأش���ار إلى أن جميع حاالت التهجير ُسجلت في القدس، 
ونجمت عن هدم خمسة منازل، وقد ُهدمت ثالثة من هذه المنازل 

على يد أصحابها تفادًيا الغرامات.
وذكر أن االحتالل هدم 23 مبًنى في المنطقة )ج(، بما فيها ثماني 
حظائر للمواشي في خربة الرهوة في الخليل وابزيق في طوباس، 

ألحق األضرار بعشرة تجمعات سكانية.
ولف���ت التقرير إل���ى أن مس���توطنين ألحقوا خالل األس���بوعين 
الماضيين، األضرار بممتلكات الفلسطينيين في حوادث متعددة، 
حيث تش���ير المصادر المحلية إلى أن ما ال يقل عن 650 ش���جرة 
يملكها فلسطينيون ُأتلفت في الطيبة بالخليل وجّماعين بنابلس. 
وف���ي الخليل أيًضا، لحقت األضرار بتس���ع مركب���ات في المنطقة 
الخاضعة للس���يطرة اإلس���رائيلية في المدينة، وتعّرض س���ائق 
صهري���ج مياه للهج���وم في خربة بير الِعّد، وأص���اب الضرر خران 
مي���اه متنقل. وأف���اد التقرير األممي بأن ق���وات االحتالل أصابت 
خالل الفترة المذكورة، 288 فلس���طينًيا بجروح في مختلف أنحاء 
الضفة الغربية، وقد وقع���ت الغالبية العظمى من اإلصابات التي 
جرى التحقق منها خالل االحتجاجات المتواصلة على األنش���طة 

االستيطانية قرب قرية ِبيتا في نابلس.

»أوتشا«: االحتالل هدم 31 مبنى فلسطينًيا خالل أسبوعين

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / س���عيد  محمد هاش���م الزعيم  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )911121549( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد نش���أت محم���د يحيى عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )405194705( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود عبد محمد الش���اعر عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )400112454( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر
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الليلة الماضية توجهت مس���يرة جماهيرية حاشدة من جنين الى بلدة عرابة حيث منزل االسير 
البط���ل محمود العارضة ايقونة فلس���طين ورم���ز التحرر واالنعتاق من قبضة الجالد, المس���يرة 
الجماهيري���ة جاءت في اعقاب اعتقال االحتالل لمحم���ود ورفيق دربه يعقوب القادري, وهتفت 
الجماهير بصوت صاخب وواثق ومتحد » من الحدود الى الحدود ..عَلم عليكم محمود«, نعم محمود 
عّلم على كيان يزعم بأنه االقوى واالكثر امنا والمحصن بالتكنولوجيا الحديثة, محمود عّلم عليهم 
عندما خرج من س���جن جلبوع ووصل الى مدينة الناصرة متجاوزا كل الحواجز واالنتشار المكثف 
لقوات االحتالل, وطائرات االس���تطالع, وعّلم عليهم محمود ايضا بابتسامته لحظة اعادة اعتقاله 
مجددا, وهى تحمل العديد من الرس���ائل لالحتالل ولشعبنا المنتفض وألهله واحبابه ومن قبل 
الى فصائل المقاومة الفلسطينية, والى حركة الجهاد االسالمي تحديدا, شعبنا الواعي والمثقف 
والثائر اس���توعب الرسالة التي صنعها محمود ورفاقه, فالرسالة كانت تعني ان كل تحصينات 
االحتالل لن تخضع الفلسطيني وال تمنعه من البحث عن حريته ولن يتخلى عن مسعاه للخالص 
من س���جون االحتالل, من اجل ذلك هتفت الحناجر امام ام االس���ير المحرر محمود العارضة » من 
الح���دود الى الحدود ..عَلم عليكم محمود« االحتالل تعرض لهزة عنيفة اصابته في مقتل, وباتت 
االنكسارات مالزمة لالحتالل, هناك اتهامات متبادلة داخل مصلحة السجون الصهيونية, وداخل 

الحكومة االسرائيلية, وفي اوساط المؤسسة العسكرية واالمنية  وهذا هو مغزى العملية. 
هل انتهت االمور عند هذا الحد؟, بالطبع ال فثورة الس���جون مشتعلة وممتدة, ولم يفلح االحتالل 
, ولن يفلح في التأثير في موقف الحركة االس���يرة داخل الس���جون الصهيونية او اضعافه, الن 
االسرى محصنون من االعيب  االحتالل, وستفشل كل محاوالته لشق صفوفهم وتباين مواقفهم, 
وه���م يجيدون التعامل معه باللغ���ة التي يفهمها, وثورة الجماهير الفلس���طينية في الضفة 
الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة مش���تعلة, وس���تمتد االحداث ال���ى داخل اراضينا المحتلة 
عام 48م بإذن الله,  واالحتالل يخش���ى من ان���دالع انتفاضة عارمة في القدس والضفة المحتلة, 
ويخش���ى من مواجهة قريبة مع غزة, وقد كان االحتالل حريصا على تصدير صورة اعتقال اربعة 
من االس���رى الذين حرروا انفسهم لترميم صورته امام المجتمع الصهيوني والتي اهتزت بقوة, 
واصبح محل تندر وسخرية على مواقع التواصل االجتماعي, كما اهتزت صورة الكيان الصهيوني 
امام العالم مرة اخرى بعد ان اصابها الصدع في اعقاب ملحمة س���يف القدس البطولية, وتوقف 
حدي���ث االحتالل عن التطبيع العربي واالفريقي ألنه ل���م يعد انجاز في ظل كل هذه االخفاقات, 
كما توقفت مخططات االحتالل بإخالء الخان االحمر, وافراغ حي س���لوان والشيخ جراح من سكانه 
المقدس���يين, ألنه يعلم ان ردة الفعل الفلس���طينية على تنفيذ هذه المخططات ستكون قوية 
وصعبة, وقد تؤدي الى مواجهة عسكرية, كما ان عملية »انتزاع الحرية« اعادت قضية االسرى الى 
واجهة االحداث, واصبح هناك صوت مسموع لهم ومطالب باإلفراج عنهم, وابرام صفقة تبادل.  

العملية البطولية اعادت القضية الفلس���طينية للصدارة على وسائل االعالم المختلفة, ولم يعد 
من الممكن تجاهل ما يحدث داخل س���جون االحتالل, او تجاه���ل اثار عملية »انتزاع الحرية« بما 
تحمل من صورة اعجازية الختراق الحصون والخروج االمن من داخل السجن, او ما شكلته العملية 
من الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة مع االحتالل على المس���توى الش���عبي والفصائلي, 
وعلينا ان ندرك ان االحتالل يحاول اليوم ان يتجنب المواجهة العس���كرية مع فصائل المقاومة 
الفلس���طينية, لذلك هو لم يقم بتصفية االس���رى االبطال الذين اعاد اعتقالهم بعد ان حملته 
الفصائل الفلس���طينية المس���ؤولية الكاملة عن حياتهم, وانه سيدفع ثمنا باهظا ان اقدم على 
تصفيتهم, لذلك كان االحتالل حريصا على نقل صورة اعادة اعتقال االسرى االربعة, وانهم بخير 
ولم يتم تصفيتهم, ألنه ال يسعى لمواجهة عسكرية حالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية, 
وه���و يدرك ان المواجه قادمة ال محالة, لكنه ال يريدها االن, وهو ال يريد ان يعطي مبررا لفصائل 
المقاومة بالتصعيد العس���كري, لذلك هو كان حريصا على س���المة االس���رى االربعة الذين اعاد 
اعتقاله���م مجددا, وهذا يعطينا دليال اضافي���ا ان صورة النصر لم تكن قاصرة على خطة التحرر 
االس���طورية من هذا المعتقل المحصن, وانما ايضا م���ن االنعكاس االيجابي لهذه العملية على 
الفلسطينيين بعدما عَلم عليهم محمود, المشهد لن ينتهي عند هذا الحد, فالقسام لديه جنود 
صهاينة يس���تطيع ان يبرم بهم صفقة تبادل مشرفة لتحرير اس���رانا البواسل ومنهم االسرى 

االربعة, وثقتنا بالله ليس لها حدود.      

من الحدود إلى الحدود علم عليكم محمود 

رأي
إلق����اء القبض على بعض األس����رى من مجموعة الس����تة األبطال، ال 
يتنافى مع نجاح العملية التي قادت إلى تحررهم اإلثنين الماضي 
وال يتع����ارض ذلك مع تمكنه����م من انتزاع حريته����م في عملية 
تتصف باإلبداع وبق����وة اإلرادة التي هزمت فوالذ أعتى الس����جون 

اإلسرائيلية وأكثرها تحصينًا.
إن تنفيذ 6 أس����رى فلس����طينيين عملية التحرر من سجن جلبوع، 
بقيادة األس����ير محمود العارضة، في الس����ادس من ش����هر أيلول/

سبتمبر الجاري، يفتح ش����هية أي قارئ لتاريخ الثورة الفلسطينية 
المعاصرة للسعي إلجراء مقارنات بين تلك العملية وعملية التحرر 
الكبي����ر من س����جن غزة المركزي ف����ي 18 أيار/ماي����و 1987 بقيادة 
الشهيد مصباح الصوري ورفاقه. وما يزيد من تلك الرغبة في إجراء 
 كلتا العمليتين نفذها أسرى يتبعون حركة »الجهاد 

َّ
المقارنات أن

اإلس����المي«، ولكن في هذا المقال س����نحاول أن نضيء على قضية 
المخاوف اإلس����رائيلية من عمليات التح����رر، وكيف تنظر األجهزة 
األمني����ة اإلس����رائيلية إلى تداعيات نجاح أس����رى فلس����طينيين 
في الهروب من الس����جون اإلس����رائيلية على الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي، بمعزل عن اعتقال اثنين منهم في وقت الحق.
نش����ر الّصحافي����ان اإلس����رائيليان زئيف ش����يف وإيه����ود عاري، 
المختصان بالش����أن الفلس����طيني، كتابًا بعنوان »االنتفاضة« في 
الع����ام 1991، تحدثا فيه ع����ن تداعيات تّحرر 5 أس����رى من حركة 
»الجهاد اإلس����المي« من س����جن غزة المركزي، ما دفع شيف وعاري 
إلى كتابة أّن »الهروب الجريء كان نقطة انطالق ألس����طورة البطولة 
التي تراكمت بس����رعة ح����ول هذا التنظيم الصغي����ر«، أي »الجهاد 
ذي جعلهما يربطان بين اندالع انتفاضة الحجارة  اإلسالمي«، األمر الَّ
ف����ي الع����ام 1987 وعملية الهروب وما تالها من سلس����لة عمليات 
فدائية نوعية قام بها منفذو الهروب ضد االحتالل الصهيوني، إذ 
 العمليات العس����كرية التي قام بها األسرى الفارون كانت 

َّ
كتبا »أن

عود الثقاب الذي أشعل النار في كومة قّش الّضائقة واإلهانة«.
 من زئيف شيف وإيهود عاري إلى قضية الروح المعنوية 

ٌّ
انتبه كل

ل  التي أحدثتها عملية التحرر من س����جن غزة المركزي، وكيف تحوَّ
مصباح الصوري ورفاقه إلى أس����طورة نضالية فلس����طينية، باتت 
 

َّ
نموذج����ًا للمحاكاة من قبل الش����باب الفلس����طيني، إضافة إلى أن

نجاح عملية الهروب س����اعد على كس����ر حاجز العجز أمام الشباب 
الفلس����طيني في مواجهة اآللة العس����كرية واألمنية اإلسرائيلية، 
بمعن����ى أن أس����طورة األمن اإلس����رائيلية التي ال يمك����ن أن تقهر 
اس����تبدلت بها أسطورة إرادة المقاوم الفلس����طيني التي ال ُتهزم، 
والت����ي تس����تطيع تنفي����ذ المس����تحيل وتحقق انتص����ارات على 
»إس����رائيل« بأقل اإلمكانيات، األمر ال����ذي جعل الباحث في معهد 
األمن القومي اإلس����رائيلي كوب����ي ميخائيل يكتب مق����ااًل يعتبر 
 »الهروب من س����جن جلبوع بمثابة رياح جديدة في أش����رعة 

َّ
فيه أن

أس����طورة المقاومة الفلسطينية«، بل وصل ميخائيل إلى استنتاج 
 »عملية الهروب من سجن 

َّ
شيف وعاري قبل 30 عامًا، عندما اعتبر أن

جلبوع تحّولت إلى الشعلة التي ستشعل حقل األشواك«، ويقصد 
بذلك الضّفة الغربّية. تخش����ى أجهزة األمن اإلس����رائيلية أكثر ما 
تخش����اه أن تبرز نماذج مقاومة في الضفة الغربية، يعمل الشباب 
الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل خاص، وفي فلسطين كّلها 
بش����كل عام، على االقت����داء بها، وأن تلتف حوله����ا مجموعات من 
ل نواة مقاومة مركزية في  الش����باب الفلسطيني، وبالتالي تتش����كَّ
الضف����ة الغربية، الخاصرة الرخوة لألمن اإلس����رائيلي. وما يزيد من 

هذه المخاوف األمنية اإلسرائيلية عدة عوامل، أهمها:
 إجماع ش����عبي، 

َّ
أواًل، تعتبر قضّية األس����رى الفلس����طينيين محل

وبالتالي تمتلك القدرة على توحيد كّل أطياف الش����عب باختالف 
ذي  توّجهاتهم السياس����ية واأليديولوجية والمناطقي����ة، األمر الَّ
يعيد وحدة الحال الفلسطينية مرة أخرى؛ تلك الوحدة التي خبرت 
األجه����زة األمنية اإلس����رائيلية خطورتها في معرك����ة الدفاع عن 
القدس والمس����جد األقصى، إذ وجدت »إسرائيل« أنها تحارب على 
كل جبهات التواجد الفلس����طيني في آن واحد. وفي حال استمرار 
تغّول إدارة الس����جون اإلس����رائيلية وتنكيلها باألس����رى، لن يكون 
مس����تبعدًا أن تتدحرج األمور إلى معركة جديدة، قد تكون »سيف 

األسرى«، على غرار معركة »سيف القدس«.
 ارتفاع منسوب الشعور بالكرامة والعزة واإلباء الوطني لدى 

َّ
ثانيًا، إن

 أبناء الش����عب الفلس����طيني جراء عملية انتزاع الحرية، وتحّول 
ِّ

كل
هؤالء األبطال الس����تة إلى أيقونات وطنية عابرة للسياس����ة، فرضا 
 االتفاقيات األمنّية بين »إسرائيل« والّسلطة 

ِّ
واقعًا جديدًا على كل

الفلس����طينّية، إذ س����تنحاز عناصر األجهزة األمنّية الفلس����طينية 
بالتأكيد إلى واجبها الوطني، بعيدًا عما ُيسمى التنسيق األمني مع 
االحتالل الس����يئ الصيت والسمعة الوطنية، وبالتالي لن تستفيد 
»إسرائيل« من تلك االتفاقيات األمنية في مالحقة منفذي العملية 
المتبقي����ن، بل إن احتمال نش����وب مواجهة بين ق����وات االحتالل 
وعناص����ر األجه����زة األمنية الفلس����طينية بات ضم����ن االحتماالت 
اإلس����رائيلية، األمر الذي يتطّلب إضافة أعباء مادية وبش����رية إلى 
»الجيش« واألمن اإلس����رائيلي لم تكن في الحسبان، ما سيزيد من 

صعوبة عملّية مالحقة منّفذي العملية وتعقيدها.
ثالثًا، األسرى السّتة من جنين، وبالتالي يعتبر لجوء المتبقين إلى 
المدينة احتمااًل كبيرًا، وخصوصًا مع قرب المسافة الجغرافية بين 
ذي تعتبره أجهزة األمن اإلسرائيلّية  س����جن جلبوع وبينها، األمر الَّ
كارثة أمني����ة كبرى على الحال����ة األمنية اإلس����رائيلية في الضفة 
الغربية، وبالتالي سيتحّول األبطال األسرى، بما يحملونه من احترام 
أس����طوري في جنين، إلى إضافة نوعّية هناك، إضافة إلى خبرتهم 
العس����كرية السابقة قبل االعتقال وما طّوروه من تجارب أمنية فّذة 
أوصلتهم إلى مس����توى االنتصار في معركة األدمغة على منظومة 
ة في  األمن اإلس����رائيلية كاملة، األمر القادر على إحداث نقلة نوعيَّ
 البيئة األمنية والعسكرية في 

َّ
العمل المقاوم هناك، وخصوصًا أن

جنين مهيأة لذلك، ناهيك باحتماالت تصدير تلك الحالة إلى باقي 
مناطق الضفة الغربّية.

رابع����ًا، تدهور األوضاع األمنية في الضف����ة الغربية، وازياد احتمال 
وقوع عملي����ات فدائية فلس����طينية على غرار عملي����ات انتفاضة 
األقصى الفدائية في العام 2000، س����يحدان من قدرة »إسرائيل« 
على الّتصعيد العسكرّي واألمنّي في الجبهات األخرى، إذ سيكون 
م����ن الصعب عليها أن تذهب إل����ى أي مواجهة وخاصرتها الرخوة 
في الضفة الغربية مكش����وفة، األمر الذي تنتج منه تبعات سلبية 
على قضايا األمن القومي اإلس����رائيلي في الجبهات األخرى، والتي 
تعتبرها »إس����رائيل« أكثر استراتيجّية وحيوّية ألمنها، لكن يبقى 
الخوف األكب����ر لدى أجهزة األم����ن اإلس����رائيلّية أن يعيد التاريخ 
نفس����ه، وعملّية انتزاع الحرية تبّش����ر باندالع انتفاضة فلسطينّية 

ثالثة في الضّفة الغربّية.

بضربة قدٍر تبزغ الش���مس من باطن األرض، وُتشرق فلسطيُن بأنوار 
فرس���انها, فعلى امتداد ما يزيد على شوٍق مؤّبد، وإرادة لم ُتغّيبها 
المس���تحيالت، استطاع المس���تنيرون بوعد الله، أن يعيدوا ترميم 
أحالمهم، ويس���افروا في باطن األرض؛ لينبتوا على مشارقها حكايًة 
من عزيمة، وعلى مغاربها لغًزا من إرادة، وس���ؤااًل يطارد المصدومين 
من ق���درة األحرار على تحويل م���ا كان خيااًل إل���ى حقيقة ناصعة، 
وم���ا كان ُحلًم���ا بعيد المنال إلى مش���هٍد صف���ع المنظومة األمنية 
لدى المجرمين، وهّز كبرياءه���م، وداس على غرورهم، وتركهم في 
مس���تنقع الصدمة التي أّكدت له���م أّن اإلرادة أقوى من جبروتهم، 
وأّن عزيمة األحرار تفّت الصخر إن شاءت، وتغزل من دياجير الظلمة 

فجًرا من يقيٍن وانتصار.
ليس م���ن الضرورة أن تك���ون المعركة بالس���يف أو الرصاص، إّنما 
لكل صراٍع أدواته، لكّن الدول المس���كونة بالغرور يصفعها أبس���ط 
س���الح، وُيمّرغ تقنّياتها بالمهانة، ويغدو ذاك ) الس���الح( البسيط 
ش���عار المرحلة، ودليل الفرسان في عبور دياجير الظلمة، إلى رحابة 

النور والحياة.
إّن ما يمكن تس���ميته مجاًزا بالس���الح، يصير بق���درة قادر، وبيقين 
عاش���ٍق للنور، ش���عاًرا للباحثين عن الش���مس، والرافضين للرطوبة 
السياسّية، ومستنقعات العجز، كما يغدو ذاك السالح دلياًل ناصًعا 
عل���ى أّن االّتكال على الله، قادًر عل���ى إحداث ممّر للعبور من الغياب 
إلى الواجهة، ومن النس���يان إلى َأَلق الذاكرة، ومن ظلمات القهر إلى 

رحابة النصر المبين.
اليوم ُينعش فرس���ان جلبوع ) محمود العارض���ة، ومحمد العارضة، 
ومناض���ل انفيع���ات، ويعقوب غ���وادرة، وأيهم كممج���ي، وزكريا 
الزبيدي( تاريًخا كادت سنين العجز تغييبه، وكادت تلك البطوالت 
التي صنعها األحرار تتوارى خلف الذاكرة التي قاتلت أوسلو بالمال 
والشراس���ة إلع���ادة صياغتها َوف���ق منطق الهزيمة واالستس���الم 
للواقع البئيس... اليوم يبّث فرس���ان جلبوع الحياَة في ذاكرة المجد، 
ويبعثونه���ا ناصعة من جديد، يمس���كون بأي���دي مصباح الصوري 
ورفاق���ه، لَيرووا لنا ملحمَة التحّرر في العام 1987، ويحّرضوا ياس���ر 

صالح ليبوح بأسرار عزيمته وهي تجوب الصحراء المصرّية؛ بحًثا عن 
الشمس في رابعة المجد واالنتصار.

اليوم ُتعيد ملحمُة جلبوع دماء الش���هيد صالح طحاينة إلى واجهة 
التحّدي العجي���ب، والجرأة النادرة، وقد تعاه���دت يوًما مع محمود 
العارض���ة عل���ى إنقاذ فلس���طين من وح���ل العج���ز، وإخراجها من 
مستنقعات أوس���لو اللعينة، فيقضي صالح نحبه، ويتلّقف محمود 
الراية قبل س���قوطها في قبض���ة الغياب، ويعيد للجهاد س���يرته 
األولى...س���يرة الجعيدي، وفرسان الش���جاعّية العظام...سيرة مهّنا 
زيود ورفيقه... س���يرة الش���هيد أب���و خليفة، وحكاي���ا األحرار وهم 
يكس���رون القيد في س���جون الطغاة، ويصعدون إلى ِسدرة العتق 
والخالص. لقد أنعش���وا ذاكرتنا وقد تراكم فوقها تراُب المش���اهد 
البئيس���ة التي يصنعها المهزومون...أنعش���وا ذاكرة األحرار الذين 
قّدموا لألّمة مش���اهد الفخر على أطباٍق من نصٍر وعزيمة، وأعادوا لنا 
الثقة بأنفسنا، وقدرة الكّف على مالطمة المخرز، وقدرة الملعقة على 

هزيمة الخرسانة المسّلحة، والدولة المسكونة بالعلّو والجبروت.

سجن »جلبوع« والمخاوف اإلسرائيلّية من انتفاضة ثالثة

)وفي ذلك فليتنافس المقهورون(

بقلم: حسن الفي

بقلم: عبد الله الشاعر

انتصرت على كيان االحتالل اإلسرائيلي الذي يخوضّ  في هذه الفترة بالذات 
حرًبا نفسّيًة س���اِفرًة وساِفلًة ضّد األّمة العربّية، وعلى نحٍو خاصٍّ ضّد الشعب 
العربّي الفلس���طينّي، هذه الحرب اس���تعّرت بعد عملية الفرار البطولّية التي 
نفّذها س���ّتة من أسرانا البواِس���ل الذين كانوا يقبعون في غياهب باستيالت 

االحتالل فجر يوم االثنْين، الساِدس من شهر أيلول )سبتمبر( الجاري.
ومن نواِفل القول إّن الحرب النفسّية بين إسرائيل وحزب الله والفلسطينيين 
ل عاماًل مركزًيا في الصراع الدائر  بشكٍل خاٍص، واألّمة العربّية بشكٍل عاٍم، ُتشكِّ
بين الطرفين منذ أكثر من مائة عاٍم، وللتدليل على ذلك، ُنورد ما قاله الحاخام 
يريتس رون، في اجتماٍع س���ريٍّ نّظمه اليهود في العام 1869 في سويس���را: 
“إذا كان الذه���ب هو القّوة األولى في العالم، فإّن الصحافة هي القوة الثانّية. 
ولكّنه���ا ال تعم���ل من غير األولى، وعلينا بواس���طة الذهب أْن نس���تولي على 
الصحافة، وحينما نستولي عليها نس���عى جاهدين لتحطيم الحياة العائلّية 
واألخالقّية والدين والفضائل الموجودة لدى البشرّية عاّمة”، على حّد تعبيره.

ل في هذا الزمان والمكان عدًدا من المالحظات: بناًء على ما تقّدم ُنسجِّ
أواًل: إس���رائيل اعترفت وبالفم المليء أّن عملية هروب الس���جناء من س���جن 

)غلبواع( هو فش���ٌل ُم���ّدٍو وفق كّل المقاييس والمعايي���ر، ال بْل أكثر من ذلك، 
الخبراء في الكيان ش���ّدّدوا على أّن اإلخفاق اإلسرائيلّي ُيعاِدل وُيوازي اإلخفاق 
الذي كان من نصيب جيش االحتالل في حرب تش���رين من العام 1973 عندما 

فِشل في استشراف نّية مصر وسورّية في شّن الحرب.
ثانًي���ا: نحُن بطبيعة الحال م���ع النقد واالنتقاد الذات���ّي، ولكنّنا نرفُض جملًة 
وتفصياًل الجلد الذاتّي، بإمكاننا، نحُن أبناء الش���عب العربّي الفلسطينّي طرح 
التس���اؤالت حول عملية الفرار، ش���ريطًة أْن تكون نابعًة من منطلقاٍت وطنّيٍة، 
وهذا ينس���ِحب على الجميع دون اس���تثناٍء، ولكن ال ُيعَق���ل أْن يقوم البعض 
الكثير من أبناء جلدتنا بالتش���كيك في نج���اح عملية الفرار، واألخطر من ذلك 
قيامهم ب� ”تجنيد” بعض األس���رى الُمحّرّرين لتدعيم روايتهم الظنّية، ذلك 
أّن هذا األمر، يخِدم ُمباش���رًة أْو التفافًيا، الكي���ان الصهيونّي ورواياته الكاِذبة 

في كّل ما يتعّلق بصراعنا معه.
ثالًثا: في عصر الطفرة التكنولوجّية وس���يطرة وس���ائط التواصل االجتماعّي 
ص  على حياتنا، من الُمفيد التش���ديد على أّن إسرائيل أنفقت وما زالت ُتخصِّ
مئ���ات ماليين ال���دوالرات من أجل هزِمنا في الحرب النفس���ّية، على الرغم من 

أنّنا أصحاب أعدل قضية في العالم، ألّن ش���عبنا الفلس���طينّي، نعم ش���عب 
الجّبارين، كان ضحّيًة ألبش���ع وأق���ذر جريمٍة على مّر العص���ور، والتي تمثّلت 
بالنكب���ة المنكودة ف���ي العام 1948. من هن���ا، فعلينا اس���تثمار الحّيز الذي 
تمنحنا إّياه وس���ائل التواصل االجتماعّي من أج���ل ُمحاربة أعداء األّمة، وليس 
االنش���غال بتصفية الحسابات الشخصّية والسياسّية واألخرى، ألّن استخدام 
هذه الوس���ائط لغير النضال ضّد األعداء يخِدم أجندتهم ويعود علينا س���لًبا، 

ال بْل كارثًيا.
ف بالوطنّية،  راِبًعا: البون شاِس���ٌع بين النق���د الوطنّي وبين التش���كيك الُمغلَّ
 المالذ األخير لألنذال والعم���الء، ال ُيعَقل أْن يقوم البعض 

ٍّ
الت���ي ُتعتبر وبحق

بوصف عملية الفرار البطولّية بأّنها عملية ُمدبّرة بين االحتالل واألس���رى، كما 
أّنه ليس مقبواًل البّتة أْن يقوم أحد الناطقين بلس���ان تنظيٍم فلسطينيٍّ كبيٍر 
وناِفٍذ بتحميل االحتالل مسؤولية مصير األسرى، زاِعًما زوًرا وُبهتاًنا أّن العملية 
وكأّنها لم تق���ع. وال ُنجافي الحقيقة إذا قلنا وجزمن���ا إّن هذا التصّرف خطير 
للغاية، ويحِمل في طّياته الكثير من التس���اؤالت حول الهدف من نش���ر هذه 

الخزعبالت والُتّرهات.

خاِمًس���ا: انتصار األس���رى وبالضربة القاضية على كي���ان االحتالل ومنظومته 
، إْذ أّن األس���رى اس���تخدموا الملعق���ة لتنفيذ  األمنّي���ة هو انتص���اٌر تاريخيُّ
عمليتهم التي ش���بهها اإلس���رائيليون بالهوليودّية، الملعقة انتصرت على 
التكنولوجيا الُمتقّدمة والُمتطّورة التي ُيجّيرها االحتالل للحفاظ على أمنه، مع 
ذلك علينا القول الفصل إّن نجاح العملية أيًضا بمثابة رس���الٍة حاّدٍة كالموس 
إلى ً“أصدقاء” إس���رائيل العرب، ب���أّن األخيرة أوهن م���ن حمايتهم والدفاع 
عنهم، إس���رائيل، يا عرب الرّدة السياس���ّية، أعجز من الدفاع عن نفسها، فما 
بالكم بالدفاع عنكم؟ والشيء بالشيء يذكر: إسرائيل فِشلت في جميع الحروب 
التي خاضتها في الحقبة األخيرة، ولذا، لن تخوض الحروب بالوكالة أْو باإلنابة 

ل عليه. ل على ذلك ال ُيعوَّ عن ال�”حلفاء” العرب، َوَمْن ُيعوِّ
د غًدا قبل اليوم أّن األعشاب  ساِدًسا: أثبت شعبنا العربّي-الفلسطينّي وسيؤكِّ
الضاّلة مصيرها مزابل التاريخ، ولن يس���مح، ال في الحاضر وال في الُمس���تقبل 
ل االنتصار األخير الذي س���طّره األس���رى لهزيمٍة نكراٍء،  لكائٍن َمْن كان أْن ُيحوِّ
فارفعوا رؤوسكم يا إخوتي وأخواتي العرب من الُمحيط إلى الخليج، فقد مضى 

عهد االستعباد؟

بقلم: زهري اأندراو�سالملعقة العربّية الفلسطينّية هزمت التكنولوجيا اإلسرائيلية.. ال تشككوا بانتصارنا
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رام الله/ االستقالل:
اشتكى العديد من منتجي العسل في الضفة الغربية 
المحتلة من ضعف اإلنتاج للموس����م الحالي، إضافة 
إلى منافسة المستورد والمهرب للعسل الفلسطيني.

وعق����دت بلدية البي����رة قبل ايام معرض����ا لمنتجات 
النحل الخامس في مركز البيرة الثقافي، بالش����راكة 
مع مجلس النحل الفلسطيني، ووزارة الزراعة، والمركز 
الفلس����طيني للتنمي����ة االقتصادي����ة واالجتماعية، 

ومنظمة وي افيكت السويدية.
عضو مجلس بلدية البيرة ماه����ر القديري قال خالل 
االفتت����اح إن البلدية ستس����تمر ف����ي احتضان أية 

فعاليات تساهم في دعم المنتجات الوطنية.
كما ثّمن د.تحس����ين ع����ودة رئيس مجل����س النحل 
الفلسطيني قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد منتجات 

النحل من الخارج إلعطاء فرصة أكبر للمنتج المحلي.
من جهت����ه أكد وكيل وزارة الزراعة ط����ارق أبو لبن أن 
الوزارة ستستمر في دعم المشاريع الزراعية وتوفير 

مستلزمات اإلنتاج.
وعّب����ر رئي����س المجل����س الفلس����طيني للتنمي����ة 
االقتصادية واالجتماعية محمود حس����ين عن اهمية 
دعم المنتجين والمزارعين في المناطق المهمش����ة 

وتمكينهم اقتصادًيا.

اإبداع يف العر�ض
نوال غ����زال، الحاصلة على ش����هادة بكالوريوس في 
أساليب اللغة العربية مش����اركة في المعرض برفقة 
زوجها المهن����دس الزراعي، تصدرت زاويتها األنظار 
لطريقتها في العرض بلمسة أنثوية ومراعية للصحة 
والس����المة في ظل جائحة كورونا، حيث اس����تخدمت 
عب����وات صغيرة مغلقة للتذوق، يمكن للزائر تذوقها 
مباش����رة أو تناولها في البيت، كما اهتمت بالتعقيم 
وجم����ال المعروض����ات بتغلي����ف يناس����ب األذواق 

ويجذبها.
أبدعت نوال في تحضير هدايا األزواج والمناس����بات 

الخاصة من منتجاتها، كما عرضت صابون الشوفات 
المصنوع من مكونات يدخل ضمنها العسل، اضافة 
لعرض كريم ش����مع العسل المستخدم بشكل كبير 

لدى النساء لما له تأثير جمالي وصحي على البشرة.
كما استخدمت نوال المالعق الخشبية للتذوق للحفاظ 
على الصفات الصحية للعس����ل، وعرضت العسل في 
عبوات بأحجام مختلفة تناسب رغبة الزبون، وأضافت 
عليها المكسرات وبعض التزيين والتغليف، والذي 

يحتوي على بطاقة بيان باللغة العربية.
نوال تنتج أيضا خالي����ا النحل، ومنتجات أخرى، رغبة 
منها في تحقيق مكسب مادي يليق بجهدها، حيث 

ترى أن بيع العسل وحده غير مجد أحيانا.
واشتكت نوال منافسة المنتج االسرائيلي والمهرب 
والمغشوش، كونه يباع بسعر رخيص، فيحصل على 
جزء ال بأس به من السوق الفلسطيني، رغم أن عسلها 

صحي 100% ومناسب أيضل لمرضى السكري كون 
نسبة السكر فيه تصل نحو 5% فقط.

الوعي اال�ضتهالكي �ضعيف
أس����امة نعيرات- م����ن ميثلون، مش����ارك آخر حاصل 
على ش����هادة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية 
من جامعة القدس المفتوحة، صاحب مش����روع عسل 
ومناحل أس����امة نعيرات، والذي قال أن هذه المهنة 
هي مهنة اآلباء واألج����داد، قام بتطويرها عبر الوقت 

للوصول الى مستوى متميز من الجودة واألداء.
واش����تكى نعيرات أيضا من تأثير العسل المستورد 
والمهرب والمغشوش وغير الخاضع للفحص، وقال أن 
هذه المنتجات تؤثر على سوق العسل في فلسطين، 
وذلك أيضا في ظل تحدي صعوبة التسويق للعسل 
الفلس����طيني رغم حصول����ه على ش����هادة الفحص 

والجودة العالي����ة، وقال أن منتجه ف����از في معارض 
عربي����ة، وذل����ك بحصوله على مرتبة أول����ى في جودة 
العس����ل على المس����توى العربي، وكذلك األول على 

المستوى العالمي في تصنيف معين.
كما أبدى استياءه مما أسماه رداءة ثقافة االستهالك 
لدى المواطن الفلس����طيني لمنتج العس����ل، وقال أن 
نسبة االس����تهالك متدنية، والوعي ضعيف بأهمية 
هذا المنتج ودوره الصحي، وقال أن التوعية هي عبء 
اضافي يقوم به المنتج للعسل في محاولة لتشجيع 

المواطنين على االستهالك.
وقال أن تس����وق العسل في فلس����طين يتم بجهود 

شخصية.
وينتج مشروع نعيرات منتجات متعددة من العسل 
مثل العكبر الذي يستخدم كمضاد حيوي، اضافة الى 
منتجات شمع العسل الكريمات والسكاكر وما شابه.

أما عن انتاج العسل لهذا الموسم فقال أن االنتاجية 
اجماال ضعيفة للعسل الفلسطيني، ووصفها بالسنة 
الشحيحة، فنسبة االنتاج ال تتعدى 10 كغم للخلية، 
بينم����ا كانت تصل النس����بة 18 كغم في المواس����م 

الوفيرة.
وقال أن هناك مشكلة أيضا تتمثل في بيات العسل 
وتراكم����ه من الس����نوات الس����ابقة بس����بب صعوبة 

التسويق وخاصة في ظل كورونا.
ونصح المواطن الفلس����طيني بشراء العسل الحاصل 
عل����ى خت����م وزارة الصحة وعليه بطاق����ة بيان موضح 
فيها معلومات المصدر وطريقة التواصل ومعلومات 

المنتج كافة.
وقال إن الوس����يلة االفضل الختيار العس����ل االفضل 
هي ش����راء المنتج المختوم، واذا لم يكن كذلك فإن 
المش����تري يحتاج التأك����د من ثقة المنت����ج، إضافة 
الى امتالك فراس����ة تمييز العس����ل، وأكد أن العسل 
المتبلور والمتجمد في الشتاء وأحيانا في الصيف هو 

مؤشر على أن العسل طبيعي.

منتجو العسل بالضفة يشتكون من ضعف االستهالك المحلي ومنافسة المستورد والمهّرب

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر األميركي بشكل ملحوظ تجاوزت 
نس����بته 13 بالمائة في السوق الس����وداء، الجمعة، عقب اإلعالن عن تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وبعد ظهر أمس، سّجل الدوالر الواحد 15600 ليرة للبيع و15700 ليرة للشراء 

، بعدما تراوح صباحا ما بين 18000للبيع - 18100 للشراء.
كانت الليرة اللبنانية س����جلت مكاس����ب بنس����بة 5 بالمائة، الخميس، بدعم 
التفاؤل بنجاح رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بتش����كيل الحكومة، وهو 

ما تحقق فعال.
وفي يوليو / تموز الماضي، س����جل الدوالر رقما قياسيا حيث تجاوز حاجز 23 
ألف ليرة، إثر اعتذار س����عد الحريري عن تش����كيل الحكومة بعد 9 أشهر من 

تكليفه.
ووقع الرئيس اللبناني ميش����ال عون، الجمعة، مرس����وما بتش����كيل الحكومة 
الجديدة برئاس����ة 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(.
ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت 
إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد األجنبي المخصص لالستيراد، ما انعكس 

شحا في الوقود واألدوية وسلع أساسية أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن بنك الش���عب الصيني )البن���ك المركزي( إن 
عملي���ات الدفع غي���ر النقدي الت���ي تعاملت معها 
البن���وك الصيني���ة خالل الرب���ع الثاني م���ن العام 
الجاري، حافظ���ت على زيادة ثابت���ة، بينما واصلت 
عمليات الدفع عبر الهوات���ف المحمولة المحافظة 
عل���ى زخم النمو. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا(، السبت، عن البنك أن إجمالي المدفوعات 

غير النقدية، بم���ا في ذلك البطاق���ات المصرفية، 
ومركبات الدف���ع عبر اإلنترن���ت، واألوراق التجارية، 
وتحويالت االئتمان وغيرها من التسويات النقدية، 
بل���غ 82.1080 تريليون ي���وان )05.167 تريليون 
دوالر أمريكي(، بزيادة نسبتها 25.6 في المائة على 

أساس سنوي.
ومن ه���ذا اإلجمال���ي؛ حافظ���ت المدفوع���ات عبر 
الهواتف المحمولة على اتجاه النمو حيث س���جلت 

13.117 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 32.10 في 
المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم معامالت البطاق���ات المصرفية 25.240 
تريليون ي���وان في الربع الثاني م���ن العام الجاري، 

بزيادة سنوية نسبتها 66.9 في المائة.
وحتى نهاية ش���هر حزيران/يونيو الماضي، يوجد 
ف���ي الصين 12.13 مليار حس���اب مصرفي، بزيادة 

05.2 في المائة مقارنة بالربع األول.

لبنان: الليرة ترتفع أمام الدوالر 
عقب إعالن الحكومة الجديدة

176 مليار دوالر أمريكي مدفوعات غير نقدية في الصين خالل الربع الثاني

تونس/ االستقالل:
صعد العجز التجاري لتونس 13.75 بالمئة في األشهر الثمانية األولى من العام 

الحالي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2020.
وأظهرت بيانات المعهد التونس���ي لإلحصاء، أن العجز التجاري بلغ في األشهر 

الثمانية األولى 10.48 مليارات دينار )3.76 مليارات دوالر(.
كان العجز الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات 9.21 مليارات دينار 

)3.31 مليارات دوالر( في الفترة نفسها من 2020.
وتحسنت الصادرات التونسية بنسبة 23.5 بالمائة إلى 29.6 مليار دينار )10.6 

مليارات دوالر(.
كما ارتفعت الواردات بنس���بة 20.8 بالمئة، لتصل إلى 40.1 مليار دينار )14.4 

مليار دوالر(.
وتحسنت وتيرة الطلب المحلي على االستهالك في السوق المحلية خالل العام 

الجاري بعد انكماش في 2020، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط خالل 2021.
وس���جل االقتصاد التونسي انكماش���ا ب� 2.0 بالمائة في الربع الثاني من العام 

الحالي مقارنة بالربع األول منه، ونموا ب� 16.2 بالمائة على أساس سنوي.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة “ذا جارديان” إن مؤسسة نيشنوايد بيلدنج سوسيتي المالية 
سوف تشطب تأمين السفر األوروبي المجاني من قائمة االمتيازات التي يتمتع 

بها أصحاب الحسابات الحاليين لديها.
وقالت الش���ركة عبر موقعها اإللكتروني إن التغييرات، التي سوف تدخل حيز 
التنفيذ من نهاية 2021، س���وف تؤثر على عمالء فليكس أكونت الذين فتحوا 
حسابا مع الشركة المملوكة لألعضاء قبل 15 كانون أول/ديسمبر 2016، وفقا لما 
نقلته وكالة بلومبرج لألنباء عن الصحيفة . وأضافت الش���ركة أن العمالء الجدد 
غير مؤهلين للحصول على هذه الميزة. وقال ناطق باسم الشركة للصحيفة إنه 
“من المفهوم أن األعضاء قد يشعرون باإلحباط جراء هذا القرار”، ولكن ربع فقط 

من عمالء فليكس أكونت يستفيدون من المنتج.
وسوف يتم تغطية الرحالت التي يتم حجزها قبل 31 كانون أول/ديسمبر، حتى 
إذا ما تمت بعد انتهاء العمل بهذه السياسة. وقالت الصحيفة إن العمالء،الذين 
دفعوا للحصول على تحديث كاإلبقاء على التأمين بعد عيد مولدهم السعبين 
أو أن يتم تغطية حالة طبية، سوف يظلون محميين حتى ينتهي العمل بذلك.

عجز تجارة تونس يصعد 13.75 
بالمائة في ثمانية أشهر

“نيشنوايد” تعتزم خفض 
تأمين السفر األوروبي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عمار حس���ن احمد محيس���ن   
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  )402529044  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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االستقالل/ األناضول:
باحتفاء واسع رحب مراقبون وخبراء لبنانيون بوالدة 
حكوم���ة بالدهم بعد تعث���ر دام أكثر من عام، لكن 
تظ���ل معظ���م التحليالت تع���زو األمر إل���ى جهود 

فرنسية إيرانية مقابل »غض طرف« أمريكي.
والجمعة، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مرس���وما بتشكيل 
حكومة جديدة تضم 24 وزيرًا، بعد 13 ش���هرًا من 

فراغ سياسي.
وع���زا خبراء لبنانيون أس���باب االنفراج���ة المفاجئة 
في تش���كيل الحكومة اللبنانية إلى توافق فرنسي 
إيراني، ال س���يما وأنها تش���كلت عقب 5 أيام على 
اتص���ال هاتفي بين الرئيس الفرنس���ي إيمانويل 

ماكرون ونظيره اإليراني إبراهيم رئيسي.
وقال خبير الش���ؤون األوروبية تم���ام نور الدين، إن 
طه���ران أص���درت بيانا عقب االتص���ال األخير بين 
ماكرون ورئيسي، أعلنت فيه عن تعاون مرتقب بين 

البلدين وحزب الله لتشكيل حكومة.
وأضاف نور الدين أن فرنسا لم تنف األمر أو تشكك 
في بيان إيران )في إش���ارة إلى موافقتها الضمنية 
على فحواه(، مؤكدا أن العالقة الفرنس���ية اإليرانية 
بات���ت أقوى بعد تولي رئيس���ي الحك���م في إيران 

يونيو/حزيران الماضي.
ورجح الخبير اللبناني أن يكون االتفاق على تشكيل 
الحكومة اللبناني���ة الجديدة، جاء بن���اء على »ضوء 
أخضر« منحه حلفاء إيران في لبنان )في إشارة لحزب 

الله(.
وق���ال نور الدي���ن: »هدف الحكوم���ة الجديدة منح 
لبن���ان قبلة الحياة حتى موع���د االنتخابات النيابية 
في 8 مايو/ أيار 2022 )..( أما في حال عدم إجرائها 

ستكون الحكومة هي المعنية بملء الفراغ«.
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي منير ربيع أن 
»عاملين اثنين أديا الى تشكيل الحكومة اللبنانية، 
أولهم���ا الضغ���ط الفرنس���ي الكبير ال س���يما بعد 

التواصل مع إيران، والثاني الترضيات الداخلية«.

واستشهد ربيع في تحليل معطيات العامل األول 
ب�«صفقة شركة توتال الفرنس���ية لبناء مشروعات 
الطاقة في العراق بقيم���ة 27 مليار دوالر، ما يحتم 
على باريس التن���ازل لصالح طهران بهدف حماية 

مصالحها في بغداد«.
وأض���اف ربي���ع لألناضول: »ه���ذه الصفقة مهدت 
الطريق أمام تش���كيل الحكومة اللبنانية، ودفعت 
ماكرون إل���ى اإلصرار على ممارس���ة الضغوط على 
القوى السياس���ية اللبنانية في سبيل والدتها بعد 

أكثر من عام على التعثر«.
أما ع���ن العامل الثان���ي فقال ربيع: »بع���د أن قدم 
ميقاتي ترضيات إلى ع���ون بمنحه الثلث المعطل 
)أي حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب 
الوزاري���ة( ت���م التوافق عل���ى تش���كيل الحكومة 

الجديدة«.
وبالنس���بة لل���دور األمريكي في تش���كيل حكومة 
لبنان، اعتب���ر ربيع أن التوافق على التش���كيل جاء 
عقب »غض طرف أمريكي«، ال سيما في ظل تطبيع 
حكوم���ة تصري���ف األعم���ال اللبنانية م���ع النظام 
السوري، واالستثناءات األمريكية لبيروت من قانون 
قيصر. و«قيصر«  اس���م ش���ائع على قانون أمريكي 
ل�«حماية المدنيين في س���وريا«، دخل حيز التنفيذ 
في يونيو/حزيران 2020، وتضمن سلسلة عقوبات 
اقتصادية ضد سوريا وحلفائها والشركات واألفراد 

المرتبطين بها.
وحدد مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، يوم اإلثنين 
المقبل، موعًدا النعقاد أول جلس���ة وزارية للحكومة 

الجديدة برئاسة ميقاتي.
وفي 26 يوليو/ تموز الماض���ي، كلف رئيس البالد 
ميش���ال عون، ميقات���ي بتش���كيل الحكومة، بعد 
اعتذار كل من الحري���ري ومصطفى أديب عن عدم 
إكمال المهمة، جراء خالفات بين القوى السياسية.

وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف األعمال 
التي استقالت عقب 6 أيام على انفجار كارثي وقع 

بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

حكومة لبنان.. والدة قيصرية بجهود فرنسية إيرانية

االستقالل/ أسوشيتد برس:
كش���فت وكالة »أسوش���يتد برس« الس���بت، 
أن الواليات المتحدة س���حبت في األس���ابيع 
األخي���رة بطاري���ات صواري���خ »باتريوت« من 

السعودية.
وقالت الوكالة إن ص���ورة فضائية التقطتها 
شركة »بالنيت البز« األمريكية الخاصة تظهر 
أن الواليات المتحدة س���حبت، في األس���ابيع 
األخيرة، بعض منظوماتها الدفاعية المتطورة 
بما فيه���ا بطاريات صواري���خ »باتريوت« من 
السعودية، رغم مواصلة جماعة »أنصار الله« 

هجماتها على المملكة.
وأضافت الوكالة أن سحب األنظمة الدفاعية 
من قاعدة األمير سلطان الجوية خارج الرياض 
»جاء في الوقت الذي يراقب فيه حلفاء أمريكا 

م���ن دول الخليج بقلق االنس���حاب الفوضوي 
للقوات األمريكية من أفغانستان«.

وبحس���ب الوكالة، فإن صورة ت���م التقاطها 
ف���ي أواخر أغس���طس/ آب الماضي تظهر أن 
بعض هذه البطاريات سحبت من الموقع، مع 

استمرار أنشطة وتحركات مركبات فيه.
وتابع���ت الوكالة أن ص���ورة جدي���دة عالية 
الدقة التقطتها شركة »بالنيت البز« الجمعة 
تظهر أن منصات تلك البطاريات في الموقع 

أصبحت خالية دون رصد أي أنشطة فيه.
ونقل���ت الوكال���ة ع���ن الباحث كريس���تيان 
أولريشس���ن، قول���ه: »م���ن وجه���ة النظ���ر 
الس���عودية، يرون)الس���عوديون( اآلن أوباما 
وترام���ب وبايدن - ثالثة رؤس���اء متعاقبين - 
يتخذون قرارات تدل إلى حد ما على التخلي«.

واس���تضافت قاعدة األمير س���لطان الجوية 
ع���دة آالف من القوات األمريكية عقب هجوم 
بالصواري���خ والطائرات المس���يرة عام 2019 

على شركة أرامكو السعودية.
وفي يونيو / حزيران الماضي، كشفت صحيفة 
»وول س���تريت جورنال« أّن إدارة الرئيس جو 
بايدن ق���ررت تقليص كبير لع���دد األنظمة 
األمريكية المض���ادة للصواريخ)باتريوت( في 

الشرق األوسط.
وقال���ت إن اإلدارة األمريكية قررت »س���حب 
8 بطاري���ات باتري���وت من الع���راق والكويت 

واألردن والسعودية«.
وأرجعت الصحيفة القرار إلى رغبة واش���نطن 
ف���ي »إع���ادة تنظي���م تواجدها العس���كري 

للتركيز على الصين وروسيا«.

»أسوشيتد برس«: واشنطن تسحب منظومات »باتريوت« من السعودية

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة الخارجية الروس���ية اس���تدعاءها للس���فير األميركي لدى 
موس���كو إلبالغه أن التدخل في شؤون روس���يا الداخلية أمر غير مقبول 
بشكل قاطع، وسط أنباء عن استدعائه لالعتراض على »تدخل واشنطن 
في االنتخابات« وعلى منعها صحفيين روسا من تغطية ذكرى هجمات 

سبتمبر/أيلول.
وذكرت وكالة إنترفاكس لألنباء أن وزارة الخارجية الروس���ية اس���تدعت 
الس���فير األميركي جون س���وليفان اليوم الجمعة بسبب مشكلة تتعلق 

بأوراق اعتماد صحفيين روس يعملون في الواليات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن الس���لطات األميركية رفضت منح بعض الصحفيين 
ال���روس بطاقات تتيح له���م حضور فعاليات إحي���اء ذكرى هجمات 11 

سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك.

وم���ن جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء س���بوتنيك عن الس���فارة األميركية 

بموس���كو أن الس���فير بحث مع س���يرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية 

مجموع���ة من القضايا الثنائية لدعم التزام الرئيس األميركي جو بايدن 

بعالقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا.
كما نقلت سبوتنيك عن مصدر دبلوماسي أن استدعاء السفير األميركي 
جاء بس���بب »تدخل واش���نطن في االنتخابات«، بدون أن يقدم مزيدا من 

التفاصيل.

روسيا تستدعي السفير األميركي: 
تدخل واشنطن في شؤوننا غير مقبول

االستقالل/ وكاالت:
أف���اد مص���در أمني عراق���ي، الس���بت، بإصابة 
عنصرين من الش���رطة وآخر مدني، جراء ثالثة 
انفجارات بعبوات ناس���فة في محافظة كربالء 
جنوبي البالد. وقال ضابط بش���رطة المحافظة، 
مفضال عدم نش���ر اس���مه، إن »ث���الث عبوات 
ناسفة انفجرت الس���بت في ناحية الخنافسة 

شمال غربي كربالء«.
وأضاف أن أحد االنفجارات الثالثة »استهدف 
دوري���ة للش���رطة وآخ���ر مركبة مدني���ة، فيما 

انفجرت العب���وة الثالثة على طريق رئيس في 
الناحية«.

بإصاب���ة  تس���ببت  »االنفج���ارات  أن  وأوض���ح 
عنصرين من الشرطة ومدني بجروح مختلفة«.

وتض���م كرب���الء، مرق���دي اإلمامين الحس���ين 
وأخيه العباس )ثاني وثالث أئمة أهل البيت(، 
وتخضع المدينة منذ س���نوات إلجراءات أمنية 
مشددة، عقب هجمات انتحارية أوقعت مئات 

الضحايا.
وخالل الش���هور األخيرة، زادت وتيرة هجمات 

مسلحين يش���تبه بأنهم من تنظيم »داعش«، 
ال سيما في المنطقة بين كركوك وصالح الدين 
)شمال( وديالى )شرق(، المعروفة باسم »مثلث 

الموت«.
وأعل���ن العراق ع���ام 2017 تحقيق النصر على 
»داعش« باس���تعادة كامل أراضيه، التي كانت 
تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها التنظيم 
صي���ف 2014. إال أن التنظي���م ال يزال يحتفظ 
بخاليا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن 

هجمات بين فترات متباينة.

العراق: 3 إصابات بانفجار عبوات ناسفة في كربالء

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد ابراهيم صالح عوض الله عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )409766979( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / رزق صالح عبد الرزاق ش���ومر  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )803480623( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / ثريا هاش���م  حمدان ابو زهري  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  )802834911  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / ياس���مين مصطف���ى مصطفى 
القدرة عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802626663( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر
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بورسعيد/ االستقالل:
أعلن النادي المصري البورس���عيدي السبت، تعاقده مع المهاجم 
الفلس���طيني محمد بلح لمدة 4 مواس���م قادًما من نادي الصدارة 
الرياضي، وذلك تحضيًرا للموسم المقبل بالدوري المصري الممتاز.

وأكد المصري، في بيان رسمي أمس، أن الالعب وقع بحضور لجنة 
التعاق���دات بقيادة محمد الخولي، نائب رئي���س النادي، وعدنان 

حلبية وأحمد الشملة، عضوي المجلس.
ويبلغ بلح من العمر 28 عاما، ويجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم.

وكان بل���ح قد حص���ل على لقب ال���دوري الفلس���طيني مع نادي 
الصداقة، في موس���م 2016/2017، عندما نال لقب أفضل العب، 
قبل انتقاله للعب في الدوري األردني ضمن صفوف األهلي وذات 

راس.
واتج���ه بعدها إلى الدوري العماني للمحترفين، حيث لعب ألندية 
العروبة وصحم والس���ويق، قبل أن يعود م���رة أخرى إلى الصداقة 

الفلسطيني.
ويعد بلح سادس صفقات المصري، في الميركاتو الصيفي الجاري، 
بعد التعاقد مع ثنائي بيراميدز أحمد الشيخ وعمرو مرعي، وثنائي 
الطالئع إس���الم جمال وأحمد عالء، إلى جانب أس���امة الجزار العب 

اتحاد كلباء اإلماراتي.

المصري يضم الفلسطيني بلح
االستقالل/ وكاالت:

كش���ف تقرير إعالمي، أن برشلونة رفض التعاقد 
مع العبين م���ن توتنهام، خالل الميركاتو الصيفي 

الماضي.
وكتب فابريزي���و رومانو، خبير انتق���االت الالعبين 
والمدربين في أوروبا »س���يدفع توتنهام 25 مليون 
يورو لبرشلونة، قيمة ثابتة مقابل خدمات إيمرسون 
روي���ال، لك���ن ال توجد ف���ي الصفق���ة أي مكافآت 

مدرجة«.
وأض���اف رومانو عبر حس���ابه عل���ى تويتر »رفض 
برش���لونة، التعاقد مع تانجي ندومبيلي أو س���يرج 
أوريي���ه، كجزء م���ن صفقة انتقال إيمرس���ون إلى 

توتنهام«.
ويخوض إيمرسون، اليوم الس���بت، مباراته األولى 
بقميص توتنهام، عند مواجهة كريس���تال باالس 

في الجولة الرابعة من عمر البريميرليج.
يذكر أن ندومبيلي اس���تمر ضمن قائمة الس���بيرز 
لهذا الموسم، بينما فسخ توتنهام، عقد أورييه في 

نهاية الميركاتو الصيفي الماضي.

برشلونة يرفض ثنائي توتنهام

االستقالل/ وكاالت:
استعرض مانشس���تر يونايتد في المشاركة 
األولى لنجمه كريس���تيانو رونالدو، بالتغلب 
عل���ى ضيفه نيوكاس���ل بنتيج���ة )4-1(، في 
المباراة التي احتضنه���ا ملعب أولد ترافورد، 
ضمن لق���اءات الجول���ة الرابعة م���ن الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وس���جل رباعية اليونايتد رونال���دو )45- 62( 
وبرونو فيرنانديز )80( وجيسي لينجارد )90(، 
بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير 

مانكييو)56(.
وبتلك النتيج���ة رفع اليونايت���د رصيده إلى 
10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، 
بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة 

في المركز ال�19.
هذا وقد خطف مانشس���تر س���يتي انتصاًرا 
ثميًنا، بهدف دون رد، على ليستر سيتي، في 

المباراة التي ٌأقيمت على أرضية ملعب كينغ 
باور في البريميرليغ.

وس���جل هدف المباراة الوحيد برناردو سيلفا 
في الدقيقة 62، ليرفع مانشس���تر س���يتي 
رصيده إل���ى 9 نقاط في المرك���ز الثاني في 
ج���دول الترتيب، بفارق نقط���ة عن المتصدر 
مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ليستر 

سيتي عند 6 نقاط في المركز التاسع.
وفي لقاء أخر، حقق نادي أرس���نال فوزًا صعبًا 
عل���ى ضيفيه نوريتش س���يتي بهدف دون 
رد ليحصد أول ثالث نقاط هذا الموس���م، في 

المباراة التي أقيمت على استاد اإلمارات.
وس���جل هدف الجانرز الوحي���د الالعب بيير 
إيميريك اوباميانج في الدقيقة “66” ليحصد 
آرس���نال أول ثالث نقاط في البريميرليج هذا 

الموسم.
وبه���ذا الفوز يحتل أرس���نال المركز الخامس 

عش���ر على جدول الترتيب برصي���د 3 نقاط، 
بينما يحل نوريتش س���يتي بدياًل له متذياًل 

الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.
وفي نفس السياق، سقط فريق توتنهام في 
فخ الخسارة من كريستال باالس بثالثية دون 
رد، خ���الل المباراة التي جمعتهما على أرضية 

ملعب سيلهرست بارك بنفس البطولة.
وس���جل أهداف كريس���تال باالس ويلفريد 
زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودس���ون 
ادوارد )هدفي���ن( في الدقيقتين 84 والثالثة 

من الوقت بدل الضائع.
واضطر فريق توتنهام للعب بعش���رة العبين 

منذ الدقيقة 58، بعد طرد جافيتي تانجانجا.
وتوق���ف رصي���د توتنهام عن���د 9 نقاط في 
ص���دارة الترتيب مؤقتا، فيما رفع كريس���تال 
باالس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي 

عشر.

رونالدو يقود اليونايتد لقهر نيوكاسل برباعية.. وآرسنال يحقق االنتصار األول في البريميرليغ

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية، عن خطة باريس س���ان جيرمان الفرنسي، 
لإلبقاء علي النجم كيليان مبابي ومنع انتقاله إلى ريال مدريد الصيف 

القادم.
وق���دم فريق ريال مدريد كل ش���يء من أجل إتم���ام صفقة كيليان 
مبابي نجم باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكن تمسك نادي 

العاصمة الفرنسية ببقاء الالعب أفسد الصفقة في النهاية.
ويصر كيليان مبابي نجم باريس س���ان جيرم���ان، على عدم تجديد 
عق���ده المنتهي في يوني���و المقبل، لرغبته ف���ي االنتقال إلى ريال 

مدريد.
ذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان لجأت 
إلى إيمناويل ماكرون الرئيس الفرنسي، لمحاولة إقناع كيليان مبابي 
بالبقاء داخل »بي إس جي«، وعدم الرحيل إلى ريال مدريد بعد نهاية 

عقده في يونيو 2022.
أضافت، إن إيمانويل ماكرون رئيس فرنس���ا، أرسل رسالة شخصية 
إلى مبابي، إلقناعه بالبقاء داخل باريس سان جيرمان وتجديد عقده.

من جانبه، أش���ارت صحيفة »ميرور« اإلنجليزية، إن تواصل إيمانويل 
ماكرون مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، سيستمر حتى 

كأس العالم 2022 في قطر.
ورغ���م كل هذه المحاوالت، ال يري كيليان مبابي نفس���ه إال في ريال 
مدريد الموس���م المقبل، خاصة وأنه يرغب ف���ي أن يكون علي رأس 

مشروع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي مستقباًل.

باريس سان جيرمان يستنجد برئيس فرنسا للحفاظ على مبابي
االستقالل/ وكاالت:

أبدى بيب جوارديوال مدرب فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي دعمه إلقامة 
بطول���ة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، المقترح الذي طرحه أرس���ين 

فينجر، وشدد على ضرورة »عدم تجريم هذا النوع من األفكار«.
وأب���دى المدرب اإلس���باني، الذي يحل���م بقيادة منتخب وطن���ي، تقديره 
لمحاوالت االبت���كار واالقتراحات التي تأتي من ه���ذا القبيل، والتي يريد 
االتح���اد الدولي لكرة الق���دم )فيفا( من خاللها تقليص ع���دد المباريات 
المؤهلة، وتجميعها في مدة ش���هر وإقام���ة المونديال كل عامين اعتبارا 
من 2028. وقال جوارديوال في مؤتمر صحفي: »أحب دائما أن تكون هناك 
أف���كار جديدة للتعليق عليها. ال ينبغي تجري���م هذه المقترحات. تدافع 
األندي���ة والدوريات عن مواقفها، وكذلك الفيفا واليويفا )االتحاد األوروبي 
لكرة القدم(«. وتابع: »كأس العالم ح���دث رائع إنها البطولة األكبر، ودائما 
ما أس���تمتع كمتفرج بمش���اهدتها، إذا كان بإمكاني رؤيتها كل عامين، 
فس���يكون أمرا جيدا. أتفق تماما مع أرسين فينجر أنه إذا لم يفعل كأس 
العالم ذلك فإن بطولة أخرى ستفعله. ما اقترحه هو بطولة من أرفع طراز«.

لكن جوارديوال أراد أيضا أن يذكر باالستراحة الالزمة لالعبين وكيف يؤثر 
إدراج المزيد من المباريات والبطوالت عليهم.

وأوضح في هذا الصدد: »على مدار 11 شهرا كانت هناك مباريات ومباريات 
قبل فترة االس���تعداد للموسم الجديد كان هناك أربعة أو خمسة أسابيع، 
واآلن هي فقط عش���رة أيام. نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، لكن 
علينا التقليص. هذا كثير جدا. ال أق���ول إنه يتعين علينا إزالة المباريات 

الدولية أو دوري األبطال أو البريميير ليج، ولكن يجب إيجاد حل«.

جوارديوال يدعم إقامة كأس العالم كل عامين
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /فريد س���عود مد ابو س���ته عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )800421802( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

الضفة الغربية/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والعشرات 
باالختن����اق، واعتق����ل آخرون، خ����الل مواجهات 
عنيفة اندلعت في مناط����ق متفرقة من الضفة 
الغربية المحتلة إسنادًا ألسرى جلبوع الذين أعاد 
االحتالل اعتقالهم، وكذلك إسنادًا لألسرى في 
س����جون االحتالل الذين يتعرضون النتهاكات 

كبيرة منذ نحو أسبوع.
فق����د أصي����ب 8 مواطنين بالرص����اص المعدني 
المغلف بالمطاط، و15 باالختناق بالغاز، مس����اء 
الس����بت، خالل مواجهات مع االحتالل على حاجز 

حوارة العسكري جنوب نابلس.
وقال مدير مركز االسعاف والطوارئ في الهالل 
األحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم االسعاف 
تعاملت م����ع 8 إصاب����ات بالرص����اص المعدني 
المغل����ف بالمط����اط، و15 حالة اختن����اق بالغاز 
المس����يل للدموع، خ����الل مواجهات م����ع قوات 

االحتالل على حاجز حوارة.
كما أصيب عش����رات المواطنين، مس����اء السبت، 
باالختناق بالغاز، خ����الل مواجهات مع االحتالل 
في مخيم العروب ش����مال الخليل، كما اعتقل 4 

شبان.
وقال مراس����لنا، إن عش����رات المواطنين أصيبوا 
بح����االت االختن����اق ف����ي مخيم الع����روب عقب 
مواجه����ات اندلعت على مدخ����ل المخيم، أطلق 
خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي والمطاطي 
وقناب����ل الص����وت والغ����از ص����وب المواطني����ن 

ومنازلهم.
كم����ا اعتقلت قوات االحتالل خ����الل المواجهات 
سليم مازن جوابرة )19 عاما(، وكامل ابراهيم أبو 
هشهش )17 عاما(، ومحمد أحمد أبو طماعة )19 

عاما(، واسالم بنات )18 عاما(.
إلى ذل����ك، اندلعت مواجهات بي����ن المواطنين 
وقوات االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء أمس، في 

منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
وأف����اد مراس����لنا، ب����أن مواجه����ات اندلعت بين 
المواطني����ن وق����وات االحت����الل المتمركزة على 
الحاج����ز العس����كري المقام على مدخل ش����ارع 
الش����هداء، وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت 
والغ����از الس����ام ص����وب المواطني����ن والمحالت 
التجارية في ب����اب الزاوية ما تس����بب بإغالقها، 
وإصابة عشرات المواطنين بحاالت اختناق جراء 

استنشاق الغاز السام.
كما قمعت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء 
أمس، المش����اركين في مس����يرة إس����ناد ألسرى 
»جلبوع« الس����تة الذين انتزعوا حريتهم، وذلك 

على مدخل بيت لحم الشمالي.
وأفاد ش����هود عيان، بأن قوات االحتالل أطلقت 
قنابل الغاز المس����يل للدم����وع والصوت، صوب 
المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا للمطالبة 
بحماية األسرى الستة وكافة األسرى في سجون 
االحتالل. يش����ار إلى أن ق����وات االحتالل قمعت 
أمس مس����يرات طالبية س����لمية مطالبة بوقف 
االنته����اكات واإلجراءات القمعية بحق أس����رانا 
األبط����ال، وض����رورة حماية األس����رى الذين أعاد 
االحت����الل اعتقاله����م بعد انت����زاع حريتهم من 

سجن »جلبوع«.
كما اندلعت، مس����اء أمس، مواجهات بين شبان 
وقوات االحتالل اإلس����رائيلي، على مدخل البيرة 

الشمالي.
وأفاد ش����هود عيان، بأن جن����ود االحتالل أطلقوا 
الغاز المس����يل للدموع والرص����اص »المطاطي« 

صوب الش����بان المش����اركين في مسيرة سلمية 
نصرة لألسرى الذين انتزعوا حريتهم، ولم يبلغ 

عن وقوع اصابات.
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة طالبية 

على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
وأفاد مراس����لنا بأن قوات االحتالل أطلقت قنابل 
الصوت، والغاز المس����يل للدموع صوب الطلبة، 
الذين خرجوا في مس����يرة دعما وإسنادا لألسرى 
الذين حرروا أنفسهم، وتم اعتقال أربعة منهم 

الليلة قبل الماضية وفجر أمس.
وتسود حالة من الغضب والخوف بين المواطنين، 
عقب اعتقال جيش االحتالل اإلس����رائيلي أربعة 
من األس����رى الذين حرروا أنفس����هم من س����جن 

جلبوع في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري.
كما اقتحمت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس، 

منزال في قرية زبوبا غرب جنين.
وذك����رت مص����ادر محلي����ة، أن ق����وات االحتالل 
اقتحمت منزل المواطن س����مير ج����الل جرادات 
بمنطقة »البير« في القري����ة وعبثت بمحتوياته، 
وحطمت أبواب منزل نجله محمد، كما اس����تولت 
على كاميرات مراقبة من المنازل المحاذية لجدار 

الضم والتوسع العنصري في القرية.
إلى ذلك، هاجم مستوطنون، مساء السبت، منزال 

في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مس����ؤول ملف االس����تيطان شمال الضفة، 
غس����ان دغل����س، إن مجموعة من مس����توطنة« 
يتس����هار« هاجموا منزل أم أيم����ن صوفان، في 

بورين بالحجارة.
وأضاف أن مواجه����ات اندلعت في المنطقة مع 
جن����ود االحتالل، الفتا إلى أن المنزل تعرض قبل 

ايام العتداء من قبل المستوطنين.

إصابات واعتقاالت خالل مواجهات مع االحتالل بمناطق متفرقة من الضفة

ويعقوب قادري في مدينة الناصرة.
وبذلك تكون س���لطات االحتالل اعتقلت 4 من بين 6 أسرى تمكنوا من انتزاع 

حريتهم من نفق سجن جلبوع، بعد منتصف ليل يوم اإلثنين الماضي.
وفي س���باق معه الزمن العتقال المحررين أيه���م كممجي ومناضل نفيعات، 
ش���رعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي عصر أمس، بعمليات تمش���يط واسعة 
النطاق في المنطقة الممتدة من بلدة زبدة إلى العرقة والطرم وكفيرت وام دار 

والهاشمية« غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن أعدادًا كبيرة من جنود االحتالل تقوم بتفتيش الجبال 
في تلك المنطقة شجرة بشجرة وسط انتشار كثيف وتحليق للطيران بحًثا عن 

المحررين أيهم كممجي ومناضل انفيعات.
كما داهمت قوات االحتالل المنازل وفتشتها وصادرت تسجيالت الكاميرات 

في كافة المنازل القريبة من جدار الفصل العنصري.
وأش���ارت إلى أن جنود االحتالل اعتقلوا عدًدا من المواطنين في تلك المنطقة 
وحققوا معهم ميدانًيا قبل إطالق س���راحهم، فيما يتم التش���ديد على كافة 

الفتحات في جدار الفصل العنصري في تلك المنطقة وبشكل محكم.
وينحدر كممجي من بلدة كفر دان غرب جنين، وانفيعات من بلدة يعبد جنوبي 
المدينة وهما المحرران المتبقيان من الستة الذين خرجوا من جلبوع ولم يتم 
إعادة اعتقالهم، فيما أشارت وسائل إعالم االحتالل وحسب قصاصي األثر إلى 

أن واحًدا منهم على األقل دخل الضفة الغربية وفق رواية االحتالل.
وفي الس���ياق، أغلقت هيئة الطيران المدني »اإلس���رائيلي«، مس���اء السبت، 
المجال الج���وي أمام حركة الطي���ران المدني في المنطق���ة القريبة من حيفا 
وخاصًة فوق مطار مجدو، بسبب حركة المروحيات والطائرات بدون الطيار التي 

تشارك في عملية بحث عن األسيرين اآلخرين في تلك المنطقة.
وبحس���ب قناة 12 العبرية، فإن قوات كبيرة تبحث في منطقة “يوكنعام” عن 
األسيرين المتبقيين من بين األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن 

جلبوع فجر االثنين الماضي.
ويتركز البحث في بلدة كفار يهوشع في منطقة يوكنعام جنوب شرق حيفا.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش »اإلسرائيلي« أفيف كوخافي وصل لغرفة 
العمليات المشتركة لمتابعة عمليات البحث.

فيما تعرض قطاع غزة لقصف جوي »إس���رائيلي« دون 
أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فقد أصيب 8 مواطنين بالرص���اص المعدني المغلف 
بالمطاط، و15 باالختناق بالغاز، مس���اء الس���بت، خالل 
مواجه���ات مع االحت���الل على حاجز حوارة العس���كري 

جنوب نابلس.
وقال مدير مركز االسعاف والطوارئ في الهالل األحمر 
بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم االس���عاف تعاملت مع 
8 إصابات بالرص���اص المعدني المغلف بالمطاط، و15 
حالة اختناق بالغاز المس���يل للدموع، خالل مواجهات 

مع قوات االحتالل على حاجز حوارة.
كما أصيب عشرات المواطنين، مساء السبت، باالختناق 
بالغاز، خ���الل مواجهات مع االحتالل في مخيم العروب 

شمال الخليل، كما اعتقل 4 شبان.
وقال مراس���لنا، إن عش���رات المواطنين أصيبوا بحاالت 
االختناق في مخيم العروب عق���ب مواجهات اندلعت 
عل���ى مدخ���ل المخيم، أطل���ق خاللها جن���ود االحتالل 
الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب 

المواطنين ومنازلهم.
كم���ا اعتقلت قوات االحتالل خالل المواجهات س���ليم 
مازن جواب���رة )19 عاما(، وكامل ابراهيم أبو هش���هش 
)17 عام���ا(، ومحمد أحمد أبو طماعة )19 عاما(، واس���الم 

بنات )18 عاما(.
إلى ذل���ك، اندلعت مواجهات بي���ن المواطنين وقوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس، ف���ي منطقة باب 

الزاوية وسط مدينة الخليل.
وأفاد مراس���لنا، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين 
وق���وات االحتالل المتمرك���زة على الحاجز العس���كري 
المق���ام على مدخل ش���ارع الش���هداء، وأطل���ق جنود 
االحتالل قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين 
والمحالت التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإغالقها، 
وإصاب���ة عش���رات المواطني���ن بحاالت اختن���اق جراء 

استنشاق الغاز السام.
كما قمعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس، 
المشاركين في مسيرة إس���ناد ألسرى »جلبوع« الستة 
الذي���ن انتزعوا حريتهم، وذلك عل���ى مدخل بيت لحم 

الشمالي.
وأفاد ش���هود عيان، بأن ق���وات االحتالل أطلقت قنابل 

الغاز المس���يل للدموع والصوت، صوب المشاركين في 
المسيرة، الذين خرجوا للمطالبة بحماية األسرى الستة 

وكافة األسرى في سجون االحتالل.
يش���ار إلى أن ق���وات االحتالل قمعت أمس مس���يرات 
طالبية س���لمية مطالبة بوقف االنتهاكات واإلجراءات 
القمعية بحق أس���رانا األبطال، وضرورة حماية األسرى 
الذين أعاد االحتالل اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من 

سجن »جلبوع«.
كما اندلعت، مس���اء أمس، مواجهات بين شبان وقوات 

االحتالل اإلسرائيلي، على مدخل البيرة الشمالي.
وأفاد ش���هود عي���ان، بأن جنود االحت���الل أطلقوا الغاز 
المس���يل للدموع والرصاص »المطاطي« صوب الشبان 
المش���اركين في مسيرة س���لمية نصرة لألسرى الذين 

انتزعوا حريتهم، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مس���يرة طالبية على 

المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
وأفاد مراسلنا بأن قوات االحتالل أطلقت قنابل الصوت، 
والغاز المس���يل للدموع صوب الطلبة، الذين خرجوا في 
مس���يرة دعما وإسنادا لألس���رى الذين حرروا أنفسهم، 
وت���م اعتقال أربع���ة منهم الليلة قب���ل الماضية وفجر 

أمس.
وتسود حالة من الغضب والخوف بين المواطنين، عقب 
اعتقال جيش االحتالل اإلس���رائيلي أربعة من األسرى 
الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع في السادس من 

أيلول/ سبتمبر الجاري.
كما اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، منزال 

في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت منزل 
المواطن سمير جالل جرادات بمنطقة »البير« في القرية 
وعبثت بمحتوياته، وحطم���ت أبواب منزل نجله محمد، 
كما استولت على كاميرات مراقبة من المنازل المحاذية 

لجدار الضم والتوسع العنصري في القرية.
إلى ذلك، هاجم مس���توطنون، مس���اء السبت، منزال في 

قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة، غسان 
دغلس، إن مجموعة من مس���توطنة« يتسهار« هاجموا 

منزل أم أيمن صوفان، في بورين بالحجارة.
وأض���اف أن مواجهات اندلعت ف���ي المنطقة مع جنود 

االحت���الل، الفتا إلى أن المنزل تعرض قبل ايام العتداء 
من قبل المستوطنين.

م�سريات يف الداخل املحتل
وفي الداخل الفلسطيني المحتل، نظمت قوى شعبية 
مساء السبت وقفة احتجاجية في مدينة الناصرة، دعما 
لألسرى الفلسطينيين في الس���جون اإلسرائيلية بعد 

اعتقال األسرى األربعة الفارين من سجن جلبوع.
وهتف المش���اركون في الوقفة االحتجاجية بالناصرة 
باس���م األسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع 
المعاد اعتقالهم، داعين لمساعدة األسيرين المحررين 

وايوائهما خشية إعادة اعتقالهما من جديد.
وطالب المش���اركون في الوقف���ة االحتجاجية بالناصرة 
ف���ي هتافاته���م بالحرية لألس���رى وح���ذروا الحكومة 

اإلسرائيلية من المساس بهم.
وأكدوا أن األس���رى سيكس���رون جبروت السجان وهم 
أبطال الشعب الفلسطيني، وأن أسرى النفق استطاعوا 

ضرب المنظومة األمنية اإلسرائيلية.
وانطلقت دعوات شبابية لمسيرات عارمة في كل أرجاء 
فلسطين وعلى جميع نقاط التماس مع االحتالل مساء 

السبت.
وتش���هد فلس���طين المحتلة حالة من الغضب العارم 
مع تصاع���د اعت���داءات االحت���الل بحق األس���رى في 
السجون وتحذيرات القوى الوطنية وفصائل المقاومة 
من مس���اس االحتالل باألسرى الس���تة الذين انتزعوا 

حريتهم فجر االثنين من سجن جلبوع.
ق�سف مواقع بغزة

أم���ا ف���ي قطاع غ���زة، فق���د قصف���ت طائ���رات حربية 
إسرائيلية، فجر الس���بت، بعدد من الصواريخ موقعين 

وأرضا زراعية في قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا، بأن طائرات حربية إس���رائيلية قصفت 
بصاروخي���ن موقعا للمقاومة غ���رب مدينة خان يونس 
جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واش���تعال النيران 

فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.
وقصف���ت طائرة االحتالل موقع���ا للمقاومة في مدينة 
دير البلح وس���ط القط���اع، ما أدى إل���ى تدميره وإلحاق 

أضرار بممتلكات المواطنين القريبة من االستهداف.
 كما قصفت بصاروخ واحد على األقل أرضا زراعية شرق 

بلدة بيت حانون شمال القطاع.

»نفق احلرية«..اإ�سابات واعتقاالت..

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة 13 العبرية، مس���اء الس���بت، أن هناك ثغرة أمنية جديدة في 
السجون »اإلسرائيلية« بعد أن عثر على مخططات البناء الخاصة بسجن شيكما 

في عسقالن على االنترنت كما عثر مسبًقا على مخططات سجن جلبوع.
وبحس���ب القناة العبرية، فإن مخططات الس���باكة وخط���وط الصرف الصحي 
للس���جن يمكن ألي ش���خص الحصول عليها عبر االنترنت، مشيرًة إلى أن هذا 

السجن يتواجد به أسرى فلسطينيون وجنائيون.
ا على طلب من  وقالت بلدية عس���قالن إنه تم نش���ر مخططات بناء السجن بناًء
مصلحة السجون، وتم عرضها بهدف تجديدها مستقباًل. فيما نفت متحدثة 
باسم مصلحة السجون أن تكون نشرت تلك المخططات بموافقتهم، وأنه تم 

التصرف على الفور بالتواصل مع الجهات المدنية إلزالة المخطط.

ثغرة جديدة.. مخططات سجن 
»إسرائيلي« منشورة على االنترنت

غزة/ االستقالل:
ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء السبت، أن هناك حالة تأهب قصوى في القيادة 

الجنوبية للجيش »اإلسرائيلي«، بسبب خشية حدوث تصعيد على جبهة غزة.
وبحس���ب القناة، فإن هناك استعدادات لس���يناريوهات أكثر خطورة قد تنتقل من 

مواجهات شعبية على السياج وإطالق بالونات حارقة، إلى تصعيد عسكري محتمل.
فيما تس���تعد القوات العس���كرية بالضفة الحتمال اس���تمرار ما وصف���ت ب� “أعمال 
الشغب” ومحاولة تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش خالل مطاردة ما تبقى من أسرى.

وتش���هد الضفة الغربية والداخ���ل المحتل، وقطاع غزة حالة م���ن الغضب العارم مع 
تصاعد اعتداءات االحتالل بحق األس���رى في السجون، واعتقال 4 أسرى من بين ستة 

تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع فجر اإلثنين الماضي.

االحتالل يعلن حالة تأهب 
قصوى على جبهة غزة
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االستقالل/ وكاالت:
ُتعرض 65 قطعة فنية لبابلو بيكاس����و وآن����دي وارهول ومارك روثكو 
وألبرتو جاكوميتي يملكها زوجان ثريان منفصالن من نيويورك للبيع 
في مزاد علني تقيمه »س����وذبيز« قريبًا وتقّدر قيمتها اإلجمالية بنحو 

600 مليون دوالر. 
»س���وذبيز«  على ما أعلن���ت دار المزادات. وقال الرئيس التنفيذي ل�
تشارلز ستيوارت خالل مؤتمر صحافي عبر اإلنترنت إن الدار ُكلفت 
تنظيم المزاد في نوفمبر ومايو المقبلين على 65 قطعة تشّكل »أكبر 
مجموع���ة من أعمال الفن الحديث والمعاصر لم يس���بق طرحها في 

السوق«. 
وأوضح����ت دار الم����زادات أن القيمة اإلجمالي����ة المخمنة للوحات تبلغ 
حوال����ي 600 مليون دوالر هي األعلى على اإلطالق لبيع مجموعة أعمال 

تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث.
وتع����ود ملكية المجموعة لقطب العقارات ف����ي نيويورك هاري ماكلو 
وزوجته الس����ابقة ليندا، لكن القضاء ل����م يتوصل إلى تحديد قيمتها 
خالل طالق الزوجين الذي أثار اهتمامًا إعالميًا واس����عًا في أواخر العقد 

الثاني من القرن الحالي.

االستقالل/ وكاالت:
يعود النشاط اعتبارًا من نهاية هذا األسبوع إلى »المتاهات« التفاعلية والمنازل 
المس���كونة المس���توحاة من أفالم الرعب الش���هيرة في مدينة »يونيفرس���ال 

ستوديوز« للمالهي في هوليوود.
وتدّب الحياة مجددًا في مختلف أنواع الوحوش في هذا المتنزه الترفيهي الذي 

دَرج على ارتداء حلة خاصة لمناسبة عيد هالوين.
وكانت جائحة »كوفيد 19« التي أثارت الرعب أكثر من كل المخلوقات المخيفة 
األخرى ألقت بظاللها العام الفائت على هذا المعلم الهوليوودي وأدت إلى إلغاء 

»هالوين هورور نايتس« )ليالي رعب الهالوين(.
لك���ّن المنظمين قرروا طرد ش���بح في���روس كورونا في خريف الس���نة الحالية، 
متوقعين أن يع���ود الزوار بكثافة لخوض تجربة اإلث���ارة. والحظ المدير الفني 
المسؤول عن »هالوين هورور نايتس« جون موردي أن »الرعب يستقطب دائمًا 

بشكل جيد جدًا في أصعب المراحل«.

65 قطعة فنية بـ 600 
مليون دوالر في مزاد

االستقالل/ وكاالت:
التهمت س����مكة قرش ذراع غواص بالساحل 
الشمالي بمصر اليوم وقامت القرية السياحية 
التي وقع����ت فيها الحادثة بمن����ع النزول إلى 

البحر.
وأك����د مص����در مس����ؤول أنه ت����م من����ع نزول 
المصطافين وجميع رواد القرية إلى البحر، بعد 
حادثة الهجوم  وتعليق النزول إلى الش����اطئ 
لحين إشعار آخر ورفع الرايات السود، ورفع حالة 

الطوارئ في منتجع مراسي.
كما قررت بعض القرى السياحية في الساحل 
الش����مالي المجاورة إعالن حال����ة الطوارئ مثل 
قرية أمواج الس����ياحية، ومنع نزول رواد القرى 
البحر، والدفع ب�4 جيت س����كي »موتوس����يكل 
البحر« لتمش����يط البحر للكش����ف عما إذا كان 
هناك أس����ماك قرش من عدمه، ورفع الرايات 

السود وعدم الس����ماح ألحد بالنزول إلى البحر، 
حتى يتم صدور ق����رارات أخرى وفق صحيفة 

الوطن.
وهاجمت س����مكة قرش، اليوم، على البحر في 
قرية ش����هيرة في الساحل الش����مالي غواصًا 
خالل عمله في البحر عل����ى بعد 3 كيلومترات 
من الشاطئ، والتهمت جزءا من ذراعه، وأحدثت 
به تهتكا ش����ديدا، وظهرت عظ����ام الذراع من 
الداخل، ونقلته سيارة اإلسعاف إلى مستشفى 
العلمي����ن المركزي، وج����اٍر خضوعه للعالج من 
فريق طبي متخصص وتقديم الخدمات الطبية 
الالزم����ة، وُيدعى طارق خل����ف محمد حامد، 58 
عاما، من اإلسكندرية، وبتوقيع الكشف الطبي 
عليه تبين أنه مصاب بجرح مفتوح متهتك في 
الذراع اليسرى حوالي 5في 20 سم، إثر هجوم 
س����مكة قرش في قرية مراس����ي في الساحل 

الشمالي على شاطئ النورس التابع للقرية.
وكان  الدكت����ور محمد س����الم رئي����س قطاع 
المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أعلن سابقًا 
أن مصر تعد من أقل الدول عالمًيا في حوادث 
هجوم أس����ماك القرش، مشيًرا إلى أن الواليات 
المتح����دة األمريكية تعد م����ن أعلى معدالت 
ح����وادث الق����روش عالميا، حيث تس����جل 60 

حادثة سنوًيا.
وأض����اف أن مص����ر تحتوي عل����ى 30 فصيلة 
مختلفة من القروش، أشرس����ها القرش النمر 

والقرش ماكو.
وأكد رئي����س قطاع المحمي����ات الطبيعية أن 
حوادث اعتداء أس����ماك القرش على اإلنس����ان 
تنقس����م لنوعين، أبرزهما هو خطأ من القرش 
نفس����ه في التعرف على فريسته مما يدفعه 

لمهاجمة السائحين، أو سلوك بشري خاطئ.

مصر: قرش تلتهم ذراع غواص بالساحل الشمالي وحوش الرعب تعود إلى 
»يونيفرسال ستوديوز«

االستقالل/ وكاالت:
اكتشف العلماء في صحراء أتاكاما في تشيلي بقايا 
»التنين الطائر«، وهو ديناصور  أحفورية لما يعرف ب�
من العصر الجوراس���ي كان معروفًا عنه في السابق 

وجوده في نصف الكرة الشمالي فقط.
وينتمي الحي���وان، وهو من الزواح���ف الطائرة، إلى 
مجموعة م���ن ديناصورات التيروص���ور األولى التي 
كان���ت موجودة على األرض قبل 160 مليون س���نة، 
وكان ل���ه ذيل طويل مدبب وأجنحة وأس���نان حادة 

بارزة.
وكان أوزفال���دو روخاس، مدير متحف صحراء أتاكاما 
للتاريخ الطبيعي والثقافة، هو الذي اكتشف البقايا 
األحفورية له���ذا الكائن قبل دراس���تها على أيدي 

علماء في جامعة تشيلي.
واالكتش���اف ه���و األول من نوعه ال���ذي يربط هذه 

المخلوقات بنصف الكرة األرضية الجنوبي.

وق���ال جوناثان أالرك���ون، أحد العلم���اء في جامعة 
تشيلي والذي قاد الدراسة، إن »هذا يظهر أن انتشار 
الكائنات من هذه المجموعة )على األرض( أوسع مما 

كان معروفًا عنها قبل اآلن«.
وأضاف: »هن���اك تيروصورات من ه���ذه المجموعة 
أيضًا في كوبا، التي تبدو أنها حيوانات ساحلية، لذا 
فمن المرجح بشدة أنها كانت تهاجر ما بين الشمال 
والجنوب، وربما جاءت مرة واحدة واستقرت. ال نعلم«.

وصحراء أتاكاما الشاس���عة في تش���يلي كانت يومًا 
م���ا مغمورة إلى حد كبير بمي���اه المحيط الهادئ، إال 
أنها تتميز اآلن بطبيعة أشبه بسطح القمر بصخوره 

ورماله.
كما أن المنطقة، التي لم تهطل أي أمطار على أجزاء 
منها منذ عقود، بقعة واعدة لالكتشافات األحفورية 
الت���ي لم يصل إليها أحد ف���ي المناطق الصحراوية 

النائية على أعماق غير كبيرة تحت الرمال.

االستقالل/ وكاالت:
أخف���ى رجل جثة والدته في قب���و منزله ألكثر من عام 
من أجل االستمرار في تلقي معاشها التقاعدي وبدل 
التمريض،و غطى والدته بطبق���ة من فضالت القطط 

وبعد ذلك ُحّنط الجثة.
وأعلنت الشرطة النمساوية »الخميس« أنها اكتشفت 
جثة امرأة ثمانينية توفيت قبل أكثر من عام حّنطها 
نجلها داخل قبو في منطقة تيرول ألنه أراد االستمرار 
في تقاضي بدالت اإلعان���ات االجتماعية المخصصة 

لها.
وأفادت الشرطة في بيان بأن »التحقيقات كشفت أن 
ه���ذه المرأة البالغة 89 عاًم���ا توفيت في يونيو 2020 
واحتف���ظ الرجل البال���غ 66 عاًما بجثمانه���ا 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 انبعاث أي رائحة منها، ولّفها 
بضمادات المتصاص سوائل الجسم.

وأوضح المس���ؤول ع���ن خلية الش���رطة المتخصصة 
بقضايا االحتيال عل���ى اإلعانات االجتماعية هيلموت 
غوفلر للقناة التلفزيوني���ة »أو أر أف« أن الرجل »غطى 
والدته بطبقة من فض���الت القطط وبعد ذلك ُحّنطت 
الجثة«. وعندما كان ش���قيق الرجل يس���أله عن وضع 
والدتهم���ا، كان يّدعي أّن العج���وز التي كانت تعاني 

الخرف وقّلة إحاطة عائلتها بها أدخلت المستشفى.
وطلب ساعي بريد جديد كان يتولى تسليمه البدالت 
المالي���ة ش���هريًا أن يرى المس���تفيدة م���ن اإلعانات 
االجتماعي���ة، غي���ر أّن االبن رفض ذل���ك، فما كان من 
الس���اعي إال أن قّدم تقريرًا عن الموضوع. واكتش���فت 

الشرطة الجّثة السبت الماضي.
ووجه���ت إل���ى االبن تهم���ة االحتيال عل���ى اإلعانات 

االجتماعية وإخفاء جثة.

اكتشاف جديد يصحح خطأ 
علميًا عن الديناصورات

يغطي جثة والدته بفضالت القطط 
لتحنيطها والحصول على معاشها!
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