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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء أمس األح���د عن اعتراض 
منظومة »القبة الحديدية« صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة 

نحو مستوطنة »سديروت«
وبحسب قناة 12 العبرية، فإن صفارات اإلنذار دوت في البلدة 
والكيبوتس���ات المحيطة بها، وسمع انفجار ناجم عن تصدي 

القبة للصاروخ.

وفي الس���ياق، أفادت صحيفة معاريف االسرائيلية، بإصابة 
5 مستوطنين في سديروت بينهم عضو مجلس استيطاني 
ج���راء إطالق الص���اروخ من غزة، 2 أثن���اء هروبهم إلى الغرف 

المحصنة و 3 بحالة هلع.
وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن إصابة س���بعة مس���توطنين 
بينهم عضو مجل���س 5 منهم بجراح طفيف���ة باإلضافة إلى 

اصابة اثنين آخرين بحالة هلع«.

االحتالل: إصابات جراء إطالق 
صاروخ من غزة نحو »سديروت«

محافظات/ االستقالل: 
ش���هدت عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، 
أمس األح���د، إضرابات ومس���يرات ومواجهات مع 
االحتالل أوقعت عددًا م���ن اإلصابات بين صفوف 

المواطني���ن، جراء تواص���ل الفعاليات الش���عبية 
المناص���رة لألس���رى الفلس���طينيين في س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي وما يتعرضون له من عمليات 
انته���اك وقمع، ف���ي الوقت ذاته، ش���نت طائرات 

االحتالل اإلس���رائيلي، فجر أمس األحد، سلس���لة 
غارات على مواق���ع مختلفة من قطاع غزة، وألحقت 

وبممتل���كات  فيه���ا  وخراب���ًا  دم���ارًا 
الش���امل  المواطني���ن. وعّم اإلضراب 

طائرات االحتالل تشن سلسلة غارات على مواقع في غزة

اإ�سراب وم�سريات واإ�سابات يف مواجهات بال�سفة �سمن الفعاليات امل�ساندة للأ�سرى 

الجهاد: رحيل االحتالل من 
غزة جاء نتاج تضحيات كبرى 

قدمها شعبنا ومقاومته 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مس���توطنون صهاينة، المس���جد األقصى المبارك من ب���اب المغاربة، 

بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل. وأفادت دائرة األوقاف 
اإلس���المية في القدس المحتلة أن 97 مستوطًنا منهم 25 طالًبا 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 
تحت حراسة مشددة من االحتالل

غزة/ االستقالل:
قالت فصائل وش���خصيات وطنية إن انسحاب االحتالل 
اإلس���رائيلي من قطاع غزة ش���كل إنجازًا كبيًرا، وجاء ثمرة 

للمقاومة الباس���لة وصمود ش���عبنا، مؤك���دة أن اتفاقية 
أوس���لو وما تالها »ألحقت كوارث بش���عبنا 
وقضيتنا«. جاء ذلك خالل المؤتمر الوطني 

الفصائل: انسحاب االحتالل من غزة 
إنجاز نوعي.. و»أوسلو« كارثة لقضيتنا

الجهاد: شعبنا لن يقبل إيقاع 
االحتالل الفتنة بين مكوناته

رام الله/ االستقالل:
أصدرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، قراًرا بإغالق كافة 
أروقة وس���احات وباحات الح���رم اإلبراهيمي في مدين���ة الخليل أمام 

االحتالل يقرر إغالق الحرم 
اإلبراهيمي بزعم األعياد اليهودية

غزة / االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، يوم أمس، أن شعبنا لن يقبل 

ب����ث روايات االحتالل إليقاع الفتن����ة بين مكوناته، في أعقاب 
اعتقال أربعة أس����رى انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع أليام، 

تحليل: إصرار المقاومة على تحرير األسرى 
المعاد اعتقالهم تحٍد جديد لالحتالل 

غزة/ سماح المبحوح:
أك���د محللون سياس���يون ومختص���ون أن وع���د المقاومة 
الفلسطينية بوضع أس���ماء األسرى المعاد اعتقالهم على 

س���لم أولويات صفقة التبادل القادمة، يحمل دالالت عدة 
على صعيد الفلسطينيين واألسرى خصوصا، 
وكذل���ك الحكوم���ة اإلس���رائيلية ووضعها 

يواجهون أوضاعًا صحية صعبة.. 6 
أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله/ االستقالل: 
يواصل ستة أس���رى في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقالهم اإلداري. 
وذكر مكتب إعالم األس���رى أن األس���رى المضربين هم: 

كايد الفسفوس من الخليل، مضرب منذ 61 يوًما، مقداد 
القواس���مة من الخليل، من���ذ 54 يومًا، ع���الء األعرج من 

طولكرم، منذ 37 يومًا، وهش���ام أبو هواش 
من الخليل منذ 28 يومًا، رايق بشارات من 

18 حالة وفاة وتسجيل 
1601 إصابة بكورونا 

في الضفة وغزة
04

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين 
فل�سطيني يتفقد موقع غارة لالحتالل يف رفح جنوب قطاع غزة  �أم�س   ) APA images (مــن الضفــة والداخــل المحتــل 
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غزة/ االستقالل: 
قال���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، أمس األحد، إن���ه وقبل 16 
عامًا وتح���ت ضرب���ات المقاومة، رحل 
آخر جن���دي صهيوني م���ن أرض غزة، 
لتس���جل تلك اللحظة انتص���ارًا كبيرًا 
جاء نت���اج تضحي���ات كب���رى قدمها 
شعبنا ومقاومتنا الباسلة التي لم تدع 
االحتالل ينعم بلحظة استقرار وال أمان.

وأضافت الجهاد في بيان أمس االحد، 
أن���ه وما أن أعلن الجي���ش الصهيوني 
خطة االنس���حاب عن غزة حتى س���ارع 
المستوطنون للهرب من المستوطنات 
التي ص���رح زعيمهم الهالك ذات يوم 
أن "نتساريم مثل تل ابيب"، فما بقيت 
"نتس���اريم" التي ع���ادت أرضها حرة، 
وقد ش���هدت بعد دحر االحتالل عنها 
صواري���خ الب���راق وغيرها ت���دك قلب 

الكيان في "تل أبيب" وغيرها.
وتابعت الجه���اد:" اندحر االحتالل عن 
غزة الت���ي حاول أن يعزله���ا بالحصار 
باقي  ويكسر عنفوانها ويفصلها عن 
أرض فلسطين، لكن المقاومة أفشلت 
خططه وبقيت عصية على االنكس���ار، 
وق���د رأى العالم كله كي���ف تخرج غزة 
مدافع���ة عن الق���دس وعن األس���رى 
وحامي���ة للثوابت ومحافظة على وحدة 

األرض والشعب".
وأكملت :" لقد س���طرت المقاومة أروع 
البط���والت وحقق���ت انج���ازات كبيرة 

ف���ي معاركها مع المحت���ل وتصديها 
للمؤامرات، وما معركة س���يف القدس 
وما قبلها إال فص���اًل من فصول العمل 

الحثيث وصواًل للتحرير بإذن الله".
ووجه���ت الجهاد في هذه المناس���بة 
الذي���ن  األبط���ال  لألس���رى  التحي���ة 
الجهادي لشعبنا  المشهد  يتصدرون 
وهم يقف���ون اليوم في خندق متقدم 
م���ن المواجهة والتصدي لسياس���ات 
الع���دو وإرهاب���ه، بعد أن س���جلوا في 
صفحات التاريخ أعظم مآثر البطولة من 
خالل عملية انتزاع الحرية التي سيبقى 
صداها يتردد شاهدًا على اإلرادة التي 

ال تلين والعزيمة التي ال تنكسر.
وأكدت الجهاد، وقوفها لجانب األسرى 
ف���ي ثورته���م وانتفاضته���م ألجل 
الحرية والكرامة، ونجدد التزامنا بالعمل 
لتحقي���ق حريتهم التي ينش���دونها 
وينش���دها كل أبن���اء ش���عبنا، وندعو 
لتوسيع انتفاضة الحرية إسنادًا لهم 
وتصدي���ًا لالحتالل وعدوان���ه في كل 

مكان.
وأش���ادت الجهاد، بتصاعد العمليات 
الضفة  ف���ي  والمواجهات  الفدائي���ة 
الغربي���ة، ونوج���ه التحي���ة للجماهير 
الوفية التي تلتف حول نهج المقاومة، 

متحدي���ة بذل���ك كل أش���كال القمع 
واالقتحامات،  واالعتق���االت  واإلرهاب 
ونؤكد أنه ما من س���بيل لردع االحتالل 
ولج���م سياس���اته اإلرهابي���ة س���وى 

المقاومة.
كم���ا وجه���ت الجهاد التحي���ة ألهلنا 
اللجوء  ولجماهير شعبنا في مخيمات 
والشتات والقدس وفلسطين المحتلة 
ع���ام 48، التحي���ة ألبناء ش���عبنا في 
الضفة وغزة، وألسرانا في سجون العدو، 
والحرية  األب���رار  لش���هدائنا  والرحمة 
ألسرانا البواسل والشفاء لجميع جرحانا 

الميامين.

الجهاد: رحيل االحتالل من غزة جاء نتاج تضحيات كبرى قدمها شعبنا ومقاومته 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مس���توطنون صهاينة، المس���جد األقصى المبارك من ب���اب المغاربة، 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.
وأف���ادت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي الق���دس المحتلة أن 97 
ا اقتحموا المس���جد األقصى  مس���توطًنا منه���م 25 طالًب���ا يهودًيّ
بمجموعات متتالية خالل الفترة الصباحية، باإلضافة إلى اقتحام 8 

عناصر من شرطة االحتالل.
وأوضحت أن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في األقصى، وأدى بعضهم 

طقوًسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت مصادر عبري���ة، أن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
كّثف مطاردته لألس���يرين الفلسطينيين أيهم كممجي 
ومناضل انفيع���ات، اللذين نجحا في التحرر من س���جن 
"جلبوع" اإلس���رائيلي، ولم يتم اعتقالهما بعد، في الوقت 

الذي أطلق فيه مقاومون النار على تلك القوات.
وقالت قناة "كان" العبرية الرس���مية، إن األجهزة األمنية 
اإلسرائيلية، تعتقد أن أحدهما ما يزال في أراضي ال� 48، 
وتحديدا في منطقة "يوكنعام" القريبة من حيفا )شمال 
فلس���طين المحتلة(، بينما تمكن اآلخ���ر من االنتقال إلى 
المناطق الفلسطينية وربما جنين )شمال الضفة الغربية 

المحتلة(.
وكانت قوات االحتالل، اعتقلت األس���يرين زكريا الزبيدي 
)45 عاما( ومحمد قاس���م عارضة )39 عام���ا( في قرية "أم 
الغنم" بالقرب من جب���ل الطور، فجر أول أمس، وذلك بعد 
ساعات من اعتقال األسيرين محمود عبد الله عارضة )46 
عام���ا( ويعقوب محمد قادري )49 عاما( في أطراف مدينة 

الناصرة، مساء الجمعة الماضية.
ومددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، مساء السبت، 
اعتقال األسرى األربعة من س���جن "الجلبوع"، تسعة أيام 
لغاية 19 أيلول/ س���بتمبر الجاري، وذل���ك بعد أن أعادت 

قوات األمن اإلسرائيلية اعتقالهم.
وأشارت القناة إلى أن الجهات األمنية المختصة، ما زالت 
تحقق في بعض المواضي���ع المتعلقة بعملية الهروب، 
ومنها هل تلقى األس���رى المحررون المس���اعدة من خارج 

السجن.
ووفقا للقن���اة، يرجح المحققون اإلس���رائيليون أن يكون 
الس���تة قد تصرفوا بعد خروجهم من الس���جن عشوائيا 
دون التخطيط المس���بق أو تلقي المساعدة من أشخاص 
آخري���ن. وأضافت أنه���م كما يبدو خطط���وا أوال الوصول 
إل���ى منطقة جنين، إال أن تعزيز ق���وات الجيش في هذه 
المنطق���ة حملهم على تغيي���ر الخط���ة واالنفصال عن 

بعضهم البعض.
وف���ي ذات الس���ياق، قالت مصادر فلس���طينية إن قوات 

االحتالل اإلس���رائيلي، كثفت من وجودها العسكري في 
محيط بلدات "يعبد" وقرى "كفيرت"، و"نزلة الشيخ زيد"، 
و"أم دار"، و"الهاش���مية"، و"كفرقود"، و"العرقة"، و"الطرم"، 
في منطقة جنين، الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوس���ع 

العنصري.
وأشارت إلى مداهمة قوات االحتالل، تلك القرى، وخاصة 
البركس���ات )بيوت من الصفيح( على أطراف تلك القرى، 
وكذلك منازل الفلسطينيين القريبة منها، واستولت على 

تسجيالت كاميرات المراقبة فيها.
وفي س���ياق ذي صلة، تعرض حاجز "الجلمة" العس���كري 
اإلس���رائيلي غربي جنين، الليلة قبل الماضية، إلطالق نار 
مرتين من جانب مقاومين فلسطينيين، وفق مصادر إعالم 

محلية متطابقة.
كما أطلقت الن����ار على قوة من جي����ش االحتالل خالل 
مرورها قرب بلدة "العرقة"، فيما تعرض جنود االحتالل 
وقصاصو األثر إلطالق نار خالل حملة تمش����يط جنوب 

غرب يعبد.

جيش االحتالل يكثف عمليات البحث عن األسيرين المحررين

رام الله/ االستقالل:
أّكد نادي األس���ير الفلس���طيني يوم أم���س، أّن إدارة 
سجون االحتالل شرعت بنقل بقية األسرى من سجن 
"جلب���وع" ، وذلك بعد أن أبلغتهم إدارة الس���جن، بعد 
أن أظهر المس���ح الهندس���ي للس���جن وجود ثغرات 

هندسية فيه.
وأوضح نادي األس���ير في بيان له،  أّن عدد األسرى في 

سجن "جلبوع" بلغ قبل عملية النقل منذ السادس من 
أيلول، نحو 360 أسيًرا موزعين على أربعة أقسام وفي 
كل قس���م 90 ، حيث جرى قمع ونقل قسمين سابًقا 

وهما: قسما )2، 3(، وأمس تم نقل قسمي )1، 4(.
وتأتي عملية النقل هذه، في إطار الحرب التي شرعت 
 األسرى منذ السادس من أيلول 

ّ
بها إدارة السجن بحق

الجاري بعد أن تمّكن )6( أسرى من تحرير أنفسهم من 

سجن "جلبوع"، وفرضت إدارة السجن منذ ذلك التاريخ 
جملة من اإلجراءات "العقابية" على األسرى، وضاعفت 
م���ن إجراءاته���ا التنكيلية، األمر الذي قابله األس���رى 
بمواجهة مفتوحة، والتي ستصل نهاية هذا األسبوع 
إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام، بإجماع فصائلي في 
كافة الس���جون. يذكر أن عدد األسرى بلغ حتى نهاية 

آب في سجون االحتالل نحو 4650 أسيًرا/ة.

نادي األسير: إدارة سجن »جلبوع« شرعت بنقل بقية األسرى القابعين فيه

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم أمس، عن مسؤول سابق في مصلحة 
الس���جون قوله إنه في أعقاب محاولة الفرار من سجن "الجلبوع"، في العام 
2014، أجرى مس���ؤول في مصلحة السجون محادثة مع األسير الذي خطط 
لعملي���ة الفرار، في حينه وكذلك في األس���بوع الماض���ي، محمود عارضة، 
وأن األخير "قال له في وجهه مباش���رة: اتخذنا قرارا تنظيميا بالهروب من 

السجن، وهذا سيحدث".
وأش���ارت الصحيفة إلى أن حوالي 400 أس���ير من الجهاد اإلس���المي في 
سجون االحتالل، ويشكلون 8% فقط من بين 4500 أسير فلسطيني، "إلى 

أن مصلحة السجون تواجه صعوبة في السيطرة على أسرى الجهاد.
وقال مسؤول في مصلحة السجون، إن أسرى الجهاد اإلسالمي هم تنظيم 

مغلق، ونواة صلبة يصعب تحليلها من الناحية االستخباراتية.
وأضافت الصحيفة أنه بس���بب صعوبة جمع معلومات اس���تخباراتية عن 
أس���رى الجهاد وتحس���با من أن يتحول���وا إلى قوة مس���اومة مقابل قيادة 
الس���جون، قررت مصلحة الس���جون عدم تجميعهم في قس���م واحد، في 
محاولة لتس���هيل جمع معلومات اس���تخباراتية عملت مصلحة السجون 
على تفريقهم في العديد من الس���جون وبين أس���رى ينتمون لتنظيمات 

فلسطينية أخرى.
ووصف المس���ؤول في مصلحة السجون أس���رى الجهاد بأنهم "التنظيم 
األكثر تطرفا وخطورة في الس���جن، وجرأتهم جنونية وهم يمضون حتى 

النهاية في محاوالتهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المحاوالت تش���مل إدخال هواتف نقالة إلى 
الس���جون، ففي العام 2018، قاد أسير من الجهاد اإلسالمي عملية إدخال 
60 هاتفا نقاال إلى س���جن نفحة في النقب بواسطة طائرة مسيرة )درون(، 

لكن هذه العملية لم تنجح.
ورغم هذه التقييمات، أفادت الصحيفة بأن مصلحة السجون قررت مؤخرًا 
تخصيص نصف قسم في سجن مجدو لستين أسيرًا من الجهاد اإلسالمي.

صحيفة عبرية: إدارة السجون تعترف بأنها 
عاجزة عن السيطرة على أسرى الجهاد اإلسالمي

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين يوم أمس، بأن مصلحة سجون االحتالل 
اإلسرائيلي نقلت األسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى رامبام في حيفا المحتلة.

وأضاف الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، في تصريح صحفي، أن االحتالل 
نقل األس����ير الزبيدي للمستش����فى بعد االعتداء عليه، حيث بدا في الصور 
المنش����ورة له بعد اعتقاله بأنه تعرض للضرب الشديد في الجهة اليسرى 

من وجهه.
ولفت إلى أن االحتالل يمنع إصدار أي معلومات حول األسرى األربعة الذين أعيد 

اعتقالهم بعد انتزاعهم الحرية من سجن "جلبوع" قبل أيام.
وأوضح أن "الشاباك" هو من يعطي المعلومات حصرا حول هؤالء األسرى لإلعالم 
اإلس���رائيلي، في حين ُمنع محامو الهيئة من زيارة األسرى األربعة واالطالع على 

أوضاعهم، علما أن االحتالل مدد اعتقالهم لمدة تسعة أيام.

نقل األسير الزبيدي للمستشفى

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 
تحت حراسة مشددة من االحتالل
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 وفخاٍر للحركة األس���يرة"، ُمعتّبًرا نجاح 
ٍّ
ووجه المؤتمر "تحي���ة عز

مجموعة من األسرى بانتزاع حريتهم إنجازًا وطنيًا وعملية نوعية 
جريئة، كشفت عن هشاشة المنظومة األمنية اإلسرائيلية، وعن 

حالة التخبط التي يعيشها االحتالل.
ل إنجاًزا كبيًرا،  وأكد المؤتمر أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة "َشكَّ
وجاء ثمرًة للمقاومة الباسلة وصمود شعبنا"، مشددًا على أن  "هذه 
الحقائق المهمة ال يجب أن ُتس���قط حقيق���ة محاوالت االحتالل 
للتخلص من القطاع عبر مخططات تفكيك بنى المقاومة، وتشديد 

حصاره وإغراقه في األزمات تارًة، وبالعدوان المباشر تارًة أخرى".
واس���تدرك "إال أن المقاومة وتطور إمكاناتها يوًما بعد يوم، وحالة 
الصمود الشعبية لشعبنا، َحّول القطاع إلى رافعٍة وطنيٍة، وبقعٍة 
عصيٍة على االنكسار أو التدجين أو االختراق، مما أخمد مخططات 
ج ه���ذا الصم���ود والمقاومة العني���دة بما تحقق  االحت���الل، وُتوِّ
من إنجازات ف���ي عدة محطات مهمة كان آخرها معركة س���يف 
القدس، والتي أكدت بداية انحس���ار هذا المشروع االستيطاني 

الصهيوني".
وأشار المؤتمر إلى أنه "في المقابل؛ ألحقت اتفاقات أوسلو وما 
تالها وُبني عليها من اعترافات واتفاقيات أمنية واقتصادية 
كوارث على ش���عبنا وقضيتنا، ووضعت المشهد الفلسطيني 
في أزمات متالحقة على كل المس���تويات، تعززت فيها حالة 
الصدام م���ع الجماهير ومصالحها السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة، وتعزز ذلك بانتش���ار الفس���اد، والتغول على 
الحقوق، وسياس���ة تكميم األفواه، ومواصلة إضعاف وإهمال 
دور شعبنا في الشتات، ومواصلة ارتهان السلطة الستحقاق 
االتفاقيات، واإلصرار على الغوص في مس���تنقع التس���وية، 
واالرتهان لالشتراطات الصهيونية واألمريكية وشروط اللجنة 

الرباعية".
وأكد المش���اركون في المؤتمر أن "المهام المطروحة أمام شعبنا 
للتخلص من أوس���لو والتص���دي للتحديات الراهنة تس���توجب 
الحفاظ على مش���روع المقاومة وثوابت قضيتنا وحماية المشروع 

الوطني الفلسطيني ووحدة شعبنا".
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي، إلى ضرورة إعادة صياغة البرنامج 
الوطني الفلسطيني وفق اس���تراتيجية وطنية ترتكز على خيار 

المقاومة واستمرار االنتفاضة.

ورأى المؤتم���رون أن ذلك "يتطلب س���رعة التئ���ام طاولة الحوار 
الوطني الشامل بين كافة قوى ش���عبنا السياسية واالجتماعية 
بهدف التوصل إلى هذه االس���تراتيجية القادرة على تحش���يد 
وتوحيد كافة عناصر القوة الفلسطينية للدفاع عن ثوابت قضيتنا 

الوطنية، والتصدي لمخططات ومشاريع التصفية".
وأكد المؤتمر أن "المقاومة بكافة أش���كالها وأس���اليبها ستظل 
اس���تحقاًقا على ش���عبنا وقواه السياس���ية، والرافعة األساسية 

لتحقيق أي إنجاز سياسي وطني لشعبنا".
وأضاف "ونتيجة لذلك يجب الحفاظ على سالح المقاومة ومواصلة 
تطوي���ر إمكاناته���ا ونقل تجربة غ���زة إلى الضفة، واس���تحضار 
نموذج بيتا، والش���يخ جراح إلش���عال االنتفاضة الشاملة، وخلق 
حالة اش���تباك مفتوح ضد االحتالل ومس���توطنيه، وهذا يتطلب 
س���رعة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي جرى االتفاق على 

تشكيلها وطنًيا في اجتماع األمناء العامين للفصائل".
وش���دد على ضرورة "وضع مهمة الخروج م���ن أنفاق اتفاق 
أوس���لو أولوية وطني���ة، وهو ما يس���توجب تطبيق القيادة 
المتنفذة قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من 

اتفاق أوسلو وسحب االعتراف بالكيان".
وأك���د المؤتم���ر عل���ى حماية وص���ون ح���ق الع���ودة لالجئين 
الفلس���طينيين باعتباره جوهر وأس���اس قضية فلسطين، داعًيا 
للتصدي لسياس���ات وإجراءات إدارة أونروا، بما فيها اتفاق اإلطار 

بينها وبين اإلدارة االمريكية، والعمل على إسقاطه.
وذكر المؤتم���ر الوطني أن "حل األزمة الداخلية المس���تعصية ، 
والتعارضات الداخلية، يتطل���ب االحتكام لصندوق االقتراع، عبر 
إجراء االنتخابات الش���املة للمجلس الوطني والرئاسة والمجلس 
التش���ريعي، وفق مرجعية وطنية بعيًدا عن إطار أوسلو، وبوجود 
آليات لضم���ان نزاهة العملية االنتخابية وش���فافيتها كأولوية 
وطنية عاجلة، بعيًدا عن إلهاء الس���احة الفلس���طينية وإرباكها 

باإلعالن عن انتخابات للمجالس البلدية".
وأشار إلى أن "تعطيل إجراء االنتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية وفق المقررات الوطنية أدخل الساحة الفلسطينية 
والنظام السياس���ي في نفق مظلم، وحالة من الفوضى في كافة 

مفاصل الحياة الفلسطينية".
ودع���ا لمواصلة الضغط عل���ى المجتمع الدولي ومؤسس���ته األم 

)األمم المتحدة( إللزام الكيان باحت���رام القانون الدولي، وتطبيق 
قرارات الش���رعية الدولية، في إطار إدارة االشتباك السياسي مع 
االحتالل في المنظمات الدولية، لتوليد المناخ لمحاصرة االحتالل 

وسياساته على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري.
وطالب ب�"مواصلة كل أش���كال النضال، ووسائل الضغط، من أجل 
كس���ر الحصار المفروض على غزة الباس���لة، وإقرار برنامج تنموي 
يس���تهدف تعزيز صمود ش���عبنا خاصة في القدس ومخيمات 
الش���تات، ويستجيب الحتياجات فقراء شعبنا كأساس، وترشيد 
اإلنف���اق، وتعزيز االعتماد على الذات، لمواجهة الضغوطات التي 
تستهدف اخضاع قرارات ش���عبنا الحتياجات إطالق مسار عربة 

صفقة القرن".
وأكد أهمية "التص���دي للتطبيع مع الكي���ان، وتحريمه تحت أي 
ش���روط ووفق أي ظروف، واعتبار مهمة مقاومة التطبيع مع العدو 
معياًرا لاللتزام بالمش���روع القومي التحرري على مس���توى األفراد 
والجماعات واألح���زاب كحٍد أدنى، والنضال م���ن أجل تعزيز دور 
المنظم���ات الش���عبية العربية في كافة المنظم���ات واالتحادات 
المهني���ة والنقابات، وتعزي���ز دور محور المقاوم���ة على امتداد 
األراض���ي العربية في مواجهة الكيان الصهيوني والسياس���ات 
األمريكية المعادية للشعوب على المستويات اإلقليمية والقارية 

الدولية".
ودعا المؤتمر لتعزيز البعد األممي والعالقات مع القوى والشعوب 
والتجمع���ات التي تناه���ض العولمة الرأس���مالية، وتؤيد نضال 
شعبنا، وتعزيز الحركة الشعبية لمقاطعة االحتالل ونزع الشرعية 

عن كيانه العنصري البغيض.
وش���دد المؤتمر الوطني عل���ى أن "الخروج من دائ���رة اإلرباك في 
الس���احة الفلسطينية، يتطلب المراجعة النقدية لمسيرة شعبنا 
السياس���ية، والتس���لح باإلجماع الوطني، والحفاظ على المنجزات 
التي تحققت بعد االندحار من القطاع، ومعركة س���يف القدس، 
وإع���ادة بن���اء األدوات الكفاحي���ة القيادية الق���ادرة على تمتين 
نس���يجنا الوطني، وإعادة االعتب���ار ألولوية ومركزي���ة التناقض 

الرئيس مع االحتالل".
وأضاف البيان الختام���ي أن "كل يوم يجري إضاعته يضيف قوة 
جديدة لحوامل هذه المؤامرة االمريكية والصهيونية وأدواتهما 

العربية".

خالل مؤتمر في غزة

غزة/ اال�ستقالل:
قالللت ف�سللائل و�سخ�سلليات وطنيللة اإن ان�سللحاب االحتللالل 
ل اإجناًزا كبللًرا، وجاء ثمرًة  االإ�سللرائيلي من قطاع غزة �َسللكَّ
للمقاومة البا�سلة و�سللمود �سعبنا، موؤكدًة اأن اتفاقية اأو�سلو 

وما تالها »اأحلقت كوارث ب�سعبنا وق�سيتنا«. جاء ذلك خالل 
املوؤمتر الوطني الذي نظمته الف�سائل حتت عنوان »املقاومة 
حترر واأو�سلو تدمر«، مبنا�سللبة مرور 16 عاًما على ان�سحاب 
االحتالل من غزة، والذكرى الل28 لتوقيع اتفاقية اأو�سلللو. 

و�سللارك باملوؤمتر الوطني الذي اأقيللم مبدينة غزة يوم اأم�س 
ممثلون عن الف�سللائل والقللوى الوطنية وموؤ�س�سللات املجتمع 
املدين واالأهلي ونخبة من ال�سخ�سيات الوطنية واملجتمعية 

واالعتبارية، وُنخب ن�سوية و�سبابية.

الفصائل: انسحاب االحتالل من غزة إنجاز نوعي.. و»أوسلو« كارثة لقضيتنا

غزة / االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
يوم أمس، أن ش����عبنا لن يقب����ل بث روايات 
االحت����الل إليقاع الفتنة بي����ن مكوناته، في 
أعقاب اعتقال أربعة أسرى انتزعوا حريتهم 

من سجن جلبوع أليام، في مدينة الناصرة.
وقالت الحرك����ة، في بيان له����ا "إننا نرفض 
مح����اوالت االحت����الل المغرضة الس����تغالل 
اعتق����ال أربعة مجاهدين م����ن محرري نفق 
الحرية وبشكل خاص اعتقال القائد محمود 
عارض����ة ويعقوب قادري اللذي����ن وجدا في 
مدين����ة الناص����رة، إليقاع الفتن����ة بين أبناء 

الشعب الفلسطيني".
وأكدت الحركة وحدة الش����عب الفلسطيني 
وأرض����ه ووح����دة مصي����ره وأهداف����ه العليا 

المتمثلة بالتحرير والعودة.
وأعربت الحركة عن عمي����ق اعتزازاها بثبات 

الجماهي����ر الفلس����طينية ف����ي فلس����طين 
المحتلة ع����ام ١٩٤٨ ومواقفها الوطنية منذ 
احتالل فلس����طين، والتي تجّلت في معركة 
إل����ى جانب  الق����دس واصطفافها  س����يف 
المقاوم����ة في واج����ب الدفاع ع����ن القدس 
والمس����جد األقصى المبارك والش����يخ جراح 

وارتقاء الشهداء في اللد وأم الفحم.
الجماهي����ر  "مواق����ف  أن  عل����ى  وش����ددت 
الفلس����طينية في مناطق ال����� 48 من قضية 
األس����رى ه����ي مواق����ف اإلجم����اع الوطني، 
وشارك أهلنا في الداخل في محطات الدعم 

واإلسناد لألسرى".
وأضاف����ت "برزت مواقف قيادات فلس����طين 
المحتلة عام ١٩٤٨ في العديد من المحطات 
المهمة في حماية األس����رى والدفاع عنهم 
ودعمهم وأس����هموا في تحقيق انتصارات 

األسرى خالل معارك اإلضراب عن الطعام".

وشددت على أن الجماهير الفلسطينية في 
فلس����طين المحتلة ع����ام ١٩٤٨ أثبتت أنها 
امتداد لمس����يرة التحرر الوطني المتواصلة، 
وش����كلت مواقفها رافعة للعم����ل الوطني، 
وهي تق����ف في الخندق المتق����دم لحماية 
المس����جد األقص����ى المب����ارك والرب����اط فيه 

وعمارته.
ودعت الش����عب الفلس����طيني في كل مكان 
للوقوف صفًا واحدًا ف����ي مواجهة االحتالل 
والتص����دي لمش����اريع الفتنة الت����ي أرادها 
المحتل لعقاب الش����عب الفلسطيني الذي 
هزم مش����اريع األس����رلة التي تس����تهدف 
الوحدة الفلس����طينية والتي ب����رزت من بين 
أخط����ر أش����كالها محاولة إش����غال جماهير 
الشعب في الداخل بحوادث العنف الداخلي 
وجرائم القتل وانتش����ار الفوضى والتسليح 

من مخابرات االحتالل.

بعد اعتقال 4 من محرري »سجن جلبوع«

الجهاد: شعبنا لن يقبل إيقاع االحتالل الفتنة بين مكوناته
رام الله/ االستقالل:

أصدرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أم���س، قراًرا بإغ���الق كافة أروقة وس���احات وباحات الحرم 
اإلبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وش���ددت م���ن إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة، بزعم 
تأمين احتفال المس���توطنين بعيد "األيام العش���رة" اليهودي. وأفاد مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ 
حفظي أبو س���نينة، بأن س���لطات االحتالل شددت من إجراءاتها العس���كرية على مداخل البلدة القديمة 

وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم االبراهيمي أمس بدعوى االحتفال بالعيد اليهودي.
وم���ن جانبه، طالب عض���و اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير أحمد التميمي، المجتم���ع الدولي والدول 
االس���المية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السالم بالعالم لوقف االعتداءات المتكررة على الحرم، 
مؤك���ًدا عل���ى ضرورة زيارة الح���رم االبراهيمي والصالة فيه م���ن قبل ابناء المحافظ���ة وكافة المحافظات 

الفلسطينية، لحمايته من المستوطنين، ومحاوالت االستيالء عليه.
وأش���ار إلى أن إغالق الحرم وتعديات االحتالل والمس���توطنين على حرمته يعد "تحديا صارخا لمش���اعر 
العرب والمس���لمين، ومساس���ا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع الس���ماوية، وانتهاكا صارخا 
لمواثيق حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية وكافة الشرائع اإللهية المجمع عليها في العالم، التي تنص 
على عدم انتهاك حرمة األماكن المقدس���ة". وقال التميمي في تصريح صحفي يوم أمس، إن س���لطات 
االحتالل تخطط لالس���تيالء بش���كل تدريجي على الح���رم االبراهيمي عبر االج���راءات الداخلية فيه وفي 
محيطه، والتي تش���كل بمجملها "مساسا بحرمة مكان اس���المي مقدس يقيم فيه المسلمون شعائرهم 

الدينية، ومخالفة للناحية العقائدية ولكل المواثيق واألعراف الدولية والديانات السماوية".

االحتالل يقرر إغالق الحرم 
اإلبراهيمي بزعم األعياد اليهودية
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     دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

   يف الدعوى رقم 2020/750  يف الطلب رقم 2021/687
المس���تدعية / ش���ركة مودش للتجارة العامة ويمثلها السيد / صقر منذر 

الحرازين – غزة – الشجاعية   وكيلها المحامي / احمد محمود الحلبي
المس���تدعى ض���ده / عبد المنع���م عرفه عب���د المنعم الغول من س���كان 

خانيونس ومقيم خارج البالد
نوع الدعوى / حقوق     قيمة الدعوى / )7279 شيكال (

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية الدعوى رقم )2020/750(
الى المس���تدعى ضده المذكور بعالية بما ان المس���تدعية قد أقامت عليك 
دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المرفق لك نسخة 
منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 2021/10/10 
لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/9/11م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
�سديق عبد الرازق الرقب

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ إسماعيل سمير صبحي نصر من سكان 
جبالي���ا هوية رق���م / 802455857 قد تقدم بطلب لتصحيح اس���م/ والد 
موكله والمسجل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // عايش مصطفى 

السرساوي وعايش مصطفى أحمد السرساوي
القطعة 1813 القسيمة 21 أراضي 

القطعة 920 القسيمة 5 أراضي
إلى االسم الصحيح له// عايش مصطفى أحمد أبو وردة 

لذلك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
موفق حممد علوان

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة من مخت���ار عائلة طمبورة 
– بي���ت الهيا مؤرخة ف���ي 2021/9/6م تتضمن أن / ثريا بنت عبد بن عبد 
الرحمن س���لمان المش���هورة ثريا عبد الرحمن خميس س���لمان من بيت 
الهيا وسكانها س���ابقا قد توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 1997/4/8م 
وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها س���عيد محمد ابراهيم 
س���لمان وفي أوالدها منه وهم عمر وس���المة ورزق وطالل وسلمان ومريم 
وأنصاف وانش���راح فقط وال وارث لها س���وى من ذك���ر وليس لها وصية 
واجبة او اختيارية وال أوالد كب���ار توفوا حال حياتها وتركوا ورثه فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2021/9/9م .

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعي 
ال�سيخ / حممود خليل احلليمى

وق���ال أبو عبيدة في كلمة مصورة له الس���بت الماضي:  »لن تتم 
أي صفقة تبادل جديدة دون األسرى األبطال األربعة الذين أعاد 

االحتالل اعتقالهم«.
وأض���اف: »نعد أس���رانا األحرار بأنهم س���يتحررون قريبا ضمن 

صفقة األحرار الجديدة«  .
وأكد أن اعتقال األس���رى ال يخفي م���ا وصفه ب�«حجم العار الذي 
لحق بالعدو ومؤسس���اته«، كم���ا اعتبر أن عملية فرار األس���رى 

أظهرت مجددا »هشاشة أمن العدو«.
وأول أمس، أعلنت قناة »كان« العبرية، اعتقال أسيرين آخرين من 
األسرى المطاردين، ليرتفع بذلك عدد األسرى المعاد اعتقالهم 
إلى أربعة من أصل 6 استطاعوا تحرير أنفسهم من سجن جلبوع 

قبل عدة أيام.
 وأفادت القن���اة العبري���ة أن قوات خاصة اعتقلت األس���يرين 
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 من إعادة اعتقال األس���يرين يعقوب 

قادري ومحمود العارضة في مدينة الناصرة.
وتواصل قوات االحتالل البحث عن أس���يرين آخرين هما مناضل 
نفيع���ات )26 عاما( وأيهم كممجي )35 عاما( اللذين كانا ضمن 
مجموعة األس���رى التي تحررت عبر نفق من سجن جلبوع شديد 

التحصين فجر االثنين الماضي.
ومددت محكمة الصلح االس���رائيلية بمدين���ة الناصرة احتجاز 
األس���رى الفلس���طينيين األربعة المعاد اعتقالهم حتى 19 من 
الش���هر الجاري، بينم���ا تعهد أبو عبيدة الناطق باس���م كتائب 

عز الدين القس���ام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( باإلفراج عنهم في أي صفقة تبادل قادمة.

دللت عدة
أس���تاذ العلوم السياس���ية في جامعة األمة والكاتب والمحلل 
السياس���ي حس���ام الدجني، رأى أن وعد أبو عبيدة الناطق باسم 
القسام بإرفاق أسماء األسرى المعاد اعتقالهم على رأس صفقة 
التبادل القادم���ة، يحمل عدة دالالت للفلس���طينيين كافة من 

ضمنهم األسرى أنفسهم وذويهم، واالحتالل االسرائيلي.
وقال الدجني ل� »االس���تقالل« إن : » الوع���د أعاد الروح المعنوية 
واالعتبار لألسرى وذويهم بعد إعادة اعتقالهم من قبل االحتالل 

االس���رائيلي، بعد تحرير أنفسهم من س���جن »جلبوع« بعملية 
نوعية تنفس���وا من خاللها الحرية بعد سنوات طويلة من األسر 

داخل السجون« .
وأض���اف أن : » المقاومة وضع���ت النقاط على الحروف من خالل 
ترس���يخ مفاهيم جديدة لدى الرأي العام الفلسطيني بأنه على 
رأس أولوياتها إعادتهم لذويهم بعد دخولهم للس���جون نتاج 

أعمال بطولية قاموا بها« . 
وأش���ار إلى أن حكومة االحتالل االس���رائيلي كانت تتوقع قبل 
عملية سجن جلبوع أن يتم انجاز صفقة تبادل بأسرع وقت ودون 
وجود عراقيل، لكن بع���د العملية اختلف األمر وأصبح للمقاومة 

تح���ٍد واصرار على وضع األس���رى المعاد اعتقالهم على س���لم 
الصفقة القادمة. وتوقع أن تنعكس ش���روط المقاومة سلبا على 
الحكومة اإلسرائيلية، إذ سيضعها في حرج كبير أمام جمهورها، 
مما يدفعها إلعاقة ابرام الصفقة برفضها الش���رط الجديد ، كي 
تجم���ل صورتها التي اهتزت، خاصة أنه���ا حاولت صناعة مجد 

ونجاح كبير حين اعتقالهم .
اإ�سقاط خمططات الحتالل

بدوره، اتفق الكاتب والمحلل السياس���ي حسن عبدو مع سابقه، 
بأن حديث الناطق باس���م القس���ام أبو عبيدة عن وضع أس���ماء 
األسرى المعاد اعتقالهم من جديد، على سلم أولويات المقاومة 
بصفقة التبادل القادمة، يس���قط مخطط���ات االحتالل الرامية 

لجعل » الكرة بملعبه« بوضع الشروط الذي يريدها  .
وأوضح عبدو ل� »االس���تقالل« أن المقاومة وجهت بشكل واضح 
وصريح الدعم والمس���اندة والمؤازرة لألسرى المعاد اعتقالهم، 
بتأكيدها على أنهم أول المحررين بصفقة وفاء أحرار » 2«، مبينا 
أن هذا الش���رط رفع المعنويات لدى الشعب الفلسطيني وذوي 

األسرى بعدما ضجت المواقع بصور اعتقالهم.
وأش���ار إلى أن ه���ذا الوعد من كتائب القس���ام ل���ه بعد وطني 
شامل وذو أهمية بالغة على صعيد وحدة الشعب الفلسطيني 
والتماسك الداخلي، بعد أن حاول االحتالل خالل األيام الماضية 
ضرب شبكة العالقات الداخلية ببثه شائعات عن أن اعتقالهم 

جاء بعد تبليغ عائالت فلسطينية عن أماكن وجودهم.
ولفت إلى أن بعض الصحف االسرائيلية تناولت شروط المقاومة 
الجديدة، مؤكدة أن صفقة التبادل الجديدة ستزداد تعقيدا في 

حال دار نقاش حول إتمامها.

تحليل: إصرار المقاومة على تحرير األسرى المعاد اعتقالهم تحٍد جديد لالحتالل 
غزة/ �سماح املبحوح:

اأك��د حملل��ون �سيا�س��يون وخمت�س��ون اأن وع��د املقاوم��ة 
الفل�س��طينية بو�سع اأ�سماء الأ�س��رى املعاد اعتقالهم على 
�س��لم اأولوي��ات �س��فقة التب��ادل القادمة، يحم��ل دللت 

ع��دة عل��ى �س��عيد الفل�س��طينيني والأ�س��رى خ�سو�س��ا، 
وكذلك احلكومة الإ�سرائيلية وو�سعها الداخلي.  واأجمع 
املحلل��ون يف اأحادي��ث منف�س��لة مع »ال�س��تقالل« اأن وعد 
املقاومة اأعاد الروح املعنوية والعتبار لالأ�سرى وذويهم، 

كما اأ�سعف �س��ورة »اإ�سرائيل« التي حاولت جتميلها حني 
اأن الحت��الل  اإىل  باإع��ادة اعتقاله��م، م�س��رين  قام��ت 
�س��يحاول عرقلة اإمتام ال�س��فقة كي ل تنجح املقاومة يف 

انتزاع انت�سار جديد حني حتقق وعدها. 

رام الله/ االستقالل: 
يواص����ل س����تة أس����رى ف����ي س����جون االحتالل 
اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفًضا 

العتقالهم اإلداري.
وذكر مكتب إعالم األس����رى أن األسرى المضربين 
هم: كايد الفسفوس من الخليل، مضرب منذ 61 
يوًما، مقداد القواس����مة من الخليل، منذ 54 يوًما، 
عالء األعرج من طولكرم، منذ 37 يوًما، وهشام أبو 
هواش من الخليل منذ 28 يوًما، رايق بشارات من 
طوباس، منذ 23 يومًا، وش����ادي أبو عكر من بيت 

لحم، مضرب منذ 19 يوًما.
وفي السياق، أكد محامي نادي األسير أشرف أبو 
سنينة أّن األس����ير مقداد القواسمة من الخليل، 
والمضرب عن الطعام منذ 54 يوًما، يعاني أوضاًعا 
صحي����ة صعبة، أبرزها هزال وضعف ش����ديدان، 
حيث يقبع في س����جن "عي����ادة الرملة" إلى جانب 
األسيرين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام 
منذ 61 يوًما، واألس����ير ع����الء األعرج المضرب عن 
الطعام لليوم ال�36 على التوالي، حيث يواجهان 

كذلك أوضاًعا صحية صعبة.

وذكر أبو س����نينه أّن األسير القواسمة ُنقل لمدة 
أسبوع إلى مستش����فى "كابالن" اإلسرائيلي بعد 
تدهور طرأ على وضعه الصحي وأعيد مجدًدا إلى 

"الرملة".
ولفت نادي األس����ير إلى أّنه وحتى اليوم ال توجد 
حلول جّدية بشأن األسرى الستة المضربين عن 
الطعام رفًضا العتقاله����م اإلداري، حيث تتعمد 
أجه����زة االحت����الل المماطل����ة بتلبي����ة مطلبهم 
المتمث����ل بإنه����اء اعتقاله����م اإلدارّي، للضغط 

عليهم وإيصالهم لمرحلة صحية صعبة.

وأوضح نادي األس����ير، أنه وفي ض����وء التطورات 
الراهنة فإن إدارة سجون االحتالل، تتعمد عرقلة 
زيارات المحامين لألس����رى، وهذا يندرج في إطار 
سياس����اتها الممنهجة التي تهدف إلى فرض 
ع����زل مضاع����ف على األس����رى والتنكي����ل بهم، 
والضغط عليهم في محاولة لكس����ر مواجهتهم 

المستمرة.
ووجه ن����داءه مجددًا لكافة جه����ات االختصاص 
بالعم����ل جدًيا في س����ياق الوض����ع الراهن الذي 
يف����رض ضرورة ب����ذل جهود مضاعف����ة لحماية 

األس����رى من الحرب التي تش����نها إدارة س����جون 
االحتالل بحقهم.

ودعا نادي األس����ير إلى ضرورة مضاعفة التحرك 
الش����عبي الس����تمرار دعم مس����اندة األسرى بما 
يلي����ق بتضحياتهم، كما جدد دعوته إلى ضرورة 
التوجه جديا لمقاطعة المحاكم العسكرية على 
اختالف درجاتها، ال سيما في قضية المعتقلين 

اإلداريين.
ُيشار إلى أن عدد األسرى اإلداريين بلغ نحو 550، 
من بينهم األسيرة بشرى الطويل، وأربعة أطفال.

يواجهون أوضاعًا صحية صعبة.. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
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     دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س
 يف الطلب رقم 898 / 2021  يف الق�سية رقم 253 / 2021 
المس���تدعون:  1 -  احمد س���امه احمد الشاعر المقيم في المملكة العربية 
الس���عودية هوية ) 401992598( 2 -  حس���ن سامة أحمد الشاعر المقيم 
في المملكة العربية السعودية هوية )801053836( وكيلهم السيد عماد 
عبد العزيز رزق الش���اعر 3 _  حسن سامة احمد الشاعر المقيم في المملكة 
العربية السعودية هوية ) 943855650( وكيله المحامي / اسماعيل جبريل 
العويطي بموجب وكالة صادرة عن قنصلية دولة فلسطين بالمملكة العربية 
الس���عودية 4 -  سامة حامد سامة الش���اعر باألصالة عن نفسه وباإلضافة  
لباقي ورثة والده المرحوم / حامد سامة الشاعر المقيم في المملكة العربية 
الس���عودية هوية ) 801068792 ( وكيله الس���يد/ حامد ابراهيم  درويش 
الش���اعر بموجب وكاالت صادرة عن س���فارة دولة فلس���طين ف���ي المملكة 

العربية السعودية وكيله المحامي / اسماعيل جبريل العويطي.
المس���تدعى ضدهم /  1 -  نوال أحمد سليمان الش���اعر  - خانيونس البلد حارة 
الشاعر - مجهولة محل االقامة حاليا 2 -   كريمة أحمد سليمان الشاعر- خانيونس 
البلد حارة الشاعر- مجهولة محل االقامة حاليا 3 -  سوزان أحمد سليمان الشاعر- 
خانيون���س البل���د حارة الش���اعر -  مجهولة محل االقامة حالي���ا 4 -   محمد حمد 
س���ليمان الشاعر - خانيونس البلد حارة الش���اعر - مجهول محل االقامة حاليا  5 
- أحمد حمد سليمان الشاعر خان يونس البلد حارة الشاعر- مجهول محل االقامة 
حاليا 6 - سليمان حمد سليمان الشاعر -  خان يونس البلد حارة الشاعر - مجهول 
محل االقامة حاليا 7. وفاء حمد س���ليمان الشاعر - خان يونس البلد حارة الشاعر 
-   مجهولة محل االقامة حاليا 8 -  خلود حمد سليمان الشاعر - خان يونس البلد 
حارة الش���اعر-  مجهولة محل االقامة حاليا 9 -   فداه حمد سليمان الشاعر - خان 
يونس البلد حارة الش���اعر - مجهولة محل االقامة حاليا  10 -  نداء حمد سليمان 

الشاعر- خان يونس البلد حارة الشاعر -  مجهولة محل االقامة حاليا
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة غير منقولة 
قيمة الدعوى تزيد عن ثاثمائة ألف دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية : 2021/253
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعالية بما ان المستدعين قد اقاموا عليكم 
دعوى )2021/253( استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لك نسخة 
منها ومن مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه 
المحكمة خال خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى 
ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خال خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم هذه المذكرة  علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2021/9/29 لنظر الدعوى 
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعين ان يسير في 

دعواهم حسب األصول . تحريرا في 2021/9/12م

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
�سديق الرقب

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 1737 / 2021 يف الدعوى املدنية رقم 1599 / 2021
المستدعية/ شركة الميراج للتجارة الدوائية ذ.م.م ويمثلها السيد/ معتز 
رياض داود- من غزة ش���ارع الش���هداء ويحمل هوية رقم/ 803580554 
وكاؤه المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي 
األش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو شقفة ويوسف دياب قدوم 
ونائل إبراهيم العشي- غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف 
مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595 
المس���تدعى ضده/ خليل عبد السميع حس���ن االفرنجي – من غزة مفترق 

الصناعة بجوار شركة ترست 
نوع الدعوى: مطالبة بدين تجاري قيمة الدعوى: )15970 شيكا(

في الطلب المدني رقم 1737  / 2021 في الدعوى المدنية رقم 1599 / 2021
إلى المستدعى ضده المذكور أعاه، بما أن المستدعي المذكور أعاه قد أقام 
عليك الدع���وى المدنية رقم 1599 / 2021 ونوعه���ا )مطالبة بدين تجاري( 
وفقا لما يدعيه ف���ي الئحة دعواه، فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى 
المذكور جلس���ة ي���وم االثنين المواف���ق 2021/9/27 لذل���ك يقتضي منك 
الحضور وأن تودع ردك التحريري على الئحة الدعوى خال خمسة عشر يومًا 
من تاريخ النشر، وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز 
للمستدعية أن تسير بحقك في الطلب باعتبارك حاضرًا غزة في 2021/9/6م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأكرم اأبو ال�سبح

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية

 اعالن جريدة �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
الى / افتت���ان احمد محمد على ش���يخون من الس���عدية ومقيمة حاليا في 
الوالي���ات المتحدة االمريكية نعلمك بأن زوج���ك الداخل بك بصحيح العقد 
الش���رعي عبد الرحمن خليل عطية المقيد من نعليا وسكان دير البلح سابقا 
والمقيم حاليا في الواليات المتحدة االمريكية وكيله اياد خليل عطيه المقيد 
من نعليا وس���كان دير البلح قد أقر بلسان وكيله انه اوقع عليك طلقة واحدة 
رجعية بعد الدخول بتاريخ 2020/12/25م وعليك العدة الشرعية اعتبارا من 

تاريخه أدناه لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/12م    .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي
   حممود �سامل م�سلح

اعـتذار
أتقدم أنا رفيق ش���رف مهنا باالعتذار من سلطة االراضي والعاملين فيها 
لما بدر مني من إساءة لهم عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك وألتزم 

بعدم تكرار اإلساءة وأتحمل المسؤولية القانونية في حالة التكرار.

 وتقبلوا فائق الحرتام والتقدير

القدس المحتلة/ االستقال: 
أك���د وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي عوم���ر بارليف أن 
"إس���رائيل" فوجئت بهبة فلس���طينيي الداخل المحتل 
عام 1948 خال ش���هر مايو الماض���ي رفضا النتهاكات 

االحتال بالقدس والعدوان على قطاع غزة.
ونقل���ت قن���اة "كان" العبرية ع���ن بارليف ف���ي مؤتمر 
جامعة هرتس���ليا قوله "إسرائيل فوجئت بهبة السكان 
الفلس���طينيين في الداخل خال عملية حارس األسوار 

بشكل كبير، لم نكن مستعدين لذلك".
كما اعتب���ر بارليف إط���اق النار المتعم���د قبل يومين 
على من���زل قائد وحدة "س���يف" الخاصة في الش���رطة 
اإلس���رائيلية الل���واء حك���روش بمثاب���ة "إع���ان حرب 
على الش���رطة وعلى "إس���رائيل" بأكمله���ا وعلى الحكم 

اإلسرائيلي"، وفق قوله.
واألس���بوع الماضي، توقعت تقديرات لشرطة االحتال 
اإلس���رائيلي بان���دالع مواجهات في الم���دن المختلطة 
في الداخل الفلس���طيني المحتل ع���ام 1948 على غرار 
تل���ك التي اندلعت خال الهبة الش���عبية في أيار/ مايو 

الماضي، مؤكدة أنها ليست سوى "مسألة وقت".
وح���ذرت م���ن أن موج���ة المواجهات المقبلة س���تكون 
"األعنف"، وس���يكون "من الصعب على ش���رطة االحتال 

االستجابة لها".
جاء ذلك بحس���ب ما نقل موقع "والا" العبري عن ضابط 

رفيع في شرطة االحتال اإلسرائيلي.
واعتبر الضابط أنه "خال األيام الثاثة األولى من أعمال 
الشغب في المدن المختلطة في أيار/ مايو الماضي كان 
وجود القوات اإلس���رائيلية على األرض ضئيااً بالنس���بة 

لحجم األحداث".
وش���دد على أن "الش���رطة وجدت صعوبة في االستجابة 
والوصول إلى المكالمات الواردة من اإلسرائيليين الذين 

تعرضوا للخطر".
واعتبر أنه "على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى منذ 
ذلك الحين والدروس المستفادة" إال أن "الموجة التالية 
من االضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر 
ا في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية". عنفاً

وقال المسؤول إن "موجة أخرى من أعمال الشغب ليست 
مسألة ما إذا كانت ستحدث، األمر يتعلق بمسألة الوقت 

السؤال: متى ستحدث".
وأضاف "تش���ير التقديرات إلى أن المواجهات المقبلة 
ا ضد المس���توطنين والشرطة، ولكن  س���تكون أكثر عنفاً
ا س���وف يس���تغرق األمر م���ا ال يقل عن  هذه المرة أيضاً
72 ساعة لاس���تعداد لنش���ر كبير للقوات واالستجابة 

لألحداث".
ورأى الضابط في الشرطة اإلسرائيلية أن ذلك يرجع إلى 

وضع الميزانية الحالي لدى جهاز الشرطة.
وبحسب المس���ؤول الرفيع فإن "وقت استجابة الشرطة 
اإلس���رائيلية ال يختلف كثيرًا عن الجيش، فاس���تدعاء 
ق���وات كاملة من االحتي���اط يتطلب نف���س الحجم من 

الوقت عند اندالع حرب مفاجئة".
وذك���ر أن الف���رق يكمن بطبيعة عم���ل األجهزة؛ "يمكن 
للجيش الرد س���ريعا بالمدفعية والق���وات الجوية" إلى 

حين استدعاء قوات االحتياط، على حد تعبيره.
وتابع المسؤول أن "الشرطة ال تستطيع التصرف بشكل 
مماثل في ش���وارع المدن بالداخ���ل، وتعتمد على قوى 
ا للتجنيد وتوجيهها لألنشطة  بش���رية تس���تغرق وقتاً

العملياتية".
ورأى المس���ؤول أن "حالة الشرطة اإلس���رائيلية نتيجة 
س���نوات من اإلهمال الحكومي فيم���ا يتعلق بالميزانية 
المناسبة، والتي يجب أن تائم التحديات التي يتعين 

عليها التعامل معها على أرض الواقع".
وذكر المس���ؤول أن جهاز شرطة االحتال طلب من وزير 
األمن الداخلي عومير بار-ليف فتح أماكن جديدة لتجنيد 

5000 عنصر شرطي.

رام الله / االستقال:
حّمل نادي األسير سلطات االحتال 
اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 
أي أذى يتعّرض له األسرى األربعة 

الُمعاد اعتقالهم.
وق����ال رئيس نادي األس����ير قدورة 
ف����ارس، في بيان ص����در عنه أمس 
األحد، إن المخ����اوف تتصاعد على 
مصي����ر األس����رى: زكري����ا الزبيدي، 
ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، 
إع����ادة  بع����د  ق����ادري،  ويعق����وب 
اعتقاله����م وتعّرضه����م للّض����رب 

ونقل أحدهم إلى المستشفى.
وأضاف ان األنباء التي صدرت عن 
إع����ام االحتال حول نقل األس����ير 
"رمبام"  إلى مستش����فى  الزبي����دي 

اإلس����رائيلي مؤّشر على ما تعّرضوا 
ل����ه، علم����ا أن س����لطات االحتال ال 
تس����ارع بنقل األسرى والمعتقلين 

إاّل في  المدنية  المستشفيات  إلى 
حالة التعّرض ألذى كبير.

واشار إلى أن ذلك كان واضحا أيضا 

من خال العام����ات العينية التي 
ظهرت ف����ي الّصور التي نش����رها 
االحتال لألس����رى، وأنه من المؤّكد 

أن مابسهم تخفي عامات أخرى.
وقال فارس إن األنباء التي يتفّرد 
االحتال بنشرها عن األسرى ومنع 
أن  إلى  بالمحامين، تشير  لقائهم 
هناك ما يح���اول االحتال إخفاءه 
عن الرأي العام بش���أن ما تعّرضوا 

له.
وج����ّدد ن����ادي األس����ير دعوته إلى 
الدولية للصلي����ب األحمر  اللجن����ة 
بزي����ارة األس����رى لاطمئن����ان على 
صحتهم، وللحيلولة دون االستفراد 
بهم لوقت طويل، ألن ذلك يعّرض 

حياتهم للخطر.

وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي: فوجئنا بهبة فلسطينيي الداخل بمايو

نادي األسير يحمل االحتالل مسؤولية أي أذى يتعرض له األسرى األربعة 

رام الله / االستقال: 
أك����دت وزيرة الصحة مي الكيلة أن القيادة والحكومة الفلس����طينيتين تبذالن كل 
الجهود الممكنة لعاج األسيرة إسراء جعابيص، ولإلفراج عنها من سجون االحتال 

اإلسرائيلي.
جاء ذلك خال لقاء الكيلة، أمس األحد، منى جعابيص، ش����قيقة األسيرة إسراء، في 

مكتبها بمدينة رام الله.
وأضافت الكيلة أن وزارة الصح����ة تعمل على جمع التقارير والمعلومات الطبية عن 
األس����يرة، وحشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنس����ان والمنظمات الصحية 

للتدخل لعاجها ولإلفراج عنها من سجون االحتال.
وتابعت، عاج إس����راء والعمل على إطاق سراحها هو واجب وطني، وسنبذل كل ما 
نس����تطيع لتحقيق هذا الهدف. من جهتها، وضعت منى جعابيص وزيرة الصحة 
في صورة الوضع الصحي لشقيقتها إسراء، والعمليات الجراحية التي تحتاج إليها، 

ومعاناتها الكبيرة داخل األسر.
وأكدت أن ش����قيقتها بحاجة لع����دة عمليات حيوية، وتجميلي����ة، في األنف، وفي 
ا،  ش����فتها السفلى، وفي كف اليدين بس����بب ظهور العظم لديها، وفي األذن أيضاً
ووضعه����ا الصحي كما هو، حيث تعاني من مش����اكل صحية في النظر، والتنفس، 
والسمع، وأوجاع في أقدامها واألذن، وجفاف في الجلد، مشيرة إلى تعنت االحتال 
ورفض����ه عاجها دون أس����باب تذكر، حتى أنه لم يقدم له����ا كريمات مرطبة للجلد 

بسبب الجفاف الذي قد يسبب تقرحات.
واألس����يرة إس����راء جعابيص )36 عاما(، من مواليد جبل المكب����ر في مدينة القدس 
المحتل����ة، أتت الح����روق على أكثر من %60 من جس����دها ووجهه����ا عقب اندالع 
حري����ق في المركبة التي كانت تقودها في تش����رين األول ع����ام 2015، بالقرب من 
حاجز الزعّيم ش����رق القدس المحتلة، وقد أمضت 6 سنوات داخل األسر من مجمل 

محكوميتها البالغة 11 عاما.

وزيرة الصحة: سنبذل كل الجهود لعالج 
األسيرة إسراء جعابيص ولإلفراج عنها
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  �إعالن فقد �شيكات
أعلن أنا  / أحمد عمر أحمد حرب من سكان غزة وأحمل هوية رقم )803397173( 
ع���ن فق���د الش���يكات الت���ي تحم���ل رق���م )30000071++30000072 
 30000104+  30000103+  30000102+  30000092+  30000073+
 30000058+  30000110+  30000109+  30000105+  30000093+
( الص���ادرة م���ن   30000059 30000058+  30000112+ 30000111+
حسابي لدى البنك االس���امي العربي 18003199( فأرجو ممن يجدهن أن 

يسلمهن ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر  والتقدير .

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

�إعــالن �شادر عن �للجنة �ملركزية 
لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة 
ايداع مجددا للمشروع التنظيمي العمراني التفصيلي لحي السام لاعتراض

منطقة تنظيم – خانيونس   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل����ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم����دن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلس����تها رقم 2021/7 المنعقدة بتاريخ 2021/3/3 ايداعًا مجددا للمش����روع 
التنظيمي العمراني التفصيلي لحي السام الذي أعدته اللجنة المحلية للبناء 

والتنظيم في بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية :

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936.
وعلي���ه ووفقا لنص المادة )17( م���ن ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب 
الحق���وق في األراضي واألبنية واألماك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع 
أو بأي مش���روع أخر س���واء بصفتهم من أصحاب ه���ذه االماك أو بأية صفة 
أخرى االطاع مجانا على المش���روع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتظيم بمقرها في بلدية خانيونس خال س���اعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه خال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعان في 

الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية  للأبينة وتنظيم  املدن 
مبحافظات غزة

رام الله/ االستقال: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األحد، عن 
وفاة 18 مصاًبا وتس���جيل 1,601 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المس���تجد في الضفة الغربية 

وقطاع غزة خال ال�24 ساعة الماضية.
وذك���رت الكيل���ة ف���ي التقرير اليوم���ي للحالة 
الوبائية في فلسطين وصل "االستقال" نسخه 

عنه أنه تم إجراء 9140 فحًصا مخبرًيا.
ولفتت إلى تعاف���ي 1952 مصاًبا من الفيروس 
وأن نس���بة التعافي من كورونا في فلس���طين 
بلغ���ت 91.2%، فيم���ا بلغت نس���بة اإلصابات 
النشطة 7.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصاب���ات. وأش���ارت الوزيرة إل���ى أن اإلصابات 
الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 69، 
طولك���رم 171، جنين 155، نابلس 196، رام الله 
والبيرة 146، س���لفيت 40، طوباس 18، الخليل 
34، ضواح���ي القدس 6، أريحا واألغوار 16، بيت 

لحم 5، قطاع غزة 745".
وأضاف���ت أن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت 
حسب التالي: "قلقيلية 74، طولكرم 217، جنين 
129، نابلس 258، رام الله والبيرة 143، سلفيت 
55، طوباس 16، الخليل 47، ضواحي القدس 5، 

أريحا واألغوار 4، بيت لحم 4، قطاع غزة 1000".
وبش���أن حاالت الوفاة بينت أنه تم تسجيل 11 

حالة وفاة في قطاع غ���زة، وطولكرم 2، قلقيلية 
1، نابلس 4.

ونوه���ت إلى وجود 73 مريضًا في غرف العناية 
المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا 
ف���ي المستش���فيات في الضف���ة 171 مريضًا، 
بينه���م 15 مريض���ًا عل���ى أجه���زة التنف���س 

االصطناعي.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المض���ادة لفي���روس كورون���ا، ذك���رت أنه بلغ 
عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
1,209,530 بينه���م 500,418 تلقوا الجرعتين 

من اللقاح.

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطنة / من����ى ابراهيم مصباح الزين
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )700369432( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقال: 
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس األحد، أن الجيش اإلسرائيلي 
اتخ���ذ عدة إجراءات "احترازية" داخل موقع إيريز ش���مال قط���اع غزة؛ "خوفًا من 

هجمات صاروخية موجهة في األيام القادمة".
ووفقًا للصحيفة العبرية؛ رفع جيش االحتال مستوى الجدار الخرساني الواقي 

عند مدخل كيبوتس ايريز الواقع على حدود غزة الشمالية.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الجيش رفع مس���توى الجدار الخرساني الواقي جاء 

تخوفا من الصواريخ المضادة التي تطلق من قطاع غزة.
وأش���ارت إلى أن الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند النقطة التي 

قتل فيها "موشيه فيدر" من صاروخ مضاد أطلق في مايو عام 2019.

إجراءات إسرائيلية جديدة 
داخل حاجز »إيريز«

18 حالة وفاة وتسجيل 1601 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

برلين/ االستقال:
الفلسطيني في غرب  نظم االئتاف 
ألماني���ا وقفة تضامنية مع األس���رى 
الفلس���طينيين في سجون االحتال 
وذلك في س���احة ال���دوم في مدينة 
"كولون" األلمانية. وشارك في الوقفة 
عدد من أبناء الجالية الفلسطينية في 
"كولون" ومن "فوبرتال ودوس���لدورف 
وبون" وبحضور عدٍد من المتضامنين 

األلمان واألجانب.
األع���ام  المتظاه���رون  رف���ع  كم���ا 
المنددة  واليافط���ات  الفلس���طينية 
باالعتداءات اإلسرائيلية على األسرى 
األبطال في سجون االحتال والداعية 
إلى تحرك دولي عاجل إلطاق س���راح 
األس���رى خاص���ة أصح���اب األمراض 

المزمنة وكبار السن والنساء.
وُألقيت العديد من الكلمات باللغتين 

األلماني���ة والعربية والتي ركزت على 
ض���رورة رفع الص���وت عالًي���ا وفضح 
تمارسها  التي  اإلجرامية  االعتداءات 

إدارة السجون بحق األسرى.
إل���ى أوس���ع حم���ات  كم���ا دع���ت 

تضامن مع األس���رى عل���ى أن يكون 
الشعب الفلس���طيني وجميع األحرار 
والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني 
في دول المهجر والش���تات صوتهم 
وس���فراءهم لنق���ل ما يعان���ون إلى 

ومؤسس���ات  والبرلمانات  الحكومات 
حقوق اإلنسان األوروبية والدولية.

كما تم نقل صوت والد األسير محمد 
الحلبي والذي تأجلت محاكمته خال 

خمس سنوات 166 مرة.

واشنطن/ االستقال:
ش���هدت يوم أمس، عدة مدن أميركية، فعاليات تضامنية لمس���اندة األسرى 

الفلسطينيين في سجون االحتال اإلسرائيلي.
ففي مدينة نيويورك، نظمت تظاهرة أمام مبنى األمم المتحدة، لاحتجاج على 
اإلجراءات التعس���فية التي تنفذها سلطات االحتال اإلسرائيلي بحق األسرى 
الفلس���طينيين، والمطالبة باإلفراج الفوري عن المضربين عن الطعام والمرضى 
وكبار الس���ن. كما نظم أبن���اء الجالية الفلس���طينية والمتضامني���ن مع الحق 

الفلسطيني، تظاهرة أمام مبنى السفارة اإلسرائيلية في واشنطن.
وأما في مدينة ش���يكاغو األميركية، نظمت مس���يرة مركبات تجوب الش���وارع 

الرئيسة في ضاحية بردجيفيو، نصرة لألسرى في سجون االحتال.
وتواصل إدارة س���جون االحتال استهداف األس���رى الفلسطينيين بمزيد من 
إجراءات النقل التعس���في والضرب والعزل والحرمان، في أعقاب تمكن س���تة 

أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه االثنين الماضي.
واعتقلت قوات االحتال أربعة من األس���رى الس���تة، فيم���ا تواصل البحث عن 

األسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي.

وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في مدينة ألمانية فعاليات تضامنية مع األسرى 
في عدة مدن أمريكية

جدة/ االستقال:
أدان���ت الهيئة الدائمة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان 
التابع���ة لمنظم���ة التع���اون اإلس���امي، اإلج���راءات 
االنتقامية التي اتخذتها سلطات االحتال اإلسرائيلية 
بما تش���مل العق���اب الجماعي واإلهانة ضد األس���رى 
والمدنيين الفلسطينيين، عقب تمكن ستة أسرى من 

تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" االثنين المنصرم.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن سلطات السجون 
لجأت إلى تعريض األسرى للحبس االنفرادي االنتقامي 
وأعمال مضايقات جماعية وعن���ف وتعذيب بذريعة 
مراجع���ة التدابير األمني���ة، فضًا ع���ن تنفيذ قوات 
االحتال حمات بحث وتفتيش تستهدف المدنيين، 

وال سيما أفراد عائات األسرى الستة.

وأكدت أن ه���ذه اإلجراءات االنتقامية غير متناس���بة 
وال تقوم على أي أس���اس قانوني، وتش���كل انتهاًكا 
صارًخا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

اإلنساني.
وشددت على أن تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم 
من س���جن "جلبوع"، يذكر مرة أخرى بقضية اس���تمرار 
االنتهاكات الجس���يمة لحقوق اإلنسان التي ترتكبها 

السلطات اإلسرائيلية بحق األسرى.
ولفتت إلى أن قوات االحتال تستخدم بشكل روتيني 
الق���وة المفرطة ضد النس���اء واألطف���ال أثناء عمليات 
االعتق���ال، والتي غالًبا ما تحدث ف���ي منتصف الليل، 

فضًا عن االعتداء عليهم بدنّيا في حاالت الحجز.
ودع���ت الهيئة ال���دول األطراف ف���ي اتفاقية جنيف 

الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب المادة 
األولى منها، وذلك بالضغط على "إس���رائيل" من أجل 
إجبارها على احترام أحكام االتفاقية ومحاكمة مرتكبي 

االنتهاكات الجسيمة لها.
وطالبت المجتم���ع الدولي والمنظم���ات الدولية ذات 
الصلة، وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر، باتخاذ 
اإلجراءات الازمة للضغط على "إسرائيل" بغية إجبارها 

على وقف ممارساتها غير القانونية.
وش���ددت على ضرورة إياء األولوي���ة للتدابير الرامية 
إلى حماية أرواح وكرامة األسرى وضمان احتياجاتهم 
األساس���ية، بما فيها توفير الرعاي���ة الصحية، والحق 
في المحاكمة العادلة، والس���ماح بالزي���ارات العائلية 

المنتظمة.

»التعاون اإلسالمي« تطالب بوقف ممارسات االحتالل بحق األسرى

القدس المحتلة/ االستقال:
ق���ال رئيس الوزراء نفتالي بينت خال جلس���ة الحكومة "اإلس���رائيلية ان "جهود إعادة 

األسيرين اآلخرين إلى السجن مستمرة في هذه اللحظة بالذات".
وأضاف: "قررنا تش���كيل لجنة تحقيق للفرار، وهذه هي دعوة لاستيقاظ-لقد تدهورت 

بعض أنظمة الدولة في السنوات األخيرة وتحتاج إلى إصاح".
وتابع: "من الممكن والضروري العمل بش���كل مختلف، بمواعي���د واضحة وفًقا للمعايير 
المهنية فقط وصياغة خطط منظمة، وما حدث يمكن إصاحه". وأشار بينيت إلى حادثة 
إطاق النار على منزل قائد الش���رطة جمال خش���رش، المس���ؤول عن محاربة العنف في 
المجتمع العربي، قائا: لقد تحدثت هذا الصباح معه وأخبرته نيابة عن الحكومة أن الوضع 

الذي يتعرض فيه ضابط كبير وعائلته للتهديد من قبل عناصر إجرامية مستحيل.

بينت ُيقر : فرار األسرى من السجن 
جرس إنذار وأنظمة الدولة تدهورت
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عملية الهروب الكبير األولى في العام 1987م أسست الندحار االحتالل 
الصهيوني عن قطاع غزة والذي حدث في العام 2005م بعد سلس����لة 
من العمليات الفدائية البطولية والعمليات االستشهادية, واستباحة 
الفلسطينيين للمستوطنات واقتحامها عش����رات المرات واالشتباك 
داخلها مع الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين, فكانت النتيجة 
الطبيعية اندحار الجيش الصهيوني عن قطاع غزة, واالستسالم امام 
ارادة المقاومة الفلس����طينية, وقوتها, وما يخش����اه االحتالل اليوم ان 
يتكرر الحدث في الضفة الغربية المحتل����ة في اعقاب عملية »انتزاع 
الحرية« البطولية, فاألحداث متش����ابهة تمام����ا, وارهاصات انتفاضة 
الحرية حاضرة بقوة في الميدان, وكل يوم تزداد قناعة الفلسطينيين 
ان ال خ����الص من هذا االحت����الل اال بالمقاومة المس����لحة, والعمليات 
الفدائية, وانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل, فاندحار 
الجيش الصهيوني من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة, قد يتكرر في 
الضفة الغربية المحتلة اذا ما اشتعلت األرض لهيبًا تحت أقدام الجنود 
الصهاينة وقطعان المستوطنين, واذا ما تنامت العمليات العسكرية 
ضد االحتالل, وتمددت انتفاضة اهلنا في بلدة بيتا لتشمل كل مدن 
الضفة المحتلة, فاإلرباك الليلي ظاهرة تؤرق االحتالل وتستنزف من 
طاقات����ه, وتضعف من قوة ردعه, وتصيب جن����وده باليأس واالحباط, 
وبالتالي يفقد الكيان أي ش����عور باألمان, وتصبح حياة المستوطنين 
مه����ددة بقوة, وهذا ي����ؤدي الى انتهاء احالم »اس����رائيل« في تنفيذ 

مخطط »يهودا والسامرة« ويتكرر مشهد االندحار مرة اخرى.
في الذكرى السادس����ة عش����ر الندحار الجي����ش الصهيوني من قطاع 
غزة يحدونا االمل ان يتحق����ق هذا االنجاز في الضفة المحتلة, بوحدة 
شعبنا وقواه الحية, وبالتوافق الفلس����طيني على برنامج وطني جامع 
يستند الى ثوابت ش����عبنا وتطلعاته وآماله, وباإليمان بضرورة تعدد 
خيارات المواجهة في وجه االحتالل الصهيوني الذي ال يمنح الحقوق 
مجانا انما تنتزع منه انتزاعا,  فهمنا لطبيعة الصراع مع هذا االحتالل 
هو ال����ذي يدفعنا للدخول في مس����ارات المواجهة معه, فاالنتفاضة 
االولى جاءت لتؤسس لمرحلة النضال بالحجارة والسكاكين والمقاليع 
وقنابل المولوتوف, واالنتفاضة الثانية جاءت كنتيجة طبيعية ألدائنا 
البطولي في االنتفاضة االولى و لكن االداء تطور باس����تخدام الس����الح 
واالحزمة الناس����فة والقنابل وااللغام المزروعة على جانب الطريق, وقد 
اسس����ت هذه االنتفاضة لزوال االحتالل عن قطاع غزة واندحاره بفعل 
قوة ضربات المقاومة, ثم اس����تطاعت فصائل المقاومة الفلسطينية 
وتحديدا سرايا القدس وكتائب القسام, التطوير من ادائها العسكري 
والميدان����ي, وص����وال الى القدرة عل����ى تصنيع الصواري����خ وتطويرها 
ووصوله����ا الى تل ابيب وما بعد تل ابيب, وش����كلت فصائل المقاومة 
الفلس����طينية في قطاع غزة حصن أمان للدفاع عن ش����عبها, بفضل 
امتالكها لسالحها, وقدرتها على التطور وتحسين الميدان بما يخدم 
اهدافها وتس����خير باطن االرض ليكون الحامي لمقاومينا وخط الدفاع 
االول ع����ن قطاعنا الحبيب, فبات االحتالل يطلق على قطاع غزة اس����م 

»الجبهة الجنوبية« ويخشى صواريخه ويعمل له ألف حساب. 
الضف����ة اليوم مهي����أة الن تصنع انتصارا مدويا فيها, اذا ما س����لكت 
نفس الطريق, وعملت بكل جد واجتهاد لتملك سالحها وصواريخها 
التي تردع االحتالل وتحبط اهدافه ومخططاته, فالمس����تحيل صنعه 
االبطال الس����تة في عملية انت����زاع الحرية البطولي����ة, واذهلوا العالم 
بصنيعهم, ووقف الكيان الصهيوني على رجل ونص, بعد ان سقطت 
نظريته االمني����ة مجددا, واصبحت صورته مزعزع����ة داخليا وخارجيا, 
واهتزت ص����ورة الدولة التي ال تقهر امام الجميع, وهذا المس����تحيل 
الذين صنعه محمود العارضة واخوانه الخمس����ة يعطي االمل ألهلنا 
وشعبنا ان ال مس����تحيل امام قوة االرادة الفلسطينية,  فإرادة شعبنا 
تعمل المس����تحيل وهو قادر على امتالك ادوات النصر على االحتالل 
الصهيوني بيده, لقد كان المجرم المقبور ارئيل ش����ارون رئيس وزراء 
االحتالل الصهيوني يردد عبارة ان نتس����اريم كتل ابيب, في إسقاط 
يعني انه لن يندحر عن مغتصبة نتس����اريم ش����مال قطاع غزة, وانه 
سيتمس����ك بالبقاء فيها كما يتمسك بالبقاء في تل ابيب, ولكنه في 
النهاية خرج منها مذموما مدحورا, بعد أن أوجعته المقاومة بضرباتها 
وكبدته خسائر بشرية ومادية كبيرة, واالمر من الممكن ان يتكرر في 
الضفة الغربي����ة المحتلة, فتجربة غزة يج����ب ان تكون ملهمة ألهلنا 
ومقاومتنا وفصائلنا في الضفة, واالمور مهيأة تماما لتحقيق انتصار 
على العدو الصهيوني الذي اهتز عرش����ة من س����تة ابطال استطاعوا 
اس����قاط نظرياته االمنية والعسكرية, فما بالكم لو شارك الشعب كله 
في صورة النصر, بالتأكيد فان االحتالل س����يندحر تحت ضربات اهلنا 

ومقاومتنا.       

اندحار من غزة.. واندحار من الضفة 

رأي

اس����تخدم االحتالل الصهيوني ش����تى أنواع األساليب 
واألدوات ضد الش����عب الفلسطيني طوال عقود بهدف 
قتل أي نفس مقاوم, وقد س����اعده في ذلك العديد من 
العوام����ل الداخلية والخارجية في تحقيق هذا الهدف، 
وأهم ه����ذه العوامل كانت الحرب النفس����ية من خالل 
ترويج الكيان لنفسه بامتالكه »جيشًا ال يقهر« وتفوقه 
أمني����ًا وتكنولوجيا عل����ى كل دول المنطقة، ومن ضمن 
أس����اليب االحت����الل لتفتيت عزيم����ة المقاومين تمثل 
بالزج بهم بالس����جون وفرض أحكام بعشرات المؤبدات 

ضدهم في إطار نشر اإلحباط واليأس في نفوسهم.
تميزت حركة الجهاد اإلس���المي داخل الس���جون عن 
غيرها بل أبدعت واس���تطاعت أن تترج���م النظريات 
إلى خطوات عملي���ة لتصبح رمزًا وأنموذجًا ُيحتذى به، 
واس���تطاعت الحركة أن تحول الس���جون إلى مدارس 
في الوعي، الوعي اليقيني، الذي أصبح اليوم نبراس���ًا 
يمكن السير فيه بكل اطمئنان وبصيرة. استطاعت أن 
تتميز بالكثير من المواقف. وهنا أود تس���ليط الضوء 
على موقفين أحدهما أصبح مدرسة تستلهم الكثير، 
واآلخ���ر يرجح أن يصبح ممرًا له الكثير من مريديه في 

المرحلة المقبلة.
النموذج األول: معركة األمعاء الخاوية، والذي دش���نه 
الش���يخ خضر عدنان أحد أقطاب الحركة وقادتها في 

الضفة المحتلة، حيث استطاع أن يتغلب على بلطجية 
وعنجهية االحتالل في فرض سياسة االعتقال االداري 
من خ���الل اعتقال األس���رى وتمدي���د اعتقالهم دون 
توجيه »تهمة« واضحة لهم، والتمديد لهم وفق قرار 

وتوصية من الجهات األمنية االسرائيلية.
واس���تطاع الش���يخ خضر عدنان كرأس حربة لمعركة 
األمع���اء الخاوي���ة أن يجهض المخط���ط الصهيوني. 
وبالتأكيد لم يكن س���هاًل الوصول الى هذه القدرة من 
اإلبداع والتحمل واإلرادة والعزيمة والصبر في مواجهة 
االحت���الل, حيث رفع الش���يخ عدنان ش���عار »كرامتي 
أغلى من الطعام« وهو ش���عار ل���ه تداعيات هامة في 
معناه العملي. ونجح في الحصول على حريته رغمًا عن 
أنف االحتالل. وقد س���ار على دربه الكثير من األسرى 
الغالبي���ة منهم يتبع���ون لحركة الجهاد اإلس���المي. 
وأصبحت هذه مدرس���ة اسمها »الكرامة والحرية أغلى 
من الطعام« وقد وقف االحتالل عاجزًا أمام كل معارك 
األمعاء الخاوية وفي نهاية كل معركة كان يتم ارغامه 

على تحقيق رغبة األسير المضرب عن الطعام.
النموذج الثاني: معركة حفر األنفاق في السجون، من 
الطبيع���ي أن نجد نفقًا للمقاومة داخ���ل غزة أو لبنان، 
ولكن نفقًا داخل الس���جون فهذا من الصعب التفكير 
به. ونجح ك���وادر حركة الجهاد اإلس���المي مؤخرًا في 

الهروب من س���جن جلبوع الصهيون���ي المحصن عبر 
نف���ق قاموا بحفره بش���كل بدائي ودون أي مس���اعدة 
خارجية. وتمكن س���تة أسرى من الهروب خارج أسوار 
السجن. مع أهمية اإلش���ارة بأن هذه ليست المحاولة 
األول���ى لكوادر الحركة لحفر األنفاق. بل س���بقها عدة 
محاوالت لكنها كانت تكتش���ف في مراحل مختلفة. 
لكن ذلك لم يثِن األس���رى أو يش���عرهم باإلحباط، بل 
استمروا في مخططهم بالحفر حتى انتزعوا حريتهم.

وبغض النظر عن اعتقال عدد منهم الحقًا، لكن األهم 
ه���و الفكرة، والتأس���يس لمرحلة جديدة من اش���كال 
المقاومة داخل الس���جون الصهيوني���ة، هذا النموذج 
يرج���ح ل���ه أن يصبح مدرس���ة جديدة يالزم مدرس���ة 
اإلض���راب عن الطعام الذي اكتس���ب نجاحًا كبيرًا في 

معركة الوعي مع االحتالل.
حركة الجهاد اإلس���المي عبر ه���ذه المواقف واإلبداع 
ال���ذي تتميز به دومًا في المواجه���ة مع االحتالل إنما 
تريد أن تجابه سياسه كي الوعي التي يحاول االحتالل 
فرضها علين���ا، فهي من جانب تظهر هشاش���ة هذا 
االحتالل وامكانية التغلب عليه بأبس���ط اإلمكانيات، 
وبنفس الوقت تعطي األمل لبقية األس���رى بإمكانية 
انتزاع حريتهم من براثن االحتالل الذي هو أوهن من 

بيت العنكبوت.

مثلم����ا صن����ع االحتالل أخب����ارا، وحبك قصص����ًا تتعّلق 
بمعركة النفق في س����جن جلب����ون، فتلقفها كثيٌر من 
الفلس����طينّيين بالقب����ول والتداول، وتبّي����ن الحًقا أّنها 
من صناع����ة المخاب����رات، وبتنفيٍذ متقٍن من وس����ائل 
إعالمهم المتواطئ، فها ه����و ذا يواصل صناعة األخبار 
حول ظروف اعتقال األس����رى األربعة، بما يخدم خططه 
االس����تخبارّية، وما زال بعض الفلسطينيين يتمتعون 
بجاهزّي����ة عالية من الغباء، واالس����تعداد التام للترويج 
ألخب����اره التي ُصنعت على خب����ث المخابرات وأعينهم، 
دون أدن����ى تفكي����ر بحقيقة تلك الرواي����ات، ومراميها 
الخبيث����ة، وأّن االحتالل ال ُيفرج ف����ي األجواء األمنّية عن 
الحقيق����ة، إّنما ُيبق����ي عليها حبيس����ة مخّططاته التي 
تخدم مش����روعه األمن����ي، ويبّث الرع����ب والهزيمة في 

صفوف أعدائه،
وأم����ام هذه الحقيقة، ف����إن من الض����رورة التأكيد على 
الحقائق الناصع����ة التي تمخضت ع����ن تلك المعركة 

البطولّية، والتي تتلخص باآلتي:
* إن إلق����اء القبض على أربعة من الس����ّتة الذين حّرروا 
أنفسهم رغًما عن دولة البغي، ال ُيقّلل بحاٍل من األحوال 
من حجم االنتصار العظيم الذي حّققته تلك المعركة، 
فتفكير الفرس����ان بوجوب العمل عل����ى تحّررهم بالقّوة 
ه����و انتصار على حال����ة اليأس الت����ي تفرضها ظروف 
االعتقال، والتقنّيات الت����ي تجعل من التفكير بالتحّرر 

أمًرا يستحيل حصوله.
* إّن تحّلي أولئك الفرسان بالصبر على خطورة العملية 
ومش����اّقها، ه����و انتصار ل����إرادة على وس����ائل القهر، 

واستنهاض للعزيمة في مقابل المستحيل.
*  دّل����ت المعرك����ة على قدرة المجاهدي����ن على تنفيذ 
المهّمة، بش����جاعة فائقة، وبعزيمة عالية، حيث تمّكنوا 
من االبتعاد عن الس����جن لما يقارب الثالثين كيلو مترا، 
في ظّل مطاردة س����اخنة بكّل معنى، لم يأُل فيها العدو 
جهًدا؛ لإمس����اك بهم، موّظًفا في س����بيل ذلك أحدث 
التكنولوجيا م����ن أقمار اصطناعّية، وطائرات مس����ّيرة، 
ووسائل تجّسس متطّورة، وعدد كبير من ألوية الجيش، 

وعصاباته المختلفة.
* لقد تس����ّببت معرك����ة انتزاع الحري����ة بصدمة أمنية 
طالت أعلى المس����تويات فيما يسمى مصلحة السجون، 

ووزارة األمن الداخلي، فيما ش����ّبه عدٌد من السياسيين 
واإلعالميي����ن هزيمتهم ف����ي معركة النف����ق بهزيمة 
الع����ام 1973، كذلك تمت المطالبة بإقالة المس����ؤولين 
في مصلحة الس����جون، ناهيكم من استدعاء عدد كبيٍر 
منهم للتحقيق على خلفّية التقصير في الحراس����ة، أو 
االعتقاد بوجود ثغرات في منظومة األمن المش����ّددة، أو 
حصول تواطؤ من بعض الس����جانين، وهو أمٌر- وإن كان 
غي����ر صحيح- فإنه يدل على ق����ّوة الصفعة التي لحقت 
بهم ما جعلهم ال يس����تبعدون خي����ار االختراق األمني 

لسّجانيهم، وتلك مسألة على قدر كبير من األهمّية.
* كش����فت معركة انتزاع الحرية عن تعّطش الش����عب 
الفلس����طيني ألّي انتص����ار يخرجهم من مس����تنقعات 
الهزائم التي تس����ببت بها أوسلو على امتداد عقود من 
المفاوضات الُمذلة، والخس����ارات المتتالية في القضّية 

الفلسطينّية على صعد مختلفة.
* أثبت����ت المعركة قدرة األعمال البطولّية على حش����د 
الجماهير الفلس����طينّية بكافة ش����رائحها وتوّجهاتها 
السياسّية خلف تلك البطولة، وهو ما تحّقق على أيدي 

الفرسان السّتة.
* أحيت معركة النفق مظلومّية األسرى الفلسطينيين، 
والتي تراجعت في السنوات األخيرة؛ بفعل السياسات 
الت����ي اتبعتها دول����ة الكيان، وخلقت للفلس����طينيين 
هموًما يومّية، جعلتهم ينش����غلون بها، على حس����اب 
قضاياهم الكبيرة، وفي مقّدمتها المقاومة، واألس����رى، 

والتحرير الشامل لألرض واإلنسان.
* نقل����ت معرك����ة انتزاع الحري����ة الفع����ل المقاوم من 
دائرته الضيقة، إلى مس����احات أوسع من العالم العربّي 
والعالمي، كم����ا منحت المعركُة النضاَل الفلس����طينيَّ 
مزيًدا من القداسة، والقدوة في ُصنع اإلرادة، واالنتصار 

على المستحيل.
إّن ما س����بق يؤّكد على الحقيقة الناصع����ة بأّن اعتقال 
األربعة م����ن األس����رى المحّررين، ال يلغي أب����ًدا مظاهر 
االنتص����ار الذي حّققته تلك المعرك����ة، والهزيمة التي 

ألحقها الفرسان السّتة بهذا الكيان الغاصب.
لقد أدرك االحتالل حجم الخس����ارة التي لحقت به جّراء 
المش����اركة الفاعلة ألهلنا في فلس����طين المحتّلة عام 
1948 في معركة س����يف القدس البطولّية، لهذا نجده 

ال يكّف عن مس����اعيه في إحداث ش����رٍخ بيننا وبينهم، 
حي����ث أقدم خالل معركة انتزاع الحري����ة البطولّية على 
الترويج ألخب����ار كاذبة، كان آخرها االّدع����اء بأّن من قام 
بالوش����اية بمحمود العارضة ويعقوب غوادره، هو عربّي 
من أهلنا في الناصرة؛ في س����عٍي منه إلى إحداث حالة 
من عدم الثقة بين الفلس����طينيين في الضفة والقطاع 
وإخوانهم ف����ي مناطق 1948، كذل����ك تعّمد االحتالل 
نش����ر فيديو لش����رطّي عربّي يتكّلم بالعربّية مع األسير 
يعقوب غوادرة؛ لُيعّزز م����ن حالة االنفصام وعدم الثقة 
بين فلسطينّيي الضفة والقطاع وإخوانهم في الداخل، 
وهو ما وقع به عدد غير قليل من الناش����طين على مواقع 
التواص����ل االجتماع����ي، قبل أن يتنّبهوا للش����رك الذي 

أوقعهم فيه اإلعالم اإلسرائيلي.
ا هو من وش����ى بالمجاهدين، فهل  َهب أّن واش����ًيا عربّيً

يصّح لنا وصم مجتمع بأكمله بالخيانة؟
خالل المطاردة الساخنة التي يتعّرض لها المجاهدون 
الس����ّتة، اس����تضاف اإلعالم اإلس����رائيلي وزير األسرى 
الس����ابق أش����رف العجرمي، والذي قال إّنه ال يس����تبعد 
قيام السلطة باعتقال األسرى السّتة في حال دخولهم 
لمناطق الس����لطة...تخّيلوا أّن وزيًرا سابًقا لألسرى يردد 
مثل ه����ذا الكالم الخطي����ر! لكّن أهلنا ف����ي الداخل لم 
يس����ارعوا إلى اتهام أهل الضّف����ة بالعمالة، فلماذا نرى 

القّشة في غيرنا، ثّم نتجاهل أّن عيوننا من خشب؟!
إذا كان تصري����ح العجرم����ي ال يمّثل أّي ح����رٍّ على وجه 
البس����يطة، فإّن وجود واٍش هن����ا أو هناك من أهلنا في 
الداخل، يجب أاّل يعّكر صورتهم المش����رقة في البطولة 

والشهامة والفداء.
ختاًما: رغم إعادة اعتقال أربعة من الفرسان السّتة، إاّل أّن 
ابتسامتهم كفيلة بتأكيد االنتصار، وإّن هذا االلتفاف 
العاطفي والمعنوي الكبير مع مظلومّية األس����رى بشيُر 

خيٍر لقضية األسرى الفلسطينّيين جميًعا 
معرك����ة انتزاع الحرية أق����رُب إلى الِفع����ل الُمعجز، فال 
تس����محوا للهزيمة المصطنعة أن تحّل محّل االنتصار 

العظيم
حمى الله أس����رانا، وأفرغ عليهم الصبر والعزيمة، وعّجل 

في تحّررهم
والله غالٌب على أمره ولكّن أكثر الناس ال يعلمون

كيف ساهمت »حركة الجهاد اإلسالمي« بتشكيل الوعي داخل سجون االحتالل؟!

معركة انتزاع الحرية وتجليات االنتصار العظيم

بقلم: عرفات عبد الله أبو زايد

عبدالله الشاعر
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أعلن أن����ا المواطن / علي لؤي صدق����ي العبادله 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )405248535( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أنا المواطن / س����يف الدين ش����وال أحمد 
اب����و عقلي����ن  عن فق����د هويتي وتحم����ل  الرقم  
)409804432( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / نائل س����ليمان طلب عرفات  
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )801710583( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / محمد ماه����ر خليل التلمس 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )404030454( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اكرم يوس����ف علي الغول عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م  )910097005( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محس����ن فايق محمد ابو حطب 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )800105496( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س����ليم فايز مرزوق ابو طه عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م  )803419688( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن����ة / روان بالل عبد الرحمن تمراز 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )408544294( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حسين رشيد صبحي ابو فارس 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )917665259( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين 
عالء األع���رج، يوم أمس، عن توافق بين 
إلدخال  واإلسرائيلي  القطري  الجانبين 

أموال اإلعمار عبر المصارف المحلية.
وق���ال األع���رج ف���ي تصريح ل���ه، إن 
الجانبين القطري  هناك تفاهمًا بين 
واإلس���رائيلي عل���ى إدخ���ال األموال 
الالزمة لمشاريع اإلعمار القطرية بغزة 

من خالل البنوك.
وأضاف األع���رج، أن وف���دًا من اتحاد 
المقاولين قد يخرج في أي لحظة للقاء 
الرئيس الفلس���طيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء محمد اشتيه لمناقشة 
ع���دة ملف���ات وقضايا أبرزه���ا ملف 
االرجاع الضريب���ي لمقاولي قطاع غزة 
مساواة بالضفة الغربية وإعادة اإلعمار 

وتذليل العقبات التي تواجه الملف.
وأش���ار األع���رج إل���ى أن المش���اريع 
القطري���ة الحالي���ة تتعل���ق بتقديم 
أموال لبناء المنازل المهدمة كليًا عبر 
الدفع المباشر للمستفيدين، وهناك 

مشاريع أخرى سيجري تنفيذها مطلع 
العام المقبل بالش���راكة مع شركات 

المقاوالت.
وتصل قيمة تعه���دات إعمار غزة ل� 
2 ملي���ار دوالر أمريكي، تكلفت قطر 
بنص���ف ملي���ار منها، فيم���ا يحتاج 
قطاع غزة لثالثة مليارات دوالر لصالح 

اإلعم���ار واإلنع���اش االقتصادي وفق 
رئيس اللجنة الحكومي���ة إلعمار غزة 

ناجي سرحان.
وأعلنت العديد من األوس���اط الرسمية 
أن عملي���ة اإلعم���ار ستش���هد تطورًا 
تدريجيًا خ���الل األي���ام القادمة عقب 
س���ماح االحتالل اإلس���رائيلي بإدخال 

كاف���ة م���واد البن���اء بحرية تام���ة عدا 
عن حدي���د البناء ال���ذي ال يزال ضمن 
نظ���ام GRM للرقابة على مواد اإلعمار، 
ومن المفترض أن يك���ون خارجه هذا 
األسبوع. ويصل احتياج قطاع غزة مواد 
البناء لإلعمار إل���ى 490 ألف طن وفق 

وكيل وزارة األشغال ناجي سرحان.

األعرج: توافق قطري »إسرائيلي« على إدخال أموال اإلعمار عبر البنوك

جنين/ االستقالل:
عّم اإلضراب ي���وم أمس، كامل المحال التجارية والمنش���آت 
االقتصادية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء اإلض���راب تلبية لدعوة القوى الوطنية واإلس���المية في 
خط���وة داعمة لألس���رى وتضامًنا مع أس���رى جلب���وع المعاد 

اعتقالهم.
وقالت مصادر فلسطينية، إن اإلضراب شمل المحالت التجارية 
والمرافق الرسمية وتزامن مع نداءات للوقوف لجانب األسرى.

وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل داهمت مناطق واس���عة 
بجنين بحثًا عن األسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وأشارت المصادر، إن عمليات المداهمة شملت مناطق جبلية 
وأحراشًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتقال قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
ألربعة أس���رى من أصل ستة فروا من سجن »جلبوع« من خالل 

نفق داخل زنزانتهم.
ويكلف كل يوم بحث عن األس���رى الفلس���طينيين الفارين 
خمس���ة ماليين دوالر أمريكي وفق بيانات إسرائيلية، ناتجة 
عن نش���ر أالف الوحدات الشرطية والقتالية التابعة للجيش 

والشاباك.

إضراب تجاري يعم جنين 
تضامنًا مع أسرى جلبوع

غزة/ االستقالل:
أعلن مكتب المنس����ق الخاص لألمم المتحدة لعملية »السالم« في الشرق األوسط، أن عملية 
صرف المساعدات النقدية الممولة من دولة قطر لألسر المتعففة في قطاع غزة اليوم االثنين. 
وقال مكتب المنسق الخاص في تغريدة له: »اليوم ستبدأ بعض العائالت المتعففة في غزة، 
من بين حوالي 100 ألف مس����تفيد، في تلقي مس����اعداتهم كجزء من برنامج األمم المتحدة 
للمساعدة االنسانية النقدية، بدعم من دولة قطر«. وأضاف: »ستستمر العائالت المؤهلة في 

تلقي اخطارات خالل األيام المقبلة إلبالغها بتسجيلها ومتى ستتلقى مساعدتها«.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األش���غال العامة واإلسكان بغزة، يوم أمس، عن موعد بدء إزالة برج الجوهرة 
وس���ط مدينة غزة، والذي قصفه االحتالل »اإلس���رائيلي« خالل العدوان األخير في آيار/ 
مايو 2021.  وقال وكيل الوزارة ناجي س���رحان في تصريح صحفي: »نتوقع بدء إزالة برج 
الجوهرة وس���ط مدينة غزة األسبوع المقبل وذلك بعد أن تبلغ الجهات المختصة الوزارة 

بالتوصل التفاق حول اإلزالة«.
وأشار سرحان إلى أنه سيتم إغالق الشوارع المحيطة بها وهي شارع الوحدة وشارع الجالء.

صرف المنحة القطرية 
100 دوالر اليوم

األشغال تعلن موعد بدء إزالة 
برج الجوهرة بمدينة غزة

رام الله/ االستقالل:
أعلن محافظ س���لطة النق���د، فتح الب���اب أمام منح 
تراخي���ص لبنوك جدي���دة للعمل في فلس���طين، 

وخاصة التي تحمل رؤية إسالمية.
وقال ملحم في لق���اء مع الصحفيين يوم أمس، في 
مقر سلطة النقد برام الله، إنهم تحت باب االنفتاح 

عل���ى العالم والعالم العربي عل���ى وجه الخصوص، 
هناك مجال لفتح فروع جديدة للبنوك في فلسطين.

وأضاف: نحن في س���لطة النقد ندرس التعليمات 
الخاصة بترخيص بنك رقمي، ونحن نستعد لذلك 
عبر دراسة وإصدار تعليمات جديدة بالخصوص لها 

عالقة بالبنوك الرقمية والبنوك المفتوحة.

وأردف: توجهاتن���ا بالنس���بة للبن���وك المفتوحة 
والرقمية جزء من البرامج التطويرية التي نقوم بها 
في فلسطين، وال شك أننا نملك استراتيجية قائمة 
على التحول الرقمي، وهناك استراتيجية ذات عالقة 
بالتكنولوجيا المالية، التي نعمل فيها مع المطورين 

والمبتكرين وننسق مع الشركات والجامعات.

سلطة النقد تفتح الباب لترخيص بنوك جديدة للعمل في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أظه����رت بيان����ات بورص����ة فلس����طين، ي����وم 
أم����س، قرب وص����ول قيمة ش����ركة االتصاالت 
الفلسطينية بالتل الس����وقية من المليار دوالر 
أمريكي م����ع وصوله نهاية األس����بوع الماضي  

983.9 مليون دوالر.
ووفق بيانات بورصة فلس����طين، تصل نس����بة 
القيمة الس����وقية لالتصاالت الفلسطيني من 

إجمالي الشركات األخرى المدرجة %23 .
ويأتي هذا االرتفاع عقب تعافي الش����ركة من 
تبع����ات جائحة كورونا وع����ودة باقي القطاعات 

االقتصادية للعمل.
وبلغ����ت القيمة الس����وقية لجميع الش����ركات 

المدرجة ببورصة فلسطين مؤخرًا  4.28 مليارات 
دوالر.

وسجلت الشركات 47 المدرجة بالبورصة نهاية 
العام الماضي قيمة س����وقية وصلت إلى 3.44 

مليارات دوالر .
االتص����االت  بع����د  الثاني����ة  بالمرتب����ة  وج����اء 
الفلس����طينية، بنك فلس����طين، بقيمة سوقية 
لألسبوع الماضي  426.6 مليون دوالر، والشركة 
العربية الفلسطينية لالستثمار »أيبك« بالمرتبة 
الثالثة بإجمالي 332.85 مليون دوالر، وش����ركة 
فلس����طين للتنمية واالس����تثمار »باديكو رابعًا 
بنحو 302.5 مليون دوالر، وخامسًا شركة موبايل 
الوطنية لالتصاالت »أوريدو فلس����طين« بقيمة 

سوقية 272.5 مليون دوالر .
فيما أغلق س����هم البنك اإلسالمي الفلسطيني 
بأعلى مس����توى منذ فبراير العام الماضي عند 
1.92 دوالر، بقيمة إجمالية  163.2 مليون دوالر 

أمريكي.
وتأثرت غالبية قطاعات االقتصاد الفلسطيني 
والش����ركات الع����ام الماض����ي بجائح����ة كورونا 
عقب فرض العديد من االغالق����ات واالجراءات 
االحترازية واالنتش����ار الواس����ع للفيروس بين 
أوساط السكان، فيما عادت معظمها للتعافي 
بعد نهاية الربع األول 2021 مع عودتها للعمل 
وبدء حمالت تطعيم واس����عة من وزارة الصحة 

في أوساط المواطنين.

بورصة فلسطين: القيمة السوقية لالتصاالت الفلسطينية قرب حاجز المليار دوالر
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أعلن أنا المواطنة / س����مر س����مير احمد صقر عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م  )802219030( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فريد س����عود مد ابو سته عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م  )800421802( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / اس����راء منير محمد ابو سليمه 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )400833679( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سماح صبري اسماعيل برهوم 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )900650854( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد علي احسان محمود عبدو 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )407114685( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محم����ود صالح الدين محمود 
ش����عبان ع����ن فق����د هويت����ي وتحم����ل  الرقم  
)804619864( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطنة / هالة س����فيان خالد ابو زيد 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )802209031( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد احمد إس����ماعيل الحوت 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )407874742( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / احمد عاش����ور حلمي الغول 
عن فق����د هويتي وتحمل  الرقم  )802964429( 
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عواصم/ االستقالل:
بين���ت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
المعلنة حول جائح���ة »كورونا«، يوم 
ام���س، أن عدد الوفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس بل���غ 4 ماليين وأكثر من 
639 ألف وف���اة، فيما بلغت حصيلة 
اإلصابات اإلجمالي���ة 225 مليونا وما 
يقارب م���ن 147 ألف اصابة، تعافى 
منه���م 201 مليون وأكث���ر من 697 

الف مريض.
وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها 
في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العالم، وسجلت دول العالم 453 ألف 
و251 إصابة جدي���دة، أوقعت خالل 
ال�24 ساعة األخيرة 7,755 حالة وفاة.

وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعل���ى حصيلة وفيات 
خالل ي���وم واحد ف���ي العالم، كانت 
عل���ى التوال���ي: روس���يا )796 وفاة(، 
والمكس���يك  وفاة(،   719( وأمي���ركا 
والبرازي���ل )667 وفاة(،  )699 وفاة(، 

وماليزيا )592 وفاة(.
 وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعلى حصيلة إصابات 

جدي���دة، عالمي���ا، خالل ي���وم واحد، 
التوالي، أميركا )72,203  كانت على 
إصابات(، والهن���د )31,291 إصابة(، 
وبريطانيا )29,547 إصابة(، والفلبين 
)26,208 إصابات(، وتركيا )22,923 

إصابة(.
أمي���ركا تتص���در دول  ت���زال  وم���ا 
العالم قياس���ًا بأعلى حصيلة وفيات 

واصابات إجمالية.

ال���دول  وأوضح���ت اإلحص���اءات أن 
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر 
تأثرا ج���راء الجائحة ف���ي العالم من 
ألعداد  اإلجمالي���ة  الحصيل���ة  حيث 
 677,737( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 
وف���اة(، والبرازي���ل )586,590 وفاة(، 
والهند )442,688 وفاة(، والمكسيك 
 198,728( والبيرو  وفاة(،   267,524(

وفاة(.

وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
األكث���ر  اآلن  تعتب���ر حت���ى  الت���ي 
تأث���را عالميًا م���ن حي���ث الحصيلة 
أميركا  اإلصاب���ات:  ألعداد  اإلجمالية 
والهن���د  إصاب���ة(،   41,816,668(
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   33,236,921(
)20,989,164 إصاب���ة(، وبريطاني���ا 
وروس���يا  إصاب���ة(،   7,197,662(

)7,121,516 إصابة(.

»كورونا« عالميا: 4 ماليين و639 ألف وفاة و225 مليونًا و147 ألف إصابة

طهران/ االستقالل:
أعلن���ت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس، أنه���ا توصلت إلى اتفاق مع طهران 

بشأن معدات مراقبة في منشآت نووية في إيران.
جاء هذا في بيان مشترك صدر على هامش زيارة المدير العام للوكالة رافاييل غروسي 

إلى طهران، بحسب وكالة »فرانس برس«.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتش���يها حصل���وا على إذن للصيانة الفنية 

لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها.
ولفتت إلى أنها لم تحصل حتى اآلن على إمكانية االطالع على تسجيالت الكاميرات.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إس���المي إن طهران سوف 
تس���مح للوكالة الدولية بتغيير بطاقات الذاكرة في كامي���رات المراقبة بمواقع نووية 
إيرانية. وكانت إيران تعهدت في فبراير/ ش���باط بتس���ليم تسجيالت الكاميرات إلى 

الوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
وعقد يوم أمس غروس���ي مباحثات في إيران، قد تساهم في تخفيف حدة التوتر بين 

الغرب وطهران.
وقبل أيام، أبلغت الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية أعضاءها أنه لم يتم إحراز تقدم في 
قضيتين رئيس���يتين تتعلقان بالملف النووي اإليراني، وهما تقديم توضيح بش���أن 

وجود آثار يورانيوم في مواقع قديمة، والوصول سريعا إلى بعض معدات المراقبة.
ومنذ يونيو/ حزيران توقفت محادثات منفصلة وغير مباش���رة بين واش���نطن وطهران 
ح���ول العودة لالمتثال لالتفاق الن���ووي. وأجريت 6 جوالت م���ن المباحثات بين إيران 
والق���وى الدولي���ة، ومنها فرنس���ا، في فيينا خالل الفترة بين ش���هري نيس���ان/أبريل 

وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة إلحياء االتفاق النووي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل التفاق 
مع إيران بشأن مراقبة منشآتها النووية

بكين/ االستقالل: 
أعل���ن وزير الخارجية الصين���ي، وانغ يي، أن بالده ق���ررت على وجه 
الس���رعة تزويد أفغانس���تان باألغذية والسلع الش���توية واللقاحات 
واألدوي���ة بمبلغ يصل إلى نحو 200 مليون يوان )حوالي 30.9 مليون 

دوالر(.
ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية تصريحات الوزير وانغ يي الذي 
قال: »وفقا الحتياجات الشعب األفغاني، قررت الصين توفير الغذاء 
والسلع الشتوية واللقاحات واألدوية على وجه السرعة بإجمالي 200 

مليون يوان«.
وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أنه بعد االستقرار في أفغانستان، 
الصين مس���تعدة للمساعدة لتنفيذ المش���اريع التي ستساعد على 
تحسين الظروف المعيش���ية للشعب، كما أن بكين مستعدة لدعم 
إع���ادة اإلعمار الس���لمي والتنمي���ة االقتصادية ألفغانس���تان إلى 

األفضل«.
وفي 31 آب/أغس���طس الماضي، اس���تولت حرك���ة طالبان على مطار 
كابول كامال بعد س���اعات من إقالع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه 
وخ���روج القوات األجنبي���ة نهائيا من أفغانس���تان، ليعقبه احتفال 
مسلحي الحركة بهذا االنسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة »النظام 

اإلسالمي«.

الصين تتأهب 
تونس/ االستقالل:لمساعدة أفغانستان

التونس���ي، قيس س���عّيد، في  الرئيس  اختار 
وق���ت متأخر، ال���رد بطريقة غير مباش���رة على 
س���يل المواق���ف الرافضة الت���ي تواترت على 
مدى يومي���ن، بعد بالون االختب���ار الذي أطلقه 
مستشاره، وليد الحجام، بشأن إمكانية تعليق 
العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي عبر 

استفتاء على نص تعده مجموعة من الخبراء.
وصدم ذلك الس���احة السياس���ية في تونس، 
وأيقظه���ا من س���باتها العمي���ق، ورفض ذلك 
التوج���ه حت���ى أق���رب المقربين م���ن الرئيس 
التونس���ي والمدافعين بشراس���ة على تفعيل 

الفصل 80  من  الدس���تور.
ولّمح الرئيس التونس���ي إل���ى إمكانية تعديل 
الدس���تور، وذلك في إطار خطط���ه غير المعلنة 
الرامية إلى تغيير النظام السياس���ي في البالد، 
مش���يرًا في الوقت عينه إل���ى نيته اإلعالن عن 

الحكومة »في أقرب اآلجال«.
وقال سعّيد، في تصريح له، إنه »سيتم اإلعالن 
عن الحكومة في أقرب اآلجال«، مضيفًا: »أسعى 

الختيار األشخاص الذين ال تشوبهم شائبة«.

وأول���ى ردود الفعل ج���اءت من ح���زب »التيار 
الديمقراطي« )مقرب من الرئيس(، بعدما أكدت 
النائب���ة س���امية عبو أن حزبه���ا »ال يختلف مع 
رئيس الدولة في أنه ال سبيل للعودة لما قبل 25 
يوليو/ تموز، لكن يختلف معه في التشخيص 

وفي تحديد مفهوم الخطر الداهم«.
ولجأ الرئيس التونس���ي إل���ى تفعيل الفصل 
80 م���ن الدس���تور، بعدما أعلن ع���ن »إجراءات 
استثنائية« في 25 يوليو/ تموز الماضي، مثل 
تجميد عم���ل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، 

وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
وأضافت عب���و في تصريح لها: »اإلش���كال في 
تون���س الي���وم ليس ف���ي النظام السياس���ي 
بل المش���كل ف���ي منظومة الفس���اد، والطريق 
ال���ذي توجه إليه أو ربما س���يتوجه إليه رئيس 
خاطئ بالض���رورة،  طري���ق  ه���و  الجمهوري���ة 
س���يعيدنا إل���ى نف���س المنظوم���ة«، على حد 

تعبيرها.
وكان ح���زب »العمال« اليس���اري، الذي يتزعمه 
حم���ة الهمامي، قد أكد في بيان له أّن »التلويح 
بتعلي���ق الدس���تور واعتم���اد تنظي���م مؤقت 

للس���لطات العمومية وتش���كيل لجنة لصياغة 
دس���تور جديد بقرار فردي عملية خطيرة تفتح 
الب���اب لالس���تفراد التام بالس���لطة وااللتفاف 
على تطلعات الش���عب ومكاسبه بما فيها التي 

حملها دستور 2014«.
ودع���ا الحزب »كل الق���وى التقدمية من أحزاب 
ومنظم���ات وش���خصيات إلى الوع���ي بخطورة 
م���ا يرتب ف���ي المكاتب المغلق���ة ألجل تمرير 
نظام اس���تبدادي ودكتاتوري، وتوحيد الجهود 
للتصدي ألية ترتيبات محلية وإقليمية ودولية 
تهدف سواء إلى العودة إلى ما قبل 25 )يوليو( 
2021 أو إلى ما قب���ل 14 )يناير/ كانون الثاني( 

2011 )الثورة التونسية(«.
توال���ت أغلب المواق���ف تقريبا على الش���اكلة 
نفسها، رافضة تعليق العمل بالدستور. واعتبر 
األمين العام المساعد التحاد الشغل التونسي، 
س���امي الطاهري، ف���ي تدوينة عل���ى صفحته 
بموقع »فيس���بوك«، أن هناك »طريقين ال ثالث 
لهما، إما التشارك والحوار وطبعا وفق شروط، أو 
التفرد والديكتاتورية، وما سيفضيان إليه من 

خضوع نهائي إلى اإلمالءات الخارجية«.

تونس: رفض سياسي عارم لـ »بالونات اختبار« سعّيد
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غزة/ االستقالل: 
أعلن الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي شباب 
رفح، بقيادة رأفت خليفة، استقالتهم من تدريب الفريق، 

بعد نهاية الموسم المنصرم.
ووض���ع خليفة الكرة اآلن في ملعب مجلس اإلدارة، س���واء 

برفض االستقالة أو تجديد الثقة لموسم آخر، أو قبولها.
وكتب تغريدة له على حس���ابه الش���خصي بالفيس بوك 
قائال " الحمد لله من قبل وبعد ، حسب العادات والتقاليد 
نعلن عن اس���تقالة الجهاز الفني م���ع تمنيات التوفيق 

للزعيم دائما و أبدًا".
يذكر أن ش���باب رفح توج بكأس غزة، و الس���وبر، والدوري 

الممتازة، تحت قيادة الجهاز الفني الحالي.
وفي سياق آخر،  قبل مجلس إدارة نادي الصداقة استقالة 
سامي سالم وجهازه المعاون التي تقدم بها عقب نهاية 

الموسم الحالي.
و أبدى مجلس اإلدارة احترامه وتقديره للكابتن سامي سالم 
وجهازه ولما قدموه للنادي طوال السنوات الماضية، وذلك 
خالل الجلس���ة التي جمعتهم في مقر النادي غرب مدينة 

غزة. وأكد المجلس أن سالم سيبقى من أبنائه المخلصين 
واس���مه محفورا ف���ي الذاكرة، وكان وما زال وس���يبقى أحد 
جنوده األوفياء للنادي الذي كان بعد الله صاحب فضل لما 

وصل إليه و تحقيقه االنجازات.

فيما عين مجلس إدارة نادي ش���باب جباليا، عماد هاش���م، 
مديرا فنيا للفريق األول لكرة القدم، خلفا للكابتن أحمد عبد 

الهادي.
و قاد هاش���م من قبل عدة أندية أبرزها الصداقة و خدمات 

خان يونس و أخيرا الصعود مع غزة الرياضي لدوري الدرجة 
الممتازة.

و أعلن مجلس إدارة نادي هالل غزة ضمن جلس���ته الدورية 
والت���ي انعقدت في مقره الرئيس���ي وس���ط مدينة غزة ، 
تجديده الثق���ة بالجهاز الفني للفري���ق األول لكرة القدم 

للنادي، ليبقى بقيادة المدرب حازم الوزير.
وج���اء هذا القرار، ضمن رؤية إدارة النادي ضرورة اس���تمرار 
تعزيز حالة االستقرار واالنسجام داخل الفريق، بعد ختام 
منافس���ات بطولة دوري الدرجة الممتازة2020- 2021، مع 
العمل على البدء المبكر استعدادا للموسم الرياضي القادم.

ويتك���ون الجهاز الفن���ي من المدرب الفني: ح���ازم الوزير، 
ومعه أحمد الحاج مدربا لحراس المرمى، و محمد أبو قادوس 

معالجًا، ومحمد جابر مدربا لألحمال، وحسام الددة إداريا.
كما أكدت إدارة النادي على ثقتها وعمق وإيمانها بالجهاز 
الفني بقيادة الوزير ، الذي بدأ مع الهالل كش���بل ثم العبا 
فمدربا، ما مكنه من اس���تثمار ق���درات الالعبين كافة، فنيا 
وبدنيا البقاء سفينة الفريق األول في أمان وصوال للبقاء في 

دوري الدرجة الممتازة.

استقالة الجهاز الفني لشباب رفح و هالل غزة يجدد الثقة بجهازه

عمان / االستقالل:
 أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما في نسختها 
الثانية، التي س���حبت، أمس األحد، في العاصمة األردنية، عمان، 
المنتخب األولمبي الفلسطيني في المجموعة الثانية إلى جانب 
منتخب���ات لبنان واالمارات والعراق. وس���تقام البطولة في مدينة 
الدمام السعودية خالل الفترة من 4 إلى 12 تشرين األول المقبل، 

بمشاركة 11 منتخبا.
ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره بلقاء منتخب العراق في 
الرابع من تش���رين األول، على أن يختت���م مبارياته بلقاء منتخب 
االمارات. ويقضي نظ���ام البطولة بتأهل صاحب المركز األول من 
كل مجموعة للمجموعات الثالث للدور نصف النهائي، إلى جانب 

أفضل فريق صاحب المركز الثاني.

غزة/االستقالل: 
أعلن مجل���س إدارة نادي اتحاد بي���ت حانون الرياضي 
تعاقدهم مع العب الوس���ط محم���ود عطية, قادما من 
صف���وف نادي الصداقة في صفق���ة انتقال حر, لمدة 

موسم واحد.
ويعتبر عطية ثاني صفقات الرياضي, بعدما تعاقد مع 

حارس المرمى عطايا جودة.
ولع���ب عطية لعدة أندي���ة أبرزها االس���تقالل واتحاد 
خانيون���س و خدم���ات النصيرات وخدمات الش���اطئ 

والصداقة.
هذا و أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية، تجديد 
عق���د العبه محمود س���لمي، للدفاع عن أل���وان الفريق 

الشجاعي في الموسم المقبل.
و يعتبر س���لمي أحد أهم العبي الفريق في الموس���م 

المنصرم، و قدم أداء مميزا مع كتيبة المنطار.
و يأم���ل الفريق مواصلة نتائجه المميزة في الموس���م 
المقب���ل، بعدما ناف���س بقوة على بطول���ة الدوري في 

الموسم المنصرم.

بيت حانون الرياضي يتعاقد مع 
»عطية« و سلمي يجدد للشجاعية

المنتخب األولمبي في مجموعة صعبة 
بقرعة غرب آسيا للمنتخبات دون 23 عامًا

عواصم/االستقالل" 
أخل انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس وكريستيانو 
رونالدو من تورينو إلى مانشس���تر يونايتد بالنظام الساري بكرة 
القدم األوروبية والبانوراما التنافس���ية الخاصة بها اآلن مع عودة 
دوري أبطال أوروبا، البطولة التي تس���تعيد بشكل كبير أوضاعها 
الطبيعية مع عودة الجمهور إلى المالعب، رغم بعض االضطرابات 

بسبب تداعيات مباريات المنتخبات الوطنية.
فبعد قرابة عامين تكيفت خاللها المنافسة ومحيطها مع الوضع 
الناتج عن جائحة فيروس كورونا، يمكن أن تبدأ الكرة في التدحرج 
ف���ي ظروف مش���ابهة لما كانت علي���ه في الماض���ي قبل األزمة 
الصحية، في أجواء من التشجيع واإلثارة والترقب لعروض الساحرة 

المستديرة.
وبشكل ما ستعود الجماهير إلى المالعب، وهناك ستجد ميسي 
وأيضا س���يرجيو راموس يرتديان قمصان باريس س���ان جيرمان 
وكريس���تيانو رونالدو مرة أخ���رى في مانشس���تر يونايتد رفقة 

رافائيل فاران بعد رحيله عن ريال مدريد.
وبهذا الشكل تنطلق منافس���ات البطولة األوروبية العريقة وكل 
األنظار منصبة على س���ان بطرس���برج، الموقع ال���ذي تم اختياره 
الحتضان النهائ���ي بعد محاولتين لم تكل���ال بالنجاح من جانب 
إس���طنبول، التي جردت من مكانتها كمقر بس���بب قيود صحية 

تتعلق بتفشي فيروس كورونا.

بداية البطل
ويخ���وض البط���ل أول مواجه���ة غدا الثالث���اء ، في الي���وم الذي 
س���تنطلق فيه البطولة، عندما سيستقبل زينيت سان بطرسبرج، 
ممثل المدينة التي ستحتضن نهائي البطولة في 28 من مايو/

آيار المقبل. والفريق الروسي، على وجه التحديد، أحد المتضررين 
بس���بب مباريات المنتخبات الوطنية بس���بب تصفي���ات أمريكا 
الجنوبي���ة المؤهل���ة لمونديال قط���ر.  فقد منع االتح���اد الدولي 
لك���رة القدم )فيفا( زينيت من االعتماد عل���ى البرازيليين مالكوم 
وكلودينيو لعدم الس���ماح باالنضمام لمعسكر منتخب الكناري 
الذي اس���تدعاهما ، كم���ا فعلت الفرق اإلنجليزي���ة. إنها عواقب 
عدم تطابق التواريخ في تقويم المنافس���ات الدولية. في نفس 
المجموعة يس���تقبل مالمو الس���ويدي يوفنتوس، الذي سيبذل 
قصارى جهده لتعويض رحيل كريس���تيانو رونالدو وتقديم أداء 

مغاير للصورة الباهتة التي ظهر بها الموسم الماضي.

قمة ث�أرية
غي���ر أن المواجهة المرتقبة على ملع���ب كامب نو تلقى أكبر قدر 
من االهتمام في يوم االفتت���اح. فبايرن ميونخ، الذي أذل الفريق 
الكتالوني بخس���ارة مخزية 8-2 في الموس���م قبل الماضي، يزور 
برشلونة ألول مرة منذ ذلك الحين. وستسنح لكتيبة المدرب رونالد 

كومان فرصة الثأر، بحثًا عن هوية له بعد رحيل ميسي.
ويلتقي دينام���و وبنفيكا، القادمان م���ن األدوار التمهيدية، في 
نفس المجموعة في كييف. كما ينضم كريستيانو رونالدو لساحة 
المعركة. ويتوجه مانشستر يونايتد، مع عودته إلى دوري أبطال 

أوروبا، إلى ملعب وانكدورف للعب أمام يانج بويز السويسري.
وسيكون بمقدور النجم البرتغالي، هداف البطولة، معادلة الرقم 
القياسي المس���جل باسم إيكر كاس���ياس باعتباره الالعب الذي 

خاض أكبر عدد من المباريات في التشامبيونز ليج.
وس���تكون مباراته القادمة ضد فياريال الذي يعود إلى المسابقة 

األوروبية األعلى مكانة في مباراة أمام أتاالنتا اإليطالي.
وسيسعى إش���بيلية لتعزيز موقعه في التشامبيونزليج بفريق 
قوي، ويستهل مشاركته فيها على ملعب سانشيز بيزخوان ضد 
س���الزبورج النمس���اوي، بينما يواجه ليل بطل فرنسا فولفسبورج 

األلماني على ملعب بيير موروي.

م�ش�ركة اأوىل
أما مش���اركة ميس���ي األوروبية األولى مع ناديه الجديد فستكوم 
يوم األربعاء. ويتواجه باريس سان جيرمان وبروج على ملعب جان 
بريدل، والفريق البلجيكي يعد األضع���ف في المجموعة األولى، 

وهي واحدة من أقوى المجموعات في المسابقة.
وعلى الجانب اآلخر، يس���تقبل نادي مانشس���تر سيتي، وصيف 

البطل الحالي، على ملعب االتحاد اليبزيج، الذي فقد هويته برحيل 
مدربه يوليان ناجيلسمان إلى بايرن ميونخ.

ويتأل���ف الرباعي اآلخر المدجج بالحس���ابات المعلقة والمحفزات 
من أتلتيكو مدريد وليفربول وميالن وبورتو. ويس���تهل األتلتي، 
بطل الدوري اإلسباني، مسيرته في البطولة على أرضه أمام ممثل 

البرتغال، مع عودة جريزمان لصفوف "الروخيبالنكوس".
ويقابل ليفربول مجددا ميالن، العائد إلى دوري األبطال، في تكرار 
لمواجهتهما في نهائي 2005 حين فاز الفريق اإلنجليزي بقيادة 
رافائيل بينيتي���ز 3-0 على المجموعة اإليطالية التي كان يتولى 

كارلو أنشيلوتي إدارتها الفنية.
وللمرة األولى يشارك ناد مولدوفي في البطولة األوروبية الرفيعة. 
ويبدأ ش���ريف تيراس���بول مش���واره أمام ش���اختار دونيتس���ك 
األوكران���ي، الذي على الرغم من أنه يمر عادة باألدوار التمهيدية، 

فإنه غالبا ما يجد لنفسه مساحة بهذا الحدث الرياضي.
زي�رة جديدة

وس���يزور ريال مدريد لمرة جديدة سان سيرو للعب أمام إنتر على 
غرار العام الماضي. وكان فريق العاصمة اإلسبانية قد فاز حينها، 
في غياب سيرجيو راموس ورافائيل فاران، في كلتا المباراتين أمام 
بط���ل الدوري اإليطالي، الذي يب���دو في وضع أضعف عقب رحيل 

روميلو لوكاكو وأشرف.

انتقال رونالدو وميسي يهيمن على انطالقة دوري أبطال أوروبا 
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محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، إسنادًا 
لألس���رى في س���جون االحتالل، حيث أغلقت 

المحال التجارية أبوابها. 
وقال منسق فصائل العمل الوطني واإلسالمي 
ف���ي جنين، راغب أبو دي���اك، إن "اإلضراب جاء 
نتيجة لالنتهاكات اإلس���رائيلية بحق األسرى 
داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، التي بلغت 
ذروتها خالل األي���ام الماضية، فكان ال بد من 

برنامج مساند لألسرى".
وأش���ار أبو دي���اك إلى أن اإلضراب س���يتبعه 
تفعي���ل برنامج فعالي���ات آخر خ���الل األيام 
الفعاليات  العديد م���ن  القادمة، وسيش���مل 
المناص���رة لألس���رى، دون ذك���ر مزي���د م���ن 

التفاصيل.
كما عّم اإلض���راب الش���امل محافظة طوباس 
واألغوار الش���مالية، تضامنًا مع األسرى، حيث 
أوضح أمين س���ر حرك���ة "فتح" ف���ي طوباس 
محم���ود صوافط���ة، أن التزام اإلض���راب كان 
ناجحًا، مشيرًا إلى أنه س���يكون هناك برنامج 

فعاليات آخر إلسناد األسرى.
وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق 
العم���ل أم���س ف���ي كل المحاك���م النظامية 
والعس���كرية والش���رعية ف���ي المحافظ���ات 
الفلس���طينية، تضامن���ًا مع قضية األس���رى، 
داعي���ة المحامي���ن إل���ى االنخ���راط والت���زام 

الفعاليات المعلنة من القوى الوطنية.
في األثناء، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
مس���يرة طالبية خرجت في بلدة تقوع شرقي 

بيت لحم جنوبي الضف���ة الغربية، تضامنًا مع 
األسرى الستة الذين تحرروا من سجن جلبوع، 
واعتقل���ت قوات االحتالل أربع���ة منهم، دون 
وقوع إصابات، وأغلقت قوات االحتالل المدخل 

الشمالي للبلدة ببوابة حديدية.
وُأصي���ب عش���رات الفلس���طينيين بح���االت 
اختناق بالغاز المس���يل للدموع في مواجهات 
مع ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، في مخيمي 
الفوار والعروب، ف���ي محافظة الخليل جنوبي 

الضفة الغربية، وعولج المصابون ميدانيًا.
كذلك ُأصيب عش���رات الطلبة بحاالت اختناق 
بالغاز المسيل للدموع بعد قمع قوات االحتالل 
مس���يرة طالبية في بلدة سعير شمال شرقّي 
الخليل، تضامنًا مع األسرى، وانطلقت مسيرات 
من عدة مدارس في بلدة دوارا جنوبي الخليل، 

دعمًا وإسنادًا لألسرى.
فيم���ا، اندلعت مواجه���ات بي���ن المواطنين 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس االحد، 

في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، ب���أن المواجهات 
اندلع���ت بي���ن المواطنين وق���وات االحتالل 
المتمرك���زة عل���ى الحاجز العس���كري المقام 
عل���ى مدخل ش���ارع الش���هداء، حي���ث اجتاز 
جن���ود مدججون بالس���الح الحاج���ز واقتحموا 
وس���ط المدينة، واطلقوا قنابل الصوت والغاز 
الس���ام صوب المواطنين والمحالت التجارية 
ف���ي مركز مدينة الخليل التج���اري ما ادى الى 
إصابة عشرات المواطنين بحاالت اختناق جراء 

استنش���اق الغاز، واغالق المصالح والمنشآت 
التجارية.

كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
مواطنا وفتشت عدة منازل بمسافر يطا جنوب 

الخليل.
وقال منس���ق لجان الحماية والصمود بمسافر 
يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور،إن قوات 
االحت���الل داهمت خل���ة الضبع بمس���افر يطا 
وفتش���ت عدة منازل واعتقلت المواطن سعود 

دبابسة )54 عاما(.
وفي الس���ياق، أطل���ق مقاومون -مس���اء أمس 
األح���د- النار صوب ق���وات االحتالل في قرية 
العرقة قرب جنين، في حين ش���هدت منطقة 
شمال رام الله حادثة تفجير عبوة ناسفة على 

شارع استيطاني.
وأفادت مص���ادر محلي���ة أن مقاومين أطلقوا 
-مس���اء ام���س- النار ص���وب قوة م���ن جيش 

االحتالل في قرية العرقة غرب جنين.
وذك���رت أن القوة االحتاللية الراجلة ومنهم ما 
يعرف بقصاصي األثر كانت تعمل في القرية 
ضمن أعمال تعقب األس���رى الذي���ن انتزعوا 

حريتهم من سجن جلبوع.
بالتزامن مع ذلك أفادت مصادر محلية أن عبوة 
ناسفة انفجرت على الشارع االستيطاني قرب 

بلدة المغير شمال شرق رام الله.
وأش���ار ش���هود عيان أن حالة من االس���تنفار 
الكبير ش���هدتها المنطقة تزامن���ا مع وجود 
سيارات لإلسعاف وشروع قوات االحتالل في 

أعمال تمشيط بالمنطقة.
وش���هدت الضفة الغربية والق���دس المحتلة 
خالل أغس���طس/آب الماضي استمرار عمليات 
المقاوم���ة بمختل���ف أش���كالها، ض���د قوات 
أدت  ومس���توطنيه،  اإلس���رائيلي  االحت���الل 

إلصابة 7 إسرائيليين بعضهم بجراح خطرة.
ونصبت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي حاجزًا 
عسكريًا على مدخل بلدة رامين شرقي طولكرم 
ش���مالي الضفة الغربية، وعرقلت حركة تنقل 
المواطنين والمركبات، ولم تس���مح بالمرور إال 

لمن يحملون عنوان البلدة.
فيما أصيب ش���اب بعيار مطاطي مساء أمس ، 
خالل المواجهات المندلعة على حاجز الجلمة 
ش���مال جنين والذي يبعد15 كيلو عن سجن 
“جلب���وع ” الذي انتزع منه األس���رى الس���تة 

حريتهم.
ويشهد الحاجز، انتشارًا كبيرًا لقوات االحتالل 
التي تواص���ل أعمال التمش���يط والبحث عن 
اثني���ن مم���ن انتزع���وا حريتهم بمش���اركة 
قصاصي األثر على امتداد المنطقة الحدودية 
القريب���ة من ج���دار الفصل العنص���ري غرب 
المدين���ة، خاص���ة في ق���رى العرق���ة وأم دار 

والطرم.
وأفاد ش���هود عيان بأن عشرات الشبان أغلقوا 
الش���ارع الم���ؤدي لحاج���ز الجلم���ة بالحواجز 
واإلطارات، ورش���قوا جنود االحتالل بالحجارة، 
وقد أطلقت األعيرة المطاطية، مما أدى إلصابة 
ش���اب نقل لمشفى الش���هيد خليل سليمان 

الحكومي ف���ي المدين���ة وغادره بع���د تلقي 
العالج.

وفي الق���دس المحتلة، أصيب الش���اب وليد 
س���مير أبو الهوى )25 عاما( برضوض وكسور 
في جس���مه، أمس األحد، جراء دهسه من قبل 

مستوطن، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الش���اب أبو الهوى 
أصيب جراء دعس���ه من قبل مس���توطن وسط 
بلدة الطور، وسط حالة من التوتر والمواجهات 
بين الش���بان وقوات االحتالل التي انتش���رت 
في المنطقة عقب إصابة الش���اب، واستجوبت 
الموجدين. وإلى ذلك، شنت طائرات االحتالل 
اإلس���رائيلي، فجر أمس األحد، سلس���لة غارات 
على مواق���ع مختلفة من قطاع غ���زة، وألحقت 

دمارًا وخرابًا فيها وبممتلكات المواطنين.
الحربي���ة  الطائ���رات  ب���أن  مراس���لنا،  وأف���اد 
اإلس���رائيلية قصفت بثالث���ة صواريخ موقعًا 
شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى 
تدميره وإلحاق أض���رار بممتلكات المواطنين 

المجاورة، دون وقوع إصابات.
وأض���اف أن طائ���رات حربية قصفت بس���تة 
صواري���خ موقعًا على الطريق الس���احلي غرب 
مدينة رفح جنوب القطاع، ودمرته واش���تعلت 
الني���ران في���ه، وألحق���ت دم���ارًا بممتل���كات 

المواطنين القريبة من القصف.
وأغ���ارت طائ���رات االحتالل عل���ى موقع غرب 
مدينة خ���ان يونس، ما أدى إل���ى إلحاق دمار 

وخراب به وبممتلكات المواطنين المجاورة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قدم وزير الخارجية االس���رائيلي يائير البيد، أمس 
األح���د، خط���ة تفصيلي���ة للتعامل مع قط���اع غزة 
بالوس���ائل االقتصادية والدبلوماس���ية، وذلك في 
كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب 

في هرتسليا.
وق���ال البيد في كلمة ل���ه في المؤتم���ر: "يجب أن 
ننتقل إلى خطوة متعددة الس���نوات في غزة وهي 

االقتصاد مقابل األمن".
وأضاف البيد أن "االنقس���ام داخل اسرائيل بشأن 
التعامل مع غزة يجب أن يفضي إلى أحد الخيارين، 
إما إع���ادة النظر في العالقة مع غزة أو االس���تمرار 
في ج���والت من العنف الدورية م���ع حركة حماس 

والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
ونوه البيد إلى أن "الخطة التي كش���ف عنها تمت 
صياغته���ا في وزارة الخارجية وتش���مل مرحلتين، 
المرحل���ة األولى هي إعادة اإلعمار اإلنس���اني لغزة، 

مقابل مكافحة تعاظم قوة حم�اس".
وأوض���ح البي���د أن "المرحل���ة الثانية وه���ي األبرز 
"اقتص���اد م���ن أجل األم���ن"، وأن تتولى الس���لطة 
الفلس���طينية اإلدارة االقتصادية والمدنية لقطاع 

غزة".
وأش���ار إلى أن هذه الخطة ت���م تقديمها بالفعل 
إلى هيئ���ات مختلفة ف���ي العالم - بم���ا في ذلك 
وزي���ر الخارجية األمريكي أنتون���ي بلينكين ووزير 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف ومسؤولون في 

االتحاد األوروبي ودول الخليج.
وعن تفاصيل المرحلة األولى قال البيد "في المرحلة 
األولى، س���يتم تلبية أبس���ط ضروريات الحياة في 
قطاع غزة من إعادة نظام الكهرباء، وتوصيل الغاز، 
وبناء مراف���ق لتحلية المياه، وتحس���ين الخدمات 
الصحية بشكل كبير، في المقابل، ستلتزم حماس 

بهدنة طويلة االمد".
وأضاف البيد "المجتمع الدولي س���وف يعمل على 
من���ع تنامي وتعاظم قوة حركة حماس وس���يعمل 
على إحكام السيطرة على التهريب، وسيتم إنشاء 
آلية مراقب���ة اقتصادية لمنع تحوي���ل الموارد إلى 

حركة حماس".
وتاب���ع حديثه "بدون آلي���ات الرقابة هذه لن نتفق 

ول���ن تواف���ق دول العال���م على اس���تثمار األموال 
المطلوب���ة في غزة، وال أحد ف���ي العالم له مصلحة 
في االس���تثمار وبناء البنية التحتية في قطاع غزة 
م���ع العلم أن جولة أخرى من القتال قد تبدأ في أي 

لحظة".
ولفت البيد إل���ى أن "عملية إعادة اإلعمار والتأهيل 
س���يتم تحديدها الحقا ضمن "مراحل رئيس���ية"، 
وس���يتم تخصيص وقت محدد لكل منها، مشددًا 
عل���ى أن "أي انته���اك من قبل حماس س���يوقف 

العملية بأكملها".
وأوض���ح أنه "ف���ي المرحلة األولى، س���يتم تنفيذ 
الصيغ���ة األمني���ة التي قدمه���ا رئي���س الوزراء 
االس���رائيلي نفتالي بينيت وهي االقتصاد مقابل 

الس���الم"، مؤك���دًا أن الحكومة االس���رائيلية على 
استعداد لتقديم أكثر من ذي قبل.

وأكد أنه "إذا تم اختراق هذا الس���الم، على حماس 
والمنظمات األخرى أن تعلم أن الرد سيكون أصعب 
من ذي قبل ". وقال البيد إن "بدء التس���وية في غزة 
سيخلق ظروًفا أكثر مالءمة للمفاوضات السياسية 
المس���تقبلية". وأضاف "لقد رأين���ا في الماضي أن 
ج���والت القتال في غزة تض���ر أيًضا بفرص العودة 

إلى طاولة المفاوضات".
وبحسب وسائل إعالم إسرائيلية فإن رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي نفتالي بينيت ووزي���ر الجيش بيني 
غانتس وافقوا على مبدأ خطة البيد التي تقوم على 

مبدأ "االقتصاد مقابل الهدوء" في غزة.

االقتصاد مقابل األمن

وزير الخارجية اإلسرائيلي يعرض خطة للتسوية مع قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المدير الس����ابق لسجن جلبوع إيلي غباي، مساء أمس األحد، ان بعض السجون 

في »إسرائيل« ال تصلح حتى للحيوانات العيش فيها.
ووفق صحيفة »معاريف« فقد قال غباي ان »سجن جلبوع تم بناؤه على عجل إليواء 
الس����جناء األمنيين خالل االنتفاضة الثانية، وكانت النتيجة كما رأينا، بل واألدهى 
من ذلك ان نفس السجن شهد محاولة هروب عام 2014، بنفس الخطة التي هرب 

منها السجناء الستة، وعلى الرغم من ذلك لم نتعلم من الدروس السابقة«.
وأضاف »في إس���رائيل، لألس���ف ال يقومون بإجراء اإلصالح���ات اال عندما تقع 
الكارثة، وعلى س���بيل المثال في أي بلد متقدم في العالم يوجد س���جان يبلغ 
من العمر 19 عامًا بمفرده في جناح به 130 أسيرًا خالل الليل؟ أين يوجد ؟ إنه 
فقط في إس���رائيل«. وأضاف »تقنيات مصلحة الس���جون االسرائيلية ما زالت 
قديمة جًدا، باإلضافة إلى ذلك، هناك اآلن س���جون ال تستحق أن يكون هناك 
بشر فيها، وهناك س���جون من الطراز القديم لدرجة أنني لن أسمح للحيوانات 

بالعيش هناك أيًضا«.

مسؤول إسرائيلي: بعض السجون 
اإلسرائيلية ال تصلح حتى للحيوانات الطيبة / االستقالل:

اعتقلت قوات االحتالل عددًا من المواطنين خالل حملة 
مداهمات شنتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية 
المحتل���ة والداخل المحتل.  في بيت لحم، اعتقلت قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي، أمس األحد، أربع���ة طالب، أثناء 

عودتهم من مدرستهم، في بلدة تقوع شرق المدينة.
وأف���اد مدير بلدية تقوع تيس���ير أبو مف���رح، بأن قوات 
االحت���الل اعترض���ت طريق الطالب أثن���اء خروجهم من 
مدرستهم )ذكور تقوع الثانوية( واحتجزت عددا منهم، 
ف���ي منطقة وادي الحلقوم غرب البل���دة، قبل أن تعتقل 
كال من: غيث عيس���ى جبريل، والشقيقين وسام وحسام 
مراد العمور، وعطية محم���د العمور، وتتراوح أعمارهم ما 

بين 14-16 عاما.
يش���ار إلى أن قوات االحتالل قمعت صباح أمس مسيرة 
طالبية خرجت في بلدة تقوع، تضامنا مع األسرى الستة 

الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل أيام.
وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

أم���س، ثالثة ش���بان من قرية النبي صالح، ش���مال غرب 
المدينة.

وأفادت مص������ادر محلية، بأن ق���وات االحتالل اعتقلت 
ثالثة ش���بان عند حاج���ز النبي صالح العس���كري، وهم: 
محمد مجاهد تميمي )20 عاما(، وأحمد سامي عودة )22 

عاما(، ومعتصم خليل تميمي ) 26 عاما(.
وأوضح���ت المصادر ذاتها، أن ق���وات االحتالل احتجزت 
المواطن طارق الزغل واس���تولت على حفار له أثناء عمله 

في بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.
وكانت ق���وات االحتالل نصبت مس���اء الس���بت، حواجز 
عس���كرية مفاجئة على مداخل عدد من البلدات والقرى، 
ومنه���ا: دير عمار، خربثا بني ح���ارث، عين أيوب، بيتللو، 
نعلي���ن، وادي الدلب "راس كركر"، جس���ر عي���ن يبرود، 
المدخل الشرقي والغربي لسنجل، المغير، سلواد، والنبي 

صالح.
وفي س���لفيت، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، شابا 

من بلدة قراوة بني حسان، غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش االحتالل 
اقتحمت البلدة واعتقلت الش���اب خالد هيثم ريان )22 
عاما(. الجدي���ر بالذكر أن قوات االحت���الل اقتحمت عدة 
مح���الت تجارية في البلدة واس���تولت على تس���جيالت 

كاميرات المراقبة منها.
وف���ي الداخ���ل المحت���ل، اعتقل���ت ش���رطة االحت���الل 
اإلس���رائيلي 3 قاصري���ن من مدينة الطيب���ة على مفرق 

الجسر؛ وذلك بادعاء إلقاء الحجارة.
وأوضح���ت مصادر محلية، أن القاصرين تتراوح أعمارهم 
بين 12 و13 عاما، إذ جرى اقتيادهم إلى مركز الش���رطة 

في الطيبة للتحقيق بدعوى إلقاء الحجارة.
ومم���ا يذكر أن ق���وات االحتالل انتش���رت عل���ى مفرق 
الجس���ر بعد دعوات للتظاهر إسنادًا لألسرى في سجون 
االحتالل. يذكر أن بلدات الداخل تشهد حملة اعتقاالت 
واس���عة منذ هبة مايو فيها وذلك على أثر العدوان على 
غزة واألقصى وأهالي الشيخ جراح، حيث اعتقل االحتالل 

ما يزيد عن 2800 مواطن.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين من الضفة والداخل المحتل 

اإ�سراب وم�سريات ..
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سيول/ االستقالل:
تمّكن باحثون من كوريا الجنوبية من ابتكار جلد صناعي. قادر على تغيير لونه 

بما يتوافق مع ألوان البيئة المحيطة مثل جلد الحرباء.
وابتكر الفريق بقيادة “كو سيونج-هوان” هذا “الجلد” بحبر خاص يغير اللون 

استنادا لدرجة الحرارة. ويتم التحكم فيه من خالل سخانات صغيرة مرنة.
وق���ال كو: “إذا ارتديت في الصحراء زيا مموها مخصصا لالختفاء وس���ط 
الغابات فس���يمكن رصدك بس���هولة. تغيير األل���وان واألنماط على نحو 
يتماشى مع البيئات المحيطة أمر رئيسي لتقنية التمويه التي طورناها”. 
التقنية عبارة عن حبر حراري بلوري س���ائل وس���خانات بأس���الك فضية 
متناهية الصغر. مرتبة رأسيا تستخدم إنسانا آليا مزودا بأجهزة استشعار 

تكتشف اللون.
وحاول الجلد محاكاة كل األلوان التي “رأتها” أجهزة االستشعار حولها.

وبحسب كو فإن “معلومات اللون التي اكتشفتها أجهزة االستشعار تنتقل إلى 
معالج دقيق ثم إلى س���خانات األسالك الفضية متناهية الصغر. وما أن تصل 
السخانات إلى درجة حرارة محددة تتغير طبقة السائل البلوري الحراري لونها”.

وأضاف “يمكن تطوير الجلد المرن بحيث يصبح جهازا يمكن ارتداؤه. كما يمكن 
اس���تخدامه في خطوط الموضة وكزي عسكري مموه وجسم خارجي للسيارات 

والمباني ألغراض جمالية. وكذلك في تقنية العرض فيا لمستقبل”.

على طريقة الحرباء.. باحثون يبتكرون 
جلدًا صناعيًا للتمويه واالختباء

االستقالل/ وكاالت:
وجد فريق من علم����اء جامعة "أوكالند" بنيوزيلندا، 
أول دليل على اس����تخدام ببغ����اء "كيا" أو ما يعرف 
ب�"س����يد الجبل"، ألداة من أج����ل التكيف مع إعاقة 

حدثت له.
ووثق الباحثون استخدامه للحصى من أجل تنظيف 
نفسه، وتم توثيق هذا السلوك في دراسة نشرت 

بدورية "ساينتفيك ريبورتيز".
وعلى الرغم من وجود تقارير الس����تخدام الببغاوات 
األليفة أدوات للرعاية الذاتية، إال أن استخدام هذا 
النوع من الببغاوات، الموجود في محمية "ويلوبانك" 
للحياة البرية في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، 

للحصى يتم تسجليه ألول مرة.
وتقول أماليا باستوس، الباحثة الرئيسية بالدراسة 
في تقرير نشره الموقع اإللكتروني للجامعة بالتزامن 

مع نشر الدراسة، إن استخدام الحصى يسلط الضوء 
على ذكاء هذا النوع من الببغاوات في جبال األلب.

وال يستخدم الببغاء "كيا" بانتظام أدوات خاصة، لذا 
فإن استخدام أداة ابتكارية فردية استجابًة إلعاقته 
ُيظهر مرونة كبيرة في ذكائهم، فهم قادرون على 
التكي����ف وحل المش����كالت الجدي����دة بمرونة عند 

ظهورها، كما تؤكد باستوس.
وتضيف أن سلوك الببغاء كان ثابتًا ومتكررًا، ولذلك 

ُينظر إليه على أنه متعمد ومبتكر.
وكانت الحصى التي يلتقطها الببغاء مختلفة عن 
تلك التي التقطتها ببغاوات "كيا" األخرى، وكانت 
دائم����ًا ذات حجم معي����ن، وهذا يش����ير إلى فعل 
مقصود إليجاد طريقة لتنظيف نفسه بعد فقدان 

النصف العلوي من منقاره.
وتم العثور على هذا الببغ����اء في عام 2013 فاقدًا 

للنصف العلوي م����ن منقاره، ومن غي����ر المعروف 
بالضب����ط كيف حدثت اإلصابة، لك����ن ُيعتقد أنها 

نتيجة حادث بمصيدة لآلفات.
وتم إحضاره إلى مستشفى "ساوث آيالند" للحياة 
البرية، حي����ث تمت رعايته حتى ع����اد إلى صحته 
ويعيش اآلن في قفص كبير في محمية "ويلوبانك" 

للحياة البرية.
ويقول الحراس إن الببغاء لديه القدرة على الوصول 
إل����ى األطعمة اللينة، وتعّل����م أيضًا تناول األطعمة 
األكثر صالبة عن طريق الضغط عليها باس����تخدام 

األشياء الصلبة.
وتكيف الببغ����اء جيدًا مع إصابته ويمكنه التعامل 
مع أش����ياء مختلفة م����ن خالل حملها بين لس����انه 
والفك السفلي، ولوحظ سلوكه المبتكر في تحضير 

الحصى ألول مرة من قبل الحراس .

الببغاء الذكي.. استخدم الحصى للتكّيف مع إعاقته

لندن/ االستقالل:
 في واقعة غريبة من نوعها مدهشة اذهلت العالم ظهور مقطع فيديو صادم، حوتا 

وهو يضرب رأسه في قفص زجاجي مراًرا وتكراًرا بسبب الوحدة التي يعيشها.
وحس���بما نش���رت  صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أنه تم تصوير سلوك الحوت 
المثير للقلق في حديقة MarineLand في ش���الالت نياج���را، كندا ورؤية الحوت 

وهو يضرب رأسه وجسده بقوة  بالحائط الزجاجي في مشهد أفزع رواد الحديقة.
وحق���ق مقطع الفيديو أكثر من 190 ألف مرة عل���ى »تويتر« وحصل على ما يقرب 
من 3000 إعادة تغريد، حيث طالب رواد التواصل بتحرير الحوت ليخرج من وحدته 
القاتل���ة. ويزعم فيل ديم���رز، الذي كان يعمل في الحديقة، أن كيس���كا البالغ من 
العمر 44 عاًما تم االمس���اك بالحوت قبالة س���واحل أيسلندا وكان محتجًزا منذ عام 
1979 عل���ى مدى العقد الماضي، كان الحوت بمفرده، ليكس���ب اللقب المؤس���ف 

للحوت األكثر وحدة في العالم.

الوحدة تدفع حوتًا لمحاولة 
االنتحار بهذه الطريقة 

بكين/ االستقالل:
اعت���رف مالك مطع���م صيني بأن مطعم���ه كان يقدم 
للزبائ���ن معكرونة مضافا إليها مخ���در األفيون بهدف 

إجبارهم على طلبها باستمرار.
وق���ال موق���ع "odditycentral" إن الش���رطة الصينية 
ألقت القبض على صاحب مطعم بمقاطعة جيانغس���و 
الصينية بع���د ورود معلومات تفيد ب���أن المطعم ربما 
يس���تخدم مكونات غي���ر قانونية لجع���ل طعامه أكثر 

شهية وليصيب زبائنه بإدمان ألطباقه.
ووفقا لما جاء في اعترافات صاحب المطعم، الذي يدعى 
"لي"، فقد تمت إضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر 
"األفيون" إلى أطب���اق المعكرونة. وانفضح أمر المطعم 

بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة 
تضع األفيون في أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل 
أحد مشاهدي تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل 
يفعل األمر نفس���ه، ثم تقدم هذا الزبون ببالغ للشرطة 
بعدما ازدادت شكوكه. وتبين للشرطة أن مالك المطعم 
الذي يتردد عليه صاحب البالغ المجهول يضيف أيضا 
األفيون إلى أطباق المعكرونة، لجعلها تس���بب اإلدمان 

حرفًيا، ومن ثم تزداد أرباحه.
وأظهرت نتائج فح���ص عينات من أطب���اق المعكرونة 
احتواءها على مس���تويات عالية من مواد "البابافيرين" 
و"الناركوتي���ن" ومركبات أخرى غير عادية، وبعد تعميق 
التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار 

يحتوي على مواد مش���تقة من األفيون. وأعلنت الشرطة 
الصينية في بيان لها اكتشاف زيت الفلفل الحار مخلوط 
بمسحوق قشر الخش���خاش "األفيون"، ما يجعل طعمه 
أفضل إلى حد كبير، لكن هذا الطعام يمكن أن يس���بب 

اإلدمان ويشكل خطرا على الصحة على المدى الطويل.
وبرر مال���ك المطعم فعلت���ه بأنها الطريق���ة الوحيدة 
لتعويض الخس���ارة التي تس���بب بها تفش���ي جائحة 
كوفيد-19، بعدما فقد معظم زبائنه خالل فترة اإلغالق.

وزاد اإلقب���ال على المطعم بس���رعة، وش���هدت أرباحه 
اليومية ارتفاعا بمقدار الثلث، ولكن لس���وء حظه ُاشتبه 
فيه بأنه ينتج ويبيع أغذية س���امة وضارة وهو اآلن وراء 

القضبان.

موسكو/ االستقالل:
نقل���ت إمرأت���ان وفت���اة من عائل���ة واحدة إل���ى إحدى 
المستش���فيات بموس���كو، حيث توفيت اثنتان منهن 
نتيجة تس���مم ش���ديد، ظهرت أعراضه بعد أن تناولت 

العائلة بطيخة اشترتها من أحد المحالت التجارية.
واس���تدعت العائلة اإلسعاف بعد ظهور األعراض، لكن 
أطباء اإلس���عاف اعتبروا أن حالته���ن ال تتطلب النقل 
إلى المستش���فى، ولكن ف���ي وقت الحق نقل���ت إمرأة 
ووالدتها المسنة وابنتها البالغة 15 عاما من العمر إلى 

المستشفى بعد تدهور حالتهن بشدة.
وتوفيت المس���نة والفتاة ، بينما ال ت���زال المرأة بحالة 

حرجة.
وحس���ب المعلوم���ات األولي���ة الت���ي أوردته���ا لجنة 
التحقيقات، فإن العائلة اشترت بطيخة في محل تجاري 
قريب من منزلها، قد تكون تس���ببت بتس���مم العائلة 
المنكوبة، حيث لم يتم الكشف عن سبب التسمم بعد.

وتقول مصادر لوس���ائل اإلعالم الروسية إن سبب وفاة 
الفتاة هو فشل في األعضاء، سببه ال يزال مجهوال.

وعلى خلفية الحادث تم إغالق المحل التجاري، وسحب 
ش���حنة البطيخ وفتحت ش���ركة »ماغني���ت« التي يتبع 

المتجر لها، تحقيقا داخليا في الحادث.
وفي المساء نقل إلى المستشفى طفل عمره 9 سنوات 
يعيش بجوار العائلة المصابة بالتسمم، وعليه أعراض 
التسمم أيضا، لكن عائلته لم تتناول البطيخ، وشككت 

في إمكانية تناوله البطيخ في مكان آخر.
وتس���تمع الش���رطة إلفادات س���كان المنطقة في إطار 

التحقيق بمالبسات الحادث.

مطعم صيني يقدم مأكوالته بالمخدرات ليصيب زبائنه بإدمان ألطباقه

موسكو.. وفاة شخصين جراء تسمم بالبطيخ

 لندن/ االستقالل:
تعاني طفلة بريطانية من مرض نادر جعل طعامها مقتصرًا على الفواكه والخضروات.

وتم تش���خيص إصابة ليل���ي آن ووليس البالغة من العمر 8 أع���وام، من إمنجهام، بأنها 
مصاب���ة بمرض فيني���ل كيتونوريا عند الوالدة، ويعني المرض أنها ال تس���تطيع تناول 
أكث���ر من 4 غرامات من البروتين يومًي���ا )صدر الدجاج يحتوي على حوالي 54 غرامًا(، ألن 

البروتينات قد تسبب لها تلًفا دماغًيا ال يمكن إصالحه.
ا  ومن���ذ أن تم إخبار والدتها كارين ويلكي )43 عامًا( بهذا التش���خيص، تمضي األم جزًء
كبيًرا من يومها في وزن األطعمة وسحب الدم والتأكد من أن ابنتها ال تأكل الشيء الخطأ.

وتق���ول كارين إنها حياة صعبة، وال تس���تطيع ابنتها زيارة من���ازل أصدقائها، ألن من 
الصع���ب جًدا على اآلخرين إطعامها، وال تس���تطيع أن تأكل نف���س الطعام الذي يأكله 

األطفال اآلخرون في المدرسة، لذلك يتعين على كارين أن تعد وجبات خاصة لها.
وتضيف كارين »الروتين اليومي هو مجرد عمل مس���تمر للتأكد من أن كل ش���يء على 
م���ا يرام، في الصباح أعطيها المكمالت الغذائي���ة وأوزن وجبة اإلفطار، وتميل إلى تناول 
الفاكهة أو حفنة صغيرة جًدا من الحبوب، ثم أرس���لها إلى المدرسة مع وجبة غداء يجب 
أن أحضرها بنفس���ي ألنها ال تستطيع تناول طعام المدرس���ة. وغالًبا ما أحضر لها طبًقا 
م���ن الهريس والملفوف األبيض والجزر ألنها ال تس���تطيع أكل اللحوم أو أي ش���يء من 

هذا القبيل«.
وتقول كارين إنها أصيبت بصدمة حقيقية عندما تم تش���خيص حالة ابنتها ألول مرة، 
وه���ي قلقة أيًضا من عدم وجود ش���بكة دعم حقيقية، ألنها ال تعرف أي ش���خص آخر 

مصاب بهذا المرض.
ولألس���ف ال يوجد عالج حت���ى اآلن لهذا المرض، لذلك يتعي���ن على ليلي التعايش مع 

مرضها بقية حياتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

طفلة تقتصر على تناول الفواكه 
والخضروات خوفًا على دماغها


