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غزة/ االستقالل:
م���ا زال بطال عملية »نفق الحرية« المحرران أيهم كممجي، ومناضل 
نفيعات، يتنس���مان عبق الحرية لليوم الحادي عش���ر على التوالي، 
بعد أن انتزع���ا حريتهما عبر نفق حفروه في س���جن جلبوع األكثر 
تحصينًا في كيان االحتالل، بالرغم من اإلجراءات األمنية المشددة 
التي تتبعها س���لطات االحت���الل في البحث عنهم���ا دون جدوى. 
وقالت قن���اة »كان« العبرية مس���اء الخميس، »الي���وم 11 لمطاردة 
األس���يرين اللذين هربا من س���جن جلبوع ولم يتم القبض عليهما 

بعد: استمرت عمليات البحث أيضا خالل )يوم الغفران( وتركز على 
منطق���ة الوديان جنوب الناصرة وباتجاه جبل طابور«. ويرى مراقبون 
أن تمك���ن المحررين »كممج���ي« و »نفيعات« من التخفي عن عيون 
أجه���زة أمن االحتالل طيلة تلك الفترة، تأكيد على فش���ل منظومة 
األمن »اإلس���رائيلية« التي تعرضت لهزة أمنية غير مس���بوقة منذ 
اللحظة األولى التي تمكن فيها أبطال »نفق الحرية« بقيادة األسير 
المعاد اعتقاله محمود عارضة، تخطي حواجز س���جن »جلبوع« التي 

تصفه سلطات االحتالل ب� »الخزنة« كناية عن مدى تحصينه.

لليوم الحادي عشر.. المحرران »كممجي« 
 و»نفيعات« يجددان فشل منظومة أمن االحتالل 

القيادي المدلل لـ »االستقالل«: موجة التطبيع 
مع الكيان مصيرها »التالشي واالنحسار«

الداخل المحتل/ االستقالل:
ذكرت مصادر محلية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، الخميس، أّن لجنة 

متولي األوقاف في حيفا تس���عى جاهدة منذ عقود من الزمن من 
أجل التصدي ومواجهة مخططات االحتالل لبسط السيطرة على 

مخطط »إسرائيلي« يستهدف 
المسجد األبيض في حيفا المحتلة

غزة/ قاسم األغا: 
قال القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين أحمد 
المدل���ل، إن األنظم���ة العربي���ة التي هرولت نح���و توقيع 

اتفاقي���ات التطبيع م���ع كيان االحتالل »اإلس���رائيلي«، لم 
تحّقق أّي���ة مصالح لش���عوبها، بع���د مرور 
س���نة على هذه الجريمة، التي »تمّثل طعنة 

تحليل: أبطال »كتيبة جنين« كسروا هيبة 
االحتالل وتهديدات »كوخافي« لن ترممها

غزة/ خالد اشتيوي:
حالة من التأهب تش���هدها ش���وارع وأزقة مخيم جنين، 
شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ استعدادًا لصد أي عدوان 

»إس���رائيلي« محتمل، عقب إعادة االحتالل اعتقال أربعة 
أس���رى من أبط���ال »كتيبة جنين« الس���تة 
الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق 

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي ومسؤول دائرة الشهداء واألسرى في 

الحرك����ة د. جميل عليان، الخميس، أن العدو الصهيوني يعاني 
أزمات متالحقة تؤكد دخوله في مرحلٍة خطيرة سيستفيد منها 

عليان: العدو دخل مرحلة خطيرة سيستفيد 
منها شعبنا.. والحركة األسيرة موحدة

رفضًا العتقالهم اإلداري: ستة أسرى 
يواصلــون إضرابهــم عــن الطعــام

غزة/ االستقالل:
دع���ت حركة حم���اس أهالي الق���دس والداخل الفلس���طيني المحتل وكل َمن 

يستطيع الوصول للوجود واالحتشاد في ساحات األقصى بشكل 
دائم. وأوضح بيان للحركة الخميس أن االحتالل الذي تراجع أمام 

دعوة أهل القدس والداخل 
لالحتشاد بساحات األقصى

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، إن س���تة أس���رى يواصل���ون إضرابهم 
المفتوح ع���ن الطعام، رفضًا العتقاله���م اإلداري.  وأوضح 

نادي األس���ير في بيان صحفي الخميس، أن أقدم األسرى 
المضربين األس���ير كايد الفسفوس مضرب 
منذ )64( يوًما، يليه األسير مقداد القواسمة 

15 وفاة و2501 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« في 

الضفة وغزة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���هدت مناط���ق متفرقة م���ن الضف���ة الغربية 
المحتل���ة، الخمي���س، مواجهات واش���تباكات مع 
قوات االحتالل، أس���فرت عن إصابة العش���رات من 

المواطنين باالختن���اق بينهم طفلة رضيعة، فيما 
اعتقلت ق���وات االحتالل عددًا م���ن األطفال خالل 
عملي���ات االقتح���ام الت���ي نفذتها هن���اك، بينما 
لباحات  اقتحاماتهم  المستوطنين  واصل عشرات 

المسجد األقصى المبارك تحت حماية مشددة من 
ش���رطة االحتالل. فقد أصيب ع���دد من المواطنين 

بحاالت اختناق بينهم طفلة رضيعة 
)4 أشهر(، خالل مواجهات اندلعت، 

إصابة »رضيعة« باالختناق واعتقال أطفال بمواجهات 
واقتحامات بالضفة.. وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

اشتية يطالب بالضغط على 
»إسرائيل« لدفع المستحقات 

المالية للسلطة

641 عمال مقاومًا بالضفة والقدس 
منــذ عمليــة »نفــق الحريــة«

04

م�صتوطنون خالل اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى  
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غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال القي���ادي بحركة الجهاد اإلس���امي في 
فلس���طين أحمد المدل���ل، إن األنظمة العربية 
الت���ي هرولت نحو توقي���ع اتفاقيات التطبيع 
مع كيان االحتال "اإلسرائيلي"، لم تحّقق أّية 
مصالح لش���عوبها، بعد مرور س���نة على هذه 
الجريمة، التي "تمّثل طعنة للقدس والقضية 

الفلسطينية".
وأضاف القيادي المدلل في مقابلة مع صحيفة 
"االستقال" الخميس، "الش���عوب العربية لم 
ا من مصالحها عقب هذه االتفاقات،  تحّق���ق أّيً
بل مّثل توقيعها بالدرجة األولى مصلحة للعدّو 

الصهيوني".    
وأشار إلى أن انزالق أنظمة عربية نحو التطبيع، 
يش���ّكل وصم���ة عار له���ا، وخيان���ة للقضية، 
والشعب الفلسطيني، الذي يعاني من جرائم 
االحت���ال المتواصلة، ومخططات���ه العدوانية 
واالس���تيطانية، الرامية لتهجي���ره من أرضه 

التاريخية. 

وتاب���ع "أنظم���ة التطبي���ع، منح���ت الكي���ان 
الصهيوني شرعية زائفة على أرض فلسطين، 
تتعارض ومزاج الشعوب العربية الحّرة، وعليه 
فإّن موجة التطبيع سيكون مصيرها االنحسار 

والتاشي".  
وشّدد على أن األنّظمة المطّبعة "واهمة"، حال 
ظّنت أن تطبيعها مع الكيان، وإبرام تحالفات 
مع���ه، وم���ع اإلدارات األمريكي���ة المنحازة له؛ 
س���يحافظ على مصالحها ويحمي عروش���ها، 
موضًحا أن ذلك يعكس حال���ة انهيار النظام 
العرب���ّي، وعدم فاعلي���ة المنظوم���ة العربية 

بأكملها.
وأكمل "الع���دّو الصهيوني، لم يس���تطع أن 
يحمي نفسه، أمام حالة االشتباك مع الشعب 

الفلسطيني".
وهنا، لفت إلى فشل الدبلوماسية الفلسطينية 
في إقن���اع العالم بعدالة قضيتن���ا الوطنية، 
أمام تمّدد كيان االحت���ال في اختراق بعض 
األنظمة العربية، وما ج���رى مؤخًرا من اختراق 

الكيان للقارة اإلفريقية.
ف���ي الوق���ت ذات���ه، نّب���ه القي���ادي بالجهاد 
اإلس���امي، إلى أن ما تس���مى عليمة التسوية 
الفلسطينية واالحتال؛ "مّهدت  بين السلطة 
الطريق لألنظم���ة العربية لانزالق نحو حظيرة 

التطبيع مع الكيان". 
وجّدد التأكيد على أن "التسوية، أثبتت فشلها 
منذ نحو 28 س���نة، وبفعل استمرار المراهنة 
عليها من البعض )فريق الس���لطة(، تراجعت 

القضي���ة الفلس���طينية ومش���روعها الوطني 
التحررّي". 

وفي هذا الصدد، تس���اءل: "عل���ى ماذا يراهن 
ه���ؤالء، في الوقت ال���ذي مّزق في���ه االحتال 
ا أنه منذ توقيعه   أوسلو المشؤوم؟"، مبيّنً

ّ
اتفاق

)أوس���لو( ش���ّكل مظّلة لاحتال الس���تكمال 
مخططاته االس���تيطانية واعتداءاته وإجرامه 
بمقدس���اتها،  الفلس���طينية  األرض  عل���ى 

ومكوناتها كاّفة.
وأض���اف "الع���دّو الصهيوني ال يؤم���ن بأّية 
تس���ويات سياس���ية أو ما يس���مى خيار حّل 
الدولتين، كما ُيمّني البعض نفس���ه، بل يريد 
تسوية أمنّية فقط، تحقق لكيانه األمن، وتكبح 

جماح المقاومة". 
وطالَب قيادة السلطة بالكف عن المراهنة على 
"الوهم والس���راب"، عبر تمس���كها باستئناف 
نه���ج المفاوض���ات، مش���ددًا عل���ى أن ذلك 
"س���يعطي االحتال مزيدًا من الوقت لممارسة 
جرائمه، واغتصاب المزيد من أرضنا، والتفريط 

بالحق���وق الوطني���ة، حتى تصفي���ة القضية 
الفلسطينية". 

وفي 15 سبتمبر )أيلول( 2020، وّقعت اإلمارات 
والبحري���ن بالبي���ت األبيض على ما تس���مى 
أبراهام" لتطبي���ع العاقات بينهما  "اتفاقات 

وبين كيان االحتال اإلسرائيلي.
وانزلقت فيما بعد الس���ودان، بإعانها في 23 
أكتوبر )تش���رين أول( من السنة ذاتها، لقافلة 
التطبيع، ثم لحقتها المغرب، بعد نحو شهرين.

ومنذ توقيع "أبو ظبي" اتفاق التطبيع مع دولة 
االحتال، أب���رم الجانبان عددًا م���ن االتفاقات 
التجاري���ة، وارتف���ع ع���دد ش���ركات األخي���رة 
الناش���ئة العاملة في مجال الذكاء االصطناعي 
والتكنولوجي���ا المالي���ة والزراع���ة ف���ي البلد 

الخليجي.
وأثار انحدار تلك الدول األربع نحو "مس���تنقع 
ا لهذه  ا وإس���امّيً ا عربّيً التطبيع" رفًضا ش���عبّيً
الخطوة كونه���ا "تمّثل خيانة للقدس وحقوق 

الشعب الفلسطيني العادلة".

طالَب قيادة السلطة بالكّف عن المراهنة على »السراب«
القيادي المدلل لـ »االستقالل«: موجة التطبيع مع الكيان مصيرها »التالشي واالنحسار«

رام الله/ االستقال:
ارتفع���ت وتي���رة أعم���ال المقاومة ضد ق���وات االحتال 
"اإلس���رائيلي" منذ انتزاع س���تة من األسرى حريتهم من 
سجن جلبوع األشد تحصينًا في كيان االحتال، عبر نفق 
حفروه مؤخرًا، حيث شهدت تضامًنا ومساندة واسعة مع 
األسرى عقب عمليات قمع وتنكيل داخل السجون وإعادة 

اعتقال أربعة أسرى ممن انتزعوا حريتهم.
وُسجل 641 عمًا مقاوًما في 123 منطقة مواجهة بمناطق 
متفرقة بالضف���ة الغربية والق���دس المحتلة منذ عملية 

"نفق الحرية" وحتى مساء األربعاء الماضي.
كما س���جلت 193 مواجهة مع قوات االحتال، والمشاركة 

في 170 تظاهرة تضامًنا ونصرة لألسرى.
وخ���ال المواجهات والمظاهرات بلغ ع���دد عمليات إلقاء 

الحجارة 175 عملية، و21 إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات 
إلقاء مفرقعات ناري���ة، و2 عملية تحطيم أدوات أو آليات 
عس���كرية، و13 عملية حرق أماكن أو منش���آت عسكرية، 
وإس���قاط طائرتي "درون"، و15 عملية مقاومة العتداءات 
المستوطنين. ورصدت 4 عمليات طعن أو محاوالت طعن، 

وإلقاء 8 عبوات ناسفة باتجاه قوات االحتال.
كما استمرت عمليات اإلرباك الليلي ضد البؤر االستيطانية 
لاحتال اإلسرائيلي في نابلس، وبلغت 8 عمليات إرباك 

ليلي تركزت في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس.
وارتفعت عمليات إطاق النار، حيث بلغت 25 عملية إطاق 
نار، استهدف المقاومون نقاطًا مختلفة لقوات االحتال، 

تركزت على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.
وقد شهدت محافظات الخليل والقدس وجنين أعلى عدد 

عمليات للمقاومة، بواقع )139، 98، 94( على التوالي.
وكان تمكن ستة أسرى من محافظة جنين شمالي الضفة 
الغربية المحتلة فجر االثنين 6 سبتمبر الحالي، من انتزاع 
حريتهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر 
نفٍق تمكنوا من حفره. ويشار إلى أنه أعاد االحتال اعتقال 
المحررين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة 
ويعقوب قادري، وال يزال األسيران أيهم كممجي ومناضل 
نفيعات أحرارًا، فيما تس���ابق أجه���زة مخابرات االحتال 

الزمن العتقالهم.
وتجدر االش���ارة إلى أن فلس���طين المحتلة تشهد حالة 
م���ن الغضب العارم مع تصاعد اعت���داءات االحتال بحق 
األسرى في السجون، وارتفعت خالها عمليات إطاق النار 

والطعن.

الداخل المحتل/ االستقال:
ذك���رت مصادر محلية بالداخل الفلس���طيني المحتل عام 
1948، الخميس، أّن لجنة متولي األوقاف في حيفا تسعى 
جاه���دة منذ عقود من الزمن من أج���ل التصدي ومواجهة 
مخططات االحتال لبسط الس���يطرة على حّيز العديد من 
المواقع األثرية الديني���ة والتاريخية في المدينة، محاولة 

طمسها من خال مخططات مختلفة.
وكش���فت اللجنة مؤخ���ًرا، عن نية ش���ركات خاصة تنفيذ 
مخط���ط خطير ج���رى المصادقة عليه ع���ام 1985، والذي 
يهدد المس���جد الصغير )األبي���ض( التاريخي في مدينة 
حيف���ا المحتلة من خال إقامة مبن���ى على أرضه وماصق 
ل���ه، وهو مكون من 27 طابًقا للس���كن والفن���ادق والتجارة 
والمكات���ب باإلضافة إلى بناء 258 وحدة س���كنية بعنوان 
»عمارة المتحف – حيفا«، بما فيه أيًضا حفر 4 طوابق تحت 

األرض األمر الذي يهدد المسجد ويؤدي إلى طمسه.

وُيذك���ر أّن ه���ذه األرض ه���ي أرض وقف مص���ادرة، وجاء 
في المخطط أن األرض حول المس���جد س���يتم تحويلها ل� 

»الدولة« وسيتم بناء المشروع عليها.
وبدوره���ا اعترضت لجن���ة متولي وقف االس���تقال على 
التخطيط بسبب خشيتها من تأثير أي بناء بجانب المسجد 
وأي أعمال بناء تحت وفوق األرض على المس���جد الصغير 
)األبيض( نظًرا لحساسيته وأهميته التاريخية والمعمارية.

وطالب���ت اللجنة بتنس���يق التخطيط مع المس���ؤولين في 
الوقت والتأكد من عدم المس بالمسجد وأساساته.

كما باش���رت لجنة متولي األوقاف بحراكها ضد المخطط، إذ 
نظمت كنشاط احترازي أول وقفة احتجاجية أمام بلدية حيفا، 
األسبوع الماضي، خال تقديم المخطط أمام لجنة التخطيط 
والبناء في بلدية حيفا لمناقشته؛ وتقرر في أعقاب االحتجاج 
إزالة المخطط عن طاولة البح���ث في لجنة التخطيط التابعة 

للبلدية بشكٍل مؤقت حتى يتم دراسة تأثيره على المسجد.

القدس المحتلة/ االستقال:
دانت الهيئات اإلس���امية ف���ي مدينة الق���دس المحتلة، 
الخميس، اقتحام »يهود متطرفين« باحات المسجد األقصى، 
مح���ذرة من أن ه���ذه االنتهاكات جزء م���ن مخطط حكومي 

إسرائيلي لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد. 
واس���تنكر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية، 
والهيئة اإلسامية العليا، ودار اإلفتاء، وديوان قاضي القضاة 
في القدس، ودائرة األوقاف اإلس���امية وش���ؤون المس���جد 
األقصى ف���ي بيان له أمس »تصاع���د االنتهاكات والهجمة 
الشرسة من المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد األقصى 
المس���لمين  المبارك وتصرفاتهم االس���تفزازية لمش���اعر 
والتي بدأت تأخذ منح���ى خطيرا خاصة خال فترات األعياد 
اليهودية، وذلك تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية والقوات 

الخاصة وكافة أذرع األمن اإلسرائيلية المختلفة«. 
وأك���دت الهيئات أن المس���جد األقصى »ش���هد خال فترة 

هذه األعياد اس���تباحة خطيرة من قب���ل المتطرفين اليهود 
من خال اقتحام المس���جد بمجموعات كبيرة وأداء الصلوات 
التلمودية العلنية داخل باحات المسجد، واقتحام المسجد 
باللباس الديني وبش���كل جماعي، والجلوس واالنبطاح على 
األرض داخل باحات المس���جد، والوق���وف في أماكن محددة 
داخ���ل المس���جد وأداء الصلوات، وجميع ذل���ك يأتي تزامنا 
مع التحريض المس���تمر من قبل جماعات الهيكل المزعوم 
القتحامات المسجد بأعداد كبيرة وأداء الطقوس التلمودية 

العلنية«.
 وحذرت الهيئات اإلسامية من أن هذه االنتهاكات تهدف 
إل���ى »فرض أم���ر واقع جديد في المس���جد األقصى المبارك 
ضمن مخطط حكومي واض���ح بهدف تغيير الوضع الديني 
والتاريخ���ي والقانوني القائم للمس���جد األقص���ى المبارك 
منذ أمد... خاصة وأن ه���ذه االنتهاكات تمس عقيدة جميع 

مسلمي العالم وأقدس مساجدنا في هذه الديار«.

مخطط »إسرائيلي« يستهدف 
المسجد األبيض في حيفا المحتلة

الهيئات اإلسالمية في القدس 
تدين اقتحام باحات »األقصى«

641 عمال مقاومًا بالضفة والقدس منذ عملية »نفق الحرية«

االستقال/ وكاالت:
أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخميس، حملة إلكترونية عبر منصات التواصل 
االجتماعي، بمناس����بة الذكرى ال� 39 لمجزرة صبرا وش����اتيا، ودعا إلى التغريد عبر وس����م 
»#صبرا_وش����اتيا39« و« SabraShatila39#«.  ونشر المكتب اإلعامي للمؤتمر، مجموعة 
من المواد اإلعامية حول المجزرة التي ارتكبها االحتال »اإلسرائيلي« خال اجتياح بيروت 
عام 1982، بمشاركة مليشيات لبنانية مسلحة تابعة لحزب الكتائب وجيش لبنان الجنوبي.

 وأش���ار المكتب اإلعامي إلى أن عدد الضحايا تراوح م���ن 750 إلى 3500 غالبيتهم من 
الاجئين الفلس���طينيين. يشار إلى أن مخيمي صبرا وشاتيا يقعان في الشطر الغربي 
للعاصم���ة اللبنانية بيروت، وتبلغ مس���احتيهما 1 كلم مربع، وبحس���ب إحصائيات غير 

رسمية فإن عدد ساكني المخيم اليوم يبلغ حوالي 12 ألف شخص.

إطالق حملة إلكترونية إحياء 
للذكرى 39 لمجزرة صبرا وشاتيال
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وضّمت "الغرفة" مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلس���امي، وكتائب القسام الجناح العسكري 
لحرك���ة "حم���اس"، وعناصر تابعي���ن لحركة فت���ح وجناحها 

العسكري المنحّل منذ عام 2007 "كتائب شهداء األقصى".
ه تهديًدا باقتح���ام مدينة ومخيم جنين  وكان كوخاف���ي، وجَّ
بقوات كبيرة من الجيش به���دف اعتقال المحررين "كممجي 

ونفعيات"، في حال تأكد وجودهما هناك.
وق���ال في تصريح خاص للقناة ال�12 العبرية: إن "التحقيق مع 
زكريا الزبيدي أظهر أن األس���رى خطط���وا للذهاب إلى جنين، 
وم���ن المحتم���ل أن يكون أحد األس���رى على األق���ل قد وصل 
بالفعل إلى هناك ويتلقى المس���اعدة، وإذا تأكد وصولهما أو 
أحدهما لجنين، فإن الجيش مس���تعد لدخولها بقوات كبيرة 
م���ن أجل إعادة اعتقالهما حتى لو أث���ّر ذلك على باقي مناطق 

الضفة".
وأضاف أنه "إذا زادت حجم الهجمات التي تنطلق من منطقة 
جنين فق���د يكون ش���ن عملية عس���كرية لتطهي���ر الخايا 

المسلحة في هذه المنطقة أمرًا حتميًا". وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "هذا األمر ينطبق على مناطق أخرى في الضفة"، 
ولمواجهة ه���ذا التهديد يقوم الجيش كل أس���بوع باعتقال 
عش���رات النش���طاء من المنظمات بهدف الح���د من محاوالت 

تنفيذ الهجمات.
وفيم���ا يتعلق بدور الس���لطة الفلس���طينية، أوضح أن هناك 
تراجًعا في سيطرة األجهزة األمنية الفلسطينية وهذا يسمح 
لهذه المنظمات برفع رؤوس���ها، وإذا فش���لت طريقة الجيش 
في "جز العش���ب" للحد من تصاعد الهجمات من جنين ُيقّدر 
الجيش أنه ل���ن يكون هناك خيار س���وى الدخول في عملية 

واسعة النطاق هناك".
حماولة ترميم

القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي بجني���ن ماهر األخرس، 

أك���د أن تهديدات "كوخافي" وحكومة االحتال بش���كل عام، 
باقتح���ام مخيم جنين تأتي في إطار مح���اوالت ترميم صورة 
االحتال المكس���ورة، والتي هّش���مها أبط���ال "كتيبة جنين" 
الس���تة بقيادة األس���ير محمود العارضة، بع���د تمكنهم من 
انتزاع حريتهم من سجن جلبوع األشد حراسة، من خال نفق 

الحرية.
وش���دد األخرس في حديثه ل� "االس���تقال"، عل���ى أن اقتحام 
ق���وات االحتال لمخي���م جنين لن ترّمم هيبتها، بل س���تزيد 
من أوجاعها وس���تذيقها المزيد من اآلالم، الس���يما وأن أبطال 
المقاوم���ة ف���ي جنين ق���د تجه���زوا واس���تعدوا ألي اعتداء 

"إسرائيلي" قد يستهدف المخّيم.
وأشار إلى أن قوات االحتال تشدد من حصارها لمخيم جنين، 
وتس���يطر على مداخل ومخارج وح���دود المخيم، لتخوفها من 
إمكانية وصول أس���رى عملية انتزاع الحرية االثنين اللذان ما 

زاال ينعمان بحريتهما، إلى المخيم.
ودعا القيادي األخرس، أبناء ش���عبنا الفلس���طيني كافة، في 
الضفة والداخل المحتل ألن يكونوا عونًا للمحررين؛ ويش���كلوا 

درعًا حصينا وأمينًا لهما؛ لتش���تيت أنظار االحتال عنهما.

ا�سرت�ساء للجمهور "الإ�سرائيلي"
رئيس قس���م العل���وم السياس���ية بجامعة الخلي���ل د. بال 

الش���وبكي، رأى أن تهدي���دات "كوخافي" ه���ي خطاب موّجه 
للجمه���ور "اإلس���رائيلي" الذي ما يزال يعان���ي من أثر صدمة 

الهزيمة عقب عملية "نفق الحرية".
وأضاف الش���وبكي ل� "االس���تقال"، أن رئي���س أركان جيش 
االحتال وحكومته يحاوالن اس���ترضاء الجمهور "اإلسرائيلي" 
والتغطية على الفشل الذريع للمنظومة األمنية "اإلسرائيلية"، 
عب���ر التهديد والوعي���د باقتحام مخيم جنين وش���ن عمليات 

اعتقال لذوي األسرى والتحقيق معهم.
وتاب���ع: "يح���اول االحت���ال أيضًا توجي���ه رس���الة للمجتمع 
الفلس���طيني، بأن قواته ما تزال قادرة على استباحة األراضي 
الفلس���طينية"، مش���يرًا إلى أن ذاكرة االحتال "االس���رائيلي" 
تع���ي تمام���ًا أن مدينة جنين، بحاجة لتعام���ل من نوع خاص 
على المس���توى العس���كري واألمني، وهي التي تضم مخيمًا 
له رمزية مس���تمدة من تاريخ نضالي خال النكبة واالنتفاضة 

األولى والثانية.
ولفت الش���وبكي إلى أن جني���ن أثبتت نجاعته���ا بالتصدي 
لمحاوالت االقتحامات "اإلس���رائيلية" المتكررة لها، بالرغم من 

تواضع القدرات العسكرية لمقاتليها.
وتصاعدت حّدة المواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات 
االحت���ال في الضف���ة الغربية المحتلة، منذ معركة "س���يف 
القدس" في مايو الماضي، ومعركة "نفق الحرية" في السادس 
من س���بتمبر الحالي. وأثارت ه���ذه الحالة قلق جيش االحتال 
والمراقبين "اإلس���رائيليين" العسكريين، خاصة عندما تقترن 
بالمواجهة المسلحة. فخال اقتحاماتها لمدينة جنين مؤخرًا 
ُجوبهت قوات االحتال بنيران كثيفة من المقاومين ومن عدة 
نق���اط، وهو ما تطرقت له صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية 
مؤخرًا، وقال���ت إن إطاق النيران في بع���ض االقتحامات كان 
كثيفًا وعلى يد عدد كبير من المسلحين، ومن مسافة تراوحت 

ما بين 30 إلى 70 متًرا.

»تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالمخيم«

تحليل: أبطال »كتيبة جنين« كسروا هيبة االحتالل وتهديدات »كوخافي« لن ترممها
غزة/ خالد ا�ستيوي:

حال��ة م��ن التاأه��ب ت�سهده��ا �س��وارع واأزقة خمي��م جنني، 
�سمايل ال�سفة الغربية املحتلة؛ ا�ستعدادًا ل�سد اأي عدوان 
»اإ�سرائيلي« حمتمل، عقب اإع��ادة الحتالل اعتقال اأربعة 

اأ�س��رى من اأبطال »كتيب��ة جنني« ال�ستة الذي��ن متكنوا من 
انت��زاع حريته��م عرب نفق حف��روه يف اإح��دى زنازين �سجن 
��ن، وما تبعها من تهدي��دات متوا�سلة لرئي�س  جلبوع املح�سّ
اأركان جي���س الحت��الل »اأفي��ف كوخايف« باقتح��ام املخيم 

يف اإط��ار عمليات البحث والتفتي�س عن الأ�سريين املحررين 
»اأيه��م كممج��ي« و«منا�س��ل نفيع��ات«. وقد �سّكل��ت ف�سائل 
املقاومة الفل�سطينية »غرفة العمليات امل�سرتكة« يف املخيم، 

ملقاومة الحتالل و�سّد اأي اقتحام للمدينة وخميمها.

غزة/ االستقال:
أك����د القيادي في حركة الجهاد اإلس����امي 
ومس����ؤول دائرة الش����هداء واألس����رى في 
الحركة د. جميل عليان، الخميس، أن العدو 
الصهيوني يعاني أزم����ات متاحقة تؤكد 
دخوله في مرحلٍة خطيرة سيس����تفيد منها 
الشعب الفلس����طيني، مجددًا التأكيد على 

وحدة موقف الحركة األسيرة.
ووصف د. عليان ف����ي تصريحات صحفية 

الس����جون  أوضاع  "االس����تقال"،  تابعته����ا 
في ه����ذه األوقات بالمأس����اوية، خاصًة على 
صعيد أسرى حركة الجهاد اإلسامي، حيث 
الظلم واالضطه����اد الكبير الواق����ع عليهم، 
من تحقيق ق����اٍس وتنقات وتوزيعات على 
الغرف، الفتًا إلى وج����ود حالة تصٍد بطولية 
كبي����رة احتجاج����ًا على قواني����ن المعتقات 

والتصدي لاعتداءات عليهم.
وحول محاوالت التفتيت من موقف الحركة 

األس����يرة عبر إث����ارة النزاعات بين األس����رى، 
جدد القي����ادي عليان تأكيده على أن الحركة 
األس����يرة لها تاريخ كبير من الوعي الوطني، 
مش����ددًا على وح����دة الموقف ل����دى الحركة 

األسيرة، وأن لديها موقفًا موحدًا.
ودع����ا د. علي����ان إلى ض����رورة ع����دم الركون 
اإلعامية  الرواي����ة  إلى مؤام����رة  وااللتف����ات 
"اإلس����رائيلية"، الفت����ًا إلى وح����دة المواقف 
التي  األس����رى  مع  المتضامنة  والفعالي����ات 

تثبت للعالم أجمع على وحدة الحركة.
وأش����اد القيادي علي����ان، بالحالة الش����عبية 
الكبيرة المساندة لقضية األسرى في سجون 
االحتال وأس����رى نفق الحري����ة، في الضفة 
وغ����زة واألراضي المحتلة ع����ام 1948، وهي 
عام����ل قوي داعم لألس����رى، الفتًا إلى أهمية 
ربط المقاومة باألسرى كما تم ربط المقاومة 
بقضي����ة الق����دس ومعركة س����يف القدس 

كمثال.
وأك����د على أن هذه الحالة الش����عبية والهبة 
تدل����ل على حيوية الش����عب الفلس����طيني، 
فضًا عن اشتعال وتيرة العمليات البطولية، 
بات����ت األوض����اع كبرميل بارود ن����ار في وجه 

العدو.
ووصف القيادي عليان االحتال بأنه مرتبك 
الزم����ن، فيصاعد م����ن االعتقاالت  يس����ابق 
العش����وائية  التي لن تفيد العدو المهزوم 

على كافة الجهات.

أسرى »الجهاد« يتعرضون الضطهاد كبير

عليان: العدو دخل مرحلة خطيرة سيستفيد 
القاهرة/ االستقال:منها شعبنا.. والحركة األسيرة موحدة

قال ش���يخ األزهر أحمد الطيب إن القضية الفلسطينية هي قضية األزهر 
والمس���لمين األولى، و"سيظل نضال الشعب الفلس���طيني المرابط على 
أرض فلس���طين العربية الطاهرة، وفي مقدس���ات األمة، مصدر فخر وعز 

وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم".
وأكد خ���ال لقائه بالعاصمة المصرية، القاه���رة، الخميس، قاضي قضاة 
فلس���طين، مستش���ار الرئيس للش���ؤون الدينية والعاقات اإلس���امية 
محمود الهباش، أن اإلرهاب الذي يمارسه االحتال "اإلسرائيلي" هو دليل 
دامغ على اختال قيم ومعايير المجتم���ع الدولي في التعامل مع قضايا 

الشعوب.
من جانبه، أطلع الهباش شيخ األزهر على تطورات األوضاع في فلسطين، 
وتداعي���ات الحص���ار الذي تفرضه دول���ة االحتال عل���ى مدينة القدس 
والمسجد األقصى المبارك، من خال حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من 
الوصول إلي���ه وأداء الصاة في باحاته والرباط فيه، مؤكدًا أن االنتهاكات 
اليومية للمس���توطنين هي ش���رارة متفجرة لألوضاع في أي وقت، خاصة 
أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتعدًيا س���افًرا واس���تفزازًا 

لمشاعر مايين المسلمين حول العالم.
وأض���اف الهب���اش أن دولة االحت���ال تتحمل عواقب ه���ذه االعتداءات، 
خاصة أنها تتكثف بش���كل خطير خال ما تس���مى "األعياد اليهودية" 
التي يتخذها المستوطنون ذريعة لتنفيذ مخططاتهم لتهويد المدينة 

المقدسة وفرض حالة أمر واقع في المسجد األقصى المبارك.

شيخ األزهر: نضال الشعب الفلسطيني 
سيظل مصدر فخر وعز وإلهام



الجمعة 10 صفر 1443 هـ 17 سبتمبر 2021 م

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم ) 2021/514(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محم���د مازن محم���د أبو وردة من س���كان جباليا هوية رق���م 903317147 

بصفته وكيال عن: محمد سعيد صالح محمود الشناط
بموجب وكالة رقم: 1339 / 2021 صادرة عن شمال غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1744 القسيمة 66 المدينة بيت الهيا

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/16م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/515(
يعل���ن للعم���وم انه تق���دم ل���إلدارة العامة لألراض���ي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: ماهر يوسف عبد الحافظ الفرا من س���كان خانيونس هوية رقم 

800557928 بصفته وكيال عن: مصطفى عليان مصطفى العقاد
بموجب وكالة رقم: 4697 / 2021 صادرة عن خانيونس

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 76 القسيمة 4 المدينة خانيونس

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/16م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير، إن ستة أسرى يواصلون إضرابهم 

المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقالهم اإلداري.
وأوضح نادي األس����ير في بيان صحفي الخميس، أن 
أقدم األس����رى المضربين األس����ير كايد الفسفوس 
مضرب منذ )64( يوًما، يليه األسير مقداد القواسمة 
المضرب ع����ن الطعام منذ )57( يوًم����ا، وعالء األعرج 
منذ )39( يوًما، وهش����ام أبو ه����واش منذ )31( يوًما، 
ورايق بش����ارات منذ )26( يوًما، وشادي أبو عكر منذ 

)23( يوًما.
وأّكد أن األس����رى الس����تة يواجهون أوضاًعا صحية 
صعب����ة، تتفاقم ج����ّراء رفض االحتالل االس����تجابة 
لمطلبهم المتمثل بإنه����اء اعتقالهم اإلدارّي، الفًتا 

إلى أنه ال تطورات حتى اآلن تتعلق بقضيتهم.
وكان األس����رى منذ مطل����ع العام الج����اري وتحديًدا 
المعتقلين اإلداريين قد نفذوا إضرابات عن الطعام 
لمواجهة سياسة االعتقال اإلدارّي، وبلغ عدد األسرى 

اإلداريين نحو 520 أسيًرا.
وجدد نادي األس����ير دعوته إلى ضرورة وقف التوجه 
لمحاكم االحتالل العسكرية، التي ُتشّكل أداة طيعة 

في يد جيش االحتالل.
- األس����ير الفسفوس )32 عاًما(، من دورا في الخليل، 
أسير س����ابق ُاعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقاالته 
في شهر تموز 2020 وهو متزوج وأب لطفلة اسمها 
جوان، وله ثالثة أش����قاء آخرين رهن االعتقال، وهم: 
أكرم، ومحمود وحافظ، خاض إضرابًا عن الطعام عام 

2019، قب����ل اعتقاله كان يعم����ل موظًفا في بلدية 
مدينة دورا، واس����تأنف دراس����ته مؤخًرا في جامعة 
الخليل، والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات 

تعثرت دراسته خاللها بسبب االعتقاالت المتكررة.
- األس����ير القواس����مة )24 عاًما( من الخليل، معتقل 
منذ ش����هر يناير العام الجاري، أسير سابق تعرض 

لالعتق����ال عدة مرات، وأمضى نح����و أربعة أعوام في 
س����جون االحتالل بين أحكام واعتقال إداري، وبدأت 
مواجهته لعمليات االعتقال منذ عام 2015، ُيش����ار 
إلى أن األس����ير القواسمة طالب جامعي، وله شقيق 

أسير معتقل منذ شهر آذار المنصرم.
- األس����ير عالء األع����رج )34 عاًما( م����ن طولكرم وهو 

مهندس مدني، تعرض لالعتقال عدة مرات منذ عام 
2013، م����ن بينها اعتقاالت إدارّية، ووصلت مجموع 
س����نوات اعتقاله بش����كل متفرق أكث����ر من خمس 
س����نوات، وخالل فترات اعتقاله السابقة فقد والده، 
كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن االعتقال، 
وأعادت س����لطات االحتالل اعتقاله في 30 حزيران 
2021، وأص����درت بحقه أمر اعتق����ال إداريًا لمدة 6 

شهور.
- األس����ير أبو هواش )39 عامًا( من دورا في الخليل، 
معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال 
إداري مدتهما 6 ش����هور، وهو أسير سابق أمضى ما 
مجموعه 8 سنوات في سجون االحتالل، وهو متزوج 
وأب ألربع����ة أطفال، أصغر أبنائه يعاني من فش����ل 

كلوي.
- األسير بشارات )44 عاًما( من طوباس، أسير سابق 
ُبترت يداه عام 2002، وُاستشهدت زوجته، وأصيب 
نجله، وتعرض للمطاردة وُاعتقل عام 2003، وحكم 
عليه بالّسجن لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه عام 2012. 
وفي ال�23 تموز/ يوليو 2021، أعاد االحتالل اعتقاله 
إدارّي����ا، وأصدر بحّقه أمر اعتق����ال إداريًا لمدة ثالثة 

شهور، علًما أّنه يعاني من مشاكل صحية عديدة.
- األس����ير أبو عكر )37 عاًما( من مخيم عايدة، أسير 
سابق، أعاد االحتالل اعتقاله في شهر أكتوبر 2020، 
متزوج وأب لطفلين، أمضى س����ابًقا عش����ر سنوات 
بش����كل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، والحًقا أعاد 

االحتالل اعتقاله ثالث مرات إدارّيا.

رفضًا العتقالهم اإلداري: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة "يس���رائيل هيوم" في مقال 
الفلس���طينيين  إن "هروب األس���رى  مطول 
الس���تة من س���جن جلبوع عبر نف���ق، ُيعتبر 
وصمة عار إلسرائيل وضربة قاصمة تكشف 
عن مدى تفشي الفس���اد في جهاز مصلحة 

السجون اإلسرائيلية".
الش���اغل  "الش���غل  ان  وأوضحت الصحيفة 
الرئيس���ي هو عواقب الح���ادث، الذي تزداد 
شدته المحتملة مع مرور الوقت، ويجب على 
المرء أن يفهم أن هناك شيًئا فاسًدا للغاية 
في مصلحة الس���جون، من سيطرة السجناء 

المطلقة على حياتهم الخاصة، إلى التراخي 
التنظيم���ي لمصلح���ة الس���جون وتعيي���ن 
أشخاص غير مناسبين ووضعهم في المكان 
الغير مناسب والخاطئ، باإلضافة إلى تجاهل 

اإلرشادات الُمقدمة للسجانين".
وأش���ارت الصحيفة، أنه معروف لألوس���اط 
"اإلس���رائيلية" أنه من���ذ س���نوات كان آخر 
ش���خص حاول بش���جاعة التعامل مع قضية 
الفساد في مصلحة السجون، كان وزير األمن 
الداخلي الس���ابق )واليوم السفير لدى األمم 

المتحدة( جلعاد أردان.
وبّينت أن نتيجة الفس���اد في السجون أدت 

إل���ى االرتياح م���ن جانب األس���رى األمنيين، 
وتح���اول مصلحة الس���جون اآلن إصالح هذا 

الخلل.
وتعتب���ر قضي���ة األس���رى الفلس���طينيين 
األمنيين من أكثر القضايا قوة وقداسة، كون 
لها إجماع مطلق في الش���ارع الفلس���طيني، 
ألنه ال تكاد توجد عائلة فلسطينية ليس لها 
أسير أو ال تعرف سجيًنا. وفق قول الصحيفة.

وتاب���ع المصدر ذاته، أن الهروب من س���جن 
جلبوع "عّرى إسرائيل وكشفت سوءتها دوليًا، 
وبعبارة أخرى، ألحقت مصلحة السجون أضراًرا 

بالغة بالردع اإلسرائيلي".

كشفت مدى الفساد في مصلحة السجون

صحيفة عبرية: »نفق الحرية« يشكل وصمة عار لـ »إسرائيل«
غزة/ االستقالل:

دع���ت حركة حم���اس اهالي الق���دس والداخل الفلس���طيني المحتل وكل َمن 
يستطيع الوصول للتواجد واالحتشاد في ساحات األقصى بشكل دائم.

وأوضح بيان للحركة الخميس أن االحت���الل الذي تراجع أمام إرادة المنتفضين 
ف���ي هّبة البوابات وباب العامود لن يج���رؤ على مواصلة عدوانه إذا ما وجد وقوًفا 

متيًنا في وجهه.
وأش���ار البيان إلى أن التج���اوز الذي أقدمت عليه قطعان المس���توطنين صباح 
أمس باقتحام ساحات المسجد المبارك وتدنيسها وهم يرتدون المالبس التي 
يصفونها بالخاصة بما ُيس���مى "كهنة الهي���كل"، وأدائهم لبعض الطقوس 
المزعومة باالنبطاح أرًضا وغير ذلك، "هو تجاوز خطير جًدا، وانتهاك جديد لحرمة 

المسجد األقصى وقدسيته".
وذكر أن محاوالت االحتالل المس���تمرة بالتعدي على حرمة المس���جد األقصى، 
ومحاولة فرض وقائع جديدة على األرض، ال تعدو كونها قفزات في الهواء ولعًبا 

بالنار التي ستأكل أخضر االحتالل قبل يابسه.
واألربعاء، أعلن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم عن تنظيم اقتحامات 
مركزية المس���جد األقصى المبارك، بمشاركة جميع "منظمات الهيكل"، عشية 
"عي���د الغفران" التوراتي. وتهدف "جماعات الهيكل" في "عيد الغفران" الحالي 
ال���ذي حل أمس الخميس، إلى اقتحام أكبر عدد ممكن من المتطرفين لألقصى، 
وأداء صلوات التوبة العلنية الجماعية بقيادة كبار حاخاماتها، وتكرار نفخ البوق 

في المسجد، باعتبار هذا اليوم "أقدس أيام اليهود".

دعوة أهل القدس والداخل 
لالحتشاد بساحات األقصى

غزة/ االستقالل:
قررت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي مس���اء الخميس، فتح معبر كرم أبو سالم 

التجاري جنوب شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة استثنائًيا إلدخال وقود.
وقالت إدارة المعبر في بيان مقتضب، إنه "س���يتم فتح معبر كرم أبو سالم يوم 
غد الجمعة )اليوم( وبشكل استثنائي الدخال كمية محدودة من الوقود القطري 

لصالح شركة الكهرباء".
ويعتبر كرم أبو س���الم المعبر التجاري الوحيد لس���كان غزة منذ عام 2007 بعد 

إغالق االحتالل لكافة المعابر المؤدية إليها.

فتح »كرم أبو سالم« الجمعة 
استثنائيًا إلدخال وقود
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دولة فل�سطني   
   وزارة االقت�ساد الوطني
  االإدارة العامة لل�سركات 

مراقب ال�سركات 
  �إعـالن للـعموم 

يعلن الس���يد / مراقب الش���ركات / ان ش���ركة أبناء صبحي محمد الحلبي 
للتجارة العامة واالستيراد والتصدير ذ.م.م ويمثلها السيد / احمد صبحي 
الحلبي رئيس هيئة المديرين ووكيله المحامي االس���تاذ / حازم ش���حادة 
والمس���جلة لدينا تحت 563156470 بتاري���خ 2014/7/7م تقدمت بطلب 
لتغيير مركز الشركة الرئيس من ) شمال غزة – جباليا – الفالوجا – بالقرب 
من مدرس���ة شادية ابو غزالة ( ( الى ) غزة – الزيتون – خلف محطة بهلول 

للبترول (  تحريرا في 2021/9/16م .

  مراقب ال�سركات

دولة فل�سطني 
 وزارة االقت�ساد الوطني

   االإدارة العامة لل�سركات 
  مراقب ال�سركات 

 �إعـالن للـعموم 
يعلن الس���يد / مراقب الشركات بغزة أن السيد / محمد سليم بشير عجور 
تقدم الينا لتسجيل سمة تجارية باسم ) عجور أبناء عم ( لصاحبه محمد 
سليم بش���ير عجور لذا من لديه اعتراض على تسمية هذا االسم يتقدم 
لإلدارة العامة لتسجيل الشركات باعتراض مسبب خالل أسبوع من بداية 

نشر هذا االعالن . 
ف���ي مكتب االدارة العامة للش���ركات بغزة – النصر – أبراج المقوس���ي . 

تحريرا في 2021/9/14م .

   مراقب ال�سركات

جاء ذلك خالل ورشة عمل ّنظمتها الهيئة الدولية للدفاع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالتعاون مع وزارة األسرى 
والمحررين بمدينة غزة الخميس، بحضور ممثلين عن الفصائل 

والقوى الوطنية، وأسرى محررين، ومتضامنين مع األسرى.
وقال مدير العالقات العامة في وزارة األسرى صابر أبو كرش إّن 
األسرى داخل سجون االحتالل يحلمون كل يوم بالحرية ليلتقوا 

بأهاليهم، مؤكًدا أن لهروبهم بعدًا وطنيًا وأخالقيًا.
وشّدد أبو كرش على أّن مهمة الدفاع عن األسرى في معركتهم 
وم����ا يتعرضون ل����ه "مهمة وطني����ة بامتياز"، مؤك����دًا أهمية 
"وجود غطاء سياس����ي لألسرى لتقوية شوكتهم في مواجهة 

انتهاكات االحتالل".
ك�سر اإرادة املعتقلني

ب����دوره، قال رئي����س الهيئ����ة الدولية لدعم حقوق الش����عب 
الفلسطيني صالح عبد العاطي إّن شعبنا ينظر بخطورة بالغة 
لما يحدث لألس����رى الُمعاد اعتقالهم من انتهاكات وتعذيب 

على أيدي سلطات االحتالل.
وأّكد عبد العاط����ي أن هذا التعذيب يهدف إلى كس����ر إرادة 
المعتقلي����ن الذي����ن قاموا بعملي����ة بطولية ه����ّزوا فيها أمن 
االحتالل، مبّيًنا أن الممارسات اإلسرائيلية مخالفة لنص المادة 

121 التي تنّص على عدم جواز اتخاذ أي عقوبات بحقهم.
وأضاف "ما يحدث مع األس����رى المع����اد اعتقالهم جريمة ضد 
اإلنسانية وجريمة ضد الحرب، االحتالل يخرق اتفاقات اوسلو 
التي تغافلت فيها الس����لطة عدة مرات وتجاوزت ملف األسرى 
في ملف التسوية، وهذا التغافل استفاد منه االحتالل وحّول 

ورقة األسرى إلى ملف ابتزاز سياسي".
وأشار إلى أن "حش����د" أطلقت حملة دولية وّقعت عليها أكثر 
م����ن 140 منظم����ة دولية ومحلية، وج����رى وضعهم في صورة 

االنتهاكات الجس����يمة التي يتعرض لها األسرى في سجون 
االحتالل وعلى رأسهم األسرى المعاد اعتقالهم.

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بعقد 
اجتماع عاجل للنظر في االنتهاكات الجس����يمة التي يتعرض 
له����ا األس����رى، معّبرا عن تطلع����ه لقرار بف����رض مقاطعة على 

االحتالل.
كما دعا الس����لطة والرئيس محمود عب����اس إلى تدويل قضية 
األسرى والمعتقلين، وأن يش����مل خطابه التحّلل من التزامات 
ا مكتب االّدع����اء العام ف����ي المحكمة الجنائية  "أوس����لو"، حاّثً
الدولي����ة على فت����ح تحقيق ج����اد بجرائم االحت����الل وجرائم 
التعذي����ب الممارس����ة على األس����رى، داعًيا الجه����ات العربية 

واالتحادات النقابية والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان للتحّرك 
الجاد لتفعيل أوسع حركة تضامن مع األسرى.

تق�سري ر�سمي
من جهته، استعرض منسق لجنة األسرى في القوى الوطنية 
واإلس����المية زكي دبابش أبرز االنته����اكات التي يتعرض لها 
األسرى داخل س����جون االحتالل، مؤكدا وجود قصور واضح من 
قبل الموقف الرسمي الفلسطيني بحمل معاناتهم إلى محكمة 

الجنايات الدولية.
وتساءل دبابش عن السبب الذي قد يدفع السلطة لقطع راتب 
أسير وهو داخل سجون االحتالل، مشّدًدا على أّن هذا اإلجراء هو 

اعتداء وتعدٍّ على حقوق األسرى.

وأض����اف "وزارة الخارجية الفلس����طينية يوجد عندها أكثر من 
186 سفارة حول العالم، ولكن لم نر أي سفارة تحّركت إلسناد 
األس����رى"، مؤكدًا على أن قضية األس����رى عل����ى "رأس أولويات 

شعبنا وحاضرة على طاولة المقاومة في كل جلساتها".
وشدد على أن االحتالل ال يحترم االتفاقيات الدولية، مشيًرا إلى 
إعادة قوات االحتالل اعتقال أكثر من 68 أسيًرا ممن خرجوا في 
صفقة "وفاء األحرار"، وعلى رأسهم األسير نائل البرغوثي الذي 

أمضى أكثر من 42 عامًا في األسر.
وبّين أّن لجنة األس����رى ف����ي الفصائل والق����وى الوطنية على 
تواص����ل دائم م����ع الحركة األس����يرة داخل الس����جون، مطالًبا 

المستوى الرسمي بالتحرك لنصرة أسرانا.
وأضاف "يجب النش����اط على كل المستويات ببرنامج فعاليات 
وطني يشمل الضفة وغزة والداخل المحتل والخارج للدفاع عن 

األسرى وقضيتهم".
اال�ستمرار بن�سرة االأ�سرى

من جهته، استعرض األس����ير المحرر عماد الدين الصفطاوي 
ج����زءًا من المعاناة التي يتعرض لها األس����رى داخل س����جون 
االحتالل، مؤكدًا أن عملية نفق الحرية أعادت قضية األس����رى 

إلى الواجهة واعادت االعتبار لقضيتهم.
وتس����اءل الصطف����اوي "كيف نحمي األس����رى من أنفس����نا؟ 
نحميهم بأاّل نقطع رواتبهم، بأي ذنب ُيقطع راتب أسير قضى 

زهرة شبابه في سجون االحتالل؟".
وش����ّدد على أهمية االس����تمرار بنصرة األس����رى داخل سجون 
االحتالل بعيًدا عن التعاطف الزماني أو المؤقت، مطالًبا فصائل 
المقاومة بضرورة العمل على اإلفراج عن جميع األسرى، وجعل 
قضيتهم على س����لم أولوياتها "ف����ال يوجد قضية أقدس من 

قضية األسرى".

غزة: مؤتمرون يطالبون برفع قضية األسرى إلى المحاكم الدولية
غزة/ اال�ستقالل:

طالب حقوقيون وخمت�س��ون يف ق�سايا االأ�سرى، اخلمي�س، 
املوؤ�س�سات احلقوقية برفع ق�سية االأ�سرى وما يتعّر�سون له 

من انتهاكات يف �سجون االحت��الل االإ�سرائيلي اإىل املحاكم 
الدولية من اأجل حماكمة قادة االحتالل، داعني اإىل تبّني 
ا�سرتاتيجي��ة وطني��ة لتدويل ق�سية االأ�س��رى. كما طالب 

ه��وؤالء ف�سائل املقاومة بب��ذل كل اجلهود من اأجل االإفراج 
ع��ن االأ�سرى من �سجون االحتالل، والبدء بتن�سيق اجلهود 
من اأجل تنفيذ فعاليات اإبداعية ورمزية لن�سرة ق�سيتهم.

رام الله/ االستقالل:
دخل األس���ير رائد أبو ظاهر )43 عاما( من رام الله، عامه 

ال�21 في سجون االحتالل "اإلسرائيلي".
وأوض���ح نادي األس���ير، في بيان صحف���ي الخميس، أن 
األس���ير أبو ظاهر كان قد تعّرض لتحقيق عس���كري في 
بداية اعتقاله لمّدة ثالثة ش���هور، وهدم االحتالل منزل 

عائلته بعد اعتقاله بس���نتين، وحرمه م���ن زيارة غالبية 
أف���راد عائلته بما فيهم والدته الت���ي ُمنعت من زيارته 
لمّدة أربع س���نوات باّدعاء "عدم وج���ود صلة قرابة"، فيما 
ُس���مح فقط لشقيقته "أس���ماء" التي كانت بعمر السبع 
س���نوات بزيارته. وأش���ار إلى أنه يعاني منذ سنوات من 
كتلة في الجيوب األنفية، إضافة إلى مشاكل في الكلى 

والمعدة، وال يتلّقى سوى المسّكنات.
يذكر أن األس���ير أبو ظاهر محكوم بالّسجن المؤبد و)20 
عام���ا(، ويقبع ف���ي س���جن "هداريم"، ويحمل ش���هادة 
البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة 
بيرزيت، وتمكن من الحصول على ش���هادة الماجستير 

في الدراسات اإلسرائيلية خالل سنوات اعتقاله.

غزة/ االستقالل:
ش���ارك القي���ادي في حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
»حم���اس« د. إس���ماعيل رض���وان، ي���وم الخميس، 
لألس���رى األبطال انتصاره���م وصمودهم وثباتهم 
ف���ي انتفاضة الحري���ة والتي أدت إلى كس���ر ارادة 
االحتالل وتراجع مصلحة الس���جون ع���ن اإلجراءات 

العقابي���ة بحقهم. وقال رضوان في تصريح صحفي 
تلقت »ش���هاب« نسخة عنه إن  »هذا االنجاز ألسرانا 
األبط���ال يأتي بعد العملية البطولي���ة لنفق الحرية 
ليؤكد على انتصار اإلرادة على السجان والكف على 
المخرز«. وشدد على أن معركة الحرية لن تطوى حتى 
توقف جميع االجراءات بحق األسرى وأضاف رضوان 

أن »هذا االنتصار ألس���رانا البواس���ل تحقق بوحدة 
أس���رانا األبطال ف���ي انتفاضة الحري���ة وبااللتفاف 
الجماهيري الكبير من أبناء ش���عبنا والمقاومة حول 
قضية األسرى«. وأشار إلى أن قضية األسرى ستبقى 
على س���لم أولويات حركة »حماس«، مستطردا : »لن 

يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم«.

األسير رائد أبو ظاهر يدخل عامه الـ21 في األســـر

»حماس«: معركة الحرية لن تطوى حتى توقف جميع اإلجراءات بحق األسرى
واشنطن/ االستقالل:

أق���رت المحكمة الفدرالي���ة األميركية العليا لوالية "ميتش���يغن" بحق المتضامنين مع 
فلس���طين باالس���تمرار في تنظيم أقدم تظاهرة مؤيدة لفلسطين، تنظم كل سبت في 
مدينة "آن اربر" بميتش���يغان منذ العام 2003 ولم تنقطع، احتجاجا على مش���اركة رواد 
كنيس يهودي في دعم االستيطان في االراضي الفلسطينية ماليًا وسياسيًا الستمرار 
االحتالل. وقالت المحكمة الفيدرالية في قرار صدر مؤخرا إن حق التظاهر محمي بموجب 

التعديل األول للدستور، رافضة وقف التظاهرة األسبوعية أو فرض قيود عليها.
وتضمنت القضية التي رفعها مكتب محاماة نيابة عن "كنيس بيت إسرائيل" في 
مدينة "ان اربر" أن اس���تمرار التظاهرة أس���بوعيا لنحو 18 عاما تسببت في ضائقة 

عاطفية تمنعهم من التركيز على عبادتهم.
وقدم االتحاد األميرك���ي للحريات المدنية مذكرة لدع���م المتظاهرين، قال فيها 
إن االحتجاجات تس���تحق الحماية حتى لو كانت مزعجة. وكانت هذه القضية قد 
رفعت قبل 15 عاما ومّرت عبر مستويات المحاكم المختلفة لوالية ميتشيغان وتم 

استئناف أحكامها، ويعتبر حكم المحكمة نهائيا غير قابل لالستئناف.

محكمة أميركية تحكم بحق 
أنصار فلسطين االستمرار 

بتنظيم تظاهرة عمرها 18 عامًا

رفح/ االستقالل:
نعت كتائب القس���ام الجناح العس���كري لحركة حماس عنصرها بالل حمدان 

برهوم من رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح���ت الكتائب في بيان مقتضب مس���اء الخمي���س، أن برهوم توفي إثر 

مرٍض عضال كان يعاني منه.

»القسام« ينعى أحد عناصره 
توفي إثر مرض عضال



الجمعة 10 صفر 1443 هـ 17 سبتمبر 2021 م

دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل 

�سادر عن دائرة تنفيذ بداية دير البلح يف 
الق�سية التنفيذية رقم 3832/2019 

الى المنفذ ضده: احمد خليل احمد ثابت عنوانه : الزوايدة _ السوارحة 
نبلغكم ان���ه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب الحك���م الصادر من 
محكمة صلح دير البلح قضية رقم ٨٠/٢٠١٨ والقاضي ) حكمت المحكمة 
برفع يد المدعى عليه احمد خليل احمد ثابت عن االرض موضوع الدعوى 
الراهنة و تسليمها للمدعي / عوض ياسين محمد قنيطة خالل شهر من 
ص���دور الحكم نهائيا والزام المدعي عليه بالرس���وم و المصاريف و مبلغ 

خمسين دينارًا اردنيًا اتعاب محاماة(
لذا عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر 
خ���الل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ و من ثم ستباش���ر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري بحقك .

ماأمور تنفيذ بداية  دير البلح 
  جميل رجب اللحام

    دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
 يف ال�ستئناف رقم : 2019/29  يف الطلب رقم : 2021/603

المستدعيون / 1 - اشرف صبري مصطفي العقاد – من خانيونس – دوار السنية 
هوي���ة رقم ) 800530578( 2 - محمد صب���ري مصطفى العقاد – من خانيونس 
3 - هال���ة صبري مصطفى العقاد – من خانيونس  4 - صابرين صبري مصطفى 
العق���اد – من خانيونس  5 - مها صبري مصطف���ى العقاد – من خانيونس  6 - 
زكية طه العقاد 7 - فريال حسن العقاد   وكيلها المحامي / احمد ماهر العقاد
المستدعى ضدهم / 1 - احمد صبري مصطفى العقاد – من خانيونس

2 - ناهد صبري مصطفى العقاد – من خانيونس 3 - حنين صبري مصطفى 
العقاد – من خانيونس 4 - زينب صبري مصطفى العقاد – من خانيونس 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في االستئناف الحقوقي رقم 2019/29
الى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس����تدعي قد أقام عليك االستئناف 
الحقوقي رقم 2019/29 اس����تنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس����خة 
منه����ا ومن مرفقاتها ل����دى قلم المحكم����ة لذلك يقتضي عليك الحض����ور الى هذه 
المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى أن 
تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس����ة 2021/10/6م لنظر الدعوى وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول .

  رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س  
اأ . �سادي �سويدان

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية

اإعـالن وراثة �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
تقدم لمحكمة ش���رق خانيونس الش���رعية مضبطة موقع���ة من مختار ابو 
شاب مؤرخة في 2021/9/15م تتضمن ان خديجة ابراهيم سرحان ابو لحية 
المشهورة ابو شاب من بني سهيال وسكانها قد توفيت الى رحمته تعالى 
س���نة 1991م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين 
له���ا من زوجها المتوفى قبلها مس���لم على مصطفى ابو ش���اب وهم عطا 
وس���لمه وجازيه وفي اوالده  ابنتها امنة المتوفاة قبلها وهم حسن وحاتم 
وفرج المتولدين لها من زوجها يوسف حسن خليل ابو شاب فقط وال وارث 
للمتوفاة المذكورة س���وى من ذكر وليس له���ا وصية واجبة او اختيارية وال 
اوالد كب���ار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة , فمن له حق االعتراض مراجعة 
محكمة ش���رق خانيونس الشرعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر 

هذا االعالن وحرر في يوم 8 محرم لسنة 1443ه� وفق 2021/9/15م .

  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
اأحمد حممود عا�سور

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعكس وسائل إعالم عبرية قلقا متزايدا لدى أوساط "إسرائيلية" 
من تنامي ظاهرة العمليات الفلس���طينية الفردية، وتحولها إلى 
حالة عاّمة، ما يفرض اس���تنفارًا أمنيا دائم���ا، وتدريبات خاصة 

لعناصر جيش وشرطة االحتالل. 
وق���ال الخبير والكاتب "اإلس���رائيلي"، إليش���ع ب���ن كيمون، في 
تقرير نش���رته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، 
إن "هجمات الطعن بالس���كاكين التي ش���هدتها أنحاء مختلفة 
من "إس���رائيل" في 2015، دفعت الجي���ش ألن يدرك أن مصير 

التصعيد يتحول في ثانية واحدة".
وتابع "بن كيمون"، أن ذلك "يتطلب مزيدا من اليقظة والس���رعة 
م���ن قوات األمن، ألن العمليات الفردي���ة األخيرة قد تتحول إلى 
موجة عامة، مع العلم أن ذلك يعتمد إلى حد كبير على ش���خص 
واحد في النهاية، وهو الجندي في الموقع العس���كري، أو حارس 
األمن عند بوابة المس���توطنة، أو شرطي عند نقطة التفتيش، أو 

عابر سبيل في حالة تأهب".
وأض���اف: "جميع ه���ؤالء لديهم القدرة على من���ع تحقق عملية 
الطع���ن أو إط���الق الن���ار بحد أدن���ى من الخس���ائر البش���رية 
"اإلس���رائيلية"، ما يؤثر بشكل مباش���ر على الهجوم التالي، ألن 
تجربة العمليات الماضية تعلمنا أن النهاية الس���ريعة والحادة 
التي ال هوادة فيها س���تؤدي إلى وقف موج���ة هذه الهجمات، 
ف���ي ظل أن وقوع خس���ائر بش���رية "إس���رائيلية" تدف���ع باقي 
الفلس���طينيين لتقليد تلك العملي���ات ومحاكاتها". وتابع بأن 

"ضباط وجنود الجيش "اإلس���رائيلي" على دراية بهذه المعادلة 
من الضفة الغربية، وه���ي صحيحة أيًضا داخل "الخط األخضر"، 
فالواقع األمني آخذ في السخونة مع مرور الوقت، ووقوع سلسلة 
م���ن ثالث هجمات مس���لحة في ثالثة أيام ف���ي الضفة الغربية 
والقدس تذكرنا بما شهده شهر تش���رين األول/ أكتوبر 2015 
من ظهور فت���رة التهديد المنفرد، المتمثل في حمل الش���بان 
والفتيان الفلسطينيين للسكين، أو الضغط على دواسة الوقود، 

أو إطالق النار، بعد مرورهم بمرحلة تحريض متعمدة".
وأوضح أن "الجيش سعى تدريجيا لكسر هذه المعادلة الدامية، 

ألنه فهم م���ن بين أمور أخرى أن األم���ر يعتمد على مدى نجاح 
الهجوم، بمعنى وقوع خسائر بشرية إسرائيلية، وأعدادها، وفي 
الوقت ذاته حجم الش���هرة التي حصل عليها منفذو الهجمات 
داخل األوساط الفلسطينية، خاصة التغطية اإلعالمية الواسعة 
النط���اق، والص���دى الكبير ال���ذي حصل عليه ف���ي جميع أنحاء 
األراضي الفلسطينية، والشرف الذي عاد لعائالتهم، ما منحهم 

هالة كبيرة، ورغبة بأن يكون اآلخرون مثلهم". 
وكش���ف الكاتب عن خض���وع جنود االحت���الل "لتدريب خاص 
للتص���دي لهذه الهجمات الفلس���طينية، وأصبحت البيئة التي 

تمرك���زوا فيها أكثر ذكاء، ووضعت فيها إج���راءات توفر ألفراد 
األم���ن أقصى درجات الحماية ومس���احة للمن���اورة والعمل ضد 
المسلح الفلسطيني، وعلى مر الس���نين لم تكن النتائج طويلة 
في الظهور، حيث ش���هدنا في حينه انخفاًضا بطيئًا في فعالية 
الهجمات، وثبت ذلك خالل عملية حارس األسوار في غزة )حرب 
سيف القدس(، حيث حاولت التنظيمات تنفيذ عدة عمليات تم 

إيقافها بسبب يقظة الجنود". 
وفي الس���ياق ذاته، قال الكاتب اإلس���رائيلي، أمير بوخبوط، إن 
"المؤسسة العسكرية ُتجري تحضيرات للحد من أي احتجاجات 
في الضفة الغربية عشية األعياد اليهودية، في ضوء التقديرات 
األمنية الت���ي توقعت وقوع هذه األحداث، وتش���مل إطالق نار، 
وحتى مح���اوالت هجوم، وقد يت���م تنفيذها بق���وات متزايدة، 
ولذلك تم فرض إغالق في الضفة الغربية، والحفاظ على التأهب 
على طول حدود قطاع غزة خوفا من المظاهرات، وإطالق البالونات 

الحارقة، أو إطالق الصواريخ". 
وأضاف في تقرير نشره موقع "والال"، أن "النشطاء الفلسطينيين 
في جمي���ع أنحاء الضفة الغربية يس���عون إلث���ارة االضطرابات 
العنيف���ة، وبس���بب حساس���ية قضية األس���رى ف���ي المجتمع 
الفلس���طيني، ف���أي تغيير ف���ي ظروفهم، ربما ي���ؤدي لتدهور 
أوضاعهم أو اإلضرار بباقي األس���رى، يمك���ن أن يحرق المنطقة، 
ويس���بب العن���ف، لذلك فإن هن���اك جهدا كبي���را لوقف هذه 
األحداث، وعدم التسرع في اس���تخدام الذخيرة الحية، والتحلي 

بضبط النفس، ألن الهدف هو تهدئة المنطقة". 

قلق »إسرائيلي« من تحول العمليات الفردية إلى حالة فلسطينية عامة

غزة/ االستقالل:
أك����د مدير مستش����فى غ����زة األوروبي يوس����ف العقاد، 
الخمي����س، أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس 
"كورونا" من جمي����ع الفئات العمرية وغالبيتهم منّومين 

على أسرة العناية المركزة. 
وقال العقاد في تصريحات صحفية، إن "هناك 36 حالة 
حرج����ة و54 حالة متفاوتة الخط����ورة وهي بحاجة للدعم 
المتواصل بأجهزة األكسجين"، مضيفًا: "بعض المرضى 
بحاجة ل�٢٠ لترًا أكسجين في الدقيقة الواحدة، والبعض 
بحاجة ل�6٠ لترًا في الدقيقة وآخرون يتم إبقاؤهم تحت 
تأثير األدوية المخدرة إلى حين تحسن حالتهم الصحية". 
ونّوه إلى أن حاالت األطفال المصابين بفيروس كوفيد١9 
هي حاالت متوس����طة وتتلقى خدمة العالج دون الحاجة 

إلى إبقائها على أسرة العناية المركزة. 

وبّين العقاد: "هناك ١٠9 حاالت منومة داخل أسرة العناية 
المركزة بمستش����فى غزة األوروبي وقدرتنا االستيعابية 
تصل إلى ١5٠ س����رير عناية مركزة"، مس����تدركًا: "الوضع 
ال يزال تحت الس����يطرة ونحن ق����ادرون على التعامل مع 

الحاالت حتى اللحظة".
وأشار إلى أنهم في المستش����فى األوروبي قادرون على 
زي����ادة الق����درة الس����ريرية المخصصة لمرض����ى كوفيد 
بافتتاح قسم جديد من أقس����ام العناية المركزة، خاصة 
وأن المستش����فى يقدم خدمة مزدوج����ة لمرضى كوفيد 

والمرضى اآلخرين. 
وبحس����به فإن المستش����فى األوروبي لدي����ه القدرة على 
توفير 4٠٠٠ لتر من األكسجين في الدقيقة الواحدة، كما 
تم دعم المستشفى بأنابيب األكسجين المسال لمواصلة 

تقديم الخدمة. 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، تس����جيل ١5 
وف����اة، و٢5٠١ إصابة جديدة بفي����روس "كورونا"، و٢79١ 

حالة تعاٍف خالل ال� ٢4 ساعة األخيرة.
وأكدت الكيلة ف����ي التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 7 
حاالت وفاة س����جلت في قطاع غزة، و)4( في نابلس، و)١( 

في جنين، و)٢( في طولكرم، و)١( في قلقيلية.
وقالت إن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو التالي: 
طولكرم ١5١، جنين ١39، قلقيلية 65، طوباس ٢٨، نابلس 
١٨6، ضواحي القدس ٢١، سلفيت 4٢، أريحا واألغوار ١٠، 
رام الل����ه والبيرة ١٢٠، الخليل 39، بيت لحم ١٠، قطاع غزة 

١69٠، الفتة إلى أنه تم إجراء ١١٢٢٨ فحصا.
وأضاف����ت أن ح����االت التعافي الجديدة توزعت حس����ب 
التالي: طولكرم 35٨، جني����ن ١7١، قلقيلية 77، طوباس 

٢7، نابلس ٢6٢، ضواحي القدس 5، س����لفيت ٨١، أريحا 
واألغ����وار 3، رام الله والبيرة ١٢٢، الخليل ٢6، بيت لحم ٢، 

قطاع غزة ١657.
وذكرت أن نس����بة التعاف����ي من في����روس "كورونا" في 
فلس����طين بلغ����ت 9٠.9%، فيما تبلغ نس����بة اإلصابات 
النشطة ٨.١%، ونسبة الوفيات ١% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزي����رة الصحة إل����ى وجود 79 مصاب����ا في غرف 
العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" 
في مستش����فيات الضفة ١93 مصابا، بينهم ١4 مصابا 

على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة 
للفيروس، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ١,٢7١,٨٠١، بينهم 53٨,4١٠ تلقوا الجرعتين 

من اللقاح.

العقاد: حاجة المرضى لألكسجين 
كبيرة والوضع الوبائي تحت السيطرة

15 وفاة و2501 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة
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ما تزال حركة الجهاد اإلس����امي تقف بكل قوة وثبات عند مسؤولياتها 
الوطنية واألخاقية تجاه القضايا الوطنية, وخاصة قضية األس����رى في 
سجون االحتال, وذلك على الرغم من التعقيدات  واإلجراءات وبطاقات 
اإلره����اب التي تقذف بوج����ه الحركة وتحذرها من مغب����ة االنخراط بأي 
خط����وات تصعيدية تهدف لمس����اندة ودعم قضية األس����رى, بحيث 
تس����عى هذه اإلجراءات إلى محاولة إجهاض االنجاز الكبير الذي أحرزته 

»كتيبة جنين« في سجن جلبوع الصهيوني.
يضغط االحت����ال بكل قوته وأدواته والوس����طاء تج����اه حركة الجهاد 
اإلسامي بهدف منعها من القيام بأي تصعيد مرتبط باألسرى, ويعود 
هذا الضغط في إطار سياسة كي الوعي التي يسعى العدو لممارستها, 
بهدف إظهار األسرى وكأنهم على قارعة الطريق كاأليتام دون سند أو 
داعم في معركتهم ضد السجان الصهيوني الظالم الذي لم ينفك عن 
ممارسة عنصريته السادية خاصة عقب عملية الفرار من سجن جلبوع, 

وهو األمر الذي مرغ أنف قادة االحتال في التراب.
مارس االحتال القمع الهمجي تجاه األسرى األربعة الذين أعيد اعتقالهم, 
و شملت العقوبات بالتخصص أسرى حركة الجهاد اإلسامي, هذه الحركة 
التي لم يجد االحتال -كما يبدو- »كاتالوجًا« للتعامل معها, فهذه الحركة 
التي ثبتت قواعد االش����تباك في غزة منذ نحو عامين عندما أعلنت بأنها 
سترد بش����كل فوري على كل خرق صهيوني, وهو ما حدث بالفعل, وفي 
الوقت الذي أعتقد االحتال أنه »اتقى شرها« في غزة, إذ بها تخرج له من 
نفق الحرية في سجن جلبوع األكثر تحصينًا, وفي ِخضم انشغاله بالبحث 
عن األسرى الفارين كان مقاومون من حركة الجهاد اإلسامي يستهدفون 
جنود االحتال بش����كل يومي على حاجز الجلمة في جنين, والتي رسمت 

صورة الفشل للمنظومة األمنية الصهيونية.
الفشل الصهيوني عقب عملية نفق الحرية خلق تشظيًا وتشرذمًا في 
الجبه����ة الداخلية الصهيونية, مما أجب����ره واهمًا الذهاب نحو الخاصرة 
األضعف وهم أس����رى الجهاد االسامي داخل السجون والتي يمكن أن 

يفرغ بها نار حقده وانتقامه.
حركة الجهاد اإلسامي كالعادة لم تقبل أو تسمح لاحتال باالستفراد 
ب����أي م����ن مكونات القضي����ة الفلس����طينية, وفي هذا الس����ياق جاءت 
الرس����الة األقوى الصادرة من األمين العام األستاذ زياد النخالة التي قام 
بتوجيهها لألسرى داخل سجون االحتال, حيث قدم الثناء على الفعل 
المقاوم الذي قام به األس����ير المقاوم محم����ود العارضة ورفاقه, واعتبره 

مصدر فخر واعتزاز للحركة ولكل أحرار العالم.
على الرغم من أن الرسالة موجهة لألسرى داخل سجون االحتال, إال أنها 
في ذات الوقت كان لها داللة مهمة في فحواها على المس����توى األمني 
الصهيوني, حيث كانت الرس����الة واضح����ة دون أي براغماتية أو رمادية 
بالموقف, ويظهر ذلك عندما تحدثت الرسالة بأن: » األمين العام وقيادة 
الحركة يتابعون كل همس����ة وكل خبر يتعلق باألسرى وبالمعركة التي 
يخوضونه����ا«, وهذا بالتأكيد يعطي حجم االهتمام والمتابعة الدقيقة 
لدى قيادة الحركة لكل ما يخص األسرى, وهو األمر الذي يجعل الحركة 
تذهب نحو إجراء تقدير موقف بش����كل مستمر ودائم بهدف التعاطي 

مع مجريات ما يحدث داخل السجون
وكم����ا أخذت الحركة س����لفًا على عاتقها حماية أهل غزة في مس����يرات 
العودة, وكذلك حماية أهالي الش����يخ جراح م����ن التهجير, بالتأكيد لن 
تتأخر عن حماية األس����رى داخل س����جون االحتال, وق����د كانت خاتمة 
الرس����الة الموجهة لألس����رى بمثابة صاروخ في جبه����ة االحتال, وذلك 
عندما أرس����ل األمين العام بالنص: »أق����ول لكم وبكل عزيمة وإصرار أننا 
نذه����ب معكم في هذا الطريق حتى نهايت����ه، ولن نتردد لحظة واحدة 
في حماية ودعم خي����ار المواجهة مع العدو امتدادًا لمواجهتكم له في 
أقبية السجون«, وقام بتقديم االطمئنان لألسرى عندما قال: »ثقوا بالله 
أواًل وبإخوانكم ثانًيا أننا لن نخذلكم على كل صعيد مهما بلغت تكلفة 

ذلك«.
»إس����رائيل« من جانبها تعلم يقينًا بأن نشر رسالة قيادة حركة الجهاد 
اإلس����امي على المأل ليس من باب البروباغن����دا, بل في إطار اإلعان عن 
قرار الحركة بدعم ومس����اندة خطوات األسرى وتعزيزها واالهتمام بها, 
وفي ذات الوقت هي رسالة تهديد ووعيد واضحة لاحتال بأن معركة 
األس����رى لن تتوقف على أمعائهم الخاوية فحسب, بل عبر تجنيد كل 
أطر الحركة للوقوف خلف األسرى للدفاع عن خيارهم وقرارهم، بحيث لن 
تتركهم لقمة سائغة لاحتال.. لذا لم يعد أمام االحتال سوى التقاط 
هذه الرس����الة ووقف عمليات القمع والتعس����ف ضد األسرى, أو التوجه 
نحو معركة لن تتوانى حركة الجهاد اإلس����امي عن القيام بها لحماية 

األسرى ودعمهم.

في الذكرى التاس���عة والثاثي���ن لمجزرة مخيم 
صبرا وشاتيا أبطالها السفاحين ا)سمير جعجع 
-ارئيل ش���ارون ( نترح���م على أرواح الش���هداء 
الضحايا المظلومين  ونس���أل الله ان يس���كنهم 
الفردوس االعلى ،.ولكنها ليست األولى والمشهد 

يتكرر.
الش���عب  أن يج���د  الكب���رى  المأس���اة والطام���ة 
الفلسطيني نفس���ه بعد ما يزيد عن سبعين عام 
من التش���رد والموت البط���يء و الحرمان والعذاب 

والنف���ي والس���جون وآالف الش���هداء والمعاقين 
واألرامل ،ليتوج في النهاية بمياد  سلطة من رحم 
م.ت.ف تتنازل طوعا عن ٨٠% للكيان المغتصب 
وتقب���ل التفاوض على ٢٠ %وعل���ى مدار ربع قرن 
تبخ���رت ال���� ٢٠ % ،وتؤكد الس���لطة برأس���ها أن 
التعاون االمني مع الطرف اآلخر ؟! مقدس مقدس .

أغرب حركة تحرر وطني سجلها التاريخ .
الواجب م���ن الق���وى الحية م���ن كل التوجهات 
الفكري���ة والسياس���ية وااليدلوجي���ة  أن تدعو 

لمراجعة شاملة لكل مسار الحركة الوطنية،وتخرج 
بتقوي���م  أمي���ن ش���فاف ،وعليه تبن���ى الخطط 
وتعد البرامج وتصاغ االس���تراتيجيات وترس���م 
السياس���ات، اما التغن���ي بالماضي والتمس���ك 
باألجس���ام المحنطة لمصطلح الممثل الش���رعي 
والوحيد وفلس���طنة القضية كل هذا أثبت فشله 
بل أفقدنا البوصلة وأدخلنا في تيه سياسى قاده 
مجموع���ة مراهقي���ن سياس���يين ال يفقهون اال 

تسويق الوهم واللهث وراء السراب.

بعد الفشل الكبير للمنظومة العسكرية الصهيونية 
في معركة )سيف القدس( خال شهر أيار الماضي، 
جاء دور المنظومة األمنية لتنال نصيبها من الفشل 
الم����دوي. عملي����ة اله����روب التي نفذها س����تة من 
األسرى األبطال )خمسة منهم من الجهاد اإلسامي، 
والسادس من فتح(، وضعوا الكيان الصهيوني في 
مأزق أمني حقيقي، ستكون له تداعياته السياسية 

األكيدة.
في العمليات األمنية المعقدة، ال ش����ك أن الهروب 
م����ن س����جن ش����ديد الحراس����ة بأحدث الوس����ائل 
التكنولوجي����ة هو عملية أمنية معقدة، فإن الهدف 
يتحق����ق بمجرد نج����اح العملية، بغ����ض النظر عما 
يحدث بعده����ا، أو النتائج المترتب����ة عليها. وعليه، 
فإّن العملي����ة اكتملت في اللحظة التي تمكن فيها 
األسرى من االبتعاد عن أسوار السجن. بل إن التأخر 
في إعادة أس����ر أربعة من المحررين أليام عدة، وعدم 
التمكن من القبض عل����ى االثنين الباقين بعد أكثر 
أسبوع من الفرار، دليل إضافي على فشل المنظومة 
األمني����ة واالس����تخباراتية في عقرها .  إعادة أس����ر 
معظم أبطال العملية، أو جميعهم، ال يقلل من قيمة 
اإلنجاز الحقيقي ش����يئًا: إرادتن����ا وعزيمتنا وذكاؤنا 

تغلب على أفضل ما لديكم.
ال شك أّن عملية بهذا المستوى من الذكاء والتخطيط 
والصبر س����تكون موضع دراسة أجهزة األمن، وكثير 
من الذين يفكرون للهروب من الس����جون، في أكثر 
من دولة، لس����نوات طويلة قادمة. وقد يبقى الكثير 
من أس����رارها مخفيًا لفترة طويلة من الزمن. غير أنه 
من المهم أيضًا تسليط الضوء على األداء الميداني 
في ش����قه السياس����ي لعملية الهروب، الذي ال يقل 

شأنًا عن الشق التقني واألمني.
م���ن نافلة الق���ول إّن عملي���ة )انت���زاع الحرية(، كما 
أس���متها حركة الجهاد التي ينتمي إليها خمس���ة 
من األحرار الس���تة، قد أعادت تس���ليط الضوء بقوة 
على قضية األس���رى المنس���يين في سجون العدو، 
وبات يقتصر ذكرهم عند الحديث عن عملية تبادل. 
النج���اح الباه���ر الذي حققت���ه عملي���ة الهروب من 
)الخزنة األش���د حراسة في العالم(، وهو الصفة التي 
يتباهى بها الكيان لس���جن جلبوع، نقل القضية إلى 
اإلعام العالمي. وبغض النظر عن التغطية اإلعامية 
الغربية المجحفة، وأنه لم يتعاط معها إال من منطلق 
أنها ش���أن يتعلق بأمن الكيان بالدرجة األولى، إال أن 
العملية فرضت نفسها على وسائل اإلعام الغربية، 
حاملة معها قضية األس���رى الفلس���طينيين. أضف 
إل���ى ذل���ك ان العملي���ة حصلت في وق���ت تحتدم 
فيه المفاوض���ات بين المقاومة في غ���زة والحكومة 
الصهيوني���ة عل���ى عملية تبادل اس���رى جديدة، ما 
منح الجانب الفلسطيني ورقة ضغط قوية لتصليب 
موقفه ورفع س���قف شروطه، مس���تفيدًا من اللطمة 

التي تلقتها المؤسسة األمنية الصهيونية.
من جهة ثانية، استقطبت العملية احتضانًا شعبيًا 

فلسطينيًا قّل نظيره، استطاع أن يوحد بين شعبنا 
ف����ي المناطق المحتلة في الع����ام 1948، وأهلنا في 
الضف����ة الغربية، حول هدف واحد: حماية األس����رى 
وتأمي����ن كل ما يل����زم لدعمهم. عل����ى جانبي الخط 
األخضر، كان كل فلس����طيني يعّد نفسه الستقبال 
هؤالء األبطال أو اللقاء بهم، حس����بما تطيقه ظروف 
كل منه����م بطبيع����ة الح����ال. في الضف����ة الغربية، 
اس����تعدت مدين����ة جنين، مس����قط رأس المحررين 
جميعه����م، الحتضان هؤالء األبطال لحظة تمكنهم 
م����ن الوصول إليها. اس����تنفرت الفصائ����ل والقوى 
والعش����ائر جميعها لخ����وض معرك����ة الحماية أيًا 
يكن الثمن الذي تدركه جني����ن جيدًا. وفي الداخل 
الفلس����طيني المحت����ل، نث����ر العديد م����ن األهالي 
الطع����ام ف����ي الحقول وبي����ن الودي����ان لعله يكون 
من نصيب أس����ير جائ����ع مطارد. وخال 24 س����اعة 
فقط، تلق����ت الش����رطة الصهيوني����ة 250 اتصااًل 
للتبليغ عن مش����اهدة األس����رى، ف����ي عملية تمويه 
واس����تنزاف وتضلي����ل متعمد يمارس����ها ش����عب 
بأكمله. أحيت العملية س����يرة المقاومة األولى، أيام 
االحت����ال اإلنكلي����زي، ومعارك الش����هيد عز الدين 
القس����ام وإخوانه. في تثبيت لحظة االنهيار األمني 
الصهيوني، التحمت الذاكرة الفلسطينية باألرض، 
محطم����ة جدار الخط األخضر الوهم����ي الممتد على 
م����دى أكثر من س����بعين عامًا حاول الع����دو خالها 
تمزي����ق وحدة الش����عب واألرض، فج����اءت العملية 

لتجعله سرابًا.
وم����رة جديدة، لعب التوقيت لعبته: حدثت العملية 
على أعتاب الذكرى 28 للتوقيع على اتفاقية أوسلو؛ 
فكان����ت صفعة في وجه كل الذي����ن راهنوا أو عملوا 
على تمزيق فلس����طين أرضًا وشعبًا. لم يكن بمقدور 
أجهزة األمن الصهيوني����ة، وال أجهزة األمن التابعة 
الفلس����طينية، تجاهل ه����ذا االحتضان  للس����لطة 
الشعبي الكبير لألس����رى. وأصبح إلقاء القبض على 
األس����رى كالكرة الملتهبة التي يتقاذفها الطرفان 
بينهم����ا. وهن����ا تحديدًا تكم����ن عبقري����ة مخطط 
اله����روب. ليس معروفًا لدين����ا بالضبط الدافع الذي 
جع����ل األس����رى األبط����ال يخت����ارون التوجه صوب 
الناصرة، في الش����مال الفلس����طيني المحتل، عوضًا 
ع����ن التوجه إلى الضفة. قد تتنوع األس����باب ما بين 
لوجستية وغيرها. غير أنه كان با شك قرارًا موفقًا. 
حقق البقاء في األراض����ي المحتلة في العام 1948، 
جملة من األهداف أهمها أنه أبقى مس����ؤولية حياة 
هؤالء األسرى في عهدة الجانب الصهيوني وحده، 
فهو المس����ؤول، دون أدنى ش����بهة، ع����ن حياتهم. 
يدرك كل أس����ير فلس����طيني يتمكن م����ن الهروب 
من الس����جون الصهيونية أنه سياحق ؛ وأن مسألة 
القب����ض علي����ه هي مس����ألة وقت ال أكث����ر. وأقصى 
أمانيه، في هذه الحالة، أن يس����تطيع كس����ب أكبر 
قدر ممكن من تنش����ق عبق الحريه . يتعمق المأزق 
األمني الصهيوني أكثر مع مرور كل س����اعة يتمكن 

فيها األس����ير من البقاء طليقًا. ويتحول المأزق إلى 
طامة طالما أّن أجهزة األمن الصهيونية ال تستطيع 

إلقاء اللوم على غيرها.
م����ن الطبيعي االفتراض أن األس����رى كانوا يدركون 
حجم التش����ديد األمني الصهيوني ف����ي المنطقة 
الفاصلة بي����ن الداخ����ل المحتل والضف����ة الغربية 
للحيلول����ة دون الوص����ول إليه����ا؛ وم����ن الطبيع����ي 
االفتراض أنهم كانوا يدركون حجم ما س����تتعرض 
له أجه����زة الس����لطة من ضغ����وط للمش����اركة في 
ماحقته����م، وربم����ا لتحمل المس����ؤولية كاملة عن 
الجانب الصهيوني، في إلقاء القبض عليهم، بغطاء 
التنس����يق األمني. ومن البدهي أيضًا االفتراض ان 
األس����رى األبطال كان����وا يدرك����ون أن نجاحهم في 
الوصول إلى جنين يعني ملحمة جديدة. لذلك كله، 
يمكن االفت����راض أن قرارهم بالتوج����ه إلى الداخل 
الفلس����طيني، واالختفاء فيه، ل����م يكن عن إكراه وال 
عجز؛ فمن تمكن من الهروب من س����جن جلبوع، لن 
يق����ف أمامه حائل دون اخت����راق حواجز الضفة، بل 
ج����زء من المواجهة المفتوحة، وإبق����اء كرة النار في 
الملعب الصهيوني وحده، في رس����الة تحٍد وتأكيد 
أن فلس����طين كلها، على جانبي الخط األخضر، هي 
س����احة مواجهة ضد المحتل، وال فرق في ذلك بين 

جنين والناصرة.
بهذا المنح����ى، نجحت عملية )انت����زاع الحرية( في 
ش����قها السياس����ي، والدلي����ل على ذل����ك الحرص 
الصهيون����ي على عدم المس����اس بحياة أي أس����ير. 
أدركت المؤسسة األمنية الصهيونية أن تصفية أي 
أسير سيش����عل جانبي الخط األخضر ضد االحتال، 
فكان����ت حريص����ة على ب����ث الصور الت����ي تثبت أن 
األسرى بخير وتم إلقاء القبض عليهم بصحة جيدة. 
كان لتهديد المقاومة في غزة فعله با ش����ك، ولكن 

كان لحسن التخطيط والتدبير فعله أيضًا.
ام����ام ه����ذا الفش����ل المري����ع للمنظوم����ة األمني����ة 
الصهيوني����ة، واآلثار السياس����ية لعملية الهروب، 
معطوفًا على فشل عس����كري في حرب أيار الفائت، 
ب����ات الع����دو الصهيون����ي مكش����وفًا بطريقة غير 
مسبوقة. س����قوط حكومة بينيت بات أمرًا واردًا في 
أية لحظة بعد إلقاء القبض على األسيرين الباقيين، 
ال س����مح الله، وال سيما بعد انطاق ألسنة المعارضة 
من عقالها. لانهيار الش����امل مقدمات، وما يحصل 
ف����ي الكيان يكاد يس����تكمل كل المقدمات. وعليه، 
يمك����ن االفتراض أحد س����يناريوهين: إم����ا حماقة 
صهيونية في محاولة الس����تعادة ماء من هيبة ولت 
إلى غي����ر رجعة، عب����ر عملية أمني����ة أو فتح معركة 
جديدة، وإم����ا مب����ادرة تفرضه����ا اإلدارة األمريكية 
عل����ى الكيان قبل غيره ف����ي محاولة إلنقاذه أو منحه 
مزي����دًا من الوقت اإلضاف����ي. المعضلة الصهيونية 
أن الكي����ان لم يع����د يملك ترف رف����ض المبادرات 
األمريكية إلنقاذه من حماقات����ه وعجزه المتواصل. 

فهل بات علينا االستعداد لتحول قادم؟

جــرح غائــر ..

هل شكلت عملية األسرى إشارة إلى تحول سياسي قادم؟ ما هي دالالت رسالة قيادة 
حركة الجهاد اإلسالمي لألسرى؟

د.أسعد جودة

د. معين الرفاعي ) أبو عماد(

عرفات أبو زايد
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غزة/ االستقالل: 
أكد وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان 
ناجي س���رحان أمس الخميس أن اللجنة 
القطرية أبلغتهم بالبدء بإعمار قطاع غزة 
مطل���ع أكتوبر المقبل. وقال س���رحان في 
تصريحات اذاعية، إنهم بدأوا بالش���راكة 
مع القطريين بإرس���ال رسائل للمواطنين 
المتضررين لضرورة تس���ليم المخططات 
للبدء  لمنازله���م تمهي���دًا  الهندس���ية 

باإلعمار مع وصول المنحة القطرية.
وأضاف أن المستهدفين من اإلعمار هم 
كل م���ن فقد بيت���ه في الع���دوان األخير 
على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية 
المتفرقة عدا األبراج وإعمارها فس���يكون 

من المنحة المصرية.
وأش���ار إلى أن المرحل���ة األولى من اإلعمار 
ستشمل 1500 وحدة سكنية مدمرة كليًا.

ولفت إل���ى أن المتضرري���ن جزئيًا، لهم 
برنامج آخ���ر نعمل علي���ه، واألونروا بدأت 
بإرسال رس���ائل للمواطنين للتوقيع على 

أضراره���م ونأمل أن يك���ون تعويضهم 
قريب���ًا. وأكد على انتهائه���م من عملية 
حصر األضرار والتش���ييك عليها، ورصد 
1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، 
و880 وحدة مصنفة جزئي بليغ غير صالح 
للس���كن، و 56 ألف وحدة مصنفة ما بين 

متوسط وطفيف.
ويبل���غ إجمالي خس���ائر قطاع غ���زة جراء 
العدوان األخير 479 مليون دوالر تش���مل 
قطاع���ات اإلس���كان والبن���ى التحتي���ة 

واالقتصاد والتعليم والصحة وغيرها.
وتقدر تعهدات إعمار غزة ب� 2 مليار دوالر 

أمريكي تكفلت مصر وقطر بنصفها بواقع 
500 مليون دوالر لكل منهما فيما يحتاج 
قطاع غزة إلى ثالثة مليارات دوالر لإلعمار 
واالنعاش االقتصادي في سياق الخسائر 
الفادحة التي خلفها الحصار اإلسرائيلي 

والحروب المتكررة.

األشغال: قطر أبلغتنا ببدء اإلعمار بأكتوبر المقبل ومصر تكفلت باألبراج

رام الله/ االستقالل: 
الفلس���طينيين أمس  المزارعي���ن  اتح���اد  أعل���ن 
الخميس البدء في سلس���لة فعالي���ات احتجاجية 
ميداني���ة ومركزية أم���ام مق���رات وزارة المالية في 
الضفة الغربية المحتّلة ابتداء من األسبوع المقبل؛ 
بهدف إجبار ال���وزارة على القبول بمطلب المزارعين 
األساسي بالمصادقة على مسودة قانون االسترداد 
الضريبي ال���ذي تم التوافق عليه في االمانة العامة 

لمجلس الوزراء.
وبّين االتحاد، في بيان صحفي وصل »االس���تقالل«، 
أّن القرار جاء بعد لقاء تش���اوري موّس���ع ضّم رؤساء 
ونش���طاء جمعيات المزارعين الفلس���طينيين من 
مختل���ف المحافظات للتش���اور العاج���ل حول آخر 
المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون االسترداد 

الضريبي.

وذكر أّن االجتماع سّلط الضوء على مسودة القانون 
الذي تمت صياغته من قبل لجنة دراسة التشريعات 
الخاصة باالس���ترداد الضريبي والتي تشكلت قبل 
أكثر م���ن عام بقرار م���ن مجلس الوزراء بمش���اركة 
جهات حكومية وأطر واتحادات تمثيلية للمزارعين.

واستهجن المجتمعون »حالة التسويف والمماطلة 
غير المبررة من قب���ل وزارة المالية وعدم موافقتها 
عل���ى هذه المس���ودة حت���ى اليوم«، مس���تنكرين 
»محاوالت وزارة المالية استثناء واقصاء مربي الثروة 

الحيوانية من حقهم في االسترداد الضريبي«.
ولفت االتحاد إل���ى أّن مربي الثروة الحيوانية خاصة 
في المناطق المهددة في األغوار وغيرها »هم حماة 
االرض وحراس���ها«، مش���يًرا إلى ما يحدث لهم من 
اعتداءات وانتهاكات واعتقاالت إسرائيلية يومية 

وهدم لبيوتهم وترحيلهم.

وعّبر عن »استيائه الشديد« بعدم إعادة االقتطاعات 
الضريبي���ة التي تقوم به���ا وزارة المالية »دون وجه 
حق«، موضًحا أن الوزارة تعّهدت بإعادة صرفها إلى 

أصحابها إال أنها لم تِف بتعّهداتها حتى اآلن.
وذك���ر أن »الجه���ود المضنية« الت���ي بذلها اتحاد 
المزارعين وشركاؤه في المجلس التنسيقي الزراعي 
من أجل »إقناع« وزارة المالية ودفعها لقبول مطالب 
المزارعين األساسية في االسترداد الضريبي الكامل 

قد وصلت »إلى طريق مسدود«.
وش���ّدد االتحاد عل���ى أّن المزارعين ل���ن يقبلوا بأن 
»تضع وزارة المالية الفيتو على ما تّم اإلجماع عليه«، 
داعًيا مجلس الوزراء ورئيس الحكومة محمد اشتية 
خاصة إلى الضغط على وزارة المالية »حتى ال تنفلت 
األمور«، مؤّكًدا مواصل���ة الفعاليات الميدانية حتى 

نيل الحقوق.

غزة/ االستقالل: 
أفادت مصادر محلية بوصول وفد مصري مكون من شخصيتْين، مساء 

أمس الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.
وأشارت المصادر، إلى أن وصول الشخصيتْين الى قطاع غزة، جاء لبحث 
ومناقشة ملف إعادة اعمار المنازل المدمرة نتيجة العدوان األخير على 

القطاع.
وكان رئي���س متابعة العمل الحكومي عص���ام الدعليس، قد أكد في 
وقت سابق من امس الخميس، أن الحكومة بغزة ممثلة بوزارة األشغال 
أرسلت رسائل للمواطنين لالس���تعداد من أجل إعادة إعمار الوحدات 
الس���كنية المدمرة كليًا، في إطار تحقيق األولوي���ات التي وضعتها 

لنفسها.
وقال الدعليس: كس���رنا إرادة االحتالل عبر النج���اح في إدخال حديد 
البناء بعيدًا عن القيود اإلجرامية، لينخفض سعر الحديد بشكل كبير 

ُيمّكن المواطن من اإلعمار.

وصول وفد هندسي 
مصري لغزة عبر معبر رفح 

اتحاد المزارعين بالضفة يبدأ فعاليات احتجاجية األسبوع المقبل

رام الله/ االستقالل:
بحث رئيس الوزراء محمد اش���تية، الخميس، مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن 
س���وريد، عبر الفيديو، آخر التطورات السياس���ية واالقتصادية، إضافة إلى ترتيبات عقد 
مؤتمر المانحين. واس���تعرض رئيس الوزراء الوضع المالي والظروف االقتصادية الصعبة 
التي تمر بها فلس���طين، والتي فرضها الحصار المال���ي إلدارة ترمب، إضافة إلى جائحة 
»كورونا«، والحاجة إلى تعزيز اإلمكانيات المالية والتعافي االقتصادي. وبحث اشتية خالل 
االجتماع س���بل عقد اجتماع المانحين في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل عقده ونقله من 
نيويورك إلى النرويج وجاهيا، وأن تكون على رأس أولويات هذا االجتماع الحديث عن مسار 
سياس���ي ينهي االحتالل، كونه المتسبب الرئيس���ي في األزمة السياسية واالقتصادية 

التي نواجهها، باإلضافة الى تعزيز العالقات الثنائية ما بين فلسطين والنرويج.
وطالب رئيس الوزراء بالضغط على »إس���رائيل« إللزامها بدفع كامل المستحقات المالية 

المحتجزة لديها.

اشتية يطالب بالضغط على »إسرائيل« 
لدفع المستحقات المالية للسلطة

عمان/ االستقالل:
عق����د مجلس إدارة الش����ركة الفلس����طينية 
األردنية لتسويق المنتجات الزراعية، أمس 
الخمي����س، أول����ى جلس����اته ف����ي العاصمة 
األردني����ة، عم����ان، برئاس����ة وزي����ر الزراع����ة 
ري����اض العط����اري ووزي����ر الزراع����ة األردني 
خالد الحنيف����ات، وحضور األمن����اء العامين 

والمسؤولين في كال الوزارتين.
وق����ال العطاري ، إن هذا ه����و االجتماع األول 
للمجلس والهيئ����ة العامة للش����ركة، وهذا 
يعني أنه����ا بدأت انطالقته����ا نحو العمل، 

والوص����ول إلى الهدف المنش����ود، المتمثل 
واألردنية  الفلسطينية  المنتجات  بتسويق 

إلى الخارج.
وأض����اف أن الزي����ارة لألردن ج����اءت لتعزيز 
مفهوم الشراكة السياسية، مؤكدا أن إنشاء 
الش����ركة يحظى بدعم وإرادة سياس����ية في 
كال البلدي����ن، وأن اللق����اءات التي عقدها مع 

مسؤولين أردنيين، شكلت دعما سياسيا.
وذكر أن »تش����كيل هذه الشركة سيسهم 
في دعم المزارعين، وتحديدا الصغار منهم 

سواء في فلسطين أو األردن«.

ولف����ت إل����ى أن المزارعين الفلس����طينيين 
والقطاع الزراعي، يتعرضون يوميا النتهاكات 
مس����تمرة من قب����ل االحتالل اإلس����رائيلي، 
مضيفا »عندما تقوم الش����ركة بشراء المنتج 
سيساهم ذلك في زيادة ربح المزارع وتعزيز 

صموده  للبقاء في أرضه والحفظ عليها«.
وشدد العطاري على أن قضيتنا مع االحتالل 
في األس����اس ه����ي قضي����ة األرض، وبما أن 
المزارع الفلس����طيني هو األداة الرئيس����ية 
في المواجهة، فإن هذه الشركة هي داعمة 

بشكل أساٍس له ولصموده .

من جانبه، بين الحنيفات أن هذه الش����ركة 
ه����ي ترجمة لتوجهات قي����ادة البلدين في 
التشاركية والتعاون بهدف نهضة القطاع 
الزراع����ي، وأن مجلس إدارة الش����ركة يعمل 
بشكل تطوعي وهذا يدعم شفافية عملها، 
حيث س����تعمل وفق قرارات مجلس اإلدارة 
على طرح موقع المدي����ر العام إلى التنافس 

على المستوى الدولي.
وأشار الى أن عمل الشركة يشمل مراحل عدة 
أهمها، االنتهاء من موقع الشركة هذا العام، 
واالنتقال إلى إنش����اء مراك����ز تعبئة وتدريج 

وتبريد، ومن ثم نق����اط بيع في دول اإلقليم 
والخارج ضمن خطة عمل واضحة وش����فافة، 
تضمن تطور عملها، وصوال إلى اس����تقطاب 

القطاع الخاص إلدارتها.
يشار إلى أن مجلس اإلدارة المؤقت يضم إلى 
جان����ب اإلدارات الحكومية، اتحاد المزارعين 
في األردن، والفالحين في فلسطين، وسيتم 
وضع أطر اختيار مدير الش����ركة ومساعديه، 
الفروع إضافة  ومناقشة إجراءات تس����جيل 
إلى تحديد المفوضي����ن بالتوقيع، وعدد من 

المواضيع التي تنظم عمل الشركة.

االقتصاد: »الفلسطينية األردنية« لتسويق المنتجات الزراعية ستسهم في دعم المزارعين بالبلدين

غزة/ االستقالل:
قررت س���لطة المي���اه وج���ودة البيئة الفلس���طينية في 
قطاع غزة، الخميس، حظر صيد طيور الس���مان المهددة 
باالنقراض. وقال مدير عام حماية البيئة في السلطة بهاء 
األغا، : »تقرر حظر صيد طيور السمان المهددة باالنقراض 
ف���ي غزة«. وأضاف أن »تلك الطي���ور يتم اصطيادها على 
س���واحل قطاع غزة عبر ش���باك كبيرة توضع بالقرب من 
الش���اطئ أثناء رحل���ة هجرتها من موطنه���ا األصلي في 

السواحل األوروبية إلى المناطق الدافئة« .

وأك���د على أن »الصيد الجائر لهذه الطيور يزيد من فرص 
انقراضها وهي عامل مهم في النظام البيئي، حيث إنها 
تتغذى على الحشرات الضارة بالمزروعات« . وتابع: »الوزارة 
ستقوم بمالحقة ممارسي مهنة صيد طائر السمان وذلك 
لما لهذه الظاهرة من آثار بيئية سلبية على التنوع الحيوي 

و لتسببها في اإلخالل بتوازن النظام البيئي«.
وعلى طول س���احل قطاع غزة الذي يزيد عن 40 كيلومترا، 
تنتش���ر خالل موسم الخريف شباك يزيد ارتفاعها عن 3 
أمتار، لصيد »السمان«، و يشكل ذلك مصدر رزق لعشرات 

العائالت في غزة خالل موسم الخريف، إذ ُتباع في األسواق 
الش���عبية. و »الس���مان« األوروبي من طي���ور الدجاجيات 
صغيرة الحجم، تنتشر وتتكاثر في وسط وجنوبي أوروبا 
صيفًا، فيما تهجر مواطنها األصلية في موسم الخريف، 

متجهة نحو سواحل شمالي إفريقيا وغربي آسيا.
وفي موسم الخريف من كل عام، يصل قطاع غزة عشرات 
اآلالف منها إلى جانب أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة. 
ومع انتهاء فصل الش���تاء، تبدأ هذه الطيور بالعودة إلى 

موطنها األصلي في أوروبا كي تبدأ بموسم التزاوج.

غزة: حظر صيد طيور السمان المهددة باالنقراض

غزة/ االستقالل: 
أصدرت ش���ركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أم���س الخميس، تنويهًا مهمًا 
للمواطنين بشأن فرض رسوم اشتراك ثابت على العدادات الذكية  للمشتركين 
الجديدة. وأكدت الشركة في تصريح صحفي مقتضب، أنها قررت فرض رسوم 

اشتراك ثابت 10 شيكل لمشتركي العدادات الذكية الجديدة.
وأضافت: »أما المشتركون السابقون فرسوم اشتراكهم مجمدة لحتى اللحظة«.

»كهرباء غزة« تفرض رسوم اشتراك ثابت 
على العدادات الذكية للمشتركين الجدد

لمناقشة ملف اإلعمار
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بيروت/ االستقالل:
بدأت الخمي���س، قوافل الصهاري���ج المحملة بالمازوت 

اإليراني بالوصول إلى األراضي اللبنانية من سوريا.
وأفاد مراس���ل الميادين ف���ي البقاع الش���مالي بوصول 
عش���رات الصهاريج، مشيرًا إلى أن عملية وصول القوافل 
ستتم على مراحل. وأشار المراس���ل إلى أن القافلة التي 
دخلت الى األراضي اللبنانية أمس تتضمن 104 صهاريج 
وصلت طالئعها إلى بعلبك. وبحس���به، فإن وصول قوافل 
الصهاريج تواكبه إجراءات أمنية. ورغم إلغاء االحتفاالت 

الشعبية، تسجل تجمعات عفوية ترحيبًا بالقوافل.
وأوضح المراسل أن القوافل اقتربت من البلدات البقاعية 
وسط إجراءات أمنية مش���ددة للمقاومة، مشددًا على أن 
المقاومة »أعدت كل أجهزتها األمنية والطبية والصحية 
تس���هياًل لوصول القوافل، واس���تكملت استعداداتها، 

ونشرت الكالب البوليسية وآالت كشف األلغام«.
كم���ا أفاد المراس���ل بوصول الج���زء الثاني »م���ن قافلة 

صهاريج المازوت إلى بلدة العين«.

وقال مدي���ر المركز الدول���ي لإلعالم والدراس���ات رفيق 
نص���ر الله إن مش���هد وصول القوافل ل���ه دالالت كبيرة 
داخلي���ًا وخارجيًا.  وأضاف نصر الله: »وصول الس���فينة 
إلى الشواطئ السورية ش���كل تحديًا كبيرًا، وهي خطوة 
س���تتكرر من دون المس بها«. أما رئيس مركز الش���رق 
الجديد للدراس���ات غالب قنديل قال: »نحن أمام مس���ار 
جديد للنهوض الذي يحتاجه لبنان«، مضيفًا »س���يكون 
الخير اآلتي أش���مل وس���ينعم به جميع اللبنانيين دون 
اس���تثناء«. وأوضح قنديل أن »ح���زب الله يجدد التأكيد 

أنه يعمل لمصلحة اللبنانيين جميعًا«.
ودع���ا األمين العام لحزب الله الس���يد حس���ن نصر الله، 
األربعاء، إلى عدم تنظيم أي تجمعات شعبية في منطقة 

بعلبك أثناء مرور قافلة الصهاريج الناقلة للوقود.
وف���ي بيان ل���ه، قال الس���يد نصر الل���ه إّن���ه اّطلع على 
االستعدادات الش���عبية واإلعالمية القائمة في منطقة 
بعلب���ك الهرم���ل الس���تقبال قافلة الصهاري���ج الناقلة 
للوق���ود، الخميس، وأض���اف: »أنا أعرف حج���م التفاعل 

الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه 
الخطوة«. وتوّجه السيد نصر الله إليهم بالشكر على هذا 
التفاعل، راجيًا منهم ومن المسؤولين في حزب الله في 
المنطقة »عدم القيام بأي تجمعات ش���عبية أثناء مرور 
القافل���ة، وذلك حفاظًا على س���المة الجمي���ع وراحتهم، 

وتسهياًل لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة«.
 وكان الس���يد نص���ر الله أعلن، اإلثني���ن الفائت، وصول 
باخرة المش���تقات األولى إلى مرفأ بانياس السوري ليلة 
األحد، واالنتهاء من إفراغ حمولتها. كما أش���ار الس���يد 
نصر الله إلى أّن الباخرة التي وصلت تحمل مادة المازوت، 
والباخ���رة الثانية تص���ل خالل أيام قليل���ة إلى بانياس، 
مؤّكدًا إنج���از كل المقدم���ات اإلدارية إلرس���ال الباخرة 

الثالثة التي ستحمل البنزين من إيران.
وتاب���ع أّن الباخرة الرابعة التي س���يتم إرس���الها الحقًا، 
ستحمل المازوت بس���بب حلول الشتاء. وقال: »بناء على 
ر األمر بشأن  مس���ار الحكومة الجديدة والمعطيات، َيتقرَّ

البواخر الالحقة«.

كابول/ االستقالل: 
التقى القائم بأعمال وزير الداخلية في 
أفغانستان، س���راج الدين حقاني، مع 
رئيسة بعثة األمم المتحدة للمساعدة 
في أفغانستان »يوناما«، ديبورا ليونز؛ 
لمناقش���ة عدد م���ن القضاي���ا، بينها 
إيص���ال المس���اعدات اإلنس���انية إلى 

الدولة التي مزقتها الحرب.
وأفاد المتحدث باس���م حركة »طالبان« 
في قطر، س���هيل ش���اهين، في بيان 
عبر حس���ابه بتويتر، أم���س الخميس، 
أن حقان���ي ومبعوثة األم���م المتحدة 
الخاصة إلى أفغانستان، »ناقشا الوضع 
الحالي في أفغانس���تان والمساعدات 

اإلنسانية«.
أن »حقان���ي أوضح  البي���ان  وأض���اف 
خالل االجتماع ال���ذي عقد األربعاء، أن 
موظفي األمم المتحدة يمكنهم القيام 
بعملهم وتقديم المساعدات الحيوية 

للشعب األفغاني »دون أي عقبات«.
وأكد حقاني على »اس���تمرار التواصل 

مع المجتمع الدولي«، وفق البيان.
واالجتماع هو األول بين حقاني وليونز، 
من���ذ إع���الن طالبان تش���كيل حكومة 

مؤقتة جديدة، األسبوع الماضي.
وذك���رت وس���ائل إع���الم أفغانية أن 
»االجتم���اع أك���د أيض���ا عل���ى ضرورة 

اعت���راف األم���م المتح���دة بالحكومة 
الجدي���دة في أفغانس���تان، والتعاون 

معها«.
وأش���ارت قناة »طلوع ني���وز« المحلية، 
إلى أن االجتماع ناقش أيضا »تصفية 
المتحدة،  لألم���م  الس���وداء  القائم���ة 
وتنفيذ اتفاق الدوحة للسالم، واإلفراج 
عن العملة األفغانية المجمدة من أجل 

التنمية المصرفية واالقتصادية«.
وأضاف���ت أن »الحكومة الجديدة تصر 
عل���ى أن الوالي���ات المتحدة م���ا زالت 
ملتزم���ة باتف���اق الدوح���ة، ويتعي���ن 

عليها رفع العقوبات عن المس���ؤولين 
العقوب���ات  وفرض���ت  الحكوميي���ن«. 
الدولية عام 1999 عندما كانت طالبان 
تتول���ى الس���لطة في كاب���ل، وطبقت 

النظام اإلسالمي في أنحاء البالد.
ويدرج مجل���س األمن الدولي ما ال يقل 
ع���ن 14 عض���وا ف���ي حكوم���ة طالبان 
المؤقتة على القائمة السوداء، بينهم 
القائم بأعم���ال رئيس ال���وزراء محمد 
حس���ن آخوند ونائباه، والتي تش���مل 

حظر السفر وتجميد األصول.
فيما يدرج مكتب التحقيقات الفدرالي 

حقاني على قائمة »المطلوبين«، ويقدم 
برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع 
مكافأة  األمريكي���ة،  الخارجية  ل���وزارة 
تص���ل إل���ى 10 ماليي���ن دوالر مقابل 

معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقاله.
الج���اري،  أيل���ول  س���بتمبر/   7 وف���ي 
أعلن���ت »طالب���ان«، تش���كيلة وزاري���ة 
لتك���ون حكومة تصري���ف أعمال في 
أفغانس���تان، بع���د مرور أكث���ر من 3 
الحرك���ة على  أس���ابيع على س���يطرة 
الرئيس  وه���روب  كاب���ل،  العاصم���ة 

السابق أشرف غني.

»طالبان« واألمم المتحدة تناقشان تسليم المساعدات إلى أفغانستان

القاهرة/ االستقالل: 
قال وزير الخارجية المصري س���امح ش���كري إن���ه تلقى من نظيره 
الكونغولي كريس���توف لوتون���دوال، نائب رئي���س وزراء الكونغو 
الديمقراطية الدولة الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي، رؤية وخطة 
عمل مقترح���ة إلحياء المفاوض���ات الثالثية بين مص���ر وإثيوبيا 
والس���ودان حول س���د النهضة، بالتزامن مع إصدار مجلس األمن 
بيانا رئاسيا متوازنا يدعو فيه األطراف إلى استئناف المفاوضات 
بحس���ن نية على أس���اس اتفاق المبادئ المبرم بين الدول الثالث 

في مارس/آذار 2015.
واختت���م  أمس لوتون���دوال جولة إقليمية ش���ملت عواصم الدول 
الثالث، بلقاء ش���كري، وقد س���لم نظ���راءه وثيقة موح���دة للبنود 
العالق���ة في المفاوضات حتى اآلن وفقا لما انتهت له أعمال لجنة 
الخبراء المش���تركة وخبراء االتحاد األفريقي، داعيا إياهم لتنظيم 

جولة تفاوض جديدة.
ورجحت مص���ادر مصرية أن تعق���د هذه الجولة في كينشاس���ا، 
انطالق���ا من النقطة التي تعثرت عندها المفاوضات في ربيع هذا 

العام.
وأضاف شكري أن مصر تتطلع لتلقي الدعوة الرسمية الستئناف 
المفاوض���ات ف���ي أقرب فرص���ة، وأنه���ا تلمس ف���ي التحركات 
الكونغولية التي يقودها الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الجدية 

واإلرادة للتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم لقضية سد النهضة. 

شكري: مصر تلقت خطة 
من الكونغو الستئناف 
مفاوضات سد النهضة

وسط ارتياح شعبي عارم.. قوافل »المازوت« اإليراني تدخل لبنان

بروكسل/ االستقالل: 
أع���رب االتحاد األوروبي، أمس الخميس، عن أمله في إجراء االنتخابات العراقية المبكرة 
»من دون عنف أو تخويف«. جاء هذا في تصريحات لفيوال فون كرامون، رئيس���ة بعثة 

المراقبة التابعة لالتحاد، خالل مؤتمر صحفي في بغداد، بحسب »فرانس برس«.
وقال���ت فيوال فون كرامون إن هذه هي المرة األولى التي ينش���ر فيها االتحاد األوروبي 
بعثة لمراقب���ة االنتخابات العراقية. وذكرت النائبة األلماني���ة بالبرلمان األوروبي أنها 

تشجع كافة األطراف في العراق على ضمان عملية انتخابية سلمية.
وشددت على أنه ال يوجد مكان للعنف والتخويف في االنتخابات؛ معتبرة أن أي عنف 

سوف يمنع الناخبين في نهاية األمر من إبداء أصواتهم.
وأوضحت أنه س���يتم نش���ر 80 مراقبا لإلش���راف على االنتخابات التشريعية المبكرة 

المقررة في 10 تشرين االول/أكتوبر.
يذكر أنه كان من المقرر إجراء االنتخابات العراقية في 2022، إال أنه تم تقديم موعدها 
في إطار تعهدات الحكومة لمواجهة االنتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت 

نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.

االتحاد األوروبي يأمل في إجراء 
االنتخابات العراقية »دون تخويف«

صنعاء / االستقالل: 
قت���ل 50 مقاتال من القوات الحكومية ومس���لحي 
جماعة »أنص���ار الله« ف���ي مواجه���ات بمحافظة 
البيضاء )وس���ط(، في خض���م المع���ارك الجارية 
للس���يطرة على محافظة مأرب المجاورة، في حين 
أعل���ن المجل���س االنتقال���ي الجنوب���ي )المدعوم 
إماراتي���ا( حالة الطوارئ لمواجهة تقدم مس���لحي 

الجماعة في البيضاء.
وق���ال مصدر عس���كري ف���ي ق���وات الحكومة إن 
"عقي���دا و19 آخرين من الق���وات الحكومية قتلوا 
في مواجهات مع مقاتلي »أنصار الله« في مناطق 
تابع���ة لمحافظ���ة البيضاء خالل الس���اعات ال�24 

الماضية"، مش���يرا إلى مقت���ل 30 حوثيا في تلك 
المع���ارك وفي غارات جوية للتحالف الس���عودي 

اإلماراتي.
وأحرز  مقاتل���و »أنصار الله« تقدم���ا في محافظة 
البيضاء في األسابيع األخيرة، مع سيطرتهم على 
عدد من المديريات فيها. ووفق مصدر عس���كري 
حكومي، فقد س���يطر مس���لحو الجماع���ة األربعاء 
على مركز مديرية الصومع���ة، آخر معاقل القوات 

الحكومية في محافظة البيضاء.
ونقلت وكالة األناضول عن المصدر قوله: إن تقدم 
»أنصار الله« جاء بس���بب قلة الدعم واإلسناد الذي 
يعاني منه الجي���ش الوطني، وأف���اد بأن مديرية 

الصومعة تعد آخر معاق���ل القوات الحكومية في 
البيضاء، معتبرا أنها "تعرضت لخذالن ومؤامرة".

وف���ي فبراير/ش���باط الماض���ي صع���د الجماع���ة 
عملياتها العس���كرية للس���يطرة على مأرب، آخر 
المعاقل الشمالية للحكومة، وقد أوقعت المعارك 

مئات القتلى في صفوف الجانبين.
ومن ش���أن الس���يطرة على ه���ذه المنطقة الغنية 
بالنف���ط أن تع���زز الموق���ف التفاوض���ي لجماعة 

»أنصار الله« في محادثات السالم.
وفي جنوبي البالد، أعلن رئيس المجلس االنتقالي 
الجنوب���ي عي���دروس الزبيدي حال���ة الطوارئ في 

المحافظات الجنوبية من اليمن.

ويسيطر المجلس على مناطق واسعة في الجنوب، 
ويدعو إلى انفصال جنوبي اليمن عن ش���ماله، وهو 
ما يثير رفضا واس���عا على المس���تويين الرسمي 
والش���عبي. وقال الزبيدي، في كلمة متلفزة بثتها 
قناة "المس���تقلة" التابعة للمجل���س، "نعلن حالة 
الطوارئ على امتداد كل محافظات الجنوب، ابتداء 

من يومنا هذا )أول أمس( األربعاء".
ودعا القوات المس���لحة الجنوبية وكل تشكيالتها 
إل���ى رفع الجاهزية القتالية وحالة االس���تنفار إلى 
أقصى درجة، وحشد الطاقات لمواجهة  ما وصفها 
تهدي���دات جماع���ة »أنص���ار الل���ه« التهديدات 
الحوثية، دفاعًا عن الدي���ن والوطن والعرض، على 

حد قول���ه. وح���ث دول التحالف العرب���ي، بقيادة 
الجارة السعودية، على "استشعار المسؤولية التي 

تقع عليهم تجاه األمن القومي للمنطقة".
وتأتي دع���وة الزبيدي عقب تق���دم حققته قوات 
الحوثيين في بعض المناطق الحدودية، واقترابها 
من مديريتي لودر في أبي���ن )جنوب( وبيحان في 
شبوه )شرق(، تزامنا مع احتجاجات شعبية غاضبة 
في معظم مديريات محافظة عدن )جنوب( بسبب 

تردي الخدمات وتدهور االقتصاد.
كما دعا الزبيدي قوات األم���ن إلى الضرب بيد من 
حديد على كل من تس���ول له نفس���ه زعزعة األمن 

واالستقرار وإثارة البلبلة والقالقل.

50 قتيال في تواصل المعارك.. 

»أنصار الله« تتقــدم والمجلــس االنتقالــي يعلــن الطــوارئ
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القدس/ االستقالل:
تقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم ثالثة مراكز على سلم التصنيف 
العالم���ي للمنتخبات الوطنية الذي أص���دره االتحاد الدولي لكرة 
الق���دم، باحتالله المركز 99، وذلك بعد أن كان يحتل المركز 102 

في آخر تصنيف صدر في شهر آب/أغسطس الماضي.
وكان منتخبنا الوطني قد نجح في التغلب على س���نغافورة 0-4 
وعل���ى اليمن 3-0 في ش���هر حزيران/يونيو الماض���ي، في ختام 

منافس���ات المجموع���ة الرابعة في الدور الثان���ي من التصفيات 
اآلس���يوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آس���يا 2023 في 
الصي���ن، والتي احتل خاللها الفدائ���ي المركز الثالث برصيد 10 
نقاط. كما أحرز منتخبنا الوطني فوزًا مس���تحقًا على حساب جزر 
القمر بعدما تفوق عليه بخماس���ية مقابل ه���دف واحد، ليحجز 
مقع���ده في نهائيات كأس الع���رب FIFA 2021 في قطر، حيث 

سيواجه المغرب والسعودية واألردن ضمن المجموعة الثالثة.

القاهرة/االستقالل:
وافق الالعب الفلس���طيني وس���ام س���المة على 
التوقيع للنادي اإلسماعيلي المصري، لعقد يمتد 

لمدة 5 مواسم.
وجرت المفاوضات خالل الفت���رة الماضية، خالل 
وجود سالمة بمصر، لقضاء فترة معايشة بالنادي 

األهلي برفقة فريق 2001.
ونجح اإلس���ماعيلي ف���ي اقناع الع���ب المنتخب 
الفلس���طيني األولمبي بالتوقيع، بعد متابعتهم 
له ف���ي اللقاء ال���ودي مع المنتخب ض���د النادي 

اإلسماعيلي.
ويع���د وجود صانع ألعاب اله���الل الغزي هاما له 
بالدوري المصري، لما سيعود عليه من خبرة وتطور 

على المستوى الفني والبدني.

الفلسطيني »وسام 
سالمة« ينضم 

لإلسماعيلي المصري

»الفدائي« يتقدم ثالثة مراكز على سلم تصنيف )الفيفا(

القاهرة/االستقالل:
تلقى الفلسطيني محمود وادى مهاجم بيراميدز، 
عرًض����ا من أحد فرق ال����دوري اإلماراتي خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية، وتم عرض األمر على 

إيهاب جالل المدير الفني الجديد للفريق.
وتبح����ث إدارة بيرامي����دز الع����رض م����ن الناحية 
المادية، كم����ا تبحثه مع الجه����از الفني الجديد 
بقيادة إيهاب جالل حيث س����يتم الموافقة على 
الع����رض اإلمارات����ي في حالة من����ح إيهاب جالل 

الضوء األخضر لرحيل الالعب.

وكان إيهاب جالل أعلن قائمة معس����كر الفريق 
المتجهة إلى اإلسكندرية استعدادا الستئناف 
كأس مص����ر والتحضير لل����دوري الممتاز وكأس 

الكونفدرالية األفريقية.
ويدخ����ل بيراميدز معس����كر إع����داد بمدينة برج 

العرب لمدة أسبوع .
وضم����ت القائم����ة المختارة 28 العب����ا على النحو 

التالي:
في حراس����ة المرمى: ش����ريف إكرامي - المهدي 
س����ليمان - أحمد دع����دور- عبد الرحم����ن أيمن - 

يوسف نادر.  وفي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور 
- علي جبر - محم����د حمدي - أحمد فتحي - أحمد 

سامي - أسامة جالل - عبد الرحمن سيد.
وف����ي خط الوس����ط: عمر جابر - إس����الم عيس����ى 
- رمضان صبحي - أحم����د توفيق - نبيل دونجا - 
إبراهيم حس����ن - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي 

- عماد ميهوب - صالح صابر - عبد الله السعيد.
وفي خ����ط الهجوم: جون أنط����وي - محمود وادي 
- فخر الدين بن يوس����ف - دودو الجباس - ناصر 

منسي.

عرض إماراتي لضم محمود وادي من بيراميدز

لندن/ االستقالل:
س���يواجه تشيلس���ي اختبارا قويا لمدى قدرته 
على المنافس���ة عل���ى لقب ال���دوري اإلنجليزي 
الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي غريمه اللندني 
توتنهام هوتس���بير يوم األحد قبل أن يخوض 
التحدي األكبر أمام مانشس���تر سيتي األسبوع 

التالي.
وبينما سيبدأ تشيلسي المواجهة أمام توتنهام 
باعتباره األكثر ترش���يحا للفوز، س���يعرف نونو 
إسبريتو سانتو مدرب توتنهام إلى أي مدى من 
الجاهزية وصل فريقه عندم���ا يصطدم بفريق 

المدرب توماس توخيل بطل أوروبا.
وس���يلعب توتنهام ف���ي األس���بوع التالي مع 
آرسنال في قمة ش���مال لندن وسينسى الناس 
سريعا بداية الفريق الواعدة للموسم إذا انتهت 

المباراتان بالهزيمة.
ويعتبر تشيلس���ي واحد من أربعة فرق تتصدر 
ترتي���ب ال���دوري الممتاز ولم تخس���ر حتى اآلن 
وتملك جميعها عشر نقاط من ثالثة انتصارات 

إضافة إلى تعادل وحيد.
و يتواجد توتنهام بين ثالثة أندية تتأخر بنقطة 
واحدة ع���ن فرق المقدمة بع���د أن فاز بمبارياته 
الث���الث األول���ى من بينه���ا انتص���ار مثير على 
مانشستر سيتي لكنه خسر 3- 0 أمام كريستال 
باالس مطلع األسبوع لتتوتر األجواء بعد التفاؤل 

الكبير في بداية الموسم.
ولم يخسر تشيلس���ي أمام توتنهام في الدوري 
الممتاز منذ الهزيمة 3-1 في ويمبلي في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2018 ويعد فريق المدرب توخيل 

مرشحا بقوة للفوز خاصة في وجود روميلو لوكاكو 
الذي قدم بداية قوية بعد انتقاله من إنتر ميالن 

خالل الصيف.
مهمة �سهلة

ويتوقع حصول س���يتي وليفرب���ول على النقاط 
الثالث غدا الس���بت عندما يلتقي فريق المدرب 
بيب جوارديوال على ملعبه أمام س���اوثهامبتون 

ويستضيف ليفربول منافسه باالس.
وتلقى مانشس���تر يونايتد، الذي كان في حالة 
مزاجية رائعة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو 
وتس���جيله هدفين في مباراته األولى مع الفريق 
في الفوز 4-1 على نيوكاسل يوم السبت الماضي، 
ضربة أعادت���ه إلى أرض الواقع بعد هزيمته أمام 

يانج بويز في دوري األبطال في بيرن يوم الثالثاء.
وس���يواجه فريق المدرب أولي جونار سولسكاير 
اختبارا محفوفا بالمخاطر ي���وم األحد في ملعب 
لندن أمام وس���ت هام يونايتد الذي لم يخس���ر 

حتى اآلن.
وحقق آرس���نال أول انتصار له هذا الموسم على 
ملعبه أمام نورويتش س���يتي ليخفف الضغوط 
قليال عن المدرب مي���كل أرتيتا لكنه لن يتحمل 
أي تعثر جديد عندما يواجه بيرنلي يوم السبت.

وتنطلق مباريات هذه الجولة مساء اليوم الجمعة 
عندما يلتق���ي فريقان لم يحققا الفوز حتى اآلن 
هما نيوكاسل وليدز يونايتد على ملعب سانت 

جيمس بارك.

باريس/االستقالل:
عبر ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس س���ان جيرمان عن تخوفه بشأن أمر 

يخص النجم األرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم الفريق.
وصرح ليوناردو عبر ش���بكة كانال بلس »ش���عرت بالرع���ب عندما رأيت التدخل 
العنيف ضد ميس���ي في مباراة األرجنتين وفنزويال، وأشعر بنفس الخوف في 

الدوري الفرنسي، بصراحة، أطلب اهتماما خاصا باألمر«.
وأضاف »في أول ظهور لميسي مع باريس في 20 دقيقة بمباراة ريمس، أتفهم 
تماما أنها كانت لحظة من الصعب التعامل معها، فالحكام بشر، ومن وقت آلخر 
سيقولون ألنفسهم لن أطلق صافرتي من أجل ميسي أو نيمار أو مبابي، إلظهار 

حرصي عليهم«.
وتابع »ال أطلب ذلك، وال نريد معاملة استثنائية، بل نطلب تطبيق الئحة محددة، 
ألنها س���تكون مهم���ة للغاية، يج���ب أن نحمي النجوم، الب���د أن نحمي جميع 

الالعبين، حفاظا على متعة كرة القدم«.
يذكر أن ميس���ي انضم لصفوف بي إس جي صيف الع���ام الجاري في صفقة 

انتقال حر بعد فشل محاوالت تجديد عقده مع برشلونة.

باريس يطالب بحماية تشيلسي يواجه توتنهام في اختبار تحديد الجدارة
ميسي في فرنسا
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لندن/ االستقالل:
أصدر مركز العودة الفلسطيني في لندن تقريًرا، 
الخمي���س، رصد م���ن خالله “األبع���اد الخطيرة” 
لمذك���رة التفاه���م الموقعة في يولي���و الماضي 
بين الوالي���ات المتحدة ووكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين “أون���روا” على قضية 

الالجئين الفلسطينيين.
وبحسب المركز فإّن بنود االتفاقية تتيح لألونروا 
الحصول على مبالغ مالية من واش���نطن “مقابل 
الخضوع لش���روط قاسية تمس بالوضع القانوني 

واإلنساني والسياسي لالجئين الفلسطينيين”.
وذك���ر المركز، في بي���ان صحافي ل���ه أمس، أّنه 
استقرأ مذكرة التفاهم الواردة باللغة اإلنجليزية 
وش���مولها مج���االت حيوية في حي���اة الالجئين 
الفلسطينيين “إذ يتضح من خاللها مدى التحيز 

وعدم حيادي���ة الموقف األمريكي تجاه الالجئين 
وال���ذي يق���وم على مح���ددات أساس���ية، منها: 
التعامل مع قضيتهم كمسألة إغاثة إنسانية من 
شأنها تحييد الُبعد السياسي، واالنحياز للموقف 
"اإلس���رائيلي" ومحاولة تصفية قضية الالجئين 

من خالل توطينهم”.
كما لفت إلى خطورة م���ا ورد في مذكرة التفاهم 
من محاولة تعري���ف الالجئ الفلس���طيني وفًقا 
للمنظور األمريكي حص���ًرا، مبيًنا أّنه ينطوي على 
ذلك الش���رط الال موضوعية وانع���دام الحيادية 

تجاه الالجئين.
واعتبر أّن المذكرة “تفتح المجال إلعادة تعريف 
الالجئ الفلس���طيني من خالل اس���تثناء شرائح 
أخ���رى م���ن الالجئين، حس���ب منظ���ور الطرف 
ذي المصلح���ة ف���ي حال ت���م إبرام مذك���رات أو 

عقد تفاهم���ات أخرى مع وكال���ة األونروا بنفس 
الطريقة”.

وأش���ار إلى أّن المذكرة تهدف إلى ترسيخ واقع 
جدي���د يقوم على انت���زاع الُبعد السياس���ي عن 
قضية الالجئين الفلس���طينيين، حيث خلت من 
أي إش���ارة إلى ح���ق العودة، بل كان���ت في ُجّلها 
تركز على الدور األمريكي في التمويل والش���روط 
المفروضة عل���ى الوكالة، إلى الحد الذي يمكن به 

التعبير عن وصاية أمريكية على الوكالة.
كما اعتب���ر المذكرة تمّثل “صك انتداب أمريكي 
على الالجئين الفلسطينيين الذين اليزالون حتى 
اليوم يدفع���ون ثمن انحياز الوالي���ات المتحدة 

لسياسات االحتالل وحماية انتهاكاته”.
وح���ّذر م���ن إمكانية امتث���ال األونروا للش���روط 
األمريكية وفقًا للمذكرة الموقعة، معتبًرا ّأّن ذلك 

“ُيش���كل تنكرًا لحقوق الالجئين الفلسطينيين 
التاريخية وغير القابل���ة للتصرف”، الفتًا إلى أن 
بعض بنود المذكرة تفيد بأن جزءًا كبيًرا من جهد 
الوكالة س���ينصرف إلى “الرقابة على الالجئين” 
للتحقق من أن المستفيدين من الخدمات تنطبق 
عليهم الشروط الواردة في المذكرة حسب الرؤية 

األمريكية”.
كما ش���رح التقري���ر الطبيع���ة القانونية لمذكرة 
التفاه���م بين األونروا والوالي���ات المتحدة، مبينا 
أن هذه الوثيق���ة بأكملها بما ف���ي ذلك المرفق 
الملحق بها تش���كل التزامات سياسية من جانب 
األونروا والواليات المتحدة األمريكية، وال يشكل 
ه���ذا اإلط���ار اتفاقًا دولي���ًا، وال يترت���ب عليه أي 
التزامات ملزمة قانونًا بي���ن الطرفين بموجب أي 

من القوانين الدولية أو المحلية.

وأوصى تقرير “مركز العودة” بضرورة العمل على 
اس���تنهاض كافة األطراف ذات الصلة لمواجهة 
المش���روع السياس���ي األمريك���ي الموج���ه ضد 
الالجئي���ن تحت ذريعة الدع���م واّدعاء الحيادية، 
وت���داول المذكرة بالنق���د والتفس���ير وتوضيح 
التناقض���ات التي تحملها س���واء كان ذلك على 
المس���توى المحلي الفلسطيني أو على المستوى 

الدولي.
وحّث على عرض وجهة النظر الفلس���طينية على 
شركاء وداعمي وكالة “أونروا” اآلخرين والحيلولة 
دون اتباع النهج األمريكي في الدعم المش���روط 
لوكالة األونروا، والتش���ديد عل���ى رفض المذكرة 
جمل���ة وتفصياًل من خ���الل الجه���ات التي لها 
صفة تمثيلية لالجئين من نظير منظمة التحرير 

الفلسطينية ولجان الخدمات الشعبية.

االحت���الل  ق���وات  م���ع  الخمي���س،  مس���اء 
"اإلس���رائيلي" عق���ب اقتحامها بل���دة يعبد 

جنوب غرب جنين.
وذكرت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتالل 
اقتحمت البل���دة، وداهمت ع���دًدا من منازل 
المواطني���ن في حي أبو ش���ملة وفتش���تها، 
عرف من أصحابها محمد أبو صفد، كما قامت 

بتفتيش كاميرات مراقبة.
وأش���ارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت 
بين الش���بان وقوات االحت���الل، التي أطلقت 
قناب���ل الص���وت والغ���از المس���يل للدموع 
باتجاههم، وصوب منازل المواطنين، ما أدى 
ال���ى إصاب���ة العديد منهم بح���االت اختناق 
بينهم الرضيعة سيال س���امي أبو بكر، حيث 
نقلتها طواقم إس���عاف اله���الل األحمر الى 

المركز الطبي في البلدة.
كما اقتحمت قوات االحتالل أمس، بلدة قراوة 

بني حسان غرب مدينة سلفيت.
وأفادت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
اقتحم���ت البل���دة، وأطلق���ت قناب���ل الغ���از 
الس���ام صوب المواطنين، واعتدت على أحد 

المواطنين بالضرب.
في الس���ياق، س���لبت قوات االحتالل أمس، 

خالطت���ي باط���ون ورافع���ة غ���رب محافظة 
سلفيت.

وأفادت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
س���لبت خالطتي باطون ورافعة، أثناء صبها 
برك���ة زراعية في قطع���ة أرض للمواطن فؤاد 
س���ليمان، داخل حوض "البلد الغربي" التابع 

لبلدة ديراستيا غرب محافظة سلفيت.
وطلبت ق���وات االحت���الل وق���ف العمل في 

المكان، بذريعة أن المنطقة مصنفة "ج".
وأش���ارت المصادر إل���ى أن االحت���الل اقتاد 
اآلليات الثالث إلى معس���كر "ياكير" القريب 

من المنطقة.
كما اعتقلت قوات االحت���الل أمس، طفال من 
بلدة بيت أمر ش���مال الخلي���ل جنوب الضفة 

المحتلة.
وأفاد الناش���ط اإلعالم���ي في البل���دة محمد 
عوض، ب���أن قوات االحت���الل اعتقلت الطفل 
محم���د وليد محم���د صبارن���ة )15 عاما( بعد 
االعتداء عليه بالضرب أثناء عمله برفقة والده 
وش���قيقه بمنطقة "خلة الكتل���ة" المحاذية 
لمس���توطنة "كرم���ي تس���ور" المقامة عنوة 
على أراضي المواطنين وممتلكاتهم ش���مال 
الخليل، مشيرا إلى أن جنود االحتالل اقتحموا 

البي���ت البالس���تيكي الذي يعمل���ون به في 
زراعة الخضراوات، واعتقل���وا الطفل، وعندما 
حاول والده منع الجن���ود من ضربه واعتقاله، 
قام أحد الجنود بإطالق رصاصة حي باتجاهه 
من مسافة مترين ولم يصب بأذى، وتم نقل 
الطفل إلى معس���كر لجي���ش االحتالل داخل 

المستوطنة المذكورة.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، مس���اء أمس، 
بأّن قوات االحتالل اعتقل���ت ثالثة فتية من 
بلدة بيتونيا غ���رب رام الله بالضفة المحتلة، 

واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

اقتحام الأق�صى
في سياق آخر، اقتحم مستوطنون متطرفون، 
صباح أمس، المس���جد األقص���ى المبارك من 
باب المغاربة، بحراس���ة مش���ددة من شرطة 
االحتالل، إحياًء لما يس���مى "عي���د الغفران" 

العبري.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة بأن 189 مستوطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت 

استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن حاخامات يهود قدموا شروحات 
عن "الهي���كل" المزعوم خالل االقتحام، وأدت 

مجموعات المس���توطنين طقوًس���ا تلمودية 
علنية في المنطقة الشرقية من األقصى.

وأش���ارت إلى أن ش���رطة االحتالل المتمركزة 
عل���ى البواب���ات فرض���ت قيوًدا عل���ى دخول 
الفلسطينيين لألقصى، واحتجزت  المصلين 
هوياتهم الش���خصية، فيما عززت تواجدها 

األمني عند األبواب الخارجية.
وفي السياق، شد أهالي الداخل الفلسطيني 
المحتل الرحال للمسجد األقصى منذ ساعات 
الصباح، إلعماره وأداء الصلوات فيه بش���كل 

متواصل لمدة ثالثة أيام.
وضمن إجراءاتها األمنية بمناسبة ما يسمى 
عي���د "الغفران"، أغلقت ق���وات االحتالل عدة 

طرقات وشوارع في مدينة القدس.
ونشرت شرطة االحتالل المئات من عناصرها 
وقواتها الخاصة، وشرطة "حرس الحدود" في 
مدين���ة القدس، وتحديًدا في البلدة القديمة 
وأزقته���ا وف���ي محي���ط المس���جد األقصى، 
وس���ط تضييقات مش���ددة على حركة تنقل 

المقدسيين.
وأف���اد ش���هود عيان ب���أن الق���وات وضعت 
مكعب���ات إس���منتية عن���د مف���ارق الط���رق 
والش���وارع ف���ي البل���دة القديم���ة، ونص���ب 

الحواجز العس���كرية عل���ى مداخلها، وأغلقت 
الطريق المؤدي إلى ش���ارع رقم )1( بالحواجز 

الحديدية.
وأشار الشهود إلى أن القوات أغلقت منطقة 
جس���ر بيت حنينا، ومنعت تنقل األهالي من 
وإلى مدينة القدس وقيدت حركتهم بشكل 
كامل، كما فرضت حصاًرا على بلدة العيسوية، 

وأغلقت مدخلها الرئيس بالمكعبات.
وأرغمت ش���رطة االحتالل التجار المقدسيين 
في أسواق البلدة القديمة على إغالق محالهم 
التجاري���ة، ف���ي وقت أتاحت للمس���توطنين 

حرية التنقل في أزقة البلدة.
وتخطط تلك الجماعات المتطرفة الس���تثمار 
األعياد ضمن أجندة ما يس���مى "التأس���يس 
المعنوي للمعبد"، بفرض الطقوس التوراتية 
في المسجد األقصى، وهو ما جعلته هدفها 

المركزي منذ عام 2019.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا لسلسلة 
المس���توطنين،  من  وانتهاكات  اقتحام���ات 
للمصلي���ن  اس���تفزازات  يتخلله���ا  بحي���ث 
الفلس���طينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن 
المس���جد، والتي تزداد وتيرتها خالل األعياد 

اليهودية.

مركز: مذكرة التفاهم بين الواليات المتحدة و »أونروا« صك انتداب

غزة/ االستقالل:
عّبرت اللجنة المش���تركة لالجئين، الخميس، عن رفضها 
ض العام  التام لما جاء في رس���الة فيليب الزارن���ي المفوِّ
لوكالة الغوث »أونروا«، الت���ي وجهها أمس للعاملين في 

الوكالة.
 وقالت اللجن���ة في بيان لها أمس، إنها ترفض بش���كل 
مطل���ق ما جاء في الرس���الة من جمل عّدته���ا »تبريرية«، 
وفيه���ا »تهديدات مبطن���ة«، و »مغالط���ات«، األمر الذي 
قالت إنه »يؤش���ر إل���ى إصرار إدارة األون���روا على المضي 
قدًما في تنفيذ ش���روط اتفاق اإلطار مع اإلدارة األميركية، 
بما ُيحولها إلى وكيل أمن���ي ينفذ اإلمالءات األميركية – 

الصهيونية«. 
وذّك���رت اللجن���ة، المفوض الع���ام لألونروا ب���أن المبادئ 
األساس���ية التي من خاللها تم تأسيس الوكالة خلفيتها 
سياس���ية قبل أن تكون إنس���انية، معتبرًة استخدامه ل� 
»موضوع الحيادية بش���كٍل مجتزأ هدفه التغطية على ما 
تشهده إدارة االونروا من انحرافات في عملها وأهدافها«. 
ولفت���ت إلى أن الرس���الة تتضمن جملة م���ن المغالطات 
النظامي���ة والقانوني���ة الت���ي هدفها تحوي���ل القوانين 
الناظمة لألمم المتحدة واألونروا إلى س���يف مس���لط على 
رقاب الالجئي���ن والموظفين، واس���تغالله دائمًا في غير 

موقعه وتوقيته لتشريع اإلجراءات الظالمة المُتخذة بحق 
الالجئي���ن والموظفين، ومحاولة مص���ادرة حقوقهم في 
التعبير عن الرأي، وخصوًصا في المسائل الوطنية العامة 

التي بدونها أصاًل ال يوجد كيانية لألونروا. 
كما ذّكرت اللجنة المشتركة لالجئين، مفوض األونروا، بأن 
»الوالية أعطته���ا الجمعية العامة لألمم المتحدة لألونروا 
وفًق���ا للقرار األممي 194، ما يلزمه���ا ليس فقط بتقديم 
الخدمات لالجئ الفلس���طيني بل ضم���ان عملية الحفاظ 
على تعريف الالجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي 
وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتس���بة، 
والتي ال يمكن أن يتم اس���تعادتها إال باس���تخدام كافة 
أش���كال المقاومة وفًقا لقرارات األمم المتحدة نفس���ها. 
وُيصبح س���الح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك 

مشروًعا ومحمًيا بموجب هذه القوانين الدولية«. 
وقال���ت اللجن���ة إن »محاوالت إس���قاط ما ُيس���مى قائمة 
العقوبات الموحدة لألم���م المتحدة على قضية الالجئين 
الفلس���طينيين ه���ي لعب���ة ال تنطل���ي عل���ى ش���عبنا. 
فاالستخدام الفج لمبدأ الحياد اإلنساني في أكثر من مرة 
ال يسري على الالجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتالل 
يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم ش���عبنا 

من أبسط حقوقه«.

رام الله/ االستقالل:
أك���دت حركة "فت���ح" أن مجزرة "صبرا وش���اتيال"، 
جريمة ح���رب تتحمل مس���ؤوليتها "إس���رائيل" 
باعتباره���ا قوة االحت���الل المس���يطرة على لبنان 
في ذلك الوقت، وأن جيش���ها، بما فيه من ضباط 
وجنود، يتحمل المس���ؤولية المباش���رة ألنه كان 
يحاصر المخيمين، ومّثل غطاء وكان ش���ريكا في 
ارت���كاب المجزرة الت���ي راح ضحيته���ا آالف من 
الالجئين الفلسطينيين من األطفال والنساء وكبار 

السن.
جاء ذلك في بيان ص���در، الخميس، عن مفوضية 
اإلع���الم والثقافة لحركة "فت���ح" في الذكرى ال�39 
لمجزرة صبرا وش���اتيال، التي ارتكبتها مليشيات 

لبنانية بالتعاون ومشاركة الجيش اإلسرائيلي.
وقال���ت "فت���ح": إن "ذكرى الجريم���ة محفورة في 
ذاكرة الش���عب الفلس���طيني، إلى جانب سلسلة 
طويل���ة من المج���ازر والمذاب���ح الت���ي ارتكبتها 
العصابات الصهيوني���ة اإلرهابية قبل حرب عام 
1948 وخاللها في إطار سياسة التطهير العرقي، 
والمجازر التي ارتكبتها إس���رائيل كدولة"، مذّكرًة 
بمذابح دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم، والعشرات 

من المجازر.
وأكدت أن "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن 
الشعب الفلسطيني مصّر على محاسبة المجرمين، 
ومحاس���بة إس���رائيل كدولة إرهاب مسؤولة عن 

كافة الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا".
وذكرت أن "القيادة الفلسطينية تتابع هذا الملف 
في محكمة الجنايات الدولية، وأن زمن الصمت قد 
وّلى، وأن القيادة والش���عب الفلسطيني لن يهدأ 
لهم بال إال وقد جاء الوقت لمحاس���بة "إس���رائيل" 

فيه على جرائم الحرب التي ارتكبتها".
وتوجهت" فت���ح" بتحية اعتزاز وتقدير ألهلنا في 
مخيمي الصمود صبرا وشاتيال وفي كافة مخيمات 
اللجوء، مؤكدة "مواصلة النض���ال بال هوادة حتى 
يعود كل الجئ فلس���طيني إلى بيته، وحتى ينال 
الشعب الفلسطيني حقة في تقرير المصير وفي 
الحرية واالس���تقالل"، كما توجهت بتحية اعتزاز 

وإكبار لشهداء المجزرة.
وقالت إن "أس���ماءهم محفورة في ذاكرة شعبهم 
وف���ي طليع���ة قائمة الش���رف والفخر لش���هداء 
شعبنا، فهم منارات الطريق الذي سيقود الشعب 

الفلسطيني إلى الكرامة والحرية".

»فتح«: مجزرة »صبرا وشاتيال« جريمة 
حرب ستبقى محفورة في ذاكرة شعبنا

اللجنة المشتركة لالجئين بغزة ترفض 
رسالة مفوض »أونروا« بشأن اتفاقية »اإلطار« 

اإ�صابة ر�صيعة ...
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لندن/ االستقالل: 
تورط ش���اب في أزمة كبيرة أنهت على مس���تقبله بسبب كذبة،فقد أرسل للمدير 
طلب إجازة بس���بب إصابته بفيروس كورونا وبس���ببها يرغب في إجازة لقضاء مدة 

العزل . 
حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فإن شابًا استراليًا يبلغ من العمر 23 عاما، 
ق���ام بتزوير تقرير طبي يفيد بإصابته بفيروس كورونا و أرس���له عبر الهاتف إلى 

مديره في العمل ليحصل على اجازة لمدة أسبوعين .
تسببت رسالة ذلك الشاب في إثارة بلبلة و قلق في الشركة التي يعمل بها، حيث 
تعطل العمل لمدة 3 أيام بس���بب إصابة ذلك الش���اب و التي بسببها قام المدير 

بإعطاء اجازة للموظفين لعزلهم بسبب مخالطته لهم.
قام مدير الش���ركة بطلب التقرير الطبي للش���اب، و لكنه أخب���ره فيما بعد أنه قام 
بإجراء مسحة أخرى و نتيجتها كانت سلبية، و أنه على استعداد الستكمال العمل 

مرة أخرى. 
أجرى المدير بعض االتصاالت بالجهات الطبية الحكومية والتي أكدت عدم وجود 
أي بيانات لذلك الش���اب، و أدرك المدير أنه مزور و قام بتلك الحيلة إلعطائه إجازة 

طويلة. 
أبلغ مدير الش���ركة الشرطة إللقاء القبض على ذلك الشاب، و ذلك بتهمة تعطيل 

العمل في المكان، و تزوير تقارير طبية تفيد بأنه مصاب بفيروس كورونا.

شاب يخسر عمله 
وحريته بسبب كذبة

واشنطن/ االستقالل: 
رش����ح بحث جدي����د قدمه علم����اء من جامع����ة جورجيا 
األمريكي����ة، عالجا مضادا لمرض النقرس ألن يكون في 
الوقت ذاته أحد العالجات الفعالة ضد فيروس كورونا 

وغيره من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.
قال����ت الدراس����ة التي نش����رتها دورية »س����اينتفيك 
ريبورتي����ز« إن عق����ار »بروبينس����يد« يتمتع بخصائص 
مض����ادة للفيروس����ات، مما يجعله مرش����حا رئيس����يا 
لمكافح����ة ليس فقط ع����دوى كورونا المس����تجد، لكن 
أيضا فيروسات الجهاز التنفسي األخرى المميتة مثل 
الفيروس التنفسي المخلوي البشري )RSV( واإلنفلونزا.

ويتوفر دواء »بروبينس����يد« منذ نحو 40 عاما في سوق 
األدوي����ة، كما أن����ه معتمد م����ن إدارة الغ����ذاء والدواء 
األمريكية ويس����تخدم في المقام األول لعالج النقرس، 

ومتاح على نطاق واسع في الواليات المتحدة، كما يمتاز 
بأن له آثارًا جانبية قليلة.

وصرح رالف تريب، المعد الرئيس����ي للدراس����ة وباحث 
اللقاح����ات والدراس����ات العالجي����ة، بأن ه����ذا المضاد 
للفيروس����ات يعم����ل م����ع جمي����ع فيروس����ات الجهاز 
التنفس����ي التي اختبرناه����ا، بما في ذل����ك الفيروس 
التنفسي المخلوي البشري )RSV( واإلنفلونزا، وكورونا 
المستجد، ما يعني أنه يمكنك تقليل العدوى والمرض 

باستخدام هذا الدواء الفموي.
وتبين للباحثين أن دواء »بروبينس����يد« يعتبر وس����يلة 
وقائي����ة قبل التعرض للفي����روس، وهو أيضا عالج بعد 
التعرض لكورونا المس����تجد واإلنفلون����زا، وكما ثبتت 
معمليا فاعلية الدواء في محاربة الفيروس التنفس����ي 

.)RSV( المخلوي البشري

ويمكن للعاملين بالمج����ال الصحي، تناول الدواء لمنع 
اإلصابة بالمرض، حيث يتوفر »بروبينسيد« على نطاق 
واس����ع، ويمكن ألطباء الرعاية األولية وصفه للمرضى، 

ويمكنهم الحصول عليه من الصيدليات بسهولة.
يش����ار إلى أن����ه من الش����ائع إعادة اس����تخدام األدوية 
المعتمدة لحل بعض المش����اكل، فقد كان القصد من 
ريمدس����يفير في األصل محاربة فيروس اإليبوال، ولكن 
عندما أظهر بعض األمل في محاربة كورونا المستجد، 

تم تجنيده في الحرب ضد الفيروس.
ورج���ح الباحثون أن يزي���د »بروبينس���يد« من فاعلية 
العالج���ات األخرى، حيث يس���تخدم بالفع���ل لزيادة 
فاعلية بعض المض���ادات الحيوية، لذلك من الممكن 
أن يعمل الدواء جنًب���ا إلى جنب مع عالجات )كوفيد - 

19( األخرى أيضًا.

القاهرة/ االستقالل: 
ل����م تكن الع����روس المصرية تعلم وه����ي تخلع خاتم 
خطوبتها وترده لخطيبها أنها تضع النهاية لحياتها، 
حاول����ت كثيًرا أن تنزع الغيرة القاتلة من قلب خطيبها 

ولكنها فشلت، ولم تجد سوى الفراق حال.
وبعد ش����هور طويلة جاءها من طل����ب يدها ثم تحدد 
ي����وم زفافها، لكنها التقت بالماضي وجهًا لوجه، حيث 
جاء خطيبها الس����ابق حامال معه هدية الزواج وهي 10 
رصاصات أطلقها على قلبه����ا، وانقلب الفرح والزغاريد 

إلى مأتم وصراخ.
أحداث الجريمة كما تم نشرها في جريدة »أخبار اليوم«، 
بدأت في صباح أحد األيام بمقابلة بين ش����اب وجارته 
أثن����اء ذهابها مع زميالتها للعمل، وتقدم منها وأمرها 

بالع����ودة إلى منزلها بالهرم ولكنه����ا رفضت وواصلت 
س����يرها مع زميالتها الالتي حاول����ن إقناعها بالرجوع 
منًعا للشر الذي يمأل عينيه، ولكنها أصرت على السير 

معهن.
وعندما رأها خطيبها الس����ابق تس����ير في طريقها ولم 
تعبأ بكالمه أخرج مسدًس����ا من جيب����ه وأطلق منه عدة 
رصاصات في الهواء، جرت الفتي����ات مذعورات، ماعدا 
جارته التي شلتها المفاجأة وتوهمت أنه لن يجرؤ على 

قتلها أو إصابتها بسوء.
وفي ثواٍن معدودة مر أمام عينيها ش����ريط ذكرياتها 
معه لقد عاش����ا مًعا قصة حب باركها األهل بالموافقة 
على خطبتها وتذكرت األيام الس����عيدة التي عاشتها 
معه وهما يرسمان صورة جميلة لبيت المستقبل وهما 

يضعان فيه كل وس����ائل الراحة والس����عادة حتى عدد 
وأسماء أوالدهما اتفقا عليه مًعا.

ولكن الحلم الوردي الجميل تالش����ى أمام نيران الغيرة 
القاتلة الت����ي مألت قلبه فالتهم����ت عاطفته، ولكنها 
صبرت عليه وحاول����ت ترويضه إال أن محاوالتها ذهبت 

سدى.
وانتهى ش����ريط الذكريات وتنبهت الفتاة من غفلتها 
لترى الواقع أمامها، خطيبها الس����ابق يشهر مسدسه 
في وجهها ويضغ����ط على الزناد لتخ����رج الرصاصات 
القاتلة س����ريعة متتالية الواح����دة تلو األخرى لتخترق 
قلبها. وفي جلس����ة محكمة جنايات الجيزة أصدر حكم 
باألشغال الشاقة 15 سنة على القاتل لتنتهي المأساة 

الحزينة.

مصر: هدية الزواج.. عشر رصاصات في قلب العروس

القاهرة/ االستقالل: 
فوجئ عامل بمسجد النصر في منطقة سوق الجمعة بحي ثان بمحافظة 
اإلسماعيلية المصرية بلص استغل هدوء المنطقة في ساعات الظهيرة، 

وتسلل ليسرق عددا من مراوح المسجد.
وفرغت إدارة المسجد كاميرات المراقبة وبالفحص تبين تسلل لص إلى 
المسجد وس���رقة عدد من المراوح، فيما انتظره شريكه بالخارج، ومن ثم 

فرا هاربين بالمسروقات.
وحرر مس���ؤولو المسجد محضرا بقسم ش���رطة ثان اإلسماعيلية، إلثبات 
الواقعة، وقاموا بتس���ليم مقطع فيديو وصور لقس���م الش���رطة توضح 

المتهمين أثناء ارتكابهما للجريمة.

مصر.. لص يسرق مراوح 
مسجد في وضح النهار

واشنطن/ االستقالل: 
ُصدم صياد أميرك����ي وعدد من أصدقائ����ه عندما وجد قطع 
ًاأثري����ة تتراوح أعماره����ا بين 5 و6 آالف س����نة، داخل معدة 
تمس����اح عمالق بطول 13 قدما ووزنه 750 رطاًل )حوالي 340 

كيلوجراًما(.
ووفًقا لصحيفة »الديلي ميل« البريطانية عثر شين سميث، 
صياد من مدينة يازو في ميسيسيبي في الواليات المتحدة 
على سهم حجري في معدته، وهو أحد األشياء التي أذهلته 

وأصدقاءه.  وبحسب سميث فإنه بعد إطالع أحد علماء التاريخ 
على السهم، تبين أن السهم القديم من أدوات الصيد التي 
ابتكرها األميركي����ون األصليون وكانوا يس����تخدمونها في 

الماضي.
ولم يكن السهم الشيء الوحيد الذي تم اكتشافه في معدة 
التمس����اح في عصور ما قبل التاريخ، حي����ث تم العثور على 

جسم مدبب حاد يعرف باسم »الشقالة« .
وعثر ش����ين س����ميث أيًضا على ريش الطيور وعظام السمك 

والكرات وما إلى ذلك في معدة التمساح العمالق.
ونشر شين سميث الصورة مع التمساح على وسائل التواصل 
االجتماع����ي ، والت����ي تضم أيضًا أصدقاءه ج����ون هاميلتون 

وجوردان هاكل وتود والندون هولينجسورث.
وف����ي أبريل ، ادعى مصن����ع معالجة آخر من والي����ة كارولينا 
الجنوبية أنه تم العثور على شمعات اإلشعال وأطواق الكالب 
وقذائف السالحف من معدة تمساح مما جعل سميث يشعر 

بالفضول لفحص جائزة الصيد.

دواء متوفر منذ 40 عامًامرشح للعالج والوقاية من كورونا

تعود آلالف السنين.. صياد يعثر على قطع أثرية في بطن تمساح

لندن/ االستقالل: 
اكتش���ف بريطاني، عش���رات األنفاق والغرف الس���رية تحت منزل 
عائلته، وُيعتقد أنها حجرات وممرات س���رية استخدمها الخدم في 

القرن التاسع عشر.
بينما كان مطور العق���ارات، فريدي جوال، يبحث في الصور القديمة 
لمنزل عائلته الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 500 عام، الحظ مدخاًل في 
المكتبة، أضيف في القرن التاسع عشر، عثر عليه خلف رفوف الكتب.

وظهر فريدي في مقطع فيديو حصد أكثر من 4.5 ماليين مش���اهدة 
على تيك توك وهو يزيل الكتب من على الرفوف والبراغي من اللوحة 

الخشبية الخلفية للرفوف.
وعث���ر فريدي على غرف���ة مظلمة فارغة، والحظ لوحة خش���بية أخرى 
على األرض، وعندما رفعها وجد غرفة أكبر مليئة بأنس���جة العنكبوت 
والغبار وعش دبابير ضخم، وس���اللم تقود إل���ى ممر آخر، بعد اجتياز 
الممر المؤدي إلى الطابق السفلي، وجد غرفتين سريتين بأبواب تؤدي 

إلى ممرات أخرى، واكتشف ممرًا فيه ساللم تؤدي إلى مخرج مغلق.
وعثر فريدي على العديد من الممرات األخرى، التي يعتقد أن الخدم 

استخدموها لاللتفاف حول العقار دون أن يالحظ ذلك أحد.
ووجد جدارًا من الطوب عليه أسماء وتواريخ غامضة مكتوبة بالطبشور، 

وغرفة أخرى تؤدي إلى المزيد من األنفاق والممرات السرية.
في إحدى الغ���رف، وجد خزنة قديمة وعندم���ا فتحها وجد كتبا من 

1848 مليئة بمعلومات عن المنزل وبعض الرسائل.
ص���ّور فريدي استكش���افاته وحمله���ا على تيك ت���وك في مقاطع 
فيديو لقيت رواجًا واس���عًا بين المتابعين، وفق  صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

اكتشف عشرات الممرات والغرف 
السرية تحت منزل عائلته


