
252218األربعاء 15 صفر 1443 هــ 22 سبتمبر 2021 م

11

02

03

04

12

06

03

الخليل / االستقالل: 
 أغلق���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
أمس الثالثاء، الحرم اإلبراهيمي الش���ريف في 
مدينة الخليل أم���ام المصلين، بدعوى األعياد 

اليهودية.
وقال مدير الحرم اإلبراهيمي الش���يخ حفظي 
أبو س���نينة، إن ق���وات االحت���الل أبلغت إدارة 

الحرم اإلبراهيمي بإغالقه بشكل كامل اعتبارًا 
من مس���اء أمس وحتى منتصف ليلة الجمعة 

المقبلة، بحجة »عيد العرش اليهودي«.
وأش���ار أبو س���نينة إلى أن س���لطات االحتالل 
منعت رفع األذان في الح���رم اإلبراهيمي منذ 
بداية شهر أيلول الجاري وحتى اليوم 60 وقتًا 

للصالة، بدعوى إزعاج المستوطنين.

االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي 
بدعوى األعياد اليهودية

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدرت س���لطات االحت���الل أمس الثالث���اء، قرارًا 
باالس���تيالء على مئات الدونمات في قرية كيسان 
ش���رق بيت لحم، فيما ش���رع مس���توطنون، بشق 

طريق اس���تيطاني في أراٍض بقرية كيسان شرق 
المدينة، في الوقت الذي أجبرت سلطات االحتالل، 
فلس���طينيًا على هدم غرفتين يملكهما في جبل 
المكب���ر بالقدس المحتل���ة، كما اقتحم عش���رات 

المبارك،  األقصى  المس���جد  باحات  المستوطنين، 
وأدوا طقوس���ا تلمودية بحراسة مشددة من قوات 

وأص���درت  اإلس���رائيلي.  االحت���الل 
أمس  اإلس���رائيلي،  االحتالل  سلطات 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«.. 

االحتالل يستولي على مئات الدونمات شرق بيت 
لحم و يجبر مقدسيًا على هدم غرفتين يملكهما

األسرى الستة.. استشعار عاٍل 
للمسؤولية الوطنية واالجتماعية 

غزة/ سماح المبحوح:
س���طر األسرى الس���تة منفذو عملية »انتزاع الحرية« من س���جن »جلبوع« أروع 

معاني اإلنس���انية والحس الوطني العالي تجاه أبناء ش���عبهم، 
خالل األي���ام القليلة التي تنس���موا فيها عب���ق الحرية، وتجلى 

»فصائل المقاومة« ترفض دعوة 
الحكومة إلجراء االنتخابات المحلية

 رام الله / االستقالل:
 أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن إدارة سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي تتعم���د ف���ي الفترة األخيرة اس���تخدام سياس���ة 

هيئة األسرى: االحتالل يستخدم 
سياسة »العقاب الجماعي« بحق األسرى

غزة: مطالبات حقوقية وفصائلية 
بغزة إللغاء التقاعد القسري

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، تسجيل 17 وفاة، و1977 إصابة جديدة 
بفي����روس »كورون����ا«، و1599 حالة تعاٍف خالل ال� 24 س����اعة األخيرة. وأكدت الكيلة 

 17  وفاة و1977 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

غزة/ االستقالل: 
طالبت منظمات حقوقية وفصائل وقوى وطنية وإسالمية أمس الثالثاء رئيس السلطة 
محمود عباس إللغاء التقاعد القس���ري الذي اس���تهدف نحو 18 ألف موظف للسلطة 
الفلسطينية في قطاع غزة. جاء ذلك خالل لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق 

المدلل: المقاومة لن تتهاون بالدفاع عن األسرى أمام اعتداءات االحتالل

غزة/ االستقالل: 
ج���دد القيادي ف���ي حرك���ة الجهاد اإلس���المي 

ف���ي فلس���طين عل���ى أن المقاومة 
الفلس���طينية لن تته���اون بالدفاع 

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

االحتالل يعتقل عدة 
مقدسيين من سلوان والطور

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس الثالثاء، عددًا من 

الش���بان المقدس���يين بعد اقتحام بلدتي سلوان والطور. 
وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات االحتالل اعتقلت عددًا 

الخليل/ االستقالل: 
طالبت عوائل األسرى المضربين 
عن الطعام في سجون االحتالل 
بضرورة العمل على إنهاء معاناة 
أبنائهم وإنق����اذ حياتهم أمام 
اس����تمرار إضرابهم عن الطعام 
ولفترات  أس����ابيع  ع����دة  من����ذ 
متفاوت����ة.  وش����ددت العوائل 

خ����الل وقفة نظمت 
في  الثالثاء  أم����س 

عائالت الأ�سرى 
امل�سربني تطالب 

مبوقف جاد 
وحا�سم لإنهاء 
معاناة اأبنائهم
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غزة/ االستقالل: 
أك���د رئي���س المكتب اإلعالم���ي الحكومي س���المة معروف، 
أن الجه���د الحكومي ينصب نحو التطعيم كعنوان أس���اٍس، 
باعتب���اره عامال مهمًا ف���ي عملية الوقاي���ة وتحقيق المناعة 

المجتمعية في مواجهة الجائحة.
وقال معروف في تصريحات إذاعية، امس الثالثاء، أن الجهد 
الذي ُبِذَل في الفترة األخيرة من خالل التوعية وحث المواطنين 
والبدء بإجراءات إللزام بعض شرائح المجتمع لتلقي التطعيم، 

أدى إلى زيادة واضحة في نسبة تلقي اللقاح.
وأضاف أن الش���هر األخير ش���هد تطعيم ثالثة أضعاف من 
تم تطعيمهم طوال الفترة الس���ابقة، مش���يًرا إلى أنه شهد 
تطعيم قرابة 390 ألف شخص، في حين وصل عدد من تلقوا 

التطعيم خالل األشهر ال�6 الماضية قرابة 100ألف شخص.
وأوضح معروف، أن التوجه الحكومي كان منسجما مع التوجه

العالمي، ال���ذي ألقى وراء ظهره مس���ألة الذهاب إلى اإلغالق 
وش���ل حركة المجتمع، باعتب���ار أن التجربة مع هذا الفايروس 

طويلة.
وأش���ار إلى أن���ه ال يمكن أن نذهب إل���ى تعطيل كل جوانب 

الحياة، كلما شهدنا موجة من موجات هذا الفايروس.
وش���دد معروف أنه ال بد من تكييف واقع المجتمع مع تجاوز 
آثار الموجات المتالحقة لهذا الفيروس، وهو التوجه العالمي 

حاليا.

طولكرم/ االستقالل: 
طال���ب مش���اركون ف���ي االعتص���ام 
األس���بوعي اإلس���نادي لألس���رى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، الصليب 
الحقوقي���ة  والمؤسس���ات  األحم���ر 
والدولي���ة بالتدخ���ل الس���ريع إلنقاذ 
حياة األسرى اإلداريين المضربين عن 
الطعام، واألسرى واألسيرات المرضى.

االعتصام،  ف���ي  المش���اركون  وحّمل 
في مدينة طولك���رم، الصليب األحمر 
والمؤسس���ات الت���ي تعن���ى بحقوق 
اإلنسان، المسؤولية الكاملة عن حياة 
األسرى خاصة الس���تة الذين انتزعوا 

حريتهم وأعيد اعتقالهم.
الفلسطينية،  المشاركون األعالم  رفع 
وص���ور األس���رى، ورددوا الهتاف���ات 
الداعم���ة لهم والمطالب���ة بحريتهم، 
والمنددة بإجراءات االحتالل التنكيلية 

بحقهم.
وأكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، أن 
الوقفة األس���بوعية مع األسرى ترسل 
رس���الة دعم ووفاء وقوف���ا إلى جانب 
لقضيتهم  ودعم���ا  األبطال،  أس���رانا 

العادلة، على طريق اإلفراج والحرية.
وقالت رئيس���ة اتح���اد لج���ان المرأة 
للعمل االجتماعي في طولكرم عفاف 
الزبدة، إن االتحاد ينظر بخطورة بالغة 
إلى ما يواجهه األسرى واألسيرات في 
س���جون االحتالل من عمليات بطش 
وتنكي���ل وتعذي���ب، والتي تش���كل 
خرقا صريحا لح���كام القانون الدولي 
واإلنس���اني، وبالتحدي���د اتفاقي���ات 

مناهضة التعذي���ب وجنيف الرابعة، 
والت���ي ضمن���ت حماية األس���رى من 
التع���رض ألي ش���كل م���ن أش���كال 
التعذي���ب، أو المعامل���ة والعقوب���ة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسس���ات 
العاجل  بالتدخ���ل  اإلنس���ان،  حقوق 
إلنقاذ حياة األسرى المرضى وتحديدا 
األس���يرة المناضلة إسراء الجعابيص 
التي تعاني أوضاع���ا صحية خطيرة 
جدا، وال يتم توفي���ر الحد األدنى من 
الالزم���ة لها ولبقية  الرعاية الصحية 

األسرى واألسيرات.
من ناحيته، قال منسق فصائل العمل 
الوطني فيصل س���المة "نريد موقفا 
دولي���ا تج���اه قضية األس���رى الذين 

ناضلوا من اجل قضية عادلة، والضغط 
نحو تحقيق حريتهم المشروعة، كما 
نص���ت عليه هيئ���ة األم���م المتحدة 
والمواثيق الدولية التي جاءت وأكدت 
عل���ى حرية اإلنس���ان، وحرية وحقوق 

األسرى".
وشدد على ضرورة استمرار الفعاليات 
واألس���يرات  لألس���رى  الداعم���ة 
والمرضى  الطع���ام  والمضربي���ن عن 
واألطفال وكبار السن، ومستمرة حتى 
ني���ل وانت���زاع حريته���م وحقوقهم 

العادلة.
وقالت نبيلة األعرج والدة األس���ير عالء 
األعرج المضرب ع���ن الطعام منذ 46 
يوما، رفضا العتقاله اإلداري، إن ابنها 
يعاني من وضع صح���ي خطير، وهم 

ممنوع���ون من زيارته، ولكن وصلتهم 
األخبار من المحامي الذي يزور األسير 
المضرب عن الطعام كايد الفسفوس 
وهما معا في نفس الغرفة في سجن 
عيادة الرملة، أنه غير قادر على الوقوف 
ويعان���ي من آالم في رأس���ه ومعدته 
وبطن���ه، وكلم���ا زادت أي���ام اإلضراب 

فإنها تؤثر على وضعه الصحي.
وناش���دت العالم والجمي���ع أن يقف 
خلف قضية األسرى المضربين، خاصة 
وأن األمور تزداد سوءا، وبالتالي بحاجة 
لهب���ة جماهيرية قوية من الش���ارع 
الفلس���طيني والعالمي والمؤسسات 
بأن يأخذ  الحقوقية والصليب األحمر 
دوره في الضغط على االحتالل إلنقاذ 

حياتهم وان ال يتم التنكيل بهم.

غزة/ االستقالل: 
وصل وفد من المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحري���ر فلس���طين من دمش���ق وقطاع غ���زة إلى 

العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت الجبهة في بيان لها تلقت "االس���تقالل" 
نس���خة عنه أن الزيارة ج���اءت بدعوة من جمهورية 
مص���ر العربّية، حيث س���يلتقي م���ع رئيس جهاز 

المخابرات المصرية العامة الوزير عباس كامل.

وس���ُيناقش الوفد الذي يترأسه نائب األمين العام 
للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد وأعضاء من المكتب 
السياس���ي آخ���ر المس���تجدات عل���ى الصعيدين 

الفلسطيني والعربي.

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت نتائج اس���تطالع للرأي نش���رت نتائجه الثالث���اء أن 78 في 
المئة من المش���اركين في االس���تطالع يريدون من رئيس الس���لطة 

الفلسطينية محمود عباس االستقالة.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية »تقول نسبة 
78 في المئة من المستطلعة آرائهم تريد من الرئيس االستقالة فيما 

تقول نسبة 19 في المئة إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه«.
وأضاف المركز في بيان أن هذه النسبة كانت في آخر استطالع للرأي 

قبل ستة أشهر »68 في المئة«.
وذكر المركز أنه أجرى هذا االس���تطالع في الضفة الغربية وقطاع غزة 

في الفترة بين 15-18 أيلول سبتمبر 2021.
وقال »تم إجراء المقابالت وجها لوجه مع عينة عشوائية من األشخاص 

البالغين بلغ عددها 1270 شخصًا وذلك في 127 موقعا سكنيا.
وأضاف »ش���هدت الفت���رة الس���ابقة لالس���تطالع مجموعة من 
التطورات كان أهمها مقتل الناش���ط السياس���ي نزار بنات بعد 
اعتقال���ه وضربه من قب���ل أجهزة األم���ن الفلس���طينية، وقيام 
مظاهرات ش���عبية واسعة مناهضة للس���لطة على خلفية ذلك 
الحادث، وهروب ستة أس���رى فلسطينيين من سجن جلبوع في 

إسرائيل وإعادة اعتقالهم«.
وتابع البيان »اس���تمرت خالل هذه الفترة الجه���ود المبذولة لتعزيز 
وقف إطالق النار بين حماس و »إس���رائيل« والبدء بعملية إعمار قطاع 
غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الحرب اإلسرائيلي 
بين���ي غانتس ف���ي رام الله للحدي���ث عن العالقات الفلس���طينية-

اإلسرائيلية وطرق تحسينها وتقوية السلطة الفلسطينية من خالل 
خطوات إلعادة بناء الثقة بين الطرفين«.

وأوضح المركز في بيانه »يغطي هذا االس���تطالع كافة هذه القضايا 
باإلضاف���ة لقضاي���ا أخرى مثل األوض���اع العامة ف���ي كل من الضفة 
والقطاع، وعملية الس���الم والبدائل المتاحة للفلس���طينيين في ظل 

الجمود الراهن في تلك العملية«.

طولكرم: مطالبات بإنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
أمس الثالثاء، عددا من الش���بان المقدسيين 

بعد اقتحام بلدتي سلوان والطور.
وأفادت مصادر مقدس���ية بأن قوات االحتالل 
اعتقلت عددًا من الشبان في بلدة سلوان عرف 
منهم مهدي جابر وس���لطان سرحان ومحمد 

شلودي وبراونك زيتون.
واقتحم���ت قوات االحتالل بلدة س���لوان بعد 
إحراق الشبان عامود كاميرات المراقبة في حي 

بئر أيوب قبل أن تنتشر في محيط المكان.
كما اعتقلت ق���وات االحتالل المواطنين أمير 
خليل أبو الهوى ومصطفى أبو الهوى من بلدة 

الطور بالقدس.
وتتعرض العديد من أحي���اء وبلدات مدينة 
الق���دس القتحام���ات يومي���ة ته���دف إلى 
اعتقال الشبان ومحاولة ممارسة اإلرهاب بحق 

الس���كان وردعهم عن المشاركة بأي فعالية 
ضد االحتالل أو التواجد في المسجد األقصى 

المبارك.
ويستهدف االحتالل المقدسيين والمرابطين 
منه���م على وج���ه الخص���وص، م���ن خالل 
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعاد 
المقدس���يين عن المس���جد األقصى، وتركه 

لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.
وصعدت قوات االحتالل في اآلونة األخيرة من 
استهداف المقدس���يين من خالل االعتقال 
واإلبعاد واالس���تدعاء بهدف إف���راغ المدينة 
المقدسة عموما والمسجد األقصى على وجه 
الخصوص وص���وال إلى تهوي���د مصلى باب 

الرحمة.
ويم���ارس االحتالل سياس���ة اإلبع���اد بحق 
الفلسطينيين عبر أشكال متعددة، من بينها 
اإلبعاد ع���ن مناطق محددة له���ا طابع ديني 

وتاريخي ويعمل االحتالل على تهويدها.
من ناحيت���ه، زعم جي���ش االحتالل، مس���اء 
أمس، أنه اعتقل 11 فلس���طينًيا من الضفة 
الغربية قرب القدس المحتلة، بسبب االشتباه 
بمش���اركة بعضهم في عملية الدهس التي 
أسفرت عن مقتل أحد عناصر قوات االحتالل 
وإصابة آخر ش���مال فلسطين المحتلة صباح 

امس الثالثاء. 
 وجاء في بيان صدر عن الشرطة اإلسرائيلية 
أنه "ت���م العثور على 11 من س���كان الضفة 
مكثوا بطريقة غير شرعية ويشتبه في تورط 
بعضهم في ح���ادث دهس ضابط ش���رطة 

ومتطوع في الشرطة أمس في نهاريا".
وذكرت الش���رطة أن عملية اعتق���ال العمال 
شملت "عمليات مكثفة شارك فيها العشرات 
م���ن ضب���اط الش���رطة وبمس���اعدة مروحية 

شرطية".

استطالع: 78 % من الفلسطينيين 
يريدون استقالة عباس

معروف: نستبعد تعطيل 
جوانب الحياة في غزة 

والجهد ينصب نحو التطعيم

االحتالل يعتقل عدة مقدسيين من سلوان والطور

وفد من الشعبية يصل القاهرة للقاء وزير المخابرات المصري 
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ونّب���ه المحام���ي محاجنة إلى أن "األس���رى تحفظوا جدًا عن 
طلب مس���اعدة من أي فلسطيني في الداخل، خوفا عليهم، 
وليس خوف���ا منهم، مع ثقته الكبيرة في نخوتهم، وبأنهم 

لن يقصروا في حال طلب منهم المساعدة".
ول���م تقتصر تل���ك المواقف اإلنس���انية على األس���يرين 
العارضة و قادري، إذ قام األس���ير أيهم كممجي بالتضحية 
بتسليم نفسه بعد محاصرته من قبل االحتالل االسرائيلي 
داخ���ل المنزل ال���ذي احتضنه ووفر له الم���أوى في مدينة 

جنين، حفاظا على أصحاب المنزل.
وق���ال محرم ش���قيق األس���ير المعاد اعتقال���ه كممجي أن 
ش���قيقه قال خالل اتصاله بوالده : "أن���ا محاصر في الحارة 
الش���رقية في جنين، ينادون علّي وسأس���لم نفسي؛ حفاظا 

على حياة الناس الذين ُأوجد عندهم ".
وأول أمس، وجه األسير زيد بسيسي، أمير الهيئة القيادية 
ألس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل، رسالة 
إلى أمراء الس���جون واألس���رى من داخل عزل���ه في معتقل 
الجلم���ة، أكد فيها أن معنويات األس���رى عالي���ة، ودعا إلى 

تغليب المصلحة العامة ونبذ الخالفات.
وقال بسيس���ي في رس���الته إن :" هذه ليس���ت المواجهة 
األول���ى لنا ولن تك���ون األخي���رة، وكثيًرا ما خضن���ا أحداثًا 
مش���ابهة وخرجنا منها بعزة ودون انكسار بفضل تكاتفنا 

وتعاضدنا مع بعضنا البعض."
يذكر أنه بعد أس���بوعين من مطاردة أس���رى عملية " انتزاع 
الحرية " التي اس���تنزفت قوات األمن اإلسرائيلية، اعتقلت 
قوات االحتالل فجر األحد األسيرين أيهم كممجي ومناضل 
انفيعات ف���ي منزل في مدين���ة جنين بالضف���ة الغربية، 
لينضموا لرفاقهم الذين أعيد اعتقالهم على دفعات، بعد 

أيام من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين. 

عمل بطويل
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي الضفة الغربية 
المحتل���ة خضر عدنان رأى أن ما جاء م���ن التصريحات على 
لسان األسرى الستة أثناء خروجهم من السجن بعد عملية 
" انت���زاع الحرية" وتصريحات أميرهم زيد بسيس���ي ليس 
أمرًا غريبًا، فهم يمتلكون حس المس���ؤولية والروح الوطنية 

العالية.
وأوضح عدنان ل�"االس����تقالل" أن األسير محمود العارضة 
تحمل عواقب العملية البطولية لوحده، وهو كذلك ما قام 
به األس����رى الس����تة حين خروجهم، أرادوا تحمل عواقب 
ما أقدم����وا عليه من عملي����ة بطولية والبح����ث عن أماكن 

يحتمون بها لوحدهم دون أن يزجوا بأي فلس����طيني في 
دائ����رة الخط����ر.

وبين أن من أمضى في داخل السجون اإلسرائيلية سنوات 
طويلة من عمره، يعرف جيدًا نفس���ية االحتالل االسرائيلي 
والعقوب���ات الت���ي س���يفرضها في ح���ال علم���وا أن أحدًا 
ساعدهم، لذلك رفضوا طلب شيء وبقوا يقتاتون ويحتمون 

بما يتوفر لديهم من نعيم الله.
وأش���ار إلى أن األسرى دوما كانوا بالصدارة الحتواء أي فرقة 
أو خ���الف، وكانوا يغلبون المصلحة العامة على مصلحتهم 
الش���خصية، لذلك سيفش���ل االحتالل في أي محاولة لزرع 

فتيل الفتنة وإحداث شقاق بينهم.

مواقف عظيمة
االس���ير المحرر رامز الحلبي أكد أن مهمة األس���رى الس���تة 
األول���ى واألخي���رة هي الدفاع ع���ن أبناء ش���عبهم ، وليس 
جل���ب الدمار أو الخراب أو القتل ألح���د، لذلك لم يلجؤوا إلى 
البيوت في الداخ���ل المحتل خوفا من مالحقة أصحابها من 
قبل االحتالل االس���رائيلي. وقال الحلبي ل�"االستقالل" إن : " 
األسرى الستة كان لديهم خياران ال ثالث لهما ، وهو اللجوء 
إل���ى العائالت لالحتماء ف���ي بيوتهم أو التحاف الس���ماء، 
ففضل���وا الخيار األخير، عل���ى أن يلحقوا أذى أو ضررًا ألحد". 
وأضاف أن :" رؤيا األس���رى الستة في  بروز حسهم الوطني 
واالنساني، ينسجم تماما مع عقيدتهم وانتمائهم الوطني 

، بأن يكونوا درعا حاميا للشعب".
وأش���ار إلى أن آالف البيوت الفلسطينية كانت تتوق لفتح 
بيوتهم بعد أن فتحتوا قلوبهم لألسرى، لكن فضلوا تحمل 
مس���ؤولية أرواحهم بأنفس���هم، دون أن يتورط معهم أحد 

في ذلك.
وشدد على أن المواقف التي سطرها األسرى الستة تسجل 
لهم دينيا وأخالقيا وإنس���انيا، وتحفر ف���ي ذاكرة التاريخ، 
الفتا إلى عدم اس���تغرابه من النف���س الوطني العالي الذي 

حمله األسرى خالل رحلة خروجهم.
وأش���اد بالموقف الوحدوي والصلب ألس���رى حركة الجهاد 
في الس���جون، و ال���ذي ظهر من خ���الل تصريحات أميرهم 
زيد بسيسي، مؤكدا أن األسرى سينتصرون على سجانهم 
بتحقيقهم مطالبهم العادلة، المتالكهم حس المسؤولية 
والهمة العالية في خوض معركة طويلة مع ادارة السجون.

وأوضح المحرر الحلبي أن ادارة السجون أضعف مما يتخيل 
أي أح���د، فالخط���وات التصعيدي���ة المنوي الش���روع بها، 

سيهزمون أمامها ال محالة.

قدموا المصلحة العامة على الخاصة 

األسرى الستة.. استشعار عاٍل للمسؤولية الوطنية واالجتماعية 
غزة/ �سماح املبحوح:

�سطر الأ�سرى ال�ستة منفذو عملية »انتزاع احلرية« من 
�سجن »جلب��وع« اأروع معاين الإن�ساني��ة واحل�س الوطني 
الع��ايل جت��اه اأبناء �سعبه��م، خالل الأي��ام القليلة التي 
تن�سم��وا فيه��ا عب��ق احلري��ة، وجتل��ي ذل��ك م��ن خالل 

اأي فل�سطين��ي يف  حتفظه��م ع��ن طل��ب امل�ساع��دة م��ن 
الداخ��ل الفل�سطين��ي املحت��ل، وامتناعهم ع��ن الدخول 
لالأماك��ن ال�سكني��ة الفل�سطيني��ة، حر�س��ًا عل��ى حي��اة 
املواطنني وخوفًا من مالحقتهم من قبل قوات الحتالل 
الإ�سرائيل��ي«. وجاء على ل�س��ان خالد حماجنة حمامي 

الأ�سريين حممود العار�سة ويعقوب قادري اأنهما امتنعا 
ع��ن الدخ��ول يف الأماكن ال�سكاني��ة الفل�سطينية خوفًا 
عل��ى املواطنني من ا�ستهدافه��م يف امل�ستقبل )من اأجهزة 
الحت��الل(، وحر�سًا عل��ى اأن ل يزجوهم يف اأي م�ساكل 

قد توؤثر عليهما.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل س���تة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، رفضًا 

العتقالهم اإلداري.
وقال نادي األس���ير، في بيان له أمس الثالثاء، إن األسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة 
يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ أكثر من ش���هرين، إلى جانب أربعة آخرين، وهم: 
ع���الء األعرج من طولك���رم المضرب عن الطعام منذ 45 يوًما، وهش���ام أبو هواش منذ 37 يوًما، 
ورايق بش���ارات منذ 32 يوًما، وش���ادي ابو عكر منذ 29 يوما، وس���ط مخاوف تتصاعد يوما بعد 

يوم على مصيرهم.
وأوضح، أن إدارة س���جون االحتالل نقلت األسير الفس���فوس إلى مستشفى "أساف هروفيه" 
اإلسرائيلي أول أمس، وأعادته إلى سجن "عيادة الرملة"، كما نقلت األسير أبو هواش من سجن 
"عوفر" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، حيث تتعمد إدارة سجون 
االحتالل نقل األس���رى المضربين إلى المستش���فيات المدنية، ومن ثم تعيدهم إلى س���جن 
"الرمل���ة" مجدًدا أو إلى الزنازين، في محاولة إضافية للّتنكيل بهم عبر عمليات النقل، والضغط 

عليهم بشكل مضاعف، بداًل من االستجابة لمطلبهم.
واعتبر نادي األسير، أّن رفض االحتالل االستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم اإلدارّي، 
ُيش���كل جريمة ُتضاف إلى جريمة اعتقالهم التعسفّي، ودعا نادي األسير مجدًدا إلى ضرورة 

التدخل وعلى المستويات كافة للضغط على االحتالل لإلفراج عنهم.
وفي الس���ياق، أّكد أن مجموعة من األسرى قد بدأوا في مقاطعة المحاكم العسكرية لالحتالل، 
في إطار الخطوة التي يس���عى لها األسرى اإلداريون، والمتمثلة بمقاطعة المحاكم العسكرية 
لالحتالل. ُيش���ار إلى أنه ومن المنتظر اليوم االربعاء أن تعقد جلسة لألسير الفسفوس للنظر 

في االستئناف المقدم ضد قرار اعتقاله اإلدارّي.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت فصائ���ل المقاومة ف���ي غزة، أمس 
الثالث���اء، رفضه���ا دعوة الس���لطة إلجراء 
االنتخاب���ات المحلية، وطالبته���ا بااللتزام 
باالتفاقي���ات الس���ابقة وإج���راء انتخابات 

شاملة.
وقالت الفصائل، في مؤتمر صحفي حضره 
ممثلون عنه���ا بمدينة غ���زة، إننا "نرفض 
دعوة الس���لطة إلجراء االنتخابات المحلية 
القروية الجزئية التي تخدم مصالح حزبية 
وفئوية ضيقة لصالح حزب الس���لطة على 

حساب مصالح شعبنا وتطلعاته".
وأك���دت أن "ه���ذه الدعوة الت���ي تقدمها 
الس���لطة ف���ي ظ���ل تعنته���ا وإلغائه���ا 
والتش���ريعية  الرئاس���ية  لالنتخاب���ات 

والوطنية هي ذر للرماد في العيون".
وأضافت الفصائل أن "أي انتخابات تحتاج 
إل���ى تواف���ق وطن���ي وتهيئ���ة المناخات 
لذلك"، داعية السلطة لاللتزام باالتفاقيات 
الوطنية الس���ابقة من انتخابات رئاس���ية 
وأيًض���ا  وطن���ي،  ومجل���س  وتش���ريعية 

المجالس المحلية.
ودون تواف���ق وطني، ق���ررت الحكومة في 
6 س���بتمبر/ أيلول الجاري، إج���راء المرحلة 

األولى م���ن االنتخابات المحلي���ة يوم 11 
ديس���مبر/ كانون أول، والمرحل���ة الثانية 

أوائل 2022.
وستش���مل المرحل���ة األولى، وفًق���ا لقرار 
القروي���ة  المجال���س  ال���وزراء،  مجل���س 
والمجال���س البلدي���ة المصنف���ة "ج" وفق 

اتفاقية "أوسلو".
وفي سياق آخر، توجهت فصائل المقاومة 
بالتحي���ة ألس���رانا في س���جون االحتالل، 
مؤكدة أن ممارسات "هذا الجيش المهزوم 
والقي���ادة الصهيوني���ة المأزومة لن تنال 
من إرادة أس���رانا وعزيمته���م التي تناطح 

السحاب".
وش���ددت على أن إع���ادة اعتق���ال أبطال 
عملية "انتزاع الحرية" في سجن جلبوع "لن 
يغير حقيقة الفش���ل والعجز الصهيوني 

أمام صالبة أسرانا".
وح���ذرت الفصائ���ل م���ن أن "أي حماق���ة 
سترتكب بحق األبطال الستة الذين ُأعيد 
اعتقالهم؛ فس���يكون العدو أمام مواجهة 

حقيقية مع شعبنا ومقاومتنا".
وأدان���ت فصائ���ل المقاومة كل أش���كال 
التطبيع، الفتة إل���ى أن اتفاقيات التطبيع 
"وصمة عار على جبين من وقعوا عليها، ولن 

تؤثر بوعي ش���عوب أمتنا الحرة والمقاومة 
التي تؤمن بقضية فلس���طين وقدس���ية 

أرضها ومسجدها األقصى المبارك".
وحي���ت "الثائري���ن في بل���دات بيتا وكفر 
قدوم وجنين وحي الش���يخ ج���راح وبالطة 
الذي���ن مازالوا ينتفضون رفضًا لمخططات 

ومؤامرات االحتالل بحق أرضنا المحتلة".
ودع���ت الس���تمرار "فعالي���ات الغض���ب 
الش���عبي العارم في كافة س���احات ومدن 
الضف���ة"، مؤك���دة أن "هذا الع���دو ال ُيردع 
إال بالمقاوم���ة واالنتفاض���ة والمزي���د من 

االشتباك".
اإلطار  الفصائل رفضه���ا التفاق  وجددت 
"أون���روا" واإلدارة األمريكية، موضحة  بين 
أن االتفاق "يحولها لوكيل أمني لدى وزارة 
السياس���ات  لتنفذ  األمريكية  الخارجي���ة 
األمنية اإلس���رائيلية، ويه���دف لتصفية 
قضية الالجئين التي تعد جوهر القضية 

الفلسطينية".
وكان���ت إدارة "أونروا" وقع���ت اتفاق إطار 
مع الوالي���ات المتح���دة األمريكية إلعادة 
التمويل األمريكي للوكالة بعد سنوات من 
قطعه إبان إدارة الرئيس الس���ابق دونالد 

ترامب.

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن »فصائل المقاومة« ترفض دعوة الحكومة إلجراء االنتخابات المحلية
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة خان يون�ض
)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة ال�ساد�سة

ا�سم امل�سروع: توريد قطع غيار لزوم اليات اخلدمات
 1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية عل���ى منحة إضافية بقيم���ة 44 مليون يورو م���ن عدد  من  
المانحين )البنك الدولي- KFW-AFD ( سيتم تنفيذها  من خالل صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات 
الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2(  وق���د حصلت بلدية خان يونس عل���ى منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد قطع 
غي���ار لزوم اليات الخدمات وتنوي اس���تعمال جزء م���ن أموال هذه المنحة 
الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم MDPIIIW6-1521120-02 الذي 

من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
خان يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات، السيد/ عدنان شبير، هاتف: 
08-2066770 فاكس:08-2053155 وذلك ابتداء من الساعة 08:00 صباحًا 
وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/09/22م وحتى تاريخ 2021/10/02م.

4( عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل يوم الس���بت أو 
بتاريخ 2021/10/02م  الساعة الثانية عشر ظهرًا.

5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 
6( العنوان المشار اليه أعاله: بلدية خان يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات

بلدية خان يون�س
بتمويل من:

دولة فل�سطني  
وزارة احلكم املحلي

�إعـالن �ضادر عن �للجنة �ملركزية
 لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة 

بايداع مخطط  تفصيلي للشارع رقم 5  منطقة تنظيم- رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/18 المنعق���دة بتاري���خ 2021/03/17 عن اي���داع المخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رق���م )5( بعرض )10( متر وارت���داد )3( متر 
والمحصور بين الشارع رقم )4( والشارع رقم )8( ضمن حي البيوك والمار 

بالقسائم ) أراضي سبع ( من القطعة رقم ) اراضي سبع (
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فإنه يجوز لجمي���ع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح...
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

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 )2021/519(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
منار نظمي محمود أبو حمد من سكان خانيونس هوية رقم 931658298 

بصفته وكيال عن: منير نظمي محمود أبو حمد 
بموجب وكالة رقم: 3114 / 2021 صادرة عن بلجيكا

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 248 القسيمة 3 المدينة عبسان

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 
س���وف 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:  21 /2021/9م

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

غزة/ االستقالل: 
حذر مركز فلس���طين لدراس���ات االس���رى من خطر 
حقيقي يتهدد حياة االسرى المضربين عن الطعام 
نتيجة ت���ردي أوضاعه���م الصحية بش���كل كبير 
جدًا، في ظل اس���تهتار االحت���الل بحياتهم وعدم 

االستجابة لمطالبهم العادلة.
ل مركز فلسطين سلطات االحتالل المسئولية  و حمَّ
الكامل���ة عن حياة المضربين ع���ن الطعام، في إطار 
تجاهله إلنه���اء معاناتهم واالس���تمرار بإجراءات 
التنكيل والنقل والعزل بحقهم لممارس���ه الضغط 

عليهم لوقف اضرابهم .
وأكد مركز فلس���طين أن 6 أس���رى فلس���طينيين 
يواصل���ون إضرابه���م المفت���وح عن الطع���ام منذ 
عش���رات االيام، رفضًا لسياس���ة االعتقال اإلداري 
التعس���فية بحقهم، بينما وصل���ت حالة بعضهم 
ال���ى حد الخطورة القصوى، حيث يقبع أربعة منهم 
في سجن مستشفى الرملة وهم: كايد الفسفوس، 
ومقداد القواسمة، وهشام أبو هواش، وعالء األعرج.

مدير مركز فلس���طين الباحث رياض األش���قر قال 
ان حياة األس���رى معرضة للخطر وم���ن الممكن ان 
يستشهد أي منهم في أية لحظة نتيجة الظروف 
الصحية الصعبة التي وصلوا إليها بعد هذه الفترة 
الطويل���ة من االض���راب وخاصه اق���دم المضربين 

األسيرين "الفسفوس والقواسمة" .
وبين األش���قر ان األس���ير" كايد الفس���فوس" من 
الخليل أقدم األس���رى المضربين عن الطعام حيث 
يواصل إضرابه لليوم 70 عل���ى التوالي، وكان نقل 
الى مستش���فى "أس���اف هروفيه" وتم إعادته إلى 
س���جن "عي���ادة الرمل���ة"، وحالت���ه الصحية صعبة 

للغاية، وقد فقد من وزنه ما يزيد عن 25 كيلو جرامًا 
ويعاني من آالم شديدة في كل انحاء جسده، و خلل 
في دقات القلب، وال يستطيع الحديث اال باإلشارة، 
وغدا يعقد له االحتالل جلسة للنظر في االستئناف 

المقدم ضد قرار اعتقاله اإلدارّي.
وأضاف األش���قر ان األس���ير " مقداد القواس���مي" 
يواصل إضراب���ه لليوم 63 عل���ى التوالي، ويعانى 
من آالم ح���ادة في كل أنحاء جس���ده، ونقص وزنه 
م���ا يزيد عن 21 كيلو جرامًا، وال يس���تطيع الوقوف 
على قدمي���ه، وبدأ يعاني من مش���اكل في القلب، 
ويش���تكي من صداع دائم ودوخ���ه وهناك خطورة 
عل���ى حياته وكان نق���ل الى مستش���فى "كابالن" 

واعيد الى سجن الرملة.
بينما يواصل األسير المهندس "عالء سميح األعرج" 
م���ن طولكرم إضرابه المفتوح ع���ن الطعام منذ 46 
يومًا على التوالي وهو اس���ير سابق أمضى ما يزيد 
عن 5 سنوات في س���جون االحتالل، وأعادت قوات 
االحت���الل اعتقاله في حزي���ران الماضي، وأصدرت 

بحقه أمر اعتقال إدارّيًا لمدة 6 شهور.
وقد تراجعت صحته خالل األس���بوع الجاري بشكل 
واضح، ونقلته إدارة السجون الى مستشفى سجن 
الرمل���ة، حي���ث نقص وزن���ه ما يزيد ع���ن 16 كيلو 
جرامًا ، ويعاني آالمًا ش���ديدة في كل انحاء جسده ، 
ويشتكي من صداع في رأسه وقيء مستمر وهناك 

خطورة على حياته.
كذلك األس���ير "هش���ام أبو هواش" من دورا جنوب 
الخلي���ل يواص���ل إضرابه المفتوح للي���وم 37 على 
التوال���ي؛ وهو أس���ير س���ابق أمضى م���ا مجموعه 
8 س���نوات، وأعي���د اعتقاله في أكتوب���ر من العام 

الماض���ي، وصدر بحقه قرار اعتق���ال إداريًا ، وجدد 
له 3 مرات، ونقل الى س���جن مشفى الرملة بعد أن 
تراجعت صحته بش���كل ملح���وظ ويعاني من آالم 
شديدة ودوخة مستمرة ومشاكل في دقات القلب .

و يواصل األسير "رايق صادق بشارات" من طوباس 
إضرابه المفتوح منذ 32 يوم���ا؛ وهو معتقل اداريًا 
من���ذ يوليو 2021، وكان اعتقل س���ابقًا عدة مرات، 
وأمضى ما يزيد عن 9 سنوات في األسر في زنازين 
س���جن "مجدو" يعاني من مشاكل في عمل القلب، 
وآالم حادة ، وصداع مس���تمر، وقد نقص وزنه أكثر 
م���ن 10 كيل���و جرام ويرف���ض االحت���الل نقله الى 

المستشفى.
كما يواصل األسير المحرر شادي أبو عكر" من بيت 
لحم إضرابه عن الطعام لليوم 28 على التوالي رفًضا 
العتقاله اإلدارّي وهو اس���ير سابق أمضى أكثر من 
10 س���نوات في س���جون االحتالل، وأعيد اعتقاله 
منذ عام، وصدر بحقه ق���رار اعتقال إداري وجدد له 
3 مرات، مم���ا دفعه للدخول في إضراب مفتوح عن 
الطع���ام، وقد تراجعت صحته ف���ي األيام األخيرة، 
ويرف���ض االحت���الل نقله الى المستش���فى وال زال 

يواصل عزله إلرغامه على وقف إضرابه .
وطالب األش���قر المؤسس���ات الدولي���ة الحقوقية 
واإلنسانية التدخل إلنقاذ حياة االسرى المضربين 
قب���ل ف���وات االوان والعمل عل���ى ان يحصلوا على 
حقوقه���م المش���روعة بوق���ف االعتق���ال اإلداري 

التعسفي بحقهم.
كما دعا أبناء ش���عبنا ومؤسس���اته الفاعلة بضرورة 
زيادة الفعاليات التضامنية مع االس���رى المضربين 

عن الطعام، حتى نيل حريتهم .

 رام الله / االستقالل:
 أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تتعمد 
في الفترة األخيرة اس���تخدام سياس���ة "االنتقام الجماعي" بحق األس���رى، وتضّيق 

الخناق عليهم في السجون ومن بينها "نفحة".
وقالت الهيئة في بيان لها، أمس الثالثاء، إن إدارة سجون االحتالل تعمد الى تنفيذ 
إجراءات تنكيلية قاسية بحق األسرى، إضافة الى التشديدات األمنية والتفتيشات 

الكثيرة طوال الليل، وتسليط الكشافات على وجوههم كل خمس دقائق.
وأضافت أن إدارة سجن نفحة تواصل التضييق على أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، 

وتمنعهم في البقاء في غرفهم التنظيمية، وتوزعهم على الغرف األخرى.
ورصدت الهيئة ف���ي تقريرها حالتين مرضيتين تقبعان بذات الس���جن، إحداهما 
لألس���ير محمود أبو وهدان، من مخيم بالطة شرق مدينة نابلس، والمحكوم بالسجن 
لمدة 3 مؤبدات، أصيب بش���لل نصفي في الجهة اليمنى من الجس���م، وأصبح غير 
ق���ادر على تحريك رجله ويده اليمنى، أو تحريك لس���انه ونتج ع���ن ذلك التواء في 

الوجه من الجهة اليمنى.
ونقلت إدارة الس���جن األس���ير أبو وهدان الى مستش���فى "س���وروكا" قسم العناية 
المكثفة، وأجريت له عدة فحوصات بما فيها فحص دم وتصوير أشعة، حيث تبين 
أن���ه تعرض الى ضغط نفس���ي وتوتر، ووضعه جيد ولكن أصب���ح يأخذ 4 أنواع من 
األدوية وينتظر إجراء صورة رنين مغناطيس���ي، وس���يتم من خاللها تحديد سبب 

الشلل الذي أصيب به.
وكان أبو وهدان تعرض عام 2003 الى االعتداء بالضرب على رأس���ه، ما تس���بب له 

بمشاكل في النظر، وهو بحاجة الى تحويله الى طبيب عيون متخصص.
كما يواجه األس���ير جمال عمرو من مدينة الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد، أوضاعا 
صحية س���يئة للغاية، وبحاجة ماس���ة لرعاية طبية حثيثة، كونه يشتكي من أورام 
ف���ي الكبد والكلى، ومش���اكل في المعدة واألمعاء وحرقة ف���ي البول، وأصبح يعاني 
مؤخرا من مش���اكل في األعصاب ويداه ترتجفان، كما يعاني أيضا من مشاكل حادة 

في األسنان.
وبينت الهيئة أن إدارة "نفحة" تسوف بأمر عالجه وتتعمد إهماله طبيا، فهو يعاني 
من هذه المش���اكل الصحية منذ عام 2018، وت���م تحديد موعد إلجراء عملية الغدة 
له في مستش���فى "سوروكا" قبل ش���هر ونصف، ويوم العملية تم إبالغه بإلغائها، 

والسبب أن طبيب السجن رفض إخراجه بحجة أنه ليس بحاجة الى إجراء العملية.

هيئة األسرى: االحتالل يستخدم 
سياسة »العقاب الجماعي« بحق األسرى

مركز حقوقي: خطر شديد يتهدد حياة األسرى المضربين عن الطعام

الخليل/ االستقالل: 
طالبت عوائل األسرى المضربين عن الطعام في 
سجون االحتالل بضرورة العمل على إنهاء معاناة 
أبنائهم وإنقاذ حياتهم أمام استمرار إضرابهم 

عن الطعام منذ عدة أسابيع ولفترات متفاوتة. 
وش���ددت العوائل خ���الل وقف���ة نظمت أمس 
الثالثاء في مدينة الخلي���ل على ضرورة تضافر 
الجهود والخ���روج عن حالة الصمت الجماهيرية 
وتفعيل الوقفات التضامنية مع األسرى عموما 

والمضربين على وجه الخصوص.  
من جانبها طالبت والدة األسير مقداد القواسمة 
المض���رب عن الطع���ام منذ 64 يوم���ا بالتدخل 

الس���ريع والجاد أوال لالطمئنان على وضع نجلها 
الصحي ومن ثم اإلفراج عنه والتخفيف من آالمه.  
وأش���ارت القواسمة إلى أّن موس���م األعياد لدى 
االحتالل جعل المعلومات الواردة حول المقداد 
ش���حيحة جدا، علمًا ب���أن آخر م���ا وصلها وجود 
تدهور صحي كبير جعلهم يعيش���ون في قلق 

مستمر.
 بدوره ، أوضح عماد أبو هواش ش���قيق األس���ير 
هش���ام المضرب ع���ن الطعام من���ذ 37 يوما أن 
المحامي أبلغهم بأن شقيقه حضر لغرفة الزيارة 
على كرس���ي متحرك ويعاني م���ن آالم بالرأس 

ووجع في الكلى والخاصرة.

 واش���تكى أب���و هواش م���ن ضع���ف التفاعل 
الجماهيري مع األس���رى المضربين عن الطعام 
تزامنا مع ما تعيش���ه السجون من أوضاع صعبة 
وحاالت القمع، خاصة بعد قضية أس���رى سجن 

جلبوع . 
وبي���ن أنه تبق���ى 50 يوما على انته���اء تمديد 
االعتقال اإلداري بحق ش���قيقه هش���ام فإن لم 
تستجب سلطات االحتالل سيصل إضرابه ألكثر 

من 80 يوما قد تلحق ضررًا كبيرًا به. 
ويواصل س���تة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن 
الطعام في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، رفضا 

العتقالهم اإلداري..

عائالت األسرى المضربين تطالب بموقف جاد وحاسم إلنهاء معاناة أبنائهم
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
ُقدم���ت له���ذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مخت���ار منطقة غ���زة المؤرخة 
2021/9/21م تتضمن أن سهام بنت سعيد بن خليل الجمالي توفيت لرحمة 
الله تعالى بتاريخ 2013/7/28م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها/ 
خليل بن علي بن حس���ن الجمالي وفي أوالدها من���ه الذكور وهم علي وعدلي 
وعص���ام وعالء الدين وعبد الكريم واالناث وه���ن: خولة وعالية ونورز وعنايات 
وعزه وعطاف ثم بتاريخ 2020/3/24م توفي عالء الدين المذكور وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في والده خليل المذكور فقط وال وارث للمتوفي المذكور 
س���وى من ذكر وليس ل���ه وصية واجبة أو اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة 

غزة الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر 2021/9/21م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية الفل�سطينية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

    املو�شوع / مذكرة تبليغ ح�شور
�شادرة عن حمكمة غزة ال�شرعية

الى المدعى عليه / خالد احمد رمضان الحداد من غزة وس����كانها سابقا 
ومجهول محل االقامة خارج البالد يقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
يوم االثنين الموافق 2021/10/25م الس����اعة التاس����عة صباحا وذلك 
للنظر في القضية اس����اس 2021/1193م بخصوص دعوى نفقة بنات 
المرفوع����ة عليك من قبل المدعية / هبه س����ليمان ابراهيم الحداد من 
س����كان غزة وكيلها المحام����ي هالة نبهان وان ل����م تحضر في الوقت 
المعي����ن يجر بحقك المقتضى الش����رعي لذلك ج����رى تبليغك بذلك 

حسب األصول وحرر في 2021/9/21م .

   قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

\ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�شوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي 
�شادرة عن حمكمة غزة ال�شرعية

إلى المدعى عليه/ س���امي عبد الله محمد الحش���ام من غزة وس���كانها سابقًا 
ومجهول محل اإلقامة خارج البالد في جمهورية مصر العربية اآلن، ُنعلمك بأنه 
قد حكم عليك من قبل هذه المحكمة للمدعية/ نهلة خليل حسن الزعانين من 
غزة وسكانها بنفقة زوجية وقدرها ستون دينارًا أردنيًا شهريًا وذلك بموجب 
اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أساس رقم 919 / 2020م 
بتاريخ 2012/12/3م مسجل في سجل )86( عدد )1020( صفحة )195( حكما 
ًوجاهيًا بحق المدعية غيابيًا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالس���تئناف 

لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/21م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

غزة/ االستقالل: 
ج���دد القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي ف���ي فلس���طين على أن 
تتهاون  لن  الفلس���طينية  المقاومة 
بالدف���اع ع���ن األس���رى في إط���ار ما 
يتع���رض له أس���رانا م���ن اعتداءات 
تنفذه���ا إدارة مصلحة الس���جون وال 

سيما بحق أسرى الجهاد اإلسالمي.
ج���اء ذلك خ���الل فعالي���ة نظمتها 
مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى والجرح���ى وجمعية واعد 
لألس���رى، ام���س الثالثاء، أم���ام مقر 
المفوض الس���امي لحقوق اإلنس���ان 
بمدين���ة غ���زة، رفًض���ا لق���رار العزل 
الصادر بحق عدد من قيادات الحركة 

األسيرة.
وأكد المدل���ل أن المقاومة أصابعها 
عل���ى الزناد لحماية األس���رى،  قائاًل: 
"مقاومتنا مستمرة ولن يهدأ لنا بال 
إال بتحرير كافة األس���رى من سجون 

االحتالل".
وطالب أبناء ش���عبنا الفلسطيني في 
الضف���ة والداخل المحتل بإش���عال 
نق���اط التماس مع العدو الصهيوني 
ب���أن  بمناط���ق التم���اس ليؤك���دوا 

معركة األس���رى هي معرك���ة الكل 
الفلسطينية.

وتاب���ع : "االحت���الل يمارس أبش���ع 
الجرائم ضد األسرى خصوًصا أسرى 
حركة الجهاد االس���المي عبر عزلهم 
وتوزيعه���م عبر أقس���ام الفصائل" 
مش���يًرا إل���ى أن الع���دو الصهيوني 
يريد أن يغطي على فشله في عملية 
الحرية باالعتداء على األسرى  انتزاع 

وال س���يما قيادة الحركة األسيرة زيد 
بسيسي وانس جرادات.

وق���ال المدل���ل: "إن المعرك���ة ف���ي 
السجون هي معركة الحركة الوطنية 
األس���رى  وأن  بأكمله���ا،  االس���يرة 
ليس���وا وحدهم وأن خلفه���م حراًكا 
واس���ًعا لتدويل قضيتهم" مضيًفا: 
أن  وال يمكن  "فعالياتن���ا مس���تمرة 

نتغاضى لحظة واحدة عن أسرانا".

وأكد المدلل على استمرار الفعاليات 
نص���رة لألس���رى، متس���ائاًل عن دور 
واإلنسانية  الحقوقية  المؤسس���ات 
ف���ي كش���ف اعت���داءات االحت���الل 
ضد األس���رى ووقفه���ا، مطالًبا أحرار 
العالم ف���ي كل م���كان بالخروج من 
أجل األس���رى وتدويل قضيتهم في 
محكم���ة الجنائية الدولي���ة لتصدر 

عناوين الصحافة العالمية.

خالل وقفة تضامنية بغزة
المدلل: المقاومة لن تتهاون بالدفاع عن األسرى أمام اعتداءات االحتالل

جنين/ االستقالل: 
انضم االس���ير محمود العارضة )46 عاما( من بلدة 
عرابة ف���ي جنين لقائم���ة عمداء االس���رى الذين 
أمضوا أكثر من 25 عاما في س���جون االحتالل، وهو 
مهندس عملية“انتزاع الحرية” من س���جن جلبوع 

شديد الحصانة .
وبذل���ك يرتف���ع عدد عمداء االس���رى في س���جون 
االحتالل الى 35 أسيرًا، بحس���ب ما أفاد المختص 

في شؤون األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة .
وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى، أن األس���ير العارضة دخل امس الثالثاء 
عامه الس���ادس والعشرين في س���جون االحتالل. 
وأش���ارت إلى أن هذا ليس االعتق���ال األول، حيث 
اعتق���ل في الع���ام 1992، وأمضى 41 ش���هًرا في 

سجون االحتالل.
وكان 6 أس���رى نجحوا ف���ي انت���زاع حريتهم من 
سجن جلبوع شديد الحصانة في 6 ايلول الماضي 

بتخطيط م���ن االس���ير العارضة وقد اس���تطاعوا 
تنس���م الحرية اليام قبل ان يع���اد اعتقالهم في 
عملية بحث واس���عة شارك فيها اآلالف من اجهزة 
امن دولة االحتالل، واس���تخدم به���ا اكثر االجهزة 
التكنولوجية تطورا ، حيث اعلنت مصادر عبرية ان 
تكلف���ة عملية البحث عن االس���رى بلغت نحو 100 

مليون شيكل.
وف���ي الذك���رى ال����26 العتقال���ه، قال���ت الوالدة 
الثمانينية صبحي���ة العارضة ” س���يكون نهاية 
لهذا النفق ويتحقق حلم محمود وامنيتي ان نفرح 
سويًا بحريته التي سيكرمنا رب العالمين بها، فلن 

يغلق باب السجن على أحد “. 
واضاف���ت: ” طوال عمري من���ذ اعتقاله لم افقد 
االم���ل بعودته الحضاني، وعندم���ا وصلني خبر 
عمليته البطولي���ة، لم اعرف طع���م النوم، ليال 
نهارا، جلس���ت انتظر عودته وأن أضمه وأش���م 
رائحته العط���رة والزكية، لكنهم قطعوا طريقه 

وحرموني منه مرة اخرى “.
وتقول ” ال نتوقع من االحتالل الظالم سوى الظلم 
والعذاب، كل سنوات عمري، سرقتها سجونه التي 
اعتقل���ت اوالدي جميعا، ولك���ن بصمودنا وصبرنا 
وبطول���ة محمود س���نلتقي مجددا ونكس���ر القيد 

ونرتاح من االحتالل وسجونه” .
وتابعت:” رسالتي البني في ذكرى اعتقاله : الصبر 
والصبر، ورب العالمين سيكرمني بالعمر حتى اراك 
وانت تعود منتصرًا وافرح بزفافك ورؤية اطفالك .. 

أشعر وقلبي يبلغني ان اللحظة قريبة “.
األس���ير محم���ود العارض���ة حاصل على ش���هادة 
الثانوية العامة في الس���جن، وبكالوريوس التربية 
اإلس���المية؛ ويعتبر من المرجعي���ات الثقافية في 
داخل الس���جون، وألف عددا من الكتب والروايات 
من بينه���ا "الرواحل" و"تأثير الفك���ر على الحركة 
اإلسالمية في فلسطين"، وغيرها لم يخرج الكتاب 

إلى النور بعد.

 انضمام مهندس عملية “انتزاع الحرية” محمود العارضة لقائمة عمداء األسرى

رام الله / االستقالل:
 قرر خمس���ة أسرى إداريين من المرضى مقاطعة محاكم االحتالل اإلسرائيلي، 

واالمتناع عن تناول الدواء، رفضا الستمرار اعتقالهم اإلداري التعسفي.
وقال نادي األس���ير في بيان له، أمس الثالثاء، إن األس���رى هم: عايد دودين، 

ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي.
وأض���اف أن خطوتهم هذه تأتي في إطار توجه األس���رى اإلداريين لمقاطعة 
محاكم االحتالل، في سياق تصعيد سياسة االعتقال اإلداري منذ مطلع العام 

الجاري، حيث وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرا.
وتابع، أن األس���رى الخمسة هم أس���رى سابقون، أمضوا س���نوات في سجون 
االحتالل رهن االعتقال اإلداري، ويعانون من مش���اكل صحية وأمراض منها ما 

هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.
وأوضح نادي األس���ير أن األس���رى الخمسة من بين عش���رات اإلداريين الذين 
أمضوا س���نوات رهن االعتقال اإلداري بش���كل غير متواصل، وبعضهم وصل 

مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 15 عاما.
يش���ار إلى أن سياس���ة االعتقال اإلداري تش���كل، إحدى أبرز السياسات التي 
يس���تخدمها االحتالل اإلس���رائيلي بحق الفلس���طينيين، ويس���تهدف من 
خاللها الفاعلين والمؤثرين على كافة المس���تويات السياسية، واالجتماعية، 

والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
الجدير ذكره، أن س���لطات االحتالل ومنذ مطلع الع���ام الجاري، أصدرت )869( 
أمر اعتقال إداريًا بحق أس���رى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بش���كل 
ملحوظ في ش���هر أيار/ مايو الماضي، حيث وصل عدد األوامر التي صدرت في 

حينه نحو 200.
وجدد نادي األس���ير دعوت���ه المتكررة إلى ضرورة مواجهة سياس���ة االعتقال 
اإلداري بكافة األدوات، وأهمها مقاطعة محاكم االحتالل بكافة درجاتها، التي 

شكلت وما تزال الذراع األساس في ترسيخ سياسة هذا االعتقال.

5 أسرى يقاطعون الدواء ومحاكم 
االحتالل رفضًا العتقالهم اإلداري

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي العس���كرية اعتقال األسير المقدسي حذيفة 
حلبية 3 أش���هر، للمرة الخامسة توالًيا. ويأتي تمديد اعتقال األسير حلبية من بلدة 
أبو ديس ش���رق القدس المحتلة، بعد أن أمضى 16 ش���هرا ف���ي االعتقال اإلداري. 
ويعاني األس���ير حلبية من وضع صحي خطير؛ حيث إنه مصاب بالس���رطان، وبحاجة 
لمتابعة طبية عاجلة وحثيثة. واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة األسير المحرر حذيفة 
بدر حلبية في حي باط���ن الزيت في أبو ديس بعد محاصرة منزله واقتحامه والعبث 

بمحتوياته في مايو/ أيار الماضي.
وجاء اعتقال حلبية بعد عدة أش���هر من اإلفراج عنه من سجون االحتالل في ديسمبر / 
كان���ون األول 2019م. وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 2019 ل� 67 يوما، انتهت 

بتحديد سقف زمني العتقاله اإلداري الذي جدد ثالث مرات في حينه.
وُرزق األسير حلبية بطفلة خالل اعتقاله األخير قبل 8 أشهر، ولم يَرها حتى اآلن.

واالعتقال اإلداري هو حبس بأمر عس���كري إسرائيلي دون توجيه الئحة اتهام لألسير، 
لمدة تصل ل� 6 أشهر، قابلة للتمديد.

االحتالل يمدد اعتقال األسير 
المقدسي المريض حذيفة حلبية
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية الإبتدائية

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
في القضية أساس 549/2021 وموضوعها نفقة زوجة ونفقة أوالد أساس 550/2021
- المدعى عليه / إيهاب وليد رمضان رمضان من الخليل وس���كان المملكة 
األردنية الهاش���مية ومجهول محل االقامة فيها اآلن. يقتضي حضورك 
إل���ى هذه المحكمة يوم األحد الموافق 2/11/2021م الس���اعة التاس���عة 
صباح���ا وذلك للنظر في القضية أس���اس 549 / 2021 وموضوعها نفقة 
زوجة ، وقضية أس���اس 550 /2021. نفقة أوالد والمرفوعة عليك من قبل 
زوجته المدعية رنين أدهم مصباح الهندي من المجدل وسكان غزة ، وان 
لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكي���ا عنك يجر بحقك اإليجاب 
الشرعي غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 19/9/2021م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام خليل احلليمي

غزة/ االستقال: 
طالبت منظمات حقوقية وفصائل وقوى وطنية وإسامية أمس 
الثاثاء رئيس الس���لطة محمود عباس إللغاء التقاعد القس���ري 
الذي اس���تهدف نحو 18 ألف موظف للسلطة الفلسطينية في 

قطاع غزة.
ج���اء ذلك خال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المس���تقلة لحقوق 
اإلنسان بمدينة غزة، وس���ط حضور ممثلين عن فصائل وقوى 
وطنية وش���خصيات حقوقية ورس���مية ومنظم���ات المجتمع 

المدني.
ودان منسق لجنة القوى الوطنية واإلسامية خالد البطش قرار 
التقاعد القسري بحق آالف من موظفي السلطة الفلسطينية في 
قطاع غزة، مؤكدًا أن قوى ش���عبنا ترفضه، وتطالب بالعودة عن 

هذا القرار.
مطالبة باإلغائه

وأوضح البطش أن السلطة الفلسطينية مارست عدة انتهاكات 
في قطاع غ���زة، تمّثل ذل���ك بوقف روات���ب الموظفين وفصل 

العشرات منهم وصوال للتقاعد القسري بحق اآلالف.
وش���دد البطش على ضرورة التراجع عن التقاعد القسري، داعًيا 
رئيس الس���لطة محمود عباس لحل ه���ذه األزمة، وتعديل هذا 
الخطأ ورف���ع الظلم عن آالف الموظفين بغزة، "س���واء الذين تم 
إحالته���م للتقاعد القس���ري أو الذين حرموا من العمل بس���بب 

االنتماء السياسي".
ودعا لحل هذه األزمة واس���تمرار الضغط والنش���اط إلنهاء هذه 
المعاناة، مؤكًدا أهمية اس���تعادة الوحدة الوطنية عبر عقد لقاء 
يجم���ع األمناء العامين للفصائل م���ع الرئيس عباس لوضع حد 
لهذا االنقس���ام على قاعدة إعادة بناء منظم���ة التحرير وإعادة 
االعتب���ار للمش���روع الوطني الفلس���طيني وس���حب االعتراف 

باالحتال.

وقال "نحن ال ندخر جهًدا إليصال معاناة أبناء ش���عبنا بش���كل 
رس���مي مع الرئيس محم���ود عب���اس، ونتابع ذلك باس���تمرار، 
وتواصلنا مع المس���ؤولين بالسلطة الفلس���طينية للتراجع عن 

التقاعد القسري لكنه لم يتم االستجابة لصوتنا".
حرمان للموظفني 

ب���دوره، قال المتحدث باس���م الملتقى العام للحملة الش���عبية 
والتجمع الوطني إللغاء التقاعد القسري حسام األسطل إن نسبة 
الرواتب للمتقاعدين بالمحافظ���ات الجنوبية وصلت إلى %50 

بعد حرمان الموظفين من عاواتهم في عام 2017.
وأوضح األسطل أن الخطورة تكمن في عدم استطاعة الموظفين 

توفير أدنى متطلبات الحياة ألس���رهم حت���ى أصبحوا عاجزين 
ع���ن إدخال أبنائهم الجامعات، وعاجزين عن توفير حياة كريمة 
لعوائلهم. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن أكثر من ٩0% من 
الموظفين في المحافظات الجنوبية ومن ضمنهم العسكريين 
قاموا بش���راء منازل وش���قق بقروض بنكية وبنسبة 45 % من 
رواتبهم معتمدين على أنهم موظفون لم يصلوا لسن التقاعد 
فكانت قروضهم على حساباتهم تنتهي عند سن التقاعد على 

60 سنة.
وبّين أن التقاعد القسري جاء ليأخذ أكثر من 30% من رواتبهم 
وبهذا أصبح الخصم من رواتبهم أكثر من 75% قروض، وخصم 

تقاع���د باإلضافة 15% خصم عاوات ورتب مس���تحقة فأصبح 
العس���كري يذهب للبنك ليجد وفي أحسن ظروفه من 300 إلى 

500 شيكل والكثير منهم ال يجدهم.
وأوضح األس���طل أنه نتيجة لعدم اس���تجابة الحكومة لمطالب 
الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني إللغاء التقاعد؛ 
دفعنا ذلك للتوجه إلى القضاء للفصل بيننا وبين الحكومة، ومن 

يلجأ للقضاء هو يستخدم حقه القانوني".
دعا األس���طل لتعديل قرار رقم ٩ لس���نة 2017 ليكون التقاعد 
اختياري���ًا مع ضمان حق من ال يرغ���ب بالعودة على القيود برفع 
نس���بة التقاعد واحتساب الرتبة المس���تحقة والعاوات ضمن 

الراتب.
قرار منعدم

وأوضح منس���ق وحدة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة 
لحقوق االنسان بهجت الحلو أن قرار التقاعد المبكر منعدم ألنه 
خالف قواعد القانون األساس���ي نفسه ألنه من يحيل للتقاعد 
هو القائد األعلى للقوات المسلحة يعني الرئيس، وبالتالي قرار 

اإلحالة مشكوك لعدم االختصاص، مما يجعله قراًرا منعدًما.
وأكد الحلو أن هذا القرار بقانون هو مشوب بالعيب الدستوري، 
"وفيه تعسف الستخدام السلطة، ويوجب الطعن أمام المحكمة 
المختص���ة آن األوان لتغليب حقوق اإلنس���ان عل���ى االعتبارات 

السياسية وان تتقدم مصالح المواطنين.
وذك���ر أن القانون رقم ٩ لع���ام 2017 يتضمن أنه يحق لمن بلغ 
سن 45 عاًما ولديه خدمة 15عامًا أن يطلب التقاعد المبكر، ويجوز 
لمن بلغ 35 عامًا ومعه رتبة ضابط صف أن يتقدم للتقاعد بشرط 

أن يكون لديه 15 عامًا خدمة.
وش���دد الحلو على أن الراتب التقاعدي يجب أن يكون مستحًقا 
بناًء على آخر رتبة، وأنه يجب أاّل يقل عن 70% من الراتب، وهذا 

مالم يحدث.

غزة: مطالبات حقوقية وفصائلية بغزة إللغاء التقاعد القسري

غزة/ االستقال: 
قال مس����ؤول في وزارة الصحة بغزة، أمس الثاثاء، إن 
معظم الحاالت المصابة بفي����روس كورونا، الموجودة  

في العناية المركزة، لم تتلق التطعيم.
وأضاف نائ����ب مدير دائ����رة التثقيف بال����وزارة بدر 
الصفدي، خال حديث عبر الموجة المفتوحة لإلذاعات 
المحلية، أن »نس����بة ضئيلة جدًا ممن تلقوا التطعيم 

دخلوا العناية أو احتاجوا لمتابعة صحية«.
وأوض����ح أنه »ف����ي األيام األولى بع����د تلقي التطعيم 
يكون الشخص معرًضا لإلصابة بالفايروس خاصة إذا 

استهتر بإجراءات السامة«.
وتاب����ع » لذل����ك على من يتلق����ى التطعي����م االلتزام 
بإجراءات الوقاي����ة حتى مرور أس����بوعين على تلقيه 

الجرعة الثانية على األقل، وعندها تكون نسبة اإلصابة 
ضعيفة جًدا«.

وأش����ار الصفدي لوج����ود »إقب����ال كبير عل����ى تلقي 
التطعيم«، متمنًيا أن تزداد أعداد المقبلين عليه، إذ ما 

زال لدى البعض التخوفات حوله.
وقال: »هذه التخوفات تأتي عبر اإلشاعات التي تنتشر 
عبر السوشال ميديا وغيرها، ونحن نقول إن التطعيم 

يحمي من المرض وكل ما ُيشاع غير صحيح«.
وبّين أن »التطعيم مت����اح لكافة فئات المجتمع فوق 
16 عاًما، حتى الحوامل والمرضعات يمكنهن تلقيه«.

وأك����د أن »أولى الناس بتلق����ي التطعيم هم أصحاب 
المناعة الضعيفة ككبار الس����ن وأصح����اب األمراض 

المزمنة«.

رام الله/ االستقال:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثاثاء، تسجيل 17 وفاة، 
و1٩77 إصابة جديدة بفي����روس »كورونا«، و15٩٩ حالة تعاٍف 

خال ال� 24 ساعة األخيرة.
وأك����دت الكيل����ة في التقري����ر اليوم����ي للحال����ة الوبائية في 
فلس����طين،أمس الثاث����اء أن الوفي����ات الجديدة س����جلت في 
المحافظات على النح����و التالي: قطاع غ����زة )14(، الخليل )1(، 

طولكرم )1(، نابلس )1(.
وقالت إن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 
35، طولكرم 118، نابلس 154، ضواحي القدس 21، س����لفيت 
34، جنين 84، طوب����اس 17، أريحا واألغوار 1٩، رام الله والبيرة 
11٩، بيت لحم 6، الخليل 47، قطاع غزة 1323، الفتة إلى إجراء 

8146 فحصًا.

وأضافت الكيل����ة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس����ب 
التالي: قلقيلية 43، طولكرم 87، نابلس 264، ضواحي القدس 
8، س����لفيت 68، جنين 142، طوباس 17، أريحا واألغوار 6، رام 

الله والبيرة 125، بيت لحم 6، الخليل 33، قطاع غزة 800.
وذكرت أن نس����بة التعافي من فيروس »كورونا« في فلسطين 
بلغت ٩1.5%، فيما بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة %7.5، 

ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت إلى وجود 73 مصاب����ا في غرف العناية المكثفة، فيما 
يعالج في مراكز وأقسام »كورونا« في مستشفيات الضفة 214 

مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيم����ا يخص المواطني����ن الذين تلقوا الطعوم����ات المضادة 
للفيروس، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة 1,31٩,٩37، بينهم 613,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

صحة غزة: معظم الحاالت بالعناية 
المركزة لم تتلق التطعيم

 17  وفاة و1977 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

واشنطن/ االستقال: 
وقعت مؤسسات ومنظمات مدنية أميركية 
ودولي���ة على بيان يؤك���د تأييدها ودعمها 
ومصادقتها على مش���روع تعدي���ل قانون 
تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 
المقدم من النواب في الكونغرس: رش���يدة 
طليب، وألكساندريا أوكاسيا كورتيز، ومارك 
بوكان، لوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه 

إلى “إسرائيل".
وكان���ت اإلدارة األميركي���ة ق���د وافقت على 
صفق���ة بيع أس���لحة دقيق���ة التوجيه إلى 
"إسرائيل" بقيمة 735 مليون دوالر في شهر 

أيار/مايو الماضي.
وف���ي تغريدة لها على صفحتها الرس���مية 
ف���ي “تويتر”، قال���ت أوكاس���يا كورتيز إن 

التعديل يهدف إلى وقف تس���ليم أسلحة 
أميركية دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل"، ألن 
األخيرة تس���تخدمها في قصف المدنيين 
الفلس���طينيين والمباني المدنية، كما جرى 
ف���ي قص���ف المبنى ال���ذي يض���م مكاتب 
ومؤسس���ات إعامي���ة ف���ي قطاع غ���زة في 

العدوان األخير على غزة في أيار الماضي.
وأظه���ر البي���ان أن 11٩ مؤسس���ة ومنظمة 
مجتمع مدني أميركي���ة ودولية وافقت على 

التعديل المقترح حتى اآلن.
ومن غي���ر المرجح أن يدخ���ل التعديل حيز 
التنفي���ذ قريًب���ا، لكن س���يتم الحفاظ عليه 
في لجنة قواعد مجل���س النواب التي تحدد 
التعديات التي يمكن تضمينها كجزء من 

التعديات على القوانين السارية.

ومن بي���ن الموقعي���ن على البيان: ش���بكة 
المنظمات الفلسطينية األميركية، وكنائس 
من أجل السام في الش���رق األوسط، ولجنة 
خدمة األصدقاء األميركية، ورابطة المحامين 
التمكي���ن األميركية  األميركيين، وش���بكة 
المس���لمة، ولجنة مناهضة التمييز العربية 
األميركي���ة، والمعه���د العرب���ي األميركي، 
وتحالف أطفال الش���رق األوس���ط، والشبكة 
العالمي���ة لعمل المجتمع المدن���ي )آيكان( 

وغيرها.
وقانون تفويض الدف���اع الوطني هو قانون 
فيدرالي للواليات المتحدة األميركية، يحدد 
ميزاني���ة ونفقات وزارة الدف���اع، كما يصدر 
سنوًيا قانون لكل سنة مالية يشمل أحكاًما 

أخرى.
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ما زالت عملية انتزاع الحرية التي فجرها خمسة من أسرى حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين وسادسهم هو قائد كتائب شهداء األقصى في 
جنين زكريا الزبيدي تلقي بظاللها الثقيلة على المشهد اإلسرائيلي، وال 
زالت وس����ائل االعالم العبرية تحصي خسائرها المالية إزاء هذه العملية 
األسطورية التي استطاع فيها ستة من االسرى الفلسطينيين في سجن 
جلب����وع المحصن حفر نفق تح����ت األرض وتحرير أنفس����هم من قبضة 
الس����جان, فقد  أكدت مصادر بالشرطة الصهيونية أن تكلفة البحث عن 
األس����رى الفلس����طينيين الذين تمكنوا من الفرار من س����جن جلبوع هي 
األعلى في تاريخ »إس����رائيل«، ونقل����ت إذاعة كان العبرية عن مصادر في 
الشرطة الصهيونية أن التكلفة  اليومية ما بين 3-6 ماليين دوالر يوميًا, 
وق����د تجاوزت مبلغ 30 مليون دوالر , وهي التكلفة األعلى التي تتكبدها 
إس����رائيل في تاريخها. حيث يش����ارك اآلالف من رجال الشرطة وعناصر 
األمن اإلس����رائيلية المختلفة -من جهاز األمن العام »الشاباك« والجيش- 
في عمليات التمشيط والتفتيش؛ واس����تعانت »إسرائيل« في عمليات 
البحث عن األس����رى ب 720 دورية شرطية وعشرات المركبات العسكرية 
ومئات الس����يارات المدنية المنتش����رة على 250 حاجزا شرطيا وعسكريا 
طيارا في فلسطين التاريخية. عدا عن تكاليف تشغيل غرفة العمليات 
المشتركة ألذرع األمن و4 كتائب قتالية و7 سرايا من الجيش الصهيوني 
التي تجندت للبحث عن األسرى، حتى بعد إعادة اعتقالهم ال زالت عناصر 
االمن الصهيونية منتشرة في مناطق عدة خوفًا من » عمليات انتقامية«.

بينما يش����رف على إدارة شؤون الس����جون والمعتقالت مصلحة السجون 
الصهيونية التي تأسست عام 1949، وتضم في صفوفها 9 آالف و300 
مستخدم، بينهم 1916 ضابطا، وتتبع للش����رطة الصهيونية، ويديرها 
مفتش ع����ام خاضع لوزارة األمن الداخلي، ما عدا الس����جون العس����كرية 
واألمني����ة بالضف����ة الغربية، وق����د بلغت ميزانية مصلحة الس����جون في 
الع����ام 2020 حوالي 1.3 مليار دوالر، حيث أظهر التقرير المالي لمصلحة 
الس����جون أن 83% من الميزانية خصص لمعاشات السجانين والحراس 
ووحدات الحراس����ة الخاصة ومخصصات التقاعد، و2% لتطوير وصيانة 
السجون، بينما 15% تخصص الحتياجات واحتجاز األسرى والمعتقلين، 
وتشير التقديرات إلى أن 33% من الموازنة السنوية لمصلحة السجون 
تخصص لحراس����ة األس����رى األمنيين، إذ يش����رف 3 آالف مستخدم من 
س����جانين وحراس على تولي ملف األسرى األمنيين في سجون مصلحة 
السجون، بحيث يكون لكل أسيرين سجان واحد. وأبرز مهامهم تتلخص 
في إحباط محاوالت الهروب لألس����رى، ومنع تهريب وسائل تصفها غير 
مش����روعة، خصوصا األس����لحة والهواتف الخليوية، ومن����ع االعتداء على 
الس����جانين، وإحباط محاوالت اختطاف الحراس كرهائن، وقمع »التمرد« 
في الس����جون، وهذه الوحدات يتم اس����تنفارها في االزمات وتمنع عنها 
االجازات الطارئة ويمكن اس����تدعاؤها في حالة الض����رورة للقيام بمهام 
خاصة وهذا يزيد من األعباء المالية على إدارة مصلحة الس����جون ويؤدي 

الى استنزاف القدرات البدنية والذهنية والتكنولوجية الى حد كبير.   
وال زالت اعترافات السجانة الصهيونية بأنها نامت اثناء فترة حراستها 
في اليوم الذي نفذ فيه االسرى الستة عملية انتزاع الحرية يقول آفي بار 
إيلي -المراس����ل االقتصادي لصحيفة »هآرتس« العبرية يجب أال تكون 
هناك مش����كلة في أن تغفو سجانة في منتصف وردية عمل بسجن في 
»إس����رائيل«. وفي الواقع، »كان بإمكان الحراس اآلخرين في سجن جلبوع 
أن يناموا تلك الليلة، وذلك ألن النسبة بين عدد األسرى وعدد السجانين 
قد ارتفعت في السنوات األخيرة في »إسرائيل« إلى أسيرين لكل سجان، 
وهي أعلى نس����بة بالعالم«. مضيفا أنه خ����الل العقد األخير تم مضاعفة 
الميزانية السنوية لمصلحة الس����جون، دون ان  تستثمر بتطوير آليات 
الحراس وتوفير مع����دات تكنولوجية وإلكترونية لتعقب األس����رى في 
السجون والمعتقالت، باستثناء االستثمار بأجهزة بقيمة 4 ماليين دوالر 
للتش����ويش ومنع االتصاالت من الهواتف الخليوية في سجن »جلبوع«, 
وه����ذه بداية الحملة التي يش����نها كل طرف على الط����رف االخر والتي 
ستش����هد تغييرا في مواقع المسؤولية داخل مصلحة السجون, وانتقد 
الصحفي الصهيوني فائض مئات ماليي����ن الدوالرات الذي تتدفق إلى 
خزينة مصلحة الس����جون كل عام، وانه كان يجب أن يس����تخدم لتجهيز 
أنظمة االحتجاز الحديثة ولتنفيذ تقنيات أمنية وإلكترونية ال تعتمد على 
القوى البشرية، لكن الميزانيات استخدمت لزيادة األجور والمخصصات 
للسجانين وضباط الس����جون والمعتقالت«, .وهذه االنتقادات ستتزايد 
حتم����ا خالل الفترة القادمة بعد الضرب����ة الموجعة التي تلقتها مصلحة 

السجون الصهيونية من أسرى الحرية األبطال. 

الخسائر المالية لالحتالل 
في عملية "انتزاع الحرية" 

رأي
كتب األس���ير محمود العارضة لوالدته رس���الة قصي���رة قال فيها: »أنت 
في القلب والوجدان، وأبش���رك بأنني تنس���مت الحري���ة وصعدت جبال 
فلس���طين، وتناولت التين والصبر والرمان والزعتر البري، وأكلت الجوافة 
بعد حرمان دام خمس���ة وعشرين عامًا«. أما شقيقه محمد، فروى لمحاميه 
أنه تمتع بأكل الزيتون والصبر في مرج ابن عامر، وأنه اليوم رغم التعذيب 
الوحش���ي الذي يتعرض له، يشعر بس���عادة خفية ألنه استعاد عالقته 
بطعم بالده، التي حاول الس���ّجان »اإلس���رائيلي« أن يمحوها من ذاكرته. 
الخبر عن األس���ير القائد زكريا الزبيدي، أش���ار إلى إصاباته البليغة جراء 
التعذيب، كس���ر في فكه وكس���ور في أضالعه، وه���و يتعرض لتحقيق 
وحش���ي وس���ط آالمه المبرحة، لكنه لم يقل للمحقق »اإلسرائيلي« سوى 
عبارة واحدة: »رأي���ت حفرة فخرجت«. أيهم كممج���ي ومناضل نفيعات 
اعتق���ال فجر األح���د 19 أيلول/س���بتمبر في منزل حاصرت���ه قوات األمن 
»اإلس���رائيلية« في مدينة جني���ن. أما جنين ومخيمه���ا، فهما في عين 
العاصفة، يس���تعيدان ش���يئًا من نبض مقاومة المخي���م البطولية عام 
2002، عندما حّول الفدائيون الش���هداء: أبو جن���دل وزياد العامر وعالء 

الصّباغ ورفاقهم، المخيم إلى قلعة للصمود والتحدي.
اعتقال أس���رى نفق الحرية ال يعن���ي أن الحكاية انتهت. فهذه الحكاية 
ال نهاي���ة لها، لذلك من الصعب أن نرويها. هذه هي س���مة فلس���طين، 
إنه���ا حكاية عصية على الرواة، فهي كي ُت���روى يجب أن ُتعاش، وحين 
ُتعاش ُيقتل أبطالها أو يؤس���رون، لكنه���م ال يندثرون، يتوالدون إلى ما 
ال نهاي���ة، كأننا نعيش دائمًا في أول الحكاي���ة. قائد في حركة الجهاد، 
فدائي ومجاهد دّوخ قوات االحتالل، اس���مه محمود العارضة، أمضى ربع 
قرن في سجون االحتالل، يصير لحظة وطئت قدماه سهل مرج ابن عامر، 
طفاًل صغيرًا، يس���تعيد حواس���ه التي لفتها العتمة، يعيد اكتش���اف 
طعم األش���ياء ونكهة األرض، يصاب بس���حر أساور ينابيع مرج ابن عامر، 
يقطف الزعتر البري، يعصر حبات الزيتون بيديه ويتذوق حالوة مرارتها، 
يأكل التين والجوافة، ينحني على الصّبار، يقش���ر حبات الصبر المغطاة 

باألش���واك، وينتشي بحالوة التين الشوكي. عش���رة محققين يتناوبون 
علي���ه، يعرونه م���ن ثيابه، يمنع���ون عنه الن���وم، يضربونه بوحش���ية، 
يشبحونه وهو مكبل اليدين والرجلين، لكن الطفل الذي ولد في أعماقه ال 
يبالي، ألنه لمس الش���مس بيديه المجرحتين من حفر النفق، واستنشق 
رائحة المكان، وعصر التراب مس���تخرجًا منه ماء الحرية. بداًل من أن يبدأ 
األسرى برواية جلجلة التعذيب على أيدي »اإلسرائيليين«، رووا عن متعة 
الحرية التي عاش���وها أيامًا قليلة، وب���دل أن يخبرونا عن الصعوبات التي 

واجهوها كمطاردين، تحدثوا عن طعم الصّبار.
هل يس���تحق الصّبار كل هذا العذاب؟ ال أعلم كيف استطاعوا نزع قشرة 
الصّبار بأيديهم وكيف عبرت أصابعهم األش���واك. الصّبار لم يرحل من 
األرض بع���د طرد أصحابها، بقي س���ياجًا للقرى المهدم���ة، وانتصر على 
الس���رو والصنوبر الذي زرعه المحتلون من أجل أن يبددوا معالم المكان. 
الصّب���ار والكوفية هم���ا أول منتوجين فلس���طينيين تعرضا لمحاولتي 
سرقة وانتحال من قبل الغزاة الصهاينة. وكان فشل هاتين المحاولتين 
مدوي���ًا. فخالل حرب النكبة اعتمرت عناص���ر البالماخ، وهي قوات النخبة 
في الهاغاناه، الكوفية الفلس���طينية، كإش���ارة إلى االنتماء الوهمي إلى 
المكان الفلس���طيني، لكن س���رعان ما هربت الكوفي���ة عن رؤوس هؤالء 
القتلة، وعادت إلى مكانها كعالمة فلس���طينية وكإشارة إلى أن المقاومة 

مستمرة منذ ثورة 1936.
أم���ا الصّبار فحكايت���ه أكثر تعقيدًا، إذ اعُتبر رمزًا ل� »إس���رائيل« بصفته 
نبتة تقاوم الصحراء، وُأطلق على اليهود الذين ولدوا في فلس���طين اسم 
الصابرا، الذي يجس���د اليهودي الجديد. لكن زهرة الصحراء تمردت على 
من أراد تزوير صورتها وصارت الحارس- الش���اهد ألطالل القرى العربية 
الفلس���طينية التي تم تدميرها وجرفها. الفاكه���ة الحلوة المذاق التي 
تحمل عص���ارة األرض وتتحصن بالش���وك، وتحفر جذوره���ا عميقًا في 
التراب أو تمتد أفقيًا إلى ما ال نهاية، كانت الطعام والماء لألس���رى الذين 
لم يتذوقوها منذ ربع قرن. ال تس���ألوا كيف قشر فاكهة الصّبار من حفر 

نفقًا في س���جن جلبوع واستعاد ش���مس حريته من باطن األرض؟ هذه 
ليس���ت أعجوبة، وال عالقة لها بعالم األس���اطير، الجواب س���وف يأتيكم 
من رس���الة زكريا الزبيدي إلى »االس���رائيليين« التي بعثها عبر محاميه 
افيغ���دور فيلدم���ان: »ماذا تتوقعون من ش���خص جوعت���م والده عندما 
منعتموه من ممارسة مهنته في التعليم، ثم قتلتم والدته أمام ناظريه 
برصاصة قّناص، وقتلتم ش���قيقه وأعّز أصدقائه، ثم قتلتم 370 شخصًا 
من أبناء وبنات ش���عبه الذين يعيش���ون معه في مخيم الالجئين الذي 
تبلغ مس���احته كيلومتر مربع واحد، واعتقلتموه عش���رين مرة، وفي كل 
مرة مارس���تم على جسده ونفسيته التعذيب، وجعلتموه معوقًا وهو في 

عّز شبابه؟«.
رس���الة زكريا ل�«اإلسرائيليين« س���واء وصلت أم لم تصل، هي الحقيقة 
التي جعلت م���ن فعل المقاومة مرادفًا للحي���اة، ومن فتى االنتفاضتين 
قائدًا تنتظر فلس���طين أمثاله كي يس���تعيد الحق الفلسطيني عالقته 
بحقيقة االحتالل الوحشي، والعنصرية وشهوة إبادة اآلخر، التي تسيطر 
على الصهاينة. نفق الحرية لم يكن انتصارًا على العدو، بل كان انتصارًا 
على الذات. ش���عور المرارة الذي يكاد يخنقنا ونحن نرى عش���اق الحرية 
مكبل���ي األيدي واألرجل، يج���ب أن ال يحجب حقيق���ة أن النفق لم يكن 
س���وى محاولة أخرى كي تنتصر فيها الضحية لنفسها وترمم صورتها 
وتس���تعيد صوتها. ه���ل ُعّلق الفدائي »فوق صبار الب���راري«؟ كما كتب 
عبد الرحيم الش���يخ في مقطوعته الشعرية الرائعة التي يستعيد فيها 
صورة زكريا الذي كان عليه أن »يختار فأسه من بنادقهم« أم أن الفدائي 
نزل عن صليبه ليمش���ي فوق األرض، ويحّول الصّبار ماء وخمرًا للروح، كما 
فعل أول الفلسطينيين الذي ُعلق على الصليب منذ ألفي عام؟ استمعوا 
إلى الصّبار أو الصبر، كما نس���ميه في العامية، وهو ينطق حكمته. تقول 
حكمة الصبر إن إعادة اعتقال الفدائيين الس���تة ليست الخاتمة، بل ربما 
كانت العودة إلى النفق هي الحكاية، التي تصنع أولها كل يوم من مزيج 

شوك الصّبار وحالوته.

ف���ي كتابه الصادر حديثا عن مؤسس���ة »مهجة الق���دس« بعنوان »على درب 
الحلبي« يروي األسير طارق يحيى، من بلدة عرقة، غرب جنين، بالضفة الغربية 
المحتلة، رحلته الجهادية وتنفي���ذه عملية طعن في بداية انتفاضة القدس 
)تش���رين األول/اكتوبر 2015( التي فّجرها الش���هيد المجاهد مهّند الحلبي، 
اب���ن الرابطة اإلس���المية – اإلطار الطالبي التابع لحركة الجهاد اإلس���المي في 

فلسطين، عندما طعن جنود االحتالل في شوارع القدس وأطلق النار عليهم.
بعد عدة أيام، ف���ي 2015/10/8، ومع تصاعد وتيرة عمليات الطعن والدهس، 
واستش���هاد المجاهدات والمجاهدين واعتقال العش���رات م���ن أبناء الضفة 
الغربية وتصاعد عمليات التفتيش والقم���ع الصهيونية، قّرر المجاهد طارق 
يحيى )16 عاما في ذلك الوقت( القيام بواجبه الوطني والديني واألخالقي، أي 
اإلنس���اني. فتوّجه الى مدينة العفولة، دون اإلفصاح عن نّيته ألي شخص من 
أقربائ���ه أو أصدقائه، وبحث عن هدف، فوجده في جندي، فقام بطعنه قبل أن 

يهجم عليه المستوطنون لضربه وقتله.
بعد أقل من س���ت س���نوات عل���ى العملي���ة البطولية التي نفذه���ا المجاهد 
مهّند الحلبي ف���ي مدينة القدس، والتي فجّرت الغض���ب الكامن في نفوس 
الفلس���طينيين، الذي���ن تنافس���وا على تنفي���ذ أصناف م���ن العمليات ضد 
المحتلي���ن الصهاينة، نّفذت »كتيبة جنين - كتيب���ة الحرية« عملية الهروب 
من سجن جلبوع المحّصن كالخزنة، بقيادة المجاهد محمود العارضة، القيادي 

في حركة الجهاد اإلسالمي.
م���ا يجمع بين عملية الش���هيد مّهند الحلب���ي وعملية »كتيب���ة الحرية«، هو 
التنفيذ »في لحظة س���كون تتخطفها ارتجافات كثيرة«، واس���تجابة الشعب 
الفلس���طيني وأحرار العالم لها، »فانتفض الشعب الفلسطيني قويا وفتيا«، 
كم���ا صّرح القائد المجاهد زي���اد النخالة، أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي، 
في رس���الته الموّجهة الى أس���رى كتيبة الحرية بعد إعادة اعتقالهم من قبل 

االحتالل.
م���ا يجمعهما أيض���ا، هو دور الطليع���ة المؤمنة بحقها، في تفجير الس���احة 
في وجه العدو المحتل ألرض فلس���طين، كما فّجر 6 أس���رى من حركة الجهاد 
اإلسالمي، بقيادة الش���هيد مصباح الصوري، االنتفاضة قبل 34 عاما، بعملية 
الهروب الكبير من س���جن غزة المركزي. لم يكن هذا التفجير مباشرا، بل كانت 
ارتداداته على معنويات الش���عب الفلس���طيني كبيرة وحاسمة، ألنها منحته 
القوة المعنوية والثقة بنفس���ه واليقين بإمكاني���ة ضرب الصهاينة وضرورة 
التخلص منهم. وكذلك، فّجر الش���يخ خضر عدنان الس���جون في العام 2011 
معركة األمعاء الخاوية، عندما باشر في معركة الكرامة، رفضا لالعتقال اإلداري.

»كان مهن���د مث���ال المغوار البطل ال���ذي صنع المعجزات، وه���و ال يملك من 

اإلمكانيات سوى اإليمان العميق بعدالة القضية.. معجزة هزت كيان االحتالل 
وأحيت لدى األمة األمل من جديد«.. بهذه الكلمات، يصف االسير طارق يحيى 
الش���هيد مهند الحلبي وعمليته الجريئة، التي فّج���رت انتفاضة القدس. قد 
تنطبق هذه السطور على عملية »انتزاع الحرية« التي نفذتها »كتبية جنين« 

قبل أيام، والتي لم تنته ارتداداتها بعد، رغم إعادة اعتقال أبطالها.
من يقرأ الدوافع التي جعلت األسير طارق يحيى، هذا الفتى الناجح، ابن ال16 
عاما، م���ن تنفيذ عملية طعن ف���ي العام 2015، ال يمكن أن يس���تبعد تأثير 
عملية »كتيبة جنين« على تفجير الغضب الفلس���طيني أو االنتفاضة في وجه 
كيان العدو، بس���بب توّفر األجواء النضالية، رغم وجود الس���لطة الفلسطينية 
الت���ي حققت بعض النجاح في صناعة »الفلس���طيني الجديد« لدى ش���ريحة 
من المجتمع، كما أش���ار اليه بعض الصحافيين المتابعين للوضع في الضفة 

الغربية.
م���ا دفع الفتى ط���ارق يحيى، الذي لم يكن منتميا ال���ى أي تنظيم مقاوم، من 
تنفي���ذ عمليته الجهادية، هو ش���عور العزة والفرح من جهة بس���بب تنفيذ 
العملي���ة ض���د الصهاينة القتلة، وم���ن جهة أخرى، ش���عور الغضب وواجب 
االنتقام لكل الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية زرع هذا الكيان اإلجرامي، الذي 
وّلده القمع الوحش���ي والقتل واالعتقال والتدمير الممنهج. حينها، يستعيد 
المناضلون تاريخ ش���عبهم المجيد ويتذكرون األبطال الش���هداء واألس���رى، 

ويقّررون السير قدما من أجل حرية شعبهم وأمتهم.
يكتب األس���ير ط���ارق يحيى: »أن الضغ���ط ال يصنع فين���ا إال قابلية االنفجار، 
والظلم الواسع والقهر المستمر يرفع من مستوى وعينا وينّمي في قلوبنا روح 
التضحية والمقاومة... ال يوّلد فينا س���وى مهّند الحلبي... قد زلزلني مهّند كما 

زلزل أصحاب الضمير الحي«.
واليوم، زلزلت »كتيبة جنين« - كتيبة الحرية الش���عب الفلسطيني وأصحاب 
الضمير الحّي في العالم، ألنها ضربت األمن الصهيوني عميقا وأظهرت فشل 
كل اجراءات���ه القمعية، ال س���يما وأنها حصلت بعد معركة »س���يف القدس« 
المباركة ببضعة أش���هر، يحاول الكيان تصوير نفسه بأنه سيطر على الوضع، 
لكن لم يس���لم بعد م���ن تداعيات العملية الف���ذة، كما أّكد أكث���ر من محّلل 

صهيوني.
من ناحية أخرى، كل ضربة يتلقاها العدو تنعش الهمم واإلرادة لدى الشعوب 
المظلوم���ة. إضافة الى الهزة التي أحدثتها بالكيان، أنعش���ت عملية »انتزاع 
الحرية« إرادة التصدي والقتال لدى الش���عب الفلس���طيني كونها اختصرت 
»إرادة شعب« ووّحدت »الشعب الفلس���طيني بل األمة وأحرار العالم« خلفها، 

كما أّكد القائد زياد النخالة.

لقد انعش���ت عملية »انتزاع الحرية« المقاومة في منطقة جنين، حيث يواصل 
ش���بانها الغارات و«اإلرباك الليلي« على حاجز الجلمة، وحيث تش���ّكلت الغرفة 
المش���تركة لفصائل المقاوم���ة، بعد التهديد الصهيون���ي باجتياح المخيم 
والمدين���ة، وذلك قب���ل العملية البطولي���ة ببضعة أيام. وأنعش���ت المقاومة 
في بيت���ا والخليل والقدس، من خ���الل التفاعل مع عملي���ة األحرار والتصدي 
القتحامات العدو، فكانت عنوان التصدي في كل فلسطين، في الناصرة وحيفا 

وأم الفحم، كما في قطاع غزة.
رغم إع���ادة أبطال كتيبة جنين ال���ى االعتقال وتمثيلي���ة محاكمتهم، تبقى 
رحل���ة الحرية التي نفذوها وتصريحاتهم المعبرة عن انس���انيتهم ووعيهم 
وشعورهم بالمسؤولية، وعن حبهم لفلس���طين، أرضها وثمارها، أقوى تأثيرا 
وأهم م���ن كل التحليالت الصادرة ع���ن اإلعالم الصهيون���ي والتابع له، التي 
تس���عى الى تش���تيت الحدث وتفريغه من مضمونه من خ���الل التركيز على 

التفاصيل.
لك���ن لم تنت���ه بعد عملي���ة أبطال كتيبة جنين، بس���بب القم���ع الصهيوني 
الوحش���ي ضد األس���رى داخل الس���جون، الذي رافق عملي���ات البحث عنهم، 
ومواصلة االس���تفراد بأسرى حركة الجهاد اإلس���المي، وتعذيبهم والتنكيل 
بهم وتشتيتهم بين السجون واألقس���ام وعزل 12 أسيرا قياديا منهم، بنّية 

االنتقام منهم ومن حركتهم المجاهدة.
لقد فتح العدو معركة جديدة، حيث يواجه أسرى الحركة »بكل بسالة واقتدار« 
الكيان ومصلحة الس���جون، وقد صمموا على عدم التراجع أمام السجانين قبل 
»العودة الى ما كانت عليه أوضاعهم الى ما قبل 2020/9/6« )من رس���الة أسرى 

الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل(,
باإلضافة الى أسرى حركة الجهاد الذين يواصلون التمرد على كافة اإلجراءات 
القمعية من خالل عدم الوقوف في العدد ورفض التشخيص ورفض الفحص 
األمني، والمعركة التي يقودها 6 أسرى ضد االعتقال اإلداري، شرع المئات من 
األسرى في بعض السجون، اإلضراب عن الطعام من أجل كرامتهم االنسانية، 
م���ا يعني االنتقال من معرك���ة الى أخرى ضد كيان العدو، عنوانها األس���رى، 

حريتهم وكرامتهم.
وه���ذا ما عّبر عنه القائد المجاهد زياد النخال���ة، قائال: »قدرنا أن نمضي ونعد 
لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان«، في السجن، 
كم���ا في جنين، كم���ا في غزة أو أي بقعة أخرى من فلس���طين، طالما بقي هذا 
الكي���ان الغاصب على أرض فلس���طين. وكما كان الحال ف���ي أيار/مايو 1987 
و2011 وتش���رين األول/اكتوبر 2015، لقد أدى المجاه���دون »ما كان ممكنا« 

وكانوا بذلك »رموزًا للحرية ورموزًا لفلسطين«.

حكايــة الصّبــار لــم تنتــِه

كتيبــة جنيــن والــدور الطليعــي

بقلم: الياس خوري

بقلم: راغدة عسيران
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أعلن أن���ا المواط���ن /    هيثم محمد حس���ين 
اب���و هاني  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
700333917    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   احمد يوس���ف ابراهيم 
الخط���اب  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
802437921     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواط���ن /   معين خليل احمد جربوع   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     923765598   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   محمد كمال حلمي ابو طه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    401084454   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواط���ن /   احمد كمال حلمي ابو طه   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  401084447   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     ش���كري مصطفى شكري 
المغ���اري    ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    
802662957   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
أظه���ر تقري���ر اقتص���ادي أعده 
الخبيران كارم���ن راينهارت كبيرة 
خبراء االقتصاد في البنك الدولي 
وكينيث روجوف أستاذ االقتصاد 
في جامع���ة هارف���ارد األمريكية 
اشتداد حدة أزمة الديون بالنسبة 
للدول النامية والصاعدة في أعقاب 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحس���ب التقري���ر ف���إن إجمالي 
النامي���ة  ال���دول  ف���ي  الدي���ون 
والصاع���دة  وص���ل بنهاية العام 
الماضي إل���ى 206% من إجمالي 
الناتج المحلي له���ذه الدول وهو 
أعلى مس���توى له منذ 1970 على 

األقل.
وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى 
أن���ه في حين يقل مع���دل الدين 
العام لل���دول النامي���ة والصاعدة 
المتقدمة  للدول  بالمعدل  مقارنة 
والذي بلغ 300% ف���إن الخيارات 
المتاح���ة ل���دى حكوم���ات الدول 
النامية والناشئة للتعامل مع أزمة 
الديون أقل كثيرا من تلك المتاحة 

للدول الغنية والمتقدمة.
وبحس���ب تقرير اقتص���ادي أعده 
الخبيران أيهان كوسه وفرانزيسكا 
المكت���ب  ونش���ره  أونس���ورجه 

الوطني للبحث االقتصادي ومقره 
ف���ي مدين���ة كمبري���دج بوالي���ة 
فإنه  األمريكية  ماساشوس���تس 
في حين تصاعد القلق من الديون 
الضخمة، م���ع تكثيف التحركات 
الحكومية للتعامل مع أس���وأ أزمة 
اقتص���ادي، حت���ى تمت  رك���ود 
الس���يطرة عليه من خالل خفض 
تراجعت  فق���د  الفائدة،  أس���عار 
تكلفة التمويل بالنسبة للشركات 

الحكومات. ولكن هذا السيناريو لم 
يحدث مع الدول النامية والفقيرة 
التي ارتفعت تكلفة اقتراضها مع 

تراجع تصنيفها االئتماني.
ويرى الخبيران كوسه وأونسورجه 
أنه من بين الخيارات المتاحة أمام 
صناع السياسة في الدول النامية 
للتعامل مع أزمة الديون الوسائل 
“التقليدي���ة” مث���ل خفض عجز 
الميزاني���ة والخصخص���ة وزيادة 

الضرائ���ب على األثري���اء. وهناك 
أيض���ا ط���رق أق���ل تقليدية مثل 
الس���ماح بارتفاع معدل التضخم 
الديون.  ع���ن س���داد  والتوق���ف 
وس���تتوقف أفضل طرق التعامل 
مع المشكلة على س���مات وأنواع 

الديون التي يتم التعامل معها.
أنه “لألس���ف ال  الخبيران  ويؤكد 
يوج���د أي خيار جذاب وال س���هل 

للتعامل مع أزمة الديون”.

تقرير اقتصادي: تصاعد حدة أزمة ديون الدول النامية والصاعدة

رام الله/ االستقالل:
دعا وزي���ر االقتصاد الوطني خالد العس���يلي، 
الثالث���اء، مجموعة ال���دول المانح���ة، الى دعم 
جه���ود الحكومة الفلس���طينية ف���ي تطوير 
االقتصاد الفلس���طيني الذي تعرض لصدمات 
حادة جراء تداعيات الجائحة الصحية والعدوان 

اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
وش���دد الوزير خالل ترؤس���ه إلى جانب ممثل 
البن���ك الدول���ي سبس���تيان س���ايز، االجتماع 

الثاني لمجموع���ة عمل القطاع الخاص بحضور 
مجموعة الدول المانحة، على ضرورة دعم الخطة 
االس���تراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية 
االقتصاد الوطني ال س���يما قطاع غزة وتحسين 
أداء المنش���آت االقتصادي���ة ف���ي مختل���ف 

القطاعات االقتصادية.
وق���ال "إن التزامكم بإعادة تطوي���ر اقتصادنا 
في قطاع غزة يلبي بش���كل مباشر استجابتنا 
االس���تراتيجية ف���ي إنعاش القط���اع وتوفير 

مقومات الصمود ألبناء شعبنا".
واس���تعرض االجتم���اع آف���اق التع���اون في 
تطوي���ر وتنمية القطاع الخ���اص في مختلف 
المج���االت، خاص���ة تحس���ين بيئ���ة االعمال 
الصناعي،  العنق���ود  اس���تراتيجية  وتنفي���ذ 
والنهوض بواقع قطاع المنش���آت االقتصادية 
بمختلف مكوناتها عالوة على تنسيق الجهود 
المش���تركة لبلورة المش���اريع والبرامج الداعمة 

لالقتصاد الوطني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن مسؤول اإلعالم بمفوضية االتحاد األوروبي في القدس شادي عثمان، عن عدم قدرة 
االتحاد على توفير مس���اهمة في مخصصات شيكات الش���ؤون االجتماعية قبل نهاية 

العام الجاري، مشيًرا إلى أن السبب يعود ألسباب فنية فقط.
 وق���ال في تصريح إذاعي أمس الثالثاء، إن "االتح���اد األوروبي منذ بداية هذا العام كان 
على تواصل مع الس���لطة الفلس���طينية وأبلغها بتأخر المس���اعدات األوروبية ألسباب 
فنية مرتبطة بموض���وع البرمجة األوروبية المتعددة الس���نوات وهو ما يحدث كل دورة 
تمويلية لالتحاد األوروبي".  وأكد على أن االتحاد األوروبي يساهم في ثلث المخصصات 
االجتماعية تقريبا والباقي تدفعه الس���لطة، متوقًعا أنه خالل شهر أكتوبر المقبل يتم 
اس���تئناف العمل في المس���اعدات األوروبية، وفي هذه الفترة سيكون هناك مساهمة 

واحدة لرواتب موظفي الخدمة المدنية. 

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين االقتصاد الوطني
غزة/ االستقالل: 

قالت اإلدارة العامة لش���رطة المرور بغزة، إنه تم تأجيل أعمال إزالة برج الجوهرة 
وسط مدينة غزة، إلى موعد الحق.

وقالت المرور في تصريح وصل »االس���تقالل« أمس الثالثاء، إن أسباب التأجيل 
فنية، حيث كان من المتوقع البدء بعملية اإلزالة أمس.

وأكدت أن الحركة المرورية في المكان، ستبقى كما هي مفتوحة أمام المركبات 
وعابري الطريق.

وكان من المتوقع البدء يوم امس بعملية إزالة برج الجوهرة، الذي قصفته قوات 
االحتالل خالل العدوان الماضي بعدة صورايخ وال زال قائمًا.

تأجيل أعمال إزالة برج الجوهرة في غزة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت منظمة مصدري النفط “أوبك”، الثالثاء، 
موافقته����ا على إقامة مؤتمرها التأسيس����ي 
في العراق العام المقب����ل؛ مؤكدة أنها تجري 
مباحثات مع وزارة النف����ط لتوفير المتطلبات 

اللوجستية والتحضيرية الالزمة للمؤتمر.
ج����اء ذلك في رس����الة وجهها األمي����ن العام 
للمنظم����ة محمد باركيندو، إلى جميع رؤس����اء 
وف����ود الدول األعض����اء في “أوب����ك” والدول 
غير األعضاء، بحس����ب وكالة األنباء الرس����مية 

العراقية “واع”. وقال باركيندو في الرس����الة: 
“الع����راق سيس����تضيف الذكرى الس����تين 

لتأسيس المنظمة في الربع األول 2022”.
وأض����اف أن “وزير النفط إحس����ان عبد الجبار، 
أبلغني باستعداد العراق ورغبته وقدرته على 
استضافة المؤتمر التأسيسي، بعد االنتهاء 

من جميع الترتيبات الالزمة”.
وتابع: “األمانة العامة لمنظمة أوبك تتباحث 
م����ع وزارة النف����ط، لضم����ان ترتي����ب جمي����ع 
المتطلبات اللوجستية والتحضيرية الالزمة”، 

الفتًا إل����ى “أننا نتطلع لرؤيتك����م في العراق 
بمطلع العام 2022”.

وف����ي 30 يوني����و/ حزي����ران الماض����ي، قالت 
“أوب����ك” إن حكوم����ة الع����راق وافق����ت على 
استضافة الذكرى الس����تين لتأسيس أوبك 
في 30 س����بتمبر/ أيلول 2021، بقاعة الشعب 

في بغداد.
إال أن وزير النفط العراقي إحس����ان عبد الجبار، 
أعلن الحقًا تأجيل عقد المؤتمر عبر خطاب إلى 

“أوبك”، ألسباب غير معروفة.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات من مصادر في قطاع النف���ط، أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت 
ألعلى مس���توى في أربعة أشهر في أغس���طس/آب بعدما وصلت في يوليو/تموز ألدنى 
مس���توى منذ ما يقرب من عام، وذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام 

من أمريكا الالتينية والواليات المتحدة باألساس.
واشترت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 مليون برميل يوميا 
الش���هر الماضي مع اعت���زام بعض المصافي تعزيز إنتاجه���ا توقعا لتنامي الطلب في 

موسم االحتفاالت.
وكان حوال���ي خمس الواردات الهندية في أغس���طس/آب من الواليات المتحدة وأمريكا 
الالتينية، إذ حجزت المصافي ش���حنات من مناط���ق بعيدة في نهاية مايو/أيار ويونيو/

حزيران لالستفادة من فروق األسعار، وأدى ذلك لتراجع في حصة الشرق األوسط وأفريقيا 
وفقا لما أظهرته البيانات. وانخفضت حصص خامات الش���رق األوسط من واردات الهند 
ف���ي أغس���طس آب إلى 61.8 بالمئة من 64.7% في الش���هر الس���ابق بينما انخفضت 

الواردات من أفريقيا إلى 14.1% من %16.7.
وأدى ذل���ك لخفض حصة منظمة البل���دان المصدرة للبترول )أوبك( م���ن واردات الهند 

اإلجمالية إلى 67.7% من %77.6.
وخالل الفترة من أبريل نيس���ان وحتى أغس���طس/آب، وهي األشهر الخمسة األولى من 

العام المالي الحالي، انخفضت حصة أوبك من واردات الهند ألدنى مستوى لها.
وفي الش���هر الماضي، ظل الع���راق على رأس أكبر المصدرين للهند تليه الس���عودية، 
وصع���دت الواليات المتحدة للمركز الثالث، بعد أن قفزت أربعة مراكز، وصعدت الكويت 
للمركز الخامس بعد أن كانت بالمركز السادس في يوليو/تموز. وظلت اإلمارات في المركز 

الرابع بينما تراجعت نيجيريا ثالثة مراكز لتصبح في المركز السادس.

“أوبك” توافق على إقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق االتحاد األوروبي: أسباب فنية تعيق توفير 
مخصصات الشؤون قبل نهاية العام الجاري

انخفاض حصة الشرق األوسط 
وأفريقيا في واردات النفط الهندية
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أعل���ن أن���ا المواطن /   وس���ام جهاد يوس���ف 
الصيف���ي   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
401267877 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سالي عمر حسن العربشلي    
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  967739426   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /  تهان���ي خليل معروف 
ابو معروف ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
945260685   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أشرف صالح سليم الترابين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800556177  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   رامي هاني محمد ابو هده 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  802100495   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / اس���راء نمر محمود الحافي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   804033140  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / أحمد عب���د الكريم محمد 
االس���طل  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
906753801   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
أن  الس����ودانية  األنباء  أعلنت وكالة 
جمي����ع المتهمين بالمش����اركة في 
وبدأ  اعتقل����وا  االنقالبية  المحاول����ة 

التحقيق معهم.
كما نقل التلفزيون الس����وداني عن 
المستش����ار اإلعالم����ي للقائد العام 
إحباط  تأكي����ده  المس����لحة  للقوات 

محاولة لالستيالء على السلطة.
وقال مصدر حكوم����ي لقناة الجزيرة 
القطرية: إن عس����كريين دخلوا فجر 
أمس مقر اإلذاعة لبث بيان االنقالب 

لكن المحاولة أجهضت فورًا.
وأكد مص����در حكومي أن المعلومات 
بش����أن المحاول����ة االنقالبية توفرت 
للحكوم����ة ليلة أمس ما س����اعد على 

إحباطها بسرعة.
وصب����اح الثالث����اء كان التلفزي����ون 
الرسمي الس����وداني قد أكد أن البلد 
يش����هد "محاولة انقالبية فاش����لة"، 

ودعا المواطنين إلى التصدي لها.
الس����وداني في بث  التلفزيون  وبدأ 
أغ����ان وطنية، كم����ا قال����ت مصادر 

الس����لطات  إن  للجزي����رة  حكومي����ة 
ستصدر بيانًا بهذا الشأن الحقًا.

م����ن جهت����ه، ق����ال عض����و مجلس 
الس����يادة الس����وداني محمد الفكي 
س����ليمان إن "على الس����ودانيين أن 
يهبوا للدفاع ع����ن بالدهم وحماية 

االنتقال".
وأضاف أن "األمور تحت الس����يطرة، 

والثورة منتصرة".
كما قال قي����ادي في ق����وى الحرية 
إن عناصر من  للجزي����رة  والتغيي����ر 
النظ����ام الس����ابق قام����وا بالمحاولة 

االنقالبية، وتم اعتقال عدد منهم.
بدوره، كش����ف مص����در حكومي أن 
المحاولة االنقالبي����ة قام بها ضباط 
المدرع����ات ومنطقت����ي وادي  م����ن 

س����يدنا وأم درمان العس����كريتين، 
وأنه يج����ري التص����دي لعناصر من 
االنقالبية  المحاولة  في  المشاركين 

بمنطقة سالح المدرعات.
ناش����طون عل����ى مواق����ع  وت����داول 
التواص����ل االجتماع����ي صورًا تظهر 
انتشارًا لقوات وآليات عسكرية في 

شوارع الخرطوم صباح الثالثاء.

محاولة انقالب فاشلة في السودان واعتقال جميع المشاركين

االستقالل/ وكاالت:
صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من ش���رق ليبيا مقرا له الثالثاء بحجب الثقة 
ع���ن حكومة الوحدة الوطنية في ما يمثل ضربة جديدة لجهود الس���الم التي 

تدعمها األمم المتحدة.
وقال المتحدث باس���م مجلس النواب إن 89 نائبًا من أصل 113 نائبا حاضرين 
في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء 
المؤق���ت عبد الحمي���د الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثالثة أش���هر من الموعد 

المحدد لالنتخابات.
ج���اءت هذه الخطوة بع���د أن صادق رئيس المجلس التش���ريعي على قانون 
انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر ُينظر إليه على أنه تجاوز 
اإلجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق 

المشير خليفة حفتر.
رد المجل���س األعلى للدول���ة، ومقره طرابلس على اإلثر معلن���ا رفضه اجراءات 
س���حب الثقة ومش���يرا الى انه “يعتبرها باطلًة لمخالفتها اإلعالن الدستوري 

واالتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطاًل”.
تحاول ليبيا الخروج من عقد من أعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي 
عام 2011 وحالة من الفوضى ش���هدت انبثاق سلطتين موازيتين في الشرق 
والغرب. بعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية 
برئاس���ة رجل األعمال عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس تحت إش���راف األمم 
المتحدة إلدارة الفترة االنتقالية وصوال الى االنتخابات التشريعية والرئاسية 

المرتقبة في 24 كانون األول/ديسمبر.

البرلمان الليبي يسحب 
الثقة من حكومة »الوحدة«

االستقالل/ وكاالت:
قالت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، الثالثاء، إنه 
ليس هناك دليل على وجود تنظيم »داعش« أو القاعدة 
في البالد، وذلك بعد أيام من إعالن »داعش« مسؤوليته 

عن تفجيرات وقعت في مدينة جالل آباد بشرق البالد.
وتواج���ه طالبان، من���ذ أن أطاحت بالحكوم���ة التي كان 
الغرب يدعمها في كابول الش���هر الماضي، ضغوطا من 
المجتم���ع الدولي لنبذ صالتها بالقاع���دة، وهو التنظيم 
المس���ؤول عن تنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 

على الواليات المتحدة.
وفي ذات الوقت، اضطرت الحركة للتعامل مع سلس���لة 
من الهجمات أعلنت المس���ؤولية عنه���ا جماعة مرتبطة 

بتنظيم »داعش«، الذي تختلف معه منذ سنوات بسبب 
عدد من القضايا االقتصادية والعقائدية.

ورف���ض المتحدث باس���م طالب���ان، ذبيح الل���ه مجاهد، 
اتهام���ات ب���أن القاع���دة تبق���ي عل���ى وج���ود لها في 
أفغانس���تان، وكرر التعهدات بأن ب���الده لن تكون أرضا 

لشن هجمات على دول أخرى تنفذها حركات متطرفة.
وأضاف مجاهد، في مؤتم���ر صحفي في كابول، “ال نرى 
أحدا في أفغانستان له أي صلة بالقاعدة، نحن ملتزمون 
بأال يكون هناك أي خطر على أي دولة من أفغانستان”.

وأعلن تنظيم داعش- والية خراس���ان، وهو فرع التنظيم 
في المنطقة، مس���ؤوليته عن عدد م���ن التفجيرات في 

مدينة جالل اباد بشرق أفغانستان في مطلع األسبوع.

كما أعلنت التنظيم مس���ؤوليته ع���ن تنفيذ هجوم على 
مطار كابول الش���هر الماضي أسفر عن مقتل 13 جنديا 
أمريكيا وعشرات المدنيين األفغان ممن احتشدوا خارج 

بوابات المطار.
ونفى مجاهد، أن يكون للتنظيم وجود حقيقي في بالده، 

لكنه قال إنه “ينفذ في الخفاء هجمات خسيسة”.
وتابع قائال “تنظيم داعش الموجود في العراق وسوريا 
ليس له وجود هنا، لكن بعض األش���خاص، ربما يكونون 
من ش���عبنا األفغاني، تبنوا فكر التنظيم وهي ظاهرة ال 

يؤيدها عموم الشعب”.
وأضاف “قوات األمن في اإلمارة اإلسالمية )أفغانستان( 

جاهزة وستوقفهم”.

االستقالل/ وكاالت:
أع���رب وزير الخارجية األلماني هايكو م���اس الذي طور عالقات وثيقة مع إدارة 
الرئي���س األميركي جو باي���دن الثالثاء عن تضامنه مع فرنس���ا بش���أن إلغاء 

أستراليا عقًدا ضخًما لشراء غواصات منها.
وق���ال م���اس للصحافيين في األم���م المتح���دة “أتفهم غض���ب أصدقائنا 
الفرنس���يين. … إن ما تقرر والطريقة الت���ي اتخذ بها القرار كان مزعجا ومخيبا 

لآلمال وليس فقط لفرنسا”.
وأضاف “أن ما نشهده يجعل األمور أكثر تعقيدا وأعتقد أنها ستبقى كذلك 

لبعض الوقت”.
أعل���ن الرئيس األميركي جو بايدن في 15 أيلول/س���بتمبر عن تحالف دفاعي 
أسترالي-أميركي-بريطاني جديد، الذي دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات 

مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي تم تجاهلها.
لم يهدأ غضب فرنسا التي اتهمت الزعيم الديموقراطي، الذي كان قد وعد ب� 
“عودة” الواليات المتحدة إلى حلفائها، باس���تخدام أساليب مشابهة لسلفه 

الجمهوري دونالد ترامب، الذي أساء التعامل مع األوروبيين.
أضاف ماس “لم تساورني الش���كوك أبدًا بأننا لن نواجه مشاكل بعد اآلن مع 

الرئيس األميركي الجديد”.
وأكد “يجب أن نفكر في أوروبا في س���بل تعزيز السيادة األوروبية. يعود األمر 

لنا في النهاية للقيام بذلك أم ال”.

ألمانيا: ما فعلته واشنطن بصدد 
صفقة الغواصات »مخيب لآلمال«

طالبان: ال دليل على وجود »داعش« والقاعدة في أفغانستان

االستقالل/ وكاالت:
حض األمي���ن العام لألمم المتحدة، أنطوني���و غوتيريش، الثالثاء، 
الواليات المتح���دة والصين على بدء حوار، مح���ذرا من عالم يزداد 

انقساما.
وقال جوتيريش، خالل افتتاح أعم���ال الجمعية العامة لألمم المتحدة، “هذه 
وصفة للمتاعب، سيكون األمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة، من 
أجل استعادة الثقة وإثارة األمل، نحن بحاجة للتعاون”، مضيفا “نحن بحاجة 

للحوار، والتفاهم”.

القاهرة/ االستقالل:
واف���ت المني���ة صباح الثالثاء، وزير الدفاع المصري األس���بق المش���ير محمد حس���ين 
طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما. وأصيب طنطاوي قبل قرابة 3 أشهر بأزمة صحية حادة.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس األعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس 
األسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

ظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، 
وأحيل للتقاعد بقرار رئاس���ي من محمد مرس���ي في 12 أغسطس 2012. تخرج محمد 

حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة واألركان.

غوتيريش يدعو أمريكا 
والصين إلى الحوار والتفاهم

وفاة وزير الدفاع المصري 
األسبق محمد حسين طنطاوي
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غزة/ االستقالل:
قرر مجلس إدارة نادي شباب رفح تجديد الثقة بالجهاز 
الفني بالكام����ل وذلك خالل االجتماع الذي عقد في مقر 

النادي .
وج����اء قرار تجديد الثقة بالجه����از الفني بقيادة المدير 
الفني للفريق، للحفاظ على اس����تقرار الفريق بالموسم 
المقبل لمواصلة حصد األلقاب و التي كان آخرها تتويج 

"الزعيم" بلقب الدوري.
ه����ذا و اس����تعاد نادي خدم����ات رفح، جه����ود 3 العبين 
سابقين، استعدادا لدوري الدرجة الممتازة في الموسم 

المقبل.
حيث استعاد الفريق خدمات أحمد اللولحي، بعد نهاية 
إعارته لثالث س����نوات في صفوف اتحاد خان يونس، و 

اتحاد الشجاعية.
بينما عاد المدافع األيمن هالل غواش من جديد لصفوف 
خدمات رفح، بعدما غادر في الموسم المنصرم للصداقة .

و ضم مجلس اإلدارة، محمود المشهراوي، للجهاز الفني 

الذي سيعلن عنه خالل الفترة القادمة، معدًا بدنيًا .
و أيضًا انض����م النجم محمد القاض����ي، بعدما لعب في 
صفوف خدمات رفح موسم 2013، و غادر بعدها للعديد 

من األندية في غزة.
يذك����ر أن خدمات رف����ح، ضم الحارس ش����هران نصار، و 

المهاجم محمد أبو عمران، و المهاجم محمد صقر .

فيم����ا تعاقد مجلس إدارة نادي بي����ت حانون الرياضي، 
مع الالعب محمود عارضة، اس����تعدادا ل����دوري الدرجة 

الممتازة.
و لع����ب عارضة من قبل ألندية الزيت����ون، و بيت حانون 

الرياضي، و التفاح في الموسم المنصرم.
فيما أعلن مجلس إدارة نادي ش����باب جباليا، عن تعاقده 
مع الالعب أس����امة محمود عيد، لمدة 3 مواس����م قادمة، 
حيث سبق لالعب عيد اللعب في صفوف الجار خدمات 
جباليا. هذا و أبرم مجلس إدارة نادي اتحاد الش����جاعية، 
ثاني صفقاته اس����تعدادا ل����دوري الدرجة الممتازة في 
الموس����م المقبل، بالتعاقد مع المهاجم محمد الحداد، 
في ثاني تعاقدات الش����جاعية بعد المدافع مصطفى 
حسب الله. وفي نفس السياق، تعاقد الفريق األول لكرة 
القدم بنادي أهلي النصيرات، مع الالعب خالد المسلمي، 

للتواجد مع الفريق بدوري الدرجة األولى.
و يأم����ل الفريق في تعزيز صفوفه بالعبين مميزين، من 

أجل تقديم موسم مميز في دوري الدرجة األولى.

»الزعيم« يجدد الثقة بجهازه الفني و األندية الغزية تواصل إبرام صفقاتها

غزة/ االستقالل:
تأهلت فرق اتحاد دير البلح وخدمات النصيرات 
وخدمات البريج ونادي الصالح، للبطولة المجمعة 
للفرق األربعة األوائل لدوري جوال 2021_2022 

لكرة اليد للمحافظات الجنوبية.
وتصدر اتحاد دير البلح الترتيب برصيد 9 نقاط، 
بفارق المواجهة المباش���رة م���ع الثاني خدمات 
النصيرات بنف���س الرصيد من النق���اط، بينما 
احت���ل خدمات البريج المرك���ز الثالث برصيد 8 
نقاط، متفوقا بفارق المواجهة المباش���رة أيضا 

على نادي الصالح الرابع بالرصيد ذاته.

وج���اء الص���الح أوال ف���ي ترتيب الف���رق األكثر 
تس���جيال لألهداف برصي���د 224 هدفا، واتحاد 
دير البلح أقوى دفاع الستقبال شباكه 90 هدف 

فقط.
وسجل شباب خانيونس أقل عدد من األهداف 
بتس���جيله 135 هدفا، بينما استقبلت شباكه 

العدد األكبر 270 هدفًا.
وعلى صعيد ترتي���ب الهدافين للمرحلة األولى 
فق���د جاء عب���د العزي���ز مصلح، الع���ب خدمات 
النصي���رات في المرك���ز األول برصيد 61 هدفًا ، 
وخميس البطش، العب شباب جباليا ثانيا برصيد 

45 هدف���ًا ، و خالد ريان، العب نادي الصالح ثالثا 
برصي���د 44 هدف ، و معاذ مصلح، العب خدمات 
الش���اطئ رابعا برصيد 43 هدف���ًا ، و محمد علي 
العب شباب جباليا خامسا برصيد 42 هدفًا ، وعبد 
الله صباح، العب نادي الصالح سادسا برصيد 39 
هدفًا ، و يوس���ف صالح، العب خدم���ات البريج 
س���ابعا برصيد 39 هدفًا ، و عبد القادر الغصين 
العب خدمات النصيرات ثامنا برصيد 37 هدفًا، 
و أمين الهسي العب ش���باب خانيونس تاسعا 
برصيد 37 هدفًا ، و في المركز العاشر مهند أبو 

زعيتر العب شباب جباليا برصيد 36 هدفًا.

ترتيب فرق وهدافي دوري جوال لكرة اليد

مدريد/االستقالل: 
ش����دد مارك أندريه تير ش����تيجن، حارس برشلونة، على أهمية 
الحف����اظ على الوحدة والتكاتف في الن����ادي، بعد التعادل على 

ملعبه أمام غرناطة.
وكادت المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن المرحلة الخامسة 
من الدوري اإلسباني، أن تنتهي بفوز غرناطة بهدف وحيد سجله 
دومينجوس دوارتي ف����ي الدقيقة الثانية، لك����ن رونالد أراوخو 
خطف هدف التعادل لبرش����لونة في الثواني األخيرة من 

المواجهة.
وحقق برشلونة انتصارين مقابل تعادلين خالل أول 
أربع مباريات له في الدوري هذا الموس����م، ويتأخر 
بف����ارق خمس نقاط خلف المتص����در ريال مدريد، 

علما بأن برشلونة تتبقى له مباراة مؤجلة.
وبعد خس����ارة برش����لونة الثقيلة على ملعبه أمام 
بايرن ميونخ األلماني صف����ر / 3 في دوري أبطال 
أوروبا خالل األسبوع الماضي، تزايدت الضغوط 
على رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قبل 

مواجهة قادش في الدوري غدا الخميس.
وأبدى تير ش����تيجن ثقته في ق����درة الالعبين 
الش����بان في برش����لونة على تصحيح المسار مع 
الوقت، لكنه دعا الجماهير للتحلي بالصبر خالل الفترة 

الصعبة التي يمر بها النادي.
وقال تير ش����تيجن في القناة الفضائية لنادي برشلونة: 
»كان للتعادل مذاق مرير بالنسبة لنا، كلفنا ذلك نقطتين، 

لكن لدينا شعورًا بأننا كان بإمكاننا تقديم المزيد«.
وأردف »ف����ي النهاية، أعتقد أن التع����ادل جيد من حيث 

النتيجة، حيث كان من الممكن أن نخسر«.
وأضاف: »علينا أن نك����ون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، 
هذا ليس وضعا س����هال ألحد، نح����ن بحاجة إلى الجماهير 
أكثر من أي وقت آخر، أنا واثق من أنه من خالل طاقة الشبان 

وباقي عناصر الفريق، يمكن تصحيح المسار«.

باريس/ االستقالل: 
أعلن باريس س���ان جيرمان، تعرض األرجنتيني ليونيل ميس���ي إلى 
إصابة قوية، في أثناء مش���اركته بلقاء ليون، ضمن منافسات الدوري 
الفرنسي الممتاز، التي انتهت بالتعادل اإليجابي بين الفريقين، بعد 
تدخل عنيف من قبل مدافع المنافس، أدى إلى كدمات على مستوى 
ركبته اليسرى، في أعقاب خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي، ما 

ينذر بغيابه عن المباريات المقبلة للفريق الباريسي.
وبحس����ب عدد من التقارير الصحفية الفرنس����ية، فإن ليونيل ميسي 
يحتاج إلى فترة تصل إلى أقل من 15 يومًا، من أجل التعافي من اإلصابة 
والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان، على 
أن يخضع البرغوث األرجنتيني إلى فحوصات جديدة خالل الس����اعات 

القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على حجم اإلصابة ومدة غيابه.
وعلى أثر اإلصابة، من المتوقع أن يغيب ليونيل ميسي عن 3 مباريات 
عل���ى األقل، قب���ل العودة للمش���اركة مجددا بقميص باريس س���ان 
جيرمان، سواء في تدريبات الفريق الباريسي أو المواجهات المباشرة 
التي تنتظ���ره، ليغيب عن مواجهات: ميتز في الجولة الس���ابعة من 
الدوري الفرنس���ي، كم���ا يحرم عن الظهور في لقاء مونبلييه، وس���ط 
شكوك حول مش���اركته في لقاء مانشستر س���يتي بالجولة الثانية 
من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ليونيل ميس���ي ظهر 
بقميص باريس سان جيرمان 3 مرات، منذ انضمامه إلى صفوفه قادما 
من برش���لونة اإلسباني، بواقع مرتين في الدوري الفرنسي، أمام ستاد 
ريمس وأولمبيك ليون، بجانب المش���اركة المخيبة التي سجلها أمام 
كل���وب بروج، في الجولة االفتتاحية من دور المجموعات لبطولة دوري 

أبطال أوروبا، التي حسمها التعادل بين الفريقين.

إصابة ليونيل ميسي 
وفحوصات جديدة 
لتحديد مدة غيابه

تير شتيجن: التعادل مع غرناطة جيد ومرير
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الثالثاء، قرارا باالس���تيالء عل���ى 48 ألف و700 
دونم في قرية كيسان شرق بيت لحم. 

وأف���اد مدي���ر مكت���ب هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان ف���ي بي���ت لحم حس���ن بريجية 
ف���ي تصريح���ات صحفية، بأن قرار االس���تيالء 
المفاجئ، يقضي بتحوي���ل أراٍض تقدر بمئات 
الدونمات تقع جنوب شرق القرية لعائلة عوض 

الله، إلى محمية طبيعية.
وأضاف بريجي���ة، إن هذا الق���رار يأتي بهدف 
تسهيل االس���تيالء على أراضي المواطنين في 
قرية كيس���ان، لصالح التوسع االستيطاني في 

مستوطنة "آبي هناحل.
وفي السياق، ش���رع مستوطنون، أمس الثالثاء، 
 طريق استيطاني في أراٍض بقرية كيسان 

ِّ
بشق

شرق بيت لحم.
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيس���ان أحمد 
غزال في تصريحات صحفية، بأن مس���توطني 
"آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، 
شرعوا بشق طريق استيطاني، في أراٍض جبلية 
تطل على واد الجحار ش���مال غرب القرية، بطول 

يصل الى 2 كيلو متر وبعرض 4 أمتار.

وأض���اف غ���زال، أن المس���توطنين يهدف���ون 
إل���ى رب���ط المس���توطنة المذك���ورة بالمنطقة 
االس���تيطانية الصناعية المقام���ة على أراضي 
المواطنين غرب القرية ما بين كيسان والمنية، 
وتضم وحدات طاقة شمس���ية ومصانع لتدوير 
النفايات اإلسرائيلية، ما سيؤدي إلى االستيالء 
على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع 

االستيطاني الجديد.
يش���ار إلى أنه س���بق الش���روع بش���ق الطريق 
االستيطاني، إقدام المستوطنين بحماية قوات 
االحتالل قبل أش���هر على اقتالع أشجار زيتون 

في تلك األرض.
وإلى ذلك، صادرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
جرافتي���ن م���ن ن���وع "باج���ر" في مس���افر يطا 
جنوب الخليل وفي قرية فرخة غرب س���لفيت، 
ضم���ن سياس���ة التضيي���ق عل���ى المواطنين 

الفلسطينيين لحملهم على الرحيل. 
وأفادت مصادر محلية أن جيش االحتالل صادر 
"باق���را" في تجم���ع أم لصفة في مس���افر يطا 
جنوب الخليل أثناء عمل استصالح قطعة أرض 

في المنطقة. 

ويس���عى االحت���الل ومس���توطنوه م���ن خالل 
الخناق  المتواصل���ة لتضيي���ق  انتهاكاته���م 
على سكان يطا والمس���افر، إلجبارهم على ترك 

منازلهم وأراضيهم، لصالح االستيطان. 
وفي س���ياق متصل، صادرت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي جراف���ة "باقرا" تتب���ع قرية فرخة 
غرب س���لفيت، ونقلتها إلى معسكر قريب تابع 
لجيش االحتالل. وفرخة قرية فلسطينية زراعية 
في محافظة س���لفيت ش���مال الضفة الغربية، 
وتبلغ مساحتها 5,675 دونمًا. ومن القرى التي 
احتلت عام النكسة، وهي القرية البيئية األولى 

في فلسطين. 
فيما، أجبرت س���لطات االحتالل، أمس الثالثاء، 
فلسطينيًا على هدم غرفتين يملكهما في جبل 

المكبر بمدينة القدس المحتلة.
وبينت مص���ادر محلية أن الغ���رف التي كانت 
تستخدم كسكن تعود للمقدسي محمد عودة 

عبيدية وهو من منطقة جبل المكبر.
يذكر أن االحتالل اإلس���رائيلي يفرض عراقيل 
واس���عة على األهالي في مس���اعيهم للحصول 
عل���ى تراخي���ص بناء داخ���ل مدين���ة القدس 

المحتلة. ويتكب���د األهالي خس���ائر وتكاليف 
فادحة خالل عمليات الهدم، تزامنًا مع إلزامهم 
بدفع تكاليف اله���دم حال تم تنفيذه من قبل 

اآلليات اإلسرائيلية.
فيما، اقتحم عش���رات المس���توطنين، الثالثاء، 
باحات المس���جد األقصى المبارك، وأدوا طقوسا 
تلمودية بحراس���ة مش���ددة من قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدس���ية أن 104 مستوطنين 
اقتحم���وا باح���ات األقصى، عبر ب���اب المغاربة، 
ونفذوا جوالت اس���تفزازية ف���ي باحاته، وأدوا 

صلوات فيه.
وأش���ارت المص���ادر إلى أن المس���توطنين أدوا 
طقوًسا تلمودية وممارسات استفزازية وحاولوا 
االحتف���ال فيما يس���مى "عيد الع���رش"، حيث 
أدخلوا س���عف النخل الخ���اص بطقوس "عيد 

الُعرش" تحت مالبسهم.
وأضافت المصادر أن مس���توطنا أدى ما يسمى 
ب�"السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية من 
المس���جد األقصى، وهو ما وثقت���ه كاميرا أحد 

النشطاء في المسجد األقصى.

ا  وفي الس���ياق ذاته، أجبرت قوات االحتالل شاًبّ
على الخروج من باحات المسجد األقصى، وسط 

تهديده باالعتقال.
وج���ددت لجن���ة الق���دس واألقص���ى دعواتها 
الفلس���طينيين في الق���دس والضفة والداخل 
المحتل للرباط واالحتشاد في ساحات األقصى 
إلفشال مخططات االحتالل ومستوطنيه عشية 

أعيادهم المزعومة.
وسبق أن أطلقت جماعات متطرفة استيطانية 
دعوات متكررة لتنفيذ اقتحامات واسعة، خالل 
ش���هر أيلول/ س���بتمبر الجاري بذريعة موسم 

األعياد اليهودية.
وتتم االقتحام���ات على فترتين صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي 
لألقصى بحماية ومرافقة م���ن قوات االحتالل، 
ضمن ج���والت دورية تهدف لتغيير الواقع في 

المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك.
ق���وات  إخ���الء  االقتحام���ات  فت���رة  وتش���هد 
االحتالل المنطقة الش���رقية من المس���جد من 
المصلين والمرابطين، وذلك لتس���هيل اقتحام 

المستوطنين.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت جامعة اإلسراء أمس الثالثاء عن تدشين مدينة اإلسراء 
الطبية، تحت رعاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

جاء ذلك خالل حفل تدش���ين مدينة اإلس���راء الطبية في قاعة 
الدكتور الراحل إبراهيم الحس���اينة في مقر الجامعة الرئيس 
بمدينة الزه���راء، بحضور أحمد حلس ممث���ل الرئيس محمود 
عباس، والمهندس عمر الهندي رئيس مجلس إدارة الجامعة، 
واألس���تاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئي���س الجامعة، ولفيف 
من الوزراء والمحافظين ورؤس���اء الجامعات، وممثلي الهيئات 
الدولية والحكومية والمحلية والمؤسس���ات الطبية واإلعالمية 
والصحافي���ة والمجتم���ع المدن���ي والش���خصيات الوطني���ة 

واالعتبارية، وأعضاء مجلس إدارة الجامعة.
من جهته نقل حلس تحي���ات الرئيس عباس للحضور، مؤكًدا 
حرص���ه الكبير على التعليم في فلس���طين واهتمامه بجامعة 
اإلس���راء المؤسس���ة العلمية األكاديمية الوطنية حتى تكون 
النم���وذج الذي يتطلع له ش���عبنا، ويحق���ق أهدافه بالنهوض 

والتقدم والرقي.
وقال حلس: "نلتقي اليوم في القاعة التي تحمل اسم الدكتور 
إبراهيم الحس���اينة، االسم الذي يعني الكثير من اإلصرار ومن 
الوفاء واالستمرار، فهذا الرجل حرص على ترك بصمة تؤسس 
لمس���تقبٍل واعد، وت���رك من خلف���ه من يحمل هذه الرس���الة 
وينهض بها، كي تبقى جامعة اإلس���راء في طريقها لتحقيق 

األهداف التي ترنو إليها".
وأكد حلس أن جامعة اإلس���راء إضافة نوعية للمسيرة العلمية 

واألكاديمي���ة الفلس���طينية في الوطن، فه���ي جامعة تعطي 
ع نحو األفضل. نموذًجا راقًيا في التطلُّ

وأضاف: "جامعة اإلس���راء وهي تدش���ن اليوم مدينة اإلس���راء 
الطبي���ة، فإنها تضع يدها على قضيٍة، ش���عبنا بأمس الحاجة 
إليه���ا، خاصة في قطاع غ���زة، فالمدينة الطبية تس���اهم في 
التخفيف من معاناة ش���عبنا وتوفير الخدمة الطبية على أرض 

القطاع، وهو هدف سعى له كل الحريصين وكل األوفياء".
وتاب���ع حلس: "نحن نتطل���ع ألن نرى قريًبا ه���ذا الصرح وهذه 
القلعة العلمي���ة الطبية األكاديمية تق���وم بأهدافها ودورها 
المن���وط بها، ونحن على يقين بأننا قريًبا جًدا سنش���هد طلبة 
الط���ب بمختل���ف تخصصاته���م يلتحقون بجامعة اإلس���راء 

ويتعلمون في مدينتها الطبية".
وف���ي ختام كلمته توج���ه بالتحية للعاملين ف���ي هذا الصرح 
العظيم م���ن مجل���س اإلدارة ومجل���س الجامع���ة والعاملين 
بمختلف مس���مياتهم، ولطلبة هذه الجامعة وطالباتها، قائاًل 
إن الرئي���س عباس يحرص دوًما أن يقدم كل ما يمكن تقديمه 
له���ذه المؤسس���ة ولغيرها من المؤسس���ات حت���ى تنهض 
وتس���تطيع مواجهة العقبات كافة، ألن ه���ذا الجهد والعمل 
ع لها الشهداء واألسرى،  يهدف لبناء دولة فلسطين التي تطلَّ

ويعمل من أجلها كل أبناء شعبنا.
م���ن جانبه قال األس���تاذ الدكت���ور الفرا رئي���س الجامعة، إن 
المدينة الطبية س���تقام على مس���احة 27 دونًم���ا ومن المقرر 

أن تضم جميع التخصصات الطبية، مضيًفا: "إننا نس���عى ألن 
تصبح مدينة االس���راء الطبية كحاضنة طبية هي األضخم في 

الوطن".
وأوض���ح أ.د. الفرا خالل كلمته، أن "المدينة الطبية تحتوي على 
العدي���د من األقس���ام الطبية التخصصية مثل "قس���م القلب 
والقس���طرة، وقس���م الباطنة، وقسم النساء، وقس���م الجراحة 
العام���ة، وقس���م األورام وأم���راض ال���دم، إضافة إلى أقس���ام 
المختب���رات واألش���عة التش���خيصية، كما تحت���وي المدينة 
الطبية على مركز الصناعات الدوائية، ومستش���فى األس���نان 

التخصصي، ومركز األبحاث، ودار االستشفاء والنقاهة".
وأشار إلى أن إنشاء المدينة الطبية لجامعة اإلسراء وما تحتوي 
من أقس���ام تخصصية متنوعة سيساهم في تخفيف معاناة 
أبناء ش���عبنا، وتساعد في حل الكثير من االختناقات العالجية 
ف���ي قطاع غ���زة، قائاًل "إن ما نعيش���ه اليوم م���ن لحظات فخر 

واعتزاز هو نتاج عقوٍل مستنيرٍة فكرت وخططت وأبدعت".
وأضاف: "إن الجامعة تش���ق مس���يرتها األكاديمية وطريقها 
نحو الريادة والتميز بخطH ثابتة ومدروسة وفق رؤية وفلسفة 
تتسم بالعمق والشمولية، وتتسع لألبعاد الوطنية واإلسالمية 

والقومية والعالمية كافة".
ُيش���ار إلى أن وزيرة الصحة الدكت���ورة مي الكيلة وضعت حجر 
األساس لمدينة اإلس���راء الطبية في شهر أغسطس من العام 
الماض���ي برعاية كريمة م���ن رئيس الوزراء د. محمد اش���تية، 
وبجهد كريم من معالي وزير العالي والبحث العامي أ.د. محمود 

أبو مويس.

برعاية الرئيس عباس.. »جامعة اإلسراء« تدشن مدينة اإلسراء الطبية

رام الله / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات وجرائم االحتالل والمستوطنين 
المتواصلة بحق أبناء ش���عبنا وأرضهم ومقدساتهم ومنازلهم وممتلكاتهم، 
وإقدام مس���توطن عنصري وحاقد على محاولة قتل الس���ائق الفلس���طيني 
المقدسي سمير مجاهد من بلدة سلوان شنقًا في منطقة القدس الغربية وهو 

يردد عبارة "عربي عربي".
وقال���ت "الخارجية" في بيان لها، أمس الثالث���اء، إن هذه هي الجريمة الثانية 
التي ترتكب ضد س���ائقين مقدس���يين خالل األيام الثالثة الماضية، حيث 
تعرض الس���ائق محمد أبو ناب من بلدة س���لوان أيضًا لمحاولة قتل من قبل 
عناصر المستوطنين اإلرهابية، حيث قاموا بطعنه في ظهره وإصابته بجروح 

متوسطة، دون أن تحرك شرطة االحتالل وأجهزته المختلفة ساكنًا.
وتابعت: "هذا باإلضافة لعربدات واعتداءات المستوطنين االستفزازية التي 
تشهدها عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة، خاصة ضد قرى وبلدات 

منطقة جنوب نابلس ومنازل المواطنين فيها كما يحدث بش���كل شبه يومي 
ف���ي بورين وعين جالود وقصرة، وفي األغوار، ومس���افر يطا، والخضر، وغيرها، 
وجميعها تتم ليس فقط بالش���راكة والحماية التامة من قبل قوات االحتالل، 
وإنما تحت س���معها وبصرها ومراقبتها، بل تقوم باس���تكمال االعتداء على 
المواطنين الفلس���طينيين وقمعهم والتنكيل بهم، خاصة إذا ما أقدموا على 
مواجهة المس���توطنين ودافعوا عن أنفسهم، وهو ما يثبت تورط المستوى 
السياسي والعس���كري في دولة االحتالل بتلك االعتداءات والجرائم، ويؤكد 
من جديد أن الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة بينت هي حكومة اس���تيطان 

ومستوطنين.
وقال���ت الوزارة إنه���ا تنظر بخطورة بالغ���ة لجريمة محاولة قتل الس���ائقين 
المقدس���يين، وتتابعها على أعلى المس���تويات مع مجلس حقوق اإلنس���ان 

والمنظمات والمؤسسات األممية المختصة ومع الجنائية الدولية.
وحمل���ت الوزارة، الحكومة اإلس���رائيلية المس���ؤولية الكاملة والمباش���رة عن 

هاتين الجريمتين، واعتبرتهم���ا نتيجة لحمالت التحريض على العنف ضد 
الفلس���طينيين والتي يت���ورط بها أركان الحكم في دول���ة االحتالل والمراكز 
اإلس���رائيلية المتطرف���ة التي تختبئ تحت ش���عارات دينية، والتي تنش���ر 
باس���تمرار فتاوى وثقافة الكراهية والعنصرية والحقد ضد ما هو فلسطيني 
عرب���ي. كما عبرت عن ش���ديد اس���تغرابها من صمت المس���ؤولين األمميين 
وقادة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق اإلنس���ان وعملية السالم 
وتطالب بالمس���اواة، ورأت فيه تواط���ؤًا مع جرائم االحتالل والمس���توطنين 
ومظلة تستخدمها ميليشيات المستوطنين المسلحة للتنكيل بالمواطنين 

الفلسطينيين المدنيين العزل.
ودع���ت المجتم���ع الدول���ي ألن يتوقف بعم���ق وبضمير أمام تل���ك الجرائم 
العنصرية، و"عليه أن يدرك قبل فوات األوان أنها نتيجة الس���تمرار االحتالل 
واالس���تيطان ونظام الفص���ل العنصري البغيض الذي تبنيه إس���رائيل في 

فلسطين المحتلة".

الخارجية« تدين جرائم اإلرهاب اليهودي المنظم والعنصري ضد شعبنا

االحتالل ي�ستويل ..
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االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وس���ائل إعالم فيتنامية الثالثاء أنه تم تغريم رجل )41 عاما( في وس���ط فيتنام 
327 دوالرا لتزويره اختبارا إيجابيا لكوفيد-19 حتى يتمكن من تجنب الذهاب إلى العمل.

وذكرت الشرطة في مقاطعة داك نونج في منطقة المرتفعات الوسطى الفيتنامية يوم 
األحد أنه تم تغريم الرجل، الذى لم يكشف عن اسمه، لنشره معلومات كاذبة.

وأثارت نتيجة اختباره “اإليجابية” القلق بين مسؤولي الصحة المحليين، إال أن االختبارات 
الالحقة للرجل أسفرت عن نتائج سلبية.

وخل���ص التحقيق إلى أن الرجل الذي يعمل في ش���ركة اتصاالت محلية طلب منه إجراء 
اختبارات روتينية للكش���ف عن اإلصابة بفيروس كورونا، غي���ر أنه بعد أن تلقى اختبارا 

سلبيا، قام بتزوير النتيجة إلى إيجابية لتجنب العودة إلى العمل.
وف���ي فيتنام، قد يغرم المس���ؤولون المحليون األش���خاص الذين يت���م ضبطهم وهم 
ينش���رون معلومات مضللة عن الجائحة، كما يمكن أن يتم سجن األشخاص الذين يتم 

ضبطهم وهم ينشرون كوفيد- 19.
وفي أوائل أيلول/سبتمبر، فرضت الشرطة غرامة قدرها 210 دوالرات على امرأة في مدينة 

هو شي منه لمشاركتها انتقادات لطريقة تعامل الحكومة مع الجائحة على فيسبوك.
وفي 6 أيلول/سبتمبر، حكمت محكمة في فيتنام على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات 
بتهمة نشر فيروس كورونا. ومنذ بداية الجائحة، سجلت فيتنام أكثر من 680 ألف حالة 

إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 17 ألف حالة وفاة.

فيتنام تغرم رجال زور اختبار »كورونا« 
ليتهرب من الذهاب إلى العمل

االستقالل/ وكاالت:
ق����ال علماء إن “الط����الء األكثر بياضا ف����ي العالم” تم 
تركيب����ه في مختبر بجامع����ة بوردو في والي����ة إنديانا 
األميركية، وهو طالء شديد البياض، يمكن أن يقلل، أو 

حتى يلغي، الحاجة إلى تكييف الهواء.
ودخل الطالء في كتاب غينيس لألرقام القياسية، في 

أبريل الماضي، باعتباره األكثر بياضا على اإلطالق.
ويبدو أن الهدف من ابت����كار العلماء لمثل هذا الطالء، 
لم يكن تحطيم رقم قياس����ي عالمي، وإنما كبح ظاهرة 

االحتباس الحراري، وفقا لموقع “يو أس إيه توداي”.
وقال ش����لين روان، أستاذ الهندس����ة الميكانيكية في 
الجامعة: “عندما بدأنا هذا المش����روع منذ حوالي سبع 
سنوات، كنا نأخذ توفير الطاقة ومكافحة تغير المناخ 

في االعتبار”.
وأوضح العلماء أن الفكرة كانت في “صنع طالء يعكس 

ضوء الشمس بعيدا عن المبنى”.
ولجعل هذا الطالء عاكسا، كان يجب جعله أكثر بياضا، 
ويعكس الطالء 98.1٪ من اإلش����عاع الشمس����ي، كما 

تنبعث منه حرارة األشعة تحت الحمراء.
ونظرا ألن الطالء يمتص حرارة أقل من الشمس، مقارنة 
بما ينبعث منه، يتم تبريد السطح المغطى بهذا الطالء، 
إل����ى درجة حرارة أقل من درج����ة الحرارة المحيطة، دون 

استهالك للطاقة.
ويؤكد روان أن استخدام هذا الطالء على سطح بمساحة 
1000 قدم مرب����ع )93 متر مربع(، يمكن أن يوازي طاقة 
تبريد تبل����غ 10 كيلوواط، موضح����ا أن “هذا أقوى من 

مكيفات الهواء التي تس����تخدمها معظ����م المنازل”. 
ويذك����ر أن الطالء األبيض التج����اري النموذجي يصبح 
“أكث����ر دفئا، وليس أكثر ب����رودة”. وتعكس الدهانات 
الموجودة في الس����وق 80٪ إلى 90٪ فقط من ضوء 
الشمس، وال يمكنها أن تجعل األسطح أكثر برودة من 
محيطه����ا. وهناك ميزتان تجعالن هذا الطالء ش����ديد 
البياض، األولى هي “تركيز عال جدا لمركب كيميائي 
يس����مى كبريتات الباريوم”، يس����تخدم أيضا في ورق 
الص����ور ومس����تحضرات التجميل، والثاني����ة “أحجام 
جزيئات مختلف����ة من كبريتات الباري����وم في الطالء”، 
وفقا للعلماء في بوردو. وأكد هؤالء أنهم س����يتعاونون 
مع ش����ركة لطرح هذا الطالء شديد البياض في السوق، 

دون تحديد موعد لذلك.

»الطالء األكثر بياضا في العالم« .. يلغي الحاجة إلى التكييف!

االستقالل/ وكاالت:
نش���رت حديقة حيوان مشهدا رائعا لقيام بومة بغس���ل وجهها بالماء صباحا 
بطريقة جميلة جدا، حيث ال ينقصها س���وى استخدام الصابون، ليكون غسيال 
مثالي���ا جدا لطير صغير. وش���اركت حديق���ة حيوانات أوريغون في واش���نطن 
جنوب غرب وس���ط مدينة بورتالند، وهي أق���دم حديقة حيوانات في غرب نهر 
المسيس���يبي، مش���هدا رائعا على "يوتيوب" لبومة ف���ي الحديقة، حيث وضع 
العاملون إناء من الماء على األرض لتأخذ البومة حماما صباحيا وتغس���ل وجهها 
وأقدامها بطريقة فريدة. ووقفت البومة في إناء المياه، وقامت بغسل وجهها عدة 
مرات بطريقة ملفتة جدا، وركزت على تنظيف فمها وأقدامها بشل واضح، لتقوم 
بعد ذلك بتنظيف أجنحتها وبعض أجزاء جسدها. وغادرت البومة حوض المياه 
الصغير بعد قيامها بعملية تنظيف جيدة لتبدأ نهارها الجديد بنشاط وسعادة.

ال ينقصها سوى المنشفة والصابون.. 
بومة تغسل وجهها صباحًا

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت أم ألربع���ة أطفال كيف نجح���ت في بيع 
كمي���ات كبيرة م���ن مجموعات العناي���ة بالرموش 
والحواجب المصنوعة منزليًا للنس���اء العالقات في 
المنزل أثن���اء عمليات اإلغالق في أس���تراليا، حتى 

وصل مدخولها األسبوعي إلى 30 ألف دوالر.
قالت جين بيترز، إنها ط���ورت في البداية منتجات 
الرموش والحواج���ب المصنوعة منزلي���ًا، لألمهات 
اللوات���ي ال يملك���ن الوق���ت وال يس���تطعن تحمل 
تكاليف الحصول عل���ى خدمات العناية والتجميل 

في صالونات التجميل.
ولكن منذ أن بدأت عمليات اإلغالق األولى في مارس 

2020، شهدت مبيعات السيدة بيترز ارتفاعًا كبيرًا 
ف���ي المناطق الت���ي تخضع لإلغ���الق، حيث تبحث 
النس���اء عن طرق للحفاظ عل���ى مظهرهن في ظل 

إغالق صالونات التجميل.
وأضافت السيدة بيترز: “ الكثير من النساء اللواتي 
يرغبن بالحفاظ على مظهر جميل، يلجأن لمنتجاتنا 
اآلن ألن صالون���ات التجميل مغلق���ة”. وقد طورت 
الس���يدة بيترز مجموعة م���ن المنتج���ات الخاصة 
بالعناية بالحواجب لبيعها جنبًا إلى جنب مع مجموعة 
خاصة بالعناية بالرموش، مما جعل مبيعاتها ترتفع 

بنسبة 1400٪ في بعض األسابيع.
في أغسطس، عندما أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز 

تمديد إغ���الق الوالية، باعت جين ما قيمته 27000 
دوالر من منتجاتها خالل عدة أيام.

وكانت الس���يدة بيترز قد طورت منتجات “لوكس 
الش���يز” لمدة عامين قبل إطالق ش���ركتها في عام 
2018. وعندما بدأ اإلغالق في 2020 بدأت منتجاتها 
باالنتش���ار على نطاق واس���ع في أستراليا، وحققت 

مبيعات مدهشة خالل هذه الفترة.
وتدير الس���يدة بيترز اآلن أعمالها من مستودع في 
مدينة بيرث، بمس���اعدة سبعة موظفين، وتأمل بأن 
تتوسع ش���ركتها في المس���تقبل القريب لتصبح 
إحدى الش���ركات الكبرى في الب���الد، وفق ما أوردت 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تربح 30 ألف دوالر أسبوعيًا من منتجات تجميل مصنوعة بالمنزل

االستقالل/ وكاالت:
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي لمعزة تنقذ إحدى دجاجات 

مزرعتها من هجوم صقر جارح.
والتقطت كامي���را المراقبة المثبتة في أحد جوان���ب المزرعة صورا للصقر وهو 
يهاجم الدجاجة، فأسرعت المعزة لمهاجمة الصقر لمنعه من التحليق بها، فما 

كان من الصقر إال أن ابتعد عن فريسته محلقا بعيدا عن المزرعة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل االجتماعي، والقى ردود أفعال 

عديدة من قبل المغردين.
ولم يذكر الفيديو مكان الحادثة وال زمانها. 

معزة تخلص دجاجة 
من مخالب صقر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت موسوعة غينيس لألرقام القياسية أن 
شقيقتين يابانيتين تم اعتمادهما من قبل 
الموس���وعة باعتبارهما أكبر توأم متطابق في 
العالم يبلغان من العمر 107 أعوام و 330 يوما.

ولدت الش���قيقتان أومينو س���ومياما وكومي 
كوداما في جزيرة شودوشيما في غرب اليابان 

في 5 نوفمب���ر 1913، وهما األخ���وان الثالث 
والرابع من بين 11 شقيقا.

وقالت "غيني���س" في بيان إن الش���قيقتين 
حتى األول من سبتمبر حطمتا الرقم القياسي 
السابق البالغ 107 س���نوات و175 يوما الذي 
س���جلته الش���قيقتان الت���وأم اليابانيت���ان 

المشهورتان كين ناريتا وجين كاني.

وتم فصل سومياما وكوداما بعد االنتهاء من 
المدرس���ة االبتدائية، عندما تم إرسال كوداما 
للعم���ل كخادمة ف���ي أويتا بجزيرة كيوش���و 
الرئيس���ية في جنوب اليابان. وتزوجت الحقا 
هن���اك، في حين بقيت س���مياما في الجزيرة 
التي أبصرت الش���قيقتان النور فيها، ولديها 

عائلتها.

شقيقتان يابانيتان تدخالن موسوعة 
»غينيس« كأكبر التوائم سنا في العالم

االستقالل/ وكاالت:
قالت س���يدة تونس���ية من مدينة القصرين إنها اس���تخرجت ش���هادة ميالد من مدينة جربة، 
واكتشفت أنها تنص على أنها متزوجة من سيدة مقيمة بمدينة نفطة منذ شهر مارس 2020.

وعبرت السيدة في حديثها مع موقع »موزاييك أف أم« عن استنكارها لوقوع خطأ بهذا الشكل في 
الوثائق الرسمية، ما سيتسبب لها بإجراءات إضافية ستعطل السير العادي لحياتها، خصوصا 

وأنها مطالبة بتجديد جواز سفرها بطلب من رب عملها.
ودعت السيدة السلطات المسؤولة إلى التدخل وتصحيح ما ورد في دفتر حالتها المدنية.

تونس: ذهبت الستخراج شهادة ميالد 
فاكتشفت أنها متزوجة من امرأة!


