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غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين مس���اء الجمعة 
الش���هيد محمد علي خبيص���ة )28 عاًما( وال���ذي ارتقى عصرًا 
برص���اص االحتالل »اإلس���رائيلي« في المواجه���ات على جبل 

صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتّلة.
وأكدت »الجهاد« في بيان لها تلقت »االس����تقالل« نسخة عنه، على 
حق الش����عب الفلس����طيني الذي ال يقبل المس����اومة، في الدفاع عن 

أرضه ومقدس����اته، والتصدي لتغول العدو وجيش����ه ومس����توطنيه 
عل����ى مدنه وقراه وبلدات����ه. وتوجهت »الجه����اد« بالتحية للجماهير 
الفلس����طينية الت����ي خرجت اليوم ف����ي جبل ابو صبي����ح ببلدة بيتا، 
لمواجهة قوات االحتالل. ودعت »إلى استمرار المواجهة وتصعيدها 
في كل مدن الضفة«.  وأعلنت وزارة الصحة عصر الجمعة استشهاد 
الش����اب خبيصة وإصابة العش����رات بجراح مختلفة في اعتداء قوات 

االحتالل على المتظاهرين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

»الجهاد« تنعى شهيد »بيتا« 
وتؤكد على حق شعبنا في المقاومة

الضفة الغربية/ االستقالل:
استش���هد ش���اب فلس���طيني وأصيب العش���رات بجراح متفاوتة خالل قمع 
االحتالل "اإلس���رائيلي" الجمعة، مس���يرات وفعاليات مناهضة لالس���تيطان 
ف���ي بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم ش���رق قلقيلية بالضفة الغربية 
المحتلة. فقد أعلنت مصادر طبية فلس���طينية مس���اء الجمعة، عن استشهاد 

ش���اب وإصابة العش���رات بالرصاص واالختناق بالغاز، جراء قمع 
قوات االحتالل مس���يرة سلمية اتجهت نحو جبل صبيح في بلدة 

�سهيد وع�سرات االإ�سابات يف قمع االحتالل م�سريات مناه�سة لال�ستيطان يف "بيتا" وكفر قدوم

»انتزاع الحرية«.. تداعيات متالحقة تعصف بمنظومة 
أمن االحتالل ومحاوالت بائسة لترميم الهزيمة

غزة/ قاسم األغا: 
ما زال���ت تداعي���ات عملية »انت���زاع الحرية« من س���جن 
»جلبوع« االحتاللّي األكثر تش���ديًدا وتحصيًنا، في مدينة 

بيسان، شمال فلسطين المحتلة، تعصف بالكيان وتربك 
منظومته األمنية التي وّجه لها ستة أسرى 
فلس���طينيين صفعة قوية، بعد تمكنهم 

فصائل تنعى شهيد »بيتا« 
وتؤكد على إحياء خيار المقاومة

غزة/ االستقالل:
نعت فصائل المقاومة الفلس���طينية الش���هيد محمد عل���ي خبيصة )28 عاما( 

الذي ارتقى عصر الجمعة برصاص االحتالل »اإلس���رائيلي« خالل 
المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس 

عائالت مقدسية 
تواصل فعاليات »رباط 
الحمائل« في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى آالف المواطني���ن المقدس���يين، صالة فج���ر أمس الجمعة 
في المس���جد األقصى المبارك، بعد دعوات ش���عبية مقدس���ية 
إلعمار المس���جد بالمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف باس���م 
رباط الحمائل. ومنذ س���اعات الفجر األولى توافدت أعداد كبيرة 

من المصلين منهم عائالت وأطفال وش���باب إلى 
األقصى؛ حيث انتش���روا في ساحاته ومصلياته 

جنين/ االستقالل: 
قال الش���يخ القيادي خضر عدنان »إن فلسطين اليوم فقدت قمرًا 
من أقمار المقاومة والنضال وهو ش���هيد الحركة الوطنية األسيرة 

�إ�صابة  و2231  وفاة   17
جديدة بـ »كورونا« يف 

�ل�صفة وغزة

»�صحة غزة«: نحن يف قمة 
�ملنحنى �لوبائي ونتوقع 
زيادة يف عدد �لإ�صابات

حبيب: كل الطرق متاحة أمام المقاومة لإلفراج عن األسرى

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر الجمع���ة، عددًا من 
المواطنين إثر اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية ومدينة 

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين 
بمداهمات ومواجهات في الضفة

االحتالل يشكل لجنة »تقصى حقائق« بشأن عملية »نفق الحرية«

غزة/ االستقالل: 
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر 
حبيب، أن كل الخيارات والطرق والوس���ائل متاحة 

أمام المقاومة لإلفراج عن األس���رى وفي مقدمتها 
خطف الجن���ود الصهاينة مهما بلغت التضحيات 
م���ن أجل تحري���ر االس���رى. وأوض���ح حبيب خالل 

إلق���اء خطبة الجمعة الت���ي نظمتها حركة الجهاد 
اإلس���المي، أمام مقر »اللجنة الدولية 
للصلي���ب األحمر« ف���ي مدينة غزة، 

عدنان: أسرى »الجهاد« يواصلون 
خطواتهم النتزاع حقوقهم 

العاروري: »نفق الحرية« وّجهت 
صفعة لالحتالل وجاهزون 

إلسناد األسرى بكل قوة
أنقرة/ االستقالل:

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح 
العاروري، عملية تحرر أسرى جلبوع انتصار عظيم وهزيمة 
لالحتالل، وهي كسر للقيد بالمعنى الحقيقي رغم أنف 
السجان وإرادته وكل احتياطاته وأجهزته األمنية، وهي 

وجزء من صراعنا مع االحتالل. وقال العاروري 
02في تصريح له عبر فضائية األقصى مس����اء  02

) APA images (    مو�طنون ي�صيعون جثمان �ل�صهيد حممد خبي�صة يف بلدة بيتا بناب�س �أم�س
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جنين/ االستقالل: 
قال الشيخ القيادي خضر عدنان "إن فلسطين 
اليوم فق���دت قمرًا من أقمار المقاومة والنضال 
وهو ش���هيد الحركة الوطنية األسيرة حسين 
مسالمة الذي استشهد مس���اء االربعاء، والذي 
حمل المرض منذ أن كان أس���يرًا في س���جون 
االحتالل مبرق���ًا بالتحية ألهل���ه ولذويه"، جاء 
ذلك خالل وقفة الدعم واإلس���ناد مع األس���ير 
رايق بشارات واألسرى المضربين التي نظمتها 
القوى الوطنية واإلسالمية وبلدية طمون مساء 

أمس.
وأضاف عدنان أن ما يحدث في سجون االحتالل 
ال يتوق���ف عند وصفه إهمال طبي بل هو قتل 
مع سبق اإلصرار وإعدام داخل سجون االحتالل، 

قائاُل "لقد أعدموك يا س���يدي حس���ين نتيجة 
سياس���ة اإلعدام وليس اإلهمال التي تفترض 
حسن النية عند المهمل، وهذا االحتالل يقتل 

مع سبق اإلصرار والترصد".
وكذلك وج���ه عدنان التحية للمش���اركين في 
وقفة الدعم واإلسناد مع األسرى المضربين عن 
الطعام وفي مقدمتهم األس���ير رايق بشارات 
القائد في س���رايا القدس ومهندس العبوات، 
والذي فق���د زوجته ويديه ف���ي طريق الجهاد 

والمقاومة، فكان جريحا واليوم أسيرا.
ووجه عدن���ان التحية لألس���رى المضربين عن 
الطعام كايد الفسفوس والمهندس عالء األعرج 
والمجاهد مقداد القواسمة والرفيق شادي أبو 
عكر والمجاهد هش���ام أبو هواش، قائاًل "سالم 

عليكم يا من تخوضون معركة األمعاء الخاوية 
معركة اإلرادة ألجل الحرية والكرامة" مشيرًا إلى 
أنه كان من قبلهم س���تة حف���روا نفق الطريق 
إلى القدس كما أسماه القائد محمود العارضة، 

وأعادوا الروح لشعبهم وأمتهم.
وأب���رق عدنان بالتحية ألس���رى نف���ق الطريق 
إلى القدس األبطال محم���ود العارضة ومحمد 
العارض���ة ويعقوب غ���وادري وزكري���ا الزبيدي 

وأيهم كمامجي ومناضل نفيعات.
وأضاف عدنان أن 80 أس���يرًا من أس���رى حركة 
الجهاد اإلسالمي في س���جن النقب اعتصموا 
في ساحات الس���جن ورفضوا الدخول لألقسام 
مطالبين بإع���ادة حقوقهم ووق���ف العقوبات 
والحملة الشرس���ة التي تش���نها إدارة مصلحة 

الس���جون ضد أس���رى الحركة، مبرق���ًا بالتحية 
ألس���رى حركة الجه���اد اإلس���المي المعزولين 
ومنهم القائد الوطني الكبير زيد بسيسي قائد 
الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة الجهاد 
اإلس���المي وثابت م���رداوي وف���راس صوافطة 
وتميم س���الم وأنس جرادات ومهند الش���يخ 

إبراهيم وحسام عابد.
وأش���ار إلى أن العدو الصهيوني يريد تفكيك 
البني���ة التنظيمي���ة ألس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي باعتبار الحرك���ة كان راعية فكرية 
وحاضن���ة تنظيمية ألبطال نف���ق الطريق إلى 
القدس، داعيًا خطباء المساجد وخاصة خطيب 
المس���جد األقصى المبارك ب���أن يجعل عنوان 

الخطبة نفق الطريق إلى القدس.

عدنــان: أســرى »الجهــاد« يواصلــون خطواتهــم النتــزاع حقوقهــم 

عائالت مقدسية تواصل فعاليات 
»رباط الحمائل« في األقصى

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، الجمعة، 
"عملية اإلعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات 
االحت���الل هذا الي���وم وأدت إلى استش���هاد 
الش���اب محمد علي خبيصة، خالل مواجهات 
اندلع���ت بي���ن المواطنين وق���وات االحتالل 

"اإلسرائيلي" في بلدة بيتا جنوب نابلس".
وقال���ت "الخارجي���ة" ف���ي بيان ص���در عنها، 
إن "اس���تهداف قوات االحتالل المس���يرات 
السلمية بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل، 

لدلي���ل واضح عل���ى نيتها قت���ل المواطنين 
العّزل".

ودعت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية إلى 
س���رعة فتح تحقيق في جرائم االحتالل، في 
الوقت الذي تقوم سلطات االحتالل بتصعيد 
جرائمه���ا بحق ش���عبنا وأرض���ه وممتلكاته 

ومقدساته.
اإلس���رائيلية  الحكومة  "الخارجية"،  وحّمل���ت 
المس���ؤولية الكاملة والمباش���رة عن الجريمة، 
مؤكدًة أن صمت المجتمع الدولي على جرائم 

اإلعدامات الميدانية، أو االكتفاء ببعض بيانات 
اإلدانة الش���كلية، بات يش���ّجع دولة االحتالل 
ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.

وطالب���ت مجل���س األم���ن الدول���ي بتحم���ل 
مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه جريمة 
االحت���الل واالس���تيطان، واتخاذ م���ا يلزم من 
اإلجراءات التي يفرضها القانون الدولي إلجبار 
دولة االحتالل على االلت���زام الفوري بالقانون 
الدول���ي والقانون اإلنس���اني الدولي، وتوفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

طولكرم/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلسالمي وعدد من األسرى المحررين مساء الخميس، منزل األسير 

المحرر محمد منير إعمر في مدينة طولكرم، بعد أيام من تحرره من سجون االحتالل.
وكان األس����ير المحرر إعمر قد خاض إضرابًا مفتوحا عن الطعام اس����تمر لمدة 34 يوما رفضًا 

العتقاله اإلداري، وعلق إضرابه بعد الحصول على قرار جوهري بعد تجديد اعتقاله اإلداري.
ويش����ار إلى أنه تم اإلفراج عنه بتاريخ 2021/09/09م، حيث أمضى ما يقارب عام في سجون 

االحتالل الصهيوني على ذمة االعتقال اإلداري التعسفي.
ويواصل س����تة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري، وهم األسرى: 
رايق بش����ارات، وكايد الفس����فوس، وعالء األعرج، ومقداد القواسمة، وشادي أبو عكر، وهشام 

أبو هواش. 

»الخارجية« تدين جريمة إعدام الشاب خبيصة 
وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

»الجهاد« تهنئ ابنها المنتصر بمعركة 
األمعاء الخاوية المحرر »محمد إعمر«

أنقرة/ االستقالل:
أكد نائب رئيس المكتب السياس����ي لحركة 
حماس صالح العاروري، عملية تحرر أس����رى 
جلبوع انتصار عظيم وهزيمة لالحتالل، وهي 
كس����ر للقيد بالمعنى الحقيق����ي رغم أنف 
الس����جان وإرادته وكل احتياطاته وأجهزته 

األمنية، وهي وجزء من صراعنا مع االحتالل.
وقال العاروري ف����ي تصريح له عبر فضائية 
األقصى مس����اء الجمع����ة: "إن عملية جلبوع 
أثرت في المجتمع الصهيوني بشكل عميق، 

واألسرى الستة وجهوا صفعة لالحتالل".
وأش����ار ال����ى أن أبط����ال نفق الحري����ة أعادوا 
تذكير الشعب الفلس����طيني بكل قواه بأن 
هناك أسرى أبطااًل يجب أن يتحرروا، وواجبنا 
أن نخرجهم م����ن أبواب الس����جون رغًما عن 

االحتالل كما جرى في صفقات التبادل.
وأكد العاروري أن إعادة اعتقال األسرى الستة 
ليس����ت قضية كارثي����ة، وال تفت في عزيمة 
األس����رى والمقاومي����ن في الس����جون الذين 

سيعيدون الكرة مرة أخرى.
وأضاف نؤكد بالقول والفعل التزامنا باإلفراج 

عن األس����رى الس����تة، وتصريحات أبو عبيدة 
تعتبر طابو لدى الن����اس الذين يثقون بوعد 

القسام.
وفي 6 س����بتمبر/ أيلول الجاري، نجح 6 أسرى 
في  من انتزاع حريتهم من داخل زنزانتهم 
إلى خارج س����جن "جلبوع" عب����ر نفق، قبل أن 
تنجح إسرائيل بإعادة اعتقالهم جميعا في 

أوقات الحقة.
وتابع "أس����رى المؤب����دات ال يمكن أن يطلق 
االحتالل سراحهم إال عبر صفقة تبادل وهذا 
واجبن����ا، ونحن ف����ي حماس ملتزم����ون بهذا 

الواجب".
وفي موضوع التبادل، نفى العاروري وجود أي 
تقّدم جوهري في قضية صفقة تبادل أسرى 
مع حكوم����ة االحتالل اإلس����رائيلي، موضًحا 
أّن "حماس" سّلمت الوس����طاء خارطة طريق 
لصفقة تبادل وأبلغتهم بأّن المشكلة ليست 

عندها.
وأض����اف "االحتالل يطلب م����ن مصر وتركيا 
وألمانيا وقطر أن يتدخلوا في صفقة، ونحن 
لن نعطي االحتالل أي شيء بدون مقابل، نحن 

نريد إطالق سراح األسرى القدماء والذين على 
أيديهم دماء كما يصّنفهم االحتالل".

وح����ّذر نائب رئيس حركة "حماس" االحتالل 
من تعدي الخط����وط الحمراء في المس����جد 
األقص����ى، مؤّك����ًدا أّن  ش����عبنا وخاصة في 
القدس لن ُيسّلم بإحداث تغيير في المسجد 

المبارك.
في س����ياق آخر، وصف العاروري االنتخابات 
المحلي����ة المجّزأة التي أعلنت الس����لطة عن 
تنظيمها في ديسمبر المقبل بأّنها "عملية 
عبثة وملهاة وانتقائية" إِلشغال الرأي العام، 
ا من  مش����ّدًدا على أّن "حماس" لن تكون جزًء

هذه المسرحية.
وقال العاروري، إّن موقف حماس وكل القوى 
أننا مع االنتخابات المحلية كجزء من منظومة 

متكاملة تشمل جميع المؤسسات.
وأض����اف "االنتخابات التي تعب����ر عن إرادة 
ش����عبنا جزء من مقاومة االحتالل، وأن نقاتل 
لفرض االنتخابات في القدس"، مشّدًدا على 
"أاّل انتخاب����ات بدون القدس، وال فلس����طين 

بدون القدس".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى آالف المواطنين المقدسيين، صالة فجر أمس الجمعة في المسجد األقصى المبارك، بعد دعوات شعبية 

مقدسية إلعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف باسم رباط الحمائل.
ومنذ س���اعات الفجر األولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين منهم عائالت وأطفال وش���باب إلى األقصى؛ 
حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته المسقوفة. وحشدت عائالت التميمي ومرار وغوشة وجابر والشرباتي 
وعائلة الساليمة والرجبي وادكيدك والقواسمي والرازم المقدسية أبناءها في أداء صالة الفجر في األقصى.

وأهاب متحدث باس���م عائلة التميمي بكل العائالت في األراضي الفلسطيني عموما ومدينة القدس على 
خصوصا بضرورة شد الرحال إلى المسجد األقصى. وأكد أن العائالت المقدسية من خالل هذا الرباط ترسل 

رسالة لكل الشعوب والجيوش العربية واإلسالمية أن تحرير األقصى يجب أن يكون على أيديهم.
بدوره، أكد أحد المتحدثين باس���م عائلة مرار أن الرباط في المس���جد األقصى واالعتكاف فيه شرف يرجوه 
ماليين البشر. وحّث المتحدث الشباب المقدسي وجميع المواطنين على اإلبقاء على هذا التنافس الجميل 
بال���ذود والدفاع عن المس���جد األقصى من خالل الوجود فيه. وفي أعقاب الص���الة تجمع أبناء العائالت في 

ساحات المسجد ضمن المنافسة المباركة ألداء صالة الفجر في األقصى والرباط فيه.
وردد أبناء العائالت المقدسية التكبيرات وقَسم حماية المسجد األقصى إلى جانب أناشيد وابتهاالت.

وأقامت العائالت المقدسية وجبة فطور جماعي في ساحات المسجد األقصى.
وبدأت الحركة اإلسالمية في أراضي 48 عام 2000 مسيرة البيارق للرباط في األقصى، ثم تطورت لفكرة »رباط 
الحمائل« التي أطلقها الش���يخ رائد صالح عام 2007، وتقوم على توزيع أيام األس���بوع على كل منطقة في 
القدس كي يرابط أهلها في األقصى. وأطلق على المش���روع اسم »برنامج رباط حمائل القدس الشريف في 
المسجد األقصى«، على اعتبار أنه يوجد في القدس الشريف أكثر من 150 حمولة توزع إلى مجموعات كل 
مجموعة تضم عشر حمائل فقط، وترابط كل مجموعة يوما واحدا في كل شهر سوى أيام الجمعة والسبت.

وتعمل كل حمولة في كل مجموعة على استنفار رجالها ونسائها وكبارها وصغارها إلى المسجد األقصى 
في يوم رباطها لرفد المسجد يوميا بعشرات اآلالف صباح مساء لنصرته.

وجاء رباط الحمائل ردًا على محاوالت االحتالل هدم جزء من المسجد األقصى معروف باسم طريق المغاربة 
عام 2007م، ومحاوالت تحويل مسجد البراق إلى كنيس يهودي.

لن نكون جزءًا من مسرحية انتخابات المجالس المحلية 

العاروري: »نفق الحرية« وّجهت صفعة 
لالحتالل وجاهزون إلسناد األسرى بكل قوة
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وبالتركيز على طبيعة التحس���ينات والتعديالت، أضافت 
 باطون ف���ي الفراغات الموجودة 

ّ
القناة أنه "س���يجري ضخ

أسفل غرف سجن جلبوع، باستخدام طريقة طّورها الجيش 
للتعامل مع أنفاق المقاومة، بعد أن أجرت فرقه الهندسية 
عمليات فحص بهدف العثور على ثغرات أخرى بالسجن، 

في أعقاب هروب األسرى الستة".
كما سيجري تركيب منظومات تكنولوجية متطّورة؛ لرصد 
أي محاوالت هروب إضافية، وبناء جدار إضافي حول السجن 
ذاته، بحس���ب القناة ذاتها، التي أقّرت بإمكانية خرق تلك 
اإلجراءات بوسائل وخروقات جديدة، قد يبتدعها األسرى.

" العبري عن أن  يأتي ذلك، في وقٍت كشف فيه موقع "واّلالاَ
إدارة سجون االحتالل تبحث في إقالة المسؤول عن سجن 
"جلبوع" "جوندر فريدي بن ش���طريت"؛ بعد نجاح أس���رى 
فلس���طينيين من تجاوز إجراءات���ه وتحصيناته والهروب 

منه، قبل أن ُيعاد اعتقالهم فيما بعد. 
وقال الموق���ع الجمعة، "بالرغم من وج���ود عقبات قانونية 
تعي���ق حت���ى اآلن عملية ع���زل بن ش���طريت، الذي جرى 
تعيينه الع���ام الماضي؛ إاّل أن هنال���ك بحث وتحرك على 

المستوى القانوني في قيادة لجنة إدارة السجون ضّده".
في األثناء، أعلن وزير ما ُيسّمى "األمن الداخلي" في حكومة 
االحتالل "عومر بارليف"، عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية 
لفحص كيفية فرار األس���رى الس���تة من "جلبوع"، يرأسها 

قاٍض متقاعد هو الجنرال احتياط "مناحم فنكلشتاين".
ووفق "بارليف"، فإن اللجنة س���تبحث في مالبسات تمكن 
أس���رى "جلبوع" من حفر النفق إلى خارج السجن على مدار 
أش���هر، دون معرفة إدارة السجن، خصوصًا على وقع رفض 
مديرة إدارة السجون "ماتي بيري" االستقالة من منصبها، 
ورفضها تحّمل المس���ؤولية وإلقائها عل���ى ضباط وقادة 

السجن.
وف���ي 6 س���بتمبر )أيل���ول( الج���اري، تمّك���ن 6 أس���رى 
فلس���طينيين، م���ن انت���زاع حريتهم من س���جن "جلبوع" 
عب���ر نفق ممتد حفروه من غرف���ة زنزانتهم، قبل أن يعيد 
االحتالل اعتقال آخر أس���يرين منهم، بعد مطاردة امتدت 

لنحو أسبوعين.
وهؤالء األس���رى المعاد اعتقالهم، الذي���ن ُلّقبوا ب� "أبطال 
كتيبة جنين"، هم الق���ادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير 
أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في "جلبوع"، والمحكوم مدى 

الحي���اة، ومحمد عارض���ة )39 عاًما(، محك���وم مدى الحياة، 
ويعقوب ق���ادري )49 عاًما(، محكوم م���دى الحياة، وأيهم 
كممجي )35 عاًما(، محكوم مدى الحياة، ومناضل انفيعات 
)26 عاًم���ا(، معتقل منذ عام 2019، وخمس���تهم ينتمون 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي، فيما زكريا زبي���دي )46 عامًا( 
معتقل منذ ع���ام 2019، ينتمي لحركة "فتح"، وجميعهم 

من جنين.

ترميم الَهزمية
الكاتب والمحلل السياس���ي خلي���ل القّصاص، رأى أن كل 
تل���ك اإلج���راءات التي يعت���زم االحتالل وإدارة س���جونه 
اتخاذه���ا في س���جن جلبوع، وتش���كيل لج���ان للتحقيق 
بعملية نفق الحرّية، قد تفض���ي نتائجها إلى إقالة وعزل 
مديرة اإلدارة، والمس���ؤول عن الس���جن، تأتي في س���ياق 

ترميم صورة الهزيمة في هذه العملية البطولّية. 
وق���ال القّصاص ف���ي مقابلة م���ع صحيفة "االس���تقالل" 
الُجمع���ة، تلك اإلج���راءات ولجان التحقي���ق وغيرها هي 
محاولة لترميم صورة الهزيمة، في أعقاب الصفعة األمنية 
الت���ي تلّقتها منظومة أمن���ه وإدارة س���جونه، على أيدي 

األسرى الستة األبطال.
وأش���ار إلى أنه مهم���ا اّتخذ االحتالل وإدارة س���جونه من 
خطوات وإجراءات تحصين وتش���ديد للسجون باستخدام 

أحدث الوس���ائل؛ فإنها س���تتقهقر أم���ام إرادة وعزيمة 
أسرانا الصلبة، الذين يثبتون مّرة تلو األخرى أنهم أصحاب 

االنتصار، في معركة اإلرادات والعقول.    
وأضاف الكات���ب والمحل���ل السياس���ي "كل تحصينات 
العدّو للس���جون وخارجها باءت وستبوء بالفشل"، موضًحا 
أن "جدار الفص���ل بين الضفة وأراضين���ا المحتلتين منذ 
1948، والجدار األمني مع قطاع غزة، وعملية قنص ش���اب 
فلسطيني لجندي صهيوني شرقّي غزة مؤّخًرا؛ دليل على 

ذلك". 

تداعيات قائمة 
م���ن جانب���ه، المحّل���ل السياس���ي المخت���ص بالش���أن 
"اإلسرائيلي" أنس أبو عرقوب، قال إن الزلزال األمني، الذي 
أحدثت���ه عملية "نفق الحرية"، على أيدي أس���رى "جلبوع" 
الس���تة، ما زال���ت تداعياته تضرب المنظوم���ة واألجهزة 
األمنية لالحتالل وتطوراتها التكنولوجية والتقنية، التي 
لطالما تغّنى بها أمام العالم؛ بيد أن اإلرادة الفلس���طينية 

تجاوزت كل ذلك. 
وأوضح أبو عرق���وب في مقابلة مع صحيفة "االس���تقالل" 
الُجمع���ة، أن التداعي���ات األبرز ستتّكش���ف عقب نتائج 
لجنة التحقيق فيما جرى في س���جن "جلبوع"، إذ س���يتم 
عزل مس���ؤولين بإدارة السجن، وإعادة المراجعة والتدقيق 

والتقييم األمني بمحيط الس���جون كافة، والتي ستكلف 
االحتالل ماليين الشواقل في استنزاف مالي، يعكس أحد 

تداعيات عملية النفق أيًضا.  
ولفت إلى أن هنالك تداعيات أخرى تتمثل في إبراز قضية 
األسرى إلى الواجهة مجّدًدا، إذ تعد القضية األساس، لدى 
الشارع الفلسطيني في المرحلة الراهنة، خصوًصا في ضوء 
التس���ريبات التي تتحدث عن قرب الب���دء في مفاوضات 
حقيقية إلتمام صفقة تبادل أسرى جديدة، بين المقاومة 

في قطاع غزة، وحكومة االحتالل. 
وفي هذا الصدد، ن���ّوه إلى أن قضية صفقة التبادل تلقى 
اهتماًما لدى وسائل إعالم عبرّية ومسؤولين من مستويات 
متعددة"، منّبًها في الوق���ت ذاته إلى أن "نفتالي بينيت" 
وخالل فترة واليته للحكومة، قد يواجه صعوبة في تمرير 
صفقة من العيار الثقيل، بالش���كل ال���ذي كانت عليه، أو 

يفوق عيار صفقة التبادل األخيرة.
واس���تدرك المحلل السياسي: "لكن مع مرور الوقت؛ تزداد 
قضية التبادل إلحاًحا، وأمام ذلك س���تجد حكومة االحتالل 
نفس���ها مضطّرة للتوص���ل إلى صفقة أس���رى، على وقع 

انعدام أملها في إيجاد طريقة بديلة لذلك". 
وف���ي س���بتمبر 2016، عرض���ت كتائب القس���ام، الجناح 
العس���كري ل�"حماس" صوًرا ألربعة إس���رائيليين )بينهم 
جنديين(، وهم: "شاؤول آرون"، و"هادار جولدن"، و"أباراهام 
منغس���تو"، و"هشام بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أي 

تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتش���ترط الحركة اإلفراج عن مح���ّرري "صفقة وفاء األحرار 
التي ُأبرمت برعاية مصرية ألمانية عام 2011، قبل الدخول 

في أّية مفاوضات إلجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.
وأعاد االحت���الل اعتقال نحو )55( ُمحرًرا من الصفقة، التي 
ُأفرجت بموجبها عن )1027( أسيًرا فلسطينًيا، مقابل إفراج 
"حماس" عن الجندي اإلس���رائيلي "جلعاد ش���اليط"، الذي 

أسرته ل�مدة )5( أعوام في قطاع غزة.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في س���جون االحتالل حوالي 
)4650( أس���يرًا، بينهم )41( أسيرة، و )180( طفاًل وقاصًرا، 
و )700( مري���ض يعانون أمراًضا بينه���ا "مزمنة وخطيرة"، 
و )400( معتق���ل إدارّي )دون تهم���ة(، ف���ي حين بلغ عدد 
األسرى الش���هداء داخل الس���جون )226( ش���هيدًا، منذ 

النكسة سنة 1967.

»انتزاع الحرية«.. تداعيات متالحقة تعصف بمنظومة أمن االحتالل ومحاوالت بائسة لترميم الهزيمة
غزة/ قا�سم الأغا: 

ما زال��ت تداعيات عملي��ة »انتزاع احلرية« م��ن �سجن »جلبوع« 
الحتاليّل الأكرث ت�سدي��ًدا وحت�سيًنا، يف مدينة بي�سان، �سمال 
فل�سطني املحتلة، تع�سف بالكيان وتربك منظومته الأمنية التي 
وّج��ه لها �ستة اأ�سرى فل�سطيني��ني �سفعة قوية، بعد متكنهم من 

حترير اأنف�سهم عرب نفق حفروه باأدوات بدائية، وو�سول اثَنني 
منهم اإىل خميم جنني، �سمايل ال�سفة الفل�سطينية املحتلة، قبل 
اأن ُيعاد اعتقالهم على دفعات بعد اأيام من املطاردة. ويف حماولة 
لرتميم �س��ورة الهزمية، وتفادي اأّية اإخفاق��ات اأمنية مماثلة؛ 
ك�سف��ت و�سائل اإعالم عربية ع��ن اأن �سلطات الحت��الل واإدارة 

�سجونه��ا ق��ّررت اإج��راء ما و�سفتها ب��� »حت�سين��ات وتعديالت«، 
يف �سج��ن »جلبوع«، بتكلفة ت�س��ل اإىل37 مليون �سيقل. ويهدف 
الق��رار، وفق القناة 12 العربية؛ ملنع الأ�سرى الفل�سطينيني من 
حفر اأنفاق جدي��دة، والهروب عربها، كما جنح الأ�سرى ال�ستة 

من انتزاع حريتهم قبل نحو ثالثة اأ�سابيع.

غزة/ االستقالل:
نعت فصائل المقاومة الفلس���طينية الشهيد محمد علي 
خبيص���ة )28 عاما( ال���ذي ارتقى عص���ر الجمعة برصاص 
االحتالل "اإلس���رائيلي" خالل المواجهات التي ش���هدها 
جبل صبي���ح في بلدة بيتا جنوب نابل���س بالضفة الغربية 
المحتلة، مؤكدة على ضرورة إحياء وتصعيد خيار المقاومة 

في مواجهة االحتالل.
فقد نعت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( مساء الجمعة 
الشهيد خبيصة، مؤكدة  على أّن "خيار المقاومة بأشكالها 
كافة، وخاصة المسلحة، هي القادرة على إيالم العدو وطرد 
االحت���الل ومس���توطنيه، وتحرير األس���رى، والحفاظ على 

المقدسات".
وتقّدمت "حم���اس" بالتعزية من عائلة الش���هيد خبيصة 
وأهالي بلدة بيتا ومحافظة نابلس التي يخوض فيها أبناء 
شعبنا معارك ضد االستيطان في بيت دجن وقصرة وبيتا 

لتكون أرضنا حرة عزيزة أبية.
وأعلن���ت وزارة الصحة عصر الجمعة استش���هاد الش���اب 
خبيص���ة وإصاب���ة 8 مواطنين بجراح متفاوت���ة في اعتداء 

ق���وات االحتالل عل���ى المتظاهرين في بل���دة بيتا جنوب 
نابلس.

بدورها، نعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، الجمعة، 
الشهيد البطل محمد على خبيصة )٢١ عاًما(. 

وقال���ت في تصري���ٍح صحفي: "إّن الش���هيد خبيصة الذي 
ُيعد من أبرز النشطاء الش���باب المنخرطين في الفعاليات 
الش���عبية في بلدة بيتا رفضًا لالس���تيطان اختتم حياته 
القصيرة ش���هيدًا بع���د أّن أبل���ى خير بالء ف���ي مواجهة 
االحتالل ومش���اريعه االستيطانية ليؤكد مرة أخرى بدمائه 
على أّن ش���عبنا ال يمكن���ه بأي حال من األح���وال أن يقبل 

بوجود االحتالل على أرضه". 
وأضافت: "أّن دماء الش���هيد المقدام محم���د خبيصة وكل 
شهداء شعبنا الذين ارتقوا في ساحات المواجهة المختلفة 
تضع الكل الفلس���طيني أمام اس���تحقاق توحيد الصفوف 

والتوافق على برنامج متكامل للمقاومة بكافة أشكالها".
 ووجه���ت الش���عبية، التحية لروح الش���هيد البطل محمد 
خبيصة وكل الش���هداء ولجميع أبطال المقاومة الشعبية 
في بل���دة بيت���ا الذين يقاتل���ون آلة الح���رب الصهيونية 

بصدورهم العارية ويعمدون بالدم بقاء وخلود شعبنا على 
أرضه. 

م���ن جانبها عقبت لجان المقاومة في فلس���طين، الجمعة، 
على جريمة إعدام االحتالل "اإلس���رائيلي" للشهيد محمد 
علي خبيصة من بل���دة بيتا جنوب نابلس، بالضفة الغربية 
المحتلة. وقالت اللجان في تصريٍح صحفي "ننعي الشهيد 
البط���ل خبيصة ال���ذي ارتقي عص���ر اليوم بع���د إصابته 
برصاص جيش العدو الصهيوني المجرم أثناء المواجهات 

التي دارت في بلدة بيتا جنوب نابلس".
وأّكدت على أّن جريمة إعدام االحتالل، الشاب خبيصة هي 
مواصلة لمسلسل جرائمه ضد ش���عبنا وأرضنا، ُمشيًرا إلى 
أّن ال���رد على جريمة إعدامه ال يكون إال بإطالق يد المقاومة 
بكافة أشكالها في كل ش���بر من أرض فلسطين. وشّددت 
على أّن دماء الشهيد خبيصة، وكل الشهداء ستبقى منارة 
لكل األحرار والثوار وسترس���م خارط���ة الطريق نحو تحرير 
القدس واالقصى وفلس���طين، داعيًة لوضع اس���تراتيجية 
مقاومة متكاملة وش���املة من أجل اقتالع االحتالل وإرهابه 

وإفشال كل مؤامراته التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.

فصائل تنعى شهيد »بيتا« وتؤكد على إحياء خيار المقاومة

قلقيلية/ االستقالل:
أصيب أح���د جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
بجراح في رأسه الجمعة، خالل المواجهات 
التي اندلعت عصر أم���س، في قرية كفر 

قدوم شرقي قلقيلية بالضفة المحتلة.
وقال���ت وس���ائل إعالمية عبري���ة:" أّن أحد 
جنود "ل���واء المظليي���ن" بجيش االحتالل 
أصي���ب بج���راح طفيف���ة بعدم���ا أصيب 
بحجر في رأس���ه خ���الل المواجهات التي 
اندلعت بعد قمع قوات االحتالل للمسيرة 
في  لالس���تيطان  المناهضة  األس���بوعية 

قرية كفر قدوم.

إصابة أحد جنود 
االحتالل بمواجهات 

في كفر قدوم
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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 مواد لزوم ق�سم ال�سحة وتف�سي كورونا

 1( حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD (س���يتم تنفيذها  من خ���ال صندوق تطوير وإق���راض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مشاريع 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 خال تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2(  وق���د حصلت بلدية خ���ان يونس على منحة فرعية من صن���دوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد مواد لزوم قس���م الصحة 
وتفشي كورونا وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات 

تحت العقد رقم  MDPIIIW6-1521120- 04 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الازمة من بلدية 
خان يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات، السيد/ عدنان شبير، هاتف: 
08:2066770 فاكس: 08:2053155 وذلك ابتداًء  من الساعة 08:00 صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/09/25م وحتى تاريخ 2021/10/05م.
4( ع���روض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدن���اه قبل يوم الثاثاء أو 

بتاريخ 2021/10/05م الساعة الثانية عشر ظهرًا.
5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

6( العنوان المشار اليه أعاه: بلدية خان يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات

بلدية خان يون�س
بتمويل من:

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2017/944 يف الطلب رقم 1845/ 2021

مذكرة ح�سور
يف الق�سية رقم 2017/944 يف الطلب رقم 2021/1845

المس���تدعى / انعام عثمان محمود س���اق الله هوية رقم ) 969746924( 
واخرين    وكيلهم المحاميان / سامر ناهض عابد وغدير البلبيسي 

المس���تدعى ضده���م / 1 - محمود عبد القادر محمد س���اق الله باألصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة / عبد القادر فايق س���اق الله من س���كان غزة 
– ش���ارع عم���ر المختار – ميدان الس���احة – بجوار مس���جد كاتب والية محل 
الحلويات  2 - طارق زكي يحيي ساق الله باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة / يحيي س���اق الله من س���كان غزة – شارع عمر المختار – ميدان 
الساحة – بجوار مسجد كاتب والية . 3 - فضل يحيي فايق ساق الله باألصالة 
عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة / يحيي فايق س���اق الله من س���كان غزة – 

شارع عمر المختار – ميدان الساحة – بجوار مسجد كاتب والية 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك   قيمة الدعوى / تزيد على مائة دينار اردني

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين اعاه بما ان المس���تدعون قد تقدموا 
بالقضية رقم 2017/944 لدى محكمة صلح غزة استنادا الى ما يدعيه في 
الئحة دعواهم المرفقة لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضى عليكم الحضور لهذه المحكمة للرد على الئحة الدعوى كما يقتضى 
ان تودع لدى قلم هذه المحكمة ردك التحريري خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم بهذه المذكرة كما يقتضى عليك ان ترسل نسخة عنها الى المستدعى 
ضدهم حس���ب عنوانه���م علما بأنه تتعين جلس���ة لها يوم ) االح���د ( بتاريخ ) 
2021/10/10 ( لنظ���ر دعواهم وليكن معلوما لديكم انك���م اذا تخلفتم عن ذلك 

يجوز للمستدعين ان يسير في دعواهم حسب األصول . حرر في 2021/9/20م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح بغزة 
  اال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

  دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

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

  بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي للش���ارع رقم ) 9062( والش���ارع رقم 
)9157( وشوارع اخرى 

  منطقة تنظيم : خانيونس    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
 تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها رقم 
2020/7 المنعقدة بتاريخ 2020/4/29 عن ايداع المخطط التفصيلي لمس����ار 
الش����ارع رقم ) 9002( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر والش����ارع رقم )9159( 
بع����رض )12( متر وارتداد ) 3 ( متر والش����ارع رقم ) 9026 ( بعرض )12 ( متر 
وارت����داد ) 3 ( متر والش����ارع رق����م ) 9145 ( بعرض ) 12( وارت����داد ) 3 ( متر 
والشارع رقم ) 9030 ( بعرض ) 12 ( متر وارتداد )3( متر والشارع رقم ) 9157 
( بع����رض )12( متر وارتداد )3( متر الش����ارع رق����م ) 9062( بعرض )12( متر 

وارتداد )3( متر والمار بالقسائم رقم )1-17-18-31( من القطعة رقم )66( .
لاعتراض خال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعان .

وعليه فانه يجوز لجميع اصح���اب الحقوق في االراضي واألبنية واألماك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطاع على خارطة المشروع مجانا خال 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

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

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

بيت الهيا/ االستقال:
عت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة  شيَّ
ش���مال غزة بعد صاة الجمعة، جثمان الفقيد القائد 
محمد جواد الهشيم، أحد قادة سرايا القدس في لواء 
الشمال، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك في موكب التش���ييع قادة ومجاهدي سرايا 
الق���دس، وقي���ادات حرك���ة الجهاد اإلس���امي في 
فلس���طين، وآالف المواطنين في ش���مال قطاع غزة، 
حيث انطلق الموكب الجنائزي من مس���جد الشهيد 

عز الدين القسام وصواًل إلى مقبرة بيت الهيا.
بدوره، قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���امي في فلس���طين خالد البطش:" إن الفقيد 
محمد الهش���يم تربى وترعرع من���ذ صغره على حب 
الجه���اد والمقاومة، ف���كان م���ن المخلصين لحركة 
الجه���اد اإلس���امي وت���درج في العمل السياس���ي 
والعس���كري حتى أصبح أحد قادة السرايا في شمال 

غزة".
وأض���اف البطش: "كان محمد رحمه الله يعبر بصدق 
عن موقف حركة الجهاد اإلس���امي، ويعزز مفهوم 

الوح���دة الوطنية ويجس���د العمل المش���ترك بين 
فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية، وكان نعم القائد 
الذي يأخذ على عاتقه تفكيك القضايا والمش���اكل 

التي تعترض طريق المجاهدين في الميدان".

وتاب���ع:" نودع الفقيد أبو علي الهش���يم مبطونًا وهو 
المجاهد الذي لطالما تنمى الشهادة في سبيل الله 
وخرج ببندقيته ليدافع عن أبناءه ش���عبه والتصدي 

لاجتياحات الصهيونية في شمال قطاع غزة".

وتق���دم البط���ش بالتعزي���ة الحارة لعائل���ة الفقيد 
الهشيم وأوالده ورفاق دربه في سرايا القدس الذين 
أمنوا بعدالة القضية الفلس���طينية وواصلوا الدرب 
لطرد الع���دو الصهيوني عن أرض فلس���طين ورفع 

الظلم عن شعبنا.
وكانت نعت س���رايا القدس فقيدها القائد "محمد 
جواد إسماعيل الهشيم" )41 عامًا(، أحد قادة سرايا 
القدس في لواء الش���مال، الذي توفي مس���اء أمس 
الخميس، متأث���رًا بإصابته بفيروس كورونا، ليمضي 
إل���ى ربه بع���د رحلة حياة س���خرت في س���بيل الله 
جهادًا ودفاعًا عن أبناء شعبنا في مواجهة االحتال 

الصهيوني المجرم.
وأضافت الس���رايا: نحس���ب فقيدنا من المجاهدين 
األف���ذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومًة وعطاًء وكانت له 

البصمة واألثر في مشروع المقاومة والتحرير.
ودع���ت المولى عز وجل أن يتغمد القائد الهش���يم 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين 
والصديقين والش���هداء وحس���ن أولئك رفيقا, وأن 
ُيلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

سرايا القدس تودع فقيدها القائد محمد الهشيم بجنازة مهيبة

رام الله/ االستقال: 
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، الجمعة، إّن األسير المضرب عن الطعام 
مقداد القواس���مي )24 عاًما( من الخليل، يعاني م���ن ظروف صحية واعتقالية 
صعبة في الغرفة المحتجز بها في مش���فى "كابلن" اإلسرائيلي، حيث يواصل 

إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 66 على التوالي.
وأوضحت الهيئة أّن الوضع الصحي لألس���ير القواس���مي تده���ور خال األيام 
األخي���رة؛ إذ يعاني من نقص���ان حاد بالوزن، وانخفاض مع���دل نبضات القلب، 
وضيق في التنفس، وآالم حادة في كل أنحاء الجسد، وال يكاد يقوى على الوقف 

على قدميه، وغباش بالرؤية وآالم في األمعاء والرأس والبطن.
ولفتت الى أّن االسير القواسمي يقبع بغرفة فيها 3 سجانين يتعّمدون تناول 
أطي���ب األطعمة والمأك���والت أمامه، كما أنه مقيد في الس���رير من يده اليمنى 
وقدمه اليس���رى طوال الوقت. وكانت قوات االحتال قد أعادت اعتقال األس���ير 
المحرر القواس���مي في يناير من العام الجاري، وصدر بحقه قرار "اعتقال إداري" 
لمدة 6 ش���هور، وحين قارب على االنتهاء جّددت له مخابرات االحتال االعتقال 
اإلداري لمرة ثانية؛ األمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة 

بالحرية واإلفراج الفوري عنه مع نهاية االعتقال الحالي بتاريخ 2021/11/26.

»هيئة«: األسير القواسمي محتجز 
بظروف صعبة بمشفى »كابلن«

القدس المحتلة/ االستقال: 
قالت مص���ادر عبرية، الجمع���ة، إن جيش االحتال 
اإلس���رائيلي قرر »تحصين« س���جن جلبوع شمالي 
الكيان اإلس���رائيلي، عقب تمّكن س���تة أسرى من 
تحرير أنفس���هم بواس���طة نفق حف���ره من داخل 

زنزانتهم، قبل اعتقالهم على فترات.
وأوضحت القناة 12 العبرية أن نتائج تحقيق خبراء 
الهندسة والبناء في جيش االحتال أوصوا بملء كل 
التجاويف تحت أجنحة الس���جن باستخدام طريقة 

حقن طورها جيش االحتال خال محاولته التغلب 
على أنفاق المقاومة في غزة.

وذكرت أن إدارة سجون االحتال أقرت بناء جدار تحت 
أرضي حول الس���جن، وتثبيت وس���ائل تكنولوجية 
وأنظمة إنذار وكشف متقدمة تعتمد على تحليات 
الذكاء االصطناعي في الس���جن، في محاولة إلحباط 
أي محاولة هروب. وكان س���تة أس���رى من محافظة 
جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة نجحوا، فجر 6 
سبتمبر/ أيلول الجاري، في تحرير أنفسهم من سجن 

جلبوع، عبر نفق تمكنوا من حفره.
وأعاد جي���ش االحتال اعتقال األس���يرين الزبيدي 
ومحم���د العارضة قرب قري���ة أم الغنم في منطقة 
الجليل األسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر، واألسيرين 
قادري ومحمود العارضة« بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 

في الناصرة.
وقبل فجر 19 أيلول/ سبتمبر، أعادت قوات االحتال 
اعتقال األسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات 

في مدينة جنين، بعد 13 يوًما من انتزاع حريتهم.

باستخدام الذكاء االصطناعي
قناة 12: جيش االحتالل يقرر »تحصين« سجن جلبوع
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية   
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية

  املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
  �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية

الى المدعى عليه / حس���ام محمد صالح صالح من س���وريا وس���كان االمارات االن ووكيله 
المحامي الش���رعي / س���ائد شحادة لقد عادت القضية اس���اس 2021/861م وموضوعها 
/ تفريق لعدم االنفاق بينك وبين المدعية عائش���ة ماجد على عكيلة من غزة وس���كانها 
م���ن مقام محكمة االبتدائي الش���رعية بغ���زة مصدقة الحكم المس���تأنف بموجب القرار 
االستئنافي اساس رقم ) 8735( س���جل )24( المؤرخ في 2021/9/20م قابال للطعن امام 
المحكمة العليا الشرعية في غزة لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/22م

 قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإعالن خ�سوم �سادر عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
ال���ى المدعى عليه الوليد خالد نصار صيام من غزة الزيتون ش���ارع صيام 
بجوار جام���ع الفضيلة س���ابقا وحاليا خ���ارج قطاع غ���زة ومجهول محل 
االقام���ة االن يقتضى حضورك به���ذه المحكمة يوم االربع���اء الموافق 
2021/10/27م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية اساس 
2021/955 وموضوعها زيادة نفقة ولد والمرفوعة عليك من قبل المدعية 
فاطمة ناصر شعبان السدودي وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب اأًلصول وحرر بتاريخ 2021/9/21م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

  اإعالن خ�سوم �سادر عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
ال���ى المدعى عليه الوليد خالد نصار صيام من غزة الزيتون ش���ارع صيام 
قرب مس���جد ) االبرار(  س���ابقا وحاليا في دولة ) تركي���ا ( ومجهول محل 
االقام���ة االن يقتض���ى حضورك له���ذه المحكمة يوم االربع���اء الموافق 
2021/10/27م الساعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية اساس 
2021/956 وموضوعه���ا ) مهر مؤجل ( والمرفوعة عليك من قبل المدعية 
فاطمة ناصر شعبان السدودي وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب اأًلصول وحرر بتاريخ 2021/9/21م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي خضر 
حبيب، أن كل الخيارات والطرق والوسائل متاحة 
أمام المقاومة لإلفراج عن األسرى وفي مقدمتها 
خطف الجنود الصهاينة مهما بلغت التضحيات 

من أجل تحرير االسرى.
وأوض����ح حبيب خالل إلقاء خطب����ة الجمعة التي 
نظمته����ا حركة الجه����اد اإلس����المي، أمام مقر 

"اللجن����ة الدولي����ة للصليب األحم����ر" في مدينة 
غزة، اسنادا ودعما لألسرى في سجون االحتالل، 
أن الع����دو الصهيوني يس����تهدف كل مكونات 
الش����عب الفلس����طيني داعيا إلى نب����ذ الوحدة 
والخ����الف ورص الصف����وف لمواجهة مخططات 

االحتالل.
كما أكد، أن األس����ير حس����ين مسالمة استشهد 
نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة 

السجون الصهيونية.
ودعا حبيب األسرى للوحدة مشدًدا على أن وحدة 
الحركة األسيرة هي الصخرة التي تتحطم عليها 

مؤامرات السجان ومصلحة السجون.
وتوج����ه بالتحية لكل األس����رى داخل س����جون 
االحت����الل الس����يما االس����رى داخ����ل الزنازي����ن 
والمعزولين ومنهم األس����ير القائد زيد بسيسو 

واألسير القائد ثابت مرداوي.

حبيب: كل الطرق متاحة أمام المقاومة لإلفراج عن األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
شكلت وزارة ما ُتسمى باألمن الداخلي "اإلسرائيلي" 
الجمعة لجنة "تقصي حقائ���ق" في قضية تمكن 
6 أس���رى من انت���زاع حريتهم عبر "نف���ق الحرية" 
الذي حفروه أسفل زنازين سجن جلبوع األكثر أمًنا 
وحراس���ة، وذلك بعد أن تمكن جيش االحتالل من 

اعادة اعتقال األسرى الستة.
وأكد ما ُيس���مى وزي���ر األمن الداخل���ي عومير بار 
ليف، أن القاضي المتقاعد مناحيم فينكلش���تاين 
س���يترأس اللجن���ة نظًرا لم���ا يتمتع ب���ه من خبرة 
كبي���رة في القضاي���ا التي تخص أم���ن "الدولة" ال 
س���يما وأنه تولى س���ابًقا منصب رئيس المحكمة 
المركزية في اللد، وه���و ضابط في االحتياط برتبة 
لواء، وكان المدعي العام العس���كري ورئيس هيئة 
الحرب العامة العس���كرية ونائ���ب رئيس محكمة 
العسكري  العام  والنائب  العس���كرية  االستئناف 

في األعوام 2000 – 2004.

وأظه���رت تحقيقات ف���ي أعقاب انتزاع األس���رى 
لحريته���م من خ���الل نف���ق حفروه يوص���ل بين 
زنزانتهم وخارج أس���وار السجن، وجود إخفاق في 
مصلحة الس���جون، وبضمن ذلك عدم وجود حارس 
في برج حراس���ة فوق فتحة النفق التي خرج منها 
األس���رى، كما اعترفت س���جانة بأنها غطت بالنوم 

لدى تواجدها في برج حراسة قريب.
ونجح األسرى الس���تة في انتزاع حريتهم إثر حفر 
نف���ق في زنزانته���م المصفح���ة والمبنية من 66 
طنا من اإلسمنت المس���لح، ويطلق عليها تسمية 

"الخزنة".
واستخدم األسرى فراغا داخليا بين أسس السجن 
وأرضية في جبل الجلبوع. وأظهرت التحقيقات أن 
هذا الفراغ كان معروفا للمس���ؤولين في الس���جن، 
وجرت في العام 2014 محاولة فرار أسرى من خالله.
يش���ار إلى أن لجنة تقصي حقائ���ق حكومية هي 
لجنة تتش���كل بق���رار يتخذه وزي���ر، وصالحياتها 

محدودة نس���بيا قياس���ا بلجنة تحقيق رس���مية، 
وليس بإمكان لجنة تقصي حقائق إرغام ضالعين 
في القضية على اإلدالء بشهادة أمامها، إال في حال 

منحها هذه الصالحية بقرار من الحكومة.
وخالفا للجنة تحقيق رس���مية، التي ليس باإلمكان 
اس���تخدام إفادات الش���هود أمامها في المحكمة، 
فإن هذه الحصانة ليست متوفرة في لجنة تقصي 
حقائق، ولذلك يمكن أن يخشى شهود من اإلدالء 
بإفادة أمامها، في الوقت الذي ليس بإمكان اللجنة 

إرغامهم على اإلدالء بإفادة.
وتقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها 
إل���ى الحكوم���ة، لك���ن التوصيات ليس���ت ملزمة 
رس���ميا. ورغم ذلك، فإنه في ح���ال توصلت اللجنة 
إلى اس���تنتاجات واضحة، فإن الحكومة ستضطر 
إلى تفس���ير س���بب عدم تطبيق االس���تنتاجات 
والتوصي���ات، خاصة وأنه يتوقع ف���ي حالة كهذه 

تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر الجمعة، عددًا م���ن المواطنين إثر 

اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
ففي مدينة قلقيلية ش���مال الضفة الغربية اعتقلت قوات االح�تالل الش���اب 

محمود سعيد نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقار بالمدينة.
وذك����رت مص����ادر محلية أن مواجه����ات اندلعت مع ق����وات االحتالل عقب 
اعتقالها الشاب نوفل ومداهمة منزله وتفتيشه. وأشارت المصادر إلى أن 
إصابات عديدة باالختناق س����جلت نتيجة الغاز الذي أطلقه االحتالل وسط  
وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
مه����دي أحمد نواورة بعد نصب كمين له أثن����اء وجوده بالقرب من المدخل 

الشمالي للمدينة.
كما ش���هدت مدينة القدس المحتلة اعتقال األس���ير المحرر موسى الخطيب 

بعد مداهمة منزله في حزما، بعد أربعة ِأشهر فقط من اإلفراج عنه.
ومن بلدة قطنة ش���مال غرب القدس اعتقلت قوات االحتالل الش���اب يوسف 

يعقوب بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
واقتحم���ت قوات االحتالل بلدة بدو قضاء مدينة القدس وداهمت منزل عائلة 
الشهيد زهران إبراهيم زهران واعتقلت اثنين من أسرته ليرتفع عدد األسرى 

من العائلة في األسابيع األخيرة إلى 8 أفراد.
ومن الخليل اعتقلت قوات االحتالل قوات االحتالل األسير المحرر ساهر حسن 

لخضور، من بلدة بني نعيم على حاجز عسكري على مدخل بلدة يطا.
وتش���هد مناطق متفرقة بالضف���ة الغربية والقدس، حم���الت دهم واعتقال 
يومي���ا، تتركز في س���اعات الليلة، يتخللها عمليات تخري���ب للمنازل وإرهاب 

الساكنين اآلمنين في منازلهم.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين 
بمداهمات ومواجهات في الضفة

 في أعقاب الفشل األمني الذي مني به 
االحتالل يشكل لجنة »تقصى حقائق« بشأن عملية »نفق الحرية«

غزة/ االستقالل:
أّكدت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، الجمعة، أّن استمرار الواليات المتحدة 
ف���ي تقديم الدع���م لالحتالل اإلس���رائيلي لن يمنحن���ه األمن، مطالبة الس���لطة 

الفلسطينية باّتخاذ موقف لمواجهة االنحياز األمريكي لصالح االحتالل.
واعتبر الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "االستقالل"، 
أّن ق���رار الكونجرس األمريكي بالموافقة عل���ى تجديد دعم مخزون صواريخ "القبة 
الحديدية" للكيان اإلس���رائيلي يعكس "اس���تمرار االنحياز ال���ذي يصل إلى حد 
الش���راكة مع االحتالل في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية واالصطفاف إلى 
جانب قادة العدو المجرمين". وأضاف القانوع "إّن اس���تمرار الواليات المتحدة في 
دع���م االحتالل وامتالكه للقبة الحديدية والقدرات العس���كرية الكبيرة لن يمنحه 

أمًنا على أرضنا أو يحّصنه من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال".
وطالب الناطق باس���م "حماس" الس���لطة بعدم التعويل عل���ى اإلدارة األمريكية، 

ودعاها إلى اّتخاذ موقف لمواجهة االنحياز األمريكي المستمر مع االحتالل.
وكان مجل���س النواب األمريكي صادق الخميس على تش���ريع بتقديم مليار دوالر 

ل�"إسرائيل" لتحديث منظومة "القبة الحديدية".

لن يمنح الكيان األمن على أرضنا
»حماس«: الدعم األمريكي لـ »إسرائيل« 

انحياز يصل حد الشراكة في العداء لشعبنا
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  
  وزارة احلكم املحلي 

 اعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 إيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم ) 19133(
  منطقة تنظيم : خانيونس    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/8 المنعقدة بتاري���خ 2021/3/17 عن اي���داع مجدد للمخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم ) 19133 ( بعرض )12( متر بدون ارتداد 
والمحصور بين الش���ارع رقم )140( والش���ارع رقم )24( والمار بالقسائم ) 
14-15-16-17 ( من القطعة رقم )80( والقس���ائم رقم ) 3-5( من القطعة 
رقم )82( والقس���يمة رقم ) اراضي سبع ( من القطعة رقم ) اراضي سبع ( 

لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن .
وعلي���ه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي االراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل:
أك���د  د. مجدي ضهير نائب مدير ع���ام الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة في غزة أن 

القطاع يعيش في هذه االيام ذروة انتشار فيروس كورونا.
وقال ضهير في تصريح له الجمعة: "نحن اآلن في الموجة الثالثة، وعلى ما يبدو أننا في قمة 
المنحنى الوبائي، ونتوقع زيادة في أعداد اإلصابات عامًة وزيادة في أعداد اإلصابات الحرجة". 
وأوضح أن الس���اللة الهندية التي تضرب غزة حاليًا معروف عنها بُس���رعة االنتشار وإصابة 
الفئات العمرية األدنى، الكبار والصغار والش���باب والنس���اء، وكنا نتوقع هذا الصعود وهذا 
المنحنى ونتعامل مع هذا الواقع. وأضاف: "لألسف ُسجل هناك حاالت بين الشباب وسببت 

لهم الوفيات وهم في أعمار الشباب، وهذا األمر لم نلحظه في الموجتين السابقتين".
و تابع مدير عام الرعاية بوزارة الصحة يقول: "الحظنا خالل األيام األخيرة تراجعًا في إقبال 
المواطنين لتلقلي لقاح كورونا، واليوم وصلنا تقريبًا إلى 400 ألف مواطن تلقوا اللقاح، وال 
زال أمامنا 600 ألف أو700 ألف مواطن نريد الوصول إليهم لتلقي اللقاح حتى نصل إلى 
نسبة ال� 70% أو أكثر، وحتى نصل إلى مناعة المجتمع، والذي يوصلنا إلى مرحلة األمان".

كما حذر ضهير من أن أرقام اإلصابات في قطاع غزة هي قطعًا أرقام ُمقلقة، مش���يرا الى 
أن الوزارة في مؤسساتها الصحية مستعدة للتعامل مع أي زيادة في أعداد اإلصابات.

وأعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، الجمعة، عن تس���جيل 17 وفاة و2231 إصابة بكورونا 
و2809 حالة تع���اٍف من الفيروس في الضفة الغربي���ة المحتلة وقطاع غزة بعد فحص 

8976 خالل 24 ساعة.
وأوضحت الكيلة، خالل تقرير وبائي يومي، أن وزارتها سجلت 12 حالة وفاة نتيجة اإلصابة 

بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في سلفيت، وحالتان في طولكرم، وحالتان في نابلس.
 

الخليل/ االستقالل:
اطل���ع وفد من االتحاد األوروبي ودبلوماس���يون دولي���ون، الجمعة، على 

التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي قرية التواني ومسافر يطا.
وشمل الوفد األوروبي، ممثل االتحاد األوروبي في القدس، ورؤساء بعثات 
دول االتح���اد األوروبي في القدس، برفقة مجموعة من الدبلوماس���يين 

الدوليين.
وقال مسؤول اإلعالم في االتحاد األوروبي شادي عثمان للوكالة الرسمية، 
“إن الهدف من الزيارة هو متابعة األوضاع الجارية في مناطق التواني 
وجبال الخليل، التي يقدم لها االتحاد األوروبي مساعدات بشكل مستمر، 
واالطالع على القضايا ذات الطابع اإلنساني مثل المياه والتحديات التي 

يواجهها السكان”.
وأش���ار عثمان إل���ى أن الزيارة تم الترتيب لها مع مؤسس���ات المجتمع 
المدني، وكان هنالك توتر خالل الزيارة من خالل تواجد المس���توطنين 

واالحتكاك مع األهالي.
وأكد عثمان اس���تمرارية تقديم المس���اعدات اإلنسانية من قبل وحدة 

الدعم اإلنساني للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق.
وخ���الل الزيارة، اعتدى المس���توطنون بحماية جي���ش االحتالل على 
المواطنين م���ا أدى إلى إصابة عدد من المواطني���ن بجروح ورضوض، 
بينهم منس���ق لجان مقاومة الجدار واالس���تيطان في جنوب الخليل 

راتب الجبور.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الجمعة، عن تسجيل 
17 وفاة و2231 إصابة بكورونا و2809 حالة تعاٍف من 
الفيروس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد 

فحص 8976 خالل 24 ساعة.
وأوضح���ت الكيلة، خ���الل تقرير وبائ���ي يومي وصل 
"االس���تقالل"، أن وزارتها سجلت 12 حالة وفاة نتيجة 
اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في س���لفيت، 

وحالتان في طولكرم، وحالتان في نابلس.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على 

النحو التالي: "طولكرم 93، أريحا واألغوار 40، ضواحي 
الق���دس 26، قلقيلية 26، س���لفيت 21، نابلس 87، 
جنين 54، رام الله والبيرة 90، بيت لحم 18، طوباس 6، 

الخليل 25، قطاع غزة 1745"
ولفتت الكيلة إلى أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حس���ب التال���ي: "طولك���رم 200، أريحا واألغ���وار 11، 
ضواحي القدس 12، قلقيلية 53، سلفيت 25، نابلس 
287، جني���ن 164، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 34، 

طوباس 13، الخليل 36، قطاع غزة 1820".
وأك���دت وزيرة الصحة وج���ود 72 مريض���ًا في غرف 

العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا 
في المستشفيات في الضفة 205 مريضًا، بينهم 14 

مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وذك���رت أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا في 
فلس���طين بلغت 92% فيما بلغت نس���بة اإلصابات 
النشطة 7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

وفيما يخ���ص المواطني���ن الذين تلق���وا الطعومات 
المض���ادة لفيروس كورون���ا؛ بلغ عدده���م اإلجمالي 
في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة 1,358,764 بينهم 

674,883 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

رام الله/ االستقالل:
عب���اس  محم���ود  الرئي���س  ق���ال 
إّن أم���ام "إس���رائيل" ع���ام واح���د 
األراضي  م���ن  لالنس���حاب  فق���ط 
الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما 
فيها "القدس الشرقية"، محّذًرا من 
أّن "تقويض حل الدولتين سيفتح 

األبواب واسعة أمام بدائل أخرى".
وأّك���د عباس، خالل كلمة مس���ّجلة 
أمام الدورة ال����76 للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، اس���تعداد السلطة 
الفلسطينية للعمل خالل هذا العام 
على "ترسيم الحدوِد وإنهاِء جميِع 
قضايا الوضِع النهائِي تحَت رعايِة 
اللجنِة الرباعيِة الدولية، وفَق قراراِت 

الشرعية الدولية".
وأضاف متس���ائاًل "في ح���اِل عدِم 
تحقيق ذِلك، فلماذا يبقى االعتراُف 
بإسرائيل قائمًا على أساِس حدوِد 
الع���اِم 1967؟ لم���اذا يبق���ى هذا 

االعتراف؟".
وتابع "سنتوجُه إلى محكمِة العدِل 
الدولية، باعتباِره���ا الهيئَة األعلى 
في القض���اِء الدولي، التخ���اِذ قراٍر 
حول ش���رعيِة وجوِد االحتالِل على 
أرِض دولِة فلسطين، والمسؤولياِت 
المترتبِة على األمِم المتحدِة ودوِل 

العال���ِم إزاَء ذلك، وس���وَف يَتوجُب 
عل���ى الجمي���ِع التقي���ُد بنتائَج ما 
س���يصدُر ع���ِن المحكم���ِة به���ذا 

الصدد".
 تقويَض حِل الدولتيِن 

َّ
وحذر من أن

القائ���ِم عل���ى الش���رعيِة الدولية، 
سيفتُح األبواَب واسعًة أماَم بدائَل 
أخ���رى َس���يفرُضها علين���ا جميعًا 

الواقُع القائُم على األرض.
وتاب���ع عب���اس "َلق���ْد وصْلن���ا إلى 
مواجهٍة م���َع الحقيقِة مع س���لطِة 
االحت���الل، َويبدو أنن���ا على مفترِق 

طرق، أق���وُل إّنُه َقْد طف���َح الكيل، 
فالوضُع أصبَح ال ُيحتمل، وغيَر قابٍل 
لالستمرار، وَلْم َيعْد شعُبنا يحتمُل 

المزيد".
َم بواقِع  وأك����د أّن ش����عَبنا َلْن ُيس����لَّ
االحتالِل وممارس����اِته غيِر الشرعية، 
وس����يواصُل نضاَل����ُه للوص����وِل إلى 
حقوقِه في تقريِر المصير، والبدائُل 
أم����اَم ش����عِبنا مفتوحة، بم����ا فيها 
خياُر العودِة لحٍل يس����تنُد إلى قراِر 
التقس����يِم رقم 181 للع����ام 1947، 
الذي ُيعطي دولة فلس����طين 44 % 

م����ن األرض، وهي ضعُف مس����احِة 
األرِض القائم����ِة على ح����دوِد العام 
1967. وأض����اف "ما ُيؤَس����ُف َلُه أْن 
الدولِي وهيئاِت  المجتمِع  سياساِت 
األم����ِم المتحدِة تجاه ح����ِل القضيِة 
الفلس����طينيِة قد َفِش����لْت جميُعها 
ه����ا ل����ْم تتمكْن من  حت����ى اآلن، ألنَّ
محاسبِة إسرائيل ومساءلِتها وفرِض 
عقوباٍت عليها بس����بِب انتهاكاِتها 
للقانون الدولي، ما جعَل إس����رائيَل، 
التي تدعي بأّنها دولٌة ديمقراطية، 

َتَتصرُف كدولٍة فوَق القانون".

عباس يمنح »إسرائيل« عامًا واحدًا لالنسحاب إلى حدود67

القدس المحتلة/ االستقالل:
دخل األس���ير المقدسي أحمد محمد عبيد ) 54 عامًا( من سكان بلدة 
العيس���اوية الجمعة عامه االعتقالي الثامن عشر على التوالي داخل 

سجون االحتالل، إذ اعتقل بتاريخ 2004/9/22.
األسير عبيد تعرض لتحقيق قاسي قبل أن تصدر محكمة االحتالل 
بحقه قرارًا يقضي بالس���جن المؤبد س���بع م���رات، باإلضافة إلى 30 
عامًا أخ���رى؛ بعد أن أدين باالنتماء لحركة "حماس" والقيام بعمليات 
مقاومة، وتوصيل استشهاديين نفذا عملية عام 2003 أسفرت عن 

مقتل 15 صهيونيًا، وإصابة 80 آخرون.
ويعاني األسير عبيد من اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن 

رامون، بعد أن أصابته جلطة في قدمه في السجن قبل عدة أعوام.
وه���و متزوج ولديه 5 أبناء وبنات، وقد حرمته إدارة الس���جن من رؤية 
عائلته بحجة “المنع األمني”، وعوقب أكثر من مرة بالعزل االنفرادي 
رغم ظروفه الصحية السيئة. وقبل اعتقاله األخير، اعتقل األسير عبيد 

عام 1995 لمدة سنتين ونصف.
وف���ي عام 2015 اعتقل االحتالل أبناءه محمد وأنس لمدة 5 أش���هر، 
واجتمع���ا مع والده���م ألول مرة منذ طفولتهم، وقضيا معه ش���هر 

رمضان.
وفي ذات العام، اعتق���ل االحتالل زوجته لمدة يومين وليلة؛ بتهمة 
“التس���تر على زوجها”، وكانت قد اعتقلت عام 2014 لمدة ثمانية 

أيام وأضربت عن الطعام وفقدت من وزنها عشرة كيلوغرامات.

يقضي حكمًا بالسجن المؤبد 7 مرات و30 عامًا
األسير المقدسي أحمد عبيد يدخل 
عامه الثامن عشر في سجون االحتالل

الخليل/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار واالستيطان 
في جنوب الخليل راتب الجبور، الجمعة، خالل اعتداء المستوطنين عليهم في قرية سوسيا 
قرب يطا جنوب الخليل. ووفق الوكالة الرسمية، فإن المستوطنين اعتدوا على المواطنين 
بحماية جيش االحتالل اإلس����رائيلي، خالل زيارة وفد م����ن االتحاد األوروبي للقرية، لالطالع 
على التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في قرى التواني وسوسيا ومسافر يطا.

وأفاد منسق اتحاد لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن المستوطنين حاولوا اقتحام 
قرية سوس���يا خالل زيارة الوفد، وتص���دى لهم األهالي، ما أدى إل���ى وقوع إصابات، من 
بينهم منس���ق لجان مقاومة الجدار واالس���تيطان راتب الجبور، الذي أصيب بجروح في 
رأس���ه وصدره، نقل على إثرها إلى المستش���فى لتلقي العالج. واحتجز جيش االحتالل 

»اإلسرائيلي« الوفد األوروبي، وأعلن منطقة سوسيا عسكرية مغلقة.

إصابات باعتداء للمستوطنين 
على أهالي سوسيا 

17 وفاة و2231 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وغزة

»صحة غزة«: نحن في قمة المنحنى 
الوبائي ونتوقع زيادة في عدد اإلصابات

وفد من االتحاد األوروبي يطلع على 
انتهاكات االحتالل بحق مسافر يطا
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تمر إس���رائيل هذه األي���ام بأكبر مأزق على ط���ول تاريخها؛ مأزق 
االعتراف بالفش���ل، وأن هناك أمة في الشرق استطاعت أن تصبح 
مه���ددة لوجودها، وأن القدرة النووي���ة التي كانت تتفرد بها في 
الشرق األوسط أصبحت هناك دولة إسالمية ك� »دولة الحافة« دون 
أن تكون إسرائيل قادرة على أن تفعل لها أي شي، ودون أن تجني 
ثم���ار عمليات التخريب التي قامت بها لعرقلة المش���روع النووي 
اإليراني على االراضي اإليرانية. ورغم أنها اس���تطاعت في لحظة 
معين���ة أن تدخل قنبلة مغلفة في ل���وح رخام إلى أحد المفاعالت 
النووية اإليرانية وتقوم بتفجيره، وتغتال مهندس النووي األول 
محس���ن فخري زادة؛ إال أن العقل اإليراني استطاع خالل أكثر من 
عقدين أن يراوغ كل حلفاء إسرائيل ويلهيهم بمعارك جانبية، إلى 
أن أصبح خارج سيطرة أحد، لتصبح إيران دولة مستقلة، خصوًصا 
وأن فكرة االس���تقالل على هذا الكوكب لم تعد بمعزل عن امتالك 

القدرة النووية والقرار الند.
رئيس حكومة إس���رائيل نفتالي بينت تح���دث عن األمر بصيغة 
التحلي���ل، ال العرب���دة المعه���ودة على قادة الكي���ان، تحدث عن 
تخمينات، وأضاف كالًما ليس له معنى »يبدو أن إيران وصلت إلى 
نقطة لم تصلها من قبل«، فهو لم يقل شيًئا، ولغبائه ال يدرك أن 
صاحب المشروع النووي كل يوم يصل إلى نقطة لم يصلها من ذي 
قبل، المش���روع النووي ليس فيه تراجع، وكل خطوة لألمام تصبح 
خبرة شعب ال ُيمكن أن تذوي إال إذا أبيدت هذه األمة. هو يظن بأن 
الق���درة النووية ُيمكن امتالكها ثم فقدانها، بالفعل هذا صحيح، 
ولكن لمن يشتريه بالمال وليس لمن يصنعه بعقول أبناء شعبه.

تتناث���ر االتهام���ات في دولة الكي���ان نتيجة الفش���ل، وتحميل 
المس���ؤوليات وش���حذ الس���كاكين، رئيس وزرائهم الذي يحّمل 
المسؤولية لسلفه نتنياهو في مكتب رئاسة الوزراء، سيقف غًدا 
في األمم المتحدة ُيحدث العالم عن فقدانه السيطرة على الشرق.

منذ أن قرر ش���ارون اختيار دان حالوتس )كان في الس���ابق قائد 
سالح الطيران( رئيًسا لألركان عام 2004، كانت الخطة هي إعداد 
الجيش لمواجهة السالح النووي اإليراني، وضرب القنبلة النووية 
في عقر دارها، وتدمير المفاعالت في اللحظة المناس���بة. لقد تم 
ش���راء الطائرات F35 وإعداد حوامات تغذية الوقود في الس���ماء 
وتدريب الطيارين في صحراء تركي���ا ورومانيا، وفي البحار لتكون 
ذراع الجيش اإلسرائيلي طويلة إلى أّي حد؛ ولكن هذه اليد الطويلة 
أصبحت اليوم تخش���ى أن تقوم بأي ش���ي ضد إي���ران، ألن الذراع 
الطويلة للجيش اإلسرائيلي تخشى حزب الله من أن يأتيها الوخز 
من تحت إبطها، كان ُيمكن استش���راف الفشل من فشل رئيس 

األركان المذكور في أداء سالح الجو خالل حرب لبنان الثانية.
لم يعد أمام إس���رائيل بعد هذا الفشل في منع اآلخر من امتالك 
القدرة غير التقليدية إال أن تكشف عن أنها تمتلك السالح النووي، 
وأن تتوقف عن سياس���ة الغم���وض والتعتيم التي انتهجها بن 
غوريون واستمرت إلى اليوم على األقل، كي تحمي نفسها وتقول 
لإليرانيين بأن »دولة إسرائيل ال ُيمكن اقتالعها بالسالح النووي«.

لكن المش���كلة تكمن في اإلس���رائيليين أنفس���هم، إلى أي حّد 
يحتمل المجتمع اإلسرائيلي البقاء تحت طائلة التهديد النووي، 
إذ أن ه���ذا المجتمع لم يعد محتماًل تهديد صواريخ المقاومة في 
غزة، رغم وجود منظومة المضاد للصواريخ متعددة الطبقات، ورغم 
التحصينات المدنية؛ فكيف س���يقبل البقاء في منطقة س���باق 
تسلح نووي، ففلسطين ذات مس���احة جغرافية محدودة، وقنبلة 
نووية واحدة تخترق المنظومة الصاروخية ربما كفيلة بأن تنهي 

البقاء على هذه األرض.
عندما قررت الحركة الصهيونية إقامة كيان لهم في فلسطين، لم 
يفكر رائدها هرتسل باالعتماد على القدرة النووية من أجل تثبيت 
الكيان وحمايته، بل اعتمد نهًجا آخر من جانب ضمان دعم الدول 
الكبرى وحمايتها، وكذلك بناء اإلنسان اليهودي؛ وبذلك نجح في 
تحقيق حلمه. لكن اليوم إس���رائيل لم تعد المتفردة بهذا البناء، 
ال من ناحية السالح وال اإلنس���ان، فالمقاومة الفلسطينية وحدها 
اس���تطاعت بناء اإلنس���ان الذي ينتصر على إنسانهم، والمجتمع 

الذي يهدد وجود مجتمعهم.
المجتمع اإلسرائيلي أصبح يتطلع ألن يقاتل اآلخرون عنه، فيتمنى 
عل���ى العرب خلق ح���روب طائفية م���ع إيران أو أن يق���وم الغرب 
بمهاجمة إيران بداًل منهم لوقف مس���ارها النووي خالل خطوتها 

األخيرة في إنتاج السالح واالستقالل.

انتصرت حركة طالبان في أفغانس���تان على االحتالل األمريكي 
وحكومته األفغانية في ش���هر آب أغسطس الماضي، فانتقلت 
بهذا االنتصار من مرحلة الجهاد والحركة إلى التمكين والحكم. 
وُهِزم حزب العدالة والتنمية في المغرب أمام األحزاب العلمانية 
واليس���ارية في ش���هر أيلول س���بتمبر الحال���ي، فانتقل بهذه 
الهزيم���ة من حقبة التمكين والحكم إل���ى التهميش واإلقصاء. 
وكالهم���ا – الحركة والحزب -  قّدم تجربة حكم س���ابقة مأزومة، 
ظاهر األزمة لدى حركة طالبان المنتمية للمدرس���ة الديوبندية 
التطرف واإلفراط، بينما ظاهر األزمة لدى حزب العدالة والتنمية 
المنتمي لمدرسة اإلخوان المس���لمين التطبيع والتفريط، ولكٍل 
من اإلف���راط والتفريط باطٌن واحد يكمن في���ه معضلة أطروحة 
الحكم لدى بعض تيارات الحركة اإلسالمية بمختلف مدارسها، 
جوهره الفهم المغلوط والقراءة الُمحّرفة لمصادر أطروحة الحكم 
وإدارة الدولة، وهي: النص الدين���ي، والتراث الفقهي، والتاريخ 

اإلسالمي.
أس���اس المعضلة األول في الفهم المغلوط والق���راءة الُمحّرفة 
للنص الديني- قرآنًا وُسّنة – الخاص بأطروحة الحكم اإلسالمية، 
وليس في النص الديني نفس���ه إذا كان قطعي الثبوت والداللة، 
ومن أنواع ذلك الفهم والقراءة: القراءة الجزئية المبتورة للنص، 
التي تعزله عن سياقه الحضاري الشامل، وإطاره اإلنساني الكلي، 
ومقاصد الشريعة اإلس���المية، فتأخذ ببعض النصوص الدينية 
وتترك بعضها في الموضوع الواحد، وال تس���توعب معناه كاماًل 
فتهمل روحه ومقاصده. والقراءة التبريرية الملتوية للنص، التي 
يتم بواس���طتها لي عنق النصوص الدينية لتوافق وتبرر الواقع 
السياس���ي الُمناقض لإلس���الم؛ إرضاًء له���وى ومصالح الحكام، 
فيصبح النص الديني محكومًا بالواقع وليس حاكمًا له، وخاضعًا 
إلرادة أول���ي األمر وليس موِجهًا لهم، وُمتغّيرًا بتأويالته ليتأقلم 
مع أنظمة الحكم وليس ُمغيّرًا له���ا. والقراءة اأُلحادية القطعية 
للنص، التي تعتمد على تفس���يرات دوجماتي���ة جامدة للنص 
الديني، يتم منحها ُقدس���ية تضعها ف���ي مرتبة النص، وترى 
فيها اليقي���ن الُمطلق كالنص الديني القطعي الثبوت والداللة، 
وتجه���ل حقيقة أنها مجرد اجتهاد بش���ري في فهم النصوص 

الدينية تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل.

وأس���اس المعضلة الثاني في الفهم المغلوط والقراءة الُمحّرفة 
للت���راث الفقه���ي الخ���اص بالسياس���ة الش���رعية، التي يتم 
بواس���طتها اس���تدعاء فقه السياسة الش���رعية الُمتراكم على 
رفوف أرشيف الزمن الماضي، ومن ثم إسقاطه على عصرنا بغثه 
وس���ميِنه؛ بدون غربلة للجوهري من الهامش���ي، وانتقاء للثابت 
م���ن المتغير، واصطفاء للصواب من الخط���أ، واختيار للمفيد من 
الضار... وبدون تمييز بين تراث فقه السياس���ة الش���رعية الذي 
وّظف النص ليجعل الواقع ُمنسجمًا مع اإلسالم، وبين الفقه الذي 
وّظف النص ليجعل اإلس���الم ُمنسجمًا مع الواقع السيء، وإضفاء 
الغطاء الشرعي عليه، فشرعن االستبداد السياسي، واالستغالل 
االقتصادي، والظلم االجتماعي، والفس���اد األخالقي... ومن أمثلة 
ذلك: ش���رعنة إمارة المتغّلب وتوريث الحكم لألبناء، وأسقط حق 
األم���ة في اختيار حكامهم ونقدهم وعزله���م، وربط الثورة على 
االستبداد بالفتنة، وقرن معارضة الظلم بالتمرد، وحصر الشورى 
بأه���ل الحل والعقد الموالين للحاكم، وحّول الش���ورى من ُملِزمة 

إلى ُمعِلمة.
وأس���اس المعضلة الثالث في الفهم المغلوط والقراءة الُمحّرفة 
للتاريخ السياسي اإلس���المي، التي يتم فيها أخذ نماذج الحكم 
التاريخية، ال سيما تجربة دولة الخلفاء الراشدين كقوالب جامدة 
وأش���كال ثابتة ُيصب فيها كل نموذج جديد للحكم اإلسالمي، 
باعتبارها مصدرًا لفقه السياس���ة الش���رعية، دون تمييز للنص 
 

َّ
الديني اإللهي والتجربة التاريخية البشرية، ودون االنتباه إلى أن
التاريخ اإلسالمي ليس هو اإلسالم، بل هو وعاء الحياة اإلسالمية 
العملية في تطبيقها لإلسالم، قد تقترب منه أو تبتعد عنه نصًا 
وروحًا بدرجات متفاوتة، ألنه فعل بش���ري قابل للصواب والخطأ، 
فال يجوز تقديس���ه واعتباره مصدرًا لألحكام الشرعية في مجال 
سياسة الحكم وإدارة الدولة، إاّل بمستوى االسترشاد به والتعلم 
منه، واستخالص العبر والدروس المفيدة من أحداثه، واستلهام 

روح الشجاعة والعزة والكفاح من أبطاله.
هذه المصادر الثالثة- النص والتراث والتاريخ- بقدر ما ساهمت 
في إيجاد أطروحة الحكم اإلس���المي، بقدر ما ساهمت في انتاج 
ُمعِضل���ة أطروحة الحكم لدى بعض تيارات الحركة اإلس���المية، 
م���ن خالل الفهم المغلوط والقراءة الُمحّرفة لهم، تجّلت  ذروتها 

في رؤية النظام السياس���ي اإلس���المي، وأهم مظاهر المعضلة 
تجاهل جوهر النظام السياس���ي اإلس���المي ومبادئه ومقاصده، 
والتركي���ز على ش���كله وصورته وواجهته، ممثلة في مؤسس���ة 
الخالف���ة اإلس���المية، أو اإلمامة الُعظمى، الش���كل ال���ذي أبدعه 
العقل البش���ري المس���لم بعد عصر النبوة ليكون وسيلًة للحياة 
اإلسالمية، وهذا الش���كل السياسي للحكم يستمد شرعيته من 
كفاءته في: اس���تنباط الحلول اإلبداعية من النصوص الدينية، 
وانتق���اء الجوهري الُمفيد من تراث فقه السياس���ة الش���رعية، 
واس���تخالص العب���ر والدروس من تج���ارب التاريخ اإلس���المي. 
ويستقي مصداقيته من فعاليته في تطبيق ما في اإلسالم من 
قيم إنسانية، ومبادئ أخالقية، ومقاصد شرعية. فالشورى – على 
سبيل المثال – مبدأ إسالمي، ومؤسسة أهل الحل والعقد إحدى 
وسائل وأشكال تطبيقها، ُيمكن أن ُتستبدل بمؤسسة البرلمان، 
والوحدة مبدأ إسالمي، والخالفة إحدى وسائل وأشكال تطبيقها، 

ُيمكن أن ُتستبدل بأي مؤسسة تّوحد األمة اإلسالمية.
التخّلص م���ن معضلة أطروحة الحكم لدى بعض تيارات الحركة 
اإلس���المية يتطلب التحرر من الفهم المغلوط والقراءة الُمحّرفة 
للن���ص الديني السياس���ي، ويك���ون ذلك بالتخّلي ع���ن القراءة 
الجزئي���ة والتبريرية واأُلحادية للن���ص؛ والتحّلي بالقراءة الُكلّية 
والثورية واإلبداعية للنص. والتحرر من الفهم المغلوط والقراءة 
الُمحّرفة لتراث فقه السياس���ة الشرعية والتحّلي بقراءة متجاوزة 
للهامش���ي الضار منه نح���و االحتفاظ بالجوه���ري المفيد منه، 
وإبداع فقٍه إنسانٍي وثورٍي وإيجابي. والتحرر من الفهم المغلوط 
والقراءة الُمحّرفة للتاريخ اإلسالمي، بالخروج من القالب التاريخي 
للنظام السياسي اإلسالمي، مع االحتفاظ بقيم ومبادئ ومقاصد 

الحكم اإلسالمي اإلنسانية واألخالقية.
وإذا تحررن���ا من تل���ك القيود الفكرية، نس���تطيع إبداع أطروحة 
حكم إس���المية تكون نبراسًا ُيضيء طريق األمة نحو حكٍم رشيد، 
وس���دًا يمنع احتكار النخبة الحاكمة للس���لطة والثروة، وسالحًا 
بيد الجماهير المس���تضعفة تنتزع بواسطتها خبزها وحريتها 
وكرامتها، وبغير ذلك س���تظل أطروحة الحكم سالحًا بين النخبة 
الحاكمة الُمتَرفة تس���لب الجماهير المستضعفة الفقيرة خبزها 

وحريتها وكرامتها.

ال ينام أعداء الش���عب الفلس���طيني على آذانهم، وال يغفلون، فأي 
تلكؤ أو تهاون أو س���هو س���يكلفهم وجودهم، لذلك فالعدو يقظ 
على مدار الحدث، ويفكر للمس���تقبل بشكل استراتيجي، والسيما 
بع���د حدثي نفق الحرية ومعركة س���يف الق���دس، واللذان عصفا 
بالمؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية، وأربكا حس���ابات األجهزة األمنية 
الفلس���طينية، التي تفاجأت من حجم الدعم الجماهيري الكاس���ح 
لألس���رى المحررين، ومن تنامي الش���عور الوطن���ي المتعاطف مع 

المقاومة.
أعداء الشعب الفلسطيني يلتقون سرًا وعالنية، وينسقون خطوات 
عمل مش���تركة، تهدف إلى امتصاص غضب الجماهير، ومحاصرة 
الحراك الفلس���طيني الرافض لالحتالل من جهة، والرافض للتعاون 
األمني مع االحتالل، كما أظهر ذلك اس���تطالع لل���رأي أجراه المركز 
الفلس���طيني للبحوث السياسية والمس���حية، حيث أيد %80 من 
الش���عب الفلسطيني إزاحة محمود عباس عن الرئاسة، وهذه نسبة 

كراهية غير مسبوقة ألي رئيس على مستوى العالم.
أعداء الش���عب الفلس���طيني خائفون، لذلك يلتق���ون، ويخططون 
لكيفي���ة تضيي���ق الخناق عل���ى أي حراك ثوري، ق���د يأخذ الضفة 
الغربية إلى االنفجار الكبير، ف���ي محاكاة للتحرر الكبير الذي حققه 
ستة أسرى س���حقوا الجدار، ونبتوا كالحنون في طرقات الوطن، من 
هنا فإن التنس���يق والتعاون األمني سيصل بالطرفين المتعاونين 

إلى الخطوات التالية:
أواًل: فيما يخص الطرف الفلسطيني:

1� التصعي���د في الخط���اب اإلعالم���ي، وركوب موجة المس���يرات 
والمظاه���رات، وإط���الق العن���ان للتصريح���ات الناري���ة عن تعدد 
الخيارات، وأن ال س���الم إال بتحرير األس���رى، وأن األس���رى خط أحمر، 
والهدف من ذلك خداع البسطاء، واإليحاء بأن السلطة هي الحريصة 

على الشعب!
2� القيام بمس���يرات جماهيرية داخل المدن، ش���رط أال تحتك مع 

الجيش اإلسرائيلي، وأال تقترب من الحواجز العسكرية.
3� إطالق النار المدروس والمخطط على بعض المواقع اإلسرائيلية، 
دون وق���وع أي إصابات في صفوف جيش االحت���الل، والهدف من 
ذلك هو االس���تعراض، وتش���كيل حائط س���د في وج���ه المقاومة 

الحقيقية لالحتالل.
4� قد تلجأ السلطة الفلسطينية إلى إطالق سراح بعض المعتقلين 
لديه���ا من تنظيمات المعارضة، إليهام الجماهير بأن مرحلة جديد 

قد بدأت من مواجهة االحتالل.
5� افتع���ال الخالف���ات العائلية والعش���ائرية والتنظيمية، بهدف 
إلهاء الشارع الفلس���طيني بنفس���ه، بعيدًا عن االهتمام بالقضايا 

الوطنية.
6� التلكؤ في دفع رواتب الموظفين، وهذه رس���الة تهديد لكل من 

يفكر في مقاومة االحتالل، فالنتيجة هي الجوع والحصار.
7� االدعاء بوقف التنس���يق والتعاون األمني، ول���و لفترة محدودة، 
وبش���كل إعالمي، كما حدث بتاريخ 2019/7/25 حين اقترن تعليق 

العمل باالتفاقيات الموقعة بقطع الرواتب.
8� إلهاء الشارع بانتخابات المجالس المحلية، للتهرب من استحقاق 

االنتخابات العامة.
9� القيام ببعض االتصاالت واللقاءات مع قيادات إسرائيلية، توحي 

بالتقدم في مسار المفاوضات.
ثانيًا: فيما يخص الطرف اإلسرائيلي:

1� تلميع شخصية محمود عباس، وذلك بتصعيد الهجمة اإلعالمية 
اإلسرائيلية ضده، واتهامه بالسعي إلى تدمير إسرائيل، وأنه حجر 
العثرة في وجه االس���تيطان، وهو الذي يسعى إلى تقويض الوجود 

اإلسرائيلي في المنطقة.
2� الدعم المالي للس���لطة بشكل مباش���ر، وعلى هيئة قروض، أو من 

خالل المانحين.
 3 � تحس���ين الوضع االقتصادي لس���كان الضف���ة الغربية، وذلك 
من خ���الل زيادة عدد العمال ف���ي المصانع والمزارع اإلس���رائيلية، 

وتسهيل حركة العمال عبر الحواجز.
 4�  تقوية الس���لطة الفلس���طينية، وتجهيزها بمعدات عسكرية 

متطورة، لقمع أي حراك شعبي.
5� التوقف عن اقتحام المدن الفلس���طينية، ولو مؤقتًا، وإسناد هذه 

المهمة إلى األجهزة األمنية.
6� تقليل حركات االستفزاز من المستوطنين، وتقليص اقتحامات 

المسجد األقصى.
7� زي���ادة نف���وذ الس���لطة قلياًل ف���ي منطقة ج، والس���ماح ببعض 

المشاريع، وبعض المباني.
9� إمكانية تسليم السلطة جثامين بعض الفلسطينيين المحتجزة 

لدى االحتالل.
10� المبادرة اإلس���رائيلية بإطالق سراح مئات األسرى ذوي األحكام 

الخفيفة.
ما سبق من خطوات تنس���يقية تهدف إلى االلتفاف على الغضب 
الش���عبي المتفجر على أرض الضفة الغربية، لتبقى مهمة الشعب 
الفلس���طيني االنتباه لما س���يطفئ ن���ار الغض���ب، وتبقى مهمة 
التنظيمات الفلس���طينية أن تأخذ بيد الشعب إلى ميادين الفعل 

الجدي المقاوم لالحتالل.
ملحوظة: لو رأيتم محمود عباس يعتمر الكوفية، وفي يده الرشاش، 
ويطلق الن���ار على الجيش اإلس���رائيلي، بمقاومة تحبس األنفاس، 

فقولوا: هذه آخر موضة للتنسيق والتعاون األمني.

الحركة اإلسالمية ومعضلة أطروحة الحكم

تعاون أمني مشترك للحيلولة دون انفجار الضفة الغربية

إيران حافة القنبلة 
 بقلم/ د. وليد القططيو»إسرائيل« حافة البقاء

د. فايز أبو شمالة

عبد الرحمن شهاب
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لندن/ االستقالل: 
لم تس���تبعد المملكة المتحدة تخفيف قواعد الهجرة لس���ائقي الش���احنات، أو 
حتى نشر الجيش، بعد نقص في محطات الغاز في مختلف أنحاء البالد، أدى إلى 
إغالقها. ونقلت وكالة “بلومبرج” لألنباء عن وزير النقل، جرانت شابس قوله لهيئة 
اإلذاعة البريطانية “بي.بي.س���ي” امس الجمعة، أن الحكومة “تتحرك س���ريعا” 
لمعالجة المش���كلة. وأضاف شابس، “س���نفعل كل ما هو مطلوب، للتأكد من أن 

هناك عددًا كافيًا من السائقين”.
وأدى نقص الس���ائقين إلى جعل المتاجر الكبرى “السوبرماركت” بمختلف أنحاء 

المملكة المتحدة، غير قادرة على مأل أرفها.
وتعاني بريطانيا من أزمة في إمدادات الغاز والطاقة، تتسبب في توقف الشركات 

عن العمل وتهدد المستهلكين برفع الفواتير.
وبس���ؤاله بش���كل خاص، عما إذا كان الجنود يمكنهم قيادة شاحنات الوقود، إذا 
اس���تمر نقص اإلمدادات، قال ش���ابس لبرنامج “بي بي سي بريكفاست”: “فيما 
يتعلق بأشياء مثل ما إذا كان هناك دور للجيش، من الواضح أنه إذا كان هناك دور، 

وإذا كان هذا يمكن بالفعل أن يساعد، فسوف ندفع بهم “.

بيروت/ االستقالل: 
أعلن »حزب الله«، أمس الجمعة، وصول ثاني س���فينة 
محّملة بالمازوت من إيران إلى ميناء بانياس بس���ورية 
مس���اء الخميس، وفق ما ذكرته قناة »المنار« الناطقة 

باسم الحزب.
ودخلت ي���وم الخميس من األس���بوع قب���ل الماضي، 
عش���رات الصهاريج المحّملة بالمازوت المستقدم من 
إيران، إلى لبنان بّرًا عبر الحدود مع س���ورية، بعد وصول 

الشحنة على متن ناقلة نفط إلى ميناء بانياس.
وج���اءت خط���وة »حزب الل���ه«، الذي أكد أن ش���حنات 

إضافية س���تصل تباعًا في الفترة المقبلة، في خضم 
أزمة محروقات حادة تعاني منها البالد، في ظل تراجع 
القدرة المالية على االستيراد وسط انهيار اقتصادي 

متسارع.
ولقي اس���تقدام المازوت من إيران الخاضعة لعقوبات 
أميركي���ة، انتقادًا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي، الذي قال إن ش���حنات الوقود اإليرانية التي 
أدخلها »حزب الله« إلى البالد »انتهاك لسيادة لبنان«، 
لترّد إيران بالقول إنها »ملتزمة دومًا مساعدة أصدقائها 

وحكومات الدول الصديقة والتعاون معهم«.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الهيئة العامة للش����ؤون المدنية، التوصل إلى 
تفاهم����ات مع االحتالل اإلس����رائيلي للب����دء بترحيل 
المبالغ المالية المتكدس����ة لدى البنوك الفلسطينية 

من فئة الشيقل، اعتبارا من يوم غدًا األحد.
وج����اء في بي����ان صدر ع����ن الهيئة، أن عض����و اللجنة 
المركزية لحركة »فتح«، رئيس الهيئة العامة للشؤون 
المدنية الوزير حسين الشيخ تدخل بشكل مباشر لحل 
مشكلة الكاش من فئة الشيقل اإلسرائيلي المتكدس 
في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، بسبب امتناع 

البنك المركزي اإلسرائيلي عن استقبال هذه المبالغ، 
والتي وصلت مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيقل.

وأوضح البيان أن تدخل الش����يخ جاء بعد توجه سلطة 
النق����د الفلس����طينية والعديد من الش����ركات ورجال 
األعمال الفلس����طينيين للش����ؤون المدنية لحل هذه 

المشكلة.
وبموجب االتفاق، س����تبدأ س����لطة النقد وبالتنسيق 
مع البنوك، بترحيل أول دفعة من المبالغ المتكدس����ة 
اعتبارا من ي����وم غدًا األحد، عل����ى أن يتواصل العمل 

إليجاد حل دائم لهذه المشكلة.

الشؤون المدنية: بدء ترحيل الشيكل 
المتكدس بالبنوك الفلسطينية لـ »إسرائيل«

»حزب الله« يعلن وصول ثاني سفينة 
وقود إيرانية إلى ميناء بانياس السوري

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفع����ت أس����عار الذه����ب، ام����س 
الجمعة، م����ع عزوف المس����تثمرين 
عن المخاط����رة جراء تزاي����د مخاوف 
الصيني  العق����ارات  عم����الق  أزم����ة 
"إيفرغراند"، متجاهال مكاسب الدوالر 
الت����ي ع����ادة تضغط عل����ى المعدن 

النفيس.
زاد  )ت.غ(،  الس����اعة 8:35  وبحل����ول 
الذهب في التعامالت الفورية 12.67 
دوالرا أو بنسبة 0.73 بالمئة، ليتداول 

عند 1755.62 دوالرا لألوقية.
وارتفع في العقود األمريكية اآلجلة 
بمقدار 5.85 دوالرات أو بنسبة 0.33 

بالمئة إلى 1755.65 دوالرا لألوقية.
ويأت����ي ارتفاع أس����عار الذهب رغم 
مكاس����ب الدوالر، التي عادة تزيد من 
كلفة المع����دن النفيس على حاملي 

العمالت األخرى.
وزادت عق����ود مؤش����ر ال����دوالر، الذي 
يقيس أداء العمل����ة األمريكية أمام 
س����لة من س����ت عم����الت رئيس����ية 
منافس����ة، بنس����بة 0.12 بالمئة إلى 

93.142 نقطة.
واستفاد الذهب من كونه مالذا آمنا، 
إذ يتجه المس����تثمرون إل����ى أدوات 

حف����ظ القيم����ة بعيدا ع����ن األصول 
عالية المخاطر، بانتظار اتضاح مصير 

"إيفرغراند" المثقلة بالديون.
والخميس، استحقت فوائد إصدارين 
عل����ى "إيفرغراند"، الت����ي قالت إنها 
س����تفي بها، لكن أي ما حاملي هذه 
السندات لم يتلق مستحقاته حتى 

صباح الجمعة.
و"إيفرغراند" مدينة بنحو 300 مليار 
دوالر، ويخش����ى من امت����داد أزمتها 

ألس����واق أخرى م����ا ينذر بسلس����لة 
كبرى  وش����ركات  لبنوك  انهي����ارات 
حول العالم، على غ����رار أزمة الرهون 
العقارية ف����ي الواليات المتحدة عام 

.2008
وكان الذه����ب واج����ه ضغوط����ا في 
نتيجة صعود  الماضيي����ن  اليومين 
ال����دوالر، بعد إش����ارات ص����درت عن 
)المرك����زي  الفدرال����ي  االحتياط����ي 
األمريكي( بأنه سيبدأ إبطاء برنامجه 

الواسع لشراء السندات "قريبا"، يليه 
رفع أسعار الفائدة.

لكن التأثيرات الناتجة عن تلميحات 
المرك����زي األمريك����ي عل����ى الذهب 
بدأت باالنحس����ار مع ع����دم اعطائه 
تواري����خ مح����ددة للب����دء بتش����ديد 
سياس����ته النقدية، ليتحول اهتمام 
المس����تثمرين نح����و عوام����ل أخرى، 
أبرزه����ا المخاط����ر الناتجة ع����ن أزمة 

"إيفرغراند".

الذهب يرتفع مع تزايد مخاوف أزمة »إيفرغراند« الصينية

بريطانيا ال تستبعد تخفيف 
قواعد الهجرة أو استقدام 

جنود لحل مشكلة نقص الوقود

أنقرة/ االستقالل: 
اقترب���ت الليرة التركي���ة من أدنى مس���توياتها على 
اإلطالق، أمس الجمعة، مع نزوح المستثمرين األجانب. 
لكن تصيد صفقات بالسوق المحلية حد من الخسائر 
بعد يوم من قرار للبن���ك المركزي غير متوقع بخفض 

أسعار الفائدة.
ولم ُتقدم مؤش���رات تذكر بشأن إلى أي مدى يمكن أن 

تنخفض، بحسب ما أوردت رويترز.
وانخفضت العمل���ة التركية -وهي عرض���ة للتقلبات 
الحادة والتباطؤ باألس���واق الناشئة منذ عدة سنوات- 

1% إلى 8.855 مقابل الدوالر بحلول الس���اعة 07:49 
بتوقيت غرينتش قرب أدنى مس���توى لها بلغته في 

يونيو/حزيران الماضي عند 8.880 ليرات.
كم���ا تراجعت أول أم���س عندما خفض البنك س���عر 
الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى %18 
رغم ارتفاع التضخم، مما يعني تقديم تحفيزات سعى 
إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة وعزز 
مخاوف المحللين بشأن التدخل السياسي، وفق تعبير 

رويترز.
وقف���ز التضخم ف���ي تركيا بش���كل غي���ر متوقع إلى 

19.25% الش���هر الماضي. إال أن محاف���ظ "المركزي" 
ش���هاب قاوجي أوغلو أعلن، في وقت سابق من الشهر 
الج���اري، أن البن���ك س���يحول تركيزه إل���ى التضخم 
األساسي الذي يستثني العناصر سريعة التغير مثل 
األغذية والطاقة. ولم يقدم "المركزي" مؤش���رات تذكر 
بشأن المسار المستقبلي للسياس���ات النقدية، لكن 
سوس���يتيه جن���رال )Société Générale( وباركليز 
)Barclays( وجي بي مورغان )JPMorgan( وغولدمان 
س���اكس )Goldman Sachs( توقع���ت المزي���د من 

الخفض بأسعار الفائدة خالل األشهر المقبلة.

خانيونس/ االستقالل: 
أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث البلد بمحافظة 
خان يونس جنوب قطاع غزة، شكوى أحد الصحفيين 
العاملين في إح���دى الوكاالت الصحفي���ة األجنبية 
مفادها فقدان كاميرا تصوير ومعدات صحفية أخرى، 

داخل إحدى السيارات أثناء خروجه في مهمة عمل.

وأوضح الرائد سليمان الفرا رئيس قسم مباحث البلد، 
أن���ه وفور تلقي تكليف النيابة العامة حول ش���كوى 
الصحفي جرى تتبع خط سير المشتكي داخل إحدى 
الس���يارات التي كان يس���تقلها، وبالبحث والتحري 
وجمع المعلومات، وتتب���ع عدد من كاميرات المراقبة، 
تم معرفة السيارة التي كان يستقلها، وهي للمواطن 

»ع.ر«، من سكان مدينة غزة.
وباس���تدعاء المذك���ور، أحض���ر المفق���ودات وجرى 
تسليمها للقسم لعدم علمه بهوية المالك، وضبطها 
وتحريزه���ا، وإحال���ة المضبوط���ات لمفتش تحقيق 
الش���رطة الس���تكمال اإلج���راءات القانونية حس���ب 

األصول.

االستقالل/ وكاالت: 
واصلت أس����عار النفط الخام ارتفاعها لرابع جلس����ة على التوالي، أمس 
الجمعة، بفضل اس����تمرار تعطل إمدادات أمريكية لألسبوع الرابع بعد 
إعصارين، لكن مبيعات من االحتياطي االستراتيجي الصيني حدت من 

المكاسب.
وبحلول الس����اعة 7.38)ت.غ(، زادت عقود خام برنت القياس����ي، تسليم 
نوفمبر/ تشرين الثاني، 15 سنتا أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 77.40 دوالر 

للبرميل.
وارتفعت عقود خام غرب تكس����اس الوسيط االمريكي، تسليم نوفمبر/ 
تشرين الثاني، س����نتا واحدا أو بنس����بة 0.01 بالمئة، إلى 73.31 دوالر 

للبرميل.
وأسعار الخام في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.

واألربع����اء، أظه����رت بيان����ات إدارة معلومات الطاق����ة األمريكية تراجع 
مخزون����ات الخام ف����ي الواليات المتحدة بمق����دار 3.4 مليون برميل في 

األسبوع السابق، لألسبوع السادس على التوالي.
وجاء السحب من المخزونات األمريكية لتعويض تعطل اإلنتاج في خليج 

المكسيك بعد إعصارين ضربا السواحل الجنوبية للواليات المتحدة.
وحتى الخميس، قالت إدارة معلومات الطاقة إن ربع اإلنتاج )حوالي 400 

ألف برميل( ما زال معطال لألسبوع الرابع على التوالي.
والجمع����ة، باع����ت الصين نح����و 4.43 ملي����ون برميل م����ن احتياطيها 

االستراتيجي من الخام، ما ساهم في كبح ارتفاع األسعار.
ومع تنفيذ صفق����ة البيع صباح الجمعة، تراجعت أس����عار الخام لفترة 

وجيزة في التعامالت اآلسيوية المبكرة، قبل تعاود االرتفاع.

لليوم الرابع.. النفط يرتفع 
بدعم تعطل إمدادات أمريكية

الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على اإلطالق بعد خفض أسعار الفائدة

مباحث خانيونس تعيد معدات صحفية مفقودة بقيمة 10 آالف دوالر
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واشنطن/ االستقالل: 
قال وزي����ر الخارجية اإليراني حس����ين 
أمير عبد اللهي����ان إن اإلدارة األميركية 
الحالي����ة تواصل مس����ار إدارة الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، بفرض 
العقوب����ات الجائ����رة وغي����ر القانونية 
عل����ى إي����ران، بينم����ا ُتبدي واش����نطن 
اس����تعدادها للعودة إلى االتفاق، لكن 
"ليس ألج����ل غير  االس����تعداد  ذل����ك 
مس����مى". وخالل لقائه وزي����ر خارجية 
الدانمارك على هامش أعمال الجمعية 
العام����ة لألم����م المتحدة، ق����ال الوزير 
اإليران����ي إن الواليات المتحدة تناقض 
وعودها اليومية حي����ال نيتها العودة 

إلى االتفاق.
من جانبه، جدد وزير الخارجية األميركي 
أنتوني بلينكن استعداد بالده للعودة 
إلى االتفاق النووي، لكنه أش����ار إلى أن 
هذه اإلمكانية ليست مفتوحة إلى أجل 

غير مسمى.
وق����ال بلينكن "ما زلنا نعتقد أن العودة 
إلى االمتثال المتب����ادل لالتفاق تصب 
ف����ي مصلحتن����ا. إنه����ا أفض����ل خيار 
مت����اح لتقيي����د برنامج إي����ران النووي، 
وتوفي����ر منص����ة لمعالجة أنش����طتها 
األخرى المزعزعة لالس����تقرار. لكن كما 

قل����ت مؤخرا، فإن إمكاني����ة العودة إلى 
االمتث����ال المتبادل ليس����ت ألجل غير 

مسمى".
وأضاف بلينك����ن "التحدي اآلن هو أنه 
مع م����رور كل يوم، تس����تمر إيران في 
اتخاذ إجراءات ال تتوافق مع االتفاق، وال 
سيما بناء مخزونات أكبر من اليورانيوم 
العال����ي التخصيب إل����ى %20 وحتى 
%60، وتدوير أجه����زة الطرد المركزي 

بشكل أسرع".
في س����ياق مواز، قال مف����وض االتحاد 
األوروبي للش����ؤون الخارجية والسياسة 

األمنية جوزيب بوريل إنه سيفعل كل 
ما بوس����عه لعودة الوالي����ات المتحدة 
إل����ى االتف����اق الن����ووي، وإيف����اء إيران 

بالتزاماتها النووية.
وأض����اف بوري����ل أن إقن����اع االيرانيين 
الس����بيل  ه����و  التف����اق  بحاجته����م 
لعودته����م إلى المفاوض����ات، بدال من 

ممارسة الضغوط عليهم.
وأض����اف "كان����ت لي فرص����ة اللقاء مع 
وزير الخارجي����ة اإليراني في نيويورك، 
وأكد لي عل����ى عودة ب����الده إلى طاولة 
ف����ي فيين����ا. كمنس����ق  المفاوض����ات 

لالتف����اق الن����ووي س����أفعل كل ما في 
وس����عي إلعادة إحياء االتفاق، من خالل 
ع����ودة الواليات المتح����دة وإيفاء إيران 

بالتزاماتها النووية".
بالضغ����ط  يتعل����ق  ال  "األم����ر  وتاب����ع 
وإنم����ا باإلقناع بحاجتهم إل����ى اتفاق، 
ألن الوض����ع االقتص����ادي بالغ الس����وء. 
هناك ثمن كبير يدف����ع لهذا التدهور 
وه����م بحاج����ة التفاق إلع����ادة تحريك 
الوحيد  والطري����ق  االقتص����اد،  عجل����ة 
للحصول على ذلك ه����و العودة لطاولة 

المفاوضات".

طهران تتهم إدارة بايدن بالسير على خطى ترامب

باريس/ االستقالل: 
قال مكتب الرئاس���ة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث 

عبر الهاتف امس  الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وأبلغ جونس���ون ماكرون خالل االتصال أن بريطانيا تسعى الستعادة تعاونها 

الوثيق مع فرنسا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" لألنباء.
جاءت المحادثة الهاتفية بين الرئيس���ين بعد أيام فقط من الخالف بش���أن 
صفقة الغواصة نووي���ة ثالثية بين بريطانيا والواليات المتحدة وأس���ترالية 
والت���ي أدت إلى إلغاء عقد الغواصات الفرنس���ية التي كانت تنوي أس���تراليا 

الحصول عليها. 
وأضاف مكتب ماكرون أن الرئيس الفرنس���ي رد على جونس���ون بأن فرنس���ا 
س���تنتظر مقترحات رئيس الوزراء البريطاني لتس���وية األمر. وتخيم حالة من 
االستياء داخل الحكومة الفرنس���ية بعدما تخلت أستراليا عن صفقة دفاعية 
بقيمة 66 مليار دوالر مع فرنس���ا، للدخول في ش���راكة اس���تراتيجية ثالثية 

جديدة مع بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية.
وبموجب الش���راكة التي أطلق عليها اسم "أوكوس"، تخلت أستراليا عن شراء 12 

غواصة قتالية فرنسية تعمل بالديزل، مقابل شراء غواصات أمريكية نووية.

بغداد/ االستقالل: 
أعلن الس���فير اإليراني في العراق إيرج مس���جدي، امس الجمعة، أن بغداد ستحتضن 

الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والسعودية.
ونقلت وكالة األنباء العراقية عن السفير اإليراني قوله إن الجولة الرابعة من المباحثات 

مع السعودية ستقام في بغداد.
وأضاف مس���جدي أن المباحثات مع الس���عودية تس���ير على قدم وس���اق إلى األمام، 

ونتمنى أن نتوصل لنتائج مؤكدة وبعدها سيتم اإلعالن عن ذلك.
وأش���ار إلى أن الجانبين يرغبان بالتفاوض والتوصل إل���ى نتائج، معربا عن أملة في أن 

تتقدم هذه المباحثات بشكل بناء مع السعودية.
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية، قد أعلنت الخميس، أنها تجري اتصاالت أكثر تنظيًما 
مع المملكة العربية الس���عودية في األشهر القليلة الماضية، واصفا إياها بالمحادثات 

الجيدة.
ونفت الوزارة توقف المحادثات، مش���يرا إلى تبادل الرس���ائل على المستوى المناسب 

بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.
كما كشف العاهل السعودي الملك سلمان، خالل كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام 
الدورة ال� 76 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، أن مباحثات أولية تجري بين 

بالده وطهران، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.
وقال الملك السعودي، إن »إيران دولة جارة«، معربا عن أمله في أن تمهد المحادثات مع 
طهران إلى إقامة عالقات تعاون مبنية على االلتزام بمبادئ وقرارات الش���رعية الدولية، 

واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقطعت الس���عودية وإيران عالقاتهما الدبلوماس���ية عام 2016، عقب إعدام الرياض 
رجل الدين الش���يعي نمر النمر بتهم���ة اإلرهاب، وهي الواقعة الت���ي أتبعها هجوم 

محتجين على سفارة وقنصلية السعودية في إيرا

العراق يحتضن الجولة الرابعة من 
المحادثات بين إيران والسعودية

كابول/ االستقالل: 
أوض���ح وكيل وزارة الثقافة واإلعالم األفغانية ذبيح 
الل���ه مجاهد أن حكومة تصري���ف األعمال ال تنوي 
المطالبة بتس���ليم الرئيس الس���ابق أشرف غني، 

وإنما تطالب بإعادة أموال البالد المنهوبة.
وأضاف مجاهد -خالل لقاء مع وكالة "س���بوتنيك" 
الروس���ية- أن الرئي���س الس���ابق نه���ب أم���وال 
أفغانس���تان، والحكومة تريد رّده���ا ألنها من حق 

الشعب األفغاني، حسب قوله.
وردا على س���ؤال عما إذا كانت كابل طلبت وس���اطة 
لرف���ع العقوب���ات، ق���ال وكي���ل الثقاف���ة واإلعالم 
األفغانية إن روس���يا يمكن أن تقوم بخطوة مهمة 

في هذا األمر.
ونوه مجاهد بأن المساعدات تصل إلى أفغانستان 
من روسيا وقطر وباكستان واألمم المتحدة، مشددا 

على أن كابل تنتظر المزيد منها.

كما ق���ال إن عدد أف���راد تنظيم الدول���ة في البالد 
ضئيل جدا "ونعمل على كش���ف أماكن وجودهم" 
كاش���فا أيضا أن واش���نطن تعهدت بعدم شن أي 

غارات مستقبال على األراضي األفغانية.
وفيم���ا يخص العالقات مع روس���يا، قال مجاهد إن 
حكومته ترغ���ب في عالقات جي���دة معها، وإنهم 

منفتحون على زيارة موسكو.
وفي الس���ياق ذات���ه، قالت "س���بوتنيك" -نقال عن 
الخارجية الروس���ية- إن موس���كو وكابل تناقشان 

احتمال زيارة وفد من الحكومة األفغانية المؤقتة.
كم���ا أوضح مجاهد أن طالب���ان ال خالفات لديها مع 

طهران حاليا، وتسعى إلقامة عالقات قوية معها.
م���ن جهته، دعا أمي���ر خان متقي وزي���ر الخارجية 
بالوكالة، في حكومة تصري���ف األعمال األفغانية، 

المجتمَع الدولي إلى بناء عالقات طيبة مع بالده.
وج���دد متقي -خالل كلمة ف���ي حفل تنصيب وزير 

التج���ارة الجديد بالوكالة- التأكيد على أن الحكومة 
الحالية تريد روابط وعالقات جيدة مع الجميع.

وق���ال متقي "نح���ن نريد عالقات حس���نة مع دول 
الجوار وجمي���ع دول العالم، ونطال���ب الدول بعدم 
التدخ���ل ف���ي ش���ؤوننا الداخلي���ة ألن سياس���ة 
الضغوطات لن تنفع، ولم تنفع هذه السياسة طيلة 

20 سنة الماضية خالل االحتالل األميركي للبالد".
في سياق مواز، دعا وزير الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن المجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة موحدة 

تجاه حركة طالبان.
وفي ختام مشاركته بالدورة ال� 76 للجمعية العامة 
لألم���م المتحدة، ش���دد بلينكن على أن الش���رعية 
الدولي���ة التي تس���عى لها طالب���ان مرتبطة بمدى 
التزامها بالتعهدات التي قطعتها، مثل الس���ماح 
بحري���ة الس���فر ومن���ع الجماع���ات "اإلرهابية" من 

استخدام أفغانستان.

طالبان: نسعى الستعادة األموال المنهوبة من 
أفغانستان ونريد عالقات قوية مع موسكو وطهران

أول اتصال هاتفي بين ماكرون 
وجونسون بعد أزمة الغواصات

تونس/ االستقالل: 
ق����ال االتح����اد التونس����ي للش����غل إن احتكار 
الرئيس قيس سعيد تعديل الدستور والقانون 
االنتخابي خط����ر على الديمقراطي����ة، محذرا من 
مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس في غياب 

الهياكل الدستورية.
وأع����رب االتحاد -ف����ي بيان أص����دره- عن رفضه 
التدابير االس����تثنائية التي اتخذها  اس����تمرار 
الرئي����س وتحويلها إلى حالة دائمة. وأضاف أنه 

ال يوجد حل لألزمة في البالد إال عبر الحوار.
وفي السياق نفس����ه، قالت أحزاب تونسية إنها 
تعتبر الرئيس قيس س����عيد فاقدا للش����رعية 

بخروجه عن الدستور.
وأش����ارت كل من أحزاب الجمه����وري، والتكتل، 
وآفاق تون����س، والتيار الديمقراط����ي -في بيان 

مش����ترك- إلى أنها ترفض اس����تغالل الرئيس 
لمغالطة  االس����تثنائية  اإلج����راءات  التونس����ي 

التونسيين.
وم����ن جانبه، وصف رئيس مجلس النواب وزعيم 
حركة النهضة، راش����د الغنوشي، القرارات التي 
أصدرها الرئيس التونسي بأنها عودة إلى الوراء 

وإلى حكم الفرد المطلق.
وأضاف الغنوشي أن النضال السلمي هو الخيار 
الوحيد المتبقي للتونسيين الستعادة الدستور 

والديمقراطية.
وج����اءت تصريح����ات الغنوش����ي غ����داة إصدار 
الرئيس التونسي قيس سعّيد -الذي أعلن قبل 
ش����هرين تجميد أعمال البرلم����ان وإقالة رئيس 
الحكومة هش����ام المشيش����ي وتولي السلطات 
في البالد- األربعاء الماضي أمرا رئاسيا عّزز عبره 

صالحياته في الدس����تور على حس����اب الحكومة 
والبرلمان.

وقد أعلن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين 
)قضائية مستقلة(، وإصدار تشريعات بمراسيم 
رئاس����ية، وتوليه الس����لطة التنفيذية بمعاونة 

حكومة.
واعتبر الغنوش����ي أن إعالن سعّيد "انقالب كامل 
األركان ضد الديمقراطية، وضد الثورة وضد إرادة 
الش����عب، وألغى أهم المؤسسات الديمقراطية 

في البالد".
وكان س����تيفان دوجاري����ك، المتح����دث باس����م 
األمين العام لألمم المتحدة، أكد التزام المنظمة 
الدولية بمواصلة دعم المؤسسات الديمقراطية 
في تونس، داعيا جمي����ع األطراف المعنية لحل 

قضاياها من خالل حوار شامل.

بروكسل/ االستقالل: 
اتهم االتحاد األوروبي روسيا بشن هجمات إلكترونية قبيل 

االنتخابات العامة المزمعة في ألمانيا غدًا األحد.
وجاء في بيان للدول ال�27 األعضاء في االتحاد وُنش���ر امس 
الجمعة، أن األنشطة الخبيثة تستهدف العديد من النواب 
البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والسياسيين وممثلي 

الصحافة والمجتمع المدني في االتحاد األوروبي.
وأضاف البيان، أن المهاجمين يتسللون عبر هذه الهجمات 
إلى أنظمة الكمبيوتر والحس���ابات الش���خصية ويسرقون 

البيانات

االتحاد األوروبي يتهم روسيا تونس: اتحاد الشغل يجدد تحذيره من حصر السلطات بيد الرئيس سعّيد 
بشن هجمات إلكترونية قبيل 

االنتخابات األلمانية
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غزة/ االستقالل:
أعل����ن نادي ش����باب رفح، عن تعاقده م����ع المهاجم 
المميز طارق أبو غنيم����ة، في صفقة انتقال حر في 
فت����رة االنتقاالت الصيفية الحالي����ة وذلك تحضيًرا 

للموسم الجديد في دوري الدرجة الممتازة
وقدم النادي الالعب بشكل رسمي لجماهير الفريق، 
في حضور رئيس وأعضاء شباب رفح، والمدير الفني 
رأفت خليفة، حيث تعتبر هذه الصفقة األولى، التي 
يبرمها بطل ال����دوري في قطاع غزة، خالل الميركاتو 

الحالي.
ولع����ب أبو غنيمة لس����نوات ف����ي دوري المحترفين 
بالضفة الغربية، وغادر الموس����م الماضي إلى أوروبا، 

بعد انتهاء عقده مع نادي مركز بالطة.
وتوج شباب رفح بلقب الدوري الممتاز، للمرة الثالثة 

في تاريخه، بعد صراع كبير مع اتحاد الشجاعية.
وفي س����ياق أخر، تمكن نادي خدمات الش����اطئ من 
إب����رام 6 صفقات جديدة، وذلك تحضيًرا للموس����م 

الجديد في الممتازة.
ونجحت إدارة الشاطئ من التعاقد مع مدافع شباب 
رفح أسامة أبو جاموس وإبراهيم أبو سيف والمدافع 

نور عام����ر ومهند أبو زيد ومحم����د ماضي وأحمد أبو 
الري����ش، وتجدي����د عقد كل من المهاجم س����ليمان 

العبيد والحارس باسل الصباحين.
وتس����عى لجنة تس����يير األعمال بخدمات الشاطئ، 
وباالتفاق مع المدير الفني الجديد س����امي س����الم، 

إلعادة ترتيب أوراق الفريق وتحديد األولويات.
وكش����فت تقارير صحافية محلية أن اإلدارة الحالية 
بخدمات الش����اطئ نجحت في إبرام تعاقدات مهمة 
بكاف����ة الخطوط، إضاف����ة إلى تجدي����د عقود نجوم 

الفريق.

وتابع "تم معالجة أزمة خط الدفاع، بعد رحيل فضل 
قنيطة وإسالم أبو عبيدة".

ويبدو أن إدارة خدمات الش����اطئ تس����عى للظهور 
بش����كل مختلف عما كان عليه الحال في الموس����م 

المنصرم.
وبدوره، فإن نادي غزة الرياضي الصاعد حديًثا لدوري 
الدرج����ة الممتازة نجح في ضم صانع ألعاب خدمات 
رفح والقائد "المايسترو" محمود النيرب، للدفاع عن 

ألوان الفريق في الموسم المقبل.
وبات محمود النيرب، الصفقة الثانية لغزة الرياضي 
هذا الموس����م، بعد التعاقد م����ع المهاجم إبراهيم 

وشاح العب خدمات البريج.
وبدأ غزة الرياضي التحرك المبكر للتعاقد مع العبين 
مميزين، لعدم تكرار ما حدث مع الفريق في الموسم 

الماضي.
ورغ����م توجه غ����زة الرياض����ي لالنتخاب����ات واختيار 
مجلس إدارة جديد قريبا، إال أن لجنة تسيير األعمال 
أعط����ت الضوء األخضر، للجن����ة التعاقدات، من أجل 
التواصل مع الالعبين واألندية للتعاقد معهم حسب 

احتياجات المدرب الجديد هاني المصدر.

شباب رفح يضم المحترف أبو غنيمة والشاطئ يبرم 6 صفقات 

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن المعل���ق الرياضي المصري الش���هير 
مدحت ش���لبي فجر أم���س الخميس تعاقد 
قناة اون تايم س���بورت رس���مًيا مع المعلق 
الفلسطيني هشام معمر واثنين أخرين من 
المعلقين الذين نجحوا في مسابقة التعليق 

الرياضي على القناة.
وق���ال المعلق الرياضي المصري الش���هير 
مدح���ت ش���لبي »أزف خبر س���عيدًا جدًا أن 
األوائ���ل الثالث���ة في المس���ابقة هم »وليد 

حسين وهشام معمر وطارق أحمد حسن«.
وأضاف شلبي »سيتم التعاقد معهم رسميًا 
على قن���اة »اون تايم س���بورت« كمعلقين 
محترفي���ن بمش���يئة الرحم���ن ابت���داًء من 

الموسم المقبل«.

لندن/ االستقالل:
انض���م عمالق إنجليزي جديد لقائم���ة األندية الراغبة في الفوز 
بخدمات النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس���يا دورتموند، 

المتوقع رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الحالي.
الدولي النرويجي س���جل بداية مميزة مع فريقه هذا الموس���م، 
حيث أح���رز 11 هدًفا بمختلف المس���ابقات خ���الل 7 مباريات 

خاضها حتى اآلن.
وحس���ب صحيف���ة "موندو ديبورتيف���و"، فإن ليفرب���ول أحدث 

المنضمين لسباق التعاقد مع صاحب ال� 21 عاًما.
وهن���اك بند في عقد هاالند مع أس���ود الفيس���تيفال، يتيح له 
فرصة مغادرة النادي بحلول صيف 2022 مقابل دفع حوالي 77 

مليون جنيه إسترليني.
وتتس���ابق كبرى أندية أوروبا لخطف هاالند من ملعب سيجنال 
إيدونا بارك، على رأسها ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي 

ومانشستر يونايتد.
وكان تشيلس���ي أحد المهتمين بش���دة بالتعاق���د مع الدولي 
النرويجي الش���اب، لكنه صرف النظر عن الصفقة بعد تعاقده 

مؤخرا مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

قناة »أون تايم سبورت« تتعاقد مع ليفربول ينضم لسباق ضم هاالند
المعلق الفلسطيني هشام معمر

لندن/ االستقالل:
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع جناح ريال مدريد 
اإلسباني الدولي ماركو أسينسيو في المستقبل القريب، مستغال غضب الالعب من عدم 

المشاركة بإستمرار مع الفريق الملكي.
وعلى الرغم من تسجيله هاتريك مع ريال مدريد هذا األسبوع ضد مايوركا، يبدو أن خروج 

أسينسيو مطروح، وقد يكون ليفربول مستعًدا لالنقضاض عليه والتعاقد معه.
ووفقا لما نش���رته صحيفة "ديلي ميل" اإلنجليزية فإن المدرب يورجن كلوب حريص على 

إعادة بناء فريقه، ويعتبر الالعب الدولي اإلسباني توقيًعا رائًعا.
ونظًرا لعدم اختياره بانتظام هذا الموس���م، ُيعتقد أن أسينس���يو سيجري محادثات مع 

مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قريًبا، وقد يكون قادًرا على المغادرة.
وعلى الرغم من أن ريال مدريد لم يكن مرصعا بالنجوم حاليا مثل الس���نوات الماضية، إال 
أنه ال يزال يضم العديد من األسماء مثل إيدن هازارد وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور، 
مما أثار إحباط أسينس���يو. وذكرت صحيفة "س���بورت" االسبانية أن أسينسيو هدد حتى 

باالنسحاب من البرنابيو بعد أن شعر باستفزاز من قبل أنشيلوتي.
وبحسب ما ورد ُأتيحت الفرصة ألسينسيو للرحيل هذا الصيف، حيث كان توتنهام مهتًما 
به أيًضا، إلى جانب ليفربول، وأضافت تقارير أخرى في أغسطس آرسنال ضمن المهتمين 

به، لكن ليفربول قادر على خطف أسينسيو بسبب المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وم���ع تبقى عامين على نهاية عقده الحالي، يواج���ه ريال مدريد إمكانية بيعه وتحصيل 

مبالغ جيدة إذا طلب المغادرة.
وخاض أسينسيو 134 مباراة في الليجا مع ريال مدريد منذ انضمامه في 2016، وفاز أيًضا 

بلقب الدوري مرتين وكأس دوري أبطال أوروبا مرتين.

باريس/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي فرنس���ي، عن موقف ليونيل ميسي، نجم 
باريس س���ان جيرمان، من المشاركة ضد مونبلييه، اليوم السبت، 
في الجول���ة الثامنة من الدوري الفرنس���ي. ووفًق���ا لصحيفة »لو 
باريزيان« الفرنس���ية، فإن ميس���ي ما يزال ف���ي مرحلة التعافي، 
ومشاركته ضد مونبلييه غير مرجحة حتى اآلن. وكان نجم 
باريس س���ان جيرمان صاحب ال�34 عاًما قد تعرض 
إلصاب���ة في الركبة اليس���رى خالل مب���اراة ليون 

بالدوري الفرنسي.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن ميسي استمر في 
الغياب عن التدريب���ات الجماعية لباريس، 
وال يتبقى سوى مران واحد قبل مواجهة 
مونبلييه. وأوضحت أن س���ان جيرمان ال 
يريد المخاطرة بميس���ي ض���د مونبلييه، 
حتى يك���ون البرغوث جاه���ًزا للعب ضد 
مانشستر س���يتي في دوري أبطال أوروبا. 
وذكرت أن ميس���ي قد يعود إل���ى التدريبات 
الجماعي���ة، يوم غ���ًدا األحد، لكن النادي الفرنس���ي 

سيصدر بياًنا طبًيا بشأن حالته.

ليفربول يطارد أسينسيو نجم ريال مدريد سان جيرمان يرفض المخاطرة 
بميسي قبل موقعة السيتي
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
املو�شوع / ن�شر امر بيع باملزاد العلني وقائمة �شروط بيع

بناء القرار الصادر بتاريخ 19/9/2021م على ذمة القضية التنفيذية رقم 2434/2020
المتكونة بين طالب التنفيذ / بادية محمود احمد حماد واخرين

والمنفذ ضده / صفوت محمود احمد حماد واخرين 
والقاضي بنش���ر قائمة ش���روط البي���ع على صفح���ات القضي���ة المرفومة اعاله 
وموضوعها حكم المحكمة الصادر بتاريخ 20/2/2020 والقاضي تقس���يم األرض 
البالغ مساحتها 230 متر مربع والواقعة ضمن القسيمة رقم 90 من القطعة 206 
من اراضي رفح والطابق األرضي والمحالت من المنزل المقام على األرض المذكورة 
مس���احة )160 ( متر مربع والمكون من طابق أرضي وطابق اول فقط بطريق البيع 
بالمزاد العلني اس���تنادا لتقرير الخبير المرز م م /1 على ان تكون األولوية لطرفي 

الدعوى وتضمين كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
, وقد تبلغ المنفذ ضدهم والقضية بتاريخ 16/8/2020 حسب األصول , وتم 
إيق���اع الحجز التنفيذي على المحالت ووضع ي���د مامور التنفيذ على األرض 
موضوع الحكم بتاري���خ 24/1/2021 , والمحالت المذكورة عدده 2 محل تقع 
في مدينة رفح -ثل السلطان قرب مسجد سعد بن أبي وقاص , وقد صدر قرار 
بتاريخ 16/9/2021 باعداد قائمة شروط البيع تمهيدا للبيع بالمزاد العلني .

وحسب تقرير المثمن فان سعر األرض والمبي المقام عليها وقدره 65000 دينار 
اردني على أن تكون جلس���ة لالعتراض بتاريخ 24/10/2021 لنظر االعتراضات 
ح���ول امر البيع على أن تكون جلس���ة البيع بالم���زاد 11/2021/-23 لذا على من 
يرغب الدخول بالمزاد العلني مراجعة دائ���رة التنفيذ خالل الدوام اليومي قبل 

موعد البيع على أن يدفع المشترك تأمينا قدره %10 من قيمة التثمين .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح 
اأ. ابراهيم ابو ريدة

بيتا جنوب نابلس، رفًضا إلقامة بؤرة اس���تيطانية 
على قمة الجبل. 

وقال���ت مصادر طبية أن الش���اب محم���د خبيصة 
)28 عاًما(، استش���هد متأثًرا بجراحه جراء إصابته 
برصاص االحتالل بالرأس، خ���الل المواجهات في 
بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث وصل إلى مستشفى 
النجاح بحالة حرجة وأعلن عن استشهاده هناك.   

وأفاد اله���الل األحمر أن طواقم���ه تعاملت مع 38 
إصاب���ة في بيت���ا، 8 منها بالرص���اص، و18 إصابة 
بالغاز المس���يل للدموع، و3 إصابات جراء السقوط 

وحروق. 
وقالت مصادر محلية، "إن مسيرة انطلقت بمشاركة 
المئ���ات نحو قمة جب���ل صبيح رفًض���ا إلقامة بؤرة 
اس���تيطانية على قم���ة الجبل، بعدم���ا أدوا صالة 
الجمعة في أراضي الجبل، وحين وصولها قمعتها 

ق���وات االحتالل ما أوقع عدد م���ن االصابات بجروح 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعش���رات 

بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع". 
ووفق المصادر، فقد اندلعت مواجهات بين الشبان 
وقوات االحتالل في المنطقتين الشرقين والغربية 
من جب���ل صبيح، كان���ت كثافتها ف���ي المنطقة 

الغربية، وال تزال المواجهات مستمرة.
وف���ي وقت الحق من مس���اء أمس ش���ّيعت جموع 
غفيرة جثمان الش���هيد محمد علي خبيصة ببلدة 

بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وانطلق المش���يعون من أمام مستش���فى النجاح 
الجامعي بنابلس ونقل بالمركب���ات إلى بلدة بيتا، 
وحم���ل جثمان الش���هيد خبيصة عل���ى األكتاف 
وتوّجهوا به إلى منزله إللقاء نظرة الوداع عليه، قبل 

مواراته الثرى بمقبرة البلدة.

وهاجم ش���بان ق���وات االحتالل عل���ى حاجز عورتا 
ورش���قوهم بالحجارة وحطموا كامي���رات المراقبة 

أثناء مرور موكب الشهيد من الحاجز.
وف���ي الس���ياق، أصي���ب 4 مواطني���ن بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعش���رات باالختناق 
بالغ���از المس���يل للدم���وع، الجمع���ة، خ���الل قمع 
االحتالل مس���يرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة 

لالستيطان.
وأف���اد الناطق اإلعالم���ي في إقلي���م قلقيلية مراد 
ش���تيوي، بأنه فور انطالق المس���يرة اعتدى جنود 
االحتالل على المش���اركين، ما أدى إلصابة 4 شبان 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعش���رات 

باالختناق.
وأش���ار إلى أن هذه المس���يرة خرج���ت بهتافات 

وشعارات منددة لالستيطان.

الدوحة/ االستقالل: 
قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج موس���ى أبو مرزوق إن االحتالل "اإلس���رائيلي" 
قرر التعامل مع ملف األس���رى بعد عدة تأجيالت، مش���يرًا إلى أن هناك تطورًا أساس���يًا 

في الملف.
وأوضح أبو م���رزوق، في تصريحات ل�صحيفة "العربي الجديد"، أن هذا الملف س���يكون 
جاهزًا خالل أسابيع إذا استجاب االحتالل لمطالب الحركة، مشيرًا إلى أن االحتالل يماطل 

مراهنًا على الوقت والمناورة.
ولم يوضح أبو م���رزوق طبيعة الصفقة أو المطالب التي تقدمت بها حركة حماس، إال أن 
الحركة اش���ترطت في الماضي اإلفراج عن أسرى صفقة 2011 )وفاء األحرار(، الذين أعاد 
االحتالل اإلسرائيلي اعتقالهم، قبل تقديمها معلومات عن مصير الجنود اإلسرائيليين 

المحتجزين لديها، ومن ثم االتفاق على تفاصيل صفقة التبادل.
وق���ال أبو مرزوق إن االحتالل قرر التعامل مع ملف األس���رى بع���د  تأجيالت عدة، وتمثل 
ذلك بعدة مسائل، أولها المسألة المتعلقة بفصل قضية األسرى عن قضية إعادة إعمار 
قطاع غزة، بعد أن كان يضع ش���رط األسرى اإلسرائيليين مقابل كل القضايا السياسية 
واالجتماعي���ة، والثانية المتعلقة بزيارة وفد أمني صهيون���ي للقاهرة في فترة األعياد 
اليهودية وفتح ملف التبادل مع الجانب المص���ري، والثالثة زيارة رئيس وزراء االحتالل 
نفتالي بينت إلى ش���رم الش���يخ وطبيعة الوفد المرافق له، حيث كان برفقته مس���ؤول 
"ملف األس���رى". وأضاف "كّنا متأكدين من تراجع االحتالل ع���ن ربط ملف إعادة اإلعمار 
بموضوع صفقة التبادل، ألنه اش���تراط غير منطقي، ففي كل حروب العالم تكون هناك 
صفقات تبادل أسرى في نهاية أي حرب"، مشيًرا إلى أن سياسة حركة حماس ثابتة بهذا 

الخصوص، "أسرى مقابل أسرى".
واس���تدرك أبو مرزوق "هناك مطلب دولي بإعادة إعمار غزة، ومطلب أميركي بالهدوء في 

المنطقة، ولن يستطيع العدو أن يتغافل عن هذا المطلب الدولي واألميركي". 
وتعتقل "إسرائيل" نحو 4850 فلس���طينيا في 23 سجنا، بينهم 41 أسيرة و225 طفال 

و540 معتقال إداريا، وفق بيانات لمؤسسات مختصة بشؤون األسرى.

أبو مرزوق: االحتالل قرر التعامل مع 
صفقة األسرى بعد تأجيالت عدة

االستقالل/ وكاالت:
ح����ذر وزير االس����تخبارات اإليراني إس����ماعيل خطيب، 
القواعد األميركية و«اإلسرائيلية« في إقليم كردستان-

الع����راق م����ن محاولة اإلخ����الل باألم����ن االيراني ألنهم 
»سيواجهون ردًا هجوميًا ومؤثرًا« .

ونقل����ت وكالة »فارس« عن خطيب قول����ه إنه »فلتعلم 
العناص����ر المعادية للث����ورة وداعميها ف����ي المنطقة، 
أن����ه في حال اإلخالل باألمن اإليراني س����يواَجهون برد 
حاسم ومدمر من القوات المس����لحة واألجهزة األمنية 

اإليرانية«.
وأفاد مراس����ل الميادي����ن، األحد الماض����ي، عن مقتل 
مس����ّلحين واعتق����ال آخرين في اش����تباكات مع األمن 
اإليراني عند الحدود مع كردس����تان العراق، مشيرًا إلى 
أن المس����ّلحين كانوا بصدد تنفي����ذ هجمات وعمليات 
اغتيال ضّد القوات المس����لحة اإليرانية، وأنه تّم ضبط 

أس����لحة م����ع الجماع����ة اإلرهابية خالل االش����تباك في 
بيرانشهر الحدودية.

وكان رئي����س هيئة األرکان العامة للقوات المس����لحة 
اإليرانية، اللواء محمد حس����ين باقري، أكد أّن بالده »لن 
تتساهل مع أي تحركات معادية على حدوها«، مشددًا 
على أنه »على العراق وإقليم كردس����تان عدم الس����ماح 
لمرتزقة أميركا و«إسرائيل« بإقامة معسكرات تدريبية 

على حدودنا«.
وقال أمين المجل����س األعلى لألمن القوم����ي اإليراني، 
علي ش����مخاني، خالل لقائ����ه رئيس ال����وزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، منتصف الشهر الجاري، إّن »نشاط 
اإلرهابيي����ن في كردس����تان مثيٌر للقل����ق«، مضيفًا أّن 
»نشاط الجماعات اإلرهابية في إقليم كردستان العراق 
يستهدف أمن الحدود بين البلدين«، مشيرًا إلى أّنه »ال 

بّد من طرد اإلرهابيين من شمال العراق«.

غزة/ االستقالل:
وص����ف الناط����ق باس����م حرك����ة المقاومة اإلس����المية 
)حماس( حازم قاس����م، الجمعة، اس����تمرار السلطة في 
عقد لق����اءات تطبيعية مع إس����رائيليين بأّنه »جريمة 

وطنية وأخالقية«.
وقال قاسم، في تصريح صحفي، إّن عقد لقاء تطبيعي 
بين قيادات من الس����لطة في رام الله مع وزراء وأعضاء 
كنيست إسرائيليين »سلوك مدان ومستنكر ومن كل 

المكونات الوطنية«.
وشّدد على أّن استمرار السلطة في اللقاءات التطبيعية 
يعكس إصرارها على »التغريد خارج الس����رب الوطني، 
وتضرب بع����رض الحائط كل االعتبارات الوطنية، وهي 

جريمة وطنية وأخالقية«.
واعتب����ر أّن مثل هذه اللق����اءات التطبيعية في رام الله 
تش����ّجع بعض األط����راف في المنطقة عل����ى »مواصلة 

تطبيعها مع االحتالل، بل ورفع مستواه، وهو ما تتحمل 
السلطة المسؤولية عنه«.

وكان����ت م����ا ُتس����ّمى »لجن����ة التواصل م����ع المجتمع 
اإلس����رائيلي« اس����تقبلت أمس الخميس وفًدا ضم 15 

ناشطا إسرائيليا، هم وزراء وأعضاء كنيست سابقين.
وكان في اس����تقبال الوفد الذي ترأس����ه عوفير بينس، 
عدد من قيادات الس����لطة، أبرزهم مستش����ارو الرئيس 
محم����ود عب����اس، وفي مقدمته����م محم����ود الهباش، 
ونبيل أبو ردينة ومس����ؤول ملف التواصل مع المجتمع 

»اإلسرائيلي« محمد المدني.
وأثار اللقاء التطبيعي حالة من الس����خط واالستياء في 
مواقع التواصل االجتماعي، زادها تزامنه مع استشهاد 
األس����ير المحرر حس����ين مس����المة، لتعرض����ه لجريمة 
اإلهمال الطبي في سجون االحتالل »اإلسرائيلي« قبل 

تحرره مؤخًرا.

قاسم: استمرار السلطة في اللقاءات 
التطبيعية جريمة وطنية وأخالقية

وزير االستخبارات اإليراني يحذر القواعد 
األميركية و »اإلسرائيلية« في إقليم كردستان

الداخل المحتل/ االستقالل:
ُقتل المواطن الفلس���طيني نعيم سوري )55 
عاما( م���ن الناص���رة متأثرا بجروح���ه الحرجة 
إث���ر تعرضه لجريمة إطالق ن���ار في المدينة، 
الجمعة، فيم���ا ُأصيب آخر بجراح خطيرة، جّراء 
تعّرضه إلطالق نار كذلك في كفر قاس���م. كما 
ُأصيب 3 أش���خاص في جريمة ارُتكبت في أم 

الفحم، أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 اعوام.
وجاء في التفاصيل أن القتيل »س���وري« خرج 
من الس���جن قبل 4 شهور، بعدما قضى عقوبة 
لمدة 19 عامًا عل���ى خلفية ضلوعه في جريمة 

قتل.
وأفاد الناطق بلسان »نجمة داود الحمراء« بأنه 
»تلقينا بالغا عند الساعة 15:34 حول شخص 

فاقد للوعي في الناصرة، ولم يكن أمام الطاقم 
الطبي س���وى إقرار وفاته في المكان إذ عانى 

جروحا حرجة في أنحاء جسده«.
وقال المضمد نه���اد طاطور إنه »لدى وصولنا 
إلى الم���كان عثرنا على ش���خص فاقد للوعي 
وعانى جروحا حرجة في أنحاء جس���ده، إذ كان 
دون نبض وتنفس واضطررنا إلقرار وفاته في 

المكان«.
وفي كفر قاسم، أصيب ش���اب جروح خطيرة، 
جّراء تعّرضه إلطالق نار حينما كان يتواجد في 
شارع السلطاني، بحسب ما أفاد مراسل »عرب 

48« في المنطقة، ضياء حاج يحيى.
وأف���اد حاج يحي���ى بأّن المص���اب، يعمل في 

شركة حراسة في المدينة.

وفي أم الفح���م، ُأصيب 3 أش���خاص في حّي 
»عي���ن تينة« ف���ي المدينة، ج���ّراء تعّرضهم 

إلطالق نار كذلك.
وق���ال طاقم طبّي وصل إلى الم���كان، إّنه قّدم 
إسعافات أولية لشاب يبلغ من العمر 25 عاما، 
تعّرض إلصابة متوّسطة، مشيرا إلى أن مصابا 
ا للمش���فى لتلقي العالج،  آخ���َر، قد وصل ذاتّيً
دون أن يوض���ح وضعه، ودون أن يتطّرق لحالة 

المصاب الثالث.
وُتضاف هذه الجرائم إلى سلسلة ال متناهية 
من جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي، 
في الوق���ت الذي تتقاعس فيه الش���رطة عن 
القي���ام بدورها وفي ظل تواطؤها مع عصابات 

اإلجرام.

الجريمة في الداخل المحتل تتواصل

قتيل بإطالق نار في الناصرة ومصابون في أم الفحم وكفر قاسم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى اآلالف ص���الة الجمعة في رحاب المس���جد األقصى المبارك، في ظل إجراءات 
أمنية لقوات االحتالل على بواباته وفي محيطه. وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية 
في القدس بأن نحو 50 ألف ُمصٍل أدوا صالة الجمعة في رحاب المسجد. وانتشرت 
قوات االحتالل خارج بوابات المسجد والبلدة القديمة، ودققت في هويات الشبان.

50  ألف مصٍل يؤدون 
»الجمعة« بالمسجد األقصى

�سهيد وع�سرات ..
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القاهرة/ االستقالل: 
ه���زت منطقة فيصل بالجيزة جنوبي القاهرة، جريمة مروعة راح ضحيتها طفل 

ُيقتل على يد شقيقه، تقليدًا ألفالم الكرتون.
فقد بدأت األحداث عندما ذهبت األم إلى منزل جارتها لقضاء بعض االحتياجات. 

تاركة طفليها البالغين من العمر 6 أعوام، و4 أعوام.
فاستش���اط الطفل األكبر “مارفن” غضبا بعد خالف نش���ب بينه وبين شقيقه 
األصغر” جاستين” أثناء اللعب، مما جعل األكبر يمسك سكينا كان ملقى أمامه 
على الطاولة، وسدد لشقيقه الضحية طعنة نافذة. ليلقى مصرعه في الحال إثر 

إصابته بجرح ذبحي في منطقة الرقبة.
وعندم���ا عادت األم إلى المنزل فوجئت نجلها األصغر ملقى على األرض والدماء 

تسيل منه، وبجواره شقيقه األكبر مارفن يبكي على فقدانه.
وبس���ؤال األم لطفلها األكبر عما حدث، أخبرها أنه م���ن فعل ذلك. لكنه اعتقد 
أن ش���قيقه لن يحدث له شيء وس���ينهض مرة ثانية مثل ما يحدث في أفالم 
الكارتون. وقالت احدى س���كان المنطقة، إنها ش���اهدت والدة الطفلين برفقة 

جارتها دون األطفال، وقت وقوع الحادث.
وأضافت: “فور سماعنا صراخ األم  وهي تقول )ابني مات.. إلحقوني(، قمنا بإبالغ 
قسم ش���رطة الهرم. وبعد لحظات قليلة حضرت سيارة اإلسعاف ولكن الطفل 

الضحية توفي قبل الوصول للمستشفى”.

اعتقد أنه سينهض ثانية.. طفل 
يطعن شقيقه تقليدًا ألفالم الكرتون

أمستردام/ االستقالل: 
اختصم طفل هولندي وأباه أمام القضاء من 
أج����ل الحصول على لقاح كورون����ا، إذ يرفض 
األب لعدم ثقته في اللقاح بينما يريد الطفل 
التطعيم كي يتمكن من زي����ارة جدته التي 

تحتضر.
ورف����ض القاض����ي ب����ارت تروم����ب، بمدينة 
خرونينغن حج����ج األب بأن اللقاح ما يزال في 
"مرحلة االختب����ار" وأنه يش����كل مخاطر على 
األعضاء التناس����لية، قائاًل إنها ال تستند إلى 
أساس علمي، وأوصى بتطعيم الطفل البالغ 
من العمر 12 عاما باللقاح سريعا، ألن مصالحه 

أهم من مخاوف والده.
وج����اء في وثائق المحكم����ة أن الطفل أراد أن 
يقضي أطول وقت ممكن مع جدته المصابة 
بس����رطان الرئة، والت����ي "تعي����ش المراحل 
األخي����رة م����ن حياته����ا"، وهو أم����ر ال يمكن 
تحقيق����ه إال بحصول الطفل على اللقاح، فلما 
أراد الحصول على اللقاح رفض الوالد، بحسب 

موقع بي بي سي.

واس����تغل الوالد أن����ه ال يمكن ف����ي هولندا 
حصول األطف����ال الذين تتراوح أعمارهم بين 
12 و17 س����نة على اللق����اح إال بموافقة األب 

واألم.
عندئٍذ لجأ الطفل للقضاء فأنصفه القاضي، 
وأيدت والدة الطفل - المطلقة من والده - قرار 

المحكمة.
ويس����مح القانون الهولندي للقاضي بإصدار 
حكم يخ����دم مصالح الطفل، ف����ي حال عدم 

توافق الوالدين.
أعلنت هولندا، ي����وم األربعاء 14 يوليو/تموز، 
إعادة ف����رض العمل من المن����زل، بعد تزايد 
إصابات فيروس كورونا المس����تجد المسبب 

لمرض "كوفيد 19".
وأوضحت الحكوم����ة الهولندية أن التوصية 
بالعمل من المنزل، ليس����ت إجبارية، وتسري 

على من يستطيعون ذلك فقط.
وت����م إلغاء معظم إجراءات الع����زل العام في 
26 يونيو/حزي����ران، بعدما أدى اإلس����راع في 
التطعيم باللقاحات الواقية من "كوفيد-19" 

إلى انخفاض اإلصابات بشكل كبير.
بالخطأ.. حقن رضع اتراك بلقاحات كورونا

قال الدكتور ظافر كوروغول، األس����تاذ بكلية 
الطب بجامعة إيجة ف����ي إزمير، الخميس، إن 
األطباء في تركي����ا قاموا بتطعيم أطفال دون 

سن سنة عن طريق الخطأ بلقاح ضد كورونا.
 وأضاف الدكتور في حديث لقناة NTV: "في 
بعض األحيان كان يتم إعط����اء األطفال عن 
طريق الخطأ لقاحا ض����د كوفيد بدال من لقاح 

."B ضد التهاب الكبد
وأكد كوروغول أنه "لم يتم حتى اآلن اكتشاف 
أي آثار جانبية، حتى مع األخذ في االعتبار أن 

األطفال تلقوا جرعات عالية من اللقاحات".
وأش����ار إلى أن ذل����ك حدث م����ع العديد من 
األطفال، بما في ذلك في س����ن ش����هر واحد 
وستة أشهر". ولكن كوروغول، لم يحدد عدد 

الحاالت المماثلة التي وقعت في تركيا.  
م����ن جانبها، أعلن����ت وزارة الصح����ة التركية 
عن بدء تحقيق رس����مي لتحديد مدى صحة 

تصريحات كوروغول.

نيودلهي/ االستقالل: 
أكدت الشرطة الهندية أن ثالثة أشخاص بينهم مجرم خطير معتقل قتلوا جراء تبادل إلطالق 

الرصاص وقع في محكمة بضواحي العاصمة نيودلهي أمس الجمعة.
وقع الحادث أثناء جلسة في قضية قتل جرت بحضور المجرم البارز المعتقل، جيتيندر غوجي، 

وهو كان يعد أكثر مجرم مطلوبا في العاصمة واعتقل العام الماضي.
وذكر ضابط رفيع المس����توى في الشرطة، حسب صحيفة The Indian Express، أن مسلحين 
اثنين من عناصر عصابة منافسة تمكنا من دخول قاعة القضاء تحت ستار محامين وأطلقا النار 
على غوجي عندما وصل، وهو أصيب بخمس أو ست طلقات نارية ونقل إلى المستشفى حيث 

توفى متأثرا بجروحه.
بدوره����م، أطل����ق أفراد أمنيين كانوا يحرس����ون غوجي النار في المقاب����ل وتمكنوا من تصفية 

المهاجمين االثنين.
وج����اء ذل����ك على الرغم من تكلي����ف وحدة مخابرات بحراس����ة غوجي، بعد أن تمك����ن أحد أبرز 

المتواطئين معه من الفرار من محكمة قبل عدة أشهر.
وجاء هذا الحادث خالل محاكمة في جريمة قتل تشمل أيضا العدو األزرق لغوجي، زعيم عصابة 
إجرامية منافس����ة يدعى تيلو تاجبوريا والمعروف باسم سونيل، وهو حضر جلسة أيضا ونقل 

إلى المحكمة قبل نصف ساعة من غوجي.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن غوجي بدوره كان يسعى بشكل نشط إلى قتل سونيل، موضحة أن 

الخصومة بينهما دامت لسنوات وتعود إلى الوقت الذي كانا فيه طالبين في جامعة.

مسلحان يتنكران بلباس محاميين ويقتالن 
رجل عصابات داخل محكمة في الهند

طفل يفوز بمعركة قضائية ضد والده للتطعيم بلقاح كورونا

مدريد/ االستقالل: 
حقق الغواصون الهواة اكتشاًفا مذهاًل بعد أن عثروا على أحد 
أكبر الكنوز ف����ي أوروبا من العمالت الذهبي����ة الرومانية قبالة 

سواحل إسبانيا.
ُيعتق����د أن العم����الت المعدنية ق����د تم إخفاؤها ع����ن الغزاة 
البربريين من����ذ حوالي 1500 عام. تم العث����ور عليها من قبل 
زوجين كانا ينظفان القمامة من قاع البحر في أليكانتي، بحسب 

ما نشرت صحيفة »ديلي إكسبريس« البريطانية.
وقد عثر الزوج على 53 قطعة نقدية ذهبية سليمة وفي حالة 
ممتازة من الحفظ بعد وضعها دون أن يمسها منذ القرن الرابع.

صادف الزوجان لويس لينس وسيزار جيمينو هذا االكتشاف 
المذهل على عمق س����بعة أمت����ار في البحر بالق����رب من بلدة 
»إكس����ابيا« الس����احلية، وقال لينس لوس����ائل إع����الم محلية: 
»عتق����دت أنن����ي وجدت ما يش����به عملة معدني����ة بقيمة 10 

سنتات، كان بداخل حفرة صغيرة ، مثل عنق الزجاجة«.
ولكن عندم����ا عاد إلى قاربه لمزيد م����ن التفتيش في القطعة 

األثرية ، اكتش����ف صورة قديمة ، مثل وجه يوناني أو روماني، 
وعاد الغواص����ون بعد ذلك إلى الموقع وأمضوا س����اعتين في 
حف����ر ما تبقى من الكنز باس����تخدام مفتاح وس����كين الجيش 

السويسري.
وقال خايمي مولينا من جامعة أليكانتي: »هذه واحدة من أكبر 
مجموعات العمالت الذهبية الرومانية الموجودة في إس����بانيا 
وأوروب����ا، وإنه اكتش����اف أثري وتاريخي اس����تثنائي حيث أن 
تحقيقه يمكن أن يقدم ث����روة من المعلومات الجديدة لفهم 

المرحلة األخيرة من سقوط اإلمبراطورية الرومانية الغربية«.
حدد خبراء من جامعة أليكانتي ثالث عمالت ُتظهر اإلمبراطور 
الروماني فالنتينيان األول ، وس����بع عمالت ُتظهر فالنتينيان 
الثان����ي ، و 15 من ثيودوس����يوس األول ، و 17 عملة أخرى من 

أركاديو و 10 من هونوريوس«.
هونوريوس ، كان إمبراطوًرا لإلمبراطورية الرومانية من 393 إلى 
423 م ، بينم����ا ُيعتقد أن فالنتيني����ان األول قد حكم من 364 

إلى 375 م.

موسكو/ االستقالل: 
استعراض اللعب مع الحيوانات المفترسة والسامة أحد أكثر 
العروض تش���ويقا وخطورة حول العالم، وتنتش���ر الكثير من 
الحوادث التي ت���ؤدى إلى وفاة أو إصابة مدربين فش���لوا في 
التعامل مع ه���ذه الحيوانات، وهذا ما حدث مع رجل روس���ي 
توفى بعد أن وضع أفعى سامة في فمه لتلدغه أثناء ابتالعها 

في فمه.
وفى هذا الصدد، نشرت شبكة "روسيا اليوم" اإلخبارية، فيديو 
يظهر جانب من اس���تعراض الرجل الروس���ي، صاحب ال�55 
عاما، ويعيش في مقاطعة اس���تراخان الروسية، وهو يمسك 
الثعب���ان ويضعه في فمه ثم يخرج���ه من فمه مرة أخرى بعد 
بضع ثوان، وانتهى الفيديو عند هذا الحدث، ولكن تبين فيما 
بعد أن األفعى السامة لدغت الضحية في لسانه، وتم نقله إلى 

مستشفى ولم يتمكن األطباء من إنقاذه.
وفى واقعة أخرى، انتشر مقطع فيديو - في وقت سابق - لمالك 
حديق���ة حيوانات للزواحف في مدين���ة فاونتن فالى، بوالية 

كاليفورنيا األمريكية، وهو ينجو بأعجوبة من انقضاض أفعى 
سامة عليه، حيث يحظى جاى بروير، مالك حديقة الحيوانات 
بشعبية هائلة على وس���ائل التواصل االجتماعي لمشاركته 

باستمرار مقاطع فيديوهات لألفاعي على صفحاته بانتظام.
وقال جاى بورير، تعليقا على فيديو نجاته من قبضة األفعى، 
في لقاء بش���بكة CNN، "كانت األفع���ى تحمى بيضها وهذا 
طبيعي، وهى الحظت أننى نظرت بعيدا واس���تغلت الفرصة، 
وحاولت اس���تغالل فرصة نظ���ري بعيدا لم���دة ثانية واحدة 
وكادت أن تص���ل لي، وال اعرف ك���م كانت قريبة منى لكنني 

سأقول أننى شعرت بمدى قربها".
ويملك جاى بورير، حديقة حيوان���ات مختصة بالزواحف فى 
مدينة فاونتن فالى بوالي���ة كاليفورنيا منذ أكثر من عقد من 
الزمان، وفى الحديقة يجمع���ون ويحتضنون بيض الثعابين 
التي توضع في حديقة الحيوانات بحيث يكون لديهم معدل 
فقس أعلى، ويقول أنه يتعامل مع الثعابين بشكل احترافي 

منذ أكثر من 30 عاما.

محاولة فاشلة البتالع أفعى
 تتسبب بوفاة رجل روسي 

عمره آالف السنين.. غواصون يعثرون 
على أضخم كنز في أعماق البحر


