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القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس���ائل إع���الم عبري���ة، الخميس، بأن إدارة س���جون 
االحتالل تدرس إمكانية الفصل الفوري لمدير س���جن جلبوع ، 
بسبب عملية انتزاع الحرية التي نفذها 6 أسرى فلسطينيين 

في السادس من سبتمبر الجاري.
وقال موقع واال العبري: »إن االحتمال األكبر لدى إدارة السجون 
اإلس���رائيلية ه���و اإلطاحة نهائي���ا بمدير س���جن جلبوع بن 

ش���طريت، وهذا األم���ر يتم اتخاذه حتى قبل تش���كيل لجنة 
التحقيق ونشر استنتاجاتها«.

ون���ّوه الموقع إلى أن بن ش���طريت تم تعيينه مديرا لس���جن 
جلب���وع في الع���ام الماضي م���ن قبل مفوض إدارة الس���جون 
الس���ابق باإلنابة المقرب منه، آش���ر فاكنين، رغم أنه لم يكن 
لديه خبرة قيادية على اإلطالق في الس���جون، وال س���يما في 

سجن أمني.

مصلحة سجون االحتالل تدرس 
إقالة قائد سجن »جلبوع«

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني 
في محافظ���ة بيت لح���م جنوب الضف���ة الغربية 
المحتلة الخميس، في تش���ييع جثمان الش���هيد 

األس���ير المحرر حس���ين مس���المة، فيم���ا واصلت 
قوات االحت���الل اعتداءاتها ف���ي مناطق متفرقة 
بالضف���ة، بينما اقتحم المئات من المس���توطنين 
باحات المسجد األقصى المبارك بحماية من شرطة 

االحتالل.  فقد شارك اآلالف من أبناء شعبنا، ظهر 
أمس الخميس، في تشييع جثمان المحرر الشهيد 

حس���ين مس���المة بمدينة بيت لحم 
جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والذي 

االحتالل يواصل اعتداءاته بالضفة
تشييع مهيب للمحرر الشهيد »مسالمة« 

ومئات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى

قيادي بحماس لـ »االستقالل«: السلطة مطالبة بوقف 
تسّول اللقاءات الستئناف المفاوضات مع االحتالل

الضفة المحتلة/ قاسم األغا: 
عّبر القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( خالد 
الحاّج، ع���ن رفضه المطل���ق للق���اءات واالجتماعات التي 

يعقدها مس���ؤولين بالسلطة الفلس���طينية مع مسؤولين 
ونواب كنيس���ت وزراء س���ابقين لدى كيان 
اها بوقف »تس���ّول«  االحت���الل، مطالًب���ا إيَّ

»الجهاد« تحذر االحتالل من قمع 
اعتصام أسراها بسجن النقب

بكيرات: االحتالل ينفذ جريمة 
»مركبة« بحق المسجد األقصى

غزة/ االستقالل:
حّذرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، الخميس، االحتالل »اإلسرائيلي« 

من قمع األسرى المعتصمين في ساحات سجن النقب للمطالبة 
بوق���ف اإلج���راءات االنتقامية التي اتخذتها مصلحة الس���جون 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال نائ���ب رئيس مجلس األوقاف االس���المية بالقدس د. ناجح 
بكي���رات، الخميس، أن االحت���الل يحاول إفش���ال دعواتنا لصد 

األسير المحرر »مسالمة«.. شهيد جديد 
على قائمة ضحايا اإلهمال الطبي

الفصائل تحمل االحتالل مسؤولية 
استشهاد األسير المحرر »مسالمة«

غزة/ االستقالل: 
نعت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واالس���المية في قطاع غزة األسير المحرر 
حس���ين مسالمة الذي استشهد بمستشفى االستش���اري في مدينة رام الله 
مس���اء األربعاء، بعد صراع مع مرض الس���رطان، وإثر مضاعفات خطيرة نتيجة 

غزة/ خالد اشتيوي:
تعتبر سياس���ة اإلهمال الطبي واح���دة من جملة االنتهاكات التي تمارس���ها 
سلطات االحتالل »اإلس���رائيلي« بحق األسرى الفلس���طينيين المرضى، الذين 
بل���غ عددهم أكثر من 750 أس���يرًا وأس���يرة ممن يعانون من أم���راض مختلفة 

قاسم: وفود مصرية ستدخل 
قطاع غزة قريبًا إلعادة اإلعمار

غزة/ االستقالل: 
قال حازم قاس���م، المتحدث باس���م حركة »حم���اس«، الخميس، إن 
المعادالت »اإلس���رائيلية« الس���ابقة كسرت، حيث ش���هدت األيام 

12وفاة و2083 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، تسجيل 12 وفاة، و2083 
إصابة جديدة بفيروس »كورون���ا«، و2675 حالة تعاٍف خالل ال�24 

األسير شادي أبو عكر المضرب محتجز في ظروف قاسية في »عوفر«
رام الله/ االستقالل:

 أّك���د مدير الدائ���رة القانونية في نادي األس���ير جواد بولس أّن 
األسير شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ شهر، محتجز في 

ظروف قاس���ية وصعبة في زنازين سجن »عوفر«، حيث يقبع في 
زنزانة قذرة وضيقة، ال تتوفر فيها أدنى ش���روط 
أو مقومات الحياة اآلدمي���ة. وأضاف بولس الذي 

سرايا القدس تنعى أحد قادتها في شمال القطاع توفي متأثرًا بـ »كورونا«

شهادات ألسرى تعرضوا للضرب 
والتنكيل أثناء االعتقال والتحقيق
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وأضاف "على الس���لطة وفت���ح، أن تعّوال فقط 
على شعبنا، ومقاومته، وُقواه وفصائله الوطنية 
الفاعلي���ة والمؤثرة، وأن تعيدا حس���اباتهما 
لجهة تعزيز نهج المقاومة، الذي يلقى إجماًعا 
من الكل الوطني؛ ألن االحتالل ال يفهم إاّل لغة 

المواجهة والقوة، وال يلقي بااًل للضعفاء". 
وتابع "يجب على هؤالء َفت���ح قنوات حوار مع 
الق���وى والفصائ���ل ال س���يما المقاِومة، حول 
القضايا الوطنية كاّفة، وفي مقدمتها قضية 
أس���رانا، وما يتعرضون له من هجمة شرس���ة 
واعتداءات قمعّية من إدارة س���جون االحتالل، 
خصوًصا بعد عملية انتزاع الحرية من سجون 
جلب���وع"، مش���يًرا إل���ى أن هنال���ك محاوالت 
لاللتفاف على األسرى وقضيتهم، واالستفراد 

بهم.   
في األثناء، تترّكز الهجمة المس���عورة إلدارة 
س���جون االحتالل على األسرى، في مقدمتهم 
أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي، تحت غطاء 
سياسي وعسكري من حكومة "نفتالي بينيت".

والحًقا، ح���ّذرت حركة الجهاد اإلس���المي في 

فلس���طين، إدارة الس���جون من قمع اعتصام 
ينّظمه أس���رى الحرك���ة في س���جن النقب؛ 
للمطالبة بوقف اإلجراءات االنتقامية ضدهم.

وفي بي���ان له���ا الخمي���س، اّطلع���ت عليه 
"االس���تقالل"، حّملت الحركة االحتالل كامل 
المس���ؤولية عن أي مس���اس بحياة األس���رى 
الكام���ل  دعمه���ا  مؤك���دة  المعتصمي���ن، 
لمطالبهم العادلة، ومساندة خطواتهم كاّفة 
الت���ي يواجهون من خاللها اعت���داءات إدارة 

السجون.
وفي هذا الصدد، شّدد القيادي بحماس على 
أن العالقة بين الشعب الفلسطيني واالحتالل 
عالقة "حرب وحقوق ووج���ود"، وفق تعبيره، 
وليس تعايش، أو تحس���ين ظروف معيشية 
واقتصادية، كما يحاول تسويقها مهندسي 
"أوسلو"، وأرباب التنسيق األمني مع االحتالل. 
وهنا، قال "الس���لطة وفتح تعيشان في حالة 
انفصال ع���ن الواقع، وما اس���تمرار لقاءاتهم 
الحوارات  بالعدو، والمراهنة على اس���تئناف 
مع���ه إاّل انع���كاس للتخّبط، وه���ذا ما يدعو 

لألس���ف؛ ألن في���ه مضيعة للوق���ت ولحقوق 
شعبنا وخيانة لدماء الشهداء".  

وأردف "يج���ب إع���ادة بن���اء البي���ت الوطني 
الوحدة على  الفلس���طيني، وتعزيز مش���روع 
أس���اس برنام���ج المقاوم���ة والمواجهة ضد 
االحتالل في كل جغرافيا فلسطين التاريخية؛ 
إاّل أن الس���لطة وفتح م���ا زالتا تضربان بعرض 

الحائط مخرجات التوافقات الوطنية في هذا 
الصدد". 

عبا�س والأمم املتحدة
وعش���ّية خطاب رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود ّعب���اس المرتقب أمام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في دورتها ال� 76، عّلق القيادي 
بحماس من جنين على ذلك، بالقول، إن عباس 
منذ سنوات طويلة يلقي خطابات على المنبر 

ذاته؛ لكن ذلك لم يأِت بنتيجة. 
وأكم���ل "األم���م المتح���دة ومثيالته���ا م���ن 
المؤسسات الدولية ال تخضع إاّل لمعادلة القوة، 
وال تس���تجيب للغة االستجداءات والنداءات"، 
مضيًفا أن كل قرارات األمم المتحدة، ومجلس 
األمن، ضرب به���ا االحتالل عرض الحائط، ولم 
يطّبق منها ش���يًئا، ولذلك ما يجري استهالك 

للوقت ليس إاّل".  
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعالم عبرية 
ع���ن اجتماع عقد بين مس���ؤولين بالس���لطة 
الفلس���طينية ووفد من االحتالل، ض���ّم وزراء 
وأعضاء س���ابقين بالكنيس���ت، ف���ي مكتب 

ما تس���مى لجن���ة "التواص���ل م���ع المجتمع 
اإلسرائيلي"، التابعة لمنظمة التحرير بمدينة 

رام الله.
وقال���ت إذاع���ة "كان" العبري���ة الخميس، إن 
االجتماع ج���رى بعلم مس���ؤولين في حكومة 
االحتالل الحالية، بينهم وزير الخارجية "يائير 
البيد"، مبينًة أن "مس���ؤولين بالسلطة مقربين 
من الرئيس محمود عباس شاركت باالجتماع". 
وذك����رت أن م����ن بي����ن ه����ؤالء "مستش����ار 
عباس للش����ؤون الدينية محم����ود الهّباش، 
والمتحدث بلس����ان رئاسة الس����لطة ووزير 
اإلعالم فيه����ا نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة 
المركزية بحركة فت����ح محمد المدني"، فيما 
ضم وف����د االحتالل ش����خصيات ش����اركت 
بالتوقيع عل����ى اّتفاق "أوس����لو" عام 1993، 
أبرزهم "يوس����ي بيلين" ال����ذي كان حينها 
نائًبا لوزير خارجية االحتالل، وش����خصيات 
من اليس����ار )الصهيوني(، والنائب العربي 
السابق بالكنيس����ت طلب الصانع"، بحسب 

اإلذاعة ذاتها. 

»دعاها لَفتح قنوات حوار مع قوى المقاومة«
قيادي بحماس لـ »االستقالل«: السلطة مطالبة بوقف تسّول اللقاءات الستئناف المفاوضات مع االحتالل

ال�سفة املحتلة/ قا�سم الأغا: 
ع���رّ القي��ادي يف حركة املقاوم��ة الإ�سالمي��ة )حما�س( 
، ع��ن رف�سه املطل��ق للق��اءات والجتماعات  خالد احل��اجرّ
التي يعقدها م�س�ؤولني بال�سلطة الفل�سطينية مع م�س�ؤولني 

ون�اب كني�ست وزراء �سابقني لدى كيان الحتالل، مطالًبا 
ل« الدع���ة ل�ستئن��اف املفاو�س��ات  اه��ا ب�ق��ف »ت�س���رّ اإيَّ
»العبثي��ة« م��ع الكي��ان.  وق��ال القي��ادي احل��اجرّ من جنني 
املحتل��ة، يف مقابل��ة مع �سحيف��ة »ال�ستق��الل« اخلمي�س، 

اإن �سيا�سي��ة املراوحة باملكان، من ال�سلطة وحركة »فتح«، 
وا�ستم��رار املراهن��ة عل��ى نه��ج املفاو�س��ات م��ع الحتالل 
على وقع جرائم��ه واعتداءاته وح�ساره؛ »طعنة ل�سعبنا 
الفل�سطيني، وتفريغ لل�سحنة ال�طنية والن�سالية لديه«. 

غزة/ االستقالل:
حّذرت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
الخميس، االحتالل "اإلس���رائيلي" من قمع األسرى 
المعتصمين في س���احات س���جن النقب للمطالبة 
بوقف اإلجراءات االنتقامية التي اتخذتها مصلحة 

السجون بحقهم.
وحّمل���ت الحرك���ة، في بي���ان وصل "االس���تقالل"، 

االحتالل اإلسرائيلي كامل المسؤولية عن أي مساس 
بحياة األس���رى المعتصمين، مؤّكدة دعمها الكامل 
لمطالبهم العادلة ومساندتها لكل خطواتهم في 

مواجهة إجراءات وعدوان مصلحة سجون االحتالل.
وكانت مؤسس���ة "مهجة القدس" المعنية بشؤون 
األس���رى ذكرت أّن أكث���ر من 80 أس���يًرا من حركة 
الجهاد اإلس���المي في سجن النقب يعتصمون في 

ساحات الس���جن للمطالبة بالخروج من األقسام إلى 
الزنازي���ن أو الع���ودة إلى مجريات األم���ور قبل يوم 
2021/09/06. وشّنت مصلحة سجون االحتالل حملة 
تنكيل وقمع وتضييق ضد األسرى منذ نجاح ستة 
أسرى في انتزاع حّريتهم من سجن "جلبوع" شديد 
التحصين قبل أن تعي���د قوات االحتالل اعتقالهم 

بعد مطاردة دامت نحو أسبوعين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال نائب رئيس مجلس األوقاف االسالمية بالقدس 
د. ناج���ح بكي���رات، الخميس، أن االحت���الل يحاول 
إفش���ال دعواتنا لصد اقتحام المس���توطنين، من 
خالل جريمة مركبة يدفع خاللها بس���يل بشري من 

المستوطنين لمدينة القدس من كل أبوابها.
وبين بكيرات أن هذه االنتهاكات تهدف لخلق قوة 
طاردة للفلس���طينيين والمقدسيين المرابطين في 

األقصى والذين يتعرضون يوميًا لالنتهاكات.
واعتبر بكيرات أن العدو الصهيوني يحاول أن يوفر 

كل عوامل الجذب للمس���توطنين من أجل الدخول 
وتدني���س االقصى ، معتب���رًا ان الفلس���طينيين 
ل���ن يتركوا المدينة المقدس���ة وس���يواجهون كل 
المخططات واالنتهاكات بحق القدس والمقدسات.

وتابع " س���تبقى القدس عنوان الص���راع وعاصمة 
الفلس���طينيين رغم كافة اإلج���راءات واالنتهاكات 

الصهيونية المتواصلة.
ويش���ار الى ان مئات المستوطنين اقتحموا باحات 
المس���جد األقصى المب���ارك، فيم���ا اعتقلت قوات 

االحتالل سيدة وشابا من باحاته.

وقال أحد حراس األقصى ، إن مئات المس���توطنين 
اقتحم���وا األقصى على ش���كل مجموع���ات كبيرة 
ومتتالية، وأدوا طقوس���ا تلمودية، وقدموا شروحات 

عن الهيكل المزعوم.
وأضاف أن االقتحامات تمت بحماية مشددة من قبل 
ش���رطة االحتالل، التي اس���تدعت أحمد الدالل أحد 

حراس األقصى، للتحقيق معه في مركز "القشلة".
وكان نح���و 600 مس���توطن، اقتحم���وا األقص���ى 
المبارك، أمس بحماية مش���ددة من شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.

غزة/ االستقالل:
أطلق إعالميون ونش���طاء فلسطينيون ، مساء الخميس، حملة على وسائل 
التواصل االجتماعي بعنوان الطريق إلى القدس، بعد الرسالة التي وجهها 

قائد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع األسير محمود العارضة.
وتفاعل نشطاء وصحفيون فلس���طينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على 

وسم #الطريق_ إلى_القدس ، تضامًنا مع أبطال عملية انتزاع الحرية.
وأش���اد المتفاعلون مع الحملة، بالعملية البطولية التي نفذها ستة أسرى، 
ليرس���موا طريق حريتهم بأيديهم، معبرين عن أملهم في أن يشكل هذا 

العمل طريق عبور نحو القدس.
وجاءت الحملة بعد الرس���الة التي بعثها األس���ير القائد محمود العارضة 
مهندس عملية انتزاع الحرية، أمس الخميس، وجاء فيها أنه تم تس���مية 

النفق "الطريق إلى القدس".
وقال القائد العارضة في رسالته: "إننا نهدي هذا العمل للمقاومة ولشعوبنا 

العربية واإلسالمية وألحرار العالم ولغزة وفاء بما قدمته من أجل األسرى".
وأضاف: "عملنا هو حق مش���روع، وأنا مسجون عند االحتالل ليس بإرادتي 
وال أوافق عل���ى قوانينهم، والظ���روف الحياتية في الزنزان���ة صعبة جًدا 
وباردة جًدا، ولم أبدل مالبس الس���جن وقميص )الشاباص( منذ اليوم األول 

لالعتقال".
ورًدا على وصف االحتالل له ب�"اإلرهابي" تابع: "أنا لس���ت إرهابًيا، إنما أنتم 
محتلين وأنتم من تمارس���ون اإلرهاب بحقنا كش���عب فلسطيني، ونحن 

ندافع عن أنفسنا".

80 أسير يعتصمون بساحات السجن

»الجهاد« تحذر االحتالل من قمع اعتصام أسراها بسجن النقب

بدفع سيل بشري من المستوطنين القتحامه

بكيرات: االحتالل ينفذ جريمة »مركبة« بحق المسجد األقصى

»الطريق إلى القدس«.. 
حملة رقمية إلسناد أبطال 

عملية »نفق الحرية«



3الجمعة 17 صفر 1443 هـ 24 سبتمبر 2021 م

األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  وأعلن���ت 
والمحرري���ن، فج���ر أمس، استش���هاد 
ف���ي  مس���المة،  المح���رر  األس���ير 
المستشفى االستش���اري بمدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكانت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" 
أص���درت ق���رارًا باإلفراج عن األس���ير 
مس���المة )39 عاما( المعتقل منذ عام 
2002، م���ن بلدة الخض���ر جنوب بيت 
لحم بتاريخ 2021/2/14، وتم نقله إلى 
مستشفى "هداسا" في مدينة القدس 

المحتلة.
وواج���ه مس���المة من���ذ نهاي���ة العام 
الماضي، تدهورًا على وضعه الصحي، 
وعان���ى من أوجاع اس���تمرت ألكثر من 
ش���هرين، ماطلت خاللها إدارة سجون 
االحت���الل في نقله إلى المستش���فى، 
ونّفذت بحقه سياس���ة اإلهمال الطبي 
الممنهج���ة )القت���ل البط���يء(، حيث 
كان يقبع في حينه في س���جن "النقب 
الصحراوي"، إلى أن وص���ل إلى مرحلة 
صحية صعبة، وُنقل إلى المستش���فى 
ليتبين الحًقا أنه مصاب بسرطان الدم 
)اللوكيمي���ا(، وأن الم���رض في مرحلة 

متقدمة.
مستش���فى  ف���ي  مس���المة  ومك���ث 
"هداسا" حتى 2021/9/13 حيث نقل 
إلى المستش���فى االستشاري بمدينة 

رام الله.

قتل متعمد
الناطق باسم مؤسسة "مهجة القدس"، 
محمد الش���قاقي، أكد أن استش���هاد 
األس���ير المح���رر "مس���المة" نتيج���ة 
طبيعية لسياسة اإلهمال الطبي الذي 
تعرض له خالل فترة اعتقاله، ما يعتبر 
أن���ه تعرض لعملية قت���ل متعمد من 

قبل إدارة سجون االحتالل.
وش���دد الش���قاقي ف���ي حديث���ه ل���� 
"االس���تقالل"، عل���ى "ض���رورة مالحقة 
المس���ؤولين الصهاينة، لما يقترفونه 
م���ن جرائم اإلهمال الطب���ي المتعمد، 
وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية 

لمعاقبتهم"، محماًل االحتالل مسؤولية 
استشهاد األس���ير مسالمة جراء هذه 

السياسة الممنهجة.
وأش���ار إلى أن االحتالل أوصل األسير 
مسالمة لوضع صحي بالغ في الخطورة، 
جراء التس���ويف في تقدي���م الرعاية 
الصحية ل���ه وإهمال حالته ما أدى إلى 
تدهور وضع���ه الصحي، اضطرت معه 
إدارة سجون االحتالل لإلفراج عنه قبل 
ع���ام من انته���اء محكوميت���ه البالغة 
20 عام���ا، ف���ي محاول���ة منه���ا إلخالء 

مسؤوليتها عن حياته.
ودعا الش���قاقي المؤسس���ات الدولية 
واإلنسانية وعلى رأسها الصليب األحمر 
الدولي، بضرورة توفير الحماية لألسرى 
داخل السجون وتقديم الرعاية الطبية 
الالزمة لهم بش���كل دائم ومس���تمر، 
الطبية  الفحوص���ات  بإج���راء  مطالب���ًا 
والدورية لكافة األس���رى واألس���يرات 

داخل الس���جون، وتقديم العالج الالزم 
والرعاية للمرض���ى منهم والعمل على 

متابعة حاالتهم باستمرار.
عجز دويل

بدوره، أك���د رئيس وحدة الدراس���ات 
والتوثيق في هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن عبد الناص���ر فروانة، على 
أن صمت وعجز المؤسسات الحقوقية 
والدولية وتقصيرها تجاه ما تمارس���ه 
األس���رى  بح���ق  االحت���الل  س���لطات 
الفلس���طينيين داخل السجون، شجع 
انتهاكاته  التمادي في  االحتالل على 

الخطيرة بحق األسرى.
ل����  وأض���اف فروان���ة ف���ي حديث���ه 
"االستقالل"، "أن غياب دور المؤسسات 
الحقوقي���ة والدولي���ة الضاغ���ط على 
ممارس���اته  ع���ن  لوقف���ه  االحت���الل 
الهمجية وغير اإلنسانية بحق األسرى 
الفلس���طينيين، ش���ّكل غط���اًء لتلك 

االنته���اكات وتس���بب ف���ي تزايدها 
وتصاعدها.

الحقوقي���ة  المؤسس���ات  أن  وأك���د 
والدولية تتحمل جزء من المس���ؤولية 
تجاه األس���رى المرض���ى وممن فقدوا 
حياته���م بفعل سياس���ات االحتالل 
اإلجرامي���ة وغي���اب دور المؤسس���ات 
بحقوق  المعنية  والحقوقي���ة  الدولية 

األسرى.
ودع���ا فروانة إلى إبقاء ملف سياس���ة 
اإلهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه 
سلطات االحتالل بحق األسرى مفتوحًا، 
بات  فهذه سياس���ة قديمة جدي���دة 
يعاني منها األسرى الويالت والعذابات 
الزنازين، فمنه���م من تغلغلت  داخل 
األمراض في جسده دون تلقي العالج 
والرعاي���ة الالزم���ة لهم س���وى بعض 

المسكنات التي تقدم أحيانًا.
وشكلت هذه السياس���ة سبًبا رئيسًيا 

في استش���هاد 69 أسيرًا في السجون 
منذ عام 1967 حتى ع���ام 2020 كان 
آخره���م الش���هيد س���عدي الغرابلي 
وس���بقه األسير سامي أبو دياك والذي 
تع���ّرض لعملية قت���ل ممنهجة خالل 

سنوات معاناته من مرض السرطان.
وتش���ير إحصائيات مؤسسة الضمير 
إل���ى وج���ود 26 أس���يرة فلس���طينية 
مريض���ة تعاني من أم���راض متعددة 
ومش���اكل صحي���ة، كأم���راض القلب 
والضغط،  والس���كري  الدرقية  والغدة 
والعظام  واألسنان،  المعدة  ومشكالت 
والعيون، إضافة إلى وجود 7 أس���يرات 
جريح���ات تعرض���ن لعن���ف مباش���ر 
من خالل اس���تخدام االحت���الل للقوة 

المفرطة أثناء اعتقالهن.
وُتمعن س���لطات االحت���الل بانتهاك 
المكفول���ة بموجب  األس���رى  حق���وق 
االتفاقي���ات والمواثي���ق الدولية فيما 
يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العالج 
ال���الزم والرعاية الطبي���ة، حيث كفلت 
اتفاقية جنيف الرابعة في المواد )76( 
و)85( و)91( و)92( حق األسرى بتلقي 
الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العالج 
الالزم لهم م���ن األمراض التي يعانون 

منها.
ويوجد في سجون االحتالل 150 أسيرًا 
يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان 
والس���كري  الكلى  والفش���ل  والقل���ب 
والضغط، وهناك حاالت عديدة مصابة 
بأم���راض عصبية ونفس���ية وعدد من 
والمبتورة  بالشلل  والمصابين  الجرحى 
أياديهم أو أقدامهم، وهؤالء جميعًا ال 

يتلقون الرعاية الصحية المناسبة.
وأم���ام عج���ز المؤسس���ات الحقوقية 
واالنس���انية تجاه انتهاكات االحتالل 
الدول���ي  المجتم���ع  تح���رك  وع���دم 
أوضاعه���م،  وتحس���ين  لحمايته���م 
تحذر مراكز معنية بش���أن األسرى من 
اس���تمرار سياسة اإلهمال الطبي التي 
راح ضحيته���ا العدي���د من األس���رى 

شهداء.

األسير المحرر »مسالمة«.. شهيد جديد على قائمة ضحايا اإلهمال الطبي

غزة/ خالد ا�شتيوي:
تعترب �شيا�شة االإهمال الطبي واحدة من جملة االنتهاكات 
التي متار�شها �شلطات االحتالل »االإ�شرائيلي« بحق االأ�شرى 
الفل�شثثطينيني املر�شثثى، الذين بلثثغ عددهم اأكثثر من 750 

اأ�شثثرًا واأ�شثثرة ممثثن يعانثثون مثثن اأمرا�ض خمتلفة بع�شثثها 
مزمن وبع�شثثها خطر. وقد اأدت هذه ال�شيا�شة التي ت�شفها 
الهيئثثات واملوؤ�ش�شثثات التي تعنى باالأ�شثثرى باأنها »ممنهجة« 
اإىل م�شثثاعفة معاناة االأ�شثثرى املر�شى ب�شثثبب عدم تقدمي 

العالج املنا�شب لهم ولو�شعهم ال�شحي، فيما ارتقى الع�شرات 
منهم �شهداء بفعل تلك ال�شيا�شة، والتي امتد اأثرها ليطال 
االأ�شثثرى املحررين بعد خروجهم من ال�شثثجن، كان اآخرهم 

االأ�شر املحرر املري�ض بال�شرطان ح�شني م�شاملة.

غزة/ االستقالل: 
نعت لجنة األسرى للقوى الوطنية واالسالمية في 
قطاع غزة األس���ير المحرر حس���ين مسالمة الذي 
استشهد بمستشفى االستشاري في مدينة رام 
الله مساء األربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، 
وإثر مضاعفات خطيرة نتيجة االهمال الطبي في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأك���دت اللجن���ة في بي���ان وصل "االس���تقالل" 
أمس الخميس، أنها س���تدق وتطرق كل األبواب 
لفض���ح جرائ���م االحت���الل والدفاع عن األس���رى 
الفلس���طينيين وإنقاذهم من بين أنياب الغول 

اإلسرائيلي.
وأفادت بأن 71 أس���يًرا فلس���طينًيا استشهدوا 
تحت مقصلة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل، 
إلى جانب العشرات من األسرى المحررين الذين 
الحقته���م وما ت���زال تالحقهم األم���راض التي 

أصيبوا بها أثناء االعتقال.
وأش���ارت إلى أن حالة األس���ير المحرر مس���المة 
نموذًجا ما يستلزم قيام المجتمع الدولي بإرسال 
بعث���ات ولج���ان لتقصي الحقائق حول أس���باب 
الوف���اة والعالجات الت���ي كانت تقدمه���ا إدارة 

مصلحة السجون لألسرى المرضى.

وأضافت أن هناك شكوًكا فلسطينية حول نوعية 
الع���الج التي تقدمه���ا إدارة مصلحة الس���جون 
لألسرى المرضى، وأن تلك اإلدارة الفاشية تعمل 
على تحويل األس���رى الفلس���طينيين إلى حقول 

للتجارب.
وحملت لجنة األسرى لالحتالل المسؤولية الكاملة 
عن استشهاد األسير مسالمة، مشددة على أنها 
لن تسمح لالحتالل بتحويل األسرى إلى جنازات 
وجنازات مؤجلة واستخدامهم كحقول للتجارب.

وأكدت أنها س���تعمل على اس���تنفار وشحذ كل 
الطاق���ات من أج���ل تحويل قضية األس���رى إلى 

قضية رأي عام دولي، واستناًدا إلى أوراق تملكها 
المقاوم���ة الفلس���طينية في لعب���ة الصراع على 

طريق انتزاع الحرية من بين أنياب االحتالل.
واستش���هد، في وقت متأخر من مس���اء األربعاء، 
األسير المحرر المصاب بالسرطان حسين مسالمة 
من مدينة بيت لحم، بعد تدهور طرأ على صحته.

وكان الش���هيد مس���المة قد وصل إل���ى مرحلة 
حرجة ج���ًدا، ومكث منذ اإلفراج عنه من س���جون 
االحتالل في شباط/ فبراير 2021 في مستشفى 
"هداسا" الى أن نقل قبل أسابيع الى المستشفى 

االستشاري برام الله.

الفصائل تحمل االحتالل مسؤولية استشهاد األسير المحرر »مسالمة«
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      دولة فل�سطني  
     ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

  اعالن خ�صوم
الى المدعى عليه / مراد ش���حدة محمود ابو صبحة من عبس���ان الكبيرة وسكانها 
والمقيم حالي���ا في الضفة الغربي���ة ومجهول محل االقامة فيه���ا االن يقتضى 
حض���ورك لهذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/10/24م الس���اعة التاس���عة 
صباح���ا وذلك للنظر ف���ي القضية اس���اس 2021/512 وموضوعه���ا نفقة زوجة 
وكذل���ك القضية اس���اس 2021/513م وموضوعها نفق���ة اوالد وكذلك القضية 
اساس 2021/517م وموضوعها اجرة مسكن وكذلك القضية اساس 2021/514م 
وموضوعه���ا اثبات طالق والمقام���ة عليك من طرف المدعي���ة / لمى عبد الكريم 
محمود ابو صبحة من عبس���ان الكبيرة وس���كانها وان لم تحض���ر او تبد للمحكمة 
معذرة مش���روعة او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب اأًلصول . وحرر في 2021/9/22م  .

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ/ احمد حممود عا�سور

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�صوع/ مذكرة تبليغ ح�صور
 �صادرة عن حمكمة غزة ال�صرعية 

الى المدعى عليه/ محمد ايمن محمد الوادية من غزة وس����كانها س����ابقا 
ومجهول محل اإلقامة في جمهوري����ة مصر العربية يقتضي حضورك 
الى هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2021/10/27م الساعة التاسعة 
صباح����ا وذلك للنظ����ر في القضي����ة أس����اس 2021/1321م بخصوص 
دعوى المرفوعة عليك من قبل المدعية/ س����حر محمود محمد ساق الله 
)المش����هورة الوادية( من س����كان غزة وكيلها المحامي حمتو الغرة وان 
لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى 

تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في 2021/9/23م. 

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

غزة/ االستقالل: 
حذرت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى أم���س الخميس، 
م���ن تفاقم الحالة الصحية ل� 600 أس���ير مرضى داخل س���جون االحتالل 
"اإلسرائيلي"، الفتًا إلى عدم وجود أي استجابة من االحتالل والمؤسسات 

الدولية.
وأوضح المتحدث باسم مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى تامر 
الزعانين، تصريح إذاعي، أن الشهيد حسين مسالمة قضى نتيجة اإلهمال 

الطبي المتعمد رغم كافة المطالبات لإلفراج عنه لتدهور وضعه الصحي.
وأشار إلى أن االحتالل أفرج عن األسير مسالمة بعد تفاقم وضعه الصحي 
وهو بحالة خطرة للغاية، مبينًا أن مصلحة السجون تنتهج سياسة اإلهمال 

الطبي منذ نشأة الكيان بهدف قتل الروح الوطنية للفلسطينيين.
وقال الزعانين :"هناك عشرة أسرى مرضى بالسرطان في سجون يسميها 
االحتالل زورًا مستش���فيات ويعالج���ون باألكامول فقط، ونخش���ى على 
حياتهم." وأضاف:"دعونا اللجنة الدولية للصليب األحمر للدخول لألسرى 
المرضى وأن تتحدث م���ع منظمة الصحة العالمية للوقوف على ما يجري 

بحق األسرى."
وأعرب الزعانين عن خشيته على األسرى المرضى في ظل تصاعد الهجمة 

الصهيونية ضدهم بعد عملية نفق الحرية.
وشدد على أن أس���رى الجهاد يصرون على عودة األمور إلى ما قبل عملية 

نفق الحرية، ويواجهون هجمة شرسة وعقوبات بالجملة.

جنين/ االستقالل:
زار وفد كبير وموس����ع من محافظتي 
الق����دس والخلي����ل عائالت أس����رى 
عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع 

الصهيوني في محافظة جنين.
وترأس الوفد، عضو اللجنة المركزية 
لحركة "فتح" ورئيس لجنة القدس 
في المجلس الوطن����ي عباس زكي، 
كم����ا كان في اس����تقبال الوفد ثلة 
م����ن أبن����اء ومحرري حرك����ة الجهاد 
األسرى  لذوي  باإلضافة  اإلس����المي 

الستة األبطال.
وتحدث زكي خ����الل زيارته لعوائل 
األسرى الستة حيث قال: "جئنا إلى 
جنين، محافظ����ة الصمود والتحدي 
واإلص����رار  والعزيم����ة  والنض����ال 
والشهداء واألسرى والجرحى، والتي 
دوًما تجس����د وحدتها الوطنية من 
خالل التصدي لسياس����ة االحتالل، 
مؤكدين أن العمل البطولي لألس�رى 
الس����تة أض����اف صفح����ات جديدة 
ف����ي النض����ال واإلص����رار والصمود 
التاريخ".  في  س����ُتدّرس  والعزيمة، 

وكما أشار الس����يد عباس زكي في 
كلمة له ف����ي منزل عائلة األس����ير 
القائد محمود عارضة إلى أن الجهاد 
اإلسالمي تعيش حالة الطهر التي 

عاشتها فتح قبل أوسلو.
في ذات السياق رحب الشيخ القائد 

خضر عدن����ان بالوف����د الزائر وألقى 
كلمة بحض����ور الوفد وكانت كلمته 
تمت����از بعم����ق كبير وإب����راز واضح 
لمسيرة الجهاد اإلسالمي في جنين 
وعرابة، وما انطوت عليه من محطات 
مش����رفة من ل����دن عص����ام براهمة 

ومجموعته الرائعة عشاق الشهادة 
المظفرة  الس����رايا  لبدايات  ووصواًل 
ومحطاته����ا ورموزها وأولوية إثخان 
العدو، والدينامية في اس����تقطاب 
كل طاقات ش����عبنا ف����ي مواجهة 

االحتالل.

وفد كبير من القدس والخليل يزور عائالت أسرى عملية »انتزاع الحرية«

رام الله/ االستقالل:
رصدت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
معتقلين  ألربع���ة  إف���ادات  الخمي���س، 
تعرض���وا ألذى جس���دي ونفس���ي أثناء 
اعتقالهم والتحقيق معه���م في مراكز 

التحقيق التابعة لالحتالل اإلسرائيلي.
وأف���ادت محامية الهيئة ف���ي بيان، بأن 
األس���ير مالك جمال حس���ن خضور )20 
عاًما( من رام الله، تعرض للضرب الشديد 
من قبل جنود االحتالل بواس���طة األيدي 

واألرجل وأعقاب البنادق أثناء اعتقاله.
وأشارت إلى أن آثار الضرب ما تزال واضحة 
لآلن على األس���ير خضور، ومن ثم تركوه 
جالًس���ا بطريقة موجعة لساعات طويلة 

قبل نقله إلى معتقل »عتصيون«.
أما عن حالة األس���ير إسالم تيسير محمد 
بن���ات )18 عاًما( من مخي���م العروب في 
الخليل، فقد جرى اعتقال���ه بعد اقتحام 

ق���وات االحت���الل لبيته الس���اعة الرابعة 
والنصف عصًرا، وتعرض للضرب بواسطة 
االي���دي واالرج���ل وأعقاب البن���ادق ثم 
ت���م اقتياده إلى الب���رج المقابل للمخيم، 
ليترك قرابة األربع ساعات تعرض خاللها 
للضرب بصورة متواصلة، ونقل بعد ذلك 

إلى معتقل »عتصيون«.
وف���ي س���ياق متص���ل، داهم���ت قوات 
االحتالل منزل أحم���د محمد منصور )22 
عاًما( من ب���دو/ رام الله، الس���اعة الثالثة 
بع���د منتصف الليل، وقامت بتفتيش���ه 

وتخريبه.
وأش���ارت محامية الهيئة إل���ى أن جنود 
االحتالل لم يس���محوا لألس���ير منصور 
بارت���داء الحذاء لينهال���وا عليه باللكمات 
والضرب المبرح باألي���دي واالرجل، وبعد 
ذل���ك اقتادوه إل���ى »عوفر« ث���م معتقل 

»عتصيون«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفاد طاقم الدفاع عن رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل 
المحتل األسير الش���يخ رائد صالح، أنه تم نقل األخير 
إلى عيادة سجن رامون، فجر أمس الخميس، إذ يقضي 
محكوميته في العزل االنفرادي بالسجن على خلفية ما 
ُيعرف إعالميا »ملف الثوابت«، وذلك بعد أن شعر بآالم 

في الرأس. 
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الش���يخ 
صالح إن »الش���يخ رائد مكث في العيادة ساعات عدة، 
خضع خالله���ا لفحوصات طبية وج���رى حقنه بمحلول 

ملحي، ثم أعيد إلى زنزانته في العزل االنفرادي«. 
وأضاف »نحّمل الس���لطات اإلس���رائيلية مسؤولية أي 
تدهور يطرأ على صحة األس���ير الش���يخ رائد بس���بب 
تداعي���ات عزله االنف���رادي. ونؤكد مرة أخ���رى أن وضع 
الش���يخ رائد صالح، الذي يبلغ م���ن العمر ما يقارب 63 
عاما، في الع���زل االنفرادي هو أحد أش���كال التعذيب 
الُمجّرم قانونيا، وهو بحاجة ماسة وفورية إلى أن يكون 
مع أس���رى آخرين، خشية أن يطرأ عارض على صحته، ال 

قّدر الله، دون أن يكون إلى جانبه أحد«. 
وختم المحامي زبارقة بالقول إنه »أصبح وجود الش���يخ 
رائد في العزل االنفرادي يش���كل خط���ًرا حقيقًيا على 
سالمته، ونحّمل الس���لطات اإلسرائيلية مسؤولية كل 
ما يمكن أن يتعرض له بسبب التضييق عليه وظروف 

اعتقاله«. 
وقض���ى الش���يخ ص���الح، أحكاما مختلفة في س���جون 
االحتالل، كان���ت األولى عام 1981، والثانية عام 2003، 
والثالث���ة ع���ام 2010، فيم���ا اعتقل بعده���ا بعام في 
بريطانيا، ث���م أعيد اعتقاله في ع���ام 2016، ومنذ عام 

2017 وهو مالحق ضمن ما يعرف ب�«ملف الثوابت«.
 يذكر أن س���لطات االحتالل حظرت، يوم 17 تش���رين 
الثاني/ نوفمبر، الحركة اإلس���المية )الشمالية( بقيادة 
الشيخ رائد صالح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 
20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز 
قانون���ي ألي منها، وإنما اعتم���دت على قانون الطوارئ 
المجحف والموروث ع���ن االنتداب البريطاني في القرن 

الماضي.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���ّنت قّوات االحت���الل الصهيوني، فج���ر وصباح الخميس، حمل���ة مداهماٍت 

واعتقاالٍت في مناطق متفّرقة بالضّفة الغربّية والقدس المحتّلتين.
ففي جنين، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة ش���بان من بلدة يعبد، وهم: س���ميح 

سعيد عمارنة، ويزن سعيد قبها، وأحمد زهير حرز الله.
ومن رام الله، اعتقلت قوات االحتالل، المواطنين: سامح محمد عبد الهادي رماحة 

)18 عاما( من مخيم الجلزون، ونهاد اياد حمدان من بلدة بيت سيرا.
كما ويش���ار إلى أن قوات االحتالل أغلقت المدخ���ل الغربي وطرقا فرعية تؤدي 
إلى يعبد، بالس���واتر الترابية يوم أول أمس األربعاء. ومن القدس، اعتقلت قوات 
االحتالل السيدة رائدة سعيد، والشاب س���يف القواسمي، خالل تواجدها في 
باحات المسجد األقصى، والشاب أحمد جميل السلوادي، من حي بطن الهوى في 
بلدة س���لوان، جنوب المسجد األقصى. وقالت المصادر إن قوات االحتالل برفقة 
عناصر من مخابراتها وكالب بوليسية، داهمت منزل المقدسي جمال غيث في 

الحي ذاته، واستجوبت ساكنيه، وعاثت خرابا وفسادا بمحتويات المنزل.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات بالضفة والقدس

مهجة القدس تحذر من تفاقم 
الحالة الصحية لـ 600 أسير مريض

شهادات ألسرى تعرضوا للضرب 
والتنكيل أثناء االعتقال والتحقيق

نقــل الشيــخ رائـد صــالح
 إلــى عيــادة سجــن رامــون



الجمعة 17 صفر 1443 هـ 24 سبتمبر 2021 م

 

 

 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

   تبليغات �شرعية
الى المدعى عليه / محمد منصور عبد الله المصري من خانيونس وسكانها 
سابقا والمقيم حاليا في دولة االمارات العربية ومجهول محل االقامة فيها 
االن يقتضى حضورك الى محكمة رفح الش���رعية يوم االحد 2021/10/31م 
الس���اعة الثامنة صباحا في الدعوى اساس 2021/150 وموضوعها تفريق 
للضرر من الش���قاق والنزاع والمقامة علي���ك من قبل زوجتك المدعية : هال 
مفيد س���عد المصري من خانيونس وس���كان رفح وذلك لمحاولة االصالح 
بينك وبين زوجتك المدعية هال المذكورة من قبل المحكمة وان لم تحضر 
ف���ي الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب اأًلصول . وحرر في 2021/9/14م

  قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية

      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية االبتدائية

 اعـالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار منطقة غزة المؤرخة 
2021/9/23م تتضمن ان انشراح بنت على بن عبد العال ابو راس توفيت 
لرحمه الله تعالى بتاريخ 2021/3/22م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في االخ الشقيق الذكر وهو عبد العظيم انا المقرر فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصي���ة واجبة او اختيارية وال اوالد كبار 
توف���وا حال حياته وتركوا ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر 

وحرر 2021/9/23م .

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

 اعـالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية
قدمت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار منطق���ة رفح الغربية مؤرخة 
ف���ي 2021/3/25م تتضمن ان حماد حس���ين محمود دهليز من رفح وس���كانها 
قد توفى ال���ى رحمه الله تعالى عام 1920م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي 
ف���ي زوجته حمده حماد محمد دهليز وفي بناتها منه وهن امنة وعائش���ة وفي 
ش���قيقه حمتو فقط ثم في عام 1921م توفيت حمدة المذكورة اعاله وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في بناتها المتولدين لها من زوجها حماد حس���ين 
محمود دهليز وهن امنه وعائش���ة وفي ش���قيقها خليل حماد محمد دهليز ثم 
في عام 1940م توفيت امنه المذكورة اعاله وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
في زوجها حس���ين عوض محمود بريكة وفي اوالدها منه وهم سليمان ومحمد 
ومريم فقط ثم في عام 1947م توفى حس���ين المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته امنه حماد حسين دهليز المتوفاة 
قبله وهم سليمان ومحمد ومريم فقط ثم في عام 1980م توفى محمد المذكور 
وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين ل���ه من زوجته صفية 
محمود عطرة بريكة المتوفاة قبله وهم حس���ين وسعيد واحمد ومحمود ومريم 
وتركية وفاطمة فقط ثم في عام 1985م توفيت مريم المذكورة وانحصر ارثها 
الش���رعي واالنتقالي في زوجها عطية محمود حس���ين بريك���ة وفي اوالده وهم 
احم���د ومحمود فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية 
واجبة او اختيارية وليس له اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى من 
ذك���ر فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الش���رعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2021/9/22م

 قا�سي رفح ال�سرعي
 ال�سيخ / ماهرجميل اللحام

رام الله/ االستقالل:
 أّكد مدي���ر الدائ���رة القانونية في نادي 
األس���ير جواد بولس أّن األس���ير ش���ادي 
أبو عكر المضرب عن الطعام منذ ش���هر، 
محتج���ز في ظروف قاس���ية وصعبة في 
زنازي���ن س���جن "عوفر"، حي���ث يقبع في 
زنزانة قذرة وضيقة، ال تتوفر فيها أدنى 
شروط أو مقومات الحياة اآلدمية. وأضاف 
بولس الذي تمكن من زيارة األسير صباح 
الخميس، ان األس���ير أبو عكر ُيعاني من 
تراج���ع عل���ى وضعه الصحي، ومش���اكل 
واضح���ة في قدرته عل���ى النظر، حيث إن 
الزنزانة ال تتوفر فيه���ا اإلضاءة، كما أنه 
محروم من "الفورة"، أي الخروج إلى ساحة 
الس���جن، األمر الذي أثر بشكل كبير على 
نظ���ره. ولفت نادي األس���ير إل���ى أّن عزل 
األس���رى المضربين ُيش���ّكل إح���دى أبرز 
السياسات التنكيلية التي ُتمارسها إدارة 
 المضربين منذ شروعهم 

ّ
الس���جون بحق

في المعركة في محاولة للضغط عليهم، 
وعزلهم عن العال���م الخارجي، إضافة إلى 

سلسلة إجراءات تنكيلية تفرضها.
وذكر نادي األسير أّن األسير أبو عكر )37 

عاًما( من مخيم عايدة، هو أس���ير سابق، 
أعاد االحتالل اعتقاله في ش���هر تشرين 
األول/ اكتوب���ر الماضي، وهو متزوج وأب 
لطفلين، أمضى س���ابًقا أكثر من عش���ر 
س���نوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 
2012، والحًق���ا أع���اد االحت���الل اعتقاله 
ث���الث م���رات إدارّيا، وم���ن المفترض أن 
ينته���ي األم���ر اإلدارّي الحالي بحّقه في 

السادس من الشهر المقبل.
ويواصل ستة أسرى في سجون االحتالل 
اإلضراب عن الطعام من بينهم األسير أبو 
عكر، وأقدمهم األسيران كايد الفسفوس 
ومقداد القواسمة حيث تجاوز إضرابهما 
الشهرين، إضافة إلى األسير عالء األعرج 
المضرب منذ )46( يوًما، واألس���ير هشام 
ابو ه���واش المض���رب من���ذ )38( يوًما، 

واألسير رايق بشارات المضرب منذ )33( 
يوًم���ا، علًما أن أربعة م���ن بين المضربين 
يقبعون في س���جن "عيادة الرملة" ويتم 
للمستش���فيات  متكرر  بش���كل  نقلهم 
المدنية جّراء تفاقم أوضاعهم الصحية، 
واألس���رى هم: الفس���فوس، والقواسمة، 
واألعرج، وابو هواش الذي نقل مؤخًرا من 

زنازين سجن "عوفر".

6 أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام

األسير شادي أبو عكر المضرب محتجز في ظروف قاسية في »عوفر«
رام الله/ االستقالل:

قال نادي األسير، إن الوضع الصحي لألسير ناصر أبو حميد مترٍد، في ظل 
مماطلة إدارة سجون االحتالل "اإلسرائيلي" بنقله إلى المستشفى مجددا، 

رغم عدم استجابته للعالج.
وق���ال النادي في بيان له، الخميس، إن األس���ير أبو حمي���د يعاني مؤخرا 
من نقصان ف���ي الوزن، ويتقيأ الدواء، إضافة إل���ى معاناته من ضيق في 

التنفس.
ورغ���م أن التش���خيص األخير يتحدث ع���ن عدم إصابته بورم س���رطاني 
)خبيث( في الرئتين، إال أنه في المقابل لم يكن هناك تش���خيص دقيق 

لوضعه الصحي.
وحّم���ل نادي األس���ير االحتالل المس���ؤولية ع���ن حيات���ه، مطالبا جهات 
االختص���اص بالتح���رك العاج���ل للضغط عل���ى إدارة س���جون االحتالل 

لتشخيص مرضه بشكل دقيق، وتوفير العالج الالزم له.

تردي الوضع الصحي لألسير ناصر 
أبو حميد واالحتالل يماطل بعالجه

غزة/ االستقالل: 
قال حازم قاس���م، المتحدث باس���م حرك���ة "حماس"، 
الخميس، إن المعادالت "اإلسرائيلية" السابقة ُكسرت، 
حيث ش���هدت األي���ام األخي���رة تراجعًا ف���ي مواقف 
مس���ؤولي حكوم���ة االحتالل فيما يتعل���ق بربط إعمار 

القطاع والمطالب السياسية.
وأضاف ف���ي تصريح صحفي، بأن ع���دة وفود مصرية 
س���تدخل إلى قطاع غزة خالل األيام واألسابيع المقبلة 
للبدء بإعادة اإلعمار، مش���يرًا إلى أن "موقفنا واضح في 
"حماس" وهو أننا جاهزون بأن نس���ير بأكثر من مسار 

فيما يتعلق بقطاع غزة".
وش���دد قاس���م على أنه "ال يمكن أن نقبل بربط مسار 
اإلعمار والتبادل والتهدئة في نفس الوقت، والوسطاء 
في مصر وقطر واألمم المتحدة متفهمون فيما يتعلق 

بموضوع ربط الملفات ببعضها البعض".
وفيما يتعل���ق صفقة تبادل األس���رى، قال المتحدث 
باسم حركة حماس، إن كتائب القسام تديرها بنفس 
طويل وبحرفية وبعيدًا عن اإلعالم واألضواء، مشيرًا إلى 

أننا "نتحفظ على أي خبر يتعلق بصفقة تبادل األسرى 
ولدى حماس رؤية في التعامل مع هذا الملف".

وفي ملف المصالحة، قال قاسم: إن المشكلة المركزية 
ف���ي عدم توقيع االتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح 
وحماس الموقف الش���خصي للرئي���س أبو مازن، معربا 
ع���ن اعتقاده بأن ه���و من يتحمل مس���ؤولية تعطيل 
المصالح���ة، ألن���ه يريد أن يتس���لم األمور م���ن الباب 
إلى المح���راب وفوق األرض وتح���ت األرض، وهو يرى 
ب���أن المصالحة فرص���ة إلخ���راج اآلخر من المش���هد 

الفلسطيني.
وأكد المتحدث باس���م حركة حماس، بأن "هناك تفردًا 
من قبل رئيس السلطة في القرارات حتى فيما يتعلق 

بالوضع الداخلي في فتح".
وتابع: مس���ؤوليتنا كفصائل توفير مستلزمات الحياة 
للمواطنين ولكن أقصر الطرق لحل مش���اكل قطاع غزة 

إنهاء االنقسام.
وفيما يتعلق باالنتخابات، قال قاسم إن ذهاب السلطة 
إلى إجراء االنتخاب���ات المحلية في بلديات دون غيرها 

استخفاف بالش���عب الفلسطيني، مؤكدًا بأن كشعب 
فلس���طيني كنا قادرين عل���ى إج���راء االنتخابات في 

القدس عبر االشتباك مع االحتالل.
ونفى المتحدث باس���م حركة حم���اس، وجود أي حملة 
م���ن قبل حركة حماس ضد الرئيس عباس خالل األيام 
األخيرة، مش���يرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني ال يشعر 
بأن خطاب أبو مازن في األم���م المتحدة يمثل الجميع 
وفي خطاباته الس���ابقة كان يمث���ل حركة فتح"، وفق 

تعبيره.
وق���ال: إن "المطلوب من خطاب أبو مازن أن يمثل الكل 

الفلسطيني وليس حركة فتح".
وأضاف قاس���م: بأن "الفرق بين مفاوضات حماس مع 
"إس���رائيل" بوس���اطة مصرية وفتح مع "إسرائيل" هو 
أننا نتفاوض من أجل تحس���ين دون تقديم أي تنازل 
سياس���ي مثل الس���لطة، والتي تمارس تنسيقًا أمنيا 
وتب���ادال للمعلومات مع االحتالل حي���ث هناك أجهزة 
أمنية بعينها تتبادل المعلومات مع "إسرائيل" بهدف 

ضرب المقاومة".

»كسرنا المعادالت اإلسرائيلية السابقة«
قاسم: وفود مصرية ستدخل قطاع غزة قريبًا إلعادة اإلعمار

القدسي المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت إذاعة كان العبرية، امس الخميس، أن اجتماًعا عقد بين وفد إسرائيلي 
ضم وزراء وأعضاء س���ابقين في كنيس���ت، م���ع ممثلين عن قيادة الس���لطة 
الفلس���طينية، في مكتب لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي بمدينة رام 

الله.
وبحس���ب اإلذاعة العبرية، فإن االجتماع عقد بعلم مسؤولين إسرائيليين في 

الحكومة الحالية، بينهم وزير الخارجية يائير البيد.
وضم الوفد اإلس���رائيلي عدد من الشخصيات التي شاركت في اتفاق أوسلو، 
ومن أبرزهم يوس���ي بيلين الذي كان حينها نائًبا لوزير الخارجية اإلسرائيلي، 
قبل أن يصبح وزيًرا لالقتصاد والتعاون وكان يس���عى التفاقيات جديدة عام 
1995، إلى جانب ش���خصيات من اليسار اإلسرائيلي، وإلى جانب طلب الصانع 

النائب العربي السابق في الكنيست.
وأش���ارت اإلذاعة العبرية إلى أن ش���خصيات مقربة من رئيس السلطة محمود 
عباس حضرت اللقاء، من بينها مستش���اره للشؤون الدينية محمود الهباش، 

والناطق باسمه نبيل أبو ردينة.

إذاعة عبرية: مسؤولون إسرائيليون سابقون 
يلتقون مسؤولين في السلطة برام الله
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
ُقدم���ت له���ذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مخت���ار منطقة غ���زة المؤرخة 
2021/9/23م تتضم���ن أن رقية بنت جبر بن ناصر العقاد المش���هورة الصن 
والمشهورة باسم رقية بنت جبر بن ناصر جبر المشهورة الصن توفيت لرحمة 
الله تعالى بتاريخ 1988/12/9م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها 
م���ن زوجها المتوفي قبله���ا/ حمدان بن محمود الصن الذكور وهم: ش���ريف 
وأمين واالناث وهن: شريفة وأمينة. وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر 
وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل 

خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر 2021/9/23م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�شية رقم 13443 / 2020

ُنعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذي���ة 13443 / 2020 والمتكونة فيم���ا بين طالب التنفيذ/ معين عيد صابر 
جندية والمنفذ ضده/ ماهر حس���ن عبد الرحيم السيسي لبيع شقتين سكنيتين 
وحواصل عدد »4« الواقعتين في القس���يمة رقم )3 / 32 من قطعة رقم 720( في 
العمارة السكنية الواقعة في منطقة التفاح أول شارع الشعف والشقتان في الدور 
الثاني بعد األرض اتجاه الش���مال وش���قة في الدور الثالث اتجاه جنوبي وحواصل 
موجودة في الطابق األرضي من العمارة السكنية الواقعة في حي التفاح أول شارع 
الش���عف شمال مسجد أبو القعقاع. فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور 
إلى دائرة التنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد 
دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المش���تري، علمًا بأن المزاد س���ينعقد الس���اعة التاسعة صباحًا من يوم 

االثنين بتاريخ 2021/10/25م  حرر في 2021/9/22م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

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

 تبليغات �شرعية / اعالم حكم غيابي
إلى المدعى عليه أحمد خالد غانم أبو نقيرة من الس����بع وس����كان رفح 
س����ابقا والمجهول محل اإلقامة اآلن في جمهورية مصر العربية هوية 
400620845 لقد حكم عليك بتاريخ 2021/9/5م في الدعوى أس����اس 
2021/761 وموضوعه����ا" نفق����ة زوجة قدرها خمس����ون دينار أردنيا 
ش����هريا لزوجتك المدعية أسماء المذكورة والمقامة عليك من زوجتك 
المدعية أس����ماء عودة خليل القاضي من الس����بع وس����كان رفح هوية 
406081125 أو بما يعادل ذلك كله بالنقد المتداول السائر حوائجها 
الضرورية الش����رعية بما في ذلك الكس����وة والمسكن وذلك اعتبارا من 
تاريخ الطلب الواقع في 2021/7/8م  وتضمينك الرسوم والمصروفات 
القانونية حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالس����تئناف لذلك صار 

تبليغك حسب األصول. وحرر في 2021/8/22م .

 قا�سي رفح ال�سرعي 
 ال�سيخ الدكتور اأمين خمي�س حماد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال كاتب إسرائيلي إن "شهر العسل لحكومة نفتالي 
بينيت ويائير البيد، لن يستمر طويال"، متوقعا حدوث 
خالف���ات كبي���رة بينهما في وقت قري���ب، لكن دون أن 

يوضح طبيعتها.
وأضاف ب���اراك رافيد في تقرير بموق���ع والال اإلخباري، 
ترجمته "عرب���ي21" الخميس، أن "األي���ام المئة األولى 
للحكوم���ة الجديدة، برئاس���ة الثنائ���ي نفتالي بينيت 
ويائير البيد، سجلت جملة من االختالفات بينهما، وبين 
حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، خاصة 
في ما يتعلق بالعالق���ات مع الواليات المتحدة واألردن، 
لكن من السابق ألوانه الحكم عليها، ألن هذين االثنين 
لم يواجها بعد أزمة كبيرة، وما زاال يتمتعان بحقيقة أن 
العديد من الدول تفضل الحفاظ على الحكومة الجديدة، 

لكن شهر العسل هذا لن يستمر طويال".
وتاب���ع بأنه "في العقد األخير ال���ذي عمل فيه نتنياهو 
رئيس���ا للحكومة، فقد أمضت المؤسس���ة العس���كرية 
اإلس���رائيلية كثيرا من األوقات في إعداد صور األقمار 
الصناعية لمحطات صواري���خ حزب الله، أو بيانات حول 
البرنام���ج الن���ووي اإليراني، أو معلومات اس���تخباراتية 
جديدة تم الحصول عليها ليتم تضمينها في بيانات 

نتنياهو وخطاباته في األمم المتحدة".
وأش���ار إلى أنه "عندم���ا اقترب كبار أعضاء المؤسس���ة 
العسكرية ومجتمع المخابرات من مكتب رئيس الوزراء 
ف���ي األيام األخي���رة لمعرفة ما إذا كان���ت هناك حاجة 
إلعداد أي مواد لخطابه األس���بوع المقبل، فإنهم قوبلوا 
برد س���لبي، رغم أنه من المتوقع أن يتحدث بينيت، كما 
نتنياهو، عن القضية اإليرانية، وسياس���ته في الشرق 

األوسط، والموقف تجاه "إسرائيل" في مؤسسات األمم 
المتحدة، ولكن على عكس رئيس الوزراء الس���ابق، فإنه 

ينوي عرض األمور بطريقة مختلفة". 
وأكد أن "التغيير الذي شهدته "إسرائيل" خالل المائة 
يوم األولى من تشكيل الحكومة، يعني أن بينيت يدير 
القضايا السياس���ية بشكل مختلف عن نتنياهو، فمن 
حيث األس���لوب نجح حتى اآلن في أن يكون عكسه، أما 
بالنسبة للجوهر، فالتغيير جزئي فقط، وأهم نقطة أراد 
فيها بينيت والبيد التأكيد على االختالف مع نتنياهو 
ه���ي العالقات م���ع الواليات المتح���دة، ألن جلوس جو 
بايدن في البي���ت األبيض وهيمنة الديمقراطيين على 

مجلسي النواب والشيوخ، لم يكن تحديا صعبا لهما".
وأوضح أن "بايدن ومستشاريه، وجميعهم من خريجي 
إدارة باراك أوباما، ما زالوا يتذكرون عالقاته المتوترة مع 

نتنياه���و، وتدخله في السياس���ة األمريكية، ولم يبذل 
البيت األبي���ض أي جهد إلخفاء رض���اه بترك نتنياهو 
المنصب، واس���تعداده لمساعدة الش���اب بينيت الذي 
يحل محله، حتى مرت ساعتان فقط منذ أن أدى بينيت 
اليمين الدس���تورية رئيس���ا للوزراء حتى تلقى مكالمة 
التهنئة من بايدن، ومن باب المقارنة فقط، فقد انتظر 

نتنياهو شهرا بعد تنصيب بايدن حتى يتصل به". 
وأش���ار إلى أن "بينيت والبيد وضعا إعادة العالقات مع 
الحزب الديمقراطي، وعودة دعم الحزبين إلسرائيل على 
رأس أولوياتهم���ا، وبعد 12 عاما وض���ع فيها نتنياهو 
معظم حبه للجمهوريين.. س���تكون هذه مهمة صعبة 

أمام بينيت، وقد يكون الضرر غير قابل لإلصالح".
وأض���اف أن "بينيت والبيد أكدا على إعادة العالقات مع 
األردن، التي تضررت بش���دة خالل فترة نتنياهو، وكان 

أول لق���اء جم���ع بينيت مع زعيم أجنبي م���ع الملك عبد 
الله في عمان، وعقد البيد أول لقاءاته الدبلوماس���ية مع 
نظيره األردني عند جسر اللنبي، رغم أن هذا التحدي لم 
يكن معقًدا بش���كل خاص، فاألردنيون كرهوا نتنياهو، 
وكانوا على استعداد لفتح صفحة جديدة، والخروج عن 

طريقهم للسياسي اإلسرائيلي الذي نجح في إقالته". 
ولفت إلى أن "نتنياهو فيما صرح بأنه يدعم قيام دولة 
فلس���طينية، ومهتم بالمفاوضات مع رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس، لكنه م���ن الناحية العملي���ة لم يفعل 
شيًئا لدفع هذه القضية، بل عمل على إضعاف السلطة 
الفلسطينية، فيما اتخذ بينيت-البيد خطوات للحد من 
الصراع، وتحسين الوضع على األرض، فقد كانت الخطوة 
األبرز هي االجتماع بين وزير الحرب بيني غانتس وعباس 
الذي وافق عليه بينيت، رغم حصول اجتماعات ألول مرة 

منذ سنوات بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين".
وأوض���ح أن "حكومة بينيت-البي���د وافقت على منح 15 
أل���ف تصري���ح عمل إضافية ف���ي "إس���رائيل" للعمال 
الفلس���طينيين، وأعلنا بش���أن الرغبة في دمج السلطة 
الفلس���طينية في أي عملية إعادة إعم���ار في غزة، وفي 
م���ا يتعلق بقضي���ة غزة، ل���م يغير بينيت السياس���ة 
اإلسرائيلية بشكل كبير، وقدم البيد خطة أولية للغاية 
م���ن أجل إعادة تأهيل القطاع، ولك���ن في األيام المائة 
األولى، أخمدت الحكومة بش���كل رئيس���ي الحرائق في 

غزة".
في الملف اإليراني، قال الكاتب إن "بينيت قام بتغيير 
أس���لوبه، وقرر عدم القيام بحمل���ة علنية من أجل عودة 
الوالي���ات المتحدة لالتفاق الن���ووي، وعدم الدخول في 

مواجهة مع بايدن بشأن القضية".

تقدير »إسرائيلي«: شهر العسل لحكومة بينيت-البيد لن يستمر

رام الله/ االستقالل: 
قال مس���ؤول ملف كورونا بوزارة الصحة في جنوب الضف���ة عفيف عطاونة، الخميس، إن هناك 

بداية في تسطيح للمنحنى الوبائي لفيروس كورونا في الضفة الغربية. 
وأوضح عطاونة في تصريحات إذاعية، أن تس���طيح المنحنى الوبائي يظهر في منحنى تسجيل 
اإلصابات وفي منحنى تس���جيل الدخول للمستش���فيات وفي منحن���ى اإلصابات وفي منحنى 

المصابين في العناية المكثفة وعلى أجهزة التنفس االصطناعي. 
وأوضح أننا "نعيش منذ قرابة ال�72 ساعة حالة من التسطح لكل المنحنيات ونتمنى أن يستمر 

ذلك وأن يكون بداية لكسر رأس منحنى تسجيل اإلصابات بفيروس كورونا". 
ولف���ت إلى أن ذلك يتطلب من الجميع االصطفاف إلى جانب مقدمي الخدمات الصحية وااللتزام 

باإلجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي وبارتداء الكمامة والتطعيم بلقاح كورونا. 
وحول نس���بة التطعيم أشار عطاونة إلى أن نسبة المطعمين حتى اللحظة مرضية ولكن ليست 

مرتفعة، ونشهد حالة من االستقرار في أعداد المطعمين.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزي���رة الصح���ة م���ي الكيلة، 
الخميس، تس���جيل 12 وف���اة، و2083 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2675 

حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة 
الوبائية، أن الوفيات الجديدة س���جلت 
في المحافظات على النحو التالي: قطاع 
غزة )8( طولكرم )2(، جنين )1(، قلقيلية 

.)1(
وقالت إن اإلصابات الجديدة سجلت على 
النح���و التالي: قلقيلي���ة )43(، طولكرم 
)80(، نابل���س )102(، ضواحي القدس 
)27(، سلفيت )24(، جنين )78(، طوباس 

)9(، أريح���ا واألغوار )36(، رام الله والبيرة 
)100(، بي���ت لح���م )20(، الخليل )30(، 
قطاع غزة )1534(، الفتة إلى أن تم إجراء 

9103 فحوصات.
وأضاف���ت الكيل���ة أن ح���االت التعافي 
الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 
)72(، طولك���رم )210(، نابل���س )178(، 
ضواحي الق���دس )7(، س���لفيت )76(، 
جني���ن )128(، طوب���اس )28(، أريح���ا 
واألغ���وار )4(، رام الل���ه والبي���رة )138(، 
بيت لح���م )45(، الخليل )31(، قطاع غزة 

.)1758(
وذكرت أن نس���بة التعافي من فيروس 
"كورونا" في فلس���طين بلغت %91.8، 

فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 
7.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفت���ت وزي���رة الصحة إل���ى وجود 72 
مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما 
يعالج في مراكز وأقس���ام "كورونا" في 
الضف���ة 205 مصابين،  مستش���فيات 
بينه���م 14 مصابا على أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وفيم���ا يخص المواطني���ن الذين تلقوا 
الطعوم���ات المضادة للفي���روس، فقد 
بل���غ عدده���م اإلجمال���ي ف���ي الضفة 
الغربية وقطاع غزة 1,347,092، بينهم 

654,315 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الصحة برام الله: نشهد بداية 
تسطيح المنحنى الوبائي لـ »كورونا«

12وفاة و2083 إصابة جديدة بـ »كورونا« بالضفة وغزة
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في مثل هذا الش���هر )س���بتمبر/أيلول( قبل 39 س���نة ارتكبت قوات الكتائب اللبنانية بدعم واسناد 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي مجزرة في مخيمي صبرا وش���اتيال لالجئين الفلسطينيين في لبنان وتم 
قت���ل وبدم بارد أكثر من 2000 من المدنيين بالرصاص والس���الح األبيض، وقبل هذه المجزرة ارتكب 
الكيان الصهيوني عش���رات المجازر بدءًا من مجزرة دير ياس���ين 1948 والطنط���ورة مرورًا بمجزرة غزة 
1955 وخانيونس وكفر قاس���م 1956 إلى المجازر المتواصلة في ج���والت العدوان على غزة واغتيال 

المدنيين في الضفة.
 وفي مثل هذا الش���هر 1970 كانت أحداث أيلول في األردن )أيلول االس���ود(، ثم الحرب األهلية في 
لبنان بعد سنوات والعدوان على لبنان ومحاولة جيش االحتالل تصفية الثورة الفلسطينية في حرب 
1982 ، وبعدها وقبلها جرت مواجهات ومحاوالت عديدة لتصفية الثورة أو اغتيال قياداتها وبالفعل 
نجحت »إس���رائيل« في تصفية الكثير من القيادات وإجبار قوات الثورة على االنتقال بعيدا عن خط 

التماس مع األراضي المحتلة.
 وفي مثل هذا الش���هر كانت اتفاقية أوس���لو 1993 حيث حاولت »إسرائيل« ومعها اإلدارة األمريكية 
تصفية الثورة والقضية من خالل مناورة الس���الم والتسوية السياس���ية، وقبله وبعده كانت عشرات 
مش���اريع التس���وية أو التصفية بدءًا من لجنة كنغ كراي���ن 1919 والكتاب األبي���ض 1939 إلى قرار 
التقسيم 1948 ومش���روع روجرز بداية السبعينيات إلى مبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق 

2002 وصفقة القرن في عهد الرئيس االمريكي ترامب، وأخيرا الحديث عن )االقتصاد مقابل األمن(.
وفي مثل هذا الش���هر استكمل شارون تنفيذ الخطة االستراتيجية بفك االرتباط بقطاع غزة وسحب 

قواته منها، حيث اعتبرت فصائل المقاومة أن ذلك انتصار كبير لها وتحرير لقطاع غزة !!.
  وفي مثل هذا الشهر قبل عام كان توقيع ما يسمى )اتفاقات إبراهيم( للتطبيع بين اإلمارات والبحرين 
مع إس���رائيل مما فتح المجال لدول أخرى للتطبيع في محاولة لتغيير معادلة الصراع وزرع فتنة بين 

الفلسطينيين والعرب.
هو تاريخ طويل من الحرب والصراع والمجازر بحق الش���عب الفلس���طيني ومحاوالت تصفية القضية 
بالقوة أو تحت مسميات مشاريع سالم، وفي نفس الوقت تاريخ طويل من النضال الذي لم يتوقف منذ 
هبة البراق 1929 إلى انطالق الثورة مع حركة فتح 1965 واخيرا انتفاضة أيار العظيمة هذا العام التي 

تعرضت للغدر مبكرا بسبب االنقسام والحسابات الحزبية الضيقة.
 نضال ممتد طوال مائة عام أوقع مئات اآلالف من الش���هداء الذين تتوس���د أجسادهم الطاهرة ثرى 
أرض فلسطين وأراضي الشتات، وعشرات اآلالف من األسرى الذين تعاقبوا على السجون الصهيونية 
وما زال اآلالف منهم يعانون وينتظرون س���اعة الحرية ومنهم النس���اء الماجدات واألطفال والمرضى 
والكثي���رون ممن ينتظرون الحرية أو يحفرون األرض بأيديهم طلبًا لها، ووراء كل أس���ير قصة ورواية 

ومعاناة إنسانية.
من المؤكد أنه بعد هذا التاريخ الطويل لم يتم تحرير فلسطين وما زالت كل فلسطين تحت االحتالل 
وال تغرننا مسميات الحكم الذاتي أو غزة المحررة، ولكن وبالرغم من كل ذلك فإن الصراع ما زال محتدمًا 
ومفتوحًا وما زال العالم ،أنظمة وشعوب ومنظمات دولية، يتحدث عن القضية الفلسطينية ويعترف 
بحق الش���عب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني على أرضه وحقه في دولة مستقلة كما أن النضال 
لم يتوقف وإن تغيرت أش���كاله وتراجعت وتيرته، وهذا ما يربك العدو الصهيوني ويكش���ف زيف 

كل دعايته ومراهناته أن القضية الفلسطينية انتهت والشعب الفلسطيني استسلم لألمر الواقع.
أن ُيعل���ن رئيس وزراء العدو في هذا الش���هر أنه لن يتفاوض مع الرئيس الفلس���طيني وأنه ال عودة 
لمس���ار التسوية السياسية ولن تكون هناك دولة فلس���طينية الخ، ال يعني أنه انتصر على الشعب 
الفلس���طيني أو نهاية الصراع بل هو خطاب الخائف من المس���تقبل ومن انتفاضة آتية وال ريب ومن 
متغيرات قادمة، وهذا الموقف المتطرف ُيراد منه زرع اليأس في قلوب الفلسطينيين وتقوية الوضع 

الداخلي لبينيت وحكومته.
نعم، واقع النظام السياس���ي الفلسطيني سيء كما هو الوضع االقتصادي واألسواء تفكك المنظومة 
القيمية وتشويه الهوية الوطنية الجامعة، أيضًا هناك خلل في الطبقة السياسية وطريقة تصريفها 

لألمور وقد كتبنا وكتب غيرنا منتقدًا هذه الطبقة ومطالبين بتغييرها.
لك���ن هناك حقيقة يجب أن ال تغيب عن البال ويعرفها العدو جيدًا بل إن إدراكه لها أقوى من إدراك 
البعض في الطبقة السياسية وهي أن هناك 14 مليون فلسطيني نصفهم داخل فلسطين الممتدة 
من البحر إلى النهر والنصف اآلخر في الغربة ينتظرون حق العودة، وأن كل جرائم االحتالل ومضايقاته 
وحروب���ه لم تغير هذه الحقيقة، أيضًا أنه وبالرغم من س���وء أداء الطبقة السياس���ية إال أن ال أحد رفع 
الراي���ة البيضاء أو وقع وثيقة استس���الم أو إنهاء للصراع، نعم بعضهم بال���غ في المناورة والتكتيك 
وذهب بعيدًا في المراهنة على مش���اريع التسوية أو على هدنة يوقعها مع »إسرائيل«، وبعض هذه 
السلوكيات والمراهنات أضرت كثيرًا بالقضية لغياب توافق وطني حولها وألن »إسرائيل« استغلتها 
لصالحها، كما أن القول بعدم التفريط واستمرار التمسك بالثوابت ال يكفي ألن المطلوب ليس القول 
بالتمس���ك بالثوابت بل تحويلها إلى واقع من خالل تحرير الوطن الس���ليب وإنهاء االحتالل، وإال فكل 

شخص أو حزب يمكنه تبرير تقاعسه او فساده أو بقائه في السلطة بذريعة أنه يتمسك بالثوابت!!!.
التصريح���ات الخطيرة لرئيس وزراء العدو مرت مرور الكرام ولم نس���مع أو نش���اهد ردودا عليها ال من 
الس���لطة ومنظمة التحرير حيث كل المراهنة على التس���وية السياسية والمفاوضات، وال من فصائل 
المقاومة التي تعاملت مع األمر وكأنه ش���أن يخص الس���لطة والمنظمة فقط وال يعنيها حيث كل ما 
يهمها توقيع هدنة وتثبيت السلطة القائمة في غزة، بل ال يخلو خطاب بعض فصائل المقاومة من 

شماتة لفشل منظمة التحرير في مراهنتها على التسوية السياسية.
فهل استنفذت السلطتان والفصائل واألحزاب المقاِومة وغير المقاِومة كل ما لديها واستقرت األمور 
عل���ى ما نحن عليه؟ ف���ي اعتقادنا أن التغيير ممكن وواجب والكرة في يد الش���عب لفرض انتخابات 
عامة لتجديد الطبقة السياس���ية ولكسر حالة الجمود. دون انتخابات، بعد فشل كل محاوالت التوافق 

والمصالحة، لن تبقى األمور على حالها فقط بل ستزداد تدهورا.

حين زادت نارُ الشوِق في قلِب محمود لوالدته، َحَفر األرَض، 
وخَرج منها ِلُيولَد من جديد مّرتين.

ُوِلَد مّرًة حي���ن وَلَدْتُه أّمه ووهبته عينيها، ورس���متُه ُقبلًة 
بقلبها قبل ش���فتيها؛ ومّرًة حين خ���رَج من نفٍق وهَبُه أّياَم 

حّرّيٍة، ووعًدا بالمزيد.
 من جديد، صّدق قلبه الذي 

ُ
حين رأى محمود الشمَس تبزغ

لطالما حّدثه عنها. 
فالشمُس اّلتي كانت تتوارى منه في الّزنزانِة خجاًل صارت 
ُتحّدث���ه خارَجها عن الربيع، وتواس���يه، وتطبع على جبينه 
ُقبلًة يش���تهيها، وتضّمه مثَل أّم���ه إلى صدرها، وتهمُس 

في أذنه:

 الّس���هول، ه���ذا الّصّبار في كّل الحقوِل 
ِّ

يا ابَن الّنهار، وكل
 الوروِد لك.

ُّ
لك، والّتيُن والّزيتوُن لك، والّزعتُر البّريُّ لك، وكل

فأش���اَح بوجِهه خجاًل، وتذّكَر كيف زحف في النفق حتى 
رأى األرض كّله���ا أماَم���ه، ومع���ه، وبانتظاره، فس���ِخَر مَن 
المستحيل، وأخبره أّن بين الحّرّية والحّرّية مسافَة انعتاق، 

وفّوهَة نفٍق فقط!
 بنس���يِم الُحّرّي���ة وبحجِم 

ُ
ارت���ّج النهاُر، وتعّب���َدِت الطرق

مس���احِتها، فتحّدث هن���اك مَع عش���ِب األرِض وزيتوِنها، 
وهمس لشجرِة التيِن الُمعّمرِة:

هل عرفِتني؟!
فمال���ت إلي���ه، وقالت: كن���ُت أنتظ���رَك قبَل الري���ح، وبعَد 

العاصفة، وبيَن الوروِد التي تسكُن عطَرها...
عندها نظر باتجاِه الناصرة، وقّلَب نظره باتجاه س���هل مرج 

بن عامر، وطوى قلبه على القدس، ومضى بهدوء.
في تلك اللحظاِت، كانت والدته قاَب قوس���يِن أو أدنى من 
 برمِش���ه 

ُ
 األرِض، تتعّلق

ُّ
رمِش عيني���ه، وكانِت األرُض، كل

الثان���ي... كان مش���تاًقا. طوى الجرَح على الش���وِق، فنادى 
الجرُح:

أّي جرٍح تحمُل يا محمود، وأنَت بين الس���نبلِة والوردِة تنبُت 
مثَل ش���جرٍة أصُلها ثابٌت وفرُعها في الس���ماء، تصعُد وال 
 األفَق حريًة، ودفَق 

ُّ
تموُت، ُتزهُر وُتعطي، وكأّن الحياَة تشق

اقتراٍب من المستحيل... المستحيل؟!

ما هو السر الذي يجعل هذه البقعة التي ال تتجاوز كيلومتر 
مرب���ع ونيف، وتحمل فوقها نحو 19 الفا من الس���كان بهذه 
المكانة الوطني���ة المقاومة وتحظى بكل ه���ذا االهتمام؟؟ 
الجواب االقرب للحقيقة هو مزج  وتفاعل بين إنس���ان تاريخ 
وجغرافيا ،فاإلنس���ان هنا جذوره قادمة من س���تة وس���تين 
بلد وقرية ومدينة وخرب���ة مهجرة في الداخل المحتل وهذا 
التنوع الواس���ع والممتد من يافا إلى بيس���ان م���رورا بحيفا 
والجليل، وقد شكل هذا التنوع الواسع التفاعل بين االنسان 
في المخيم مع طول الزمن شخصية ثرية بالعادات والتقاليد 
وبناء الش���خصية والصفات االصلية والمكتسبة هم الجئون 
جمعته���م نكبة فضللته���م بفص���ول معاناتها فصهرت 
بينهم الف���وارق، وصّلبت بينهم الروابط فتزاوجوا،  وتقاربوا 
وتكاثروا، وأنتجوا أجياال أكثر كسبا في المهارات االنسانية، 

وأشد تفاعال في الملمات والتكافل.
هذا من ناحية التحليل الفلسفي إن جاز التعبير إنسانيا، أما 
تاريخيا، فلكون هذا المخيم، يقع في أقصى ش���مال الضفة 
ألفلس���طينية وهو شعاع لقوس واسع من التنوع الجغرافي 
والف���ردي والجغرافي، فقد تأثر برموز الثورة الفلس���طينية 
الت���ي س���بقت النكبة، مثل الش���يخ فرحان الس���عدي، وعز 
الدي���ن القس���ام، وأبو درة ج���رادات، وعبد الرحي���م محمود، 
والش���يخ عطية، وأبو جلدة، وغيرهم م���ن القادة التي كانت 
جني���ن ومحافظتها خ���زان ثورتهم ، وطري���ق تحركاتهم، 
وبالتالي كان التأثير قريبا ومباش���را وقويا وكبيرا، أضف إلى 
ذل���ك أن جيش االنقاذ، والجيش العراق���ي، كان لجنين في 
صوالتهم وجوالته���م مع العصابات اليهودي���ة مكانا بارزا 
ش���جع المتطوعين لالنضم���ام لتلك المع���ارك ومنها حرب 
عام 48، وما ق���ام به الجيش العراقي والمقاتلين والثوار في 
جنين من خوض جوالت عنيفة وقاسية ضد جيش الهاغانا 
وش���ترين، فضال عن قرب جنين على كل من س���وريا ولبنان، 
االمر الذي س���هل التعاون بين الثورة الفلس���طينية والثوار 
الفلس���طينيين في منطقة جنين وكال من الثوار في سوريا 
ولبن���ان، ومراكز الدعم اللوجس���تي والمال���ي، فقبل النكبة 
وبعده���ا وما عرف بمكت���ب ال�23 في دمش���ق قبل انطالق 
الث���ورة الفلس���طينية الحديثة، كما كان للحدود الواس���عة 
لمحافظ���ة جني���ن والممتدة م���ن جنوب يعب���د وغربها الى 
ش���رق رابا وطوباس والمطلة مساحة واسعة لمناوشة العدو 
خالل فترة الحك���م االردني، أي قبل ع���ام 1967، أضف إلى 
ذلك قيام الحكومة االردنية قبيل حرب حزيران بجرد ملكية 
االراضي الفلس���طينية من ش���مال مدينة جنين حتى مفرق 
دير ش���رف، واصدار صكوك الملكية ألصحابها من أجل منع 
المحتلين الحقا من الس���يطرة عليها ومصادرتها، االمر الذي 
يفس���ر قلة المستوطنات في محافظة جنين قياسا مع باقي 
المحافظ���ات، حيث توقف ذلك الحصر وف���رز التمليك عند 
منطقة دير شرف ابان اندالع حرب حزيران من العام 1967.

أما جغرافيا، فالمخيم تضارسيا تقع على تلتين يعلوهن تلة 
ممتدة تس���مى الجابرايات، ويقع في شماله ارض هي طرف 
أو ضفة م���ن ضفاف مرج بن عامر، وه���ذه التضاريس، التي 
رس���مت احياء وحواري وبيوت المخيم من الشرق في ارتفاع 

وهبوط ثم ارتفاع ثم هبوط ثم انبس���اط في الش���مال وعلو 
مخفي ف���ي غالبته في الجنوب، هذه التضاريس س���اهمت 
بش���كل كبير في أحداث المخيم، وكان عامال إيجابيا لصالح 
المقاومين على الدوام، حي���ث ال توجد نقطة ما في المخيم 
يمكن الوقوف عليها والسيطرة من خاللها على كل المخيم. 
هذه العوامل الثالث، االنس���ان والتاريخ والجغرافيا، أوصلت 
المخيم إلى ما هو عليه تباعا وتراكميا منذ االحتالل في العام 
1967، وحتى اليوم، ففي اليوم الثاني لحرب حزيران، ارتقى 
أول ش���هيد في الحرب في المخيم المغترب العائد لتوه من 
الماني���ا عبد الل���ه عطية تركمان، ولم يقف عداد الش���هداء 

لغاية االن عند الرقم 370 شهيدا.
وكانت معركة مخيم جنين الش���هيرة في نيسان من  العام 
2002، هي المحط���ة االبرز في تاريخ المخيم، المعركة التي 
دامت  إحدى عش���ر يوما متواصال، واس���فرت عن ارتقاء 63 
ش���هيدا من المخيم وم���ن لجأ له للدفاع عن���ه نصفهم من 
المقاتلين والنصف االخر من المدنيين، وجرح نحو سبعين، 
وأسر 135 مقاتال ومناضال، في حين تكبد الجانب االسرائيلي 
حسب االحصائيات الرسمية التي نشرتها الصحف واالعالم 
العبري 28 ضابطا وجنديا ، منهم 13 من خيرة قوات النخبة 
واصابة 147 جنديا آخر بجراح مختلفة، هذه المعركة جاءت 
بعد أن ارهقت المقاومة بشتى فصائلها االحتالل بعمليات 
فدائية ف���ي العمق ” االس���رائيلي”، كان منطلق معظمها 
مخيم جنين الذي ش���كل حاضنة لفصائ���ل العمل الوطني 
واالسالمي، ناهيك أن ما قدمه شعب المخيم لتلك الفصائل 
غير مسبوق في كل المحافظات والمدن والمخيمات االخرى، 
فقد بلغ���ت التضحية الش���عبية ألهالي المخيم بتس���ليم 
مفاتي���ح البي���وت للمقاتلين طوع���ا بالرغم م���ن معرفتهم 
المس���بقة انها ستكون معرضة للدمار والهدم ودون معرفة 
ما إذا كانوا س���يعوضون الحقا ام ال، وه���ذا بحد ذاته قيمة 
وطني���ة عالية، وانتم���اء وايمان لحاضنة ال تق���ل إصرار عن 

نفوس الشبان المضحين.
أما اليوم، وبعد نحو تسعة عشر عاما عن معركة المخيم، وما 
اسفرت عنه من نتائج، فقد ولد جيل جديد لم تحفظ ذاكرته 
تلك االحداث ألنه قد يكون لم يولد بعد أو حديث الوالدة، إال 
انه قد يكون قد شرب بعقله صورة وحكايا ما جرى، وبالتالي، 
خلقت في وعيه ووجدانه ص���ورة التحدي التي كانت، وأراد 
لها التواصل واالستمرار متأثرا بعوامل كثيرة منها شواهد 
قبور الش���هداء، واحتفاالت احياء ذكرى المعركة، والحفالت 
الكبي���رة لألس���رى المحررين الذين خاض ع���دد كبير منهم 
هذه المعركة فأصبحوا رم���وزا لألجيال الصاعدة، حتى صور 
وبوس���ترات” الش���هداء واالسرى التي تتس���ابق الفصائل 
في تعليقه���ا على الجدران كانت وال زال���ت عوامل تثقيف 
وتوجيه وزرع للقيم الوطنية في هذا الجيل الذي بدى وكان 
جيناته الوراثية أكثر إقداما مما سبقه، وقد تجلت كثير من 
الحوادث في التعبير ع���ن تلك الحالة في التصدي القتحام 
ق���وات االحتالل للمخي���م من أجل تنفيذ اعتقاالت لش���بان 
م���ن المخيم وحتى في المدينة  والقرى المجاورة، وس���اهم 
تجمي���ع هؤالء الش���بان تطور الجواالت وش���بكات التواصل 

االجتماع���ي عبر المجموع���ات التي تتناقل االخبار بس���رعة 
الريح، وتهب للتصدي خالل دقائق، االمر كان يعيق حمالت 
االعتق���ال والمداهم���ات ويركبها ويصعبه���ا واحيانا يوقع 
االصاب���ات والجرحى في صف���وف الجي���ش المحتل، ولعل 
بروز شرارة التحدي هذه وتوس���عها كان على مراحل ضمن 
الس���نوات الخمس الفائتة، وصلت ذروتها في العام 2016، 
عندما ارتقى ثالثة ش���هداء في المخيم خالل يومين خالل 
مواجهات عنيفة، وفي العام 2018 في شهر رمضان وصلت 
خاللها المواجهات للمس���افة صفر حيث القى المواجهون 
دالء النفاي���ات عل���ى رؤوس الجنود فش���لوا حركتهم، كما 
شهدت عملية هدم منزل االسير احمد القنبع مرتين حشدا 
هائال تجاوز االف ارتقى في الثاني شهدين، أما المواجهات 
االخرى فلم تخف وتيرتها، بل زادات وتوس���عت سواء كانت 
ف���ي جنوب مدينة جنين، أو ف���ي المنطقة الصناعية، أو في 
حي الزهراء او الجابريات، أو اثناء مطاردة الشهيد احمد جرار، 
واألم���ر الخطير الذي دخل على ه���ذه المواجهات هو دخول 
الس���الح النار الحّي من قبل بعض المس���لحين بعدما كانت 
المواجهات في الس���ابق أي ضمن السنوات الخمس تعتمد 
على الحجارة والطوب والعب���وات محلية الصنع التي تعرف 

شعبيا “باألكواع”.
لقد كان الس���ادس عش���ر من اب المنصرم نقطة تحول في 
اش���تداد عود المخيم، فبعد مواجهات دامي���ة وارتقاء اربع 
ش���هداء في اقل من س���اعة، بعد ايام في استشهاد ثالثة 
آخرين هم الشهيد جميل العموري وشهيدي االستخبارات 
العس���كرية، لم يدخل جي���ش االحتالل مخي���م جنين منذ 
نحو اربعين يوما وهذا امر غير مس���بوق منذ اكثر من عش���ر 
س���نوات، كم���ا كان لعملية نفق الحرية، وهي تمكن س���تة 
أس���رى من نيل حريتهم لبعض الوقت عامل شد للمقاومين 
ف���ي المخيم خاصة وان احد االس���رى هو م���ن المخيم وهو 
زكريا الزبيدي الذي يعتبر رمزا لألجيال الش���ابة في المخيم 
والمحافظة والوطن، وإن ما يقال اليوم على لسان وزير الحرب 
االس���رائيلي بيني غانتس  للقناة الثالثة عشر العبرية “أن 
االس���يرين االخريين قد امضوا س���بعة ايام في المخيم ولم 
نجرأ على الدخول اليهم هن���اك وانتظرناهم حتى يخرجوا 
من المخي���م”، وتصريحات رئيس اركان���ه  أفيف كوخافي 
الذي قال “ال يوجد مدينة او مخيم في الضفة اش���رس علينا 
م���ن مخيم جنين”، له���و دليل على طبيعة ه���ذه المنطقة 
وس���كانها، ودليل على أن نحو تس���عة عشر عاما من معركة 
المخي���م لم تقضي عل���ى المخزون الوطن���ي، وقيم التحدي 
لش���باب المخيم بكافة قواه وتوجهاته التي يميزها ضعف 
االس���تقطاب الفصائل���ي، وتجمعها اللحم���ة الوطنية في 

الميدان لحد يكاد يقارب االنصهار.
هذا ه���و مخيم جنين الوطن المعن���وي للتحدي والمقاومة، 
وال���ذي يحتل اليوم االعالم العبري، ويأخذ قس���طا كبيرا من 
تصريحات المسؤوليين” االسرائيليين” امنيين وعسكرين 
وسياس���يين، ف���ي الحقيقة م���ا هو اال مكان فلس���طيني ال 
يختل���ف عن غيره إال بش���يء من الحري���ة والرفض واإلصرار 

والصالبة واإلقدام والتضحية.

محمود العارضة كل الحقول لك

مخيم جنين.. وعبقرية المكان والمقاومة سبتمبر نكباته ومجازره.. واقع ال يتناسب 
مع عدالة القضية وتضحيات الشعب 

هيثم أبو الغزالن

عصري فياض

د. إبراهيم ابراش
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غزة/ االستقالل: 
صادق المجلس التش���ريعي بغزة أمس 
الخميس عل���ى ملحق الموازنة للس���نة 
المالية 2021 المق���دم من لجنة متابعة 
العم���ل الحكوم���ي بقيم���ة 7.8 مليون 

شيقل.
وج���اء الملح���ق بإضاف���ة مخصص���ات 
جدي���دة على بند الروات���ب واألجور وبند 
النفقات التشغيلية، وفق بيان للمجلس 

التشريعي.
وتركز الملحق في بن���د الرواتب واألجور 
من خالل اإلحداثيات الوظيفية الجديدة 
والبالغ قيمتها )5.44( مليون شيقل، أي 

ما نسبته 70% من الملحق.
الجدير بالذكر أن أقر المجلس التشريعي 
بغزة في تموز الماضي مش���روع الموازنة 
العام���ة “لحكوم���ة غزة” للع���ام 2021 
بقيم���ة نفقات عامة إجمالي���ة ب� 3.263 

مليار شيكل.
وتأت���ي قيمة النفق���ات العامة في وقت 
تق���در اإلي���رادات بمبل���غ 1.473 مليار 

شيكل، ونس���بة عجز مالي في الموازنة 
بقيمة 1.790 مليار شيكل.

وتس���تهدف الموازنة العام���ة لحكومة 
غزة، قطاعات الرواتب واألجور للموظفين، 
والنفق���ات التش���غيلية و ه���ي تغطي 
مصاريف تش���غيل ال���وزارات وخدمات 
المياه والكهرباء ومهمات السفر والبريد، 

والنفق���ات التحويلي���ة و يقص���د به���ا 
الرعاية  التقاعد ومخصصات  معاش���ات 
االجتماعي���ة، والنفق���ات الرأس���مالية و 
التطويرية وتش���مل شراء أصول جديدة 

وتنفيذ مشاريع تطويرية.
ورأي اقتصاديون ف���ي وقتها أن هناك 
مآخذ كثي���رة على خط���ة ” حكومة غزة 

المالي���ة “، أبرزه���ا أن غالبي���ة بنوده���ا 
وخاص���ة في بن���د النفقات تق���وم على 
أساس االستحقاق وليس النقد الحقيقي 
بمعن���ى أن تضخيم الموازن���ة ل� 3.263 
مليار شيكل، هي أنها تنوي دفع رواتب 
الموظفين بقيمة 100% في الوقت الذي 

يدفع لهم 55% من قيمة الراتب فقط.

التشريعي بغزة يصادق على ملحق موازنة 2021

غزة/ االستقالل: 
شرعت طواقم هندسية وآليات ثقيلة وجرافات أمس الخميس 

بأعمال تطوير كورنيش بحر بيت الهيا شمال قطاع غزة.
وقال مسئول العالقات العامة في بلدية بيت الهيا حازم األشقر 
في تصريح���ات صحفية، إن طواقم هندس���ية وأليات مصرية 
بدأت صباحًا بأعمال تسوية ش���ارع الرشيد على امتداد شاطئ 

بحر بيت الهيا تمهيدًا إلطالق عمليات التطوير الكاملة.
وأضاف أن الجانب المصري كان المفترض أن ينشئ كورنيش 
تجاري على ش���اطئ بحر بيت الهيا إال أنه تم تحويل المش���روع 
لتطوير كامل شارع الرش���يد بالمنطقة ضمن المنحة المصرية 

إلعادة اإلعمار.
وب���دأت صباح امس اآللي���ات والجرافات أولى خطوات مش���روع 
تطوير كورنيش ش���ارع الرشيد الساحلي الذي يمتد من مفترق 
السودانية حتى منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا شمال قطاع 

غزة، من خالل تسوية األرض وإصالحها.

بدء عمليات تطوير شارع 
الرشيد شمال بيت الهيا

رام الله / االستقالل:
 قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
إن انخفاضا طفيفا طرأ على مؤش���ر أسعار 
تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
خالل ش���هر آب 2021، مقارنة بشهر تموز 
2021، مق���داره 0.07%؛ إذ انخفض الرقم 
للمباني  البناء  القياسي ألس���عار تكاليف 
الس���كنية إلى 113.51 مقارن���ة ب�113.59 
خالل الش���هر الس���ابق )س���نة األس���اس 

.)100=2013
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، وفق 
بيان لإلحصاء صدر أمس الخميس، سجلت 
أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضًا 
مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات 
والم���واد األولية انخفاضًا طفيف���ًا مقداره 
.090%، في حين س���جلت أسعار مجموعة 
تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل شهر 

آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.
و س���جلت أس���عار تكاليف البناء للمباني 
غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضًا 
طفيف���ًا مق���داره 09.0% خالل ش���هر آب 
إذ  تم���وز 2021،  بش���هر  مقارن���ة   2021
انخفض الرقم القياس���ي ألسعار تكاليف 
البناء للمباني غير الس���كنية إلى 113.01 
مقارنة ب� 113.11 خالل الش���هر الس���ابق 

)سنة األساس 2013=100(.
وعل���ى مس���توى المجموعات الرئيس���ية، 
سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات 
انخفاضًا مقداره .450%، وأسعار مجموعة 
الخامات والمواد األولي���ة انخفاضًا مقداره 
.120%، في حين س���جلت أسعار مجموعة 
تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل شهر 

آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.
كما سجلت أس���عار تكاليف البناء لمباني 

العظم في الضفة الغربية انخفاضًا مقداره 
.380% خالل شهر آب 2021 مقارنة بشهر 
تم���وز 2021، إذ انخفض الرقم القياس���ي 
ألس���عار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 
114.12 مقارنة ب� 114.56 خالل الش���هر 

السابق )سنة األساس 2013=100(.
وعل���ى مس���توى المجموعات الرئيس���ية، 
س���جلت أس���عار مجموعة الخامات والمواد 
األولية انخفاضًا مقداره %0.56، وأس���عار 
مجموع���ة اس���تئجار المع���دات انخفاضًا 
مقداره 0.46%، مقارنة بالش���هر السابق، 
في حين س���جلت أسعار مجموعة تكاليف 
وأج���ور العمال اس���تقرارًا خالل ش���هر آب 

2021 مقارنة بالشهر السابق.
و س���جلت أس���عار تكاليف إنش���اء الطرق 
بأنواعه���ا المختلفة في الضف���ة، ارتفاعًا 
طفيف���ًا نس���بته 0.03% خالل ش���هر آب 

2021 مقارنة بش���هر تموز 2021، إذ ارتفع 
الرق���م القياس���ي العام ألس���عار تكاليف 
الطرق إلى 108.95 مقارنة ب� 108.92 خالل 
الشهر الس���ابق )شهر األساس كانون أول 

.)100=2008
وعل���ى مس���توى المجموعات الرئيس���ية، 
سجلت أس���عار تكاليف وتشغيل معدات 
وصيانة ارتفاعًا نسبته 1.99%، ومجموعة 
استئجار المعدات ارتفاعًا نسبته %0.33، 
بينما س���جلت أس���عار مجموع���ة الخامات 
والمواد األولية انخفاض���ًا مقداره %0.12، 
في حين س���جلت أس���عار تكاليف وأجور 
العمال اس���تقرارًا خالل ش���هر آب 2021 

مقارنة بالشهر السابق.
و س���جلت أس���عار تكاليف إنشاء شبكات 
المياه في الضفة اس���تقرارًا خالل شهر آب 
2021، إذ اس���تقر الرقم القياس���ي ألسعار 

تكاليف إنشاء شبكات المياه عند 122.86 
)شهر األساس كانون ثاني 2010=100(.

وعل���ى مس���توى أس���عار خزان���ات المياه، 
انخف���ض الرقم القياس���ي إل���ى 116.53 
مقارنة ب����117.24 خالل ش���هر آب 2021 
مقارنة بالشهر السابق. بينما سجلت أسعار 
ش���بكات المياه ارتفاعًا نسبته 0.25%، إذ 
ارتفع الرقم القياس���ي إلى 125.74 مقارنة 
ب� 125.43 خالل الش���هر الس���ابق )شهر 

األساس كانون ثاني 2010=100(.
وسجلت أس���عار تكاليف إنش���اء شبكات 
المج���اري في الضف���ة الغربي���ة انخفاضًا 
مق���داره 0.22% خ���الل ش���هر آب 2021 
مقارنة بشهر تموز 2021، إذ انخفض الرقم 
القياس���ي إلى 110.00 مقارن���ة ب�110.25 
خالل الشهر السابق )شهر األساس كانون 

ثاني 2010=100(.

اإلحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء خالل شهر آب المنصرم

رام الله/ االستقالل:
اتفق الجانبان الفلس���طيني والبريطان���ي على تمديد قرار 
اإلعفاء للمنتجات الزراعية الفلس���طينية في دخولها إلى 
الس���وق البريطانية، مع ضمان اآلليات لالستفادة من هذا 

القرار.
جاء ذلك في ختام أعمال االجتماع األول للجنة الفلسطينية 
البريطانية المش���تركة لتطوير وتعزي���ز عالقات التعاون 
االقتصادية والتجارية في مختلف المجاالت، الذي عقد في 
مقر وزارة االقتصاد الوطني بمدينة رام الله، ووزارة التجارة 

البريطانية عبر تقنية االتصال المرئي.
واتف���ق الجانبان على توقي���ع الش���روط المرجعية للجنة 
المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقادها بشكل دوري 
لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة بين 

البلدين.
ويأتي انعقاد االجتماع، تنفي���ذا إلطالق أعمال اللجنة من 
قبل وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة التجارة 
البريطانية اليزابيث تروس، في األول من تموز 2021، خالل 
زيارة رسمية نفذتها األخيرة لدولة فلسطين بهدف تطوير 

العالقة الثنائية وتنمية التجارة البينية.
وترأس���ت أعم���ال اللجنة ام���س، عن فلس���طين مدير عام 

العالقات الدولية والسياسات االقتصادية سها عوض الله، 
وع���ن الجانب البريطاني نيك كليمنتس مس���ؤول التجارة 
الدولية في وزارة التج���ارة البريطانية، عبر تقنية االتصال 
المرئي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام الفلسطيني 

والبريطاني.
وأكد الجانب البريطاني أهمية انعقاد اللجنة واستمراريتها 
مع االلتزام الكامل لتقوية العالقة الثنائية وضرورة مناقشة 
القضايا الفنية بما يخدم مصلحة الطرفين، الفتا إلى أهمية 
قرار تمديد اإلعفاء الجمركي للس���لع الزراعية وأهميته في 
تطوير الصادرات الفلسطينية وخلق فرص عمل في السوق 

الفلسطينية.
وأش���اد الجانب البريطاني بدور اللجنة المشتركة ومهامها 
في متابعة نتائج االجتماع والخطوات المستقبلية لتعزيز 
وتحس���ين التجارة واالس���تثمار، من خالل تش���كيل لجان 

فرعية.
وناقش���ت اللجنة مجاالت التعاون في االستثمار، والتجارة، 
والزراعة، والمواصف���ات والمقاييس، وأولويات  والجمارك، 
تطوير التجارة الفلس���طينية، من خ���الل برامج توأمة بين 
المؤسسات النظيرة، عالوة على أهمية تبادل زيارات لرجال 
األعمال، والمشاركة في المعارض التجارية، والمساهمة في 

بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للجودة.
وأش���ار الجانبان إلى أهمية دعم الصادرات الفلس���طينية 
وتشجيع االس���تيراد المباش���ر، من أجل تحسين مستوى 

التبادل التجاري.
وأكد الجانب الفلس���طيني ضرورة توس���يع أعمال اللجنة 
المشتركة لتشمل كافة المجاالت وفقا لالتفاقية الثنائية، 
معربا عن ش���كره لقرار تمديد اإلعفاء الجمركي للمنتجات 

الزراعية.
وثم���ن الجانب الفلس���طيني موقف المملك���ة البريطانية 
المتحدة ضد االس���تيطان، وعدم منحها معاملة تفضيلية 
لمنتجات المس���توطنات، داعيا بريطانيا إلى الضغط على 
حكومة االحتالل لالعت���راف باتفاقية الش���راكة الثنائية 

وتنفيذها دون أي قيود أو عوائق.
يذكر أن اتفاقية الش���راكة التجارية والسياسية المؤقتة 
بين فلسطين وبريطانيا واإلعالنات المشتركة حول قواعد 
المنش���أ دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، والتي 
تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية 
الش���راكة األوروبية الفلس���طينية، وتحافظ على الشروط 
التفضيلية المتعلق���ة بالتجارة والتعاون، وتعزيز التعاون 

المشترك.

تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية في دخولها إلى السوق البريطانية

االستقالل/ وكاالت: 
واصلت أسعار النفط مكاسبها، أمس الخميس، وصعدت بسبب 
نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات 
األمريكي���ة مع اس���تمرار تأثر اإلنتاج في خليج المكس���يك بعد 
إعصارين. كما تلقت الس���وق دعما أيضا من ع���ودة اإلقبال على 
األص���ول المحفوفة بالمخاطر، م���ع تراجع المخ���اوف المتعلقة 
باحتم���ال تخلف ش���ركة التطوير العق���اري الصينية العمالقة 
»إيفرغراند« عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الخميس، 
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 
72.48 دوالرا للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 س���نتا، أو 0.3 في 
المئة، إلى 76.45 دوالرا للبرمي���ل، وفقا ل�«رويترز«. وقفز الخامان 
2.5 ف���ي المئة، أول أمس األربعاء، بعد بيانات من إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام األمريكية 3.5 
مليون برميل إلى 414 مليون برميل في األس���بوع المنتهي في 
17 سبتمبر/ أيلول، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر/ تشرين 

األول 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.

ارتفاع أسعار النفط 
بسبب قلة اإلمدادات

ضمن المنحة المصرية..
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االستقالل/ وكاالت: 
بين���ت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
"كورونا"،  جائح���ة  ح���ول  المعلن���ة 
حت���ى يوم أمس الخمي���س، أن عدد 
الوفيات جراء االصابة بالفيروس بلغ 
4 ماليي���ن ونحو 734 ألف وفاة، فيما 
تبلغ حصيل���ة اإلصاب���ات اإلجمالية 
230 مليونا وما يقارب من 923 ألف 
منه���م 207 ماليين  إصابة، تعافى 

ونحو 620 ألف مريض.
وتواصل جائحة "كورونا" تفش���يها 
ف���ي 221 دول���ة وإقليم���ا ومنطقة 
ح���ول العالم، وس���جلت دول العالم 
ي���وم األربعاء، 530 ألف و379 إصابة 
جديدة، وأوقعت الجائحة خالل ال�24 

ساعة األخيرة 9,324 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س���جلت األربعاء أعلى حصيلة 
وفيات خالل يوم واح���د في العالم، 
كانت على التوال���ي: اميركا )2,228 
وفاة(، والبرازيل )839 وفاة(، وروسيا 
)817 وفاة(، والمكسيك )815 وفاة(، 

وماليزيا )487 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
التي سجلت أول أمس أعلى حصيلة 

إصاب���ات جديدة، عالمي���ا، خالل يوم 
أميركا  التوال���ي،  واحد، كان���ت على 
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   133,620(
وبريطاني���ا  إصاب���ة(،   36,473(
)34,460 إصاب���ة(، والهند )31,957 
إصاب���ة(، وتركي���ا )28,168 إصابة(، 
فيم���ا ال ت���زال أمي���ركا تتصدر دول 
العالم قياس���ا بأعلى حصيلة وفيات 

واصابات إجمالية.

ال���دول  أن  اإلحص���اءات  وأش���ارت 
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر 
تأثرا ج���راء الجائحة ف���ي العالم من 
ألعداد  اإلجمالي���ة  الحصيل���ة  حيث 
 699,748( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 
وف���اة(، والبرازي���ل )592,357 وفاة(، 
والهند )446,080 وفاة(، والمكسيك 
)273,391 وفاة(، وروسيا )200,625 

وفاة(.

وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
األكث���ر  اآلن  تعتب���ر حت���ى  الت���ي 
تأث���را عالميًا م���ن حي���ث الحصيلة 
أميركا  اإلصاب���ات:  ألعداد  اإلجمالية 
والهن���د  إصاب���ة(،   43,404,877(
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   33,563,421(
)21,283,567 إصاب���ة(، وبريطاني���ا 
وروس���يا  إصاب���ات(،   7,530,103(

)7,333,557 إصابة(.

»كورونا« عالميًا: 4 ماليين و734 ألف وفاة و230 مليونا و923 ألف إصابة

واشنطن/ االستقالل:
دان أعضاء مجلس األمن الدولي محاولة االنقالب في الس���ودان في بيان واصفا إياها ب� 

»تعطيل المرحلة االنتقالية بالقوة«.
وجدد أعضاء مجلس األمن دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه 
لرؤية الس���ودان الذي يم���ر بمرحلة انتقالي���ة ناجحة تحقق آمال وتطلعات الش���عب 

السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر حسب البيان.
وحث أعضاء مجلس األمن جميع االطراف على المش���اركة البناءة في المبادرة الوطنية 
المعروف���ة باس���م »الطريق إلى األمام«، وش���جعوا كذل���ك الجهات الفاعل���ة المدنية 
والعسكرية في الس���ودان على البقاء ملتزمين ومواصلة العمل بروح التعاون لتحقيق 
هدف االنتقال الش���امل للسودان على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاقية 
جوبا للسالم. كما أعرب أعضاء مجلس األمن في نفس البيان عن تضامنهم مع الشعب 
الس���وداني، وأكدوا اس���تعدادهم لدعم البلد خالل الفترة االنتقالية، وأكدوا التزامهم 

القوي بسيادة السودان واستقالله وسالمة أراضيه ووحدته الوطنية.
من جهت���ه، من جانبه اعتبر حمدوك، أن أي محاولة لتقوي���ض العملية االنتقالية في 

السودان، هدفها االستيالء على السلطة، وأن أي تبريرات غير ذلك ليس صحيحا.
وأكد حمدوك أن الجيش الذي حمى الش���عب ال ينقلب على السلطة، وإنما فلول النظام 

السابق من يفعلون ذلك.
وش���دد رئيس الوزراء الس���وداني على ضرورة العم���ل معا من أجل الخ���روج من حالة 

االحتقان، وذلك بمراجعة التجربة بشفافية ووضوح.
وكان قد قال قادة الجيش الس���وداني إن السياس���يين المدنيين الذين يقاسمونهم 
الس���لطة فتحوا الباب أمام محاولة انقالب بتجاهل مصلحة الش���عب وانغماسهم في 

الوقت نفسه في صراعات داخلية

مجلس األمن يدين المحاولة 
االنقالبية في السودان

الخرطوم/ االستقالل: 
انتقد تجمع المهنيين السودانيين ما سماها 
الش���راكة القائم���ة بي���ن المكوني���ن المدني 
والعس���كري ف���ي الحكوم���ة االنتقالي���ة، في 
حين اس���تنكر ائتالف ق���وى الحرية والتغيير 
تصريح���ات رئي���س مجلس الس���يادة ونائبه 
بخصوص اته���ام السياس���يين بالصراع على 

السلطة.
ووصف التجمع هذه الشراكة ب�"شراكة الخنوع 
وااللتفاف على غايات ثورة ديسمبر المجيدة" 
حسب تعبيره، في إشارة إلى المظاهرات التي 
اندلعت أواخر 2019 وانتهت بإس���قاط نظام 

عمر البشير.
ودعا -في بيان- ما س���ماها ق���وى الثورة الحية 
إل���ى اليقظ���ة والتمس���ك بأس���باب وحدتها، 
واالستعداد إلكمال الطريق لتخليص السودان 

وإلى األبد من بقايا الطغاة، حسب وصفه.
وأضاف البيان أن "ثائرات وثوار الس���ودان هم 
حماة الثورة وأصحاب القرار، وهم من سينهون 

الشراكة البائس���ة، وسيعيدون دفع قطار ثورة 
ديسمبر إلى طريق العدالة".

وفي س���ياق مواز، استنكر ائتالف قوى الحرية 
والتغيي���ر في الس���ودان تصريح���ات رئيس 
مجلس الس���يادة عبد الفتاح البره���ان ونائبه 
محمد حمدان دقل���و )حميدتي( عقب المحاولة 
االنقالبية األخيرة، واعتبرها محاولة لخلق شرخ 

بين قوى الثورة المدنية والقوات المسلحة.
وقال االئت���الف -في بي���ان- إن حديث رئيس 
مجلس السيادة ونائبه عن المحاولة االنقالبية 
"نكوص عن التحول الديمقراطي، وضد أجندة 

الثورة".
وأض���اف البيان أن قوى الحري���ة والتغيير "لن 
تس���مح بتقويض األس���س التي قامت عليها 

المرحلة االنتقالية وستتصدى لها بكل قوة".
ودع���ا البي���ان إلى اإلس���راع بإص���الح األجهزة 
العس���كرية واألمني���ة وتنقي���ة صفوفها مما 

سماها "الفلول".
وطالبت قوى الحرية والتغيير بإطالع الش���عب 

على نتائج التحقيق ف���ي المحاولة االنقالبية، 
وبمشاركة األجهزة المدنية في التحقيق.

وق���ال وزير ش���ؤون مجلس الوزراء الس���وداني 
خالد عمر يوس���ف إن حدي���ث رئيس مجلس 
الس���يادة عن وصاية الجيش على البالد بسبب 
االنقس���امات السياس���ية ه���و تك���رار لتاريخ 
االنقالبات الس���ابقة في البالد، وتهديد مباشر 

للمرحلة االنتقالية.
وكان رئيس مجلس الس���يادة الس���وداني عبد 
الفتاح البرهان قد قال إن القوات النظامية هي 
التي أجهضت المحاول���ة االنقالبية في البالد، 
وإنه���ا هي حامية التغيي���ر حتى الوصول إلى 

التحول الديمقراطي.
واتهم البرهان السياس���يين بإضاعة شعارات 
الثورة وبالصراع على السلطة، كما قال حميدتي 
إن السياس���يين ه���م الس���بب وراء المحاوالت 
االنقالبية التي وقعت في اآلونة األخيرة، وذلك 
النش���غالهم بالصراعات والمناصب وإهمالهم 

مطالب المواطنين وحاجاتهم.

السودان: ائتالف قوى الحرية والتغيير ينتقد تصريحات البرهان وحميدتي

صنعاء/ االستقالل: 
أعلن���ت جماعة "أنص���ار الل���ه" )الحوثيون( اليمني���ة أمس الخميس عن اس���تكمالها 

سيطرتها على محافظة البيضاء.
وأكد المتحدث باس���م قوات الحوثيين، يحيى سريع، في موجز صحفي عقده 
أمس الخميس، بأن قوات الجماعة، ضمن إطار "عملية عسكرية نوعية واسعة" 
تحمل اس���م "فجر الحرية"، تمكن���ت من انتزاع مديريتي الصومعة ومس���ورة 
وأجزاء من مديرية مكيراس، وسيطرت إجماال على مساحة تقدر ب�2.7 ألف كم 

مربع خالل 48 ساعة.
وادعى س���ريع أن العملية كانت موجه���ة ضد عناصر تنظيم���ي "القاعدة" و"داعش"، 
زاعما تواطؤه���م مع التحالف العربي ال���ذي يقود عملياته في اليم���ن دعما للحكومة 
المعت���رف به دوليا، وقال: "بهذه العملية النوعية تك���ون محافظة البيضاء قد تحررت 
بشكل كامل". وذكر المتحدث أن خسائر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا 
والتحالف خالل العملية بلغت 70 قتيال و120 جريحا و40 أسيرا، باإلضافة إلى إعطاب 
الحوثيين 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنامهم عتادا عس���كريا كبيرا وس���يطرتهم 
على سبعة معس���كرات. وأش���ار المتحدث إلى أن قوات التحالف شنت خالل العملية 
أكث���ر من 30 غ���ارة جوي���ة، مضيف���ا أن الحوثيين م���ن جانبهم نف���ذوا 10 عمليات 

صاروخية وبواسطة طائرات مسيرة "استهدفت مواقع العدو".

»أنصار الله« يعلنون استكمال 
 سيطرتهم على البيضاء

باريس/ االستقالل: 
اس���تغرب وزي���ر االقتصاد الفرنس���ي 
برونو لومير التصريحات التي أدلت بها 
رئيسة الوزراء الدانماركية وقالت فيها 
إن الواليات المتحدة س���تواصل الدفاع 
وحماي���ة االتحاد األوروب���ي مهما كلف 

األم���ر.
وق���ال لومير لوس���ائل إعالم فرنس���ية 
الوالي���ات المتحدة  ب���أن  إن االعتق���اد 
س���تواصل حماي���ة االتح���اد األوروبي 
والدفاع عنه خطأ كبير، وإن على االتحاد 

أن يعتمد على نفسه.
وأضاف أن أزم���ة الغواصات وما حصل 
ف���ي أفغانس���تان، يظه���ران أن���ه لم 
يع���د بإمكان األوروبيي���ن االعتماد على 

حمايتهم  لضم���ان  المتحدة،  الواليات 
االستراتيجية.

وأك���د لومير أن عل���ى أوروب���ا أن تفتح 
عينيها، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة 
لديها هاج���س واحد هو احتواء صعود 

قوة الصين.
وقال "عندما يتم اتخاذ مثل هذا القرار 
القاس���ي، أعتقد أنه يترك آثارا دائمة.. 
لم يكن ل���دي أوهام بش���أن التطورات 
فهم  المتحدة،  للواليات  االستراتيجية 
يعتقدون أن حلفاءهم يجب أن يكونوا 

مطيعين".
وفي وقت س���ابق أول امس األربعاء قرر 
الرئي���س األميركي جو باي���دن ونظيره 
الفرنس���ي ايمانوي���ل ماك���رون، خالل 

مكالمة هاتفية، فتح مشاورات معمقة 
لضمان الثقة، وذلك بع���د التوتر الذي 
ش���هدته عالقات البلدي���ن إثر صفقة 

الغواصات مع أستراليا.
وذكر بيان للبي���ت األبيض أن الرئيس 
الفرنس���ي قرر عودة س���فير فرنسا إلى 
واشنطن األسبوع المقبل، كما أكد بايدن 
مج���ددا عل���ى األهمية االس���تراتيجية 
في  واألوروبية  الفرنس���ية  للمش���اركة 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الرئيس���ين  أن  إل���ى  البي���ان  وأش���ار 
س���يجتمعان في أوروبا نهاية أكتوبر/

تش���رين األول المقبل من أجل الوصول 
إلى تفاهمات مشتركة في إطار الحرب 
ضد اإلرهاب، كما تلتزم واشنطن -وفق 

البيان نفس���ه- بتعزيز دعمها لعمليات 
الس���احل  مكافحة اإلرهاب في منطقة 
األفريقي���ة الت���ي تق���وم به���ا الدول 

األوروبية.
ومن جهته دعا رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونس���ون فرنس���ا إل���ى تجاوز 
غضبه���ا بش���أن صفق���ة الغواص���ات 
األميركية األس���ترالية، ف���ي حين أكد 
نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك 
راب أهمية اتفاقية "أوكوس" الموقعة 
مع الواليات المتحدة وأستراليا، لتحقيق 
رؤية بالده لتعزيز االستقرار في منطقة 

المحيطين، الهندي والهادئ.
وقال راب إن اتفاقي���ة "أوكوس"، التي 
أدت إل���ى إلغاء صفقة كان���ت أبرمتها 

فرنس���ا مع أس���تراليا لش���راء غواصات 
فرنس���ية، ه���ي اتفاقي���ة "مهمة جدا 
ألم���ن بريطاني���ا"، وإنه���ا ستس���اهم 
ف���ي "تعزي���ز االس���تقرار ف���ي منطقة 
المحيطين الهندي والهادي"، وستعزز 
مفاوضات لندن لتوقيع اتفاقيات تجارة 
ح���رة، و"س���تخلق الكثير م���ن الفرص 

والوظائف".
ودخلت العالقات بين فرنس���ا من جهة، 
والواليات المتحدة وأس���تراليا من جهة 
أخرى، أزمة شديدة الخميس بعد إلغاء 
أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية 
وتعويضه���ا بأخ���رى أميركي���ة عاملة 
بالوقود النووي، وهو ما وصفته باريس 

بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

وزير فرنسي: أزمة الغواصات أظهرت لألوروبيين أنه ال يمكنهم االعتماد على الحماية األميركية
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القاهرة/ االستقالل:
يتطلع مهاجم منتخبنا الوطني الفلس���طيني محم���د بلح ، إلى خوض تجربة 
احترافية ناجحة ، مع الفريق المصري البورسعيدي ، في الموسم المقبل من 

الدوري المصري الممتاز .
بدأ "بلح" مس���يرته االحترافية من الدوري األردني ، تحديدا من نادي األهلي 
لموس���م واحد ، ومن ثم االنتقال لن���ادي ذات الراس ، في تجربة لم تحقق له 
نجاحات ملموسة ، ليتأخذ قرارا سريعا بإنهاء عقده معهم ، واالنتقال للدوري 

العماني .
في الدوري العماني بدأ بلح بداية قوية ، من بوابة نادي العروبة ، وأحرز معهم 
العديد من األهداف وصنع أخرى ، ليس���اهم من خاللها في تحسين ترتيب 
الفريق في الجدول بعد أن كان يعاني ، واستطاع فرض اسمه بقوة في الدوري 
العماني،  لينتقل بعدها لنادي صحم ، ويتصدر جدول ترتيب الدوري معهم 
، تحت قيادة المدرب المصري المخضرم محمد عمر قبل أن يستقيل المدرب 

، ويصطدم الالعب مع إدارة النادي ، ويلجأ للفيفا لفسخ عقده .
بعدها انتقل إلى نادي الس���ويق العماني الذي كان مهددًا بالهبوط آنذاك ، 
واستطاع معهم إحراز العديد من األهداف الرائعة ، والتي ساهمت في إبقاء 
النادي في دوري المحترفين وتقدمه للمركز الخامس بعد أن كان في المركز 

الثاني عشر مع الفرق المهددة بالهبوط .
كل هذه النجاحات في الدوري العماني ، إال أنه وجد نفسه في دوامة المشاكل 
المالي���ة مع األندي���ة العمانية ، ليفضل العودة لقطاع غزة وإكمال الموس���م 
م���ع ناديه األم الصداق���ة ، أما اآلن يتطلع لبداية قوية ، وإثبات نفس���ه بقوة 
في أورقة النادي المصري ، وخلق ألس���مه رصيدا ممي���زا ، في قائمة الدوري 
المصري الممتاز ، تمهيدا لحجز مكانا أساسيا ، في قائمة المنتخب الوطني 

الفلسطيني .

غزة/ االستقالل:
كرم عبد السالم هنية مساعد أمين عام المجلس األعلى للشباب والرياضة، فريق الناشئين مواليد 
2006 بنادي ش���باب رف���ح، بطل المحافظات الجنوبية لكرة الق���دم، والوصيف نادي الهالل، في 
احتفال مصغر أقيم بصالة الش���هيد س���عد صايل بحضور رئيس نادي شباب رفح جالل أبو نار، 

ورئيس نادي الهالل المهندس عائد أبو رمضان وإدارة والعبي الناديين.
وفي كلمته قدم عبد الس���الم هنية التهنئة للبطل والوصيف وقال إن الناش���ئين هم مستقبل 
كرة القدم الفلس���طينية والجيل الواعد للمضي قدما في تطوي���ر اللعبة. بينما عبر رئيس نادي 
ش���باب رفح ورئيس نادي الهالل عن شكرها للمجلس األعلى ودعمه للرياضة، وأكدا أن االهتمام 
بالناش���ئين يمثل أولوية لالرتقاء بالرياضة الفلس���طينية، وفي نهاية الحفل تم تس���ليم درع 

تكريمي لالعب الهالل أحمد اشتيوي العب نادي الهالل تقديرا النتمائه وتأثره خالل التتويج.
كما تسلم شباب رفح مكافأة البطل بقيمة )2000( شيكل، والهالل الوصيف )1500( شيكل.

موسم حاسم لمسيرة 
»بلح« االحترافية

»هنية« يكرم بطل ووصيف المحافظات 
الجنوبية لكرة القدم للناشئين

مدريد/االستقالل:
يتطلع ريال مدريد المتصدر إلى مواصلة التألق وتسجيل 
األهداف بغزارة، عندما يس���تضيف فياري���ال القابع في 
منتصف الجدول، غدا السبت، ضمن سعيه الستعادة لقب 

الدوري اإلسباني.
وحصد ريال 16 من 18 نقطة متاحة، ولم يواجه صعوبات 
عديدة، وهو األم���ر الذي ال ينطبق عل���ى غريميه أتلتيكو 

مدريد حامل اللقب، وبرشلونة.
ويعود فضل كبير في مستوى ريال إلى تألق كريم بنزيما، 
حيث ظهر المهاجم الفرنسي بشكل رائع مرة أخرى خالل 
الفوز 6-1 على ريال مايوركا يوم األربعاء، ورفع رصيده إلى 

8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب افريال "واقع أنه يسجل كثيرا 
يجعل البعض ينس���ى الجهد الكبير الذي يبذله من أجل 

الفريق وتمريراته الحاسمة، إنه العب متكامل".
وأح���رز ريال 21 هدفا في الدوري، وه���و ما يزيد بفارق 10 
أهداف على األقل على أي فريق آخر، وكال المدرب اإليطالي 
المدي���ح لالعبي���ن البدالء الذي���ن تألقوا عن���د الحاجة إلى 

جهودهم مع غياب البعض بسبب اإلصابات.
وأضاف أنشيلوتي "لدينا مزيج رائع بين الشباب والخبرة في 
التش���كيلة، أنا سعيد أن الالعبين الذين لم يشاركوا كثيرا 

كانوا مستعدين للعب، هذا مؤشر إيجابي للتشكيلة".
ومع غياب س���تة العبين أساسيين، س���يعتمد ريال على 
بع���ض البدالء عند اس���تضافة فياريال، بقي���ادة المدرب 

أوناي إيمري الذي لم يخسر بعد لكنه حقق فوزه األول هذا 
الموسم يوم األربعاء عندما تفوق 4-1 على إلتشي.

واحتاج أتلتيكو، الذي يتأخر بنقطتين عن ريال ويملك 14 
نقطة، إلى هدف آخر قرب النهاية لتحقيق الفوز 2-1 على 

خيتافي يوم الثالثاء.
وس���يلعب فريق الم���درب دييجو س���يميوني مع أالفيس 
المتعثر، وس���ط ش���كوك ح���ول جاهزي���ة الثالثي كوكي 

وجوفري كوندوجبيا وتوماس ليمار.
وبدأ برشلونة  الموسم بشكل متوسط، ويأتي ثامنا برصيد 

ثماني نقاط من أربع مباريات.
ودخل المدرب رونالد كوم���ان ورئيس النادي خوان البورتا 
في حرب كالمي���ة، حيث قرأ المدرب الهولن���دي بيانا في 
مؤتمر صحفي يوم األربعاء وطالب الحصول على وقت لبناء 

التشكيلة ورفض الرد على األسئلة.
وذكرت تقارير محلي���ة أن البورتا لم يكن يعرف أن كومان 
س���يقرأ بيانا ف���ي المؤتمر الصحفي، وقالت إنه إذا فش���ل 
برش���لونة في الفوز عل���ى قادش ثم ليفانت���ي يوم األحد 

سيكون منصب المدرب في خطر.

لندن/االستقالل:
من المقرر أن يلتقي تشيلس���ي بطل أوروبا مع مانشس���تر س���يتي، حام���ل لقب الدوري 
اإلنجلي���زي الممت���از، في س���تامفورد بريدج غدا الس���بت  ضمن الجولة السادس���ة من 

البريميرليج، في إعادة لنهائي دوري األبطال الموسم الماضي.
وعندما فاز تشيلس���ي في بورتو ضد فريق المدرب بيب جوارديوال في مايو/آيار الماضي، 
اعتبر البعض أن النتيجة مفاجئة حيث كان الس���يتي مرشحا لحصد لقبه األول في دوري 
األبطال. لكن بعد 4 أش���هر، س���يدخل فريق المدرب توماس توخيل القمة وهو المرشح 
األكب���ر للفوز باللقب المحلي بعد بداية قوية للموس���م. وفاز تشيلس���ي في 4 من أول 5 
مباريات وجاء تعادله بعشرة العبين ضد ليفربول في أنفيلد في نتيجة اعتبرها كثيرون 
بمثابة الفوز. ويملك تشيلس���ي سجال مثاليا بنسبة 100 بالمئة ضد سيتي منذ تعيين 
توخيل في س���تامفورد بريدج قرب نهاية يناير/كانون الثاني، حيث فاز عليه في كأس 

االتحاد اإلنجليزي والدوري الممتاز ونهائي دوري األبطال.
وخس���ر الس���يتي في بداية الموس���م أمام توتنهام هوتس���بير وتعادل على أرضه مع 
س���اوثهامبتون، ليصب���ح متأخرا بثالث نق���اط عن ثالثي الصدارة تشيلس���ي وليفربول 

ومانشستر يونايتد. وزادت قوة تشيلسي هذا الموسم بضم روميلو لوكاكو من إنتر ميالن 
مقابل 97 مليون جنيه إس���ترليني )132.67 مليون دوالر(، وهو قوة هجومية هائلة أمام 

العبي الوسط المبدعين وإلى جانب خط الدفاع الصلب.
وأخفق السيتي في محاولته لضم رأس الحربة الصريح هاري كين من توتنهام، ولم ينجح 
بعد فريق جوارديوال في اللعب بسالس���ة وتقديم كرة هجومية اعتاد عليها مع المدرب 
اإلس���باني. وعانى كين نفسه في الظهور بمستواه مع توتنهام، لكن يوم األحد سيمثل 
فرصة مثالية لمهاجم إنجلترا الستعادة مستواه عند اللعب في ضيافة آرسنال في قمة 
ش���مال لندن. وبعد تصدر الدوري عقب الفوز في أول 3 مباريات مع المدرب الجديد نونو 
إس���بيريتو سانتو، خسر توتنهام مرتين متتاليتين بنتيجة )3-0( أمام كريستال باالس 
ثم تشيلس���ي. وعلى النقيض، خسر آرسنال في أول 3 مباريات، لكنه سيدخل قمة لندن 

بعد فوزين متتاليين على نوريتش سيتي وبيرنلي.
وس���يلعب ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب، مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة 
برنتفورد غدا الس���بت، بينما يلعب مانشس���تر يونايتد على أرضه مع أستون فيال في 

بداية الجولة.

ريــال مدريــد المنتشــي يسعــى لعبــور عقبــة فياريــال

تشيلســي يتحفــز لتلقيــن السيتــي درســًا رابعــًا بقيــادة توخيــل
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والذي ارتقى مس���اء األربعاء متأث���ًرا بإصابته 
بس���رطان ال���دم داخ���ل س���جون االحت���ال 
"اإلس���رائيلي"، وتعرض���ه لإلهم���ال الطب���ي 

المتعمد.
وأفاد مراس���لنا بأن موكب التشييع انطلق من 
أمام مشفى بيت جاال باتجاه منزل الشهيد في 
بلدة الخضر جنوبي بي���ت لحم، قبل دفنه في 

مقبرة الشهداء في البلدة.
وأعلنت القوى الوطنية واإلس���امية اإلضراب 
الش���امل في المحافظة حدادًا على استشهاد 

مسالمة.
وأفرج االحتال عن الشهيد مسالمة في شهر 
شباط/ فبراير الماضي، قبل عامين من انتهاء 
حكمه بس���بب تدهور حالت���ه الصحية داخل 
سجون االحتال إثر تعرضه لسياسة اإلهمال 

الطبي.
واعتق���ل مس���المة ع���ام 2002 وحك���م عليه 
بالس���جن لمدة 20 عامًا قض���ى منها 18 عامًا 

داخل سجون االحتال.
إلى ذلك، واصلت ق���وات االحتال اعتداءاتها 
بح���ق المواطني���ن وممتلكاتهم ف���ي مناطق 
متفرق���ة من الضف���ة، حيث أصي���ب عدد من 

المواطني���ن بحاالت اختناق مس���اء الخميس، 
االحت���ال  ق���وات  م���ع  مواجه���ات  خ���ال 
"اإلسرائيلي" عقب اقتحام أطراف حي الطيرة 
بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأف���ادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتال 
أطلقت قناب���ل الغاز المس���يل للدموع صوب 
الش���بان خال المواجهات، ما أسفر عن إصابة 

عدد من المواطنين باالختناق.
وأش���ارت إلى أن القوة العسكرية رافقت عددا 
من المس���توطنين الذين اقتحم���وا المنطقة 

ألداء طقوس دينية.
وف���ي الس���ياق، اس���تولت ق���وات االحت���ال 
"اإلس���رائيلي"، مس���اء الخمي���س، على جرافة 
)باغر(، وأوقفت أعمال تأهيل ش���ارع في قرية 

اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفاد رئيس بلدي���ة اللبن يعقوب عويس بأن 
جنود االحتال هاجم���وا العمال أثناء عملهم 
في إعادة تأهيل الشارع، وهددوهم بالساح، 
ومنعوهم من استكمال العمل واستولوا على 

جرافة.
وأضاف عويس أن أعمال التأهيل في الشارع 
الذي يقع داخل البلدة بدأت منذ ش���هر، وكان 

قد أعيد تعبيده في العام 2005 دون وجود أي 
تدخل من قبل االحتال.

فيما اندلعت أمس، مواجهات بين المواطنين 
وقوات االحتال اإلس���رائيلي في بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم.
وأف���اد مراس���لنا وش���هود عيان، ب���أن جنود 
االحتال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل 
بكثافة ص���وب المواطني���ن، دون أن يبلغ عن 

إصابات.
كما نصبت قوات االحتال اإلس���رائيلي مساء 
أمس، حاجًزا عس���كرًيا جنوب مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد ش���هود بأن قوة عس���كرية إس���رائيلية 
نصبت حاجًزا عسكرًيا على المدخل الرئيسي 
لبل���دة بيت فج���ار جنوًب���ا وفتش���ت مركبات 

المواطنين ودققت في هوياتهم.
وأش���اروا إلى أن التقييد اإلس���رائيلي تسبب 

بأزمة مرورية خانقة.
في س���ياق آخر، اقتحم مئات المس���توطنين 
المتطرفين صباح الخميس، المسجد األقصى 
المبارك من باب المغاربة، بحراس���ة مش���ددة 
من ش���رطة االحتال اإلس���رائيلي، احتفااًل بما 

يسمى عيد "العرش" اليهودي.
وتأتي ه���ذه االقتحام���ات، رًدا عل���ى دعوات 
الهي���كل"  "جماع���ات  أطلقته���ا  يهودي���ة 
المزع���وم لتنظيم ع���دة اقتحام���ات مركزية 
للمس���جد األقصى اليوم، بمشاركة قيادة كبار 

المتطرفين.
وذكرت دائ���رة األوقاف اإلس���امية بالقدس 
المحتلة أن 564 مس���توطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى على ش���كل مجموعات كبيرة، ونفذوا 

جوالت استفزازية في باحاته.
طقوًس���ا  أدوا  المس���توطنين  أن  وأوضح���ت 
تلمودي���ة علني���ة في المنطقة الش���رقية من 
األقصى، واعتلت مجموعة من المس���توطنات 
أس���طح أحد المباني داخل المسجد والتقطت 

الصور تزامًنا مع "عيد العرش". 
وأفادت بأن قوات االحتال اس���تدعت حارس 
األقصى أحم���د الدالل للتحقيق معه في مركز 

تحقيق شرطة "القشلة" بالقدس.
وفي الس���ياق ذاته، اعتقلت ق���وات االحتال 
الس���يدة رائ���دة س���عيد، والش���اب س���يف 
القواسمي، و3 فتيات أخريات خال تواجدهم 
ف���ي باحات األقص���ى، وتزامًنا م���ع اقتحامات 

المستوطنين.
وتواصل ش���رطة االحتال فرض قيودها على 
دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل 
الفلس���طيني المحت���ل لألقص���ى، وتحتج���ز 
هوياتهم الش���خصية عند بواباته الخارجية، 
فيم���ا تبعد العش���رات عن المس���جد لفترات 

متفاوتة.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا لسلس���لة 
اقتحام���ات وانته���اكات من المس���توطنين، 
للمصلي���ن  اس���تفزازات  يتخلله���ا  بحي���ث 
الفلس���طينيين وعمليات اعتق���ال وإبعاد عن 
المس���جد، والتي تزداد وتيرتها خال األعياد 

اليهودية.
وتتم االقتحامات على فترتين صباحية، وبعد 
صاة الظهر عب���ر باب المغارب���ة، بحماية من 
قوات االحتال، ضمن جوالت دورية ينفذونها 
بهدف تغيير الواقع في المدينة المقدس���ة 

والمسجد األقصى.
وس���بق أن أطلقت "منظمات الهيكل" دعوات 
متك���ررة لتنفيذ اقتحامات واس���عة لألقصى، 
خال أيلول/ س���بتمبر الج���اري، بحجة األعياد 

اليهودية.

غزة/ االستقال:
نعت س���رايا القدس الجن���اح العس���كري لحركة 
الجهاد اإلس���امي في فلس���طين مساء الخميس، 
أح���د قادتها الميدانيين من لواء الش���مال" محمد 
جواد إس���ماعيل الهش���يم "أبو علي"، والذي توفي 

متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وقالت الس���رايا ف���ي بيان لها وصل "االس���تقال" 
نسخة عنه، أن الفقيد القائد "محمد جواد إسماعيل 
الهشيم" )41 عامًا( توفي مساء الخميس 16 صفر 
1443ه����، 23 س���بتمبر 2021م، متأث���رًا بإصابته 
بفيروس كورونا، ليمضي إل���ى ربه بعد رحلة حياة 
س���خرت في س���بيل الله جهادًا ودفاع���ًا عن أبناء 

شعبنا في مواجهة االحتال الصهيوني المجرم.
وأضافت، "نحس���ب فقيدنا من المجاهدين األفذاذ 
الذي���ن صال���وا وجالوا مقاوم���ًة وعط���اًء وكانت له 

البصمة واألثر في مشروع المقاومة والتحرير".
ودعت المولى عز وجل أن يتغمد القائد الهش���يم 
بواس���ع رحمته ويس���كنه فس���يح جنات���ه برفقة 
النبيي���ن والصديقين والش���هداء وحس���ن أولئك 
رفيق���ا، وأن ُيلهم أهله وذوي���ه ورفاق دربه جميل 

الصبر والسلوان.
وعاهدت الس���رايا الفقيد وكل الشهداء أن تبقى 
محافظة على أمانة الساح وخط الجهاد والمقاومة 

حتى حرية كل فلسطين.

سرايا القدس تنعى أحد قادتها في شمال القطاع توفي متأثرًا بـ »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقال:
ذكرت قناة كان العبرية مس���اء الخميس بأن شرطة االحتال أنفقت 6 مايين 
ش���يكل على مدار أس���بوعين في جهود مطاردة األسرى الستة الذين فروا من 

سجن جلبوع )فقط الشرطة بدون باقي األجهزة(.
وتأتي هذه البيانات من تقرير ستقدمه الشرطة إلى وزارة المالية، حيث يقدر 
المبل���غ اإلجمالي الذي ت���م إنفاقه على عملية المطاردة مع مصلحة الس���جون 

وجهاز الشاباك بعشرات المايين من الشواكل.
ووفقا للتقرير، فقد أنفقت الشرطة 5.5 مليون شيكل على القوات أثناء البحث، 

و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل للطعام وغيرها.

شرطة االحتالل أنفقت 6 ماليين شيكل 
خالل البحث عن أسرى "نفق الحرية"

غزة/ االستقال:
نف���ت حركة المقاومة اإلس���امية »حماس«، 
الخمي���س، وج���ود أي اس���تثمارات لها في 

السودان.
وقال المتحدث باس���م الحركة، حازم قاسم، 
تعليقا على ما نشرته وس���ائل إعام غربية 
حول س���يطرة الس���لطات الس���ودانية على 

استثمارات للحركة في أراضيها.
وقال قاس���م: »ال يوجد لنا أي استثمارات في 

السودان«.

وأضاف: »نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع 
أي جهة سودانية«.

وف���ي وقت س���ابق من أمس، أف���ادت وكالة 
»رويترز«، بأن الس���لطات السودانية صادرت 
جمي���ع أصول حرك���ة حماس عل���ى أراضي 

السودان.
وقالت الوكالة نقا عن مصادر لم تسمها، إن 
السلطات الس���ودانية »تمكنت من مصادرة 

جميع أصول حركة حماس على أراضيها«.
وبحسب الوكالة فقد تضمنت »أصول حماس 

في الس���ودان فن���ادق وعقارات وش���ركات 
متعددة األغراض وأراضي وشركة صرافة«.

ول���م يصدر تعليق رس���مي من الس���لطات 
الس���ودانية حول م���ا أوردت���ه الوكالة حتى 

إعداد هذا الخبر.
وفي 23 تشرين األول/ أكتوبر الماضي، أعلن 
الس���ودان تطبيع عاقاته مع إسرائيل، لكن 
قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع 
للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في االئتاف 

الحاكم.

رام الله/ االستقال:
نشرت هيئة شؤون األسرى والمحررين مساء 
الخميس، رسائل جديدة لألسيرين بسجون 
االحت����ال »اإلس����رائيلي« محم����د ومحم����ود 
العارضة، والذين ش����اركوا مؤخرا، في عملية 
انتزاع حريتهم من س����جن جلب����وع عبر نفق 
حفروه، قبل أن ُيعيد االحتال اعتقالهم مرة 

أخرى.
وكش����ف األس����ير محمود العارضة مهندس 
نفق الحري����ة، عن حقائق جديدة حول النفق 

الذي ُحفر في سجن »جلبوع« الحصين.
وقال مهندس نفق الحرية األس����ير محمود 

العارضة، في رس����الة له عب����ر محامي هيئة 
ش����ؤون األس����رى والمحرري����ن، إن الس����بب 
الرئيسي لحفر »نفق الحرية« هو نيل حريتنا 
التي طال عليها الزمن، ردا على استش����هاد 
األس����ير محمد األش����قر ع����ام 2007 ولذات 
الس����بب كان حفل النفق في س����جن ش����طة 
س����نة 2012. وذكر العارض����ة، أن هذا النفق 
هو احتجاج على استشهاد األسير كمال أبو 
وعر والوضع المزري لألسيرات وظروف العزل 
السيئة وعدم تنفيذ مطالب اإلضراب الكبير 

لألسرى سنة 2017.
وأضاف، أن ذل����ك جاء احتجاجا على الظروف 

المأساوية وسحب االنجازات الذي يتم يوميا 
في سجون االحتال.

وأه����دى األس����ير العارضة ه����ذا النصر إلى 
الش����هداء محم����د األش����قر وكمال أب����و وعر 

وشهداء الحركة األسيرة.
وتابع العارضة، »أسمينا هذا النفق، الطريق 
إل����ى القدس، ونهدي ه����ذا العمل للمقاومة 
ولشعوبنا العربية واإلسامية وألحرار العالم 

ولغزة وفاء بما قدمته من أجل األسرى«.
وأردف، »نح����ن نعتبر أنن����ا انتصرنا وطرقنا 
الخزان كما قال الكاتب الكبير غسان كنفاني 
وأوصلن����ا رس����التنا للعالم أننا دع����اة حرية 

وأصحاب حق ولن����ا مظلومية وعلى العالم أن 
يقف بجانبنا من أجل تحرير أرضنا«.

وفي رس����الة ألهل بلدته عرابة قال: »سامي 
إل����ى بل����دي الطاه����رة الزكية الت����ي أنجبت 
األبطال من الش����هداء واألس����رى والمصابين 
والمجاهدين، لم يتس����ن لي إال االستماع إلى 
قليل من أخباركم أثناء أيام حريتي القصيرة 
من المعتقل، وقد أحزنني س����ماع إصابة أحد 
أبناء بلدتي في اليوم التالي لهروبنا، وأتمنى 

له الشفاء العاجل وألهله السلوان«.
في حين كتب األس����ير محم����د العارضة: »أنا 
موجود في الزنزانة نفس����ها معزول عن كل 

ما هو خ����ارج جدران الزنزان����ة، ال ألتقي بأحد 
وأحاول التوجه من ش����باك الزنزانة الصغير 
للس����جانين لجلب الماء وغي����ره، ويتم إدخال 
وزج وجب����ات الطع����ام من الطاقة الس����فلى 

للزنزانة«.
وأكد العارضة، أن عملهم حق مشروع، قائا: 
»أنا مس����جون عندكم ليس بإرادتي وال أوافق 
عل����ى قوانينك����م، وأنا معتق����ل غصب عني! 
الظ����روف الحياتي����ة بالزنزان����ة صعبة جدا، 
وباردة ج����دا، حي����ث أنني لم أب����دل مابس 
السجن وقميص الش����اباك، منذ اليوم األول 

لاعتقال«.

األسير محمود العارضة يكشف مزيدًا من التفاصيل عن »نفق الحرية«

»حماس« تنفي وجود أي استثمارات لها في السودان

جنين/ االستقال:
أفرجت س���لطات االحتال »اإلسرائيلي«، مساء الخميس، عن األسير أحمد قاسم العارضة 
من بلدة عرابة جنوب جنين، وهو ش���قيق األس���ير محمد الذي أعي���د اعتقاله بعد انتزاع 
حريته من سجن »جلبوع«. وقال العارضة إن سلطات االحتال أفرجت عنه بعد 17 يوما من 
االعتقال والتحقيق في سجن الجلمة، تعرض خالها لاعتداء بالضرب المبرح والتعذيب 
القاسي في قسم التحقيق. وأضاف أنه أمضى المدة كاملة في زنزانة انفرادية وهو مكّبل 
اليدين والرجلين، وفقط عند النوم يتم فك قيده، مشيرًا إلى تعرضه للتحقيق المتواصل 

والتعذيب النفسي، حيث خضع للتحقيق كل يوم من قبل ضابط مخابرات جديد.

االحتالل يفرج عن شقيق 
األسير محمد العارضة 

ت�شييع مهيب ..
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) APA images (     فل�سطينيات يحيكن املنتجات التقليدية واحللي ال�سوفية وال�سجاد يف مدينة اخلليل

بوخارست/ االستقالل: 
فوجئت عائلة رجل روماني بعودته إلى المنزل بعد 30 عاًما من اختفائه مرتدًيا نفس 

المالبس التي شوهد بها آخر مرة.
وكان فاسيلي جورجوس، الذي يعيش بمدينة باكاو، في رومانيا، ويعمل تاجر مواشي 

ويترك عائلته بصورة دائمة، غادر منزله في عام 1991 ولم يعد كما هو معتاد.
ووفقًا لصحيفة » Adevărul« الروماني����ة، أعلن أقارب جورجوس البالغ من العمر 93 
عاًما  وفاته وأقاموا الطقوس التقليدية لتأبينه بعد البحث عنه عدة أيام دون جدوى. 

ووقع جيرانه في حيرة ودهش����ة عندما رأوا س����يارة في نهاية شهر أغسطس 2021 
متوقفة أمام البيت الذي يعيش فيه أوالده وأسرهم وينزل منها فاسيلي الذي فقد 
قب����ل 30 عاما. ولم تصدق العائلة ما يحدث واعتقدوا أنها مزحة س����يئة، لكن اتضح 
لهم أن الش����خص الذي أمامهم هو فعال فاسيلي بنفس المالبس التي شوهد فيها 

آخر مرة قبل أن يختفي.
ووجدت العائلة الرجل بحالة بدنية جيدة، غير أنه يعاني من خرف الش����يخوخة، ولم 

يتذكر ما حدث خالل 30 عامًا، مردًدا: »كنت دائما في البيت«.
وعثر أقاربه في جيبه على وثائقه الشخصية وتذكرة قطار إلى مدينة بلويستي تعود 

لعام 1991 وفًقا ل� »روسيا اليوم«.
ويعتقد أقاربه أن أحدهم أدرك أن الرجل العجوز ضل طريقه وقرر إعادته إلى العنوان 

المثبت في وثائقه الشخصية.

بعد 30 عامًا من اختفائه.. عودة رجل 
عجوز إلى منزله بنفس المالبس

واشنطن/ االستقالل: 
تفاجأت األمريكي���ة بريتان���ي جيرولي���ن، التي 
فق���دت مولدتها ألكس���ندرا، بع���د 25 يوما من 
إنجابها، بأنها مطالبة بتس���ديد فات���ورة رعاية 
فلكية التكلفة عن الطفلة المتوفاة بعد 6 أشهر 

من فقدانها.
وصلت ألكس���ندرا إلى الدنيا قبل 13 أسبوعا من 
الموعد الطبيع���ي، وكان وزنها منخفضا للغاية 
نحو رطلين فقط )أي 900 غرام تقريبا(، وبالتالي 
كان ضروريا وضعها في العناية المركزة الخاصة 
بالموالي���د، حس���بما ذكرت صحيف���ة "نيويورك 

تايمز".
س���رعان ما تعافت الطفلة وبدأت تنمو بش���كل 
طبيع���ي أذهل الممرضات، لك���ن األمور تحولت 
بش���كل مفاجئ عندما أصيبت بعدوى، تسببت 
في وفاتها الخامس عشر من يناير/ العام 2019، 

وقبل أن تكمل شهرها األول.
وبع���د الصدمة، بدأت تفي���ق األم المكلومة على 
ضرورة سداد الفواتير الطبية، حيث عانت من أجل 
تغطيتها عبر التأمين، نظ���را ألن عملية الوالدة 
المبك���رة لم تمر بالسلس���لة اإلجرائية المعتادة 
للحصول على الموافقة المس���بقة المعتادة في 

حاالت الوالدة التقليدية.
لك���ن بحلول الصي���ف الماضي، وص���ل إلى لين 
إش���عارات تحصيل الديون، والت���ي قالت فيها 
ش���ركة "س���يغنا" للتأمين الصحي إن على األم 
سداد مبلغ 257 ألف دوالر، تحملتها الشركة عن 
طريق الخطأ لرعاية الطفلة بعدما غيرت السيدة 

شركات التأمين الخاصة بها.
تعجبت لين وارتبكت نظرا ألن "سيغنا" هي التي 
تحملت الفاتورة األول���ى لرعاية المولودة الراحلة 
وس���ددت بالفعل التكاليف للمستش���فى، لكن 

كيف تطالبه���ا فجأة بالحصول على المال الزائد 
الذي دفعته منها هي شخصيا كمريضة.

ووفقا للصحيفة األمريكية، فإن مثل هذه الفواتير 
تعد "نزاعا" بين المستشفيات وشركات التأمين 
الكب���رى، والتي يعلق المري���ض في المنتصف 

بينهما، بحسب خبراء راجعوا قضية لين.
وقال الخبراء أيضا، إنه على الرغم من عدم انتشار 
مث���ل هذه الح���االت، فإنها تش���كل أزمة كبيرة 
لألسر، حيث ال يمكن توقع قيمة الفواتير الطبية 
في الواليات المتح���دة األمريكية، حتى يتفاجأ 

المريض بالمطالبة تأتيه عبر البريد بعد أشهر.
وقالت األم إنها تشعر بإحباط شديد الضطرارها 
خ���وض غم���ار معركة ممت���دة من المراس���الت 
واتصاالت مع الش���ركة والمستشفى والجهات 
التنظيمية، وأيضا ألن المستشفى اتخذ قرارات 

تؤثر على مستقبلها وعلى ذكرى طفلتها.

مستشفى يطالب أمًا توفيت مولودتها فيه بتسديد 250 ألف دوالر

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن أحمد العزب، وفاة ابنته الطفلة “ليال” التي كانت مصابة بضمور العضالت 

الشوكي، وتلقت حقنة ب�35 مليون جنيه مصري لعالجها من شهرين.
وكتب أحمد العزب، عبر حس���ابه على “فيس���بوك”: “لله ما أعطى ولله ما أخذ.. 

ليال في ذمة الله”.
ووفق���ًا لموقع “صدى البل���د”، تلقت ليال الحقنة األغلى ف���ي العالم، من خالل 
مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي لعالج مرضى ضمور العضالت، 
يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز عالج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى 

معهد ناصر.
 ووصلت تبرعات الطفلة ليال إلى أكثر من 7 ماليين جنيه مصري، وكتب والدها 
عبر حسابه بموقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”، “ليال فاضل لها 6 أسابيع 
وتتم السنتين، وطلب الحقنة بياخد 12 يوم، محتاجين نكون أسرع يا جماعة”.

وفاة طفلة مصرية بعد تلقيها 
حقنة بـ35 مليون جنيه

واشنطن/ االستقالل: 
منحت موسوعة غينيس لألرقام القياسية لقب »أكبر 
رافع���ة أثقال تنافس���ية في العالم« للس���يدة إديث 
مورواي تراينا، وهي معم���رة أميركية من فلوريدا، عن 

عمر يناهز المئة عام.
وحصلت إيديث مورواي تراين���ا على اللقب في 5 آب، 
أي قبل ثالثة أيام من عيد ميالدها المئة، وظهرت في 

طبعة 2022 من الكتاب الذي ُنشر األسبوع الماضي.

وبحس���ب موقع »Indy100«، فب���دأت إيديث في رفع 
األثقال عندم���ا كانت تبلغ من العم���ر 91 عامًا، عندما 
دعته���ا صديقته���ا لمرافقته���ا إلى صال���ة األلعاب 
الرياضية. وفي حديثها مع موس���وعة غينيس، قالت 
إيديث: »اكتش���فت أنني أتمتع بهذه الموهبة، وكنت 
أم���ارس التمارين الرياضية بش���كل منتظم، وأتحدى 

نفسي ألتقدم مع الوقت«.
وبحس���ب المعلومات، عملت إيديث كمدربة عازفة في 

السابق، وقالت: »كنت أشعر بسعادة عارمة في كل مرة 
حصلت فيها على المزيد والمزيد من التصفيق. وكلما 
اكتشف الناس أنني أرفع األثقال في سّن التسعين، 

أصبحت أكثر شهرة وملفتة لألنظار«.
وذك���رت إيديث أنها كانت تتدرب، قبل انتش���ار وباء 
كورونا، ثالث مرات في األس���بوع مع مدربها. وبالتالي، 
فإنها تس���تعد اآلن لخوض منافسة جديدة في شهر 

تشرين الثاني.

بوخارست/ االستقالل: 
يعتب���ر يوم الزفاف اهم ليلة في العمر بالنس���بة الي 
عريس و عروس، حيث يستمتعان معا بالرقص والفرح 
وس���ط األقارب واألحباب ولك���ن بعض حفالت الزفاف 
تنتهي نهاية مأس���اوية كتلك الواقعة التي كس���ر 
فيها ظه���ر العريس بعد أن القاه اصدقاءه في الهواء 

لالحتفال به.
وذك���رت صحيفة "ديل���ي مي���ل" البريطانية، أن حفل 
زفاف روماني شهد إصابة عريس بكسر في ظهره بعد 
أن أسقطه أصدقاؤه على رأس���ه إثر إلقائه في الهواء 

في  أحد العادات  التقليدية.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن الكامي���را التقطت اللحظة 

المروعة، في مقطع فيديو يظهر العروس وهي ترقص 
بس���عادة قبل ثوان فقط من الحادث الذي تعرض له 

زوجها الجديد ليفيو فيليمون.
وبدأت الحادثة المروعة عندما ألقى مجموعة األصدقاء 
بفليمون ، 31 عاًما ، في الهواء قبل اإلمس���اك به، ولكن 
، بعد محاولة رمي ثانية ، فشل األصدقاء في اإلمساك 
بفليمون ، الذي يبدو أنه انقلب ليصطدم  برأس���ه أواًل 
على األرض. وبعد س���قوط العريس على االرض ركض 
الع���روس والمحتفلين نحوه م���ع انتهاء المقطع، لكن 
التقارير المحلية تش���ير إلى أن األصدقاء جعلوا األمور 
أسوأ من خالل نقل فيليمون ووضعه على كرسي قبل 

وصول المسعفين.

واف���ادت التقرير بان  الحادث وقع  في حفل زفاف في 
رومانيا مس���اء الجمعة الماضي بقاعة المناسبات في 

كاستيلو في منتجع بايلي فيليكس.
واوضح���ت التقرير ان العريس يعالج  من كس���ر في 
العم���ود الفقري بمستش���فى الطوارئ ف���ي مقاطعة 

أوراديا بعد الحادث.
وذكرت وس���ائل إعالم محلية أن االحتفال استمر بعد 
نقل فيلمون إلى المستش���فى ، حيث حاولت العروس 

والعائلتان الترفيه عن الضيوف.
وقالت الدكتورة لوس���يا دانيا لوسائل إعالم محلية إن 
فيليمون أصيب بكسر في العمود الفقري، مضيفة: "إن 

تقدمه يبدو مواتيا إلى حد ما".

بسبب أصدقائه.. عريس يصاب بالشلل يوم زفافه

 جدة بعمر 100 عام تدخل موسوعة »غينيس« في رفع األثقال

واشنطن/ االستقالل: 
قال زوجان أميركيان إن مدير أحد المطاعم بوالية تكس���اس األميركية قام بطردهما من 

المكان بسبب ارتدائهما قناعي الوجه )الكمامة(.
وبحس���ب شبكة »س���ي إن إن« األميركية، فقد بدأت الواقعة حين ذهبت ناتالي ويستر 
 Hang Time وزوجها خوس���يه لوبي���ز غيريرو، مع مجموعة من أصدقائهما إل���ى مطعم
Sports Grill & Bar في مدينة روليت، على بعد حوالي 20 مياًل ش���مال شرقي داالس، 
وكانا يرتديان الكمامة قبل أن تأتي النادلة إلى ويستر وتقول لها: »مرحبًا، مدير المطعم 

موجود هناك في المطبخ، وهو ليس لطيفًا مثلي، لذا أتيت إلى هنا للحديث معك.
وتضيف " لألسف، سياسة المطعم تقضي بعدم ارتداء الكمامات، فمديرنا ال يؤمن بها، 
لذلك يجب أن تقومي أنِت وزوجك بخلعها".  ورفض الزوجان طلب النادلة، األمر الذي دفع 
»سي إن إن« إنهما لم يكن لديهما علم بسياسة  مدير المطعم لطردهما. وقالت ويستر ل�
المطعم قبل الذهاب إليه.  وأضافت: »لدينا طفل يبلغ من العمر 4 أشهر ومصاب بالتليف 
الكيس���ي، لذا فقد اتخذنا االحتياطات الالزمة للبقاء في أمان، ويش���مل ذلك ارتداء قناع 

الوجه في األماكن العامة إال عند الشرب أو األكل«.
م���ن جهته، قال صاحب المطعم لقناة »كي تي في ت���ي«: »لقد أنفقت أموالي على هذا 
المكان، وأضع دمي وعرقي ودموعي في هذا العمل وال أريد أي أقنعة هنا. أشعر أن طريقة 

التعامل مع األقنعة في الواليات المتحدة في الوقت الحالي مثيرة للسخرية«.
وفي 10 مارس الماضي، لغى حاكم تكس���اس غريغ أبوت إلزامية ارتداء الكمامات، قائاًل 
إنه ال يمكن للقضاة سجن أو معاقبة األشخاص الذين ال يتبعون قواعد الوقاية من كورونا.

أم���ا المراكز األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منه���ا فتوصي بارتداء الكمامات في 
األماكن المغلقة حتى بالنسبة لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل

غير مقتنع بكورونا.. مدير مطعم يطرد 
زوجين بسبب ارتدائهما الكمامة


