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القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مصادر عبرية، مساء السبت، إن رئيس حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت، سيلتقي خالل 
زيارته نيويورك مس���ؤولين من دول عربية طّبعت 

عالقاتها ب�«تل أبيب« مؤخًرا.
وذكرت قناة »كان« العبرية، أن بينيت غادر الكيان 
الليل���ة متوجًها إل���ى نيويورك إللق���اء خطاب في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم اإلثنين.
وأضاف���ت أن���ه »م���ن المتوق���ع أن يلتق���ي خالل 
زيارته لنيوي���ورك باألمين العام لألم���م المتحدة، 
وش���خصيات من اإلم���ارات والبحري���ن والمغرب«. 
وأش���ارت القناة إلى أن مكتب بينيت لم يقدم بعد 

االجتماعات.  ه���ذه  ع���ن  معلومات 
رئي���س  باس���م  المتح���دث  وكان 

»كان«: بينيت سيلتقي مسؤولين 
بدول عربية مطّبعة في نيويورك

مركز: 544 أسير مؤبد ينتظرون 
صفقة وفاء أحرار ثانية

غزة/ االستقالل:
أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى، السبت، بأن )544( 
أس���يًرا في سجون االحتالل اإلس���رائيلي يقضون أحكام 

»مهجة القدس« تنظم وقفة تضامنية مع أسرى »الجهاد« في سجون االحتالل
غزة/ االستقالل:

ش���ارك العش���رات في قطاع غزة،  السبت، في 
وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل 

خاصًة أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في ظل 
ما يتعرضون ل���ه من إج���راءات قمعية. ورفع 
المشاركون في الوقفة التي دعت لها مؤسسة 

الق���دس للش���هداء واألس���رى، صوًرا  مهجة 
ألس���رى “نفق الحري���ة” ولعدد 
من األسرى في سجون االحتالل، 

تقرير: حكومة االحتالل تعزز 
االستيطان بـ »المعابد«

رام الله/ االستقالل:
قالت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن »إسرائيل« تعزز 
استيطانها في الضفة الغربية المحتلة، ببناء المعابد )الُكُنس(، 

تحليل: خطاب عباس »استجدائي« 
و »تقليدي« ويفتقر ألوراق القوة

 غزة/ دعاء الحطاب:
أكد مراقبون ومحللون في الشأن الفلسطيني 
أن خطاب الرئيس محم���ود عباس، أول أمس 
الجمعة، أمام الدورة ال� 76 للجمعية العامة في 

األمم المتحدة، »تقليدي« و«مكرر«، ولم يحمل 
أي جديد س���وى بعض التهديدات المعتادة 

لالحت���الل، وافتقاره ألوراق القوة 
والضغط على المجتمع الدولي. 

»الديمقراطية« لعباس: الوضع 
الحالي ال تنفع معه الخطب الرنانة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تس���جيل 21 حالة وفاة 
و1492 إصابة جديدة ب�«كورونا« في القدس والضفة وغزة 

»كورونا«: 21 وفاة و1492 إصابة 
جديدة في القدس والضفة وغزة

مزهر: الحلول التي تقدم لغزة 
»ترقيعية« هدفها استمرار الحصار

غزة/ االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 

ماهر مزهر، السبت، إّن »زيارة وفد الجبهة الشعبّية لمصر 
الش���قيقة جاءت في اطارها الطبيعي، فالجبهة تنظيم 

االحتالل يمنع أسرى »الجهاد« 
من الخروج للعيادات أو الخطابة

غزة/ االستقالل
رفضت مصلحة السجون »اإلسرائيلية« السبت ، خروج أي أسير من حركة 
الجهاد اإلس���المي إلى العيادات بحجة أنهم يشكلون خطرًا على األمن 

»االس���رائيلي« . وأفاد الناطق باس���م لجنة الطوارئ العليا 
ألس���رى حركة »الجهاد« في تصريح���ات صحفية أن عددا 

قوى واأحزاب عراقية 
توؤكد دعمها ل�شعبنا 
وجترم التطبيع مع 

»اإ�شرائيل«

غزة/ االستقالل:
يواص���ل  »اإلس���رائيلي«  االحت���الل  زال  م���ا 
العدوانية بحق األس���رى  تصعيد إجراءات���ه 
الفلسطينيين في سجونه، خاصة منذ تمكن 

ستة أسرى من تنفيذ عملية »انتزاع الحرية« 
عبر نفق حفروه في س���جن »جلب���وع« األكثر 
تحصينًا ف���ي كيان االحت���الل، فيما يواصل 
س���تة اس���رى معركة اإلض���راب المفتوح عن 

الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري.
فقد أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 

واألس���رى والجرح���ى، الس���بت، 
ب���أن أس���رى الجهاد اإلس���المي 

25 عامًا على »هبة النفق« وحفريات معركة األسرى: االحتالل يواصل العدوان و6 أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام
االحتالل تهدد أسوار »األقصى«

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافق أمس الس���بت الذكرى الس���نوية ال�25 الندالع شرارة 
انتفاضة شعبية سميت ب� »هبة النفق » احتجاجا على حفر 

وقفة ت�سامنية مع �الأ�سرى يف �سجون �الحتالل و�سط مدينة غزة �أم�س

االستقالل/ وكاالت:
قال الجنرال األمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل مساعدا 

لوزير الخارجية األسبق، كولن باول، إن »إسرائيل« لن تكون 
موجودة كدولة خ���الل 20 عامًا؛ ألنها تنزع الش���رعية عن 

جنرال أمريكي: »إسرائيل« ستختفي 
خالل 20 عامًا ألنها عنصرية
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غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى الس���بت، بأن إدارة س���جن »الش���ارون« ما 
زالت تواصل عزل األسير عياد جمال عياد الهريمي 
)28 عاًما(، من مدينة بيت لحم في ظروف قاس���ية، 
وتحتج���زه في زنزان���ة تفتقر ألي ش���يء، وتعامله 

معاملة سيئة.
ونقلت المؤسسة عن األسير الهريمي قوله إن إدارة 

مصلحة س���جون االحتالل نقلته هو وباقي أس���رى 
حركة الجهاد اإلسالمي من سجن »عوفر« إلى سجون 
أخرى، بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق من 

سجن »جلبوع«.
وأش���ار إلى أنه محتجز حالًيا في س���جن »الشارون« 
في زنزانة صغيرة مس���احتها متر ونصف في متر 
ونص���ف، وغير صحية وليس بها نافذة وال س���احة 
)فورة(، والحمام مكش���وف وضي���ق، والطعام الذي 

يق���دم من قبل إدارة الس���جن غير الئ���ق ألن يقدم 
للبش���ر، باإلضافة إل���ى المعاملة الس���يئة من قبل 

السجانين.
وكانت ق���وات االحتالل اعتقلت األس���ير الهريمي 
بتاريخ 2021/04/06، وحولته لالعتقال اإلداري بدون 
أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقاالت سابقة في 
سجون االحتالل على خلفية عضويته ونشاطاته في 

صفوف الجهاد.

»مهجة القدس«: إدارة »الشارون« تواصل عزل األسير عياد الهريمي بظروف قاسية

غزة/ االستقالل
رفضت مصلحة السجون »اإلس����رائيلية« السبت 
، خروج أي أس����ير من حركة الجهاد اإلسالمي إلى 
العيادات بحجة أنهم يش����كلون خطرًا على األمن 

»االسرائيلي« .
وأفاد الناطق باس����م لجنة الطوارئ العليا ألس����رى 
حركة »الجه����اد« في تصريحات صحفية أن عددا 
من االس����رى الذين تعرضوا لوعكات صحية وأثار 
التنكيل والقمع طالبوا بمراجعة الطبيب والعيادة 
، لكن االدارة رفضت حتى إش����عار آخر ، كجزء من 

سياس����ة العقاب والقمع المستمرة بحقهم منذ 
عملية »نفق الحرية«.

وذكر، أن����ه في انتهاك صارخ للش����عائر الدينية 
منع����ت إدارة مصلحة الس����جون أس����رى الجهاد 
اإلس����المي من الخطابة لصالة الجمعة أول أمس، 
بينما تس����تمر في حمالت القمع التي لم تتوقف 
عند العزل واالعتداء والتشتيت بل تجاوزت ذلك 
إل����ى انتهاك حرية الش����عائر الدينية لألس����رى 
بمنعمهم م����ن خطابة الجمع����ة واالقتصار على 

أدائهم الصالة فقط.

وأوضح ، أن أس����رى الجه����اد يواصلون خطواتهم 
االحتجاجي����ة وحال����ة التمرد ض����د إدارة مصلحة 
الس����جون ، للمطالبة باالنضمام إلى زمالئهم من 
أبناء الحركة ف����ي الزنازين والمعازل أو العودة إلى 
ما كانت عليه أوضاعهم إلى ما قبل 2021/09/06

وطالب المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، وخاصة 
اللجنة الدولي����ة للصليب األحم����ر، بالتدخل لدى 
س����لطات االحتالل لوضع حد لوقف هذه الهجمة 
المسعورة، والتدخل العاجل من أجل وقف وفضح 

انتهاكات مصلحة سجون االحتالل بحقهم.

بذريعة أنهم يشكلون خطرًا على أمنه
االحتالل يمنع أسرى »الجهاد« من الخروج للعيادات أو الخطابة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة 

ب�«كورونا« في القدس والضفة وغزة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضح���ت الكيلة في التقرير اليومي لوفيات كورونا أنه تم تس���جيل 8 حاالت 
وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، و4 حاالت وفاة في نابلس، وحالتان 
في الخليل، حالتان في جنين، حالتان في س���لفيت، حالتان في طولكرم وحالة 

في قلقيلية.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: “القدس 498، 
طولك���رم 39، أريحا واألغوار 25، ضواحي القدس 8، قلقيلية 15، س���لفيت 16، 
نابل���س 64، جنين 25، رام الله والبي���رة 44، بيت لحم 16، طوباس 6، الخليل 4، 

قطاع غزة 732”
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 
في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضًا، بينهم 17 

مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92

في حين بلغت نسبة اإلصابات النشطة 6
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “القدس 116، 
طولكرم 38، أريحا واألغوار 12، ضواحي القدس 16، قلقيلية 106، سلفيت 38، 
نابلس 127، جنين 132، رام الله والبيرة 109، بيت لحم 10، طوباس 26، الخليل 

36، قطاع غزة 950
وفيم���ا يخص المواطنين الذي���ن تلقوا الطعومات المض���ادة لفيروس كورونا، 
فق���د بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقط���اع غزة 1,358,918 بينهم 

675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

»كورونا«: 21 وفاة و1492 إصابة 
جديدة في القدس والضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الش����عبية 
لتحرير فلسطين ماهر مزهر، السبت، إّن »زيارة وفد 
الجبهة الشعبّية لمصر الشقيقة جاءت في اطارها 
الطبيعي، فالجبهة تنظيم وطني يسعى لتحرير 

فلسطين، ومصر صاحبة دور عروبي نهضوي«. 
وأوضح مزهر خالل حديٍث اذاعي، أّن »الزيارة جاءت 
في إط����ار أخذ الجبهة مكانه����ا الطبيعي ودورها 
في اس����تمرار النضال وتعزيز العالقة مع األشقاء 
المصريين بما يعيد لهم الدور في سيادة األمة«.

ولفت إلى أّن »وفد الجبهة تش����ّكل برئاسة نائب 
األمين العام أبو أحم����د فؤاد وأعضاء من المكتب 

السياسي من قطاع غزة والشتات«. 
وبّي����ن مزه����ر أّن »االجتماع تن����اول مجموعة من 
الملفات أوله����ا متعلق بالقضية الفلس����طينية 

ومشروع التحرر واالستقالل، والملف الثاني تناول 
موضوع الوحدة الفلس����طينية وإنهاء االنقس����ام 
فالرابح األول واألخير منه هو االحتالل الصهيوني، 
والملف الثالث وهو الجوهري واألساس����ي تناول 
الحديث حول قطاع غزة وإعادة االعمار وما يتعلق 
بمعبر رفح البري وعذابات س����فر الفلس����طينيين 
م����ن خالله، والمل����ف الرابع بح����ث تعزيز العالقة 
بين الجبهة الشعبية والشقيقة مصر بما يخدم 

المشروع العربي والفلسطيني«. 
وش����ّدد على أّن »القيادة المصرية أّكدت أّن مصر 
ستبقى داعمة لش����عبنا الفلسطيني في نضاله 
وكفاحه، وتم االتفاق على أن المدخل األساس����ي 
لتصحيح المس����ار الفلسطيني هو إعادة تفعيل 
الفلس����طينية بحيث  التحرير  وتطوير منظم����ة 

تصبح كياًنا جامًعا يمثل شعبنا الفلسطيني«.

 وأش����ار إلى أّن »مصر أكدت أنه س����يتم معالجة 
ملف معبر رفح للتخفيف على أبناء ش����عبنا أعباء 
الس����فر والمعاناة«، الفًتا إل����ى أّن »االجتماع له ما 
بع����ده، ويج����ب أن نراكم عليه وأن نس����تمر في 

التعاون بما يخدم قضيتنا الفلسطينية«. 
د مزه����ر أّن »العدو لن يقدم لش����عبنا هدايا  وأكَّ
على طب����ق من ذهب بل س����يضيق الخناق عليه 
ليقبل بالصفقات المش����بوهة، والمطلوب تعزيز 
الحاضنة الش����عبية وتقديم المس����اعدة لشعبنا 
لالس����تمرار في مواجهة االحتالل وعلينا الوصول 
لمرحلة اتفاق حول ذلك«، ُمشدًدا على أّن »الجبهة 
الش����عبية تقول بكل وضوح، إن كل الحلول التي 
تقدم لقطاع غ����زة هي حلول »ترقيعية«، هدفها 
استمرار الحصار والوصول إلى مرحلة االنفجار في 

القطاع«.

مزهر: الحلول التي تقدم لغزة »ترقيعية« هدفها استمرار الحصار

االستقالل/ وكاالت:
قال الجنرال األمريكي المتقاعد لورانس ويلكرس���ون، الذي عمل مساعدا لوزير 
الخارجية األس���بق، كولن باول، إن »إسرائيل« لن تكون موجودة كدولة خالل 20 

عامًا؛ ألنها تنزع الشرعية عن نفسها كدولة نظام فصل عنصري. 
وأضاف ويلكرس���ون في تصريح���ات أوردها موقع »مونديز«، أن واش���نطن يجب 
أن تطلب من »إس���رائيل« اآلن أن تتغير بسرعة، وإال فإنها ستتوقف عن تمويل 
وحماية »إسرائيل«، لكن الجنرال نفسه توقع بأن الواليات المتحدة لن تفعل ذلك. 
وتابع ويلكرس���ون أنه يأمل في يؤدي التخلص من نتنياهو وترامب وكوش���نر 
إلى التخفيف من حدة الموقف، إلى درجة الحصول على حكومة في »إسرائيل« 
تدرك خطورة مستقبلها، مشيًرا إلى أن العالم سيرفض »إسرائيل«؛ ألنها دولة 
نظام فصل عنصري مثل جنوب أفريقيا، مؤكدًا أنها لن تكون دولة، بل ستزول. 
وكش���ف الجنرال، أيضًا، أنه سمع خالل 40 عامًا في الخدمة العسكرية نصيحة 
مستمرة من الجميع بعدم إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في »إسرائيل«، مؤكدا 

أن وقوف الواليات المتحدة مع »إسرائيل« ضد نصف العالم ليس أمرًا جيدًا.

جنرال أمريكي: »إسرائيل« ستختفي 
خالل 20 عامًا ألنها عنصرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافق أمس الس���بت الذكرى الس���نوية ال�25 الندالع ش���رارة 
انتفاضة ش���عبية سميت ب� »هبة النفق » احتجاجا على حفر 
وافتتاح سلطات االحتالل »االسرائيلي« النفق الغربي أسفل 

المسجد االقصى المبارك.
ففي 25 س���بتمبر/أيلول 1996 اندلعت شرارة انتفاضة »هّبة 
النفق«؛ التي انخرطت فيها مختلف القطاعات الفلسطينية، 
بفعاليات جماهيرية استمرت أشهًرا كان أبرزها حصار أكثر 
من 40 جنديا »إسرائيليا« داخل مقام يوسف دويكات شرقي 
مدين���ة نابلس، وتحريره من س���يطرة االحت���الل ورفع األذان 

مجددا داخله بعد عشرات السنين من االحتالل.
وافتتح النف���ق بأمر من رئيس وزراء االحتالل »اإلس���رائيلي« 
حينها بنيامين نتنياهو، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين 

توحدوا جميعًا لمواجهة المحتل وامتدت من شمال فلسطين 
إلى جنوبها.

وانطلقت مآذن مدينة القدس فور افتتاح باب النفق بالدعوة 
لمواجهة هذا االعتداء، وانتش���ر أهالي المدينة في الشوارع، 

وتعالت صيحات االستنكار من حناجرهم.
وحال���ت قوات االحت���الل دون وصولهم لموق���ع النفق، حيث 
كانت ُتوضع اللمس���ات األخيرة لتثبيت الباب الحديدي الذي 
يؤدي إلى مدخل يصل حائط البراق بباب الغوانمة أحد أبواب 

المسجد األقصى.
6 اأ�شهر من املقاومة

واس���تمرت الهبة الفلس���طينية ستة أش���هر ارتقى خاللها 
عشرات الشهداء وأصيب 1600 آخرون بجروح متفاوتة.

وواجه���ت ق���وات االحت���الل المحتجين على افتت���اح النفق 

والمظاه���رات بإط���الق الرص���اص بكثافة، كما اس���ُتخدمت 
المروحيات والدبابات باإلضافة الش���تراك المستوطنين في 

إطالق النار على المواطنين.
وأخلت قوات االحتالل ساحات األقصى، وأغلقت جميع أبوابه 

فور انتفاض الفلسطينيين نصرة لمقدساتهم.
خمططات تهويدية

وال ي���زال االحتالل يعمل على اس���تغالل األح���داث الجارية 
على األرض، لتحقيق مكاس���ب سياس���ية، تتفق مع أهدافه 
االس���تراتيجية، فكيف إذا تعلق األمر بالقدس، المستهدفة 

بالتهويد واالستيطان بشكل مستمر.
وأكد مدير المس���جد األقصى عمر الكس���واني، إن س���لطات 
االحتالل منعت دائرة األوقاف اإلس���المية من االطالع على ما 
ُتحدثه الحفريات »اإلسرائيلية« ومداها أسفل محيط المسجد 

األقصى المبارك. 
وأورد »الكس���واني« ف���ي حدي���ٍث صحف���ي، أن الحفري���ات 
»اإلس���رائيلية« تتركز بشكل أساس���ي في المنطقة الغربية 
للمسجد األقصى المبارك، وتحديًدا في ساحة وحائط البراق«. 
وأوضح أن الحفري���ات تبدأ من أحي���اء رأس العامود والثوري 
جنوب، وجنوب غرب المس���جد االقصى وصواًل الى باب وتلة 

المغاربة. 
وبّين »الكسواني«، أن الحفريات تهدف بشكل أساسي للبحث 
عن آثار الهيكل المزعوم، موضًحا أن اآلثار التي ظهرت حتى 
تعود للفترة األموية وبعضها يعود للفترة الرومانية.  واعتبر 
»الكسواني« الحفريات »اإلسرائيلية« بمثابة اعتداء صارخ على 
القصور األموية اإلس���المية، الفًتا إلى أنها باتت تشّكل خطًرا 

ا على سور المتحف اإلسالمي في األقصى. حقيقّيً

25 عامًا على »هبة النفق« وحفريات االحتالل تهدد أسوار »األقصى«
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وكان الرئي���س عب���اس ق���ال ف���ي خطاب���ه إّن أم���ام 
»إس���رائيل« عام واحد فقط لالنس���حاب من األراضي 
الفلس���طينية المحتلة ع���ام 1967 بما فيها »القدس 
الش���رقية«، معلًنا التوّجه بعد ذلك إلى محكمة العدل 
الدولية التخاذ قرار حول شرعية وجود االحتالل، محّذًرا 
من أّن »تقويض حل الدولتين سيفتح األبواب واسعة 

أمام بدائل أخرى«.
تقليدي ومكرر

الكاتب والمحلل السياسي ش���رحبيل الغريب، اعتبر  
ذل���ك الخطاب، بأنه خطاب تقلي���دي و مكرر، كما ُيعد 
إضافة عددي���ة لخطاباته الس���ابقة على منصة األمم 
المتح���دة، مبينًا أن خطاب���ه ينّم عن التزام الس���لطة 

بالمفاوضات كخيار أوحد. 
وأوضح ش���رحبيل خ���الل حديثه ل�«االس���تقالل«، أن 
خطابات الرئيس عباس باتت بال قيمة وفاقدة التأثير 
على االحت���الل اإلس���رائيلي، ولم تعد تحمل س���وى 

كلمات استعراضية لمظلومية الشعب الفلسطيني. 
وأكد أن العالم اليوم ال يس���تمع سوى لألقوياء فقط، 
ومعركة »سيف القدس« أقوى دليل على ذلك، فيما ال 
يملك الضعفاء كالسلطة الفلسطينية سوى التباكي 

على منبر األمم المتحدة. 
وبّي���ن أن العالم أصبح ينظر للس���لطة على أنها إدارة 
ضعيفة وال تحترم حقوق المواطن الفلس���طيني كما 
حدث قبل أش���هر من جريمة قتل الناشط السياسي 
نزار بنات بالضفة الغربية، والتغول األمني على حقوق 
الش���عب والغاء االنتخابات التشريعية وقمع الحريات 

واالستمرار في االنقسام. 
ونّوه إلى أن السلطة الفلسطينية فشلت في توظيف 
عضويتها ف���ي األمم المتحدة بصف���ة مراقب لصالح 

الشعب والقضية الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن الرئيس محمود عباس يتغافل حقيقة 

أن األم���م المتح���دة تعاني عج���زًا واضحًا ف���ي إلزام 
االحتالل »اإلسرائيلي« بالقرارات التي تتخذها ضده، 
وال يزال متمسكًا بمسار المفاوضات الذي أثبت فشله 

على مدار العقود الماضية.
ا�ستجداء وا�ستعطاف 

فيما اتفق المحلل والكاتب السياسي تيسير محيسن 
مع س���ابقه، في أن خطاب الرئيس محمود عباس على 
منص���ة األمم المتح���دة، متكرر ول���م يحمل أي جديد 
سوى بعض التهديدات المعتادة لالحتالل، ويفتقر 
ألوراق الق���وة والضغط على المجتم���ع الدولي، كما لم 
يخرج عن الرؤية التي تتبناها الس���لطة الفلسطينية 
المتمثلة ب�«مشروع التسوية والمفاوضات« الوحيد مع 

االحتالل. 
وقال محيس���ن خالل حديثة ل�«االس���تقالل«:« اتسم 
الخطاب عباس باالس���تجداء من كي���ان االحتالل، كما 

يحاول دغدغة عواطف دول العالم من أجل مساعدته 
بالعودة الى مسار المفاوضات«. 

واعتبر أن العودة ال���ى المفاوضات مع االحتالل، جري 
وراء األوهام، مؤكدًا أن القضية الفلس���طينية بحاجة 
إلى خطوات حقيقية وعملية من قبل السلطة لمواجه 
االحت���الل »اإلس���رائيلي« والتحدي���ات التي تعصف 

القضية  بعيدًا عن لغة االستجداء. 
واستهجن محيسن إعطاء الرئيس عباس »اسرائيل« 
مهل���ة لم���دة عام فق���ط لالنس���حاب م���ن األراضي 
الفلس���طينية المحتلة عام 1967، متسائاًل: »ما الذي 
يمتلكه عباس والس���لطة كي ُيرغم »إس���رائيل« على 
التراجع عن سياساتها، وماهي البدائل التي ُيمكن أن 
تقلب موازين القوي في حال لم تستجب »إسرائيل« 

لمتطلبات العودة للمفاوضات«. 
وأشار  الى أن االحتالل طوال العقود الماضية يتنصل 

من أدني متطلبات االلتزام بمش���روع التس���وية، ولم 
تستطيع السلطة فعل شيء. 

خطاب داخلي
ومن جانبه، يري المختص بالش���أن السياس���ي حسن 
عب���دو، أن خط���اب الرئي���س عباس لم يك���ن موجهًا 
ل�«إس���رائيل« والعال���م، بق���در ما هو موّجه للش���عب 
الفلس���طيني، خاصة بعد تراجع ش���عبيته ونس���بة 

المؤيدين له.
واعتب���ر عبدو خ���الل حديثه ل�«االس���تقالل« الخطاب 
اس���تجدائيًا أطلق���ه عباس في وقت تمر به الس���لطة 
الفلسطينية في أسوأ وأضعف حاالتها على المستوى 

الشعبي والمالي. 
وقال: »إن الواقع الصعب الذي تعيش���ه السلطة، وفي 
ظل حالة االنقسام، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، 
وفي ظل استطالع مركز البحوث السياسية الذي نشر 
استطالعًا قبل أيام تشير إلى مطالب%80 من شعبنا 
من الرئيس عباس باالس���تقالة، ه���و الذي يقف وراء 
الخطاب الذي يبدو أنه تصعيديًا و شديدًا، في محاولة 

لرفع شعبيته و التأثير بالمجتمع الفلسطيني«. 
وأكد  أن الرأي العام الفلس���طيني ل���ن يكترث كثيًرا 
للخطاب ومحتواه، مبرهنًا ذلك: »الشعب الفلسطيني 
ترّس���خت لدي���ه قناعة بأن االحت���الل ال يفهم إال لغة 
الق���وة، وأن اللغة الدبلوماس���ية دون قوة تعززها هي 

سراب ينتهي مفعوله مع انتهاء الجلسة األممية«. 
وفيما يتعلق بتهديدات عباس لالحتالل ومنحه مدة 
عام لالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
٦٧، عّق���ب عبدو بقوله: »إن عب���اس أمام تجربة أثبتت 
فش���لها من أكثر من عقدين، وي���درك أنه بحاجة إلى 
أعوام طويلة حتى يهدد االحتالل وينفذ«، مشيرًا إلى 
أن اإلع���الم العبري تفاعل باس���تهزاء وتهّكم مع تلك 

التهديدات.

تحليل: خطاب عباس »استجدائي« و »تقليدي« ويفتقر ألوراق القوة
 غزة/ دعاء احلطاب:

اأك��د مراقب��ون وحملل��ون يف ال�س��اأن الفل�سطين��ي 
اأن خط��اب الرئي���س حمم��ود عبا���س، اأول اأم���س 
اجلمعة، اأم��ام الدورة ال��� 76 للجمعية العامة يف 
الأمم املتح��دة، »تقليدي« و«مكرر«، ومل يحمل اأي 

جديد �س��وى بع�س التهديدات املعتادة لالحتالل، 
وافتق��اره لأوراق الق��وة وال�سغ��ط عل��ى املجتم��ع 

الدويل. 
و�سدد املراقبون على اأن خطاب عبا�س ات�سم بلغة 
ال�ستج��داء وال�ستعط��اف م��ن كي��ان الحت��الل 

ودول الع��امل من اأجل الع��ودة اإىل م�سار الت�سوية 
واملفاو�س��ات، لفتني اإىل اأن الق�سية الفل�سطينية 
م��ن  وعملي��ة  حقيقي��ة  خط��وات  اإىل  بحاج��ة 
قب��ل ال�سلط��ة ملواجه��ة الحت��الل »ال�سرائيلي« 

والتحديات التي تع�سف بالق�سية.

غزة/ االستقالل:
قال����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحري����ر 
فلس����طين، مس����اء الس����بت، إن الوض����ع 
الفلس����طيني الحالي المش����تت »ال تنفع 
معه الخطابات الرنانة غير المستندة إلى 

عوامل القوة«.
وأضاف����ت الجبهة، ف����ي تصريح صحفي 
»االستقالل« نس����خة عنه، تعقيًبا  تلقت 
عل����ى خط����اب الرئي����س محم����ود عباس 
في األم����م المتحدة الجمع����ة، أن »العمل 
السياس����ي والدبلوماس����ي ال قيمة له وال 
جدوى منه إذا ل����م يكن مرتكًزا على أرض 
صلب����ة، وعلى ميدان الص����راع اليومي مع 
وتغيير  وسياس����اته  وإجراءاته  االحتالل 

ميزان القوى عبر المقاومة«.
وأكدت أن »هذا لن يتحقق إال باس����تعادة 
الوحدة الوطنية الشرط الرئيسي لتفعيل 
االشتباك اليومي مع االحتالل وسياساته.

وطالب����ت »الديمقراطية« قيادة الس����لطة 

الفلس����طينية إل����ى »التخل����ص من وهم 
التعّل����ق ب����اإلدارة األمريكي����ة والرباعية، 
والمراهن����ة عل����ى إج����راءات بن����اء الثقة 
الزائفة مع حكوم����ة االحتالل، التي عبرت 
دوًما عن موقفها ب����أال مفاوضات وال دولة 

فلسطينية وال ألي وقف لالستيطان«.
وأكدت أن »الش����عب الفلس����طيني أثبت 
المرة تل����و األخرى اس����تعداده الكفاحي 
العالي ض����د االحتالل، وآخره����ا في هبة 
أيار وما رافقها من معركة سيف القدس، 
وهب����ة اإلس����ناد والتضام����ن األخيرة مع 
األس����رى والمواجه����ة م����ع االس����تيطان 
واالحتالل في أكثر من موقع وأشدها في 

بلدة بيتا البطلة«.
القيادة  وأضاف����ت »بهذا فق����ط تك����ون 
الفلس����طينية على قدر توقعات شعبها، 
وتس����تطيع أن تخاط����ب العالم من موقع 

قوة وعندها فقط سيستمع العالم لها«.
ورأت الجبهة أن إمهال الرئيس االحتالل 

س����نة واحدة لالنس����حاب إلى حدود عام 
1967 أو س����حب االعتراف ب�«إس����رائيل«، 
أوسلو ومجابهة  »نهاية اللتزامات  يعني 

شاملة مع االحتالل«.
وأش����ارت إلى أنه »إذا أري����د لهذه العبارة 
أن تتح����ول إلى برنامج عم����ل فعلي، وأن 
الدولي  والمجتمع  إس����رائيل  إليها  تنظر 
باعتبارها إنذاًرا جدًيا، وليس مجرد تكرار 
لتهدي����د أجوف، فان خطوات ملموس����ة 
ينبغ����ي اإلق����دام عليه����ا فورا م����ن أجل 
اس����تنهاض عناصر القوة الفلس����طينية 

وإعداد مقومات المواجهة الشاملة«.
وبّينت أن »أولى ه����ذه الخطوات أن يبادر 
الرئيس عب����اس لدعوة األمن����اء العامين 
إلى اس����تئناف اجتماعهم برئاس����ته من 
أجل حوار وطني ش����امل ج����اد يقوم على 
أس����اس ق����رارات اإلجماع الوطن����ي، وفي 
المقدم����ة منها ق����رارات ال����دورة األخيرة 
للمجلس الوطني، واالجتماع القيادي في 

2020/5/19 واجتماع األمناء العامين في 
.»2020/9/3

وأضاف���ت »ينبث���ق عنه حكوم���ة وحدة 
وطني���ة تتبنى برنامج اإلجم���اع الوطني، 
وعقد جلسة ش���املة للمجلس المركزي) 
المجلس  بصالحي���ات  مخ���وال  بصفت���ه 
الوطني(، تش���ارك فيها حماس والجهاد 
اإلسالمي كفصائل معتمدة في م.ت.ف، 
وتنبث���ق عنه���ا لجنة تنفيذي���ة يتمثل 
فيه���ا الجمي���ع، والدعوة إل���ى انتخابات 
والمجلس  والرئاسة  للتش���ريعي  شاملة 
الوطن���ي خالل س���تة أش���هر، يعاد على 
وفًقا  الداخل���ي  البيت  أساس���ها ترتيب 
اس���تراتيجية  وبل���ورة  الش���عب  إلرادة 
وطني���ة كفاحية بديلة لمس���ار أوس���لو 
تنهض بالمقاومة الشعبية إلى مستوى 
الوطني  والعصيان  الش���املة  االنتفاضة 

حتى رحيل االحتالل«.
ولفتت إلى أن »هذه ليس���ت المرة األولى 

الت���ي يتوجه فيها الرئي���س عباس إلى 
المجتم���ع الدولي عبر الجمعي���ة العامة 
ليتحمل مس���ؤولياته في إنهاء االحتالل 
اإلس���رائيلي، ولكن هذه النداءات كانت 
تذهب هب���اء منثورا في غي���اب عناصر 
القوة لدى الش���عب الفلس���طيني، وفي 
ظل سياسات س���اهمت في تبديد هذه 
العناص���ر وتمكين االحت���الل من تعزيز 
واإلمعان  والش���عب  األرض  قبضته على 

في تغّوله وشراسته«.
وش���ددت الجبه���ة الديمقراطي���ة على 
التش���ريعية  االنتخاب���ات  »إلغ���اء  أن 
والرئاس���ية والمجلس الوطني، والحريات 
الحريات  عل���ى  واالعتداء  الديمقراطي���ة 
من أجهزة الس���لطة األمني���ة، والمراهنة 
تهدف  االقتصادي���ة  تس���هيالت  على 
إل���ى تجميل صورة االحت���الل، وتزيد من 
التبعية له بداًل من وقف التنسيق األمني 

والعمل ببروتوكول باريس االقتصادي«.

تعقيبًا على خطابه أمام االمم المتحدة
»الديمقراطية« لعباس: الوضع الحالي ال تنفع معه الخطب الرنانة
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أعل���ن أن���ا المواطن /  ش���يماء مصب���اح حمدان 
الصوف���ي   ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم     
402580625  الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /     س���عيد حس���ين س���عيد 
فره���ودة          عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم    
804733681     الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   ش���ريف عب���د الكريم مطر 
ش���خصه   عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
401158456   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  ياس���مين عدنان خضر زعرب   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803780287   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمد عماد سالم ابو حلحول  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   401082607      
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /    س���ميه عب���د الرحمن 
س���عيد مخيمر  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    
914166046    الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة

 بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/9917
إلى المنفذ ضده / حازم فهمي انضوني ترزي

طبق���ا للحكم الصادر ض���دك من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2020/64 والص���ادر بتاريخ 2021/5/4 لصالح طالب التنفيذ / خالد عليان 
خالد المش���هراوي والقاضي بتنفيذ عقد اتفاق عل���ى بيع المحرر بتاريخ 
1985/6/16 المبرز م/2 تنفيذ عيني وذلك بش���طب ما مساحته 516 من 
ارض القس���يمة رقم 71 قطعة رقم 692 من ارض الهاش���مية عن اس���م 
المدعى عليه / حازم فهمي انضوني ترزي وتس���جيلها باس���م المدعى / 
خالد عليان خالد المشهراوي واشعار دائرة تسجيل االراضي بذلك والزام 
المدعى عليه الرس���وم والمصاريف و300 ش���يكل اتع���اب محاماة لذلك 

عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2020/64 .
لذل���ك عليك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    غاندي س���عدي عبدالرحمن 
اب���و عبيد   ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
404018574      الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد صبحي نصر الله جرغون 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801272642( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الخليل/ االستقالل:
ترأس رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، 
الس����بت، اجتماعًا لقادة األجهزة األمنية، في مقر 

محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذك����رت الحكوم����ة في بي����ان مقتض����ب لها أن 
االجتماع المه����م »جاء لبحث عدد م����ن القضايا 
الهام����ة التي تم����س المواطني����ن، وأهمية درء 
الفتن����ة والحفاظ على الس����لم األهلي، وس����يادة 
القانون والنظام، واعتقال المطلوبين الى العدالة 

ومصادرة السالح غير الشرعي بشكل حاسم«.
واألس����بوع الماضي، حّمل وجه����اء الخليل جنوب 
الضفة الغربية المحتلة الس����لطة الفلس����طينية 
مسؤولية انتشار ظاهرة السالح وإطالق النار بين 

أهالي المدينة.

ج����اء ذلك في مؤتمر دعت ل����ه رابطة الجامعيين 
في مدينة الخليل، بحضور عضو اللجنة المركزية 
لحرك����ة فتح عباس زكي، وجهات رس����مية وعدد 
من وجهاء العشائر، لبحث أسباب وطرق مواجهة 

انتشار ظاهرة السالح وإطالق النار.
وأكد زكي ض����رورة التحلي بروح الفريق لمواجهة 
الظاه����رة والح����د منها، معتب����ًرا أن المتس����بب 

الرئيسي لها االحتالل.
وقال »إنه من المعيب أن يطلق األهالي النار على 
بعضهم البعض واالحتالل في الجوار«، مش����يرا 
إلى من يسعى لنشر الفوضى في مدينة الخليل 

يهدف إلى إزاحتها عن أهميتها االقتصادية.
وحمل العشائر مسؤولية مواجهة الظاهرة وضبط 
أبنائه����ا، في ظ����ل عدم وجود األم����ن الكافي في 

المدينة.
من جانبه، قال أمين س����ر حركة فتح في الخليل 
عم����اد خرواط »إن العش����ائر هي المس����ؤولة عن 
الظاه����رة وتحمي أبناءه����ا وإن كانوا عمالء«، وفق 

قوله.
وأضاف أن »تنظيم فتح سيكون له موقفه إذا لم 

تتولى األجهزة األمنية دورها في المدينة.
وقال »إن لم تتولى األجهزة األمنية دورها سوف 

أجمع 200 مسلح لحماية العائالت الصغيرة«.
وذك����ر خرواط أن مدينة الخليل قدمت الكثير من 
الشهداء واألس����رى ويجب على السلطة أن تقف 
عند مسؤولياتها في المدينة، مضيفًا »لو أن رامي 
الحم����د الله رئيس الوزراء ف����ي الوقت الحالي لزار 

الخليل 15 مرة منذ حادثة نزار بنات«.

اشتية يترأس اجتماعا لقادة األجهزة األمنية بالخليل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تحدث مسؤول س����ابق في جهاز األمن العام اإلس����رائيلي »الشاباك«، اليوم 
الس����بت، عن مس����تجدات الوضع مع قطاع غزة ، والحل لكل ما يجري بحسب 

رؤيته.
وقال قائد المنطقة الجنوبية السابق في الشاباك مائير بن شبات، حول الحل 
لقضي����ة غزة إنه »ينبغي أن يكون هدف »إس����رائيل« على المدى الطويل هو 

تحويل قطاع غزة من منطقة أمنية إلى منطقة منزوعة السالح«.
وأشار في حديث لصحيفة »إس����رائيل اليوم« العبرية، إلى أن »هذا يأتي في 

ظل نظام يعترف بإسرائيل وال يستخدم العنف ضدها«. بحسب تعبيره
وأضاف بن ش����بات أن »تحقيق هذا الهدف ممك����ن بطريقتين إما من خالل 
عملية عس����كرية كبيرة وعميق����ة على غرار الجدار الدفاعي، وهذا له أس����عار 
باهظة، أو من خالل التآكل المنهجي لحركة »حماس« على جميع المستويات 
وقيادة السكان إلى إدراك أن هذا نظام فاشل وفاسد، وأن الوقت قد حان لوضع 

حد له«. حسبما قال.

مسؤول سابق في »الشاباك« يدعو 
لتحويل غزة إلى منطقة »منزوعة السالح«

غزة/ االستقالل:
ش���ارك العش���رات ف���ي قط���اع غزة،  
الس���بت، ف���ي وقف���ة تضامنية مع 
األسرى في س���جون االحتالل خاصًة 
أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في ظل 

ما يتعرضون له من إجراءات قمعية.
ورفع المش���اركون ف���ي الوقفة التي 
دعت لها مؤسس���ة مهج���ة القدس 
للشهداء واألسرى، صوًرا ألسرى “نفق 
الحرية” ولعدد من األسرى في سجون 
االحت���الل، إلى جانب الفت���ات تدعو 
لحمايتهم في ظ���ل ما يتعرضون له 
م���ن اعت���داءات من قبل الس���جانين 

»اإلسرائيليين«.
وقال محمد الشقاقي المتحدث باسم 
مهجة القدس، في كلمة خالل الوقفة 
أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة، إن 
الس���جون اإلسرائيلية  إدارة مصلحة 
القمعي���ة  إجراءاته���ا  تواص���ل 
والتصعيدية ضد أسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي، منذ عملية انتزاع الحرية 

البطولية.
ولفت الشقاقي إلى أن إجراءات القمع 

ل���م تتوقف عن���د الع���زل واالعتداء 
والتش���تيت ب���ل تج���اوزت ذلك إلى 
انته���اك حري���ة الش���عائر الدينية 
لألسرى بمنعمهم من خطابة الجمعة 

واالقتصار على أدائهم الصالة فقط.
وأشار إلى أن أسرى الجهاد يواصلون 
التمرد  خطواتهم االحتجاجية وحالة 

ضد إدارة مصلحة السجون، للمطالبة 
باالنضم���ام إل���ى زمالئهم م���ن أبناء 
الحرك���ة ف���ي الزنازين والمع���ازل أو 
العودة إلى م���ا كانت عليه أوضاعهم 

إلى ما قبل 2021/09/6.
المؤسس���ات  الش���قاقي  وطال���ب 
الحقوقية واإلنسانية، وخاصة اللجنة 

الدولي���ة للصليب األحم���ر، ومجلس 
التابع لألمم المتحدة  حقوق اإلنسان 
بالتدخل لدى سلطات االحتالل لوضع 
حد لوقف هذه الهجمة المس���عورة، 
والتدخ���ل العاج���ل من أج���ل وقف 
وفض���ح انتهاكات مصلحة س���جون 

االحتالل بحقهم.

»مهجة القدس« تنظم وقفة تضامنية مع أسرى »الجهاد« في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
واصل ستة أسرى الس���بت، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي، رفًضا العتقالهم اإلداري.
واألسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 73 يوًما، مقداد القواسمة 
من���ذ 66 يوًما، عالء األعرج منذ 48 يوًما، هش���ام أبو هواش من���ذ 40 يوًما، رايق 

بشارات منذ 35 يوًما، وشادي أبو عكر منذ 32 يوًما.
ويعاني األس���رى المضرب���ون أوضاعا صحية صعبة، ج���راء نقص كمية األمالح 

والسوائل بأجسادهم.
وكانت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين قالت الجمعة، إّن األس���ير المضرب 
القواس���مة )24 عاًما( م���ن الخليل، يعاني ظروًفا صحي���ة واعتقالية صعبة في 

الغرفة المحتجز بها في مشفى »كابلن« اإلسرائيلي.
وأوضحت أّن الوضع الصحي لألس���ير القواس���مة تدهور خالل األيام األخيرة، إذ 
يعان���ي من نقصان حاد بال���وزن، وانخفاض معدل نبض���ات القلب، وضيق في 
التنف���س، وآالم حادة في كل أنحاء الجس���د، وال يكاد يق���وى على الوقف على 

قدميه، وغباش بالرؤية وآالم في األمعاء والرأس والبطن.
ولفتت الى أّن االس���ير يقبع بغرفة فيها 3 س���جانين يتعّم���دون تناول أطيب 
األطعمة والمأكوالت أمامه، كما أنه مقيد في الس���رير م���ن يده اليمنى وقدمه 

اليسرى طوال الوقت.
وكانت س���لطات االحتالل أصدرت منذ مطلع العام الج���اري، )869( أمر اعتقال 
إداري بحق أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في شهر 

أيار/ مايو الماضي، حيث وصل عدد األوامر التي صدرت في حينه نحو 200.

6 أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة -دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 12840 / 2017

ُنعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم 12840 / 2017 والمتكون����ة فيما بين طالب التنفيذ/ حامد خميس 
حامد الشوا والمنفذ ضده/ فندق جراند باالس ويمثله السيد/ زهير جيريس الصايغ 
موج����ودات فندق جراند باالس حيث يقع في غزة ش����ارع البح����ر مقابل فندق الديرة 
وهي كالتالي: كرس����ي خيزران عدد 70 – طاولة كبيرة حديد خش����ب مستطيلة عدد 

15 – ثالجة صغير LG – ثالجة سامسونج – جرة غاز كبيرة .... الخ«
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
أوقات الدوام الرس����مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد 

الساعة التاسعة من يوم األربعاء بتاريخ 2021/10/6م التاريخ: 2021/9/20م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة  املوقرة
يف الق�سية 599 / 2021 يف الطلب رقم 1574 / 2021

المستدعي/ خالد محمد أحمد ماضي- من غزة الزيتون ه�/ 901284992 
وكيل����ه العدلي/ عب����د الله محمد أحم����د ماضي بموج����ب الوكالة العامة 
الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في السويد بتاريخ 2020/8/2م. وكيله 

المحامي/ على عماد النبيه
المستدعى ضده/ محمد محمد أحمد ماضي- من غزة الزيتون بجوار مركز 
ش����رطة الزيتون باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده 

المرحوم/ محمد أحمد ماضي
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذه

قيمة الدعوى: )5000 د.أ( خمسة آالف دينار أردنيًا
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 1574 / 2021 في القضية رقم 599 / 2021 
إلى المس����تدعى ضده المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكم����ة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )اثبات صحة عقد 
ونفاذه( استنادًا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظرًا ألنكم مجهولي 
محل اإلقامة وحس����ب اختصاص محكمة صلح غ����زة في نظر هذا الطلب 
وعم����ال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لس����نة 2001 وبناًء على قرار الس����يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب 
رقم 1574 / 2021 بالس����ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش����ر المستبدل.  
لذلك يقتض����ي عليك أن تحضر له����ذه المحكمة ي����وم األربعاء بتاريخ 
2021/10/20م الساعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس����ة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك س����ينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. 

صدر في : 2021/9/22م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ/ اأكرم اأبو ال�سبح

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو القمصان مؤرخة 
في 2021/9/23م تتضمن ان / تمام محمد صالح حمودة من غزة وس���كان 
االردن س���ابقا قد توفيت لرحمه الله تعالى بتاريخ 2011/1/27م , وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها موس���ى محمد محمود حموده وفي 
اوالده منها س���فيان وعدنان ووس���ام واحمد وامال ونجاح وريما ونسرين 
وس���ماح ونيفين فقط وال وارث لها سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة 
او اختياري���ة وال اوالد كبار توف���وا حال حياتها وترك���وا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة الشرعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2021/9/23م .

 قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل:
أفاد مركز فلس����طين لدراس����ات األس����رى، 
الس����بت، ب����أن )544( أس����يًرا في س����جون 
أحكام  يقض����ون  اإلس����رائيلي  االحت����الل 
بالس����جن المؤبد م����دى الحي����اة ينتظرون 
تحريره����م من المقاومة ف����ي صفقة وفاء 
أحرار ثانية مقابل ما تملكه من أوراق قوة.

وأضاف مدير مركز فلس����طين لدراس����ات 
األسرى رياض األشقر، في تصريح صحفي 
تلقت "االستقالل" نس����خة عنه، أن أعداد 
األسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون 
االحت����الل ارتف����ع خالل الس����ت س����نوات 

الماضية إثر هبة القدس.
اعتق����ل  االحت����الل  أن  األش����قر  وأوض����ح 
العشرات ممن نفذوا عمليات طعن وإطالق 
نار أدت لمقتل "إس����رائيليين" خالل هبة 

القدس.
وأوض����ح أن العش����رات من بي����ن المحكوم 
عليهم بالمؤبدات "عمداء أسرى"، وهم من 

أمضوا أكثر من 20 عامًا خلف القضبان.
وذكر أن "كافة األبواب أغلقت أمام األسرى 
المحكومين بالمؤب����د، وخاصه بعد تنصل 
االحتالل من إطالق س����راح الدفعة الرابعة 
من األس����رى القدام����ى بموج����ب االتفاق 
الذى جرى عام 2013 بينه وبين الس����لطة 
الفلس����طينية لإلف����راج عن كافة األس����رى 
القدامى، ولم يبقى أمامهم س����وى انتظار 

صفقة تبادل مع المقاومة".
وأضاف" األش����قر أن األس����رى المحكومين 
بالمؤب����د وكذل����ك أصح����اب المحكوميات 
العالي����ة يضعون ثقته����م بالمقاومة في 
قطاع غزة، وارتفع األم����ل لديهم باقتراب 
الحري����ة بعد حرب عام 2014، والتي أكدت 
المقاومة في أعقابها أنها تمتلك من أوراق 
الق����وة ما يجبر االحتالل على تنفيذ صفقة 
تبادل مش����رفة، س����تكون أكبر بكثير من 

صفقة وفاء األحرار األولى".
وأش����ار إلى أن "فصائل المقاومة جميعها 
وف����ى مقدمتها حركة حم����اس أكدت في 
أكثر من مناسبة أنها تضع قضية األسرى 
على س����لم األولويات، وأنها لن تتواَن عن 
تنفي����ذ صفقة تب����ادل يتح����رر بموجبها 
المحكوميات  وأصحاب  القدامى  األس����رى 
العالية والمرضى واألس����يرات، وقبل ذلك 
إط����الق س����راح األس����رى المحررين ضمن 
صفقة وف����اء األحرار الذين أعيد اعتقالهم 

مرة أخرى وعددهم 48 أسيًرا".
ورأى أن "تراجع االحت����الل عن ربط اإلفراج 
عن جنوده المأس����ورين في غزة باإلعمار أو 
تقديم تسهيالت اقتصادية خطوة جيدة 

على طريق التوصل إلى إتمام صفقة".
وأض����اف "لكن األم����ر يحت����اج الى بعض 
الوق����ت، إذ إن االحت����الل م����ا زال يرف����ض 
دف����ع الثمن الذي تطلب����ه المقاومة إلتمام 

الصفقة ويحاول بكل الطرق الحصول على 
أسراه بأقل األثمان".

وثمن األشقر موقف حركة حماس "والتي 
شددت مؤخرا وعلى لس����ان عضو مكتبها 
السياس����ي زاهر جبارين عل����ى أنها تتابع 
ببالغ األهمي����ة هذا المل����ف وأنها جاهزة 
لتنفي����ذ الصفق����ة وقدمت إط����اًرا واضًحا 
وصريح للوس����طاء إلنجاز صفق����ة التبادل 
ف����ي ح����ال موافق����ة االحت����الل، واعتبر أن 
قضية األسرى وطنية بامتياز ومن القضايا 

األساسية للشعب الفلسطيني.
ولفت األشقر إلى أن "حكم المؤبد هو حكم 
بالس����جن مدى الحياة ويح����دده االحتالل 
ب�99 عاًما )مؤبد عس����كري(، و يفرضه على 
بقتل  الذين يتهمهم  األمنيين  األس����رى 
إس����رائيليين، وكذلك على المسؤولين عن 
توجيه العمليات االستشهادية التي أدت 

إلى قتل جنود أو مستوطنين.

مركز: 544 أسير مؤبد ينتظرون صفقة وفاء أحرار ثانية

بيروت/ االستقالل:
قّدم تقدير استراتيجي صادر عن مركز الزيتونة جملة 
معطيات حول خلفية الس����يناريوهات المس����تقبلية 
المتوقع����ة للحكوم����ة اإلس����رائيلية، بعد االس����تقرار 
النسبي للحكومة التي تشكلت برئاسة نفتالي بينيت 
في حزيران/ يوني����و 2021، وتجاوزها حاجز المئة يوم 

من عمرها.
وبح����ث التقدير في عناص����ر القوة والتماس����ك التي 
مكنت الحكومة من االستمرار طيلة األشهر الماضية، 
كما بح����ث في المعطي����ات المتعلق����ة بأدائها خالل 
المئة ي����وم األول����ى، وصواًل إل����ى ط����رح مجموعة من 

السيناريوهات المتوقعة لمستقبلها وفقًا للمعطيات 
القائمة: داخليًا وخارجيًا.

وتراوح����ت الس����يناريوهات بين اس����تمرار الحكومة 
حتى نهاية المدة الرس����مية للكنيس����ت، أو أن يبقى 
اس����تمرارها مهت����زًا ومتأزم����ًا ومتأرجحًا، قد يس����قط 
ويتفكك في المدى المنظور، أو ربما ينهار قريبًا لعدم 
ح  توافر شروط االستمرار، وتزايد ظروف السقوط. ورجَّ
التقدير أن تستمر هذه الحكومة بعملها في ظّل حالة 
من االستقرار النسبي، إلى حّد ما، مع ظهور إشكاليات 
بي����ن حين وآخر، في ضوء مصال����ح األطراف المختلفة 
عل����ى البقاء فيها، ومحاول����ة إدارة خالفاتها بأقل قدر 

من الخس����ائر، بحيث يبقى المحدد األساسي لعملها 
هو اس����تمرارها، حتى لو اعترضته����ا بعض العقبات 

المفاجئة التي تهددها بالسقوط بين فترة وأخرى.
وأوص����ى التقدي����ر بمتابعة التط����ورات الحاصلة على 
الساحة اإلس����رائيلية، ومعرفة مآالتها على مستقبل 
الحكوم����ة، وآثاره����ا المتوقع����ة عليها س����لبًا وإيجابًا، 
والتع����رف عل����ى المصال����ح الفلس����طينية م����ن هذه 
التط����ورات، باإلضاف����ة للعمل على دراس����ة الخيارات 
الفلسطينية تجاه الحكومة اإلسرائيلية، ومدى القدرة 
على التأثير في إس����قاطها، خصوصًا في حال تصاعد 

توتر األوضاع األمنية في غزة، وصواًل لحرب جديدة.

تقدير استراتيجي: الحكومة »اإلسرائيلية« مستمرة مع بقائها بـ »حالة تأرجح«

غزة/ االستقالل:
عّب����رت حركة المقاومة اإلس����المية )حماس(، مس����اء الس����بت، عن تقديرها 
للموق����ف العراق����ي القيادي والش����عبي الراف����ض للتطبيع م����ع االحتالل 

»اإلسرائيلي«، وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باس����م حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن: »العراق 
كان����ت على الدوام تقف الى جانب القضية الفلس����طينية ونضال ش����عبنا 

العادل ضد االحتالل الصهيوني«.
وذكرت أن »الش����عب العراقي قاتل إلى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفًضا 

إلقامة الكيان الصهيوني«.
ودعا قاس����م كل الدول في المنطقة إلى رفض التطبيع والوقوف إلى جانب 

شعبنا وقضيته العادلة.
وكان مؤتمر شارك فيه سياسيون وزعماء عشائر في إقليم كردستان، الذي 
يتمتع بالحكم الذاتي، ش����مالي العراق، دعا إلى تطبيع العالقات بين بغداد 

و«تل أبيب«.
وفي تعقيبها على دعوات التطبيع، أكدت الحكومة العراقية رفضها القاطع 
لالجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الش����خصيات العش����ائرية 
المقيم����ة ف����ي مدينة أربي����ل بإقليم كردس����تان، ورفع ش����عار التطبيع مع 

»إسرائيل«.
وشددت على أن »طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا 

في الدولة العراقية«.
وبّين����ت أن »الحكومة عبرت بش����كل واضح ع����ن موقف الع����راق التاريخي 
الثابت الداعم للقضية الفلس����طينية العادلة، والدفاع عن حقوق الش����عب 
الفلس����طيني، وف����ي مقدمته����ا حقه بدولة مس����تقلة عاصمته����ا القدس 
الشريف، ورفض كل أشكال االستيطان واالعتداء واالحتالل التي تمارسها 

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق«
وأكدت الحكومة أن »هذه االجتماعات ال تمثل أهالي وسكان المدن العراقية 
العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها 
تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضاًل عن كونها محاولة للتشويش على 
الوض����ع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل اس����تعداد كل مدن 
العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انس����جامًا مع تطلعات شعبنا 

وتكريسًا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه«.

»حماس« تثمن الموقف العراقي 
الرافض للتطبيع مع »إسرائيل«
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دولــة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي
 بلدية خانيون�س

�إعـــالن 
تعلــــن بلدية خان يون�س عن رغبتها جتهيز قوائم للت�سغيل 
عند االحتياج بنظام العقد املوؤقت لوظيفة مهند�س معماري

أواًل: الغرض من الوظيفة:
- المش���اركة ف���ي إع���داد المخطط���ات الهيكلية والتفصيلي���ة لألحياء 
والشوارع ومشاريع التقسيم، وتدقيق المخططات الهندسية الواردة من 
النقابة مع ملفات الترخيص وش���روطها التنظيمية والمشاركة في اعداد 

المشاريع التنموية.
ثانيًا: شروط شغل الوظيفة:

• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندس���ة المعمارية أو التخطيط 
العمراني ومن جامعة معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد

• أال يزيد عمر المتقدم عن )45( عام
ثالثًا: متطلبات الوظيفة:

1. يفضل خبرة في المجال ال تقل عن )3( سنوات.
2. أن يجيد اس���تخدام برام���ج التصميم واإلظهار المعماري وتنس���يق 

المواقع ثنائية وثالثية األبعاد.
. GIS 3. أن يكون لديه إلمام ومعرفة جيدة ببرامج وتطبيقات
4. أن يكون لديه معرفة بقوانين وأنظمة البناء المعمول بها.

5. أن يك���ون لدي���ه القدرة على تجهيز مقترحات المش���اريع وحس���اب 
الكميات وكتابة التقارير والمحاضر.  

6. يفضل أن يجيد اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
7. أن يك���ون لديه القدرة على العمل تحت الضغط واس���تيعاب اآلخرين 

والعمل ضمن الفريق.
8. أن يكون متفرغًا تمامًا لهذه الوظيفة والعمل في الفترات اليومية المختلفة.

9. أن يكون عضوًا في نقابة المهندسين.
10. يجب أن يكون من سكان محافظة خان يونس.

رابعًا: تقديم الطلبات:
تقدم الطلبات المستوفاة للشروط مع إرفاق المستندات التالية من خالل 

http: // Khanyounis.mun.ps   الموقع اإللكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن شهادة الثانوية العامة.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(  .
- صورة عن شهادة الميالد .

- صور عن الخبرات + الدورات + صورة عن السيرة الذاتية + صورة شخصية.
.Portfolio نماذج األعمال السابقة -

- صورة عن عضوية نقابة المهندسين.
خامسًا: آخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم الخميس الموافق 2021/10/07.
مالحظات هامة: -                                                                                          

- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واالج���راءات االخرى في وقت الحق 
على موقع البلدية وبرسالة نصية    SMSللمقبولين            

- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.                                                            
- لالستفس���ار، االتص���ال على هات���ف البلدية رق���م )115( او جوال رقم 

)0599526526( قسم شئون الموظفين.    

 د. عالء الدين حممد البطة
رئي�س بلديــــة خـــانيون�س 
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أعلن أن���ا المواطن /   بالل خلي���ل ابراهيم عبد العزيز     
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م     400588000   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / بثينه صبحي أحمد بربخ   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )932088016( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    وفاء حس���ين توفيق المدهون     
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    905508594    
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عمر احمد اس���ماعيل الدرباشي عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )402538425( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   س���ميه فايز محمود اللوح عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م    802931857       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / س���لمان العبد سلمان ابو عمرة عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )402134118( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
من المقرر أن ُتفرج س����لطات االحتالل »اإلسرائيلي« اليوم األحد، عن النائب 
في المجلس التش����ريعي األسيرة خالدة جرار، عقب انتهاء مدة محكوميتها 

البالغة عامين.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت النائب جرار بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين األول 
2019، م����ن منزلها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكمت عليها بالس����جن 

لمدة عامين.
وبحسب مكتب إعالم األس����رى، فإن األسيرة جرار خضعت حينها للتحقيق 
ووجه االحتالل لها تهًما »تتعلق بتمويل عمليات فدائية لمنظمة خارجة عن 

القانون« حسب زعمه.
وف����ي 12 يوليو/تموز الماضي، رفضت س����لطات االحتالل إطالق س����راحها، 
للمشاركة في تش����ييع جثمان ابنتها الشابة »سهى« التي توفيت إثر أزمة 

قلبية حادة.
يذك����ر أن القيادية في الجبهة الش����عبية لتحرير فلس����طين ُاعتقلت لدى 
االحتالل عدة م����رات، وُصدر بحقها أم����ر إبعاد وأوامر منع س����فر، وتعرضت 
ألشكال مختلفة من التنكيل واالضطهاد بّناًء على نشاطها السياسي ودورها 

الوطني.

األسيرة خالدة جرار على 
موعد مع الحرية اليوم

رام الله/ االستقالل:
خل����ص تقرير نش����ره االئتالف من أج����ل النزاهة 
والمس����اءلة – أم����ان، إلى أّن اإلعالم الفلس����طيني 
الرس����مي يخضع لهيمنة سياسية من قبل النظام 
السياس����ي أّث����رت بش����كل عميق ف����ي توّجهاته 
وسياساته التحريرية؛ ما جعله يفشل في الوقوف 
على مسافة واحدة من السلطة والمعارضة، بل عمل 
على ترويج وترسيخ رواية الحكومة والحزب الحاكم.

جاء ذلك في ورقة علمية أعّدها الدكتور معز كراجة 
تحت عنوان »إدارة اإلعالم الرسمي وعالقته بنزاهة 
الحكم« ضمن مؤتمر »أمان الس����نوي« الذي يحمل 
عنوان »التجربة الفلس����طينية ف����ي نزاهة الحكم 

ومكافحة الفساد السياسي«.
وبّي����ن التقري����ر أّن معالجة اإلعالم الرس����مي -في 
ظل هيمنة حركة »فت����ح« عليه- وتعاطيه لقضايا 
المجتمع ما تزال بعيدة ع����ن كونه »إعالًما عمومًيا 
يمّث����ل الدولة والمجتمع بموضوعي����ة«، معتبًرا أّنه 
فش����ل في الوقوف على مسافة واحدة من مختلف 
مكونات المجتمع، ومن الس����لطة والمعارضة، ومن 
الس����لطة والمجتمع، بما يمكنه من التعبير النزيه 
والش����فاف عن ذلك التنوع والتباينات السياسية 

واالجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني.
وذكر أّن اإلعالم الرسمي عمل على ترويج وترسيخ 

رواية واح����دة هي رواية الحكوم����ة وحزب الحاكم، 
وبالتالي فقد تخلى ضمنًيا عن مسؤوليته الحيوية 
والمتمثلة في ضرورة مراقبة عمل مؤسسات القطاع 

العام وتصويبها.
وأضاف »وارتباطا بغياب دوره الرقابي، فش����ل هذا 
اإلع����الم في ضمان تدفق المعلوم����ات بين النظام 
السياس����ي والمجتمع بما يحقق المكاش����فة بين 
الطرفين ويسمح للمواطن تحديًدا باالطالع ومعرفة 
ما يدور داخل مؤسساته الرسمية وما يتخذ فيها 

من قرارات وما يرسم من سياسا«.
وخلصت الورقة إلى أّن اإلعالم الرس����مي عمل على 
نقل ونش����ر المعلومات باتجاه واح����د »من النظام 
السياس����ي إلى المواط����ن، دون العمل على نقدها 
والتحق����ق منه����ا، ودون نقل األص����وات النقدية 
والمعارضة لذلك النظ����ام«، مؤّكدة أّنه لم يعكس 
التنّوع والتباين داخل المجتمع ولم يتح المساحة 
الموضوعية الالزمة للنقاش والجدل المجتمعي، بل 
ا من حالة االستقطاب الحاد التي سادت  كان »جزًء
خاصة حول قضايا ال����رأي العام التي تناولها هذا 

التقرير«.
وأّك����دت أّن هذه النواقص والثغ����رات والتجاوزات 
ف����ي عمل اإلعالم العموم����ي وعالقته بالمجتمع لم 
تأِت بش����كل عرضي أو نتيجة ضعف مهني »بقدر 

ما ه����ي نتاج نزع����ة النظام السياس����ي بالهيمنة 
على المؤسس����ة اإلعالمية العمومية وتس����خيرها 

لخدمته«.
نتيجة لذلك، خلص التقرير إلى أّن اإلعالم الرسمي 
الفلس����طيني »ال يحم����ل ف����ي جوه����ره ومضمون 
عمله صفة »العموم����ي«، وهو بحاجة لتدابير حتى 
يكتس����ب هذه الصفة من جهة، وحتى يأخذ دوره 
في تعزيز نزاهة الحك����م«، مبّينة أّن من أهّم هذه 

التدابير ضمانة استقالليته المالية واإلدارية.
وش����ّدد عل����ى ض����رورة أن يرتكز اختي����ار أصحاب 
الوظائف العليا في اإلعالم العمومي على »الكفاءة 
المهنية بغّض النظر عن االنتماءات السياس����ية 
واأليديولوجي����ة، ب����ل يجب تطوي����ر أدوات رقابية 
داخلية تضمن الفصل بين المواقف السياس����ية 
والخلفي����ات االيديولوجية للعاملي����ن في اإلعالم 
العمومي بمختلف مس����توياتهم الوظيفية وبين 

مواقفهم السياسية وانتماءاتهم األيديولوجية«.
كما أّك����دت على وجوب ضمان »حق المؤسس����ات 
اإلعالمية في الحصول على المعلومة، رسمية كانت 
أو خاص����ة؛ ألّن ضمان توفي����ر المعلومة هو مرتكز 
رئيسي لضمان المكاش����فة بين المواطن ونظامه 
السياسي، ولبناء عالقة بينهما قائمة على المعرفة 

الصحيحة بعيًدا عن التضليل«.

فشل في الوقوف على مسافة واحدة من السلطة والمعارضة
تقرير لـ »أمان«: اإلعالم الرسمي يخضع لهيمنة سياسية من الحزب الحاكم

رام الله/ االستقالل:
قالت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن »إسرائيل« 
تعزز اس���تيطانها ف���ي الضفة الغربي���ة المحتلة، ببناء 
المعاب���د )الُكُنس(، معتبرة ذلك »أخطر من االس���تيطان 

نفسه«.
جاء ذلك في تقرير أس���بوعي يرصد فيه المركز الوطني 
للدفاع عن األرض، التابع لمنظمة التحرير الفلس���طينية، 
االس���تيطان واالنتهاكات »اإلس���رائيلية« في األراضي 
المحتل���ة. وأضاف المكت���ب: »في س���عيها المتواصل 
لتكريس االستيطان وتعزيز وجوده في الضفة الغربية، 
بما فيه���ا القدس المحتل���ة، تعتزم حكوم���ة االحتالل 
ومجالس المستوطنات إنشاء معابد لليهود في العديد 

من المستوطنات والبؤر االستيطانية«.
وقال في تقريره، إن تلك المعابد س���تطرح »ضمن خطة 

األولويات الوطنية للحكومة )اإلسرائيلية(«.
وبي���ن أنه »من المقرر توزي���ع 6.25 مليون دوالر على 30 
مس���توطنة وبؤرة اس���تيطانية، بدعوى وجود نقص في 
المعابد أو المبان���ي المخصصة إلقامة الطقوس الدينية 

اليهودية«.
ووف���ق المكتب، فإن هدف الخطة اإلس���رائيلية »إضفاء 

قدس���ية وبعدا دينيا زائف���ا عل���ى األرض، والمكان عبر 
االس���تيطان الديني، وهو أش���د خطًرا من أي استيطان 
آخر«. وأش���ار إلى أن الذي صاغ المشروع، هو وزير الشؤون 
الدينية في الحكومة اإلسرائيلية »ماتان كاهانا« من حزب 
)يمينا(، الذي يرأس���ه رئيس الحكوم���ة نفتالي بينيت. 
ويق���ول المكتب الفلس���طيني، إنها الم���رة األولى التي 
يكون فيها دعم وإنش���اء المعابد أولوية للمستوطنات. 

وذكر أن مشروع بناء المعابد يأتي »في سياق منح المزيد 
من االمتيازات للمس���توطنات، من أج���ل تعزيز وتقوية 

االستيطان والتضييق على الوجود الفلسطيني«.
وتشير تقديرات فلسطينية و«إسرائيلية«، إلى وجود نحو 
650 ألف مستوطن »إسرائيلي« يقطنون في مستوطنات 
الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يستقرون في 

164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

تقرير: حكومة االحتالل تعزز االستيطان بـ »المعابد«



األحد 19 صفر 1443 هـ 26 سبتمبر 2021 م

اعتاد المهزومون البحث عن نصر وهمي من بين ثنايا الكلمات، وكأن »إسرائيل« ذاك 
الكيان النازي المستعمر المغتصب ألرضنا ومقدساتنا ستزول وتفنى بكلمات يطلقها 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امام األمم المتحدة والتي تمثل ميدان نصر 
دائم »إلسرائيل« على مدار تاريخ الصراع بيننا وبينها, كلمات حاول بعض االدعياء من 
بطانة السوء تسويقها كنصر للسلطة الفلسطينية، وان مسار التسوية سيوصلنا في 
النهاية الى حلم الدولة والتحرير, وبما ان »إسرائيل« ال تحاسب على الكالم آلنها تعلم 
ان نهايته »ال شيء« فإنها تنظر باستخفاف وسخرية لحالة االستجداء واالستعطاف 
التي تنتهجها الس���لطة في المناب���ر الدولية للبحث عن حقوقه���ا, وعلى ما يبدو ان 
الس���لطة ال تدرك حتى االن ان »إس���رائيل« اقوى من األمم المتحدة ومن مجلس االمن 
ومن الجنائية الدولية ومن كل المؤسسات العالمية وتضعها بين اصبعيها لتقلبها 
كيفما تش���اء, وبما يخدم مصالحها وأهدافها, وتساعدها في ذلك اإلدارة االمريكية, 
التي تتحكم في هذه المؤسس���ات الدولية بقوتها العسكرية واالقتصادية, فليس 
في تاريخ األمم المتحدة والمؤسس���ات الدولية ما يش���فع لها ف���ي الوقوف مع الحق 
الفلس���طيني, وقراراتها تبقى مجرد حبر على ورق وحبيس���ة االدراج, وال يمكن لها ان 
ترى النور, فهل هناك ش���واهد لدى السلطة الفلسطينية يمكن ان تقدمها للشعب 
الفلس���طيني كي يطمئ���ن ان األمم المتحدة انتزعت في ي���وم ما حقا من حقوقنا من 
االحتالل, وقدمت شيئا للفلس���طينيين, وهل السلطة مقتنعة بقدرة األمم المتحدة 

والمجتمع الدولي على فرض ارادته على »إسرائيل«.    
وللوقوف على حقيقة خطاب رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس امام األمم 
المتحدة والذي هلل له البعض واعتبر انه يمثل نصرا مدويا للس���لطة على »إسرائيل« 
نقول ان هذا الخطاب ال يختلف عن خطابات أخرى س���ابقة القاها رئيس السلطة امام 
األمم المتحدة وتم التصفيق لها والوقوف اعجابا بالكلمات وتمس���ك الرئيس عباس 
»بالسالم« لكنها في النهاية تالشت كما يتالشى السراب الن العالم ال يدار بالكلمات 
انما باألفعال الحقيقية على األرض وهو كما قال الناطق باسم » حماس » فوزي برهوم 
» إعادة إنتاج لمسار التيه والفشل، وتضمن اعتراًفا واضًحا وصريًحا بعجزه وفشله في 
تحقيق أي إنجاز عبر مس���ار أوسلو الذي يتزعمه«. فهل يليق ان يبقى خطاب السلطة 
الذي من المفترض انه يمثل الموقف الرس���مي للش���عب الفلسطيني يحمل عوامل 
الضعف واالس���تجداء والتوس���ل في الوقت الذي يسطر فيه ش���عبنا مالحم بطولية 
حقيقية في الميدان ويحقق انتصارات متتالية على االحتالل, ويكشف ضعف ووهن 
هذا الوهم المس���مى »إسرائيل« ان الخطاب جاء دون المستوى والتحديات الجسيمة 
التي تتعرض لها القضية الفلس���طينية، واستمر في توصيف الواقع المرير والحالة 
الفلس���طينية المزرية الصعبة التي أوصلنا إليها مشروع التسوية, وكما قال محللون 
ف���ان المجتمع الدولي و«إس���رائيل« لن تأخذ خطاب عباس عل���ى محمل الجد، خاصة 
بعد تهديده س���حب االعتراف ب�«إس���رائيل« خالل عام إذا لم تنس���حب من األراضي 
الفلسطينية, ألن العالم ال يحترم إال القوي، ولن يحترمنا أحد ليقدم حقوقنا على طبق 

من ذهب. 
رئيس الس���لطة محمود عب���اس ذهب الى منبر األم���م المتحدة متحزما »بالس���الم« 
ومتمس���كا بمس���ار التس���وية الذي ال بديل عنه, ألنه يؤمن بقدرته على اقناع العالم 
بظلوميته والضغط على »إسرائيل« لتنفيذ االتفاقيات وحل الدولتين وشرقي القدس 
عاصمة للفلسطينيين, رغم ان »إسرائيل« باتت تستهزئ بمن يطرح هذه المعادالت 
السياس���ية, وتعتبر ان الزمن تجاوزها من دهور, لكن الزمن لدى رئيس السلطة ثابت 
ال يتحرك, هل يمكن لمن يؤمن بأنه بس���طار في قدم إس���رائيل ان يسحب االعتراف 
بها, هل يمكن لمن يقيم عالقات تجارية واس���تثمارات بالماليين بل المليارات بينه 
وبين »إسرائيل« ان يسحب االعتراف بها, ان مدير المخابرات ماجد فرج ووزير الشؤون 
المدنية حسين الشيخ يمثالن عامل حماية دائم للعالقة التي تربط إسرائيل برئيس 
السلطة الفلسطينية, فهناك مش���اريع تجارية كبرى ومصالح تربطهما »بإسرائيل« 
وال يمكن المغامرة بها, لو كان الرئيس جادا في س���حب اعترافه »بإس���رائيل« لذهب 
الى األمم المتحدة متس���لحا بإنجازات المقاومة في ملحمة س���يف القدس البطولية, 
ولتحدث ع���ن تفعيل خيار الكفاح المس���لح كخيار مكفول للش���عوب المحتلة وفق 
القرارات األممية, ولتحصن بش���رعية الشعب الفلسطيني كله وليس بتمثيله لحركة 
فتح وخطابها السياسي فقط, لكن الرئيس يدور في دوائر الفراغ وال يريد ان يخرج من 
محبسه الفكري الذي يضع نفسه فيه, ثم لماذا لم يتحدث رئيس السلطة عن حصار 
االحتالل لقطاع غزة, والمعاناة التي يعيشها أهالي القطاع, ام انه يخجل من ذلك ألنه 

شريك مباشر في هذا الحصار؟!. 
خطاب رئيس الس���لطة ليس مجرد كلمات, فالكالم ال���ذي ال يحمل عوامل قوة ذاتية 
ال يخترق مس���امع الناس ولي���س له اثر, نريده ان يس���معني حين بفاوضني كلمات 
ليس���ت كالكلمات, كلمات تحمل الطلقة وتفجر البراكين وتت���رك اثارها الخالدة في 
النفوس كتلك الكلمات الخالدة التي قالها القائد الليبي عمر المختار حين س���اوموه 
على االستسالم فقال » نحن ال نستسلم اما ننتصر واما نستشهد«, هذا الكلمات التي 

خلدها محمود العارضة بالفعل وليس القول.

خطاب عباس في األمم المتحدة.. ُيسمعني 
حيَن يفاوضني كلمـاٍت ليست كالكلمات

رأي

بعد أن تّم اعتقال األبطال الستة الذين حفروا نفق الهروب من سجن جلبوع، 
أمكن تجميع الكثير من تفاصيل العملية نفس����ها، وما لحقها من تفاصيل، 
مطاردة واعتقاال، وما ُنقل من تصريحات ش����جاعة أدل����ى بها أولئك األبطال 
بعد اعتقالهم، وهم يعانون أش����د ألوان العذاب والن����كال. منذ أن ُأعلن عن 
هروب األسرى الستة من خالل نفق حفروه في سجٍن ُيعتبر من أشد سجون 
العالم منعة، ف����ي وجه الحفر واألنفاق واالختراق ونج����اح الهروب واإلفالت 
منه.. منذ اللحظات األولى اعُتبرت العملية حالة فذة واستثنائية، وتستحق 
الكثير الكثير من اإلعجاب إلى حد يمكن وصفها بالمعجزة. طبعا هي ليست 
معجزة، وإنما حدٌث بشري مقاوم يشبه المعجزة. شهدت السجون في العالم 
كل����ه عمليات هروب، ولكن هذه العملية اختلفت بظاهرة فريدة من زاوية ما 
بع����د النجاح من اختراق الجدران والخروج إلى الحرية. المش����ترك العام كان 
تأمين الهروب بعد الخروج إلى الحرية؛ إما من خالل إعداد مس����اعدة خارجية، 
وإما من خالل رجحان تأمين الهروب بس����بب الف����رص التي توفرها الظروف 
المحيطة بالسجن بعد اإلفالت من جدرانه؛ إذ ال بد من أن يكون الهروب بعد 
االنطالق مؤمنا، أو ش����به متوقع إلى حٍد بعيد، وذلك ألن الهدف، في العادة، 
هو الخالص من السجن. المشترك العام كان تأمين الهروب بعد الخروج إلى 
الحرية؛ إما من خالل إعداد مس����اعدة خارجية، وإما م����ن خالل رجحان تأمين 
الهروب بسبب الفرص التي توفرها الظروف المحيطة بالسجن بعد اإلفالت 
م����ن جدرانه؛ إذ ال بد من أن يك����ون الهروب بعد االنطالق مؤمنا لقد تبين من 
عملية الهروب من س����جن جلبوع بأنها كانت عملية جهادية استش����هادية 
ضد العدو الصهيوني، كما لو كانت هدفا قائما بذاته، أوال وقبل كل ش����يء. 
أما فرص النجاح بعد الهروب، فكانت ضئيلة جدا جدا، وغير مضمونة، بدليل 
أنه����م أقدموا عليها من دون أن يؤّمنوا مس����اعدة خارجية؛ إما بس����بب عدم 
إمكان تأمين ذلك في ظروف س����جن جلبوع، وإما لضمان سرية نجاح العملية 

األساسية، التي هدفها األول إنزال هزيمة بأمن الكيان الصهيوني.
أما الدليل الثاني، فكانوا س����عداء بني����ل الحرية، ولو لبضعة أيام، وبعد ذلك 
فليك����ن ما يكون من االستش����هاد إل����ى التعذيب، أو العودة إل����ى الزنازين 

والس����جن. في بضعة األيام هذه قد يصلون إلى الضفة، أو سيس����يرون على 
أرض فلس����طين 1948، فيصلون إلى الناصرة وضواحيها، ويأكلون من ثمار 
مرج ابن عامر )الس����جادة المدهش����ة بألوان البس����اتين والحقول لمن يراها 
م����ن عٍل(. وبالفعل، ووجهوا بحواجز أمني����ة منعتهم من التوجه إلى الضفة 
الغربي����ة. أربع����ة منهم اعتقلوا ف����ي الناصرة وما حولها، واثن����ان تمكنا من 
الوصول إلى جنين تحت النيران واالختباء في أحد البيوت لبضعة أيام أخرى، 
بعد اعتقال زمالئه����م، ليتم اعتقالهما بمعلومات أمنية دقيقة مش����روطة 
بالحرص على عدم قتلهم، خوفا مما سيس����ببه استش����هادهم من ردة فعل 
ش����عبية؛ ضد س����لطة التنس����يق األمني التي ش����اركت في مطاردة األبطال 
الستة، وقد بدأت مهمتها منذ أن اكتشف هروبهم، وهذا ما ُأعلن من جانب 

قيادة األمن الصهيوني.
ج����اءت هذه العملية البطولية في مقاومة الكي����ان الصهيوني، لتراكم فوق 
المعارك والعمليات التي يخوضها الش����عب الفلسطيني لتحرير فلسطين، 
كل فلس����طين من الناصرة والناقورة إلى أم الرش����راش. وكانت ذات إشعاع 
خاص ف����ي الوعي الش����عبي الفلس����طيني والعربي واإلس����المي والعالمي، 
وس����تبقى رمزا نضاليا يس����تتبع رموزا في المقاوم����ة والبطولة. على أن هذه 
العملي����ة، من جه����ة أخرى، أعادت إلى الواجهة مش����كلة التنس����يق األمني 
الفلس����طيني، واستمرار وجود الس����لطة الفلس����طينية ودورها ووظيفتها. 
فإذا كانت حركة فتح قد رحبت بالعملية، وكان أحد كوادرها الش����اب الالمع 
المناضل زكريا الزبيدي ش����ريكا بها، مع الخمس����ة من ك����وادر وقادة حركة 
الجهاد اإلسالمي، فكيف ُتفّسر مشاركة األجهزة األمنية في مطاردة األبطال 
الس����تة، واعتقال اثني����ن منهم في جنين، األمر ال����ذي يضع فتح في إحراج 
ش����ديد، والتباس يجب الخروج منهما؟ وقد تكرر هذا بأكثر من مناسبة، كان 
آخره����ا في انتفاضة رمض����ان- أيار/ مايو 2021 في فلس����طين، بما في ذلك 
في الضفة الغربية. وس����وف يتكرر الحقا، ما دام الشعب الفلسطيني وقوى 
المقاومة واالنتفاضة ف����ي أعلى تصميم لمواجهة االحتالل واالس����تيطان، 
واالعتداءات على المسجد األقصى، وتهويد القدس، وشّن الحروب ضد قطاع 

غ����زة، جماهير ومقاومة )هنا يرد على الصاع بصاعين(. وإلى متى تبقى فتح؛ 
قلبها في مكان، وسيفها مع التنسيق األمني مع العدو الصهيوني؟ وإلى أي 

مصير ستنتهي سلطة رام الله دورا ووظيفة؟
تبقى ملحوظة سياس����ية كش����فتها هذه العملية، من بين ما كشفته، وهي 
ضع����ف الكيان الصهيون����ي، وتخبطه في مواجهة ما بع����د انتصار األبطال 
الس����تة في معركتهم، في كسر هيبة السجن الرهيب، وذلك في ردة الفعل 
الوحش����ية التي واجه بها اعتقال األبطال الس����تة، فبدال من احترام البطولة 
والش����جاعة االس����تثنائيتين، كما تفعل الجيوش المحترمة في التعامل مع 
األبطال م����ن أعدائها حين يقاتلون بش����جاعة فائقة، وه����م تحت الحصار، 
إذ تؤدي لهم التحي����ة بعد التغلب عليهم، انتقل إل����ى التعذيب والضرب 
المبرح، وتكس����ير العظ����ام )مثال مع ما ح����دث لزكريا الزبيدي في تكس����ير 
فكه(. إن الكيان الصهيون����ي، وهو يتراجع وُتوّجه له الضربات، راح يلجأ إلى 
االنتقام الجماعي وُيعاِمل األس����رى الستة بالوحشية، يكون قد جمع النذالة 
مع االنتقام والضعف والتراجع، وذلك من عالمات الس����رعة باالنهيار ثم مال 
لالنتقام من األس����رى كافة، ليش����دد الخناق عليه����م، ويحرمهم مما أحرزوه 
بنضالهم وتضحياتهم من مكاس����ب. ولكن الرد الشجاع الذي أبداه األسرى 
باإلعداد لإلض����راب، والدخول ف����ي المواجهة والمعركة، اضطرت س����لطات 
االحتالل إلى التراجع الفوري، وإبقاء وضع األس����رى على حالهم الس����ابق، عدا 
المضي في االس����تفراد بأس����رى الجهاد حيث وزعتهم عل����ى الزنازين وعلى 
الغرف، ولم تس����مح لهم كبقية األسرى بأن تكون لهم غرفهم الخاصة. وهو 
ما يوجب أن يواَجه بحملة واسعة، لوقف هذا العقاب الجماعي بسبب عملية 
الهروب البطولية التي كان من بين أفرادها الستة خمسة من الجهاد. فهذا 
االنتقام يجب أاّل يمر مّر الكرام، ويجب أاّل ُيس����مح به أو باالس����تفراد بفصيل 

دون آخر، وكيف إذا ما كان قد صنع هذه المفخرة؟
إن الكيان الصهيوني، وهو يتراجع وُتوّجه له الضربات، راح يلجأ إلى االنتقام 
الجماعي وُيعاِمل األس����رى الس����تة بالوحش����ية، يكون قد جم����ع النذالة مع 

االنتقام والضعف والتراجع، وذلك من عالمات السرعة باالنهيار.

 
َّ

نحو وعي إس���المي وفهم مقاصدي تأصيلي لقوله تعالى: )ِإن
ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب  وَن َأن َتِش���يَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّ ِذيَن ُيِحبُّ الَّ

ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن( ْنَيا َواآْلِخَرِة ۚ َواللَّ َأِليٌم ِفي الدُّ
وَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة( أي:  ِذيَن ُيِحبُّ  الَّ

َّ
أوال: تفس���ير اآلية: )ِإن

األمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر 
ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{ أي: عذاب موجع  الفاحش���ة }ِفي الَّ
للقلب والبدن، وذلك لغش���ه إلخوانه المسلمين، ومحبة الشر 
له���م، وجرأته عل���ى أعراضهم، فإذا كان ه���ذا الوعيد، لمجرد 
محبة أن تش���يع الفاحشة، واستحالء ذلك بالقلب ، فكيف بما 
هو أعظم من ذلك، كإظهاره ، ونقله ، والمجاهرة به ؟« وس���واء 
كانت الفاحش���ة، ص���ادرة أو غير ص���ادرة. وكل هذا من رحمة 
الله بعباده المؤمني���ن، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم 
وأموالهم، وأمرهم بما يقتض���ي المصافاة، وأن يحب أحدهم 
ُه َيْعَلُم  ألخيه ما يحب لنفس���ه، ويكره له ما يكره لنفسه. } َواللَّ
َوَأْنُت���ْم اَل َتْعَلُموَن { فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلونه. ثم 
يواصل القرآن الكريم توجيهاته الحكيمة للمؤمنين ، فيهدد 
الذين يحبون أن تش���يع الفاحش���ة فى الذين آمنوا بالعذاب 
األلي���م ، وينهى المؤمنين عن اتباع خطوات الش���يطان ، قال 
وَن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا   الذين ُيِحبُّ

َّ
تعالى : ) ِإن

لهم عذاب أليم . . . ( . قال اإلمام الرازى : » اعلم أنه - سبحانه 
- بعد أن بين ما على أهل اإلفك ، وما على من سمع منهم ، وما 
 

َّ
ينبغى أن يتمس���ك به المؤمنون من آداب ، أتبعه بقوله : ) ِإن
وَن َأن َتِشيَع الفاحشة ِفي الذين آَمُنوْا . . . ( ، ليعلم  الذين ُيِحبُّ
أن من أحب ذلك فقد ش���ارك فى هذا الذم ، كما ش���ارك فيه 
م���ن فعله ومن لم ينكره ، وليعلم أه���ل اإلفك كما أن عليهم 
العقوبة فيما أظهروه ، فكذلك يستحقون العقوبة بما أسروه 

، من محبة إشاعة الفاحشة فى المؤمنين .
ومعنى » تش���يع » تنتش���ر وتكثر ، ومنه قولهم : شاع الحديث 
. إذا ظهر بين الناس . والفاحش���ة : ه���ى الصفة البالغة أقصى 
دركات القبح ، كالرمى بالزنا وما يشبه ذلك . والمعنى : إن الذين 
يحبون أن تنتش���ر قالة الس���وء بين صف���وف المؤمنين ، وفى 
ش���أنهم ، لكى يلحقوا األذى بهم ، هؤالء الذين يحبون ذلك . » 
لهم » بس���بب نواياهم السيئة » عذاب أليم فى الدنيا » كإقامة 
الح���د عليهم ، وازدراء األخيار لهم ، ولهم - أيضا - عذاب أليم » 
فى اآلخرة » وهو أش���د وأبقى من ع���ذاب الدنيا . » والله » تعالى 
وح���ده » يعلم » ما ظهر وما خفى م���ن األمور واألحوال » وأنتم » 
أيها الناس - » ال تعلمون » إال ما كان ظاهرا منها ، فعاملوا الناس 

على حس���ب ظواهره���م ، واتركوا بواطنه���م لخالقهم ؛ فهو - 
سبحانه - الذى يتولى محاسبتهم عليها . فاآلية الكريمة يؤخذ 
منه���ا : أن العزم على ارتكاب القبيح ، منكر يعاقب عليه صاحبه 
، وأن محبة الفجور وش���يوع الفواحش ف���ى صفوف المؤمنين ، 
ذن���ب عظيم ي���ؤدى إلى العذاب األليم فى الدني���ا واآلخرة ، ألن 
الله - تعالى - علق الوعيد الشديد فى الدارين على محبة انتشار 
الفاحش���ة فى الذين آمنوا . وروى اإلم���ام أحمد عن النبي - صلى 
الل���ه عليه وس���لم - أنه قال : » ال تؤذوا عب���اد الله وال تعيروهم ، 
وال تطلب���وا عوراتهم ، فإنه من طلب عورة أخيه المس���لم ، طلب 
الله عورت���ه ، حتى يفضحه في بيته ». وع���ن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-، أن رس���ول الله -صلى الله عليه وس���لم-، قال: )َأَتْدُروَن 
ُه وَرس���وُلُه أْعَل���ُم ، قاَل: ِذْكُرَك أخاَك بما َيْكَرُه  ما الِغيَبُة؟ قالوا: اللَّ
قيَل أَفَرَأْيَت إْن كاَن في أِخي ما أُقوُل؟ قاَل: إْن كاَن فيه ما َتُقوُل، 
���ُه(. كما روي عن أنس  َفَق���ِد اْغَتْبَت���ُه، وإْن َلْم َيُكْن فيه فَقْد َبَهتَّ
ب���ن مالك قائال ألجيال ما بعد زمن رس���ول الله - صلى الله عليه 
 في 

ُّ
ُكْم َلَتْعَمُلوَن أْعمااًل ، هي أَدق وس���لم - وصحابته الكرام : * إنَّ

ى اللُه  بيِّ -صلَّ ها عَلى َعْهِد النَّ ا َلَنُعدُّ ���َعِر ، إْن ُكنَّ أْعُيِنُكْم ِمَن الشَّ
م- ِمَن الُموِبقاِت«.* عليه وسلَّ

ومن أدب هذه اآلية أنه يتوج���ب على  المؤمن أاّل يحب إلخوانه 
المؤمني���ن إال ما يحب لنفس���ه ، فكما أنه ال يحب أن يش���يع عن 
نفسه خبر س���وء ، فكذلك يجب عليه أاّل يحب إشاعة السوء عن 
إخوان���ه المؤمنين . ولهذا ذيل هذا األدب الجليل بقوله تعالى : 
} والله يعلم وأنتم ال تعلمون { أي يعلم ما في ذلك من المفاسد 
فيعظك���م ؛ لتجتنبوا ، وأنتم ال تعلمون أي تحس���بون التحدث 
بذلك ال يترت���ب عليه ضر ، وهذا كقوله تعالى : } وتحس���بونه 
هّينًا وهو عند الله عظيم {. فإذا وجدنا أن الش���ارع الحكيم حذر 
وتوع���د بالعذاب والهالك في الدنيا واآلخرة لمجرد حب النفوس 
المريضة إلشاعة الفواحش في المؤمنين ، فكيف إذا أصبح هذا 
الحب سلوكا وممارسة لتلك النفوس الرديئة؟! ان المتبصر لزمن 
الرعيل األول الذي خلع عباءة الجاهلية على عتبة اإلسالم ، ووحد 
مص���در التلقي ، وتلقى األحكام الش���رعية للتنفيذ والتطبيق ، 
ليس للتمتع الثقافي وال لمجاراة العلماء أو مداراة السفهاء ، هذا 
الرعيل لن يتكرر على شكل مجتمع إال إذا تحققت وتوفرت تلك 
المواصف���ات ، وربما تتكرر على ش���كل حاالت فردية فقط ، كان 
ه���ذا المجتمع الذي خرج لتوه من الجاهلية العمياء ودخل رحمة 
اإلسالم أشد حرصا على االلتزام الكامل بالتعاليم السمحة للدين 
الجدي���د الذي أخرجهم من عبادة العباد ال���ي عبادة رب العباد ، 

ومن جور األديان إلى عدل اإلس���الم ومن ضيق الدنيا إلى س���عة 
الدنيا واآلخرة ، وكانوا أشد حرصا أيضا على حماية أعراض الخلق 

وعدم النهش في لحوم البشر والتلذذ عليها .
يق���ول أح���د المفكرين والدع���اة المعاصري���ن : *إن الدعوة إلي 
االلتزام بم���كارم األخالق ركيزة من ركائز الدين في كل رس���الة 
من رس���االت الس���ماء ، حتي تجتمع خصال الخير في عباد الله ، 
فيعينهم ذلك علي مقاومة إغواءات الش���يطان ، وال بد لإلنسان 
من إدراك أن الش���يطان وأعوانه ل���ه بالمرصاد ، يحاولون إخراجه 
من دائرة اإليم���ان إلي الكفر ، ومن دائرة التوحيد إلي الش���رك 
، ومن دائرة االس���تقامة عل���ى منهج الله إلي إغ���راءات الخروج 
عليه . ووس���يلة ش���ياطين اإلنس والجن في إفساد المجتمعات 
اإلنس���انية ه���ي تحريك الش���هوات ؛ ألن النفس بالش���هوات 
آمرة ، وعن الرش���د زاجرة ، وإذا لم يتحك���م فيها صاحبها أردته 
موارد التهلكة ، وأفس���دت حياته وحياة من حوله إفسادا كبيرا 
. كما إن الفس���اد في المجتمعات اإلنس���انية يبدأ عادة بفساد 
االعتقاد ، وإذا فس���دت العقيدة فس���دت العبادة ، ويتبع ذلك 
فس���اد كل من األخ���الق والمعام���الت ، وفي ظل هذا الفس���اد 
ينتش���ر الخداع والكذب ، وخراب الذمم ، ونقض كل من العقود 
والعهود والمواثي���ق ، وأكل أموال الن���اس بالباطل ، وتطفيف 
الكيل والميزان ، والغش في العمل والصنعة ، وانتش���ار النهب 
والس���لب والس���رقات ، وش���يوع االس���تبداد والظلم ، وتفشي 
الفواح���ش والفتن ، واالعتداء عل���ي األعراض ، وما ينتج عنه من 
اختالط األنس���اب ، وتفكيك األس���ر ، وقطع األرحام ، وانتش���ار 
األمراض واألس���قام والباليا والمصائب ، ونزع البركة ، وتقويض 
المجتمع���ات ، وانتزاع اإليمان من القلوب ، والعزوف عن الزواج ، 

وقلة النسل ، وانتشار البطالة ، ونزول غضب الله وعقابه .......(
ولذلك كله فإن اآلية الكريمة التي اتخذناها عنوانا لهذا المقال 
تحذر كل من تس���ول له نفسه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا 
بالقول أو بالفع���ل ، وتتهدده بعذاب أليم ف���ي الدنيا واآلخرة، 
إال أن يت���وب عن جريمته فيقبل الله توبت���ه. ولقد ختمت اآلية 
الكريمة بق���ول الحق- تب���ارك وتعالي-:  »والل���ه يعلم وأنتم ال 
تعلمون«. وه���ذا الحكم اإللهي يعتبر وجها م���ن أوجه اإلعجاز 
التش���ريعي في كت���اب الله ، لم���ا فيه من حف���ظ للمجتمعات 
المؤمنة من ش���يوع الفواحش فيه���ا ، والله يقول الحق ويهدي 
إلي س���واء الس���بيل . الله واياكم من قالة السوء وجعلنا وإياكم 
حماة وحراس���ا لهذا الدين ، وس���دا منيعا في الذود عن حياض 

وأعراض إخوانكم الموحدين من الذئاب المفترسة .

نذالة االنتقام بعد عملية سجن جلبوع

البهتان المبين والتصفية المعنوية لمجتمعاتنا اإلسالمية

بقلم: منير شفيق

بقلم: وليد خالد حلس
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غزة/ االستقالل:
ق���رر مجلس بلدية غزة منح جملة من التس���هيالت 
المالية للقطاع السياحي عن رسوم الحرفة للعامين 
2020، و2021، بس���بب األضرار التي لحقت به خالل 
إغالقات جائحة »كورونا«، ولدعم القطاع الس���ياحي 

في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.
وأفادت البلدية في بيان وصل »االستقالل« السبت، 
أن التس���هيالت ش���ملت منح خصم بنسبة %100 
ألصحاب المنش���آت الس���ياحية عن ضريبة الحرف 
للعام 2020، ونس���بة 80% عن العام الحالي 2021، 
باإلضافة إلى خصم 50% على رسوم الخدمات بكافة 
بنودها باستثناء مبالغ التنظيم ما بعد العام 2008.

وأضافت أنه تم منح خصومات بنس���بة 100% عن 
رس���وم اإلعالنات للعام 2020, وخصم بنسبة %50 
عن رس���وم اإلعالن���ات للع���ام 2021، وتخضع هذه 
الخصومات بعد عمل التس���ويات الالزمة حس���ب ما 

نص عليه النظام.
ودع���ت البلدي���ة أصح���اب المنش���آت الس���ياحية 
لالستفادة من الخصومات المذكورة، مع منحهم حق 

الدفع بنسبة نقدية والتقسيط.

وأكدت على منح المنشآت التي سددت ما عليها من 
مستحقات لعامي 2020، 2021، حق االستفادة من 

التخفيضات كدفعة مسبقة على اشتراكاتهم.
وطالب���ت أصحاب المنش���آت الس���ياحية الراغبين 
باالس���تفادة من هذه التس���هيالت الحصول على 
كت���اب خطي من الهيئ���ة الفلس���طينية للمطاعم 
والفنادق والخدمات السياحية لتنفيذ عملية الخصم 

لألعوام المذكورة.
م���ن جانبه، ش���كر رئي���س الهيئة الفلس���طينية 
للمطاعم عبدو غنيم، رئيس بلدية غزة يحيى السراج 
والمجلس البلدي على هذه التسهيالت والتخفيف 
عن واقع القطاع الس���ياحي في ظل جائحة »كورونا«، 
مؤكًدا أهميتها في دعم صمود مؤسس���ات القطاع 

السياحي.

رام الله/ االستقالل:
من المق���رر أن تبدأ اليوم األحد، عملية ترحيل المبالغ المالية المتكدس���ة لدى 

البنوك الفلسطينية من فئة الشيقل إلى البنوك »اإلسرائيلية.
وكانت الهيئة العامة للش���ؤون المدنية أعلنت الخميس الماضي، التوصل إلى 
تفاهمات مع »إس���رائيل« لبدء ترحيل المبالغ المالية المتكدس���ة لدى البنوك 

الفلسطينية من فئة الشيقل، اعتباًرا من اليوم األحد.
وقالت الهيئة في بيان أن رئيس���ها الوزير حسين الشيخ تدخل بشكل مباشر 
لحل مش���كلة الكاش من فئة الشيقل اإلسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك 

العاملة في فلسطين.
وذكرت أن ذلك على خلفية امتناع البنك المركزي اإلسرائيلي عن استقبال هذه 

المبالغ، والتي وصلت مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيقل.
وبينت أنه وبموجب االتفاق سترحل سلطة النقد بالتنسيق مع البنوك أول دفعة 
من المبالغ المتكدس���ة اعتبارا من اليوم األحد، عل���ى أن يتواصل العمل إليجاد 

حل دائم لها.

اعتبارًا من اليوم.. 
البدء بترحيل »الشيقل« 

المتكدس بالبنوك إلى »إسرائيل«

بلدية غزة تقرر منح جملة تسهيالت مالية للقطاع السياحي

االستقالل/ وكاالت:
بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات 
ومؤسسات منذ شهر ونصف نحو 480 قضية شملت منازعات وخالفات مالية.

وقالت إحصائيات رسمية، نشرتها صحيفة “االقتصادية” السبت، إن القضايا 
والمنازعات التجارية ضد الشركات التجارية الصغيرة شكلت نحو 60% من هذه 
القضايا. واس���تحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 58% من هذه 
القضايا ب�277 قضية، فيما اس���تقبلت المحكم���ة التجارية بالدمام 88 قضية، 
تلته���ا المحكمة التجارية في جدة ب�42 قضية، وتلته���ا المدينة المنورة ب�28 
قضي���ة، والمحكمة العامة في بريدة ب�14 قضية، ومحاكم منطقة تبوك بس���بع 
قضاي���ا. وبلغ عدد القضايا التي اس���تقبلتها المحكمة العامة في جازان س���ت 
قضايا، تلتها منطقة أبها ب�خمس قضايا، ومحاكم عرعر وس���كاكا ثالث قضايا 

لكل منهما، ومحاكم نجران قضيتين.

المحاكم السعودية تستقبل 480 
قضية تجارية خالل شهر ونصف

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن رئيس الش����ركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعي����ة أن هناك 9 مناطق للبح����ث عن الغاز 
الطبيع����ي تم طرحها في المزاي����دة العالمية تم 
اإلعالن عنها ف����ي مارس، ومد موعد إغالقها حتى 

نهاية سبتمبر.
وق����ال مجدي جالل إنه جرى توقي����ع 9 اتفاقيات 
جديدة للبحث ع����ن الغاز الطبيعي مع ش����ركات 
عالمية بإجمالي اس����تثمارات يناه����ز مليار دوالر 
ومنح توقيع بلغ����ت 24 مليون دوالر، ليصل بذلك 

إجمالي عدد االتفاقيات السارية في هذا المجال 
إلى 44.

ولفت إلى التعجيل بالعمل في مناطق االتفاقيات 
الجديدة فور توقيعها واالنتهاء من تنفيذ برامج 
المسح السيزمي ثالثي األبعاد باستخدام أحدث 
التكنولوجيات ألكثر من 33 ألف كم مربع في إطار 
األنش����طة االستكشافية بمناطق البحث عن الغاز 

في البحر المتوسط.
وأش����ار إلى أن الع����ام الماضي ش����هد تحقيق 8 
اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بواقع كشفين 

اثنين بالبحر المتوس����ط و6 اكتشافات بالصحراء 
الغربي����ة والتي أضافت احتياطي����ات جديدة من 
الغ����از الطبيعي تق����در بحوال����ي 600 مليار قدم 
مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج 
الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 

4 مليارات دوالر.
وصرح أيض����ا بأنه تم وضع 15 بئ����را جديدة على 
خريطة إنتاج الغاز بمتوس����ط إنت����اج يومى 1.4 
ملي����ار قدم مكعب غاز وأكثر م����ن 25 ألف برميل 

من المكثفات.

مصر توقع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز بأكثر من مليار دوالر

االستقالل:
اس���تبعد خبراء اقتصاد تابعون لمعاهد مالية 
رائدة في ألماني���ا في الوقت الراهن وجود خطر 
من ح���دوث تضخم طوي���ل األم���د أو خارج عن 

السيطرة.
وفي تصريحات لوكال���ة األنباء األلمانية )د.ب.أ( 
الس���بت، قال���ت كاتارين���ا اوترم���ول، الخبيرة 
بمجموعة أليانز للتأمين، إن التضخم انطلق في 
2021 لكن من المتوق���ع أن يهدأ مرة أخرى في 

.2022
وفي س���ياق متصل، قال مارك شاتنبرج الخبير 
في قطاع األبحاث التابع لمصرف دويتشه بنك 
)دويتش���ه بنك ريس���يرش(، إن مؤثرات مؤقتة 
هي التي تس���ببت في جزء كبي���ر من معدالت 

التضخ���م الش���هرية المرتفع���ة الت���ي أمكن 
مالحظتها في الوقت الراهن، وتوقع أن يستقر 
التضخ���م في منطق���ة اليورو خالل الس���نوات 
التالية حول الس���قف الذي يس���تهدفه البنك 

المركزي األوروبي بنحو %2.
وتوقعت حكيمة االقتص���اد األلماني فيرونيكا 
جريم عودة الوضع إلى طبيعته رغم أن التأثيرات 
الدافعة لألس���عار مث���ل الندرة ف���ي توريدات 
الرقائق اإللكترونية على سبيل المثال أو ارتفاع 
أس���عار المواد الخ���ام، لن تتالش���ى من وجهة 

نظرها بالسرعة المنشودة.
وأضافت أنه “طالما اس���تمرت اتفاقيات األجور 
معتدل���ة، فليس هناك الكثير من المؤش���رات 
التي توحي بأننا سندخل تضخما طويل األمد”.

وكان معدل التضخم في ألمانيا ارتفع على نحو 
ملح���وظ في آب/أغس���طس الماضي ووصل إلى 
3.9% ويرجع ذلك إلى عوامل أساسية وخاصة

k وفي طليعته���ا أن معدل التضخم في نفس 
الش���هر من العام الماضي كان ق���د تدنى إلى 
0.5% بسبب تأثيرات جائحة كوروناk فضال عن 
أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة 

عمل على التقليص من ارتفاع األسعار.
ورأت كاتارين���ا أوترم���ول أن الدخول في ارتفاع 
جامح لألس���عار يتطلب وجود تأثي���رات أخرى، 
منها على سبيل المثال حدوث دوامة بين السعر 
واألجر “وهذه غير منظورة في األفق، وال أرى في 
الوقت الراهن سببا يجعل الذهاب إلى المطعم 

أعلى كلفة على المدى المتوسط”.

خبراء اقتصاد في ألمانيا يستبعدون خطر حدوث تضخم جامح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / فالح صالح ياس���ين ش���راب  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )930046313( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / مها منصور ش���عبان النجار 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801069105( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد حماده محمد الش���اعر 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405861923( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   فاطمه محمود حامد ابو طه   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   400137238  
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
ال تستبعد المملكة المتحدة تخفيف قواعد الهجرة لسائقي الشاحنات، أو حتى 
نش���ر الجيش، بعد نقص في محطات الغاز في مختل���ف أنحاء البالد، أدى إلى 

إغالقها.
ونقل���ت وكالة “بلومبرج” لألنب���اء عن وزير النقل، جرانت ش���ابس قوله لهيئة 
اإلذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أمس، أن الحكومة “تتحرك سريعا” لمعالجة 

المشكلة.
وأضاف شابس، “س���نفعل كل ما هو مطلوب، للتأكد من أن هناك عددًا كافيًا 

من السائقين”.
وأدى نقص السائقين إلى جعل المتاجر الكبرى “السوبرماركت” بمختلف أنحاء 

المملكة المتحدة، غير قادرة على مأل أرفها.
وتعان���ي بريطاني���ا من أزمة في إم���دادات الغاز والطاقة، تتس���بب في توقف 

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

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

بريطانيا ال تستبعد تخفيف 
قواعد الهجرة أو استقدام جنود 

لحل مشكلة نقص الوقود
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة العراقية، السبت، رفضها »القاطع« 
لدع���وات التطبي���ع مع »إس���رائيل«، مؤك���دًة على 

موقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان ص���ادر عن مكتب رئيس الوزراء 
مصطف���ى الكاظم���ي، ردا عل���ى دع���وات التطبيع 
الصادرة عن مؤتمر »الس���الم«، الذي نظم الجمعة، 

بإقليم كردستان شمالي العراق.
والجمع���ة، عقد في أربيل عاصم���ة اإلقليم، مؤتمر 
»الس���الم« الذي نظمته ش���خصيات عشائرية من 
الس���نة والش���يعة، ودعا إلى تطبي���ع العالقات مع 
وإس���رائيل بش���كل علني، في أول حدث من نوعه 

بالعراق.
وقال البيان: »ه���ذه االجتماعات )المؤتمر( ال تمثل 
أهالي وس���كان المدن العراقية، التي تحاول هذه 
الش���خصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وإنما 

تمثل مواقف من شارك فيها فقط«.
وأردف: »فضال عن كونها محاولة للتش���ويش على 
الوضع العام وإحي���اء النبرة الطائفية المقيتة، في 
ظل اس���تعداد كل مدن الع���راق لخوض انتخابات 
نزيهة عادلة ومبكرة )في 10 أكتوبر/تشرين األول 

المقبل(«.
وأفاد بأن »طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا 

وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية«.
وتاب���ع: »الحكومة عبرت بش���كل واضح عن موقف 
للقضي���ة  الداع���م  الثاب���ت  التاريخ���ي  الع���راق 
الفلس���طينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني«.

وتابع: »في مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها 
القدس الش���ريف، ورفض كل أشكال االستيطان 
واالعتداء واالحتالل التي تمارسها »إسرائيل« ضد 

الشعب الفلسطيني الشقيق«.
وال يقي���م الع���راق أي عالقات مع إس���رائيل، كما 
ترف���ض غالبي���ة الق���وى السياس���ية التطبيع مع 

»إسرائيل«. 

االستقالل/ وكاالت:
قال����ت وزارة الداخلية في إقليم كردس����تان 
ش����مالي العراق، الس����بت، إن مؤتمر السالم 
الذي عقد في أربي����ل الجمعة، تم »دون علم 

وموافقة ومشاركة حكومة اإلقليم«.
ج����اء ذلك في بي����ان لوزارة داخلي����ة حكومة 

اإلقليم، وصل وكالة األناضول نسخة منه.
وقال����ت ال����وزارة إن »االجتم����اع ال����ذي عقد 
ي����وم أمس ف����ي أربيل تحت عنوان الس����الم 

واالسترداد، عقد دون علم وموافقة ومشاركة 
حكوم����ة اإلقليم، وهو ال يعّبر بأي ش����كل من 
األشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان«.

وأضاف البيان »سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمتابعة كيفية انعقاد هذا االجتماع«.

والجمعة، عق����د في أربيل عاصم����ة اإلقليم، 
الذي نظمته ش����خصيات  مؤتمر »الس����الم« 
عش����ائرية، ودعا إل����ى تطبي����ع العالقات مع 
و«إس����رائيل« بشكل علني، في أول حدث من 

نوعه بالعراق.
ويأت����ي الموق����ف بعد س����اعات م����ن إعالن 
الحكومة االتحادية، السبت، رفضها »القاطع« 
لدعوات التطبي����ع مع إس����رائيل، وتأكيدها 
عل����ى موقفه����ا التاريخي الداع����م للقضية 

الفلسطينية.
وال يقيم العراق أي عالقات مع إسرائيل، كما 
ترفض غالبية القوى السياس����ية التطبيع مع 

إسرائيل«.

أكدت على موقفها »التاريخي« الداعم لفلسطين
حكومة العراق تعلن »رفضها القاطع« لدعوات التطبيع مع »إسرائيل« 

االستقالل/ وكاالت:
وقع أكثر من مئة عضو في حزب حركة النهضة اإلس���المية في تونس، الحزب 
األكب���ر ف���ي البرلمان المجمد، على بيان للرأي العام نش���ر الس���بت، ويتضمن 

استقالتهم من الحزب بسبب تعطل اإلصالحات الداخلية.
ومن بين الموقعين نواب في البرلمان المجمد وقياديون في مجلس الش���ورى، 

الهيئة األعلى للحزب، وهياكل أخرى مختلفة.
وأب���رز هؤالء النائب والقيادي البارز، عبد اللطيف المكي، الذي ش���غل منصب 
وزير الصحة في وقت سابق، والنائب سمير ديلو والنائبة جميلة الكسيكسي.

وهذه أبرز أزمة يواجهها الحزب منذ مباش���رة نشاطه السياسي في العلن بعد 
ثورة 2011 وتصدره المشهد السياسي بعد عقود من العمل السري.

وأرج���ع الموقعون على البيان اس���تقالتهم إلى تعط���ل اإلصالحات الداخلية 
واستحواذ رئيسها راشد الغنوش���ي على القرارات، إلى جانب فشله في إدارة 
البرلمان وإدارة تحالفات غير س���ليمة في البرلمان وتعثر تأسيس المؤسسات 

الدستورية طيلة السنوات الماضية.
وقال الموقعون إن هذه األخطاء كانت أحد األس���باب المباش���رة التي أدت إلى 

إعالن الرئيس لقرارات 25 تموز/يوليو واستفراده الكامل بالسلطة اليوم.
وكان الرئيس قيس سعيد جمد البرلمان وألغى العمل بأغلب فصول الدستور 
الحال���ي ليتولى الس���لطتين التنفيذية والتش���ريعية، تمهي���دا إلصالحات 

سياسية تشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون االنتخابي.

دعا للتطبيع مع »إسرائيل«
إقليم كردستان: »مؤتمر السالم« عقد من دون موافقة رسمية

استقالة أكثر من 100 عضو 
من حركة النهضة في تونس

االستقالل/ وكاالت:
صرح وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمير عبد اللهيان الس���بت، بأنه 
عندم���ا تق���ول حكومته إنها س���تعود قريب���ا إلى المحادثات بش���أن 
استئناف االلتزام باالتفاق النووي فإنها تعني أن ذلك سيحدث عندما 

تنتهي طهران من مراجعة الملف النووي.
وكان الوزير اللهيان قد قال للصحفيين في نيويورك الجمعة إن إيران 

ستعود إلى المحادثات “قريبا جدا”، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
وفي تصريحات بثتها قناة ش���بكة أخبار جمهورية إيران اإلس���المية 
السبت، قال اللهيان “يتساءل الناس باستمرار عن معنى ’قريبا’.. هل 

تعني أياما، أسابيع، أم شهور؟”
وأضاف “الفرق بين ’قريبا’ بالنس���بة إليران والغرب كبير. فبالنسبة لنا 
’قريبا’ تعني في أقرب وقت مناسب، عندما تنتهي مراجعتنا )للملف 
الن���ووي(. المهم هو عزمنا على العودة إل���ى المحادثات، لكن إلى تلك 

المحادثات الجادة التي تضمن حقوق الشعب اإليراني ومصالحه”.
وأدلى الوزير بالتصريحات للقناة اإليرانية الرس���مية في نيويورك على 

هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقال أمي���ر عبد اللهيان “أذكركم بوعود الغ���رب، مثل تعهدهم مرارا 
بأنهم سيطبقون آلية إنس���تكس ’قريبا’، ’في غضون شهور قليلة’” 
في إش���ارة إلى آلية تجارية لمقايضة الس���لع اإلنس���انية والغذاء بعد 

انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت إيران إن قناة التواصل مع أوروبا غير فعالة.

وبموج���ب االتفاق النووي بي���ن إيران والقوى العالمي���ة، قبلت طهران 
بفرض قيود عل���ى برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. وانس���حبت 
واش���نطن من االتفاق في 2018 وأعادت ف���رض العقوبات على إيران 

بشكل أحادي.

إيران: العودة للمحادثات النووية 
بعد موافقة الحكومة ومراجعة الملف

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /    صبحية محمود محمد جودة  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    940016256    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    ناهض صالح كامل إبراهيم    عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    901442624    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

أعلن أنا المواطن /   سلوى سليمان  محمد ابو عطيوي      
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    938885159    
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان 
ع���ادل خلف الله، ع���ن بدء مش���اورات بين أعضاء 
المك���ون المدني ف���ي مجلس الس���يادة االنتقالي 
الختيار أحدهم ليتسلم رئاسة المجلس خلًفا لعبد 

الفتاح البرهان، الرئيس الحالي للمجلس.
وق���ال خلف الل���ه، لصحيفة “الترا س���ودان” في 
عدده���ا الصادر الس���بت، إن نهاية أجل رئاس���ة 
البره���ان تنته���ي ف���ي 17 تش���رين ثان/نوفمبر 
القادم، بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة الفترة 

االنتقالية.
وكشف عن تفاصيل اختيار الرئيس المدني الذي 

سيخلف البرهان في قيادة مجلس السيادة، قائال 
إن المش���اورات بدأت بين أعض���اء المكون المدني 
للتوافق على تس���مية أحدهم، ثم إبالغ الش���ركاء 
العسكريين بذلك، حتى يتم اعتماد من وقع عليه 
االختيار خالل جلس���ة للمجلس بمش���اركة جميع 

أعضائه، بما فيهم شركاء السالم.
وأعلن خلف الله تمس���كهم بتنفيذ بنود الوثيقة 
الدس���تورية بش���أن نقل رئاس���ة مجلس السيادة 
للمدنيي���ن، نافًيا حدوث أية محاول���ة للتنازل عن 
المنصب لصالح اس���تمرار البرهان أو العسكريين 

في رئاسة المجلس.
وأضاف: “نحن ملتزمون بالوثيقة ونقل الرئاس���ة 

للمدنيي���ن دون تأخير لجهة أن ذلك اس���تحقاق 
دستوري”.

وعن حقيقة نهاية مدة رئاسة البرهان في حزيران/
يونيو المقبل، قال خل���ف الله إن هذا غير صحيح، 
ألن نهاي���ة م���دة رئاس���ة البره���ان للمجلس في 
17 تش���رين ثان/نوفمبر المقب���ل، ألن اتفاق جوبا 
أج���رى تمديد ع���ام على الفت���رة االنتقالية، وذاك 
التمديد يمنح البرهان االستمرار في عام التمديد، 
ليتناصف بي���ن المكونين، حيث من المفترض أن 
تنتهي رئاس���ته في أيار/ماي���و الماضي، وأضيف 
لها ستة ش���هور أخرى لتنتهي في تشرين ثان/ 

نوفمبر، ألن العام سيكون بالمناصفة.

قيادي سوداني: بدء المشاورات بين مدنيي مجلس السيادة الختيار خليفة للبرهان

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   محمد مروان عبد الرزاق العش���ي     
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   407829324     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    ثائر ماهر ابراهي���م عابد  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   803157783     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     بثينه س���لمان حس���ن اسماعيل       
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    967421058      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر
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غزة/ االستقالل:
نجح مجلس إدارة ن���ادي الصداقة، في التعاقد مع 
حمادة صال���ح، صانع ألعاب األهلي الفلس���طيني، 
لمدة موسم واحد مقابل إعارة العبين آخرين لألهلي 

العائد مجددًا للدرجة الممتازة.
ويعتبر انضمام صالح إضافة قوية للصداقة لتعزيز 
هجوم الفريق الس���اعي للظهور بش���كل قوي في 

منافسات الموسم المقبل.
وظهر حمادة صالح بش���كل جيد مع األهلي، وقاده 
بس���رعة للعودة مرة ثاني���ة إلى الدرج���ة الممتازة، 
ليذهب صالح إل���ى الصداقة، رفق���ة مديره الفني 

حمادة شبير.
وقال حمادة صالح في تصريحات صحفية »موس���م 
رياضي جديد باللون األخضر، حتى أثبت للجميع بأن 
بصمات النجاح التي صنعتها المواسم السابقة، لم 

تكن وليدة الصدفة، وإنما بعطاء ومثابرة وجهد«.
وأضاف »أري���د الدعاء لي بالتوفي���ق، وال أحتاج من 
نفس���ي إال الجد واالجته���اد والعطاء، أش���كر إدارة 

وجماهير األهلي الفلسطيني«.
ويسعى الصداقة إلى إعادة ترتيب أوراقه من جديد، 

بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.
وف���ي المقابل، أعل���ن المهاجم المخض���رم والقائد 
محمد بركات مغادرته نادي شباب خانيونس للمرة 

الثالث���ة، بعد توصله التفاق مع إدارة النادي لخوض 
تجربه جديدة خارج أسوار النشامى.

وأكد بركات في تصريحات صحافية أنه تلقى عروًضا 
من عدة أندية في الدرجتين الممتازة واألولى، وأنه 

سيقرر مصيره خالل األيام القادمة.
وأش���ار بركات إلى أنه يرغب باالستمرار في اللعب 
ب���دوري الدرجة الممت���ازة، موجًها الش���كر لإلدارة 

واألجهزة الفنية والجماهير بنادي شباب خانيونس، 
متمنًيا لهم التوفيق في البطوالت القادمة.

الجدير بالذكر أن محمد بركات سجل أكثر من 100 
هدف في الدوري الممتاز، وحصل على لقب هداف 
الدوري في موس���مين، وس���بق له وأن لعب لناديي 
الصداقة واتحاد خانيونس، كما خاض فترة احتراف 

قصيرة في الدوري السعودي.

الصداقة يتعاقد مع حمادة صالح.. وبركات خارج أسوار شباب خانيونس

االستقالل/ وكاالت:
حقق مانشستر س����يتي انتصاًرا 
ثميًنا بهدف دون رد على مضيفه 
تشيلس����ي، في اللقاء الذي أقيم 
بي����ن الفريقين على أرضية ملعب 
ستامفورد بريدج، في إطار الجولة 

السادسة من البريميرليج.
وس����جل ه����دف المب����اراة الوحيد 
لمانشس����تر س����يتي، جابريي����ل 
ليثأر  الدقيقة 53،  جيسوس، في 
الضيوف من البلوز الذين هزموهم 
بنفس النتيجة، في نهائي دوري 

أبطال أوروبا، الموسم الماضي.
وبه����ذا االنتصار رفع مانشس����تر 
س����يتي رصيده إلى 13 نقطة، في 
صدارة جدول الترتيب، وهو نفس 
رصيد تشيلس����ي، صاحب المركز 
الثالث، والذي يتأخر عن السيتي 

بفارق هدف واحد.
وبدورة، صعق أستون فيال مضيفه 
بالتغلب عليه  مانشستر يونايتد 
به����دف دون رد، في المباراة التي 

احتضنه����ا ملعب أول����د ترافورد 
ال����دوري  ف����ي  الجول����ة  بنف����س 

اإلنجليزي الممتاز.
ويدين أس����تون فيال به����ذا الفوز 
إال العب الفري����ق المميز كورتني 
هاوس الذي س����جل هدف اللقاء 

الوحيد والثمين في الدقيقة)88(
وبتلك النتيجة رفع أس����تون فيال 
رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى 
المركز السابع، بينما تجمد رصيد 
مانشستر يونايتد عند 13 نقطة 

في المركز الرابع.

مانشستر سيتي يثأر من تشيلسي بلدغة جيسوس.. 
وأستون فيال يصعق اليونايتد في عقر داره

االستقالل/ وكاالت:
أحدث مانشستر سيتي مفاجأة جديدة في 
سوق االنتقاالت حسب األخبار القادمة من 
إنجلترا، حيث أشارت إلى اهتمام السيتي 
بالتوقي���ع م���ع مباب���ي نجم باريس س���ان 

جيرمان.
وضع ريال مدريد التعاقد مع مبابي كهدف 
رئيس���ي وال غنى عنه لتدعيم الفريق، مع 
العلم أن النجم الفرنس���ي سيكون حرًا في 

التفاوض مع أي ناٍد بشأن رحيله في يناير 
المقبل.

أش���ار إي���ان ماكج���اري ودنكان كاس���يلز 
الصحفي���ان المتخصص���ان ف���ي س���وق 
االنتقاالت أن الس���يتي يري���د التوقيع مع 

المهاجم الفرنسي.
ووفق���ًا للمص���در ذاته فقد طلب الش���يخ 
منصور بن زايد آل نهيان من بيريجستيان 
المدير الرياضي للنادي السماوي أن يتعاقد 

مع مبابي في الصيف المقبل إذا كان قادرًا 
على مغادرة باريس بشكٍل مجاني.

لم يقب���ل مبابي حتى اآلن عروض التجديد 
المقدمة من البي إس جي، ويقال إن السبب 
في ذلك عزم���ه على ارت���داء قميص ريال 
مدريد في الموس���م القادم، لكن السيتي 
اآلن سيشكل تهديدًا لطموحات المرينجي 
حتى وإن كان ال يوجد ش���يء ملموس حتى 

اآلن.

مانشستر سيتي يهدد حلم ريال مدريد بشأن مبابي

االستقالل/ وكاالت:
أش���عل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة اإلسباني، 
الص���راع بين أرس���نال وتوتنه���ام على ضمه خ���الل فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
 وحسب ما نشرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، 
فإن أرس���نال وتوتنهام، يستهدفان ضم فيليب كوتينيو 
نجم وسط برش���لونة، في الميركاتو الشتوي المقبل، على 

سبيل اإلعارة.
وأضافت أن كل من أرس���نال وتوتنه���ام، يرغبان في ضم 
فيليب كوتينيو نجم وس���ط البارس���ا، على س���بيل اإلعارة، 
مقابل تحمل نص���ف راتب الالعب البرازيل���ي والبالغ 200 

ألف إسترليني أسبوعيًا، على أن يتحمل البلوجرانا النصف 
الثاني من الراتب.

وأكملت أن إدارة برشلونة ال تمانع من رحيل كوتينيو، خاصة 
وأنه س���يخفف األعب���اء االقتصادية على الن���ادي، في ظل 

األزمة الناجمة عن كورونا.
كان فيليب كوتينيو قد انضم إلى برشلونة في 2018 لمدة 
5 س���نوات، لكنه رحل بعد ذلك إلى بايرن ميونيخ األلماني 
في صيف 2019 على س���بيل اإلعارة، قبل أن يعود للكامب 
نو مج���ددا. جدير بالذكر أن فيليب كوتينيو ش���ارك في 3 
مباريات مع برش���لونة بكافة المس���ابقات، خالل الموس���م 

الجاري 2022-2021.

صراع بين أرسنال وتوتنهام على ضم كوتينيو في يناير

االستقالل/ وكاالت:
يرغب يوفنتوس في الحصول على 
خدمات أح���د الالعبين البارزين في 
صفوف تشيلس���ي خالل الموسم 

الحالي.
وينته���ي عقد األلمان���ي أنطونيو 
في  تشيلس���ي،  مدافع  روديج���ر، 
الصيف المقبل، ولم يوافق الالعب 
حت���ى اآلن على تجدي���د عقده مع 

البلوز.
»مون���دو  صحيف���ة  وحس���ب 
ديبورتيفو«، ف���إن يوفنتوس بات 
ينافس ريال مدريد وبايرن ميونخ، 

للحصول على خدم���ات روديجر في 
الصي���ف المقبل. وأش���ارت إلى أن روديجر تحول مس���تواه لألفضل مع وصول 
مواطنه توماس توخيل لتدريب البلوز، وأصبح من أبرز مدافعي الفريق اللندني.

وأوضحت أن وكالء روديجر، يريدون معرفة العروض التي سيحصل على الالعب 
األلماني في يناير/كانون ثان المقبل.

وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن روديجر يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 
مليون يورو في عقده الجديد.

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد 
وبايرن على صفقة »مجانية«
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بغداد/ االستقالل:
أكد مس����ؤولون وأحزاب وقوى سياسية عراقية، السبت، 
موقفها الثابت الداعم لش����عبنا الفلسطيني وقضيته 
العادلة، وش����ددت على رفضها للتطبيع مع »إسرائيل«، 

واعتبرته مساسا بثوابت الشعب العراقي.
رف�ض التطبيع

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطني الس����يد عمار الحكيم، 
رفضه لمؤتمرات ودعوات التطبيع.

وقال الحكي����م في تغري����دة على »تويتر«: »نس����تنكر 
ونرف����ض المؤتمرات والتجمعات ودع����وات التطبيع مع 

إسرائيل والتي تعقد داخل العراق«.
وأضاف: إن »القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب 
والمسلمين األولى، ولذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب 
الفلس����طيني وقضيته العادلة، ونضاله السترداد حقه 
المغتصب، وأن القضية الفلس����طينية حق ال يس����قط 
بالتقادم بل تزداد رس����وخًا ف����ي ضمير األجيال العربية 

واإلسالمية.
اجتماع التطبيع عمل اإجرامي

وأكد تحالف الفت����ح رفضه القاطع وإدانته الش����ديدة 
لمحاوالت المس����اس بثوابت الشعب العراقي في دعم 

القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل.
وق����ال التحالف في بيان صحف����ي، إن«عقد اجتماع في 

أربي����ل للتطبيع مع إس����رائيل يعد عم����ال إجراميا وفقا 
للقانون العراقي النافذ، ويجب محاكمة كل الذين أعدوا 

وشاركوا فيه وإنزال أقصى العقوبات بحقهم«.
واض����اف: »ندع����و القض����اء العراقي الوطن����ي لمالحقة 
كل ه����ؤالء وتطبيق القانون النافذ، كما ندعو الش����عب 
العراقي العظيم وجميع المؤسسات الرسمية والدينية 
والش����عبية والعش����ائر العراقية الغيورة إلى نبذ هذه 

الفئة المجرمة والتبرؤ منها«.
وقال: »ل����ن يكون الس����رائيل مكان في ع����راق األنبياء 
واألولياء والش����هداء والصالحي����ن، ونؤكد دعمنا الثابت 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في التحرير وحق 

العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
موقف راف�ض للتطبيع 

وأك����د رئي����س البرلمان محم����د الحلبوس����ي، أن للعراق 
موقفا تاريخيا ثابتا من القضية الفلسطينية، وموقفنا 

الرافض لما يس����مى )التطبيع( مع إس����رائيل لن يتغير.
وقال الحلبوس����ي في تغري����دة على »تويت����ر«: للعراق 
موقف تاريخ����ي ثابت من القضية الفلس����طينية، وأن 
موقفنا الرافض لما يس����مى )التطبيع( مع إس����رائيل لن 
يتغير باجتماع ثل����ة من األفاقين، الذي����ن حاولوا عبثًا 
تش����ويه موقف العراق الحازم والحاس����م والمشرف من 

القضية الفلسطينية«.

وأضاف:« لذلك يتطلب األمر اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الصارمة إلخراس هذه األصوات النش����از ومحاسبة كل 
من تسول له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية وقضايا 

األمة العادلة«.
العراق لن يكون من املطبعني

وأكد رئيس هيئة الحش����د الش����عبي فالح الفياض، أن 
الش����عب العراقي ل����ن يكون من المطبعين وس����يبقى 

رافضًا االنحناء إلسرائيل.
وقال الفياض في بيان صحفي، إن »ما حصل في أربيل 
تج����اوز لثوابت الش����عب العراقي ال����ذي يقف متوحدا 
لدعم االخوة الفلس����طينيين ورفض هيمنة إس����رائيل 

وطغيانها.
وأضاف: »يج����ب على الجهات الرس����مية المعنية اخذ 
دورها المطلوب تجاه هذه الممارسات كون طرح مفهوم 

التطبيع مرفوضا قانونيا ودستوريا«.
رف�ض التطبيع

وأكد مستش����ار األمن القومي قاسم األعرجي، أن هناك 
تنسيقًا مع إقليم كردستان لمحاسبة أصحاب المشاريع 

المعادية.
وق����ال األعرجي ف����ي تغري����دة تابعتها وكال����ة األنباء 
العراقية )واع(: »نؤكد رفض الحكومة العراقية المطلق 
لرفع شعار التطبيع مع إسرائيل، والتنسيق مستمر مع 

اإلقليم، لمحاس����بة أصحاب المش����اريع المعادية، وفقًا 
للقانون«، مش����يرًا الى أن » العراق مع الحق الفلسطيني 

في دولته المستقلة«.
ا�ستنكار دعوات التطبيع

واس����تنكر ديوان الوقف الس����ني، دعوات التطبيع مع 
إسرائيل.

وقال الدي����وان في بيان صحفي، »نحن نس����تنكر هذه 
الدعوات المشؤومة التي تريد انخراط المجتمع العراقي 

ضمن مخطط الكيان الصهيوني«.
دعوة ملالحقة املطبعني

دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، 
إلى مالحقة القائمين والحاضرين في مؤتمر التطبيع.

وقال الكعبي في بيان صحفي: »موقفنا ثابت لمساندة 
القضي����ة الفلس����طينية والح����ق الكام����ل ف����ي إقامة 
دول����ة مس����تقلة عاصمته����ا القدس وإنه����اء االحتالل 

االسرائيلي«.
العراق ع�سيٌّ على التطبيع

طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أربيل 
بمنع االجتماعات التطبيعية، وأكد أن العراق عصّي على 

التطبيع.
وق����ال الصدر في تغريدة ل����ه »إن على الحكومة تجريم 

واعتقال كل المجتمعين«.

قوى وأحزاب عراقية تؤكد دعمها لشعبنا وتجرم التطبيع مع »إسرائيل«

الدوحة/ االستقالل:
رد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة اإلس���المية 
»حماس«، موسى أبو مرزوق، السبت، على عضو اللجنة المركزية 

لحركة فتح حسين الشيخ، بخصوص أموال السودان. 
وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر تويتر، إن » حس���ين الش���يخ 
يحاول االصطياد في الماء العكر؛ فما جرى في الس���ودان هو 
صراع داخلي الس���تجالب التأييد األمريكي للشق المدني في 

حكومة حمدوك في مواجهة العسكر«. 
وأضاف أبو مرزوق: »لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة 
افتراًء، ومطلوب من الس���ودان تصحيح الموقف ورد الحقوق 

إلى أصحابها«.  
وفي وقت س���ابق، طالب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية 
لحركة »فتح«، النظام السوداني بتحويل »أموال ُمصاَدرة« إلى 

السلطة بحجة تحويلها إلى أهالي قطاع غزة. 

وكتب حس���ين الشيخ عبر تويتر: »نتمنى على دولة السودان 
الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين 
ان تسلم االموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها 

الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين«.  
وأضاف الش���يخ: »الشعب الفلس���طيني احوج ما يكون لهذه 
االموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في 

غزة هاشم«.  
تصريحات الش���يخ جاءت رغم نفي حركة المقاومة اإلسالمية 
»حماس« م���ا نقلته وكال���ة رويترز من مزاعم عن مس���ؤولين 
سودانيين أنه تم مصادرة ش���ركات وعقارات ووقف تحويل 

أموال لحركة حماس في السودان. 
ونفت »حماس« في تصريح صحفي الجمعة، وجود استثمارات 
في جمهورية السودان وقد تمت مصادرتها من قبل الحكومة 

السودانية كما أشيع في وسائل إعالم محلية ودولية.

بخصوص أموال السودان
أبو مرزوق:  حسين الشيخ »يحاول 

االصطياد في الماء العكر«

جنين/ االستقالل:
لقي مواطن مصرعه، وأصيب 6 آخرون، مس���اء السبت، في 

حادث سير نتج عن تصادم مركبتين، جنوب غرب جنين.
وأف���ادت مصادر طبية بأن المواطن أنيس نضال أبو ارميلة 

)28 عام���ا( من قرية أمريحة، توفي وأصب 6 آخرين بحادث 
سير وقع على الطريق الرابط بين بلدتي يعبد وبرطعة، وتم 
نقل اثنين منهما لتلقي العالج إلى مستش���فيات أراضي 

ال�48، حيث وصفت حالتهما بالخطيرة.

مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين إثر حادث سير في جنين

 بأن أسرى الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل 
ينامون عل����ى األرض في الغرف التي تم نقلهم 
إليها في ظروف قاس����ية، وخصوًصا في س����جن 

النقب الصحراوي.
وف����ي الس����ياق، رفض����ت مصلح����ة الس����جون 
»اإلسرائيلية« السبت ، خروج أي أسير من حركة 
الجه����اد اإلس����المي إلى العي����ادات بحجة أنهم 

يشكلون خطرًا على األمن »االسرائيلي« .
وأفاد الناطق باس����م لجنة الطوارئ العليا ألسرى 
حرك����ة »الجهاد« ف����ي تصريح����ات صحفية أن 
عددا من االسرى الذين تعرضوا لوعكات صحية 
وأثار التنكيل والقمع طالب����وا بمراجعة الطبيب 
والعيادة ، لكن االدارة رفضت حتى إش����عار آخر 
، كجزء من سياس����ة العقاب والقمع المس����تمرة 

بحقهم منذ عملية »نفق الحرية«.
وذكر، أنه في انتهاك صارخ للش����عائر الدينية 
منع����ت إدارة مصلحة الس����جون أس����رى الجهاد 

اإلس����المي من الخطابة لصالة الجمعة أول أمس، 
بينما تستمر في حمالت القمع التي لم تتوقف 
عند العزل واالعتداء والتشتيت بل تجاوزت ذلك 
إلى انتهاك حرية الش����عائر الدينية لألس����رى 
بمنعمه����م من خطابة الجمع����ة واالقتصار على 

أدائهم الصالة فقط.
وأوضح ، أن أس����رى الجهاد يواصلون خطواتهم 
االحتجاجية وحال����ة التمرد ض����د إدارة مصلحة 
الس����جون ، للمطالب����ة باالنضمام إل����ى زمالئهم 
من أبن����اء الحرك����ة ف����ي الزنازين والمع����ازل أو 
العودة إل����ى ما كانت عليه أوضاعهم إلى ما قبل 

 2021 . /09/06
واإلنس����انية،  الحقوقية  المؤسس����ات  وطال����ب 
وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتدخل 
لدى س����لطات االحتالل لوضع ح����د لوقف هذه 
الهجمة المس����عورة، والتدخل العاجل من أجل 
وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون االحتالل 

بحقهم.
إلى ذلك، شارك العشرات في قطاع غزة،  السبت، 
في وقف����ة تضامنية مع األس����رى في س����جون 
االحتالل خاصًة أس����رى حركة الجهاد اإلسالمي 

في ظل ما يتعرضون له من إجراءات قمعية.
ورفع المش����اركون ف����ي الوقفة الت����ي دعت لها 
مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء واألس����رى، 
صوًرا ألس����رى “نفق الحرية” ولعدد من األسرى 
في س����جون االحتالل، إلى جان����ب الفتات تدعو 
لحمايتهم في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات 

من قبل السجانين »اإلسرائيليين«.
وقال محمد الش����قاقي المتحدث باس����م مهجة 
القدس، ف����ي كلمة خالل الوقفة أمام برج ش����وا 
وحصري بمدينة غزة، إن إدارة مصلحة الس����جون 
القمعي����ة  إجراءاته����ا  تواص����ل  اإلس����رائيلية 
والتصعيدية ضد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، 

منذ عملية انتزاع الحرية البطولية.

وكان المتحدث باس����م رئيس حكومة االحتالل ماتان سيدي قال إن خطاب 
بينيت في األمم المتحدة سيكون جوهرة »الدفاع عن إسرائيل ضد من يحكم 
عليه����ا ظلًما في العالم، بما في ذلك المؤسس����ات الدولية واألمم المتحدة«، 
على حد قوله. وأضاف »س����يكون هناك فصل مخصص إليران، لكن الرسالة 

ليست تحذيرات وتهديدات، بل بيان بسيط.. سنفعل ما هو ضروري«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
رد وزير الحرب بحكومة االحتالل اإلس���رائيلي بيني 
غانت���س، الس���بت، على خط���اب رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس في األمم المتحدة أمس. 
وق���ال غانتس، ف���ي تصريحات نقلته���ا القناة 13 
العبرية، إن »كلمته ش���ملت جوان���ب إيجابية وهي 
دعوته لحل سياس���ي والمقاومة بطرق س���لمية أما 
الجوانب الس���لبية فه���ي التهديد وه���و ما يمثل 

صعود على شجرة يصعب النزول عنها«. 
وأضاف غانتس: »يجب أن ندرك بأن كال الش���عبين 
س���يبقيان هنا ولن يغادر أحد منهم لذلك الطريق 
الوحي���دة للتعامل مع الواقع ه���ي أوال االعتراف به، 

وثاني���ًا ضمان الهدوء واالس���تقرار األمن���ي، وثالثًا 
تطوير االقتصاد وتعزيز مكانة الس���لطة وإضعاف 

حماس«. 
وتابع: »لقائي مع عباس تمحور حول القضايا األمنية 
ولضمان االس���تقرار في المنطق���ة ألن العالقة بيننا 
جي���دة ويجب الحفاظ عليها وف���ي حال تطلب األمر 

سأجتمع معه مرة ثانية«.
 وكان رئيس الس���لطة محمود عباس ق���ال إّن أمام 
»إس���رائيل« عام واحد فقط لالنسحاب من األراضي 
الفلس���طينية المحتلة عام 1967 بما فيها »القدس 
الش���رقية«، محّذًرا من أّن »تقويض ح���ل الدولتين 

سيفتح األبواب واسعة أمام بدائل أخرى«.

غانتس: عباس يتسلق شجرة يصعب النزول منها

بيت لحم/ االستقالل:
قتحم مستوطنون، اليوم السبت، منطقة عين الهوية في قرية حوسان، غرب 

بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراس���لنا، بأن المستوطنين يقتحمون المنطقة بشكل 
مس���تمر، حيث يوجد فيها عين للمياه، ويقومون بزراعتها بأنواع مختلفة من 

األشتال، بهداف االستيالء عليها لصالح االستيطان.

مستوطنون يقتحمون “عين 
الهوية” في قرية حوسان

"كان": بينيت..

معركة الأ�سرى..
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االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت مدينة 15 مايو في حلوان جنوبي القاهرة حادثًا مأس���اويا راح 
ضحيته 3 أش���خاص م���ن عائلة واحدة  حينما س���قطت رضيعة من يد 
ش���قيقتها الكبرى من شرفة منزلهما إلى الشارع فقفزت األخيرة وراءها 

لتلحق بهما األم ويفارقوا الحياة جميعا.
محمد صالح، موظف، ش���اهد عيان على الواقعة قال لموقع »سكاي نيوز 
عربي���ة« إن الحادث وقع ف���ي المجاورة 35 بمدين���ة 15 مايو وقت صالة 
الجمع���ة، حيث كانت طفلة في عمر 7 س���نوات تدعى ملك أحمد تحمل 
ش���قيقتها الرضيعة مي في عمر 10 أش���هر وتلعب معها في ش���رفة 
منزلهما بالطابق الس���ادس فاختل توازنها وسقطت منها الرضيعة فما 
كان م���ن الطفلة إال أن قف���زت ورائها ظنا منها أنه���ا يمكن أن تنقذها 
وحينما رأت األم المشهد قفزت هي األخرى وراء طفلتيها وتوفي الثالثة 

وفق سكاي نيوز.
وأوضح الش���اهد أنهم حينما خرجوا من صالة الجمعة كانت األم ال تزال 
حية ولم تنط���ق إال بكلمات قليل���ة ه���ي »والدي.. والدي وقعوا حاولت 

أنقذهم«، ثم فارقت الحياة.
وتابع ش���اهد العي���ان أن األب حينم���ا خرج من ص���الة الجمعة وفوجئ 
بالمشهد أصيب بحالة من الصدمة والذهول وأخد يردد »ال حول وال قوة 

إال بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون«.

تلقي بنفسها من الشرفة 
إلنقاذ طفلتيها.. فماتوا الثالثة

)apaimages(       فل�ضطينيون يعملون يف بناء امل�ضت�ضفى امليداين لإيواء مر�ضى فريو�س كورونا بغزة

االستقالل/ وكاالت:
في تحفيز عل���ى اإلنجاب أقدمت قرية صينية وفق 
صحيفة »جلوبال تايمز« الصينية، على منح األزواج 
م���ا يصل إلى 3300 يوان أي 510 دوالرات ش���هريا 

مقابل إنجاب طفل بعد األول من سبتمبر.
وتتبع القرية مقاطعة قوانجدونج التي تعد أحدث 
مكان يق���دم المال للعائالت منذ إضفاء الش���رعية 
على سياس���ة الطفل الثالث في الصين في ش���هر 

أغسطس.
وذكرت صحيفة »تش���انجيانج ديلي«أنه منذ أوائل 
س���بتمبر بدأت قرية هوانجزوجين في تشانجيانج 
الترويج لسياس���ة محلية جديدة لتنظيم األس���رة، 
وبموجبها س���يحصل األزواج على إعانات حتى يبلغ 

أطفالهم سن عامين ونصف العام.
وقال التقرير إن آب���اء األطفال المولودين بعد األول 

من سبتمبر سيتلقون ما بين 3000 و3300 يوان كل 
ش���هر، بإجمالي يصل إلى 99 ألف يوان أي أكثر من 

15 ألف دوالر لكل طفل حتى يبلغ عامين ونصف.
وأضافت الصحيف���ة، أن األمه���ات العامالت خارج 
القري���ة أو ال يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية غير 

مؤهالت للحصول على الدعم المالي المذكور. 
وتحدث مس���ئولون محليون، أن العديد من األزواج 
الشباب في القرية الذين كانوا مترددين في إنجاب 
أكث���ر من طفل يعيدون النظ���ر اآلن، حيث أظهرت 
البيان���ات األولي���ة أن ما يق���رب من 20 أس���رة في 
القرية قررت إنجاب المزيد من األطفال بعد تطبيق 

السياسة الجديدة.
وقبل مقاطعة تش���انجيانج، أعلنت مقاطعة قانسو 
شمال غرب الصين أيضا عن إعانة شراء منزل تصل 
إلى 40 ألف يوان ل���أزواج الذين ينجبون طفلين أو 

ثالثة أطفال وفق روسيا اليوم.
وكان في يولي���و أعلنت بانتش���يهوا في مقاطعة 
سيتش���وان بجنوب غرب الصين ع���ن منح نقدية 
بقيمة 500 يوان لكل طفل ش���هريا لأسر المحلية 
التي لديها طفل ثان أو ثالث حتى يبلغ األطفال سن 

الثالثة.
وفي مايو أعلنت الصين عن مزيد من التيس���ير في 
سياسة تنظيم األسرة للسماح لكل زوجين بإنجاب 
ما يص���ل إلى ثالثة أطفال، وجاء ذلك بعد انخفاض 
عدد المواليد الجدد في البالد ألربع سنوات متتالية.

ويعتق���د علماء الديموجرافيا الصينيون أن الخطوة 
الجديدة ليست مجرد خطة لتحفيز الوالدة ولكنها 
خطوة مهمة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التغييرات 
في السياسة لتحس���ين الهيكل الديموجرافي في 

الصين واالستجابة بنشاط التجاه الشيخوخة.

ًالمال مقابل اإلنجاب.. قرية صينية تمنح 15 ألف دوالر لمن ينجب طفال

االستقالل/ وكاالت:
توفي طفل يبلغ عامين في تكس����اس بعدما عثر على مس����دس محشو في 
حقيبة ظهر أحد أفراد أس����رته، وهي مأس����اة باتت تتكرر بكثرة في الواليات 

المتحدة.
وقالت ش����رطة واكو في بيان إن الطفل أصيب برصاصة في رأسه، ويبدو في 

هذه المرحلة من التحقيق أنه أطلق النار على نفسه »عن طريق الخطأ«.
وفر صاحب الس����الح البالغ 21 عاما بعد إطالق النار. لكنه سلم نفسه للشرطة 

الحقا وتم توقيفه وُوجهت إليه تهمة »إخفاء األدلة«.
وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة مخيفة من الحوادث المماثلة.

وفي كل عام، تتس����بب هذه األس����لحة في مقتل قرابة 40 ألف شخص، بما 
يشمل حاالت االنتحار، بحسب موقع »غن فيوالنس أركايف«.

طفل عمره عامان يقتل نفسه 
بسالح وجده في حقيبة أقاربه

االستقالل/ وكاالت:
»كل����وي صاحبة النظرة الجانبي����ة« ميم جديد 
أح����دث صخبًا ف����ي عال����م اإلنترن����ت وضمن 
لصاحبته الصغيرة انتش����ارًا واس����عًا وصورة 
أصلية بيعت بآالف ال����دوالرات كرمز غير قابل 
لالس����تبدال » NFT«. وقد تم بيع الصورة الميم 
لش����ركة إنتاج موس����يقي، مقرها دبي، تدعى 
»ثري إف ميوزك«، وذلك بعد عرضها في مزاد 
لتحقق مبلغ 74 ألف دوالر أمريكي، بحسب »بي 

بي سي«.
ولم تكن الطفلة كلوي التي تبلغ اليوم عش����ر 

سنوات، بحس����ب ما أش����ار موقع »إندبندنت« 
سوى في عامها الثاني حين التقطت لها أمها 
صورة تعكس رد فعل قلق لدى إبالغها وأختها 

أنهما ربحتا رحلًة إلى »ديزني الند«.
وحق����ق الفيديو الذي نش����رته الوالدة كايتي 
كلي����م ع����ام 2013 عل����ى موق����ع »يوتي����وب« 
مشاهدات بالماليين. إال أن نظرة كلوي تحديدًا 
التي تظهر أس����نانها ونظرتها الجانبية القت 
انتشارًا فيروسيًا وشكلت أحد الميمات األكثر 

استخدامًا عبر اإلنترنت.
وها هي الص���ورة األصلية المأخوذة من الفيديو 

الت���ي أطلقت الميم بيعت مؤخرًا كرمز غير قابل 
لالستبدال بمزايدة بدأت ب� 5 إيثيريوم توازي 15 

ألف دوالر تقريبًا، وفقًا ما جاء في »بي بي سي«.
وذكرت كلي����م في حديث للمحط����ة أن القرار 
بجم����ع الم����ال عن طري����ق الرموز غي����ر القابلة 
لالستخدام يستند إلى مؤشرات واضحة برزت 

مع اكتشاف الخيار.
وأضافت بأن كلوي تعتبره ش����يئًا جمياًل سيما 
أن����ه لديه����ا أكثر م����ن 500 أل����ف متابع على 
انس����تغرام حيث تقوم بنش����ر مقاطع جديدة 

بانتظام.

االستقالل/ وكاالت:
اكتشف علماء اآلثار قبل أيام، أقدم قطعة مجوهرات في العالم، وهي عبارة عن 

مجموعة من الخرز يبلغ عمرها 150 ألف عام، كان يتم ارتداؤها كأقراط أو عقد.
تم اكتشاف مجموعة مكونة من 33 حبة من الخرز بين عامي 2014 و 2018 عند 
مدخل كهف بزمون، على بعد حوال���ي 10 أميال من الصويرة، وهي مدينة على 

ساحل المغرب األطلسي.
يعود تاريخ الخرزات إلى ما بين 142000 و 150.000 سنة، وعثر عليها فريق من 

علماء األنثروبولوجيا، من جامعة أريزونا.
وقال قائد فريق البحث، س���تيفن إل كون: “إن هذا هو أقدم دليل معروف على 
وجود المجوهرات. يش���ير هذا إلى أن السلوك البشري في قول أشياء عن نفسه 
م���ن خالل المجوهرات وغيرها م���ن الزخارف، بدأ في وقت أبك���ر بكثير مما كان 

ُيعتقد سابقًا”
وأضاف: “ ربما كانت هذه الخرزات جزءًا من الطريقة التي كان الناس يعبرون بها 
عن هويتهم عبر مالبس���هم، وهذا يظهر أن البشر كانوا مهتمين بالتواصل مع 

مجموعات أكبر من األشخاص، من أصدقائهم المقربين وعائالتهم”
تم صنع الخرزات التي اكتشفها “كون” ومعاونوه من أصداف الحلزون البحري، 

ويبلغ طول كل منها حوالي 1 سنتيمتر.
تش���به الخرزات العديد من الخرزات األخرى الموجودة في مواقع في جميع أنحاء 
شمال وجنوب إفريقيا، لكن األمثلة السابقة تعود إلى ما ال يزيد عن 130ألف عام.

االستقالل/ وكاالت:
في حديق���ة طيور مارلو بيرد، ظهرت المستش���ارة 
األلماني���ة أنغيال مي���ركل في آخر أيام مش���وارها 
السياسي، متحررة من قيود البروتوكوالت، وسمحت 
لببغاوات بأن تح���ط على ذراعيها بل وأن تصل إلى 

رأسها.
صحيفة »دير شبيغل« علقت على الصور مشيرة إلى 
أن ش���يئا ربما تغير في ميركل، إذ ظهرت على غير 
عادتها، وهي صاحبة الشخصية الرزينة والمتحفظة 
دائم���ا، والتي ال تظهر عواطفه���ا تقريبا� كما أنها 

طيل���ة فترة بقائها في منصبها لم تس���جل عليها 
بتات���ا نوبات، ولم تخطئ أبدا في نبرتها، ولم تظهر 
مبتهجة أو ش���اكرة، عدا أن تقفز من مقعدها أثناء 
مشاهدتها بطولة العالم لكرة القدم أو مباريات كرة 

الطائرة.

طير يحط على رأس ميركل ويحررها من قيود البروتوكوالت

اكتشاف أقدم مجوهرات بيع صورة ميم »النظرة الجانبية« بـ 74 ألف دوالر
في العالم في كهف مغربي


