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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلق نش���طاء م���ن مدينة الق���دس و األراضي 
المحتلة  عام 48، دعوات لشد الرحال للمسجد 
األقص���ى والرب���اط في���ه، رًدا عل���ى اقتحامات 
المس���توطنين واالنته���اكات الخطي���رة التي 

تعرض لها امس االثنين.
فف���ي مدين���ة القدس وضم���ن مب���ادرة رباط 
الحمائل دعت العديد من العائالت المقدسية 
أفرادها للتوجه إلى المس���جد األقصى المبارك 

والرب���اط في���ه. فبدوره���ا دعت رابطة ش���باب 
آل إدري���س كافة أبنائه���ا للتجمهر والتجمع  
ف���ي باحات األقص���ى  للرباط في���ه  إثر وتيرة 

انتهاكات االحتالل المتصاعدة بحقه.
وفي ذات الس���ياق  أطلقت دعوات مش���ابهة 
لشد الرحال إلى المسجد األقصى من مدينة أم 
الفحم وأراضي48، حيث ستنطلق الحافالت من 
منطقة عين النبي الساعة 2:20 بعد منتصف 

الليل.

دعوات لشد الرحال للمسجد األقصى والرباط فيه

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحم مئات المستوطنين، أمس اإلثنين، المسجد 
األقصى المبارك، بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة 
االحت���الل اإلس���رائيلي، ف���ي الوقت ال���ذي حولت 

فيها قوات االحتالل المدينة المقدس���ة الى ثكنة 
عس���كرية، فيم���ا اندلع���ت مواجهات ف���ي البيرة 
والخليل بين الش���بان وقوات االحتالل مما أدى الى 
وق���وع عدة إصاب���ات بحاالت اختن���اق ، في الوقت 

ال���ذي أصيب جنديين "إس���رائيليين"، بعد إطالق 
مس���لحين النار عليهما خ���الل مواجهات اندلعت 

إثر دخول مئات المس���توطنين إلى 
قبر يوسف بالقرب من مخيم بالطة 

إصابة جنديين »إسرائيليين« خالل اشتباك مسلح بنابلس
مئات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
واالحتالل يحول باحاته إلى ثكنة عسكرية

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود شهاب، أن "المقاومة المتصاعدة" في 
مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، ستش���كل "حالة ردع" لالحتالل اإلسرائيلي. جاء 
ذلك في تغريدات للقيادي ش���هاب عبر " تويتر" أمس االثنين، تعقيبًا على تصدي 

»الجهاد«: المقاومة »المتصاعدة« 
في الضفة ستردع االحتالل

عكرمة صبري: ما يحدث في األقصى انتهاك 
غير مسبوق نحمل االحتالل نتيجته

الهيئة اإلسالمية العليا: ما يجري 
في األقصى خطير وغير مسبوق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة صبري إن ما حصل اليوم من رفع 
العلم وما حصل خالل هذا األس���بوع من اقتحامات من قبل اليهود المتطرفين، 

ونفخ البوق،  وأداء الصلوات التلمودية هو استباحة للمسجد األقصى.

اشتباكات ومواجهات الضفة.. 
الهاجس الذي يخشاه االحتالل!

غزة/ سماح المبحوح:
ش���كلت عمليات التصدي القتحام جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
ومس���توطنيه مناطق الضفة الغربية س���واء كان من مقاوميها 

نيويورك/ االستقالل: 
التقى رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت، الليلة قبل 
الماضية، وزيرين من البحري���ن واإلمارات على هامش اجتماعات 

21 وفاة و2200 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

رئيس حكومة االحتالل يلتقي وزير 
خارجية البحرين ووزير دولة إماراتي

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس اإلثنين، عن تس����جيل 21 وفاة 
و2200 إصابة بكورون����ا و1525 حالة تعاٍف من الفيروس في الضفة 

7 أسرى يواصلون خوض معركة األمعاء الخاوية

سلطات االحتالل تنكل بأسرى الجهاد المعزولين في سجن النقب

رام الله/ االستقالل: 
يواصل س���بعة أسرى فلس���طينيين إضرابهم عن 
الطعام، منذ مدد مختلفة، بعضهم وصلت إلى أكثر 

من شهرين، للمطالبة بإنهاء اعتقالهم اإلداري، وسط 
معاناة من ظروف صحية ومعيشية صعبة، في ظل 
تعنت مخابرات االحتالل في االستجابة لمطالبهم. 

أقدم األس���رى المضربين، كايد الفسفوس، ومقداد 
إضرابهما عن  يواصالن  القواس���مي 
الطع���ام منذ أكثر من ش���هرين، في 

االحتالل يعتقل عددًا من 
المواطنين من الضفة والقدس

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس اإلثني���ن، عددًا من المواطنين ، من القدس 

المحتل���ة ومناط���ق متفرقة من الضف���ة الغربية.  وف���ي قرية بدو في 
الق���دس المحتلة، أفادت مصادر محلية، بأن ق���وات االحتالل اعتقلت: 

غزة/ االستقالل: 
توقع مدير عام الرعاية األولية بوزارة الصحة د. مجدي ضهير، أن 
يدخ���ل قطاع غزة موجة رابعة من في���روس كورونا مع بدء فصل 

الصحة: نخشى الدخول في موجة 
رابعة من كورونا مع بدء فصل الشتاء
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م�صتوطن يرفع علم �لحتالل �أثناء �قتحامه �صاحات �مل�صجد �لأق�صى �ملبارك �أم�س 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال كاتب إسرائيلي؛ إن "التبادل الحاصل في هذه 
اآلون���ة في قي���ادة جهاز األمن اإلس���رائيلي العام- 
الش���اباك، يعيد إلى اإلس���رائيليين السؤال الدائم 
ح���ول تأثير ذلك على الحرب التي تش���نها أجهزة 
األمن على العمليات المسلحة، وإلى أي مدى تساهم 
هذه التنقالت في اس���تمرار هذه الحرب، وإمكانية 
العث���ور على طريق جديدة تس���اعد إس���رائيل في 

ذلك".
وأض���اف ران أديليس���ت ف���ي مقال���ه بصحيف���ة 
"معاريف" أن "الموقف ال���ذي يتبناه نداف أرغمان 
رئيس الش���اباك الحال���ي، الذي س���يغادر منصبه 
بعد أيام قليلة، من قضي���ة غزة، وهي أكثر القنابل 
تفجي���را، يتمث���ل في االمتن���اع عن الذه���اب إلى 
تسوية مع حماس، بل يجب على "إسرائيل" التقدم 
والشروع في هجوم ضد الحركة في حملة ستحددها 
إسرائيل متى ستبدأ ومتى ستنتهي، مع العلم أن 
أرغمان ربما يكون عالما بتوقيت متى ستبدأ الحرب، 

لكن من غير الممكن معرفة كيف تنتهي".
وأش���ار إل���ى أن "أرغم���ان يعتقد أنه يمك���ن البدء 
بالهجمات العس���كرية على ق���ادة حماس، كما هو 
الح���ال في عملية عمود الس���حاب 2012، عندما تم 
اغتيال أحمد الجعبري قائد حماس العسكري، على 
اعتبار أنه إذا لم تتحرك "إسرائيل" اآلن ضد حماس، 
فإنها ستجد نفسها مرتعدة منها مستقبال، كما هو 
الحال أمام حزب الله اليوم، رغم الوهم الذي يعيشه 
بعض اإلسرائيليين من أن "إسرائيل" ردعت حماس 
بالفعل، لكن عدم مهاجمة أي صانع قرار في غزة من 

قادة حماس يؤكد من الرادع والمردوع".
وأوضح أن "أرغمان مطالب ومعه قادة جهاز الشاباك 
أن يدركوا جيدا أن التسوية السياسية واألمنية مع 
غزة ال تقل فاعلية عن عملية اغتيال أو ش���ن حرب، 
وهي أيض���ا أكثر فاعلية، لكن الش���عار الذي يقود 

عمل الش���اباك؛ أن العمليات المسلحة هي كارثة، 
وأن وظيف���ة جهاز األم���ن العام ه���ي "جزها مثل 
الحشائش"، وهي المنطلق الحقيقي الستراتيجية 

"جز العشب" التي تبناها منذ سنوات عديدة".
وأكد أن "عمل المخابرات اإلس���رائيلية انطلقت في 
عملها من االنتظار حتى ينمو العشب، المتمثل في 
الهجمات العسكرية، ثم جزه مرارا وتكرارا، رغم أنه 
إن س���ألت أي "بس���تاني" يرعى العشب، عن جدوى 
سياس���ة جز العش���ب، فإنه كلما كان جز العش���ب 
أفضل، س���يكون أكث���ر مناعة، رغ���م أن الهدنة مع 
حماس يمكن إنجازها في ضوء رصد بعض عالمات 
االعتدال والموافقة عليه���ا، وتخفيف الحصار عن 
غزة، والتوصية باإلفراج الش���امل عن األسرى كجزء 

من التهدئة".
واعتب���ر أن "إنج���از التهدئة مع غزة س���يكون خيارا 
مجديا حتى لو كان مخالفا لمش���اعر بعض الجمهور 

اإلسرائيلي، وأضر بالقاعدة السياسية لرئيس الوزراء، 
مما قد يتطلب التعاون مع المؤسس���ة العس���كرية، 
ليس فقط من جه���ة تنفيذ العمليات القتالية ضد 
حماس، ولكن أيضا لغرض تنس���يق النوايا الهادفة 
إلى التهدئة، ولذلك ال جدوى من قيام اإلدارة المدنية 
بنش���ر المروحيات نهارا، ويقوم جه���از األمن العام 

بمطاردة ليلية مع الجيش اإلسرائيلي".
وأضاف أن "القرار اإلسرائيلي ال يتعلق بمنح القناص 
رخصة إلطالق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، 
ولك���ن أيضا بتزوي���د السياس���يين بورقة مطمئنة 
تقول؛ إن المظاهرات قرب الس���ياج ليس���ت اعتداء 
على "إسرائيل"، ولذلك يفترض بالدولة وجهاز األمن 
العام أن يستوعبوا ما الذي يقوم به الفلسطينيون؛ 
ألن ما يقوم به الجيش والشاباك اليوم يمثل مأساة 
لإلسرائيليين، واس���تمراره بشكله الحالي يعني أن 

يمثل ضررا مستمرا ألمن إسرائيل".

تقدير إسرائيلي: سياسة جز العشب تجاه غزة فاشلة

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود شهاب، أن "المقاومة المتصاعدة" في 

مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، ستشكل "حالة ردع" لالحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك في تغريدات للقيادي شهاب عبر " تويتر" أمس االثنين، تعقيبًا على تصدي 

مقاومي نابلس وشبابها الثائر لجنود االحتالل وقطعان مستوطنيه.
وقال ش���هاب إن "وحدة ش���باب الضفة وتماسكهم، تمنحهم قوة وبسالة، وتزيد من 
التفاف الجماهير حولهم، ولن يمضي وقت طويل حتى تحقق المقاومة المتصاعدة 

في المدن والمخيمات والقرى حالة ردع لالحتالل تمنع من االقتحامات".
ووّجه ش���هاب التحية ل�"مقاومي نابلس وش���بابها الثائر الذي���ن يتقدمون صفوف 
المواجهة بكل تصميم وثبات"، مبيًنا أنه "مع تواصل االشتباكات والمواجهات الليلية؛ 

سيدرك االحتالل أن الضفة ليست ساحة مستباحة".

رام الله/ االستقالل: 
نظم���ت الكتل الطالبية بجامعة بير زيت، امس اإلثنين، وقفة غاضبة تنديًدا باغتيال 

االحتالل اإلسرائيلي خمسة شبان بمدينتي جنين والقدس المحتلة.
وشارك مئات الطلبة في الوقفة وسط هتافات تحيي الشهداء، وتؤكد الوقوف بجانب 

المقاومة ودعمها.
وحّيت الكتل الطالبية الش���هداء الخمس���ة ومقاومتهم لالحتالل، واالشتباكات التي 

خاضوها مع القوات الخاصة اإلسرائيلية.
وهاجم المش���اركون التنس���يق األمني مع االحتالل، رافضين كافة أش���كال التطبيع 
والمفاوضات ومؤتمرات السالم، مشيرين إلى أن »القضية الفلسطينية تعيش حالة 

خذالن سببها األنظمة العربية«.
وأكدوا اس���تمرار المقاومة في الضفة الغربية والتوحد في س���بيل مقاومة االحتالل، 

وضرورة أال يوجه السالح إال صوب االحتالل.

»الجهاد«: المقاومة »المتصاعدة« 
في الضفة ستردع االحتالل

وقفة غاضبة بجامعة بير زيت 
تنديدًا باغتيال 5 شبان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت الهيئة اإلس���المية العليا في القدس المحتلة إن ما يجري من اس���تباحة 
اليهود للمس���جد األقصى المبارك، أمر عدواني غير مسبوق، وخاصة "رفع العلم 
اإلس���رائيلي، ونفخ بالب���وق، وأداء صلوات تلمودية في باح���ات األقصى بحجة 

األعياد المتعددة والمتتابعة".
وأكدت الهيئة في بيان لها أمس االثنين، أن استهداف المسجد األقصى أمام 
س���مع وبصر العالم، وأمام الصمت المريب من األنظمة العربية واإلس���المية أمر 

خطير.
وأوضحت أن هذه االقتحامات تتم بحراسة وحماية األجهزة األمنية اإلسرائيلية، 

للداللة على أن اليهود هم معتدون.
وش���ددت على أن ه���ذه التج���اوزات واالعتداءات لن تكس���ب االحتالل أي حق 
بالمس���جد األقصى، مؤكدة على حقنا الشرعي اإللهي بالمسجد بقرار رباني من 
سبع س���ماوات، محملة حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن المس بحرمة 

المسجد.
وأضافت" ال نقر وال نعترف بأي اجراء احتاللي بحق القدس واألقصى. فاإلجراءات 

باطلة، وما بني على باطل فهو باطل".
وطالبت الهيئة اإلسالمية، الدول العربية واإلسالمية بأن يتحملوا مسؤولياتهم 
تجاه القدس واألقصى، موجهة التحية لمن أحيى الفجر العظيم ومن يش���دون 

الرحال الى المسجد األقصى بشكل مستمر.
ويتعرض المسجد األقصى القتحامات وانتهاكات يومية من قِبل المستوطنين 

وشرطة االحتالل، ازدادت وتيرتها خالل األعياد اليهودية.
وشهد األقصى صباح أمس االثنين، اقتحام 626 مستوطًنا، تخللها أداء طقوس 
تلمودية علنية بحماية من قوات االحتالل، ورفع العلم اإلسرائيلي في ساحاته.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة 
صب���ري إن م���ا حصل الي���وم من رف���ع العلم وما 
حصل خالل هذا األس���بوع من اقتحامات من قبل 
اليهود المتطرفين، ونفخ البوق،  وأداء الصلوات 

التلمودية هو استباحة للمسجد األقصى.
ورفع مستوطنون امس خالل جولة االقتحامات 
الصباحية علم الكيان الصهيوني في ساحات 
المس����جد األقصى 3 مرات؛ وس����ط حراس����ة 
مش����ددة من ش����رطة االحتالل التي انتشرت 
بكثافة وضيقت على المصلين، بذريعة إحياء 

أعيادهم اليهودية.
وأضاف صبري في تصريح���ات صحفية، أن كل 
هذه االنتهاكات تدل على أن االحتالل ماٍض في 
تجاوزاته، وفي نيته في فرض السيطرة والسيادة 
على المسجد األقصى المبارك، وهذا وضع خطير 

غير مسبوق، محذرًا من هذا االنتهاك الخطير.
كم���ا وحمل صبري المس���ؤولية لل���دول العربية 
واإلس���المية بصمتها المهيب الذي لم يتحرك 
إزاء ه���ذا اإلج���راء، وكاف���ة وهذه االس���تباحات 

واالنتهاكات من قبل اليهود المتطرفين”.
يذك���ر أن ما تس���مى منظم���ات “الهيكل” قد 

دعت إلى تكثيف االقتحامات لساحات المسجد 
المب���ارك، خ���الل أيلول الج���اري؛ بحج���ة إحياء 
أعيادهم، وس���يكون ذلك بحمايٍة مش���ددة من 

شرطة االحتالل.
وخالل هذه األعياد، ش���هد المسجد األقصى وما 
زال تصاعدًا غير مسبوق في أعداد المقتحمين، 
وانته���اكات بالجملة لحرمة المس���جد، وس���ط 
تضييقات مش���ددة على المصلين ومنعهم من 
الصالة في الس���احات أثناء م���رور المقتحمين، 
وف���رض قي���ود عليه���م واحتج���از هوياته���م 

الشخصية عند بواباته الخارجية.

غزة/ االستقالل: 
رحب مجل����س العالق����ات الدولية في فلس����طين 
بتصويت أعض����اء المؤتمر الس����نوي العام لحزب 
العم����ال البريطان����ي على ق����رار يؤيد اس����تخدام 
العقوب����ات ضد االحت����الل، ويدعو إل����ى االعتراف 

الفوري بدولة فلسطين.
وقال المجلس، في بي����ان صدر عنه أمس االثنين: 
إن هذا الحدث هو تحول مفصلي في تاريخ عالقة 
بريطانيا بالقضية الفلس����طينية، خاصة أنه يأتي 
من حزب رئيس قد يش����كل الحكوم����ة في المّدة 

المقبلة. وعن جهود االحتالل الدؤوبة في تش����ويه 
الفلسطينيين، قال المجلس: إن هذه المحاوالت لن 
تنجح في تغيير الحقائق وقرار حزب العمال األخير 

خير دليل.
وجاء ف����ي البيان: »يرح����ب المجلس به����ذا القرار، 
ونش����كر كل من صّوت بنعم، ونع����ّد القرار إضافة 
قوية لإلجم����اع الدولي الذي بات يتش����كل، ويرى 
ا يجب  أن دول����ة االحت����الل تمارس فص����اًل عنصرّيً

محاربته«.
ودع����ا المجلس في خت����ام بيانه جمي����ع األحزاب 

البريطاني����ة إلى اتخ����اذ القرارات نفس����ها؛ فهي 
تنس����جم مع القانون الدولي وإرادة الشعوب الحرة، 
وتعبر عن التضامن مع الش����عب الفلسطيني في 

وجه االحتالل وجرائمه.
وصّوت أعضاء ح����زب العمال بأغلبية واضحة لقراٍر 
يدين »النكبة المس����تمرة في فلس����طين، وهجوم 
االحت����الل العس����كري عل����ى المس����جد األقصى، 
والتهجي����ر المتعم����د في الش����يخ ج����راح، وحرب 
إس����رائيل على غزة«، ويرح����ب بتحقيق المحكمة 

الجنائية الدولية في جرائم االحتالل.

عكرمة صبري: ما يحدث في األقصى انتهاك غير مسبوق نحمل االحتالل نتيجته

مجلس العالقات: قرار العمال البريطاني تحول مفصلّي

الهيئة اإلسالمية العليا: ما يجري 
في األقصى خطير وغير مسبوق



3الثالثاء 21 صفر 1443 هـ 28 سبتمبر 2021 م

وسطر الش���باب الثائر في المواجهات التي تدور رحاها في 
مختل���ف مدن الضفة الغربية المحتلة خ���ال األيام القليلة 
الماضية، أروع ماح���م للمقاومة والنضال باش���تباكهم مع 
االحتال اإلسرائيلي وتصديهم له بكل قوة وعنفوان، أثناء 

تنفيذه حملة اقتحامات ومداهمات للمنازل.
فخ���ال الس���اعات الماضي���ة، اندلعت مواجه���ات عنيفة، 
بين ش���بان فلس���طينيين وقوات االحتال اإلسرائيلي، بعد 
مداهمتها بعشرات اآلليات العس���كرية المنطقة الشرقية 
بمدين���ة نابل���س تمهيًدا القتح���ام المس���توطنين ل� "قبر 

يوسف" شرقي المدينة.
وفجر االحد استشهد 5 شبان، ثاثة منهم جراء استهداف 
قوات االحتال اإلسرائيلي، منزاًل زراعيًا في قرية بيت عنان، 
ش���مال غرب القدس، وش���هيدان خال اشتباكات مع قوات 
االحتال ف���ي بلدتي برقين وكفر دان غ���رب جنين بينهما 
أس���امة صب���ح 22 عامًا أحد عناصر س���رايا الق���دس الجناح 

العسكري لحركة الجهاد اإلسامي. 

 �شرارة املواجهات
القيادي في حركة الجهاد االس���امي بالضفة المحتلة خضر 
عدنان رأى أن معركة "انتزاع الحرية" التي قادها أس���رى من 
الحركة في س���جن جلبوع كانت الش���رارة؛ لتصاعد األحداث 
واش���تعال المواجهات والمقاومة ضد االحتال االسرائيلي 

مؤخ���را. 
وقال عدنان ل�"االس���تقال" إن : " الحري���ة التي نالها أبطال 
الحركة من س���جن جلبوع لبعض أيام قبل اعادة اعتقالهم، 
ألهمت الثوار بالضفة والقدس للقيام بالعديد من العمليات 
الفدائية، وخوض مواجهات واشتباكات بالقدس والضفة".

وأض���اف أن : " الح���راك الوطني المقاوم الفلس���طيني آلم 
االحتال وجعله يدفع الثمن بإس���قاط جرحى في صفوفه" ، 
مش���ددا على أن المقاوم الفلسطيني لم ولن يأبه بالتنسيق 
األمني التي تحاول الس���لطة الفلسطينية الحفاظ عليه، بل 
يصر على التمس���ك ب���روح المقاومة ، رغم���ا عن الماحقات 

والمضايقات واالعتقال.
وأشار إلى أن شدة المقاومة والمواجهات المشتعلة بالضفة 
والقدس س���تصبح هاجس أمام االحتال ومستوطنيه قبل 
التفكي���ر باقتحام أي مدينة، عدا أن دماء الش���هداء خاصة 

الذي���ن ارتق���وا مؤخرا س���تكون من���ارة لكل أبناء الش���عب 
الفلسطيني.

وتوقع أن يفجر اإلضراب الذي يخوضه سبعة أسرى بالوقت 
الراهن ، واالضراب المتقدم المخطط خوضه من قبل األسرى 
بس���جون االحتال، األح���داث بكافة م���دن الضفة والقدس 

المحتلتين، لتصل النتفاضة شاملة.
هاج�س لالحتالل 

منس���ق العمل الفصائلي بمحافظة جني���ن راغب أبو دياك 
رأى أن الش���باب الثائر باتوا يش���كلون هاج���س لاحتال 

اإلس���رائيلي ومس���توطنيه خ���ال عمليات االقتح���ام التي 
ينفذونها بمختلف مدن الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مدن 
الضفة تحولت لبؤر اش���تباكات مسلحة وش���عبية يقودها 

الشباب الثائر.
ورأى أبو دياك ل�"الس���تقال" أن أداء الشبان الفلسطينيين 
خال االش���تباكات التي ش���هدتها المناطق الفلسطينية 
خال األيام القليلة الماضية، متقدم ومتطور بتاريخ وسجل 
القضي���ة الفلس���طينية، إذ أثبتوا أن لديه���م عزيمة قوية 
لمواجه���ة االحتال واالش���تباك معه ، حتى يس���تعيدون 

أرضهم. 
وأوضح أن شريحة الشباب تقدم الغالي والنفيس في سبيل 
استعادة حقوقهم المس���لوبة، فعلى مر سنوات الصراع مع 
االحتال ما زالوا يتقدمون الصفوف األولى في النضال خال 

المواجهات واالشتباكات التي تدور بالمخيمات والمدن.
وبين أن الش���باب يمثلون الفئة األكثر التي قدمت الجرحى 
والشهداء واألس���رى، فباتت تش���كل خطورة لدى االحتال 

اإلسرائيلي.
وشدد على أن تصدي الشباب الى جانب المقاومة لاحتال 
اإلس���رائيلي نابع من ايمانهم العميق بأحقيتهم بالنضال 
والمقاومة حتى دحر المحتل، مشيرا إلى أن مقاومة الشباب 
لاحت���ال س���يؤدي لتقصي���ر عم���ر الصراع الفلس���طيني 

اإلسرائيلي.
ولفت إلى فش���ل المقولة التي استندت عليها رئيس وزراء 
" إس���رائيل " في حينها غولدا مائي���ر حين قالت أن " الكبار 
يموتون والصغار ينسون " حيث أثب صغار فلسطين أنهم 

قامات عالية وكبار في صراعهم مع عدوهم.

اشتباكات ومواجهات الضفة.. الهاجس الذي يخشاه االحتالل!
غزة/ �شماح املبحوح:

�شكلت عمليات الت�شدي القتحام جنود االحتالل 
ال�شف��ة  مناط��ق  وم�شتوطني��ه  االإ�شرائيل��ي 
الغربي��ة �شواء كان من مقاوميه��ا و�شبابها الذين 
يتقدم��ون �شفوف املواجهة ب��كل ت�شميم وثبات، 

�شدم��ة جديدة للمنظومة الع�شكري��ة واالأمنية 
االإ�شرائيلي��ة، ولتوؤكد اأن تلك املناطق بات لي�شت 
�شاحة م�شتباحة يفعل فيها االحتالل كيفا �شاء، 
ب��ل الدخ��ول اليه��ا �شيجعل��ه يدفع ثمن��ا غاليا.  
وت�شهد عدة م��دن ال�شفة مواجه��ات وا�شتباكات 

م�شلح��ة ب�ش��كل �شبه يوم��ي مع ت�شاع��د العدوان 
االإ�شرائيلي خا�شة بعد عملية »انتزاع احلرية«، 
حي��ث اأ�شي��ب فجر اأم�س االثن��ني جنديني خالل 
تل��ك املواجه��ات واال�شتب��اكات يف نابل���س، فيم��ا 

اأ�شيب اآخرين اأول اأم�س يف جنني.

القدس المحتلة/ االستقال:
 حذرت وزارة ش���ؤون القدس من محاوالت سلطات 
االحت���ال اإلس���رائيلي تغيير الوض���ع التاريخي 
القائم بالمسجد األقصى المبارك، في ظل استمرار 
اقتحامات المس���توطنين، وبأعداد كبيرة، بذريعة 

االحتفال باألعياد اليهودية.
وأكدت الوزارة في بيان، أمس اإلثنين، أن ما يجري 
ف���ي األقصى هو انتهاك ف���ظ وخطير، ويأتي في 
اطار فرض أم���ر واقع جديد، لتغيير الوضع الديني 
والتاريخ���ي القائم فيه قبل االحتال اإلس���رائيلي 

عام 1967".
وأضاف���ت: "تتعمد الجماع���ات المتطرفة توظيف 
األعياد اليهودية الس���تباحة المس���جد من خال 

اقتحام���ات كثيفة بما في ذل���ك باللباس الديني، 
ومحاول���ة أداء صل���وات تلمودي���ة، واالنبطاح على 
األرض، واس���تفزاز مشاعر المسلمين في المسجد، 

والقدس، وحول العالم".
ونوهت إلى أن هذه االنتهاكات تتزامن مع دعوات 
لتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، بما ينذر 

بمخاطر شديدة ال تحمد عقباها".
كم���ا أدانت الوزارة الجريمة الت���ي ارتكبتها قوات 
االحتال في بلدة بدو، شمال غرب القدس، مشيرة 
إلى أنها تأتي في س���ياق التصعيد اإلس���رائيلي 
المتواصل ضد أبناء ش���عبنا، بما فيها االستيطان، 
واالس���تياء على األراضي، وهدم المنازل، وتهجير 

المواطنين قسرا.

وش���ددت على ض���رورة تح���رك ف���وري عربي 
وإس���امي ودولي لوضع حد لهذه االنتهاكات 
اإلس���رائيلية بحق المقدس���ات، مؤكدة ضرورة 
تطبيق الرؤي���ة التي طرحه���ا الرئيس محمود 
عب���اس في خطابة أمام ال���دورة ال�76 للجمعية 
العامة لألمم المتحدة بانس���حاب االحتال من 
األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، 
بما فيها الق���دس الش���رقية، والعمل بقرارات 
األمم المتحدة الخاصة بالحماية، وآخرها القرار 
الص���ادر عن الجمعي���ة العامة، في جلس���ِتها 
االس���تثنائيِة الطارئة، في يونيو 2018، تحت 
صيغة "متحدون من أجل السلم"، لوضع ما يلزم 

لتشكيل آلية دولية للحماية.

تحذيرات من محاوالت تغيير الوضع التاريخي القائم باألقصى

غزة/ االستقال: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين محمد 
حمي���د امس االثنين، أن معركة برقين في جنين بالضفة المحتلة، أعادت إلى 

أذهان االحتال كابوس محمود طوالبة وإخوانه.
وش���دد حميد، على اإلجماع الفلس���طيني على خي���ار البندقية مهما اختلفت 

الظروف المعيشية لشعبنا المرابط، ومهما اختلف واقعه السياسي.
وقال حمي���د إن "معركة برقين أكدت على التداعي والتآزر الجمعي للش���عب 
الفلسطيني في كافة ربوع الوطن". وتابع" ما أجملكم يا أبناء الجهاد اإلسامي 
وي���ا أبناء المقاومة، وما أزكى دماءكم وأنتم ُتس���طرون هذه الماحم البطولية 

ًة مهما عظمت التحديات". وتؤصلون لبقاء القضية حيَّ

حميد: معركة برقين أكدت اجماع 
شعبنا على خيار البندقية

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقال: 
اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، امس اإلثنين، 
عددًا من المواطنين ، من القدس المحتلة ومناطق 

متفرقة من الضفة الغربية. 
وفي قرية بدو في القدس المحتلة، أفادت مصادر 
محلية، ب���أن قوات االحتال اعتقلت: مجدي محمد 
خلي���ل منصور، وخالد محمد خلي���ل منصور، وأمير 
سمير نعمان الش���يخ، ومحمد عبد عياش، ومحمد 

صالح الشيخ.
وكانت قوات االحتال أخطرت 20 مواطنا من قرية 

بدو، بمراجعة مخابراتها.

واندلع���ت مواجهات في بدو بين الش���بان وقوات 
االحتال، التي اقتحمت القري���ة ونفذت عمليات 

تمشيط في منطقة التين.
يذكر ان ثاثة مواطنين من قرية بدو استشهدوا 
أول أمس برص���اص قوات االحت���ال، في منطقة 

العين ببلدة بيت عنان، شمال غرب القدس.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتال اإلس���رائيلي، 
الليلة قبل الماضية، ش���ابا م���ن بلدة عرابة، جنوب 

غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتال اعتقلت 
الشاب وائل س���لمان الشاعر من عرابة، على حاجز 

برطعة العسكري، واستولت على مركبته.
وفي س���ياق آخ���ر، جاب���ت، الليلة قب���ل الماضية، 
مسيرات حاش���دة، ش���وارع بلدة برقين، للمطالبة 
باسترداد جثمان الشهيد يوسف صبح )16 عاما(، 
الذي ارتقى هو واألسير المحرر أسامة ياسر صبح 
)22 عام���ا(، برصاص قوات االحتال اإلس���رائيلي، 
فيما ُأصي���ب أربعة آخرون، خ���ال مواجهات في 

البلدة يوم أول أمس األحد.
وردد المش���اركون الش���عارات المن���ددة بجرائم 
االحتال، وضرورة التصدي النتهاكاته المتواصلة 

بحق شعبنا.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين من الضفة والقدس

جنين/ االستقال: 
فرجت س���لطات االحتال مساء امس االثنين، عن األسير عهد فؤاد كممجي )29 عامًا( من بلدة 
كفردان غرب جنين، بعد قضاء 4 أش���هر رهن االعتقال االداري، وهو ش���قيق األسير الذي نجح 
بانتزاع حريت���ه في بداية أيلول الجاري. وأفاد والده ف���ي تصريحات صحفية، بأن االحتال لم 
يتوقف عن استهداف عهد طوال السنوات الماضية، إذ اعتقل سابقًا 33 شهرًا ، وبعد تحرره 

بشهرين، أعادوا اعتقاله في 25-5 من العام الجاري، وجرى تحويله لاعتقال االداري.
وأوض���ح أن عهد تعرض للتحقيق لمدة 23 يومًا في زنازين الجلمة، بعد انتزاع ش���قيقه أيهم 
ورفاق���ه حريتهم من س���جن “جلبوع “، وقد أفرج عنه من زنازي���ن التحقيق إلى حاجز الجلمة ، 

واقيم له حفل استقبال بمنزل العائلة في بلدة كفرذان.

اإلفراج عن األسير عهد 
كممجي.. شقيق أيهم كممجي
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دولة فل�سطني    
وزارة احلكم املحلي

بلدية املغازي
اإعالن عن بيع كراج 

تعل���ن بلدية المغازي ع���ن رغبتها ببيع قطعة أرض )الكراج الش���رقي( 
والتي يبلغ إجمالي مس���احتها )600م2( قس���يمة رقم )26( من القطعة 
رقم )14( أراضي أبو مدين السبع، والمقام عليها مبنى مكون من طابقين 
أرضي وأول، وذلك من خالل المزاد بالظرف المختوم وفقًا لنموذج عرض 
السعر المعتمد والذي يمكن الحصول عليه من قسم الشؤون القانونية 

– بلدية المغازي أثناء ساعات الدوام، وفقًا للشروط التالية:
• يق���دم النموذج الخاص بالعرض موق���ع عليه من المزاود بالظرف المختوم، في 

صندوق البلدية المخصص لذلك مرفق معه التأمين النقدي المطلوب.
• يرفق مع نموذج عرض الس���عر تأمي���ن ابتدائي نقدي قدره %10 من 

قيمة العطاء لدخول مزاودة شراء األرض.
• يتم دفع كامل المبلغ لمن يرس���و عليه الم���زاد خالل مدة أقصاها 48 

ساعة من تاريخ إشعاره بذلك بعد تصديق الوزارة على المزاد.
• يحق للبلدية مصادرة التأمين وتلزيم المزاودة على مزايد آخر حال التمنع عن 

دفع باقي مبلغ التلزيم من قبل من ترسو عليه المزاودة خالل المدة المحددة.
• يتحمل من يرسو عليه المزاد رسوم إعالن العطاء، باإلضافة إلى رسوم 

التنازل وإجراءات التحويل وكل ما يلزم لذلك.
• للمعاينة واالستفس���ار خالل س���اعات العمل مراجعة م. خالد أحمد/ 

جوال رقم 0599604515
• آخر موعد إلي���داع الظرف المختوم في صندوق البلدية تمام الس���اعة: 11 
صباحًا من يوم الخميس الموافق 10/7/ 2021 م في مكتب الشؤون القانونية.

• فتح المظاريف يوم السبت الموافق 2021/10/9 تمام الساعة 11:30 ظهرًا 
لدى الدائرة القانونية مقر بلدية المغازي الرئيسي-شارع صالح الدين.

المغازي:2021/9/27م

بلدية املغازي

 دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة دير البلح ال�سرعية

  مذكرة تبليغ حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة دير البلح ال�صرعية

الى المدعى عليه / ممدوح ش���حدة محمد بركة من دير البلح وسكانها والمقيم 
حاليا في المانيا ومجهول مح���ل االقامة فيها االن لقد حكم عليك في الدعوى 
اساس 2020/478 وموضوعها دعوى تفريق لضرر من الهجر والتعليق بتاريخ 
2021/9/20 من قبل هذه المحكمة بتطليق زوجتك المدعية / هند عبد الكريم 
محمد بركة من دير البلح وس���كانها طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى وذلك من 
هجرك وتعليقك لها بدون س���بب شرعي وال عذر مقبول وتضررها من ذلك وان 
عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه 20221/9/20 ولها الحق في ان تتزوج 
بمن تشاء من المس���لمين االكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منك واكتساب 
الحك���م الدرجة القطعي���ة موقوف النفاذ عل���ى تصدق محكمة االس���تئناف 
الشرعية وضمنتك الرسوم والمصروفات القانونية حكما وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحق���ك قابال لالعتراض واالس���تئناف حكما موقوف 
النفاذ على تصديقه من محكمة االس���تئناف الشرعية فهمته لوكيلة المدعية 

في المجلس لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/27م .

   قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 1622 / 2021
يف الطلب رقم 723 / 2021

يف الق�سية املدنية رقم 939 / 2016
ا�سعار / حمكمة بداية غزة

المستدعي/ حسام زهير حمدي الخضري- هوية رقم/ 900808726 باألصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده وجده المرحوم/ حمدي الخضري. وكيله 

المحامي/ جميل علي الحتو – غزة الرمال شارع الوحدة عمارة أبو رمضان
المستدعى ضدهم/ -1غسان عصام حمدي حسين الخضري -2محمد عصام حمدي 
حسين الخضري -3سحر حمدي حس���ين الخضري -4سمر حمدي حسين الخضري 

-5 فدوى حمدي حسين الخضري – عنوان لهم: غزة الرمال مقابل مسجد الكنز
اشعار بتقديم طلب ادخال

إلى المس����تدعى ضدهم المذكورين أعاله خذوا علمًا بأنكم ستدعون للحضور 
أمام محكمة بداية غزة بتاريخ 2021/10/27م الس����اعة التاس����عة صباحًا وذلك 
للنظر في طلب االدخال رقم 723 / 2021 المتفرع عن القضية رقم 939 / 2016 
لدى محكمة بداية غزة. بناًء عليه يقتضي حضوركم في اليوم والوقت المحدد 
أعاله وإن تخلفتم عن الحضور س����وف ينظر في الطلب حال غيابكم باعتباركم 

حاضرين حسب القانون. غزة في: 2021/9/26م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

رام الله/ االستقالل: 
يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام، منذ مدد 
مختلفة، بعضهم وصلت إلى أكثر من ش���هرين، للمطالبة بإنهاء 
اعتقالهم اإلداري، وس���ط معاناة من ظروف صحية ومعيش���ية 
صعبة، في ظل تعنت مخابرات االحتالل في االستجابة لمطالبهم.

أقدم األس���رى المضربين، كايد الفس���فوس، ومقداد القواسمي 
يواص���الن إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من ش���هرين، في ظل 
تده���ور على وضعهم���ا الصحي ورف���ض االحتالل االس���تجابة 
لمطالبهما. مقداد القواس���مي، من الخليل، طالب جامعي حرمته 
االعتقاالت المتعددة من إنهاء دراسته، ويعاني من ظروف صحية 
صعبة. وقالت عائلة األس���ير كايد الفسفوس، إنها ال تعلم حتى 
اللحظة على وجه الدقة مكان احتجازه، وأشارت إلى أن إدارة سجون 

االحتالل لم تسمح للمحامي بزيارته منذ أكثر من 10 أيام.
وأضافت أن المحامي نقل للعائلة، بعد آخر زيارة لكايد، أنه يعاني 
من أوضاع صحية صعبة حيث ال يس���تطيع على الحركة، ويعاني 

من أوجاع في مختلف أنحاء جسده.
وقالت إن كايد معتقل لدى االحتالل منذ 7 أكتوبر 2020، ومددت 
مخاب���رات االحت���الل اعتقاله اإلداري أكثر من م���رة، وأوضحت أنه 
تعرض لالعتقال عدة مرات سابقًا، وقد أمضى أكثر من 5 سنوات 

في سجون االحتالل.
وأضافت: "نطالب الس���لطة الفلس���طينية بالتدخل إلنهاء ملف 
االعتق���ال اإلداري، أو نقله إلى مستش���فى مدني في ظل تدهور 

وضعه الصحي، وتأمين زيارة لوالدته لالطمئنان عليه، كايد حاليًا 
معزول عن العالم، نطالب الجهات كافة التدخل لإلفراج عنه.

وفي س���ياق متصل، يواصل األسير هشام أبو هواش إضرابه عن 
الطعام للي���وم 43 على التوالي، وقالت عائلته  إن إدارة س���جون 

االحتالل تحتجزه في "عيادة سجن الرملة".
وأضاف���ت أن المحامي جواد بولص زاره في العي���ادة، امس، وقد 

أخبرها أنه ال يس���تطيع الحركة حيث حضر إلى غرفة الزيارة على 
الكرسي المتحرك.

وتابع���ت: المحام���ي قال لنا إن���ه ال جديد ف���ي قضيته حيث لم 
تتقدم مخابرات االحتالل، بأي عرض حتى اللحظة، إلنهاء اعتقاله 
اإلداري، يوم األربعاء المقبل سيجتمع مع النيابة العسكرية لطلب 

استفسار حول هل سيتم تمديد اعتقاله.

كما يواصل األسير شادي أبو عكر، من مخيم عايدة في بيت لحم، 
إضرابه عن الطعام لليوم 35 على التوالي، حيث يحتجزه االحتالل 

في زنازين معتقل "عوفر"، وفقًا لزوجته.
وقالت زوجته ، إن المحامي زاره قبل أسبوع، في سجن "عوفر"، وأكد 
أنه يتمتع بمعنويات عالية ومصمم على إكمال إضرابه حتى إنهاء 
اعتقال���ه اإلداري. وقالت: "حتى الصليب األحمر لم ينظم زيارة له، 
والحج���ة بعد مراجعتهم أن االحت���الل يمنعهم من ذلك، رغم أن 

المحامي يزوره، والسلطة أيضًا غير مهتمة".
وفي السياق، قالت زوجة األسير عالء األعرج، المضرب عن الطعام 
منذ 51 يومًا، إن إدارة سجن الرملة نقلته إلى زنزانة تفتقر ألدنى 
مقومات الحياة، وتنتشر فيها الحش���رات والصراصير، ألنه طلب 
تزويده بفراش إضافي بس���بب معاناته م���ن البرودة. كما يواصل 
األسير رايق بشارات، من طمون قضاء طوباس، إضرابه عن الطعام 
لليوم 38 على التوالي. ويخوض األس���ير حس���ن شوكة، من بيت 
لحم، معركة األمعاء الخاوية منذ تسعة أيام، رفضًا إلعادة اعتقاله.

وقال نادي األس���ير، إن االحتالل يحتجز حسن في زنازين معتقل 
"عوفر"، حي���ث اعتقل في 14 أيلول الحال���ي، بعد اعتقال زوجته 

وأفراد عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه.
وأشار نادي األسير، إلى أن مجموعة من األسرى اإلداريين يواصلون 
مقاطعته���م لمحاكم االحت���الل، رًدا على اس���تمرار االحتالل في 
سياس���ته التصعيدية واالستمرار في تحويل المزيد من األسرى 

إلى االعتقال اإلدارّي.

7 أســرى يواصلــون خــوض معركــة األمعــاء الخاويــة

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرح����ى أم����س اإلثنين، أن س����لطات االحتالل 
الصهيوني تنكل بأسرى حركة الجهاد اإلسالمي 
المعزولين في سجن النقب الصحراوي، وتفرض 
عليه����م عقوبات تعس����فية قاس����ية دون باقي 
األسرى من الفصائل األخرى، في خطوة انتقامية 
من اإلدارة ضدهم بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم 
عبر نفق من سجن جلبوع خمسة منهم من أسرى 

الجهاد اإلسالمي وواحد من أسرى حركة فتح.
وأفاد أس����رى حركة الجهاد اإلس����المي في سجن 
النق����ب لمهجة الق����دس أن إدارة الس����جن تعزل 
حالًيا 13 أس����يًرا من أس����رى الحركة في قسم )6( 
الذي أحرقوه رفًضا منهم لخطوات مصلحة سجون 
االحتالل الصهيوني بتوزيع وتش����تيت أس����رى 
الحرك����ة في باقي غرف الفصائ����ل األخرى، حيث 
قامت القوات التابعة لمصلحة السجون بإخراجهم 

بالقوة بع����د أن قيدت أيديه����م وأدخلتهم على 
غرف الفصائل كل أسير منهم في غرفة.

وأشار أسرى الجهاد اإلسالمي في رسالتهم التي 
وصلت مهجة القدس إلى أن إدارة س���جن النقب 
حولت قسم )6( الذي تم حرقه لزنازين ووضعت 
األسرى ال� 13 داخله، وهم حالًيا يعيشون ظروًفا 
بالغة الصعوبة وسيئة جًدا، حيث يمنع خروجهم 
للف���ورة وحتى عيادة الس���جن ممنوع���ون منها، 
والزنازي���ن المتواجدين فيه���ا ال يتواجد فيها 
أي ش���يء، وال يوجد فرش���ات، واإلدارة تعطيهم 
الفرشات للنوم الساعة الثانية عشر لياًل وتأخذها 
منه الساعة السادسة صباًحا، وبخصوص الطعام 
المقدم لهم فهو قليل جًدا وس���يء للغاية، وفي 
ح���ال خروجهم للف���ورة يخرج كل أس���ير مقيد 

اليدين والرجلين بالسالسل.
وأض���اف أس���رى الجه���اد ف���ي س���جن النقب 
برس���التهم أن ما يس���مى إدارة مصلحة سجون 

االحتالل تشن بحقهم وبحق باقي إخوانهم من 
أس���رى الجهاد في الس���جون األخرى هجمة غير 
مس���بوقة في تاريخ الحركة األس���يرة، مطالبين 
تدخل الجهات المعنية في وقف هذه الهجمة 

المسعورة بحقهم.
م���ن جهتها طالبت مؤسس���ة مهج���ة القدس 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، وخاصة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، ومجلس حقوق اإلنسان 
التاب���ع لألم���م المتحدة بالتدخل لدى س���لطات 
االحت���الل الصهيون���ي لوضع ح���د لوقف هذه 
الهجمة المسعورة التي تستهدف أسرى حركة 
الجهاد اإلس���المي تحديًدا، والتدخل العاجل من 
أجل وق���ف وفضح انتهاكات مصلحة س���جون 
االحتالل بحقهم وبحق باقي أسرانا البواسل في 
الس���جون الصهيونية، وإال ف���إن األوضاع داخل 
الس���جون وخارجها تتجه للتصعيد مع االحتالل 

في كل مكان.

سلطات االحتالل تنكل بأسرى الجهاد المعزولين في سجن النقب

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسسة مهجة القدس لشؤون الشهداء واألسرى، أمس االثنين، أن إدارة مصلحة 
س���جون االحتالل اإلسرائيلي نقلت عددًا من أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن 
»رام���ون« إلى جهة مجهولة. وأفادت مهجة القدس، بأن مصلحة الس���جون نقلت لجهة 
مجهول���ة عددًا من األس���رى وهم: محمد أبو طبيخ، عمر أبو ال���رب، أمير أبو الرب، حمزة أبو 

صواوين،  وجميعهم من أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن »رامون«.
وتش���هد سجون االحتالل توتر وأحداثًا، منذ السادس من أيلول عملية نفق الحرية التي 

استعاد فيها ستة أسرى حريتهم ومن ثم أعيد اعتقالهم.

إدارة مصلحة السجون تنقل عددًا 
من أسرى الجهاد إلى جهة مجهولة
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ طالق  �شادرة عن حمكمة رفح ال�شرعية
الى / ليلي محمد احمد بركات من االردن والمقيمة في االمارات ومجهولة 
مح���ل االقامة فيها االن نعلم���ك ان زوجك والداخل ب���ك بصحيح العقد 
الش���رعي / س���امي س���ليمان ابراهيم ابو حطب من القبيية وسكان رفح 
بتاري���خ 2021/9/23م قد طلقك لدى محكمة رفح الش���رعية طلقة واحدة 
بائن���ة بينونة كب���رى مكملة لثالث بعد الدخول حال غيابك س���جلت في 
س���جل 19 ع���دد 394 صفحة 297 وان عليك العدة الش���رعية اعتبارا من 
تاريخ الطالق لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/9/23م .

  قا�سي رفح ال�سرعي
ال�سيخ الدكتور / امين خمي�س حماد

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن طالق �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
إل���ى/ مرفت بنت علي بن روبين عكيلة من غ���زة والمقيمة حاليًا في دولة 
تركيا هوية رق���م/ 966581084 مواليد 1961/7/17م، ُنعلمك بأن زوجك 
الداخل بك بصحيح العقد الشرعي/ خضر بن أسعد بن العبد عطا الله من 
غزة وسكانها هوية رقم/ 971363031 مواليد 1951/9/14م بأنه قد أوقع 
عليك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول بتاريخ 2021/9/27م لدى محكمة 
غزة الش���رعية وأن عليك العدة الش���رعية اعتبارًا من تاريخ الطلقة بتاريخ 

2021/9/27م لذا صار تبليغك حسب األصول

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

اإعالن للعموم  
  اعلن / انا الس���يد عاطف احمد محمد العش���ي من غزة واحمل هوية رقم 
926880857 بانني قد اتخذت قرارا بالحجز التحفظي علي العمارة المقامة 
عل���ي قطع���ة االرض الواقعة  في القطعة رقم 2320 قس���يمة رقم 47 من 
اراضي النصيرات  والبالغ مس���احتها 160م٢ والتي يحدها من الشرق عبد 
اله���ادي الرواغ ومن الغرب عيادة مهجة القدس ومن الجنوب ش���ارع مزعر 
ومن الش���مال منزل صيام وهي مكونة من حواصل وثالثة طوابق محجوزة 
حج���زا تحفظيا بناءا علي أمر  قرار محكمة دير البلح في طلب الحجز  ويمنع 
التص���رف فيه���م باي نوع من ان���واع التصرفات القانوني���ة  وهذا تحذير 

للعموم من التعامل مع اي شخص او تصرف مخالف المر المحكمة .

اإعالن للعموم 
   أعل���ن / انا الس���يد عاطف احمد محمد العش���ي من غزة واحم���ل هوية رقم 
926880857 بانن���ي ق���د اتخ���ذت ق���رارا بالحج���ز التنفي���ذي ووض���ع اليد                            
على القطعة رقم 21.22.23من المقاس���م  رقم 41.42.43.44 من القطعة رقم 
679 من اراضي غزة الدرج و العمارة الواقعة بش���ارع النفق غرب ) عمارة العشي 
( والمكونة من حواصل ومخازن  وسدة و3 طوابق ورووف وخلف العمارة قطعة 
ارض "جنين���ة "وبركس وبجوار العمارة بركس مؤج���ر للحداد العمال االلمنيوم  
وبركس خلفي مس���احته 1470 متر  وش���قة بالطابق الخام���س بعمارة النجمة 
بالرم���ال قرب مقر لجنة االنتخابات وبضاعة خش���ب منوع وملحقاته للش���ركة 
الوطنية ببركس مس���تاجر شرق ش���ارع النفق محجوزين  حجزا تنفيذيا ويمنع 
التص���رف فيهم باي ن���وع من انواع التصرفات القانونية  مع وضع يد الس���يد 
عاط���ف احمد العش���ي  عليهم بام���ر محكمة تنفيذ بداية غ���زة  وهذا تحذير 

للعموم من التعامل مع اي شخص او تصرف مخالف المر المحكمة   .

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
الى المدعى عليه ) على محمود ابراهيم المصري ( من غزة ) الزيتون ( ) شارع 
خليفة ( ) منزل ابو س����الم المصري قرب صيدلية اجنادين ( سابقا وحاليا في 
دول����ة ) تركيا ( ومجهول محل االقامة فيها يقتضى حضورك لهذه المحكمة 
يوم ) االحد ( الموافق )2021/11/7( الس����اعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في 
القضية اساس 2021/1018م وموضوعها )عفش بيت ( وفي القضية اساس 
2021/1020 وموضوعه����ا ) نفقة زوجة ( المرفوعتان عليك من قبل المدعية ) 
ربا عبد الله ربيع الحس����ني ( وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس����ل وكيال 
عنك او تبدي للمحكمة معذرة مشروعة سيجرى بحقك المقتضى الشرعي لذا 

صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/9/26م  .

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
ال���ى المدعى علي���ه ) على محمود ابراهيم المصري ( من غزة ) الزيتون ( ) ش���ارع 
خليفة ( ) منزل ابو سالم المصري قرب صيدلية اجنادين ( سابقا وحاليا في دولة ) 
تركيا ( ومجهول محل االقامة فيها يقتضى حضورك لهذه المحكمة يوم ) االحد 
( الموافق )2021/11/7( الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية اساس 
2021/1022م وموضوعها ) تفريق للضرر من الهجر والتعليق ( والمرفوعة عليك 
م���ن قبل المدعية ) ربا عبد الله ربيع الحس���ني ( وان لم تحضر في الوقت المعين 
او ترسل وكيال عنك او تبدي للمحكمة معذرة مشروعة سيجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/9/26م  .

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

رام الله / االستقالل:
 قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي ما زالت 
تتعمد استخدام سياس���ة اإلهمال الطبي بحق األسرى، وتماطل في تقديم العالج 

الالزم لألسرى المرضى القابعين خلف المعتقالت اإلسرائيلية.
وأفادت الهيئة في بيان، أمس االثنين، بأن إدارة سجون االحتالل نقلت األسير ناصر 
أبو حميد أول أمس الى مستش���فى )برزيالي(، من أجل إجراء عملية له بعد أن كانت 

عقدت جلسة تقييم يوم الخميس الماضي بين األطباء بخصوص وضعه الصحي.
وبين ش���قيقه نصر والقابع في معتقل عسقالن، أن شقيقه ناصر ما زال يعاني من 

سعال شديد وتعب ووضعه الصحي غير مستقر.
ونقل محامي الهيئة على لسان األسرى في معتقل عسقالن، أنه يوجد في المعتقل 
العدي���د من الحاالت المرضية الصعبة التي تحتاج الى تدخالت طبية عاجلة منهم: 
محمد براش، وممدوح عمرو، وناصر أبو حميد، وموفق عروق، وعثمان أبو خرج، وشادي 
موسى، وياس���ر ربايعة، وزيد يونس، وخليل أبو عرام، كما يعاني األسير زيد يونس 
منذ فترة طويلة من مش���اكل في األس���نان، وتماطل إدارة الس���جن بتقديم العالج 
المناس���ب له، وهو بحاجة لتوفير أنواع من الطعام الخاص به وهذا الش���يء ال تقوم 
إدارة الس���جن بتوفيره له. وحملت هيئة شؤون األسرى والمحررين حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي المس���ؤولية كاملة عن حياة األسرى المرضى في السجون، مطالبة كافة 

المؤسسات الدولية بالوقوف الى جانب األسرى.

رام الله / االستقالل:
 قال نادي األسير "إن األسيرين عالء األعرج وهشام أبو هواش يواجهان ظروفا 
قاس���ية وصعبة في سجن "عيادة الرملة"، جّراء اإلجراءات التنكيلية المستمرة 

بحقهما من قبل إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف محامي نادي األس���ير ج���واد بولس الذي تمّكن م���ن زيارتهما، أمس 
االثنين، اّن إدارة س���جن "الرملة" تحتجز األسير األعرج في زنزانة تفتقر ألدنى 
ش���روط الحياة اآلدمية ومجردة من كافة االحتياجات األساسية، كإجراء كيدي 

وانتقامي، بعد أن طلب توفير غطاء إضافي له.
ولفت إلى أّن األسير األعرج المضرب منذ 51 يوما، يواجه ظروًفا صحية صعبة، 
إلى جانب األس���ير هش���ام أبو هواش المضرب منذ 43 يوًما، الذي ُيعاني من 

تدهور متسارع على وضعه الصحّي، حيث بدأ يتقيأ بشكل مستمر.
ومن المفترض أن تعقد جلس���ة لألسير األعرج، غدًا األربعاء ، للنظر مجدًدا في 

قضية اعتقاله اإلدارّي.

هيئة األسرى: استمرار سياسة اإلهمال 
الطبي بحق أسرى سجن عسقالن

األسيران األعرج وأبو هواش يقبعان في 
ظروف قاسية في سجن »عيادة الرملة«

جنين/ االستقالل: 
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر 
عدنان أن انتفاضة الحرية ألسرى جلبوع والسجون 

أحيت الهمم وصوبت المسير.
وبارك عدنان في تصريح له أمس االثنين، لش���باب 
نابل���س طردهم قوات االحتالل ومس���توطنيه من 

مدينة جبل النار.
وق���ال تعقيبًا عل���ى مواجه���ات نابل���س وإصابة 
جنديين "إس���رائيليين": "مع جب���ال القدس وبدو 
وجنين وبرقين تنتفض نابلس وتتصدى ببسالة، 
واليوم تتكاتف مدننا مع القدس الحبيبة مواجهة 

للمحتل المجرم، ودماء الشهداء منارة للثوار".

كما أرس���ل التحية لجامعة بيرزيت وكل الجامعات 
والمعاهد والثانويات الذين غضبوا لدماء ش���هداء 

شعبنا "األقمار الخمسة".
وكان����ت مواجه����ات عنيف����ة ق����د اندلعت مع 
اقتح����ام قوات االحت����الل للمنطقة الش����رقية 
بنابل����س بأكثر م����ن 30 آلية عس����كرية بينها 
جرافة، تمهي����دا القتحام المس����توطنين قبر 
التلمودية  أداء طقوس����هم  بذريعة  يوس����ف 

واالحتفال بأعيادهم الدينية.
واضطر االحتالل إلنهاء االقتحام بعد ساعة واحدة 
فقط خالفا لما كان مخطًطا، بسبب األجواء المتوترة 

واالشتباكات والمواجهات غير المسبوقة.

خضر عدنان: انتفاضة األسرى أحيت الهمم بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
"كاب���الن"  مستش���فى  إدارة  نقل���ت 
االس���رائيلي ف���ي "ت���ل أبيب "األس���ير 
المضرب عن الطعام مقداد القواس���مي 
24 عام���ًا إل���ى غرف���ة العناي���ة المركزة.  
وقالت عائلة األسير إن إدارة المستشفى 
نقل���ت ابنها إلى غ���رف العناية المركزة 
بع���د تده���ور جدي���د طرأ عل���ى وضعه 
الصحي؛ في ظل تعنت االحتالل ورفض 
االس���تجابة لمطلب���ه بتحدي���د وإنه���اء 
اعتقال���ه اإلداري؛ حي���ث يواصل إضرابه 
المفت���وح عن الطعام من���ذ 69 يوما على 
التوال���ي.  وأوضحت عائلت���ه، أن مقداد 
س���يواصل إضرابه عن الطعام رغم عدم 

تجاوب النائب العام االسرائيلي لمطالبه 
بوقف اعتقاله االداري أو تحديد س���قف 
ل���ه.  وحملت عائلة القواس���مي االحتالل 
كامل المسؤولية عن حياة نجلها، مؤكدة 

أنه حالته تسوء أكثر فأكثر . 
وطالب���ت العائلة بضرورة الوقوف بجانب 
األسرى المضربين عموما، ونجلها بشكل 
خاص نظ���را لتدهور واضح ف���ي حالته 
الصحي���ة، داعيا المؤسس���ات الحقوقية 
والدولي���ة لضرورة التدخل للكش���ف عن 
مصير نجله���ا والتعامل م���ع حالته بما 
يس���توجب عليهم.  وأشارت العائلة أنه 
ومنذ اعتقاله قبل 10 ش���هور لم يسمح 
لها بزيارة نجلها، فيم���ا يواجه المحامي 

المطلع على حالت���ه صعوبة في مقابلته 
بسبب تعنت االحتالل.  وكان القواسمي 
تعرض لتدهور صحي قبل عدة أيام أدى 
النخفاض دقات القلب ما استدعى نقله 
من عيادة س���جن الرملة إلى مستش���فى 

"كابالن" في" تل أبيب". 
يش���ار إلى أن القواس���مي )٢٤ عاما( من 
مدين���ة الخليل أعي���د اعتقاله في يناير 
من الع���ام الج���اري، وصدر بحق���ه قرار 
اعتق���ال اداري لم���دة 6 أش���هر، وحين 
قاربت عل���ى االنتهاء جددت له مخابرات 
االحت���الل االعتق���ال اإلداري؛ األمر الذي 
دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام 

للمطالبة بالحرية. المصدر : شهاب

نقل األسير المضرب منذ 69 يومًا 
مقداد القواسمي للعناية المركزة

رام الله/ االستقالل: 
نقلت س���لطات االحتالل أمس اإلثنين، 
المعتقل محمد عم���ر البرغوثي من بلدة 

كوبر برام الله إلى مركز تحقيق الجلمة.
واعتقل االحتالل البرغوثي قبل يومين من 
منزل عائلته. ومحم���د البرغوثي هو نجل 
األسير المحرر الشهيد عمر البرغوثي )أبو 
عاصف( وعمه نائل البرغوثي، أقدم أسير 
في س���جون االحتالل، وأمضى لغاية اآلن 
42 عامًا في األسر، وشقيق األسير عاصم 
البرغوث���ي، المحك���وم بالس���جن المؤبد، 

وشقيق الشهيد صالح البرغوثي. 

االحتالل ينقل األسير 
محمد البرغوثي لمركز 

تحقيق الجلمة
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 حمكمة �صلح غزة   
  يف الق�صية احلقوقية رقم : 2019/1530
 يف الطلب رقم : 2021/1707

المستدعي / هيثم زياد توفيق من المغازي هوية رقم / 903070688
وكيلها المحامي / رامي محمد حمد 

المس���تدعى ضده / شركة س���يتى نت يمثلها السيد / مجدي سعيد عبد 
الله المقادمة مجهول محل االقامة

نوع الدعوى / حقوق عمالية
قيمة الدعوى / ) 18053 شيكل ( ثمانية عشر الف وثالثة وخمسون شيكل 

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم 2019/1530
الى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعى قد اقام عليك دعوى حقوقية 
) حقوق عمالية ( لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر 
بوم����ا من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتض����ى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها 
جلسة يوم الثالثاء الموافق 2021/1/11م الساعة التاسعة صباحا لنظر هذه الدعوى .

وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى ان يسير في 
دعواه حسب األصول  تحريرا في 2021/9/22م

رئي�س قلم حمكمة �صلح غزة 
اكرم ابو ال�صبح

دولة فل�صطني
�صلطة الأرا�صي 

مكتب رئي�س �صلطة الأرا�صي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/530(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
هاني حسن يونس دلول من سكان غزة هوية رقم 949836290 بصفته 

وكيال عن: تهاني حسن يونس دلول
بموجب وكالة رقم: 9086 / 2021 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 676 القسيمة 7 المدينة غزة الزيتون

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/27م

م�صجل اأرا�صي غزة 
اأ. ع�صام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�صطني
�صلطة الأرا�صي 

مكتب رئي�س �صلطة الأرا�صي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/532(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عب���د العزيز أمي���ن عبد العزيز الجبور من س���كان خانيون���س هوية رقم 

931442008 بصفته وكيال عن: حاتم محمد عبد العزيز الجبور
بموجب وكالة رقم: 4863 / 2021 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 57 القسيمة 31 + 53 المدينة خانيونس
القطعة 58 القسيمة 33 + 40 المدينة خانيونس

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/27م

م�صجل اأرا�صي غزة 
اأ. ع�صام عبد الفتاح احلمارنة

غزة/ االستقالل: 
توقع مدير عام الرعاية األولية بوزارة الصحة د. مجدي ضهير، أن يدخل قطاع غزة 
موجة رابعة من فيروس كورونا مع بدء فصل الشتاء، متوقعًا أن تنتهي الموجة 

الحالية خالل األيام القليلة المقبلة.
وقال د. ضهير: "إن تس���جيل معدالت منخفضة ال يعني القضاء على الجائحة، 
ونخش���ى الدخول في موجة جديدة ف���ي ظل عدم االلتزام بإجراءات الس���المة 

والوقاية وتدني نسبة متلقي اللقاح في القطاع".
وأض���اف: " إذا التزم الجميع باإلجراءات الوقائية، وزادت نس���بة المطعمين في 
المجتمع، سنشهد اس���تقرار للحالة الوبائية خالل ش���هري نوفمبر وديسمبر 

المقبلين".
وأوضح ضهير، أن نسبة االقبال على التطعيم جيدة، متوقعًا أن تزيد خالل األيام 
المقبلة. وأش���ار إلى أن الوزارة تامل أن تصل نس���بة المطعمين إلى 80% لبلوغ 

مناعة مجتمعية كاملة.

غزة/ االستقالل: 
طالب ممثلون ع���ن منظمات أهلية وحقوقية الحكومة الفلس���طينية بتنظيم 
انتخابات البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس 

في يوم واحد وفقًا لقانون انتخابات المجالس المحلية.
ودعوا، خالل جلس���ة حوارية نظمتها ش���بكة المنظمات األهلية، ضمن 
"مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات األهلية"، بالشراكة 
مع المساعدات الشعبية النرويجية، إلى تحصين االنتخابات ونتائجها 
في إطار تحقي���ق المصالحة الوطنية وتأكيدًا عل���ى الوحدة الجغرافية 

والسياسية.
وش���ددوا على أهمية تهيئة األج���واء والمناخات لتنظيم انتخابات رئاس���ية 
وتشريعية ومحلية موحدة وحرة ونزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين ووفق 

جدول زمني محدد في مختلف مدن وقرى فلسطين.
وأكدوا ضرورة إج���راء حوار وطني ومجتمعي بين الحكوم���ة والفصائل والقوى 
الوطني���ة، ومنظمات المجتمع المدني للوصول إل���ى تفاهمات وتوافقات حول 

توفير البيئة الصحية والديمقراطية المالئمة لتنظيم االنتخابات المتزامنة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة م����ي الكيلة، أمس 
اإلثنين، عن تس����جيل 21 وفاة و2200 
إصابة بكورون����ا و1525 حالة تعاٍف من 
الفيروس في الضف����ة الغربية المحتلة 
وقط����اع غزة بعد فح����ص 10312 عينة 

خالل 24 ساعة.
وأوضح����ت الكيلة، خ����الل تقرير وبائي 
يومي وصل "االس����تقالل"، نس����خه عنه 
أن وزارتها سجلت 11 حالة وفاة نتيجة 
اإلصاب����ة بالفيروس في قط����اع غزة، و4 
حاالت وفاة ف����ي محافظ����ة نابلس، و3 
في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في 

جنين.
وأش����ارت الوزي����رة إل����ى أن اإلصاب����ات 
الجدي����دة س����جلت على النح����و التالي: 
"طولك����رم 78، جني����ن 68، نابلس 110، 
قلقيلية 20، أريحا واألغوار 41، سلفيت 
14، بيت لح����م 30، طوباس 13، رام الله 
والبيرة 70، ضواحي القدس 13، الخليل 

45، قطاع غزة 1698".
ولفتت إلى أن حاالت التعافي الجديدة 

توزعت حس����ب التال����ي: "طولكرم 156، 
جني����ن 60، نابل����س 155، قلقيلية 69، 
أريحا واألغ����وار 11، س����لفيت 60، بيت 
لحم 0، طوباس 9، رام الله والبيرة 126، 
ضواحي الق����دس 19، الخليل 7، قطاع 

غزة 853".
وأكدت الكيلة وجود 74 مريضًا في غرف 

العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقس����ام كورونا في المستشفيات في 
الضف����ة 192 مريضًا، بينهم 18 مريضًا 

على أجهزة التنفس االصطناعي.
وبّينت أن نس����بة التعافي من فيروس 
كورونا في فلس����طين بلغ����ت %92.3 
فيما بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة 

6.7% ونس����بة الوفيات 1% من مجمل 
اإلصابات.

وفيم����ا يخص المواطني����ن الذين تلقوا 
كورونا؛  لفي����روس  المضادة  الطعومات 
بل����غ عدده����م اإلجمال����ي ف����ي الضفة 
الغربية وقطاع غزة 1,372,528 بينهم 

699,342 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

نيويورك/ االستقالل: 
التقى رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي نفتال���ي بينيت، الليلة قبل الماضية، 
وزيرين م���ن البحرين واإلمارات على هامش اجتماع���ات الجمعية العامة لألمم 
المتح���دة في نيويورك، في أول اجتماعات يعقدها مع قيادات من دول الخليج 

منذ توليه منصبه في حزيران/ يونيو الماضي.
ونقلت وس���ائل إعالم عبرية، أمس االثنين، عن بيان لمكتب رئيس الحكومة، أن 
ا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف  بينيت عقد، مساء أول أمس، لقاًء ثالثّيً
الزياني ووزير الدولة بوزارة الخارجية اإلماراتية خليفة شاهين المرر، في مدينة 

نيويورك.
ونقل البيان عن بينيت قوله إن "إس���رائيل تطمح لتعزيز عالقاتها مع اإلمارات 
والبحري���ن ف���ي جميع المجاالت"، مضيًف���ا أنه يأمل "أن تنض���م دوال أخرى في 

المنطقة إلى دائرة السالم".
وأش���ار بينيت إل���ى أنه اجتمع مع العاه���ل األردني عبد الل���ه الثاني والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وادعى إنهما راضيان عن عالقتهما ب� "إسرائيل".

والثالثاء افتتحت الدورة ال�76 للجمعية العامة بمقر األمم المتحدة في نيويورك 
بحضور شخصي يشمل نحو 110 من زعماء ورؤساء حكومات الدول األعضاء.

يش���ار إلى أنه في 29 حزيران/ يوني���و الماضي، وصل وزي���ر خارجية االحتالل 
اإلس���رائيلي، يائير البيد، إلى اإلمارات، وافتتح أول سفارة رسمية لالحتالل في 

أبوظبي.
وع���دَّ البيد - وهو أول وزير إس���رائيلي يزور اإلمارات من���ذ تطبيع العالقات بين 

الطرفين العام الماضي - افتتاح السفارة بأنه "لحظة تاريخية".
ا في 15 سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقيتي  وكانت اإلمارات والبحرين وقعتا رسمًيّ
تطبيع مع االحتالل اإلس���رائيلي، برعاية الواليات المتحدة، ولحقت بهما كل من 

السودان والمغرب، فيما ُسميت "اتفاقيات أبراهام

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة "حماس" تقديرها عالًيا للمواقف المس���ؤولة والنبيلة التي صدرت 
عن القوى السياس���ية والمجتمعية، وشيوخ ووجهاء عش���ائر العراق الرافضة 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، المؤيدة والداعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومته 
وقضاياه العادلة، والتي تعبر عن أصالة العراق وشعبه الشقيق، وحبه وانتمائه 

الكبير لفلسطين ولشعبنا المرابط.
وأضاف الناطق باس���م الحركة فوزي برهوم "نجدد تقديرنا لمواقف الرئاس���ة 
والحكومة والقض���اء العراقي الرافضة لمحاوالت التطبيع مع العدو الصهيوني، 

والداعمة لنضال شعبنا وحقوقه وثوابته".
وأك���د بره���وم على رفض وإدان���ة حركته لكل أش���كال التطبيع م���ع االحتالل 
اإلس���رائيلي ومن أي مس���توى كان، لما ل���ه من تداعيات خطيرة على ش���عبنا 

الفلسطيني وحقوقه وقضيته، وعلى المنطقة برمتها.
ودعا برهوم ش���عوب األمة العربية واإلسالمية كافة إلى الوقوف صًفا واحًدا في 
وج���ه المطبعين وفضحه���م، والعمل على توفير كل عوام���ل ومقومات صمود 

شعبنا في مواجهة االحتالل ومشاريعه ومخططاته.

وتعافي 1525 مصاًبا
21 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

رئيس حكومة االحتالل يلتقي وزير 
خارجية البحرين ووزير دولة إماراتي

الصحة: نخشى الدخول في موجة 
رابعة من كورونا مع بدء فصل الشتاء

حماس: نقدر المواقف العراقية الرافضة 
للتطبيع والمؤيدة لشعبنا ومقاومته

منظمات أهلية تطالب بحوار وطني 
ومجتمعي لتنظيم انتخابات محلية متزامنة
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في الوقت الذي تشتد فيه ضراوة المواجهة بين االحتالل الصهيوني 
المجرم والفلسطينيين, وتحاول فيه إسرائيل تجنب مواجهة عسكرية 
مع فصائل المقاومة الفلس���طينية, وتعجز عن التمس���ك بمخططات 
التهجير في القدس والضفة المحتلة خوفا من رد فعل المقاومة, نجد 
الرسميين العرب ينزلقون في مواقفه المعادية للقضية الفلسطينية 
الى ابعد الحدود, ويمارس���ون كل اش���كال الضغط والحصار المفروض 
على قطاع غزة المقاوم, ويطبقون تعليمات االحتالل الصهيوني حرفيا 
في كيفية التعامل مع غزة, وابقائها في حالة عوز دائم وحاجة مستمرة 
لتحسين األوضاع المعيش���ية, الرسميين العرب يتجرؤون بشكل غير 
مس���بوق على القضية الفلس���طينية في ظل صمت الشعوب وعجزها 
عن مواجهة سياسة تلك األنظمة التطبيعية, وكأن خالص الرسميين 
العرب من القضية الفلسطينية ووأدها تماما هو الضامن الذي سيدفع 
الى تثبيت ملكهم وعلو س���لطانهم واستقرار أوضاعهم, ففي اعقاب 
االنقالب العس���كري الفاشل في الس���ودان والذي روج له الجنرال عبد 
الفتاح البرهان, اتخذ قرارا فوريا بتجميد ما اس���ماه بممتلكات حماس 
وهو ما دفع المسؤولين في قيادة »حماس« لوساطة القاهرة لدى مجلس 
السيادة والحكومة السودانية، لوقف الحملة التي قالوا إنها تستهدف 
الحركة في السودان، كما تستهدف فلسطينيين وممتلكاتهم هناك 
حس���ب المصادر المصرية, وقد اكدت حماس ان ال عالقة لها من قريب 
او بعيد باألصول والممتلكات التي صادرها السودانيين, وتتبع لرجال 

اعمال وفلسطينيين ال تربطهم أي عالقة بحماس.
هذا على صعيد السودان اما االمارات »البياعة« والتي تلهث وراء »إسرائيل« 
وتحاول ان تخطب ودها ففي سابقة خطيرة وفعل يدل على الالمسوؤلية 
والالمباالة قالت إنه سيتم إنشاء ملحق للشرطة اإلسرائيلية في القنصلية 
بدبي في األسابيع المقبلة، وقال مصدر في الشرطة اإلسرائيلية إن الملحق 
الجديد س����يكون حيويا في التطور المستمر للعالقات بين البلدين، وعلى 
ما يبدو ان الش����رطة اإلس����رائيلية وضعت قدما لها ف����ي االمارات، والقدم 
األخرى للجي����ش الصهيوني فربما خالل فترة وجي����زة يفتح فرع للجيش 
الصهيوني في أبو ظبي لمواجهة إيران. والمملكة العربية السعودية لها 
س����ابقة خطيرة أيضا فما تسمى بكلية البترجي الطبية بالمملكة العربية 
الس����عودية تحتفل باليوم الوطني الس����عودي وتضع في مكان االحتفال 
خريطة المملكة العربية الس����عودية وال����دول المحيطة بها حيث تختفي 
فلسطين من الخارطة تماما ويثبت مكانها »إسرائيل«, وهذا فعل تخطى 
حتى التطبيع الغير معلن بين المملكة و »إسرائيل« ولقاءات نيوم الحميمة 
بين قيادات صهيونية ومحمد بن س����لمان وحاشيته كما كشفت مصادر 
مصرية عن أنه »تم تفعيل اآللية األمنية الجديدة الخاصة بعمل معبر رفح، 
والتي تم التوافق عليها بين مصر و«إس����رائيل« خالل زيارة رئيس الوزراء 
الصهيوني نفتالي بينت مدينة ش����رم الش����يخ ولقائه الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت مطالب من جانب تل أبيب بتشديد 
اإلجراءات األمنية على معبر رفح، ومنع المواد التي من ش����أنها مس����اعدة 

حركة حماس على بناء قدراتها العسكرية واألمنية«.
وفي العراق كشفت قناة »news i24« العبرية ان القضاء العراقي أصدر 
مذكرات اعتقال بحق مش���اركين في مؤتمر دعا فيه قادة محليون إلى 
التطبيع مع إس���رائيل، وحضر المؤتمر حوال���ي 300 زعيم يوم الجمعة 
الماضي في مدينة أربيل التي تعتبر عاصمة كردس���تان العراق، ودعوا 
بالده���م لالنضم���ام إلى مب���ادرة »اتفاقيات إبراهي���م« وإقامة عالقات 
دبلوماس���ية كاملة مع »إسرائيل«، وكذلك إلغاء القانون في البالد الذي 
يجرم العالقات المدنية العراقية اإلس���رائيلية, ورًدا على ذلك أصدرت 
المحكمة العراقية اول أمس األحد مذكرات اعتقال بحق وسام الحردان 
الذي تحدث في المؤتمر والسياس���ي العراقي مثقال العلوسي وسحر 
كريم الطائ���ي الموظفة ب���وزارة الثقافة، ووصف القض���اء في العراق 
مش���اركتهم بأنها جريمة، وال زالت مصادر إعالمية عبرية تتحدث عن 
قرب إقامة عالقات رس���مية مع العراق، والغرض م���ن وراء ذلك محاولة 
حص���ر نفوذ إيران في العراق والقضاء على أنصارها وحلفائها، الغريب 
ف���ي كل هذا الذي يح���دث ان دوافع ه���ؤالء جميعا هو حال���ة العداء 
المتنامية »إليران« ومحاصرة مش���روع المقاومة ف���ي المنطقة العربية 
والشرق أوسطية, اما الحالة الثانية االغرب وهى الحديث عن ما تسمى 
باتفاقية »ابراهام« التي طرحها ترامب ونتنياهو وهما يعيش���ان قمة 
الطغيان واالستعالء واالستكبار, وكأن الدول العربية اخذت على عاتقها 
التمسك باتفاقية ابراهام التي تمس جوهر ديننا وعقيدتنا واسالمنا 
الحنيف, ونس���ى هؤالء الزائلون ان الله يدافع ع���ن الذين امنوا, انهم 
يتداعون على فلسطين كما تتداعى االكلة الى قصعتها فسحقا لكم.  

الرسميين العرب يتداعون على فلسطين 
كما تتداعى االكلة الى قصعتها

رأي
إنه���ا قلب المش���روع الصهيون���ي وروحه، وهي مح���ل أطماعه 
وموضع صراعه، وهي أساس الكيان الصهيوني وعنوان وجوده، 
وه���ي التي اكتمل بها مش���روعهم، وتحقق بالس���يطرة عليها 
حلمهم، وهي التي تدور حولها أس���اطيرهم وتنس���ج باسمها 
خرافاتهم، وهي التي وردت أخبارها في السفر القديم »التوراة« 
وفي كتابه���م األس���طوري »التلمود«، وتحدث عنه���ا أحبارهم 
ف���ي كتبهم المس���مومة، التي ضمنوها خرافاته���م وأودعوها 
أس���اطيرهم الكاذب���ة ورواياتهم المختلقة، والت���ي إليها كانوا 
يشدون الرحال، وإلى العودة إليها كانوا يتواعدون ويتعاهدون، 
وباس���مها كانوا يقس���مون ويحلفون، ويدعون على أنفس���هم 
بالوي���ل والثبور وعظائ���م األمور، إن هم نس���وها أو فرطوا فيها 

وتخلوا عنها.
ال يتصور اإلس���رائيليون أبدًا وال رواد الحركة الصهيونية، قديمًا 
على مر التاريخ، وحديث���ًا في تاريخهم المعاصر، كيانهم بدون 
القدس »أور ش���اليم«، أو نابلس »ش���خيم«، أو الخليل »حبرون«، 
وبدون غيرها من مدن الضفة الغربية وقراها، التي يطلق عليها 
اليهود عمومًا اس���م »أرض الميعاد«، ويس���ميها اإلسرائيليون 
»أرض إس���رائيل«، ويعتقدون أنها أرض اآلب���اء واألجداد، وهي 
منح���ة ال���رب ووعده، وفيه���ا ممالكه���م القديمة الت���ي بناها 
ملوكه���م، وروى ثراها أبناؤهم، والتي فيه���ا يجتمعون، وعلى 

أرضها من كل شتات الدنيا يلتقون.
بهذه العقيدة المزورة والروايات المحرفة واألساطير والخرافات 
يحاربنا اإلس���رائيليون ويحاولون القضاء علين���ا، فهم يريدون 
الضف���ة الغربية أرض���ًا خالصًة لهم، ال يقيم فيه���ا غيرهم، وال 
يس���اكنهم فيها س���واهم، وال يدعي الملكية لها أحٌد غيرهم، 
وهم ال يؤمنون بتقس���يمات أوسلو »A,B,C«، وال يعترفون بحق 
الفلس���طينيين بالعي���ش في ج���زٍء منها، أو ف���ي التصرف في 
بعٍض منها تعميرًا وبناًء وزراعًة، وإنش���اء معامل ومصانع وورش 
عمٍل فيها، كما ال يجيزون للفلس���طينيين عمومًا االستفادة من 
مياهها الجوفية، وال من خيراتها المدفونة فيها، وال من كنوزها 
المخبوءة في جوفها، وال يقبلون بأي ش���كٍل من أشكال السيادة 
الفلس���طينية عليها، ولو كانت ضمن التنس���يق األمني وتحت 

إطار االحتالل مباشرًة.
يعم���د اإلس���رائيليون ف���ي حربه���م المفتوح���ة على الش���عب 
الفلسطينية، وفي عدوانهم السافر على أهلنا في القدس والضفة 
الغربية، إلى تغيير معالم أرضنا الفلسطينية، واستبدال أسماءها 
العربي���ة األصيلة بعبريٍة دخيلة، ويعمل���ون على تقطيع أوصالها 
وتفكيك مكوناتها، فأغرقوها بمستوطناتهم التي زروعها في كل 
مكاٍن في القدس والضفة الغربية، وضاعفوا مس���توطنيهم فيها 
إلى عشرات األضعاف، ومكنوهم من األرض وشوارعها، ومن المياه 
وآبارها، ومن الجبال وقممها، ومن الس���ماء ومجالها، وقد قامت كل 
مش���اريعهم االس���تيطانية على مصادرة األراضي الفلسطينية، 
وحرمان أهلها منها والبناء عليها، حتى غدت الضفة الغربية أرضًا 

مرقطًة بمستوطناتهم، ومقطعة األوصال بتجمعاتهم.
يدرك الفلس���طينيون حقيقة المش���روع الصهيوني، ويعرفون 
أطماعه���م، وال تخفى عليهم أحالمه���م، ويعلمون أن العدو في 
نهاية المطاف يريد تطبيق ش���عاره القديم في الضفة الغربية 
»أرضًا أكثر وسكانًا أقل«، وهو في سبيل تحقيق أحالمه وتنفيذ 
مش���روعه، يس���ابق الزمن ويقضم األرض، ويزرع المستوطنات 
ويزيد الس���كان، ويط���وي المراحل وي���زور الحقائ���ق، ويحارب 
المقاومة ويخمد جمرها أينما كانت، إذ أنه يخش���ى أن تنشأ في 
الضفة الغربية مقاومة ش���عبية ال يقوى على صدها، وانتفاضًة 
وطنيًة ال يس���تطيع الوقوف في وجهه���ا، فالضفة الغربية في 
قلبه وداخل أحش���ائه، فلن يستطيع حربها وهي فيه متداخلة، 
ولن يتمكن من ص���د هجماتها والحد م���ن مقاومتها وهي من 
مدنه وبلداته قريبة، ولهذا تشتد قبضته عليها، وتتركز جهوده 

األمنية وعملياته العسكرية ضدها.
قد تكون مواجهات اليوم في القدس وجنين وبقية مدن الضفة 
الغربية، التي خاض غمارها مقاومون فلس���طينيون ضد وحدات 
»اليم���ام ودفدوف���ان« الخاصة، ضمن سياس���ة الع���دو القائمة 
على الخوف والخش���ية، والقلق واالضطراب، فهو ال يريد لجمرة 
المقاومة أن تتقد في الضفة الغربية، وال يريد أن يفقد السيطرة 
على األمن والمبادرة فيها، ويريد بالعمليات االس���تباقية العمل 
على وأد أي ثورٍة عامٍة أو انتفاضٍة شاملٍة ضده، فاألرض إن مادت 

ف���ي الضفة الغربية فإنها س���تميد تحت أقدام���ه، وإن تزلزلت 
فس���تقوض بنيانه، والنار إن اش���تعلت فلن تقتصر على مكاٍن 

وتتوقف عند حٍد.
م���ا يحدث في مدن الضف���ة الغربية وبلداتها ف���ي هذه األثناء 
ليس���ت أحداثًا عفوية، وال مصادفاٍت غير مقصودة، فقد أدركت 
المقاومة الفلسطينية أن وجودها األقوى هو في الضفة الغربية، 
وأن الرصاصة فيها أش���د خط���رًا على العدو م���ن البندقية في 
غيرها، وأن التس���ليح فيها مرعٌب للعدو، واإلعداد فيها مخيٌف 
له ومهدٌد لمش���روعه، ولهذا زادت نقاط االشتباك وتضاعفت، 
وانتشرت وتعددت، وشملت مناطق عديدة في القدس والضفة 

الغربية.
وفي األثناء لن يتوقف العدو اإلس���رائيلي ع���ن عمليات القتل 
المفرط واالعتقال الشامل في صفوف أهلنا في الضفة الغربية، 
ليخيفهم ويرعبهم، ويصدهم ويردعهم، ويرسل إليهم رسائل 
بالدم والنار، مفادها أن الرد س���يكون عنيفًا، وأن الثمن سيكون 
قاس���يًا، وأن عاقب���ة التفكير في المقاومة س���يكون مكلفًا، قتاًل 

واعتقااًل وحصارًا وتدميرًا وطردًا وعقابًا.
إنه���ا معادلُة واضح���ٌة وحرٌب صريحٌة مكش���وفة، وأرٌض متاحٌة 
معلوم���ٌة، فأم المعارك هي في الضفة الغربية، وس���احة الحرب 
والنزال، وميدان المواجه���ة والمقاومة هي في الضفة الغربية، 
وهي التي إن ثارت وانتفضت، ثارت كل فلس���طين وانتفضت، 
وه���ي إن تحررت وانعتقت، تحررت كل فلس���طين واس���تقلت، 
ونح���ن فيها أقوياء أعزاء، كرماء أص���الء، ففيها أهلنا الصامدين 
في أرضهم، والثابتين على حقهم، والمصممين على اس���تعادة 

حقوقهم ونيل حرياتهم وتحرير أبنائهم.
فلنضاع���ف فيها عملنا، ولنراكم فيها س���الحنا، ولنواصل فيها 
اإلعداد والتجهيز، وليتعاظم فيها أملنا، ولنمد ألهلها يد العون 
والمس���اعدة، والتأيي���د والمناصرة، ولنكن لهم الس���ند المتين 
والش���ريان الوتين، فهم اليوم جبهتن���ا المتقدمة، وفيها أملنا 
الموعود وغدنا المش���هود، وفيه���ا رجالنا الش���جعان، وأبطالنا 
الِصْيُد الكماة، وأخواتنا الباس���الت، وأمهاتنا الصابرات، وشعبنا 

الحر الكريم، الثائر العظيم.

الدولة ذات البعد األمني، ليس من الس���هل عليها تجاوز 
م���ا حصل، في حادث���ٍة جريئة ألهبت حم���اس الجماهير 
العربية واإلسالمية، وأسدلت الغمام على ُمدركات الفهم 
للع���دو الصهيوني، حرر 6 أس���رى فلس���طينيين أبطال 
أنفس���هم من القيد رغًما عن س���طوة القي���د والمنظومة 
األمني���ة الصهيوني���ة المش���هورة، من خ���الل حفر نفق 
ب���كل تعقيدات���ه بتاري���خ 2021/9/6 في س���جن جلبوع 
الحصين الواقع على مش���ارف سهول بيس���ان المحتلة. 
ه���ذه الواقعة أربكت حس���ابات الع���دو الصهيوني على 
المس���تويين األمني االس���تخباراتي من جهة، ومن جهٍة 

أخرى العملياتي الميداني.
عند المراجعة والتحقيق في الحادثة يجب أن يقع طرًفا ما 
ثمًن���ا لهذا التقصير، داخل المنظمة األمنية؛ األكثر إدانًة 
لما حصل سيكون قطاع مصلحة السجون، كون االختراق 
حص���ل فيه، الي���وم في الدولة تش���كلت لجن���ة تحقيق 
عليا لمس���اءلة األفراد جميعهم ورف���ع توصياٍت بحقهم 

للمستوى السياسي حتى يتم عمل الالزم.
من���ذ اللحظة األولى لكش���ف عملية الهروب من الس���جن 
ت���م توجيه أصاب���ع االتهام لمصلحة الس���جون كونها قد 
تساهلت مع األسرى األمنيين ولم تطبق اإلجراءات الالزمة 
بحقه���م، مما س���هل عملية اله���روب كما ي���رى أصحاب 
الخبرة من المحللين الصهاينة، وعليه بحس���ب المتابعات 
اإلعالمية والتعليمات العقابية لمنظومة مصلحة السجون، 
يتبين أن المخاوف من فشل إدارة مصلحة السجون حاضر 

في كل زوايا المشهد األمني والسياسي الصهيوني.
العادة في المنظومات األمنية أن يتم تحميل المسؤولية 
لرأس الهرم في المؤسسة المعنية، واألطراف التي كانت 

عل���ى صلة بالفش���ل األمني الذريع في الح���دث المذكور، 
هنا ظهر اس���م مفوضة مصلحة الس���جون »كيتي بيري« 
كمس���ؤول أول يجب أن يحاس���ب على هذا الخرق الكبير، 
في ردها على هذا قالت بحس���ب الصح���ف العبرية أنها 
لن تكون بمن يحس���ب حس���اب لجهنم، بمعنى أنها لن 
تكون من ارتكبت الخطأ ويجب أن تحاس���ب عليه، بل من 
يجب أن يحاس���ب ه���و سلس���لة اإلدارات المتعقبة على 
قيادة مصلحة الس���جون والفش���ل الناتج عنه���ا، والذي 
قدم اإلمكانيات بذلك وبش���كل غير مباشر لنجاح عملية 
الهروب، وأن التحقيق يجب أن يصل إلى عش���رين سنة 
ماضي���ة في ملف مصلحة الس���جون حتى يتبين للجميع 

سلسلة األخطاء في التعامل مع األسرى األمنيين.
وبحسب ما ُنش���ر في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية 
يوم الجمعة 2021/9/24 أن هناك سجان من سجن جلبوع 
تم إخراجه من الدوام في إجازة إجبارية حتى تصدر نتائج 
التحقيق النهائية، ويتم أيًضا فحص إمكانية نقل مدير 
الس���جن من مهامه، وأيًضا سلس���لة من ضباط الس���جن 
وضباط القطاع الش���مالي في الس���جون م���ن مواقعهم 
كإجراء عقاب���ي أو احترازي، ونقلت أي���ًض الصحيفة عن 
مفوضة مصلحة السجون قولها: »حًقا الهروب كان كبيًرا 
ولكن الفش���ل لم يكن بس���ببه«، وُتضيف أيًضا: »أنا على 
ثقة أن لجنة التحقيق ستكش���ف الفشل في المنظومة 
األمنية واإلدارية لمصلحة الس���جون على مدار الس���نوات 
الماضي���ة والتي أدت لهذا الخ���رق، وقالت أيًضا أنني في 
ُمهمتي فقط منذ 9 ش���هور، ولم أجلس مكتوفة اليدين، 
ولكن الهروب زعزع المنظومة، أنا أعتقد بإمكانياتي أنني 
قادرة على عدم السماح لسلسلة الفشل أن تبقى كما هي 

ف���ي مكانها، يوجد لدي القدرة على أن أفهم أين فش���لنا 
ولماذا فشلنا«.

ما سبق يعتبر الش���كل الخارجي لألزمة التي وقعت فيها 
مصلحة الس���جون، لك���ن من وجهة نظ���ري كمتابع للفعل 
اليومي لمصلحة الس���جون على مدار السنوات الماضية أن 
اإلش���كال أعمق من أن يتم ذكره، وأع���رج هنا على الصراع 
الداخلي في المنظوم���ة والمتمثل في تغيير مراكز القوى 
وباألخص داخل جهاز استخبارات السجون، والذي ُبدأ فيه 
عام 2019 بإقالة مس���ؤول اس���تخبارات السجون الدكتور 
بيتون على إثر اإلخفاق في السيطرة على مجريات األحداث 
مع حركة حماس داخل السجون، والتي نفذت عملية طعن 
في النقب عام 2019 وحرق  قس���م 1 في سجن ريمون في 
نفس الفترة، وتكليف موش���ي أخيون مكانه، إال أن الثاني 
لم ينجح أيًضا في مهمته، وتم إقالته من جديد عام 2021 

وتكليف ريغف القائم بالمهمة حتى اليوم.
 الفش���ل هنا بس���حب إمكانيات جهاز االستخبارات في 
الس���جون، والتي كانت تقود إلى حلول وسط مع األسرى 
األمنيي���ن، مم���ا يضبط الواق���ع األمن���ي واإلعتقالي مًعا 
لحس���اب ضغوطات سياس���ية ت���م تش���كيلها مع لجنة 
أردان ومخرجاته���ا وصواًل إلى الي���وم، مما يجعل مصلحة 
الس���جون س���احة تنافس بين األطراف السياسية داخل 
الكيان الصهيوني، والذي منع إمكانيات عدة منها تقييد 

الصالحيات التنفيذية.
مصلحة الس���جون ال تعاني فقط من القيادات المتعاقبة 
وس���لوكها الخاط���ئ فقط، ب���ل بمراكز الص���راع داخلها 
وتحديًدا جهاز اس���تخبارات الس���جون، وبين جهاز أمن 

السجون.

الضفة الفلسطينية تتحدى يهودا والسامرة

أزمة تسببها السجون في الكيان الصهيوني..

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

 بقلم األسير/ إسالم حسن حامد
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 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
  حمكمة �سلح دير البلح

 يف الق�سية رقم : 2021/531
     يف الطلب احلقوقي رقم 2021/654

المس���تدعى / احم���د محمد محمود دي���اب من النصي���رات – هوية رقم 
)900957937(  وكيله المحامي / ياسر عدنان الديراوي

المستدعى ضده / عصام عبد المجيد حسن الترتوري ) مجهول محل االقامة (
نوع الدعوى / حقوق ) مطالبة مالية ( قيمة الدعوى ) 1000$ (

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2021/531     في الطلب رقم 2021/654

الى المس����تدعى ضده المذكور اعاله , بما ان المستدعى قد اقام عليه قضية حقوقية 
تحمل الرقم 2021/531 لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة 
عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كم����ا يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم 

تحديد جلسة يوم االثنين الموافق 2021/10/12 للنظر في الدعوى .
وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعى ان يسير 

في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/9/27م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
 الأ�ستاذ / حممود ح�سني املزيني

دولة فل�سطني
    ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
  �سند تبليغ حكم غيابي

 �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
الى المدعى عليه / وليد فايق احمد ابو عنزة من عبس���ان الجديدة وس���كانها 
سابقا والمقيم حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهول محل االقامة فيها 
االن لق���د حكم عليك بتاريخ 2021/5/31م في القضية اس���اس 2021/103م 
وموضوعه���ا مهر مؤجل وقدره خمس���ة االف دينار اردن���ي كما حكم عليك 
بتاريخ 2021/6/30م في القضية اس���اس 2021/102م وموضوعها نفقة ولد 
للصغير فايق المذكور بنفقة كفاية قدرها خمس���ون دينارا اردنيا ش���هريا 
والمرفوعة ضدك من قبل المدعية وس���ام يوس���ف محمد اب���و عنزة من بني 
سهيال وسكانها حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف اعتبارا من 

تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/27م

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

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

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

  حمكمة الو�سطى ال�سرعية
 اعالن وراثة �سادر عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية

قدمت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائل���ة ابو حجير مؤرخة في 
2021/9/26م تتضمن ان / امنة احمد عبد الله ابو حجير من السبع وسكان وادي 
غزة توفيت الى رحمه الله تعالى بتاريخ 1998/12/8م , وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في زوجها على عبد ربه محمد ابو حجير وفي اوالده منها وهم :- ماهر 
, وجمال , وعليان وعبد الباس���ط ورائد , ومها فقط وال وارث لها س���وى من ذكر 
ولي���س لها وصية واجبة او اختياري���ة , وال اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا 
ورث���ة , فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوس���طى 

الشرعية خالل تاريخ خمسة عشر يوما من النشر وحرر في :- 2021/9/26م 

   قا�سي حمكمة الو�سطى ال�سرعية
ح�سام ابراهيم احلليمي

 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 
تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار بيت الهيا عائله ابو حلوب 
المؤرخة في ٢٠٢١/٩/٢٦م تتضمن ان/ حس���ن بن احمد بن رباح العامودي من برقه 
و س���كان بيت الهيا س���ابقا من مواليد ١٩٢٧ و يحمل هوية رقم ٩٢٥٩٤٦٩١٥ قد 
توفي الى رحمة الله تعالى بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٧م و انحصر ارثه الشرعي و االنتقالي 
في زوجته / هنية بنت ش���حادة بن احم���د العامودي و في اوالده منها و هم احمد 
و عبد الكريم و محمد و ياس���ر ونايفة و فاطم���ة و حكمت و رويده و عايده و كريمه 
فقط وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية 
وال اوالد توفوا حال حياته و تركوا و رثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .  وحرر 

في ٢٠ صفر لسنة ١٤٤٣ه وفق ٢٠٢١/٩/٢٧م .

قا�سي �سمال غزة ال�سرعي 
ال�سيخ حممود خليل احلليمي

اإعالن �سادر عن جمعية املزارعني املحافظة الو�سطى 
يعل���ن مجل���س إدارة جمعية المزارعي���ن المحافظة الوس���طى عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومي���ة للعام ) 2020( وذلك يوم الثالثاء 

الموافق 2021/10/5 الساعة 12:00 في مقر الجمعية 
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2021( وذلك حتى تاريخ 2021/9/29

2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين ايام من 
تاريخ 2021/9/30 الى تاريخ 2021/10/2

3 - فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين ايام من تاريخ 2021/10/3 حتى تاريخ 2021/10/4م

 ومع فائق الحرتام والتقدير ...
   جمل�س اإدارة اجلمعية

اعالن �سادر عن جمعية الباقيات ال�ساحلات
يعل���ن مجل���س إدارة جمعي���ة الباقيات الصالح���ات عن عقد االجتم���اع العادي 
للجمعي���ة العمومية للع���ام ) 2021( وذلك يوم االربع���اء الموافق 2021/10/13 
الساعة 12:00 في مقر الجمعية الكائن في شارع عز الدين القسام – برج الكرمل 
الطابق الثالث وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية  بعد استكمال االتي :

1 - فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 
)2021( وذلك من تاريخ 2021/9/28 الى تاريخ 2021/10/4 .

2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2021/10/5 
الى تاريخ 2021/10/7

3 - فتح باب االنس���حاب واالعتراض والطعون لعضوية مجلس االدارة والجمعية 
العمومية وذلك من تاريخ 2021/10/10 حتى تاريخ 2021/10/12م

4 - تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2021/9/28 الى تاريخ 2021/10/13 
في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9:00 حتى الساعة 13:00

التواصل على جوال رقم : 0592314208

   جمل�س اإدارة اجلمعية

 رام الله/ االستقالل:
قدرت خس���ائر قط���اع الس���ياحة الوافدة إلى 
فلس���طين خالل العام المنص���رم، بما يقارب 
١.٠٢١ مليار دوالر أميركي، بعد تراجع إنفاقها 
بنس���بة ٦8% بالمقارنة مع عام ٢٠١٩، بسبب 

فيروس "كورونا".
وأوض���ح الجه���از المرك���زي لإلحص���اء ووزارة 
الس���ياحة واآلثار، في بيان صحفي مش���ترك، 
لمناسبة يوم السياحة العالمي، الذي يصادف 
الس���ابع والعش���رين من أيلول، أن أداء القطاع 
الس���ياحي في فلس���طين يواص���ل انخفاضه 
بس���بب "كورونا"، خاصة في محافظة بيت لحم 
التي تس���تقبل س���نويا ما يزيد عن ٦٠% من 
إجمالي عدد نزالء الفنادق والزوار الوافدين الى 

الضفة الغربية.
وأش���ار إلى أن عدد نزالء الفنادق خالل النصف 
األول من العام ٢٠٢١ ف���ي الضفة الغربية بلغ 
٧٦٥,٥8 نزيال، ولم تس���جل في محافظة بيت 
لحم أي اقام���ة لنزيل فندقي ه���ذه الفترة، ما 

يجعلها األكثر تضررًا على مستوى الوطن.
يذك���ر أن ٧٧.٢% من نزالء الفنادق في الضفة 
الغربية هم م���ن فلس���طينيي أراضي ١٩٤8، 
و٢٢.٥% ن���زالء محليون، وفق���ط ٠.٣% نزالء 

وافدين من خارج فلسطين.
من جانب آخر، ش���هدت محافظة أريحا واالغوار 
ارتفاعا قياس���يا في اس���تقبال نزالء الفنادق، 

لتسجل ما نسبته ٧٢% من إجمالي النزالء في 
الضفة الغربية خالل النص���ف األول من العام 
الجاري، حي���ث كان نصيبها خالل الس���نوات 
الس���ابقة ال يزيد عن ال� ٧% م���ن إجمالي نزالء 

الفنادق في الضفة الغربية.
وحس���ب البيان، فقد بلغ عدد الزيارات الوافدة 
)زوار الي���وم الواح���د( للمواقع الس���ياحية في 
الضفة الغربية ٣١٤.8 الف زيارة خالل النصف 
األول م���ن الع���ام ٢٠٢١، )٩٩.٣% منه���م من 
فلس���طينيي أراض���ي ١٩٤8( وبالمقارن���ة مع 
األعوام الس���ابقة، حيث شهد العدد مزيدًا من 
االنخف���اض، بلغ���ت نس���بته ٥٢% مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، وبنسبة انخفاض 
8٢% بالمقارن���ة م���ع الفترة ذاته���ا من العام 

.٢٠١٩
وتوزع عدد الزيارات الوافدة خالل النصف األول 
من العام ٢٠٢١، حس���ب المحافظة على النحو 
اآلتي: بنسبة ٤٦% في محافظة أريحا واألغوار، 
و٢٤% في محافظة نابلس، و١٤% في محافظة 
جنين، فيما توزع ١٦% من الزيارات على بقية 

محافظات الضفة الغربية.
فيما ش���هدت المواقع الس���ياحية في الضفة 
الغربي���ة خالل النصف األول م���ن العام ٢٠٢١ 
تحس���نا طفيفا في حرك���ة ال���زوار المحليين 
بل���غ 88٠ الف زي���ارة الى المواقع الس���ياحية 
والحدائق والمتنزه���ات المختلفة. وبالمقارنة 

مع ذات الفترة من العام ٢٠٢٠ فقد ارتفع عدد 
زيارات المحليين بنسبة ٤8%، أما بالمقارنة مع 
ذات الفترة من العام ٢٠١٩ فقد كانت نس���بة 

االنخفاض ٥٢%.
وتركزت زيارات المحليين في محافظة نابلس 
بنس���بة ٢٩% يليها محافظ���ة رام الله والبيرة 
بنس���بة ٢٠% من مجموع الزيارات المحلية، ثم 
محافظتي جنين وقلقيلية بنسبة ١٦% و١٤% 

على التوالي.
وبين "اإلحصاء" و"السياحة اآلثار"، في بيانهما، 
أن هناك تحس���نا في عدد العاملين في قطاع 
الس���ياحة خالل الربع الثاني م���ن العام ٢٠٢١، 
حي���ث بلغ الع���دد في األنش���طة ذات العالقة 
بالقطاع الس���ياحي ٤٢.٤ الف عامل خالل الربع 
الثاني من العام ٢٠٢١، بنس���بة بلغت ٤% من 
إجمال���ي العاملين من فلس���طين، حيث ارتفع 
عدد العاملين في األنش���طة السياحية مقارنة 
مع ذات الفترة من العام ٢٠٢٠ بنسبة ١8%، أما 
مقارنة مع الع���ام ٢٠١٩، فما زال عدد العاملين 

في قطاع السياحة منخفضًا بنسبة ٢%.
وأوضح���ا أن كان لجائح���ة "كورون���ا" تأثي���ر 
اجتماع���ي واقتص���ادي هائل، وق���د تضررت 
االقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، 
وكانت الفئات المهمش���ة واألكثر ضعفا هي 
األكثر تضررا من الجميع، واستئناف السياحة 

سيساعد على بدء االنتعاش والنمو.

طولكرم/ االستقالل:
أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اإلثنين، أهمية مشروع التعداد الزراعي لعام ٢٠٢١ لما 
يمثله من مكانة كبيرة على القطاع الزراعي والتوجهات التنموية واالقتصادية للمضي 

قدما بتطوير هذا القطاع وتنميته وفق اإلمكانات المتوفرة.
ج���اء ذلك خالل لقائه مع مديرة التعداد الزراعي في طولكرم ربى القبج، وفي إطار اإلعالن 

عن انطالق التعداد الزراعي على مستوى المحافظة.
ودع���ا أبو بكر المواطنين للتع���اون مع فرق العمل الميداني للتع���داد الزراعي والطواقم 
والتي تعمل وفق اتخاذ إجراءات السالمة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا، وتلقي 
التطعيم ضد الفيروس، مش���يرا إلى أهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والضروري، الذي 
من ش���أنه أن يمكن صانع القرار والجامعات والمراكز البحثية، من االستفادة من النتائج 
والمخرجات المتعلقة بالتعداد الزراعي، لصالح وضع خطط التنمية االقتصادية والزراعية 
على أس���س س���ليمة. وتحدث عن خصوصية محافظة طولكرم زراعي���ا، من حيث توفر 
األراض���ي الزراعية ووفرة المياه، وخبرات المزارعين، عالوة على تحقيق نجاحات بالزراعات 
النموذجية من األفوكادو والمانجا والفراول���ة واألناناس، وغيرها من الزراعات التقليدية 

التي حققت نجاحا مهما على مستوى المحافظة، إضافة إلى الثروة الحيوانية.
من جانبها، قدمت القبج، شرحا عن استكمال عمل طواقم التعداد لبدء العمل الميداني 
والعد الفعلي للتعداد الزراعي بمحافظة طولكرم وجميع محافظات الوطن، خالل الفترة ما 
بين ٢٣-١٠ إلى ٣١-١٢-٢٠٢١، مثمنة جهوده بدعم طواقم التعداد ومساندتهم، موضحة 
أن الفرق تعمل ضمن إجراءات الس���المة العامة لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى أن 
جميع الكوادر يحملون شهادات التطعيم ضد الفيروس. وقالت: »سيوفر التعداد الزراعي 
البيانات األساس���ية والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعي بش���قيه النباتي والحيواني، 

والتي تلبي احتياجات الجهات المختصة في التخطيط والتوزيع األمثل للموارد«.
يش���ار إلى أن التعداد الزراعي من تنفيذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني ووزارة 

الزراعية، وسيبدأ عمل الطواقم الميدانية ما بين ٢-١٠ حتى ٣١-١٢-٢٠٢١.

محافظ طولكرم يؤكد أهمية 
مشروع التعداد الزراعي لعام 2021

في يوم السياحة العالمي:

خسائر القطاع السياحي في فلسطين تجاوزت المليار دوالر جراء »كورونا«
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 دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2021/129

المس���تدعى : وائل احمد على هاش���م – من س���كان غ���زة – جامعة القدس 
المفتوحة – هوية رق���م 915549307 وكيله المحامون / طارق الليان ومحمد 

المصري – غزة – النصر – شارع المشتل – بجوار مسجد ابو بكر الصديق
المستدعى ضده : اياد محمد خليل قحمان – من سكان بيت الهيا – الشارع الرئيسي 

) السوق ( قرب مسجد سليم ابو مسلم – ) خارج البالد ( هوية رقم 901635086
 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

 في القضية المدنية رقم 2021/129 في الطلب رقم 2021/398
الى المس���تدعى ضده بما ان المستدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية شمال 
غزة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا الى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواهم ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة ) خارج البالد( وحس���ب اختصاص محكمة بداية ش���مال غزة في 
نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة بداية شمال غزة في الطلب رقم 

2021/398 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم ) االربعاء ( بتاريخ 
2021/10/13 كم���ا يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا لخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/9/26م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
اال�ستاذ / حممد مطر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    شحده حمدان خليل زهري  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   918754219    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /  انس���ام محمد مصطفى 
ش���عت  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
804373322   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أن���ا المواطنة /   وعد ودي���ع عبد الرحيم 
الس���ندي   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
701008278    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    احمد عثمان جمعه الواوي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    400835534   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطنة /   سماح علي محمد الشريف   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   401265889   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    نرمين طلعت عبد السالم 
عاش���ور     عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
412234544   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت وكال���ة أسوش���يتيد برس، 
اإلثنين، عن أن مستشار األمن القومي 
األمريكي جيك سوليفان، توجه أمس 
إلى السعودية، لالجتماع بولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك في إط���ار جولة يجريها 
اإلمارات،  أيضا  تش���مل  س���وليفان، 
باس���م  المتحدثة  أعلن���ت  حس���بما 
مجلس األمن القومي، إيميلي هورن.

وقالت الوكال���ة األمريكية، إن الزيارة 
من ش���أنها بحث األوضاع في اليمن، 
بينما تحاول واش���نطن الضغط على 
المملك���ة للتوصل إل���ى اتفاق وقف 
إطالق نار "يدوم س���نوات" مع جماعة 

"انصار الله".
ونقلت الوكالة عن مس���ؤولين اثنين 
بارزين في اإلدارة األمريكية، قولهما 
إن���ه متوقع���ا أن يجتمع س���وليفان 

أيضا بنائب وزير الدفاع، شقيق ولي 
العهد السعودي، خالد بن سلمان.

وللعام الس���ابع على التوالي، يشهد 
اليم���ن حربا بي���ن الق���وات الموالية 

"الحوثيي���ن"  ومس���لحي  للحكوم���ة 
إيراني،  دع���م  بتلق���ي  المتهمي���ن 
بينها  محافظات،  على  والمسيطرين 

صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

يدع���م   ،2015 م���ارس/آذار  ومن���ذ 
تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة 
الس���عودية، الق���وات الحكومية في 

مواجهة جماعة "أنصار الله".

مستشار األمن القومي األمريكي يتوجه إلى السعودية

االستقالل/ وكاالت:
تتجه اهتمامات التونس���يين نحو قصر قرطاج، حيث ينتظر أن يعلن الرئيس 
قيس س���عيد خالل الس���اعات القادمة عن الش���خصية التي اختارها لتتولى 

رئاسة الحكومة الجديدة. 
ويرجح مراقبون أن يكون التش���كيل الجدي���د حكومة كفاءات تضم عددًا 
من الش���خصيات التي تحظى بثقة كاملة من الرئيس س���عيد لمواجهة 
الملفات الكب���رى المتصلة باألزمات االقتصادي���ة واالجتماعية والصحية 
وبالمفاوضات م���ع المانحين الدوليين ومكافحة الفس���اد وإعادة ترتيب 

البيت الداخلي.
ويتول���ى رئيس الوزراء تس���يير الحكومة وتنس���يق أعماله���ا والتصرف في 
دوالي���ب اإلدارة لتنفي���ذ التوجه���ات واالختي���ارات الت���ي يضبطها رئيس 
الجمهورية، وينوب عن االقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء 

أو أي مجلس آخر.
وخ���الل األيام الماضية، ارتفعت ف���ي داخل وخارج الب���الد، األصوات الداعية 
إلى التس���ريع بتش���كيل حكومة جديدة وإلى تحديد س���قف زمني للتدابير 

االستثنائية.

تونس تترقب اإلعالن 
عن الحكومة الجديدة

االستقالل/ وكاالت:
أفاد متحدث عراقي بأن عدد القطع األثرية المسروقة من العراق بين العامين 

1991 و2003 بلغ نحو 15 ألفا وتحمل جميعها رقما متحفيا.
وقال حاكم الش���مري مدير إعالم هيئة اآلثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار، في تصريح لصحيفة “الصباح” العراقية نش���رته االثنين، إن الهيئة، 
ومن خالل قس���م اس���ترداد القطع األثرية، نجحت في استعادة نحو 17 ألف 
قطع���ة أثرية وفنية خالل الم���دة الماضية من الوالي���ات المتحدة األمريكية 

وتمت إعادتها إلى المتاحف العراقية”.
وأض���اف أنه “ال تزال هن���اك نحو 15 ألف قطعة أثرية مفقودة س���رقت بين 
عام���ي 1991 و2003 ، وهن���اك مراقبة دقيقة من قب���ل مختصين في هيئة 
اآلثار والتراث العراقي���ة للمزادات خارج العراق بالتعاون بين وزارتي الداخلية 
والخارجية واالنتربول الدولي إلعادة القطع األثرية المفقودة التي تمثل تاريخ 

وحضارة العراق”.
وكان���ت وزارة الثقافة، ممثلة بالهيئة، بالتع���اون مع وزارتي الخارجية والعدل 
العراقية ونظيرتها األمريكية، قد أعادت األس���بوع الماضي “حلم كلكامش”، 
وه���و لوح مس���ماري أثري عم���ره 3500 ع���ام، يحتوي على جزء م���ن “ملحمة 

كلكامش”.

العراق: 15 ألف قطعة أثرية 
االستقالل/ وكاالت:سرقت بين 1991 و 2003

تدخل ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد انغيال 
ميركل، في مرحلة عدم يقين نس���بي مع مداوالت صعبة 
متوقعة لتش���كيل الحكوم���ة المقبلة إث���ر االنتخابات 

التشريعية ما قد يبعدها عن الساحة الدولية ألشهر.
وأظهرت أولى النتائج الرس���مية الموقتة التي نش���رت 
صب���اح االثنين على موق���ع اللجن���ة االنتخابية حصول 
الحزب االشتراكي الديموقراطي بزعامة أوالف شولتس 
على %25,7 م���ن األصوات متقّدًما بف���ارق ضئيل على 
المس���يحّيين الديموقراطّيين المحافظين بقيادة أرمين 
الش���يت الذين حصلوا على %24,1 من األصوات، وهي 

أدنى نسبة لهم.

ولم يس���بق للمحافظين أن س���جلوا نس���بة تقل عن 30 
%. ويشكل ذلك انتكاس���ة قوية لمعسكر المستشارة 
األلمانية أنغيال ميركل في وقت تستعد فيه لالنسحاب 

من الحياة السياسية.
وتكمن المش���كلة ف���ي أن كل من المعس���كرين يدعي 
أنه سيش���كل الحكومة المقبلة وينوي كل منهما إيجاد 

غالبية في البرلمان.
وم���ارس أوالف ش���ولتس صباح اإلثني���ن ضغوطا على 
المحافظين م���ن خالل تأكيده ض���رورة انضمامهم إلى 

صفوف المعارضة.
وأضاف أن “االتحاد المس���يحي الديموقراطي واالتحاد 
المس���يحي االش���تراكي )البافاري( لم يخسروا األصوات 

فحس���ب، لكنهما تلقوا ف���ي الواقع رس���الة المواطنين 
مفاده���ا أنه ال ينبغ���ي أن يكونوا ف���ي الحكومة بل في 
المعارض���ة”، بينما تجتمع في برلي���ن قيادات األحزاب 

المختلفة المحتمل دخولها في تحالف مستقبلي.
ويفترض أن تصدر عن األحزاب المختلفة التي قد تدخل 
في ائتالف مقبل، مؤش���رات حول تحالفاتها المحتملة 

اعتبارا من صباح االثنين إثر اجتماعات في برلين.
لك���ن ذلك ال يحس���م النتيج���ة، ففي ألماني���ا ال يختار 
الناخبون مباش���رة المستش���ار بل النواب ما أن تتشكل 
غالبي���ة. ويبدو التوصل إلى غالبية معقدا جدا هذه المرة 
ألنها ينبغي أن تشمل ثالثة أحزاب وهو امر غير مسبوق 

منذ 1950 بسبب تشرذم األصوات.

ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد االنتخابات التشريعية

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال مصدر قضائ���ي لبناني اإلثنين، إنه تم تجميد التحقيق ف���ي انفجار مرفأ بيروت 
عندما رفع وزير س���ابق مطلوب لالستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في 
القضية على أساس “االرتياب المشروع” في حياده. وأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغس���طس آب العام الماض���ي إلى مقتل المئات وإصابة اآلالف وتدمير مس���احات 
شاس���عة من العاصمة بيروت. وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في 
المس���تودعات بشكل غير آمن منذ س���نوات. وتم تعيين القاضي طارق بيطار محققا 

رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير شباط الماضي ألسباب مماثلة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���رر وزير الداخلية األردني م���ازن الفراية االثنين إعادة فتح مرك���ز جابر الحدودي مع 
س���ورية اعتبارا من صباح األربعاء. ونقلت وكالة األنباء األردنية )بترا( عن وزارة الداخلية 
القول، في بيان، إن هذا القرار “يأتي لغايات تنشيط الحركة  التجارية والسياحية بين 

البلدين الشقيقين، مع مراعاة اإلجراءات األمنية والصحية المطلوبة”.
ويأتي القرار قبل زيارة أفادت تقارير بأن أربعة من وزراء النظام السوري سيقومون بها 
ل���أردن في وقت الحق اليوم. وكان األردن قرر نهاي���ة تموز/يوليو إغالق المعبر مؤقتا 

“نتيجة لتطورات األوضاع األمنية في الجانب السوري”.

تجميد التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت بشكل »كامل«

األردن يقرر إعادة فتح مركز 
جابر الحدودي مع سورية
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غزة/االستقالل:
حقق فريقا شباب البريج وشباب المغازي، الفوز على شباب 
رف���ح وخدمات دي���ر البلح على التوالي، ضمن منافس���ات 
الجولة الس���ابعة لدوري جوال 2020_2021 لكرة الس���لة 
للمحافظات الجنوبية ، بصالة المرحوم خلف العجلة بنادي 

خدمات البريج.
و نجح ش���باب البريج بالفوز على شباب رفح بنتيجة )64( 

.)44( _
بدأ اللقاء بتركيز كبير من العبي البريج باللعب تحت السلة 
واستغالل تواجد وتسجيل محمود الدعالسة ورامز منصور 
لعدة ثنائيات وبتس���جيل ثالثية لعبد الرحمن العمصي، 

لينتهي الربع لصالح شباب البريج 11_4.
وفي الربع الثاني اس���تغل ش���باب رفح تفوق العبيه في 
الرميات الثالثية بتسجيل 4 رميات ثالثية منها 3 رميات 
لرفع���ت أبو مرزوق، ورمية إلبراهيم المغاري، بينما تألق عز 
النجار في الدقائق األخيرة للربع بتسجيله 6 نقاط متتالية، 

لينتهي الربع لصالح شباب البريج 16_14.
وفي الربع الثالث ظهر شباب رفح بشكل أفضل مع دخول ، 

لينتهي الربع لمصلحة شباب رفح 17_13
وفي الربع الرابع تألق الثالثي موسى أبو غزال وحسن الحيلة 

وأحمد مهدي ومعهم خريس خريس في اس���تعادة الكرة 
من المناف���س وبناء الهجمات من جدي���د، بينما عاب على 
العبي الدير اضاعة العديد من الكرات السهلة تحت السلة، 
لينتهي الربع لمصلحة ش���باب المغازي 26_16، وبنتيجة 

إجمالية 83_69. ورفع ش���باب المغازي رصيده للنقطة 14 
في المركز الثاني من 8 مباري���ات، فيما بات خدمات الدير 

السابع برصيد 9 نقاط.
و في اللقاء الثاني تغلب ش���باب المغازي على خدمات دير 

البلح بنتيجة )83( _)69( .
و ظهر دير البلح بشكل جيد مع انطالقة المباراة، واستغل 
أخطاء العبي ش���باب المغازي بالتسرع في انهاء الهجمة ، 

لينتهي الربع لمصلحة دير البلح 20_16.
وفي الربع الثان���ي واصل العبو دير البل���ح تألقهم، فكان 
الطي���ب البحيصي األفضل على ق���وس الرميات الثالثية 
بتس���جيله رميتين من أصل 13 نقطة سجلها ، لينتهي 

الربع لمصلحة أبناء الدير بنتيجة 24_22.
وفي الربع الثالث زاد العبو الشباب من تركيزهم واستغالل 
سرعة حسن الحيلة وموسى أبو غزال في التوغل وبتمريرات 
س���حرية من أحمد مهدي، فسجلوا العديد من الثنائيات 
في رب���ع غابت عنه الرميات الثالثية للش���باب والخدمات، 

لينتهي شبابيا بنتيجة 19_9.
وف���ي الربع الرابع ضغط العبو البريج بقوة على حامل الكرة 
من ش���باب رفح، فتألق حسن الطهراوي بتسجيله 8 نقاط 
وزميله باس���م النباهين مس���جال 7 نقاط منه���ا ثالثية، 
لينته���ي الربع لمصلحة ش���باب البري���ج 24_9، وبنتيجة 

إجمالية 64_44.
ورفع شباب البريج رصيده للنقطة 11 في المركز الخامس، 

فيما ظل شباب رفح في المركز الثامن برصيد 9 نقاط. 

انتصاران لشباب البريج وشباب المغازي بدوري جوال لكرة السلة

غزة/االستقالل:
كشف نادي خدمات رفح عن صفقته الثامنة 
في االنتق���االت الصيفية الجارية بقطاع غزة, 

استعدادا للموسم القادم.
وأكد نادي خدمات رفح ضمه إبراهيم العرجا 
لصفوفه, قادما من نظيره القادسية, للدفاع 

عن ألوانه في الموسم الجديد.
وس���بق للخدمات أن أنهى ملف 7 العبين هم 
محمد القاضي, وهالل الغواش, ومحمد نصار, 
ومحمد أبو عم���ران, وجميل صقر, وجدد عقد 

يسار الصباحين, كما استعاد أحمد اللولحي.
فيما تعاقد النادي األهلي الفلس���طيني مع 
الالعب المخضرم محم���د بركات, لتعزيز خط 
هج���وم الفريق غ���ي بطولة ال���دوري الممتاز 

الموسم المقبل.
وأبرم ن���ادي الزوايدة 5صفقات جديدة دفعة 

واحدة, استعدادا للدرجة األولى وهم ) أحمد 
أبو بالل, ومحمد أبو موس���ي, وسمير النمس, 

وقصي بخيت, ومروان أبو ظاهر (.
وأت���م التفاح التعاقد م���ع المدافع فادي نمر 
الش���ريف العب فريق الهالل األس���بق, إلى 
جانب تعاقده مع المهاج���م أحمد المدهون 
قادمًا من األهلي الفلس���طيني, ليرتفع عدد 
الوافدين الج���دد لفريق التفاح إلى س���بعة 

العبين.
وعزز ن���ادي بيت الهيا بالمهاج���م فضل أبو 
ريالة, للمنافس���ة على خطف بطاقة الصعود 
لدوري الدرج���ة األولي, وفي ذات الدرجة دعم 
نادي األمل صفوفه بالالعب عبدالله السطري.

ووق���ع ح���ارس المرم���ى نايف الغ���ول على 
كشوفات نادي الزيتون, بينما جلب األقصى 

الالعب بالل العبيد لتدعيم خط الوسط.

عمان/االستقالل:
خطفت قضية األسرى الفلسطينيين األنظار في الفترة األخيرة, 
بعدما تمكن 6 فلسطينيين من انتزاع حريتهم رغما عن االحتالل, 
عقب هربهم من س���جن "جلبوع". ورغم أن االحتالل أعاد األسرى 
للس���جن, إال أن قضية األسرى الفلسطينيين عادت للواجهة من 

جديد, إثر تضامن اآلالف معهم.
وش���وهد في المالعب العالمية العدي���د من الفتات التضامن مع 
األسرى, ولعل آخرها ما فعله فريق الوحدات تحت "سن 16 عاما".

وتضام���ن العبو الوحدات تحت "س���ن 16 عاما" مع األس���رى على 
طريقتهم الخاصة, وذلك بعد فوزهم على العقبة )0-2(.

»أشبـال الوحــدات« األردنــي 
يتضامنون مع األسرى الفلسطينيين

صفقــة جديــدة لخدمــات 
رفــح فــي االنتقــاالت الصيفيــة

باريس/االستقالل:
تغنى بيب جوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، بالثالثي 
الهجومي لباريس س���ان جيرمان، ليونيل ميسي ونيمار 
وكيليان مبابي، ف���ي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة 
الفريقين الي���وم الثالثاء، في الجول���ة الثانية من مرحلة 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
واس���تهل جوارديوال المؤتم���ر بالحديث ع���ن مواجهة 
ميس���ي: "س���بق وأن حدث ذلك عندما كن���ت في بايرن 
ميونخ وواجهته رفقة السيتي أيًضا، ما حدث كان مفاجأة 
للجمي���ع )انتقاله إلى باريس(، اآلن الكل يتقبل األمر، منذ 
وقت طويل لم نكن لنتخيل ذلك، ال تعرف ماذا يحدث في 

الحياة، واألمر األهم بأنه سيشعر بالسعادة في باريس".
وأضاف: "هو م���ن نوعية الالعبين الذي���ن يتحدثون عن 
أنفس���هم في أرض الملعب، لم أك���ن بحاجة إلضافة أي 
ش���يء معه، حالفنا الحظ بمشاهدته لمدة 16 عاًما، لست 
بحاجة لوصفه أو الحديث عنه، مسيرته استثنائية ونأمل 

أن يلعب اليوم من أجل مصلحة المباراة".
وعن كون باريس أصع���ب فريق يواجهه: "نعم، يملكون 

الجودة، ربما هم األصعب رفقة برشلونة مع إنريكي".
وتطرق إلى كيفية إيقاف الثالثي الهجومي لباريس سان 
جيرمان: "ال أعرف كيف أوقفهم، هم جيدون للغاية ومن 

الصعب للغاية السيطرة على موهبتهم".
وأض���اف: "علينا الدفاع بص���ورة جيدة ب���دون الكرة، وأن 
نجبره���م على الرك���ض عند امتالكنا للك���رة، هم العبون 

استثنائيون والكل يعرف ذلك".
وبالنظ���ر إلى حالة جون س���تونز: "يحتاج إلى دقائق مثل 
الجميع، وصل متأخًرا ومن ثم عانى من اإلصابة، الموس���م 
ال يزال طوياًل وأعرف بأنه س���يكون جاهًزا، سيحصل على 

الدقائق وسيظهر الجودة التي يتمتع بها".
أما عن إلكاي جوندوجان: "ال، ليس متاًحا، ولن يكون جاهًزا 

قبل التوقف الدولي". وعل���ق على مواجهة باريس قائاًل: 
"هذا موس���م جديد وتحد آخر، ال أهتم م���ا إذا كنت فزت 
أو خس���رت 3 مباريات متتالية، األهم أننا لعبنا مباراة منذ 
3 أيام ونتحل���ى بالثقة، ولكن قبل 6 أي���ام تعادلنا أمام 
ساوثهامبتون، وبالتالي أحوال كرة القدم تتغير سريًعا".

وتاب���ع: "أمام باريس )في الموس���م الماض���ي( كانوا 
األفضل في الش���وط األول على أرضهم، وهنا دافعنا 
بصورة أفضل من المتوقع ونجحنا في معاقبتهم في 

الهجمات المرتدة".

مدريد/االستقالل:
كش���ف كوكي ريسوركس���يون قائد أتلتيكو مدريد أنه "بخير" وس���يعود 
للتش���كيل األساس���ي خالل مواجهة ميالن في دوري األبطال، مؤكدا أنه ال 
يشعر "بالقلق" نتيجة عدم تسجيل أنطوان جريزمان ألي هدف منذ عودته 

لصفوف الفريق.
وعن الش���كوك حول الفريق المدريدي بسبب سقوطه في الجولة األولى في 
فيتوريا أو بدايته المتخبطة للموس���م بش���كل مغاير، للتوقعات فضال عن 
صيام جريزمان عن التهديف، أوضح كوكي "ال يلعب بمفرده، نلعب جميعا 

ويجب أن نستعيد مستوانا المعهود ونركز وننافس".
وقال "لس���ت قلقا لعدم تس���ديده أو إحرازه لألهداف. س���يتغير ذلك ألنه 
موهوب ويحظ���ى بثقة الجميع، نلعب جميعا في نهاية المطاف، ليس���ت 
مسألة أن يلعب أنطوان فقط، وبالطبع سيفضل أال يسجل وأن يفوز الفريق".

وعن حالته بعد تعافيه من إصابته أكد "أنا بخير حال، حصلت على راحة لمدة 
أسبوع، تود دائما أن تكون مع الفريق، لكن العطلة ساعدتني على االسترخاء 
جس���ديا وذهني���ا، نحن بصدد مب���اراة مهمة للغاية الي���وم ، يجب أن نفوز 
ونستعيد مستوانا. نعمل كي نلعب بشكل أفضل ونفوز بالمباريات ونسعد 

الناس وكذلك كي نسعد نحن بالعمل الذي سنقدمه خالل لقاء المساء ".

كوكي: سنهزم ميالن.. 
وجريزمان ال يقلقني

جوارديوال: سنعاني ضد باريس.. وأجهل كيفية إيقاف ثالثي الهجوم
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أعلن أنا المواطن /    شادي محمد يوسف عياد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   802396333  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    به���اء الدين عزات محي 
الدين س���كيك عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   
916936347   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  ايمان فريد اسماعيل احمد  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405926999    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  احمد عاط���ف عبدالله 
البش���يتي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
405864026  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  مأمون عبد الهادي عيس���ى 
اب���و دراز عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
906729694    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عيد انور عبد ربه ابو س���بت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   407947688   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

نابل���س. واقتحم مئات المس���توطنين، امس 
اإلثنين، المس���جد األقصى المبارك، بحراسة 
مش���ددة من ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي. 
وأوضح���ت دائ���رة األوق���اف اإلس���المية في 
القدس، أن 778مس���توطنا اقتحموا األقصى، 
خ���الل الفترتين الصباحية والمس���ائية على 
ش���كل مجموع���ات متتالية، م���ن جهة باب 
المغارب���ة، وأدوا طقوس���ا تلمودية علنية في 
باحات���ه، وقدم���وا ش���روحات ع���ن "الهيكل" 

المزعوم.
وفي  انتهاك خطير وجديد، رفع مستوطنون 
عل���م االحت���الل اإلس���رائيلي خ���الل اقتحام 

ساحات األقصى.
وأك���دت األوقاف أن االحتالل حول المس���جد 
األقصى لثكنة عس���كرية كاملة، والوضع في 
داخله سيء جدا، واالقتحامات بالجملة وهناك 

استباحة كاملة للمسجد.
وقال مدير قس���م المخطوطات في المس���جد 
األقصى الباحث رضوان عمرو "في تطور خطير 
مستوطنون مقتحمون يرفعون علم االحتالل 
داخل المس���جد االقص���ى، وتضييقات على 
المصلي���ن ومنعهم من الصالة في س���احات 

االقصى أثناء مرور المقتحمين".
االقتحامات  االستيطانية  الجماعات  وتواصل 
المكثفة لساحات المسجد األقصى، لألسبوع 
الثان���ي بحجة األعياد اليهودية، علما أنه، أول 

أمس األحد، ش���هد المس���جد اقتحام 1024 
مستوطنا.

في المقابل، تواصل قوات االحتالل التضييق 
عل���ى الفلس���طينيين ف���ي األقص���ى، حيث 
اعتقلت ش���ابا خالل أدائه الصالة في ساحات 

األقصى تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.
يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين 
لألقص���ى خالل األي���ام القليل���ة الماضية قد 
بلغت ح���دا غير مس���بوق؛ بحج���ة االحتفال 

باألعياد اليهودية.
فيما حذرت وزارة شؤون القدس من محاوالت 
س���لطات االحتالل تغيير الوض���ع التاريخي 
القائم بالمس���جد األقصى المب���ارك، في ظل 
اس���تمرار اقتحامات المس���توطنين، وبأعداد 

كبيرة.
والى ذل���ك، اندلعت مواجهات، مس���اء امس 
االثنين، بين العش���رات من الش���بان وقوات 
االحتالل بمنطقة باب الزاوية بمدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذك���رت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
أطلقت القنابل الغازي���ة والرصاص المطاطي 
صوب الش���بان، والحقت بعضهم في محاولة 
منه���ا العتقالهم، كما أجب���رت بعض المحال 

التجارية على اإلغالق.
ويق���ع ميدان باب الزاوية في منطقة س���هلة 
في حض���ن الوادي، ويش���كل مركزا رئيس���ا 

لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع 
العس���كرية والتجمعات االس���تيطانية التي 
أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت 
في قلب ش���ارع الش���هداء ع���ام 1980 وقتل 

فيها ستة مستوطنين.
ويطّبق االحتالل منذ 25 عاًما في منطقة مركز 
مدينة الخليل سياس���ة فصل معلنة تهدف 
إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب 

مدينة فلسطينّية مكتّظة.
وف���ي الس���ياق، أصي���ب صحف���ي برصاص 
االحت���الل اإلس���رائيلي، الى جانب عش���رات 
المواطنين بحاالت اختن���اق خالل مواجهات 
اندلعت، امس االثني���ن، قرب حاجز بيت إيل 

العسكري، شمال مدينة البيرة.
المص���ور  بإصاب���ة  عي���ان،  ش���هود  وأف���اد 
الصحفي يوسف ش���حادة برصاصة مطاطية 
في القدم خالل تغطيت���ه للمواجهات، التي 
اندلعت عق���ب قمع قوات االحتالل، مس���يرة 
س���لمية خرجت م���ن جامعة بيرزي���ت باتجاه 
الحاجز، تنديدا بجريمة االحتالل، في القدس 

وجنين.
وانتش���ر جنود االحتالل بكثافة في المنطقة، 
وتحّصنوا خلف الس���واتر الترابية والمكعبات 
والس���واتر اإلس���منتية، حيث أطلقوا وابال من 
الرصاص المطاطي وقنابل الغاز الس���ام على 

الشبان، ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق.

كما اس���تهدفت قوات االحتالل الصحفيين 
الموجودين في المنطقة بقنابل الغاز.

هذا، ش���ددت قوات االحت���الل امس االثنين، 
من إجراءاتها العسكرية في محيط قرية بيت 

إكسا، شمال غرب القدس.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل شدّدت 
من إجراءاتها على الحاجز العس���كري المقام 
على مدخ���ل القرية المعزول���ة بجدار الفصل 
والتوس���ع العنص���ري، واحتجزت ع���ددا من 
المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يذكر أن قرية بيت إكس���ا معزولة عن الضفة 
من���ذ ع���ام 2006 بج���دار الفصل والتوس���ع 
العنص���ري، ويتع���رض أهله���ا للتنكيل من 
االحتالل.  فيما ، أطلق مس���توطن صهيوني، 
ا تج���اه طلبة  ام���س االثني���ن، النار عش���وائّيً
المدارس في ح���ي "رأس العام���ود" بمدينة 

القدس المحتلة.
وذكرت وس���ائل إعالم محلي���ة متطابقة، أن 
مستوطنا أشهر س���الحه صوب مجموعة من 
الطلبة أثناء خروجهم من شارع المدارس في 
حي "رأس العامود"، وأطلق النار صوبهم، األمر 

الذي أثار الخوف والهلع في صفوفهم.
وأش���ارت تلك المصادر إلى أن���ه لم يبلغ عن 
وق���وع إصاب���ات، ف���ي حين تض���ررت بعض 

المركبات.
وباس���تمرار يهاج���م مس���توطنون صهاينة 

وممتلكاته���م  ومنازله���م  الفلس���طينيين 
وأراضيهم الزراعية في أنحاء الضفة المحتلة 

بما فيها مدينة القدس.
وفج���ر امس االحد ، اعلنت اإلذاعة العبرية عن 
إصاب���ة جنديين "إس���رائيليين" في نابلس ، 
بعد إطالق مس���لحين النار عليهما من أسلحة 
رشاش���ة خالل مواجهات وصف���ت بالعنيفة 
اندلع���ت إثر دخول مئات المس���توطنين إلى 
قب���ر يوس���ف بالقرب من مخيم بالطة ش���رق 

نابلس.
وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من عش���رين 
حافلة تابعة للمس���توطنين، دخلت إلى مقام 
يوس���ف بنابلس، بما يقارب 500 مس���توطن 
تحت حراسة أمنية مشددة من قوات االحتالل. 
وأكدت المص���ادر أن مواجهات عنيفة اندلعت 
بين الش���بان وقوات اإلحتالل اإلس���رائيلي في 
عدة محاور حول القب���ر، حيث أضرم المواطنون 
اإلط���ارات المطاطية ورش���قوا جن���ود االحتالل 
"اإلس���رائيلي" بالحج���ارة والزجاج���ات الفارغة 
حي���ث وصفت الليلة من أعنف الليالي لمقاومة 
االحتالل "اإلسرائيلي" والمستوطنين بنابلس .

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من عملية إطالق 
نار س���جلت باتجاه ق���وات االحتالل؛ ما اضطر 
جنود االحتالل إلى أجبار المس���توطنين على 
الهروب من قبر يوسف قبل االنتهاء من أداء 
الطقوس الدينية حسب البرنامج المخطط له.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن المبعوث اإلس���رائيلي إلى األمم المتحدة وسفير "تل أبيب" لدى واشنطن، غلعاد 
إردان، مس���اء أمس اإلثنين، عن استعداد "إسرائيل" للعودة إلى طاولة المفاوضات مع 

الفلسطينيين دون شروط.
وق���ال إردان في تصريحات صحفية، إن "إس���رائيل مس���تعدة للدخول في مفاوضات 

مباشرة مع الفلسطينيين دون أي شروط مسبقة".
وفي س���ياق منفصل، قال إن "تل أبيب تتوقع الوصول إلى اتفاق جديد مع دولة عربية 

أخرى حول تطبيع العالقات خالل هذا العام، دون الكشف عن اسم هذه الدولة."
وختم: "نعمل مع اإلدارة األمريكية على تحديد دول عربية مسلمة قد تطّبع عالقاتها مع 

إسرائيل، وآمل أن تسمعوا قريًبا أخباًرا جيدة حول دول عربية أخرى".

االحتالل يبدى استعداده لعودة 
المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط

رام الله/ االستقالل: 
أصدرت محكمة »عوفر« العس���كرية اإلس���رائيلية قرار اعتق���ال إداري لمدة 4 

أشهر بحق األسير منير فرح مناصره من بلدة بني نعيم شرق الخليل.
وأفاد مكتب إعالم األس���رى، بأن قوات االحتالل كانت اعتقلت مناصرة بتاريخ 
2021/9/20 بع���د مداهمة منزله في بلدة بني نعيم، ونقلته إلى مركز تحقيق 
»عتصيون«، وبعد مرور أقل من أسبوع على اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال 
إداري بدعوى وجود ملف س���ري له. وأش���ار إلى أن ه���ذا االعتقال ليس األول 

لألسير مناصرة، بل كان اعتقل سابًقا وأمضى عامين في سجون االحتالل.

قرار اعتقال إداري لـ4 أشهر 
بحق األسيرة مناصرة

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز فلس���طين لدراسات األسرى أن االحتالل ما 
ي���زال يختطف في س���جونه 10 من  نواب المجلس 
التش���ريعي الفلس���طيني، بعد اإلف���راج عن النائب 

»خالدة جرار« بانتهاء محكوميتها البالغة عامين.
وأوضح مركز فلسطين، أن سلطات االحتالل أفرجت 
مساء األحد من سجن الدامون عن النائب والقيادية 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة كنعان 
جرار )57 عاًما(  في مدينة البيرة بعد اعتقال استمر 

عامين، وهو االعتقال الثالث لها.
وأشار مركز فلس���طين إلى أن قوات االحتالل كانت 
أعادت اعتق���ال النائب جرار بتاريخ )2019-10-31(، 
بعد مداهمة منزلها وتفتيش���ه بهمجية، وتحطيم 
محتويات���ه، ولم يم���ض على تحررها م���ن االعتقال 
الس���ابق سوى 8 أش���هر فقط، كانت أمضت خاللها 
20 ش���هرًا في االعتقال اإلداري المتجدد، وس���بقه 
اعتقالها أول عام 2015، وأمضت خاللها 14 ش���هرًا 

بتهم���ة التحري���ض. وكش���ف مركز فلس���طين أن 
س���لطات االحتالل كانت رفضت إطالق سراح النائب 
»جرار« في يوليو الماضي اس���تثنائيا للمشاركة في 
تشييع جثمان ابنتها الشابة »سهى« والتي توفيت 
إثر أزمة قلبية حادة، أو حتى السماح لها بإلقاء نظرة 

الوداع قبل مواراتها الثرى.
وق���ال الباح���ث »رياض األش���قر« مدي���ر المركز، إنه 
باإلفراج عن النائب »جرار« ما يزال االحتالل يختطف 
في سجونه 10 نواب من نواب التشريعي، منهم 6 
نواب اعتقلوا خالل العام الجاري 2021 ، وجميعهم 
تم إص���دار أوامر اعتقال إداري بحقهم، بينما نائبان 
معتقالن منذ عام 2020 إضافة إلى النائبين »مروان 
البرغوث���ي« ومحكوم بالس���جن المؤبد، ومعتقل منذ 
2002، والنائب أحمد سعدات ومحكوم بالسجن 30 

عاما ، ومعتقل منذ 2006.
وبين »األش���قر« أن مسلس���ل اختط���اف النواب بدأ 
بعد وق���ت قصير م���ن انتهاء انتخاب���ات المجلس 

التشريعي عام 2006، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت، 
ولكنها تراوحت ما بي���ن االرتفاع واالنخفاض؛ حيث 
وصل عدد الن���واب الذين مروا بتجرب���ة االعتقال ما 
يزيد ع���ن 60 نائبًا وغالبيتهم ت���م اعتقالهم أكثر 

من مرة.
وعدَّ »األش���قر« اعتقال نواب المجلس التش���ريعي 
سياسيا بامتياز، لذلك يلجأ االحتالل غالبًا لتحويلهم 
إل���ى االعتق���ال اإلداري،  كذل���ك يع���دُّ اختطافهم 
انتهاًكا فاضًحا ألبس���ط األعراف والمواثيق الدولية، 
وال يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم 

منذ انتخابه 7 مرات متفرقات.
العال���م  برلمان���ات  مطالبت���ه  األش���قر«  وج���دد« 
والمؤسس���ات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، 
والتدخل الحقيقي من أج���ل الضغط على االحتالل 
لوقف التعدي عل���ى القواني���ن والمواثيق الدولية 
باختط���اف الن���واب المنتخبين، وإطالق س���راحهم 

جميًعا.

مركز فلسطين: االحتالل ما يزال يختطف 10 من نواب المجلس التشريعي

غزة/ االستقالل: 
أك����د رئيس دائ����رة ش����ؤون الالجئين بمنظم����ة التحرير 
الفلس����طينية أحمد أب����و هولي أن االحتالل يس����تهدف 
نظام التعليم في فلس����طين لتفريغه من محتواه وبعده 
الوطني من خالل اتهام التعليم باإلرهاب. وقال أبو هولي 
في حديث إلذاعة القدس: »نظام التعليم في فلس����طين 

يتعرض لحملة تحري����ض ممنهجة، والدول التي تضغط 
على )األونروا( عليها أن تعي جيدا أن تلك المدارس خّرجت 
العلماء والمهندس����ين واألطباء والخبراء«. ولفت إلى أن أي 
اتف����اق بين »األونروا« وال����دول المانحة يجب أال يتعارض 
مع قرار تأسيس����ها أو ينطوي على اش����تراطات سياسية. 
وأضاف أبو هولي »المطلوب تعزيز المنهاج الفلسطيني 

وفض����ح المنه����اج الصهيون����ي المبني عل����ى التحريض 
)األونروا( ال  والقت����ل«. وتاب����ع: »أبلغنا المف����وض الع����ام ل�
يج����وز له توقيع اتفاق يتعارض مع قرار تأسيس����ها رقم 
)302( أو ينطوي على اشتراطات تجعلها مراقبا أمنيا على 
موظفيها أو يمس تفويضها أو حياديتها واستقالليتها 

أو يمس بتعريف الالجئ الفلسطيني«.

أبو هولي: االحتالل يستهدف نظام التعليم في فلسطين لتفريغه من محتواه 

مئات امل�ستوطنني ..
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االستقالل/ وكاالت:
قال أندريه غوربان مدير المحمية الطبيعية »روييف روتشي« في كراسنويارسك، 
إن ش���بل دب قطبي، ربما فقد أمه، جاء إلى قرية ديكس���ون القطبية في إقليم 

كراسنويارسك.
وكتب غوربان، على صفحته في فيس���بوك: »دب أبيض صغير، يبحث عن أمه. 
للي���وم الثالث على التوالي يجلس في مكان واحد، ولس���بب ما ال يغادر المكان. 
حسن المنظر نظيف الشكل، وال يزال غير نحيال. لكن على ما يبدو، لن تحضر أمه 
إليه. من المستحيل أن تتخلى عن صغيرها الذي ال يزيد عمره على عامين، وهذا 

يعني أنها تعرضت لشيء ما«.
وفي الفيديو المنش���ور على صفحته، بدا ال���دب الصغير حزينا، ال يتحرك بين 

الحجارة على خلفية مبنى والبيوت السكنية.
ف���ي التعليقات على المنش���ور، يش���ير غوربان إلى أن حديق���ة الحيوانات في 
المنطقة تراقب الوضع عن كثب، وهي جاهزة الستقبال الدب اليتيم، ولكن فقط 
الهيئة الفيدرالية لإلشراف على الموارد الطبيعية »روسبيرودنادزور«، يمكنها 

تقرير مصير هذا الحيوان المعرض لالنقراض.

شبل دب أبيض يطلب 
»حضانة« البشر في 

كراسنويارسك

االستقالل/ وكاالت:
تنبأت دراس���ة دولية بأن الطفل المولود اليوم 
س���يواجه في المتوس���ط  ظواهر  طقسية أكثر 
تطرف���ا بكثير مما مر به ش���خص ول���د في عام 

.1960
ويتوقع فريق العلماء الدولي الذي أجرى الدراسة، 
التي ُنشرت في دورية »ساينس« اليوم االثنين، 
أن الطفل المولود اليوم سيش���هد ضعف عدد 
حرائق الغابات، وثالثة أضعاف عدد الفيضانات 
وتلف المحاصيل، وسبعة أضعاف موجات الحر، 
مقارنة بش���خص ول���د ع���ام 1960 - وذلك في 
س���يناريو تلتزم فيه البلدان باس���تراتيجياتها 

الحالية للحد من غازات االحتباس الحراري.

ووفقا للدراس���ة، مر الش���خص المولود في عام 
1960 بموجتي���ن إل���ى س���ت موج���ات حر في 
المتوسط. وبالنسبة لطفل مولود في عام 2020، 
وفي حال ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 5ر1 درجة، 
فإنه س���يمر بحوالي أربعة أضعاف هذا العدد. 
وفي حال زيادة درجة الح���رارة بمقدار درجتين 
مئويتين، س���يرتفع عدد موج���ات الحر بمقدار 
س���تة أضع���اف - وبمقدار س���بعة أضعاف إذا 
استمرت عملية حماية المناخ كما هي عليه اآلن. 
وبحسب الدراسة، سيكون هناك أيضا زيادة في 
حاالت حرائق الغابات والجف���اف والفيضانات 
وتلف المحاصيل. وق���ال ويم ثيري من جامعة 
بروكس���ل الحرة، والُمشرف الرئيسي على فريق 

البح���ث الذي أجرى الدراس���ة، إن النتائج تظهر 
تهديدا خطيرا لس���المة األجيال الشابة وتحث 

على إجراء خفض كبير في االنبعاثات.
ووفقا للتوقعات، س���تتضرر األجيال الشابة في 
البل���دان ذات الدخ���ل المنخفض بش���كل أكبر، 
لك���ن الظواهر الطقس���ية المتطرفة س���تمس 
أوروبا أيضا، حيث من المتوقع أن يشهد أطفال 
اليوم في أوروب���ا حوالي أربعة أضعاف الظواهر 
المناخية المتطرفة التي شهدها من ولدوا عام 

.1960
وبحس���ب معدي الدراس���ة، فإن تحقيق هدف 
الحد من ارتف���اع درجة ح���رارة األرض عند 5ر1 

درجة مئوية يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.

حرائق وفيضانات وموجات حر..

دراسة تتنبأ بظواهر خطيرة تنتظر األجيال الجديدة
االستقالل/ وكاالت:

تداول رواد منصات التواصل االجتماعي صورا لمنزل في جزر الكناري اإلسبانية 
نجا من حمم بركان كومبري فييخا، الذي دمر أكثر من 200 منزل وشرد نحو ستة 

آالف شخص وتسبب بإحراق 400 هكتار من األراضي الزراعية.
وبق����ي هذا المن����زل الصغير، الواقع ف����ي جزيرة ال بالما اإلس����بانية، قائما بين 
الركام على نحو مدهش أثار إعجاب ودهش����ة رواد التواصل ووصفوه ب�"المنزل 

المعجزة".
وال يزال البركان ناش����طا في جزيرة البالما، وهي إحدى جزر الكناري في المحيط 
األطلسي، منذ يوم األحد 19 سبتمبر 2021، حيث تم إجالء السكان من المنطقة 

التي غطتها الحمم، وبلغت الخسائر المادية أكثر من 400 مليون يورو.
وحذر الخبراء من تداعيات انسكاب الحمم البركانية في البحر، التي من المتوقع 
أن تحدث انفجارات عنيفة وغازات سامة ستنبعث من التفاعالت الكيميائية 

من شأنها أن تشكل خطرا على المواطنين وتهديدا للحياة البحرية.

»المنزل المعجزة«.. بيت صغير 
ينجو من حمم بركان جزر الكناري

االستقالل/ وكاالت:
تعيش قبيلة الهونزا في جبال باكس���تان 
في واد يس���مى وادي الخالدين، ولهم من 
اسمه نصيب، حيث يعيشون أعمارًا مديدة 
ونس���اؤهم ينجبون في س���ن الس���بعين، 
وال تصيبه���م أوبئة وأم���راض هذا العصر 
وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكبنا، 
ش���بابهم دائم، ونس���اؤهم جمي���الت، ال 
يعرفون المدني���ة ولكنهم يعرفون كيف 
يستمتعون ويحافظون على حياتهم من 

ضوضاء المدينة .
ويبلغ عدد س���كانها نحو 920 ألف نسمة، 
اسم ش���عب الهونزا يعني "المتحدون في 
جبهة واحدة كالسهام"، يتبع أفراد القبيلة 
أسلوب حياة يومي هو سر شبابهم الدائم 
فهم يعتمدون في نظامهم الغذائي على 
أكل الخضروات النيئة والفواكه والبروتين 
كالحليب والبيض والجب���ن، ولديهم فترة 
صيام صحي مدته ثالثة أشهر من كل عام 
ال يتناولون فيه���ا إال العصير الطازج فقط 

وفق صحيفة أخبار اليوم .
أما االستحمام فهو حصرا بالماء البارد حتى 
في أكثر أوقات الس���نة برودة كما يتضمن 

نظام حياتهم اليومي المش���ي لمسافات 
أكثر من 20 كيلو مترًا مع الضحك.

تتمت���ع النس���وة بصحة جي���دة تؤهلهن 
لإلنجاب في سن 70 عاما ويتمتعن ببشرة 
نضرة كبشرة األطفال، بينما الرجال أقوياء 
ولديهم ق���درة غير عادية للتحمل، وغياب 
التكنولوجي���ا الحديثة ل���دى تلك القبيلة 
يجعل م���ن المجهود البدني الش���اق أمرًا 
ضروريًا الس���تمرارية الحياة، حيث المجال 
للكسل، الذي يعتبر من أكثر المخاطر التي 
تهدد صحة القلب ولذلك يعيش���ون حتى 

145 عاما.
رغم الق���وة البدنية الهائلة إال أن ش���عب 
الهونزا ليس لديهم أي أنش���طة صناعية 
أو تجاري���ة لتقتص���ر أعماله���م على بيع 
الفاكه���ة والخضروات في األس���واق وهو 
ال���ذي ال ي���در عليه���م دخال كافي���ا لذلك 
تعيش تلك القبيلة على المعونات المالية 
من المنظمات الدولية، التي ال تخش���ى أي 
نفق���ات صحية على ش���عب الهونزا التي 
ساعدته حياته البدائية على رعاية صحته 
بشكل فائق فلم يعرف سكان القبيلة بأي 
من أمراض العصر مثل الس���رطان والسكر 

والبدانة وأمراض ضغط الدم.
ول���م تص���ل إليه���م أي من األوبئ���ة التي 
انتش���رت ف���ي العال���م حديث���ًا أو قديمًا، 
والعلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها 
ش���عوب الهونزا هي اضطرابات العين؛ لما 
يتعرضون له من دخ���ان كثير أثناء طهي 
الطعام نتيجة النار المستخدمة ، ألنهم ال 

يملكون وسائل الحياة الحديثة.
وتم اكتش���اف هذا الش���عب بالمصادفة 
في عام 1984، عندما اس���توقف األمن في 
مطار لندن رجاًل يدعى "عبدمبندو"، وتاريخ 
ميالده في جواز س���فره ع���ام 1932، وكان 
ش���كله يبدو في الثالثين من عمره مما أثار 
دهش���ة رجل األمن، فحك���ى الرجل له عن 
موطنه ال����� "هونزا" ومن هن���ا ُعرفت تلك 

المنطقة.
وذكر موقع "ان���دو إندي���ا"، الناطق باللغة 
الهندي���ة، أن هذا المجتم���ع يتحدث لغة 
البروشس���كي، ويقال إنهم من نسل أحد 
جي���وش اإلس���كندر األكب���ر، وه���و جيش 
"اليكجينت دار" الذين ضلوا طريقهم في 
القرن الرابع في واح���د من الجبال الضيقة 

للهمااليا.

شعب ال يمرض ونساؤه ينجبن في سن الـ70

عّمان/ االستقالل:
أرجأت وزارة اإلدارة المحلية باألردن إعالن أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة المفرق، 

بعدما تبين أن أحد المعينين في اللجنة متوف منذ سنوات.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة اإلدارة المحلية لموقع »عمون«، أن اتحاد المزارعين زود الوزارة باالسم 

الرباعي للشخص المتوفى الختياره في مجلس لجنة المحافظة، وبناء على ذلك تم تعيينه.
وأشار المصدر إلى أنه تقرر »إرجاء اإلعالن إلى يوم الحق بهدف تعديل تشكيل اللجنة المؤقتة«.

وحس���ب مصادر محلية، فإن العضو المعلن اسمه في كش���وفات اللجان المؤقتة هو جزاع عواد 
السرحان وهو متوفى.

األردن: تعيين شخص متوفى عضوا 
باللجنة المؤقتة لمجلس المفرق!

االستقالل/ وكاالت:
تبحث مزرعة بريطانية عن عمال لقطف الملفوف، مقابل راتب يصل إلى 62 ألف جنيه إسترليني، 

أي ما يعادل 84 ألف دوالر تقريبا.
ونش���رت ش���ركة "تي إتش كليمنس" إعالنا عبر اإلنترنت لفرصة عمل بأجر يصل إلى 30 جنيها 
إس���ترلينيا )40 دوالر أميركيا( في الساعة، و62 ألف إسترليني في السنة، مقابل جمع محصول 

الملفوف والبروكلي.
وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الراتب قد يزيد وفق معدل حصاد العامل، 

ليتجاوز المبلغ المذكور أعاله.

راتب مغر مقابل قطف الملفوف!


