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القدس المحتلة/ االستقالل: 
يستعد االحتالل اإلسرائيلي للمشاركة في معرض »إكسبو 
2020« ف���ي دبي الذي يفتتح رس���ميا الجمعة القادمة، في 
خطوة متقدمة جديدة في العالقات بين اإلمارات واالحتالل.

وتحت ش���عار »نحو الغد« باللغتين العبرية والعربية، أقيم 
الجناح اإلس���رائيلي برعاية وإشراف وزارة خارجية االحتالل، 
وه���و مفتوح وضعت له أرضية توح���ي بوجود كثبان رملية 

وتم كس���و س���قفه بشاش���ات كبيرة، داخل الجناح، ممرات 
مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة ومطلية بلون الرمال.

ونقل���ت وكالة »فرانس ب���رس« عن مس���ؤول التواصل في 
الجن���اح، مناحيم غانتز: »نحن س���عيدون للغاية هي المرة 
األولى التي )ينظم( فيها إكسبو في الشرق األوسط، والمرة 
األولى التي يش���ارك بها االحتالل في ح���دث بهذا الحجم 

واألهمية«.

االحتالل يشارك بمعرض 
»إكسبو 2020« في دبي 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين بالرضوض واالختناق 
وطف���ل بالرصاص الح���ي إصابته خطي���رة، أمس 
الثالثاء، خ���الل هجوم نفذه مس���توطنون وجنود 

االحتالل في مناط���ق متفرقة من محافظة الخليل، 
فيما أصيب ش���ابان برصاص قوات االحتالل قرب 
مفرق قرية مثلث الش���هداء، عقب اقتحامها بلدة 
قباطي���ة جنوب جني���ن بالضفة المحتل���ة واندالع 

اش���تباكات مع المقاومة، في الوق���ت الذي اقتحم 
المبارك.   المس���جد األقصى  مس���توطنون، باحات 

وش���هدت محافظ���ة الخليل مس���اء 
أمس الثالثاء ع���دة اعتداءات نفذها 

مستوطنون يقتحمون األقصى..

إصابة العشرات بينهم طفل بجراح خطيرة باعتداءات 
مستوطنيــن وجنــود االحتــالل بالخليــل وجنيــن 

م�شتوطنون خالل �حت�شادهم  يف �شارع �لو�د بالبلدة �لقدمية يف �لقد�س �ملحتلة �أم�س 

النخالة يهاتف عائالت 
شهداء القدس وجنين

الرباط/االستقالل: 
قال���ت تقارير إعالمية مغربية إن وزير الجيش اإلس���رائيلي 
بيني غانتس س���وف يزور العاصمة الرباط عقب تش���كيل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء أمس الثالثاء، ثالثة ش���بان من منطقة باب 
العامود في القدس المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون على مواطن مقدسي من 
بلدة س���لوان.  وفي التفاصيل اعتقلت قوات االحتالل ثالثة ش���بان من محيط 

مذكرة احتجاج أردنية تطالب االحتالل 
بوقف انتهاكاته في »األقصى«

االحتالل يعتقل 3 شبان من باب العامود 
ومستوطنون يعتدون على آخر بسلوان

وزير جيش االحتالل يزور الرباط 
عقب تشكيل الحكومة المغربية

بيروت/ االستقالل: 
هاَتف األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي زياد النخالة عائالت ش����هداء 
القدس وجنين، الذين ارتقوا قبل يومي����ن خالل تصديهم لقوات االحتالل 
اإلسرائيلي التي اقتحمت قرى بدو وبيت عنان بالقدس، وقرية برقين بجنين.

21 عامًا على انتفاضة األقصى 
والشرارة ما تزال مشتعلة 

غزة/ االستقالل: 
21عاًما مرت على اندالع انتفاضة األقصى عام 2000، وما تزال شرارتها مشتعلة 
بكل ما تميزت به من مش���اهد التضحية والفداء التي س���طرها أبناء الشعب 

الفلس���طيني دفاًعا عن المس���جد األقصى المب���ارك، ورفضهم 
العتداءات االحتالل اإلس���رائيلي المتواصلة ضده.  ففي الثامن 

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد االسالمي داود شهاب، 
أمس الثالثاء، أن ذكرى انتفاضة األقصى من المناسبات 

المهمة التي تس����تعيد معها الذاكرة الفلس����طينية 
س����نوات من الكفاح والجهاد والمقاومة، 
موضح����ًا أن أهم ما ميز ه����ذه االنتفاضة 

القيادي شهاب: وحدة الشعب الفلسطيني 
وفصائله أهم ما ميز انتفاضة األقصى 

17 وفاة و1703 إصابات جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، عن تس���جيل 17 
وفاة و1703 إصابات بكورونا و2112 حالة تعاٍف من الفيروس في 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل سبعة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون 
االحت���الل اإلس���رائيلي، رفض���ا العتقاله���م اإلداري. واألس���رى 

نادي األسير: إدارة سجون االحتالل تواصل 
إجراءاتها التنكيلية بحق أسرى الجهاد اإلسالمي

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األسير الفلسطيني، بأن إدارة سجون االحتالل 
 أس����رى 

ّ
تواص����ل إجراءاته����ا الّتنكيلية الممنهجة بحق

الجهاد اإلس����المي، وتع����زل مجموعة كبي����رة منهم في 
ظروف قاس����ية وصعبة للغاي����ة، في عدة 
س����جون منها: »أيلون، والجلمة، وعسقالن، 
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بيروت/ االستقالل: 
هاَت����ف األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس����المي زي����اد النخال����ة عائالت 
شهداء القدس وجنين، الذين ارتقوا 
قبل يومين خالل تصديهم لقوات 
االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمت 
قرى بدو وبيت عنان بالقدس، وقرية 

برقين بجنين.
وذك����رت حركة الجهاد اإلس����المي، 
ف����ي تصريح وص����ل "االس����تقالل" 
النخال����ة قدم  أن  الثالث����اء،  ام����س 
التع����ازي لعائالت الش����هداء، وأكد 
له����م أن "دماء أبنائه����م التي روت 
تراب فلسطين، شكلت نبراسا أضاء 
المقدس����ات،  تحرير  نح����و  الطريق 
وزادت فتيل المعركة ضد االحتالل 

اشتعااًل".
وأش����ارت إل����ى أن النخال����ة أوض����ح 
لعائالت الشهداء أن "أبناءهم دفعوا 
م����ن دمهم ضريبة االنتم����اء للدين 
وللوطن، وأن النهج الذي ساروا عليه 
هو نه����ج األح����رار الرافضين للذل 

والخنوع واالستسالم".
والش����هداء الذين ارتقوا فجر االحد 
خالل اش����تباك مع ق����وات االحتالل 
هم، أسامة ياسر صبح، أحد مقاتلي 
سرايا القدس، والفتى يوسف محمد 
واللذين استشهدا في قرية  صبح، 
برقين، والمجاه����دون أحمد زهران، 

ومحمود حميدان وزكريا بدوان، من 
كتائب الش����هيد عز الدين القسام، 
والذي����ن ارتقوا في ق����رى بدو وبيت 

عنان بالقدس المحتلة.
وجاء استش����هاد الش����بان الخمسة 
خالل تنفيذ ق����وات االحتالل عملية 
عس����كرية واس����عة ض����د مقاومي 

القس����ام ف����ي الضفة، وف����ق إعالن 
صحيفة  وذك����رت  االحتالل.  جيش 
"يديع����وت أحرون����وت" العبرية، أن 
جي����ش االحت����الل وق����وات خاصة 
اقتحموا خمس مناطق بالضفة بزعم 
"إحب����اط عملية كان����ت تخطط لها 

الفصائل وستنفذ قريًبا".

النخالة يهاتف عائالت شهداء القدس وجنين

الرباط/االستقالل: 
قال���ت تقاري���ر إعالمي���ة مغربي���ة إن وزي���ر الجيش 
اإلسرائيلي بيني غانتس سوف يزور العاصمة الرباط 

عقب تشكيل الحكومة المغربية في غضون أيام.
وحس���ب تصريح���ات نقلتها جريدة هس���بريس عن 
مصادر، فإن غانتس سيكون على رأس وفد من »خبراء 
ومسؤولين يمثلون قطاع صناعة األسلحة، لبحث فرص 
االستثمار في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين 

البلدين«.
ولفتت المصادر إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقات 
تقضي بإنش���اء »مجموعة من المصان���ع الحربية في 
المغرب، في إطار التعاون االستراتيجي بين البلدين«.

ووفقا للصحيفة المغربية، فإن التعاون العسكري بين 
الجانبين يعود إلى سنة 1970 عندما قامت »إسرائيل« 

ببيع دبابات للمغرب.

وقد نشرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية سابقا، مقاال 
لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية 
واألمنية اإلسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية 

اإلسرائيلية إلى المغرب ظلت سرية.
كما تضمن المقال أن »إسرائيل« باعت للمغرب أجهزة 
عس���كرية، وأجهزة اتصال وتحك���م، عن طريق طرف 
ثالث، منها أجهزة الكش���ف والتعق���ب في الطائرات 

الحربية.
وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثالث 
طائرات إس���رائيلية بال طيار من طراز »هارون«، كلفت 
حينها ميزانية الدولة 50 مليون دوالر، بحسب ما نقلت 

الجريدة المغربية.
وكانت تقارير إعالمية مغربية أكدت أن المغرب سيبدأ 
تصنيع طائ���رات دون طيار تعرف باس���م »كاميكاز«، 

بالتعاون مع »إسرائيل.«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل����ت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي مس����اء أمس 
الثالث����اء، ثالثة ش����بان من منطقة ب����اب العامود في 
القدس المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون على مواطن 

مقدسي من بلدة سلوان. 
وف���ي التفاصيل اعتقلت قوات االحتالل ثالثة ش���بان من 
محي���ط باب العامود بالقدس واعتدت على أحدهم وقامت 

بقمع مجموعة أخرى كانت متواجدة في المكان. 
وعرف من بين المعتقلين الش���اب توفي���ق الحرباوي من 
س���كان واد الجوز وهو الذي تعرض للضرب من قبل جنود 

االحتالل.
  وفي ذات الس���ياق هاجم مستوطنون مساء امس، مركبة 
تعود ألحد المقدسيين بالحجارة في شارع رقم 1 بالقدس 

المحتلة.
وذكرت مصادر مقدس���ية بأن المس���توطنين اعتدوا على 

الشاب خليل مس���المة من بلدة سلوان أثناء مروره بالشارع 
ذاته.  وفي اآلونة األخيرة ارتفعت وتيرة استهداف قوات 
االحتالل للشبان المقدسيين وال سيما أبناء البلدة القديمة. 

وتش���هد البلدة القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة 
تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في األقصى، 
باإلضافة إلى جملة من االستفزازات التي يقوم بها الجنود 

بحق الشبان. 
 ويتع���رض الش���بان المقدس���يون وبالتوازي م���ع جرائم 
االحتالل الستفزازات يومية من قبل قطعان المستوطنين 
الذين ينظمون المسيرات والتجمعات عدا عن االقتحامات 

اليومية للمسجد األقصى المبارك. 
وتهدف ممارسات االحتالل تلك إلى محاولة ثني الشباب 
المقدسي عن التواجد في المس���جد األقصى أوال ثم عدم 
إب���داء أي ردات فع���ل متوقعة إزاء الجرائ���م اليومية التي 

تتعرض لها مدينة القدس وسكانها.

عمان/ االستقالل: 
وّجهت وزارة الخارجية األردنية، امس الثالثاء، مذكرة احتجاج رس���مية، طالبت 
فيها »إسرائيل« ب�«الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها« في المسجد األقصى، 
و«احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المس���جد، وس���لطة 

إدارة أوقاف القدس« التابعة لألردن.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي إدانتها ل�«استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 
في المسجد األقصى المبارك، التي كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم 
القدس���ي الشريف، بأعداد كبيرة، وبحماية من الش���رطة اإلسرائيلية، في فترة 

األعياد اليهودية الممتدة خالل شهر أيلول/سبتمبر الحالي«.
وأدانت »الخارجية األردنية« أيضا »الس���ماح لهؤالء المتطرفين بالقيام بأعمال 
اس���تفزازية مرفوضة وُمدانة، فضاًل عن االستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة 

أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية«.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إن هذه االنتهاكات 
تمثل »استفزازًا لمشاعر المسلمين، واللتزامات إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل 

في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي«.
وش���ّدد على أن المسجد األقصى، »بكامل مساحته البالغة 144 دونما؛ هو مكان 
عبادة خالص للمسلمين، مضيفا أن إدارة األوقاف األردنية »هي الجهة القانونية 
صاحبة االختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم كافة، وتنظيم الدخول والخروج 

منه«.

مذكرة احتجاج أردنية تطالب االحتالل 
بوقف انتهاكاته في »األقصى«

االحتالل يعتقل 3 شبان من باب العامود 
ومستوطنون يعتدون على آخر بسلوان

وزير جيش االحتالل يزور الرباط 
عقب تشكيل الحكومة المغربية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وّجه الشيخ حميد األحمر، رئيس مجلس إدارة 
مؤسس���ة القدس الدولية، رسالة إلى العاهل 
األردني عبد الله الثان���ي، أّكد فيها أّن اعتداء 
االحتالل المتصاعد على األقصى ش���مل الدور 
األردن���ي عب���ر إع���ادة تعري���ف دور األوقاف 
اإلس���المية من جهة تدير المسجد بذاته إلى 

جهة تدير الوجود اإلسالمي فيه.
وقال األحمر في مستهّل رسالته: إّن األقصى 
يتع���ّرض العتداءات غير مس���بوقة، خاصة ما 
يتعلق بفرض الصلوات والطقوس اليهودية 
فيه، بصورة لم يش���هدها من���ذ احتالله عام 

.1967
ولفت إل���ى أّن  "جماعات المعب���د" المتطرفة 

اس���تغّلت موس���م األعياد اليهودية الحالّي، 
ووضعت نصب أعينه���ا هدًفا يتمثل بإقامة 
الطقوس اليهودية علًنا ف���ي األقصى، ونفخ 
البوق، وتقدي���م القرابين النباتية فيه، وصواًل 
إلى السجوِد الكامل على األرض، داعيًة جمهور 
المستوطنين إلى المشاركة الكثيفة في هذه 
الطق���وس، مدعي���ًة أّنه ال توج���د أي معّوقات 
تمنع مقتحمي األقصى من أداء الصلوات في 
األقصى، س���واء من األوقاف اإلسالمية، أو من 

شرطة االحتالل.
وأضاف: "ه���ذه التط���ورات الخطيرة تحصل 
تحت رعاية الشرطة اإلسرائيلية التي حظيت 
بتكريم "جماع���ات المعبد". وال ش���ك في أّن 
سلوك الشرطة اإلسرائيلية الذي تطور من منع 

الطقوس اليهودية في األقصى إلى الس���ماح 
به���ا، وحماية من يقوم به���ا، ليس بعيًدا من 
تطور المواقف السياس���ية اإلسرائيلية التي 
تصبُّ في خانِة تمكين المتطرفين الصهاينة 
م���ن اقتح���ام األقصى، والصالة في���ه في كّل 

األوقات، وبال قيود".
وبّي���ن األحمر أّن ه���ذا التمادي اإلس���رائيلي 
الخطي���ر يحدث في إطار ضع���ٍف ملحوظ في 
ل  أداء األوقاف اإلس���المية في القدس؛ إذ تحوَّ
حراس األقصى التابع���ون لها إلى متفرجين 
فقط على استباحة األقصى، بعدما كانوا خطَّ 
الدفاع األول عن���ه، في حين زاد من تراجع دور 
الح���راس، قرار مدير دائرة األوقاف عن منع أي 
ح���ارس أو موظف فيها من تصوير اقتحامات 

األقص���ى واالعت���داءات علي���ه، ومنعهم من 
أي تصريح، أو نش���ر أخبار تتعلق بالمس���جد، 
وهذا ش���ّجع قطعان المستوطنين على إقامة 
طقوسهم، وتنفيذ اعتداءاتهم على المسجد 

بال رقيب وال حسيب.
وح���ّذر من أّن اعت���داءات االحتالل، وش���رطته، 
ا يهدد  ومنّظمات���ه، ومس���توطنيه بلغت ح���ّدً
هوية المس���جد في صميمها، ويهدد حصرية 
المسؤولية اإلس���المية عنه، ممثلة بدور األردن 
الذي حمل أمانة ش���ؤون إدارة شؤون المسجد، 
ورعايته، والدفاع عنه ط���وال العقود الماضية، 
 هذا التهديد يجب أن ُيقاَبل بموقف 

َّ
مؤّكًدا أن

أردني رس���مي وشعبي حازم، متس���ّلح بأوراق 
القّوة الموجودة، وف���ي طليعتها التفاف األمة 

ها الحصريِّ بالمسجد األقصى وإدارته. حول حقِّ
وقال األحمر: "إّننا نكتب إلى جاللتكم من موقع 
التقدير والمس���ؤولية التي تقتضي التوّقف 
أمام األخطار المحدقة بكل وضوح وصراحة، إّن 
التراجعات التي فرضها االحتالل على األوقاف 
اإلس���المية في القدس قد وصل���ت إلى إعادة 
تعريف دوره���ا وعالقتها باألقصى باعتبارها 
تدير "الحضور اإلسالمي" في األقصى وال تدير 
المس���جد األقصى بذاته؛ وهي المهّمة التي 
باتت تتوالها شرطة االحتالل بشكٍل ال يخفى، 
وهو عدوان صهيوني س���افر على دور األردن 
وأمانت���ه التاريخية تجاه المقدس���ات، وهو ما 
يحتم ض���رورة التوقف عند ه���ذه التطورات 

."
ّ

الخطيرة بما تستحق

»القدس الدولية« : االحتالل يعتدي على دور األردن وأمانته تجاه األقصى
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وفي الي���وم األول ألح���داث االنتفاضة أصي���ب 25 جندًيا 
وش���رطًيا احتاللًيا بعد رش���قهم بالحج���ارة وعلب النفايات 
واألحذية من قبل الش���بان الغاضبين بباحات األقصى، فيما 
أصيب نحو 20 فلسطينًيا بجراح. واشتدت المواجهات في 
اليوم الثاني لالنتفاضة، والذي وافق الجمعة 29 أيلول بعد 
انتهاء صالة الجمعة، مما أس���فر عن استشهاد ستة شبان 
و300 جريح. وفي 30 سبتمبر 2000، أعدمت قوات االحتالل 
الطفل محمد جم���ال الدرة، الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه 
ببرميل إس���منتي في شارع صالح الدين جنوبي مدينة غزة، 
أم���ام كاميرات التلف���از وأطلقت النار عليهما، في مش���هد 
اهتزت له مش���اعر ماليين الش���عوب العربي���ة والعالمية، 

فأصبح منذ حينها يمثل رمًزا لالنتفاضة. 
وأث���ار إعدام جي���ش االحتالل للطفل الدرة مش���اعر غضب 
الفلس���طينيين في كل مكان، وهو م���ا دفعهم للخروج في 
مظاهرات غاضبة ومواجهة جيش االحتالل، مما أس���فر عن 

استشهاد وإصابة العشرات منهم. 
وف���ي أول أيام االنتفاض���ة حاول جيش االحت���الل إرهاب 
الفلسطينيين، لمنعهم من االستمرار في الغضب الشعبي، 
فاس���تخدم الطائرات المروحية العسكرية في إطالق النار، 

وللمرة األولى استخدمها في قصف أهداف أرضية. 
اإ�شراب �شامل وحداد

وس���رعان ما تطور األم���ر حتى اس���تخدمتها هي وطائرات 
نفاثة في هجمات طالت مباني س���كنية، وأسس���ت خاللها 
"إس���رائيل" نظاًما عس���كرًي جديًدا يقوم على استهداف 
المدنيي���ن، بعد أن ارتكبت العديد من المجازر وقتلت آالف 

الفلسطينيين. 
وعم إضراب ش���امل وحداد عام واتس���اع رقعة المواجهات 

لتش���مل كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما 
أس���فر عن استش���هاد 13 مواطًنا واصابة 623، من بينهم 

الطفل الدّرة.
 وفي األول من أكتوبر، استشهد 10 مواطنين وأصيب 227 
آخرين، واستخدم االحتالل في تلك المواجهات المروحيات 
وصواريخ "الو". وشكلت االنتفاضة أحد أبرز محطات النضال 
الشعبي الفلسطيني، التي شهدت جرائم إسرائيلية كبيرة 
ومتتالية، راح ضحيتها أطفال ونس���اء ورجال، ولم يس���لم 

منها الشجر وال الحجر. 
ووفًقا إلحصائيات فلس���طينية رس���مية، أسفرت انتفاضة 
األقصى عن استش���هاد 4412 فلسطينًيا إضافة ل� 48322 

جريًح���ا، بينما قتل 1069 إس���رائيلًيا وج���رح 4500 آخرون 
حسب بيانات رسمية إسرائيلية. 

وما مي���ز انتفاضة األقصى ع���ن االنتفاض���ة األولى، كثرة 
المواجهات المس���لحة، وتصاعد وتيرة األعمال العسكرية 
بين المقاومة الفلس���طينية وجيش االحتالل، وما شهدته 

من تطوير في أدائها وقوتها. 
وتعرض���ت مناط���ق الضف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة خالل 
انتفاض���ة األقص���ى الجتياح���ات عس���كرية وتدمير آالف 
المن���ازل والبي���وت، باإلضافة إلى تجري���ف آالف الدونمات 
الزراعية. ومن أبرز أحداث االنتفاضة، اغتيال وزير السياحة 
اإلس���رائيلي رحبعام زئيفي على ي���د مقاومين من الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين. 
وخالل هذه االنتفاضة، أقدم ش���ارون على اغتيال أكبر عدد 
من قيادات الصف األول باألحزاب السياس���ية والعسكرية 
الفلس���طينية، في محاولة إلخماد االنتفاضة التي اندلعت 

عام 2000 وإلضعاف فصائل المقاومة وإرباكها. 

مظاهرات عدة 
ولمس���اندة الش���عب الفلس���طيني في مواجهة االحتالل، 
خرجت مظاهرات في أرجاء عربية وعالمية رافضة المساس 
بمقدساته اإلس���المية، فكانت مظاهرة مخيم عين الحلوة، 
تاله���ا مظاهرة حاش���دة في مخي���م اليرم���وك القريب من 
دمش���ق، وامتدت إلى معظ���م العواصم والم���دن العربية 
واإلسالمية والغربية، حيث شهد بعضها مسيرات مليونية. 
ورغ���م توقف انتفاض���ة األقصى في 8 فبراي���ر 2005 بعد 
اتفاق هدنة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بقمة "شرم 
الش���يخ" المصرية، إال أنها لم تتوقف على أرض الواقع، بل 
ما يزال امتدادها مس���تمر حتى اليوم، الذي تتزامن ذكراها 

فيه مع محطات جديدة لها. 
وتأتي ذكرى االنتفاضة وسط تسارع قطار التطبيع العربي 
مع "إس���رائيل"، وتهافت بعض الدول العربية نحو التطبيع 
برعاية أمريكية وفي إطار ما تسمى "صفقة القرن" الهادفة 
لتصفية القضية الفلسطينية والتي تواجه اليوم تحديات 

كبيرة خطيرة.
 ورغ���م التحدي���ات واألوض���اع الصعب���ة، إال أن الش���عب 
الفلس���طيني ال ي���زال يواص���ل بكافة األش���كال واألدوات 
وجرائم���ه  االحت���الل  العت���داءات  التص���دي  المختلف���ة، 
والمس���تمرة بحق المس���جد األقصى ومدينة القدس، التي 

تشكل قلب الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

21 عامًا على انتفاضة األقصى والشرارة ما تزال مشتعلة 
غزة/ اال�شتقالل: 

21عاًما مرت على اندالع انتفا�ش��ة االأق�شى عام 2000، 
وما تزال �ش��رارتها م�ش��تعلة ب��كل ما متيزت به من م�ش��اهد 
الت�شحية والفداء التي �ش��طرها اأبناء ال�شعب الفل�شطيني 
دفاًعا عن امل�ش��جد االأق�ش��ى املبارك، ورف�ش��هم العتداءات 

الثام��ن  فف��ي  �ش��ده.   املتوا�ش��لة  االإ�ش��رائيلي  االحت��الل 
والع�شرين من �شبتمرب عام 2000 اندلعت �شرارة االنتفا�شة 
الفل�ش��طينية الثانية »انتفا�ش��ة االأق�ش��ى«، عق��ب اقتحام 
رئي�س الوزراء االإ�ش��رائيلي االأ�ش��بق اأرييل �ش��ارون امل�ش��جد 
االأق�ش��ى املبارك، وجتوله يف �ش��احاته ب�ش��كل ا�شتفزازي.  

وهذا ما اأثار م�شاعر الفل�شطينيني، واأدى الندالع املواجهات 
بني امل�ش��لني وجنود االحتالل يف امل�ش��جد االأق�شى ومدينة 
القد�س املحتلة، اأ�ش��فرت عن اإ�ش��ابة الع�شرات، و�شرعان ما 
امت��دت اإىل كافة املدن يف ال�ش��فة الغربي��ة املحتلة وقطاع 

غزة، و�شميت ب� »انتفا�شة االأق�شى«. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس���تنكر خطيب المس���جد األقصى المبارك الشيخ 
عكرم���ة صب���ري م���ا وصف���ه بالتج���اوزات الخطيرة 
واالعتداءات غير المس���بوقة التي يحدثها االحتالل 

ومستوطنوه في المسجد األقصى المبارك.
وقال الش���يخ عكرم���ة صبري، ف���ي تصريح صحفي: 
إن ما يحدث داخل المس���جد األقص���ى من رفع العلم 
اإلسرائيلي وأداء صلوات تلمودية علنية ونفخ بالبوق 
تش���كل تجاوزات خطيرة، واعتداءات غير مس���بوقة 

نستنكرها ونرفضها بشدة.
وأكد صبري أن المطلوب لمواجهة انتهاكات االحتالل 
ا، وخاصة من المقدسيين وأهالي  هو التصدي شعبًيّ
ال� 48، تكثيف الوجود والرباط في س���احات األقصى، 

وإعماره بالمصلين دائًما دفاًعا عن األقصى.
وح���ذر صب���ري من مخاط���ر وتداعيات م���ا يجرى في 
األقص���ى، ومن س���عي االحتالل لبس���ط س���يطرته 

وسيادته الكاملة عليه.
وأشار إلى أن خطورة ما يجرى تكمن في تغيير الواقع 
داخل األقصى، وحرمان المس���لمين من الصالة فيه؛ 
ألن االحتالل يسعى لتحقيق مخطط تفريغ المسجد 
المبارك من المس���لمين إلتاحة المج���ال للمتطرفين 

اليهود للعربدة والصالة وغيرها.
ولفت إلى أن المسجد األقصى شهد خالل األسبوعين 

األخيري���ن وما ي���زال تصعيًدا خطيًرا ف���ي اعتداءات 
األعياد  بدع���وى  االحت���الل ومس���توطنيها،  ق���وات 

اليهودية.
وحّمل حكوم���ة االحتالل برئاس���ة المتطرف بينيت 
المس���ؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات واالعتداءات، 
مؤكًدا أنه���م يحاولون فرض واقع جديد في األقصى 

حتى نستسلم ونقبل بهذا الواقع.
وأردف: "نحن متمسكون بحقنا الشرعي في األقصى، 
ولن نقبل ولن نعت���رف بأي إجراءات احتاللية داخله، 
وإن هذا المس���جد للمس���لمين وحده���م، وال عالقة 

لليهود به ال من قريب وال بعيد".
وأكد أنه يجب على الدول العربية واإلسالمية التحرك 
ا، وعاجاًل، للضغط على  ا، ودبلوماسّيً ا، وسياس���ًيّ رسمًيّ
سلطات االحتالل للتراجع عن انتهاكاتها وإجراءاتها 

بحق األقصى. 
وتابع "نحن المقدس���يين نعتمد على أنفسنا بالدفاع 
عن األقصى، في س���ياق الصمت العربي واإلسالمي"، 
موجًه���ا في الوقت نفس���ه ن���داًء عاج���اًل للعالم بأن 

"يستيقظوا ويتحركوا لوقف ما يجرى باألقصى".
وفي الذكرى ال����21 النتفاضة األقص���ى، أكد صبري 
���ا، وأن األجيال  أن الش���عب الفلس���طيني ما يزال حًيّ
المتعاقبة هي التي باتت تتولى الدفاع عن المسجد 

األقصى ومواجهة انتهاكات االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد 
أمس  داود ش����هاب،  االسالمي 
انتفاضة  أن ذك����رى  الثالث����اء، 
األقصى من المناسبات المهمة 
الذاكرة  معها  تس����تعيد  التي 
م����ن  س����نوات  الفلس����طينية 
والمقاومة،  والجه����اد  الكف����اح 
موضح����ًا أن أهم م����ا ميز هذه 
االنتفاضة »الوحدة بين الشعب 

الفلسطيني وفصائله«.
ف����ي تصريح  وق����ال ش����هاب، 

صحفي بمناس����بة ذك����رى اندالع انتفاض����ة األقصى 
ع����ام 2000: إن هذه المناس����بة محط����ة ملهمة لهذا 
الجيل الش����اب الذي بدأ اليوم بقيادة المقاومة خاصة 
ف����ي الضفة الغربي����ة التي يتقدم فيها الش����باب كل 
الصفوف في مواجهة االحتالل، ويقدمون التضحيات 

الكبيرة«.
وبّين أن األس����رى الذين قادوا العم����ل الفدائي وقادوا 
االشتباك في انتفاضة األقصى هم اليوم من يشعلون 
فتي����ل انتفاض����ة الحرية بصموده����م وثباتهم، الفتًا 

إلى أهمية م����ا أحدثته عملية 
انت����زاع الحري����ة، الت����ي قادها 
محم����ود العارضة، ف����ي الوعي 

الفلسطيني.
وأكد ش����هاب أن الشبان الذين 
استش����هدوا قب����ل يومين في 
الجيل  القدس وجنين هم من 
ال����ذي ربم����ا ول����د ف����ي بداية 
انتفاض����ة األقص����ى، والي����وم 

يستلم الراية.
وتاب����ع: هك����ذا ه����و الش����عب 
الراية  الفلسطيني، جيل يسلم 
لجيل، في تأكيد يدلل على حيوية الشعب وعلى تجذر 
ثقافة المقاومة والمواجهة في عقول ووجدان أبنائه«.

واكد ش����هاب على أن نهج المقاومة هو بمثابة جدول 
عمل يومي لألم واألسرة الفلس����طينية تعلمه وتلقنه 
ألبنائه����ا، بما يع����زز اإليم����ان بعدالة ه����ذه القضية 
وبمش����روعية كل وس����ائل وأدوات الثورة والدفاع عن 

قداسة أرض فلسطين.
وش����دد على أن القضية الفلس����طينية س����تبقى حية 

و»إسرائيل« الى زوال. 

صبري يدعو لتصٍد شعبي النتهاكات 
القيادي شهاب: وحدة الشعب الفلسطيني االحتالل ومستوطنيه في األقصى

وفصائله أهم ما ميز انتفاضة األقصى 

في ذكراها الـ21
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GSOC-15  / 2021  إعالن طرح مناق�صة رقم�

م�سروع اإن�ساء ال�ساحة اخلارجية ملبنى الأمانة العامة ملجل�س الوزراء - غزة
تعل���ن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء مش���روع إنش���اء الس���احة 
الخارجي���ة لمبنى األمانة العامة لمجلس ال���وزراء - غزة لصالح األمانة العامة 

لمجلس الوزراء، وذلك وفق الشروط التالية:
* المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة 
التصنيف الوطنية في تخصص أبنية درجة ثالثة على األقل والمس���جلين 

لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
* يمكن شراء وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر الوزارة في غزة – 
شارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوسي( وذلك اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق 
2021/09/28 وحتى نهاية دوام يوم االثنين 2021/10/11، وذلك مقابل مبلغ مالي 
قيمته )50$( خمسون دوالرًا أمريكيًا غير مستردة على أن يصطحب المقاول معه 

شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
* آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية 

الساعة الحادية عشر )11:00( من يوم األربعاء الموافق 2021/10/13.
* ترف���ق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )2,000$( دوالر أمريكي وتكون 
الكفالة سارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ تقديم العرض وصادرة من 
أحد فروع بنك البريد في قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.

* سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم الخميس الموافق 2021/10/07 
الساعة 10:30 صباحا في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النصر- مدينة 

العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االس���عار ولل���وزارة الحق في إلغاء المناقصة 

دون ذكر األسباب.
* رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

  دائرة العطاءات املركزية
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دولة فل�سطني
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�صوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��صي و�لعقار�ت رقم )2021/533(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
وليد عبد العزيز محمود أبو دقة من سكان عبسان هوية رقم 900181777 
بصفته وكيال عن: محمود وروض���ة وراوية ورحاب ورمزي أبناء/ عبد العزيز 

محمود أبو دقة وحليمة محمد محمد أبو دقة
بموجب وكالة رقم: 8046 / 2011 صادرة عن عبسان

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 236 القسيمة 40 المدينة عبسان

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/28م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
�إخطار لتنفيذ حكم بطريق �لن�صر �مل�صتبدل 

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية دير �لبلح 
في القضية التنفيذية رقم : 2018/3412

الى المنفذ ضدهما / 1 - رائد مصطفى محمود روبي عنوانه البريج 
– بل����وك -7 دوار ابو ال����روس – مجهول محل االقام����ة . 2 - مؤمن 
مصطفى محمود روبي عنوانه النصيرات – شارع القسام – بالقرب 

من مسجد القسام – مجهول محل االقامة .
نبلغكم أن���ه طبقا لاللتزام المترت���ب عليكما بموج���ب الكمبياالت البالغ 
قيمتها )80000 ش���يكل ( لصالح طالب التنفي���ذ /  حمدي محمد برهم 

عياد والزامكم بالرسوم والمصاريف .
لذا عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في خالل أس���بوعين واذا لم تحضرا 
خالل المدة المذكورة فإنكما تعدا ممتنعان عن التنفيذ ومن ثم ستباشر 

دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقكما .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
الأ�ستاذة / اأ�سماء ابو القم�سان 

 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل س���بعة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري.
واألس���رى المضربون، هم: كايد الفس���فوس منذ 77 يوما، ومقداد 
القواسمة منذ 70 يوما، وعالء األعرج منذ 52 يوما، وهشام أبو هواش 
منذ 44 يوما، ورايق بش���ارات منذ 39 يوما، وشادي أبو عكر منذ 36 

يوما، وآخرهم األسير حسن شوكة المضرب منذ عشرة أيام.
ويعاني األسرى المضربون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية 

األمالح والسوائل بأجسادهم.
ويقبع القواس���مة في مستش���فى "كاب���الن"، فيما يقب���ع كل من: 
الفسفوس، واألعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة، 
فيما يقبع األس���ير ش���ادي أبو عكر في زنازين سجن "عوفر"، كذلك 

األسير حسن شوكة.
قال نادي األس���ير إّن االحتالل ماٍض في تعنته ورفضه االستجابة 
لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقاله���م اإلدارّي، في محاولة إليصال 
األسرى المضربين إلى مرحلة صحية صعبة وخطيرة، تتسبب لهم 

في مشاكل صحية مزمنة الحًقا يصعب مواجهتها.
وذكر أّن القواس���مة يقبع في مستشفى "كابالن" اإلسرائيلي، فيما 
يقبع األس���رى الفسفوس، واألعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن 
"عيادة الرملة،  فيما يقبع األس���ير شادي ابو عكر في زنازين سجن 

"عوفر"، كذلك األسير حسن شوكة.
وأوضح النادي، أنه ورغم محاوالت االحتالل في كسر مواجهة األسرى 
اإلداريين باإلضراب عن الطعام إال أّن األسرى ماضون في ذلك كخيار 

أساس في مواجهة هذه السياسة.
وفي نفس الس���ياق، يواصل مجموعة م���ن اإلداريين مقاطعتهم 
لمحاك���م االحت���الل، رًدا عل���ى اس���تمرار االحتالل في سياس���ته 
التصعيدية واالستمرار في تحويل المزيد من األسرى إلى االعتقال 

اإلداريّ .

رام الله/ االستقالل: 
أف����اد نادي األس����ير الفلس����طيني، 
ب����أن إدارة س����جون االحتالل تواصل 
الممنهجة  الّتنكيلي����ة  إجراءاته����ا 
 أس����رى الجه����اد اإلس����المي، 

ّ
بح����ق

وتع����زل مجموعة كبي����رة منهم في 
ظروف قاس����ية وصعبة للغاية، في 
عدة س����جون منها: "أيلون، والجلمة، 

وعسقالن، وأيال".
وعدا عن عمليات الع����زل اإلنفرادّي، 
وف����رض الغرامات المالي����ة الباهظة 
الس����جون  إدارة  تق����وم  بحّقه����م، 
بإخراجه����م إل����ى س����احة الس����جن 

"الفورة"، مقيدي األيدي واألرجل.
وفي سجن "النقب" خاصة، تقوم إدارة 
السجون باحتجاز األسرى في الغرف 
مقتنياتهم  من  مجردين  المحروقة، 
واحتياجاته����م األساس����ية، حي����ث 
يتم تزويدهم بفرش للنوم الس����اعة 
الثانية عش����ر منتصف الليل، ويتم 
الس����اعة السادسة  س����حبها منهم 
صباًحا، وتتعمد بنقل أسرى إلى غرف 
االنتظ����ار وتبقيهم فيها لس����اعات 

طويلة وهم مقيدون.
أّن أس����رى  ن����ادي األس����ير،  وأوضح 

الجه����اد يواصل����ون معركتهم في 
مواجه����ة إدارة الس����جون، بمختلف 
األدوات المتاح����ة، وأبرزها العصيان 
الّس����جن،  "لقواني����ن"  والرف����ض 
كامتناعهم عن الوقوف على العدد، 
أو الخ����روج لم����ا ُيس����مى "بالفحص 
األمن����ي"، واالعتصام في س����احات 

السجن "الفورة".
وكانت إدارة س����جون االحتالل ومنذ 

تاريخ الس����ادس من أيلول/ سبتمبر 
الجاري تاريخ عملية "انتزاع الحّرّية"، 
قد شرعت بفرض جملة من اإلجراءات 
وكان����ت مضاعفة  األس����رى،   

ّ
بح����ق

على أس����رى الجهاد اإلسالمي ويبلغ 
عددهم نحو 400، في محاولة منها 
لتفكي����ك الُبنى التنظيمي����ة، التي 
ُتشّكل أبرز منجزات الحركة األسيرة 
تاريخًيا، عب����ر توزيعهم وتفريقهم 

األس����رى،  وغرف  األقس����ام  داخ����ل 
وعزلهم، وتحويلهم للتحقيق.

واعتبر ن����ادي األس����ير، أّن ما يجري 
 أس����رى الجهاد خطير على عدة 

ّ
بحق

مس����تويات، بما تحمله من تحوالت 
تمس الحي����اة االعتقالية، ومنجزات 
الحركة األسيرة، مؤكًدا أّن جملة من 
اإلجراءات التي فرضتها مؤخًرا كانت 

قائمة، إال أّنها تضاعفت.

نادي األسير: إدارة سجون االحتالل تواصل 
إجراءاتها التنكيلية بحق أسرى الجهاد اإلسالمي

سبعة أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 

رفضًا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن إدارة سجون 
االحتالل "اإلس���رائيلي"، تس���تمر في انتهاك حقوق 
األس���رى المرض���ى والجرحى طبي���ا، وتتعمد تجاهل 
أوضاعه���م الصحي���ة ضمن خطة ممنهج���ة، وجعل 

األمراض تتفشى في أجسادهم.
ووثق���ت هيئة األس���رى، ف���ي تقري���ر أصدرته امس 
الثالثاء، من خالل محاميها، أبرز الحاالت المرضية التي 
تقبع في سجون االحتالل، من بينها حالة األسير أحمد 
جابر من كفر قاس���م داخل أراض���ي ال�48، الذي خضع 
لعملية قسطرة في مستشفى "سوروكا"، إال أن نقطة 
تخثر ما زال���ت في قلبه، وتتطلب إزالتها عملية أو عن 
طريق األدوية، ألنها تش���كل خطرا على حياته، إذا ما 

انتقلت الى الدماغ أو الرئة.
يذكر أن األسير أبو جابر )61 عاما( من األسرى القدامى، 
اعتقله االحت���الل عام 1986، وهو محكوم بالس���جن 
المؤبد م���دى الحياة، ومتزوج منذ عام 1978 وله ثالثة 

أبناء.
كما يعاني األس���ير جم���ال زيد من مدين���ة رام الله، 
والمحك���وم بالس���جن اإلداري من أوجاع ف���ي الكلى، 

ويغسلها ثالث مرات أسبوعيا.
وقالت: "إن 12 أسيرا مريضا يقبعون في عيادة سجن 
الرملة، وهم: خالد الشاويش من مدينة جنين، ويعاني 
من ش���لل وأمراض أخرى، ومنصور موقدة من محافظة 
سلفيت، يعاني من ش���لل، ومعتصم رداد من مدينة 
طولكرم ويعاني من مشاكل باألمعاء والتهابات حادة 

وأمراض أخرى، وناهض األقرع من قطاع غزة، ويعاني 
من بت���ر في كلتا قدمي���ه، وصالح صال���ح من نابلس 

ويعاني من إصابة بالبطن والظهر، ومن شلل".
ومن األسرى أيضا: ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني 
من مش���اكل وضعف ف���ي القلب، وأحم���د فقها من 
ش���ويكة في طولكرم يعاني إصاب���ة بالرأس والظهر 
والقدمي���ن، وعبد الرحمن برقان من الخليل يعاني من 
إصاب���ة بالظهر والقدمين، وحمادة العطاونة من أريحا 
يعاني إصابة بقدميه ورأسه، وإياد حريبات من الخليل 
يعاني من البروس���تات، وتيس���ير أبو نعيم من كفر 
قاسم يعاني من سرطان بالجلد، إضافة إلى أحمد جابر 
من كفر قاس���م ويعاني من مشاكل في القلب وأجرى 

عملية قسطرة.

أوضاع صحية صعبة يعيشها األسرى المرضى في عيادة سجن الرملة
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دولة فل�سطني   
 املجل�س الأعلى للق�ساء

  لدى حمكمة بداية رفح
  يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 2021/144

 يف الطلب رقم 2021/394
المس���تدعي / عبد الحميد محمد عبد الرحمن دويك ) س���امة ( من سكان 

رفح – وآخرون  وكيلهم المحامي / محمود ابو عمرة
المستدعى ضده / عبد الرحيم محمد عبد الرحمن دويك من سكان الخط االخضر عرب 48 
الموضوع / تبليغ المستدعى ضده باالستئناف الحقوقي المرقوم اعاه عن 

طريق النشر المستبدل
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المستدعى ضده / عبد الرحيم محمد عبد الرحمن دويك من سكان الخط 
االخضر عرب 48 س���ابقا ) مجهول محل االقامة حاليا ( بما ان المس���تدعي 
قد اقام عليك االس���تئناف الحقوقي ويحمل رق���م 2021/144 بداية رفح 
وموضوع���ه اس���تئناف الحكم الصادر عن محكمة صل���ح رفح في القضية 
الحقوقية رقم 2018/740 وموضوعها حقوق مالية , لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2021/10/13 الساعة التاسعة صباحا لنظر 
االستئناف وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

السير بالقضية بحقك حسب األصول . تحريرا في 2021/9/28م

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
اأكرم اأبو طعيمة

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية رفح
   يف الطلب رقم 2021/392     يف الطلب رقم 2021/26

المستدعون / 1 -خالد محمد عودة ابو شمالة  من سكان رفح ويحمل هوية 
) 905297693( 2 - عمر محمد عودة ابو شمالة من سكان رفح

3 - امي���ر اس���ماعيل محمد ابو ش���مالة   من س���كان رف���ح 4  - جاد الحق 
اس���ماعيل محمد ابو شمالة  من س���كان رفح   وكاؤهم المحاميان / زياد 

عطا النجار ومحمد حمدي االغا – من خانيونس 
المستدعى ضده / حسام سعيد محمد ابو شمالة باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة المرحوم والده / سعيد محمد ابو شمالة – رفح تل السلطان – شارع 

التدريب المهني – مقابل مسجد بال – مجهول محل االقامة 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

  في الطلب رقم 2021/392   والطلب رقم 2021/26
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى حقوق 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة طلبه المرفقة لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى 
قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خال خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلسة يوم 2021/10/17م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعى السير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/9/26م

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
  لدى  حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة

يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 2019/605
يف الطلب رقم 2021/373 ) ن�سر م�ستبدل (

المس���تدعون : 1 - عطيه حس���ن حس���ين ابو عيس���ى من س���كان غزة هوية رقم 
)900952102( 2 - حس���ين حسن حسين ابو عيسى من سكان غزة  3 - رضا حسن 
حس���ين ابو عيسى من س���كان / غزة 4 - تمام حسن حسين ابو عيسى من سكان / 
غزة 5 - هناء حسن حسين ابو عيسى من سكان / غزة 6 - تهاني حسن حسين ابو 
عيسى من سكان / غزة   وكيلهم المحامون / عبد الله وابراهيم عبد المجيد ابو عمرة
المس���تدعى ضدها : س���عدة حسن حسين ابو عيس���ى من سكان / جحر 

الديك – منطقة ابو عيسى ) مجهولة محل االقامة حاليا (.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضدها المذكورة اعاه بما ان المس���تدعين المذكورين قد تقدموا 
لدى محكمة االس���تئناف بغزة باالستئناف الحقوقي المرقوم اعاه استنادا الى ما 
يدعونه في اس���تئنافهم ونظرا ألنك مجهولة محل االقامة وبناء على قرار الس���يد 
قاضي محكمة االستئناف بغزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .

لذل���ك يقتض���ى علي���ك ان تحضري له���ذه المحكم���ة يوم االح���د الموافق 
2021/11/14م التاس���عة صباحا كما يقتض���ى عليك ايداع جوابك التحريري 
خال خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت 
عن ذلك فسينظر في االستئناف باعتبارك حاضرة . تحريرا في 2021/9/28م

 رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
اأ . هناء ما�سي

الخليل/ االستقال:
شارك ذوو األس���رى وفعاليات الخليل، 
أمس الثاثاء، في وقفة دعم واس���ناد 
لألس���رى المضربين ع���ن الطعام رفضا 

لسياسة االعتقال اإلداري.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت 
إليها مؤسسات األس���رى بالشراكة مع 
هيئة التنس���يق الوطني ولجان أهالي 
األس���رى بالمحافظة، أم���ام مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، صور األس���رى 
المضربين ع���ن الطعام والبالغ عددهم 
7، والفتات كتب عليها شعارات تندد 
إدارة س���جون االحتال بحق  بإجراءات 
األسرى، وتحّملها المسؤولية كاملة عن 

حياتهم.
وأكد مدير نادي األس���ير ف���ي الخليل 
أمج���د النج���ار، أن األس���رى المضربين 
الطع���ام دخل���وا بأوض���اع صحية  عن 
صعبة، مش���ددا على أهمي���ة التفاعل 
الش���عبي ف���ي كافة المحافظ���ات وأن 
ترقى الفعاليات الى مستوى تضحيات 
األسرى لمساندتهم ورفع معنوياتهم 

والضغط على حكومة االحتال من أجل 
االفراج عنهم.

وطال���ب الحركة االس���يرة في س���جون 
االحت���ال بمقاطعة محاك���م االحتال، 
مش���يدا بخطوة عدد من قيادتها البدء 
به���ذه الخط���وة، لمواجهة السياس���ة 
الظالمة للقضاء العسكري اإلسرائيلي، 
القانون  أم���ام  انتهاكات���ه  ولتعري���ة 

الدولي.
وقال "من غير المقبول أن يبقى التفاعل 
م���ع األس���رى عب���ر وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي فقط، وم���ا زال هناك قمع 
وتنكي���ل بم���ا يزيد عن 5 آالف أس���ير 
يقبعون في س���جون االحت���ال منهم 
25 أمضوا ما يزيد ع���ن 30 عاما، و223 
طفا، 544 إداريا، و42 سيدة بينهم 8 

أمهات".
من ناحيت���ه، قال مدير هيئة ش���ؤون 
األس���رى في الخلي���ل إبراهيم نجاجرة، 
إن قضية إضراب األس���رى عن الطعام 
جاء رفضا لاعتقال اإلداري التعس���في 
وغير القانوني، والذي يتنافى وأبس���ط 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ألنه 
اعتقال ب���دون تهمة ومحاكمة يع�تمد 
على ملف س���ري وأدلة س���رية ال يمكن 
أو محاميه االط���اع عليها،  للمعتق���ل 
الفت���ا إلى أن الطريقة التي تس���تعمل 
فيها حكومة االحتال هذه السياس���ة 
تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي 
وضعها القان���ون الدولي على االعتقال 

اإلداري.
ودعا الى مزيد من االلتفاف الش���عبي 
ح���ول األس���رى، وتكثي���ف الجه���ود 
المحلية والدولية للضغط على االحتال 
من أجل التوقف عن استخدام سياسة 
االعتق���ال اإلداري واإلف���راج ع���ن كافة 
المعتقلين واألس���رى، استنادا ألحكام 

وقواعد القانون الدولي اإلنساني.
وف���ي كلم���ة الق���وى الوطني���ة ق���ال 
إسماعيل أبو هشهش، نحن في إسناد 
مستمر لألسرى بشكل عام، والمضربين 
عن الطعام بشكل خاص، ولن يستطيع 
االحتال قهرن���ا وقهر أس���رانا الذين 
لقنوا االحتال درسا في اإلرادة والصبر.

جنين/االستقال:
دع���ا القي���ادي المحرر خضر عدن���ان، إلى زي���ادة الرعاية 
واالهتمام بالجرحى والمصابين بالمواجهات مع االحتال 
ف���ي الضفة وآخرها ف���ي قباطية وبرقي���ن ومخيم جنين 

ونابلس.
جاء ذلك خ���ال زيارة اطمئن���ان قام بها وف���د من حركة 
الجهاد االس���امي للجريحين براء لحلوح وعلي الُحْس���ني 
اللذين يتلقيان العاج في مستشفى ابن سينا بمحافظة 

جنين.
ونقل الوف���د التهاني بس���امة الجريحي���ن وكل جرحى 

المواجهات ، مشيدا بالجرحى وتضحياتهم وبسالتهم.
ه���ذا ويعتزم الوف���د زي���ارة الجرحى كاف���ة وتهنئتهم 
بالس���امة، ويذكر أن الش���هيدين الش���اب أسامة صبح 
والش���بل يوس���ف صبح ارتقيا بمواجه���ات برقين التي 

استبسل فيها شباب برقين ومخيم جنين المجاور لها.

الجهاد تزور جرحى مواجهات برقين في جنين 

رام الله / االستقال:
وثقت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إفادات لثاثة شبان تعرضوا للضرب 
والتنكي���ل أثناء مرحلة اعتقالهم، ما ألحق أذى جس���ديا ونفس���يا بهم، ليتم 

نقلهم بعد ذلك إلى مركز التوقيف "عتصيون".
ووفق���ا لما نقلته محامي���ة الهيئة عقب زيارتهم، فقد تعرض األس���ير محمد 
ابراهيم ديري���ة )17 عاما( من بيت فجار جنوب بي���ت لحم للضرب والتنكيل، 
بعد مداهمة قوات االحتال اإلس���رائيلي لمنزله الساعة الثالثة والنصف بعد 
منتصف الليل وقامت بتفتيشه، واقتادته الى مركز توقيف "عتصيون" مشيًا 
على األقدام لمس���افة 2 كيلو متر، حيث تعمد الجنود دفعه على األرض وجره 

بين األشجار .
أما المعتقل وس���يم منصور أبو عودة )19 عاما( من الخليل، فقد اعتقل بالقرب 
من الحرم االبراهيمي الشريف الساعة الثانية عشرة ظهرا، وهو ذاهب لتأدية 
الصاة، وتعرض خالها للهجوم الش���ديد والضرب بواس���طة األيدي واألرجل 
وأعقاب البنادق على رأس���ه ورقبته من قبل قوات االحتال اإلس���رائيلي، ليتم 

نقله بعد ذلك الى معتقل "عتصيون" وما زال يقبع فيه.
ف���ي حين اقتحم جيش االحتال منزل الفتى أمي���ر أحمد محمد طقاطقة )16 
عام���ا( من بيت فجار جنوب بيت لحم، وفتش���وه وخرب���وا مقتنياته، واقتادوه 
مش���يًا على األقدام الى المعتقل، وطوال الطريق لم يتوقف الجنود عن ضربه 

بوحشية وإهانة.

رام الله/ االستقال: 
أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر،مساء الثاثاء، 
"االنتهاء من دمج 7 آالف أسير محرر من الضفة وغزة في مؤسسات السلطة".

وأوضح أبو بكر في تصريحات صحفية، أنه يتبقى أكثر من 500 أس���ير ستتم 
عملية دمجهم خال شهر أكتوبر المقبل.

وأش���ار إلى أنه تم تحويل جزء منهم إلى األجهزة األمنية والوزارات، وذلك بناء 
على اختيار كل أس���ير محرر وتحديده المسبق حول الجهة التي ينوي التفرغ 

فيها سواء أمنية أو مدنية.
ونوه أبو بكر إلى أن الجهود بدأت لدمج األس���رى المحررين بمؤسسات السلطة 

منذ مطلع عام 2021، بعد مطالبة األسرى والمحررين بتوفير فرص عمل.
ولفت إلى أنهم تقدموا بطلب وتم تشكيل لجنة وحصلوا على قرار من رئيس 

السلطة محمود عباس بدمجهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

أبو بكر: االنتهاء من دمج 7 آالف 
أسير محرر في مؤسسات السلطة

هيئة األسرى توثق شهادات ثالثة شبان 
تعرضوا للتنكيل والضرب أثناء اعتقالهم

وقفة إسناد مع األسرى المضربين عن الطعام في الخليل
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أعلن أنا المواطن /    رائد عبد المجيد يوس���ف 
اب���و علبة    عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
804426146    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   عاصم عبد المجيد يوسف 
أب���و علبة  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
401800032   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /    س���ليمان حس���ين سلمان 
ابو ب���ري  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
802189332   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     نصر اكرم اسعد الدحدوح    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    802223974   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /  س���مية علي عبدالحفيظ 
اب���و الجديان  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
410201734  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   جمال عبد ابراهيم بركات  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   906136262    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائل���ة القريناوي مؤرخة في 
2021/9/16م تتضمن أن عايش���ة جبر جمعة أبو جبر ق���د توفيت إلى رحمة الله 
تعال���ى بتاري���خ 1985/1/20 ، وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقال���ي في أبنائها 
المتولدين لها من زوجها المتوفى حال حياتها محمد سليمان جمعة أبو جبر وهم 
محمود وحمدان وحس���ني وهدبة وهديبة  وثريا وهنية تم بتاريخ 1994/3/13م 
توفيت هدبة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أبنها المتولد لها 
من زوجها المتوفى حال حياتها حس���ن سلمان الشريحي وهو عوض ثم بتاريخ 
2011/7/18م توفي حسني المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
مريم س���ليمان منصور أبو مصلح وف���ي أبنائه المتولدين ل���ه منها وهم محمد 
ويوس���ف وأيمن وشادي وميادة ونداء وتغريد وأس���يل تم بتاريخ 2011/9/13م 
توفيت هديبة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أبنائها المتولدين 
لها من زوجها المتوفي حال حياتها أحمد سالم أبو رويضة وهم سليمان وهيجر 
وفي أبناء ابنتها المتوفاة حال حياتها حس���ن المتولدين لها من زوجها سليمان 
عبد الكريم سالم أبو رويضة وهم صقر وعمار وخالد وكرم تم بتاريخ 2014/7/29م 
توفي حمدان المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أبنائه المتولدين له 
من زوجته المتوفاة حال حياته فضة غنام حس���ان أبو خوصة وهم عدنان ووليد 
ونجاح وعبير وفي أبناء ابن���ه المتوفي حال حياته أحمد المتولدين له من زوجته 
سمية عبد الرحمن محمد أبو مصلح وهم يامن وجنی وفي أبناء ابنه المتوفي حال 
حياته جبر المتولدين له من زوجته نداء عبد الرحمن محمد أبو هويشل وهو محمد 
ثم بتاريخ 2018/2/6م  توفيت ثريا المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في زوجها عبد الرحم���ن محمد عايش أبو مصلح وفي أبنائها المتولدين له منها 
وهم سامي وسالم وسليمان وسامية وسمر وفي أبناء ابنتها المتوفاة حال حياتها 
سمية المتولدين له من زوجها المتوفى حال حياتها أحمد حمدان محمد أبو جبر 
المتوفي حال حياته وهم يامن وجنی فقط و ال وارث لها س����وى من ذكر، وليس 
ل����ه وصية واجبة أو اختيارية، وال أوالد كبار توفوا حال حياته و تركوا ورثة ، فمن 
له حق االعتراض هذه المضبطة مراجعة محكمة الوسطى الشرعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر و حرر في 2021/9/28م

 قا�سي الو�سطى ال�سرعي

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، عن 
تسجيل 17 وفاة و1703 إصابات بكورونا و2112 
حال����ة تعاٍف م����ن الفيروس في الضف����ة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة بعد فحص 9181 عينة خالل 

24 ساعة.
وأوضح����ت الكيلة، خالل تقرير وبائي يومي وصل 
"االس����تقالل"، أن وزارتها س����جلت 7 حاالت وفاة 
نتيجة اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، و4 حاالت 
ف����ي نابلس، و3 حاالت في قلقيلية، وحالة في رام 

الله، وحالة في جنين، وحالة في الخليل.

وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت 
على النحو التالي: "قلقيلية 27، طولكرم 61، أريحا 
واألغ����وار 32، نابلس 88، طوب����اس 11، جنين 48، 
ضواحي القدس 15، رام الله والبيرة 64، س����لفيت 

10، بيت لحم 22، الخليل 30، قطاع غزة 1295".
ولفت����ت إلى أن حاالت التعاف����ي الجديدة توزعت 
حس����ب التالي: "قلقيلية 35، طولك����رم 88، أريحا 
واألغ����وار 4، نابلس 232، طوباس 18، جنين 165، 
ضواحي القدس 24، رام الله والبيرة 100، سلفيت 

54، بيت لحم 4، الخليل 32، قطاع غزة 1356".
وأكدت الكيلة وجود 74 مريضًا في غرف العناية 

المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في 
المستشفيات في الضفة 197 مريضًا، بينهم 18 

مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وبّين����ت أن نس����بة التعافي من في����روس كورونا 
في فلس����طين بلغت 92.4% فيما بلغت نس����بة 
اإلصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من 

مجمل اإلصابات.
وفيما يخص المواطني����ن الذين تلقوا الطعومات 
المضادة لفيروس كورون����ا؛ بلغ عددهم اإلجمالي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,382,832 بينهم 

717,238 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل: 
سّلمت القوى الوطنية واللجان والفعاليات 
الش���عبية، أمس الثالث���اء، مذكرة لهيئة 
األمم المتحدة ف���ي مدينة رام الله، وذلك 
لرفض اتف���اق "اإلطار" الذي وقعته وكالة 
الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

"األونروا" واإلدارة األميركية.
وعقب ذلك، قال منس���ق القوى الوطنية 
واإلس���المية واصل أبو يوسف، إّن "القوى 
ترف���ض هذا االتفاق ال���ذي يحاول حرف 
مسار عمل الوكالة، التي أنشئت من أجل 
النهوض بأوض���اع الالجئين، ونرفض أية 
محاوالت للس���يطرة على "األون���روا"، وأية 
اش���تراطات سياس���ية على تمويلها، أو 
التدخ���ل في عملها القائم على النهوض 
بأوضاع الالجئين على كل المس���تويات، 
الصحية والتعليمية واإلنسانية، إلى حين 

عودتهم إلى ديارهم".
وفي وقٍت س���ابق، رفضت دائرة ش���ؤون 
الالجئي���ن في الجبهة الش���عبية، اتفاق 
اإلطار بين األونروا وواش���نطن، وش���روط 
التموي���ل غي���ر المقبولة، النعكاس���اتها 
الخطي���رة على قضية الالجئي���ن، محذرًة 

إدارة األون���روا م���ن التعاط���ي م���ع هذه 
الش���روط. ورأت الدائ���رة أّن "هذا االتفاق 
ُيَح���وّل إدارة األونروا إل���ى جهة خاضعة 
ووكيلة لإلدارة األمريكية، ويحرف دورها 
كهيئ���ة دولية وظيفته���ا حماية حقوق 
الالجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات 
الحياة الكريم���ة لهم لحين عودتهم إلى 
ديارهم الت���ي هجروا منها قس���رًا طبقًا 

للقرار األممي 194"
األون���روا  "إدارة  أّن  الدائ���رة،  وأوضح���ت 
غي���ر مخول���ة بالتعاطي مع أية ش���روط 

تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، 
خصوصًا وإن كانت تحمل أبعادًا سياسية 
هدفه���ا االنقض���اض على ح���ق العودة، 
وضرب أس���اس عمل األون���روا وتحويلها 
إلى جس���م أمني بوليس���ي ومخابراتي؛ ال 
هيئة خدماتية يص���ب عملها في خدمة 
الالجئي���ن". وح���ذرت "إدارة األون���روا من 
اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين 
تنفيذًا لما جاء ف���ي اتفاق اإلطار أو تحت 
مبرر ضمان الحيادية"، فمن حق الموظف 
التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا 

الوطنية الت���ي ُتعّبر ع���ن كينونته وعن 
هويته الوطنية باعتب���اره جزءًا أصياًل من 
الش���عب الفلس���طيني الذي ما زال يرزح 

تحت االحتالل".
وطالبت "جماهير شعبنا وجموع الالجئين 
في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في 
سلس���لة الفعاليات أواألنشطة الميدانية 
التي تم اإلعالن عنه���ا في جميع مناطق 
تواج���د األون���روا من أجل إس���قاط اتفاق 
اإلط���ار، والتص���دي ألي���ة انحراف���ات أو 

مسلكيات إلدارة األونروا".

رام الله: القوى تسلم األمم المتحدة مذكرة لرفض اتفاق »اإلطار«

غزة/ االستقالل: 
استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد(، اعتقال أجهزة األمن 
أحد الش���هود في قضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، بمدينة الخليل جنوبي 
الضف���ة الغربية المحتلة. واقتحمت عناصر تابعة لألجه���زة األمنية أول أمس عدًدا من 
المنازل التابعة لعائلة بنات بمنطقة جنوب مدينة الخليل، واعتقلت المواطن "حس���ين 

بنات"، بصفته أحد الشهود في قضية اغتيال المغدور نزار.
وعّبرت "حش���د"، في بيان وصل الثالثاء "االس���تقالل"، نس���خه عنه عن خشيتها من أن 
تكون هذه الممارسات التي تقوم بها األجهزة األمنية "تأتي في سياق محاوالت تضليل 
العدالة وطمس الحقيقة والتس���تر على الجناة". وقالت: "ننظر لهذه الممارس���ات بعين 
الخطورة والريبة؛ كونها تزامنت مع قرار تأجيل جلس���ة المحاكمة التي كانت مقررة أول 
أمس؛ حتى تاريخ الرابع من أكتوبر القادم، ونعتبرها مخالفة للقوانين الفلسطينية؛ بما 

في ذلك التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لمواثيق حقوق اإلنسان".
وطالبت ب�"توفير الحماية القانونية للشهود ولكل مالبسات قضية اغتيال نزار بنات، بما 
في ذلك اتخاذ النيابة العامة للمقتض���ى القانوني بحق كل من يحاول تضليل العدالة 
من خالل اعتقال الش���هود والتضيي���ق عليهم". ودعت للعمل الجاد لضمان تش���كيل 
لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة، وضمان إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة، تضمن 

الوصول للحقيقة ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة واإلنصاف لعائلة الشهيد بنات.
كما طالبت بالتقيد األمين والفوري بما ورد بالقانون األساس���ي وجملة القوانين الوطنية 
األخرى؛ خصوصا فيما يتعلق بتعزيز مبادئ الفصل بين الس���لطات، وس���يادة القانون، 

واستقالل القضاء بوصفه المالذ األخير لضحايا االنتهاكات والخروج عن المشروعية.

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين امس الثالث���اء، رصد 
126 ألف حالة اعتقال من���ذ اندالع االنتفاضة الثانية “انتفاضة 

األقصى”، لتطال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وقالت هيئة األس���رى في بيان صحافي بمناس���بة م���رور 21 عاًما 
على اندالع انتفاضة األقصى، “إن تلك االعتقاالت اإلس���رائيلية 
طالت الكل الفلس���طيني ولم تس���تثِن أحدًا ذكورًا وإناثًا، صغارًا 

وكبارًا، بل شملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، بمن 
فيهم العش���رات من أعضاء المجلس التش���ريعي، والمئات من 
الصحفيين واألكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية، في 
كافة المحافظات الفلسطينية” ووفق الهيئة، كان من أبرز حاالت 
االعتقال، اعتقال القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات، عقب 
اغتيال وزير الس���ياحة في حكومة االحتالل، رحبعام زئيفي على 
يد عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأشارت الهيئة 

إلى أنه لم يس���لم االطفال من وحشية االحتالل بل كانوا من أكثر 
الفئات اس���تهدافًا، فقد اعتقلت القوات اإلسرائيلية ما يزيد عن 

18500 طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، منذ ذلك اليوم.
وتابعت الهيئة، “كما وسجلت قرابة )2200( حالة اعتقال لفتيات 
وسيدات فلس���طينيات، كان من بينها )4( أسيرات وضعت كل 
منهن مولودها داخل الس���جن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: 
ميرف���ت طه من القدس، ومن���ال غانم من طولكرم، واألس���يرتان 

س���مر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة. وفي سياق متصل، فقد 
استش���هد )103( معتقل فلسطيني منذ عام 2000، آخرهم كان 
كمال أبو وعر، الذي استشهد في العاشر من نوفمبر\ تشرين ثاٍن 
من العام الماضي، نتيجة اإلهمال الطبي، ما رفع قائمة ش���هداء 
الحركة الوطنية األسيرة إلى )226( شهيدًا، باإلضافة إلى عشرات 
آخرين استش���هدوا بعد خروجهم من الس���جن بفت���رات وجيزة، 

متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

126 ألــف حالــة اعتقــال منــذ انــدالع انتفاضــة األقصــى

»حشد«: ممارسات ودالئل إلخفاء الحقيقة 
والتستر على الجناة بقضية »بنات«
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العقلية الفلس���طينية الفذة استطاعت احداث اختراقات عديدة في المنظومة األمنية والعسكرية 
الصهيونية، وآخرها ما كشفت عنه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي كشفت عن معلومات 
تنش���ر ألول مرة حول ما يس���مى برئيس جهاز األمن الصهيوني العام »الشاباك« الجديد. وشملت 
المعلومات اس���م رئيس الجهاز الذي يشار إليه إسرائيليا بالحرف »ر«، والذي أعلن رئيس الحكومة 
الصهيونية نفتالي بينيت عن تعيينه خلفا للرئيس الحالي للجهاز، ناداف أرغمان، الذي ستنتهي 
واليته في 13 أكتوبر المقبل. كما ش���ملت المعلومات صورة رئيس »الشاباك« الجديد، الذي ذكرت 
اس���مه وهو رونين بيريزوفسكي، ومكان س���كنه وعنوانه الدقيق وتاريخ ميالده وتاريخه في خدمة 
األجهزة األمنية. مصدر فلسطيني يكشف هوية رئيس »الشاباك« الجديد، وشدد المصدر على أن 
رئيس »الش���اباك« الجديد »مرصود لدينا في المقاومة وهو على قائمة المطلوبين، وستالحقه أذرع 
المقاومة«. ووفقا للقانون اإلس���رائيلي، تمنع الرقابة العس���كرية نشر اسم رئيس جهاز »الشاباك« 
الجديد علنا في وس���ائل اإلعالم، إلى حي���ن مصادقة لجنة التعيينات عل���ى توليه المنصب, لكن 
المقاومة الفلس���طينية أحدثت خرقا في المنظومة األمنية الصهيونية واكتفت بكش���ف نفتالي 
بينت ألول حرف من اسم رئيس الشاباك الجديد لتحدد بطاقته وهويته وتدخل المنظومة األمنية 
الصهيونية في حالة ارتباك مجددا بعد ان توالت صفعات المقاومة الفلسطينية لها من كل حدب 

وصوب, وباتت حالة التشكك واالتهامات المتبادلة هي السائدة داخل المنظومة الصهيونية. 
»إسرائيل« لم تنِف صحة هذه المعلومات، إذ قالت هيئة اإلذاعة والتليفزيون الرسمية إن »وسائل 
إعالم فلسطينية تتناقل صورة لرئيس الشاباك الجديد وكذلك اسمه وعنوانه« وجهاز الشاباك هو 
جهاز األمن الداخلي الصهيوني، وأحد األقسام الثالثة ألجهزة األمن اإلسرائيلية العامة التي تضم 
أيضا وكالة االس���تخبارات اإلسرائيلية )الموس���اد(، وجهاز المخابرات العسكرية )أمان( وقد اسسه 
رئيس الوزراء الصهيوني المجرم ديفيد بن غوريون وهو يتبع مباش���رة لسلطة وأوامر رئيس الوزراء 
الصهيوني، وُحددت مهماته الرس���مية تحت عنوان »حماية الدولة من المؤامرات والتآمر الداخلي 
وحماية أمنها الداخلي«, وهو ما يدل على الس���رية الكبيرة والتكتم الشديد الذي توليه »إسرائيل« 
لرئيس جهاز الشاباك, والكشف عن اسمه ونشر صورته ومعلومات عنه يمثل انتكاسة للمنظومة 
األمنية الصهيونية واخفاقًا كبيرًا وستشرع لجان تحقيق إسرائيلية للكشف عن كيفية وصول هذه 
المعلومات الدقيقة للمقاومة, والى أي مدى استطاعت المقاومة ان تخترق المنظومة األمنية وتصل 
الى معلومات عنها, واالدهى من ذلك ان المقاومة بعدما حددت هوية رئيس الش���اباك, قالت انه 
مرصود منها وانه على قائمة المطلوبين وتتم متابعته باستمرار منذ مدة طويلة انها حرب األدمغة 
والعقول التي تدار في مجاهل المس���احات وفي الكوالي���س بين المقاومة واالحتالل، وهى بالفعل 
حرب طاحنة ضارية تؤدي أحيانًا إلى خسائر أكبر من تلك التي تدور على السطح ويشاهدها الجميع, 

وبالتالي فاالحتالل يدرك قبل غيره مدى قدرة المقاومة على اختراق المنظومة األمنية.
اختراق نظام القبة الحديدية واختراق نظام الهواتف اإلس���رائيلي وايصال رسائل تهديد للضباط 
والجنود الصهاينة واختراق مواقع مهمة وحساس���ة ونقل معلوم���ات دقيقة عنها, وقدرة كتيبة 
الحرية على اختراق المنظومة األمنية الصهيونية وتحرير االسرى الستة ألنفسهم من سجن جلبوع 
المحصن, واختراق منظومة القبة الحديدية, والهجوم االلكتروني على مواقع إسرائيلية عبر أجهزة 
الحواسيب, كلها معارك عقول بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني, ولن تتوقف هذه 
المعارك بل ان المقاومة الفلس���طينية تخصص خبراء ومختصين لمتابعة التحديثات االلكترونية 
واالعالم الرقمي, وقد تشكلت مجموعة من الفلسطينيين والعرب المختصين بمجال »القرصنة« على 
اختراق المواقع اإلس���رائيلية، ومحاولة السيطرة عليها، وسحب معلوماتها »المهمة« ضمن منظمة 
»أنونيموس« الدولية, وتضع المنظمة هدًفا سامًيا وهو نصرة القضية الفلسطينية، ونصرة الشعوب 
المظلومة، من خالل اختراق وإسقاط مواقع الحكومات الظالمة، والسيما »إسرائيل« وسبق ان شرعت 
بحملة الكترونية للتش���ويش واختراق المواقع اإلسرائيلية، رًدا على سياسات االحتالل اإلسرائيلي 
القمعية بحق أبناء الش���عب الفلسطيني, وتمكنت المنظمة من اختراق عدة مواقع إسرائيلية هذا 
العام كموقع الكنيست، ووزارة التربية والتعليم، ومركز »إسرائيل« للتميز في التعليم، إضافة لمواقع 
فنانين إسرائيليين، وغيرها من المواقع, وهذا يوحى ان اختراق المنظومة األمنية هو اختراق منظم 

وليس عشوائيا ومعركة مشتعلة بين االحتالل والمقاومة.  

اختراق منظم للمنظومة األمنية الصهيونية

رأي

إن م���ا رأيناه في الضفة الغربية من عمليات إطالق نار 
في الفترة األخيرة أو من منذ بداية عام ٢٠٢1 يؤكد أن 
الضفة ليست مس���تباحه كما السابق، لم تكن الضفة 
ضعيفة كما رسمها الجنراالت األمريكان والصهاينة. 
و لم يعد همها الوحيد كيفية الحصول على لقمة خبز، 

بل أصبحت  ال تترك االحتالل يعبث بها كما يشاء .
الضفة لم يعد فتيانها يقاومون بالحجارة فقط ولكن 

هناك من يحميهم في السالح من خلفهم .
 ال ي���كاد يكون هن���اك اقتحام للمدن الفلس���طينية 
إال كان هن���اك عمليات إطالق ن���ار وإصابات من العدو 
وش���هداء من أبنائنا، مقاومة الضفة التي بدأها مخيم 
جنين ورسخت في جميع مدن الضفة حيث لحقت بها 

نابلس طوب���اس ورام الله التي تقاوم على ش���وارعها 
االلتفافية حيث نس���مع عن عمليات إط���الق نار على 
سيارات المستوطنين والخليل التي سمعنا عنها في 

عمليات إطالق نار على كريات أربعة .
جنين التي قدمت الش���هداء تلو الشهداء وقتل قائد 
أحد وحدات االحت���الل وأصيب آخر في برقين وقدمت 

الشهداء .
القدس التي كان تعد الع���دة  للعدو وقدمت ثلة من 

شهدائها في بدو القريبة من القدس .
نابلس التي طردت االحتالل والمس���توطنين واصابت 

جندين برصاصها أثناء اقتحام قبر يوسف .
إذًا المعادلة تغيرت كثيرا ليس���ت فقط غزة من تغير 

المعادل���ة، اليوم الضفة أيضا  تغير المعادلة، اقتحام 
مدن وقرى ومخيمات الضفة ليس���ت بالس���هلة أصبح 
ُيحس���ب لها الف حس���اب بل يحت���اج االقتحام إلى 
وح���دة خاصة مدربة وح���دات النخبة حتى تتمكن من 
الدخول بسرية ليست كالسابق بضعة آليات عسكرية 
وتبليغ لالرتباط، اليوم تغير كل ش���يء س���الح الضفة 
غّير المعادلة لم يكن بالس���الح المتطور سالح خفيف 
لكن أفعاله بدأت تؤتي اكله���ا وثمارها بدأت الضفة 

تأكل منها. 
ال مس���توطنون يعربدون على الشوارع االلتفافية  وال 
اقتحام للقرى المحاذية للمس���توطنات .الضفة ما بعد 

سيف القدس ليست كما قبل. 

يعود مخيم جنين إلى الواجهة مجددًا بعد اشتباكات 
الساعات القليلة الماضية، وتهديدات جنراالت العدو 
لالقتصاص منه، والنيل من خاليا المقاومة التي تنمو 
باضطراد في كل ش���بر من مس���احته التي ال تتجاوز 
473 دونم���ًا، باعتباره ش���وكة أمنية وعس���كرية في 
خاص���رة االحتالل تقض مضاجع���ه. الحملة الجديدة 
التي أدت إلى استش���هاد بعض المقاومين، وأصابه 
ضابط وجنود للع���دو، والتهديدات الت���ي رافقتها، 
ترافقت مع حملة إعالمية واس���عة النطاق، حاولت أن 
تؤث���ر في معنويات المقاومي���ن وذويهم، معتبرة أن 
االس���تعداد لس���يناريو المعركة المقلبة في المخيم 
ليس خياليًا، -حس���ب تعبير غانتس- ، إنما يصب في 
خطة استراتيجية إلفراغ المخيم من مقاتليه، رغم أن 
غانتس نفسه س���بق وأن كشف للقناة »12« العبرية 
بأن جنوده لم يجرؤوا على اقتحام المخيم أثناء وجود 
األس���يرين أيهم كممجي ومناض���ل نفيعات بداخل 

أحد المنازل فيه لمدة 9 أيام.
هذا التناقض يؤش���ر إلى مدى الخوف من أي صدام 
بين شباب المخيم وبين قوات االحتالل والمستعربين 
وأجهزة الش���اباك. غير أن ذلك لم يمنع من االستمرار 
في عمليات االغتيال واالعتقال غير مرة، بدءًا من بداية 
العام الجاري حتى اآلن. حسابات أجهزة العدو األمنية، 
لم تس���قط بعد من حساباتها معركة »السور الواقي« 
في العام 2002، الت���ي أدت إلى مقتل 23 صهيونيًا 
وإصابة عدد آخر بجروح، وفق إحصاءات العدو، مقابل 
س���قوط 52 ش���هيدًا من أبناء المخيم، معظمهم من 
المدنيين من نس���اء وأطفال وشيوخ. لقد أكدت تلك 
المواجهات وما تالها، وم���ا يترجم حاليًا على األرض، 

أن مخيم جنين –حسب التوصيف اإلسرائيلي- يمثل 
»ع���ش الدبابير«، ففي داخله ينم���و جيل رضع حليب 
المقاومة منذ صغره، استنادًا إلى إرث تاريخي مقاوم، 
وهو مصمم على العودة إلى أرضه التي ُهجر منها في 
الع���ام 48 مهما كلفه ذلك من تضحيات، وقد أعلنها 
مرارًا بأنه لن يترك العدو يرتاح، وقد جهز قدراته بكل 

إمكاناته لمواجهات يومية مفتوحة.
بع���ض المعلقين العس���كريين الصهاين���ة وصفوا 
تصريحات الجنراالت بأنها تنم عن حالة هلع ش���ديد 
ووضع متخبط، رغم محاولتهم كسب شعبية ضائعة 
والحفاظ على صورة معنوية للجيش إثر فرار األس���رى 
الس���تة. ويؤكد المراقبون أن مخيم جنين ليس مجرد 
مخيم عادي، فهو والمدينة التي ينتمي إليها »خزان 
مقاوم���ة«، ولدى المقاتلين أس���لحة فردي���ة وقنابل 
وعبوات ناس���فة، ولم يس���تبعد من وج���ود صواريخ 
مضادة للدروع، وأي مغامرة »إسرائيلية« القتحامه لن 
تكون نزهة بل س���تكلف االحت���الل غاليًا، إضافة إلى 

الوقوع بمأزق سياسي أمني يصعب الخروج منه.
ب���دوره، الجان���ب الفلس���طيني المق���اوم، ي���رى بأن 
التهديدات واالشتباكات شبه اليومية مع العدو بأنها 
جزء من معركة طويلة وحساب مفتوح، ال يمكن إغالقه 
إال بزوال االحتالل، متوعدًا بمفاجأت تس���بب صفعات 
جدي���دة للعدو على غير صعيد، والمقاومة كما أش���ار 
أح���د أبط���ال األمعاء الخاوية الش���يخ خض���ر عدنان، 
»ثبتت معادالت ردع جديدة وإرباكًا ليليًا الس���تنزاف 
أمن االحتالل، ال س���يما عند حاج���ز الجلمة، فاالحتالل 
هش ويمكن مقاومته باألدوات البس���يطة كالعبوات 

الناسفة محلية الصنع«.

واالستنتاج الذي يمكن اس���تنباطه من كل ما يجري 
على األرض يقود إلى االستخالص التالي:

- تفجير انتفاضة واسعة في القدس والضفة الغربية 
المحتلتي���ن، تكون من تداعياته���ا ليس فقط وقف 
االس���تيطان ووضع حد القتحامات المسجد األقصى 
من قبل المستوطنين، بل اقتالع المستوطنات وإجبار 

المستوطنين على الرحيل.
- تحريك الش���ارع الفلس���طيني على كامل مس���احة 
فلس���طين التاريخية والش���تات واالغتراب، وإشعال 

حراك شعبي مؤثر وفاعل.
- تصعي���د المقاومة بخاصة من قط���اع غزة، وتوجيه 
رس���الة نارية للمس���توطنين، بأن ال مجال أمامهم إال 

الفرار.
- تقليب ال���رأي العام الدولي ض���د ارتكابات وجرائم 
العدو، وإطالع العالم على حقيقة الرواية الفلسطينية، 
ودحض مزاع���م الرواية الصهيوني���ة التي يروج لها 

ويدعمها اإلعالم الغربي الممول صهيونيًا.
- إشعار العدو بإمكانية عودة العمليات االستشهادية 

إلى الصدارة مجددًا.
- إح���راج الدول العربية المعترفة والمطبعة مع العدو، 
ودعوة الش���عوب العربية إلى دعم ومساندة الشعب 
الفلس���طيني ومقاومته، والضغط على أنظمته لفك 

التحالف والتعامل مع العدو الصهيوني.
- الخشية من تعميم ظاهرة جنين، لتمتد إلى مناطق 

فلسطينية أخرى.
األنظار تتركز مرة أخرى على مخيم جنين، واالحتماالت 
تشير إلى إمكانية انطالق شرارة انتفاضة جديدة منه 

لتعم كامل أرجاء فلسطين المحتلة.  

الضفــة ليســت كمــا قبــل 

»جنين« مجددًا... »عش الدبابير« والحساب المفتوح

بقلم/ أحمد عبد الله

أ. أمين مصطفى

إذا كنا تابعنا هروب األس����رى الفلس����طينيين من سجن جلبوع 
منذ لحظة البداية وحتى النهاية التي لم ولن تنتهي، س����نجد 
العديد من ال����دروس والعبر التي يجب تس����ليط الضوء والبناء 
عليها وفتح نقاش����ات جادة بين األجيال، ما قام به األس����رى من 
انتزاع حريتهم من غياهب الس����جن، يق����دم لنا نماذج جديدة 
للعديد م����ن المفاهيم التي ُكّنا نمتلكه����ا أو التي تم تدجيُننا 

عليها عبر الزمن.
تحررهم لم يكن لحظ����ة خروجهم من عنق النفق، وإنما اللحظة 
األول����ى التي أخذوا به����ا قرارهم بتحرير ذاته����م بيدهم ويبدأ 
العمل بصبر الُمناضل الُمعد لجميع الخيارات التي درسوها أكثر 
م����ن توقعاتنا العقلية و/أو خيال الس����ينما العالمية »هوليوود« 
و«بوليوود«، ما جعل عددًا من ُكتاب الرأي والمثقفين المنهزمين 
يصف����ون الحدث بمس����رحية، وهنا بالذات أهم درس يس����طره 

الُمناضلون األس����رى بأن النضال ليس خياليًا وإنما واقعي بقدر 
اإليمان بالفعل.

ذل����ك ينقلن����ا ألدوات النض����ال، ال مقارنة بم����ن يمتلك أحدث 
الوس����ائل التكنولوجية والتقنية والحربية ومن يمتلك ملعقة، 
ال مقارنة بين س����ّجان ُمرّفه ُمحصن وس����جين ُمعاقب ُمحاصر، ال 
مقارنة من حيث البنية التحتية لسجن جلبوع الذي ُأنشئ حديًثا 
بإش����راف خبراء إيرلنديين وافُتتح ف����ي العام 2004 وله طبيعة 
أمنية مش����ددة جدًا ويوصف بأنه الس����جن األشد حراسة، وبين 
البنية التحتية التي أعدها األس����رى لنفق الهروب. لهذا مقارنة 
اإلمكانيات والصورة األس����طورية للمحتل ُتهزم مباشرة في أول 
مواجهة بس����بب عدم المس����اواة والكفاءة؛ إذًا مفهوم األدوات 
والق����وة أصبح في موازي����ن النضال لصالح م����ن يحطم اليقين 

االنهزامي في عقولنا.

جميعن����ا، نع����م الكل الفلس����طيني نبحث عن البط����ل، بانتظار 
األبط����ال، تعبنا من انهزامية »األنا« وأصبحنا ننتظر من يُخلصنا 
ويجمعنا في »نحن«، في تحطيمهم وتعريتهم س����جن جلبوع 
جعلون����ا »نحن«، بمعنى البح����ث عن الهوي����ة الجماعية وليس 
الفردي����ة، ترجم����ة ذلك بأن »األن����ا« تتحطم فقط أم����ام العدو، 
ما يجع����ل »نحن« أقوى م����ن كل خالفاتنا وانقس����اماتنا وحتى 
عنصريتنا التي أصبحت تضر تاريخنا المشرف، ما جعل البعض 

يحاول أن يمزق »كوفيتنا« وهي رمز من رموز وطنيتنا.
لم تنته قصة التحرر من س����جن جلبوع بإعادة اعتقال األس����رى، 
برأيي وإيماني بأن الرواية قد بدأت وبُمنحنيات جديدة ستؤدي 
الى تصدعات داخل الس����جون اإلس����رائيلية، وأيض����ًا الى إعادة 
صياغة الكثير من المفردات التي تغيرت عبر سنوات من نضال 
الشعب الفلس����طيني، لهذا أيضًا على أدواتنا النضالية ولغتنا 

أن تواكب هذه التطورات بخلق وابتكار ما يس����تطيع ويساهم 
ويدعم لمأسس����ة فك����ر جديد في المواجهة ضم����ن الكثير من 

التغيرات العالمية والمحلية وحتى الفلسطينية.
لنعت����رف بأننا ُمقصرون بحق أس����رانا، فعن����ق النفق لم يخرج 
ستة أسرى، وإنما آالف األسرى من خالل إعادة إحياء قضيتهم، 
واأله����م هنا يجب أن يكون هناك ح����راك عالمي تجاههم، وأن 
ال نكتف����ي فقط باألنش����طة المتنوعة المجتمعي����ة فيما بيننا، 
لهذا علينا مهمة ليس����ت صعبة مقارن����ة بالنفق الذي تم حفره 
في جلبوع، تتمثل بفتح أنفاق وجس����ور عالمية مع جميع الدول 
العربي����ة واألجنبي����ة وحتى داخ����ل دولة االحت����الل، تنقل واقع 
األسرى الفلسطينيين من منظور حقوق اإلنسان والحريات التي 
ينتهكها االحتالل اإلسرائيلي بشكل خاص، وأيضًا ما يقوم به 

المحتل بشكل عام.

بقلم : رامي مهداويدروس التحــرر مــن جلبــوع
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رام الله/ االستقالل:
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء وس����لطة النقد، الثالثاء، 
النتائ����ج األولية لميزان المدفوعات الفلس����طيني للربع 
الثاني 2021، والذي أظهر عجزا قيمته 236 مليون دوالر 

أميركي.
العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في 

عجز الحساب الجاري
أش����ارت النتائج األولي����ة لميزان المدفوع����ات في الربع 
الثاني من عام 2021 إلى اس����تمرار العجز في الحساب 
الجاري )سلع، وخدمات، ودخل، وتحويالت جارية(، والذي 
بلغ 236 مليون دوالر أميركي، يعزى العجز في الحساب 
الجاري إلى العج�ز في ال�ميزان التجاري الس�����لعي الذي 
بلغ 1.354دوالر، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 

221 مليون دوالر.
تعويضات العاملين في »إسرائيل« السبب الرئيس في 

فائض حساب الدخل.
وس����جل حس����اب الدخل )تعويضات العاملين، ودخل 
االستثمار( فائضًا مقداره 831 مليون دوالر أميركي خالل 

الربع الثاني. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل 
البالغ����ة 766 مليون دوالر الس����بب الرئيس في فائض 
حس����اب الدخل. فيما بلغ دخل االستثمار المقبوض من 

الخارج 76 مليون دوالر، نتج بش����كل أس����اس عن الدخل 
المقبوض على اس����تثمارات الحافظة في الخارج، إضافة 
إل����ى الفوائ����د المقبوضة عل����ى الودائع الفلس����طينية 

في البن����وك الخارجية. التحويالت الجاري����ة من الخارج 
للقطاعات األخرى )غير الحكومية( هي الس����بب الرئيس 

في فائض التحويالت الجارية.
س����جل صافي التحوي�الت الجارية فائض�ًا بلغت قيمته 
508 مليون دوالر، بارتفاع بلغت نس����بته 20% عن الربع 
الس����ابق. وبلغ إجمال����ي التحويالت الجاري����ة من الخارج 
592 مليون دوالر، وش����كلت التحويالت الجارية للقطاع 
الحكومي ما نسبته 21% منها، بينما شكلت التحويالت 
الجاري����ة للقطاعات األخ����رى ما نس����بته 79%، علما أن 
تحويالت الدول المانحة قد ش����كلت نحو 18% فقط من 

إجمالي التحويالت الجارية من الخارج.
وأش����ارت النتائج األولية لمي����زان المدفوعات إلى وجود 
فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 81 مليون 
دوالر، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي 
البالغ 109 ملي����ون دوالر، في المقابل س����جلت األصول 
االحتياطية لدى س����لطة النقد ارتفاعا مقداره 50 مليون 
دوالر خالل هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون 

دوالر في الربع السابق.

»اإلحصاء«: 236 مليون دوالر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني 2021

   دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 دائرة تنفيذ بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/1036

   الى المنفذ ضده / زياد جميل احمد الهباش
طبق���ا للحك���م الصادر ضدك م���ن محكمة صل���ح غزة ف���ي القضية رقم 
2018/863 والصادر بتاري���خ 2020/2/27 حقوق والصادر لصالح المدعي/ 
ش���ادي رأفت رش���دي طنبورة والقاضي بالزامك بدفع مبل���غ وقدر $3500 
لصال���ح طال���ب التنفيذ مقابل حقوق���ه موضوع هذه الدع���وى مع الزامك 
بالرس���وم والمصاريف القانونية بنس���بة الحق المحكوم ب���ه ومبلغ 100 
ش���يكل اتعاب محاماة لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 

2018/683 باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية. 
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة المالية السودانية إعادة جدولة سداد 
الديون المتبقية على البالد إلى 16 عاًما، مع فترة 
سماح مدتها ست س���نوات لضعف قدرة البالد 

على السداد.
ووفق ش���بكة “س���ودان ناو” اإلخبارية، الثالثاء، 
يمكن للس���ودان خ���الل تل���ك الفت���رة إصالح 
اقتصاده الذي كان يعاني من اختالالت هيكلية، 
وبدأت حكومة االنتقال في تصحيحها عبر عدة 
إجراءات تمثلت في إلغاء الدعم السلعي وتوحيد 

أسعار الصرف.
وقالت وزارة المالية في مذكرة إلى مجلس الوزراء 
إنها أعادت جدولة ديون البالد المتبقية إلى 16 
عاًما مع فترة س���ماح مدتها ست سنوات، حتى 

تصل البالد إلى نقطة اإلكمال.
وأش���ارت الوزارة إلى أن السودان لن يقوم بسداد 
أي مدفوعات فائدة خالل فترة الوصول إلى نقطة 

اإلكمال لضعف قدرته على السداد.
ومن المنتظر أن يصل السودان إلى نقطة اإلكمال 
في إط���ار مبادرة إعف���اء ديون البل���دان الفقيرة 
“الهيب���ك”، خالل ثالث س���نوات بدءًا من لحظة 
وصوله إلى نقطة القرار في تموز/ يوليو الماضي، 

كما يتوقع إعفاء 50 مليار دوالر من ديون البالد.
ونبهت ال���وزارة إلى عدم التوص���ل التفاق حول 
ش���روط الدائنين الثنائيي���ن أو التجاريين خارج 
ن���ادي باريس فيم���ا يتعلق بتخفي���ف الديون، 
لكنها أكدت استعداد العديد من الدائنين لدعم 
مساعي السودان لتخفيف عبء ديونه، في إطار 

مبادرة “الهيبك”.
وأك���دت المذكرة أن تعقد عملي���ة التفاوض مع 
بعض الدائنين خ���ارج باريس، أدى إلى احتفاظ 
القانونيين  المستش���ارين  بخدم���ات  الحكومة 
والماليين لدعم السودان في الوصول إلى نتيجة 
إيجابي���ة مع الدائنين، داعيًة إلى التنس���يق مع 

البنك المركزي في األمر.
وأوضحت أن السودان لن يتمكن من التعاقد على 
أي ديون جديدة غير ميسرة من أي مصدر، إال بعد 

الوصول إلى نقطة اإلكمال.
وتبل���غ الديون على الس���ودان من ال���دول خارج 
نادي باريس 29.92 مليار دوالر، تمثل 39% من 
الديون الكلية، وهي دول الكويت والس���عودية 

والصين واإلمارات والهند.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات مكت���ب اإلحصاء الوطني الصيني الصادرة الثالثاء، 
اس���تمرار نمو األرباح الصناعية للصين خالل آب/أغسطس الماضي 
ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع  أس���عار مستلزمات اإلنتاج إلى جانب 

نقص المواد الخام مما أدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج.
وزادت األرباح الصناعية في الصين خالل الش���هر الماضي بنس���بة 
1.10% سنويا بعد زيادتها بنسبة 4.16% سنويا خالل تموز/يوليو 

الماضي.
وخالل األش���هر الثماني���ة األولى من الع���ام الحال���ي زادت األرباح 

الصناعية بنسبة 5.49% سنويا.
وقال شو هونج المحلل االقتصادي في مكتب اإلحصاء الوطني  إن 
التعافي المستقر والمس���تدام ألرباح الشركات في الصين يواجه 

الكثير من التحديات.
وأشار المحلل االقتصادي إلى أن التفشي اإلقليمي لفيروس كورونا 
المس���تجد في بعض مناطق الصين وارتفاع أسعار السلع وارتفاع 
تكاليف الخدمات اللوجس���تية الدولية  ونق���ص إمدادات الرقائق 

اإللكترونية  تعتبر أسباب ارتفاع نفقات الشركات.

تباطؤ وتيرة نمو أرباح 
الشركات الصناعية في 

الصين خالل الشهر الماضي

السودان يعيد جدولة سداد الديون المتبقية لـ16 عامًا

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، الثالثاء، وسجلت أسعار الوقود األزرق مستويات 

تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دوالر لكل ألف متر مكعب من الغاز.
ووفقا للتداوالت فقد بلغت أس���عار الغاز أمس مستوى 1031.3 لكل 1000 متر 

مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على اإلطالق.
وفي وقت س���ابق، حذر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، 
من أن األس���عار قد تصل إلى مستوى 1000 دوالر لكل ألف متر مكعب، وأشاروا 

إلى أن عدة عوامل تؤثر على األسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.
وعن أس���باب القفزة الكبيرة في األس���عار في أوروبا، ق���ال الخبراء إن ذلك يعود 
بش���كل أس���اس لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والش���تاء الذي يقترب 
بسرعة. ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر 

"السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن اكتمال 
مد أنبوبي مش���روع "السيل الشمالي-2"، والمش���روع اآلن بانتظار الحصول على 

التصاريح الالزمة من المنظم األلماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت نتائج المداوالت في البورصات، الثالثاء أن سعر برميل النفط الخام من 
ماركة »برنت« تسليم نوفمبر، تجاوز 80 دوالرا للمرة األولى منذ 23 أكتوبر 2018.

ومع حلول الس���اعة 07:16 بتوقيت موسكو، ارتفع س���عر العقود اآلجلة لشهر 
ديسمبر بنسبة 0.85% إلى 79.36 دوالرًا للبرميل، وفي نوفمبر - بنسبة %0.83 
إلى 80.19 دوالرًا أمريكيًا. وفي وقت س���ابق خ���الل تعامالت يوم الثالثاء وصل 

سعر هذا البرميل إلى 80.35 دوالرًا.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط  WTI، لشهر نوفمبر بنسبة 

0.85% لتصل إلى 76.09 دوالرًا للبرميل.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تحسن توقعات الطلب العالمي 
عل���ى النفط الخام، في حين ينمو العرض بوتيرة أبطأ. وتنتظر األس���واق كذلك 

توقعات أوبك الجديدة.
 :Commonwealth Bank of Australia وقال فيفيك دهار الخبير ف���ي بنك
»قد يرتف���ع الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا ألن أس���عار الغاز 

المرتفعة تجبر المستهلكين على التحول إلى مواد أولية أخرى«.

االستقالل/ وكاالت:
بل���غ مجموع ديون األردن الخارجي���ة حوالي 14.5 مليار 
دينار )20 ملي���ار دوالر(، حتى النصف األول من 2021، 
بما يشكل مستوى هو األعلى بتاريخ األردن وفق بيانات 

صادرة عن البنك المركزي األردني الثالثاء.
ووفقا للبيانات، فقد سجل مجموع الدين الخارجي 14.5 
مليار دينار، متضمنة ما يحمله صندوق استثمار أموال 

الضمان االجتماعي.

والدي���ون الخارجية هي جزء م���ن الديون الكلية، لكنها 
تكون مس���تحقة للدائنين خارج البالد، مثل الحكومات 
أو المؤسس���ات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي، إلى جانب السندات وغيرها من األشكال.

برميل خام برنت يتجاوز 80 
دوالرًا للمرة األولى منذ 2018

أسعار الغاز في أوروبا تقفز 
وتسجل مستويات تاريخية

ديون األردن الخارجية تصعد إلى مستوى غير مسبوق
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أعلن أنا المواطنة /  رغد يس���ري محمد ابو نحلة   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    412312449     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /  محمد عالء العطار      عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   421077595     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /      محم���د أيمن زكي جبر   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    402985436     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    محم���د صالح مصطفى 
ابو ش���وارب  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
411974959    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /   خليل ابراهيم رباح الحتو     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   410687024     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطةن / سامية محمود محمد كسكين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   403675200     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   عبد الرحمن عبد الس���الم 
عبد المنعم الزيناتي   عن فقد هويتي وتحمل  
الرقم     409272457    الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   يوسف محمود جابر ابو عبدو  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801739640      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطنة /   أميرة  صادق  احمد بركات   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   941655169     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
أعربت إثيوبيا، عن تضامنها الكامل مع السودان، 
ودعمها لرفض الخرط���وم أي تدخالت او إمالءات 

خارجية في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في رسالة نشرها رئيس الوزراء اإلثيوبي 
آبي أحم���د، الثالثاء، على صفحته الرس���مية على 

»تويتر«.
وقال إن أديس أبابا »تتمنى أن يتجاوز الس���ودان 
محنت���ه الحالية، بالحكم���ة والحرفية المعهودة«، 
مطالب���ا الخرطوم ب�«عدم الس���ماح« ب���أي حال من 
األحوال ب�«التدخالت الخارجية واإلمالءات الظاهرة 

والخفية«.
وأضاف أن بالده والس���ودان »يم���ران بتجربة بناء 
أس���س ديمقراطية لمجتمعات يس���ودها األمن 

واالستقرار«.
كم���ا وص���ف الجهات الت���ي تح���اول االنقضاض 
عل���ى البلدي���ن أو التدخل في ش���ؤونهما بذريعة 
الصراعات الداخلي���ة واألزمات االقتصادية ب�«قوى 

الشر الخارجية«.
وتأتي الرس���الة التي نشرها آبي أحمد، عقب إعالن 
الخرطوم في 21 س���بتمبر/ أيلول الج���اري، إحباط 
محاولة انقالب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن 

عثمان بك���راوي، ومع���ه 22 ضابطا آخ���رون برتب 
مختلفة وضباط صف وجنود.

وفي 18 س���بتمبر/ أيلول الج���اري، رحبت الخرطوم 
بوس���اطة تركيا إليجاد حل ألزم���ة الحدود القائمة 

مع إثيوبيا.
ومنذ فترة تشهد حدود البلدين توترا، حيث أعلنت 
الخرطوم في 31 ديس���مبر/ كانون األول الماضي، 

سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بالده 
في منطقة »الفشقة« الحدودية مع إثيوبيا.

ويطالب الس���ودان بوضع العالم���ات الحدودية مع 
إثيوبي���ا بناء عل���ى اتفاقية 15 ماي���و/ أيار 1902، 
الت���ي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا 
)نيابة عن السودان(، وتوضح مادتها األولى الحدود 

الدولية بين البلدين.

إثيوبيا تدعم رفض السودان ألي إمالءات خارجية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة النقل العراقية، الثالثاء، تس���جيل ثالث هزات أرضية، 
في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البالد، دون وقوع 

خسائر.
وقالت ال���وزارة في بيان، إن »المراصد الزلزالي���ة في الهيئة العامة 
لألنواء الجوي���ة والرصد الزلزال���ي التابعة للنقل س���جلت 3 هزات 

أرضية أمس الثالثاء«.
وأوضح���ت أن الهزة األولى س���جلت عند تمام الس���اعة 09:02:31 
)بالتوقي���ت المحل���ي( من صب���اح الثالثاء بق���وة 3.8 درجات وفق 
مقياس ريختر على بعد 8 كلم جنوب ش���رق قضاء كالر بمحافظة 

السليمانية.
وأضافت أن الهزة الثانية س���جلت عصر الثالثاء في تمام الس���اعة 
11:58:22 بالتوقيت المحلي وبلغ���ت قوتها 4.2 درجات على بعد 
12 كلم جنوب ش���رق قضاء كالر، كما سجلت الهزة االرضية الثالثة 
عند الساعة 02:46:11 بقوة 4.4 درجات وتبعد 11 كلم جنوب شرق 

قضاء كالر أيضا.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم الش���عور بالهزتين األخيرتين من قبل 

المواطنين في المنطقة.
ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات أو خسائر، وفق عدة مصادر محلية.

العراق يسجل 3 هزات 
أرضية شمالي البالد

االستقالل/ وكاالت:
حذرت جمعيات حقوقية تونسية غير حكومية، الثالثاء، 
الرئيس قيس س���عيد من »خط���ورة التمادي في إحكام 
قبضته على مقاليد الحك���م«، رغم نفي األخير أي توجه 

له بهذا الصدد.
ج���اء ذلك وف���ق بيان مش���ترك صدر ع���ن 22 جمعية، 
من بينها »المنظمة التونس���ية لمناهض���ة التعذيب«، 
و«جمعية بيتي«، و«منظمة 23-10 لدعم مس���ار االنتقال 
الديمقراط���ي«، و«المرص���د الوطني للدف���اع عن مدنية 

الدولة«.
وقال البيان: »ُتحذر الجمعي���ات الموقعة أدناه الرئيس 
سعيد مجددا من خطورة التمادي في إحكام قبضته على 
مقالي���د الحكم، دون تحديد مدة التدابير االس���تثنائية 

التي ق���رر تمديدها يوم 22 س���بتمبر/أيلول الجاري إلى 
أجل غير مسمى« .

وأعلن س���عّيد، منذ 25 يوليو/تم���وز الماضي، »إجراءات 
اس���تثنائية«، ش���ملت إقال���ة رئيس الحكومة هش���ام 
المشيش���ي، وتجمي���د اختصاص���ات البرلم���ان، ورف���ع 
الحصانة عن النواب، فضال عن توقيفات وإعفاءات لعدد 

من المسؤولين.
وتاب���ع بيان الجمعي���ات الحقوقي���ة: »أي خطوة إلصالح 
ما أفس���دته حكوم���ات وأحزاب ألحقت أضرارا جس���يمة 
بقيم حقوق االنسان والديمقراطية، وساهمت في نشر 
المحس���وبية والتمرد على القانون في المجتمع، ودفعت 
تونس في الس���نوات العشر الماضية إلى حافة اإلفالس 
والفوض���ى، ال ُيمكن أن ُتكلل بالنج���اح في غياب برنامج 

عمل يساهم في مناقشته وإثرائه أكفأ الخبراء وُممثلون 
عن المجتمع المدني«.

وش���ددت الجمعي���ات عل���ى أن »عدم التحرك الس���ريع 
والحاس���م لمحاس���بة كبار المتورطين في قضايا فساد 
والخارجي���ن على القان���ون منذ إعالن تل���ك التدابير وما 
تضّمنت���ه من إيقاف االلتزام بجل ما جاء في الدس���تور 
ُيثي���ر تخوف���ات مش���روعة من الجن���وح نح���و االنفراد 

بالسلطة«.
وكان سعيد وجه، في مناس���بات عديدة، تطمينات إلى 
الداخ���ل والخ���ارج أكد فيه���ا أنه »ال ينوي إرس���اء نظام 
دكتاتوري في تونس« أو »المس من الحقوق والحريات«، 
إنم���ا يهدف إلى »إصالح األوضاع بعد أن تأكد من وجود 

خطر داهم يهدد الدولة التونسية«.

22 جمعية تونسية تحذر سعيد من خطورة »إحكام قبضته« على مقاليد الحكم

االستقالل/ وكاالت:
اس���تدعت وزارة الخارجي���ة األوكراني���ة، الثالثاء، 
السفير المجري لديها، وأبلغته انزعاجها من إبرام 

اتفاقية روسية مجرية، لضخ الغاز الطبيعي.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة األنباء األوكرانية، 
أكد الناط���ق باس���م الخارجية األوكراني���ة، أوليج 

نيكولينكو، صحة أنباء اس���تدعاء السفير المجري 
في كييف إلى وزارة الخارجية.

وأض���اف أن الخارجي���ة المجرية اس���تدعت أيضًا 
السفير األوكراني في بودابست.

وأوض���ح أن الخارجي���ة األوكرانية أبلغت الس���فير 
المجري، انزعاجها من اتفاقي���ة الغاز المبرمة بين 

بودابست وموسكو، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر 
بالعالقات األوكرانية المجرية.

واإلثنين، أعلنت ش���ركة »غازبروم« الروس���ية، أنه 
اعتبارا من األول من أكتوبر/ تش���رين األول المقبل، 
س���يتم نقل الغ���از الطبيعي إلى المج���ر عبر خط 

أنابيب »السيل التركي«.

أوكرانيا تستدعي السفير المجري احتجاجًا على اتفاقية غاز مع روسيا

االستقالل/ وكاالت:
استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثالثاء، قرار فرنسا تشديد شروط منح 

التأشيرات لمواطني بالده، واصفا إياه ب�«غير المبرر«.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصم���ة المغربية الرباط مع وزير الخارجية الموريتاني 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى للمملكة، أمس، في زيارة ليوم واحد.
وفي وقت س���ابق من الثالثاء، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان، تشديد شروط منح 
التأش���يرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى »رف���ض الدول الثالث إصدار 
التصاريح القنصلية الالزمة الس���تعادة مهاجرين م���ن مواطنيها«. وتعقيبا على ذلك، 
قال بوريطة إن قرار باريس بش���أن تأش���يرات مواطني المغرب »غير مبرر لمجموعة من 
األس���باب«. وأوضح أن »الس���بب األول هو أن بلده كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة 
وتنقل األش���خاص بمنطق المس���ؤولية والتوازن الالزم بين تسهيل تنقل األشخاص، 
س���واء طلبة أو رجال األعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية )غير النظامية(، والتعامل 

الصارم حيال األشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية«.
ولفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون »بالده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات 
واضحة الستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية )بفرنسا(؛ حيث 
بلغ عدد وثائق جواز المرور )تسمح للمواطنين بالعودة لبالدهم( التي منحتها القنصليات 
المغربية خالل 8 أش����هر من السنة الحالية 400 وثيقة«. كما اعتبر بوريطة أن »اعتماد هذا 
المعيار )تش����ديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب( غير مناسب؛ ألن البالد تعاملت 
بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين«. وقال إن »المشكل القائم فرنسي؛ ألن 
السلطات الفرنسية ال تفرض على المسافرين من ترابه إجراء نتيجة اختبار السلبية لكورونا 

.»)PCR( وال يمكن للمغرب أن تستقبل مواطنين غير متوفرين على ،)PCR(

المغرب: قرار فرنسا بشأن 
التأشيرات »غير مبرر«
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 الضفة الغربية/ االستقالل:
اختتمت منافس����ات الجول����ة الثانية م����ن بطولة دوري 
المحترفين بالضفة المحتلة, وس����ط حصول 3 فرق على 

العالمة الكاملة حتى اآلن.
ويتصدر الثالثي ش����باب الظاهرية وجبل المكبر وشباب 

الخليل جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 6 نقاط.
و أقيم " 12 " لقاء ، " 11 " مباراة انتهت بفوز أحد الطرفين 
ومباراة واحدة انتهت بالتعادل ، و تم تسجيل 31 هدفًا 

بمعدل 2.58 هدف في المباراة.
و نج����ح الظاهرية بتس����جيل "8" أه����داف كأكثر الفرق 
تس����جيالً  لألهداف ، فيما لم يستطع البيرة تسجيل أي 

هدف حتى نهاية الجولة .
و رغم الق����وة الهجومية للظاهرية، إال أن ش����باب الخليل 
اقوى خط دفاع، حيث لم يس����تقبل أي هدف، فيما كان 
أضعف خط دفاع فريق األمعري حيث اس����تقبل ثمانية 

أهداف.
فيما، تم احتس����اب 3 ركالت جزاء تم تسجليها جميعًا ، 
و أش����هر قضاة المالعب 40 بطاقة صفراء بمعدل 3.33 
بطاقة في المباراة، و بطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب 

داود صالح .
الظاهرية يتصدر الدوري بفارق األهداف عن جبل المكبر 
وشباب الخليل ، و شهاب القنبر يتصدر هدافي البطولة .

لشبونة/االستقالل: 
أك���د رونالد كوم���ان المدير الفني لبرش���لونة، أن مواجهة 
بنفي���كا البرتغالي، اليوم األربع���اء، بالجولة الثانية من دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لن تكون حاس���مة للتأهل 

للدور التالي من البطولة.
وقال كوم���ان، خالل المؤتمر الصحف���ي : "نعلم أن بنفيكا 
فريق قوي، س���تكون مباراة جميلة، ونحت���اج إلى تحقيق 

نتيجة جيدة، ويمكننا توقع مباراة ممتعة".
وبس���ؤاله عما إذا كانت المب���اراة حاس���مة للتأهل، أجاب: 
"مس���تحيل، إنها المباراة الثانية من أص���ل 6 مباريات، وال 

يمكن أن تكون حاسمة".
وأض���اف: "كنا جيدي���ن جدًا ب���دون الكرة ض���د ليفانتي، 
وضغطنا على الخصم، ولم نسمح له باللعب، وتعتمد األمور 
على الخصم أيضًا، لكن دائمًا لدينا النية لتقديم مستويات 

قوية".
وعن عودة فاتي وخيار االنضمام للمنتخب اإلسباني، علق: 
"ال أعرف شيئا عن هذا الموضوع، وكما قلت سابًقا فاتي ما 
زال أمامه طريق طويل الستعادة مستواه، لكن بالنسبة لي 
عودته رائعة، حيث لعب 15 دقيقة وسجل الهدف الثالث 

حيث كان مثالًيا".
وزاد: "ال يمكنن���ي إال أن أق���ول إنه غاب ع���ن المالعب لمدة 

10 أشهر، وتدرب أسبوعين مع المجموعة، ولعب فقط 15 
دقيقة". وبس���ؤاله عن لقائه مع الرئيس البورتا، أجاب: "لم 

أر الرئيس ، ومتأكد من أننا سنرى بعضنا البعض قريبا.
وحول الدخول بنفس تش���كيلة المباراة الماضية، كشف: 
"أهم شيء هو التخطيط للمباراة، ويجب أن ترى المنافس 

وتنظر إلى الشباب مع األخذ في االعتبار المشكلة البدنية، 
حيث لعبنا 5 مباريات ف���ي 12 يوما، ويجب النظر لالعبين 
األكثر نشاطا الذي يمكنهم قيادتنا لتحقيق نتائج أفضل".

وع���ن لوك دي يونج، أوضح: "إنه صفقة في اللحظة األخيرة 
لتدعيم الهجوم بسبب اإلصابات في هذا المركز، وهو العب 

يمنحنا الكثي���ر، ومختلف عن الموجودين لدينا، وقدم أداًء 
جيًدا المباراة الماضية وسجل هدفا، ولديه خبرة اللعب في 

البطولة األوروبية".
وأردف: "نتوق���ع مباراة صعبة ضد بنفي���كا، وأعرف األجواء 
في ملعبهم والقوة التي يتمتعون بها، فهو فريق ال يفتح 
الملعب كثيًرا ويترك المس���احات، ألن العقلية البرتغالية 
تعتمد على الس���يطرة على المباراة وبكفاءة عالية لمفاجأة 

الخصم".
ون���وه: "فاتي كان مرهقا جًدا ، وذلك تأثير الغياب الطويل، 
لكنه تدرب جيًدا، لكن مشاركته اليوم تعتمد على حالته، 

وسنرى".
وواصل: "م����ن الجيد دائًما احت����رام الخصم، لكن مع 
صافرة البداية ننسى ذلك، وبنفيكا يلعب على أرضه 
وستكون الجماهير معهم، وسيحاولون الهجوم من 
أجل الفوز، فهم ليس����وا الفريق ال����ذي يلعب لكي ال 
يخسر، ولدينا نفس النية سواء على أرضنا أو خارجها، 

ونطمح للفوز".
وأتم: "أخطر العبي بنفيكا؟ ال أحب التحدث بش���كل فردي، 
على الرغ���م من أن لديه���م العبين ذوو خب���رة كبيرة مثل 
أوتامين���دي وفيرتونجي���ن ف���ي الدفاع أو جيدس���ون في 

الهجوم وهو سريع للغاية".

كومـــان: مواجهة بنفيكا صعبة.. و دي يونج يختلف عن الموجوديـــن

لندن/ االستقالل: 
ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
مانشس���تر يونايتد، تحقيق رقم قياسي جديد 
ف���ي دوري أبطال أوروبا، وذلك خالل مباراة فريقه 
ضد فياريال الي���وم األربعاء في دور المجموعات 

من دوري األبطال.
وش���ارك رونالدو حتى اآلن خالل مشواره الكروي 
في 177 مباراة في دوري أبطال أوروبا بالتس���اوي 

مع زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.
وفي حالة مشاركة النجم البرتغالي مع مانشستر 
يونايتد ضد فياريال سيكون رونالدو أكثر العب 
مش���اركة ف���ي دوري أبطال أوروب���ا برصيد 178 

مباراة.
و يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه 
فياري���ال على ملع���ب “أولد تراف���ورد”، ، ضمن 
منافس���ات الجولة الثانية للمجموعة السادسة 

ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2021.
يتطلع فريق مانشستر يونايتد، إلنتزاع فوز ثمين 
على حس����اب فياريال، من أجل تعويض خسارته 
األول����ى المفاجئة، أمام يونج بوي����ز بنتيجة 2-1. 
ويتذيل فريق مانشس����تر يونايتد جدول ترتيب 
المجموعة السادسة بدون رصيد من النقاط، بعد 

خسارته امام يونج بويز 1-2، فيما يتصدر األخير 
الترتيب برصيد 3 نقاط، ثم فياريال وأتاالنتا في 

المركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.
وكان فياريال قد حقق تعاداًل مثيرًا بنتيجة 2-2 
ضد أتاالنتا على ملعب “ال سيراميكا”، وحصول 

كل منهما على نقطة من المباراة.
ويستأنف فريق مانشستر يونايتد مشواره في 

دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة أخيرة ضد أستون 
فيال به���دف نظيف، في الجولة السادس���ة من 
بطولة الدوري اإلنجليزي، وتراجع للمركز الرابع في 

جدول مسابقة البريميرليج برصيد 13 نقطة.
كما ودع منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين 
اإلنجليزية، على يد وست هام يونايتد من دور ال� 

32، بعد الخسارة أمام 1-0.

مانشستر يونايتد فياريال .. رونالدو على
 موعد مع رقم قياسي في دوري األبطال

روما/االستقالل: 
ما أش���به الليلة بالبارحة.. مقولة تنطب���ق تماًما على مواجهة يوفنتوس 
وتشيلس���ي، على ملعب أليانز ستاديوم، مس���اء اليوم ، في إطار الجولة 

الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويس���عى تشيلسي للثأر من يوفنتوس، بعدما حسم البيانكونيري آخر 
مواجهة بينهما ب���دوري األبطال بثالثية نظيفة، في نوفمبر/تش���رين 

الثاني عام 2012.
نفس السيناريو يعاد تقريًبا، فبعد موسم 2011-2012، الذي حصد فيه 
تشيلس���ي لقب دوري األبطال للمرة األولى في تاريخه، وقع في الموسم 
التالي مع يوفنتوس في المجموعة ذاتها، وهو نفس األمر هذا الموسم، 

بعدما نال البلوز لقب دوري األبطال منذ عدة أشهر.
وس���اهمت الخسارة بثالثية بش���كل كبير في خروج تشيلسي من دور 
المجموعات بدوري األبطال وقته���ا، والذهاب إلى الدوري األوروبي الذي 

حصد لقبه في النهاية.
وتطمح كتيبة البلوز لرد اعتبارها على ملعب السيدة العجوز هذه المرة، 
خاصة أن تشيلس���ي يعيش أفضل أيامه م���ع المدرب توماس توخيل، 
بينما يعان���ي يوفنتوس من تذبذب المس���توى مع المدرب ماكس���ي 

أليجري.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة نظًرا لصراعهما على صدارة 

المجموعة، خاصة بعد عودة الجماهير إلى المالعب.  

الثأر يشعل معركة 
يوفنتوس وتشيلسي

أبــرز األرقــام مــن دوري 
المحترفين بعد الجولة الثانية لندن/ االستقالل:

يرغب إيفرتون في ضم العب يوفنتوس الحالي وآرسنال السابق، 
الويلزي آرون رامسي، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

وأش���ارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن رامس���ي ارتب���ط بالرحيل عن 
يوفنت���وس، خصوًصا بعد التعاقد م���ع مانويل لوكاتيلي، ورغبة 
البيانكونيري في اس���تعادة البوس���ني ميراليم بيانيتش، العب 

برشلونة المعار إلى بشكتاش. 
وأضافت أن النادي اإليطالي في طريقه لالس���تغناء عن رامسي، 
دون مقاب���ل، ف���ي يناير/كانون ثان المقب���ل، للتخلص من راتبه 
الضخم. وكان رامس���ي قد انضم ليوفنتوس، خالل صيف 2019 

في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الجانرز.
وال يعتب���ر إيفرتون الن���ادي اإلنجليزي الوحيد الس���اعي إلعادة 

رامسي للبريميرليج، فهناك رغبة أيًضا من وست 

صراع إنجليزي على العب يوفنتوس
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المس���توطنون وجن���ود االحت���ال أدت إلصابة عش���رات 
المواطني���ن بالرصاص وجروح بينه���م أطفال. ففي مخيم 
الع���روب أصي���ب طفل بج���راح خطرة إث���ر تعرضه إلطاق 
الرص���اص الحي من جن���ود االحتال خ���ال مواجهات في 
المخي���م، حيث وصلت مستش���فى الجمعية العربية ببيت 

لحم وتم إدخالها لغرف العمليات.
وذك���رت مصادر محلي���ة أن الطف���ل )12 عام���ًا( نقل الى 
مستش���فى الجمعية العربية في بيت ج���اال لتلقي العاج 
من الرصاص التي أصابته أسفل الظهر وتسببت له بنزيف 

داخلي.
ولفت ش���هود عيان الى أن قناصة االحتال انتش���روا في 

حارة الجوابرة بمخيم العروب الستهداف الشبان.
وفي مسافر يطا أصيب عشرات المواطنين بجروح ورضوض 
بينه���م طفل، خال هجوم نفذه المس���توطنون، على عدة 
تجمعات س���كانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، 
واألصيف���ر، وأم الطوب���ا في مس���افر يطا جن���وب الخليل، 
وحطموا عددا م���ن مركباتهم وألواحا للطاقة الشمس���ية، 

واقتلعوا عشرات األشجار وأتلفوا مزروعات.
وذكرت مصادر محلي���ة أن عددًا من أهالي المفقرة أصيبوا 
من بينهم الش���اب صهيب محمود حمام���دة طعنا بخنجر 
من المس���توطنين وطفل من عائلة الحمامدة أيضًا، أصيب 
برضوض وكدمات في رأسه وظهره، كذلك المواطن عثمان 
أبو قبيط���ة برضوض مختلفة في أنحاء جس���ده، نقل على 

إثرها الى المستشفى.
وأطلقت قوات االحتال التي وفرت الحماية للمستوطنين 
قنابل الصوت والغاز ص���وب المواطنين، ما أدى الى إصابة 

العشرات منهم باالختناق.

واعتقلت قوات االحتال مس���ّنين من خرب���ة المفقرة هما: 
نعيم شحادة الحمامدة )62 عاما(، والشيخ الناشط سليمان 

عيد الهذالين )75 عاما(.
وفي قري���ة التوانة أصيب عدد م���ن المواطنين إثر هجوم 
أع���داد كبيرة م���ن قطع���ان المس���توطنين برفقة جيش 

االحتال على القرية.
وم���ن بين المصابين الش���ابين كامل ربع���ي وربحي أحمد 

ربعي.
وأطلق أهالي التوانة مناش���دات ألهال���ي يطا بالتوجه الى 

القرية ومساعدتهم في التصدي للمستوطنين.
ففي جنين )شمال الضفة الغربية(، شهدت بلدة "قباطية" 
جنوبي المدينة، اقتحام 20 دورية عس���كرية إس���رائيلية، 
فجر امس، من المدخل الجنوبي وحاصرت المناطق الجبلية، 

وشوهدت قوات راجله تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.
وش���هدت البلدة وقوع اشتباكات مس���لحة بين مقاومين 
فلسطينيين أثناء اقتحام قوات كبيرة من جيش االحتال 
ووح���دات خاصة م���ن "المس���تعربين" البلدة مس���تخدمة 

الرصاص الحي.
ونقلت وسائل إعام محلية عن شهود عيان، إصابة شابين 
بالرصاص الحي في الساقين، جراء تلك المواجهات، حيث 

تم تحويلهما إلى مستشفى جنين، 
واقتح���م جنود االحتال ع���دة منازل في جب���ل "الزكارنة" 
)ش���رقي بلدة قباطية( كما قام���وا بعمليات حفر وتفتيش 

فيه���ا. 
وقالت مص���ادر محلية إن المقاومين المس���لحين هاجموا 
ق���وات االحتال التي داهمت فج���را بلدتي قباطية ومثلث 

الشهداء المجاورة ما أدى الندالع اشتباكات واسعة.

وأش���ارت إل���ى أن جن���ود االحت���ال أصابوا الش���اب أحمد 
درويش من بلدة مثلث الش���هداء برصاصة في القدم خال 
المواجهات العنيفة، بينما فتش���ت قوات االحتال عمارة 
س���كنية في قباطية، فيما أصيب عشرات باالختناق بالغاز 

المسيل للدموع.
كم���ا اعتقلت قوات االحتال اإلس���رائيلي، ام���س الثاثاء، 
أس���يرا محررا من بلدة كفر راعي جنوب جنين، بعد توقيفه 

على حاجز عسكري.
وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، أن قوات 
االحتال اعتقلت األسير المحرر احمد مصطفى ملحم، على 
حاجز "ش���افي شمرون" العسكري، أثناء توجهه الى مدينة 
نابلس. وفي "دير نظام" غربي رام الله )ش���ماال(، ش���هدت 
البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وجنود االحتال الذين 
أطلقوا الرص���اص والقنابل الغازية بكثافة صوب الش���بان 

والمنازل.
وأف���اد "نادي األس���ير" أن قوات االحتال اعتقلت الش���اب 
مصطف���ى صالح مزهر من ذوي االحتياج���ات الخاصة بعد 
اقتح���ام منزله في بلدة "دير نظام"، باإلضافة إلى ش���ابين 

آخرين، حيث اقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وفي الخليل )جنوبا( اندلعت مواجهات بين العش���رات من 
الشبان وقوات االحتال بمنطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وعمدت قوات االحتال إلى إطاق القنابل الغازية والرصاص 
المطاط���ي صوب الش���بان، حيث أصي���ب بعضهم بحاالت 
اختناق، والحقت آخري���ن في محاولة منها العتقالهم، كما 

وأجبرت بعض المحال التجارية على اإلغاق.
وفي القدس، ش���هدت بلدة "العيس���وية" ش���مال شرقي 
المدينة الليلة قبل الماضية، مواجهات عنيفة مع االحتال 

استخدم فيها الشبان المفرقعات واأللعاب النارية بكثافة.
فيما، داهم جنود االحتال اإلسرائيلي، مساء أمس الثاثاء، 
منطقة عاطوف جنوب ش���رق طوباس وحاصروا "بركس���ا"، 

وطالبوا مالكه بهدمه.
وقال الناش���ط الحقوقي عارف دراغم���ة، إن جنود االحتال 
حاص���روا "البركس" الذي يعود للمواط���ن لطفي بني عودة 

وطالبوه بهدمه بيده.
وإل���ى ذلك، اقتح���م مس���توطنون، أمس الثاث���اء، باحات 
المس���جد األقصى المبارك، فيما اعتقلت ش���رطة االحتال 

أحد المصلين.
وقالت مص���ادر محلية، إن مس���توطنين اقتحم���وا باحات 
األقصى عبر باب المغاربة جماعات، وأدوا طقوس���ا تلمودية 
في المنطقة الش���رقية، ونفذوا جوالت استفزازية بحماية 

شرطة االحتال.
وأفاد ش���هود عيان، بأن عناصر من شرطة االحتال اعتدوا 
بالضرب على شاب في باحات األقصى، ومنعوه من الصاة، 

قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة.
وحولت شرطة االحتال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، 
ونصبت الحواجز على الطرقات المؤدية للمس���جد األقصى، 
وعمدت إلى فرض إجراءات مشددة وتفتيشات، والتدقيق 

في هويات الوافدين إلى األقصى وعرقلة وصولهم.
وكان نح���و 778 مس���توطنا اقتحموا األقص���ى، أول أمس، 
وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم اإلسرائيلي في 

باحاته، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
يش���ار إلى أن أع���داد المس���توطنين المقتحمين لألقصى 
ا غير مس���بوق؛  خال األي���ام القليلة الماضية قد بلغت حًدّ

بدعوى االحتفال باألعياد اليهودية.

القدس المحتلة/ االستقال: 
شكك مس���ؤول تش���كيل الدفاعات الجوية 
اإلسرائيلية الجنرال جلعاد بيران في قدرات 
منظومة القب���ة الحديدية على توفير حماية 

كاملة لألجواء من تهديد صواريخ المقاومة.
وق���ال »بي���ران« لموق���ع »واال« العب���ري، إن 
»منظومة القبة الحديدية ليست أداة سحرية 
لمنع س���قوط الصواريخ، وأن ل���كل منظومة 
نقاط ضعف وع���دم قدرة على مواكبة جميع 

التهديدات«.
وكشف عن اضطراره لاستلقاء أرًضا مرتين 
خال العدوان اإلسرائيلي على غزة في مايو/ 
أي���ار الماضي وه���و بطريقه لتفق���د إحدى 

بطاريات القبة الحديدية.
والقبة الحديدية نظام دف���اع جوي متحرك 
طور م���ن ش���ركة »رفائي���ل« اإلس���رائيلية 
ألنظم���ة الدف���اع المتقدم���ة، والهدف منه 
اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف 

المدفعية.  وتقدر مصادر إسرائيلية تكلفة 
الصاروخ الواحد الذي تطلقه القبة العتراض 

صواريخ المقاومة ب� 35 ألف دوالر.
ودعا »بيران« إلى الفهم بأن القبة الحديدية 
ليس���ت الح���ل لمعضل���ة الصواري���خ لكن 
المنظوم���ة تعد ضمن تش���كيات الجيش 

الدفاعية كمسعى لتقليل أضرار الصواريخ.
وش���دد على أن���ه »ال ح���ل جذرًيا لس���قوط 

الصواريخ«، مضيًفا »وأعتقد أنه لن يكون«.
وعن نسب قدرة القبة الحديدية على مواجهة 
صواريخ غ���زة، رأى »بي���ران« أن الحديث عن 

نسبة نجاح تشوبه الكثير من الشوائب.
وال يتوق���ف الجدل في »إس���رائيل« بش���أن 
فاعلية القبة في صد صواريخ المقاومة التي 
تؤكد أن القبة لن تمنع سقوط الصواريخ على 

المستوطنات اإلسرائيلية.
وقال: »ال نتحدث عن لعبة كرة قدم بنس���بة 
نج���اح 100%.. أن���ا اعتقد أن هكذا نس���ب 

خاطئة ألنه يخلق شعوًرا بالثقة الزائدة لدى 
والدتي«.

وبشأن إخفاقات العدوان األخير التي تمثلت 
بسقوط 3500 صاروخ على »إسرائيل«، أشار 
»بيران« إلى أنه »مكث بجلس���ات استخاص 
العبر والتحقيق بعد العدوان وقًتا أطول مما 

مكثه بمتابعة العدوان نفسه«.
وأك���د أن »ما حدث إب���ان الحرب على غزة كان 
تحدًيا كبي���ًرا«، مضيًفا أنه »يج���ب أن أقول 
ذلك؛ فكثافة النيران باليومين األولين للحرب 
كبيرة جًدا.. اعترضنا 1600 صاروخ، وشهدنا 
وتيرة نارية لم تسبق إلسرائيل أن تعرضت 

لها«.
ولمدة 11 يوما، شنت »إسرائيل« عدوانا على 
غزة، بين 10 و21 مايو الماضي، ما أس���فر عن 
استش���هاد وجرح آالف الفلسطينيين، فيما 
ردت فصائل المقاومة بإطاق صاروخي مركز 

صوب مدن إسرائيلية.

 سلفيت / االستقال:
 كشفت وس���ائل اعام إسرائيلية، عن مشروع استيطاني جديد، إلقامة خط للصرف 

الصحي يمر عبر أراضي بلدة ديراستيا غرب محافظة سلفيت.
وأكد محافظ س���لفيت اللواء عبد الله كميل، في بيان صحف���ي، أمس الثاثاء، ضرورة 
التحرك على مختلف المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني االستياء 
على آالف الدونمات من أراضي المواطنين لصالح التوس���ع االس���تيطاني، ومن شأنه 
أن يش���كل كارثة بيئية، داعيا مجلس بلدي ديراس���تيا للتحرك الفوري والتواصل مع 
أصحاب األراضي المستهدفة لتوفير األوراق الازمة للمرافعة القانونية لدى الجهات 

المختصة.
بدوره، أشار رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان، الى أن مسار مشروع الصرف الصحي 
االس���تيطاني، بحس���ب االعان الذي نش���رته وسائل اعام إس���رائيلية، يمتد بطول 
8 كيل���و مترات، وبعرض 30 مترا. وأضاف أن المش���روع يربط بين تجمع »عمانوئيل« 
االس���تيطاني مرورا بأراضي ديراستيا التي تعرف بمنطقة »المساحيل« و »واد جبارة« 
و »واد القع���دة« والمناطق المجاورة وصوال الى وادي قان���ا. وأكد زيدان تحرك البلدية 
على كافة المستويات إلبطال هذا المشروع غير القانوني، الذي تقف خلفه جمعيات 

استيطانية إسرائيلية.

مخطط استيطاني جديد إلقامة خط مسؤول الدفاع الجوي اإلسرائيلي يشكك في قدرات القبة الحديدية
صرف صحي على أراضي سلفيت

غزة/ االستقال:
قالت حركة المقاومة اإلسامية )حماس( 
إن ما حققته المقاومة من انتصارات على 
االحتال اإلس����رائيلي، آخرها في معركة 
»س����يف القدس«، يتطلب مّن����ا جميًعا 
اإلس����راع في اعتماد اس����تراتيجية عمل 
وطني، ترتكز على خيار الوحدة والمقاومة 
بأدواتها وأشكالها كافة، وفي مقدمتها 

المقاومة المسلحة.
وأك����دت الحرك����ة، ف����ي بي����ان وص����ل 
ً»االس����تقال« بالذكرى ال�����21 النتفاضة 
األقص����ى، ض����رورة »التحل����ل نهائًيا من 
اتفاقي����ات أوس����لو المش����ؤومة، وإنهاء 
التنس����يق األمني، وإط����اق يد المقاومة 
في الضف����ة المحتل����ة ك����ي تدافع عن 

شعبنا، ووقف كل الرهانات على مشاريع 
التسوية واإلدارات األمريكية المتعاقبة، 
باعتباره����ا رهان����ات خاس����رة، ضيع����ت 
القضية الفلس����طينية، ومزقت ش����عبنا 
الفلس����طيني، وأطال����ت عم����ر االحتال، 
وأفس����حت ل����ه المج����ال ف����ي الهيمنة 

والتمدد«.
وأضاف����ت أن »الره����ان األق����وى يجب أن 
يك����ون عل����ى وح����دة ش����عبنا وصموده 
ومقاومته، وتفجير س����احات الصراع مع 
الع����دو في كل مدن فلس����طين المحتلة 
وبلداتها، وعلى خط����وط التماس، وعلى 

بوابات األقصى وأماكن المستوطنات«.
وأش����ارت إل����ى أن »الع����دو اإلس����رائيلي 
م����ا زال يح����اول اللعب بالن����ار، ويرتكب 

االنته����اكات بح����ق ش����عبنا وأهلنا في 
القدس والمقدسات والمسجد األقصى، 
مستغًا حالة تمسك البعض بالرهانات 
والخيارات الفاشلة، والبناء على أوهام ما 
يسمى بعملية السام ومشاريع التسوية 
والدولية،  األمريكية  والوساطة  العقيمة 
وفي س����ياق مح����اوالت التطبي����ع ودمج 

الكيان في المنطقة«.
ولفتت إلى أن »انتفاضة األقصى خرجت 
م����ن روح وإرادة ش����عوب أمتن����ا العربية 
واإلس����امية جمعاء المرتبطة بفلسطين 
والقدس والمس����جد األقصى بعقيدتها 

وقلوبها«.
واعتبرت أن االنتفاضة جاءت لتؤكد وحدة 
ساحات األمة وتكاملها في الوقوف صًفا 

واحدًا في وج����ه المؤامرات والمخططات 
اإلسرائيلية دفاعًا عن فلسطين، وحماية 

لمصالحها وثرواتها ومقدراتها.
وأوضحت أن ه����ذا يتطل����ب البقاء على 
العهد مع فلسطين والقدس واألقصى، 
وتوفير كل مقومات صمود شعبنا وثباته 

في مواجهة الظلم والعدوان.
ب�«التحي����ة ألرواح ش����هداء  وتوجه����ت 
ش����عبنا وجرحاه وأس����راه الذين صنعوا 
بتضحياتهم وبدمائه����م مجًدا للقدس 
ولفلسطين ولشعبها في معارك البطولة 
الت����ي امتدت من ش����رق فلس����طين إلى 
غربها، ومن ش����مالها إلى جنوبها، لقنت 
المقاوم����ة فيه����ا العدو دروًس����ا في فن 
القتال، وإدارة المعارك، وصنع المعجزات 

وفرض المعادالت«.
وأضاف����ت أن »ه����ذه المع����ارك أربك����ت 
حس����ابات االحت����ال سياس����ًيا وأمنًي����ا 
وعسكرًيا، وجّس����د خالها أبطال شعبنا 
من مختلف فصائل المقاومة نموذًجا في 
الوحدة وإدارة المي����دان، وتحقيق الردع 

واالنتصار«.
ووافق ام���س الثاث���اء الذك���رى ال�21 
النتفاض���ة األقص���ى الت���ي اندلع���ت 
شرارتها في مثل هذا اليوم في الثامن 
والعشرين من سبتمبر/أيلول عام 2000 
عقب اقتحام رئي���س حكومة االحتال 
اإلس���رائيلي األس���بق أريي���ل ش���ارون 
المسجد األقصى برفقة قوات كبيرة من 

جيش االحتال.

حماس تطالب باستراتيجية عمل وطني ترتكز على خيار الوحدة والمقاومة

اإ�شابة الع�شرات ..
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االستقالل/ وكاالت:
كشف رجل أسترالي حصل على أربع جرعات من لقاح كورونا من ماركات مختلفة 

عن سبب عزمه على الحصول على لقاحين آخرين من موديرنا بأسرع ما يمكن.
بعد تلقي جرعته الثانية من لقاح فايزر بش���هر واح���د فقط، في 12 يوليو، قرأ 
برونو بوشيت )35 عامًا(، دراسة ادعت أن تلقي لقاحين أو أكثر، يوفر حماية أكبر 

من فيروس كورونا، مما دفعه ألخذ جرعتين إضافيتين من لقاح أسترازينيكا.
وقال السيد بوشيت لصحيفة ديلي ميل أستراليا: » شعرت أن التطعيم مرتين 
من ش���أنه أن يعزز مناعتي أكثر ضد فيروس كورونا. أش���عر بصحة جيدة، ولم 

أتعرض ألي آثار جانبية سلبية بعد أخذي اللقاحين«.
وبينما كان الس���يد بوش���يت على وش���ك تلقي الجرعة األولى من لقاح موديرنا 
يوم السبت، 25 س���بتمبر، اكتشف الطبيب المسؤول الذي كان يفحص قاعدة 
بيان���ات التطعيم الحكومية، أنه قد تم تطعيمه س���ابقًا، مما دفعه للخروج من 

المستشفى على عجل لكي ال يتعرض ألي مساءلة.
وعلى الرغم من اكتشاف أمره، عّبر السيد بوشيت عن تصميمه على الحصول على 
جرعتين إضافيتين م���ن لقاح موديرنا خالل األيام المقبلة. يذكر بأن الدراس���ات 
أثبتت بأن تلقي أكثر من نوع من لقاحات كورونا، يؤدي إلى استجابة مناعية قوية، 
إال أن العلماء ال يزالون يبحثون في الفعالية طويلة المدى، واآلثار الجانبية المترتبة 

على الحصول على أكثر من لقاح، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يتلقى 4 جرعات من 
اللقاح وينوي أخذ المزيد!

االستقالل/ وكاالت:
يش����ّبه رس����ام الجداريات عمر الهمزي الرسم في 
الفضاء العمومي “برياضة تعلم اإلنصات للناس”، 
وهو واحد من الفنانين الذين اختاروا جدران المباني 
للتعبير عن أنفسهم، ما غير وجه مدن مغربية عدة 

كالرباط والدار البيضاء في السنوات األخيرة.
ترافق ه����ذه اللوح����ات الضخم����ة المنتصبة على 
الجدران المارة في عدد من شوارع العاصمة وأزقتها، 
وتتنوع مضامينها بين تصوير مشاهد من الحياة 

اليومية أو مخلوقات عجائبية من وحي الخيال.
احتضنت الرباط أخي����رًا فنانين مغاربة وأجانب من 
مبدعي الجداريات ش����اركوا في الدورة السادس����ة 
لمهرجان “ج����دار”، المتخصص في هذا النوع من 

فنون الشارع.
يجه����ز عم����ر الملق����ب ب�”بعبع” عدت����ه من فرش 
الصباغة ويختار ألوانه بحماس����ة في الصباح الباكر 

ليغط����ي بي����اض جدار أح����د مباني ح����ي يعقوب 
المنصور الش����عبي بالرباط، بب����زة رياضية وصدرية 

صفراء.
ويقول الفنان الش����اب )25 عاما( “لم أكن ألتخيل 
نفسي أرسم جداريات في الفضاء العمومي عندما 
تخرجت من المدرس����ة الوطني����ة للفنون الجميلة” 
الذائعة الصيت بمدينة تطوان )شمال( في 2018.

وكان بدأ رس����م أولى الجداريات في مدينة أكادير 
مسقط رأسه )جنوب( قبل أربعة أعوام.

في حي آخر بالرباط تواص����ل الفنانة إيمان دروبي 
مغطية رأسها بقبعة رسم بورتريه واقعي لصانعة 
تقليدية، على جدار مدرسة عمومية. وتقول الشابة 
البالغ����ة 36 عام����ا الت����ي دخلت هي األخ����رى عالم 
الجداريات من طريق المصادفة إن “تحويل حائط 

أبيض إلى لوحة فنية أمر مثير”.
لكنه����ا تنوه إلى أن التعبير ف����ي الفضاء العمومي 

“يظل صعبا خصوصا بالنس����بة للنس����اء، اللواتي 
يضط����ررن إلى ب����ذل مجه����ود مضاع����ف لفرض 

أنفسهن”.
بدأت بوادر هذا الفن الحض����ري في المغرب مطلع 
س����نوات األلفين بالدار البيضاء، وفي العام 2013 
أطلقت جمعية “التربية الفنية والثقافية” مهرجان 
“صباغة باغة” )الصباغة تريد( المتخصص في فن 

الجداريات.
ويقول مديره الفني صالح ملولي “كان األمر صعبًا 
جدًا ف����ي البداية، إذ يتطلب الرس����م على الجدران 

تنظيما خاصا بخالف الغرافيتي مثال”.
ويضي����ف ملولي الذي يتولى أيض����ا اإلدارة الفنية 
لمهرجان “جدار” بالرباط “لم يكن رسم الجداريات 
في الفضاء العمومي أم����را مريحا في البداية حيث 
كان الفنان����ون يواجهون مخاوف، لكنها تالش����ت 

اآلن”.

جداريات فنية تغير وجه المدن المغربية

االستقالل/ وكاالت:
ل���م يدر في خل���د امرأة عجوز أن النبات الذي زرعته في ش���رفة حجرتها في دار 

للمسنين في مدينة كرومباخ جنوبي ألمانيا، هو نبات حشيش.
والحظت موظفة في الدار النبات بمظهره المثير للريبة وأخطرت الش���رطة التي 

حضرت إلى المكان.
وذكرت الشرطة االثنين أن "النزيلة فوجئت تماما ألنها لم تدرك وصف النبات 
وألنها لم تكن تع���رف بحظر زراعته"، وأضافت "وألنه���ا كانت معجبة بالنبات 
وظلت ترعاه لفترة طويلة، فإنها لم تكن موافقة على مصادرته عن طريق أفراد 

الشرطة".
وتابعت الشرطة أن المرأة )91 عاما( لم تبد استعدادا للتخلي الطوعي عن النبات 

إال بعد إقناعها بشكل جيد وبعد توضيح متكرر لطبيعة النبات.
ولم يتضح بعد كيف وصلت المرأة إلى بذرة هذا النبات، وقال ش���رطي إن المرأة 

لن تتمكن من استعادة نباتها المفضل إذ يتعين إعدامه ألنه مادة مخدرة.

عجوز تزرع »الحشيش« دون 
قصد في حجرتها بدار مسنين

االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئي����س الكوري الجنوب����ي مون جيه 

رسميا إلى حظر تناول لحوم الكالب.
وقالت المتحدثة باس����م المكتب الرئاسي 
ب����ارك كيونغ-م����ي إن الرئيس م����ون قال 
لرئيس الوزراء كيم بو-غيوم خالل جلس����ة 
مناقشة السياسات األس����بوعية "ألم يحن 
وق����ت مراجعة حظ����ر تناول لح����م الكالب 

بجدية؟".
الدعوة القت ترحيبًا واسعا حيث رحبت حوالي 

50 مجموعة مدنية الثالثاء باقتراح الرئيس.

وقال الرئيس م����ون إن حكومته قد تضطر 
إلى النظ����ر بعناية في حظر تن����اول لحوم 
الكالب وس����ط نق����اش حول الممارس����ات 
المثي����رة للجدل والوع����ي المتزايد بحماية 

حقوق الحيوان.
وعقدت الجمعية الكورية لحماية الحيوان 
و44  مجموعة مدني����ة محلية أخرى مؤتمرا 
صحفيا مشتركا في س����يئول للتعبير عن 
دعمها لتصريحات مون ورغبته في تحقيق 

نتائج ملموسة فورية.
وقال����ت المجموعات المدني����ة "لم يعد من 

الممكن تأجيل الحظر ال����ذي طال انتظاره 
ألكل لحوم الكالب على الرغم من اعتراضات 

عدد قليل من أصحاب مزارع الكالب" . 
ودعت الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات 

عملية في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن ُيعرض القانون على الجمعية 
الوطنية يوم الجمعة للتصويت على إقراره. 
وتتوقع ال����وزارة أن تصب����ح القوانين ذات 
الصلة صارمة فيما يتعلق بانتهاك حقوق 
الحيوانات وإس����اءة معاملتها بمجرد دخول 

التعديل في حيز التنفيذ.

االستقالل/ وكاالت:
يجري فرع لجنة التحقيق الروس����ية في القرم 
تحقيقا أوليا بش����أن أخبار أفادت باعتداء نمر 
على طفل بالغ من العمر عاما واحدا في محمية 

"تايغان" البيئية بجمهورية القرم الروسية.
وذلك بعد أن أفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة 
"كومسومولسكاس����ا برافدا" الروسية بأن نمرا 
قطع إصبعا لطفل بالغ م����ن العمر عاما واحدا 

في محمية "تايغان" الواقعة قريبا من عاصمة 
القرم سيمفيروبول.

وق����ال ناطق باس����م فرع لجن����ة التحقيق في 
القرم إن إدارة في لجنة التحقيق بالقرم ُتجري 
تحقيقا أولي����ا للتأكد من صح����ة المعلومات 
الواردة من صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" 
الروس����ية التي قالت يوم 26 سبتمبر الجاري 
إن الحادث وقع في "تايغان"، بصفتها إحدى 

المحمي����ات البيئية الكبرى ف����ي أوروبا، حيث 
أرادت األم أن ي����رى طفله����ا نمرا من مس����افة 
قريبة وخرجت معه عن حدود المنطقة اآلمنة، 
فوجد الولد بمفرده نفس����ه أم����ام حيوان بري 

كبير اعتدى عليه وقطع إصبعه.
فيما رفض����ت إدارة محمية "تايغان" التعليق 
على ه����ذا الخبر وقالت إنها ألول مرة تس����مع 

عنه.

االستقالل/ وكاالت:
تع���رض مواطن س���عودي لعملي���ة احتيال مالي تس���ببت في 
خسارته نصف مليون ريال من حسابه البنكي في أحد المصارف 

المحلية.
وقالت صحيفة "مكة" إن الضحي���ة أعطى لمتصل عبر الهاتف 
ادع���ى أنه يمثل البنك الذي فيه حس���ابه، بياناته البنكية ورمز 

التحقق الذي وصله برسالة نصية على هاتفه.
ووفق���ا للصحيفة فإن المواطن المخدوع تلقى اتصاال األس���بوع 
الماضي من هاتف ثابت وعند رده، عرف المتصل مباشرة بنفسه 
على أنه موظف بإدارة البنك الذي فيه حسابه، وأخبره بأن حسابه 
بحاجة لتحديث لزيادة األم���ان من االختراق، ولذلك فهو بحاجة 

لتزويده برقم اآليبان والرقم السري.
وأضاف���ت أن الرجل منحه ما طلبه ث���م بعد أقل من دقيقة طلب 
منه رقم الكود المرس���ل على جواله، ولم تمر ثوان معدودة حتى 
وصلت رسالة نصية للمواطن بتحويل جميع ما في حسابه وهو 

مبلغ 500 ألف ريال لحساب مؤسسة باسم امرأة.
وقال المستشار القانوني عبد الرحمن آل شيبان لصحيفة "مكة" 
إنه يحق للضحية تقديم دعوى في المحكمة العامة ضد صاحب 
الحس���اب المحول ل���ه، وإن كان داخل الس���عودية، يطلب طلبا 
مستعجال لمنع المدعى عليه من الس���فر للخارج، طبقا لما نص 

عليه نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

سعودي يخسر نصف 
مليون ريال في دقيقة

الرئيس الكوري يدعو لحظر تناول لحوم الكالب في بالده

نمر يهاجم طفال رضيعًا في القرم ويقطع إصبعه


