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جنين/ االستقالل:
تحدث عّم الش���هيد عالء ناصر زيود، عن اللحظات األخيرة قبل 
اش���تباك ابن أخيه مع قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« وارتقائه 
فج���ر الخميس في بلدة برقين جنوب غ���رب جنين في الضفة 
الغربية المحتلة.  وقال عّم الشهيد إن »عالء يسكن في السيلة 
الحارثي���ة التي تبعد 7-8 كيلو عن برقين«، موضحا أنه كان في 
منزل عائلت���ه لحظة اقتحام ق���وات االحتالل للبل���دة وانطلق 

مسرًعا للتصدي لهم واش���تبك معهم إلى أن ارتقى شهيدا. 
وأضاف : »عالء تمنى الش���هادة ونالها«، مبينا أنه من الشباب 
المحبوبين في العائلة والمنطقة ويتميز باألخالق والش���جاعة 
والبطول���ة وكان دائم التص���دي والمواجهة مع قوات االحتالل 
»اإلس���رائيلي«. وأشار إلى أن الش���هيد عالء )22 عاما( كان قد 
اعتقل سابقا لدى االحتالل، الفتا إلى أنه كان يبحث عن أماكن 

تواجد العدو وجاهز لالشتباك مع االحتالل في كل لحظة.

عم الشهيد »زيود«: عالء كان جاهزًا 
لالشتباك مع االحتالل في كل لحظة

محافظات/ االستقالل
استش���هد ثالث���ة مواطنين فلس���طينيين بينهم مقاوم في س���رايا القدس 
برصاص االحتالل »اإلسرائيلي« في كل من بلدة برقين بجنين، ومدينة القدس 
المحتلة، وقطاع غزة أمس الخميس، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في االعتداءات 

»اإلس���رائيلية« التي تستهدف الفلس���طينيين، وسط صمت 
عربي وتخاذل دولي. فقد أعلنت مصادر محلية، عن استش���هاد 

ثالثة �ضهداء بينهم مقاوم يف �ضرايا القد�س بر�ضا�س االحتالل يف ال�ضفة والقد�س وغزة

االحتالل يسعى لتفكيك المقاومة في 
»جنين« وتصفية المقاومين »على دفعات«

غزة- جنين/ االستقالل:
كّثفت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي« م���ن اقتحاماتها 
في اآلون���ة األخيرة لمخيم جنين، ف���ي محاولة لقتل روح 

المقاومة في المخيم وتصفية المقاومين والس���عي إلى 
تفكيك البني���ة التحتية للمقاومة هناك 
الحيلول���ة إلحداث  عل���ى دفع���ات، دون 

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلسالمي الش���هيد المقاوم في جناحها العسكري سرايا 

القدس ع���الء ناصر زيود )22 عاًما( من بلدة الس���يلة الحارثية، 
الذي استش���هد فجر أم���س الخميس، في اش���تباك مع قوات 

»الجهاد« تنعى الشهيد عالء 
زيود وتؤكد استمرار االنتفاضة

رام الله/ االستقالل:
ق����ال المحامي جواد بولس إّنه تم تعيين جلس����ة 
لألس����ير عالء األعرج المضرب عن الطعام منذ )54 

يوًما(، بالمحكمة العليا لالحتالل "اإلسرائيلي"، في 
6 أكتوبر المقبل، للنظر في قضية استمرار اعتقاله 
اإلدارّي. وأوضح بولس في بيان مساء الخميس، أّنه 

تقدم للمحكمة العليا لالحتالل بالتماس بش����أن 
القواس����مة  مقداد  األس����ير  قضية 
المضرب عن الطعام منذ )71( يوًما، 

نادي األسير: األسرى المضربون يواجهون أوضاعًا صحية غاية بالخطورة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي«، فجر الخميس، 
عدة مناطق بالضفة الغربية وش���نت حملة اعتقاالت في 

االحتــالل يشــن حملــة 
اعتقاالت في القدس والضفة

»الجهاد« تدين افتتاح »بؤرة 
استخبارية وأمنية للعدو« في المنامة 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين الخميس، أن اس���تقبال 

وزي���ر خارجية حكومة االحت���الل »يائير البي���د« لتدنيس 
دولة البحري���ن هو حلقة من التآمر وتغيير هوية وتعريف 

مطالبة 670 مؤسسة مالية أوروبية 
بوقف استثماراتها بالمستوطنات

االستقالل/ وكاالت: 
طال���ب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلس���طينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 

670 مؤسسة مالية أوروبية »بوقف كل االستثمارات والتدفقات 
المالي���ة« في المس���توطنات اإلس���رائيلية في الضف���ة الغربية 

حزب الله يتمكن من إسقاط 
مسّيرة »إسرائيلية« جنوب لبنان

صحيفة تكشف: المقاومة في غزة 
وجهت ضربة أمنية جديدة لالحتالل

18 وفاة و1461 إصابة جديدة
 بـ »كورونا« في الضفة وغزة

االحتالل ينقل أسرى عملية »نفق الحرية« إلى العزل في عدة سجون »إسرائيلية«

�أبو مرزوق يك�شف: 
خمطط لإف�شال 

�ملقاومة وت�شديد 
�حل�شار على غزة
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رام الله/ االستقالل:
قال المحام����ي جواد بولس إّن����ه تم تعيين 
جلس����ة لألس����ير عالء األع����رج المضرب عن 
الطع����ام من����ذ )54 يوًم����ا(، بالمحكمة العليا 
لالحتالل "اإلسرائيلي"، في 6 أكتوبر المقبل، 

للنظر في قضية استمرار اعتقاله اإلدارّي.
وأوضح بولس في بيان مس����اء الخميس، أّنه 
تق����دم للمحكمة العليا لالحت����الل بالتماس 
بش����أن قضية األس����ير مق����داد القواس����مة 
المض����رب عن الطع����ام من����ذ )71( يوًما، ولم 

ُيحدد موعد الجلسة بعد.
وذكر أّن األوضاع الصحية لألسرى المضربين 
تتج����ه نح����و الخطورة الش����ديدة، ال س����يما 
القواس����مة المحتجز في مستشفى "كابالن" 

اإلس����رائيلّي. وق����ال إن األطباء أّك����دوا أّنه ما 
يزال يعتمد مؤخ����ًرا على الماء فقط ويرفض 
أخذ المدعمات، وأّن األسير األعرج يعاني من 
أعراض خطيرة، وهو محتجز في سجن "عيادة 
الرملة". وكذلك األسرى كايد الفسفوس الذي 
)80(، وهش����ام  اقترب إضراب����ه من اليوم ال�
أبو ه����واش المضرب من����ذ )45( يوًما، ورايق 
بش����ارات منذ )40( يوًما، وشادي أبو عكر منذ 
)37( يوًما، واألسير حس����ن شوكة المضرب 

منذ )11( يوًما.
واعتبر نادي األس����ير أّن ما يجري مع األسرى 
المضربي����ن جريم����ة، إذ يواص����ل االحتالل 
بأجهزته المختلفة تنفيذ جملة من اإلجراءات 

التنكيلية بحّقهم وعلى عدة مستويات.

وأش����ار إلى رف����ض االحت����الل االس����تجابة 
لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم اإلدارّي 
التعسفّي، محاولة للضغط عليهم والتنكيل 
به����م، وايصاله����م لمرحلة صحي����ة صعبة 
تتس����بب لهم بمش����اكل صحي����ة يصعب 

عالجها الحًقا.
وطال����ب الن����ادي كافة جه����ات االختصاص 
والمؤسس����ات الحقوقية الدولية بوضع حد 
الت����ي يواصل  لجريم����ة االعتق����ال اإلدارّي 
 األس����رى، وعلى 

ّ
االحت����الل تنفيذها بح����ق

رأسهم األمم المتحدة.
ودعا إل����ى مضاعفة جهود الدعم واإلس����ناد 
لألسرى المضربين، ال سيما في ظل الظروف 

المرّكبة التي تمر بها الحركة األسيرة.

نادي األسير: األسرى المضربون 
يواجهون أوضاعًا صحية غاية بالخطورة

غزة/ االستقالل:
أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مساء الخميس، أنها 

ليست ضمن البيان األخير الصادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.
وشددت سرايا القدس في تصريح مقتضب لها تلقت »االستقالل« نسخة عنه، على حق شعبنا 

في المقاومة أمام العدوان.
وأصدرت الغرفة المشتركة بيانا مشتركا تعليقا على التطورات األخيرة في األراضي الفلسطينية 
وآخرها إعدام جنود االحتالل المواطن محمد عمار في األربعينيات من العمر ش���رق مخيم البريج 
وسط قطاع غزة. دون التطرق للشهيد عالء زيود المقاتل في سرايا القدس الذي ارتقى فجر أمس 
في بلدة برقين بجنين، والش���هيدة إس���راء خالد عارف خزيمية التي أعدمها االحتالل أمس في 

القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

أكدت  على حق شعبنا في مقاومة العدوان
»سرايا القدس«: لسنا ضمن 

البيان األخير للغرفة المشتركة 

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة 
"حماس" موس���ى أب���و م���رزوق الخميس، عن 
مخطط يشارك فيه العديد من الدول واألفراد 
بالمنطق���ة، يه���دف إل���ى تش���ديد الحصار 
المفروض على قطاع غ���زة، إلى جانب محاولة 

إفشال المقاومة الفلسطينية.
وأوض���ح أب���و مرزوق ف���ي تصريح���ات خاصة 
ل�"عرب���ي21"، أن حركت���ه ومعه���ا المجم���وع 
الوطني الفلسطيني، لن تتهاون في استمرار 
الفلسطيني في  الش���عب  التضييق وحصار 

قطاع غزة.
وتأتي ه���ذه التصريحات بعد الكش���ف عن 
مس���اٍع إماراتية، إلقامة تحالف مع السعودية 
ومص���ر واألردن، لتضيي���ق الخناق على حركة 

"حم���اس"، باعتباره���ا آخر "معاق���ل اإلخوان 
المسلمين" في المنطقة العربية.

وذك����ر أبو مرزوق أن "الحص����ار على "حماس" 
ليس باألمر المس����تجد، وه����و قائم، خاصة 
م����ن قبل الواليات المتحدة"، مش����يرا إلى أن 
هناك مخططا أمريكيا و"إسرائيليا" وإقليميا 
معلوما ل����دى الحركة، يه����دف إلى تبهيت 
نتائج معركة "سيف القدس"، في إشارة إلى 
العدوان "اإلسرائيلي" األخير على قطاع غزة، 
والذي بدأ في 10 أيار/ مايو الماضي، واستمر 

11 يوما.
وبّين أن هذا المخطط يشمل "تشديد الحصار 
"اإلس���رائيلي" على قطاع غزة، وحرمان  شعبنا 
من صورة النصر التي صنعها، ورغبة في ردع 
الحركة عن التصدي ألي  عدوان "إس���رائيلي" 

محتمل في القدس وبقية فلس���طين، إضافة 
إلى كي وعي حاضن���ة  المقاومة في غزة تجاه 
ج���دوى المقاومة، باإلضافة إل���ى إبقاء الوضع 

الفلسطيني المنقسم".
 ونّب���ه أن "حركة حماس، قررت أال يبقى الحال 
على ما هو عليه، وس���نبذل ما بوس���عنا  لكسر 
مثل���ت الحصار المفروض علين���ا"، منوها إلى 
أن "حماس س���تمنح الجهود الدولية والعربية 
فرصة لتحقيق  اخت���راق حقيقي في تفكيك 
الحصار، وفي إنه���اء معاناة أهلنا في غزة، وإال 
فنحن سنكون  أمام خيارات صعبة، وسننسق 

مواقفنا مع المجموع الوطني الفلسطيني".
وشدد على أن "حماس لن تتهاون  في استمرار 
التضييق على أهلنا في غزة، وس���نكون أمام 
اس���تحقاق الدف���اع عن النفس  ف���ي القريب، 

ألن الحصار أحد أش���كال الح���رب إن لم يكن 
أقصاها".

وتاب���ع أب���و م���رزوق: "وال أذيع س���را، بأن خطة 
تبهيت نتائج معركة "سيف القدس" تتالقى 
م���ع مصال���ح دول  إقليمية، وكذلك الس���لطة 
الفلسطينية، التي رأت أن زيادة شعبية خيار 
المقاومة المسلحة  أتى على حسابها وحساب 
مشروع التسوية الذي يرفضه شعبنا، ولذلك 
أعاقت دخ���ول  المنحة القطري���ة، إضافة إلى 
إعاقة تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار، وتريد لمال 
اإلعمار  أن يمر م���ن خاللها، وهذا ما تم رفضه 
م���ن العديد من ال���دول لتجارب س���ابقة في 

الساحة الفلسطينية".
وكش���ف أبو مرزوق ل�"عرب���ي21"، أنه "وصلت 
حماس معلوم���ات دقيقة، ح���ول دول وأفراد 

في المنطقة يلعبون دورا خبيثا في تش���ديد 
 الحصار عل���ى قطاع غ���زة، ومحارب���ة الحركة، 

إلفشال تجربة المقاومة".
وأكد أنه "س���يأتي اليوم  الذي نحاسبهم فيه، 
فتطلعات ش���عبنا ليس���ت موضع المقامرات 
السياسية، ولن نس���مح  بذلك، وفي الحقيقة 
فإن هدفهم يتجاوز إقصاء حركة حماس عن 

المشهد".
ونب���ه القي���ادي، أن ه���ؤالء يعمل���ون عل���ى 
" اس���تهداف المقاومة الفلسطينية، والقضاء 
عل���ى آخ���ر معاق���ل المقاومة الفلس���طينية 
المنظمة،  خدمة للمش���روع الصهيوني، ولكن 
ما فش���لت اآللة العس���كرية الصهيونية في 
انتزاعه  منا، لن تنتزع���ه عبر طرق أخرى أو عبر 
وكالئها وخدمها في المنطقة"، على حد قوله.

أبو مرزوق يكشف: مخطط إلفشال المقاومة وتشديد الحصار على غزة

بيت لحم/ االستقالل:
زرع مستوطنون، الخميس، أشتال زيتون في أراض ببلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، 
إن مجموعة من مستوطني "تقوع" الجاثمة على أرض المواطنين، زرعوا مساحة 
زراعية تقع في منطقة دانيان شرق البلدة، بأشتال الزيتون والتي تعود للمواطن 

خليل حميد، تمهيدا لالستيالء عليها.
يشار إلى أن المس���توطنين وتحت حماية قوات االحتالل صعدوا من أعمالهم 
االس���تيطانية في بلدة تقوع والمناطق المجاورة لها مثل كيس���ان والرشايدة 

واستولوا على مساحات من األرض.
كما اعتدى مس���توطنون، أمس، على رعاة أغنام، في قرية الرشايدة، شرق بيت 

لحم.
وأفاد بريجية، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي 
المواطنين، اعتدت بالضرب على الشقيقين سليمان وعودة الرشايدة، وأجبرتهم 

على مغادرة المكان.
يذك���ر أن رعاة األغنام في قريتي كيس���ان والرش���ايدة، يتعرضون النتهاكات 

واعتداءات يومية من قبل االحتالل ومستوطنيه.

مستوطنون يزرعون 
أشتال زيتون ويعتدون 
على رعاة أغنام ببيت لحم

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
الخميس، أن اس���تقبال وزي���ر خارجية حكومة 
االحتالل "يائير البيد" لتدنيس دولة البحرين 
هو حلق���ة من التآمر وتغيي���ر هوية وتعريف 

منطقتنا.

ودان القيادي في الحركة خضر حبيب في تغريدة 
له عبر "تويتر" ، تعقيبًا على زيارة وزير الخارجية 
الصهيوني يائي���ر لبيد إل���ى البحرين الفتتاح 
سفارة للكيان، بشدة فتح بؤرة استخبارية وأمنية 

للعدو في المنامة تحت مسمى سفارة.
وأكد حبيب، أن كيان العدو ليس كيانا ش���رعيًا 

وبالتال���ي العالقات معه باطل���ة، وأن ما يقوم به 
ح���كام البحرين من تطبيع وتحال���ف مع الكيان 

الصهيوني ، ال يمثل الشعب البحريني.
وبين حبي���ب، أن الرهان على التطبيع مع الكيان 
الصهيوني لن يجل���ب األمن للبحرين بل تعزيز 

للهيمنة والتبعية المفروضة عليها.

»الجهاد« تدين افتتاح »بؤرة استخبارية وأمنية للعدو« في المنامة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
جاب����ت مس����يرة اس����تفزازية للمس����توطنين 
الخميس، ح����ي بطن الهوى في بلدة س����لوان 
بمدين����ة الق����دس المحتلة، بمناس����بة األعياد 

اليهودية.
وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي 
إن عش����رات المس����توطنين ش����اركوا بمسيرة 
يرتدون رداء الكهنة األبيض ويحملون التوراة.

وأوض����ح أن المس����يرة انطلق����ت م����ن الب����ؤرة 
االس����تيطانية »بيت يونثان« بحراس����ة جنود 
االحتالل حتى وصلت بؤرة مبنى عائلة أبو ناب 

داخل الحي، ورددوا الترانيم الدينية واألغاني 
وأدوا الطقوس والرقصات.

ولفت الرجبي إلى أنه س����اد ح����ي بطن الهوى 
أجواء من التوتر، بس����بب المسيرة االستفزازية 
للمس����توطنين، وج����رت بينه����م والعائ����الت 
مشادات كالمية، الذين رددوا األغاني الوطنية.

وأش����ار إلى أن قوات االحت����الل منعت األهالي 
من الم����رور عب����ر الش����ارع أثناء مرور مس����يرة 
المس����توطنين، الت����ي انتهت بع����د دخولهم 
للبؤرة االستيطانية في المبنى المستولى عليه 

لعائلة أبو ناب.

مسيرة استفزازية للمستوطنين في سلوان

الخليل/ االستقالل:
استولت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« الخميس، على  
»باجر« أثناء عمله في استصالح مساحات من األراضي 
غ���رب بلدة دورا جنوب مدين���ة الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد شهود بأن قوات االحتالل استولت على »الباجر« 
أثناء اس���تصالح أرض في منطقة عين فارس، تعود 
ملكيتها للمواطن رامي اس���عيد، بزع���م أن ملكيتها 

لحكومة االحتالل.

االحتالل يستولي على 
»باجر« من أرض بدورا
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ويعتبر كيان االحتالل محافظة جنين، وخصوصًا مخيمها، 
هدفًا اس���تراتيجيًا ألجهزتها األمنية، التي باتت في أّول 
س���ّلم أولوياته���ا، محاِولة إفراغ جنين م���ن حالة المقاومة 

المتزايدة بين أزقة مخيمها.
ويمارس جي���ش االحتالل مداهماته الليلية بصورة ش���به 
يومية، من خالل جنود ملثمين وبمرافقة الكالب البوليسية، 
وباس���تخدام معدات القتال الكاملة به���دف القبض على 
الشباب المقاوم في جنين، وإلجراء عمليات التفتيش، في 

محاولة لمحو روح المقاومة في المدينة وقتلها.
حماولة لقتل املقاومة

القيادي في الجهاد اإلس���المي في جنين، ماهر األخرس، 
أك���د أن االحتالل يحاول أن يطم���س المقاومة في جنين، 
ويعمل عل���ى قتل واغتيال المقاومي���ن هناك، إلى جانب 
مالحق���ة المقاومي���ن في كاف���ة أراضي ومناط���ق الضفة 
العتقاله���م واغتيالهم في محاولة لكس���ر إرادة المقاومة 

وقتلها.
واش���ار األخرس ف���ي حديثه ل� "االس���تقالل"، إل���ى أن ما 
س���طره المقاومون في اآلونة األخيرة من مواجهات وتصٍد 
لممارس���ات االحت���الل في مدين���ة ومخيم جني���ن، أزعج 
االحت���الل كثيرًا، ما دفعه لتكثي���ف اقتحاماته هناك في 
محاولة لبسط س���يطرته عليه ومالحقة المقاومين فيهما 

والعمل على تصفيتهم أو اعتقالهم.
وتابع: "يحاول االحتالل أيضًا توجيه رس���الة للمقاومة في 
جني���ن وفي كافة م���دن الضفة، بأن قواته م���ا تزال قادرة 
على استباحة األراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن ذاكرة 
االحتالل "االسرائيلي" تعي تمامًا أن مدينة جنين، بحاجة 
لتعامل من نوع خاص على المس���توى العسكري واألمني، 
وه���ي التي تض���م مخيمًا ل���ه رمزية مس���تمدة من تاريخ 

نضالي خالل النكبة واالنتفاضة األولى والثانية.
ولف���ت األخرس، إل���ى أن جنين ب���إرادة مقاوميها القوية، 
أثبت���ت نجاعته���ا في التص���دي لمح���اوالت االقتحامات 
"اإلس���رائيلية" المتكررة لها، بالرغم م���ن تواضع القدرات 
العس���كرية لمقاتليه���ا وإمكانياته���م، مش���يرًا إلى أن 
االحتالل أصب���ح يتخوف من اقتحام هذه المدينة، وأصبح 
يش���بهها البعض بغزة التي باتت تش���كل هاجسا لدى 

حكومة االحتالل.
ودعا األخرس، كافة ش���رائح الش���عب الفلس���طيني إلى 
إسناد جنين ودعم مقاتليها، والسير على نهجها المقاوم 
الرافض لكل ممارس���ات االحتالل االس���تيطانية ويدعموا 
المقاومة بكافة أشكالها حتى دحر هذا المحتل من األرض 

الفلسطينية كافة.

تفكيك للخاليا
بدوره، اتفق المختص في الش���أن "اإلس���رائيلي" باس���م 
أبو عطايا، مع س���ابقه، في أن االحتالل يس���عى إلى كسر 
شوكة المقاومة في جنين وتفكيك خالياها، عبر عمليات 

االعتقال المستمرة واالغتياالت المتكررة.
وأوضح أبو عطايا ل� "االستقالل"، أن االحتالل يعمل إلعادة 
جنين لبيت طاعة الس���لطة الفلس���طينية قب���ل طوعها، 
بمعن���ى أن تكون جني���ن مدينة منزوعة الس���الح، مدينة 

مس���المة مستس���لمة إلجراءات الس���لطة بما يضمن أمن 
االحتالل.

وأكد أن االحتالل ال ينفك عن قيامه باقتحامات مس���تمرة 
ومالحق���ات للمقاومي���ن وتصفيته���م في كاف���ة أماكن 
تواجده���م، ويص���ب تركيزه في هذه اآلون���ة على مدينة 
جنين التي باتت ترفع راية المقاومة وتحتضن المئات من 

المقاومين الفلسطينيين.
ولفت إل���ى أن منطقة جنين من المع���روف أنها من أكثر 
مناط���ق الضف���ة الغربية مقاومة لالحتالل، وس���طرت في 
عدي���د من المراح���ل البطوالت والتضحي���ات في الوقوف 
بوجه االحتالل ومجابهته بأدوات المقاومة المختلفة، ولم 
ين���س االحتالل ما حدث له في الكثير من المرات ما حدث 

له في مخيم جنين.
ونّوه أبو عطايا إل���ى أن االحتالل يبدو أنه يعمل حاليًا على 

تنفيذ ما جاء في العديد من التقارير "اإلس���رائيلية" التي 
أوصت باقتحام المخيم والقضاء على ظاهرة المقاومة فيها، 

ومالحقة المقاومين والقضاء عليهم ووقف تمددهم.
واستشهد فجر أمس الخميس المقاتل في سرايا القدس 
عالء زيود )22 عاًما( في اش���تباك مسلح مع قوات االحتالل 

في برقين قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر، إن الشاب زيود ارتقى متأثرًا بإصابته خالل 

اشتباك اندلع مع قوات االحتالل في برقين.
وأظهرت مقاط���ع فيديو من البلدة، جن���ود االحتالل وهم 
يطلق���ون النار من مس���افة قريبة على الش���هيد، قبل أن 

يسحبه الشبان من المنطقة.
ونعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، الش���هيد 
زيود )أحد مقاتلي س���رايا القدس(، مؤكدة على اس���تمرار 

االنتفاضة والمقاومة.
وقال���ت الجهاد في بيان:" تنعى حركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين األخ المجاهد المقاتل في س���رايا القدس 
ع���الء ناصر زي���ود )22 عامًا( م���ن بلدة الس���يلة الحارثية، 
الذي استش���هد مقباًل على الجه���اد والمقاومة ملبيًا نداء 
الواجب في اشتباك مع قوات االحتالل التي اقتحمت قرية 
برقين فجر هذا اليوم، ليلتحق برفيقه في س���رايا القدس 
الشهيد البطل أس���امة صبح الذي استشهد قبل أيام في 
معركة أصي���ب خاللها ضابط وجن���دي الوحدات الخاصة 

الصهيونية إصابات بليغة وخطيرة".
وتصاعدت حّدة المواجهات بين مقاومين فلس���طينيين 
وقوات االحتالل في الضف���ة الغربية المحتلة، منذ معركة 
"س���يف القدس" في مايو الماضي، ومعركة "نفق الحرية" 

في السادس من سبتمبر الحالي.
 وأث���ارت ه���ذه الحالة قلق جي���ش االحت���الل والمراقبين 
"اإلس���رائيليين" العس���كريين، خاص���ة عندم���ا تقت���رن 
بالمواجهة المس���لحة، فخ���الل اقتحاماتها لمدينة جنين 
مؤخرًا ُجوبهت قوات االحتالل بنيران كثيفة من المقاومين 
ومن ع���دة نقاط، وهو م���ا تطرقت له صحيف���ة "يديعوت 
أحرنوت" العبرية مؤخرًا، وقالت إن إطالق النيران في بعض 
االقتحامات كان كثيفًا وعلى يد عدد كبير من المسلحين، 

ومن مسافة تراوحت ما بين 30 إلى 70 متًرا.

عبر اقتحاماته المتكررة

االحتالل يسعى لتفكيك المقاومة في »جنين« وتصفية المقاومين »على دفعات«
غزة- جنني/ اال�ستقالل:

كّثف��ت ق��وات االحت��الل »االإ�س��رائيلي« م��ن اقتحاماتها 
يف االآون��ة االأخ��رة ملخيم جن��ني، يف حماول��ة لقتل روح 
اإىل  وال�س��عي  املقاوم��ني  وت�س��فية  املخي��م  يف  املقاوم��ة 

تفكي��ك البني��ة التحتي��ة للمقاومة هناك عل��ى دفعات، 
دون احليلول��ة الإحداث مواجهة كب��رة يف املخيم، يكون 
فيها االحتالل هو اخلا�س��ر. و�سّطر مقاتلو �سرايا القد�س 
الذراع الع�س��كري حلركة اجلهاد االإ�س��المي يف فل�س��طني 

اأ�س��مى معاين الت�س��حية والف��داء يف مواجهة االحتالل 
والت�س��دي القتحامات��ه املتوا�س��لة للمخي��م، ف��ال ي��كاد 
يخلو يوم دون اأن يقدم اأحد فر�سانها روحه �سهيدًا مقباًل 

مدافعًا عن اأر�سه ووطنه.

غزة/ االستقالل: 
نع���ت حركة الجهاد اإلس���المي الش���هيد المق���اوم في 
جناحها العس���كري س���رايا القدس عالء ناصر زيود )22 
عاًما( من بلدة السيلة الحارثية، الذي استشهد فجر أمس 
الخمي���س، في اش���تباك مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

خالل اقتحامها بلدة برقين غرب جنين.
وقالت الحركة في بيان صحفي: إن "الشهيد زيود التحق 
برفيقه في س���رايا القدس الش���هيد أس���امة صبح الذي 
استش���هد قبل أيام ف���ي معركة أصي���ب خاللها ضابط 
وجندي من الوحدات الخاصة اإلس���رائيلية إصابات بليغة 
وخطي���رة". وأضافت: "إننا نعاهد الل���ه تعالى ثم نعاهد 
ش���عبنا وأمتنا على االس���تمرار في أداء الواجب الشرعي 
والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له، ونصرة 

أسرانا األبطال في معركتهم".
وأك���دت أن انتفاضة الحرية التي تش���تعل اليوم، تزداد 

اش���تعااًل مع عطاء الش���هداء الذي ال ينضب، هي تعبير 
أصي���ل عن إرادة الش���عب الفلس���طيني ال���ذي ال يقبل 
االستس���الم، وال يحب���ط من عزائم���ه توال���ي المؤامرات 

االستسالمية واالنهزامية.
واستش���هد فجر امس، الشاب عالء زيود من بلدة السيلة 
الحارثية غرب جنين خالل مواجهات واش���تباك وقع في 
بلدة برقين، والتي ش���هدت قبل أيام هجوًما واسًعا، أدى 

الستشهاد شابين وجرح عدد آخر، ومالحقة مطلوبين.
وقال���ت مصادر محلية إن وحدات خاصة وقوات معززة من 
جيش االحت���الل داهمت البلدة وحاصرت منزل األس���ير 
محمود الزرعيني وطالبت من فيه بتس���ليم أنفسهم دون 

أن يتضح إن كان أحد بالمنزل.
وأش���ارت إلى أن وحدة خاص���ة تابعة لجي���ش االحتالل 
اغتالت الش���اب عالء زيود في كمين لها في البلدة تزامنا 

مع محاصرة منزل الزرعيني.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي«، فجر الخميس، 
عدة مناطق بالضفة الغربية وش���نت حملة اعتقاالت في 

صفوف المواطنين.
 فف���ي جنين اعتقل���ت جنود االحت���الل مواطنين اثنين. 
وذك���ر رئيس بلدي���ة برقين، أن ق���وات االحتالل اعتقلت 
المواطني���ن محمد صب���اح بعد محاص���رة منزله وتحطيم 

محتوياته، ونادر مساد بعد اقتحامها البلدة.
وأض���اف، أن مواجه���ات عنيفة اندلعت ف���ي البلدة بين 
الش���بان وقوات االحت���الل، التي أطلق���ت الرصاص الحي 
باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ش���ابين بش���ظايا رصاص 
االحت���الل بمنطقتي الظهر والصدر، كما استش���هد فجر 
امس الشاب عالء زيود )22 عاما( من بلدة السيلة الحارثية 

غرب جنين، وأصيب اثنان آخران.
 وفي بيت لحم داهم جنود االحتالل مخيم عايدة ش���مال 

المحافظ���ة، واعتقلوا مهدي البداون���ة بعد مداهمة مخبز 
يعمل فيه في منطقة الكاريتاس بمدينة بيت لحم.

فيم���ا أصيب ع���دد م���ن المواطنين، فجر ام���س، بحاالت 
اختناق خالل مواجه���ات، أعقبت اقتحام قوات االحتالل، 

لمنطقة حي المصايف بمدينة رام الله.
كما اقتحمت ق���وات االحتالل، قرية النبي صالح ش���مال 

مدينة رام الله، ولم يبلغ عن اعتقاالت أو إصابات.
 وفي نابلس أف���ادت مصادر محلية، أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الش���ابين كف���اح الجاغوب وعم���ار داود من بلدة 
بيتا، بعد مداهمة منزليهما بالبلدة وتفتيش���هما والعبث 

بمحتوياتهما.
وف���ي القدس أوقف عناصر من ق���وات االحتالل الموظف 
باألوقاف اإلس���المية يزن عابدين، أثناء دخوله إلى مكان 
عمله داخل باحات المس���جد األقصى، واس���تجوبوه قبل 

اعتقاله.

»الجهاد« تنعى الشهيد عالء 
زيود وتؤكد استمرار االنتفاضة

االحتــالل يشــن حملــة 
اعتقــاالت فــي القــدس والضفــة
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     دولة فل�سطني 
    ال�سلطة الق�سائية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

اعالم خ�صوم جريدة
ال���ى المدعى علي���ه : عبد الجواد عبد الس���اتر احمد الغلب���ان من خانيونس 
وس���كانها س���ابقا والمقيم حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهول محل 
االقامة فيها االن يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 
2021/11/4 الساعة 8 الثامنة صباحا للنظر في الدعوى اساس 2021/1188م 
المرفوع���ة عليك من قبل زوجت���ك المدعية ندى رمضان احم���د الغلبان من 
خانيونس وس���كانها وموضوعها تفريق للش���قاق والنزاع وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي والقانوني 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/30م  .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
عبادة �سالح الدين الرقب

نابلس/ االستقالل: 
ش���اركت فعاليات نابلس، الخميس، 
بوقفة إس���ناد لألسرى المضربين عن 
الطع���ام، في س���جون االحتالل، على 

دوار المدينة.
ونظمت الوقفة اللجنة الوطنية لدعم 
بقضايا  ناش���طون  بمشاركة  األسرى 
األس���رى وممثل���ون ع���ن الفصائ���ل 
والمؤسسات وأهالي عدد من األسرى.

وف���ي كلمة للجن���ة الوطني���ة لدعم 
األس���رى، وجه كم���ال ظريفة التحية 
لألس���رى ورس���ائل دع���م لألس���رى 
المضربين عن الطعام س���عيا إلنهاء 

اعتقالهم اإلداري.
وحث فصائ���ل المقاومة بالعمل على 
تحرير االسرى بكافة الطرق، كما طالب 
السلطة بالتحرك على الصعيد الدولي 

والعربي لدعم قضية األسرى.
الفلسطينية  األعالم  المشاركون  رفع 
والالفتات المنددة باالعتقال اإلداري، 
وصور األسرى المضربين عن الطعام، 

تحي���ي  الت���ي  الهتاف���ات  ورددوا 
صمودهم.

ويواص���ل س���بعة أس���رى إضرابهم 
المفتوح عن الطعام رفضا العتقالهم 
اإلداري وهم: كايد الفسفوس منذ 79 
يوما، ومقداد القواسمة منذ 72 يوما، 

وعالء األعرج منذ 54 يوما، وهشام أبو 
هواش منذ 46 يوما، ورايق بش���ارات 
منذ 41 يوما، وشادي أبو عكر منذ 38 
يوما، وآخرهم األس���ير حسن شوكة 

المضرب منذ 12 يوما.
ف���ي  القواس���مة  األس���ير  ويقب���ع 

مستش���فى "كابالن"، فيما يقبع كل 
من: الفسفوس، واألعرج، وأبو هواش، 
وبش���ارات في س���جن "عيادة الرملة"، 
أما األسيران ش���ادي أبو عكر، وحسن 
ش���وكة فيقبعان في زنازين س���جن 

"عوفر".

نابلس: وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام 

رام الله / االستقالل:
 قال نادي األسير الخميس، إّن قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، اعتقلت منذ بداية 
ش���هر أيلول/ س���بتمبر في محافظة جنين، 54 مواطًنا بينهم سيدتان، منهم 
)48( معتقاًل منذ الس���ادس من أيلول - تاريخ انتزاع س���تة أسرى حريتهم من 
س���جن "جلبوع". وأوضح نادي األس���ير، في بيان صحفي أمس، أّنه ومع تصاعد 
المواجهة في المحافظة، نّفذت قوات االحتالل جملة من االنتهاكات وعمليات 
الّتنكيل الممنهجة، كان أبرزها سياس���ة "العقاب" الجماعي التي طالت أقارب 
وأش���قاء من عائالت األسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن 
"جلبوع" وُأعيد اعتقالهم الحًقا، حيث بلغ عدد المعتقلين من أقاربهم نحو )16(، 
وُتشكل سياس���ة "العقاب" الجماعي أبرز السياسات الممنهجة التي ُتمارسها 

 المعتقلين وعائالتهم.
ّ

سلطات االحتالل بحق
وعدا عن ذلك، فقد صّعدت قوات االحتالل من عمليات إطالق النار واس���تخدام 
العنف بدرجة عالية أثناء اقتحام المنازل، كما وتصاعدت االعتقاالت التي ُنفذت 

على يد القوات الخاصة "المستعربين".
ا من المعتقلي���ن تم اإلفراج عنهم بعد أيام من  ولفت نادي األس���ير إلى أّن جزًء
تعرضهم للتحقيق، والغالبية ُقدمت بحّقهم لوائح اتهام، ومنهم ما يزال رهن 

ا من المعتقلين هم أسرى سابقون في سجون االحتالل. التحقيق، علًما أّن جزًء
كما تع���رض بعض المعتقلين إلصاب���ات وما يزال أحدهم في مستش���فيات 
االحتالل وهو األسير محمد أبو الحسن من بلدة برقين، حيث جرى تمديد اعتقاله 
لمدة 9 أيام، إضافة إلى الفتى الشهيد يوسف صبح الذي اعتقله االحتالل بعد 
إطالق النار عليه، وأعلن عن استشهاده الحًقا وما يزال جثمانه محتجزا، ومن بين 

الشهداء الذين ارتقوا في جنين األسير السابق أسامة صبح.

غزة / االستقالل:
أوض����اع  مختص����ون  اس����تعرض 
الفلسطينيين  واألسرى  المعتقلين 
في س����جون االحتالل "اإلسرائيلي"، 
الفتي����ن إلى صعوب����ة األوضاع التي 
يمرون بها بس����بب إج����راءات إدارة 

مصلحة السجون بحقهم.
جاء ذلك خالل اللق����اء الذي نظمته 
للشهداء  القدس  مهجة  مؤسس����ة 
واألس����رى والجرح����ى بالش����راكة مع 
وزارة األس����رى والمحرري����ن والهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان الخميس، 

بمدينة غزة.
وأك����د عضو لجن����ة األس����رى للقوى 
الوطنية واإلس����المية ياسر مزهر، أن 
س����لطات االحتالل تحتجز األس����رى 
المحروق����ة بس����جن  الغ����رف  ف����ي 
النق����ب، مجردين م����ن مقتنياتهم 
واحتياجاتهم األساسية، ومن هذه 
للنوم  بفراش  تزويده����م  اإلجراءات 
الس����اعة 12 بعد منتص����ف الليل، 
السادسة  الس����اعة  منهم  وسحبها 

صباًحا.
وأضاف مزهر: تتعمد إدارة مصلحة 
الس����جون نقل األس����رى إل����ى غرف 
لس����اعات  فيها  وتبقيهم  االنتظار، 

طويلة وهم مقيدون.
 وطالب مزهر المؤسس����ات الرسمية 

بمس����اندة قضية األس����رى والتوجه 
لإلجراءات الحقوقية الدولية، وفضح 

االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.
من جهته، قال مدير العالقات العامة 
ف���ي وزارة األس���رى والمحررين صابر 
أبو ك���رش: "إن االج���راءات العقابية 
تمس حياة األس���رى بش���كل خاص؛ 
ألنه���ا تأتي في س���ياق السياس���ة 
الصهيونية العقابية الممنهجة بحق 

األسرى ما بعد عملية نفق الحرية.
وحمل أبو كرش االحتالل المسؤولية 
عن حياة أي أسير في في ظل تصاعد 

الهجم����ة والقلق الكبي����ر على حياة 
األسرى خاصة المرضى وكبار السن.

بدوره تحّدث منس����ق المناصرة في 
الهيئة بغزة مصطفى إبراهيم، حول 
التي يعيش����ها  الصعبة  األوض����اع 
األس����رى في السجون والتي يضاف 
إليها ممارس����ات الع����زل االنفرادّي، 
وف����رض الغرامات المالي����ة الباهظة 
بحّقه����م، وإخراجه����م إلى س����احة 
األيدي  مقي����دي  "الفورة"،  الس����جن 

واألرجل.
 ويشار إلى أن إدارة مصلحة السجون 

الصهيوني����ة تنفذ هجمة شرس����ة 
بحق األس����رى الفلسطينيين بشكل 
عام وبحق أس����رى الجهاد اإلسالمي 
بش����كل خاص من����ذ عملي����ة انتزاع 
الحرية التي نفذها األبطال الس����تة، 
الس����جون  مصلحة  إدارة  وتواص����ل 
والعنجهية  التعس����فية  إجراءاتها 
كالعزل االنفرادي وتش����تيت أسرى 
الجهاد اإلس����المي، وفرض الغرامات 
المالية وإغالق الكانتينا والمغس����لة 
ومنع زيارات المحامين وغير ذلك من 

السياسات الظالمة.

نادي األسير: االحتالل اعتقل 54 
مواطنًا من جنين خالل أيلول الجاري

خالل لقاء نظمته »مهجة القدس«

مختصون يستعرضون أوضاع األسرى في سجون االحتالل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء الخميس، إن الطيران البحريني 
ر الخميس أول رحلة طيران إلى "إسرائيل" بعد هبوطها في مطار بن غوريون. سيَّ

وأك���دت الصحيفة، أن طيران الخليج "غولف إير" البحريني، أرس���لت أول طائرة 
سفر من المنامة الى مطار بن غوريون، لتعتبر بذلك أول خط جوي بين تل أبيب 

والمنامة.
وأش���ارت إلى أن طيران الخليج سُيسير يومي االثنين والخميس من كل أسبوع، 
رحلتي���ن إلى "إس���رائيل"، حيث تم اس���تقبال أول رحلة في مط���ار بن غوروين 

الخميس بمراسم رسمية.
إلى ذلك دش���ن وزير خارجية االحتالل خالل زيارته إلى البحرين، سفارة 
"إس���رائيل" ويجتمع مع كبار المس���ؤولين كما س���يوقع على اتفاقيات 

ثنائية، وفق القناة.
وشكر البيد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على ما وصفه  "باالستقبال 
الداف���ئ  الذي يبعث االم���ل في القلوب"، مضيًفا أن التع���اون الحقيقي يمهد 

الطريق نحو تعزيز العالقات بين البلدين.

تدشين سفارة »إسرائيلية« في البحرين
تسيير أول خط جوي بين 

»تل أبيب« والمنامة 

غزة/ االستقالل: 
توغلت آليات عسكرية "إسرائيلية"، الخميس، 
بشكل محدود ش���رقي مدينة غزة، فيما أطلق 
جنود االحتالل الرصاص الحي صوب المزارعين 

شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن س���ت جرافات و"كباشًا" 
و"باق���رًا" ودبابتي���ن انطلقت م���ن بوابة موقع 

"الطاقة" ش���رق حي الش���جاعية شرقي مدينة 
غزة وتوّغلت مس���افة تق���در بحوالي 100 متر، 
فيما ساندتها دبابات وجيبات عسكرية خلف 

السياج األمني.
كما أفاد مراس���لنا ف���ي خانيونس بقيام قوات 
االحتالل في وقت مبّكر من صباح امس بإطالق 
النار صوب المزارعين ش���رقي بل���دة الفخاري 

ش���رقي المحافظة؛ ما أجبرهم على االنسحاب 
خش���ية على حياتهم، فيما ل���م ُيبّلغ عن وقوع 

إصابات.
وتتوغل ق���وات االحتالل توغال مح���دودا بين 
حين وآخر في بعض المناطق شرقي قطاع غزة 
وش���ماله، وتجّرف أراضي زراعية، وتطلق النار 

صوب المزارعين تحت ذرائع أمنية.

توغل »إسرائيلي« محدود شرق مدينة غزة
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دولة فل�سطني    
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2021/4557

نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة  تنفي���ذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذي���ة 2021/4557 المتكونة بين طال���ب التنفيذ/ احمد عبدالله 
محمد حمدان المنفذ ضدهما / شركة عبد الرحيم ابو حمرة و اوالده لبيع الباص من 
نوع فولوكس و اجن موديل 2006 لون ابيض عاجى يحمل لوحة رقم 3171510

فعلى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بع���د دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين و ان الرس���وم و الداللة و االنتقال 
على نفقة المش���تري علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم الخميس بتاريخ 2021/10/14م 
مالحظة : م���ع العلم ان الباص محجوز من قبل قضاي���ا اخرى لدى تنفيذ 

محكمة بداية غزة 

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 13434 / 2020 
ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضي���ة التنفيذية رق���م 13434 /2020 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ/ ش���ركة عفانة القابض���ة والمنفذ ضده/ س���عيد محمد عبد الله 
نجم موجودات محل مول غزة للحوم الكائن بمدينة غزة معس���كر الشاطئ 
بالق���رب من محطة الغول في س���وق الش���اطئ والممل���وك للمنفذ ضده 
والموجودات كالتال���ي: )ثالجة فريزرة عدد 7 – نتافة دجاج عدد 1( فعلى 
م���ن يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحض���ور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين، وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد 

بتاريخ 2021/10/17م. حرر في : 2021/9/30م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

  دولة فل�سطني 
  املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
 اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2021/4557

نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة  تنفي���ذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذي���ة 2021/4557 المتكونة بي���ن طالب التنفيذ/ احم���د عبدالله محمد حمدان 
المنفذ ضدهما / شركة عبد الرحيم ابو حمرة و اوالده لبيع موجودات ومحتويات والبضائع 
المملوكة للمستدعى ضدها والموجودة في مخازنها الواقعة في غزة شارع عمر المختار 
ش���ارع المحكمة مقابل س���وق الذهب والبضائع كالتالي ) جربان سكر بيتي عدد 122 – 

جربان اطفال عدد -568 جربان بناتي صغير عدد 198 – جربان مبطن عدد 75 .. إلخ (
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من 
قيمة التخمين و ان الرسوم و الداللة و االنتقال على نفقة المشتري علما بان المزاد 
سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس بتاريخ 2021/10/14م  مالحظة 

: مع العلم ان الباص محجوز من قبل قضايا اخرى لدى تنفيذ محكمة بداية غزة 

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
شاركت قيادات فصائلية وشخصيات إسالمية ومسيحية 
وسياس���يون وباحثون الخميس في مؤتمر استش���رافي 
بمدينة غزة للبحث في مرحلة "ما بعد تحرير فلسطين" من 

االحتالل "اإلسرائيلي".
وعق���د المؤتمر بعن���وان "وع���د اآلخرة – فلس���طين بعد 
التحرير"، في فندق "الكومودور" وس���ط غزة برعاية رئيس 

حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.
وقال الس���نوار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عضو المكتب 
السياس���ي لحركة حماس كمال أبو ع���ون، إن "العدو قبل 
الصديق شهد كيف كانت معركة سيف القدس نموذجا 
أعدت���ه مقاومتنا عبر س���نوات من التخطي���ط والتدريب 

والتطوير العسكري واالستخباري".
وأش���ار إلى أن حالة الصراع ال يمكن أن تنتهي إال بتنفيذ 
وعد الله لنا بالنصر والتمكين من أجل أن يعيش ش���عبنا 

عزيًزا كريًما في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ومضى قائد حم���اس بقطاع غزة قائ���ال، إن رعايتنا لمثل 
ه���ذا الطموح " مؤتمر وعد اآلخرة" يأت���ي مع رؤية الحركة 

االستراتيجية التي تضع التحرير مركز اهتمامها.
ب���دوره، قال رئيس هيئة مؤتمر "وعد اآلخرة – فلس���طين 

بعد التحرير" كنعان عبيد في كلمته إن تأس���يس الهيئة 
جاء للعم���ل على تنفيذ تص���ور ما بع���د التحرير لجميع 

الجوانب االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية.
وأوضح أن تحرير قط���اع غزة من االحتالل عام 2005، كان 
"بروفا" تحرير وأخذنا العبرة منه في الهيئة، خصوصا بعد 

ضياع المقدرات التي كانت في المستوطنات.
م���ن جانبه، ق���ال القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي 
خضر حبيب ف���ي كلمة ألقاها نيابة ع���ن القوى الوطنية 
واإلسالمية، إن المقاومة تخوض صراع وجود مع االحتالل 

اإلسرائيلي وسننتصر به كما وعد الله.

وأض���اف أن الصراع الوحي���د الذي تحدث بش���أنه القرآن 
بالتفصيل هو هذا الصراع الذين يدور بيننا وبين المشروع 
الصهيوني الذي هو رأس الشر على مستوى العالم. وتابع 
حبيب: "نخوض صراعا بين تمام الحق الذي يمثله ش���عبنا 
وأمتنا العربية واإلس���المية وتمام الباطل الذي يمثله كيان 
االحتالل الذي يقود مشروعا استيطانيا كبيرا ال يستهدف 

فلسطين فقط إنما كل المنطقة العربية".
وفي كلمة ألقاه���ا عبر تقنية "فيدي���و كونفرانس"، قال 
عضو "الهيئة اإلسالمية المس���يحية لنصرة المقدسات" 
األب مانويل مس���لم، إن أولى خط���وات التحرير بدأت في 

القدس وباب العامود والشيخ جراح وسلوان.
وأعرب مس����لم عن ثقته بزوال االحتالل اإلسرائيلي عن أرض 
فلسطين، مؤكدا أننا "سننتصر كما انتصرت الشعوب قبلنا".

فيما قال الباحث والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة، في 
كلم���ة عبر "فيديو كونفرانس"، إن لدينا مئات الس���جالت 

التي تدلل على ملكيات األراضي للفلسطينيين.
وأض���اف "أجرين���ا دراس���ة تفصيلية وتبين لن���ا أن 246 
قرية فلس���طينية محتلة أرضها ما تزال خالية من اليهود 
ووجدن���ا أن 272 قرية أخرى أرضها فيه���ا عدد قليل من 

يهود الكيبوتسات )تجمعات استيطانية(".

مؤتمر بغزة يبحث في التجهيز لـ »ما بعد تحرير فلسطين«

بيروت/ االستقالل: 
قالت صحيف����ة "األخبار" اللبناني����ة، الخميس، إن 
المقاوم����ة الفلس����طينية في قطاع غ����زة، وجهت 
ضربة أمنية جديدة لجيش االحتالل اإلس����رائيلي، 
بعدم����ا صّعد في اآلونة األخيرة، حربه األمنية على 
المقاوم����ة، محاِواًل من خالل جهد أمني تقني كبير 
الوصول إلى معلومات عن جنوده األس����رى، وإعفاء 
نفسه من دْفع ثمن ال يزال الفلسطينيون مصّرين 

عليه مقابل أّي معلومات من هذا النوع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر ف����ي المقاومة، قوله، 
"وّجهت أجهزة أمن المقاوم����ة عددًا من الضربات 
إلى اس����تخبارات االحتالل خالل الفت����رة األخيرة، 
َتمّثل����ت في كْش����ف أجه����زة تجّس����س صوتية 
وتصوير كانت ترصد عددًا من األماكن داخل غزة، 
باإلضافة إلى أجهزة أخرى حاول العدو زرعها على 

شبكة االتصاالت األرضية للمقاومة".
ولفت المصدر في حديثه للصحيفة اللبنانية، إلى 
أن التدابير األمنية الفلس����طينية المش����ّددة على 
طول حدود القطاع وعلى المعابر مع دولة االحتالل، 
ألجأت الس����لطات اإلس����رائيلية إل����ى العمل على 
إدخال أجهزة صغيرة الحجم إلى غزة عبر الطائرات 
المس����ّيرة، لتتّم زراعتها م����ن خالل عمالء محليين 
في أماكن ومراكز قيادية، مضيفًا أن هناك تطوّرًا 
وزي����ادة كبيرة في تلك المح����اوالت. لكن المصدر 

يؤكد أن أجه����زة أمن المقاومة اس����تطاعت خالل 
الفترة األخيرة، إحب����اط جزء كبير من هذه الجهود 
التقني����ة الت����ي بذلها االحت����الل، وهو م����ا يأتي 
اس����تكمااًل لتفكي����ك منظومات تجّسس����ية جرى 

زرعها خالل السنوات الماضية.
وبحس���ب المص���در فق���د كثفت س���لطات العدو 
جهودها الهادف���ة للوصول إل���ى معلومات حول 
مصير الجنود األس���رى لدى المقاوم���ة، لُتقّلل من 
الثمن المطل���وب منها دفعه في أّي صفقة تبادل، 
وتتف���ادى تكرار س���يناريو صفقة »وف���اء األحرار« 
ع���ام 2011، عندم���ا أفرج االحتالل عن 24 أس���يرة 
مقابل فيديو مس���ّجل للجندي جلعاد شاليط. لكن 
المقاومة أحبطت بالفعل عددًا من محاوالت تقّصي 
المعلومات حول الجنود األربعة باستخدام وسائل 
بش���رية وتقنية، فيما ال تزال تحتفظ بس���ّر هؤالء 
وترف���ض تقديم معلومات حولهم قبل اإلفراج عن 
األسرى الُمعاد اعتقالهم بعد تحريرهم عام 2011.

ويتواف����ق حدي����ث المصدر م����ع تصريحات عضو 
المكتب السياس����ي لحركة »حماس« زاهر جبارين، 
الذي أعلن أن دولة االحت����الل تحاول الوصول إلى 
معلومات حول جنودها في غزة من دون االضطرار 

لدفع أّي ثمن.
الفلس����طينية كش����فت خالل  المقاومة  وكان����ت 
السنوات الماضية، عددًا من أجهزة التجّسس التي 

حاول االحتالل زراعتها عل����ى منظومة االتصاالت 
الخاصة بها، بما فيها أضخم منظومة أّدى كشفها 
في أيار 2018 إلى استشهاد 6 عناصر من الجناح 

العسكري لحركة »حماس«، »كتائب القسام«.
وف����ي الع����ام الذي يلي����ه، كش����فت المقاومة قوة 
إس����رائيلية خاصة من وحدة »س����يريت متكال«، 
كانت ت����ؤدي مهاّم داخ����ل قطاع غ����زة، بما فيها 
زراع����ة أجهزة تجّس����س على ش����بكة االتصاالت 
الفلس����طينية، م����ا أّدى إلى مقتل قائ����د الوحدة 
وانس����حاب عناصره����ا تح����ت غط����اء م����ن طيران 
االحتالل، فيما كشفت المقاومة أنها حصلت على 
كنز أمني بعد هذه الحادثة. وس����بق ذلك كْش����ف 
شحنة أحذية عس����كرية مزّودة بشرائح إلكترونية 
للتعّقب والتجّس����س، حاول الع����دو إدخالها إلى 
القط����اع عبر معبر ك����رم أبو س����الم، وكان َيعتقد 
أنها س����تباع في أسواق غزة وسيصل بعضها إلى 

الفصائل.
وبحس����ب المصدر األمني، فإن إحباط جزء كبير من 
جهود االحتالل األمنية داخل غزة خالل الس����نوات 
األخيرة ال يعني انتهاء خطرها، أو توّقف العدو عن 
تكرار مث����ل هذه المحاوالت، على رغم أن المقاومة 
ش����ّددت من إجراءاته����ا، وعملت عل����ى تصعيب 
المهمة أمام العدو وعمالئه على األرض، إلى أبعد 

مدى ممكن.

صحيفة تكشف: المقاومة في غزة وجهت ضربة أمنية جديدة لالحتالل

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تس���جيل 18 وفاة، و1461 إصابات بكورونا، و2212 

حالة تعاٍف من الفيروس، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل 24 ساعة.
وأوضح���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، خالل تقرير وبائي يومي وصل "االس���تقالل"، أن 
وزارتها سّجلت 12 حالة وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في غزة، حالة في الخليل، حالة 

في بيت لحم، حالة في سلفت، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت بعد إجراء فحص 7987 عينة مخبرية، وجاءت 
على النحو التالي: "طولك���رم 49، طوباس 13، قلقيلية 13، جنين 51، ضواحي القدس 
17، أريحا واألغوار 22، نابلس 55، رام الله والبيرة 61، سلفيت 8، الخليل 32، بيت لحم 

13، قطاع غزة .1127"
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أن حاالت التعافي الجديدة 
توزعت حس���ب التالي: "طولك���رم 136، طوباس 12، قلقيلي���ة 86، جنين 78، ضواحي 
الق���دس 6، أريحا واألغوار 18، نابلس 110، رام الله والبيرة 120، س���لفيت 25، الخليل 
45، بي���ت لحم 7، قطاع غزة 1569" ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضًا في غرف 
العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستشفيات في الضفة 

194 مريضًا، بينهم 18 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وأكدت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت %92.9 فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة %6.1 ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
وفيما يخص المواطني���ن الذين تلقوا الطعومات المضادة لفي���روس كورونا، فقد بلغ 
عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقط���اع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

18 وفاة و1461 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2019/2201  

   يف طلب ن�سر امل�ستبدل 2021/1857 
المس���تدعي/ محمد ايمن حسن السيد من س���كان غزة شارع عمر المختار 
مقابل حمام الس���مرة هوية رقم/ 400905857. وكياله المحاميان/ هيفاء 

هاشم اللولو وحيدر هاشم اللولو غزة الرمال.
المستدعى ضده/ معرض االميرة )س���اجدة( للجلبابات  والعباءات ويمثله 
السيد/ توفيق رأفت توفيق السكني – غزة التفاح السنافور الشارع الرملي 

بالقرب من االي بي سي عمارة توفيق السكني.
نوع الدعوى: )حقوق عمالية( 

قيمة الدعوى: )44000 شيكل( )أربعة واربعون الف شيكل( 
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((  لدى محكمة صلح غزة الموقرة 

في القضية رقم 2019/2201     في طلب نشر المستبدل 2021/1857 
الى المستدعى ضده بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق عمالية( استنادا الى ما يدعيه في 
الئحة دعواه وحس����ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 
وبن����اء على قرار الس����يد قاضي محكمة صلح غزة ف����ي الطلب رقم 2021/1857 
بالس����ماح لنا بتبليغك عن طريق النش����ر المس����تبدل لذلك يقتضي عليك ان 
تحضر له����ذه المحكمة يوم )االثني����ن( بتاري����خ 2021/10/18 وأيضا الحضور 
جلس����ة القضية الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتضي علي����ك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس����ة عشر يومًا من تاريخ النش����ر وليكن معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرًا. حرر في: 2021/9/28 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
الأ�ستاذ: اكرم ه�سام اأبو ال�سبح 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/535(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عدن���ان محمد محمد الس���حار من س���كان غزة هوية رق���م 921460556 

بصفته وكيال عن: رويده محمد محمد السحار 
بموجب وكالة رقم: 2011/3878 صادرة عن كاتب عدل طولكرم 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 835 القسيمة 93 المدينة غزة الدرج 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ:  2021/9/30م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/536(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
تام���ر عبد الل���ه عودة التلباني من س���كان غزة هوية رق���م 802416099 

بصفته وكيال عن: مصطفى محمد جواد محيسن 
بموجب وكالة رقم: 2021/11426 صادرة عن جدة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 978 القسيمة 1375 المدينة جباليا 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/30م

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

االستقالل/ وكاالت: 
طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية 
وأوروبي���ة أكثر من 670 مؤسس���ة مالي���ة أوروبية "بوقف 
كل االس���تثمارات والتدفقات المالية" في المس���توطنات 
اإلس���رائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعد غير 

قانونية بموجب القانون الدولي.
وذك���ر تقرير صادر ع���ن ائتالف "ال تس���اهم في تمويل 
االحت���الل" الذي يض���م 25 منظمة، أن تلك المؤسس���ات 
األوروبية لديها عالقات مع شركات تعمل في مستوطنات 
بالضفة الغربية، مش���يرة إلى اس���تثمارات مالية بمليارات 
الدوالرات. وبحس���ب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن 
هذه االس���تثمارات التي تمت مباشرة أو غير مباشرة جاءت 
على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 

وأيار/مايو 2021.
وأضاف التقرير أن هذه الش���ركات لديها عالقات مالية مع 
50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات غير القانونية، 
مش���يًرا إلى أنه قد تم منحها 114 مليار دوالر أمريكي في 

شكل قروض واكتتابات.
وأوض���ح أنه اعتباًرا من أيار/مايو 2021، أصبح إجمالي قيمة 
األسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون األوروبيون 

في هذه الشركات 141 مليار دوالر.

ومن بين الش���ركات األوروبية الكبرى التي شملها التقرير 
"دويتش���ه بن���ك" ومجموعة "بي إن بي باريب���ا" المصرفية 

الفرنسية.
ويعيش أكثر من 600 ألف مس���توطن في مس���توطنات 
الضفة الغربية بما فيها القدس التي احتلتها "إسرائيل" 

في العام 1967، فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين 
عن ثالثة ماليين نسمة.

وتعمل العديد من الشركات اإلسرائيلية الكبرى في تلك 
المستوطنات بما في ذلك بنوك مثل "ليئومي" و"هبوعليم"، 
باإلضافة إلى شركات مزودة لالتصاالت واإلنترنت وسالسل 

متاجر كبرى، وغيرها.
ول���م يقدم التقرير تفصياًل للمعام���الت المالية التي تتم 
بش���كل مباشر في المس���توطنات، لكنه أش���ار إلى تورط 
العديد من الش���ركات األوروبية المدرجة المتالكها أسهًما 
في شركات غير إس���رائيلية مثل شركة المعدات الثقيلة 
العمالق���ة "كاتربيل���ر" الت���ي تس���تخدم منتجاته���ا في 

المستوطنات.
وأوضح ائتالف "ال تس���اهم في تمويل االحتالل"، أن "تلك 
الش���ركات األوروبية تتحمل مسؤولية ضمان عدم تورطها 
ف���ي انتهاكات القانون الدولية وع���دم تورطها في جرائم 
دولي���ة". وفي الع���ام الماض���ي، أصدرت األم���م المتحدة 
قائمة تضم 112 ش���ركة لها أنش���طة في المس���توطنات 
اإلسرائيلية، من بينها كل من "أير بي إن بي"، "إكسبيديا" 

و"تريب أدفايزر".
وأع���د مكتب حق���وق اإلنس���ان التاب���ع لألم���م المتحدة 
القائمة استجابًة لقرار مجلس حقوق اإلنسان الذي يطالب 
بقاعدة بيانات للشركات التي تستفيد من األعمال التجارية 

في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثار حفيظة "إس���رائيل" ف���ي تموز/يولي���و الماضي قرار 
ش���ركة المثلجات األمريكية "بن آند جيري" بوقف تسويق 

منتجاتها في المستوطنات "لعدم توافقها مع قيمها".

مطالبة 670 مؤسسة مالية أوروبية بوقف استثماراتها بالمستوطنات

رام الله/ االستقالل:
أك���دت اللجنة المركزي���ة لحركة "فتح" على 
ضرورة انعقاد المجلس المركزي والعمل على 

التحضير له.
ج���اء ذلك خ���الل اجتم���اع عقدت���ه اللجنة 
الخميس، بمدينة رام الله بحضور أعضائها 

في إطار انعقادها الدائم.
وقالت مركزية فتح إنها تش���يد "بالخطاب 
الهام والصريح والواضح الذي ألقاه الرئيس 
محم���ود عباس في الجمعي���ة العامة لألمم 
المتح���دة، والذي وضع فيه���ا خطة خارطة 
طريق واضحة إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة 
الفلس���طينية المس���تقلة حس���ب قرارات 
الش���رعية الدولية، ووض���ع المجتمع الدولي 
أمام مس���ؤولياته والتزاماته تجاه الش���عب 
الفلس���طيني والضغط على االحتالل لوقف 
غطرس���ته وهمجيته، وإجباره على االلتزام 

بقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت "أن كلمة الرئي���س، أثبتت للعالم 
بأن جميع الخي���ارات أصبحت مفتوحة امام 
حقوقه  الس���تعادة  الفلس���طيني  الشعب 

المشروعة، بما فيها العودة للشرعية الدولية 
للب���ت في وجود االحتالل واس���تدامته على 

األرض الفلسطينية".
وف���ي الوض���ع السياس���ي، أدان���ت اللجنة 
المركزية لحركة "فتح"، التصعيد اإلسرائيلي 
الخطير ضد الش���عب الفلس���طيني، والذي 
ذهب ضحيته العش���رات من أبناء ش���عبنا 
ش���هداء وجرحى، والتي كان آخرها جريمة 
اإلع���دام الميدان���ي، الت���ي ارتكبتها قوات 
االحتالل في كل م���ن القدس وجنين وغزة، 
والتي س���بقها اعدام خمس���ة ش���بان في 

مدينتي القدس وجنين.
وأكدت أن هذه السياس���ة التي تنتهجها 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية ل���ن تجل���ب األمن 
والسالم ألحد، بل ستقود المنطقة إلى مزيد 

من التصعيد والتوتر.
وشددت لجميع األطراف أن حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي غي���ر معنية بتاتا ب���أي جهد 
دولي يس���عى لحل القضية الفلس���طينية 
وفق قرارات الش���رعية الدولية إلقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت إلى أن التصعيد "اإلسرائيلي" مهما 
بلغ، لن يثني شعبنا عن السعي لنيل حريته 
واس���تقالله، وس���يبقى صام���دا ثابتا على 
أرضه، وسيفش���ل كافة المح���اوالت للنيل 
من حقوقه وثوابته كما أفش���ل في السابق 
المؤامرات كافة الس���اعية لتصفية القضية 

الفلسطينية.
كم���ا تطرق االجتماع إلى ع���دد من الملفات 
الداخلي���ة للحركة، وس���بل تطبي���ق قرارات 
المجل���س الثوري األخي���رة الداعية لتمتين 

الجبهة الداخلية الفلسطينية.
وف���ي نهاي���ة االجتم���اع اعتم���دت اللجنة 
المركزية عدة قرارات اشتملت على: اعتماد 
النظام،  التعبئ���ة والتنظيم وف���ق  هيئ���ة 
واعتماد أس���س الحوار مع المجتمع المدني، 
وتوحي���د مفوضي���ات العالق���ات الخارجية 
للحركة، واستمرار الحوار مع فصائل العمل 
الوطني، وض���رورة انعقاد المجلس المركزي 
والعم���ل عل���ى التحضير ل���ه، باإلضافة إلى 
سلس���لة ق���رارات أخرى ت���م اتخاذها خالل 

االجتماع.

مركزية »فتح« تؤكد ضرورة انعقاد المجلس المركزي

بيروت/ االستقالل:
أعلن تنظيم حزب الله مس���اء الخميس أنه تمّكن من إس���قاط طائرة مس���يرة 
»إس���رائيلية« في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان مقتضب له أمس » تمّكن 
مجاهدو المقاومة اإلسالمية عند الساعة 1٣:55 من عصر الخميس ٣0/9/2021، 
من إسقاط طائرة مسّيرة لجيش العدو »اإلسرائيلي« في وادي مريمين في خراج 

بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها باألسلحة المناسبة«.
من جانبه، اعترف جيش االحتالل على لسان الناطق باسمه بسقوط الطائرة.

وذكر الناطق بلس���ان جي���ش االحتالل في تصريح مقتض���ب أيضا »في اآلونة 
األخيرة خالل عملية روتينية، س���قطت طائرة مسيرة للجيش »اإلسرائيلي« في 

األراضي اللبنانية، ويجري التحقيق في الحادث«.

حزب الله يتمكن من إسقاط 
مسّيرة »إسرائيلية« جنوب لبنان
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في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
بدا الرئيس الفلس���طيني محمود عباس مدفوعًا بالتقارير 
والبيان���ات الت���ي تتح���دث عن تآكل ش���رعية الس���لطة 
وش���عبيتها بع���د أن طال���ب 80 بالمئ���ة من أبن���اء وبنات 
الشعب، باس���تقالة الرئيس وتنحيه. الشعب الفلسطيني 

كان »الُمَخاطب« بهذا الخطاب، أكثر من المجتمع الدولي.
الرئيس الذي سبق له أن صرح بتخليه عن حقه في العودة 
إلى بلدته األصلية »صفد« المحتلة عام 1948، اس���تذكرها 
كما ل���م يفعل من قبل، ُمَدعمًا ه���ذا الحق بوثائق عرضها 
على المأل، مؤكدًا أن هذا الحق، يشمل سبعة ماليين الجئ 

فلسطيني.
انتفاض���ة القدس والش���تات ويقظة حرك���ة التضامن مع 
الشعب الفلسطيني، حضرت بدورها في الخطاب المذكور، 
تلك االنتفاضة غير المسبوقة، التي أعادت االعتبار لوحدة 
الشعب وقضيته، وهي ذاتها االنتفاضة التي رأى أقل من 
عش���رة بالمائة من الفلسطينيين، بأن أداء الرئيس خاللها 

كان مرضيًا.
وفي خض���م التصريحات والتكهن���ات )واالتهامات( حول 
أداء األجهزة األمنية الفلس���طينية في قضية »الفرس���ان 
الس���تة« الذي كس���روا هيبة »جلب���وع« والمنظومة األمنية 
اإلس���رائيلية، جاء الخطاب ليكرر في أكثر من موقع، التزام 
الس���لطة برعاية أسر الشهداء واألس���رى، وجاءت تحياته 
المتك���ررة أيضًا، النتفاضة الحركة الوطنية الفلس���طينية 

األسيرة.
الرئيس وفريقه، أمالاِ على ما يب���دو، في »جبر الضرر« الذي 
لحق بصورته وصورة الس���لطة ج���راء األداء الضعيف )اقرأ 

المتخاذل( زمن انتفاضة القدس وسيفها وما تالهما، وهذا 
أمٌر مفهوم على أية حال.

ف���ي خلفية المش���هد، أربع صور تختصر رحل���ة المئة عام 
األخيرة من كفاح شعب فلسطين، من فلسطين التاريخية 
إلى خريطتي التقس���يم و1967، وصواًل إلى خريطة العام 
ق للفلس���طينيين س���وى 12 بالمئة من  2020 التي لم ُتباِ

أرضهم، و«الحبل على الجرار«.
وسيس���تجمع الرئيس قدراته »البالغي���ة«، وهو ال تنقصه 
البالغ���ة عل���ى أية ح���ال، في توصي���ف الصل���ف والغرور 
اإلس���رائيليين، وتقديم الش���واهد على »مروق« إسرائيل 
وعنصريتها ونهمها االس���تيطاني التوس���عي، ومعايير 
المجتم���ع الدول���ي المزدوجة، وفش���له المتك���رر في حل 
المش���كلة الفلس���طينية برغم كل ما أب���داه الرئيس ومن 
س���بقه، من تعاون واستعداد للقبول »بالهم الذي لم يقبل 
بن���ا«، وص���واًل لصيحة »حّلو عن���ا« التي أنه���ى بها كلمته 

المنتظرة.
لكن الرئيس كما كان متوقعًا، تفادى اإلشارة إلى مسؤولية 
القيادة الفلس���طينية عن »الفش���ل المتك���رر والمتراكم« 
ف���ي الوص���ول إلى ح���ٍل يحفظ الح���د األدنى م���ن حقوق 
الفلسطينيين المشروعة، ومسؤوليته الشخصية عن هذا 
الفشل، منذ أن تولى موقعه ككبيٍر للمفاوضين في أوسلو، 
م���رورًا بموقعه المتق���دم في منظومة الس���لطة والقيادة، 
وبعد س���تة عش���ر عامًا قضاها على رأس اله���رم القيادي 

الفلسطيني.
ثمة فشل ال يليق بقائد فلسطيني أن ُيلقي به على كاهل 
اآلخرين فقط، س���يما وأننا نتحدث ع���ن ثالثين عامًا على 

»مدريد–أوس���لو«، وأزيد م���ن ربع قرن على قيام الس���لطة، 
وهي مس���يرة كانت حافلة بالمستوطنات والمستوطنين، 
باألس���رلة والتهويد والض���م واالبتالع والتش���ريد وهدم 

المنازل واالبارتيد.
ب���دا الرئيس كمن ي���ودع حقبة كاملة ف���ي تاريخ النضال 
الفلس���طيني، قادها هو شخصيًا، أو على األقل، قاد منفردًا 
فصاًل طوي���اًل منها، لكنه آثر على عادت���ه، خيار »التمديد 
للفش���ل« لس���نة إضافية، وال أدري إن كان بتلويحه سحب 
االعتراف بإس���رائيل )تلويح وليس تصريح(، قد مدد سنة 
إضافية للوهم والفش���ل، أم أنه كان يمدد لنفس���ه س���نة 

أخرى؟ تلكم قضية يصعب الجزم بها من بعيد.
لكنه وهو »ينعي« مرحل���ة وحقبة، أو يصوغ بطاقة نعيها، 
تركن���ا وش���عبه، في حي���رة من أمرن���ا، فهو وض���ع كافة 
االحتماالت على الطاولة، من بينها العودة لقرار التقس���يم 
181، لكأن من فش���ل في انتزاع مندرجات القرار 242، و22 
بالمئة من أرض فلسطين، سيكون قادرًا على ترجمة القرار 
181، واسترداد 44 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية ... 

تلكم أحجية ال بد من تفكيك طالسمها.
عل���ى أن���ه أبقى الب���اب مفتوح���ًا لخي���ار تملي���ه الوقائع 
اإلس���رائيلية الصلبة المفروضة على األرض، خيار »الدولة 
الواح���دة«، العنصري���ة بامتي���از، معرب���ًا عن اس���تعداده 
واس���تعداد ش���عبه، لمواصلة مش���وار التضحية والنضال 
حتى انتزع الحرية والحقوق والكرامة، ملوحًا للمرة )ال أدري( 
بالمض���ي قدما في انت���زاع عضويات المنظم���ات الدولية، 
واالحتكام ل�«العدل الدولي���ة«، طالبًا للمرة )ال أدري( حماية 

دولية مناسبة لشعبه الرازح تحت نير االحتالل.

ورغم نبرة »التصعيد« و«رفع الس���قف« التي انطوى عليها 
الخطاب، إال أنه فش���ل في رسم خريطة لش���عبه، مكتفيًا 
بتوصي���ف المأزق واس���تعراض مراحل الفش���ل والخيبة 
و«س���قوط الرهان���ات واألوه���ام«، وأحس���ب أن التوصيف 
والتكه���ن، هي م���ن وظائف »المحلل السياس���ي« وال أرى 
أنها وظيفة القائد السياس���ي، سيما في لحظات انعطاف 
تاريخي���ة، كتلك التي تمر بها فلس���طين ش���عبًا وقضية 

وحركة ومشروعًا.
أم���ا الفصل األكثر »مراوغة« في الخط���اب، فذاك المتعلق 
بالوضع الفلسطيني الداخلي. هنا تبرز االنتخابات البلدية 
والنقابية كبديل ع���ن االنتخابات الرئاس���ية والبرلمانية، 
المعلقة على ش���رط رف���ع »الفيتو« اإلس���رائيلي إجرائها 
في القدس الش���رقية، هنا أحاديث ع���ن احترام منظومة 
الديمقراطي���ة والتعددية وحقوق االنس���ان وحرية الرأي 
والتعبي���ر، م���ن دون أن يقترن ذلك بمحاس���بة ومس���اءلة 
المسؤولين عن االنتهاكات واالرتكابات. هنا سعي محموم 
للتغطية على الش���روخ الغائرة التي لحقت بصورة السلطة 

منذ تصفية نزار بنات وحتى يومنا هذا.
ال أف���ق ارتس���م في خط���اب الرئي���س ح���ول »دمقرطة« 
و«تش���بيب« القيادة الفلس���طينية واس���تعادة شرعيتها 
الش���عبية ... ال أفق منظور إلنهاء االنقس���ام واس���تعادة 
الوح���دة ...أما الحديث عن حكومة وطنية جامعة، فال يخرج 

عن »لزوم ما ال يلزم«.
لم يخبرنا الرئيس بالذي س���يفعله في السنة األخيرة قبل 
»التحّول الكبير« في النهج والمقاربة، من اآلن وحتى نهاية 
المهلة الممنوحة إلس���رائيل إلنهاء احتاللها وإنفاذ »حل 

الدولتين«؟
ما الذي سيفعله الرئيس والسلطة والشعب غير االنخراط 
في مس���ار »اس���تعادة الثقة« مع الجانب اإلسرائيلي، هل 
ينتوي تهيئة التربة النتقال سلس���ل للس���لطة والقيادة؟ 
ه���ل ينت���وي االعتراف بالفش���ل والتنحي لصال���ح قيادة 

جديدة؟
ما الذي سيفعله بخصوص »المقاومة الشعبية السلمية«، 
والمصالحة الوطنية، وإعادة بع���ث حركة فتح وتوحيدها، 
تعزيز صم���ود األهل على األرض وتطوي���ر مقاومتهم، ما 
الذي س���يفعله من اآلن، وحتى موع���د الخطاب القادم في 
نيويورك، هل ثمة جديد س���يبوح به الرئيس في قادمات 

األيام، وأمسك عن قوله من على منصة األمم المتحدة؟
أم أننا س���نقضي الوقت في انتظار ما س���تفعله إسرائيل، 
كما اعتدنا في الس���نوات األخيرة؟ هل يظن الرئيس حقًا 
أن »األدرينالين« قد س���ال مدرارًا في عروق اإلس���رائيليين 
واألمريكيي���ن وأعوانهم في العالم العرب���ي بعد الخطاب 

وفي إثره؟
االعتراف بفشل مس���ار مدريد–أوسلو، كان طافحًا من بين 
كلمات وس���طور الخطاب الرئاسي الس���نوي، لكنه اعتراف 
مقرون بالعجز والي���أس و«الال-أدري���ة«، وال تقلل العبارات 
الغاضبة والصاخبة من ش���أن هذه الحقيقة المرة، وأخشى 
ما أخش���اه، أن تك���ون مهلة العام اإلضاف���ي، التي منحها 
الرئيس لهذا المس���ار، هي مهلة شخصية له قبل أن يقرر 
نهائيًا بش���أن موقعه وموقفه، فالرجل الذي قاد حقبة في 
تاريخ النضال الفلس���طيني، لم يعد ق���ادرًا، وهو في هذا 
العمر، لتدشين حقبة جديدة، أكثر صعوبة، وأشد خطورة.

األس���رى الذين انتزعوا حريتهم من س���جن جلبوع، في الس���ادس من أيلول، 
هم س���تة فقط، هزم���وا منظومة أمنية كاملة كانت تتبج���ح أمام العالم بأنها 
المنظومة األكثر كمااًل ودقة في العالم، هزموها وخرجوا تحت أعين الكاميرات 
والطائ���رات والجنود واالس���تخبارات والكالب البوليس���ية. ل���م تكن محاوالت 
الهروب من السجن غريبًة أو دخيلًة على عالم السجون، ففكرة السجن توازيها 
بالض���رورة فكرة الحرّية، لم تكن تل���ك المعركة األولى ولن تكون األخيرة التي 
تعتبر نقاطا فاصل���ة في تغيير موازين القوى، وتوحيد الجهود، واس���تعادة 
الحري���ة، والكرامة. كل ما علينا ه���و أن نكتب تاريخنا ونروي حكايات األمل وال 

ننسى أولئك القابعين خلف األسوار في انتظار األمل.
انتفاضة سجن شطة: »الهروب الكبير« عام 1958

كانت مدينة بيسان على موعد في صيفها القائظ في حزيران/يونيو 1958 مع 
تمرد سجن شطة اإلسرائيلي الذي يحوي 190 أسيًرا فلسطينًيا وعربًيا، بينهم 
األس���ير المصري أحمد عثمان، وأس���يران لبنانيان باإلضافة إلى سبعة سجناء 
جنائيين إس���رائيليين. ضّمت المجموعة المصريَّ عثمان، وفلسطينًيا من غزة 
عرف باس���مه األول صبحي، وآخر من الخليل، ومعهم سمير جهجاه جد زكريا 
الزبيدي، إضافة إلى أربعة أسرى آخرين، وضعت المجموعة خطة الفرار وحددت 

الساعة السادسة من مساء يوم 31 تموز/يوليو 1958 موعًدا لتنفيذها.
كانت أعمال الس���خرة س���ببا لنجاح عملية الهروب الكبير، حي���ث قامت إدارة 
السجن بتشغيل األسرى في عملية توسيع السجن وبناء سور خارجي له وفي 
أعمال التنظيف لغرف ضباط الس���جن، وكان���ت البداية حينما قررت مجموعة 
من األس���رى أن تخطط لتحرير المعتقلين، فعملوا عل���ى الوصول لمخططات 
السجون والتوسعة ومواعيد الدوريات والقرارات واألوامر من قبل إدارة السجن.

بعدم���ا حصل���وا على مفاتيح القس���م حرر األس���يران اللبنانّيان مع مس���ؤول 
المجموعة األس���ير صبحي بقية س���جناء القس���م كله، وفتح األسير المصري 
عثمان الباب الفاصل بين أقس���ام األس���رى ومكاتب إدارة الس���جن، وتوجهت 
المجموعة إلى غرفة الس���ّجانين وس���يطروا على أحد الضب���اط، ثم قطعوا خط 
الهاتف، وحطموا جهاز الالس���لكي لعزل السجن عن العالم الخارجي، وقطعوا 
التيار الكهربائي، وس���يطروا على أب���راج المراقبة التي تواج���د بها اثنان من 

الحراس بدال من خمسة حراس كانوا في استراحات أو اجازات أسبوعية.
س���يطرت المجموعة على مخزن األس���لحة، وتبادل الحّراس واألس���رى إطالق 
الن���ار، أدى إلى مقتل اثنين من الحراس وجرح ثالثة آخرين. واستش���هد أحد 
المعتقلي���ن من المجموع���ة وهو من الخليل وجرح األس���ير المصري باإلضافة 
الى ١١ أس���يرًا. وفّر ٦٦ أس���يرا وعَبَر بعضهم إلى األردن ومنهم من دخل الي 
جنين، بينما قبض على باقي األسرى في السهول المجاورة للسجن. وبعد ثورة 
األسرى في سجن شطة، ش���اع في إسرائيل أن أحمد عثمان هو العقل المدبر 

والمخطط له���ذا الهروب، تم القبض عليه، وحوكم بتهمة التخطيط للهروب، 
وظل في السجن ولم يخرج منه إال عام 1966.

في سجن عسقالن »ابتكارات الهروب«
»ُيظهر مدير الس���جن ساقطًا على األرض، بينما يمّر من فوقه شاٌب عربيٌّ قائال 
له: عن إذنك .. أنا ذاهٌب إلى غزة«. هذا الكاريكاتير نش���ر في جريدة معاريف 
بتاريخ ١٨ نيس���ان/إبريل ١٩٦٤، بعد هروب فلس���طينيين وعربي من س���جن 

الرملة للمرة الثانية.
في بداية عام ١٩٦٤، وقعت مناوش���ات بين المالكم الفلسطيني حمزة يونس 
وابن عمه مك���رم يونس وبين مجموعة من اإلس���رائيليين في إحدى محطات 
الوق���ود في األراضي المحتلة هربا على أثره���ا إلى قطاع غزة التي كانت تحت 
الس���يطرة المصرية، لم تساعدهم الس���لطات فقرروا النجاة بأنفسهم، وبعد 
ش���هور وصال إلى عس���قالن وقبض عليهم���ا، وُوّجهْت لهما الّته���م التالية: 
مغادرة البالد والعودة إليه���ا دون تصريح، واالّتصال مع العدّو، وتزويد العدّو 
بمعلوم���اٍت تضرُّ بأمن الدولة، وخيانة الدولة، وإخفاء معلوماٍت عن رجال األمن، 

واإلصرار على االتصال بالعدّو.
بعد أس���بوع واحد من اعتقالهما، قرر األسيران الهروب وضما لهما أسيرًا عربيًا 
ثالث���ًا معهما في نفس غرفة التوقيف ُيدعى حافظ مصالحة، متهما بالتخابر 
م���ع المصرّيين، بنّي���ة الهروب، فانضّم األخير إليهما ف���ي خطتهما. أما باقي 
المساجين، فكانوا فلس���طينّيين اثنين وعشرة آخرين من اليهود المّتهمين 

بتهٍم جنائيٍة.
لم تكْن خّطة الهروب التي فّكر بها حمزة معقدًة، وكانت تعتمد أساس���ًا على 
عنصرْي المباغتة والجري الّس���ريع. تنّص الخّطة على اس���تدراج أحد الحّراس 
لفتح الباب الحديدّي، بينما يكون األس���رى الثالث���ة – حمزة ومكرم وحافظ – 
نوا خلفه، وبمج���ّرد فتح الباب يهّم الثالثة بالفرار بأقصى س���رعٍة إلى  ق���د َكماِ

خارج السجن.
وص���ل األس���رى الثالثة إل���ى غزة ف���ي منتصف اللي���ل بعد ي���وم حافل من 
االشتباكات مع حراس السجن والجري نحو األحراج والبيادر في تلك المنطقة. 
وق���د أثارت تجربة الهروب هذه عاصفًة في دولة االحتالل، إذ عقد الكنيس���ت 
جلسًة لبحث األمر ومساءلة الحكومة عن سياسات األمن في السجون. لم تكْن 
تلك التجربة األخيرة للبطل حمزة في الهروب من الس���جن. حيث سجن مرتين 

عام ١٩٦٩ وعام ١٩٧١ وتمكن من الهرب كل مرة.
النسيان القسري: األسرى العرب في سجون االحتالل

من���ذ انطالق الثورة الفلس���طينية عام 1965 التحق بالمقاومة الفلس���طينية 
الكثير من األحرار العرب واألجانب، ووق���ع المئات من أولئك المقاتلين الذين 
يطل���ق عليهم اس���م »مقاتلي الدوريات« في األس���ر فزج بهم في الس���جون 

اإلس���رائيلية إلى جانب الفلس���طينيين، وبعد الخروج الفلسطيني من بيروت 
تراجع ع���دد مقاتلي الدوريات، وبالتالي أدى إلى تراجع أعداد األس���رى العرب 

في سجون االحتالل.
وفق���ا لإلحصائي���ات العربي���ة الرس���مية يتواج���د حاليا داخ���ل المعتقالت 
اإلسرائيلية واحد وثمانون أس���يرا عربيا موزعين كما يلي: من جمهورية مصر 
العربية 53 أس���يرا، ومن األردن 29، ومن س���ورية 4 أسرى، باإلضافة إلى آالف 
المتسللين الس���ودانيين واإلريتريين والمصريين الذين تحتجزهم إسرائيل 

في معسكرات اعتقال كبيرة في صحراء النقب.
على الرغم من عدم وجود إحصائيات نهائية وحاسمة حول عدد األسرى العرب 
الذين دخلوا إسرائيل واختفت آثارهم فيها بعد ذلك إال أن البيانات المتوفرة 
من خالل إفادات ذويهم وإفادات أسرى محررين مروا بتلك المعتقالت شاهدوا 
أس���ماء بعض المفقودي���ن محفورة على ج���دران زنازين معتق���الت عتليت، 
وصرفند، وبتاح تكف���ا، والجلمة، ثم تبادل بعض األس���رى المحررين الحديث 
عن أولئك األس���رى الذين لم تظهر لهم أس���ماء في سجالت الصليب األحمر 
وسجالت مصلحة المعتقالت اإلسرائيلية العامة وبيانات الجيش اإلسرائيلي، 
حيث أفاد العديد من األسرى المحررين بأنهم تحدثوا مع أسرى فلسطينيين 
م���ن عرب ال� 48 وأس���رى لبنانيين ومصريين، وطلب ه���ؤالء من محدثيهم أن 
يبلغوا العالم بأن إس���رائيل تنكر وجودهم وهم أحياء، »وتستخدمهم فئران 

تجارب على األدوية العسكرية« وخالف ذلك.
كانت إس���رائيل قد أسرت، خالل الحرب مع مصر في العام 1973 وما قبلها، ما 
ال يقل عن 10 آالف مصري، غالبيتهم من العس���كريين، فيما أفرجت عن عدد 
كبير منهم بموجب صفقات لتبادل األسرى والرفات الذي كانت مصر تحتجزه 

أيضًا خالل الحرب، إال أن عددًا منهم ما زال قيد األسر.
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مئات من أبناء س���يناء وكذلك من الجنود 
المصريي���ن، إال أنها أفرجت عن غالبيتهم ضمن صفقات تبادل األس���رى بين 
الطرفي���ن. كما بقي عدد منهم في س���جون إس���رائيل، فيم���ا أفرجت عن جزء 
منهم بعد قضائهم محكوميات طويلة، وصلت إلى 30 س���نة. يستذكر أهالي 
سيناء، األسرى الستة في سجون إسرائيل، بالتزامن مع استمرار تجاهل الدولة 

المصرية قضيتهم، وعدم السعي، ولو بأدنى حد، للسؤال عنهم.
تؤكد مصادر فلس���طينية حقوقية لجهات مصرية وأفراد التقوا بهم بش���كل 
ش���خصي وجود عدد غير محدد من األس���رى المصريين من أبناء س���يناء في 
س���جون إس���رائيل المختلفة، ذكر األس���رى المصريون ال���رأي العام المصري 
والعرب���ي بقضيتهم من خالل مذك���رة جماعية وجهوه���ا للرئيس المصري 
الس���ابق عدل���ي منص���ور، مطالبين إي���اه بالعم���ل على إطالق س���راحهم من 
المعتقالت اإلس���رائيلية. ح���دث ذلك في 10 تموز 2013، ونش���رت صحيفة 

يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية نص تلك المذكرة التي جاء فيها أنه »آن األوان 
بعد سنوات من تجاهلهم للعمل على مبادلتهم.

رغم مرور أكثر من أربعة عقود من الزمان على توقيع معاهدة السالم المصرية/ 
اإلس���رائيلية، ال يزال ملف األسرى المصريين في السجون اإلسرائيلية معلًقا، 
حتى أن���ه ال ُيعرف عددهم الحقيقي، وهناك أرقام عربية رس���مية متضاربة، 
ففيما تقدر التقارير المصرية الرس���مية عددهم ب� 74 أسيًرا، تم إطالق سراح 
٤٢ أسيرًا عام ١٩٩٩ لكن لم يعودوا إلى مصر، بل إلى غزة. كما أشارت المصادر 
الرس���مية إلى أنه تم اإلف���راج عن 6 طالب مصريين ف���ي أعقاب تفاهم جرى 
بي���ن الحكومتين المصرية واإلس���رائيلية في ديس���مبر 2004، مقابل اإلفراج 
عن الجاس���وس اإلس���رائيلي عزام عزام، و٦ طلبة آخرين في إطار صفقة إطالق 
سراح الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين في عام ٢٠١٥. بينما أشارت الحملة 
المصرية لإلفراج عن المعتقلين المصريين في الس���جون اإلس���رائيلية بلجنة 
الحريات ف���ي نقابة المحامين عام ٢٠١٣ إلى أن عدد األس���ري المصريين ٥٣ 
أسيرا، دون اإلشارة إلى أي صفقات تبادل جرت في السابق كما صرحت الدولة 
المصرية. تش���ير المعلومات اإلس���رائيلية الرس���مية إلى أن عدد المصريين 
لديه���م 280 بين أس���ير وس���جين جنائي. بينم���ا تخبرنا مص���ادر حقوقية 
إسرائيلية أن العدد الحقيقي لألسرى العرب غير معلوم وغير دقيق، ويعتقد 
العدي���د من المهتمين بحالة األس���رى والمفقودين الفلس���طينيين والعرب، 
داخ���ل المعتقالت اإلس���رائيلية بأن الج���زء األعظم منهم موج���ودون داخل 
المعتقالت الس���رية، وأن قس���ما آخر في دور للعجزة ومصحات عقلية بمدينة 
تل أبيب المعروفة باسم »دار المسنين«. خالل العقدين األخيرين، أطلق سراح 
42 أس���يًرا منهم في إطار اتفاقية شرم الشيخ في سبتمبر/أيلول 1999، ولكن 
إلى قطاع غزة ال إلى بلدانهم، إال أن باقي المعتقلين الذين تتعنت اس���رائيل 

في ذكر أعدادهم ال يزالوا قابعين في سجون تل أبيب.
تذك���ر بعض التقارير الحقوقية الفلس���طينية، أنه ال يزال قابعا خلف قضبان 
االحتالل 80 أس���يرا أردنًيا، منهم 30 من أصل فلس���طيني، وسبعة مصريين، 
وستة سوريين من الجوالن، وأس���ير سعودي يدعى عبد الرحمن العطوى وقد 
انتهت محكوميته، إلى جانب 120 س���ودانيا طلبوا حق لجوء سياسي وتلقوا 
األس���ر ب���دال عنه. كما يقبع في س���جون االحتالل 20 أس���يرا أجنبًيا من الهند 

وباكستان واليونان وسويسرا وفرنسا، ما زالوا أسرى عند االحتالل.
رغم أنه لم يتم تدوين وتسجيل جميع محاوالت الهروب على مر التاريخ، سواء 
تلك التي باءت بالفش���ل أو التي توجت بالنجاح ألس���رى فلسطينيين وعرب، 
يظل من الثابت لدى المقاتلين من أجل الحرية أن مجرد محاولة الفرار هو تحد 
لقبضة السجان، وهدم لمزاعمه بقوته التي ال تقهر. ولكن تظل حقيقة أخرى ال 

يمكن السكوت عنها، مفادها: متى يبصر األسرى العرب الحرية؟

عباس ومهلة السنة األخيرة: إمهال لـ »إسرائيل« أم استمهال الرحيل؟

مقاتلون من أجل الحرية: سجن جلبوع يفتح ملف األسرى العرب

بقلم : عريب الرنتاوي  

بقلم: بيسان عدوان  
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غزة / االستقالل: 
أعلن وكيل وزارة األش���غال العامة واإلسكان، ناجي 
س���رحان، أن أولى مراحل عملية اإلعمار س���تنطلق 
األس���بوع المقبل، وتس���تهدف البنايات السكنية 

المدمرة خالل العدوان األخير على قطاع غزة. 
وقال س���رحان في تصريحات صحفي���ة، إن الوزارة 
بصدد إعداد قوائم للمستفيدين من عملية اإلعمار 
ومتوق���ع إرس���الها بداية األس���بوع الق���ادم للجنة 

القطرية لصرف المستحقات المالية للمستفيدين 
من اإلعمار، موضحًا أن المبالغ المالية لإلعمار ستوزع 
على شكل دفعات مالية للمستفيدين حتى يتمكن 
المواطن���ون من إع���ادة إعمار منازلهم بأنفس���هم.  
وبش���أن عملية إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة، 
بين س���رحان أن عملية إزالة البرج تتم وس���ط اتخاذ 
إجراءات السالمة، مشيرًا إلى أن أعمال إزالة "الجوهرة" 
يأتي ضمن مش���روع مقدم من ال� UNDP   المدعوم 

بتمويل خارجي. 
وتوق���ع س���رحان أن تس���تغرق عملية إزال���ة البرج 
ش���هرين، الفتا إلى أنه س���يتم فتح مسار واحد من 
الشارع للتخفيف من األزمة المرورية عند االنتهاء من 
إزالة الطوابق الخمسة العلوية والمتوقع أن تستغرق 
عش���رين يوم���ًا.  وقصف���ت طائرات االحت���الل برج 
الجوهرة، بعدد من الصواريخ خالل العدوان على غزة 
في مايو الماضي، أدت إلى إضعاف أساسات البرج. 

سرحان: انطالق أولى مراحل إعادة إعمار القطاع األسبوع المقبل

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “أونروا” أمس الخميس 
عن مساهمة أوروبية بقيمة 5 ماليين يورو لدعم متضرري العدوان اإلسرائيلي 

األخير على قطاع غزة.
وقالت »أونروا« في بيان لها، إن س���يتم توزيع 800 ش���يكل على 10 أالف عائلة 

الجئة تضررت من عدوان مايو الماضي على قطاع غزة.
وق���ال مفوض االتحاد األوروبي إلدارة األزمات جانيز لينارتش���يتش: “إن المنح 
المالية هي وسيلة االتحاد لمساعدة المتضررين والحفاظ على كرامتهم في ظل 

بلوغ االحتياجات اإلنسانية أعلى مستوياتها بعد العدوان”.
بدوره، أكد المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني أن الالجئين بحاجة لمواصلة 
هذه المساعدات التي تس���اعد األسر األكثر تضررًا في تعويضهم عن االضرار 

التي تعرضوا لها ونجو منها مؤخرًا.
وأوضح أن هذه المساهمة للمساعدات اإلنسانية ستتيح أيًضا إصالح المساكن 
المتضررة لحوالي 1000 أسرة من خالل التحويالت النقدية المشروطة، واألولوية 
لألس���ر األكثر تضررًا من حيث قدرتها على التعافي مثل األس���ر التي تعيلها 
النساء أو كبار السن أو المراهقين، وكذلك العائالت الكبيرة أو التي تحتوي أفرادًا 

من ذوي االحتياجات الخاصة.
ومن الجدير بالذكر أنه من أصل مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فإن 
حوالي 70% منهم الجئون يعتمدون على مس���اعدات األونروا اإلنسانية. ذلك 

أن الحصار طويل األمد قد دفع بنسبة كبيرة من السكان إلى ما دون خط الفقر.
 خ���الل العدوان األخير على قطاع غزة والذي اس���تمر 11 يوم���ًا، وجد الالجئون 
أنفس���هم يواجهون جائحة كورون���ا واقتصاد هش وتف���كك داخلي وافتقار 

لمنظور مستقبلي النتهاء الحصار.

»أونروا«: 800 شيكل لـ 10 
آالف أسرة متضررة بغزة

رام الله / االستقالل:
 قال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن التقديرات األولية تش���ير 
إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لفلسطين 
بنس���بة 4% خالل الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع الربع 

األول 2021 باألسعار الثابتة.
وأوض���ح اإلحصاء في بيان صحفي أم���س الخميس، أن أعلى 
نس���بة ارتفاع لنش���اط النقل والتخزين بلغ���ت 10%، تالها 
نش���اط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات 
النارية بنس���بة 5%، ثم نش���اط )الخدمات، الزراعة والحراجة 
وصيد األس���ماك بنسبة 2%(، ثم )األنشطة المالية وأنشطة 

التأمين، اإلدارة العامة والدفاع بنسبة %1(.
وأشار إلى أن الناتج المحلي االجمالي شهد ارتفاعا خالل الربع 
الثاني من عام 2021 بنسبة 19% بالمقارنة مع الربع المناظر 
2020 والتي تس���تثني أثر الموسمية، علمًا أن سنة األساس 

2015. وبلغ���ت قيمة النات���ج المحلي اإلجمال���ي خالل الربع 
الثاني من العام 2021 باألس���عار الثابتة في الضفة الغربية 
3,103 ماليين دوالرًا أميركيًا، وفي قطاع غزة 631 مليون دوالر 

أمريكي.
ارتف���اع في نصيب الف���رد من الناتج المحل���ي اإلجمالي: بلغ 
نصيب الف���رد من النات���ج المحلي اإلجمالي في فلس���طين 
باألس���عار الثابتة 759 دوالر أميركي خ���الل الربع الثاني من 
العام 2021، مس���جاًل ارتفاعًا بنس���بة 3% بالمقارنة مع الربع 
األول 2021، وبلغ نصيب الف���رد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في الضفة الغربية باألس���عار الثابتة 1,100 دوالر خالل الربع 
الثاني من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 4% مقارنة مع الربع 
األول 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 301 دوالر خالل الربع الثاني من عام 2021، 

مسجاًل انخفاضًا بنسبة 1% مقارنة مع الربع األول 2021.

رام الله/ االستقالل: 
أكد وزير األش����غال العامة واإلس����كان، محم����د زيارة، أن 
الحكومة الفلس����طينية تبذل جهودًا لدفع مس����تحقات 

المقاولين المتراكمة عليها.
جاء ذلك خالل لقاء عقده زيارة في مقر الوزارة برام الله، مع 
مجلس اتحاد المقاولين بحث قضية المستحقات المالية 
لش����ركات المقاوالت على الحكومة، وقانون الشراء العام، 
ونظام ترخيص وتصنيف المقاولين، والوثائق القياسية.

وش����دد زيارة أن الحكومة تسعى للمحافظة على االتفاق 
القائم حول مستحقات المقاولين.

بدوره ق����ال نقيب المقاولين أحمد القاض����ي: إن االتحاد 
ملتزم بالتعامل مع العطاءات الحكومية ولن يقاطعها.

وكان رئيس االتحاد في فلس����طين في وقت س����ابق ، قد 
كشف أن قيمة المبالغ المس����تحقة لشركات المقاوالت 

الضف����ة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلس����طينية 
تصل إلى 204 ماليين دوالر )652 مليون ش����يكل( بواقع 
124 ملي����ون دوالر للضفة )400 مليون ش����يكل(، وإرجاع 
ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دوالر )256مليون شيكل(.

وق����ال ، إن المبل����غ الخ����اص بالضفة يت����وزع على 45.6 
مليون دوالر كمستحقات و31 مليون دوالر كفواتير قيد 
التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دوالر إرجاع 

ضريبي.
وأضاف أن السبب الرئيس����ي في تراكم هذه المبالغ هو 
امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المس����تحقات التي 
ال تزي����د تواريخها عن 56 يومًا ف����ي الضفة الغربية بعد 
انتهاء المش����روع وفقًا لما ينص عليه العقد الفتًا إلى أن 
هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامين ولم 

تحصل على أي مستحقات لألن.

»اإلحصاء«: ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الثابتة بنسبة 4 % في فلسطين

وزير األشغال: جهود حكومية 
لدفع مستحقات المقاولين

رام الله/ االستقالل: 
سجلت الشيكات المرتجعة تراجعًا بنسبة 32.1% خالل الشهور 
الثماني���ة األولى 2021 وصواًل إل���ى 1.036 مليار دوالر، مقارنة ب� 

1.526 مليار دوالر في نفس الفترة العام الماضي.
ووفق بيانات مصرفية فإن التراجع جاء بالتزامن مع ارتفاعها خالل 
ش���هري أبريل ومايو العام الماضي بفع���ل اإلجراءات االحترازية 
لمواجهة فيروس كورونا باألراضي الفلسطينية وفرض العديد 
من اإلغالقات، وتعليق النقاط على أصحاب الشيكات المرتجعة 
من قبل سلطة النقد. وحققت الشيكات المرتجعة أعلى مستوى 
له���ا في إبريل من العام الماضي بقيمة 459 مليون دوالر مقابل 

تراجعها إلى 226.5 مليون بمايو.
وانخفضت نسبة الشيكات الراجعة المقدمة للصرف إلى %707 

في آب مقابل 13.2% العام الماضي.

وأش���ارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الش���يكات التي قدمت 
للصرف منذ بداية الع���ام لنهاية آب بلغت 13.469 مليار دوالر، 
مقابل 11.547مليار دوالر بنفس الفترة العام الس���ابق، وتشمل 
األوراق التي قدمت داخل فروع البنوك، وغرفة المقاصة، والتي مع 
إسرائيل. وتدلل مسألة الشيكات المرتجعة على حجم النشاطات 
االقتصادية والتجارية وتحقيقها نتائج إيجابية وس���لبية وفق 
قيمتها ونسبتها خالل فترة زمنية معينة، ويدلل ارتفاعها على 

وجود خلل، والعكس صحيح.
يذك���ر، أن االقتص���اد الفلس���طيني بدأ بالتعافي م���ن التبعات 
الس���لبية لجائحة كورونا بعد انتهاء الربع األول من 2021 مع بدء 
حمالت تطعيم واس���عة في البالد وإعادة فتح غالبية النشاطات 
االقتصادية والقطاعات العامة والخاصة التي ش���هدت إغالقات 

مع إعالن حالة الطوارئ لمواجهة تمدد الفيروس.

رام الله / االستقالل:
 وقع وزير االقتصاد الوطني خالد عسيلي، والمدير اإلقليمي لشركة 
البدائل التطويرية س���عيد أبو حجل���ة، امس الخميس، اتفاقيتي 
منح تمويل لشركتين من الشركات الناشئة والواعدة في مجاالت 

التكنولوجيا وريادة األعمال، بقيمة بلغت نحو 200 ألف دوالر.
ويأتي توقيع هذه المنح، وفق بيان للوزارة، أمس الخميس، ضمن 
برنامج منح االستثمار المشترك ومن خالل مشروع دعم ابتكارات 
القطاع الخاص التاب���ع لوزارة االقتصاد، والمنفذ من قبل ش���ركة 

البدائل التطويرية بتمويل من البنك الدولي.
وتم خالل مراس���م التوقيع التي جرت بحضور ممثلين عن البنك 
الدولي، توقيع اتفاقية تمويل لشركة »انجز«، وهي شركة ناشئة 
تعمل في مجال تكنولوجيا اللياقة البدنية لمس���اعدة األشخاص 
على ممارسة النش���اط من منازلهم من خالل التدريبات الموجهة 

بالذكاء االصطناعي التي يتم تطويرها بالشراكة مع مدربي اللياقة 
البدنية.

كم���ا تم توقيع اتفاقية تمويل لش���ركة »موديس���تا«، أول متجر 
إلكتروني متخصص في األزياء الحديثة والمحتشمة التي تناسب 
مختلف األذواق للمرأة العصرية في الشرق األوسط، حيث تعتمد 
على تقديم تجربة تس���وق مميزة عب���ر اإلنترنت من خالل تطوير 
محرك ربط مع مزودي أحدث صيحات الموضة المحتشمة وعرضها 

للمستخدم حسب تفضيالته.
ويأتي توقيع االتفاقيتين لهاتين الش���ركتين بعد اس���تيفائها 
شروط البرنامج في الحصول على منح مالية ونجاحها باستقطاب 
مستثمر جديد يتم االتفاق معه، ليتم دعم هذه االتفاقية وتقليل 
مخاطر عملية االستثمار من خالل تقديم تمويل تكميلي يتجاوز 

ما يرغب المستثمرون في استثماره.

الشيكات المرتجعة تتراجع 32.1 % 
وصوال إلى 1.036 مليار دوالر

»االقتصاد« توقع اتفاقيتي منح مالية لشركتين 
ناشئتين في مجاالت التكنولوجيا وريادة األعمال
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واشنطن/ االستقالل: 
نقل موق���ع "أكس���يوس" )Axios( ع���ن مصدرين 
مطلعي���ن أن رئي���س هيئ���ة األركان المش���تركة 
األميركية الجنرال مارك ميل���ي ألقى بالالئمة على 
وزارة الخارجية األميركية في فش���ل عملية اإلجالء 
من أفغانس���تان نهاي���ة أغس���طس/آب الماضي، 
مضيفا في جلسة استماع في الكونغرس أن الحرب 

في أفغانستان لم تنته بعد.
وذكر موقع أكس���يوس األميركي أن الجنرال ميلي 
قال في إحاطة س���رية الثالثاء في مجلس الشيوخ 
إن مسؤولي وزارة الخارجية انتظروا طويال جدا قبل 
إعطاء األوامر ببدء عملية اإلجالء من مطار كابل، في 
حين أنه كان يجب أن تبدأ عمليات إجالء المدنيين 
ف���ي وقت مبك���ر. وأضاف الموق���ع أن رئيس هيئة 
األركان أق���ر بأنه غالبا ما يك���ون هناك خالف بين 
وزارتي الخارجية والدفاع، لكنه كان واضحا بش���أن 

الخالف حول عمليات اإلجالء.
وتختلف تصريحات ميلي في اإلحاطة السرية عما 
قاله في جلسة االس���تماع العلنية في الكونغرس، 
إذ قال إن مس���ألة ما إذا كان ينبغي البدء بعمليات 

إج���الء األميركيين من أفغانس���تان في وقت مبكر 
تبقى س���ؤاال مفتوحا يحت���اج المزيد م���ن البحث 

والتقصي.
وقال رئي���س هيئة األركان المش���تركة األميركية 
للمش���رعين إنه ال يعتقد أن الحرب في أفغانستان 
انتهت، مضيفا أن عودة حركة طالبان للحكم تقوي 
التطرف، مجددا اتهامه للحركة بعدم قطع عالقتها 
مع القاعدة. وق���ال إن طالبان كانت وال تزال منظمة 

إرهابية.
وشهد مجلس���ا الكونغرس يومي الثالثاء واألربعاء 
جلس���ات اس���تماع لكل من رئيس هيئ���ة األركان 
المشتركة ووزير الدفاع لويد أوستن وقائد القيادة 
العس���كرية الوس���طى الجنرال كيني���ث ماكينزي، 
بشأن االنس���حاب األميركي من أفغانستان وتمّكن 
طالبان من الس���يطرة على الحك���م بعد 20 عاما من 

الوجود األميركي في البالد.
وذكر موقع أكسيوس أن المشرعين في الكونغرس 
يطالبون بمحاسبة إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
على ما وصف بالخروج العش���وائي من أفغانستان، 
بم���ا في���ه الفش���ل ف���ي إج���الء آالف األفغانيين 

المعرضين للخطر، والذين كانوا يعملون مع القوات 
والمنظم���ات األميركية، فضال عن ع���دم إجالء كل 

األميركيين الموجودين في أفغانستان.
وأضاف الموقع أن تأجيل ب���دء عمليات اإلجالء من 
أفغانس���تان ج���اء بطلب من الرئيس���ين األميركي 
جو بايدن واألفغاني أش���رف غني، وذلك مخافة أن 
يؤدي اإلجالء المبكر لألفغان المعرضين للخطر إلى 

انهيار الحكومة األفغانية.
وأوردت وكال���ة رويت���رز أن األعض���اء الجمهوريين 
في مجلس النواب ش���نوا األربعاء هجوما الذعا على 
دفاع الرئيس بايدن عن انس���حابه من أفغانستان، 
وانتقدوا بش���ده تقديره لألمور ونزاهته في اليوم 

الثاني من جلسات بالكونغرس.
واته���م الجمهوريون الرئي���س األميركي بالكذب 
بش���أن توصيات قادة الجيش بإبقاء 2500 جندي 
ف���ي أفغانس���تان، والتهوين من ش���أن تحذيرات 
باحتم���ال انهيار الحكومة الت���ي تدعمها الواليات 
المتح���دة في كاب���ل، وتضخي���م ق���درة الواليات 
المتحدة عل���ى منع تحّول أفغانس���تان مجددا إلى 

مالذ لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة.

نيويورك / االستقالل: 
ق���ال رئي���س بعثة األم���م المتحدة 
المتكامل���ة لمس���اعدة االنتقال في 
فولك���ر  )يونيتام���س(،  الس���ودان 
بيرتس، أمس الخمي���س، إن البعثة 
تس���اهم في "رفع سقف الحوار بين 
كافة القوى السياس���ية، س���واء في 

الحكومة أو المعارضة".
ومنذ أيام، تصاع���دت توترات حادة 
والمدني  العس���كري  المكونين  بين 
في س���لطة المرحلة االنتقالية؛ بعد 
انتقادات وجهتها قيادات عسكرية 
للق���وى السياس���ية، عل���ى خلفي���ة 
إع���الن الجي���ش، في 21 س���بتمبر/ 
أيل���ول الجاري، إحباط محاولة انقالب 

عسكري.
والتق���ى بيرت���س قي���ادات ح���زب 
الراحل  )أسسه  الش���عبي"  "المؤتمر 
التراب���ي(، بطل���ب من���ه، وف���ق بيان 

للحزب.
وذك���ر الح���زب أن "رئي���س البعثة 
أبان مس���اهمتها في رفع  )األممية( 
س���قف الح���وار بي���ن كاف���ة القوى 
السياسية في الس���ودان، سواء في 

الحكومة أو المعارضة".
اللق���اء "تن���اول الوضع  وأوض���ح أن 
السياس���ي الراه���ن، بع���د المحاولة 
االنقالبية الفاش���لة، وما أحدثته من 
حالة االس���تقطاب بين طرفي الحكم 

والقوى السياسية األخرى".

وأك���د بيرتس، وف���ق البي���ان، على 
"دور البعث���ة ومهامها األساس���ية، 
ومن أهمها دعم الفت���رة االنتقالية 
الس���الم  بن���اء  ف���ي  والمس���اعدة 
والسياسية  القوى  بين  واالتفاقيات 
السودانية المختلفة، وتقديم العون 
والمساعدة  الدس���تور  إلنجاز  الفني 

في الحصول على موارد خارجية".
 ،2019 آب  أغس���طس/   21 ومن���ذ 
يعي���ش الس���ودان فت���رة انتقالية 
تس���تمر 53 ش���هرا تنتهي بإجراء 
انتخاب���ات مطلع 2024، ويتقاس���م 
خاللها السلطة كل من الجيش وقوى 
مدنية وحركات مس���لحة وقعت مع 
الحكومة اتفاق سالم، في 3 أكتوبر/ 

تشرين األول الماضي.

فيما طرح حزب "المؤتمر الش���عبي"، 
بحس���ب البيان، "رؤاه ح���ول القضايا 
االنقالبات  مبدأ  ورفضه  األساس���ية، 
المدني  للحكم  ودعمه  العس���كرية، 
للوصول  االنتقالية  الفترة  واستقرار 
وتحقي���ق  العام���ة،  لالنتخاب���ات 

الديمقراطية المنشودة".
وعق���د بيرتس، خالل األي���ام القليلة 
م���ع  لق���اءات  سلس���لة  الماضي���ة، 
وعس���كريين  مدنيي���ن  مس���ؤولين 
مس���عى  ف���ي  حزبي���ة،  وقي���ادات 
الحتواء التوترات بين ش���ركاء الفترة 

االنتقالية.
التال���ي م���ن محاولة  الي���وم  وف���ي 
مجلس  رئي���س  اته���م  االنق���الب، 
السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، 

بأنه���م ال يهتم���ون  السياس���يين 
بمشاكل المواطنين، فيما قال نائبه 
محم���د حمدان دقل���و "حميدتي" إن 
"أس���باب االنقالبات العس���كرية هم 
أهملوا خدمات  الذين  السياس���يون 
بالكراس���ي  وانش���غلوا  المواط���ن 

وتقسيم السلطة".
وخالل 64 عاما، شهد السودان ثالث 

انقالبات وثماني محاوالت فاشلة.
واعتبر مس���ؤولون مدنيون وقيادات 
حزبية أن اتهامات البرهان وحميدتي 
"تمهد النقالب" قبل تس���ليم قيادة 
مجلس الس���يادة )بمثابة الرئاس���ة( 
م���ن المكون العس���كري إلى المكون 
ثان  نوفمبر/تش���رين  ف���ي  المدني، 

المقبل.

مسؤول أممي: نساهم في رفع سقف الحوار بين القوى السياسية بالسودان

باريس/االستقالل: 
قضت محكمة فرنس����ية أمس الخميس بالسجن عام واحد نافذ على الرئيس 
الفرنسي الس����ابق نيكوال س����اركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته 
االنتخابية عام 2012، وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا 

بين عامي 2007 و2012.
وحوكم ساركوزي )66 عاما( باتهامات تتعلق بتمويل حملته االنتخابية، ألن 
القانون الفرنس����ي يسمح بسقف تمويل للحمالت يزيد قليال على 22 مليون 

يورو، بينما أنفق ساركوزي أكثر من 42 مليون يورو.
ونف����ى الرئيس المدان ارتكاب أي مخالفة، وق����ال للقضاء في يونيو/حزيران 
الماضي إنه لم يش����ارك في ترتيبات حملته االنتخابية أو في كيفية إنفاق 
الم����ال، غير أن القضاء قال إن س����اركوزي أبل����غ بزيادة النفق����ات على الحد 

المسموح به، ولكن لم يتخذ أي إجراء لوقف ذلك.
وقررت المحكمة الجنائية في باريس س����جن الرئيس الفرنسي السابق لمدة 

عام، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.
وكان ممثلو االدعاء قد طالبوا بالس����جن لساركوزي لمدة عام، مع وقف تنفيذ 
نصف المدة، وأضافوا أن الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه س����اركوزي أنفق 
نحو ضعف الس����قف المس����موح به في الحملة االنتخابية، ثم عين ش����ركة 

عالقات عامة إلخفاء الكلفة الحقيقية.
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس/آذار الماضي، وتتعلق بمحاولته 
تقديم رش����وة لقاض واس����تغالل نفوذه للحصول على معلومات سرية في 
تحقيق قضائي. ونفى الرئيس الس����ابق كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه 
القضية التي حكم عليه فيها بالس����جن 3 سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين 
من العقوبة، وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية س����ابق ُيحكم عليه بالسجن 

النافذ.
وقد طعن ساركوزي على الحكم الصادر ضده.

كما يحقق القضاء الفرنس����ي في دعوى أخرى تتعلق بتلقي حملة ساركوزي 
االنتخابية عام 2007 أمواال من ليبيا.

حكم قضائي بسجن الرئيس الفرنسي السابق 
ساركوزي عامًا بسبب مخالفات انتخابية

بغداد/ االستقالل: 
اعتب���ر الرئيس العراقي برهم صالح أمس الخميس أن 
االنتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر/

تش���رين األول المقب���ل تمث���ل نقطة تح���ول وتمهد 
لمراجعة منظومة الحكم.

 وف���ي مؤتمر صحفي عق���ده صالح -ام���س الخميس 
ف���ي بغداد- نبه إلى أن هناك اس���تخداما كثيرا للمال 
السياسي. ودعا المؤسس���ات اإلعالمية إلى التشجيع 

على المشاركة في االنتخابات. 
وشدد على أن اإلعالم له دور مهم في تثبيت الخروقات.

وقال إن هنالك تش���كيكا وتس���اؤال ح���ول االنتخابات 

واختالفها عن سابقاتها. 
وأضاف، "عملنا على تهيئة مس���تلزمات االنتخابات"، 
مبين���ا أن "العراق مر بظروف عصيب���ة، والجميع يدرك 
ضرورة اإلص���الح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على 

توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".
وم���ن جهت���ه، ح���ث المرجع الش���يعي األعل���ى علي 
السيس���تاني العراقيين األربعاء على المش���اركة في 

االنتخابات المقبلة من أجل "إحداث تغيير حقيقي".
وش���جع -في بيان- الجمي���ع على المش���اركة الواعية 
والمسؤولة في االنتخابات القادمة، معتبرا أن المشاركة 

طريق أسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل.

وُح���دد موع���د االنتخاب���ات التش���ريعية تحت ضغط 
مطالب ش���عبية حاش���دة في العديد م���ن محافظات 
الع���راق انطلقت في أكتوبر/تش���رين األول عام 2019 
ضد الفس���اد وهدر المال الع���ام والمطالبة بإصالحات 
سياسية واقتصادية وتحسين األوضاع. ويأتي موعد 
االنتخابات الش���هر القادم مبكرا بدال من موعدها الذي 

كان مقررا في عام 2022.
ووفق أرق���ام مفوضية االنتخابات يوم 31 يوليو/ تموز 
الماضي، فإن 3249 مرش���حا يمثلون 21 تحالفا و109 
أحزاب إلى جانب مستقلين سيخوضون السباق للفوز 

ب�329 مقعدا في البرلمان العراقي.

بروكسل/ االستقالل: 
أعلن���ت المفوضية األوروبية أنه منذ عام 2014، "لقي أكثر من 20 ألف مهاجر 

مصرعهم أثناء محاولتهم عبور مياه البحر المتوسط  تجاه أوروبا".
وحس���ب وثيقة صادرة، أول أم���س األربعاء، عن المفوضي���ة حول خطة عمل 
جديدة لمكافحة تهريب البش���ر، فإنه منذ بداية الع���ام الحالي حصدت مياه 

المتوسط أرواح 1369 مهاجرا.
وكان���ت المنظمة الدولي���ة للهجرة قد ذك���رت في تقرير س���ابق أن حصيلة 
الضحايا في األش���هر الس���تة األولى من هذا العام ال تقل عن 1146 ش���خصا 
أثناء محاولته���م الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، منوهة بأنها زادت بأكثر 

من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأفادت المنظمة في تقريرها نصف الس���نوي، بأن عدد األش���خاص 
الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر المتوس���ط ارتفع %58 بين يناير/

كان���ون ثان، ويونيو/حزيران هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الرئي���س التركي رجب طيب أردوغ���ان، إن بالده ل���ن تتراجع عن صفقة 
منظومة الدفاع الجوي الروس���ية »إس 400«، وإنها تدرس مع موس���كو إنشاء 

محطتين نوويتين إضافيتين.
ج���اء ذلك في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة خالل عودته من روس���يا، 

الخميس.
وأضاف أردوغان: »ال رجعة عن منظومة إس 400 الروسية، وبحثنا مع )الرئيس 
الروس���ي فالديمير( بوتي���ن القضية مفصال، وناقش���نا س���بل االرتقاء بهذا 

التعاون«.
وبي���ن أن بوتين أبدى موافقته لدراس���ة إمكانية التعاون في إنش���اء محطات 

طاقة نووية ثانية وثالثة في تركيا، بجانب محطة »آق قويو«.

مصرع أكثر من 20 ألف 
مهاجر بالمتوسط منذ 2014

أردوغان: ال تراجع عن »إس 400« وندرس 
مع روسيا إنشاء محطتين نوويتين

رئيس هيئة األركان األميركية يلوم وزارة الخارجية على فشل عملية اإلجالء من كابل

رئيس العراق: االنتخابات المقبلة نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم
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غزة/ االستقالل:
حقق خدمات رفح فوزا س���هال على نظيره ش���باب 
البري���ج )65_42(، في اللقاء ال���ذي جمعهما بدوري 
ج���وال لك���رة الس���لة 2020_2021 للمحافظ���ات 
الجنوبية، ضمن منافس���ات الجولة الثامنة ، بصالة 

سعد صايل غرب مدينة غزة. 
وظهر خدمات رفح أكثر تنظيما وتركيزا منذ انطالقة 
المب���اراة، واس���تغل تألق نجمه أحم���د عبد الرحمن 
بتسجيله 10 نقاط، بينما لم يكن الشباب في أفضل 
حاالت���ه، لكنه تمك���ن من تقليص الف���ارق بفضل 
ثالثيتين لعز النجار وباسم النباهين، لينتهي الربع 

لمصلحة رفح 17_12.
وفي الربع الثان���ي ، واصل العبو رفح تألقهم، وزادوا 
من ضغطهم على العبي البريج، فقطعوا العديد من 
الكرات، وسجلوا من الهجمات المرتدة السريعة عن 
طري���ق أحمد صالح وأحمد عبد الرحمن منها ثالثية 
وعلي أبو حربة، لينتهي الربع رفحاوي بنتيجة 18_6.

وفي الرب���ع الثالث ح���اول العبو الش���باب تقليص 
الفارق باقتحام دفاعات رفح، وسجلوا عدة ثنائيات 
عن طريق رامز منص���ور وعز الدين النجار، لكن تألق 

أحمد صالح لتس���جيله 7 نقاط منها ثالثية، أعطت 
األفضلية لرفح في الفوز بنتيجة الربع 15_12.

وفي الربع الرابع لم يتغير الحال كثيرا، فاس���تمرت 
المب���اراة بنفس الف���ارق في النق���اط واألداء بالرغم 
من مش���اركة كافة الالعبين االحتياط، فتألق محمد 
يوس���ف العجلة من الش���باب بتس���جيله 3 نقاط 

متتالية، والعائد من االصابة طه جبر بتس���جيله 7 
نق���اط منها ثالثي���ة، لينتهي الرب���ع لمصلحة رفح 

15_12، وبنتيجة إجمالية 65_42.
ورفع خدم���ات رفح رصيده للنقط���ة 13 في المركز 
الرابع، فيما بات ش���باب البريج خامس���ا برصيد 12 

نقطة. 

في دوري »جوال« السلوي

خدمات رفح يقتحم المربع الذهبي بالفوز على شباب البريج
غزة/ االستقالل:

جدولت لجنة المس���ابقات باالتحاد الفلسطيني لكرة اليد، جدول 
مباريات الدورة المجمعة لدوري كرة اليد للموسم 2021_2022.

وتشارك في البطولة الفرق األربعة التي حصلت على أعلى نقاط في 
المرحلة األولى للبطولة وهي: اتحاد دير البلح، خدمات النصيرات، 

خدمات البريج، نادي الصالح. 
وتنطلق منافس���ات الدورة يوم األحد الموافق 2021/10/10 ، بلقاء 
اتحاد دير البلح و خدمات البريج في اللقاء الذي سيقام على صالة 

أبو يوسف النجار.
وتس���تكمل يوم الثالثاء بلق���اء جديد بين خدم���ات النصيرات و 

جمعية الصالح.
وفي األس���بوع الثاني و الذي س���ينطلق يوم األحد 17_10_2021، 
بلق���اء اتحاد دير البلح و جاره جمعي���ة الصالح ، و يوم الثالثاء لقاء 

الغريمين خدمات النصيرات و خدمات البريج .
وتختتم البطولة يوم األحد 24_10_2021 ، بإقامة األسبوع الثالث 
و األخي���ر  بلقاء اتحاد دير البلح و خدمات النصيرات، و يوم الثالثاء 

لقاء خدمات البريج و جمعية الصالح.
وستقام جميع المباريات على صالة أبو يوسف النجار  جنوب قطاع 

غزة بمدينة خانيونس ، في تمام الساعة الخامسة مساء .

جدول مباريات الدورة المجمعة 
لدوري »جوال« لكرة اليد

عواصم/ االستقالل:
أس����دل الس����تار على منافس����ات الجولة الثانية من دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروب����ا بعدما أقيمت 16 مباراة 

على مدار يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين.
وكان االنتصار األكبر من نصيب بايرن ميونخ على حساب 
دينامو كيي����ف األوكراني )5-0(، يليه ليفربول بفوزه على 

بورتو البرتغالي )1-5(.
وظل 14 فريقا بال فوز بعد مرور جولتين، أبرزهم برشلونة 
الذي تكبد خس����ارتين حت����ى اآلن، تذي����ل بهما ترتيب 

المجموعة الخامسة بدون نقاط.
و من خالل صحيفة " االس����تقالل " نرصد لكم أبرز األرقام 
القياسية التي تحققت هذا األسبوع في التشامبيونز ليج:

رونالدو القاتل
سجل األسطورة البرتغالي كريس���تيانو رونالدو هدفا 
قاتال منح الفوز لفريقه مانشستر يونايتد على حساب 
فياريال )2-1(، ليصبح أكث���ر الالعبين إحرازا لألهداف 

بعد الدقيقة 90.
وتس����اوى صاحب ال�36 عام����ا مع األرجنتيني س����يرجيو 
أجويرو، مهاجم برشلونة، برصيد 3 أهداف سجلها الثنائي 

في الوقت القاتل، وهو رقم قياسي في البطولة حتى اآلن.
هذا الهدف جاء بعد مش����اركة رونالدو في مباراته ال�178 
على مدار مسيرته بالبطولة، لينفرد بالرقم القياسي ألكبر 
عدد من المش����اركات في تاريخ البطولة، متجاوزا الحارس 

اإلسباني األسبق، إيكر كاسياس.

ليفاندوف�سكي القيا�سي
فوز باي����رن على كيي����ف بخماس����ية دون رد أدخل نجمه 
البولندي روبرت ليفاندوفس����كي تاريخ دوري األبطال من 

أوسع أبوابه.
صاحب ال�33 عاما أصبح أول العب على اإلطالق يشارك في 

18 انتصارا متتاليا في البطولة، حيث لم يسبق ألي العب 
آخر تحقيق ذلك على مدار التاريخ.

غياب االنت�سارات
بع����د عودته للظه����ور في ليال����ي األبط����ال، تلقى ميالن 
خس����ارتين متتاليتين في أول جولتي����ن على يد ليفربول 

وأتلتيكو مدريد.
وألول مرة في تاريخه، يفش����ل الروس����ونيري في تحقيق 

الفوز بأول مباراتين له في التشامبيونز ليج.

جالد جوارديوال وال�سيتي
قص األسطورة األرجنتيني ليونيل ميسي شريط 
أهدافه مع باريس سان جيرمان بعدما سجل هدفا 
رائعا في ش���باك مانشستر س���يتي، ليؤّمن فوز 

فريقه )0-2(.
الهدف هو السابع للبرغوث في شباك السيتزنز، وهو أكثر 
العب س����جل في مرمى الفريق الس����ماوي على مدار تاريخ 

البطولة.
كم����ا أن صاحب ال�34 عاما هو جالد بي����ب جوارديوال األول، 
بعدم����ا أحرز 7 أهداف في ش����باك الفرق التي دربها، أكثر 

من أي العب آخر.

أرقــام رونالــدو وميســي القياسيــة تزيــن جولــة األبطــال

مدريد/االستقالل:
تميل إدارة نادي برش���لونة لعدم االس���تعجال في إقالة رونالد كومان، المدير 
الفني للفريق بعد الخسارة أمام بنفيكا بثالثية دون رد ، في دوري أبطال أوروبا.

 وذك���رت صحيفة مون���دو ديبورتيفو الكتالونية أن كومان س���يبقى في 
منصبه حتى مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة القادمة من الليجا، والمقررة 
غ���دا الس���بت ، ألن إدارة النادي ال تري���د اتخاذ قرارات حاس���مة، وتحترم 

شخصية المدرب الهولندي، لكونه من رموز النادي.
وأضافت أن مس���ؤولي البارسا يميلون أكثر لمنح الثقة لكومان، أمال في أن 
تحدث عودة العبين مثل بيدري وآنس���و فاتي تطورا في مستوى الفريق 

ضد أتلتيكو مدريد.
ولفتت إلى أن من سيحسم مصير رونالد كومان هي نتائج الفريق وليس 
أي قرار انفعالي لرئيس الن���ادي، خوان البورتا، لذا فإن المدرب الهولندي 
س���يبقى في منصبه على األق���ل حتى موقعة وان���دا متروبوليتانو، التي 

سيقودها من المدرجات استمرارا لتنفيذ قرار عقوبة إيقافه.
وأك���دت الصحيفة أيضا أن إدارة برش���لونة تواص���ل البحث عن الخيارات 
المتاحة في السوق، إذا لم تكن النتائج في صف المدير الفني الهولندي 
خاصة أن مواجهة أتلتيكو مدريد س���تليها فترة التوقف الدولي لخوض 

مباريات دوري أمم أوروبا.

تعّرف على السبب الذي يعطل إقالة كومان

لندن/ االستقالل:
عبر كريس���تيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن تفاؤله الشديد بعد إحراز هدف الفوز في 

شباك فياريال، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.
وصرح رونالدو عبر ش���بكة بي تي س���بورت البريطانية "لقد عدت إلى مانشستر يونايتد من أجل 
هذه اللحظات الحاس���مة، أفتقد هذا النادي كثيرا، ولدي تاريخ معه، وأسعى لتكرار األمجاد مرة 

أخرى، ليس فقط من أجلي ولكن للفريق".
وأضاف "عدم الفوز عل فياريال كان سيعني صعوبة تأهل مانشستر يونايتد للدور الثاني، ولكن 

اآلن أصبحت كل االحتماالت واردة، وأعتقد أننا سنتأهل لدور ال�16".
كما أش���ار الدون عبر موقع ناديه الرس���مي "في بعض األحيان، يحاول الالعبون القيام بعملهم، 
وتقديم أداء جيد وإحراز األهداف، وال يكون ذلك ممكًنا". وشدد "الجمهور له دور مهم للغاية في 
تحفيز الالعبين والفريق خالل األوقات الصعبة، نحن بحاجة إليهم، ولذا أطالب الجماهير باستمرار 
التش���جيع، فهم يمنحوننا الحافز للركض بكل قوة، والتمسك بفرصنا حتى آخر دقيقة، وهو ما 

لمسناه أمام فياريال، لنحقق فوزا مهما، وأعتقد أننا على المسار الصحيح".
وأتم رونالدو تصريحاته "أنا س���عيد جدا بتسجيل هدف الفوز، وأنني األكثر مشاركة في تاريخ 

دوري األبطال، إنها ليلة رائعة ال تنسى، إنه فصل جميل آخر، ولكن يبقى الفريق هو األهم".

رونالدو: عدت لمانشستر
 من أجل هذه اللحظات
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عن استشهاد ش���اب برصاص قوات االحتالل 
في بلدة برقين قرب جنين، فجر الخميس.

واستش���هد المق���اوم في س���رايا القدس عالء 
ناصر زيود )22 عاًما( من سكان سيلة الحارثية 
فجر أمس، خالل اش���تباك مس���لح م���ع وحدة 
إس���رائيلية خاصة في بلدة برقين جنوب غرب 

مدينة جنين.
وأفاد مراس���لنا وش���هود عيان، أن االش���تباك 
أدى إلصاب���ة ش���ابين آخرين عل���ى األقل نقال 
إلى مستشفى ابن س���ينا، مشيًرا إلى أن قوات 
البلدة، وش���نت  اقتحمت  »إس���رائيلية« كبيرة 
حمل���ة دهم وتفتيش بمش���اركة وحدة اليمام 
التي حاصرت عدة منازل واعتقلت ش���ابين من 

داخلها.
وخالل العملية اندلع���ت مواجهات في البلدة، 

فيما أطلق مسلحون النار على قوات االحتالل.
وذكر الشهود أنه خالل انسحاب تلك القوات، 

هاج���م زي���ود س���يارة للوح���دات الخاصة في 
مدخل برقين واش���تبك معها من مسافة قريبة 
فأطلق���وا النار عليه وبعد إصابته واصلوا إطالق 
النار عليه وهو ممدد وصادروا سالحه وأعدموه 
بع���دة عيارات أخ���رى توزعت ف���ي كافة أنحاء 
جس���ده خاصه الصدر والرقبة والقدم مما أدى 

الستشهاده على الفور.
وبذلك يرتفع عدد الش���هداء في جنين، خالل 
أس���بوع، إلى ثالثة حيث ارتقى الفتى يوسف 
صبح والمقاوم في س���رايا القدس أسامة صبح 

خالل اشتباك، في برقين، يوم األحد الماضي.
وف���ي وقت الحق م���ن أمس ش���ّيعت جماهير 
غفيرة م���ن محافظة جنين، ش���ّيعت جماهير 
غفي���رة م���ن محافظة جنين، جثمان الش���هيد 

»زيود«.
وظهر في موكب التش���ييع مسلحون ملثمون 
من س���رايا الق���دس الجناح العس���كري لحركة 

الجهاد اإلسالمي. 
وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستش���فى 
الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع 
المدينة، قبل نقل جثمان الشهيد إلى مسقط 

رأسه في بلدة السيلة الحارثية. 
وطالب المش���اركون في موكب التش���ييع بالرد 
عل���ى جرائ���م االحت���الل، والتص���دي لعدوان 
االحتالل وجرائمه المتواصلة.  وفي بلدة السيلة 
الحارثية، انطلق موكب التشييع من أمام منزل 
ذوي الش���هيد وجاب ش���وارع البل���دة، بعد أن 
ألقيت عليه نظرة ال���وداع األخيرة، قبل مواراته 

الثرى في مسقط رأسه بلدة السيلة الحارثية. 
ونّدد المش���اركون في موكب التشييع بجرائم 
االحتالل، ودع���وا إلى مواصل���ة النضال، ورص 
لك���ي يتمكن  االنقس���ام،  وإنهاء  الصف���وف، 
شعبنا من التصدي لعدوان االحتالل وجرائمه 
المتواصل���ة. وش���هدت مدينة جني���ن إغالق 

المحال التجارية أثناء تش���ييع الجثمان، فيما 
س���اد اإلضراب الشامل بلدة الس���يلة الحارثية، 

حدادا على روح الش���هيد.
اإعدام مواطنة بالقد�س

كما أعدمت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، في 
الس���اعات األولى من صباح أمس، مواطنة قرب 
باب السلس���لة أح���د أبواب المس���جد األقصى 
المب���ارك. وأف���ادت مص���ادر فلس���طينية أن 
الشهيدة هي إسراء خزيمية )30 عاًما( من بلدة 

قباطية قضاء جنين.
وزعمت ق���وات االحتالل أن الش���هيدة حاولت 

تنفيذ عملية طعن.
وأغلقت قوات االحتالل جميع أبواب المس���جد 
األقصى، وس���ط حالة من التوتر تس���ود البلدة 

القديمة.
�شهيد بغزة

 أما في قطاع غزة، فقد استش���هد مواطن ظهر 

الخميس برصاص قوات االحتالل »اإلسرائيلي« 
المتمركزة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. 
وأفاد مراسلنا نقاًل عن مصدر طبي باستشهاد 
المواط���ن محمد عب���د الكريم عم���ار، البالغ من 
العمر )41 عاًما(، بعد إصابته برصاصة مباش���رة 
في الرقب���ة أطلقها تجاهه جنود االحتالل أثناء 

تواجده شرقي البريج.
وكان جن���ود االحت���الل أطلق���وا صب���اح أمس 
الرص���اص الح���ي ص���وب المزارعين ش���رقي 
محافظ���ة خان يونس جنوبي قط���اع غزة، فيما 
توّغلت عّدة آليات عسكرية »إسرائيلية« بشكٍل 

محدود شرقي مدينة غزة.
وف���ي وقت الح���ق، ش���ّيعت جماهي���ر غفيرة،  
جثمان الش���هيد عم���ار، وانطلق���ت الجماهير 
بتشييع جثمان الش���هيد، من المسجد الكبير 
في البريج، وصواًل إل���ى المقبرة المتواجدة في 

الُمخيم.

رام الله/ االستقالل:
نقلت س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلّي«، 
مس���اء الخميس، األس���رى الس���ّتة ُمنّفذي 
عملي���ة »نفق الحري���ة« من س���جن جلبوع 
»اإلس���رائيلّي«، والذي���ن ُأعي���د اعتقالهم، 
إلى أقس���ام العزل في سجون »إسرائيلية« 

مختلفة.
ج���اء ذلك، بحس���ب ما أف���اد المحامي خالد 
محاجنة، الموكل بالدفاع عن األسير محمد 
عارضة، م���ن ِقبل هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين، في منش���ور عب���ر صفحته في 

»فيسبوك«.
وأفاد محاجنة بأنه »مع انتهاء التحقيق مع 
الستة أسرى، تم نقلهم جميعا إلى أقسام 

العزل في سجون مختلفة«.
وأض���اف محاجن���ة: »وبه���ذا ب���دأت رحلة 

اإلجراءات التعسفية بحقهم«.
من جانبها، ذكرت هيئة ش���ؤون األس���رى، 

أن األس���ير زكريا الزبي���دي، ُنِقل إلى العزل 
في س���جن »إيش���ل« في بئر الس���بع، فيما 
نقل األس���ير أيهم كممجي إلى عزل سجن 
»اوهل���ي كيدار« في بئر الس���بع، واألس���ير 

يعقوب قادري لعزل سجن »ريمونيم«.
وكان محاجن���ة قد أوضح في منش���ور آخر، 
م  كتب���ه ي���وم األربع���اء، إنه »س���وف تقدَّ
بحقهم )األس���رى الستة( لوائح اتهام يوم 
األحد المقبل، وتبدأ معركتنا القانونية ضد 
التهم األمنية، والتي هي بعيدة كل البعد 

عن الواقع«.
كم���ا كانت س���لطات االحتالل ق���د مددت 
األربع���اء، اعتقال األس���رى الس���تة لغاية 
يوم األح���د المقبل، باإلضافة إلى خمس���ة 
أس���رى تدعي النيابة العام���ة أنهم »قدموا 
المس���اعدة لألسرى وتس���تروا على عملية 

الهروب من السجن«.
وشرعت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

من���ذ أول أم���س األربع���اء، بتنفي���ذ حملة 
إج���راءات تنكيلية وعقابي���ة جديدة بحق 

األسرى في مختلف المعتقالت.
وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن 
هذه اإلجراءات تمثل���ت بعدة قرارات منها 
اعتبار جمي���ع األس���رى المحتجزين داخل 
سجونها بأنهم »خطيرون ويشكلون مصدر 
تهديد«، كذل���ك تنفيذ حملة تنقالت بين 
صفوفه���م، بحيث يتم نقله���م مرة كل 6 
أش���هر وتوزيعهم بين الغ���رف، ومرة كل 

سنة بين األقسام في السجون.
واألس���رى الس���تة الذين نجحوا في تحرير 
أنفسهم من س���جن جلبوع وجميعهم من 
جنين ه���م: محمود عارضة، ومحمد عارضة، 
وأيه���م كممج���ي، ومناض���ل انفيع���ات، 
وجميعهم م���ن حركة الجهاد اإلس���المي، 
وزكريا الزبيدي القائد الس���ابق في كتائب 

شهداء األقصى بجنين.

االحتالل ينقل أسرى عملية »نفق الحرية« إلى العزل في عدة سجون »إسرائيلية«

جنين/ االستقالل:
قالت هيئة األس���رى والمحررين الخميس: إن قوات االحتالل أفرجت عن األسير 
شداد العارضة ش���قيق بطل نفق الحرية محمود العارضة، كما تم إطالق سراح 

عماد كممجي شقيق البطل أيهم.
ويشار إلى قوات االحتالل منيت بفشل ذريع بعد انتزاع االسرى الستة لحريتهم 
من س���جن جربوع ، وفشل التقديرات االس���تخبارية عن احتمال "هروبهم" من 

سجن "جلبوع".

االحتالل يفرج عن شقيقي األسيرين 
محمود العارضة وأيهم كممجي

النقب المحتل/ االستقالل: 
هدمت سلطات االحتالل "اإلس����رائيلي"، الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة 
االعت����راف في منطقة النق����ب، للمرة ال�193 تواليا منذ ع����ام 2000. وجاء هدم خيام 
أهالي العراقيب، أمس، بعدما ُهدمت في المرة الماضية يوم 2 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وهذه هي المرة 11 التي تهدم س���لطات االحت���الل خيام أهالي العراقيب منذ 
مطل���ع العام الجاري 2021 ولغاية الي���وم، فيما يعيد األهالي نصبها من جديد 
كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف 

والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتالعهم وتهجير من أرضهم.

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة الـ193

سلفيت/ االستقالل:
استولى مس����توطنون على قطعة أرض ضخمة 
في بلدة مس����حة غربي س����لفيت شمال الضفة 

الغربية المحتلة.

وذكرت محافظة سلفيت في بيان لها الخميس 
أن مجموعة من المس����توطنين ش����يدت منصة 
خش����بية ومقاع����د عل����ى أراض يملكه����ا ورثة 
المواط����ن رضا ع����ودة عامر بمنطق����ة »حريقة 

شحادة« شمال مسحة.
وأوضح����ت أن هذه األراضي تق����ع خلف الجدار 
الفاصل، بمحاذاة مس����توطنة »عيتس فرايم« 

وتقدر مساحتها ب� 600 دونم.

مستوطنون يستولون على أراٍض غرب سلفيت

غزة/ االستقالل: 
حّذرت دائرة ش����ؤون الالجئين في الجبهة الش����عبية 
لتحرير فلس����طين من المحاوالت الغربي����ة المتكررة 
إلجراء تعديالت على المناهج التعليمية الفلسطينية، 
داعيًة وكالة غوث وتشغيل الالجئين »األونروا« ووزارة 
التربية والتعليم الفلس����طينية إلى عدم االس����تجابة 

لهذه الضغوطات.
وش����ّددت الدائرة، في بيان وصل »االس����تقالل« أمس 
الخميس، على أّن ه����ذه الضغوطات تهدف لطمس 
الهوية الفلس����طينية وضرب روح االنتم����اء الوطني 
عند الط����الب، ومحاولة تزييف الرواية الفلس����طينية 

التاريخية.
واعتبرت أن تحركات البرلم����ان األوروبي لمحاولة ربط 
األموال المقدمة لألونروا بإجراء تغييرات على الكتب 
المدرس����ية الفلس����طينية »تأتي ضم����ن المحاوالت 
الغربية المحمومة لالنقضاض على األساس السياسي 
الذي قامت من أجله األونروا خدمًة لمخططات تصفية 

القضية الفلسطينية«.
وأك����دت أن هذه المح����اوالت تأتي في إط����ار االنهاء 
التدريجي لقضي����ة الالجئين، وصواًل لتجريم النضال 
الفلس����طيني، وتزييف الحقائق التاريخية للقضية 
الفلس����طينية وما تعرض له الشعب الفلسطيني من 

أبشع عملية تطهير وتشريد من أرضه.
كما شّددت على »رفض الش����عب الفلسطيني وقواه 
الوطنية والمجتمعية مبدأ الدعم المش����روط لألونروا 
كوس����يلة البت����زازه«، داعي����ًة األونروا إل����ى رفض هذا 
التمويل المشروط، واإلصرار على عدم ربط المساعدات 
المالية المقدمة لها بأية ش����روط هن����ا أو هناك وفقًا 

للعهد األممي واللوائح الناظمة لألمم المتحدة.
ودعت »الش����عبية« إلى أوس����ع حمل����ة ضغط وطنية 
وش����عبية للتصدي للموقف األوروب����ي والتفاق اإلطار 
األمريكي مع الوكال����ة، ولرفض أي تعديالت للمنهاج 
الفلسطيني واعتبار »أي مساس به خط أحمر ال يمكن 

المرور عليه مرور الكرام«.

غزة/ االستقالل: 
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعدام قوات 
االحتالل "اإلسرائيلي" للعامل الشاب محمد عمار بدم بارد 
ش���رق مخيم البريج وس���ط قطاع غزة، والش���اب عالء زيود 
في جنين، والش���ابة إس���راء خزيمية قرب بوابات المسجد 
األقص���ى، واالقتحامات اليومية لألقص���ى والمدن والقرى 
والبل���دات الفلس���طينية واالعت���داءات واالعتقاالت على 

المواطنين بجريمة تمارسها دولة االحتالل.
وأك���دت الجبه���ة في بيان له���ا أن ما يج���ري يضاف إلى 
س���جل إرهاب الدولة المنظم المتواصل بحق أبناء شعبنا 

الفلسطيني.
ونعت الجبهة إلى جماهير ش���عبنا الفلسطيني، الشهداء 
الثالثة في القدس وجنين وغزة، مؤكدًة أن مقاومة شعبنا 
ل���ن تتوقف ال تح���ت ضغط اإلعدام���ات وال االعتقاالت وال 

االقتحامات وال الحصار اإلسرائيلي.
وقالت "بل هي مستمرة وستتواصل حتى رحيل االحتالل 

اإلسرائيلي وكنس قطعان المستوطنين".

وشددت الجبهة على أن الوفاء لدماء الشهداء يتطلب من 
قيادة الس���لطة وقف التنس���يق األمني وسحب االعتراف 
ب"إس���رائيل" وإعادة بن���اء العالقة معه���ا كدولة احتالل 
وعدوان وتمييز عنصري عماًل بقرارات المؤسس���ة الوطنية 

الفلسطينية.
وأك���دت أن "إس���رائيل" تتص���رف كدول���ة مارق���ة وفوق 
القانون الدولي، مش���ددًة أن استمرار إفالتها من المساءلة 
والمحاس���بة الدولية على جرائمها وإرهابها المنظم بحق 
ش���عبنا وأرضه ومقدس���اته، يجعلها تتج���رأ على ارتكاب 

المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وختم���ت الجبهة بيانها بالدع���وة لتصعيد المقاومة بكل 
أش���كالها ضد االحتالل واالستعمار االس���تيطاني وإدامة 
االش���تباك مع���ه في المي���دان وف���ي المحاف���ل الدولية، 
واس���تنهاض عناصر الق���وة في المقاومة الش���عبية مما 
يتطلب الخروج من اتفاق أوس���لو بكافة قيوده السياسية 
واألمني���ة واالقتصادية، وإع���ادة بناء النظام السياس���ي 

الفلسطيني بالحوار الوطني الشامل.

»الديمقراطية«: الرد على جرائم االحتالل 
يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها

»الشعبية« تحذر من محاوالت غربية 
لتغيير المنهاج الفلسطيني

ثالثة �شهداء ..
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بكين/االستقالل: 
تخطط الصين إلطالق أول قمر صناعي الستكش���اف الش���مس هذا العام، مع 
عرض نموذج للقمر الصناعي الجديد في معرض الصين الدولي ال� 13 للطيران 

والفضاء، حسبما نقلت وكالة »شينخوا« عن مطور القمر الصناعي.
وقالت أكاديمية ش���انغهاي لتكنولوجيا رحالت الفض���اء التابعة لهيئة علوم 
وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إن الصين ستدخل حقبة جديدة من استكشاف 

الشمس بإطالق هذا القمر الصناعي.
ووفق���ا لألكاديمية، فإن الحمولة الرئيس���ية للقمر الصناعي س���تكون مطيافا 
شمس���يا لتصوير خطوط إيتش ألفا، وس���يلتقط المطياف صورا للشمس في 
طيف إيتش ألفا.وسيساعد ذلك الباحثين على مالحظة التغيرات في الشمس 
أثناء التوهجات الشمس���ية، مث���ل التغيرات في درجة ح���رارة الغالف الجوي 

للشمس والتغيرات في سرعتها.
وفي الوقت الذي أنش���أت فيه الصين ش���بكة أرضية لمراقبة الشمس وحققت 
إنجازات في مجاالت بحثية مثل الطيف الشمس���ي والمجاالت المغناطيس���ية 

الشمسية، إال أنها لم تقم حتى اآلن باستكشاف الشمس من الفضاء.
ويأمل الخبراء في أن يؤدي استكش���اف الشمس من الفضاء إلى تعزيز البحوث 
الصينية األساسية بشأن الشمس، ودفع تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة 

ذات الصلة، والمساهمة في أبحاث الفيزياء الشمسية الدولية.

الصين تطلق أول قمر صناعي 
الستكشاف الشمس هذا العام

االستقالل/ وكاالت:
نزع األطباء جهاز التنفس الصناعي لطفل يبلغ من 
العمر عامين ف����ي بورتوريكو كان قد تناول جرعة 
زائدة من الكوكايين أثناء وجوده في شقة والدته، 

وأعلنوا عن وفاته بعد خمسة أيام.
 ووفق����ًا لصحيفة »ديلي مي����ل« البريطانية، اعتبر 
كيندريل هيرناندي����ز - كانيال متوفي دماغيًا في 
الس����اعة 2 ظهرًا من يوم االثنين الماضي، بعد أن 
نقلته والدته، ماري بيرال كانيال ، إلى مستش����فى 

في هاتوري.
وُنقل الطفل الصغير إلى مستشفى األطفال في 

سان خوان، حيث ظل تحت المراقبة.
وأظه����ر فح����ص الس����موم أن����ه كان لدي����ه مادة 

الكوكايين في جس����مه، رغم أنه م����ا يزال من غير 
الواضح كيف أو أين حصل على هذه المخدرات.

وقال قائد الشرطة الوطنية في بورتوريكو لويس 
دي����از لموقع »ديل����ي ميل« إن الس����لطات ما تزال 

تحقق في الحادثة، ولم تقم بأي اعتقاالت.
وفقًا لدي����از، ورد أن هيرنانديز - كانيال كان يلعب 
ونام في منزل والدته في مش����روع إرنستو راموس 
أنتونيني لإلس����كان العام في ريو بيدراس مساء 

األربعاء الماضي.
وبعدم����ا فحصته جدته، الحظت أن لون ش����فتيه 
تغير ولم يكن مس����تجيبًا. وقام����ت عائلته بنقله 
إلى المستش����فى. وقال دي����از: »لقد وصل دون أي 
إش����ارات حيوية. وقاموا بإنعاشه ومن ثم نقله إلى 

مستشفى األطفال«.
وتابع: »لم تكن هن����اك عالمات تدل على تعرضه 

للضرب الجسدي«.
وأضاف دياز أن محققي الشرطة تحدثوا إلى كانيال 
- إنغالن����د ووالدتها وصديق والدتها وش����قيقها 

وزوجته وأوالده.
ورفض دي����از اإلفص����اح عن تفاصي����ل التحقيق 
الجاري، لكنه قال إن األسرة لم تكشف عن كيفية 
وصول م����ادة الكوكايين إلى الطف����ل هيرنانديز 
- كاني����ال. كما أكد أن إدارة األس����رة جردت كانيال - 
إنغالند من حقها في االهتمام بابنتها البالغة من 
العمر خمس س����نوات وابنها البالغ من العمر سبع 

سنوات.

القاهرة/ االستقالل: 
توفي عريس مصري أثناء االحتفال بليلة زفافه، بقرية أبو حمص في محافظة البحيرة.

وتفصيال، تعرض العريس المتوفى الذي يدعى مسعود خضر، ألزمة قلبية مفاجئة 
أدت إل����ى مصرعه، بع����د ذبح “عجل” ابتهاجا بحفل زفاف����ه، وفق صحيفة “الوطن” 

المصرية.
ونعى أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الزفاف، صديقهم عريس البحيرة، الذي رحل 
قبل 8 س����اعات من زفاف����ه، وغرد أحدهم، قائال: “م����ات والمعازيم مليين البيت كله 
وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح.. 

ا إليِه راجعون”. ا لله وإنَّ مات في وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّ
ويشار إلى أن العريس المتوفى، كان سعيدا بزفافه الذي كان من المقرر أن يتم امس 

الخميس، بحسب رواية أصدقائه.

وفاة عريس مصري أثناء 
االحتفال بليلة زفافه

عمره عامان.. وفاة طفل بجرعة زائدة من الكوكايين بعد يأس األطباء من إنقاذه

لندن/ االستقالل: 
على الرغم من أن فقدان حاس���ة الشم ينتج عن 
اإلصابة بالعديد من الفيروس���ات، إال أنه يعد من 
أكثر أعراض في���روس كورونا انتش���ارًا، كما أنه 
قد يمتد ألش���هر ع���دة حتى بع���د التعافي من 

الفيروس.
وفي محاول���ة لمواجهة أحد أكثر أعراض اإلصابة 
بفيروس كورونا شيوعًا، كشف باحثون بريطانيون 
أن قط���رات األنف التي تحتوي على فيتامين »أ« 

قد تكون قادرة على عالج فقدان حاسة الشم.
وتجري جامعة »إيس���ت أنجليا« البريطانية تجربة 
لمدة 12 أس���بوعا، سيتلقى خاللها بعض المرضى 
المتطوعين العالج، فيما لن يتلقاه اآلخرون، حسبما 

ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«. 
وس���ُيطلب خالل التجربة من الجميع ش���م روائح 
نفاذة مثل البيض والورود الفاس���دة، وستتحقق 
فحوصات الدماغ مما إذا كان الفيتامين قد أصلح 

المسارات الشمية المصابة، أو أعصاب الشم. 
وق���ال كبي���ر الباحثين في كلية ط���ب نورويتش 
بجامعة، إيس���ت أنجليا، البروفيسور كارل فيلبوت 
ل� »بي بي س���ي«: »نريد معرف���ة ما إذا كانت هناك 
زيادة في حجم ونشاط مسارات الرائحة التالفة في 
أدمغة المرضى، عندما يتم عالجهم باس���تخدام 

قطرات األنف المحتوية على فيتامين )أ(«. 
وأضاف »فيلبوت«: »س���نبحث عن التغييرات في 
حجم البصلة الش���مية، وهي منطقة فوق األنف، 

حيث تتحد أعصاب الرائحة معا وتتصل بالدماغ؛ 
لذا س���ندرس أيضا النش���اط في مناطق الدماغ 

المرتبطة بالتعرف على الروائح«. 
ونوه إلى أن فيتامين »أ« يساعد على تقوية بطانة 
بع���ض أجزاء الجس���م، بما في ذل���ك األنف، كما 
يعمل على تعزيز جهاز المناعة، وتقوية حاس���ة 

النظر ال سيما في الضوء الخافت.
وتحت���وي العدي���د من منتجات األلب���ان وكذلك 
بعض الخضراوات، على ه���ذا الفيتامين القابل 

للذوبان في الدهون.
ويج���ب على من يتن���اول مكم���الت غذائية بها 
فيتامي���ن »أ« أن يدركوا أن اإلف���راط في تناولها 

يمكن أن يكون ضارًا.

واشنطن/ االستقالل: 
ُص����در حكم على رجل أمريكي بالس����جن لمدة 
60 يوًما وذلك لس����بب غريب ج����ًدا، وهو إزعاج 

السلطات ولكن بشكل مختلف.
وأش����ارت الصحف األمريكي����ة أن رجال يدعى 
دانييل ش����رودر في عمر 61 عامًا قام في يوم 
واحد باالتصال بالشرطة 4 مرات من أجل فقط 

إبالغهم بأنه مرهق جًدا.
أجرى ش����رودر هذه المكالمات األربع في اليوم 

التالي الذي تم في����ه اتهامه بتهمة مختلفة 
إلزعاج الس����لطات أيًضا، وذل����ك عندما اتصل 
بالش����رطة لإلبالغ بأن أح����د أقاربه لم يعد يتبع 

قواعده )يستمع لكالمه(.
وقتها قام القاضي بالحكم على شرودر بالسجن 
لمدة ستة أش����هر، ولكن العقوبة تم تعليقها 
في حالة عدم قيام الرجل باالتصال بالش����رطة 
إلى في الحاالت الطارئة فقط، ولكن خرق هذه 

القاعدة في اليوم التالي.

وقام����ت الش����رطة بالقبض على الرج����ل ذو ال� 
61 عاًما، وتم تقديم����ه للمحاكمة وُحكم عليه 

بالسجن لمدة 60 يوًما )شهرين(
هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها اتهام 
شرودر، حيث تم اتهامه من قبل بالقيادة وهو 
في حالة ُس����كر في منطق����ة قريبة من المقابر، 
وبعد التحقيقات تبي����ن أنه قام بتدمير أربعة 
شواهد قبور بس����يارته، ثم ترك مكان الحادث 

ورحل.

الرياض/ االستقالل: 
توفيت طفلة بسبب لدغة من ثعبان تسلل إلى داخل منزلها 

في مدينة أبها بالسعودية.
ولم تعرف الطفلة الس���عودية تمارا عب���د الرحمن ذات ال�6 
س���نوات، أن حياتها سوف تتوقف بلدغة ثعبان تسلل إلى 
داخ���ل المنزل، وترصد لها في دورة المياه، حتى قام بلدغها، 
ونقلت على إثرها إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، 
وأدى تدهور حالتها الصحية إلى نقلها للعناية المركزة في 

حالة حرجة، حتى لقيت حتفها عصر األربعاء.
وقال وال���د الطفلة تمارا بصوت حزي���ن باكيا، »الثعبان كان 
يترص���د البنتي ف���ي دورة المياه بمنزلن���ا، ونظرًا لصغر عمر 
الطفلة ل���م تنتبه إلى وجوده في المرح���اض، حتى أصيبت 
بلدغة منه، وس���ط ذهول األس���رة التي لم تتوقع وجود مثل 
هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصًا أننا نس���كن في 

مدينة أبها«. وفقا للعربية نت.
وأكمل والدها س���رد الواقعة: »بشكل عاجل تم نقل الطفلة 
للمستش���فى، وتم استقبالها وإس���عافها، لكن لم يمهلها 
القدر ولقيت حتفها على الرغ���م من تلقيها الرعاية الطبية 
ومرورها بظروف صحية صعبة«. وختم حديثه بنبرات األسى 
والح���زن على ابنته تمارا التي بدأت رحلتها الدراس���ية بكل 

سعادة، فقال: »أنا مؤمن بالله وراٍض بكل ما يكتبه الله لنا«.

ثعبان يقتل طفلة 
داخل منزلها في 

السعودية

باحثون يكشفون عن مفاجأة لمواجهة أكثر أعراض كورونا شيوعًا

أميركـي يدخـل السجــن ألنــه يشعــر باإلرهــاق


