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القدس المحتلة / االستقالل: 
قرر وزير الزراعة اإلسرائيلي عوديد فورير، مساء أمس الجمعة، 
تشكيل لجنة هدفها الحد من شراء العرب ألراٍض في مرج ابن 

عامر والجليل، بحسب ما ذكرت صحيفة »ماكور ريشون«.
وبحسب الصحيفة سيترأس الدائرة المديران العامان لوزارتي 
الزراعة، وسيش���ارك فيها رؤساء س���لطات محلية وممثلون عن 
أجهزة إنفاذ القانون. وجاء القرار بعد اجتماع أولي عقده الوزير، 

األسبوع الماضي، لبحث الحد من شراء العرب لألراضي الزراعية، 
شارك فيه رئيس���ا »المجلس اإلقليمي الجليل األسفل« )يمتد 
نفوذه بين الناصرة وطبرية، ويضم مناطق نفوذ القرى المهجّرة 
في المنطقة، منها أراضي قرية الش���جرة(، والس���لطة المحلية 

»كفار تابور«، الواقعة أسفل جبل الطور في مرج ابن عامر.
وتس���تهدف الجلسة، باألساس، منع ش���راء العرب أراضَي من 

مزارعين يهود.

تشكيل لجنة »إسرائيلية« لمنع 
العرب من شراء أراٍض في الجليل

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصي���ب عش���رات المواطني���ن جراء قم���ع جيش 
االحتالل الصهيوني، أم���س الجمعة، المظاهرات 
األسبوعّية السلمّية التي تخرج في عدة قرى ومدن 

ف���ي الضفة المحتلة رفًضا لالس���تيطان ومصادرة 
األراض���ي، في الوق���ت الذي تمكن ث���وار بلدة بيتا 
من إسقاط طائرة مسيرة لالحتالل وإتالفها بعدما 
كان���ت تلقي قناب���ل الغاز عل���ى المتظاهرين في 

جب���ل صبيح قرب نابلس. فقد ش���هدت بلدتا بيتا 
وبيت دجن قرب نابلس -أمس- مواجهات شديدة 

مع قوات االحتالل أدت إلى عش���رات 
اإلصابات، وتمكن الشبان من إسقاط 

إجبار عائلة مقدسية على هدم غرفة ذاتيا.. 

عشرات اإلصابات بقمع االحتالل مسيرات 
بالضفة والقدس وثوار بيتا ُيسقطون مسّيرة 

غزة/ االستقالل:
وصفت فصائل المقاومة الفلس���طينية الس���فارات والقنصليات 
والممثليات اإلس���رائيلية في العواصم العربية أنها مواخير لنشر 

فصائل المقاومة: السفارات اإلسرائيلية 
بالعواصم العربية مواخير للفساد والتجسس

عبد رّبه لـ »االستقالل«: أبطال »جلبوع« الستة يتعرضون 
إلجراءات »انتقامية« تحت ظروف »غير إنسانية«

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحّررين الفلسطينيين، 
أن أسرى جلبوع الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم 

قبل إع���ادة االحت���الل اعتقالهم، يتعرض���ون إلجراءات 
انتقامي���ة وتعس���فية، تس���تدعي ضغطًا 
مدافعًا ومناصًرا على كل المستويات. وقال 

جنيف/ االستقالل: 
أثار مركز العودة الفلس���طيني خالل مداخلة ش���فوية بمجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، سياسة التطهير العرقي 

مركز يثير بمجلس حقوق اإلنسان 
سياسة التطهير العرقي بحي سلوان

الجهاد اإلسالمي: إحياء ذكرى االنطالقة 
الجهادية في الوطن والشتات بشكل متزامن

غزة/ االستقالل: 
شرع جهاز العمل الجماهيري التابع لحركة الجهاد اإلسالمي بالتحضير إلحياء 

الذك���رى ال� 34 لالنطالقة الجهادية الذي يوافق الس���ادس من 
أكتوبر من كل عام. وقال القي���ادي في الحركة محمد الحرازين، 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية أمس الجمعة عن تس���جيل 22 حالة 
وف���اة جديدة و1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية 

غزة/االستقالل:
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة س����المة 
معروف إن "المؤش����رات تق����ول إننا بدأنا نتج����اوز ذروة هذه 

معروف: المؤشرات تقول إننا 
ببداية تجاوز ذروة الموجة الثالثة

22 وفاة و1331 إصابة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

جنين / االستقالل:
 يواصل االحتالل اإلسرائيلي المماطلة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية 
)30 عاما(، من بل���دة قباطية جنوب جنين، والتي استش���هدت فجر الخميس، 

جنين/ االستقالل: 
أخطرت س���لطات االحتالل -الليلة قبل الماضية-  عائلة األس���ير الجريح محمد 
عدنان الزرعيني من بلدة برقين جنوب جنين، بقرار هدم منزلها خالل ثالثة أيام.

وقالت مصادر محلية : إن قوات االحتالل أمهلت عائلة األسير المصاب الزرعيني 

االحتالل يرفض إحضار األسرى الذين 
انتزعوا حريتهم إلى جلسة المحكمة

االحتالل يخطر بهدم منزل األسير 
الزرعيني ببرقين في جنين

االحتالل يماطل في تسليم جثمان 
الشهيدة إسراء خزيمية من قباطية

رام الله /االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إن محكمة االحتالل اإلسرائيلي، 
رفضت طلب���ات طاقمها القانون���ي التي قدمت الخمي���س وصباح أمس 

توا�صل االحتجاجات 
يف البحرين 

رف�صًا للتطبيع 
وزيارة البيد

06 0406
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واشنطن/ االستقالل: 
أعرب وزير الخارجية األمريكي عن قلقه 
لكبار المسؤولين في حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلية من أن تهجير العائالت 
الفلسطينية من الشيخ جراح أو زيادة 
التوتر في الحرم القدسي الشريف قد 
يؤدي إلى تجدد األحداث وحتى الحرب 
بحس���ب ما نقل مراس���ل موق���ع »واال« 

العبري باراك رافيد.
وش���دد بلينك���ن عل���ى أن الوالي���ات 
المتحدة تتفهم ضرورة إعادة األسرى 
والمفقودين اإلسرائيليين في غزة إلى 
منازلهم، لكن���ه اعترض على أن يكون 
 : ا إلعادة تأهيل القطاع، قائالاً ذلك شرطاً
“غ���زة لديها احتياج���ات ملحة ونحن 
بحاج���ة لمنحه���م األم���ل – هذه هي 

الطريقة الوحيدة لمنع حرب جديدة”.
وأش���ار باراك رافيد إل���ى أن بلينكين 
وهو في طريقه من عمان، والتي كانت 
المحطة األخيرة ف���ي زيارته للمنطقة 
عائدًا إلى واش���نطن، تحدث مع وزيري 
خارجية المملكة العربية الس���عودية 
وقط���ر، وأطلعهم عل���ى محادثاته في 
الفلسطينية  والس���لطة  »إس���رائيل« 
وطلب منهم الحشد إلعادة إعمار قطاع 

غزة من خالل التبرعات المالية.
وق���ال بلينكن إن النتيجة الرئيس���ية 
التي توصل إليها من زيارته للمنطقة 

واألزم���ة ف���ي غ���زة ه���ي أن الص���راع 
اإلسرائيلي الفلسطيني ما يزال قائمًا 
ا أن إدارة  ويحتاج إلى معالج���ة، موضحاً
بايدن في ه���ذه المرحلة ال تعتقد أن 
الظ���روف مهيأة إلحراز تقدم كبير في 
عملية الس���الم، خاصة بس���بب األزمة 
السياس���ية في »إس���رائيل« والوضع 
السياس���ي الداخل���ي ف���ي الس���لطة 

الفلسطينية.
اإلس���رائيلي  الص���راع  أن  وأوض���ح 
الفلس���طيني ما يزال قضي���ة تحتاج 

إلى معالجة ولن تختفي بأعجوبة، وأن 
جميع األط���راف المعني���ة بحاجة إلى 

االعتراف بهذه الحقيقة.
ا  وأكد بلينكن أن القضية األكثر إلحاحاً
التي يج���ب معالجتها هي اس���تقرار 
وقف إطالق الن���ار في غزة وبناء البنية 
التحتية للحد من التوترات في الضفة 

الغربية والقدس.
إنه  الخارجي���ة األمريكية  وقال وزي���ر 
سمع في محادثاته مع كبار المسؤولين 
في حكوم���ة االحتالل عن رغبتهم في 

ضمان اس���تمرار وقف إطالق النار في 
غزة.

وأضاف أنه س���مع خالل محادثاته في 
مصر من الرئيس السيسي ومسؤولين 
مصريين آخري���ن أن »حماس« مهتمة 

ا بالحفاظ على وقف إطالق النار. أيضاً
وتابع بلينكن: “هذا مهم للغاية ولكن 
هناك ش���يء آخر مهم وهو عدم اتخاذ 
خط���وات قد ت���ؤدي عن غي���ر قصد أو 
عن قصد إلى إش���عال جولة أخرى من 

التصعيد”.

بلينكن يعرب عن قلقه بشأن الشيخ جراح والتوتر بالقدس

غزة/ االستقالل:
وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية السفارات والقنصليات والممثليات 
اإلسرائيلية في العواصم العربية أنها مواخير لنشر الفساد والرذيلة وأوكار 

جاسوسية لمالحقة األحرار من أبناء شعبنا وأمتنا.
وعلق����ت الفصائل ف����ي بياٍن لها أم����س الجمعة على زي����ارة وزير الخارجية 
اإلس����رائيلي يائير البيد للبحرين وافتتاح س����فارة على أرضها أنها »جريمة 

بحق اإلسالم والقومية والعروبة وبحق الشعبين الفلسطيني والبحريني«.
وتوجهت الفصائل بتحية اإلجالل واإلكبار للشعب البحريني األصيل »الذي 
خرج في مس����يرات غضب ش����عبي وجماهيري عارم رفضًا واستنكارًا لهذه 

الزيارة المشؤومة وتمادي نظام البحرين في التطبيع«.
وقالت إن هذا »اإلصرار الغريب علي المضي في وحل التطبيع الخياني يفضح 

مدي االنحدار القيمي واالخالقي الذي وصلت إليه أنظمة التطبيع المخزي«.
وأضاف بيان الفصائل أن هذه الخطوة الجريئة بإقامة سفارات إسرائيلية على 
أرض عواصمنا العربية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب األمة التواقة الي 
تحرير فلسطين والخالص من االحتالل.  وأكد البيان أن »المتصهينين العرب 
لن يستفيدوا إال مزيٍد من الخيبة والذل وكره الشعوب ولن يستطيع االحتالل 
حماية عروش����هم، فيما استطاع المقاومون على أرض فلسطين بصواريخهم 

وأطفال فلسطين بحجارتهم زلزلة أركان هذا الكيان الغاصب«.

فصائل المقاومة: السفارات اإلسرائيلية 
بالعواصم العربية مواخير للفساد والتجسس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل���ت قوات االحتالل خالل ال� 24 س���اعة االخيرة مئات الفلس���طينيين في 

القدس المحتلة بحجة دخولهم بدون تصاريح.
وذكرت مصادر عبرية ان »افراد حرس الحدود اعتقلوا خالل نش���اط في القدس 
منذ س���اعات الليلة قبل الماضية 694 فلس���طينيا من سكان الضفة اقاموا في 

القدس بدون تصاريح.
واضافت ان الش���رطة االس���رائيلية اعادت الفلس���طينيين الى مناطق الضفة 

الغربية.

االحتالل يعتقل مئات الفلسطينيين في 
القدس بدعوى دخولهم بدون تصاريح

الخليل / االستقالل:
ش����ارك عش����رات المواطنين أمس الجمعة، في وقفة 
اس����نادية لألس����رى المضربين عن الطع����ام أمام منزل 
األسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر ونصف، 

هشام أبو هواش في قرية الطبقة جنوب الخليل.

وطالب المشاركون الذين رفعوا صور االسرى المضربين 
عن الطعام في الوقفة، المؤسسات الدولية واالنسانية 
كاف����ة التحرك العاجل لألفراج عن كافة االس����رى وفي 
مقدمتهم االداريين والمرضى والمضربين عن الطعام.

واألس����ير ابو هواش مضرب عن الطع����ام منذ 46 يوما 

رفضا العتقاله اإلدارّي، وهو معتقل منذ تش����رين أول/
اكتوبر 2020، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدة كل 
منهما 6 أش����هر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 
سنوات، ومتزوج وأب ألربعة أطفال، أصغرهم يعاني من 

فشل كلوي.

وقفة إسنادية لألسرى المضربين عن الطعام أمام منزل األسير أبو هواش 

االستقالل/ وكاالت: 
دشن نش���طاء عبر مواقع التواصل االجتماعي وسوما 
غاضب���ة رافضة لزيارة وزير خارجية االحتالل للبحرين، 

وافتتاحه سفارة لالحتالل في المنامة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع االحتجاجات المتواصلة لليوم 
الثاني في شوارع البحرين الرافضة للزيارة، حيث خرج 
الناش���طون في ش���وارع المنامة في مسيرات عفوية 
رافض���ة للتطبيع م���ع االحتالل الصهيون���ي، تخللها 

حرق لإلطارات وإغالقات مؤقتة للش���وارع، مع الهتاف 
ضد زيارة البيد والتطبيع الموقع من البحرين الصيف 

الماضي.
وندد النشطاء عبر مواقع التواصل باالتفاقيات التي تم 
توقيعها وترحيب الحكومة البحرينية بوزير االحتالل، 
مؤكدين أن تل���ك االتفاقيات وذلك التطبيع يراد بها 

إجبار الشعب على الرضا بالتطبيع وتلويث نفسه به.
وأوضح النش���طاء أن االحتالل ليس دولة، حتى تكون 

له سفارة، وأنه عصابة احتلت أرض فلسطين وشردت 
ا ال يحق له  ش���عبها وأقامت على أرضه كيان���ا إرهابياً
الوج���ود، مضيفي���ن أن االعتراف بذل���ك الكيان هو 

اشتراك في جريمة ضد اإلنسانية.
جدير بالذكر أنه قد وصلت الخميس، أول رحلة لشركة 
طيران الخليج، إلى مطار بن غوريون اإلسرائيلي، وهذه 
الرحلة، تدشين لخط مالحي تجاري مباشر بين البحرين 

واالحتالل.

جدة / االستقالل: 
 أدان���ت منظم���ة التع���اون اإلس���المي التصعيد 
الممنهج في انتهاكات االحتالل اإلس���رائيلي بحق 
المسجد األقصى المبارك، من خالل تكثيف عملية 
االقتحام اليومية من قبل مجموعات المستوطنين، 
ورفعه���م العلم اإلس���رائيلي في باحات���ه بحماية 
ش���رطة االحتالل، وتقييد حرية وصول المواطنين 
الفلسطينيين للصالة فيه، في انتهاك صارخ لحرمة 

االماكن المقدسة وحرية العبادة.
كما حذرت المنظمة، ف���ي بيان لها، أ�مس الجمعة، 
من تبعات اس���تمرار سياس���ات االحتالل القائمة 
على االستيطان االس���تعماري، والتطهير العرقي، 
والتهجير القس���ري للفلس���طينيين ف���ي مدينة 
القدس المحتلة، والرامية لتغيير وضعها القانوني 
والتاريخي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وذلك 
في انته���اك صارخ للقانون الدول���ي وقرارات االمم 

المتحدة ذات الصلة.
وطالب����ت األمانة العام����ة للمنظم����ة المجتمع 
العاجل  الدولي بتحمل مس����ؤولياته والتدخل 
من أجل الزام »إس����رائيل«، قوة االحتالل، بوقف 
انتهاكاتها المتواصلة بحق المسجد األقصى 
المب����ارك وتوفي����ر الحماية الدولية للش����عب 
الفلس����طيني وارضه ومقدس����اته، وخاصة في 

مدينة القدس المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي محمد الحرازين استمرار 
الحركة على درب ذات الش���وكة في مقارعة االحتالل حتى الوصول 

إلى الحرية والتحرير.
وقال الحرازين في حديث إلذاعة القدس »حركة الجهاد تعد برنامجًا 
كل ع���ام لالحتف���ال بانطالقتها، وهذا العام س���يكون تحت عنوان 

)حرية وانتصار( تيمنًا بنفق الحرية في سجن جلبوع«.
وأشار إلى أن لجان الحركة تقوم منذ شهر على إعداد خطة متكاملة 
لالحتفال باالنطالقة بشكل محدود، بمشاركة القيادات وشخصيات 

عامة.
ن الحرازين أن االحتفال سيكون بالتزامن مع احتفال في دمشق  وبيَّ

وبيروت ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.
وأضاف »نحن على موعد مع كلمة لحركة الجهاد اإلسالمي ستتناول 

مجمل القضايا«.
ولف���ت الحرازين إلى أنه س���يتم إطالق هاش���تاغات متواصلة على 
منصات التواصل االجتماعي سيشارك فيها الجميع داخل فلسطين 

وخارجها.

الحرازين: مستمرون في 
مقارعة االحتالل وصوال 

إلى الحرية والتحرير

نشطاء يدشنون حملة مناهضة لزيارة وزير خارجية االحتالل للبحرين

»التعاون اإلسالمي« تحذر من تصعيد االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة
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ماأ�ساوية وقا�سية
وأوضح أن إدارة س���جون االحتالل تتعمد 
زّج األبط���ال الس���تة في ظ���روف اعتقال 
"مأس���اوية وقاس���ية"، "من ناحي���ة قذارة 
الزنازي���ن، وانع���دام مقوم���ات النظاف���ة 
الصحية فيها، وزرع كاميرات مراقبة فيها 
على مدار الساعة، عدا عن تكبيل أطرافهم 
عند االلتق���اء بمحاميه���م، وغير ذلك من 

القيود التي تفرض عليهم".
وأش���ار إلى أن األسرى الستة لن يخضعوا 
لألمر الواقع، "وهذا ما تبّين من خالل إبالغ 
األسير محمد العارضة لمحاميه في الزيارة 
األخيرة، إن���ه يعتزم اتخ���اذ خطوات، من 
بينه���ا اإلضراب المفتوح عن الطعام، حال 
لم تتوقف إدارة الس���جون عن س���لوكها 

االنتقامي تجاهه".   
وبّي���ن أن اإلجرام واالنتق���ام الممارس من 
إدارة س���جون االحتالل تجاه أبطال عملية 
"انتزاع الحرية" من جلبوع، لم يقتصر على 
الزّج بهم في ظروف اعتقال أكثر وحشية 
وهمجية، بل س���بقه العم���ل على إصدار 
وتوجي���ه لوائح اّته���ام أمني���ة بحقهم؛ 
به���دف مالحقتهم، "وذل���ك وجه آخر من 

أوجه االنتقام من هؤالء األبطال". 

امل�ستويات كاّفة
ولف���ت المتحدث بلس���ان هيئة ش���ؤون 

األس���رى والمحّرري���ن إل���ى أن الهيئة عبر 
محاميها، ومحامي���ن آخرين، تبذل جهوًدا 
لتوفير الحماية القانونية لألسرى الستة، 
مش���ّدًدا على ضرورة تشكيل حالة ضغط 
المس���تويات كاّفة لهؤالء،  ومناصرة على 

ولعموم األسرى في سجون االحتالل. 
وفي هذا الص���دد، ذكر أن إدارة س���جون 
االحتالل "تصّعد من اس���تهداف الحركة 
األس���يرة م���ن خ���الل اتخ���اذه إج���راءات 
انتقامي���ة ع���ّدة، أبرزه���ا منع الزي���ارات، 
وفرض الغرامات، وتطبيق سياس���ة العزل 
العقابية  والتنقالت  والجماعي،  االنفرادي 
التي طالت نحو 400 أس���ير، وليس انتهاًء 
من تجريدهم من مقتنياتهم وأغراضهم 

الشخصية".
وج���ّدد التأكي���د عل���ى ضرورة تش���كيل 
حالة ضغ���ط مناصرة لألس���رى، خصوًصا 
م���ن الجان���ب اإلعالم���ي، "إذ أن المطلوب 
االس���تمرار في التغطية اإلعالمية لقضية 
التحّرر  أبط���ال  األس���رى، وفي مقدمتهم 
من جلب���وع، ب���كل أبعاده���ا الجماهيرية 
والمعنوية، إلى جانب الجهد القانوني في 

هذا االّتجاه"، بحسب عبد رّبه. 
وأمس األول، نقلت إدارة سجون االحتالل، 
األس���رى الس���تة، إلى أقس���ام العزل في 
التحقيق  انته���اء  س���جون مختلفة، بعد 

معه���م، عل���ى خلفية تنفيذه���م عملية 
"انت���زاع الحرّية"، من س���جن "جلبوع"، في 

مدينة بيسان، شمال فلسطين المحتلة.
وق���ال المحام���ي خالد محاجن���ة، الموكل 
من هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
القائد  الفلسطينيين، بالدفاع عن األسير 
محمد العارض���ة، إنه "بعد نقل األس���رى 
إلى أقس���ام العزل؛ بدأت رحلة اإلجراءات 

التعسفية بحقهم".
والحًق���ا، قال محامي الهيئ���ة كريم عجوة 
إن إدارة سجن عس���قالن االحتاللّي تعزل 

األس���ير العارضة بظروف صعبة وس���يئة 
منذ نقل���ه )الخميس( م���ن مركز تحقيق 

"الجلمة".
وأضاف عجوة خالل زيارته لألس���ير صباح 
أم���س، أن "العارضة محتجز ف���ي زنازين 
العزل، وال يوجد معه سوى المالبس التي 
ا  يرتديها فقط، وفي مس���احة ضيقة جّدً
ومّتس���خة للغاية، كما يتم إجراء تفتيش 

لغرفته على مدار الساعة".
ولف���ت إل���ى أن "غرفة عزل األس���ير محمد 
بالكامي���رات حتى داخل  العارضة مراقبة 
انتهاًكا للخصوصية،  الحمام؛ ما يش���ّكل 
ويحرمه من حق االس���تحمام واس���تخدام 
المرحاض"، مش���يًرا إلى أن العارضة حضر 
للزي���ارة مقّي���د اليدين والقدمي���ن، ومن 
ا في  المتوق���ع أن تجري محاكمت���ه داخلّيً
سجن عسقالن؛ لفرض مزيد من اإلجراءات 

العقابية بحقه".
ونق���ل محام���ي هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحّررين عن األس���ير تأكي���ده أنه "حال 
اس���تمرار التقييدات المفروضة عليه، من 
والظروف  اإلنس���انية  الشروط غير  ناحية 
الس���ّيئة، قد يدخل خالل األي���ام القادمة 
في إضراب مفتوح ع���ن الطعام؛ للمطالبة 

بتحسين ظروف احتجازه".
ويوم 6 س���بتمبر )أيلول( الماضي، تمّكن 

س���تة أس���رى فلس���طينيين م���ن انتزاع 
حريتهم من س���جن "جلب���وع" االحتاللّي، 
األكثر تش���ديًدا وتحصيًنا، عبر نفق ممتد 
حفروه من غرف���ة زنزانتهم، قبل أن يعيد 
االحتالل اعتقالهم على دفعات، بعد أيام 

من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين.
وأبط���ال كتيبة جني���ن أو كتيبة "الحرية"، 
هم األس���رى القادة: محم���ود عارضة )46 
عاًما(، أمير أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي 
الحياة،  ف���ي "جلب���وع"، والمحكوم م���دى 
ومحم���د عارضة )39 عاًم���ا(، محكوم مدى 
الحياة، ويعقوب قادري )49 عاًما(، محكوم 
م���دى الحياة، وأيهم كممج���ي )35 عاًما(، 
محك���وم مدى الحي���اة، ومناضل انفيعات 
)26 عاًم���ا(، معتق���ل من���ذ ع���ام 2019، 
وخمس���تهم ينتمون للجهاد، فيما زكريا 
زبيدي )46 عام���ًا( معتقل منذ عام 2019، 
ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين.

ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في س���جون 
االحت���الل حوالي )4650( أس���يرًا، بينهم 
)41( أس���يرة، و )180( طف���اًل وقاص���ًرا، و 
أمراًض���ا بينها  )700( مري���ض يعان���ون 
"مزمنة وخطي���رة"، و )400( معتقل إدارّي 
)دون تهم���ة(، في حين بلغ عدد األس���رى 
الشهداء داخل الس���جون )226( شهيدًا، 

منذ النكسة سنة 1967.

دعا لتشكيل حالة ضغط مدافعة ومناصرة لهم على المستويات كاّفة

عبد رّبه لـ »االستقالل«: أبطال »جلبوع« الستة يتعرضون إلجراءات »انتقامية« تحت ظروف »غير إنسانية«
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

اأّكدت هيئة �س��وؤون الأ�س��رى واملحّررين الفل�س��طينيني، اأن 
اأ�س��رى جلب��وع ال�س��تة الذي��ن متكنوا م��ن انت��زاع حريّتهم 
قب��ل اإع��ادة الحت��ال اعتقاله��م، يتعر�س��ون لإجراءات 
انتقامية وتع�سفية، ت�ستدعي �سغًطا مدافًعا ومنا�سًرا على 

كل امل�س��تويات. وق��ال املتحدث بل�س��ان الهيئة ح�س��ن عبد 
رّبه، اإن الإجراءات النتقامية والتع�س��فية جتاه الأ�سرى 
ال�س��تة ب��داأت تت�س��اعد بالفع��ل، بع��د نقله��م اإىل اأق�س��ام 
العزل النفرادي يف �سجون خمتلفة، حتت ظروف »�سعبة 
وغري اإن�س��انية«، وفق تعبريه.  واأ�ساف عبد رّبه يف مقابلة 

مع �س��حيفة »ال�س��تقال« اجلمع��ة، اأن الحت��ال واإدارة 
�س��جونه ي�س��ّعد م��ن ا�س��تهداف احلرك��ة الأ�س��رية عموًما، 
��ا، يف خطوة وا�س��حة، تهدف  واأبط��ال نفق جلبوع خ�سو�سً
اإىل ك�س��ر اإرادتهم، عرب ت�س��ييق اخلناق عليه��م، وقمعهم، 

والتنكيل التع�ّسفي بهم، ب�سل�سلة اإجراءات. 

جنيف/ االستقالل: 
أثار مركز العودة الفلس���طيني خالل مداخلة شفوية بمجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألم���م المتحدة، سياس���ة التطهير العرقي التي تنتهجها س���لطات 
االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين من سكان بلدة سلوان بمدينة القدس 

الشرقية المحتلة.
وجاءت تلك المداخلة في أثناء جلسة نقاش مع المقرر الخاص المعني بحقوق 
الش���عوب األصلية، تحت البندين الثالث والخامس من أعمال الدورة العادية 

ال�48 لمجلس حقوق اإلنسان المنعقد بجنيف.
وتطرق مركز العودة إلى ممارس���ات س���لطات االحتالل في حي س���لوان الذي 
يقطن���ه حوال���ي 33 ألف فلس���طيني، حيث وس���عت في الس���نوات األخيرة 
المس���توطنات غير القانونية في المنطقة، م���ا أدى إلى تهجير أكثر من 200 
فلسطيني قسرًيا من منازلهم، في انتهاك إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق 

الشعوب األصلية.
ونبه إلى أن محكمة إسرائيلية أصدرت مؤخرا سبعة أحكام تقضي بإخالء سبع 
عائالت فلسطينية في س���لوان من منازلها، ليحل مكانها مستوطنون، حيث 
تس���عى منظمة "عطيرت كوهانيم" االستيطانية، بدعم من سلطات االحتالل، 
إلى طرد أكثر من 100 عائلة فلس���طينية قس���رًا م���ن منطقة بطن الهوى في 

سلوان.
وخالل المداخلة، دعا المركز أعضاء مجلس حقوق اإلنس���ان إلى إدانة مثال آخر 
لسياس���ة إس���رائيل اإلجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين 

األصليين.
وش���دد على ضرورة الضغط على سلطات االحتالل إلجبارها على اإللغاء الفوري 
لجميع إخطارات اإلخالء، ليس فقط للفلس���طينيين األصليين في سلوان، بل 

في حي الشيخ جراح والمعرضين أيضا لخطر التطهير العرقي.

غزة/ االستقالل: 
ش���رع جهاز العمل الجماهي���ري التابع لحركة 
الجهاد اإلس���المي بالتحضير إلحياء الذكرى ال� 
34 لالنطالقة الجهادية الذي يوافق الس���ادس 

من أكتوبر من كل عام.
وقال القيادي في الحرك���ة محمد الحرازين، إن 
إحياء ذكرى االنطالقة الجهادية ال� 34 سيكون 
بالتزامن داخل فلس���طين ومناطق الشتات في 

كل من لبنان وسوريا.
وأوضح القيادي الحرازي���ن أن ثالثة احتفاالت 
س���تقام في وقت واحد في كل من غزة وبيروت 
ودمشق، مش���يرًا إلى أنه بسبب جائحة كورونا 
فقد تقرر أال تكون إحياء الذكرى في مهرجانات 
جماهيري���ة كبي���رة التزامًا بإج���راءات الوقاية 

والسالمة، وس���تقتصر االحتفاالت على حضور 
رس���مي من الفصائل والش���خصيات والوجهاء 

والكتاب واألكاديميين وقيادات الحركة.
ولفت القيادي الحرازين إلى أن التفاعل األوسع 
سيكون عبر ش���بكات التواصل االجتماعي، من 

خالل حمالت التغريد التي سُيعلن عنها.
���ن القيادي في الجه���اد محمد الحرازين أن  وبيَّ
مناس���بة االنطالقة الرابعة والثالثين ستحمل 
ش���عار "جهادنا حري���ة وانتصار"، في رس���الة 
اعتزاز بتضحيات األس���رى األبط���ال وما نفذته 
كتيبة جنين الباس���لة بقي���ادة المجاهد الكبير 
محم���ود العارض���ة قائد عملية انت���زاع الحرية 
ورفاقه الذين كس���روا القي���د وضربوا منظومة 

األمن الصهيونية.

وشدد القيادي الحرازين على أن رسالة االنطالقة 
هذا الع���ام، والتي تتزامن مع صمود األس���رى 
الحرية،  التي أش���علت انتفاض���ة  ومعركتهم 
تركز على الحرية ومش���روعية الفعل الجهادي 
والفدائي المقاوم الذي يخط طريقه في الضفة 
الباس���لة على أي���دي المجاهدي���ن والمقاتلين 
الذين يتصدون لالقتحام���ات وإلرهاب الجنود 
والمس���توطنين في جنين والق���دس ونابلس 

وطولكرم وسائر محافظات الضفة.
وختم القيادي الحرازي���ن تصريحه بالقول إننا 
سنكون على موعد مع خطاب هام لألمين العام 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين األخ 
القائ���د زياد النخالة بمناس���بة ذكرى االنطالقة 

الجهادية في السادس من هذا الشهر.

مركز يثير بمجلس حقوق اإلنسان 
سياسة التطهير العرقي بحي سلوان

الجهاد اإلسالمي: إحياء ذكرى االنطالقة الجهادية في الوطن والشتات بشكل متزامن

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت ق���وات االحتالل االس���رائيلي، فجر 
ام���س الجمعة، ع���ددًا م���ن المواطنين من 

مناطق متفرقة من الضفة.
فف���ي الخلي���ل، اعتقل���ت ق���وات االحتالل 
مواطنين هم���ا: أحمد فرج نصار في ضاحية 
الرام���ة بالمدين���ة، وأحم���د خض���ر الحروب 
من قرية دير س���امت جنوب���ا، عقب اقتحام 

منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
وفي جنين، اعتقل االحتالل خمسة شبان من 
بلدة قباطية جنوبا وهم: موسى عبد اللطيف 
أبو الرب، ومهند حسن عمر أبو الرب، ومحمد 
خال���د نجيب ابو الرب، وحس���ن ربيع لوباني، 
وخليل يوس���ف أب���و ال���رب، وجميعهم في 
العش���رينيات من العمر، بعد مداهمة منازل 

ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل الطفل 
صهيب أب���و ناب )13 عام���ا(، خالل توجهه 
ألداء الص���الة بالمس���جد األقص���ى، عق���ب 
االعت���داء عليه بالضرب والدف���ع، ما أدى الى 
إصابت���ه برض���وض وخدوش، كم���ا اعتقلت 
الش���اب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس، 
على أح���د بواب���ات األقصى أثن���اء محاولته 

الدخول ألداء الصالة.

حملة اعتقاالت »إسرائيلية« بالضفة والقدس
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بناًء على قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ وبعد االط���اع على ملف القضية 
التنفيذية 2798 / 2011 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ المؤسس���ة 
المصرفي���ة الفلس���طينية وتمثلها الس���يدة/ نبراس بسيس���و والمنفذ 
ضده/ أس���امة حسن ش���حادة الخضري، القضية مقامة لتنفيذ عقد رهن 
في القضي���ة التنفيذية رقم 2798 / 2011م مبلغ وقدره 286088 دوالرًا 
أمريكيًا. بتاري���خ 2011/7/12م تم اخطار المنفذ ض���ده باخطار التنفيذ 
حس���ب األصول. بتاري���خ 2019/9/23م تم إيقاع الحج���ز التنفيذي علي 
األرض وما عليها من انشاءات الواقعة في غزة شارع الجزائر مقابل مهبط 
الطيران ومساحتها 1166م ويحدها من الغرب أرض شحيبر ومن الشرق 
أرض شحيبر ومن الشمال ش���ارع الجزائر ومن الجنوب عمارة آل اليازجي 
ومقام على األرض مس���احة 450م بدروم ساحة كبيرة وعدة غرف ومنافع 
له���م وطابق أرضي. بتاريخ 2019/11/5م تم وضع يد مأمور التنفيذ على 
األرض المحجوزة تم تثمين قيمة األرض بقيمة "846800" دينار أردني

وس���يتم نظ���ر أي اعتراضات في الجلس���ة المحددة لذلك ي���وم األربعاء 
الموافق 2021/11/3م فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له 
لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم االثنين 

الموافق 2021/11/1م حرر في: 2021/9/30م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

رام الله /االستقال: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، 
إن محكمة االحتال اإلس���رائيلي، رفضت 
طلبات طاقمه���ا القانون���ي التي قدمت 
الخميس وصباح أم���س الجمعة، إلحضار 
األسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن 
"جلب���وع" إلى قاعة المحكم���ة غدًا األحد ، 

لتقديم لوائح االتهام بحقهم.
ونقلت الهيئة عن محاميها سعادة جميل 
قول���ه، إن قاضي االحت���ال رفض طلبات 
الطاق���م القانون���ي دون التطرق بش���كل 
موضوعي ومعمق لتفاصيلها وتعلياتها.

وأكد أن من حق األسرى التواجد الشخصي 
المباش���ر في قاعة المحكمة لاس���تماع 
للوائح االتهام وقراءتها على مسامعهم، 
وليس عب���ر االتصال المرئي والوس���ائل 
التكنولوجية التي يش���وبها الخلل دائما، 
كما حدث في الجلسة التي عقدت في 29 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأوضحت الهيئة أنه بناء على هذا القرار 
المجحف، س���تعقد جلس���ة تاوة الئحة 
االتهام عب���ر االتصال المرئي، وتش���مل 
األس���رى الذين انتزعوا حريتهم: محمود 
عارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، 
ويعقوب قادري غوادرة، وأيهم كممجي، 
ومناضل انفيعات، إضافة إلى المعتقلين 
ف���ي القضية وه���م: قصي مرع���ي وإياد 

جرادات ومحمود أبو اشرين وعلي أبو بكر 
ومحمد أبو بكر.

وفي السياق، قالت الهيئة إن ادارة سجون 
االحتال في عسقان، تعزل األسير محمد 
العارضة في ظروف صعبة وس���يئة، منذ 

نقله أمس من مركز تحقيق "الجلمة".
وأك���د محام���ي الهيئة كريم عج���وة، أن 
إدارة السجن تحتجز العارضة في زنازين 
العزل، وال يوجد معه سوى المابس التي 
يرتديها دون أي ش���يء آخر على اإلطاق 

حتى وس���ادة للنوم، وفي مساحة ضيقة 
ج���دا ومتس���خة للغاية، كما يت���م إجراء 

تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة.
وأضاف أن غرفة العزل مراقبة بالكاميرات 
حت���ى داخل الحمام، ما يش���كل انتهاكا 
للخصوصي���ة، ويحرمه حق االس���تحمام 

واستخدام المرحاض.
وأوض���ح عجوة أن األس���ير العارضة حضر 
للزيارة مقي���د اليدين والقدمين، وتم فك 
قيود يديه عن���د مقابلة المحامي واإلبقاء 

على قي���ود القدمين، وأنه م���ن المتوقع 
أن تج���ري محاكمة داخلي���ة اليوم له في 
عس���قان لفرض مزي���د من اإلج���راءات 

العقابية بحقه.
وبين أن األس���ير العارض���ة أكد أنه قد 
يدخل خ���ال األيام المقبلة في إضراب 
مفتوح عن الطعام في حال اس���تمرت 
والظروف  عليه،  المفروضة  التقييدات 
الاإنسانية في زنازين العزل، للمطالبة 

بتحسينها.

غزة/ االستقال: 
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى 
امس الجمعة؛ بأن األسير المجاهد هشام إسماعيل أحمد 
أبو هواش )40 عاًما( من بلدة دورا بمحافظة الخليل، والذي 
يواص���ل إضرابه المفت���وح عن الطعام للي���وم )47( على 
التوالي رفًضا الس���تمرار اعتقاله اإلداري التعسفي بدون 

أي تهمة، يعاني أوضاًعا صحية صعبة.
وأكد األسير هش���ام أبو هواش في رس���الة له، أن حالته 
الصحية صعبة، حيث يشعر بآالم شديدة في جميع أنحاء 
جس���ده، وخاصة في القدمين ومنطق���ة الخاصرة والكلى 
والظه���ر وآالم مازمة بالرأس، وهن���اك انخفاض حاد في 

وزنه، وال يتحرك إال بواسطة كرسي متحرك.
وأش���ار في رس���الته، إل���ى أن مصلحة س���جون االحتال 
الصهيوني نقلته بتاريخ 2021/09/22م من عزل س���جن 
"عوف���ر" إلى عزل س���جن عي���ادة الرملة لتده���ور وضعه 
الصحي، ومازال مس���تمًرا في إضرابه المفتوح عن الطعام 
منذ أن شرع فيه بتاريخ 2021/08/17م، وأنه يرفض تلقي 
أي���ة مدعمات أو فيتامينات وممتنع عن إجراء الفحوصات 
الطبية، ومنذ ثاث أيام ال يستطيع شرب الماء حيث يقوم 

باستفراغه بعد شربه.
وأوضح ف���ي الرس���الة، أن أم���ر اعتقال���ه اإلداري الحالي 
س���ينتهي بتاريخ 2021/10/27م، ومطلبه المش���روع هو 

الحري���ة واإلفراج عنه دون أي ش���رط، وأن���ه بحال انتهى 
اعتقاله اإلداري دون تمديد جديد وأفرج عنه فسوف يفك 

إضرابه عن الطعام.
جدير بالذكر أن األس���ير هش���ام أبو ه���واش ولد بتاريخ 
أبن���اء،  لخمس���ة  وأب  مت���زوج؛  وه���و  1981/08/14م، 
وكانت ق���وات االحتال الصهيوني ق���د اعتقلته بتاريخ 
2020/10/29م، وحولت���ه س���لطات االحت���ال لاعتقال 
اإلداري التعس���في بدون أن توجه ل���ه أي اتهام، وله عدة 
اعتقاالت س���ابقة في س���جون االحتال الصهيوني على 
خلفية انتمائه وعضويته ونش���اطاته في صفوف حركة 

الجهاد اإلسامي في فلسطين ومقاومة االحتال.

جنين / االستقال:
 يواصل االحتال اإلسرائيلي المماطلة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية 
)30 عاما(، من بل���دة قباطية جنوب جنين، والتي استش���هدت فجر الخميس، 

برصاص االحتال في مدينة القدس.
وقال زوج الشهيدة محمد خزيمية ، إن سلطات االحتال ما تزال ترفض تسليم 
جثمان الش���هيدة، مش���يرا إلى أنه تلق���ى اتصاال هاتفيا م���ن ضابط مخابرات 
إس���رائيلي طلب منه التوجه إلى ما تسمى مستوطنة "بيت إيل" المقامة عنوة 
على أراضي المواطنين ش���رق رام الله، الس���اعة الثانية من فجر أمس الجمعة، 

وبعدها تلقى اتصاال آخر استدعي فيه للحضور الساعة الثانية ظهرا.
وناش���د خزيمية كافة المؤسس���ات الدولية واإلنس���انية والحقوقية، بالتدخل 
العاجل والضغط على سلطات االحتال لتسليم جثمان زوجته لدفنها بالشكل 

الذي يليق بها كشهيدة.
يش���ار إلى أن الشهيدة إس���راء متزوجة منذ 13 عاما، ولديها ثاثة أوالد وبنت، 
أكبرهم عمره )10 أعوام( وأصغرهم عامان، وتدرس في جامعة القدس المفتوحة 

في السنة الثالثة، تخصص علوم مالية ومصرفية.
وكانت عائلة خزيمية في بلدة قباطية فجعت بنبأ إعدام االحتال البنتها إسراء 
فالح أبو وعر، قرب باب السلس���لة بالقدس المحتلة، لتكون الش���هيد ال�14 منذ 

بداية العام في محافظة جنين.

جنين/ االستقال: 
أخطرت س���لطات االحتال -الليلة قبل الماضية-  عائلة األس���ير الجريح محمد 
عدنان الزرعيني من بلدة برقين جنوب جنين، بقرار هدم منزلها خال ثاثة أيام.

وقالت مصادر محلية : إن قوات االحتال أمهلت عائلة األسير المصاب الزرعيني 
ثاث���ة أيام إلخاء المنزل بالكامل؛ تمهيدا لهدمه بعد أن كان المنزل مس���رحا 
الش���تباك مس���لح أوقع إصابتين بوحدة دوفدوفان قبل أيام خال كمين لقتل 
خلية لكتائب القس���ام باءت بالفش���ل. وأصيب خال االشتباك صاحب المنزل 
الزرعيني، وهو ناش���ط في حركة حماس حيث ما يزال في العناية المركزة تحت 

التخدير في مستشفى هلل يافي داخل أراضي ال�48.
وكنت صحيفة معاريف نشرت –أول أمس- تفاصيل عن الكمين الذي وقع في 
منزل الزرعيني، حيث أشارت إلى أن جنود االحتال داهموا المنزل العتقال خلية 
من ثاثة مطلوبين كان يؤويهم الزرعيني، وحين اقتحموا المنزل كمن أحدهم 
في الباب الخلفي لجزء خارجي للمنزل وأمطر الجنود بالرصاص من الخلف ما أوقع 

إصابات صعبة بينهم.
وش���نت قوات االحتال بعد ذلك حملة واس���عة في الجبال لماحقة المقاومين 
في حين ارتقى شهيدان في البلدة خال المواجهات القوية، واعتقل الزرعيني 

جريحا من مكان االشتباك.

غزة/ االستقال: 
قالت حركة المقاومة اإلس���امية "حماس"، أمس الجمعة، إن انطاق "انتفاضة القدس" 
ف���ي األول من أكتوبر/ تش���رين أول 2015، جس���دت محطة جديدة وفري���دة في تاريخ 
نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتال ودفاًعا عن القدس والمسجد األقصى وتمسًكا 

بهويتها الفلسطينية العربية.
واعتبرت حماس في تصريح للناطق باسمها حازم قاسم، أن عملية مستوطنة ايتمار التي 
نفذت في نابلس ، ش���رارة انطاق هذه االنتفاضة لتشتعل بعدها المدن الفلسطينية 

بطوفان من العمليات الفدائية ضد جنود االحتال ومستوطنيه.
وقال قاسم “أثبتت انتفاضة القدس مرة أخرى أن المدينة المقدسة هي درة تاج القضية 
الفلسطينية ومفجرة ثوراتها، وأنه ال يمكن أن يسكت شعبنا أو مقاومته أمام أي عدوان 
على مقدس���اته، وتجلى ذلك في أبهى صورته في معركة سيف القدس التي اشتعلت 
دفاًعا عن القدس وأهلها”. وأضاف “رسخت انتفاضة القدس من جديد الروح الفدائية 
التي تحلى بها ش���باب فلس���طين وشاباتها عبر سلس���لة من العمليات التي قاموا بها، 
وبددت وهم البعض بأن الش���باب الفلس���طيني قد أغفل قضيته، فإذا به أكثر تمسًكا 
بكل تفاصيل قضيته الوطنية”. وتابع “ما زال شعبنا يعيش في ظال هذه االنتفاضة 
كواح���دة من محطاته الجهادية والتي تراكم في إنجازات���ه، وصواًل إلى تحقيق أهداف 
ش���عبنا بالتحرير والعودة”. ودعا المتحدث باسم حماس، إلى مواصلة النفير للدفاع عن 

مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك.

االحتالل يرفض إحضار األسرى الذين انتزعوا حريتهم إلى جلسة المحكمة

القدس المحتلة/ االستقال: 
أدى آالف المواطنين، أمس الجمعة، صاة الفجر في المسجد األقصى وباحاته، 

رغم قيود قوات االحتال لمحاولة منعهم من الوصول للمسجد.
وبحسب مصادر محلية؛ فإن أعداًدا كبيرة من المواطنين توافدت قبيل ساعات 
م���ن صاة الفجر، من الق���دس والضفة وأراضي 48، ألداء الصاة في المس���جد 
األقصى. ودخل المصلون إلى المس���جد األقصى من عدة أبواب وسط تكبيرات، 
وش���هدت باحات المس���جد بعد أداء الصاة تجمعات لعش���رات الشبان الذين 

أطلقوا هتافات مختلفة.
ووفق المصادر؛ فإن قوات االحتال حاولت احتجاز أكثر من 500 مواطن 
معظمهم من س����كان مدينة نابلس في منطق����ة باب العمود بالقدس، 
ومنعهم من الوصول لألقصى، إال أن معظمهم نجحوا الحًقا بأداء الصاة 

فيه.
وأضافت أن قوات االحتال اعتقلت عدًدا من الش���بان القادمين من نابلس في 

منطقة باب العمود بعد حرمانهم من الوصول لألقصى.

االحتالل يخطر بهدم منزل األسير 
الزرعيني ببرقين في جنين

حشود غفيرة تؤدي الفجر 
باألقصى رغم قيود االحتالل

حماس: انتفاضة القدس محطة جديدة 
وفريدة في تاريخ نضال شعبنا

االحتالل يماطل في تسليم جثمان 
الشهيدة إسراء خزيمية من قباطية

األسير المضرب هشام أبو هواش يعاني أوضاعًا صحية صعبة
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1592 / 2021

يف الطلب رقم 1899 / 2021 – ن�سر
المستدعيان/ 1 - "محمد علي" حسن علي خويطر – سكان الزيتون مسجد 
الشمعة ش���ارع الترزي فرن أبو نعيم هوية رقم/ 900844531 2 -سامي 
حسن علي خويطر سكان الزيتون مس���جد الشمعة شارع الترزي فرن أبو 

نعيم هوية رقم 903511657 وكليه المحامي/ علي الوكيل
المس���تدعى ضدهما/1 - سامية حس���ن علي خويطر )أبو كميل بعد الزواج( 
المغراق���ة بجوار صيدلية المغراقة 2 - س���مير حس���ن علي خويطر س���كان 
الزيتون مسجد الشمعة ش حلمي الترزي فرن أبو نعيم شراب ويحمل هوية 

رقم/ 971575667 "مجهوال محل اإلقامة حسب مشروحات اإلعالن"
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة  قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
بما أن المس���تدعي قد أقام عليك القضية يطالبك فيها بما يدعيه اس���تنادًا إلى 
م���ا يدعيه في الئحة الدعوى المحفوظ لكم نس���خة عنها لدى قلم المحكمة لذلك 
يقتض���ي عليكم أن تقدم جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ 
هذا النشر، كما يقتضي عليهما الحضور لدى هذه المحكمة يوم االثنين الموافق 
2021/10/25م الس���اعة التاس���عة صباحًا وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم 
عن الحضور يجوز للمس���تدعي أن يسير في طلبه وللمحكمة أن تحكم في الدعوى 

واعتبار الحكم حضوريًا. حرر بتاريخ: 2021/9/27م

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
اأكرم اأبو ال�سبح

   دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
   دائرة التنفيذ 

 اخطار لتنفيذ حكم �صادر عند دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
خان يون�س يف    الق�صية التنفيذية رقم 2021/1249

الى المنفذ ضدهم / 1 -  هناء عطوة احمد ابو لبدة  2 - شيرين عطوة احمد ابو 
لبدة  3 - مرفت عطوة احمد ابو لبدة  4 - اخالص احمد عطوة ابو لبدة 

العنوان جميعهم من خانيونس – بني سهيال- مجهولين محل االقامة حاليا 
نبلغك���م انه طبقا للحكم المترتب عليكم من محكمة بداية خانيونس في 
القضية المدنية رقم 2017/331 الصادر بتاريخ  2019/9/2 وذلك بالزامكم 
بتنفي���ذ الحكم الصادر ضدكم و القاض���ي باثبات صحة عقد االتفاق على 
بيع ب���ال عوض المب���رز م/1 المحرر بي���ن المدعين كمش���ترين و مورثهم 
المرحوم/ عط���وة احمد ابراهيم اب���و لبدة المؤرخة بتاري���خ 1998/7/30 و 
الغاء التس���جيل الذي تم في ارض القس���يمة 216/50 المسماة الرميضة 
من اراضي بني س���هيال باالضافة الى الرس���وم و المصاريف و 300 شيقل 
اسرائيلي اتعاب محاماة لصالح طالب التنفيذ / محمد عطوة  احمد ابو لبدة  
هوي���ة 800821712  لذلك عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون 
اس���بوعين من تاريخ ه���ذا االعالن لتنفيذ الحكم حس���ب االصول و اذا لم 
تحضروا في المدة المحددة فانكم تعدون ممتنعين عن التنفيذ و من ثم 

ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقكم حسب االصول. 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
  مهدي نبيل القدرة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش����ف ضابط كبير في جيش االحتالل 
النقاب أمس الجمعة عن اس����تنكاف جزء 
من جنود الوحدة الخاصة المتسللة التي 
اكتش����فتها كتائب القس����ام في نوفمبر 

2018 عن العمل بعد تلك العملية.
وجاء على لسان قائد شعبة االستخبارات 
في جيش االحتالل "تامير هايمان" والذي 
س����ينهي مه����ام منصبه قريب����ًا أن تلك 
العملي����ة كادت تنته����ي بمعضلة كانت 

ستشغل الكيان لسنوات قادمة.
وح����ول الصدمة التي تع����رض لها جنود 
القوة الخاصة واس����تنكاف بعضهم عن 
العم����ل بعدها قال: "نتح����دث عن عملية 
بالغة التعقيد، ولم يعد كل من اش����ترك 
في تلك العملية إلى العمليات ألس����باب 
غي����ر طبيعي����ة، حيث تع����رض بعضهم 
لصدمات ش����خصية بعده����ا، ومن احتاج 
إلى مساعدة منا قدمناها له، فقد خرجت 
القوة من وض����ع صعب للغاي����ة ومنعت 
وق����وع كارثة كانت ستش����غلنا لس����نين 

قادمة".
وتح����دث "هايمان" عن العملي����ة قائاًل " 
مررنا ب� 3 دقائق صعبة جدًا انتهت ببالغ 
وصلنا من الش����اباك باجتياز عناصر القوة 

السياج الفاصل".
وحول طبيعة تلك العملية، قال "هايمان" 
إنه����ا احتاجت إلى درج����ة مخاطرة كبيرة 
مع فرص����ة لتعقد األمور، الفت����ًا إلى قيام 

الجيش بع����دة عمليات في ع����دة أماكن 
بع����د تل����ك العملي����ة، وأن التحقيق في 
ظروف انكش����اف القوة مكن الجيش من 

اس����تخالص العبر نحو عمليات الحقة".
وأض����اف: "دفعتنا عملية كهذه إلى طرح 
أس����ئلة جذرية عميقة وجميع الُش����َعب 
والوحدات التابعة لش����عبة االستخبارات 

انشغلت بالتحقيق الذاتي والتطور".

وحول قدرات االس����تخبارات اإلسرائيلية 
ف����ي المي����دان وإمكانية االس����تغناء عن 
العام����ل البش����ري ف����ي قطاع غ����زة، زعم 
"هايم����ان" أن����ه ال بديل ع����ن العمالء وأن 
التط����ور التكنولوجي الهائ����ل لم يصل 
حت����ى اآلن ال����ى درج����ة االس����تغناء عن 

العمالء.
وق����ال: "أتذك����ر أنني حض����رت إلى فرقة 

غزة ف����ي إحدى الجلس����ات وكان من بين 
الحض����ور ممثل عن وح����دة العمالء 504 
وتحدثنا  االس����تخبارات،  لشعبة  التابعة 
عن ق����درات الوح����دة وطلبت االس����تماع 
لممثل الوحدة بشكل سري، فالمعلومات 
التي أحضروها من مصادرها – من عمالء 
في غ����زة – بدت جوهرية، وهي معلومات 
كان م����ن الصعب الحصول عليها بالطرق 

التكنولوجي����ة، نعيش ف����ي عالم بحاجة 
لتعرف الناس بش����كل ش����خصي، وليس 
كل شيء نحصل عليه الكترونيًا، فالعامل 

البشري ال بديل له".
واختتم "هايم����ان" مقابلته التي أجرتها 
م����ع القن����اة "12" بالعبرية باإلش����ارة إلى 
ضرورة التواضع الدائم وعدم الخيالء في 
طرح القدرات، قائ����اًل "من المهم الحفاظ 
على التواض����ع في الط����رح، والفهم بأننا 
ال نعرف كل ش����يء، نفه����م جيدًا أهمية 

االستخبارات وحدودها".
ومع ذل����ك فقد لف����ت "هايم����ان" إلى أن 
في  منعت  االس����تخباراتية  المعلوم����ات 
الكثير من األحيان وق����وع عمليات كبيرة 

وتم إحباطها بهدوء ودون علم أحد.
وأضاف " لدينا قدرات كبيرة جدًا تمكننا 
من القيام بالعمليات وتقلل بشكل كبير 

من المفاجآت التي قد نتعرض لها".
ويعتبر الش����هيد بركة هو من اكتش����ف 
أم����ر وحدة "س����ييرت متكال" المتس����للة 
وش����ك في س����يارتهم، وأم����ر المرافقين 
بمحاصرتهم، ثم وجه لهم بعض األسئلة 
التي لم يقتنع بإجاباتها، فأشهر سالحه 

وبدأت عملية االشتباك.
وأحبط����ت المقاومة في 11 نوفمبر 2018 
عملية لقوة خاصة إس����رائيلية تس����للت 
للقط����اع ته����دف إل����ى زراع����ة منظومة 
للتنصت على شبكة االتصاالت  تجسس 

الخاصة بالمقاومة

االحتالل يكشف تفاصيل جديدة عن عملية تسلل بخانيونس قبل 3 سنوات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقلت القناة 12 العبرية، ام���س الجمعة، عن ضابط 
استخبارات إس���رائيلي في القيادة الجنوبية لجيش 
االحتالل تخوفه من الترس���انة العسكرية الموجودة 
لدى فصائ���ل المقاومة في غ���زة وخصوصًا حركتي 

الجهاد اإلسالمي وحماس. 
وبحس���ب الضابط الذي رم���زت إليه القن���اة العبرية 
بالحرف "ك" من استخبارات القيادة الجنوبية وبرتبة 

رائد ف���إن "التهديد األكبر ل� "إس���رائيل" هو الكمية 
الكبيرة من األس���لحة والترسانة العس���كرية التي ما 
تزال في أيدي حم�اس والجه����اد غير أنه يتم إنتاج 
معظم هذه األسلحة بشكل مستقل داخل قطاع غزة".  
وأضاف الضابط اإلس���رائيلي: "في السنوات األخيرة 
كان هن���اك أيًضا تحس���ن في مدى ه���ذه الصواريخ 

ورؤوسها الحربية، هذه القدرات تشكل تعقيًدا". 
وعن الخوف من العملية العسكرية المقبلة ضد غزة، 

ذكر قائاًل: "أعتقد أن العدو متقدم للغاية - فصائل 
المقاومة- لكنن���ا نحاول دائًم���ا أن نكون متقدمين 
بخطوة ونّطلع على ما هو آت، حتى بعد عملية الجرف 
الصام���د قال���وا إن العملية القادمة س���تكون أكثر 
صعوبة".  وأردف ضابط االس���تخبارات اإلسرائيلي: 
"الفصائل في غزة تتطور وال ينبغي االستهانة بها، 
ولكن أساس عملنا، إيجاد حلول إبداعية تكون فعالة 

في المرة القادمة أيًضا".

ضابط إسرائيلي يكشف.. ترسانة الجهاد وحماس العسكرية »تقلقنا«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ألمحت مص����ادر عبرية -أمس الجمعة- إل����ى وجود انتقادات 
داخل وح����دة دوفدفان الخاصة بجي����ش االحتالل بعد كمين 
برقين الذي وقع األحد الماضي، وأدى إلى إصابة قائد س����رية 

في الوحدة باإلضافة ألحد عناصرها. 
وعبر حس����ابه على تويتر، كتب المراسل العسكري لموقع واال 
العبري أن على قائد وحدة دوفدفان أن يستمع إلى االنتقادات 
الداخلية بخصوص التحقيق الذي ُأجري، في إش����ارة منه إلى 

التحقيق الذي أعلن عن نتائجه على إثر كمين برقين. 
وكانت صحيف����ة معاري����ف العبرية قد كش����فت أن الوحدة 
اش����تبكت مع مقاوم في بلدة برقين بعد اقتحام منزله، حيث 
تحصن في الش����رفة ورفض االستس����الم وبادر بإطالق النار، 

ليعتقل الحقا بعد إصابته. 
وأوضحت الصحيفة أن وحدة دوفدفان برفقة شاباك اقتحمت 
المنزل لالش����تباه ب����أن صاحبه أح����د أعضاء ش����بكة حماس 
العسكرية في الضفة الغربية، وقد تزامن ذلك مع استشهاد 
ثالث����ة من مقاومي الحركة في بلدة بدو ش����مال غرب القدس، 

ومقاوم من حركة الجهاد اإلسالمي في برقين. 
وبحسب مصادر إعالم االحتالل؛ فإن شبكة حماس العسكرية 
بالضفة خططت للقيام بعملي����ات كبيرة في الداخل المحتل 
والقدس، وهو ما اس����تدعى تحركا سريعا ضدها من وحدات 

االحتالل الخاصة واألذرع األمنية المختلفة.  
 وخ����الل الس����نوات الماضي����ة تعرض����ت وح����دة دوفدف����ان 
ل�"انتكاس����ات عملي����ة" بفعل عملي����ات نفذته����ا المقاومة 
الفلس����طينية كان آخرها ف����ي مايو 2018، حي����ث قتل أحد 
ضباطه����ا ف����ي رام الله، وخس����رت أيضا عددا م����ن ضباطها 
وعناصرها خالل التدريبات، وهو ما عّده مراقبون عس����كريون 
إس����رائيليون مدع����اة إلعادة تقييم نتائ����ج التحقيق في كل 

ضربة تتعرض لها الوحدة.

بعد كمين برقين.. 
خالفات وانتقادات داخل 

وحدة دوفدفان الخاصة
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�إعالن �صادر عن جمعية  
�أجماد لالإبد�ع و�لتطوير �ملجتمعي

يعل���ن مجل���س إدارة جمعية أمج���اد لالب���داع والتطوير المجتمع���ي عن عقد 
االجتماع العادي للجمعي���ة العمومية للعام 2021م وذلك يوم األربعاء الموافق 
2021/10/13م الس���اعة 12 ف���ي مقر الجمعي���ة الكائن في غ���زة النصر عمارة 

السعيد ط 4 وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:
 1 - فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

2021م وذلك من تاريخ 2021/10/2م إلى تاريخ 2021/10/6م.
2 - فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س اإلدارة وذل���ك م���ن تاريخ 

2021/10/7م إلى تاريخ 2021/10/10م.
3 - فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2021/10/11م حتى تاريخ 2021/10/13م.
4 - تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2021/10/2م إلى تاريخ 
2021/10/13م في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1.

التواصل على جوال رقم 0599155321 

جمل�س اإدارة اجلمعية
رئي�س جمل�س الإدارة 
اأ .ماهر اأبو نحل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تراجع رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينت 
اول أمس الخميس، عن زيارة رسمية لمراكز التطعيمات 
في مدين���ة أم الفحم في الداخل الفلس���طيني المحتل، 

تحسبًا لردود فعل غاضبة في المدينة ضد الزيارة.
وصدرت دعوات من اللجنة الشعبية في المدينة للتظاهر 
ض���د الزيارة، والتي كان من المقّرر إجراؤها امس الجمعة، 
مع حل���ول الذكرى الس���نوية الحادية والعش���رين لهبة 
القدس واألقصى، التي استشهد فيها 3 من فلسطينيي 
الداخل، خالل تظاهرات ضد اقتحام رئيس وزراء االحتالل 

األسبق شارون للمسجد األقصى عام 2000.
وكان���ت أصدرت اللجنة الش���عبية في مدين���ة أم الفحم 
بيانًا تحت ش���عار "ال أهاًل وال س���هاًل بمجرم���ي الحرب"، 
داعيًة للتظاهر ضد الزي���ارة التي كان يفترض أن يرافق 
فيها عضو الكنيس���ت منصور عباس، بينت ألحد مراكز 

التطعيم.
من جانبه���ا أكدت مص���ادر في مكت���ب رئيس حكومة 

االحتالل، أن القرار بإلغاء الزيارة جاء بفعل حسابات أمنية 
تتعلق بتأمي���ن زيارة رئيس الحكومة، وتحس���بًا الندالع 

تظاهرات في المدينة.
ويش���ار إلى أنه حاول���ت القائمة العربي���ة الموحدة التي 

يتزعمها منصور عباس وتشارك في االئتالف الحكومي، 
االدعاء ف���ي بيان لها أن إلغاء الزي���ارة جاء بناء على طلب 
منها بس���بب مصادفتها للذكرى السنوية لهبة القدس 

واألقصى.

االستقالل/ وكاالت: 
 "CBC" كش���فت هيئة اإلذاعة الكندي���ة
في تقرير لها عن وجود ش���ركة تجسس 
إس���رائيلية في دول���ة اإلم���ارات العربية 

المتحدة.
 وقال���ت "CBC" إن رئيس ال���وزراء الكندي 
الس���ابق س���تيفن هارب���ر يرأس ش���ركة 
"AWZ Ventures" اإلس���رائيلية ألنظمة 
تكنولوجي���ا المراقب���ة، ومقره���ا تورنتو، 
وهي تتطلع إلى تس���هيل بيع تكنولوجيا 

المراقبة المتطورة إلى اإلمارات. 
وذكرت الهيئة أن الش���ركة تقدم خدمات 
التعرف على الوجه واكتش���اف الحشود، 
ومعلومات شاملة عن األفراد بذات الوقت. 

وهاربر عنصر رئيسي في شركة االستثمار 
هذه، حيث يشغل منصب رئيس لجنتها 
االستش���ارية، الت���ي تتكون م���ن أعضاء 
سابقين في الموساد اإلسرائيلي ووكاالت 

استخبارات إسرائيلية وأمريكية أخرى. 
وهو أيضا شريك تجاري مع الشركة، التي 
لديه���ا اس���تثمارات في 18 ش���ركة أمن 
إلكتروني إس���رائيلية، وفقا لموقعها على 

اإلنترنت.
 وش���ركة "AWZ Ventures" ف���ي ط���ور 
تأس���يس فرع لها في اإلم���ارات، وقد تم 
تعيين الدبلوماس���ية الكندية الس���ابقة 

كاثري���ن فيري���ر فريش���يت كمدي���ر عام 
 AWZ" لهذه الش���ركة الفرعية، واس���مها
Horizons"، وسيكون مقرها في أبو ظبي. 

 "AWZ" وتعمل فيرير بدوام كامل لصالح
منذ فبراير 2021، وفقا لحس���ابها الخاص 
على موق���ع "Linkedin". كما تم تكليفها 
من قب���ل "AWZ" بتس���هيل بيع تقنيات 
األمن السيبراني إلى دول أخرى في الشرق 
األوسط، مثل المملكة العربية السعودية، 

ودول في شمال إفريقيا. 
ويدين خب���راء التهديد اإللكتروني الدولي 
وحق���وق اإلنس���ان ف���ي كن���دا والمملكة 
المتحدة و"إسرائيل"، احتمال تقديم مثل 
هذه التقني���ات "إلى دولة له���ا تاريخ من 
انتهاكات حقوق اإلنسان"، بحسب التقرير. 
كبي���رة  أنس���تيس،  س���يينا  وقال���ت 
 Citizen" المستش���ارين القانونيين ف���ي
Lab"، وهي هيئ���ة أبحاث بجامعة تورنتو 

تركز على دراس���ة التهدي���دات الرقمية: 
"إن بيع تقني���ات المراقبة اإللكترونية إلى 
دولة مثل اإلمارات العربية المتحدة يمثل 
مش���كلة بطبيعته���ا من منظ���ور حقوق 

اإلنسان". 
ونقلت هيئة اإلذاعة الكندية عن المؤسس 
المش���ارك لش���ركة "AWZ" والمتح���دث 
باسمها، يارون أشكنازي، قوله إن الشركة 
تس���تثمر في "تقنيات األم���ن الدفاعية 

المصممة بحيث ال يمكن التحايل عليها أو 
الهندسة العكسية ألغراض شائنة". 

وأضاف أشكنازي أن شركته تعمل "بجدية" 
مع شركات "لضمان امتثالها ألعلى معايير 
االستثمار األخالقية والتنظيمية في كندا 

واألسواق األخرى التي نعمل فيها". 
وتابع أن شركته لديها موظفين على األرض 
"لضمان العمليات األخالقية"، حسب زعمه. 
لك���ن أحد محامي حقوق اإلنس���ان ويدعى 
إيتاي م���اك، قال إن اإلمارات اس���تخدمت 
هذا النوع من التكنولوجيا للس���يطرة على 
سكانها وعرقلة اإلصالحات الديمقراطية. 

وقال م���اك، الذي دعا الكيان اإلس���رائيلي 
إلى أن يكون أكثر ش���فافية عندما يتعلق 
األمر بالص���ادرات الدفاعية، "إنه أمر خطير 
للغاية"، مش���يرا إلى أنه ي���رى من "المحزن 
للغاية" أن يربط رئيس وزراء كندي س���ابق 
نفسه ببيع تكنولوجيا المراقبة اإللكترونية 

إلى اإلمارات. 
وأض���اف م���اك: "أعتقد أن���ه كان يجب أن 
يفعل أش���ياء أفضل لإلنس���انية بدال من 
وضع اسمه وكذلك سمعته كرئيس وزراء 

كندي لهذا المشروع"،
 وتاب���ع: "إنه يعطي ش���رعية كبيرة ليس 
فقط لهذا المشروع ولكن أيضا النتهاكات 

حقوق اإلنسان في اإلمارات". 

»CBC«  تكشف عن وجود شركة تجسس إسرائيلية في اإلمارات تبيع تقنياتها للسعودية

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة عن تسجيل 22 
حالة وف���اة جديدة و1331 إصابة جدي���دة بفيروس كورونا في 

الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس الجمعة أن نسبة التعافي 
من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 93% فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: 
»ضواحي القدس 31، طولكرم 46، جنين 48، بيت لحم 28، أريحا 
واألغوار 17، س���لفيت 7، نابلس 35، رام الله والبيرة 27، الخليل 

28، قلقيلية 5، طوباس 3، قطاع غزة 1065«.
وأضاف���ت الكيلة أن ح���االت التعافي الجديدة توزعت حس���ب 
التالي: »ضواحي القدس 32، طولكرم 163، جنين 92، بيت لحم 

7، أريحا واألغوار 17، س���لفيت 16، نابلس 168، رام الله والبيرة 
110، الخليل 37، قلقيلية 38، طوباس 9، قطاع غزة 1300«.

وسجلت 5 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، 
10 ح���االت في محافظة نابلس، حالتان في طولكرم، حالتان في 
الخليل، حالة ف���ي جنين، حالة في رام الل���ه، حالة في ضواحي 
الق���دس. ولفتت وزيرة الصحة إلى وج���ود 72 مريضًا في غرف 
العناي���ة المكثفة، فيم���ا ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستش���فيات في الضفة 200 مريض، بينهم 21 مريضًا على 

أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات المضادة 
لفي���روس كورونا، فقد بل���غ عددهم اإلجمال���ي في الضفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة 1,402,892 بينه���م 752,412 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

غزة/االستقالل:
ق����ال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة 
س����المة معروف إن "المؤشرات تقول إننا بدأنا نتجاوز 
ذروة هذه الموجة الثالثة )موجة فيروس كورونا( دون 
إغالقات أو قرارات تمس عصب المجتمع ودون توقف 

أية خدمات صحية أو تعليمية أو خدماتية".
وأضاف معروف في منشور على حسابه في "فيسبوك" 
أنه "ورغم الزي����ادة الواضحة في أعداد اإلصابات إال أن 

مؤشر الوفيات حافظ على انخفاضه".
وأردف "بقينا ضمن أدنى معدالت الوفاة عالميا بما ال 
يتجاوز 1%من اإلصابات، ولم نش����هد أي تقصير في 

الخدمات المقدمة لمصابي الفيروس".
وخالل األيام الماضية س����جلت وزارة الصحة في قطاع 

غزة انخفاضا في أعداد وفيات فيروس كورونا.
واعتب����ر معروف أن "ه����ذه النتيجة تؤك����د أن تعزيز 
المناعة المجتمعية وانتهاج استراتيجية التعايش 
هي الس����بيل األنج����ح واألق����ل تكلف����ة للتعامل مع 

الجائحة".
وأوضح أنه "كلما زادت نس����بة المطعمين كلما خفت 

اآلثار السلبية لموجات الفيروس".
وأردف معروف "هذه النتيجة لم نكن لنصل لها لوال 
جهود إدارة منظومة مواجه����ة الجائحة وكوادر وزارة 

الصحة ومن خلفها كافة الطواقم الحكومية".
ولف����ت إلى أن����ه "ل����وال تفهم ش����عبنا واس����تجابته 
بتلق����ي اللقاح، وكلن����ا أمل أن نص����ل لتطعيم العدد 

المستهدف".

معروف: المؤشرات تقول إننا 
ببداية تجاوز ذروة الموجة الثالثة

22 وفاة و1331 إصابة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

بينت يتراجع عن زيارة مدينة أم الفحم تحسبًا لتظاهرات غاضبة
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ُيعد فؤاد حداد من أبرز ش���عراء العامية في 
القرن العش���رين، ُأطلق عليه فنان الشعب 
الرتباط���ه بقضايا الش���عب واألمة، عش���ق 
مصر رغم أصوله الش���امية، وأحب اإلس���ام 
رغم ديانته المس���يحية، وانتم���ى للفقراء 
رغم طبقته الغنية، وآم���ن بالوحدة العربية 
رغم تغييبه في س���جون القومية الناصرية، 
وأنشد لفلس���طين- قضية األمة المركزية – 
عطشًا للتحرير، فقال: »وال في قلبي وال عينيَّ 
إاّل فلس���طين.. وأنا العطشان ماليش مية إالَّ 
فلس���طين«، وغّنى للمقاومة ش���وقًا للحرية، 
فق���ال: » ازرع كل األرض مقاومة.. ترمي في 
كل األرض ج���ذور.. إْن كان ظلمة تمد النور.. 
وإْن كان س���جن ته���د الس���ور«. ونادى بعد 
النكس���ة بعبور بحر الهزيمة إلى بر النصر، 
 

َّ
فق���ال: »األرض بتتكلم عربي وقول الله... إن
الفج���ر لمن صّاه.. ما تطول���ش معاك اآله«، 
وعّبر فيها ع���ن روح المقاومة وإرادة النصر، 
فق���ال: »األرض بتتكل���م عرب���ي وال ترتاح.. 
واص���ل كالس���يل الُمجتاح.. فتح���ك يا عبد 

الفتاح«.
قصيدة الش���اعر الثائر ف���ؤاد حداد )األرض 
بتتكلم عربي( بعد النكس���ة ع���ام 1967م، 
ُتعّبر عن روٍح ثوري���ة ترفض واقع الهزيمة 
كأمر جب���ري ال خاص منه، وق���در حتمي ال 
محيد عنه، وُتعّبر عن إرادة حياة ونصر تأبى 
التعاي���ش مع حالة االنكس���ار كحالة دائمة 
ال خ���روج منها، ووض���ع أبدي ال نج���اة منه، 
ولذل���ك اعتبر األرض كائنًا حيًا يتكلم عربي 
بلهج���ة المقاومة وصوت الث���ورة، فا يوجد 

ف���ي قام���وس العروبة عنده غي���ر المقاومة 
والث���ورة، فإذا كان���ت األرض بتتكلم عربي، 
فهي ال تلد م���ن رحمها إاّل الثوار األحرار، وال 
تحتضن في بطنها إاّل الشهداء األبرار، فعّبر 
الشاعر بعاطفته القومية وإحساسه الوطني 
عن هوي���ة كل أرض يأبى ش���عبها القبول 
واالس���تحمار، فتثور  والرضى  باالس���تعمار 
فيهم روح المقاومة والبطولة، وتس���كنهم 

إرادة النصر والرجولة.
 وهذه لغ���ة كل أرض ُتغ���رس فيها جذور 
الث���ورة، فتنبت أش���جار المقاومة، وتخصب 
ثمار الحرية. ولغة كل أرض حقيقة أو مجازًا، 
بما فيها الباخ���رة اإليرانية األولى وأخواتها 
الُمحّملة بالنفط اإليراني إلى لبنان وش���عبه، 
فبمجرد إعان السيد حسن نصر الله األمين 
العام لحزب الل���ه أنه���ا أرض لبنانية، فقد 
انضم���ت إل���ى أرض المقاوم���ة بمعادلتها 
المفروض���ة عل���ى الع���دو الصهيوأمريكي 

وجوهرها فرض توازن الردع والرعب عليه. 
معادل���ة المقاوم���ة المفروضة عل���ى العدو 
الصهيوأمريك���ي هي التي ردع���ت أمريكا 
و)إس���رائيل( عن ض���رب الباخ���رة اإليرانية 
وأخواته���ا في ع���رض البح���ر، وأتاحت لها 
وألخواته���ا الوصول إل���ى محطتها األخيرة، 
ومن ثم دخ���ول النفط اإليران���ي إلى لبنان، 
لُيساهم في كس���ر جدار في حائط الحصار 
المضروب على لبنان مس���تهدفًا المقاومة، 
بقرار أمريكي إس���رائيلي، ومش���اركة عربان 
أمريكا في اإلقليم، ورض���ى أو صمت طالبي 
الحماية الفرنس���ية في لبنان. وهذا التمرد 

على عبودي���ة الحصار الطوعية من المقاومة 
اللبنانية لم يك���ن ليتم لوال إدراك المقاومة 
 ضريبة الحرية مهما عٌظمت ستكون با 

َّ
بأن

ش���ك أقل من ضريبة العبودية، وشتان بين 
ضريبة تنت���زع الحياة بعزٍة وكرامة، وضريبة 
تجلب حياة الذلة والمهانة. ورحم الله سيد 
قطب القائل عن ضريبة الذل »هؤالء األذالء 
يؤدون ضريبة أفدح م���ن تكاليف الكرامة، 
إنهم يؤدون ضريبة ال���ذل كاملة، يؤدونها 
م���ن نفوس���هم، ويؤدونها م���ن أقدارهم، 
ويؤدونها من  م���ن س���معتهم،  ويؤدونها 
اطمئنانهم، وكثيرًا ما يؤدونها من دمائهم 

وأموالهم وهم ال يشعرون.«. 
والتاري���خ خير ش���اهد على ه���ذه الحقيقة، 
فالش���عوب واألمم التي ضّنت بأرواحها على 
حريتها عاش���ت في العبودي���ة دهرًا، والتي 
ش���ّحت بدمائه���ا على كرامته���ا غرقت في 
المهانة زمن���ًا، والتي أمس���كت أموالها عن 
عزتها حي���ت في الذلة ردح���ًا، والتي بخلت 
بعرقها على مجدها بقت في الخسة ِحَقبًا... 
وما مثال اليهود من بني إسرائيل في القرآن 
الكريم عّنا  ببعيد، عندم���ا ضنوا بأرواحهم، 
وش���حوا بدمائهم، وأمسكوا أموالهم، وبخلوا 
بعرقهم عل���ى حريتهم وكرامتهم وعزتهم 
ومجده���م، فقالوا لنبيهم » قالوا يا موس���ى 
إن فيها قوما جباري���ن وإنا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون«، 
فدفعوا ضريبة العبودية ذلًة ومهانًة وتيهًا 
أربعين سنة في صحراء األرض والفكر. ومثال 
آل س���عود مّنا قريب، عندم���ا قدموا قرابين 

الوالء ألمريكا وقرابين التطبيع ل� )إسرائيل(، 
دفعوا ضريبة العبودية من أنفسهم وأموال 
ُأمته���م: رجولة مفق���ودة، وإرادة مس���لوبة، 
وأموال منهوبة... طوعًا ورضًا أو كرهًا وقهرًا... 
ومثال جماعة أوس���لو مّنا حاضر، عندما تخلوا 
عن بندقي���ة المقاومة، وألقوا س���اح الثورة، 
والثورة  بالمس���اومة،  المقاومة  فاس���تبدلوا 
بالسلطة، والتحرير بالدولة؛ لم يحصلوا على 
الدولة ولم يعودوا إلى الثورة، وظلوا أس���رى 

لبريق السلطة وقهر االحتال. 
أّما الش���عوب واألمم التي ج���ادت بأرواحها، 
وبذل���ت دمائها، وأنفقت أموالها، وس���خت 
انتزعت حريتها وكرامتها وعزتها  بعرقها، 
ومجدها، فعاشت في السيادة أبدًا، وتربعت 
على عرش الحضارة دومًا... ولنا في ش���عوب 
الجزائر وإيران وفيتنام وكل شعوب األرض 
الح���رة األبية ُأس���وة حس���نة، عندما دفعت 
ضريبة الحرية والكرامة، فس���ارت على نهج 
المقاومة والثورة، والتي ال تزال تس���ير على 
نفس ال���درب، خاصة المقاومة اإلس���امية 
لبنان وفلس���طين  والعربي���ة والوطنية في 
وكل محور المقاومة، في كل ميادين النزال 
والقتال، ومواط���ن المواجهة والتحدي، في 
البر والبحر، ومث���ال عملية انتزاع الحرية في 
س���جن جلبوع واالش���تباكات المسلحة في 
اإليرانية  البواخ���ر  الغربي���ة، ومثال  الضفة 
الُمّحمل���ة بالنف���ط إل���ى الش���عب اللبناني 
متحدي���ة الحصار خير ش���اهد. وخير دليل 
 المقاومة تنتزع حي���اة الحرية من 

َّ
عل���ى أن

 المقاومة حياة، 
َّ

موت العبودي���ة، لثب���ت أن

وما تركها ش���عب أو أمة إاّل ُذلوا وعمهم الله 
بعذاب المهانة وجحيم العبودية، وبدونها 
يموت اإلنس���ان تحت األرض جس���دًا وفوق 

األرض روحًا. 
كما وصلت الباخ���رة اإليرانية وأخواتها إلى 
هدفه���ا بق���وة المقاومة وعنف���وان الثورة، 
حامل���ة معه���ا الحي���اة، بعد دف���ع ضريبة 
الحرية، ستصل حتمًا باخرة المقاومة، وعلى 
ظهره���ا كل أحرار األمة وثوارها إلى هدفها 
ومحطته���ا األخيرة في القدس والمس���جد 
األقص���ى، بع���د أن ُيهزم جمع االس���تعمار 
الغربي األمريكي، ويّولي مس���توطنو الكيان 
الصهيون���ي الُدب���ر، وعندئ���ٍذ ي���ود الذين 
استس���لموا وطّبعوا، ثم ُأشربوا في قلوبهم 
القابلية لاس���تعمار، واستقوا في عقولهم 
الرضى باالس���تحمار، وارتووا في نفوس���هم 
العبودية لاحتال... أْن تسْوى بهم األرض 

ويصبحوا نسيًا منسيًا. 
وحينئٍذ يف���رح المؤمنون بالل���ه والمقاومة 
بنص���ر الل���ه وش���موخ المقاوم���ة، ُمرددين 
قصيدة الش���اعر الثائر ف���ؤاد حداد )األرض 
بتتكلم عرب���ي(، وبالتحدي���د قوله: »األرض 
بتتكلم عربي س���بل وكروم... تجري اللقمة 
على المح���روم.. ما تثبتش حص���ون الروم«، 
 حص���ون الروم 

َّ
لتتحقق نبوءة الش���اعر بأن

الجدد من األمري���كان والصهاينة لن تثبت 
ول���ن تصم���د أمام عنف���وان الث���ورة وبأس 
المقاوم���ة، وُس���تهدم بمج���رد أن يدخ���ل 
المقاومون عليهم الباب؛ فإذا دخلوه فإنهم 

بمشيئة الله غالبون.

إْن س����ّلمنا بأّن قيمة األفعال، عادة ما تكون نسبّية، 
ف����إّن قيمة ما قام به أبط����ال نفق الحرّية، هي قيمة 
مطلق����ة بكاّف����ة المعايير، فهي مطلق����ة من حيث 
المبدأ القائل إما أن نكون أو ال نكون، وهم قد حّققوا 
فكرة التح����ّرر ولو أليام فقط، وهي مطلقة ألّن مجّرد 
التفكير في الخاص من منظومة معّقدة ش����ديدة 
التماسك -كما هي المنظومة األمنّية الصهيونّية- 
هو أمر ش����به مس����تحيل نظريًا، اإلقدام عليه، يعّد 
انتحارًا إراديًا بكّل المقاييس، ولكّنهم أقدموا عليه 
دون ترّدد أو خوف أو وجل، وهي مطلقة ألّن س����قف 
التحّدي لم يكن س����قفًا عاديًا وقريبًا لممارسة فعل 
القف����ز عنه، ولكّنه س����قف عاٍل، مج����ّرد نجاح القفز 
أعاه، يعني إع����ادة اختراع لمعن����ى االنتصار على 
الخوف والريبة وفلس����فة الهزيم����ة وتجّلياتها في 

النفس البشرّية.
للوهل����ة األولى، يخال للناظر ف����ي موقعة النفق، أّن 
نجاح أبطالنا األسرى اجتياز قيدهم بهذه الطريقة 
األس����طورّية، يعني بالض����رورة نجاحهم في إعان 
االنتصار الكّلي على العدو المس����تعمر، إاّل أّن واقع 
الحال ال يستقيم وهذه النتيجة المفترضة مسبقًا، 
ذل����ك ألّننا إن أمعّنا النظر جّيدًا، فس����نجد أّن كامل 
األرض الفلس����طينّية من بحرها إل����ى نهرها محتّلة 
بالشبر والسنتيمتر، ما يعني أّننا جميعًا في سجن 
كبي����ر، ال تعدو المعتقات فيه، إال س����جونًا صغيرة 
ضم����ن معتق����ل كبير. ولك����ّن األث����ر الواضح لفعل 
أبطالنا األس����رى، يكمن في طاقة التحّدي المتفّجرة 
لتعّلمن����ا أّن بداهة الحرّية متأّصل����ة وممكنة، حين 
نتواط����أ معها على نح����و يرفع من س����قف الفكرة، 
فكرة فلس����طين الحل����م، لتنتج لنا ص����ورة ملهمة 
م����ن رؤى الفعل المتمّرد عل����ى إكراهات الواقع بكّل 

اس����تطاالته القائمة على وهم استسام الضحّية، 
فيصبح المعنى وإعادة تش����كيله واختراعه سبيًا 
ضروريًا للخاص الف����ردّي والجمعّي وإن تحّقق عبر 
نفق ال يّتسع إاّل لمعنى الحرّية. وهو خاص يستمّد 
 بثباته المتين، لكسر 

ّ
شرعّيته من فواعل قّوة الحق

س����طوة الهزيمة وثقافتها المتغلغلة في نفوسنا، 
نحن قاطني السجن الكبير.

إّنه لمن بواعث األلم الكامن، أن نكّرر فعل الدوران في 
حلقة مفرغة إاّل م����ن اليأس واإلحباط ونحن نناقش 
قضّية أسرانا البواس����ل وما آَل إليه مصيرهم، الذي 
هو في حقيقته مصيرنا المشترك، لينفتح النقاش 
المّرة تلو األخرى حول الهزيمة وتجّلياتها التي مّرت 
بنا وما تزال تداعياتها، وكأّننا نؤّكد على إحدى أهّم 
عناصر ومكونات التراجيديا الفلسطينّية والعربّية 
في آن، س����واء تم نعتها بالهزيمة أو باألزمة فاألمر 
سيان، خاّصة وأّن الحديث ال يتناول الماضي بمعزل 
عن الحاض����ر، وال عن الغائبين بعيدًا عن الحاضرين. 
وهو ما أش����ار إليه االنجلي����زي »ريموند وليامز« حين 
قال: »المأس����اة الفاجعة ليس����ت في مصير الفرد، 
مصي����ر المخّل����ص ال����ذي يّضحي بنفس����ه، بل في 
األوضاع السائدة لش����عب يحّد من ذاته أو يدّمرها، 
ألّنه ال يع����ي أوضاع����ه الحقيقّية. أي أّن المأس����اة 
ليس����ت في الموت، بل في الحياة«. وهو ما يعني أّن 
اإلشكال في حقيقته ال يكمن في الوصف الوظيفي 
لمصطل����ح الهزيمة أو لوعينا به����ا، وإّنما فيما لفَت 
األلماني هانس ماغنوس، اإلنتباَه إليه، حين تحّدث 
عن هواجِس هيمنِة اإلنساِن على اإلنسان من خاِل 
الحدي����ِث عن نظرّية صناعِة الوع����ي وأدواتِه، وأهمُّ 
هذه األدواِت َيكمُن في وس����ائِل اإلعاِم والتعليم، 
ما ساهَم في فهِم الفيلس����وِف الفرنسي ريجيس 

دوبري����ه وهو ُينّظُر لعل����ِم الميديولوجي����ا وانتقاِل 
المعنى في المجتمِع البشري على المديين القريب 

والبعيد.
والميديولوجي����ا أو عل����م الميديا، ه����و علم يختّص 
بدراس����ة وس����ائل االتصال والتواصل في تأثيرها 
على اإلنس����ان من ناحية َتش����ّكل الوع����ي والتأثير 
اإليديولوج����ي وفرض قيم ومفاهي����م جديدة، وأّما 
تغّير المعنى، أو انتق����ال المعنى عند علماء اللغة، 
هو مبحث م����ن مباحث عل����م الدالل����ة، ويطلق هذا 
المصطل����ح على تغّير معنى الكلم����ة على مّر الزمن 
بفعل إعاء أو انحطاط أو توّس����ع أو انحسار أو مجاز 
ما«، وفق أصحاب االختصاص، فإذا كان المعنى هو 
ما نملك����ه من أفكار وتصّورات ح����ول حدث بعينه، 
فإن تغّييره »أي المعنى« يستلزم أواًل تغّير أفكارنا 
عنه، ذلك ألّن تغّير معرفتنا بالحدث وما أحاط به من 
ظروف، هو ما يس����هم في بلورة معناه في أذهاننا، 
ومتى تطّورت وتراكمت هذه المعرفة، تبعها تطّور 
وتغّير منطقي في معن����ى الحدث وطريقة تعبيرنا 

عنه.
وانتق����ال المعن����ى ف����ي الحال����ة الفلس����طينّية، ال 
ُيش����ترط أن يكون ذا صفة مادّية، ق����در حاجتنا له 
بوصفه تعبيرًا معنويًا النتقال تعاطينا مع أنفسنا 
وقضّيتنا من حال إلى حال، على نحو ثورّي، تنموّي، 
مستدام، يرفع من شأن المعايير األخاقّية والقيم 
اإلنس����انّية في العقد االجتماعي، لتشكيل هيكل 
من التصورات التي يمكنها أن تساهم في انتقال 
الش����عور الف����ردّي والجمعّي، من ح����ال اليأس إلى 
األمل، م����ن وصفة اإلحباط والتقلي����ل من القدرات، 
إلى اإليمان باإلرادة الفردّية والجمعّية، من الشعور 
بع����دم االس����تحقاق إلى الج����دارة، وم����ن الخضوع 

لفرضّيات »نعم«، إلى ثورّية مفهوم »ال«.
من هنا، ليس من الصعب أن نعثر على الحالة المغايرة 
للمعادلة الصفرّية في العاقات االجتماعية، فهي 
حالة التوازن في الحق����وق والواجبات بين األطراف، 
وقد تكون المس����اواة ما بين الخسائر واألرباح، فإّن 
الّصفر الذي ال يس����اوي ش����يئًا يس����ار الرقم واحد، 
يمكنه أن يضاعف الّرقم إلى المئات ورّبما اآلالف إْن 
تحّرك إلى يمينه، فكيف يمكننا أال نهتّم بالمعنى 
ودالالته وفلسفته، خاّصة وإن تمّثل في فعل حرّية 
مألت كّل الفراغات وارتكزت على مشروعّية الشرط 
 حّد 

ّ
القيم����ّي لمفهوم الش����جاعة واالنتص����ار للحق

االنخراط ببراعة منقطع����ة النظير في منازلة اذابت 
الجليد لتكس����ر صمت العزلة المفروضة على صورة 
المستعمر وقوانينه المعادية لكّل القيم اإلنسانّية 
واألخاقّية، وكأّننا بال����ذات الحّرة األبّية متمّثلة في 
س����ّتة رجال تلّحفوا بطاقة ش����مس الباد وطينها، 
يصرخ����ون في وج����ه العالم، كفى صمت����ًا وتواطئًا 

ومشاركة في الجريمة. 
وألّن »الضمير هو أداة عقاب موضوعة تحت تصّرف 
األن����ا العليا« بتعبير حس����ين البرغوثي، جدير بكّل 
فلس����طينّي وعربّي وحّر، أن يستلهم مّما أقدم عليه 
أسرانا البواسل في موقعة النفق، فيتخّلص من كّل 
مقاربة نفعّية، وتواطؤ مصلحّي، ليبحث عن س����ياق 
النتق����ال المعنى، معنى المصير المش����ترك، واألنا 
الفردّية في النس����ق الجمعّي، وانع����كاس الصورة 
في المرايا، لنك����ّرر معًا ما قاله يومًا اإلنجليزي كولن 
ويلس����ون: »من األفضل أن تنس����حق مع الثورة على 
أن تبحث ع����ن ملجأ في ُجحر رجع����ّي«. هكذا فقط 
يمكننا أن نفهم فلس����فة موقع����ة النفق بين رجال 

سّتة وسقف الفكرة.

الباخــرة اإليرانيــة بتتكلــم عربــي

فلسفة موقعة النفق بين رجال ستة وسقف الفكرة

الدكتور وليد القططي

بقلم: أحمد زكارنة

قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
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االستقالل/ وكاالت: 
اس����تقرت أس����عار النف����ط الخ����ام، 
أمس الجمعة، وس����ط جهود لزيادة 
اإلمدادات، لكنه م����ا زال يحوم قرب 
أعلى مس����توى في ثالث سنوات مع 
اس����تجابة  العالمي  الطلب  اتس����اع 
للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

سجلت  7:00)ت.غ(،  الساعة  وبحلول 
عقود خام برنت القياس����ي، تسليم 
انخفاض����ا  األول،  ديس����مبر/كانون 
طفيفا بمقدار 8 س����نتات أو بنسبة 
0.1 بالمئ����ة، ليتداول عن����د 78.23 

دوالرًا للبرميل.
وس����جلت عقود خام غرب تكساس 
الوس����يط األمريكي، تسليم نوفمبر/

انخفاض����ا طفيفا  الثاني،  تش����رين 
أيضا، بمقدار 11 س����نتا أو بنس����بة 
دوالرًا   74.92 إل����ى  بالمئ����ة،   0.15

للبرميل.
وتتجه أسعار الخام إلغالق األسبوع 
دون تغير يذكر عن إغالقها تداوالت 

األسبوع الماضي.
كانت أس����عار الخام بلغت ذروة أكثر 
من ثالث سنوات عندما تجاوز 80.2 
دوالرًا لمزيج برنت و76.5 دوالرًا لخام 
تكساس، الثالثاء، وهي أعلى أسعار 

منذ أكتوبر/ تشرين األول 2019.

للهبوط،  تحول����ت  األس����عار  لك����ن 
األربعاء والخميس، مع ارتفاع مفاجئ 
في مخزونات الخام األمريكية بمقدار 
4.6 ماليين برميل في أسبوع، أعلن 
األربع����اء، مع عودة الج����زء األكبر من 
إم����دادات أمريكية عطله����ا إعصارا 
"اي����دا" و"نيك����والس" الل����ذان ضربا 
السواحل الجنوبية للواليات المتحدة 

في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر.
البيت االبيض، الخميس،  وكش����ف 

أن مستشار األمن القومي األمريكي، 
جيك سوليفان، بحث مع ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان في وقت 
سابق من االس����بوع الحالي امكانية 
ضخ المزيد من الخام في األس����واق 

لتلبية الطلب المتزايد.
اإلدارة  أن  األبي����ض  البي����ت  وق����ال 
األمريكي����ة على اتصال م����ع "أوبك" 
لحثها عل����ى زيادة االم����دادات، في 
مسعى لكبح األس����عار تجنبا لتأثير 

سلبي على نمو االقتصاد العالمي.
"اوب����ك"  تعق����د  أن  المق����رر  وم����ن 
وحلفائه����ا فيم����ا يع����رف بتحالف 
لبحث  اإلثني����ن،  اجتماعا  "أوب����ك+" 
الش����هرين  في  اإلنت����اج  سياس����ة 

األخيرين من العام الحالي.
كان "أوب����ك+" قرر ف����ي يوليو/تموز 
الماضي زيادة ش����هرية في اإلنتاج 
بواق����ع 400 ألف برميل ف����ي اليوم 

حتى نهاية أكتوبر/ تشرين األول.

النفط مستقر وسط جهود لتعويض نقص اإلمدادات

عمان/ االستقالل: 
أكد رئيس الوزراء األردني بش����ر الخصاونة أن اقتصاد بالده يحتاج إلى 

المزيد من المساعدات الدولية.
وحسب لقاء له مع »سي إن إن« األمريكية، نقله موقع عمون األردني، قال 
الخصاونة: »األردن بحاجة للمزيد من المساعدات الدولية، فقد تضاءلت 

المساعدات بشكل كبير، وبطريقة تؤثر سلبًا على االقتصاد«.
ولف����ت إلى أن هذا التضاؤل »يتجاوز إمكانية الحفاظ على آفاق صحية 
للنم����و االقتصادي، وخلق فرص العمل الكافية«، مش����يرا إلى أن بالده 
فيها زيادة س����نوية في البطالة، مع انخفاض في معدالت النمو »على 
مدار عقد من الزمن بنسبة تتراوح حول 2% قبل فيروس كورونا، وبعد 

كورونا كان النمو سلبيًا«.
وأش����ار الخصاونة إلى أن نس����بة النمو االقتصادي القليلة قبل كورونا 
»تع����ود إلى التحدي����ات الخارجية التي ال تقع ضمن س����يطرة األردن«، 
مؤك����دا أن بالده كانت دوما »تتلقى تبعات األح����داث في دول الجوار، 
س����واء كانت اضطرابات حروب����ًا أو اضطرابات أهلية، وهذا ما تس����بب 

بإجهاد االقتصاد«.
وع����ن أوضاع فيروس كورونا في األردن قال رئي����س الوزراء األردني إن 
حكومته »حققت هدفًا جيدًا بالوصول إلى 3.2 مليون ش����خص تلقوا 
جرعتي اللقاح«، لكنه اس����تدرك مؤكدا أن »هناك حاجة للقيام بالمزيد 
بخصوص اللقاحات وتوعية المواطنين بأهمية اللقاح، وهو ما سيساعد 

في الحفاظ على البلد آمنًا والقطاعات مفتوحة كما هو الوضع اآلن«.
وبخصوص إمكانية العودة لإلغالق قال الخصاونة: »لن تتم العودة إلى 
اإلجراءات التقليدية بطريقة يمكن أن تضر أو تضعف االقتصاد الذي 

كان يعاني جراء بعض اإلغالقات«.

االستقالل/ وكاالت: 
توقفت، صباح أمس الجمعة، المفاوضات التجارية بين االتحاد 
األوروبي وأس���تراليا بسبب أزمة صفقة الغواصات التي أبرمتها 

كانبرا مع واشنطن في وقت سابق الشهر الماضي. 
وأكد مس���ؤول أوروب���ي، الجمعة، تأجيل جول���ة مخطط لها منذ 
فترة طويلة من محادثات التجارة الحرة بين أس���تراليا واالتحاد 
األوروبي، بعد الغضب من قرار كانبيرا إلغاء عقد غواصة فرنسية 

كبرى.
وصرح مس���ؤول في االتحاد األوروبي لدى كانبيرا لوكالة فرانس 
برس إن »جولة التجارة الحرة تم تأجيلها لمدة شهر حتى تشرين 

الثان���ي )نوفمبر(«، مما يلقي بظالل من الش���ك على مس���تقبل 
االتفاقية. وأبرمت أستراليا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق 
شراكة دفاعية ثالثية مع الواليات المتحدة وبريطانيا في منطقة 
المحيطين الهادئ والهندي. وبموجب االتفاق الثالثي ستقوم 
واش���نطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر 

غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وبعد هذه الش���راكة، أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 
55 مليار دوالر أس���ترالي )تقريب���ًا 31 مليار يورو( لبناء غواصات 
تقليدية(، مؤكدة أنها باتت تفّضل بناء غواصات تعمل بالدفع 

النووي بالشراكة مع الواليات المتحدة وبريطانيا.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت ش����ركة "كارادينيز" التركية المالكة لباخرتي 
الطاق����ة، فاطمة غول وأورهان بيه مع لبنان، وبالتالي 

التوقف عن إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية.
وقال متحدث باس����م الش����ركة إنه "اعتبارا من األول 
من أكتوبر، انتهى عقدنا مع ش����ركة كهرباء لبنان، 
وبالتالي، سنباش����ر بعملية انسحاب الباخرتين. إننا 

ندرك تماما أزمة الطاقة الحادة في البالد". 
وأضافت" خالل السنوات الثماني التي زاولنا العمل 
فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، بذلنا 

كل ما في وس����عنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة 
للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد، 
نتمن����ى األفضل لرئيس مجلس ال����وزراء وحكومته 

والبلد ككل في األشهر والسنوات المقبلة".
وتش����غل ش����ركة "كارادينيز" باخرتيها منذ العام 
2013، حيث قام����ت بتزويد لبن����ان بإحدى مصادر 
الطاقة األقل كلفة واألكثر موثوقية، وبتوليد حوالى 
370 ميغ����اواط أي 25 في المئة م����ن إجمالي إنتاج 
الطاقة في لبنان وما يعادل 4-6 س����اعات التغذية 

الكهربائية في اليوم.

رئيس الوزراء األردني: اقتصادنا يحتاج 
إلى المزيد من المساعدات الدولية

شركة »كارادينيز« التركية تعلن 
وقف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية

توقف المفاوضات التجارية بين االتحاد 
األوروبي وأستراليا بسبب أزمة الغواصات

االستقالل/ وكاالت: 
واصلت أس����عار الذهب تراجعها متأث����رة بارتفاع الدوالر 
وعوائد الس����ندات األمريكية، مع تزايد ترجيحات بأن يبدأ 
االحتياطي االتحادي )المركزي األمريكي(، قريبا، بتقليص 
برنامجه الضخم لشراء األصول. وبحلول الساعة 8:00 )ت.غ(، 
انخفض المعدن النفي����س في المعامالت الفورية بمقدار 
4.2 دوالرات أو بنس����بة 0.24 بالمئة، إل����ى 1752.5 دوالرا 
لألوقية. ونزل في العقود األمريكية اآلجلة 4.55 دوالرات أو 

بنسبة 0.25 بالمئة، إلى 1752.45 دوالرا لألوقية.
وضغط ارتفاع الدوالر على أسعار المعدن األصفر، إذ يقلل 

ذلك من جاذبية الذهب لحاملي العمالت األخرى.
وارتفع مؤش���ر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية 
أمام سلة من ست عمالت رئيسية منافسة، بنسبة 0.08 
بالمئة، إلى 94.32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/

أيل���ول 2020. وتأثر الذهب س���لبا ايض���ا بارتفاع عوائد 
الس���ندات األمريكية إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى 

منذ يونيو/حزيران الماضي.
وعوائد مرتفعة للسندات تزيد من كلفة الفرصة البديلة 

لحيازة الذهب، وبالتالي يقلل من جاذبيته.

ويأتي ارتفاع الدوالر وعوائد الس���ندات مع تقديرات بأن 
يبدأ المركزي األمريكي، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، 
تقليص برنامج واسع لشراء سندات الخزانة وأوراق مالية 
مضمونة برهون عقارية، بمعدل 120 مليار دوالر شهريا، 
بدأه في مارس/آذار 2020.  ويمهد تقليص برنامج ش���راء 
األصول لرف���ع الفائدة ف���ي وقت الحق يرج���ح أن يكون 

منتصف 2022، مع تسارع تعافي أكبر اقتصاد في العالم 
من تداعيات كورونا وارتفاع التضخم.

والخمي���س، أظهرت بيانات مكت���ب التحليل اإلحصائي 
تس���ارع نمو االقتصاد األمريكي في الرب���ع الثاني 2021 
بنس���بة 6.7 بالمئة، على أساس س���نوي، ارتفاعا من نمو 

بنسبة 6.3 بالمئة في الربع األول.

االستقالل/ وكاالت: 
سجلت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعامالت، امس الجمعة، 
مستويات تاريخية، حيث المست األسعار مستوى 1200 دوالرًا 

لكل ألف متر مكعب من الغاز.
ووفقا للتداوالت فإن عقود الغاز اآلجلة لشهر نوفمبر تسليم مركز 

هولندا بلغت 1199.44 دوالرًا لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وتسجل أسعار الغاز في أوروبا كل يوم تقريبا مستويات تاريخية، 
وعن أسباب هذا الصعود يشير خبراء إلى زيادة في الطلب تزامنا 

مع تراجع مخزونات الغاز في المستودعات األرضية في أوروبا.
أما ما يتعلق بقفزة أس���عار الوق���ود األزرق اليوم فيقول خبراء إن 
انخفاض ضخ الغاز عبر أنب���وب "يامال-أوروبا" )أنبوب لضخ الغاز 
الطبيعي من روس���يا إل���ى أوروبا( يقف على األرج���ح وراء ارتفاع 

أسعار الغاز.
ويمر خط أنابيب الغاز "يام���ال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: 
روس���يا وبيالروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية لألنبوب 

32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

أسعار الغاز في أوروبا تواصل 
تحطيم األرقام القياسية

الذهب ينخفض بضغط ارتفاع الدوالر وعوائد السندات
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االستقالل/ وكاالت: 
قالت وزارة الخارجية اإلثيوبية إنه تقرر طرد 7 
مسؤولين أممين من البالد، وذلك بعد يومين 
من تصريح مس���ؤول المساعدات في منظمة 
األم���م المتحدة بأنه م���ن المحتمل أن يكون 
مئ���ات اآلالف يعان���ون من المجاع���ة بإقليم 
تيغراي شمالي البالد، بس���بب منع الحكومة 

وصول المساعدات.
لوحت الواليات المتحدة بفرض عقوبات على 
أطراف األزمة اإلثيوبية خالل أس���ابيع إذا لم 
تتوصل لوقف إط���الق النار، فيما عبرت األمم 
المتحدة عن صدمته���ا بعد قرار إثيوبيا طرد 
7 مس���ؤولين أممين اتهمتهم بالتدخل في 

شؤونها الداخلية.
وقال المتحدثة باس���م البي���ت األبيض جين 
س���اكي -الخميس- إن واش���نطن س���تفرض 
عقوب���ات على أط���راف ذات صل���ة بالصراع 
في إثيوبيا، ما لم تحص���ل تغييرات واضحة 

وملموسة، وأضافت ساكي أن بالدها أوضحت 
لتل���ك األطراف ضرورة اتخ���اذ خطوات خالل 
أسابيع لبدء الحوار فيما بينها، ووقف إطالق 
النار، والسماح بإيصال المساعدات اإلنسانية.

وأش���ارت المتحدث���ة إل���ى أن إدارة الرئيس 
جو بايدن تس���تعد التخاذ "إجراءات صارمة" 
بموج���ب أمر تنفيذي صدر في وقت س���ابق، 
ويتيح لواش���نطن فرض عقوبات على أطراف 
النزاع اإلثيوبي إذا عرقلوا وصول المساعدات 
اإلنس���انية، أو ارتكب���وا انته���اكات خطيرة 
لحقوق اإلنس���ان، أو تس���ببوا ف���ي إطالة أمد 

الصراع.
الخارجي����ة األميرك����ي أنتوني  ودان وزي����ر 
إع����الن الحكوم����ة اإلثيوبية نيتها  بلينكن 
طرد 7 من مس����ؤولي األمم المتحدة، ودعاها 
إلى التراج����ع عن هذا القرار على الفور، وقال 
بلينك����ن إن ط����رد هؤالء المس����ؤولين يأتي 
بنتائج عكسية على الجهود الدولية الرامية 

للحفاظ على سالمة المدنيين.
وأضاف الوزير األميرك���ي أن بالده لن تتردد 
في استخدام العقوبات أو غيرها من األدوات 
لل���رد عل���ى أولئ���ك الذين يعرقل���ون وصول 

المساعدات اإلنسانية للشعب اإلثيوبي.
ودعت المتحدثة باس���م البيت األبيض -في 
مؤتمر صحفي- مجلس األمن الدولي إلى اتخاذ 
إجراءات عاجلة إلبالغ الحكومة اإلثيوبية بأنه 
من غير المقبول إعاقة العمليات اإلنس���انية، 
وذلك بعد قرار ط���رد قيادات جميع منظمات 
العمليات  ف���ي  المش���اركة  المتحدة  األم���م 

اإلنسانية الجارية في إثيوبيا.
وكان���ت وزارة الخارجي���ة اإلثيوبي���ة قال���ت 
الخمي���س إنه تقرر طرد 7 مس���ؤولين أممين 
م���ن البالد، وذل���ك بعد يومين م���ن تصريح 
مسؤول المساعدات في المنظمة الدولية بأنه 
من المحتمل أن يك���ون مئات اآلالف يعانون 
من المجاعة في إقليم تيغراي ش���مالي البالد 

بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
وقالت الخارجي���ة اإلثيوبية إن المس���ؤولين 
الس���بعة تدخلوا في ش���ؤون البالد الداخلية، 
و"عليهم مغ���ادرة أراضي إثيوبيا في غضون 
الساعات ال�72 المقبلة". وأوردت الوزارة أسماء 
7 من مسؤولي وكاالت األمم المتحدة، بينها 
"يونيسيف"  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة 
)Unicef(، ومكتب األمم المتحدة لتنس���يق 

الشؤون اإلنسانية.
ومنذ ان���دالع الصراع في تيغراي بين القوات 
الفدرالية وجبهة تحرير ش���عب تيغراي -في 
ُقتل آالف  الماضي-  الثاني  نوفمبر/تش���رين 
األش���خاص وفر أكثر من مليوني شخص من 
منازله���م، وف���ي يوليو/تم���وز الماضي امتد 
القتال من تيغراي الحدودي مع السودان، إلى 
إقليم���ي أمهرة وعفر المجاورين، مما أدى إلى 

نزوح مئات اآلالف من األشخاص.
اإلثيوبي���ة وجبهة تحرير  الحكومة  وتتبادل 

ش���عب تيغراي المس���ؤولية عن منع وصول 
المساعدات اإلنسانية للمتضررين من الحرب 

الدائرة بين الطرفين.
وأعرب األمين الع���ام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيري���ش ع���ن صدمته إزاء إع���الن إثيوبيا 
أن 7 من مس���ؤولي األم���م المتحدة في البالد 
أش���خاص غير مرغوب فيهم، وقالت متحدثة 
باس���م األمي���ن الع���ام األمم���ي إن المنظمة 
الدولية منخرطة في محادثات مع أديس أبابا 
من أجل السماح لموظفيها بالبقاء في البالد، 

ومواصلة عملهم.
ويأت���ي ط���رد المس���ؤولين األمميي���ن بعد 
ش���هر من تعليق إثيوبيا أنشطة منظمتين 
إنسانيتين تعمالن في إقليم تيغراي لمدة 3 
أش���هر، وهما الفرع الهولندي لمنظمة "أطباء 
بال ح���دود" و"المجلس النرويج���ي لالجئين"، 
وذلك بعدما اتهمتهما الس���لطات اإلثيوبية 

بنشر معلومات مضللة.

إثيوبيا.. أميركا تلوح بمعاقبة أطراف الصراع واألمم المتحدة مصدومة لطرد مسؤوليها

طهران/ االستقالل: 
بدأ الجي���ش اإليراني مناورات بري���ة قرب الحدود مع 
أذربيجان )ش���مال غربي البالد(، مؤكدا أنه سيكشف 
عن أسلحة جديدة، وذلك رغم انتقادات وجهتها باكو 

لطهران في هذا الشأن.
وتشارك في المناورات -التي أطلق عليها اسم "فاتحو 
خيبر"- المدفعية والطائرات المسيرة ووحدات الحرب 

اإللكترونية، وبدعم من المروحيات.
وقال قائد القوات البرية في الجيش اإليراني العميد 
كيومرث حيدري إنه س���يتم الكش���ف ألول مرة خالل 
المناورات عن طائرات مسيرة هجومية دقيقة بعيدة 
المدى، إضافة إلى الكش���ف عن س���الحين مضادين 

للدروع.
وأش���ار إلى أن هدفها "االرتق���اء بالجهوزية القتالية 
للقوة البري���ة في هذه المنطقة"، م���ن دون أن يحدد 

مداها الزمني أو الجغرافي.
وأكد حيدري أن تواجد "إس���رائيل" واحتمال انتشار 
مقاتلين م���ن تنظيم الدولة وجماع���ات إرهابية في 
دول المنطقة منذ الحرب في قره باغ يزيد من أهمية 

المناورات.
وأض���اف أن طه���ران ل���ن تتس���اهل م���ع أي تواجد 

إسرائيلي أو تواجد جماعات إرهابية قرب حدودها.
وكان رئي���س أذربيج���ان إله���ام عليي���ف انتقد في 
تصريح���ات صحفية - االثني���ن الماضي- إجراء إيران 

مناورات قرب حدود بالده، معتبرا أنها "حدث مفاجئ 
جدا". وأض���اف "ه���ذا حقهم الس���يادي، ولكن لماذا 

اآلن؟ ولماذا عند حدودنا؟"
وردت الخارجية اإليراني���ة بالتأكيد أن إجراء مناورات 

عسكرية هو قرار "سيادي" للجمهورية اإلسالمية.
وق���ال المتحدث باس���م الخارجية اإليرانية س���عيد 
خطي���ب زاده الثالث���اء الماضي "في حي���ن أن هناك 
عالقات طيبة ومحترمة بين البلدين وقنوات االتصال 
المعت���ادة بي���ن الجانبين ف���ي أعلى مس���توى، فإن 
التعبي���ر عن ذلك بهذه الطريق���ة مثير لالندهاش"، 
مضيفا أن المناورات "أمر س���يادي ومن أجل الس���الم 

واالستقرار في المنطقة بأسرها".
وكرر وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان 
هذه المواقف أثناء تسلمه الخميس نسخة من أوراق 

اعتماد سفير أذربيجان في طهران علي زاده.
وتتشارك إيران وجارتها الشمالية الغربية أذربيجان 

حدودا تمتد على طول 700 كيلومتر تقريبا.
وبعد معارك ضارية اس���تمرت 44 يوما، بين الجيش 
األذربيجان���ي والجي���ش األرميني أعلنت روس���يا في 
العاش���ر من نوفمبر/تش���رين الثان���ي 2020 توصل 
أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطالق النار، ينص 

على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

واشنطن/ االستقالل: 
ح����ذرت األمم المتحدة، م����ن أن ماليين اليمنيي����ن باتوا غير 
قادري����ن عل����ى تحمل تكالي����ف الغداء جراء تده����ور العملة 

المحلية.
ج����اء ذلك ف����ي تغريدة عبر تويت����ر لمكتب األم����م المتحدة 
لتنس����يق الش����ؤون اإلنس����انية »أوتش����ا« في اليمن، مساء 

الخميس.
وق����ال المكت����ب »ي����ؤدي تدهور قيم����ة العملة ف����ي األجزاء 
الجنوبي����ة من  اليمن )الخاضعة لس����يطرة الحكومة المعترف 
بها دوليا( إلى تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي، حيث أصبح 

ماليين الناس غير قادرين على تحمل تكاليف  الغذاء«.
وأضاف »هناك حاجة ماسة لدعم االقتصاد اليمني لتحقيق 

اس����تقرار العملة ومنع المزيد من التده����ور«، دون تفاصيل 
أخرى. ويش����هد اليمن، خاص����ة المحافظ����ات الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة جنوبي البالد ، منذ أسابيع تدهورا اقتصاديا 
على خلفية التراجع غير المس����بوق للعملة المحلية، حيث بلغ 

سعر الدوالر الواحد نحو 1200 ريال.
وقب����ل الحرب التي ب����دأت عام 2015 في اليم����ن كان الدوالر 
الواح����د يباع ب� 215 رياال، فيم����ا نزلت، مع هبوط الريال، قيمة 
مرتبات كثي����ر من الفئات إلى ما يع����ادل أقل من 100 دوالر 
ش����هريا. ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 
233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، 

وفق األمم المتحدة.

الرباط/ االستقالل: 
يعقد وفدان ليبيان يمّث���ل األول مجلس النواب والثاني 
المجلس األعلى للدولة مشاورات في المغرب تتمحور حول 
قانون االنتخاب���ات الذي يثير خالفات حاّدة بين الطرفين 
قبل ثالثة أش���هر من انتخابات رئاسية وتشريعية يؤمل 

أن تخرج البالد من أزمتها السياسية.
وق���ال المبع���وث األميركي الخ���اص إلى ليبيا ريتش���ارد 
نورالند الذي يحضر هذه المشاورات "ال بّد من إقرار قاعدة 
قانونية النطالق الحمل���ة االنتخابية التي ينبغي أن تبدأ 
في غضون أس���بوع أو أس���بوعين، وهذا م���ا يعكف عليه 

ممّثلو الليبيين ".
وأضاف "الش���عب الليبي ينتظ���ر أن يتمّكن من انتخاب 
مرّش���ح يختاره وتكوين حكومة موّح���دة، لديها ما يكفي 
من الش���رعية للتخّلص من القوات المسّلحة األجنبية )...( 

وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".
وتأتي هذه المشاورات التي تجري في أحد فنادق الرباط ، 
في أعقاب بروز خالف حول قانون االنتخابات الذي عارضه 
المجلس األعلى للدول���ة ومقّره في طرابلس. ويراهن على 

لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخالف.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت صحيفة هآرت���س العبري���ة، أم���س الجمعة، أن 
"إسرائيل" والبحرين تدرسان التعاون للتعامل مع تهديد 
الطائ���رات بدون طي���ار اإليرانية والتي اس���تخدمت في 
تنفيذ هجمات ضد أه���داف بحرية وغيرها في المنطقة 
مؤخ���ًرا. ونقلت الصحيفة عن مص���ادر مطلعة، قولها إنه 
خ���الل زيارة وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي يائير البيد إلى 
البحرين الخميس، تم مناقش���ة سبل خلف “أمن اإلبحار” 

للسفن األجنبية في الخليج العربي.
وقال مصدر سياس���ي إس���رائيلي “إيران تط���ور قدرات 
حربية من خالل اس���تخدامها لطائ���رات بدون طيار، وهذا 

يزعج الجميع”.

وكان نفتال���ي بينيت رئيس الوزراء اإلس���رائيلي أش���ار 
ف���ي خطابه أم���ام األمم المتح���دة منذ أيام الس���تخدام 
ه���ذه الطائرات ف���ي هجمات ضد س���فن بحرية مختلفة 
في س���واحل الشرق األوس���ط، متهًما إيران بأنها تخطط 
لتس���ليح الجماع���ات الموالية له���ا في اليم���ن والعراق 
وس���وريا ولبنان وغزة بمثل هذه الطائرات التي وصفها ب� 

“الفتاكة” لمهاجمة أهداف إسرائيلية ودول أخرى.
وزار البي���د أول أم���س خ���الل زيارت���ه للبحري���ن، البارجة 
األميركي���ة بي���رل هاربور، برفق���ة نظي���ره البحريني عبد 
اللطيف الزياني، واس���تضافهما القائد الخامس للجيش 
األميرك���ي األدمي���رال ب���راد كوب���ر، حيث وص���ف الوزير 

اإلسرائيلي زيارته للبارجة بأنه حدث استراتيجي مهم.

هآرتس: »إسرائيل« والبحرين تدرسان التعاون 
للتعامل مع تهديدات الطائرات بدون طيار اإليرانية

األمم المتحدة: تدهور العملة 
يحرم ماليين اليمنيين من الغذاء

كشف عن طائرات هجومية دقيقة.. الجيش 
اإليراني يبدأ مناورات قرب الحدود مع أذربيجان

المغرب يستضيف 
مشاورات ليبية حول 

قانون االنتخابات
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لندن/ االستقالل: 
يبحث مانشس���تر س���يتي ع���ن اس���تعادة التركيز عقب 
خس���ارته من باريس س���ان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، 
خالل زيارت���ه إلى أنفيلد األحد، عندما يواجه ليفربول الذي 
يشكل خطرا واضحا عليه في حملة الدفاع عن لقب الدوري 

اإلنجليزي.
وأعقب الفوز المس���تحق على تشيلس���ي مطلع األسبوع، 
خس���ارة بأداء مقبول في باريس ي���وم الثالثاء 2-صفر أمام 

هجوم مرعب يضم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
ولن يج���د المدرب بيب جوارديوال وقت���ا للتأمل بعمق في 
الهزيمة، إذ يواجه متصدر الدوري اإلنجليزي، الذي س���حق 

بورتو 5-1 في دوري األبطال.
ويبقى ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخس���ر في الدوري 
الممت���از هذا الموس���م ويتصدر بفارق نقط���ة واحدة عن 
سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون 

أند هوف ألبيون.
وتمنح مواجه���ة غًدا األحد فرصة لفري���ق المدرب يورجن 
كلوب لتوسيع الفارق مع س���يتي والثأر أيضا من الخسارة 
المؤلمة 4-1 في الموسم الماضي في أنفيلد وسط مدرجات 

خالية.
وقض���ت ه���ذه النتيجة، التي ش���كلت كابوس���ا للحارس 

أليس���ون، على آمال ليفربول ف���ي االحتفاظ باللقب ليحلق 
سيتي في القمة.

وفي الموس���م الحالي، مع عودة المدافع فيرجيل فان دايك 
واستعادة الشراس���ة، يبدو ليفربول مثل الفريق الذي كان 
ندا لسيتي في سباق مشتعل بموسم 2018-2019 ليظفر 

باللقب.

وقال كلوب عن قمة األحد: "نحتاج إلى أداء مثالي ومتكامل 
للحصول على فرصة أمامهم وأتطلع حقا لذلك".

وعلى األرجح س���يغيب عن ليفربول الظهير األيمن ترينت 
ألكسندر أرنولد، وربما يعوضه جيمس ميلنر.

وبدا جوارديوال متفائال عقب الخسارة من سان جيرمان.
وقال المدرب اإلس���باني: "في النهاية كن���ا األفضل وكان 

األداء جيدا وفعلنا كل شيء باستثناء التسجيل".
انطالقة مبكرة

وقبل قمة ليفربول وس���يتي، ستكون الفرصة متاحة أمام 
العديد من الفرق للصعود للصدارة اليوم السبت.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ضيفه إيفرتون في انطالقة 
مبكرة مطلع األسبوع، ثم يرحب تشيلسي بساوثامبتون.

وعاش تشيلس���ي أسبوعا قاسيا عقب الهزيمة بملعبه من 
س���يتي، وكان من الممكن أن يخس���ر أكثر من 1-صفر، ثم 
خس���ر بنفس النتيجة من يوفنت���وس في دفاعه عن لقب 

دوري األبطال.
وه���ذه الم���رة الثاني���ة الت���ي يتعرض فيها تشيلس���ي 
لخس���ارتين متتاليتين منذ تولى توماس توخيل القيادة 
خلفا لفرانك المبارد، بعد أن بدا فريقا ال يقهر قبل أس���ابيع 

قليلة لكن غابت أنيابه مع تراجع المهاجم روميلو لوكاكو.
وقال توخيل الطامح لرد س���ريع أمام س���اوثهامبتون الذي 
يبحث عن فوزه األول بالموس���م: "عانين���ا البطء في اتخاذ 

القرارات وافتقدنا الشراسة".
ويأمل توتنهام هوتس���بير في التخلص من سلسلة من 3 
هزائم متتالية بالدوري، حين يس���تقبل أستون فيال يوم 
األحد، بينما يلتقي وست هام يونايتد مع برنتفورد المتألق 

حتى اآلن في موسمه األول بدوري األضواء.

سيتي الجريح يستهدف صدارة البريميرليج من قلب أنفيلد

مدريد/ االستقالل: 
بعد تعثرهما في دوري أبطال أوروبا يس����عى ريال مدريد وبرشلونة 
لمصالح����ة الجماهير في الدوري اإلس����باني في الجولة الثامنة التي 

تشهد المالعب فيها حضورا جماهيريا كامال ألول مرة.
والمهمة األصعب تنتظر برش����لونة، س����ادس الترتي����ب حاليا ب�12 
نقطة، في أقوى منافس����ات الجولة، التي تتوق����ف بعدها البطولة 
بسبب االرتباطات الدولية، حيث يحل ضيفا اليوم السبت على حامل 

اللقب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع ب�14 نقطة.
وتأتي ه����ذه المواجهة في خض����م األزمة التي يش����هدها النادي 
الكتالوني بسبب األداء الباهت السيما بعد خسارته على يد بنفيكا 
األربعاء بثالثية نظيفة في دوري األبطال، ليس����قط للمباراة الثانية 
عل����ى التوالي في البطولة وبنفس النتيجة بعدما خس����ر أمام بايرن 

ميونخ في الجولة األولى.
في المقابل يخوض أتلتيكو المباراة منتش����يا بالفوز على ميالن 2-1 في دوري 

األبطال.
وفي هذا اللقاء يصطدم الفرنسي أنطوان جريزمان ألول مرة مع برشلونة الذي 

رحل عنه في بداية الموسم معارا للروخيبالنكوس.
ومن ناحيته، يحل ريال مدريد متصدر الليجا ب�17 نقطة ضيفا على إسبانيول 
غًدا األحد بعد سقوطه على يد الفريق المفاجأة في دوري األبطال هذا الموسم 

شريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف.

وكان الري����ال، الذي لم يخس����ر أي لقاء بالبطول����ة حتى اآلن ويتطلع 
لتحس����ين صورته بعد خس����ارته في التش����امبيونز لي����ج وتعادله 
أم����ام فياريال في الجولة الماضية م����ن الليجا، قد تمكن من هزيمة 

إسبانيول في 12 من آخر 13 زيارة لملعبه.
أما ريال سوسييداد، صاحب المركز الثاني في الليجا بفارق نقطة 
عن ريال مدري����د، الذي يعاني من كثرة اإلصابات فتنتظره مهمة 
س����هلة األحد حين يحل ضيفا على خيتافي متذيل الترتيب بال 

رصيد.
ويحل إش����بيلية صاحب المركز الثالث بفارق األهداف أمام أتلتيكو 
مدري����د، ضيفا على غرناطة صاحب المرك����ز الثالث من القاع بثالث 

نقاط.
ويتطلع الفريق األندلسي لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في 

الليجا والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.
وس����يقام أيًضا اليوم السبت بمواجهات أوساس����ونا ضد رايو فاييكانو، وريال 
ماي����وركا ضد ليفانتي، قادش مع فالنس����يا، وتختتم الجول����ة األحد بمباريات 

إلتشي وسيلتا فيجو، فياريال مع ريال بيتيس.

ريال مدريد وبرشلونة يأمالن في مصالحة الجماهير بجولة الليجا

غزة/ االستقالل: 
نج���ح اتح���اد خانيونس من تحصي���ن المدافع 
األيمن باسل أبو بطنين بعد أن جدد عقده لمدة 
موس���م إضافي م���ع الفريق، للبق���اء معهم في 
الموس���م الجديد من دوري الدرجة الممتازة لكرة 

القدم.
ويأتي تجديد العقد بن���اء على طلب من المدير 
الفن���ي الجديد إس���الم أبو عريض���ة الذي يريد 
الحفاظ على بعض الركائز األساس���ية للفريق، 
وأيًض���ا لتدعي���م صفوف���ه ببع���ض الالعبين 

المميزين للمنافسة بقوة بالممتازة.
ويعتبر أبو بطنين من الالعبين المميزين داخل 
المس���تطيل األخضر، فهو يتمي���ز باالنطالقات 
السريعة والدفاع المميز ويجيد اللعب في الدفاع 
وعن���ده المقدرة على الهجوم في الجهة اليمنى 

والعرضيات المميزة وطول القامة.
وس���بق وضم اتحاد خان يونس كال من محمود 
ش���يخ العيد، وحازم شكش���ك، في ظل س���عي 

الفريق المنافسة على بطولة الدوري.
هذا وقد توص���ل النادي األهلي الفلس���طيني 
التف���اق مع نجمه حاتم نص���ار لتجديد تعاقده 

مع الفريق األول لكرة القدم بالنادي موسمًا آخر، 
استعدادًا لمنافسات الموسم القادم في الدوري 
الممتاز المتوقع انطالقه في شهر نوفمبر القادم.

ويعد استمرار نصار مكس���بًا كبيرًا لألهلي في 
الدرجة الممتازة الموس���م القادم لتقوية الشق 
الهجومي خاصة وأن نصار تألق بشكل واضح مع 

الفريق الموسم الماضي الذي صعد وعاد للدرجة 
الممتازة سريًعا.

وكان نصار قد ساهم في صعود األهلي للممتازة 
وتّوج هدافًا للدرجة األول���ى برصيد )13( هدفًا، 
ويضع األهل���ي آماله عليه لقي���ادة هجومه في 

الموسم الجديد.

اتحاد خانيونس يجدد ألبو بطنين واألهلي الفلسطيني يحصن نجمه نصار

مدريد/ االستقالل: 
اس���تقر خوان البورتا رئيس برش���لونة، على قراره النهائي بش���أن مصير 

الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق.
وكش���فت صحيفة س���بورت في تقرير لها أن العالقة بين البورتا وكومان 
وصلت إلى طريق مس���دود، حيث قاطع رئيس البارسا، المدرب الهولندي 

على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من بنفيكا إلى برشلونة.
ولفتت إلى أنه رغم امتداد رحلة الطيران س���اعتين، إال أن البورتا استغلها 

في النوم، ولم يتحدث مع كومان، وبدا أن الطرفين اتفقا على أمر ما.
وأكدت الصحيف���ة أن صبر البورتا نفد تجاه كومان، وتم االس���تقرار على 
إقالته بعد مباراة أتلتيكو مدريد، غًدا الس���بت في الليجا، واستغالل فترة 

التوقف الدولي لمدة 15 يوًما لتقديم المدير الفني الجديد.
وذك���رت أن البورتا يريد تعيي���ن مدير فني جديد قب���ل موعد الجمعية 
العمومية، المق���رر لها يوم 17 أكتوبر/تش���رين أول الجاري، ألن جماهير 

وأعضاء النادي بحاجة لخطوة ترفع من معنوياتهم.
وأش���ارت إلى أن البورتا لم يغضب فقط من الخسارة الثقيلة أمام بنفيكا، 
بل إلصرار المدرب على اللعب ب� 3 مدافعين في الخط الخلفي، وعدم اتباع 

نفس الخطة التي فاز بها على ليفانتي قبل أيام قليلة في الليجا.

البورتا يستقر
 على إقالة كومان
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طائرة مس���ّيرة في بلدة بيتا. تمك���ن ثوار بلدة بيتا ظهر 
الجمعة من إس���قاط طائرة مس���يرة لالحت���الل وإتالفها 
بعدما كان���ت ُتلقي قنابل الغاز عل���ى المتظاهرين في 

جبل صبيح قرب نابلس.
ويستخدم جيش االحتالل طائرات مسّيرة إلطالق قنابل 
الغاز عل���ى المتظاهرين في مناط���ق نقاط التماس في 

الضفة الغربية.
 وتخل���ل المواجه���ات في محي���ط جبل صبي���ح إطالق 
ق���وات االحت���الل قنابل الغاز م���ن الطائرات المس���ّيرة 
على المش���اركين بالمسيرة األس���بوعية الرافضة للبؤرة 

االستيطانية أفيتار.
وفي بلدة بيت دجن ش���رق نابلس أصي���ب 5 مواطنين 
بالرص���اص المعدن���ي المغل���ف بالمطاط، خ���الل قمع 

االحتالل المسيرة األسبوعية. 
وأفاد مدير اإلس���عاف والط���وارئ باله���الل األحمر في 
نابل���س أحمد جبريل، أن 5 مواطني���ن أصيبوا بالرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط، نقل اثن���ان منهم إلى 

مستشفيات نابلس.
وانطلقت مسيرة بيت دجن بعد صالة ظهر أمس الجمعة 
من أمام المس���جد الكبي���ر في القرية باتج���اه المنطقة 

الشرقية؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.
وفي األثن���اء، أفاد الهالل االحم���ر أن 90 مواطنا أصيبوا 
خالل المواجهات مع االحتالل في بلدتي بيتا وبيت دجن 
. واضاف انه تم تسجيل 13 اصابة بالرصاص المطاطي 

في بيتا و13 اصابة في بيت دجن.
يذك���ر أن ثمانية ش���هداء ارتقوا خالل الم���ّدة الماضية 

بالفعاليات الرافضة لالستيطان قرب جبل صبيح.
ومنذ قرابة العام تش���هد بلدة بيت دجن -إلى الشرق من 
مدين���ة نابلس- فعاليات أس���بوعية للمطالبة بإزالة بؤرة 

استيطانية أقيمت على أراضي القرية الشرقية.
وفي األثناء، اندلعت مواجه���ات بين المواطنين وقوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، امس الجمعة، ف���ي منطقة باب 

الزاوية وسط مدينة الخليل.
وأف���ادت مصادر محلي���ة أن المواجه���ات اندلعت بين 
الشبان وقوات االحتالل المتمركزة على الحاجز العسكري 
المقام على مدخل ش���ارع الش���هداء، ثم اقتحموا وسط 
المدين���ة، وأطلق���وا قناب���ل الصوت ص���وب المواطنين 
والمح���الت التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل 

التجاري ما تسبب بإغالقها.
وعلى صعيد آخر، أدى العش���رات ص���الة الجمعة داخل 
خيمة التضامن مع األس���ير المضرب عن الطعام منذ 73 
يوما مقداد القواسمة )24 عاما(، على دوار ابن رشد وسط 
الخليل، وطالبوا باإلفراج الفوري عنه وعن جميع األسرى، 
محّملين حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حياة 

األسرى.
ويرسف األسير القواسمة في مستشفى "كابالن" داخل 
أراضي ال�48، بوضع صحي خطير حسب ما ذكر محاميه.

وفي األثناء، أصيب طفل بالرص���اص المعدني المغلف 
بالمطاط، والعش���رات باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 
امس الجمعة، خ���الل قمع االحتالل مس���يرة كفر قدوم 

األسبوعية شرق قلقيلية.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي 
بأن مواجهات اندلعت م���ع جنود االحتالل عقب انطالق 
المس���يرة، م���ا أدى إلصاب���ة طفل )11 عام���ا( بالرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمطاط ف���ي الق���دم، إضافة إلى 

العشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأوضح ش���تيوي أن المس���يرة انطلقت تنديدا بجرائم 
االحت���الل المتواصلة بحق أبناء ش���عبنا الفلس���طيني، 

ردد خاللها المشاركون ش���عارات مناهضة لالستيطان 
وداعية إلى دعم المقاومة الشعبية في جميع محافظات 

الوطن.
وإلى ذلك، أصيب ش���ابان بالرص���اص المعدني المغلف 
بالمطاط، والعش���رات باالختناق نتيجة استنشاق الغاز 
المسيل للدموع، أمس الجمعة، خالل مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، في جبل "بريطة" قرب قريتي بيت 

دقو وبيت إجزا، شمال غرب القدس.
وأفاد الناش���ط أش���رف بس���ام من قرية بيت دقو ، بأن 
مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل، أطلقت 
خاللها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز 
صوبهم، ما أدى إلى إصابة ش���ابين بالرصاص المعدني، 

والعشرات باالختناق.
فيما، أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 
عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتيا، في حي 
الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك.

وأوضحت مصادر محلية، بأن بلدية االحتالل اإلسرائيلي 
في الق���دس، فرضت على المقدس���ي محم���د يعقوب 
إس���ماعيل يغمور في حي الثوري، ه���دم جزء من منزله، 
وهو عبارة عن غرفة معيش���ة، تقدر مساحتها ب�50 مترا 

مربعا.
وأضاف���ت إن يغمور ُأجبر على هدم الغرفة بيديه، تجنبا 
لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية االحتالل، بعد 
أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيقل قبل حوالي 5 
أشهر على العائلة، علما أن المنزل مقام قبل عام 1967، 

وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاما.
يش���ار إلى أن حي الثوري يحد سلوان من الغرب، ويواجه 
إج���راءات عنصرية متكررة ومختلفة م���ن قبل االحتالل 

ومستوطنيه.

�إعالن �صادر عن جمعية  
�لرعاية �ل�صحية و�لتنموية

يعلن مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية والتنموية عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية للع���ام ) 2021 ( ، وذلك يوم األحد  الموافق 
2021/10/10 الساعة الخامسة مساء في مقر جمعية التأهيل والتدريب 
االجتماعي – النصيرات ) المقر الش���مالي ( الكائن في النصيرات مخيم 

5، وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
ومناقش���ة التقريرين االداري والمالي والمصادقة عليهما واختيار مدقق 

حسابات قانوني للعام القادم . بعد استكمال اآلتي : 
1. استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام 2021، وذلك حتي تاريخ 2021/10/05
2. فت���ح باب الترش���ح لعضوي���ة مجل���س االدارة وذلك لم���دة يوميين 

متتاليين، من تاريخ 2021/10/06 وحتي تاريخ 2021/10/07 
3. فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة يوم واحد ، من تاريخ 2021/10/08 وحتي تاريخ 2021/10/08 

مع فائق االحرتام والتقدير ،،،
جمل�س اإدارة اجلمعية 

القدس المحتلة/االستقالل:
أدى نح���و 50 ألف مواطن صالة الجمعة في رحاب المس���جد األقصى المبارك، 
رغم اإلجراءات المش���ددة التي فرضتها س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي على 
أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات 

من أبناء شعبنا إليه.
وقدرت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الجمعة 

في رحاب األقصى.
ومنعت قوات االحتالل دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس 

ألداء الجمعة في رحاب األقصى.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت طفال وشابا صباح امس، وشددت من إجراءاتها 
العسكرية في القدس، خاصة عند باب حطة، وطريق باب األسباط، ودققت في 

هويات المصلين الوافدين إلى األقصى.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت تحقيقات وحدة مكافحة األنفاق اإلس���رائيلية "يهلوم" والتي بدأت 
التحقيق في عملية الهرب من س���جن جلبوع أن أسرى "نفق الحرية" اخترقوا 

األرضية المسلحة والفوالذية بسمك 25 سم عبر مادة حامضية كاوية.
ووفقًا للتحقيقات التي نشرتها قناة "كان11" العبرية، فقد تم حفر النفق من 
غرفة الحمام حيث قاموا بإزالة "بالطة بأرضية الحمام وبعدها قاموا باختراق 5 

سم من الفوالذ عبر مادة حامضية أو كوال".
وذكرت أن التحقيقات ما زالت مستمرة بهذا الخصوص.

كما قام األسرى بعدها بإذابة طبقة خرسانية من األسمنت المسلح بسمك 20 
سم بذات الطريقة ونزلوا بعدها إلى الطبقة الرملية أسفل الغرفة.

وفيم���ا يتعلق بطول النف���ق، فقد بينت التحقيقات أن ط���ول النفق يبلغ 35 
مترًا، وقطره نصف متر وأن األس���رى أخرجوا من النفق قرابة 6 كوب من الرمال 
والتراب وأذابوها في ش���بكة المجاري التي تعطلت ألكثر من مرة بفعل تراكم 

الرمال خالل األشهر الماضية، لكن االحتالل لم يكتشف األمر.

المنامة/ االستقالل: 
تواصلت االحتجاجات في ش����وارع البحرين ، امس 
الجمعة، وذلك رفًضا للتطبيع ولزيارة وزير خارجية 
االحتالل الصهيوني يائير البيد، وافتتاحه سفارة 

للكيان في العاصمة البحرينّية المنامة.
وخرج ناشطون في العاصمة المنامة في مسيرات 
عفوية ترفض التطبي����ع مع االحتالل الصهيوني، 
حيث رفعوا الالفتات المنددة باالحتالل والرافضة 

للتطبيع.
كما حمل المش����اركون أعالم فلسطين والبحرين، 
وصوًرا للق����دس واألقصى، ورّددوا هتافات ترفض 
التطبيع م����ع االحتالل وترفض زي����ارة البيد مثل: 
"ال أهاًل وال س����هاًل بالقتلة"، و"الموت إلس����رائيل"، 

و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
يوم اول أمس الخميس، احتّج ناشطون بحرينيون 

على زي����ارة البيد، وه����ي أّول زيارة رس����مية لوزير 
صهيون����ي بع����د اتفاق تطبي����ع العالق����ات بين 
الجانبين الذي ُأبرم العام الماضي برعاية أميركية.

وانطلق����ت تظاه����رات ش����عبية غاضب����ة ومنددة 
بالتطبي����ع تزامنًا مع وص����ول البي����د للمنامة، قام 
خالله����ا المتظاهرون بإحراق إط����ارات، فيما أطلق 
البحرينيون ف����ي مواقع التواصل االجتماعي حملة 
غاضبة ضد الزيارة، لتجتاح وسوم مثل: #البحرين_

ترفض_الصهاين����ة و#بحرينيون_ضد_التطبي����ع 
هذه المنصات.

واعتبر ناشطون بحرينيون أّن وصول وزير االحتالل 
إلى مطار البحرين هو "يوم تدنيس أرض البحرين.. 

وفتح وكر للعدو في المنامة".
بدوره����ا، ج����ددت المب����ادرة الوطني����ة البحرينية 
"رفضها الت����ام لكل أش����كال التطبي����ع مع كيان 

االحت����الل"، معتبرًة فتح س����فارة له ف����ي البحرين 
"تدنيس لترابه����ا الطاهر واخت����راق كبير ُيمّكن 
االحتالل من العبث بالس����لم االهلي واالس����تقرار 
االجتماع����ي والتآمر على االم����ن المجتمعي بكافة 

اشكاله.
كما ورفض����ت المب����ادرة الوطنية، في بي����ان لها، 
زيارة وزي����ر الخارجية الصهيوني للبحرين، مطالبًة 
"الس����لطات بالتوقف الف����وري عن االن����زالق نحو 
التطبي����ع الذي يش����كل طعنة في ظهر الش����عب 

الفلسطيني وقواه الفاعلة وفصائله المناضلة".
 ودعت "فئات الش����عب البحريني لتجديد رفضها 
للتطبي����ع مع العدو واس����تمرار الوقوف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني ودعمه من أجل تحرير أرضه 
وإقامة دولته الوطنية المس����تقلة على كامل ترابه 

الوطني وعاصمته

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن متحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، اعتقال قوة تابعة 
ل���ه، راعي أغنام لبناني، عبر الخط الفاصل على الحدود. وأضاف المتحدث باس���م 

جيش االحتالل، أن الراعي اعتقل قرب منطقة جبل )دوف( واقتيد للتحقيق.

جيش االحتالل يختطف راعي 
أغنام لبناني عبر الحدود

االحتالل يكشف سر اختراق أسرى »نفق 
الحرية« لألرضية المسلحة والفوالذية

 50  ألفا يؤدون صالة 
الجمعة في المسجد األقصى

تواصل االحتجاجات في البحرين رفضًا للتطبيع وزيارة البيد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وثق التقرير الشهري الصادر عن شبكة ميدان 
القدس استش���هاد 5 مقدس���يين خالل شهر 
المقدسي  الطبيب  أيلول/ سبتمبر2021، وهم: 
ح���ازم الجوالني، وأحمد زه���ران، وزكريا بدوان، 
ومحمود حمي���دان، من قرية ِبّدو ش���مال غرب 
القدس المحتلة، والش���هيدة إس���راء خزيمية 
من جنين أعدمتها ش���رطة االحتالل قرب باب 

السلسلة.
وخالل الش���هر ذات���ه، اعتقل االحت���الل 145 
مقدس���ًيا بينهم 10 نساء وأكثر من 20 قاصًرا، 
ف���ي وقت أص���درت محاكمه 6 أوام���ر بتجديد 

االعتقال اإلداري لستة أسرى.
وسلمت س���لطات االحتالل أوامر إبعاد مختلفة 
ل� 15 مقدس���ًيا ومقدسية توزعت بين ابعادات 
عن المس���جد األقصى والبل���دة القديمة ومكان 
الس���كن وعن حي الشيخ جراح، وتراوحت المدة 

بين أسبوعين وستة أشهر.
كما حول���ت محاكم االحتالل 11 مقدس���ًيا إلى 
الحبس المنزلي بينهم طفالن وأسيران محرران 
وامرأة وتراوحت مدة الحبس المنزلي بين ثالثة 

وعشرة أيام.
واقتح���م 6473 متطرًف���ا ومتطرف���ة س���احات 
المس���جد األقصى، فيما أعلنت جماعة "العودة 
إلى جب���ل الهي���كل" النف���خ في الب���وق )أحد 
الطق���وس التوراتية( داخ���ل األقصى ألول مرة 
من���ذ احتالل القدس، ورف���ع المقتحمون العلم 
"اإلسرائيلي" في س���احات األقصى مرتين في 

غضون دقائق خالل عيد الُعرش اليهودي.
وتواصل���ت عملي���ات الهدم والتش���ريد، حيث 
أجبرت بلدية االحتالل 5 مقدس���يين على هدم 
منازله���م ذاتًيا بحجة البناء غير المرخص، فيما 
س���لم االحتالُل المقدس���َي نضال الرجبي أمًرا 
يمهله 21 يوًما لهدم منزله ذاتًيا في س���لوان 

أو تفري���غ محتوياته تمهي���ًدا لهدمه بأنياب 
جرافات االحتالل بعد انتهاء المهلة.

وحسب التقرير، فقد شهد الشهر ذاته اقتحام 
مدرسة الشابات المسلمات في حي وادي الجوز 
واعتقال مديرتها وتسليم استدعاءات ألعضاء 
م���ن الهيئة التدريس���ية، فيما ق���ّرر االحتالل 
منع خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة 
صبري م���ن التواصل مع عدة ش���خصيات على 
رأسها الشيخ رائد صالح الذي يقبع في سجون 

االحتالل.
كما حاول مس���توطن متطرف قتل مقدس���ي 
يعم���ل س���ائًقا لمركبة عمومي���ة بخنقه بحزام 
األم���ان وأصيب األخي���ر بجروح، فيم���ا يواصل 
األسير المقدسي أمين الش���ويكي إضرابه عن 
تن���اول دواء الس���كري احتجاًجا عل���ى اعتقاله 
إدارًيا دون تهمة تذكر، في ظل استمرار تدهور 

حالته الصحية.

تقرير: 5 شهداء و145 معتقال وإبعاد 15 مواطنًا حصاد القدس خالل أيلول 

ع�صرات االإ�صابات ..
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الفنانة اأمرية اخل�سور من اخلليل تبدع يف اإنتاج حتف يدوية فنية من مادة " االيبوك�سي ريزن "

واشنطن/ االستقالل: 
تعرضت امرأة أمريكية لغرامة مالية ألنها أجهشت بالبكاء أثناء عملية جراحية 

إلزالة شامة من جسمها.
وقامت المرأة التي لم يذكر اس���مها الحقيقي، بنشر تغريدة أرفقت بها صورة 
فات���ورة وعلقت عليها بس���خرية قائلة، إنها تلقت حكمًا بمبل���غ 11 دوالًرا بعد 
بكائها أثناء عملية جراحية إلزالة شامة من جسمها، وجاء في تغريدتها: »إزالة 

الشامة: 223 دوالًرا، البكاء: 11 دوالرًا.
وقد تم تصنيف التهمة عل���ى أنها ُتْظِهر »عاطفة مفرطة”، وُصدم الكثير من 
رواد التواصل االجتماعي بما قالته، وانتقدوا االتهامات الغريبة وغير المعقولة 
التي يتعرض لها المرضى أثناء عالجهم في المشافي أو العيادات التي يتلقون 

فيها العالج.
وتلقت المرأة كثيرًا من التعليقات التي تدعمها وتتعاطف معها وتس���خر من 

النظام الصحي والرعاية الصحية الشاملة في الواليات المتحدة.
وكانت ه����ذه فرصة لعديد من الرواد النتق����اد النظام الصحي وعرض 
مجموعة من المش����كالت التي حدثت معهم أثناء عالجهم واستغالل 
المرضى من قبل بعض الجهات الطبية والمناورات التي تقوم بها هذه 
الجهات لكسب المال منهم، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور أونالين 

البريطانية. 

تتلقى غرامة ألنها بكت 
أثناء جراحة إلزالة شامة

برلين/ االستقالل: 
قال����ت متحدثة باس����م محكمة والية ش����لزفيج-

هولش����تاين، ش����مالي ألمانيا، إن السلطات ألقت 
القبض على ألمانية، تبلغ م����ن العمر 96 عاما لم 
تمثل أمام المحكمة أول أمس الخميس في بداية 
محاكمتها في اتهامات المشاركة في جرائم قتل 
جماعي في أحد المعسكرات النازية أثناء الحرب 

العالمية الثانية.
واُتهمت إيرمجارد فرتشنر، التي تقطن في بلدة 
إتسهويه في أقصى ش����مال ألمانيا بالمشاركة، 
عندم����ا كان عمره����ا 18 عاما، في قت����ل 11412 
شخصا حين كانت تعمل على آلة كاتبة بمعسكر 
االعتقال ش����توتهوف في الفترة من 1943 إلى 

1945، وفق قناة "دي دبليو" األلمانية.

وكان رئيس المحكم����ة دومينيك غروس قد قال 
إن جلسة االستماع الرئيسية المقررة  ال يمكن أن 
تبدأ إال بعد التحقق من قدرة السيدة العجوز على 
المثول أمام المحكمة. وتس����بب هروب المتهمة 
ف����ي تأجيل المحكمة للمحاكم����ة إلى 19 أكتوبر 

القادم، وإصدار أمر االعتقال ضدها.
وقال����ت فريدريك����ه ميلهوفر، المتحدثة باس����م 
المحكمة "المشتبه بها هربت... تركت منزلها في 
وقت مبكر من الصباح في سيارة أجرة أقلتها إلى 
محطة مترو". وأضافت المتحدثة أن أمرًا باالعتقال 

صدر بحقها.
وتقع إتسهويه في أقصى شمال ألمانيا على بعد 

نحو 100 كيلومتر من الحدود الدنماركية.
وأكدت ميلهوف����ر في وقت الح����ق القبض على 

المتهمة وأن طبيبا يعكف في الوقت الراهن على 
تحديد م����ا إذا ما كانت حالتها الصحية تس����مح 
بس����جنها. وقالت إن موعد الجلسة التالية تحدد 

يوم 19 أكتوبر.
وبحس����ب بيان����ات الهيئ����ة المركزي����ة المعنية 
بالتحقيق في الجرائم النازية في  لودفيجسبورغ، 
لقى نحو 65 ألف ش����خص حتفهم في معسكر 
اعتقال شتوتهوف ومعسكراته الفرعية وكذلك 

فيما يسمى بمسيرات الموت في نهاية الحرب.
وكان����ت لجن����ة أوش����فيتز الدولي����ة أعربت عن 
اس����تيائها م����ن ه����روب المتهمة، وق����ال نائب 
الرئي����س التنفيذي للجنة كريس����توف هويبنر 
الخميس: "ُيظهر ذلك  ازدراء ال ُيصدق لس����يادة 

القانون وكذلك للناجين".

االستقالل/ وكاالت: 
قام���ت كوافي���رة بفعل صادم كعق���اب لزبونة ل���م تتمكن من دف���ع ثمن تركيب 
رموش���ها الجديدة، مما دفعها بضرب المقص في رموشها وقصها.  شاركت إحدى 
مستخدمات تطبيق TikTok وتدعى lashesbyleenax مقطع فيديو لنفسها وهي 

تقطع رموش زبونة بالمقص بعد أن رفضت ماكينة الدفع بطاقتها االئتمانية.
 وعلقت فوق مقطع الفيديو بعبارة "#أس���وأ عميلة"، مما ترك المش���اهدين في 

ذهول وعدم تصديق لما فعلته كعقاب للزبونة، حيث قامت بقص رموشها.
 تظهر الكوافيرة ف���ي مقطع الفيديو وهي تقوم بقص رموش زبونتها، وليس 

فقط تركيبة رموشها الجديدة، ولكن رموشها الطبيعية أيًضا.
 حصد الفيديو أكثر من مليون مش���اهدة  عبر تطبيق TikTok، مما ترك الكثير 
م���ن رواد مواقع التواص���ل االجتماعي في صدمة من ق���ص الكوافيرة لرموش 

شخص ما طبيعية، حتى لو كانت مزحة.

مسنة في الـ 96 من العمر تقتل 11412 شخصًا وتفّر قبل بدء محاكمتها بعدما رفضت الدفع.. كوافيرة 
تعاقب زبونة بقص رموشها

واشنطن/ االستقالل:
احتضن مختبر متطور في أورالندو بوالية 
فلوري����دا األمريكية أكثر م����ن 700 عينة 
من الشعب المرجانية، في محاولة إلنقاذ 
هذه الحيوانات الثمينة من مرض غامض 

يتهددها.
ف����ي ه����ذا الم����كان، تعي����ش الش����عب 
المرجانية ف����ي أحواض مائية كبيرة على 
ضوء مصابيح تحاكي نور الش����مس، في 
مشهد مذهل بحس����ب عاِلم األحياء أرون 

غافين.
فعل����ى غرار زمالئه، لم يس����بق له أن وقع 
على أي من شعب فلوريدا المرجانية هذه 
التي ترتدي أهمية كبرى للتنوع الحيوي 
البحري، وكل يوم في الموقع يحمل معه 

أمثولة جديدة.
منذ 2014، تفشى مرض فقدان األنسجة 
من الش����عاب المرجانية الصلبة بس����رعة 
كبي����رة في الحيد المرجان����ي في فلوريدا 
الممتد على نح����و 580 كيلومترًا من جزر 
دراي تورتوغاس إلى بورت سانت لوسي 
على مس����افة 200 كيلومتر تقريبًا شمال 

ميامي.
وفت����ك هذا ال����داء بما يق����رب من نصف 
الشعاب الحجرية في الحيد المرجاني، وال 
يزال أصله مجهواًل، كما أن عالجه ال يزال 

متعذرًا وهو آخذ في التمدد نحو الكاريبي.
وأمام سلسلة جزر فلوريدا كيز المرجانية 
قرب الشواطئ الرملية، ثمة كارثة بيئية، 
إذ تدل بق����ع بيضاء كبيرة تحت الماء إلى 

وجود شعاب مرجانية ميتة.
وتقول مديرة ش����ؤون التواصل في هيئة 
الحيوانية في فلوريدا ميش����ال  الث����روة 
أش����تون: "هذا المش����هد يدم����ي القلب، 
وأظن أن أكثر م����ا يقلق في الموضوع هو 

أن أكثرية الناس ال يعلمون بما يحصل".
في 2018، بمواجهة التهديد بزوال أكثر 
م����ن 20 من أجناس الش����عاب المرجانية 
الصلبة ال�45 في المنطقة، أنشأت الوكالة 
والغالف  المحيطات  لمراقب����ة  األمريكية 
الجوي )نوا( ولجنة حفظ الثروة الحيوانية 
في فلوري����دا، مجموعة عم����ل إلنقاذ هذا 

النوع الحيواني.
وقد وضعت المجموعة خطة تهدف إلى 
استخراج الش����عاب من المناطق التي لم 
تتأثر بعد بالمرض واالعتناء بها، بانتظار 

التمكن من إعادتها الحقا إلى البحر.
وجمع هذا المشروع غير المسبوق سريعًا 
عش����رات المؤسس����ات العامة والخاصة، 
ويش����كل مركز إنق����اذ ش����عاب فلوريدا 
المرجانية في أورالندو، عنصرا مركزيا في 

العملية.

ويوضح جاس����تن زيمرمان، الذي يشرف 
على هذا المختبر الذي أنشئ سنة 2020 
وتديره هيئة "س����ي وورل����د" للمتنزهات 
المائية: "نحافظ على الشعب المرجانية 
في وضع س����ليم. فلو بقيت في الطبيعة، 
ل����كان مصير م����ا يصل إل����ى 90% منها 

الموت".
وق����د اتخ����ذت كل التدابير ف����ي الموقع 
لالقت����راب بأقصى حد ممكن من الظروف 
الموجودة في األوس����اط الطبيعية لهذه 
الحيوانات. من هن����ا، جرى ملء األحواض 
المائي����ة بالمي����اه المالحة وه����ي تحوي 
صخورًا وأس����ماكًا م����ن المحيط ويمكنها 

محاكاة التيارات البحرية.
وتقول ميش����ال أش����تون: "م����ا ترونه هو 
مستقبل الشعب المرجانية في فلوريدا"، 
مضيفًة: "صغار هذه الشعب سُتعاد" إلى 

المحيط.
وس����مح الجزء األول من الخطة بإنقاذ نحو 
ألفي مستوطنة من الش����عب المرجانية 
موزعة على 20 مؤسس����ة في أربع عش����رة 

والية أمريكية.
وتقوم المرحلة الثانية على تحضير عودة 
ناجحة إلى المحيط، لكنها ستس����تغرق 
على األرجح وقتًا طوياًل بفعل نمو الشعب 

المرجانية البطيء.

أنقرة/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة »إندبيندينت« البريطانية أن رجال تركيا تم اإلبالغ عنه في عداد المفقودين، إال أنه 

وجد نفسه »هو المقصود« بعد انضمامه عن غير قصد إلى فريق البحث الذي أرسل للبحث عنه.
وبحس���ب الصحيفة، تم ي���وم الثالثاء اإلبالغ عن فقدان المدعو بيه���ان موتلو، الذي يعيش في 

إينغول بمقاطعة بورصة في شمال غرب تركيا.
وقال���ت عائلته إنها تقدمت للس���لطات بطلب للبحث عنه، بعد غياب���ه )موتلو( وعدم عودته إلى 

المنزل من حفلة مع األصدقاء، ولم يرد على المكالمات الهاتفية.
وذكرت الصحيفة التركية »ديلي صباح« أن المسؤولين قالوا إن موتلو )50 عاما( تجول في الغابة 

ولم يتمكن أصدقاؤه من العثور عليه.
وأرسل فريق بحث إلى المنطقة وانتهى به المطاف بمقابلته في الغابة، دون التعرف على اسمه، 

وانضمامه للفريق للبحث عن الشخص المطلوب، وفقا للصحيفة.
وبحسب ما ورد لم يكن لدى المسؤولين أي فكرة عن أن موتلو هو الرجل الذي كانوا يبحثون عنه، 

بعد أن انضم إلى فريق البحث لعدة ساعات، قبل أن »يجد نفسه«.
وتقول التقارير إن موتلو أدرك أنه الشخص الذي كان يبحث عنه الفريق، بعد أن بدأوا في الصياح 

والمناداة باسمه.
وفي عام 2012، تورطت امرأة آسيوية كانت في زيارة أليسلندا في حادثة مماثلة.

وتم اإلبالغ عن فقدها بعد أن فشلت في العودة إلى الحافلة السياحية الخاصة بها أثناء قيامها 
برحلة إلى المنطقة البركانية الجنوبية في أيسلندا بالقرب من وادي إيدجا بالجزيرة، وهي منطقة 
نائية ولكنها شهيرة للمشي لزيارة السياح. انتظر سائق الشركة السياحية لمدة ساعة. وعندما 

لم تحضر المرأة، أبلغ الشرطة وتم إرسال فرق البحث إلى المنطقة بعد ذلك بوقت قصير.
بدأوا في تمشيط س���فوح التالل القاحلة الخالية من األشجار بحًثا عن امرأة آسيوية بمواصفات 
محددة وترتدي مالبس داكنة. تم إلغاء البعثة فقط في الس���اعة 3 صباحا بعد أن تبين أن المرأة 

كانت في الحافلة طوال الوقت وشاركت في البحث، حيث لم يكن لديها أي فكرة أنها المعنية.

حادثة طريفة في تركيا.. رجل علماء يحاولون إنقاذ شعب مرجانية من مرض غامض
»مفقود« يبحث عن نفسه في الغابة


