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غزة/ االستقالل:
ق���ال مص���در قيادي ف���ي حركة »حماس«، مس���اء 
السبت، إن وفًدا من الحركة برئاسة اسماعيل هنية، 

سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غًدا األحد.
وأفاد المصدر لألناضول، بأن وفد »حماس« سيجري 
مباحث���ات مع قي���ادة المخابرات العام���ة المصرية 

بشأن المستجدات السياسية وملفات مشتركة.
ويرجح أن يصل الوفد إل���ى القاهرة األحد بالتزامن 
م���ن غزة والخارج، حيث س���يلتقي مع رئيس جهاز 
المخاب���رات المصرية عباس كام���ل، لبحث ملفات 

تتعل���ق بالتهدئة وقضية صفقة تبادل األس���رى، 
إل���ى جانب ملف���ات تتعل���ق بالمصالحة والش���أن 
الفلس���طيني العام. ومن جانبها، نقلت قناة »كان« 
اإلسرائيلية عن مصادر لم تسمها، في وقت سابق 
قولها إن »المسؤولين اإلسرائيليين أبلغوا الوسيط 
المص���ري هاتفًي���ا بإمكانية عقد جلس���ات خاصة 
للتباحث في ملف صفقة تبادل األسرى بشكل عام 
والش���روط التي وضعتها حماس«، مؤكدة أن وقت 
استعادة الجنود اإلس���رائيليين ورفاتهم قد حان 

فعاًل وفق ما جاء في المكالمة.

اليوم.. وفد من »حماس« برئاسة هنية يتوجه للقاهرة

بيروت/ االستقالل:
هنأ األمين الع���ام التحاد علماء المقاومة الش���يخ ماهر 
حم���ود، اليوم الس���بت، حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 

حمود: »الجهاد« منذ نشأتها 
منسجمة مع ذاتها وبوصلتها ثابتة

»الجهاد«: االحتالل يعاقب أسرى »نفق 
الحرية« ويضعهم في زنازين الموت

غزة/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لجنة األسرى للقوى 
الوطنية واإلس���المية ياسر مزهر، الس���بت، أن حركته »لم 

النخالة: ما تقوم به المقاومة 
هو إدامة االشتباك مع االحتالل

بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، القائد زياد 

النخالة، أن أبناء فلس���طين يدافعون عن مقدس���ات األمة 
ويفدونها باألرواح ويسطرون أروع ملحمة تاريخية تسجل 

المدلل: موقف »أونروا« حول العجز المالي 
يتساوق مع المواقف الصهيوأمريكية

غزة/ االستقالل:
قال مسؤول ملف الالجئين فى حركة الجهاد اإلسالمي احمد المدلل، إّن ما 

صدر عن المتحدث الرسمي باسم الوكالة عدنان أبو حسنة 
ح���ول قرار األونروا تطبيق مب���دأ الحيادية على الموظفين 

تصعيد االحتالل بالقدس.. سباق مع الزمن 
لمحاولة تغيير وضعها التاريخي والقانوني

غزة- القدس المحتلة/ خالد اشتيوي:
استيطان استعماري، تطهير عرقي، تهجير قسري 
للفلس���طينيين، س���لب لألراضي، ه���دم للمنازل، 
اقتحام للمحال التجارية ومس���توطنون يدنس���ون 

باحات المس���جد األقصى المبارك بحماية ش���رطة 
االحت���الل، في المقاب���ل ُيمنع الفلس���طينيون من 

دخول���ه للص���الة فيه، ما س���بق يمثل 
ص���ورة يومي���ة لما يجري ف���ي مدينة 

341 شهيدًا منذ مطلع 
2021 وأيار األكثر دموية

غزة: مؤتمر إسنادي 
لألسرى في سجون االحتالل

يوا�صلون  اأ�صرى   6
الإ�صراب عن 
الطعام رف�صًا 

لعتقالهم الإداري
رام الله/ االستقالل:

واص���ل س���تة أس���رى في س���جون 
االحتالل »اإلسرائيلي« 
السبت، إضراًبا مفتوًحا 

غزة/ االستقالل:
ش���ارك نقابيون وسياسيون فلس���طينيون في قطاع غزة، 
السبت، في مؤتمر إسنادي للمعتقلين واألسرى في سجون 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، الس���بت، عن تسجيل 12 وفاة و679 
إصاب���ة بكورون���ا و1773 حالة تعاٍف م���ن الفيروس بعد 

12 وفاة و679 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

»أونروا« تستهدف مصطلحات مرتبطة 
بـ »العودة« و »الالجئين« و »الجهاد«

محافظات/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  ق���وات  واصل���ت 
المتطرفين  المس���توطنين  م���ن  ومجموعات 

اعتداءاته���ا عل���ى المواطني���ن ف���ي مناطق 
متفرقة م���ن الضفة الغربي���ة المحتلة، فيما 
ش���ارك المئات من أبناء مدينة س���خنين في 

الداخ���ل المحتل في مس���يرة إلحياء الذكرى 
ال�21 لهبة األقصى. فقد قمعت 
ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، 

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى شهداء »هّبة األقصى«
االحتالل يقمع مسيرة في الخليل ويعتقل طفال في يعبد 
ومستوطنون يحاولون إقامة بؤرة استيطانية شرق طوباس

ً

)apaimages(    م�سرية �سد اعتداءات االحتالل مب�سافر يطا جنوب اخلليل

االستقالل
يش���كو موظفون في وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 

»أونروا«، من تش���ديدات تفرضه���ا الوكالة األممية، حول 
اس���تخدامهم مصطلح���ات وطنية، ومرتبط���ة بقضيتي 
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بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، القائد زياد النخالة، أن أبناء فلسطين 
يدافعون عن مقدسات األمة ويفدونها باألرواح 
ويسطرون أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى 
معان���ي البطولة، مبين���ا أن القدس هي عنوان 

وحدة وعزة األمة.
جاء ذلك في كلمة للقائد النخالة خالل ملتقى 
صالح الدي���ن األيوبي الثالث، الس���بت، حيث 
أوضح أن الملتقى ينعقد بينما القدس أسيرة 
في أيدي أع���داء الله وأعداء األمة، والمس���جد 
ومش���اريع  بالتهويد  مس���تهدف  األقص���ى 
التقاس���م الزماني والمكاني، وحتى بالتدمير، 
والمقدس���يون يعان���ون كل صن���وف القمع 
والتنكيل واألسر، وأبناء فلسطين يدافعون عن 
مقدس���ات األمة، ويفتدونها باألرواح، في أروع 
ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة 
والفداء والتمسك باألرض والمقدسات، دفاًعا 

عن كرامة األمة ودينها.
وق���ال القائد النخالة: تس���تحق ذكرى تحرير 
الق���دس على يد القائد ص���الح الدين األيوبي 
أن نق���ف عنده���ا ونس���تخلص منه���ا العبر، 
لمواجه���ة المش���روع الغربي المتج���دد الذي 
يستهدف أمتنا العربية واإلسالمية، منذ غزو 
نابليون لمصر، وخروجه مهزوًما بعدما انكس���ر 
جيشه على أسوار عكا« مبينا أن معركة تحرير 
بي���ت المقدس الت���ي خاضه���ا القائد صالح 
الدي���ن األيوبي ال يمكن اختصارها في معركة 
حطي���ن المجي���دة وحدها، بل س���بقها إعداد 
وتجهيز وإش���غال ووضع خطط على مستوى 
العالم العربي واإلس���المي، تستحق أن تدرس 

كأنموذج ناجح لتحرير القدس مرة أخرى.
وتح���دث القائ���د النخالة عن حالة التش���رذم 

والخالف  والتقات���ل  واالنقس���ام 
الت���ي كانت تعيش���ها األمة قبل 
تحرير بي���ت المقدس، م���ا أغرى 
أعداءها م���ن الفرنجة الصليبيين 
بغزوها وانتزاع بيت المقدس، من 

بين أيديها.
وأش���ار األمي���ن الع���ام للجه���اد 
اإلس���المي، إل���ى أن القائد صالح 
الدين مهد لتحرير بيت المقدس، 
مستفيًدا من المدارس النظامية، 
والت���ي أع���ّدت جياًل جدي���ًدا من 
ولدوره  لقضيته،  المدرك  الشباب 
في تحرير األمة ومواجهة الغزاة، 
بكل اإلع���داد النفس���ي والفكري 

والعسكري«.
وتاب���ع قائال: كم���ا اعتمد ص���الح الدين على 
العلماء المجاهدين، وأعاد إلى المساجد دورها 
في حي���اة المس���لمين، وأعاد العم���ل بنظام 
القضاء العادل بين الناس، وأحيا سّنة الوقف 
بين المس���لمين، ليكون الجميع ش���ركاء في 

النصر، وليصبح التحرير مشروع أمة بأكملها«.
وأوضح القائد النخالة أن صالح الدين األيوبي 
عم���ل على تحقيق تنمية ق���ادرة على تمويل 
المجهود الحربي، وأصلح األوضاع االقتصادية 
والمالية في مصر والس���ودان، ومنع االحتكار، 
وشّجع على العلوم، واستفاد من ذلك لتطوير 
الق���درات العس���كرية، وتجيي���ش الجيوش، 
وس���عى إلى توحيد األمة، وتج���اوز النزاعات 
والفت���ن المذهبي���ة، ونش���ر روح التس���امح 
بي���ن أفرادها، ف���ي وقت كان ال يه���ادن فيه 
المتخاذلين، والمتعاونين مع األعداء، وساعده 
في ذل���ك علماء رباني���ون أف���ذاذ، عملوا على 

تحقيق الوحدة اإلسالمية.

ولف���ت إلى أن ص���الح الدين حاص���ر االحتالل 
الصليبي، من خالل الحمالت التي خاضها في 
الجزيرة العربية، وصواًل إلى اليمن، وجّهز جبهة 
نهر األردن، وأعاد توحي���د وادي النيل ووادي 
الفرات، ليكون اإلطباق على الغزاة الصليبيين 

محكًما، ويمنع عنهم المدد والعون.
واستطرد القائد النخالة: رغم ما استغرقه ذلك 
اإلعداد والتخطيط المحك���م من جهد ووقت، 
لكن القائد صالح الدين األيوبي لم يتخل يوًما 
عن االش���تباك المس���لح مع الغزاة المحتلين، 
فاس���تمرت المناوش���ات على جبهة مصر في 
دمياط، ولم يهادن الغزاة يوًما، ولم يس���َع إلى 

التفاوض معهم«.
وأك���د أن عظمة ما قام ب���ه القائد صالح الدين 
األيوبي هو أنه خ���اض الصراع على جبهتين، 
الجبه���ة الداخلية، وكانت اس���تراتيجيته في 
ذلك الوحدة والتس���امح، وتجمي���ع الصفوف 
باتجاه هدف واح���د جامع، والجبهة الخارجية، 
واس���تراتيجيته في ذل���ك ع���دم المهادنة، 
ومواصل���ة القت���ال، وعدم م���واالة الظالمين أو 

عمالئهم، مش���يرا إل���ى أن هذه 
مؤزًرا  أثمرت نصًرا  اإلستراتيجية 
في حطين، ودخول بيت المقدس، 
فك���ان القائد ص���الح الدين بحق 
مجدًدا وموحًدا ومحرًرا، واس���تحق 

أن يخلد اسمه في التاريخ.
وق���ال القائد النخالة: ندرك تماًما 
الف���ارق التاريخ���ي بي���ن األمس 
واليوم وندرك أن الهجمة الغربية 
المعاصرة ضد أمتنا أشد تعقيًدا 
بكثير من أيام الغ���زو الصليبي« 
الفت���ا إل���ى أن الهجم���ة الغربية 
الحالية ضد أمتنا التي وصلت إلى 
ذروتها ب���زرع الكيان الصهيوني 
في أرض فلس���طين، خدمة لمشروع الهيمنة 
واالستعمار والس���يطرة، يدعمها اليوم نظام 
عالمي يمسك بمفاصل االقتصاد والسياسة، 
ويمتلك أعتى منظومة عس���كرية في التاريخ، 
واستطاع تفتيت األمة وتجزئة الوطن العربي 
واإلس���المي، وزرع التغريب م���ن خالل تدمير 
منظومات التعلي���م والوقف والقضاء، وأرغمنا 
على تبني منظومات ال تمثلنا، وال تنس���جم مع 

قيمنا ومبادئنا وديننا الحنيف.
واس���تدرك بالقول: ومع ذلك نقول، إن تجربة 
القائد صالح الدين ما زالت تصلح في خطوطها 
العام���ة كاس���تراتيجية يمكن البن���اء عليها، 
لصياغة مش���روع تحرير معاص���ر، يقوم على 
أس���اس توحيد الجهد والجه���ود باتجاه بيت 
المق���دس، ومقاومة التغريب الذي فرض على 
أمتنا في نواحي حياتنا كافة، وبناء جيل مسلم 
مجاهد، واستعادة العلماء لدورهم الرباني في 
هداية األمة وقيادتها، وإعادة توحيد جبهات 
األمة ضد المحت���ل، وتحقيق تنمية حقيقية 

عل���ى قاعدة المقاومة، ال عل���ى قاعدة االرتهان 
لنظ���ام عالمي ظالم ومس���تكبر، وف���ي الوقت 
ذاته، استمرار مشاغلة العدو واستنزافه، وعدم 
الرضوخ له، أو التهادن معه، أو التفاوض معه، 
أو التس���ليم له، تحت أي ظ���رف من الظروف« 
مؤكدا أن ذلك كله ممكن، إذا ما توفرت اإلرادة 

الحقيقية، والرؤية الصائبة، واإلخالص.
وزاد القائ���د النخال���ة يق���ول: إنن���ا في حركة 
الجهاد اإلسالمي، ومنذ انطالقة حركتنا، نؤمن 
أن تحرير فلس���طين مش���روع أمة، ال مش���روع 
فصي���ل أو ش���عب بمف���رده، وأن األمة تحتاج 
إلى نهض���ة حقيقية إلنجاز مش���روع التحرير 
والتحرر من الهيمنة الغربية، واستعادة ثقتها 
بمنظوماته���ا الفكري���ة والعلمي���ة وقدراتها 

الذاتية«.
وش���دد على أن ما تقوم به ق���وى المقاومة في 
فلس���طين، ه���و إدامة االش���تباك م���ع العدو 
الصهيون���ي، بانتظ���ار أن تس���تعيد األم���ة 
نهضته���ا ووحدته���ا، على قاعدة اإلس���الم 
العظي���م، والجهاد في س���بيل الل���ه، لتحرير 
الق���دس من أعدائها، وفت���ح فصل جديد من 

فصول الرسالة اإلسالمية.
وأردف األمين العام للجهاد: إننا على ثقة كاملة 
بأن المواجه���ات التي خاضتها قوى المقاومة 
وتخوضها ض���د الكيان الغاصب، واس���تمرار 
شعبنا الفلسطيني في مواجهة االحتالل، من 
شأنه أن يجدد في األمة روح الجهاد والتحرير، 
وهي ترى ش���باب فلسطين يسطرون إبداعات 
العس���كرية واألمنية  المنظومات  في اختراق 

واالستخبارية الصهيونية، رغم قلة النصير«.
وتس���اءل القائد النخالة: كيف سيكون الحال 
لو أن األم���ة بأكملها تقف وراءهم، وتدعمهم، 

وتقوم بواجبها في تحرير مقدساتها؟«.

»تحرير فلسطين مشروع أمة«
النخالة: ما تقوم به المقاومة هو إدامة االشتباك مع االحتالل

غزة/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد اإلس���المي في لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية 
ياسر مزهر، السبت، أن حركته »لم تتفاجأ بقرار عزل األسرى الستة أصحاب عملية 
»نفق الحرية« من س���جن جلبوع، وكذلك التصعيد المتواصل ضد األس���رى في 

معتقالت االحتالل«.
وق���ال مزهر، في حديث إلذاعة ص���وت القدس المحلية، إن »مصلحة الس���جون 
والش���اباك الصهيوني تعاقب األسرى الس���تة عبر وضعهم في زنازين الموت 

والتي ينعدم فيها أي مظهر من مظاهر الحياة اإلنسانية«.
وأضاف أن العدو الصهيوني يريد االنتقام من األسرى بشكل عام وأسرى الجهاد 
اإلس���المي بش���كل خاص بعد عملية »نفق الحرية«، موضًحا أن االحتالل يحاول 
الضغط نفسًيا على األسرى الستة وأن العزل بحقهم قد يستمر لسنوات طويلة. 
وأش���ار مزهر، إلى أن محكمة االحتالل رفضت حضور األس���رى الستة للمحكمة 

المقررة اليوم بذريعة فيروس »كورونا« ما يشكل انتهاكًا جديدًا ضد األسرى.
ولفت القيادي في الجهاد اإلسالمي إلى أن االحتالل يفرض غرامات مالية يومية 

على أسرى الجهاد اإلسالمي وذلك ل�«رفضهم الوقوف للعد الصباحي«.
وش���ّدد على أن وحدة الحركة األس���يرة والخطوات التصعيدي���ة الجماعية هي 
الكفيلة برفع الظلم ووقف اإلجراءات القمعية بحق أسرى الجهاد اإلسالمي داخل 

السجون.
وطالب مزهر، الجماهير الفلسطينية في غزة والضفة والشتات بضرورة التحرك 
لنصرة ودعم األسرى، نحو وقف كافة اإلجراءات القمعية »اإلسرائيلية« بحقهم.

غزة/ االستقالل:
قال مس���ؤول مل���ف الالجئين ف���ى حركة 
الجهاد اإلس���المي احمد المدلل، إّن ما صدر 
عن المتحدث الرسمي باسم الوكالة عدنان 
أبو حس���نة حول قرار األون���روا تطبيق مبدأ 
الحيادية على الموظفين الفلس���طينيين ، 
وما صدر عن فيليب الزارينى المفوض العام 
لألون���روا ح���ول العجز في ميزاني���ة االونروا 
، يأتي تس���اوقًا م���ع المواق���ف األمريكية 
والصهيوني���ة بمالحق���ة الموظفين وتتبع 
أدائهم والتحذيرات الصادرة اليهم بتجنب 
التعاط���ي واالندماج م���ع الحال���ة الوطنية 
الفلسطينية وعناوين القضية الفلسطينية.

وأض���اف المدلل، خ���الل تصريح ل���ه لقناة 
فلسطين اليوم، السبت، »كل ما يجري يؤكد 
تسارع الخطوات التي تتخذها وكالة االونروا 
لتنفيذ بنود اتفاق االطار بينها وبين االدارة 

األمريكية«
وطال���ب المدل���ل، باس���تنهاض الش���عور 
بالمسؤولية واستشعار خطورة ما ُيحاك من 
مؤامرة ضد وكالة األون���روا لتصفية عملها 
وانه���اء مهامها التي أنش���ئت م���ن اجلها 
وهى تعتبر الش���اهد الوحيد على استمرار 

قضية الالجئي���ن والتي هي جوهر القضية 
الفلسطينية«.

كما وطالب »عل���ى الزارينى البحث عن حلول 
إلش���كالية العجز في ميزانية االونروا بعيدا 
عن االبتزاز السياس���ي الذى تمارسه االدارة 
االمريكية ، وقد اس���تطاع المفوض السابق 
كرينبول قبل س���نوات أن يحل مشكلة قطع 
ترام���ب الدع���م المالي عن االون���روا حينها 
بع���د أن طاف ح���ول العال���م وق���ام بزيارة 
خمسين دولة ووضعهم أمام مسؤولياتهم 

والتزاماتهم«
وحمل المدلل، »األمين العام لألمم المتحدة 

باالبتزاز األمريكي  المسؤولية  غوتيريتش 
والتدخل لوق���ف االنهيار الذى تعانى من 
وكالة »أونروا« والتي ُأنشئت بقرار أممي من 

الجمعية العامة لألمم المتحدة«.
 ودعا المدلل، »الديبلوماسية الفلسطينية 
أن تفعل ملف االون���روا داخل اروقة األمم 
المتحدة والعمل مع الهيئات الدولية لدفع 
الدول المانحة وعلى رأس���ها أمريكا لتوفى 
بالتزاماتها اتجاه وكالة االونروا حس���ب ما 
أقرته القرارات الدولية وعلى رأس���ها قرار 
٣٠٢ المؤس���س لألون���روا والقانون الدولي 
اإلنساني المصاحب له باعتماد الشفافية 
والنزاهة واالستقاللية والحيادية التي يجب 
ان تتعامل بها وكالة االونروا نفسها في أداء 

دورها«.
وطالب مس���ؤول ملف الالجئي���ن في حركة 
الجهاد اإلسالمي احمد المدلل، بحراك وطني 
جماهيري وبتفعيل كل الوس���ائل الممكنة 
وطنيًا على المس���توى التوع���وي واإلعالمي 
والمؤسساتي ووقفات حاشدة أمام مكاتب 
ومراكز إدارة »أونروا« ولكن بطريقة حضارية 
مؤثرة تفعيل مخيم���ات الالجئين الممتدة 

على طول الوطن ومخيمات الشتات.

»الجهاد«: االحتالل يعاقب أسرى »نفق 
الحرية« ويضعهم في زنازين الموت

المدلل: موقف »أونروا« حول العجز المالي يتساوق مع المواقف الصهيو أمريكية
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انتقامًا من املقد�سيني
المخت���ص في ش���ؤون القدس فخ���ري أبو دي���اب أكد على 
أن تصاعد وتي���رة اعت���داءات االحتالل »اإلس���رائيلي« في 
مدينة القدس المحتلة تش���كل عقاًب���ا جماعًيا وانتقاًما من 
المقدس���يين وصمودهم في مواجه���ة االحتالل، وبهدف 
وقف حراكهم، وإخماد أي محاوالت الندالع انتفاضة شعبية 

جديدة بالمدينة.
وأوضح أبو دياب في حديثه ل� »االس���تقالل«، أن س���لطات 
االحت���الل تح���اول به���ذه االعت���داءات، وأد أي مقاوم���ة 
فلس���طينية بالقدس، أو أية مساٍع الندالع انتفاضة جديدة 
قد ُتش���عل ش���رارة المواجهات واألحداث ف���ي كافة أحياء 

وبلدات المدينة.
ولف���ت إلى أن االحت���الل يعمد إلى تنفي���ذ حمالت اعتقال 
يومي���ة، واقتحامات للمن���ازل وتنكيل بالس���كان ومالحقة 
الش���بان، وفرض مخالف���ات، والتضييق على المقدس���يين 
وحركة تنقلهم، وإغ���الق المحال التجاري���ة، بحجة األعياد 

اليهودية، ناهيك عن استفزازات المستوطنين.
وأشار إلى أن األحياء المقدسية تقاوم االحتالل ومستوطنيه، 
وهناك تحركات بشكل دائم لمواجهته، في المقابل هناك 

محاولة إسرائيلية يائسة إلخماد الحراك المقدسي.
ولفت أبو دياب إلى أن االحتالل يعي تماًما أن المقدس���يين 
رغم ما يتعرضون له من بطش وإرهاب »إسرائيلي« إال أنهم 

صامدون ومستمرون في مقاومته بكافة الوسائل.
وش���دد على أن االحتالل لن يستطيع السيطرة على األرض 
ف���ي القدس، رغ���م اعتداءاته وعنجهيته المس���تمرة، ولم 
يتمكن من إخضاع اإلنس���ان المقدس���ي، »بل على العكس 
كلما زاد البطش زادت وتيرة المقاومة بالمدينة المقدسة«.

وأك���د أن االحتالل لم يع���د يجرؤ على تنفي���ذ أي عمليات 
تهجير جماعية س���واء في الش���يخ جراح أو سلوان أو الخان 
األحمر وغيرها، وال يستطيع إشعال أكثر من جبهة داخلية، 
بل هدفه ينصب اآلن على المسجد األقصى ومحاولة تغيير 

الواقع فيه.
واعتب���ر أبو دي���اب أن معركة »س���يف الق���دس« أحدثت 
تغييرات في سياس���ة حكوم���ة االحتالل تج���اه اتخاذ أي 

خطوات وق���رارات عملية ض���د المقدس���يين والتجمعات 
الفلس���طينية من ش���أنها تأجيج الوضع والتوتر سواًء في 
القدس أو األراضي الفلس���طينية المحتلة، مش���يرًا إلى أنه 
ت���م تأجيل البت في كثير من القضايا التي كانت تش���كل 
هدًفا لليمين »اإلس���رائيلي« المتطرف لجهة تهجير وطرد 
المقدس���يين، وإبعادهم، ألن هناك م���ا يردع االحتالل بعد 

»سيف القدس«.
تالعب بالقانون

ب���دوره، أوضح المختص في ش���ؤون االس���تيطان بمدينة 
القدس س���هيل خليلية أن س���لطات االحتالل يعمل حاليًا 
على اخت���راق أوضاع قانوني���ة ألراضي وممتل���كات تعود 
لفلس���طينيين وغي���ر فلس���طينيين في مدين���ة القدس، 

لالس���تيالء عليها وضمها تحت س���يطرتها.
وأش���ار خليلية ل� »االس���تقالل« إلى أن االحت���الل يتالعب 
بقواني���ن تع���ود للعص���ور العثمانية وقواني���ن االنتداب 
البريطاني والحكم األردني ويدخل تعديالت عسكرية على 

تل���ك القوانين، لتحويل مس���ارها فتصب لصالح االحتالل، 
وتمكنه من سلب المزيد من الممتلكات والمنازل واألراضي.

ونوه إلى أن االحتالل يس���عى إلى استخدام »قانون أمالك 
الغائبين« لسلب مناطق واسعة في الضفة الغربية من دون 

الحاجة إلى مصادرتها أو تقديم التعويضات.
ودع���ا خليلي���ة إلى ض���رورة إقام���ة حمالت دولي���ة تحمي 
المقدس���يين وممتلكاتهم من بطش االحتالل وممارساته 
االستيطانية، وتوقف سلطات االحتالل عن تمدده بسرقة 
األراضي الفلس���طينية عبر قوانين مزيف���ة، فهذه أراضي 

فلسطينية محتلة.
وح���ول تصاع���د عملي���ات االقتحامات للمس���جد االقصى 
من قبل المس���توطنين تحت حماية ش���رطة االحتالل، قال 
الخليلي: »يحاول االحتالل ف���رض معادالت جديدة ويغير 
من الواقع القائم باألقصى ليوس���ع من مناطق نفوذه على 
ساحاته بش���كل بطيء، دون الوصول لتصعيد من الهبات 

الشعبية الرافضة لالحتالل واعتداءاته«.

حتذير
وبدوره���ا حذرت منظمة التعاون اإلس���المي، من تصعيد 

االنتهاكات اإلسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
وقال���ت المنظمة، ف���ي بيان لها، إنها تح���ذر »من تبعات 
اس���تمرار سياس���ات االحتالل اإلس���رائيلي القائمة على 
االس���تيطان االس���تعماري، والتطهير العرقي، والتهجير 

القسري للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة«.
وأضافت أن »تلك السياس���ات، هدفه���ا تغيير وضعها 
القانون���ي والتاريخي وعزلها عن محيطها الفلس���طيني، 
وذل���ك في انتهاك صارخ للقان���ون الدولي وقرارات األمم 

المتحدة ذات الصلة«.
وأدان���ت المنظم���ة، »التصعي���د الممنهج ف���ي انتهاكات 
االحتالل »اإلس���رائيلي« بحق المس���جد األقص���ى، من خالل 
تكثي���ف عملي���ة االقتح���ام اليومي���ة من قب���ل مجموعات 

المستوطنين المتطرفين«.
ونددت »بتقييد االحتالل اإلسرائيلي حرية وصول المواطنين 
الفلس���طينيين للصالة في المس���جد األقص���ى، وذلك في 

انتهاك صارخ لحرمة األماكن المقدسة وحرية العبادة«.
وطالبت المنظم���ة المجتم���ع الدولي »بتحمل مس���ؤولياته 
والتدخ���ل العاجل م���ن أجل إلزام س���لطات االحتالل، بوقف 
انتهاكاته���ا المتواصل���ة بحق المس���جد األقص���ى وتوفير 
الحماية الدولية للش���عب الفلس���طيني وأرضه ومقدساته، 

وخاصة في مدينة القدس المحتلة«.
والجمعة، منعت ش���رطة االحتالل، مئات الفلس���طينيين من 
س���كان الضفة الغربية الوصول إلى المس���جد األقصى ألداء 
ص���الة الفجر، بدع���وى أن وجوده���م بمدينة الق���دس »غير 
نظامي«. وتصاعدت وتيرة االقتحامات بش���كل ملحوظ خالل 
األي���ام األخي���رة، بالتزامن م���ع حلول أعي���اد يهودية. وتتم 
االقتحامات على فترتين صباحية وبعد صالة الظهر، عبر باب 
المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيالت ومرافقة من 

الشرطة اإلسرائيلية.
وب���دأت ش���رطة االحتالل الس���ماح لالقتحامات ف���ي 2003، 
رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة األوقاف اإلس���المية في 

القدس.

تصعيد االحتالل بالقدس.. سباق مع الزمن لمحاولة تغيير وضعها التاريخي والقانوني
غزة- القد�س املحتلة/ خالد ا�ستيوي:

ا�س��تيطان ا�ستعماري، تطهري عرقي، تهجري ق�سري 
للفل�سطينيني، �سلب لالأرا�سي، هدم للمنازل، اقتحام 
للمح��ال التجارية وم�س��توطنون يدن�س��ون باحات 
امل�سجد االأق�سى املبارك بحماية �سرطة االحتالل، 

ن��ع الفل�سطينيون م��ن دخوله لل�سالة  يف املقاب��ل يمُ
فيه، ما �سبق يثل �سورة يومية ملا يجري يف مدينة 
القد���س الت��ي باتت تتعر���س النته��اكات باجلملة 

ب�سور واأ�سكال متعددة تتزايد يومًا بعد يوم.
وم��ن خ��الل تل��ك ال�سيا�س��ات واالنته��اكات، تهدف 

�سلط��ات االحت��الل اإىل تغي��ري الو�س��ع القان��وين 
والتاريخي للمدين��ة املقد�سة وعزلها عن حميطها 
الفل�سطيني، ويف ذلك انتهاك �سارخ للقانون الدويل 
وقرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة، التي ال حترك 

�ساكن اأمام تلك االنتهاكات املت�ساعدة.

رام الله/ االستقالل:
أكد المكت����ب الوطني للدفاع عن األرض 
س����لطات  أن  االس����تيطان  ومقاوم����ة 
االحتالل اإلس����رائيلي م����ا زالت تواصل 
عملي����ات التطهي����ر العرق����ي جنوب����ي 
محافظ���ة الخليل جنوبي الضفة الغربية 
الوسائل  مختلف  باس���تخدام  المحتلة، 
بم���ا في ذل���ك توظيف المس���توطنين 
للقيام بهذه المهمة تحت حماية جيش 

االحتالل. 
وق���ال المكت���ب، ف���ي تقري���ر وص���ل 
معان���اة  إن  الس���بت،  »االس���تقالل« 
الفلس���طينيين جنوبي الخليل، وخاصة 
في مسافر شرق يطا لم تعد تقتصر على 
والحرمان من أساسيات  القاسية  الحياة 

الحي���اة، ومن حق الس���كن ف���ي بيوت 
تقيهم برد الش���تاء وحرارة الصيف، بل 

هي تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.
وأوضح أن عمليات الهدم الواسعة تطال 
البيوت البسيطة للمواطنين، بحجة أنها 
ُش���يدت بدون ترخيص، ما تسبب حتى 
اآلن وعلى امتداد س���نوات في تش���ريد 
أع���داد تتزايد باس���تمرار من الس���كان، 
الذين يفضلون تس���مية ما يجري لهم 
بحملة تطهي���ر عرقي لصال���ح ما يرون 
أنها أطماع االحتالل بالتوسع، خاصة مع 

وجود عدد من المستوطنات القريبة. 
وأض���اف أن منطقة المس���افر تش���هد 
تصعي���ًدا واعتداءات عل���ى المواطنين 
وممتلكاتهم، بهدف ترهيب المواطنين 

والضغ���ط عليه���م وتهجيره���م م���ن 
المستوطنات  توسيع  لصالح  أراضيهم، 

المقامة عنوة على راضيهم. 
تهدي���دات  ف���إن  التقري���ر،  وبحس���ب 
االحتالل ومطامعه االس���تيطانية تطال 
س���كان منطقة تبلغ مس���احة أراضيها 
نحو 38500 دونم، وهي تجمعات وخرب 
ُيقيم فيها أكثر من 3 آالف مواطن، وتقع 

في التالل المطلة على النقب الشمالي.
وأش����ار إلى أن سلطات االحتالل تسعى 
منذ عشرات الس����نين إلى اقتالع سكان 
قرية المفقرة الواقعة في أطراف مدينة 

يطا، وتدميرها.
وفي محافظة سلفيت، تسعى سلطات 
االحت����الل إلقامة مش����روع اس����تيطاني 

جديد غرب المحافظة، يتمثل في إقامة 
خط للص����رف الصحي يم����ر عبر أراضي 

بلدة دير استيا.
وبحس����ب اإلعالن الذي نش����رته وسائل 
إعالم إس����رائيلية، فإن مس����ار المشروع 
يمت����د بط����ول 8 كيلومت����رات، وبعرض 
30 مت����ًرا، ووظيفت����ه الرب����ط بين تجمع 
بأراضي  مروًرا  االستيطاني  »عمانوئيل« 
دي����ر اس����تيا الت����ي تع����رف بمنطق����ة 
»المساحيل« و«واد جبارة« و«واد القعدة« 
والمناطق المجاورة وصواًل إلى وادي قانا. 
وأفاد تقرير المكتب الوطني باس����تيالء 
مس����توطنين على قطعة أرض في بلدة 
مس����حة غربي س����لفيت، حيث ش����يدوا 
أراض  عل����ى  منص����ة خش����بية ومقاعد 

يملكها ورثة المواط����ن رضا عودة عامر 
بمنطقة »حريقة شحادة« شمال مسحة.

ولف����ت إلى أن ق����وات االحتالل صعدت 
األس����بوع الماضي، من اعتداءاتها على 
المس����جد األقصى المبارك، تمثلت في 
أداء الطقوس اليهودية العلنية، وجرى 
النباتية  القرابين  وإدخال  بالبوق،  النفخ 

إلى المسجد.
فيما رفع مستوطنون علم االحتالل ثالث 
مرات في فت����رة االقتحامات الصباحية، 
وكان من بين المقتحمين قائد ش����رطة 
االحت����الل في الق����دس ميك����ي ليفي، 
إلى جانب عدٍد من قي����ادات »منظمات 
اإلسرائيلي  الكنيس����ت  وعضو  المعبد« 

السابق موشيه فيغلين.

في سياق سياسة التطهير العرقي
تقرير: ضغوط »إسرائيلية« لتهجير 3 آالف فلسطيني جنوب الضفة
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دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الدعوى املدنية رقم 2019/396م

المدعى : س���فيان فؤاد س���عيد لظن بصفته الشخصية وبصفته وكيال عن محمد 
عصام فؤاد سعيد لظن بموجب وكالة صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين 
ف���ي دولة االمارات العربية المتحدة والصادرة في تاريخ 23-9-2018 والتي تحمل 
رقم ) 9423( من سكان غزة الصبرة وكياله المحاميان / محمود عبد الكريم الشرفا 

& اياهب نبيل ابو القمبز  عنوان المكتب / غزة – الرمال – الجندي المجهول 
المدعى عليهم :

عدنان فؤاد س���عيد لظن ن س���كن غزة الرمال الجنوبي الش���ارع المتفرع عن شارع 
رشيد بجوار الاليت هاوس وكافتيريا اسطنبول 

على هشام فؤاد سعيد لظن بصفته الشخصية وباالضافة لباقي ورثة وتركة والده 
المرحوم / هش���ام فؤاد سعيد لظن من سكان غزة الرمال الجنوبي الشارع المتفرع 

عن شارع رشيد بجوار الاليت هاوس وكافتيريا اسطنبول 
كنعان فؤاد سعيد لظن غزة الرمال الجنوبي الشارع المتفرع عن شارع رشيد بجوار 

الاليت هاوس وكافتيريا اسطنبول
 سعد الدين السالم احمد الحسني من سكان غزة الصبرة مقابل الخدمة العامة 

عبد القادر عبد الس���الم احمد الحسني بصفته الشخصية باالضافة الى باقي ورثة 
وتركة والده المرحوم / عبد الس���الم احمد الحس���يني من سكان غزة الصبرة مقابل 

الخدمة العامة 
عالء رش���اد سعيد الشوا بصفته الش���خصية باالضافة الى باقي ورثة وتركة والده 

المرحوم رشاد سعيد الشوا غزة بجوار السامر
عبد الرحمن هش���ام على عبد الرحمن زمو بصفته الش���خصية باإلضافة الى باقي 
ورثة وتركة والده المرحوم / هش���ام على عبد الرحمن زمو من غزة الصبرة شارع ابو 

بكر الصديق تقاطع شارع الثالثيني .
نوع الدعوى : تنفيذ سند قسمة رضائية
قيمة الدعوى : ) 175354 دينار اردني (

                                      مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المدعى عليهم المذكوري���ن اعاله والذين يقموا خارج البالد حاليا ومجهولين 
مح���ل االقامة بما ان المدعى قد اقام عليكم الدعوى الموضحة اعاله يطالبكم فيها 
بتنفيذ س���ند قس���مة رضائية وذلك امام محكمة بداية غزة والمعين لها جلسة 
يوم االثنين الموافق 29-9-2021م وذلك اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه 
المحفوظ لكم نس���خا عنها لدى قلم هذه المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور 
ال���ى هذه المحكم���ة للرد على دعوى المدعى الراهنة وذلك خالل س���بعة ايام من 
تاريخ تبلغكم بهذه المذكرة كما يقضى عليكم ان تودعوا لدى قلم هذه المحكمة 
ردا تحريري خالل س���بعة ايام من تاريخ تبليغكم هذا االعالن وان ترس���لوا نسخة 
للمدع���ى على عنوانه , وليك���ن معلوم لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك س���يتم 

السير بحقكم حضوريا وذلك حسب األصول القانونية . حرر بتاريخ 2021/9/29م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر امل�ستبدل

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2700/2019 يف الطلب رقم 1927/2021

المدعية / شركة الدمياطي ويمثلها السيد / عبد الهادي الدمياطي حبيب من سكان غزة
المدعى عليه / حمدي س���ليم حمدي ابوعرب من س���كان غزة شارع القديم 

بالقرب من غاز الياس العجب )خارج البالد حاليا (
       مذكرة نبليع بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2700/2019  في الطلب رقم 1927/2021
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / حمدي سليم حمدي ابو عرب بدفع مبلغ وقدره 
9851 ش���يكل (تس���عة االف وثمانمائة وواحد وخمسون ش���يكل للمدعية / شركة 
الدمياطي ويمثلها الس���يد / عبد الهادي الدمياط���ي حبيب وتضمين المدعى عليه 
بالرسوم والمصاريف و 150 شبكل اتعاب محاماة، صدر وافهم علنا في 19/9/2021م 

قاضي الصلح/ أ. محمد أحمد فروانة
نبلغك أيها المس���تدعي ض���ده أنه وبتاري���خ 19/09/2021 فد صدر بحقك 

الحكم المذكور وعليه نبلغك صورة عنه حسب األصول

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن /   ل���ؤي عايش محمد عايش 
هني���ه  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرق���م    
404135758   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواط���ن /    احمد س���ليمان درويش 
اب���و رصاص      عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم    
804422962   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد عبد الغفار حسن زعرب   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801365354        
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
فلسطينيون  نقابيون وسياس����يون  ش����ارك 
في قطاع غزة، الس����بت، في مؤتمر إس����نادي 
للمعتقلين واألس����رى في س����جون االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
وحمل المؤتمر، ال����ذي نظمه »تجمع النقابات 
المهنية«، في مدينة غزة، عنوان »نقابيون نحو 

الحرية.. أسرانا لن ننساكم«.
وفي كلمة خالل المؤتمر، قال رئيس »التجمع«، 
س����هيل الهن����دي: »تأت����ي ه����ذه الفعالية 
التضامنية، بمثابة لمسة وفاء لألسرى، ودعما 

لصمودهم داخل السجون اإلسرائيلية«.
وأضاف »يعاني األسرى داخل السجون معاناة 
كبيرة، ما زالت الغطرسة الصهيونية مستمرة 
بحقه����م، حيث يم����ارس سياس����ة اإلهمال 
الطب����ي بح����ق المرضى منهم، خاصة إس����راء 

الجعابيص«.
وعّب����ر الهندي عن أمله ف����ي توصل المقاومة 
الفلسطينية إلى »صفقة تبادل أسرى جديدة 
قريبا«، مردفا »نحن على يقين أننا على موعد 
جديد مع صفقة تبادل أسرى، المقاومة لم ولن 

تنسى أبطالها«.
وتابع قائال:« الس����جان سيفتح أبوابه لألبطال، 

والمقاومة وعدت وستفي بوعدها«.
ب����دوره، ق����ال زاه����ر جبارين، عض����و المكتب 
السياسي ومس����ؤول ملف األسرى في حركة 
»حماس«، إن قضية »األسرى ستبقى على رأس 
س����لم أولويات العمل الحركي والفلسطيني، 

وواح����دة من المعارك التي يخوضها ش����عبنا 
الفلسطيني مع األسرى داخل السجون«.

وزاد في كلم����ة مصورة بثت خ����الل المؤتمر: 
»األسرى عنوان كبير من عناوين قضيتنا، ولن 

ندخر جهدا لإلفراج عنهم«.
وأوضح أن األس����رى الس����تة الذي����ن فروا من 
سجن »جلبوع« اإلسرائيلي، في سبتمبر/أيلول 
الماضي، »س����طروا في صفحات التاريخ حدثا 
اس����تثنائيا، عنوانه الحري����ة والكرامة، حينما 

حطموا عنجهية االحتالل وحرروا أنفسهم«.
وفي 6 س����بتمبر الماضي، نجح 6 أس����رى في 
الهروب من زنزانتهم إلى خارج سجن »جلبوع« 
عب����ر نف����ق، قبل أن تنج����ح إس����رائيل بإعادة 

اعتقالهم جميعا في أوقات الحقة.
م����ن جانبه����ا، قالت نادي����ة حب����ش، نقيب 
المهندسين الفلسطينيين، في كلمة ُمصورة، 
بثت خالل المؤتمر: »هذا المؤتمر بمثابة رسالة 
من القلب ألس����رانا القابعين خلف القبضان، 
والمضربي����ن عن الطع����ام، والذي����ن يضحوا 

بصحتهم في سبيل نيل حريتهم«.
وطالب����ت المؤسس����ات الحقوقي����ة الدولي����ة 
ب�«الضغط على االحت����الل من أجل اإلفراج عن 

األسرى«.
كما دعت »القيادة الوطنية بإنهاء االنقس����ام، 
للتصدي لالحت����الل، ومن أجل التحرير وإقامة 

دولة فلسطينية عاصمتها القدس«.

غزة: مؤتمر إسنادي لألسرى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
واصل س���تة أس���رى في س���جون االحتالل 
»اإلس���رائيلي« الس���بت، إضراًب���ا مفتوًحا عن 
الطعام، رفًضا العتقاله���م اإلداري، أقدمهم 
األس���ير كايد الفس���فوس، المضرب منذ 80 

يوًما.
واألسرى المضربون باإلضافة إلى الفسفوس، 
هم: مقداد القواس���مة مضرب منذ 73 يوًما، 
ع���الء األعرج منذ 55 يوًما، هش���ام أبو هواش 
من���ذ 47 يوًما، رايق بش���ارات من���ذ 42 يوًما، 
شادي أبو عكر منذ 39 يوًما، فيما أعلن األسير 
حسن شوكة تعليق إضرابه عن الطعام مساء 

السبت بعد إضراب استمر 13 يوًما.
وأوضح نادي األسير في تصريح مساء أمس: 

أن األس���ير ش���وكة كان تع���رض لعمليات 
اعتقال عديدة جّلها ره���ن االعتقال اإلدارّي، 
ونّفذ عدة إضرابات عن الطعام س���ابًقا رفضا 

العتقاله اإلدارّي.
وأش���ار إلى أن االحتالل أع���اد اعتقاله مجدّدا 
خالل س���بتمبر/ أيلول بعد مطاردة استمرت 
نحو ش���هر، تعرضت خالله عائلته للتنكيل 
واالعتقال، وحّول إلى االعتقال اإلدارّي مجدًدا 
س���تة أش���هر، حيث عانى خالل اإلضراب من 

أوضاع صحية صعبة.
ويعاني األس���رى المضرب���ون أوضاًعا صحية 
غاية في الصعوبة، جراء ووضعهم الذي يزداد 
ا يوًما بعد يوم، إذ يعان���ون من نقص  س���وًء
كمية األمالح والسوائل بأجسادهم، واإلعياء 

واإلجهاد الشديدين، والصداع.
وكان نادي األس���ير حذر من استشهاد أحد 
األسرى المضربين عن الطعام، جراء الخطورة 
الش���ديدة على وضعه الصحي، في ظل عدم 
وج���ود أي حل���ول واضحة من إدارة س���جون 

االحتالل.
ويقبع األس���ير القواس���مة في مستش���فى 
»كاب���الن«، فيم���ا يقبع كل من الفس���فوس، 
واألع���رج، وأبو هواش، وبش���ارات في س���جن 
»عيادة الرملة«، أما األس���يرين شادي أبو عكر، 
وحس���ن ش���وكة فيقبعان في زنازين سجن 

»عوفر«.
ووصل عدد األس���رى اإلداريين في س���جون 

االحتالل إلى نحو 520 أسيًرا.

األسير حسن شوكة يعلق إضرابه 
6 أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

بيروت/ االستقالل:
هن���أ األمين العام التحاد علماء المقاومة الش���يخ ماهر حمود، اليوم 
الس���بت، حركة الجهاد اإلسالمي في فلس���طين بذكرى انطالقتها 

الجهادية ال� 34.
وقال حمود في تصريحات صحفية: »نرى أن حركة الجهاد اإلسالمي 
ثبتها الله تعالى بحوله على المبدأ الذي انطلقت من خالله، لم تغير 
شيًئا، لم تفاوض، لم تتراجع لم تتنازل عن أي شيء من المبادئ التي 

انطلقت من أجلها«.
وأشار إلى أنه منذ أن تعرف على الشهيد الدكتور المؤسس فتحي 
الش���قاقي عام 1990 إلى يومنا الحاضر، مروًرا باألمين العام السابق 
الدكتور رمضان شلح، لم تتغير بوصلة الجهاد اإلسالمي، وإنما زادت 

في الحفاظ على المبادئ التي انطلقت ألجلها.
وبي���ن حم���ود أن القادة الفلس���طينيين، على اخت���الف مواقعهم 
وانتماءاتهم ش���هدوا ف���ي مذكراتهم لحركة الجهاد االس���المي 
بالصدق وااللتزام وبأنها أثبتت نفس���ها في وقت قصير مقارنة مع 

اآلخرين.
وأضاف »هذه الحركة منذ نشأتها كانت دائًما منسجمة مع نفسها 

غير متناقضة مع تاريخها المشرف«.

حمود: »الجهاد« منذ 
نشأتها منسجمة مع 
ذاتها وبوصلتها ثابتة
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /     سماح عوض عدنان الحلبي    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    420421984   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1753 / 2019 يف الطلب رقم 1904 / 2021

المستدعي/ أسامة صبحي موس���ى النخالة- غزة شارع صالح الدين قرب مؤسسة 
الصخرة ه�/ 906871207 وكالؤه المحامون/ اس���الم خميس الزعيم ومهند الزعيم 
ووئام حميد وأحمد المسحال وغدير األعرج وفادي الزعيم – غزة شارع عمر المختار 

مقابل منتزه البلدية عمارة القصاص الطابق األول جوال 0599994454 
المس���تدعى ضدهم/-1محمد يوسف حس���ين الحنفي – غزة الرمال شارع الوحدة 
خلف برج ش���وا وحصري -2 رفيدة صبحي موسى النخالة – غزة شارع صالح الدين 

قرب مؤسسة الصخرة »موجودين خارج البالد«
نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة ، قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 1753 / 2019      في الطلب رقم 1904 / 2021

إلى المستدعى ضدهم بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )قسمة أموال مشتركة( استنادًا إلى ما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرًا ألنكم خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في 
نظ���ر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 1862 
/ 2021 بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليكم 
أن تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2021/10/25م الس���اعة التاس���عة 
صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوم من 
تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية 

والطلب باعتباركم حاضرين. حرر في: 30//2021/9م

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

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/252
  يف الطلب رقم 2021/1807

المستدعى / سامي موسى عوض مطر من سكان غزة الزيتون
المس���تدعى ض���ده / ليلى س���عدي حماد دل���ول باالصالة عن نفس���ها 

وباالضافة لباقي ورثة والدها المرحوم / سعدي حماد شحادة دلول
نوع الدعوى / تنفيذ عيني

                       ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل ( 
     في القضية رقم 2021/252       في الطلب رقم 2021/1807

إلى المس���تدعى ضده / المذكور اعاله بما ان المستدعى المذكور قد تقدم 
ل���دى محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا الى ما يدعيه في 
الئح���ة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة 
بداي���ة غزة في الطلب رقم 2021/1807 بالس���ماح لن���ا بتبليغكم عن طريق 

النشر المستبدل .
لذل���ك يقتض���ى عليكم ان تحض���ر لهذه المحكم���ة يوم االربع���اء بتاريخ 
2021/10/27 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في القضية والطل���ب واعتبارك حاضرا . صدر 

في 2021/9/27م

ئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

اإعـــالن �صادر عن جمعية القانونية 
للدفاع عن حقوق االعالمني

يعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة القانونية للدفاع عن حق���وق االعالمين عن 
عقد االجتم���اع العادي للجمعية العمومية للعام )2021( وذلك يوم االحد 
الموافق 2021/10/17 الس���اعة 12 في مق���ر الجمعية الكائن في  مفترق 
ضبي���ط – عمارة الفاروق الطابق الثاني وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد 

للجمعية بعد استكمال االتي :
1- فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021( وذلك من تاريخ 2021/10/3 الى تاريخ 2021/10/7
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2021/10/10 

الى تاريخ 2021/10/12
3- فتح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعضوي���ة مجلس االدارة 
والجمعي���ة العمومي���ة وذل���ك م���ن تاري���خ 2021/10/13 حت���ى تاريخ 

2021/10/17
4-  تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2021/10/3 الى تاريخ 
2021/10/17 في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1 .

التواصل على جوال رقم : 0599021202 

 جمل�س اإدارة اجلمعية

ه���ذا »الحظر« يأتي ضمن إطار مب���ادئ »الحيادية«، التي تلتزم 
به���ا »أونروا«، كونها جزء من منظم���ة األمم المتحدة وعليها أن 

تلتزم بمبادئها وقوانينا، على حّد قول متحدث باسم الوكالة.
م�سطلح ف�سفا�س

ويستنكر مسؤول في اتحاد الموظفين العرب في »أونروا«، عدم 
وجود معايير واضحة لمبادئ الحيادية لدى »أونروا«، حيث باتت 
»تمّس القيم الوطنية واإلس���المية سواء في قطاع غزة، والضفة 

الغربية«.
ويقول محمد ش���ويدح، أمين س���ر االتحاد، ف���ي حديث خاص 
لوكالة األناضول، إن مبادئ الحيادية، التي تطالب بها »أونروا«، 

غير واضحة أو محددة، وفضفاضة.
وأض���اف، إن اتح���اد الموظفي���ن يؤي���د تحّلي أون���روا بمبادي 
الحيادية، ومس���تعد لاللتزام بها، ش���رط أن تكون واضحة، وال 

تمس المبادئ الوطنية واإلسالمية.
واس���تكمل قائال:« نحن مع أونروا، وم���ع تطبيق الحيادية، وكنا 
مش���اركين دوما في هذا الموضوع، لكن أن يتجاوز األمر ليصل 

إلى القيم الوطنية واإلسالمية، فهذا غير مقبول«.
وأوض���ح أن »أون���روا«، وم���ن خ���الل تجرب���ة االتح���اد، ُتصّنف 
المواضيع التي تخص كل من »الالجئ الفلس���طيني، والقضية 
الفلس���طينية، وح���ق الع���ودة«، عل���ى أنها مواضي���ع »تمّس 

الحيادية«.
وتابع:« مثال طلبت منا أونروا اس���تبدال س���ؤال حس���ابي حول 
المس���افة التي تبعد فيها مدينة حيفا )ش���مال( عن القدس، 

بالمسافة بين مديني غزة وخانيونس«.
وبررت »أونروا«، لالتحاد، ذلك الطلب بأن »مدن حيفا والقدس غير 

فلسطينية، وذكرهما يعّد اختراقا للحيادية«. وفق تعبيرها.
وعّب���ر عن رفض قبول الموظفين والمعلمين في »أونروا«، لهذه 
المبادئ التي تخالف »األس���س التي نش���أت من أجلها أونروا، 
والت���ي تضم مئ���ات اآلالف من الالجئي���ن المهجرين من مدن 

كحيفا وعكا ويافا«.
وفي ذات الس���ياق، قال ش���ويدح إن »أون���روا« وضعت »بعض 

القيود على اس���تخدام بعض اآليات القرآنية، واعتبرت ذكرها 
خرق���ا للحيادي���ة، وهذه االس���تجابة جاءت بن���اء على ضغوط 

إسرائيلية«.
م ش���ويدح »أونروا« على »االس���تجابة المتك���ررة للضغوط  والاَ
»اإلس���رائيلية« وإن كان���ت عل���ى حس���اب القي���م الوطني���ة 

واإلسالمية«.
لكن���ه قال إن هذه االس���تجابة، ال تنفي دور »أون���روا«، العريق 
في كونها الش���اهد الوحيد على قضية اللجوء الفلس���طينية 

والمساعدات التي قّدمتها لالجئين منذ وجودهم.
البلد امل�سيف

وطالب ش���ويدح »أونروا« بتدريس المنهاج الفلس���طيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أي تدخل، كما تفعل في الدول 

العربية اأُلخرى المضيفة.
وقال في هذا السياق:« أونروا تتبع البلد المضيف، ففي األردن 
يتم تدريس المنهاج األردني، وكذلك في لبنان وس���وريا، لذا 
عليه���ا احترام المنهاج الوطني الفلس���طيني والبلد المضيف 

لها وعدم التغيير فيه«.
وأوضح أن »أون���روا«، ُتغّير وتحذف بعض الدروس، والمواضيع 
في المواد اإلثرائية، التي يعّدها معلموها، والتي من المفترض 

أن تعكس المنهاج الفلسطيني.
وأردف قائ���ال:« هن���اك درس ف���ي كتاب للص���ف الثالث في 
المرحلة االبتدائية، اس���مه )حيفا والنورس(، وحيفا هنا اس���م 
فتاة، طلب���ت »أونروا« إقصاء هذا الدرس م���ن المواد اإلثرائية، 

لوجود اسم حيفا«.
وأش���ار إل���ى أن هذا ال���درس كان ضمن الكتاب الرس���مي في 
المنه���اج، والمادة اإلثرائية انعكاس وش���رح لهذا الكتاب، وال 

يمكن »التدخل في وضعه«.
�سغوط اإ�سرائيلية

وق���ال ش���ويدح إن تش���ديد »أون���روا« عل���ى منع اس���تخدام 
المصطلح���ات الوطنية يأت���ي جّراء ضغوط تتع���رض لها من 
مؤسس���ات »صهيونية«، ودولية، تراقب عملها خاصة في ظل 

إتاحة المواد عبر شبكة اإلنترنت؛ خالل التعليم اإللكتروني.
وأردف قائ���ال:« أونروا في موضوع الحيادية ليس���ت مبادرة، بل 
تتع���رض لضغوط لتغيي���ر المنهاج الفلس���طيني، ومالحقة 

المعلمين، واستجابتها لذلك مجرد رد فعل«.
ويعتقد أن هذه الهجمة »اإلس���رائيلية« عل���ى وكالة »أونروا«، 
تأتي في إطار رغبة »إسرائيل« بطمس أقوى »شاهد على قضية 

الالجئين الفلسطينيين«.
واستكمل قائال:« سبق وأن حاولت »إسرائيل« عام 2018 تغيير 
مس���مى وتعريف الالجئ واقتصاره عل���ى األفراد الذين ُهجروا 
من أراضيه���م عام 1948؛ دون إلحاق ه���ذا الوصف بأبنائهم 

وأحفادهم الذين لم يعايشوا عملية التهجير«.
كم���ا ذهبت »إس���رائيل«، وفق ش���ويدح، إلى الضغ���ط باتجاه 
تقويض »عمل المؤسسة من خالل السعي لوقف تمويلها من 

الدول الكبيرة، ومالحقتها في مناهجها وموظفيها«.
وأش���ار إلى أن »أونروا« أوقفت عددا م���ن موظفيها عن العمل، 
مؤقتا، حت���ى انتهاء تحقيقاتها فيما يتعل���ق بتقرير رفعته 

منظمة رقابية دولية، واتهمهم باختراق الحيادية.
ولفت ش���ويدح إلى وجود جهات خارجية تراقب أداء »أونروا«، 
وموظفيها، ويالحقونهم فيما ينش���روه عبر وسائل التواصل 
االجتماع���ي م���ن التعبير عن رأيه���م فيما يتعل���ق بالقضايا 

الوطنية.
كم���ا طال���ب ش���ويدح »أون���روا« بمحاس���بة »إس���رائيل« على 
اختراقه���ا لقي���م »الحيادية واإلنس���انية«، من خ���الل قتلها 
لألطفال الفلس���طينيين المس���جلين في الوكال���ة ويتعلمون 
في مدارس���ها، وآخرهم حس���ن أبو النيل )12 عاما(، الذي قتل 
برصاص »إسرائيلي« نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، خالل 

مشاركته باحتجاجات قرب حدود غزة.
املال ال�سيا�سي

من جانب آخر، أدان شويدح اتفاقية »اإلطار«، التي وقعتها كل 
من واش���نطن و«أونروا«، في 15 يوليو/ تموز الماضي، وتضمن 

عودة »مشروطة«، للدعم األمريكي لنشاطات الوكالة.

وكان المكت���ب التنفيذي لالجئين الفلس���طينيين في الضفة 
الغربي���ة، ق���د ذكر في بيان س���ابق، أن االتفاقي���ة تنص على 
»وقف مس���اعدة األونروا عن كل الج���ئ ينتمي لجيش التحرير 
الفلس���طيني أو أي منظمة من فئات »العصابات« ومن يشارك 

في عمل »إرهابي«، بحسب التصنيف األمريكي اإلسرائيلي«.
وأضاف »اشترطت االتفاقية أيضا مراقبة المنهاج الفلسطيني 
وحذف وش���طب أي محتوى ال يتناسب مع وجهة نظر االحتالل 

ومراقبة كافة مؤسسات األونروا«.       
ومطلع أبريل/ نيس���ان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس األمريكي 
جو بايدن إعادة الدعم المالي لنش���اطات »أونروا« ب� 150 مليون 
دوالر، بعد س���نوات م���ن وقفه على يد إدارة الرئيس الس���ابق 

دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.
رد »اأونروا«

بدوره، ينفى عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم »أونروا« في غزة، 
وجود معايير خاصة لمبدأ »الحيادية« لدى أونروا.

وق���ال لوكالة األناضول »إنه���ا معايير وقيم األم���م المتحدة، 
وأون���روا جزء من المنظوم���ة األممية، وهي ملتزم���ة بالحيادية 
وقيم العدالة اإلنس���انية، والقانون اإلنساني الدولي، وعدم زرع 

الكراهية«.
وأضاف »أونروا تّطلع على المواد اإلثرائية التي يتم تقديمها، 
وتفح���ص إذا كانت تحتوي على م���واد تتعارض مع قيم األمم 

المتحدة، والقوانين الدولية«.
ورف���ض أبو حس���نة أي اتهام���ات تتعل���ق بتدخ���ل الوكالة 
ب�«المنه���اج الفلس���طيني«، مؤكدا عل���ى التزامه���ا ب�«منهاج 

السلطة الوطنية كدولة مضيفة«.
وأش���ار إلى تعّرض أونروا التهامات مختلفة سواء إسرائيلية أو 

من الكونغرس األمريكي أنها »تشّجع العنف واإلرهاب«.
وُأنش���أت وكالة »أونروا« عام 1949، بق���رار من الجمعية العامة 
لألم���م المتحدة لتنفيذ برامج إغاثة وتش���غيل لنحو 800 ألف 
الجئ فلس���طيني، هجرتهم العصابات الصهيونية إبان نكبة 

فلسطين عام 1948.

بدعوى »الحيادية«
»أونروا« تستهدف مصطلحات مرتبطة بـ »العودة« و »الالجئين« و »الجهاد«

غزة/ ال�ستقالل:
ي�سكو موظفون يف وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطيني��ني »اأون��روا«، من ت�سدي��دات تفر�سها 
الوكال��ة الأممية، ح��ول ا�ستخدامهم م�سطلحات 

وطني��ة، ومرتبط��ة بق�سيتي »الالجئ��ني« و«حق 
العودة«.

م��ن تلك امل�سطلحات، الت��ي ُيحظر ا�ستخدامها يف 
املواد التعليمي��ة الإلكرتونية، التي يعدها معلمو 

»اأون��روا«، اأ�سماء املدن الفل�سطيني��ة املُحتّلة منذ 
ع��ام 1948 ك�«القد���س، وياف��ا، وحيف��ا، وع��كا«، 
ف�س��ال عن حظر ا�ستخدام بع�س الآيات القراآنية 

التي تن�ّس على »اجلهاد« اأو ت�سف »املنافقني«.
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أعلن أنا المواط���ن /   ابراهيم محمد علي الغول    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم   905285599      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /  ايمان محم���ود محمد ابو صبحة 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم 959770520   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  احمد اس���حاق خالد العبادلة عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  803887249     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    س���حر عب���د الرحمن عبد الكريم 
النيرب  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   900958893   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  رش���ا رزق محمد ابو محس���ن عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   405238353    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  زياد حس���ن ياسين النجار عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  906743877     الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     مؤمن عبد الله محمد عوض    عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   801876624     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   عايده حسن محمود ابو عبيد   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   949826341   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   مصعب س���عد احمد الغلبان عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   402576649    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 أعل���ن أن���ا المواط���ن /    محمد زهير عمر اس���ماعيل 
الرق���م      ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل   الش���ريف  
804878908   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  روال غانم عبد السالم ابو ناهية عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    999782428   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   عنان صبحي س���ليمان ابو نعمة  
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   933772964       
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

بينما رص���د التقرير 3 ح���االت اعتقال من 
قطاع غزة لش���بان تجاوزوا السياج الفاصل 

شرق القطاع .
اعتقال الن�ساء والأطفال

���ن المرك���ز أن االحت���الل واص���ل ف���ي  وبيَّ
ش���هر أيلول الماضي اس���تهداف النساء 
الفلسطينيات باالعتقال، ورصد )11( حالة 
اعتقال لنساء وفتيات بينهم الطالبة غادة 
كوازبة من الخليل، والس���يدة أسماء عاصي 
)29 عام���ًا( م���ن مدينة الق���دس المحتلة، 
والشابة غدير قراريه من جنين، وهي زوجة 

األسير مالك فشافشة.
كذلك اعتقلت باس���مة عارضة 35عامًا، من 
جنين وهى شقيقة األسير محمود عارضة 
أحد أبطال عملية نف���ق الحرية، والمواطنة 
»شريهان شوكة«، 33 عامًا، من مدينة بيت 
لحم، للضغط على زوجها حس���ن ش���وكة 
لتس���ليم نفس���ه، بينما اعتقلت المواطنة 
تقى زهران، وهى ش���قيقة الشهيد أحمد 
زهران، الذي ارتقى في اشتباك مع االحتالل 

فيما بعد.
كم���ا اعتقل���ت ق���وات االحت���الل المرابطة 
عاي���دة الصيداوي )59 عامًا(، والمقدس���ية 
رائدة س���عيد أثناء تواجدهم في المسجد 
االقص���ى، واعتقلت الفتاة »من���ار قندس« 
بع���د اس���تدعائها لمقابل���ة المخاب���رات، 
وكذلك اعتقلت والدتها وفاء قندس، بينما 
استدعت السيدة نهى عطية والدة األسير 
مراد عطية من حي الش���يخ جراح بالقدس 

للتحقيق .
وواص���ل االحت���الل خالل الش���هر الماضي 
اس���تهداف األطفال القاصرين، حيث رصد 
المرك���ز )36( حالة اعتقال جميعهم طالب 

في الم���دارس أصغره���م الطفلين محمد 
صال���ح عميرة، 13 عام���ًا، ومعاوية مناصرة، 
14 عامًا، وهما من رام الله والطفل معاذ ابو 
الهوى، 14 عامًا، من البلدة القديمة بالقدس 

المحتلة.
اإ�سراب عن الطعام

وأش���ار المركز إلى أنه حت���ى نهاية أيلول/
سبتمبر يستمر 6 أسرى في خوض معركة 
األمعاء الخاوية، لفترات مختلفة ضد سياسة 
االعتقال اإلداري بحقهم وأقدمهم األسير 
كايد الفس���فوس م���ن دورا جنوب الخليل 
ودخل إضراب���ه يومه ال� 80 عل���ى التوالي، 
واألس���ير مقداد القواسمي من الخليل منذ 
73 يومًا، و األسير المهندس عالء األعرج من 

طولكرم يخوض إض���راب عن الطعام لليوم 
55 على التوالي، كما يواصل األسير هشام 
أبو هواش من دورا جنوب الخليل إضرابه عن 
الطعام منذ 47 يوما، بينما يس���تمر األسير 
رايق بش���ارات من طوب���اس إضرابه لليوم 
42 على التوالي ويحتجز في زنازين س���جن 
مجدو، بينما يواصل األس���ير شادي أبو عكر 
من مخيم عايدة ف���ي بيت لحم إضرابه عن 
الطعام لليوم 39 على التوالي رفضًا لتجديد 

اعتقاله اإلداري.
الأوامر الإدارية

وبي���ن تقري���ر المركز أن محاك���م االحتالل 
واصلت خالل ش���هر أيلول الماضي إصدار 
الق���رارات اإلداري���ة بح���ق األس���رى، حيث 

أصدرت محاكم االحتالل الصورية )84( قرار 
إداري بي���ن جديد وتجديد، تراوحت ما بين 

شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية 
الش���هر الماضي األسير حذيفة حلبية من 
القدس، حيث جدد له للمرة الخامس���ة على 
التوالي، وكان خاض إضراًبا عن الطعام في 
اعتقال س���ابق لمدة 67 يومًا ضد االعتقال 
اإلداري، فيما جددت االعتقال اإلداري للمرة 
الرابعة لألس���ير الصحفي »نضال أبو عكر« 
من بي���ت لحم، فيما ج���ددت اإلداري للمرة 
الثالثة بحق األس���ير الجريح احمد جدعون 
من جنين، وكان اعتقل قبل عام بعد إصابته 

بجراح خطرة أثناء عملية اعتقاله.

اإجراءات انتقامية
وأكد المركز أن األوضاع في سجون االحتالل 
ش���هدت الش���هر الماضي توترًا ش���ديدًا 
وس���خونة اقتربت من ح���د االنفجار نتيجة 
اإلج���راءات العقابية الت���ي فرضتها إدارة 
السجون على األس���رى إثر عملية تحرير 6 
أسرى أنفسهم من سجن جلبوع قبل إعادة 

اعتقالهم.
وأوضح أن االحتالل تلقى صفعة قاسية بعد 
تمكن األسرى الس���تة من تحرير انفسهم 
في ظل المنظوم���ة األمنية المعقدة داخل 
وفي محيط س���جن جلبوع، قابلها االحتالل 
باالنتق���ام من االس���رى وعقابهم بش���كل 
جماعي وأبرز العقوبات قرار بتشتيت أسرى 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي وتوزيعهم على 

السجون واألقسام.
وأشار إلى أن األسرى رفضوا هذه العقوبات 
وأعلنوا عن نيتهم خ���وض إضراب مفتوح 
ع���ن الطعام، األمر الذى دف���ع االحتالل إلى 
التراجع لذلك علقوا خطواتهم التصعيدية 
في انتظار أن ينفذ االحتالل االتفاق بعودة 
األوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق 

جلبوع .
وكش���ف أن إدارة الس���جون نكلت باألسرى 
الستة بعد إعادة اعتقالهم، حيث تعرضوا 
لتعذيب شديد، وقام االحتالل بعزلهم في 
زنازين انفرادية في عدة س���جون مختلفة، 
حيث ت���م عزل محم���ود عارض���ة ومناضل 
نفيعات إلى سجن »أيالون« بالرملة، ومحمد 
عارضة إلى سجن عس���قالن، واألسير زكريا 
الزبيدي إلى س���جن »إيشل« في بئر السبع، 
ويعق���وب ق���ادري إلى س���جن »ريمونيم« 

وأيهم كممجي في سجن »أوهلي كيدار«.

350 حالة اعتقال بينهم 36 طفال و11 سيدة خالل أيلول
ً

غزة/ ال�ستقالل:
ر�سد مرك��ز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى 350 
حالة اعتقال بينه��م 36 طفاًل، و11 �سيدة، 

خالل �سهر اأيلول املا�سي.
واأو�س��ح املرك��ز يف تقري��ره ال�سه��ري ح��ول 

عن��ه  ن�سخ��ة  ال�سب��ت  و�س��ل  العتق��الت 
»ال�ستقالل« اأن الحتالل كثف خالل اأيلول 
من عملي��ات العتقال يف مدينة جنني، التي 
�سه��دت ما يزي��د ع��ن )60( حال��ة اعتقال، 
على اأثر عمليات القتحام املتكررة للمدينة 

وا�سته��داف عائالت واأق��ارب ال�سرى ال�ستة 
الذين حرروا اأنف�سهم يف عملية نفق احلرية 
وم��ن اتهمه��م الحت��الل بتق��دمي امل�ساعدة 
لالأ�سريي��ن الذي��ن متكنا م��ن الو�سول جلنني 

قبل اإعادة اعتقالهما.
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يتصاعد أداء المقاومة الميداني في وجه االحتالل الصهيوني في مدن الضفة الغربية والقدس 
المحتلة, وهى مرحلة التصعيد التي لطالما حذر منها االحتالل الصهيوني وسعى بكل امكانياته 
ان يتخطاها دون خس���ائر, لكن المقاومة الفلس���طينية تبدع في الميدان وتنفض عن كاهلها 
ك���ل ادران التطبيع والتعاون األمني والخذالن العربي واإلس���المي والدول���ي وتصر على المضي 
بمعرك���ة التحرير والخالص من هذا االحتالل مهم���ا كلف ذلك من اثمان وتضحيات, والن قانون 
المقاومة بكافة اشكالها هو الذي يؤسس لهذه المرحلة, فثقافة المقاومة حاضرة بقوة في اذهان 
الفلسطينيين وهى الفاعل األساسي والرئيسي المحرك لهم في مواجهة االحتالل الذي قرر ان 
يخوض معركة مفتوحة وطويلة األمد مع الفلس���طينيين يحاول من خاللها استنزاف قدراتهم 
والتأثير في وعيهم وارباك س���احتهم الداخلية مس���تغلين حالة التباين في الموقف الرسمي 
الفلسطيني من الصراع مع االحتالل الصهيوني والموقف الفصائلي والشعبي الذي يستند الى 
تعدد خيارات المواجهة مع االحتالل, ومستغلين حالة التراجع الرسمي العربي في دعم القضية 
الفلسطينية والتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة قانونيا, وإقامة عالقات مباشرة مع 
االحتالل الصهيوني الغرض منها حصار طموح الفلسطينيين وامالهم وتطلعاتهم في الحرية 
واالستقالل وفرض هذا الكيان الصهيوني المجرم على المنطقة العربية والشرق أوسطية ليعيث 
فيها خرابا ودمارا, لكن كل هذا الخذالن لم يدفع الفلسطيني للتراجع واالستسالم للحالة المزرية 

التي تمر بها االمة العربية. 
ف���ي غضون األس���بوع الماضي فقط استش���هد 7 مواطنين فلس���طينيين برص���اص االحتالل 
الصهيوني فيما أصيب 4 جنود اسرائيليين خالل عمليات إطالق نار من المقاومين الفلسطينيين 
في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا إلحصائية رس���مية فإن المواجه���ات بين المواطنين وقوات 
االحتالل اندلعت في 56 نقطة تماس بالضفة المحتلة تخللها اش���تباكات مسلحة أدت إلصابة 
أربعة من جنود االحتالل، فيما استش���هد سبعة مواطنين من بينهم فتاة حاولت تنفيذ عملية 
طعن. الجمعة شهد عمليتي إطالق نار أولها في بلدة قباطية والثانية صوب مستوطنة »هار أدار« 
ش���مال غرب القدس المحتلة، فيما تمكن أهالي بلدة بيتا وثوراها من إسقاط طائرة مسيرة خالل 
المواجهات التي ش���هدتها البلدة وأدت الى إصابة العش���رات. وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة في 
قريتي بيت دقو وبيت إجزا قرب القدس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، وبيتا وبيت دجن في نابلس، 
وباب الزاوية وبلدة دير سامت في الخليل، وبلدة قباطية قرب جنين. وسجل يوم الخميس ارتقاء 
ش���هيدين وهما الشهيد عالء زيود من بلدة سيلة الحارثية الذي استشهد خالل اشتباك مسلح 
في برقين بجنين، والفتاة إسراء خزيمية من بلدة قباطية التي ارتقت خالل محاولتها تنفيذ عملية 
طعن في مدينة القدس. كما سجل عمليتي إطالق نار من قبل مقاومين في مدينة طوباس وحاجز 
دوتان العس���كري قرب يعبد. وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة في البلدة القديمة من مدينة القدس، 
وبلدة برقين بجنين، وبلدتي بيتا وبورين جنوب نابلس، ونحالين ومخيم عايدة في بيت لحم، وحي 

المصايف وقرية النبي صالح برام الله.
نحن نسوق هذه الوقائع لندلل على تكامل الوطن وتوحده جغرافيا وميدانيا, فالفعل الفلسطيني 
المتزامن يؤدي الى نتائج اكثر إيجابية ويؤسس لمعركة ممتدة وطويلة مع االحتالل وقوة ال يمكن 
تفتيتها, والموجة الثورية ال زالت في بدايتها وتحتاج الى تضحيات كبيرة وس���تواجه لحظات 
صعبة, لك���ن في كل األحوال يجب ان ال تقعدنا هذه الضربات, ويجب ان نقف مرة أخرى لنلملم 
جراحنا ونس���تعيد قوتن���ا ونبدأ في مرحلة مواجهة من جديد حتى ي���درك االحتالل ان قضيتنا 
ستبقى حية, وشعبنا الفلسطيني هو الذي اخذ على عاتقه ان يدافع عن قضيته بكل قوة وصالبة 
حتى يستعيد ارضه ومقدساته, وهذا أولى  أولويات الجهاد والنضال الفلسطيني في ظل تعاظم 
الهجم���ة الصهيونية على الضفة والقدس, فإدامه حالة المش���اغلة مع االحتالل الصهيوني هو 
الذي يمكن ان يصدر اليأس لله ويدفعه الى التنازل تلو التنازل ليس تنازال طوعيا انما كرها وفي 
ظل الضربات التي تنهال عليه من المقاومة, فاالحتالل الصهيوني بدأ يلمس حالة التحول لدى 
الفلسطينيين وااليمان بانهم يملكون من اإلرادة والعزيمة ما يدفعهم باالستمرار بمقاومتهم, 
وهم يتحدثون عن ضرورة االستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع الفلسطينيين, خاصة في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة, لقد أصبحت المقاومة قانون المرحلة التي نعيش���ها, والخيار 
ال���ذي يج���ب ان يلتف حوله الجميع, فما ت���رك قوم الجهاد اال ذلوا, انظروا الى خطاب الس���لطة 
الفلسطينية والرسميين العرب الذين تخلوا عن الجهاد, لقد وصلوا الى حد القول »انهم بساطير 

في اقدام االحتالل« اليس هذا هو الذل بعينه؟!.  

المقاومة قانون المرحلة 
رأي

تصاعدت المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين 
وتشكيالت العدو المختلفة في أنحاء الضفة الغربية 
المحتل���ة، وخاصة في منطقة جني���ن، على أثر وأثناء 
معركة »س���يف القدس« و«هّبة القدس«، قبل شهور، 
حي���ث ارتقى عش���رات الش���هداء، دفاع���ا عن أرض 
فلس���طين، ومن بينهم الشهيد جميل عموري، الذي 
طاردته قوات الع���دو لتنفيذه ع���دة عمليات جريئة 
ضد قواته. ودخلت الضف���ة الغربية، وخاصة منطقة 
جنين، في حالة غليان ش���عبي، بع���د عملية »انتزاع 
الحرية« التي نفذها 6 أس���رى من منطقة جنين، في 
يوم 6 أيلول/س���بتمبر الماضي، بقيادة األسير محمود 
العارض���ة، الذي أطل���ق على العملية اس���م »الطريق 
الى الق���دس«، رابطا بين التحرر من الس���جن وتحرير 
القدس، أو باألحرى التحرير من السجن من أجل خوض 

معركة تحرير القدس، كبوصلة ألحرار العالم.
اش���تدت هذه المواجه���ات بعد أن اعتب���ر العدو أن 
بإمكان���ه تفكيك المقاومة في الضف���ة الغربية، لكن 
كان المقاومون ل���ه بالمرصاد. فتصدوا له بالس���الح، 
في منطقة القدس، حيث ارتقى ثالثة شهداء، أحمد 
زه���ران، ومحمود حميدان وزكريا ب���دوان، من كتائب 
القس���ام، وف���ي منطقة جني���ن، حيث ارتق���ى ثالثة 
شهداء، أسامة ياس���ر صبح )سرايا القدس( ويوسف 
محم���د صبح، من قرية برقين، فجر ي���وم 9/26، وعالء 
زيود )س���رايا القدس(، ابن س���يلة الحارثية، فجر يوم 
9/30، وه���م يتص���دون القتحامات الع���دو ويعلنون 
بدمهم الطاهر أنتهاء مرحلة االقتحامات واالغتياالت 
واالعتقاالت دون رد ومواجهة مسّلحة، بل على العدو 
أن يس���تعد النتقال المقاومة ال���ى مناطق أخرى من 
فلس���طين ومن بينها السجون، »المنطقة السادسة«، 
كما كان قد أّكد القائ���د زياد النخالة، أمين عام حركة 
الجهاد اإلس���المي بقول���ه: »قدرن���ا أن نمضي ونعد 
لمعركة أخرى، وس���نظل نفاج���ئ العدو في كل وقت 

وفي كل مكان«.
وخالل اتصال هاتفي بعائالت الش���هداء، أكد القائد 
المجاه���د زي���اد النخالة أن ه���ؤالء المجاهدين، الذي 
استشهدوا مؤخرا، ساروا على »نهج األحرار الرافضين 
لل���ذل والخنوع واالستس���الم«. كي���ف يمكن تحديد 
نه���ج األحرار في ه���ذا الزمن حيث تتزاح���م أنظمة، 
أحزاب وش���خصيات عربي���ة على التطبي���ع مع العدو 
وإبرام اتفاقي���ات معه لتمكينه وش���ّل قدرات األمة، 
العس���كرية واالقتصادي���ة، وحيث يواص���ل محمود 
عباس ومجموعته نهج المهزومين، نهج االس���تجداء 
والتنس���يق مع العدو وأعوانه اإلقليميين والدوليين 
من أجل إفراغ معركة »س���يف القدس« من انجازاتها 

االستراتيجية؟
يتصارع نهجان في فلسطين وفي األمة، نهج األحرار، 

الذي يمثله األبطال المقاومون، الش���هداء واألس���رى، 
ونهج المهزومين ال���ذي يمثله المطّبعون والالهثون 
وراء س���راب قوة الغرب االستعماري. نهج األحرار هو 
نهج شعب يريد الحرية ويسعى لنيلها، مهما كلفته 
م���ن تضحيات، حيث يصبح الدم منارة لكل الش���رفاء 
واألح���رار، هو نهج من اخت���ار البندقية والقتال حتى 
آخر نفس )مدرس���ة الش���هيد عص���ام براهمة(، ومن 
يدف���ع ضريبة االنتماء لفلس���طين. ه���و نهج الذين 
يقاتلون »برجولة وبسالة وشجاعة« حتى االستشهاد، 
ك«الذي سار مقاتال من بلدته سيلة الحارثية الى بلدة 
برقي���ن ولم يتراجع، وقد طلب الش���هادة ونالها« كما 
قال والد الش���هيد عالء زيود. نه���ج األحرار هو نهج 
الدفاع عن الش���عب، واألرض والمقدس���ات والقدس 
بكل الطرق المتاحة، الس���كاكين والدهس والس���الح 
الن���اري، والتص���دي لالقتحامات واالعتق���االت بالنار 
وإس���قاط األحجار الضخمة على رؤوس الجنود، وقتل 
القناصة الصهاينة من مسافة صفر، كما حصل مؤخرا 

في قطاع غزة.
نهج األح���رار ه���و نهج م���ن يرفض ال���ذل ويحارب 
المس���توطن المدجج بالس���الح تأكيدا عل���ى كرامته 
االنسانية وانتمائه لفلس���طين. في السجون، يتجلى 
نهج األح���رار باألس���رى المضربين ع���ن الطعام ضد 
االعتق���ال اإلداري، وأس���رى حركة الجهاد اإلس���المي 
الذي���ن يخوضون بصمود وثبات معركة شرس���ة ضد 
مصلح���ة الس���جون الصهيوني���ة، من أج���ل الحركة 
الوطني���ة األس���يرة وإنجازاته���ا، بكاف���ة فصائله���ا 
وتش���كيالتها التنظيمي���ة. نهج األحرار هو التس���لح 
بالوعي لمنع العدو من بث الفتن في صفوف الش���عب 
الواح���د وبي���ن الش���عوب العربية واإلس���المية. نهج 
األحرار هو نه���ج المقاومين الذين لب���وا نداء القدس 
واألقص���ى وضربوا كيان االحتالل في معركة »س���يف 
الق���دس« وأثبتوا للعال���م أن المقاومة الفلس���طينية 
أصبحت قوة فاعلة، تس���تطيع فعل المعجزات عندما 
تتوحّد لضرب الكي���ان. نهج االحرار هو انتزاع الحرية 
م���ن الس���جون الصهيوني���ة، مهما كان���ت محصنة، 
وإش���عال لهيب االنتفاضة. نهج األحرار هو نهج من 
آمن بحقه المطلق باألرض الفلس���طينية ومقدساتها، 
وآمن بحقه بالمقاومة والتحرير، يطالب بحقه ويسعى 
السترداده، رغم كل المعّوقات ومهما بلغت التحديات 
التي تق���ف أمامه: الكيان الصهيوني ومس���توطنيه، 
ال���دول الغربي���ة الداعمة للكي���ان والس���اعية إللغاء 
حقوق الشعب الفلس���طيني، الدول العربية المتآمرة 
والمطّبعة التي قبلت الذل ووافقت على س���رقة وطن 
ونهبه وتش���ريد شعبه، والمجتمع الدولي ومؤسساته 
الت���ي تطالب بالتروي واالنتظ���ار وتدفع األموال، لمنع 
الشعب الفلسطيني من استرداد حقه المطلق بوطنه، 

واألح���زاب العربي���ة واإلس���المية التي أّي���دت جرائم 
التطبيع مع كيان العدو، وتلك التي ترفض مس���اندة 
الشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينية 

تقع تحت مسؤولية المجتمع الدولي.
أم���ا نهج الهزومين، فهو نهج م���ن يتنازل عن أرضه، 
أو أجزاء منها، وعن وطنه لصال���ح العدو المحتل، ومن 
يفاوض المحتل عل���ى حقه، ومن يجلس في حكومته 
بذريع���ة تحصي���ل بعض الحق���وق المس���لوبة، ومن 
يفصل بين الش���عب الواحد ويتنّكر لمسألة الالجئين 
الفلس���طينيين. هو نه���ج من ينتظر »ح���ال للقضية 
الفلسطينية« بواسطة هيئات دولية، بدال من تحقيق 
ما يملي علي���ه ضميره الوطني والعربي واإلس���المي. 
نهج المهزومين هو نه���ج المطّبعين مع كيان العدو 
والذي���ن اعترفوا ب���ه وأقام���وا عالقات ديبلوماس���ية 
واقتصادية وأمنية وغيرها معه، ظّنا انه أصبح شرعيا، 
أو أن عالقاته مع المجتمع الدولي س���تفتح لهم أبواب 
المس���تقبل. نه���ج المهزومي���ن هو طري���ق األحزاب 
والش���خصيات العربية واإلس���المية المطّبعة أو التي 
تس���عى الى التطبيع، والتي تقيم عالقات مع جهات 
غربي���ة صهيونية نافذة، أميركي���ة أم غيرها، من أجل 
مكاس���ب آنية، مادية أو معنوية، للتغطية على خيانة 
القضية  الفلسطينية،  والقضية  الفلسطيني  الشعب 
المركزية لشعوب األمة. نهج المهزومين هو نهج من 
ينتظر المجتمع الدولي، إجراءاته وأمواله ومش���اريعه 

لصالح استمرار االحتالل واالستيطان والتكّيف معه.
نهج المهزومين هو نهج الدول العربية واالس���المية 
التي تكتفي ببيانات ش���اجبة ض���د االحتالل وتطلب 
من المجتمع الدول���ي ان يقوم بدورها بدال عنها. نهج 
المهزومي���ن هو نه���ج من يرفض التص���دي للمحتل 
ومس���توطنيه ويالحق المقاومين، خش���ية من غضب 
المجتم���ع الدولي وتوق���ف تمويله المش���روط. نهج 
المهزومين هو نهج من ينفذ ما يس���مى »التنس���يق 
األمني« مع العدو، أي إبالغه عن المقاومين ونشاطهم 
وعالقاتهم، واعتقالهم، والتجس���س عليهم عبر دفع 
األم���وال لبع���ض النف���وس المريضة. وه���و نهج من 
يتعاون مع مخابرات الجيوش الغربية والتنسيق معها 
لمنع صع���ود المقاومة ضد االحتالل. نهج المهزومين 
هو نهج من يخاف من الش���عب وصوت الحق، يالحق 
ويعتقل المناضلين السلميين والصحافيين، ويمارس 
بحقهم االبتزاز ويقتل المناضلين ويزجهم بالسجون 
بذريعة »الس���لم اإلهلي« ويعمل عل���ى تغيير الوعي 
الشعبي واستبداله بوعي مزّيف يخدم العدو وأعوانه.

أم���ام ه���ؤالء المهزومي���ن كلهم، يق���ف األحرار في 
فلس���طين واألم���ة، لحماي���ة األرض كله���ا والوع���ي 
التاريخ���ي والكرام���ة االنس���انية، وقد تبّنوا ش���عار 

»الواجب فوق اإلمكان«.

نهج األحرار ونهج المهزومين
بقلم: راغدة عسيران

على أبواب تشرين تنهض الحارثية من جديد...
تمتشق ِفتيتها وتقاتل...تعيد للتاريخ السيالوي 

نضارته، وُتصّوب للحاضرين مساراتهم
عل���ى أبواب تش���رين تؤّكد الس���يلة أّنها ال تبيع 
تاريخه���ا بحقبٍة عاب���رة، وال تقايض على مجدها 

بشيء.
 وبنادق

ٌ
اليوم ينهض عالء، وعلى منكبيه تاريخ

بكامل براءته يمضي...
بكامل عزيمته ُيقبل

كم كنت جميال وأنت تمّد حب���َل الثأر لصديقك 
أسامة صبيح

كم كنت شجاعا وأنت تبادر األعداء بالنار

ُتفرغ في وجوههم غضب الشهداء
ا خلف دماك وترسم الدرب لمن سيمضي أبّيً

 ***
عالء سليل انتفاضتين وحجارة

لم يظفر بلقاء س���امر الع���اروري، ولم يقف فوق 
رأس نعمان طه موّدًعا، وال صافح في لحظة نصٍر 
أكّف راش���د العمري، وال جلس إل���ى جوار صالح 
ليحّدث���ه عن قّصة التح���ّرر من األس���ر رغًما عن 

السجان
عالء كان في س���جل القدر ي���وَم أن اعتقل رائد 
الس���عدي، لكّنه يحفظ هذا التاريخ المشرق عن 

ظهر حّب وانتماء

س���مَع بنعمان وس���ليمان وعبد الهادي وصالح 
ْوَن  وأمير والراغ���ب، وأنصت للناس وه���م يتَغنَّ
ببطوالتهم، وحّدثه األجداد عن أبي دّرة والشلبي 
وأبي صالح وعب���د الباس���ط...حّدثوه عن قوافل 
المج���د التي روت الحارثّية بال���دّم، فأزهرت عمَر 

وسليماَن وعبد الكريم وسامر والمهدي.
عالء ابن جيٍل عش���ق الش���هادة فمض���ى إليها 
راضًيا... تأّخر الصدام على أرض الحارثّية فش���ّد 
الرحال حيُث اسُتشهد حبيبه أسامة، ومن هناك 

عرجت روحه نحو المجد واإلباء.
ها نحُن بعد صعودك ذروَة العّز نفّتش عنك في 
حس���ابك على مواقع التواصل...ُنقّلب الصفحات 

والدهش���ة تس���تبّد بنا...ه���ل كنَت ك���ّل هذا 
العنفوان األبّي وال ندري؟

هل كن���ت مس���كوًنا بكّل هذا العش���ق لجميل 
العموري ونحن ال ندري

يا إلهي كم صار لهذا النهج العموري من تالمذٍة 
ومريدين!!!

عالء، س���تمضي الجموع خلف نعشك موّحدين، 
وس���يهتفون جميًع���ا للش���هداء... لرجولت���ك 
وإقدامك...لفلس���طين التي ل���ن تضيع ما دامت 

األّمهات تحمل في أرحامها أمثالك.
سالٌم عليك...سالٌم على الشهداء الذين يرسمون 

 لمن ينتظر.
ّ

طريق الحق

بقلم: عبد اهلل ال�شاعر)ويمضي عالء إلى العلى(
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت رئيسة اإلحصاء الفلسطيني عال عوض، 
السبت، انطالق المرحلة الميدانية للعد الفعلي 
للتع���داد الزراعي 2021 في فلس���طين، والتي 
ستستمر حتى 2021/12/31، تحت شعار »معًا 
وس���ويًا لنبني الوطن«، بالتنسيق والتعاون مع 

وزارة الزراعة.
وذكرت عوض أّن بداية انط���الق العد الفعلي 
الفلسطينية  المحافظات  الزراعي في  للتعداد 
كافة س���يكون من أحد منازل األس���رى في كل 
محافظ���ة، والذي ت���م اختياره بالتنس���يق مع 
والمختصة  المعني���ة  والجهات  المحافظي���ن 
بالموض���وع بالمحافظة؛ في خط���وة تأتي من 
أجل نصرة قضيتهم في س���جون ومعتقالت 
معاناته���م  وإب���راز  اإلس���رائيلي،  االحت���الل 

ومساندتهم والتضامن معهم.
وبّينت أّن العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021 
الفلس���طينية،  المحافظات  جميع  سيش���مل 
وس���يقوم موظفو التعداد الزراعي بزيارة األسر 
خالل الفترة الواقعة بين 10/02 - 2021/12/31 
به���دف جمع بيانات إحصائي���ة، حول القطاع 
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعديد من 
المؤش���رات والتي تشمل بيانات عن الحائزين 

والحي���ازات الزراعي���ة، وبيانات عن اس���تخدام 
األراض���ي، وبيان���ات ع���ن المحاصيل الحقلية 
والخضراوات وأش���جار البس���تنة، وبيانات عن 
تربي���ة حيوان���ات الماش���ية )الض���أن والماعز 
واألبق���ار(، وتربي���ة الدواجن وتربي���ة الدواجن 
المنزلية، وبيانات عن القوى العاملة في القطاع 
الزراعي، وبيانات عن اآلالت والمعدات الزراعية، 
باإلضاف���ة لبيانات عن التطبيق���ات والخدمات 

الزراعية.
وأوضح���ت رئيس���ة اإلحصاء الفلس���طيني أن 
التعداد الزراعي س���ُينفذ باس���تخدام األجهزة 
اللوحية ونظم المعلوم���ات الجغرافية، مؤكدة 
أنه »مشروع سيادي ووطني وعملية إحصائية 
ضخمة تعب���ر عن صورة رقمي���ة لكافة نواحي 
المجتمع الفلس���طيني من الناحي���ة الزراعية 
وتج���ري عل���ى نطاق واس���ع وتغط���ي جميع 
الحي���ازات الزراعية في دولة فلس���طين، وفي 
جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات؛ 
بهدف الحصول عل���ى معلومات كمية تتغير 
بش���كل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها 
وتصنيفها ومعالجتها ونش���رها مما تش���كل 
قاع���دة بيان���ات مفصل���ة ودقيق���ة ومحدثة 

للحيازات الزراعية«.

ونّوهت إل���ى أّن التع���داد الزراع���ي يعد أحد 
الركائ���ز األساس���ية لالس���تراتيجية الوطنية 
لتطوير اإلحصاءات الرس���مية، حيث س���يوفر 
قاعدة بيان���ات غنية ومحدث���ة تمكن الجهاز 
المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني م���ن مواكبة 
التزام فلسطين نحو متطلبات أهداف التنمية 
المستدامة )SDGs( لعام 2030، وكذلك إنشاء 
سجل إحصائي زراعي سيتم بناؤه من اإلحصاء 
الفلس���طيني ووزارة الزراعة وتحديثه بش���كل 

رئيسي من وزارة الزراعة.
وأّك���دت أن البيان���ات اإلحصائي���ة التي يتم 
جمعها م���ن الميدان هي ألغ���راض إحصائية 
بحتة، وأّن نش���رها س���يكون من خالل جداول 
إحصائية إجمالية، ويلتزم اإلحصاء الفلسطيني 
بالحفاظ على س���رية البيانات الفردية بموجب 

قانون اإلحصاءات العامة لعام 2000.
ولفتت إلى أّن جميع طواق���م العمل العاملين 
ف���ي التع���داد يحملون هوي���ة موقعة ومثبت 
عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر 
تحتوي على اس���م الجهاز، اسم الموظف، رقم 
هويته، المسمى الوظيفي، ومكان عمله، داعية 
الجمه���ور إلى التأّكد من هوية اإلحصائي قبل 

اإلدالء بأي معلومات.

نابلس/ االستقالل:
دع����ا المهندس مقب����ل أبو جيش، مدي����ر برنامج تطوير 
األراضي في اإلغاثة الزراعية والناشط في المجال البيئي، 
الحكومة لتحمل مسؤوليتها بإنقاذ األغوار الوسطى من 
المش����كلة الكبيرة التي تواجهه����ا والناتجة عن تدفق 
كمي����ات كبيرة من المي����اه العادمة القادم����ة من مدينة 

نابلس إلى أراضيها.
وأوضح أب����و جيش في تصريحات صحفية الس����بت، أن 
تلك المياه العادم����ة التي تختلط بمياه الينابيع العذبة 
أدت إل����ى تدني جودة المنتجات الزراعية وتراجع الزراعة 
وانتش����ار األمراض في الثروة الحيوانية وارتفاع نس����بة 
النفوق بمواليدها، وأصبح����ت األودية التي كانت جاذبة 
للس����ياحة منذ عش����رات الس����نيين، مرتعا للحش����رات 
والقوارض والخنازير البرية، مما يؤدي إلى انتشار األوبئة 
واألمراض، وكل ذلك أدى إلى تراجع الس����ياحة الداخلية 

في مناطق األغوار وباألخص منطقة الباذان.
وتكمن خط����ورة “التقصير” في حل المش����كلة بتراكم 
المشاكل االقتصادية والبيئية والسياحية، مما يؤدي في 
النهاية إلى تراجع أعداد الس����كان في األغوار الوسطى، 
وباألخص في تجمعات الجفتلك وفروش بيت دجن، جراء 
المعاناة من تراجع كميات المياه النظيفة المتوفرة لري 
األراضي الزراعية، وبالتالي هج����رة المزارعين من األغوار 
والبحث ع����ن مصدر دخل جديد، علما أن معظم س����كان 

األغوار الوسطى يعتمدون على الزراعة.
وأكد “أن خطة العناقيد الزراعية التي أطلقتها الحكومة 
لم تساهم في حل المش����كلة األساسية، والمتمثلة في 

تدفق المي����اه العادمة باتجاه األغوار الوس����طى وتوفير 
مص����ادر مياه نظيفة، وس����يكون مصيرها الفش����ل ألن 

أساس الزراعة في األغوار هو توفر المياه”.
وأضاف أن قيام االحتالل بحفر آبار جوفية بأعماق كبيرة، 
إضافة إلى الحفر العشوائي لآلبار الجوفية الذي يقوم به 
المواطنون الفلسطينيون، والذي أدى إلى جفاف ينبوعي 
عين شبلي والفارعة، اللذين يعدان المصدر الرئيس لري 

األراضي الزراعية في األغوار الوس����طى، سيجعل الخيار 
المتبقي للمزارعين لري محاصيلهم الزراعية بمخلوط مياه 

الينابيع النظيفة والمياه العادمة.
ودعا أبو جيش الحكومة إلى ضرورة توفير المياه الكافية 
ل����ري األراضي الزراعية لتفادي خس����ارة أخصب األراضي 
الزراعية، وذلك من خالل االستفادة من وفرة المياه باآلبار 
الجوفية في مناطق الفارعة والنصارية، إلى جانب اإلسراع 

في إنش����اء محطة التنقية المخطط لها ش����رقي مدينة 
نابلس، ووضع حد للحفر العشوائي لآلبار الجوفية، والذي 
ي����ؤدي إلى جفاف “عين ش����بلي” و”الفارع����ة” وينابيع 

ثانوية أخرى.
وأكد ان المزارعين لن يبقوا مكتوفي األيدي عندما يتهدد 
مصدر دخلهم ولقمة عيشهم، “في ظل التقصير” بحل 
مشكلة تدفق المياه العادمة من مدينة نابلس إلى األغوار 
الوس����طى وتراجع كمي����ات المياه الالزمة لل����ري، نتيجة 
جفاف عين شبلي والفارعة بسبب الحفر العشوائي لآلبار 
الجوفية، وتظهر المش����كلة بشكل كبير من خالل تراجع 
الزراعة في الجفتلك وف����روش بيت دجن، داعيا الحكومة 

إلى االلتزام بقراراتها بتعزيز صمود المزارعين.
كما دعا الحكومة لإلس����راع بإنشاء محطة معالجة المياه 
في المنطقة الش����رقية بمدينة نابلس، والتي س����تعمل 
على حل مشكلة المياه العادمة من جانب، وتساهم في 
توفير كميات كبيرة من المياه المعالجة لتعويض نقص 
المياه الذي تتعرض له العديد م����ن المواقع في األغوار 

الوسطى من جانب آخر.
وأك����د أن “الب����طء ف����ي تنفيذ مش����روع محط����ة نابلس 
الش����رقية” يعني خس����ارة المزيد من األراضي الزراعية 
في األغ����وار، وإنتاج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية 
باس����تخدام المياه الملوثة، وبالتالي التأثير س����لبًا على 
صحة المس����تهلكين، واألخطر من ذل����ك تناقص أعداد 
الس����كان في األغوار، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة 
لتثبيت وزيادة عدد السكان في األغوار لمواجهة صفقة 

القرن.

ناشط بيئي يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها بحماية أراضي األغوار الوسطى من المياه العادمة

انطالق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021 في المحافظات كافة

االستقالل/ وكاالت:
لمكت���ب  أولي���ة  تقدي���رات  أظه���رت 
اإلحص���اءات األوروب���ي، »يوروس���تات«، 
صدرت الجمعة، ارتفاع التضخم السنوي 
في منطقة الي���ورو إلى 3.4 بالمئة، على 
أساس س���نوي، خالل س���بتمبر /أيلول 

الماضي، من 3 بالمئة في أغسطس.
ارتف���اع التضخم  وأرجع »يوروس���تات« 
بشكل أساسي الرتفاع أسعار الطاقة إلى 

17.4 بالمئة في سبتمبر، مقارنة ب� 15.4 
بالمئة في أغسطس 2021.

وتش���هد دول التكتل ارتفاعا كبيرا في 
أس���عار الطاقة من كهرب���اء ووقود منذ 
بداية س���بتمبر الماض���ي، حيث تعاني 
العدي���د م���ن ال���دول نقصا كبي���را في 

اإلمدادات.
وحس���ب البيانات، فإن نس���بة التضخم 
باس���تثناء الطاقة بل���غ 1.9 بالمئة في 

سبتمبر 2021.
وسجلت إستونيا أعلى معدال للتضخم ب� 
6.4 بالمئة، تليها ليتوانيا ب� 6.3 بالمئة، 
ثم س���لوفاكيا ب� 5.1 بالمئة، فيما كانت 

مالطا األقل ب� 0.7 بالمئة.
كما س���جلت ألمانيا وفرنسا، أول وثاني 
أكبر اقتصاديين في أوروبا، زيادة بنسبة 
4.1 بالمئ���ة و2.7 بالمئة على الترتيب، 

وفقا للبيانات الجديدة.

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة في سبتمبر

االستقالل/ وكاالت:
افتتحت السعودية ثاني أكبر جناح في »إكسبو 2020 دبي« بمساحة إجمالية 
تبل����غ 13059 مترا مربعا، تحت ش����عار »رؤية س����عودية ملِهمة لمس����تقبل 

مشترك«.
ودش����ن المستش����ار في الديوان الملكي الس����عودي، نائ����ب رئيس اللجنة 
اإلشرافية لجناح المملكة المش����ارك في معرض »إكسبو 2020 دبي«، محمد 
بن مزيد التويجري، الجمعة، أعمال وأنشطة جناح السعودية رسميا، في حفل 

أقيم بمقر الجناح.
ويعكس الجناح الس����عودي عبر برامجه وأنش����طته المتنوع����ة أربعة ركائز 
رئيسية تش����مل الطبيعة والناس والتراث والفرص االستثمارية، إلى جانب 
محط����ة للطاقة واالس����تدامة، وحضور متأل����ق للِحرف الس����عودية التراثية، 
والعروض الفلكلورية الشعبية، واألطباق الشهيرة التي تمثل مختلف مناطق 

المملكة.
وعّبر التويجري عن اعت����زازه بما رآه في الجناح من محتوى إبداعي ثري، قّدمه 
شباب وش����ابات الوطن المشاركون في الجناح، الذين نقلوا صورة مشرفة عن 

أبناء المملكة وقيمهم الرفيعة والُمرحبة بالعالم.
ويس����تمر نش����اط الجناح حتى ش����هر مارس من العام المقبل 2022، ضمن 
فعاليات الدورة الجديدة من معرض »إكس����بو 2020 دبي« التي تحمل عنوان 

»تواصل العقول.. وصنع المستقبل«، ويشارك فيها أكثر من 190 دولة.
وبحسب معرض »أكسبو 2020« يأتي تصميم الجناح بشكل مبتكر وحاصل 

على شهادة الريادة البالتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

السعودية تفتتح ثاني أكبر 
جناح في »إكسبو دبي 2020«

االستقالل/ وكاالت:
اعتمدت الحكومة اإلس���تونية مؤخ���را ميزانية البالد للعام 2022، والت���ي تتضمن أكبر ميزانية 

دفاعية في تاريخ إستونيا.
واعتمدت الحكومة اإلستونية ميزانية دفاعية بقيمة 748 مليون يورو، ما يشكل حوالي %2.31 
من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد. ويشمل هذا المبلغ التكاليف المرتبطة بعضوية إستونيا في 
حلف الناتو وبرنامج االس���تثمار الدفاعي، وتطوير أسلحة جديدة. بالمقابل يبلغ إجمالي ميزانية 

البالد، التي تم اعتمادها للعام القادم، 13.64 مليار يورو.

إستونيا تعتمد ميزانية دفاعية 
هي األكبر في تاريخ البالد
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االستقالل/ وكاالت:
أم���ام ش���احنة النق���ل التي اجت���از للت���و امتحانا 
لقيادتها في مرآب مدرس���ته، يحمل ألبرتو ألميدا 

شهادته البريطانية بابتسامة متواضعة.
ويقول له مدربه مازحا “افرح، لم يعد يترتب عليك 
دفع المال لتلقي ال���دروس عندنا”، أثناء التقاطه 
ص���ورة للكهربائي البالغ من العم���ر 49 عاما الذي 
تس���جل خالل فترة الحجر س���عيا إلى خطة بديلة 

لمسيرته المهنية.
وي���رد ألبرتو وقد أصبحت ابتس���امته عريضة “ال . 

اآلن أصبح على اآلخرين أن يدفعوا لي األموال”.
وم���ع تكاثر نقص الس���لع في المملك���ة المتحدة، 
أصبح سائقو الش���احنات “نجوما حقيقيين” على 
حد قول لورانس بولتون الشاب الذي يدير مدرسة 
)ناش���يونال  اآلليات”  لقي���ادة  الوطني  “المرك���ز 

درايفينغ سنتر( في إحدى الضواحي الشعبية في 
جنوب لندن.

وبات مركز االتصاالت في مدرسته يتلقى سيال من 
االتصاالت منذ تصدر س���ائقو الشاحنات عناوين 
الصحف. فقد فاق���م خروج بريطاني���ا من االتحاد 
األوروبي النقص في أعداد الس���ائقين وهو ظاهرة 
عالمية، بمنعه عودة سائقي أوروبا الشرقية الذين 

كانوا يعملون في المنطقة قبل عام واحد فقط.
ويؤثر هذا النقص أيضا على محالت السوبرماركت 
حي���ث تفرغ بع���ض رف���وف المنتج���ات الطازجة 
باس���تمرار وكذلك بعض منتج���ات ماكدونالدز أو 

البيرة في الحانات.
ومن���ذ نهاي���ة أيلول/س���بتمبر، تعان���ي محطات 
الوقود من صعوبات للتزود بالمحروقات في غياب 
الس���ائقين القادرين على قي���ادة الصهاريج في 

ظاهرة تفاقمت بس���بب إقبال أصحاب الس���يارات 
القلقين على ملء خزاناتهم ويفترض أن تس���تمر 

في األسابيع المقبلة حسب أوساط القطاع.
قال���ت منظمة النقل البري )آر ات���ش ايه( إن حجم 
النق���ص يبلغ مئة ألف س���ائق في الب���الد. وزينت 
ش���احنات العالمات التجارية مثل سلس���لة متاجر 
“تيسكو” بدعوات لالنضمام إلى فريق سائقيها 
بينم���ا تع���رض بعض الش���ركات دف���ع تكاليف 
التأهي���ل وتكث���ف الحكومة إجراءاته���ا لمعالجة 

الوضع.
وأصبح الس���ائقون يس���تطيعون العمل لساعات 
أطول وتلقى حامل���و التراخيص الذين توقفوا عن 
العمل في القطاع رس���ائل تحثه���م على العودة. 
لكن األهم هو أن المملكة المتحدة س���تمنح عشرة 
آالف و500 تأشيرة عمل موقتة للتعامل مع نقص 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ق���وة األمم المتح���دة المؤقتة في لبنان 
»يونيفيل«، الس���بت، أن إسرائيل أطلقت سراح 

راعي أغنام لبناني عقب يوم على احتجازه.
جاء ذلك في تصريح أندريا تيننتي، المتحدث 
باسم قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 
»اليونيفي���ل«، أوردت���ه وكالة األنب���اء اللبنانية 

الرسمية.
وقال تيننتي: »أفرجت إسرائيل عن راعي أغنام 
لبناني بعد يوم على احتجازه من منطقة شبعا 

الحدودية، جنوبي لبنان«.
والجمع���ة، أعلن الجيش اللبنان���ي في بيان، أن 
»دوري���ة تابعة للع���دو »اإلس���رائيلي« خطفت 
الراعي محم���د عماد عطوي من منطقة ش���بعا، 
واقتادت���ه إلى داخ���ل األراضي الفلس���طينية 

المحتلة«.
فيما قال المتحدث باسم جيش االحتالل أفيخاي 
أدرعي، في تغريدة عبر »تويتر« إن »قوات الجيش 
اعتقلت راعي أغنام لبناني، ج����راء رصد اجتيازه 
الخط األزرق إلى داخل األراضي »اإلسرائيلية« في 
منطقة جبل روس، وتم نقله للتحقيق لدى قوات 

األمن«. وفق تعبيره.

و«الخط األزرق« هي نقاط حدودية وضعتها األمم 
المتحدة لتثبيت انسحاب القوات »اإلسرائيلية« 
من الجنوب اللبنان����ي عام 2000، لكن هذا الخط 

لم يراع الحدود الرسمية بشكل دقيق.
تك���رر  الماضي���ة،  القليل���ة  األش���هر  وف���ي 
اعتقال مواطني���ن بداعي اجتيازه���م للحدود 

»اإلس���رائيلية«-اللبنانية، وف���ي معظم األحيان 
يتم اإلفراج عنهم بعد أيام على توقيفهم.

وتواصل »إس���رائيل« احتالل جزءا من األراضي 
اللبناني���ة، هي مزارع ش���بعا وتالل كفر ش���وبا، 
وصدر ق���رار من مجلس األمن عام 1978، ينص 

على انسحابها، لكنه لم ُينفذ حتى اليوم.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الدفاع اإليراني، محمد رضا آشتيانی، إّن أعداء إيران سيدفعون ثمنًا 

باهظًا.
وعبر تغريدٍة في »تويتر«، شّدد آشتياني على أن أعداء إيران سيواجهون حتمًا 

رّدًا مدمرًا، وسيتحّملون تكلفة باهظة مقابل أي تصرٍف غبي وجاهل.
وتزامن هذا الموق���ف مع مناورات الجيش اإليراني »فاتحو خيبر« قرب الحدود 
م���ع آذربيجان، التي انطلقت، الجمعة، في إيران، بمش���اركة لواءي الدروع 216 
و316 والل���واء 25 ومجموع���ة المدفعي���ة 11 ومجموعة الح���رب اإللكترونية 

والمجموعة 433 للهندسة القتالية، وبدعم من مروحيات طيران الجيش.
وأوضح قائ���د القوات البرية في الجيش، العمي���د كيومرث حيدري، أّن هدف 
المناورات هو »االرتقاء بالجاهزية القتالية للقّوة البرية في هذه المنطقة«، من 

د مداها الزمني أو الجغرافي. دون أن يحدِّ

االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت قطر، الس���بت، إقباال كثيفا من الناخبين 
للمش���اركة ف���ي أول اقتراع لمجلس الش���ورى في 

عموم البالد.
وفتحت اللجان االنتخابية أبوابها في تمام الساعة 
8 صباحا )5:00 ت.غ(، للتصويت على اختيار اعضاء 

أول مجلس شورى منتخب في البالد.
وشهدت مراكز التصويت إقباال كثيفا من الناخبين 
بمختلف الفئات العمرية، وس���ط تدابير مش���ددة 
باإلجراءات  وااللتزام  االنتخابية  العملية  لتس���يير 

االحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
ويخوض انتخابات مجلس الش���ورى القطري 234 
مرشحا للتنافس على 30 مقعدا من إجمالي 45، إذ 
يعّين أمير البالد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 

عضوا في مجلس الشورى.
وفي 29 يولي���و/ تموز الماضي، أص���در أمير قطر، 
قانون���ا النتخاب مجلس الش���ورى، لتكون عضوية 
المجل���س عبر االقتراع الس���ري المباش���ر بدال من 

التعيين من قبل.
ويع���ود تاري���خ مجل���س الش���ورى في قط���ر إلى 

ع���ام 1972، ويع���د الهيئ���ة التش���ريعية الت���ي 
تتولى مناقش���ة ما يحال إليه م���ن مجلس الوزراء، 
كمش���روعات القوانين، والسياس���ة العامة للدولة 
ف���ي النواحي السياس���ية واالقتصادية واإلدارية، 

ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة.
وفي ماي���و/ أي���ار 2020، تم منح الثق���ة لحكومة 
برئاس���ة مصطفى الكاظمي، إلدارة مرحلة انتقالية 

وصوال إلى إجراء االنتخابات المبكرة.

قطر: إقبال كثيف للناخبين في أول اقتراع لمجلس الشورى

»يونيفيل«: إطالق سراح راعي لبناني احتجزته »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء الباكس���تاني عمران خان في مقابلة مع التلفزيون التركي، 
أول اس���تئناف رس���مي من���ذ 2014 لمحادثات “س���الم” مع حرك���ة طالبان 
الباكستانية اإلسالمية المحلية والمنفصلة عن الحركة األفغانية لكنها قريبة 

منها.
وق���ال رئيس الوزراء الباكس���تاني ف���ي مقابلة مع قناة “ت���ي آر تي” التركية 
الحكومية الجمعة، »أعتقد أنه داخل حركة طالبان باكس���تان هناك مجموعات 
منفتحة على محادثات س���الم ومصالحة م���ع حكومتنا ونحن نتحدث مع هذه 

المجموعات«.
وأك���د وزير اإلعالم الباكس���تاني فؤاد ش���ودري في مؤتم���ر صحافي أن هذه 
المفاوضات بين إس���الم أباد والمتمردين اإلس���الميين تج���ري “بالفعل” في 

أفغانستان من دون الخوض في التفاصيل.
بدأت حركة طالبان باكس���تان التي تحمل اسم الحركة األفغانية نفسه لكنها 
منفصلة عنها، حملة من أعمال العنف في 2007. ومنذ ذلك الحين قتل آالف 
المدنيين ومن عناصر قوات األمن الباكس���تانية في هجمات محددة األهداف 

وتفجيرات تبنتها الحركة اإلسالمية المناهضة للحكومة.
وتع���ول حكومة رئيس الوزراء عمران خان على مس���اعدة نظام طالبان الجديد 
للحد من طموحات الحركة الباكستانية. وقد أكدت انفتاحها على عفو مشروط 

عن بعض المقاتلين.
وأك���د مص���در داخل الحرك���ة الباكس���تانية لوكالة فرانس ب���رس أن جوالت 

المحادثات هذه تعقد “منذ شهر” بالفعل لكن “بال نتيجة” حتى اآلن.

إسالم أباد تجري محادثات 
“سالم” مع طالبان الباكستانية

وزير الدفاع اإليراني: األعداء 
سيدفعون ثمنًا باهظًا

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت األمم المتحدة، السبت، أنها ستنشر مراقبين دوليين وتوفر كافة أنواع 
الدعم إلنجاح االنتخابات النيابية في العراق، المزمعة في 10 أكتوبر/تش���رين 

األول الجاري.
جاء ذلك على لسان جنين بالس���خارت، رئيسة بعثة األمم المتحدة لمساعدة 

العراق )يونامي(، في مؤتمر صحفي، بمحافظة ذي قار جنوبي البالد.
وقالت المس���ؤولة األممية إن »بعثة األمم المتحدة ستنش���ر مراقبين دوليين 

في مراكز االقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم إلنجاح االنتخابات البرلمانية«.
وأضافت أن »أصوات المواطنين س���تكون مس���موعة وأن عليهم مهمة كبيرة 

هي المشاركة في العملية االنتخابية«.
وس���يتولى أكثر م���ن 600 مراقب دولي، اإلش���راف على مراقب���ة االنتخابات 

العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية االنتخابات العراقية، سابقا.
ووف���ق أرق���ام المفوضية، في 31 يولي���و/ تموز الماضي، فإن 3249 مرش���حا، 
يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مس���تقلين، يتنافس���ون للفوز ب� 

329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إال أن األحزاب 
السياس���ية قررت إج���راء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات ش���عبية 

واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

األمم المتحدة تنشر 
مراقبين النتخابات العراق

بريطانيا تبحث عن سائقي شاحنات بأي ثمن
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االستقالل/ وكاالت:
حقق فريق تشيلس����ي فوزًا ثمين����ًا وصعبًا على 
حساب نظيره ساوثهامبتون بثالثية لهدف، في 
اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب »س����تامفورد 
بريدج«، في الجولة السابعة من الدوري اإلنجليزي.

ورفع تشيلس����ي رصيده بعد ه����ذا الفوز الى 16 
نقطة في الص����دارة مؤقتًا، في حين تجمد رصيد 
ساوثهامبتون عند النقطة 4 في المركز السادس 

عشر مؤقتًا.
وس����جل تشيلس����ي ه����دف التقدم ع����ن طريق 
تريفوه تش����الوباه في الدقيق����ة )9(، بينما أدرك 
س����اوثهامبتون التعادل عن طريق جيمس وارد 

براوس من ضربة جزاء في الدقيقة)61(
وفي الدقيقة )84( سجل تيمو فيرنر هدف ثاني 
مستغاًل تمريرة رائعة من أزبيليكويتا، ثم سجل 
تشيلويل هدف ثالث في الدقيقة )89(، لينتهي 

اللقاء بنتيجة 1-3.
هذا وقد واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط 
ف����ي البريميرليج، بتعادله أم����ام ضيفه إيفرتون 
بنتيجة )1-1(، اليوم الس����بت، ف����ي المباراة التي 

احتضنها ملعب أولد ترافورد، بالجولة السابعة.
وافتتح مانشستر التسجيل عبر أنتوني مارسيال 
ف����ي الدقيقة )43(، وع����دل إيفرتون النتيجة عبر 

أندروس تاونسيند في الدقيقة)65(.
بتل����ك النتيجة، رفع مانشس����تر يونايتد رصيده 
إلى 14 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، كما رفع 

إيفرتون رصيده إل����ى 14 نقطة أيًضا، في المركز 
الثالث.

وفي نفس السياق، نجح فريق ولفرهامبتون من 

تحقيق الفوز على نيوكاس����ل يونايتد بهدفين 
مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين 

بنفس الجولة »بالبريميرليغ«.
وافتتح هوانج هي تش����ان التسجيل للولفز في 
الدقيق����ة 20، قبل أن يعادل هندريك النتيجة ل� 

نيوكاسل في الدقيقة 40 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة )58(، اس����تطاع هي تشان تسجيل 
ثاني أهداف����ه لولفرهامبتون، مانًح����ا إياه نقاط 

المباراة الثالث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 
التاسعة في المركز العاش����ر، فيما توقف رصيد 
نيوكاس����ل عند 3 نقاط في المركز التاس����ع عشر 

وقبل األخير.
وفي نفس الجولة، خسر فريق واتفورد أمام ليدز 
يونايتد بهدف نظيف، سجله المدافع اإلسباني 
دييجو لورينتي في الدقيقة )19( من عمر المباراة.

وبهذارفع ليدز رصيدهم للنقطة السادس����ة في 
المركز السادس عشر، خلف واتفورد الذي يحتل 
المركز الرابع عش����ر بعدما تجم����د رصيده عند 7 

نقاط.
كما تع����ادل فريق بيرنلي مع نظي����ره نورويتش 
س����يتي، ليحص����د األخي����ر أول نقط����ة ل����ه في 

البريميرليج.

إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد 
تشيلسي يقتل طموح ساوثهامبتون في الوقت القاتل

االستقالل/ وكاالت:
قال الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد إنه ليس لديه 
شك بشأن الوجهة المقبلة لمواطنه كيليان مبابي العب 

باريس سان جيرمان.
وأضاف بنزيما أنه يستمتع بكونه جزءا من فريق يحاول 
التطور مجددا تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وتردد أن ثالثة عروض تقدم بها ريال مدريد لضم مبابي 
خالل سوق االنتقاالت، قوبلت بالرفض من جانب باريس 

سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي مع س����ان جيرمان بنهاية الموس����م 
الجاري، وليس هناك أي مؤش����رات لتمديد التعاقد، مما 
يعن����ي أن الالعب البالغ من العم����ر 22 عاما يمكنه إجراء 
محادثات م����ع أي ناد اعتب����ارا من يناير/ كان����ون الثاني 

المقبل.
وأضاف في تصريحات لصحيفة »ليكيب« الفرنسية: »إن 
انتقال مبابي إلى ريال مدريد يعد مسألة وقت فقط، لقد 
قالها بنفس����ه، هو يرغب في المزيد وس����يلعب في ريال 

مدريد يوما ما ال أعرف متى، لكنه سيأتي«.
من ناحي����ة أخرى، ي����رى بنزيما أن ري����ال مدريد يعيش 
مرحلة انتقالية تحت قيادة أنش����يلوتي، حيث رحل عن 
الفريق نجوم ب����ارزون أمثال س����يرجيو راموس ورافاييل 
فاران بينما أصبح العبون ش����بان أمثال إدواردو كامافينجا 

وفينيسيوس جونيور، يلعبون دورا أكبر في الفريق األول.
واختتم بنزيما: »ريال مدريد ما يزال أفضل ناد في العالم. 
سواء اعتبرت مرحلة إعادة بناء أم ال، هي كرة قدم جديدة، 
وجيل جدي����د، والعبون ج����دد، فيجب أن نس����تثمر في 

الالعبين الشبان كي يصبحوا عظماء يوما ما«.

بنزيما: انتقال مبابي إلى ريال مدريد »مسألة وقت«
االستقالل/ وكاالت:

يخطط السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، 
لقرار حاسم بشأن مستقبله في المالعب.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميالن الصيف المقبل، 
إال أن المهاج���م الس���ويدي عان���ى من إصاب���ة في وتر 

العرقوب عرقلت بدايته مع الروسونيري هذا الموسم.
ووفًق���ا لموق���ع »كالتش���يو ميركات���و« اإليطال���ي، فإن 
إبراهيموفيتش يرفض اعتزال كرة القدم هذا الموسم، 
رغم مش���كلة اإلصابات، حيث يرى أنه سينجح في إدارة 

نفسه على المستوى البدني.
وأش���ار الموقع اإليطالي إلى أن إبراهيموفيتش يخطط 
لتجديد عقده مع ميالن لموس���م آخر، حتى يتمكن من 
خوض كأس العالم مع منتخب السويد في قطر الموسم 

المقبل.
وأوضح أن المهاجم السويدي ينوي االعتزال بعد الموسم 
المقبل، ثم سيتحول إلى مجال التدريب، لكنه سيحصل 

على بعض الوقت للتفكير جيًدا في هذه الخطوة.
وختم: »إبراهيموفيتش يعتزم الع���ودة إلى المباريات 
أم���ام هي���الس فيرونا ي���وم 16 أكتوبر/تش���رين األول، 
باإلضاف���ة إلى التواجد ضد بورتو بع���د 3 أيام في دوري 

أبطال أوروبا«.

إبراهيموفيتش يحدد موعد اعتزاله بقرار حاسم

القاهرة/ االستقالل
حس����مت رابطة األندية المحترفة برئاسة 
أحمد دياب، شكل بطولة الدوري المصري 
الممتاز في الموسم الجديد، كما استقرت 

على موعد قرعة البطولة.
وقررت الرابطة في اجتماعها، إقامة بطولة 
ال����دوري المصري بش����كلها الطبيعي من 

دورين، بين 18 فريقا.
واس����تقرت الرابطة على أن تج����رى قرعة 

بطولة الدوري يوم 12 أكتوبر/تشرين أول 
الجاري، وتنطلق المسابقة المحلية يوم 25 

من الشهر ذاته.
وعقدت الرابطة اجتماعها اليوم في المقر 
الجديد له����ا، حيث اتف����ق أعضائها على 
اتخاذه من أجل مزيد من االس����تقاللية عن 

االتحاد المصري لكرة القدم.
وكان����ت العديد من األص����وات قد طالبت 
بإقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد 

مع دورتين لتحدي����د البطل والهابطين، أو 
بنظام المجموعتين لتقليل عدد المباريات 

في ظل تالحم المواسم وضيق الوقت.
ولم ينطلق س����باق الدوري المصري حتى 
اآلن، م����ع وجود ارتباطات كثيفة للمنتخب 
المص����ري األول، تتمثل ف����ي التصفيات 
المؤهلة ل����كأس العالم وكأس العرب قطر 
2021 وكأس األم����م اإلفريقية الكاميرون 

.2021

رابطة األندية تحسم شكل الدوري المصري وتحدد موعد القرعة
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رام الله/ االستقالل:
استشهد 341 فلسطينًيا منذ مطلع العام الحالي، 
وكان أكثر الشهود دموية هو أيار الماضي، حيث 
استشهد فيه )287(، وفق تقرير أصدره التجمع 
الوطني ألسر شهداء فلس����طين للربع الثالث من 

العام الحالي، السبت.
وق����ال األمين العام للجتمع محم����د صبيحات، إن 
عدد الذين استش����هدوا خالل الرب����ع الثالث نت 
العام الحالي، 38 ش����هيًدا، ليرتفع عدد الشهداء 

منذ مطلع العام الجاري إلى 341 شهيًدا.
وأضاف صبيحات، أن أكثر األش����هر دموية خالل 
العام الجاري، هو أي����ار، حيث ارتقى خالله )287( 
ش����هيدًا، وذلك خالل العدوان »اإلسرائيلي« على 

المحافظات الجنوبية )غزة(.
وأب����رز ما جاء في تقرير التجم����ع للربع الثالث من 
2021، استشهاد 38 فلسطينًيا، أربعة منهم من 

محافظات غزة و34 من الضفة.
ومن بين العدد اإلجمالي للشهداء ال�38، هناك 3 

شهيدات، و7 أطفال )أقل من 18 عاًما(.

وأصغر الش����هداء س����ًنا، هو محمد مؤيد بهجت 
العالم����ي )12 عاًما( من بيت أم����ر بالخليل، والذي 
استش����هد في التاس����ع والعش����رين م����ن تموز 
الماض����ي، وأكبر الش����هداء س����ًنا، الدكتور حازم 
الجوالني )51 عاًما( من القدس، والذي استشهد 

بالعاش����ر من أيل����ول الماضي، ومتوس����ط أعمار 
الشهداء 23 عاًما.

وأكثر األش����هر دموية، خالل الربع الثالث من هذا 
العام، هو أيلول، حيث بلغ عدد الشهداء فيه 12 

شهيًدا وشهيدة.

341 شهيدًا منذ مطلع 2021 وأيار األكثر دموية

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 12 وفاة و679 إصابة بكورونا و1773 
حالة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 3463 عينة في الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة خالل 24 ساعة.
وذكرت وزي���رة الصحة مي الكيلة، في التقري���ر الوبائي اليومي حول فيروس 
كورونا، وصل »االس���تقالل«، أن وزارتها س���جلت 6 حاالت وفاة بالفيروس في 
غ���زة، إضافة إلى حالتين في نابلس، وحالتين ف���ي بيت لحم، وحالة في أريحا 

واألغوار، وحالة في طولكرم.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النح���و التالي: »طولكرم 21، 
ضواح���ي القدس 5، جني���ن 32، أريحا واألغوار 11، بي���ت لحم 18، طوباس 5، 
نابلس 30، الخليل 10، س���لفيت 5، رام الله والبي���رة 32، قلقيلة 3، قطاع غزة 

.»552
وأضافت أن ح���االت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: »طولكرم 201، 
ضواح���ي القدس 21، جنين 76، أريحا واألغ���وار 30، بيت لحم 19، طوباس 6، 
نابلس 95، الخليل 32، سلفيت 37، رام الله والبيرة 123، قلقيلة 28، قطاع غزة 
1105«. ولفت���ت إلى وجود 66 مريضًا ف���ي غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 
في مراكز وأقسام كورونا في المستش���فيات في الضفة 179 مريضا، بينهم 

17 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.

12 وفاة و679 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

بغداد/ االستقالل:
وج���ه نحو 100 مثقف عراقي دع���وة مفتوحة لعقد 
مؤتمر دائم لمناهضة التطبيع سياسيا واقتصاديًا 

وثقافيًا واجتماعيًا.
وأكد 92 مثقفا عراقيا بين كاتب وش���اعر وصحافي 
في بيان صحفي إيمانهم “بأن القضية الفلسطينية 
هي القضية المحورية والمركزية في الوطن العربي 
وأن المثقفي���ن العراقيي���ن ماض���ون ف���ي دعمهم 
لنضال الش���عب الفلسطيني من أجل حريته وإقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وجاء ذلك بعد أيام م���ن تنظيم مؤتمر دعا للتطبيع 
ف���ي أربي���ل، حيث لق���ي إدانة رس���مية وش���عبية 

وفصائلية واسعة.
وأوضح المثقف���ون العراقيون أنه���م يعدون لعقد 

مؤتمر دائم لمناهضة الغزو والتطبيع مع االحتالل.
وأعلنوا نيته���م انتخاب لجنة م���ن مفكرين وأدباء 
وإعالميين ومحامين لغرض وضع برنامج حول س���بل 

مواجهة الداعين للتطبيع.
وبين���وا أن هدفهم مناقش���ة العديد م���ن األفكار 
والدراس���ات واقت���راح القوانين إلقصاء الش���ركات 
المتورط���ة أو المدعوم���ة من الكيان »اإلس���رائيلي« 
ومنع الش���ركات العالمية من العم���ل في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وذك���ر المثقف���ون العراقي���ون أن أعم���ال المؤتمر 
س���تتخللها وْرَشة عمل هدفها “وضع استراتيجية 
وآليات عملي���ة وفعالة لمناهضة الغ���زو والتطبيع 
مع االحتالل وأش���كال التطبيع ومعايير مناهضته 

ومخاطره واستراتيجيات المقاطعة ومدى تأثيرها.

وأش���اروا إل���ى أن أعمال المؤتمر س���تبقى مفتوحة 
للمشاركة فيه، حيث س���ينظم في بغدد بعد إجراء 
االنتخابات العراقية في العاش���ر من الشهر الحالي 
من خالل تس���جيل االس���م والمهنة ورقم الهاتف 

والعنوان.
وأك���د المثقف���ون العراقيون في بيانه���م أن عقد 
مؤتمر التطبيع ف���ي أربيل جاء “مخالفًا للدس���تور 
العراق���ي أواًل وخيانة للعروب���ة والعقيدة والضمير 

ثانيا«.
وش���ددوا على رفضهم القاط���ع “لالجتماعات غير 
القانونية الت���ي عقدتها طغمة من الش���خصيات 
العش���ائرية المقيمة في أربيل من خالل رفع شعار 
التطبيع، فهم ال يمثلون سوى أنفسهم«، مطالبين 
القضاء العراقي بإدانتهم بتهمة الخيانة العظمى.

العراق: استعدادات لعقد مؤتمر دائم لمناهضة التطبيع مع االحتالل

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / عالء أحمد العب���د الحداد عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م 410217749 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر 

غزة/ االستقالل:
أعلنت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، السبت، أنها اعتقلت مواطنين فلسطينيين 

اثنين »حاوال اجتياز السياج الحدودي من قطاع غزة«.
وزعم جيش االحتالل في بيان نش���ره على حسابه بموقع »تويتر« أنه »تم ضبط 
حقيبة مع المشتبه بهما تحوي قنابل يدوية«. وقال إنه تم اقتياد الفلسطينيين 
الستجوابهما من قبل قوات األمن »اإلسرائيلية«. وخالل األشهر الماضية، أعلن 
جيش االحتالل اعتقال عشرات الفلسطينيين على الحدود مع غزة، بزعم محاولة 

التسلل إلى »إسرائيل«.
وتحظ���ر قوات االحتالل على فلس���طينيي القطاع، دخ���ول المنطقة المحاذية 
للشريط الحدودي لمس���افة 300 متر، وتطلق عليها اس���م »المنطقة العازلة«، 

وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

قوات االحتالل تعتقل 
فلسطينيين اثنين على حدود غزة

قوات االحتالل اإلس���رائيلي، الس���بت، مسيرة 
س���لمية انطلق���ت في جن���وب الخلي���ل دعما 
للمواطني���ن ف���ي ق���رى مس���افر يط���ا، الذين 
يتعرض���ون العت���داءات مس���تمرة م���ن قبل 

المستوطنين.
وأطل���ق جن���ود االحت���الل اإلس���رائيلي قنابل 
الص���وت، والغ���از المس���يل للدم���وع ص���وب 
المشاركين في المس���يرة التي نظمتها حركة 
»فتح« إقليم يطا وضواحيه���ا، وهيئة مقاومة 
والفصائ���ل  والق���وى  واالس���تيطان،  الج���دار 
الوطنية، ولجان الحماية والصمود جبال جنوب 

الخليل ومسافر يطا، والمقاومة الشعبية.
وقال منسق اللجان الش���عبية لمقاومة الجدار 
واالس���تيطان ش���رق يطا وجنوب الخليل راتب 
الجبور، إن المسيرة انطلقت من خيمة االعتصام 
ف���ي قري���ة التواني تج���اه منطق���ة المفقرة، 
للتوسع  رفضا  رس���مية وش���عبية  بمش���اركة 
االس���تيطاني على حس���اب أراضي المواطنين 
والوجود الفلس���طيني في تلك المناطق، وضد 
انتهاكات واعتداءات المس���توطنين المتكررة 
على المواطني���ن وممتلكاته���م، الهادفة الى 

تهجيرهم.
الخيمة االستيطانية  المتظاهرون نحو  وتوجه 
التي أقيمت قبل شهر على جبل الحمامدة، من 
أجل اقتالعها، ومنع التمدد االس���تيطاني في 

تلك المنطق���ة، حيث قمعهم االحتالل بقنابل 
الصوت والغاز السام، وأعلن المنطقة عسكرية 

مغلقة.
ف���ي س���ياق آخ���ر، أعاق���ت ق���وات االحتالل 
المواطنين  تنقل  السبت، حركة  »اإلسرائيلي«، 
عل���ى حاجز »دوت���ان« العس���كري المقام على 
أراضي يعبد جنوب جنين، وفتشت مركباتهم.

وذك���رت مص���ادر محلية، بأن جن���ود االحتالل 
أوقفوا مركبات المواطنين على الحاجز المذكور، 
وفتش���وها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى 
إلى إعاق���ة تنقلهم، ما اضطرهم إلى س���لوك 

طرق بديلة.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
مساء الس���بت، طفال من بلدة يعبد جنوب غرب 

جنين.
وأف���ادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الطفل ثائر عبد الله تركمان )15 عاما( 
م���ن بلدة يعبد أثناء تواجده على مدخل البلدة، 
فيما كثفت قوات االحت���الل من تواجدها في 

محيط يعبد، وكفيرت، وعرابة، ونزلة زيد.
إلى ذلك، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، 
مس���اء الس���بت، منطقة »بيارة س���عود«، شرق 
طوب���اس  ف���ي محاول���ة منه���م إلقام���ة بؤرة 

استيطانية هناك.
وقال مس���ؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس 

معتز بشارات: إن مستوطنين اقتحموا منطقة 
»بي���ارة س���عود«، القريب���ة من حاجز تياس���ير 

العسكري، وما زالوا يتواجدون هناك.
وأوضح بشارات أن هؤالء المستوطنين ذاتهم، 
حاول���وا أكثر من مرة منذ بداي���ة العام الحالي، 
إقامة بؤرة اس���تيطانية عل���ى أراضي المنطقة 

المملوكة للموطنين.
من ناحية ثانية، انطلقت مس���يرة حاشدة في 
مدينة س���خنين ف���ي الداخل المحت���ل، إحياًء 
للذك���رى ال����21 لهبة الق���دس واألقصى التي 
ارتقى خاللها 13 ش���هيًدا فلس���طينًيا بنيران 

قوات االحتالل »اإلسرائيلي«. 
وجالت المسيرة شوارع سخنين بمشاركة مئات 
المواطنين وممثلين من جميع القوائم العربية 
وبحض���ور رئيس لجن���ة المتابع���ة للجماهير 
العربي���ة محم���د بركة واعضاء كنيس���ت عرب 
وذوي الشهداء، وأهالي ولجان شعبية وحركات 

سياسية. 
ورف���ع المش���اركون ف���ي المس���يرة األع���الم 

الفلسطينية وصور شهداء هبة األقصى. 
وردد المش���اركون في المسيرة هتافات داعمة 
للوحدة الوطنية أبرزها: »وحدة وحدة ع المحتل 
غير الوحدة ما في حل«، و »من غزة الى سخنين 
ش���عب واحد ما بلين«، و »كل الخزي وكل العار 

لعمالء االستعمار«.

االحتالل يقمع..

غزة/ االستقالل:
حّملت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( س���لطات االحتالل »اإلسرائيلي« 
المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن حياة األس���ير الجريح محم���د عدنان أبو الحس���ن 
»الزرعين���ي«، والذي اعتقلته قوات االحتالل م���ن منزله في بلدة برقين جنوب 

غربي جنين بعد إصابته بالرصاص قبل أيام.
ودع���ا القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني، في تصريح صحفي الس���بت، 
المؤسس���ات الحقوقية كافة إلى التدخل والضغط على االحتالل للكشف عن 
الحالة الصحية لألسير الزرعيني، »والذي يتعرض للتعذيب في مراكز تحقيق 

العدو رغم إصابته بالرصاص«.
وحّيا حنيني عائلة األسير أبو الحسن »الزرعيني«، وأهالي بلدة برقين ومحافظة 
جنين، مؤّكًدا أّن »المقاومة س���تواصل مس���يرتها لتحرير األرض واألس���رى، 

وحماية المقدسات«.
واعتقل���ت قوات االحتالل األس���ير الزرعيني بعد إصابت���ه بالرصاص يوم 26 
س���بتمبر المنصرم خالل اقتحامها منزله في س���اعات الفج���ر، بذريعة إيوائه 
مطلوبين من كتائب القسام، وما زال يقبع منذ اعتقاله في العناية المرّكزة في 

مستشفى »هلل يافي« في الداخل المحتل.

»حماس« تحّمل االحتالل المسؤولية 
عن حياة الجريح األسير الزرعيني
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االستقالل/ وكاالت:
ذك����رت صحيفة »إندبيندينت« البريطانية أن رج����ال تركيا تم اإلبالغ عنه في 
عداد المفقودين، إال أنه وجد نفس����ه »هو المقص����ود« بعد انضمامه عن غير 

قصد إلى فريق البحث الذي أرسل للبحث عنه.
وبحسب الصحيفة، تم يوم الثالثاء الماضي اإلبالغ عن فقدان المدعو بيهان 

موتلو، الذي يعيش في إينغول بمقاطعة بورصة في شمال غرب تركيا.
وقالت عائلته إنها تقدمت للس����لطات بطلب للبحث عنه، بعد غيابه )موتلو( 
وع����دم عودته إلى المنزل من جلس����ة مع األصدقاء، ولم ي����رد على المكالمات 

الهاتفية.
وذك����رت الصحيفة التركية »ديلي صباح« أن المس����ؤولين قالوا إن موتلو )50 

عاما( تجول في الغابة ولم يتمكن أصدقاؤه من العثور عليه.
وأرس����ل فريق بحث إلى المنطقة وانتهى به المطاف بمقابلته في الغابة، من 
دون التعرف على اس����مه، وانضمامه للفريق للبحث عن الش����خص المطلوب، 

وفقا للصحيفة.
وبحس����ب ما ورد لم يكن لدى المس����ؤولين أية فكرة ع����ن أن موتلو هو الرجل 
ال����ذي كانوا يبحثون عنه، بعد أن انضم إلى فريق البحث لعدة س����اعات، قبل 

أن »يجد نفسه«.
وتقول التقارير إن موتلو أدرك أنه الشخص الذي كان يبحث عنه الفريق، بعد 

أن بدؤوا في الصياح والمنادة باسمه.

»مفقود« يبحث عن 
نفسه في غابة!

)apaimages(    مواطنون ميار�شون هواياتهم يف �شيد الطيور على احلدود ال�شرقية ملدينة خانوين�س جنوب قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
اكتشفت شابة أمريكية ش����غوفة باقتناء التحف 
واألشياء القديمة، وجود أقارب لها بالصدفة، بعدما 
اش����ترت ألبوم صور قديم من سوق محلي بمدينة 

نيويورك.
تعمل تشلس����ي براون )28 عامًا( كمصممة ديكور 
داخلي، وتحب تصيد التحف القديمة الستخدامها 
في عمله����ا. إال أنها ال تبحث ع����ن األثاث واألعمال 
الفنية فق����ط، وإنما تح����اول العث����ور على بعض 
الموروثات العائلية وتعقب أصحاب هذه األشياء 

إلعادتها إليهم.

وأثناء تجوالها في سوق محلي في نيويورك، عثرت 
تشلس����ي على ألبوم صور مس����تعمل، مليء بصور 
ألشخاص يقضون إجازتهم في صيف عام 1927. 

فبدأت بتتبع أحفاد مالك هذا األلبوم.
وأصيب����ت تشلس����ي بالصدمة بعد أن اكتش����فت 
أن الص����ور تحتوي على أق����ارب لها. فبعد أن عانت 
ف����ي بداية األمر من العثور عل����ى أي روابط عائلية 
ألصحاب الص����ور، اس����تعانت تشلس����ي بوالدها 
المتخص����ص في علم األنس����اب، حيث اكتش����ف 
االثنان أن بعض األشخاص الموجودين في الصور 

هم من أقاربهما.

وقالت تشيلس����ي متحدثة ع����ن تجربتها: »والدي 
متخص����ص ف����ي علم األنس����اب، وقد اعت����اد على 
مس����اعدة العائالت من جميع أنح����اء العالم مجاًنا. 
وهو ال يساعدهم في العثور على التراث فحسب، 
بل يس����اعدهم أيًضا في ملء األجزاء المفقودة من 
تاريخ عائالتهم. وهذا ما ساعدنا على العثور على 

بعض األقارب عبر ألبوم الصور القديم”
يذك����ر بأن تشيلس����ي ووالدها تواص����ال مع أحفاد 
أقاربهما الذين عثرا عليهم ف����ي الصور، وينويان 
زيارتهم خالل وقت قريب، وفق ما أوردت صحيفة 

ميرور أونالين البريطانية.

تعثر على أقارب لها بعدما اشترت ألبوم صور قديم

االستقالل/ وكاالت:
لقي رجل حتفه عندما انفجرت ذخيرة في بحيرة في النمس���ا يرتادها سباحون، 

حسبما قالت الشرطة يوم الجمعة الفائت.
ونقلت وكالة األنباء النمس���اوية عن الش���رطة قولها إن الرجل أخرج الجسم من 

بحيرة أوسياخ في كارينثيا يوم الخميس ووضعه على الشاطئ.
وانفجر الجسم عندما كان الرجل يمسكه في شتندورف صباح الجمعة.

ولم تتضح بعد طبيعة الجسم الذي انفجر.

وفاة مأساوية لسباح التقط 
لغمًا وأخرجه إلى الشاطئ

االستقالل/ وكاالت:
اكتش����ف علماء اآلثار البريطاني����ون أثناء حفريات 
أجروها في إقليم كين����ت حطاما لصاروخ »فاو – 2« 

الباليستي األلماني.
وقد درس العلماء حف����رة بعمق 5 أمتار وعرض 13 
مترا حيث عثروا تحت طبقة من التربة على أجزاء من 
محرك الصاروخ العامل بمزيج األكس����جين السائل 

والكحول.
وكان فريق من علماء اآلثار بقيادة األخوين، كولين 
وش����ون والتش، ق����د درس في وقت س����ابق مكان 
سقوط 4 صواريخ أخرى. إال أن هذا االكتشاف أصبح 
فري����دا من نوعه، إذ أن كل أجزاء المحرك الصاروخي 

كانت بحالة جيدة.
وقال����ت صحيف����ة »إكس����بريس« البريطاني����ة إن 
الصواري����خ األلمانية ع����ادة ما كان����ت تغوص في 
األرض بزاوية 70 درجة، ما جعل ش����ظاياها تتطاير 
إلى مس����افة بعيدة. لكن الصاروخ الذي اكتش����فه 
العلماء لم ينقسم إلى أجزاء. وربما يعود سبب ذلك 
إل����ى طبقة الرمل التي منع����ت الحطام من التطاير. 
وقال العلماء إن عملية تنظي����ف وترميم الصاروخ 

ستستغرق عاما واحدا.
ويرى العلماء أن الصاروخ تم إطالقه في فبراير عام 
1944 من هولندا. ويأملون باكتشاف رموز ستسمح 

لهم بتحديد مكان إنتاجه.

يذك����ر أن »فاو- 2« هو أول صاروخ باليس����تي بعيد 
المدى في العالم. وبلغ الصاروخ عام 1944 ألول مرة 
حدود الفضاء على ارتفاع 188 كيلومترا. وتم تزويد 
الصاروخ بمح����رك يعمل بالوقود الس����ائل ونظام 
قيادة اس����تمراري. وبلغ وزن الص����اروخ عند إقالعه 
12.5 طن، مدى تحليقه 320 كلم، س����رعته 5940 

كلم/ساعة.
واستخدم هتلر سالحه الس����ري لقصف بريطانيا 
حيث تم إط����الق 3225 صاروخا إلى أهداف مدنية 
أودت بحياة 2700 ش����خص. وتطلبت عملية تزويد 
الصاروخ بالوق����ود معالجة 30 طن����ا من البطاطس 

الالزمة إلنتاج الكحول.

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت امرأة أمريكية لغرامة مالية ألنها أجهشت 
بالبكاء أثناء عملية جراحية إلزالة شامة من جسمها.

وقامت المرأة التي لم يذكر اسمها الحقيقي، بنشر 
تغريدة أرفق����ت بها صورة فات����ورة وعلقت عليها 
بس����خرية قائلة، إنها تلقت حكمًا بمبلغ 11 دوالًرا 
بع����د بكائها أثناء عملية جراحية إلزالة ش����امة من 
جس����مها، وجاء في تغريدتها: »إزالة الشامة: 223 

دوالًرا، البكاء: 11 دوالرًا.
وق����د ت����م تصني����ف التهمة عل����ى أنه����ا ُتْظِهر 
»عاطفة مفرط����ة”، وُصدم الكثير من رواد التواصل 
االجتماعي بما قالت����ه، وانتقدوا االتهامات الغريبة 
وغي����ر المعقولة التي يتعرض له����ا المرضى أثناء 
عالجهم في المش����افي أو العيادات التي يتلقون 

فيها العالج.
وتلقت المرأة كثيرًا م����ن التعليقات التي تدعمها 

وتتعاط����ف معها وتس����خر من النظ����ام الصحي 
والرعاية الصحية الشاملة في الواليات المتحدة.

وكانت هذه فرصة لعديد من الرواد النتقاد النظام 
الصحي وعرض مجموعة من المشكالت التي حدثت 
معهم أثناء عالجهم واس����تغالل المرضى من قبل 
بعض الجهات الطبي����ة والمناورات التي تقوم بها 
هذه الجهات لكسب المال منهم، بحسب ما أوردت 

صحيفة ميرور أونالين البريطانية.

العثور على حطام سالح هتلر السري في بريطانيا

االستقالل/ وكاالت:
اضطر أحد سكان مدينة غراند فوركس األمريكية لقضاء يومين 
في جمع الجوز من س���يارته »ش���يفروليه أفاالن���ش«، حيث تم 

استعمالها من طرف سنجاب بري للتخزين الشتوي.
وتنمو ثمرة جوز كبيرة في حديقة منزل الرجل صاحب الس���يارة، 
الذي حقق حصادا كبيرا هذا العام. وحين لم يستعمل سيارته 
لم���دة 4 أيام، اعتقد الحي���وان أنها المكان المناس���ب لتخزين 

طعامه.
وبعد تش���غيل المحرك، س���مع الرجل صوتا غريبا ففتح الغطاء، 

ليتفاجأ بالحجرة بأكملها وهي مليئة بالمكسرات.
وعلق الرجل في منش���ور له على صفحته في »فيسبوك« قائال: 
»مرحبا، تع���ال واحصل على الجوز األس���ود الطبيعي! 42 غالون 
متاحة. نمت بشكل طبيعي، لقد قطفها سنجاب، سنجاب أحمر 

على وجه الدقة«.
وأضاف: »أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود ألنني سمعت أن 
ساكن الشجرة الفروي الذي يعمل بجد قد يتقاعد قريبا ألسباب 

صحية!«.

حادثة طريفة.. سنجاب 
يحّول سيارة إلى مستودع 

للجوز استعدادًا للشتاء!

تتلقى غرامة ألنها بكت أثناء جراحة إلزالة شامة من جسمها


