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القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت شرطة االحتالل االسرائيلي، يوم امس، عن فتاة 
وخمسة شبان مقدسيين، بشرط الحبس المنزلي لعدة 

أيام ودفع كفالة مالية.
وقال شهود عيان: إن الشرطة أفرجت عن الفتاة نعيمة 
جمال كباجة من سكان البلدة القديمة بالقدس، بشرط 

الحبس المنزلي لمدة 5 أيام ودفع كفالة مالية.
وكانت ش���رطة االحت���الل اعتقلت الفت���اة كباجة امس 

االول من باب العمود بالقدس المحتلة.

كم���ا ق���ررت محكمة االحت���الل يوم أم���س، االفراج عن 
خمس���ة ش���بان من قرية العيس���وية، بش���رط الحبس 
المنزلي لعدة أيام، ودف���ع كفالة مالية قيمتها 3 آالف 
شيكل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10 آالف 

شيكل.
والشبان هم: آدم شفيق عبيد، علي سفيان عبيد، محمد 

بسام عليان، محمد بكر مصطفى، اياس حسين عبيد.
وكانت ش���رطة االحتالل اعتقلت الشبان الخمسة فجر 

أمس، بعد اقتحام منازلهم في القرية.

االحتالل يفرج عن 6 مقدسيين بشروط

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب مواطنون، يوم امس، بحاالت اختناق، خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في بلدة 
يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية. وذكرت 

مصادر محلية، أن قوات االحتالل داهمت عددا من 
المحال التجارية في يعبد، واستجوبت أصحابها، ما 
أدى إلى اندالع مواجهات، أصيب خاللها عش���رات 
بح���االت اختناق، جراء استنش���اقهم  المواطنين 

الغاز السام المس���يل للدموع.   وأضافت المصادر 
ذاتها، أن قوات االحتالل نش���رت فرق مش���اة بين 

ك���روم الزيت���ون ف���ي يعب���د وقرية 
كفي���رت، وكثف���ت م���ن تواجده���ا 

مستوطنون يقتحمون باحات االقصى

إصابات خالل مواجهات في جنين واالحتالل يجبر مقدسي 
على هدم منزله ويخطر بهدم مساكن ومنشآت زراعية بالضفة

نشطاء ُيغلقون مجمع أعمال في بريطانيا به مصنع يوّرد السالح لـ »إسرائيل«

12 وفاة و1559 إصابة جديدة 
بكورونا و1488 حالة تعاٍف

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم امس، تس���جيل 12 وفاة و1559 
إصابة جديدة بفي���روس »كورونا« و1488 حالة تع���اٍف خالل ال� 24 

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضا العتقالهم اإلداري

سجون االحتالل/ االستقالل:
قالت الحركة الوطنية األسيرة إنها بصدد اإلعداد لمشروع استراتيجي 
يتصدى لقرارات إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي حال اعتدت على 

الحركة األسيرة: نعد مشروعًا 
استراتيجيًا لصد أي اعتداء على حقوقنا

رام الله/ االستقالل:
يواصل س���تة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري، وأقدمهم كايد 

القيادي الحرازين: الحفل الرئيسي لالنطالقة 
الجهادية سيقام في غزة وبيروت ودمشق غدًا

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي محم���د الحرازين إن تحضيرات إحياء 

ذكرى االنطالقة الجهادية ال� 34 تس���ير على قدم وس���اق وفق 
الخطة التي تم إقرارها.وأوضح الحرازين أن االستعدادات تشمل 

سياسيون لـ »االستقالل«: استجداء السلطة اللقاءات 
مع االحتالل انعكاس لسياستها »المتخّبطة«  

الضفة المحتلة -غزة/ قاسم األغا: 
وصف سياس���يون ومراقبون اس���تجداءات السلطة الفلس���طينية ورئيسها 

محم���ود عب���اس، لعقد لق���اءات جديدة م���ع وزراء ف���ي حكومة 
وكنيست كيان االحتالل اإلسرائيلي، أمال الستئناف المفاوضات 

محكمة االحتالل تقدم اقتراحًا 
بشأن إخالء حي الشيخ جراح

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وس���ائل إعالم عبرية، يوم أمس، أن محكمة »العليا اإلسرائيلية« جددت 

تقديمها لحل وس���ط كانت اقترحته س���ابًقا بشأن إخالء سكان 
حي الشيخ جراح شرقي القدس من منازلهم.وأوضح موقع »واي 

د. الحساينة: الجهاد اإلسالمي لم تعرف منذ غرس 
بذرتها األولى غير فلسطين قبلة وراية وغاية

األسير محمد العارضة يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ردًا على اإلجراءات العقابية بحقه

غزة/ االستقالل:
أكد الدكتور يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 

في فلس���طين يوم أمس، أن مس���يرة حركة الجهاد اإلس���المي، 
مازالت تمضي على طريق اإلسالم وفلسطين والجهاد، ال يضرها 

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
كري���م عجوة، ب���أن األس���ير محم���د العارضة 

ش���رع يوم أمس، بإضراب مفتوح عن الطعام، 
احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات 
التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقالن 

منذ نقله إليه قبل 6 أيام. ولفت عجوة، في بيان 
إدارة سجن عسقالن  أن  صحفي، 
أج���رت محاكمة داخلية لألس���ير 

تقرير: 9 شهداء و2694 انتهاكًا لالحتالل 
في الضفة والقدس خالل سبتمبر
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غزة/ االستقالل:
أكد الدكتور يوسف الحساينة عضو المكتب 
السياس����ي لحرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلسطين يوم أمس، أن مسيرة حركة الجهاد 
اإلسالمي، مازالت تمضي على طريق اإلسالم 
وفلس����طين والجهاد، ال يضرها من خالفها، 
عاقدة العزم على المض����ي قدمًا ومعها كل 

األحرار والثوار في "محور القدس".
وشدد د. الحساينة في تصريح له، على شرف 
االنطالقة ال�34 لحركة الجهاد اإلسالمي، على 
أن االحت����الل بكل جبروته لم يس����تطع خالل 
الس����نوات الماضية، رغم المالحقة والحصار 
واالعتقال ومحاوالت التغييب داخل السجون 
والزنازين، أن يوقف زحف الحركة وانبعاثها.

وقال د. الحس����اينة: "ما أن يهل علينا شهر 
تشرين/ أكتوبر، حتى يشرق وجه فلسطين 
مستبشراً  بميالد الفجر، الفجر الذي بدد ظالم 
المرحلة، ودّشن نقطة تحّول كبرى في مسيرة 
نضال وجهاد ش����عبنا الفلسطيني على يد 
الثلة المؤمنة التي غرست بذرة حركة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين، لتق����ف كالطود 
العظي����م في وجه المش����روع االس����تعماري 
الغرب����ي ورأس حربته ف����ي المنطقة الكيان 

الصهيوني."
ووص����ف د. الحس����اينة ل� "وكالة فلس����طين 
اليوم"  شهر تش����رين بأنه شهر العاشقين 
والمتس����ربلين إيمان����ًا ووعيًا وث����ورة، وِقبلة 

الصاعدين نح����و علياء المج����د مقبلين غير 
مدبرين، وهو الشهر الذي أرسى فيه المفكر 
فتحي الش����قاقي واصحابه الميامين، قواعد 
حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، بعد 
أش����هر من الجوالت والجلس����ات والحوارات 
الواعي����ة والمعمق����ة الت����ي ش����هدتها غزة 

والقدس والزقازيق.
ونوه إلى أنه فى مطل����ع الثمانينيات نفذت  
سلس����لة مباركة م����ن العملي����ات الفدائية 
التي أربك����ت الكيان الصهيوني، وش����ّكلت 
تحواًل نوعيًا في العم����ل الجهادى والمقاوم 
في فلس����طين، مؤكدًة عل����ى رؤيتها الثاقبة 
والواعدة والواعية أن فلسطين هي القضية 
المركزية لألمة، وأن مقاومة العدو واالشتباك 
معه داخل فلس����طين المحتلة هو الس����بيل 
األكث����ر تأثي����رًا وفعالي����ة في لج����م العدو 

والتصدي لمخططاته واستنزاف مقدراته.
وتحدث عن انطالقة الخاليا الجهادية األولى، 
الفتًا إلى أن الحركة منذ بدايات العام ١٩٨٢ 
وتش����كيل الخالي����ا الجهادي����ة األولى التي 
تصدت لجن����ود االحتالل، والمس����توطنين، 
بالس����كاكين وبما تيّس����ر من أسلحة وقنابل 
 

ّ
تمك����ن المجاه����دون م����ن توفيرها بش����ق
األنف����س، كانت مالمح ميالد الفجر الجهادي 
الجديد تتش����كل في األف����ق، رغم المالحقة 
والحص����ار واالعتق����ال ومح����اوالت التغييب 
داخل الس����جون والزنازين، وألن����ه قدر الله ، 

لم يس����تطع االحتالل بكل جبروته أن يوقف 
زحفه وانبعاثه..!.

وأضاف: "في مايو ١٩٨7، كان الموعد األجمل 
م����ع االنعتاق م����ن زنازين القهر في س����جن 
"السرايا" وسط مدينة غزة، حيث كانوا ستة 
فرس����ان، بقيادة الف����ارس والمجاهد الكبير 
مصباح الص����وري، على موعد مع الحرية، على 
موعد مع الصيحة الجهادية الكبرى، صيحة 
م����ألت أرجاء فلس����طين والمنطق����ة  لتعلن 
الميالد المب����ارك للفكرة المقاتل����ة والواعدة 
والخالدة.. الفك����رة التي لم تعرف منذ غرس 
بذرته����ا األولى غير فلس����طين، ِقبل����ًة ورايًة 

وغاية...!"
وشدد د. الحساينة على أن تلك الثلة المؤمنة 
المؤي����دة بنصر الله، َش����َكَلت فاتحة الطريق 
من جديد للعمل المس����لح المسترشد بظالل 

القرآن ضد المحتل الغاصب، لتتمكن بفضل 
الله وتوفيقه من خلق حالة ثورية ونضالية 
جدي����دة ف����ي الس����احة الفلس����طينية إثر 
تمّكنها –رغم قلة اإلمكان-  من تنفيذ عديد 
العمليات البطولية التي أس����فرت عن مقتل 
عدد من ضباط وجنود ومستوطني االحتالل 
في شوارع وأزقة غزة، حتى باتت حديث فخٍر 
 للشارع الفلسطيني، ومصدر رعٍب وقلٍق 

ٍّ
وعز

أمني لالحتالل.
وزاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
بأجهزة  االحت����الل  بات  اإلس����المي:"حينها 
استخباراته كافة، في سباق مع الزمن للقضاء 
على هذه الظاهرة الفك����رة الوليدة المذّخرة 
بالرصاص والقناب����ل، التي انبثقت من آيات 
اإلس����راء، عّله يقض����ي عليه����ا أو يحاصرها 
في مهدها، قب����ل أن تتمكن من التمدد في 
اآلفاق والتغلغل في األعماق، واالستقرار في 

األفئدة والقلوب!"
حلظة فارقة

وبين، أنه في لحظ����ة فارقة، تمكن االحتالل 
في حدثي����ن منفصلين وبف����ارق أيام فقط، 
من اغتيال المجاهد مصباح الصوري وس����ط 
قطاع غ����زة، ومحمد الجم����ل، وزهدي قريقع، 
وس����امى الش����يخ خليل، وأحمد حلس شرق 
حي الشجاعية بمدينة غزة، بعد رحلة زاخرة 
بالمقاوم����ة، عندها ظّن الع����دو متوّهمًا أنه 
باغتي����ال تلك الثلة المؤمنة يكون قد قضى 

عل����ى الفكرة التي تحولت م����ع أول دفقة دم 
من الص����وري وإخوان����ه، إيذان����ًا بميالد فجر 
العزة والكرامة المتوّلدة من رحم الثورة التي 
خّطها المقاتلون األوائل السابقون في حركة 

الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
وقال الدكتور الحس����اينة:" اليوم، ونحن على 
بعد 34 عامًا من تلك المرحلة التي ش����هدت 
وض����ع اللبن����ات األول����ى للعم����ل الجهادي 
المقّدس في فلسطين، بتوجيهات واعية من 
المفّكر المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي –

رحمه الله- ما زلنا نش����عر ببركة ذلك الغرس، 
الذي أثمر وأينع في محطات خّلدها التاريخ.. 
حي����ث ما زالت الذاكرة حّي����ة ببطوالت القوى 
اإلسالمية المجاهدة )قسم( ولوائها المظّفر 
"أس����د الله الغالب"، كما زلنا نعايش بطوالت 
وأمجاد العز التي صنعتها -وما زالت- سرايا 

القدس."
وأكد على أن مسيرة الجهاد اإلسالمي مسيرة  
المؤسس الش����قاقي واخوانه ، مكللٌة بعناية 
الله تمضي على طريق اإلس����الم وفلسطين 
والجهاد، ال يضرها من خالفها، عاقدة العزم 
على المضي قدمًا باتجاه تحقيق وعد اآلخرة 
وإس����اءة وجوه بني يهود، ومعها كل األحرار 
والثوار في "محور  القدس" الممتد من طهران 
اإلباء، وبغ����داد الفداء، مرورًا بصنعاء البطولة، 
ودمش����ق العروبة، وبيروت المقاومة، وصواًل 

إلى فلسطين الرباط والثبات واإلسراء.!

على شرف الذكرى الـ34 لالنطالقة الجهادية

د. الحساينة: الجهاد اإلسالمي لم تعرف منذ غرس بذرتها األولى غير فلسطين قبلة وراية وغاية

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين كريم 
عجوة، بأن األس���ير محمد العارضة شرع يوم أمس، 
بإضراب مفتوح عن الطع���ام، احتجاجا على ظروف 
عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل 

إدارة سجن عسقالن منذ نقله إليه قبل 6 أيام.
ولف���ت عج���وة، في بي���ان صحفي، أن إدارة س���جن 
عسقالن أجرت محاكمة داخلية لألسير العارضة يوم 

الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، 
رغم أنه ُيعتقل في ظروف عزل قاس���ية في زنزانة 

قذرة وعديمة التهوية ومراقبه بالكاميرات.
وكش���ف عجوة أن إدارة السجن فرضت على األسير 
العارض���ة عدة عقوبات تمثلت ب�١4 يوما في زنازين 
العزل االنفرادي دون أي مقتنيات ش���خصية حتى 
البطانية ووس���ادة النوم، ومنعه م���ن زيارات األهل، 
و"الكانتينا"، لمدة ش���هرين، وسحب الكهربائيات 

إضافة لفرض غرامات مالية.
وقال األس���ير العارضة للمحامي خ���الل زيارته يوم 
أمس، إنه يحتجز في ظروف صعبة بزنزانة متسخة 
وضيقة ورائحتها كريهة، وال يوجد معه س���وى ما 
يرتديه من مالبس، كما أنه لم يستحم منذ عدة أيام 
بس���بب وجود كاميرا في حم���ام الزنزانة، مؤكدا أنه 
سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروفه 

االعتقالية الصعبة والقاسية.

رام الله/ االستقالل:
شهد أيلول/سبتمبر الماضي ارتفاعا كبيرا في جرائم 
وانتهاكات االحتالل "اإلس���رائيلي" والمس���توطنين 
بحق المواطنين الفلس���طينيين في الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب اإلعالمي 
لحركة حماس في الضف���ة الغربية ارتكاب االحتالل 
)٢6٩4( انتهاكا خالل أيلول/سبتمبر الماضي، والتي 
زادت بنس���بة 40% ع���ن أيلول من الع���ام المنصرم 

.٢0٢0
أب���رز انته���اكات االحت���الل  التقري���ر، أن  وأوض���ح 
ومس���توطنيه خ���الل الش���هر الماض���ي قت���ل )٩( 
فلس���طينيين، أحدهم فتي، وهم: ح���ازم الجوالني، 
ومحمد خبيصة، وأسامة صبح، والفتى يوسف صبح، 
وأحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وإسراء 

خزيمية، وعالء زيود.
وأصيب )٨5١( مواطنا في )٢٨4( عملية إطالق بنيران 
قوات االحتالل ومس���توطنيه، بما يمثل نحو ضعف 

عدد الجرحى في أغسطس السابق.
ووث���ق التقري���ر )١56( مداهمة لمن���ازل المواطنين 
و)3١5( اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس 
المحتل���ة، اعتقل خاللها االحتالل )363( مواطًنا، وبلغ 

عدد الحواجز )35٢( مؤقًتا وثابًتا.
وبرزت محافظة جنين خاصًة مع استهداف االحتالل 
لها بمختلف االنتهاكات إثر تمكن س���تة أسرى من 
س���كان المحافظة من حفر نفق وانتزاع حريتهم من 
سجن جلبوع اإلس���رائيلي ش���ديد التحصين، وأعاد 

االحتالل اعتقالهم الحًقا.
كم���ا ضاعف االحتالل م���ن انتهاكات���ه في القدس 
المحتل���ة، وبلغ عدد المس���توطنين الذي���ن اقتحموا 

المس���جد األقصى المبارك )560٨( مس���توطنين بما 
يمثل ضعف عدد الش���هر الس���ابق، في حين جرى 
إبعاد )١0( مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد 
األقصى، وبل���غ عدد االعت���داءات عل���ى دور العبادة 

والمقدسات )35( اعتداء.
ووف���ق التقرير، هدم االحت���الل )٨( منازل، فضال عن 
عش���رات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد 
الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية 
وبركس���ات وغيرها )٢3( منش���أة، وعدد الممتلكات 
المس���لوبة )١6( منشأة. وأحصى التقرير )١١( اعتداًء 
ا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراض وشق  استيطانّيً

طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية.
ومناط���ق نابلس والخلي���ل وجنين، األكث���ر تعرضا 
لالنتهاكات "اإلس���رائيلية" بواقع )٩١٩، 30٩، ٢٨3( 

انتهاكا توالًيا.

األسير محمد العارضة يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ردًا على اإلجراءات العقابية بحقه

تقرير: 9 شهداء و2694 انتهاكًا لالحتالل في الضفة والقدس خالل سبتمبر

بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل "حركة الجهاد اإلس���المي" في لبنان إحس���ان عطاي���ا، يوم أمس، أن 
ذكرى انطالقة حركة الجهاد اإلس���المي ال�34 لها ميزة ونكهة خاصة، وال سيما 
أنها جاءت خالل عام حافل باإلنجازات المهمة التي غيرت فيها س���رايا القدس 

وفصائل المقاومة الفلسطينية الكثير من المعادالت مع العدو الصهيوني".
وش���دد عطايا في تصريح ل���ه، على أن "حركة الجهاد ما زال���ت ثابتة على خيار 
المقاوم���ة من أجل تحرير كل تراب فلس���طين، ولم تتزح���زح عن ثوابتها التي 

انطلقت من أجلها قيد أنملة".
وق���ال عطايا: "حركة الجهاد في مواقفها وإنجازاتها، أكدت للجميع أنه ال يمكن 
بغي���ر المقاومة تحقيق إنج���ازات نوعية وتفوق على الع���دو في طريق تحرير 

القدس وكل فلسطين".
ولفت إلى أن "الساحات كلها تعمل على قدم وساق من أجل االحتفال بذكرى 
االنطالق����ة الجهادية المركزية المتزامنة فيم����ا بينها، لتثبت الحركة بذلك 
مجددًا أنها ما زالت متماس����كة، وقادرة عل����ى التواصل والتفاعل، ويمكنها 
إرس����ال رس����ائل متعددة االتجاهات بأنها س����تبقى متس����لحة بثوابتها، 
ومتمسكة بمبادئها ومنطلقاتها، وستظل وفية لنهج قادتها المؤسسين، 
ولدماء ش����هدائها المخلصين، وكل الذين استشهدوا على طريق القدس 

وفلسطين".
وأك���د عطايا في خت���ام حديثه، على أن "حركة الجهاد ف���ي طليعة المقاومين، 
وتخوض المعركة مع العدو دفاعًا عن فلس���طين ومقدس���اتها، وصونًا لكرامة 
األمة وعزتها"، موجهًا "التحية لش���هدائنا وجرحانا وأسرانا البواسل في سجون 
العدو وزنازينه، ولش���عبنا الصابر والمقاوم في غ���زة األبية الصابرة، الذي ال يزال 
يدفع أثمانًا باهظة، ويتحمل الحصار الخانق لتمس���كه بخيار المقاومة، وكذلك 
ألهلنا في القدس والضفة وعموم أرضنا المحتلة في انتفاضتهم المباركة بوجه 

االحتالل".

عطايا: ذكرى انطالقة »حركة الجهاد« الـ34 حافلة 
باإلنجازات التي غيرت المعادالت مع العدو
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ومساء األحد، التقى رئيس الس���لطة الفلسطينية بحضور وزراء 
ومستشارين لديه، وفًدا من حزب "ميريتس" اإلسرائيلي برئاسة 
"نيتس���ان هوروفيتش" رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة 
وزي���ر ما يس���مى "التعاون اإلقليمي" عيس���اوي فري���ج، وعضو 
الكنيس���ت "ميخال روزين"، في مق���ر المقاطعة بمدينة رام الله، 

وسط الضفة المحتلة.
ونق���ل موق���ع "واال" العبري، ع���ن الرئيس محم���ود عباس خالل 
لقائه الوفد، رغبته اللق���اء بوزيرة الداخلية في حكومة االحتالل، 
والش���خصية الثانية في حزب "يمينا" الحاكم "أيليت شاكيد"، 

ورئيس الحكومة المتطّرف "نفتالي بينت".
وبحس���ب الصحفي بالموقع "باراك رافيد"، فإن عباس قال لوزراء 
"ميرتس": "أخبروا أيليت ش���اكيد أنني أريد مقابلتها، لماذا أنتم 
خائفون من التحدث إلي؟ تعالوا وقولوا ما تريدون وسأس���تمع - 
أعلم أن لديها آراء صعبة للغاية، ولكن حتى لو اتفقنا على واحد 

في المائة فسيكون ذلك بمثابة تقدم".
وأضاف "رافيد" أيًضا أبدى)عباس( بأنه "س���يكون سعيًدا بلقاء 
رئي���س الوزراء بيني���ت متى ش���اء، نعلم أنه لن تك���ون هناك 
مفاوض���ات؛ لكن دعونا نجتمع ونتح���دث عما هو ممكن حتى لو 

لم نتفق على أي شيء".
وقاَبلت الوزيرة الفاشية "ش���اكيد" دعوة رئيس السلطة برفض 
لقائ���ه، عبر تغريدة لها عبر حس���ابها في "تويت���ر"، قائلة: "لن 
يح���دث، لن أقاب���ل أحد منك���ري المح�رق���ة )الصهيونية(، ومن 
يقاضي جنود الجيش اإلس���رائيلي في الهاي، ومن يدفع أموااًل 

لقتلة )في إشارة إلى األسرى وُأسر الشهداء( اليهود".
�سيا�سة تخّبط

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
رم���زي رباح، قال إن س���لوك الس���لطة والرئيس محم���ود عّباس 
المتمثل بتسّول واستجداء اللقاءات بالوزيرة المتطرفة، وغيرها 
من المسؤولين ونواب كنيست لدى االحتالل، "خاطئ وغير مبّرر". 
وأضاف رباح في مقابلة مع صحيفة "االس���تقالل"، أن البقاء على 
هذا السلوك السياس���ي المتخّبط، يشّكل طعنة لنضال شعبنا 
الفلس���طيني، ويضع العراقيل أمام مطالب���ه بمحاكمة االحتالل 
على جرائم حربه بحق شعبنا، إضافة إلى إضراره بحالة التضامن 

الدولي مع القضية الفلسطينية وحقوقها العادلة. 
ودعا الس���لطة إلى "ضرورة التوقف عن ذلك فوًرا، وإلغاء وتجاوز 

حقبة أوس���لو الكارثية، على وقع المأزق الحقيقي الذي يعشيه 
الوضع الفلس���طيني، وبناء اس���تراتيجية وطنية بديلة، ترتكز 
بش���كل أساس على التمس���ك بالثوابت، ومقاومة االحتالل بكل 

اإلمكانيات واألساليب الممكنة".   
وتابع "بال ش���ّك، الس���لطة في مأزق، لذلك يجب أن تتوقف عن 
سياسية التخبط واالنتظار القائمة، والشروع بفتح قنوات للحوار 
الداخل���ي بين طرفي االنقس���ام، فتح وحم���اس، واللتين عّطلتا 
محاوالت القاهرة إلجراء حوار بينهما، والبحث عن اس���تراتيجية 

وطنية جديدة ومشتركة".  
وأش���ار عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية إلى أن 
"المطل���وب اآلن التئام الكل الوطني؛ إلعادة اس���تحضار قرارات 
اإلجماع المتف���ق عليها مؤّخًرا )مخرجات اجتماع األمناء العامين 
األخير(، والعمل عل���ى تطبيقها؛ حّتى نس���تطيع التخّلص من 
أوس���لو وقيوده التي تقّيد السلطة نفس���ها بها، وتعّمق بذلك 

المأزق الفلسطيني".
وكان البي���ان الختامي الصادر عن اجتماع األمناء العاّمين للقوى 
والفصائل الفلس���طينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، 
ب� 3 سبتمبر )أيلول( الماضي، بين رام الله وبيروت، أقّر "التوافق 
على تش���كيل لجنة وطنية موّحدة لقيادة المقاومة الش���عبية 

الش���املة، والذهاب نحو إعادة ترتيب منظم���ة التحرير، وإنهاء 
االنقسام بين فتح وحماس"؛ بيد أن ذلك لم يتّم. 

وتش���هد الس���احة الفلس���طينية منذ يونيو )حزي���ران( 2007، 
انقس���اًما بين حركتي "فت���ح" و"حماس"، إذ لم تفلح وس���اطات 

واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.

ي�سّجع الت�سعيد
م���ن جانبه، أّك���د المتحدث بلس���ان حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( حازم قاس���م، تس���ّول رئيس الس���لطة الفلس���طينية 
محمود عباس عق���د لقاءات برئيس حكوم���ة االحتالل "نفتالي 
بينت" ووزيرة داخليته المتطرفة "أيليت شاكيد" سلوك يشّجع 

االحتالل على تصعيد عدوانه تجاه شعبنا الفلسطيني".
وقال قاس���م في مقابلة مع صحيفة "االس���تقالل"، إن استجداء 
عباس للق���اء "بينت" و"ش���اكيد" وغيرهما؛ "يعكس مس���توى 
الهبوط في سلوك السلطة ومس���ؤوليها"، مشّدًدا على أن ذلك 
"مخالف تمامًا للموقف الش���عبي، الذي يرفض هذا الهوان في 

التعامل مع االحتالل".
فقدان ال�سرعية

أما الكاتب والمحلل السياس���ي خليل القّصاص، رأى باستجداء 
وتسّول فريق الس���لطة الفلس���طينية عقد لقاءات واجتماعات 

برئيس حكومة وزراء وأعضاء كنسيت االحتالل، في ضوء تصاعد 
العمل الفدائي والمقاوم بالضفة المحتلة، يمّثل "انس���الخ عن 
القيم الوطنية وخروج عن اإلجماع الفلس���طيني، الرافض لنهج 
التس���وية والمفاوضات مع االحتالل، خصوًصا على وقع جرائمه 

المتصاعدة تجاه شعبنا وأرضنا ومقّدساته". 
وق���ال القّصاص ف���ي مقابلة مع صحيفة "االس���تقالل" إن ذلك 
الس���لوك "التسولّي واالس���تجدائّي" من الس���لطة ومسؤوليها؛ 
"يعط���ي ذريعة ألنظمة عربية للتطبي���ع، ويمنح غطاًء لالحتالل 

لمواصلة اعتداءاته وجرائمه وإرهابه".
ولفت إلى أن تمّس���ك رئيس الس���لطة بذلك السلوك؛ يعكس 
اعتقاده بق���رب انتهاء مرحلته السياس���ية، وبالتالي يس���عى 
لتجديد شرعيته من خالل استرضاء وتسّول واستجداء اللقاءات 
مع مس���ؤولي االحتالل، "وهو بذلك يفقد ش���رعيته وس���لطته 

الموهومة بشكل أكبر".  
وأضاف الكاتب والمحلل السياس���ي "السلطة ورئيسها عليهم 
أن يدركوا بأن الش���رعية الحقيقية مس���تمدة فقط من الشعب 
الفلس���طيني، وإعادة بناء وإصالح منظمة التحرير عبر صناديق 
االقتراع، واالتفاق على اس���تراتيجية وطنية موّحدة أساس���ها 

مقاومة االحتالل وليس المهادنة معه والسكوت عن جرائمه".
وش���هدت األس���ابيع األخيرة، ارتفاع في مس���توى االتصاالت 
واللقاءات بين الس���لطة الفلس���طينية ومسؤوليها بشخصيات 
رس���مية وغير رس���مية لدى كيان االحتالل، وسط رفض شعبي 
ومجتمع���ّي وفصائل���ي واس���ع، ال س���ّيما م���ع تصاع���د جرائم 
وانتهاكات قوات االحتالل تجاه الش���عب الفلس���طيني في كل 

جغرافيا فلسطين التاريخّية.
وف���ي 29 أغس���طس)آب( الماض���ي، عق���د رئي���س الس���لطة 
الفلس���طينية لقاًء مع وزير حرب كيان االحتالل "بيني غانتس" 
بمقر المقاطعة برام الله، استمّر قرابة ثالث ساعات، في محاولة 
من الكيان لتعزيز ش���رعية الس���لطة، عبر منحها "تس���هيالت 

جديدة" بالضفة المحتلة وقطاع غزة.
ومنذ أبريل )نيس���ان( 2014، توقفت المفاوضات بين الس���لطة 
واالحتالل؛ جراء رفض األخير وقف االستيطان بالضفة والقدس 
المحتلَتي���ن، واإلفراج عن الفلس���طينيين األس���رى منذ ما قبل 
توقيع "أوس���لو" )س���نة 1993(، وتنّصلها عما يسمى خيار "حل 

الدولتين".

»دعوا رئيسها لتجاوز أوسلو وتطبيق القرارات الوطنية ذات الّصلة«

�سيا�سيون لـ »اال�ستقالل«: ا�ستجداء ال�سلطة اللقاءات مع االحتالل انعكا�س ل�سيا�ستها »املتخّبطة«  
ال�سفة املحتلة -غزة/ قا�سم الأغا: 

ال�س��لطة  ا�س��تجداءات  ومراقب��ون  �سيا�س��يون  ��ف  و�سَ
الفل�س��طينية ورئي�س��ها حمم��ود عبا���س، لعق��د لق��اءات 
جدي��دة م��ع وزراء يف حكوم��ة وكني�س��ت كي��ان الحتالل 

الإ�سرائيلي، اأمالاً ل�ستئناف املفاو�سات العبّثة مع الكيان؛ 
انعكا�س ل�سيا�ساتها »املتخّبطة« وحالة »الهوان والهبوط«، 
الت��ي و�س��لت اإليه.  ودع��ا هوؤلء يف مقابالت منف�س��لة مع 
�س��حيفة »ال�س��تقالل« الثن��ن، الرئي�س عبا���س وفريق 

�سلطته اإىل التوقف عن تلك احلالة، والتخّلي عن �سيا�سة 
املراوحة يف املكان، عرب ا�ستمرار التم�سك بنهج املفاو�سات، 
وعدم مغ��ادرة مربع »اأو�س��لو«، الذي قربته اإرادة ال�س��عب 

الفل�سطيني، املتم�سك مبقاومة الحتالل. 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حملة اعتقاالت ف���ي محافظات الضفة الغربية 

والقدس المحتلتين، فيما دارت مواجهات في بعض المناطق.
وأف���ادت مصادر محلية باعتقال قوات االحتالل مواطَنين من محافظة نابلس ش���مالي الضفة، 
أحدهما القيادي بحركة حماس األس���ير المحرر أحمد نبهان صق���ر )58 عاما(، والذي اعتقلته 

قوات االحتالل بعد اقتحام منزله بمخيم عسكر القديم.
كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن شنيور بعد مداهمة منزله في شارع عمان بالمدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشابين قصي العروج من قرية العروج، وإبراهيم جبران 
من منطقة جبل هندازة شرقي المحافظة، بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر عمر البرغوثي خالل اقتحامها حي الطيرة.
وأفادت مصادر محلية باندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في الحي.

وفي القدس، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في قرية العيسوية.
واعتقلت قوات االحتالل علي س���فيان عبيد، وآدم ش���فيق عبيد، وإياس حسين عبيد، ومحمد 

بسام عليان، ومحمد بكر مصطفى وشقيقه.
كما اقتحمت قوات االحتالل منزل الشاب معتصم حمزة عبيد وسلمت عائلته أمر استدعاء له.

حملة اعتقاالت إسرائيلية 
القدس المحتلة/ االستقالل:في الضفة والقدس

أعلنت وس���ائل إع���الم عبرية، ي���وم أمس، أن 
"العليا اإلسرائيلية" جددت تقديمها  محكمة 
لحل وس���ط كانت اقترحته سابًقا بشأن إخالء 
س���كان حي الشيخ جراح ش���رقي القدس من 

منازلهم.
وأوضح موقع "واي نت" العبري، أن االقتراح التي 

قدمته محكمة االحتالل للطرفين الفلسطيني، 
واإلسرائيلي، أن يتم االعتراف بتلك العائالت 
كمستأجرين محميين لمدة 15 عاًما، حتى يتم 

التوصل إلى ترتيب أو اتفاق آخر.
ويش���مل االقتراح خالل هذه الفترة دفع مبالغ 
اإليجار لجمعية نحالت شمعون االستيطانية 
التي اش���ترت األرض، على أن تتعهد األخيرة 

بعدم إخالء السكان من منازلهم، وفق الموقع.
وبّينت أن اقتراح المحكمة يهدف إلى اعتراف 
العائالت الفلس���طينية بالملكية اإلسرائيلية 

للمنازل على أن تدفع إيجاًرا س���نوًيا رمزًيا.
ورفضت العائالت الفلس���طينية، هذا المقترح 
الذي جع���ل المحكمة العليا س���ابًقا أن تؤجل 

البت في النظر بالقضية.

خانيونس/ االستقالل:
توغلت آليات عس���كرية إس���رائيلية، يوم أمس، 
مس���افة محدودة في أراضي المواطنين الزراعية 
قرب السياج األمني شرقي محافظة خان يونس 

جنوبي قطاع غزة.
وأف���اد مص���ادر محلية، بأن 10 آليات عس���كرية 
إسرائيلية توّغلت ش���رقي بلدة الفخاري شرقي 

خان يونس لمسافة نحو 100 متر.
وأوضح���ت أن التوغ���ل ش���مل أرب���ع جراف���ات، 
ودبابتين، وجرارين وكباًشا و«قرايدر«، مشيًرا إلى 
أن الجرافات باش���رت بإجراء عمليات تجريف في 

المنطقة.
ولفت المص���ادر إلى أن عمليات التجريف تجري 
بإس���ناد من الدباب���ات المتوغل���ة، وأخرى داخل 

األراضي المحتلة تتمركز فوق سواتر ترابية.
وذكرت أن طائرات مسيرة لجيش االحتالل ُتحلق 

على علو منخفض في أجواء منطقة التوغل.
وتتوغ���ل قوات االحتالل بش���كل مح���دود بين 
حين وآخر في بعض المناطق ش���رقي قطاع غزة 
وشماله، وتجّرف أراٍض زراعية وتطلق النار صوب 

المزارعين تحت ذرائع أمنية.

محكمة االحتالل تقدم اقتراحًا بشأن إخالء حي الشيخ جراح

توغل »إسرائيلي« محدود وأعمال تجريف جنوب غزة
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دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/542(
يعل���ن للعموم انه تق���دم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمد فايز عبد الكريم المصري من س���كان دير البلح هوية رقم 

803639244 بصفته وكيال عن: عبد الحميد حسن محمد أبو أسد
بموجب وكالة رقم: 20210329 / 2021 صادرة عن جدة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 131 القسيمة 21 المدينة دير البلح

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/4م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/541(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
اياد حمدي حمدان بلبل من س���كان غزة هوية رقم 900662990 بصفته 

وكيال عن: ربحي حمدان موسى بلبل
بموجب وكالة رقم: 6306 / 2020 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 724 القسيمة 820 + 823 المدينة غزة الدرج

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/4م

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

 دولة فل�سطني
 املجل�س العلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�ضية التنفيذية رقم 2021/6224
الى المنفذ ضدهما / 1 - انشراح حسن فريح سلمى 2 - محمود حسن فريح سلمي
طبق���ا للحكم الص���ادر ضدكما من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2019/990 تنفي���ذ عين���ي والص���ادر بتاري���خ 2021/2/21 لصالح طالب 
التنفيذ / زياد س���الم ديب الحرازين والقاضي بالزامك بتنفيذ عقد اتفاق 
عل���ى بيع المرفق ضمن طي المبرز م/3 عدد 11 المؤرخ بتاريخ 1997/4/24 
تنفيذ عيني وتنفيذ عق���د االتفاق على بيع المرفق ضمن المبرز م/2 عدد 
7 والم���ؤرخ بتاري���خ 1997/7/26 لذلك عليكم تنفي���ذ الحكم الصادر في 

القضية رقم 2019/990 تنفيذ عيني ) بداية غزة (
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2021/10/4

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ .رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي في حرك���ة الجهاد اإلس���المي محمد 
الحرازي���ن إن تحضي���رات إحي���اء ذك���رى االنطالقة 
الجهادية ال� 34 تس���ير على قدم وساق وفق الخطة 

التي تم إقرارها.
وأوضح الحرازين أن االستعدادات تشمل كافة لجان 
الحركة، مبينًا أن هناك نش���اطات مختلفة ومتنوعة 

بعضها جماهيري وبعضها إعالمي وإلكتروني.
وأك���د القيادي في الجهاد أن اللجنة المش���رفة على 
إحي���اء االنطالق���ة الجهادية تأخ���ذ باالعتبار ظروف 
ش���عبنا االقتصادية والصحية، مشيرًا إلى الضائقة 
االقتصادية الكبيرة بس���بب الحصار وانتشار جائحة 
كورونا، وهي األس���باب التي دفعت اللجنة المشرفة 
لعدم إقامة مهرجانات ش���عبية كبيرة وحاشدة كما 

جرت العادة في مناسبة سابقة.
وق���ال الحرازي���ن إن الحرك���ة لن تقي���م مهرجانات 
جماهيرية كبيرة، وسيكون هناك احتفاالت ستقام 
بالتزامن داخل الوطن وفي الش���تات، حيث س���يقام 
االحتفال الرئيس���ي في مركز رش���اد الشوا الثقافي 
بمدينة غزة، كما سيقام احتفال كبير في دمشق وآخر 

في بيروت في نفس التوقيت صباح يوم غٍد االربعاء، 
وسيش���اهد الحضور في االحتفاالت الثالثة الخطاب 
العام الذي س���يلقيه األخ القائد زياد النخالة األمين 
العام للحركة، حيث سيبث الخطاب أيضًا عبر العديد 

من القنوات الفضائية والمنصات اإلعالمية.
وحول شعار االنطالقة لهذا العام، أوضح الحرازين أن 

االنطالقة ال� 34 تحمل شعار: جهادنا حرية وانتصار.
وبّين أن هذا الش���عار مس���تمد من االنتصار الكبير 
والعمل البطولي الذي حققه االس���رى األبطال الذين 

كس���روا القيود وذلوا الكيان الصهيوني في س���جن 
جلبوع، الفتًا إلى أن مناسبة االنطالقة لهذا العام هي 
عهد ووفاء لألسرى بأن نكون معهم ونقول لهم إننا 
مستمرون في دعمهم والعمل على تحقيق حريتهم.

وش���دد الحرازين على أن كافة األنش���طة المصاحبة 
الحتف���االت االنطالق���ة داخل الوطن وفي الش���تات 
وعب���ر منصات اإلع���الم الرقمي س���تركز على عملية 
انت���زاع الحرية التي قادها المجاه���د الكبير محمود 
العارضة ورفاقه، كما س���تركز على تضحيات األسرى 

ومعركتهم المفتوحة ضد مصلحة السجون.
وختم القيادي الحرازين بالقول: "إن اللجنة المشرفة 
على احتفاالت االنطالقة الجهادية الثالثة تس���عى 
إلى إثبات االلتفاف حول نهج المقاومة وتعزيز وحدة 
كل ق���وى المقاومة من خالل الرس���الة التي يمثلها 
الحضور النوعي والمش���اركة التي تمثل كل قطاعات 
المجتمع الفلسطيني من شخصيات وطنية وقادة رأي 
وأساتذة جامعات ومثقفين ونقابات وقادة المجتمع 
ووجهاء ومخاتير، وأن الرسالة السياسية التي تحملها 
االنطالقة س���يعبر عنها األخ األمين العام في خطابه 

الهام".

تحت شعار »جهادنا حرية وانتصار«

القيادي الحرازين: الحفل الرئيسي لالنطالقة الجهادية سيقام في غزة وبيروت ودمشق غدًا
غزة/ االستقالل: 

أش���اَد عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 
الدكت���ور محمود الزه���ار بالدور الجهادي الكبي���ر الذي تبذله حركة 
الجهاد اإلس���المي في س���ياق الصراع مع االحتالل اإلس���رائيلي، مع 
إش���ارته إلى أن الجهاد اإلس���المي تمث���ل ركنًا أساس���يًا من أركان 

المقاومة.
وأوضح الزهار في تصريح له،" أّن حركة الجهاد اإلسالمي حركة تحمل 
 ما يجمع حركتي 

َّ
همَّ فلسطين، والقدس، واألقصى، مع إشارته إلى أن

حماس والجهاد اإلس���المي هو طريق التحري���ر والمقاومة، والجهاد 
واالستشهاد.

وأضاف "اعتمدت حركة الجهاد اإلس���الم منهجًا والكفاح المس���لح 
وس���يلة، ونلتقي وإياهم عل���ى تلك القاعدة"، متابع���ًا "نحن مع كل 
شخص يحمل في داخله هم فلسطين والقدس واألقصى، وبوصلته 
تتجه لتحرير هذه األرض من دنس اإلسرائيليين، ونقترب من حركة 

الجهاد اإلسالمي على قاعدة الثوابت وعلى قاعدة تحرير فلسطين".
وأشاد الزهار بقوة العالقة بين الحركتين، قائاًل: "العالقات بين حركة 
حماس والجهاد مركزية، وتتعزز في كل مرة، وزادت العالقة قوة بعد 

معركة سيف القدس".
وأك���د الزهار أن العالقات بين حركة حماس والجهاد مركزية وتتعزز 

في كل مرة وخصوصًا بعد معركة "سيف القدس".

القيادي الزهار: »الجهاد اإلسالمي« 
ركن أساسي من أركان المقاومة

غزة / االستقالل:
قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر: إن حالة 
اثنين من األس���رى الفلسطينيين المضربين 
عن الطعام في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 

"خطيرة".
وأعرب���ت اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر في 
بي���ان لها يوم أم���س، عن "قلقه���ا البالغ" إزاء 
تده���ور الحالة الصحية لألس���ير كايد نمورة 
الفسفوس، واألس���ير مقداد القواسمة، وهما 
ا نقال للعالج في  فلس���طينيان معتقالن إدارًيّ

مستشفياٍت إسرائيلية.
ونق���ل البيان عن مندوب الصح���ة في اللجنة 
الدولية روبرت باترسون قوله: "إن طبيب اللجنة 
الدولي���ة ي���زور كال المعتقلين، كاي���د نمورة 
)الفس���فوس( المضرب عن الطع���ام منذ 83 
يومًا، ومقداد القواس���مة المضرب عن الطعام 

منذ 76 يومًا، وهو يراقب وضعهما عن كثب".
وأضاف: "إننا قلقون بشأن العواقب المحتملة 
التي ال رجعة فيها لمثل هذا اإلضراب المطّول 
عن الطعام على صحة المعتقلين وحياتهما".

وأكد البيان أن اللجنة الدولية للصليب األحمر: 
"ال تدعم اإلضراب عن الطعام وال ُتدينه، وإّنما 
يراق���ب موظفوه���ا وضع المعتقلي���ن الذين 
يضرب���ون عن الطعام للتأك���د من معاملتهم 
باحت���رام، وحصوله���م على الرعاي���ة الطبية 
المالئمة، وضمان الس���ماح له���م بالبقاء على 

اتصال مع عائالتهم".
وحّث���ت اللجن���ة الدولي���ة للصلي���ب األحمر 
وممّثليهم  والمعتقلين  المختصة  السلطات 

على إيجاد حل يجّنبهم فقدان الحياة.
يشار إلى أن عشرات الناشطين وذوي األسرى 
الفلس���طينيين، طالب���وا - في وقف���ات عدة - 

اللجن���ة الدولي���ة للصليب األحمر، ب���دور أكبر 
إزاء األس���رى؛ وخاصة المرضى والمضربين عن 

الطعام.
كم���ا طالبوه���ا بالتح���رك الف���وري والعاجل 
وتسخير كل اإلمكانيات المتاحة إلنقاذ حياة 
األس���رى المضربين "الذين يتعرضون لخطر 

الموت الحقيقي من االحتالل".
و"االعتق���ال اإلداري"، حب���س بأمر عس���كري 
إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون 
توجيه الئحة اتهام، ويمتد ل�6 أش���هر قابلة 

للتمديد.
ويبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل نحو 4650، بينهم 40 أس���يرة، ونحو 
ا )دون  200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إدارّيً
تهمة أو محاكمة(، وذلك حتى أيلول/سبتمبر 

الماضي، وفق بيان لنادي األسير.

الصليب األحمر: حالة اثنين من
 األسرى المضربين عن الطعام خطيرة

رام الله/ االستقالل:
قال مركز فلسطين لدراسات األسرى إن قائمة عمداء األسرى ممن أمضوا أكثر من 20 عاًما بشكل 

متواصل بسجون االحتالل اإلسرائيلي ارتفعت يوم االثنين لتصل إلى 100.
وذكر المركز في بيان له، أن األسير "بهاء مصاروة" دخل أمس عامه ال� 21على التوالي في األسر.

وأوض���ح أن مصاروة )41 عاًما( من مخيم نور ش���مس قضاء طولكرم، أص���درت محكمة االحتالل 
العسكرية بحقه حكما بالسجن لمدة )35 سنة(.

وبين المركز أن قائمة عمداء األسرى تضم 13 أسيًرا مضى على اعتقالهم 3 عقود أقدمهم كريم 
وماهر يونس وهما معتقالن منذ عام 1983.

وأوضح أن 36 أس���يًرا تجاوزت فترة اعتقالهم ربع قرن، واألس���ير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 
عامًا عل���ى فترتي اعتقال منها 34 عامًا متتالية قبل تحرره بصفق���ة وفاء األحرار وأعيد اعتقاله 

عام 2014.
وقال المركز إن من بين عمداء األسرى 25 معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة 
الفلس���طينية مع االحتالل عام 1994، ممن يطلق عليهم "األس���رى القدامى" وهم من تبقى من 

اعتقاالت سنوات االنتفاضة األولى 1987 وما قبلها.
وبين أنه كان يفترض إطالق سراحهم جميًعا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات 

بين السلطة واالحتالل، أواخر عام 2013 إال أن االحتالل رفض اإلفراج عنهم.

مركز: 100 أسير أمضوا 20عامًا 
متواصلة بسجون االحتالل
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية املدنية رقم 2010/592

يف الطلب رقم 2021/683 ن�سر م�ستبدل 
المدعي / محمد عودة حس���ين العر   عنوانه/ جباليا – مش���روع العلمي – 

خلف مضخة المياه  وكيله محمود ابودان المحامي .
المدعى عليه/ محمد عبد الهادي // شعبان عبدالله الجمل  عنوانه/ جباليا البلد- 
اخر شارع محكمة الصلح- امتداد شارع مسعود- و مجهول محل االقامة حاليا .

نوع الدعوى / اعتراض الغير على الحكم الصادر في القضية رقم 63/-2004صلح جباليا 
قيمة الدعوى / 10000 عشرة االف دينار اردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية رقم 2010/592
ال���ى المدعى عليه المذكور مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد بما ان المدعي قد 
اق���ام عليك الدعوى رقم 2010/592 لدى محكمة صلح ش���مال غزة الموقرة يطالبك 
فيه���ا بالغ���اء الحكم الصادر من محكم���ة صلح جباليا في القضي���ة رقم 2004/63 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة عنها لدى قلم محكمة 
صلح غزة الموقرة و نظرا النك مجهول محل االقامة " خارج البالد" و حسب اختصاص 
محكمة صلح ش���مال غ���زة في نظر هذه القضية و عمال بن���ص المادة 20 من قانون 
اص���ول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد 
قاضي محكمة صلح شمال غزة في الطلب 2021/683 بالمساح للمدعي بتبليغك عن 
طريق النشر المستبدل يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة للرد على دعوى 
المدعي و المعين لها جلسة يوم االحد بتاريخ 2021/10/31م كما يقتضى عليك ان 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذا االعالن و ان ترسل نسخة للمدعي على عنوانه و ليكن معلوما لديك اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر للقضية باعتبارك حاضرا حسب االصول . 

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
اأ.هاين الهندي

    دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء
 حمكمة بداية �سمال غزة

  لدى حمكمة بداية �سمال غزة
 يف اال�ستئناف املدين رقم : 2021/152    يف الطلب رقم : 2021/68 ) ن�سر م�ستبدل (

المس���تدعون : 1 - ش���اهر خالد محمد ابو جراد باالصاله عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / خالد محمد خليل ابو جراد  2 - حس���ن على 
محمد ابو جراد باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم 
/ عل���ى محمد خليل ابو جراد 3 - حس���ين ابراهيم محمد ابو جراد باالصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / ابراهيم محمد خليل ابو 
جراد 4 - اس���ماعيل محمد حسن ابو جراد باالصالة عن نفسه وباالضافة لباقي 
ورثة وتركة والدته المرحومة / فاطمة محمد خليل ابو جراد .  وجميعهم من / 

بيت الهيا – المنشية    وكيلهم المحامي / هاني نمر ابو سمرة
المس���تدعى ضده / مرسى جالل رش���اد البدي باألصالة لباقي ورثة وتركة 
والدته المرحومة / امينة محمد خليل ابو جراد ) احد المستأنف ضدهم ( 

المس���تدعى ضده / مرسي جالل رشاد البدي باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وتركة والدته المرحومة / امينة محمد خليل ابو جراد مس���افر 

خارج البالد ) حاليا (  عنوانه / بيت الهيا – منطقة المنشية 
  مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعون بصفتهم المذكورة 
ق���د اودعوا ل���دى قلم محكمة بداية ش���مال غزة بصفتها االس���تئنافية ( 
االس���تئناف المدني المرق���وم اعاله . واس���تنادا لما يدعون���ه في الئحة 
استئنافهم وبناءا على قرار المحكمة بتبليغك بواسطة النشر المستبدل

اذا تحدد له جلسة نظر يوم االحد الموافق 2021/10/24م  لذا فانه يقتضى 
عليك تس���جيل حضورك في هذه الجلسة وايداع الئحة استئناف جوابية 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك بذلك . وليكن لديك علما بانه 
اذا تخلفت عن ذلك سيتم اتخاد المقتضى القانوني بحقك وفق القانون 

 رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
اأ . حممد مطر 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 1718 / 2021 يف الدعوى املدنية رقم 504 / 2021  

المس���تدعي/ خضر عبد س���عيد الحلو هوية رقم/ 928338144 بواس���طة 
وكيله الس���يد/ عامر خضر عب���د الرحمن الحلو هوية رق���م/ 800869570 
بموجب وكالة عدلية صادرة عن كاتب عدل غزة وتحمل رقم )2002/4101( 
من سكان غزة تل الهوا. وكيله المحامي/ عماد سامي الحلو. غزة – تل الهوا 

بالقرب من مستشفى القدس بجوار حور العين.
المستدعى ضده/ بسام جواد صالح مشتهى هوية رقم )945915445( غزة 
– تل الهوا شارع جامعة الدول العربية عمارة الغرابلي العمارة التي اسفلها 
مطعم الجرجاوي منزل )باسل جواد مشتهى( )خارج البالد مقيم في مصر(.

نوع الدعوى: حقوق )مطالبة مالية بدل ايجار(.
قيمة الدعوى: $15950 خمسة عشر الف دوالر وتسعمائة وخمسون دوالر امريكي فقط ال غير.

في الدعوى المدنية رقم 2021/504  ةفي الطلب رقم 2021/1718 
الى المس���تدعى ضده ليكن معلوما لديك ان المستدعي قد اقام ضدك الدعوى 
المدنية رقم 504 / 2021 بداية غزة، والذي يطالبك فيها بحقوق استنادًا إلى ما 
يدعيه في الئحة دعواه المرفق نسخة منها ومن الئحة الطلب رقم 1718 / 2021 
بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة للرد على دعواه 
في يوم األحد الموافق 2021/10/24م الساعة الثامنة والنصف صباحًا كما عليك 
أن تودع ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوم من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
والدعوى والمستندات المرفقة وأن ترسل نسخة إلى المستدعى حسب عنوانه. 
وليكن معلومًا لديك أنك إن تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي أن يسير في 

دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقك حضوريًا. حرر في: 2021/9/19م  

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

الضفة المحتلة/ االستقالل:
 نظم نادي االس���ير الفلسطيني، وهيئة شؤون األسرى، 
ولجان اهالي األسرى يوم أمس، على دوار ابن رشد وسط 
مدينة الخليل، وقفة اس���ناد ودعم لألس���رى المضربين 
ع���ن الطع���ام، ورفضا لسياس���ة القم���ع والتنكيل التي 

يتعرضون لها في سجون االحتالل.
ورفع المش���اركين االعالم الفلس���طينية، وصورا لألسرى 
المضربي���ن ع���ن الطعام، والفت���ات كت���ب عليها: نعم 
لصد الهجمة االس���رائيلية التي تشنها مديرية سجون 
االحتالل بحق اسرانا واسيراتنا، وال لالعتقال االداري.. وال 
لإلهمال الطبي.. والحرية لألس���رى االبطال.. ونعم لتلبية 
مطالب األس���رى، ورددوا هتافات نصرة لألسرى مطالبة 
بإطالق س���راحهم، واخرى تندد بممارسات االحتالل ضد 

الحركة األسيرة.
واشار المنس���ق االعالمي لنادي األسير امجد النجار، الى 
ان االس���ير كايد الفس���فوس الموجود في سجن الرملة 
والمضرب عن الطعام منذ 83 يوما في ظروف صعبة جدا 
فقد من وزنه اكثر من 50 كيلو، وتعرض لعملية تنكيل 
على مدار فترة اضرابه، وايضا االس���ير مقداد القواسمي 
والموجود في مستشفى "كبالن" ووضعة الصحي صعب 
جدا مضرب عن الطعام منذ 76 يوما، واالس���ير هشام ابو 
ه���واش المضرب منذ 50 يوما في عيادة س���جن الرملة، 

وباقي المضربين من كافة المحافظات.
وطالب كافة مؤسسات العالم الحقوقية بالتدخل إلنقاذ 
حياة االس���رى المضربين، مبينا ان قرار سلطات االحتالل 
بعدم تحديد اعتقاله���م االداري بمثابة االعدام لهؤالء 

األس���رى. من جانبه اش���ار مدير هيئة ش���ؤون االس���رى 
والمحررين ابراهيم نجاجرة، الى ان الوقفة تأتي في ظل 
تردي أوضاع االس���رى الصحية، مشيرا الى بيان صدر من 
قب���ل اللجنة الدولية للصليب األحمر يعبر مدى الخطورة 
الت���ي يعاني منه���ا االس���رى والمخاطر الت���ي تتهدد 
حياتهم، مؤكدا انه يجب ان يكون هنالك مردود ايجابي 
من قبل المؤسس���ات الدولي���ة والحقوقية للضغط على 
س���لطات االحتالل من اجل االس���تجابة لمطالب االسرى 
المضربين عن الطعام وتحديد سقف لألفراج عنهم، وان 
يحصلوا على جواب جوهري بخصوص االعتقال االداري.

كما عبر اهالي االس���رى عن مخاوفهم على حياة ابنائهم 
مطالبي���ن المجتمع والمؤسس���ات الحقوقي���ة المحلية 

والدولية بالعمل على انقاذ حياتهم واالفراج عنهم.
وفي بيت لحم ش���ارك مئ���ات المواطنين، يوم أمس، في 
وقفة دعم وإسناد لألسرى أمام مقر الصليب األحمر في 

بيت لحم. وقال مدير هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
منقذ أب���و عطوان، إن ه���ذه الوقفات الداعمة لألس���رى 
مس���تمرة، وتدلل على حج���م االلتفاف الش���عبي حول 

قضيتهم العادلة.
بدوره، ق���ال المتحدث عن لجنة التنس���يق الفصائلي 
محم���د الجعفري "إن قضية األس���رى وطنية تمس كل 
أبناء شعبنا، وسياس���ة االعتقال االداري هي شكل من 
أش���كال العنصرية التي تمارسها س���لطات االحتالل 
تجاه أس���رانا، األم���ر الذي يخالف األع���راف والمواثيق 

الدولية كافة".
م���ن ناحيتها، قالت والدة األس���ير المضرب عن الطعام 
ش���ادي أبو عكر منذ 43 يوم���ا، إن الوضع الصحي البنها 
متدهور، وقد تم نقله للمستش���فى منذ خمس���ة أيام، 
مشيرة إلى أن شادي قضى في سجون االحتالل 17 عاما، 

بينها 7 أعوام في االعتقال اإلداري.

وقفات دعم وإسناد لألسرى المضربين عن الطعام في الضفة

رام الله/ االستقالل:
يواصل س���تة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام 
في سجون االحتالل اإلس���رائيلي، رفضا العتقالهم 
اإلداري، وأقدمهم كايد الفس���فوس، المضرب منذ 

83 يوما.
وقالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن األسرى 
المضربي���ن باإلضافة إلى الفس���فوس، هم: مقداد 
القواسمة مضرب منذ 76 يوما، وعالء األعرج منذ 58 

يوما، وهشام أبو هواش منذ 50 يوما، ورايق بشارات 
منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما.

ويعاني األسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في 
ا يوًم���ا بعد يوم،  الصعوب���ة، ووضعهم يزداد س���وًء
حيث يعان���ون من نقص كمية األمالح والس���وائل 
بأجسادهم، واإلعياء واإلجهاد الشديدين، والصداع.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية رفضت أمس االول 
االس���تئناف المقدم من قبل هيئة ش���ؤون األسرى 

والمحرري���ن للطعن بقرار االعتق���ال اإلداري الصادر 
بحق األس���ير كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه 

عن الطعام لليوم 83.
ويقبع القواسمة في مستشفى "كابالن"، فيما يقبع 
كل من: الفس���فوس، واألعرج، وأبو هواش، وبشارات 
في س���جن "عيادة الرملة"، أما األس���يرين شادي أبو 
عكر، وحس���ن ش���وكة فيقبعان في زنازين س���جن 

"عوفر".

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

سجون االحتالل/ االستقالل:
قال���ت الحركة الوطنية األس���يرة إنها بصدد اإلعداد لمش���روع اس���تراتيجي يتصدى 
لقرارات إدارة سجون االحتالل اإلس���رائيلي حال اعتدت على حقوقهم التي انتزعوها، 

مؤكدة أنها لن تقبل بأي قرار يصادر أي حق من حقوقها مهما كان بسيًطا.
وأوضحت الحركة األس���يرة، في بيان لها، أنها "تداعت وش���كلت لجنة طوارئ من الكل 
الوطني داخل سجون االحتالل لمتابعة ما يصدر من قرارات وردود فعل محمومة ضدنا، 

والتعامل معها بما يلزم من خطواٍت نضالية توقف االحتالل عند حده".
وأكدت أنها س���تراقب وتتابع ما س���يصدر عن اللجنة المش���كلة من حكومة االحتالل، 

"ونتوقع منها األسوأ".
وأشارت إلى أنها "واثقة من أن شعبنا ومقاومتنا وأحرار العالم سيقفون معنا موحدين 

للتصدي إلجراءات االحتالل، الذي ُيشكل أكبر عدٍو لإلنسانية".
وبينت أن األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام، الذين تجاوز بعضهم نحو 80 يوًما، 

باتت حياتهم في خطر وعلى المحك.
وحملت الحركة األس���يرة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حياته���م، داعية جماهير 
ش���عبنا إلى أوسع حملة إلس���ناد ودعم األس���رى في معركتهم العادلة ضد االعتقال 

اإلداري الظالم.
وأك���دت "رفضها المطلق لكل اإلجراءات العقابية والهجمة البربرية من الس���جان على 
اإلخوة في الجهاد اإلس���المي في كافة الس���جون"، مش���ددة على ضرورة "العمل الجاد 
والحاس���م إلجباره االحتالل على إعادة الحالة التنظيمية لهم لما كانت عليه قبل عملية 
النفق البطولية". وقالت: "س���نبقى نتابع هذا الملف بإطار وطني حتى تحقيق مطلبنا، 
ألننا ال نقبل باس���تمرار ه���ذه الهجمة الحمقاء من إدارة الس���جون، إلدراكنا لمخاطرها 

االستراتيجية على جسمنا بكليتها".
وذك���رت الحركة األس���يرة أن المعركة مع االحت���الل ممثاًل بإدارة الس���جون وحكومته 
كانت وما زالت مس���تمرة، الفتة إلى أن االحتالل "يحاول جاهًدا أن ُيضيق علينا ظروفنا 

الحياتية اليومية التي انتزعناها منه، ودفعنا مقابلها الدم والشهداء".
وختمت الحركة األس���يرة: "نعدكم بالمحافظة على ش���رف الرباط بيننا وبين المسرى 
بوحدتنا، التي نتمنى أن تتجس���د واقًعا في كل الس���احات ضد االحتالل وممارس���اته 
القمعية". ويوصل 6 اس���رى اضرابه���م المفتوح عن الطعام رفًض���ا لالعتقال اإلداري 
وهم :األسير كايد الفس���فوس من دورا  بالخليل، مضرب منذ 83 يوًما، واألسير مقداد 
القواس���مة من الخليل، مضرب منذ 76 يوًما، و األس���ير عالء سميح األعرج من طولكرم، 
مضرب منذ 58 يومًا، واألس���ير هش���ام أب���و هواش من  الخليل مض���رب منذ 50 يومًا، 
واألس���ير رايق صادق بشارات من طوباس مضرب منذ 45 يومًا، واألسير شادي أبو عكر 

من بيت لحم، مضرب منذ 42 يومًا.

الحركة األسيرة: نعد مشروعًا 
استراتيجيًا لصد أي اعتداء على حقوقنا
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أعلن أنا المواطن / محمد س���ليم  مرزق  زعرب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801174707( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / ضياء الدي���ن فخري عبد  
عب���د الغفور  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801237991(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عماد محمد احمد المدهون 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )923175277( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة الإ�ستئناف بغزة املوقرة
يف الإ�ستئناف رقم 473 / 2020 يف الطلب رقم 192/2021

المس���تدعيان : 1( فرج مصطفى أحمد الصرفندي - من سكان رفح - حي 
البرازيل - هوية رقم )910385889( 2( عصام أحمد حسن الخطيب - من 
سكان رفح - - حي البرازيل - هوية رقم )919405589( وكيلهم المحامون 
: عبد الرحمن شبير و بالل عبد الكريم شبير و عمر الفرا - غزة - برج الجالء

المس����تدعي ضدهم: 1( حسام محمد حسين جودة - من س����كان رفح - محالت أبو 
إياد المغاري لألدوات المنزلية والكهربائية ش����رق مس����جد العودة )مجهول محل 
اإلقامة حاليا( 2( أسامة محمد حسين جودة - من سكان رفح محالت أبو إياد المغاري 
لألدوات المنزلية والكهربائية ش����رق مس����جد العودة )مجهول محل اإلقامة حاليا( 
3( جمال محمد حس����ين جودة - باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة المرحوم 
/ محمد حس����ين حس����ن جودة - رفح - مح����الت أبو إياد المغاري ل����ألدوات المنزلية 

والكهربائية - شرق مسجد العودة )مجهول محل اإلقامة حاليا(
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في اإلستئناف رقم 473 / 2020 في الطلب رقم 192/2021
إلى المستدعي ضدهم بما أن المستدعيان المذكوران تقدما باإلستئناف 
والطل���ب المرقومين أعاله ونظ���را ألنكم مجهولين محل اإلقامة وحس���ب 
اختصاص محكمة اإلستئناف بغزة في نظر هذا اإلستئناف والطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة اإلستئناف غزة في الطلب رقم 
)192 /2021( بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش���ر المستبدل وذلك 
حس���ب األصوللذلك يقتضي عليك أن تحضروا لهذه المحكمة يوم األحد 
الموافق ) 24/10/2021( الس���اعة التاس���عة صباحا كم���ا يقتضي عليكم 
إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن 
معلومة لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك فسينظر في اإلستئناف والطلب 

باعتباركم حاضرين  )) مع االحترام (( حرر في 4/10/2021

رئي�س قلم حمكمة الإ�ستئناف بغزة
الأ�ستاذة : هناء ما�سي

رام الله/ االستقالل:
نظم نش���طاء يوم أم���س، وقفة أمام 
المحكم���ة العس���كرية بمدين���ة رام 
الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، 
مطالبين بتحقيق العدالة في قضية 
اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، 

بالتزامن مع عقد جلسة للمحكمة.
ورفع النشطاء الفتات تدعو لتحقيق 
بن���ات، معتبرين  العدالة في قضية 
المحكم���ة العس���كرية "التفاًفا على 
العدال���ة"، وأن قت���ل بن���ات "عملية 

اغتيال سياسية متكاملة األركان".
وردد النشطاء هتافات تتهم النظام 

السياسي بالفساد.
وق���ال محامي الدفاع في قضية بنات 
غاندي الربعي عقب جلس���ة استماع 
للش���هود في المحكم���ة، إن اختراًقا 
حصل للهات���ف المحمول لنزار بنات 
دون إذن قانون���ي، كم���ا أن اللجن���ة 
األمني���ة وضع���ت بنات عل���ى قائمة 

المطلوبين.
وأوضح الربعي أنه تم عقد جلسة يوم 
أمس االستماع للشهود في القضية ، 
الفًتا إلى أن هذه الجلسة هي الثالثة.

وأنه���ت النياب���ة العس���كرية في 5 
س���بتمبر/ أيل���ول، التحقيق���ات في 
قضي���ة االغتي���ال، ووجه���ت تهمة 
الض���رب المفض���ي للم���وت إلى ١٤ 
عنصًرا وضابًطا من بينهم عقيد ضمن 
القوة التي ش���اركت في مهمة إلقاء 

القبض على نزار، باإلضافة إلى تهمة 
عدم إطاعة األوامر العسكرية.

واعتقل���ت األجهزة األمني���ة في 27 
سبتمبر حسين بنات الشاهد الثاني 
ف���ي قضية اغتيال بن���ات، من منزله 
ف���ي المنطق���ة الجنوبي���ة بالخليل، 
قبيل موع���د انعقاد المحكمة الثانية 

للمتهمين في اغتياله.
من جهته أكد الناشط السياسي عمر 
عساف أن الوقفة تأتي احتجاًجا على 
اعتقال أحد الشهود الرئيسيين في 
القضية وهو حس���ين بنات، موضًحا 

أنهم كنش���طاء مهتمي���ن بمتابعة 
ومراقبة قرارات المحكمة رغم رفضهم 

لألساس التي شكلت بناء عليه.
كنش���طاء  أنهم  عس���اف  وأض���اف 
يريدون لجنة تحقيق وطنية مستقلة 
أكثر ش���فافية وأكثر عدالة، مش���يرًا 
إلى أن مش���اركتهم في الوقفة أمام 
المحكمة تأتي من منطلق المسؤولية 
لمراقبة عمل المحكمة ورؤية ما الذي 

يحصل بداخلها.
وأردف: " ال نس���تطيع إط���الق الحكم 
عل���ى المحكم���ة بالخط���أ أو محاب���اة 

الس���لطة في هذا الموق���ف، لكن من 
واجب المحكمة أن تثبت شفافيتها 
وعدالتها رغم أن هذا األمر مش���كوك 
فيه في حال حص���ر األمر في أكباش 
الف���داء ١٤ الذين أقدموا على اعتقال 

نزار وقتله".
واعتب����ر عس����اف أن المس����ار الذي 
تسلكه المحكمة ال يشير الى عدالة 
وعلى الس����لطة أن تس����لك الطريق 
الصحي����ح لتحقي����ق العدال����ة التي 
يريدها ويس����عى لها كل الش����عب 

الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم امس، تسجيل ١2 
وف���اة و١559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و١٤88 

حالة تعاٍف خالل ال� 2٤ ساعة األخيرة.
وأوضحت الوزي���رة الكيلة في التقري���ر اليومي حول 
الحالة الوبائية في فلسطين، أن ١0 حاالت وفاة سجلت 

في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في نابلس.
وأضاف���ت، أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو 

التالي: "طوب���اس ١5، جنين 55، ضواحي القدس ١9، 
بيت لحم 3٤، طولك���رم 23، نابلس 5٤، أريحا واألغوار 
١5، س���لفيت ١0، الخلي���ل 5٤، رام الل���ه والبيرة 59، 

قلقيلية ١، قطاع غزة ١220".
وأشارت إلى أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب 
التال���ي: "طوباس 9، جني���ن ٤3، ضواحي القدس 22، 
بيت لحم 6، طولكرم 86، نابل���س ١33، أريحا واألغوار 
١0، سلفيت 33، الخليل ٤، رام الله والبيرة 97، قلقيلية 

٤5، قطاع غزة ١000".
وتابعت: أن نس���بة التعافي من كورونا في فلسطين 
بلغت 93.٤%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 

5.6%، ونسبة الوفيات ١% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مصابا بكورونا في 
غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام 
كورونا في المستش���فيات في الضف���ة ١89 مريضا، 
بينهم ١7 موصولون على أجهزة التنفس االصطناعي.

لندن/ االستقالل:
أغلق نشطاء من منظمة "فلسطين أكشن"، مجمعا لألعمال 
في مقاطعة "كينت" جنوب شرقي بريطانيا، يضم مصنعا 

لتوريد السالح لالحتالل اإلسرائيلي.
وتمكن النشطاء في الحركة من الوصول إلى مجمع األعمال، 
يوم أم���س ، وأغلقوا أبوابه الرئيس���ة، كما رّش���وه بالطالء 
األحمر، وعلقوا الالفتات المناهضة لالحتالل اإلس���رائيلي 
على المبان���ي. وقالت الحركة عبر صفحاته���ا على مواقع 
التواصل االجتماعي، يوم أمس: إن ١3 من نشطائها أغلقوا 
مداخل مجمع "ديسكفري بارك" في مدينة "ساندويتش"، 

والذي يضم مصنع "انسترو بروسيجن".
وبحسب "فلسطين أكشن"؛ فإن مصنع "انسترو بروسيجن" 
مملوك لشركة "إلبيت سيس���تمز" والتي تعد ثانية أكبر 
شركة أسلحة في "إس���رائيل"، حيث تنتج معدات عالية 
المواصفات بما في ذلك الطائرات بدون طيار والروبوتات 

األرضية المسلحة والخوذات الذكية.

وقال متحدث باس���م الحركة )لم تكشف عن هويته(: إن 
"مصنع )انسترو بروسيجن( في ديسكفري بارك ال يمكنه 
االس���تمرار في العمل بس���بب دورها في توريد المعدات 
العس���كرية إلس���رائيل". وأضاف: "إن المظال���م وجرائم 
الحرب التي ُترتكب مع المنتجات المصنوعة داخل بوابات 
مسموح لها العمل في بريطانيا، فضيحة وطنية، كما أنه 

مخجل ومثير لالشمئزاز".
وأكد المتحدث باس���م "فلس���طين أكش���ن" أن منظمته 
"ستغلق جميع مصانع الموت هذه، كما لن يسمح سكان 

مقاطعة كينت لها بالوجود هنا أيًضا".
وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع إغالق الناشطين 
لمجمع األعمال، معبرين عن تشجيعهم وتضامنهم معهم 
ووقوفهم إلى جانبهم في دعم للقضية الفلسطينية. وفي 
السياق، أش���ارت الحركة إلى أنها نظمت وقفة احتجاجية 
في حزيران/يونيو الماضي، خارج المصنع، وقرأت أس���ماء 
م���ا يقرب من 300 ش���خص قتل���وا خ���الل "االضطرابات" 

بالشرق األوس���ط . وبّينت مش���اركة: )مجلس التجارة في 
مقاطعة كينت، وشبكة كينت لمكافحة العنصرية، وحملة 
إيست كينت ضد تجارة األسلحة، وآشفورد جرينز، وحملة 
التضام���ن مع فلس���طين(، في تلك الوقفة. كما كش���فت 
الحركة النقاب عن تس���ليم عريضة م���ن 500 توقيع من 
السكان المحليين في كانون األول/ديسمبر 20١6 يطلبون 
من "ديس���كفري بارك" عدم الس���ماح لمصنع "انس���ترو 
بروس���يجن" ببن���اء مصنعها على الموقع، مش���يرة إلى أن 
مجمع األعمال "ديسكفري بارك"، لم يستجب أبًدا لمقدمي 
االلتماس���ات، وبني المصنع. يذكر أن منظمة "فلس���طين 
أكشن" هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم 
أساليب العمل المباشر إلغالق وتعطيل تجارة األسلحة من 

الشركات المتعددة الجنسيات.
وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة 
المتحدة مقّرًا لها، والتي يستخدمها االحتالل في عدوانه 

على الفلسطينيين.

نشطاء ُيغلقون مجمع أعمال في بريطانيا به مصنع يوّرد السالح لـ »إسرائيل«

12 وفاة و1559 إصابة جديدة بكورونا و1488 حالة تعاٍف

وقفة أمام المحكمة العسكرية برام الله بالتزامن مع محاكمة قتلة »بنات«

الناصرة/ االستقالل:
فرض����ت المحكمة المركزية في الناصرة يوم أمس، الحبس الفعلي 
لمدة 28 ش����هرًا على الش����اب زياد عمر طه من قرية كفر كنا، على 
خلفية أحداث الهبة الشعبية )هبة الكرامة( في الداخل الفلسطيني 
المحتل التي جاءت على أثر االعتداء على المسجد األقصى وعدوان 

على غزة في شهر أيار/ مايو 202١.
وق����ال المحام����ي أحم����د مصالحة المكل����ف بالدفاع عن ط����ه: "إنه 
اعتقل في فترة األحداث وت����م التحقيق معه ومحاولة ربط التهم 
الموجه����ة ضده بأنها أمنية، لكن تم تفنيد كل هذه التهم وأدين 
بمخالفات جنائية تتعلق بحيازة واستخدام السالح في مناسبتين 

مختلفتين".
وكانت النيابة العامة اإلسرائيلية قدمت إلى المحكمة في الناصرة 
يوم 9 حزي����ران/ يونيو 202١، الئحة اتهام ض����د طه، على خلفية 

االحتجاجات األخيرة في الهبة الشعبية.
ووفقًا الدعاء ش����رطة االحتالل وجهاز األمن العام )الش����اباك( فإنه 
"قدم����ت الئحة اتهام في حينه ضد الش����اب زياد طه من كفر كنا، 
المقرب من الش����يخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة اإلس����المية 

الشمالية، التي تم اإلعالن عنها كمنظمة إرهابية".
وزعمت ش����رطة االحتالل والش����اباك أنه "تم فت����ح تحقيق مع طه 
بشبهة مخالفات خطيرة مثل إطالق النار وحيازة السالح، قام خالل 
التحقيق بتس����ليم بندقية كانت بحوزته واستخدمها إلطالق نار، 
وفي نهاية التحقي����ق تقرر تقديم الئحة اته����ام بحقه، وتمديد 

اعتقاله لغاية االنتهاء من اإلجراءات القضائية ضده".

السجن 28 شهًرا على 
شاب من كفر كنا بالداخل 

على خلفية هبة مايو
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ال تكاد تتوقف الدعوات لرئيس السلطة الفلسطينية ألجل لقاء مشترك مع فصائل المقاومة الفلسطينية 
لوض����ع تصور سياس����ي لمواجهة مخططات االحت����الل الصهيوني الهادفة لاللتفاف على حقوق ش����عبنا 
والتصدي لمخططاته االس����تيطانية والتوس����عية في األراضي الفلس����طينية المحتلة, والبحث عن قواسم 
مش����تركة للعمل الميداني والدفع باتجاه مصالحة فلس����طينية حقيقية نتجاوز م����ن خاللها كل الخالفات 
الداخلية والتوافق على برنامج وطني يعمل الجميع تحت س����قفه, لقد توس����لت الفصائل الفلسطينية كي 
يوافق رئيس السلطة على هذا اللقاء على مدار سنوات لكن رئيس السلطة محمود عباس كان يتمنع ويرفض 
هذه اللقاءات ويبحث عن أي ذريعة للتخلص منها بأي شكل كان, حتى بعد ان قدمت حماس تنازالت كبيرة 
ألجل إنجاح المصالحة, لكنها اصطدمت بشروط عباس التي كان اخرها مطالبته ان تعترف حماس بقرارات 
الرباعية الدولية, وس����بقها ضرورة ان تتخلى حماس عن س����الحها الش����رعي, وان تكون السلطة بأجهزتها 
األمنية هي الطرف الوحيد المس����موح له حمل الس����الح دون أي طرف اخر وقد رأي عباس ان يبقى في حالة 
صدام وخالف مع الفصائل الفلسطينية, وان ال يلتقي معها بعد ان اعتقد ان حدود دولة فلسطين محصورة 
فقط في األموال والمساعدات التي يتالقها من الخارج, وان مصلحة السلطة ان تحافظ على منجز المساعدات 
الخارجية والرضا باقل القليل مما تمنحه له ربيبته »إس����رائيل« فاس����قط كل الخيارات وبقى متمسكا بخيار 

التسوية الذي ليس له بديل والذي تنصلت منه إسرائيل ورمته وراء ظهرها منذ زمن بعيد. 
محم���ود عباس انتهج سياس���ة تحقير الذات وهو يس���تجدي الجلوس مع رئيس ال���وزراء الصهيوني 
المجرم نفتالي بينت ويوس���ط وزير الحرب الصهيوني المجرم بين���ي غانتس لكي يحاول اقناع بينت 
للجلوس معه, ثم تدنى موقف رئيس السلطة الفلسطينية ليحاول مقابلة ما تسمى بوزيرة الداخلية في 
الصهيونية المتطرفة المجرمة إييلت ش���اكيد، على غرار لقائه بوزير الحرب بيني غانتس قبل أسابيع.  
لكن ش���اكيد رفضت دعوة عباس، للقاء في مقر المقاطعة في رام الله، عبر تغريدة على حس���ابها على 
»تويتر« وكتبت فيها »لن يحدث. لن ألتقي أحد منكري المحرقة الذي يقاضي جنود الجيش اإلسرائيلي 
ف���ي محكمة العدل الدولي���ة في الهاي، ويدفع لقتلة اليهود. ليلة س���عيدة«, انه تحقير للنفس يدفع 
للش���فقة على الحالة الذي وصل اليها رئيس السلطة الفلسطينية, الذي يستجدي لقاء اإلسرائيليين 
وقد كان سعيدا عندما زاره وفد من ميرتس ليلتقيه في مقر المقاطعة بعدل ان عزل نفسه عن الشعب 
الفلس���طيني وعزل نفسه عن محيطه اإلقليمي والدولي ألنه ال يملك شيئا يمكن ان يقدمه الح, ففاقد 
الشيء ال يعطيه, لقد اصبح هدف عباس الرئيسي الذي يناضل من اجله ان يلتقيه احد فالرجل يشعر 
بالنقص وقلة الحيلة وفقدان الش���رعية وهذا شعور قاتل بالنس���ية ألنه انه يعتبر نفسه زعيم ملهم 
حتى البيت األبيض رفض طلبًا فلسطينيًا لعقد لقاء بين الرئيس األميركي، جو بايدن، ورئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، على هامش فعاليات الدورة ال�76 للجمعية العامة بمقر األمم المتحدة في 

نيويورك, وذلك في خطوة أميركية وصفت باالستثنائية.
سياس���ة تحقير الذات وتس���خيف دور السلطة تنسجم مع عقلية حس���ين الشيخ وماجد فرج ومحمود 
الهباش الذين يمثلون لمحمود عباس الس���ند والحليف وهو يس���تمع إليهم ويأخذ بمش���ورتهم دون 
غيرهم، وهم يتعاملون جميعا بمنطق الربح والخس���ارة بعيدا عن مصالح الش���عب الفلس���طيني، وهم 
يدفعون رئيس الس���لطة لالنغماس في المستنقع الصهيوني الن مصالحهم الذاتية تستدعي ذلك, 
وعباس لديه قابلية لالس���تجابة ألنه يؤمن بمس���ار التس���وية والتعاون األمني والعيش تحت بساطير 
االحتالل, لكنهم ال يدركون ان »إسرائيل« وصلت الى حد تجريم أي لقاء برئيس السلطة محمود عباس 
وهذا ما عبر عن���ه زعيم المعارضة الصهيونية بنيامين نتنياهو ال���ذي هاجم رئيس حكومة االحتالل 
نفتالي بينيت على خلفية اللقاءات األخيرة مع رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. 
وأشار نتنياهو خالل منشور له عبر حسابه على تويتر، أن حكومة بينيت تهتم بعقد لقاءات مع السلطة 
الفلس���طينية أكثر من اهتمامها بالحالة الصحية وانتش���ار كورونا في البالد. وأضاف، »حكومة بينيت 
تعيش ذروة الوفيات واإلصابات بكورونا، بينما الليلة وزير الصحة نيتس���ان هوروفيتس يترك كابينت 
كورون���ا من أجل لقاء أبو مازن, هل هناك اس���تخفاف اكثر من ذلك, لقد حددت س���لطة محمود عباس 
خياراتها تماما, وهى وضعت فوارق كبيرة بينها وبين الفصائل الفلس���طينية والشعب الفلسطيني, 
وتنتظر اإلدارة االمريكية ان تتبنى بعض مواقفها وتقنع »إس���رائيل« بها, لكنها ستنتظر طويال حتى 

تتحقق رغبتها الن أمريكا و«إسرائيل« وجهان لعملة واحدة. 

سياسة تحقير الذات وتسخيف دور السلطة

رأي

لقاء مرتقب على أعلى مستوى بين قيادة حماس والجانب المصري 
بقيادة إس����ماعيل هنية وعضوية خالد مش����عل ويحيى الس����نوار 
وصال����ح الع����اروري ولفيف من قي����ادة حماس بدعوة م����ن الجانب 
المصري للتباحث ف����ي موضوعات مختلفة وبكل تأكيد س����يكون 
على رأس الموضوعات العالقة مع غزة واإلعمار والتهدئة واألس����رى 
وقضاي����ا أخرى لها عالقة بالجانبين، وبش����أن حم����اس موضوعات 

داخلية مختلفة. 
اللقاء يجب أن يكون مس����ئوال وصريحا وشامال والحديث فيه يجب 
أن يرقى لمس����توى المس����ئولية في طرح القضايا وعالقة الجانب 
المصري بها وجديتها في التعاطي مع الملفات بجدية وبما يخدم 
مصالح الجانبين بعيدا عن مصالح أي طرف على حساب طرف أخر. 
العالقة مع الجانب المصري مضطربة رغم ظاهرها الجيد، وأبس����ط 
ه����ذا االضطراب معبر رفح والمعاناة الش����ديدة عليه س����واء خالل 
الق����دوم إلى غزة أو الخ����روج منها وخاصة األم����وال التي تجبى من 
الفلسطينيين س����واء عبر التنسيقات التي فاقت الحد وأثرت على 

سير الحركة وأرهقت المواطنين المضطرين للسفر. 
العالقة التجارية والفرض المستمر للضريبة ورفع االسعار الجنوني 
من شركة أبناء سيناء والذي يرهق في النهاية المستهلك بشكل 

كبير ومؤذي.
 المطلوب من الجانب المصري أن ال يتعامل مع القضايا وفقا لرؤية 
االحت����الل ومصالحه، ولكن وفق ما يحقق لغ����زة كرامتها وحريتها 
ووطنيه����ا، أم����ا التعامل مع ما يري����ده االحتالل ف����ورا ودون إبطاء، 
والتعام����ل مع قضايا غزة بالتس����ويف والمماطلة، هذا أمر يجب أن 

يرفض من قبل قيادة حماس خالل اللقاء بينهما.
 ال تظن����وا أننا فق����ط المتلقي الضعيف بل نح����ن أقوياء وأصحاب 
ح����ق، وكما يقولون في السياس����ة مصالح ال عواط����ف فيها، فكما 
لنا مصال����ح يجب أن تتحقق أيضا للجان����ب المصري مصالح، وهنا 
ال أق����ول أوراق ضغ����ط، فالعالقة بين غزة ومصر يج����ب أال تمر عبر 
مكبس الضغط، ألن ذلك ال يس����تقيم، فإن نجحت مصر مرة فهي 
لن تنجح في كل مرة والعالقة س����تتوتر في المستقبل وال نريد ان 

تصل األمور لدرجة التوتر. 
ولعل األهم االن بالنسبة لحماس موضوع الصفقة واإلعمار وهذان 
من الموضوعات المهمة، وه����ذا ال يعني أن بقية الموضوعات غير 
مهم����ة ولكن اولية بعضها تتقدم عل����ى بعض ولكنها تكون على 

درجة واحدة من األهمية. 
قد يعتبر موضوع األسري بالنسبة للجانب المصري مقدم على كل 
الموضوعات ألن نجاح. يعطي مصر قوة كي تعود لمكانتها إقليميا 
ودوليا ويعزز عالقته����ا باإلدارة األمريكية، وهذا من األهداف التي 
تسعى اإلدارة المصرية تحقيقها وفي نفس الوقت قضية األسرى 

على سلم أولويات حماس وهي تريد ان تتحقق وفق رؤيتها. 
وأخيرا أكرر ما ذكرت بما يتعلق بالمعبر وضرورة تحس����ين التعامل 
مع الجانب الفلسطيني في الخروج والدخول بما يليق بالفلسطيني 
وما يلق باإلنس����ان والكف عن التعامل المعين من البعض س����واء 
على الحواجز او حتى داخل المعبر وال ننس����ى المطار والتعامل الال 

أنساني فيه مع القادمين عبره إلى غزة.

ال ي���زال قطاع غ���زة يعاني من حص���اٍر خانٍق ممت���ٍد منذ اندالع 
انتفاض���ة األقصى ع���ام 2000م التي مثلت الخط���وة األولى في 
التضييق الصهيوني عليه والذي اشتد وأصبح أكثر شراسًة بعد 
صعود حركة حماس على الخريطة السياسية بعد فوٍز كاسح في 
االنتخابات البرلمانية ونجاحها ف���ي الحصول على أغلبية مقاعد 
المجلس التشريعي الفلس���طيني، وتمكنها من قيادة الحكومة 
الفلس���طينية، وهو أمٌر رافقه عدم قبول أجهزة السلطة السابقة 
بنتائ���ج االنتخابات تحت ذرائع مختلفة يس���تتر وراءها الضغط 
على تل���ك الحكومة الناش���ئة لإلقرار باالتفاق���ات  الموقعة بين 
منظمة التحرير ودولة العدو و التي تتضمن اعترافًا بتلك الدولة 
اللقيطة وتنسيقًا أمنيًا هادفًا إلى السيطرة على سالح المقاومة، 
وأم���ام ثبات حرك���ة حماس عل���ى موقفها رغ���م كل المؤامرات، 
واس���تمرار حال���ة الفوضى األمنية اضطرت الحركة لحس���م األمر 
عس���كريًا والس���يطرة الكلية على قطاع غزة، ما نتج عنه انقسام 

فلسطيني ممتٌد حتى وقتنا الحالي.
وال ريب أن االنقس���ام السياسي الفلس���طيني كانت له تداعيات 
وخيم���ة على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث نتج عنه 
مش���اكل حقيقية في االقتصاد، وأدى إلى ارتفاع نس���بة البطالة 
لنس���بٍة تجاوز %70 م���ن صفوف الطاقة العامل���ة في المجتمع، 
وق���د زادت األمور حدًة بع���د الحروب والمع���ارك المتعددة التي 
ش���نها العدو الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها معركة 
سيف القدس، فجميع هذه العوامل من حصاٍر وانقساٍم وحروٍب 
متتابع���ة وضرباٍت أمنية، واإلغالق المطب���ق للمعابر والبحر جعل 

الحياة في قطاع غزة أكثر قسوًة وبؤسًا وأشد حرمانًا.
وأمام هذا الواقع القاس���ي والمرير، تب���ذل حكومة غزة أو حكومة 
المقاوم���ة جه���ودًا كبي���رًة لمحاولة احت���واء بعض ه���ذه اآلثار 

الس���لبية، فال يمكن لمنصٍف أن ينكر اإلج���راءات المتخذة منها 
لتخفيف وطأة الحصار، بدءًا بما تقدمه وزارة الشئون االجتماعية 
من معونات، وصواًل إلى مس���اعدات األس���ر المتعففة من خالل 
المنح���ة القطري���ة، وانتهاًء باإلج���راءات اإلداري���ة الهادفة إلى 
تسهيل مهمات القطاع الخاص المتعلق بالبناء واإلعمار والقطاع 
الزراعي أماًل في استيعاب أكبر قدر ممكن من العاملين في هذه 

القطاعات المختلفة.
ورغم هذه المحاوالت س���الفة الذكر، ال ت���زال الجهود غير قادرة 
على إح���داث نقلة نوعية ف���ي معالجة ملفات الفق���رة والبطالة 
وكس���اد األس���واق، وهو أمٌر يف���رض علينا التفكي���ر في بدائل 
جدي���دة وغير تقليدية، فحالة الحصار والحرب التي تجهض كل 
محاولة للنهوض لن تس���مح للقطاع بالتقاط أنفاس���ه، وال مناص 
لذلك س���وى البحث عن بدائ���ل تخرج عن س���يطرة العدو، فماذا 
يضير الخطة الحكومية من االس���تفادة القص���وى من التقنيات 
التكنولوجية المتاحة عبر ش���بكات االنترنت م���ن تجارٍة رقمية، 
وعمٍل عن بعد، فقد تمكن العديد من الشباب من تقديم خدمات 
مدفوعة األجر للشركات العالمية المختلفة في مجال السكرتارية 
وتقدي���م الخدم���ات الهندس���ية، وصناعة المحت���وى  للمطابع 
والمعارض ودور النش���ر، أو تقديم خدم���ات ترجمة اإلعالنات أو 
الوس���ائط، وكذلك اس���تثمارهم في العمالت الرقمية، وهو أمٌر 
ساعدهم على توفير دخٍل مس���تقٍر لهم اعتمادًا على قدراتهم 
العقلية الفذة وإمكاناتهم المادية المتواضعة. يضاف إلى ذلك 
صب االهتمام بدعم الرياديين ومش���اريعهم الصغيرة ودعمها 
ماديًا خاصًة في المناطق الريفية والزراعية، وما يمكن أن يحدثه 
ذل���ك من فتح آفاق وفرص عمل حقيقية للش���باب العاطلين عن 

العمل.

األم���ر ليس بس���طيًا كما أنه ليس مس���تحياًل ف���ي ذات الوقت، 
وأعتق���د أنه يفترض أن يكون األمر عل���ى جدول اهتمام حكومة 
غ���زة، فما المانع إنش���اء ملٍف في التش���كيل الحكوم���ي الحالي 
للتنمية البش���رية والعمل على إنفاذ هذه األفكار وغيرها أو على 
األقل إدراج هذا الملف ضمن خطط وزارة قائمة حاليًا، فليس من 
الصعب على الجس���م الحكومي تدريب الشباب عليها إذا توفرت 
لديه اإلرادة وقليٌل من المال، كما أن باإلمكان االستفادة من مراكز 
التدريب المتوفرة في قطاع غزة وعلى ش���بكة االنترنت، ويمكن 
لتسهيل األمر منح هذه المراكز امتيازات ضريبية مقابل تقديم 
هذه المراك���ز لخدماتها للفئات المختلفة برس���وم رمزية وتحت 

متابعة حكومية.
كما أن دور الحكومة في متابعة التعليم الجامعي يشوبه الكثير 
من العيوب بحيث أصبح بال هدٍف ويعاني من ندرة التخصصات 
الممي���زة وعدم مراعاة س���وق العمل الذي لم يس���لم من الحصار 
والتضيي���ق، كم���ا ويعاني من ضعف الج���ودة حتى أضحى دور 
األس���تاذ الجامعي تقليدي���ًا مفتقرًا إلى الناحي���ة النوعية وبند 
التخص���ص، وتحول التعليم الجامعي بهذا الوصف إلى مضيعة 
للوقت والجهد والمال دون أه���داٍف تراعي الظروف الموضوعية 

والذاتية للبيئة الفلسطينية وظروف البالد.
إنني أدعو إل���ى إعداد خطة وطنية تأخذ بعين االعتبار ما س���بق 
من أفكاٍر وما ش���اكلها من رؤًى، ونحن على أتم الثقة أن مثل هذه 
األفكار س���تجد لها صدًى وقد تؤدي إل���ى إحداث النقلة النوعية 
المبتغاة إليجاد وظائف للشباب العاطل، وقد تحول المجتمع من 
معتمٍد على وظيفة تقليدية في المؤسسات الحكومية واألهلية 
إل���ى مجتمٍع منتٍج قادر على التح���دي والصمود والرباط في بيت 

المقدس وأكناف بيت المقدس.

بين يدي لقاء القاهرة 

قطاع غزة وتحديات البحث عن فرص عمل جديدة

مصطفى الصواف

محمد حميد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 

أحيان����ًا ال يملك المرء جواب����ًا مقنعًا حول إص����رار الرئيس الفلس����طيني محمود عباس 
على عقد لقاءات مع مس����ؤولين في أحزاب يس����ارية صهيوني����ة، ممثلين في الحكومة 
اإلس����رائيلية، وتش����ارك في رس����م سياس����ات واتخاذ إجراءات يمينية عنصرية تعبر 
ع����ن مواقف أكثر تطرفًا تجاه الفلس����طينيين. ودعوة الرئي����س عباس ألعضاء الحكومة 
االس����رائيلية لاللتقاء به بما فيهم وزيرة الداخلية اإلس����رائيلية، أييلت شاكيد، ونائبة 
بين����ت وهي االكث����ر يمينية وتطرفا، والس����ؤال ما هي الفائدة التي س����تعود علينا من 
االجتم����اع معها، وهي التي لم تذكر اس����مه وقالت: لن يحدث، ل����ن ألتقي أحد منكري 
المحرقة والذي يقاضي جنود الجيش اإلسرائيلي في محكمة العدل الدولية في الهاي، 

ويدفع لقتلة اليهود.
لم يمضي على الحكومة الجديدة أربعة أش����هر وبات ال مجال للش����ك وضوح السياسات 
الحكومية العنصرية االس����تيطانية والتصريحات التي تصدر عن أركان الحكومة ممثلة 
برئيسها نفتالي بينت أو وزير الخارجية يائير البيد وطرح مبادرات من تقليص الصراع، 
الى حلول اقتصادية في تنكر واضح لحقوق الفلسطينيين. واالستمرار في تعزيز أركان 
دولة الفصل العنصري والضم الزاحف المتدرج والهادئ وغياب حل الدولتين عن جدول 
اعم����ال الحكومة في المنظور القريب او البعيد, ومحاولة بينت خالل الخطاب الذي ألقاه 

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة االسبوع الماضي، تجاهل فيه القضية الفلسطينية 
واالستيطان واالحتالل وجرائمه وانتهكاته اليومية.

أم����س األحد اس����تقبل الرئيس عباس، وف����دا من حزب »ميرتس« برئاس����ة وزير الصحة 
اإلسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

هوروفيت����س، ق����ال إن ميرت����س لديها مهمة داخ����ل الحكومة، وهي اإلبق����اء على حل 
الدولتين حيا. ال تدعه يختفي، وال تس����مح باإلضرار بفرص تحقيقه في المستقبل، ألنه 
ال يوج����د حل آخر، ونحن نؤمن بأنه ال مجال إلجراءات أحادية الجانب من ش����أنها اإلضرار 
بفرص تنفيذ حل الدولتين. ال مس����توطنات جديدة وال بؤر اس����تيطانية غير شرعية وال 

عنف من قبل المتطرفين في أوساط المستوطنين.
حزب ميرتس جزء من هذه السياسات واإلجراءات ويوافق عليها، وال يخجل  هيروفيتش 
م����ن اتخاذ موقف عن سياس����ات، وما عبر عن����ه بينت وغيره من الذي����ن يعلنون جهارا 
نهارا عن رفضهم لحل الدولتين وانه ال يوجد أي أفق سياس����ي ومس����تمرون في البناء 

االستيطاني وقمع الفلسطينيين.
بينت وش���اكيد وس���اعر وغيرهما من أركان الحكوم���ة المؤمنين بفكرة السياس���ية أرض 
إس���رائيل الكاملة وم���ن اليمين األيديولوجي المتش���دد، وهم ارتكب���وا جرائم حرب ضد 

الفلس���طينيين بما فيهم بني غانت���س، أولئك ال ينوون تغيير أفكاره���م. حتى لو اتفق 
الرئيس عباس معهم على 1 % فقط، فكيف سيكون ذلك بمثابة تقدم! مع مجرمي حرب؟

البع����د العنصري في ه����ذه الحكوم����ة، وإن كان فيها من يؤمن بح����ل الدولتين كالميًا، 
يبعدهم عن رؤية الحقيقة، وعدالة القضية الفلس����طينية، وأنها ستبقى حاضرة بدون 
الحديث مع أولئك العنصريين أو ما يس����مى يسار صهيوني، طالما ان هناك شعب باق 

على أرضه يناضل من أجل التحرر واالستقالل.
جمي����ع الوقائع  تدل عل����ى تعميق وتعزيز واقع دولة الفص����ل العنصري، وال أمل بحوار 
أو مفاوض����ات مع هذه الحكومة وغيرها من الحكومات المس����تقبلية. والحقيقة أن هذه 
اللقاءات س����واء كانت مع ميرتس أو قبله بني غانتس وغيرهم من المسؤولين األمنيين، 
كرئيس الش����اباك السابق وربما الالحق التقاه س����رًا هي مصلحة إسرائيلية بحتة، وفي 
الوق����ت ذاته ال تأثير لها على المس����توى الوطني. وتأكيده����م على عدم إتخاذ خطوات 
أحادي����ة الجانب وحل الدولتين والتمس����ك به وإبقاءه حيًا، ولكن ه����ذا يبقى بدون قوة 
تأثير في الحكومة أو حتى بين عموم اإلسرائيليين وال يمتلكون القدرة حتى على خوض 

نقاش وعن النأي بالنفس عن هذه السياسات واالستقالة من الحكومة.
ف����ي الوقت ال����ذي يوجه الرئيس دع����وة للحكومة اإلس����رائيلية االكث����ر يمينة وتطرفا 

وعنصرية يرفض الرئيس س����ماع مركبات المجتمع الفلسطيني، ورفضه اللقاء مع حركة 
حماس ووصف إس����ماعيل هنية بالهارب إلى قطر وعدم رغبته بس����ماع الشارع ورفضه 
له����ذه اللق����اءات والدعوات لمجرمي حرب، وما حققه الفلس����طينيون م����ن حالة الوحدة 
الوطني����ة والتضامن الدولي التي تجس����دت بعد هبة القدس ونف����ق الحرية، أعتقد ان 
اللقاءات م����ع الفصائل وحركة حماس والمجتمع المدني ق����د أتفقوا على أكثر من 1% 

وقد يتتفقوا على 50%.
الوزير الفلسطيني في حكومة اليمين عيساوي فريج ال يعلم شيء وال يستطيع القول ال 
في الحكومة، ومع ذلك هو شريك في هذه الحكومة العنصرية التي تعمق االستيطان، 

فكيف يتم استقباله والحديث معه؟
كان بإمكان الرئيس عباس دعوة المتضامين مع القضة الفلس����طينية في انجاء العالم 
وتلك األصوات التقّدمية التي صدحت معبرة عن إدانتها للجرائم االس����رائيلية وتؤكد 
على عدالة القضية الفلسطينية وجذورها عميقة، وأبعد من إقامة إسرائيل، وان الصراع 
الفلس����طيني مع الحركة الصهيونية، ال يحتاج إلى توضي����ح وتفصيل مع قادة أجهزة 
أمنية ووزراء يمينييون عنصريون، ويس����ار صهيوني ش����ريك في ترسيخ نظام الفصل 

العنصري.

مصطفى ابراهيمعن لقاء وفد ميرتس ودعوة شاكيد
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أعل���ن أن���ا المواطنة / س���لوى محمد ش���عبان 
مصطفى البط���ران  عن فق���د هويتي وتحمل  
الرق���م  )  900598186  ( فالرجاء ممن يجدها 
أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    حماده عبد الرؤوف حسان 
اب���و صفر   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  )    
803207414     ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    س���حر س���لمان س���ليم 
ماض���ي    عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)  900201385 ( فالرج���اء مم���ن يجدها أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /   عال عب���د اللطيف زكي 
ش���عت    عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)  802054650 ( فالرج���اء مم���ن يجدها أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /  رزق محمد مصطفى ابو 
ش���نب      ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)  804515583 ( فالرج���اء مم���ن يجدها أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    عالء الدين محمد نعمان 
زع���رب    ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  فالرج���اء مم���ن يجده���ا   )  953825239(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   نهله اس���ماعيل ش���عبان 
ش���عبان     ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
)   800588428  ( فالرج���اء مم���ن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    راني اس���ماعيل حس���ين 
اب���و عرفات    عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)   905317186     ( فالرج���اء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
ش���هدت أس���عار الغ���از المنزل���ي في األس���واق 
المحلية ه���ذا الش���هر، ارتفاع���ًا، مقارنة بأس���عار 
الش���هر الماضي، وفق ما أعلنت عن���ه وزارة المالية 

الفلسطينية.
وارتفع سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو األكثر شعبية 
للشهر الجاري )اكتوبر( بمقدار 2 شيكل مقارنة مع 

شهر )سبتمبر( المنصرم.
وستباع اس���طوانة الغاز حجم 12 كيلو في السوق 
هذا الش���هر مقابل 65 ش���يكال، بع���د أن كانت 63 

الشهر الماضي.
وصعد س���عر اس���طوانة الغاز حج���م 48 كيلو هذا 
الشهر إلى 260 شيكل، بعد أن كان سعرها الشهر 

الماضي 252 شيكل. )8 شواكل(.
وارتفع سعر اس���طوانة الغاز 2.5 كيلو هذا الشهر 
إلى 14 ش���يكال بعد أن كانت 13.5 شيكال الشهر 
الماضي، وكذلك سعر اسطوانة الغاز حجم 5 كيلو 

من 27 إلى 28 شيكال.
ويضاف إلى سعر اس���طوانة الغاز المنزلي، مبلغ 2 
ش���يكل، مقابل خدمة التوصيل للمنازل والعمارات 

السكنية.
االس���واق  ف���ي  الغ���از  أس���عار  ارتف���اع  ويأت���ي 
الفلسطينية، تزامنًا مع صعود أسعار الغاز والطاقة 
في االس���واق العالمية لمس���تويات تاريخية خالل 
األي���ام القليلة الماضية، في ظل ارتفاع الطلب وقلة 

المعروض واالزمات الناجمة عن جائحة كورونا.

بدوره، قال مصطفى الطريفي، عضو نقابة اصحاب 
محطات الغاز في الضفة الغربية، أن محطات التعبئة 
جهزت خطة مشتركة مع وزارة المالية لمواجهة اي 

نقص متوقع ومحتمل خالل الشتاء القادم.
وبين الطريفي في تصريح له، أن المحطات وعددها 
26 في الضف���ة، لديها احتياطي غاز يكفي لس���د 

عجٍز من 3 إلى 4 أيام حال وقوعه في االسواق.
وتشير التقديرات، أن معدل استهالك المواطنين 
في الضفة الغربية من الغاز ش���هريًا خالل الشتاء، 
حوال���ي 13 أل���ف طن، ينخفض إل���ى 7 اآلف خالل 

الصيف.
وتعتبر إس���رائيل المصدر الوحيد المورد للغاز إلى 

فلسطين.

ارتفاع على أسعار الغاز هذا الشهر بالضفة الغربية

رام الله/االستقالل:
استقبل محافظ س���لطة النقد فراس 
ملحم، يوم أمس، ف���ي رام الله، محمد 
ش���راكة رئيس هيئة تسوية األراضي 
والمياه. وناقش الجانبان سبل التعاون 
المصرفي  القط���اع  بي���ن  المش���ترك 
وهيئة تسوية األراضي والمياه، خاصًة 
فيما يتعل���ق بتحقي���ق التكامل في 
العمل بين الهيئة والقطاع المصرفي 
بهدف تشجيع النمو االقتصادي وفقًا 
للسياس���ة العامة، كما ناقش���ا توقيع 

اتفاقية تفاهم بين الطرفين.
من جانبه أش���اد محافظ س���لطة النقد 
بال���دور الهام ال���ذي تقوم ب���ه هيئة 
تس���وية األراضي والمي���اه خاصة في 
التق���دم الواض���ح بإنجازات تس���وية 

األراضي وتسجيلها.
من جانبه، أش���ار رئيس هيئة تسوية 
األراض���ي والمي���اه، خالل اللق���اء، إلى 

ضرورة توحيد الجه���ود بين الجانبين 
ف���ي القضايا المش���تركة مثل الرهن 
العقاري والقروض والتخمينات، والتي 
سيتم العمل على بلورة اتفاقية تعاون 
المصرفي  القطاع  تش���مل  مش���ترك 

والبن���وك تح���ت مظلة س���لطة النقد 
وهيئة تس���وية األراض���ي، بما يضمن 
العمليات  توحيد اإلجراءات وتسهيل 
المصرفي���ة العقاري���ة لتثبيت حقوق 
المواطني���ن وضم���ان تحري���ك عجلة 

االقتصاد واالستثمار. وفي نهاية اللقاء 
اتفق الطرفان على التواصل قريبًا من 
أج���ل تطوير التعاون المش���ترك بين 
الجانبين، وإشراك جمعية البنوك في 

فلسطين في أي اتفاق مستقباًل.

سلطة النقد وهيئة تسوية األراضي يبحثان توقيع اتفاقية تفاهم

غزة / االستقالل: 
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، يوم أمس، البدء 
بتوزيع مبلغ 40 دوالًرا على الجئي قطاع غزة األكثر حاجة، كمساعدة لمرة واحدة 

فقط.
وأوضح���ت »أون���روا«، في تصري���ح لها، أن المس���اعدة النقدي���ة تهدف إلى 

»التخفيف من اآلثار االقتصادية الصعبة في غزة«.
وبّينت أن نحو 180 ألف الجئ، بواقع 39 ألف أس���رة، سيس���تفيدون من هذه 

المساعدات النقدية.
وذكرت أنها »س���تتواصل مع هذه اأُلسر الستالم المساعدة النقدية الخاصة 

بهم«.
وأشارت إلى أنها اختارت األسر وفق معايير، منها األسر المستفيدة 
من مساعدات أونروا الغذائية، وحس���ب عدد أفراد األسرة، واأُلسر 
التي ُتعيلها امرأة أو ُيعيلها قاصر، أو كبير في العمر، ووجود أفراد 
يعانون من إعاقات أو أمراض، باإلضافة إلى عدم اس���تالم األس���رة 
مساعدة نقدية من قبل، وعدم وجود أي فرد باألسرة يعمل بوظيفة 

رسمية ثابتة.

»أونروا«: بدء صرف مساعدات 
نقدية لالجئين فقراء بغزة

خان يونس/ االستقالل:
شرعت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، بتنفيذ 
مشروع تأهيل شارع سوق الحبوب »المرحلة األولى« 
والواقع في مركز البلدة القديمة في الجزئية الواقعة 
من مفترق ش���ارع المنجرة رقم )1057( إلى تقاطعه 
مع ش���ارع رقم )27( المؤدي إل���ى المقبرة القديمة، 

بمساحة )650( متًر مربًعا.
وذكر مسؤول مش���اريع صيانة الطرق بالبلدية عبد 
الل���ه خلف، أن المش���روع »نتاج عمل مش���ترك مع 

مجموعة من دوائر البلدية تش���مل دائرة األشغال 
العامة ودائرة المش���اريع ودائ���رة المياه والصرف 

الصحي وشعبة اآلليات الثقيلة«.
وبين أن المشروع يشمل إزالة طبقة األسفلت القديم 
وطبق���ات والباط���ون المهترئة وعتب���ات المحالت 
التجاري���ة بالكام���ل وتنفيذ أعمال حف���ر لتركيب 
وصالت الصرف الصحي وخطوط المياه وش���بكات 
تصريف مي���اه األمطار، وردم الحف���ر االمتصاصية 
القديم���ة والمهجورة، ومن ثم تس���وية مناس���يب 

الشارع وصواًل إلى الميول الفنية المطلوبة.
وأوض���ح خلف أنه س���يتم توفي���ر )30( كوب رمل 
ناعم من خالل آليات البلدية لفرده في الش���ارع قيد 
التأهي���ل، ومن ثم توري���د )500( متر مربع من بالط 
»إنترلوك« س���مك )8( س���م وكافة االحتياجات من 
الخرس���انة المسلحة من أجل إتمام األعمال الموكلة 
بالس���رعة الممكنة والس���يما أن الطريق المذكورة 
تعتبر منطقة تجارية حيوي���ة لكافة أبناء محافظة 

خان يونس.

بلدية خان يونس تشرع بتأهيل شارع سوق الحبوب بمركز المدينة

جنيف/ االستقالل:
عرض مركز العودة الفلسطيني، لمشكلتي مياه الشرب والصرف 
الصحي في قط���اع غزة، في مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم 

المتحدة.
جاء ذلك في مداخلة للمركز خالل جلسة نقاش تحت البند السابع 
م���ن أعمال المجلس في دورته االعتيادية ال�48، حول حالة حقوق 

اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى.
ونب���ه مركز الع���ودة إلى أن قطاع غزة الس���احلي يض���م أكثر من 
مليوني فلس���طيني محرومين من حقهم اإلنس���اني الفطري في 
المياه، بس���بب الحصار والعدوان العسكري اإلسرائيلي المستمر 

على القطاع.
وبّين أنه في أيار/مايو 2021، دمرت المقاتالت الحربية اإلسرائيلية، 
بالكامل، محطة تحلية توفر المي���اه النظيفة ألكثر من 250 ألف 
فلسطيني، عالوة على تضرر أكثر من نصف شبكة المياه في غزة 

بشدة جراء الضربات الجوية.
وأضاف أن أقل من أربعة في المئة فقط من المياه في غزة صالحة 
اليوم للش���رب، إضافة إلى أن مي���اه البحر ملوث���ة بمياه الصرف 
الصحي، "ومع ذلك يفش���ل المجتمع الدولي في القيام بما يكفي 
لحماية صحة وكرامة ما يقرب من مليوني ش���خص ليس لديهم 

مكان آخر يذهبون إليه".
وش���دد مركز العودة عل���ى أن "لهؤالء الفلس���طينيين الحق في 
الحص���ول على المياه الصالحة للش���رب، وعل���ى خدمات الصرف 
الصحي الالزمة لحياة كريمة، وهو حق من حقوق اإلنس���ان"، الفتا 
إلى "حقهم ف���ي التنعم بالمي���اه؛ إلنتاج الغ���ذاء الذي تحتاجه 

المجتمعات الهشة منهم".
وفي ختام مداخلته؛ دعا مركز العودة أعضاء مجلس حقوق اإلنسان 
إلى االنضم���ام إليه في االعتراف بق���راري الجمعية العامة لألمم 
المتحدة 292/64 و169/70، اللذين اعترفا بمياه الشرب والصرف 

الصحي كحق من حقوق اإلنسان، وتأمينهما للسكان في غزة.

عرض مشكلتي المياه والصرف الصحي 
بغزة في »حقوق اإلنسان« األممي
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أعلن أنا المواطن / ايمان سمير موسي عزام عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )802646224( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد عبد حلمي البيطار  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )803399724( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطنة / عائ���ده عب���د اللطيف 
توفي���ق أبو ش���هال عن فقد هويت���ي وتحمل  
الرقم  )900140773( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطنة / صدقيه محمد ش���عبان 
جمعه الجوجو عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  
)412489858  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مالك جابر س���لمان لباد عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )402942437( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / راني حس���ين خليل حسين
  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )903548675( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عايد فرج محمود السوس���ي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )908342488( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / محمود جمال ابراهيم زيدية .
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804666964( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

واشنطن/ االستقالل: 
العالمية  اإلحصاءات  أحدث  أظهرت 
المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى 
ي���وم ام���س، أن عدد الوفي���ات جراء 
بل���غ 4 ماليين  بالفيروس  االصاب���ة 

وأكثر من 816 ألف وفاة.
وأوضح���ت اإلحص���اءات أن حصيلة 
اإلصابات االجمالية تبلغ 235 مليوًنا 
ونحو 738 ألف إصابة، تعافى منهم 
212 مليوًنا وما يقارب من 619 ألف 

مريض.
وتواصل جائحة "كورونا" تفش���يها 
في 221 دولة وإقليًما ومنطقة حول 
العال���م، وس���جلت دول العالم  304 
آالف و518 إصاب���ة جديدة، وأوقعت 
األخيرة  ال�24 س���اعة  الجائحة خالل 

4,674 ألف حالة وفاة.
وذكرت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعل���ى حصيلة وفيات 
خالل ي���وم واحد ف���ي العالم، كانت 
عل���ى التوال���ي: روس���يا )890 وفاة(، 
أميركا )259  وفاة(،  المكسيك )614 

وإيران  وفاة(،  البرازي���ل )237  وفاة(، 
)229 وفاة(.

وبينت أن الدول الخمس التي سجلت 
أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمًيا، 
خالل ي���وم واحد، كانت على التوالي، 
بريطاني���ا )30,439 إصاب���ة(، تركيا 
 26,933( أمريكا  إصاب���ة(،   27,351(

إصابة(،   25,769( روس���يا  إصاب���ة(، 
والهند )21,684 إصابة(.

دول  تتص���در  أمري���كا  ت���زال  وم���ا 
العالم قياًس���ا بأعلى حصيلة وفيات 

وإصابات إجمالية.
وأش���ارت اإلحصاءات إل���ى أن الدول 
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر 

تأثًرا ج���راء الجائحة ف���ي العالم من 
ألعداد  اإلجمالي���ة  الحصيل���ة  حيث 
 719,933( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 
وفاة(،   597,986( البرازي���ل  وف���اة(، 
الهند )449,029 وفاة(، المكس���يك 
)278,801 وفاة(، وروسيا )209,918 

وفاة(.

4 مالييــن و816 ألــف وفــاة بكورونــا عالميــًا

الجزائر/ االستقالل:
اتهمت مجل���ة »الجيش« الصادرة ع���ن الجيش الجزائ���ري المغرب بمواصلة 
»األعمال العدائية« ضد الجزائ���ر، مضيفة أن المملكة »أخطأت التقدير عندما 

اعتقدت أن التطبيع مع إسرائيل سيقلب الموازين«.
وقال���ت المجلة في عددها األخير إن المغرب يش���ن »حربا معلنة على منصات 
التواصل االجتماعي وفي القنوات التلفزية وعلى صفحات الجرائد عبر دعاية 
مضللة تحاول عبثا النيل من بالدنا واستهداف سيادتها ووحدتها الشع�بية 
والترابية واستحداث وضع من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة المغرب العربي 

برمته«.
وأضاف���ت أن »هذه األعمال العدائية وغيرها، على غرار الس���عي إلغراق بالدنا 
بالمخدرات والجوسس���ة والدعاية الهدامة والتصريح���ات المناوئة الصادرة 
عن رس���ميين مغاربة وكذا الس���ماح للصهاينة بإطالق تهديدات ضد بالدنا 
من التراب المغربي، إنما جاءت على خلفية تمس���ك الجزائر المبدئي والراسخ 

بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية«.
وتابع���ت المجل���ة: »الق���ول إن الجزائر قوة ضارب���ة ليس مج���رد كالم موجه 
لالس���تهالك اإلعالمي أو ذر الرماد في العيون مثلما تحاول األطراف المتربصة 
ببالدنا تسويقه للرأي العام، بل حقيقة ماثلة للعيان... الجزائر قوة ضاربة، ومن 
يمان���ع أو يعترض فما عليه إال أن يذرف أمام حائط أصدقائه دموع الحس���رة 

واألسى على أحالم زائفة وآمال سقطت كأوراق خريف هذا الشهر«.

الجيش الجزائري: المغرب أخطأ التقدير 
عندما اعتقد أن التطبيع سيقلب الموازين

الرباط/ االستقالل:
كشف خبير الش���ؤون العسكرية 
المغربي، محمد ش���قير،  واألمنية 
أنه  ني���وز«،  »ديفين���س  لموق���ع 
م���ن المتوق���ع أن يوق���ع المغرب 
للتع���اون  اتفاق���ا  و«إس���رائيل« 
في إنت���اج طائ���رات »كاميكازي« 
»ديفينس  وبحس���ب  المس���يرة. 
نيوز«، فإنه »م���ن المتوقع أن يزور 
وزي���ر الجيش اإلس���رائيلي بيني 
غانت���س الرب���اط قريب���ا، ويوق���ع 
اتفاقي���ات تع���اون دفاع���ي من 
ش���أنها إط���الق إنت���اج الطائرات 
بدون طيار، من بين جهود أخرى«.

وقال محمد ش���قير »بعد تشكيل 
الحكوم���ة الجديدة ف���ي المغرب، 
من المتوقع أن يزور غانتس الرباط 
لتصنيع مش���ترك  لتوقي���ع عقد 

للمعدات الدفاعية في المغرب«.
وتابع: »يشتمل العقد على أنظمة 
الصواري���خ قصي���رة ومتوس���طة 

الم���دى التي يحتاجه���ا الجيش 
ترس���انته  لتعزي���ز  المغرب���ي 
العس���كرية، وكذل���ك المركب���ات 
المدرع���ة والدباب���ات التي يمكن 
استخدامها في أي نزاع مسلح قد 
ينفجر مع الجزائر أو يشل تحركات 
أي جبهة )بوليس���اريو( على طول 
جدار الصح���راء الغربية ». و هذه 
ليس���ت المرة األول���ى التي يبدي 
باألنظمة  المغ���رب اهتماما  فيها 
الجوي���ة غير المأهولة، ففي أبريل 
الماض���ي، ورد أن الب���الد وقع���ت 
صفق���ة لش���راء 13 طائ���رة بدون 
 Bayraktar« طيار تركية من طراز
TB2«، وتم تسليم الدفعة األولى 

في سبتمبر، بحسب الموقع.
وأكمل ش���قير: »م���ن الطبيعي أن 
تركية  طائرات  المغرب  يش���تري 
بدون طيار بعد فعاليتها القتالية 
العديد من مس���ارح  المؤكدة في 
أو  العراق  العمليات، س���واء ف���ي 

سوريا«.
وردا عل���ى س���ؤال عم���ا إذا كانت 
إجراءات المغرب المنفصلة لشراء 
طائرات بدون طيار من »إسرائيل« 
للرباط  مش���كلة  وتركيا ستشكل 
قائ���ال: »بغض  أوض���ح ش���قير   ،

النظ���ر ع���ن التناف���س اإلقليمي 
بي���ن الطرف���ي ، يمك���ن للمغرب 
ش���راء طائرات بدون طيار تركية 
ويمكن���ه االتفاق مع »إس���رائيل« 
على تصنيع طائ���رات بدون طيار، 
بالنظ���ر إلى التحالف العس���كري 
والمغرب، وكذلك  بين »إسرائيل« 
تجمع  التي  العس���كرية  الشراكة 
المتح���دة  والوالي���ات  المملك���ة 
المعدات  تصنيع  تش���مل  والتي 
باإلضافة  المغرب،  في  العسكرية 
إل���ى ذلك، حقق���ت »إس���رائيل« 
تقدما تقنيا فيما يتعلق بتصنيع 

هذا النوع من الطائرات ».
وبينم���ا ال يب���دو أنه ت���م اختيار 
ش���ركة مغربية إلنت���اج الطائرات 
اإلس���رائيلية ب���دون طي���ار، لكن 
ش���قير توق���ع أن يك���ون هناك 
أطراف  يضم  مش���ترك  مش���روع 
مغربي���ة وأطراف أجنبي���ة، وعلى 

األرجح أمريكية.
وأضاف ش���قير أن »أرب���ع طائرات 
»كامي���كازي« إس���رائيلية الصنع، 
»هيرمي���س 900«، أرس���لت إل���ى 
أن  المحتم���ل  وم���ن  المغ���رب، 
تستخدم لمواجهة الهجمات على 

طول جدار الصحراء الغربية.

عمان/ االستقالل:
قتل 9 أشخاص على األقل في عمان وإيران، خالل إعصار 
"ش���اهين" المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، وفق 

ما أعلنت سلطات البلدين.
وقالت اللجنة الوطنية إلدارة الحاالت الطارئة في س���لطنة 
عمان، إن فرق البحث واإلنقاذ انتشلت "شخصين من تحت 

األنقاض، وهما مفارقان للحياة" في محافظة مسقط.
وس���بق ذلك إعالن مقتل طفل ُفق���د "في أحد التجمعات 

المائية المتشكلة بفعل اإلعصار المداري".
وعلقت رح���الت الطي���ران، وأغلقت الم���دارس مع هبوب 
اإلعص���ار، حيث بلغت س���رعة الري���اح 120 كيلومترا في 
الس���اعة على الساحل الشمالي للبالد، حسب وكالة األنباء 

العمانية.
وُعلق���ت بعض الرحالت الجوية من مطار مس���قط الدولي 
وإليه بس���بب اإلعصار، حس���ب تغريدة لمط���ارات عمان 
"تجنبا ألي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباش���ر" لألجواء 

المناخية.
وكانت الس���لطات العمانية قد أعلنت عن إجازة رس���مية 

األحد واالثنين.
وأعلن���ت "اللجنة الوطني���ة إلدارة الح���االت الطارئة" عن 
تخفي���ض تصنيف "ش���اهين" إلى عاصفة اس���توائية. 

وخلت الش���وارع تقريبا من المارة في العاصمة مس���قط، 
فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

ونقل���ت وكالة أنباء مجلس الش���ورى اإليران���ي عن نائب 
رئي���س المجلس عل���ي نيكزاد قوله إن 6 أش���خاص لقوا 
حتفه���م في مين���اء تش���ابهار في محافظة سيس���تان 

بلوشستان، جنوب شرق البالد.
وقال حاكم المحافظة حس���ين م���ودرس خياباني لوكالة 
األنباء اإليرانية، إن "البنية التحتية بما في ذلك المنشآت 

الكهربائية والطرق تضررت".
وأض���اف أن مركز العاصفة كان عل���ى بعد 220 كيلومترا 

قبالة سواحل المحافظة.
من جهتها، أعلنت السلطات في اإلمارات أنها على "درجة 
عالي���ة من التأهب" مع الحالة المدارية، التي أش���ارت إلى 
أنها قد تؤثر على بعض المناطق الس���احلية الش���رقية 

فيها.
وتش���هد منطقة الخليج عواصف تحصد أرواحا بش���رية 

بشكل دوري.
وتعرض ش���مال عمان ألمط���ار غزيرة وب���رد ورياح قوية 
في يوليو. وأس���فر اإلعصار "ميكون���و" الذي اجتاح جزيرة 
سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 

شخصا في 2018.

إعصار »شاهين« يخلف 9 قتلى
 على األقل في عمان وإيران

المغرب و »إسرائيل« تتجهان نحو التعاون 
في إنتاج طائرات »كاميكازي« المسيرة
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الرياض/االستقالل:
تغلب منتخب الع���راق األولمبي على 
نظيره الفلسطيني، بهدف دون رد ، 
في افتتاح بطولة غرب آسيا تحت 23 

عاًما، التي تقام حالًيا في السعودية.
وفرض المنتخب العراقي س���يطرته 
على المباراة، وكان الطرف األفضل من 

حيث االستحواذ والمحاوالت.
وردت العارض���ة، تصويبة من منتظر 
عبد األمير في الدقيق���ة 43، فيما رد 
حارس الع���راق، فرص���ة خطيرة لبدر 

موسى.
عب���ر  العراق���ي  المنتخ���ب  وح���اول 
الجزاء،  التسديدات من خارج منطقة 
وم���رت تس���ديدة وكاع رمضان فوق 
العارضة. وواص���ل المنتخب العراقي 
س���يطرته في الش���وط الثاني، وكاد 
حس���ن عبد الكريم أن يهز الش���باك، 

لكن الكرة علت العارضة.
وأبع���د محم���د الباقر، عرضية بش���ار 
ش���وبكي العب فلس���طين، كما تألق 

الح���ارس العراقي حس���ن أحمد في 
إبعاد فرصة خطيرة للفدائي.

وف����ي الدقيق����ة 81، أرس����ل أحمد 
مكنزي، عرضية وصلت إلى حس����ن 
عب����د الكريم، الذي وضعها برأس����ه 

داخل الشباك بنجاح.

وكاد منتخ���ب فلس���طين أن يدرك 
التعادل عن طريق تس���ديدة حسين 
أمي���ن، لكن الح���ارس حس���ن أحمد 

تصدى لها.
واخت���ارت اللجنة المنظم���ة للبطولة، 
حارس مرمى المنتخب العراقي، حسن 

أحمد، األفضل في مباراة ، لتصديه 3 
فرص خطيرة من جانب الفدائي.

وم���ن المق���رر أن يلع���ب منتخ���ب 
فلسطين مباراته الثانية في البطولة 
يوم غد األربعاء  ض���د لبنان, على أن 

يختتم لقاءاته ضد اإلمارات الجمعة.

األولمبي يخسر أولى مبارياته في غرب آسيا

لشبونة/االستقالل:
أصبح الدولي الفلسطيني عدي الدباغ حديث الكثير من وسائل اإلعالم المحلية 

والعربية والبرتغالية على وجه الخصوص.
يأتي ذلك بس���بب ظهور الدباغ المميز مع فريق أروكا البرتغالي, بعد تسجيله 
هدفين في ال���دوري البرتغالي خالل 4 مباريات, آخرها ضد البطل س���بورتينغ 

لشبونة.
وانهالت عبارات الثناء على الدباغ عبر منصات التواصل االجتماعي المختلفة, ال 
سيما أنه يخوض أولى تجاربه االحترافية في أوروبا, ما يمهد لتألقه بشكل أكبر 

خاصة أن عمره »22 عاما« فقط حاليا.

الدباغ.. سوبر ستار 
المحترفين الفلسطينيين

لندن/االستقالل:
مازال النج���م الدولي المصري محمد صالح، يدون أس���مه 
بحروف من ذهب في تاريخ ليفربول، ال سيما بعد انطالقته 
المذهل���ة مع الفري���ق "األحمر" في الموس���م الحالي، على 

الصعيدين المحلي والقاري.
وواصل صالح ممارس���ة هوايته في هز الش���باك، للمباراة 
السابعة على التوالي مع ليفربول، في مختلف المسابقات، 
عقب تس���جيله هدفا خرافيا خالل تع���ادل فريقه )2-2( 
مع ضيفه مانشس���تر س���يتي، في قمة المرحلة السابعة 

ل�"البريميرليغ".
ورفع النجم المصري رصي���ده التهديفي مع ليفربول في 
الدوري اإلنجليزي هذا الموس���م، إلى 6 أهداف، ليتقاسم 
صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي مهاجم 

ليستر سيتي.
وكان هذا الهدف رقم 103 لصالح في مس���يرته بالدوري 
اإلنجليزي، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم 
القياس���ي، الذي يحمله النجم اإليفواري المعتزل ديدييه 
دروغبا، كأكث���ر الالعبين األفارقة تس���جيال لألهداف في 

البطولة العريقة.
ويتصدر صالح حاليا ترتيب هداف���ي ليفربول في جميع 

المس���ابقات، برصيد 9 أه���داف في 9 مباري���ات، بواقع 6 
أهداف بالدوري اإلنجلي���زي, و3 أهداف في دوري األبطال، 

متفوقا بفارق 4 أهداف على أقرب مالحقيه ساديو ماني.
األكثر فعالية

كما يعد صالح أكثر العبي الدوري اإلنجليزي مساهمة في 

تسجيل األهداف، هذا الموس���م، حيث شارك في إحراز 9 
أهداف من إجمالي 17 سجلها ليفربول في البطولة، حتى 
اآلن، بإح���رازه 6 أه���داف وقيامه بثالث تمريرات حاس���مة 

لزمالئه.
وبصف���ة عامة، أحرز ص���الح 134 هدفا وقام ب����50 تمريرة 

حاس���مة، خالل 212 مب���اراة لعبها مع ليفرب���ول، في كل 
المسابقات.

ويأت���ي هذا التألق الالفت لنجم الكرة المصرية، في الوقت 
الذي ازدادت خالله حدة التكهنات بشأن تمديد تعاقده مع 

ليفربول، الذي سينتهي في حزيران 2023.
ويطال���ب "الفرعون المصري" بزيادة راتبه األس���بوعي، من 
200 ألف جنيه إس���ترليني إلى 500 ألف، بحسب تقارير 
صحافية، وما زالت المفاوضات جاري���ة بين إدارة ليفربول 

وممثلي الالعب.
وعقب مشاركته المرتقبة مع "الفراعنة" في تصفيات كأس 
العالم، ينتظر صالح خ���وض عدد من اللقاءات المهمة مع 

ليفربول، في أكثر من بطولة خالل الشهر الحالي.
وس���يواجه "الريدز" كال من واتفورد ومانشس���تر يونايتد 
وبرايتون بالدوري اإلنجليزي، وأتلتيكو مدريد اإلسباني في 
دوري األبطال، باإلضافة إلى بريستون نورث إيند في كأس 

رابطة األندية المحترفة.
ويبحث صالح، الفائز بجائزة أفضل العب في إنجلترا خالل 
موس���م 2017-2018، عن تحقيق المزيد م���ن اإلبداع في 
الفترة المقبلة، أمال في تعزيز أرقامه القياسية التي باتت 

هوايته المفضلة.

األسطــورة صــالح.. ساحــر ينثــر بــذور إبداعــه فــي العالــم

مدريد/االستقالل:
كش���فت تقارير صحافية إس���بانية، عن كواليس مناقش���ة برش���لونة لمصير المدرب 

الهولندي رونالد كومان، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في »الليغا«.
ووفقا لصحيفة »سبورت« اإلس���بانية، فإن خوان البورتا رئيس برشلونة، اجتمع مع نائبه 

رافائيل يوسيتي على الغذاء الخميس الماضي.
وأعرب البورتا عن غضبه من هزيمة برش���لونة ضد بنفيكا، وقال إن الوضع مع كومان غير 
قابل للحل، ال سيما أن المدرب يصر على اللعب بثالثة العبين في الخلف ووضع الالعبين 

الشباب على مقاعد البدالء.
وأش���ارت إلى أن وسائل اإلعالم وأعضاء مجلس إدراة برشلونة، أدركوا من هذا االجتماع أن 

مباراة أتلتيكو مدريد، ستكون األخيرة لكومان مع »البرشا«.
وعقب نش���ر اإلعالم اإلسباني الجمعة قرار إقالة كومان عقب مباراة أتلتيكو حال الهزيمة 

السبت، قرر البورتا االتصال بالمدرب الهولندي للتحدث معه حول أوضاع الفريق.
وكان الم���درب أول من تفاجأ بهذه المكالمة، كما أنه رتب لعق���د لقاء مع البورتا، قبل أن 

يستقل الفريق طائرة أخرى للذهاب إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو.
وبعد ذلك االجتماع، بعث البورتا برسالة إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة على »واتس آب«، 

ليبلغهم أن المدرب الهولندي مستمر مع الفريق.
وفعل البورتا هذا األمر، ألن معظم إدارة برشلونة ظنوا أن كومان سيرحل يوم السبت، ولم 

يرغب الرئيس أن يعلم األعضاء من اإلعالم أن موقفه تغير صوب المدرب الهولندي.

كواليس إيقاف قرار إقالة كومان من برشلونة!

باريس/االستقالل:
أعلن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ألول مرة عن رغبته في مغادرة النادي الفرنسي، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة.
وصرح مبابي عبر شبكة RMC "طلبت المغادرة ، ألنه منذ اللحظة التي لم أرغب في التمديد فيها، 

أردت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي، ليتمكن من إحضار بديل جيد".
وأضاف "لقد منحني باريس الكثير، وكنت دائًما سعيًدا على مدار 4 سنوات قضيتها هنا، وما زلت 
بين صفوفه". وأوضح المهاجم الفرنس���ي الشاب "لقد حسمت موقفي في وقت مبكر بما يكفي، 
حتى يتمكن النادي من التصرف". وتابع "أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز 
األمر يًدا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت اإلدارة رحيلي، سأبقى".

وأردف مباب���ي: "ق���ال الناس إنني رفضت 6 أو 7 عروض لتمديد عق���دي، وأنني لم أعد أرغب في 
التحدث إلى ليوناردو، وهذا ليس صحيًحا على اإلطالق".

وأكمل: "أبلغوني بأنني سأتحدث من اآلن فصاعدا مع رئيس النادي ناصر الخليفي، وال أعلم هل 
هذا معناه أن ليوناردو لم يتوصل لحل معي".

وأتم "على المس���توى الش���خصي، لم يعجبني قول )إنه يطلب الرحيل في األس���بوع األخير من 
أغسطس/آب( ألبدو وكأنني لص، ألنني قلت في نهاية يوليو/تموز إنني أريد المغادرة".

مبابي: نعم طلبت
 الرحيل.. وجعلوني لصا
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مدخل���ي  عل���ى  عس���كريين  العس���كري، ونصبت حاجزين 
المواطني���ن،  وأوقفت مركب���ات  والش���رقي،  يعبد الجنوب���ي 
وفتشتها، ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات 
المواطنين، واضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

وأش���ارت إلى أن تلك القوات احتجزت ش���ابا م���ن عائلة أبو بكر، 
واستجوبته، قبل أن تخلى سبيله.

يش���ار إلى أن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لسياسة االقتحامات 
المتواصلة والمداهمات للمنازل واعتقاالت، ونصب حواجز.

هدم منازل 
كما أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، الشاب محمد 
الخطي���ب، على هدم منزله المقام منذ عامين في بلدة صور باهر 

في القدس المحتلة ذاتيا.
وقال الخطي���ب، إن بلدية االحتالل أجبرته على هدم منزله الذي 
كان يجه���زه للعيش فيه بع���د زفافه، بواس���طة معدات هدم 
يدوية، بعدما هددته بهدمه م���ن قبل آلياتها وفرض تكاليف 

باهظة عليه في حال تنفيذها الهدم.
وأض���اف ان مس���احة المنزل تق���در ب�80 مترا مربع���ا، وأصدرت 
البلدية أمر توقيف بناء، ثم عادت وس���محت له بالعمل بالمنزل، 
وبق���ي على هذا الح���ال بين "تجميد ومنع بن���اء"، حتى أصدرت 
البلدي���ة قرارا نهائيا بالهدم، الفتا إلى أنه دفع 70 ألف ش���يقل 

خالل السنوات الماضية في مساعيه القانونية لتجميد الهدم.
اخطارات بالهدم

وفي سياق متصل أخطرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أمس، بهدم وإزالة مس���اكن ومنش���آت زراعية في مس���افر يطا 

وقرية بيرين جنوب شرق الخليل.
وقال منس���ق لج���ان الحماية والصم���ود في مس���افر يطا فؤاد 
العم���ور، إن قوات االحت���الل، داهمت قرية بيرين جنوب ش���رق 
الخليل، وقرية الفخيت في مس���افر يط���ا، وخلة الضبع، وصورت 
3 خيام وبركسا وبيتا من الصفيح وغرفا زراعية وكرفانين، تعود 
ملكيته���ا لعائلتي حمامدة والعمور، واخطرت ش���فويا بهدمها 

وإزالتها.
كم���ا صورت الطريق الرابطة بين خلة الضبع ومس���افر يطا، التي 

أعي���د تأهيله���ا من قب���ل وزارة الزراعة ومجلس ق���روي التوانة، 
لتس���هيل تنق���ل المواطنين ال���ى حقولهم ومس���اكنهم في 
المنطقة، بهدف تعزيز صمودهم في ظل ما يمارس���ه االحتالل 
من تضييق الخناق على اهالي المسافر، وصورت 3 آبار بمحمية 
زراعي���ة تابعة لوزارة الزراعة في خلة الضبع بمس���افر يطا جنوب 

الخليل.
ولفت العمور، إلى أن ممارس���ات االحتالل التعسفية تهدف الى 
تهجير الس���كان من المنطقة لصالح توس���يع رقعة االستيطان 
جنوب الخليل، مطالبا المؤسس���ات المحلي���ة والدولية، بضرورة 
العم���ل على ابطال ق���رارات الهدم والتهجي���ر التي تنتهجها 

سلطات االحتالل في مسافر يطا.
وفي سلفيت سلمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
إخطاًرا بوقف العمل في موق���ع "دار الضرب" األثري ببلدة قراوة 

بني حسان غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس بلدية قراوة بني حس���ان إبراهيم عاصي إن دوريات 
االحت���الل اقتحمت البلدة، وداهم���ت المنطقة األثرية المعروفة 
بدار الضرب، وس���لمت إخطاًرا بوقف أعمال البناء والترميم بحجة 

أن المنطقة مصنفة "ج".
وأوض���ح أن أعمال الترميم التي تجري في "دار الضرب" تش���مل 
بناء سالس���ل حجرية، وعمل نواة لمتنزه في المنطقة، وأن أعمال 

الترميم تجري يدوًيا.
وموقع "دار الضرب" عب���ارة عن مقبرة كبيرة مقطوعة في الصخر 
ألحد الشخصيات الحاكمة المهمة قديما، وتبلغ مساحتها نحو 

أربعة دونمات، ويعتقد أنها تعود للفترة الرومانية.
ويحتوي عل���ى أعمدة وزخارف ورس���ومات أثري���ة منحوتة في 

الصخر، وتعتبر شاهدًا على تلك الحقبة الزمنية.
اعتداءات امل�ستوطنني

وفي السياق ذاته سرق مستوطنون، يوم أمس، ثمار الزيتون من 
أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، 
بالقرب من مس���توطنة "ارائيل" المقامة على أراضي المواطنين 

شمال مدينة سلفيت.
وذك���ر المواطن خلي���ل الطقطق، أن أح���د المواطنين تمكن من 

الدخ���ول إلى األراض���ي الواقعة خل���ف الجدار، وفوج���ئ بقيام 
المستوطنين بسرقة ثمار ما يزيد على 26 شجرة زيتون مزروعة 

على مساحة 51 دونما، في منطقة "واد عبد الرحمن".
كما أشعل مستوطنون، يوم أمس، النيران في أراضي المواطنين 
الزراعية ببلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن مس���توطني مس���توطنة "يتس���هار" 
أقدموا على إش���عال الني���ران بأراضي المواطني���ن بقرية بورين 

والتي تحتوي على العشرات من أشجار الزيتون.
وأش���ارت المصادر إلى أن تلك الجريمة تتزامن مع ش���روع وبدء 
المزارعين بموسم قطف الزيتون وال سيما في األراضي الزراعية 

القريبة من المستوطنات.
وقطعت مجموعة من المس���توطنين، أمس االول، عشرات أشجار 
الزيت���ون المثمرة في البل���دة، للمواطنين أك���رم إبراهيم عمران 

وتمام عيد.
وأض���اف األهال���ي أن قطع أش���جار الزيتون في تل���ك المنطقة 
المحاذية لمس���توطنة "يتس���هار"، يأتي بالتزام���ن مع انطالق 

موسم قطاف الزيتون.
وذك���ر أهالي البلدة أن اعتداءات المس���توطنين على المزارعين 
الفلس���طينيين، تتكرر في هذه اآلونة بهدف ضرب الموس���م، 
ال���ذي يش���كل ركي���زة مهم���ة ف���ي اقتصادي���ات المواطنين 

الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم.
وقبل ش���هر أضرمت مجموعة من مس���توطني "يتسهار"، النار 

بعشرات أشجار الزيتون، في أرض المواطن أكرم عمران.
وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات 
متواصلة من قوات االحتالل وقطعان المس���توطنين القاطنين 

بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.
وتتمثل اعتداءات المس���توطنين على القرية، بحرق المحاصيل 
الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرس���ة والمس���جد، وتكسير 

أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.
وتنطلق من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفًا بحق المواطنين في 
قرى نابلس، وش���ّكلت المس���توطنة حاضنة لما يعرف ب�"فتيان 

التالل"، وه���ي مجموعة من المس���توطنين ارتكبت عدة جرائم 
منها حرق عائلة دوابش���ة وقتل المواطنة عائش���ة الرابي وحرق 

مساجد ومركبات.
وتزداد انتهاكات المس���توطنين بحق المزارعين الفلسطينيين 
في موسم الزيتون، في حين تمنع قوات االحتالل المواطنين من 
الوصول ألراضيه���م الواقع خلف الجدار إال بتصريح أمني صادر 

عن جيش االحتالل، وفي أيام معدودة طوال السنة.
وفي س���ياق متصل، طالبت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بلدية 
س���لفيت بتقديم تعهد بعدم العمل في مناطق "ج"، كش���رط 
الس���تعادة جرافة تابعة للبلدية، كانت قد اس���تولت عليها قبل 

عدة أسابيع.
وذكر رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش أن قوات االحتالل 
احتجزت جرافة البلدية قبل عدة أس���ابيع ف���ي منطقة "الرأس" 
المهددة باالس���تيالء، وطالبت البلدية بع���دم العمل في مناطق 

"ج"، ودفع غرامة مالية حتى استعادتها.
إلى ذلك اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين يوم أمس، 
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل الخاصة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلس���المية في الق���دس المحتلة أن 64 
مس���توطًنا اقتحموا المس���جد األقصى خالل الفترة الصباحية، 
ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في 

الجهة الشرقية منه.
وتواصل ش���رطة االحت���الل فرض إجراءات مش���ددة على دخول 
المصلين الفلسطينيين لألقصى، وتحتجز بعض الهويات عند 

بواباته الخارجية.
وتتم االقتحام���ات على فترتين صباحية، وبعد صالة الظهر عبر 
ب���اب المغاربة، بحماية من ق���وات االحتالل، ضمن جوالت دورية 
ينفذونها بهدف تغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد 
األقصى. ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا لسلسلة اقتحامات 
وانته���اكات م���ن المس���توطنين، بحيث يتخللها اس���تفزازات 
للمصلين الفلس���طينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، 

والتي ازدادت وتيرتها خالل األعياد اليهودية.

غزة/ االستقالل:
كش���ف مصدر فلس���طيني مطلع، ي���وم أمس، أّن 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي جّم���دت منذ أيام 
إدخال الط���رود البريدية إلى قط���اع غزة عبر حاجز 

بيت حانون/إيرز، بحّجة وجود "ذرائع أمنية".
وق���ال مس���ؤول في هيئ���ة الش���ؤون المدنية: إّن 

االحتالل يمنع إدخال الطرود البريدية إلى غزة .
وأض���اف المصدر أّن االحت���الل أقّر آلي���ة جديدة 
إلدخال الط���رود إلى غزة، إذ أصبح يش���ترط مروها 
عبر حاجز "بيتونيا" قرب مدينة رام الله؛ إلخضاعها 
للفحص األمني ثّم تحويلها إلى حاجز بيت حانون 

ش���مال القطاع. وأّكد أّن اآللي���ة الجديدة مرفوضة 
ل���دى الجانب الفلس���طيني؛ كونها تتس���بب في 
تأخي���ر وص���ول البريد إل���ى قطاع غزة لع���دة أيام 
وتعطيل مصالح المواطني���ن، واصًفا الحجج التي 

يتذرع بها االحتالل بأّنها "واهية وغير منطقية".
وبحس���ب المصدر المس���ؤول فإّن الفئ���ات األكثر 
تض���رًرا من قرار االحتالل ه���م "أصحاب الجوازات، 
وتأشيرات الس���فر، واألوراق الثبوتية، والشهادات 
التعليمية المصدقة؛ كونها ترتبط بأيام محدودة، 
وتأخير دخولها يؤدي النتهاء صالحية مواعيدها".

وش���ّدد على أّنه لم يتم إدخال أي طرد بريدي لغزة 

باآللي���ة الجديدة عبر حاجز بي���ت حانون/إيرز، الفتا 
إلى أن هيئة الشؤون المدنية تبذل جهوًدا مكثفة 

إلجبار االحتالل على العودة لآللية السابقة.
ون���ّوه إلى أّنه ل���م يطرأ أي تغيير بش���أن إجراءات 
البريد الصادر الذي يتم تحويله من غزة إلى الخارج، 

موضًحا أّنه ما يزال يخرج كالمعتاد.
وتفرض س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي حصاًرا 
مش���دًدا على قطاع غزة منذ الع���ام 2006، وتمنع 
إدخال الكثير من الس���لع والبضائع عبر المعابر مع 
القطاع، وتضع الكثير م���ن العراقيل والتعقيدات 

إلعاقة وصول البريد إلى غزة.

االحتالل يجمد إدخال الطرود البريدية إلى غزة

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى، أن األس���ير 
المجاهد بهاء يوس���ف عبد الق���ادر مصاروة »ش���براوي« )41 عاًما(، من مخيم 
ن���ور ش���مس بمحافظة طولكرم ش���مال الضفة المحتلة، أنهى عش���رين عاًما 
على التوالي في األس���ر ودخل يوم أمس، عامه الحادي والعشرين في سجون 

االحتالل الصهيوني.
وأوضح���ت مهجة الق���دس أن قوات االحت���الل الصهيون���ي اعتقلته بتاريخ 
2001/10/04م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكًما بالسجن 35 عاًما، 
بتهمة االنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين والمش���اركة في عمليات عسكرية للسرايا ضد جنود 

االحتالل الصهيوني.
جدير بالذكر أن األس���ير بهاء ش���براوي ولد بتاريخ 1980/07/23م؛ وهو أعزب؛ 

ويقبع حالًيا في سجن رامون.

رام الله/ االستقالل:
من المقرر أن تفرج قوات االحتالل »االس���رائيلي«، اليوم الثالثاء عن األس���يرة 

الصحفية بشرى الطويل من مدينة البيرة في الضفة المحتلة.
وبين نادي األس���ير في بيان له، أن  األس���يرة الطويل سيتم اإلفراج عنها من 

سجن الدامون »اإلسرائيلي«.
يذك���ر أن االحتالل »اإلس���رائيلي« اعتقل الطويل إداريا لمدة 11 ش���هر، وقد 
أضرب والدها األسير جمال الطويل المعتقل إدارًيا، عن الطعام لمدة 29 يوًما، 

مطالبا بحريتها.

األسيرة الصحفية بشرى 
الطويل تتنفس عبق الحرية 

»مهجة القدس«: األسير 
المجاهد بهاء شبراوي يدخل 

عامه الـ )21( في سجون االحتالل
رام الله/  االستقالل:

دعا المجل����س الوطني الفلس����طيني برلمانات العالم 
واتحادات����ه واألمين الع����ام لألمم المتح����دة واللجنة 
الدولي����ة للصليب األحمر، ومنظمات حقوق اإلنس����ان 
ذات الصلة، للتحرك العاجل إلنقاذ حياة س����تة أسرى 

فلسطينيين مضربين عن الطعام.
ويأت����ي إضراب األس����رى رفًضا الس����تمرار اعتقالهم 
التعس����في في س����جون االحت����الل، وفقا لما ُيس����مى 
»االعتقال اإلداري«، بال تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد 

الفسفوس، المضرب منذ ٨3 يوما.
وأفاد المجلس الوطني في رسائل وجهها يوم أمس، 
رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء االتحادات والجمعيات 
البرلماني����ة اإلقليمي����ة والدولية، ولرؤس����اء برلمانات 
نوعية في قارات العالم، ولألمين العام لألمم المتحدة، 
ولرئيس اللجنة الدولي����ة للصليب األحمر الدولي، بأن 
األس����رى المضربين ع����ن الطعام باإلضاف����ة إلى كايد 
الفسفوس هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 76 يوما، 
وعالء األعرج منذ 58 يوما، وهش����ام أبو هواش منذ 50 
يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 

42 يوم����ا. وأش����ار المجلس في رس����ائله الى أن هؤالء 
األس����رى يعانون أوضاعا صحية غاي����ة في الصعوبة 
والح����رج، ما قد ينذر بخطر ش����ديد على حياتهم، في 
ظ����ل تجاهل واضح م����ن قبل إدارة س����جون االحتالل 
اإلس����رائيلي لمطالبه����م المش����روعة، ودون تقدي����م 
الرعاي����ة الطبية الالزمة لهم وع����دم االكتراث بتدهور 

أوضاعهم الصحية، خاصة األسير كايد الفسفوس.
وأك����د المجل����س أن لجوء االس����رى ال����ى االضراب عن 
الطع����ام باعتب����اره الخيار األصعب، يأتي بعد فش����ل 
الوسائل األخرى في إطالق سراحهم، في ظل انتهاج 
االحت����الل لسياس����ة »االعتق����ال اإلداري« على نطاق 
واس����ع وكسياس����ة ثابتة ووس����يلة للعقاب الجماعي 
ض����د الفلس����طينيين، رغ����م ان القان����ون الدولي كان 
واضحا حين اعتبر اللجوء ال����ى االعتقال اإلداري إجراء 
شاذا واستثنائيا وتدبيرا شديد القسوة، وفي ظروف 

مؤقتة.
وحّمل المجلس س����لطات االحتالل المسؤولية الكاملة 
ع����ن حي����اة االس����رى المضربين ع����ن الطع����ام، داعيا 
البرلمانات واألمم المتحدة الى التدخل العاجل إلنهاء 

اعتقالهم التعسفي ولضمان اإلفراج عنهم فورا، في 
ظ����ل تراجع أوضاعهم الصحية بش����كل خطير، وحتى 
يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية الالزمة في المشافي 

الفلسطينية.
كم����ا دعا في رس����ائله الى التواصل مع المؤسس����ات 
ذات  والصحي����ة  الدولي����ة  واإلنس����انية  الحقوقي����ة 
الصلة؛ وارس����ال لجنة دولية لزيارة الس����جون لتقصي 
الحقائق واإلفراج عن كافة المعتقلين اإلداريين وفي 

مقدمتهم األسرى المضربون عن الطعام.
وطال����ب المجل����س بإلغ����اء أوام����ر االعتق����ال اإلداري 
النتهاكه����ا الجس����يم ألح����كام الم����واد )83-96( من 
اتفاقية جنيف الرابعة لس����نة 1949 والعهد الدولي 
الخ����اص بالحقوق المدني����ة والسياس����ية، واتفاقية 
مناهض����ة التعذي����ب، وح����ّث ال����دول الراعي����ة لهذه 
االتفاقيات على إنقاذها على األس����رى الفلسطينيين، 
حي����ث ال يزال يقبع في س����جون االحتالل قرابة )500( 
معتق����ل اداري، بال تهمة او محاكم����ة، من بين حوالي 
)4500( اسير، بينهم عش����رات المرضى، وكبار السن 

والنساء واألطفال.

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم إلنقاذ حياة األسرى المضربين

اإ�سابات خالل  ..
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ستوكهولم/ االستقالل:
أودى حادث سير مروع بحياة رس���ام الكاريكاتير السويدي الرش فيلكس الذي اشتهر 

برسومه المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة، 

وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باس���م الش���رطة »يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر، لكن 
ألن األمر يتعلق أيضا بمقتل ش���رطيين، تم تكليف قس���م خ���اص في مكتب المدعي 
العام بهذا التحقيق«. ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت 
الس���يارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم 

إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع اآلن للعالج في المستشفى، وفق الشرطة.
وقالت رئيس���ة الشرطة اإلقليمية كارينا بيرس���ون »الشخص الذي كنا نقدم له الحماية 

توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي ال يمكن تصورها«.
وخضع فيلكس لحماية الش���رطة منذ أن أثار أحد رس���ومه الكاريكاتيرية -الذي تضمن 

إساءة للنبي محمد صلى الله عيه وسلم عام 2007-غضب المسلمين.
كما تس���ببت رس���ومه في توترات دبلوماسية للس���ويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد 

حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسالمية لتخفيف التوتر.
وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطالق نار خالل مؤتمر في كوبنهاغن، وأسفر الحادث 

عن مقتل مخرج دانماركي.

مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي 
محمد بحادث سير مروع في السويد

واشنطن/ االستقالل:
توصلت دراس���تان حديثتان إل���ى أن األنواع األحدث 
من فيروس كورونا المس���تجد "كوفيد-19" أسرع في 

االنتقال عبر الهواء، مما يزيد خطر العدوى.
فالسالالت األحدث من "كوفيد-19" مثل ألفا ودلتا هي 
ش���ديدة العدوى مقارنة بالفيروس األصلي، وتصيب 

عددا أكبر بكثير من األشخاص.
وتقدم دراستان جديدتان تفس���يرا محتمال: يتطور 
الفيروس لينتش���ر بكف���اءة أكبر عبر اله���واء، وفق ما 

كتبت أبورفا مانداالفي في نيويورك تايمز.
ويتفق معظم الباحثي���ن اآلن على أن فيروس كورونا 
 large( ينتقل ف���ي الغالب من خالل قط���رات كبيرة
droplets( تس���قط بس���رعة عل���ى األرض ومن خالل 
 ،)aerosols( قطرات أصغر بكثير، تسمى الهباء الجوي
والتي يمكن أن تطفو على مسافات أطول في األماكن 

الداخلية وتستقر مباش���رة في الرئتين، حيث يكون 
الفيروس أكثر ضررا.

الدراس���ات الجديدة ال تغير هذا الرأي بشكل جذري، 
لكن النتائج تش���ير إلى الحاجة إلى أقنعة أفضل في 
بعض المواقف، وتشير إلى أن الفيروس يتغير بطرق 

تجعله أكثر قوة.
وقال فينسينت مونستر، عالم الفيروسات في المعهد 
الوطني للحساس���ية واألمراض المعدي���ة في أميركا 
-ال���ذي قاد إحدى الدراس���ات الجدي���دة- إن "تعديل 
الفيروس يشبه انتقاال أكثر كفاءة، وهو أمر أعتقد أننا 
جميعا نتوقعه، ونرى اآلن حدوثه في الوقت الفعلي".

وأظه���ر فري���ق الدكتور مونس���تر أن الهب���اء الجوي 
الصغير ينتقل لمس���افات أطول بكثير من القطرات 
األكب���ر وأن البديل ألفا -أو "ب���ي B( "117.1.1.7( الذي 
تم تحدي���ده ألول مرة في بريطانيا – كان أكثر عرضة 

للتسبب في إصابات جديدة عبر انتقال الهباء الجوي.
ووج���دت الدراس���ة الثانية أن األش���خاص المصابين 
بفيروس ألفا يزفرون حوالي 43 مرة من الفيروس���ات 
في الهباء الج���وي الصغير أكثر من أولئك المصابين 

بالسالالت األقدم.
وقارنت الدراسات ألفا بالفيروس األصلي أو متغيرات 
أقدم أخرى. وقد تفسر النتائج أيضا سبب كون متغير 
دلتا ش���ديد العدوى، وتفس���ر أيضا لماذا أزاح جميع 

السالالت األخرى من الفيروس.
قال لينس���ي م���ار، الخبير في الفيروس���ات المحمولة 
ج���وا )airborne viruses( ف���ي جامعة فرجينيا تك 
)التقنية(، والذي لم يش���ارك في أي من الدراس���تين: 
"إنها تشير حقا إلى أن الفيروس يتطور ليصبح أكثر 
كفاءة في االنتقال عبر الهواء، ولن أتفاجأ إذا، مع دلتا، 

كان هذا العامل أعلى من ذلك".

دراسة: كورونا أصبح يطير في الهواء بفعالية أكبر

كابول/ االستقالل:
لقيت عروس شابة مصرعها في حفل زفافها، وجرح آخرون، إثر تفجير قنبلة في 

الحفل بوالية جوزجان شمال أفغانستان.
 وقال مصدر أمني أفغاني: إن “قنبلة يدوية انفجرت في حفل زفاف. في منطقة 

عكشا بمدينة آقشة في والية جوزجان ظهر السبت”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن االنفجار الذي وقع في فندق لألفراح أدى إلى مقتل 

العروس وإصابة عدد آخر ممن حضروا حفل الزفاف.
و قال مدير اإلعالم والثقافة بالوالية، هالل بلخي، للصحفيين المحليين. إن إلقاء 
القنبل���ة وقع “نتيجة عداوة مع العروس”. وتاب���ع أن “قنبلة يدوية ألقيت على 

العروس في غرفتها بالفندق”.
فيما أوردت وسائل إعالم أخرى أن االنفجار تسبب بجرح خمسة أشخاص، فضال 

عن مقتل العروس.

في حفل زفافها.. مجهول 
ُيفجر العروس بـ “قنبلة”

القاهرة/ االستقالل:
شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة بشعة، حيث 
أقدم أب - تجّرد من مشاعر األبّوة واإلنسانية على قتل 

ابنيه بالسكين بسبب خالفات بينه وبين أّمهما.
وروى مص���در أمن���ي،  تفاصيل الواقع���ة التي أثارت 

حديث وسائل التواصل االجتماعي.
قت بالًغا من أحد  وقال المصدر إن مديرية أمن الجيزة تلَّ
الجيران بقرية منيل شيحة بمنطقة أبو النمرس، يفيد 
بعثورهم على جث���ث طفلين قاطني���ن أمامهم: األول 
يدعي أحمد عالم 8 أعوام، وشقيقه محمود عالم 6 أعوام، 

ملقاة داخل منزلهم، وبهما عدد من الطعنات في أنحاء 
متفرقة من جسدهم وتمزق بالبطن. وأشار المصدر إلى 
أّنه من خالل تكثيف التحريات وجمع المعلومات، اتضح 

أن األب، الذي يعمل نجاًرا، وراء ارتكاب الواقعة.
وتابع: "بس���بب خالفات زوجي���ة باآلونة األخيرة تركت 
الزوجة المنزل هاربة من ضرب زوجها لها"، مشيًرا إلى 
 المشادات الكالمية بينهما جعلته يتعدى بسّبها 

َّ
أن

وضربها أمام الجي���ران عقب مطالبته���ا بمصروفات 
الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

واس���تطرد المصدر: "الجيران أك���دوا بالتحقيقات أّنه 

عقب ت���رك الزوجة منزل الزوجي���ة، انتقم منها الزوج 
بقتل األبناء، مستخدًما سالًحا أبيًضا )سكين(، موجًها 
لهما عّدة طعنات". وأضاف: "حاول الطفل الثاني الفرار 
والصريخ إال أّن األّب تعدى عليه على الفور، ووّجه عّدة 

طعنات له، ما أودى بحياته في الحال".
وختم المصدر ب�"عقب تأك���د المهتم من أن األطفال 
لفظوا أنفاسهم األخيرة، تركهم جثث بالمنزل، إلى أن 
عث���ر الجيران على جثتهم عقب اختفاء والدهما، وتم 
إلقاء القبض عليه، وتحرير محض���ر بالواقعة وإخطار 

النيابة العامة للتحقيق".

االستقالل/ وكاالت:
كشفت السلطات الكندية، عن مقتل شخص  وإصابة آخر في مدينة مونتريال.

وذلك إثر تحطم طائرة صغيرة استخدمت لطلب زواج.
وأكدت المتحدثة باسم شرطة مونتريال، فيرونيك كومتوا، أن الطائرة من طراز 

“سيسنا 172” كانت تحمل الفتة كتب عليها “هل تتزوجيني؟”.
وس���قطت الطائرة في متنزه على مقربة من موقع انعقاد مهرجان “أوش���ياغا” 

الموسيقي، وتم نقل الجريح إلى المستشفى.

كندا: طلب زواج ينتهي 
بمقتل شخص وإصابة آخر

قتــل طفليــه بسبــب مصروفــات المدرســة

القاهرة/ االستقالل:
في وقائع كشف مالبسات جريمة قتل عروس القليوبية التي 
قتلت ليلة »الحناء«، قبل زفافها بعدة س���اعات، بعد تلقيها 

عدة طعنات في الرقبة والصدر ما أدى لوفاتها في الحال.
وكش���ف مصدر أمني تفاصيل الحادث المروع، حيث قال إن 
قس���م شرطة قليوب التابع لمحافظة القليوبية، تلقى إخطارًا 
من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة في 

دائرة القسم، وبها عدة طعنات.
وما قرره والد المجني عليه���ا أنه حال قيامه باالحتفال بحنة 
كريمت���ه “المجني عليه���ا ” أمام مس���كنه ورد لها اتصال 

هاتفي على إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما.

وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض 
فضاء وبها عدة إصابات وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول، 

فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إال أنها توفيت.
وبعد تش���كيل فريق من قطاع األمن العام وبمشاركة ضباط 
إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، نجح الفريق باكتشاف 

مرتكب الجريمة.
وتبين خالل التحقيق���ات أن الجاني هو “زوجها” نجل عمة 
المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرَّ أنه 
عق���د قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاًء لوالديه 
الرتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات، فعقد العزم على التخلص 

من المجني عليها.

باريس/ االستقالل:
 أمضت ش����قيقتان تبلغان من العمر 5 و 7 سنوات 
أيامًا عدة في ش����قة مع جث����ة والدتهما إثر وفاتها 
فجأة في شمال غرب فرنسا، على ما أعلنت السلطات 

القضائية المحلية.
وأوضح مكتب المدعية الع����ام في مدينة لومان أن 
عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين في المدينة 
بع����د تبلغهم بتغيبهم����ا المطّول عن المدرس����ة، 
فتوجهت����ا لهم بالقول "حافظوا عل����ى الهدوء، أمنا 

نائمة".
لكّن الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة 

األم المولودة عام 1990 في ساحل العاج، إثر وفاتها 
ألس����باب طبيعية بحسب ما أظهر تش����ريح الجثة 
الحقًا. وُنقلت الفتاتان إلى أحد المستش����فيات قبل 
إيداعهما دارا للرعاية وتقديم المش����ورة النفسية 

لهما.
ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل 

الشقة مع والدتهما المتوفاة.
وقال����ت المدعية العامة في لو م����ان دلفين دويلي: 
"استبعدنا فرضية وقوع جريمة"، مضيفة "سننتظر 
اآلن بضع����ة أيام ثم نحاول الحصول على ش����هادة 

الفتاتين الصغيرتين".

ارغموه على الزواج منها فقتلها طفلتان أمضتا أيامًا في المنزل مع جثة والدتهما


