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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���دم مكتب المدع���ي العام »اإلس���رائيلي«، الخميس، لوائح 
اتهام في محكمة بئر السبع المركزية ضد أسيرين معتقلين 

في سجن رامون. 
ووفق القناة 20 »اإلس���رائيلية«، فإن األس���يرين، المحكومين 
بالسجن المؤبد من نش���طاء حركة الجهاد اإلسالمي، أشعلوا 
الن���ار في زنازين س���جن رامون، عقب ق���رار مفوضة مصلحة 

السجون اإلس���رائيلية بتفريق االسرى من حركة الجهاد على 
كافة السجون، على خلفية انتزاع األسرى الستة حريتهم من 

سجن جلبوع.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن األس���يرين قاما بإحراق الفرشات 
التي ينام���ون عليها في غرف الس���جون باس���تخدام والعة 
يدوية، مما أدى ألضرار مادية كبيرة داخل أقس���ام الس���جن، 

بعدما قام السجانون بإخماد الحريق.

االحتالل يقدم الئحة اتهام ضد
  أسيرين من »الجهاد« محكومين بالمؤبد

»الصالة الصامتة« باألقصى.. قرار 
»إسرائيلي« خطير يتطلب ردًا بحجم الجريمة

غزة- القدس المحتلة/ خالد اشتيوي:
سلس���لة طويلة ومتشعبة من االنتهاكات »اإلس���رائيلية« تستهدف مدينة 
القدس والمسجد األقصى المبارك بش���كل متواصل، كان أحدثها قرارًا صدر 
عن محكمة تابعة لالحتالل »اإلس���رائيلي«، يسمح لليهود المستوطنين بأداء 

غزة/ االستقالل:
أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية القرار الخطير للمحكمة اإلسرائيلية 
بالس���ماح للمس���توطنين اليهود بأداء صالة »صامتة« في المسجد األقصى.  واعتبرت 

»لجنة المتابعة«: المقاومة ستلقن االحتالل 
درسًا حال فرض »الصالة الصامتة« في األقصى

إدارة سجن النقب تعزل 5 من قادة أسرى 
الجهاد اإلسالمي في ظروف صعبة

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى 
الخميس، أن ما يسمى إدارة سجن النقب الصحراوي، مازالت تواصل 

هيئة األسرى: األسير محمد 
العارضة يعلق إضرابه عن الطعام

»معاريف«: ال يوجد أي اختراق في 
ملفات التبادل والتهدئة واإلعمار

رام الله/ االستقالل:
قال محامي هيئة ش���ؤون االس���رى والمحررين كريم عجوة مساء 
الخميس، إن األس���ير محمد العارضة قد عّلق إضرابه عن الطعام 

9 وفيات و946 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة 

قناة عبرية: عباس يطلب 
لقاء لبيد واألخير يتمنع

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، عن تس���جيل 9 وفيات، و946 إصابة 
جدي���دة بفي���روس »كورونا«، و1546 حال���ة تعاٍف، خالل ال�24 س���اعة األخيرة. 

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن سبع 
وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في نابلس.

األشغال: عودة وفد القاهرة لغزة 
األحد حامال نتائج مباحثات اإلعمار

غزة/ االستقالل: 
توقع وكيل وزارة األش���غال واإلس���كان العامة ناجي س���رحان، أمس الخميس، 

عودة الوفد الحكومي المتواجد بالقاهرة األحد القادم حاماًل نتائج 
المباحثات مع الجانب المصري حول تنفيذ المنحة المصرية إلعادة 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
واصلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« ومجموعات 
من المس���توطنين المتطرفي���ن، اعتداءاتها على 
المواطني���ن الفلس���طينيين وممتلكاته���م ف���ي 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس 
المحتلة، ما أس���فر عن إصابة ع���دد من المواطنين 
واعتق���ال آخري���ن، وه���دم مس���كنين لمواطنين 
مقدس���يين، عوضا ع���ن تجري���ف أراض تمهيدا 

لالس���تيالء عليه���ا. فق���د أصيب، أم���س، مواطن 
بج���روح في الرأس ج���راء االعتداء علي���ه بالضرب، 

وأربع���ة آخرون بالرص���اص المعدني 
المغلف بالمطاط، خالل قمع االحتالل 

العدوان »اإلسرائيلي« يتواصل: إصابات واعتقاالت وعمليات 
هدم وتجريف أراٍض واعتداءات على المزارعين بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت صحيفة »يس���رائيل هي���وم« العبرية الخمي���س عن وزيرة 
الداخلية في حكومة الكيان ايليت ش���اكيد قوله���ا:« إنها أعطت 

صحيفة عبرية: »شاكيد« تحضر إلقامة 
عدة مستوطنات في النقب والجوالن

عبد رّبه لـ "االستقالل": أسرى »الجهاد« وأبطال »جلبوع« يتعرضون إلجراءات »انتقامية«
الضفة المحتلة - غزة/ قاسم األغا:

د المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحّررين  أكَّ
الفلسطينيين حسن عبد رّبه، أّن أسرى حركة الجهاد 

اإلس���المي، وأبطال عملية »انتزاع الحرية« من سجن 
»جلبوع« يتعرضون إلجراءات انتقامية وتعّس���فية، 
في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي.  وق���ال عبد رّبه 

في مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل« الخميس، إن 
»أس���رى الجهاد، يتعرضون لهجمة 
مسعورة منذ عملية التحّرر من جلبوع، 

أكاديمي مصري: »الجهاد« إضافة 
08نوعية للعمل المقاوم في فلسطين

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س    
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القاهرة/ االستقالل: 
أكد األكاديمي أس���تاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د. 
حسن نافعة، الخميس، أن حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
تعتبر إضافة نوعية للعمل المقاوم في فلسطين، تؤمن بالكفاح 
المس���لح منذ انطالقتها، رفضت اتفاقيات أوس���لو والتس���وية 

السياسية.
وق���ال نافعة إلذاعة القدس، إن ما يميز الحركة رؤيتها للقضية 
الفلس���طينية باعتباره���ا قضي���ة مركزي���ة لألمتي���ن العربية 

واإلسالمية.

وأشار نافعة إلى، أن الحركة تؤمن بوحدة العمل النضالي العربي 
واإلس���المي من أجل فلسطين، وتؤكد أن أي انشقاق فلسطيني 

أو عربي يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية.
 ولفت إلى أن موقف حركة الجهاد وجهودها كبيرة لرأب الصدع 
وإنهاء االنقسام الفلسطيني، ولم تنحاز ألي من  أطراف الخالف 

سواًء فلسطينيًا أو عربيًا.
وذك���ر نافعة أن  الس���احة الفلس���طينية تتع���دد فيها الرؤى 
والمواقف، لذا المطلوب حركة وطنية فلسطينية جامعة تحمل 
عنوانًا واحدًا سياسيًا ونضاليًا تتعدد فيه االجتهادات الفكرية.

أكاديمي مصري: »الجهاد« إضافة 
نوعية للعمل المقاوم في فلسطين

»تميزت بشعار: فلسطين قضية مركزية لألمة«

رام الله/ االستقالل:
أّكد نادي األس���ير الخميس، أّن األس���ير هشام أبو 
هواش المضرب عن الطعام من���ذ )52( يوما رفًضا 
العتقال���ه اإلدارّي، يواجه وضًع���ا صحًيا خطيًرا في 

سجن »عيادة الرملة«.
وأوضح نادي األسير، في بيان له أمس، أّن أبو هواش 
يعاني أوجاعا ش���ديدة ف���ي كافة أنحاء جس���ده، 

ونقصانا متزايدا في الوزن، وألما ش���ديدا بالصدر، 
كم���ا أّنه لم يعد قادًرا على الحركة، ويتقيأ بش���كل 

مستمر بعد تناوله الماء والملح.
ولفت نادي األس���ير إلى أّن أبو هواش يرفض أخذ 
المدعمات والفحص الطبّي، ونقل إلى مستش���فى 

»بلنسون« مؤخرا، ثم أعيد إلى سجن »الرملة«.
يذكر أّن األس���ير ابو ه���واش )39 عام���ا( من دورا/ 

الخليل، يقبع في س���جن »عي���ادة الرملة«، ومعتقل 
منذ تشرين األول/ اكتوبر 2020، وصدر بحّقه أمري 
اعتقال إدارّي مدتهما 6 أش���هر، هو أس���ير سابق 
أمضى م���ا مجموعه 8 س���نوات، وهو مت���زوج وأب 

لخمسة أطفال.
ُيش���ار إلى أّن ستة أس���رى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي منهم األس���ير ابو 

هواش، وأقدم األسرى المضربين كايد الفسفوس 
المض���رب عن الطعام منذ )85( يوًما، يليه األس���ير 
مقداد القواس���مة المضرب منذ )78( يوًما، واألسير 
عالء األعرج منذ )61( يوًما، واألسير رايق بشارات منذ 
)47( يوًما، إضافة إلى األسير شادي ابو وعكر مضرب 

منذ )44( يوًما.
وكانت محكمة االحتالل جّم���دت االعتقال اإلدارّي 

 األس���ير مقداد القواسمة أمس، فيما أصدرت 
ّ

بحق
مخاب���رات االحتالل أمر اعتقال إدارّي بحق األس���ير 

شادي أبو عكر لمدة 6 أشهر.
ومن الجدي���ر ذك���ره أن كافة األس���رى المضربين 
يواجه���ون أوضاًعا صحية خطيرة، بع���د أن تجاوز 
ثالث���ة منهم مدة الش���هرين، وثالث���ة آخرون مدة 

الشهر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقل���ت صحيفة »يس���رائيل هي���وم« العبري���ة الخميس 
عن وزي���رة الداخلية ف���ي حكومة الكيان ايليت ش���اكيد 
قوله���ا:« إنها أعطت تعليمات لتحضير ُمقَتَرح إلقامة عدة 
مس���توطنات في النقب والجوالن السورّي المحتّل، على أن 

ُيعَرض على الحكومة فور إنجازه«.
وقالت الصحيفة :«إّن ش���اكيد التي تس���عى إلقامة عشر 
مس���توطنات جديدة في النقب أوعزت بتحضير المقَترح، 
الفتة إلى أن فرق العمل بدأت في إحراز تقّدم في الموضوع 

مع األطراف المعنية«.
بدورها قالت ش���اكيد :«إن هذه خط���وة مهمة في تعزيز 
ودعم »االس���تيطان« في النقب، زاعم���ًة أنها منطقة ذات 

أهمية وطنية«.
كما زعمت شاكيد قائلة :«إن زيادة عدد السكان في النقب 
س���يعود بالفائدة على جميع س���كان المنطقة، باإلضافة 
إلى اس���تغالل المس���احات الُمتاَحة لبناء وحدات سكنية 

إضافية«.
وأضافت: »يجب أن ننشئ بلدات جديدة، ألننا نفقد بعض 

األراضي في النقب، وكذلك من أجل توطين السكان«.
يش���ار إلى أنه تأتي تصريحات شاكيد، بعد تقرير عن 
س���عيها للتوصل إلى »تس���وية« مع »كتل المعارضة« 
اإلسرائيلية، لتمرير قانون يمنع لم شمل عائالت يكون 
أحد الزوجين فيها من س���كان الضفة الغربية أو قطاع 

غزة.

صحيفة عبرية: »شاكيد« تحضر إلقامة 
عدة مستوطنات في النقب والجوالن

المضرب عن الطعام  منذ 52 يومًا
األسيــر »أبــو هــواش« يواجــه وضعــًا صحيــًا خطيــرًا

وأش���ار إل���ى أن "إدارة س���جون االحت���الل، تنّكل 
ا ب�أس���رى، بعضهم في قسم )6( بسجن  تعسفّيً
النق���ب الصح���راوّي، إذ يج���ري إخراجهم مكّبلي 
األطراف من القس���م عند الساعة )6( صباًحا حتى 
)12( لياًل، ثم إعادتهم إل���ى زنازين قذرة تنعدم 
فيها كل المقّوم���ات؛ بعد تجريدهم من الفراش 
واألغطي���ة، والمقتنيات الش���خصية، والكانتينا، 

وحرمانهم من العرض على األطباء، وغير ذلك".
 وبّين أن البعض اآلخر من األس���رى القابعين في 
عزل الَجلمة يتعّرضون إلجراءات تنكيل تعسفية، 
أبرزهم القادة: زيد بسيسي، وأنس وإياد جرادات، 
الفًتا إلى أن عملية تنكيل إدارة س���جون االحتالل 
تجاه أسرى الجهاد اإلس���المي، ما زالت مستمرة، 
بم���وازاة التنكيل الذي يتعّرض له أبطال "جلبوع" 
الستة، تحت ظروف "صعبة وغير إنسانية"، وفق 

تعبيره. 
وش���ّدد المتحدث باس���م هيئة ش���ؤون األسرى 

والمحّرري���ن على ض���رورة تش���كيل حالة ضغط 
مناصرة لألس���رى، خصوًصا من الجانب اإلعالمي، 
"إذ إن المطلوب االستمرار في التغطية اإلعالمية 
لقضية األس���رى، وفي مقدمته���م ما يتعرضون 
���ا م���ن هجم���ة مس���عورة، ب���كل أبعاده���ا  حالّيً
الجماهيري���ة والمعنوي���ة، إل���ى جان���ب الجهد 

القانوني في هذا االّتجاه".
�أو�صاع �صعبة

وبالتركيز على ما يتعرض له أسرى الجهاد، أفادت 
مؤسس���ة "مهجة القدس" للش���هداء واألس���رى 
والجرحى، بأن أس���رى من الحركة بس���جن النقب، 
شرعوا منذ أيام في اإلضراب المفتوح عن الطعام؛ 
احتجاًجا على عزلهم، وما تقترفه تجاههم إدارة 
سجون االحتالل من إجراءات "تعّسفية وقمعية"، 

في ظروف اعتقال "مأساوية وقاسية".
وقال المتحدث بلسان المؤسسة محمد الشقاقي، 
إن )5( من أس���رى الجهاد اإلس���المي في س���جن 

النقب، يعيش���ون أوضاًعا صعب���ة، منهم نتيجة 
اإلضراب المتواصل عن الطعام، وهم: تميم سالم 
نائب أمير الهيئ���ة القيادية، محمد الدرابيع، عبد 
الله العارضة )مضربون منذ 6 أيام(، مهند الشيخ 

إبراهيم، وعبد عبيد.
وبّين الشقاقي في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" 
الخميس، أن "12 أس���يًرا أيًضا من أسرى الحركة، 
يواصل���ون إضرابهم المفتوح ع���ن الطعام لليوم 
الراب���ع على التوال���ي، وهم: محمد أب���و جبل، لؤي 
البالي، ليث صومان، محمد بني غرة، عبادة الغول، 
محمد دراغمة، صامد أبو سباع، أسيد صالح )فقها(، 
عبد الله برجيس، نعيم الزبيدي، يوس���ف زبيدي، 

محمد عليان".
وأش���ار إل���ى أن )6( أس���رى آخرين م���ن الجهاد، 
بدأوا منذ مس���اء أمس الخمي���س، إضراًبا مفتوًحا 
عن الطع���ام، وهم: عرفات الزي���ر )عضو بالهيئة 
القيادي���ة(، أحمد علقم، رس���مي الخطيب، عطية 

عساكرة، عبد الله خلوف، سعيد فقها، "وقد جاءت 
خطوتهم تلك رفًضا لما يتعرضون له من إجراءات 
قمعية، وللمطالبة بإعادتهم لألقس���ام والغرف، 
التي كان���وا فيها قبل عملية انت���زاع الحرية من 

جلبوع".  
وأوضح أن "أس���رى الجهاد في قسم )6( بالنقب، 
تعزله���م إدارة س���جون االحت���الل ف���ي الغرف 
المحترقة، بع���د تحويلها إلى مع���ازل، وإبقائها 
على وضعها دون ترميمها، ودون السماح بإدخال 
الف���راش، وكل ما يحتاجه األس���رى من مقتنيات 

وحاجيات شخصية"، بحسب الشقاقي.
ويوم 6 س���بتمبر )أيلول( الماضي، تمّكن س���تة 
أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم من سجن 
"جلبوع" االحتاللّي، األكثر تشديًدا وتحصيًنا، عبر 
نفق ممتد حف���روه من غرفة زنزانته���م، قبل أن 
يعيد االحت���الل اعتقالهم على دفعات، بعد أيام 

من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين.

وأبطال كتيبة جنين أو كتيبة "الحرية"، هم األسرى 
القادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير أسرى حركة 
الجهاد اإلس���المي في "جلب���وع"، والمحكوم مدى 
الحي���اة، ومحمد عارضة )39 عاًم���ا(، محكوم مدى 
الحياة، ويعقوب ق���ادري )49 عاًما(، محكوم مدى 
الحياة، وأيهم كممج���ي )35 عاًما(، محكوم مدى 
الحياة، ومناضل انفيعات )26 عاًما(، معتقل منذ 
عام 2019، وخمس���تهم ينتم���ون للجهاد، فيما 
زكري���ا زبيدي )46 عامًا( معتق���ل منذ عام 2019، 

ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في سجون االحتالل 
حوالي )4650( أسيرًا، بينهم )41( أسيرة، و )180( 
طفاًل وقاص���ًرا، و )700( مريض يعان���ون أمراًضا 
بينه���ا "مزمنة وخطي���رة"، و )400( معتقل إدارّي 
)دون تهمة(، في حين بلغ عدد األس���رى الشهداء 
داخل السجون )226( شهيدًا، منذ النكسة سنة 

.1967

عبد رّبه لـ "االستقالل": أسرى »الجهاد« وأبطال »جلبوع« يتعرضون إلجراءات »انتقامية«

الشقاقي: أسرى الحركة يعانون ظروفًا أقل ما توصف بـ »المأساوية«

�ل�صفة �ملحتلة - غزة/ قا�صم �لأغا:
و�ملحّرري��ن  �لأ�ص��رى  �ص���ؤون  هيئ��ة  با�ص��م  �ملتح��دث  ��د  �أكَّ
�لفل�ص��طينيني ح�ص��ن عب��د رّب��ه، �أّن �أ�ص��رى حرك��ة �جلهاد 
�لإ�ص��امي، و�أبط��ال عملي��ة »�نت��ز�ع �حلري��ة« م��ن �ص��جن 

»جلب���ع« يتعر�ص���ن لإج��ر�ء�ت �نتقامي��ة وتع�ّص��فية، يف 
�ص��ج�ن �لحتال �لإ�ص��ر�ئيلي.  وقال عبد رّب��ه يف مقابلة 
م��ع �ص��حيفة »�ل�ص��تقال« �خلمي���س، �إن »�أ�ص��رى �جله��اد، 
يتعر�ص���ن لهجمة م�ص��ع�رة منذ عملية �لتحّرر من جلب�ع، 

متثل��ت بالع��زل �لنف��ر�دي، وحت�يل عدد منه��م للتحقيق، 
وفر���س غر�م��ات مالي��ة عليه��م، وحرمانهم م��ن �لكانتينا، 
و�لزي��ارة، ونقله��م ب�ص��كل تع�ص��فّي م��ن غرفهم و�أق�ص��امهم، 

وتفريقهم يف غرف و�أق�صام �أخرى«. 
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وأمرت ما تس���مى بمحكم���ة الصلح في الق���دس المحتلة قوات 
االحتالل بإسقاط مذكرة اإلبعاد الصادرة بحق الحاخام المتطرف 
"أريي���ه ليبو" لمنعه م���ن زيارة األقصى بس���بب إقامته صلوات 
تلمودية فيه، وينص قرار المحكمة على أن اقتحامات "الحاخام 

ليبو" اليومية إلى الحرم القدسي أمر مهم جدا.
ويعد ه���ذا القرار تغييرًا للوضع في األقصى بالتزامن مع ازدياد 
أع���داد المس���توطنين المقتحمين للمس���جد وإبعاد عش���رات 

المصلين المسلمين الى جانب منع حلقات العلم في باحاته.
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أك���دت أن القرار الذي 
اتخذته احدى المحاكم الصهيونية بالس���ماح للمس���توطنين 
باقتحام المس���جد األقصى وأداء الطق���وس التلمودية بداخله، 
باط���ل، واعت���داء على قدس���ية المس���جد األقص���ى وعلى حق 

المسلمين الخالص فيه
وش���ددت الحركة في تصري���ح صدر عنها، عل���ى أن هذا القرار 
سيفتح الطريق لتوالي االعتداءات على المسجد األقصى، محذرة 
االحتالل من تبعات هذا القرار، مؤكدة أن الش���عب الفلسطيني 
س���يواجه أي محاوالت للمساس باألقصى، بكل قوة وثبات وعزم 

ال يلين.
يتطلب ردة فعل

بدوره، دعا المختص في ش���ؤون القدس فخ���ري أبو دياب، إلى 
ض���رورة مجابهة هذا القرار بكل الوس���ائل والطرق، مؤكدًا أنه ال 
يج���وز الرد عليه بردود باهتة من خالل إصدار بيانات اس���تنكار 
وإدانة أو رس���ائل احتج���اج، بل يتطلب ردود فع���ل بحجم تلك 

الجريمة.
وأض���اف أبو دي���اب في حديثه ل� "االس���تقالل"، "عل���ى ما يبدو 
أن س���لطات االحتالل أعطت إش���ارة البدء لمحاكمها بتوس���يع 
االنتهاكات داخل المس���جد األقصى ومحاولة فرض واقع جديد 

بداخله بما في ذلك تقسيمه زمانيًا ومكانيًا".
وأوضح أن ه���ذه المحاكم هي جزء من االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
ووظيفته���ا هي تغليف ما يمارس���ه االحتالل م���ن انتهاكات 
واعتداءات وممارسات تهويدية واس���تيطانية بغالف قانوني 

ومحاولة شرعنتها.
ولفت أب���و دياب إلى أن خط���ورة هذا القرار تكم���ن فيما بعده، 
فس���لطات االحت���الل تح���اول ش���رعنة عملياته���ا التهويدية 
واالس���تيطانية في القدس، وبإعالنها عن هك���ذا قرارات تحت 
مس���مى "صالة صامتة" تحاول جس نبض الش���ارع الفلسطيني 
والعربي واإلسالمي، ومراقبة ردود الفعل التي ستبني عليها بعد 

ذلك أعمالها اإلجرامية.

وحذر م���ن خطورة وتبعات ه���ذا القرار، الذي ق���د يطالب بعده 
المس���توطنون المتطرفون بالدخول من أبواب المسجد األقصى 
كاف���ة، وأداء طقوس���هم التعبدية بحرية وتحقي���ق مبتغاهم 
بفرض وقائع جديدة، مش���يرًا إلى أن "أعمال التهويد تجري من 

تحت األقصى وفوقه".
ولف���ت أبو دياب، إل���ى أّن الق���دس باتت على صفيح س���اخن، 
بس���بب اس���تمرار اعتداءات االحتالل اليومية بحق المقدسيين 
والمقدسات، وخاصة المسجد األقصى المبارك، والذي يتعرض 

لهجمة "إسرائيلية" غير مسبوقة.
وأكد، أن ش���د الرحال والبقاء في المس���جد األقصى ومحيطه هو 
صمام األم���ان للحفاظ عليه من مؤام���رات االحتالل واقتحاماته 

وتدنيسه. 
ت�سعيد غري م�سبوق

وفي الس���ياق ذاته، حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من 
تصعيد "إس���رائيلي" غير مس���بوق في مدين���ة القدس بعد أن 
باتت سلطات االحتالل تغض الطرف عن قيام المتطرفين بأداء 
طق���وس دينية يهودية خالل اقتحاماتهم للمس���جد األقصى، 
مش���يرًا إلى أن مواطن���ي المدينة باتوا أمام ح���رب مفتوحة مع 

االحتالل في كل مناحي الحياة.
وق���ال الهدم���ي: "ال يكاد يمر ي���وم واحد دون ق���رار أو إجراء أو 

انتهاك "إسرائيلي" ضد المدينة وس���كانها، والتي كان آخرها 
قرار محكمة االحتالل بالس���ماح للجماعات اليهودية المتطرفة 

بأداء الصالة الصامتة في ساحاته".
وتابع "ما يجري هو انتهاك فظ وخطير للوضع التاريخي القائم 
في المس���جد األقصى، ويمهد الطريق لمحاولة فرض التقسيم 

الزماني والمكاني في المسجد األقصى".
وأش���ار الهدمي إلى تواصل التنس���يق مع األشقاء في المملكة 
األردنية الهاش���مية عبر س���فير المملكة في فلسطين السفير 
محمد أبو وندي والمسؤولين في جامعة الدول العربية لمواجهة 

االعتداءات على المسجد األقصى ومدينة القدس.
وجاء هذا القرار بعد أن ش���رعت بلدية االحتالل بوضع األس���س 
إلقام���ة أكثر من 9000 وحدة اس���تيطانية جدي���دة على أرض 
مطار القدس الدولي في قلنديا بالتزامن مع الش���روع بشق نفق 

للمستوطنين أسفل حاجز قلنديا العسكري. وفق الهدمي.
وأضاف "وبالتزامن يتم اإلعداد لتنفيذ المش���روع االستيطاني 
"E1"، ش���رق القدس، وإقامة آالف الوحدات االس���تيطانية في 
المس���توطنات القائم���ة على أراضي المدينة بم���ا فيها "رامات 

شلومو" و"هار حوماه" و"جفعات هاماتوس" و"غيلو" وغيرها".
وتابع "ما يجري فعليا هو نش���اط محموم لعزل ش���رقي القدس 

نهائيا عن محيطها الفلسطيني من خالل حزام استيطاني".

وذك���ر الهدم���ي أن مجمل ه���ذه التط���ورات تتزام���ن مع طرح 
مخططات استيطانية كبيرة فيها وهو ما يسمى "مركز المدينة 
وقانون التس���وية"، مضيفًا: "يراد من هذه القوانين االس���تيالء 
عل���ى المزيد من الممتلكات الفلس���طينية ف���ي المدينة عبر ما 
يسمى بقانون أمالك الغائبين، وفي نفس الوقت طمس المعالم 

العربية والفلسطينية في مدينة القدس".
وتابع: وفي إطار المش���روع ذاته تس���تمر مخطط���ات التطهير 
العرق���ي في أحياء المدينة وبخاصة الش���يخ جراح وس���لوان مع 

التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل.
وش���دد وزير ش���ؤون القدس على أن ما يجري يس���تدعي وقفًة 
جادة وتحركًا عاجاًل من قبل الدول العربية واإلسالمية والمجتمع 

الدولي واإلدارة االميركية.
قرار باطل

وفي بيان لها، اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية 
ق���رار محكمة االحت���الل باط���ال وُمنعدم األثر القانوني حس���ب 
القانون الدولي الذي ال يعترف بس���لطة القضاء "اإلس���رائيلي" 
على األراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس. وقال الناطق 
الرسمي باسم الوزارة الس���فير هيثم أبو الفول إّن القرار يشكل 
خرًقا فاضًحا لقرارات الشرعية الدولية الُمتعلقة بالُقدس، ومنها 
ق���رارات مجلس األمن التي ُتؤكد جميعه���ا على ضرورة الحفاظ 

على وضع المدينة الُمقدسة.
وأضاف أّن القرار ُيعد انتهاًكا خطيًرا للوضع التاريخي والقانوني 
القائم في األقصى، وقرارات "اليونسكو"، مشدًدا على أّن األردن 
ووفًقا للقانون الدولي، ال تعترف بس���لطة القضاء "اإلسرائيلي" 

على القدس. 
وح���ّذر من مغب���ة اإلجراءات "اإلس���رائيلية" ض���د األقصى التي 
ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي ُتمثل استفزاًزا لجميع 

المسلمين.
وُيس���تنتج من مسار االحتفاالت باألعياد اليهودية في المسجد 
األقص���ى ه���ذا الع���ام أن أجندة التأس���يس المعن���وي إلقامة 
"الهي���كل" المزعوم تتجه إلى تفجير الوضع بش���كل ربما يكون 

أكبر وأعنف من األعوام السابقة.
ويقتحم المستوطنون المس���جد األقصى بصورة شبه يومية 
عل���ى فترتين، صباحية وبعد صالة الظه���ر، عبر باب المغاربة 
في الجدار الغربي للمس���جد، بتسهيالت ومرافقة من الشرطة 
اإلسرائيلية. وبدأت الشرطة اإلسرائيلية السماح باالقتحامات 
ع���ام 2003، رغ���م التنديد المتك���رر من قبل دائ���رة األوقاف 

اإلسالمية في القدس.       

نشاط استيطاني محموم لعزل شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني 

»الصالة الصامتة« باألقصى.. قرار »إسرائيلي« خطير يتطلب ردًا بحجم الجريمة
غزة- القد�س املحتلة/ خالد ا�ستيوي:

االنته��اكات  م��ن  ومت�سعب��ة  طويل��ة  �سل�سل��ة 
»االإ�سرائيلي��ة« ت�ستهدف مدين��ة القد�س وامل�سجد 
االأق�سى املبارك ب�سكل متوا�سل، كان اأحدثها قرارًا 

�س��در عن حمكمة تابعة لاحت��ال »االإ�سرائيلي«، 
ي�سمح لليه��ود امل�ستوطنني ب��اأداء »�سلوات �سامتة« 
عل��ى ح��د و�سفها يف باح��ات االأق�س��ى. وتبعًا لهذا 
الق��رار، فق��د اقتح��م ع�س��رات امل�ستوطن��ني �سباح 

اأم�س اخلمي�س �ساح��ات امل�سجد االأق�سى، عرب باب 
املغارب��ة، ونفذوا ج��والت ا�ستفزازية جت��اه ال�سور 
حت��ت  �سامت��ة،  فردي��ة  �سل��وات  واأدوا  ال�سرق��ي، 

حماية م�سددة من �سرطة االحتال.

جدة/ االستقالل: 
أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلس����المي يوسف 
العثيمين، قرار ما تسمى "محكمة القدس" اإلسرائيلية 
بالسماح لليهود بالصالة في المسجد األقصى المبارك، 
معتبرا أن مثل هذه القرارات غير المش����روعة تش����كل 
اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة لألمة 
اإلسالمية وتراثها، واس����تفزازا لمشاعر المسلمين في 
جميع أنح����اء العالم، وانتهاكا لحري����ة العبادة ولحرمة 

األماكن المقدسة.
 وجدد األمين العام، ف����ي بيان صحفي أمس الخميس، 
التأكيد عل����ى رفض المنظمة ألي اج����راءات تقوم بها 
القوة القائم����ة باالحتالل "إس����رائيل"، وتمس بمكانة 
"القدس الش����رقية" المحتل����ة والوجود الفلس����طيني 

فيها أو المس����اس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 
باعتبارها تش����كل انتهاكا جس����يما للقان����ون الدولي 
والقان����ون الدولي االنس����اني والق����رارات األممية ذات 
الصلة، محمال إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعات 
ه����ذه القرارات التي من ش����أنها أن ت����ؤدي الى زعزعة 

االستقرار وإشعال صراع ديني في المنطقة.
 ودعا األمين الع����ام األطراف الدولية الفاعلة إلى تحّمل 
مس����ؤولياتها والتدخ����ل العاج����ل من أج����ل الحفاظ 
على الوض����ع التاريخي والقانون����ي القائم في القدس 
والمس����جد األقصى المب����ارك، والعمل الج����اد من أجل 
اس����تئناف مس����ار سياس����ي يفضي الى تحقيق حل 
الدولتي����ن وفقا لق����رارات االمم المتح����دة ذات الصلة 

ومبادرة السالم العربية.

غزة/ االستقالل:
أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية القرار الخطير 
للمحكمة اإلسرائيلية بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء صالة 

»صامتة« في المسجد األقصى. 
واعتب���رت اللجنة في بيان لها، الخمي���س، أن هذا القرار - الذي 
يش���كل سابقًة خطيرة ألول مرة منذ العام 1967 - يشكل بدايًة 

فعليًة للتقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى المبارك. 
وح����ذرت اللجنة االحتالل من تداعيات ه����ذا القرار ومن محاوالت 
فرض وقائع جديدة في المسجد األقصى، وأكدت أن كافة القوى 
الوطنية واإلسالمية على استعداد تام لتلقين العدو درسًا جديدًا 
إن لم يكن قد تعلم من درس الشيخ جراح ومسيرة األعالم ومعركة 

س����يف القدس الخالدة.   ودعت اللجنة أبناء ش����عبنا في القدس 
والداخل المحت����ل لهبة جماهيرية واس����عة للدفاع عن األقصى 
ومواجهة هذا القرار بكافة الوسائل ومهما كلف الثمن. ووجهت 
لجنة المتابعة نداء النصرة واالس����تنهاض للشعوب والمنظمات 
العربي����ة واإلس����المية والدولية. وحذرت من اس����تفزاز مش����اعر 
المسلمين عبر االعتداء على قبلتهم األولى وثالث المساجد التي 
ُتشّد إليها الرحال. وطالبت لجنة المتابعة المجتمع الدولي واألمم 
المتح����دة وأنصار الحق والحرية ف����ي العالم الى رفض هذا القرار 
والتص����دي لمحاوالت المتطرفين اليهود الذين تدعمهم حكومة 
اليمين الفاشي »االسرائيلي« والذي سيؤدي الى انفجار لألوضاع 

في فلسطين وخارجها نتيجة هذه القرارات العنصرية.

» التعاون اإلسالمي« تدين قرار »إسرائيل« 
»لجنة المتابعة«: المقاومة ستلقن االحتالل السماح لليهود بالصالة في األقصى 

درسًا حال فرض »الصالة الصامتة« في األقصى

القرار يشكل بداية فعلية للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد
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غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى والجرحى الخميس، أن ما يسمى 
إدارة س����جن النقب الصح����راوي، مازالت 
تواصل عزل خمسة من قادة أسرى حركة 
الجهاد اإلسالمي منذ شهر في الزنازين 
في ظروف صعبة جًدا، وهم: تميم سالم، 
عبد الله العارضة، مهند الشيخ إبراهيم، 

عبد عبيد، ومحمد الداربيع.
وأف����اد أس����رى حركة الجهاد اإلس����المي 
المعزولين في س����جن النقب في رسالة 
وصلت مهجة القدس نس����خًة عنها، أن 
م����ا يحدث بحقه����م بالمختص����ر مجزرة 
حقيقية تقوم بها إدارة مصلحة سجون 
االحتالل الصهيوني وبالذات المعزولون 
منه����م، وأن ه����ذه المج����زرة تحدث في 
الخفاء، قائلين: "هذه المواجهة التي لم 
نَر مثلها خالل العش����رين سنة الماضية 
من وجودنا في الس����جن"، وأنهم أصبحوا 
فريس����ة لهذا الس����جان ال����ذي ال يرحم 
فيهم إال وال ذمة وأن ال سبب لما يقومون 
به سوى إش����باع رغبة االنتقام من أسرى 
الجهاد اإلسالمي في كافة السجون على 
خلفية انتزاع س����تة أسرى من إخوانهم 
حريتهم عبر نفق من س����جن جلبوع قبل 

أن يتم إعادة اعتقالهم.
وأضاف����وا أن إدارة س����جن النقب عرضت 
عليهم بع����ض المقترح����ات ورفضوها 
جملًة وتفصياًل، مشددين على أنه مهما 
حصل ل����ن يقبل����وا بأن يبق����ى كيانهم 
التنظيمي مش����تًتا في غ����رف الفصائل 

وفي األقسام.
وأش����اروا في رسالتهم ، إلى أن إخوانهم 
األس����رى عبد الله العارضة وتميم سالم 
ومحمد الدرابيع يخوضون إضرابًا مفتوحًا 

لليوم الس����ادس عل����ى التوالي منذ يوم 
األح����د الماض����ي احتجاًجا عل����ى عزلهم 
واإلجراءات القمعية والتعس����فية التي 
تمارسها إدارة الس����جون بحقهم، وهم 
موجودون ف����ي زنازين النقب في ظروف 
صعبة للغاية، حي����ث ال يخرجونهم إلى 
الفورة إال مقيدي األرجل واأليدي للخلف، 
مما سبب لهم آالمًا كثيرة وخلعًا بالكتف 
وتحدي����ًدا لدى األس����ير مهند الش����يخ 
إبراهيم، واألس����ير تميم س����الم حدثت 
معه مشكلة في قدمه اليسرى حيث إنه 

ال يستطيع ثني ركبته.
وأضافوا " حتى اللحظة لم تنقلهم اإلدارة 
لعي����ادة الس����جن حيث ال تس����مح لهم 

اإلدارة الخروج إلى العيادة، هذا باإلضافة 
إل����ى أنه أثن����اء الفورة يبق����ون مقيدين 
باألي����دي واألرجل في قف����ص صغير ال 
يتعدى ثالثة أمتار كان مخصًصا سابًقا 
لتجميع البوس����طة، والخ����روج إلى الفورة 
والتي تكون ساعة واحدة في اليوم يكون 
بش����كل منفرد لكل واحد منهم حتى مع 

الشخص الذي يسكن معه بالغرفة".
وتابع����وا" أنه منذ عدة أي����ام تقوم إدارة 
السجن بإحضار إخوانهم األسرى نعيم 
زبيدي ويوسف زبيدي وعبد الله برجيس 
)الوحش( إلى الزنازين للمبيت معهم في 
الليل، وأثناء النه����ار يتم إخراجهم إلى 
غرفة االنتظار بال أي أغراض من أغطية أو 

فرشات وال يسمح لهم باالستحمام، وهم 
يرجعون الطعام من����ذ يومين، أي أنهم 
ف����ي إضراب عن الطعام دون االعالن عنه 

ولكن تم تبليغ اإلدارة أنهم مضربون.
وأوضح����وا ف����ي رس����التهم أن أوض����اع 
إخوانهم األس����رى المعزولين في قسم 
)6( الذي تم حرق����ه صعبة للغاية، وهم 
بالغة الصعوبة  حالًيا يعيش����ون ظروًفا 
ومأس����اوية، حيث ما زال����ت اإلدارة تمنع 
خروجهم للفورة وحتى عيادة الس����جن 
ممنوعون منها وكذلك العالج، والزنازين 
المتواجدي����ن فيه����ا ال يتواج����د فيها 
أي ش����يء، وال يوج����د فرش����ات، واإلدارة 
تعطيهم الفرشات للنوم الساعة الثانية 

عشر لياًل وتأخذها منه الساعة السادسة 
المقدم لهم  الطعام  صباًحا، وبخصوص 
فهو قليل جًدا وس����يء للغاية، وفي حال 
خروجهم للفورة يخرج كل أس����ير مقيد 
اليدين والرجلين بالسالسل، ولم تسمح 
له����م اإلدارة بتغيير مالبس����هم وحتى 
االستحمام منذ شهر، وغالبيتهم تعرضوا 
للضرب واإلهانة أثناء الهجمة الشرس����ة 
التي تعرضوا لها من قبل القوات التابعة 
لمصلحة السجون بتاريخ 2021/09/08م 
حيث أخرجت أسرى الجهاد اإلسالمي من 
أقسامهم وغرفهم بالقوة ووزعتهم على 

غرف الفصائل كل أسير في غرفة.
وأكد أس����رى حركة الجهاد اإلسالمي في 
سجون االحتالل الصهيوني أن مطالبهم 
ه����ي وق����ف الهجم����ة الشرس����ة التي 
تمارسها إدارة مصلحة سجون االحتالل 
بحقهم تحديًدا، وعودتهم إلى األقسام 
والغرف التي كانوا متواجدين فيها قبل 
عملية "انتزاع الحرية "من س����جن جلبوع 
بتاري����خ 2021/09/06م وإلغاء العقوبات 
التعسفية التي فرضتها عليها، داعين 
واإلنس����انية،  الحقوقي����ة  المؤسس����ات 
وخاصة اللجن����ة الدولية للصليب األحمر، 
ومجلس حق����وق اإلنس����ان التابع لألمم 
المتح����دة بإرس����ال مندوبيه����م لالطالع 
عل����ى أوضاعهم المعيش����ية والحياتية 
في أقس����ام العزل والزنازين التي تفتقر 
ألدنى مقومات الحياة اآلدمية، والتدخل 
لدى سلطات االحتالل الصهيوني لوضع 
حد لوق����ف ه����ذه الهجمة المس����عورة 
التي تس����تهدفهم، والعم����ل من أجل 
انتهاكات مصلحة سجون  وقف وفضح 
االحتالل بحقهم وبح����ق باقي إخوانهم 

األسرى في السجون الصهيونية.

إدارة سجن النقب تعزل 5 من قادة أسرى الجهاد اإلسالمي في ظروف صعبة

رام الله / االستقالل: 
 تقدمت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، عبر طاقمها 
القانوني، الخميس، بالتماس����ين إلى المحكمة "العليا" 
اإلس����رائيلية في القدس، للطعن في ق����راراي االعتقال 
اإلداري الصادرين بحق األسيرين المضربين عن الطعام 

كايد الفسفوس ورايق بشارات.
وأوضحت الهيئة أن األس����ير فسفوس يخوض إضرابه 
للي����وم 86 على التوالي رفضا العتقال����ه اإلداري، وكانت 
الهيئة قد تقدمت قبل ذلك بالتماس وعدة استئنافات 
لمحاك����م االحتالل للطعن ف����ي قرار االعتق����ال اإلداري 
الصادر بحقه، لكن س����لطات االحت����الل تواصل تعنتها 

ورفضها لمطلب الفسفوس بإنهاء اعتقاله اإلداري.
وأضافت، ان األسير الفسفوس ُنقل خالل األيام الماضية 
إلى مستش����فى "كابالن" اإلس����رائيلي، إثر تفاقم حالته 
الصحية بش����كل كبير، علما أن األس����ير الفسفوس )32 
عام����ا( من دورا في محافظة الخليل، وهو أس����ير س����ابق 
اعتقل عدة مرات وكان آخرها في شهر تموز 2020، وهو 

متزوج وأب لطفلة.
وفيما يتعلق باألسير رايق بشارت فهو مضرب منذ 48 
يوما، وتحتجزه س����لطات االحتالل داخل "عيادة س����جن 
الرملة"، وحالته الصحية س����يئة للغاية، فهو يش����تكي 
من أوجاع حادة بمختلف أنحاء جس����ده وآالم في الرأس 

والصدر وانخفاض حاد بالوزن، ونتيجة لما يعانيه يتنقل 
على كرسي متحرك.

ولفتت الهيئة إلى أن األسير بشارات )45 عاما( من بلدة 
طمون في محافظة طوب����اس، يعاني منذ عام 2002 من 
بتر في كلتا يديه، وبحاجة لمس����اعدة في تلبية حاجاته 
بشكل دائم نتيجة لما يعانيه، ومع إضرابه ازداد الوضع 
صعوبة وس����وءا، وكان جيش االحتالل قد اعتقله بتاريخ 
2021/7/23، وص����در بحقه أمر اعتقال إداري من دون أن 
توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض الى االعتقال 
ثالث مرات، وكان مجموع ما قضاه داخل سجون االحتالل 

8 أعوام، وهو أب لسبعة أبناء.

م����ن الجدير ذكره أنه إلى جانب األس����يرين فس����فوس 
وبش����ارت يواصل أربعة أسرى آخرون إضرابهم احتجاجا 
على اعتقالهم اإلداري وسط تدهور حاد على أوضاعهم 
الصحي����ة، وهم كل من: األس����ير مقداد القواس����مة من 
الخليل والمحتجز داخل مشفى "كابالن" بظروف صحية 
قاس����ية للغاية، وقد تم تجميد ق����رار االعتقال اإلداري 
الصادر بحقه، لكنه ما زال مضربا لليوم 78 على التوالي، 
واألس����ير عالء األعرج من طولكرم مض����رب منذ 61 يوما، 
واألسير هش����ام أبو هواش من الخليل ويخوض إضرابه 
لليوم 52، واألسير شادي أبو عكر من بيت لحم ومضرب 

منذ 44 يوما.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دخلت األس���يرة المقدسية الجريحة ش���روق صالح إبراهيم دويات )24 عاًما( من قرية صور باهر 

جنوب القدس المحتلة، الخميس، عامها السابع تواليا داخل سجون االحتالل "اإلسرائيلي".
وكان���ت دويات اعتقلت بتاريخ 2015/10/7، لحظ���ة إصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها 
أحد المس���توطنين في شارع الواد بالقرب من المسجد األقصى المبارك، الذي ادعى حينها أنها 

أقدمت على طعنه.
وتقضي األسيرة دويات حكما بالسجن 16 عاًما، وغرامة مالية عالية بزعم محاولتها تنفيذ عملية 

طعن.
ا في سجن "الدامون". وتنقلت األسيرة دويات في عدة سجون، وتقبع حالًيّ

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أزالت ش���رطة االحتالل "اإلسرائيلي" أكثر من 
40 كاميرا مراقبة من ممتلكات عامة في بلدة 
جسر الزرقاء في الداخل الفلسطيني المحتل.

الكامي���رات ومصادرتها بعد  إزال���ة  وتأت���ي 
تقديم مشروع قانون يسمح لشرطة االحتالل 
بمص���ادرات الكامي���رات من بل���دات الداخل 
الفلس���طيني دون الحصول على إذن قضائي 
بذلك بزع���م محاربة الجريم���ة والعنف، فيما 

اعتبرت���ه أقط���اب سياس���ية وقانوني���ة بأن 
األه���داف م���ن وراء ه���ذا عنص���ري ومخالف 

للقانون.
وقال���ت مصادر إع���الم في الداخ���ل إن قوات 
شرطة االحتالل داهمت العديد من المجمعات 
السكنية في جسر الزرقاء إذ تم إزالة أكثر من 
40 كاميرة مراقبة وضعت على ممتلكات عامة.
وزعمت ش���رطة االحتالل في بيان لها أن إزالة 
الكاميرات جاء "لكونها وضعت خالًفا للقانون 

وألهداف جنائية".
وتش���هد بلدات الداخل تصاع���ًدا في جرائم 
القتل والعن���ف الذي ثبت مؤخ���ًرا بأن جهاز 
"الش���اباك" اإلس���رائيلي متورط في دعمها، 
وبلغ عدد ضحايا جرائ���م القتل في المجتمع 
الفلس���طيني بالداخل منذ مطلع العام 2021 
ولغاي���ة اليوم 84 قتي���اًل بينه���م 12 امرأة، 
علما بأن الحصيلة ال تش���مل جرائم القتل في 
منطقتي القدس وهضبة الجوالن المحتلتين.

التماسان »للعليا« اإلسرائيلية للطعن في قراري االعتقال اإلداري بحق الفسفوس وبشارات

االحتالل يزيل أكثر من 40 كاميرا 
مراقبة من جسر الزرقاء بالداخل

األسيرة شروق دويات 
تدخل عامها الـ7 في األسر
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رام الله/ االستقالل:
قال محامي هيئة ش���ؤون االس���رى والمحررين 
كريم عجوة مس���اء الخميس، إن األسير محمد 
العارض���ة قد عّل���ق إضرابه ع���ن الطعام أمس، 
وال���ذي اس���تمر لم���دة يومين وذل���ك بعد أن 
استجابت إدارة السجن لبعض االمور الحياتية 

التي طالب بها.
وقال عج���وة، إن إدارة الس���جن قامت بإعطائه 
مالب���س جدي���دة عبارة ع���ن بنطل���ون وبلوزة، 

ومالب���س داخلية عدد )١( وجراب���ات عدد )١(، 
وسمح له باالستحمام في غرفة بدون كاميرات 
وم���ن ثم أعيد إلى الغرفة التي يتواجد بها في 

العزل.
وأضاف عجوة، بأن ادارة السجن أبلغت العارضة، 
بأنها ستجري حوارا معه بعد انتهاء مدة ال ١٤ 
يوما بالعزل للحديث حول العقوبات المفروضة 

عليه والتي يطالب األس���ير العارضة بإلغائها.
وف���ي ذات الس���ياق، ق���ال األس���ير العارضة 

أنه م���ا زال يقبع ف���ي غرفة الع���زل االنفرادي 
ووصف الوضع فيها بالس���يئ بال بطانيات وال 
كهربائيات وال يتم السماح له بالخروج للفورة.

ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة عسقالن قد أجرت 
محاكمة داخلية لألسير العارضة قبل عدة أيام 
وفرضت عليه إدارة الس���جن عدة عقوبات منها 
الحرمان من زيارة األهل لمدة شهرين وحرمان 
ش���هرين من الكنتينا والعزل لم���دة  ١٤ يوما 

بظروف قاسية.

بعد تحقيق بعض مطالبه

هيئة األسرى: األسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام
غزة/ االستقالل:

أكد الناطق باس���م مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى محمد 
الش���قاقي أمس الخميس، أن أسرى الجهاد اإلسالمي يتعرضون حالًيا لمجزرة 
حقيقي���ة تحدث في الخفاء، يحاول االحتالل من خاللها إش���باع رغبة االنتقام 

منهم في كافة السجون بعد انتزاع األسرى الستة حريتهم عبر نفق جلبوع.
وأوضح الش���قاقي خالل كلمة له في وقفة نظمتها مؤسس���ة مهجة القدس 
واإلطار النس���وي لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في محافظة رف���ح الخميس، أن 
أس���رى الجهاد اإلس���المي يواجهون الهجمة الصهيونية الشرسة بمزيد من 
الخطوات االحتجاجية والتصعيدية في معظم السجون، والتي بدأت الفصائل 

الفلسطينية باالنضمام لها بشكل يومي.
وق����ال: “في إطار البرنامج الوطني الداعم والمس����اند ألس����رى حركة الجهاد 
بدأ األس����رى بإغالق جزئي لكافة األقسام في السجون، كما سيخرج مجاهدو 
الجهاد اإلس����المي الجمعة )اليوم( مع أعداد كبيرة من الفصائل مرتدين زي 
»الشاباص« في إش����ارة واضحة وصريحة إلدارة الس����جون أننا أمام مواجهة 
مفتوحة تصل إلى خطوة استراتيجية كبرى إذا استمرت الهجمة على أسرى 

الجهاد”.
وتابع الشقاقي: “إذا ما أعلن األسرى استمرار خطواتهم التصعيدية لمواجهة 
ومقاوم���ة الهجمة الشرس���ة عليهم؛ فإن ذلك يفرض عل���ى كل القوى وعلى 
كل أماكن تواجد ش���عبنا الفلس���طيني أن يخرجوا لنصرة أسرانا في مواجهة 

االحتالل”.
وأكد أن اس���تمرار وحدة الحركة األسيرة ووحدة المواجهة والبرامج التي ترعب 
الع���دو الصهيوني يج���ب أن تبقى العنوان األبرز لحركتنا األس���يرة وأن تظل 

الرهان الوحيد لتحقيق النصر لهم.
بدورها أكدت ميرفت حماد خالل كلمة اإلطار النسوي لحركة الجهاد اإلسالمي 
على ضرورة مس���اندة األسرى وال سيما أسرى الجهاد في معركتهم ونضالهم 

ضد ما يسمى إدارة سجون.
وطالبت حماد المؤسس���ات الدولية والحقوقي���ة بالتحرك العاجل ووقف كافة 
أش���كال االعتداء على أس���رانا البواس���ل وخصوًصا بعد عملي���ة انتزاع الحرية 
البطولي���ة قبل نحو ش���هر والتي أثبت عبرها أبط���ال كتيبة جنين حقهم في 

الحرية والحياة الكريمة.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصدرت محكمة االحتالل العس���كرية حكًما على األس���ير 
بش���ير فتح���ي خضير من مدين���ة نابلس ش���مال الضفة 
الغربية المحتلة، بالس���جن الفعلي 18 شهًرا، وغرامة مالية 

بقيمة 2500 شيكل.
وأف���اد مكتب إعالم األس���رى، ب���أن قوات االحت���الل كانت 
اعتقلت خضي���ر بتاريخ 2020/7/15 بع���د مداهمة منزله 
وتحطي���م محتويات���ه بدع���وى التفتي���ش، ونقلت���ه إلى 
التحقيق في مركز "بتاح تكفا"، والذي اس���تمر معه ألكثر 

من 3 أسابيع.
وأش���ار إلى أن مخاب���رات االحتالل وجهت لألس���ير خضير 
تهم���ة "التحري���ض، والمش���اركة في نش���اطات معادية 
لالحتالل تش���كل خط���رًا على أمن المنطق���ة"، كما ورد في 
الئحة االتهام التي قدمتها للنيابة العس���كرية للمحكمة، 

والتي بموجبها حكمت عليه بالسجن 18 شهًرا.
وفي س���ياق متصل، حكم���ت محكمة االحتالل بالس���جن 
الفعلي 22 ش���هًرا، باإلضافة لغرامة مالي���ة بقيمة 4000 
شيكل على األسير عز الدين شبانة من بلدة سنجل شمال 

رام الله.
واعتقلت قوات االحتالل الطالب في جامعة بيرزيت شبانة 
بتاري���خ 2020/5/21 بع���د مداهمة منزل ذوي���ه في بلدة 
سنجل وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى التحقيق في مركز 

"المسكوبية"، والذي استمر معه شهرا.
وأضاف إعالم األس���رى أن محكمة االحت���الل، وبعد تأجيل 
محاكمته عدة مرات، أصدرت بحقه حكًما بالسجن الفعلي، 
بعد أن وجهت له تهمة التحريض والمشاركة في فعاليات 
مناهض���ة لالحتالل، من خ���الل النش���اطات الطالبية في 

الجامعة، وقد أمضى 17 شهًرا حتى اآلن من محكوميته.

رام الله/ االستقالل:
حذر المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين 
حس����ن عبد ربه، من صعوبة األوضاع التي يعيشها 
أربع����ة عش����ر أس����يًرا تعزلهم ق����وات االحتالل في 
قس����م ستة بسجن النقب، جراء تجريدهم من كافة 
مقتنياته����م واحتياجاتهم اليومي����ة، وتعرضهم 
 بعض األسرى 

َّ
للتنكيل والعقوبات، مش����يرا إلى أن

المعزولين بحاجة لعالج بس����بب إصابتهم بأمراض 
جلدية.

وأكد عب����د ربه في حديث إلذاعة صوت فلس����طين، 
 األس����رى المعزولين أطلقوا مناشدات 

َّ
الخميس، أن

للمؤسس����ات ذات الصلة للتدخل وإنقاذ كرامتهم، 
ه م����ن خالل الدائرة القانونية في هيئة ش����ؤون  وأنَّ
األسرى جرى جمع أسمائهم وأرقام هوياتهم لعمل 

الترتيبات الالزمة إلجراء زيارات لهم.
ه����ذا وح����ذر عبد رب����ه أيًضا م����ن خط����ورة األوضاع 
الصحي����ة لألس����رى المضربين عن الطع����ام، خاصة 
كايد الفس����فوس الذي مضى على إضرابه خمس����ة 
وثمانون يوًما، بس����بب إمكانية تعرضهم للش����لل 
أو الوفاة وتوقف وظائ����ف األعضاء الحيوية، مؤكًدا 
اس����تمرار إضراب األس����ير مقداد القواس����مة لليوم 
الس����ابِع والس����بعين على التوالي، رغ����م صدور قرار 
 ذلك ال يعني اإلفراج عنه، وهو 

َّ
بتجميد اعتقاله، ألن

ا في مش����فى »كابالن« اإلسرائيلي في  متواجد حالّيً
وضع صعب.

 محكم����ة االحتالل من المتوقع أْن 
َّ

وتابع عبد ربه، ان
 األس����ير 

ِّ
تنظر الخميس في االلتماس المقدم بحق

المضرب عالء األعرج حول تجميد اعتقاله اإلداري.

التحذير من صعوبة وضع أربعة عشر 
أسيًرا معزولين في سجن النقب

الحكم على أسيرين من الضفة 
بالحبس الفعلي والغرامة

»مهجة القدس«: أسرى »الجهاد اإلسالمي« يواجهون 
هجمة االحتالل الشرسة بخطوات تصعيدية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نف���ت مصادر عبري���ة، الخميس، ما نش���ر 
مؤخ���ًرا حول وجود أي تق���دم في الملفات 
بالتهدئة  الخاصة  بغزة، س���واء  المتعلقة 
وإع���ادة “تأهي���ل” القطاع، أو م���ا يتعلق 

بملف األسرى والمفقودين اإلسرائيليين.
ونقل���ت صحيفة "معاري���ف" العبرية، عن 
تلك المصادر قولها، إنه ال يوجد أي تقدم 
أو أي اخت���راق في تلك الملفات، مش���يرًة 

ف���ي ذات الوقت إلى أن مصر تبذل جهودًا 
كبيرة بالفعل لمحاولة تحقيق االس���تقرار 
في قطاع غ���زة، وتناقش مع قيادة حماس 
زيادة إدخ���ال البضائع من مص���ر إلى غزة 
عبر معب���ر رفح، ويرج���ع ذل���ك جزئًيا إلى 
أن المصريي���ن ي���رون في ذل���ك أنه يعزز 
قدراته���م ومكانتهم دولًي���ا خاصًة تجاه 

األميركيين.
وأضافت تل���ك المصادر “رغ���م ذلك، في 

هذه المرحلة ال يوجد أي اختراق، أو تغيير 
في الوضع القائم، ال في ملف إعادة تأهيل 
القطاع، وال في ملف األسرى والمفقودين”.

ووفًقا للصحيفة العبرية، فإن حماس ترى 
أهمي���ة كبيرة لوصول كب���ار قياداتها إلى 
القاهرة في قمة لم تنعقد منذ فترة طويلة 
بين أعضاء مكتبها السياسي، مشيرًة إلى 
أن الحوار مع المصريين بالنس���بة لألطراف 
كافة يعد عامل مهم من أجل إبقاء الهدوء 

النسبي في الفترة األخيرة وهو ما يساهم 
في خلق إغاثة مدنية لغزة من خالل السماح 
لمزيد من التجار بالدخول إلى "اسرائيل" ، 
ف���ي وقت ال زالت قضية الج���زء الثالث من 
المنح���ة القطرية لصال���ح رواتب موظفي 
حماس لم تحل بسبب صعوبات في إيجاد 

اآللية المناسبة لمطالب االحتالل.
وترى "مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية" 
أن الهدوء النس���بي ف���ي اآلونة األخيرة لم 

يكن عرضًيا، وأنه يعبر عن رغبة حماس في 
تحسين الوضع االقتصادي بغزة والحصول 
على مزايا إضافية من المصريين، مش���يرًة 
إل���ى أن ه���ذا يتطلب قراًرا من المس���توى 
السياس���ي بش���أن القضايا المدنية تجاه 
غ���زة، وكذلك اتخ���اذ قرار بش���أن األموال 
القطرية، والبحث في مس���ألة الثمن الذي 
على استعداد لدفعه مقابل صفقة أسرى 

محتملة مع حماس.

»معاريف«: ال يوجد أي اختراق في ملفات التبادل والتهدئة واإلعمار
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
ُقدم����ت لهذه المحكم����ة مضبطة موقع����ة من مخت����ار منطقة غ����زة المؤرخة 
2021/10/7م تتضمن أن خميس بن س����عيد بن مصطف����ى أبو حصيرة توفي 
لرحمة الله تعالى بتاريخ 2011/8/26م وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي في 
زوجته ناجية بنت عارف بن ديب أبو حصيرة وفي أوالده منها الذكور وهم: زكي 
وباس����ل واإلناث وهن: ملسه ونسرين وسعادة فقط وال وارث للمتوفي المذكور 
سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورث����ة ومن له حق االعتراض على هذه المضبط����ة مراجعة محكمة غزة 

الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر 2021/10/7م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني
 املجل�س العلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اعــالن بيع باملزاد العلني يف الق�شية رقم 2019/17536

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية 2019/17536 المتكونة بين طالبة التنفيذ / مطر 
هاني مطر طوطح والمنفذ ضده / عمر ناصر س���ليمان سلمى لبيع السيارة 
من نوع س���تروين عمومي داخلي ابيض اللون موديل 1999 وتحمل لوحة 
3417722 فعل���ى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحض���ور الى دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد 
دف���ع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المش���تري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة 

صباحا من يوم االحد بتاريخ 2021/10/10م . 

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )2021/550(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رام���ي امين ابراهي���م ضهير من س���كان رفح هوية رق���م 800468308 
بصفته وكيال عن: محمد وخيري وليلى وحامدة ومجدي واس���عد وسميح 
أبناء إبراهيم اش���تيوي ضهير ورائد وانال وناجي ودالية ومحمد وسامي 
والهام وإبراهيم وايهاب أبناء امين إبراهيم ضهير ومطير صبري البراوي 
أبو ضهير وتغريد وغادة ورشا وسامي واسمهان ومحمد وأسماء وموسى 
وإبراهي���م أبناء مطير صبري ضهير وبديع نصار ب���راوي ضهير باالصالة 
عن نفسه وبوكالته عن باسم بديع ضهير بموجب وكالة عامة رقم 2226 
/ 2021 وع���ن أبنائ���ه روال واماني وخلود ونصار أبن���اء بديع نصار ضهير 

بموجب سند وكالة عامة رقم 2737 / 2016 
بموجب وكالة رقم: 2831 / 2021 صادرة عن رفح 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 60 القسيمة 5 المدينة خانيونس 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/7م

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

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة في غ���زة، الخميس، عن توصية باعتماد الجرعة الثالثة من 

لقاح فيروس "كورونا".
وذكر مدير دائرة الطب الوقائي مج���دي ضهير في تصريح صحفي، أن الوزارة 

ستصدر تعميًما باعتماد الجرعة الثالثة من التطعيم خالل أيام.
ودعا ضهير، المواطنين ممن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح مدة 

6 أشهر للتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، ال سيما كبار السن.
وأش���ار إلى أن الجرع���ة الثالثة لها أهمية كبيرة في خف���ض احتمالية اإلصابة 
بالفيروس بش���كل كبي���ر، وتقليل أو انعدام األمراض عن���د اإلصابة بالفيروس، 

وتقليل فرص تكرار اإلصابة بالعدوى، وتحقيق المناعة المجتمعية.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزي����رة الصحة مي الكيلة، 
الخميس، عن تسجيل 9 وفيات، 
و946 إصاب����ة جدي����دة بفيروس 
"كورون����ا"، و1546 حال����ة تعاٍف، 

خالل ال�24 ساعة األخيرة.
التقرير  ف����ي  الكيلة  وأوضح����ت 
اليومي ح����ول الحالة الوبائية، أن 
س����بع وفيات س����جلت في قطاع 
غزة، وحالة في جنين، وأخرى في 

نابلس.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة 
س����جلت عل����ى النح����و التال����ي: 
"طوب����اس 17، جني����ن 40، أريحا 
واألغ����وار 12، قلقيلية 7، نابلس 
37، بيت لحم 18، سلفيت 6، رام 
الله والبيرة 40، ضواحي القدس 
6، طولك����رم 9، الخليل 26، قطاع 

غزة 728".
وأضاف����ت ان ح����االت التعاف����ي 
الجديدة توزعت حس����ب التالي: 
"طوب����اس 15، جني����ن 40، أريحا 
واألغوار 25، قلقيلية 22، نابلس 
125، بيت لحم 17، سلفيت 24، 

رام الل����ه والبي����رة 87، ضواح����ي 
القدس 5، طولكرم 150، الخليل 

31، قطاع غزة 1005".
وبين����ت أن نس����بة التعافي من 
في����روس كورونا في فلس����طين 

بلغت 93.9% فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 5.1% ونسبة 
الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 
مصاب����ا بكورونا في غرف العناية 

المكثفة، فيم����ا يعالج في مراكز 
وأقسام كورونا في المستشفيات 
في الضف����ة 172 مريضا، بينهم 
18 موصول����ون بأجهزة التنفس 

االصطناعي.

القدس المحتلة/ االستقالل:  
كش���فت قناة عبري���ة، النق���اب عن س���عي رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس، لمواصلة اللقاءات مع أقطاب في 
حكومة االحتالل، حيث سعى للقاء وزير الخارجية ورئيس الوزراء 

البديل "يائير لبيد".
وذكرت القناة "12" العبرية، أن عباس حّمل وزراء حزب "ميرتس" 
اليس���اري الذين التقوا به األحد في رام الله، رسالة مفادها أنه 
يرغ���ب بلقاء "لبيد"، إال أن مكتب األخير نفى عمله بهكذا دعوة، 
حيث بينت القن���اة أن "لبيد" غير معني بلقاء أبو مازن في هذه 

المرحلة.
وقال���ت الصحيفة مع ذلك، فإن "لبيد" ال يس���تبعد عقد لقاء مع 

عباس مستقباًل.
وفي السياق أبلغ أبو مازن الوفد أنه يلتقي مع وزير الحرب "بيني 
غانتس" بشكل دوري حيث ينتظر منه إجابات على عدة قضايا 

أمنية واقتصادية ومن بينها اتفاقية باريس وغيرها.

قناة عبرية: عباس يطلب 9  وفيات و946 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وغزة 
لقاء لبيد واألخير يتمنع

الصحة بغزة توصي 
باعتماد الجرعة الثالثة 

من لقاح "كورونا"
غزة/ االستقالل:

دع���ت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين 
الخميس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية 
إلى مغ���ادرة موقفها المحاي���د وصمتها إزاء تغول 
س���لطات االحتالل ف���ي اقتحامه���ا اليومي لمدن 
وبل���دات الضفة الغربي���ة الفلس���طينية، واعتقال 
عش���رات الشبان يوميًا، وإعدام آخرين منهم بذرائع 
وأكاذيب أثبتت التحقيقات في كل مرة أنها ملفقة.

وقال���ت الجبهة ف���ي بيان لها تلقت "االس���تقالل" 
نسخة عنه إن "صمت السلطة، واكتفاءها باالستنكار 
اللفظي، أو توسل المجتمع الدولي للتدخل في ظل 
هيمن���ة الواليات المتحدة وقدرته���ا على تعطيل 

قرارات المؤسسات الدولية، ليس إال محاولة للتنصل 
من المس���ؤولية الش���رعية التي تلقيها على عاتق 
الس���لطة وحكومتها موقعها في إدارة الشأن العام 

الفلسطيني في الضفة الفلسطينية".
وأضافت "بالتالي بات من الضروري أن تضع السلطة 
عل���ى جدول أعمالها، مرة أخرى إعادة النظر بالعالقة 
مع دولة االحتالل، الت���ي ال تكف عن التأكيد يوميًا 
عل���ى أنها دولة ع���دوان وإجرام ومص���ادرة لألرض 
واس���تعمار اس���تيطاني، وتطهير عرق���ي وتمييز 

عنصري".
وختمت الجبهة بدعوة الس���لطة إلى الش���روع فورًا 
بوقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل، ووقف 

االتصاالت مع وزراء حكومة بينيت -البيد- ش���اكيد، 
وباقي المسؤولين، وسحب االعتراف ب�"إسرائيل".

كم���ا دع���ت لوقف كل أش���كال التنس���يق األمني 
مع االحت���الل، واالنف���كاك عن بروتوك���ول باريس 
االقتص���ادي، والدع���وة إلى حوار وطن���ي على أعلى 
المس���تويات، للخروج بتوافقات، تس���تعيد ما تم 
إق���راره في اجتم���اع األمناء العامين ف���ي رام الله – 
بي���روت ف���ي 2020/9/3، وذلك بتش���كيل القيادة 
الوطني���ة الموح���دة للمقاوم���ة الش���عبية، وإنجاز 
االس���تراتيجية الوطنية، وإجازتها في دورة خاصة 
للمجل���س المركزي، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، 

تكون معنية بتوحيد المؤسسات وإنهاء االنقسام.

جنين/ االستقالل:
"اإلس����رائيلي"،  االحتالل  قوات  اعتقلت 
مس����اء الخميس، أس����يرا محررا من بلدة 

قباطية جنوب جنين.
وأف����اد مدير نادي األس����ير ف����ي جنين 
منتص����ر س����مور ب����أن ق����وات االحتالل 

اعتقلت األسير المحرر أحمد بسام كميل 
لدى مروره على حاجز الجلمة العس����كري 

شمال جنين.

االحتالل يعتقل أسيرًا محررًا من قباطية جنوب جنين

دعتها لوقف االتصاالت مع حكومة بينيت
»الديمقراطية« تستنكر »حيادية وصمت« السلطة أمام تغول االحتالل



الجمعة 1 ربيع األول 1443 هـ 8 أكتوبر 2021 م

تمر إس���رائيل هذه األي���ام بأكبر مأزق على ط���ول تاريخها؛ مأزق 
االعتراف بالفش���ل، وأن هناك أمة في الشرق استطاعت أن تصبح 
مه���ددة لوجودها، وأن القدرة النووي���ة التي كانت تتفرد بها في 
الشرق األوسط أصبحت هناك دولة إسالمية ك� »دولة الحافة« دون 
أن تكون إسرائيل قادرة على أن تفعل لها أي شي، ودون أن تجني 
ثم���ار عمليات التخريب التي قامت بها لعرقلة المش���روع النووي 
اإليراني على االراضي اإليرانية. ورغم أنها اس���تطاعت في لحظة 
معين���ة أن تدخل قنبلة مغلفة في لوح رخ���ام إلى أحد المفاعالت 
النووية اإليرانية وتقوم بتفجيره، وتغتال مهندس النووي األول 
محس���ن فخري زادة؛ إال أن العقل اإليراني استطاع خالل أكثر من 
عقدين أن يراوغ كل حلفاء إسرائيل ويلهيهم بمعارك جانبية، إلى 
أن أصبح خارج س���يطرة أحد، لتصبح إيران دولة مستقلة، خصوًصا 
وأن فكرة االس���تقالل على هذا الكوكب لم تعد بمعزل عن امتالك 

القدرة النووية والقرار الند.
رئيس حكومة إس���رائيل نفتالي بينت تح���دث عن األمر بصيغة 
التحلي���ل، ال العرب���دة المعه���ودة على قادة الكي���ان، تحدث عن 
تخمينات، وأضاف كالًما ليس له معنى »يبدو أن إيران وصلت إلى 
نقط���ة لم تصلها من قبل«، فهو لم يقل ش���يًئا، ولغبائه ال يدرك 
أن صاحب المش���روع النووي كل ي���وم يصل إلى نقطة لم يصلها 
من ذي قبل، المش���روع النووي ليس فيه تراجع، وكل خطوة لألمام 
تصبح خبرة ش���عب ال ُيمكن أن تذوي إال إذا أبيدت هذه األمة. هو 
يظن بأن القدرة النووية ُيمكن امتالكها ثم فقدانها، بالفعل هذا 
صحيح، ولكن لمن يشتريه بالمال وليس لمن يصنعه بعقول أبناء 
شعبه. تتناثر االتهامات في دولة الكيان نتيجة الفشل، وتحميل 
المس���ؤوليات وش���حذ الس���كاكين، رئيس وزرائهم الذي يحّمل 
المسؤولية لسلفه نتنياهو في مكتب رئاسة الوزراء، سيقف غًدا 
في األمم المتحدة ُيحدث العالم عن فقدانه السيطرة على الشرق.

منذ أن قرر ش���ارون اختيار دان حالوتس )كان في الس���ابق قائد 
س���الح الطيران( رئيًسا لألركان عام 2004، كانت الخطة هي إعداد 
الجيش لمواجهة السالح النووي اإليراني، وضرب القنبلة النووية 
في عقر دارها، وتدمير المفاعالت في اللحظة المناس���بة. لقد تم 
ش���راء الطائرات F35 وإعداد حوامات تغذية الوقود في الس���ماء 
وتدريب الطيارين في صحراء تركي���ا ورومانيا، وفي البحار لتكون 
ذراع الجيش اإلسرائيلي طويلة إلى أّي حد؛ ولكن هذه اليد الطويلة 
أصبحت اليوم تخش���ى أن تقوم بأي ش���ي ضد إي���ران، ألن الذراع 
الطويلة للجيش اإلسرائيلي تخشى حزب الله من أن يأتيها الوخز 
من تحت إبطها، كان ُيمكن استش���راف الفشل من فشل رئيس 

األركان المذكور في أداء سالح الجو خالل حرب لبنان الثانية.
لم يعد أمام إس���رائيل بعد هذا الفشل في منع اآلخر من امتالك 
القدرة غير التقليدية إال أن تكشف عن أنها تمتلك السالح النووي، 
وأن تتوقف عن سياس���ة الغم���وض والتعتيم التي انتهجها بن 
غوريون واستمرت إلى اليوم على األقل، كي تحمي نفسها وتقول 
لإليرانيين بأن »دولة إسرائيل ال ُيمكن اقتالعها بالسالح النووي«.

لكن المش���كلة تكمن في اإلس���رائيليين أنفس���هم، إلى أي حّد 
يحتمل المجتمع اإلسرائيلي البقاء تحت طائلة التهديد النووي، 
إذ أن ه���ذا المجتمع لم يعد محتماًل تهديد صواريخ المقاومة في 
غزة، رغم وجود منظومة المضاد للصواريخ متعددة الطبقات، ورغم 
التحصينات المدنية؛ فكيف س���يقبل البقاء في منطقة س���باق 
تسلح نووي، ففلسطين ذات مس���احة جغرافية محدودة، وقنبلة 
نووية واحدة تخترق المنظومة الصاروخية ربما كفيلة بأن تنهي 

البقاء على هذه األرض.
عندما قررت الحركة الصهيونية إقامة كيان لهم في فلسطين، لم 
يفكر رائدها هرتسل باالعتماد على القدرة النووية من أجل تثبيت 
الكيان وحمايته، بل اعتمد نهًجا آخر من جانب ضمان دعم الدول 
الكبرى وحمايتها، وكذلك بناء اإلنسان اليهودي؛ وبذلك نجح في 
تحقيق حلمه. لكن اليوم إس���رائيل لم تعد المتفردة بهذا البناء، 
ال من ناحية السالح وال اإلنس���ان، فالمقاومة الفلسطينية وحدها 
اس���تطاعت بناء اإلنس���ان الذي ينتصر على إنسانهم، والمجتمع 

الذي يهدد وجود مجتمعهم.
المجتمع اإلسرائيلي أصبح يتطلع ألن يقاتل اآلخرون عنه، فيتمنى 
عل���ى العرب خلق ح���روب طائفية م���ع إيران أو أن يق���وم الغرب 
بمهاجمة إيران بداًل منهم لوقف مس���ارها النووي خالل خطوتها 

األخيرة في إنتاج السالح واالستقالل

مي����الد فج����ر حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين غّير معادلة المعايش����ة مع 
االحتالل إلى حالة المواجهة الدائمة، وجعل من المستحيل واقًعا، وبرزت القضية 
الفلس����طينية وُوِضعت على أجندة وأولويات األمة اإلس����المية والعربية بالمقاومة 
والصراع الدائم مع االحتالل الصهيوني. فمرحلة نش����أة الجهاد اإلسالمي عال فيها 
الخطاب الثوري قواًل وعماًل، ولنبين ذلك ال بد من الحديث عن مرحلة ما قبل نش����أة 

الجهاد اإلسالمي بقليل، ومرحلة نشأة الجهاد اإلسالمي حتى االنتفاضة األولى.
أواًل: مرحلة ما قبل نش����أة الجهاد اإلس����المي: مرحلة ما قبل نشأة الجهاد االسالمي 
كانت مرحلة استس����الم مطلق للهيمن����ة األمريكية واالس����رائيلية، وتعاملت مع 

االحتالل أمًرا واقًعا وكأنه قدر مفروض على األمة، وأهم مكونات هذه المرحلة:
١. المجتمع الدولي. 2. األنظمة العربية. 3. الحركة الوطنية. 4. الحركة اإلس����المية. 

5. الشعب داخل فلسطين.
• المجتم����ع الدولي: وهو الذي أوجد اس����رائيل وزرعها في قلب األمة اإلس����امية 
»فلسطين« حتى تظّلً األمة في صراعات دائمة وغير قادرة على تحقيق النهضة، 

وال زال المجتمع الدولي قائم على حماية االحتالل بكل ما يملك من قوة ووسائل.
• األنظمة العربية: لألس����ف عجزت عن مقاومة جماعات صهيونية محدودة العدد 
والعدة بحك����م الضعف أو الخيانة، مم����ا أدى إلى احتالل كامل فلس����طين وأجزاء 
م����ن دول الطوق مصر واألردن وس����وريا ولبنان، وفرض االحتالل نفس����ه على األمة 
اإلسالمية برمتها بالقتل واإلرهاب والتطرف والعربدة والقيام بالعديد من المذابح 
مما دفع غالب ه����ذه األنظمة للخنوع بفعل اإلرادة الضعيفة للمقاومة، وبالتالي أن 
تتعامل مع االحتالل وكأنه مكون أساس����ي من مكونات المنطقة، ونسيج طبيعي 
ر عن هذه المرحلة اتفاقية ~كامب ديفيد~ مع االحتالل عام 1979م(. بداخلها ) عبَّ
• الحركة الوطنية: كانت تعتبر المقاومة خياًرا اس����تراتيجًيا ال بديل عنه وأبدعت 
ف����ي مقاومة المحتل لس����نوات عديدة، وقد فرضت المقاوم����ة هيبتها واحترامها 
دت العدو خس����ائر كبي����رة، وكانت حينها القضية  عل����ى القريب والبعيد، حيث كبَّ
الفلس����طينية حاضرة وبقوة، لكن بعد منتصف السبعينات بدأت تبهت المقاومة 
ويخف����ت بريقها حتى العدوان الصهيوني على المقاومة الفلس����طينية في لبنان 
ع����ام 1982م، وعلى أثره توجهت المقاومة إلى اعتماد مس����يرة التس����وية كخيار 
اس����تراتيجي وحيد ولحتى اآلن، وقد يكون السبب ضعف المنظمة وخيانة بعض 

األنظمة.
• الحركة اإلس����امية: تحملت مس����ؤولية الدعوة وتربية الجي����ل، وأبدعت في هذا 
ت واجب الجهاد والمقاومة  ت الحديث عن فلسطين وأجلَّ المجال؛ لكن لألس����ف أجلَّ
 المرحلة مرحلة تربية وإعداد، وتركت هذا الجانب لفصائل منظمة التحرير 

َّ
بحجة أن

هي َمن تتكلم باسم الشعب الفلسطيني، وتتحمل تبعات ذلك من قتل وتشريد 
واعتقال وجرح وغيره.

• الش����عب في داخل فلسطين: كان في حالة تعايش وانسجام كامل مع االحتال 
وكاد االحتالل يطلق على ش����عب غزة والضفة عرب اسرائيل كما شعب فلسطين 
الذي ُاحتل عام 1948م، وصًفا لحالة التناغم واالنس����جام التي كانت معاش����ة بين 
ر عن هذه الحالة عندما رفع االحتالل جميع الحواجز الفاصلة مع »غزة«  الطرفين، ) عبَّ
معبر إيرز ومعبر ناحل العوز وكذلك المعابر الفاصلة مع »الضفة« وأصبحت الطرق 

مفتوحة 24 ساعة دون أي حاجز (، ذلك مما كانت تمثله المرحلة من األمن واألمان 
بين الش����عبين، وكان هناك تبادل الزيارت االجتماعية في األفراح واألتراح وتبادل 
الرحالت والحفالت والس����هرات الليلية وكان األهالي اليهود يأتون للتس����وق من 

أسواق القطاع وغيره من أشكال التعايش بين الطرفين.
هذا باختصار ش����ديد جًدا عن ش����كل مرحلة ما قبل نشأة حركة الجهاد اإلسالمي، 
فف����ي هذه المرحلة أفل نجم القضية الفلس����طينية وب����ات ال يذكر، وأصبح صوت 
المقاومة باهت جًدا وغير مس����موع، مما خيم على المؤسس����ة الفلس����طينية حالة 
م����ن اليأس واإلحباط دفعته����ا للتناغم مع المجتمع الدول����ي واعتماد المفاوضات 

والتسوية السلمية كخيار وحيد لحل القضية الفلسطينية.
ثانًيا: مرحلة نشأة الجهاد اإلسالمي بداية الثمانينات حتى االنتفاضة: وسط هذا 
االنهيار العربي والتراجع الفلسطيني وحالة التعايش الشعبي مع االحتالل كانت 
نشأة الجهاد اإلس����المي، رغم صعوبة المرحلة، وضد التيار أطلق الجهاد اإلسالمي 

مجموعة من الثوابت أهمها:
- اعتبار فلسطين القضية المركزية لألمة اإلسالمية
- إعادة الفريضة الغائبة فريضة الجهاد والمقاومة.

- الجماهير أداة الثورة للتغير.
- الوحدة من خالل التعدد أساس النهضة.

هذه وغيره����ا من الثوابت التي اعتبرها الجميع أنها مس����تحيلة التحقيق وكأنها 
ضرًب����ا م����ن الخيال ِلما كان����ت تمثله المرحلة من الس����قوط واالستس����الم المطلق 

والتعايش مع االحتالل.
بدأ الجهاد يعمل على ترس����يخ هذه الثوابت رغم كل الصعاب ورفع شعار »الكف 
الذي يواجه المخرز« بدل الشعار السائد حينها »الكف ال يواجه المخرز«، واستخدم 
من أجل ذلك كل الس����بل والوس����ائل المتاحة لتحقيق ما اعتبره الجميع مستحيل 

منها:
* إدخ����ال لغ����ة الثورة ورفض االحت����الل على الخطاب الديني ف����ي خطب الجمعة 

والدروس والمحاضرت، وهذا الخطاب الثوري اإلسالمي لم يكن مألوًفا حينها.
* استخدام المنشورات والملصقات والمجالت التحريضية ضد االحتالل.

* ألول مرة في فلسطين اعتماد صالة العيد في العراء والتي كانت بمثابة مهرجان 
تحريضي بصوت إس����المي ضد االحتالل وكل ص����الة كانت تنتهي بمواجهات مع 

االحتالل.
* االنتقال إلى ثورة السكاكين التي أرعبت االحتالل كونها سهلة المنال ومتوفرة 

في كل بيت وفي متناول يد الجميع.
* وتبعها مباشرة بعض العمليات العسكرية المركزة والموجعة للعدو.

نت الشارع الفلسطيني ودفعت االحتالل  هذه وغيرها من األساليب والوسائل سخَّ
إل����ى مزيد من االحت����كاك والمواجه����ات مع المواطني����ن، ومن هذه الممارس����ات 
 االحتالل أصيب بهس����تيريا قبل انتفاضة الحجارة 

َّ
االس����تفزازية التي أظهرت أن

بوقت قصي����ر، أحضر االحتالل طاولة في منتصف ميدان فلس����طين »الس����احة«، 
وكان يجبر الرجال للصعود على الطاول����ة ويرغمهم على الرقص كنوع من اإلهانة 
واإلذالل، وكذل����ك يأتي بمجموعة من كبار الس����ن والصغ����ار ويفرض على الصغار 

التفل »البص����ق« على الكبار، وأيًض����ا كان يأتي بمجموعة من الش����باب وارغامهم 
بتقلي����د صوت الحيوانات،،، رغم ذلك كان الش����باب الثائر المجاهد المؤمن بعدالة 

قضيته يتمرد على قرار االحتالل إال في حاالت استثنائية.
- ناس����ف لنقل هذا المش����هد لكن هذا حصل ويظهر مدى تفاهة وحقارة جيش 
االحت����الل-، هذا وغي����ره من الفعل ورد الفعل نش����ر بذور الحق����د والكراهية أكثر 
وأكث����ر بين المواطنين واالحتالل مما أفضى إل����ى المزيد من المواجهات والتحدي 

واستخدام كل األدوات الممكنة على الرغم من بساطتها في حينه.
انتفاض����ة الحج����ارة ع����ام 1987م: بدأ تس����خين المرحلة مع بداية نش����أة الجهاد 

اإلسالمي -كما أسلفنا- من خالل
▪الخطاب الديني الثوري غير المس����بوق، واستثمار المناسبات الوطنية وتحويلها 

إلى مناسبات مواجهة مع االحتالل.
▪طباعة العديد من الكتب والمجالت والمنشورات التحريضية.

▪اس����تثمار صالة العي����د في العراء للمواجه����ات مع االحتالل، ▪الش����روع في ثورة 
السكاكين في القطاع وداخل األرض المحتلة، وتنفيذ بعض العمليات العسكرية 
موا قيود األس����ر وهربوا من سجن غزة المركزي  النوعية من المجاهدين الذين حطَّ

ليواصلوا طريق الجهاد والمقاومة.
ن المرحلة مع االحتالل، وانقلبت م����ن مرحلة تعايش مع االحتالل  هذا وغيره س����خَّ
إل����ى مرحلة مواجه����ة دائمة حتى وصلت إلى الش����رارة األكبر ف����ي 6 / 10 عملية 
الش����جاعية البطولية التي ُقتل فيها الضابط رونتال واستشهد فيها المجاهدون 
األربعة الذين هربوا من س����جن غزة محمد الجمل، سامي الشيخ خليل، أحمد حلس، 

زهدي اقريقع.
حينها وبعد أن أصبحت االنتفاضة أمًرا واقًعا مع االحتالل شاركت فيها جميع قوى 
الشعب الفلسطيني مما أعطى زخًما أكبر لالنتفاضة والمواجهة مع االحتالل، َعَلْت 
فيه صوت المقاومة وطفت على الس����طح القضية الفلس����طينية، وفرضت نفسها 
على الواقع العربي واإلسالمي والدولي وعجز االحتالل عن إخمادها مستخدًما جميع 
وسائل القوة واإلرهاب؛ لكن لألسف المؤسسة الفلسطينية استخدمت االنتفاضة 

أسوأ استخدام وأبرمت اتفاقية أوسلو التي من أهم بنودها:
☆ االعتراف باالحتالل. ☆ القبول بحدود 67. ☆ التنسيق األمني. ☆ نبذ اإلرهاب 

»المقاومة«.
لتنته����ي الجولة األكبر واألهم في تاريخ الصراع م����ع االحتالل، والذي وقف حائًرا 
وعاجًزا عن إخمادها لصالحه بفعل المؤسس����ة الفلسطينية. رغم هذا االستخدام 
الس����يئ كانت من نتائج االنتفاضة بأن نقلنا الشارع من حالة المعايشة إلى حالة 
المواجه����ة، وفرضنا حالة المقاومة على جميع فصائل المؤسس����ة الفلس����طينية، 
ورسخنا مبدأ االعتماد على النفس ونقلنا المواجهة مع االحتالل من خارج فلسطين 

إلى الداخل، وقد يكون هذا االخطر على االحتالل.
هذه مرحلة لم نقرأ عنها أو نس����مع من أحد ممكن أن نش����كك في قوله؛ بل مرحلة 
عايش����ناها خطوة بخطوة وكنا ش����هوًدا على جميع فصولها وق����د يكون الحديث 
بنا بعضه خوًفا من أن ُيفهم خطأ ومنًعا للحساس����ية وإغارة الصدور،  مختص����ر وغيَّ

رغم أننا نتكلم عن تاريخ حصل، والجميع كان له دور إيجابي فيه. 

عقدت قيادة السلطة الفلس����طينية في اآلونة األخيرة عددًا من اللقاءات مع 
وفود »إس����رائيلية«، كان أكثرها رس����ميًة اللقاء الذي جمع وزير الحرب بيني 
 السلطة تهدف 

َّ
غانتس ورئيس الس����لطة محمود عباس- أبو مازن. ويبدو أن

من خالل ه����ذه اللقاءات إلى دف����ع الحكومة »اإلس����رائيلية« بقيادة نفتالي 
بيني����ت، زعيم ح����زب »يمينا« االس����تيطاني الديني، نحو العودة إلى مس����ار 
التفاوض من جديد، من خالل تش����كيل رأي عام إسرائيلي ضاغط تجاه »حل 
الدولتي����ن«، وتجنيد المجتمع الدولي، وخصوصًا األميركي، في س����بيل إجبار 

الحكومة اإلسرائيلية على العودة إلى مسار التسوية.
لت منظمة التحرير الفلسطينية لجنة التواصل مع  وفي الس����ياق ذاته، ش����كَّ
»المجتمع« اإلس����رائيلي الناش����ئة منذ عام 2012، من أجل تجييش رأي عام 
 الدولتين«. ورغم عشرات اللقاءات التي أجرتها 

ِّ
شعبي إسرائيلي داعم ل�«حل

 الخارطة 
َّ

تلك اللجنة مع شخصيات ونشطاء إسرائيليين ووزراء سابقين، فإن
السياس����ية اإلس����رائيلية مس����تمرة في االنزياح تجاه اليمين اإلس����رائيلي 
المتطرف بش����كل غير مسبوق، وتشّكل شبه إجماع بين األطياف السياسية 
الصهيونية على رفض حل الدولتين وإقامة دولة فلس����طينية ما بين النهر 
والبح����ر، األمر الذي أوجد حاضنة ش����عبية إس����رائيلية لرفض نفتالي بينيت 

مجرد فكرة لقاء الرئيس أبو مازن أو التحدث معه.
أيض����ًا، من بقي يرفع ش����عار »حّل الدولتي����ن« من المؤثرين في السياس����ة 
اإلس����رائيلية، بات يعلن صراحة أن الظروف غي����ر مهيأة لتحقيق هذا الحل، 
وأن����ه يجب البحث عن حل����ول أخرى بعيدًا عنه، مثل »األمن مقابل الس����الم«، 
كما تحدث وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، األمر الذي يطرح تساؤالت 

كبي����رة حول جدوى لقاءات الس����لطة مع اإلس����رائيليين، وه����ل حقًا يمكنها 
إحداث حالة اختراق في الموقف اإلس����رائيلي تجاه »ح����ل الدولتين« وإقامة 

الدولة الفلسطينية، ولو على حدود العام 1967!؟
يعتبر اس����تنهاض الحال����ة الفلس����طينية، وف����ي مقدمتها االتف����اق على 
اس����تراتيجية تفعيل العمل المقاوم المؤثر في الحياة اليومية للمستوطن 
اإلس����رائيلي، أولى الخطوات تج����اه التأثير في المجتمع اإلس����رائيلي. وهنا، 

المطلوب تجنيد كّل أدوات القوة الفلسطينية ضمن تلك االستراتيجية.
 العقل اإلس����رائيلي 

َّ
ة التأثير من خالل المقاومة على أن ترتكز اس����تراتيجيَّ

عقل تجاري بامتياز، تقوده معادلة الربح والخس����ارة. لذلك، من دون أن يشعر 
ه يدفع ثمنًا باهظًا جراء بق����اء االحتالل يفوق المردود العائد  اإلس����رائيلي بأنَّ
عليه منه، فإن المجتمع اإلس����رائيلي ل����ن يضغط على صّناع القرار في كيانه 

من أجل إزالة هذا االحتالل.
يعتبر االنس����حاب اإلس����رائيلي من جن����وب لبنان في الع����ام 2000 من أهم 
األمثلة على قدرة الفعل المقاوم على التأثير في »المجتمع« اإلسرائيلي تجاه 
الضغط على حكومته التخاذ قرار إنهاء احتالل أرض عربية محتّلة، إذ أحدثت 
عمليات المقاومة اللبنانية التي تس����ّببت بقتل عدد كبير من جنود »الجيش« 
اإلس����رائيلي صدمة لدى أمهات هؤالء الجنود، والالتي بدأن يطرحن س����ؤااًل 
 دفع هذا 

ّ
مركزيًا: هل بقاء »الجيش« اإلس����رائيلي في جنوب لبنان يس����تحق

الثمن م����ن أرواح أبنائهّن؟ وما جدوى احتالل »الجيش« اإلس����رائيلي جنوب 
لبنان مقابل تلك الخسائر الكبيرة في أرواح جنوده؟

تجّلى تأثي����ر المقاوم����ة اللبنانّية في المجتمع اإلس����رائيلي في تأس����يس 

حركة »األمهات األربع« في »إس����رائيل« بعد س����قوط الطائرتين المروحيتين 
اإلس����رائيليتين في الع����ام 1997، واللتين تس����ّببتا بمقت����ل 74 جنديًا من 

»جيش« االحتالل.
هذه الحركة التي ش����ّكلت حالة ش����عبية ضاغطة، اس����تطاعت وضع قضية 
االنسحاب اإلس����رائيلي من لبنان في أولى سّلم أجندات الشارع اإلسرائيلي، 
األمر الذي صنع ضغطًا كبيرًا ومستمرًا على متخذي القرار في »إسرائيل« من 
أجل انس����حابها األحادي الجانب من جنوب لبنان، تنفيذًا لقرار مجلس األمن 
لألمم المتحدة رقم 425، الداعي إلى االنسحاب من كامل األراضي اللبنانية.

 هذه الحالة الش����عبية اإلس����رائيلية الداعمة لالنس����حاب من لبنان، 
ِّ

في ظل
����هل على إيهود باراك، المرش����ح النتخابات رئاسة الحكومة في  كان من السَّ
الع����ام 1999، أن يتبنى ذلك، ويتعّهد بتنفيذ االنس����حاب خالل العام األول 
من فترة واليته، األمر الذي اعتبره المراقبون الس����بب الرئيس بفوزه في تلك 

االنتخابات.
ة غير   التواصل مع »المجتمع« اإلس����رائيلي هو اس����تراتيجيَّ

َّ
في المحّصلة، إن

 حالة اس����تجداء الّس����لطة الفلس����طينية 
َّ

مجدي����ة. على العكس من ذلك، إن
التواص����َل مع المجتمع اإلس����رائيلي تس����اهم في تكريس حالة الغطرس����ة 
اليميني����ة اإلس����رائيلية تج����اه حقوق الش����عب الفلس����طيني. لذلك، ليس 
مة التحرير الفلسطينية التواصل  مطلوبًا من الس����لطة الفلس����طينية ومنظَّ
مع »المجتمع« اإلس����رائيلي، بل الس����عي للتأثير فيه، من خالل استراتيجية 
فلس����طينية مقاومة تجعل كلفة اس����تمرار بق����اء االحتالل عل����ى المجتمع 

اإلسرائيلي أكبر بكثير من إنهائه.

في ذكرى االنطالقة.. نشأة الجهاد اإلسالمي ميالد الفجر

اختراق المجتمع »اإلسرائيلّي« من خالل المقاومة

إيران حافة القنبلة 
بقلم أ. نضال ارحيم و»إسرائيل« حافة البقاء

حسن الفي

كتب عبد الرحمن شهاب:
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غزة/ االستقالل: 
توقع وكيل وزارة األشغال واإلسكان العامة ناجي 
س���رحان، أمس الخميس، ع���ودة الوفد الحكومي 
المتواجد بالقاه���رة األحد الق���ادم حاماًل نتائج 
المباحث���ات مع الجان���ب المصري ح���ول تنفيذ 

المنحة المصرية إلعادة اإلعمار.
وقال س���رحان في تصريحات صحفية، إن الوفد 
حم���ل بجعبت���ه العديد من الملف���ات المتعلقة 
بالش���روع بمش���اريع اإلعمار بالمنح���ة المصرية 
المتعلقة بالمجمعات الس���كنية والكباري وبناء 

األبراج والبنى التحتية.
وأضاف س���رحان، الوف���د فوض بإب���الغ الجانب 
والش���ركات  العم���ال  أن  والتأكي���د  المص���ري 
الفلس���طينية هي التي ستتولى تنفيذ عمليات 
إع���ادة اإلعم���ار ، وبح���ث آليات طرح المش���اريع 
والمناقصات وإدخال مواد اإلعمار من مصر لقطاع 
غزة عبر معبر رفح، وطبيعة الدور الذي س���تلعبه 

الشركات المصرية باإلعمار.
وأش���ار س���رحان إلى أنهم ينتظرون من الجانب 
القطري إجراء االعتماد المالي على الكشف األول 
م���ن أصحاب المنازل المدمرة كليًا خالل الش���هر 

الجاري للشروع بإعمارها.
ولفت إلى أنهم ينتظرون زيارة الس���فير القطري 
لألراضي الفلس���طينية محمد العمادي لالتفاق 
على المرحل���ة الثانية التي س���تتبع إعمار قطاع 
اإلسكان والخطوات التي تنوي الدوحة السير بها 

في ملف اإلعمار. وفي السياق نفسه، أكد رئيس 
وفد القطاع الخ���اص إلى القاهرة، وليد الحصري، 
تلّق���ي الوفد وعودًا جاّدة م���ن المصريين بزيادة 
حجم التبادل التجاري بي���ن غزة ومصر، وتقديم 
تسهيالت كبيرة »سيلمسها التّجار وأبناء شعبنا 

خالل األسابيع واأليام القادمة«. 
وبحسب الحصري، ستش���مل تلك التسهيالت 
زيادة كّمية البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر 
رفح، والموافقة عل���ى إدخال أصناف جديدة إلى 
غ���زة ألّول م���ّرة كالحدي���د واألدوات الكهربائية 
والمعّدات والمكنات الالزمة للمصانع والمعّدات 
الطّبية والسيارات واألدوية وقطع الغيار والزجاج، 
إضاف���ة إل���ى الس���ماح بالتصدير م���ن القطاع، 
وتسهيل حركة التّجار ورجال األعمال على معبر 
رفح، وتعزيز نظام الترانزيت والتأسيس لمرحلة 

جديدة من الشراكة.
 وكان الوف���د االقتص���ادي الفلس���طيني ق���ّدم 
للمصريي���ن ورقة مطالب باس���م القطاع الخاص، 
تضّمنت بحس���ب المص���ادر تخفيض الضرائب 
المصرية على البضائع التي تدخل غزة، وتخفيض 
ما ُيطَلق عليه »بدل مخاطرة وتأمين« على البضائع 
باعتب���اره أحد العقبات أمام حركة التجارة، ومانعًا 
من اس���تيراد البضائ���ع عبر مصر. كذل���ك، جّدد 
المصريون تعّهداتهم بالمضّي في عملية إعادة 
إعمار القطاع، بما يش���مل إقامة مشروعات بنية 

تحتية ومدينة سكنية

األشغال: عودة وفد القاهرة لغزة األحد حامال نتائج مباحثات اإلعمار

غزة/ االستقالل: 
حمل���ت وزارة العم���ل بغ���زة أمس 
اإلس���رائيلي  االحتالل  الخمي���س 
مس���ؤولية تكدس أع���داد البطالة 
في صفوف س���كان قطاع غزة في 
ظل اس���تمرار الحصار اإلسرائيلي 
والح���روب  اإلغ���الق  وسياس���ة 

المتكررة.
وأك���دت العمل في بي���ان لها أنه 
لم يتم التنسيق معها بخصوص 
وجود موافقة االحتالل على إصدار 
تصاريح عمال، وما تم اإلعالن عنه 

هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وقالت العمل ” إن استقبال الغرفة 
التجاري����ة لألعداد الكبيرة والهائلة 
م����ن العم����ال وم����ا ش����هدناه هي 
مسئولية نحملها لالحتالل ونعتبره 

نتاج الحصار الظالم على شعبنا”.
وش���ددت على أن االحت���الل يتحمل كافة 

المسؤوليات القانونية تجاه العمال.
وأش���ارت إلى أن االنقس���ام الفلس���طيني 
وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد 

أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
وطالب���ت بض���رورة وضع الحل���ول للحد من 
البطالة وتشغيل العمال وإيجاد فرص عمل 

مناس���بة لهم داعيًة المؤسس���ات الدولية 
للتدخ���ل العاجل لرفع الحص���ار الظالم عن 

أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الجهات 
المختصة وف���ق نظام معلوم���ات المتوفر 
لديها ح���ول القوى العامل���ة، فيما يتعلق 

بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.
وتداف���ع االالف من أبناء قط���اع غزة للغرف 

التجارية مع إعالنها بدء اس���تقبال طلبات 
تصاريح جديدة مع إبالغها من قبل الشؤون 
المدني���ة بالموافق���ة عل���ى 2600 تصريح 
جديد. وتلقت غرفة تجارة غزة وحدها أكثر 
م���ن 10 أالف طلب تصريح خالل يوم واحد 
ف���ي وقت ش���هدت الغرف ح���االت تدافع 
واقبال كبيرة من السكان والعمال العاطلين 

عن العمل.

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت معطيات رسمية، أن صافي أرباح البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بلغت 

133 مليون دوالر حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب بيانات مصدرها سلطة النقد الفلسطينية، ارتفع صافي ربح البنوك العاملة في 
الس����وق )13 مصرفا محليا ووافدا(، بنسبة 58.3% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020، 

صعودا من 84 مليون دوالر.
وتضررت أرباح البنوك العاملة خالل العام الماضي، بس����بب جائحة كورونا، وتخصيص 
أكث����ر من 80 ملي����ون دوالر تحت بند مخصص تدني تس����هيالت وتمويالت ائتمانية 

لمواجهة أي تعثر في بعض القروض.
كان صاف����ي ربح البن����وك خالل العام الماضي كامال، بلغ 89.3 ملي����ون دوالر، مقارنة مع 

156.2 مليون دوالر في 2019، ما يعني أن أرباح 2020 تراجعت بنسبة %42.8.
وحت����ى نهاية أغس����طس/آب الماضي، بلغ إجمالي التس����هيالت للودائع في الس����وق 
المصرفية الفلس����طينية 65.2%، بقيمة تس����هيالت 10.5 مليارات دوالر، من إجمالي 

16.1 مليار دوالر ودائع.
ومن إجمالي التسهيالت المصرفية، يبلغ إجمالي قيمة التسهيالت الموجهة للحكومة 

الفلسطينية قرابة 2.2 مليار دوالر، دون احتساب قروض موظفي القطاع العام.
ويعمل في الس����وق الفلس����طينية حتى نهاية النصف األول 2021، 13 مصرفا محليا 
ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسالمية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية 

مصرف مصري واحد.

االستقالل/ وكاالت: 
استقرت أس���عار النفط الخام في التعامالت 
المبكرة، أمس الخميس، بعد بيانات أمريكية 
أظهرت ارتفاع مخزون���ات الخام في الواليات 

المتحدة خالل األسبوع الماضي.
وقال���ت إدارة معلومات الطاقة ف���ي الواليات 
المتحدة، األربع���اء، إن مخزونات النفط الخام 
األمريكية صعدت لثاني أسبوع على التوالي، 
بمقدار 2.3 مليون برميل األس���بوع الماضي، 

ما زاد من الضغوط على األس���عار في األسواق 
العالمية.

وذكرت إدارة معلوم���ات الطاقة، أن مخزونات 
النفط الخام التجارية األمريكية ارتفعت إلى 
420.9 مليون برميل في األس���بوع المنتهي 

بتاريخ األول من أكتوبر/تشرين األول الجاري.
وبحلول الساعة )06:10 ت.غ(، استقرت أسعار 
خ���ام القي���اس العالمي مزيج برنت تس���ليم 
ديسمبر/كانون أول، مع ميل طفيف لالرتفاع 

بنسبة 0.02 بالمئة إلى 81.09 دوالرا للبرميل.
بينما تراجعت أس���عار العق���ود اآلجلة للخام 
األمريكي غرب تكس���اس الوس���يط، تسليم 
نوفمبر/تشرين ثاني بنسبة 0.52 بالمئة أو 40 

سنتا إلى 77.03 دوالرا للبرميل.
كانت أس���عار النفط س���جلت ذروة 7 سنوات 
خالل وقت سابق الثالثاء، عند 83 دوالرا لبرميل 
برنت، وس���ط توقعات بزيادة أكبر في الطلب 

على الخام خالل الربع األخير الجاري.

االستقالل/ وكاالت: 
واصلت العمالت الرقمية، االرتفاع، خالل تعامالت امس الخميس، محققة مكاسب سوقية بنحو 

150 مليار دوالر.
وارتفع���ت القيمة الس���وقية للعمالت الرقمية إل���ى 2.3 تريليون دوالر، وتع���د األعلى منذ مايو 

الماضي، بحسب منصة "انفستنج".
وتصدرت عملة بيتكوين قائمة االرتفاعات، وتحوم قرب أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو الماضي 

قرب مستويات ال�55 ألف دوالر.
وسجلت بيتكوين، ارتفاًعا خالل تعامالت امس الخميس، عند مستويات 54.5 ألف دوالر.

وأش���ارت انفستنج إلى، أنه تم مشاهدتها في وقت س���ابق من التعامالت عند أعلى مستويات 
قرب 55.5 ألف دوالر.

وتوقع صاحب التوقعات الصحيحة إلغالقات البيتكوين مايكل فان دي بوب، أن تستمر بيتكوين 
باالرتفاع بقوة.

وعادة البتكوين إلى قيمة التريليون دوالر حيث قفزت قيمتها الس���وقية إلى ما يقرب من 1.03 
تريليون دوالر.

أرباح البنوك في فلسطين 133 
مليون دوالر حتى أغسطس 2021

العمالت الرقمية تواصل االرتفاع

العمل بغزة: االحتالل يتحمل مسؤولية 
معاناة العمال والتصاريح للتجار فقط

نفط برنت مستقر قرب 81 دوالرًا بعد بيانات أمريكية
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بيروت/ االستقالل: 
أكد وزي���ر الخارجي���ة اإليرانية حس���ين أمير عبد 
اللهيان أن بالده ستقدم أي مساعدة للبنان لكسر 
ما وصفه بالحصار المف���روض عليه في حال طلب 
منها ذلك، في حين أكد الرئيس اللبناني ميش���ال 
ع���ون "دعم لبن���ان للجه���ود التي تب���ذل لتعزيز 

التقارب بين دول المنطقة".
وأع���رب عبد اللهيان -بعد وصول���ه إلى بيروت في 
زيارة رس���مية تستمر ليومين- عن ثقة طهران بأن 
يتمكن لبن���ان من تخطي كاف���ة الصعوبات التي 

يعاني منها.
وس���يبحث عبد اللهيان في لقاءاته مع المسؤولين 
اللبنانيين ملف���ات العالقات الثنائية بين البلدين 
وتطورات المنطقة السياس���ية، كما سيلتقي قادة 
من فصائل فلس���طينية واألمين العام لحزب الله 

اللبناني حسن نصر الله.
وذك���رت الوكال���ة الوطني���ة لإلعالم ف���ي لبنان أن 
الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا ببيروت أمس 
الخميس وزي���ر الخارجية اإليران���ي، وأن عون أكد 
خالل اللقاء دعم لبن���ان للجهود المبذولة للتقارب 
بي���ن دول المنطقة، ف���ي حين أكد عب���د اللهيان 

"وقوف إيران دائما إلى جانب لبنان وشعبه".
وبش���أن أجندة الزي���ارة، قالت مص���ادر اعالمية إن 
وزير الخارجية اإليراني س���يعلن بلغة دبلوماسية 
م���ا كانت أعلنته طهران بلغة الميدان من إرس���ال 
بواخ���ر محملة بالوقود إلى لبنان مرورا بس���وريا عبر 

طرق غير نظامية، وفرضت من خالل ذلك أمرا واقعا 
على مستوى الميدان.

وأض���اف أنه ج���اء ليترجم هذا المي���دان عبر لغة 
دبلوماس���ية، بتأكي���ده عل���ى أن بالده مس���تعدة 
لمساعدة لبنان لتجاوز الحصار إذا ما أرادت بيروت 

ذلك.
وف���ي س���بتمبر/أيلول 2021، تش���كلت الحكومة 
برئاس���ة ميقاتي، عقب 13 ش���هرا من التعّثر، إثر 
اس���تقالة حكومة تصريف األعمال برئاسة حسان 
دياب في العاش���ر من أغس���طس/آب 2020، بعد 

انفجار مرفأ بيروت.
وس���يلتقي عبد اللهي���ان -خالل زيارت���ه- رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ورئيس���ي البرلمان نبيه 
بري والحكوم���ة نجيب ميقاتي، إضاف���ة إلى وزير 

الخارجية عبد الله بو حبيب.
ومنذ نحو عامين، تعص���ف بلبنان أزمة اقتصادية 
هي األسوأ في تاريخه، حيث تسببت بانهيار مالي 
ومعيش���ي وارتف���اع معدالت الفقر، وش���ح الوقود 
واألدوية وس���لع أساس���ية أخرى، لعدم توفر النقد 

األجنبي الالزم الستيرادها.

وزير الخارجية اإليراني يزور بيروت ويعلن 
استعداد طهران للمساعدة في كسر »حصار« لبنان

اسالم أباد/ االستقالل: 
لقي ما ال يقل عن 20 ش���خصا مصرعهم، بينهم 6 أطفال، وأصيب 
أكث���ر من 300 آخري���ن، جراء زلزال بق���وة 5.9 درجة، ض���رب إقليم 
»بلوشستان« جنوب غربي باكستان، في ساعة مبكرة أمس الخميس.

وقال المركز الوطني لمراقبة الزالزل في باكستان، في بيان، إن »مركز 
الزلزال بالقرب من مدينة »هارناي« الجبلية، وعلى عمق 15 كلم«.

ووقع الزلزال حوالي الس���اعة 3:20 صباحا بالتوقيت المحلي )22:20 
ت.غ األربعاء(، وشعر به أيضا سكان مدينة »كويتا«، عاصمة اإلقليم، 
ومدن أخرى، منها »س���يبي«، و«بيشين«، و«شامان«، بحسب المصدر 

نفسه.
كم���ا تضررت العديد م���ن المنازل جراء الزل���زال، وحدثت انهيارات 

أرضية في بعض المناطق.
وأفاد س���هيل أنور هاش���مي، نائب مف���وض إقليم بلوشس���تان، 
لألناض���ول، أن »الكثير من الناس ال يزالون تحت األنقاض، بس���بب 

انهيار عشرات المنازل في المنطقة«.
وأكد هاش���مي أن »قوات األمن وعمال اإلنق���اذ وصلوا إلى المناطق 

المنكوبة بالزلزال للقيام بجهود اإلنقاذ واإلغاثة«.
وفي غضون ذلك، نش���ر الجيش أيضا فرقا من األطباء والمسعفين؛ 

لمساعدة اإلدارة المدنية في تقديم الرعاية الطبية الالزمة.
وبه���ذا الخصوص، قال الجناح اإلعالم���ي للجيش، في بيان، إنه »تم 
نقل 9 أش���خاص أصيبوا بج���روح خطيرة إلى كويت���ا عبر مروحيات 

عسكرية«.
وأضاف البيان أن »الس���لطات وصلت إلى هارن���اي لتقييم األضرار 
واالس���تجابة لها، فيما يتم نق���ل فريق بحث وإنق���اذ من والبندي 
)مدينة مجاورة للعاصمة إس���الم أباد(، للمس���اعدة في تعزيز الفرق 

المحلية«.

مصرع 20 شخصًا جراء 
زلزال غربي باكستان

نيويورك/ االستقالل: 
في خطوة قلما تحدث، انتقد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفس���ير 

إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة األممية.
وطالب غوتيريش أديس أباب���ا بإثبات خطي للخطوة التي اعتبرتها األمم المتحدة في 

وقت سابق انتهاكا لميثاقها.
وعق���د مجلس األمن، األربعاء، اجتماعا طارئا بمش���اركة إثيوبية، هو الثاني في أقل من 
أس���بوع، لمناقشة قرار أديس أبابا الذي أثار الخش���ية من تصرفات مماثلة في مناطق 

أخرى تشهد نزاعات.
وق���ال غوتيريش في االجتم���اع: »إذا كان هناك أي مس���تند خط���ي قدمته الحكومة 
اإلثيوبية إلى أي مؤسس���ة تابعة لألمم المتحدة حول أي من أعضاء المنظمة الس���بعة 
الذين تم طردهم، أود الحصول على نس���خة م���ن تلك الوثيقة، ألنني لم أكن أعلم بأي 
منه���ا«، وفق ما نقلت���ه وكالة »فرانس برس« صباح الخمي���س. وأوضح أنه »تحدث إلى 
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرس���ال أدلة متعلقة بطرد 

المسؤولين«، مضيفا »حتى اآلن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات«.
وحذر غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد »أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا«.

وقب���ل حدي���ث غوتيريش، خاطب س���فير إثيوبيا ل���دى األمم المتحدة تاي أتس���كي 
سيالس���ي، الجلس���ة لتبرير قرار الطرد، قائال إن المس���ؤولين األمميي���ن ضخموا أرقام 
الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى 
مجمعات محمية لألمم المتحدة. ولفت إلى »تجاوزات متعددة«، قال الس���فير اإلثيوبي 
إن على موظفي األمم المتحدة »أال يطلبوا أو يقبلوا تعليمات« من خارج المنظمة، كما ال 

ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات »يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية«.
وأض���اف أنه يتحتم على ه���ؤالء الموظفين »عدم اس���تخدام مناصبه���م أو المعرفة 
المكتس���بة من مهامهم الرسمية ألغراض خاصة، أو لتحقيق مكاسب خاصة ألي طرف 
ثالث«. كما وعد السفير األثيوبي في كلمته، بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات 
خطي���ة. وتقدر األمم المتحدة أن مئات اآلالف من األش���خاص يواجهون ظروفا أش���به 

بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب نزاع عسكري مندلع منذ أشهر في المنطقة.
وتعليقا على هذا الوضع اإلنس���اني، قال غوتيريش: »هذا األمر يجعل من اإلعالن الذي 
أصدرته الحكومة اإلثيوبية الخميس قبل الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين 
غالبيتهم يعملون في الشأن اإلنساني، أمرا مقلقا للغاية«، منتقدا القرار اإلثيوبي »غير 
المس���بوق« باعتباره انتهاكا لميثاق األمم المتحدة. بدورها، اعتبرت س���فيرة واشنطن 
ل���دى األمم المتحدة لين���دا توماس-غرينفيل���د، الطرد »إهانة له���ذا المجلس، ولألمم 
المتحدة وجميع الدول األعضاء ومبادئنا اإلنس���انية المشتركة«، مشددة أن على األمم 

المتحدة أن تكون »حيادية« وبأن »ال مبرر« للقرار اإلثيوبي.

غوتيريش يطالب بأدلة تبرر طرد 
مسؤولين أمميين من إثيوبيا

الخرطوم/ االستقالل: 
طالب مجلس »نظارات البجا« و«العموديات المس���تقلة« 
بش���رق الس���ودان رئيَس الوزراء عبد الل���ه حمدوك بحل 
الحكومة وتش���كيل حكومة تكنوق���راط، في حين دعت 
قوى الحري���ة والتغيير العس���كريين إلى نقل رئاس���ة 

مجلس السيادة االنتقالي إلى المدنيين.
فف���ي تصريحات أدلى بها األربع���اء، قال رئيس مجلس 
نظارات البجا محمد األمين ترك إن حمدوك مطالب بحل 
حكومت���ه التي تهيم���ن عليها قوى الحري���ة والتغيير، 
وتشكيل حكومة تكنوقراط لكي يحظى بدعم المجلس. 
وأضاف ترك أن مس���ار ش���رق الس���ودان لن يطبق في 
الواليات الش���رقية، وأنه أصبح خارج حسابات المجلس، 

مشددا على أن األخير سيحصل على ما يريد.
وكان مجلس البجا أعلن في وقت سابق أن شرق السودان 
ل���ن يكون م���وردا اقتصادي���ا تعتمد عليه م���ا وصفها 

بحكومة األحزاب المجهرية الصغيرة.
ويس���تمر لليوم ال�20 إغالق موانئ وطرق رئيس���ية في 
ش���رق الس���ودان بأمر من مجلس َنظارات الِبجا، للضغط 
على الحكوم���ة لتحقيق عدد من المطالب السياس���ية، 

بينها إلغاء مس���ار شرق الس���ودان في مفاوضات جوبا، 
وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.

وقال بيان لمجلس الوزراء الس���وداني األربعاء إن رئيس 
الوزراء عبد الل���ه حمدوك التقى بوف���د من مجلس قوى 
الحري���ة والتغيير المرك���زي، وأكدا عل���ى وجود قضية 
ألهالي ش���رق الس���ودان يجب التعامل معه���ا بجدية 

وتقديم معالجات جادة لها.
وكان���ت الحكوم���ة االنتقالية أرس���لت مؤخ���را وفدا إلى 
بورتس���ودان للتف���اوض م���ع المحتجين، وذلك وس���ط 
تحذي���رات من أزمة وق���ود في العاصمة بس���بب إغالق 
أنابيب النفط في الش���رق، وتأثر إم���دادات الدواء التي 

تأتي عبر ميناء بورتسودان.
وفي إطار االحتجاجات المس���تمرة بشرق السودان، نظم 
مئات المقاتلين السابقين في صفوف مؤتمر البجا لقاءا 
حاش���دا بمدينة س���نكات بوالية البحر األحمر لتفويض 
رئي���س مجلس نظ���ارات البجا والعموديات المس���تقلة 
بش���رق الس���ودان لحل قضيته���م المتمثل���ة في عدم 
اكتمال إجراءات دمجه���م في صفوف القوات النظامية 

أو تسريحهم.

ووص���ف الناطق باس���م المجلس األعلى لنظ���ارات البجا 
التحرك بأنه رس���الة واضحة مفادها أن ال أحد يستطيع 

فرض مسار الشرق باإلقليم.
وعوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاق جوبا المبرم 
بين الحكومة والحركات المسلحة، يدعو المجلس القبلي 
إلى عقد مؤتم���ر قومي لقضايا الش���رق ينتج عنه إقرار 

مشاريع تنموية فيه.
عل���ى صعيد آخر، طالب���ت قوى إعالن الحري���ة والتغيير 
-التي تش���كل االئتالف الحاكم في الس���ودان- المكون 
العسكري إلى نقل رئاسة مجلس السيادة االنتقالي إلى 
المدنيين، ويأتي ذلك وس���ط خالفات خرجت إلى العلن 
بين المكونين المدني والعسكري عقب محاولة االنقالب 

األخيرة.
وفي بي���ان أصدرت���ه اول أمس عقب انتهاء مجلس���ها 
المركزي، قالت قوى التغيير إن مجلس���ها المركزي شدد 
على »االلتزام الص���ارم بالوثيقة الدس���تورية واتفاقية 
جوبا للسالم في الس���ودان، وإكمال السالم، بما في ذلك 
دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل 

للمدنيين، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية«.

السودان: مجلس قبلي يطالب بحكومة تكنوقراط وقوى 
التغيير تدعو لتسليم القيادة االنتقالية للمدنيين

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت الخارجية األميركية للمرة األولى منذ 4 سنوات 
عن حجم مخ���زون الواليات المتحدة من الرؤوس النووية 
الحربي���ة. وفي وقت توضح إحصاءات عس���كرية جديدة 
عن القنابل النوية التي تملكها كل من روس���يا والصين 
والهند وباكستان وفرنس���ا وبريطانيا وكوريا الشمالية، 
قالت الخارجية األميركية في بيان الثالثاء الماضي: » إن 
زيادة الشفافية بش���أن المخزونات النووية للدول مهم 

لجهود منع االنتشار ونزع السالح«.

وبعد التعتيم الذي فرضه الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب على هذه البيانات، قالت الخارجية إنه في 30 سبتمبر 
الماض���ي، كان الجي���ش يمتلك 3750 رأس���ا نوويا مفّعال أو 
غير مفعل، أي أقل ب� 55 رأس���ا عن العام الس���ابق، و72 عن 
اليوم نفس���ه من عام 2017. وهذا العدد هو األدنى منذ بلغ 
المخزون النووي األميركي ذروته ف���ي أوج الحرب الباردة مع 
روسيا عام 1967، عندما كان يبلغ 31 ألفا و255 رأسا حربيا.

وج���اء اإلعالن عن األرقام الثالثاء الماضي في وقت تبذل 
إدارة الرئي���س جو بايدن جهودا الس���تئناف محادثات 

مراقبة األسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب.
ُيذكر أن الرئيس ترامب سحب بالده من االتفاق النووي 
اإليراني ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع 
روسيا، وانسحب من اتفاق آخر أيضا هو معاهدة ستارت 
الجدي���دة العام الماضي قب���ل انتهاء صالحيتها يوم 5 
فبراير/شباط. وتنص هذه المعاهدة على عدد أقصى من 
الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو 
االحتفاظ بها، وكان يمكن أن يؤدي االنسحاب منها إلى 

عكس مسار خفض هذه الرؤوس من قبل الجانبين.

أميركا تكشف عن مخزونها من القنابل النووية
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الرياض/االستقالل:
أكد ياسر رضوان رئيس بعثة الفدائي األولمبي 
أن الف���وز الكبي���ر ال���ذي حقق���ه منتخبنا على 
المنتخ���ب اللبناني في بطولة غرب آس���يا جاء 
تتويجًا للجهود الكبيرة الت���ي يبذلها الجهاز 
الفن���ي بقي���ادة الكابت���ن ايهاب أب���و جزر مع 

الالعبين.
وأهدى رض���وان انتص���ار الفدائ���ي األولمبي 
لجماهير شعبنا الفلسطيني والقيادة الرياضية 

برئاسة الفريق جبريل الرجوب ومنظومة االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم.

وقال رض���وان إن المنتخب األولمبي قدم مباراة 
كبي���رة أمام الش���قيق اللبنان���ي وظهرت روح 
الالعب الفلس���طيني ف���ي التح���دي واإلصرار 
مواجهة التحديات، مش���يدًا بالعودة السريعة 
للمنتخب بعد الخس���ارة غير المس���تحقة أمام 

المنتخب العراقي.
وأضاف رضوان أن رغب���ة االنتصار ظهرت في 

اللحظ���ات األولى م���ن انطالق المب���اراة وإصرار 
كتيبة الفدائي لتحقيق الفوز من أجل إس���عاد 
الجماهير الفلس���طينية والتأكيد على أن الكرة 
الفلسطينية تش���هد تطورًا كبيرًا بفضل دعم 
وتوجيهات الفريق جبريل الرجوب. وأكد رضوان 
أن الفدائي تنتظره مباراة صعبة مس���اء اليوم 
الجمعة أمام المنتخب اإلماراتي المرش���ح األول 
للف���وز في البطولة، إال أنه يب���دي ثقته الكاملة 

بقدرات الالعبين في مواصلة االنتصارات.

رضوان يهدى فوز »الفدائي األولمبي« للجماهير 
الفلسطينية ويشيد بدور الجهاز الفني لمنتخبنا

روما/االستقالل:
توقفت أخيرا مس���يرة إيطاليا في البقاء دون هزيمة، ورغم أنه ال 
مجال للقلق من الخس���ارة، فإن المدرب روبرتو مانشيني، يحتاج 

إلى حل بعض المشكالت قبل نهائيات كأس العالم 2022.
وقال المدرب مانش���يني عقب الخس���ارة )2-1( أمام إسبانيا إنه 
"من األفضل الخس���ارة اآلن بدال من نهائي بطولة أوروبا أو كأس 

العالم"، وهي النقطة من الصعب عدم االتفاق معها.

بدون ح�سرة
وفاز فريق المدرب مانش���يني ببطولة أوروبا خالل مسيرة من 37 
مباراة متتالية دون هزيمة، وبدأت في سبتمبر/أيلول 2018، وجاء 

ذلك بعد الفشل في الوصول إلى كأس العالم في ذلك العام.
ورغم أن إيطاليا كانت ترغب في الفوز بلقب جديد في غضون 3 
أشهر، خصوصا مع اللعب على أرضها في نهائيات دوري األمم، 
فإن الشعور السائد أن هذه لحظة غير مؤذية نسبيا في التعرض 

للهزيمة وبشكل يسمح للمنتخب الوطني بالمضي قدما.
وكتبت صحيفة "الجازيتا ديلو سبورت" في صفحتها الرئيسية 
"نحن ال نزال األبطال"، بينما قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت 

"شكرا إيطاليا".
وكانت هناك لحظات من الحس���رة، فقد حصل القائد ليوناردو 
بونوتشي على إنذارين قبل االستراحة، بينما أطلقت جماهير 
ميالن صيحات اس���تهجان ضد حارسها السابق جيانلويجي 

دوناروما، بعد أشهر من رحيله عن النادي.
لكن كانت هناك بعض الدروس المهمة التي يمكن تعلمها 

من األداء. ومع غياب المهاجمين األساسيين تشيرو إيموبيلي 
وأندريا بيلوتي بس���بب اإلصاب���ة، اختار المدرب مانش���يني 
االعتماد عل���ى فيدريكو برنارديس���كي في مرك���ز المهاجم 

الوهمي.
لكن هذا االختيار لم يكن مؤثرا، وانتقل لورينتس���و إنسيني 
إل���ى قلب الملعب بدال منه بعد ذل���ك، وأهدر واحدة من أخطر 

فرص بالده.

ولم يرغب مانشيني في إش���راك رأس الحربة الصريح مويزي 
كي���ن )21 عاما( أو جياكومو راس���بادوري في ليلة نجح نظيره 

اإلسباني لويس إنريكي في رهانه على الشباب.
مفاجاأة جابي

وأصبح جابي أصغر العب إس���باني على اإلطالق يخوض مباراة 
دولية وعمره 17 عاما و62 يوما وقدم عرضا مذهال في منتصف 
الملعب. بينم���ا نجح الجناح يريمي بين���و )18 عاما( في ترك 

بصمة بعد المش���اركة كبديل، وس���جل فيران توريس العب 
مانشستر سيتي البالغ عمره 21 عاما هدفين.

وتملك إيطاليا جيال موهوبا من الالعبين أيضا وشارك بعضهم 
في ميالنو وه���م دوناروما وأليس���اندرو باس���توني ومانويل 
لوكاتيلي ونيكولو باريال وصاحب األداء المميز فيدريكو كييزا.

لكن مانش���يني لم يقتنع بعد بإمكانات كين وراسبادوري في 
قيادة الهجوم، حيث ش���ارك مهاج���م يوفنتوس كبديل في 

الشوط الثاني أثناء التأخر بهدفين واللعب بعشرة العبين.
املقاتل كيليني

وفي خط الدفاع، يبدو أن باس���توني س���يكون خليفة المدافع 
المخضرم جيورجيو كيليني وبدأ المباراة بالفعل على حسابه، 
لكن إيطاليا واصلت االعتماد على المقاتل البالغ عمره 37 عاما 
عندما ش���ارك في الش���وط الثاني وقلص من خطورة الهجوم 

اإلسباني.
وكتب���ت جازيتا "إنه رم���ز إليطاليا التي كان���ت أفضل تقريبا 
بعش���رة العبين. المش���كلة أنه في عم���ره الحالي هو األفضل 

بوضوح".
وس���يبلغ كيليني عامه 38، وسيكون عمر بونوتشي 35 عاما، 
مع انطالق كأس العالم في قطر العام المقبل، وال تريد إيطاليا 

االعتماد بشكل ضخم عليهما في هذا الوقت.
وتوضح الثقة في باس���توني أن مانش���يني بدأ التفكير في 
المستقبل، لكن ال يبدو أنه قريب من حل مشكلة النقص في 

مركز المهاجم.

صفعــة إسبانيــا تنبــه إيطاليــا للثغــرة قبــل فــوات األوان

القاهرة/االستقالل:
أبرزت الصفحة الرس���مية لن���ادي الزمالك على موقع 
التواص���ل االجتماعي »تويتر« تخطي قائد فريق اليد 
بالن���ادي األبيض أحم���د األحمر، لحاج���ز 200 هدف 
ف���ي بطولة العال���م لألندية والمقام���ة بمدينة جدة 

السعودية.
وس����جل »األحمر«  3 أهداف أمام برشلونة اإلسباني 
في اللقاء الذي انته����ى لصالح »البلوجرانا« بنتيجة 

.32 - 36
وع���زز قائد القلعة البيضاء رقمه القياس���ي كهداف 
لبطول���ة العالم لألندية »س���وبر جلوب« بتس���جيله 
للهدف رق���م 200 وينتظره زيادة غلته من األهداف 

خالل المباريات المتبقية في البطولة.
ويق���ود الزمالك اإلس���باني أوليف���ر روي، مديرا فنيا 
وحمادة الروبي مدرب���ا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا 
وماريو مدربا لألحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي 
وماركو أخصائي العالج الطبيعي ومصطفى الس���ني 

مدلكا.
جدير بالذكر، أن األحمر هو الهداف التاريخي لمنتخب 

مصر في بطوالت العالم أيًضا برصيد 277 هدًفا.
كم���ا أن األحم���ر هو اله���داف التاريخ���ي لمصر في 
الدورات األولمبية برصيد 105 أهداف بواقع 18 هدفا 
في أثينا 2004، و24 في بكين 2008، و27 في 2016، 

وأخيرا 36 هدفا في أولمبياد طوكيو 2020.

لندن/ االستقالل:
أكد العب مانشس����تر يونايتد جيسي لينجارد، إن 
فريقه يحتاج بش����دة للمهارات القيادية الخاصة 

بكريستيانو رونالدو.
 ونالت ع����ودة رونال����دو إلى مانشس����تر يونايتد، 
اهتمام ش����ديدا من جمهور كرة القدم اإلنجليزية 

التي تراقب كل تحركاته على أرض الملعب.
 ويعتقد لينجارد، إن الالع����ب البرتغالي البالغ من 
العمر 36 عاًم����ا، جلب عقلية الفوز الجديدة للنادي 

والتي لها تأثير كبير على بقية الالعبين.
 وق����ال لينجارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا 
صن": "لق����د كان رائًعا. لقد جل����ب الكثير للفريق، 
عام����ل القيادة، يري����د الفوز ف����ي التدريبات، يريد 
الفوز في المباريات ويريد األلقاب، وهذا هو الشيء 

الرئيسي".
 وأض����اف: "إنه ألمر رائ����ع أن يك����ون متواجًدا وأن 
نش����اهد ما يفعله. يمكنك أن تتعلم أشياء كثيرة 
منه. إنه أحد أفضل الالعبي����ن في العالم. وعودته 

إلى بيته أمر مثالي بالنسبة لنا في الوقت الحالي".
 وبين لينجارد، أن رونالدو بعيد كل البعد عن التظاهر 
عندما يتعلق األمر بالفري���ق، وأضاف: "إنه متواضع 
حًقا. إنه ش���خص إيجابي. تعلم أشياء مختلفة منه 
خارج المي���دان وكذلك داخله جي���د حًقا. أعتقد أنه 

يستطيع حًقا مساعدة الفريق هذا الموسم".

الزمالك يبرز الرقم القياسي لألحمر في مونديال األنديةلينجارد: رونالدو متواضع.. وعودته لبيته أمر مثالي
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رام الله/ االستقالل:
ُرزق األس����ير إسالم حامد )٣٦ عاما( من بلدة سلواد شرق 

رام الله، الخميس، بطفلين توأم عبر النطف المهربة.
 وأفاد مكتب إعالم األس����رى أن زوجة األسير وضعت في 
مستشفى رام الله الحكومي طفليها »عمر وخديجة« عبر 

النطف المحررة من سجون االحتالل. 
وبدوره����ا قال����ت زوجة األس����ير حامد: »الحم����د لله ربنا 
وفقنا ورزقنا بس����فراء الحرية وإن شاء الله يجعلهم من 

الصالحين، ونحن سعداء جدا بهذا التحدي لالحتالل«. 

وأكدت على أن »الفلسطيني ال يتنازل عن حقه حتى في 
اإلنجاب، ولو غيبوا أجساد أزواجنا في السجون نستطيع 

أن نتحدى االحتالل«.
 وأضافت: »نس����أل الله أن يفك أس����ر والدهم ويربيهم 
ويس����عد بهم«، مش����يرة إلى أن االحتالل يسمح لألوالد 
بزيارة والدهم بعد ثالث س����نوات، وفي بعض األوقات 
ال يس����محون ألنهم ال يعترفون بهم. وتابعت: »ولكننا 
كشعب فلس����طيني نتحداهم بأي طريقة، والسجن لن 

يدوم«. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حولت سلطات االحتالل »اإلس����رائيلي« الخميس، األسير 
النائب في المجلس التش����ريعي الفلسطيني عن مدينة 
القدس الش����يخ محم����د أبو طير للتحقيق ل����دى مخابرات 

االحتالل ومددت اعتقاله ألحد عشر يوما. 
وكانت قد اعتقلت قوات االحتالل النائب المقدسي المبعد 
الش����يخ محمد أبو طير قبل نحو س����تة أشهر، بعد اقتحام 
إحدى البنايات السكنية في قرية دار صالح قرب بيت لحم.

 وج����اء اعتق����ال النائب أبو طير بعد أقل من 4 أش����هر من 

اإلف����راج عنه من س����جون االحتالل بعد أن أمضى عش����رة 
ش����هور في الس����جون إدارًيا، التي لم تنل من عزيمة هذا 
القائ����د الوطني ول����م تثنه عن قول الح����ق وفضح جرائم 

االحتالل. 
والنائب أبو طي����ر قيادي في حركة حم����اس، انتخب عام 
2005 عض����وا في المجلس التش����ريعي ع����ن القدس عن 
قائم����ة التغيير واإلصالح، وأبعد ع����ام 2010م عن مدينة 
القدس، وبلغت مجموع سنوات اعتقاالته لدى االحتالل ما 

يقارب ٣٦ عاما.

االحتالل يحول النائب أبو طير 
للتحقيق ويمدد اعتقاله

األسير إسالم حامد ُيرزق 
بتوأم عبر النطف المهربة

غزة/ االستقالل:
نع���ت حركة الجهاد االس���المي في فلس���طين، 
األس���تاذ والمربي الفاضل الش���يخ فؤاد عيد "أبو 
محمود" إمام وخطيب مس���جد أبي بكر الصديق 
ف���ي مدينة جبالي���ا النزلة وأحد أع���الم قطاع غزة 
وش���خصياته الب���ارزة، ال���ذي توف���ي فجر أمس 

الخمي���س عن عم���ر ناهز ال���� )84 عام���ًا( متأثرًا 
بإصابته بفايروس كورونا.

وأك���دت الحركة ف���ي بيان  نعي له���ا، الخميس، 
أن عيد، من الذي���ن كان لهم دور بارز في التربية 

والتعليم ومسيرة العلم والدعوة واإلصالح.
وتقدمت بالعزاء والمواساة ألبنائه وبناته وأحفاده 

وعم���وم عائلته، ولرواد مس���جد أبي بكر الصديق 
وتالمي���ذ الش���يخ الذين تلقوا العل���م على يديه 
في معه���د المعلمين بغزة وف���ي مجالس العلم 
وحلقات التدريس في مكتبته وبيته والمسجد .

كم���ا قدم���ت التعزي���ة للمجاهد )صهر الش���يخ 
وزوج ابنته( األس���تاذ خالد البطش عضو المكتب 

السياسي لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين 
الذي رافق الشيخ لسنوات طويلة.

وتابعت في البيان: "نس���أل الله تعالى أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عّما قدم 
لش���عبه وأهله ووطنه وأن ينزله منازل الصالحين 

وأن يسكنه الفردوس األعلى".

»اإلس���رائيلي«، المواطني���ن، الذي���ن تصدوا 
لجرافات���ه في بل���دة اللبن الش���رقية، جنوب 

نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
غس���ان دغل���س، إن قوات االحت���الل اعتدت 
بالض���رب على المواطن نائل عوايصة، ما أدى 
إلى إصابته بجروح في رأسه، قبل ان تعتقله.

وأش���ار إلى ان قوات االحت���الل أطلقت قنابل 
الغ���از واالعي���رة النارية باتج���اه المواطنين، 
م���ا أدى إل���ى إصابة أربعة منه���م بالرصاص 

المطاطي.
كما واصل���ت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، 
أمس، عمليات التجريف للي���وم الثاني على 
التوالي، ف���ي أراضي بلدة الس���اوية، جنوب 

نابلس.
وقال دغل���س، إن جرافات االحت���الل ما زالت 
مستمرة في أعمال التجريف والمسح لوادي 
الس���اوية وصوال الى اراضي بلدة ياس���وف، 

وذلك على مساحة بطول 4 كم.
يذكر أن جرافات االحتالل شرعت يوم األربعاء 
بعملي���ات تجريف في اراضي المواطنين في 

بلدة الساوية.
إلى ذلك، طرد مستوطنون، الخميس، مزارعي 
وقاطفي زيتون من أراضيهم في خربة يانون، 

التابعة لبلدية عقربا جنوب نابلس.

وق���ال غس���ان دغل���س، إن مجموع���ة م���ن 
المستوطنين وبحماية جنود االحتالل الحقوا 
المزارعين ف���ي خربة يان���ون، وطردوهم من 

أراضيهم ومنعوهم من البقاء فيها.
وتصاع���دت في اآلون���ة األخي���رة، اعتداءات 
وأراضيهم،  المزارعي���ن  المس���توطنين على 
خاصًة في المناطقة المحاذية للمستوطنات، 
وذلك بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.

كم���ا هاجم مس���توطنون، قاطفي زيتون في 
بلدة بورين جنوب نابلس.

وقال ش���هود عيان، إن حوالي ٦0 مستوطنا 
هاجموا عددا من قاطفي الزيتون في منطقة 

الرمانة جنوب بورين.
أما في مدينة الق���دس المحتلة، فقد هدمت 
قوات االحتالل أمس، مسكنين في قرية باب 
الش���مس، قرب بلدة الزعيم، ش���رق القدس 

المحتلة.
وق���ال مدير بلدية الزعيم محم���د أبو زياد، إن 
ق���وات االحتالل هدمت مس���كنين، يعودان 
للش���قيقين مراد وعمران محم���د زرعي، في 

قرية »باب الشمس« بقرية الزعيم.
وأوضح أنه س���بق وأن فككت قوات االحتالل 
في الس���ادس عش���ر م���ن حزي���ران/ يونيو 
المنصرم، ثالثة بركس���ات في القرية، تعود 

للشقيقين نفسيهما.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلس���طيني أقر في 
جلس���ته يوم 2013/1/15، استحداث هيئة 
محلية ف���ي محافظ���ة القدس باس���م »باب 
الشمس«، وكلف وزير الحكم المحلي بتعيين 
لجن���ة إلدارة مجلس���ها الق���روي، لمواجه���ة 

االستيطان اإلسرائيلي في القدس.
وكان نحو 250 ش���ابا وش���ابة م���ن مختلف 
المناطق الفلس���طينية إضاف���ة لمتضامنين 
أجان���ب، نصب���وا خيام���ا في تل���ك المنطقة 
كبداية إلنشاء القرية في شرق القدس فيما 
يس���مى بأراضي منطقة »E1«، وذلك في إطار 
المقاومة الش���عبية الفلس���طينية السترداد 

األراضي المسلوبة.
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اتخذت 
قرارا بهدم مس���اكن القرية وحاصرتها صباح 
يوم الس���بت 2013/1/12، إال أن التماسا ضد 
القرار ُق���ِدم للمحكمة »العليا« اإلس���رائيلية، 

التي أوقفت تنفيذ القرار.
أما على صعيد االعتقاالت اليومية، فقد شنت 
ق���وات االحتالل فجر أم���س، حملة اعتقاالت 
في صفوف الفلس���طينيين بمناطق متفرقة 
بالضفة الغربية، تخللها اشتباكات مع قوات 

االحتالل.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل 
اقتحم���ت ح���ي المخفي���ة بمدين���ة نابلس، 

وداهمت منزل الشاب براء ازحيمان وفتشته، 
وعاثت فيه خرابا، وأمهلت عائلته حتى صباح 

اليوم لتسليم نفسه.
وأكدت المصادر أن تب���اداًل إلطالق النار وقع 
بين مقاومي���ن وقوات االحت���الل، كما دارت 
مواجهات عنيفة بالحي وس���ط إطالق كثيف 

للرصاص وقنابل الصوت والغاز.
كما اقتحم���ت قوات االحتالل بلدة تل جنوب 
غ���رب نابلس، ودارت مواجه���ات بينها وبين 
عشرات الش���بان، وداهمت عددا من المنازل، 
واعتقلت الشاب يوسف إبراهيم عفانة )21 

عاما( من منزله.
كم���ا اقتحمت دوري���ات االحتالل بل���دة بيتا 

جنوب نابلس، وتواجدت بعدة أحياء.
وف���ي األثن���اء، داهم���ت ق���وات االحت���الل، 
بلدت���ي زبوب���ة وكفدران غرب جنين ش���مال 
الضف���ة الغربية، واعتقلت مواطنا وفتش���ت 

واستجوبت عائلة األسير أيهم كممجي.
وأش���ارت مص���ادر محلية  إلى أن العش���رات 
م���ن جنود االحتالل اقتحم���وا زبوبة واعتقلوا 
الشيخ عكرمة الزغل، وهو أسير محرر، وفتشوا 
منزله قبل يومين من زفاف ابنته ونقلوه إلى 

معسكر سالم.
كما اقتحم الجنود منزل األسير أيهم كممجي 
أحد أسرى نفق جلبوع في بلدة كفردان غرب 

جنين، وحققوا مع أش���قائه ووال���ده ميدانيا 
لساعات.

وفي طوباس )شماال(اعتقلت قوات االحتالل، 
أمس، ثالث���ة مواطنين م���ن الفارعة، جنوب 

طوباس.
وأفاد مدير نادي األس���ير ف���ي طوباس كمال 
بني ع���ودة، بأن قوات االحتالل اعتقلت نائب 
أمين سر حركة »فتح« في طوباس، عبد الناصر 
مصطفى عبد الرازق )55 عاما(، ونجله حس���ام 
)21 عاما(، وغسان بشير أبو خيزران )38 عاما(، 

بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وأش���ار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان 
وقوات االحت���الل، التي أطلقت قنابل الصوت 

والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات.
وف���ي بي���ت لحم، داهم���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي مخيم الع���زة، واعتقلت؛ محمود 
أبو طربوش ونجله، ورأفت زيداني، وأدهم أبو 

سرور من مخيم عايدة.
وفي���ا الق���دس المحتل���ة، اعتقلت ش���رطة 
االحتالل اإلسرائيلي، امس، مواطنا من باحات 

المسجد األقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية ، بأن عناصر من شرطة 
االحت���الل اعتقلت عضو لجن���ة المتابعة في 
بلدة العيسوية الناش���ط محمد أبو الحمص، 

خالل تواجده في باحات األقصى المبارك.

رام الله/ االستقالل:
أجلت المحكمة "العليا اإلس����رائيلية" إعطاء 
الق����رار المتعّلق بقضية تعلي����ق االعتقال 
اإلداري للمعتق����ل المضرب عن الطعام عالء 

األعرج حتى يوم االثنين القادم. 
وب����دوره، أوض����ح المحامي بول����س، أن إدارة 
س����جون االحتالل والنيابة صرحت����ا أنه من 
المفترض نق����ل المعتقل "األعرج" المضرب 
لليوم ال�����٦1 على التوالي، إلى مستش����فى 
"كابالن" اإلس����رائيلي في موعد أقصاه يوم 

االثنين.
 وأش����ار "بولس" إلى أن المحكمة س����تنتظر 

التقري����ر الطب����ي الصادر عن المستش����فى 
إلعطاء القرار.

وكان المحام����ي جواد بول����س عاين التقرير 
الطبي الخاص باألس����ير األعرج والذي أش����ار 
إلى خطورة جدية على حياة المعتقل األعرج 

المضرب منذ )٦1( يومًا.
 ولفت بول����س أنه ق����د وردت معلومات أنه 
ينقل إلى المستش����فى وبناء على ذلك كان 
قد اقترح قضاة االحتالل تجميد أمر اعتقاله 
اإلداري، األم����ر الذي رفضته النيابة، مما دفع 
المحكم����ة إلى إص����دار "أمر احت����رازي" ضد 
النيابة وطالبوها بتقديم تقرير خطي يعلل 

هذا الرفض، خالل جلسة الخميس. 
وعقدت الخميس محكمة االحتالل جلس����ة 
لمناقش����ة تقرير س����تقّدمه نيابة االحتالل 
تعّلل فيه س����بب رفضها تجمي����د اعتقاله 
اإلداري، بعد أن عقدت أمس جلسة للنظر في 
االلتم����اس الخاص بقضية المعتقل اإلداري 

عالء األعرج. 
وكانت عائلة األسير عالء األعرج نشرت رسالة 
لنجلها عب����ر مواقع التواصل االجتماعي قال 
فيه����ا: "لقد لقيت في اضرابي هذا نصبًا، إذا 
كان الس����فر قطعة من العذاب فإن اإلضراب 
هو العذاب كله في مراش الرملة أو المعروف 

زورًا وبهتانًا مستش����فى الرملة، فأنا أقبع في 
زنزانة انفرادية، أقاس����مها سوية مع طائفة 
من الحش����رات، نرى الطبي����ب مرتين يوميا، 

وبطبيعة الحال أرفض الحديث معه". 
وتابع في رس����الته: "أري����د أن أقول إننا حين 
خرجنا إلى اإلضراب كنا نضع احتمال الموت 
أمامن����ا، لم نخ����رج ترفًا، خرجن����ا مضربين ال 
نندم على الخيار، كل يوم يمضي يقربنا من 
النصر ويزيدنا قناعة بصوابية الخطوة التي 

بدأناها". 
وطلب األعرج من أهله وأحبابه مواصلة الدعاء، 
قائال: "ملجأنا هو الله، أس����ندنا ظهرنا اليه، 

وألجأنا أمرنا إليه، وآوينا إليه ركنًا شديدًا". 
يذك����ر أن األعرج )٣4 عامًا(، من طولكرم، وهو 
مهن����دس مدني، ويقبع في س����جن "عيادة 
الرملة"، وتعرض لالعتقال عدة مرات منذ عام 
201٣، م����ن بينها اعتق����االت إدارّية، ووصل 
مجموع س����نوات اعتقاله بشكل متفرق إلى 

أكثر من خمس سنوات. 
وخالل فترات اعتقاله الس����ابقة فقد والده، 
كم����ا أن طفله الوحيد أبص����ر النور وهو رهن 
االعتقال السابق، وأعادت سلطات االحتالل 
اعتقاله ف����ي ٣0 حزي����ران 2021، وأصدرت 

بحقه أمر اعتقال إدارّي لمدة ٦ شهور.

تأجيل قرار تعليق االعتقال اإلداري لألسير المضرب األعرج

الجهاد اإلسالمي تنعى المربي الفاضل الشيخ فؤاد عيد

العدوان "الإ�سرائيلي " ..
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لندن/ االستقالل: 
يعيش رجل ف���ي الواليات المتحدة األميركية على 
نظ���ام غذائي يتك���ون بالكامل تقريب���ًا من اللحوم 

النيئة.
ووفق���ًا لصحيفة »ديل���ي ميل«البريطاني���ة، تناول 
ويس���تون رو، البال���غ من العمر 39 عام���ًا من أوماها 
بوالية نبراس���كا، اللحوم النيئة على مدار السنوات 
الث���الث الماضية بعد البحث ع���ن الفوائد الصحية 
اإلضافية الت���ي يمكن أن يجلبها تن���اول الوجبات 

النيئة فقط،.
ويدعي ويستون أن هذا النظام الغذائي الفريد قد 
ساعد مستويات طاقته على االرتفاع كثيرًا بعد أن 
شعر سابقًا باإلرهاق الشديد من خالل تناول نظام 

غذائي »عادي«.
يأكل ويستون بانتظام أطعمة مثل لحم البقر النيء 
والكب���د والدجاج الن���يء وحتى المخ الن���يء، وكلها 

مصدرها مزارع األلبان والدواجن المحلية.
وقال ويس���تون: »أود أن أق���ول في هذا الوقت إنني 
أتناول 99 ف���ي المائة من اللح���وم النيئة الطازجة 
من المزرعة ولم أش���عر أبدًا بالمرض بسبب نظامي 
الغذائ���ي. لم أع���د أتن���اول األطعم���ة المصنعة، 

وبصراحة ال أستطيع أن أؤكد أنني أفتقدها أيضًا«.
وتاب���ع: »أحصل عل���ى كل اللحم ومنتج���ات األلبان 
من الموردي���ن المحليين واألصدق���اء الذين يربون 

الماشية، وأزرع الفاكهة في حديقتي«.
 وينف���ق ويس���تون بانتظ���ام حوال���ي 140 دوالرًا 
)103.94 جنيه إسترليني( أس���بوعيًا على طعامه، 

الذي يشعر أنه مبلغ معقول من المال.
وعادة م���ا يتكون الي���وم المعتاد لتن���اول الطعام 
بالنسبة ل�ويس���تون من وجبتين إلى ثالث وجبات، 

دون تناول وجبات أخرى خفيفة.
وق���ال: »أحيانًا أتخط���ى وجبة اإلفط���ار، لكن عندما 

أكون جائع���ًا، عادة ما أتناول ث���الث أو أربع بيضات 
نيئة وقطعة فاكهة، وهي من األشياء النادرة التي 

أتناولها والتي ال تحتوي على اللحوم«.
وتاب���ع: »يعد الغداء عادة أكب���ر وجبة لي في اليوم، 
وعادة ما أس���تمتع برطل من اللحم النيء مع بعض 
الزب���دة النيئة غير المملحة، مع ثالث أو أربع بيضات 

نيئة وقطعة فاكهة مرة أخرى«.
وأضاف الرجل: »بالنس���بة للعش���اء، عادة ما أتناول 
الشيء نفسه ولكن أحيانًا مع البطاطس المطبوخة، 
الت���ي ربما تك���ون الطعام الحقيق���ي الوحيد الذي 

أتناوله هذه األيام مطبوخًا«.
وق���ال: »في بعض األحيان أتن���اول وجبة رابعة في 
الليل الت���ي تتكون عادة من بع���ض اآليس كريم 
منزل���ي الصنع الذي ه���و مجرد قش���دة طازجة من 
المزرعة والحليب والبيض والعسل وهي صحية حقًا 

ولذيذة أيضًا«.

واشنطن/االستقالل:
أعلنت الشرطة األمريكية القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا فيما يتعلق 
بحادث إطالق نار في مدرس���ة ثانوية في تكس���اس أسفر عن إصابة أربعة بعد 

شجار نشب في فصل دراسي. 
وقالت الش���رطة إن المش���تبه به، الذي فر من مدرس���ة تيمبرفيو الثانوية في 
ه إلي���ه ثالثة اتهامات  أرلنجت���ون، جرى اعتقاله بعد مطاردة قصيرة، وس���توجَّ

باالعتداء الشديد بسالح مميت.
وقالت الشرطة إن اثنين على األقل من المصابين األربعة أصيبا بأعيرة نارية وال 

يزال أحدهما في حالة حرجة.
وقال كيفن كولبي، مساعد قائد ش���رطة أرلنغتون، للصحفيين: »ما نعتقد أنه 
حدث مبدئيًا هو أن هناك ش���جارًا بين طالب وش���خص آخر ف���ي الفصل، وتم 

استخدام بندقية وهناك أربعة ضحايا«.
وأفادت الشرطة أن عمالء من المكتب األمريكي للكحول والتبغ واألسلحة النارية 

وصلوا أيضًا إلى موقع الحادث.
وتقع أرلنغتون في منتصف الطريق بين داالس وفورت وورث.

وحت���ى اآلن ه���ذا العام، وقع ما ال يق���ل عن 101 حادث إطالق نار في مدرس���ة 
أمريكية، ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 56 آخرين.

شجار في فصل دراسي 
ينتهي بإطالق نار

كبدة ومخ نيء.. أمريكي يتبع نظامًا غذائيًا غريبًا منذ سنوات
االستقالل/ وكاالت: 

في أقصى الركن الجنوبي الغربي من الس���ويد، توجد محمية طبيعية على بعد 
بضعة كيلومترات شمال غرب مدينة أريلد، على شاطئ صخري ال يمكن الوصول 
إليه إال عن طريق القوارب، أو من خالل رحلة شاقة قد تصل مدتها إلى ما يقرب 

30 إلى 45 دقيقة، هناك توجد دولة الدونيا. 
يذكر أنه في العام 2020، تقدم حوالي 3000 باكس���تاني بطلب للحصول على 
"وضع المهاجرين". وتم منحهم ذلك، إذ إنه يتم منح الجنس���ية ألي ش���خص 

يتقدم بالطلب.
 وبدأ الباكستانيون بالس���ؤال عن سفارة الدونيا وتفاصيل كيفية الوصول إلى 
هن���اك، وفيما بعد أصب���ح من الواضح أن االنتقال بالفع���ل إلى الدونيا لم يكن 
ممكن���ًا.  إذ تبين أن دول���ة الدونيا غير موجودة - دول���ة افتراضية لها موقعها 

الخاص في العالم االفتراضي.
 وحينه���ا قال فيلك���س، الذي منح نفس���ه لقب وزي���ر دولة الدوني���ا، لوكالة 
"رويترز": "ب���دأ األمر )منذ ش���هر( بتلقى أول الطلبات من باكس���تان. ثم توالت 
الطلبات عبر البريد اإللكتروني بسرعة، حيث استفسر حوالي 3 آالف باكستاني 

عن كيفية الوصول إلى الدونيا وعن موقع سفارتها في باكستان".

باكستانيون يسافرون لدولة غير موجودة!

لندن/ االستقالل: 
أش���اد زوجان بريطانيان، بالرابطة بين توأمي���ن متطابقين، بعدما أنقذ أحدهما 

شقيقه الذي لم يتجاوز وزنه نصف كيلوغرام، عند والدته، باحتضانه الدائم.
ُولد تشيستر جريفز قبل األوان، في األسبوع 28 من الحمل، في 15 يوليو)تموز( 
ولم يتجاوز وزنه  نصف كيلوغرام، مع شقيقه أوتيس الذي كان يزن 2 كيلوغرام.
بعد 6 أسابيع، خرج أوتيس من المستشفى ووصل وزنه إلى 4 كيلوغرامات، في 

حين لم يصل وزن تشيستر إلى أكثر من 2 كيلوغرام.
يقول الوالدان، كيلي جريفز وزوجها بيلي، من بنفليت، إنها ليس ال يشكان أن 

معركة تشيستر للبقاء سببها الرابطة مع توأمه المتطابق، أوتيس.
وقالت كيلي لصحيفة ديلي ميل البريطانية: »ال شك في أن عناق أوتيس الدائم 
لشقيقه في الحاضنة، ساعده على االستمرار، ومكنه من البقاء على قيد الحياة«.

ظهرت مشاكل تشيستر الصحية منذ فحص والدته في األسبوع 16 من الحمل، 
إذ كان الجنينان يختلفان  في الحجم بنس���بة 25% بسبب حالة تسمى تقييد 
النمو االنتقائي داخل الرحم، ما أدى إلى حرمان تشيستر من العناصر الغذائية 

الكافية من المشيمة، وضعف نموه بشكل كبير.
وبعد جراحة لفصل الجنيني���ن في الرحم، لضمان نجاة أحدهما، وبعد الجراحة، 
قيل لكيلي وبيلي إن تشيستر ال يزال ينمو حوالي 25 غراًما في األسبوع، مقابل 
100 ألوتيس. وفي األس���بوع ال� 28، ولد تشيستر وأوتيس، قبل الموعد بعملية 
قيصرية، ووضعا في حاضنة للحصول على كمية كافية من األكجس���ين، وغادر 
أوتي���س بعد 46 يومًا في حين بقي تشيس���تر للحصول على أكس���جين عالي 

التدفق في حاضنة المستشفى.

واشنطن/ االستقالل: 
قال فريق من المحققي���ن بقيادة عمالء متقاعدين 
من مكت���ب التحقيقات الفيدرال���ي، األربعاء، إنهم 
استطاعوا تحديد هوية السفاح الغامض الذي عرف 
باس���م "زودياك"، لكنهم منعوا من إجراء اختبارات 

الحمض النووي لمزيد من التأكيد.
وجاء في بيان للفريق: "ُمنع فريق من نخبة ’التحقيق 
في مس���رح الجريمة’ من جامعتين في ماريالند من 
دراسة الشعر الذي تم العثور عليه في قبضة طالب 

مراهق ُقتل منذ أكثر من نصف قرن".
وتابع البيان أن الخبراء يعتقدون بش���دة أن الشعر 
يعود إلى مش���تبه به ُيعتقد أنه السفاح "زودياك"  
والذي تم الكش���ف عنه حديثا، غراي إف بوس���ت، 
الذي يعتقد خبراء الطب الشرعي اآلن أنه "مشتبه به 

قوي جدا". اكتشف الفريق، العديد من األدلة التي 
تش���ير بقوة إلى أن بوست هو القاتل "زودياك"، بما 
ف���ي ذلك ندوب الجبهة التي تتطابق مع تلك التي 
أبلغت عنها روايات الضحايا والتي تم تصويرها في 

رسومات الشرطة.
الكثير من األدلة التي يدعي الفريق أنها تشير إلى 
بوس���ت، جاءت من مش���هد جريمة قتل عام 1966 
والتي ال تزال تعتبر رس���ميا غي���ر مرتبطة بالقاتل 

"زودياك".
ويتضمن هذا الدليل س���اعة يد، وطالء وآثار أقدام، 
والتي تتوافق مع بوس���ت، أم الشعر الذي رغبوا في 
اختبار الحمض النووي، فتم انتشاله من نفس موقع 

الجريمة.
أصرت سلطات إنفاذ القانون المحلية على أن جريمة 

القت���ل عام 1966 ال عالقة له���ا بالموضوع القضية 
األوسع، واختلف مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
عام 1975 وقالوا إنهم يعتقدون أنها كانت ضحية 

للسفاح.
ُيزع���م أن ُمبلغ عن المخالفات ُيدعى ويل أخبر فريق 
التحقيق أنه كان جزءا من مجموعة إجرامية بقيادة 
بوس���ت، وأنه كان بالفعل الس���فاح "زودياك". قال 
الفريق إنه أطلعهم حتى على المكان الذي ش���اهد 

فيه بوست وهو يدفن أسلحة القتل.
وخت���م الفريق بيانه بالق���ول، إنه على الرغم من 
أن "هذا هو قائد الش���رطة المحلية الثامن على 
التوالي الذي يرف���ض اعتبار جريمة القتل ذات 
صلة"، إال أنهم يأملون أن يجد القادم "الشجاعة 

للتصرف".

نيودلهي/ االستقالل: 
وثق���ت الكامي���رات لحظة خروج أس���د من مرحاض 
عمومي بالهند، وس���ط دهش���ة الموجودين، الذين 

رصدوه أثناء رحلة سفاري.

وشارك الفيديو على تويتر منظمة هندية 
غير حكومية تعمل على زيادة الوعي بالحياة 
البرية في الهند. وعلقت: “المرحاض ليس 
آمن دائمًا، يمكن إعادة استخدامه للبشر في 

بعض األحيان، ويمكن لآلخرين استخدامه 
أيضًا”.

ومنذ مشاركته، انتشر الفيديو بسرعة على وسائل 
التواصل االجتماعي.

كشف هوية السفاح الذي أرعب أمريكا في ستينيات القرن الماضي

أسد ُيفاجئ الموجودين بخروجه من مرحاض عمومي في الهند

نجاة رضيع يزن 500 غرام 
بفضل شقيقه التوأم


