
252235السبت 2 ربيع األول 1443 هــ 9 أكتوبر 2021 م

11

05

0304

05 0204

12

03

02

0606

جنين/ االستقالل:
دخل األس���ير يعقوب محمود أحمد قادري )48 عامًا( 
من قرية بئر الباش���ا جن���وب جني���ن، الجمعة، عامه 

التاسع عشر على التوالي في سجون االحتالل.
وقال مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، 
إن األس���ير قادري معتقل منذ ع���ام 2003 وأصدرت 

محكمة االحتالل بحقه حكمًا بالسجن المؤبد )مرتين( 
باإلضافة إلى )35 عامًا(.

واألس���ير القادري من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين،  من بين األسرى الستة الذين انتزعوا 
حريتهم من س���جن »جلبوع« في السادس من شهر 

أيلول المنصرم، وأعاد االحتالل اعتقاله.

األسير يعقوب قادري يدخل 
عامه الــ19 في سجون االحتالل 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
بالرص���اص  الجمع���ة، 6 فلس���طينيين  أصي���ب، 
االختن���اق،  بح���االت  والعش���رات  المطاط���ي، 
خ���الل مواجه���ات اندلع���ت مع جي���ش االحتالل 

"اإلس���رائيلي"، ف���ي مناطق عدة بالضف���ة الغربية 
والقدس المحتلة. فقد أصيب عش���رات المواطنين 
بينهم صحف���ي، أمس الجمعة، خ���الل مواجهات 
اندلعت م���ع جيش االحت���الل "اإلس���رائيلي" في 

بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن ش���رقها. 
وأفاد مدير اإلس���عاف والطوارئ في الهالل األحمر 

الفلس���طيني بنابل���س أحمد جبريل، 
بإصابة صحف���ي بالرصاص المعدني 

اإ�ضابات بالر�ضا�س واالختناق خالل مواجهات مع االحتالل يف ال�ضفة والقد�س

٥٠ ألف مصٍل يؤدون »الجمعة« 
باألقصى رغم إجراءات االحتالل 

سلمي: فلسطين تحررها المقاومة 
وليست مشاريع التطبيع مع العدو

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة الجهاد اإلس���المي طارق س���لمي: إن »رسالة 
األمين الع���ام للحركة القائد زياد النخالة في ذك���رى االنطالقة ال�٣٤، 

عبد القادر لـ »االستقالل«: األقصى يتعرض 
ألخطر عدوان والمساس بقدسيته »لعب بالنار«

القدس المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
ر عضو المجل���س الث���وري لحركة التحري���ر الوطني  َح���ذَّ
االحت���الل  الق���ادر،  عب���د  )فت���ح( حات���م  الفلس���طيني 

»اإلس���رائيلي« م���ن نتائج تصعيد انتهاكات���ه، ومحاولة 
ف���رض إجراءات وق���رارات »غير مس���بوقة« 
في المس���جد األقص���ى المب���ارك، ومدينة 

غزة/ االستقالل:
دعا المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلس���المي في الضف���ة الغربية المحتلة، 
المبع���د إلى غ���زة،  طارق عز الدين، الجمعة، أبناء الش���عب الفلس���طيني في 
القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى استمرار الرباط لحماية االقصى 

محكمة االحتالل ترفض السماح 
بـ »الصالة الصامتة« في األقصى

»الجهاد« تدعو لمواصلة الرباط في األقصى 
والتصدي القتحامات المستوطنين 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت المحكمة المركزية اإلس���رائيلية في مدين���ة القدس المحتلة الجمعة، عدم 
السماح لإلسرائيليين ب�«الصالة الصامتة« في رحاب المسجد األقصى المبارك. يأتي 

الحساينة: دور المعلم الفلسطيني مركزي 
في مواجهة مخططات االحتالل االستعمارية 

هيئة: األسير عالء األعرج 
يعاني ظروفًا صحية صعبة 

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد االس����المي 
د. يوس����ف الحس����اينة أنه ليس غريبًا أن يكتسب شهر 

تش����رين لدى الفلسطينيين، معنى خاصًا، مشيًرا إلى أنه 
ش����هٌر تلّون بالدم، شهٌر ارتدى ثوب الفداء 
ن  والتضحية، شهُر البطولة والشهادة. وبيَّ

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين الجمعة، أن األسير عالء 
األعرج يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال� 60 على التوالي 

غزة/ االستقالل:
نفى مصدر ف���ي حركة »حماس«، األخبار الت���ي يتم تداولها عن 
وجود اتفاق على صفقة تبادل لألس���رى بي���ن حركته واالحتالل 

31 عامًا على مجزرة األقصى 
األولى.. والجريمة ما زالت مستمرة

مصدر بحماس ينفي وجود 
اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادف أمس الجمعة، الذكرى ال� 31 لمجزرة المس���جد األقصى 
األولى، التي ارتكبتها قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، في الوقت 

وفد أمني سوداني يزور »إسرائيل«»كورونا«: 19 وفاة ومئات اإلصابات بالضفة وغزة

) APA images  (    ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف بلدة بيتا قرب نابل�س �أم�س�



السبت 2 ربيع األول 1443 هـ 9 أكتوبر 2021 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت دائرة األوقاف اإلس���المية بأن 
٥٠ الف مصل أدوا صالة الجمعة أمس 
في المس���جد األقصى رغ���م إجراءات 
االحتالل العسكرية التي أعاقت حركة 

المواطنين في محيط المسجد.
وقال خطيب المسجد األقصى محمد 
س���ليم :" نتوجه بالتحي���ة واالحترام 
والتقدير للعش���ائر المقدسية التي 
تأخ���ذ على عاتقها الرب���اط باألقصى 
الفج���ر والمغرب والعش���اء، وهذا هو 

الرابط وليس الرباط كله".
وخاطبهم بقوله: "أنتم نلتم ش���رف 
األم���ة  ع���ن كل  الرب���اط، وتنوب���ون 
اإلس���المية بحي���ازة ه���ذا الش���رف، 
فحكامه���م بي���ن متخ���اذل ومتآمر 
ومستنكر على استحياء لما يجري من 

اعتداء ظالم وسافر على أقصانا".
ولف���ت إلى ق���رار محكم���ة االحتالل 
بالس���ماح لليهود بأداء صالة صامتة 

داخل المسجد األقصى.
وبين أن���ه يتزامن مع ذك���رى مجزرة  

األقصى التي مر عليها ٣١ عاما.
ووصف القرار بأنه من أخطر القرارات، 
التراجع  : "يجب على االحت���الل  قائالاً

ا، ويتحمل عواقبه الوخيمة". عنه فوراً
وأش���ار إلى المطبعين وهم يتجولون 

بش���وارع الق���دس و س���احة الب���راق 
مجاهري���ن  بتطبيعه���م ووجوههم 
قبيحة. وأشاد بدور العشائر في الرباط 
بالمسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل، 
ا جميع العش���ائر باالحتذاء بما  مطالباً
قامت به عش���ائر الخليل والتفافهم 

حول كلمة واحدة.
واستنكر مهرجانات الرقص والخالعة 
الزهراء  بما يسمى مهرجان حكايات 

في بيت لحم.
وتس���اءل عن دور العشائر حيال من 

قام بتسريب المنازل في القدس.
وفرض���ت ق���وات االحت���الل قي���ودا 
المس���جد  بوابات  وتش���ديدات على 
وحررت  الش���بان  وأوقفت  األقص���ى، 

هوياتهم.
كم���ا منعت ش���رطة االحت���الل فجر 
أمس المصلين من الوصول لألقصى، 

ونصب���ت الس���واتر الحديدي���ة عند 
مداخ���ل بواباته، وأوقفت العش���رات 

منهم وحررت هوياتهم.
ونظم���ت وقفة نص���رة لألقصى عند 
البائك���ة الجنوبي���ة ف���ي صحن قبة 
الصخ���رة، تزامنا مع الذك���رى ال ٣١ 
ا  لمجزرة المس���جد األقصى، واحتجاجاً
على قرار محكمة االحتالل بالس���ماح 

لليهود بأداء صالة صامتة داخله.

٥٠ ألف مصٍل يؤدون »الجمعة« باألقصى رغم إجراءات االحتالل 

غزة/ االستقالل:
أك���دت حركة المقاومة اإلس���المية »حم���اس« الجمعة، أن مح���اوالت االحتالل 
»اإلس���رائيلي« وقطعان مس���توطنيه فرض التقس���يم المكاني أو الزماني في 

المسجد األقصى المبارك ستكون نتائجه وخيمة عليهم.
وقالت حماس في بيان تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه: »اليوم وأمام مشهد 
جماعات الهيكل التي تحاول إعادة التاريخ بالمساس بقدسية األقصى وحرمته 

محمية من حكومة االحتالل، نؤكد جهوزية أبناء شعبنا للدفاع عنه«.
وشددت على أن خطوات االحتالل المدفوعة بنيران األيديولوجيا الحاقدة ضد المقدسات 
س���ترتد في وجهه. ودعت حماس جماهير شعبنا بأماكن وجوده كافة للتوجه والرباط 
باألقصى، ومنع قطعان المس���توطنين من أداء ما يس���مى صلواته���م الصامتة، والتي 

تهدف إلثبات أوهام المستوطنون ومعهم حكومة اليمين بأن لهم موطئ قدم فيه.
ا عن القدس  وقالت: »شعبنا البطل خاض معركة بطولية بانتفاضة األقصى دفاعاً
ومس���جدها، وإن الدماء الزكية التي س���الت من أجله ال ت���زال دفاقة في جنين 

والقدس بمالحم سطرها شهداء شعبنا خالل األيام الماضية«.
ا ألجل  وطالب���ت حماس جماهير األمتين العربية واإلس���المية لرفع الصوت عالياً
األقص���ى والتظاهر للدفاع عنه، ولتكن صلوات الجمع منطلقا للهتاف بتحريره 
ونبذ التطبيع الذي بات يش���كل خنجرا مسمومًا في خاصرته، فاألقصى هو حق 

لكل المسلمين، والدفاع عنه وحماية حرمته وقدسيته واجب على كل مسلم.
وجددت »البيعة ل���ه بالذكرى ال� ٣١ لمجزرة األقص���ى، والتي ارتكبها االحتالل 
بس���احاته مدفوعا بهوس جماعات الهيكل التي تظن أنه لقمة سائغة يمكن 

النيل منها، وأن الفرصة متاحة لوضع حجر األساس لهيكلهم المزعوم«.

»حماس«: فرض التقسيم 
المكاني والزماني في األقصى 

ستكون نتائجه وخيمة

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة الجهاد اإلسالمي طارق 
سلمي: إن "رسالة األمين العام للحركة القائد زياد 
النخالة في ذكرى االنطالقة ال�٣٤، تؤكد مجددًا أن 
األرض ال ُيمكن أن ُتحرر من خالل مشاريع التطبيع 
العربي مع العدو الصهيوني أو عبر أوهام التسوية 
السياسية معه؛ وإنما تتحرر بالمقاومة واستمرار 

االشتباك المباشر مع االحتالل".
وأوضح "س���لمي" ف���ي حديٍث ل�"قناة فلس���طين 
اليوم"، أن "القائد النخالة ش���دد على أن "العدو ال 
يفهم إال لغة القوة، ولن ُيسترد الحق الفلسطيني 
بغيرها، على اعتبار أن المقاومة هي الخيار الوحيد 

لدحر االحتالل على األرض الفلسطينية".
وبين الناطق باسم الجهاد أن "الصراع حول قضية 
فلسطين وهو صراٌع مستمر مع المحتل الغاصب؛ 
مؤكدًا أن حركة الجهاد االسالمي لن ُتلقي السالح 
بأي حال م���ن األحوال، ولن ُتفرط ب���ذرة ُتراب من 

الوطن الفلسطيني المحتل".
وأش���ار "سلمي" إلى أن حركة الجهاد تنظر إلى أن 
تطبّيع بع���ض األنظمة عالقاتها مع "إس���رائيل" 
بمثابة محطة على طريق احتالل المنطقة برمتها 
والس���يطرة على خيراتها، معتبرةاً الكيان المزروع 
في فلس���طين هو قاعدة ارتكاز ُتحاول أمريكا من 
خالله تمرير سياس���اتها ألجل تقسيم المنطقة 

وإنتاج حروب فيها، وزعزعتها".
ولف���ت إل���ى أن "جميع ال���دول الت���ي طبعت مع 
االحتالل لم تحصل على شيء سوى الوعود فقط، 
في المقابل العدو حصل على قواعد ارتكاز ينطلق 

منها نحو المنطقة الحتاللها وتقسيمها".
واستغرب "سلمي" من األنظمة التي ُتهرول نحو 
: " كل الدول المطبعة  التطبيع م���ع العدو، قائ���الاً
في حقيق���ة األمر لم تدخل ف���ي أي معركة ضد 
الكي���ان؛ ولكن مس���اعيها التطبيعي���ة هدفها 
باألساس إرضاء اإلدارات األمريكية والصهيونية 

من أجل البقاء على ُعروشها على حساب القضية 
الفلسطينية".

وفي معرض حديثه دعا "المطبعين مع االحتالل 
إلى االنحياز للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها 
الُمحتل، مشددًا على أن المشروع الصهيوني بدأ 

يتراجع أمام إرادة الشعب الفلسطيني".

كما ت���رى حركة الجهاد االس���المي وفقًا للناطق 
باسمها "طارق س���لمي"، أن "المشروع األمريكي 
أيضًا لم يّصمد في المنطقة، وتعرض إلذالل في 

العراق سابقًا، ومؤخرًا في أفغانستان".
وأوضح "س���لمي" أن "األمين العام للجهاد أرسل 
رس���الة خالل خطابه األخير للدول المتواطئة مع 
االحت���الل مفادها، أن "العدو الذي يتهافت عليه 
بعض العرب هو كياٌن هش لم يتمكن من حماية 
نفسه من صواريخ المقاومة المتواضعة في غزة؛ 
فكيف لهذا العدو أن يحمي دول التطبيع، بينما 
ال يستطيع أن ُيوفر غطاء أمني أو عسكري لدولته 

المزعومة؟".
ولفت إلى أن "معركة س���يف القدس تركت أثارًا 
كبيرة على مس���تقبل التطبيع، لذلك ال يمكن أن 
ُيطبق هذا المش���روع األمريكي اإلسرائيلي على 
جس���ر القضية الفلس���طينية؛ مش���ددًا على أن 
الشعب الفلس���طيني فرض معادلة جديدة أمام 

االحتالل، فضالاً عن أن الش���عوب العربية ال زالت 
ترفض سياسة التطبيع مع العدو". وبشأن الوحدة 
الفلسطينية الداخلية واستمرار االنقسام، طالب 
الناطق باس���م الجهاد إلى "ضرورة ترتيب البيت 
الفلس���طيني وإصالح منظمة التحرير على اعتبار 
أنها تمثل الشعب الفلسطيني، وذلك وفق أسس 
ترتكز على مش���روع المقاومة، ونسف العالقة مع 

االحتالل، وعدم االعتراف بالكيان الصهيوني".
وتس���اءل "س���لمي" في ختام حديثه عن جدوى 
العالقة بين السلطة الفلس���طينية وكيان العدو 
: "م���اذا قدم االحتالل للس���لطة؟ اإلجابة؛ لم  قائالاً
يقدم س���وى األوه���ام، وعلى األرض ل���م ُتحقق 
الس���لطة إقامة الدولة الفلس���طينية المستقلة 
التي وعدت الفلسطينيين بها، فضالاً عن أنها لم 
ُتوقف االس���تيطان والتهويد في الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، بينما االحتالل يلتهم األرض 

ضاربًا بعرض الحائط كل االتفاقيات معها".

سلمي: فلسطين تحررها المقاومة وليست مشاريع التطبيع مع العدو

رام الله/ االستقالل:
أصدر الرئيس محمود عباس، الجمعة، تعليمات 
بهدف التص���دي لقرار محكمة "إس���رائيلية" 
القاضي بالسماح للمس���توطنين بأداء الصالة 

الصامتة في رحاب المسجد األقصى.
الدائم  للمن���دوب  ووجه عب���اس "تعليمات���ه 
لدولة فلس���طين لدى األمم المتحدة الس���فير 

ري���اض منص���ور، بالتح���رك الواس���ع والفوري 
في األم���م المتحدة بالتنس���يق مع األش���قاء 
واألصدقاء، وفي المقدمة وفد األردن لدى األمم 
المتحدة، للتصدي لعدوان س���لطات االحتالل 
"اإلس���رائيلي" على المس���جد األقصى والحرم 
القدسي الشريف، عبر قرار محكمة "إسرائيلية" 
بالسماح لقطعان المس���توطنين بأداء الصالة 

الصامتة في رحابه، في انتهاك واضح للقانون 
الدول���ي وق���رارات األمم المتح���دة ذات الصلة 
والوضع القانوني والتاريخي لألماكن المقدسة 

اإلسالمية والمسيحية فيها".
ودع���ا الرئيس عب���اس ألن يتحم���ل المجتمع 
الدولي مس���ؤولياته في هذا الش���أن، وخاصة 

مجلس األمن، لوقف هذا العدوان.

عباس يدعو المجتمع الدولي لتحمل 
مسؤولياته تجاه انتهاكات االحتالل في األقصى

األغوار/ االستقالل:
أعلنت وسائل إعالم عبرية مساء الجمعة، عن إصابة مجندة في جيش االحتالل "اإلسرائيلي" بعد 

دهسها بواسطة مركبة في أريحا.
وأفادت قناة كان العبرية بإصابة مجندة في الجيش "اإلس���رائيلي" جّراء تعرضها لعملية دهس 

من مركبة في األغوار قبل أن تنسحب المركبة من المكان".
وأضاف���ت القناة العبرية: "بأن الجيش "االس���رائيلي و"أجهزة األمن" تجري عملية فحص لخلفية 

الحادث".

إصابة مجندة »إسرائيلية« 
تعرضت للدهس في األغوار
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وأضاف "ال يمكن عزل ه���ذا القرار العداوني 
تج���اه األقص���ى والمس���لمين، عن سلس���لة 
الق���رارات واإلجراءات التي يتخذها االحتالل؛ 
إلحداث تغيير األمر الواق���ع، والوضع الراهن 
داخل المس���جد المبارك، وفرض واقع جديد؛ 
يمّهد للمس���توطنين الصهاينة من الصالة 

ا". ا ومكانّيً في الحرم، وصواًل لتقسيمه زمانّيً
وأش���ار إل���ى أن الق���رار فيه مس���اس أيًضا، 
بحصرية مس���ؤولية دائرة األوقاف اإلسالمية 
بالق���دس، عن كل ما يرتبط بإدارة المس���جد 
للوصاية األردنية،  المبارك، استناًدا  األقصى 
التاريخية والدينية والسياسية عليه، وعليه 
يجب على األردن تحّمل مسؤوليتها في هذا 
الجان���ب، وإل���زام االحتالل باحت���رام اّتفاقية 

"وادي عربة" الموقعة عام 1994.  
د على أنه "ال صالحية  وفي هذا الصدد، ش���دَّ
لمحاكم االحتالل على األقصى، وأّية محاوالت 
منها لفرض قراراتها عليه؛ س���نتّصدى لها 
على كل المستويات، ال سيما من أبناء شعبنا 
الفلس���طيني بالقدس المحتلة، كونها باطلة 

وغير شرعية".  
يتحمّلون  ومس���توطنوه  "االحت���الل  وتاب���ع 
وحدهم كل النتائج التي ستنجم حال تطبيق 
للمستوطنين  بالسماح  األخير،  قرار محكمته 
باقتحام المس���جد المبارك وتدنيس���ه بأداء 
ًدا  طقوس���هم فيه، وعليهم أن يتذك���روا جّيً
ات ش���عبنا، على إثر محاوالت المس���اس  َهبَّ
باألقص���ى، كَهّب���ات: البواب���ات اإللكترونية، 
ومصّلى ب���اب الرحمة، وب���اب العامود، وحّي 

الشيخ جراح". 
وهنا، دعا العالمين العربي واإلس���المي إلى 
تحّمل مس���ؤولياته إزاء م���ا يجري لألقصى 
ومدين���ة القدس من انته���اكات، ومغادرة 
واالس���تنكارات  الش���جب  بيان���ات  مرّب���ع 
والتندي���دات، إل���ى اتخاذ إج���راءات فّعالة 
وحازمة؛ لكّف يد االحتالل ومس���توطنيها 
عن المس���جد المبارك، والمدينة المقّدسة، 
كما أن على المجتمع الدولي التحرك؛ لردعه 
من مغّبة اللعب بالنار، على حّد تعبير عضو 

المجلس الثوري ل� "فتح".   
أما عن دور الس���لطة الفلس���طينية أمام ما 
يتعرض ل���ه األقصى، لفت إل���ى أن دورها 
وهام���ش مناورتها في ذل���ك "محدود"، وال 

تمتلك غير الطلب من الدول الفاعلة، كاإلدارة 
األمريكية، وال���دول األوروبية، لجهة التدخل 
بالضغ���ط عل���ى االحت���الل، ووق���ف عدوانه 

وانتهاكاته. 
وكان���ت ما تس���مى محكمة صل���ح االحتالل 
المس���توطنين  المحتلة قررت منح  بالقدس 
"ح���ق" اقتحام المس���جد األقص���ى، وأداء ما 
وصفت���ه ب� "الصالة الصامتة" داخله، وس���ط 
تحذيرات فلسطينية وإسالمية من نتائجه.  
وقالت القناة السابعة العبرّية األربعاء الماضي، 
إن "المحكم����ة قضت بأن الص����الة الصامتة، في 
الحرم القدس����ي )المس����جد األقصى(، ال يمكن 

تفسيرها على أنها عمل إجرامي".

اإ�ضرار بالق�ضية
في س���ياق آخ���ر، حّمل عبد الق���ادر االحتالل 

مس���ؤولية ارتفاع منس���وب الجريم���ة مؤّخًرا 
ف���ي الداخ���ل الفلس���طيني المحت���ّل من���ذ 
الفلسطينية س���نة 1948 وإشاعتها  النكبة 
بالط���رق والوس���ائل كاّف���ة؛ لتفتيت مجتمع 
الفلس���طينيين هن���اك"، مس���تدرًكا "لك���ن 
نحن على ثقة أن ش���عبنا بالداخل وقياداته 
وممثليه الوطنيين ق���ادرون على ضرب هذه 

المؤامرة الخبيثة".  
بالداخل  أبن���اء ش���عبنا  وأكم���ل: "نحّيي 
المحت���ل، دورهم كبير في دعم وإس���ناد 
ش���عبنا الفلس���طيني في كل م���كان، إذ 
يثبتوا ف���ي كل محّطة فارق���ة أنهم جزء 
ال يتجزأ من الش���عب، عب���ر تفاعلهم مع 
مختل���ف القضاي���ا الوطني���ة، والتي كان 
انخراطه���م في معركة س���يف  آخره���ا 

القدس بمايو )أيار( الماضي، وما سبقها.
إل���ى ذلك، وَصف اس���تجداءات الس���لطة 
الفلس���طينية، لعق���د لق���اءات جديدة مع 
وزراء في حكومة وكنيس���ت االحتالل، أماًل 
الس���تئناف المفاوض���ات العبّث���ة معه، ب� 

"السلوك المؤسف". 
وق���ال إن ه���ذا الس���لوك م���ن الس���لطة 
االحتالل ضوءًا أخضر  ومس���ؤوليها، يمنح 
لتصعيد تغّول���ه وجرائم���ه وإرهابه تجاه 
ش���عبنا الفلس���طيني، ف���ي كل جغرافيا 
ا أن البقاء على  فلس���طين التاريخية، مؤكّدً
تلك االس���تجداءات "يش���ّكل إضراًرا أكبر 

بالقضية الفلسطينية وثوابتها". 
التقى رئيس  الماض���ي،  ومطلع األس���بوع 
وزراء  بحض���ور  الفلس���طينية  الس���لطة 
ومستشارين لديه، وفًدا من حزب "ميريتس" 
اإلسرائيلي برئاس���ة "نيتسان هوروفيتش" 
رئيس الحزب ووزير الصحة، ومش���اركة وزير 
ما يسمى "التعاون اإلقليمي" عيساوي فريج، 
وعضو الكنيس���ت "ميخال روزي���ن"، في مقر 
المقاطع���ة بمدين���ة رام الله، وس���ط الضفة 

المحتلة.
ونقل موقع "واال" العبري، عن الرئيس محمود 
عباس خالل لقائه الوفد، رغبته اللقاء بوزيرة 
الداخلية في حكومة االحتالل، والش���خصية 
الثاني���ة في ح���زب "يمينا" الحاك���م "أيليت 
شاكيد"، ورئيس الحكومة المتطّرف "نفتالي 

بينت".
إاّل أن الوزي����رة الفاش����ية "ش����اكيد" قاَبلت 

دعوة رئيس الس����لطة برف����ض لقائه، عبر 
تغري����دة لها عبر حس����ابها ف����ي "تويتر"، 
قائلة: "ل����ن يحدث، لن أقاب����ل أحد منكري 
المح�رقة )الصهيونية(، ومن يقاضي جنود 
الجيش "اإلسرائيلي" في الهاي، ومن يدفع 
أموااًل لقتلة )في إش����ارة إلى األسرى وُأسر 

الشهداء( اليهود".
وش���هدت األس���ابيع األخي���رة، ارتفاع���ًا في 
مس���توى االتصاالت واللقاءات بين الس���لطة 
الفلسطينية ومسؤوليها بشخصيات رسمية 
وغير رسمية لدى كيان االحتالل، وسط رفض 
ش���عبي ومجتمعّي وفصائلي واسع، ال سّيما 
مع تصاعد جرائم وانتهاكات قوات االحتالل 
تجاه الشعب الفلس���طيني في كل جغرافيا 

فلسطين التاريخّية.
وفي 29 أغس���طس)آب( الماضي، عقد رئيس 
السلطة الفلسطينية لقاًء مع وزير حرب كيان 
االحتالل "بيني غانتس" بمقر المقاطعة برام 
الله، اس���تمّر قرابة ثالث ساعات، في محاولة 
من الكي���ان لتعزيز ش���رعية الس���لطة، عبر 
منحها "تسهيالت جديدة" بالضفة المحتلة 

وقطاع غزة.
توقف���ت   ،2014 )نيس���ان(  أبري���ل  ومن���ذ 
واالحت���الل؛  الس���لطة  بي���ن  المفاوض���ات 
ج���راء رف���ض األخي���ر وق���ف االس���تيطان 
بالضف���ة والقدس المحتلَتي���ن، واإلفراج عن 
الفلس���طينيين األس���رى منذ ما قبل توقيع 
"أوسلو" )س���نة 1993(، وتنّصلها عما يسمى 

خيار "حل الدولتين".

عبد القادر لـ »االستقالل«: األقصى يتعرض ألخطر عدوان والمساس بقدسيته »لعب بالنار«
القد�س املحتلة – غزة/ قا�ضم الأغا: 

ر ع�ض��و املجل���س الثوري حلرك��ة التحري��ر الوطني  َح��ذَّ
الحت��ال  الق��ادر،  عب��د  ح��امت  )فت��ح(  الفل�ض��طيني 
»الإ�ضرائيل��ي« م��ن نتائ��ج ت�ضعي��د انتهاكات��ه، وحماولة 

فر���س اإج��راءات وق��رارات »غ��ر م�ضبوق��ة« يف امل�ضجد 
الأق�ضى املب��ارك، ومدينة القد�س املحتلة عموًما. وقال 
عبد القادر يف مقابلة مع �ضحيفة »ال�ضتقال« من القد�س 
املحتل��ة، اجلمع��ة، اإن الق��رار الق�ضائي الأخ��ر لإحدى 

ال�ضهاين��ة  للم�ضتوطن��ن  ال�ضم��اح  الحت��ال،  حماك��م 
اقتحام امل�ضجد الأق�ضى، واأداء طقو�س تلمودية �ضامتة 
في��ه، »عدوان خط��ر«، كونه مي���ّس بقد�ضية ه��ذا املكان 

املقّد�س، وح�ضرية العبادة للم�ضلمن فيه. 

استجداء السلطة للقاءات مع االحتالل سلوك 
»مؤسف« يمنحه الغطاء للتغول على شعبنا

االحتالل يسعى لتفتيت شعبنا 
بالداخل المحتل عبر إشاعة الجريمة

غزة/ االستقالل:
دعا المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلس���المي في الضفة الغربية المحتلة، المبعد إلى 
غزة،  طارق عز الدين، الجمعة، أبناء الش���عب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية 
والداخل المحتل، إلى اس���تمرار الرباط لحماية االقصى والتصدي للمستوطنين وعدم 

السماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية في باحاته.
ووجه ع���ز الدين التحية في تصري���ح صحفي بالذكرى ال� 31 لمج���زرة األقصى تلقت 
"االس���تقالل" نسخة عنه، لجماهير الشعب الفلسطيني التي انطلقت منذ صباح أمس 
للرباط والصالة في األقصى في تأكيد على حق المس���لمين في مسجدهم ورفض قرار 

دوائر المحاكم الصهيونية الباطلة.
ودان عز الدن المجزرة قائال: "في مثل هذا اليوم من العام 1990 ارتكبت قوات االحتالل 
الصهيوني مجزرة بشعة بحق المصلين والمرابطين في المسجد األقصى المبارك، راح 

ضحيتها 21 فلسطينيًا".
وأضاف: "في ذلك اليوم األس���ود عززت قوات االحتالل من تواجدها في محيط األقصى 
لحماية المس���توطنين المتطرفين الذين قدموا إلقامة طقوس تلمودية في س���احات 
األقصى ووضع حجر األس���اس للهيكل المزعوم، األمر الذي شكل عدوانًا على األقصى 
ومساسًا بقدسيته، فهب المقدسيون ومعهم جموع أبناء شعبنا للدفاع عن األقصى".

وخت���م حديثه بالقول: "تتوالى األحداث وتتش���ابه التفاصيل، وقد ثبت أن الش���عب 
الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته ومسؤولياته لحماية األقصى والدفاع عنه".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ررت المحكم���ة المركزية اإلس���رائيلية في مدينة 
القدس المحتلة الجمعة، عدم السماح لإلسرائيليين 
ب�"الص���الة الصامت���ة" ف���ي رحاب المس���جد األقصى 

المبارك.
يأت���ي ذلك مع تقديم ش���رطة االحتالل الس���تئناف 
على قرار محكمة الصلح "اإلس���رائيلية" الذي  يسمح 
لإلس���رائيليين بإقامة صل���وات صامتة ف���ي باحات 

األقصى.
وأكد وزير األمن الداخلي "اإلسرائيلي" "عومير بار ليف" 
أن تغيير األمر الواقع باألقصى سيش���كل خطًرا على 

السالمة العامة ومن شانه أن يؤدي لتفجر األوضاع.
وقال إن الش���رطة االس���رائيلية قدمت استئناًفا على 
قرار المحكمة، زاعًما أن "إسرائيل تحترم حرية العبادة 
والصالة في المكان ومع ذلك وعلى ضوء االنعكاسات 
األمنية المتوقعة م���ن هكذا قرار فيجب الحفاظ على 
األمر الواقع واإلبقاء على صالة اليهود بالحائط الغربي 

وصالة المسلمين في الحرم الشريف".

بينما ذكرت صحيفة "إس���رائيل هي���وم" العبرية أن 
قرار المحكمة يعد غير مسبوق منذ سنوات، إذ يسمح 
القرار لإلسرائيليين بالصالة الصامتة قريًبا من الحرم 
القدسي وهي تعطي للمستوطنين تصريًحا بالصالة 

في باحات االقصى.
وكانت ما تس���مى "محكمة الصلح" اإلس���رائيلية قد 
أصدرت قرارا في الس���ادس من الشهر الجاري، يمنح 
المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات 

المسجد األقصى.
وتضمن القرار أمًرا للشرطة اإلسرائيلية بإلغاء مذكرة 
إبعاد عن المسجد صدرت بحق المستوطن المتطرف 
آرييه ليبو، وجاء فيه "إن وجود مصلين يهود في الحرم 
القدسي ال يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة".

وكان المس���توطن المتطرف ليبو قد أدى مع تالميذه 
طقوًسا دينية علنية خالل اقتحامهم المتكرر للمسجد 
األقصى خالل فترة األعياد اليهودية في شهر أيلول 
الماض���ي، وذلك خالف���ا للوضع القائم في المس���جد 
األقص���ى المبارك منذ احتالل القدس الش���رقية عام 

1967، والذي "يقصر الصالة في المس���جد للمسلمين 
 لليهود زيارة المسجد فقط"، علًما أن 

ّ
فقط، بينما يحق

المستوطنين يتخذون من ذلك ستاًرا قانونًيا لتنفيذ 
اقتحاماتهم اليومية للمسجد.

والقى قرار المحكمة اإلسرائيلية بمنح "اليهود" الحق 
في أداء "صلوات صامتة" في المسجد األقصى المبارك، 
ردود فعل فلس���طينية وعربية ودولية واسعة منددة 
به، واعتبرته "انتهاكا صارًخا واس���تخفاًفا بالمواثيق 
الدولية واألعراف اإلنسانية، واستفزاًزا واضًحا لمشاعر 
المسلمين حول العالم"، وأكدت أن "هذا القرار سابقة 
خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني 
في المسجد األقصى من قبل القوة القائمة باالحتالل، 
يهدف للبدء في تنفيذ التقس���يم المكاني للمسجد 
األقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي 
واتفاقيات جني���ف ذات الصلة وقرارات مجلس األمن 
الدولي واليونس���كو، التي أك���دت جميعها أن مدينة 
القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد األقصى 

تراث إسالمي خالص ال حق لغير المسلمين فيه".

خشية تدهور الوضع األمني

محكمة االحتالل ترفض السماح بـ »الصالة الصامتة« في األقصى
»الجهاد« تدعو لمواصلة الرباط في األقصى 

والتصدي القتحامات المستوطنين 
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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
االسالمي د. يوسف الحساينة أنه ليس غريبًا 
أن يكتسب شهر تشرين لدى الفلسطينيين، 
معنى خاصًا، مشيًرا إلى أنه شهٌر تلّون بالدم، 
ش����هٌر ارتدى ثوب الفداء والتضحية، شهُر 

البطولة والشهادة.
ن د. الحس����اينة في تصريح له أن ش����هر  وبيَّ
تش����رين كذلك ش����هٌر للعلم والعلماء، شهٌر 
لغرس القي����م والمبادئ، قائ����اًل: "قررت فيه 
منظم����ة األم����م المتح����دة للتربي����ة والعلم 
والثقافة )اليونسكو( ومنظمة العمل الدولية 
في الع����ام 1994، جعل الخام����س منه يومًا 

عالميًا للمعلم".

وأض����اف "إن كان المعلم ف����ي العالم يؤدي 
واجبه األخالقي ورس����الته التربوية السامية، 
يتطلع لتحسين أوضاع مهنة التعليم، فإنه 
عندنا كفلس����طينيين باإلضافة لما ذكر فإنه 
ش����هٌر للنضال والكفاح المس����تمر لمواجهة 
االحت����الل وخططه التي ته����دف إلى طمس 
الهوي����ة الوطني����ة الفلس����طينية وتجهيل 

الشعب الفلسطيني".
وش����دد د. الحس����اينة عل����ى أن مركزية دور 
المعلم في فلسطين تكمن في أنه يقع على 
عاتقه مس����ؤوليات إضافية تتعلق بأهمية 
الدور النضالي المقاوم الُمس����ند له بمقاومة 
االحتالل وتجسيد الثقافة الوطنية، والتحدي 
الكبير في تقدم التعلي����م والنشء باعتباره 

من أهم الضرورات الوطنية لمقاومة سياسة 
التجهي����ل التي يحاول الع����دو فرضها على 

شعبنا.
وأش����ار إل����ى أن ذلك ه����و ما برع ب����ه المعلم 
الفلسطيني خالل السنوات الماضية، متابًعا 
"كان مت����راس علٍم ومقاومٍة عني����دًا أمام كل 
التحديات والعقب����ات التي اصطنعها العدو 
لتعطيل التعليم ف����ي األراضي المحتلة منذ 
عام النكبة في 194٨". وأردف د. الحس����اينة 
حديثه "في تش����رين المش����رق بالعلم والدم 
الطاهر المس����كوب من الش����هداء، والنابض 
بالعزيم����ة الصلبة ألس����رانا وه����م يواجهون 

صلف السّجان وجبروته من نقطة صفر".
وتوج����ه عض����و المكتب السياس����ي للجهاد 

بالتحية والتقدير ألبطال التحدي المعلمين 
والمعلم����ات، ُزّراع الوع����ي والمعرفة والعلم، 

وتأصيل االنتماء لكل ما هو جميل.
وقال "نش����ّد عل����ى أياديه����م لمواصلة درب 
األنبي����اء والرس����ل ومن س����ار عل����ى دربهم، 
والتجدي����ف عكس التي����ار، لبناء جي����ٍل واٍع 
ومثّق����ف، جي����ٌل قادٌر عل����ى حم����ل األمانة، 
ومواصلة المس����ير، جيٌل سالحه وعٌي ينبض 
بالعل����م، وإيماٌن متج����ّذر بعدالة وقدس����ية 
قضيته، وثورٌة ال ته����دأ في مواجهة الباطل 
وأدوات����ه، حتى نتمّكن جميع����ًا من تحقيق 
حلمنا ووعدنا بالعودة والتحرير ودحر االحتالل 
عن كامل ترابنا المجبول بدم الشهداء، وعرق 

المقاومين".

»تشرين شهر العلم والمقاومة«

الحساينة: دور المعلم الفلسطيني مركزي في مواجهة مخططات االحتالل االستعمارية 

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الجمعة، 
أن األس���ير عالء األعرج يواصل إضرابه المفتوح 
عن الطع���ام لليوم ال���� 60 عل���ى التوالي ضد 
اعتقاله اإلداري ويقبع بما تسمى "بعيادة سجن 

الرملة".
وقال محامي الهيئة فواز شلودي، عقب زيارته 
لألس���ير األعرج الخميس، :"انه يعاني من اآلم 
في منطق���ة البطن وخاصة ف���ي رأس المعدة 
ونخ���زات وآالم ف���ي منطق���ة الص���در والقلب 
وضعف في العضالت بشكل عام، ورعشة في 
جميع انحاء جسده وتشنجات ووجع شديد في 
منطقة الكلى، كما يعاني من غباش في النظر، 

وانخفاض في ال���وزن وصل حتى اليوم إلى 17 
كيلو غرامًا، وانخفاض الس���كر بال���دم، كما أنه 

يتنقل على كرسي متحرك".
ونقل���ت الهيئة جزءًا من الرس���الة التي نقلها 

االسير لعائلته عبر المحامي وجاء فيها:
إليكم نص الرس���الة التي أرسلها األسير عالء 

االعرج:
"السالم عليكم ورحمة الله.... األهل األحبة" )لقد 
لقيت في اضرابي هذا نصبا، واذا كان الس����فر 
قطعة م����ن العذاب فان االض����راب هو العذاب 
كله، ففي مراش الرملة او المعروف زورا وبهتانا 
مستشفى الرملة فاني اقبع في زنزانة انفرادية 
أقاسمها سويا مع طائفة من الحشرات والرائحة 

الكريهة، نرى الطبي����ب مرتين يوميا وبطبيعة 
الح����ال ارفض الحديث معه، أري����د أن أقول إننا 
حين نقرر الدخول في اإلضراب كنا نضع احتمال 
الموت أمامنا، لم نقرر ذلك ترفا، خرجنا مضربين 
ال نندم على الخيار، فكل يوم يمضي يقربنا من 
النص����ر ويزيدنا قناعة بصوابي����ة الخطوة التي 
بدأناها، الدعاء ملجؤنا،، هو الله أس����ندنا ظهرنا 

اليه وألجأنا أمرنا إليه وآوينا إليه ركنا شديدا(
األهل األحبة )هذه المعركة ستنتهي عاجال ام 
اجال،، اصبر عليها كصبر ايوب ان شاء الله،، لذا 
اريد منك���م االلحاح في الدعاء وبعدها ثقوا بي 
فإنني عاهدت الله عز وجل ان ال يكسرني هؤالء 

القوم المغضوب عليهم وعليه االتكال(.

مضرب عن الطعام منذ 60 يومًا 
هيئة: األسير عالء األعرج يعاني ظروفًا صحية صعبة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، الجمعة، أربعة فتية من المسجد األقصى 

المبارك، وشابا من منطقة باب النبي داوود، إحدى أبواب القدس القديمة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت أربعة فتية عقب تواجدهم 
عند درج قبة الصخرة المش���رفة وهم: محمد عالء عصمت عبيد، وأحمد يوسف، 
ومحمد حمزة، ومنتصر س���بتة. وأضافت أن االحتالل اعتقل الشاب عالء سمرين 

من بلدة سلوان، بعد توقيفه في منطقة باب النبي داوود.

الخليل/ االستقالل:
نظم���ت مس���يرة في مدين���ة الخليل، 
الجمع���ة، دعم���ا وإس���نادا لألس���رى 
المضربين عن الطعام رفضا العتقالهم 

اإلداري.
وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين 
في عين س���ارة باتجاه دوار ابن رش���د 
وس���ط الخليل، رفع خاللها المشاركون 
مق���داد  واألس���ير  األس���رى،  ص���ور 
والفتات  فلس���طين  وعلم  القواسمي، 
تطال���ب باإلفراج عن األس���رى، وأخرى 
تندد بسياس���ة االحت���الل واالعتقال 
المس���ؤولية  اإلداري بحقهم، وتحمله 

عن حياتهم.
وقال إيهاب القواسمي، ابن عم األسير 
مق���داد، إن الفعالي���ة نظمت بهدف 
دعم األس���رى والتأكي���د على حقهم 
في اإلض���راب والنضال م���ن أجل نيل 

حريتهم.
وأك���د أن األس���ير مقداد مس���تمر في 
إضرابه لليوم ال���� 79 على التوالي رغم 
وضعه الصحي الخطير، وحمل االحتالل 
المسؤولية عن حياة األسرى المضربين 
ع���ن الطع���ام، مطالب���ا المؤسس���ات 
الحقوقية واإلنسانية الدولية بالضغط 

على االحتالل لإلفراج عنهم.
وعقب المس���يرة، اندلع���ت مواجهات 
بين الش���بان وق���وات االحت���الل، عند 

منطقة باب الزاوية في وسط الخليل.
وأش���عل الش���بان اإلطارات المطاطية 

ورشقوا قوات االحتالل بالحجارة.
وأطل���ق الجن���ود الرص���اص المعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز 
المتظاهرين،  باتجاه  للدموع،  المسيل 

ما أسفر عن إصابة بعضهم باالختناق.
فلس���طينيين  أس���رى   6 ويواص���ل 
اإلضراب عن الطعام رفًضا العتقالهم 
إداريا، أقدمهم كايد الفس���فوس منذ 
٨6 يوًما، يليه مقداد القواسمة منذ 79 
يوما، وعالء األعرج منذ 62 يوما، وهشام 
أبو هواش منذ 53 يوما، ورايق بشارات 
منذ 4٨ يوما، وش���ادي أبو عكر منذ 45 

يوما.

واالعتق���ال اإلداري، ه���و ق���رار حبس 
بأمر عسكري "إس���رائيلي" بزعم وجود 
تهديد أمني، دون توجيه الئحة اتهام، 

ويجدد ل�6 شهور قابلة للتمديد.
الفلسطينيين في  ويبلغ عدد األسرى 
الس���جون "اإلس���رائيلية" نحو 4650، 
بينهم 550 أسيًرا مريضا، منهم عشرة 
أس���رى مصاب���ون بالس���رطان، وبأورام 

بدرجات متفاوتة، وفق نادي األسير.

جنين/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الجمعة، طرقا فرعية في بلدة يعبد جنوب 
غرب جنين، بالس���واتر الترابية. وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن جنود االحتالل، 
تساندهم جرافة عس���كرية، أغلقوا عدة طرق فرعية مؤدية إلى يعبد، والطريق 
الرئيسي المؤدية إلى منطقة مريحة، كما نصبوا حاجزا عسكريا جنوب المحافظة، 

وأوقفوا مركبات المواطنين على مفترق كفيرت- يعبد، وفتشوها.
يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة القتحامات متواصلة من قبل االحتالل، 

ومداهمة منازل المواطنين واعتقاالت، ونصب حواجز عسكرية.

الخليل/ االستقالل:
اقتلع مستوطنون، الجمعة، أكثر من 100 شجرة زيتون في منطقة الطيبة ببلدة 

ترقوميا شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن مس���توطني "أدورا" الجاثمة على أراضي المواطنين، 
أقدموا على تقطيع واقتالع أكثر من 100 شجرة زيتون بعمر ثالث سنوات على 
مساحة 20 دونما، في منطقة الطيبة فرش الهوى على الطريق االلتفافي باتجاه 

معبر ترقوميا.
وأوضح���ت المصادر أن المس���توطنين يه���ددون المواطني���ن والمزارعين في 
المنطقة بالقتل، ويعتدون عليهم وعل���ى مزروعاتهم وممتلكاتهم، لدفعهم 

للرحيل عنها لالستيالء عليها لصالح التوسع االستيطاني.
ويتخوف المواطنون على حياتهم، نتيجة اس���تمرار اعتداءات المس���توطنين 
والتي تتم بحماية جيش االحتالل "اإلس���رائيلي"، مؤكدا تمس���كهم بأرضهم، 
ومطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بتوفير الحماية للمزارعين وممتلكاتهم.

مستوطنون يقتلعون 100 
شجرة زيتون بالخليل

الخليل: مسيرة دعم وإسناد لألسرى المضربين عن الطعام االحتالل يعتقل 4 
فتية وشابًا في القدس

االحتالل يغلق طرقًا في 
يعبد جنوب غرب جنين
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     دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

  املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
  �ضادره عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / مس����لم سالم مسلم ابو مس����افر مجهول محل االقامة االن 
خ����ارج قطاع غزة يقتضى حض����ورك الى هذه المحكمة ي����وم االربعاء الموافق 
2021/11/10م الس����اعة التاس����عة صباح����ا وذلك للنظر في القضية اس����اس 
2021/1402م وموضوعها زيادة نفقة ولد والمرفوعة عليك من قبل المدعية / 
منال جميل سالمة النويجي من غزة وسكانها وان لم تحضر في الوقت المعين 
او ترس����ل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/7م .

 قا�سي غزة ال�سرعي
 رائد حممد مطري

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضــادره عن حمكمة غزة ال�ضرعية

ال���ى المدعى علي���ه / خالد احمد رمض���ان الحداد مجهول مح���ل االقامة االن 
خارج قطاع غ���زة يقتضى حضورك الى هذه المحكمة ي���وم االربعاء الموافق 
2021/11/10م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية اس���اس 
2021/1416م وموضوعها نفقة بنت بالغة والمرفوعة عليك من قبل المدعية 
/ نغم خالد احمد الحداد من غزة وس���كانها وان لم تحضر في الوقت المعين 
او ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/7م .

 قا�سي غزة ال�سرعي
 رائد حممد مطري

     دولة فل�سطني
    ال�سلطة الق�سائية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

  املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
  �ضــادره عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / س���عيد رفعت س���عيد احمد  مجه���ول محل االقامة االن 
خارج قط���اع غزة يقتضى حضورك الى هذه المحكمة ي���وم االربعاء الموافق 
2021/11/10م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية اس���اس 
2021/1406م وموضوعه���ا نفقة زوجة والمرفوع���ة عليك من قبل المدعية / 
اية رمضان محمد االش���قر من غزة وسكانها وان لم تحضر في الوقت المعين 
او ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/7م .

   قا�سي غزة ال�سرعي
   رائد حممد مطري

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادف أم���س الجمع���ة، الذك���رى ال� 31 
لمج���زرة المس���جد األقصى األول���ى، التي 
ارتكبتها قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، في 
الوقت الذي ما زالت فيه سلطات االحتالل 
بحق  وانتهاكاتها  اعتداءاته���ا  تواص���ل 

المسجد األقصى ورواده والمرابطين فيه.
وُعرف���ت تل���ك المجزرة بمج���زرة "األقصى 
األول���ى"، لتمييزها عن المذبحة التي جرت 
على أيدي ق���وات االحتالل ف���ي األقصى 
ع���ام 1996، والتي عرفت بمجزرة "األقصى 

الثانية".
ففي ي���وم االثنين المواف���ق 1990/10/8 
وقبيل ص���الة الظهر، حاول مس���توطنو ما 
يس���مى بجماع���ة “أمناء جب���ل الهيكل”، 
وض���ع حج���ر األس���اس للهي���كل الثالث 
المزع���وم في المس���جد األقصى، فتصدى 

لهم آالف المصلين.
وتدّخل جنود االحتالل، وفتحوا النار بشكل 
عش���وائي تجاه المصلين المعتكفين في 
المسجد، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا، 
وإصاب���ة أكث���ر م���ن 200، واعتق���ال 270 

آخرين.

وقبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات 
االحت���الل الحواج���ز العس���كرية على كل 
الطرق المؤدية إلى المسجد األقصى، لمنع 
المصلي���ن من الوصول ال���ى المكان، لكن 

المصلي���ن كانوا قد تجمعوا في المس���جد 
قبل ذلك التوقيت بس���اعات، في استجابة 

للدعوات التي اطلقت من داخل المسجد.
بقي جنود االحتالل في الس���احات، ومنعوا 

إخالء جثامين الش���هداء والجرحى، إال بعد 
ست ساعات من بداية المجزرة.

وكان���ت س���لطات االحت���الل وزع���ت قبل 
المج���زرة بأي���ام قليل���ة بيانا تدع���و فيه 

اليهود للمشاركة في مسيرة إلى المسجد 
األقصى، لمناس���بة “عيد العرش”، وأعقب 
ذلك تصريح للمتطرف غرش���ون س���لمون 
قال في���ه: “يجب عل���ى اليه���ود تجديد 

عالقاتهم العميقة بالمنطقة المقدسة”.
وأغلق اليهود ب���اب المغاربة بعد المجزرة 
بزعم أن دخول المسلمين منه يشكل خطرًا 

على حياتهم.
ورغ���م م���رور 31 عاًما على المج���زرة، إال أن 
االحت���الل ال زال يواصل ارت���كاب الجرائم 
الق���دس  مدين���ة  بح���ق  واالعت���داءات 
والمسجد األقصى بأشكال وطرق مختلفة، 
واالعتقاالت  اليومي���ة  االقتحام���ات  عب���ر 
واإلبعادات ومالحقة حراسه ورواده بهدف 
تفريغ���ه م���ن المس���لمين، باإلضافة إلى 

الحفريات والمشاريع التهويدية بحقه.
وبدأت منظمات وجماعات متطرفة مدعومة 
من المؤسسات اإلسرائيلية الرسمية تعّد 
المخططات،  وترسم  الخطط،  العدة وتضع 
وتعلن بوضوح أنها بدأت تعّد العدّة لبناء 
المسجد  المزعوم على حس���اب  "الهيكل" 
األقص���ى، األمر الذي حذرت منه مرجعيات 

دينية ووطنية ونشطاء مقدسيون.

جنيف/ االستقالل:
س���ّلط مركز العودة الفلسطيني الضوء على ملف العنصرية 
"اإلسرائيلية" المنهجية ضد فلسطينيي 48، خالل مداخلة 
شفهية قدّمها بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

وأثار المركز ُأثناء جلسة منعقدة تحت البند الرابع من جدول 
أعمال المجل���س األممي بدورته االعتيادي���ة ال�48، بمدينة 
جنيف، حملة القمع العنيفة ضد الفلسطينيين ممن شاركوا 
في احتجاجات شعبية بأراضي 48 بمايو/ آيار الماضي، ضد 

السياسات اإلسرائيلية العنصرية تجاههم.
وأوضح أن س���لطات االحتالل "اإلسرائيلية" أقدمت على قمع 
عنيف ضد جميع المحتجين بتلك االحتجاجات، كوس���يلة 
لردع الفلس���طينيين عن ممارسة حقهم الفطري واألساسي 

في حرية الرأي والتعبير والتجمع واالحتجاج.
وقال إن الش���رطة اإلسرائيلية في المقابل تتجاهل وتغض 
الطرف عن اإلس���رائيليين الذين يشكلون عصابات إجرامية 

تعمل على تدمير المنازل والشركات الفلسطينية وتشويه 
شواهد القبور في مقابر الفلسطينيين.

ولف���ت االنتباه إلى أنه ومنذ مايو الماضي اعتقلت الش���رطة 
اإلسرائيلية أكثر من 2800 مواطن فلسطيني في أراضي ال� 

48 بسبب احتجاجهم.
ودعا مركز العودة أعضاء مجلس حقوق اإلنسان إلدانة حملة 
الفصل العنصري اإلس���رائيلية على الفلس���طينيين لمجرد 
ممارس���ة حقوقهم األساس���ية، والمطالبة فوًرا باإلفراج عن 
جميع المعتقلين منهم، وإس���قاط الته���م كافة الموجهة 

إليهم.
وطالب بالضغط على "إس���رائيل" الحترام حقوق اإلنس���ان 
لجمي���ع المواطنين بغ���ض النظر عن عرقه���م أو دينهم أو 
رأيهم السياسي، وتغليب سيادة القانون عندما يتعلق األمر 
باإلس���رائيليين الذين يرتكبون جرائم كراهية همجية ضد 

الفلسطينيين.

غزة/ االستقالل:
نفى مص���در في حركة »حماس«، األخبار الت���ي يتم تداولها عن 
وجود اتفاق على صفقة تبادل لألس���رى بي���ن حركته واالحتالل 
»اإلس���رائيلي«. ونقلت صحيفة »الق���دس« المحلية، عن المصدر 
قوله: »ما يت���داول من أخبار عبر بعض الصفحات على ش���بكات 
التواصل االجتماعي حول وجود اتفاق على صفقة تبادل أس���رى 

مع االحتالل »اإلسرائيلي«، هي أخبار عارية عن الصحة«.
وأض���اف، أن كل ما يتداول عن اتفاق هو ع���اٍر عن الصحة تماًما، 
محذًرا من التعامل مع تلك الصفحات ونقل أخبارها من قبل بعض 
المواق���ع ما أثار حال���ة من البلبلة في أوس���اط المواطنين وخاصًة 

أهالي األسرى«.
وأكد المصدر، أن االحتالل ال يزال يماطل بشدة في هذا الملف، وال 
يوجد أي تقدم حقيقي، رغم الكثير من المقترحات التي طرحت 
من قبل مصر ووسطاء آخرين، وتعامل حماس معها بإيجابية، إال 
أن االحتالل ال يزال يتعنت ويضع شروًطا إلتمام أي صفقة ومنها 

االمتناع عن اإلفراج عن األسرى من أصحاب المحكوميات العالية.
واته���م أجه���زة تابعة لالحتالل باس���تغالل بع���ض الصفحات 
المجهولة، لب���ث أخبار وإش���اعات حول ه���ذه القضية ألهداف 
مختلفة منها الضغط عل���ى المقاومة للرضوخ ألهدافه من خالل 

الضغط على األسرى داخل السجون وعوائلهم خارجها.
وأشار إلى أن المقاومة متنبهة جيًدا لكل خطوة من قبل االحتالل، 
مؤكًدا على أن ما ينش���ر باس���م قيادة حركة حم���اس وجناحها 

العسكري كتائب القسام ال صحة له.
وكانت »مصادر سياسية إس���رائيلية« نفت صباح الخميس في 
حدي���ث لصحيفة “معاريف” العبرية، وجود أي تقدم في أي من 

الملفات سواء المتعلقة بصفقة األسرى أو ملف التهدئة.
ونش���رت بعض صفحات ش���بكات التواصل االجتماع���ي أخبارًا 
تداولتها بعض المواقع حول اتفاق على صفقة تبادل على مراحل 
وإبعاد عدد كبير من األس���رى إلى دول مختلفة، وتسليم جثامين 

الشهداء.

أسفرت عن 21 شهيدًا وأكثر من 200 جريح 

31 عامًا على مجزرة األقصى األولى.. والجريمة ما زالت مستمرة

عنصرية »إسرائيل« ضد فلسطينيي 
48 على طاولة مجلس حقوق اإلنسان

مصدر بحماس ينفي وجود اتفاق 
بشأن صفقة تبادل أسرى
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة تنفيذ �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 925 / 2021م

المس���تدعية/ ش���ركة انتر فارم لألدوية ومواد التجميل م. خ. م ويمثلها 
السيد/ حازم ياسر عبد العال – من غزة تل الهوا شارع القدس هوية رقم/ 
803061563. وكالؤها المحامون/ أمين ساق الله وفؤاد عبد العال ويعاد 

عليان وميساء بكري ورهام زنداح ولؤي بسيسو ونادرة زكار
المس���تدعى ضده/ صيدلية وطن ويمثلها/ محمد قاسم سعيد شبير- من غزة 
جامعة األزهر كلية الصيدلة يعمل محاضر في الكلية هوية رقم/ 942055799

نوع القضية: حقوق )مطالبة بمبلغ(
قيمة القضية: )2215 شيكال ( ألفان ومائتان وخمسة عشر شيكال

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل  في الدعوى رقم 925 / 2021
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه، بما أن المستدعية قد أقامت عليك دعوى 
مطالبة بمبلغ اس���تنادًا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها المودعة نسخة لك عنها 
ومن ملحقاتها قلم هذه المحكمة. لذلك يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 
عن ذلك س���ينظر في القضية باعتبارك حاضرًا. وليكن معلومًا لديك أنك تبلغت 

بالحكم بموجب تلك المذكرة حسب األصول.  تحريرًا في: 2021/9/29م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية املدنية رقم 1655 / 2021
يف الطلب املدين رقم 2017 / 2021

المس���تدعية/ )المدعية( شركة العش���ي لألخش���اب والتجارة والصناعة العامة )ذ.م.م( 
ويمثلها الس���يد/ محمد نايف هاشم العش���ي هوية رقم )905264453( ومقرها غزة – 

الدرج شارع بور سعيد "النفق". وكيلها المحامي/ محمود ماهر أبو القمبز. 
المس���تدعى ضده )المدعى علي���ه(/ محمد امين إبراهيم عزيزة هوي���ة رقم )965928559( 
عنوانه/ غزة – معسكر الشاطئ دوار القوقا منزل أبو يوسف عزيزة )مسافر خارج البالد حاليا( 

نوع الدعوى/ حقوق مالية 
قيمة الدعوى/ )9666 شيكال( تسعة االف وستمائة وستة وستون شيكال فقط ال غير.

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
في القضية المدنية رقم 2021/1655  في الطلب المدني رقم 2021/2017 
الى المس���تدعى ضده المذك���ور بما ان المس���تدعية المذكور قد اقامت 
القضية والطلب المرقومين أعاله حس���ب م���ا تدعيه في صحيفة دعواها 
ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح في 
نظر هذه القضية والطلب وعمال بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد/ قاضي 
محكم���ة صلح غزة على صفحات الطلب رقم )2021/2017( بالس���ماح لنا 

بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول.
لذل���ك يقتض���ي عليك���م ان تحض���روا له���ذه المحكمة ي���وم األربع���اء الموافق 
)2021/10/27( الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا.  حرر في: 2021/10/6.

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

        دولة فل�سطني
   املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
    قائمة �شروط البيع

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية 
2019/7608 والمتكون���ة فيما بي���ن طالب التنفيذ / محمد عام���ر جبر الكتناني 
والمنفذ ضدهم / نبيل عبد العظيم زهدي المحتس���ب واخرون , القضية مقامة 
لتنفيذ محكمة كمبيالة بقيمة "2000" شيكل وكمبيالة بقيمة " 40000" شيكل

بتاريخ 2019/7/4 تم اخطار المنفذ ضدها بإخطار التنفيذ حسب األصول 
بتاريخ 2021/6/7 تم ايقاع الحجز التنفيذي على الش���قة الكائنة بغزة حي 
الزيتون عس���قولة مدرسة الفالح الشارع الش���رقي شارع قويدر شارع فرعي 
منزل المحتس���ب حيث الش���قة بالطابق االرضي في عمارة تتكون من ثالثة 

طوابق بعد االرضي والشقة مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ وصالون .
بتاريخ 2021/8/8 تم وضع يد مأمور التنفيذ على الشقة المحجوزة .

تم تثمين قيمة الشقة بقيمة $120 للمتر الواحد
أي ان القيمة االجمالية للشقة 85م* 120$ = 10200$

وس����يتم نظر أي اعتراضات في الجلس����ة المح����ددة لذلك يوم االثني����ن الموافق 
2021/11/8 فعل����ى من لديه أي اعتراض على البيع ان يتق����دم له لدائرة التنفيذ 
في مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 2021/11/4م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزيرة الصح����ة الدكتورة مي 
الكيل����ة، الجمع����ة، أن 19 حالة وفاة 
س����جلت ج����راء إصابته����ا بفيروس 
كورونا في الضف����ة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة.
وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي 
اليومي، أنه تم تسجيل 867 إصابة 
جديدة بالفيروس بعد فحص 5663 

عينة خالل ال24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن نس����بة التعافي من 
فيروس كورونا في فلس����طين بلغت 
94.1% فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النشطة 4.9% ونسبة الوفيات %1 

من مجمل اإلصابات.
ولفتت إل����ى أن اإلصاب����ات الجديدة 
س����جلت على النح����و التال����ي: "بيت 
لح����م 40، ضواحي القدس 11، أريحا 
واألغ����وار 15، طوب����اس 6، طولك����رم 
9، الخلي����ل 43، نابل����س 22، جنين 
17، قلقيلي����ة 2، رام الله والبيرة 15، 

سلفيت 2، قطاع غزة 685".
وأضافت الكيل����ة أن حاالت التعافي 

الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت 
لح����م 17، ضواحي القدس 12، أريحا 
واألغوار 45، طوباس 8، طولكرم 60، 
الخلي����ل 24، نابل����س 72، جنين 58، 
قلقيلي����ة 31، رام الل����ه والبيرة 72، 

سلفيت 38، قطاع غزة 1300".

وسجلت 12 حالة وفاة نتيجة اإلصابة 
بالفيروس في قطاع غ����زة، حالة في 
أريحا، حال����ة في الخلي����ل، حالة في 
جني����ن، حالة في ضواح����ي القدس، 
حالت����ان ف����ي طولك����رم، حال����ة في 

قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصح����ة إلى وجود 82 
مريضًا في غ����رف العناية المكثفة، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا 
في المستش����فيات في الضفة 171 
مريضا، بينهم 18 مريضًا على أجهزة 

التنفس االصطناعي.

جنين/ االستقالل:
لقي طفل )4 أعوام( مصرعه الجمعة، إثر حادث دهس وقع في بلدة اليامون غرب 

مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الش���رطة في بيان بوصول جثة طفل إلى المستشفى الحكومي نتيجة 
تعرضه لحادث سير دهس من مركبة أثناء رجوعها للخلف في اليامون، مشيرة 
إلى تحرك خبراء حوادث الس���ير في ش���رطة المرور لمكان الحادث للكشف عن 

مالبساته.
وبين���ت أنه تم إبالغ النيابة العامة ومباش���رة التحقيق في الحادث من ش���رطة 

. المرور، والتحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصوالاً

»كورونا«: 19 وفاة ومئات اإلصابات بالضفة وغزة

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت مصادر اعالمية عربية أن وفدًا امنيًا س���ودانيا قام مؤخرا بزيارة س���رية 
ل�"اس���رائيل" وأن الوفد ضم ضابطين كبيرين في الجيش الس���وداني هما عبد 
الرحيم دقلو قائد قوات الدعم الس���ريع والفريق ميرغني ادريس سليمان مدير 

منظومة الصناعات الدفاعية السودانية.
وذكرت قناة العربية الجمعة، أن الزيارة استغرقت يومين أن أعضاء الوفد بحثوا 
مع مسؤولين كبار إس���رائيليين توطيد العالقات بين الجانبين. وفق ما أوردته 

هيئة البث االسرائيلية )مكان(
وبحس���ب العربية طلب السودانيون من "إس���رائيل" مخاطبة الواليات المتحدة 

بعدم رفع الدعم عن حكومة الخرطوم.
في سياق متصل، نقلت إذاعة جيش االحتالل عن مسؤولين "إسرائيليين" 
وصفته���م ب�"المطلعين" قولهم: إن الوفد الس���وداني ع���اد بالفعل إلى 

الخرطوم.
فيما لم يؤكد هذا النبأ رسميا في الخرطوم أو "اسرائيل".

وكانت المصادر قد أفادت الشهر الماضي نقال عن مصادر دبلوماسية سودانية 
أن الخرطوم تنوي توقيع اتفاق لتطبيع العالقات مع "اس���رائيل" خالل مراس���م 
ستقام في البيت االبيض بواشنطن هذا الشهر وأن تشاورات تجرى حاليا حول 
مستوى الش���خصيات التي ستشارك في المراس���م ومن بينها رئيس الوزراء 

السوداني عبد الله حمدوك.

غزة/ االستقالل:
ق���ال رئيس اللجنة الحكومية إلعمار غزة، ووكيل 
وزارة األشغال، ناجي سرحان، إن الوفد الحكومي 
المتواج���د في القاه���رة، اتفق مع المس���ؤولين 
المصريي���ن على جملة م���ن القضاي���ا المهمة 

والخاصة بعملية إعادة االعمار.
وأوضح س���رحان أن من أبرز م���ا تم االتفاق عليه، 
البدء بالتحضير إلنشاء المدينة السكنية األولى 
ضمن المنحة المصرية في المنطقة "األميركية" 
غ���رب حي العطاطرة في بي���ت الهيا، وذلك بعد 
انته���اء المخطط���ات والتصامي���م الالزمة لها 
والتي تش���مل، ايضًا، تطوير الشارع الواصل من 
مفترق العطاطرة شرقًا وحتى شارع الرشيد غربًا، 
باإلضافة إلى إعادة إعمار ش���ارع الرشيد الذي بدأ 
العمل فيه منذ أسبوعين تقريبًا، وكذلك البدء في 

التحضير إلنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.
وقال س���رحان إن الوفد الحكومي عقد سلس���لة 
لقاءات مع المس���ؤولين المصريي���ن تم االتفاق 

خالله���ا على تش���غيل أكب���ر قدر من ش���ركات 
المقاوالت المحلي���ة، وإدخال كافة المواد الالزمة 
لالعم���ار من معب���ر رف���ح البري، وذل���ك لضمان 
تشغيل المصانع المحلية من الباطون واالسفلت 
وخالفه وتقديم تس���هيالت لتنق���ل المقاولين 

ورجال األعمال عبر معبر رفح.
وتوقع سرحان أن يتم طرح مناقصات العطاءات 
لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري 
على أن يتم االنتهاء من إعادة إعمار الش���ارع في 

اقل من ستة شهور.
وأش���ار إلى وج���ود تفاهم حول آلي���ات التنفيذ 
وطرح العطاءات بما يضمن تنفيذ كافة األعمال 
بالجودة المطلوبة ووف���ق المواصفات المعتمدة 
والت���ي باتت جاهزة من خ���الل اللجنة المصرية 

لإلعمار ووزارة األشغال العامة واإلسكان.
وأك���د س���رحان أن العم���ل يج���ري حالي���ا على 
تجهي���ز مخططات البني���ة التحتي���ة لمنطقة 
مفت���رق الش���جاعية والذي سيش���هد تركيب 

جسر للمساهمة في معالجة المشكلة المرورية 
الخانقة.

وقال سرحان إن وزارته تقوم بتذليل كل العقبات 
وتسهل مهام كافة الجهات العاملة في مشاريع 
إعادة االعمار وأن لجنة تنس���يقية عليا تترأسها 
وزارت���ه، وتضم وزارة الحك���م المحلي والبلديات 
المختصة والجهات صاحبة العالقة تتابع تنفيذ 
مش���اريع المنحة المصرية والتي تش���مل ثالث 
مدن س���كنية األولى س���تكون غرب بيت الهيا 
والثانية غرب مدين���ة جباليا في منطقة الكرامة 
والثالثة ستكون في منطقة الزهراء جنوب مدينة 

غزة، باإلضافة الى انشاء جسور وطرق.
أما فيم���ا يتعلق بإعادة إعمار األبراج الس���كنية 
أوض���ح س���رحان أن الوف���د الحكوم���ي طال���ب 
المس���ؤولين المصريين بأن يت���م البدء بعملية 
إعمار ه���ذه األبراج أو على األقل التي س���اهمت 
الطواقم المصرية بإزالة ركامها، مش���يرًا إلى أن 
األخوة المصريين وعدوا بوضعه ضمن األولويات.

األشغال: االتفاق مع مصر على إنشاء المدينة السكنية األولى وجسر مفترق الشجاعية

وفد أمني سوداني
 يزور »إسرائيل«

مصرع طفل بحادث 
سير في »اليامون«
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أثناء حف����ر المس����لمين لخن����دق المدينة 
المنورة في غزوة األحزاب في العام الخامس 
للهجرة، وعندما كان النبي- صلى الله عليه 
وس����لم – يض����رب بمعولِه صخ����رة كبيرة 
استعصى على المسلمين كسرها، قال في 
الضربات األول����ى »الله أكبر ُأعطيت مفاتيح 
الشام«، والثانية » الله أكبر ُأعطيت مفاتيح 
فارس«، والثالثة »الله أكبر ُأعطيت مفاتيح 
اليم����ن«. ما بي����ن هذا الوع����د اإللهي الحق 
للنبي وللمس����لمين وفتح تل����ك البالد مرت 
س����نوات، انهمك المسلمون في التخطيط 
للفتح، واإلعداد للق����وة، والتجهيز للجهاد، 
باألخذ  المسلمون  للنصر، وانشغل  والعمل 
بأس����باب النصر والصعود، وس����نن التقدم 
والتطور. وبعد تحقق الوعد اإللهي الصادق 
بالفع����ل البش����ري أبدعوا ف����ي إدارة البالد 

المفتوحة واستثمار ثرواتها. 
وعندما عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرها 
األول في بازل بسويسرا عام 1897م، حددت 
هدفها المركزي في إقامة وطن لليهود في 
فلسطين، اس����تنادًا إلى وعٍد إلهي مزعوم 
بعودة اليه����ود إلى )أرض إس����رائيل(، ثم 
انتزع الصهاينة )وع����د بلفور( من بريطانيا 
ع����ام 1917م بإقام����ة وطن قوم����ي لليهود 
في فلس����طين التي كان����ت تحت االحتالل 
البريطاني، وما بين ه����ذا الوعد البريطاني 
الباطل وإعالن قيام )إسرائيل( مرت سنوات 
انهمك الصهاينة في التخطيط لالحتالل، 
واإلع����داد لالس����تيطان، والتجهيز للحرب، 

والعم����ل للتهجير، وانش����غلوا في امتالك 
عوام����ل القوة من األم����وال والبنين، فكانوا 
أكث����ر نفيرًا وقدرة على حش����د القوة، وبعد 
تحق����ق الوع����د البريطاني الظال����م بالفعل 
البش����ري أبدع����وا في الس����يطرة على أرض 

فلسطين ونهب ثرواتها. 
الوع����د اإللهي الح����ق للمس����لمين، والوعد 
البريطاني الباطل لليه����ود، تحققا بالفعل 
البش����ري – الصال����ح والطال����ح – تخطيطًا 
وإع����دادًا وتجهيزًا وعم����اًل، مصحوبًا باألخذ 
بأسباب النصر والتقدم والتطور والصعود، 
ومترافقًا مع تسخير س����نن التاريخ وليس 
اعتباره قاع����ة انتظار عل����ى رصيف أحالم 
الفرقة الناجية. وهذا م����ا ينبغي أن يكون 
منهجن����ا ف����ي ق����راءة ) وعد اآلخ����رة( على 
ب����دون إنكار  مس����توى الوع����ي والعم����ل، 
ُيلغي القدر اإلله����ي، أو إيمان ُيلغي الدور 
اإلنس����اني،  فقدرية مجيء وع����د اآلخرة ال 
يعني اس����تكانة المس����لم وانتظاره لوقوع 
القض����اء، وال يعن����ي التعامل م����ع التاريخ 
كقاع����ة انتظار إلى وعد اآلخ����رة، وال يعني 
اإلنسان  اإلنساني ومس����ؤولية  الدور  إلغاء 
وحريته في تحقي����ق قدر الله في األرض... 
 التوقيت الزمني لحدوث القدر 

َّ
بل يعني أن

ووقوع القضاء هي من خصائص األلوهية 
وفعل الله تعالى. 

ووعد اآلخرة موجود في س����ورة اإلسراء في 
أكثر من آية، أهمها قوله تعالى: » َفِإَذا َجاَء 
وا ُوُجوَهُك����ْم َوِلَيْدُخُلوا  َوْعُد اآْلِخَرِة ِلَيُس����وُء

ُروا َما َعَلْوا  ٍة َوِلُيَتبِّ َل َمرَّ اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ
اليهود وهجرتهم  َتْتِبيًرا«، فبعد تجمي����ع 
إلى فلس����طين، وعلوهم وإفسادهم فيها، 
يأتي وعد اآلخرة بتدمير علوهم وإفسادهم 
المؤمنين  وأي����دي  بأيديه����م  ودولته����م 
» ُيخرُب����ون ُبُيوته����ْم بأْيديه����ْم وأْي����دي 
المؤمنين« . واختالف مجتهدي المفسرين 
في زم����ان وتفاصيل وعد اآلخ����رة ال ُيلغي 
 القرآن الكريم 

َّ
حقيقته ووجوده خاصة وأن

يتّوعد اليهود بتدمير علوهم وإفس����ادهم 
كلما عادوا إليهما » وإن عدتْم عدنا وجعْلنا 

جهنم للكافرين حصيًرا«. 
هذه الرؤية لوعد اآلخ����رة كتب في إطارها 
المفك����ر الس����وداني محم����د أبو القاس����م 
حاج حمد في كتابه )العالمية اإلس����المية 
الثاني����ة(، وفكرته جوهره����ا وجود عالقة 
بين تحقيق وعد اآلخ����رة وبداية العالمية 
اإلس����المية الثاني����ة، فاعتبر وع����د اآلخرة 
نقط����ة تح����ّول تاريخية ُتنهي اإلفس����اد 
المش����روع  اإلس����رائيلي ومعه كل  والعلو 
الُمع����ادي االس����تعماري بوجهته: الغربي 
والصهيون����ي، ودورة الحض����ارة الغربي����ة 
االس����تعالئية، وتب����دأ بوعد اآلخ����رة دورة 
الحض����ارة اإلس����المية الجدي����دة، ومرحلة 
العالمية اإلس����المية الثانية، ولكن رؤيته 
لوعد اآلخرة كان����ت من زاوية امتالك األمة 
لق����وة التأثير والفعل ف����ي تغيير أحداث 
التاري����خ لصالحه����ا في الحض����ور اإللهي 
الكامل دون أن ُيلغي مس����ؤولية اإلنسان 

الذاتية كف����رد وأمة ع����ن تحديد مصيره 
والتحكم بمس����ار تاريخه، وفه����م القدرة 
اإللهية كقوة دافعة لفعل اإلنسان عندما 
ينس����جم مع منهج الله وسننه في الكون، 
وهذا الفهم لدور اإلنس����ان وفاعلية األمة 
في تحقي����ق وع����د اآلخ����رة ُيخّلصها من 
حالة العج����ز والتواكل، وُيطل����ق طاقاتها 
إلنجاز وعد اآلخ����رة والوصول إلى العالمية 
اإلس����المية الثاني����ة في إط����ار الصراع مع 
الوج����ود اإلس����رائيلي وهزيمة المش����روع 

االستعماري الغربي. 
والش����عب  اآلخ����رة  وع����د  يأت����ي  وحت����ى 
الفلس����طيني ج����زء من هذا الوع����د اإللهي 
وفي قلب الفعل اإلنس����اني، ال بد أن يقوم 
بدوره في إنجاز الوع����د، ودوره هو مواصلة 
مش����روع التحري����ر، وإبق����اء ج����ذوة الجهاد 
استنزاف  واس����تمرار  مشتعلة،  والمقاومة 
كيان العلو واإلفس����اد اإلسرائيلي، والعمل 
على منع استقراره وشرعنة وجوده في قلب 
األمة، وهذه الرؤية اإليجابية لدور الش����عب 
واإلس����المية  العربية  واألمة  الفلس����طيني 
ف����ي الوص����ول إلى وع����د اآلخ����رة امتلكها 
 

َّ
المفكر الشهيد فتحي الشقاقي قائاًل: »إن
مسألة تحرير فلسطين هي مسألة مشروع 
ُينّظ����م إمكاني����ات األمة، وي����رد على حرب 
العدو الش����املة بحرب ش����املة، وُيبقي دور 
المجاهدين في فلسطين هو إحياء فريضة 
العدو ومش����اغلته واستنزاف  الجهاد ضد 
طاقاته وكش����ف وجهه البش����ع، وتدمير ما 

يس����تطيعون من قدرات����ه، وإدامة الصراع 
حيًا حتى وح����دة األمة وتحقي����ق النصر... 
نح����ن نرى في جهادنا دعوة الس����تنهاض 
األمة كي تنه����ض وتتّوح����د وتتّوجه إلى 
بيت المقدس«، فرحم الله المفكر الشهيد 
فتحي الش����قاقي الذي ل����م يرَض أن يكون 
التاريخ قاعة انتظار للشعب واألمة إلى وعد 

اآلخرة. 
الق����راءة الواعية والعمل به����ا ُيحرر اإلبداع 
اإلنس����اني وُيش����عل فاعليت����ه التاريخية، 
وُيطلق الفعل البشري لُيغير مسار التاريخ، 
وت����ؤدي إلى إخ����راج وعد اآلخ����رة من القدر 
اإللهي في عالم الغي����ب إلى القدر اإللهي 
في عالم الش����هادة، وتضمن عدم تحويل 
اليقين بوعد اآلخرة إل����ى قاعة انتظار على 
رصيف التاريخ إلى وع����د اآلخرة، فال نقف 
طوابير آدمية ُمهملة تنتظر دورها للدخول 
م����ن بواب����ة التاري����خ، وال نعق����د مؤتمرات 
خطابي����ة مِوحش����ة ينتظر الخطب����اء فيها 
دورهم على منص����ة توزيع الغنائم... فهذا 
اليقين المبني على اإليمان والوعي والعمل 
بوع����د اآلخرة يدفعنا إل����ى مزيٍد من وضوح 
الرؤية، وق����وة التخطي����ط، وفاعلية العمل، 
كتكلي����ف إلهي، وإلى القي����ام  بدورنا في 
ح����رب التحرير كش����عٍب ومقاوم����ة، ومعنا 
كل المؤمني����ن بمش����روع المقاومة لتحرير 
فلس����طين من الكيان الصهيوني، وتحرير 
األمة من االس����تعمار األمريكي، حتى يأتي 

وعد اآلخرة ونحن كذلك.

في الذكرى ال�34 النطالقتها وتحت ش���عار: »جهادنا حرية 
وانتصار«، أّكد القائد المجاهد زياد النخالة، أمين عام حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، في الخط���اب المركزي 
له���ذه الذكرى، على ثقته باالنتصار ضد العدو الصهيوني 
ومش���روعه في المنطقة، تتويجا لمس���ار طويل من القتال 
والتضحيات »قّدم فيه ش���عبنا الفلسطيني عشرات آالف 
من الش���هداء والجرح���ى، وتحّمل فيه التدمي���ر والحصار، 

ولكنه مع ذلك ال يزال متمسًكا بأرضه وقضيته«.
وألن إحي���اء ذكرى االنطالقة يق���ع »بين معركتين«، معركة 
وه���و   ،1987 األول  أكتوبر/تش���رين   6 ف���ي  الش���جاعية 
اليوم ال���ذي حّددته الحركة النطالقته���ا، ومعركة »انتزاع 
الحرية« من س���جن جلبوع بقيادة األس���ير محمود العارضة 
في 6 س���بتمبر/أيلول 2021، رّكز القائ���د النخالة على دور 
المقاومين، األس���رى والشهداء، في إش���عال المعارك ضد 

الصهاينة المحتلين.
وألن أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي »يخوضون معركتهم 
الي���وم داخل زنازين العزل االنفرادي ب���كل عزيمة وإرادة ال 
تلين« لحماي���ة إنجازات الحركة األس���يرة والمحافظة على 
كرامة الشعب الفلسطيني الرافض للذل، وّجه األمين العام 
التحية ورس���الة دعم لهؤالء األبطال، بذكرهم »قائدا قائدا 
واس���ما اس���ما وبطال بطال«. يأتي ذكر أس���ماء أسرى كتيبة 
جنين واألس���رى واألس���يرات، إضافة الى أس���ماء الشهداء 
الذي���ن ارتقوا خالل اإلي���ام الماضية في الضف���ة الغربية 
والق���دس، خ���الل تصديهم لق���وات الع���دو، وغيرهم من 
الشهداء الذين أشعلوا المعارك واالنتفاضات، تأكيدا على 
دور المقاومين، الشهداء واألسرى، في إبقاء شعلة الجهاد 
مشتعلة في فلسطين واستمرار القتال ضد العدو للتأكيد 
ل���ه »مرة أخرى أن هذه األرض لنا، وأن القدس لنا، وأن العدو 

إلى زوال«.
يحمل ش���عار »جهادنا حرية وانتص���ار« المعاني واألفكار 
والبرام���ج الت���ي أراد القائ���د النخال���ة ايصالها للش���عب 

الفلس���طيني وش���عوب األم���ة، بتأكيده على أن���ه يمكن 
انت���زاع الحرية وتحقيق االنتصار بانته���اج طريق الجهاد 
والمقاومة، ال غير. لقد أثبتت معركة سيف القدس، وكذلك 
معركة انتزاع الحرية وصمود أهلنا في الشيخ جراح وسلون 
ومقاومة العدو في أنحاء الضفة الغربية، ال سيما في منطقة 
جنين، خ���الل هذا العام، وهو »عام الش���هداء، عام اإلصرار 
والتحدي، عام اس���تدامة الصراع«، أن هزيمة العدو »ليست 

مستحيلة إذا امتلكنا اإلرادة واالستعداد للتضحية«.
مقابل التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني، 
أي وجود االحتالل، وانتش���ار »سرطان االستيطان« وتسلل 
»دوري���ات االحتالل إلى الم���دن والقرى الفلس���طينية في 
الضف���ة الغربية والقدس، التي تقتل وتعتقل من تش���اء 
من أبناء ش���عبنا ومقاوميه« واقتحامات المس���جد األقصى 
المتك���ررة ومواصل���ة تهويد الق���دس، والتحدي���ات التي 
تواجه ش���عوب األمة، مع »مهرجانات التطبيع، ومهرجانات 
السالم الكاذب، وفتح السفارات الصهيونية في العواصم 
العربية«، والتحالفات بين بع���ض األنظمة العربية والعدو 
التي تمّكنه من نش���ر وتمّدد »راياته« ف���ي المنطقة، ال بّد 
م���ن المقاومة والتضحية م���ن أجل التح���ّرر و«طردهم من 
كل فلس���طين، من القدس حتى س���احل البح���ر األبيض«، 
ألن المعادل���ة هي اآلن« إما نحن وإم���ا هم في هذه األرض 

المباركة«.
كما ج���اء في كلم���ات س���ابقة، وتأكيدا عل���ى نهج حركة 
الجهاد اإلسالمي منذ نش���أتها، وتطبيقا لشعار االنطالقة 
لهذا الع���ام، حّث القائ���د المجاهد زياد النخالة الش���عب 
الفلس���طيني ومقاوميه على الجهاد وقت���ال العدو بقوله: 
إن »ه���ذا العدو يج���ب مقاومته ب���ال هوادة وبال انكس���ار، 
ه���ؤالء القتلة الصهاينة يج���ب قتالهم وجوب الصالة«، إذ 
ال طريق آخ���ر غير مقاتلة العدو لنيل الحرية. فش���ّدد على 
ض���رورة مواجهته في الضفة الغربي���ة والقدس، كما فعل 
المقاوم���ون قبل أس���ابيع. وألن صراعنا مع���ه على »امتالك 

التاريخ وامتالك األرض«، يجب »مقاتلتهم على كل ش���يء 
ويج���ب أن يعلم كل محتل ألرضنا، أنه ال حياة وال س���الم له 

في وطننا فلسطين«.
كما حّث عل���ى قتال العدو وعدم االس���تكانة لوجوده على 
أرض فلسطين، بّث القائد النخالة األمل في قلوب الشعوب 
بإمكانية نيل الحرية وتحقيق االنتصار، ذلك ألن الش���عب 
الفلسطيني »شعب مقاوم ومجاهد ومرابط، ولم يبخل يوًما 
في تقدي���م التضحيات من أجل فلس���طين«، وألنه يدرك 
طبيعة الصراع مع كيان العدو وأعوانه في العالم. لقد صمد 
الش���عب الفلس���طيني أكثر من مئة عام في وجه المحتل 
وأعوانه، واس���تطاع إس���قاط مؤامرات دولية كبرى، »ليس 
آخرها صفقة القرن« وصنع »إش���راقات كثيرة« في القدس 
والضفة الغربية، والتي تّوجت بمعركة سيف القدس، رغم 

التخاذل العربي والخداع السياسي.
لكن، م���ن أجل نيل الحري���ة واالنتصار عل���ى العدو، يجب 
التخل���ص من األوهام الت���ي تبثها القيادة الفلس���طينية 
الرسمية والمنتفعون من وجودها ومن خطها االستسالمي، 
حول »مشاريع الس���الم« مع العدو والتطبيع معه، كما يجب 
التخّلص من »الغمغمة السياسية التي أفقدتنا الكثير من 
الوقت والكثير م���ن التضحيات«، وهي اللقاءات والحوارات 
السياس���ية التي كان من المفت���رض أن ينتج عنها وحدة 
وطني���ة، بعد »ترميم بنيان منظمة التحرير الفلس���طينية، 
التي اعترفت بالعدو وس���يادته على أرضنا«. لم يعد ينفع 
هذا المسار الذي طال كفاية، أوال ألن »وحدة الخط النضالي 
وصالبته أس���بق من وحدة اإلطار«، ثم أن���ه بات واضحا أننا 

»أهدرنا كل هذه الجهود والسنوات بال فائدة«.
مقاب���ل هذا الخ���ط االستس���المي والمهزوم، أّك���د القائد 
النخالة على ض���رورة الوقوف جميعا »ش���عبا واحدا وإرادة 
واحدة« ض���د المش���روع الصهيوني، وض���رورة وحدة قوى 
المقاومة في فلس���طين والمنطقة، والرهان على »ش���عبنا 
ومقاتلين���ا الذين يثبت���ون كل يوم أنهم على اس���تعداد 

للتضحية، وعلى اس���تعداد للمواجهة« وعلى المقدسيين 
المرابطين وعل���ى المجاهدين في الضف���ة الغربية الذين 
يواجهون مخططات االس���تيطان، »ونراهن عليهم بإعادة 
نبض المقاومة واالنتفاض���ة«، والرهان أيضا على أهلنا في 
األراض���ي المحتلة ع���ام 1948 الذي���ن يواصلون تحديهم 
لكيان الع���دو ويرفضون الذوبان واألس���رلة ويتمس���كون 
بالمقدس���ات وبأرضهم ويدافعون عن األسرى المقاومين، 
وعل���ى »أهلن���ا الصامدين ف���ي المخيمات الفلس���طينية 
والشتات الذين احتضنوا المقاومة منذ انطالقتها، وما زالوا 

ينتظرون العودة«.
وض���ع خط���اب القائ���د المجاهد زي���اد النخال���ة في هذه 
الذك���رى النقاط على الحروف، حي���ث لم يعد ممكنا انتظار 
ما س���تفضي اليه »المغمغة السياسية«، بل يجب التوجه 
مباشرة الى القتال والمقاومة، وتوحيد الشعب الفلسطيني 
بالمقاوم���ة وح���ول المقاوم���ة، كما فعلت معركة »س���يف 
القدس« هذا العام، التي أثبتت أنه بوحدة المقاومة يمكن 
تحقي���ق االنتصار على العدو، رغم  تفوقه العس���كري، كما 
يجب دراس���ة جيدا ما ه���و المش���روع الصهيوني من قبل 
شعوب األمة، المستهدفة بحاضرها وتاريخها وعقيدتها، 
ومن أجل التراجع عن مس���ار التطبيع والتآمر على الش���عب 

الفلسطيني.
كم���ا منح الخطاب بوادر األمل بإمكانية االنتصار وإزالة هذا 
الكي���ان، ألنه أوال وعد إلهي، ثم »لثقتن���ا بأننا أقوى من أي 
وقت مضى، وأننا أكثر وعيا بالمشروع الصهيوني ومخاطره، 

وأننا أكثر استعدادا للتضحية«.
يؤكد القائ���د النخالة أن »االنتصار قادم ان ش���اء الله« ألن 
الش���عب الفلس���طيني ال يزال يبدع ف���ي مقاومته و«يبهر 

العالم في صموده«.
خط���اب االنطالقة هو خطاب الحس���م واألمل، حس���م خيار 
المقاوم���ة والجهاد من أج���ل نيل الحرية، ألن المس���ارات 

األخرى ال توصل إال لضياع فلسطين واألمة.

التاريخ ليس قاعة انتظار إلى وعد اآلخرة

في ذكرى االنطالقة الجهادية: بالمقاومة والتضحيات يتحقق حلم الحرية

الدكتور وليد القططي

بقلم: راغدة عسيران
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االستقالل/ وكاالت:
دأت المملكة المتحدة عملية التفاوض لتوقيع اتفاقية 
تجارة مع الس���عودية وعدد م���ن دول الخليج األخرى، 
وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة عالقات اقتصادية 

أعمق بعد خروجها من االتحاد األوروبي)بريكست(.
وذك���رت وزارة التج���ارة الدولي���ة البريطانية في بيان 
أوردته وكالة بلومبرج لألنب���اء الجمعة أن المفاوضات 
بش���أن التوصل التفاقية تجارة بين بريطانيا ومجلس 
التع���اون الخليجي، الذي يضم الس���عودية واإلمارات 
قطر والبحرين وس���لطنة عمان والكويت، تهدف للبدء  
في عام 2022 بعد مش���اورات استمرت 14 أسبوعا مع 

الجمهور والشركات.
وقد بل���غ حجم التج���ارة البريطانية م���ع دول مجلس 
التعاون الخليجي نحو 45 مليار جنيه إس���ترليني )ما 
يع���ادل 61 مليار دوالر أمريكي( ف���ي عام 2019، وهو 
م���ا يمثل نحو 7 في المئة من حجم تجارة بريطانيا مع 

االتحاد األوروبي في نفس العام.
وتأت���ي تلك المفاوض���ات في الوقت الذي اس���تحوذ 

في���ه صندوق االس���تثمارات العامة الس���عودي على 
نادي نيوكاس���ل يونايتد الذي كان يملكه الملياردير 
البريطان���ي مايك آش���لي، وذلك بع���د الحصول على 
موافقة رابطة الدوري اإلنجليزي عقب عام ونصف من 

االنتظار.
وق���د رحب���ت جماهي���ر الن���ادي اإلنجلي���زي بصفقة 
االستحواذ، التي أثارت مخاوف نشطاء حقوق اإلنسان 
الذين يضغطون على المجتمع الدولي لعزل السعودية 
بس���بب تعامله���ا مع منتق���دي الحكومة والنش���طاء 

المدافعين عن حقوق المرأة وجماعات أخرى.
كما تقت���رب بريطانيا من إبرام اتفاقي���ات تجارة حرة 
مع كل من أس���تراليا ونيوزيلن���دا، حيث تخطط لندن 
لالنضم���ام إلى التكت���ل التجاري ل�”اتفاق الش���راكة 

الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ”.
لك���ن المفاوضات م���ع الواليات المتحدة بش���أن إبرام 
اتفاقية تجارة حرة قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك 
ف���ي ظل تركيز إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن على 

األولويات المحلية.

بغداد/ االستقالل:
أعلن وزير النفط إحس���ان عبد الجبار، 
الجمعة، إن بالده تعاقدت مع شركات 
أجنبية إلنتاج نح���و 2500 ميجاوات 
م���ن الطاق���ة الكهربائية، عب���ر بناء 
محطات شمس���ية، من أصل 10 آالف 
ميجاوات مخطط الوصول إليها حتى 

عام 2030.
وقال عبد الجب���ار في تغريدة له على 
حسابه في "تويتر"، "فخورون بتحقيق 
ه���ذا اإلنجاز وبهذه الم���دة القصيرة 
من عمر الحكوم���ة، وقعنا العقد رقم 
3 للطاق���ة الشمس���ية م���ع )ائتالف 
شركات( سكاتك بعد توتال ومصدر".

وأض���اف الوزير العراق���ي إن "بإكمال 
المش���اريع الثالثة سيكون العراق قد 
حق���ق 25 بالمائة م���ن طموحه لعام 
2030، ال���ذي يس���تهدف إنتاج 10 
آالف ميجاوات من الطاقة الشمسية".

والخمي���س، وّق���ع إئتالف ش���ركات 
بقيادة "سكاتك" النرويجية مع وزارة 
الكهرب���اء العراقي���ة عقد اس���تثمار 
قيمته 500 مليون دوالر، إلنتاج 525 

ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وس���بق ذلك األربعاء، توقيع عقد مع 
ش���ركة "أبوظبي لطاقة المس���تقبل" 

)مص���در( لبن���اء 5 محط���ات للطاقة 
الشمس���ية إلنتاج ألف ميجاوات من 
الكهرباء كمرحلة أولى، من أصل ألفي 

ميجاوات مخطط لها.
وفي 5 س���بتمبر/أيلول، وقعت وزارة 
النف���ط العراقي���ة عقدًا مع ش���ركة 
"توتال إينرجي" الفرنسية بقيمة 27 
مليار دوالر، لتنفيذ أربعة مشاريع في 

مجال الغ���از والطاقة الكهربائية عبر 
تشييد محطات شمسية بطاقة ألف 

ميجاوات.
وينتج الع���راق 19 ألف ميجاوات من 
االحتياج  بينما  الكهربائي���ة،  الطاقة 
الفعل���ي يتجاوز 30 أل���ف ميجاوات، 

وفقا لمسؤولين في القطاع.
ويج���ري الع���راق مباحث���ات مع دول 

خليجي���ة على رأس���ها الس���عودية، 
الستيراد الكهرباء عبر ربط منظمتها 

مع منظومة الخليج.
وعلى مدى السنوات الماضية، يعتمد 
الع���راق عل���ى إي���ران في إم���دادات 
الكهرباء، باس���تيراد 1200 ميجاوات 
وكذلك وقود الغ���از لتغذية التوليد 

المحلية.

العراق يخطط إلنتاج 10 آالف ميجاوات من الطاقة الشمسية

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس���عار النفط الجمعة، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 في المئة 
خالل األس���بوع نتيجة مؤش���رات على بدء تحول بعض الصناعات من 
اس���تخدام الغاز عالي الس���عر كوقود إلى النفط وسط شكوك في أن 
تس���حب الحكومة األمريكية من احتياطياتها النفطية االستراتيجية 

في الوقت الحالي.
وقفزت العقود اآلجلة لخام برنت 93 س���نتا أو 1.1 في المئة إلى 82.88 

دوالر للبرميل بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكس���اس الوسيط األمريكي 1.02 

دوالر أو 1.3 في المئة إلى 79.32 دوالر للبرميل.
وقال فيفيك ده���ار المحلل في كومنولث بنك ف���ي مذكرة “ارتفعت 
أسعار النفط بعد أن قالت وزارة الطاقة األمريكية إنه ليس لديها خطة 
‘في الوقت الراهن‘ لالس���تفادة من احتياطيات النفط االس���تراتيجية 

األمريكية لتهدئة صعود أسعار النفط”.
لكن مصدرا بوزارة الطاقة األمريكية قال لرويترز إن منشورا على وسائل 
التواصل االجتماعي نش���ره مراسل لوكالة بلومبرج قال فيه إن الوزارة ال 
تفكر في السحب من االحتياطي االستراتيجي “في الوقت الراهن” غير 
دقيق مضيفا أن جميع “األدوات مطروحة دائما على الطاولة” لمعالجة 

شح إمدادات الطاقة.

ارتفاع أسعار النفط نتيجة 
لتحول بعض الصناعات

 عن استخدام الغاز

االستقالل/ وكاالت:
وافقت شركة “رويال ميل” البريطانية لخدمات البريد على 
ش���راء ش���ركة “ميد نايت صن ترانسبورتيشن” الكندية 
للنق���ل مقابل 360 مليون دوالر كن���دي )287 مليون دوالر 

أمريكي( لتوسيع نشاطها في أمريكا الشمالية.
وذكرت “رويال ميل” في بيان أوردته وكالة بلومبرج لألنباء 
أن صفقة االس���تحواذ سوف تضيف إلى عائدات الشركة 
خالل العام المالي الجاري. وسوف تعمل ميد نايت صن في 
إطار شركة جنرال لوجيستيكس سيستمز “جي.إل.إس” 

وهي ذراع الشحن الدولي التابع لشركة رويال ميل، لتصل 
خدماتها بذلك إلى كندا.

وحققت رويال ميل، التي أسسها الملك البريطاني هنري 
الثامن في القرن ال�16، نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة تقريبا، 

في ظل ازدهار عملية التسوق اإللكتروني حول العالم.
وارتفعت أسهم رويال ميل بنسبة 8ر0 بالمئة إلى 9ر416 
بنس في بورصة لندن صباح أمس الجمعة. وارتفعت قيمة 
السهم بنسبة 23 بالمئة خالل العام الجاري في ظل زيادة 

الطلب على خدمات التوصيل للمنازل.

االستقالل/ وكاالت:
تتحرك أس���عار الذه���ب والدوالر بش���كل حذر، 
الجمعة، بانتظار بيانات الوظائف األمريكية، من 

المقرر أن تصدر في وقت الحق اليوم )أمس(.
وتحركت اس���عار الذهب ضمن نطاق ضيق بين 

هبوط وصعود.
وبحلول الس���اعة 8:37)ت.غ(، ت���م تداول المعدن 
األصفر ف���ي التعامالت الفورية عن���د 1755.79 
دوالرا لألوقي���ة، دون تغير يذك���ر عن إغالقه في 

الجلسة السابقة. وانخفض في العقود األمريكية 
اآلجلة بحوالي 3 دوالرات أو بنس���بة 0.18 بالمئة، 

إلى 1755.1 دوالرًا لألوقية.
في المقابل، س���جل ال���دوالر، ال���ذي يقيس أداء 
العمل���ة األمريكية أمام س���لة من س���ت عمالت 
رئيسية منافس���ة، ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 

94.3 نقطة.
وارتف���اع الدوالر يقلل من جاذبية الذهب، إذ يرفع 

كلفة حيازته على حاملي العمالت األخرى.

الذهب والدوالر يتحركان بحذر 
انتظارًا لبيانات الوظائف األمريكية

“رويال ميل” البريطانية للبريد تستحوذ 
على “ميد نايت صن” الكندية للنقل

االستقالل/ وكاالت:
ترى وول ستريت فرصة في السوق الصينية وسط 
تزايد حالة عدم اليقين في جميع أنحاء العالم، وفقا 
لتقرير نش���رته مؤخرا صحيف���ة )نيويورك تايمز( 

الجمعة.
وقال التقرير “بالنس���بة لبعض أكبر األس���ماء في 
وول ستريت، تبدو اآلفاق االقتصادية للصين أكثر 
تفاؤال من أي وقت مضى”، مش���يرا إلى ردود الفعل 
اإليجابية لشركتي الخدمات المالية واالستثمارية 
العالمي���ة )جي بي مورغان( و)جولدمان س���اكس(، 
وكذا شركة إدارة االس���تثمار العالمية )بالك روك( 

كأمثلة.
وقال التقرير “قد تكون وول ستريت محقة في أن 
تكون متفائلة”، الفتا إلى أن ش���ركات االس���تثمار 
العالمية تحظى بفرص أكبر في الصين مع انفتاح 

البالد. وأوضح التقرير أن “الصين تحدت التوقعات 
الهبوطي���ة في الماضي”. إل���ى جانب ذلك، ال تزال 
الواليات المتحدة والصين تربطهما عالقات تجارية 

واسعة النطاق.
وأشار إلى أن وول ستريت تعتقد أن الصين “أكبر 
من أن يتم تجاهلها”، وهو ما ظهر في اس���تجابة 

الكثير من المستثمرين.
على سبيل المثال، استحوذت الصناديق المشتركة 
األمريكية وصناديق التبادل التجاري التي تستثمر 
بشكل أساسي في الصين على صافي أصول بقيمة 
43 مليار دوالر أمريكي بنهاية أغسطس، في زيادة 

قدرها 43 بالمائة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن النمو االقتصادي في الصين “ال 
ي���زال أقوى من معظم األماك���ن”، وهي حقيقة لن 

تتغير في يوم وليلة.

وسط عدم يقين متزايد عالميًا

نيويورك تايمز: “وول ستريت” 
ترى فرصة في السوق الصينية 

بريطانيا تبدأ مفاوضات بشأن اتفاقية 
تجارة مع السعودية ودول خليجية
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االستقالل/ وكاالت:
كش����ف وزي����ر الخارجية اإليراني، حس����ين أمير 
عبد اللهيان، الجمع����ة، أن محادثات طهران مع 
الرياض تس����ير في "االتج����اه الصحيح" وتوصل 

البلدان إلى "اتفاقيات معينة".
وخ����الل مؤتمر صحف����ي في الس����فارة اإليرانية 
ببيروت ف����ي ختام زيارت����ه للبن����ان التي بدأت 
الخمي����س، قال عب����د اللهي����ان إن "المحادثات 
اإليرانية الس����عودية تس����ير باالتجاه الصحيح، 
ونحتاج إلى مزيد من الحوار، ووصلنا إلى اتفاقات 
معينة في مواضيع محددة ونرحب بهذا الحوار"، 

دون مزيد من التفاصيل.
وأض����اف أن "دور إي����ران والس����عودية ل����ه بالغ 
األهمي����ة عل����ى صعيد إرس����اء االس����تقرار في 

المنطقة".
واألحد، كشف وزير الخارجية السعودي فيصل 
بن فرح����ان، في مؤتمر صحفي، ع����ن عقد بالده 
جولة رابعة من المفاوضات المباش����رة مع إيران، 
في 21 س����بتمبر/ أيلول الماض����ي، وال تزال في 

مرحلتها "االستكشافية".
والعالقات بين إيران والس����عودية مقطوعة منذ 

مطلع عام 2016.
وبش����أن المل����ف الن����ووي اإليراني، ق����ال الوزير 
عب����د اللهيان: "لن نه����در وقتنا عبر التمس����ك 
بالمفاوض����ات إذا ل����م يكن الط����رف اآلخر جادًا 

بالعودة إليها".

وأشار إلى أن بالده "ستعود إلى محادثات فيينا 
على أن يتم تحقيق المصلح����ة الوطنية إليران 

وشعبها".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، توقفت مفاوضات 
في فيينا إلحياء اتفاق ن����ووي وقعته إيران في 
2015 مع الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن 

انسحبت منه في 2018.
وأت����اح هذا االتف����اق رفع الكثير م����ن العقوبات 
الدولي����ة، والس����يما االقتصادي����ة، ع����ن إيران، 

مقابل تقييد أنش����طة برنامجها النووي وضمان 
سلميته. وفي الشأن اللبناني، قال عبد اللهيان: 
"إننا مس����تمرون في إرسال المشتقات النفطية 
إلى لبنان، ونأمل بأن يكون ذلك بالمستقبل في 

إطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين".
والخمي����س، وصل عبد اللهي����ان إلى بيروت في 
زيارة تس����تمر يومين اجتمع خاللها مع رؤس����اء 
الجمهورية ميش����ال عون، والبرلم����ان نبيه بري، 
والحكومة نجي����ب ميقاتي، إضاف����ة ألمين عام 

تنظيم "حزب الله"، قبل أن ينتقل إلى سوريا.

مستمرون في إرسال المشتقات النفطية إلى لبنان

وزير خارجية إيران: توصلنا لـ »اتفاقيات معينة« مع السعودية

االستقالل/ وكاالت:
أدان األزهر بش���دة، الجمعة، قرارا قضائيا »إس���رائيليا« يسمح لليهود »بأداء 

الصالة« في المسجد األقصى، بمدينة القدس المحتّلة.
ووفق بي���ان لألزهر: »يعد قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصالة في 
المس���جد األقصى، انتهاكا صارخا واس���تخفافا بالمواثيق الدولية واألعراف 

اإلنسانية، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم«.
وأفاد البيان بأن »األزهر يدين بأش���د العبارات قرار قضاء الكيان الصهيوني، 

الذي يمنح الصهاينة حقا بالصالة في باحات المسجد األقصى المبارك«.
ودع���ا المجتمع الدول���ي إلى »اتخاذ كاف���ة اإلجراءات ضد انته���اكات الكيان 
الصهيوني لدور العبادة الفلس���طينية والمسجد األقصى، ومساندة الشعب 
الفلس���طيني المظلوم ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة 

وأرضه المعتدى عليها«.
وقال األزه���ر إن »المحاوالت الصهيونية لتهويد القدس بما فيها المس���جد 
األقصى هي محاوالت محكوم عليها بالفشل)..( سيبقى األقصى حرًما إسالمًيا 

خالًصا، وستبقى القدس عربية، واالحتالل إلى زوال«، حسب البيان ذاته.
وفي قرار غير مس���بوق، زعمت قاضية محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس، 
بيه���ال يهالوم، األربعاء، أن »الص���الة الصامتة في الحرم القدس���ي، ال يمكن 

تفسيرها على أنها عمل إجرامي« وفق القناة السابعة العبرية.
وأش���ارت القناة إلى أن »هذه هي الم���رة األولى التي تؤيد فيها محكمة، صالة 

اليهود في الموقع المقدس )المسجد األقصى(«.
ويقتحم المس���توطنون المسجد األقصى، بصورة ش���به يومية، على فترتين 
صباحي���ة وبعد صالة الظهر، عبر »باب المغاربة« في الجدار الغربي للمس���جد، 

بتسهيالت ومرافقة من الشرطة »اإلسرائيلية«.

القاهرة: األزهر يدين قرارًا 
»إسرائيليًا« يسمح لليهود 

بالصالة في األقصى

االستقالل/ وكاالت:
بينما يواصل ش����عب البحرين التعبير عن رفضه 
التطبيع مع االحتالل "اإلسرائيلي" بمختلف أنواع 
الحراك والفعالّي����ات، انطلقت دعوات إلى "جمعة 

غضب ضّد التطبيع".
وعلى رغم الحصار األمني المش����دد من قبل قوات 
النظام، خرجت تظاهرة مناهضة للتطبيع تطالب 

بطرد اإلسرائيليين من البحرين.
والحق����ت ق����وات النظ����ام البحرين����ي المواطنين 
المش����اركين في التظاهرة الرافض����ة للتطبيع مع 

االحتالل "اإلسرائيلي" بالعاصمة المنامة.
وشّدد ائتالف شباب ثورة 14 فبراير عبر حساباته 

في مواق����ع التواص����ل االجتماعّي عل����ى "ضرورة 
تفعي����ل الحراك الش����عبّي حتى إغالق الس����فارة 

الصهيونّية في المنامة".
إلى ذلك، يتواصل الح����راك الرافض للتطبيع في 
عدد من المناطق، حيث اعتصم أهالي الس����نابس 
ف����ي وقفة غاضبة، ونّددوا بفتح س����فارة االحتالل 
ف����ي المنام����ة، وأّك����دوا تضامنهم مع األس����رى 
السياسّيين، وتمّسكهم بحّقهم في نيل الحرية. 
كما خّط الثّوار الجدران في بلدة بوري، والش����وارع 
في المقش����ع، ب�"الش����عارات المناهضة للتطبيع 
الخليفّي م����ع الصهاينة المجرمين"، والمش����ّددة 

على "إسقاط اتفاقّيات العار والخيانة".

يذك����ر أّن وزي����ر خارجّية االحتالل "اإلس����رائيلي" 
قد وص����ل إلى المنامة، ي����وم الخميس 30 أيلول/

سبتمبر الماضي، في زيارة رسمّية الفتتاح سفارة 
االحت����الل، حيث لقي ترحيبًا م����ن آل خليفة وفي 
مقّدمته����م حمد بن عيس����ى وابنه س����لمان، في 
وق����ت يواصل فيه ش����عب البحري����ن التعبير عن 
رفض����ه هذه الزي����ارة، وذلك امت����دادًا لرفضه كّل 
أشكال التطبيع مع االحتالل، حيث ال يزال الحراك 
الش����عبّي يعّم غالبّي����ة المناطق م����ن تظاهرات 
ووقف����ات ودوس للعلم "اإلس����رائيلي، إضافة إلى 
حمالت التغريد عل����ى مواقع التواصل االجتماعّي 

رفضًا لهذا التطبيع.

البحرين: »جمعة غضب ضد التطبيع« واألمن 
يقمع تظاهرات منددة بفتح سفارة االحتالل

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، الجمعة، إن اآلمال كبيرة جدا لخروج 

لبنان من المحنة التي أصابته بتعاون الجميع.
ج���اء ذلك خالل لقائه مع وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمي���ر عبد اللهيان، في 
ضاحي���ة بيروت الجنوبية، وفق بيان للحزب لم يذكر توقيت اللقاء. وقال نصر الله، 
إن "اآلم���ال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع". 
كما قدم الش���كر إلى الوفد اإليراني "لوقوف طهران إلى جانب لبنان دولًة وش���عبًا 
ومقاوم���ًة خالل العقود الماضية وحتى اليوم". فيم���ا جدد الوزير اإليراني التأكيد 
على ثوابت موقف بالده من دع���م لبنان والوقوف إلى جانبه على جميع األصعدة، 

حسب البيان ذاته.
والخمي���س، التقى الرئيس اللبناني ميش���ال عون، وزير خارجية إي���ران، بقصر بعبدا 

شرقي بيروت، في إطار زيارة رسمية على مدى يومين يجريها األخير للبنان.

نصر الله: اآلمال كبيرة جدًا 
لخروج لبنان من المحنة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، الجمعة، 
ع����ن مش����اركة أكثر م����ن 435 ألف ناخ����ب بالتصويت 
الخ����اص حتى منتصف النهار، مش����يرًة إلى أّن نس����بة 
المشاركة بالتصويت الخاص في البصرة حتى 12 ظهرًا 

بلغت 41%. 
وب����دأ الناخب����ون العراقي����ون المش����مولون بالتصويت 
الخ����اص، صب����اح الجمع����ة، اإلدالء بأصواته����م ف����ي 
االنتخابات التشريعية قبل يومين على االقتراع العام.

واطلع رئي����س مجلس الوزراء مصطف����ى الكاظمي على 
س����ير عملية التصوي����ت الخاص في عدد م����ن المراكز 
االنتخابية بجانبي الكرخ والرصافة، وتابع ميدانيًا سير 

تنفيذ الخطة األمنية.

وأفادت مص����ادر مطلعة من أمام مركز الكرخ في بغداد 
بتوالي توافد العس����كريين بكثافة على مراكز االقتراع، 
قائ����اًل إّن طائ����رات مروحي����ة عراقية تواك����ب عمليات 

االقتراع الخاص في االنتخابات العراقية.
ويشمل التصويت الخاص نحو مليون و200 ألف ناخب 

من منتسبي األجهزة األمنية والنازحين والسجناء.
وأعلن����ت المفوضي����ة العلي����ا المس����تقلة لالنتخابات 
جاهزيتها التامة، مش����يرًة إلى أن 12 فريقًا تابعًا لألمم 

المتحدة سيشاركون في مراقبة التصويت الخاص.
من جهتها، أكدت قيادة العمليات المش���تركة عدم 
الس���ماح بأي خرق أمني أو فوضى خ���الل االنتخابات، 
مضيف���ًة أن تأمي���ن االقتراع الخاص يس���ير كما هو 

مخطط له.

االستقالل/ وكاالت:
ُقت���ل نحو 100 ش���خص وأصي���ب 200 آخرون ف���ي تفجير 
»إرهابي« اس���تهدف مس���جدًا ف���ي والية قندوز ش���مالي 

أفغانستان، وفق إعالم محلي.
وقال ش���هود عيان، إن »التفجير هز مس���جدا الساعة 1:30 
ظه���را بالتوقيت المحل���ي )09:00 ت.غ( خالل صالة الجمعة 
في مس���جد »س���يد أب���اد« الكبير ف���ي قندوز. م���ن جانبها،  
وقالت إذاعة »الس���الم« المحلية إن »التفجير تسبب بمقتل 
نح���و 100 مصلي، وإصابة أكثر م���ن 200 آخرين«. وأظهرت 
صورا تداولتها مواق���ع التواصل االجتماعي دمارا كبيرا لحق 
بالمس���جد.  فيما أكد مطيع الله روحاني، رئيس دائرة اإلعالم 
والثقاف���ة في قندوز التابعة لحكوم���ة حركة »طالبان«، وقوع 

االنفجار ومقتل العديد من المدنيين فيه. 
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله 
مجاهد عبر حسابه بموقع »تويتر« إن تفجيرا وقع خالل صالة 
الجمعة، في مسجد في منطقة سيد آباد«. وأشار إلى سقوط 
قتلى وجرحى جراء االنفجار.  ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم، في حين قال شهود عيان إنه عمل انتحاري. 
وأغلق���ت طالبان كاف���ة الطرق الواصلة إلى المس���جد. تجدر 
اإلش���ارة إل���ى أن تنظيم »داع���ش« اإلرهاب���ي تبنى معظم 

الهجمات التي استهدفت الشيعة سابًقا في أفغانستان. 
وف���ي 15 أغس���طس/ آب الماضي، س���يطرت »طالبان« على 
أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب 

عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

العراقيون يدلون بأصواتهم
 في عملية االقتراع الخاص

100 قتيل في تفجير »إرهابي« 
استهدف مسجدًا شمالي أفغانستان
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غزة/ االستقالل:
حقق منتخبنا األولمبي فوزه الثاني على التوالي في 
بطولة غرب آس���يا تحت 23 عاما بعد فوزه المستحق 
على المنتخ���ب اإلماراتي بهدف نظيف في المباراة 
التي أقيمت على استاد األمير محمد بن فهد بمدينة 
الدمام الس���عودية، ف���ي ختام منافس���ات المرحلة 

الثالثة من البطولة.
بدأ منتخبنا األولمبي الش���وط األول متماس���كًا أمام 
الضغ���ط اإلماراتي ف���ي الدقائق األول���ى من خالل 
يقظ���ة رباعى الدف���اع وليد القنب���ر، عميد صوافطة، 
بشار الشوبكي، وجدي نبهان وانضباط ثالثى وسط 
الملع���ب داوود عراقي، أحم���د كالب، وحامد حمدان 

والتعامل مع محاوالت المنتخب اإلماراتي بنجاح.
ومع مرور الوقت ظهرت خطورة الفدائي األولمبي عبر 
الثنائي بدر موس���ي ومحمد ديرية وخالد النبريص 
التي أرهقت دفاعات المنتخب اإلماراتي ونجح خاللها 
نجم منتخبنا بدر موس���ي في تسجيل الهدف األول 
في د. 16 للفدائي مستغاًل خطأ مشتركًا بين مدافع 

وحارس االمارات ويضعها سهلة داخل المرمى.
بس���ط منتخبنا األولمبي س���يطرته على اللقاء وسط 
تراج���ع العب���ي اإلم���ارات، وكاد موس���ي أن يضيف 

الهدف الثاني لمنتخبنا بعد أن تجاوز أكثر من مدافع 
وسددها ضعيفة خارج المرمى.

واصل الفدائ���ي األولمبي الضغط مس���تغاًل تقدم 
العب���ي المنتخب اإلماراتي وعاد موس���ي مجددًا في 
منطق���ة جزاء اإلمارات دون تش���كيل الخطورة، فيما 

كانت أخطر هجمات الفدائي بع���د أن وصلت الكرة 
للمتقدم حامد حمدان إال أنه تباطأ في الكرة وأبعدها 
دفاع اإلمارات لينهى الش���وط األول بتقدم الفدائي 

بهدف مستحق.
دخ���ل منتخبن���ا األولمبي الش���وط الثان���ي بنفس 

االنضباط والتمرك���ز الصحيح واالعتماد على الكرات 
الطويلة الستغالل سرعات المهاجم خالد النبريص، 
وكاد أحم���د كالب تعزي���ز النتيج���ة للفدائي بعد 
تسديدة متقنة في 52 حولها الحارس اإلماراتي إلى 

ركنية.
ورغم السيطرة اإلماراتية السلبية كان الفدائي األكثر 
فعالية وخطورة وتسببت في طرد المدافع اإلماراتي 
يوس���ف المغي���رى ف���ي الدقيقة)69( بع���د عرقلة 

المهاجم خالد النبريص.
تدخ���ل الكابتن إيه���اب أبو جزر بإش���راك 3 العبين 
دفع���ة واح���دة وخروج ثالث���ي المقدم���ة النبريص 
وموسى وحمدان لتعزيز النواحي الدفاعية وتنشيط 
الهجوم بإش���راك المهاجم زيد القنبر الذي تسبب 

حماسه الزائد بحصوله على البطاقة الحمراء.
محاوالت المنتخ���ب اإلماراتي لم تحم���ل أي جديد 
وسط تماسك كتيبة الفدائي لتنتهي المباراة بفوز 
منتخبنا األولمبي بهدف نظيف يرفع رصيده للنقطة 

السادسة في المركز الثاني من المجموعة الثالثة.
وينتظر الفدائي األولمبي نتائج المنتخبات األخرى 
لكي يتم تحديد المنتخب الذي س���يتأهل كأفضل 

ثاني إلى دور نصف النهائي.

فلسطين األولمبي يخطف فوزًا ثمينًا من أنياب اإلمارات في بطولة غرب آسيا

االستقالل/ وكاالت:
أك���د تقري���ر صحفي إنجلي���زي، أن ن���ادي ري���ال مدريد، 
يس���تهدف إبرام صفقة مجانية من صفوف تشيلس���ي، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ونقل���ت صحيفة »ذا صن« عن تقارير إس���بانية، أن الريال 
يتطلع إلى ضم مدافع تشيلس���ي أنطونيو روديجر مجانا 
عندما ينتهي عقد الالعب األلماني مع فريقه اللندني في 

يونيو/حزيران المقبل.
ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لتعزيز دفاعه 
بعد أن غادر رفائيل فاران وس���يرجيو راموس في الصيف 
إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على التوالي.

وأضافت التقاري���ر، أن اس���تراتيجية االنتقاالت الجديدة 
لري���ال مدريد تتمثل ف���ي تحديد الصفق���ات منخفضة 

التكلفة، وتجنب المخاطر التي تأتي مع الرسوم الفلكية.
وانتزع ريال مدريد توقيع ديفيد أالبا دون مقابل في مايو/

أي���ار بعد انتهاء عقده مع باي���رن ميونخ، ويتطلع اآلن إلى 
تحرك مماثل مع أنطونيو روديجر.

وس���يكون روديجر حرًا  في التفاوض مع أي ناٍد آخر، إذا لم 
يتوصل مع تشيلس���ي إلى اتفاق حول تجديد عقده قبل 

يناير/كانون الثاني.
لكن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يس���عى لضم 
روديج���ر، حيث أبدى بايرن ميوني���خ أيًضا رغبته في ضم 
مدافع روما وش���توتجارت الس���ابق. ويرغب تشيلسي في 
تمديد بقاء مدافعه األلماني، الذي انتقاله إلى »ستامفورد 

بريدج« عام 2017 مقابل 31 مليون جنيه إسترليني.

االستقالل/ وكاالت:
فج���ر خوان البورتا رئيس برش���لونة، مفاج���أة حول رحيل 
ليونيل ميس���ي مجاًن���ا واالنتقال لباريس س���ان جيرمان، 

مشيًرا إلى أن البرغوث أهدر فرصة البقاء مع البارسا.
وقال البورتا خالل تصريحات نقلتها صحيفة س���بورت "لم 
أغضب من ميسي، وال يمكنني أن أغضب من شخص لديه 

مثل هذا التقدير في برشلونة".
وأضاف "لكن عندما يرى الطرفان أن االستمرار غير ممكن، 

فهذا ُيصيب الجانبين بخيبة أمل".
وتابع "أعلم أن ميس���ي كان يرغب بش���دة في البقاء، لكنه 
أيًض���ا تعرض لضغط كبير بس���بب الع���رض الذي قدمه 
باريس". ونوه "ميسي كان يعلم بأنه إذا رحل عن برشلونة، 

سينضم لباريس. كنت أتمنى أن تتغير األمور في اللحظة 
األخيرة ويقول ميسي إنه سيلعب مجاًنا لبرشلونة".

وشدد "أفهم أن الليجا كانت ستقبل ذلك، لكن ال يمكننا أن 
نطلب من العب مثل ميسي القيام بذلك".

وأوضح "لم أفكر في أي لحظة خالل المفاوضات في التراجع، 
بذلت قصارى جهدي، فال أحد يستطيع تعريض المؤسسة 

للخطر".
واس���تكمل "ميس���ي حصل بالفعل على عرض من باريس 
س���ان جيرم���ان، والجمي���ع كان يعلم بوج���ود عرض قوي 

للبرغوث".
وأتم "أود أن أكون قادًرا على تكريم ميس���ي، فهو يستحق 

ذلك، يسعدنا أن نكرمه كما ينبغي، إذا أراد ذلك".

ريال مدريد يستهدف صفقة مجانية من تشيلسيالبورتا: تمنيت بقاء ميسي مجانًا في برشلونة

االستقالل/ وكاالت:
يواجه آرس���نال معضلة متعلقة بخط وس���ط الفريق، 
وسط رغبة كل من محمد النني وآينسلي مايتالند-نايلز 
في التفكير بمس���تقبلهما مع النادي اللندني. وذكرت 
صحيفة "ذا صن"، أن النني البالغ من العمر 29 عاًما، غير 
راض عن دوره في آرس���نال، بعدما فقد مكانه األساسي 
في التشكيلة. كما يعتبر الالعب المصري الخيار الرابع 
في خط الوسط بالنسبة للمدرب اإلسباني ميكيل رتيتا، 

بعد قدوم البلجيكي الشاب ألبرت سامبي لوكونجا.
وينتهي عقد النني مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي، 
وعلى الرغم من حرص أرتيتا على تقديم عقد جديد له، 

إال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى اآلن.

وق���د يلجأ آرس���نال إلى بيع خدمات محم���د النني في 
كانون الثاني/يناير المقبل، واالستفادة منه ماديا، بدال 

من تركه يرحل مجانا مع انتهاء عقده.
أما مايتالند نايلز، فكان جاهًزا للتوقيع مع إيفرتون على 
سبيل اإلعارة في اليوم األخير من الميركاتو، لكن أرتيتا 

أوقف هذه الخطوة في اللحظة الحاسمة.
وعندما لجأ الدولي اإلنجلي���زي الالعب البالغ من العمر 
24 عاًما إلى وس���ائل التواصل االجتماعي للتعبير عن 

إحباطه، منعه النادي في البداية من التدريب.
وتمت تسوية الخالف بس���رعة بعد محادثات واضحة 
بي���ن مايتالند نايل���ز وأرتيتا، ولكن الالع���ب بدأ مباراة 

واحدة فقط في البريميرليج حتى اآلن هذا الموسم.

وكانت تلك المواجهة خالل الفوز )1-0( على نورويتش 
سيتي في الدوري اإلنجليزي الممتاز الشهر الماضي، 

عندما حل مكان جرانيت تشاكا الموقوف.
وأصبحت أوضاع خط وس���ط آرس���نال معقدة بس���بب 
إصابة ف���ي أربطة الركب���ة تعرض لها تش���اكا والتي 

ستبعده حتى فبراير/شباط على أقرب تقدير.
ومن المقرر أن يغيب النني والغاني توماس بارتي عن 
الفريق في يناير/كانون الثاني المقبل، لمش���اركتهما 

مع منتخبي بلديهما في كأس األمم األفريقية.
وتشير "ذا صن" إلى أن السيناريو األكثر ترجيًحا لحل 
هذه المشكلة، هو أن يستعين أرتيتا بمايتالند نايلز 

إلى جانب لوكونجا في غياب بارتي وتشاكا.

مستقبــل غامــض للننــي مــع آرسنــال
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المغلف بالمطاط، ومواطن بقنبلة غاز بالقدم، 
إضاف����ة إل����ى 34 باالختناق بالغاز المس����يل 
للدم����وع، في بل����دة بيتا. وأض����اف جبريل أن 
مواطنين اثنين أصيب����ا بالرصاص المعدني 
المغل����ف بالمط����اط، إضافة إلصابة خمس����ة 
آخري����ن باالختن����اق، خ����ال مواجه����ات مع 

االحتال في قرية بيت دجن.
كم����ا أصي����ب ثاث����ة مواطني����ن بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، خال قمع جيش 
االحتال اإلس����رائيلي مس����يرة كف����ر قدوم 
األسبوعية المناهضة لاستيطان، والمطالبة 

بفتح ش����ارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 
عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على 

أراضي القرية.
وأف����اد الناطق اإلعامي ف����ي إقليم قلقيلية 
مراد ش����تيوي، ب����أن مواجه����ات اندلعت مع 
جنود االحتال بعد انطاق المس����يرة، أطلق 
خالها الجنود الرص����اص المعدني المغلف 
بالمط����اط وقنابل الصوت، م����ا أدى إلصابة 3 
مواطنين بالرصاص المعدني، جرى عاجهم 

ميدانيا.
وردد المش����اركون في المس����يرة الشعارات 

المنددة بجرائ����م االحتال، وطالبوا  الوطنية 
ف����ي جميع  الش����عبية  المقاومة  بتصعي����د 

محافظات الوطن.
كما أصي����ب مواطن برض����وض وكدمات، إثر 
اعتداء نفذه مس����توطنون، عل����ى رعاة أغنام 
في منطقة زنوتا في بل����دة الظاهرية جنوب 

الخليل.
وأكد رئيس مجلس ق����روي زنوتا فايز الطل، 
أن أكثر من 20 مس����توطنا اعت����دوا بالضرب 
على رعاة األغنام في منطقة زنوتا، ما أدى الى 
إصاب����ة الراعي س����عيد الخضيرات برضوض 

وكدمات، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأفاد مراسلنا، بأن جيش االحتال اإلسرائيلي 
اعتقل الراعي س����امر الخضي����رات )40 عاما( 

خال العراك مع المستوطنون.
يشار إلى أن سكان منطقة زنوتا يعانون من 
بحماية  المستوطنين  واعتداءات  مضايقات 
جيش االحتال اإلسرائيلي، حيث جرى هدم 
عدد من منازل المواطنين وخيامهم، واقتاع 
أش����جارهم، وأقي����م على جزء منه����ا منطقة 
دينية  ومعاه����د  للمس����توطنين  صناعي����ة 
تهدد المنطقة باالس����تياء لصالح التوس����ع 

االستيطاني.
كما أصيب عش����رات المواطني����ن باالختناق، 
نتيجة استنش����اقهم الغاز المسيل للدموع، 
خال مواجه����ات اندلعت مع قوات االحتال 
"اإلس����رائيلي"، في بل����دة بدو ش����مال غرب 

القدس المحتلة.
وأفاد مراس����لنا، بأن جي����ش االحتال اقتحم 
منطقة الك����رم في البل����دة، وأطلق الرصاص 
الغاز  وقنابل  بالمط����اط  المغل����ف  المعدني 
المس����يل للدموع، ما أدى إلصابة العش����رات 

باالختناق، عولجوا ميدانيا.

الخليل/ االستقال:
أدى اآلالف من أهالي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 

صاة فجر الجمعة في المسجد اإلبراهيمي.
وأطلق المصل���ون على هذه الجمعة مس���مى "فجر األحرار"، 
وش���هد المس���جد حضورًا كثيفًا لعائات الخليل بأطفالها 
ونسائها الذين مألوا المسجد منذ ساعات الفجر األولى بعد 
أن تخط���وا حواجز االحتال. ونقل���ت 12 حافلة المصلين من 

أماكن مختلفة من محافظة الخليل إلى المسجد اإلبراهيمي.
وتبرع عدد من ش���باب العائات بتوزيع المشروبات والحلوى 

على المصلين عند خروجهم من المسجد.
وخال األيام الماضية تنافس���ت حمائل الخليل وال س���يما 
عوائل الشهداء واألسرى بإطاق الدعوات للمشاركة في صاة 

الفجر تحت اسم جمعة فجر األحرار.
وقال ناش���طون في تجمع حماة الح���رم إن تكثيف التواجد 
الفلسطيني في المس���جد اإلبراهيمي ضرورة وواجب وطني 

لمواجهة االحتال ومخططاته.
وتعان���ي البلدة القديمة في الخليل من إغاق معظم المحال 

بسبب تضييق االحتال واعتداءات المستوطنين المتكررة.

كما أن زيارة المس���جد اإلبراهيمي تصطدم بحواجز االحتال 
وعمليات التفتيش للمواطنين لكن كثافة التواجد والزحف 

نحو المسجد تجبر قوات االحتال على تخفيف القيود.
وخال األعياد اليهودية يغلق االحتال جميع أروقة وساحات 
المسجد اإلبراهيمي في وجه المصلين؛ بحجة تأمين احتفال 

المستوطنين.
وش���رعت س���لطات االحتال منذ أش���هر بتنفيذ مش���روع 
تهويدي على مس���احة 300 متر مربع من س���احات المسجد 
اإلبراهيم���ي ومرافقه، يش���مل تركيب مصع���د كهربائي، 

لتسهيل اقتحامات المس���توطنين، حيث تم تخصيص 2 
مليون شيقل لتمويله.

ويهدد المشروع االستيطاني بوضع يد االحتال على مرافق 
تاريخية قرب المس���جد اإلبراهيمي وس���حب صاحية البناء 

والتخطيط من بلدية الخليل.
ويس���عى االحتال إلفراغ المسجد اإلبراهيمي من المصلين، 
من خال اإلج���راءات القمعية والتعس���فية بحق المصلين، 
وإغ���اق البوابات اإللكترونية ومنع إقام���ة األذان فيه وعرقلة 

حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.

اآلالف يــؤدون صــالة »فجــر األحــرار« بالمسجــد اإلبراهيمــي
بدعوة من حمائل الخليل

واشنطن/ االستقال:
اتهم����ت منظم����ة »هيوم����ن رايت����س واتش« 
األميركي����ة المختصة بقضايا حقوق اإلنس����ان 
عالمًيا إدارة ش����ركة موق����ع التواصل االجتماعي 
المحت����وى  عل����ى  ح����رب  بش����ن  »فيس����بوك« 

الفلسطيني.
وقال����ت المنظمة ف����ي تقرير له����ا الجمعة، إن 
الح����رب تمثلت ب�«إزال����ة وقمع محت����وى أدرجه 

الفلس����طينيون ومؤيدوه����م، ح����ول انتهاكات 
ذت بأي����ار 2021 خال  حقوق اإلنس����ان التي ُنفِّ

العدوان اإلسرائيلي على القدس وغزة«.
واعتبرت اعتراف »فيسبوك« باألخطاء ومحاوالت 
تصحي����ح بعضه����ا »غي����ر كاٍف وال يعالج حجم 
ونطاق قي����ود المحتوى المبلغ عنها، أو يش����رح 

بشكل كاف سبب حدوثها في المقام األول«.
وقالت المنظمة: »يجب على فيسبوك أن يتبنى 

توصي����ة مجلس الرقابة على فيس����بوك في 14 
أيل����ول 2021، إلجراء تحقيق مس����تقل بتعديل 
المحتوى فيما يتعلق بإس����رائيل وفلس����طين، 
ال س����يما فيم����ا يتعل����ق ب����أي تحي����ز أو تمييز 
في سياس����اته أو تطبيق����ه أو أنظمته، ونش����ر 

التحقيقات«.
وأعطت إدارة شركة »فيسبوك« 30 يوما من يوم 

صدور القرار للرد على توصيات مجلس الرقابة.

غزة/ االستقال:
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، الجمعة، 
عن زيادة كبيرة في عدد الحوامل المصابات بفيروس 

كورونا في القطاع.
وق����ال رامي العبادلة مدير وحدة الس����امة ومكافحة 
الع����دوى بالوزارة، إن هناك أكث����ر من 17 امرأة حاما 

توفيت في موجة كورونا.
وبين العبادلة أن »النس����اء الحوامل يكّن أكثر عرضة 

للخطر عن����د إصابتهن بفي����روس كورونا ويتعرضن 
لمضاعفات شديدة بسبب كورونا«.

وأضاف العبادلة أن »إصابة الحوامل بفيروس كورونا 
قد ي����ؤدي إلى فقدان حياة الم����رأة الحامل أو فقدان 

حياة الجنين«.
وش����دد العبادلة على »ضرورة تلقي النساء الحوامل 
للتطعي����م ف����ي أق����رب وقت ممك����ن للحف����اظ على 

حياتهن«.

نابلس/ االستقال:
أطل���ق م�قاومون النار، مس���اء  الجمعة، 
صوب برج لجيش االحتال »اإلسرائيلي« 
بمحيط مستوطنة »يتس���هار« المقامة 
المواطني���ن جنوب مدينة  أراضي  على 

نابلس.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة أن مقاومين 
اس���تهدفوا البرج العس���كري، وأطلقوا 

النار من مركبة مس���رعة، وانسحبوا من 
المكان.

وتشكل مس���توطنة »يتسهار« حاضنة 
لم���ا يع���رف ب�«فتي���ان الت���ال«، وهي 
مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة 
جرائم م���ن بينها حرق عائلة دوابش���ة 
وقت���ل المواطنة عائش���ة الرابي وحرق 

مساجد ومركبات.

مقاومون يطلقون النار صوب برج 
عسكري »إسرائيلي« جنوب نابلس

»صحة غزة«: أكثر من 17 سيدة 
حامل توفيت جراء »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقال:
صادق����ت لجنة تعيي����ن كبار الش����خصيات في 
"إس����رائيل" المعروفة باس����م "لجن����ة غولدبرغ" 
الجمعة، باإلجماع على قرار تعيين الملقب "ر" في 

منصب رئيس جهاز األمن الداخلي "الشاباك".
العبرية  احرونوت"  "يديع����وت  وأفادت صحيفة 
بأن اللجن����ة اطلعت على الكت����اب الخاص الذي 
قدم ضد تعيين المس����ئول الجديد ووجدت بأنه 

ال يحمل أي إدانات وبالتال����ي فقد صادقت على 
تعيينه.

بينما يتوقع تس����لمه مهام منصبه رس����مًيا في 
13 الش����هر الجاري خلًفا لرئيس الشاباك الحالي 

"نداف ارغمان".
ويرجح إصدار الرقابة اإلسرائيلية األسبوع القادم 
بعد مصادقة الحكومة عل����ى التعيين قراًرا برفع 
أمر حظر النش����ر عل����ى هوية الملقب "ر" ونش����ر 

تفاصيله على المأل بم����ا بذلك صورته الممنوعة 
من النشر حتى اآلن بالنظر لحساسية مهامه.

كما تأتي المصادقة رغم تحفظات وزير الجيش 
وقائ����د األركان عل����ى التعيي����ن، إذ يته����م "ر" 
بأنه مصدر التس����ريبات الت����ي اتهمت الجيش 
باالس����تهانة بمعلوم����ات اس����تخبارية قدمه����ا 
الش����اباك له قب����ل عدوان الع����ام 2014 على غزة 
التي أفادت بأن حركة حماس تعد العدة للحرب.

لجنة »غولدبرغ« تصادق على تعيين مسئول جديد لـ »الشاباك« 

»رايتس واتش« تتهم »فيسبوك« بشن حرب على المحتوى الفلسطيني

دمشق/ االستقال:
أفادت وكالة األنباء السورية »سانا« مساء الجمعة بإصابة 6 جنود سوريين ووقوع أضرار 

مادية جّراء عدوان »إسرائيلي« على مطار »التيفور« العسكري.
وأف���ادت قناة »الميادين« اللبنانية بأّن الدفاعات الس���ورية تصدت لعدوان صهيوني 
بصواريخ في س���ماء ريف حم���ص، مؤكدة أنها تمكنت من إس���قاط معظم الصواريخ 

المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

إصابات وأضرار مادية في قصف 
»إسرائيلي« استهدف سوريا

جنين/ االستقال:
اعتقلت قوات االحتال االس���رائيلي، فجر الجمعة، شقيقين من بلدة قباطية 
جنوب جنين. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات االحتال اعتقلت الشقيقين نمر 
ومحمد طال زكارنة بعد اقتح���ام قباطية ومداهمة منزل ذويهما، ما أدى الى 

اندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتال.

االحتالل يعتقل 
شقيقين من قباطية

�إ�صابات بالر�صا�ص ..
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االستقالل/ وكاالت:
تسببت موجة فيضانات في زيادة اإلقبال على مطعم تايالندي بداًل من إغالقه.

وظنت تيتبورن جوتيمانون أن مطعمها، الواقع على ضفة نهر تش���او فرايا في 
تايالند، س���يغلق أبوابه لألبد، بس���بب موجة فيضانات زادت المش���كالت التي 

يواجهها المطعم بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19.
لكن المد المرتفع في النهر هذا األسبوع أصبح على غير المتوقع نعمة ال نقمة.

فبداًل من أن يغلق المطعم بس���بب المي���اه، ذاع صيته في أنحاء تايالند، إذ ظل 
مفتوحًا للزبائن الذين بدا عليهم االس���تمتاع بتناول الطعام وس���يقانهم في 
الماء بينما يقفون ويضحكون كلما تس���بب قارب يمر في إرسال أمواج صغيرة 
صوبه���م. وقالت تيتب���ورن، التي تدير مقهى ومطعم تش���او فرايا أنتيك في 
نونتابوري ش���مالي بانكوك: »الزبائن يحبون األمواج جدًا... ما ظننت أنه سيكون 

محنة تحول إلى منحة وما حسبته أزمة صار فرصة«.
وانتش���رت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة على وسائل التواصل االجتماعي 
للزبائن وهم جالسون على المقاعد وسط الماء ويأكلون ويستمتعون ويحاولون 

تحاشي األمواج التي تدفعها القوارب تجاههم.
وش���هد نحو 30 إقليمًا في شمال ووس���ط البالد فيضانات في األسابيع القليلة 

الماضية، ما رفع مستوى المياه في النهر الشهير الذي يتدفق عبر بانكوك.

بدال من إغالقه.. فيضان يزيد 
اإلقبال على مطعم تايالندي

االستقالل/ وكاالت:
أثير لغط واس����ع عبر مواقع ومنص����ات التواصل 
االجتماعي في مصر، خالل الساعات األخيرة على 
وقع تداول تصريحات تلفزيونية ألحد المصريين، 
تح����دث خاللها عن زواجه من أكثر من 30 امرأة ك� 
»محلل«، بعد أن يتم تطليقهن من أزواجهن للمرة 

الثالثة، ومن أجل ردهن إليهم من جديد.
محم����د المالح.. مصري يعمل محاس����بًا في إحدى 
الش����ركات، أطل����ق صفح����ة عبر موق����ع التواصل 
االجتماع����ي »فيس����بوك« أعل����ن م����ن خاللها عن 
اس����تعداده للزواج ك� »محل����ل« دون مقابل مالي، 
وق����ال في تصريحات����ه إنه يفعل ذل����ك من أجل 
المحافظة على األس����ر من التف����كك بعد »الطلقة 
الثالثة« ويس����اعد في عودة الزوج����ة لزوجها من 

جديد بعد أن تتزوجه كمحلل.
أثارت تصريح����ات المالح جداًل واس����عًا، فيما رّد 
علي����ه - أثناء الحلقة التلفزيونية المش����ار إليها - 
األس����تاذ بجامعة األزهر الدكت����ور مبروك عطية، 
موضحًا الموقف الش����رعي من »المحلل« وأبان أنه 

»حرام ش����رعًا«. وقال إن من يقوم بذلك »ال يبتغي 
وجه الله.. إنما الشيطان يدفعه لذلك«، في إشارة 
لتصريح����ات الم����الح التي قال فيه����ا إنه يفعل 
ذلك »لوجه الله«، وأنه يرفض ش����رط عدم الدخول 

بالزوجة.
ت����داول الكثيرون عبر مواق����ع ومنصات التواصل 
تصريحات »المحلل« بكثافة، مس����تنكرين ما ورد 
فيها، بينما دخلت دار اإلفتاء المصرية على الخط، 
وبّينت ضمن حملتها بعنوان )#هنعرف_الصح( 

الموقف الشرعي من الزواج بشرط التحليل.
وقالت الدار في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل 
االجتماعي »فيس����بوك«: إن زواج المرأة الَمْبتوتة 
ل، وهو ما  )أي المطلق����ة ثالثًا( لكي تحل للزوج األوَّ
»الزواج بَشْرط التحليل، حراٌم شرعًا باتفاق  ُيْعَرف ب�
الفقه����اء«، فقد روي عن ابن مس����عود عن النبي، 
ل  ل والُمَحلَّ ه »َلَعن الُمَحلِّ صلى الله عليه وس����لم، أنَّ
له«، واللعن إنما يكون عل����ى ذنٍب كبيٍر. وروي عن 
ه ُس����ِئل عن تحليل  اب����ن عمر، رضي الله عنهما، أنَّ
َفاح أي:  َفاح«. والسِّ المرأة لزوجها، فقال: »ذاك السِّ

الزنا. ومن الناحية النفس����ية والمجتمعية، يقول 
استشاري الطب النفس����ي الدكتور وليد هندي، 
»البيان« اإلماراتية: إن »المحلل«  في تصريح����ات ل�
يعد تجاوزًا لقيم المجتمع وتهديدًا ألعرافه، ويعد 
في الوقت ذاته امتهانًا للجسد، وإخالاًل بمنظومة 

األعراف المجتمعية.
وأوضح أنه م����ن الناحية النفس����ية، فإن صاحب 
»المحلل« يبرر لنفس����ه ما يقوم به، على الرغم من 
كون ذلك الفعل حرامًا شرعًا، وله تأثيرات سلبية 
على المجتمع، يرسخ مفهوم الميكافيلية بشكل 
مباش����ر، من خالل اتباع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، 
فه����و يبرر ما يقوم به بأن����ه »يفعل ذلك من أجل 
خدمة األس����رة والحفاظ عليها من التفكك« على 

غير الحقيقة.
وينبه في الوقت ذاته إلى أن »الش����خص متعدد 
العالقات الجنس����ية على ذلك النح����و في الوقت 
نفسه يمكن أن يصبح ناقاًل للعدوى والفيروسات، 
ال س����يما أمراض الدم«، معتبرًا أن من يقوم بذلك 

الفعل يعاني من »انحراف سلوكي«.

االستقالل/ وكاالت:
أكد الخبراء في الش���ركة البريطانية المتخصصة في تقييم األخطار واألمان، أن 
352 شخصًا قد لقوا حتفهم منذ عام 2011، أي منذ الظهور الجماعي للكاميرات 
األمامي���ة على الهواتف الذكية، في محاول���ة إلعجاب الجميع عن طريق التقاط 
صور السيلفي )الصور الذاتية( القاتلة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وهناك 
عدد أكبر بكثير لَمن بقوا على قيد الحياة بعد إصابتهم بجروح سعيًا إلى التقاط 

صور ذاتية مثيرة.
وقد شغل الهنود المكانة األولى في التصنيف العالمي للسيلفي القاتلة )184 
حادث���ًا( وبعدهم األمريكيون )25 حادثًا(، أما الروس فاحتلوا المرتبة الثالثة في 

التصنيف )17 حادثًا( بعدهم باكستانيون )13 حادثًا(.
وتأتي الصين في ختام التصنيف )5 حوادث(. وقد اشتد عزم الروس على كسب 
اإلعجاب )اليك( إلى درجة أن الداخلية الروس���ية أص���درت عام 2015 ُكتيبًا عن 
قواعد التقاط الس���يلفي اآلمن. وذلك بعد أن لقي آنذاك خالل 6 أشهر فقط 10 

روس مصرعهم وأصيب 100 شخص بجروح مختلفة.
وفي هذا الس���ياق ق���ال أحد المدّونين إن الس���يلفي قد يقتل���ك أو ُينقذك أو 

يساعدك في خوض المعركة من أجل البقاء على قيد الحياة.

»السيلفي القاتل« يودي 
بحياة 352 شخصًا 

»المحلل« يثير جدال في مصر.. و »اإلفتاء« تحسم األمر

االستقالل/ وكاالت:
كان العلم���اء يظن���ون أن درجة ح���رارة  الكوكب الخارجي 
b 76-WASP 4400 درج���ة فهرنهاي���ت، لك���ن دراس���ة 
توصل���ت إلى أنها تزيد على 11000 درجة فهرنهايت مما 

يجعله يشبه النار.
والحظ���ت مجموعة من الباحثين - بقيادة فريق في جامعة 
كورنيل - أنه���م وجدوا الكالس���يوم المتأين في الغالف 
الجوي للكوكب، ما يش���ير إلى درجة حرارة أعلى بكثير من 
المتوقع، كما الحظوا أن هذا الكوكب يمطر قطع حديد ليال.
ولم يتكهن الباحثون بدرجة الحرارة الدقيقة على الكوكب، 
لكنهم الحظ���وا أن النتائج التي توصل���وا إليها تأتي من 
النظ���ر إلى الكوكب بأطي���اف عالية الدقة من تلس���كوب 

Gemini North بالقرب من قمة ماونا كيا في هاواي.
وقالت إميلي ديبرت، المعدة الرئيسية للدراسة، في بيان: 
»نحن نش���هد الكثير من الكالسيوم. إنها ميزة قوية حقا. 
يمكن أن يش���ير هذا التوقيع الطيفي للكالسيوم المتأين 
إلى أن كوكبا خارج المجموعة الشمسية يمتلك رياحا قوية 
جدا في الغالف الجوي العل���وي. أو أن درجة حرارة الغالف 
الجوي على كوكب خارج المجموعة الشمسية أعلى بكثير 

مما كنا نظن«.

وعلى الجانب النهاري، فإن درجة حرارة 76b-WASP )الذي 
اكُتش���ف عام 2016( تتجاوز ما كان يعتقد س���ابقا، وهي 
4400 درج���ة فهرنهايت، ولكن الجانب الليلي يكون أكثر 

برودة بشكل ملحوظ.
ويبلغ حج���م النج���م األم WASP-76، م���رة ونصف حجم 
الشمس تقريبا، ودرجة حرارة سطحه تقارب 10000 درجة 

فهرنهايت وفق روسيا اليوم.
وينتقل الحديد المبخر م���ن جانب النهار إلى جانب الليل 
مع الرياح العاتية، والت���ي ُرصد بعضها ألعلى من 11184 

ميل في الساعة.
وعلى الجانب الليلي، تبرد جزيئات الحديد، وتهطل قطرات 

حديدية ك�«المطر« على هذا الجزء من الكوكب.
ويبعد الكوكب حوالي 640 سنة ضوئية عن األرض، ويعتبر 

.76-WASP ،عمالقا غازيا يدور حول نجمه المضيف
وعندما اكُتش���ف ألول مرة، وجد الباحثون أنه ُيمطر حديدا 

وأن سرعة الرياح تقترب من 11000 ميل في الساعة.
وعلى الرغم من حقيقة أن الباحثين ال يقدمون درجة حرارة 
محدث���ة، إال أنهم الحظوا أن مجرة   درب التبانة هي منطقة 
متنوعة بشكل استثنائي في الفضاء، موطن لجميع أنواع 

الكواكب.

االستقالل/ وكاالت:
في واحدة من أكبر ألعاب اليانصيب في العالم، 
وبعد نحو أربعين سحب من دون فائز، تطابقت 
تذكرة بيعت ف����ي والية كاليفورنيا األمريكية 
مع األرقام الس����تة كلها، وآلت جائزة يانصيب 
"باوربول" الكبرى لصاحبها الفائز بحوالي 700 

مليون دوالر، بحسب "يورونيوز".
وكانت األرقام الفائزة مس����اء االثنين الماضي 
ه����ي 12 و22 و54 و66 69 وكانت كرة باوربول 

تحمل الرقم 15.
وقد ارتفعت قيمة جائزة باوربول الكبرى للعبة 
إل����ى 699.9 ملي����ون دوالر بعد مض����ي أربعة 
أشهر كاملة، من دون فوز أو استنفاد لمبيعات 
التذاكر، وهو ما جعلها تصبح سابع أكبر جائزة 
في تاريخ اليانصيب ف����ي الواليات المتحدة، 
حيث لم يفز أحد بالجائ����زة الكبرى للعبة منذ 

5 يونيو.
وبحسب المسؤولين عن اللعبة في الوالية، فإن 
تذكرة صاحب الحظ السعيد بيعت في متجر 
بقالة في خلي����ج مورو، حيث س����يختار الفائز 
بين الحصول على األموال في ش����كل أقساط 
تدفع عل����ى مدى 29 عام����ًا، أو الحصول عليها 
نقدا بقيمة 496 ملي����ون دوالر، وكال الخيارين 

يخضعان للضريبة.
وقال مس����ؤولو اليانصيب إن هوية الفائز لم 
تعرف بعد، إلى أن يتقدم بطلب رس����مي. إلى 
ذلك بيعت خم����س تذاكر فائزة بمليون دوالر: 
اثنتان ف����ي ماساتشوس����تس، ومليون دوالر 

واحد في كل من فرجينيا وفلوريدا وأريزونا.
ويت����م لعب "باوربول" ف����ي 45 والية أمريكية، 
إضافة إلى واش����نطن العاصم����ة وجزر فيرجن 

األمريكية وبورتوريكو.

»مجهول الهوية« يفوز بنحو
 700 مليون دوالر في اليانصيب!

كوكب الجحيم العمالق.. يمطر حديدًا!


