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رام الله/ االستقالل:
أعلن نادي األس���ير الفلسطيني، مساء السبت، 
الس���جون  ف���ي  الفلس���طينيين  األس���رى  أن 
اإلس���رائيلية ق���رروا توجي���ه رس���ائل جديدة 

إلدارات السجون.
وقال الن���ادي في بي���ان مقتضب نش���ره عبر 

صفحت���ه على »في���س بوك«، إنه »اس���تكماالاً 
لبرنامجهم النضالي الذي أعلنوا عنه األس���بوع 
المنصرم، ومع بداية خطواتهم لهذا األسبوع، 
ا )الي���وم( األح���د إرجاع  األس���رى يقررون غ���داً
وجبتي طعام، وتوجيه رسائل جديدة إلدارات 

السجون«.

بدءًا من اليوم.. األسرى يوجهون 
رسائل جديدة إلدارات السجون

الضفة الغربية القدس المحتلة/ االستقالل:
تصاعدت الس���بت، اعتداءات قوات االحتالل 
المس���توطنين  ومجموع���ات  »اإلس���رائيلي« 
على المزارعي���ن الفلس���طينيين في مناطق 

متفرقة م���ن الضفة الغربي���ة المحتلة، فيما 
حّطم مس���توطنون آخرون ع���ددا من مركبات 
المواطنين في بلدة بيت إكس���ا غربي مدينة 

القدس المحتلة.

فق���د منع مس���توطنون، المزارعين من قطف 
ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.

وقال مس���ؤول ملف االستيطان 
ش���مال الضف���ة غس���ان دغلس 

تصاعد اعتداءات االحتالل والمستوطنين على المزارعين 
بالضفة وتحطيم مركبات المواطنين غربي القدس

»فزعة«.. حملة وطنية وشعبية 
لدعم صمود المزارعين بالضفة

رام الله/ االستقالل:
 م���ن المق���رر أن تنطلق الي���وم األحد، الحمل���ة الوطنية 
والش���عبية لدعم صمود المزارعين »فزعة«، التي تنظمها 

»حماس« تحذر االحتالل من تجاوز 
الخطوط الحمراء في األقصى

النخالة يستقبل قادة الفصائل 
للتهنئة بذكرى االنطالقة الجهادية

دمشق/ االستقالل:
اس���تقبل أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
ا من قادة الفصائل الفلسطينية  زياد النخالة، السبت، وفداً

3  أسرى من »الجهاد« 
يواصلون إضرابهم عن الطعام

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألس���رى، السبت، أن ثالثة 

أس���رى من حركة الجهاد اإلسالمي يواصلون إضرابهم عن 
ا ألوضاعهم  الطعام لليوم الس���ادس على التوال���ي، رفضاً

الحساينة: النظام البحريني يثبت والءه 
لالحتالل »اإلسرائيلي« بقمع المتظاهرين

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
الدكتور يوس���ف الحساينة أن قمع قوات األمن البحرينية 

االحتالل يفرض عقوبات تعسفية 
بحق األسير يعقوب قادري

غزة/ االستقالل:
أف���ادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى 
والجرحى الس���بت، أن س���لطات »االحتالل اإلس���رائيلي« 

غزة/ خالد اشتيوي:
ف���ي إنج���از جديد يضاف لس���جل إنج���ازات جولة 
»س���يف القدس« التي خاضتها فصائل المقاومة 
الفلس���طينية مؤخرًا ضد االحتالل »اإلس���رائيلي«، 

دفاعًا ع���ن مدينة الق���دس، وردًا عل���ى انتهاكات 
الفلسطينية،  المقدسيين واألراضي  االحتالل بحق 

فها هي المقاومة الفلس���طينية اليوم 
تجب���ر االحت���الل إلعادة اإلعم���ار وفك 

»امليادين« تك�شف إعادة إعمار غزة.. خطوات مهمة بحاجة للمزيد
عن �شروط 

»حما�س« ال�شتمرار 
التهدئة يف القطاع

قطف الزيتون بالضفة.. 
موسم مغمس بالدم

 غزة/سماح المبحوح:
مع س���اعات الفجر األولى، يحزم المزارع الفلسطيني، 
محمد أبو شقرة عتاد عمله، ليتوجه هو وأفراد عائلته 

رام الله/ االستقالل:
واصل ستة أس���رى السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام 
في س���جون االحتالل »اإلس���رائيلي«، رفض���ا العتقالهم 

ستة أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

م�ستوطنون يعتدون على �سيارات الأهايل ويك�سرون زجاجها �سباح الأم�س يف بلدة بيت اإك�سا بالقد�س املحتلة
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دمشق/ االستقالل:
اس���تقبل أمين ع���ام حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين زي���اد النخالة، الس���بت، وف���ًدا من قادة 
الفصائل الفلس���طينية عل���ى رأس وفود، للتهنئة 
بالذكرى الرابع���ة والثالثين لالنطالق���ة الجهادية 

الكبرى لحركة الجهاد اإلسالمي. 
وض���م الوف���د كاّلً من: أمين عام الجبهة الش���عبية 
لتحرير فلس���طين – القيادة العامة د. طالل ناجي، 
وأمين س���ر حركة فت���ح االنتفاضة زي���اد الصغير 
)أبو ح���ازم(، وأمين ع���ام جبهة النضال الش���عبي 
الفلس���طيني خالد عبد المجيد، وأمين عام منظمة 
الصاعق���ة معين حام���د، ونائب أمين ع���ام الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان. وذلك 

بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا.
وأش���اد قادة الفصائل بال���دور الكبير الذي تقوم به 
حركة الجهاد اإلس���المي على المس���تويات كافة، 
وال س���يما في ميدان المقاومة المسلحة، ومواجهة 
مخططات التهويد والصهيونية ومشاريع التطبيع 
الخيانية، والدور الممي���ز في توحيد قوى المقاومة 

الفلسطينية.
من جهته، رحب النخالة بالوفود، ش���اكًرا لهم هذا 
الحض���ور المميز، الذي ينم ع���ن عمق العالقة التي 
تربط حرك���ة الجهاد اإلس���المي بالرف���اق واإلخوة 

ف���ي الفصائل كافة، مؤك���ًدا عل���ى أهمية توثيق 
العالق���ات والروابط على قاعدة اس���تمرار مواجهة 
العدو الصهيوني وكل المخططات التي تستهدف 

تصفية قضية فلسطين.

النخالة يستقبل قادة الفصائل للتهنئة بذكرى االنطالقة الجهادية

طولكرم/ االستقالل:
زار وفد من محرري حركة الجهاد اإلس���المي في الضفة المحتلة عائلة األس���ير 
المجاهد المهندس عالء األعرج في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم الجمعة، تضامًنا 

مع ابنهم المضرب عن الطعام لليوم 62 على التوالي، رفًضا العتقاله اإلداري.
وقال الشيخ خضر عدنان: »نحن على ثقة بوعد الله وأن عالء سينتصر في هذه 
المعركة، واالحتالل حتًما خاسر أمام صمود وإرادة األسرى المضربين عن الطعام 
منذ مدة كبيرة، أمثال مقداد القواسمة وكايد الفسفوس ورايق بشارات وهشام 

أبو هواش وشادي أبو عكر وعالء األعرج«.
وش���دد عدنان على أن األس���رى المضربين بأمعائهم الخاوية يسعون النتزاع 
حريتم كما انتزعها أبطال عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع عبر نفق الطريق 
إلى القدس بقيادة األسير المجاهد محمود العارضة ورفاقه، مؤكًدا على ضرورة 
دعم عوائل أهالي األس���رى ورفع معنوياتهم. ودعا عدنان كافة القوى الوطنية 
واإلس���المية والنقابات لتكثيف فعالياتها دعًما لألس���رى في السجون، سيما 
أسرانا المضربين عن الطعام وإسنادهم في معركة الحرية، وكذلك دعم صمود 
أسرانا في التصدي لإلجراءات التي تفرضها إدارة مصلحة السجون الصهيونية، 
مش���يًرا إلى أن الكثير من العقوبات ال زالت تفرض على الحركة االسيرة، أبرزها 
عزل أسرى الجهاد اإلسالمي وتشتيهم على كل أقسام وغرف وزنازين االحتالل.

وفد من محرري »الجهاد« يؤم 
منزل األسير المضرب عالء األعرج

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى، السبت، 
أن ثالثة أس����رى من حرك����ة الجهاد اإلس����المي يواصلون 
إضرابهم عن الطعام لليوم الس����ادس على التوالي، رفًضا 
ألوضاعهم المأس����اوية في زنازين العزل بسجن »إيشل« 

»اإلسرائيلي«.
وأوضحت مؤسس����ة مهجة القدس، أن األسرى المضربين 
الثالث����ة وهم )بالل ياس����ين، جهاد طال����ب، تميم عمران( 
يقبعون في عزل »س����جن إيش����ل« ومحرومون من أبس����ط 
حقوقهم اإلنسانية، مش����يرًة إلى أن »الزنازين ضيقة جًدا 
والحمام بنفس الزنزانة وال تصلح للعيش للحياة اآلدمية؛ 

والطعام سيء جًدا وال تتوافر أغطية أو مالبس«.
وفي غضون ذلك، عزلت ما تسمى بإدارة مصلحة السجون 
»اإلسرائيلية« في س����جن عوفر، السبت، أسيران من حركة 

الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، ونقلته����م إلى غرف 
الزنازين.

وقالت مؤسس����ة مهج����ة القدس واألس����رى والجرحى، إن 
إدارة »س����جن عوفر اإلسرائيلي« عزلت أسيرين من الجهاد 
اإلس����المي وهما هادي غوانمة وأحمد سالطنة، وذلك على 
خلفية حرق أس����رى »الجهاد« غرفة رقم 16 في قس����م 22 

في المعتقل.
وأوضحت المؤسسة، أن س����لطات االحتالل نقلت األسرى 
إلى غرف الزنازين، والتي يعاني فيها األسير الويالت جراء 

افتقارها ألدنى حقوق المعتقلين.
وصّعدت سلطات االحتالل من انتهاكاتها التي ترفضها 
المؤسسات الحقوقية الدولية، ضد األسرى الفلسطينيين 
ال س����يما أسرى »الجهاد اإلسالمي«، وذلك بعد عملية نفق 

الحرية في سجن جلبوع.

رفًضا ألوضاعهم المأساوية
3 أسرى من »الجهاد« يواصلون إضرابهم عن الطعام

غزة/ االستقالل:
أك���د عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
الجه���اد اإلس���المي الدكت���ور يوس���ف 
الحساينة أن قمع قوات األمن البحرينية 
لمظاهرة حاش���دة في العاصمة المنامة 
رفًض���ا للتطبي���ع اإلس���رائيلي وافتتاح 
سفارة في المملكة يدلل على أن النظام 
البحريني المطبع يحاول بكل السبل اثبات 

والئه واندماجه مع الكيان اإلسرائيلي.
وأوضح الحس���اينة في تغري���دة له على 

حس���ابه الخاص بمنصة فيس���بوك للتواصل االجتماعي، 
أن النظ���ام البحريني يحاول إثب���ات والءه في حلف أمني 
عسكري سياس���ي ضد طموحات وآمال الشعوب العربية 

واإلسالمية وخاصة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض كل يوم لإلرهاب 

الكيان  قب���ل  والتنكيل من  والبط���ش 
ال���ذي ال يتوانى  الصهيوني الغاصب 
عن المح���اوالت المحمومة والممنهجة 
لطرد أبناء شعبنا من وطنهم ومصادرة 

أرضهم وتهويد مقدساتهم.
وق���ال: »كل التحية واإلكب���ار واإلجالل 
ُنبرقها من فلسطين المصابرة والصامدة 
وأبطالها،  البحرين  لش���رفاء  والمقاتلة، 
وكذلك لكل شرفاء وأحرار أمتنا العربية 
واإلسالمية، الذين يؤكدون يومًا بعد آخر، 
عمق االنتماء لفلس���طين والقدس، وقي���م العدل والحرية 

واإلنسانية«.
وش���هدت مناطق متفرقة م���ن البحري���ن الجمعة، قمعًا 
للمتظاهري���ن البحرينيين الرافضة التطبي���ع مع الكيان 

»اإلسرائيلي« وافتتاح سفارة له على األراضي البحرينية.

الحساينة: النظام البحريني يثبت والءه 
لالحتالل »اإلسرائيلي« بقمع المتظاهرين

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت، عن وفاة 11 مصاًبا وتسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس 

كورونا المستجد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خالل ال� 24 ساعة.
وذكرت الكيلة في التقري اليومي للحالة الوبائية وصل »االستقالل« نسخة عنه أنه تم إجراء3082 فحًصا مخبرًيا.

وأش����ارت إلى تعاف 2012 مصاًبا من الفيروس، مبينة أن نس����بة التعافي من فيروس »كورونا« بلغت 
94.4% فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 4.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

وأفادت بأن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو التال����ي: »طوباس 6، الخليل 12، بيت لحم 21، أريحا 
واألغوار 6، ضواحي القدس 2، نابلس 24، قلقيلية 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 17، جنين 8، طولكرم 3، 
قطاع غزة 364« وقالت الكيلة إن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: طوباس 10، الخليل 32، بيت لحم 
41، أريحا واألغوار 55، ضواحي القدس 15، نابلس 100، قلقيلية 31، س����لفيت 33، رام الله والبيرة 65، 
جنين 88، طولكرم 85، قطاع غزة 1457. ونّوهت إلى أن حاالت الوفاة توزعت على 4 حاالت وفاة نتيجة 

اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، بيت لحم 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3.
ولفت���ت إلى وجود 76 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا 

في المستشفيات في الضفة 167 مريضا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.

11 وفاة و467 إصابة جديدة 
غزة/ االستقالل:بـ »كورونا« في الضفة وغزة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألس����رى والجرحى السبت، أن سلطات 
عقوبات  تفرض  اإلسرائيلي«  »االحتالل 
تعس����فية بحق األسير  يعقوب محمود 
أحم����د ق����ادري )49 عاًما( م����ن قرية بئر 
الباش����ا بمحافظة جنين ش����مال الضفة 
المحتلة، والذي انت����زع حريته برفقة 5 
أس����رى آخرين عبر نفق من سجن جلبوع 

وُأعيد اعتقاله.
وفي رسالة وصلت مهجة القدس نسخة 
عنها، ذك����ر قادري أنه يقب����ع حالًيا في 
عزل س����جن ريمونيم بالعزل االنفرادي، 
وأن إدارة الس����جن عرضت����ه عند قدومه 
من ع����زل تحقيق الجلم����ة على محكمة 
داخل الس����جن، حيث جلس معه مدير 

الس����جن وأخبره قائاًل ل����ه: »أنت معاقب 
من السلطات العليا في السجون وليس 

منا«.
وأش����ار إلى أن العقوب����ات التي فرضت 
عليه تعسفية ومجحفة بحقه وتنم على 

انتقام وحقد وغطرسة.
وتمثلت تلك العقوبات في: منع إدخال 
الكانتين لمدة س����تة شهور من أي نوع 
يوجد في الكانتين س����واء كان طعام أو 
مالبس أو أي شيء آخر، منع زيارة األهل 
لمدة ستة شهور، 14 يوم زنازين يمنع 
خالله����ا من التلف����از والثالجة والهواية 
والكرس����ي والطاولة والكمكم والش����اي 
والقهوة وأي ش����يء تقدمه من خاللها، 
المنع من إدخ����ال المالبس إال من طرف 
اإلدارة، غرام����ة للش����اباص بش����كل عام 

مقداره����ا 562 ش����يكل، غرامة لس����جن 
جلب����وع على م����ا حصل به م����ن تخريب 
حس����ب قوله����م 2800 ش����يكل، ه����ذا 
باإلضافة إل����ى أن األكل س����يء جًدا وال 
يكفي حتى للفرد ورديء جًدا وال يصلح 
إال للحيوانات )حس����ب وصفه( وممنوع 
باعتبارها  والقهوة  الش����اي  من ش����رب 
رفاهي����ة )على حد قوله����م(، والمنع من 
النظر في المرآة، وأيًضا ماكينة الحالقة 
وشفرات الحالقة، والمالبس التي أعطوه 

إياها بحجمه ثالثة مرات.
ولفت إلى أنه بالرغم من هذه العقوبات 
التعس����فية والغير إنسانية بحقه إال أن 
معنويات����ه عالية، قائاًل: »س����وف نخرج 
ب����إذن الله من هذه األزمة أقوى أضعاف 

مضاعفة«.

االحتالل يفرض عقوبات تعسفية بحق األسير يعقوب قادري
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وكان وزير خارجية االحت����الل »يائير لبيد«، اقترح خالل 
مؤتمر ح����ول األمن، قب����ل عدة أيام، خطة حملت اس����م 
»االقتص����اد مقاب����ل األم����ن«، وتتلخص حول تحس����ين 
الظروف المعيش����ية في قطاع غزة مقابل التزام فصائل 
المقاوم����ة بتهدئًة طويلة األمد، ويج����ري تنفيذ الخطة 
على مرحلتين، تتمثل أولها ف����ي إعادة إعمار قطاع غزة 

وتحسين الظروف اإلنسانية.
أما الثانية فتتعلق باتخاذ »خطوات اقتصادية ش����املة« 
ا مع ضمان الهدوء التام  تضمن تغيير واق����ع الحياة كلًيّ
في غزة، وبما يكفل تمكين الس����لطة الفلس����طينية من 
اس����تعادة إدارتها للقطاع لتس����يير الش����ؤون المدنية 

واالقتصادية«.
فيما يواصل الجانب المصري س����يره نح����و إعادة إعمار 
غزة، وضمان تثبي����ت التهدئة، وتجنب تصاعد األوضاع 
مجددًا مع االحتالل »اإلس����رائيلي« م����ن جهة والمقاومة 

الفلسطينية بغزة من جهة أخرى.
�إعمار دون تنازالت

الكاتب والمحلل السياس����ي شرحبيل الغريب، أكد على 
أن المقاومة الفلس����طينية بثباته����ا ورؤيتها ورفضها 
القاطع ألي ابتزازات »إس����رائيلية« اس����تطاعت أن تجبر 
حكومة االحتالل للنزول عند مطالبها بإعادة اإلعمار دون 
تسجيل أي تنازالت سياسية تذكر، وتحديدًا ملف إعادة 

جنود االحتالل المحتجزين بأيدي المقاومة.
وأضاف الغريب في حديثه ل� »االستقالل« إلى أن هناك 
ضغوطًا أمريكية تمارس على س����لطات االحتالل بعدم 
ربط الملفات اإلنس����انية بغيرها م����ن الملفات، للحد من 
تتدحرج األوضاع وضمان حال����ة الهدوء التي ترغب بها 

إدارة بايدن.
وثّمن الغريب الجهود المصرية المبذولة والمستمرة من 
أجل وقف العدوان »اإلسرائيلي« على غزة وتثبيت وقف 

إطالق النار، وفي متابعتها للملف الفلسطيني.
وتابع: »البيئة الفلسطينية تنحو نحو الهدوء، سنشهد 
فيها اإلس����راع في عملية اإلعمار، وتخفيف حدة الحصار 
بشكل كبير وبعض التسهيالت اإلنسانية على المعابر، 
ف����ي ظل الحدي����ث عن اتف����اق أولي لمتابع����ة الجهات 

المصرية لكل الملفات العالقة بقطاع غزة«.
ولف����ت الغريب إل����ى أن كل ما يقدم من تس����هيالت ال 
تغني عن أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل 
وش����امل، داعيًا األطراف الفلسطينية والعربية والدولية 

لضرورة القيام بواجباتها تجاه الفلس����طينيين والعمل 
على إنقاذ أكثر من مليوني فلس����طيني يعيشون تحت 
الحصار ال����ذي يفرضه االحتالل منذ س����نوات ويرتكب 

أبشع الجرائم الالإنسانية بحقهم.
وش����دد على أن اس����تمرار تجاه����ل المجتم����ع الدولي 
لمعاناة الش����عب الفلس����طيني واتباع سياسة التنقيط 
والتسهيالت المتقطعة لن تجدي نفعًا على المستوى 
البعيد، فهناك متطلبات للشعب الفلسطيني، والواجب 
رفع الحصار عن قطاع غزة إلى األبد ووقف هذه المعاناة 

التي باتت تتفاقم يومًا بعد يوم.
غري كافية

وب����دوره، لفت الخبير االقتص����ادي د. معين رجب إلى أن 
المش����روعات المطروح����ة حاليًا إلعادة إعم����ار غزة جيدة 
وضرورية، إال أنها غير كافية لتلبية حاجات أهالي قطاع 

غزة اإلنسانية والمعيشية.
وأضاف رجب ل� »االستقالل«، أنه ال بد من أن يكون هناك 
حلول اقتصادية من ش����أنها تحسين الوضع المعيشي 
للمواطني����ن بغ����زة، وعدم االكتف����اء بالحل����ول المؤقتة 

واإلغاثية.
وأش����ار رجب إل����ى أهمي����ة ال����دور المصري بالنس����بة 
للفلس����طينيين وبالذات في قطاع غزة، آماًل أن نش����هد 
خالل الفت����رات القادمة تس����هيالت لدخ����ول البضائع 
والسلع للقطاع دون موانع وكذلك السماح بتصدير كل 

شيء من القطاع إلى العالم عبر مصر.
ودعا إلى ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني وبناء البيت 
الفلس����طيني وإع����ادة اللحمة لجناحي الوط����ن، وبذلك 
نتمكن من إنهاء المشاكل العديدة العالقة، سواء كانت 

اقتصادية أو حتى سياسية.
وفي س����ياق ذي صلة، ق����ال رئيس اللجن����ة الحكومية 
إلعمار غزة، ومس����ؤول وزارة األش����غال العامة واإلسكان 
في غزة ناجي س����رحان، إن الوفد الذي يمثل وزارات من 
غ����زة المتواجد ف����ي القاهرة منذ األح����د الماضي، اتفق 
م����ع المس����ؤولين المصريي����ن على جملة م����ن القضايا 
المهم����ة والخاصة بعملي����ة إعادة اإلعم����ار، ومن أبرزها، 
البدء بالتحضير إلنش����اء المدينة السكنية األولى ضمن 
المنحة المصرية في غرب حي العطاطرة في بيت الهيا 
شمال القطاع، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم 
الالزمة لها والتي تش����مل، أيضًا، تطوير الشارع الواصل 
من مفترق العطاطرة ش����رقًا وحتى ش����ارع الرشيد غربًا، 
باإلضافة الى إعادة إعمار ش����ارع الرشيد الذي بدأ العمل 
فيه منذ أس����بوعين تقريبًا، وكذلك البدء في التحضير 

إلنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.
وقال س����رحان في بيان صحافي، إن الوفد عقد سلسلة 
لقاءات مع المس����ؤولين المصريين ت����م االتفاق خاللها 
على تش����غيل أكبر قدر من شركات المقاوالت المحلية، 
وإدخ����ال كافة المواد الالزمة لإلعمار من معبر رفح البري، 

وذلك لضمان تش����غيل المصانع المحلي����ة من الباطون 
واإلسفلت وخالفه وتقديم تسهيالت لتنقل المقاولين 

ورجال األعمال عبر معبر رفح.
وتوقع سرحان ان يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير 
شارع الرش����يد في غضون الش����هر الجاري على أن يتم 
االنتهاء من إعادة إعمار الشارع في اقل من ستة شهور.

وأش����ار إل����ى وجود تفاهم ح����ول آلي����ات التنفيذ وطرح 
العط����اءات بما يضمن تنفي����ذ كافة األعم����ال بالجودة 
المطلوب����ة ووفق المواصف����ات المعتم����دة والتي باتت 
جاهزة من خالل اللجنة المصرية لإلعمار ووزارة األشغال 

العامة واإلسكان.
وأكد أن العمل يجري حاليا على تجهيز مخططات البنية 
التحتية لمنطقة مفترق الش����جاعية والذي سيش����هد 
تركيب جسر للمساهمة في معالجة المشكلة المرورية 

الخانقة.
وقال سرحان، إن وزارته تقوم بتذليل العقبات وتسهل 
مهام كافة الجهات العاملة في مش����اريع إعادة اإلعمار 
وإن لجنة تنس����يقية عليا تترأسها وزارته، وتضم وزارة 
الحكم المحلي والبلدي����ات المختصة والجهات صاحبة 
العالقة تتابع تنفيذ مش����اريع المنح����ة المصرية والتي 
تش����مل ثالث مدن سكنية، األولى س����تكون غرب بيت 
الهي����ا والثانية غرب مدينة جباليا ف����ي منطقة الكرامة 
والثالثة س����تكون في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، 

باإلضافة إلى إنشاء جسور وطرق.
ويعاني القطاع المحاصر، من تردي األوضاع اإلنس����انية 
واالقتصادي����ة والمعيش����ية ج����راء حص����ار االحت����الل 
المتواصل والمشدد، والعقوبات التي فرضتها السلطة 
عل����ى القط����اع والع����دوان اإلس����رائيلي المتواصل على 
القطاع، ما تس����بب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار 
مش����كلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة 
مختلف الفئات، إضافة لتوقف إعمار ما دمره االحتالل. 

وبدأ العدوان »اإلس����رائيلي« األخي����ر على قطاع غزة يوم 
10 أي����ار/ ماي����و 2021، وتس����بب القصف اإلس����رائيلي 
العني����ف على القط����اع، في تدمير المئ����ات من المنازل 
واألبراج والشقق الس����كنية والطرق الرئيسية واألماكن 
العامة وش����بكات المياه واالتص����االت واإلنترنت، إضافة 
إلى تدمير العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة، 
وتشريد اآلالف من بيوتهم، وترك المئات من الصواريخ 

والقذائف والقنابل التي لم تنفجر.

نتاج لتضحيات شعبنا

إعادة إعمار غزة.. خطوات مهمة بحاجة للمزيد
غزة/ خالد ��شتيوي:

يف �إجناز جديد ي�ش��اف ل�شجل �إجناز�ت جولة »�شيف 
�لقد�س« �لتي خا�ش��تها ف�شائل �ملقاومة �لفل�شطينية 
موؤخ��رً� �ش��د �الحت��ال »�الإ�ش��ر�ئيلي«، دفاع��ًا ع��ن 

مدين��ة �لقد���س، وردً� على �نته��اكات �الحتال بحق 
�ملقد�ش��يني و�الأر��ش��ي �لفل�ش��طينية، ها هي �ملقاومة 
�لفل�ش��طينية �ليوم جترب �الحت��ال الإعادة �الإعمار 

وفك �حل�شار.

ومتكنت �ملقاومة �لفل�ش��طينية خال »�شيف �لقد�س« 
من توجيه �ش��ربات موجعة هزت �لكيان �ل�ش��هيوين 
وفاجاأت��ه مب��دى تط��ور �أدو�ت �ملقاوم��ة، و�إمكاني��ة 
و�شولها الأهد�ف ح�شا�شة تتبع للعدو، و�شربها بدقة.

غزة/ االستقالل:
نش���رت قناة الميادين عن مصادر خاصة 
بأن تقدما طرأ ف���ي المحادثات بين قيادة 
حركة حماس مع المس���ؤولين المصريين 

المعنيين في القاهرة بشأن التهدئة. 
وف���ي التفاصيل، تعه���دت حماس وفق 
المصادر ب�«اس���تمرار حالة التهدئة طالما 
التزم االحتالل بها«، مشيرة إلى أن »تثبيت 
التهدئة يتم ضم���ن اتفاق تثبيت وقف 

إطالق النار المتبادل«.
وفي ه���ذا اإلطار اش���ترطت حماس “منع 

تغول اآلليات االس���رائيلية نحو المناطق 
لقطاع  الشرقية  الحدودية  الفلس���طينية 
غزة”، باإلضافة إلى وقف “االحتالل إطالق 

النار على المزارعين الفلسطينيين”.
وبحس���ب المص���ادر أك���دت “حم���اس” 
ض���رورة التح���رك بحري���ة مطلق���ة في ما 
تعرف بالمنطقة اآلمن���ة أي في المناطق 

الحدودية.
وأشارت المصادر إلى أن الحركة “وضعت 
بي���ن أي���دي المخابرات المصري���ة تصورًا 
كاماًل لصفقة تبادل األسرى مع االحتالل”، 

موضحًة أن “تصور حماس لصفقة التبادل 
هو أن تتم على مرحلتين لكن الملف حتى 

اللحظة يراوح مكانه”.
“الك���رة  أن  عل���ى  المص���ادر  وش���ددت 
بش���ان صفقة التبادل بات���ت في الملعب 
اإلس���رائيلي”، مؤك���دًة أن ”الصفقة في 
رؤية حماس لها معايي���ر واضحة وثابتة، 
وق���د تعهدت المخاب���رات المصرية ببذل 

جهد لمعرفة الموقف اإلسرائيلي”.
هذا وت���م االتف���اق أيضًا ف���ي محادثات 
القاهرة على اإلسراع في عملية اإلعمار في 

قطاع غزة.
ومن���ذ يومي���ن، بح���ث وف���ٌد م���ن حركة 
“حم���اس”، بقيادة إس���ماعيل هنية، مع 
اللواء  العامة المصري���ة  المخاب���رات  وزير 
عب���اس كامل، في القاه���رة ملفات أهمها 
والسيما  الفلس���طينية،  القضية  تطورات 
التعامل ل�”كبح سلوك االحتالل وإجراءاته 

في القدس المحتلة والمسجد األقصى”.
وأّكد بيان صادر عن “حم���اس” أن اللقاء 
جرى في أجواء إيجابي���ة وتفاهم متباَدل، 
وبحث الطرفان في قضية األسرى واألسرى 

اإلداريين، مع تأكيد الدور المصري بش���أن 
التوّصل إلى اتفاق تبادل لألسرى.

كما يش���ار إل���ى أن مص���درًا ف���ي حركة 
“حماس” كش���ف الثالث���اء وجود “تقّدم 
في المباحثات مع الجانب المصري بش���أن 

تثبيت وقف إطالق النار في غزة”.
وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة وفد 
من حماس للقاهرة بدعوة من الس���لطات 
المصرية، للتباحث بش���أن المس���تجدات 
السياس���ية وملفات مشتركة، من دون أن 

توضح الحركة مدة الزيارة.

»الميادين« تكشف عن شروط »حماس« الستمرار التهدئة في القطاع
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أعلن أنا المواطن / نض���ال ناظم خالد النجار عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )931499271( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /      من���ذر ابراهيم عبدربه 
ابو عيش���ه   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
906822580   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /      مه���ران  محمد رضوان 
الش���نتف      ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
802037325   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /     خليل عن���ان عبد الفتاح 
الب���راوي    ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
401241153   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /      صبري نمر عياده ابو عرار   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   946682408   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /      عبد القادر محمد عبد القادر 
الترت���وري      ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
801960386  الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / مرح ماه���ر رجا ابو ثابت عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )409484011( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /       احمد زهير محمد عاش���ور  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    403017692   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     نائل اس���عد جاسر حسب 
الل���ه       ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
800354417      الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 رام الله/ االستقالل:
أفادت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسان، 
الس����بت، ب����أن 19 أس����يرا معزولون في ظروف ش����ديدة 

القسوة في سجن النقب.
وذكر محامي المؤسس����ة سامر س����معان بعد لقائه أحد 
األسرى المعزولين في س����جن النقب نبيل مغّير، بأنهم 
يعانون من ظروف ش����ديدة القس����وة، في ظل عقوبات 
جماعية »تصل حد التعذيب«، حيث أعيدوا إلى س����جن 
»النق����ب«، وأدخلوا قس����م )6(، مجردين م����ن حاجاتهم 
الشخصية، في زنازين ال تصلح لالستخدام البشري، بعد 
حوالي 10 أيام من إحراق القس����م وتفريق أسرى الجهاد 
اإلس����المي منه على سجني »إيال وعسقالن«، على خلفية 
انتزاع س����تة أس����رى لحريتهم من س����جن »جلبوع« فجر 

السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن األس����رى المعزولين يعيشون بانقطاع تام 
عن العال����م الخارجي، إذ ل����م يتلقوا زي����ارة من الصليب 
األحم����ر أو أي طرف آخر قبل زي����ارة محامي الضمير لهم، 
باإلضافة لوجود 5 آخرين أسرى معزولين في زنازين أخرى 

»بالنقب«.
ولفت األسير المغّير في حديثه للمحامي، إلى أن الزنازين 
المعزولين فيها تشبه »الكهف«، حيث وضع كل أسيرين 
في غرفة خاوي����ة تفحمت جدرانها وأرضياتها واألبراش 
الحديدي����ة فيها، كما أن رائحة الحريق المتعش����قة في 
الغ����رف مؤذية جدا لألس����رى، وال ضوء فيه����ا، وال تتوفر 
لديهم مالبس أو فرش����ات أو بطانية، حيث تحضر إدارة 
الس����جن فرشة وبطانية لكل أس����ير بعد منتصف الليل 
حوالي 12:30، ويس����حبونها قبل ش����روق الش����مس مع 
6:00، »ومن يريد النوم بعدها يتمدد على صاج األبراش 

المتهالك«.
وأردف المحام����ي س����معان: »يعاني األس����رى من البرد 
الق����ارس ليال حي����ث طلبوا الس����ترات م����ن اإلدارة دون 
استجابة، ما أدى إلى مضاعفات ألمراضهم من شدة البرد، 
كالباسور، وااللتهابات، وآالم بالكلى، لكن اإلدارة لم تحول 
أحدا منهم للعيادة، عدا ع����ن أن نوافذ الزنازين بال زجاج 
ما يتيح دخول الزواحف والحش����رات. ويش����كو »المغّير« 
من شدة رداءة الطعام المقدم لهم، ومنعهم من إدخال 

الكانتينا من أي نوع بما في ذلك الدخان ومواد التنظيف، 
وتجاهل طلبهم لمعاجين األسنان والفراشي، وقد أعادوا 
األكل أكثر من مرة كخطوة احتجاجية ولكن دون جدوى«.

وقال: »تحتوي زنازين األسرى على حمام لقضاء الحاجة، 
ومغس����لة يشربون منها، أما دوش����ات االستحمام فهي 
خارج القسم ومن يريد االستحمام يخرجه الحراس مكبال 
ليستحم ويعود، ومنذ 5 أيام فقط أحضرت اإلدارة شامبو 
من قس����م 7 وغيارا لكل واحد منهم، وال يخرجون للفورة 
االعتيادية وإنما ُيخرجون كل أسيرين على حدة، مكبلي 
اليدين، ولساعة واحدة فقط في منطقة مساحتها 3*6 

أمتار ومحاطة بالسياج كالقفص«.
وأش����ار المحامي إلى األسرى يعيش����ون في ظروف عزل 
»غير مس����بوقة«، إذ لم يحّول����وا للمحاكم، ولم توجه لهم 
تهم أو يحدد الس����قف الزمني لعزله����م، ولم يتواصل 
معه����م أي أحد من اإلدارة، الفتا إلى أن »اإلدارة تتهمهم 
بشكل غير مباشر بأنهم المسؤولون األساسيون عن حرق 
القس����م«، وأن »أي خطوة منهم يمكن أن تواجه بشراسة 
ش����ديدة«، وقد تخللت فترة عزلهم ش����بح اثنين منهم 

بغرف االنتظ����ار، بعد تقييدهم »بطريقة اس����تفزازية« 
ونقلهم إليها، واستمر ذلك مدة أسبوع.

وباإلضافة لألسرى المعزولين في قسم )6(، يقبع 5 أسرى 
آخ����رون في زنازين عزل النقب، حيث عزلوا ألس����بوع بعد 
انتزاع األسرى الستة لحريتهم من سجن »جلبوع«، بادعاء 
أن له����م عالقة »بهروبهم«، وتمّدد عزلهم مرتين، آخرها 
قررت حتى تاريخ العش����رين من الشهر الجاري »بظروف 
عزل غير طبيعي����ة وغير قانونية«، كما أفاد أحدهم، وهو 
األسير »تميم سالم« أثناء لقائه محامي مؤسسة الضمير.

وتابع المحامي: »ظروف صعبة أيضا يعيش����ها 5 أسرى 
في زنازين أخرى بس����جن »النقب«، حيث يبقى األس����رى 
مكبلي األيدي واألرجل عند خروجهم للفورة التي تشبه 
صندوق حديد، بمساحة 3×3 أمتار«، ويعانون من ارتفاع 
درجة الحرارة الشديد نهارا، وانخفاضها ليال، وقد أصيب 
أحدهم بالتواء في ظه����ره، نتيجة حركته أثناء تكبيله، 
ودخل 3 منهم بإض����راب عن الطعام مدة 4 أيام، وعلقوه 
إثر تحس����ين بعض أمور »الكانتينا«، وتجنبا لتعارضهم 

مع خطوات األسرى الجماعية.

19 أسيرًا معزولون في ظروف شديدة القسوة بسجن »النقب«

رام الله/ االستقالل:
واصل ستة أسرى السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«، رفضا 

العتقالهم اإلداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 86 يوما.
وذكر المستش���ار االعالمي لهيئة شؤون األس���رى والمحررين حس���ن عبد ربه أمس، أن األسرى 
المضربين الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوما، وعالء األعرج منذ 62 

يوما، وهشام أبو هواش منذ 54 يوما، ورايق بشارات منذ 49 يوما، وشادي أبو عكر منذ 46 يوما.
ولفت عبد ربه الى أن األس���ير الفسفوس قد يتعرض النتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض 
دماغه أو جهازه العصبي ألذى، وهذا قد يس���بب له ش���لالاً أو يعرضه لسكته قلبية، كما أنه فقد 

30 كيلوغراما من وزنه، ويقبع حاليا في مستشفى »برزالي«، ويرفض الحصول على المدعمات.
أما األس���ير القواس���مة، فأكد عبد ربه أنه مس���تمر في إضرابه رغم قرار محكمة االحتالل تجميد 
اعتقاله، كون ذل���ك ال يعنى اإلفراج عنه، حيث يعاني ظروفا صحية صعبة، وأوجاعا في مختلف 
ا  أنحاء جسمه، ونقصانًا في وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه، وصداع مستمر، وهو حالياً

في مستشفى »كابالن«، ويرفض أيضا الحصول على المدعمات.
وبخصوص األس���ير عالء األعرج، أوضح عبد ربه أنه يعاني من تش���نجات مستمرة، ومشاكل في 
الكلى، وانخفاض في نس���بة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، حيث فقد 20 

كيلوغراما من وزنه، وهو حاليا داخل عيادة سجن الرملة.
واألسير أبو هواش ال يقوى على الحركة، ويرفض إجراء الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، 

ويقبع في عيادة سجن الرملة.
وق���ال عبد ربه أن باقي األس���رى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجس���م، 

ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية األمالح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين.
وكان���ت الهيئة قد تقدمت أمس األول عبر طاقمها القانوني، بالتماس���ين إلى المحكمة »العليا« 
اإلسرائيلية في القدس، للطعن في قراراي االعتقال اإلداري الصادرين بحق األسيرين المضربين 

عن الطعام كايد الفسفوس ورايق بشارات.

ستة أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

رام الله/ االستقالل:
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين عزم مؤسسات 
صهيوني���ة أميركي���ة إقام���ة احتف���ال تهويدي، 
االثنين المقبل، على جزء من مقبرة »مأمن الله« في 
مدينة القدس، التي تحتضن رفات المقدس���يين 
والمس���لمين، منذ ما يزيد على ألف س���نة، جزءا ال 
يتج���زأ من حرب االحت���الل المفتوحة ضد القدس، 
ومقدساتها، ومواطنيها، ويندرج في إطار محاوالت 
تغيي���ر معالمها الحضاري���ة وهويته���ا العربية 

الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان، الس���بت، أن هذا الحفل 
»المش���ؤوم« ينظمه عدد من المس���ؤولين رفيعي 
المس���توى من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، 
على رأسهم السفير السابق ديفيد فريدمان المقيم 
في مس���تعمرة »بيت ايل«، ووزير الخارجية السابق 

ماي���ك بومبيو، المع���روف بمواقف���ه الصهيونية 
المتطرفة، ويضاف إلى س���جل انتهاكات سلطات 
االحتالل للحقوق السياسية والتاريخية والثقافية 
الفلس���طينية منذ عام 1948، في مواصلة محو آثار 
هذا المعلم التاريخي من الوجود، والذاكرة، من خالل 

نبش قبورها، وبناء المتنزهات والمالهي فوقها.
وأضافت، أن إقامة ما يس���مى ب�«متحف التسامح« 
التابع لمؤسس���ة »س���يمون ويزانت���ال« األميركية 
الصهيونية على جزء من مساحة المقبرة، تمت منذ 
عام 2010، بتسهيل وتعاون مع سلطات االحتالل، 
ورغم اعتراضات قدمها عش���رات المقدسيين في 
المحاك���م المحلية وفي عرائ���ض قدمت لمجلس 
حقوق االنس���ان التاب���ع لألمم المتح���دة ومنظمة 

اليونيسكو.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة الى هذا 

االعتداء االستفزازي على مقبرة إسالمية تاريخية، 
وتعتب���ره انتهاكه���ا صارخا للقواني���ن واألعراف 

الدولية.
وبه���ذا الصدد، طالب���ت ال���وزارة اإلدارة األميركية 
الحالية بعدم مشاركة مس���ؤوليها بهذا االحتفال 
»البش���ع«، الذي يتناقض مع السياس���ة األميركية 
بشأن مس���تقبل مدينة القدس، مؤكدة أنه ال يحق 
ألحد أي كان االعتداء على أرضنا وأهلنا فيها، كما ال 
يحق ألي كان انتهاك حرمة مقدساتنا المسيحية 

واإلسالمية فيها.
وطالب���ت المنظم���ات الدولي���ة المعني���ة بإدان���ة 
ووقف مثل هذه االنته���اكات المتواصلة للحقوق 
السياس���ية، والثقافية، والتاريخي���ة، والقانونية، 
والديني���ة الفلس���طينية في القدس الش���ريف، 

عاصمة فلسطين.

»الخارجية« تدين عزم مؤسسات صهيونية 
أميركية إقامة احتفال في مقبرة »مأمن الله«

جنين/ االستقالل:
دخل األس���ير عماد راش���د عب���د الرحمن كميل 
) 55 عام���ا( م���ن بل���دة قباطية جن���وب مدينة 
جنين، الس���بت، عامه ال�24 في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.

وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور 
لوكالة األنباء الرسمية، أن األسير كميل اعتقل 
بتاريخ 1998/10/9، وأمضى في التحقيق أكثر 
من ش���هرين متواصلين، تعرض خاللها ألبشع 
أنواع التعذيب، والتي أثرت على حالته الصحية 

والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم االحتالل 
بعد ع���دة أعوام من اعتقاله حكما نهائيا بحقه 

يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وأضاف سمور، أن والد األسير كميل توفي قبل 

4 سنوات، وحرمه االحتالل من وداعه.

األسير عماد كميل من جنين يدخل عامه الـ24 في األسر
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / رمضان س���عد احم���د الغلبان عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )407061472( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الله س���ليم عطا ش���هوان  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )801866831( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 دولة فل�سطني   
املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/9078
الى المنفذ ضدهم /

عادل احمد ابراهيم النمر 
ناصر احمد ابراهيم النمر 
غادة احمد ابراهيم النمر

ورثة سعاد احمد ابراهيم النمر وهم :
ريتاج ابراهيم محمد النمر

ابراهيم محمد النمر
طبقا للحك���م الصادر ضدك من محكمة صلح غ���زة بالقضة رقم 2/317-

2018 تقس���يم االموال مش���تركة والصادر بتاريخ 2020/2/26 والصادر 
لصال���ح طالب التنفيذ / حس���ن احمد ابراهيم النم���ر واخرين والقاضي 
بتقس���يم االموال المش���تركة غير المنقولة محل الدعوى الراهنة والبالغ 
مس���احتها 377م2 والواقعة في ارض القسيمة رقم 61 من القطعة رقم 
689 من اراض غزة الدرج المعروفة باسم القمرية بين المدعين والمدعى 
عليه���م في الدعوى الراهنة وفق ما تضمنه تقرير الخبير طي المبرز م/2 
ع���دد 3 وذلك بالبيع بطريق المزاد العلني بعد ان يتم عرض العقار محل 
الدعوى على الش���ركاء للشراء حس���ب االصول وتضمين المدعى عليهم 
بالرس���وم والمصاريف و200 ش���يكل اتعاب محاماة لذلك عليك تنفيذ 

الحكم الصادر في القضية رقم 2018/317 .
لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ فيف غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

 دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الدعوى رقم 2005/1329 يف الطلب رقم 2021/1360

المستدعيان /
امين عليان خلف كرت من غزة الزيتون بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي 

ورثة والده هوية ) 922520622(
جمال شعبان على كرت من غزة الزيتون بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي 

ورثة والده هوية ) 922520143(    وكيله المحامي / عبد الكريم صيام
المستدعى ضدها / داليا جهاد سعيد كرت من غزة الزيتون شارع العمدان 

بجانب مدرسة الحرية منزل المرحوم / سالم كرت – خارج البالد حاليا .
نوع الدعوى / تصحيح حدود

قيمة الدعوى / غير محدد القيمة
                             ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (

                               في الدعوى رقم 2005/1329
                              في الطلب رقم 2021/1360

الى المس���تدعى ضدها بما ان المس���تدعيين المذكورين ق���د تقدما لدى 
محكمة صلح غزة في الدعوى المرقوم���ة اعاله وموضوعها ) تصحيح حدود 
( اس���تنادا الى م���ا يدعيانه في الئحة الدعوى وعم���ال بنص بالمادة 20 من 
قان���ون اص���ول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء 
على قرار االس���تاذ / قاضي محكمة صلح غزة ف���ي الطلب رقم 2021/1360 
بالس���ماح له بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضى عليك ان 
تحضري لهذه المحكمة بتاريخ 2021/10/26م الساعة التاسعة صباحا كما 
يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا ما تخلفت عن ذلك سينظر في القضة 

باعتبارك حاضرة  تحريرا في : 2021/10/7

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأ / اكرم ابو ال�سبح

دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني

االإدارة العامة لل�سركات 
مراقب ال�سركات 

اإعـالن للـعموم 
تعل����ن االدارة العامة للش����ركات للعوم – بأن ش����ركة االهلي ) وكالء 
تأمين وس����ياحة وخدم����ات ( ذ. م .م ويمثلها الس����يد / عبد الله عبد 
المعط����ي مقاط رئيس هيئ����ة المديرين ووكيله����ا المحامي / محمد 
خالد جامع والمس����جلة لدينا كشركة ذات مس����ؤولية محدودة تحت 
رق����م  563106897 بتاري����خ 1994/12/2م  تقدم����ت بطلب لتغيير 
مركز الش����ركة الرئيس ) غزة – الرمال – ش����ارع عم����ر المختار ( الى ) 
خانيونس – سوق االربعاء – شارع مدرسة احمد عبد العزيز ( . تحريرا 

في 2021/10/7م .

 مراقب ال�سركات

وتتع����رض أش����جار الزيتون ف����ي الضف����ة المحتلة 
لالعت����داء من قبل جن����ود االحتالل والمس����توطنين 
بشكل يومي، من تخريب وحرق وتقطيع وسرقة ثمار، 
وهو ما ُيش����كل صدمًة لدى أصحابها الذين يبذلون 
سنوات عمرهم في رعايتها، ويعتبرونها رمزًا لعروبة 
وفلسطينية األرض، وتعكس التواجد التاريخي لهم 

على أرض فلسطين.
باتت تش����كل  المتكررة  المس����توطنين  اعت����داءات 
هاجس ل� »أبو شقرة« وغيره من أصحاب شجر الزيتون 
في حقول »بورين« ما يدفعه لمس����ابقة الزمن لقطف 
ثمارهم قبل سرقتها من المس����توطنين، كما حدث 

في سنوات ماضية.
وتحيط ب�«بورين« ثالث مس����توطنات »إس����رائيلية«، 
ويم����ر عبر أراضيها ش����ارع اس����تيطاني، م����ا يجعل 
الحقول المتواجدة فيها معّرضة لغزو المستوطنين 
ممن يسرقون المحاصيل ويستولون عليها في غفلة 

من أصحابها.
ويوضح أبو شقرة ل�«االس����تقالل« أنه خالل السنوات 
الماضية تعرض ه����و وعائلته للمالحق����ة واالعتداء 
بالضرب، ومحاولة س����رقة ثمارهم، من قبل عش����رات 
الذين كانوا يمس����كون باألس����لحة  المس����توطنين، 

الثقيلة.
وبّي����ن أن قطف����ه لثم����ار الزيتون بأرض����ه، محفوف 
بالمخاطر والمخاوف من أن يفقد نفس����ه أو أحد أفراد 

عائلته، نتيجة االعتداء عليهم من المستوطنين.
يشار إلى أن موس����م قطف الزيتون السنوي يشكل 
حدًث����ا اقتصادي����ا واجتماعيا وثقافًيا رئيس����ًيا عند 
الفلسطينيين، فما يزيد على 10 مليون شجرة زيتون 
مزروعة على ما مس����احته نحو 86,000 هكتار تمثل 

%47 من مجمل مساحة األراضي الزراعية.
ويترّك����ز إنتاج الزيت����ون وزيت الزيتون في ش����مال 

الضفة الغربية وش����مالها الغربي، التي تعتمد عليه 
ما يتراوح من 80,000 إلى 100,000 أس����رة، كمصدر 
رئيس����ي أو ثان����وي لتأمي����ن دخلها، كم����ا يوفر هذا 
القطاع فرص عمل لعدد كبير من العمال غير الَمهرة 

ولما يزيد على %15 من النساء العامالت. 
وتتراوح قيمة قطاع الزيتون، بما فيه الزيت والزيتون 
المخل����ل والصابون، من 160 ملي����ون إلى 191 مليون 

دوالر في السنوات الجيدة.
خماطر كبرية

مس����ؤول ملف االس����تيطان ش����مال الضفة، غسان 
دغلس أكد عل����ى وجود مخاطر كبي����رة يتعرض لها 
بأراضيهم  أثناء وجودهم  الفلسطينيون  المواطنون 
لقطف ثمار الزيتون، بس����بب انتش����ار المستوطنين 

بمحيط  أراضيهم.
وأوض����ح دغلس ل�«االس����تقالل« أنهم س����جلوا خالل 
اليومي����ن الماضيين من بدء موس����م قطف الزيتون، 
نحو 23 اعتداء على المواطنين من قبل المستوطنين 

بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وبّي����ن أن االعت����داءات عل����ى المواطني����ن م����ن قبل 
المس����توطنين تنّوعت ما بين منعهم من وصولهم 
ألراضيهم، و حرق وقطع أشجار الزيتون ومالحقتهم 
واالعتداء عليهم بالضرب خالل تواجدهم بأراضيهم، 

إضافة لمصادرة كميات من ثمار الزيتون.
وأش����ار إلى بلوغ ع����دد المس����توطنات بالضفة نحو 
180 مس����توطنة، عدا عن وجود م����ا يقارب 215بؤرة 
اس����تيطانية غالبيتهم محاطين باألراضي الزراعية، 

لذلك يزداد اعتداءات المستوطنين على المواطنين.
ولفت إلى أن أكثر المناطق التي يزداد بها اعتداءات 
المس����توطنين ضد المواطنين، ه����ي جنوب نابلس 

وبيت لحم وشرق رام الله ومحافظة سلفيت.
وقدم مسؤول ملف االس����تيطان نصيحة للمواطنين 
لتفادي اعتداءات المس����توطنين عليهم، وهي عدم 
تواجدهم بمفردهم بأراضيهم، ومحاولة وجود أكثر 
من 40 ش����خص مع بعضهم البع����ض أثناء قطفهم 
ثمار الزيتون، مشيرًا إلى تنفيذهم حمالت تطوعية، 
عبارة عن وجود العش����رات من الشباب داخل أراضي 

المواطنين؛ لحمايتهم من هجمات المستوطنين.
واقتلع مستوطنون إس����رائيليون، الجمعة، أكثر من 
100 شجرة زيتون في منطقة »الطيبة« ببلدة ترقوميا 

شمال غرب الخليل.
وق����ال المزارع س����ليمان الجعافرة للوكالة الرس����مية 
الفلس����طينية، إن مستوطنين من مستوطنة »أدورا«، 
أقدم����وا على تقطي����ع واقتالع أكثر من 100 ش����جرة 
زيت����ون يص����ل عمرها ثالث س����نوات، ف����ي منطقة 

»الطيبة« قرب بلدة ترقوميا.
وأوضح سليمان، أن مساحة األرض تزيد عن 20 دونمًا 
)الدونم ألف متر مربع(، وأن هذه المرة الخامسة التي 

يتم فيها تقطيع األشجار في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن المس����توطنين يهددون المزارعين في 
المنطقة بالقتل، ويعتدون عليهم وعلى مزروعاتهم 
وممتلكاته����م، لدفعه����م للرحيل عنها لالس����تيالء 

عليها لصالح التوسع االستيطاني.
وم����ع بداي����ة موس����م قط����ف الزيت����ون باألراض����ي 
الفلس����طينية في أكتوب����ر/ تش����رين األول الجاري، 
تصاع����دت اعتداءات المس����توطنين على المزارعين 
وأراضيه����م، خصوص����ا ف����ي المناط����ق المحاذي����ة 

للمستوطنات.

قطف الزيتون بالضفة.. موسٌم مغمس بالدم
 غزة/�سماح املبحوح:

املــزارع  يحــزم  االأوىل،  الفجــر  �ســاعات  مــع 
الفل�سطيني، حممد اأبو �سقرة عتاد عمله، ليتوجه 

هــو واأفراد عائلته الع�ســرة نحو حقــول الزيتون 
ببلدتهم »بورين«، مبحافظة نابل�س �سمايل ال�سفة 
الغربيــة املحتلــة. ع�ســرات مــن اأ�ســجار الزيتون 

ت�ســطف مثقلة بثمارها بانتظار اأ�سحابها جلنيها 
يف مثل هذه الفرتة من كل عام، قبل اأن متتد اإليها 

اأيادي امل�ستوطنني وت�ستويل عليها.
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أعل���ن أن���ا المواطنة /     آية وائ���ل محمد النجار    عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   408959245     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /      حمزة مازن ع���ودة عياد   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   407834738    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     عبدالقادر محم���د عبدالقادر 
منص���ور       ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   
800867368       الرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /       علي يوسف علي العيسوي  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   802921346     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     محمد زيدان فايز النعيزي    عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م    80058427   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

أعل���ن أن���ا المواطن /     عماد الدي���ن محمد علي مهنا       
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   802706408       
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر
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أعل���ن أنا المواطن /     ماجد جمال احمد البلوي      عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    804384873    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     عالء الدين محمد احمد المدهون    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   901277699    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /      عالء صبحي اس���ماعيل ابوعرار   
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    802601997    
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

الضفة الغربية/ االستقالل:
ش����هد األس����بوع الماضي اندالع مواجهات في 63 نقطة 
بالضف����ة الغربية المحتلة، تخللها اش����تباكات مس����لحة 
وتنفي����ذ 6 عملية إطالق ن����ار باإلضافة إل����ى إلقاء عبوات 
ناس����فة محلية الصنع وزجاجات حارقة، أدت إلى إصابة 3 

من المستوطنين.
والجمعة، س����جلت عمليتا إطالق ن����ار تجاه قوات االحتالل 
بالقرب من حاجز يتسهار اإلسرائيلي جنوب نابلس وفي 
بلدة قباطية، كما شهدت مدينة جنين إلقاء أكواع متفجرة.

وأحصي����ت 11 نقطة مواجهة في مناطق متفرقة أدت إلى 
وقوع عش����رات اإلصابات أبرزها في بلدة بيتا التي سجلت 

لوحدها 74 إصابة.
وتوزعت نقاط المواجهة بالضفة في منطقة باب العامود 
وحي الشيخ جراح وبلدة بدو بالقدس، ومنطقة باب الزاوية 
والبل����دة القديمة بمدينة الخليل، وبل����دة قباطية بجنين، 
والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم، وبلدتي 

بيتا وبيت دجن ومنطقة حاجز حوارة في نابلس.
في حين، ش����هد ي����وم الخميس مواجهات ف����ي أكثر من 
منطقة أبرزها في مدينة القدس والتي أسفرت عن إصابة 
اثنين من المس����توطنين بجراح بالقرب من منطقتي باب 
العامود واألس����باط. كما ش����هدت بلدة بيتا بنابلس إلقاء 
أكواع متفج����رة، باإلضافة إلى إلقاء الزجاجات الحارقة قرب 

مستوطنة حلميش قرب رام الله.
وت����م إحصاء 12 نقطة مواجهة في باب العامود وس����لوان 
ورأس العامود وباب األس����باط في مدينة القدس، وبلدتي 

بيت أمر وترقوميا بالخليل، ومحيط مستوطنة حلميش في 
رام الله، ومحيط مستوطنة معاليه عاموس قرب بيت لحم، 

وبلدات اللبن الشرقية وبورين وبيتا جنوب نابلس.
ويوم األربعاء، تم رصد عمليتي إطالق نار من قبل مقاومين 
تجاه قوات االحتالل األولى في حي المخفية بمدينة نابلس 

واألخرى في بلدة كفر دان بجنين.

كما تم إحص����اء 5 نقاط للمواجهات ف����ي بلدة حزما قرب 
القدس، ومنطقتي باب الزاوية ومحيط مستوطنة كريات 
أربع في الخلي����ل، وبلدة كفر دان بجني����ن، وحي المخفية 

بنابلس.
وي����وم الثالثاء 2021/10/5 تم إحص����اء 10 نقاط مواجهة 
توزعت كاآلتي: حي الط����ور بمدينة القدس، ومفرق طارق 

بن زياد بمدين����ة الخليل، ومنطق����ة وادي الرحال ومحيط 
مس����توطنة مجدال ع����وز قرب بيت لح����م، ومحيط جامعة 
خضوري في طولكرم، واللبن الش����رقية بنابلس، وبلدة كفر 

قدوم شرق قلقيلية.
وي����وم االثنين الماض����ي 2021/10/4 تم إحصاء 11 نقطة 

مواجهة تخللها إلقاء زجاجة حارقة قرب بيت ايل.
وتوزع����ت نق����اط المواجه����ة في ح����ي الطي����رة ومحيط 
مس����توطنات »بيت إي����ل وبيت حورون وجبعات أس����اف« 
المقامة على أراضي المواطنين في رام الله، وبلدتي الخضر 
وحوس����ان في بيت لح����م، وبلدة يبعد بجني����ن، وبلدة بيتا 
ومخيم عسكر بنابلس، وبلدة كفر قدوم ومحيط مستوطنة 

شعار تكفا في قلقيلية.
في حين، يوم األحد الماض����ي الموافق 2021/10/3 إصابة 

مستوطن رشقا بالحجارة قرب حزما.
كما شهدت بلدة يعبد عملية إطالق نار، باإلضافة إلى إلقاء 

أكواع متفجرة قرب بيتا جنوب نابلس.
وأيضا تم إحصاء 8 نقاط مواجهة في بلدات العيس����وية 
وس����لوان وحزما ق����رب القدس، ومخيم الع����روب بالخليل، 
وحاجز دوت����ان قرب جنين، وبلدتي بيتا واللبن الش����رقية 
بنابلس. فيما تم يوم الس����بت رصد عملية إطالق نار قرب 
حاج����ز الجلمة بجنين وإلق����اء أكواع متفج����رة قرب حاجز 

الريحان بذات المدينة.
وأحصي����ت 6 نق����اط مواجهة في مس����افر يط����ا بالخليل، 
وحاجزي الجلمة وريجان قرب جنين، وبلدة كفر قدوم قرب 

قلقيلية، وبلدة بيتا جنوب نابلس.

ـ63 نقطة مواجهة بالضفة
6 عمليات إطالق نار وإصابة 3 مستوطنين خالل أسبوع

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس����تيطان 
إن س����لطات االحتالل »اإلس����رائيلي« أعادت الدف����ع مجدًدا 
بمشروع قديم يتضمن بناء مس����توطنة جديدة تضم آالف 
الوحدات الس����كنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في 

منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة.
وأوضح المكتب في تقرير وصل »االستقالل« السبت أن ذلك 
يأتي في سياق سياسة حكومة االحتالل لوأد ما يسمى »حل 
الدولتي����ن«، وتوجيه ضربة قاصمة أخرى إلمكانية قيام دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس.
وأض����اف أن بلدية االحتالل في القدس تنش����غل في الوقت 
الراهن في الترويج لبناء 10 آالف وحدة استيطانية في تلك 
المنطقة، وتحديًدا على أراضي المطار، الذي تس����تولي عليه 
سلطات االحتالل منذ عام 1967، وتخطط إلقامة المستوطنة 

فوق ما تصنفها »إسرائيل أراضي دولة«.
وأش����ار إلى أن هذا يمكنها )إسرائيل( من البناء دون الحاجة 

إلى االستيالء على أراٍض فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن 
ملكية األراضي.

ولفت إلى أن هذه المس����توطنة ستكون الثانية على أراضي 
ش����رقي القدس، منذ أن صادقت »إسرائيل« على مستوطنة 
»هار حوما«، التي أقيمت على جبل أبو غنيم انطالًقا من العام 

.1997
وأوضح أن الخطوات اإلجرائية التي تس����بق الشروع في البناء 
س����تدخل حيز التنفيذ في كانون األول /ديسمبر 2021، وقد 
تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير، ال سيما أن الحديث يدور 
عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل المس����توى السياس����ي 
في »ت����ل أبيب« على تعجي����ل اجتيازه إجراءات المناقش����ة 

والمصادقة والموافقة.
ونوه إلى أن المستوطنة الجديدة ستقام على 900 دونم من 
أصل 1200 دونم المس����احة اإلجمالية ألراضي المطار، الذي 
أغلقته سلطات االحتالل عام 2000 وأوقفت استخدامه، بعد 

أن خصصته للرحالت الداخلية منذ احتاللها له.

وفي سياق المشاريع االستيطانية، تم الكشف عن تفاصيل 
أضخم مجمع اس����تيطاني اقتص����ادي ترفيهي في منطقة 
»السهل األحمر« شرقي القدس المحتلة، بعدما جرى مصادرة 

آالف الدونمات من االراضي الفلسطينية.
وذك����ر المكتب الوطني أن س����لطات االحتالل مس����حت في 
محافظة بيت لحم مس����احات واس����عة من االراضي في بلدة 
الخض����ر في مناط����ق )باكوش، والش����عف وبطركي����ة الروم، 
وغرب البلدة تقدر بمئات الدونمات لصالح االس����تيطان، كان 
االحتالل استولى عليها لتوسعة الشارع االستيطاني رقم 60 

والمحاذي لألرض التي جرى مسحها.
ولف����ت إل����ى أن جرافات االحت����الل بدأت األس����بوع الماضي، 
بتجريف مس����احات واسعة من أراضي بلدة سبسطية شمال 

غربي نابلس لصالح التوسع االستيطاني.
ول����م تكتف حكوم����ة االحتالل بمش����اريع االس����تيطان في 
طول الضفة الغربي����ة وعرضها بما فيه����ا القدس المحتلة، 
بل توس����عت في أطماعها العدوانية، حي����ث تقدمت وزيرة 

الداخلية اإلسرائيلية إيليت شاكيد، بمقترح جديد للحكومة 
اإلسرائيلية يقضي بإقامة مس����توطنات جديدة في هضبة 

الجوالن السورية المحتلة.
وأفاد التقرير بأن األس����بوع المنصرم شهد اعتداءات كثيرة 
لمس����توطنين على مرأى وحماية من جي����ش االحتالل بحق 
المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم وأشجار الزيتون خاصة، 

وتركزت تلك االعتداءات في شمال الضفة.
وبي����ن أن االعت����داءات تنوع����ت بين الحرق والس����رقة وقطع 
األش����جار، ومنع المزارعي����ن من دخول أراضيه����م، واالعتداء 

الجسدي.
وفي تقديرات متطابقة صادرة عن مؤسس����ات »إسرائيلية« 
وأخرى فلسطينية، ومنها المكتب الوطني للدفاع عن األرض، 
فضاًل ع����ن منظمات دولي����ة، فإن المعطيات تش����ير إلى أن 
المستوطنين نفذوا 363 اعتداًء إرهابًيا ضد فلسطينيين في 
الع����ام 2019، وارتفع هذا العدد ليصل إل����ى 507 في العام 

2020، وإلى 416 اعتداًء في النصف األول من العام الحالي.

تقرير: االحتالل ُيروج لمزيد من المشاريع االستيطانية الجديدة بمحيط القدس
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بعد سماح المحكمة الصهيونية للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء ما اسمته بصلوات صامتة 
في المس���جد األقصى المبارك, بات لزاما علينا كفلسطينيين شعب ومقاومة ان نستعد لمعركة 
جديدة وطويلة ودامية مع االحتالل الصهيوني, فلطالما رفع ش���عبنا بفصائله المختلفة ش���عار 
»األقص���ى خط احمر« وحتى نترجم هذا القول الى فع���ل فعلينا ان نكون جاهزين للمعركة, وان 
نوصل رس���التنا بش���كل واضح لالحتالل فالقدس خط احمر وال يمك���ن الصمت على انتهاكات 
االحتالل الصهيوني لحرمة المس���جد األقصى, خطيب المس���جد األقصى المبارك الشيخ عكرمة 
صبري، أكد أن خطورة الس���ماح لليهود ب� »الصالة الصامتة« في باحات األقصى تكمن في شرعنة 
ص���الة اليهود بقرار محمي قانونًيا يمنحهم الحق في اقتحام المس���جد األقصى وقتما ُيريدون, 
وهى خطوة إس���رائيلية متقدمة لفرض الس���يادة الكامل على باحات األقصى تنفيًذا لسياس���ة 
التقس���يم الزماني في باحاته, وأن القرار عدواني تجاه األقصى ولكافة المس���لمين في العالم ال 
سيما وأنه قراٌر باطل وصادر عن محكمة ليست صاحبة اختصاص, وتحذير الشيخ عكرمة صبري 
يحمل دالالت واضحة عن نوايا »إس���رائيل« ببدء تنفيذ مخطط التقسيم والهيمنة على األقصى, 
وفرض واقع جديد, وش���رعنة خطوات االحتالل ياداء الطقوس التلمودية داخل باحات المس���جد 
األقص���ى, تحت حماية قرار المحكمة الصهيونية الغي���ر مختصة بالنظر في هكذا قضايا, لكن 
االحتالل الصهيوني ذاهب الى التصعيد والمواجهة, ألنه ال يريد ان يقوض مشروعه في القدس, 
ويقضي على أحالم اليمينيين الصهاينة الذين باتوا يتحكمون في المشهد الصهيوني برمته, 

فما تقدم عليه حكومة بينت مغامرة تتطلب المواجهة من شعبنا.
االحتالل الصهيوني يتجرأ على مثل هذه الخطوات التصعيدية في هذه المرحلة من المواجهة 
مع الفلس���طينيين، وفي اعقاب معركة س���يف القدس البطولية، وبع���د ان لمس تحوال في أداء 
المقاومة على األرض وتطور سالحها وصواريخها وقدراتها بشكل سريع، ألنه يعتمد على عوامل 

أخرى داخلية وخارجية تزيد من اطماعه منها. 
أوال: ضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة إجراءات االحتالل المتصاعدة في القدس والمسجد 
األقصى، ولهاثها خلف »إس���رائيل« للجلوس على طاولة الحوار فقط الكسابها نوعا من الشرعية، 
وقبولها بتحول القضية الفلس���طينية من قضية سياسية الى مجرد قضية إنسانية كي تحافظ 

السلطة على وجودها. 
ثانيا: الصمت العربي واإلس���المي على المستوى الرسمي والشعبي والذي شجع »إسرائيل« على 
المضي بمخططاتها العدوانية تجاه القدس واالقصى, فملك األردن صاحب الوصاية الهاشمية 
على األقصى ال يملك من القوة ما يمكن ان يواجه به »إسرائيل« التي يقيم معها عالقات رسمية, 
وكذلك ملك المغرب الذي يرأس لجنة القدس يقدم كل والءات السمع والطاعة إلسرائيل ويسابق 
اإلس���رائيليين في التطبيع والتحالف والتعاون المش���ترك وال يجد أي غضاضة فيما يتعرض له 
المسجد األقصى من انتهاكات على يد الصهاينة المجرمين فالوصاية على األقصى والتي ترتبط 
باألسرة الهاشمية, ورئاسة لجنة القدس التي ترتبط بالملكية المغربية ما هي اال مواقع شرفية 
فقط وليس اكثر, اما الدفاع عن األقصى والقدس فهى تقع على عاتق شعبنا بفصائله المختلفة.    
ثالثا: التواطؤ األمريكي والدولي الفاجر في كل ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق المقدسات 
اإلس���المية والمس���يحية في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس وغيرها من األماكن، فالمجتمع 
الدولي يغض الطرف عن ممارس���ات االحتالل، وامريكا تعطي الضوء األخضر »إلسرائيل« لتنفيذ 
مخططاتها واطماعها، وهذا التواطؤ هو الذي يش���جع »إسرائيل« على المضي بمخطط السيطرة 

على األقصى وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه. 
يجب ان يعلم كل المس���لمين في شتى بقاع األرض ان المواقف الرسمية العربية واإلسالمية لن 
تقف في وجه االحتالل ولن تتصدى ألطماعه العدوانية تجاه القدس واالقصى، وان من س���يأخذ 
على عاتقه مهمة الدفاع عن األقصى هم الشعوب العربية واإلسالمية واحرار العالم الذين يقفون 
مع مظلومية الشعوب المستضعفة، لذلك فان ما يحدث في األقصى ال يحتاج الى امة صامتة، بل 
يحتاج الى امة ثائرة تدافع عن حقوقها ومقدساتها، فالقدس ملك لكل المسلمين وعلى عاتقهم 
تق���ع مهمة الدفاع عنه، والمعركة القادمة مع االحت���الل الصهيوني للدفاع عن األقصى تتطلب 
وحدة الموقف الشعبي, والتضامن الفاعل مع ثورة الفلسطينيين في الدفاع عن القدس واالقصى, 
فهل ستستجيب االمة وتلبي نداء الواجب, ام ستبقى في دائرة الصمت محاصرة بخوفها وجبنها 
وتخاذلها, ان التاريخ ال يرحم, وثقتنا في امتنا انها تقف عند الملمات لتنصر دينها ومقدساتها 
والصالة الصامتة تحتاج الى ام���ة متيقظة قادرة على الدفاع عن مصيرها ووجودها وحضارتها, 

فهل تكون االمة قادرة على حمل األمانة؟!.  

الصالة الصامتة.. واألمة الصامتة 

رأي
كّلما امتّدت أذرع االحتالل »اإلس���رائيلي« لتصفية أو اعتقال 
المقاومي���ن، نهض���ت األص���وات المطالبة بتراجع الس���لطة 
الفلس���طينية عن سياس���ة »التنس���يق األمن���ي«. كٌل ينظر 
إلى »التنس���يق« بحس���ب مصلحته؛ ترى السلطة فيه ضمانًا 
»ك���ي الوعي«، في بناء  لوجودها، وتجّنده، كاس���تراتيجية ل�
أرضي���ة ممنهج���ة للرضوخ وتجفي���ف بؤر المقاوم���ة، بينما 
يختزل االحتالل في »تعاونه« األمني مع السلطة كيانًا يحفظ 
أمن دولته ويزيح عن كاهله عبء أكثر من مليوَني فلسطيني 
تتوّلى الس���لطة دور الوكيل األمني عليه���م، وما يترتب عن 
ذلك من إس���قاط لتكاليف اقتصادية وجهود استخباراتية. 
وم���ا بين المنظارين، يقع مخرز المقاومة هدفًا مزدوجًا لقوات 

االحتالل وأجهزة األمن الفلسطينية.
إذا كانت المقاومة جدوى مس���تمّرة للقض���اء على االحتالل، 
فيبدو أن »التنسيق األمني« جدوى الستمرار السلطة وركيزة 
لقيامه���ا! في مفهوم الس���لطة، َتجاوز »التنس���يق األمني« 
مرّبع الخيار. عند كل حدث، يطّل التنس���يق برأسه من خلف 
المش���هد. لم يكن آخره اعتقال أس���رى »نفق الحرية«، عندما 
أقدم���ت عناصر من أجهزة األمن ف���ي جنين على منع اإلرباك 
الليلي المس���ّلح على حاجز الجلمة في 18 أيلول الماضي، أي 
ليلة اعتقال األس���يرين األخيرين، مناض���ل انفيعات وأيهم 
كممجي، في وقت كان االشتباك المسّلح مع المقاومين على 
الحاج���ز واقعًا يوميًا لم يس���بق أن ظهر في���ه عناصر أجهزة 
األم���ن إاّل ليلة االعتق���ال. اختتمت العملي���ة باقتحام قوات 
اليمام الحي الش���رقي لجنين، األمر الذي يستدعي تنسيقًا 
أمنيًا في منطقة واقعة تحت حكم الس���لطة، وهو ما رأى فيه 
الشارع الفلس���طيني زجًا طوعيًا لألس���رى بزنازين االحتالل. 
ولعّل عملية التصفية األخي���رة لعناصر المقاومة في جنين 
وبلدة البدو الفلس���طينية في 26 أيلول، قّيحت الجرح، عندما 
اس���تدعي ما قام���ت به أجه���زة األمن أثناء معركة »س���يف 
الق���دس«، في أيار الماضي، حين اقتحمت منزل عائلة زهران 
العتق���ال أحمد زهران، وهو أحد الش���هداء الخمس���ة الذين 
ارتقوا في مواجهات الضفة. قالت والدة الشهيد زهران يوم 
استشهاده: »يّلي وّدا اليهود علّي وعلى والدي هني السلطة، 

ألن السلطة ما قدرولنا قالولهم روحوا أنتو«.
ه���ذه السياس���ة كان ق���د س���بق وتط���ّرق إليه���ا الكاتب 
»اإلس���رائيلي« في صحيفة »معاريف«، جاك���ي خوجي، عام 
2017، بالقول إنه »بفضل هذا التنس���يق ج���رى إنقاذ حياة 
الكثير من »اإلسرائيليين«، حيث توّفر »إسرائيل« المعلومات 
االس���تخبارية عن خلّية مس���ّلحة تخّطط لتنفي���ذ عملّية ما، 
فينطل���ق األمن الفلس���طيني العتقال أفراده���ا، مما يعفي 
»إس���رائيل« من المخاطرة بجنودها ل���دى تنفيذها عمليات 
االعتق���ال«. وفوق ذلك تأكيد رس���مي جاء على لس���ان وزير 
الخارجية »اإلس���رائيلي«، يائير البيد، نقاًل ع���ن »القناة 13« 
العبرية الس���تمرارية هذا »التعاون« بقوله إن »90 في المائة 

من عالقتنا بالسلطة الفلسطينية حول التنسيق األمني«.
خديعة االصطالح

ق���د يتبادر إل���ى الذهن أن الس���لطة تمتلك، أقّل���ه، ملفًا عن 
المس���توطنين اليهود في الضفة، أو مثاًل عن المستوطنين 
الذين اختطفوا الطفل محمد خضير من القدس وأجبروه على 
شرب البنزين وأحرقوه بعد التعذيب حّيًا عام 2014. حتى لو 
أرادوا ذلك، فإنه يقع خارج صالحياتهم المرتبطة فقط بحفظ 

ملفات المقاومي���ن وتحّركاتهم. هنا، الفلس���طيني ال يخرج 
لتنفيذ فعله المقاوم من صفوف السلطة، إّنما يخرج عليها.

المصطل���ح، )التنس���يق األمن���ي(، المقبول دولي���ًا والمبهم 
معناه، ُيعّد مبالغة نس���بًة إلى الواقع، حيث ُتقّدم الس���لطة 
خدمات عس���كرية واس���تخبارية للعدو إلى جان���ب التعاون 
التنس���قي في تبادل المعلومات. يؤكد ذلك تصريح لماجد 
فرج، مس���ؤول جهاز االس���تخبارات الفلسطينية، في حديث 
إلى مجلة »ديفنس نيوز« األمني���ة األميركية في 2016، بأن 
الس���لطة أحبطت 200 عملية فدائي���ة واعتقلت 100 فدائي 
خالل انتفاضة القدس )2015-2016(، في الوقت الذي خّلف 
فيه االحتالل وراءه أكثر من 200 شهيد إّبان اجتياحه للمدن 

الفلسطينية.
»الفلسطيني الجديد«

تاريخيًا، خطا التنس���يق األمني خطواته األولى عقب اتفاقية 
القاه���رة ع���ام 1994، واتفاقية طابا )أوس���لو 2( عام 1995، 
كنتاج مباش���ر لما أفرزته اتفاقية أوسلو عام 1993 في بندها 
الثامن. لكن في الحقيقة، ال يمكن س���لخ مفهوم »التنسيق 
األمني« عن س���ياقه التاريخ���ي، بدءًا من »فصائل الس���الم« 
نهاية الثالثينيات، إلى حين اتخاذه مس���ّمى »روابط القرى« 

في السبعينيات، وصواًل إلى مسّماه الحالي.
لك���ن ما الذي ن���زع العقيدة الوطنية )المفترضة( من جس���د 
الجهاز األمني الفلس���طيني، إلى عقيدة وظيفية بالس���ياق 
الذي نعرفه؟ هن���اك مرحلة مفصلية أع���ادت هيكلة مالمح 
هذا الجس���د، بين »هّبة النف���ق« )1996( واالنتفاضة الثانية 
)2000-2005(، حين انخرط ع���دد كبير من عناصر األمن في 
اشتباكات مسّلحة مع الجيش »اإلسرائيلي«، وهنا يبقى اسم 
أب���و جندل، المالزم في جهاز األمن الوطن���ي، حّيًا كأحد قادة 
معركة المخّيم في جنين عام 2002. لتصبح مسألة إعادة بناء 

األجهزة األمنية الفلسطينية ضرورة لالحتالل.
من هنا بدأت مرحلة جديدة بإعادة هيكلية المؤسسة األمنية 
»المنس���ق األمني  إل���ى أخرى وظيفية بحت���ة، فكان ظهور ل�
األميرك���ي« عام 2005، ولي���ام كي���ب وارد، أّول قائد للفريق 
األمني األميركي، لكن تعّطلت مهّمته في أعقاب االنسحاب 
األحادي من غ���زة، لينطلق بعدها الجنرال كيث دايتون خلفًا 
ل���ه، في مهّمة إلعادة بناء وتطوير قوات األمن الفلس���طينية 
مهنيًا. ه���ذا في الظاهر؛ أّما في الباط���ن فعمل دايتون على 
تدريب ما أطلق عليه »الفلس���طيني الجديد«، ضمن سياسة 

تدجين عقلية عنصر األمن كرجل منزوع العداء »إلسرائيل«.
»معهد واشنطن«،  المحاضرة التي ألقاها دايتون في ندوة ل�
عام 2009، بعنوان »السالم من خالل األمن«، تختصر المهّمة 
بأكملها، في قوله إن مس���ؤواًل فلس���طينيًا ب���ارزًا َخطَب في 
دفعة خريجين من هؤالء »الفلسطينيين الجدد« في األردن: 
»أنتم لم ُترَس���لوا هنا لتتعّلموا كيف تحاربون »إس���رائيل«، 
بل لنتمّكن من العيش في أمن وس���الم مع إس���رائيل«. وفي 
المحاضرة ذاتها نقل حديث ضابط »إس���رائيلي« كبير حول 
ر بين الرجال الفلسطينيين  توّقعاته للمس���تقبل بأن »التغيُّ
الج���دد ف���ي الع���ام الماض���ي كان معج���زًة، جيل���ي نما مع 
االنتفاض���ات واآلن ل���ديَّ األمل في أن أطفال���ي لن يواجهوا 

الشيء نفسه«.
ضمن الس���ياق نفسه، يش���ير الكاتب األميركي ناثان ثرول، 
المقيم في القدس، إلى أنه، في عام 2009، ش���اركت القوات 

الفلسطينية و«اإلس���رائيلية« في 1297 نشاطًا ُمنّسقًا، كان 
أكثرها موّجهًا ضد المجموعات الفلس���طينية المس���ّلحة، ما 
ُيشّكل زيادة بنسبة 72 في المائة عن السنة التي سبقتها.

تهديد لم يصل مرحلة التنفيذ
إذا ما وضعنا »قدس���ية التنس���يق األمني ال���ذي تتفاخر به 
الس���لطة جانبًا، قد يكون إع���الن قرار إيقاف���ه والتراجع عنه 
س���متها الثانية. لكن إعالنًا للرئيس عباس بش���خصه وقف 
التنس���يق في أيار 2020، ش���ّكل أبرز تل���ك المحطات، حين 
جاء رّدًا على الخّطة األميركية للس���الم في الش���رق األوسط، 
»صفق���ة القرن« التي كش���ف عنها الرئيس  أو م���ا يعرف ب�
األميركي الس���ابق دونالد ترامب، مطلع ع���ام 2020، وأعطت 
االحت���الل الض���وء األخضر لضّم أجزاء واس���عة م���ن الضفة. 
وعلى رغم انخفاض وتيرة التنس���يق العلنية بعد هذا القرار، 
ف���إن اللق���اءات األمنية بقيت مس���تمّرة بين ق���ادة األجهزة 
الفلس���طينية و«اإلس���رائيلية«، كم���ا اس���تمّرت االعتقاالت 
السياس���ية من ِقَبل الس���لطة، واس���تجواب المعتقلين من 
حركَتي »حماس« و»الجهاد اإلس���المي«، في حين لم يتوّقف 
الدع���م المالي عن األجهزة األمنية. بمعن���ى آخر، لم يتوّقف 
التنسيق فعليًا بل اتخذ مس���ارًا سّريًا. سرعان ما دخل القرار 
غرف���ة التبريد التي تحوي جثث عش���رات القرارات المماثلة، 
حين أعلن وزير الهيئة العاّمة للشؤون المدنية الفلسطينية، 
حسين الش���يخ، في تش���رين الثاني 2020، عودة التنسيق 

األمني.
تواطؤ مستمر

ثّمة ارتب���اط من نوع آخر يجمع هنا بين الس���لطة والمقاومة 
الفلسطينية؛ كّلما ُذكر مقاوم تتجّلى السلطة بوجوه مختلفة؛ 
تارة كأجهزة أمن تتوّلى تس���ليم »اإلرهابيين« لالحتالل عن 
طريق الكش���ف عن مواقعه���م وتعّق���ب تحّركاتهم، وتارة 
بس���لطة سياس���ية تخّولها اعتقال المقاومي���ن تحت ذرائع 
وطنية وسياس���ية. إاّل أن الهدف واح���د: رصد المخّلين بأمن 
»إس���رائيل«. من الشهيد باس���ل األعرج، إلى قضية الشهيد 

أحمد جرار... األمثلة كثيرة.
يّتض���ح م���ن اإلع���الم العب���ري أنه ل���وال وص���ول معلومات 
»الش���اباك« تفيد بموقع الش���هيد جرار لم���ا تمّكنت قوات  ل�
االحتالل م���ن تحديد موقعه. إذ قال المراس���ل العس���كري 
إلذاعة »ريش���ت بيت« العبرية، غال بيرغر، في 6 شباط 2016 
)يوم استش���هاد جرار(، إن التنس���يق األمني تجّس���د »في 
المطاردة الساخنة المشتركة ألحمد جرار، وأنه لوال التنسيق 
األمن���ي لما تم التعّرف إلى مكان جرار وتصفيته«. وكش���ف 
عن حجم التنس���يق في العملية، إذ تلّقت قوات االحتالل ما 
يقرب »80 في المائة من المعلومات من خالل وحدة التنّصت 
اإللكتروني���ة التابع���ة لالس���تخبارات الفلس���طينية بقيادة 
العميد بهاء بعلوشة«، موضحًا أن »الوحدة عمدت إلى مراقبة 
هوات���ف أقرباء وأصدقاء أحمد ج���رار، ودوائر أخرى يمكن أن 

تّتصل بجرار«.
وف���ي اآلونة األخي���رة، تحديدًا ف���ي أّيار الماضي، ش���اركت 
ذ عملية  األجه���زة األمنية في البحث عن منتصر ش���لبي، منفِّ
إطالق نار على حاجز زعترة ف���ي نابلس، حيث داهمت منزله 
بحثًا عنه، وعملت على البحث عن الس���يارة التي استخدمها 
ف���ي عملّيته قب���ل أن تجده���ا، لتمّهد الطريق أم���ام قوات 

االحتالل التي حاصرت منزله واعتقلته!

»التنسيق األمني«... جدوى السلطة المستمّرة!
بقلم: حوراء قبيسي

يقول احد الشعراء العرب الذي لم اعد اذكر اسمه:
من الن للخطب الشديد

 توقع الخطب األشدا.
وبترجمة هذا  البيت من الشعر على ما يحدق بالمسجد االقصى 
المبارك اليوم  من اخطار تهدد وجوده كرمز ديني، فلسطيني، 
وعربي، وإسالمي، نقول بأن سكوتنا عن حرق منبر صالح الدين

عام ١٩٦٩ وعن حفر االنفاق أسفل المسجد على مدار السنوات 
الطويل���ة الماضي���ة، مما ادى إل���ى خلخلة اساس���اته ورفع من 
منس���وب مخاطر إنهي���اره حتى لو حلقت فوق���ه طائرة حربية 

إسرائيلية وهي تخترق حاجز الصوت.
ومن دون ان ننس���ى طبعًا بأننا فقدنا مقدرتنا على التأثير في 
قضي���ة القدس وبالتال���ي االقصى، عندما وافقن���ا على تأجيل 
موضوع القدس إلى ما يسمى بمفاوضات الحل النهائي، حسب 

أوس���لو المشؤوم، وعندما صمتنا عن اقتحامه وتدنيسه بشكل 
يومي.

بكلمات اخرى فآن ضعفنا وهواننا هو الذي  شجع إحدى محاكم 
االحتالل قبل يومين على اس���تصدار قرارها المس���يس االخير 

بإقامة الصالة الصامتة في المسجد االقصى.
ومن المرع���ب والمخيف، ان غالة الصهاين���ة ممثلين بحكومة 
بينيت- البيد على قناعة بأن مخط���ط الصالة الصامتة لليهود 
في المس���جد االقصى س���يمر االمر الذي س���يفتح شهيتهم  
للخطوة التي تليها وهي الس���ماح لليه���ود بعد ذلك بالصالة 
الناطقة وصواًل إلى التقس���يم الزماني والمكاني، للمسجد الذي 
عرج منه نبي اإلس���الم محمد عليه افضل الصالة و السالم  إلى 

السماء.
وال يحت���اج المرء لكبير عن���اء او ذكاء لكي ي���درك بان الهدف 

الذي يرمي إليه الصهاينة هو تقسيم االقصى بين المسلمين 
واليهود اسوة بما حدث للحرم االبراهيمي الشريف في الخليل 

الذي بات عبارة عن مسجد وكنيس في آن.
وم���ن نافلة القول بأن هذه العملية ، حس���ب ما هو مخطط لها 
صهيونيًا لن تنتهي إال بهدم المس���جد االقصى وبناء الهيكل 

الثالث المزعوم على انقاضه.
وهذا الهدف الذي يسعى إليه  الصهاينة اليهود هو في نفس 
الوقت، الهدف الذي يسعى إليه الصهاينة المسيحيون الذين 

يؤمنون، بعصمة التوراة، وبالعودة الثانية للسيد المسيح.
ولك����ن م����ا ال يري����د الصهاين����ة إس����تيعابه بس����بب  غرورهم 
وغطرس����تهم والناجم����ة عن االنبطاح الرس����مي الفلس����طيني 

والعربي أمامهم ان العبث باألقصى هو لعب خطير بالنار.
ومن يس����تعرض تاريخ الص����راع الفلسطيني-االس����رائيلي أن 

االعتداء على االقصى كان س����ببًا في اكثر م����ن هبة وانتفاضة 
ش����عبية ابتداء من ثورة البراق ضد االنتداب البريطاني والغزوة 
الصهيونية عام ١٩٢٩ م����رورًا بهبة النفق عام ١٩٩٦ ؛انتفاضة 
االقصى عام ٢٠٠٠ وص����واًل الى هبات متفرقة اصغر حجمًا على 

مدار السنوات الواحدة والعشرين االخيرة.
مع ف����ارق مهم ان هذا العبث الجديد بالمس����جد االقصى تحت 
مس����مى الص����الة الصامتة يأتي ف����ي ظل تراج����ع وزن الواليات 
المتحدة االمريكية على المستوى الكوني وصعود نجم الصين 
وروسيا وبعد هروب االمريكيين من افغانستان وظهور مؤشرات 
على قرب هروبهم من س����وريا والعراق،  مما س����يضع إسرائيل  
ه����ذه الم����رة في مواجه����ة ليس م����ع الجماهير الفلس����طينية 
والعربية فحس����ب بل مع مليار ونصف المليار مس����لم يعتبرون 

ان االعتداء على االقصى هو اعتداء على دينهم و عقيدتهم.

بقلم: حممد النوباينالصالة اليهودية في األقصى بداية مشروع التقسيم
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االستقالل/ وكاالت:
أجرى مفاوضا الشؤون التجارية في أمريكا والصين 
مكالمة بالفيديو السبت، في استئناف للمحادثات، 
التي ته���دف إلى معالجة خالفاتهم���ا، في أعقاب 
تصاعد الحرب التجارية، التي بدأت في عام 2018 .

فقد تحدثت كاترين تاي، ممثلة الشؤون التجارية 
األمريكية، مع نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، في 

أعقاب فترة انقطاع طويلة.
وكانت الحرب التجارية قد بدأت في حزيران/يونيو 
2018، عندم���ا ف���رض الرئيس األمريكي الس���ابق، 
دونال���د ترامب، تعريف���ات جمركي���ة عقابية على 
واردات من الصين، بقيمة 50 مليار دوالر، في محاولة 

لتقليص العجز التجاري المرتفع،  بين الدولتين.
واته���م ترامب مرارا بكين بممارس���ات تجارية غير 

عادلة.
ثم تصاعد الصراع العام التالي، عندما فرض ترامب 
تعريفات جمركية أخرى، بقيم���ة 500 مليار دوالر، 
على جميع الواردات تقريبا من الصين، مما أدى إلى 

رد انتقامي من قبل بكين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “ش���ينخوا” إن 
المفاوضين أثارا السبت، مخاوفهما الرئيسية واتفقا 

على التعامل معها، من خالل التشاور المشترك.

وتابعت ش���ينخوا أنهما ناقشا أيضا تنفيذ اتفاق، 
يغطي المرحلة األولى من خطة، تهدف إلى تسوية 
الحرب التجاري���ة، بينما اتفقا أيض���ا على مواصلة 

حوارهما.
تأتي المحادثات ، بعد أن قدمت تاي اس���تراتيجية 
جدي���دة إلدارة الرئيس األمريك���ي، جو بايدن حول 

التجارة م���ع الصين يوم اإلثني���ن الماضي. وبدا أن 
االستراتيجية، تواصل النهج المتشدد، تجاه بكين، 
الذي تبنته اإلدارة الس���ابقة. ومن المقرر أن يستمر 
تطبيق التعريف���ات الجمركية العقابية، في الوقت 
الحال���ي، لكن مع بعض االس���تثناءات، التي تعتبر 

مفيدة لالقتصاد األمريكي.

أمريكا والصين تستأنفان محادثاتهما الرامية إلنهاء الحرب التجارية

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومس���تلزماته في لبنان، 
وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز إلى حل مشكلة إغالق شركات 
التعبئة سريعا إلعادة عمليات توزيع الغاز، خوفا من عودة ظاهرة السوق السوداء 

ولتأمين هذه المواد إلى األسواق المحلية.
وكش���ف فريد زينون السبت عن أن شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر امس 

وهي ال تسلم قوارير الغاز إلى الموزعين.
ونقل���ت “الوكالة الوطنية لإلعالم” عن زينون قول���ه في بيان صحفي اليوم، إن 
“عملية توزيع الغاز المنزلي معطلة ويرجع س���بب االقف���ال إلى جدول تركيب 
األسعار الصادر عن وزارة الطاقة والذي حدد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف 
بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعيا اال أن مصرف لبنان أبلغ شركات 

التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجئ ظهر الجمعة”.
وأضاف أن هذا األمر تس���بب بخسائر لشركات تعبئة الغاز التي باعت مخزونها 
على س���عر صرف الدوالر 17000 ليرة في حين ارتفع سعر الصرف الى 19500 

ليرة.

لبنان: دعوات لحل 
مشكلة توقف شركات 
تعبئة الغاز عن العمل

االستقالل/ وكاالت:
قدمت شركة تسال األمريكية للسيارات الكهربائية 
للجمهور أول مصنع للشركة في أوروبا، والمقام في 
منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة األلمانية 

برلين.
وتأتي هذه الخطوة قبل أس����ابيع قليلة من الموعد 

المتوقع لبدء عمليات اإلنتاج في المصنع.
وتجول مئات األش����خاص قبالة مصنع تس����ال في 
جرونهايده، في ساحة من ساحات االحتفال، يوجد 
بها عجلة مدينة المالهي وأكش����اك لبيع النقانق، 
ومن المنتظر أن يظهر مؤس����س الش����ركة إيلون 
ماس����ك أم����ام الجمهور في وقت الح����ق بعد ظهر 

السبت.
كان ماس����ك أعلن عن تأسيس المصنع في نهاية 

2019 وتمكن من تأسيس����ه ف����ي غضون أقل من 
عامي����ن، ومن المنتظر أن يعم����ل في المصنع نحو 
1200 شخص وأن تبلغ الطاقة اإلنتاجية له حوالي 

500 ألف سيارة سنويا.
ويعتزم ماس����ك تدش����ين اإلنتاج في المصنع في 
وقت الحق هذا العام. وس����يقام إلى جانب مصنع 
السيارات، مصنع للبطاريات. ويقيم ماسك مصنع 
تس����ال بتصاريح مؤقتة حيث لم يصدر التصريح 

األخير لمجمل المشروع بعد.
ويعيب معارضون للمشروع على تسال بناء جزء من 

مصنعها في منطقة لحماية المياه.
وبمناس����بة اليوم المفتوح للمصن����ع والذي يحمل 
اس����م »County Fair«س����محت السلطات بحضور 
9000 شخص إلى الموقع في آن واحد حيث يمكن 

 Y لل����زوار معاينة المصنع وتجريب موديل تس����ال
المنتظر إنتاجه به.

وأعلنت الش����رطة تكدس حركة المرور على الطرق 
المؤدية إل����ى المصنع لكن دون حدوث مش����اكل 
كبيرة. وكانت تس����ال طلب����ت إلى ال����زوار الحضور 

بالقطار.
ويعد المصنع المقام قبالة بوابات برلين واحدا من 
أهم المش����اريع الصناعية في ش����رق ألمانيا، وكان 
ماسك قدر تكاليف إنشاء المصنع بشكل أساسي 
ب� 1.1 مليار يورو لكنه أعلن بعد ذلك أن الميزانية 

ستتجاوز هذه القيمة.
وم����ن الممكن أن تحصل تس����ال على دعم حكومي 
لبن����اء مصن����ع البطاري����ات والذي يمك����ن أن تبلغ 

تكاليف اإلنشاء الخاصة به 1.1 مليار يورو.

تسال تفتح أبواب أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا أمام الجمهور

االستقالل/ وكاالت:
التقى الرئيس اللبناني، ميش���ال عون، وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، 
الس���بت، واطلع على نتائج المحادثات التي أجراها ف���ي القاهرة وعمان، 

الستجرار الطاقة الكهربائية إلى البالد عبر األردن وسوريا.
وحول هذه المحادثات، قال وليد فياض: “لمست رغبة صادقة في اإلسراع 
في اس���تجرار النفط والغاز إلى لبنان، والبنك الدولي عازم على تقديم كل 

التسهيالت الالزمة”.
هذا واتفق وزراء طاقة مصر وس���وريا واألردن ولبنان، في ش���هر أغسطس 
الماض���ي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري 
ال���ى لبنان باإلضافة الى نقل الكهرباء من األردن عبر س���وريا الى األراضي 

اللبنانية.

وزير الطاقة اللبناني: رغبة مصرية وأردنية 
لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز

رام الله/ االستقالل:
أص���درت المب���ادرة الفلس���طينية لتعمي���ق الحوار 
العالمي والديمقراطي���ة “مفتاح”  بالتعاون مع وزارة 
المالية الس���بت، موازن���ة المواط���ن للموازنة العامة 
2021، وه���ي عب���ارة ع���ن وثيقة مبس���طة تلخص 
 سياس���ات وتوجهات الحكومة معبر عنها بالبيانات 
واألرقام التي تتضمنه���ا الموازنة العامة المقرة من 

قبل  الحكومة. 
وأبرزت موازنة المواطن أه���م معالم الموازنة العامة 
والتي تشتمل على صافي اإليرادات البالغة )13.6( 
مليار  ش���يكل، بينما بلغت النفقات العامة وصافي 
اإلق���راض )19.6( مليارات ش���يكل، في حين بلغت 
الفج���وة التمويلية  والتي تعتبر عج���زًا في تغطية 
النفقات العامة للموازنة )3.7( مليارات ش���يكل. كما 
وضحت حج���م الدين العام منذ  مطل���ع العام 2021 
والذي بلغ )7.5( مليار شيكل كدين داخلي بينما بلغ 

الدين الخارجي )4.3( مليارات  شيكل. 
وتوزع���ت مخصصات الموازن���ة العامة على قطاعات 
متعددة ومنها خدمات الجمهور حيث بلغت حصتها 
من  الموازنة العامة 23.2% فيما ش���ّكل قطاع األمن 
19.3% يليه التعليم 17.4% ومن ثم الصحة %13 

 والحماية االجتماعية 12.7%. في حين كان نصيب 
الشؤون االقتصادية 6.5% من مخصصات الموازنة 
 العامة، وتشكل حصة حماية البيئة ما نسبته %0.1 
حي���ث تعتبر األقل حظًا من مخصصات الموازنة بين 

 القطاعات كافة. 
وتس���عى “مفتاح” من خالل إصدار موازنة المواطن 
إلى تعزيز ش���فافية السياس���ات المالي���ة العامة، 
وتمكين  المواطنين من االطالع وتتبع إعداد الموازنات 
العام���ة واإلنفاق على البرامج المختلفة، وخاصة تلك 
التي تمس  احتياجاتهم اليومية من خدمات الحماية 

والتعليم والصحة، ومن جانب أخر تمكين المؤسسة 
الرسمية من  تطبيق معايير الشفافية الدولية. 

كما وتعتبر موازنة المواطن من الوسائل الهامة التي 
تمكن المواطنين من المسائلة حول أهمية مشاركة 
 المواطني���ن وممثليهم في إع���داد الموازنة العامة 
وتوزي���ع مخصصاته���ا وفقًا ألولوي���ات واحتياجات 
المواطني���ن، في  حين، أن تعزيز انفتاح الحكومة في 
إعداد سياساتها المالية يعزز من كفاءة إدارة المال 
العام لما فيه مصلحة  المواطن الفلسطيني وتعزيز 

صموده.  

بالتعاون مع وزارة المالية
»مفتاح« تصدر موازنة المواطن للموازنة العامة 2021 

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات رس���مية، تباطؤا حادا في نمو الوظائف األمريكية، بإضافة 
194 أل���ف وظيفة فقط، خالل س���بتمبر/أيلول الماض���ي، وهي أدنى زيادة 
شهرية مسجلة في القطاعات غير الزراعية منذ يناير/كانون الثاني 2021، 

في مؤشر على تعثر تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
وج���اءت الزيادة في ع���دد الوظائف الجديدة في االقتص���اد األمريكي أقل 
بفارق كبير عن تقديرات المحللين ومراكز البحث، التي توقعت استحداث 
500 ألف وظيفة. وقالت وزارة العمل األمريكية، في أحدث تقرير ش���هري 
حول س���وق العمل، إن معدل البطالة في الواليات المتحدة انخفض بواقع 
0.4 بالمئة إلى 4.8 في المائة في سبتمبر، من 5.2 بالمئة في أغسطس/آب.

وأرجع���ت وزارة العم���ل هذه الزي���ادة المتواضعة في ع���دد الوظائف إلى 
»مكاسب وظيفية ملحوظة في مجاالت الترفيه والضيافة، والمهن وأعمال 
الخدم���ات، وتجارة التجزئ���ة والنقل والتخزين، رغ���م انخفاضها في قطاع 

التعليم«.
ووفق���ا للبيانات الجديدة، انخفض ع���دد العاطلين عن العمل بمقدار 710 
آالف إلى 7.7 ماليين في سبتمبر، لكنه ما زال أعلى من مستوى فبراير/شباط 
2020، قبل جائحة كورونا، حين سجل 5.7 ماليين عاطل عن العمل، ومعدل 
بطالة عند 3.5 بالمئة. وبلغ فقدان الوظائف في االقتصاد األمريكي ذروته 
في مارس/آذار 2020، حين فقد حوالي 22 مليون شخص وظائفهم، وارتفع 

معدل البطالة إلى 14.7 بالمئة، جراء قيود كورونا.

االقتصاد األمريكي يسجل أدنى 
زيادة بعدد الوظائف منذ يناير 2021
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كابول/ االستقالل:
طالب����ت حركة طالبان، يوم أم����س، الواليات المتحدة 
األمريكي����ة برفع الحظر عن احتياطات البنك المركزي 

األفغاني، التي تقّدر بنحو 9.5 مليارات دوالر.
وق����ال وزير الخارجي����ة األفغاني بالوكال����ة أمير خان 
متق����ي، إن ممثلين ع����ن طالبان طلبوا م����ن الواليات 
المتح����دة رفع الحظر على احتياطيات البنك المركزي 
األفغاني في اجتماع م����ع نظرائهم األمريكيين في 

الدوحة.
وقال أمي����ر خان متقي في تصريح له، إن واش����نطن 

ستعرض على األفغان لقاحات ضد فيروس كورونا.
ويأت����ي ذلك بعد أول اجتماع كبي����ر وجها لوجه بين 
الجانبين منذ استيالء الجماعة المتشددة على البالد 

في أغسطس/ آب، بعد انسحاب القوات األمريكية.
وأضاف الوزير، أن الوفد األفغاني ونظراءه األمريكيين 

ناقشوا »فتح صفحة جديدة« بين البلدين.
وتكاف����ح واش����نطن ودول غربية أخرى م����ع خيارات 
صعب����ة، بينم����ا تلوح أزمة إنس����انية ح����ادة في أفق 

أفغانستان.
ويح����اول المجتمع الدولي صياغة كيفية التعامل مع 

طالبان دون منحها الش����رعية التي تسعى إليها مع 
ضمان تدفق المساعدات اإلنسانية إلى البالد.

وحرم رحيل الق����وات التي تقودها الواليات المتحدة 
والعديد من المانحين الدوليين البالد من المنح التي 

مولت %75 من اإلنفاق العام، وفقا للبنك الدولي.
وبحس����ب متقي، فس����وف تس����تأنف المباحثات مع 

الجانب األمريكي في الدوحة، اليوم األحد.
وأضاف أن الوفد األفغاني سيلتقي بممثلي االتحاد 
األوروبي لبحث آخر المستجدات، لكنه لم يذكر موعد 

انعقاد االجتماع.
وكانت الوالي����ات المتحدة قد جم����دت ما يقرب من 
9.5 ملي����ارات دوالر م����ن األص����ول المملوك����ة للبنك 
المركزي األفغاني، وأوقفت الش����حنات النقدية إلى 

أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على البالد.
وس����يطرت حرك����ة طالب����ان عل����ى معظ����م أراض����ي 
أفغانس����تان، إثر س����قوط المدن تباع����ا بيدها خالل 
أيام وس����يطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن 
ثم دخولها قصر الرئاس����ة- بعد فرار الرئيس أشرف 
غني إلى اإلمارات- والعديد من المواقع الحكومية في 

العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

طالبان تدعو واشنطن لرفع الحظر عن احتياطات البنك المركزي األفغاني

تونس/ االستقالل:
تعددت دعوات الخ���روج للتظاهر ضد الرئيس 
التونسي قيس سعّيد »دفاعًا عن الديمقراطية 
التونس���ية«، بحس���ب م���ا يقول الداع���ون إلى 

التحركات االحتجاجية.
وكان حزب العمال اليس���اري دع���ا إلى الخروج 
للتظاهر يوم أمس، تزامنًا مع دعوات أخرى في 
باريس وليون الفرنسيتين، وجنيف بسويسرا، 
فيما يتواصل التحش���يد لمظاهرة اليوم األحد 
التي دعت إليها حملة »مواطنون ضد االنقالب«.

وأطلقت الحملة على مس���يرة اليوم اس���م »يوم 
الحس���م الديمقراطي«، ودعت إلى التظاهر في 
شارع محمد الخامس القريب من شارع بورقيبة، 
حتى تتفادى التضييق���ات التي حصلت على 
المتظاهري���ن من���ذ أس���بوعين، ولمنعهم من 

الوصول إلى شارع بورقيبة بعد غلق منافذه.
ودع���ا ح���زب العمال اليس���اري، ال���ذي يقوده 
حم���ة الهمامي، أنصاره إلى الخروج في ش���ارع 
بورقيبة وس���ط العاصمة تونس، واستثنى في 
ب�«الشعوبيين«  المظاهرة من وصفهم  ش���عار 

و«الخوانجية« و«الدساترة«.

وكان الحزب قد أص���در بيانًا منذ أيام، ندد فيه 
ب�«خط���اب الّتحري���ض على الحري���ة، وحمالت 

التخوين«.
وقال في البي���ان، إن »حم���الت التخوين التي 
تس���تهدف معارضي االنقالب ال���ذي يقوده 

قيس س���عّيد منذ 25 يوليو تنامت في الفترة 
األخيرة، وطاولت ه���ذه االّدعاءات الرفيق حمة 
الهمام���ي، األمين العام لح���زب العمال، وذلك 
على خلفّي���ة مواق���ف الحزب مّم���ا يجري في 

بالدنا«.

تونس: دعوات واسعة للتظاهر ضد قيس سعّيد »دفاعًا عن الديمقراطية«

طهران/ االستقالل:
قال وزي���ر الخارجية اإليراني حس���ين أمير عبد اللهي���ان، إن بالده 
توصل���ت التفاقات مهمة مع س���وريا في جميع المج���االت، واصفا 

العالقات بين البلدين باالستراتيجية.
وحس���ب وكالة »تس���نيم« اإليرانية، جاء ذلك خ���الل لقاء مع نظيره 

السوري فيصل المقداد في مطار دمشق.
وأض���اف وزير الخارجية اإليراني، أنه تم وضع خطط مكثفة من أجل 

زيادة التعاون في المجاالت االقتصادية والتجارية والسياحية.
وأوض���ح عبد اللهيان، أنه س���يتم إنجاز االتفاق���ات قريبا بما يخدم 

مصلحة الشعبين.
وأكد أن إيران ستظل بكل قوة تدعم سوريا مثلما وقفت معها خالل 

مواجهة الحرب اإلرهابية التي فرضت عليها.
بدوره، قال المقداد، أنه س���يبحث نتائج زي���ارة نظيره اإليراني إلى 
روس���يا ولبنان والجوانب المتعلقة بالملف النووي اإليراني، مشددا 
على أن س���وريا تدع���م جهود القي���ادة اإليرانية ضد الممارس���ات 
األمريكية التي تسعى إلى التالعب بهذا الملف وبملفات أخرى في 

المنطقة.

إيران تعلن التوصل 
التفاقات مهمة مع سوريا

موسكو/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
أن موس���كو تع���ارض نقل البني���ة التحتية 
العس���كرية للواليات المتح���دة والغرب من 

أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.
وقال الف���روف خ���الل لقاء م���ع ممثلي 

رابطة األعم���ال األوروبية، إن »موس���كو 
ض���د نقل البني���ة التحتية العس���كرية 
م���ن أفغانس���تان أو وضع بني���ة تحتية 
عس���كرية جديدة في جمهوريات آسيا 

الوسطى«.
في سياق آخر، أكد الفروف، إنه يتوجب 

عل���ى دول النات���و تحم���ل المس���ؤولية 
الرئيسية إلعادة بناء أفغانستان.

في هذا الس���ياق، قال الكاتب والباحث 
في الش���أن الروس���ي، أش���رف الصباغ، 
إن الرف���ض الروس���ي والصين���ي، يرجع 
لتصرفات الوالي���ات المتحدة األمريكية 

وكأنها قوة واحدة ووحيدة في العالم وال 
ترى مصالح الدول األخرى.

وأشار إلى أن ذلك من الممكن أن يسبب 
مش���اكل كبيرة بين الوالي���ات المتحدة 
وكل من روس���يا والصي���ن، لكنه يمكن 
أن يكون بداي���ة مفاوضات ولقاءات بين 

ال���دول الث���الث أيضا، مؤك���دا أن األهم 
وف���ي المقام األول ه���و حماية المصالح 
الس���نوات  التي تضررت في  الروس���ية 
األخي���رة بس���بب اإلج���راءات الغربي���ة 
األمريكية على وجه  واإلج���راءات  عمومًا 

الخصوص«.

موسكو تعارض نقل البنية التحتية العسكرية للواليات المتحدة والغرب إلى آسيا الوسطى

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /      وجاد نصر الله عبدالجليل منصور     
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   413280769       
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /       احمد رائ���د خضر الحلو  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    409916608    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /      جهاد خضر محمد مسعود   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   802263848    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /       خليل احمد عطا مس���مح  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   926672411     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  عودة مازن ع���ودة عياد   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م   801924101    الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / موس���ى فهمي موسى الزقزوق عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )801857699( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر
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االستقالل/ وكاالت:
يلتقي منتخبا إس���بانيا وفرنس���ا في نهائ���ي دوري األمم 
األوروبية في ملعب سان سيرو في مدينة ميالنو اإليطالية، 
اليوم األحد بعد أسبوع حققت خالله البطولة في نسختها 

الثانية فقط أهدافها.
وأطلق االتح���اد األوروبي لكرة القدم )يويف���ا( البطولة في 
2018، وس���ط غموض يتعلق بطريقة تنظيمها وشكوك 
حول مدى الحاجة إليها في ظل وجود بطولتي أوروبا وكأس 

العالم واهتمام المنتخبات بهما.
ورد يويف���ا على ذلك قائال إن اس���تبدال المباريات الودية 
بأخرى رس���مية ف���ي بطولة تتضمن مش���اركة فرق المربع 
الذهبي في نهائيات مصغرة سيوفر متعة أكبر للجمهور 

وارتياحا أكبر وإحساسا باإلنجاز لالعبين.
وخالل األس���بوع الحالي قدمت مباريات البطولة بكل تأكيد 
كل اإلثارة والنوعية التي كان يتوق إليها الجمهور وأجمع 
كل من ش���اهد األحداث في الملعب مباشرة أو عبر شاشات 
التلفزيون على أن الالعبين قدموا شيئا كبيرا ومميزا بالفعل.

وفي حقيق���ة األمر فإن ه���ذه البطولة رغ���م قصر مدتها 
كان له���ا نفس تأثي���ر البطوالت التي تس���تمر مدة أطول 
وتس���تغرق الكثير من الوقت لإلع���داد والترتيبات األخرى 

مثل سفر المنتخبات والمرافقين.
وجاء فوز إس���بانيا على إيطاليا بطل���ة أوروبا 2-1 في ميالنو 
األربعاء الماضي ثم انتصار فرنس���ا عل���ى بلجيكا 3-2 في 
تورينو بعد يوم واحد في قبل النهائي بأداء ال يقل مستواه 

عن منافسات المراحل األخيرة في البطوالت الدولية الكبيرة.
وفرنسا »بطلة العالم« تملك خط هجوم ثالثي ضارب ربما ال 
يتفوق عليه أحد، ويتمثل في سرعة ومهارة كيليان مبابي 
وقدرات كريم بنزيما في إنه���اء الهجمات إضافة إلى قوة 
وفاعلية أنطوان جريزمان، ولكن سيغيب عن الديوك العب 

الوسط أدريان رابيو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ومرت إس���بانيا بفترة انتقالية تحت قيادة مدربها لويس 
إنريكي على مس���توى التش���كيلة واألس���لوب أيضا وفي 

مواجهة إيطاليا قدم الفريق لمحات عن وجهته التالية.
وس���عى لويس إنريكي إلى االعتماد على جهود الالعبين 
الش���بان الذين ال يملكون خبرة كبيرة مثل العب الوس���ط 
جافي )17 عاما( الذي حقق بداية موفقة مع المنتخب األول 

بعد مشاركته أساسيا 3 مرات فقط مع فريقه برشلونة.
وبس���بب اإلصابة حرمت إسبانيا هذا األس���بوع من جهود 
المهاجمين الكبيرين ألفارو موراتا وجيرار مورينو لكن في 
غيابهما كان فيران توريس العب مانشس���تر سيتي على 
قدر المهمة رغم أنه جناح بصفة أساسية إال أنه أجاد األداء 

في خط الوسط وأحرز هدفي »ال روخا« في شباك إيطاليا.
ورغم أن إس���بانيا ما تزال تحب االستحواذ على الكرة إال أن 
األداء يتنوع سريعا في خط الوسط وفي المساحات الكبيرة 
بينما شكل ميكيل أويارزابال وبابلو سارابيا خطورة واضحة 
أمام إيطالي���ا إلى جانب تألق البديل الش���اب يريمي بينو 

أيضا.
وحول ديدييه ديش���امب مدرب فرنس���ا فريقه إلى اللعب 
بطريق���ة 3-4-3 وش���كل بنجامين بافارد وثي���و فيرنانديز 
خطورة كبير في مواجهة بلجيكا، وسيكون من الممتع رؤية 

من سيسطر على المساحات الكبيرة في المباراة النهائية.
وفي نهاية المباراة النهائية مس���اء اليوم س���يرفع فريق 
واح���د فقط جائزة دوري األمم األوروبية وس���يدرك الجميع 
وقتها أنه إنج���از غير هين رغم أن هذه الجائزة ال تضاهي 
مكانة كأس أوروبا التي توجت بها إيطاليا في يوليو/ تموز 

الماضي.
وفي نفس اليوم س���يقابل منتخب إيطاليا نظيره بلجيكا، 
وذلك لتحدي���د المركز الثالث من البطول���ة األوروبية، بعد 
أن فص���ال في الوصول إلى النهائ���ي بعد الهزيمة على يد 

إسبانيا وفرنسا على الترتيب.

فرنسا تختبر صحوة إسبانيا في آخر فصول دوري األمم األوروبية

االستقالل/ وكاالت:
عل���ق األرجنتيني ليونيل ميس���ي، نجم باريس س���ان 
جيرمان، على مفاوضات انتقاله إلى النادي الفرنس���ي، 

في الميركاتو الصيفي الماضي.
وفش���ل ميس���ي في تجديد عقده مع برشلونة، بسبب 
قانون اللع���ب المالي النظيف، بينما انضم إلى س���ان 

جيرمان في صفقة مجانية.
وقال ميس���ي، في حوار م���ع مجلة »فران���س فوتبول« 
الفرنس���ية: »عدت إلى برشلونة لبدء فترة اإلعداد، كنت 

أفكر في التوقي���ع على العقد واس���تئناف التدريبات 
بخطى كبيرة«.

وأض���اف: »اعتقدت أن كل ش���يء على ما يرام بش���أن 
التجديد، وأنهم ينتظ���رون توقيعي فقط، لكن عندما 
وصلت إلى برشلونة، قيل لي إن تجديدي لم يعد ممكًنا، 

وأنني ال أستطيع البقاء«.
وتابع: »منذ تلك اللحظة بدأت أتس���اءل كيف س���أعيد 
األمور إلى الوضع الطبيعي. كنت محظوًظا ألنني حصلت 
على اتصاالت عديدة من األندية، وكان أحدهم باريس 

سان جيرمان«.
وواصل: »تلقيت عروًضا أخرى، لكن يجب أن أعترف أننا 
توصلنا إلى اتفاق سريع إلى حد ما مع سان جيرمان«، ولم 

يقل ميسي أي تفاصيل عن العروض األخرى.
وختم: »كان نيمار ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا 
يس���ألونني بانتظام ع���ن موعد االنضم���ام إليهم في 
باريس على س���بيل المزاح، ألنه���م كانوا يعرفون أنني 
أفكر في البقاء مع برش���لونة، لذلك كانت مفاجأة عندما 

أخبرتهم بأنني قادم إلى باريس«.

ميسي: برشلونة صدمني برفض التجديد وفاجأت نيمار بهذا األمر

االستقالل/ وكاالت:
وّج���ه البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، نجم مانشس���تر 
يونايت���د، طلًبا إلدارة الش���ياطين الحمر، بش���أن س���وق 

االنتقاالت.
ووفًقا لصحيفة »ذا ص���ن« البريطانية، فإن رونالدو طالب 
مس���ؤولي مانشس���تر يونايت���د بالتعاقد م���ع اإليطالي 

فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس، خالل الموسم الحالي.
وتزامل رونالدو مع كييزا في يوفنتوس الموسم الماضي، 

وكونا ثنائية مميزة في خط هجوم السيدة العجوز.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى سعر كييًزا من السهل 

أن يتجاوز 100 مليون إسترليني قريًبا.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي 
يطارد كيي���ًزا، حيث إن األخير يحظ���ى باهتمام ناديين 

آخرين أحدهما تشيلسي.
وذك���رت »ذا ص���ن« أن يوفنتوس س���بق أن رفض عرًضا 
بقيمة 85 مليون إس���ترليني من تشيلسي في الصيف 

الماضي لضم كييزا.
ولعب كيي���ًزا دوًرا كبيًرا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب 

يورو 2020 في الصيف الماضي.

رونالدو يطالب مانشستر يونايتد 
بضم نجم يوفنتوس

االستقالل/ وكاالت:
أش���اد ريفالدو، أس���طورة الكرة البرازيلي���ة، بقدرات 
المصري محمد صالح، نجم ليفربول، خالل الموس���م 

الحالي.
وقال ريفالدو، في تصريح���ات أبرزها موقع »ليفربول 
إيكو« البريطاني: »قدم صالح بداية رائعة في الموسم 
الحالي بإحصاءات مميزة وهدف رائع ضد مانشستر 

سيتي في نهاية األسبوع الماضي«.
وأضاف: »ص���الح أحد أفض���ل الالعبين ف���ي العالم 
بالوقت الحالي، ألن أرقامه مذهلة من حيث األهداف 
والتمريرات الحاس���مة، كما أن���ه يحققها في الدوري 
اإلنجليزي ودوري األبطال، وهما من أصعب المنافسات 

في العالم«.
وخت���م: »عندما تك���ون جيًدا في الظ���روف الصعبة، 
فأنت بالطبع العب كبير وتس���تحق أن تكون من بين 

المتنافسين على الكرة الذهبية هذا الموسم«.
يذك���ر أن مجلة »فرانس فوتبول« الفرنس���ية أعلنت 
أمس الجمعة، قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية، 

والتي شهدت وجود محمد صالح.

ريفالدو: صالح ضمن األفضل
 في العالم بأرقامه المذهلة



األحد 3 ربيع األول 1443 هـ 10 أكتوبر 2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / خالد انيس خال���د الحوراني عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )803411131( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

القاهرة/ االستقالل:
جددت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس«، السبت، التأكيد 
على مواقفه����ا الثابتة تج����اه قضية فلس����طين بصفتها 
القضية المركزي����ة لألمة، وتجاه قضاي����ا األمة ومصالحها 
العامة، باإلضافة إلى حرصها على اس����تقرار الدول العربية 
واإلسالمية، والعمل على تطوير العالقات البينية معها بما 
يخدم مصالح وقضايا األمة والش����عب الفلسطيني، محذرة 
االحتالل اإلس����رائيلي من تجاوز خطوطها الحمراء ال سيما 

في القدس والمسجد األقصى.
 جاء ذلك في ختام اجتماعات المكتب السياس����ي للحركة 
ف����ي العاصمة المصري����ة القاهرة، الخمي����س، والتي تمت 
بقيادة إس����ماعيل هني����ة رئيس الحرك����ة، وحضور أعضاء 

المكتب السياسي من الداخل والخارج. 
وبحثت قي����ادة الحركة خالل االجتماعات التي اس����تمرت 
على مدار األي����ام الماضية الملفات والتط����ورات كافة في 
المجاالت المختلفة، وخاصة مجري����ات األوضاع في مدينة 
القدس، واألقصى، وقضية األس����رى، وحصار غزة، وأوضاع 
الش����عب الفلس����طيني في أماكن وجوده كافة في الداخل 
والخ����ارج، خاصة في أعقاب معركة س����يف القدس التي ال 
تزال نتائجها تتفاعل على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
وترخي بظالله����ا اإليجابية على المش����روع الوطني باتجاه 

المزيد من تحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته. 
وأك����دت قيادة الحركة وفق ما جاء ف����ي بيان صحفي صدر 
عنها الس����بت، مكان����ة جمهورية مصر العربية الش����قيقة 
ودورها في المنطق����ة والقضية الفلس����طينية، معبرة عن 
ش����كرها الس����تضافتها لقيادة الحركة، ولقاء السيد وزير 
المخاب����رات العام����ة اللواء عب����اس كامل، وفري����ق الجهاز 
الذي يتابع الملف الفلس����طيني بما فيه قضايا غزة وبقية 

الملفات. 
وناق����ش المجتمعون المتغيرات السياس����ية س����واء على 
المستوى اإلقليمي أو المس����توى الدولي، وتداعياتها على 
القضية الفلسطينية؛ حيث أكدت الحركة مواقفها الثابتة 
تجاه قضية فلس����طين القضي����ة المركزية لألم����ة، وتجاه 
قضايا األمة ومصالحها العامة، مش����ددة على حرصها على 
االس����تقرار لدولنا العربية واإلسالمية، والعمل على تطوير 
العالقات البيني����ة معها بما يخدم مصال����ح وقضايا األمة 

وشعبنا الفلسطيني. 
وفي س����ياق متصل، هن����أت »حماس« الش����عب اللبناني 
الش����قيق على تش����كيل حكومت����ه الجدي����دة، ودعت إلى 
حماية حقوق الفلسطينيين في مخيمات لبنان، وتخفيف 
معاناته����م اإلنس����انية إلى حي����ن عودتهم إل����ى وطنهم 

فلسطين. 

ووقف����ت قيادة« حماس« أمام س����بل النهوض بالمش����روع 
الوطني وتحقيق تقدم فيه في ظل التحديات الكبرى التي 
تواجه ش����عبنا وقضيته الوطنية، وخاصة سلوك االحتالل 
الذي يعمل على تصفية القضية الفلسطينية في مختلف 
المس����تويات، سواء عبر المضي في مسار التطبيع والتمدد 
نحو عواصمنا العربية مستغال حالة االنشغال الذاتي لدول 
األم����ة وش����عوبها، أو بالتمدد االس����تيطاني وقضم المزيد 
من األرض، وممارس����ة التهويد المنظ����م لمدينة القدس، 
وتقسيم المسجد األقصى المبارك والذي كان آخر إجراءاته 

القرار الباطل بالسماح للصهاينة بالصالة فيه. 
كما بحثت ما يتعرض له األس����رى من ممارس����ات االحتالل 
البش����عة بحقهم، وتدارس����ت حال جميع األسرى وخاصة 
إضراب المعتقلين اإلداريين، مع التطرق إلى ما يجري بشأن 
صفقة التبادل وس����لوك االحتالل ف����ي ذلك، وأكدت قيادة 
الحركة حرصها على إتمام صفقة جديدة تضمن استجابة 

االحتالل لمتطلبات تحرير األسرى.
وفي ه����ذا الصدد جددت قيادة الحرك����ة مطالبتها لإلخوة 
في المملكة العربية الس����عودية باإلف����راج عن المعتقلين 
الفلس����طينيين لديها، وفي مقدمتهم األخ الدكتور محمد 
الخضري، وإنهاء ه����ذا الملف بما يليق بالمملكة وتاريخها 

مع الشعب الفلسطيني.

»حماس« تحذر االحتالل من تجاوز الخطوط الحمراء في األقصى

رام الله/ االستقالل:
 م���ن المقرر أن تنطلق اليوم األح���د، الحملة الوطنية 
والش���عبية لدعم صم���ود المزارعين »فزع���ة«، التي 
تنظمها هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان، ونشطاء 
من اللجان الشعبية، واللجنة التنسيقية، بالشراكة مع 
عدد من المؤس���سات الرس��مية واألهلية والشعبية 
والنش�����طاء في لجان المقاومة الشعبية، ومجموعات 

ش������بابية فاعلة.
وته���دف حملة »فزعة« إلس���ناد صمود ش���عبنا في 
المناط���ق المس���تهدفة من االحتالل ومس���توطنيه، 
حي���ث يصعد المس���توطنون م���ن اعتداءاتهم بحق 
المزارعين في موسم قطاف الزيتون، والمتمثلة بحرق 
االش���جار واقتالعها وتسميمها وس���رقة المحاصيل 

وترويع المزارعين واالعتداء عليهم.
ودع���ت هيئة مقاوم���ة الجدار واالس���تيطان واللجان 
الشعبية والتنس���يقية، أبناء ش���عبنا إلى المشاركة 
بالحملة إلس���ناد ودعم المزارعين، خاصة في المناطق 

المستهدفة من االستيطان.
وقال���ت في بيان صحفي: »لن نت���رك أهلنا ومزارعينا 
وحدهم، س���نكون معهم أينما كانوا، علينا استعادة 
ثقاف���ة التطوع والعونة والفزعة، وتوفير كل مقومات 
الصمود والدعم«، مؤكدة أن الحملة س���تكون مقدمة 
لحم���الت ش���عبية ووطنية أخرى تؤس���س لمزيد من 

الوحدة والعمل الجماعي المشترك.

وأوضح���ت أن حمل���ة »فزع���ة« س���تعمل ف���ي ثالثة 
اتجاه���ات، العم���ل التطوعي والنش���اطات المركزية 
والمناطقي���ة، وتجهيز مجموعات لتوفير المس���اعدة 
الفورية ألي مزارع في المناطق المحاذية للمستوطنات 
والتصدي لهجم���ات المس���توطنين، وأخيرا توثيق 
اعتداءات االحتالل ومس���توطنيه، ونشرها، لتوسيع 

دائرة التضامن الدولي مع أبناء شعبنا.

وأش���ارت الهيئة إلى أن ش���ركاءها بالحمل���ة: وزارتا 
الزراعة واالعالم، والهالل األحمر الفلسطيني، واللجان 
الش���عبية، واتحاد الش���باب الفلس���طيني، وملتقى 
الشراكة، والمركز الفلس���طيني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة، والمجال���س المحلي���ة ف���ي المناطق 
للزيتون، مجموعات  المس���تهدفة، والمجلس االعلى 

حدد هدفك.

تنطلق اليوم
»فزعة«.. حملة وطنية وشعبية لدعم صمود المزارعين بالضفة

إن حراس مستوطنة »يتسهار« المقامة على أراضي المواطنين، منعوا مزارعي بورين 
من االس����تمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الش����رقية منها، وأجبروهم على 

مغادرة المنطقة.
وتش����هد الق����رى والبلدات خاص����ة المحاذية للمس����توطنات المقام����ة على أراضي 
المواطنين، اعتداءات متواصلة من قبل المس����توطنين على المزارعين وأراضيهم، 
وذلك بحماية من جيش االحتالل اإلسرائيلي، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، 
آخرها قطع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بورين، وسرقه الثمار من أراضي كفر 

قليل جنوب نابلس.
كما ش����هدت منطقة جبل صبيح، ظهر السبت، مواجهات مع قوات االحتالل، حيث 
أطلق جنود االحتالل قنابل الغاز ص����وب أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون وقت 

قطافها في بلدة بيتا. 
ويلج����أ االحتالل للتضييق على المواطنين في مناط����ق متفرقة من الضفة الغربية، 
والمحاذية للمس����توطنات ومعس����كرات االحتالل الجاثمة على أراضي المواطنين، 
حيث تمنع أصحاب األراض����ي من الوصول ألراضيهم إال في أيام محددة وبتصاريح 

خاصة صادرة عن سلطات االحتالل العسكرية. 
وتش����هد بلدة بيتا منذ عدة أش����هر فعالي����ات يومية وأس����بوعية ضمن الخطوات 
الهادفة إلى إزالة بؤرة »افيتار« االستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح. 
ومنذ تلك األحداث ارتقى 8 ش����هداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة 

من االحتالل وقف الفعاليات وال سيما فعاليات اإلرباك الليلي.

كما اعتدى مستوطنون، على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.
وقال رئيس بلدية كفر ثلث أحمد عودة لمراسلنا، إن مستوطني »ايل متان« هاجموا 
المزارعي����ن خالل تواجدهم بمنطقة خلة حس����ان الواقعة بي����ن كفر ثلث بقلقيلية، 
وبل����دة بديا غرب س����لفيت، أثناء قطافه����م الزيتون، وحاولوا منعه����م من مواصلة 

عملهم برشق الحجارة، والعصي اتجاههم.
وأش����ار إلى أن الهدف من هذه الممارسات إنش����اء بؤرة استيطانية جديدة تفصل 
أراضي محافظتي قلقيلية وس����لفيت، وتس����يطر عل����ى آالف الدونمات من األراضي 
الزراعية، مؤكدا أن المواطنين لم يأبهوا لهذه التصرفات، ويواصلون عملهم إيمانا 

أحقيتهم باألرض، وردعا ألهداف االحتالل ومطامعه االستيطانية.
يذكر أن المس����توطنين يتعم����دون التنغيص على المزارعين في موس����م قطاف 
الزيتون، في محافظات الضفة الغربية، وتحويله إلى ساحة حرب ومواجهة، بهدف 

إلحاق الخسائر بهم.
كما اعتدى مستوطنون، على مهندسي المساحة في هيئة تسوية األراضي بمسافر 

يطا جنوب الخليل.
وأفاد مراس����لنا، بأن المستوطنين اعتدوا على فريق مهندسي المساحة في تسوية 
األراضي بمنطقة أم الحطب قرب قرية الطوبى بمسافر يطا، ومنعوهم من استكمال 

عملية المسح.
وفي الس����ياق، أكد منس����ق لجان الحماية والصم����ود جنوب الخليل ف����ؤاد العمور، 
أن قوات االحتالل اإلس����رائيلي اس����تولت على »باجر« يعمل في اس����تصالح أراضي 

المواطنين في منطقة الديرات شرق يطا، تعود ملكيته للمواطن محمد علي العدرة.
إلى ذلك، حطم مس����توطنون مساء أمس، عدًدا من مركبات المواطنين في قرية بيت 

إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
 وأف����ادت مصادر محلية بأن مس����توطني »هار ش����موئيل« حطموا زج����اج عدد من 
المركبات التي اضطر اصحابها إليقافها قرب المستوطنة، إثر إغالق قوات االحتالل 

الطريق الواصلة بين القرية والقدس المحتلة. 
وبينت أن هذه ليس����ت الم����رة األولى التي يهاجم فيها ه����ؤالء مركبات المواطنين 
ببيت إكس����ا، فقد أحرقوا قبل أش����هر أربع مركبات ألهالي القري����ة بالمنطقة ذاتها، 

وحطموا زجاج مركبات أخرى وأعطبوا اطاراتها.
وتعزل س����لطات االحتالل قرية بيت إكسا التي يقطنها قرابة ألفي نسمة، بالكامل 
خلف جدار الفصل والتوس����ع العنصري، وتتعمد التضيي����ق عليهم لدفعهم إلى 

ترك قريتهم.

جنين/ االستقالل:
 اقتحمت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، الس���بت، قرى رمانة والطيبة وعانين 
غرب جنين. وذكرت مص���ادر محلية، أن قوات االحتالل وعناصر من مخابراتها 
اقتحمت تلك القرى، وسيرت آلياتها في أحيائها وشوارعها، واستجوبت عددا 

من المواطنين المارين.

االحتالل يقتحم قرى غرب جنين

رام الله / االستقالل
أعلن���ت عائلة األس���ير زكريا الزبيدي، أحد األس���رى الذين تمكن���وا من انتزاع 
حريتهم من س���جن »جلبوع« أن ابنها زكريا مضرب عن الطعام احتجاًجا على 

عزله وظروف اعتقاله الصعبة.
وأفاد جبريل الزبيدي ش���قيق األس���ير زكريا، مساء السبت، بأن األخير يخوض 
إضرابًا عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجًا على عزله االنفرادي وظروفه الصعبة 
في س���جون االحتالل. واألسير زكريا الزبيدي، واحد من األسرى الفلسطينيين 
الس���تة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم في 2021/9/6، قبل أن تعيد قوات 

االحتالل اعتقالهم بعد أيام من البحث والمطاردة.

األسير الزبيدي مضرب عن 
الطعام لليوم الرابع على التوالي

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء السبت، شبانا مقدسيين، واعتدت 

عليهم بالضرب، واعتقلت احدهم، قرب باب العامود في القدس المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان ل�«وف���ا«، بأن ق���وات االحتالل هاجمت عددا من الش���بان 
المقدس���يين أثناء تواجدهم ق���رب باب العامود، وأطلقت الكالب البولس���ية 

باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل احدهم.
وأضاف ش���هود العيان أن قوات االحتالل الحقت الش���بان في شارع السلطان 

سليمان بالقدس، بعد ان اجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة.

االحتالل يعتدي على شبان 
بالضرب قرب باب العامود

النقب المحتل/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل »اإلسرائيلي«، مساء السبت، اعتقال فتى فلسطيني في 

النقب المحتل بزعم حيازته سالحًا.
وقال���ت إذاعة الجيش، »اعتقال قاصر يبلغ م���ن العمر )15 عاًما( من بلدة حورة 

بالنقب بدعوى حمله مسدس وذخيرة«.

االحتالل يعتقل فتى في 
النقب بزعم حيازته سالحًا

ت�صاعد اعتداءات..
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الكويت/ االستقالل:
أمرت محكمة الجنايات في الكويت بس���جن 3 أش���قاء على ذمة التحقيق، بعد 
اتهامهم باحتجاز ش���قيقتهم بمعاونة طليقها أكثر من 9 س���نوات في منزل 

األسرة.
واستطاعت الشابة الكويتية إبالغ المباحث عن حالتها التي أصبحت في عهدة 

القضاء، الذي يستمر في النظر باللوائح واإلثباتات المقدمة أمامه.
وبحس���ب صحيفة »االنباء الكويتية« ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني 
عليه���ا بإبالغ خادمة، تتردد عليها، بتعرضها للحجز من قبل ذويها إثر خالفات 
معهم، مبينة أنهم وضعوها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل األسرة في 

إحدى مناطق محافظة الفروانية، طالبة منها اإلبالغ عن معاناتها.
وقامت الخادمة بإبالغ إحدى المحاميات بالواقعة، فقامت المحامية بتقديم بالغ 
إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف 

وزارة الداخلية بالتحري.
وبالتأكد من الواقعة، اس���تصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، 
وتم ضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع 

الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
 وأمرت المحكمة، بإخالء س���بيل 3 متهم���ات بكفالة 20 ألف دينار لكل منهن، 
وهن ش���قيقات المجني عليها، وإرجاء الدعوى إلى »الخميس« المقبل الموافق 

14 أكتوبر الجاري.

الكويت: 3 أشقاء يحتجزون 
شقيقتهم 9 سنوات بمعاونة طليقها

كابول/ االستقالل:
تعلم طائر َمْينة أفغاني ُنقل من أفغانستان إلى 
اإلم���ارات بطلب من صاحبته األفغانية أن ينطق 
بكلمة »صباح الخير« باللغة الفرنسية بعد أن وجد 
منزال جديد في إقامة س���فير فرنسا في اإلمارات 

العربية المتحدة.
وقال السفير الفرنسي كزافييه شاتيل إنه تأثر 
بالطفلة التي وصلت »منهكة« إلى اإلمارات وهي 
تحمل الطائر المسمى جوجي إلى قاعدة الظفرة 
الجوية في اإلم���ارات خالل عمليات اإلجالء التي 
قامت بها فرنس���ا في مطار كابول، وفق ما نقلت 

عنه »يورونيوز«.
وكتب شاتيل في سلسلة تغريدات، رأيت الفتاة 
تبك���ي في مطار كابول بع���د أن قيل لها إنها ال 

تس���تطيع اصطحاب طائره���ا األليف في رحلة 
الذهاب إلى فرنسا »ألسباب صحية«.

وتابع »لقد كانت متعبة وكافحت وقطعت طريقا 
طويال وش���اقا للوصول إلى مطار كابول، وجلبت 

المخلوق الصغير العزيز عليها معها«.
وأضاف »لق���د تأثرت بذلك المش���هد، ووعدت 
الش���ابة بالعناية بالطائر ف���ي المنزل وإطعامه. 
يمكنه���ا زيارته ف���ي أي وقت واس���ترجاعه إذا 
أرادت. لن أنس���ى مظهر االمتنان اليائس الذي 

كان يظهر عليها«.
وقدم السفير هذه القصة اإلنسانية في سلسلة 
تغريدات على حسابه في تويتر، كما كانت هذه 
الطريقة وس���يلة لصاحبة الطائر لمتابعة أخبار 

جوجي.

وفي إحدى تغريدات السفير، التي غالبا ما كانت 
مصحوبة بص���ورة أو مقطع فيديو كتب »جوجي 
لديه اآلن »صديقة«، حمام���ة تزوره يومًيا، وبعد 
بعض الوقت والكثي���ر من التكرار، تعلم جوجي 

أخيًرا نطق كلمة »صباح الخير«.
وكتب السفير الفرنسي، على تويتر مستخدمًا 
اسمًا مس���تعارًا للفتاة األفغانية صاحبة الطائر 
»اليوم م���ن باري���س، تمكنت صاحب���ة الطائر« 
علياء من التواصل معي. كانت س���عيدة للغاية 
برؤي���ة طائرها في صحة جيدة«. لقد طلبت مني 
أن أعلمه الفرنس���ية. علياء، الطائر جوجي أصبح 
»تعويذة« الس���فارة، لكنه هنا من أجلك، وحالما 
استطيع، فسوف أحمله إليك شخصًيا في يوم 

من األيام«.

طائر أفغاني يتحدث الفرنسية في اإلمارات

االستقالل/ وكاالت:
»ما حسبته أزمة تحول إلى فرصة«، هكذا قالت مالكة مطعم على ضفة نهر في 
تايالن���د كان مهددا باإلغالق إلى األبد جراء الفيض���ان إال أنه تحول إلى مقصد 

للترفيه.
وقال���ت »تيتبورن جوتيمانون« إن المطعم الذي تملكه على ضفة نهر »تش���او 
فرايا« ش���مالي بانك���وك في تايالند كان يواجه مش���كالت بفع���ل كورونا، زاد 
خطورتها موجة فيضانات ش���هدتها المنطقة وكادت تغلق المطعم بش���كل 
نهائي. إال أن المد المرتفع في النهر هذا األسبوع أصبح على غير المتوقع نعمة 
ال نقم���ة، وبدال من أن يغلق المطع���م، ذاع صيته في البالد إذ بقي مفتوحا أمام 
زبائن س���رعان ما وزعوا صورهم وهم يستمتعون بتناول الطعام بينما أرجلهم 

في الماء، ويحاولون تحاشي األمواج التي تدفعها القوارب تجاههم.
وقالت تيتبورن: »ما ظننت أنه سيكون محنة تحول إلى منحة وما حسبته أزمة صار فرصة«.

فيضان يحول مطعمًا 
إلى مقصد سياحي

دمشق/ االستقالل:
لم يكش���ف التحقيق حت���ى اآلن الدوافع التي 
جعلت فتاًة تقدم عل���ى محاولة قتل والدها عبر 
دس الس���م له باألركيل���ة »الشيش���ة«، وعندما 
ل���م تفلح بقتل���ه أحضرت 3 ش���بان وقتلوه رميًا 
بالرصاص بعدما وعدتهم الفتاة بتمكينهم من 

سرقة منزل والدها.
وبحسب وزارة الداخلية السورية فإنه تم اإلعالم 
بوجود جثة شخص مقتول ببلدة حفير الفوقا إثر 
تعرضه لطلقة بالكتف وكس���ر بعظم الجمجمة. 
وعل���ى الفور توجهت دورية للم���كان ومن خالل 
البحث والتحري اشتبهت الدورية بابنة المغدور 
التي تم إلقاء القبض عليها بعد تناقض أقوالها 

وتحدثها برواية غير مقنعة عن الحادثة.
وبالتحقيق معها اعترف���ت بمحاولة قتل والدها 
عبر دس الس���م له باألركيلة. ولكن بعد فش���لها 

قامت بالتخطيط لقتل والدها باالش���تراك مع 3 
ش���بان »أحداث« مقابل تهريبها من المنزل بعد 
الحادثة والس���ماح لهم بسرقة منزل والدها بعد 

الحادثة.
وبالفع���ل حضر المذكورون للمن���زل حيث اختبأ 
األول خلف الباب وق���ام الثاني بقرع باب المنزل، 
وعندما خرج المغدور قام بإش���غاله وقام الثالث 
بإطالق النار مباش���رًة على المغ���دور مما أدى إلى 
وفاته على الفور، ولم يتمكنوا من السرقة بسبب 
حضور عدة أش���خاص إلس���عاف المغدور والذوا 

بالفرار.
وتم إلقاء القبض على الش���بان الثالثة ومصادرة 
قنبلة دفاعي���ة وأداة حديدي���ة، وبالتحقيق مع 
المقبوض عليهم اعترفوا بما نس���ب إليهم، كما 
اعترفوا بارتكابهم عدة سرقات بالبلدة المذكورة، 

وما زالت التحقيقات مستمرة معهم.

واشنطن/ االستقالل:
ُحكم على ش���ابة أمريكية بالس���جن أربعة أيام 
وبغرام���ة قدرها أل���ف دوالر القترابها أكثر من 
اللزوم من دّبة وصغارها في متنّزه ييلوس���تون 

الوطني.
وأقّرت س���امانثا ديرينغ بذنبه���ا في االقتراب 
لمس���افة أدنى م���ن 91 مت���را من ه���ذه الدّبة 
الرمادية اللتقاط صورة لها في العاشر من مايو 
الماضي ف���ي هذا المتنّزه الطبيعي الشاس���ع، 
بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعي العام 

في وايومينغ.
وف���ي ذاك، كانت الش���ابة البالغة من العمر 25 
عاما في منطقة رورينغ ماونتن عندما أطّلت دّبة 
وصغارها الثالث���ة. وفي حين عاد الزّوار اآلخرون 
أدراجهم وركبوا س���ّياراتهم عمال بالتعليمات 

الموّجه���ة إليهم ف���ي هذه الحالة، اس���تمّرت 
س���امانثا ديرينغ في التقاط الصور بالرغم من 

محاولة الدّبة إبعادها.
وقال المّدعي العام ب���وب موراي إن »الحيوانات 
البّرية في متنّزه ييلوس���تون الوطني هي فعال 
بّري���ة. فالمتنّزه ليس حديق���ة حيوانات يمكن 
فيها التفّرج على ه���ذه الكائنات بكّل أمن في 

الجهة المقابلة من حاجز فاصل«.
وش���ّدد عل���ى أن »االقت���راب من دّب���ة رمادية 
وصغاره���ا ضرب م���ن الغباء. ومن حس���ن حّظ 
ديرينغ أننا نتكّلم عنها بصفتها مّتهمة وليس 

سائحة مبتورة األطراف«.
وتمنع قواعد المتنّزه االقت���راب من الحيوانات 
الكبيرة على مسافة تقّل عن 23 مترا ومن الدببة 

والذئاب على مسافة دون 91 مترا.

فشلت بقتل والدها بدس السم له 
بالشيشة فسلطت عليه 3 مجرمين

السجن ألمريكية اقتربت من
 دّبة وصغارها أكثر من اللزوم

)apaimages(      سبان خالل م�ساركتهم يف �سباق وا�ستعرا�ض للخيول واجلمال و�سط مدينة غزة�


