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القدس المحتلة/ االستقالل:
اندلعت مس���اء أم���س، مواجهات بين ق���وات االحتالل 
وشبان مقدس���يين في مناطق متفرقة بمدينة القدس 
المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن ش���بانا أش���علوا النار 
في موقع عسكري تابع لجيش االحتالل ببلدة العيسوية 
ف���ي القدس، بفعل زجاجات حارقة ألقاها الش���بان على 

الموقع. 
كما أش���عل شبان النيران في ش���ارع السلطان سليمان 
بالقدس المحتلة، خالل مواجهات اندلعت بين الش���بان 

المقدسيين وقوات االحتالل.
وذكرت مصادر مقدس���ية أن قوات االحتالل انتش���رت 
بكثاف���ة في منطقة ب���اب العامود وش���ارع الس���لطان 

سليمان.
وقال���ت إن ق���وات االحتالل فتش���ت الش���بان عند باب 

العامود في القدس وسط انتشار قوات الخيالة.
واعتقلت قوات االحتالل ش���ابًا قرب شارع صالح الدين 
بالقدس بعد االعتداء عليه بالضرب بوحش���ية، وأغلقت 

الحقا الشارع ومنعت تجول المواطنين.

إشعال النار بموقع لجيش االحتالل بالعيسوية

الضفة الغربية -القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عش���رات المواطنين، ام���س الجمعة، بعد 
قمع االحتالل اإلس���رائيلي مظاهرات ومس���يرات 
خرجت في مناط���ق متفرقة بالضفة الغربية. ففي 

بلدة بيت���ا جنوب مدينة نابلس اندلعت مواجهات 
بين العش���رات من الش���بان وقوات االحتالل التي 
قمعت المتظاهرين والثوار بالقرب من جبل صبيح. 
وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحتالل أمطرت 

المش���اركين بالقنابل الغازي���ة وأطلقت الرصاص 
المطاطي بكثافة نحوهم األمر الذي أدى إلى وقوع 

العديد من اإلصابات.  كما وشهدت 
بل���دة بي���ت دج���ن إلى الش���رق من 

اقتحام المنطقة األثرية في وادي الباذان

إصابات جراء قمع االحتالل مسيرات مناهضة لالستيطان 
بالضفة ومستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون بسلفيت

غزة/ االستقالل:
يواصل أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، 

اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاًجا 
على اس���تمرار ادارة سجون االحتالل بفرض العقوبات المشددة 

لليوم الرابع على التوالي
»أسرى الجهاد« يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام داخل سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين أمس الجمعة، األمة 

اإلس���المية لبذل كل جهودها من أجل كرامة المقدس���ات وحرية 
األسرى ولو لم يبق في خزينتها درهم واحد. وقال الشيخ حسين 

خطيب األقصى: على األمة أن تبذل جهودها 
من أجل كرامة المقدسات وحرية األسرى

مراقبون لـ »االستقالل«: لقاء القائدين »النخالة« 
و»العاروري« تأكيد على وحدة الموقف دفاعًا عن األسرى

ال�شيخ عزام: حتالفنا مع 
حما�س ا�شرتاتيجي وال ن�شعى 

لل�شدام مع ال�شلطة

رام الله / االستقالل:
عبرت الرئاس���ة الفلس���طينية عن إدانتها ورفضها وتحذيرها للخطط االس���تيطانية 

التي تقوم "إس���رائيل" باإلعداد لتنفيذها في مدينة القدس المحتلة. 
وقالت الرئاس���ة في بيان لها إن وضع "خطط بناء واسعة لليهود تمس 

تحذير من خطط استيطانية 
إسرائيلية بمحيط القدس

غزة/ قاسم األغا: 
َحم���ل اللقاء المش���ترك بي���ن قيادتي حركت���ي الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، برئاس���ة أمينها العام القائد 
زياد النّخال���ة، والمقاومة اإلس���المية )حماس( برئاس���ة 

نائب رئيس مكتبها السياس���ي القائ���د صالح العاروري، 
رس���الة تحذي���ر قوي���ة لالحتالل، م���ن تبع���ات ونتائج 

المس���عورة والمتصاعدة  استمرار هجمته 
تجاه األسرى في س���جونه. ووفق مراقبين 

11 وفاة و580 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« بالضفة وغزة

شهاب: نصرة األسرى تستوجب 
وحدة الصف وسنبقى أوفياء لهم

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

غزة / االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي أن نصرة األسرى والعمل على تحريرهم هي من 
أوجب الواجبات لدى ش���عبنا، مش���ددة على أهمية توحيد الصف الفلسطيني 

احلية: م�شرون على تنفيذ 
�شفقة تبادل جديدة 

ونحن جاهزون لها

م�شٍل  األف    45
ي�ؤدون �شالة 

اجلمعة برحاب 
االأق�شى

القدس المحتلة / االستقالل:
أدى 45 أل���ف ش���خص، ص���الة 
األقصى  المس���جد  الجمعة في 
إجراءات مشددة  المبارك، وسط 
م���ن االحتالل اإلس���رائيلي على 
أب���واب المس���جد، وف���ق دائرة 

اإلسالمية  األوقاف 
وتفرض  02بالقدس. 

) APA images (   ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل  يف قرية بيتا جنوب مدينة نابل�س �أم�س�
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غزة/ االستقالل:
نظمت س����رايا القدس أم����س الجمعة، 
عرضًا عس����كريًا ف����ي لواء غ����زة "كتيبة 
الرضوان" تضامن مع االسرى في سجون 

االحتالل االسرائيلي.
وق����د جاب العرض العس����كري ش����وارع 
مدين����ة غ����زة، حيث ظه����ر مقاتلون من 

سرايا القدس وهم يحملون أسلحتهم.

جدير ذكره ان أس����رى الجهاد االسالمي 
االحت����الل  س����جون  ف����ي  يخوض����ون 
االس����رائيلي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 

لليوم الرابع على التوالي.

سرايا القدس تنظم عرضًا عسكريًا تضامنًا مع األسرى في مدينة غزة

غزة/ االستقالل:
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. محمد 
ش���لح، أن الحركة تتابع موضوع اضراب األس���رى في 
س���جون االحتالل بكل قلق، معرًبا ع���ن ثقته الكبيرة 

بهم.
وشدد شلح في تصريح له، على أن إجراءات االحتالل 
لن تنال من عزيمة األس���رى ألنهم ه���م من نالوا من 

االحتالل.
وذكر أن االضراب اآلن خاص بأسرى الجهاد اإلسالمي، 
مبيًنا أنه س���يتدحرج باأليام المقبلة ليش���مل أسرى 

الحركات األخرى.
وقال ش���لح »أبناء ش���عبنا يصطفون بجانب األسرى 
من خالل نصرتهم في الضف���ة وغزة وخصوصًا بعد 

تهديدات األمين العام المجاهد زياد النخالة«.

وأش���ار إلى أن كلمة األمي���ن العام أعط���ت األولوية 
لقضية األسرى من خالل الوقوف بجانبهم األمر الذي 

دفع اإلعالم الصهيوني ليحسب لها ألف حساب.
وبشأن اللقاء الذي جمع النخالة بوفد من حركة حماس 
قال ش���لح: »اخواننا ف���ي حركة حماس أك���دوا على 
مناصرة قضية األس���رى من خالل لقاءات مع قيادات 

حركة الجهاد اإلسالمي«.
وأض���اف »تم البحث م���ع حركة حم���اس والفصائل 
مواضي���ع كثيرة متعلقة باألس���رى الذين يواجهون 

اعتداءات ما تسمى مصلحة السجون«.
وتابع شلح »هناك تناسق في مواقف الجهاد اإلسالمي 
وخصوصًا الفعاليات على األرض والتصريحات التي 
تطلقها القيادة باإلضافة إلى التواصل المس���تمر مع 

الغرفة المشتركة«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين 
امس الجمعة، األمة اإلس���المية لبذل كل جهودها من أجل 
كرامة المقدس���ات وحرية األسرى ولو لم يبق في خزينتها 

درهم واحد.
وقال الش���يخ حس���ين :«ال يجب أن يغي���ب ولو لحظة على 
عقولنا وأفئدتنا بأن نعمل للحفاظ على المس���رى والحفاظ 

على كرامة األسرى«.
وأضاف:« أين أنتم يا أمة الحبيب األكرم والرس���ول األعظم 
وأنتم ترون بأم أعينكم وتشاهدون وتستمعون الستغاثات 
سدنة هذا المسجد العظيم فماذا عساكم فاعلون أيهون 
عليكم أن يشارككم غيركم في هذا المسجد العظيم وأن 

ترونهم يعيثون فسادا فيه«.
وأوضح الشيخ حسين أن المسرى واألسرى يواجهان ظلما 

كبيرا وعنفًا كثيرًا من االحتالل، محذرًا من محاوالت االحتالل 
لنزع صفة المسجدية من األقصى وأن يسلب األمن واألمان 

لمن يقصده.
وش���دد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حال أن يمس 
بالوضع الديني والحضاري والتاريخي القائم في المسجد 
األقصى، موجهًا رسالة لالحتالل ولمحاكمه أن صالة الواقع 
بقوة السالح ال تغير من الحقيقة شيئا وأن أي قرار قضائي 
يصدر من أي محكمة احتاللي���ة ال يغير من واقع األقصى 

شيئًا.
وأكد خطيب األقصى، أن لألس���رى حقًا كبيرًا على شعبهم 
وأمته���م وال بد من مؤازرته���م ومناصرتهم بكل ما يمكن 
فعله وتقديمه من أجل حريتهم واطالق س���راحهم فهم 
أس���رى الحري���ة والكرامة وقدموا حريته���م من أجل حرية 

الوطن واألرض المباركة وهذا الشعب العزيز الكريم.

خطيب األقصى: على األمة أن تبذل جهودها 
من أجل كرامة المقدسات وحرية األسرى

د. شلح: نتابع إضراب األسرى في 
سجون االحتالل وثقتنا بهم عالية

القدس المحتلة / االستقالل:
أدى 45 أل���ف ش���خص، ص���الة الجمع���ة في 
المس���جد األقص���ى المبارك، وس���ط إجراءات 
مشددة من االحتالل اإلس���رائيلي على أبواب 
المس���جد، وف���ق دائ���رة األوقاف اإلس���المية 

بالقدس.
وتفرض س���لطات االحتالل قيوًدا على وصول 
الفلس���طينيين، إلى المس���جد األقصى يوم 

الجمعة؛ لمنعهم من أداء الصالة.
وتنتش���ر ش���رطة االحتالل في أرجاء المسجد 
األقص���ى، وتفّتش المواطنين، كما تنتش���ر 
على الحواجز حول مدينة القدس؛ لمنع وصول 
الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.

ودعا خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
محم���د حس���ين األمة اإلس���المية لب���ذل كل 
جهوده���ا من أجل كرامة المقدس���ات وحرية 

األسرى ولو لم يبق في خزينتها درهم واحد.
وقال الشيخ حس���ين خالل خطبة الجمعة، "ال 
يجب أن يغيب ولو لحظة على عقولنا وأفئدتنا 
بأن نعمل للحفاظ على المسرى والحفاظ على 

كرامة األسرى".
وأض���اف: "أين أنتم ي���ا أمة الحبي���ب األكرم 
والرس���ول األعظ���م وأنتم ترون ب���أم أعينكم 
وتشاهدون وتس���تمعون الستغاثات سدنة 
هذا المسجد العظيم، فماذا عساكم فاعلون؟ 
أيهون عليكم أن يش���ارككم غيركم في هذا 
المس���جد العظيم وأن تروهم يعيثون فسادا 

فيه؟!".
وأوضح خطيب األقصى أن المس���رى واألسرى 
يواجهان ظلما كبيرا وعنفًا كثيرًا من االحتالل، 
مح���ذرًا م���ن مح���اوالت االحتالل لن���زع صفة 
المس���جدية من األقصى، وأن يس���لب األمن 

واألمان لمن يقصده. 
وشدد الشيخ حس���ين على أن الفلسطينيين 
لن يقبلوا بأي ح���ال أن يمس بالوضع الديني 
والحض���اري والتاريخي القائم في المس���جد 
األقصى، موجهًا رسالة لالحتالل ولمحاكمه أن 
صالة الواقع بقوة السالح ال تغير من الحقيقة 
ش���يئا، وأن أي ق���رار قضائي يص���در من أي 
محكم���ة احتاللية ال يغير م���ن واقع األقصى 

شيئًا.
وح���ول ما يتع���رض له األس���رى، أكد خطيب 
ا كبيًرا على شعبهم  األقصى أن لألس���رى حّقً
وأمتهم وال بد من مؤازرتهم ومناصرتهم بكل 
م���ا يمكن فعله وتقديمه م���ن أجل حريتهم 
وإطالق سراحهم؛ فهم أسرى الحرية والكرامة، 
وقدموا حريتهم من أجل حرية الوطن واألرض 

المباركة وهذا الشعب العزيز الكريم.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس المجلس التش���ريعي باإلنابة أحمد بحر، إن كافة الس���بل متاحة ومشروعة أمام المقاومة إلنجاز 

صفقة تبادل جديدة وإطالق اسرانا من سجون االحتالل.
وطالب بحر خالل خطبة الجمعة من مسجد الشافعي بمدينة غزة، المقاومة الفلسطينية بإنجاز صفقة تبادل 

مشرفة إلرغام االحتالل اإلسرائيلي على إطالق سراح األسرى واألسيرات لتبييض السجون.
ودعا لوقف التنس���يق األمني مع االحتالل والتبادل الوظيفي باعتقال رجال المقاومة واألس���رى المحررين، 
وتسليمهم لالحتالل، مما يشكل خيانة لشعبنا وقضيته. وشدد بحر على دعم شعبنا والمجلس التشريعي 
النتفاضة السجون في وجه الس���جان المحتل، وجميع الفعاليات التي يتخذها األسرى من داخل السجون 
لنيل حريتهم. كما طالب الش���عوب في الخارج، لالنتفاض من أجل نصرة األس���رى ومناشدة الحكومات من 
أجل إطالق سراحهم. واستنكر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة اقتحام قوات االحتالل للسجون بطريقة 

وحشية بوليسية لقمع األسرى في تعد صارخ على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق األسرى في السجون.
ولفت بحر إلى أن ش���عبنا ينتظر صفقة وفاء األحرار "2" من خالل التمس���ك بشروط المقاومة التي ستصنع 

صفقة مشرفة، داعًيا شعبنا للوقوف موحدين من أجل األسرى.

45  ألف مصٍل يؤدون صالة الجمعة برحاب األقصى بحر: السبل كافة متاحة 
ومشروعة إلطالق سراح األسرى

إسطنبول/ االستقالل:
قال رئيس مكتب العالقات العربية واإلس���المية في حركة »حماس« خليل الحية إن حركته مصرة 

على تنفيذ صفقة تبادل جديدة لألسرى، وهي جاهزة لها إذا دفع االحتالل استحقاقاتها.
وأكد الحية في لقاء متلفز، أن أس���رى االحتالل لن يروا النور إال بعدما يرى أسرانا الحرية، 

محذًرا من سلوك االحتالل السادي تجاه األسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام.
 وقال نحن نعيش ذكرى صفقة وفاء األحرار العاشرة يجب أن نستلهم من أسرانا معاني 
اإلرادة والعزيم���ة والروح المتوقدة في قلوب أس���رانا«. وبخصوص لق���اءات القاهرة قال 
القي���ادي في حركة حماس إنها تطرقت لعدة ملف���ات أبرزها كيفية تطوير العالقة مع 

األشقاء في مصر، وملف الحصار واإلعمار، وملف األسرى، إلى جانب انتهاكات االحتالل.
ولفت إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خالل اللقاءات »في ظل ما يجري 

في المنطقة بين الدول من عالقات متطورة تسعى إلذابة الخالفات بين تلك الدول«.
وكش���ف الحية أن األش���قاء المصريون س���يبدؤون قريًبا في تنفي���ذ مخططات اإلعمار 
والمشاريع داخل قطاع غزة. وبخصوص التهدئة قال الحية إن »ما يدور حول هدنة طويلة 
فحقن���ا هو إنهاء االحتالل وإذا كان هن���اك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من 
تدير ذلك والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الش���املة معه ولن يكون هناك 
وقف إطالق نار بالمجان«، مشددًا »إذا لم يلتزم االحتالل باالستحقاقات فالوضع سيكون 

على صفيح ساخن في أي وقت«.

الحية: مصرون على تنفيذ صفقة 
تبادل جديدة ونحن جاهزون لها
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وبّين هؤالء أن التحذير الذي حمله البيان، وما س���بقه من تهديد 
صريح للقائد "النّخالة" ب� "الحرب"، حال استمّرت هجمة االحتالل 
وإدارة سجونه تجاه األس���رى؛ تعّزز من صمودهم ضد السّجان، 

وسترغمه على الرضوخ لمطالبهم اإلنسانية العادلة. 
وكانت حركتا "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"، حّذرتا االحتالل من 
المساس باألس���رى داخل سجونه، ومشّددتان على أن مواصلته 

بسياسته تلك يقود المنطقة نحو انفجار واسع. 
وقالت الحركتان في بيان مش���ترك عقب لقاء رفيع المس���توى 
بينهم���ا الخميس، "نحّذر حكومة العدو من اختبار صبر ش���عبنا 
ومقاومته، وإن المس���اس باألس���رى وإيذاءهم هو مساس بأبناء 
ش���عبنا كاّفة، وعلى االحتالل تحّمل النتائ���ج المترتبة عن هذه 

السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع".
وش���ّدد البيان على "عدم السماح لالحتالل باالستفراد بأي أسير 
أو فصيل داخل السجون، وأن جميع األسرى موحدون في معركة 
الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة، بما فيها إخراج األسرى 
كاّفة م���ن العزل، وإزالة كل العقوبات الت���ي اّتخذت بعد عملية 

نفق الحرية".
وجّددت قي���ادة الحركتين ف���ي البيان ال�تأكي���د على "وقوفها 
إلى جانب األس���رى المضربين عن الطع���ام، وحّقهم في الحرية 
وإنهاء سياس���ة االعتق���ال اإلداري الظالمة، والتي تس���تهدف 
النيل من عزيمة مناضلي شعبنا، داعين "شعبنا لمواصلة حراكه 
الجماهي���رّي، وتصعيد المقاومة بأش���كالها كاّف���ة تضامًنا مع 
األسرى، ودعًما لهم في وجه حكومة اليمين الفاشية التي تظن 

أنها تستطيع مواصلة عدوانها دون حساب".

دالالت ور�سائل
���ّواف، رأى أن اللقاء  الكات���ب والمحّلل السياس���ي مصطفى الصَّ
رفيع المس���توى بين حركتي "الجهاد اإلسالمي" برئاسة القائد 
زياد النّخالة، و"حماس" برئاس���ة صال���ح العاروري، يحمل دالالت 
ورسائل مهّمة، ال س���يّما على وقع اعتداءات االحتالل الغاشمة 

تجاه األسرى.   
وق���ال الصّواف ف���ي مقابلة مع صحيفة "االس���تقالل"، إن اللقاء 
المش���ترك بين قيادتّي الحركتين، يؤكد أن األسرى وقضيتهم 
العادل���ة وما يتعّرضون ل���ه من انتهاكات وإج���راءات عدوانية، 
تأت���ي في قّمة أولوياتهم���ا، كما أنه يعطي دفع���ة قوية للكل 

الفلس���طيني؛ للتضامن والتفاعل بشكل أكبر وأوسع مع قضية 
األسرى.

وأض���اف: "اللقاء يج���ّدد التأكيد أن حركتي الجهاد اإلس���المي 
وحم���اس ، إخوة بالّدم وش���ركاء بالمقاومة ض���د المحتل، وهذا 
يعن���ي أنهما لن تس���محا لالحتالل بالتغّول أكثر، واالس���تفراد 

باألسرى داخل سجونه".
وتابع "اللقاء األخير، وما س���بقه وما سيتبعه من لقاءات ومواقف 
وتح���ّركات؛ ينّم على تواف���ق الحركتين في ال���رؤى واألهداف، 

وضرورة دعم وإسناد وحماية األسرى بكل الطرق واألشكال". 
ولفت إلى أن "التحذير المش���ترك للحركتين، سيربك حسابات 
االحتالل، الذي يضع في حس���بانه كل كلمة وموقف يصدر عن 
حماس والجهاد اإلسالمي، ويأخذها على محمل الجّد، إلى جانب 
خطوات األس���رى التصعيدية، وفي مقدمته���ا إعالن اإلضراب 

الشامل والمفتوح عن الطعام".  
وأكمل الكاتب والمحّلل السياسي: "االحتالل يضع كل ذلك في 
حس���بانه؛ لذلك لن يستطيع تحّمل أّية خطوة يتخذها األسرى، 
ومن خلفهم المقاومة، وس���يرضخ في نهاية األمر إلى مطالبهم 

اإلنسانية، المحّقة والمشروعة". 

تهديدات جاّدة
واّتفق الكاتب والمحّلل السياس���ي د. أس���عد جودة مع سابقه، 
حول قّوة التحذير المش���ترك من حركتي "الجهاد اإلس���المي" 
و"حماس"، وما س���بقه من تهديدات ش���جاعة م���ن القائد زياد 
النّخال���ة لالحتالل، بإمكاني���ة الذهاب للحرب، إذا ما اس���تمّرت 
هجمت���ه المس���عورة تجاه األس���رى، وف���ي مقدّمتهم أس���رى 
"الجه���اد".  واألربعاء الماضي، أّك���د األمين العام لحركة الجهاد 
اإلسالمي، أن "حركته لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية 
ضحايا بين أيدي العدو"، قائاًل: "سنقف مع األسرى ونساندهم 
بكل ما نملك، حّتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم، 
ولن يمنعنا عن ذلك أّي���ة اّتفاقيات أو أّي اعتبارات أخرى". وفي 
وقت الحق، أعلنت "س���رايا القدس"، الجناح العسكرّية للحركة، 
حال���ة "النفير العام" في صف���وف مجاهديها، عقب تهديدات 

الة. أمينها القائد زياد النخَّ
وفي هذا الصدد، نّبه جودة إلى أخذ تهديدات المجاهد "النّخالة" 
و"الجهاد اإلس���المي" على محمل الجّد، مضيًفا أن "الحركة إذا ما 
قال���ت؛ فعلت، والعدّو قد َخبرها في كل الجوالت الس���ابقة أنها 

مستعدة وقادرة على تنفيذ تهديداتها". 

وفيما وصف التحذير الصادر عن الحركتين ب� "الجاّد والمسؤول"، 
أش���ار إلى أهمّية توقيته، لجهة دعم األس���رى وإس���نادهم في 
معركتهم القائمة ضد االحتالل وإدارة س���جونه، وتأكيد بأنهما 
تس���يران نحو أه���داف واحدة ومصير مش���ترك، أال وهو اقتالع 

االحتالل، والدفاع عن األسرى بكل ما ُأوتيا من قّوة. 
وقال "زمام األمور الي���وم بيد المقاومة التي إذا ما وَعدت بتحرير 
األسرى من السجون؛ أوفت، وهذا بالمحصلة ينعكس إيجاًبا من 
ناحية تعزيز قّوتهم وصمودهم في وجه إدارة سجون االحتالل، 

وإجراءاته الظالمة تجاههم". 
تن�سيق املقاومة

م���ن جهته، الكاتب والمحلل السياس���ي عبد الل���ه العّقاد، بّين 
أن مخرج���ات البي���ان المش���ترك لحركتي "حم���اس" و"الجهاد 
اإلسالمي"، حملت رسالة تهديد واضحة لالحتالل، بأن "الشعور 
الوطني ال يحتمل اس���تمرار العدوان ضد أسرانا البواسل، الذين 

يمّثلون ضمير الشعب الفلسطيني، وطليعته المقاِومة".
وتابع العقاد في مقابلة مع صحيفة "االستقالل": "رسالة التهديد 
لالحتالل في ه���ذا التوقيت؛ داللة عل���ى أن المقاومة تعمل في 
إطار تنس���يقية ثورّية واحدة، تجّس���دت في غزة، بأعلى درجات 
األداء السياسي والميداني المشترك بمعركة سيف القدس، وما 
كان له���ذه الدرجة الثورّية من التنس���يق واألداء إاّل أن تتواصل، 
عن الحديث عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية األسرى".       
ولفت الكاتب والمحّلل السياس���ي إل���ى أن "تحذيرات المقاومة 
دائًم���ا في محّله���ا، وهي جاّدة وق���ادرة على التدّخ���ل الفعلّي 
والحقيق���ّي، وبالق���درة على التأثي���ر على هذا االحت���الل، الذي 
أصيبت منظوماته األمنية والعس���كرية والسياسية في مقتل، 
بعد عملية "انت���زاع الحرية" من "جلبوع"، الت���ي بيّنت مدى قوة 

العقل واإلرادة لدى الشعب الفلسطيني.
ومنذ عملية انتزاع 6 أس���رى فلس���طينيين حريتهم من سجون 
"جلبوع" في مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة، تشّن إدارة 
سجون االحتالل حملة إجراءات انتقامية وتعسفية غير مسبوقة، 

كالعزل والتعذيب والتنكيل ضد أسرى الجهاد اإلسالمي.
وعل���ى إثر ذلك، ق���ّررت الهيئة القيادية العليا ألس���رى الحركة 
داخل السجون الشروع في خطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام، 

منذ األربعاء الماضي.

حمل رسالة تحذير قوّية لالحتالل 

مراقبون لـ »االستقالل«: لقاء القائدين »النخالة« و »العاروري« تأكيد على وحدة الموقف دفاعًا عن األسرى
غزة/ قا�سم االأغا: 

َحم��ل اللق��اء امل�س��رك ب��ن قيادت��ي حركت��ي اجلهاد 
االإ�سالم��ي يف فل�سط��ن، برئا�س��ة اأمينه��ا الع��ام القائد 
زياد النّخالة، واملقاومة االإ�سالمية )حما�س( برئا�سة 
نائب رئي�س مكتبه��ا ال�سيا�سي القائد �سال��ح العاروري، 

ر�سال��ة حتذي��ر قوي��ة لالحت��الل، م��ن تبع��ات ونتائج 
ا�ستمرار هجمت��ه امل�سعورة واملت�ساع��دة جتاه االأ�سرى 
يف �سجونه. ووفق مراقبن �سيا�سين حتّدثوا ل�سحيفة 
»اال�ستق��الل« اجُلُمع��ة، ف��اإن البيان ال�س��ادر يف اأعقاب 
اللق��اء، يوؤك��د على اأن ق�سي��ة االأ�سرى، وم��ا يّتعر�سون 

له من انتهاكات واإجراءات من اإدارة �سجون االحتالل، 
��ا اأ�س��رى »اجله��اد االإ�سالم��ي«، تقع عل��ى راأ�س  خ�سو�سً
املقاوم��ة  وح��ركات  قي��ادات  واأولوي��ات  اهتمام��ات 
الفل�سطيني��ة، وعل��ى االحت��الل اأن ياأخ��ذ حتذيراتها 

ور�سائلها يف هذا ال�سدد على حممل اجلّد.

غزة/ االستقالل:
أك���د عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ نافذ عزام، أن حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي أس���همت في تعزيز صمود الش���عب 
الفلسطيني وس���اعدت في تأكيد حقه في الدفاع 
عن نفسه ومقدساته، وحافظت على عالقة مستقلة 
مع كافة قوى وتيارات الشعب الفلسطيني وأقامت 
شراكة وتحالًفا اس���تراتيجيا مع حماس، وحرصت 
على توحيد الجهود في مواجهة العدوان، وترتيب 
البيت الداخلي، وأن حركته الزالت بغرفة العمليات 

المشتركة لفصائل المقاومة.
وقال الش���يخ عزام ف���ي تصريح ل���ه، إن " المرحلة 
التي يمر بها الش���عب الفلس���طيني صعبة ونحن 
نن���ادي بض���رورة تكثيف الجهود م���ن أجل إعادة 
احياء المش���روع الوطني، ألنه عل���ى المحك، ونظن 
أن المش���هد واضح لكل األطراف، فهناك مشكلة 
ومعضلة يعيش���ها المش���روع الوطني ويجب أن 

نعطيه قوة دفع".

وحول العالقة مع حماس وإمكانية االندماج معها، 
أقر بوج���ود بعض نقاط الخالف م���ع حماس، لكن 
ال تؤث���ر على ق���وة التحالف بي���ن حركتي حماس 
والجه���اد، وأن تج���ارب الس���نوات الماضية تؤكد 
وجود تحالف استراتيجي، مستدرًكا: "لكن مسألة 
االندماج غير مطروحة وال نظن أنها ستضيف شيئا 

ألن العالقة بيننا تتطور فيما يخدم شعبنا".
وأش���ار إلى وجود جهود تبذل من جميع الوسطاء 
الذين يتدخلون بش���كل كبير في موضوع اإلعمار 
وكسر الحصار، لكن من الصعب القول إن التصعيد 
أو الحرب وشيكة ألنها مكلفة وهناك خسائر، "لكن 
في ظل الحصار المفروض على ش���عبنا تبقى كل 

االحتماالت قائمة".
وبش���أن اضراب اس���رى الجهاد، أوض���ح أن هناك 
خطوات ممنهجة تمارس���ها إدارة الس���جون لقهر 
األس���رى ودفعهم للرضوخ واالستس���الم، وهناك 
عملية تنكيل واسعة تقوم بها إدارة السجون ضد 
أسرى الجهاد بعد العملية الكبيرة، مردفا: "نراقب 

األمور وال نعرف إلى أين ستتطور".
وع���ن مالحقة الس���لطة لعناصر الجه���اد، أكد أن 
الحركة تتجنب الصدام مع السلطة وال تريده، لكن 
المالحقة "أمر مؤس���ف وتضر بالمساعي الهادفة 
لتعزي���ز الوضع الداخلي ونظن أن الس���لطة تدرك 

تماما أنه ال فائدة من هذا العمل والمالحقة".

الشيخ عزام: تحالفنا مع حماس استراتيجي وال نسعى للصدام مع السلطة

رام الله / االستقالل:
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها وتحذيرها للخطط االستيطانية التي 

تقوم "إسرائيل" باإلعداد لتنفيذها في مدينة القدس المحتلة.
وقالت الرئاسة في بيان لها إن وضع "خطط بناء واسعة لليهود تمس بالخطوط الحمراء 

المتعلقة بمكانة مدينة القدس، وتؤدي إلى فصلها عن محيطها الفلسطيني".
وأكدت أن مثل هذه المشاريع هي تحد للقانون الدولي والشرعية الدولية، واالتفاقات 
الموقع���ة، ولاللتزامات األميركية التي عبرت عنه���ا إداراتها مرارا وتكرارا، التي أكدت 

فيها أنها تعتبر التوسع االستيطاني واإلجراءات األحادية عمال غير مقبول.
وطالب���ت اإلدارة األميركية تحدي���دا بالحفاظ على مواقفها وتنفي���ذ ما أعلنه الرئيس 
ج���و بايدن خ���الل اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أك���د فيه رفض اإلجراءات 

األحادية الجانب والنشاط االستيطاني اإلسرائيلي.
وأكدت أن استمرار التوجه اإلس���رائيلي بإقامة المستوطنات الثالث الجديدة سيدفع 
باألمور إلى نقطة الالعودة، محذرة "إس���رائيل" والمجتمع الدولي واإلدارة األميركية من 

خطورة هذه األعمال، التي تدفع المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر واالنفجار.
وجددت التأكيد على أن المس���اس باألقصى والخ���روج عن الوضع التاريخي والقانوني 

القائم في الحرم الشريف غير مسموح به.

تحذير من خطط استيطانية 
إسرائيلية بمحيط القدس



السبت 9 ربيع األول 1443 هـ 16 أكتوبر 2021 م

 
دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة خان يون�ض
)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية

اإعادة طرح عطاء للمرة الثانية
ا�شم امل�شروع الفرعي: توريد مواد لزوم �شيانة �شبكات 

املياه وال�شرف ال�شحي-مرحلة ثالثة
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صندوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية - على منحة من مجموعة من 
الش���ركاء والممولين )باإلضافة الى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية  
بنسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة 
الثانية وقد حصلت بلدية خان يونس على منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية    )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد 
لزوم صيانة شبكات المياه والصرف الصحي-مرحلة ثالثة وتنوي استعمال 
ج���زء من أموال هذه المنحة الفرعية ف���ي عمل دفعات تحت العقد رقم 28 

-MDPIII-CII -1521120  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
خان يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات، السيد/ عدنان شبير هاتف: 
08-2066770 فاكس:08-2053155 وذلك ابتداًء من الساعة 08:00 صباحًا 
وحتى الثانية ظهرًا   من تاريخ 2021/10/16م وحتى تاريخ 2021/10/26م.
3. ع���روض األس���عار يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/10/26م الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

بــلـديــة خــان يــونــ�س

غزة / االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن نصرة األسرى 
والعمل على تحريرهم هي من أوجب الواجبات 
لدى شعبنا، مشددة على أهمية توحيد الصف 
الفلس���طيني للعمل عل���ى نصرتهم وإطالق 

سراحهم.
وقال المتحدث باس���م الحركة داود ش���هاب 
خالل خطبة الجمعة التي أقامتها لجنة األسرى 
للفصائ���ل والقوى الوطنية واإلس���المية أمام 
مقر الصليب األحمر غرب مدينة غزة، إن نصرة 
األس���رى واجب على كل مس���لم وحر. وش���دد 
على أهمية أن ينصر شعبنا المظلومين، "وأّي 
مظلومين أشد ظلًما مما يتعرض له األسرى في 
س���جون االحتالل، إذ يتعرضون ألشد العذاب 
وأبشع االبتزازات يساومون على كل شيء على 
انسانيتهم؛ وقد شرع اإلسالم القتال دفاًعا عن 

المظلومين والمستضعفين.
وتس���اءل: "أين العالم الحر حين يس���تصرخ 
األس���رى ضمائرهم؟ لألس���ف تص���م اآلذان 
وتغم���ض األعين عن نص���رة قضيتهم ممن 
يدعون أنهم يحمون حقوق اإلنسان أو ينادون 

بحقوقهم. أين هؤالء من قضية األسرى؟".
وأكد ش���هاب أنه ليس لألس���رى في س���جون 
االحت���الل بعد طلب المدد والع���ون من الله إاّل 

نحن اخوانهم بنو جلدتهم أبناء شعبهم".
وتاب���ع حديثه: "أس���رانا لم يجدوا وس���يلة لرد 
الظلم إاّل اإلضراب عن الطعام؛ فعدونا من خالل 

األسر واالعتقال يريد كسر اإلرادة فيصبح هنا 
االضراب عن الطعام مشروًعا في دين الله وكل 

المواثيق واالعراف الدولية واالنسانية".
وأكد شهاب أن س���الح األسرى في معركتهم 
اليوم هو الصبر والوحدة والتوكل على الله قبل 
كل ش���يء، "إنهم يأخذون باألسباب كما فعل 
محمود العارضة ورفاقه، تحمل األس���رى أش���د 
الم���رار واأللم والعذاب لكنهم ل���م يغيروا ولم 

يبدلوا".
وأوضح أن "األس���رى دفع���وا اعمارهم من أجل 
دينهم وقضيتهم ومقدس���اتهم، دافعوا عن 
كرامتنا بينما كان المطبع���ون وأدعياء حقوق 
اإلنسان يتشدقون باألكاذيب  التي يروجونها 

ليل نهار".
وشدد القيادي بالجهاد على أن األسرى أصحاب 
رس���الة، وأصحاب الرساالت ال يموتون، وعهدنا 
مع األس���رى ومع كل شبر من أرض فلسطين أن 
نبق���ى أوفياء له���م، وأن نوحد صفنا حتى نري 
األعداء ما يغيظهم، فإن الوحدة والصبر والعمل 
وقب���ل ذلك الثق���ة هما عناص���ر مهمة للنصر 

والفرج". 

شهاب: نصرة األسرى تستوجب وحدة الصف وسنبقى أوفياء لهم

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواص����ل س����بعة أس����رى ف����ي س����جون االحتالل 
اإلس����رائيلي إضرابه����م المفت����وح ع����ن الطعام، 
رفض����ا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األس����ير كايد 

الفسفوس المضرب منذ 94 يوما.
ويش����ار إل����ى أن األس����رى المضربين ه����م : كايد 
الفس����فوس، ومقداد القواس����مة مضرب منذ 87 
يوما، وعالء األعرج منذ 70 يوما، وهشام أبو هواش 
المض����رب منذ 61 يوما، وش����ادي أبو عكر يخوض 
إضراب����ه لليوم 53 يوما، وعي����اد الهريمي منذ 24 
يوم����ا، وخليل أبو عرام مضرب لليوم الس����ابع على 
التوالي إس����نادا لألس����رى المضربي����ن ويقبع في 

زنازين سجن "عسقالن".
ويعاني األس����رى من ظروف صحي����ة صعبة جدا، 
حيث يزداد الخط����ر عليهم يوما بعد يوم، وهناك 
خش����ية من امكانية تعرضهم النتكاسة صحية 
مفاجئ����ة، وحدوث أذى عل����ى دماغهم أو جهازهم 
العصبي، خاصة نتيجة نقص كمية السوائل في 

الجسم.
وكانت محكمة االحتالل أص����درت الخميس، قرارا 

بتجميد أمر االعتقال اإلداري الصادر بحق األس����ير 
الفسفوس، والذي يواجه وضعا صحيا خطرا داخل 

مستشفى "برزالي" في أراضي ال�48.
وأوضحت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين في 
بي����ان لها، أن قرار التجمي����د ال يعني اإللغاء، لكنه 
إخالء مسؤولية إدارة سجون االحتالل، والمخابرات 
"الش����اباك" عن مصير وحياة األس����ير الفسفوس، 
وتحويله إلى "أسير غير رسمي" في المستشفى، 
ويبقى تحت حراس����ة "أمن المستش����فى" بدال من 
حراسة الّسجانين، علما بأن أفراد العائلة واألقارب 
يس����تطيعون زيارته كأي مري����ض وفقا لقوانين 

المستشفى، لكن ال يستطيعون نقله ألي مكان.
كما حملت الهيئة المس����ؤولية الكاملة لسلطات 
االحت����الل اإلس����رائيلية عن حياة األس����ير مقداد 
القواس����مة واألس����رى المضربي����ن، مطالبة كافة 
المؤسسات الدولية اإلنسانية والحقوقية بالتدخل 

الفوري والعاجل إلطالق سراحه ونيل حريته.
واألسير الفس����فوس فقد 30 كيلوغراما من وزنه، 
ويعان����ي ظروفا صحية غاية ف����ي الخطورة، ويقبع 
حاليا في مستش����فى "برزالي"، ويرفض الحصول 

على المدعمات.
أما األسير القواسمة فهو مستمر في إضرابه رغم 
قرار محكمة االحتالل تجمي����د اعتقاله، كون ذلك 
ال يعنى اإلفراج عنه، حي����ث يعاني ظروفا صحية 
صعبة، وأوجاعا في مختلف أنحاء جسمه، ونقصانًا 
في وزنه، إضافة لتعرضه لتش����نجات في أطرافه، 
وصداع مستمر، وهو حاليا في مستشفى "كابالن"، 

ويرفض أيضا الحصول على المدعمات.
فيم����ا يعاني األس����ير عالء األعرج من تش����نجات 
مس����تمرة، ومش����اكل في الكل����ى، وانخفاض في 
نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي 
متح����رك، حيث فقد 20 كيلوغرام����ا من وزنه، وهو 

حاليا داخل عيادة سجن الرملة.
واألس����ير أبو هواش ال يقوى على الحركة، ويرفض 
إجراء الفحوصات وتن����اول المحاليل والمدعمات، 

ويقبع في عيادة سجن الرملة.
ويعاني بقية األس����رى أوضاع����ا صحية صعبة من 
أوج����اع في كل أنحاء الجس����م، ونق����ص في الوزن 
بش����كل كبير، وفي كمية األمالح والسوائل، وإعياء 

وإنهاك شديدين.

دمشق/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي في الحزب الس���وري 
القومي االجتماعي طارق األحم���د، أن تهديد األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائ���د زياد النخالة 
بأنه لن يترك األس���رى وحدهم في مواجهة السجان 
اإلس���رائيلي رس���الة مهمة لالحتالل اإلسرائيلي بأن 

يأخذ تهديد االمين العام على محمل الجد.
وأوضح األحمد في  تصريح صحفي وصل االستقالل 
نس���خة منه، أن المعركة العس���كرية ض���د االحتالل 
اإلس���رائيلي ه���ي اللغة الوحي���دة الت���ي يمكن ان 
يفهمها العدو االس���رائيلي لحماية األس���رى حتى 

تحقيق انتصارهم على السجان.
وأك���د أن إضراب أس���رى حركة »الجهاد اإلس���المي« 
في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي بعد هذه الهجمة 
المس���عورة التي ش���نها االحتالل ضدهم، هو عمل 

مقاوم مهم جدًا لتش���كيل رأي عام ضاغط على العدو 
اإلسرائيلي الذي ال يفهم اال لغة القوة.

وق����ال: »إن الق����وة ال تقتص����ر على القوة العس����كرية 
المباشرة فقط، التي نس����تعد لها بشكل كامل، ولكن 
هناك قوى أخرى يتم ابداعها، كعملية »انتزاع الحرية« 
بحفر 6 أس����رى نفقًا بمالعق الطعام في سجن جلبوع، 
األكثر تحصينًا، واإلضراب ن����وع من أنواع القوة أيضًا«. 
وأش����ار إلى أن اإلضراب يأتي إلفهام العدو اإلسرائيلي 
بأنه ال يستطيع انتزاع الحقوق التي وصل لها األسرى 
بنضالهم وصمودهم عبر مس����يرة طويل����ة، وهم ال بد 
منتصرون. وتابع قوله: »يجب التس����ليم بأن االحتالل 
اإلس����رائيلي زائ����ل ومندح����ر، وأن تحرير األس����رى من 
س����جونه قريب، فقد شاهدنا كيف سقطت أسطورته 
بش����كل كامل في المواجهة العس����كرية األخيرة التي 
خاضتها المقاومة الفلسطينية في أيار/مايو الماضي«.

غزة/ االستقالل:
قالت مؤسس���ة  مهجة القدس للش���هداء واألس���رى يوم أمس، »إن إدارة مصلحة سجن 
»رامون« مازالت تماطل في إخراج األسيرين المجاهدين محمد العامودي وحسني عيسى 

المضربين عن الطعام والشراب منذ ثالث أيام إخراجهم من األقسام.
وأضافت المؤسسة :«أنه لم تقدم لهم »إدارة السجن أي عناية طبية، وهم بحالة صحية 

صعبة للغاية وعزيمتهم عالية جًدا«.
وشدد على أن األسرى ومستمرون باإلضراب إلنهاء العقوبات واإلجراءات المتخذة من قبل 

مصلحة السجون ضد أسرى الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل.

»حزٌب سوري« يؤكد: تهديد القائد 
»النخالة« رسالة مهمة لالحتالل ولألسرى

إدارة سجن »رامون« تماطل في إخراج 
األسيرين محمد العامودي وحسني عيسى

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

جنين/ االستقالل:
نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، مناورات 
عس���كرية في أطراف بلدة يعبد وقرية كفيرت غرب 

جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل نشرت فرق 
مش���اة بين كروم الزيتون، وداهمت خالل المناورات، 
منزل المواطن نهاد داوود الكيالني في قرية كفيرت، 
وشنت حملة تمشيط واس���عة في األراضي الزراعية 

مستخدمة سيارات إسعاف وآليات عسكرية.
وأش���ارت إلى أن قوات االحتالل منذ س���اعات الصباح 
كثفت تواجدها العس���كري في محيط يعبد وقراها 

المجاورة.

قوات االحتالل تنفذ 
مناورات عسكرية 

غرب جنين
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جباليا/ االستقالل:
اإلس����المية  المقاومة  حركة  حذرت 
"حم����اس" ي����وم ام����س، االحت����الل 
اإلس����رائيلي م����ن مغبة اس����تمرار 
مسه باألس����رى في سجونه ومدينة 

القدس المحتلة.
ج����اء ذلك خالل مس����يرة حاش����دة 
دع����ت إليه����ا حم����اس ف����ي مخيم 
جبالي����ا ش����مالي قطاع غ����زة، نصرة 
لألسرى ورفضا لمخططات االحتالل 

اإلسرائيلي بمدينة القدس.
وخرج المشاركون، من جميع مساجد 
جباليا وجابوا شوارع المخيم رافعين 
وحم����اس ورددوا  فلس����طين  أعالم 
ش����عارات ورفع����وا الفت����ات داعمة 
لألس����رى والقدس، وأطلقوا بالونات 

تحمل صورا لألسرى.
وق����ال عض����و المكتب السياس����ي 
الهن����دي، خالل  لحماس، س����هيل 
كلمة له إن االحت����الل يحاول النيل 
من قدس����نا وأقصانا عب����ر محاكمه 

المزيفة.
وأض����اف أن آخ����ر تلك اإلج����راءات 
قانون ما يس����مى بالصالة الصامتة 
لليه����ود في األقصى، ف����ي محاولة 
والمكاني  الزماني  التقسيم  لفرض 

به.

الهندي االحتالل من محاولة  وحذر 
األقصى،  عل����ى  مج����دًدا  االعت����داء 
قائ����اًل: "إن عليه أن يلتقط رس����الة 
اس����تجابت  عندم����ا  رمض����ان   28
الحرائر  لصرخ����ات  المقاومة  قيادة 
ودك����ت  باألقص����ى  والمرابطي����ن 

الصواريخ الكيان الغاصب".
وأكد أن القدس خط أحمر وأن على 
االحت����الل أن يفهم أنن����ا لن نتركه 

يعيث فسادًا باألقصى.
وأش����ار الهن����دي إلى أن الرس����الة 

الثانية من هذه المس����يرة عنوانها 
قضية األسرى خاصة ونحن نعيش 
ه����ذه األيام ذك����رى صفق����ة "وفاء 

األحرار" عام 2011.
وق����ال إن العالم كله ش����اهد كيف 
االحتالل  التفاوض مع ه����ذا  يكون 
وكيف دفعت����ه المقاومة الثمن في 

هذه الصفقة رغما عن أنفه.
"س����يخرج حس����ن سالمة  وأضاف: 
ونائ����ل البرغوثي وأحمد س����عدات 
وم����روان البرغوث����ي وإبراهيم حامد 

وأبطال عملية نفق الحرية رغم أنف 
االحتالل".

وش����دد القيادي في حم����اس على 
أن "قضية األس����رى خط أحمر، ولن 
نس����مح لالحتالل أن يتفرد بأسير أو 

تنظيم ألنها قضية جامعة".
وبدأ المئات من أسرى حركة الجهاد 
بإضراب  الماضي،  اإلسالمي األربعاء 
الطعام احتجاًجا على  ع����ن  مفتوح 
"اإلج����راءات التنكيلية" الممارس����ة 

بحقهم.

خالل مسيرة حاشدة بجباليا

حماس تحذر من استمرار مساس االحتالل بالقدس واألسرى
بيروت/ االستقالل:

أكد ممثل "حركة الجهاد اإلس���المي" في لبنان إحس���ان عطايا، على أن "حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، تصنع معادلة قوة جديدة لحماية األسرى، وذلك من خالل 
الرس���الة التحذيرية التي وجهها أمينها العام القائد زياد النخالة للعدو الصهيوني، 
ب���أن الحركة لن تترك أبناءها في الس���جون الصهيونية عرض���ة للتعذيب والتنكيل، 

ومستعدة لكل الخيارات من أجل حماية األسرى والدفاع عنهم".
وق���ال عطايا : "على الع���دو أن يفهم أن حركة الجهاد ترس���ي معادلة جديدة لحماية 
األس���رى، مفادها أن أي اس���تهداف أو مساس بحياة األس���رى لن يمر من دون عقاب 

شديد يطال كيان العدو".
وأضاف: "كما فرضت سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية معادلة الدفاع عن 
القدس وأهلها وحماية المقدس���ات في معركة س���يف القدس، تأتي معادلة حماية 
األس���رى لتؤكد أن األسرى ليس���وا وحدهم، وأن خلفهم سندًا قويًا، وسرايا القدس لن 

تسمح للعدو أن يستفرد بهم ويستهدفهم كما يشاء، مهما كان الثمن".
وش���دد عطايا على أن "العدو الصهيوني يش���ن هجومًا شرس���ًا على األسرى في هذه 
األيام، وتحديدًا على أس���رى الجه���اد الذين يتعرضون للتعذي���ب والتنكيل والقمع، 
بس���بب م���ا حققته عملية انت���زاع الحرية من إنجازات، ش���كلت ضرب���ة موجعة للعدو 

ومنظومته األمنية".
وحول اللقاء الذي جمع وزير خارجية الجمهورية اإلس���المية حسين أمير عبد اللهيان، 
بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة في بيروت، اعتبر عطايا أن "اللقاء 
معه كان غنيًا ومثمرًا جدًا، وقد حمل معه رس���الة مهمة، بأن الحكومة اإليرانية ستقدم 
دعمًا إضافيًا لقوى المقاومة، من أجل تعزيز قدراتها في مواجهة العدو الصهيوني".

وأش����ار عطايا إلى أن "الجمهورية اإلس����المية حريصة على تحقيق الوح����دة الوطنية بين 
الفصائل الفلسطينية، وقد كان لها لقاءات عدة مع قيادات فلسطينية بارزة من أجل ذلك". 
ورأى أن "سفن النفط اإليرانية خطوة مهمة على طريق كسر الحصار االقتصادي المفروض 
على قوى المقاومة، من قبل اإلدارة األمريكية، والتي تعتبر الوجه اآلخر للعدو الصهيوني". 
وختم عطايا كالمه مؤكدًا على أن "الشعب الفلسطيني أثبت أنه موحد حول خيار المقاومة 

من أجل تحرير فلسطين، وهذا ما تجلى في معركة سيف عملية انتزاع الحرية".

عطايا: »حركة الجهاد« تصنع 
معادلة قوة جديدة لحماية األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
المحتل أن استمرار العزل االنفرادي للشيخ رائد 
صالح في ظروف قاس���ية في س���جون االحتالل، 

يهدف لكسر إرادته واالنتقام منه.
وحذرت الحركة االسالمية أمس الجمعة أن يكون 
عزل الش���يخ صالح، ضمن الخط���وات اإلجرامية 

الغتياله في ظل تراجع حالته الصحية.
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة 
والضفة والقدس والداخل المحتل للتحرك ُنصرة 

لألسرى وانتصارًا لألقصى والشيخ رائد صالح.
وقالت: “الواجب يحتم علينا تسليط الضوء على 
قضيته وفاًء لتضحياته وللضغط على االحتالل 
إلطالق سراحه والتوقف عن الممارسات االجرامية 

االنتقامية ضد شعبنا ورموزه والمقدسات”.
كما دعت الحركة كافة العلماء وقادة الرأي والفكر 
واألح���زاب في األمة لتحمل مس���ؤولياتهم تجاه 
علماء ووجهاء فلس���طين وفي مقدمتهم ش���يخ 
األقصى رائد صالح لرف���ع الظلم الذي يقع عليه 

من ِقبل االحتالل.
وفي فبراير/ ش���باط 2020، قضت محكمة الصلح 
اإلس���رائيلية ف���ي مدين���ة حيفا بس���جنه لمدة 
28 ش���هرا؛ بتهم���ة “التحريض عل���ى العنف 
واإلره���اب”، وت���م خفضها إلى 17 ش���هرا، بعد 

خصم الفترة التي قضاها سابقا.
ومنذ ب���دء قضاء محكوميته في 16 أغس���طس/ 
آب 2020، يمك���ث الش���يخ صالح في الس���جن 

االنفرادي.

الباز / االستقالل:
أكد وزي���ر الخارجي���ة البوليف���ي روخيلي���و مايتا 
حرص ب���الده على االس���تمرار المطل���ق في دعم 
القضية الفلس���طينية في جميع المحافل الدولية 
والتصويت لصالحها ف���ي المنظمات الدولية كما 

فعلت سابًقا.
وأوض���ح أن ال���وزارة تحضر لحفل مرك���زي إلحياء 
اليوم العالمي للتضامن مع الش���عب الفلسطيني 
وأنه سيدرس إمكانية فتح س���فارة بوليفية لدى 

فلسطين رغم األزمة االقتصادية ووباء كورونا.
جاء ذلك خالل لقاء جمع مايتا، بس���فير فلسطين 
لدى بالده محمود العلواني بمق���ر وزارة الخارجية 

بالعاصمة البوليفية الباز.
وأطل���ع العلوان���ي، الوزي���ر البوليف���ي عل���ى آخر 

الفلس���طينية  الس���احة  ف���ي  المس���تجدات 
واالنته���اكات اليومي���ة الت���ي يمارس���ها جيش 
االحتالل بحق ش���عبنا، والت���ي تتصاعد يومًيا منذ 
استالم المس���تعمر نفتالي بينت رئاسة الحكومة 

اإلسرائيلية.
وطلب من بوليفيا اس���تمرار دعمها المتواصل في 
جميع المحافل الدولية للقضية الفلس���طينية ردًا 
على حملة المس���تعمر بينت في تجاهل القضية 
الفلس���طينية بكلمته في األم���م المتحدة بهدف 

حذفها من األجندة الدولية.
ودعا وزارة الخارجية للتحضير إلحياء اليوم العالمي 
للتضامن مع الش���عب الفلس���طيني وفتح سفارة 
بوليفية في فلس���طين وإحي���اء اتفاقية التعاون 

المشتركة بين البلدين.

بوليفيا: ندرس فتح سفارة بفلسطين 
ومستمرون بدعم قضيتها بشكل مطلق

الحركة اإلسالمية تحذر من أن يكون عزل 
الشيخ صالح خطوة إجرامية الغتياله

رام الله / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تتفيذ قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي يوم أمس، مناورات عس���كرية في أطراف 
بل���دة يعبد وقري���ة كفيرت غرب مدينة جنين ش���مال 
الضفة الغربي���ة المحتلة، معتبرة إياها تصعيدا خطيرا 
في عدوان االحتالل ومس���توطنيه المتواصل ضد أبناء 

شعبنا وتجاوًزا لجميع الخطوط الحمراء.
وأوضح���ت الخارجية في بيان، أن ذل���ك يمثل انتهاًكا 
صارًخ���ا للقان���ون الدول���ي وق���رارات األم���م المتحدة 

واالتفاقيات الموقعة ولقواعد الصراع المألوفة.
وح���ذرت من خطورة ه���ذه التدريبات غير المس���بوقة، 
ونتائجه���ا وتداعياته���ا والمخطط���ات والنواي���ا التي 

تقف خلفها. وقال���ت الخارجية: "كي���ف يعقل القيام 
بتدريبات عس���كرية في داخ���ل القرى وبي���ن المنازل 
وعلى أس���طحها؟ جيش منظم يبث الذعر والخوف في 
قلوب الفلس���طينيين الهادئين واألبري���اء، إضافة إلى 
اجتي���اح المنازل به���دف التدرب على إث���ارة الفوضى 
وترهيب المواطنين، وإدخال مفهوم استباحة الحرمات 
واستباحة انس���انية اإلنسان الفلسطيني وخصوصيته 

وقتما شاءوا وكيفما شاءوا".
وبينت أن دخول المركبات العس���كرية إلى البس���اتين 
واألراض���ي الزراعي���ة وك���روم العن���ب وغيره���ا كجزء 
من خط���ط التدري���ب عل���ى االقتحامات، يس���تهدف 
تخريب المحص���والت والمزروعات والبس���اتين وتدمير 

مصادر دخ���ل وحياة مئات ان لم يك���ن آالف العائالت 
الفلسطينية.

وش���ددت على أن ما يحدث إرهاب دولة منظم؛ تقوم به 
عصابات قطاع الطرق والمجرمين والقتلة، لكن يستعاض 
عنها بقوات نظامية إسرائيلية، لتقوم بكل تلك الجرائم 

بحسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الدولية.
وأك���دت الوزارة أن صمت المجتم���ع الدولي على جرائم 
االحتالل بات يشكل غطاًء لتلك الجرائم، تستغله دولة 
االحتالل للتمادي في اس���تباحة األرض الفلس���طينية 
والبل���دات والق���رى والمخيمات والمدن الفلس���طينية، 
وتخريب ممتلكات الفلس���طينيين وترهيبهم وهم في 

منازلهم.

»الخارجية«: تدريبات االحتالل بيعبد تجاوز لجميع الخطوط الحمراء

غزة/ االستقالل:
نع���ت لج���ان المقاومة، يوم أمس، الش���هيد أمجد أس���امة أبو س���لطان )16 عاًما(، ابن 
محافظة ش���مال غزة، الذي ارتقى برصاص جيش االحت���الل بدم بارد غرب مدينة بيت 
لحم جنوب الضف���ة الغربية المحتلة وقالت لجان المقاومة في بيانها إن جريمة اعدام 
الفتى الشهيد امجد أبوسلطان تستدعي اش���عال االرض براكين لهب وغضب وثورة 
في المحتلين الغاصبين المجرمين. وأضافت أن دماء الش���هيد امجد أبوس���لطان وكل 
الشهداء ترسم لنا ولكل الثائرين طريق الخالص من براثن المحتل . وبينت أن تكبيل 
يد المقاومين عبر التنس���يق االمني واس���تمرار التطبيع هو الذي يشجع االحتالل على 
ارتكاب المزيد من الجرائم بحق ابناء شعبنا . وأكدت لجان المقاومة أن هذه الجريمة لن 

تكسر ارادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة انتفاضته وثورته ضد االحتالل .

لجان المقاومة: جريمة قتل أبو سلطان 
تستدعي إشعال األرض براكين لهب وغضب
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 دولة فل�سطني    
لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة 
 يف الق�سية احلقوقية رقم : 2021/228

المدعي محمود غنيم شعبان الغول - من سكان غزة - هوية رقم )800489155( 
وكالؤه المحامون حمزة بعلوشة و عبد الله بعلوشة و اسراء بعلوشة 

المدعي عليهم / 1 - مروان حسن عوض اسماعيل - من سكان الوسطى النصيرات 
مخيم )2( مس���جد الش���قاقي هوية   رقم )957337421( 2 -  سالمة حسن عوض 
إسماعيل - من س���كان الوسطى النصيرات مخيم )2( مسجد الشقاقي هوية رقم 
)957337454( 3 - ح���ازم عون���ي فارس ضهير - من س���كان رفح مصبح مس���جد 
الخلفاء هوية رقم )403027030( 4 -  محمد صبري عبد الهادي العكلوك – سكان 

دير البلح مسجد أبو سليم هوية رقم)800352619( 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم )228/2021( الى 
المدع����ى عليهم����ا األول و الثاني المذكورين بعالية بم����ا أن المدعي قد تقدم 
بالقضي����ة الحقوقية رق����م 228/2021 لذل����ك يقتضي عليكم����ا الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة كما 
يقتضي عليكما إيداع قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس����ة عشر 
يوما من تاري����خ تبلغكما هذه المذكرة علما انه قد تحدد جلس����ة يوم الثالثاء 
2021/11/23  للنظر في القضية و ليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن 

ذلك يجوز للمدعي أن يسير في القضية حسب األصول.

 رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعي عليه / منير عمر حسين كان من تركيا وسكانها ومجهول محل االقامة فيها .
نعلمك بان قد حكم عليك من قبل هذه المحكمة للمدعية خديجة محمد 
خمي���س الكيالني من غزة وس���كانها بطالقها علي���ك طلقة واحدة بائنة 
بينونة صغرى بعد الدخول وعليها العدة الش���رعية وذلك بموجب اعالم 
الحك���م الصادر عن هذه المحكمة في القضية اس���اس رقم ٩٢٥/٢٠٢١م 

وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢١ م 
مس���جل في س���جل ١٠٢ حكما موقوف النفاذ على تصديق محكمة 
االس���تئناف الش���رعية وتابعة له حكما وجاهيا بحق المدعية قابلة 
لالس���تئناف غيابيا بحقك قابلة لالعتراض واالس���تئناف لذلك صار 

تبليغك حسب االصول .وحرر في ١٤/١٠/٢٠٢١ م . 

قا�سي غزة ال�سرعي 
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 130/2021 يف الطلب رقم  2049/2021 

المستدعي مصطفى تيسير محمد ياسين غزة الشاطئ الشمالي بجوار صيدلية 
لؤي هوية رقم  ٤٠٣٢٥٥٣٢٦ وكيله المحامي محمد لطفى مطر ، غزة . 

المس���تدعى ضده / مهند محمد مس���امح الخالدي ، من س���كان غزة ، معس���كر 
الشاطئ ، شارع حميد ، مقابل البريد القديم ، مجهول محل االقامة ، خارج البالد . 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية رقم ١٣٠/٢٠٢١  في الطلب رقم ٢٠٤٩/٢٠٢١

الى المستدعى ضده بما ان المستدعي المذكور تقدم بالدعوة والطلب المرقومين اعاله ونظرا 
ألنك مجهول محل االقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية والطلب 
وعمال بالمادة ٢٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ بناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم )٢٠٤٩/٢٠٢١( بالسماح لنا بتبليغك عن 
طريق النش���ر المستبدل وذلك حسب االصول لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة 
يوم االحد الموافق ١٤/١١/٢٠٢١ م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم ايداع جوابكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في ١١/١٠/٢٠٢١ م .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اكرم ه�سام ابوال�سبح

الخليل/ االستقالل:
أدى اآلالف من أهالي مدينة الخليل جنوب الضفة 
الغربية صالة فجر الجمعة في المسجد اإلبراهيمي.

وأطلق المصلون على هذه الجمعة "وعد الصادقين"، 
وش���هد المس���جد حضورًا كثيفًا لعائالت الخليل 
بأطفالها ونسائها الذين مألوا المسجد منذ ساعات 

الفجر األولى بعد أن تخطوا حواجز االحتالل.
ونقلت ٢٠ حافل���ة المصلين من أماكن مختلفة من 

محافظة الخليل إلى المسجد اإلبراهيمي.
وتنافست العوائل الخليلية والمواطنون على توزيع 
المش���روبات والحلوى على المصلين عند خروجهم 
من المس���جد، كما فتح���ت تكية الخلي���ل أبوابها 

لتقديم الضيافة.
وش���دد أحد منظمي مبادرة حم���اة الحرم على أنها 
رس���الة وطنية وإثبات للرواية الفلسطينية؛ لكون 
الخليل تعيش حرب وجود، وق���ال: "يجب أن نبذل 
كل ما بوسعنا لحماية الخليل والمسجد اإلبراهيمي 

من التهويد".
ولفت إل���ى أن فعاليات امس ش���ملت زفاف ثالثة 
عرسان من أمام المسجد كرسالة حب ووفاء للمسجد 

وتمسك بالتراث الفلسطيني.

وخالل األيام الماضية تنافس���ت حمائل الخليل، وال 
س���يما عوائل الشهداء واألس���رى، بإطالق الدعوات 
للمش���اركة في صالة الفجر تحت اسم "جمعة وعد 

الصادقين".
وقال ناش���طون في تجمع حماة الحرم: إن تكثيف 

الوجود الفلسطيني في المسجد اإلبراهيمي ضرورة 
وواجب وطني لمواجهة االحتالل ومخططاته.

وتعان���ي البلدة القديم���ة في الخلي���ل من إغالق 
معظم المحال بسبب تضييق االحتالل واعتداءات 
المس���توطنين المتك���ررة. كما أن زيارة المس���جد 

اإلبراهيم���ي تصطدم بحواجز االحت���الل وعمليات 
التفتيش للمواطنين لك���ن كثافة الوجود والزحف 
نحو المس���جد تجبر قوات االحت���الل على تخفيف 

القيود.
وخالل األعياد اليهودية يغلق االحتالل جميع أروقة 
وساحات المس���جد اإلبراهيمي في وجه المصلين؛ 

بدعوى تأمين احتفال المستوطنين.
وشرعت س���لطات االحتالل منذ أش���هر في تنفيذ 
مش���روع تهويدي على مس���احة ٣٠٠ متر مربع من 
س���احات المس���جد اإلبراهيمي ومرافقه، يش���مل 
تركي���ب مصع���د كهربائي، لتس���هيل اقتحامات 
المس���توطنين، حي���ث خصصت مليونْي ش���يقل 

لتمويله.
ويهدد المشروع االس���تيطاني بوضع يد االحتالل 
عل���ى مرافق تاريخي���ة قرب المس���جد اإلبراهيمي 
وسحب صالحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.

ويس���عى االحتالل إلفراغ المس���جد اإلبراهيمي من 
المصلين، من خالل اإلجراءات القمعية والتعسفية 
بحق المصلين، وإغالق البواب���ات اإللكترونية ومنع 
إقام���ة األذان في���ه وعرقلة حرك���ة المواطنين على 

الحواجز العسكرية واحتجازهم.

»وعد الصادقين«.. اآلالف يؤدون فجر الجمعة في »اإلبراهيمي«

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة ي���وم أمس، عن 
تس���جيل ١١ وفاة، و٥8٠ إصابة جديدة بفيروس 
"كورونا" المس���تجد، و١٥٤٠ حالة تعاٍف، خالل ال� 

٢٤ ساعة األخيرة.
وأوضح���ت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة 
الوبائية في فلس���طين، أن 7 وفيات س���جلت في 
قطاع غ���زة، وحالة ف���ي قلقيلي���ة، و٣ حاالت في 

نابلس.
وقال���ت إن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو 
التال���ي: أريحا واألغ���وار ١٢، ضواحي القدس ١٣، 
طوباس 8، بيت لح���م ١7، الخليل ٤٦، نابلس ٢٦، 
قلقيلي���ة ٥، طولكرم 8، جنين ١٦، رام الله والبيرة 
٢٠، س���لفيت ٢، قطاع غزة ٤٠7، الفتة إلى أنه تم 

إجراء ٤٦8٠ فحصا.
وأضاف���ت أن ح���االت التعافي الجدي���دة توزعت 

حسب التالي: أريحا واألغوار ٣٠، ضواحي القدس 
١٩، طوباس ٢٤، بيت لحم ١٩، الخليل ٤٢، نابلس 
٤7، قلقيلي���ة ٥، طولكرم ٣٦، جني���ن ٢٣، رام الله 

والبيرة ٥٩، سلفيت ١٣، قطاع غزة ١٢٢٣.
وذك���رت الكيلة أن نس���بة التعاف���ي من فيروس 
"كورونا" في فلس���طين بلغت ٩٦%، فيما بلغت 
نسبة اإلصابات النشطة ٣%، ونسبة الوفيات ١% 

من مجمل اإلصابات.
ولفتت إلى وج���ود ٦٤ مصابا في غ���رف العناية 
المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام "كورونا" 
في مستش���فيات الضفة ١٣٤ مصابا، بينهم ١١ 

مصابا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وذكرت الكيلة، أن ع���دد جرعات التطعيم الكلية 
التي تم إعطاؤها للمطعمين في فلسطين بلغت 
٢,٣٦٩,١٩7 جرعة، بينها ١,7١٢,٠١٠ في الضفة، 

و٦٥7,١87 في قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبرية، أن إدارة 
الرئي���س األمريكي جو بايدن، عازمة من طرف واحد 
على فرض فتح القنصلية األمريكية للفلسطينيين 

في مدينة القدس المحتلة.
وقالت "إس���رائيل اليوم" ف���ي خبرها الرئيس الذي 
أعده أريئيل كهانا: "توش���ك الواليات المتحدة، أن 
تفرض على إسرائيل من طرف واحد فتح قنصلية 
فلس���طينية ف���ي الق���دس"، وف���ق مصدرين في 

واشنطن مطلعين على سياسة إدارة بايدن. 
وأوضحت أنه "بعد أربعة أش���هر من قيام الحكومة 
اإلسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، تبدو الفجوات 
بينها وبين إدارة بايدن غير قابلة للجسر، رغم زيارة 

وزير الخارجية مائير البيد لواشنطن هذا األسبوع".
ونبه���ت إل���ى أن "الوالي���ات المتح���دة، تصر على 
استئناف عمل المجال للقنصلية الفلسطينية في 

ش���ارع "أغرون" غربي القدس"، مضيفة: "مسؤولون 
كب���ار في الحكومة يعارضون الخطوة بش���دة، التي 
تفس���رها القيادة اإلس���رائيلية كتعبير رمزي عن 
تقسيم مس���تقبلي للقدس، واعتراف محتمل بها 

كعاصمة الفلسطينيين".
وبحس���ب المصادر األمريكية، "ستحاول اإلدارة في 
المرحل���ة األولى، التوصل لتوافقات مع إس���رائيل، 
وفي حال لم ينجح األمر، بعد أن تقر ميزانية الدولة 
في الكنيست وتستقر الحكومة، اإلدارة كفيلة بأن 

تتخذ خطوة أحادية الجانب". 
وأك���د النائب نير ب���ركات من الليكود ل�"إس���رائيل 
الي���وم"، أن لديه معلومات، تفيد ب���أن إدارة بايدن، 
"ستفرض على إسرائيل فتح القنصلية"، منوها إلى 
أنه "من ناحية إدارة بايدن، ال يوجد اعتراف أمريكي 
بالقدس الموحدة كعاصمة إسرائيل، واألمر موضع 

خالف".

11 وفاة و580 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« بالضفة وغزة

صحيفة إسرائيلية تكشف خالفًا 
جديدًا مع واشنطن حول القدس
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االتحاد األوروبي ليس مؤسس����ة خيرية، وال يوزع المساعدات لسواد عيون الرؤساء والنشطاء، االتحاد 
األوروبي مؤسس����ة سياسية لها مصالحها، ويجيئ اهتمامها بالقضية الفلسطينية بهدف تحقيق 
الهدوء، ومن هذا المنطلق، فإن جل المس����اعدات اإلنس����انية التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني ال 
تهدف إلى تطوير اقتصاد مس����تقل، وال تهدف إلى تأس����يس منشآت اقتصادية استراتيجية، بل 
على العكس، كل المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني كانت مساعدات استهالكية، هدفها 

انعاش حياة السكان مؤقتًا، والحيلولة بينهم وبين االنفجار والثورة.
العدو اإلسرائيلي هو صاحب هذه المعادلة، وهو الذي يحض االتحاد األوروبي على تقديم المساعدات 
للسلطة الفلسطينية، فهذه المساعدات التي ترفع عن كاهل المحتل المسؤولية، تخدم مخططاته 
ف����ي الحفاظ على حالة اله����دوء، لذلك تلتقي مصالح االتحاد األوروبي مع المصالح اإلس����رائيلية، في 
مواصلة تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والذي تم إقراره بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، 
وهذا يؤكد أن المس����اعدات كانت وما زالت قرينة التنازالت، وإذا كان هدف المس����اعدات في مرحلة 
سابقة وقف االنتفاضة، وتفكيك البنية العسكرية للتنظيمات الفلسطينية، فإن هدف المساعدات 
في هذه المرحلة اختراق وعي الفلسطينيين، وتجريدهم من انتمائهم لوطنهم وتاريخهم، وقد بدأت 
إس����رائيل المعركة قبل سنوات، حين اقتطعت قيمة رواتب الش����هداء واألسرى من أموال المقاصة، 
لتنتقل بعد ذلك إلى االتحاد األوربي واألونروا، في محاولة ضاغطة على السلطة الفلسطينية، لاللتزام 

ببند وقف التحريض، كما ورد في اتفاقية أوسلو.
فإذا كانت كل كلمة فلس����طينية ال توائم االحتالل هي تحريض، وخرق التفاقيات أوس����لو، فلماذا ال 
يسأل برلمان االتحاد األوروبي عن بقية بنود اتفاقية أوسلو، والتي انتهت مع انتهاء المرحلة االنتقالية 
1999، وانتهت مع احتالل الضفة الغربية س����نة 2002، فعن أي تحريض يتحدثون واالحتالل ما زال 
جاثمًا على صدر الفلس����طينيين، وتضج مناهج التعليم اإلسرائيلي بكل أشكال اإلرهاب عن العربي 
القذر، وعن العربي الجبان، وعن ضرورة قتل النساء الفلسطينيات، ألنهن سيلدن مقاتلين، وعن أرض 
إسرائيل الكاملة وفق الكتب التوراتية، وعن جبل الهيكل الذي سيقام على أنقاض المسجد األقصى!

 حين يتجرأ البرلمان األوربي على مطالبة الفلسطينيين بتعديل مناهجهم التعليمية، فذلك ال يعني 
انحيازهم للرواية اإلسرائيلية، هذا يدلل على استخفافهم بالسلطة الفلسطينية، ولألسباب التالية:

1� استمرار حالة الهدوء في الضفة الغربية، والتي يحققها تواصل التنسيق والتعاون األمني.
2� حالة الضعف التي ضربت القيادة الفلس����طينية، وعدم رغبتها في مواجهة األطماع اإلسرائيلية، 

وعدم قدرتها على مواجهة اتفاقية اإلطار بين األونروا وأمريكا، وقرارات البرلمان األوروبي.
3� التزام السلطة الفلسطينية باالتفاقيات الموقعة رغم تنصل االحتالل منها.

4� جاء اعتراف منظمة التحرير الفلس����طينية بدولة إس����رائيل دون أن يكون لها حدود، فمن اعترف 
بدولة إسرائيل ال يحق له الحديث عن يافا وحيفا وعكا وصفد.

إن المدق����ق بالفقرات والعبارات والجمل والكلمات التي يطالب البرلمان األوربي بش����طبها من منهاج 
التعليم الفلس����طيني، يكتش����ف أن ما يطالب به البرلمان األوروبي هو ش����طب للحق الفلس����طيني، 
وتصفي����ة للقضية، فحين تطالب أوروبا بإزالة صورة لج����دار الفصل العنصري، فذلك ال يعني أنه قد 
أزيل عن أرض الواقع، وحين يطالب بش����طب كلمة أس����ير من منهاج التعليم، فذلك ال يعني إغالق 

السجون، وتحرير كافة األسرى.
هناك حقائق عنيدة على أرض الواقع، ال يمكن تجاهلها، وهي جزء من المعاناة الفلس����طينية، وهذا 

الذي يؤكد أن بيانات الشجب واالستنكار واإلدانة لن تقدم ولن تؤخر، وإنما المطلوب هو:
أواًل: وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فورًا، بما في ذلك التنسيق والتعاون األمني.

ثانيًا: سحب االعتراف بدولة إسرائيل فورًا، والرجوع بالقضية الفلسطينية إلى قرارات الجمعية العامة 
لألمم المتحدة.

ثالثًا: تحطيم حالة الهدوء األمني، التي يتمتع بها االحتالل دون أن يدفع الثمن.
رابعًا: إلنجاح ما سبق، يتوجب تش����كيل قيادة ميدانية فلسطينية، تنتقل بالحالة الفلسطينية من 

الهدوء إلى التمرد، على أن تتواجد هذه القيادة بعيدًا عن االحتالل، فوق أرض قطاع غزة.
خامس����ًا: التوافق على تش����كيل قيادة مؤقتة لمنظم����ة التحرير، قيادة قتال وف����داء وعطاء، ال قيادة 
بطاقات VIP، المطلوب قيادة يكون رأس����ها مطلوبًا لالحتالل، وتفت����ش عن مكان وجودها الطائرات 
المس����يرة، قيادة تعرف أن بيوتهم س����تقصف في كل حين، وأن أوالدهم يضعون األحزمة الناسفة 

على خاصرتهم، وجاهزون للتضحية متى طلب الوطن منهم ذلك.
وقتئٍذ، يصير االتحاد األوروبي، وأمريكا، وكل قادة إسرائيل، يلهثون طلبًا لهدنة، هدنة ليوم أو يومين، 

مقابل تقديم كل ما تأمر به القيادة الفلسطينية الجديدة القوية العنيدة.

تستغربون كثيرا من توارد األنباء التي تفيد أن محمد إشتية 
رئيس وزراء س���لطة رام الله رفض طلبا من األسيرين البطلين 
من أس���ري معتقل جلب���وع واللذين تمكنا م���ن الوصول إلى 
جني���ن لتوفير الحماية لهما خوفا م���ن قيام االحتالل بإعادة 
اعتقالهما خش���ية أن يضعهم ذلك في حرج مع االحتالل أو 

يجر إلى معركة معه وعقوبات أو إلى موت.
إذا كانت هذه الس���لطة وما يمثله إش���تية من رئيس للوزراء 
ووزير للداخلية تقوم بما هو أفظع من رفضها إيواء أس���يرين 
بطلين تمكنا من الخروج من معتق���ل الخزنة )جلبوع( األكثر 

تحصينًا في الكيان، أليس هذه السلطة التي يقودها عباس 
ورئيس وزرائه ووزير داخليته هم من س���لموا البطل الجريح 
ماهر ش���لبي منفذ عملية بطولية أدت لمقتل احد الصهاينة 

لالحتالل بدال من توفير الحماية له.
 هذه الس���لطة أليس���ت من يقدم لالحت���الل المعلومات عن 
األبطال الذين ينفذون العمليات ضد قوات االحتالل، أو تشي 
بمن يحاول العمل ضده عبر المقاومة، إذن ال تس���تغربوا بما 
قام به إش���تية من رفض إيواء األسيرين وهم من يساعد في 
قتل رجال المقاومة أو إلقاء القبض عليهم من قبل االحتالل، 

أو حتى اعتقالهم من قبل أجهزة أمن إش���تية وزير الداخلية 
وتعذيبهم.

 لماذا تستغربون وكأن هذه السلطة وجدت لحماية الشعب 
الفلس���طيني ومقاومت���ه والدفاع عن أس���راه و أنتم تعلمون 
ان هدف وجود الس���لطة هو حماية االحتالل ومس���توطنيه 

ومالحقة المقاومة ورجالها.
هذه هي السلطة، وهذا هو هدف وجودها، وهي ال تتحرك اال 
وفقا لألوامر الصهيونية والرغبة في تحقيق أهداف االحتالل 

على كافة الصعد.

كتَب فيودور دوستويفس���كي روايَة الفقراِء في منتصِف 
القرِن التاس���ع عش���ر، ُمص���ِورًا ب���ؤَس حياِة فقراء روس���يا 
الُمعَدمين، وموِضحًا عمَق مأزِق المجتمِع الروس���ي البائس، 
ِة الروايِة ُيمك���ن التقاط ثالث صور للفقر: أولها  وخالل قراء
الفقر الم���ادي المعروف لكل الناس، عندم���ا يأكل الفقير 
الفت���ات من الطع���ام، ويلبس البالي من الثي���اب، وينتعل 
الممزق من األحذية، ويس���كن الوضيع من البيوت. وثانيها 
الفق���ر المعن���وي عندما يفق���د الفقير كرامت���ه واحترامه 
واعت���زازه ومكانت���ه ودوره، فيش���عر بالمذل���ة والمهان���ة 
والوضاع���ة والدونية والضع���ة. وثالثها الفق���ر األكبر من 
اإلحس���اس بالفقرين – المادي والمعنوي - عندما يش���عر 
الفقير بديمومة الفقر، ويح���س بأبدية العوز، ويدرك أزلية 
الُعس���ر... وعند ذلك الحد من البأساء والضراء يصل الفقير 
إلى مرحلة الزلزلة التي يفقد فيها الفقراء األمل بغٍد أفضل، 
ويضيع عندهم الرجاء بمس���تقبٍل أحس���ن، ويتوارى عنهم 

ُحلم القادم األجمل.
مرحل����ة زلزلة الفق����ر وصل إليها فقراء غ����زة، عندما أصبح 
عندهم الغد أردأ، والمستقبل أسوأ، والقادم أقبح، وهذا ما 
ُيفّسر بؤس الصورة التي ظهر فيها آالف الفلسطينيين 
متكدس����ين كعل����ب الس����ردين أم����ام مق����رات الغ����رف 
التجاري����ة في محافظات غزة الخمس – اس����تجابًة إلعالٍن 
غام����ض – لتقدي����م طلبات الحصول عل����ى تصاريح عمل 
داخ����ل األرض المحتلة عام 1948م، بعد س����نواٍت ِعجاف 
في انتظ����ار فرٍج ال يأتي، وبؤس الص����ورة تدل على عمق 
الم����أزق الذي وصلت إليه غزة، بوجود أجيال من الش����باب 
والش����ابات تّوقف قط����ار حياتهم عند محط����ة تاريخية 
تعيس����ة، لم يستطع مغادرتها إلى محطٍة ُأخرى سعيدة، 
بعدم����ا اصطدم بصخرة االحتالل والحصار، وارتطم بحاجز 
أوسلو واالنقس����ام، وغرق في بحر لوثه الفساد والحزبية... 
فانضموا إلى طوابير الخريجي����ن المنتظرين على أرصفة 
األحالم، وجي����وش العاطلين الهائمين في صحراء اآلمال، 
وحش����ود المتس����ولين المتجولين على أب����واب جمعيات 
األوه����ام، وُخط����ا أف����واج المهاجرين بعدما ط����ووا كتب 
أحالمهم ودفاتر ذكرياتهم في حقائب سفرهم ورحلوا...
بؤس ص���ورة عش���رات آالف الفلس���طينيين المتجمعين 
أمام الغرف التجارية الُمضاف���ة إلى صور جموع الخريجين 

والعاطلين والمتس���ولين والمهاجرين، ُتشكل وثيقة إدانة 
لكل المس���ؤولين والسياس���يين والقادة في فلسطين في 
 هناك وجهًا 

َّ
المنظم���ة والس���لطة والفصائل، خاص���ة وأن

آخر للصورة ال يقل بؤس���ًا عنه���ا، كما جاء في )نهج البالغة( 
لإلم���ام علي بن أبي طالب – رضي الل���ه عنه – عندما قال: » 
َع ِبِه َغِني ». وهؤالء الس���عداء من  َفَم���ا َجاَع َفِقي���ٌر ِإالَّ ِبَما ُمتِّ
األغنياء تراهم في الزمنين: القديم الغابر، والجديد الحاضر، 
م���ن أولي القول والطول، وصفوة الس���ادة والق���ادة، ونخبة 
التجار والثوار، ومن تبعهم بغير إحسان ممن برع في فنون 
الفهلوة، وحذق أصول الشقلبة، في الزمنين الغابر والحاضر، 
م���ن الذين حصدوا ف���ي بطونهم م���ا زرعه الش���هداء من 
أرواحهم، وجمعوا في خزائنهم ما غرسه الثوار من دمائهم.

بؤس الصورة ُتعيدنا إلى عمق المأزق االقتصادي الفلسطيني 
الذي كانت صورة الفلس���طينيين الباحثين عن لقمة العيش 
آخ���ر حلقة في مسلس���ل تراجيديا فلس���طينية، أّم���ا الحلقة 
األولى منه فتصور مش���هد دخول الجيش البريطاني بقيادة 
الجنرال إدموند اللنبي مدينة القدس يوم 11 ديسمبر كانون 
أول ع���ام 1917م ُمحتاًل لفلس���طين، لتبدأ مرحل���ة التمكين 
السياس���ي والعس���كري واالقتصادي للحرك���ة الصهيونية، 
لتتّوج بإقامة دولة )إس���رائيل( ع���ام 1948م، وهي بداية كل 
مأساة فلس���طينية، وأهمها فقدان األرض مصدر رزق معظم 
الفلس���طينيين، الذي تح���ّول بذلك معظمه���م إلى الجئين 
مش���ردين خارج فلس���طين وداخلها، وبعد اكتم���ال حلقات 
التراجيديا في النكس���ة ع���ام 1967م باحت���الل ما تبقى من 
فلس���طين المعروف���ة بالضف���ة والقط���اع، أصب���ح االقتصاد 

الفلسطيني تحت سيطرة االقتصاد اإلسرائيلي وُملحقًا به.
وم���ن مظاه���ر تلك الس���يطرة والتبعي���ة ظاه���رة العمالة 
الفلس���طينية داخ���ل األرض المحتلة ع���ام 1948م تحت 
ضغ���ط الحاجة والفاقة في المجتمع الفلس���طيني،  لحاجة 
اقتصادية إس���رائيلية؛  ولدوافع مرتبط���ة بتفريغ الحركة 
الوطني���ة من مضمونه���ا ورجالها ولم يتغّي���ر هذا الوضع 
كثيرًا بعد اتفاقية أوس���لو وإنش���اء الس���لطة الفلسطينية 
عام 1994م بعدما ُربط االقتصاد الفلس���طيني باإلسرائيلي 
في اتفاقية باري���س االقتصادية. وكانت الحاجة المتبادلة 
للعمالة الفلس���طينية موجودة ال س���يما قطاع غزة الذي ال 
يملك موارد اقتصادية تؤهله لالس���تقالل االقتصادي عن 

محيطه في داخل فلسطين وخارجها.
بع���د االنتفاضة الثانية ع���ام 2000م تناقص عدد العمال 
الفلس���طينيين تدريجيًا حتى توقف تمامًا بعد االنقس���ام 
ع���ام 2007م في إطار الحصار اإلس���رائيلي المفروض على 
قطاع غزة المقاوم، وس���اهمت الحروب العدوانية المتتالية 
عل���ى تدمير اقتصاد غزة الهش، وجاءت عقوبات الس���لطة 
المالية لتزيد طين االقتصاد المنهار بلة، ولتضع على ظهر 
جمل االقتصاد القش���ة التي قصمت���ه، وكل تلك األحمال 
المتراكم���ة بفعل االحتالل وأوس���لو والحصار واالنقس���ام 
والعقوب���ات ُأضيفت إل���ى اقتصاد ُيعان���ي عيوبًا من فعل 
أيدين���ا منها: س���وء التوزيع، وفس���اد اإلدارة، واس���تحواذ 
الح���زب... فال غرابة في بؤس الصورة آلالف الفلس���طينيين 
الحال���م كل واحد منه���م بتصريح عمل يخ���رج من قمقمه 
الجني الذي س���يحل له مشكلة الفقر والُعسر، وُينهي حالة 
الحاجة والفاقة، بعد أْن عجزت القيادة المتنفذة من كس���ر 

مثلث الفلس والتعس والبؤس عندهم.
بؤس الصورة في المشهد االقتصادي الفلسطيني يتطلب 
أْن نبحث عن المش���كلة داخلنا كش���عٍب فلسطيني وحركة 
وطنية وفصائل مقاومة، وكمؤسسات سياسية كالمنظمة 
وفصائلها، والس���لطة وأجهزته���ا، لكن قتام���ة المنظر ال 
ينبغ���ي أْن يجعلن���ا نفقد بوصلة االتهام التي ُتش���ير إلى 
الكيان الصهيوني الُمسِبب األول للتراجيديا الفلسطينية، 
والمنبع األس���اس للمأس���اة الوطنية، وال ينبغي أْن تجعلنا 
 انتهاء التراجيديا 

َّ
نفقد بوصلة الحل التي ُتش���ير إل���ى أن

وزوال المأساة ال تتم إاّل بزوال ُمسِببها ومنَبِعها وهو الكيان 
الصهيون���ي بجرائمه المختلفة من قتل وتهجير وس���جن 
واحتالل وحصار وحروب... وحتى ذلك الحين نس���تطيع أْن 
نجعل فلسطين وطنًا أكثر صالحية للحياة وجدارة بالعيش، 
ومكانًا أعظم كفاءة لإلنجاز وأهلية لإلبداع، وبلدًا أكبر قابلية 
الحتضان أحالم الش���باب والش���ابات، وهذا يقتضي تحمل 
المسؤولية اإلنس���انية واألخالقية والوطنية من الجميع في 
تقاسم رغيف الخبز بعدالة وتكافل، وبتّوحدنا حول مشروع 
وطني ركيزته األولى دعم صمود الشعب الفلسطيني فوق 
أرضه؛ وهذا يبدأ وينتهي بمشروع اقتصادي جوهره ثبات 
الش���باب في وطنهم ُمعّززين مكّرمين محتضنين أحالمهم 

الصغيرة وأحالم وطنهم الكبيرة.

هذه هي السلطة وهذه مهمتها

تصاريح غزة.. بؤس الصورة وعمق المأزق أين الموقف الفلسطيني من 
اشتراطات البرلمان األوروبي؟

مصطفى الصواف

الدكتور وليد القططي

د. فايز أبو شمالة

لغة ليس����ت جديدة عليه، فكل اطالالت����ه وتصريحاته تحمل في 
قلبها توقع����ات الجماهير ونب����ض المقاِوم الثائ����ر، وقد تعّودت 
الن����اس أن التصري����ح او الموقف ال����ذي يتخذه أمي����ن عام حركة 
الجهاد اإلس����المي يقابله فع����ل ميداني، أي أن هن����اك حالة من 
االنس����جام وااللتزام بين ما يقوله وبي����ن الفعل على األرض، لذلك 
بات الجمهور الفلس����طيني يس����تقبل تصريحاته باهتمام، حتى 
الع����دو الصهيوني يلتقط ما يرد على لس����انه من مواقف س����واء 

كانت سياس����ية أو ميدانية ألنه خبر بأن كلماته ليست كالكلمات 
ة ولغة أبو  العابرة، نتنياهو كما بينت يعرف طبيعة وس����لوك وحدَّ
طارق، وتصريح الليلة أتى من أعلى الهرم، وهذا له داللة سياسية 

مهمة وأكبر.
إن ما يتعرض له األس����رى على وجه العموم وبش����كل خاص أسرى 
الجهاد اإلس����المي من ع����زل وتنكيل خصوصا بع����د عملية نفق 
الحرية واعالنهم الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام استدعى 

هذا التصريح المختصر بكلماته لكنه حازم وجازم وقاطع بالمعنى، 
فالموق����ف ارتقى لمس����توى الحالة الجنونية الت����ي يتعرض لها 

االسرى من عذاب منذ أكثر من شهر.
االمين العام لم يوارب ولم يكن الغموض س����اكنا بين كلماته ولم 
ُيلِق باال ألي اعتبار سياس����ي، ملقيا كافة االعتبارات السياسية في 
ميدان المواجهة مقابل دعم مطالب األسرى في سجون االحتالل، 
وهذا هو تصريح الواجب ال����ذي يحمل في طياته أخالقًا جهادية 

عالية، فمثل هذه الحالة ال تحتاج إال هكذا موقف ثورية، والش����ارع 
الفلسطيني أصال ال يتوقع إال هكذا مواقف، لذلك تجد تصريحات 
ومواقف أبو طارق تلقى قبوال واهتماما وارتياحا وسط كافة شرائح 

المجتمع وليس فقط بين أعضاء الجهاد اإلسالمي.
وإن إعالن س����رايا القدس بعد س����اعات قليلة من التصريح للنفير 
العام بي����ن صفوف مجاهديها واس����تعدادها ألي ط����ارئ، يأتي 

انسجاما واستكماال للموقف الذي أعلنه االمين العام ابو طارق.

د. محمد مشتهىكلمات ليست كالكلمات ونفير السرايا
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الجزائر/ االستقالل:
واالقتص���ادي  التج���اري  التع���اون  تأث���ر  قلم���ا 
بين الجزائر وفرنس���ا، بتقلب العالقات السياس���ية بين 
البلدي���ن لطيلة عقود طويل���ة، إال أن التصادم األخير بين 
باريس والجزائ���ر يبدو أنه لن يكون كالس���ابق، إذ تبدي 
الجزائر رغبة قوية في "معاقبة" فرنسا تجاريا واقتصاديا 
بمراجع���ة المعامل���ة "الممي���زة" التي ظ���ل يحظى بها 
"مس���تعمر األمس" خاصة في العقدين األخيرين، مقابل 

دعمه لنظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتوترت العالقات الجزائرية الفرنسية بشكل غير مسبوق، 
في أعقاب قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة 
للرعايا الجزائريين. وازدادت تأزمًا بعد تصريحات الرئيس 
الفرنس���ي إيمانويل ماكرون الذي اته���م فيها الرئيس 
الجزائ���ري عبد المجي���د تبون بأنه "يعي���ش ضمن نظام 
صع���ب"، في تلميح إل���ى أن الرئيس تب���ون محاصر من 
قبل الجيش. كما ش���كك ماكرون في وج���ود كيان لألمة 
الجزائرية قبل االس���تعمار الفرنس���ي، ما دفع بالرئيس 
الجزائري الستدعاء السفير الجزائري بباريس ومنع األجواء 
الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في 

عملية "برخان" شمال مالي.
ومع تصاعد التوتر بين باري���س والجزائر، بدأت األصوات 
تتعالى في الجزائر مطالبة بضرورة قطع التبعية الجزائرية 
لفرنسا تجاريا واقتصاديا. وبدأت هذه األصوات في إيجاد 
آذان صاغية، حيث ش���رع العديد من الشركات الجزائرية 
ف���ي مراجعة عقودها مع ش���ركات فرنس���ية ممونة لها 
بالمواد األولية، حس���ب ما صرح به عض���و غرفة الصناعة 
والتجارة الجزائرية بباريس، عبد النور إلياس، الذي أضاف 
أن "العدي���د من الش���ركات الجزائرية اتصل���ت بالغرفة 
إلبالغها بفس���خ عقود التموين التي تربطها بش���ركات 
فرنسية وتبحث عن بديل في إسبانيا أو إيطاليا لقربها من 
الجزائر، بعدما كانت الشركات الفرنسية المالذ األول لها".

وعلى نفس الطريق، كشف مدير شركة ناشطة في الطاقة 
الشمس���ية، محمد ش���رقي، أنه "أبلغ ممون���ة بالمصابيح 
واأللياف الكهربائية الفرنسية وأنه لن يجدد العقد الذي 
يربطهما، وأنه يبحث عن ممون آخر من إسبانيا أو إيطاليا 
وحتى تركيا، لتموينه بدءا من يناير/كانون الثاني 2022."

ويعتب���ر أن "م���ا قام به يع���د التزاما مع بل���ده، وعلى كل 
جزائري أن يس���بق مصلحة البالد على مصلحته، علينا أن 
نفك ارتباطنا مع فرنسا ونقطع هيمنتها، فربما نجد نوعية 

وسعرا أفضل".
وس���بق الخالف الجزائري الفرنس���ي، إب���داء الجزائر منذ 
وصول عبد المجيد تبون إلى س���دة الحكم نهاية 2019، 
نية في كبح الهيمنة الفرنسية على المشهد االقتصادي 
والتجاري، من خالل فس���خ عقود ش���ركات فرنسية ظلت 
تحتكر الخدمات، كشركة "سيال" التي ظلت تسير توزيع 
المياه ألكثرمن 15 س���نة، وش���ركة "مت���رو باريس" التي 
سيرت "مترو الجزائر" ل� 10 سنوات، وإلزام شركة "الفارج" 
بالتوجه نحو تصدير اإلس���منت، باإلضاف���ة إلى مراجعة 
ش���روط اس���تيراد القمح الذي تحتكر فرنسا تدفقه نحو 

الجزائر بقرابة 1.6 مليار دوالر سنويا.
ويرى المستشار الحكومي وعضو سابق بمجلس المحاسبة 
الجزائري، عبد الرحمان مبتول، أن "الجزائر الرسمية لم تعد 
تخفي توجهها للتعامل بواقعية في تس���يير مصالحها 
التجارية واالقتصادية، من خالل كبح هيمنة فرنسا على 
األس���واق الجزائرية في العديد م���ن المجاالت، ولعل أبرز 
 "RATP مظاه���ر هذا التوجه هو إنهاء عقود "مترو باريس

الذي كان شيئًا يصعب حدوثه".
وأض���اف: "كما أن المنتدى الجزائري الفرنس���ي لم يعقد 
منذ 2019، بعدما كانت تس���هر الحكومت���ان الجزائرية 
والفرنس���ية عل���ى تنظيم���ه دوريا، هذا توج���ه يجب أن 
يتواص���ل، ش���رط أن تكون مصلحة الجزائر مس���بقة عن 

االعتبارات السياسية".
وتابع الخبير الجزائري أن "الشركات الفرنسية استنفعت 
م���ن األموال الجزائرية، وتم ذلك على حس���اب ش���ركات 
جزائرية، ولكن األكيد أن العالقات االقتصادية الجزائرية 
الفرنسية تبقى معقدة ويصعب أن تنهار أو تتغير جذريا 

إال إذا دخلنا في قطيعة تامة مع فرنسا".

خالفات الجزائر وفرنسا ... تصعيد يهدد مبادالت تجارية بمليارات الدوالرات

أبو ظبي/ االستقالل:
يتوجه 200 رجل أعمال إسرائيلي، بقيادة رئيس 
مجلس إدارة بنك هبوعليم اإلس����رائيلي، رؤوفين 
كروبي����ك، ورئيس معهد التصدير اإلس����رائيلي، 
أدي����ف ب����اروخ، األس����بوع المقبل إلى دب����ي، وفق 
صحيف����ة "يديعوت أحرون����وت" العبرية الصادرة  

امس الجمعة.
وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تأتي بهدف "تعزيز 
األعمال التجارية في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، 
والتكنولوجيا  والطاق����ة  الزراعية،  والتكنولوجي����ا 
النظيف����ة، والتكنولوجي����ا المالي����ة، وتكنولوجيا 
األغذية، والصحة، والمياه، والس����يبرانية، والبناء، 

والصناعة الذكية، والنقل".
وأضافت أن الوفد س����يلتقي ف����ي أبوظبي مع وزير 
الدول����ة للتج����ارة الخارجية اإلمارات����ي ثاني أحمد 
الزيودي، ورئيس غرفة التجارة اإلماراتية عبد الله 
محمد المزروعي، ورئيس مكتب أبوظبي لالستثمار 
محمد علي الش����رفا، كما سيحضر االجتماع سفير 

االحتالل الجديد لدى اإلمارات أمير حايك.
وفي منتصف أيلول/س����بتمبر من العام الماضي، 
وقعت اإلم����ارات ممثلة بوزي����ر خارجيتها، اتفاق 
تطبيع مع "إسرائيل" في واشنطن، برعاية الرئيس 
األمريك����ي الس����ابق دونالد ترمب، م����ا أثار غضب 
العديد م����ن الهيئات الش����عبية الفلس����طينية 

والعربية واإلس����المية، والتي وصفت هذا االتفاق 
بأنه "خيانة".

وف����ي 30 م����ن حزيران/يونيو الماض����ي؛ وقع وزير 
الخارجي����ة اإلماراتي عبد الله بن زاي����د آل نهيان، 
ونظيره اإلس����رائيلي يائي����ر لبيد، ف����ي أبو ظبي، 
اتفاقي����ة للتع����اون االقتص����ادي والتج����اري بين 
البلدين. وافتتح وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد 
يائير لبيد في 29 يونيو/حزيران سفارة بالده في 
اإلمارات، وذلك خالل زيارة استغرقت يومين، وهي 
أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي 
لإلمارات بعد التوقيع على اتفاق لتطبيع العالقات 

العام الماضي.

عواصم/ االستقالل:
 ارتفع س���عر البيتكوين يوم أمس، بشكل كبير خالل التعامالت 
الصباحي���ة للعم���الت الرقمية ف���ي العالم حي���ث ارتفعت عملة 

البيتكوين فوق مستوى ال� 60 الف دوالر أمريكي.
وسجلت العملة الرقمية األكثر شهرة في العالم أعلى مستوى منذ 

أبريل الماضي، حيث صعدت فوق مستوى 60 ألف دوالر.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 
2.94% إل����ى 59484 ألف دوالر، وقبل ذل����ك جرى تداول "البيتكوين" 

فوق مستوى 60 ألف دوالر، وذلك للمرة األولى منذ أبريل 2021.

ارتفاع جنوني على 
سعر البيتكوين

200 رجل أعمال إسرائيلي يتوجهون إلى أبوظبي األسبوع المقبل

الكويت/ االستقالل:
أعلنت الكويت عب���ر صندوقها للتنمية االقتصادية العربية، عن 
توقيع اتفاقيتي منحة مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين »األون���روا« بقيم���ة 21.5 مليون دوالر 
أمريكي، وذلك للمس���اهمة في تمويل البرنامج الصحي لالجئين 

الفلسطينيين في لبنان، والميزانية العامة للوكالة.
وقال الصندوق في منش���ور عبر موقع���ه اإللكتروني، إن »المنحة 
األولى يقدم بمقتضاها الصندوق 1.5 مليون دوالر لإلسهام في 

تمويل برنامج األونروا الصحي في لبنان«.
وأضاف أنها س���تغطي أيضا »نفقات العالج في المستشفيات 
لنح���و 2936 مريضا بحاج���ة لرعاية طبية من أمراض الس���رطان 

والقلب واألوعية الدموية والعناية المركزة والخدمات األخرى«.
وأوضح أن المنحة الثانية بقيم���ة 20 مليون دوالر لدعم الموازنة 

البرامجية العامة لوكالة »األونروا« للعامين 2021 و2022.
ولف���ت الصندوق الكويت���ي للتنمية العربية إل���ى أن »هذا الدعم 
المالي يس���اعد وكالة الغوث على االس���تمرار في توفير الخدمات 
اإلنسانية الحيوية لالجئي فلسطين في لبنان وسوريا واألردن وغزة 
والضفة الغربية وشرقي القدس«. وأوضح الصندوق الكويتي، أن 
تلك المساهمات تأتي ضمن إطار تعهد دولة الكويت خالل الحوار 
االستراتيجي الوزاري الثالث حول وكالة األونروا، الذي عقد في 15 
تش���رين أول/ أكتوبر 2020 لدعم أهدافها التي ترمي إلى ضمان 
وحماية الالجئين الفلس���طينيين، وتأمين إيصال المس���اعدات 

وتقديم الخدمات الرئيسية لهم من أجل عيش حياة كريمة.
وتقدم »األونروا« خدمات أساسية، خصوصا في التعليم والصحة، 
ألكثر من 5.5 ماليين الجئ فلس���طيني في كل من سوريا ولبنان 

واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

الكويت تدعم الالجئين 
الفلسطينيين بـ 21.5 مليون دوالر

موسكو/ االستقالل:
ارتفعت أسعار النفط، خالل تعامالت يوم أمس، وصعد 
مزي���ج "برنت" فوق مس���توى 85 دوالرا للبرميل، وذلك 

للمرة األولى منذ أكتوبر 2018.
وبحل���ول الس���اعة 10:55 بتوقيت موس���كو، ارتفعت 
العقود اآلجلة لمزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 85.02 
دوالرًا للبرمي���ل، وبذلك يكون المزيج قد س���جل أعلى 

مستوى منذ أكتوبر 2018.
فيما تم تداول الخام األمريكي "غرب تكساس الوسيط" 
عند 82.09 دوالرًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن 

سعر اإلغالق السابق، وفقا لما أظهرته التداوالت.

ويأتي االرتفاع وسط دالئل متزايدة على شح المعروض 
خالل األش���هر القليل���ة المقبلة مع زي���ادة التوقعات 
بالتح���ول إلى المنتج���ات النفطية في ظ���ل االرتفاع 

الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.
وانتع���ش الطلب مع التعافي م���ن جائحة كوفيد-19، 
فضال عن تح���ول الصناعة عن الغ���از والفحم باهظي 
الثم���ن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على 

الطاقة.
كذلك أش���ار محللون إلى انخف���اض حاد في مخزونات 
النفط ف���ي منظمة التع���اون االقتص���ادي والتنمية، 

لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

أسعار النفط تصعد إلى 
أعلى مستوى في 3 سنوات

بروكسل/ االستقالل:
طالب قادة االتحادين الدولي لنقابات العمال "ITUC"، ونقابات العمال األوروبي 
"ETUC"، ويمث���الن أكث���ر من 200 ملي���ون عامل حول العال���م، مجلس االتحاد 
األوروب���ي، وال���دول األعضاء فيه، باتخ���اذ خطوات فورية وملموس���ة لالعتراف 
رسميا بدولة فلس���طين. وحث االتحادان في رسالة وصلت نسخة عنها لألمين 
العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر س���عد، رؤساء دول االتحاد األوروبي 

المشاركين في المجلس األوروبي، لالعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وجاءت الرس���الة اس���تجابة لنداءات العمال لحكوم���ات وبرلمانات بالدهم، من 
أجل منح الش���عب الفلس���طيني حقه الكامل في العيش بدولة مستقلة وآمنة 
من مخاطر التهديدات الخارجية، التي يتس���بب بها وجود االحتالل العسكري 

اإلسرائيلي فوق األراضي المحتلة عام 1967.
وأكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل مستمر النتهاكات خطيرة، تقوم 
بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، خاصة بحق العمال الفلسطينيين والعامالت، 
حيث س���لط التقرير األخير لالتحاد الدولي للنقابات، الضوء على اس���تغاللهم 
والتجبر بهم، واالستيالء على األراضي وبناء المستوطنات، التي تحطم ما تبقى 

من أمل بإقامة دولة فلسطين مستقلة.
وطالب االتحادان بتجديد التزم االتحاد األوروبي بتعزيز احترام حقوق اإلنسان، 
كمكون رئيس من مكونات سياسته الخارجية، وتأكيد التزامه بوضع سياسات 
وإجراءات مش����تركة لتوطيد ودع����م الديمقراطية، وس����يادة القانون وحقوق 
اإلنسان، واالنضباط لقواعد ومبادئ القانون الدولي في جميع مجاالت العالقات 

الدولية.
ودعا االتحادان، االتحاد األوروبي للتماش���ي مع االلتزامات التاريخية للبرلمان األوروبي، 

الذي صوت بأغلبية ساحقة عام 2014 لصالح قرار يعترف بدولة فلسطين.
وطالبا في رس���التهما االتحاد األوروبي بتنفيذ إعالن البندقية الصادر عن دول 
االتحاد األوروبي، في حزيران 1980، والذي يعترف بحق الش���عب الفلسطيني 

بتقرير مصيره.
وقال االتحادان "حان الوقت لمواجهة الواقع، بعد عقود طويلة من االنتظار وهدر 
الوقت وإراقة مزيد من الدماء، ألنه ال يمكن إحالل السالم مع استدامة االحتالل.

نقابات عمال دولية تطالب االتحاد 
األوروبي باالعتراف بدولة فلسطين



السبت 9 ربيع األول 1443 هـ 16 أكتوبر 2021 م

واشنطن/ االستقالل:
ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الذي اس���تهدف 
مس���جدا للطائفة الش���يعية أثناء ص���الة الجمعة 
في والي���ة قندهار، معقل حرك���ة "طالبان" جنوبي 
أفغانس���تان إل���ى 37 ش���خصا. وقال���ت وكال���ة 
"أسوشيتد برس" األمريكية إن مسؤوال بمستشفى 
محلي، أكد بشرط عدم اإلفصاح عن هويته، ارتفاع 

عدد قتلى االنفجار إلى 37 شخصا.
وأضاف المس���ئول المحلي أن التفجير أس���فر عن 

أكثر م���ن 70 إصاب���ة، فيما أش���ارت تقارير أخرى 
س���ابقة إلى إصاب���ة أكثر من 200 ش���خص، وفق 

المعلومات األولية.
وبحس���ب مسؤول المس���جد مرتضى ظريفي، فجر 
اثنان نفس���يهما بمس���جد فاطمية، أكبر مساجد 
الشيعة في والية قندهار، أثناء أداء صالة الجمعة.

فيم���ا نقلت الوكالة ع���ن "مرتضى"، أحد ش���هود 
العيان، قول���ه إن "أربعة هاجموا المس���جد، وفجر 
اثن���ان عبوات ناس���فة عند بوابة أمنية؛ ما س���مح 

لالثني���ن اآلخرين بالرك���ض إل���ى الداخل وضرب 
المصلين".

وأظه���رت لقطات مصورة من م���كان الحادث جثثا 
مبعثرة على سجاد ملطخ بالدماء وناجين يتجولون 
في حالة ذهول أو يصرخون من األلم، وفق الوكالة.

من جانبه، أكد بالل كريمي، المتحدث باسم حركة 
"طالبان" وقوع االنفجار، مش���يرا إلى أن التحقيق ال 
يزال جاريا في الح���ادث، دون مزيد من التفاصيل، 

بحسب المصدر ذاته.

أكثر من 37 قتيال جراء تفجير مسجد بأفغانستان

الرياض/ االستقالل:
أعلن مصدر مس���ؤول في وزارة الداخلية الس���عودية، أنه بن���اء على ما رفعته 
الجه���ات الصحية المختصة ونظرًا للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد 
حاالت اإلصابة بفي���روس كورونا، تقرر تخفيف االحترازات الصحية ابتداء من 

يوم غٍد األحد .
وينص القرار على عدم االلت���زام بارتداء الكمامة في األماكن المفتوحة � فيما 
عدا األماكن المس���تثناة � مع االس���تمرار في االلت���زام بارتدائها في األماكن 

المغلقة.
ويتم تخفيف اإلجراءات االحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح )كوفيد19-( 
على النحو اآلتي: السماح باس���تخدام كامل الطاقة االستيعابية في المسجد 
الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع األوقات في كافة 
أروقة المس���جد، واالستمرار في اس���تخدام تطبيق »اعتمرنا« أو »توكلنا« ألخذ 

مواعيد العمرة والصالة للتحكم باألعداد الموجودة في آن واحد.
كما تقرر السماح باس����تخدام كامل الطاقة االستيعابية في المسجد 
النب����وي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع األوقات 
في كافة أروقة المس����جد، واس����تخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا ألخذ 
مواعيد الصالة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم باألعداد الموجودة في 
آن واحد، باإلضافة إلى إلغاء التباعد والس����ماح باستخدام كامل الطاقة 
االس����تيعابية في التجمع����ات واألماكن العامة ووس����ائل المواصالت 

والمطاعم وصاالت السينما ونحوها.
ويش���ترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع واألنش���طة المشار إليها 
أعاله، ويس���تثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في 
تطبيق توكلنا. مع االلتزام من الجميع بكافة اإلجراءات االحترازية المطبقة بما 

فيها لبس الكمامة.
ويس���تمر تطبي���ق التباعد وارت���داء الكمامات في المواقع الت���ي ال يتم فيها 

تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خالل تطبيق توكلنا.

الجزائر/ االستقالل:
ترقب حذر الرتفاع وتي���رة التوترات بين 
المغرب والجزائر، الت���ي بدأت تدخل إلى 
مس���تويات أعلى خطورة مم���ا كانت عليه 
حتى قط���ع العالقات الدبلوماس���ية بين 

البلدين.
المعلومات التي نش���رتها الجزائر مؤخرا 
حول ت���ورط المغرب في دع���م مجموعة 
تنتمي لمنظمة "الم���اك"، التي تصنفها 
الجزائ���ر ب�"اإلرهابي���ة"، من أج���ل تنفيذ 
عملي���ات إرهابي���ة، طرح���ت العديد من 
األس���ئلة بشأن س���يناريوهات التصعيد 

بين البلدين.
الجزائر،  ف���ي  الق���وى األمنية  وتمكن���ت 
األس���بوع الماضي، من إلق���اء القبض على 
مجموعة مسلحة قيل إنها تنتمي لمنظمة 

"الماك" اإلرهابية وبثت مش���اهد وصفت 
ب�"الصادم���ة" العترافاته���م م���ع ع���رض 

مشاهد لمجموعة كبيرة من األسلحة.
وأوقف���ت القوى األمنية ف���ي الجزائر، 17 
مش���تبها به، وب���ث التلفزي���ون الجزائري 
اعتراف���ات له���م تحدث���وا فيه���ا ع���ن 
مخططهم الذي يعود للعام 2014، حسب 

ما نقل اإلعالم الجزائري.
وكش���فت التحقيقات األولي���ة، أن أعضاء 
المجموع���ة "كانوا عل���ى تواصل دائم مع 
)جهات أجنبية( عبر الفضاء الس���بيرياني 
)اإلنترنت(، تنش���ط تحت غطاء جمعيات 
ومنظم���ات للمجتم���ع المدن���ي متواجدة 
بالكيان الصهيوني )إسرائيل( ودولة من 

شمال إفريقيا"، )في إشارة إلى المغرب(.
خبراء من الجزائر قالوا إن تحركات الجزائر 

تصاعدي���ة وتس���ير في اإلط���ار الصحيح 
المتزن، وأنها س���ترد على المس���تويات 

كافة.
وأثار التطبيع اإلسرائيلي مع المغرب ردود 
فعل غاضبة م���ن الجزائ���ر، التي اتخذت 
العدي���د م���ن الخط���وات تج���اه المغرب 
ووجه���ت اتهام���ات عدة له���ا عقب هذا 

اإلجراء المغربي.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري السابق 
زواني بن يوسف، إن المؤامرة على الجزائر 
قديمة من جهات خارجية متعددة، وأنها 
ازدادت حدتها ه���ذه األيام بعد التطبيع 

المغربي مع إسرائيل.
وأض���اف في تصري���ح ل���ه، أن المعروف 
لدى الجزائر أنها ال تتدخل في الش���ؤون 
الداخلية ألي دولة، وتسعى إلقامة عالقات 

قوية مع الدول وال سيما دول الجوار، بحكم 
التاريخ المشترك والقواسم المشتركة.

وأوضح أن الجزائ���ر اليوم من حقها اتخاذ 
كل إج���راءات الحيطة والحذر من إفش���ال 
أي مؤامرة تستهدف سيادتها ووحدتها.

بش���أن المس���ار المحتم���ل م���ع المغرب 
يوضح النائب الجزائري، أن العالقات بين 
الغربية،  الصح���راء  بملف  البلدين ترتبط 
وأنه���ا يمكن أن تعود بع���د أن يجد ملف 
الصح���راء الغربي���ة حال ع���ادال لدى هيئة 
األم���م المتحدة، ويتوقف المغرب عن كل 

سلوك يخل بروح الصداقة والجوار.
ف���ي اإلطار ق���ال الخبير األمن���ي إدريس 
عطي���ة، إن بع���ض األط���راف تبحث عن 

عشرية سوداء ثانية في الجزائر.
وأضاف ف���ي حديثه، أن المغرب يش���ن 

الكثير من الحمالت على الجزائر، ويسعى 
لقلب الحقائق، في حين أن الجزائر ال ترد 
بنف���س الطريقة، بل أنه���ا تتخذ خطوات 

منطقية.
وتابع بقوله: "إن إسرائيل هي عدو للجزائر 
حت���ى م���ن قب���ل االس���تقالل الجزائري، 
وأن تحركه���ا اإلفريق���ي الرافض لوجود 

إسرائيل يزعجها".
وي���رى أن الجزائر قد تلج���أ للمحاكم 
الدولية لتسجيل مثل هذه العمليات 
الداعم���ة لإلرهاب والفوضى من خالل 
رفع القضايا ض���د األطراف المتورطة 

في العمليات.
وأشار إلى أن لجوء الجزائر لتطبيق القانون 
الدول���ي أو المحاكم الدولي���ة يعني أنها 

تحترم المواثيق والشرعية الدولية.

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة 
االستيعابية في المسجد الحرام والنبوي

عواصم/ االستقالل:
ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد 
»كوفي���د 19« عالمي���ا، منذ ظهوره ف���ي أواخر عام 
2019، إل���ى 240383902 حال���ة، فيما بلغ إجمالي 
الوفي���ات 4897302 حالة، بينم���ا صعدت حاالت 

الشفاء إلى 217682620 حالة.
وف���ي كوري���ا الجنوبي���ة، أعلنت »وكال���ة مكافحة 
الب���الد  تس���جيل  الجمع���ة،  ام���س  األم���راض«، 
1684إصابة جدي���دة بالفيروس و8 ح���االت وفاة، 
ليرتف���ع إجمالي اإلصابات إلى 339361 حالة، فيما 
وصلت الحصيل���ة اإلجمالية للوفيات في البالد إلى 
2626 حال���ة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء »يونهاب« 

الكورية الجنوبية.
وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة  تسجيل 14288 

إصابة ب� كورونا و525 وفاة جديدة،  ليرتفع إجمالي 
اإلصابات إل���ى نح���و 21.612 مليون حال���ة، فيما 

وصلت حصيلة الوفيات إلى 602099 شخصا .
وف���ي المكس���يك، أعلن���ت وزارة الصح���ة، امس 

الجمعة، تس���جيل 381 وفاة جدي���دة بالفيروس،  
ليرتفع مجموع الوفيات جراء اإلصابة ب� كورونا إلى  
283574 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة اإلصابات 

في البالد إلى 3.7 مليون حالة.

خبراء يكشفون سيناريوهات تحرك الجزائر ضد المغرب و »إسرائيل«

بيروت/ االستقالل:
أعلن���ت قيادة الجي���ش اللبناني يوم ام���س، أن قوات الجيش تمكن���ت من اعتقال 9 
أش���خاص بينهم س���وري، على خلفية أحداث الطيونة التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص 
وجرح العش���رات. قالت قيادة الجيش في بيان: »بتاريخ 14 أكتوبر 2021 وأثناء توجه 
عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية لالعتصام، حصل اش���كال وتبادل إلطالق النار 
في منطقة الطيونة-بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح«.

وأضافت: »على الفور، عزز الجيش انتش���اره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، 
كم���ا دهم ع���ددا من األماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تس���عة أش���خاص من كال 
الطرفين، بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص«.

ولفت���ت قيادة الجيش إل���ى أنها أجرت »اتصاالت مع المعنيي���ن من الجانبين الحتواء 
الوض���ع ومنع االنزالق نحو الفتنة«، مجددة تأكيدها على »عدم التهاون مع أي مس���لح، 

فيما تستمر وحدات الجيش باالنتشار في المنطقة لمنع تجدد االشتباكات«.

ارتفاع إصابات كورونا عالميًا إلى 240.3 مليون حالة الجيش اللبناني يعتقل 9 أشخاص 
بينهم سوري على خلفية أحداث الطيونة
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وكاالت/ االستقالل:
يتطلع األهلي والزمالك لبداية مثالية في دوري أبطال 
أفريقيا اليوم السبت، بعدما توجها إلى النيجر وكينيا 
عل���ى الترتيب لخوض مباراتي ذه���اب دور 32 ألرفع 

بطولة لألندية في القارة.
ويس���عى األهلي، بطل آخر نسختين وصاحب الرقم 
القياس���ي في عدد مرات الف���وز بالبطولة برصيد 10 
مرات، إلضافة اللقب 11 مواصال االبتعاد بعرش القارة 

األفريقية عن كل المنافسين.
في المقابل، يحلم الزمالك بكس���ر صيامه عن اللقب 
والوقوف على منص���ة التتويج بعد غياب طويل دام 

نحو 20 عاما منذ أن توج بالبطولة آخر مرة في 2002.
ويتوجه األهلي إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني، 
بينما يس���افر الزمال���ك للعاصمة الكيني���ة نيروبي 
لمواجهة توسكر، وستقام المواجهتان اليوم السبت.

وقال س���يد عب���د الحفيظ مدي���ر الك���رة باألهلي، إن 
صفوف فريق���ه باتت مكتملة قب���ل مواجهة ممثل 

النيجر، وال يغيب سوى أفشة.
وأضاف عبد الحفيظ للصحفيين "نركز في التدريبات 
ونسعى لتحقيق الفوز في النيجر حتى تكون البداية 
قوية على قدر طموحاتن���ا التي تهدف إلى الوصول 

لمنصة التتويج للعام الثالث على التوالي".

ويعتمد موس���يماني م���درب األهلي، عل���ى عناصر 
فريقه األساس���ية القديمة ولن يستعين بأي صفقة 
م���ن الصفقات الجدي���دة لعدم قيدها ف���ي القائمة 

األفريقية.
وش���هدت التدريبات األخيرة انتظام محمد ش���ريف 

مهاجم الفري���ق في التدريبات، بع���د راحة عدة أيام 
منحها له موسيماني.

الزمالك بدون �صفقات 
في المقاب���ل س���يعتمد باتريس كارتي���رون مدرب 
الزمالك، في مش���واره األفريقي على حرس���ه القديم 

بداية من مواجهة توس���كر الكين���ي، ألنه لم يقيد 
صفقاته الجديدة بس���بب حرمان الزمالك من فترتي 

قيد بحكم محكمة التحكيم الرياضية.
واس���تعان كارتيرون بالالعبين العائدين من اإلعارة 
وفي مقدمتهم مصطفى فتحي العائد من سموحة، 

وعمر السعيد العائد من الجونة.
وطالب كارتيرون، الالعبين بضرورة تحقيق الفوز على 

توسكر في بداية المشوار األفريقي.
ونق���ل موقع الزمالك ع���ن كارتيرون قول���ه لالعبين 
"المطل���وب من���ا أن نواصل م���ا أنهينا به الموس���م 
الماضي، تحقيق االنتصارات والس���عي نحو تحقيق 
األلقاب، والمهمة تبدأ بالمباراة المقبلة أمام توسكر".

وقال الزمالك إن رزاق سيسي مهاجم الفريق العائد 
م���ن اإلعارة لالتحاد الس���كندري اجت���از الفحوصات 
الطبية، وس���يخضع الالعب لبرنامج خاص لتجهيزه 
للموس���م الجديد، بينما ش���ارك محم���د أوناجم في 

تدريبات الزمالك بعد عودته من المغرب.
وسيكون أوناجم خارج حسابات الجهاز الفني للمباراة 
المقبلة أمام توس���كر بس���بب عدم قيده في القائمة 

األفريقية.
وستقام مواجهتا اإلياب بالنسبة لألهلي والزمالك في 

22 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

األهلي والزمالك يتطلعان لبداية مثالية في دوري أبطال أفريقيا

وكاالت/ االستقالل:
يمل���ك ليفرب���ول، الس���جل األقوى بي���ن أندية 
البريميرليج، عندما يتعلق األمر بتحقيق النتائج 
اإليجابي���ة في المباريات الت���ي تخوضها الفرق 

مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
وشهدت األيام الماضية، العديد من المباريات 
في التوقف الدولي، ما بين التصفيات المؤهلة 
إلى كأس العالم، ومباريات دوري األمم األوروبية.

وتعان���ي بعض الف���رق بعد التوق���ف الدولي 
من اإلصاب���ات أو إرهاق الالعبي���ن، وتكون أكثر 
الف���رق تض���رًرا، تلك التي ال تمل���ك عمًقا كبيًرا 
في قائمته���ا، وهو األمر الذي نجح ليفربول في 

تفاديه مؤخًرا.
ويملك ليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، 
أفضل سجل من النتائج بين أندية البريميرليج، 
في المباريات التي يخوضها مباشرة بعد التوقف 
الدولي منذ موسم )2018- 2019(، حيث وصلت 
نس���بة انتصاراته إلى 80% من خالل الفوز في 

10 مباريات والتعادل في مناسبتين.
وسيكون ليفربول في اختبار خاص، اليوم السبت، 
للحفاظ على س���جله الخالي م���ن الهزائم عقب 
التوق���ف الدولي، وذلك عندم���ا يرحل لمواجهة 

واتفورد، تحت قيادة مدربه الجديد رانييري.
ويملك مانشستر سيتي، نفس نسبة االنتصارات 
)80%( بعد التوقف الدولي، إال أن السماوي حقق 

االنتصار في 8 لقاءات وخسر مباراتين.
ويأت���ي مانشس���تر يونايتد وتشيلس���ي، بعد 
ليفربول والمان سيتي، بنسبة انتصارات وصلت 

إلى %60.
ويواجه تشيلسي اليوم برينتفورد، بينما يرحل 
مانشس���تر يونايتد لمقابلة ليس���تر س���يتي، 
ووصلت نس���بة انتصارات األخي���ر بعد التوقف 

الدولي إلى 30% فقط بعد تعرضه ل� 6 هزائم.
وحقق مانشس���تر يونايتد في تل���ك الفترة، 6 
انتصارات وتعادل 3 مرات وخس���ر لقاء وحيدًا، 
أما تشيلسي حقق نفس عدد االنتصارات، ولكنه 

تعادل مرة واحدة وخسر 3 مرات.
وال يملك الثنائي اللندني توتنهام وآرس���نال، 
أفضل نتائج بعد التوقف الدولي، حيث وصلت 
نس���بة انتص���ارات الفريقين إل���ى 40% فقط، 
بسجل متش���ابه وهو 4 انتصارات و3 تعادالت 
و3 هزائم، وهي النس���بة الت���ي يتفوق عليها 

وولفرهامبتون وإيفرتون ب� %50.
وس���يقابل توتنهام غًدا األحد نظيره نيوكاسل 
يونايتد على ملعب س���انت جيمس بارك، بينما 
يستضيف آرسنال نظيره كريستال باالس يوم 

اإلثنين على استاد اإلمارات.

ليفربول ومانشستر سيتي.. ملوك العودة من التوقف الدولي

وكاالت/ االستقالل:
رفض الفرنس���ي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الس���ابق، عرًضا مغرًيا لتولي 

قيادة نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي.
وأشارت صحيفة ديلي ميرور إلى أن المالك السعوديين الجدد تواصلوا مع زيدان، 
الستطالع رأيه في قيادة الفريق اإلنجليزي، إال أن المدرب الفرنسي رفض العرض.

وب���ررت الصحيفة البريطانية رفض زيزو، بأنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنس���ي 
مس���تقباًل، رغم أن هذا الحلم بات صعًبا على المدى القريب بعد فوز الديوك بلقب 

دوري األمم األوروبية.
وينتهي تعاقد ديدييه ديش���امب المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا، بانتهاء 

مشوار الديوك في نهائيات كأس العالم )قطر 2022(.
ولفتت أيًضا إلى أن قائمة المرشحين لقيادة نيوكاسل يونايتد تضم أسماء أخرى 

مثل ستيفن جيرارد، بريندان رودجرز وأنطونيو كونتي.

زيدان يرفض إغراءات 
نيوكاسل يونايتد

مدريد/ االستقالل:
ب���ات كارلو أنش���يلوتي المدير الفني 
لري���ال مدريد، في ورطة حقيقية، قبل 
خوض مواجهة ش���اختار دونيتسك، 
ف���ي ثال���ث ج���والت دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
ديبورتيفو  مون���دو  صحيف���ة  وقالت 
"سيتعين على أنش���يلوتي، تشكيل 
ثنائ���ي قل���ب دفاع جدي���د لمواجهة 
ش���اختار الثالثاء المقب���ل، رغم عدم 

اس���تبعاد وجود ميليت���او وأالبا، لكن 
المؤش���رات تفيد بأنهما في راحة من 

أجل الكالسيكو".
وأضافت الصحيفة "حال عدم مشاركة 
ميليتاو وأالبا، سيكون على أنشيلوتي، 
تش���كيل دف���اع جديد، حي���ث يملك 
الم���درب اإليطالي، ناتش���و وفاييخو 

كخيارات".
وُيعد ناتشو من العناصر المهمة في 
خط دف���اع ريال مدريد، س���واء كقلب 

دفاع أو ظهير.
أما فاييخو لم يشارك هذا الموسم في 
أي مباراة، والذي عاد للملكي بعد نهاية 
إعارته لغرناطة، وكانت كل المؤشرات 

ُتفيد برحيله الصيف الماضي.
وس���يتوجب على أنش���يلوتي، حسم 
مشاركة فاييخو أو اللجوء لالعتماد على 
كاس���يميرو كقلب دفاع أو أحد العبي 
فريق الش���باب مثل مارفل الذي لعب 

وتألق مع الكاستيا.

ورطة ألنشيلوتي قبل لقاء شاختار بدوري األبطال
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مدينة نابلس مواجهات مش���ابهة أعقبت المس���يرة 
األسبوعية التي انطلقت من وسط القرية باتجاه البؤرة 
االس���تيطانية التي أقيمت ش���رق البل���دة حيث أطلق 

الجنود القنابل الغازية والرصاص المطاطي نحوهم. 
وأفاد الهالل األحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت 
مع 44 إصابة في مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب 

نابلس، وقرية بيت دجن شرق نابلس.
وأوض���ح »الهالل األحمر« أن مواطًن���ا أصيب بالرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط، و41 مواطًن���ا أصيبوا 
باالختناق بفعل قنابل الغاز، في حين أصيب مواطنان 

جراء سقوطهما خالل مطاردة قوات االحتالل للشبان.
وتش���هد بلدة بيتا وقرية بيت دجن فعاليات س���لمية 
بشكل يومي منذ أشهر، دفاًعا عن أراضيهم المهددة 
باالس���تيالء من االحت���الل ومس���توطنيه، حيث تقمع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي الفعاليات بإطالق الرصاص 

وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين العّزل. 
كفر قدوم

كما أصيب شابان بالرصاص والعشرات بحاالت اختناق، 
جراء قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مسيرة كفر قدوم 
األس���بوعية الس���لمية المناهضة لالس���تيطان.  وقال 
منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، إن قوات 
االحتالل هاجمت المش���اركين في المس���يرة، وأطلقت 
تجاههم األعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل 
للدم���وع، ما أدى إلى إصابة ش���ابين بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعش���رات بحاالت اختناق. وأضاف 
أن ق���وات االحتالل أغلقت إحدى الطرق الفرعية المؤدية 
للقرية بالسواتر الترابية، بهدف إعاقة وصول المزارعين 

الى حقول الزيتون.

�سلفيت
كما أصيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض، في اعتداء 
للمس���توطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف 

شرق سلفيت.
وأفاد المزارع يوس���ف حمودة، أن نحو 30 مس���توطنا 
من مس���توطنة "رحالي���م" المقامة عل���ى أراضي قرية 
ياس���وف، هاجموا المزارعين بالحج���ارة أثناء قطفهم 
ثمار الزيتون، ما أدى الى إصابته بالرأس، وزوجته خولة 
عصايرة في القدم، ونجله صهيب برضوض في ظهره.

وأصاف أن المس���توطنين حطموا زجاج مركبته، ورشوا 
غاز الفلفل على وجه المواطنة جمانة سليمان وسرقوا 
هاتفها المحمول وعلب دواء، إضافة إلى س���رقة ثمار 

الزيتون والساللم والمفارش.
وأشار الى أن المنطقة تعرف بالقرنة، وتتعرض بشكل 
مس���تمر العت���داءات االحتالل ومس���توطني "راحيل" 

بهدف تهجير المواطنين وتفريغهم من أراضيهم.
م���ن ناحيته، حذر محافظ س���لفيت عبد الله كميل من 
خطورة االعتداءات التي تج���ري يوميا بحق المزارعين 
في ذروة موس���م الزيت���ون، برعاية حكوم���ة االحتالل، 
وأداتها التنفيذية جماعات المستوطنين المتطرفين 
التي تتمادى في مسلسل الهجمات التي تشنها في 

مختلف البلدات والقرى في سلفيت.
ودعا الى تحرك فوري وعاجل على كافة المس���تويات 
المحلية والدولية للجم هذه االعتداءات والممارس���ات 

الهمجية المتكررة.
وتتزامن جرائم المس���توطنين في ياسوف مع شروع 
وبدء المزارعين بموس���م قطف الزيتون وال س���يما في 

األراضي الزراعية القريبة من المستوطنات.
وس���بق أن أخط���رت س���لطات االحتالل ي���وم األربعاء 
الماضي بمصادرة عش���رات الدونمات من أراضي قرية 
ياس���وف لصالح التوسع االس���تيطاني في مستوطنة 

"تفوح" المقامة على أراضي القرية.
وق���ال رئيس مجلس قروي ياس���وف عب���د الله عبية، 
إن س���لطات االحتالل أخطرت عددا م���ن أهالي القرية 
باالس���تيالء على أربعة أحواض، أي ما يقارب 40 دونما، 

من أراض تبلغ مساحتها 160 دونما.
وادي الباذان

وفي السياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين، صباح 
الجمعة، المنطقة األثرية في وادي الباذان شمال شرق 

نابلس بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.
وذك���رت مصادر محلي���ة أن عدًدا من جن���ود االحتالل 
انتش���روا في منطقة "الباذان"؛ لتأمين اقتحام حافالت 

المستوطنين وحمايتهم.
ويقتحم المس���توطنون باستمرار المنطقة األثرية إلى 
جانب سيرهم بمسار بيئي انطالًقا من مستوطنة "ألون 

موريه" وصواًل إلى مستوطنة "الحمرة".
ويقع وادي الباذان على الطريق العام الرئيس الواصل 
بي���ن نابل���س وأريحا، على بعد 4-5كم ش���مال ش���رق 

نابلس، وهو ضمن أراضي قرية طلوزة.
وتوجد في هذا الوادي مجموعة عيون الباذان الواقعة 
في سفوح روابي طلوزة الشرقية الجنوبية، ومنها: عين 
الس���درة أو رأس النبع، وبعد أن تتجمع هذه العيون مع 

بعضها تلتقي في طريقها بمياه عين التبان التي تقع 
بالقرب من قرية الباذان الرومانية وتعرف اليوم بخربة 
فروة، ومن موقع قرية الباذان الرومانية هذه جاء اس���م 

الوادي.
وتبقى المياه الجارية بالباذان طوال أيام السنة، إال أنها 
ليس���ت غزيرة كثيرًا. كما تنتهي األودية القادمة من 

جوار قريتي عسكر وبالطة في وادي الباذان.
وهذه المنطقة من المناطق الطبيعية الجميلة جدًا في 
فلس���طين التي تتميز بوجود المياه الوفيرة واألشجار 

الخضراء المثمرة والبرية.
ويس���تفيد األهالي في المنطقة من مياه هذا الوادي 
حيث يس���قون بس���اتينهم ومزروعاتهم ومواشيهم، 
وينته���ي الوادي ال���ذي يبلغ من طول���ه حوالي 45كم 

بجسر المالقي )المالكي(.
بيت حلم

وفي بيت لحم اندلعت، مس���اء الجمعة، مواجهات مع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة الخضر جنوبًا.

وأف���ادت مصادر محلي���ة أن المواجه���ات ترّكزت في 
منطق���ة »أم ركبة« جن���وب البلدة، حي���ث اطلق جنود 
االحت���الل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز والصوت، ما أدى الى اشتعال النيران في أحراش 

قريبة من منطقة برك سليمان.
وأصيب، عدد من جنود االحتالل بزجاجات حارقة خالل 

المواجهات التي اندلعت في البلدة.
وأفادت مص���ادر محلية بأن عددا م���ن جنود االحتالل 
أصيب���وا جراء إلق���اء زجاجات حارق���ة اتجاههم، خالل 

مواجهات في جبل أم ركبة ببلدة الخضر.
وذكرت المصادر بأن تعزيزات عس���كرية كبيرة وصلت 

البلدة في أعقاب تصاعد المواجهات وإصابة الجنود.
وتناولت وس���ائل اإلع���الم العبرية ف���ي األيام األخيرة 
تقاري���ر عديدة تحدثت عن مخ���اوف حقيقية تعتري 
الجنود خالل العمليات العسكرية في الضفة الغربية 
سواء فيما يتعلق بإطالق النار أو إلقاء األكواع المتفجرة 

والزجاجات الحارقة.
هذا واقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بلدة بدو، 

شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن مواجه���ات اندلعت بين 
المواطني���ن وق���وات االحتالل في منطق���ة الكروم من 
البل���دة، أطلقت خالله���ا الرص���اص المعدني المغلف 

بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، باتجاههم. 

ضدهم. وش���رع نحو 250 أس���يرًا من أس���رى الجهاد االس���المي يوم االربعاء 
الماض���ي 13 اكتوبر 2021 باإلض���راب المفتوح عن الطعام رفضا الس���تمرار 
إج���راءات عقابية ُفرضت عليهم عقب ان تمكن 6 أس���رى من انتزاع حريتهم 

عبر نفق من سجن جلبوع الشهر الماضي.
وتمكن 6 أسرى بينهم 5 من اسرى "الجهاد االسالمي" من انتزاع حريتهم عبر 
"نفق الطريق الى القدس" الذي حفروه بسواعدهم أسفل سجن جلبوع بتاريخ 

6 سبتمبر 2021، وأعيد اعتقالهم في أوقات متالحقة.
وشنت ادارة مصلحة السجون حملة شرسة ضد اسرى الجهاد االسالمي ومنها 

منع تواجد أكثر من معتقل واحد من أسرى "الجهاد"، داخل كل زنزانة.
وف���ي ذات الس���ياق قال األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد زياد 
النخالة: "إن حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين لن تترك أبناءها في السجون 
الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، وعليه س���نقف معهم ونساندهم بكل 
ما نملك، حتي لو اس���تدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم، ولن يمنعنا عن 

ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى".

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب 1042/2021 
يف الق�سية رقم  703/2021  مدين 

المس���تدعية / تهان���ي دي���اب ش���اكر االغ���ا ، خ���ان يون���س ، هوية رقم 
)٩٥٧٠٧١٠٠٤( . وكيلها المحاميان / جهاد ووسام وبشار االغا أحمد القدرة .

المس���تدعى ضده/ ١. محمد نجيب / حمدان اس���عيد االغا من خانيونس 
السطر الشرقي مسجد جعفر مجهول محل االقامة .

٢.حمدان موسى سعيد االغا من خانيونس السطر الشرقي مسجد جعفر .
٣.حازم موسى سعيد االغا من خانيونس السطر الشرقي مسجد جعفر .

٤. محمد موسى سعيد االغا من خانيونس السطر الشرقي مسجد جعفر .

٥. احمد موسى سعيد االغا من خانيونس السطر الشرقي مسجد جعفر .
٦.رغدة موسى سعيد االغا من خانيونس السطر الشرقي مسجد جعفر .
٧. رواء موسى سعيد االغا من خانيونس السطر الشرقي مسجد جعفر .
نوع الدعوى : قسمة اموال مشتركة . مذكور حضور بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعى قد اقام عليك دعوى 
)قسمة اموال مشتركة ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواها المرفق لكم 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم الحضور 
الي هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االحد 
٣١/١٠/٢٠٢١ لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك تخلفت عن ذلك يجوز 
للمستدعى ان يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في ١٣/١٠/٢٠٢١ م .  

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س 
اأ. �سديق عبد الرازق الرقب

جنين/ االستقالل:
قال األسير المحرر شادي وش���احي من مدينة جنين إن 
األسرى في سجون االحتالل يعيش���ون ظروفا اعتقالية 
غاية في الصعوبة والتعقيد؛ نتيجة ممارسات االحتالل 
وادارات السجون، ويعيشون حلم الحرية ألنهم يعولون 

على المقاومة لإلفراج عنهم من السجون.
وعبر وش���احي عن س���عادته البالغة بعد اإلفراج عنه من 
س���جون االحتالل بعد 19 عام���ا من االعتق���ال، وتابع:« 
فرحتي ال توصف وسعادتي ال تقدر بثمن ولكن فرحتي 
منقوص���ة بأنني ترك���ت خلفي أخوة ورفاق تقاس���مت 

معهم الفرح والمعاناة على مدار سنوات«.
وش���دد في تصريحات الجمعة، على أن إدارة الس���جون 
تمعن في جرائمها باستمرار ضد األسرى وازدادت تلك 
المعاناة وأصناف اإلذالل بعد عملية نفق الحرية األخيرة.

وع���ن تجربت���ه االعتقالية خالل 19 عاما قال: »س���نوات 
اعتقال���ي كانت مليئة بمحطات العذاب وال س���يما أنني 
ش���اركت بأكثر من إضراب عن الطع���ام وتعرضنا لقمع 

متعدد من جنود االحتالل«.
وأضاف: »أول إضراب ش���اركت به في 2004 في هدريم 

حي���ث كانت الظ���روف االعتقالية صعبة ج���دا والطعام 
سيء وحياة ال تطاق وال ترقى للمستوى اإلنساني، حيث 
التفتيش���ات العارية الهادفة لإلذالل، وقررنا في وقتها 
خوض اإلضراب لم���دة 19 يوم تحققت من خالله بعض 

المطالب«. 
كما وشارك وش���احي في إضراب عام2012 الذي هدف 
إلى إخراج بعض األسرى من العزل واستمر لمدة 28 يوما 

تكلل باالنتصار وإخراج المعزولين.
وأشار وشاحي إلى أنه »بعد انتهاء إضراب عام 2012 
أصبح لدي تضخم بالغدة الدرقية وتم اخذي للعيادة 
وت���م إبالغي في حينه���ا أنني أعاني من الس���رطان 
أو في���روس خطي���ر دون أن يكون هن���اك فحوصات 

دقيقة«.
وأكمل: »مكثت مدة ثالث س���نوات من المعاناة تراوحت 
بين فحوص���ات طبية ومماطالت في الع���الج ويتخللها 

النقل عبر البوسطة التي هي بذاتها رحلة عذاب«.
وأردف: »بع���د ثالث س���نوات من المعان���اة قررت وضع 
ح���د لها واإلص���رار على تنفي���ذ عملي���ة جراحية إلنهاء 
األلم وتفاوضت وتناقش���ت مع مدير مش���فى س���وروكا 

واألطباء، وتم إجراء العملية التي تكللت بالنجاح ومكثت 
أربعة أيام صعبة بالمشفى بس���بب المعاملة اإلجرامية 
التعسفية من السجانين فمقابل األلم وجدت بنظراتهم 

التشفي والحقد«. 
وتابع: »أشد مشاهد القمع التي رأيتها كانت في 2019 
بش���هر آذار في سجن النقب بقسم 3 وكنت في حينها 
أنا بقس���م 4 ونتيجة وضع األجهزة المسرطنة – أجهزة 
التش���ويش وحاولنا االعتراض على تلك الممارسات قبل 
القمع بشكل س���لمي وقانوني إال أنه لم يبق لدينا خيار 

سوى التصعيد ضد االحتالل«.
ولفت إلى »بع���د ذلك صدر القرار بإخالء القس���م 4 إلى 
قس���م 3 رغم الب���رد الش���ديد ونقص األغطي���ة، وبدأوا 
بإخراجنا عشرة تلو عشرة، استفز كل األسرى األمر الذي 
دفع ابن عمتي إس���الم وش���احي بتنفي���ذ عملية طعن 

بالسجن«.
ونقل وش���احي عن األسرى في الس���جون رسالة مفادها 
بأنه���م يعولون على المقاومة باإلفراج عنهم وإخراجهم 
من الظلمات، وأضاف: »اإلفراج عن األس���رى واجب وطني 

وديني وشرعي وقانوني«.

المحرر شادي وشاحي: األسرى يعّولون على المقاومة لإلفراج عنهم

بروكسل/ االستقالل:
قال عضو البرلم���ان األوروبي عن حزب ال�"Sinn Féin" كري���س ماكمانوس، إن االتحاد 
األوروبي ال يمكنه االس���تمرار ف���ي الصمت، على هدم ممتلكات الفلس���طينيين وبناء 

وحدات استيطانية جديدة.
وأضاف عضو البرلمان، في بيان صحفي، أن الس���لطات اإلس���رائيلية هدمت أو صادرت 
ف���ي الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغس���طس من العام الجاري، نحو 118 
مبن���ى مملوكًا لفلس���طينيين في جميع أنح���اء الضفة الغربية، بما ف���ي ذلك القدس 

الشرقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة ٪38 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.
وأش���ار إلى أن اس���تخدام دولة االحتالل لمصطلح "المباني"Structure ، انما هو انكار 
للحقيق���ة الت���ي يجب ادراكها بأن ع���دًدا كبيًرا من هذه المباني ه���ي عبارة عن منازل 

عائلية.
وأضاف "لقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير 191 شخصًا بينهم 116 طفاًل، وشمل 
الدمار أيضا المباني العامة، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات".

وبين أن "السلطات اإلسرائيلية تحاول أن تختبئ وراء حقيقة أن المباني لم يكن لديها 
تصريح، لكنها تتجاهل اإلش���ارة إلى أن لها فقط س���لطة منح هذا اإلذن واختيار عدم 
القيام بذلك، ما يترك الفلسطينيين بال خيار، هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته".
ودع���ا ماكمانوس، زعماء االتح���اد األوروبي إلى الوقوف إلى جان���ب المظلومين، وقال: "ما 
يثي���ر الصدمة، أن االتحاد األوروبي يس���عى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع إس���رائيل، 
متجاهاًل حقيقة أنها تهدم ما ال يقل عن 15 مبنى على األقل كل شهر يتم تمويل بنائها 
بأم���وال االتحاد األوروبي. هل م���ن المعقول التجارة مع دولة تقوض جهودنا لمس���اعدة 

المضطهدين؟. لقد تحققت من البيانات وجاء بعض هذا التمويل من أيرلندا".

ماكمانوس: االتحاد األوروبي ال يمكنه 
االستمرار بالصمت على االستيطان

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي أمس 
الجمعة، ثالثة مواطنين من باحات المس����جد 

األقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، ف����ي مدينة القدس 
المحتلة، بأن قوات االحتالل اقتحمت باحات 
األقصى، وأوقفت ثالثة مواطنين ودققت في 

بطاقاتهم الشخصية قبل أن تعتقلهم.

وأش����ار إلى أن المواطنين ه����م عالء دويري، 
وخليل أبو سمرة، وصالح سعسع، وثالثتهم 
من محافظة قلقيلية ش����مال الضفة الغربية 

المحتلة.

االحتالل يعتقل 3 مواطنين من قلقيلية بباحات »األقصى«

اإ�سابات جراء ...

»اأ�سرى اجلهاد« ..
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جني ثمار الزيتون يف حقول قريبة من امل�ستوطنات يف قريتي جالود وقريوت بنابل�س

 نيودلهي/ االستقالل:
تمكن األطباء من إزالة ورم ضخم من بطن مريض هندي يزن نحو 10 كيلوغرام.

وكان أرناب موخيرجي )45 عامًا( يش���تكي من آالم شديدة في البطن ألكثر من شهرين، 
لكنه يقول إن األطباء فشلوا في اكتش���اف الورم في البداية، حتى تضاعف حجمه أربع 
مرات. وبعد استشارة األطباء في مركز فيكتوريا الطبي، تم اكتشاف أنه كان مصاًبا بورم 
خبيث يبلغ وزنه 22 رطاًل )10 كيلوغرام(. وتمت إحالته إلى مستشفى ليونز، حيث أجرى 
الدكتور عملية جراحية معقدة، وأزال الورم في جراحة استمرت أربع ساعات يوم 2 أكتوبر 

)تشرين األول( الجاري.
وقال الطبيب »لقد كانت حالة حرجة للغاية ونادرة. لم يتم اكتش���اف الورم في البداية. 
لقد تطلب األمر عدة اختب���ارات لفهم ماهيته. وكانت حياة المريض في خطر ألن الورم 

كان كبيًرا للغاية«.
وس���اعد فريق من الجراحين في إزالة الورم الس���رطاني المعروف باس���م ساركوما خلف 
الصف���اق، وعلى الرغم من نجاح الجراحة، س���يحتاج أرناب اآلن للمزيد من جلس���ات عالج 

السرطان.
يذكر أن الساركوما هو سرطان نادر يظهر في األنسجة الضامة، مثل العضالت والعظام 
واألعصاب والغضاريف واألوتار واألوعية الدموية واألنسجة الدهنية والليفية. وتحدث 
األورام اللحمي���ة خلف الصفاق الذي يقع في أعماق البطن والحوض، خلف بطانة البطن، 

حيث توجد أعضاء مثل األوعية الدموية الرئيسية والكلى والبنكرياس والمثانة.

إزالة ورم ضخم يزن 10 
كيلوغرام من بطن مريض

واشنطن/ االستقالل:
خضع���ت امرأة أمريكية لعملية جراحية فريدة 
من نوعها لزراعة غرسة دماغية لعالج االكتئاب 
الش���ديد الذي تعاني منه، بعد أن استنفدت 

جميع خيارات العالج األخرى.
وتقول المريضة التي تدعى س���ارة )36 عامًا( 
إن حياته���ا أصبحت أفضل بش���كل ال يصدق 
من���ذ زراعة غرس���ة بحج���م علب���ة الثقاب في 
جمجمتها، وذلك بع���د أن عانت من االكتئاب 
لس���نوات، وفشلت جميع العالجات األخرى، بما 
في ذلك مضادات االكتئاب والعالج بالصدمات 
الكهربائية. وأثبتت عملية الزرع أنها رهان رابح، 
فقد استطاعت التخلص من االكتئاب منذ أكثر 

من عام.
وقالت س���ارة لبي بي س���ي "لقد اس���تنفدت 
جميع خيارات العالج الممكنة. أصبحت حياتي 
اليومية مقيدة للغاية. ش���عرت بالتعذيب كل 
يوم، وكن���ت بالكاد أتحرك أو أفعل أي ش���يء. 

وعندما كنت في أعماق االكتئاب، كل ما رأيته 
كان قبيًحا".

ولكن عندما تم تشغيل الزرعة ألول مرة، تغير 
كل ش���يء. وبدأ األمر بعملية جراحية استمرت 
يوًما كاماًل، وتضمنت حفر ثقوب في جمجمتها 
تم م���ن خاللها توصيل األس���الك الكهربائية 
مباش���رة بدماغه���ا، وجرى وض���ع الوحدة التي 
تحتوي على البطارية ومولد النبض في العظم، 

أسفل فروة رأسها مباشرًة.
وقالت الباحثة الدكتورة كاثرين سكانجوس 
"وجدن���ا موقًعا واحًدا مناس���بًا، وهو منطقة 
أدى  البطن���ي، حي���ث  المخط���ط  تس���مى 
التحفيز باستمرار إلى القضاء على شعورها 
باالكتئ���اب. ووجدن���ا أيًضا منطقة نش���اط 
دماغي في اللوزة يمكن أن تتنبأ عندما تكون 

أعراضها أكثر حدة".
ويتم تشغيل غرسة س���ارة دائًما من الناحية 
الفنية، ولكنها تراقب نشاط دماغها باستمرار 

وتقدم نبض���ة كهربائية فقط عندما تش���عر 
أنها بحاجة إليها، وبشكل عام يحدث هذا كل 
15 دقيقة، ليجعلها تش���عر بمزيد من اليقظة 

والحيوية واإليجابية.
وتقول س���ارة "عندما تم تشغيل الغرسة ألول 
مرة، اتخذت حياتي منعطًفا سريًعا على الفور. 
أصبحت حياتي ممتعة مرة أخرى. وفي غضون 
أس���ابيع قليلة، اختفت األفكار االنتحارية. لقد 
س���اعدني الجهاز على التخلص من االكتئاب، 
مما سمح لي بالعودة إلى أفضل ما لدي وإعادة 

بناء حياة تستحق أن أعيشها".
يذكر أن س���ارة هي أول ش���خص يتم تزويده 
بهذا الن���وع من الغرس���ات الدماغي���ة، وعلى 
الرغم من اعتبار حالتها ناجحة، إال أنها ليست 
دلياًل على فعالي���ة العالج. ويحاول األطباء اآلن 
تجنيد متطوعين ج���دد إلجراءات مماثلة، على 
أمل إيجاد عالج جديد لالكتئاب، بحسب موقع 

أوديتي سنترال.

علماء يستخدمون غرسة دماغية لعالج االكتئاب لدى امرأة

لندن/ االستقالل:
التأم شمل امرأة بريطانية بقطها بعد سبع سنوات من فقدانه، بفضل رقاقة 

إلكترونية تظهر هويته الشخصية واسم صاحبته.
قالت كيلي بموفريت )33 عامًا( إنها شعرت بالسعادة الغامرة بعدما عثرت 

على قطها سيمبا بعد حوالي سبع سنوات من اختفائه.
إثر فقدان قطيها األليفين س����يمبا وبوتونز في عام 2015، ش����عرت كيلي 
بالحزن العميق، وبعد أيام قليلة عثرت على بوتونز ميتًا في منطقة قريبة من 
منزلها. لكن المرأة استمرت بالبحث عن سيمبا في بلدتها والبلدات المجاورة، 

وعبر مواقع التواصل االجتماعي.
وقد ت����م تبني القط س����يمبا من قبل ام����رأة تعيش في مدين����ة ليفربول. 
ولدى وفاتها في وقت س����ابق من هذا العام، ُنق����ل القط إلى ملجأ “كاتس 
بروتيكشن”. ولدى فحص الرقاقة اإللكترونية التي كانت على عنقه والتي 
تحمل اسمه وهويته واسم مالكه، تم االتصال بكيلي وإعادته إليها. وقالت 
كيلي إن قطها س����يمبا تعرف عليها مباشرة عندما التقت به، رغم السنوات 

الطويلة التي قضاها بعيدًا عنها، وفق ما أورد موقع “ميترو” اإللكتروني.

العثور على قط مفقود منذ 7 
سنوات بفضل رقاقة إلكترونية

لندن/ االستقالل:
في حالة غريبة من نوعها، تمكنت سيدة بريطانية من 
التوقف عن شراء اإلس���فنج لمنزلها بعد صراع كبير، 

ألنها ال تستطيع مقاومة أكله.
بدأت كلير لويز أوين، من مدينة كريشيث، شمال ويلز 
في بريطانيا، في مضغ اإلسفنج عندما كانت في ال�14 
من عمرها بعد نمو الرغبة في تناول اإلس���فنج خالل 

فترة مراهقتها، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.
عندما كانت رغبتها الشديدة في أسوأ حاالتها، كانت 
كلير تتناول إس���فنجة واحدة في األسبوع، وتخبئها 

في درجها الداخلي ألكلها طوال اليوم.
تعتق���د المرأة البالغة من العمر 44 عامًا، والتي تقول 
إنها كانت محرجة للغاية من التحدث إلى طبيبها عن 
هذا األمر، أنها تعاني اضطرابا في األكل يسمى بايكا، 
مم���ا يجعلها ترغب في تناول الم���واد غير الغذائية 

التي ليس لها قيمة غذائية.
وفي محاولة لكبح ش���هيتها الغريب���ة، قررت مدربة 
الرصان���ة، كلير، وزوجه���ا النجار، جويلي���م، 44 عامًا، 

التوقف عن شراء إسفنجات االستحمام تمامًا.
قالت كلير: "بدأت في هذه العادة الغريبة عندما كان 
عمري حوال���ي 14 أو 15 عامًا، عندم���ا كنت أعمل في 
معمل كيميائي وكنت أرغب في شراء اإلسفنج حتى 

أتمكن من أكله حتى وصلت لمرحلة اإلدمان.  وتابعت: 
"كان اكل االسفنج يطيل من طعم كل ما كنت أتناوله، 
لذل���ك إذا أكلت قطعة من الش���وكوالتة أو كيس من 
رقائق البطاط���س، فإن تناول بعض اإلس���فنج بعد 

ذلك،  يطيل من نكهة الطعام لفترة أطول في فمي.
وتدعي كلير، وهي أم لطفلين، أن رغبتها الش���ديدة 
تزداد عندما تكون في فترة الدورة الشهرية، أو أثناء 
شعورها بالشعور بالتوتر أو التعب، وكان من الصعب 
مقاومتها بشكل خاص عندما كانت حاماًل في ابنيها، 

ويليام )11 عامًا(، وسام )10 أعوام(.
والعتقادها أن نقص الحديد يمكن أن يكون س���بب 
إدمانه���ا، اس���تغرق األم���ر أعواما لفه���م المزيد عن 

اضطراب البايكا ولماذا تؤثر على حياتها.
Pica هو اضطراب غذائي يؤدي إلى تناول الشخص 
المصاب به لمواد غير صالحة لالس���تهالك الغذائي 
وبشكل منتظم، مثل الورق والطين واألوساخ والشعر.

وما يتناوله األش���خاص المصابون باضطراب شهوة 
الغرائب ال يضرهم صحيًا عادة.

ولكن، وفي بعض األحيان، قد ُيسبب هذا االضطراب 
عدة مضاعف���ات مثل اإلمس���اك، وانس���داد الجهاز 
الهضمي، والتس���مم بالرصاص جراء تناول ش���رائح 

الطالء، أو العدوى الطفيلية من أكل التراب.

 امــرأة تدمــن أكــل اإلسفنــج

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت موسوعة غينيس لألرقام القياسية، أن امرأة تركية 
يبلغ طولها أكثر من  مترين، هي رس����ميا أطول امرأة على 

قيد الحياة في العالم.
وقالت روميسا جيلجي، من مقاطعة كارابوك التركية، إنها 
تأمل في أن تساعد حالتها، التي تنتج عن متالزمة ويفر، 
وهي مرض خلقي نادر يس����بب نموا متسارعا، في إلهام 

اآلخرين لقبول أنفسهم.
وتبدأ الحالة من مرحلة ما قبل الوالدة وتس����تمر إلى غاية 
مرحلة الش����باب، وتتس����م بنضوج عظمي متقدم وعيوب 

عصبية، هيكلية ووجهية.
وقال����ت جيلجي التي يبلغ طولها 215.16 س����م )7 أقدام 
و0.7 بوصة(: "يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفس����ك، 
لذا تقبل نفس����ك كما أنت، وكن عل����ى دراية بإمكانياتك 

وابذل قصارى جهدك".
وحققت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما أيضا رقما قياسيا 
عالميا في عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة 

على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين اس����تخدمت منصتها 
للدفاع عن اآلخرين الذين يعانون من حاالت نادرة.

ونظرا لمش����اكل الحرك����ة المتعلقة بحالتها، تس����تخدم 
جيلجي في الغالب كرسيا متحركا للتنقل، على الرغم من 

أنها تستطيع المشي بمساعدة إطار المشي.
وقال كريغ غلين����داي، رئيس تحرير موس����وعة غينيس 
لألرقام القياسية، إنه "لشرف" الترحيب بها مرة أخرى في 

سجالت األرقام القياسية.
وأضاف: "إن روحها التي ال تقه����ر واعتزازها بالتميز عن 

اآلخرين هو مصدر إلهام".
ويش����ار إلى أن أطول رجل على قيد الحياة في العالم، هو 
سلطان كوسين، ومن تركيا أيضا، ويبلغ طوله 251 سم )8 
أقدام و2.8 بوصة(، والذي دخل الموسوعة في عام 2018.
وكان����ت أطول امرأة تم تس����جيلها على اإلطالق، تس����نغ 
جينلي����ان، من مقاطعة هونان في الصي����ن، والتي وصل 
طولها إلى 246.3 س����م )8 أق����دام و1 بوصة( قبل وفاتها 

في عام 1982.

تركية تدخل غينيس
 كأطول امرأة في العالم


