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الجوالن المحتل/ االستقالل:
أفادت وكالة األنباء الس���ورية، مس���اء الس���بت، 
باستشهاد األسير السوري المحرر مدحت الصالح 

نتيجة استهدافه من االحتالل »اإلسرائيلي«.
وأوضحت وكالة األنباء، أن »االحتالل »اإلسرائيلي« 
اس���تهدف الصالح في موقع عين التينة مقابل 
بلدة مجدل شمس في الجوالن السوري المحتل«.

وأش���ار إلى أن األس���ير الصالح استشهد نتيجة 
استهدافه من قبل العدو »اإلسرائيلي« برشقات 
من الرص���اص أثناء عودته إل���ى منزله في موقع 
عي���ن التينة. وكان���ت قوات االحت���الل اعتقلت 
األس���ير الصالح عام 1985، حي���ن كان عمره 17 
عاًما، بعد مداهمة منزل عائلته بالجوالن المحتل، 

وحكم عليه الحًقا بالسجن 12 عاًما.

استشهاد أسير سوري محرر 
برصاص قوات االحتالل في الجوالن

 الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
 أخطرت س����لطات االحتالل »اإلس����رائيلي«، 
الس����بت، بهدم ثالثة منازل قيد اإلنشاء في 

قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأف����اد مدير مكت����ب هيئة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان في بيت لحم حس����ن بريجية، 
ب����أن االحتالل أخطر به����دم ثالثة منازل، كل 
واحد مك����ون من طابقين بمس����احة إجمالية 

تبلغ 500 متر مرب����ع، تعود للمواطن عبد ربه 
الكوازب����ه، بحج����ة عدم الترخي����ص. وأضاف 

بريجية، أن االحتالل أمهل مالك 
هذه المنازل 96 ساعة لهدمها.

إصابات وحرق أشجار بهجوم للمستوطنين جنوبي نابلس
االحتالل يخطر بهدم ثالثة منازل ببيت لحم 

ويجبر مقدسيًا على هدم منزله في »وادي الجوز«

)apaimages(    م�شتوطنون بحماية جي�ش االحتالل يعتدون على املواطنني يف منطقة العطارة �شرق يطا جنوب اخلليل

تقرير: سياسات االحتالل 
المسؤولة عن إفقار الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكر مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية »شمس«، 
بأش���د العبارات وأقساها استمرار »إس���رائيل« السلطة القائمة 

تقرير: االحتالل 
يعتزم اإقامة 
م�ستوطنات 

جديدة يف حميط 
القد�س

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة الس���بت، عن تس���جيل 
9 ح���االت وف���اة، و270 إصابة جديدة بفي���روس »كورونا« 

9 وفيات و 270 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

بمشاركة فصائلية.. حفل تأبين 
وطني لنزار بنات في رام الله

رام الله/ االستقالل:
أقيم مساء الس���بت، حفل تأبين للمعارض السياسي المغدور 
نزار بنات في مدينة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية المحتلة، 

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
خض���ر حبيب، أن أس���رى »الجهاد« في س���جون االحتالل 

حبيب: أسرى »الجهاد« في الخندق 
المتقدم لمواجهة جرائم إدارة السجون

رام الله/ االستقالل:
يواصل 250 أس���يًرا من أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، إضرابه���م عن الطعام للي���وم الرابع على 

لمواجهة اإلجراءات التنكيلية
250 أسيًرا من »الجهاد« 

يواصلون إضرابهم لليوم الرابع

غزة/ خالد اشتيوي:
في تح���ول واضح لصال���ح الرواية الفلس���طينية، تحاول 
العدي���د من وس���ائل التواص���ل االجتماعي والش���ركات 

تحوالت لصالح الرواية الفلسطينية.. 
نجاح يقوده نشطاء اإلعالم الرقمي

رام الله/ االستقالل:
واصل سبعة أسرى، السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري، 

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام في أوضاع صحية خطيرة

إقامة مشروع محطة حافالت 
استيطاني »ضخم« جنوب نابلس

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن أس���رى فلس���طينيون ف���ي س���جون االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، الس���بت، االنضمام لإلضراب المفتوح 

عن الطع���ام، بدءا م���ن الثالثاء المقبل، دعما ألس���رى 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي. جاء ذلك وفق 
بيان صحفي للجنة الطوارئ العليا لكافة 

بدءًا من الثالثاء المقبل
انضمام أسرى جدد لإلضراب المفتوح دعمًا ألسرى »الجهاد«
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رام الله/ االستقالل:
أقيم مساء الس���بت، حفل تأبين للمعارض السياسي المغدور 
نزار بنات في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد 
نحو أربعة أش���هر من جريمة اغتياله عل���ى يد األجهزة األمنية 

في مدينة الخليل.
ونظم���ت الحراكات الش���عبية والق���وى الوطنية واإلس���المية 
والمجلس التنس���يقي للقوائم المستقلة والمبادرات الشبابية 

حفل التأبين في قاعة البروستانت في رام الله.
وألقى والد نزار قصيدة إش���ادة بول���ده المغدور، منتقًدا خاللها 

الجريمة التي تعّرض لها وأدت إلى إنهاء حياته ظلًما.
وطالب المش���اركون خالل الكلمات بمحاسبة كل من قرر وخطط 
ونفذ جريمة االغتيال، داعين إلى تحقيق العدالة له، والتوقف 

عن مالحقة عائلته
وقال غس���ان بنات شقيق المغدور نزار إن أقاربه لم يستطيعوا 
حضور حفل التأبين ألن األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية 

تطاردهم.
لكنه أضاف »نحن صامدون في معركتنا، ومن خلفنا الش���عب 

الفلسطيني«.
وأكد أن »ما قبل استش���هاد نزار ليس كما بعده«، مقدًما الشكر 
لش���عبنا على وقفته مع العائل���ة »ألن حق نزار وكرامته هو حق 

كل الشعب«.
أما الناش���ط عمر عساف فتحدث باسم »لجنة التأبين«، وقال إن 
لجنته »كس���رت محاولة منعها من إقامة حفل التأبين في رام 

الله«.
وأضاف »نقول لنزار أنك خلفت وراءك ومعك وإلى جانبك رفاًقا 
ورفيقات، أخوات وأخوة، يعرف���ون ما يريدون، ويصرون على ما 

يريدون، هم يريدون ثالثة أشياء«.
وتعه���د عس���اف بالمضي في الطري���ق الذي س���ار عليه نزار، 

ومتابعة محكمته، والنضال من أجل االنتخابات.
أما المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب، فأكد 

ضرورة تحقيق مطالب العائلة المش���روعة في تحقيق العدالة 
ا كبيًرا من حياته في  للمغدور نزار. وأشار إلى أن نزار أمضى جزًء

الدفاع عن فلسطين وحقوق شعبنا.
وأوضح ش���هاب أن »نزار كان فارًسا من فرسان الكلمة والحرية 

ومناضاًل في سبيل الحق«.
ولف���ت إلى أنه »قض���ى مظلوًما على يد عصاب���ة من المجرمين 
تستروا خلف أقنعتهم؛ لمحاولة إخفاء صوت الحق والعدل في 

وجه الفساد«.
أم���ا السياس���ي مصطفى البرغوث���ي فقال في كمل���ة بالنيابة 
ع���ن »القوى الديمقراطية«، إن ما جرى م���ع نزار »كان قتاًل مداًنا 

واغتيااًل بشًعا بكل المعايير«.
وأكد أن أكثر ما يحتاجه ش���عبنا هو صون وحماية كرامة أبنائه 
وبناته وحقهم المش���روع في حرية الرأي والتعبير، وهو شرط ال 

غنى عنه لنجاح نضالنا ضد االحتالل«.
وش���دد على ضرورة »عدم التعايش مع االعتقاالت السياسية«، 

مش���يًرا إلى أن »ما جرى من قمع للمحتجي���ن على االغتيال، وما 
تتعرض له عائلته اليوم أمر مشين«.

ولفت إل���ى أن »ما من أمر يخفف ألم فراق نزار إال محاس���بة من 
أقدموا على هذه الجريمة وخرقوا العرف الفلس���طيني بتحريم 

الدم الفلسطيني واستخدام العنف عند اختالف اآلراء«.
وأوضح أن »فلس���طين تعيش أزمة سياسية عميقة منذ إلغاء 
االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويستغلها 
االحتالل لتشويه صورة النضال الفلسطيني، ومحاولة تعميق 

االنقسام وتبرير الجرائم الوحشية ضدنا«.
من جهته، جدد القيادي في حركة »حماس« حسين أبو كويك 
إدانة جريمة قتل الناش���ط بنات، مشيًرا إلى أنه »عاش من أجل 

شعبه وقضاياه ومحاربة الفساد والمفسدين«.
وأضاف أن »جريمة االغتيال مستنكرة لمخالفتها شرعنا وقيمنا 
وأصول حضارتنا المشرقة«، مطالًبا بمحاكمة عادلة، والقصاص 

من المجرمين.

بمشاركة فصائلية.. حفل تأبين وطني لنزار بنات في رام الله

رام الله/ االستقالل:
أكد المكت���ب الوطن���ي للدفاع ع���ن األرض ومقاومة 
االستيطان السبت، أن سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« 
واصلت مخططاتها االستيطانية، وخاصة في محيط 
مدين���ة القدس المحتلة؛ لف���رض وقائع جديدة على 

األرض يستحيل معها قيام دولة فلسطينية.
وأش���ار المكتب في تقرير اطلعت عليه »االستقالل« 
أمس، إلى أن »إس���رائيل« ُتحرك العديد من المشاريع 
االس���تيطانية بالقدس، في إطار التحضير للبدء ببناء 
آالف الوحدات االس���تيطانية الجديدة، عندما تسمح 

لها الظروف المحلية والدولية بذلك.
وأوضح أن »اللجنة المحلية للتخطيط والبناء« التابعة 
لبلدية االحتالل صادقت عل���ى مصادرة أراٍض لصالح 
مباٍن عامة وش���ق طرق من أجل تنفيذ أعمال بناء في 
موقع مس���توطنة جديدة باس���م »غفعات همتوس« 
جنوب الق���دس، حيث تخطط لبناء عش���رة مجمعات 
و38 وحدة اس���تيطانية عامة وإنش���اءات تجارية في 

تلك المنطقة.
وقال إن من ش���أن إقامة هكذا مس���توطنة عزل بيت 
صفافا بالكامل عن محيطها الفلسطيني، حيث يخطط 
االحتالل لبناء المس���توطنة على أرض خربة طباليا في 

 ،»E1« بيت صفافا، إلى جانب المنطقة المعروفة باسم
التي قد تؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال 

الضفة الغربية وجنوبها أيًضا.
وأضاف أن االحتالل يخطط كذلك لتوسيع مستوطنة 
»بس���غات زئيف« شرقي بلدتي شعفاط وبيت حنينا، 
ومنطقة »عطيروت« شمال القدس، حيث صادق على 
إيداع خريطة لتوس���يع تلك المس���توطنة بعد النظر 
شكلًيا طبًعا في االعتراضات على إقامتها في »منطقة 

.»E1
ومن المتوقع في كانون أول/ديس���مبر المقبل أن يتم 
طرح مخطط إلقامة حي استيطاني جديد في منطقة 

»عطروت« للمناقشة واالعتراضات.
ويضم المخطط الذي سيقام في منطقة مطار القدس 
»عطروت« 9 آالف وحدة س���كنية استيطانية، ويدور 
الحديث هنا عن منطقة استراتيجية وحساسة للغاية، 
إذ تقع المنطق���ة الصناعية والمطار المهجور المجاور 

لها بين أحياء بيت حنينا وكفر عقب.
وبحس���ب تقرير المكتب الوطني، فإنه وألول مرة منذ 
30 عاًما، يجري التخطيط إلنشاء حي استيطاني جديد 
في القدس يس���توعب 1257 وحدة استيطانية على 
غرار ما كان عليه الحي االس���تيطاني »هار حوما« الذي 

أقيم على جبل أبو غنيم.
وفي اطار المشاريع االستيطانية أيًضا، فمن المتوقع 
أن تب���دأ مجموع���ة »كارتا« للمش���اريع العقارية قريًبا 
ببناء 104 وحدات اس���تيطانية في مستوطنة »جيلو« 

بالقدس، تتضمن مشروًعا تجارًيا بالمكان.
وذكر التقرير أن جرافات االحتالل نفذت خالل األسبوع 
الماضي، عمليات تجريف واسعة في موقع عش غراب 
الواقع ضمن بلدية بيت ساحور شرق بيت لحم تمهيًدا 
إلقامة طريق اس���تيطاني بالمكان يصل إلى الطريق 

االلتفافي المقام على أراضي قرى شرق بيت لحم.
وبين أن األخطر في هذه الخطوة هي أن قوات االحتالل 
تريد حسم مصير هذا الموقع الذي يبلغ مساحته نحو 
مائة دونم، والذي كانت تستخدمه كمعسكر للجيش 
خ���الل انتفاضة األقص���ى وأخلته قبل عدة س���نوات 
ليعود إلى بلدية بيت ساحور التي نفذت عدة مشاريع 

حيوية فيه.
وفي سياق آخر، كشفت معطيات حقوقية النقاب عن 
ارتفاع حاد في حجم الجرائم التي ارتكبها مستوطنون 
بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة 
في األغوار خالل العام الجاري، وسجلت االعتداءات في 

شهر أيلول/سبتمبر ارتفاًعا بنسبة %40.

تقرير: االحتالل يعتزم إقامة مستوطنات جديدة في محيط القدس

غزة/ االستقالل:
كشف الناطق باس����م الوفد االقتصادي الفلسطيني 
ال����ذي زار القاه����رة مؤخًرا، أس����امة كحي����ل، عن منح 
السلطات المصرية موافقة مبدئية لتصدير منتجات 
قطاع غزة عبر األراض����ي المصرية، مؤكًدا أن تجار غزة 

ينتظرون التطبيق الفعلي على األرض. 
وقال كحيل وه����و نقيب المقاولين الس����ابق، لوكالة 
»ق����دس ب����رس« اإلخباري����ة: »أخذنا من المس����ؤولين 
المصريين موافقة مبدئية عل����ى التصدير من قطاع 
غ����زة إل����ى جمهورية مص����ر العربي����ة أو خارجها، ألن 
االحتالل يضع الكثير من العراقيل على عملية تصدير 
البضائع عبر معبر كرم أبو س����الم التجاري؛ ما يتسبب 
بتل����ف البضائع التي لها تاريخ صالحية، كالمنتجات 

الزراعية«. 
وأضاف: »اش����ترطت مصر أن تك����ون جهة التصدير 
معلومة، والجهة المستوردة معلومة لديها، في حال 

تمت عمليات التصدير«. 
وأكد أن تجار القط����اع، ينتظرون بفارغ الصبر موافقة 
السلطات المصرية على ما تقدموا به من مطالب خالل 
االجتماعات التي جمعتهم في القاهرة، بعد مرور أكثر 
من عشرة أيام على هذه الزيارة لمصر، دون تلقي ردود 

حول إجراءات نفذت على أرض الواقع. 
وتاب����ع: »نحن متفائلون بالتس����هيالت التي وعد بها 
األشقاء المصريون، ولكن تفاؤلنا يبقى حذًرا إلى حين 

ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع«. 
وبّين الناطق باسم الوفد االقتصادي الفلسطيني، أن 
الهدف من هذه الزيارة كان تس����هيل عملية التجارة 
بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وإزالة العقبات 
التي تش����وب الموضوع وتس����هيل حركة التنقل من 

وإلى مصر والعالم. 
وذكر كحي����ل أن المطالب التي تق����ّدم بها الوفد من 
مصر تتعلق ب����� »ن����واٍح اقتصادية بحت����ة«، وأوضح 

أن أول مطل����ب »تركز عل����ى الس����ماح بتصدير كافة 
المنتجات الفلس����طينية الُمتعّلق����ة بالقطاع الزراعي 
واالقتصادي إلى مصر خاصة أن ما يس����مح بتصديره 
من الجانب المصري هو ما يسمح بتصديره من الجانب 
اإلس����رائيلي؛ وذلك بذريعة االستخدام المزدوج عند 

اإلسرائيليين«. 
أم����ا المطلب الثاني بحس����ب كحيل، فق����د تمّثل في 
»ارتفاع أجور النقل، والتي ال تحاس����ب حسب األعراف 
االقتصادية الس����ائدة بجميع المعاب����ر والحدود على 
النقل وأجرة النقل وتخفيض س����عر نقل البضائع من 
القاهرة إلى غزة«، الفًتا إلى أن »تكلفة النقل عالية جًدا 
حيث يتم ربط هذا الس����عر، بثمن البضائع الُمحّملة، 
وليس وفق الوزن أو الحجم أو كليهما كما هو متعارف 

عليه في العرف التجاري«. 
وقال: »شهدنا األسبوع الماضي، اعتصامات من التجار 
أمام معبر كرم أبو سالم؛ للمطالبة بعدم إدخال البضائع 

والخضار اإلس����رائيلية إل����ى القطاع، ف����ي ظل المنع 
اإلسرائيلي لتصديرها، وهذا أمر طبيعي لشعور هذه 

الفئة باإلحباط بسبب تشديد الحصار«.
وأض����اف: »أكدنا للمصريين أن معبرنا الفلس����طيني 
الوطن����ي هو معبر كرم أبو س����الم الذي يربطنا بجانب 
آخر من الوطن)الضفة الغربي����ة(، وأن توجهنا للمعبر 
المص����ري يهدف لعاملين اثني����ن: األول عدم تحكم 
االحتالل بما يسمح بإدخاله لغزة، والعامل الثاني خلق 

نوع من التنافس في االستيراد«.
 وأش����ار كحيل إلى أن المطل����ب الثالث الذي تقّدم به 
الوفد االقتصادي لمصر، ه����و »إعادة النظر في قائمة 
الممنوعين والمدرجين عل����ى قائمة المنع من دخول 

مصر، من التّجار والمقاولين ورجال األعمال«. 
وأردف: »إن منع أصحاب األعمال والتجار، يؤثر بشكل 
س����لبي على عملية التبادل التجاري بين غزة والعالم 
خاص����ة وأن من بين 18 ش����خصية الت����ي خرجت إلى 

القاهرة هناك 5 اش����خاص من الممنوعين من دخول 
مصر أو السفر عبرها«.

وأبدى كحيل قلقه من ربط القضية التجارية بالقضايا 
السياسية األخرى قائال: »نخشى أن يتم ربط القضايا 
االقتصادية بالمسارات السياسية األخرى التي ترعاها 

جمهورية مصر العربية«. 
وكشف نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، عن 
تأكيد الوفد الفلس����طيني للمس����ؤولين المصريين، 
ضرورة تنفيذ مش����اريع إع����ادة إعمار غ����زة من خالل 
الش����ركات الفلس����طينية والتي لها خب����رة وباع كبير 
في هذا المجال، مش����يًرا إلى أنه يج����ري االنتهاء من 

العطاءات وطرحها لهذه الشركات الفلسطينية. 
وكان وف����د اقتصادي من كبار رج����ال األعمال والتجار 
والمستوردين وأصحاب الصناعات من قطاع غزة وصل 
في 5 تشرين األول/ أكتوبر الجاري إلى القاهرة؛ لبحث 

سبل التعاون بين الطرفين في المجال االقتصادي.

»تفاؤل حذر إلى حين ترجمتها على أرض الواقع«
كحيل: موافقة مصرية مبدئية على التصدير من وإلى غزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة السبت، عن تسجيل 9 حاالت وفاة، و270 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا« المس���تجد، و1270 حالة تعاٍف، خالل 

ال� 24 ساعة األخيرة.
وأوضح���ت الكيلة ف���ي التقرير اليومي ح���ول الحال���ة الوبائية وصل 
»االس���تقالل« نسخة عنه، أن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في 

قلقيلية، وحالتين في نابلس.
ولفتت إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 134 مريضا، بينهم 

11 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وقالت إن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: »أريحا واألغوار 
5، جني���ن 22، الخليل 12، طوباس 2، ضواح���ي القدس 1، نابلس 13، 
س���لفيت 1، قلقيلية 2، بيت لحم 8، طولكرم 2، رام الله والبيرة 4، قطاع 

غزة 198«.
ونوه���ت وزير الصحة إلى أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا في 
فلس���طين بلغت 96.2% فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة %2.8 

ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

9 وفيات و 270 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة
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جنين/ االستقالل:
أك����د الناطق باس����م لجنة الطوارئ العليا ألس����رى حركة 
الجهاد اإلسالمي في س����جون االحتالل رفض أي حلول 
جزئية تحاول ادارة الس����جون واس����تخباراتها تمريرها 
وتمس����ك الهيئة العليا ألس����رى الحركة بكافة مطالبها 

العادلة والمشروعة .
وفي حديث صحفي لصحيفة »الق����دس« المحلية، أكد 
الناطق، تمس����ك الحركة بمطالبه����ا التي قدمتها إلدارة 
السجون، بينما سيواصل األسرى خطواتهم االحتجاجية 
وس����ط اس����تعداد كامل لتصعيد كبير، سيصل إلعالن 
اإلضراب عن الم����اء أيضًا ودخول جميع أس����رى الجهاد 
في كافة الس����جون في االضراب، موضح����ًا أنه فعليا قد 
بدأ األس����يران محمد العامودي من قري����ة برقين جنين 
وحسني عيس����ى من رفح جنوب قطاع غزة اإلضراب عن 

الماء منذ خمسة أيام.
وش����دد الناط����ق باس����م لجن����ة الط����وارئ، أن اإلضراب 
س����يتطور في بداية االسبوع الثاني، بامتناع األسرى عن 

تناول الماء، ألن إدارة الس����جون ال تقدم اي عرض جدي 
ح����ول مطالب الجهاد، وتماطل في إخ����راج قادة الهيئة 
المعزولي����ن وأمير الهيئة زيد بسيس����ي “أبو خديجة” 
وأنس جرادات من عزل الجلم����ة، وتواصل عقابهم دون 
أي مس����وغ قانوني، رغم أن التحقيقات المرتبطة بحدث 
الهروب من س����جن جلبوع، أثبتت عدم وجود مس����ؤولية 

تنظيمية عن ذلك.
وقال: »نحن ضحايا هجمة شرس����ة يقودها فش����لة من 
ضباط االس����تخبارات واألمن، الذين يسعون لدفع تهم 
الفش����ل والعج����ز والغباء األمني التي س����محت بحدوث 
عملية »انتزاع الحرية« من سجن جلبوع، وذلك عبر هجمة 
انتقامي����ة على الصعيد الش����خصي تمس قادة وكوادر 

الحركة وبناءها التنظيميين داخل السجون”.
وأض����اف: »ما يؤكد ذل����ك، أن أحد ضباط االس����تخبارات 
يفاخ����ر ويقول »بع����د الهرب كل واحد خط����ر ببالي من 
الجهاد اإلس����المي أم����رت بعزل����ه«، هذا دلي����ل النهج 

االنتقامي الذي يمارسوه ضد أسرى الحركة«.

وأكمل ” نحن خضنا التمرد على قوانين الس����جان طوال 
٤٠ يومًا، وشاركنا إخواننا من أسرى الفصائل في بعض 
الخطوات التضامنية، وهم مس����اندون لنا في خطواتنا 
في اإلضراب حتى انتزاع حقوقنا وإلغاء قرارات االحتالل 

التعسفية الظالمة “.
وذكر الناطق، أن مطالب أسرى الحركة تشمل عودة أبناء 
الجهاد اإلسالمي إلى أقسام وغرف السجون والمعتقالت 
التي كان����وا فيها قبل تاريخ 6-9-2021، وكذلك تجميع 
أبناء الجهاد اإلس����المي في كٍل من معتق����الت: رامون، 
مج����دو، وعوفر، وأيضًا عودة كل األس����رى م����ن المعازل 
والزنازين إلى األقس����ام التي تم إخراجهم منها من ِقبل 
مصلحة سجون االحتالل بعد عملية “انتزاع الحرية” من 

سجن جلبوع.
ومن بين المطالب أيضا، وقف النقل التعسفي لألسرى 
المصنفي����ن ب�”خطر أمني” بين الس����جون، وأن يقتصر 
نقلهم داخل األقس����ام، وإنهاء االعتقال اإلداري لألسرى 
الُمضربين، وإنهاء سياس����ة التضييق بحق األس����يرات 

الماجدات، وتحس����ين ظروفه����ن االعتقالية، وإنهاء كل 
اإلجراءات التعس����فية بح����ق أبطال “كتيب����ة الحرية”، 
وإنهاء عزلهم من الزنازين، ووقف كل عمليات التنكيل 
والعق����اب ضدهم، إلى جان����ب مطالبة لجن����ة الصليب 
األحمر الدولية، بإرس����ال فريق طبي متخصص لمتابعة 
الوضع الصحي لألس����رى المضربين عن الطعام، وعودة 
الزيارات ألسرى غزة، والتي أوقفت في آذار/مارس 2019، 

بذريعة “كورونا”.
من جانبها، أكدت الهيئة القيادية ألسرى حركة الجهاد 
اإلس����المي في س����جون االحتالل، أن معركته����ا ما زالت 

مستمرة.
وقالت الهيئة ف����ي تصريح مقتضب لها: “كل ما يطرح 
من قبل مصلحة س����جون االحتالل إل����ى اآلن على قيادة 

اإلضراب ال يلبي مطالب الحد األدنى”.
وش����ددت الهيئة على أن الكرة اآلن موجودة في ملعب 
االحتالل، مضيفة »نحن جاه����زون بعون الله للتصعيد 

في خطواتنا الجهادية باألسبوع القادم«.

»معركتنا ما زالت مستمرة والكرة اآلن في ملعب االحتالل«
أسرى »الجهاد«: نرفض أي حلول جزئية وجاهزون للتصعيد واإلضراب عن الماء

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين خضر حبيب، أن أسرى 
»الجهاد« في س���جون االحتالل »اإلس���رائيلي« في الخن���دق األول والمتقدم؛ 
لمواجهة الهجمة الشرس���ة التي تشنها إدارة مصلحة السجون ضدهم عقب 

عملية »نفق الحرية« التي هزت عرش االحتالل.
وأوضح الش���يخ حبيب في تصريحات إلذاعة »صوت القدس« المحلية، السبت، 
أن اجراءات ادارة مصلحة الس���جون ضد أسرى »الجهاد« دليل على فشلها في 
معركة العقول وهزيمتها أمام المعركة البطولية التي نفذها االس���رى بقيادة 

القائد محمود العارضة.
وطالب الش���يخ حبيب الحركة األس���يرة بضرورة مس���اندة إخوانهم من أسرى 
»الجهاد« وتعزيز الوحدة داخل الس���جون حتى ال يس���تطيع االحتالل التفرد 

بأسرى الفصائل كل على حدة.
وقال: »نراهن على وحدة الحركة االس���يرة في مواجهة االجراءات الصهيونية 
ولن نسمح للعدو أن يفرقنا أو يشتت صفنا الفلسطيني ال سيما أن كل األسرى 
مس���تهدفون ويجب أن تتكسر وتتحطم مخططات االحتالل ضد األسرى على 

صخرة وحدة الحركة األسيرة في السجون.
وأش���ار إلى أن إض���راب أس���رى »الجهاد« ع���ن الطعام في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي جاء في مرحلة صعبة س���واء على الصعيد المحلي أو االقليمي أو 

الدولي والتي يستغلها االحتالل »اإلسرائيلي« لتحقيق أهدافه ومخططاته.
ولفت إلى أن العجز العربي وانهيار لألنظمة العربية أحد األس���باب الرئيسية 
التي تس���ببت في تغ���ول االحتالل على أبناء ش���عبنا، والتغ���ول على قضية 
المسلمين المركزية، إضافة إلى عجز المؤسسات الدولية واألممية واإلنسانية.

حبيب: أسرى »الجهاد« في الخندق 
المتقدم لمواجهة جرائم إدارة السجون

رام الله/ االستقالل:
يواصل 250 أس���يًرا من أسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي ف���ي فلس���طين، إضرابه���م عن 
الطعام للي���وم الرابع على التوالي؛ لمواجهة 
إجراءات إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلية 

التنكيلية المضاعفة بحّقهم.
وق���ال المستش���ار االعالمي لهيئة ش���ؤون 
األسرى والمحررين حسن عبد ربه إن األسرى 
مس���تمرون في إضرابهم، وستشهد األيام 

المقبلة انضمام أفواج جديدة من األس���رى 
من مختلف الفصائل في حال عدم استجابة 

إدارة مصلحة السجون لمطالبهم.
العامودي،  أّن األس���يرين محم���د  وأوض���ح 
وحسني عيسى صعدا إضرابهما في سجن 
»ريمون«، وذلك باالمتناع عن ش���رب الماء، ما 
أدى إلى تدهور وضعهما الصحّي، ونقال إلى 

عيادة السجن.
وكان نادي األس���ير أكد في بي���ان الجمعة، 

أّن معرك���ة األس���رى تتصاعد في س���جون 
االحتالل، بعد شروع أسرى الجهاد باإلضراب 
عن الطع���ام األربع���اء الماض���ي، لمواجهة 

إجراءات إدارة السجون التنكيلية بحّقهم.
ولف���ت إل���ى أّن خطوة اإلضراب المس���تمرة 
ج���اءت بدعم م���ن كاف���ة الفصائ���ل، التي 
واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها 
وبرنامجه���ا النضال���ي في محاول���ة لوقف 
الهجمة التي تشنها إدارة سجون االحتالل.

وقال إن���ه من المقرر في حال لم تس���تجب 
إدارة س���جون االحت���الل لمطل���ب األس���رى 
األس���اس فيما يتعلق بأس���رى الجهاد، فإن 

مجموعات من الفصائل ستنضم لإلضراب.
ُيش���ار إلى أّن إدارة س���جون االحتالل ومنذ 
الس���ادس من أيلول/ س���بتمبر المنصرم – 
بعد تمكن ستة أس���رى من انتزاع حريتهم 
من س���جن »جلبوع« خمسة منهم من حركة 
الجهاد اإلسالمي والسادس من حركة »فتح«، 

قب���ل أن ُيع���اد اعتقالهم، ش���رعت بفرض 
جملة من اإلجراءات التنكيلية، وسياس���ات 

التضييق المضاعفة على األسرى.
واس���تهدفت تلك اإلجراءات بشكل خاص 
أسرى الجهاد اإلس���المي من خالل عمليات 
نقله���م وعزلهم واحتجازه���م في زنازين ال 
تتوفر فيها أدنى شروط الحياة اآلدمية، عدا 
عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق 

وزنازين العزل.

لمواجهة اإلجراءات التنكيلية
250 أسيًرا من »الجهاد« يواصلون إضرابهم لليوم الرابع

نابلس/ االستقالل:
تنتاب عائلة األسير شادي أبو عكر 
حالة من القلق الش����ديد مع مواصلة 
إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال� 
53 على التوالي في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، رفًضا لسياسة االعتقال 

اإلداري المتكررة بحقه. 
وخ����اض األس����ير أبو عك����ر معركة 
األمعاء الخاوية في 24 آب أغسطس 
الماضي، حي����ث مضى على اعتقاله 
اإلداري أكثر من س����نة وحكم عليه 
ست أشهر حالًيا، وسيكمل 6 أشهر 
أخرى ليمضي سنتين كاملتين في 

االعتقال اإلداري. 
وتؤك����د س����اجدة أبو عك����ر زوجة األس����ير، أن 
س����لطات االحتالل تحرمها من زي����ارة زوجها 
القابع في زنازين سجن »عوفر« وتقصر الزيارة 
فق����ط على محاميه كل 3 أس����ابيع. وذكرت أن 
آخر زي����ارة لزوجها كانت قبل أس����بوعين، وقد 
أبلغها المحامي أنه لم يعد يقوى على الوقوف 
ويقابله على كرسي متحرك، كما أنه بدأ يرجع 

ماء اخضر، وضعفت الرؤيا لديه. 
وبينت أبو عكر أن األس����ير ش����ادي عرض على 
محكمة احتاللية قبل أس����بوع ورفضت تثبيت 
الحك����م اإلداري الحالي له، بل قررت اس����تمرار 

اعتقاله لستة أشهر أخرى. 
وح����ذرت من أن حالت����ه الصحي����ة ال تزال في 
تدهور رغم أنه لم يعاِن من أية أمراض مسبقا، 
بينما يرفض تناول أية مدعمات وفيتامينات 

ويعيش على الماء والملح فقط. 
وعبرت عن أس����فها بس����بب »ضعف« التفاعل 
الرس����مي والش����عبي مع الفعالي����ات الداعمة 
لألسرى، آملة في المقابل أن تجد من يساعدها 
ف����ي التوجه ألصحاب االختصاص لمس����اعدة 
زوجها وتخليصه من معانات����ه، وتقول: »أريد 
توجيهًا م����ن أي مس����ؤول للتح����رك من أجل 

األسرى«. 

وساجدة أبو عكر متزوجة من األسير 
شادي منذ 8 س����نوات ولديهما من 
األطفال محم����د )7 أعوام(، رؤى )عام 
واحد( ل����م يرها والده����ا حتى اآلن. 
االحتالل  أعادت س����لطات  والحًق����ا، 
اعتقاله ثالث مرات إدارّيا، وُيفترض 
أنه تخّلص من فترة االعتقال اإلدارّي 
الحالية في الس����ادس م����ن أكتوبر 
م����ددت  المحكم����ة  أن  إال  الحال����ي، 

اعتقاله دون توجيه أي تهمة له. 
واالعتق����ال اإلداري، هو قرار اعتقال 
تنتهج����ه س����لطات االحت����الل ضد 
الفلس����طينيين دون محاكمة، لمدة 
تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم 
إقراره بناء على »معلومات س����رية أمنية« بحق 

المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
 ويواصل س����بعة أسرى فلسطينيين اإلضراب 
ع����ن الطع����ام م����ن بينهم األس����ير أب����و عكر، 
وأقدمهم األس����يران كايد الفسفوس ومقداد 
الشهرين،  القواس����مة حيث تجاوز إضرابهما 
إضافة إلى األسير عالء األعرج، واألسير هشام 

أبو هواش.
ومن بين المضربين أس����رى قابعون في سجن 
»عي����ادة الرمل����ة«، يتنقل����ون بش����كل متكرر 
للمستشفيات جّراء تفاقم أوضاعهم الصحية.

قلق ينتاب عائلة األسير شادي أبو عكر مع تواصل إضرابه لليوم الـ 53
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اسم العطاءم

إعادة تأهيل صيدلية االورام ومخازن 
االورام وتأهي���ل التكييف المركزي 
الخاص بقسم العالج الطبيعي في 

مستشفى الصداقة التركي

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

سعر 
الكراسة 

)100( شيكل
 غير مستردة

 11:00
صباحًا

2021/82 1

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات.
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف المختوم ي���وم االربعاء الموافق 2021/10/20 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. زيارة الموقع من قبل الش���ركات في المستش���فى التركي يوم االثنين 
الموافق 2021/10/18 الساعة 10 صباحًا.

4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
5. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرفاق الخل���وات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
 تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض 
القس���يمة)15( من القطعة  رق���م )223( أراضي بني س���هيال  – رميضة 
الشمالية – ش���ارع مكة، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )35678( مترًا 
مربعًا بأنه قد تقدم لها المواطن /    عماد محمد احمد ابو دقة  من س���كان 
بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/   عبد الكريم محمد ابو جامع ، من أرض 
القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن ترخيص وخدمات لبني دور 
ارضي اول + خدمات   على مساحة المقسم المخصص له )151( متر مربع 
لكل طابق ، وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قس���م  التنظيم 

بالبلدية .
         ف���كل م���ن لديه اعت���راض على الملكية أو الطل���ب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( 

من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

     عـــــــالء ر�ســ�ان             حمدان ر�س�ان
الق�سم القــــــــان�ين            رئي�س البلدية

  دولة فل�سطني 
 مذكرة ح�س�ر 

 لدى حمكمة بداية غزة امل�قرة
 يف الق�سية رقم 2018/673
 يف الطلب رقم 2021/922

المدعون /
-1  ناهض عبد الرؤوف الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا .
-2  شاهد عبد الرؤوف الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا .
 -3 اسامة عبد الرؤوف الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا .

 وكيالهم المحاميان / حسام زياد عباد و أحمد إبراهيم ملكه
المدعي عليم /

فضل نايف محمود الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا
 نفوز نايف محمود الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا
فيروز نايف محمود الصبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا 

أحمد توفيق أحمد الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا
محمد توفيق أحمد الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا
 نهي توفيق أحمد الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا

رندا توفيق أحمد الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا
إيناس توفيق أحمد الضبة  من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا

 خلود توفيق أحمد الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا
 فادية محمد إبراهيم الضبة من غزة الشجاعية شارع المنصورة بجوار محطة عبيد سابقا

  وحاليا جميعهم خارج البالد 
نوع الدعوى / إثبات صحة عقد هبة ونفاذه

ه قيمة الدعوى / ) 79050 دينارًا أردنيًا تسعة وسبعون الف وخمسون (
                     )  مذكرة بالنشر المستبدل ( 

      في القضية رقم 673 / 2018   في الطلب رقم 2021/922
إلى المدع���ى عليهم المذكورين أعاله بما أن المدعين المذكورين أعاله قد 
تقدموا لدى محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها )إثبات 
صحة عقد هبة ونفاذه( اس���تنادا الى ما يدع���وه في الئحة دعواهم وعمال 
بن���ص المادة ) 20 ( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 وبناءا على قرار األستاذ قاضي محكمة بداية غزة في الطلب 
رقم 922 / 2021 بالسماح لهم تبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذلك 
يقتضى عليكم أن تحضروا لهده المحكمة بتاريخ 8 / 12 / 2021 م الساعة 
التاسعة صباحا كما يقتضي علبكم ابداع جوابكم التحريري خالل  خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم انك���م اذا تخلفتم عن 

ذلك سينظر في القضية باعتباركم حاضرين . تحريرا في : 2021/10/14

  رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
  اأ / عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن /    جمال عماد س���عد الدين 
البط���ران   ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
400716189   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن أس���رى فلس���طينيون ف���ي س���جون االحتالل 
»اإلسرائيلي«، السبت، االنضمام لإلضراب المفتوح عن 
الطعام، بدءا من الثالثاء المقبل، دعما ألس���رى حركة 

الجهاد اإلسالمي.
جاء ذلك وفق بيان صحفي للجنة الطوارئ العليا لكافة 

الفصائل، نقله نادي األسير الفلسطيني أمس.
ويحمل البيان توقيع أسرى، حركتي »فتح«، و«حماس«، 
والجبهة الش���عبية، والجبه���ة الديمقراطية، وحزب 

الشعب، وحركة »الجهاد«.
وأشار البيان إلى أن األسرى، »سيشرعون في إجراءات 
تصعيدية في كافة الس���جون بدءا م���ن يوم الثالثاء 
القادم، تتمثل بدخول دفعة جديدة من األس���رى )لم 

يح���دد عددهم( في اإلضراب المفتوح عن الطعام من 
كافة الفصائل«.

وأوض���ح البي���ان أن األس���رى سيش���رعون بخطوات 
تكتيكية أخرى، دون اإلفصاح عنها، مناش���دين كافة 

المواطنين بتصعيد حملة التضامن مع المضربين.
       وللي���وم الرابع على التوالي يواص���ل 250 معتقال من 
أسرى حركة »الجهاد اإلسالمي« إضرابهم المفتوح عن 

الطعام، احتجاجا على »اإلجراءات التنكيلية« بحقهم.
ويبلغ عدد أس���رى »الجهاد اإلس���المي« في السجون 
اإلسرائيلية، نحو 400 شخص، حسب أماني سراحنة، 
المنس���قة اإلعالمية لنادي األسير، في تصريح سابق 
لألناضول. ويطالب األس���رى المضربون، بحسب نادي 
األس���ير »بوقف إدارة الس���جون إجراءاتها التنكيلية 

التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقهم، بعد 
السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتمثلت ه���ذه اإلجراءات، في عمليات نقل األس���رى 
وعزلهم واحتجازهم ف���ي زنازين ال تتوفر فيها أدنى 
ش���روط الحياة اآلدمية، ع���دا عن نق���ل مجموعة من 

القيادات إلى التحقيق، وفق المصدر ذاته.
وفي 6 سبتمبر الماضي، فّر 6 أسرى، 5 منهم من حركة 
الجهاد، عبر نفق من سجن »جلبوع« شمالي فلسطين 

المحتلة، لكن أعيد اعتقالهم خالل أسبوعين.
وتعتقل »إس���رائيل« في س���جونها نحو 4600 أسير 
فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 
معتق���ال إداريًا، وفق معطيات نادي األس���ير، لنهاية 

سبتمبر المنصرم.       

بدءًا من الثالثاء المقبل
انضمام أسرى جدد لإلضراب المفتوح دعمًا ألسرى »الجهاد«

رام الله/ االستقالل:
واصل سبعة أسرى، السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

رفضا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير كايد الفسفوس المضرب منذ 94 يوما.
واألسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 87 يوما، وعالء األعرج 
منذ 70 يوًما، وهش���ام أبو هواش منذ 61 يوما، وش���ادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 53 
يوم���ا، وعياد الهريمي من���ذ 24 يوما، وخليل أبو عرام مضرب لليوم الس���ابع على التوالي، 

إسنادا لألسرى المضربين وألسرى الجهاد اإلسالمي، ويقبع في زنازين سجن »عسقالن«.
وحذر المستش���ار االعالمي لهيئة شؤون األسرى والمحررين حس���ن عبد ربه، من خطورة 
أوضاعهم الصحية، مش���يرا إلى أن الخطر يزداد عليهم يوًما بعد يوم، وهناك خشية من 
امكانية تعرضهم النتكاس���ة صحي���ة مفاجئة، وحدوث أذى عل���ى دماغهم أو جهازهم 

العصبي، خاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.
وأوضح���ت الهيئة في بيان، أن قرار التجميد ال يعني إلغاءه، لكنه إخالء مس���ؤولية إدارة 
س���جون االحتالل، والمخابرات »الش���اباك« عن مصير وحياة األسير الفسفوس، وتحويله 
إلى »أس���ير غير رسمي« في المستشفى، ويبقى تحت حراسة »أمن المستشفى« بداًل من 
حراسة الّس���جانين، علًما بأن أفراد العائلة واألقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفًقا 

لقوانين المستشفى، لكن ال يستطيعون نقله ألي مكان.
وفي سياق آخر، يواصل 250 أسيرا من أسرى الجهاد اإلسالمي اإلضراب عن الطعام لليوم 
الرابع على التوالي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون االحتالل التنكيلية المضاعفة بحّقهم.

وقال عبد ربه، إن األسرى مستمرون في إضرابهم، وستشهد األيام المقبلة انضمام أفواج 
جديدة من األس���رى من مختلف الفصائل في حال عدم استجابة إدارة مصلحة السجون 
لمطالبهم. وأوضح أّن األس���يرين محمد العامودي، وحسني عيسى صعدا إضرابهما في 
سجن »ريمون«، وذلك باالمتناع عن شرب الماء، ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحّي، ونقال 

إلى عيادة السجن.

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام في أوضاع صحية خطيرة

غزة/ االستقالل:
أكدت الهيئ���ة القيادية العليا ألس���رى حركة »حماس« 
داخل س���جون االحتالل »اإلس���رائيلي« وقوف األس���رى 
جميًعا صًفا واحًدا، في مواجهة إجراءات إدارة الس���جون 
العقابي���ة، خاصة م���ا يتعرض له أس���رى حركة الجهاد 

اإلسالمي.
دت الهيئة في بيان لها السبت، على أنها لن تسمح  وشدَّ
باس���تفراد إدارة السجون بأي أس���ير مهما كان انتمائه 

التنظيمي، قائلة: »س���نكون س���ًدا منيًع���ا في التصدي 
للسجان«.

دت التأكيد على مضي أس���رى حركة »حماس« في  وج���دَّ
الحفاظ على منجزات الحركة األسيرة بكافة مكوناتها.

وقالت الهيئة: »لن نقف وكل مكونات الحركة األس���يرة 
مكتوفي األيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون االحتالل 
ف���ي تنفيذ ما ت���م التفاهم علي���ه، حول ع���ودة أوضاع 
الس���جون إلى ما كانت عليه قبل الس���ادس من سبتمبر/ 

أيلول من العام الجاري«. ويواصل 250 أس���يًرا من حركة 
»الجهاد« إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، 
لمواجهة إجراءات إدارة س���جون االحتالل »اإلسرائيلية« 

التنكيلية المضاعفة بحّقهم.
ووفق مؤسس���ات تتابع شؤون األس���رى الفلسطينيين، 
ستشهد األيام المقبلة انضمام أفواج جديدة من األسرى 
م���ن مختل���ف الفصائل في ح���ال عدم اس���تجابة إدارة 

مصلحة السجون لمطالبهم.

»لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير«
ل إدارة السجون أسرى »حماس«: سنكون سدًا منيعًا أمام تغوُّ

رام الله/ االستقالل:
يعاني األس���ير ناصر أبو حميد )49 عام���ا(، تدهورا في وضعه الصحي، في ظل 
استمرار إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي في المماطلة بنقله إلى المستشفى، 

الستكمال عالجه وإجراء عملية له.
وقال محامي نادي األسير جواد بولس، الذي تمكن من زيارة األسير أبو حميد في 
سجن »عسقالن«، إنه يظهر عليه ضعف وهزال، والتقارير الطبية األخيرة تؤكد 
أنه يعاني من وجود ورم على الرئة، وبحاجة عاجلة لدخول المستشفى، الفتا إلى 

أن هناك جهودا تبذل لنقله بأقرب وقت.
واعتبر نادي األس���ير أن ما يتعرض له أبو حميد، هو جزء من سياس���ة اإلهمال 
الطبي الممنهجة، التي يعاني منها مئات األسرى المرضى، والتي يندرج ضمنها 
العدي���د من األدوات التنكيلية، حيث تواصل س���لطات االحتالل تحويل حاجة 
األس���ير للعالج إلى أداة تنكيل، عدا عن عملية تقييدهم في المستش���فيات، 
ونقلهم عبر عربة »البوسطة« التي تشكل رحلة عذاب تضاعف من معاناة األسير 
المرض، محماًل االحتالل كامل المس���ؤولية عن مصير وحياة األس���ير أبو حميد، 
وكافة األسرى المرضى، الذين يواجهون على مدار الساعة سلسلة ممنهجة من 

السياسات التنكيلية.

تدهور الوضع الصحي لألسير أبو حميد 
واالحتالل يماطل في نقله إلى المستشفى
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   احمد ياس���ر علي الحس���اينة عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م     407722222  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /     محمود موس���ى س���ليمان ابو 
مرعي    عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    80037236      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

دولة فل�سطني    
ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�سوع/ مذكرة تبليغ ح�سور �سادره عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى المدعى عليه/ محمد س���عد نصر العزب م���ن مصر - دمياط مجهول 
مح���ل اإلقامة فيه���ا يقتضى حض���ورك إلى هذه المحكم���ة يوم االحد 
الموافق 2021/11/21م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية 
أس���اس 2021/1522م  وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك من قبل 
المدعية امل احمد س���عيد الخطيب من غزة وسكانها وإن لم تحضر في 
الوق���ت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مش���روعة 
س���يجري بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول 

وحرر في 2021/10/14م

 قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

  �إخطار تنفيذ
 إل���ى المخطر إلي���ه داود عبد الرحمن محمد ابو عش���يبة »مجهول مجال 
االقامة »   نخطرك بأن عليك دفع قيمة الشيك ويحمل رقم 30000005 

وقدرها 1500 شيكل
 لصالح طالب التنفيذ/ محمد كمال عباس ابو وردة 

وذلك خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقك، حس���ب األص���ول على ذمة القضي���ة التنفيذية رقم 

2021/3555، لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س العلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ

 �إخطار تنفيذ
الى المخطر اليه / رامي عزمي عارف العلمي باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
الى باقي ورثة والدته المرحومة امال هاش���م عطا الش���وا  » مجهولة محل 

االقامة »
نخط���رك بأن عليك تنفي���ذ الحكم الصادر في القضي���ة رقم 2020/104 
محكمة بداية ش���مال غ���زة والقاضي ب حكمت المحكم���ة بتنفيذ عقود 
االتف���اق على بيع ع���دد 8 ال���واردة ضمن المب���رز م/1 والمح���ررة بتاريخ 
27+28+2019/7/29 وذلك بشطب ما مساحته 3130 مترًا مربعًا من ارض 
القسيمة رقم 34 من القطعة رقم 578 اراضي بيت حانون عن اسم مورثه 
المدعى عليه / امال هاشم عطا الش���وا وتسجيلها باسم المدعي / محمد 

عزمي عارف العلمي
 لصال���ح طالب التنفي���ذ / محمد عزمي عارف العلم���ي، على ذمة القضية 
التنفيذي���ة رقم 2021/6525، لذلك عليك���م مراجعة دائرة التنفيذ خالل 

اسبوعين

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

وق���ال بيان صدر عن الش���ركة إنها »س���تعين هيئ���ة خارجية 
لتحديد ما إذا كانت الش���ركة قد حجبت المحتوى الفلس���طيني 
بعد الموافقة على توصية من مجلس الرقابة، وهو هيئة داخلية 
مس���تقلة، لتعيين ش���ركة خارجية للتحقيق في اتهامات قمع 

المحتوى الفلسطيني«.
وأضافت أنها ستنش���ر نتائج التحقي���ق علًنا في عام 2022، أي 
بعد انتهاء كافة عمليات التحقيق في االتهامات الموجهة لها.

وكان موق���ع theintercept، نش���ر تقريرًا حديث���ًا عن القائمة 
»الس���رية الس���وداء« لموقع التواصل االجتماعي فيسبوك، بما 

يشمل األفراد والمنظمات.
فيم���ا أعلنت »نتفليكس« عن نيتها ع���رض 32 فيلمًا من إخراج 

صانعي أفالم فلسطينيين أو عن قصص فلسطينية.
وكتبت »نتفليكس« عبر تويتر: »مجموعة “قصٌص فلسطينية” 
في طريقها إليكم في الرابع عشر من أكتوبر! المجموعة المميزة 
التي س���تحوي 32 فيلمًا مثل “عودة رجل” و”إجرين مارادونا” 

و”المختبر” ستعرض حول العالم!«.
وتشمل هذه المجموعة، المتاحة ألعضاء Netflix في جميع أنحاء 
العال���م، بعضا من األفالم المميزة الحائ���زة على جوائز، لصانعي 

أفالم فلسطينيين أو أفالم تتحدث عن قصص فلسطينية.
وتضم المجموعة أعمال مخرجين مرموقين وغزيري اإلنتاج مثل 
آن ماري جاس���ر، ومي المصري، ومهدي فليفل، وسوزان يوسف، 

ومي عودة، وفرح النابلسي والعديد غيرهم.
وقال���ت نهى الطي���ب، مديرة االس���تحواذ في منطقة الش���رق 
األوسط وش���مال أفريقيا وتركيا لدى Netflix: “أنا شغوفة جًدا 
بتنوي���ع محتوى منصتنا، حيث تس���عى Netflix لتصبح موطًنا 
للسينما العربية، يس���تطيع أي شخص في العالم الوصول إليه 
لالس���تمتاع بأفالم ومسلس���الت عربية متميزة. نحن نؤمن بأن 
القصص الرائعة تسافر أبعد من حدود موطنها األصلي، وُيعاد 
س���ردها بلغات مختلفة، ليس���تمتع بها أش���خاص من مختلف 
مش���ارب الحياة. ونأمل من خالل مجموعة ’قصص فلسطينية‘ 
أن نتمك���ن من تقديم هذه القص���ص الجميلة لجمهور عالمي. 
وعل���ى الرغم من أن هذه القصص عربية بامتياز، إال أنها تنطوي 
على موضوعات إنسانية بحتة، وسوف تترك أثرها لدى جمهور 
واس���ع في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الجمال الحقيقي للسرد 

القصصي”.
ويأت���ي اإلعالن عن ع���رض األفالم في وقت تواج���ه نتفليكس 

اتهامات بالترويج للدعاية »اإلسرائيلية«.
حتول كبري

المختص في اإلعالم الرقمي يوس���ف الحس���ني، أكد أن هناك 
تحواًل كبيرًا لصالح المحتوى الفلس���طيني، الفتًا إلى أن ذلك جاء 
بفعل الدور الذي يقوم به النش���طاء الفلسطينيون عبر حمالت 
الضغط والمناصرة للرواية الفلس���طينية، وتحديدًا بعد معركة 
س���يف القدس وعملية انت���زاع الحرية، حيث ش���هدنا تفاعاًل 

فلسطينيًا وعربيًا قويًا على مواقع التواصل كافة.
ولفت الحس���ني ف���ي حديثه ل� »االس���تقالل«، إل���ى أن تفاعل 
النش���طاء مع ما ينشر من صور ومقاطع فيديو وتغريدات أسهم 
بشكل كبير في دعم الرواية الفلسطينية ونشرها، وكشف زيف 

الرواية الصهيونية ورواية فيسبوك الداعمة لها.
وأوضح أن إعالن فيسبوك عن تشكيل لجنة للتحقيق في محاربة 
المحتوى الفلس���طيني ه���و تأكيد واعتراف واض���ح بأن هناك 

ممارسات وأعمال تحارب الرواية الفلسطينية وتحجبها.
وأش���ار إلى إصدار مؤسس���ات ومنظمات دولية لتقارير ونشرات 
تفي���د بأن هن���اك حجب للرواية الفلس���طينية عل���ى المنصات 
الرقمي���ة، وصدور تصريحات من أش���خاص س���ابقين عملوا في 
فيس���بوك يؤكدون فيها قمع الش���ركة للمحتوى الفلس���طيني، 
بأن يضع فيس���بوك في خانة الوقوف إلى جانب سياسة الفصل 

العنصري واالضطهاد ودعم االحتالل، في الوقت التي تدعي فيه 
بدعمها لحرية الرأي والتعبير.

وبّي���ن الحس���ني، أن الص���دى الواس���ع ال���ذي حققت���ه الرواية 
الفلس���طينية والمحتوى الفلس���طيني، لفت أنظ���ار العديد من 
الشركات اإلنتاجية والسينمائية سواء كانت عربية أو دولية، فقد 
أعلنت نتفليكس عن نيتها ع���رض 32 فيلمًا من إخراج صانعي 

أفالم فلسطينيين أو عن قصص فلسطينية.
وأك���د على أنه رغم قل���ة اإلمكانات التكنولوجي���ة وكل محاوالت 
الطمس للرواية الفلس���طينية التي تقودها س���لطات االحتالل، 
إال أن اإلعالم الفلس���طيني المقاوم س���جل العديد من النجاحات 
واإلنجازات التي تؤكد على الحقوق الفلس���طينية وتنقل صورة 
االحتالل الحقيقي���ة التي تتمثل بالقتل والس���رقة والعنصرية 

والالإنسانية.
ودعا الحس���ني إلى ض���رورة تنمية الق���درات اإلعالمي���ة والبناء 
عليها، بما يتناس���ب مع مخاطبة العالم العربي والدولي، وتوجيه 
الرس���ائل بكافة األش���كال واللغات التي تتناس���ب مع الوسيلة 
اإلعالمي���ة والجمه���ور المس���تهدف، ونقل لهم ص���ورة معاناة 
شعبنا الفلس���طيني وتعرية االحتالل وكشف صورته الحقيقية 
اإلجرامية، وإلى عدم االستسالم لكل محاوالت المحاربة والطمس 

التي تحاك لمحو كل ما هو فلسطيني.

اعرتاف باخلطاأ
بدورها، قال���ت منظمة »هيومن رايتس ووت���ش«، إن إدارة موقع 
»فيس���بوك« تقم���ع المحتوى الفلس���طيني، من خالل سياس���ة 
مالحقة الحس���ابات التي تنش���ر عن انته���اكات االحتالل ومنع 
نشر مصطلحات معينة، واعتبرت أن »«اعتراف الشركة باألخطاء 

ومحاوالتها تصحيح بعضها غير كاف«.
ودع���ت المنظمة، في تقرير لها، إلى إجراء تحقيق مس���تقل في 

انتهاكات الموقع ضد المحتوى الفلسطيني.
ويأتي تقري���ر »هيومن رايتس ووتش«، تأكي���دًا للمطالب التي 
أطلقتها مؤسسات وشخصيات فلسطينية، منذ سنوات، لوقف 
االنتهاكات المنظمة التي تمارس���ها إدارة »فيس���بوك«، لحجب 
المحتوى الفلس���طيني، في ظل التسهيالت التي تحصل عليها 

دولة االحتالل والتحريض الذي تمارسه عبر الموقع.
من ناحيته، قال مركز »صدى سوشال«، إن »تقرير هيومن رايتس 
ووتش يؤكد على، تزايد وتس���ارع االنتهاكات، التي يمارس���ها 
موقع فيس���بوك، ضد القضية الفلسطينية، بشكل صارخ، خالل 

الفترة األخيرة«.
وأش���ار المركز إلى أن »هذه االنتهاكات مس���تمرة منذ سنوات، 

ويواصل صدى سوشال رفع الشكاوى لوقفها«.
وأض���اف أن »التحيز ضد المحتوى الفلس���طيني، تزايد بش���كل 
كبير، خالل هبة الشيخ جراح واألقصى واألحداث التي شهدتها 
فلس���طين، خالل الش���هور الماضية، مما ش���كل حجب���ًا للرواية 
الفلس���طينية، ومنعه���ا من التواج���د على منص���ات التواصل 

االجتماعي، وخاصة فيسبوك«.
وحول المسار القانوني لمحاسبة »فيسبوك« على انتهاكاته بحق 
المحتوى الفلس���طيني، قال المركز: »أصبح لزامًا علينا بعد تزايد 
االنتهاكات، عدم االكتفاء بتوجيه الرس���ائل والمناشدات لمراكز 
اإلش���راف وتقديم الش���كاوى، بل الدخول في مسار قانوني من 
خالل التنس���يق مع شركة قانونية، حول انتهاكات ضد 5 مواقع 
وصفحات فلسطينية، ونحن نتابع معهم إلى حين الحصول على 
الحق الفلسطيني العادل، بالتواجد والنشر عبر منصات التواصل 

االجتماعي دون قيد أو شرط«.
وأش���ار المرك���ز إل���ى أنه يعم���ل منذ ع���ام 2017 عل���ى توثيق 
االنتهاكات، بحق المحتوى الفلس���طيني، والتواصل مع الجهات 
المختص���ة، وأكد أن عددًا من الصفحات الفلس���طينية تعرضت 

للحجب بسبب أنها فقط تقدم محتوى عن فلسطين.

عقب »سيف القدس« و »انتزاع الحرية«
تحوالت لصالح الرواية الفلسطينية.. نجاح يقوده نشطاء اإلعالم الرقمي

غزة/ خالد ا�ستيوي:
يف حت��ول وا�س��ح ل�سال��ح الرواي��ة الفل�سطيني��ة، حتاول 
العدي��د م��ن و�سائ��ل التوا�س��ل الجتماع��ي وال�س��ركات 
الفل�سطيني��ني  بح��ق  اأخطائه��ا  ا�ست��دراك  ال�سينمائي��ة 

وتزيي��ف احلقائ��ق باإب��راز الرواية ال�سهيوني��ة الكاذبة 
عل��ى ح�ساب الفل�سطينيني. وجاء هذا التحول بعد جهود 
واإجن��ازات م��ن الن�سط��اء الفل�سطيني��ني والع��رب الذي��ن 
تفاعلوا ب�سكل وا�سع على و�سائل الإعالم الرقمية يف نقل 

ال�س��ورة الفل�سطيني��ة وروايته��ا، وحتدي��دًا عقب معركة 
»�سي��ف القد�س« وعملي��ة  »انتزاع احلري��ة«. فقد اأعلنت 
اإدارة �سرك��ة »في�سبوك« تعيني »هيئة خارجية للتحقيق 

يف اتهامات مبحاربتها املحتوى والرواية الفل�سطينية«.
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 دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثه �سادر عن حمكمة �سمال غزة ال�سرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة مس���لم - بيت 
الهيا مؤرخة في 2021/10/7م تتضمن أن حسين بن محمد سعد المشهور 
حس���ين محمد محمد سعد من بيت الهيا وسكانها سابقا قد توفي لرحمة 
الل���ه تعالى بتاري���خ 1963/6/8م , وانحصر إرثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته فطومه صالح موس���ى س���عد وف���ي اوالده منها وهم حس���ن ورزق 
وفاطمة ورشا ومريم وسعاد ودنيا ونصرة ثم بتاريخ 1971/10/5م توفيت 
فطومه المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها من زوجها 
المتوف���ي قبلها حس���ين محمد محمد س���عد وهم حس���ن ورزق وفاطمة 
ورش���ا ومريم وس���عاد ودنيا ونصرة ثم بتاريخ 2020/9/6م توفي حس���ن 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقال���ي في زوجته ليلى محمود احمد 
فنقة المشهورة س���عد وفي ابنته منها وهي مريم وفي اوالده من زوجته 
المتوف���اة  قبله مري���م محمود ابراهيم الرن وهم محمود واحمد وحس���ين 
ومسعود ومرزوق وش���ريف ووردة ورحمة وفاطمة ومرزوقة وحنان وجواهر 
وفي اوالده من زوجته الثالثة المتوفاه قبله ليلى عبد الله محمد سعد وهم 
محمد وس���ارة وهناء فق���ط وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر 
ولي���س لهم وصية واجب���ة أو اختيارية وال أوالد كب���ار توفوا حال حياتهم 
وترك���وا ورثه فمن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة محكمة 
شمال غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، وحرر بتاريخ 8 

ربيع أول 1443ه�� وفق 2021/10/14م 

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
 ال�سيخ / حممود خليل احلليمي
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هوية
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هوية
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /       مريم سعيد محمد نصر    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    900766312   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /  نادي���ة محمد عفيفي البورنو عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم 410652820 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   سامح محمد طلب سعد الله      عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   801584731  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /    حليمة حمدي احمد قنديل   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م     901609966  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

أعلن أنا المواطن /     محمد صالح حسن ابوحميد  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   801366824   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    عزمي عطية احمد الدواهيدي  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    900283474       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /     ضياء الدين احمد يوس���ف ابو 
ماضي   عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405205436   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    فادي عطاعبدالرحمن حماد   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     ٩٣١٦٧٤٢٦١      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

أعل���ن أنا المواطن���ة /    فريال ابراهيم اس���ماعيل ابو 
ليلة  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   921986030    
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /    علي محمد ع���ب ابو امونة  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م 402058739    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

الخليل/ االستقالل:
شارك عشرات المواطنين الس���بت، في تظاهرة رافضة الستيالء االحتالل على 

أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور 
بأن عشرات المواطنين شاركوا في تظاهرة رافضة الستيالء االحتالل على أراضي 

المواطنين ومطالبة باستردادها.
وأوض���ح أن االحتالل بنى مؤخًرا برًجا وخزان���ات مياه على أراضي المواطنين في 
منطقة العطارية، ما يهدد بمصادرة ما يزيد عن ٦0 دونمًا من أراضي المواطنين.

وبي���ن أن قوات االحتالل قمعت التظاهرة ومنع���ت المواطنين من الوصول إلى 
أراضيهم، وأعلنتها منطقة عسكرية.

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكرت الجبهتان الش���عبية والديمقراطية 
وح���زب الش���عب، الس���بت، تعطي���ل ص���رف 
استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني 

التابع لمنظمة التحرير ألربعة أشهر متوالية.
وقال���ت الق���وى الثالث، ف���ي بيان مش���ترك، إن 
تعطيل صرف االس���تحقاقات جاء »بقرار فردي 
مرف���وض يش���كل انته���اكًا للنظام األساس���ي 
لمنظمة التحرير وتطاواًل على صالحيات هيئاتها 
القيادية يلحق الضرر الفادح بالعالقات الداخلية 

بين فصائلها«.
وأكدت أن »اس���تخدام هذه الوسائل المرفوضة 
للضغط عل���ى القوى الثالث به���دف النيل من 
مواقفه���ا السياس���ية لن ينجح ف���ي ابتزازها أو 
ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات 
والحق���وق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة 
سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل 
إنهاء االنقس���ام وتنفيذ قرارات اإلجماع الوطني 

بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة«.
ودعت القوى اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات 

القيادي���ة في المنظم���ة إلى اتخ���اذ اإلجراءات 
»لوضع حد لهذه الممارس���ات المتفردة وضمان 
احترام األنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس 

العالقات بين أطرافها«.
وأش���ارت إلى أن »القرار يأتي في ظرف تتعاظم 
فيه المس���ؤوليات الملق���اة على عات���ق القوى 
الثالث، كما على س���ائر فصائل الحركة الوطنية، 
ف���ي النه���وض بالمقاومة الش���عبية والتصدي 
لتغول االحتالل وسياسات التوسع االستيطاني 
والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري«.

تظاهرة رافضة الستيالء االحتالل 
على أراضي المواطنين بالخليل

»الشعبية« و«الديمقراطية« و«الشعب«: المنظمة لم تصرف استحقاقاتنا منذ 4 أشهر

نابلس/ االستقالل:
قال مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة غسان 
دغلس، إن وتيرة البناء والمش���اريع االس���تيطانية في 
الضف���ة الغربية، تصاعدت بش���كل كبير ف���ي اآلونة 

األخيرة.
وأضاف دغلس، أن آخر هذه المش����اريع االس����تيطانية 
ما كش����ف عنه ما يس����مى »رئيس مجلس مستوطنات 
ش����مال الضفة يوسي دغان«، وهو إنشاء محطة حافالت 
مركزية عل����ى أراضي المواطنين جن����وب نابلس لصالح 
المستوطنين، وهو ما سيؤدي إلى تمزيق الضفة الغربية 

ل�«كنتونات« مصغرة، وال يوجد بينها تواصل جغرافي.
وأوضح أن المش���اريع االس���تيطانية األخيرة ذات طابع 
خطير، وتأتي ضمن إحياء مش���روع ايغ���ال الون الوزير 
اإلس���رائيلي في حكومة االحتالل عام ١٩٦٧، وهو من 
أخطر المشاريع االستيطانية، والهادف إلى ربط أراضي 

ال�١٩٤8 بالمستوطنات وصوال إلى األغوار.
وبدأت فرق »إسرائيلية« مؤخًرا بإنشاء محطة مواصالت 

ضخمة في محيط مس���توطنة راحيلي���م قرب نابلس، 
ضم���ن مخطط أعلن عنه قبل ش���هرين م���ن قبل وزارة 

المواصالت »اإلسرائيلية«.
وتق���ع المحطة التي يتم إنش���اؤها حالًيا، على يس���ار 

الطريق من رام الله إلى نابلس، قبيل الوصول إلى حاجز 
زعترة بنحو كيلومتر.

وبحسب نشطاء من المستوطنين، فإن المحطة ستضم 
أكثر من ٣00 موقف للحافالت، ومحطة وقود ومغسلة 

ومباني مكتبية، بتكلفة تصل إلى ٤0 مليون شيكل.
وأش���ارت ذات المص���ادر إل���ى أن هذا المش���روع الذي 
س���ينتهي العمل منه خالل أشهر، ويهدف لتحسين 
وسائل النقل العام بشكل كبير لسكان المستوطنات 
في تلك المنطقة، وس���تمر الحاف���الت يومًيا منها إلى 
الش���مال والجنوب ووادي األردن وتل أبيب ومدن غوش 

دان.
ووفًقا لذات المصادر، فإن هذا المخطط ضمن ما وصفت 
ب� “ثورة المواص���الت” للطرق االس���تيطانية بالضفة 
إلى جانب تحس���ين خدمات البنية التحتية المختلفة، 
وأن ذلك يأتي في إطار الخطة الحكومية اإلس���رائيلية 
الهادف���ة إلى جلب مليون مس���توطن لمس���توطنات 

الضفة.

ضمن خطة لجلب مليون مستوطن للضفة
إقامة مشروع محطة حافالت استيطاني »ضخم« جنوب نابلس
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في حوار أجرته قناة الميادين مع نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى 
أبو مرزوق، قال انه ال يرغب في تناول موضوع صفقة تبادل االسرى عبر وسائل 
االع���ام، حتى ال يؤث���ر ذلك على تفاصيل الصفق���ة، وكان أبو مرزوق قال في 
تصريح صحفي، »إن االحتال اإلس���رائيلي قرر التعامل مع ملف األسرى بعد 
عدة تأجيات«، مش���يرًا إلى أن هناك تطورًا أساس���يًا ف���ي الملف. وأضاف أن 
هذا الملف سيكون جاهزًا خال أسابيع إذا استجاب االحتال لمطالب الحركة، 
مش���يرًا إلى أن االحتال يماط���ل مراهنًا على الوقت والمن���اورة، لكن فصائل 
المقاومة الفلس���طينية يختلف اداؤها جذريا عن أداء الس���لطة في التعامل 
م���ع االحتال, وه���ى ال تتراجع عن مواقفها, ويب���دو ان االحتال فهم عقلية 
المقاومة وقد بدأ يتراجع عن مواقفه الرافضة إلجراء صفقة تبادى اس���رى مع 
حركة حماس, وبدأ يطالب حماس ببث فيديو عن بعض الجنود االسرى لديها 
كي يبدأ تدشين صفقة تبادل بشروط المقاومة التي رفضت كل الضغوطات 
التي مورست وتمارس عليها إلبرام صفقة مع االحتال مقابل تحسين األوضاع 
المعيش���ية للسكان الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة, فقد ظن االحتال 
ومن تساوق معه ان هدف المقاومة من اسر الجنود الصهاينة هو انشاء ميناء 
صناعي, او تحس���ين الكهرباء وتطوير الشركة, او ادخال المساعدات واألموال 
القطرية الى قطاع غزة,  لكن هذه كلها استحقاقات طبيعية للفلسطينيين, 
وهى غير مرتبطة بتاتا بصفقة تبادل االسرى, وقد نجحت كتائب القسام في 

فصل ملف الصفقة, عن التزام االحتال بشروط المقاومة.
االحت���ال الصهيون���ي وبعد ان لمس ع���دم إمكانية اح���داث أي اختراق في 
ملف صفقة التبادل طالب الوس���طاء بالتكتم عل���ى التفاصيل تماما الن من 
ش���أن الحديث عن تفاصيل الصفقة ان يثير وس���ائل االعام اإلس���رائيلية 
وي���ؤدي الى انتقاد الذع لحكومة نفتالي بينت, لذلك ترفض حماس الحديث 
عن تفاصيل الصفقة عبر وس���ائل االع���ام حتى تعطي فرصة إلنجاح صفقة 
التبادل, فهناك رغبة لدى حماس بإبرام الصفقة ولكن وفق شروطها, وهناك 
رغب���ة أيضا لحكومة نفتالي بينت البرام صفقة التبادل نتيجة الضغوط التي 
يتعرض لها من ذوي الجنود الصهاينة المفقودين, وحتى يكسب جولة على 
حساب بنيامين نتنياهو الذي فشل فش���ا ذريعا في احداث أي اختراق في 
صفقة تبادل االس���رى رغم استخدامه الدبلوماس���ية السياسية عبر الوسطاء 
واستخدامه القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بشن عدوان على قطاع غزة لكنه 
فش���ل في كل األحوال في تحقيق أي انجاز في ه���ذا الملف, ويحاول رئيس 
الوزراء الصهيوني المجرم نفتالي بينت ابرام هذه الصفقة مع السعي للوصول 
ال���ى فترة تهدئة طويلة مع المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة, واللقاءات 
الت���ي أجرتها حركة حماس في القاهرة مؤخرا تناول���ت إمكانية ابرام صفقة 
تبادل والسعي إلنجاز فترة تهدئة طويلة طالبت بها »إسرائيل«, لكن حماس 
رفضت ان يتم ربط التهدئة بملف الجنود الصهاينة االس���رى, وقررت ان كل 
ملف منفصل عن االخر, وله شروطه الخاصة, ورفضت ان تتم التهدئة مقابل 
تحس���ين الظروف المعيشية للفلس���طينيين وتحويل قضيتهم الى مجرد 

قضية إنسانية. 
حكومة نفتالي بينت ال زالت تدرس كل الخيارات, وهى تحس���ب بدقة ردات 
الفع���ل على أي خط���وة قد تقدم عليه���ا, ألنها حكومة ضعيف���ة ومنهارة, 
وقد تس���قط ف���ي أي لحظة, لذلك ه���ي تحاول احداث حال���ة توافق بين كل 
المتناقضات لديها, فكل خطوة لهذه الحكومة الهزيلة فيها مقامرة قد تؤدي 
الى اس���قاطها, لذلك ونحن ننظر الى ارتفاع مؤشرات اجراء صفقة تبادل في 
هذه المرحلة, نضع أيضا تصورات أخرى, فحكومة بينت المتطرفة ربما تتراجع 
في اخر لحظة اذا ما ش���عرت انها ستكون محل انتقاد وسخرية من المعارضة 
الصهيونية بزعام���ة بنيامين نتنياهو, فالمعارضة الصهيونية تس���تطيع 
بقوتها التاثير في الجمهور اإلسرائيلي وفي وسائل االعام العبرية المختلفة, 
ويب���دو ان بينت لم ينس تهديدات نتنياهو الصريحة له بعد ان تولى بينت 
رئاس���ة الحكومة, بانه سيسقطه في اس���رع فرصة ممكنة. السيد موسى أبو 
مرزوق قال أن االحتال قرر التعامل مع ملف األسرى بعد  تأجيات عدة، وتمثل 
ذلك بعدة مس���ائل، أولها المسألة المتعلقة بفصل قضية األسرى عن قضية 
إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن كان يضع شرط األسرى اإلسرائيليين مقابل كل 
القضايا السياسية واالجتماعية، والثانية المتعلقة بزيارة وفد أمني إسرائيلي 
للقاهرة في فترة األعياد اليهودية وفت���ح ملف التبادل مع الجانب المصري، 
والثالثة زيارة رئيس وزراء االحتال نفتالي بينت إلى ش���رم الش���يخ وطبيعة 
الوفد المرافق له، حيث كان برفقته مس���ؤول »ملف األسرى«, وهذه مؤشرات 
واضحة عل���ى رغبة حكومة بينت في ابرام صفقة تبادل لألس���رى لكن الرغبة 
وحدها ال تكفي, فهي تحتاج الى خضوع القوي »عسكريا« الى شروط األضعف 
»عس���كريا« وهذا ما يضع العقدة في المنشار دائما, ويقينا فان صفقة تبادل 
مشرفة ستحدث طالما بقيت المقاومة متمسكة بموقفها كما عهدناها دائما 

ولم تنصع للضغوطات.   

الرغبة وحدها ال تكفي 

رأي

يبدو أن الرئيس الفلس���طيني محم���ود عباس لم ييأس من 
مش���اريع ومحادثات الس���ام الفاش���لة، وما زال يعتقد أن 
محادثاته مع المس���ؤولين اإلس���رائيليين س���تؤتي أكلها، 
وتمكنه من حل النزاع وإقامة دولة فلس���طينية مس���تقلة. 
ولهذا فإنه أعرب عن اس���تعداده لاجتم���اع برئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي نفتالي بني���ت، لكن بينيت رف���ض فكرة لقاء 
الرئي���س عباس وأكد أن���ه لن يجتمع به خ���ال فترة توليه 

للحكومة اإلسرائيلية.
 وطل���ب عب���اس أيضا لقاء أيليت ش���اكيد وزي���رة الداخلية 
اإلس���رائيلية المعروفة بكرهها الش���ديد للفلس���طينيين 
والع���رب، وردت عل���ى طلب���ه بمهاجمته بقوله���ا” هذا لن 
يحدث. ل���ن التقي منكر المحرقة ال���ذي يقاضي في الهاي 
جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي ويدفع أمواال لقتلة اليهود.” 
قاصدة بذلك الرواتب التي تدفعها الس���لطة ألسر األسرى 

والشهداء الفلسطينيين األبرار. 
ش���اكيد معروفة بكرهها العميق للشعب الفلسطيني الذي 
تنكر وجوده، وتعتبر ان للصهاينة الحق باحتال فلسطين 
م���ن البحر إلى النه���ر، وتنادي بضم المس���توطنات وفرض 
السيادة اإلس���رائيلية على مناطق “سي”، وتعارض تبادل 
االس���رى، ودعت إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية، وإلى 
قتل األمهات الفلسطينيات وأطفالهن وعدم إبقاء أثر لهم، 
ووصفت األطفال الفلس���طينيين بالثعابين الصغيرة التي 

ستنمو وتهاجم الصهاينة.

كذل���ك أعرب يائير البيد وزير الخارجية اإلس���رائيلية، الذي 
ح���ط الرحال مؤخرا واس���تقبل اس���تقباال حارا ف���ي عدد من 
الدول العربي���ة المطبعة، عن عدم رغبته لق���اء عباس قائا 
” انه ال يوجد س���بب له���ذا اللقاء.” لكن البيد يجد أس���بابا 
للتجول في دول االستس���ام والتآمر العربية، وال يجد سببا 
واحدا لاهتمام بمطالب الفلس���طينيين ورئيس سلطتهم 

الوطنية!
نحن كفلسطينيين ال نلوم الصهاينة لرفضهم االجتماع مع 
الرئيس عباس، ولكننا نلومه على انحنائه لهم، واس���تمراره 
في عقد لقاءات معهم وهو يدرك أن هذه اللقاءات لن تؤدي 
لنتائج تخدم مصالح شعبنا؛ فقد اثبتت التجربة منذ توقيع 
اتفاقيات أوس���لو حتى اآلن أن مس���ار الس���ام الذي تبنته 
الس���لطة ودافع عنه الرئيس عباس وتمسك به، لم يقدم أي 
شيء جيد للفلسطينيين وقضيتهم، بل على العكس فإنه 
أسهم في زيادة االستيطان ودعم واستمرار االحتال، وأدى 
لانقسام وإضعاف المقاومة الفلسطينية خاصة في الضفة 
الغربية، وإلى تراجع الدعم الش���عبي العربي، وش���جع بعض 

الحكام العرب على الهرولة لتل أبيب والتطبيع معها.
الرئيس محمود عباس رفض لقاء المسؤولين اإلسرائيليين 
خال العقد الماضي، ووضع شروطا لاجتماع بهم من أهمها 
موافقتهم المس���بقة على وقف االستيطان، وحل الدولتين! 
فما الذي تغير ليغير موقفه, ويس���تجدي الصهاينة للقائه 
با ش���روط؟ إذا كان يعتقد أن البي���د أكثر مرونة من رئيس 

ال���وزراء الحالي بيني���ت، ويعول عل���ى اس���تمرار الحكومة 
الحالي���ة لحين تولي البيد رئاس���تها في س���بتمبر / أيلول 
2023، فإن���ه يرتكب خطأ فادح���ا ألن البيد ال يختلف كثيرا 
عن رؤس���اء الوزراء الصهاينة الس���ابقين؛ ولهذا فإنه حتى 
إذا اس���تمرت ه���ذه الحكومة اليمينية ولم يتم إس���قاطها 
قب���ل الموعد المتفق عليه وتولى البيد رئاس���تها، فإنها لن 
تقيل االنس���حاب إلى حدود 1967، ولن توافق على تقسيم 
القدس، وستس���تمر في هضم الضفة الغربية وتهويدها، 
وف���ي التفاوض من أج���ل التفاوض لكس���ب الوقت وخداع 

العالم وتصفية القضية الفلسطينية.
طلب الرئيس محمود عباس لقاء القادة الصهاينة ورفضهم 
لذلك يعتبر إهانة له وللشعب الفلسطيني، ومن األفضل له 
أال يعول على بينيت وش���اكيد والبي���د وغيرهم؛ فقد اثبتت 
التج���ارب أنه���م جميعا متفق���ون على اس���تمرار االحتال 
والتوس���ع، وال يفكرون بالتنازل عن ش���بر واحد من األراضي 
الفلس���طينية والعربية المحتلة، ولن يجنحوا للس���لم إال إذا 
أجب���روا على ذلك. وله���ذا فإن من واجبه كرئيس للس���لطة 
الفلس���طينية أن يبذل قص���ارى جهده إلج���راء االنتخابات 
الرئاس���ية والتش���ريعية التي ط���ال انتظاره���ا، وأن يعمل 
عل���ى إعادة ترتيب وتوحيد البيت الفلس���طيني، وعلى دعم 
المقاوم���ة الش���عبية، والتخطي���ط الس���تمرارها، واعتبارها 
الوس���يلة الوحيدة إلجبار القادة الصهاين���ة على قبول حل 

سلمي ينهي االحتال.

ال تتوقف عالميا مظاهر مقاطعة إس����رائيل والدعوات 
إلى نبذها بصفتها دولة اغتصاب واستيطان عنصرية 
تذكر العالم بنظام جن����وب أفريقيا العنصري األبيض، 
وهي في الحق أقس����ى وحشية وأوس����ع عنصرية منه. 
واتس����عت تل����ك المظاه����ر والدع����وات بع����د العدوان 
اإلس����رائيلي في مايو الماضي على غ����زة، وما أدى إليه 
م����ن قتل وجرح اآلالف من أهله����ا، وهدم مئات البيوت 
واألبراج والمرافق والمؤسس����ات بما في ذلك المكتبات 

والمدارس.
 حاكم والي����ة كاليفورنيا الحال����ي الديمقراطي جافين 
نيوزوم أص����ر على إصدار أم����ر نافذ بتدري����س الرواية 
الفلس����طينية الصادق����ة ع����ن النكبة لط����اب المرحلة 
الثانوي����ة ف����ي الوالي����ة، و500 من موظفي ش����ركتي 
“جوج����ل ” و ” أم����ازون ” طالب����وا الش����ركتين بإلغاء 
عق����د ” نيمبوس ” الذي س����يزود الحكوم����ة والجيش 
اإلس����رائيليين بتكنولوجي����ا س����حابية تمكنهم����ا من 
ماحقة الفلسطينيين وقتلهم ، وتوسيع المستوطنات 
في الضف����ة الغربية .وعلى مس����توى ف����ردي ، رفضت 
الكاتبة اإليرلندية الش����ابة س����الي روني بيع دار النشر 
اإلس����رائيلية ” م����ودان “حق ترجم����ة روايتها ” عالم 

جميل .. أين أنت ؟!” إلى العبرية. 
ونعلم سرور كل كاتب بترجمة كتاباته إلى لغات أخرى 
لما ف����ي هذه الترجمة من ذيوع الس����مه، ولما فيها من 
عائد مال����ي له، وبهذا يكون رفض س����الي تضحية من 
جانبه����ا في مناصرة الحق الفلس����طيني. ويقول هوجو 
ليبرمان عضو مجلس الشيوخ األميركي إن:” التعاطف 

األميركي مع إسرائيل في أدنى درجاته. ” .
ومن ِس����رب الداعين إلى مقاطعة إس����رائيل ومنتقدي 
عدوانه����ا عل����ى الفلس����طينيين  الممثل����ة األميركية 
الشهيرة س����وزان س����اراندون التي انتهزت االحتفال 
الس����نوي في  أميركا بيوم السكان األصليين ، وقارنت 
بين مس����احة األرض التي استولى عليها المستوطنون 
الصهاين����ة في فلس����طين بين عام����ي 1918 _ 2021 
واألرض التي انتزعت من السكان األصليين في أميركا 
بي����ن عام����ي 1492 _ 2021، وأع����ادت منظمة ” صوت 
يهودي من أجل السام ” نشر تغريدتها مثنية عليها 
ل ” دع����م حملة إعادة األرض للس����كان األصليين وحق 
الفلس����طينيين في العودة وتقرير المصير في وطنهم 
” ، ولنتأمل دقة تشخيصها لعدوان إسرائيل في مايو 
الماض����ي على غزة : ” هذه ليس����ت اش����تباكات ، هذه 
قوة عس����كرية فائقة التس����ليح تقتل مدنيين لسرقة 

منازلهم ، هذا احتال واستعمار. ” ، ولنقارنه ببعض ما 
كتب وأذيع في إعام حلفاء إسرائيل العرب عن حروب 
إسرائيل العدوانية األربع على غزة ، وكيف انحازت تلك 
الكتابات والُمذاع����ات تلميحا أو تصريح����ا دون ضمير 

وحياء إلى إسرائيل المارقة المعتدية .
وانتبه الناش���ط العربي س���ي س���امة عبد الحميد إلى 
المفارقة الفاصلة بين موقف سوزان وبين موقف بعض 
النجوم الع���رب، فكتب: ” بينما بع���ض النجوم العرب 
ينافقون حكامهم بالتطبيع، النجمة س���وزان ساراندون 
ترفض سرقة فلس���طين” . وال تتوقف مظاهر مقاطعة 
إس���رائيل والدعوات القوية الجادة إلى نبذها من أسرة 
المجتمع الدولي ، والمنتظر أن تتوالى تباعا واتس���اعا . 
المفارقة المخيفة الفاضح���ة لبؤس كثيرين من العرب 
القومي وخوائهم اإلنساني واألخاقي أنهم ، وهم األولى 
واألشرع  ) من الشرعية ( بمقاطعة إسرائيل  ونبذها ، بل 
بمعاداتها ومحاربتها ؛ يتسارعون إلى تطبيع عاقاتهم 
معها سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا ، ومنهم من 
تخطى التطبع إلى محالفتها والوقوف  معها في خندق 
موحد  ، يس���المون من تس���المه ، ويعادون من تعاديه 
مثل إيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية . وتفسير 
هذه المفارقة أن األنظمة العربية المطبعة مع إسرائيل 

والمحالفة  لها يجمعها معها وحدة المنشأ .
ه���ذه األنظم���ة ، والخليجي���ة منها تميي���زا وتحديدا ، 
وإسرائيل منش���آت للسياس���ة البريطانية ،ثم انتقلت 
تبعية الطرفي���ن إلى الرعاية األميركية  األش���د حفاظا 
على إسرائيل وتماديا مع رغباتها وسكوتا على عدوانها 
م���ن بريطاني���ا . ووحدة المنش���أ بين الطرفين أنش���أت 
االعتق���اد المتين بوح���دة المصير . بق���اء هذه األنظمة 
العربية رهين وثيق ببقاء إس���رائيل ، وبقاء إس���رائيل  
رهين وثيق ببقاء هذه األنظمة . والتفس���ير الثاني  أن 
األنظمة العربية في جملتها تحرم مواطنيها حرية الرأي 
والموقف ، فتكبت رأيه���م وموقفهم الرافض للتطبيع 
والتحالف م���ع إس���رائيل ، ويلوذ مواطنوه���ا بالصمت 
واالنزواء خوف االعتقال والس���جن أو القتل أو قطع الرزق 
، واستبسل ش���عب البحرين في االحتجاج على  افتتاح 
سفارة إلس���رائيل في وطنه ، فقمعت السلطة الحاكمة 
احتجاجاته ، ويبقى استبس���اله بيانا س���اطعا راس���خا 
على أصالت���ه العربية ونقاء عقيدته اإلس���امية ووعيه 
السياسي المتميز باالستنارة والعمق . والتفسير الثالث 
أن هذه األنظمة ال إنس���انية وال أخاقي���ة في عاقاتها 
مع مواطنيه���ا ، وتلقائيا لن تكون إنس���انية وأخاقية 

مع الفلس���طينيين ، وبعضها ألحف على إس���رائيل في 
حروب غ���زة األربع  لمواصلة الهج���وم والقتل والتدمير 
فيها  ، وإلحافه الهمجي خيانة وطنية لبلده قبل خيانة 
فلس���طين ،وفي بلٍد السلطُة فيه للشعب ال وجود  لهذا 
الصن���ف من الح���كام الرع���اع ، ولو ُوِجد واح���د من هذا 
الصن���ف صدفة ، وأجرم هذا الج���رم لعزل وحوكم وربما 
أعدم . من يتصور تعرض دولة أوروبية لهجوم عسكري 
و تش���جيع دولة أوروبية أخرى له ؟!  حي���ن تباطأ تقدم 
الهجوم األميركي على العراق في 2003 توترت فرنس���ا 
وتأرق���ت وهي التي عارض���ت الحرب بش���دة ، وحاولت 
مخابراتها اس���تباقها بانقاب عس���كري يطيح بصدام 

حسين ، ويلغي مبررها . لماذا توترت وتأرقت إذن ؟!
كراهَة أن تنه���زم أكبر قوة غربية . إنهم يعرفون كيف 
يرس���مون ح���دود خافاته���م . ولباهة المتس���لطين 
في األنظم���ة العربية ، ولثقته���م الفائضة في حماية 
أميركا ودول أوروبا وإسرائيل لهم نشهدهم مطمئنين 
إلى مصيره���م القريب والبعيد إلى مس���توى االعتقاد 
بخلود حكمهم ، ولو قرؤوا ش���يئا م���ن التاريخ ،ولو كان 
لهم مستش���ارون فاهمون وأمناء وشجعان يرشدونهم 
ويحذرونهم عمى بصائرهم لما اطمأنوا ، فا اس���تدامة 
في ش���رع الل���ه _ عز ش���أنه _ لظلم أو باط���ل . والحماة 
الخارجي���ون الذين يبتزون أثم���ان حماية هذه األنظمة 
مليارات ال���دوالرات ال يدومون ، وأميركا ينحس���ر ظلها 
البغيض على خريطة العالم ، وإسرائيل تعدو إلى اليوم 
الذي تتعرى فيه من ش���رعيتها األخاقية المغشوشة 
الضحل���ة تهيئة لتعريتها من ش���رعيتها السياس���ية 
والوجودية اللتين أنتجهم���ا االغتصاب والعدوان . وما 
مظاهر مقاطعتها ، والدعوات إل���ى نبذها لعنصريتها 
وبربريته���ا ضد الفلس���طينيين إال ضرب���ات منذرة على 
طريق ذلك الي���وم الذي هو حتمي���ة تاريخية قدرية ال 
منج���اة لها م���ن عاصفتها . وفيها  ذاتها ، إس���رائيل ، 
من يتحدث بتش���اؤم واثق عن اقت���راب هذه الحتمية ، 
وأحدثهم المؤرخ يعقوب شاريت . وكان مثيرا ومدهشا 
وله مدلوله العميق أن أصواتا إعامية وسياسية مهمة 
في إسرائيل قالت بعد صدمتها من براعة ومثابرة وجرأة 
ما قام به أبطال الهروب العظيم الس���تة : ” يبدو أنه لم 
يبق لنا إال حزم حقائبن���ا تهيؤا للرحيل . ” ، والمقصود 
من قولتهم : ال أمل في بقائنا في أرض هذه هي نوعية 
شعبها األصلي .  والس���ؤال الُمستوِجب : أي دولة هذه 
الت���ي يزلزلها م���ن نخاعها إلى قاعها هروب س���تة من 

مسجونيها مهما كانت خطورتهم ؟!

رفض بينيت وشاكيد والبيد طلبات عباس للقائهم إهانة له وللشعب الفلسطيني

في العالم من يقاطع »إسرائيل« وفي العرب من يحالفها .. يا لها من مفارقة!

بقلم: د. كاظم ناصر

بقلم: حماد صبح
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غزة/ االستقالل:
نقلت وس����ائل إع����الم محلية، اليوم الس����بت، عن 
رئيس اللجن����ة الحكومية إلعمار غزة، ووكيل وزارة 
االشغال العامة واإلسكان ناجي سرحان، قوله إن 
هناك وعودًا مصرية بإنشاء محطة كهرباء جديدة 

في مدينة رفح.
وبّين س����رحان أن هدف إنش����اء محطة الكهرباء 
الجديدة، تزويد قطاع غزة ب�50 ميجاوات«، بحسب 

موقع »سوا«.
وأوضح س����رحان أن »الوعود المصرية جاءت خالل 
الزيارة األخي����رة لوفد رجال األعم����ال ولقائها مع 

شركة أبناء سيناء المصرية«.
وقال س����رحان: »تم طرح مشكلة الكهرباء في غزة 
واقترحن����ا تفعيل الخطة القديمة عبر تنش����يط 
محطة الوحشي الموجودة في الشيخ زويد، وتزويد 

قطاع غزة منها«.
وأض����اف: »لكن الجانب المصري أجاب بأنه يعمل 
على إنش����اء محطات لتزويد الكهرباء حالًيا، وهم 
مس����تعدون إلنشاء محطة جديدة في رفح لتزويد 

قطاع غزة ب�50 ميغا وات«.
وتاب����ع س����رحان: »نأم����ل أن تكون ه����ذه الوعود 

سريعة«، بحسب الموقع.
وح����ول تطورات إعم����ار غزة، قال س����رحان إن »تم 
االتفاق عل����ى 3 أمور مع الجان����ب المصري، وهي 
إنش����اء المدينة الس����كنية في منطقة المدرسة 
األمريكية شمال قطاع غزة على مساحة 40 دونم، 
وترميم الشارع الممتد من المدرسة نفسها حتى 
منطقة الواحة، أما األمر الثالث فهو إنش����اء جسر 

الشجاعية«.
وأكد سرحان أن »الجانب المصري وعد بإدخال مواد 
البناء وكل ما يحتاجه قطاع غزة من مواد أخرى عبر 

معبر رفح.
وتوقع سرحان في ختام تصريحاته أن تبدأ عملية 
إعمار قطاع غزة خالل هذا الشهر، ألصحاب األضرار 

الكلية والجزئية«.

سرحان: وعد مصري بإنشاء محطة كهرباء جديدة برفح

غزة/ االستقالل:
ذكر المفوض اإلعالمي لوكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
)أونروا( بغزة عدنان أبو حسنة، تفاصيل جديدة حول عمليات صرف 40 

دوالر لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال في تصريح إلذاعة »الش���عب« المحلية، الس���بت: إنه »تم تقسيم 
الالجئين إلى فئات كال� )المرضى والحاالت الخاصة واألرامل واألسر ذات 

عدد أفراد كبير(، حتى تسهل عمليات الصرف«.
وأوضح أنه ليس لدى )أونروا( القدرة على الوصول إلى سجالت الموظفين 
في غزة ورام الله؛ لعدم حداثة البيانات، وهذا يساعدنا في معرفة أوضاع 

المواطنين فيما يتعلق بعملهم وظروف حياتهم.
وأك���د على ضرورة العمل على تحديث معلومات وبيانات الالجئين حتى 

تسهل معرفة من يستحق أكثر االستفادة من خدمات »أونروا«.

»أونروا« تكشف تفاصيل 
جديدة بشأن صرف 40 
دوالرًا لالجئين في غزة

غزة/ االستقالل:
أعلن المتحدث باس���م متض���رري العدوان »اإلس���رائيلي« لعام ) 2014-
2021( محمد الحلو، الس���بت، ع���ن صرف مبالغ مالي���ة أصحاب األضرار 

الجزئية.
وقال الحلو، أنه سيتم صرف مبالغ مالية تتراوح ما بين 500-1000 دوالر 

أمريكي ألصحاب األضرار الجزئية قريبًا.
وأكد الحلو، ان الصرف سيش���مل كافة المتضررين جزئيًا، وسيكون من 

خالل وزارة األشغال واإلسكان العامة في قطاع غزة.

اإلعالن عن صرف مبالغ مالية 
ألصحاب األضرار الجزئية في غزة

االستقالل/ وكاالت:
أعلن البنك المركزي التونس���ي، عن وجود نقاشات 
“متقدمة جدا” مع الس���عودية واإلمارات، من أجل 

الحصول على موارد مالية.
جاء ذلك على لسان المدير العام للتمويل والدفوعات 
الخارجية في البنك، عبد الكريم لسود، في تصريح 

إلذاعة “شمس إف إم” )خاصة(، مساء الجمعة.
واعتبر المسؤول التونسي، أن “التوصل إلى اتفاق 
مع صندوق النق���د الدولي هو الح���ل األول إلدخال 

إصالحات هامة على االقتصاد التونسي”.

وف���ي مايو/أي���ار الماضي، بدأت تون���س محادثات 
تقنية مع صندوق النق���د الدولي بهدف الحصول 
على ق���رض جديد بنح���و 4 ملي���ارات دوالر، لكنها 

توقفت بسبب عدم االستقرار السياسي بالبالد.
ونفى لس���ود، التصريحات المتداول���ة من عدد من 
الخبراء االقتصاديين حول ع���دم قدرة تونس على 
س���داد ديونها الخارجية وبالتالي التوجه ل�”نادي 

باريس” )االقتصادي( إلعادة جدولة الديون.
وذك���ر أن تونس ق���ادرة على اإليف���اء بتعهداتها 

الخارجية فيما تبقى من عام 2021.

وأردف: “مع التوصل إل���ى اتفاق مع صندوق النقد 
الدول���ي واالنطالق في تفعيل اإلصالحات مع بداية 
س���نة 2022 لن يكون هناك أي إش���كال في سداد 
الديون”. وأش���ار إلى وجود ب���وادر إيجابية النفراج 
االقتصاد التونسي خاصة مع بداية تعافي القطاع 
السياحي، وتعافي اقتصاد االتحاد األوروبي الشريك 

األول للبالد، وغيرها.
ولم يذك���ر المس���ؤول مزيدًا م���ن التفاصيل حول 
النقاشات مع الس���عودية واإلمارات، فيما لم يصدر 

تعليق فوري من البلدين.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت قبرص اعتزامها اس���ترداد الجنسية من 45 مستثمًرا 
أجنبًيا كانوا ق���د حصلوا عليها من خالل برنامج الجنس���ية 
عن طريق االس���تثمار الذي ألغي الع���ام الماضي تحت وطأة 

اتهامات بالفساد.
واستندت الحكومة القبرصية في قرارها إلى نتائج تحقيق 
خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 

102 حالة، وفق المتحدث باسمها ماريوس بيليكانوس.
وقال المتح���دث إن الحكومة قررت البدء بعملية اس���ترداد 
جوازات سفر 39 مس���تثمًرا وستة من أقاربهم، كما ستقوم 

الحكومة بدرس ست حاالت أخرى ومراقبة 47.
وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا ميرون نيكوالتوس 
لجنة التحقيق الخاصة بقضية “جوازات الس���فر الذهبية” 
التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من 

تحديد مسؤوليات “جنائية وسياسية”.
وكان نيكوالت���وس قد قال للصحافيين ف���ي حزيران/يونيو 
إنه “من الواضح أن برنامج االس���تثمار القبرصي كان يعمل 
بين عامي 2007 و2020 بوج���ود ثغرات وقصور وإطار عمل 
تش���ريعي غير مالئم إضافة الى عدم وج���ود إطار تنظيمي 

تقريبا”.
وتوص���ل التحقيق الى أن 53 بالمئة من 6,779 جواز س���فر 
صادرة بموجب البرنامج ُمنحت بشكل غير قانوني، مشيرا الى 

أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.
وألغت الجزيرة المتوس���طية البرنامج في تش���رين الثاني/

نوفمبر الماضي بعد أن أذاعت قناة الجزيرة القطرية وثائقًيا 
يظه���ر صحافيين متخفين كوس���طاء يعملون على ترتيب 
حصول رجل أعمال صيني على جنسية قبرصية رغم امتالكه 

سجاًل إجرامًيا.
وتم تصوير رئيس البرلمان ديميتريس س���يلوريس ونائب 
من المعارضة سًرا خالل محاولتهما تسهيل العملية، لكنهما 

استقاال بعد ذلك على الرغم من تمسكهما ببراءتهما.
وذكرت الجزيرة أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على 
جوازات س���فر من خالل برنامج االستثمار كانوا قيد تحقيق 
جنائي أو ه���م خاضعون لعقوبات دولي���ة أو حتى يقضون 

عقوبات في السجن.
واجتذب البرنامج مستثمرين أجانب أثرياء يسعون للحصول 
على جواز سفر من قبرص العضو في االتحاد األوروبي يسمح 

لهم بالسفر واإلقامة داخل دول التكتل ال27.
ومارس���ت بروكسل ضغوًطا على نيقوس���يا إلصالح البرنامج 
بس���بب مخاوف من أنه قد يكون س���اعد عصابات الجريمة 

المنظمة على التسلل الى داخل االتحاد األوروبي.
واعتبرت قبرص أنها قامت عبر البرنامج بجذب اس���تثمارات 

في أعقاب االنهيار االقتصادي للجزيرة عام 2013.
وأصدرت نيقوسيا آالف جوازات السفر بموجب البرنامج الذي 
در عليها أكثر من س���بعة مليارات ي���ورو منذ إطالقه، حيث 
كان االجنبي يحصل على جنس���ية مقابل اس���تثماره بمبلغ 
2,5 يورو. وحذرت المفوضية األوروبية نيقوس���يا مرارا بشأن 

البرنامج وأطلقت إجراءات قانونية بحقها ال تزال سارية.

االستقالل/ وكاالت:
انطلقت في األردن، الس���بت، فعاليات القمة العالمية 
السادسة للس���ياحة العالجية، بإقامة مؤتمر ومعرض 
ناقش���ا آلية تعزي���ز الش���راكة بين القطاعي���ن العام 

والخاص في هذا المجال.
وُعقدت فعاليات القمة في أحد فنادق العاصمة عمان، 
بتنظيم مؤسستي “طريق الرواد” و”طالل أبو غزالة” 
)خاصتي���ن(، بالتعاون مع هيئة تنش���يط الس���ياحة 

األردنية )حكومية(، وفق مراسل األناضول.
ورعى القم���ة، وزير الس���ياحة األردني ناي���ف الفايز، 
بحضور بندر بن فهد الفهيد، رئيس المنظمة العربية 

للسياحة )إحدى منظمات جامعة الدول العربية(.
ويش���ارك في القمة أكثر من 50 خبيرا ومتخصصا من 
20 دول���ة، وتهدف فعالياتها التي تس���تمر يومين، 
إلى تعزيز س���بل التعاون فيما بينهم، وإطالعهم على 
أحدث االس���تراتيجيات والخبرات واإلجراءات المتخذة 

في مجال السياحة العالجية.
وقال االقتص���ادي األردني، رئي���س المؤتمر طالل أبو 
غزال���ة، في كلمة له خالل المؤتم���ر، إن “جائحة كورونا 
مستمرة.. وقد أصبحت اقتصادا ومصلحة ربحية هامة، 
لمؤسس���ات هامة على مس���توى العالم، وقد انعشت 

االقتصاد األمريكي”.
واقت���رح أبو غزالة تش���كيل فريق مش���ترك، حكومي 
وخ���اص، تكون مهمت���ه تقديم ش���رح للمواطن حول 

الفرص السياحية واالستثمارية والطبية المتوفرة.
أم���ا الفهيد، فقد بين بأن جائح���ة كورونا كبدت قطاع 
الس���ياحة في المنطقة خس���ائر تزيد على 200 مليار 

دوالر.
وتاب���ع: “الس���ياحة العالجي���ة أصبحت نمط���ا مهما، 
استش���فائية وطبية، وقد وبلغ اإلنف���اق العربي عليها 

أكثر من 30 مليار دوالر”.
وضمن الدول الت���ي مثلها مش���اركون، إضافة للدولة 
المستضيفة، كازاخس���تان، والجزائر، ولبنان، وسلطنة 
عم���ان، والع���راق، والبحري���ن، وأوكراني���ا، واإلم���ارات، 

والسعودية.
ويع���ّد األردن واحدا م���ن البلدان الت���ي تتوافر فيها 
مقوم���ات العالج الطبيعي من مياه حارة غنية باألمالح، 
وطين بركاني، فض���ال عن الطقس المعتدل والطبيعة 
الخالبة، األمر الذي جعل بعض المناطق فيه منتجعات 
عالجية يقصدها الكثيرون من طالبي االستش���فاء من 

األمراض المختلفة.
وبحسب آخر تقرير للبنك المركزي األردني، فقد تراجع 
الدخل الس���ياحي في األردن خ���الل النصف األول من 
العام 2021 بنس���بة 44 بالمئة على أس���اس س���نوي، 

مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
وبلغ الدخل حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 441.4 
مليون دين���ار )622.3 مليون دوالر(، مقابل 784 مليون 

دينار )1.1 مليار دوالر( على أساس سنوي.

تونس: نقاشات متقدمة مع السعودية واإلمارات للحصول على تمويل

قبرص تعتزم استرداد 45 “جواز سفر 
ذهبًيا” منحت عن طريق االستثمار

األردن: انطالق القمة العالمية 
السادسة للسياحة »العالجية«
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االستقالل/ وكاالت:
أدانت إيران مقتل سبعة أشخاص خالل تظاهرة وإطالق نار في بيروت، مشيرة 

إلى أن األحداث »فتنة يدعمها الكيان الصهيوني«.
ونقلت وكالة أنباء إيران عن المتحدث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية س���عيد 
خطيب زاده الس���بت قول���ه إن »إيران تعتقد أن الش���عب والحكومة والجيش 
والمقاومة في لبنان س���تنجح ف���ي التغلب على الفت���ن المدعومة من الكيان 

الصهيوني«.
وجاء إطالق النار عل���ى التظاهرة الخميس، من جانب ح���زب القوات اللبنانية 
المسيحية بقيادة سمير جعجع، في الوقت الذي تجمع فيه الناس في بيروت 
لالحتج���اج على القاضي ال���ذي يقود التحقيق في انفج���ار مرفأ بيروت طارق 

بيطار.
واندلعت على إثر ذلك اش���تباكات مس���لحة بين عناصر من حزب الله وحركة 
أم���ل من جانب، وعناصر من حزب القوات اللبنانية، في منطقة قريبة من مكان 

التظاهرة.
وأس���فرت المواجهات وإطالق النار على التظاهرة عن مقتل س���بعة أشخاص 

وإصابة العشرات في أعنف قتال شوارع في العاصمة اللبنانية منذ عقود.
ويتهم ح���زب الله وحلفاؤه بيطار باس���تهداف سياس���يين الس���تجوابهم، 

ومعظمهم متحالفون مع حزب الله.
وبيط���ار هو ثاني قاٍض يقود التحقيق المعقد، إذ تم اس���تبعاد س���لفه بعد 

طعون قانونية.

إيران تحمل »إسرائيل« 
مسؤولية االضطرابات في لبنان

االستقالل/ وكاالت:
أعل����ن التحالف الحاكم في الس����ودان، الس����بت،  
رفضه دعوات ح����ّل الحكومة، معتب����ًرا أن ”قرار 
الح����ل ملٌك لقوى الحرية والتغيير بالتش����اور مع 
رئيس ال����وزراء وق����وى الثورة، ولن يأت����ي القرار 

نتيجة إلمالءات فوقية ومؤامراٍت من الفلول“.
وكان المكون العس����كري في الحكومة االنتقالية 
بالسودان، قد وضع أمام طاولة رئيس الوزراء عبد 
الله حم����دوك، مطلًبا بحل الحكوم����ة التنفيذية 
واس����تبدالها بأخرى تكون أكث����ر تمثياًل لجميع 
القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني 

الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وقال رئيس مجلس الس����يادة في السودان، عبد 
الفت����اح البرهان، ي����وم اإلثنين الماض����ي، إنه ال 
حل لألزمة الس����ودانية الراهنة إاّل بحل الحكومة 

الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة.
وقال����ت ق����وى الحري����ة والتغيير في بي����ان لها، 
الجمعة، إن األزم����ة الحالية تقف خلفها قيادات 
عسكرية ومدنية محدودة تهدف إلجهاض كل 
إنجازات ثورة ديسمبر، وتأتي األزمة على خلفية 
فش����ل س����ابقاتها من محاوالٍت لتجويع وتركيع 
الش����عب وإحداث انفالت أمني وقف����ل الموانئ 

وإغالق الُطرق.

وأوضح أن ”األزمة ليس����ت مرتبطة بحل الحكومة 
أو بقائها كما أنها ليست داخل الحرية والتغيير، 
وإنم����ا من ُصنع جهات تري����د االنقالب على قوى 
ل من التزامات  الثورة والحري����ة والتغيير والتنصُّ
الوثيقة الدس����تورية، بما في ذلك انتقال رئاسة 
����د الطري����ق لعودة  المجل����س الس����يادي، وُتمهِّ

الفلول“.
وش����دد البيان على أن حل هذه األزمة يكُمن في 
االلتزام بالوثيقة الدس����تورية وإص����الح القطاع 
األمني والعس����كري وبناء قوات مس����لحة واحدة 

مهنية تقبل التنوع دون شريٍك أو منافس.
وأك����د دعم ق����وى الحري����ة والتغيي����ر للحكومة 
ورئيس الوزراء وخطابه ال����ذي وصفه ”بالُمنحاز 
نظام  وتفكيك  الديموقراط����ي،  المدني  للتحول 

الثالثين من يونيو“.
وق����ال رئيس الوزراء الدكتور عب����د الله حمدوك، 
في وقت س����ابق من اليوم اإلثنين ،إن الخالفات 
المدن����ي  االنتق����ال  معس����كر  بي����ن  الحالي����ة 
الديمقراط����ي ومعس����كر االنقالب عل����ى الثورة، 
مضيًفا: ”هو صراع لست محايًدا فيه أو وسيًطا.. 
موقفي بوض����وح وصرامة، هو االنحي����از الكامل 
لالنتق����ال المدني الديمقراط����ي وإلكمال مهام 
ثورة ديس����مبر المجي����دة وتحقيق ش����عاراتها 

المتمثلة في الحرية والسالم والعدالة“.
وأوضح بي����ان قوى الحرية والتغيي����ر أن محاولة 
خلق أزمة دس����تورية بحجة وجود أكثر من جسم 
للحري����ة والتغيي����ر ال يق����ف على س����اقين، ألن 
المجلس المرك����زي والجبهة الثورية وحزب األمة 

القومي قد توحدوا في جسم الحرية والتغيير.
وأكد أن لجنة تفكيك نظام الثالثين، من حزيران/ 
يونيو، وإزالة التمكين هي أقوى أس����لحة الثورة، 
”ولن نس����مح باالنقالب عليها وعل����ى قراراتها، 
واس����تكمال  إصالحه����ا،  وندع����م  س����ندعمها، 
هياكلها، وإصالح المنظومة العدلية والقانونية 

لبناء دولة القانون التي يستحقها شعبنا“.
وتواجه الشراكة بين ”المدنيين والعسكريين“ 
في الحكومة االنتقالية بالسودان تحديات بالغة 
التعقيد، بعد أن هبت عليها عواصف الخالفات، 
وأوصلته����ا إل����ى مرحل����ة تعلي����ق االجتماعات 

الرسمية المشتركة.
وج����رت خ����الل األي����ام الماضية وس����اطات بين 
الطرفي����ن في محاول����ة إلنهاء الخالف����ات وإنقاذ 
الشراكة التي باتت تترنح، بعد أن قطعت نصف 
الفترة االنتقالية في طري����ق العبور إلى التحول 
الديمقراطي المنش����ود وفق الوثيقة الدستورية 

الحاكمة.

االستقالل/ وكاالت:
تظاه����ر مئ����ات اليمنيي����ن، الس����بت، احتجاجا 
على تدهور األوضاع االقتصادية والمعيش����ية 

بمحافظة تعز، )جنوب غرب(.
وش����ارك مئ����ات المحتجين في مظاهرة وس����ط 
مدين����ة تع����ز ، للتندي����د بتده����ور األوض����اع 
المعيش����ية، ف����ي ظ����ل تراجع قياس����ي للعملة 

المحلية أمام الدوالر.
ورفع المتظاهرون الفت����ات مدونًا عليها عبارات 
أبرزها »تدهور العملة وصمة عار على الحكومة«، 
و« ارتفاع األس����عار وإهمال السلطة حرب قاتلة 
عل����ى المواطن«، و«االنقالب الحوثي س����بب لكل 

المصائب«.
فيم����ا ٌحملت الهبة الش����بابية للتصحيح )مكون 
ش����بابي في تعز(، الداعية للمظاهرة، »الحكومة 
اليمني����ة مس����ؤولية تدهور األوض����اع الكارثية 
وانهي����ار العملة المحلية أم����ام الدوالر وتهاوي 

االقتصاد الوطني«.
وتلت بيانا أثناء المظاهرة قالت فيه، إن »الصمت 
والخنوع يجعل الس����يناريوهات المروعة تنتظر 
العملة المهرولة نحو المجهول والمجاعة والفقر، 

ما يجفف الرمق األخير لليمنيين«.

ودعا البيان المتظاهرين إلى »التوحد والتكاتف 
إلقال����ة الحكوم����ة اليمني����ة الحالية وتش����كيل 
حكومة كف����اءات مصغرة تعمل من داخل البالد 
لتحريرها )م����ن الحوثيين( وإنقاذ الريال اليمني 

من االنهيار«.
والسبت، ش����هدت العملة المحلية تراجعا الفتا 
جديدا، حيث بلغ س����عر صرف الدوالر األمريكي 

الواحد 1380 رياال يمنيا.
وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط 

سعر الدوالر في السوق المحلية 215 رياال.
وأدى التراجع في س����عر العملة، إلى احتجاجات 
في ع����دة مدن يمنية، ومطالب ش����عبية متكررة 
بضرورة عالج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات 

من اتساع رقعة الجوع والفقر.

اليمن: المئات يتظاهرون في تعز احتجاجًا على تدهور أوضاع المعيشة

قوى الحرية والتغيير ترفض دعوات حل الحكومة السودانية

االستقالل/ وكاالت:
بحث وزير الخارجية اإليراني حس����ين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني 

وانغ يي قضية »االتفاق النووي«.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اإليرانية، الس����بت، أن عبد اللهيان ويي 
بحثا في مكالمة هاتفية االتفاق النووي اإليراني، واتفاق التعاون الش����امل 

ال� 25 عاما بين البلدين.
وأش����ار البيان أن الوزير يي أكد بأنه يتعين على جميع األطراف العودة إلى 
االتفاق النووي، معربًا عن ترحيبه بالمحادثات بين إيران واالتحاد األوروبي.

وأض����اف الوزير الصيني بأنهم مس����تعدون لتنفيذ اتفاقية ال� 25 عاما مع 
إي����ران، الفتًا إلى إنهم س����يواصلون التعاون مع طهران ف����ي مكافحة وباء 

فيروس كورونا.
من جانبه أش����ار عبد اللهيان إلى أن المحادثات بين إيران واالتحاد األوروبي 
كان����ت إيجابية وأنها ستس����تمر في بروكس����ل، مضيًفا أن����ه يتعين على 

الواليات المتحدة رفع العقوبات عن بالده.
وزار طه����ران إنريكي مورا، مس����ؤول االتحاد األوروبي ال����ذي يتولى مهمة 
تنس����يق المباحثات، الخمي����س؛ لالجتماع مع أعضاء م����ن فريق التفاوض 
اإليراني، بعد أربعة شهور من توقف المباحثات بين إيران والقوى العالمية.

وقبيل زيارة مورا قال دبلوماس����يون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن الزيارة 
جاءت في وقت حس����اس، مضيفين أنه ال يمك����ن اعتبار أن األمور »تمضي 

كالمعتاد« نظرا لتصاعد أنشطة إيران النووية وتعثر المباحثات.

وزير الخارجية اإليراني يبحث مع 
نظيره الصيني »االتفاق النووي«

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة: 
»إّن مل���ف من���ح )إس���رائيل( صفة عضو 
مراقب باالتحاد اإلفريقي، س���يعرض على 
القمة المقررة للكيان ش���هر فبراير/شباط 

القادم«. 
ج���اء ذل���ك ف���ي تصريح���ات للعمام���رة 
نقلتها عنه وس���ائل إع���الم محلية عقب 

نهاية أعم���ال المجلس التنفيذي لالتحاد 
اإلفريق���ي الذي عقد يوما 14 و15 أكتوبر/

تشرين أول الجاري. 
وأضاف لعمام���رة: »أّن المجلس التنفيذي 
لالتحاد اإلفريق���ي درس القضية باقتراح 
من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء 

الخارجية األفارقة«.
وبعد أن اعتبر قرار مفوضية االتحاد بقبول 

»إس���رائيل« كعضو مراقب »غير مسؤول«، 
أكد لعمامرة على أّن وزراء خارجية إفريقيا 
وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء 

دول االتحاد في فبراير المقبل. 
واختت���م حديثه بالق���ول: »يحدونا األمل 
ف���ي أّن يكون مؤتمر القم���ة بمثابة بداية 
صحيح���ة إلفريقيا جدي���رة بتاريخها وأال 
تؤيد انقساًما ال يمكن تداركه مستقباًل“.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وكالة إدارة حاالت الطوارئ في إندونيس����يا إن ثالثة أش����خاص على 
األقل قتلوا وأصيب س����بعة بج����راح خطيرة بعدما ضرب زل����زال بقوة 8ر4 

درجات على مقياس ريختر جزيرة بالي السياحية، السبت.
وأفاد المتحدث باس����م الوكالة بأن الزلزال ال����ذي ضرب المنطقة قبل فجر 
اليوم تس����بب بانهي����ار بعض المن����ازل وغيرها من المبان����ي في منطقة 

كارانجاسيم.
بينم����ا ذكرت الوكال����ة الجيولوجية الوطنية بأن مرك����ز الزلزال على بعد 8 

كيلومترات شمال غرب كارانجاسيم، على عمق 10 كيلومترات.

إندونيسيا: مصرع 3 جراء زلزال 
ضرب جزيرة بالي السياحية

االتحاد اإلفريقي ُيؤجل البت بمنح االحتالل 
مرتبة عضو مراقب لقمة فبراير المقبلة
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غزة/ االستقالل:
كشف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم السبت, 
عن تفاصي���ل قرعة وموعد انطالق الموس���م 

الكروي الجديد في قطاع غزة.
ومن المق���رر أن تج���رى قرع���ة دوري الدرجة 
الممتازة واألولى والثالثة يوم اإلثنين الموافق 
2021/11/9 ، عل���ى أن تنطل���ق بطولة الدوري 
الع���ام للدرجات الممت���ازة واألول���ى والثالثة 

للفرعين يوم السبت الموافق 2021/12/4.
أما قرعة بطول���ة دوري الدرجة الثانية الموحد 
يوم الثالثاء الموافق 2021/12/7 ، فيما تنطلق 
بطولة الدرج���ة الثانية الموحد يوم الس���بت 

الموافق 2021/12/25.
هذا وقرر اتحاد الكرة إلغاء بطولة كأس السوبر، 

بعد إلغاء الكأس الموسم الماضي.
وس���تجرى قرع���ة األدوار التمهيدية لبطولة 
الكأس ألندية الدرجتين الثانية والثالثة يوم 

السبت 2021/12/25 ، لتنطلق بطولة الكأس 
يوم السبت الموافق 2021/2/19.

وفت���ح االتح���اد ب���اب االنتق���االت الصيفية 
وتسجيل الالعبين لجميع الدرجات  من الفترة 

بين 2021/10/16 وحتى 2021/11/11
وأخي���رًا ، قرر اتحاد الكرة دم���ج أندية الدرجة 
الثانية بالفرعي���ن وإقامة دوري موحد من دور 

واحد.

قرارات حاسمة التحاد »القدم« بخصوص الدوري والكأس والسوبر

الضفة الغربية/ االستقالل:
واصل منتخب الشباب الفلس���طيني تدريباته شبه اليومية في الضفة المحتلة تزامنا مع قطاع 
غزة, اس���تعدادا لبطولة غرب آسيا. ومن المقرر أن تجري بطولة غرب آسيا للشباب الشهر القادم 
في العراق, بمشاركة منتخبنا الفلسطيني وعدة منتخبات أخرى. ورغم تشكيل منتخب الشباب 
مؤخ���را, إال أن أفراده يخوضون تدريبات ش���به يومية في الضفة المحتل���ة, في الوقت الذي من 

المتوقع فيه أن يلتحق 4-5 العبين من غزة بالمنتخب المشارك في بطولة غرب آسيا.

منتخب الشباب يواصل تحضيراته لغرب آسيا

مدريد/ االستقالل:
حس���م نادي برش���لونة موقفه من التعاقد م���ع أحد نجوم 
الجيل الذهبي للفريق، ممن رحلوا خالل السنوات الماضية.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيف���و«، فإن الظهير األيمن 
البرازيلي داني ألفيس، يتواجد حالًيا في مدينة برش���لونة 

أثناء البحث عن ناٍد جديد لالنضمام إليه هذا الموسم.
وال يرتبط ألفيس حالًيا بأي ناٍد، بعد أن فسخ عقده مع ساو 

باولو، بسبب عدم الحصول على راتبه بانتظام.
وأش���ارت إلى أن ألفيس نشر صوًرا له على مواقع التواصل 
االجتماعي من برش���لونة، ثم طالبه العديد من مش���جعيه 

بالتوقيع مع البارسا لدعم كتيبة رونالدو كومان.
وأوضحت الصحيفة اإلس���بانية، أن برشلونة استبعد فكرة 

عودة ألفيس إلى النادي.
وذكرت أن مس���ؤولي البارس���ا يحترمون تاريخ ألفيس مع 
برش���لونة، إال أنهم ال يريدون تواجد المزيد من المحاربين 
القدام���ى في الفريق، ويرغبون ف���ي التركيز على الالعبين 

الشباب.
ورح���ل ألفيس عن برش���لونة ف���ي صي���ف 2016 صوب 
يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى باريس س���ان جيرمان، ومنه 

إلى ساو باولو.

لندن/ االستقالل:
واصل النجم المص���ري الدولي محمد صالح كتابة التاريخ في 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل صالح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه 
واتفورد بالمرحلة الثامنة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 104 

أهداف في البريميرليج.
وبهذا الهدف يتقاسم صالح مع دروجبا صدارة قائمة أفضل 
الهدافين األفارقة بالدوري اإلنجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

ونجح صالح ف���ي مراوغة أكثر من مدافع م���ن واتفورد داخل 
منطق���ة الجزاء في الجه���ة اليمين، قبل أن يس���دد بقوة في 
أقصى الزاوية البعي���دة لحارس المرمى. وأعاد النجم المصري 
بذلك استنس���اخ هدفه أمام مانشس���تر س���يتي في الجولة 
الماضي���ة، بعد أن راوغ ثالثة مدافعي���ن داخل منطقة الجزاء، 
وس���دد الكرة في نفس الزاوية. على جانب آخر، ذكرت شبكة 
إحصائيات »أوبتا«، أن صالح هز الش���باك في المباراة الثامنة 

على التوالي للمرة األولى في مسيرته.
وهذه أطول سلس���لة من المباريات التي يس���جل فيها العب 
واحد من ليفربول أهدافا، بعدما وصل مهاجم الفريق السابق 
دانييل س���توريدج إلى الرقم نفس���ه في فبراير/ ش���باط عام 

    .2014
وانتهت المباراة بفوز الريدز بخمسة أهداف دون رد، سجلها 

ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو )هاتريك(، ومحمد صالح.

برشلونة يغلق أبوابه في وجه نجمه السابقصالح يعادل رقم دروجبا التاريخي في البريميرليج

مدريد/االستقالل:
كش���ف كريم بنزيما نجم ريال مدريد عن رأيه في شكل مباراة 
الكالسيكو في ظل غياب أسطورة بلوجرانا، األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي، ال���ذي رحل مطلع الموس���م الجاري إلى باريس س���ان 

جيرمان.
ويرى بنزيما أن مباراة الكالس���يكو بين ريال مدريد وبرش���لونة 
»م���ا تزال األفضل ف���ي كرة القدم« رغم رحيل ليونيل ميس���ي 

وكريستيانو رونالدو عن الفريقين.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برش���لونة في 24 أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري فيما تعد بداية حقبة جديدة في تاريخ المواجهة 

األكثر شهرة في كرة القدم.
كان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد لينضم إلى يوفنتوس في 
2018 ث���م عاد بعدها إلى مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي، قبل 
أن يرحل ميس���ي للنادي الباريسي مجانا، نظرا لعدم استطاعة 

النادي الكتالوني تجديد عقده.
ويعد بنزيما، الذي يتصدر هدافي الليجا حاليا برصيد 9 أهداف، 
وكذل���ك في عدد التمريرات الحاس���مة )7(، م���ن أبرز العناصر 
المرتقبة في الكالسيكو، وقد أكد أن إثارة المواجهة لم تتراجع.

وقال بنزيما في تصريحات لشبكة إي.إس.بي.إن: »بالنسبة لي، 
األم���ور تبدو كما هي. ما تزال هذه أفض���ل مباراة حاليا في كرة 

القدم«.

وأضاف: »األم���ر ال يتعلق بالالعبين المتواجدي���ن، أو الالعبين 
الذين رحلوا أو القادمين. فمواجهة ريال وبرشلونة تاريخية«.

وتابع: »األسماء تتغير، في الماضي كان هناك زيدان ورونالدينيو 

ورونالدو وإيتو. مواجهة ريال وبرشلونة ستظل دائما كما هي«.
ويعد ريال مدريد المرش���ح األوفر حظا للفوز، رغ���م أن المباراة 

ستقام على ملعب »كامب نو« في برشلونة.

فقبل مباريات مطلع هذا األسبوع، يحتل برشلونة المركز التاسع 
في الدوري، وذلك قبل مباراته المقررة أمام ضيفه فالنسيا مساء 

اليوم األحد.
ويحمل بنزيمة أمال جماهي���ر ريال مدريد باعتباره النجم األبرز 
بالفريق، بينما يعاني برش���لونة في الوق���ت الحالي بعد رحيل 

ميسي عن الفريق في ظل وضع مالي صعب يواجهه النادي.
ويس���جل برشلونة حاليا س���ابع أعلى معدل ألجور الالعبين في 
الدوري اإلسباني، ويتأخر في ذلك كثيرا عن غريمه ريال مدريد، 
وال تزال الش���كوك تحوم حاليا حول رونالد كومان المدير الفني 

لبرشلونة.
فقد خسر برشلونة أول مباراتي كالسيكو له تحت قيادة كومان 
في الموس���م الماضي، وهو رقم س���لبي لم يس���جله أي مدرب 

لبرشلونة منذ يواكيم ريف في عام 1980.
كذلك لم يحقق برش���لونة تحت قيادة كوم���ان أي فوز خالل 3 
مباري���ات أمام أتلتيكو مدريد، وكانت آخ���ر مباراة للفريقين قد 

انتهت بفوز أتلتيكو 2-0 قبل انطالق المباريات الدولية.
ورغم ذلك، قال بنزيما: »لم يكن هناك وقت جيد لمواجهتهم. 
ففريق مثل برشلونة أو أي من فرق القمة، يمكنه أن يقدم مباراة 

متواضعة ثم ينتفض«.
وأض���اف: »هذه مباراة ال يمكننا االس���تهانة به���ا، حتى لو لم 

يقدموا مستويات جيدة حتى اآلن )في الموسم(«.

بنزيما: الكالسيكو سيبقى األفضل حتى من دون ميسي
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
قدمت المحكمة ش���رق خانيونس الش���رعية مضبط���ة موقعة من مختار 
عائلة ابو ش���اب مؤرخة ف���ي ۳۰/۹/۲۰۲۱م  تتضمن عطوة حمدان محمد 
البريم المش���هور ابو ش���حاده من بني سهيال وس���كانها قد توفي إلى 
رحمت���ه تعالى س���نة 1962م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي زوجته 
صفيه العبد منصور ابو شاب في اوالده منها وهم حمدان وأحمد ومحمد 
وابتس���ام فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية 
واجب���ة أو اختيارية وال أوالد كب���ار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ، فمن له 
حق االعتراض مراجعة محكمة ش���رق خانيونس الش���رعية خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وحرر في يوم 26 من صفر لسنة 

1443 وفق 3/10/2021م 

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

وفي السياق، أجبرت بلدية االحتالل »اإلسرائيلي«، مساء 
أمس، مقدس���يًا على هدم غرف س���كنية، في حي وادي 

الجوز، بالقدس المحتلة.
وقال الشاب حمزة بزبزت، إن بلدية االحتالل اجبرته على 
دفع مبلغ 100 ألف ش���يقل منذ ع���ام 2005 كمخالفات 
لبناء غرفة إضاف���ة في المنزل، وف���ي نهاية عام 2019 
تلقت العائلة أمر هدم نهائي وهدمت س���قف الغرفة، 
لك���ن بلدية االحت���الل اقتحم���ت أمس من���زل العائلة 

وهددت بهدمه في حال لم يتم هدم جدران الغرفة.
من ناحية أخرى، أصيب أمس 12 مواطنا بجروح مختلفة 
بعد أن هاجم مس���توطنون، منازل المواطنين في بورين 

جنوب نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غسان 
دغلس، إن 8 مواطنين أصيبوا باالختناق، و4 تم االعتداء 
عليهم بالض���رب، بعدما هاجم أكثر من 30 مس���توطنا 
من���زل المواطن إبراهيم عادل عيد ش���رق بورين بحماية 
جي���ش االحتالل، وتص���دى لهم األهالي وس���ط اندالع 
مواجه���ات. وأضاف أن المس���توطنين أضرموا النار في 

أراضي المواطنين.
ووصلت قوات االحتالل لتأمين الحماية للمس���توطنين، 
وس���ط إطالق للرصاص المعدني وقنابل الغاز المس���يل 
للدم���وع، م���ا أدى إلصابة ع���دد من المواطني���ن بحاالت 
اختناق. كما أضرم مس���توطنون النار بأش���جار الزيتون، 
وأعاقت ق���وات االحتالل وصول طواق���م الدفاع المدني 
إلخماد النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة بفعل الرياح 

وأتت على عشرات األشجار.
كما اعت���دى مس���توطنون، أمس، عل���ى المواطنين في 

منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الش���عبية والوطنية لمقاومة الجدار 
واالس���تيطان راتب الجبور، إن المواطنين حاولوا الوصول 
الى أراضيه���م التي وضع فيها المس���توطنون خزانات 
للمياه لسقي األش���جار التي زرعوها في منطقة العطارة 
المحاذية لمس���توطنات »افيجال« و«سوسيا« و«متسبي 

يائير« المقامات على أراضي المواطنين.
وأضاف ان المس���توطنين هاجم���وا المواطنين بحماية 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي، ومنعوهم من الوصول إلى 

تلك األراضي، وقاموا بإخراجهم بالقوة.
يش���ار إلى أن المستوطنين استولوا على نحو 300 دونم 
تع���ود ملكيتها لعائالت حمد عواد، وعبد ربه، علما أنهم 
يملكون أوراقا ثبوتية. وفي ذات السياق، أصيب عشرات 
المواطني���ن بح���االت االختناق، إثر استنش���اقهم الغاز 
المسيل للدموع الذي أطلقه جيش االحتالل اإلسرائيلي 

تجاههم خالل قطف ثمار الزيتون غرب جنين.
وأفاد مراس���لنا، بأن قوات االحت���الل أطلقت قنابل الغاز 
المسيل للدموع تجاه عش���رات المواطنين بينهم طلبة 
م���ن جامعة الق���دس المفتوحة، أثناء مش���اركتهم في 
عمل تطوعي لمس���اعدة األهالي في قطف ثمار الزيتون 
بمح���اذاة جدار الفصل والتوس���ع العنصري المقام على 

اراضي المواطنين في زبوبا غرب جنين.
من ناحي���ة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 

السبت، شابين في قرية بيت دجن شرق نابلس.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات االحتالل اعتقلت الشابين 
محمد رياض ش���حادة، ومجد مجدي أب���و حلوان، بعد أن 

داهمت منزلي ذويهما في القرية، وفتشتهما.

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكر مرك���ز إعالم حق���وق اإلنس���ان والديمقراطية 
»شمس«، بأشد العبارات وأقس���اها استمرار »إسرائيل« 
القائم���ة باالحت���الل ف���ي إفق���ار الش���عب  الس���لطة 
الفلس���طيني، س���واء عبر االقتطاع من أم���وال المقاصة 
الفلس���طينية بحجة ديون شركة الكهرباء أو بحجة دفع 
رواتب لذوي األس���رى والش���هداء، واس���تمرار السيطرة 
على الموارد الفلس���طينية واتخاذ سياسات اقتصادية 
اس���تعمارية تضمن بقاء االقتصاد الفلس���طيني تابعًا 
لإلس���رائيلي، وهو ما يعني بقاء الفلس���طينيين فقراء 
وغير مس���تقلين اقتصاديًا وضمان بقاء الضفة الغربية 
وقطاع غزة سوقًا مفتوحًا للمنتجات اإلسرائيلية ومخزنًا 

لأليدي العاملة الرخيصة.
وف���ي تقرير صدر عنه بمناس���بة الي���وم الدولي للقضاء 
على الفقر، ش���دد مركز “ش���مس” على أن السياس���ات 
االس���تعمارية اإلس���رائيلية تاريخي���ًا وم���ا خلفته من 
عوامل التهجير والتش���ريد واللجوء واالحتالل العسكري 
واالستيطان على حس���اب أصحاب األرض األصليين من 
الفلسطينيين ومنع الش���عب الفلسطيني من تشكيل 
كيانه الطبيعي والمس���تقل ومن التحكم والسيادة على 
موارده تظل العامل الرئيسي في االرتفاع الهائل للفقر 

في األرض الفلسطينية المحتلة.
وقال مركز “ش���مس” :”إنه ينظر بقلق كبير إلى الفشل 
الذريع والتقصير الشديد للسلطات في الضفة الغربية 

وقطاع غزة في معالجة ملف الفقر وإهماله على مستوى 
السياس���ات والتش���ريعات والممارس���ات، إذ يظل مبدأ 
تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الموارد والثروات غائبًا، 
وتتوسع الفجوة بين الرواتب في القطاع العام والخاص 

لتصل إلى مستويات غير مسبوقة”، 
وش���دد المركز عل���ى أن حصار قطاع غزة م���ن قبل دولة 
االحتالل، هو السبب األساس���ي لزيادة وتفاقم األوضاع 
اإلنسانية هناك، والذي أدى هذا الواقع إلى زيادة نسب 
الفق���ر والبطالة والتي وصلت خ���الل العام 2019 إلى ما 
يقرب من %75، وتس���ببت في جعل %70 من س���كان 
القطاع غزة غير آمنين غذائيًا. وإنزال %33,8 من مجتمع 

قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع.

رام الله/ االستقالل:
أدان����ت وزارة الخارجية والمغتربين، مش����روع إقامة وإنش����اء محطة باصات 
اس����تعمارية ضخمة عل����ى الطريق الواقع بين رام الل����ه ونابلس قرب حاجز 

زعترة العسكري، جنوب نابلس.
وكان ما يس����مى رئيس مس����توطنات ش����مال الضفة يوسي دغان، كشف 
قبل يومين على حس����ابه على موقع »فيس����بوك«، عن اقتراب االنتهاء من 
إقامة مش����روع اس����تيطاني كبير، لبناء محطة نقل ضخمة قرب حاجز زعترة 
العسكري، جنوب نابلس، يضم 300 موقف للحافالت، ومنطقة تشغيلية، 

ومحطة وقود، ومغسلة، إضافة إلى مباني المكاتب.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن المشروع االستيطاني يهدف إلى 
تس����هيل حركة المس����توطنين في كل االتجاهات بما في ذلك ربط شبكة 
الطرق االستعمارية بالعمق »اإلس����رائيلي«، تلك الشبكة التي رصدت لها 
الحكومات االس����رائيلية المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي، 
والتهم����ت آالف الدونم����ات ومس����احات واس����عة من أراض����ي المواطنين 
الفلس����طينيين، وأدت الى تقطيع أوصال الضف����ة المحتلة وعزل المناطق 
الفلس����طينية بعضه����ا عن بعض وتحويله����ا إلى جزر تغ����رق في محيط 

وشوارع استيطانية.
وقال����ت: يأت����ي اإلعالن عن ه����ذا المخطط االس����تيطاني، بعد مش����روعين 
اس����تيطانيين كبيرين يتم تنفيذهما في جنوب وشمال القدس المحتلة، 
الس����تكمال فصل الق����دس عن محيطها الفلس����طيني بالكام����ل، ويندرج 
أيضًا في س����ياق محاوالت الحكومة »اإلسرائيلية« وسباقها مع الزمن لضم 
وتهوي����د الضفة لتخريب أية فرصة إلقامة دولة فلس����طينية قابلة للحياة 
وذات سيادة بعاصمتها القدس الش����رقية، وتقويض اية فرصة لتحقيق 

السالم على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأضافت: ه����و ذات الهدف الذي تس����عى لتحقيقه ميدانيا ميليش����يات 
المستوطنين المسلحة ومنظماتهم اإلرهابية من خالل استمرار اعتداءاتها 
وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم 
وأش����جارهم بما فيها تخريب موس����م الزيتون، كما حدث ه����ذا اليوم من 
اعت����داءات وهجمات على منازل المواطنين في بل����دة بورين جنوب نابلس 

وفي منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل.
وحملت الخارجية، الحكومة االسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن عمليات توسيع االستيطان في أرض دولة فلسطين، 
ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياس����ية التفاوضية 

وعلى األمن واالستقرار بالمنطقة.
وأكدت أن أركان ائتالف البيد يذرفون الدموع أمام القادة الدوليين ويتباكون 
تحت ش����عار الحفاظ على هذا االئتالف وبقائه بالحك����م، ويحاولون اخفاء 
وحش����ية احتاللهم واس����تيطانهم وحقيقة جرائمهم اليومية المتواصلة 
بحق الشعب الفلس����طيني األعزل وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي 
ويس����ارع لوضع حد النتهاكات وجرائم االحتالل والمستوطنين، ومساءلة 
ومحاسبة المسؤولين اإلس����رائيليين، الذين يقفون خلفها وفرض العقاب 

عليهم.

الناصرة المحتلة/ االستقالل:
تظاهر العشرات من أبناء شعبنا في أراضي ال�48، 
مس���اء الس���بت، أمام مستش���فى »كابالن«، حيث 
يتواجد األس���ير حازم مقداد القواسمة )28 عاما(، 
المض���رب عن الطع���ام لليوم ال�88 عل���ى التوالي، 

رفضا لالعتقال اإلداري.
ورف���ع المتظاهرون صورا لألس���رى المضربين عن 
الطعام، وهتفوا بش���عارات تطالب بإنهاء سياسة 

االعتقال اإلداري، في الوقفة التي نظمتها ودعت 
إليها لجنة الحري���ات المنبثقة عن لجنة المتابعة 

العليا.
الوضع الصحي لألس���ير القواس���مة آخذ بالتدهور 
يوم���ا بعد آخر، حي���ث يعاني من ه���زال وضعف 
عام، ومن آالم حادة ف���ي المفاصل والكلى والرأس 
والبطن، كما يش���تكي من صعوبة في الكالم ومن 
نقص���ان حاد بالوزن، ومن ع���دم وضوح في الرؤية، 

ورغ���م وضعه الصحي المتفاقم إال أنه مصمم على 
مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.

يذكر أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت الش���اب 
قواس���مة بتاريخ 2021/1/3، وصدر بحقه أول مرة 
أمر اعتقال إداري لمدة 4 أش���هر، وتم تجديده مرة 
أخرى لمدة س���تة أش���هر، ما دفعه لخوض إضراب 
مفتوح ع���ن الطع���ام للمطالبة بالحري���ة واإلفراج 

الفوري عنهِ.

مضرب عن الطعام لليوم الـ88
تظاهرة أمام مستشفى »كابالن« تضامنًا مع األسير القواسمة

رام الله/ االستقالل:
رحب����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين، بنج����اح جهود الدول 
الصديقة، بمنع االنضمام الفوري ل�«إسرائيل« كدولة مراقب 
لدى االتحاد االفريقي، وإفش����ال جه����ود المفوض ورئيس 

االتحاد.
وأك����دت الوزارة، في بيان صحفي الس����بت، دعمها للموقف 
المس����ؤول لتلك الدول في منع االنقس����ام داخ����ل االتحاد 
االفريقي، وتوفي����ر الفرصة للجهود المش����تركة بين دولة 
فلس����طين وبينها من أجل حشد مثل ذلك الدعم من طرف 
قادة الدول الذين سيناقشون الموضوع خالل القمة المقررة 
في ش����باط/ فبراير المقبل، ما سيتيح لوزارة الخارجية وضع 
خط����ة عمل متكاملة تب����دأ من هذه اللحظ����ة وحتى انعقاد 
القمة بهدف إنجاح جهود منع انضمام »إسرائيل«، مؤكدة 
أن القيادة والحكومة س����توفران االمكانيات المطلوبة لبذل 

تلك الجهود.
وذك����رت الخارجية في بيانها، ب����أن الرئيس محمود عباس، 
دأب على المش����اركة في قمة االتح����اد االفريقي في بداية 
كل عام، ما يعني انه سيش����ارك خالل القمة وسيبذل بدوره 

جه����دا اضافي����ا مع قادة تل����ك الدول للحيلول����ة دون قبول 
»إسرائيل« في االتحاد.

وأك����دت وزارة الخارجي����ة والمغتربين أنها س����تقدم خطة 
التحرك التفصيلي����ة للرئيس محمود عباس إلقرارها والبدء 

بتنفيذها بشكل فوري.
وكانت ال����دول األفريقي����ة األعضاء في االتح����اد األفريقي 
تمكن����ت ليلة أول أمس من إحب����اط محاولة قام بها مفوض 
االتحاد بتمرير عضوية دولة االحتالل »اإلس����رائيلي« كدولة 
مراقب ل����دى االتحاد االفريقي دون االلت����زام بأصول العمل 
وأنظمته المنصوص عليها في الالئحة الدس����تورية، والتي 
تفترض التش����اور المس����بق م����ع الدول االعض����اء، وتجنب 
القضاي����ا المختلف عليه����ا، والتي قد تؤدي إلى انقس����ام 
المواق����ف داخل االتحاد، إضافة إلى ض����رورة التزام االتحاد 
بالمبادئ التي قام على أساس����ها ف����ي العمل ضد االحتالل 
واالس����تعمار والقهر والظلم والتفرق����ة والفصل العنصري، 

والتزام الدول األعضاء بهذه المبادئ والدفاع عنها.
وأوضحت الخارجي����ة في بيانها، أن أكثر من 24 دولة عضوا 
تمكنت من االعالن بشكل رس����مي ومكتوب عن اعتراضها 

على قرار مف����وض االتحاد، وطالبت بع����رض الموضوع على 
أجن����دة المجلس التنفي����ذي الوزاري لالتح����اد األفريقي، ما 
اضطره لطرح الموضوع على أجن����دة اجتماع يومي 14 و15 
من الش����هر الجاري، لكن لالطالع على االمر وليس مناقشته 

والتصويت عليه.
وأضافت: أمام معارضة دول مث����ل الجزائر وجنوب افريقيا 
ونيجيريا وناميبيا وغامبيا وغيرها من الدول اضطر المفوض 

إلى تغيير صيغة البند.
وقال����ت الخارجية في بيانه����ا: أمام صالب����ة مواقف الدول 
المعارضة النضمام »إس����رائيل«، وأمام اصرار رئاسة مكتب 
رئاس����ة االتحاد، عل����ى تجن����ب التصويت وتحوي����ل البند 
للمناقشة على مستوى قادة الدول في قمة االتحاد االفريقي 
المقبلة في ش����هر ش����باط/ فبراي����ر 2022، وتجنبا لحدوث 
انقسام خطير داخل االتحاد، أصرت الدول الداعمة للموقف 
الفلسطيني والمؤيدة للحق الفلسطيني والرافضة النضمام 
دولة االحتالل لالتحاد، على منع انضمام »إس����رائيل« حاليا، 
وإحالة الموضوع مع ضرورة استكمال عملية حشد أكبر عدد 

دول رافضة، لحين انعقاد القمة المقبلة.

»الخارجية«: صمت المجتمع 
الدولي تجاه االستيطان يشكك 
بمصداقية تمسكه بحل الدولتين

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تقرير: سياسات االحتالل المسؤولة عن إفقار الفلسطينيين

فلسطين ترحب بنجاح الجهود بمنع انضمام »إسرائيل« الفوري لالتحاد اإلفريقي

الحتالل يخطر..
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االستقالل/ وكاالت:
عثرت أس���رة بمحافظة الدقهلية في مصر على ابنها الضائع بعد غياب استمر 

18 سنة.
وأوضح رب األسرة، إبراهيم عبد النبي، أن ابنه محمد خرج من منزله بقرية الكفر 
الجديد سنة 2004 وهو في التاسعة من عمره، واختفى طيلة تلك المدة، ليعود 

إلى حضن أهله شابًا عمره 27 عامًا.
وقال عبد النبي، حس���بما أفاد موقع »المصري اليوم«، إنه جرى حينها البحث عن 
االب���ن الضائع في كل مكان، وت���م تحرير محضر في مركز الش���رطة، إال أن كل 

محاوالت إيجاده باءت بالفشل.
وأضاف أن الش���اب العائد كان قد فقد بصره وأصبح نزياًل في إحدى دور رعاية 
المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ، معربًا عن دهشته الشديدة وعدم قدرته على 

تصديق ما حدث.
وتابع: »فوجئت من عدة أيام ببنت جارتنا بتقول لي: في بوست على الفيسبوك 
عن شاب يبحث عن أس���رته، وبيقول إن اسمه محمد إبراهيم عبد النبي، وله أخ 
اس���مه ياسر، ساعتها قلبي اتنفض، وحسيت أن األمل رجع لي بعد 18 سنة لم 

أيأس فيها، وكنت بتابع المركز وبسأل عن المحضر كل شوية«.
وذكر أن »صاحب البوس���ت قال إن الش���اب ده كفيف وموجود في كفر الشيخ 
ومعه صورة للش���اب، لما ش���فتها حس���يت إنه ابني، لكن خفت أحسن يطلع 
إحساس���ي غلط، فروحنا كفر الشيخ، وقابلنا الش���اب، وفعاًل لقيته ابني علشان 

كان في وجهه جرح قديم«.

بعد غياب 18 سنة.. أسرة 
مصرية تعثر على ابنها الضائع

االستقالل/ وكاالت:
اس����تخدم الفنان البرازيلي موندان����و رمادًا من 
حرائق غابات األم����ازون المطيرة ليبدع جدارية 
بأحد ش����وارع ساو باولو لرجل إطفاء واقف وسط 

حرائق وحيوانات نافقة بينما ُتقطع األشجار.
قال موندانو »أس����تخدم دليل الجريمة«، واصفًا 
العمل الفني الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع 

بأنه دفاع عن البيئة بالفن.
سافر موندانو أكثر من عشرة آالف كيلومترات 
عبر البرازيل ف����ي يونيو ويوليو لجمع الرماد من 

غابات األمازون المطيرة ومنطقة المستنقعات 
في بانتانال وغابات الس����افانا االستوائية في 

سيرادو والغابة األطلسية.
كما التقى برجال اإلطفاء والمتطوعين ليستمع 
إلى قصصه����م. ويجد الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو صعوبة في الوفاء بوعده القضاء على 
إزالة الغاب����ات في منطقة األم����ازون، أكبر غابة 
مطيرة في العالم، إذ ش����جعت دعوته للتوسع 
في الزراعة والتعدين عمليات قطع األشجار غير 

القانونية.

ففي أغسطس وحده، سجلت األقمار الصناعية 
28060 حريقًا في منطق����ة األمازون البرازيلية، 
وه����ي حصن مهم ض����د تغير المناخ بس����بب 
الكمية الهائلة من ثاني أكس����يد الكربون التي 
يمتصها الغطاء النباتي ويخزنها، وزادت إزالة 
الغابات في س����بتمبر مقارن����ة بالعام الماضي. 
وقال موندانو »ه����ذه الجدارية احتجاج، صرخة 
استغاثة... أدعم من خاللها فرق اإلطفاء وأدعو 
أيضًا لوقف ثقافة الحرق هذه، إنها تقودنا إلى 

التدمير الذاتي«.

برازيلي يبدع جدارية من رماد حرائق الغابات

االستقالل/ وكاالت:
أنهت صالتها وجلست بقربه تحثه على الصالح والصالة والعمل واالبتعاد عن 
المش���اكل، وبينما كانت تكلمه كان يفكر بالحديث الذي دار بينها وبين خالته 
التي ذكرت أن جدت���ه بحوزتها مبلغ من المال، وهنا تحركت غريزته اإلجرامية، 
فنس���ي كل كالم جدته، وانتظر خالته إلى أن خرجت إلى رعي الماش���ية، فوثب 

على جدته وأمسك رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة.
جريمة بش���عة روت تفاصيلها وزارة الداخلية السورية، حيث وردها بالغ يفيد 
بوجود جثة امرة مس���ّنة مرمية داخل حف���رة للصرف الصحي في منزلها بقرية 

)مجلولية( بريف القنيطرة.
وبثت الداخلية السورية تسجياًل مصورًا عبر حسابها على فيس بوك تناولت فيه 

تفاصيل القبض على الجاني واعترافاته حول ارتكابه الجريمة أثناء التحقيق.
وبّث التسجيل المصور اعتراف الحفيد بقتل جدته، وأفاد في تفاصيل ارتكابه 
الجريم���ة أنه كان في زيارة لمنزل جدته وخالته حين س���معهما تتحدثان عن 
مبل���غ من المال. وبعد أن غادرت خالته للعمل في رعي األبقار، جلس بالقرب من 
جدته التي راحت تعاتبه لعدم مزاولته العمل ولتناوله المش���روبات الكحولية، 

فقرر سرقة مالها.
وقال الجاني: »لكي أس���رقها، قمت بخنقها حتى الموت ثم سرقت المبلغ الذي 
كان 15 أل���ف ليرة )16 درهم( فقط بعكس ما كنت أتوقع، وبعدها تخلصت من 
الجثة برميه���ا في الجورة الفنية. غادرت المنزل بعد ترتيبه كما كان وتوجهت 

إلى دمشق حيث اشتريت الدخان، ثم جاءت الدورية وقبضت علي«.

قتل جدته بعد أن انتهت 
من الصالة ليسرقها

االستقالل/ وكاالت:
لقي قاتل أطفال متسلسل في كينيا مصرعه 
على أي���دي قرويين بعد يومين من هروبه من 
ش���رطة العاصمة نيروبي التي كانت قد ألقت 

القبض عليه في شهر يوليو الماضي.
وكان السفاح ماس���تن فانجاال أقر عندما كان 
قيد التحقيق بش���رب دم ضحاياه الذين بلغ 

عددهم عشرة أطفال.
وانهال أهالي منطق���ة بانغوما الريفية غربي 

كيني���ا ضربا على فانجاال حتى لفظ أنفاس���ه 
حسب تقارير وس���ائل إعالم محلية وعالمية 

اليوم.
وتمكن فانج���اال بعد هروبه م���ن العودة إلى 
المنطق���ة التي يعي���ش فيها أهل���ه الذين 
كانوا قد تبرأوا منه، وس���رعان ما علم الجيران 
بعودته فتعقبوه وقتلوه قبل إبالغ الش���رطة، 
حيث فشلت محاولته في التمويه على أهالي 

المنطقة بالذهاب إلى منزل آخر.

ودأب الس���فاح الكيني على استدراج ضحاياه 
على مدار خمس س���نوات ال���ى مناطق بعيدة 
عن االنظار من خالل انتحال ش���خصية مدرب 
ك���رة قدم، وس���رعان ما كان يعت���دي عليهم 

ويقتلهم.
يذك���ر ان فانجاال هرب األربع���اء الماضي من 
محبس���ه، مما آثار غضب األهالي الذين طالبوا 
بإقالة رئيس الش���رطة، في حي���ن تم توجيه 

اتهام لثالثة ضباط باإلهمال.

هرب من السجن فتصدى له األهالي
االستقالل/ وكاالت:مصرع سفاح قتل 10 أطفال وشرب دماءهم

احتفظ رجل بهاتف محمول في معدته لمدة نصف عام، في واقعة غريبة من نوعها كشف عنها 
أحد المستشفيات في مصر.

وأوضح مستش���فى أس���وان الجامعي، أمس، أن المريض كان يعاني آالمًا ش���ديدة في بطنه، ما 
اس���تدعى عرضه على الدكتور محمد زكي الدهش���وري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة 

المستشفى، حسبما أفاد موقع »اليوم السابع« اإلخباري.
وأكد الدكتور أشرف معبد، مدير المستشفى، أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية للمريض الذي 
يتألم بش���دة عند استقباله، مشيرًا إلى أنه خضع ألش���عة وفحوص طبية أكدت وجود التهابات 

شديدة في البطن واألمعاء.
وقال معبد إن األطباء ق���رروا فتح غرفة العمليات فورًا إلنقاذ حياة المريض، وأثناء الجراحة عثروا 
على جسم غريب في معدته تبين أنه هاتف محمول. وأضاف أن الهاتف ظل في معدة المريض 

6 شهور، ما أدى إلى حجب الطعام، قبل أن ينجح األطباء في إنقاذ المريض.

يحتفظ بهاتف محمول في معدته نصف عام

االستقالل/ وكاالت:
ُينظر إلى مشكلة تساقط الشعر على أنها غير 
قابلة للعالج، ويميل كثيرون إلى االعتقاد أنها 
ترتبط بالش����يخوخة أو الوراثة وال يوجد شيء 
يمكن القيام به حيالها، لكن دراس����ة حديثة 
نش����رت في »المجلة الدولية لعلوم التجميل« 
أف����ادت أخيرًا أنه ق����د يكون هن����اك طريقة 

لمساعدة الذين يعانون من تساقط الشعر. 
وقد كش����فت الدراس����ة، وفقًا لمجل����ة »وومنز 

وورلد« النسائية األمريكية، عن أن مفتاح منع 
تساقط الشعر يكمن في محاربة الضغوطات 
البيئية، كالتعرض لألشعة فوق البنفسجية 
والتل����وث، اللذي����ن يتس����ببان ف����ي إضعاف 
صحة ف����روة الرأس، وتوصلت إلى أن مضادات 
األكسدة يمكن أن تساعد في تقليل اإلجهاد 
التأكسدي في فروة رأسنا، مما يساعد شعرنا 
عل����ى الثبات في جذوره، علمًا أن هذا النوع من 
اإلجهاد يعكس بشكل أساسي عدم التوازن 

بي����ن األكس����جين المنتج واالحتف����اظ به في 
خاليانا. 

وفيما تم االشتباه في هذا الرابط بين اإلثنين 
من قبل، فقد توصلت الدراس����ة الحديثة إلى 
أن أولئ����ك الذين اس����تخدموا صي����غ مضادة 
لألكسدة لديهم 2400 ألياف شعر أكثر من 
أولئك الذين استخدموا دواء وهميًا. ومع ذلك، 
لوحظت أفضل النتائج على األشخاص الذين 

لديهم شعر أكثر في البداية.  

دراسة تكشف عن مفتاح منع تساقط الشعر في الكبر


