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الضفة الغربية/ االستقالل: 
حذرت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين أمس 
االحد ، االحتالل من مح����اوالت المناورة والمماطلة في 
االس����تجابة لمطالب األسرى واس����تغالل المفاوضات 
للمراوغة وإضاعة الوقت وإطالة أمد اإلضراب األمر الذي 

يشكل تهديدًا لحياة األسرى المضربين.

وحم����ل المتحدث باس����م حرك����ة الجهاد االس����المي 
بالضف����ة الغربية طارق عز الدي����ن، االحتالل ومصلحة 
سجونه المسؤولية عن التعنت في االستجابة لمطالب 

األسرى.
ودعا جماهير ش����عبنا إل����ى رفع مس����توى التحركات 

الشعبية المساندة لألسرى المضربين

الجهاد اإلسالمي تحذر من المماطلة 
في االستجابة لمطالب األسرى

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الحركة األس���يرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس األحد عن 
فش���ل جلس���ات الحوار التي عقدت امس مع ضباط إدارة سجون االحتالل في 
س���جني رامون وهداريم، وإلى ذلك اقتحمت قوات القمع الصهيونية التابعة 
الدارة س���جون االحتالل الصهيوني ، غرف أسرى الجهاد اإلسالمي المضربين 

عن الطعام في قس���م )1( بس���جن رامون ونقلتهم تعس���فًيا 
مكبلي���ن بالقيود إلى الزنازي���ن. و أعلنت الحركة األس���يرة في 

وحدات القمع تقتحم غرف أسرى الجهاد المضربين وتنقلهم إلى الزنازين

احلركة الأ�سرية تعلن ف�سل احلوار مع اإدارة ال�سجون و ترفع درجة الت�أهب يف �سفوف الأ�سرى

نابلس- القدس المحتلة/ االستقالل: 
 أصيب، أمس األحد، عدد م���ن طلبة المدارس والمعلمين 
بحاالت اختناق خالل مواجهات في محيط مدرسة بورين، 
جنوب نابلس، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، باحات 

المس���جد األقصى المبارك، وأدوا طقوس���ًا تلمودية تحت 
حماية قوات االحتالل.  وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان 

شمال الضفة غس���ان دغلس، إن عددًا من 
الطلب���ة أصيبوا باالختن���اق بعد مواجهات 

إصابات خالل مواجهات مع االحتالل في نابلس 
و عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل: 
 يواصل س���بعة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في س���جون االحتالل 

اإلس���رائيلي، رفضًا العتقالهم اإلداري، وأقدمهم األس���ير كايد 
الفسفوس المضرب منذ 96 يوما. واألسرى المضربون الى جانب 

9 وفيات و440 إصابة 
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، تس���جيل 9 حاالت وفاة و440 

إصابة جديدة بفي���روس كورونا بعد فحص 4412 عينة خالل 
ال24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأوضحت 

تأجيل االتحاد األفريقي الحسم في عضوية 
المراقب.. صفعة لـ »إسرائيل« و دول التطبيع

غزة/ سماح المبحوح:
وجه ق���رار المجلس التنفيذي لالتحاد االفريقي في ختام 
اجتماعاته في العاصمة األثيوبية أديس أبابا، حسم قبول 
أو رف���ض منح االحتالل صفة العضو المراقب في االتحاد، 

وإحال���ة األمر للقمة األفريقية المق���رر عقدها في فبراير/
ش���باط المقبل، صفعة قوي���ة لالحت���الل ودول التطبيع 

التي كانت تراه���ن على إيجاد ودعم وقبول 
ل� »اس���رائيل« في المحافل كاف���ة.  ما زالت 

القدس المحتلة/ االستقالل:
وجهت حركة "نحاال" االس���تيطانية، دعوات للمس���توطنين بالمس���توطنات 

المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، إلى إقامة المزيد 
من البؤر االس���تيطانية بالضفة الغربي���ة المحتلة.جاء ذلك في 

دعوات للمستوطنين إلقامة 
مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي، يوسف الحساينة، يوم 
أم���س، أن االحتالل الذي يمتلك كل أدوات اإلرهاب والقتل، وتقنيات التعذيب 

لوا  الحساينة: األسرى حوَّ
السجون إلى كابوس يؤرق العدو 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت هيئة شؤون األسرى مس���اء أمس األحد انضمام ثالث من األسيرات في 
سجون االحتالل لإلضراب عن الطعام إسنادًا لباقي األسرى المضربين. وكشفت 

ثالث أسيرات يعلن االنضمام لمعركة 
األمعاء الخاوية في سجون االحتالل

َّ
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) APA images(   وقفة ت�ضامنية اأمام معرب بيت حانون �ضمال القطاع دعمًا واإ�ضنادًا للأ�ضرى امل�ضربني 
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وأش���ار إلى أن هجمة إدارة س���جون االحتالل 
"المسعورة"، التي تصاعدت في أعقاب تنفيذ 
عملي���ة "انتزاع الحرّية" م���ن معتقل "جلبوع"، 
"محاولة يائس���ة من االحتالل؛ لترميم صورته 
الهّشة والمتردية، بعد نجاح العملية باختراق 

منظومته األمنية، بأدوات بدائية وبسيطة".  
ولفت إلى أن الحركة الوطنية األسيرة، تتصّدر 
المشهد السياسي الفلسطيني، واصًفا حالة 
التضام���ن وااللتفاف الش���عبي والجماهيري، 
بالضفة الفلس���طينية المحتل���ة وقطاع غزة، 
مع قضية األس���رى، ومعركتهم القائمة ضد 

السّجان ب� "الواسعة والمستمّرة". 

تفّجر الأو�ضاع
وفي هذا الص���دد، أضاف "هنال���ك حالة من 
االس���تعداد العالي، من الحركة الجماهيرية، 
لجهة دعم وإس���ناد األس���رى وفي مقدمتهم 
أس���رى حركة الجهاد، على وقع ما يتعرضون 
له من اعتداءات وإج���راءات انتقامية"، مجّدًدا 
التأكيد بأن "حال تعرّض أّي أسير ألي مكروه؛ 

سينذر ذلك بتفّجر األوضاع بشكل كامل".
وعن دور الوسطاء، لجهة الضغط على االحتالل؛ 
منًعا النفجار األوضاع ال سيّما الميدانية، أوضح 
عضو اللجن���ة المركزية للجبهة الديمقراطية، 
أن "ما تش���هده قضية األسرى في هذه اآلونة 
خصوًص���ا تطغ���ى أحداثها عل���ى كل لقاء أو 

اّتصال أو تحّرك مع األشقاء المصريين".   
ولفت إلى األي���ام األخيرة "ش���هدت لقاًء بين 
ممثلي���ن عن قوى وفصائل ف���ي قطاع غزة مع 
منس���ق األمم المتحدة بالقط���اع، وأبلغته بأن 
األوضاع آخذة باالنفج���ار، في ضوء ما يواجهه 
األسرى من إجراءات عدوانية بسجون االحتالل، 
مطالب���ًة إّياه بض���رورة تحرك���ه للحيلولة دون 
انفجار األوض���اع، عبر التدّخل ل���دى االحتالل 
والضغط عليه لوقف كل سياساته اإلجرامية".   
 وبالتركي���ز على ال���دور المص���ري، أكمل أن 
"الق���وى والفصائ���ل بعثت برس���ائل، وعبر 
ا، طالبتها  وفودها التي زارت القاه���رة مؤخّرً

فيها بالتدخل العاجل، كون أن ملف األس���رى 
يحتّل األولوية لديها، وعليها لعب دور للجم 
سياس���ات االحتالل، إذا م���ا أراد إبق���اء حالة 

الهدوء واالستقرار في المنطقة".
وي���وم 6 س���بتمبر )أيلول( الفائ���ت، تمّكن 6 
أسرى فلسطينيين، 5 منهم ينتمون للجهاد 
اإلس���المي، من انت���زاع حريتهم من س���جن 
"جلبوع" االحتاللّي في مدينة بيس���ان شمال 
فلسطين المحتلة، األكثر تشديًدا وتحصيًنا، 
عبر نفق ممتد حفروه من غرفة زنزانتهم، قبل 
أن يعيد االحتالل اعتقالهم على دفعات، بعد 

أيام من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين.
ومن���ذ عملية انت���زاع األس���رى حريتهم من 

"جلبوع"؛ تش���ّن إدارة س���جون االحتالل حملة 
إجراءات انتقامية وتعس���فية غير مس���بوقة، 
كالع���زل والتعذي���ب والتنكيل ضد أس���رى 

الجهاد اإلسالمي.
وعلى إثر ذلك، ق���ّررت الهيئة القيادية العليا 
ألس���رى الحركة داخل الس���جون الشروع في 
خط���وة اإلض���راب المفتوح عن الطع���ام، منذ 

األربعاء الماضي.
وكان األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين القائد زياد النّخالة، أّكد أن "حركته 
لن تت���رك أبناءها في الس���جون الصهيونية 

ضحايا بين أيدي العدو".
واألربع���اء الماضي، ق���ال القائ���د النّخالة في 

تصريح له: "س���نقف مع األسرى ونساندهم 
ب���كل ما نملك، حّت���ى لو اس���تدعى ذلك أن 
نذه���ب للحرب من أجله���م، ولن يمنعنا عن 

ذلك أّية اّتفاقيات أو أّي اعتبارات أخرى".
وف���ي وقت الح���ق، أعلنت "س���رايا القدس"، 
الجناح العس���كرّية لحركة الجهاد اإلسالمي، 
حال���ة "النفير العام" في صفوف مجاهديها، 
عق���ب تهدي���دات القائد "النّخال���ة". وقالت 
السرايا في بيان مقتضب الخميس، "تلقينا 
تصريح األخ األمين العام القائد زياد النّخالة، 
ح���ول ما يتع���ّرض له أس���رانا األبطال داخل 
س���جون العدو بمسؤولية عالية؛ وعليه نعلن 
النفير العام في صفوف مقاتلينا"، مش���ددة 

أنها "على جهوزية كاملة، ورهن اإلشارة".
ويبلغ عدد أس����رى حرك����ة الجهاد في س����جون 
االحتالل )400( أسير على األقّل، من إجمالي نحو 
)4650( أسيًرا، بينهم )41( أسيرة، و )180( طفاًل 
وقاصًرا، و )700( مريض يعان����ون أمراًضا بينها 
"مزمن����ة وخطيرة"، و )400( معتق����ل إدارّي )دون 
تهمة(، في حين بلغ عدد األسرى الشهداء داخل 
السجون )226( شهيدًا، منذ النكسة سنة 1967.

 م�ؤ�ّضر اجلرمية 
من جانب آخر، حمل خلف االحتالل المسؤولية 
المباش���رة عن ارتفاع مؤش���ر الجريمة مؤّخًرا 
والعمل على إش���اعتها بكل الطرق والوسائل 

في الداخل الفلس���طيني المحتل منذ النكبة 
الفلسطينية سنة 1948.  

وق���ال: "االحتالل من يش���ّجع عل���ى الجريمة، 
الفلس���طيني  ف���ي مجتمعنا  واس���تفحالها 
بالداخ���ل المحتل؛ بغية تفكيكه، وتش���ويه 
صورت���ه النضالية المش���رّفة، واصطفافه إلى 

جانب كل قضايانا الوطنية". 
وأش���ار إلى أن ش���عبنا بالداخل يش���ّكل جزءًا 
رئيًسا من الحاضنة الشعبية للمقاومة، وهذا 
ما بدا من خالل تأييده واصطفافه في معركة 
سيف القدس، ليؤكد مجّدًدا فشل سياسات 
ومخّطط���ات االحت���الل في كّي وعي ش���عبنا 
وأجيال���ه القادمة، لجهة دفعه لالستس���الم، 
وعدم تمسكه بهويته الفلسطينية والعربية.

ون���ّوه إلى أن أبناء ش���عبنا وقياداته وممثليه 
الوطنيي���ن بالداخل المحت���ل، تلقى عليهم 
مسؤولية بخلق حالة وعي، وتبيان مخاطر إبقاء 
حالة الجريمة، ولذلك دورهم توجيه المجتمع 
للحّد منها لمخاطرها الكبيرة على مس���تقبل 

القضية الفلسطينية. 
ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حصيلة ضحايا 
القت���ل في المجتم���ع الفلس���طيني بالداخل 
المحتل )دون منطق���ة غربي القدس وهضبة 
الج���والن المحتلتين(، 85 قتي���اًل على األقّل، 

بينهم 12 امرأة.

خلف لـ »االستقالل«: إرهاب االحتالل تجاه األسرى ُينذر بانفجار األوضاع خارج السجون
غزة/ قا�ضم الأغا: 

ر ع�ض��� اللجن��ة املركزي��ة للجبه��ة الدميقراطي��ة  َح��ذَّ
لتحري��ر فل�ضطني حمم�د خلف، من قرب انفجار الأو�ضاع 

داخ��ل وخ��ارج �ضج���ن الحتالل، عل��ى وق��ع اعتداءاته 
واإرهابه املمار�س جتاه الأ�ضرى يف �ضج�نه.  وقال خلف يف 
مقابلة مع �ضحيفة »ال�ضتقالل« الأح��د، اإن »الإجراءات 

الغا�ضم��ة غ��ر امل�ضب�قة، املمار�ض��ة من الحت��الل واإدارة 
�ضج�نه �ضد اأ�ضرانا، ويف مقدمتهم اأ�ضرى اجلهاد الإ�ضالمي؛ 

تنذر بانفجار الأو�ضاع داخل ال�ضج�ن وخارجها«.  

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، يوسف الحساينة، 
ي���وم أمس، أن االحتالل الذي يمتلك كل أدوات اإلرهاب والقتل، وتقنيات 
التعذيب الحديثة، بات عاجزًا أمام صمود األسرى في االيمان بقضيتهم، 
بعد أن تصّدعت منظومته األمنية في عملية نفق الحرية من سجن جلبوع، 
ومعركة الكرامة، وذلك رفضًا لإلجراءات التنكيلية التي تحاول النيل منهم.

وأوضح القيادي الحس���اينة، أن كيان االحتالل الذي يتس���ابق العالم على 
دعمه والتطبيع معه، أنه يتعّرى وينكش���ف أمام جبهته الداخلية، وأمام 
حلفائه والعالم في تخبطه في مواجهة األس���رى الُعّزل بس���بب إرادتهم 

الصلبة.
وقال الحس���اينة، في منش���ور له على الفيس���بوك: "بفضل إصرار وعناد 
وش���جاعة وإيمان االس���رى بقضيتهم العدالة وبحقهم في الحياة، باتوا 

كابوسًا يؤرق االحتالل".
وأضاف أن صمود االسرى في وجه السجان اإلسرائيلي كشف للعالم بأسره 

 وطافٌح بالكراهية والعنصرية".
ٌّ

كم "هو هش
وذكر أن األسرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي يرسمون إشارة نصرهم 
على جدران األمل بعد أن حفروها في قلوب ش���عبهم وأمتهم واألحرار في 
العالم، بخوض معركة التحدي والثبات بكل شجاعة وعنفوان، ضد السجان.

وأش���ار الحس���اينة، إلى أن االحتالل يتصرف بعقلي���ة االنتقام ويمارس 
الوحشية والس���ادية في قمع األس���رى، في محاولة فاشلة منه الستعادة 
بعض الهيبة، وبعض االعتبار لمنظومته األمنية التي مّرغها أبطال "نفق 
الحري���ة" في التراب، مؤكًدا أن األس���رى على موعد قريب مع فجر االنتصار، 

والحرية، رغمًا عن أنف الكيان المجرم.

لوا  الحساينة: األسرى حوَّ
الخليل/ االستقالل: السجون إلى كابوس يؤرق العدو 

قالت والدة األسير مقداد القواسمي، أمس األحد، 
إن أطباء بمستشفى "كابالن" الصهيوني يهددون 
بإعطاء المقداد المدعمات عن طريق الوريد إلنقاذ 

حياته بناًء على توصيات لجنة طبية.
وش����ددت والدة األسير على أنه يرفض إجراء ذلك 
معتبرًا ذلك خرقًا إلضرابه عن الطعام، مشيرًة إلى 
أن الح����ل الوحيد إلنقاذ حياة ابنها هو إصدار قرار 

باإلفراج عنه.
وأول أم����س، قالت والدة األس����ير أيضًا إّن وضعه 
الصحي يسوء بش����كل متواصل وأصبح في حالة 
ضعف ش����ديد، علمًا أنه مض����رب عن الطعام منذ 

89 يومًا.
وأوضحت أّن س����لطات االحتالل تسعى للتنصل 
من مسؤولية حياته عبر تحميلنا إياها، مؤكدًا أنه 

يمتلك إرادة قوية ومصمم على حقوقه.

وقّرر األسير القواسمي االستمرار في إضرابه رغم 
صدور قرار من محكمة إسرائيلية بتجميد اعتقاله، 
إال أن����ه أصّر عل����ى اإلضراب حتى إلغ����اء االعتقال 
اإلداري بالكام����ل. ويخضع األس����ير لالعتقال في 
مستش����فى "كابالن" في "رحوفوت". وال تستطيع 
عائلة القواسمي نقله إلى أي مستشفى آخر، رغم 
تراجع حالته الصحية، بحس����ب ما ذكرت مصادر 

حقوقّية.

االحتالل يهدد األسير القواسمي بإعطائه مدعمات عبر الوريد

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت هيئة شؤون األسرى مس���اء أمس األحد انضمام ثالث من األسيرات في 

سجون االحتالل لإلضراب عن الطعام إسنادا لباقي األسرى المضربين.
وكش���فت الهيئة أن األس���يرات اللواتي أعلن اإلضراب هن "منى قعدان، وأمل 
طقاطق���ة، وش���اتيال أبو عيادة. ويواصل 250 أس���يًرا من ك���وادر حركة الجهاد 
اإلسالمي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، لمواجهة 

إجراءات إدارة سجون االحتالل التنكيلية المضاعفة بحّقهم.

خانيونس/ االستقالل: 
اس���تهدفت قوات االحتالل، مس���اء األحد، أراضي المواطنين ش���رقي محافظة 
خان يونس جنوبي قطاع غزة بنيران أس���لحتها الرشاشة، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وذكرت مصادر محلية، أّن قوات االحتالل، أطلقت النار من داخل الس����ياج 
الفاصل، صوب األراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة، دون اإلبالغ عن وقوع 

إصابات.
وتتعمد قوات االحتالل، بشكل شبه يومي، إطالق النار باتجاه المزارعين الموجدة 
مزارعهم ش���رقي قطاع غزة، األم���ر الذي يؤّدي إلى وق���وع اإلصابات في بعض 

األحيان، ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم.

االحتالل يستهدف أراضي 
المواطنين شرق محافظة خان يونس

ثالث أسيرات يعلن 
االنضمام لمعركة األمعاء 
الخاوية في سجون االحتالل



3االثنين 11 ربيع األول 1443 هـ 18 أكتوبر 2021 م

ونقلت وسائل إعالم جزائرية عن وزير الخارجية الجزائري 
رمط���ان لعمام���رة قول���ه إن المجلس التنفي���ذي لالتحاد 
األفريق���ي درس القضية باقتراح م���ن الجزائر ونيجيريا 

ودعمته أغلبية وزراء الخارجية األفارقة.
ورأى لعمام���رة أن قرار مفوضية االتحاد قبول "إس���رائيل" 
عضوا مراقبا هو قرار "غير مسؤول"، وأكد أن وزراء الخارجية 

وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول االتحاد.
وتابع قائ���ال "يحدونا األم���ل في أن يك���ون مؤتمر القمة 
بمثابة بداية صحيحة ألفريقيا جديرة بتاريخها وأال تؤيد 

انقساما ال يمكن تداركه مستقبال.
في الس���ياق نفس���ه، أكد الس���ودان رفضه ق���رار رئيس 
المفوضية األفريقية، موسى فكي، منح " إسرائيل"  صفة 

المراقب من دون التشاور مع الدول األعضاء.
وقالت الخارجية الس���ودانية في بيان رس���مي "نؤكد أن 
عمل ال���وزارة يقوم على المؤسس���ية، وأن موقفها واضح 
إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب باالتحاد 
األفريقي قبل التش���اور مع ال���دول األعضاء، وأن هذا األمر 

أحدث خالفا بين المفوضية واألعضاء."
ونقلت وس���ائل إعالم أن س���فارات مص���ر والجزائر وجزر 
القمر وتونس وجيبوت���ي وموريتانيا وليبيا في العاصمة 
اإلثيوبي���ة أدي���س أبابا )مق���ر االتحاد( تقدم���ت بمذكرة 
شفهية لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي موسى فكي.

وأفادت المذك���رة باالعتراض على قرار قبول" إس���رائيل" 
عضوا مراقبا باالتحاد، مشددة على رفض تلك الخطوة في 

ظل دعم االتحاد للقضية الفلسطينية.
وم���ن أصل 22 دولة عربية، ترتب���ط 6 دول فقط بعالقات 
رسمية معلنة مع "إسرائيل"، وهي مصر واألردن واإلمارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
وترتبط دولة االحتالل اإلس���رائيلي بعالق���ات تطبيع مع 
الس���ودان والمغ���رب واإلم���ارات والبحري���ن التي وقعت 
اتفاقيات التطبي���ع خ���الل 2020، فيم���ا ارتبط���ت مصر 
واألردن باتفاقيتي س���الم مع االحتالل االس���رائيلي منذ 

1979 و1994 على الترتيب.  
وعلى مدار س���نوات، بذلت " إس���رائيل " مساعي مكثفة 
إلقامة عالقات مع دول أفريقية، وتمكنت بالفعل من نسج 

روابط وثيقة مع بعض العواصم.

ا�ضتجابة لل�ضغوطات
محس���ن أب���و رمض���ان المحل���ل السياس���ي رأى أن إرجاء 

المجل���س التنفيذي لالتح���اد األفريقي ق���رار منحه من 
عدمه " اس���رائيل" عضو مراقب باالتحاد، يأتي كاستجابة 
لضغوطات بعض الب���الد العربية واالفريقي���ة المناصرة 
للقضية الفلسطينية التي تعتبر" اسرائيل " دولة تمييز 
عنصري، تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق االنسان.

قال أبو رمضان ل�" لالس���تقالل" إن :" بعض الدول المؤيدة 
للشعب الفلسطيني كالجزائر ترى أن اسرائيل ليس لها 
الحق أن تكون عضوًا مراقبًا باالتحاد االفريقي، لس���جلها 
الحاف���ل باالنته���اكات المنهجي���ة المنظم���ة ، الت���ي ال 
تؤهله���ا أن تحمل تلك الصفة ، كالحصار الظالم على غزة 
واالس���تيطان ومصادرة األراضي، والسيطرة على أحواض 
المي���اه واالعتقاالت الجماعية والتنكيل باألس���رى ومئات 

الحواجز بالضفة والقدس".
وأض���اف أن : " قرار التأجيل وع���دم االتفاق على انضمام 
اس���رائيل إلى االتحاد، خطوة باالتجاه السليم  على طريق 

الغاء عضوية دولة االحتالل باالتحاد".
وأش���ار إلى أن هدف " اس���رائيل " المباشر من االنضمام 
لالتح���اد التوس���ع والعدواني���ة، فهي تخط���ط للتمدد 
االقتص���ادي والتجاري والسياس���ي، من خ���الل غزو البالد 
االفريقية و أن تحل محل النفوذ االمريكي، وأن تس���تغل 

الدول لتصدير االسلحة والبضائع.

واعتب���ر أن تلك األه���داف تأتي بع���د التراجع األمريكي 
بالش���رق األوس���ط، لذلك هي تريد أن تم���أ الفراغ الذي 
أحدث���ه، عن طري���ق التطبيع م���ع الدول العربي���ة، و غزو 
البالد من خالل مش���اريع اقتصادي���ة وثقافية تؤدي إلى 
التعامل معه���ا كدولة طبيعية رغ���م طابعها العنصري 
واالستيطاني، المعادي لمبادئ حقوق االنسان الذي ينكر 
على الش���عب الفلسطيني حقوقه الثابتة والمشروعة بما 

في ذلك حقه بتقرير المصير.
ولفت إلى أن "اس���رائيل" تحاول تطهير ذاتها من خالل 
كسب عضوية لها بالمحافل الدولية واالتحادات، بإظهار 
نفسها أنها دولة طبيعية وليست دولة تتجاوز وتخترق 

مبادئ حقوق االنسان والقانون الدولي.
ولفت إلى أن " اسرائيل " جزء من المشروع الصهيوني له 
امتداد وأدوات اعالمية واقتصادية وسياس���ية وله حلفاء 
س���واء بإفريقيا أو أوروبا، فضال عن االدارة األمريكية التي 
تدعمها باي تجمع اقليمي عالمي ، لذلك ستس���تغل كل 

ذلك وتمارس ضغوطات لالنضمام لالتحاد.
وتوقع أنه في حال نجحت " اسرائيل " باالنضمام لالتحاد، 
فإن ذلك يشكل مكسبًا كبيرًا لها،  بعد أن تم مقاطعتها 
م���ن معظم بل���دان العالم بعد ع���دوان 67 ، وبعد اعتماد 
الصهيونية حركة مس���اوية للعنصرية عام 73، لكن تم 

ش���طبة بعد توقيع اتفاق اوس���لو ، وبعد تطبيع ونس���ج 
عالقات بينها وبين بعض الدول العربية منها األفريقية.

ف�ضل اأهدافها
بدوره، اتفق المحلل شرحبيل الغريب مع سابقه، بأن قرار 
تأجيل انضمام " اس���رائيل " باالتحاد اإلفريقي، يعكس 
وج���ود دول باالتحاد م���ا زالت ترفض وجود " اس���رائيل" 
بينها،  لسعيها اختراق القارة السمراء من خالل  حصولها  

على دولة ذات صفة عضو مراقب .
وأوض���ح الغريب ل�"االس���تقالل" أن انكش���اف األهداف 
اإلس���رائيلية من وراء التطبيع دفع بع���ض الدول لرفض 
طلبها باالنضم���ام، ودفع أخ���رى لمراجع���ة مواقفها لما 
حققت���ه " اس���رائيل" من أطم���اع اقتصادي���ة وتجارية 

وسياسية في الدول التي تقيم عالقات معها.
ولف���ت الى ان���ه بالرغم من تطبي���ع المغرب والس���ودان 
مع االحتالل اإلس���رائيلي اال ان هن���اك الكثير من الدول 
االفريقية ترفض وجود إس���رائيل، كما أن اعالن السودان 
تطبي���ع عالقتها مع االحتالل مجرد حب���ر على ورق؛ لعدم 
التزام األخيرة بالش���رط الذي بسببه وقعت السودان على 
االتفاق، مش���يرا إل���ى إدراك الدول الرافض���ة النضمام " 
اسرائيل" لالتحاد االفريقي لأطماع التي تريدها من وراء 

ذلك.
و ج���رى توقي���ع اتفاق التطبي���ع مع الس���ودان في األيام 
األخيرة من والية الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، 
وأعلنت الس���ودان في حينها أنها قام���ت بالتوقيع على 
"اتفاقيات أبراهام" وأنها س���تقوم في وقت الحق بتوقيع 
اتفاقيات خاصة مع "إسرائيل" ولكن هذا لم يحدث حتى 

اآلن.
ووافقت حينها السودان على التطبيع مقابل إخراجها من 
الئحة وزارة الخارجي���ة األمريكية للدول الداعمة لإلرهاب، 
وقد قام وزير القضاء السوداني بالتوقيع على االتفاق مع 
الواليات المتح���دة األمريكية، وكذلك اتفق الجانبان على 

ترتيب ديون السودان للبنك الدولي.
وش����دد على رفض معظم دول االتحاد يش����كل اعالن 
فش����ل اس����رائيلي بتحقيق اخت����راق للقارة الس����مراء 
ويش����كل خطورة بتجاه اح����داث تغيير بمواقف بعض 
ال����دول التي لديها رغبة بالتطبي����ع، وامكانية أن يخرج 
ق����رار نهائ����ي وواضح برف����ض عضوي����ة االحتالل من 

االنضمام لالتحاد االفريقي.

تأجيل االتحاد األفريقي الحسم في عضوية المراقب.. صفعة لـ »إسرائيل« و دول التطبيع
غزة/ �ضماح املبحوح:

وج��ه ق��رار املجل���س التنفي��ذي لالحت��اد االفريق��ي يف خت��ام 
اجتماعاته يف العا�ضم��ة االأثيوبية اأدي�س اأبابا، ح�ضم قبول اأو 
رف�س من��ح االحتالل �ضفة الع�ضو املراق��ب يف االحتاد، واإحالة 

االأمر للقم��ة االأفريقية املقرر عقدها يف فرباير/�ضباط املقبل، 
�ضفعة قوي��ة لالحت��الل ودول التطبيع التي كان��ت تراهن على 
ايج��اد ودع��م وقب��ول ل�«ا�ضرائي��ل« يف املحاف��ل كافة.  م��ا زالت 
»اإ�ضرائي��ل« توا�ضل �ضغوطه��ا لالن�ضمام اإىل االحت��اد االفريقي 

عل��ى الرغ��م م��ن ارج��اء املجل���س التنفي��ذي لالحت��اد يف ختام 
اجتماعاته يف العا�ضمة االأثيوبي��ة اأدي�س اأبابا، ح�ضم قبول اأو 
رف���س منح االحت��الل �ضفة الع�ضو املراق��ب يف االحتاد، واإحالة 

االأمر للقمة االأفريقية املقرر عقدها يف فرباير/�ضباط املقبل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وجه���ت حرك���ة "نح���اال" االس���تيطانية، دعوات 
للمستوطنين بالمستوطنات المقامة على أراضي 
المواطنين الفلس���طينيين، إلى إقامة المزيد من 

البؤر االستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في دعوة وجهتها رئيسة الحركة دانييال 
فايس، خالل نشاط أقيم في البؤرة االستيطانية 
الُمس���ماة "اوري عاد"، والتي أقيمت على تل قرب 
مس���توطنة "كدوميم" ش���رقي قلقيلية )ش���مال 
الضفة الغربية المحتلة(، بحضور 300 مستوطن، 

وفق ما أورده موقع "كيبا" العبري يوم أمس.
وذكر الموق���ع العبري، أن فايس وجهت رس���الة 
إلى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي بينيت جاء 
فيها: "رسالتنا من الداخل والخارج واضحة: خاصة 
في الوق���ت الذي يح���اول فيه الع���رب بناء دولة 
فلس���طينية بحكم األمر الواقع، لسنا مستعدين 
لتس���وية المس���توطنات القائمة، ونطالب بإقامة 

مستوطنات جديدة في الضفة الغربية".
ونق���ل الموقع عن عض���و مس���توطنة "اوري عاد" 
اربيل زاك "أنشأنا النواة )المستوطنة( منذ ثمانية 
أشهر من منطلق الرغبة الكبيرة في البناء لغرض 
حماية األراضي من االستيالء الفلسطيني. بدأها 

بعض الشباب، واليوم تضّم النواة 35 عائلة".
وينظ���ر الكثي���ر م���ن المجتم���ع الدول���ي إل���ى 
المستوطنات على أنها غير شرعية، وتشكل عقبة 
أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

ووفق تقديرات إس���رائيلية وفلس���طينية، فإنه 
يوج���د نحو 700 ألف مس���توطن إس���رائيلي في 
مس���توطنات الضفة، بما فيه���ا القدس المحتلة، 
ب���ؤرة  و124  مس���توطنة   164 ف���ي  يس���كنون 

استيطانية.
إل���ى الضفة  المس���توطنون وأنصارهم  وينظ���ر 
الغربية على أنها معقل توراتي وتاريخي للشعب 

اليهودي.

غزة/ االستقالل:
تعكف الحكومة اإلس���رائيلية على رصد ميزانيات خاصة 
تحول إل���ى مجلس المس���توطنات في الضف���ة الغربية 
المحتل���ة، وذلك بغ���رض مراقبة البناء الفلس���طيني في 
مناط���ق )ج(، وذلك تحت ذريعة ما يوص���ف ب�"البناء غير 

القانوني".
وصادقت الحكومة اإلسرائيلية خالل جلستها األسبوعية، 
يوم أمس، عل���ى ميزانية أولية تق���در بحوالي 20 مليون 
ش���يكل، على أن تح���ول إلى 14 مس���توطنة في الضفة، 
وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في 

المناطق )ج(.
وأعدت خطة ما يس���مى "مراقبة البناء الفلس���طيني" في 
عهد الحكومة اإلس���رائيلية الس���ابقة برئاس���ة بنيامين 
نتنياه���و، حين عمل عليها وزير االس���تيطان تس���احي 
هنغبي، لكن بسبب االنتخابات تم تجميد الخطة، وسيتم 
تجديد الخطة والش���روع بتنفيذه���ا بمبادرة من الحكومة 

الحالية برئاسة نفتالي بينيت.

ووفق���ا للخطة، س���يحصل كل مجلس اس���تيطاني على 
ميزاني���ة حت���ى 4 ملي���ون ش���يكل، عل���ى أن تخصص 
الميزاني���ات لتش���كيل طواقم وفرق ودوري���ات ميدانية 
مزودة بمع���دات التصوير، وذلك من أجل رصد التوس���ع 

والبناء الفلسطيني.
وته���دف الخط���ة الحكومية، إل���ى مواجهة م���ا وصفته 
ب�"استيالء الفلسطينيين" على األراضي في المناطق )ج(، 
بدعم من السلطة الفلس���طينية ودولة أوروبية، وال سيما 
األراضي المتاخمة للمستوطنات لمنع توسعها مستقبال، 

بحسب المزاعم اإلسرائيلية.
وس���تتولى ما يس���مى "اإلدارة المدني���ة" التابعة لجيش 
االحت���الل اإلس���رائيلي مهم���ة تطبيق اإلج���راءات، علما 
أن مهمة الطواقم س���تكون الرص���د والمراقبة والتوثيق 
الميداني، ولن يكون لها أي صالحيات في تحرير إخطارات 
الهدم ووقف البناء، على أن تكون مهمتها إبالغ سلطات 

االحتالل بكل ما وثقته من أعمال بناء للفلسطينيين.

االحتالل يرصد ميزانيات لمراقبة 
البناء الفلسطيني بالمناطق )ج(

دعوات للمستوطنين إلقامة 
مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدي حمكمة بداية غزة املوقرة 

 يف الق�سية رقم 2021/203  يف الطلب رقم 2021/1386
المستدعية / عطاف محمد اسعد قنديل من سكان غزة الثالثيني بجوار 
عمو عماد 910088574    وكيلها المحامي / عبدالله جواد حمدي قنديل

 المس����تدعى ضدهما : 1 - محم����د رمضان عبد اللطيف الميدنة م����ن غزة تل الهوى 
عمارة الحسناء الطابق الثالث مقابل بنك فلسطين )مجهول محل االقامة (.  2 -  اكرم 
محمود عبدالله العجلة من غزة الشجاعية اول شارع الطواحين )مجهول محل االقامة (. 

نوع الدعوى : تنفيذ عيني
 قيمة الدعوي : )50000 دينار أردني ( خمسون ألف دينار أردني .

 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل(( 
  في القضية رقم 2021/203  في الطلب رقم 2021/1386

إلى المس���تدعى ضدهما بما ان المستدعية المذكورة قد أقامت القضية 
والطلب المرقومين اعاله الى ما تدعيه في الئحة دعواها والطلب المذكور 
اعاله ونظرا ألنكما مجهوال محل االقامة وحسب اختصاص محكمة بداية 
غ���زة الموقرة في نظر هذه القضية والطل���ب وعمال بالمادة ۲۰ من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ۲ لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار 
السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم ) 2021/1386 ( بالسماح 

لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول . 
لذلك يقتضي عليكما ان تحضرا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق )2021/11/8( 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكما ايداع جوابكما التحريري خالل خمسة 
عش����ر يوما من تاريخ النش����ر وليكن معلوم����ا لديكما انكم����ا اذا تخلفتما عن ذلك 

فسينظر في القضية والطلب باعتباركما حاضرين . حرر بتاريخ 2021/10/5

  رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
 تعلن وزارة المالية / لجنة العط��اءات المرك��زية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العامة للوازم العامة � المبن���ى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 
العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.

 آخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظرف المختوم في صن���دوق العطاءات 
في غ�زة الساعة العاش���رة من صباح يوم االثنين الموافق 2021/10/25 
وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

جلنة العطاءات املركزية
مالحظة:�

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يج���ب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من البن���ك الوطني أو بنك 

اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

يف الطلب رقم : 2021/1065م 
يف الق�سية رقم : 2021/309م

المس���تدع�ون/  1 - المحامي/ محمد أحمد س���ليمان األس���طل من خان يونس 
ويحمل هوية رقم )938577681( باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة 
وتركة المرحومة والدته / رقية س���ليمان محمد األس���طل  . 2 - مروان يوسف 
س���ليمان األسطل باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحوم 
والده / يوس���ف س���ليمان محمد األس���طل . 3 - نصر محمد سليمان األسطل 
باألصال���ة عن نفس���ه وباإلضافة إلى باقي ورثة وترك���ة المرحوم والده / محمد 
س���ليمان محمد األس���طل . 4 - حامد حسن سليمان األس���طل من خان يونس 
باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحومة والدته / خديجة 
سليمان محمد األس���طل  . 5 - عايشه سليمان محمد األسطل من خان يونس 

الربوات الغربية . وكيلهم  المحامي/ محمد األسطل – خان يونس.
المستدعى ضدهن/   1 - هيام أنس سليمان األسطل من خان يونس قاع القرين 
ش���ارع الضابطة الجمركية منزل عبد الكري���م العقاد ، بجوار منزل فضيلة القاضي 
الشرعي / عمر نوفل . 2 - نعمة أنس سليمان األسطل )العقاد بعد الزواج( من خان 
يونس قاع القرين شارع الضابطة الجمركية منزل عبد الكريم العقاد ، بجوار منزل 
فضيلة القاضي الش���رعي / عمر نوفل . 3 - فاطمة أنس سليمان األسطل )العقاد 
بعد الزواج( من خان يونس قاع القرين شارع الضابطة الجمركية منزل عبد الكريم 
العقاد ، بجوار منزل فضيلة القاضي الشرعي / عمر نوفل . 4 - آمنة أنس سليمان 
األس���طل )العقاد بعد الزواج( من خان يونس قاع القرين شارع الضابطة الجمركية 

منزل عبد الكريم العقاد ، بجوار منزل فضيلة القاضي الشرعي / عمر نوفل .
نوع الدعوى/ فرز وتجنيب

قيمة الدعوى/ )250000( دينار أردني ، مائتان وخمسون ألف دينار أردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية : 2021/309م   

إلى المس����تدعى ضدهن المذكورات بعالية بما أن المس����تدعين قد أقاموا عليكن 
دع����وى )فرز وتجنيب( اس����تنادا إلى م����ا يدعونه في الئحة دعواه����م المرفق لكم 
نس����خة منها ومن مرفقاتها لدى قل����م المحكمة لذلك يقتض����ى عليكن الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغكن هذه المذكرة كما 
يقتضى أن تودعن قلم هذه المحكمة ردكن التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من 
تاري����خ تبليغكن هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلس����ة يوم االربعاء الموافق 
2021/11/17م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكن أنكن إذا تخلفتن عن ذلك يجوز 
للمستدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول.  تحريرًا في : 2021/10/17م 

 "وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم"

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

رام الله/ االستقالل:
سادت حالة من التوتر في سجن "رامون" اإلسرائيلي 
يوم أمس، بعد اقتحام وحدات القمع التابعة إلدارة 
الس���جون عدًدا من غرف األسرى في السجن، ونقل 

عدد منهم، وسط أعمال تفتيش استفزازية.
وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن وحدات القمع التابعة 
إلدارة سجون االحتالل اقتحمت غرف ) 4 - 7 - 14 ( 
في قسم 1 بسجن رامون، ونقلت أسرى قسم ) 8 (.

وأش���ار المكتب إلى أن وح���دات القمع أجرت أعمال 
تفتيش اس���تفزازية، األمر الذي أدى إلى توتر في 

كامل السجن حتى اللحظة.
ووحدات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، تضم 
عس���كريين ذوي أجس���ام قوية وخبرات خدموا في 

وحدات حربية مختلفة في جيش االحتالل.
وتلقى عناصر هذه الوحدات تدريبات خاصة لقمع 
األسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، 

منها الس���الح األبيض، والهراوات، والغاز الس���ام، 
وأجه���زة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجس���م، 
وأس���لحة تطلق رصاصا حارقا، ورص���اص "الدمدم" 

المحرم دوليا، ورصاصا غريبا يحدث آالما شديدة.
ويمارس االحتالل كل أصناف التعذيب النفس���ي 
والجس���دي بحق األس���رى، وتتبع معهم سياس���ة 
اإلهم���ال الطبي به���دف قتلهم بب���طء، وإذاللهم 
وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة الس���جن، والقضاء 
على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة األمر الواقع 

عليهم.
وتعتقل س���لطات االحتالل نحو5000 أسير، منهم 
حوالي 600 أس���ير م���ن ذوي المحكوميات العالية، 
و425 معتقال إداريا، وحوالي 200 طفل، و45 أسيرة.

ووص���ل عدد األس���رى المرضى قرابة )700( أس���ير 
منهم قراب���ة )300( حالة مرضي���ة مزمنة وخطيرة 
وبحاجة لع���الج مناس���ب ورعاية مس���تمرة، وعلى 

األقل هناك عشر حاالت مصابون بالسرطان وبأورام 
بدرجات متفاوتة.

كما يبلغ عدد المعتقلين اإلداريين نحو 500 أسير 
في حين بلغ عدد األسرى المرضى قرابة 700 أسير، 
منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعالج مستمر، 
و10 على األقل مصابون بالس���رطان وبأورام بدرجات 

متفاوتة.
ووص���ل عدد األس���رى الذين ص���در بحقهم أحكام 
بالّسجن المؤبد إلى )543( أسيًرا منهم خمسة أسرى 
خالل الع���ام 2020، وأعلى حكم أس���ير من بينهم 

األسير عبد الله البرغوثي ومدته )67( مؤبًدا.
ويعاني األس���رى داخل س���جون االحتالل من أبشع 
االنتهاكات، سواء من خالل إدارة مصلحة السجون، 
أو من خالل سياسة االحتالل، والقوانين التي تقدم 
ضدهم وض���د عائالتهم، تهدف إل���ى المزيد من 

التنكيل بهم والتضييق عليهم.

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة "الجهاد اإلس���المي" في فلسطين، 
د. محمد ش���لح، يوم أمس، أن حركة الجهاد اإلس���المي لن 
تترك األسرى وحدهم أمام اإلجراءات االسرائيلية القمعية 
الظالم���ة المس���تمرة منذ 40 يوًما، وأن الحركة س���تمضي 

معهم حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك.
وشّدد القيادي في "الجهاد اإلسالمي"، شلح، على أن حركته 
مس���تمرة في دعمها وتضامنها مع االسرى حتى تحقيق 
المطالب���ات وهي العودة إل���ى ما كانت علي���ه األمور قبل 

السادس من أغسطس الماضي.
جاءت تصريحات شلح، خالل تظاهرة عند بوابة بيت حانون 
شمال غزة دعت إليها حركة الجهاد اإلسالمي لدعم وإسناد 

االسرى في المعتقالت "اإلسرائيلية".
وأوض���ح القيادي، أنه باس���تطاعة الحرك���ة أن تحول كافة 
الس���احات لس���احة حرب في وجه االحتالل. وأنه "لن يهدأ 
للجهاد اإلس���المي بال إال عندما يتراجع الس���جان عن كل 

اإلجراءات بحق االسرى".
وقال ش���لح: "مرت 40 يوًما على عملي���ة نفق الحرية التي 

أس���اءت وجوه بني إس���رائيل والتي كش���فت هشاش���ة 
منظومته األمنية العسكرية، فيما ال يزال العدو يتخبط وما 
زال يعاقب أبناء الجهاد وقام بعزلهم وتوزيعهم خش���ية 
من  أن يجتمعوا في زنزانة واحدة ويعيدوا الكرة مرة أخرى".

وأضاف أن الحركة تواصل وقوفها وتضامها مع االس���رى 
المضربين ع���ن الطعام في اليوم الخام���س على التوالي، 

موضًحا أن تضامن الحركة يزداد يوًما بعد يوم.
وأش���ار إلى أنه سيلحق باألس���رى المضربين عن الطعام، 

العش���رات م���ن المعتقلين وم���ن جميع فصائ���ل الحركة 
األسيرة، خالل األيام المقبلة.

ودعا شلح، الشعب الفلسطيني بالوقوف إلى جانب االسرى 
والدفاع عن قضيتهم العادلة، مشّدًدا على أن حركة الجهاد 

ستفي بوعودها ولن "نترك األسرى وحدهم".
ومن جانبه قال الدكتور أسعد جودة في كلمته عن المجتمع 
المدني إن االس���رى يواصلون معركتهم ضد السجان بعد 
حرمانه���م م���ن حقوقهم ، مش���ددًا على ان مؤسس���ات 
مجتمع مدني وش���عبنا الفلسطيني كافة لن يترك االسرى 

وسيساندهم .
وبي����ن الدكتور ج����ودة ان قضية االس����رى قضية رأي 
عام، و"نحن نواصل تضامننا ودعمنا" ،موجهًاً  كلمته 
للس����لطة بترك العنان للمقاومة في الضفة إلس����ناد 

األسرى.
وأكد د. جودة في كلمته ألحرار العالم " نحن صامدون على 
أرضنا وسنحرر أسرانا ، وعلى المجتمع المدني التوقف عن 
الكيل بمكيالين ، وخاصة ان شعبنا على مدار70 عامًا وهو 

صامد أمام اعتداءات االحتالل" .

شلح: الجهاد لن تترك األسرى أمام إجراءات االحتالل القمعية حتى لو ذهبنا للحرب

توتر في سجن »رامون« إثر اقتحام قوات القمع أقسام األسرى

رام الله/ االستقالل:
دخل أس���يران من بلدتي قباطية ويعبد جنوب جنين، يوم أمس، عاما جديدا في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي. وأفاد مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور "، بأن األسير 
محمد أحمد إبراهيم تركمان من بلدة يعبد دخل عامه ال�17 في األس���ر، وهو معتقل منذ 
العام 2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، كما دخل األسير مهند خالد محمد كميل من 

قباطية عامه ال�19 واألخير، وهو معتقل منذ العام 2003.

أسيران من يعبد وقباطية جنوب جنين 
يدخالن عامًا جديدًا في سجون االحتالل
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دولة فل�سطني 

املجل�س الأعلى للق�ساء
  حمكمة �سلح رفح 

يف الق�سية احلقوقية رقم 2017/741 حمكمة �سلح رفح 
يف الطلب رقم 2021/54 )ن�سر م�ستبدل(.

) المدعي / المستدعي( / سالم صالح سالم الشاعر - من سكان رفح الشرقية - هوية 
رقم )800833816(.   وكيله المحاميان / محمد زياد أبوعبدو و سليمان قريبة .

) المدعى عليه / المستدعى ضده( / طارق نافذ علي أبو عرمانة - من سكان 
رفح - تل الس���لطان - بج���وار الحديقة اليابانية )س���ابقا( - مجهول محل 

اإلقامة )حاليا( - ويحمل هوية رقم )۸۰۰۲۹۰۰6۹(.
نوع الدعوى / )حقوق - مطالبة مالية(

قيمة الدعوى /)۳۸۰۰ شيكل( ثالثة آالف وثمانمائة شيكل.
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم2021/54

  في القضية الحقوقية رقم محكمة صلح رفح )حقوق - مطالبة مالية(
إلى ) المدعى عليه / المس���تدعى ض���ده ( المذكور بعاليه بما أن ) المدعي 
/ المس���تدعي ( قد أقام علي���ك القضية الحقوقية رق���م 2017/741 لدى 
محكم���ة صلح رفح ، و التي موضوعه���ا )حقوق - مطالبة مالية بمبلغ وقدره 

۳۸۰۰ شيقل ثالثة آالف وثمانمائة شيقل (
 لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
م���ن تاريخ تبلغك بهذه المذكرة ، كم���ا يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة 
)محكمة صلح رفح ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغكم 
هذه المذكرة ، علما بأنه قد تحدد جلسة يوم األربعاء الموافق  2021/11/10م 

لنظر هذه القضية أمام محكمة صلح رفح . تحريرا: 2021/10/17

   رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
   اأ/ اأكرم ابو طعيمة

 دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 مذكرة ح�سور
    حمكمة بداية غزة املوقرة

 يف الق�سية رقم 2019/325 يف الطلب رقم 2021/2005
المستدعي: أسامة يوسف أحمد الشياح سكان غزة _ بالقرب من مسجد الكتيبة 

_ يحمل هوية رقم )۹۳5۲4۲۹۹۰(    وكيله المحامي / محمد أبو سعيد . 
المس���تدعى ضدهم :  1 - أكرم يوس���ف أحمد الش���ياح غزة / الرمال مقابل 
مس���جد الكتيبة 2 -  فضل يوسف أحمد الش���ياح غزة / الرمال مقابل مسجد 
الكتيبة 3 - مارلويس الش���ياح باألصالة عن نفسها وباإلضافة إلى باقي ورثة 
وتركة زوجها المرحوم نبيل أحمد الشياح غزة / الرمال مقابل مسجد الكتيبة . 

نوع الدعوى : إثبات ملكية .
 قيمة الدعوى : ۳۰۰۰۰ دينار أردني )ثالثون الف دينار أردني (

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل
 إلى المستدعي ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله 
ق���د أقام عليكم قضية يطالبكم فيها إس���تنادا إلى م���ا يدعيه في الئحة 
دع���واه ، المحفوظة لكم نس���خة منها في ملف الدع���وى  لذلك يقتضي 

عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم االربعاء بتاريخ 2021/11/3 
الس���اعة التاس���عة ونصف صباحا كم���ا يقتضى عليكم اي���داع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكم 
أنكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين 

.
     ))مع االحترام (( حرر بتاريخ 2021/10/14

  رئي�س قلم حمكمة البداية 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/566(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: خليل 
أحمد محمد أبو ظريفة من سكان خانيونس هوية رقم 959310533 بصفته 
وكيال عن: مصطفى وحمدية أبناء/ س����الم درويش أب����و مصطفى ومصطفى 
وأحمد أبناء محمد إس����ماعيل أبو مصطفى وسامي وإبراهيم وفاطمة وخضرة 
وكاملة وكمليه أبناء أحمد إسماعيل أبو مصطفى ورسمي وخالد وأحمد وكاملة 
وخلدية ورس����مية أبناء إس����ماعيل موس����ى أبو مصطفى وفهيمة إسماعيل 

إبراهيم أبو مصطفى ورحمة عباس إسماعيل أبو مصطفى 
بموجب وكالة رقم: 5512 / 2021 صادرة عن خانيونس

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 242 القسيمة 22 المدينة عبسان

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/17م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   أش���رف محمد ميالد زعرب   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  900139445    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمود س���المه أحمد غبون  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    961398211    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /   س���عيد عبدالله س���الم 
ابو عم���رة      عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
900911470       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة / االستقالل:
نّظمت فصائل المقاومة في غزة، يوم أمس، وقفًة إسناد للحركة 
األس���يرة في سجون االحتالل، والس���يما األسرى المضربين عن 
الطعام. واحتشد متضامنون مع األسرى بدعوة من لجنة األسرى 
للقوى الوطنية واإلس���المية أم���ام مقر الصلي���ب األحمر غربي 
مدينة غزة، وحملوا الفتات تدعم األس���رى، وبخاصة األس���يرين 
كايد الفس���فوس ومقداد القواسمي المضربين عن الطعام منذ 

نحو 100 يوم.
وقال القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي طاهر الس���ويركي إن: 
"أسرانا داخل س���جون االحتالل يتعرضون لهجمة مسعورة، إذ 
إن إدارة الس���جون اإلس���رائيلية ترتكب ضدهم أبشع الجرائم 
التي يندى لها جبين اإلنس���انية وخصوًصا ضد أسرى الجهاد 

اإلسالمي انتقاما منهم".
وأش���ار إلى أن ذلك دفعهم لإلضراب عن الطعام رفض�ًا للجرائم 
البش���عة التي ترتكبها ضدهم إدارة السجون بعد عملية نفق 
جلبوع البطولية، "والتي جعلت قضية األس���رى الفلس���طينيين 

داخل سجون الصهيونية تحتل صدارة األحداث العالمية".
وأك���د أن "الفصائل في حال���ة انعقاد دائم ومس���تمر لمتابعة 
تطورات المش���هد الفلس���طيني، وخاصة ما يتعرض له جموع 
األسرى". وحّمل الس���ويركي االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن 

حياة قادة أسرى الجهاد "الذين مارس العدو الصهيوني ضدهم 
جريمة العزل االنفرادي وأعاد التحقيق مع بعضهم".

كما حّمل االحتالل المس���ؤولية عن حياة األسرى المضربين عن 
الطع���ام رفًضا لجريمة االعتق���ال اإلداري، وعلى رأس���هم كايد 
الفس���فوس ومقداد القواس���مي، وق���ال إنهما "يش���رفان على 

الموت". وش���دد الس���ويركي على رس���الة األمين الع���ام لحركة 
الجهاد اإلس���المي زياد النخالة التي تنص عل���ى "أننا لن نترك 
أس���رانا لوحدهم؛ حتى لو وصل األمر إلى إعالن الحرب"، مش���يًرا 
إلى أن "الفصائل تض�ع إمكاناتها تحت تصرف س�رايا ال�قدس".

وأضاف "نحّمل العدو الصهيوني المس���ؤولية كاملة لما ستؤول 

إليه األحداث في المنطقة كلها؛ إذا اس���تمرت االعتداءات على 
المس���جد األقصى والمصلين في رحابه أو محاولة تغيير واقعه 
اإلس���المي، ونحذر العدو من أن المسجد األقصى سيكون عنواًنا 
للحرب اإلقليمية المقبلة، والتي سيخوضها محور المقاومة على 

كافة الجبهات"، على حد قوله.
وأكد الس���ويركي أن "معركة س���يف القدس ما زالت مس���تمرة 
وسيفها مشهر ولن ُيغمد أبًدا؛ حتى تحرير األسرى والمسرى".

وطالب الحركة الوطنية األسيرة بالتعاضد والوحدة، "وأن معركة 
الجهاد اإلس���المي مع إدارة س���جون االحتالل هي معركة الكل 

الفلسطيني".
وأضاف "نحيي األخوة في حماس والرفاق في الجبهة الش���عبية 
وغيرهما من التنظيمات داخل السجون الذين أكدوا مشاركتهم 

في معركة الكرامة التي يخوضها أسرى الجهاد اإلسالمي".
وطال���ب "الوس����طاء ومنظمات حقوق اإلنس���ان واألمم المتحدة 
والصلي���ب األحمر والمفوضية الس���امية بالضغط على االحتالل 
لردع جرائمه ضد أس���رانا ومس���رانا، وإال ف���إن المنطقة كلها لن 

تشهد األمن واالستقرار".
ودعا السويركي أبناء ش���عبنا في كل أماكن وجدهم للمشاركة 
الفاعل���ة والمؤثرة؛ دعًما وإس���ناًدا لألس���رى ونص���رة ودفاًعا عن 

األقصى.

وقفة لفصائل المقاومة بغزة إسنادًا لألسرى المضربين عن الطعام

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء والجرحى يوم أمس ، تدهور الحالة 
الصحية لألس���يرين المضربين ع���ن الطعام والماء محمد عامودي وحس���ني 
عيسى في سياق تجاهل إدارة مصلحة السجون الصهيونية خطورة حالتهما؛ 

ورفاقهما في األسر يجبرانهما على تناول قليل من الماء.
يشار إلى أن األسيرين محمد عامودي وحسني عيسى شرعا في إضراب مفتوح 
عن الطعام والماء منذ يوم األربع���اء الماضي، وذلك رفًضا لإلجراءات القمعية 
والعقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة س���جون االحتالل بحق أس���رى حركة 

الجهاد اإلسالمي عقب عملية نفق الحرية في سجن جلبوع.

مهجة القدس: تدهور الوضع الصحي لألسيرين 
المضربين محمد عامودي وحسني عيسى رام الله/ االستقالل: 

إضرابه���م  أس���رى،  س���بعة   يواص���ل 
المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 
اإلداري،  العتقالهم  رفضًا  اإلس���رائيلي، 
الفس���فوس  كايد  األس���ير  وأقدمه���م 

المضرب منذ 96 يوما.
جان���ب  ال���ى  المضرب���ون  واألس���رى 
الفس���فوس، هم: مقداد القواسمة منذ 
89 يوم���ا، وع���الء األعرج من���ذ 72 يوًما، 
وهشام أبو هواش منذ 63 يوما، وشادي 

أبو عكر يخ���وض إضرابه لليوم 54 يوما، 
وعياد الهريمي منذ 26 يوما، وخليل أبو 
عرام مضرب للي���وم الثامن على التوالي، 
المضربين وألس���رى  إس���نادا لألس���رى 
الجه���اد اإلس���المي، ويقبع ف���ي زنازين 

سجن "عسقالن".
وحذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
من خط���ورة األوضاع الصحية لألس���رى 
المضربين، مش���يرا إلى أن الخطر يزداد 
عليه���م يوًما بعد يوم، وهناك خش���ية 

من إمكانية تعرضهم النتكاسة صحية 
مفاجئة، وحدوث أذى عل���ى دماغهم أو 
جهازهم العصبي، خاصة نتيجة نقص 

كمية السوائل في الجسم.
وكان���ت محكم���ة االحت���الل العلي���ا قد 
أص���درت الخمي���س المنص���رم، ق���رارًا 
بتجميد أم���ر االعتق���ال اإلداري الصادر 
والذي يواجه  الفس���فوس،  بحق األسير 
وضعًا صحي���ًا خطرًا داخل مستش���فى 

"برزالي" اإلسرائيلي.

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري
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  دولة فل�سطني   
   ال�سلطة الق�سائية

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

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

إل���ى المدعى عليه / ناجي س���الم نعم���ان الجدي مجه���ول محل اإلقامة 
في تركي���ا يقتضى حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم األربع���اء الموافق 
2021/11/24م الساعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2021/1388م وموضوعه���ا أجرة رضاعة والقضية أس���اس 2021/1390 
وموضوعها أجرة حضانة المرفوعة عليك من قبل المدعية / مروة جبر حماد 
حبيب من غزة وس���كانها وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال 
عنك أو تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجر بحقك المقتضى الشرعي 

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 دير البلح ال�سرعية

 مذكرة تبليغ حكم غيابي 
 �ضادر من حمكمة دير البلح ال�ضرعية

الى المدعى عليه / محمود  يوس����ف محمود ابو غليون من يافا و سكان 
السوارحة س����ابقا والمقيم حاليا في ليبيا ومجهول محل االقامة فيها 
اآلن لق����د حك����م عليك من قبل ه����ذه المحكمة بنفق����ة زوجة لزوجتك 
المدعية نفين محس����ن مصطفي زكري من يافا وسكان المغازي وقدره 
ستون دينارًا اردنيًا شهريا في القضية اساس 2021/29م والمسجلة 
في س����جل 20 عدد 254 صفحه 77 حكما وجاهيا بحق المدعية غيابيا 
بح����ق المدعى عليه قابال لالعتراض  واالس����تئناف لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2021/10/12م  .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي                         
حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

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

إلى المدعى عليه/ محمد يوسف محمد الشعبان من حيفا وسكان ألمانيا 
و مجه����ول محل اإلقامة فيها يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم 
االحد الموافق 2021/11/21م الس����اعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في 
القضية أساس 2021/1524م وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك 
من قبل المدعية/ فاتنة محمود الصادق اصرف من غزة وسكانها وإن لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترس����ل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة 
مشروعة سيجر بحقك المقتضى الش����رعي لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول وحرر في 2021/10/4م .

   قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    منذر حسين احمد صالحة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   901503524      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   محم���د عبد الفتاح محمد 
س���عد   ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
917013997    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة/     رائدة طالب دياب عيسى    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803180180     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم 
أمس، تسجيل 9 حاالت وفاة و440 
إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد 
فح���ص 4412 عينة خ���الل ال24 
ساعة الماضية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
التقرير  ف���ي  الكيل���ة  وأوضح���ت 
الوبائي اليومي ل���وزارة الصحة، أن 
نس���بة التعافي من فيروس كورونا 
في فلس���طين بلغت 96.3% فيما 
النش���طة  اإلصابات  نس���بة  بلغت 
2.7% ونس���بة الوفي���ات 1% من 

مجمل اإلصابات.
وأش����ارت الوزيرة إل����ى أن اإلصابات 
الجديدة س����جلت على النحو التالي: 
"جنين 34، بيت لح����م 21، طوباس 
9، ضواح����ي القدس 7، طولكرم 11، 
الخليل 42، نابلس 29، أريحا واألغوار 
4، س����لفيت 2، رام الل����ه والبيرة 21، 

قلقيلية 1، قطاع غزة 259".

التعاف���ي  ح���االت  أن  وأضاف���ت 
التالي:  الجدي���دة توزعت حس���ب 
"جنين 19، بي���ت لحم 27، طوباس 
5، ضواح���ي الق���دس 15، طولكرم 
30، الخلي���ل 46، نابلس 43، أريحا 
واألغوار 415، س���لفيت 6، رام الله 

والبي���رة 36، قلقيلية 10، قطاع غزة 
."529

وس���جلت 4 ح���االت وف���اة نتيجة 
اإلصابة بالفي���روس في قطاع غزة، 
حالتان في جنين، حالة في الخليل، 

حالة في طوباس، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 65 
مريضًا في غرف العناية المكثفة، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا 
في المستشفيات في الضفة 135 
مريض���ا، بينه���م 10 مرضى على 

أجهزة التنفس االصطناعي.

الداخل المحتل/ االستقالل:
أصيب 3 ش���بان في جرائم إط���الق نار وطعن في الناصرة ورهط بالداخل الفلس���طيني 
المحتل. وحس���ب موقع "عرب48" فإن ش���اًبا في العش���رينيات من عمره أصيب بجروح 

متوسطة في جريمة إطالق نار في الناصرة.
وأظهر توثيق مصور إقدام ش���خص ملثم على إطالق النار على الشاب خالل وجوده قرب 

منزله في منطقة جبل حمودة، ثم الذ بالفرار من المكان مشًيا على األقدام.
وق���دم طاقم طب���ي العالجات األولي���ة للمصاب، ثم ج���رى نقله على وجه الس���رعة إلى 

المستشفى الستكمال العالج وهو بحالة مستقرة.
وفي جريمة أخرى، أصيب شاب )30 عاما( بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن 
بش���جار في يوكنعام عيليت.ال وزعمت ش���رطة االحتالل أنها فتحت ملفًا للتحقيق في 

مالبسات الجريمتين المنفصلتين، دون اإلبالغ عن اعتقال أي مشتبه به.
كما أصيب ش���اب يبلغ 23 عاما من العمر بجروح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة إثر 

تعرضه للطعن في شجار نشب بمدينة رهط في منطقة النقب.
وقال الناطق بلسان ما يسمى "نجمة داود الحمراء": "تلقينا بالغًا عند الساعة 17:24 حول 
مصاب من حادثة عنف جرى نقله إلى عيادة محلية في رهط، وقدم طاقم طبي العالجات 
األولي���ة ل���ه إذ عانى جروحا خطيرة، باإلضافة إلى 3 أش���خاص آخري���ن وصفت حالتهم 

بالطفيفة". ولم تبلغ شرطة االحتالل عن اعتقال أي مشتبه به.
ويشهد المجتمع الفلس���طيني بالداخل المحتل اس���تفحااًل في أعمال العنف وجرائم 
القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه ش���رطة االحتالل عن القيام بدورها كونها القائمة 
على هذه البلدات، في وقت أثبتت فيه تقارير عبرية تورط جهاز "الش���اباك" والمؤسسة 

األمنية في استقطاب ودعم مافيا الجرائم إلى بلدات الداخل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، على مخطط الستجالب 3 آالف 
طبيب وممرض من يهود العالم؛ بذريعة "حاجة المرافق الصحية اإلس���رائيلية 
للكفاءات". وذكرت القناة السابعة العبرية، أن وزيرة الهجرة واالستيعاب "بنينا 
ش���اتا" بلورت الخطة التي تقضي باس���تيعاب 3 آالف موظف صحي من دول 
االتحاد السوفييتي س���ابًقا والواليات المتحدة وكندا وفرنسا واألرجنتين ممن 

ينحدرون من الديانة اليهودية ويرغبون بالهجرة إلى الكيان.
وقالت القناة إنه "س���يتم إقامة لجنة مش���تركة لتصنيف القادمين الجدد من 

حملة شهادات الطب لدمجهم في المؤسسات الصحية اإلسرائيلية".
واعتمد الكيان على الهجرة في تدعيم أسس���ه على أرض فلسطين التاريخية، 
وما زال يحاول استقطاب يهود العالم بشتى الطرق لإلتيان بهم إلى "إسرائيل".

إصابة 3 شبان بجرائم إطالق 9 وفيات و440 إصابة بكورونا في الضفة وغزة
نار وطعن في الداخل

حكومة االحتالل تصادق على 
استجالب 3 آالف طبيب يهودي

القاهرة / االستقالل:
دع����ا البرلمان العربي إلى تش����كيل لجنة تقصي 
حقائ����ق دولية لزي����ارة الس����جون اإلس����رائيلية 
والوقوف عل����ى االنتهاكات الت����ي يتعرض لها 

األسرى، وخاصة المضربين عن الطعام.
وش����دد البرلمان في ختام أعمال الجلس����ة العامة 
األولى لدورة االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الثالث برئاس����ة رئيس البرلمان عادل العسومي، 
عل����ى ض����رورة التحقيق ف����ي احتج����از جثامين 
الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، 
باعتباره عماًل غير مشروع إنسانًيا وقانونًيا وجريمة 

تستوجب المتابعة والعقاب.
ودعا برلمان����ات العال����م والبرلمان����ات اإلقليمية 
واالتح����اد البرلماني الدولي واألمي����ن العام لألمم 
المتح����دة واللجن����ة الدولي����ة للصلي����ب األحمر 
ومنظمات حقوق اإلنس����ان، إل����ى التحرك العاجل 

إلنقاذ حياة األسرى والمعتقلين، وبرلمانات الدول 
األط����راف في اتفاقيتي جني����ف الثالثة والرابعة 
لعام 1949، وحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل 

لبحث قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وشدد على دعمه الكامل لجميع قرارات والتحركات 
الفلسطينية بشأن مواجهة تهجير المقدسيين 
قسًرا من منازلهم في الشيخ جراح، وبطن الهوى، 
وس����لوان، وحي البس����تان، وباب العام����ود وكافة 
أحياء الق����دس، والحفاظ على الوضعية القانونية 
للمدينة، ورفض أي محاوالت النتقاص الس����يادة 

الفلسطينية عليها.
ودعا البرلمان العربي اإلدارة األميركية إلى احترام 
تعهداتها والبدء في التطبيق العملي إلعادة فتح 
القنصلية األميركية في مدينة القدس، باعتبارها 
خطوة هام����ة إلع����ادة تصحيح المس����ار وتعزيز 
العالقات بين الواليات المتحدة ودولة فلسطين، 

وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأعلن البرلم����ان رفضه القرار الص����ادر عن إحدى 
محاك����م الق����وة القائم����ة باالحتالل "إس����رائيل"، 
القاض����ي دون وج����ه ح����ق بالس����ماح للجماعات 
اليهودي����ة المتطرفة بأداء الصل����وات في باحات 

األقصى.
وطالب المجتمع الدول����ي ومنظمة األمم المتحدة 
باتخاذ اإلجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات 

وإيقاف أثرها حالًيا وفي المستقبل.
كما طالب البرلمان العربي، االتحاد البرلماني الدولي 
والبرلمان����ات اإلقليمية والدولي����ة برفض قوانين 
العنصرية التي تقرها الكنيس����يت اإلسرائيلية، 
ومنها ما تم إعادة العمل به مثل س����حب بطاقات 
الهوية من المقدس����يين ف����ي القدس أو خارجها 
واس����تئناف العمل بما يس����مى قان����ون "أمالك 
الغائبين" وقانون "التسوية" لألراضي في القدس.

البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون االحتالل
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ال يكاد األس���رى الفلسطينيون في س���جون االحتالل الصهيوني ينتهون من معركة، حتى 
يخوضون أخرى في وجه مصلحة السجون الصهيونية، فشعلة االسرى ال تكاد تنطفئ, وهي 
تنتقل من معركة الى معركة لمواجهة إجراءات االحتالل التعس���فية بحق االسرى وإجراءات 
مصلحة السجون الجائرة, اس���رى حركة »الجهاد اإلسالمي«، يخوضون إضرابهم المفتوح عن 
الطعام لليوم السادس على التوالي   ، كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرسة التي يتعرض 
لها أس���رى الحركة، خاصة بعد عملية نفق الحرية, وقد أكدت الهيئة القيادية ألسرى حركة 
الجهاد اإلس���المي في سجون االحتالل أن معركة اس���رى الحركة ما زالت مستمرة، و أن كل ما 
يط���رح من جانب االحتالل ال يلبي الحد األدنى من مطالبهم, وقالت الهيئة »إن الكرة اآلن في 
ملعب االحتالل، ونحن جاهزون بعون الله للتصعيد في خطواتنا الجهادية باألسبوع القادم« 
وقد واكب هذه التصريحات, تهديدات مباش���رة من فصائل المقاومة الفلسطينية لالحتالل 
الصهيوني وانها لن تترك االس���رى وحدهم في مواجهة االحتالل وستخوض معركة للدفاع 
عنهم حتى لو وصلت األمور الى مواجهة عسكرية للدفاع عنهم, ويبدو ان االحتالل كان يراهن 
على تفريق مواقف الفصائل الفلس���طينية في معركة االسرى, لكن فصائل المقاومة حذرت 
االحتالل وقالت حركتا »حماس« و«الجهاد اإلسالمي« ان أي مساس بحياة األسرى وتعريضهم 
للخطر س���يواجه بمعركة ضد االحتالل، و أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عنهم وحمايتهم. 

وأن قضية األسرى على سلم أولويات المقاومة. 
اس���رى حركة الجهاد اإلس���المي المضربين عن الطعام طالبوا بوقف إدارة السجون »إجراءات 
التنكيل« التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقهم، بعد السادس من سبتمبر الماضي، 
اليوم الذي تمكن فيه ستة أسرى فلسطينيين من أسرى الجهاد اإلسالمي أحدهم من كتائب 
ش���هداء األقصى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع المحصن عبر نفق الحرية الذي حفروه 
بأظفاره���م, وتمثلت إجراءات إدارة الس���جون، ب� »عمليات نقل أس���رى حركة الجهاد وعزلهم 
واحتجازهم في زنازين ال تتوفر فيها أدنى ش���روط الحياة اآلدمية، عدا عن نقل مجموعة من 
القيادات إلى التحقيق,  وأعلنت لجنة الطوارئ العليا لكافة الفصائل في السجون اإلسرائيلية، 
االس���بوع الماضي، عن إجراءات تصعيدية وذلك بانضمام أعداد جديدة لإلضراب عن الطعام 
من كافة الفصائل الفلس���طينية, عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، يوسف 
الحس���اينة قال إن االحتالل يتصرف بعقلية االنتقام ويمارس الوحش���ية والسادية في قمع 
األسرى، في محاولة فاشلة منه الس���تعادة بعض الهيبة، وبعض االعتبار لمنظومته األمنية 
الت���ي مّرغها أبط���ال »نفق الحرية« في التراب، مؤكًدا أن األس���رى عل���ى موعد قريب مع فجر 
االنتص���ار، والحرية، رغم���ًا عن أنف الكيان المجرم, بينما صرح القي���ادي في الحركة د. محمد 
شلح، أن حركة الجهاد اإلسالمي لن تترك األسرى وحدهم أمام اإلجراءات االسرائيلية القمعية 
الظالمة المستمرة منذ 40 يوًما، وأن الحركة ستمضي معهم حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من 

ذلك, مؤكدا أن باستطاعة الحركة أن تحول كافات الساحات لساحة حرب في وجه االحتالل.
 من المهم هنا ان نش���ير ال���ى التصريح المقتضب ألمين عام حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين القائد زياد النخالة الذي قال فيه »إن »حركة الجهاد لن تترك أبناءها في السجون 
الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو 
استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم, ولن يمنعنا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات 
أخرى« فحركة الجهاد اإلس���المي حددت خيارها العسكري منذ بداية معركة األمعاء الخاوية, 
وأرادت أن توص���ل رس���التها بوضوح الى االحتالل الصهيوني, ان االس���رى ليس���وا وحدهم 
وان المقاوم���ة تقف معهم ف���ي معركتهم مع مصلحة الس���جون الصهيونية, وفي اعقاب 
تصريح األمين العام أعلنت س���رايا القدس حالة االس���تنفار القصوى ف���ي صفوفها, وانها 
على أهبة االس���تعداد لب���دء معركة مع االحتالل, لذلك فان عضو المكتب السياس���ي لحركة 
الجهاد االس���المي في فلسطين األستاذ محمد حميد أشار إلى أن معركة سيف القدس التي 
س���طر فيها أبناء س���رايا القدس المالحم البطولية بتعليمات األمين العام ليست عنا ببعيد. 
فال ينس���ين االحتالل بعد الزمان صدق الجهاد اإلس���المي وق���راره، وال يخطئن العدو تقدير 
الحسابات، فقد بلغ الكيل مبلغه من تضييق وتنكيل باألسرى، أال فال يجهلن أحد علينا بعد«, 
هذه التصريحات المتالحقة لقيادات الحركة تدل على حرص الحركة الش���ديد على االلتحام 
مع قضية االسرى ونصرتهم, وارسال رسائل اطمئنان لهم اننا معكم في معركتكم, ونواكب 
اضرابكم المفتوح عن الطعام لحظة بلحظة ويدنا على الزناد, فالجهاد ال يترك اسراه وحدهم 
وكل االعتبارات األخرى تس���قط عندما يتعلق االمر باألس���رى او المسرى او القدس او الثوابت 

الوطنية, إنها أمانة الكلمة والعهد.  

شعلة األسرى ال تنطفئ 

رأي

نجح أبطال الجبهة الش���عبية في مثل هذا اليوم قبل عش���رين 
عاما وتحديدا في 17 أكتوب���ر 2001 في تنفيذ عملية قتل وزير 
الس���ياحة اإلرهابي رحبعام زئيفي انتقاما الغتيال العدو ألمين 

عام الجبهة الشعبية أبوعلي مصطفى.
يومه���ا اعتقل���ت الس���لطة ه���ؤالء الفدائيين األح���رار: حمدي 
قرعان، باس���ل األس���مر، عاهد أبو غلمي، مجدي الريماوي، وقامت 
بتسليمهم لالحتالل في مس���رحية أمنية هزلية، وبعد محاكمة 
صورية في مقر المقاطعة المحاصر بالدبابات، األمر الذي أرس���ى 

الوظيفة األمنية للسلطة التي تعيش تحت بساطير العدو.
حاول ابطال الش���عبية تثبيت معادلة ال���رأس بالرأس التي أعلن 
عنها األمين العام للجبهة الشعبية الرفيق األسير أحمد سعدات 
ث���أرًا لدم���اء الرفيق أبو عل���ي مصطفى، في إط���ار ردع العدو عن 

االيغال في دماء شعبنا.

مثلت هذه العملية الفري���دة التي امر بها المناضل الكبير احمد 
س���عدات » آبو غس���ان« االمين العام للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين محطة متقدمة من محطات العم���ل الفدائي النوعي، 
الذي نتمنى لو التقطتها مختلف االجنحة العسكرية لمقاومتنا 

الباسلة وسارت على هداها.
نجحت عملية الرفاق في ارس���ال رس���ائل م���ن الرعب للعدو على 

رأسها:
-أن المقاومة قادرة على الوصول إلى أي مكان في الكيان عندما تريد.

-أن المقاوم���ة ق���ادرة عل���ى الوصول إل���ى قادة الكي���ان وقطف 
رؤوسهم.

-أن المقاومة قادرة على العمل بمعادلة الرأس بالرأس األمر الذي 
كان سيردع العدو عن المساس بأي من قادة شعبنا.

-أن المقاوم���ة قادرة على ارباك حس���ابات الع���دو والعمل خالفا 

لتوقعاته وبعثرة مخططاته.
-أن المقاوم���ة قادرة في كل وقت على تدفيع العدو ثمن جرائمه 

في حق شعبنا.
أما جريمة محاكمة الس���لطة للرفاق وتسليمهم للعدو، فما كانت 
لتتم لو كانت المقاومة نجحت في تعظيم حاضنتها الش���عبية 
التي كانت ستقف سدا منيعا أمام المساس بهؤالء الفدائيين.

الحاضنة الش���عبية هي أحوج ما كان يحتاجه أبطال نفق الحرية 
في جلبوع، كي يلوذوا به من مالحقة االحتالل والس���لطة على حد 

سواء.
االهتمام بالحاضنة الش���عبية وتعظيم ش���أنها، درس يجب أن 
تعيه المقاومة في كل مكان بشكل جيد، كأحد أهم أسباب القوة 
واالنتش���ار، خاصة في الضفة المحتلة، أكثر ساحة يخشى العدو 

صحوتها.

ش���رعت إدارة مصلحة السجون اإلس���رائيلية )الشاباص( في 
إجراءات عقابّية ضد األسرى الفلسطينيين، وخصوصًا أسرى 
حركة »الجهاد اإلسالمي«، منذ عملّية انتزاع الحرية من سجن 
»جلبوع« في 6 أيلول/س���بتمبر الماض���ي، والتي نفذها 5 من 
أسرى حركة »الجهاد« بقيادة األسير محمود العارضة، إضافًة 
إلى األس���ير زكريا الزبيدي من حركة »فتح«، إذ اّتخذت إدارة 
السجون اإلس���رائيلية عدة خطوات تهدف إلى إنهاء تواجد 
حركة »الجهاد اإلس���المي« داخل مكونات الحركة األس���يرة، 
بمعن���ى إلغاء كيانيته���ا التنظيمية واإلداري���ة والتمثيلية 
داخل قالع األس���ر، األمر الذي يعتبر سابقة في تعامل إدارة 
السجون اإلس���رائيلية مع الحركة األسيرة الفلسطينية، التي 
انتزعت كيانيتها وتمثيلها في قالع األس���ر من خالل مشوار 
طويل من النضال والتضحيات، ارتقى فيه الكثير من شهداء 
الحركة األسيرة وآالف األطنان من لحوم األسرى، أثناء سلسلة 
طويل���ة من اإلضرابات ع���ن الطعام والخط���وات االحتجاجية 
المطالبة بحقوق األسير الفلسطيني في إدارة حياته اليومية 

والتنظيمية واإلدارية داخل قالع األسر.
وبالتالي، بات إرث الحركة األس���يرة الفلسطينية التنظيمي 
والتمثيلي مهددًا بالتالش���ي واالندثار، األم���ر الذي يحقق 
لالحت���الل الصهيون���ي هدفه ف���ي إفراغ الحركة األس���يرة 
الفلسطينية من كّل مضامينها الوطنية والثورية، وتحويل 
األسير الفلسطيني إلى مجرد رقم موجود في سجّل مصلحة 
السجون اإلس���رائيلية، لتتحّول السجون اإلس���رائيلية إلى 
مقابر أرقام جماعية لألس���رى الفلس���طينية األحياء، بعد أن 
لته���ا نضاالت الحركة األس���يرة إلى م���دارس وجامعات  حوَّ
تعليمي���ة وتربوي���ة وتنظيمي���ة، تزيد من ذخيرة األس���ير 
العلمية والعملية في مواجهته اليومية مع س���جانيه. وعلى 
المدى االس���تراتيجي، صقله ليصبح كادرًا فاعاًل في الثورة 

والمقاومة في مرحلة الحرية بعد األسر.
لي���س م���ن الّصع���ب إدراك الدواف���ع الرئيس���ية وراء تلك 
العقوبات اإلس���رائيلية ضد أسرى »الجهاد اإلسالمي«، فمن 

الواضح أن مصلحة الس���جون اإلسرائيلية تريد التعمية عن 
فش���ل منظومتها األمنية التي حّولها األس���رى الستة إلى 
أضحوكة أمام مرأى العالم كله ومس���معه، وتريد أن تبرهن 
أنها استخلصت العبر من تلك العملية، وشرعت في إصالح 

تلك األخطاء.
من جه���ة أخرى، هناك حاج���ة لدى الحكومة اإلس���رائيلية 
إل���ى إثارة قضية األس���رى الفلس���طينيين أم���ام الجمهور 
الصهيون���ي ال���ذي يط���رب ألي خط���وات تصعيدية تجاه 
األس���رى الفلس���طينيين، وخصوص���ًا بعد أن أذاق���وه مرارة 
ذها هؤالء  الهزيم���ة من خالل عملياتهم البطولي���ة التي نفَّ

األسرى قبل أسرهم.
أضف إل���ى ذلك أن قضية الجنود اإلس���رائيليين األس���رى 
لدى المقاومة في غزة، والذين يوقن الجمهور اإلس���رائيلي 
أن ال طريق الس���تعادتهم إال من خالل صفق���ة تبادل يتّم 
من خاللها إطالق س���راح األسرى الفلسطينيين في السجون 
ذي جعل معاقبة األسرى الفلسطينيين  االسرائيلية، األمر الَّ
 تنفيس للعجز اإلس���رائيلي الحكومي والشعبي تجاه 

َّ
محل

استعادة الجنود من غزة.
تعتب���ر الحركة األس���يرة الفلس���طينية مرّكبًا أساس���يًا من 
الحرك���ة الوطني���ة الفلس���طينية، وبالتال���ي ي���درك الكل 
الفلس���طيني، وعلى جميع المس���تويات، أن قضية األسرى 
أيقونة للنضال الفلس���طيني، وعنوانًا للوحدة الفلسطينية 

على أساس مواجهة االحتالل الصهيوني.
لذل���ك، أم���ام ه���ذا المش���هد الملحم���ي من قبل األس���رى 
الفلس���طينيين، من الطبيعي أن الجميع أدرك، س���واء على 
المس���توى الفصائلي أو على المستوى الشعبي، أن األسرى 
لن يكون���وا وحدهم في مواجهة آلة البط���ش الصهيونية، 
كما لم تكن القدس وحدها أمام آلة التهويد واالس���تيطان 
الصهيون���ي؛ فمع إع���الن الحركة األس���يرة بقيادة أس���رى 
»الجهاد اإلس���المي« الش���روع ف���ي اإلضراب ع���ن الطعام، 
صرح األمي���ن العام لحركة »الجهاد اإلس���المي«، األس���تاذ 

زياد النخالة، أن »حركته س���تحمي أس���راها البواسل، ولو تم 
الذهاب إلى الحرب«، وتوالت بعد ذلك تصريحات الفصائل 
الفلس���طينية المؤكدة على حماية األس���رى الفلسطينيين 

بكل ثمن.
إن الموقف الفلس���طيني، وخصوصًا موقف حركة »الجهاد 
اإلسالمي«، من إضراب األس���رى، يحمل في طياته تداعيات 
مهّمة على حالة الصراع بي���ن المقاومة واالحتالل، إذ يحمل 

3 رسائل مركزية:
األولى، رسالة تعزيز للروح المعنوية لألسرى الفلسطينيين 
وه���م يخوض���ون إضرابهم، بأن ش���عبهم، وف���ي مقدمته 
المقاومة، معه���م، ولن يتركهم وحدهم. هذا األمر له تأثير 
إيجابي ف���ي تقوية إرادة الحركة األس���يرة في االس���تمرار 
بنضاله���ا من أج���ل اس���تعادة حقوقها من مصلح���ة إدارة 
السجون اإلسرائيلية، األمر الذي يصّلب موقفها التفاوضي 

مع تلك اإلدارة، ويعّزز أوراق قوتها الضاغطة عليها.
الثانية، رسالة إلى المستوطنين الّصهاينة بأن ثمن مساس 
الحكومة اإلس���رائيلية باألس���رى الفلس���طينيين سيدفعه 
المس���توطن الصهيون���ي من أمن���ه واقتص���اده، وبالتالي 
مصلحت���ه تتطّلب الضغط عل���ى حكومت���ه للموافقة على 
مطالب األس���رى، ألنه يدرك أّن عدم الموافقة س���يؤثر سلبًا 

في حياته اليومية.
الثالثة، رس���الة موّجهة إلى الوسطاء الذين سعوا ويسعون 
إلى تثبيت حالة الهدوء بين المقاومة و«دولة« االحتالل بعد 
معركة »س���يف القدس«، إذ باتت األجواء مهيأة للتصعيد 
بع���د العدوان اإلس���رائيلي على األس���رى الفلس���طينيين، 
وخصوص���ًا أس���رى حركة »الجه���اد اإلس���المي«، التي أعلن 
جناحها العسكري »سرايا القدس« النفير العام والجهوزية 
العس���كرية التام���ة لخ���وض معرك���ة الدفاع عن األس���رى 
الفلسطينيين، وبالتالي كل من له مصلحة باستمرار الهدوء 
ف���ي المنطقة علي���ه أن يضغط على الحكومة اإلس���رائيلية 

لوقف عدوانها على األسرى الفلسطينيين.

المقاومة ودروس عملية »كاتم الصوت« البطولية

إضراب األسرى الفلسطينيين.. الدوافع والتداعيات

عماد عفانة 

حسن الفي

بكامل صمتها تصرخ؛ لعّل ه���ذا العالم يلتفت إلى ذاك 
الجس���د الذي يمشي على قدمين من لهب، وأحالٍم مقّيدة 

بالسالسل، وعمر يتآكل خلف النسيان.
بالكاد س���معنا صوتها...كان صراخها ينّم على روح آخذة 
بالذب���ول، وعن وطن ضاق في وجه محنتها؛ ليتس���ع لكّل 

األصوات التي ال تشبه أحزاننا، وال ُتشبه آمالنا.
 موجزة كلماتها، ومتقشفة، لكنها تركت في دفاترنا بقّية 
الحكاية، وَصلبتنا على أعواد التاريخ، مجّردين من سيوفنا، 

وغارقين في البؤس حتى آخر قطرة في الهزيمة.
موجوعة من هذي الخيبة التي تس���تبيح مساحات الروح، 
وتترك الجس���د المش���ّوه ره���ن الحروق المؤلم���ة، واآلالم 

المزمنة، والخذالن الطافح.
بكل ما فيها من ذاكرة، تحاول إس���راء جعابيص االنتصار 
للوج���ه القديم، والعيون التي كان���ت ترى الوطن أكبر من 

مزرعة، وأوسع من جغرافيا ُترسم بالمهانة والخنوع.
موجوعٌة ألّنها لم تعد ترى فلس���طين محاطة بالش���مس 

من كّل الجهات، وقد تركت أقمارها على قارعة التفاوض، 
واستأنس���ت ببقّي���ة وطٍن تح���ّده المس���توطنات من كّل 

الجهات، ويعتاش على ما يجود به المتآمرون والقتلة.
موجوعة من النس���يان الذي يجتاح ذاكرة السياس���يين... 
موجوع���ة من النكران... موجوعة م���ن قلبها الذي يحّدثها 
كّل س���اعة عن صدمة أبنائها الذين م���ا زالوا غارقين في 
مالمحه���ا القديم���ة، ورافضين للحرائق الت���ي أكلت كّل 

مالمحها.

وحدها تحّدق في المدى، وتبتلع المرايا كي ال تعاتبها الذاكرة
في الصبح يخنقها السؤال... في الليل تنبت من أوجاعها 
غابات حزن قاتمة، وتأوي إلى حكاياها القديمة... ُتس���ند 

روحها، وتمسح على وجهها المكتّظ بالحرائق! 
ي���ا إلهي، ماذا فعل بها الوط���ن، حتى تركها في كّل هذا 
اللظ���ى، تتقّلب فوق الجمر، وتصرخ م���ن أعماق أعماقها: 
موجوع���ة... َموجو...َم���وج... ث���ّم يغرق الص���وت في تّنور 

السجن، وتغرق عيناها في وجع السؤال!

عبد الله الشاعر) موجوعــة (
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دولة فل�سطني 
  ال�سلطة الق�سائية 

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة الو�سطى  ال�سرعية البتدائية
 �إعالن حكم غيابي جريدة

 إلى المدعى عليه : وسام حسن محمد أبو حمدة من حمامة وسكان النصيرات سابقا 
والمقيم حاليا في تركيا ومجه���ول محل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم عليك من قبل 
ه���ذه المحكمة بتاري���خ 2021/6/2م  بنفقة كفاية البنك الصغير حس���ن المذكور 
قدرها " خمس���ة وعش���رون دينارا أردنيا ش���هريا " أو ما يعادله���ا بالنقد المتداول 
لس���ائر حوائجه الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكس���وة والمسكن في القضية 
أس���اس 2021/396م  والمتكون���ة بينك وبين المدعية : أمان���ي عبد المجيد عطية 
بدوان من النصيرات وس���كانها " حكما وجاهيا " بحق المدعية أماني المذكورة قابال 
لالستئناف " غيابيا " بحق المدعى عليه وسام المذكور قابال لالعتراض واالستئناف 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 1443/2/19ه� وفق 26//2021م

  قا�سي الو�سطى ال�سرعي
  ح�سام اإبراهيم احلليمي

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/571(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نعيم زهير حس���ن مدوخ من سكان غزة هوية رقم 412368029 بصفته 

وكيال عن: أحمد أنور راغب أبو شعبان وبسام أنور راغب أبو شعبان 
بموجب وكالة رقم: 8606 / 2021 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 625 القسيمة 27 المدينة غزة الزيتون

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/17م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/562(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عبد الناصر 
ذياب محمد السلطان من سكان جباليا هوية رقم 977945476 بصفته وكيال عن: 
عايش���ة دياب محمد النجار )وقبل الزواج السلطان( وس���عاد دياب محمد ياسين 

)وقبل الزواج السلطان( وغالية دياب محمد السلطان وكفا دياب محمد السلطان
بموجب وكالة رقم: 4627 / 2021 صادرة عن شمال غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1812 القسيمة 68 المدينة النزلة

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/17م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

يف الطلب رقم:2021/691   يف الق�سية رقم :2019/143
المدعى : محمد فارس حس���ين نصر  خانيونس وكيله المحامون / جهاد 

ووسام وبشار األغا واحمد القدرة 
المدع���ي عليه / جهاد وحيد محمد احمد ابو ش���نب . خ���ارج البالد حاليا 

خانيونس االوروبي منطقة أبو تابت سابقا
نوع الدعوى : تصريحيه –   قيمة الدعوى : غير محددة القيمة

   مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 2019/143
الى المس����تدعى ضده المذكور أعاله بما إن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
تصريحية ( استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواها المرفق لكم نسخة منها 
ومن مرفقاته����ا لدى قلم المحكمة لذلك يقتض����ي عليكم الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي 
أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغك هذه المذك����رة علما انه قد تحدد لها جلس����ة األربعاء 2021/11/10 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

إن يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في : 2021/10/17م

  رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان
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هوية
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أعل���ن أن���ا المواط���ن /   محمد ان���ور ابراهيم 
الكحل���وت     عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
401163019   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / عطاف محمد بكير ابو عقلين  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 900490871    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  هاني فتحي محمد ابو سته 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  400054300  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواطن / أش���رف محمد ميالد زعرب
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  900139445  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقالل:
 دعا وزي����ر التنمية االجتماعي����ة أحمد مجدالني، 
كافة الشركاء الدوليين والمحليين، إلى المزيد من 
تضافر الجهود واإلمكانيات للقضاء على الفقر في 

فلسطين وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
ج����اء ذلك في بي����ان أصدرته ال����وزارة، يوم أمس، 
لمناس����بة اليوم الدولي للقضاء عل����ى الفقر الذي 
يصادف السابع عشر من تشرين أول من كل عام.

وق����ال مجدالن����ي، إن وزارة التنمي����ة وش����ركاءها 
ف����ي قط����اع الحماي����ة االجتماعية ب����دأت بإعداد 
االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد 

األبعاد في دولة فلسطين.
وأش����ار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الشركاء، 
على توس����يع نظام الحماية االجتماعية بش����كل 
المخصصات االجتماعية كأرضية  أساس وإطالق 
للحماية االجتماعية وبش����كل خاص لألش����خاص 
ذوي اإلعاقة والمسنين، لتعزيز صمود المواطنين.

وأوض����ح أن الحكومة اعتمدت مطل����ع العام 2020 

مفه����وم الفقر متع����دد األبعاد في السياس����ات 
الحكومية للتنمي����ة االجتماعية، متضمنًة أبعاده 
المادي، والتعليم، والصح����ة، والعمل،  الس����بعة: 
والس����كن، واألمان واستخدام الممتلكات، والحرية 

الشخصية.
وح����ول جهود الوزارة في ه����ذا المجال، قال الوزير 
مجدالن����ي: لقد أنج����زت الوزارة تح����والت عميقة 
في فلس����فة ومنهج وآليات عمله����ا، على صعيد 
التغيي����رات العميقة ف����ي التحول من الش����ؤون 
االجتماعية إلى التنمي����ة االجتماعية، واعتمادها 
لمقاربات حقوقية وتش����اركية وتمكينية جديدة 
واالعتم����اد على المصادر المحلي����ة، وإعطاء منهج 
إدارة الحال����ة أولوي����ة ف����ي تحدي����د التدخ����الت 
االجتماعي����ة، وف����رض مس����احة أوس����ع للخدمات 
االجتماعية، وإصالح جذري لبني����ة نظام الحماية 

االجتماعية في دولة فلسطين.
وحول مولدات الفقر في فلسطين، تابع مجدالني: 
إن اإلجراءات اإلس����رائيلية أحد أهم مولدات الفقر 

والبطالة في فلس����طين من خ����الل نظام القرصنة 
الذي تق����وم به على أم����وال وعائ����دات الضرائب 
الفلس����طينية )أم����وال المقاص����ة( وس����يطرتها 
عل����ى الم����وارد والمعاب����ر، إلى جانب السياس����ات 
الحصار  التوس����عية وسياس����ات  االس����تيطانية 
واإلغالق، وتقطيع أوصال الوطن من خالل الحواجز 
الثابتة والمتنقلة واالستمرار في إلحاق االقتصاد 
الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي، والتحكم في 
حركة البضائع والمواد الخام من خالل الس����يطرة 

على المعابر.
ومن الجدير بالذكر أن االتجاه العام للفقر والبطالة 
في فلسطين يس����جل ارتفاعا، حيث بلغت نسبة 
الفقر في األراضي الفلس����طينية 29.2% والفقر 
الش����ديد 16.8% وفقا إلحصائي����ات عام 2017، 
وارتفعت البطالة إلى 31% في عام 2018، إضافة 
إلى ارتفاع هذه النسب وتعمقها نتيجة لتداعيات 
جائحة »كورونا« والحرب على غزة، وما نتج عنها من 

آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية.

غزة/ االستقالل:
قال ل���ؤي المدهون مفوض وزارة التنمية االجتماعية 
في قطاع غزة، يوم أمس، إن عام 2022 سيكون حافاًل 

بتقديم المساعدات لألسر الفقيرة.
وأضاف المده���ون في تصريحات له "زمن": "نبش���ر 
األسر الفقيرة أن العام المقبل هناك عشرات المشاريع 
الكبيرة سيستفيد منها األسر المسجلة على برنامج 

التحويالت النقدية وفقراء الشعب الفلسطيني".
وح���ول موعد صرف ش���يكات الش���ؤون االجتماعية، 

قال المدهون: "حتى اآلن ال جديد بشأن موعد صرف 
مستحقات الشؤون لألسر الفقيرة".

وأش���ار المدهون إلى أن "االتحاد األوروبي أصدر بيانًا 
وقال إنه سيستأنف مساهمته لألسر الفقيرة بداية 

العام المقبل".
وأكد على أن مخصصات الش���ؤون حق طبيعي كفله 
القانون األساس���ي وكاف���ة القوانين الفلس���طينية 
لفق���راء فلس���طين وال يوجد أحد يمن على الش���عب 

الفلسطيني".

واعتبر أن "الوزارة لم تدخر جهدًا وقدمت مس���اعدات 
كثيرة لألسر الفقيرة الُمدرجة على برنامج التحويالت 

النقدية".
ونبه المدهون إلى أن "34 ألف أسرة فقيرة استفادت 
من مساعدات وزارة التنمية االجتماعية اقل مساعدة 
220 شيكال وتصل المساعدات 870 شيكاًل كل ثالثة 

أشهر إضافة إلى من هم على قائمة االنتظار".
وأوضح المدهون أن "كل من تضرر من العدوان األخير 

تم صرف مساعدة نقدية له".

رفح/ االستقالل:
نظم عدد من منتفعي مخصصات الشؤون االجتماعية، التي تصرفها 
وزارة التنمي���ة، يوم أمس، وقفة احتجاجية ف���ي مدينة رفح جنوبي 

قطاع غزة؛ احتجاًجا على تأخر صرفها منذ مطلع العام الجاري.
وش���ارك عدد من ممثلي الفصائل برفح في الوقفة، التي نظمت أمام 
مبنى مديرية الوزارة بحي تل السلطان؛ رافعين الفتات ُكتب عليها: 
"بكفي تعبنا بدنا عالج ألوالدنا"، "مصير مس���تفيدي الش���ؤون إلى 
أين؟!"، "من المسؤول عن فقرنا"، "مخصصات الشؤون ليست ِمّنة من 

أحد"، "المخصصات حق عائلتي وأطفالي".
وقال القذافي القططي، عضو لجنة القوى الوطنية واإلسالمية برفح، 
إن: "األسر الُمتعففة التي تس���تفيد من الشؤون شريحة كبيرة من 
المجتمع، وجئنا نقف ونس���اند هذه األسر، التي لم تتلق منذ مطلع 

العام سوى دفعة واحدة بقيمة 200 دوالر".
وأضاف القططي "هذه األسر هي أحوج لمخصصاتها كونها ُمصنفة 
تحت خط الفقر في مجتمعنا؛ وبالتالي ال ُيعقل أن تبقى تلك األسر 
دون صرف مخصصاتها، أو توفير الحد األدنى للحياة المعيشية لها".

وتاب���ع "وزارة التنمي���ة تتحجج في عدم وصول تموي���ل من االتحاد 
األوروبي. من غير المعقول أن ترتبط ُمخصصات تلك األسر بتمويل 
خارجي، وعليه يجب أن تكون هناك أولوية لدى السلطة الفلسطينية 

في توفير لقمة عيش تلك الفئات وحمايتها من الجوع والفقر".
وش���دد القططي على "ضرورة وقوف الجميع عند مس���ؤولياته لمنع 
وقوع كارثة إنس���انية؛ خاصة مع تفاقم حياة تلك الشريحة الكبيرة 

في المجتمع الفلسطيني.

وقفة برفح احتجاجًا على تأخر 
صرف مخصصات الشؤون

مجدالني يدعو لمزيد من الجهود للقضاء على الفقر في فلسطين

التنمية بغزة تزف بشرى بشأن شيكات الشؤون خالل العام المقبل
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أعلن أنا المواطنة /    كاميليا محمد احمد نصار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    903319887     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   احمد ياسر محمد القطشان     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   803892835       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /   عصام يوس���ف زكريا اربيع     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    407136373     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   أحمد خليل س���ليمان ابو 
نام���وس    عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
411007537    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواطنة /     هيام موس���ى ش���حدة 
ابو معم���ر  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
400264792    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /     خال���د عك���رم احمد 
االعفيف���ي    عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     
400850301    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   عثمان ناهض عثمان عبيد   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   404563363    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    عبدالله محمود عبد القادر 
الش���رافي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
٩٥٣٨٦٦٠٦٨    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /     س���عاد ابراهيم محمد 
الش���رافي ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
٩٥٥٧٤١٥٢٥    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   خال���د ماهر جودت الترك  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    802226084      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   حس���ن احمد حمدان     عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    929743433   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /     رحاب محمد حس���ن نجم    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    956190623     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أبو ظبي/ االستقالل:
اتفقت اإلم���ارات واالحت���الل اإلس���رائيلي، على خطوات 
مشتركة لدعم التبادل السياحي، من ضمنها زيادة رحالت 
الخطوط الجوية المباشرة، بهدف "دعم النمو االقتصادي 

للجانبين في المجاالت كافة".
جاء ذلك خالل لقاء وزير الدولة لريادة األعمال والمش���اريع 
الصغيرة والمتوس���طة رئيس مجلس اإلمارات للس���ياحة 
أحم���د الفالس���ي، ووزير الس���ياحة اإلس���رائيلي يوئيل 
رازفوزوف، عل���ى هامش افتتاح الجناح اإلس���رائيلي في 
معرض إكس���بو 2020 بدبي، وفق م���ا أوردته وكالة األنباء 

اإلماراتية الرسمية "وام"، على موقعها.
وأش���ارت إلى أن الوزيرين بحثا خالل اللقاء تطوير عالقات 
التع���اون في القطاع الس���ياحي بكل من دول���ة اإلمارات 
و"إسرائيل" و سبل دعمها بما يحقق المصالح المشتركة 

للبلدين.
واتفق الوزي���ران على "خط���وات عملية مش���تركة لدعم 
التبادل الس���ياحي بي���ن البلدين، وبحثا زي���ادة الخطوط 
الجوية المباش���رة بي���ن مدن البلدين به���دف دعم النمو 
االقتصادي للجانبين في المجاالت كافة، مع التركيز على 

قطاع السياحة"، وفق المصدر ذاته.
كم���ا ناق���ش الجانبان ف���رص التعاون االقتص���ادي على 

المس���تويين الحكوم���ي والخاص، وخلق ف���رص جديدة 
ومتنوع���ة لمجتمعي األعمال ف���ي البلدين في القطاعات 
ذات األولوي���ة، وتعزيز اإلمكان���ات المتاحة لدعم التبادل 
التج���اري غير النفط���ي، وتنويع االس���تثمارات المتبادلة 
لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد19-"، باإلضافة إلى تشجيع 

الش���ركات على استكش���اف الفرص المتاحة واالستثمار 
في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

ونقلت "وام" عن الفالس���ي قول���ه: إن العالقات اإلماراتية 
- اإلس���رائيلية متنامي���ة، ونح���رص على تعزي���ز نموها 
وتطويرها خالل الفت���رة المقبلة في المج���االت الحيوية 

والمستقبلية ذات االهتمام المشترك".
وأش���ار إلى أن "إكس���بو 2020 دبي يق���دم فرصة ذهبية 
لمجتمع األعمال اإلسرائيلي لالستفادة من اآلفاق الواعدة 
للتع���اون االقتصادي بين الدولتين في مختلف المجاالت 
الحيوية ال س���ّيما في مجال الس���ياحة وتطوير المشاريع 

النوعية".
وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين اإلمارات 
و"إس���رائيل" بلغ نحو 700 مليون دوالر خالل عام واحد من 

اتفاق التطبيع.
من جانبه، قال وزير الس���ياحة اإلسرائيلي: إنه "بالرغم من 
القي���ود والتباطؤ الناتجين عن جائح���ة كوفيد19- إال أن 

التبادل السياحي شهد زخمًا كبيرًا بين الجانبين".
وأشار إلى أن نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، زاروا اإلمارات 
منذ توقي���ع اتفاقية "أبراهام"، مؤك���دا حرص "تل أبيب" 
على تنمية الش���راكة مع اإلمارات، وتوثيق أواصر التعاون 
الثنائي في المجاالت ذات االهتمام المش���ترك، الس���يما 

قطاع السياحة.
ووقعت اإلمارات واالحتالل اإلس���رائيلي منتصف أيلول/

سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العالقات بينهما، برعاية 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترمب، ومنذ ذلك الوقت، 

أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.

أبوظبــي و »تل أبيــب« تتفقــان علــى دعــم التبــادل السياحــي

بيروت/ االستقالل:
أك���د البطريرك الماروني في لبنان، بش���ارة الراعي، 
ي���وم أمس، أن���ه ال يج���وز ألي ط���رف أن يلجأ إلى 
التهديد أو العنف، وذلك على خلفية االشتباكات 
المس���لحة بمنطق���ة الطيون���ة في بي���روت، يوم 
الخمي���س الماضي، وأس���فرت عن مقت���ل وإصابة 

العشرات.
وقال الراعي خالل تصريح ل���ه، معلقا على أحداث 
الطيون���ة : "في القل���ب غصة لما ج���رى الخميس 
الماض���ي ونس���تنكر ه���ذه األحداث واس���تعمال 
األسلحة بين أخوة الوطن الواحد ونتقّدم بالتعازي 

الحارة من عائالت الضحايا".
وأضاف الراع���ي: "نرفض العودة إل���ى التجييش 
الطائفي وتس���ويات الترضية واخت���الق الملفات 

وأش���خاص أكباش المحرقة وندع���و للتالقي لقطع 
داب���ر الفتنة"، الفتًا إلى أّن���ه "ال يجوز ألي طرف أن 
يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية 

على الطرقات".
وش���دد الراعي عل���ى "دعم دور الجي���ش وقد نجح 
في حصر مواقع االش���تباك وأظهر أن المؤسس���ة 

الشرعية أقوى من أي قوة أخرى".
كما توجه إلى ش���باب لبن���ان بالق���ول: "عبروا عن 
إرادتكم في االنتخاب���ات النيابية المقبلة"، منوها 
إلى أن���ه "على مجل���س الوزراء أن يجتم���ع ويّتخذ 
القرارات الالزم���ة وعلى كل وزير احترام الس���لطة 
وممارسة سلطته باسم الشعب ال باسم النافذين".

وشدد الراعي أنه "لنحّرر القضاء وندعم استقالليته 
وفقا لمبدأ فصل الس���لطات فم���ا من أحد أعلى من 

القانون والقضاء".
وش���هدت منطق���ة الطيونة بالعاصم���ة اللبنانية 
بي���روت، الخميس الماضي، اش���تباكات مس���لحة، 
خالل مس���يرة احتجاجية ألنصار حزب الله وحركة 
أم���ل، للمطالب���ة بكف ي���د القاضي ط���ارق بيطار 
المحق���ق العدلي في قضية انفج���ار مرفأ بيروت، 
التي وقعت قبل 14 ش���هرا وأوقعت أكثر من 200 

قتيل وآالف المصابين.
وذك���رت جمعي���ة الصلي���ب األحم���ر اللبناني، أن 
حصيلة ضحايا اش���تباكات الطيون���ة، وصلت إلى 
7 قتل���ى وأكث���ر من 30 جريحا، كم���ا ردت محكمة 
التمييز اللبنانية، الخمي���س الماضي، طلبا جديدا 
تقدم به متهمان في قضي���ة انفجار مرفأ بيروت، 
لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار.

البطريرك اللبناني يدعو لدعم استقاللية 
القضاء ونبذ العنف بعد أحداث الطيونة 

طهران/ االستقالل:
طالب وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمير عب���د اللهيان، يوم أمس، الواليات 
المتحدة بإبداء "حس���ن النية" واتخاذ خطوة جادة قبل استئناف المفاوضات 

حول االتفاق النووي.
ونقلت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان اإليراني عن عبد اللهيان قوله خالل 
اجتماع مع النواب: "على أمريكا أن تبدي حسن نيتها وصدقها في المفاوضات 

القادمة وعليها أيضا اتخاذ خطوة جدية قبل بدء المفاوضات النووية".
جدير بالذك���ر، أن الجولة السادس���ة من المفاوضات في فيين���ا حول العودة 
إل���ى االتفاق النووي مع إيران، اختتم���ت، في 20 حزيران/ يونيو الماضي؛ ومن 

المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية اإليرانية.
وانس���حبت الواليات المتحدة ف���ي عهد الرئيس ترامب م���ن جانب واحد من 
االتفاق النووي الموق���ع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس )الواليات 
المتحدة، روس���يا، الصين، بريطانيا، فرنسا(، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ 
والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير س���الح ن���ووي.  وتصر إيران على أن 

برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ األمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.

إيران: على واشنطن إبداء حسن النية واتخاذ 
خطوة جدية قبل استئناف المفاوضات
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الضفة الغربية / االستقالل: 
اختتمت منافسات األسبوع الخامس من بطولة دوري المحترفين 
بالضفة الغربية، و واصل شباب الخليل سلسلة االنتصارات، فيما 
نجح هالل القدس في قلب الطاولة على السموع ، و فاز األمعري 
و جبل المكبر على ش���باب بالطة و مؤسس���ة البيرة على التوالي، 
و ش���هد هذا األس���بوع تعادلي���ن ، األول إيجاب���ي بين طوباس 
وطولك���رم  لكل منهما هدف ، فيما كان التعادل الس���لبي بين 

شباب الظاهرية و ثقافي طولكرم .
واصل "ش���باب الخليل" حمل���ة الدفاع عن لقبه، وع���ّزز صدارته 
لدوري المحترفين، بفوزه على ضيفه "إسالمي قلقيلية" بهدفين 

نظيفين.
ففي المباراة التي جرت على س���تاد "هواري بومدين" في مدينة 
دورا جنوب الخليل ، سّجل تامر صيام الهدف األول للشباب في 
الدقيقة )23( من ركلة جزاء، وضاعف محمد يامين النتيجة في 

الدقيقة )49(، ليقودا فريقهما النتصاره الخامس على التوالي.
وبهذا الفوز، رفع "شباب الخليل" رصيده إلى 15 نقطة على رأس 
سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد إسالمي قلقيلية عند 4 نقاط، 

في المركز التاسع.
فيما قلب فريق هالل القدس تأخره أمام مس���تضيفه "ش���باب 
السموع"، إلى فوز ثمين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد 

هواري بومدين في دورا جنوب الخليل.
ونجح "السموع" في افتتاح النتيجة مبّكًرا بعد مرور 55 ثانية 
فقط من انطالق المباراة، عبر العبه رامي مس���المة مس���تغاًل 
هفوة في دف���اع "الهالل"، ليخطف الك���رة وينفرد بالحارس 
ويراوغه ويضعها في الش���باك الخالية، مسّجاًل أسرع هدف 

في الدوري حتى اآلن.

وحاول "هالل القدس" العودة بالنتيجة، لكن هجماته لم تشكل 
أي تهديد يذكر على مرمى "السموع". في المقابل، نجح "شباب 
السموع" في تسجيل الهدف الثاني حمل توقيع شاهر الطويل، 
بعد اس���تثماره لكرة عرضية من مصعب أبو س���الم، ليسكنها 
الش���باك في الدقيقة )26(، لينتهي الش���وط األول من المباراة 

بتقدم "السموع" بهدفين نظيفين.
ودخل "هالل القدس" الش���وط الثاني بحًثا عن العودة بالمباراة، 
ونجح في تقليص النتيجة ف���ي الدقيقة )49( عبر العبه محمد 
عبيد، وواصل "الهالل" ضغطه على مرمى "الس���موع" واستطاع 

العبه عبد السالم سالمة تس���جيل هدف التعادل في الدقيقة 
.)52(

وفرض "الهالل" سيطرته على أرض الملعب واستحوذ على الكرة، 
وس���ط تراجع أداء "الس���موع"، لينجح في تحقيق "الريمونتادا" 
مس���جاًل الهدف الثالث في الدقيق���ة )62( عبر مهاجمه رئبال 
دهامش���ة ، ليطلق الحكم صافرته معلنًة ف���وز "الهالل" بثالثة 

أهداف لهدفين.
وبه���ذه النتيج���ة، رفع "هالل الق���دس" رصيده إل���ى 10 نقاط 
متقدًم���ا إلى المركز الرابع على س���لم الترتيب ، في حين تجمد 

رصيد "شباب السموع" عند النقطة التاسعة، متراجًعا إلى المركز 
الخامس.

و على استاد فيصل الحسيني ، تغلب شباب األمعري على مركز 
بالطة بثالثة أهداف لهدف.

و س���جل ثالثية األمعري ، ساري جادالله هدفين و باسل األشقر 
هدف ، فيما سجل راشد مبروك هدف بالطة الوحيد.

و به���ذا الفوز يترك األمعري ق���اع الترتيب و يكتب أول انتصار 
بعد 4 هزائم ، ليتقدم للمركز الحادي عشر و قبل األخير برصيد 
3 نق���اط ، و تجمد بالطة بفارق األهداف عن األمعري في المركز 

العاشر بنفس الرصيد.
و بهدف دون رد ، حقق جبل المكبر الفوز على مؤسسة البيرة .

و سجل هدف المباراة الوحيد ، شهاب قنبر الذي سدد ركلة جزاء 
تصدى لها حارس البيرة ، لتعود له من جديد يس���ددها بنجاح 

في المرمى الخالي من حارسه .
ه���ذا الفوز رف���ع رصيد المكبر إل���ى 9 نقاط مواص���ال مطاردته 
للمتصدر، فيما تجمد رصيد البيرة عند نقطتين في قاع الترتيب.

وفي لقاءات أخ���رى هيمن التعادل اإليجاب���ي على لقاء طوباس 
ومركز طولكرم ، تقدم س���لطان زعبي لطوباس في الدقيقة 43 ، 
وجاء هدف مركز طولكرم في الدقيقة 64 عن طريق العب طوباس 

إسالم صغير الذي سجل هدف في مرماه عن طريق الخطأ .
طوباس برصيد 4 نقاط في المركز الثامن، و في المركز السادس 

فريق المركز برصيد 7 نقاط .
و كان التعادل الس���لبي س���يد الموقف بين ش���باب الظاهرية 

وثقافي طولكرم.
تعادل س���قط من خالله الظاهرية إلى المركز الثالث برصيد 11 

نقطة ، فيما تقدم الثقافي للمركز السابع برصيد 5 نقاط.

في دوري المحترفين 

شباب الخليل يواصل مسلسل الالهزيمة و األمعري يحقق أول فوز

لندن/ االستقالل: 
وصف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب النجم المصري 
محمد صالح بأنه "أفضل العب في العالم"، وذلك عقب أداء 
رائع في مباراة انتهت بفوز الريدز على واتفورد بخمس���ة 

أهداف نظيفة.
وصن���ع محمد صالح ه���دف ليفرب���ول األول بعد تمريرة 
حاسمة إلى ساديو ماني. كما سجل هدفا رائعا بمجهود 

فردي.
وف���ي حديثه عن محمد صالح، قال كل���وب لقناة "بي تي 
س���بورت": "إنه في القمة. جميعنا ن���رى ذلك. من أفضل 

منه؟"
وأض���اف: "أداؤه كان رائعا، تمريرة اله���دف األول كانت 

رائعة والهدف اآلخر كان مميزًا".
وس���جل صالح في جميع مبارياته الثماني���ة األخيرة مع 

ليفربول.
وفي مباراة ليفرب���ول وواتفورد يوم الس���بت، راوغ صالح 
عدة العبين من الفريق الخصم قبل أن تستقر الكرة التي 
سددها في الزاوية البعيدة، مسجاًل هدفًا شبيها بهدفه 
ضد فريق مانشستر سيتي، الذي قال كلوب إن مشجعي 

الريدز سيذكرونه ل�"خمسين أو ستين عاما".
وقال كلوب إن صالح م���ن "نوعية الالعبين التي يمكنها 

القيام بهذه األشياء من أجلنا".
وس���ّجل صالح هدفه رق���م 104 في ال���دوري اإلنجليزي 

الممتاز، ليعادل رقم مهاجم تشيلس���ي السابق ديدييه 
دروغبا، كأفضل هداف إفريقي في تاريخ البطولة.

وقال ساديو ماني الذي رفع رصيد أهدافه إلى مئة هدف 
إن زميله صالح "من أفضل العب���ي العالم". وأضاف "هذا 
الهدف يفاجئكم لكننا نراه طوال الوقت خالل التمارين".

وتناوب ليونيل ميسي وكريس���تيانو رونالدو على الفوز 
بالكرة الذهبية منذ عام 2008، باستثناء عام 2018، حين 

فاز بها لوكا مودريتش.
لكن يورغن كلوب يعتقد أن المهاجم المصري البالغ من 

العمر 29 عاما، هو األفضل حاليا.
وقال "ال داٍع للحديث عما فعله ميسي ورونالدو لكرة القدم 

العالمية. لكن في الوقت الحالي، صالح األفضل".
وأض���اف: "أنا أراه كّل يوم. هناك أش���خاص مثل )روبرت( 
ليفاندوسكي ورونالدو وميس���ي و)كيليان( أمبابي، لكن 

اآلن، إنه بالتأكيد على رأس تلك الالئحة".
وأّيد مدافع إنجلترا السابق مارتن كيون وجهة نظر كلوب 
في حديث ل�"بي بي سي وان" قائاًل: "تمريرة محمد صالح 
إلى ساديو ماني كانت خيالية. نشاهد صالح في مستوى 

ليونيل ميسي".
وقال كالوديو رانييري م���درب واتفورد: "محمد صالح هو 
أحد أفضل الالعبين ف���ي العالم، إن لم يكن األفضل. كل 

ما يلمسه هو هدف".

باريس/ االستقالل: 
كشف الفرنس���ي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال 
مدريد، عن مرش���حه المفضل للفوز بجائ���زة الكرة الذهبية هذا 

العام.
وقال زيدان، في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنس���ية: "أنت 
آخر العب فرنسي توج بالكرة الذهبية في 1998.. هل يستطيع 
كريم بنزيما )ريال مدريد( أن يكون خليفتك؟ لقد بدا لي أن األمر 

استغرق وقًتا طوياًل حتى يفوز فرنسي آخر بالجائزة".
وأض���اف مدرب ريال مدريد الس���ابق: "نح���ن نتحدث عن العب 
يس���تحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. إن بنزيما العب ال يصدق، 

وأنا تمتعت بشرف كبير ألنني قمت بتدريبه".
واختتم الفرنس���ي زين الدين زيدان صاحب ال�49 عاًما: "بنزيما 
يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه في القمة، وآمل أن 

يحصل على الكرة الذهبية هذا العام".
يذكر أن كريم بنزيما صاح���ب ال�33 عاما دخل قائمة ال�30 العًبا 
المرش���حين لحصد جائزة الك���رة الذهبية المقدم���ة من مجلة 

"فرانس فوتبول" هذا العام.

باريس/ االستقالل:
ش���دد البرازيلي ماركينيوس، مداف���ع وقائد باريس 
سان جيرمان على صعوبة جميع مباريات فريقه في 

دوري أبطال أوروبا.
 وقال ماركينيوس عبر موقع ناديه الرس���مي: "جميع 
مباري���ات دوري األبط���ال صعب���ة، لقد أثب���ت بروج 
البلجيكي في أول مباراتين أنه قادر على إزعاج الكبار".

 وش���دد: "ال توجد مباراة سهلة أو مضمونة في هذه 
المس���ابقة، ب���ل يج���ب أن يبذل كل فري���ق %100 
م���ن طاقت���ه، فاألس���ماء والتاريخ فقط ل���ن يحققا 

االنتصارات".
 وأش���ار: "كرة القدم أصبحت متوازن���ة للغاية، وأكثر 
تنافس���ية، وتتطور كل عام، ومهم���ا كانت القدرات 
الفردية، قد تواجه فريقا جماعيا منظما، يس���بب لك 

المشاكل". واستطرد المدافع البرازيلي صاحب ال�27 
عاما: "لقد واجهنا صعوبات كبيرة أمام كلوب بروج في 

بلجيكا رغم أننا لعبنا المباراة بقوتنا الضاربة".
 واستدرك قائد باريس سان جيرمان: "بنفس الفريق 
حققنا انتصارا مهما أمام مانشس���تر سيتي، بفضل 
العم���ل الجماعي والت���زام الفريق بأكمل���ه بالمهام 

الدفاعية".

زيدان: بنزيما يستحق 
الفوز بالكرة الذهبية

يورغن كلوب: محمد صالح أفضل العب في العالم

ماركينيوس: سان جيرمان لن يفوز بأسماء نجومه
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في س���جون االحتالل، أمس األحد، فش���ل جلسات 
الحوار التي عقدت مع ضباط إدارة سجون االحتالل 

في سجني رامون وهداريم.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن الحركة األس���يرة 
ق���ررت عقب ذلك رفع درج���ة التأهب في صفوف 
األس���رى اس���تعدادا ألي طارئ في أعقاب فش���ل 

الحوار مع إدارة السجون.
وبينت الحركة األسيرة أن أسرى الجهاد اإلسالمي 
المضربي���ن عن الطعام والبالغ عددهم 60 أس���يرا 
يطالب���ون إدارة الس���جون بإخراجهم الى أقس���ام 

األسرى المضربين.
وش���ددت على أنه���ا لن تت���رك أس���رى الجهاد 

المضربين وحدهم في مواجهة السجان.
وفي السياق، أكد رئيس نادي األسير الفلسطيني 
قدورة ف���ارس، أن إدارة مصلحة س���جون االحتالل 
"اإلسرائيلي"، ُتحاول ممارسة القهر واالنتقام من 

األسرى وتماطل في االستجابة إلى مطالبهم.
وأوضح في تصريحات اذاعية، أن الحركة األسيرة 
بكام���ل أطرها وفصائلها أدارت حوارا مس���ؤوال مع 
مصلحة الس���جون لكنه تعثر ول���م يتم التوصل 
التفاق. وأشار فارس إلى أن إدارة مصلحة السجون 
تقول إنها ليس���ت صاحبة قرار في أعقاب الحوار 

الذي دار مع الحركة األسيرة.
وبين أن إضراب األس���رى جاء في ظل االنتهاكات 
ضده���م وهذه المعركة تختل���ف ويجب التفاعل 

معها جماهيريا.
وإل���ى ذلك، اقتحم���ت قوات القم���ع الصهيونية 
التابعة لمصلحة س���جون االحت���الل الصهيوني، 
مساء أمس األحد، غرف أس���رى الجهاد اإلسالمي 
المضربين عن الطعام في قسم )1( بسجن رامون 

ونقلتهم تعسفًيا مكبلين بالقيود إلى الزنازين.
وأك���دت مهجة الق���دس، أن م���ا تس���مى وحدة 

"المتس���ادا" التابع���ة لمصلحة س���جون االحتالل 
اقتحمت غرف أسرى الجهاد اإلسالمي المضربين 
عن الطعام في قسم ) 1 ( بسجن رامون ونقلتهم 

تعسفًيا مكبلين بالقيود إلى الزنازين.
وذك���رت المهج���ة أن مصلحة س���جون االحتالل 
الصهيوني نقلت األس���رى )عبادة الغول، محمود 
دراغمة، عمار البياع، محمد بني غرة، أيس���ر العامر، 
محمد جمال أبو جبل(  من قسم ) 6 ( بسجن النقب 

إلى سجن نفحة.
وتتواصل معركة األس���رى في س���جون االحتالل 
الصهيون���ي، في التصاعد، حيث يواصل أس���رى 
حركة الجهاد اإلس���المي إضرابه���م المفتوح عن 

الطعام لليوم السادس على التوالي.
وكان أس���رى الجه���اد قد ش���رعوا باإلض���راب عن 
الطعام يوم األربعاء الماض���ي، لمواجهة إجراءات 
إدارة س���جون االحت���الل التنكيلي���ة المضاعف���ة 

بحّقهم، ال س���يما منذ عملية "انت���زاع الحرية" في 
سجن "جلبوع" في سبتمبر الماضي.

وكان نادي األسير الفلس���طيني أعلن الجمعة، أّن 
األسيرين محمد العامودي، وحسني عيسى صعدا 
إضرابهما في س���جن "ريمون"، وذلك باالمتناع عن 
ش���رب الماء، وتدهور وضعهما الصحّي ونقال إلى 

عيادة السجن.
وتأت���ي خط���وة اإلضراب ه���ذه بدعم م���ن كافة 
الفصائ���ل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية 
حواراتها وبرنامجها النضال���ي في محاولة لوقف 
الهجمة التي تش���نها إدارة سجون االحتالل، علمًا 
أّن مجموعات من الفصائل ستنضم لإلضراب في 
حال لم تس���تجب إدارة س���جون االحتالل لمطلب 

األسرى األساس فيما يتعلق بأسرى الجهاد.
جدي���ر بالذك���ر أّن إدارة س���جون االحت���الل ومنذ 
الس���ادس م���ن أيل���ول المنصرم – تاري���خ عملية 

"انتزاع الحّرّية"، شرعت بفرض جملة من اإلجراءات 
التنكيلية، وسياس���ات التضييق المضاعفة على 
األس���رى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد 
اإلس���المي من خ���الل عملي���ات نقله���م وعزلهم 
واحتجازهم في زنازين ال تتوفر فيها أدنى شروط 
الحياة اآلدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات 

إلى التحقيق.
بالتزام���ن مع ذل���ك، أك���دت مص���ادر اعالمية أن 
القيادية في حركة الجهاد اإلسالمي منى قعدان 
وحرائر الجهاد "أمل طقاطقة وش���اتيال أبو عيادة 
ق���ررن الدخول في معركة اإلضراب عن الطعام في 

سجون االحتالل.
وأوضحت المصادر أمس األح���د أن حرائر الجهاد 
قررن االضراب عن الطعام رفضا لسياسة االحتالل 
بحق أسرى الجهاد الذين يخوضون اضراًبا مفتوًحا 

عن الطعام لليوم السادس على التوالي.

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إن ع���ددا من الطلبة أصيبوا باالختناق بعد 
مواجه���ات اندلعت بي���ن قوات االحت���الل وطلبة 
المدرس���ة، وس���ط إطالق لقنابل الص���وت والغاز 

المسيل للدموع.
إل���ى ذلك، اقتحم عش���رات المس���توطنين، أمس 
األح���د، باحات المس���جد األقصى المب���ارك، وأدوا 

طقوسا تلمودية تحت حماية قوات االحتالل. 
وأفادت مصادر مقدس���ية أن 81 مستوطًنا وطلبة 
معاهد دينية متطرفة، اقتحموا باحات المس���جد 
األقصى من باب المغاربة ضمن الجوالت الصباحية. 

وأضاف���ت المصادر أن ق���وات االحت���الل الخاصة 
وّف���رت الحماي���ة للمجموعات االس���تيطانية منذ 
لحظة اقتحامهم للمس���جد والتج���ول في باحاته؛ 
خاصة في المنطقة الش���رقية من المسجد، وحتى 

خروجهم من باب السلسلة. 

ولفت���ت المصادر إلى أنه تخل���ل االقتحام صلوات 
التلمودي���ة  لطقوس���هم  وأداء  للمس���توطنين 
االس���تفزازية، وس���ط إخ���الء باح���ات األقصى من 

المصلين. 
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل موظف 
اإلعمار في المس���جد األقصى رائد زغير "أبو ثائر" 
من باب المجلس، واقتادت���ه ألحد مراكز التحقيق 

في البلدة القديمة. 
وتش���هد البلدة القديم���ة في الق���دس المحتلة 
وبواباته���ا إج���راءات عس���كرية مش���ددة تتمثل 
بالتفتي���ش الدقي���ق للمواطني���ن والمصلين في 

األقصى واالعتداء على بعضهم. 
يش���ار إلى أن المس���توطنين يقتحمون المسجد 
ا ما ع���دا الجمعة والس���بت، ولعدة  األقص���ى يومًيّ
س���اعات خالل جولتين، صباحية ومسائية "ما بعد 

الظهر". 

وكان قد دعا الش���يخ عكرمة صبري إلى شّد الرحال 
إلى المس���جد األقصى، يوم غٍد الثالثاء بمناس���بة 
حلول ذكرى المولد النبوي، نصرة وانتصارا لمسرى 
رس���ول الله، ودفاعا عن المسجد األقصى في وجه 

المخططات االستيطانية. 
وش���دد رئيس الهيئة اإلس���المية العلي���ا، وإمام 
وخطيب المسجد األقصى أن من واجب المسلمين 
اغتنام ذك���رى المولد النبوي الش���ريف للمرابطة 

بالمسجد األقصى وأداء الصالة فيه ونصرته. 
ويس���تهدف االحت���الل المقدس���يين م���ن خالل 
االعتقاالت واإلبعاد والغرام���ات، بهدف إبعادهم 
عن المس���جد األقصى، وتركه لقمة س���ائغة أمام 

األطماع االستيطانية. 
كما وأبع���د االحت���الل )10( مواطنين ع���ن أماكن 
السكن وعن المسجد األقصى، وبلغ عدد االعتداءات 

على دور العبادة والمقدسات )35( اعتداء.

حيفا/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل، أمس األحد، عن األسيرة 
نس���رين أبو كميل ابنة مدينة حيفا ، بعد انتهاء 

محكوميتها البالغة 6 سنوات.
وعقب إطالق س���راحها، قالت األسيرة المحررة أبو 
مُت طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث  كميل "قدَّ
تس���كن عائلتي المكونة من س���بعة أبن���اء، إال أن 
السلطات اإلسرائيلية تمنعني من ذلك، وأبلغتني 
بأنني أحمل الجنسية اإلسرائيلية، لهذا لن ُيسمح 
ل���ي بدخول غزة، ف���ي حين س���أعتصم عند حاجز 
"إيري���ز" حتى يس���مح لي بالدخول إل���ى غزة، فقد 
بقيت صامدة بفضل الله أواًل ثم أبنائي وزوجي، إذ 
تركت طفلي أحمد، وكان عمره ستة أشهر، واليوم 

أعود إليه وهو في السادسة من عمره".
وكانت س���لطات االحتالل حرمت األسيرة المحررة 
من سماع صوت أبنائها إال عبر اإلذاعات طيلة فترة 
محكوميتها. ونقلت األس���يرة رس���الة األسيرات، 
بأنهن "يساندن األسرى في إضرابهم عن الطعام، 
إذ أعلنت 3 أسيرات إضرابهن عن الطعام كمرحلة 
أول���ى، وهن األس���يرات: منى قعدان، ش���اتيال أبو 

عيادة وأمل أبو قصاصة".
وأكدت أن "األس���يرات اللوات���ي يبلغ عددهن 32 
أس���يرة يتمتعن بإرادة صلبة وقوية رغم الظروف 
القاس���ية الت���ي يتعرض���ن لها في الس���جن من 

تضييقات كثيرة عليهن".
وقالت األس���يرة المحررة "أناش���د باسم األسيرات 

كافة تقديم الدعم والمساندة لألسرى واألسيرات". 
وتبلغ األس���يرة نسرين حس���ن 46 عاًما، من مواليد 
حيفا ومتزوج���ة في قطاع غزة، وحّت���ى اّللحظة لم 
تصدر سلطات االحتالل تصريًحا لها بالّدخول إلى 
غزة، علًما أنها أم لس���بعة أطفال حرمهم االحتالل 
من زيارتها طيلة فت���رة اعتقالها، وأصغر أطفالها 
كان عمره س���تة أش���هر عند اعتقاله���ا، وأكبرهم 
الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عاًما، وهي ترعى 
أش���قائه إلى جانب والدها منذ اعتق���ال والدتها. 
واعُتقلت األس���يرة المحررة عند حاجز بيت حانون 
ش���مال قطاع غزة، بع���د مقابلة من���دوب عن وزارة 
ا  الداخلية اإلسرائيلية، بعدما تلقت اتصااًل هاتفّيً
من مخابرات االحتالل، للحضور واس���تالم تصريح 

زوجها للدخول إلى "إس���رائيل"، في 17 تش���رين 
األول/ أكتوبر 2015 )كانت قدمت التصريح لزوجها 
لكونه���ا من س���كان حيفا( وهي تحم���ل "الهوية 
اإلسرائيلية" وهي متزوجة بغزة، خاصة أن عائلتها 

من سكان األراضي المحتلة عام 1948.
وف���ور وصول األس���يرة إلى النقطة اإلس���رائيلية، 
تفاج���أت بإدخالها إلى غرفة التحقي���ق، واالدعاء 
بأنها تنتمي لحركة المجاهدين، وأنها جندت من 
أجل جمع معلومات عن أه���داف في الداخل، وقد 
أنك���رت تلك التهم وتعرضت لتحقيق قاٍس لمدة 
31 يوًما في عس���قالن على أيدي ضباط مخابرات 
إسرائيلية، وقد أذتها ضربة بأعقاب البندقية في 
إحدى المرات، ألنها كانت مباش���رة على القلب، وال 

تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب. 
ثم نقلت إلى س���جن "الشارون"، وبقيت هناك نحو 

شهر ونصف، ثم نقلت لسجن "الدامون".
وقد وجه���ت محكم���ة االحتالل العس���كرية إلى 
األسيرة نس���رين العديد من التهم منها تصوير 
وزارة الداخلية وس���كة القطار ومركز ش���رطة حيفا 
وميناء حيفا وجمع معلوم���ات عن مواقع وأهداف 

صهيونية لصالح فصائل المقاومة الفلسطينية.
وحكم���ت عليها محاكم االحتالل في 20 تش���رين 
األول/ أكتوبر 2018، بعد عدة جلس���ات، بالس���جن 
ست س���نوات، وكان قد مضى على محكوميتها 3 
سنوات رهن االعتقال وُأفرج عنها أمس األحد، بعد 

انقضاء محكوميتها لمدة ست سنوات.

األسيرة نسرين أبو كميل تتنسم الحرية بعد 6 سنوات من االعتقال 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االحد، حملة مداهمات 
وتفتيش���ات تخللها اعتقال ع���ددا من الش���بان، فيما اندلعت 
مواجهات في مخيم الدهيش���ة تصديا القتحام عشرات الجنود 

للمخيم. 
وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها 
عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين اآلمنين في منازلهم.

وتواصلت المواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات االحتالل، 
الليلة قبل الماضية، وسط إطالق الرصاص والقنابل الصوتية من 

قبل قوات االحتالل في باب العامود بالقدس.
ون���كل عناصر ش���رطة االحتالل بالش���بان من خ���الل تفتيش 

بعضهم، واعتقال آخرين عقب االعتداء عليهم بالضرب.

واعتقلت ش���رطة االحتالل ثالثة أطف���ال خالل المواجهات التي 
اندلعت، مساء السبت، في حين ُأصيب آخرون بجروح مختلفة.

وتأت���ي المواجهات واعت���داءات االحتالل الليل���ة قبل الماضية 
اس���تمرارا لعمليات قمع متواصلة تقوم بها قوات االحتالل منذ 
أسبوع بحق المقدس���يين المتواجدين في ساحة باب العامود، 
في إطار عمليات التهويد الممنهج للس���احة، من أجل تسهيل 

حركة المستوطنين، وإقامة االحتفاالت التهويدية فيها.
 وارتفعت وتيرة اعتداءات االحتالل ومستوطنيه في منطقة باب 
العامود في األيام األخيرة، تزامنا مع أعمال الحفر التي تشهدها 
المقبرة اليوس���فية، وارتف���اع وتيرة اقتحامات المس���توطنين 

للمسجد األقصى. 
وفي ش���مالي ش���رق القدس، اندلعت مواجهات بين الش���بان 

وقوات االحتالل عند حاجز مخيم شعفاط. 

وأوضحت مصادر محلية، أن الش���بان ألق���وا الحجارة والزجاجات 
الحارق���ة باتجاه الحاجز، م���ا أدى الندالع النيران ف���ي أحد أبراج 

الحاجز العسكري. 
وأطلق���ت قوات االحتالل القنابل الصوتية وقنابل الغاز الس���ام، 
كما اعتقلت فتى عقب االعتداء عليه، وأشهرت السالح، وهّددت 

ا آخر بعدما حاول االقتراب من الفتى المعتقل.  شاًبّ
في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل أس���يرا محررا من 
مدينة بيت لحم، وس���لمت آخر اس���تدعاء خ���الل اقتحام مدينة 

الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات في بيت لحم.
وأعادت قوات االحتالل اعتقال األس���ير المحرر رغد رائد شمروخ، 
الذي أفرج عنه في ش���هر آب/أغسطس الماضي، بعد أن أمضى 
مدة محكوميته البالغة س���نتين ونصف، وقب���ل ذلك أكثر من 

خمس سنوات.

واقتحم���ت قوات االحتالل عدة مواقع في بي���ت لحم، من بينها 
منطقة العبيات ومناطق وادي شاهين، وجبل الموالح وصوال إلى 

قرية أرطاس.
في مخيم الدهيش���ة اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل، بعد 
اقتحام عشرات الجنود للمخيم، أطلق خاللها جنود االحتالل وابال 

كثيفا من العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المدمع.
واس���تهدف جنود االحت���الل منازل المواطنين في الدهيش���ة 
بإطالق القنابل الغازية بشكل متعمد، ما أدى إلى إصابة عدد من 
المواطنين بالغثيان، وجرى اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي محافظ���ة الخليل، س���لمت قوات االحتالل بالغ اس���تدعاء 
لألسير المحرر ثائر حالحلة بعد مداهمة منزله في قرية خاراس.

وثائ���ر عزيز حالحلة ، من بلدة خ���اراس قضاء الخليل، متزوج وله 
طفلين لمار التي ولدت وهو داخل األسر، وخطاب.

مواجهــات واعتقــاالت »إسرائيليــة« بالضفــة والقــدس 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر مدير مركز الق���دس للحقوق االجتماعية واالقتصادي���ة زياد الحموري، من 
مخطط���ات االحتالل التي تس���عى م���ن خاللها ليس فقط لفص���ل القدس عن 
محيطه���ا، وإنما عزل األحياء الفلس���طينية عن بعضه���ا البعض داخل المدينة 

المقدسة.
وأضاف الحموري، في حديث إذاعي، أمس األحد: إن دولة االحتالل تقيم المستوطنات 
في األحياء الفلسطينية بالمدينة المقدسة، وتواصل ربط المستوطنات المقامة في 

محيطها ببعضها البعض بهدف استكمال عزل المدينة المقدسة.
وأوض���ح أن س���لطات االحتالل تواص���ل، إلى جانب ذل���ك، ممارس���ة الضغط على 
المواطني���ن من خالل فرض غرامات باهظة على التجار، وعدم منح التراخيص للبناء، 

وهدم المنازل، وإجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم.

تحذيرات من مساعي االحتالل 
عزل أحياء القدس عن بعضها

�إ�صابات خالل ..

�حلركة �لأ�صرية ..
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أنقرة/ االستقالل:
اس���تخرج أطباء في والية ديار بكر التركية 40 جس���ما غريبا، سكاكين ووالعات 
وأنابيب بالستيكية ومسامير، من بطن نعامة عبر عملية جراحية أجروها لها بعد 

االشتباه بابتالعها سكينا.
وجاء المواطن التركي، علي أوغراك، بنعامته »دجلة« إلى مستشفى كلية البيطرة 

بجامعة دجلة بوالية ديار بكر، بعد اشتباهه بابتالعها سكينا.
وأثن���اء الفحص، تبين لدى األطباء موادًا معدني���ة في جوف النعامة التي يبلغ 

عمرها عامين، ليقرروا إجراء عملية جراحية الستخراج تلك المعادن.
وق���ال أوغ���راك، في تصريح إنه ش���غوف بتربية الطيور كالحم���ام والعصافير 

والنعام، بمسقط رأسه بوالية شرناق بجنوب شرقي البالد.
ولفت إلى أن جيرانه حذروه بس���قوط سكين بين األعشاب التي تتغذى عليها 

النعامة »دجلة«.
وأضاف: »ش���عرت بالقلق الحتمال ابتالع النعامة السكين، وأتيت بها إلى ديار 
بكر من شرناق، حيث أجروا لها عملية جراحية، واستخرجوا من جوفها 40 جسما 
غريبا بدال من س���كين واحدة. من جهته، قال البروفيسور صادق يايال، إن طاقما 
طبيا أجرى العملية للنعامة، واستخرجوا من معدتها معادن بأحجام مختلفة، إلى 

جانب أنابيب بالستيكية ومسامير وسكاكين.

استخراج سكاكين ووالعات 
ومسامير من بطن نعامة!

االستقالل/ وكاالت:
هل تروق لك فكرة االستلقاء وتصفح وسائل 
التواصل االجتماعي ومش���اهدة نيتفليكس. 
إذا كنت ترغب بذلك، فق���د يكون العمل عن 
ُبعد في Crafted Beds هو الوظيفة المثالية 

بالنسبة لك مع راتب بآالف الدوالرات.
لألس���ّرة   Crafted Beds ش���ركة  وأعلن���ت 
الفاخرة المصممة حسب الطلب عن مجموعة 
م���ن الوظائف، م���ع راتب يصل إل���ى نحو 24 
ألف جنيه إس���ترليني )30 ألف دوالر( سنويًا، 
ويتوج���ب على الموظفي���ن المقبولين اختبار 

مراتب عالية الجودة على أساس أسبوعي.
وتضمن الوظيفة حصول العمالء على أفضل 
مراتب توف���ر أقصى درج���ات الراحة، وتتيح 
لهم الحصول على أموال مقابل االستلقاء في 
الس���رير، ومش���اهدة برامجهم المفضلة على 
نيتفليك���س وغيرها من منص���ات التواصل 
االجتماعي. وس���يحدد المقبول���ون مدى راحة 
كل مرتبة جديدة لمدة 37.5 ساعة كاملة في 

األسبوع.
وق���ال بري���ان ديل���ون، مدير التس���ويق في 
Crafted Beds "نح���ن متحمس���ون للغاي���ة 

إلطالق هذه الوظيف���ة، ألن إرضاء العمالء هو 
أقص���ى طموحاتن���ا. وبينما لدين���ا تقييمات 
متوهجة من المتسوقين الحاليين لدينا، فإننا 
نريد التأكد من اس���تمرار ذل���ك، والتعاقد مع 
موظفي���ن الختبار المرتبات ه���و جزء من هذه 
اإلستراتيجية. وستكون هذه الوظيفة جزءًا ال 

."rafted Beds يتجزأ من فريق
ويذكر أن الموظف سيعمل عن بعد، مما يعني 
أن المراتب ستش���حن إلى منزل���ه، ولن يكون 
عليه التوجه إلى المكتب كل أس���بوع، بحسب 

صحيفة ذا صن البريطانية.

القاهرة/ االستقالل:
أقدم طفل على ارتكاب فعل ش���نيع بحق نفس���ه، حيث أنهى حياته شنقًا داخل 
منزل عائلته، وهذا ما سبب أزمة لوالده الذي توفي فور مشاهدته ابنه مشنوقًا، في 

منطقة المعادي.
و ورد بالغ لقس���م ش���رطة المعادي، يفيد بالعثور على الطفل “أدهم / 14 عامًا”. 

مشنوقًا داخل غرفة نومه بحبل معلق في سقف الغرفة.
وبالفح���ص تبين عدم وجود إصابات بجثة المتوف���ى، وأثناء المعاينة حضر “والد 
الطفل”. وبمشاهدة نجله وهو جثة هامدة ومعلق في سقف غرفة النوم، سقط على 

األرض، وبفحصه تبين أنه فارق الحياة.

مصر.. والد رأى طفله مشنوقًا في 
غرفته فسقط جثة هامدة حزنًا عليه

وظيفة تدفع لك آالف الدوالرات لتشاهد نيتفليكس

بكين/ االستقالل: 
ارتدت عروس صينية 60 كيلو جرامًا من المجوهرات الذهبية في 
يوم زفافها، واس���تحوذت العروس من مقاطعة هوبي على أنظار 
ضيوف حفل الزفاف ومستخدمي اإلنترنت عندما انتشرت الصور 

بينما كانت ترتدي هذه المجوهرات الثقيلة في حفل زفافها.
وارتدت العروس الصينية كل ه���ذا الذهب الذي أهداه لها 
عريس���ها، ووجدت العروس صعوبة في التنقل بس���بب وزن 
الذه���ب، واضطرت إلى طلب مس���اعدة العريس لتتمكن من 
المش���ي، وإلى جانب القالئد التي تزين رقبتها وفس���تانها، 
كانت العروس ترتدي أيضًا س���وارين ذهبيين ضخمين على 

يديها، وكانت هدايا من عائلة العريس.
وتبي���ن أن العريس من عائل���ة ثرية، بينما انتق���د الكثير من 
المدعوين ارتداء قالدات ضخمة كعالمة على التباهي، وش���عر 
ضيوف حفل الزفاف بالشفقة على هذه العروس، حيث عرضت 
إح���دى الضيفات مس���اعدتها عل���ى الحرك���ة، وردت العروس 
بابتسامة بلطف، وقالت إنها »بخير وستواصل طقوس الزفاف«. 
ويعتقد الس���كان المحليون في مقاطع���ة هوبي الصينية، أن 
الذهب يعتبر رمزًا لحسن الحظ والمكانة ويساعد في التخلص 
من األرواح الش���ريرة وسوء الحظ، وانتشرت صور العروس وهي 
ترتدي العدد الهائل من القالئد واألسوار الذهبية على وسائل 
التواصل االجتماعي، وس���ط ردود فعل ساخرة من هذه الهدية 

الباهظة للعروس الصينية.

واشنطن/ االستقالل:
ابتكر باحثون أميركيون عصا ذكية تس���اعد المكفوفين، 
يؤكدون أنها ستشكل نقلة نوعية في مساعدة هؤالء، أثناء 

السير في الشوارع.
ويق���ول باحثون في جامعة س���تانفورد إنهم اس���تعاروا 
التقنية المستخدمة في السيارات الذاتية القيادة، يمكنها 
تحديد المعيق���ات في البيئة المحيطة للكفيف وتنبيهه 

بشأن، وفوق ذلك دفعه بعيدا عنها إلى مكان آمن.
وأجرى الباحثون تجارب على العصا الذكية، مش���يرين إلى 

أنها تزيد من سرعة المكفوفين بنسبة 18 بالمئة.
ونظرا لوجود نحو 250 مليون ش���خص في العالم يعانون 
من مش���كالت في البصر تصل حد فقدانه التام، فالوسيلة 

الجديدة تشكل ثورة كبيرة في نوعية حياتهم.
 ومن التحديات الت���ي تواجه االبتكار الجديد جعل العصا 

الذكية بسعر معقول يكون في متناول الجميع.
 والنماذج الحالية من العص���ي الذكية مكلفة وثقيلة إلى 
درجة تب���دو معها غير عملية، لكن العص���ا الجديدة تبدو 
أكثر س���هولة وبسعر يصل إلى 400 دوالر، أي عشر تكلفة 

العصي الحالية .
ويقول المهن���دس الميكانيكي في جامعة س���تانفورد، 
باتريك س���ليد: »نريد شيئا أكثر س���هولة من مجرد عصا 

مزودة بمستشعارات«.
وأض���اف: »نريد ش���يئا ال يبلغ���ك فقط بأن هناك ش���يئا 
يعترض طريقك، بل يخبرك بماهية هذا الشيء ويساعدك 

في اإللتفاف حوله«.
وتعتمد العصا الجديدة على تقنية )LIDAR( التي تحدد 
الض���وء والمدى، إذ تس���تخدم هذه التقنية أش���عة الليزر 

الكتشاف األشياء وتحديد المسافة منها.
وتش���به هذه التقنية طريقة عمل نظ���ام تحديد المواقع 
العالمي )GPS(. وتعتم���د عصا المكفوفين الجديدة أيضا 
على العديد من خوارزميات الذكاء االصطناعي، بما في ذلك 
بناء طريقة لبناء خريطة لمنطقة غير معروفة، مع تتبع موقع 

وحركة الكفيف.
وتم تطوير العصا الجديدة بمس���اعدة أشخاص مكفوفين 
قدم���وا مالحظات قّيمة، وفق ما قال فريق تصميم االبتكار 

الجديدة.

مدريد/ االستقالل:
ألجأ البركان الثائر في جزيرة ال بالما اإلس���بانية ألمانيين إلى 

العيش في زورق بعدما اقتربت الحمم من منزل أحالمهما.
وكان يورجن دويلز وجاكلين ريهم يبيعان مركبهما الشراعي 
الصغير في جزيرة ال بالما اإلس���بانية عندما ثار بركان كومبر 
فيجا، فاضطرا إلى الفرار من من���زل األحالم إلى القارب الذي 

كانا يريدان بيعه.
وكان دويل���ز )66 عامًا( وريهم )49 عام���ًا(، وهما من ألمانيا، 
يحاوالن بي���ع القارب لتوفي���ر المال، بع���د أن فقدت ريهم 
وظيفتها في ش���ركة لتأجير السيارات، ضمن توابع فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

وفي 19 من س���بتمبر، عندما بدأ البركان إطالق الحمم بلونها 
األحمر الناري، على بعد أربعة كيلومترات فقط من المنزل في 
هما عائدين  منطق���ة تودوك، كان دويلز وريهم قد وصال لتوِّ

من رحلة مع مشتٍر محتمل للمركب.
وقال دويلز، من على متن القارب الراسي في ميناء تازاكورتي، 
إن الصفق���ة لم تت���م، ألن اليخت لم يك���ن »رياضيًا بدرجة 

كافية«.
وبعد بضع ساعات من عودتهما، صدرت األوامر بإخالء المنزل 
المستأَجر بالشرفة المطلة على البحر، واضطرا إلى ترك معظم 

متعلقاتهما.
وأضاف دويلز: »لحس���ن الحظ أن الق���ارب ال يزال معنا... منذ 

ذلك الحين ما زلنا نعيش فيه. إنه صغير لكن ال بأس به«.
ودمرت الحمم أكثر من 1480 فدانًا من األراضي ونحو 1600 
مبنى في ال بالما، وُأجلي نحو 6000 ش���خص من منازلهم في 

الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 83000 نسمة.
وتابع دويلز: »انتقلنا إلى هن���ا )ال بالما( منذ عامين ونصف.. 
وجدنا منزل أحالمنا بعد ستة أشهر.. نخسره اآلن بعد عامين.. 

هذا شيء قاٍس«.
وبالرغ���م م���ن أن الحمم لم تبتلع المنزل حت���ى اآلن، فإنهما 
يعتقدان أنها مجرد مسألة وقت، بعد أن دمرت المكان الذي 
كان يعيش فيه جيرانهم السويسريون، وألن ثورة البركان ال 

تهدأ. وترى ريهم أن »هذا قدر مكتوب في السماء«.

للمكفوفين.. فيديو لعصا ثورية وسعرها معقول

بركان )ال بالما( يلجئ ألمانيين إلى العيش في زورق

عروس ترتدي 
60 كيلوغراما من 
الذهب يوم زفافها


