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واشنطن/ االستقالل: 
أك���د منس���ق األمم المتح���دة لعملية الس���الم في الش���رق 
األوس���ط تور وينس���الند، أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين »أونروا« ضرورة الستقرار اإلقليم ويجب توفير 

كل الموارد الالزمة لها.
جاء ذلك في كلمته أمام جلس���ة مجلس األمن التي انطلقت 
مساء أمس الثالثاء، برئاسة كينيا، لبحث انتهاكات االحتالل 

في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي س���ياق آخر، قال وينسالند: »إن األوضاع بالضفة الغربية 
والق���دس، آخ���ذة بالتدهور«، مضيف���ًا: »إن ع���ددًا كبيرًا من 
الفلسطينيين المدنيين يقتلون على أيدي قوات االحتالل«.

وأعرب المنس���ق األمم���ي عن قلقة إزاء خط���ط االحتالل لبناء 
وحدات اس���تيطانية جديدة تفصل ش���مال الضفة الغربية 

عن جنوبها.

األمم المتحدة: األوضاع في الضفة 
والقدس آخذة في التدهور

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصيب العش���رات من المقدس���يين بينهم نساء 
وفتيات وأطفال، مساء أمس الثالثاء بشظايا قنابل 
الصوت ورض���وض، فيما اعتقلت ق���وات االحتالل 

عددًا آخر م���ن المواطنين بينهم نس���اء وفتيات، 
ضم���ن اعتداءاتها المتواصلة من���ذ أيام بحق كل 
المقدس���يين المتواجدين في ساحة باب العامود 
بالقدس المحتلة.  أفاد مدير جمعية األمل للخدمات 

الصحية عبد المجيد أبو سنينة أن االحتالل أصاب 
أكثر من 60 فلس���طينيًا من بينهم أطفال ونساء. 

وأض���اف أن قوات االحت���الل اعتدت 
على المقدسيين بالهراوات والضرب 

إخطارات بالهدم ووقف البناء بالضفة والقدس والداخل المحتل  

ع�سرات االإ�سابات واملعتقلني خالل قمع االحتالل للمقد�سيني يف باب العامود 

الخطيب لـ »االستقالل«: إشاعة »الجريمة« بالداخل 
المحتل مخطط ممنهج بأجندة المشروع الصهيوني

غزة/ قاسم األغا: 
���ل نائب رئي���س الحركة اإلس���المية بالداخل المحتل  َحمَّ
منذ عام 1948 الش���يخ كم���ال الخطيب، كي���ان االحتالل 

بمؤسساته المختلفة، المسؤولية الكاملة عن ارتفاع مؤّشر 
الفلسطيني.   الداخل  الجريمة والعنف في 
وق���ال الخطيب ف���ي مقابلة م���ع صحيفة 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم 

للي���وم الثامن عل���ى التوال���ي، معركتهم باإلضراب ع���ن الطعام 
لمواجهة إجراءات إدارة س���جون االحت���الل العقابية لهم. وصعَد 

أسرى الجهاد يواصلون إضرابهم 
لليوم الثامن وسط تصعيد للخطوات

»باب العامود«.. شباب مقدسي يذود 
عن المقدسات والهوية الفلسطينية 

غزة/ سماح المبحوح:
ل���م تخمد المواجهات في باب العام���ود في القدس المحتلة منذ 
عدة أي���ام؛ بل تأخذ منحنى تصاعديًا وتتس���ع رقعتها يومًا بعد 

النخالة: نهضة األمة ووحدتها مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بتحرير القدس وفلسطين

طهران/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين زياد النخالة، أمس 

الثالثاء، أن نهضة األمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبًطا ارتباًطا 
ا بتحرير القدس وفلس���طين من االحتالل الصهيوني، أي ال  جدلّيً

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد االس���المي بالضفة الغربية طارق ع���ز الدين، أمس 

الثالث���اء، أن معاناة األس���رى وتضحياتهم س���تظل ش���اهدة على مدى 
اإلجرام الصهيوني الذي يمارس بحقهم. واعتبر المتحدث باسم "الجهاد 

»الجهاد اإلسالمي«: معاناة األسرى وتضحياتهم 
ستظل شاهدة على جرائم االحتالل

اعتقاالت »إسرائيلية« واسعة في 
مناطق متفرقة بالضفة والقدس 

 9  وفيات و674 إصابة جديدة 
»كورونا« في الضفة وقطاع غزة بـ

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصح���ة برام الله، أمس الثالثاء، تس���جيل 9 وفيات 
و674 إصابة جديدة ب�"كورونا" في الضفة وقطاع غزة. وأوضحت أن 

ال�شيخ عدنان يدعو 
علماء الأمة واأئمة 

امل�شاجد للدعاء 
للأ�شرى يف اإ�شرابهم

د. عليان: األسرى داخل السجون سيصعدون 
من خطواتهم ومعركتهم متواصلة 

غزة/ االستقالل: 
قال القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل عليان: »إن 
المعركة التي يخوضها األسرى في السجون اإلسرائيلية، معركة 

جيش االحتالل ينشر القبة الحديدية 
على مشارف مدينة بئر السبع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وسائل إعالم االحتالل، أمس الثالثاء، إن الجيش نشر القبة 
06الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع. يأتي ذلك بعدما قال  0504
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�عتد�ء قو�ت �الحتالل على �ملو�طنني يف باب �لعامود بالقد�س �ملحتلة �أم�س  
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ووصف معدالت حاالت القتل على أثر الجريمة 
بالداخل بـ "غير المسبوقة"، إذ بلغت 85 ضحّية 
قتل طيلة الفترة بين عامـــّي 1980 – 2000، 
فيما بلغت من العام 2000 وحتى اآلن، اقتربت 

المحصلة من 1500 ضحّية". 
ونّبـــه إلى أنه "منذ بداية العـــام الجاري فقط، 
ُسّجلت 104 جريمة قتل على األقل، في مؤشّر 
ارتفـــاع كبير وخطير، مقارنة بما ُقتل في فترة 
20 عاًما، ابتداًء من العام 2000 وما سبقها".  

وفي هذا الصدد، تابع "المؤسسة اإلسرائيلية، 
هي المسؤولة عن ذلك، عبر غّضها الطرف عن 
سرقة الســـالح من مخازن الجيش )االحتالل(، 
وتهريبه إلى الداخل الفلســـطيني المحتل"، 
مشـــيًرا إلى أن "تلك المؤسســـة ترّجح وصول 
عدد قطع الســـالح المتنوعة، وغير المرّخصة، 

بالداخل إلى نحو 500 ألف".
�أ�سلوب ممنهج

وعـــن ذلك، قـــال الخطيب: "هـــذا يدّلل، أن ما 
يجري أسلوب ممنهج لمحاربة وتفتيت شعبنا 
الفلسطيني بالداخل عبر مخّططات خبيثة عّدة 
في أجندة المشـــروع الصهيونـــي، من بينها 

مخّطط العنف والجريمة". 
وبّيـــن أن "أبناء شـــعبنا وقياداتـــه وممثليه 

الوطنييـــن بالداخل الفلســـطيني المحتل، 
كٌل من موقعه يقومون بدور مســـؤول لجهة 
توعية وتثقيـــف وتوجيـــه مجتمعنا للحّد 
مـــن الجريمة وتبيان مخاطرهـــا الكبيرة على 

مستقبل قضيتنا الفلسطينية".  
وهنا، نّبه إلى مطالبة أعضاء عرب )لم يسّمهم( 
بكنيست االحتالل، تدخل جهاز أمنيه العام 
)الشـــاباك( وجيشـــه في شـــؤون المجتمع 
الفلســـطيني بالداخـــل بذريعـــة "مكافحة 
ا هؤالء األعضاء "جزء  الجريمة والعنف"، عـــاّدً

من المشروع الصهيوني الخبيث".
وقال: "من يطالب بأن يكون جهاز الشـــاباك 
وسيلة مكافحة، بينما المشروع األساس لهذا 

الجهاز قائـــم على محاربة شـــعبنا وتفتيته 
وتدميـــره مـــن الداخـــل، هؤالء يتســـاوقون 

ويتناغمون مع المشروع الصهيوني".  

�سعف وتر�جع 
أما بشـــأن األســـرى، ومـــا يتعّرضـــون له من 
اعتداءات وإرهاب غير مســـبوق، في ســـجون 
االحتالل، أّكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية 
بالداخل الفلســـطيني المحتـــل أن االلتفاف 
حول قضيتهم يشـــوبه "الفتـــور والضعف 
والتراجع، إذا ال تعدو المواقف في هذا الشأن، 

مجّرد تســـجيل إصدار بيانـــات وتصريحات 
إعالمية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "قضية األســـرى يجـــب أن تتصّدر 
دائًما االهتمام الفلسطيني بعناوينه الرسمية 
والفصائلية والشعبية وغير ذلك، مشددًا على 
أن الوفاء لهم ولنضالهـــم وصمودهم واجب 

وطني من الدرجة األولى".
وأكمـــل: "القضية تتطّلب جهًدا مباشـــًرا من 
 في مكانـــه، فأصحابها هم من 

ٌّ
الجميـــع، كل

ســـبقونا في أداء الواجب الوطنـــي، وبالتالي 

علـــى الجميع أاّل ينكر حق األســـرى بالحرّية، 
أو الســـعي لتحريرهـــم، وفاًء لهـــم واعتراًفا 
بفضلهم على شعبنا وقضيته".  ومنذ عملية 
انتزاع األســـرى حريتهم من "جلبوع"؛ تشّن 
إدارة سجون االحتالل حملة إجراءات انتقامية 
وتعسفية غير مسبوقة، كالعزل والتعذيب 
والتنكيل ضد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي.

ويوم 6 ســـبتمبر )أيلول( الفائـــت، تمّكن 6 
أسرى فلسطينيين، 5 منهم ينتمون للجهاد 
اإلســـالمي، مـــن انتزاع حريتهم من ســـجن 
"جلبوع" االحتاللّي في مدينة بيســـان 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.
وعلى إثـــر ذلك، قّررت الهيئة القيادية العليا 
ألســـرى الحركة داخل الســـجون الشروع في 
خطـــوة اإلضـــراب المفتوح عـــن الطعام، منذ 

األربعاء الماضي.
د األميـــن العام لحركة  وفي هذا الســـياق، أكَّ
الجهاد اإلسالمي في فلســـطين القائد زياد 
النّخالـــة، أن "حركتـــه لن تتـــرك أبناءها في 
الســـجون الصهيونيـــة ضحايا بيـــن أيدي 

العدو". وقال النّخالـــة في تصريح له األربعاء: 
"سنقف مع األسرى ونساندهم بكل ما نملك، 
حّتى لو اســـتدعى ذلك أن نذهب للحرب من 
أجلهـــم، ولن يمنعنا عن ذلك أّية اّتفاقيات أو 

أّي اعتبارات أخرى".
وفي وقت الحق، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح 
العســـكري لحركـــة الجهاد اإلســـالمي، حالة 
"النفير العـــام" في صفوف مجاهديها، عقب 
تهديدات القائـــد "النّخالة". وقالت الســـرايا 
في بيان مقتضـــب الخميس، "تلقينا تصريح 
األخ األمين العـــام القائد زياد النّخالة، حول ما 
يتعّرض له أسرانا األبطال داخل سجون العدو 
بمسؤولية عالية؛ وعليه نعلن النفير العام في 
صفوف مقاتلينا"، مشددة أنها "على جهوزية 

كاملة، ورهن اإلشارة".
ويبلغ عدد أســـرى حركة الجهاد في ســـجون 
االحتالل )400( أســـير على األقّل، من إجمالي 
نحـــو )4650( أســـيًرا، بينهم )41( أســـيرة، و 
)180( طفـــاًل وقاصًرا، و )700( مريض يعانون 
أمراًضا بينها "مزمنة وخطيرة"، و )400( معتقل 
إدارّي )دون تهمة(، في حين بلغ عدد األسرى 
الشهداء داخل الســـجون )226( شهيدًا، منذ 

النكسة سنة 1967.

الخطيب لـ »االستقالل«: إشاعة »الجريمة« بالداخل المحتل مخطط ممنهج بأجندة المشروع الصهيوني
غزة/ قا�سم �لأغا: 

��ل نائ��ب رئي�س �حلرك��ة �لإ�سالمي��ة بالد�خل  َحمَّ
�ملحتل منذ عام 1948 �ل�سيخ كمال �خلطيب، كيان 
�لحت��الل مبوؤ�س�ساته �ملختلفة، �مل�سوؤولية �لكاملة 
ع��ن �رتف��اع موؤ�ّس��ر �جلرمي��ة و�لعن��ف يف �لد�خل 

�لفل�سطيني.  وقال �خلطيب يف مقابلة مع �سحيفة 
»�ل�ستق��الل« �لثالث��اء، »�ملوؤ�س�س��ة �لإ�سر�ئيلي��ة، 
هي م��ن �بتك��رت و�بتدع��ت ووقف��ت ور�ء خمّطط 
�جلرمي��ة �جلهّنم��ي، �ل��ذي �سلب��ه وعم��اده ت�سّيب 
�ل�س��الح و�لعن��ف و�نت�س��اره«.  و�أ�س��اف �أن »�إ�ساعة 

�جلرمي��ة و�لعن��ف بالد�خ��ل �ملحتّل، تع��د و�حدة 
م��ن ��ستنتاجات تل��ك �ملوؤ�س�سة؛ ملو�جه��ة �نتفا�سة 
�لأق�سى عام 2000، وما تالها من �أحد�ث، عك�ست 
�لتح��ام �سعبن��ا يف �لد�خ��ل �لفل�سطين��ي بالدم، مع 

�لكّل �لفل�سطيني«.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أســـرى حركـــة الجهاد اإلســـالمي في ســـجون االحتالل 
اإلسرائيلي إضرابهم لليوم الثامن على التوالي، معركتهم باإلضراب 
عن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون االحتالل العقابية لهم.

وصعَد األســـيران محمد العامودي، وحسني عيسى إضرابهما في 
ســـجن ريمون، وذلك باالمتناع عن شـــرب الماء، الفتـــا إلى تدهور 

وضعهما الصحّي، وإلى أنهما ُنقال إلى عيادة السجن.
ُيشـــار إلى أّن إدارة ســـجون االحتالل ومنذ الســـادس من أيلول/ 
سبتمبر الماضي، وهو تاريخ عملية »انتزاع الحّرّية«، شرعت بفرض 
جملة من اإلجراءات التنكيلية، وسياســـات التضييق المضاعفة 
على األسرى، واســـتهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد اإلسالمي 
مـــن خالل عمليـــات نقلهم وعزلهـــم واحتجازهم فـــي زنازين ال 
تتوفر فيها أدنى شروط الحياة اآلدمية، عدا عن نقل مجموعة من 

القيادات إلى التحقيق.
ويخوض 250 أسيرًا من أسرى »الجهاد اإلسالمي« في سجون العدو، 
لليوم الثامن على التوالي، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية 
 المعتَقلين، 

َّ
جديدة بمواجهة اإلجراءات التنكيلية المضاعفة بحق

منذ محاولة 6 أسرى التحّرر من سجون جلبوع مطلع الشهر الماضي.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، حملة 
مداهمات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها 
اعتقال عدٍد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في 

مخيم قلنديا وبلدة عرابة قرب جنين.
ففي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت 
قـــوات االحتالل شـــابين من منطقـــة المخيم بعد 

اقتحام منزليهما.
وذكر نادي االســـير في طولكرم، أن قوات االحتالل 
اعتقلت أحمد مطيع ســـليط )20 عامـــا( من مخيم 
طولكـــرم، وعمر عـــودة )22 عاما( مـــن المدينة بعد 
مداهمـــة منزليهما. وفـــي نابلـــس، اقتحمت قوة 
احتاللية كبيرة بلدة بيتا جنوب المدينة وشـــرعت 
بتفتيـــش عدد من المنازل قبل أن تندلع مواجهات 

بين الجنود وعشرات الشبان.
وذكـــرت مصادر محليـــة، بأن نـــداءات أذيعت عبر 
مكبرات الصوت في المساجد طالبت الشبان بالخروج 

لمواجهة قوات االحتالل والتصدي لها.
ومن بلدة رنتيس شـــمال رام اللـــه، اعتقلت قوات 
االحتالل الشاب فخر عاهد إبراهيم خلف )35 عاًما( 

بعد اقتحام منزله. 
وذكرت مصـــادر عائلية، أن قوة من جيش االحتالل 
ا، طوقت منزل  مكونة من 5 آليات وأكثر من 20 جندّيً
العائلة عنـــد الثانية فجرًا، وأجرت عمليات تفتيش 

في محيطه، ثم حاولوا خلع الباب.
وأضافت أن الجنود هاجمـــوه وطلبوا بطاقة هويته 

حين فتح الباب، ولما تأكدوا أنه ليس المستهدف 
باالعتقـــال، طلبوا منـــه الدخول وإغـــالق الباب، ثم 

داهموا بيت شقيقه فخر، واعتقلوه.
ا من قرية  وفي سياق آخر سّلمت قوات االحتالل شاّبً

الشواورة شرق بيت لحم، بالًغا لمراجعة مخابراتها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل ســـلمت 
الشـــاب عماد حمدان محمد حمدان )32 عاًما( بالًغا 
لمراجعة المخابرات اإلســـرائيلية، بعد دهم منزله 

وتفتيشه.
ومن مخيم قلنديا، اعتقلت قوات االحتالل الشـــاب 
باســـم زايد عقب اقتحام منزل عائلته في المخيم 

شمال القدس المحتلة.
كمـــا وأصيـــب شـــابان برصـــاص االحتـــالل خالل 

مواجهات عنيفة في المخيم.
كمـــا اعتقلت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس، 
مصطفـــى أبو زهـــرة رئيـــس لجنة رعايـــة المقابر 
اإلســـالمية في القدس المحتلة، كما وداهمت قوة 

احتاللية بلدة سلوان وأغلقت العديد من المحال.
وأفـــادت مصادر مقدســـية بأن قوة مـــن مخابرات 
االحتالل اعتقلـــت أبو زهرة، مـــن منطقة المصرارة 

وقامت بنقله ألحد مراكز التحقيق.
وفي ســـياق آخـــر اقتحمـــت قـــوات االحتالل حي 
أبو تايه في بلدة ســـلوان وعمـــدت إلى إزالة األعالم 
الفلســـطينية ورايات فصائل فلسطينية المعلقة 

في الحي.
كمـــا وداهمت القوة المقتحمة العديد من المحالت 

التجارية في البلدة وقامت بمنع األهالي من دخولها.
وفي الســـياق، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ثالثة شبان فلســـطينيين بالقرب من باب العامود 

في القدس المحتلة.
هذا واعتقلت قوات االحتالل، أمس، ســـبعة شبان 
عقب تفريق المقدســـيين من منطقة باب العامود، 

منهم طفل، في حين أصابت 20 آخرين.
واندلعت مواجهات بين شبان وقوات االحتالل في 
منطقة باب العامود، فيما قمعت شـــرطة االحتالل 
الشـــبان وأطلقت قنابل الصوت والغاز بين األهالي 

المحتفلين بذكرى المولد النبوي.
وكانت قـــوات االحتـــالل اإلســـرائيلي أصابت 49 
فلســـطينيا، واعتقلت 10 آخريـــن، بينهم فتاتان 
وقاصـــرون، بعد اعتدائهـــا عليهـــم، االثنين، في 

منطقة باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة
وفي الداخل المحتل، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، 
أمس، الشـــاب رائد خالـــد بداد حنايشـــة من بلدة 
قباطية جنـــوب جنين، من مكان عمله داخل أراضي 

العام 48.
وقالت عائلة الشاب حنايشة، إن الشرطة االسرائيلية 
داهمت مكان عمل ابنها واعتقلته ونقلته إلى جهة 

غير معلومة.
وتشـــهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، 
عمليـــات اعتقال يومية، تتركز في ســـاعات الليل، 
يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين 

اآلمنين في منازلهم.

اعتقاالت »إسرائيلية« واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس  أسرى الجهاد يواصلون 
إضرابهم لليوم الثامن 
وسط تصعيد للخطوات
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و تتجدد المواجهات الليلية بش���كل شبه يومي مع قوات 
االحتالل التي تحاول منع الشبان المقدسيين من التواجد 

في ساحة باب العامود.
و أصيب مساء امس الثالثاء العش���رات من الشباب أثناء 
المواجه���ات التي اندلعت في منطقة ب���اب العامود، عدا 
ع���ن اعتقال ع���دد آخر من بينهم فتي���ات و قاصرون، من 

غير مبررات. 
ويقتحم مس���توطنون المس���جد األقصى، بصورة ش���به 
يومية، على فترتين صباحية وبعد صالة الظهر، عبر "باب 
المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيالت ومرافقة 

من شرطة االحتالل اإلسرائيلية.
وبالتزام���ن مع ذلك، قالت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" 
العبرية، إن شركة "إيجد" اإلسرائيلية للحافالت، أصبحت 

تمتنع عن الوصول ونقل المستوطنين إلى حائط البراق.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المنع جاء بس���بب المواجهات 

في باب العامود التي تتكرر بشكل يومي.
وقال المتحدث باسم ش���ركة "إيجد"، إن حافالت الشركة 
تتعرض بش���كل يومي خالل األسابيع الماضية لهجمات 
من قبل الفلسطينيين، مضيفا أن الشبان الفلسطينيين 
يقومون برش���ق الحاف���الت بالحجارة بش���كل كثيف عند 
وصوله���ا إلى باب العامود، وهذا م���ا يعرض حياة الركاب 

للخطر.
وأوضح المتحدث باس���م الش���ركة اإلس���رائيلية، أن وزارة 
المواصالت لدى االحتالل قدمت لشرطة االحتالل توصية 
بتأمي���ن طري���ق بديل عن ب���اب العامود حت���ى ال تضطر 

الحافالت المتجهة نحو حائط البراق من المرور بالمكان.
وبحسب مركز معلومات وادي حلوة )حقوقي غير حكومي(، 
فإّن قوات االحتالل اعتقلت خالل أيلول/ سبتمبر الماضي، 

56 قاصرا في مدينة القدس.

اإجنازات املقاومة 
مدي���ر مرك���ز إع���الم القدس محم���د الص���ادق أوضح أن 
المواجهات بين الش���باب المقدس���ي وق���وات االحتالل 
االس���رائيلي تتجدد بشكل ش���به يومي من بعد العصر 
حتى منتصف الليل؛ في ب���اب العامود بالقدس المحتلة 

بسبب التواجد الكثيف للمستوطنين.
وأوض���ح الص���ادق ل�"االس���تقالل" أن ق���وات االحت���الل 
االسرائيلي تحاول منع الش���بان المقدسيين من التواجد 
بمنطق���ة ب���اب العام���ود، ما ي���ؤدي لوجود اش���تباكات 

ومواجهات، تسفر عن اصابة واعتقال العشرات منهم.
وبين أن الشبان المقدسيين يتصدون للمستوطنين خالل 

محاولتهم الدخول للبلدة القديمة من منطقة باب العامود 
للوصول لحائط البراق رافعين االعالم االسرائيلية، مشيرًا 
إلى أن التصدي يأتي حفاظا على انجازات المقاومة ودماء 
الش���هداء التي ارتقت في الحرب األخيرة على غزة، والتي 
كان أحد شروط المقاومة لتوقفها، منع المستوطنين من 

الدخول لألقصى.
ولفت إل���ى أن المواجهات تأتي أيض���ا بالتزامن مع قرار 
القضاء االس���رائيلي، القاضي بالس���ماح للمس���توطنين 
بالصالة العلنية داخل المس���جد األقصى، والذي س���بب 
زيادة أعداد المس���توطنين وارتفاع وتي���رة االقتحامات، 
ما يثير غضب الش���باب المقدس���ي الراف���ض لتدنيس 

مقدس���اتهم اإلس���المية. وتوقع مدير المرك���ز أن يرضخ 
االحتالل االسرائيلي لمطالب الش���باب المقدسي بإيجاد 
طري���ق بديل عن منطق���ة باب العام���ود لوصول حافالت 
المستوطنين لحائط البراق، خاصة أن الحافالت تتعرض 
الستهداف مباشر ، تسفر عن اصابات بين المستوطنين. 

 اعتداء وح�شي 
الناشط المقدس���ي محمد الدبس أكد تعرض العديد من 
الناش���طين والصحفيي���ن العتداءات وحش���ية من جنود 
االحتالل اإلسرائيلي أثناء تواجدهم في تغطية وتوثيق 

المواجهات بمنطقة باب العامود.
وقال الدبس لالستقالل إن: " االحتالل االسرائيلي يمارس 
أس���اليب القمع والتنكيل كافة بحق الش���باب المقدسي 
المتواج���د بمنطقة ب���اب العام���ود"، مبين���ا أن االحتالل 
االسرائيلي يستهدف الجميع دون أن يميز بين صحفي 
وناش���ط ومواطن. وأضاف:" الش���باب المقدسي يتصدى 
لمح���اوالت اقتحام المس���توطنين المس���جد األقصى من 
منطق���ة باب العامود في طريق وصوله���م لحائط البراق، 
وكذلك للحاف���الت التي تقلهم ما دفع الش���ركة إلظهار 

خوفها وطلبها بإيجاد طريق بديل". 
وأش���ار إلى أن الشباب المقدسي س���جل عدة انتصارات 
بمنطقة باب العامود التي ش���هدت على مدار الس���نوات 
الماضية، مواجهات عنيف���ة بينهم وبين قوات االحتالل 
االس���رائيلي، الفت���ا إلى أن المواجه���ات أفضت في وقت 
سابق من العام الجاري إلزالة االحتالل السواتر الحديدية 

بالمنطقة، كذلك نجاح الشباب بإزالة الكاميرات.
وش���دد على أن الش���باب المقدس���ي لديهم ب���اع طويل 
بالنضال، لذلك سيواصلون كفاحهم ضد ممارسات قوات 
االحتالل االس���رائيلي في مدينتهم المقدسة، حتى طرد 

آخر مستوطن منها وتحرير كامل تراب الوطن .  

»باب العامود«.. شباب مقدسي يذود عن المقدسات والهوية الفلسطينية 
غزة/ �شماح املبحوح:

مل تخم��د املواجه��ات يف ب��اب العام��ود يف القد���س 
املحتل��ة منذ عدة اأيام؛ ب��ل تاأخذ منحنى ت�شاعديًا 
وتت�ش��ع رقعته��ا يومًا بعد يوم، حيث يح��اول ال�شبان 

املقد�ش��ون من��ع امل�شتوطنني م��ن الدخ��ول للمنطقة 
الأج��ل اقتح��ام امل�شج��د االأق�ش��ى املب��ارك و�ش��وال 
حلائط الرباق، بكل ما ميلكون من و�شائل االأمر الذي 
جعل االحتالل ي�شن حمل��ة م�شعورة �شدهم.  ومنذ 

قرابة اأ�شبوعني، ت�شهد منطقة باب العامود مبدينة 
القد���س املحتلة توت��رًا �شديدًا جراء ق��رار الق�شاء 
اال�شرائيلي، القا�شي بال�شماح للم�شتوطنني بال�شالة 

العلنية داخل امل�شجد االأق�شى.

طهران/ االستقالل: 
أك���د األمي���ن الع���ام لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين زياد النخالة، 
أمس الثالثاء، أن نهضة األمة وتحقيق 
ا  وحدتها سيبقى مرتبًطا ارتباًطا جدلّيً
بتحرير القدس وفلسطين من االحتالل 
الصهيون���ي، أي ال وحدة بدون القدس 
وفلسطين، وال قدس وفلسطين بدون 

الوحدة.
وش���دد النخال���ة ف���ي كلم���ة ل���ه في 
افتت���اح المؤتمر الخام���س والثالثين 
للوحدة اإلس���المية في طه���ران، على 
أن قضية فلسطين، بأبعادها القرآنية 
العروة  ه���ي  والواقعية،  والتاريخي���ة 
الوثقى التي يجب أن تستمس���ك بها 
األمة، وتلتف حولها، هدًفا لنهضتها، 

وتتويًجا لوحدتها.
وق���ال القائ���د النخال���ة:" إن الهجمة 
الغربي���ة المعادية تس���تهدف جميع 
مكونات أمتن���ا، وإن النظ���ام العالمي 
الذي تتحكم األنظم���ة الغربية، وعلى 
رأس���ها الواليات المتح���دة األمريكية، 
بجميع مفاصله، هو الخطر الداهم على 

أمتنا وحضارتنا."
وأك���د النخالة عل���ى أن مواجهة رأس 
حرب���ة هذا المش���روع في فلس���طين، 
المتمثل في الكيان الصهيوني، ودعم 

مقاومة الش���عب الفلسطيني، وحشد 
الطاقات جميعه���ا باتجاه تحرير بيت 
المق���دس، هو الكفيل بإس���قاط هذه 

الهجمة والقضاء عليها.
ورأي النخال���ة، أن تحري���ر فلس���طين، 
يفوق طاقات فصيل بعينه، أو ش���عب 
فلسطين وحده الذي لم يبخل بتقديم 
التضحي���ات، من دماء أبنائه وش���بابه، 
وممتلكات���ه، ف���ي الدفاع ع���ن أرضنا 
ومقدس���ات األمة جميعه���ا، وهو في 
مشاغلة مس���تمرة للعدو، منذ ما يزيد 
عل���ى مئة ع���ام، وما زال مس���تمًرا في 
مقاومته التي تحقق إنجازات ملموسة، 
وما معركة سيف القدس التي خاضها 
ش���عبنا دفاًع���ا عن الق���دس، إال دليل 

إضافي عل���ى قدرة ش���عبنا ومقاومته 
التي ل���م تتوق���ف يوًما واح���ًدا، على 
امت���داد الجغرافيا الفلس���طينية، عن 
مواجه���ة المش���روع الصهيوني، ولن 
تتوقف ب���إذن الله تعالى، طالما هناك 

أذان يرفع وصالة تقام.
دع���م  أن  النخال���ة،  القائ���د  وذَك���ر 
إيران،  ف���ي  اإلس���المية  الجمهوري���ة 
واس���تمرار ه���ذا الدع���م عل���ى كافة 
المستويات، كان له الدور األبرز واألهم، 
ف���ي قدرتنا عل���ى مواجه���ة االحتالل 
منذ  مقاومته،  واس���تمرار  الصهيوني 
قيام الثورة اإلس���المية ف���ي إيران إلى 

يومنا هذا.
وش���دد عل���ى أن االنتص���ار النهائي 

على الكي���ان الصهيون���ي يحتاج إلى 
نهض���ة عربية وإس���المية، وإلى وحدة 
المش���روع  تواجه  إس���المية حقيقية، 
األرض  يس���تهدف  الذي  الصهيوني 
كلها،  والمنطقة  والمقدسات  والتاريخ 
مدعوًما بالق���وى الغربية التي أوجدته 
ورعته، وتؤّمن له أس���باب االس���تمرار 
والقوة، وتمكنه من الس���يطرة األمنية 
واالقتصادي���ة والتحك���م ف���ي العالم 

العربي واإلسالمي.
فيم���ا ج���دد التأكي���د عل���ى أن تكون 
الوح���دة  بوصل���ة  ه���ي  فلس���طين 
اإلسالمية، لنحقق وعد الله في الدخول 
إلى المسجد األقصى المبارك، وهزيمة 

المشروع الصهيوني.

النخالة: نهضة األمة ووحدتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحرير القدس وفلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" ع���ن مدينة القدس 
المحتلة، محمد حمادة، إن اعتداءات االحتالل اإلس���رائيلي على المقدس���يين 
في باب العامود "دليل عجز وفشل في مواجهة صمود أبناء شعبنا، وإصرارهم 

على الرباط في المسجد األقصى".
وأكد حمادة ف���ي تصريح صحفي أمس الثالثاء، أن "عدوان االحتالل على أبناء 
ش���عبنا المحتفلين بالمولد النبوي الش���ريف في باب العامود، يعبر عن غيظ 
االحتالل من إصرارهم على الرباط في المسجد األقصى وعلى بواباته"، مشددًا 

على أن "األقصى بكل ساحاته وبواباته وأسواره هو حق خالص للمسلمين".
وتوجهت حركة حماس ب�"التحية لجماهير شعبنا التي شدت الرحال للمسجد 
األقصى إلحياء ذكرى المولد النبوي، فعهدنا لرس���ول الله أن يبقى المس���رى 

شامًخا عزيًزا، ال تدنسه عصابات المستوطنين المسكونة بأوهام الهيكل".
ورأى الناطق باس���م الحركة، أن "ما قامت به ق���وات االحتالل من االعتداء على 
األطفال والنساء، يعبر عن الوجه الحقيقي لهذا االحتالل المجرم الذي ينتهك 
كل الحق���وق التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية واإلنس���انية، وخاصة 

حقوق الطفل".
ودع���ا حم���ادة، "جماهير ش���عبنا إلى مواصل���ة الرباط في األقصى، وإفش���ال 
مخططات االحتالل، ومنعه من تنفيذ مخططاته بالتقسيم الزماني أو المكاني 
لألقصى"، مطالبًا األمتين العربية واإلس���المية بالتضامن مع األقصى، "فذكرى 
مولد النبي هي رس���الة لكل األمة جمعاء بواجب الدفاع عن مس���رى رسول الله 

وحمايته" وفق قوله.
وأصاب���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 49 فلس���طينيًا، واعتقل���ت 10 آخرين، 
بينه���م فتاتان وقاصرون، بع���د اعتدائها عليهم، اإلثني���ن، في منطقة باب 

العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.

حماس: اعتداء االحتالل على المقدسيين 
في باب العامود دليل عجز وفشل
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
    وزارة احلكم املحلي

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )20744(    منطقة تنظيم : خانيونس
   قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2021/22 المنعقدة بتاريخ 2021/8/4 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم )20744( بعرض )20( مترًا وارتداد )3( متر والمحصور 
بين الش���ارع رقم )20( والش���ارع رقم )16( والمار بالقس���ائم )3-13( من 
القطعة رقم )89( والقس���يمة رقم )26( من القطعة رقم )94( والقسائم 

رقم )2-6-8( من القطعة رقم )95( 
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن. 

وعلي���ه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إل���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
 ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

  دولة فل�سطني
 �سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
 املو�صوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

 لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )573/2021(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
احمد سامي حسن العقاد من س���كان هوية رقم 804498202 بصفته 

وكيال عن: رائدة محمود سويلم ابو ستة 
بموجب وكالة رقم: 1365/2021 صادرة عن اسطنبول 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 49 القسيمة 52 المدينة خانيونس

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن 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 استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ:  2021/10/18م

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

غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل 
علي���ان: "إن المعرك���ة التي يخوضها األس���رى في 
السجون اإلس���رائيلية، معركة كبيرة، وممتدة منذ 

عملية جلبوع البطولية في سبتمبر الماضي".
وأضاف د.عليان في تصريح���ات اذاعية: "المعركة 
متواصل���ة، ومطالب أس���رى الجهاد المش���روعة، ال 
تجد قبواًل من االحتالل اإلس���رائيلي، وستظل تلك 

المعركة مفتوحة حتى االستجابة لمطالب أسرانا".
وأش���ار إلى أن االسرى في السجون سيصعدون من 
خطواتهم ضد االحتالل، الس���يما مع انضمام اعداد 
جديدة لإلضراب عن الطعام، إلى جانب أن االس���رى 
س���يقررون خطوات تصعيدية جديدة تتمثل في 
عدم االنصياع إلى أوامر إدارة السجون، مثل التوقف 

عن الخروج إلى الفورة، ورفض التفتيش.
 خطوات األس���رى التصعيدية ستربك 

َّ
ولفت إلى أن

االحتالل، وتجعله يتراجع عن قراراته وخطواته بحق 
االسرى االبطال.

وأضاف:" هناك تدخل مصري في قضية االس���رى، 
غي���ر أّن هذا التدخل لم يؤِد إلى تراجع االحتالل عن 

ممارساته ضد االسرى في السجون".
وتاب���ع عليان قائ���اًل :"ال يوجد تقدم في الوس���اطة 
المصرية في موضوع االسرى، ألن حكومة االحتالل 

االسرائيلي ال تقدم تنازالت بسبب ضعفها الكبير".
يواصل أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
إضرابهم ع���ن الطعام لليوم الثام���ن على التوالي، 

احتجاجًا على اإلجراءات التعسفية بحقهم.
فيما صعَد األس���يران محمد العامودي، وحس���ني 
عيسى إضرابهما في سجن ريمون، وذلك باالمتناع 
عن شرب الماء، الفتا إلى تدهور وضعهما الصحّي، 

وإلى أنهما ُنقال إلى عيادة السجن.
وجاءت خط���وة اإلضراب عن الطعام، بدعم من كافة 
الفصائل، التي واصلت على م���دار الفترة الماضية 
حواراته���ا وبرنامجها النضالي ف���ي محاولة لوقف 
الهجمة التي تش���نها إدارة سجون االحتالل، حيث 

سينضمون لإلضراب تباعًا.
يش���ار إلى أن األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
زي���اد النخالة ح���ذر االحتالل من مغبة المس���اس 
باألس���رى، قائاًل في تهديٍد مقتضب: "سنس���اند 
أسرانا، بكل ما نملك من الوسائل حتى لو استدعى 

ذلك الذهاب إلى الحرب".

د. عليان: األسرى داخل السجون سيصعدون من خطواتهم ومعركتهم متواصلة 

رام الله/ االستقالل: 
أّك����د المحامي ج����واد بولس، أن األس����ير مقداد 
القواس����مة المضرب ع����ن الطعام من����ذ 91 يوًما 
رفًض����ا العتقاله اإلدارّي، يواج����ه احتمالية الوفاة 
المفاجئة، وأّن وضعه الصحّي حرج للغاية، وذلك 

وفًقا  لألطباء في مستشفى "كابالن". 
 وأوض����ح بول����س أّنه وم����ن الالف����ت أّن األعراض 
الظاه����رة عليه تؤكد حص����ول تراجع خطير على 
جه����ازه العصبّي، مما قد يصي����ب الدماغ بأضرار 

جسيمة. 
ولف����ت بولس إل����ى أّن األطباء في المستش����فى، 
دع����وا األس����ير القواس����مة إل����ى أخ����ذ مجموعة 
م����ن الفيتامينات الت����ي ال ُيعتبر أخذها كس����ًرا 
إلضراب األسير،  ولكنها قد تمنع إصابته بأضرار 
مستديمة قد ُتصيب بعض األجهزة الحيوية في 
جس����ده، األمر الذي رفضه األسير القواسمة، كما 

ورفض إجراء أية فحوص مخبرية.  
وأوض����ح بولس، أّنه وحّتى ه����ذه اللحظة تواصل 
نيابة االحتالل رفضها االستجابة لمطلب األسير 

القواسمة المتمثل بحّرّيته.  

يذك����ر أّن المحكم����ة العليا لالحت����الل كانت قد 
"جّمدت" االعتقال اإلدارّي، لألسير القواسمة في 
السادس من أكتوبر/ تشرين األول الجارّي، والذي 
ال يعني إلغاء االعتقال اإلداري، لكنه يعني إخالء 
مس����ؤولية إدارة س����جون االحت����الل، والمخابرات 
)الش����اباك( عن مصير وحياة األس����ير القواسمة، 
وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، 
ويبق����ى تحت حراس����ة "أمن" المستش����فى بداًل 
من حراسة الّسجانين، وس����يبقى فعلًيا أسيًرا ال  
تستطيع عائلته نقله إلى أّي مكان، علًما أن أفراد 
العائلة واألقارب يستطيعون زيارته كأي مريض 

وفًقا لقوانين المستشفى.  
ُيشار إلى أّن س����لطات االحتالل تحاول من خالل 
المماطلة باالستجابة لمطلب األسرى المضربين، 
إيصالهم إلى مرحلة صحية حرجة تتسبب لهم 

بمشاكل صحية يصعب عالجها سابًقا. 
 إلى هذا يؤكد نادي األس����ير، أن س����تة أس����رى 
يواصل����ون اإلضراب عن الطع����ام رفًضا لالعتقال 
اإلدارّي وهم:  •األسير كايد الفسفوس المضرب 
عن الطعام منذ )98( يوًما، حيث أصدرت محكمة 

االحتالل قراًرا بتجميد اعتقاله اإلدارّي، ويقبع في 
مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي. 

واألس����ير مقداد القواس����مة مضرب عن الطعام 
من����ذ )91( يوًم����ا، يقبع في مستش����فى "كابالن" 
اإلس����رائيلي، ويواجه وضًعا صحًي����ا حرًجا، حيث 
جّمدت المحكمة العليا لالحتالل اعتقاله اإلدارّي 

مؤخًرا.   
و األسير عالء األعرج مضرب عن الطعام منذ )74( 
يوًما، كذلك يواجه وضًعا صحًيا خطيًرا، واألس����ير 
هش����ام أبو هواش منذ )65( يوًما، يقبع في سجن 
"عي����ادة الرملة" ومن المفت����رض أن ينتهي األمر 
اإلداري الحالي في ش����هر أكتوب����ر الجارّي، حيث 
يواجه كذلك وضًعا صحًيا صعًبا، واألسير شادي 
أبو عك����ر منذ )57( يوًما، يقبع في س����جن "عيادة 
الرمل����ة"، مؤخًرا أصدرت س����لطات االحتالل مؤخًرا 
بحّقه أمر اعتق����ال إدارّي جديد لمدة 6 ش����هور، 
وكذلك األسير عياد الهريمي مضرب عن الطعام 
منذ )28( يوًما رفض����ا العتقاله اإلدارّي، يقبع في 
زنازين س����جن "عوفر" ويواجه إجراءات تنكيلية 

يومية بحّقه.

وضعه الصحي حرج جدًا
المحامي بولس: األسير القواسمة المضرب منذ 91 يومًا يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد االس���المي بالضفة الغربية طارق ع���ز الدين، أمس 
الثالثاء، أن معاناة األس���رى وتضحياتهم ستظل شاهدة على مدى اإلجرام الصهيوني 

الذي يمارس بحقهم.
واعتبر المتحدث باس���م "الجهاد اإلس���المي" عزالدين، اقتح���ام الصهيوني المتطرف 
االرهابي "إيتمار بن جفير"  لمستشفى "كابالن" بالداخل المحتل، جاء بهدف التأثير على 
األسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي واالستهزاء باألسرى المضربين، مؤكا أنها 

جريمة تكشف مدى عنصرية االحتالل وانحطاطه االخالقي.
وقال المتحدث عزالدين: إن "هذا التصرف من قبل االرهابي المتطرف بن جفير تكشف 

حجم التأثير الذي حققه األسرى المضربون عن الطعام".
وأضاف أن "الرد على هذا السلوك العدواني من االحتالل بحق األسرى المضربين يتطلب 

إطالق أوسع هبة شعبية لنصرة االسرى ودعمهم".
وأش���ار عزالدين، إلى أن األسير مقداد القواسمي، مضى على إضرابه عن الطعام 91 يومًا، 

رفضًا العتقاله اإلداري.
وتواصل قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقال مئات األس���رى داخل المعتقالت على بند 

االعتقال اإلداري بدون تقديم تهمه له، وذلك بهدف النيل منهم وإخضاعهم.

»الجهاد اإلسالمي«: معاناة األسرى وتضحياتهم 
ستظل شاهدة على جرائم االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
منعت سلطات االحتالل مجددا األسيرة المحررة نسرين أبو كميل، امس، من دخول قطاع 

غزة، وااللتقاء بعائلتها بعد توجهها لحاجز بيت حانون "إيريز".
واألس���يرة أبو كميل )46 عامًا(، من مواليد حيفا ومتزّوجة في قطاع غزة، وهي أّم لس���بعة 
أطف���ال حرمهم االحتالل م���ن زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغ���ر أطفالها كان عمره 
ثمانية أشهر عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عامًا، وهي تقوم 

برعاية أشقائها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها.
ونالت أبو كميل حريتها االحد الماضي و تلّقت اتصااًل من محاميتها، تغريد جهش���ان، 
صباح امس، أبلغتها فيه أنه يوجد تصريح مشروط بالدخول إلى غزة وأنه يجب أن توّقع 
عليه لدى وصولها إلى الحاجز، ولكن بمجرد وصولها إلى الحاجز أبلغتها قوات العدو أنه 

غير مصّرح لها بالدخول".
هذا وعادت عائلة األس���يرة المح���ررة "أبو كميل" أدراجها بعد أن انتظرت منذ س���اعات 

الصباح الباكر، أمام حاجز بيت حانون، على أمل االلتقاء بها مجددا.

االحتالل يمنع األسيرة المحررة نسرين 
أبو كميل من دخول غزة مجددًا

جمعية الهدى التنموية

 

اإعالن مزايدة رقم 2021-01
بيع )حمام زراعي(

 تعل���ن جمعية الهدى التنموية عن اع���الن مزايدة بيع ) حمام زراعي في 
حالة جي���دة( ,فعلى الراغبين بالتقدم للعط���اء التوجه إلى مقر الجمعية  
في بني سهيال –شارع أبو حامد – روضة الهدى التنموية الستالم وثائق 
العط���اء ابتداء من ي���وم  األربعاء الموافق 2021/10/20 الس���اعة الثامنة 

صباحا وحتى الواحدة ظهرا وفق الشروط التالية:
1-  ثمن كراس المزايدة 100 ش���يكل غير مستردة  ويكون البيع بالظرف 

المختوم. 
2- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

3- فترة معاينة الحمام في موقع الجمعية بدءًا من يوم دخول المزايدة .
4- يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي صادر من بنك معتمد بمبلغ 

50$ كتأمين ابتدائي لدخول  المزايدة.  
5- أن يكون جاهزًا لفك ونقل الحمام فورًا بعد إنهاء عملية المزايدة ودفع 

ثمنها نقدا.
6- يحق للجمعية الغاء أو تمديد أو إعادة المزايدة دون إبداء األسباب. 

آخر موعد لتس���ليم المزايدة هو يوم األحد الموافق 24-10-2021  الساعة 
الواحدة ظهرا  في مقر الجمعية الكائن  في بني سهيال  شارع أبو حامد – 

روضة الهدى التنموية لمن يرغب في الحضور من المشتركين.
لالستفسار يمكن االتصال على هاتف رقم 2071950.
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل �سادر عن دائرة تنفيذ 

حمكمة بداية دير البلح  يف الق�سية التنفيذية رقم : 2021/2285 
الى المنفذ ضدهما /  1 - نمر احمد سلمان السميري – دير البلح – البركة مجهول محل 

االقامة  2 -  محمد حمادة عودة ابو الفيته – دير البلح - البركة مجهول محل االقامة.
نبلغك���م أنه طبقا لاللتزام المترتب عليكما بموجب كمبيالة البالغ قيمتها 
)2200( ألفي ومائتي شيكل لصالح طالب التنفيذ / رمضان احمد رمضان 

ابو عرمانة والزامك بالرسوم والمصاريف .
لذا عليكما الحضور الى دائرة التنفيذ خالل أسبوعين واذا لم تحضرا خالل 
المدة المذك���ورة فإنكما تعدان ممتنعان عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر 

دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقكما .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
ال�ستاذ /اأ�سماء ابو القم�سان 

   دولة فل�سطني
   حمكمة �سلح دير البلح

  يف الق�سية احلقوقية رقم 2019/939
يف الطلب احلقوقي رقم 2021/743

المدعية / اعتماد يوس���ف موسى فياض – القرارة – حارة فياض – هوية 
رق���م )958988933(  وآخرون  وكيله���ا المحامي / عائد نضال مطر – دير 

البلح – مقابل مجمع محاكم الوسطى
المدعى عليه / محمد علي عبد المطلب قياض – دير البلح – ش���ارع ال 17 
– خلف مس���جد حذيفة بن اليمان باألصالة عن نفسه وباالضافة الى باقي 

ورثة وتركة والده المرحوم / علي عبد الطلب عبد الرحمن فياض 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الطلب الحقوقي رقم 2021/743  في القضية الحقوقية رقم 2019/939
الى المدعى عليه المذكور بعاليه بما ان المدعية قد تقدمت بالقضية الحقوقية 
رقم 2021/939 لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتض���ى عليك ان تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه قد تحدد جلسة يوم االثنين 2021/11/8م للنظر في القضية .

وليكن معلوما لديك انه اذا تخلفت عنذ لك يجوز للمدعية ان تس���ير في 
القضية حسب األصول . تحريرا في 2021/10/18م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
   اأ. حممود املزين

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
    ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة الو�سطى ال�سرعية
اإعـــالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية

قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار بلدة يبن���ا تتضمن ان كمال 
عطي���ة خليل خليفة توفي الى رحمه الله تعال���ى بتاريخ 2021/6/20م وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في : زوجته عزة محمد حس���ن خليفة وفي اوالده منها 
وهم محمد ومصطفى وكريم وجميلة فقط وال وارث له س���وى من ذكر وليس له 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوس���طى الش���رعية خالل تاريخ 

خمسة عشر يوما من النشر وحرر في 2021/10/18م
 قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

غزة/ االستقالل: 
قال الش���يخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، إن الش���عب الفلس���طيني يواصل 
التمس���ك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدافعون 
ع���ن مس���راه وس���نته، ويواجهون ببس���الة االحت���الل وقمعه 

ووحشيته.
جاء ذلك في تصريح للش���يخ عزام خالل احتفال أقامته الحركة 
احتفاًء بذكرى المولد النبوي الش���ريف -صلى الله عليه وسلم- 
بميدان الش���هداء"النجمة" برفح ، االثنين، حيث أكد أن أشرف 
االحتف���االت هو هذا الذي يقام إحي���اًء لذكرى مولد النبي صلى 

الله عليه وسلم وإحياء لسنته وهديه.
وتابع بالقول: ال نريد المشاركة في الجدال حول مشروعية أو عدم 
مشروعية االحتفال، األهم هو التركيز على السؤال المهم، ما هو 
جوهر رس���الة النبي وما هو الدور الذي جاء ليحدده لألمة؟ سؤال 

موجع، أين األمة اليوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟".
وزاد الشيخ عزام: لقد تكرر الحديث عن الرحمة في عدة مواضع 
"وم���ا أرس���لناك إال رحمة للعالمي���ن"، "لقد جاءكم رس���ول من 
أنفس���كم عزيز عليه ما عنتم حري���ص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحي���م"، "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب 
النفضوا من حولك فاعف عنهم واس���تغفر لهم وشاورهم في 

األمر"..فه���ل هذه الرحمة موجودة ف���ي حياة األمة اليوم؟ لماذا 
تنتش���ر الصراعات واألزم���ات في الدول العربية واإلس���المية؟ 
لماذا يقس���و العرب على العرب..لماذا يقس���و المسلمون على 

المسلمين؟".
وتحدث الش����يخ عزام عن مش����اورة النبي ألصحابه قبيل غزوة 
أح����د، وع����ن نتيجة المعركة، وم����ا تبعها من توجي����ه الله له 
باالس����تمرار في مش����اورة أصحابه، والرحمة بهم، متسائاًل: ما 

ال����ذي يفعله قادة الدول العربية واإلس����المية؟ لماذا يس����ود 
االستبداد والتفرد بالرأي وإقصاء الرأي اآلخر؟

واس���تطرد بالقول: لقد كان النبي يحث أصحابه على التماسك 
والتالحم، )المؤمن للمؤمن كالبنيان يش���د بعضه بعضا( وشبك 
بين أصابعه، فهل تتعامل األمة اليوم بهذه الروح وهل تحقق 

الدول العربية واإلسالمية هذا التالحم؟
وبين أن النبي كان يطلب من أصحابه وحوارييه إش���اعة األخوة 

والمودة بينهم )المس���لم أخو المس���لم ال يظلمه وال يسلمه وال 
يخذله( فهل المسلمون كذلك اليوم؟".

وزاد الش���يخ عزام قائاًل: طل���ب من أب���ي ذر أن يتفقد جيرانه 
والمحتاجي���ن تحدي���دا، )يا أبا ذر إذا صنع���ت مرقًا فأكثر ماءه 
وتعاه���د جيرانك(، ص���ورة نموذجي���ة للتعاون والمواس���اة، 
فماذا يحصل اليوم؟ أين فلس���طين في برام���ج الدول العربية 
واإلس���المية التي تك���دس الثروات وتعاني م���ن التخمة فيما 

يجوع أهل فلسطين ومعهم مئات الماليين من المسلمين؟".
وتطرق عضو المكتب السياس���ي للجهاد، إلى معاناة األس���رى 
والسجناء الفلسطينيين في سجون االحتالل، واشتداد ضراوة 
الهجمة عليهم هذه األيام، متس���ائال: ماذا فعل العرب لهم؟ 
األس���رى يدفعون ثمن انتمائهم له���ذا الدين وهم قد حاولوا 
إحياء سنته عليه الصالة والسالم في كل شيء، ويدفعون اآلن 
ثم���ن ذلك، دون أن يخضعوا او يستس���لموا..هذه هي رس���الة 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه".
وعّبر الش���يخ عزام عن اعتذاره لرس���ول الله عن حال األمة التي 
اختار لها الله خير الرس���ل وأنزل إليها خي���ر الكتب واختارها 
لتكون خير األمم، مضيفًا: نعتذر ونردد مع أمير الش���عراء أحمد 
شوقى: يارب أحسنت بدء المسلمين به...فتمم الفضل واكتب 

حسن مختتم".

الشيخ عزام: الشعب الفلسطيني يواصل التمسك بهدي النبي ويدافع عن مسراه

  رام الله / االستقالل: 
أصدرت محكمة االحتالل العلي����ا قراًرا يقضي برفض 
تجميد االعتقال اإلدارّي لألس����ير عالء األعرج المضرب 

عن الطعام منذ )74( يوًما.
وأوضح المحامي جواد بولس، في بيان صادر عن نادي 
األس����ير، أمس الثالثاء، أّن المحكمة اس����تندت بشكل 
أس����اٍس على التقري����ر الطبّي الصادر عن مستش����فى 
اسرائيلي، والذي لم يؤكد أّن األسير يواجه احتمالية 

الوفاة المفاجئة.
وق����ال بولس، "إّن قرار المحكمة الُمس����تند على تقرير 
المستشفى ُيشكل مؤش����ًرا خطيًرا على تحّول سلبي 

جديد ف����ي موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات 
اإلداري، وهذا س����يؤدي عملًيا ال����ى تضييق الهامش 

القضائي، الضيق من أصله".
وأوض����ح بولس أّن لجوء قضاة المحكمة العليا إلى آلية 
تجمي����د قرارات االعتق����ال خلق حالة قانونية ش����اذة 
أفض����ت عملًيا إلى ترحيل المس����ؤولية عنهم ونقلها 
إلى المستشفيات واألس����رى أنفسهم. وذلك بعد أن 
أفادت جمه����رة األطباء بالعالم وفي "إس����رائيل" على 
أن اس����تمرار األس����ير بإضرابه ألكثر من خمسين يوًما 

يعرضه إلى إمكانية الموت الفجائي.
و بعد قرار القضاة في قضية األس����ير االعرج، سيواجه 

األس����رى حالة قانونية جدي����دة تضعهم أمام خطورة 
حقيقية على حياتهم، وفق بيان نادي األسير.

يذكر أن األس����ير األعرج )34 عام����ًا(، من طولكرم، وهو 
مهن����دس مدني، ويقبع في س����جن "عي����ادة الرملة"، 
وتع����رض لالعتقال عدة م����رات منذ ع����ام 2013، من 
بينها اعتقاالت إدارّية، ووصل مجموع سنوات اعتقاله 
بش����كل متفرق إلى أكثر من خمس س����نوات، وخالل 
فت����رات اعتقاله الس����ابقة فقد والده، كم����ا أن طفله 
الوحيد أبصر النور وهو رهن االعتقال السابق، وأعادت 
س����لطات االحتالل اعتقال����ه في 30 حزي����ران 2021، 

وأصدرت بحقه أمر اعتقال إدارّيًا لمدة 6 شهور.

جنين/ االستقالل: 
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر عدنان، أمس 
الثالثاء، أهل القرآن وعلماء األمة وأئمة المس���اجد الس���تغالل ذكرى 
المولد النب���وي واحتفاالتها للدعاء لألس���رى في س���جون االحتالل 

"اإلسرائيلي".
وتقدم الش���يخ عدنان، بالتحية والتهنئة لذوي الش���هداء واألسرى في ذكرى 
المولد النبوي الش���ريف واألس���رى واألسيرات في س���جون االحتالل وخاصة 

المضربين منهم عن الطعام.
وقال الش���يخ عدنان:" األس���رى األكثر حبًا لنبينا الرحم���ة الُمهداة بجهادهم 
وأس���رهم وإضرابهم عن الطعام، ُيحيون ذكرى ميالد سيد الخلق حبيب الحق 

صلى الله عليه وآله وسلم باإلضراب عن الطعام".
وزاد:"دعوتنا للصالحين والصالحات وأهل القرآن وعلماء األمة وأئمة المساجد 
الستغالل الذكرى واحتفاالتها للدعاء إلخوتنا األسرى باالنتصار على االحتالل 
والحرية من س���جونه والتركي���ز على واجب تحرير األس���رى والحديث النبوي: 

"فكوا العاني".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وس���ائل إع���الم االحتالل، أم���س الثالثاء، إن 
الجيش نش���ر القبة الحديدية على مشارف مدينة 

بئر السبع.
يأتي ذل���ك بعدما ق���ال المتحدث باس���م جيش 
االحتالل: إنه "بناء على تقييم للوضع، قرر الجيش 
إغالق عدد م���ن المواقع والتقاطع���ات بالقرب من 

السياج الحدودي مع قطاع غزة".
بدوره���ا، كش���فت صحيفة )يديع���وت أحرونوت( 
أس���باب هذا القرار، وقالت إن سبب إغالق المواقع 

والطرق في غالف غزة هو مخاوف من نيران مضادة 
للدروع أو قناصة - بحسب مصادر أمنية في غالف 

غزة.
وقال الصحفي اإلس���رائيلي ماندي ريزل، من راديو 
)كول براما(، إن قرار إغ���الق بعض المواقع والطرق 
في غالف غزة، جاء بعد معلومات اس���تخبارية عن 
ني���ة المقاومة في غزة اس���تهداف جن���ود بنيران 

مضادة للدروع، وفق زعمه.
وأضاف: بأن الجيش لم يقرر وقف عمل المزارعين 
بالقرب من الس���ياج، على أساس أن المستوطنين 

ليس���وا هدفا اآلن، لكن قرار الجيش جاء لمزيد من 
األمان وهم في حالة استعداد اآلن.

هذا وف����ي وقت الح����ق ، أعلن المتحدث باس����م 
جيش االحت����الل اإلس����رائيلي، مس����اء الثالثاء، 
أنه  تق����رر إعادة فتح الطرقات والمواقع المحاذية 
للج����دار مع قطاع غزة، والتي تم إغالقها في وقت 

سابق أمس.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل االجتماعي 
)تويت���ر(: إن "الحال���ة ف���ي الجبه���ة الداخلية في 

المستوطنات المحيطة طبيعية".

محكمة االحتالل تقرر استمرار االعتقال اإلدارّي لألسير األعرج

جيش االحتالل ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع

الشيخ عدنان يدعو علماء 
األمة وأئمة المساجد للدعاء 

لألسرى في إضرابهم
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دولة فل�سطني   
   املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
 اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2019/8735

نعل���ن للعموم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة في 
القضية التنفيذية 2019/8735 لبيع الحاصل الموجود بالعمارة و األرض الخلفية 
الكائنة بمدينة غزة الواقع في الش���جاعية الشعف قرب صيدلية االقصى ويقع 
على الجهة الجنوبية للبيت على الشارع والحجز على االرض الموجدة خلف المنزل 
وهي ارض فارغة من البناء وبها س���ور من الجهة الجنوبية والغربية ومن الناحية 
الش���رقية منزل المستدعى ضدهم ويحدها من الشمال دار الغفير والجنوب دار 

ابو هنا والغرب دار مشتهى وال يوجد بها أي انشاءات.
 فعلى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحضور إلي دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علما بان المزاد سينعقد 

الساعة التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ 2021/11/21م حرر في:2021/10/18

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة دير البلح ال�سرعية

 اإعالن جريدة  �ضادر عن حمكمة دير البلح ال�ضرعية 
إلى المدعى عليه / خالد ماجد س���لمان أبو س���ويرح من س���كرير وسكان 
الزواي���دة والمقيم حاليا في الس���عودية  ومجهول مح���ل اإلقامة فيها 
اآلن لق���د حكم عليك بثبوت الطلقة الواقع���ة بتاريخ 2019/7/25م على 
زوجتك الداخل بها بصحيح العقد الشرعية المدعية بيسان نائل سالم 
أبو س���ويرح من س���كرير وس���كان الزوايدة موقفة على تصديق محكمة 
االس���تئناف الش���رعية وأن عليها العدة الش���رعية اعتب���ارا من تاريخه 
أدن���اه وذلك في الدعوى أس���اس 2021/372م  وموضوعها إثبات طالق 
والمتكون���ة بينك وبين المدعية بيس���ان المذك���ورة حكما وجاهيا بحق 
المدعي���ة قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعى علي���ه قابال لالعتراض 
واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/18م

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

                                                             

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط����ن / أحمد جميل علي حمودة عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م  )408547701( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / وفاء شاكر رشاد بربخ  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق����م  )803781137( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

الداخل المحتل/ االستقالل: 
ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة بالمجتمع الفلسطيني في 
الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري، إلى 90 قتيال، بعد 
مقتل ش���اب في جريمة إطالق نار ف���ي مدينة "أم الفحم" 

)شمال فلسطين المحتلة عام 1948(.
وفجر أمس الثالثاء، أطلق مجهولون النار على الشاب خليل 
محم���د حمد أبو جعو )25 عاًما(، وه���و متزوج وأب لطفلين، 

أثناء خروجه من منزله متجًها إلى مكان العمل.
وبحس���ب موقع "ع���رب 48" )المتخصص بأخب���ار الداخل 
الفلس���طيني المحتل(، فقد وصلت طواقم طبية إلى موقع 
الجريمة عند جبل "إس���كندر"، وقدمت اإلسعافات األولية 

لشاب يعاني من جروح حرجة.
ونقل الش���اب الجريح على وجه الس���رعة إلى مستش���فى 
"هعيمك" بالعفولة، الس���تكمال الع���الج؛ حيث أقر األطباء 

وفاته بعد أن فشلت محاوالت إنقاذ حياته.
وش���رعت الش���رطة اإلس���رائيلية، التحقيق في مالبسات 
الجريمة، ووفًق���ا للمعلومات األولية، فإن الش���اب تعرض 

لجريمة إطالق نار من مجهول هرب من المكان.

وأش���ار المصدر ذاته، إلى أن عائلة الضحية فقدت س���تة 
أشخاص في جرائم قتل وإطالق نار خالل أقل من عامين.

وتأتي هذه الجريمة في أم الفحم بعد أقل من 24 س���اعة 

على مقتل س���ليم حصارمة م���ن البعنة؛ حي���ث ارتفعت 
حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع 
العام 2021 ولغاية اليوم إلى 90 قتيال منهم 13 امرأة، علًما 

بأن الحصيلة ال تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس 
وهضبة الجوالن المحتلتين.

ويعيش المجتمع الفلس���طيني بالداخ���ل المحتل، على 
وقع االنفالت األمني وتفش���ي جرائم القتل، التي حصدت 
ا  العش���رات، وطالت جميع الفئات، وأضح���ت خطًرا حقيقّيً
يهدد نس���يج المجتمع وأمنه، ف���ي الوقت الذي تتقاعس 
فيه الشرطة اإلسرائيلية عن القيام بدورها في كبح جماح 

الظاهرة.
يش���ار إلى أن فلس���طينيي الداخل المحتل، الذين أطلق 
عليه���م االحتالل تس���مية "ع���رب 48"، بينم���ا يعرفون 
ا ب� "فلسطينيو 48" أو "فلسطينيو الداخل"، هم  فلسطينًيّ
من أحفاد نحو 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد 
إقام���ة دولة االحتالل في العام 1948، وما زالوا يعيش���ون 
داخ���ل حدود كيان االحتالل، بحدود الخط األخضر، أي خط 

الهدنة 1948، ويملكون الجنسية "اإلسرائيلية".
وُيش���ّكل فلس���طينيو الداخل أكثر من 20 في المائة من 
س���كان الكيان العبري، الذين يزيد عددهم عن 9 ماليين 

نسمة، وفق بيانات صدرت عن سلطات االحتالل.

90 قتيال حصيلة ضحايا الجريمة بين فلسطينيي الداخل منذ مطلع 2021

رام الله/ االستقالل: 
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، رئيس 
الهيئة العامة للش���ؤون المدنية حسين الشيخ، 
أن الهيئ���ة اس���تقبلت، أمس الثالث���اء، الدفعة 
األول���ى من موافق���ات الهويات لم���ن دخلوا إلى 
فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية، 
وذلك تبعًا للتفاهمات الت���ي تمت مع االحتالل 
اإلسرائيلي في 30 آب / أغسطس الماضي، والتي 

بموجبها أعادت العمل بهذه الملفات.
وأكد الش���يخ في بيان صدر عن مكتبه، الحصول 
على 4000 موافقة، تش���مل طلبات للمتقدمين 

م���ن المحافظات الش���مالية والجنوبية للحصول 
على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات 
عل���ى تغيير العنوان م���ن المحافظات الجنوبية 
للمحافظات الش���مالية، إضافة إلى موافقات من 
فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن ال� 16 عام 

ًاولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.
وستكون مكاتب الهيئة العامة للشؤون المدنية 
ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والشمالية 
مفتوحة اعتبارًا من اليوم األربعاء، لتسليم رسائل 
الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، وذلك من 
أجل التوجه الى مكاتب األحوال المدنية التابعة 

لوزارة الداخلية الفلس���طينية إلتم���ام إجراءات 
استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

وأك���دت الهيئة أنها مس���تمرة ف���ي المتابعة 
الحثيثة من أجل إنجاز ما تبقى من األسماء التي 
أرس���لت في الكش���وفات لالحتالل اإلسرائيلي، 
والت���ي تش���مل اس���تصدار الهوي���ات وتغيير 

العنوان.
وحث���ت المواطنين الذين ل���م يقوموا بتحديث 
بياناته���م حتى اآلن، على س���رعة انج���از ما هو 
مطل���وب منهم م���ن تقديم طلب���ات أو تحديث 

بياناتهم.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة ب���رام الله، أمس الثالثاء، 
تس���جيل 9 وفي���ات و674 إصاب���ة جديدة 

ب�"كورونا" في الضفة وقطاع غزة.
وأوضح���ت أن نس���بة التعافي م���ن فيروس 
كورونا في فلس���طين بلغ���ت 96.3% فيما 
بلغت نسبة اإلصابات النشطة 2.7% ونسبة 

الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وبين���ت أنه ُس���جلت 3 حاالت وف���اة نتيجة 

اإلصابة بالفيروس ف���ي قطاع غزة، و3 حاالت 
في جنين، و3 حاالت في نابلس.

وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على 
النحو التالي: "ضواحي القدس 14، طوباس 7، 
جنين 21، رام الله والبيرة 32، أريحا واألغوار 8، 
الخلي���ل 32، بيت لحم 13، قلقيلية 4، نابلس 

17، طولكرم 5، سلفيت 2، قطاع غزة 519".
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 

5، جنين 63، رام الله والبيرة 40، أريحا واألغوار 
16، الخلي���ل 23، بيت لح���م 23، قلقيلية 7، 
نابلس 37، طولكرم 5، سلفيت 16، قطاع غزة 

."430
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضًا في 
غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 
117 مريضا، بينه���م 10 مرضى على أجهزة 

التنفس االصطناعي.

السلطة تحصل على 4 آالف موافقة للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني

 9  وفيات و674 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وقطاع غزة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

 وزارة احلكم املحلي
اإعالن  �ضادر عن اللجنة املركزية 

لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
   بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )20651( والشارع رقم 

)20647( والشارع رقم ) 20992(   منطقة تنظيم خانيونس
  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/27 المنعق���دة بتاريخ 2021/9/8 التصدي���ق النهائي على 
المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )20992( بع���رض )12( مترًا بدون ارتداد 
والمحصور بين الش���ارع رقم )20000( والشارع رقم )20555( والشارع رقم )20651( 
بعرض )10( متر بدون ارتداد والمحصور بين الش���ارع رقم ) 20992( والش���ارع رقم 
)7( والشارع رقم )20647( بعرض )12( مترًا بدون ارتداد والمحصور بين الشارع رقم 
)20992( والشارع رقم )20553( والمار بالقسائم )5-26-27-28( من القطعة )92( .

الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2021/8/2

كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش����روع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ايهما اقرب .

وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

بروكسل/ االستقالل: 
أعلن البرلمان األوروبي التصويت اليوم األربعاء على قرار خفض المس���اعدات للس���لطة 
الفلس���طينية. وقالت قناة "العربية": إن البرلمان األوروبي يصوت اليوم على قرار خفض 

المساعدات للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أنه في العام 2018 صّوت البرلمان األوروبي بأغلبية ساحقة، ضد مقترح خفض 
المس���اعدات األوروبية لقطاع التعليم في فلس���طين، كما تبنى آن���ذاك قرارًا  آخر يدعو 

لتقديم مساعدة أوروبية إضافية لألونروا بقيمة 22 مليون يورو إضافية لنفس العام.

البرلمان األوروبي يصوت اليوم على 
قرار خفض المساعدات للسلطة
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انعقد المؤتمر الخامس والثاثين للوحدة اإلس����امية ف����ي العاصمة اإليرانية 
طهران وس����ط أوضاع مأس����اوية جديدة وعاصفة تش����هدها المنطقة العربية 
واالسامية والش����رق أوسطية، فقد برزت على الس����احة تعريفات جديدة تدل 
على الوضع المأس����اوي الذي وصلت إليه األمة فبتنا نسمع باتفاقية ابراهام, وما 
تس����مى بصفقة القرن, والتطبيع والتعايش والتحالفات مع إسرائيل وغيرها, 
الجمهورية اإلس����امية اإليرانية التي تتبنى مش����روع المقاومة في المنطقة, 
واله����ادف الى مواجهة حال����ة التردي الخطيرة التي وصل����ت اليها دول كثيرة 
في المنطقة, س����عت لعقد مؤتمر للوحدة اإلس����امية الت����ي باتت تمثل االمل 
الوحيد للتصدى لقوى الشر في المنطقة التي تقودها إسرائيل وترعاها اإلدارة 
االمريكي����ة وتتبناها دول اوروبية ودول أخرى تنحاز كليا لصالح إس����رائيل على 
حس����اب الحقوق الفلس����طينية, ايران تحاول اس����تغال المناسبات اإلسامية 
المهمة لتوحيد االمة وتصحيح البوصلة وش����حذ الهمم لمواجهة االخطار التي 
تحدق بالمنطقة والعالم اإلس����امي, فهى تستغل الجمعة األخيرة من رمضان 
حيث يحيي المس����لمون العش����ر االواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر وهى 
خير من الف ش����هر إلحياء يوم القدس العالمي, وتذكير المس����لمين بالقدس 
واألقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتشدد على مركزية القضية 
الفلسطينية لامة اإلسامية, وهى تستغل احياء المسلمين لذكرى مولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تنظم مؤتمرها الخامس والثاثين للوحدة اإلسامية, 
وهى تأمل في أن تنبعث االمة من جديد للدفاع عن حريتها وكرامتها وثرواتها 

وثقافتها ودينها الحنيف. 
األمين العام لحركة الجهاد اإلس����امي في فلس����طين القائد زياد النخالة، وضع 
محددًا أساسيًا ورئيس����يًا لوحدة هذه االمة وهو »فلسطين« القضية المركزية 
لامة العربية واإلس����امية، وان اقصر الطرق واس����هلها لوحدة االمة تتمثل في 
االلتفاف حول القضية الفلس����طينية والدفاع عنها, ودعم صمود ش����عبنا في 
معرك����ة المواجهة مع االحتال وذلك بكل اش����كال الدعم المالي والعس����كري 
والسياس����ي واللوجس����تي والتقني.. الخ, فالصراع بين الحق والباطل س����احته 
الرئيسية واالساسية هي فلسطين, وشرط نهوض االمة وقوتها واستعادتها 
لمجدها وحضارته����ا مرتبط ارتباط����ا وثيقا بتحرير فلس����طين وفق المفهوم 
التاريخي والواقعي والديني, لذلك قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس����امي 
في فلس����طين القائد زياد النخالة في مؤتمر الوحدة اإلسامية أن نهضة األمة 
ا بتحرير القدس وفلس����طين  وتحقي����ق وحدتها س����يبقى مرتبًطا ارتباًطا جدلّيً
م����ن االحتال الصهيوني , وان����ه ال وحدة بدون القدس وفلس����طين، وال قدس 
وفلس����طين بدون الوحدة, وان قضية فلس����طين، بأبعادها القرآنية والتاريخية 
والواقعي����ة، هي العروة الوثقى التي يجب أن تستمس����ك به����ا األمة، وتلتف 
حولها، هدًفا لنهضتها، وتتويًجا لوحدتها, والنظام العالمي الذي تتحكم فيه 
األنظمة الغربية، وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، بجميع مفاصله، هو 
الخط����ر الداهم على أمتنا وحضارتنا وان مواجهة رأس حربة هذا المش����روع في 
فلسطين، المتمثل في الكيان الصهيوني، ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني، 
وحشد الطاقات جميعها باتجاه تحرير بيت المقدس، هو الكفيل بإسقاط هذه 

الهجمة والقضاء عليها. 
الفلس����طينيون ومنذ س����نوات طويلة يتحدثون في كل وقت وزمان ومكان ان 
االنعت����اق من الحرية, والتخل����ص من الطغاة واالنظمة الجائ����رة, والقضاء على 
المشكات السياسية واالقتصادية والثقافية واألمنية وغيرها يتطلب التخلص 
من الغدة السرطانية التي تنخر في جسد االمة المسماة »إسرائيل« فاستئصال 
»إس����رائيل« من المنطقة يعني استئصال مرض س����رطاني سيؤدي حتما الى 
التعاف����ي والس����امة, ويبدو ان البضع ال زال يش����كك ويضل����ل الناس ويحرف 
البوصل����ة, ويصف القضية الفلس����طينية بانها عبء ثقي����ل على االمة, ويجب 
التخلص منها باي شكل كان, لكن األمين العام للجهاد اإلسامي القائد النخالة 
قال خال كلمته باألمس في مؤتمر الوحدة استحث االمة على النهوض في وجه 
الباطل ومواجهته والدفاع عن القضية الفلس����طينية التي تمثل شرف وكرامة 
ه����ذه االمة فقال بأن تحرير فلس����طين، يفوق طاقات فصيل بعينه، أو ش����عب 
فلس����طين وحده الذي لم يبخل بتقديم التضحيات، من دماء أبنائه وش����بابه، 
وممتلكاته، في الدفاع عن أرضنا ومقدسات األمة جميعها, وبشر بنتائج معركة 
سيف القدس التي خاضها شعبنا دفاًعا عن القدس، وانجازاتها الملموسة فما 
هي إال دليل إضافي على قدرة شعبنا ومقاومته التي لم تتوقف يوًما واحًدا عن 
واجبها تجاه وطنها وش����عبها, وان االنتصار النهائي على الكيان الصهيوني 
يحت����اج إلى نهضة عربية وإس����امية، وإل����ى وحدة إس����امية حقيقية، تواجه 
المشروع الصهيوني الذي يس����تهدف األرض والتاريخ والمقدسات والمنطقة 
كلها, مؤكدًا اأن فلس����طين هي بوصلة الوحدة اإلسامية، لنحقق وعد الله في 
الدخول إلى المس����جد األقصى المبارك، وهزيمة المشروع الصهيوني, ومنوط 
باألمة ان تقوم بواجبها دفاعا ع����ن دينها وحضارتها وتاريخها المجيد, هكذا 

يرى األمين العام عوامل تحقيق الوحدة في االمة, فهل من مجيب.

الوحدة اإلسالمية
 بمنظور األمين العام 

رأي

)لقد كان لكم في رس����ول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم اآلخر(

 ليكن يوم ذكرى مي���اد الهادي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه 
أجمعين ميادا متجددا  لقلوب وأرواح وسلوك من اّدعى حب محمد، 
يوما إلح���داث البعث المحمدي من خال اتباع هديه، والتأس���ي به 
في الصورة والس���يرة والسريرة، مصداقًا لقوله تعالى: )قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحبْبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم(، وذلك بذكر 
بعض النماذج المشرقة والصور الرائعة في تعامله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مع أهل بيته وزوجاته، مع أصحابه ومع أعدائه وخصومه 

باألدب الرفيع والخلق القويم وإنك لعلى خلق عظيم.
 يق���ول أنس ابن مالك رضي الله عنه: »خدمت النبيَّ صلى الله علْيه 
وس���لَم عشر س���نين فما قال لي أف قط، َوما قال لشْيء صنعته لَم 
صنعت���ه، وال لش���ْيء تركته لَم تركته،« وكان رس���ول الله صلى الله 
علْيه َوس���لَم من أحسن الناس خلقا، وال مسست خزا قط َوال حريًرا وال 
شْيئا كان ألَين ِمْن كف رسول الله صلى الله علْيه وسلَم، وال شممت 
مسكا قط وال عطًرا كان أطَيَب من عرق النبيِّ صلى الله علْيه وسلَم«.

 وكان حبه لوطنه ش���ديدًا حيث خاطب مك���ة المكرمة زمن الهجرة 

قائا »والل���ه إنك لخْيُر أْرض الل���ه، َوأحبُّ أْرض الله إل���ى الله، ولْوال 
أن���ي أخِرجت منك م���ا خرج���ت »وكان يلقب بالص���ادق األمين مع 
اعدائه معتدال ومتوس���طا لينا سمحا في جميع أموره، ففي الحديث 
الصحي���ح: » ما خير رس���ول الله - صلى الله عليه وآله وس���لم - بين 

أمرين إال واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم«.
وإبراز رحمته -صلى الله عليه وس���لم- باإلنس���ان والجماد والحيوان 
حادثة أنين جذع النخلة وحادثة جب���ل احد حينما اهتز »أثبت أحد 

فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان« ذلك جبل يحبنا ونحبه .
ورفقه بالطير لقوله: من أفجع ه���ذه بصغارها وبالحيوان حينما 
اش���تكى الجمل من صاحبه، وقوله صلى الله عليه وآله وس���لم: 
)ارحم���وا من في األرض يرحمكم من في الس���ماء(، وقوله -صلى 
الله عليه وآله وس���لم- لحابس بن األقرع: حينما قال إن لي عشرة 
م���ن الولد لم أقبل أحدهم قط فيقول له صلى الله عليه وس���لم 
)من ال َيرحم ال ُيرحم(، وممازحته ألصحابه حين أمسك بالصحابي 
زاه���ر بن حرام األش���جعي من خلفه في الس���وق ونادى بصوت 
مرتفع: من يش���تري هذا العبد فيلتفت زاهر فاذا برس���ول الله 
صلى الله عليه وس���لم فيبتس���م ويقول أتراني كاسدا يا رسول 

الله فيجيبه -صلى الله عليه وسلم- بل ربيح بل ربيح بإذن الله.
 اي���ن الروايات المخفيه عن عوام الن���اس التي فيها فضحك حتى 
بانت نواجزه، فتبس���م، رس���ول الله -صلى الله عليه وسلم- وتلطفه 
مع زوجاته وممازحته ألم المؤمنين عائش���ة رض���ي الله عنها، وغير 
ذلك الكثير الكثير من المواقف اإلنس���انية النبيلة والتي ال تعد وال 
تحصى، فكم نحن بأمس الحاجة اليوم، للتأس���ي بأخاقه والس���ير 
عل���ى هداه واقتفاء أث���ره. فأين نحن نقف الي���وم من هذه األخاق 

العظيمة؟
فاالحتف���اء الحقيق���ي بمولده يكمن بإحياء س���نته والس���ير على 
منهجه واتب���اع هديه، هذا هو النبي محمد - صل���ى الله عليه وآله 
وسلم - وليس كما يحاول األغبياء والحمقى بإثارة الكراهية وإظهار 
العداء لإلسام والمسلمين بحقدهم الدفين وبصحفهم المنحرفة، 
وأقامهم المسمومة بالكذب واإلساءة المتكررة والمتعمدة لتشويه 
صورته وس���يرته - صلى الله عليه وآله وس���لم - مس���تغلين حالة 
الهوان والضعف الذي تحياه األمة، وانش���غال العرب والمس���لمين 
بصراعاته���م الداخلي���ة وحروبه���م الطاحنة، والرك���ض وراء وهم 

وخديعة التطبيع المهين مع اعداء اإلنسانية.

بين عملية الهروب الكبير من سجن غزة في أيار/مايو من العام 
1987، التي أشعلت حينها الشارع الفلسطيني وزّودته بالروح 
المعنوي���ة العالي���ة لمواصلة المواجهة م���ع االحتال، وعملية 
»انتزاع الحرية« التي نفذته���ا »كتيبة جنين« بقيادة المجاهد 
محمود العارضة، في 6 أيلول/سبتمبر الماضي، ثمة تشابه في 
تبعات العمليتين الجريئتي���ن والبطوليتين، رغم تباعد الزمن 
وتغّير المش���هد، ما بين الوضع الفلس���طيني قب���ل »انتفاضة 
الحجارة« من جهة والوضع بعد إقامة س���لطة الحكم الذاتي، من 
جهة أخرى، ومعركة »س���يف القدس« التي ش���ّنتها المقاومة 
الفلس���طينية من قطاع غزة في أيار/ماي���و الماضي للدفاع عن 

القدس.
لقد أحدث���ت عملية »إنتزاع الحرية«، وألنه���ا تمت بعد معركة 
»س���يف القدس«، هّزة ارتدادية ما زالت متواصلة حتى الوقت 
الحاضر، عل���ى صعد مختلف���ة، داخل الكي���ان المحتل وداخل 
الشعب الفلسطيني. وتعتبر معركة األسرى الحالية ضد العدو 
ومؤسسته األمنية في السجون إحدى أهم تجلياتها، والتي قد 
تكون عنوان المعركة القادمة مع المحتل. كيف يمكن تلخيص 
أهمية عملية انت���زاع الحرية، أي عملية الهروب الجماعية التي 
نفذه���ا 6 أس���رى، أغلبهم من حرك���ة الجهاد اإلس���امي، رغم 

إعادتهم الى السجن بعد بضعة أيام من هروبهم ؟
تكم���ن أهمية العملي���ة البطولي���ة بأنها زعزع���ت الكيان 
الصهيون���ي ومؤسس���اته األمني���ة كافة، وأحدث���ت هّزة 
ش���بيهة، على المس���توى المعن���وي، بالدمار ال���ذي لحق 
بمستوطناته خال معركة س���يف القدس، بسبب جرأتها 
العالي���ة، وتخطيطها الدقيق وتنفيذه���ا المتقن، من قبل 
أس���رى محكوم على أغلبيتهم بالمؤبد، أي أنهم لم يفقدوا، 
رغ���م هذه األح���كام الجائرة، أملهم بالحري���ة. يعتبر الحلم 
بالحري���ة من قبل أس���رى محكومين بالمؤب���د إخفاقا للعدو 
الذي يحاول، من خال التقنيات الحديثة والكتب والندوات 
ف���ي العواصم الغربية، كّي وعي األس���رى الفلس���طينيين 
وإبعادهم عن طموحاتهم الوطني���ة. يقول المتخصصون 
في هذا الش���أن أن الصهاينة يس���عون، إضاف���ة الى عزل 
األس���ير عن محيطه ومجتمعه، تدمير إنس���انيته وصحته. 
لكن خرج األبطال الس���تة من سجونه، كما خرج العديد من 

قبلهم، ليؤكدوا فشلهم.
تكمن األهمية الثانية في إعادة طرح موضوع األسرى أو التذكير 
به على المس���توى العالمي، والتذكير بما يعيش���ه األسرى في 
س���جون العدو، معاناتهم بس���بب اإلهمال الطب���ي المتعمد، 
والعنف الذي يمارس ضدهم من قبل وحدات همجية مدججة 
بالس���اح، والمنع من الزيارات بحجة جائحة كورونا، والتعذيب 
الوحش���ي خال التحقيق، والعزل المس���تمر ألس���رى واجهوا 

المحتل وتمّردوا على س���جانيه، واعتقال األطفال وتعذيبهم. 
رغم غياب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق االنسان وحقوق 
األس���رى، ورغم صمت بع���ض الصحف العالمي���ة أو ترويجها 
للرواي���ة الكاذبة الصهيونية حول أهل مدينة الناصرة )لوموند 
الفرنسية مثا(، استطاعت عملية »انتزاع الحرية« جعل مسألة 
األس���رى تتصدر اهتم���ام الجماهير العربية والمس���لمة، التي 
تابع���ت ملحمة الهروب وتضامنت مع األبطال واس���تهزأت من 

الكيان الغاصب وفضحت اإلعام العربي الموالي للصهاينة.
لقد وّحدت عملية »انتزاع الحرية« من جديد الشارع الفلسطيني 
حول األس���رى واس���تعاد عنفوانه وانتش���ى بالصفعة والهزة 
التي أصابت العدو. رغم أن قضية األس���رى ل���م تغب يوما عن 
اهتماماته، إال أنها تص���ّدرت منذ الملحمة البطولية، كل األمور 
المتعلق���ة بالقضية الفلس���طينية، ألنها أصبح���ت منذ عملية 
»انتزاع الحرية« عنوان المعركة ضد الصهاينة، بسبب غبائهم 

وعنجهيتهم.
بعد إع���ادة اعتقال األبطال الس���تة، والتي تم���ت »بالصدفة«، 
على األقل بالنس���بة لمن بقي في األراضي المحتلة عام 1948، 
كم���ا أّكدوا للمحامين، أو بالمناورة لم���ن وصل منهم الى جنين 
)وقد رّكز إعام العدو على »ذكائه« في تلك المناورة ليس���تعيد 
القلي���ل من هيبته المفقودة(، ش���ّن هجوما غير مس���بوقا على 
األسرى، وخاصة أس���رى حركة الجهاد اإلسامي، للتغطية على 
فش���له األمن���ي واإلعامي. فكان���ت قوة هجم���ة االنتقام بقدر 

شعورهم بالفشل والخيبة.
االنتقام س���مة من س���مات العدو الصهيوني، منذ تأس���يس 
كيان���ه. االنتقام ضد من يق���ف أمامه، ومن ينتص���ر عليه ولو 
بمعرك���ة جانبي���ة، االنتقام ألي���ة ضربة أو ه���زة تصيبه. فأراد 
االنتقام من األسرى الذي أذلوه، وخاصة من أسرى حركة الجهاد 
اإلسامي الذين لم ولن يركعوا أمام عنجهيته. فانتقموا منهم 
كما انتقموا من أهل الضاحية الجنوبية لبيروت بس���بب مقاومة 
حزب الله، وانتقموا من أهل غزة بس���بب المقاومة الفلسطينية 
الش���جاعة التي ترفض االنصياع، كم���ا انتقموا من أهل مخيم 
جنين الصامدين. لم يدّمروا األبنية والبنى التحتية ولم يقتلوا 
ويرتكب���وا المجازر كم���ا فعلوا في هذه المناط���ق، ألن المعركة 

بينهم وبين األسرى تأخذ أشكاال أخرى.
في الحرب التي يشّنها الكيان الصهيوني ضد األسرى، وخاصة 
ضد الذين داس���وا على صورته األمنية في اإلعام العالمي، كما 
داس���ت عليها معركة سيف القدس قبل أشهر، وكما يدوسها 
كل فعل مقاوم وتدوس���ها كل مواجهة ش���عبية )في المسجد 
األقصى والقدس مثا(، يتمثل االنتقام منهم باتخاذ إجراءات 
عدوانية عنيفة ضدهم، بسحب إنجازات األسرى منهم، بعزلهم 
والتضييق عليهم ونقلهم الى أقسام وسجون أخرى وفصلهم 

عن بعضهم، بالهج���وم عليهم وضربه���م ومحاولة إهانتهم 
وتفكيك األطر التنظيمية التي ينتمون اليها، التي تؤمن لهم 
نوعا من الحياة الكريمة داخل س���جون العدو، وتجعلهم أسرى 

حرب وأسرى حرية وليس أفرادا با انتماء كما يريد االحتال.
اعتقد العدو الهمجي أن انتقامه من األس���رى سيشفي غضبه 
ويعيد قلي���ا من هيبته، لكن ذلك لم يحصل بس���بب تصدي 
أسرى حركة الجهاد اإلسامي النتهاكاته وعدوانه، أوال باإلعان 
عن خط���وات نضالية متصاعدة باش���روا فيها من���ذ اللحظات 
األولى للهجمة االنتقامية، وثانيا بمش���اركة الحركة األس���يرة 
بهذه المعرك���ة، كونها معركة من أج���ل المحافظة على أرثها 
النضال���ي وانجازاتها التي تمت بفضل دماء األس���رى ومعارك 
األمعاء الخاوية. ثم إضافة بندي »إنهاء االعتقال اإلداري لإلخوة 
المضربين إداريا« و«إنهاء سياس���ة التضييق بحق األس���يرات 
الماجدات وتحس���ين ظروفهن االعتقالية« الى مطالب األسرى 
المجاهدين الذي���ن دخلوا المعركة يعني توس���يعها لتصبح 

معركة األسرى وأهلهم وشعبهم جميعا.
صّعد األسرى نضالهم ضد االحتال وسجونه، بعدما دخل 250 
أس���يرا من حركة الجهاد في معركة اإلضراب عن الطعام، ضمن 
خطة نضالية تصاعدية ستش���ارك فيها الفصائل األخرى، إذا 
لم يتراجع العدو عن إجراءات���ه االنتقامية، ويعيد األمور الى ما 
كانت عليه قبل عملية »انتزاع الحرية«. فانضمام ثاث اسيرات 
)المجاه���دة منى قعدان، أمل طقاطقة وش���اتيا أبو عيادة( في 
المعرك���ة قبل يومين يعني توس���يع دائ���رة المواجهة داخل 
الس���جون، بعد كلمة القائد المجاهد زياد النخالة، األمين العام 
لحركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، المفصلية، وبيان سرايا 
القدس الذي تبعها مباش���رة، حيث لم تعد المسألة دعم هذه 
المعرك���ة الجديدة ضد العدو فقط، ب���ل امكانية »الذهاب الى 
الحرب« من أجل حياة وكرامة وحرية األس���رى. وفي اللقاء الذي 
جمع قيادة حركتي الجهاد وحماس، تم التوافق على عدم ترك 
األسرى وحيدين في المعركة وعلى امكانية المواجهة الشاملة 

من أجلهم.
أدى غب���اء القيادة األمني���ة والسياس���ية الصهيونية وروحها 
االنتقامي���ة المريض���ة الى فتح معركة جدي���دة عنوانها حرية 
األس���رى، بين الش���عب الفلس���طيني في كل أماك���ن تواجده 
والكي���ان الصهيوني، وق���د تتدحرج الى معركة أوس���ع إذا لم 
يفه���م الع���دو بعد أنه يواج���ه مقاومين شرس���ين ال يعرفون 
االستس���ام، يخوضون المعركة ضده كما يخوض المجاهدون 
معاركهم على أرض فلس���طين، متسلحين بش���عار »النصر أو 
الش���هادة«، ألنها معركة الحق ضد الباط���ل، في كل الميادين. 
هل س���تنتقل معركة األس���رى ضد المحتل من داخل السجون 

الى خارجها؟ ساحات المواجهة واسعة وعديدة.

في ظالل الميالد النبوي الشريف محطات وعبر 
مستوحاة من حياته صلى الله عليه وسلم

معــركة حريــة األســرى

  بقلم/ وليد خالد حلس

بقلم: راغدة عسيران
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رام الله/ االستقالل:
تراجع إجمالي الدعم المالي لميزانية فلسطين العامة، 
خالل الشهور الثمانية األولى من العام الجاري، بنسبة 
تقترب من 90 بالمئة على أس���اس سنوي، وسط مساع 
لحكومة محمد اشتية اس���تئنافها مجددا قبل نهاية 

العام.
وأظه���رت بيانات ص���درت، الثالثاء، ع���ن وزارة المالية 
الفلس���طينية أن الدعم الدولي للميزاني���ة العامة بلغ 
101.6 مليون شيكل )31.5 مليون دوالر(، بتراجع 89.6 

بالمئة عن الفترة المقابلة من 2020.
وكان إجمال���ي الدع���م الخارج���ي لميزانية الس���لطة 
الفلسطينية، س���جل 969 مليون شيكل )300 مليون 
دوالر( حتى أغسطس/آب 2020، و1.431 مليار شيكل 

)444 مليون دوالر( في نفس الفترة من 2019.
ومن���ذ النص���ف األول 2020، توق���ف الدع���م العربي 
لميزانية فلسطين ولم يستأنف حتى نهاية أغسطس 
2021، دون أن تش���ير الحكومة الفلسطينية أو أي من 

المانحين العرب لسبب التوقف.
كذلك، فإن الدعم األمريك���ي المتوقف منذ مارس/آذار 
2017 بأوام���ر من الرئيس األس���بق دونال���د ترامب، لم 

يستأنف مجددا، على الرغم من مرور قرابة 9 شهور على 
تولي الديمقراطيين إدارة البيت األبيض.

وف���ي مايو/أيار الماضي، قال وزي���ر الخارجية األمريكي 
أنتون���ي بلينكن ف���ي زيارة إل���ى الضف���ة الغربية، إن 

“الواليات المتحدة س���تبلغ الكونغرس نيتها تقديم 
75 ملي���ون دوالر كمس���اعدات للتنمي���ة االقتصادية 
للفلس���طينيين في 2021، وهو ما ل���م يتم على أرض 

الواقع حتى اليوم.

أما الس���عودية، التي كانت أكب���ر مانح فردي للميزانية 
الفلس���طينية بمتوس���ط س���نوي 240 ملي���ون دوالر، 
فتوقفت ه���ي األخرى عن الدعم منذ مارس/آذار 2020، 
ولم يس���تأنف دعمها حتى صدور بيانات أغس���طس 

.2021
بينم���ا االتح���اد األوروب���ي، تظهر األرقام الرس���مية أن 
إجمالي المنح المقدمة من طرفه للميزانية الفلسطينية 
هذا العام بلغت 4 ماليين ش���يكل )1.24 مليون دوالر(، 

خصصت لدعم الحاالت االجتماعية.
وعلى أساس سنوي، بلغ الدعم األوروبي للميزانية العامة 

الفلسطينية 531.5 مليون شيكل )165 مليون دوالر(.
وحت���ى 2016، كان���ت الوالي���ات المتح���دة إلى جانب 
الس���عودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، 
بحس���ب ما تظهره البيانات التاريخية ل���وزارة المالية 

الفلسطينية.
الفلسطيني  وبحس���ب بيانات المجلس االقتصادي 
للتنمية واإلعمار “بكدار” )شبه حكومي(، فإن إجمالي 
المنح والمس���اعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، 
بلغت 35.4 مليار دوالر منذ تأسيس السلطة الوطنية 

حتى 2018.

خالل 2021.. الدعم الدولي لميزانية السلطة العامة »شبه متوقف« 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت اللجنة المصرية إلعمار قطاع غزة الثالثاء عن طرح عطاء مش���روع 
تطوي���ر كورنيش البحر ش���مال بيت الهيا بتمويٍل مص���ري لصالح وزارة 

األشغال واإلسكان في غزة.
م���ن جهتها، رحب���ت جمعية رجال األعمال ف���ي غزة بطرح 
اللجنة المصرية عطاء تطوير الكورنيش المذكور للشركات 
الفلس���طينية المحلية كأول عطاءات إع���ادة اإلعمار ضمن 

المنحة المصرية.
وثم���ن بي���ان الجمعية جهود مصر للس���ير قدمًا بعملية إع���ادة اإلعمار 
والتخفي���ف من الحصار المفروض على غزة عب���ر مد القطاع بجميع مواد 
اإلعمار والسلع والبضائع والمواد الخام، وتسهيل حركة األفراد على معبر 

رفح البري.
وأك���د أن بدء المانحين بطرح عطاءات اإلعمار الكبرى للش���ركات المحلية 
والمقاولين من ش���أنه التخفيف من حدة س���وء األوض���اع االقتصادية 
وإنعاش اقتصاد غزة وتش���غيل آالف العمال والخريجين العاطلين عن 

العمل.
وشددت الجمعية على ضرورة تسريع عمليات اإلعمار لما لذلك من أهمية 
ف���ي إنعاش األوض���اع االقتصادية بالقطاع، وتعوي���ض القطاع الخاص 
عن خس���ائره الفادحة التي تكبدها على مدار س���نوات الحصار والحروب 

المتكررة على غزة.

االستقالل/ وكاالت:
بلغت بتكوين أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت 
على مقربة من أعلى مس���توياتها على اإلطالق الثالثاء، 
إذ يراهن المتعامل���ون على أن إدراجا متوقعا لصندوق 
أس���هم أمريكي يعتمد على العق���ود اآلجلة يمكن أن 
تتمخض عنه تدفقات اس���تثمار ف���ي أصول بتكوين 

والعمالت المشفرة.
وارتفعت بتكوين، وهي أكبر عملة مش���فرة في العالم 

من حيث القيمة السوقية، 1.5 بالمئة خالل التعامالت 
اآلسيوية إلى 62991 دوالرا، وهو أعلى مستوى لها منذ 
الذروة القياس���ية البالغة 64895 دوالرا المس���جلة في 

أبريل نيسان.
وقال محللون للعمالت المشفرة في أركين ريسيرش إن 
عق���ود بتكوين اآلجلة ارتفعت اليوم، وكانت في أحدث 
تعامالت عند 62690 دوالرا، وقد ترتفع األسعار الفورية 

إذا استمر التدفق النقدي.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس����عار الذه����ب الثالثاء م����ع تراجع الدوالر 
وعوائد س����ندات الخزانة األمريكية، مما قدم بعض 
الدعم للمعدن النفيس عل����ى الرغم من اتجاه بنوك 

مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز االقتصادي.
وزاد الذه����ب في التعام����الت الفوري����ة 0.7 بالمئة 
إل����ى 1776.03 دوالرًا لألوقي����ة )األونص����ة( بحل����ول 
الس����اعة 0620 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود 

األمريكية اآلجلة للذه����ب 0.7 بالمئة إلى 1778.20 
دوالرًا لألوقية.

وس����جل مؤشر الدوالر أدنى مستوياته في أسبوعين 
مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من 

حاملي العمالت األخرى.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة األمريكية القياسية 
ألجل عشر سنوات، مما خفض تكلفة الفرصة البديلة 

لشراء الذهب الذي ال يدر عائدا.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر 
وعوائد السندات األمريكية

بتكوين تقترب من أعلى 
مستوياتها على اإلطالق

االستقالل/ وكاالت:
أس���ابيع قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية 
الثانية لظهور في���روس "كورونا" في مدينة 
ووهان الصينية قبل أن يغزو الفيروس العالم 

ويتحول إلى وباء قاتل أودى بحياة الماليين.
الوباء لم يرهق الدول والمؤسسات الصحية 
والحكومية فحس���ب، بل أرهق االقتصادات 
الناش���ئة قبل الكبيرة وأثر بشكل كبير على 
كثير من المش���اريع الريادية التي انطلقت 
على أسس سليمة، وكادت أن تصل السّلمة 

األخيرة من النجاح.
ف���ي المقاب���ل، صنعت الجائح���ة فرصًا غير 
مس���بوقة لالس���تثمار في القط���اع الرقمي 

والتكنولوجي.
أما وقد وصل العلماء، س���ريعا، إلى اللقاحات 
الخاصة بالوباء، وانحس���رت سياسات اإلغالق 
في ع���دد ال بأس به م���ن دول العال���م، فإن 
الحديث ب���ات يترك���ز على وس���ائل وطرق 

وقطاعات االستثمار ما بعد كورونا.
كي���ف س���يؤثر ع���ام ونص���ف أو أكثر من 
اإلغالقات على شكل التجارة في السنوات، أو 
حتى العقود المقبلة في العالم ككل وعالمنا 

العربي على وجه الخصوص.
وهذا بالفع���ل ما حصل وما ش���هده العالم 
من تطور كبير لقطاع االس���تثمار في التجارة 
اإللكترونية، حيث تضاعفت معدالت التجارة 
اإللكترونية مما نسبته واحد بالمئة من حجم 

التجارة العالمية عام 2019، إلى ما نسبته 5 
– 15 بالمئة فترة وباء كورونا.

أضف أنه بدءًا من 2021 س���يعود االقتصاد 
العالمي للنمو بنس���بة 5 بالمئة وهو المعدل 
األس���رع منذ خمس���ين عاما، حس���ب تقارير 
مؤتم���ر األمم المتح���دة للتج���ارة والتنمية 

“أونكتاد”.
فالذي حصل، أن وباء كورونا غّير وجه العالم 
وجاء بأس���لوب حياة فريد، جعل الناس أكثر 
انفتاحا وقابلي���ة للتواص���ل وإدارة أعمالها 

والشراء عن بعد.
فإن لم يكن للفترة الس���ابقة أي���ة إيجابية، 
فكفاها أنها فرضت على اإلنسان الذي قاوم 
التط���ور الهائل ف���ي تكنولوجي���ا التواصل 
والتب���ادل التجاري، القب���ول واالقتناع به، بل 

والتسويق له.
له���ذا، بات عل���ى العال���م العرب���ي، مواكبة 
التط���ور والتوج���ه العالم���ي نح���و الرقمنة 

“digitalization” والتجارة اإللكترونية.
ورغم االزدهار الذي ش���هده هذا القطاع في 
ش���تى أنحاء العالم، وخصوصا في العامين 
األخيرين، إال أنه ما زال يش���كل ما نس���بته 2 
بالمئ���ة فقط م���ن حجم التجارة ف���ي العالم 

العربي.
وما زالت ثالث دول عربية )مصر والسعودية 
واإلمارات( تس���يطر على ما نسبته 80 بالمئة 
م���ن مجموع التج���ارة اإللكترونية في العالم 

Go-”العربي، حس���ب تقرير أجرته ش���ركة
Gulf” التي مقرها اإلمارات.

ولذلك، فإن على الحكومات العربية والشركات 
وحتى الشباب العربي الطموح، التوجه بشكل 
أكبر نحو االس���تثمار في ه���ذا القطاع الذي 
التكنولوجية  بالتخصصات  االهتمام  يعززه 
والتحول نحو رقمنة المشاريع التجارية وغير 

الربحية.
وه���ذا بالطب���ع يش���مل قط���اع الخدم���ات 
واالستشارات القانونية والطبية والتعليمية 
وغيره؛ فرغم المؤش���رات التي تقول إن سوق 
التجارة اإللكتروني���ة تضاعف أربع مرات في 
العالم العربي في غضون الس���نوات الخمس 
األخيرة، إال أن هذا الس���وق ما زال في بداياته 
وقد يأتي االستثمار فيه بأرقام وعوائد قوية 

على المدى القريب والبعيد.
والحكومات العربية أيضا، أمام مسؤولية كبيرة 
لتعزيز االس���تثمار في هذا القطاع، أهمها، 
صناعة الوعي وبناء الثقة لدى المس���تهلك، 
عبر س���ن قوانين وتشريعات صارمة تحارب 
االحتيال والتزوير في المنتجات القادمة عبر 

السوق اإللكترونية.
يمكننا القول إن ما قبل كورونا شيء وما بعده 
ش���يء آخر، نحن أمام عال���م جديد ومختلف 
تماًما، ورج���ل األعمال الذي يق���اوم التحول 
الحاصل وال يستوعب هذه المرحلة قد يخسر 

جمهوره وزبائنه باتجاه المنافسين.

استثمار ما بعد »كورونا«.. صعود الرقمنة وفرص نمو التجارة اإللكترونية لجنة مصرية تبدأ أولى 
عطاءات اإلعمار في غزة 

بتطوير كورنيش بيت الهيا
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االستقالل/ وكاالت
ق����ال وزي����ر الخارجي����ة اإليراني 
حس����ين أمير عب����د اللهيان في 
اتص����ال هاتف����ي م����ع األمي����ن 
الع����ام لألمم المتح����دة أنطونيو 
تريد  إن طه����ران ال  جوتيريش، 
ربط تبادل السجناء بالمحادثات 

النووية.
اللهيان مس����اء  وأض����اف عب����د 
االثنين: “نحن نؤيد المحادثات 
التي لها نتائج عملية ملموسة”، 
مؤك����دا أن إي����ران س����تعود إلى 
م����ا   إذا  بتعهداته����ا  االلت����زام 
النووي  االتف����اق  أعض����اء  التزم 

بتعهداتهم بشكل كامل.
كم����ا أش����ار عب����د اللهي����ان إلى 
لتنظي����م  اإلرهابي����ة  األعم����ال 
داعش في أفغانستان في األيام 
األخي����رة، معرب����ا عن قلق����ه إزاء 
الوضع في أفغانستان وقال: “إن 
التحركات اإلرهابية واستهداف 
المصلي����ن إل����ى جان����ب النزوح 
المجدد لالجئي����ن األفغان زادت 
المتحدة  األم����م  مس����ؤولية  من 
وأمينها العام ف����ي هذا الصدد 

أكثر من ذي قبل”.
اإليراني  الخارجي����ة  وزي����ر  ودعا 

المتحدة  لألم����م  الع����ام  األمين 
ج����ادة  إج����راءات  اتخ����اذ  إل����ى 
لوقف اإلرهاب في أفغانس����تان 

ومكافحته.
تبن����ى  داع����ش  أن  إل����ى  يش����ار 
المس����ؤولية ع����ن هجم����ات عل����ى 
مس����جدين يؤمهم����ا المصلون من 
الطائف����ة الش����يعية ف����ي قندهار 
وقندوز بأفغانستان الشهر الجاري، 

ماأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وم����ن جهة أخرى ذك����رت وكالة 
أنب����اء الجمهوري����ة اإلس����المية 
اإليرانية )إيرنا( ، نقال عن رئيس 
أركان القوات المسلحة اإليرانية، 
وروس����يا  إيران  إن  باقري،  محمد 
س����تعقدان “لجن����ة عس����كرية 
مش����تركة” ف����ي طه����ران ف����ي 
غضون األش����هر الثالثة المقبلة 
م����ن أج����ل مناقش����ة التع����اون 
البلدين  بي����ن  واألمني  الدفاعي 

حس����بما أفادت وكال����ة بلومبرج 
لألنباء.

وأش����ار باق����ري، الموج����ود ف����ي 
اجتماع����ات  لعق����د  موس����كو 
م����ع نظي����ره الروس����ي فالي����ري 
اللجنة  أن  إل����ى  جيراس����يموف، 
س����تكلف أيضا بتحديد مجاالت 
التعاون في التدريب العسكري، 
دون ذكر مزيد م����ن التفاصيل ، 

وفقا ل� )إيرنا(.

سنعقد لجنة عسكرية مشتركة مع روسيا

إيران: ال نريد ربط تبادل السجناء بالمحادثات النووية 
االستقالل/ وكاالت:

أص���در أمير قطر تميم ب���ن حمد، الثالثاء، تعدياًل وزارًيا واس���ًعا 
ش���مل فصل وزارات واس���تحداث وزارة البيئة والتغّير المناخي 
وزيادة ع���دد الوجوه النس���ائية، وتعيين رئي���س جديد ألركان 

القوات المسلحة.
ووفق���ا للتعديل الوزاري تم زيادة عدد ال���وزارات من 16 إلى 21 
وزارة بعد فصل وزارات الثقافة عن الرياضة والشباب، واالتصاالت 
ع���ن المواصالت وتكنولوجي���ا المعلومات، والبيئ���ة عن البلدية، 
والعمل عن التنمية االجتماعية، فيما أعيد تسمية وزارة التعليم 
إلى التربية والتعليم والتعليم العالي، واس���تحداث وزارة البيئة 

والتغّير المناخي.
وبحسب التعديل الوزاري احتفظت النساء بحقيبة وزارة الصحة، 
فيما تم تعيي���ن وزيرتين جديدتين لحقيبتي التربية والتعليم 

والتعليم العالي، والتنمية االجتماعية واألسرة.
فيم���ا أبقى التعديل على وزراء الخارجي���ة محمد بن عبد الرحمن، 
والدفاع الش���يخ خالد العطية، والصحة حن���ان الكواري، والعدل 

مسعود بن محمد العامري في مناصبهم.
كم���ا احتفظ أيضا رئيس مجلس ال���وزراء خالد بن خليفة بن عبد 
العزيز بوزارة الداخلية، وجاس���م بن س���يف بن أحمد الس���ليطي 

بوزارة المواصالت التي تم فصلها عن وزارة االتصاالت.
وعين الش���يخ تميم الفريق الركن طيار س���الم بن حمد بن محمد 
بن عقيل النابت رئيس���ًا ألركان القوات المسلحة، خلفًا لغانم بن 

شاهين الغانم الذي تسلم وزارة األوقاف.
وأصدر أمير قطر قرارًا بإنش���اء ديوان للخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي برئاسة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في قطر بعد أكثر من أس���بوعين من 

إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ الدولة الخليجية،

تعديل وزاري واسع في 
قطر وفصل وزارات

االستقالل/ وكاالت:
عدل مجلس النواب اللبناني الثالثاء موعد االنتخابات النيابية ليتم 

إجراؤها  في 27 مارس المقبل بدال من شهر مايو المقبل.
جاء ذلك في جلس���ة تش���ريعية عقدت أمس بقصر األونيسكو في 
العاصمة بيروت، برئاس���ة رئيس مجلس الن���واب نبيه بري، وحضور 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
كما أقر المجلس إعطاء الحق للمغتربين لالقتراع في الخارج، وأسقط 

اقتراح قانون الكوتا النسائية.
وجدد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤس���ائها ومقرريها ولهيئة 

مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خالل جلسة مجلس 
النواب، أنه "س���يبذل قصارى جهده إلتمام االنتخابات النيابية في 
موعدها وتأمين األمور اللوجس���تية"، مؤّكدًا أن "الحكومة س���تعمل 

على تأمين حصول االنتخابات بكل شفافية".
من جهة أخ���رى، أكد الرئيس اللبناني ميش���ال عون دعمه لتحديد 
"كوتا" للتمثيل النسائي في مجلس النواب، "ليس ألن المرأة تشّكل 
نصف المجتمع اللبناني فحس���ب، بل ألنه���ا أثبتت كفاءة وحضورًا 
وتمّيزًا في المهام التي أوكلت إليها في القطاعين العام والخاص".

وش���دد عون خالل اس���تقباله في قصر بعبدا الثالث���اء وفد الهيئة 
الوطنية لش���ؤون المرأة اللبنانية برئاس���ة كلودي���ن عون روكز، على 
أن "حضور النس���اء في السلطة التشريعية، يش���كل قيمة إضافية 
للتمثيل الش���عبي من جهة، ويجّسد المس���اواة بين الرجل والمرأة 
ويس���قط اي تمييز بينهما"، الفتًا إلى "استعداده لدعم أي تعديل 

دستوري يحقق هذا الهدف".
يذكر أن االنتخابات النيابية سوف تجري وفقًا لقانون أقره المجلس 

النيابي في عام 2017 على أساس النسبية، النتخاب 128 نائبًا.
وكان موع���د االنتخابات النيابي���ة في لبنان قد حّدد س���ابقًا بتاريخ 
الثامن من مايو 2022،  كما حدد سابقًا تاريخ 24 يونيو 2022 موعدا 
لالنتخابات النيابية في الخ���ارج )في الدول الغربية( ويوم 29 أبريل 
2022 موعدا لالنتخاب���ات النيابية للبنانيي���ن المقيمين في الدول 

العربية .

االستقالل/ وكاالت:
ش����هدت مصر، الثالثاء، افتتاح مناورة مشتركة مع روسيا 
لقوات اإلنزال في البلدي����ن، فيما نفذت القوات المصرية 
تدريبات بحري����ة عابرة مع ق����وات من اليونان وإس����بانيا 

والواليات المتحدة.
وأفادت ش����بكة "روس����يا الي����وم" الروس����ية، الثالثاء، بأن 
قاعدة قوات المظالت المصرية في مدينة إنش����اص )دلتا 
النيل/ ش����مال( ش����هدت حفل افتتاح التمرين الروسي � 
المصري المش����ترك الخامس حماة الصداقة 2021 لقوات 

المظليين".
وأضاف����ت: "وصل في وقت س����ابق أكثر م����ن 100 جندي 

من قوات اإلنزال الجوي الروس����ية إلى القاعدة العسكرية 
لق����وات المظليين المصرية؛ حيث س����يبدأ التمرين عمليا 

األربعاء".
وتابعت: "سيصل إجمالي عدد القوات الروسية والمصرية 
الت����ي ستش����ارك في التمري����ن إلى نحو 500 عس����كري، 

باإلضافة إلى طائرات ومروحيات نقل عسكرية".
واالثنين، نقلت "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية، أن 

المناورة مستمرة حتى 29 أكتوبر/ تشرين األول الجاري.
ف����ي س����ياق مختل����ف، أعلن المتح����دث باس����م الجيش 
المصري، العقي����د غريب عبد الحافظ، ف����ي بيان الثالثاء، 
أن قوات بالده نفذت تدريب����ات بحرية عابرة مع نظيرتها 

اليونانية واألمريكية واإلسبانية.
وأوضح أن تلك التدريبات التي لم يحدد توقيتها أو عدد 
المش����اركين فيها تمت في "نطاق األس����طول الش����مالي 

والجنوبي" بالبالد.
وأش����ار إل����ى أن التدريبات ش����اركت فيه����ا الفرقاطتان 
 ،"ESPS Victoria" واإلس����بانية ،)HS Kanaris( اليونانية
والس����فينة األمريكية )USS Okane(، بخالف مش����اركة 

فرقاطات مصرية هي "إسكندرية، وطابا والظافر".
وتهدف التدريبات وفق عبد الحافظ إلى "تعزيز القدرات 
القتالي����ة للوح����دات البحري����ة وأطقمها ف����ي دعم األمن 

واالستقرار البحري بالمنطقة".

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العالمي���ة التابعة لألمم المتحدة، 
الثالثاء، أن أكثر من 20 مليون يمني عرضة لخطر اإلصابة 
بمرض المالريا، في وقت تعمل فيه فقط نصف المرافق 
الصحية بالبالد. وأوضحت في تقرير نشرته عبر »تويتر«، 
أن 20.4 مليون يمني يعيشون في مناطق معرضة لخطر 
انتقال المالريا، في حين تشير التقديرات أن نحو مليون 

حالة جديدة من المالريا تعصف بالبلد كل عام.
وأضاف التقرير، أنه »استجابة لهذا الخطر، تدعم منظمة 
الصحة العالمي���ة العاملين الصحيي���ن المتطوعين من 
خالل توفير اختبارات تش���خيصية سريعة وأدوية وبناء 
القدرات من خالل تدريبات أساس���ية حول الكش���ف عن 
حاالت المالريا وعالجها وتثقي���ف المجتمعات المحلية 

بأهمية الوقاية منها«.
وأردف: »بينما ال تعمل سوى نصف المرافق الصحية في 
اليمن بشكل كامل أو حتى جزئي، ال تزال المرافق العاملة 
تفتقر إلى الموظفين الصحيين المؤهلين مدفوعي األجر 

إضافة إلى شح األدوية األساسية والمعدات الطبية«.

وتاب���ع التقري���ر: »بم���ا أن اليمن ال يزال مطوقًا بتفش���ي 
المالريا وغيرها من األمراض المنقولة بواس���طة النواقل، 
فمن بالغ األهمية تعزيز آليات مكافحة المالريا وتوسيع 
نطاقها والجهود المتكامل���ة إلدارة ناقالت األمراض في 

المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البالد«.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر 
من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ 
عدده���م نحو 30 مليون نس���مة، يعتم���دون على الدعم 
والمس���اعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق األمم 

المتحدة.

مصر تحتضن مناورة لقوات اإلنزال الجوي مع روسيا مجلس النواب اللبناني يعدل 
موعد إجراء االنتخابات النيابية

الصحة العالمية: أكثر من 20 مليون يمني عرضة لخطر المالريا
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غزة/ االستقالل: 
صعد فريقا خدمات البري���ج و خدمات المغازي للمباراة 
النهائي���ة ل���دوري ج���وال 2020_2021 لكرة الس���لة 
للمحافظات الجنوبية، عق���ب فوزهما إيابا على خدمات 

رفح )80_50( و شباب المغازي )94_72( تواليا .
ففي اللقاء األول ، حسم خدمات البريج نتائج كافة أرباع 

المباراة لصالحه.
و رغم بداية اللقاء بتش���ديد دفاع���ي في المنطقة من 
كال الفريقين، و عدم تمك���ن خدمات البريج من افتتاح 
التس���جيل إال من خالل رمية ثالثية عن طريق إبراهيم 
أبو رحال و زميله ثائر عيس���ى الذي سجل ثالثية أخرى، 
وثالثية في نهاي���ة الربع إلبراهيم مصل���ح، بينما أخذ 
خدم���ات رفح وقتا للدخ���ول في المباراة، ليس���جل أول 
نقاط���ه بثالثية محمود أبو ش���عر، و4 نق���اط لطه جبر، 

لينتهي الربع 16_13 للبريج.
وفي الرب���ع الثاني ظهر خدمات رفح بش���كل مميز مع 
الدقائ���ق األولى للربع، فس���جل طه جب���ر 5 نقاط منها 
ثالثية، وثالثية أخرى لعلي أبو حربة، لكن صحوة العبي 
البريج في منتصف الربع بتألق ثائر عيس���ى بتسجيله 
ثنائيتين، وثالثية زميله إبراهيم أبو رحال، وثنائيتين 
إلبراهي���م مصلح، أعطت���ه األفضلية في الف���وز بالربع 

بنتيجة 21_18.
وف���ي الربع الثالث كثف البري���ج من ضغطه على حامل 
الك���رة باللعب رجل لرجل على صانع ألعاب رفح طه جبر، 

لينجح في إنهاء الربع لصالحه 24_8 . 
وف���ي الربع الراب���ع واألخير واصل البري���ج تفوقه بتألق 
أحمد وش���اح بتس���جيله 7 نقاط متتالية، بينما ألهب 
ثائر عيسى بتسجيله ثالثيتين من منتصف الملعب، 
ليختتم أس���امة موس���ى وخالد الصعيدي التس���جيل 

نقطتي���ن لكال منهم���ا، لينتهي الرب���ع 19_11 لصالح 
البريج، وبنتيجة إجمالية 80_50.

و في اللقاء الثاني ، حس���م الخدمات معظم نتائج أرباع 
المباراة، فكانت البداية من الربع األول الذي بدأ حماسيًا 
من العبي الخدم���ات و ظهروا الط���رف األفضل بفضل 

التناغ���م الواضح بين نجومه خليل مه���دي، ريان ريان، 
موسى موس���ى، محمد أبو غزال و محمد خريس ، و على 
الجهة األخرى ظهر ارتباك غير مبرر على العبي الشباب 
الذين ل���م يدخلوا أجواء اللقاء حت���ى آخر ثالثة دقائق 
ومؤشر النتيجة يشير لتسجيل خمس نقاط من ثالثية 
لمحمد درويش و ثنائية ألحمد مهدي ليترجم خدمات 
المغازي أفضليته المطلقة في هذا الربع و يخرج منتصرًا 

بنتيجة " 23/12 " .
و ف���ي الربع الثان���ي ، تغير الحال كثي���را و دخل العبي 
الشباب أجواء اللقاء و نظموا صفوفهم دفاعيا و هجوميا 

و نجحوا بمجاراة العبي الخدمات.
و تراجع العبي الخدمات و تألق العبي الش���باب الواضح 
منحهم األفضلية و الفوز في هذا الربع بنتيجة " 21/14 

."
و في الربع الثالث لملم العبي الخدمات أوراقهم و عادوا 
للقاء بقوة بفضل التألق الواضح لنجومه وتوسيع الفارق 
من جديد و منحهم الفوز في هذا الربع بنتيجة " 30/16 

. "
وفي الربع الرابع و األخير ، حاول العبو الش���باب تقليص 
الف���ارق بمحاول���ة االخت���راق لدفاعات الخدم���ات تارة، 
وبالرمي���ات الثالثية ت���ارة أخرى، لك���ن تألق مصطفى 
عياش بتسجيله 12 نقطة منها ثالثية، أعطى األفضلية 
للخدمات إلنهاء الربع لصالحه بنتيجة 27_22، وبنتيجة 

إجمالية 94_72.

خدمات »البريج« و »المغازي« يصعدان لنهائي دوري جوال لكرة السلة

مدريد/االستقالل: 
اتخذ الفرنس���ي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، 

قراًرا بشأن انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان الصيف المقبل، ولم 
يوافق الالعب الفرنس���ي على كل عروض التجديد، وتزعم 
تقارير إسبانية وفرنسية أن الالعب يخطط لالنتقال مجاًنا 

إلى ريال مدريد.
ووفًقا لبرنامج »الش���يرنجيتو« اإلس���باني، ف���إن مبابي قرر 
عدم التصريح بأي ش���يء يتعلق بريال مدريد حتى نهاية 
الموس���م، حتى ال يثير غضب جمهور س���ان جيرمان مرة 
أخ���رى. وكان مبابي قد أجرى حواًرا منذ عدة أس���ابيع، وقال 
إنه كان سينتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، إذا 

سمح له سان جيرمان بالرحيل.
وأث���ار هذا األمر غض���ب الجمهور الباريس���ي، الذي أطلق 

صافرات ضد مبابي في وقت سابق هذا الموسم.
وتحسنت العالقة بين مبابي وجمهور سان جيرمان مؤخًرا، 
وعاد المشجعون للهتاف والتصفيق للمهاجم الفرنسي 

خالل المباريات.

لندن/االستقالل: 
استمع مسؤولو مانشس���تر يونايتد لنصيحة البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، نجم الش���ياطين الحمر، بشأن المدرب المثالي لقيادة الفريق 
هذا الموس���م. وتزعم العديد من التقاري���ر أن النرويجي أولي جونار 
سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، مرشح للرحيل عن الفريق هذا 

الموسم بسبب سوء النتائج.
ووفًقا لبرنامج "الش���يرنجيتو" اإلس���باني، فإن مس���ؤولي مانشستر 
يونايتد اتصلوا بالفرنس���ي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال 

مدريد، من أجل قيادة الشياطين الحمر، بناء على توصية رونالدو.
وال ي���درب زي���دان حالًيا أي فريق منذ الرحيل عن قي���ادة ريال مدريد 
بنهاية الموس���م الماض���ي. يذكر أن العديد م���ن التقارير الصحفية 
البريطانية رش���حت اإليطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق 

إلنتر ميالن، من أجل قيادة الشياطين الحمر خلًفا لسولسكاير.
ويحتل مانشس���تر يونايتد حالًيا المركز السادس في جدول ترتيب 

الدوري اإلنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة.

مانشستر يونايتد 
يهاتف زيدان 

لقيادته مستقبال

مبابي يتخذ قرارًا 
بشأن ريال مدريد

مدريد/ االستقالل: 
ش���دد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني 
لبرش���لونة، على ضرورة قتال فريقه لتحقيق 
االنتص���ار أم���ام دينامو كييف مس���اء اليوم 
األربعاء، بالجولة الثالث���ة من دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وقال كومان، خالل مؤتم���ر صحفي : "دينامو 
كييف أصبح فريقا أفضل مما كان عليه العام 
الماضي، ونحن نعرف أنها س���تكون مواجهة 

مهمة لمستقبلنا في دوري األبطال".
وأض���اف: "نعلم أنه يتوجب علين���ا الفوز، من 
أجل الحفاظ على فرصنا في التأهل إلى الدور 

التالي، وندرك أهمية حصد النقاط الثالث".

وتاب���ع: "س���ندخل المب���اراة مث���ل أي لق���اء، 
وسنحاول االس���تعداد بأفضل طريقة، وحللنا 
الخصم جيًدا، ونعرف الحالة البدنية لالعبين، 
وسنفتقد وجود إريك جارسيا، ولكن المجموعة 
التي ستبدأ المباراة ستكون قادرة على تحقيق 

الفوز".
وزاد: "هذه المجموعة قادرة على المنافسة في 
دوري األبطال، لكن ال يمكنكم المطالبة بالفوز 

باللقب، بالنظر إلى األندية األخرى".
واستكمل: "يوجد العبون أصحاب خبرات يجب 
أن يكونوا مثاال يحتذى به في هذه المباريات، 
وهناك شباب يظهرون في المباريات المهمة 
مع الفريق ومنتخبات بالدهم، واألمر ال يعتمد 

على نقص الخبرة خالل لقاء اليوم".
وعن مش���اركة فاتي في الكالسيكو، أجاب: "ال 
أفكر في ذلك، مباراة اليوم هي األكثر أهمية، 
ومن المس���تحيل أن يلعب فات���ي 3 مباريات 

كاملة في 7 أيام".
وح���ول كوتينيو، علق: "لقد غاب لفترة طويلة، 
وهو نفس���ه يري���د الحص���ول عل���ى دقائق 
ليتحسن بس���رعة، وهناك منافسة وسأختار 
األفض���ل للفريق، وس���يكون العب���ًا مهمًا في 

المباريات المقبلة".
وواص���ل: "ال يوج���د ه���دوء أبًدا حي���ن تعمل 
كمدرب، ألن كل ش���يء يعتم���د على النتائج، 
وبخالف ذلك، فنحن في بلد حيث كل ش���يء 

مبالغ فيه".
وعن س���بب تراجع برشلونة في دوري األبطال، 
أوض���ح: "ألن الف���رق الكبيرة تحس���نت كثيًرا 
وتراجع برش���لونة، وأصبح هن���اك فارق، فهم 
لديهم ت���وازن في تش���كيالتهم وأصبح كل 
فري���ق يضم 23 العب���ا دولي���ا ولديهم وضع 

اقتصادي أفضل، فكل هذا يؤثر".
وحول إمكانية ضم داني ألفيس، علق: "ال أعلم 

أي شيء، ولم يخبرني أحد عنه بأي شيء".
وختم بالحديث عن تجديد عقد فاتي: "أعرف 
أنه���م قريبون من التجديد، وهي أخبار جيدة، 
فهو ش���اب ذو جودة عالية، وأحد أولئك الذين 

يتعين عليهم قيادة مستقبل هذا النادي".

كومان: مباراة اليوم أهم من الكالسيكو.. وسننافس على دوري األبطال 
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الُمبرح، وأطلقت القنابل الصوتية، واستعانت 
بمركبة المي���اه العادمة لتفري���ق الناس من 
باب العامود، ما أدى إلى تس���جيل العديد من 

اإلصابات.
وأك���د أن معظم اإلصابات كانت جراء االعتداء 

بالضرب واالختناق بالمياه العادمة.
واستهدفت قوات االحتالل النساء والفتيات 
خ���الل تواجدهن على مدرج���ات باب العمود، 

واعتدوا عليهن بالضرب والتنكيل والسحل.
واعتدى عناص���ر االحتالل على ش���بان خالل 
المواجه���ات بالضرب وقناب���ل الصوت أثناء 
محاولته���م الدفاع عن فتاة خ���الل اعتقالها 
وس���حلها في باب العمود، ما أدى لتس���جيل 
عش���رات اإلصابات التي تعاملت معها الفرق 

الطبية.
أثن���اء المواجه���ات، هدد ضابط في ش���رطة 
االحتالل الش���بان بإخالء منطقة باب العامود 
خالل 3 دقائق، لكن الش���بان لم يستمعوا له 

ورددوا “صوتك غير مسموع”.
وفي منطقة باب الس���اهرة، استعانت قوات 
االحتالل بمركبة المياه العادمة، ورّشت المياه 

في محيط المنطقة.
وبالتزامن مع ذل���ك، توافدت أعداد كبيرة إلى 

المسجد األقصى من أجل إحياء ذكرى المولد 
النبوي، وانتشر المصلون واألهالي في باحات 

األقصى، ووزعوا الحلوى على األطفال.
هذا، أفاد ش���هود عيان أن أكثر من 20 ش���ابا 
وفتى بينهم نس���اء وفتيات اعتقلوا مس���اء 
أم���س خالل المواجه���ات العنيف���ة في باب 

العمود.
وإلى ذلك، أصيب ش���ابان، فجر أمس الثالثاء، 
خ���الل مواجهات عنيفة اندلع���ت في مخيم 

قلنديا قضاء القدس المحتلة.
واقتحم���ت ق���وات كبيرة لالحت���الل المخيم، 
وس���ط إطالق للنار الح���ي والمطاطي وقنابل 
الغاز، وتصدى الش���بان للقوات بإلقاء الحجارة 

والزجاجات الحارقة تجاهها.
وداهمت قوات االحتالل عدة منازل وفتشتها 
وعاث���ت فيه���ا خرابا قب���ل أن تنس���حب من 

المخيم.
أم���ا ف���ي محافظة جني���ن، أصيب ع���دد من 
المواطني���ن بحاالت اختناق بالغاز المس���يل 
للدم���وع، خالل مواجه���ات اندلعت مع قوات 

االحتالل على مفترق بلدة عرابة.
وأطل���ق جنود االحت���الل األعي���رة المعدنية، 
وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب 

الشبان، ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق.
وفي سياق متصل، كثفت قوات االحتالل من 
تواجدها العس���كري على أطراف بلدة يعبد، 

خاصة من الجهة الغربية.
فيما، اعتدى مس���توطنون أمس الثالثاء على 
المواطني���ن أثن���اء قطف ثم���ار الزيتون في 
بلدة نحالي���ن غربي بيت لحم بالضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد مدير مكتب هيئة الجدار واالس���تيطان 
في بيت لحم حس���ن بريجة أن مس���توطنين 
هاجم���وا عائلة المواطن عايد عبد العزيز أثناء 
قطف ثمار الزيتون في منطقة بانياس غربي 

البلدة.
وكانت قوات االحتالل س���لمت المواطن أحمد 
ذوي���ب إخطارًا به���دم منزله في بل���دة زعترة 

بحجة عدم الترخيص.
كما اقتلع مس���توطنو مس���توطنة » ش���افي 
الناقورة  أراض���ي  عل���ى  المقام���ة  ش���مرون« 
وسبسطية ودير شرف ش���مال غرب نابلس، 
عشرات أشجار الزيتون وشقوا طريقا بمحيط 

المستوطنة.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس، في تصريح���ات صحفية، إن 

األهالي اكتشفوا تقطيع عشرات األشجار من 
قبل المس���توطنين، عق���ب توجههم لقطف 
ثمار الزيتون في األراضي التي استولى عليها 

االحتالل قبل سنوات وأقام سياجا حولها.
وأش���ار الى أن المس���توطنين ش���قوا طريقا 
بمحيط المستوطنة بعرض 8 أمتار، وبطول 3 
كم، األمر الذي ينذر بأعمال توسعة وبناء في 

المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.
 وفي مدينة نابلس، استولت قوات االحتالل، 
أم���س، عل���ى جرافة ف���ي بلدة دوم���ا جنوب 

المحافظة.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس، ان قوات االحت���الل اقتحمت 
بلدة دوما، واس���تولت على جرافة اثناء عملها 
في اس���تصالح االراض���ي، وتع���ود ملكيتها 
للمواطن يوس���ف س���الودة، وجرى اقتيادها 

لمستوطنة »جفعيت«
في الوق���ت ذاته، أخطرت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس، بهدم منزل قيد االنش���اء 

في بلدة غزارة شرق بيت لحم.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن ق���وات االحتالل 
أخط���رت بهدم من���زل مكون م���ن طابق قيد 
االنش���اء، يعود للمواطن أحمد موسى محمود 

ذويب، بحجة عدم الترخيص.
ووزع���ت قوات االحتالل االس���رائيلي مس���اء 
أمس الثالث���اء، إخطارات بهدم ووقف ومنازل 
في قريتي بيت س���وريك شمال غرب القدس 

المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلية بلدة بيت س���وريك 
أن قوات االحتالل أخط���رت بهدم بناء خاص 
بمركز نس���وي بيت سوريك الذي يجري بنائه 
في الوقت الحالي كما أخطرت المواطن ومنزل 

بالل وصفي الجمل  بهدم منزله.
فيما، أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء 
أوامر اإلخالء لعش���رات المح���ال التجارية في 
مدينتي الطيبة وقلنس���وة بذريعة البناء على 
أراض معرف���ة بأنها غي���ر صناعية، في األيام 

األخيرة.
وتسلم 30 صاحب محل تجاري على األقل، من 
الطيبة وقلنس���وة، أوامر إخالء حتى 30 يوما، 
وإال سيتم تغريم كل صاحب محل بمبلغ قدره 

600 ألف شيقل، وفقا للجنة.
وادعت الس���لطات ب���أن أوامر إخ���الء المحال 
التجارية ُأصدرت بسبب أنها بنيت على قطع 
أراض غير معرفة بأنها ألغراض تجارية، وأنها 

ليست في منطقة صناعية.

رام الله / االستقالل:
 أّكد محامي نادي األس���ير جواد بولس، أّنه تم نقل األسير مقداد 
القواس���مة المضرب عن الطع���ام منذ 91 يوًم���ا، والمحتجز في 
مستشفى "كابالن" إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور خطير 

طرأ على وضعه الصحي، الحرج أصاًل.
كما نقلت إدارة س���جون االحتالل األسيرين عالء األعرج المضرب 
منذ )74( يوًما، وهش���ام أبو هواش المضرب من���ذ )65( يوًما من 
س���جن "عيادة الرملة" إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة 

لالحتالل بعد تدهور وضعهما الصحّي.
وأوضح نادي األس���ير، في بيان له، مساء امس الثالثاء، أن األسير 
القواسمة، يواجه وضًعا صحًيا حرًجا، حيث يواجه احتمالية الوفاة 
المفاجئة، كم���ا أن األعراض الظاهرة علي���ه تؤكد حصول تراجع 
خطير على جهازه العصبي، ما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في 

الدماغ.
ُيش���ار إلى أّن األس���رى الثالثة هم من بين ستة أسرى يواصلون 

اإلضراب المفتوح عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي.

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، 
أن أس���رى الجهاد اإلس���المي مس���تمرون في إضرابهم عن 
الطع���ام رغ���م كل الضغوطات التي تم���ارس ضدهم، حتى 
االس���تجابة لمطالبهم وعودة األوضاع إلى ما قبل الس���ادس 

من سبتمبر.
وقال الزعانين في تصريحات اذاعية: »سيدخل معظم أسرى 
الجهاد اإلس���المي اليوم الخميس ف���ي اإلضراب عن الطعام 

ضمن الخطوات االحتجاجية التي ينفذها أسرى الجهاد«.
وأش���ار إلى أن األسرى المرضى س���يكون لهم أيضًا خطوات 

احتجاجية كإرجاع وجبات الطعام.
وقال: »إذا مرر االحتالل قرارته على أس���رى الجهاد اإلسالمي 
ه���ذا يعني تمريره مث���ل هكذا قرارات وب���أي وقت على أي 

تنظيم داخل السجون«.
وش���دد الزعانين على أن األيام القادمة ستش���هد مزيد من 

الفعاليات اإلسنادية لدعم أسرى الجهاد المضربين.

مهجة القدس: المرحلة المقبلة من إضراب 
األسرى ستشهد خطوات احتجاجية للمرضى

نادي األسير: نقل األسير القواسمة للعناية المكثفة 
واألسيرين األعرج وأبو هواش إلى المستشفى

بيروت/ االستقالل: 
أوضح ممثل حركة الجهاد اإلس���المي في لبنان، إحس���ان عطايا، امس 
الثالثاء، أن اضراب  األسرى عن الطعام داخل المعتقالت "اإلسرائيلية" 
هو عملية تحشيد للشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل العمل على 
تحريرهم والتخلص م���ن الهمجة الصهيونية عبر إش���عال انتفاضة 
جديد، مؤك���ًدا أن المقاومة  عل���ى جهوزية تامة لخ���وض معركة في 
مواجه���ة االحتالل لحماية األس���رى كما خاضتها في معركة س���يف 

القدس للدفاع عن المسجد األقصى.
وقال ممثل حركة الجهاد اإلسالمي، عطايا، في تصريحات إذاعية حول استمرار 
إضراب أس���رى الجهاد اإلس���المي عن الطعام لليوم الثامن على التوالي: إن ما 
يجري في سجون االحتالل معركة حقيقية يقودها أسرى الجهاد اإلسالمي".

وأض���اف كل الخيارات مفتوحة أمام الحرك���ة وهو ما أكده األمين العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة.

وش���ّدد عطايا، على أن تهديد وتحذي���ر األمين العام النخالة يرس���ي قاعدة 
جديدة من قواعد االش���تباك ومعادلة قوة تصنعها اليوم الجهاد اإلس���المي 

وفصائل المقاومة عنوانها "حماية األسرى"..
كم���ا وأوضح عطايا: أن "االحتالل يعمل عل���ى تجنب خوض معركة جديدة مع 
المقاوم���ة ألنه لم يرمم خس���ائره التي مني بها خالل معركة س���يف القدس 
وكذلك الخس���ائر بعد عملية انتزاع الحرية ال س���يما على صعيد المعنويات 

والوعي الصهيوني".
وتابع: "األس���رى العزل المجرون من الس���الح وكل الوس���ائل الدفاعية يهزون 
الكي���ان ويضعونه بمج���رد اإلضراب عن الطعام، وإن إرادة األس���رى هي التي 
س���تنتصر في النهاية تهزم العدو وس���تكون عامال مس���اعدا مهما من أجل 
تحش���يد كل قوى الشعب الفلسطيني والحرة في العالم لدعم قضية األسرى 

وتحرير فلسطين".

عمان/ االستقالل: 
طالب البرلمان العربي، ام����س الثالثاء، المقاومة 
الفلسطينية بضم األسرى األردنيين في سجون 
االحتالل اإلس����رائيلي والبالغ عددهم 21 أسيًرا 

ضمن أي صفقة أسرى مقبلة مع االحتالل.
ودعا البرلمان في بيانه الختامي لتش����كيل لجنة 
تقصي حقائق من األمم المتحدة لزيارة السجون 
اإلس����رائيلية والوقوف على االنته����اكات التي 
يتعرض لها األسرى والمعتقلون الفلسطينيون 
ومنهم المضربون عن الطعام واألسرى "الفاّرون" 

الذين قبض عليهم مجددًا ويتعرضون ألس����وأ 
أنواع التعذيب والقسوة.

كم����ا طال����ب بالتحقيق ف����ي احتج����از جثامين 
الش����هداء الفلس����طينيين وع����دم تس����ليمها 
لذويه����م، مؤك����دا أن ه����ذا "عمل غير مش����روع 
إنس����انيًا وقانوني����ًا، وجريمة دولية تس����توجب 

المتابعة والعقاب".
وقال: "ما زال االحتالل يحتجز حوالي 68 جثمانًا 
منذ عام 2016، ونحو 254 جثمانًا بمقابر األرقام 

الجماعية".

العال����م  برلمان����ات  العرب����ي  البرلم����ان  ودع����ا 
والبرلمانات اإلقليمية واالتحاد البرلماني الدولي 
واألمي����ن العام لألمم المتح����دة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر، ومنظمات حقوق اإلنس����ان ذات 
الصل����ة، للتح����رك العاجل إلنقاذ حياة األس����رى 

والمعتقلين.
كما دع����ا برلمانات الدول األطراف في اتفاقيتي 
جني����ف الثالث����ة والرابع����ة لع����ام 1949 لحث 
حكوماتهم لعق����د مؤتمر عاج����ل لبحث قضية 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

البرلمان العربي يطالب المقاومة بضم األسرى األردنيين بأي صفقة مقبلة

غزة/ االستقالل: 
أك���د القيادي في حركة "حماس" اس���ماعيل 
القضي���ة  "إن  الثالث���اء،  ام���س  رض���وان، 
الفلس���طينية تم���ر بمنعط���ف خطي���ر إزاء 
الدعم األمريكي  محاوالت االحتالل استغالل 
والتطبيع مع بعض األنظمة لتمرير مخططاته 
بتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني 

للمدينة".
وقال القيادي في "حماس" رضوان في كلمة 
له عب���ر الفيديو، خالل مش���اركته في مؤتمر 

االتح���اد العالم���ي للتقريب بي���ن المذاهب 
االس���المية المنعقد ف���ي العاصمة االيرانية 
طه���ران: إن "هذا يتطلب توحيد كل الجهود 
العربية واإلسالمية لدعم صمود وثبات أهلنا 
المقدسيين وغرس ثقافة القدس وفلسطين 

والمقاومة في أجيال األمة ".
وأضاف رضوان، أن "القدس هي قضية األمة 
وه���ي رافعة وموح���دة ولن يفل���ح االحتالل 
في كي وعي األمة من خالل س���راب التطبيع 
م���ع بعض األنظم���ة التي ال تعب���ر عن نبض 

شعوبها المحبة لفلسطين والرافضة للتطبيع 
مع العدو الصهيوني".

وتابع قائ���اًل: إن "التطبيع يمثل طعنة غادرة 
لشعبنا الفلس���طيني وتفريطا بثوابت األمة 
وانحراًف���ا عن مبادئه���ا وتجريًئ���ا لالحتالل 
على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق ش���عبنا 
وقدس���نا، ويمثل خطًرا على األمة اإلسالمية 
ألن أطم���اع االحتالل لن تتوق���ف عند حدود 
فلسطين فاالحتالل يمثل خطًرا على المبادئ 

والقيم اإلنسانية".

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف 
خطير إزاء محاوالت االحتالل التصفوية

عطايا: المقاومة جاهزة لخوض 
معركة مع االحتالل لحماية األسرى

ع�صرات الإ�صابات ..
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احلاج ب�شري ثابت 77 عامًا وزوجته فاطمة ثابت 75 عامًا اأثناء قطفهما ثمار الزيتون يف قرية �شقبا غرب رام اهلل

رام الله/ االستقالل:
كانت آخر مرة تنتظم فيها الجدة الفلس���طينية جهاد بطو )85 عاما( في صف دراس���ي 
بالمدرس���ة عندما كان عمرها نحو 12 عاما، واضطرت بعدها لترك المدرسة بسبب نزوح 
الفلس���طينيين عام 1948. وبعد مرور عش���رات الس���نين من تركها التعليم النظامي، 
تخرجت الحاجة جهاد )ُأم سهيل( أخيرا من الجامعة وحصلت على درجة علمية جامعية 

من كلية العلوم الشرعية في كفر برا التي كانت التحقت بها عام 2018.
وكانت ُأم س���هيل، وهي من موالي���د نابلس عام 1936 وتزوجت ف���ي الناصرة، معتادة 
على الدراس���ة مع أبنائها، وبمرور الزمن حصلت على دورات تعليمية في اللغات والدين 
والرياضيات. وعادت الجدة، وهي ُأم لسبعة أبناء، لالنتظام في التعليم مجددا وعمرها 81 
عامًا لتثبت للعالم أن العمر مجرد رقم. وأخيرًا حققت حلمها باعتمار قبعة وثوب التخرج 

الفضفاض هذا العام بعد حصولها على درجة جامعية في العلوم الشرعية.
ومثلما تأثرت دراسة ماليين الطالب في أنحاء العالم بجائحة كورونا، تأثرت دراسة الجدة 
في كلية العلوم الشرعية بالجائحة واضطرت لتتعلم كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر 

والدراسة عن بعد.
وتوضح الجدة ُأم سهيل أن أكثر ما أسعدها هو إشادة مدير الكلية بها، السيما في حفل 
التخ���رج، وُتحب الجدة، التي أكدت كذلك أن طول العم���ر يبلغ األمل، العطاء وتتمنى لو 

تحذو كل النساء حذوها، وتتولى اآلن تعليم النساء في مجتمعها.

العمر مجرد رقم.. جدة فلسطينية 
تتخرج من الجامعة وعمرها 85 عامًا

االستقالل/ وكاالت:
جاب عروسان هنديان شوارع غمرتها المياه بسبب 
الفيضانات في والية كيراال جنوب الهند، داخل إناء 

طهي ضخم اإلثنين للوصول إلى مكان زفافهما.
واستعار العروسان القدر من معبد محلي واستعانا 
برجلين لدف���ع القارب المؤق���ت، وحققت صورهما 

انتشارا كبيرا على وسائل التواصل االجتماعي.
وقالت العروس لقناة "إيجانت" المحلية بعيد الزفاف 

"لم نكن لنتخيل بتاتا ما حصل خالل الزفاف".
وتس���ببت الفيضانات واالنزالقات األرضية الناجمة 

ع���ن األمطار الغزي���رة في مقتل م���ا ال يقل عن 27 
شخصا في مختلف أنحاء الوالية.

وبينم���ا غمرت المي���اه جزئيا م���كان زفافهما، كان 
الزوج���ان مصممين عل���ى عقد قرانهم���ا في حفل 

صغير.
ويمكن س���ماع رجل يقول في خلفي���ة أحد مقاطع 
الفيدي���و "كان ينبغ���ي علينا حجز ق���ارب بداًل من 

سيارة".
وأش���ارت تقارير إعالمية إلى أن العروسين يعمالن 

في مجال الرعاية الصحية.

وأظهرت صور متداولة سيارات وحافالت غارقة في 
مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على والية 

كيراال خالل األيام األربعة الماضية.
وبحث عناص���ر اإلنقاذ عن ناجين االثنين، وس���اعد 
الجي���ش والبحرية والق���وات الجوية ف���ي عمليات 

اإلغاثة واإلنقاذ.
وقالت حكومة الوالية إنها أجلت آالف األش���خاص 

وأقامت أكثر من 100 معسكر إغاثة.
في عام 2018، قتلت الفيضانات ما يقرب من 500 

شخص في مختلف أنحاء والية كيراال.

عروسان يستقالن إناء طهي عمالقًا إلى موقع زفافهما

االستقالل/ وكاالت:
تس���ببت واقعة س���رقة هاتف مراس���ل صحيفة "اليوم الس���ابع" 
المصرية خالل بث مباشر ضجة عارمة عبر مواقع التواصل االجتماعي 

المختلفة.
وانتشر فيديو السارق وشاهده ماليين المتابعين في مصر عبر منصات 
السوشيال ميديا في وقت قصير بسرعة مكوكية، بعدما تمكن السارق 
من سرقة هاتف أحد المراسلين أثناء الحديث عن الزلزال الذي وقع صباح 

الثالثاء.
وقام الس���ارق بعملية الس���رقة خالل فيديو مباش���ر من أعلى الكوبري 
الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، حيث قام بسرقة الهاتف 

خالل قيادته دراجة نارية.

االستقالل/ وكاالت:
يدرس مشرعون صينيون مشروع قانون يمنع الوالدين من إلقاء عبء أكاديمي زائد على 
األطفال. ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة )ش���ينخوا(، فقد تم تسليم مشروع قانون 
حول تعزيز التربية األس���رية أمس الثالثاء إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس 

الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الثالثة.
وينص المش���روع على أنه يجب على الوالدين أو أولياء األمور اآلخرين للقصر أن ينظموا 
أوقات األطفال للدراسة واالستراحة والترفيه وممارسة الرياضة البدنية بشكل مناسب.

الصين تدرس تشريعًا يمنع الوالدين 
من فرض عبء دراسي زائد على األطفال

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت صحيفة ديلي مي���ل البريطانية عن قصة 
نجاح شابة أسترالية من أصول صينية تدعى جين 
ل���و، والتي تظاهرت بالعمل في وظيفة مكتبية أراد 
والداه���ا أن تقوم بها، في الوق���ت الذي كانت فيه 

تجهد في بيع األزياء.
رغم المصاعب، نجحت جين لو بتأس���يس ش���ركة 
األزياء الش���هيرة "ش���وبو" وجمعت ث���روة تتجاوز 

74مليون دوالر خالل أعوام قليلة.
وقالت جين، إنها كانت تتظاهر بالذهاب إلى العمل 
وترك���ب الحافلة م���ع والدتها، قب���ل أن تتوجه إلى 

عملها السري الذي يتمثل في بيع األزياء.
في عام 2010، اقترحت إحدى الصديقات على جين 
بدء عمل تجاري لبيع المالبس في كش���ك، فتركت 
وظيفتها، واش���ترت كمي���ة كبيرة م���ن المالبس، 
وحاولت بيعها، إال أن األمور لم تجر على ما يرام، ألن 

صديقتها انسحبت من العمل معها.
وبعد عامين من العمل الدؤوب، بدأت ش���ركة جين 
باالزدهار شيئًا فش���يئًا، وتمكنت من سداد الرهن 
العق���اري لمنزل والديها وش���راء س���يارة لهما، مما 

شجعها على االعتراف لهما بالحقيقة.
وبعد 11 عامًا من تأس���يس الش���ركة، باتت جين لو 

واحدة من أكثر سيدات األعمال العصاميات نجاحًا 
في أس���تراليا، وخاصة إثر إنش���اء موق���ع إلكتروني 
لعالمتها التجاري���ة، والذي حقق أرباحًا بعش���رات 
الماليي���ن في عام 2019 وح���ده. وتصدرت جين لو 
قائمة األثرياء الشباب في أس���تراليا، لمدة خمسة 

أعوام على التوالي.
ونصحت جين لو كل من يرغب بإنش���اء عمل تجاري 
بالتحلي بالصبر والعزيمة وعدم االستس���الم مهما 
س���اءت الظروف، إضافة إلى التع���رف على أفضل 
السبل لتسويق منتجاته، واالعتماد بشكل أساسي 

على وسائل التواصل االجتماعي في التسويق.

تتظاهر لعامين بالذهاب للعمل إلرضاء والديها.. 
فتفاجئهما بتأسيس شركة أزياء ناجحة

مصر: سرقة هاتف مراسل صحفي 
خالل بث مباشر عن الزلزال

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت س���يارة إحدى الش���ركات في األردن، لعملية سطو 
مس���لح، قام بها 7 أش���خاص، انتحلوا صفة أف���راد مكافحة 
التهريب، في محافظة عجلون ش���مال األردن.  وقال مندوب 
للشركة، إن فور االنتهاء من توزيع البضائع، وجمع األموال من 
التجار، وأثناء عودتهم من محافظة عجلون إلى مركز عملهم 

في محافظة إربد، قامت مركبتين باعتراض باص الشركة.
وبعد عملية االعتراض، ترجل من الش���احنة 7 أش���خاص 

يحملون األسلحة وأصفاد الشرطة، وقالوا إنهم من مديرية 
مكافحة التهري���ب الجمركي، وطلبوا المندوب والس���ائق 
بالنزول من السيارة بحجة التفتيش، للتأكد من عدم وجود 

مواد ممنوعة على متن المركبة.
وعند بدء التفتيش قام اللصوص بس���رقة حقيبة بداخلها 

مبلغ 6500 دينار، أي ما يعادل 9 آالف دوالر، والذوا بالفرار.
وقال مصد أمني أردني إن األمن العام بدء تحقيق بالحادث، 

ويجري البحث عن المركبات واألشخاص المشتبه بهم.

االستقالل/ وكاالت:
حصد ثالثة ُكتاب ذكور إس���بان مؤخرا جائ���زة »بريمو بالنيتا« 
)Premio Planeta(، والتي تعد أكبر جائزة أدب في إس���بانيا 
وقيمتها مليون يورو. وكانت المفاجأة أن رواية »الوحش« التي 
حصدت الجائزة، ُمنحت للكات���ب الُمعلن للرواية وهي الكاتبة 
كارمن موال، ولكن ُكش���ف بعد ذلك أن اس���م الكاتبة ما هو إال 
اسم ُمستعار. وكانت الكاتبة بيرونيكا جارسيا نشرت حوارا غير 
مباش���ر أجرته مع كاتبة الرواية في صحيفة » ال كوميرس���يو« 

المحلية في يوليو/تموز من العام الماضي 2020، وخالل الحوار 
حاولت جارسيا أن تتساءل عن صحة هوية الكاتبة المعلنة.

وجاء الرد »كارمن موال، ولدت عام 1973 متزوجة ولديها 3 أطفال، وتعمل 
أس���تاذة جامعية في مدريد، هذه هي الهوي���ة المعلنة لكاتبة الرواية 
ولكنها ُمستعارة«. حاولت بيرونيكا أكثر من مرة مع الشخص الذي كانت 
تحاوره بشكل غير مباشر، ولكنه لم يوافق على إفشاء الهوية الحقيقية، 
إلى أن أعلنت المسابقة قبل يومين أن َمن وراء رواية الوحش هم الُكّتاب 

الثالثة: خوردي دياز وأنطونيو ميرسير وأجستين مارتينيز.

انتحلوا صفة أفراد مكافحة التهريب..  تحت اسم مستعار المرأة..

األردن: 7 أشخاص نفذوا سطوًا مسلحًا على شاحنة ثالثة كتاب ذكور يحصدون أكبر جائزة أدبية في إسبانيا


