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القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر أن يصادق االحتالل »اإلسرائيلي«، األسبوع المقبل، 
على آالف الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية، بحسب 
ما يبّين جدول أعمال »لجنة التخطيط والترخيص«، الذي نشر 
مس���اء الخميس. ومن المقّرر أن تجتم���ع اللجنة في الحادي 
والثالثي���ن من تش���رين أّول/أكتوبر الجاري. كما س���تصادق 
اللجنة على أكثر من 1300 وحدة س���كنية للفلسطينيين في 

مناطق »ج«، على النحو اآلتي: 280 في بير الباش���ا، و233 في 
المسقوفة، و270 في المعصرة، و200 في دكيكة، و160 في 
عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية ب�170 وحدة، 
»للصالحية«. بينما س���تتوّزع الوحدات االستيطانية على 30 
مس���توطنة وبؤرة اس���تيطانية في الضفة الغربية والقدس، 
أكبره���ا في مس���توطنتي »رفاف���ا« )399( و«كدوميم« )380( 

و«كفار عتصيون« )292( و«هار براخا« )286(.

االحتالل يصادق على أكثر من 
3000 وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
واص���ل المس���توطنون المتطرف���ون، الخمي���س، 
اقتحاماتهم للمس���جد األقصى المب���ارك من باب 
المغاربة، بحراس���ة أمنية مش���ددة. وأفادت دائرة 

األوقاف اإلس���المية في القدس المحتلة بأن 125 
مس���توطًنا بينه���م 40 طالًب���ا يهودًي���ا اقتحموا 
المس���جد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونفذوا 
ج���والت اس���تفزازية ف���ي باحات���ه. وأوضحت أن 

المستوطنين أدوا طقوًس���ا تلمودية في المنطقة 
الش���رقية من األقصى. وواصلت ش���رطة االحتالل 

ف���رض قيوده���ا على دخ���ول أهل 
القدس والداخ���ل المحتل لألقصى، 

اعتقاالت بالضفة ومستوطنون يقتحمون »األقصى« 
وآخرون يقتلعون 300 شجرة زيتون برام الله 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 270 أس���يًرا من حركة الجهاد اإلسالمي إضرابهم عن الطعام لليوم 

العاش���ر على التوالي، في مختلف سجون االحتالل، احتجاجا على 
إجراءات إدارة سجون بحقهم. كما يواصل سبعة أسرى، إضرابهم 

أسرى »الجهاد« يواصلون اإلضراب 
عن الطعام لليوم العاشر على التوالي

ستة أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 

رفضًا العتقالهم اإلداري

أســرى »الجهــاد« يواجهــون االحتــالل 
بأمعائهم الخاوية.. ورقعة المعركة تتسع

غزة/ خالد اشتيوي:
يواص���ل أس���رى حرك���ة الجهاد اإلس���المي في س���جون 
االحت���الل »اإلس���رائيلي«، لليوم العاش���ر عل���ى التوالي، 
معركتهم البطولية المتمثلة ف���ي اإلضراب عن الطعام؛ 

لمواجه���ة إج���راءات إدارة س���جون االحت���الل التنكيلية 
المضاعفة بحّقهم. وجاءت خط���وة اإلضراب عن الطعام، 

بدعم من كافة الفصائل، التي واصلت على 
مدار الفترة الماضي���ة حواراتها وبرنامجها 

بيروت/ االستقالل: 
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، الخميس، 
إن تعامل محور المقاومة مع اس���تفزازات الصهاينة أصبح أكثر 

»محمود العارضة« يبدأ 
إضرابًا عن الطعام ووالدته 

تضرب تضامنًا معه

النخالة: تعامل محور المقاومة مع 
استفزازات الصهاينة أصبح أكثر انسجامًا

دمشق/ االستقالل:
اجتمعت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية الخمي���س، في مقر 
المجلس الوطني الفلس���طيني بالعاصمة السورية دمشق، لبحث 

فصائل المقاومة بدمشق تبحث 
عدوان االحتالل ضد أسرى »الجهاد«

»اإلفتاء« يدين جريمة االحتالل 
باستباحة قبور المسلمين بالقدس

�أع�ضاء مبركزية 
»فتح« يلتقون 

وفد�ً »�إ�ضر�ئيلًيا« 
تطبيعيًا بر�م �هلل

رام الله/ االستقالل:
التقى عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح عباس زكي مساء الخميس بوفٍد 

تطبيعي "إس���رائيلي" 
مكوٍن من 20 شخصية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت ما يسمى منظمة "الس���الم اآلن" اإلسرائيلية، الخميس، أن المستوطنين بدأوا 
أعمال بناء إلنشاء مستوطنة جديدة في قلب البلدة القديمة بالخليل. وبحسب المنظمة، 
فإن المس���توطنة الجديدة تتكون من 31 وحدة سكنية، ويتم بناؤها في مجمع محطة 

تمهيدًا لضمها للكيان.. االحتالل يدرس ربط 
مستوطنات الضفة بشبكة الكهرباء »اإلسرائيلية«

بدء إنشاء مستوطنة جديدة في 
الخليل ألّول مرة منذ 20 عامًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر إعالمية عبرية، الخميس، عن أن وزي���رة الداخلية في حكومة 
االحتالل اييليت ش���اكيد، تدرس إمكانية ربط المستوطنات بالضفة الغربية 
المحتلة بشبكة الكهرباء »اإلسرائيلية«، في خطوة تعزز ضمها لدولة االحتالل.

�إ�ضابة  و530  وفيات   7
جديدة بـ »كورونا« 

بال�ضفة وغزة 

02

06

11
م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �الأق�صى بحماية قو�ت �الحتالل �أم�س   
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رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 270 أس���يًرا من حركة الجهاد اإلسالمي إضرابهم عن الطعام لليوم 
العاش���ر على التوالي، في مختلف سجون االحتالل، احتجاجا على إجراءات إدارة 

سجون بحقهم.
كما يواصل س���بعة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي، رفض���ا العتقالهم اإلداري، وأقدمهم األس���ير كايد الفس���فوس 

المضرب منذ100 يوم.
واألس���رى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 93 يوما، 
وع���الء األعرج منذ 76 يوًما، وهش���ام أبو هواش منذ 67 يوما، وش���ادي أبو عكر 

يخوض إضرابه لليوم 59 يوما، وعياد الهريمي منذ30 يوما.
وحذرت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين من خطورة األوضاع الصحية 
لألس����رى المضربين، مش����يرة إلى أن الخطر يزداد عليهم يوًما بعد يوم، 
وهناك خشية من امكانية تعرضهم النتكاسة صحية مفاجئة، وحدوث 
أذى عل����ى دماغهم أو جهازه����م العصبي، خاصة نتيج����ة نقص كمية 

السوائل في الجسم.
هذا وتواصل ثالث أسيرات في س���جن »الدامون« اضرابهن عن الطعام إسنادًا 
لألس���رى اإلداريين، وهن: منى قعدان من جني���ن، وأمل طقاطقة من بيت لحم، 

وشاتيال أبو عيادة من أراضي عام 1948.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير المالية »اإلس���رائيلي«، أفيغدور ليبرمان، مساء 
الخمي���س، إّن »المواجهة مع إيران مس���ألة وقت. وليس 
الكثي���ر من الوق���ت«. ووردت تصريح���ات ليبرمان خالل 
لقاء مع موق���ع »والال«، أمس. وزعم ليبرمان أّن »أي مس���ار 
دبلوماس���ي أو اتفاق لن يوقف البرنامج النووي اإليراني. 

إنهم يرون كوريا الشمالية، ورغم المسارات الدبلوماسية 
ضّدها، يرون تس���ّلًحا غير مس���بوق«. وجاءت تصريحات 
ليبرمان أثناء تطّرق���ه للميزانية الكبيرة التي تخّصصها 
الميزانية العاّمة اإلسرائيلية، التي ستقّر خالل األسابيع 
المقبلة، للجيش اإلسرائيلي ووزارة األمن.  وأوضح أن هذه 

الميزانيات تذهب »للتسّلح وشراء منظومات متطّورة«.

في السياق، ذكر المراسل العسكري للقناة 12 اإلسرائيلية، 
نير دفوري، أن سالح الجو اإلسرائيلي عاود تدريباته، للمّرة 
األول����ى منذ عامين، عل����ى توجيه ضربة عس����كرية إليران، 
بتوجيه من رئي����س أركان الجيش »اإلس����رائيلي«، أفيف 
كوخافي. وربط دفوري بين هذه التدريبات وبين »المحاوالت 

األميركية إلعادة إيران إلى االتفاق النووي«. 

رام الله/ االستقالل:
دع���ت لجن���ة أهال���ي المعتقلين السياس���يين لإلف���راج عن 
المحتجزي���ن لدى أجهزة الس���لطة بالضف���ة الغربية المحتلة. 
وأوض���ح بيان للجنة مس���اء الخمي���س أن المعتقلين هم: 1 - 
األس���ير المح���رر حمزة الزيت���اوي المعتقل للي���وم ال� 29 على 

التوالي 2 -  األسير المحرر محمود زغلول المعتقل لليوم ال�15 
على التوالي. 3 -  الناش���ط سالم مناصرة المعتقل لليوم ال�10 
على التوال���ي. 4 -  المواطن محمد العزمي المعتقل لليوم ال�9 
على التوالي. 5 - األس���ير المحرر نور عن���ان القاضي المعتقل 
للي���وم ال�8 على التوالي. 6 -  األس���ير المح���رر يحيى القاضي 

المعتقل لليوم ال� 8 على التوالي. 7 - األس���ير المحرر معتصم 
جمع���ة رمضان المعتقل لليوم ال�6 على التوالي. 8 -  األس���ير 
المحرر أيمن أبو عرق���وب المعتقل لليوم ال�4 على التوالي. 9 - 
األسير المحرر عزت األقطش المعتقل لليوم ال�3 على التوالي. 
10 -  الصحفي همام عتيلي المعتقل لليوم ال�3 على التوالي.

غزة/ االستقالل:
هن���أ وفد م���ن قيادة حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي وجناحها العسكري سرايا 
القدس بمدينة غزة الخميس، األسيرة 
المحررة نسرين أبو كميل بعد أن أفرج 
عنها من س���جون االحتالل وتمكنها 
من دخ���ول غزة. وخ���الل كلمة حركة 
الجهاد اإلس���المي أكد األسير المحرر 
الشيخ رامز الحلبي أن المحررة نسرين 
أب���و كميل ضربت مث���ااًل رائعًا عندما 
قدمت هم الوطن والقضية والشعب 

واستجابت لنداء الواجب.
وأض���اف الحلب���ي: »الي���وم يفرج عن 
المح���ررة ابو كميل وتعان���ق الحرية 
بعدما مضت في طريق الثورة والنضال 

وسارت على درب الخنساوات«.
وأشار الحلبي إلى أن المحررة نسرين 
أبو كمي���ل هي نموذج مش���رف من 
عش���رات النماذج من نساء فلسطين 

الذين يربون ويخرجون الرجال.
بدوره���ا، وجهت المح���ررة أبو كميل 

التحية والتقدير لوفد الحركة، وأثنت 
على وقوف الحركة إلى جانب األسرى 

وعوائلهم.
وتمكنت أبو كمي���ل من دخول قطاع 
غزة عبر حاجز )بيت حانون( العسكري 
األربعاء، بعد مماطلة لمدة ثالثة أيام 

من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
التي أجبرتها على التوقيع على ورقة 
تمنعها من زيارة أهلها داخل أراضي 

48 لمدة عامين.
يذكر أن أبو كميل )46 عاما( أفرج عنها 
قبل عدة أيام بعد انتهاء محكوميتها 

البالغة سّت سنوات، وهي أم لسبعة 
أطفال حرمه���م االحتالل من زيارتها 
طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها 
كان عمره ثمانية أشهر عند اعتقالها، 
وأكبرهم أميرة الت���ي كان عمرها 11 

عاما.

أسرى »الجهاد« يواصلون اإلضراب وفد من »الجهاد« يهنئ المحررة أبو كميل
عن الطعام لليوم العاشر على التوالي

ليبرمان: المواجهة مع إيران »مسألة وقت«

لجنة تدعو لإلفراج عن 10 معتقلين سياسيين لدى السلطة بالضفة

رام الله/ االستقالل:
التق���ى عضو اللجن���ة المركزي���ة لحركة فتح عباس زكي مس���اء 
الخميس بوفٍد تطبيعي "إس���رائيلي" مكوٍن من 20 شخصية من 

الحكومات "اإلسرائيلية" السابقة بمقر الرئاسة برام الله.
وجاء اللقاء بتنظيم من لجنة التواصل مع "المجتمع "اإلسرائيلي"، 
وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعدد من 

الشخصيات والكتاب.
واس���تعرض زكي في كلمته الموقف السياسّي الراهن في ظل 
استمرار اإلجراءات "اإلسرائيلية"، وأّكَد على الخيارات التي عرضها 
الرئيس محم���ود عباس في كلمته أمام الجمعي���ة العامة لألمم 
المتحدة الشهر الماضي، "بالذهاب إلى دولة ديمقراطية للجميع، 

أو تفعيل قرار التقسيم، أو المضي قدًما في حل الدولتين".
وش���ّدد على أّن "المهلة التي دعا إليه���ا الرئيس محمود عباس 
لتكون فترة للعم���ل من أجل إنهاء الصراع، تنتهي بأس���رع مما 

تتخيلون".

وأضاف: "في الفترة القادمة، سينعقد المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير، كما ستعقد حركة فتح مؤتمرها الثامن في مارس المقبل 
وفي المرحلة القادمة س���يكون هناك انتق���ال نوعّي في الحياة 

الفلسطينية".
وقال زكي: "نحن حريصون على الس���الم، رغم الموقف المتطرف 

في "إسرائيل"، نفسنا طويل إلنهاء هذا الصراع".
وكان من بين الحضور "اإلسرائيلي"، طبيب رئيس الوزراء األسبق 
إسحاق رابين، والمستشار القضائي األسبق للحكومة اإلسرائيلية، 
وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: سفير فلسطين السابق في 
باريس سلمان الهرفي، والكاتب عمر الغول، واللواء المتقاعد عالء 
حسني، وغيرهم من كوادر منظمة التحرير. ُيشار إلى أن ما ُتسّمى 
ب�"لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي" عادًة ما تستقبل نشطاء 

إسرائيليين، ووزراء وأعضاء كنيست سابقين.
ودائًم���ا ما تثير تل���ك اللق���اءات التطبيعية حالة من الس���خط 

واالستياء في مواقع التواصل االجتماعي.

رام الله/ االستقالل:
يواصل س����تة أس����رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام 
في س����جون االحتالل »اإلسرائيلي«، رفضا العتقالهم 
اإلداري، وأقدمهم األس����ير كايد الفسفوس المضرب 

منذ 99 يوما.
واألس����رى المضرب����ون ال����ى جانب الفس����فوس، هم: 
مقداد القواس����مة منذ 92 يوما، وع����الء األعرج منذ 75 
يوًما، وهشام أبو هواش منذ 66 يوما، وشادي أبو عكر 
يخوض إضرابه لليوم 58 يوم����ا، وعياد الهريمي منذ 

29 يوما.
وحذرت هيئة شؤون األس����رى والمحررين من خطورة 
األوضاع الصحية لألس����رى المضربين، مشيرة إلى أن 
الخطر يزداد عليهم يوًما بعد يوم، وهناك خشية من 
إمكانية تعرضهم النتكاسة صحية مفاجئة، وحدوث 
أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، خاصة نتيجة 

نقص كمية السوائل في الجسم.
وقال المستش����ار اإلعالمي لهيئة ش����ؤون األس����رى 
والمحرري����ن حس����ن عبد رب����ه، إن ثالث أس����يرات في 
س����جن »الدامون« انضممن لإلضراب اسنادا لألسرى 
اإلداريين، وهن: منى قعدان من جنين، وأمل طقاطقة 
من بيت لحم، وشاتيال أبو عيادة من أراضي عام 1948.

وفي الس����ياق ذاته، يواصل نحو 270 أسيرا من حركة 
الجهاد اإلس����المي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع 
على التوالي، في مختلف س����جون االحتالل، احتجاجا 

على إجراءات إدارة سجون بحقهم.
وحذرت هيئة شؤون األس����رى والمحررين من خطورة 
الوضع الصحي لألس����ير القواس����مة ال����ذي يقبع في 
العناي����ة المكثفة في مستش����فى »كاب����الن«، وحاول 
األطباء تغذيته قس����ريا بالمحاليل والمدعمات، لكسر 

إضرابه المفتوح عن الطعام.

النقب المحتل/ االستقالل:
هدم���ت جرافات وآليات س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الخميس، منزال من 

الخشب في ضاحية األندلس بمدينة رهط في منطقة النقب المحتل.
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات معززة من الشرطة ووحدة "يوآف" الشرطية، وفرت 

الحماية آلليات الهدم، ومنعت األهالي من االقتراب إلى المكان.
وكان���ت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب قد حذرت، األس���بوع الماضي، من ازدياد 
وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت العربية، وقررت تنظيم مظاهرة للدفاع عن 
حقوق المواطنين العرب والمطالبة باالعتراف بالقرى مس���لوبة االعتراف إسرائيليا، 
يوم 4 تش���رين الثاني/ نوفمبر 2021. وشهدت بلدات فلس���طينية بأراضي ال�48 
تصعي���دا في هدم المن���ازل والمحال التجاري���ة والورش الصناعي���ة بذريعة عدم 
الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة 

وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

االحتالل يهدم منزال في 
رهط بالنقب المحتل

أعضاء بمركزية »فتح« يلتقون وفدًا 
»إسرائيلًيا« تطبيعيًا برام الله

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري
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خطوات مت�صاعدة
وأكد عضو الهيئة القيادية ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي 
األس���ير ثابت مرداوي، أن األمور في كافة الس���جون تتجه 
نحو التصعيد في ظل رفض ما يس���مي مصلحة الس���جون 
االستجابة لمطالب أسرى »الجهاد« الذين يخوضون إضرابًا 
عن الطعام النتزاع كرامتهم التي يحاول االحتالل المساس 
بها والنيل منها.  وقال القيادي مرداوي خالل رسالة له، إن 
"أسرى الجهاد  سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام، 
وخروجهم إلى الزنازين بالتنس���يق مع الفصائل، في حال 
عدم االس���تجابة لمطالب "الهيئة القيادية العليا"، موضحًا 
بأن  إدارة مصلحة السجون الصهيونية، لم ترد على مطالب 
أسرى "الجهاد" الذين مازالوا معزولين، وترفض االستجابة 

لمطالبهم.
وأش���ار إلى أن االحتالل ما زال يرفض االس���تجابة لمطالب 
األس���رى حول إلغاء الغرام���ات المالية الت���ي تصل إلى ما 
يقارب 4 مليون ش���يقل، والتي فرضت على نحو 400 أسير 
من أس���رى "الجهاد" في كافة الس���جون، مبينًا أن األوضاع 

داخل معتقالت االحتالل صعبة جًدا.
وكانت الهيئة القيادية العليا ألس���رى "الجهاد" أكدت أن 
إضراب أس���رى الحركة مستمر، نافيًة عقد أي لقاء تفاوضي 

مع مصلحة السجون.
وقالت الهيئة خالل تصريح مقتضب مساء األربعاء، أن كل 
ما يحدث عبارة عن حديث من خالل قنوات جانبية لم تصل 

إلى نتيجة حتى الساعة.
بدورهم���ا، قالت���ا حركتا المقاوم���ة اإلس���المية "حماس"، 
والجهاد اإلسالمي، إن مساس "إس���رائيل" باألسرى داخل 

سجونها "يقود المنطقة نحو انفجار واسع".
معركة الإ�صراب تت�صع

من ناحيته، أكد المتحدث باس���م مؤسسة مهجة القدس 
للش���هداء واألس���رى، تامر الزعانين، أن هناك قرار بدخول 
أسرى "الجهاد" كافة في معركة اإلضراب عن الطعام حتى 

المرضى منهم.
 وأك���د الزعانين في حديثه ل�"االس���تقالل"، على أن مطالب 
أس���رى "الجهاد" مشروعة، وهي تتمثل بإعادة األوضاع في 

السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية "نفق الحرية" بسجن 
جلبوع، ووقف الهجمة الشرس���ة التي تش���ن بحق أس���رى 
حركة الجهاد اإلس���المي، باإلضافة إلى إخراج جميع أسرى 
الحركة المعزولين وعددهم 35 أس���يرًا، وكذلك رفع جميع 
العقوبات المالية والعقوبات اإلدارية المفروضة على أسرى 

"الجهاد" وإعادة أسرى الحركة إلى غرفهم وأقسامهم.
وي���وم 6 س���بتمبر )أيل���ول( الفائ���ت، تمّك���ن 6 أس���رى 
فلس���طينيين، 5 منه���م ينتمون للجهاد اإلس���المي، من 
انتزاع حريتهم من س���جن "جلب���وع" االحتاللّي في مدينة 
بيسان شمال فلسطين المحتلة، األكثر تشديًدا وتحصيًنا، 
عبر نف���ق ممتد حفروه من غرفة زنزانته���م، قبل أن يعيد 
االحت���الل اعتقالهم على دفعات، بعد أي���ام من المطاردة 

امتدت لنحو أسبوعين.
وأش���ار إلى أن االحتالل ينفذ خطة ممنهجة هدفها كسر 
عزيمة أسرى "الجهاد"، وفرض مزيد من اإلجراءات العقابية 
بحقه���م بع���د أن كانوا وما زالوا ش���وكة في حل���ق العدو، 
وشّكلوا ضربة أمنية هزت األوساط "اإلسرائيلية" في عملية 

انتزاع الحرية.
وبّين الزعانين، أن أس���رى "الجهاد" أجهضوا كل محاوالت 
االلتفاف على إضرابهم مؤكدين أن هناك عناوين واضحة 
وعلى رأسها األمين العام للهيئة القيادية ألسرى الجهاد 
زيد بسيس���ي، واألس���ير ثابت مرداوي، فه���م الوحيدون 
المخول���ون للحدي���ث والتف���اوض باس���م أس���رى الجهاد 

اإلسالمي.
ولفت إلى أن هناك ضغوطات كبيرة على أس���رى "الجهاد" 
م���ن أجل فك اإلضراب، إال أنهم ورغ���م أوضاعهم الصعبة 
يواصلون القبض على الجمر، ويواصلون معركتهم ببسالة 

وصمود.
وأوضح أن األس���رى يرقبون بمزيد من الصبر إتمام صفقة 
تبادل جديدة مع االحتالل، واصفين حياتهم في السجون 

والمعتقالت ب�"حياة القبور".
ودع���ا الزعاني���ن الكل الفلس���طيني، جماهيريًا وش���عبيًا 
وفصائليًا للوق���وف إلى جانب األس���رى األبطال ودعمهم 
ونصرته���م بكافة الس���بل، حتى نيل مطالبه���م وانتزاع 

حقوقهم المشروعة.
اإجراءات انتقامية

بدوره، أكد المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين 
حس���ن عبد ربه، أن االحتالل يش���ن إجراءات انتقامية بحق 
أس���رى "الجهاد"، األمر الذي دفعه���م للخوض في إضراب 
مفت���وح ع���ن الطعام رفض���ًا ل���كل اإلج���راءات التنكيلية 

والهجمة الشرسة التي تمارس بحقهم.
ولفت عب���د ربه في حديثه ل� "االس���تقالل"، إل���ى أّن إدارة 
سجون االحتالل ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، 
وه���و تاريخ عملية "نفق الحّرّية"، ش���رعت بفرض جملة من 
اإلجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على 
األسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد اإلسالمي 
من خالل عمليات نقله���م وعزلهم واحتجازهم في زنازين 
ال تتوفر فيها أدنى ش���روط الحياة اآلدمي���ة، عدا عن نقل 
مجموعة من القيادات وكوادر "الجهاد" إلى التحقيق وإلى 

زنازين العزل االنفرادي.
وأضاف أن أس���رى الجهاد يعانون كذل���ك من الحرمان من 
الكنتينا وف���رض الغرامات المالية عليهم مش���يرًا إلى أن 
كل تلك اإلجراءات قادت أس���رى "الجهاد"؛ لخوض إضراب 
متدح���رج عن الطع���ام، وبصورة متصاعدة حتى يتس���نى 
تحقي���ق أهدافهم، ورضوخ مصلحة الس���جون لمطالبهم، 
وإعادة حقوقهم المشروعة، والمتعلقة بالحياة المعيشية 

لألسرى داخل السجون.
وأوض���ح عبد رب���ه، أن هناك جهودا تبذل م���ن عدة أطراف 
سواء على الصعيد المحلي أو اإلقليمي تؤكد على االلتفاف 
حول قضية األس���رى ودعم مطالبهم، مؤك���دًا على ضرورة 
اس���تمرارية هذه الفعاليات والجهود اإلعالمية التي تبذل 

نصرة لألسرى ودعمًا لقضيتهم العادلة.
وطال���ب المتحدث باس���م هيئة ش���ؤون األس���رى بضرورة 
توفي���ر الحماية السياس���ية والقانونية لألس���رى، وتوفير 
الحاضنة الوطنية والشعبية لهم، داعيًا المنظمات الدولية 
للوقوف أمام مس���ؤولياتها في ظل ما يتعرض له األسرى 
الفلس���طينيون داخل الس���جون م���ن إج���راءات تنكيلية 

وانتقامية وغير إنسانية.

مضربون من أجل الكرامة لليوم العاشر على التوالي

أسرى »الجهاد« يواجهون االحتالل بأمعائهم الخاوية.. ورقعة المعركة تتسع
غزة/ خالد ا�صتيوي:

يوا�ص��ل اأ�صرى حركة اجلهاد الإ�صالمي يف �صجون الحتالل 
»الإ�صرائيلي«، لليوم العا�صر على التوايل، معركتهم البطولية 

املتمثلة يف الإ�ص��راب عن الطعام؛ ملواجه��ة اإجراءات اإدارة 
�ص��جون الحت��الل التنكيلي��ة امل�ص��اعفة بحّقه��م. وجاءت 
خط��وة الإ�ص��راب ع��ن الطعام، بدع��م من كافة الف�ص��ائل، 

التي وا�صلت على مدار الفرتة املا�صية حواراتها وبرناجمها 
الن�ص��ايل يف حماولة لوقف الهجمة ال�صر�ص��ة التي ت�ص��نها 

اإدارة �صجون الحتالل، حيث �صين�صمون لالإ�صراب تباعًا.

بيروت/ االستقالل: 
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد 
النخال���ة، الخميس، إن تعامل محور المقاومة مع 

استفزازات الصهاينة أصبح أكثر انسجاما.
وأض���اف النخالة وفي لقاء مع موق���ع " نور نيوز 
اإليراني" أن مح���ور المقاومة فّعال في مواجهة 
الكيان الصهيوني ويزي���د من قدراته يوما بعد 

يوم ويقوي عالقاته مع حلفائه.
وأك���د النخالة، أن محور المقاومة يعمل بش���كل 
واس���ع على مواجهة االس���تفزازات الصهيونية 

المتواصلة.
وذكر النخالة، أنه وبالرغم من الدعم الذي يتلقاه 
الكيان وبش���كل علن���ي من الوالي���ات المتحدة 

األمريكية وعدد من األنظمة فإن هناك تنس���يقًا كبيرًا  بين أطراف محور المقاومة للتعامل مع 
مؤامرات العدو وإحباطها.

وش���دد النخالة، على ان الجهاد س���تبذل كافة الجهود لدعم أس���رانا وتخفيف الضغط عنهم 
وحتى إذا اضطررنا الى القيام بعمل عسكري سنقوم به للضغط على الكيان الصهيوني.

جنين/ االستقالل:
أكدت باس���مة العارضة شقيقة األسير 
محم���ود العارض���ة بطل عملي���ة "نفق 
الحري���ة" ب���دء األس���ير محم���ود إضرابًا 
مفتوحًا عن الطعام الخميس في سجون 
"أيالون" الرملة وس���ط ظروف إنس���انية 

صعبة.
وقالت ش���قيقة األس���ير محم���ود )من 
أسرى الجهاد اإلسالمي( في تصريحات 
صحفي���ة أم���س، إن المحام���ي أبلغهم 
ببدء محمود اإلض���راب، رفضًا لإلجراءات 
فرضها  الت���ي  والعقوبات  التعس���فية 
االحتالل، ولتحس���ين ظروفه االعتقالية، 
باإلضاف���ة إل���ى تضامن���ه مع األس���رى 

المضربين.
وقالت العارضة: "إن والدتها بدأت اليوم 
)أم���س الخمي���س( إضرابًا ع���ن الطعام 

بالتزام���ن مع بدء نجلها محمود اإلضراب 
وسط ظروف صحية صعبة تمر بها".

وبين���ت العارض���ة، أن االحت���الل فرض 
جملة من العقوبات على أخيها وفقًا لما 
بلغه���م به المحام���ي ، حيث حرمته من 
األجهزة الكهربائية، وتم إعطاؤه مالبس 
أكبر حجم���ًا باإلضافة إل���ى فرض غرامة 
مالية لتصليح الخراب الذي أحدثه "وفقًا 
لالحتالل" خالل عملية حفر نفق الحرية 
والذي يقدر  ب�3500 ش���يقل للس���جن 

باإلضافة إلى مبلغ آخر.
أن معنوي���ات أخيه���ا  إل���ى  وأش���ارت 
عالية جدًا بالرغم م���ن قرار فرض العزل 

االنفرادي ل�6 شهور .
وعبرت العارضة عن خشيتها من تشديد 
االجراءات بع���د بدء محمود اإلضراب عن 
الطعام، كمنع زيارة المحامي، وغيرها من 

االجراءات .
ويش���ار إلى أن إدارة س���جون االحتالل 
"اإلس���رائيلية" تم���ارس منظومة كاملة 
م���ن اإلج���راءات والعقوبات الجس���دية 
والنفس���ية التي تنتهك كافة الحقوق 
اإلنس���انية بحق أس���رانا في الس���جون، 
وخاصة األس���رى الس���تة الذين انتزعوا 

حريتهم من سجن جلبوع.
ونجح األس���ير محم���ود العارضة برفقة 
5 من األس���رى أربعة منهم من الجهاد 
االسالمي وهم )يعقوب القادري، ومحمد 
العارض���ة، وزكري���ا الزبي���دي، ومناضل 
نفيعات وأيهم كممج���ي(، من “انتزاع 
حريته���م” عبر نفق من س���جن جلبوع 
في 6 س���بتمبر الماض���ي، لتعاود قوات 
االحتالل اعتقاله���م جميعا على فترات 

متباعدة.

»محمود العارضة« يبدأ إضرابًا عن 
الطعام ووالدته تضرب تضامنًا معه

النخالة: تعامل محور المقاومة مع 
استفزازات الصهاينة أصبح أكثر انسجامًا
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جنين/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد االسالمي الشيخ خضر 
عدنان الخميس، أن تقييد األسير البطل المضرب عن 
الطعام مقداد القواس���مة وتمزيق مالبس���ه ومحاولة 

ربطه بالمحلول جريمة احتاللية بشعة.
وقال الش���يخ عدنان خ���الل تصريح���ات إذاعية، إن 
االحت���الل ُيفل���س بمواجهة المعتقلي���ن اإلداريين 
المضربي���ن عن الطعام "كايد ومقداد وعالء وش���ادي 
وهش���ام وعّياد "، موضحًا ان االحتالل يريد أن ُيبقي 
األس���رى ما بين الحياة والشهادة وهو أمر خطير جدًا 

ومن حق األسير الدفاع عن اضرابه.
وتابع:" وجب عل���ى منظمة الصلي���ب األحمر الدولي 
والمنظمات الدولية االنس���انية والحقوقية ان ُتصدر 
بيان إدانة دولي ينتصر لحق األس���ير الفلس���طيني 

باإلضراب ع���ن الطعام ورف���ض أي محاولة للنيل من 
هذا الحق، مشددًا على ضرورة فضح اجراءات االحتالل 
التي تمس حرية األسير المضرب عن الطعام إلحراج 

االحتالل أكثر أمام المحافل الدولية".
واعتب���ر ان إض���راب المعتقلي���ن اإلداريي���ن متنوع 
المش���ارب التنظيمية رافعة إلضراب أس���رى الجهاد 
وإض���راب الجهاد اندفاعة قوي���ة لإلداريين وكل من 

يضرب عن الطعام ويواجه السجان.
ووص���ف القي���ادي عدن���ان األوضاع داخل س���جون 
االحتالل صعب���ة للغاية وآخذة بالتصعيد, بس���بب 
تعنت مصلحة السجون ، مش���يرًا الى ان األسرى في 
الس���جون يواصلون إضرابهم ع���ن الطعام النتزاع ما 
يريدون من مطالب بعد العقوبات التي فرضت عليهم 

إثر عملية نفق الحرية.

جنين/ االستقالل: 
زار وف���د من مح���رري حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي بالضف���ة المحتل���ة منزل 
األسير المجاهد طارق يحيى في قرية 
العرقة بمحافظة جنين، ضمن سلسلة 
ل���ذوي الألس���رى األبطال في  زيارات 
ظ���ل معركة اإلضراب عن الطعام التي 

يخوضها أسرانا في سجون االحتالل.
والتقى الوف���د عائلة األس���ير يحيى 
لتعزي���ز صمودهم، كما حضروا توزيع 
نسخ من كتابه الذي حمل عنوان "على 
درب الحلبي" الذي أصدرته مؤسس���ة 

مهجة القدس حديثا.
ويخوض أسرى حركة الجهاد اإلسالمي 
إضراًب���ا مفتوًح���ا عن الطع���ام لليوم 
العاشر على التوالي للحفاظ على إرث 
التنظيمية  والبنية  األس���يرة،  الحركة 
للفصائل بالس���جون، ورفًضا إلجراءات 

مصلح���ة الس���جون الصهيونية بحق 
أسرى الجهاد، سيما المتخذة بحقهم 
عقب عملية انتزاع الحرية في سبتمبر 

الماض���ي. وُيمضي األس���ير المجاهد 
طارق عبد الفتاح يحيى حكًما بالسجن 
17 عاًما، بذريع���ة تنفيذ عملية طعن 

بطولي���ة ف���ي مدين���ة العفول���ة في 
األراض���ي المحتلة عام 1948م، بتاريخ 

2015/10/08م.

وفد من محرري »الجهاد« يؤم منزل األسير طارق يحيى في جنين

رام الله / االستقالل:
 قال محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
كريم عج���وة، الخميس، إن أطباء مستش���فى 
"برزالي" اإلسرائيلي أجروا عملية جراحية لألسير 
ناصر ابو حميد الثالثاء الماضي، الستئصال ورم 
من الرئة اليس���رى، وقص 10 سم منها لوجود 

تلف فيها.
وأض���اف عجوة، ف���ي بيان صحف���ي، ان عملية 
األسير أبو حميد استغرقت أكثر من 8 ساعات 
وبدأت الساعة السابعة والنصف صباح الثالثاء 
الماضي وانتهت بعد الساعة الثالثة والنصف 
عصرا، من خالل إحداث ثقب صغير في البداية 
بالجهة اليس���رى من الص���در، وبعد ذلك ثقب 
أكبر من أجل استئصال الجزء التالف من الرئة، 
وما حوله، وتم إرس���ال الكتلة للمختبر من أجل 

فحصها ومعرفة طبيعتها.
وأك���د أن أب���و حميد يعان���ي من أوج���اع وآالم 
م���كان العملية، ومن صعوبة وضيق بالتنفس، 
حيث تم وضع أنبوب صناعي لمس���اعدته على 
التنفس، الفتا إلى أن���ه من المتوقع أن يمكث 
في المستش���فى ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، 
وأن وضعه الطبي ما زال بحاجة لمتابعة حثيثة 

ورعاية مستمرة.
وأكدت الهيئ���ة مرة أخرى، أن م���ا يتعرض له 
أبو حميد، هو جزء من سياس���ة اإلهمال الطبي 
الممنهج���ة، الت���ي يعاني منه���ا المئات من 
األسرى المرضى، والتي تندرج ضمنها العديد 
من األدوات التنكيلية، حيث تواصل س���لطات 
االحتالل تحويل حاجة األس���ير للعالج إلى أداة 
تنكيل ومماطلة لس���نوات حتى يصل لمراحل 

خطي���رة من الم���رض والوهن، ع���دا عن عملية 
تقييدهم في المستشفيات، ونقلهم عبر عربة 
"البوسطة" التي تش���كل رحلة عذاب تضاعف 

من معاناة األسير المرض.
يذك���ر أن أبو حميد من مخيم األمعري، وهو من 
بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة 
في سجون االحتالل، وقد كان االحتالل اعتقل 
أربع���ة منهم ع���ام 2002 وهم: نص���ر، وناصر، 
وش���ريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسالم 
الذي اعتقل عام 2018، ولهم ش���قيق سادس 
شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية 
العائلة تعرضت لالعتق���ال، وحرمت والدتهم 
من زيارتهم لس���نوات، وفق���دوا والدهم خالل 
س���نوات اعتقالهم. كما تعرض منزل العائلة 

للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

جنين/ االستقالل:
اإلس���رائيلي  االحت���الل  م���ددت محكمة 
العسكرية في س���الم، الخميس، توقيف 
أس���ير من بل���دة قباطية، جن���وب جنين 

بالضفة الغربية المحتلة للمرة الرابعة على 
التوالي.

وقال ذوو األسير محمد لطفي أبو الُرب الذي 
يقبع في سجن مجدو، أن سلطات االحتالل 

م���ددت توقيفه لمدة ثماني���ة أيام بحجة 
استمرار التحقيق معه.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت االس���ير أبو 
الرب بتاريخ 2021/9/28.

دمشق/ االستقالل:
اجتمعت فصائل المقاومة الفلسطينية الخميس، 
في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمة 
الس���ورية دمش���ق، لبحث العدوان ضد األس���رى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل، وخاصًة أسرى 
حركة الجهاد اإلسالمي، بعد عملية "انتزاع الحرية"

وأكدت الفصائل الفلس���طينية أن األس���رى في 
س���جون االحتالل بما في ذلك س���جن بئر السبع، 
يعان���ون من أوضاع كارثية عق���ب مداهمة قوات 
القمع زنازينهم ومص���ادرة مقتنياتهم، وأن هذا 
العدوان على األس���رى لن يمر دون عقاب، محذرًة 
االحت���الل من التمادي في عدوانه على األس���رى، 
وأنها لن تس���مح بأن يتحول موضوع الس���جون 
واألس���رى أوراق اقت���راع في صنادي���ق انتخابات 

حكومة االحتالل الصهيونية.
وقالت الفصائ���ل المجتمعة: "إننا إذ نعلن النفير 
العام، نجدد دعمنا ألس���رانا األبطال في السجون 
الصهيونية، بإطالق حملة إس���ناد في المخيمات 
الفلس���طينية في س���ورية وتحركات مش���تركة 
مع األخوة واألصدقاء في المؤسس���ات الس���ورية 
والعربي���ة، ونواص���ل تعهدنا بأن نفدي أس���رانا 
بالغالي والثمين دفاعًا عنهم، ولن نسمح لالحتالل 
البغيض أن يس���تفرد به���م مهما كلف ذلك من 

ثمن".
كما توجهت بالتحية ألسرانا وأسيراتنا في سجون 
االحتالل، وألهلنا في ياف���ا واللد والرملة والجليل 
والضفة الفلس���طينية، وقطاع غزة المحاصر، وكل 

شبر من أرضنا.

رام الله/ االستقالل: 
يعاني األسرى القابعون بمركز توقيف "حوارة"، والبالغ عددهم 16 أسيرا، أوضاعا 

قاسية ومقلقة.
وقالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، في بيان له���ا، امس الخميس، عقب 
زي���ارة محاميها عنان خضر للمعتقل، إن مركز توقيف "حوارة" يفتقر إلى أدنى 
مقومات الحياة اآلدمية، كما أن اإلدارة ال توفر لألسرى المياه الساخنة لالستحمام 
منذ أكثر من أس���بوعين. وأوضحت أن المركز يفتقر لوجود أغطية، حيث يعطى 
األس���رى بطانيات عفنه تفوح منها روائح كريهة وقذرة، إضافة إلى عدم توفر 
المالبس، مضيفة أن اإلدارة تتجاهل أمراض األسرى وآالمهم، وال تقدم لهم أي 
عالج حتى الصعبة منها كحالة األس���ير يوسف عفانة، الذي يعاني من تورمات 

في الوجه بسبب التهابات حادة في اللثة وتحت األسنان.
وناش���د األس���رى عبر محامي الهيئة، المؤسس���ات الحقوقية والقانونية وعلى 
رأس���ها الصليب األحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للمركز، للوقوف على 
األوضاع الصحية والالإنسانية التي يتعرضون لها، ومحاسبة سلطات االحتالل 

على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم. 

األسرى في مركز توقيف 
»حوارة« يعانون أوضاعًا قاسية

الشيخ عدنان: تقييد األسير القواسمة 
ومحاولة ربطه بالمحلول »جريمة«

فصائل المقاومة بدمشق تبحث 
عدوان االحتالل ضد أسرى »الجهاد«

األسير ناصر أبو حميد يجري عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى

االحتالل يمدد توقيف أسير من قباطية للمرة الرابعة على التوالي

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لحوار وطني فلسطيني جامع على أعلى 
المستويات تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة تمهيدا لتشكيل مجلس مركزي 

جديد وموسع.
وقالت الديمقراطية في بيان وصل "االس���تقالل"، الخميس، بأن هذه الدعوة للحوار 
يجب أن تكون جامعة وبأعلى المستويات، وبقرارات ملزمة، تشارك فيه القوى كافة 

من داخل المنظمة وخارجها بما في ذلك حركتا حماس والجهاد اإلسالمي.
وذكرت أن أية دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي للمنظمة بعد تعطيل دام 
حوالي ثالث س���نوات، تتطلب تحضيرًا جيدًا، بما في ذلك مناقشة أسباب تعليق 
قرارات المجلس الوطني بدورته األخيرة، وقرارات دورات المجلس المركزي منذ العام 
2015، واللجن���ة التنفيذية، واالجتماع القيادي ف���ي 2021/5/19 وقرارات اجتماع 

األمناء العامين )بيروت –رام الله( في 2020/9/3".
وتابعت، "ال يكفي عقد مجلس مركزي ليعيد التأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات 
ما زالت معطلة، بل ندعو لتشكيل مجلس مركزي موسع، يشارك فيه الجميع، ويضع 
األس���س واآلليات إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أخذ يتآكل يومًا 

بعد يوم".
وذكرت أن الحوار الوطني الش���امل المقترح، مدعو الستعادة قرارات التوافق التي 
صادقت عليها جوالت الحوار السابق، وقرارات اإلجماع الوطني، بما في ذلك انتخاب 
لجنة تنفيذية جديدة تضم الجميع دون اس���تثناء، تشرف على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية ليس���ت رهنًا ألية اش���تراطات خارجية، وتنهي االنقسام، وتستعيد 
وحدة المؤسس���ة الوطنية إلعادة بناء النظام السياس���ي الفلسطيني، بما في ذلك 

انتخاب مجلس وطني جديد "حيث أمكن".

»الديمقراطية« تدعو لحوار وطني شامل 
تمهيدًا لعقد مجلس مركزي جديد
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب املدين رقم 2021/1991    
يف الدعوى املدنية رقم 2018/1062 

المستدعي: وليد خالد فؤاد أبو شعبان من غزة – الرمال دوار انصار يحمل 
هوية رقم/ 804049997. وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي 
ولي���د الحاي���ك وتامر فتحي االش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو 
ش���قفة ويوس���ف دياب قدوم ونائل إبراهيم العش���ي. غزة – دوار انصار 
ش���ارع القدس مقابل عمار األوقاف مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة 

– هاتف محمول رقم: 0599329595. 
المستدعى ضده: عمر أسامة خالد أبو شعبان باالصالة عن نفسه وباإلنابة 
عن باقي ورثة وتركة والده المرجو له الرحمة/ أس���امة خالد فؤاد أبو شعبان 

من غزة – البلد شارع عمر المختار – معرض شهد للمالبس.
نوع الدعوى: تعويض عن اضرار معنوية وادبية    قيمة الدعوى: 1000000$ 
)في الطلب المدني رقم 2021/1991(     )في الدعوى المدنية رقم 2018/1062(
ال���ى المس���تدعى ضده – المدعى علي���ه – المذكور أعاله بما ان المس���تدعي 
المذكور أعاله قد اق���ام عليك الدعوى رقم 2018/1062 فليكن بعلمك انه قد 
تحدد لنظر الدعوى المذكور جلس���ة يوم االح���د الموافق 2021/11/14 لذلك 
يقتضي منك الحضور وليكن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور يجوز 
للمدعي ان يسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرًا. غزة في: 2021/10/13م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ زهير محمد إبراهيم المدني من سكان 
خ���ان يونس هوية رقم / 411004021 قد تقدم بطلب لتصحيح اس���م/ 
جد موكله والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // إبراهيم احمد 

سليمان المدني وإبراهيم احمد المدني وإبراهيم احمد سليمان ابريم 
القطعة 214 القسيمة 9-11 أراضي 

القطعة 225 القسيمة 19-20 أراضي 
القطعة 219 القسيمة 8 أراضي 

إلى االسم الصحيح له// إبراهيم احمد سليمان المدني المشهور ابريم 
لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
موفق حممد علوان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت ما يسمى منظمة "الس���الم اآلن" اإلسرائيلية، الخميس، أن المستوطنين بدأوا 

أعمال بناء إلنشاء مستوطنة جديدة في قلب البلدة القديمة بالخليل.
وبحس���ب المنظمة، فإن المس���توطنة الجدي���دة تتكون من 31 وحدة س���كنية، ويتم 
بناؤه���ا في مجمع محطة الحاف���الت القديمة، وهي منطقة ت���م تأجيرها من الحكومة 
األردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل. وأش���ارت إلى أن بناء هذا التجمع االستيطاني 
ه���و األول في الخليل منذ عقدي���ن، والذي يتم تنفيذه داخل أراٍض فلس���طينية بعد 
احتالل الجيش اإلس���رائيلي لها عام 1967 واس���تمرار تأجيرها لبلدية الخليل، قبل أن 

يتم االستيالء على المنطقة في الثمانينيات وتحويلها لقاعدة عسكرية.
واعتبرت المنظمة أن المصادقة على رخصة البناء في قلب الخليل خطوة اس���تثنائية، 
ألنها مس���توطنة جديدة ألول مرة منذ عام 2002، وألنها تش���ير إلى تغيير كبير في 

التفسير القانوني اإلسرائيلي ل� "ما هو مسموح وممنوع في األراضي المحتلة".
وقالت منظمة الس���الم اآلن اإلس���رائيلية إن "الحكومة الحالية تتصرف كحكومة ضم 
ولي���س حكومة تغيي���ر، فمنذ الثمانينيات ل���م تجرؤ أي حكومة على بناء مس���توطنة 
جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خالل 
االنتفاض���ة الثانية عام 2001". ودعت وزير جيش االحت���الل بيني غانتس، إلى وقف 
البناء في تلك المس���توطنة حتى لو وافقت الحكومة السابقة على المخطط، معتبرة أن 

االستيطان في الخليل يمثل الوجه القبيح للسيطرة اإلسرائيلية على المناطق.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الخميس، 
إن اإلدارة األمريكية ت����درس فتح القنصلية في 
ش����رقي القدس المحتلة، م����ن جانب واحد ودون 

التنسيق مع الحكومة "اإلسرائيلية".
وأك����دت الصحيفة، أم����س، أن اإلدارة األمريكية 
ت����درس فتح ف����رع لقنصليتها ش����رقي القدس 
خالًفا لموقف "إس����رائيل"، إذ تجري اتصاالت مع 

الحكومة الفلسطينية بهذا الخصوص.
وبّين����ت أن فرع القنصلية ش����رقي القدس عمل 
حتى الع����ام 2010 ف����ي طريق نابلس ش����رقي 

المدين����ة، وبعدها نقلت إلى ح����ي "ارنونا" غربي 
المدينة.

وذك����رت الصحيف����ة أن "القنصلي����ة األمريكية 
بش����ارع أغرون غربي المدينة والف����رع التابع لها 
شرقي المدينة ساعد سابًقا على إقامة مؤسسات 
س����يادية للس����لطة الفلس����طينية، وعملت على 
تأهيل أجهزة األمن الفلس����طينية، وكانت على 

اتصال مع القادة الفلسطينيين".
ونقل ع����ن رئيس ال����وزراء الفلس����طيني محمد 
اش����تية قول����ه إن الخطوات األمريكي����ة األخيرة 
تدلل عل����ى أن اإلدارة األمريكية ال تعترف بضم 

ش����رقي القدس، مشدًدا على رغبته في تأسيس 
القنصلية األمريكية ش����رقي المدينة للس����فارة 

األمريكية في الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويأت����ي ذلك في ظ����ل الخالفات داخ����ل حكومة 
االحت����الل اإلس����رائيلي حول مس����ألة إعادة فتح 
الس����فارة، إذ يرفض رئيس الوزراء اإلس����رائيلي 
"نفتال����ي بينيت" الفكرة جمل����ة وتفصياًل، بينما 
يرى نائبه وزير الخارجي����ة "يائير لبيد" إمكانية 
للموافق����ة على الخط����وة بعد تمري����ر الميزانية 
اإلس����رائيلية واستقرار الحكومة في غضون عدة 

أشهر.

غزة/ االستقالل: 
طالب مركز حماية لحقوق اإلنسان الخميس، العديد 
من الش���خصيات الدولي���ة واألممي���ة بالضغط على 
سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« لوقف سياسة التوسع 
االس���تيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة، في 
ض���وء المعطيات التي تش���ير إلى خطة إس���رائيلية 

لمضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة األغوار.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها، لكل من األمين 
الع���ام لألمم المتح���دة أنطونيو غوتيري���ش، المقرر 
الخ���اص المعني بحالة حقوق االنس���ان في االراضي 
الفلس���طينية مايكل لينك، مفوض���ة األمم المتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان ميش���يل باشيليت، رئيس 
البرلمان األوروبي دافيد ساسولي، رئيسة لجنة حقوق 
اإلنس���ان في البرلمان األوروبي ماري���ا أرينا، وعدد من 

الشخصيات األممية والدولية.
وبين في رسالته، أن سياسة االستيطان المتصاعدة 
تتم على حس���اب أراضي الفلسطينيين وُمقّدراتهم، 
وهو ما يعكس أطماع س���لطات االحتالل وسياساتها 

االحتاللية.
وأش���ار إلى القرارات الدولية التي أدانت االستيطان، 
لم���ا يش���ّكله من ض���رر بالغ عل���ى حقوق الش���عب 
الفلس���طيني غير القابلة للتصرف بموجب القرارات 

الدولية وأهمها الحق في تقرير المصير.
ونوه إل���ى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أصدرت 
أكثر من 60 قرارًا أدانت فيها االستيطان اإلسرائيلي، 
إضافة إلى 6 قرارات صادرة عن مجلس األمن في ذات 

الخصوص.
وأكد أن ذلك لم يثِن سلطات االحتالل عن االستمرار 
في سياسة قضم األراضي الفلسطينية لصالح إنشاء 

مستوطنات وتوسعتها.
ودعا مركز »حماية« إلى ب���ذل المزيد من الجهود في 
سبيل مناهضة جريمة االستيطان الذي يمثل خطًرا 

ُوجودًيا على الفلسطينيين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر إعالمي���ة عبرية، الخميس، ع���ن أن وزيرة 
الداخلي���ة في حكوم���ة االحتالل اييليت ش���اكيد، تدرس 
إمكانية ربط المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بشبكة 
الكهرباء "اإلس���رائيلية"، ف���ي خطوة تع���زز ضمها لدولة 

االحتالل.
و"شاكيد" هي القيادية الثانية في حزب "يمينا" )يمين(، 
برئاسة رئيس الوزراء "اإلس���رائيلي" نفتالي بينيت، وهي 
معروف���ة بمواقفه���ا المتش���ددة المؤي���دة لالس���تيطان، 

والمعارضة إلقامة دولة فلسطينية.
وق���ال موق���ع "كيباه" العب���ري أمس: إن ه���ذه الخطوة من 
شاكيد، جاءت بعد أن تقدم حزب القائمة العربية الموحدة 
المنضوي ضمن التحالف بطل���ب لربط بيوت غير مرخصة، 
في القرى العربية في النقب )جنوب فلسطين المحتلة عام 

1948( بشبكة الكهرباء الُقطرية اإلسرائيلية.
وترفض س���لطات االحت���الل ربط آالف المن���ازل في القرى 

العربي���ة في النق���ب بش���بكة الكهرباء، بدع���وى أنها غير 
مرخصة، كوس���يلة ضغط عل���ى أصحابه���ا إلجبارهم على 
مغادرتها ومن ثم هدمها واالستيالء على األراضي المقامة 

عليها هذه المنازل لغرض إقامة مستوطنات جديدة عليها.
وأض���اف الموقع العبري، أنه في حال تقرر ذلك، فس���تربط 
المن���ازل التي أقيمت في المس���توطنات ربطا غير قانوني، 

وكذلك البؤر االس���تيطانية غير القانوني���ة وفقا للقانون 
اإلس���رائيلي، والت���ي أقامها ما يعرف بعصابات "ش���بيبة 

التالل"، بشبكة الكهرباء "اإلسرائيلية".
وأش���ار إلى أنه ال يع���رف عدد المنازل االس���تيطانية في 

الضفة الغربية التي سيشملها القانون.
وكان وزي���ر الطاق���ة في حكومة "اإلس���رائيلية" الس���ابقة 
يوفال شطاينتس، أوعز بوضع خطة لتطوير نشاط وشبكة 
الكهرباء اإلس���رائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
لتزويد المس���توطنات و"البلدات الفلسطينية" بالكهرباء، 
بزعم ترش���يد خدم���ات الطاق���ة والكهرباء، وتحس���ينها 
للمستوطنين والفلس���طينيين، على حد سواء، بما يخفي 
���ا نّيات لضرب ش���ركة كهرباء "الق���دس" )أكبر مزود  عملّيً
للطاقة باألراضي الفلس���طينية(، وتثبي���ت خدمات البنى 
التحتي���ة للمس���توطنات اإلس���رائيلية كج���زء م���ن الضم 
الفعلي للمستوطنات اإلسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة 

"يسرائيل هيوم " العبرية في حينه.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
رفضت المحكمة العليا "اإلس���رائيلية"، الخميس طلب عائلة الش���هيد 
يعقوب أبو القيعان، إعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد شرطة االحتالل 

الضالعين في إطالق النار عليه في قرية أم الحيران في العام 2017.
وقدمت العائلة الطلب ضد قرار المدعي العام في حينه شاي نيتسان، 
والمستش���ار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بإغالق الملف ضد 

أفراد شرطة االحتالل وعدم التحقيق معهم أو محاكمتهم.
ويذكر أن ش���رطة االحتالل زعمت بعد استشهاد أبو القيعان أنه "مخرب"، 
لكن عضو هيئة القضاة القاضي عوِفر غروسكوبف، أكد أمس أنه "بريء".

وعدَّ القاضي يتس���حاق َعميت في قراره أن���ه ال مجال للتدخل في قرار 
نيتسان.

يذك���ر أنه في أعقاب إطالق النار على الش���هيد أبو القيعان، وإصابته، 
ويرجح أنه فقد السيطرة، ودعس���ت سيارته أحد أفراد شرطة االحتالل 

الذي توفي إثر ذلك.

محكمة االحتالل ترفض إعادة التحقيق 
باستشهاد المربي أبو القيعان

تمهيدًا لضمها للكيان.. االحتالل يدرس ربط مستوطنات الضفة بشبكة الكهرباء »اإلسرائيلية«

أمريكا تدرس فتح قنصلية شرقي القدس دون تنسيق مع »إسرائيل«

»حماية« يطالب بضغط دولي على االحتالل لوقف التوسع االستيطاني

بدء إنشاء مستوطنة جديدة في 
الخليل ألّول مرة منذ 20 عامًا
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رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، تسجيل 
7 وفيات، و530 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 

و933 حالة تعاٍف خالل الـ 24 ساعة األخيرة.
وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، 
أن 5 وفيات ســــجلت فــــي قطاع غــــزة، وحالة في 

الخليل، وحالة في رام الله والبيرة.
وقالــــت إن اإلصابات الجديدة ســــجلت على النحو 
التالــــي: ضواحي القــــدس 19، طوباس 15، جنين 
37، أريحــــا واألغــــوار 10، قلقيليــــة 6، الخليل 37، 

طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 
13، سلفيت 1، قطاع غزة 355، مشيرة إلى أنه تم 

إجراء 6801 فحص.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حســــب التالي: ضواحــــي القــــدس 9، طوباس 7، 
جنيــــن 23، أريحا واألغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 
25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، 

نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700.
وأوضحت أن نســــبة التعافي من فيروس "كورونا" 
في فلســــطين بلغت 96.6%، فيما بلغت نســــبة 

اإلصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من 
مجمل اإلصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف 
العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقســــام 
"كورونا" في مستشــــفيات الضفــــة 115 مصابا، 
بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس االصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم في فلسطين، أكدت 
أن عددها الكلي في فلســــطين بلــــغ 2,438,046 
جرعة بينها 1,762,226 فــــي الضفة، و675,820 

في غزة.

غزة/ االستقالل:
أصدرت محكمة بداية غزة )الدائرة الثانية( الخميس حكًما باإلعدام شنًقا 
حتى الموت على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصًدا خالًفا لمواد القانون 

الفلسطيني.
وأدانت المحكمة المدانين )ص/ح( و)م/س( بالتهم المسندة إليهما في 

قضية مقتل المغدور المواطن عدنان عصام مصلح.
وحكمت بمعاقبتهما باإلعدام شــــنقًا حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة 
عن تهمــــة القتل قصًدا، والحبس خمس ســــنوات عــــن تهمة الخطف 
باالشــــتراك والســــلب باالشــــتراك، وحمل آلة مؤذية خالفًا لمواد القانون 

الفلسطيني.
وجــــاء حكم اإلعدام بعد عدة جلســــات، حيث أكــــدت المحكمة على إلزام 
النيابــــة العامة للمتهم بتقديم كامل بيناتها واتخــــاذ اإلجراء القانوني 

الالزم وبعد إتاحة الفرص المتهم تقديم بينات النفي والدفاع.
وتعتبر القضية من قضايا القتل التي يســــعى القضاء بجدية واهتمام 
إلنهائها، وعدم ابقائها في ســــجالت المحاكم، ضمن سياســــة القضاء 
بعدم إطالة أمد التقاضي تحقيقا للســــلم األهلي والمجتمعي، وتحقيق 

الردع العام ومجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة.
يذكر أن المدانين قتال قصدًا وباالشــــتراك المغدور عدنان عصام مصلح 
بتاريــــخ )2018/03/06( وذلــــك بأن بيتا النية لقتله وأعــــدو العدة لذلك 

)ماسورة حديد+ موس(.
ومن ثم قاما باستدراجه إلى الشــــقة الذي قام المدان األول باستئجارها 
وبمجرد دخول المجني عليه الشقة قاما باالعتداء عليه وضرباه على رأسه 
ومن ثم طعناه عدة طعنات قاتلة بواســــطة أدوات حادة ومؤذية مما أدى 
لوفاتــــه على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشــــريحية بوجه غير 

مشروع ومخالف للقانون.

 

  

  دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
  قائمة �ضروط بيع يف الق�ضية التنفيذية 2010/1389

بنـــاء على قرار الســـيد قاضي التنفيذ الصادر بتاريـــخ 2021/10/12 والقاضي 
بتكليف مأمور التنفيذ بإعداد قائمة شروط البيع على ذمة القضية التنفيذية 

المذكورة أعاله والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ عبد السالم حسن أبو نصر
والمنفــــذ ضده / ورثة وتركــــة المرحوم كمال عبد الكريم محمــــود غالية ويمثلهم 
محمد كمال عبد الكريم غالية باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة والده. 

وموضـــوع القضيـــة التنفيذية هـــو تنفيذ االلتـــزام الوارد في الســـند 
التنفيذي وهو عبارة عن تحصيل مبلغ وقدره })$15.000( خمســـة عشر 
ألف دوالر أمريکي قيمة ســـند إقرار بدين وتعهد بالسداد، والمؤيد في 
حكم المحكمة الصادر بتاريـــخ 2021/4/29م على ذمة القضية المدنية 
رقم 2019/329 بداية شـــمال غزة بعـــد أن صدر قرار بتاريخ 2010/11/3  

بتكليف طالب التنفيذ بإثبات حقه أمام المحكمة المختصة.
وتم فتـــح القضية التنفيذيـــة بتاريخ 2010/9/21  لـــدى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية شـــمال غزة وتبلغ المنفذ ضده بإخطـــار التنفيذ بالقضية 

التنفيذية بتاريخ 2010/9/28 حسب األصول.
وتم إيقاع الحجز التنفيذي بتاريخ 2021/8/16 على أرض تبلغ مساحتها 
200 متـــر مربع في أرض القســـيمة رقم )37( مـــن القطعة رقم )1761( 
مـــن أراضي بيت الهيا )العصافير القبلية(، ومقام على هذه األرض مبني 

قديم )سقفه باطون( مساحته 80 مترًا مربعًا.
وتـــم وضع يد مأمـــور التنفيذ بتاريخ 2021/10/7 أرض تبلغ مســـاحتها 
200 متـــر مربع في أرض القســـيمة رقم )37( مـــن القطعة رقم )1761( 
مـــن أراضي بيت الهيا )العصافير القبلية(، ومقام على هذه األرض مبنى 
قديم )سقفه باطون( مســـاحته 80 مترًا مربعًا مكون من )2 غرفة نوم + 
صالة + مطبخ + حمام( وباقـــي األرض عبارة عن حوش، ويحد األرض من 
الجنوب منزل محمد عالية ومن الشـــرق منزل غازي الدعبلة ومن الشمال 

منزل غازي الدعبلة ومن الغرب شارع مسفلت عرض 8 متر.
وتم تثمين األرض والمبنى المقام عليها بتاريخ 2021/8/17 بمبلغ وقدره 

})16.000د.أ( ستة عشر ألف دينار أردني{ . 
وبناء على ما سبق يتم تعيين جلسة لالعتراضات بإذن الله يوم األحد الموافق 
2021/11/21، فعلــــى من لديه أي اعتراض التقــــدم به لدائرة تنفيذ محكمة 
بداية شمال غزة أمام مأمور التنفيذ حتى موعد أقصاه 2021/11/18 وعلى أن 
يتم تحديد جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الثالثاء الموافق 2021/12/21 لدى 

محكمة بداية شمال غزة.    وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
     اأ. جمال حمدي النمرة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

 اعـالن وراثة �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية
قدمـــت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختـــار منطقة غزة المؤرخة 
في 2021/10/21م تتضمن ان رضا بنت حافظ بن ســـلمان ارقيق والتي 
توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 2009/11/3م وانحصر ارثها الشـــرعي 
واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها كامل بن 
راشد بن سلمان ارقيق الذكور وهم عبد الكريم وفواز وراشد واالناث وهن 
ثريا وانشراح وحمدية وفي اوالد ابنها المتوفى قبلها فايز المتولدين له 
من زوجته المتوفاة قبله فاطمة بنت محمود مشتهي الذكور وهم رياض 
وماهر ومازن واالنثى وهي ملكة وفي اوالده من زوجته زينات بنت سعيد 
ارقيق الذكور وهم رائد وغازي ومحمد واحمد ومحمود وســـعيد واالناث 
وهـــن نهلة ورنـــدة وفاتن وغدير وناني و وردة فقـــط وال وارث للمتوفاة 
المذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية حال حياته 
وال اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وحرر في 14/ ربيع االول / 1443هـ / الموافق 2021/10/21م

  قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/587(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
زهير ســـليم حسين اشـــتيوي من ســـكان غزة هوية رقم 901975276 

بصفته وكيال عن: حسين عبد حسين اشتيوي 
بموجب وكالة رقم: 2021/6553 صادرة عن ليبيا

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 628 القسيمة 35 المدينة غزة الزيتون + القطعة 644 القسيمة 
8 المدينة غزة الزيتون + القطعة 683 القسيمة 15 المدينة غزة الزيتون 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المســـؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/21م

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

أم الفحم/ االستقالل: 
شـــهدت مدينة أم الفحـــم بالداخل 
الفلسطيني المحتل الخميس، إضراًبا 
عاًمـــا وشـــاماًل احتجاًجا علـــى جرائم 
القتل المتفشـــية، علًمـــا أن المدينة 

شهدت يوم األربعاء جريمتي قتل.
وجـــاء قرار اإلضراب ذلك بعد جلســـة 
طارئة عقدتها بلدية أم الفحم مســـاء 
األربعاء بمشاركة أعضاء من المجلس 
البلدي، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء 

أمور الطالب المحلية.
ودعـــت عقـــب الجلســـة باإلضافـــة 
لإلضـــراب إلى وقفـــة احتجاجية أمام 
مركز شرطة االحتالل في المدينة يوم 
الســـبت القادم يعَلن عن تفاصيلها 

الحًقا.
وأوضـــح بيان صـــادر عـــن البلدية أن 
"إعالن اإلضراب العام والشامل يشمل 
المحالت التجارية والمؤسسات العامة 
والخاصة والمدارس باستثناء التعليم 
إلى  المدينة  أهالـــي  الخاص"، داعية 

االلتزام باإلضراب.
وذكر أّن الجلســـة الطارئة جاءت "في 
أعقاب جرائم القتل التي حصلت في 
المدينة مؤخـــًرا، والتي راح ضحيتها 
ثالثة شـــبان، وهـــم المرحـــوم غانم 
فهمـــي جباريـــن األســـبوع الماضي، 
والمرحوم خليل محمـــد أبو جعو يوم 
الثالثاء الماضي، والمرحوم عمرو محمد 

أحمد ســـالمة مقلد، والذي ُقِتل فجر 
الثالثاء".

وجاء في البيـــان: "المجلـــس البلدي 
ناقش تدهور األوضاع وفقدان األمن 
واألمان في البلد مؤخًرا، مشـــددًا على 
أّن عدد القتلى في المدينة وصل منذ 
بداية العام الجاري إلى ثمانية شبان".

ووفق البيان، تقرر في الجلســــة كذلك 
تكثيــــف مطالبة الشــــرطة بأخذ دورها 
بالكشــــف عن الجرائم وجمع الســــالح، 

وعقد جلســــات مع المســــؤولين وعلى 
رأســــهم وزير األمــــن الداخلــــي عومير 
بارليف بالتحرك إزاء ما يحدث في بلدنا".

كما تقـــرر "التوجـــه ألئمـــة وخطباء 
المســـاجد في المدينـــة بتخصيص 
خطبة الجمعة للحديـــث عن األوضاع 
التي تمر بهـــا المدينة، وتغليب لغة 
الحـــوار والنقـــاش والعفـــو والصفح 
والتسامح بين الناس... والتوجه ألهل 
الخير واإلصالح أيًضا بأخذ دورهم في 

اإلصالح بين األطراف".
يذكـــر أنه ســـجلت 8 جرائم قتل في 
مدينـــة أم الفحـــم منذ مطلـــع العام 
الجاري دون أن تفك شـــرطة االحتالل 

رموز الجرائم.
الفلســـطيني  المجتمـــع  ويشـــهد 
تصاعدًا في أعمال العنف والجريمة، 
في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة 
االحتالل عن القيام بدورها في محاربة 

الظاهرة المستفحلة.

  إضراب شامل بأم الفحم احتجاجًا على تفشي جرائم القتل

7 وفيات و530 إصابة جديدة بـ »كورونا« بالضفة وغزة 

غزة: الحكم بإعدام مدانين 
بقتل المواطن عدنان مصلح
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عندما بدأت مفاوضات الس���ام بين طرفي الصراع الفلس���طيني الصهيوني في مؤتمر 
مدريد للس���ام ع���ام 1991م، كان جل الحديث يدور عن خطوط الراب���ع من حزيران لعام 
1967م، وأق���ول خطوط الرابع من حزيران ولي���س حدود الرابع من حزيران ألنه ال يوجد أي 
ح���دود كانت قبل أو بعد حزي���ران، وما يوجد في أروقة األم���م المتحدة هو قرار الجمعية 
العامة رقم 181 المعروف بقرار التقسيم الذي وافقت عليه الجمعية العامة سنة 1947م، 
وأعطت بموجبه ما مس���احته حوالي 15 ألف كيلو متر لليهود وحوالي 11 ألف كيلو متر 
للفلس���طينيين، وجعلت للقدس وبيت لحم واألماكن المقدس���ة وضعًا دوليًا خاصًا، وقد 
فشلت األسرة الدولية بفرض هذا الحل على »طرفي الصراع« بعد اندالع حرب 1948م التي 
أسفرت عن النكبة الفلسطينية، وتمدد الصهاينة في األرض ليسيطروا على ما مساحته 
75% تقريبًا من أرض فلس���طين، بعد أن قبلوا قرار التقسيم الذي أعطاهم من مساحته 
57% من األرض فقط، بل وبعد حرب 1948م رفضوا االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني 
ورفضوا أن يس���لموا بأي حق له في األرض التي عدوها أرض إس���رائيل التي وعدهم الله 
بها، وتحول الحال بعد حوالي خمسين عامًا من رفض الفلسطينيين لتقسيم األراضي إلى 
مطالبة مستميته لجزء ال يتجاوز 22% منها، وقد بدأت مفاوضات مدريد بالمطالبة باألرض 
التي كانت تحت سيطرة القوات األردنية في الضفة الغربية والقوات المصرية في قطاع 
غ���زة والتي في مجموعها ال تتجاوز 22% كما ذكرنا اس���تنادا إلى قرار مجلس األمن رقم 
242 الذي صدر عقب حرب حزيران 1967 الذي دعا إسرائيل لانسحاب إلى خطوط الرابع 
من حزيران، ومن أجل ذلك وافقت منظمة التحرير على االعتراف بحق إسرائيل في الوجود 
والعيش في حدود آمنة ونبذت »العن���ف« ضد الكيان الصهيوني. وفي المقابل وافقت 
إس���رائيل فقط على اعتبار منظمة التحرير ممثا للشعب الفلسطيني وسمي ذلك كذبًا 

وزورًا باالعتراف المتبادل.  
الموق���ف اآلن بعد 73 عامًا من قرار التقس���يم أن رئيس وزراء حكوم���ة العدو اليهودي 
المتطرف بينت يرفض حتى االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني ويرفض فكرة الدولة 

الفلسطينية.
يزغ���م الصهاين���ة أن مهاجمة »الجي���وش العربية« للقوات الصهيوني���ة المتمثلة في 
عصابات الهجاناه وش���تيرن وبلم���اخ ثم هزيمتهم في هذه الح���رب أفقدتهم حقهم 
في المطالبة باألرض المخصصة لهم وفق قرار التقس���يم والتي سيطرت عليها القوات 
الصهيونية بالقوة عام 1948، رغم أن من المبادئ الثابتة في ميثاق األمم المتحدة التي 
انتمت لها )إس���رائيل( ووافقت على ميثاقها _ وكان شرط قبولها عضوًا فيها أن توافق 
على القرارين األمميين 181 الس���ابق اإلش���ارة إليه والقرار194 الذي دعا لعودة الاجئين 
إلى ديارهم التي هجروا منها_ أنه ال يجوز اإلس���تياء عل���ى أراضي الغير بالقوة، ويعلم 
الصهاينة أيضا أنه ال تس���قط س���يادة الش���عب على أرضه مهما تغيرت موازين القوى 

وإختلفت وتغيرت الحكومات والدول حتى لو خضع الشعب لإلحتال.
ولك���ن العدو الصهيوني الذي تميز دائمًا برفض كل القرارات الدولية التي صدرت لغير 
صالحه مستندًا إلى الدعم السياسي األمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام، ال يجد 
غضاضة في التشدق بالقانون الدولي في الوقت الذي يدوس القانوني الدولي ويضرب به 
عرض الحائط منذ نشأته المشوهة التي وجدت بقرار أممي، دون اتصال بسياق تاريخي 

أو وجداني على األرض التي نشأ عليها.
محاوالت القيادة الفلسطينية اليوم لاستدارة للخلف والمطالبة بالدولة الواحدة والعودة 
للفكرة التي طرحت منذ سبعينيات القرن الماضي على أساس أن التعايش بين الشعبين 
ممك���ن في ظل دولة ديمقراطية، ال أظنها فكرة مجدي���ة وال تلقى قبواًل لدى الصهاينة، 
ه���ذا التعايش الذي لم يكن ممكنًا قبل عام 1948م وحينما كان اليهود أقلية على أرض 
فلس���طين ال يملكون إال أقل من 6%من مس���احتها، ال أظنه ممكنًا في عام 2021م بعد 

73عامًا من النكبة، وذلك لسبب واحد أن طبيعة الفكرة الصهيونية ال تقبل االندماج.
ولذلك فإن تهديد الرئيس عباس بمنح الحكومة الصهيونية مدة عام لتستأنف عملية 
السام وفق المبادرة العربية وحل الدولتين لم يلَق أدنى اهتمام لدى العدو الصهيوني، 
فم���ا من ش���يء يدفعه لمجرد أخذه على محمل الجد بعد كل ه���ذا الضعف والهوان في 
األداء السياسي الفلسطيني المستمر منذ ثاثين عامًا، فإذا كان حل الدولتين غير مقبول 

اسرائيليًا وكذلك حل الدولة الواحدة غير مقبول، فما هو المقبول لحل هذا الصراع؟
المقبول اسرائيليًا كما دعا له نتنياهو ومن بعده بينت تطبيق صفقة القرن بحكم ذاتي 
للفلس���طينيين في الضفة الغربية ودولة بدون س���يادة في غزة، ومبرر ذلك هو أن العدو 
الصهيون���ي ال يريد دولة في الضفة الغربية تش���كل تهديدًا للعمق الصهيوني مهما 
كانت قيادتها مستس���لمة للش���روط الصهيونية، ألنهم ال يؤمنون ببقاء القيادات على 
حالها هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ال يقبلون بإدماج الش���عب الفلسطيني الموجود 
في الضفة الغربية في الدولة الصهيونية حتى ال يتأثر الميزان الديمغرافي الذي نضب 

شريانه منذ التسعينيات وكانت آخر تدفقاته الهجرة اليهودية الروسية.
وبطبيعة الحال هذا التصور الصهيوني للحل ال يس���تطيع محمود عباس وفريقه قبوله 
حتى اللحظة، رغم ضغوط الدول���ة العربية التي تقود عملية التطبيع فضًا على الرفض 
المطلق لحلول كهذه من قبل قوى المقاومة وقبل ذلك الشعب الفلسطيني، إذًا المنطق 
يقول إن الصراع سيس���تمر وأن حس���م هذا الصراع لن يكون إال من خال فرض الوقائع 
على األرض ميدانيًا، ويبدو أن العدو فهم هذا المآل الذي تفهمه قوى المقاومة جيدًا كما 
تفهمه القوى الدولية التي تحاول أن تؤخر تجلياته حينًا من الدهر، ولكن الجهة الوحيدة 

التي ما زالت لم تفهم أو تدعي ذلك هي القيادة الفلسطينية.

يحاول األميركي����ون الظهور كمنقذ لوكال����ة “األونروا”. 
أوقفت إدارة دونال����د ترامب، تمويله����ا للوكالة فأعادته 
إدارة ج����و بايدن. هكذا أدخلت الوالي����ات المتحدة العجز 
ف����ي الميزانية ع����ام 2018 مع ضغط عل����ى غالبية الدول 
المانحة بعدم الدفع، ومن ث����م تعيد التمويل بعد ثاثة 

أعوام ولكن بشروط.
يش����كل التمويل األميرك����ي %30 من الموازن����ة العامة 
ل�”االون����روا”، في وقت تعاني فيه����ا الوكالة األممية من 
عج����ز مالي يقدر ب� 120 مليون دوالر. وفي مقابل ال�30%، 
وقعت “األون����روا” والواليات المتحدة، ف����ي يوليو/تموز 
الماضي، “اتفاق إطار” استأنفت بموجبه واشنطن الدعم 

المالي.
لم ينش����ر نص االتفاق رس����ميًا، وهنا السؤال األساسي: 
لماذا إخفاء البنود؟ وبحسب تسريبات للمكتب التنفيذي 
لاجئين الفلس����طينيين في الضف����ة الغربية، فإن أخطر 
بنوده “وقف مساعدة الوكالة عن كل الجئ ينتمي لجيش 
التحرير الفلس����طيني أو أي منظم����ة من فئات العصابات 
ومن يش����ارك في عم����ل إرهاب����ي”. تح����ول المناضلون 
الفلس����طينيون الى إرهابيي����ن والفصائ����ل الثورية الى 
عصابات إجرامية. هذا هو التضليل والتزييف، فأي ناشط 
يشارك في فاعليات مناهضة لاحتال ُيحرم من خدمات 
الوكالة والتوظيف فيه����ا. وهذا ما واجهه 22 موظفًا في 
غزة يعملون في “االونروا”، بعد اتهام تقدمت به منظمة 

“يو إن ووتش” )UN WATCH( الداعمة إلسرائيل ادعت 
فيه أنه����م يخترقون “مبادئ الحيادية”، ويحرضون على 
ما وصفته ب�”العن����ف والكراهية” عبر حس����اباتهم في 
منصات التواص����ل االجتماعي. وهن����ا المقصود بالعنف 
والكراهية أي مقاومة االحتال. ولألس����ف رضخت الوكالة 
للضغوط اإلس����رائيلية واألميركية فُيمنع على الموظفين 
الفلسطينيين في “األونروا” ابداء أي تعاطف أو تضامن 
مع ش����عبهم. أمر مثير للضحك أكثر من االس����تفزاز، ألن 
“اتف����اق اإلطار” يحول “االونروا” إل����ى مراقب أمني على 
موظفيه����ا والاجئين ويتي����ح لاس����تخبارات األميركية 
)اإلسرائيلية( الدخول الى بيانات المسجلين في الوكالة 
ويوقف المس����اعدة عن الجئ ويطرد أي موظف من عمله. 
ه����ذه عملية اس����تغال للخدم����ات والوظيف����ة لتدجين 

الفلسطينيين.
بوضوح ش����ديد، يتضمن االتفاق بنودًا تهدف إلى سلخ 
الاجئ عن قضيت����ه الوطنية، عبر تقييد حريته بالتعبير 
عن رأيه، كم����ا يعيد االتفاق تعريف صف����ة الاجئ بأنه 
الفلس����طيني الذي ولد قبل ع����ام 1948، وهم ال يتعدون 
40 ألفًا، وليس وف����ق تصنيف الوكالة الحالي التي تضم 
س����جاتها 5 مايين و700 ألف الجئ، وهذا تصفية لحق 
الع����ودة بطرق ملتوية. ويهدف االتفاق أيضًا إلى غس����ل 
أدمغة الجيل الفلس����طيني الجدي����د، عبر تفريغ المنهاج 
المدرس����ي من مضمونه الوطني. فإذا سيس����تمر الدعم 

األميرك����ي يجب حذف وش����طب أي محتوى ت����راه أميركا 
واس����رائيل معاديًا. ومن تلك المصطلح����ات، التي يحظر 
اس����تخدامها في الم����واد التعليمي����ة اإللكترونية التي 
يعدها معلمو الوكالة أسماء المدن الفلسطينية المحتلة 
منذ ع����ام 1948 مثل القدس ويافا وحيف����ا وعكا وصفد، 
فض����ًا عن حظر اس����تخدام بعض اآلي����ات القرآنية التي 
تن����ّص على الجه����اد والمقاومة. فمث����ًا في درس ضمن 
كتاب للصف الثالث في المرحلة االبتدائية اسمه “حيفا 
والنورس”، وحيفا هنا اس����م فتاة، وقد طلبت “األونروا” 
إقصاء هذا الدرس من المواد لوجود اس����م حيفا. وكذلك 
طلبت اإلدارة التعليمية للوكالة اس����تبدال سؤال حسابي 
حول المس����افة التي تبع����د فيها مدينة حيفا )ش����مال 
فلس����طين( ع����ن القدس، بالمس����افة بي����ن مدينتي غزة 
وخ����ان يونس، وبررت طلبها ب����أن مدينتي حيفا والقدس 
غي����ر فلس����طينيتين، وذكرهما يعّد اختراق����ًا للحيادية. 
وه����ذه الحيادية بمنظورها األميركي اإلس����رائيلي تعني 
أن تكون فلسطينيًا بنس����خة معدلة جينيًا وفكريًا تقبل 
باالحتال وتنس����ى حق����ك بوطنك. والمؤس����ف في األمر 
أن غالبية موظفي الوكالة فلس����طينيون والجئون، ويجب 
أن يقاوم����وا اإلجراءات والق����رارات والتمرد على المديرين 
“االونرواتيي����ن” قب����ل طل����ب الدعم من عموم الش����عب 
والفصائل الذين يرفضون اتفاقًا كهذا يجعل “الشاهد 

الملك” على نكبة فلسطين عدوًا لاجئين.

يريد العدو اإلس����رائيلي، بقراٍر ص����ارٍم حازٍم، وتفويٍض 
صريح واضٍح، وممارساٍت مدروسٍة ومعلومة، وسياساٍت 
مقصودٍة وممنهجٍة، من قيادته السياس����ية واألمنية، 
التضييق على أس����رى حرك����ة الجهاد اإلس����امي، في 
مختل����ف س����جونه ومعتقاته، وتعذيبه����م واالنتقام 
منهم، وقمعه����م وعزلهم، وتفريقهم وتش����تيتهم، 
ثأرًا لكرامت����ه التي أهينت، وس����يادته التي انتهكت، 

وسمعته التي لوثت، وصورته التي شوهت.
موا  فقد نال أس����رى حركة الجهاد اإلسامي منهم، وعلَّ
عليه����م، واس����تهزأوا بهم، وتهكم����وا عليهم، وجعلوا 
منهم أضحوكًة يس����خرون منهم ويتن����درون عليهم، 
بعد أن نجحت كوكبٌة منهم بالفرار من أعتى سجونهم 
وأكثرها تحصينًا، وأحدثها بناًء وأعاها إجراءات أمنية، 
وهو س����جن جلبوع، المعروف لش����دة تحصينه وضبط 
ش����روطه األمني����ة بس����جن الخزنة، ولكن أس����رى حركة 
الجهاد اإلس����امي استطاعوا أن يكس����روا الخزنة، وأن 
ينقب����وا الجدار، وأن يفتحوا األب����واب، ويعبروا منها إلى 

الفضاء المفتوح والحرية الحمراء.
لم تتأخر س����لطة مصلحة الس����جون اإلس����رائيلية في 
تنفي����ذ مخططاتها، وترجمة قراراته����ا، والتنفيس عن 
غضبه����ا، والتعبير عن حقدها وخبثه����ا، فعمدت بعد 
أن حققت مع األس����رى األبطال الس����تة، الذين تعرضوا 
للتعذيب الشديد واالنتقام العنيف، إلى تفريق أسرى 
حركة الجهاد اإلس����امي أكثر م����ن غيرهم، وحرمتهم 
من حقوقه����م المش����روعة التي حققوه����ا بالتضحية 
والنض����ال، وخاضوا من أجلها أصع����ب معارك اإلضراب 
عن الطعام، واقتادت العديد منهم إلى س����جوٍن سريٍة 
وزنازيٍن قصيٍة بعيدٍة، وفرضت عليهم العزلة والوحدة، 
لئ����ا يتمكنوا من التواصل مع غيره����م، أو التفكير مرًة 
أخرى في محاولة الهرب من السجون والفرار من األحكام 

القاسية بحقهم.
لكن أس����رى حركة الجهاد اإلس����امي ق����رروا مواجهة 
السجان اإلسرائيلي، وخوض غمار معركة التحدي ضده، 
وأصروا على التصدي إلجراءاته القمعية، والصمود في 
وجه سياس����اته الا إنسانية، ورفض ممارسات العقاب 
والبطش والتنكيل، وق����رارات العزل والفصل والحرمان، 

وأعلن����وا عزمه����م، ف����رادى وجماعات، عل����ى اللجوء إلى 
س����اح األمعاء الخاوية، وخوض غم����ار معارك اإلضراب 
ع����ن الطعام، والمضي فيها حتى النهاية، ولو كلفتهم 
المع����ارك المفتوحة حياتهم، واس����تنفذت صحتهم 
وعافي����ة أبدانهم، فإنهم يصرون عليها ويتمس����كون 
به����ا، إل����ى أن يوقفوا الع����دو عند ح����ده، ويمنعوه عن 
غيه، ويس����تعيدوا حقوقهم منه، التي طالما انتزعوها 
منه بقوِة عزمهم، ومض����اء إرادتهم، وصابة مواقفهم، 
ووحدة صفهم، وتاحم األس����رى مع����ًا، واتفاقهم على 

برنامٍج واحٍد وخطٍة مشتركٍة.
يدرك األسرى والمعتقلون الفلسطينيون الذين يناهز 
عددهم الخمس����ة آالف أس����يٍر وأس����يرة، أنهم جميعًا 
مس����تهدفون من العدو الصهيوني، وأنه يحقد عليهم 
جميع����ًا وال يفرق بينهم، وال يميزه����م عن بعضهم أو 
يفاض����ل بينهم، وأنهم وإن اختلفت أحزابهم وتباينت 
تنظيماتهم، فإنه يصنف الكثير منهم بأنهم خطرون، 
وأن أيديهم ملطخة بالدماء، وقد ألحقت أذًى وتس����ببت 
بأض����رار كبيرة لدى المجتمع اإلس����رائيلي، لهذا فإنه ال 
ينوي اإلف����راج عنهم، ولن يقب����ل بمبادلتهم، وال يفكر 

بالتخفيف عنهم أو تحسين شروط اعتقالهم.
قرر ممثلو األسرى والمعتقلين، وقادة اللجان االعتقالية 
الوطنية العليا، الذين يمثلون مختلف القوى والفصائل 
الفلس����طينية، أال يتركوا أسرى حركة الجهاد اإلسامي 
للممارس����ات  المواجهة وحدهم، ويتصدون  يخوضون 
اإلس����رائيلية القمعي����ة بمفرده����م، وأعلن����وا أنه����م 
سيكونون معهم، ولن يتخلوا عنهم في هذه المعركة 
الت����ي فرضت عليه����م، وسيش����كلون معه����م جبهة 
وطنيًة موحدة، تضم أس����رى جمي����ع القوى والفصائل، 
وس����يخوضون المعرك����ة موحدين، وس����يتحدون إدارة 
الس����جون متوافقين، وس����يتصدون لق����راراِت مصلحة 
السجون وضباط المخابرات بثباٍت، ليقينهم أن دورهم 
ق����ادم، وأن اس����تهدافهم مؤكٌد، وأن الع����دو يتربص 
بهم جميعًا ويغ����در، ويمكر بهم ويتآمر عليهم، إال أنه 
غير قادر على مواجهته����م، وإن بدا أنه األقوى واألكثر 

تماسكًا وثقًة بنفسه وبقدراته.
ربما ي����درك األس����رى والمعتقلون الفلس����طينيون في 

الس����جون والمعتق����ات اإلس����رائيلية، أن العدو يريد 
بانتقامه وتنكيله بأس����رى الجهاد اإلسامي، التعمية 
على فشله، والتعويض عن عجزه، وستر عيوبه ومخازيه 
التي أصابت����ه بها عملية الف����رار البطولية، ولهذا فهو 
يخطط في س����ابقٍة خطي����رٍة إلى تفكيك كام����ٍل لبنيٍة 
تنظيميٍة فلسطينيٍة، فهو بإجراءاته التي اتخذها ضد 
أس����رى حركة الجهاد اإلس����امي، التي قضت بعزلهم 
وتش����تيتهم وتفريقهم ومنع اجتماعه����م بأكثر من 
أسيرين في أي غرفة، فهو يريد إنهاء الحالة التنظيمية 
لهم، وش����طب الهوية الحزبية لتجمعهم، وقطع أواصر 
االتصال وس����بل التواصل بينهم، وتفكيك تنظيمهم 

والقضاء على هيكليته اإلدارية والتنظيمية.
أمام ه����ذه المعركة المفتوحة مع الع����دو الصهيوني، 
التي أعلنها س����افرًة عنيفًة ضد أس����رى حركة الجهاد 
اإلسامي، ينبغي على الكل الفلسطيني في كل مكان، 
بكل انتماءاتهم وتصنيفاتهم الحزبية والسياسية، أن 
يوظفوا كل طاقاتهم، وأن يوجهوا جهودهم للتضامن 
مع األس����رى عمومًا، والدف����اع عن قضيته����م العادلة، 
والعمل على تحريرهم أو تحس����ين ش����روط اعتقالهم، 
واالهتمام على وجه الخصوص في هذه المرحلة بأسرى 
حركة الجهاد اإلسامي، الذين يتعرضون ألبشع عملية 
بطٍش وتنكيٍل ضدهم، فا نتركهم وحدهم، وال نتخلى 
عنهم، وال نس����تخف بمعاناته����م، وال ندخر جهدًا في 
الدفاع عنهم، فقد والله رفع خمس����تهم رؤوسنا عالية، 
وأش����عرونا بالعزة والكرامة، وكتب����وا لنا على هام الزمان 

بفرارهم المستحيل آياٍت من العز والفخار. 
أم����ا المقاومة الفلس����طينية ب����كل أذرعه����ا وكتائبها 
العس����كرية، فإن عليها الدفاع عن األسرى دفاعها عن 
المس����رى، فكاهما قضية مقدسة لدى الفلسطينيين، 
وينبغي العمل على الجمع بينهما والنضال من أجلهما، 
ف����ا تنام عي����ون المقاومين حتى يخرج آخر أس����يٍر من 
س����جون العدو، وتتحقق حريته، وتكتحل عيونه برؤية 
أهله ومصافح����ة أحبته، ويقبل يد أم����ه ويعانق أخته، 
ويضم بين ذراعيه أطفاله الصغار وأبنائه الذين صاروا 
كبارًا، فهذا وعٌد نترقبه، وأمٌل نعيشه، ورجاٌء نعمل معه 

ونسعى إليه.

“األونروا” بنسختها األميركية

أسرى الجهاد اإلسالمي بين االنتقام اإلسرائيلي والتضامن الفلسطيني هل تطرح القيادة الفلسطينية 
حل الدولة الواحدة؟

زاهر أبو حمدة

مصطفى يوسف اللداوي

بقلم المستشار/ أسامة سعد
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رام الله/ االستقالل: 
أش���ارت بيانات مالية رس���مية أمس 
الخمي���س إل���ى أن فات���ورة روات���ب 
الموظفي���ن العموميي���ن التابعي���ن 
للس���لطة الفلس���طينية بلغت 4.64 
ملي���ارات ش���يكل خ���الل الش���هور 

الثمانية األولى من 2021.
الموظفين  أج���ور  الفاتورة  وتش���مل 
فقط دون رواتب المتقاعدين وأشباه 

الرواتب.
فإن  الفلس���طينية  الحكومة  ووف���ق 
فات���ورة الرواتب قد تص���ل إلى 7.43 
مليارات شيكل بمتوسط 540 مليون 

شيكل شهريًا.
ويبلغ ع���دد الموظفي���ن العموميين 
المدرجين بالدي���وان الحكومي أنهم 
عل���ى رأس عمله���م 141 ألفًا تصل 
قيمة فاتورة رواتبهم إلى 550 مليون 
ش���يكل. وبإضاف���ة أش���باه الرواتب 
والمتقاعدي���ن والمخصصات األخرى 
تصل الفاتورة إلى 950 مليون شيكل 

شهريًا.
وتش���كل أموال المقاص���ة 65% من 
كامل اإلي���رادات التي تحصل عليها 
بمتوسط 680  الفلسطينية  السلطة 

مليون شيكل شهريًا.
من  الفلس���طينية  الحكومة  وتعاني 
أزمة مالية خانق���ة دفعتها للوصول 
للحد األقص���ى من االقت���راض لدفع 
رواتب الموظفين ولم تدفع ألول مرة 
مخصصات الشؤون االجتماعية كاملة 
واكتفت بتقديم سلفة 700 شيكل 
فقط واضطرارها لدعوة الدول المانحة 
لضرورة تحويل مس���اعداتها المالية 

للخزين���ة لك���ي تس���تطيع مواصلة 
تقديم الخدمات وعمل مؤسس���اتها 
والتي أكد االتحاد األوروبي قبل أمس 
األربعاء تأكيده التزامه بتحول األموال 

للسلطة.
المالية  االلتزام���ات  إجمال���ي  ويقدر 
المتراكمة على الحكومة الفلسطينية 
30 مليار ش���يكل، 12 مليار ش���يكل 
منه���ا دين ع���ام، و18مليار ش���يكل 

متأخ���رات للقط���اع الخ���اص وهيئة 
التقاعد.

الحكوم���ة  أن  بالذك���ر  الجدي���ر 
 2021 مطلع  صادقت  الفلس���طينية 
عل���ى ميزانيتها العام���ة بقيمة 5.6 
ملي���ار دوالر بمع���دل زيادة س���نوية 
9.9% بقيم���ة عجز مال���ي 1.7 مليار 
دوالر، وقيم���ة إي���رادات متوقعة 3.9 

مليارات دوالر.

 4.64 مليارات شيكل قيمة فاتورة رواتب الموظفين أول 8 أشهر من 2021

غزة/ االستقالل: 
قال وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة أيمن اليازوري، أمس الخميس، إن قطاع غزة بحاجة 
إلى ثالثة ماليين »بيضة تفقس« ليتم إنتاج الدجاج بما يمثل االحتياج الحقيقي للقطاع.

وأضاف اليازوري في تصريحات صحفية، »عندما يتحقق اإلدخال المنظم لكميات البيض 
لغزة بحوالي 750 الف بيضة، نضمن تدفق ثابت وسعر معقول للدواجن، وبالتالي عدم 
إدخال الكميات في شكل منتظم يعتبر السبب وراء غالء البيض و ارتفاع أسعار الدجاج 
في س���وق غزة«.وتابع: »تحدثنا إلى التجار بأننا لن نس���مح بالتالع���ب في أعداد كميات 

البيض المدخلة إلى قطاع غزة، وهناك اتفاق تفاهم سيكون ضابًطا لهذا العمل«.

الزراعة بغزة: القطاع يحتاج 3 ماليين 
»بيض فقس« إلنتاج الدجاج الالحم

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية بغزة، أمس الخميس، عن إيقاف عمل حافالت نقل الموظفين 
العموميين اعتبارًا من بداية ش���هر نوفمبر القادم، وصرف بدل الس���فر الثابت 
كامال للموظفين نقدا دون الخضوع لنس���بة صرف الراتب، وبما يشمل موظفي 
العقود. وأكدت الوزارة أن الدوائر الحكومية التي لها خصوصية لنقل موظفيها 
في حافالت عمومية بالتنس���يق مع وزارة المالية مسبقا قبل التنفيذ، بما يراعي 

إجراءات السالمة والوقاية.

المالية بغزة تعلن إيقاف عمل 
حافالت نقل الموظفين العموميين

بروكسل/ االستقالل: 
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتصويت البرلمان األوروبي في 
جلس���ته العامة لموازنة 2022، لصالح رفع الدعم المقدم لوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( بقيمة 55 مليون 

يورو، ورفع حظر الدعم من المفوضية األوروبية.
وقالت الخارجية في بي���ان لها، أمس الخميس، إن هذا القرار جاء 
وفقا لتصويت 529 نائبا أوروبيا بأغلبية ساحقة لصالح التوصية، 
م���ا أدى العتماده ف���ي البرلمان، فيما تم إس���قاط التوصية التي 
طالب���ت بحجب 23 مليون دوالر عن الوكال���ة بأغلبية 354 صوتا ، 

االمر الذي أدى إلسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.
وشددت على أهمية الدور والخدمات التي تقدمها )أونروا( لحماية 
الالجئي���ن والحفاظ على كرامتهم في ظل األوضاع الصعبة التي 

تش���هدها المنطقة، وفي ظل تجاهل إسرائيل السلطة القائمة 
باالحت���الل لحقوقهم الش���رعية، بم���ا فيها حقهم غي���ر القابل 
للتصرف بالعودة وفقا للقانون الدولي وقراراته، خاصة قرار 194.

ورأت أن موق���ف النواب في البرلمان األوروب���ي يأتي في االتجاه 
الصحي���ح لدع���م دور الوكال���ة الت���ي تعنى بش���ؤون الالجئين 
الفلس���طينيين، ويقع على عاتقها دعم أكثر من 5 ماليين و700 

ألف الجئ فلسطيني.
ودعت الخارجية النواب الذين صوتوا لتقليص دعم الوكالة، لعدم 
االنسياق وراء الحمالت اإلس���رائيلية المغرضة التي تهدف الى 
إنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين، والتضييق على )أونروا( عبر 
تجفيف أموالها إلخفاء جريمة االحتالل األكبر بتهجيرهم قسرا 

وتطهيرهم عرقيا منذ 1948.

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أس���عار النفط امس الخميس لتواصل مكاس���بها التي 
حققتها في الجلس���ة السابقة مع اس���تمرار انخفاض مخزونات 
النفط والوقود في الواليات المتحدة. وارتفع سعر مزيج برنت في 
العقود اآلجلة 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 85.99 دوالرًا للبرميل، 

بعدما زاد 0.9 بالمئة في اليوم السابق.
وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي لشهر 
نوفمبر تشرين الثاني، والتي انتهى أجلها يوم األربعاء، 91 سنتا 
أو 1.1 في المئة عند التس���وية، بعدما المست أعلى مستوى منذ 
أكتوبر تش���رين األول 2018. كما صعدت عقود ديسمبر كانون 

األول 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.79 دوالرًا للبرميل.
وقال���ت إدارة معلومات الطاقة األمريكي���ة إن مخزونات الخام في 

الواليات المتحدة تراجعت 431 ألف برميل في األسبوع المنتهي 
في 15 أكتوبر تش���رين األول إلى 426.5 مليون برميل مقارنة مع 
توقعات محللين اس���تطلعت رويترز آراءه���م بزيادة 1.9 مليون 
برمي���ل. وأضافت الوكالة الحكومي���ة أن مخزونات الخام في مركز 
التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما تراجعت إلى أدنى مستوى 
لها منذ أكتوبر تشرين األول 2018، مما يشير إلى شح في السوق 
قد يس���تغرق الحد منه بعض الوقت. وقالت إن مخزونات البنزين 
تراجعت 5.4 مليون برميل األس���بوع الماضي إلى 217.7 مليون 

برميل، أدنى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019.
وس���جلت أسواق النفط أعلى مس���توياتها في عدة سنوات هذا 
األس���بوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى 

التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.

االستقالل/ وكاالت: 
تباينت أس���عار الذهب بتعامالت أمس الخميس، 
م���ع ترقب بيانات اقتصادية حول إعانة البطالة في 
الوالي���ات المتحدة خالل وق���ت الحق ، إذ انخفضت 
العقود اآلجلة للمعدن األصفر بينما ارتفعت العقود 

الفورية هامشيا.
وعند الس���اعة )7:46 ت.غ(، ارتف���ع المعدن األصفر 

في التعامالت الفورية بمقدار 1.24 دوالر أو بنسبة 
0.07 بالمئة، ليتداول عند 1783.32 دوالرا لألوقية، 

ليتواصل االرتفاع للجلسة الثالثة.
في المقابل، انخفضت أسعار العقود اآلجلة للذهب 
تسليم ديسمبر/ كانون األول المقبل، بنسبة 0.12 
بالمئ���ة أو 2.2 دوالر، إل���ى مس���توى 1782.7 دوالرا 

لألوقية.

في األثناء، ارتفع مؤش���ر الدوالر مقابل ست عمالت 
رئيسية أخرى بنسبة 0.09 بالمئة عند 93.623.

ويترق���ب المس���تثمرون بيان���ات إعان���ات البطالة 
األمريكية، التي سيتم الكشف عنها، الخميس، إذ 
يساعد تحسنها في بدء الفيدرالي األمريكي )البنك 
المركزي( تقليص التحفيز والتي قد تهبط بأسعار 

الذهب.

الكويت/ االستقالل: 
قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أمس الخميس، إن 
بالده كانت وما زالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزويد األسواق 
العالمية بالنفط، وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماش���ى 

مع اتفاق »أوبك +«.
جاء ذلك، في تصريح صحفي للوزير نقلت تفاصيله وكالة 
أنباء الكويت )كونا(، قبيل ترؤس���ه وفدا كويتيا للمشاركة 
في منتدى المبادرة الس���عودية الخض���راء المقرر عقده، 

السبت، في العاصمة الرياض.

وذكر الفارس أن الكويت كس���بت ثقة األس���واق النفطية 
م���ن خالل عملها داخل »أوبك« وضم���ن تحالف »أوبك +«، 
إذ حققت التزامها تجاه مستويات اإلنتاج المطلوبة خالل 

السنوات السابقة.
ووفق الوزير، خففت الكويت من قيود خفض اإلنتاج ضمن 

اتفاقية تحالف »أوبك+«، حسب حاجة السوق النفطية.
وأضاف: »لدينا القدرة على رفع اإلنتاج حسب احتياج السوق 

لضمان استقرار األسعار وضمن إطار اتفاق »أوبك +«.
وزاد: »القطاع النفطي يعمل وفق خطة اس���تراتيجية، من 

خالل وضع االس���تثمارات الالزمة لزيادة اإلنتاج حتى 3.5 
ماليين برميل يوميا بحلول 2025، و4 ماليين برميل يوميا 

بحلول 2035«.
وبحس���ب بيان���ات منظمة »أوب���ك«، يبلغ متوس���ط إنتاج 
الكويت النفطي في سبتمبر/أيلول الماضي، 2.47 مليون 

برميل يوميا.
وف���ي م���ارس/آذار الماضي، أعلن���ت الرياض ع���ن مبادرة 
السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق األوسط األخضر، ضمن 

توجه للمملكة والمنطقة في حماية األرض والطبيعة.

النفط يواصل الصعود مع 
تراجع المخزونات األمريكية

البرلمان األوروبي يصّوت لزيادة 
دعم »أونروا« بـ 55 مليون يورو

عمان/ االستقالل: 
حّول البنك الدولي، 4 ماليين دوالر كدفعة جديدة من ضمن دفعات خاصة بمشروع دعم 
إصالح التعليم في األردن، لتصل قيمة الدفعات المحولة منذ الموافقة على المشروع في 

كانون األول/ديسمبر 2017، إلى 162 مليون دوالر.
وبحسب بيانات، فإن البنك صرف أكثر من 8 دفعات لغاية تشرين األول/أكتوبر الحالي، 

من المشروع البالغ قيمة التزامات البنك فيه 300 مليون دوالر.
وتصل القيمة اإلجمالية للمش���روع الممول م���ن الحكومة والبنك الدولي إلى 922 مليون 

دوالر، لصالح وزارتي التربية والتعليم واألشغال العامة واإلسكان.
ويهدف البرنامج إلى توس���يع س���بل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، 
م لألطفال األردنيين وأطفال الالجئين  وتحسين تقييم الطالب، وظروف التعليم والتعلُّ
السوريين. البنك، أشار في بيانات حول سير عمل المشروع، إلى أن »التقدم في تنفيذه 
مرٍض«، فيما بلغت المدفوعات 162.4 مليون دوالر، تمثل 54% من إجمالي المبلغ الملتزم 

به من البنك. 
المش���روع، يدعم في مرحلته الثانية، جهود الحكوم���ة األردنية في التصدي لتحديات 
التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المس���تجد، وزي���ادة االلتحاق بالتعليم قبل 
االبتدائي وإصالح تقييم الطالب، بما في ذلك االنتقال بش���هادة »التوجيهي« إلى نظام 

رقمي قائم على الكفاءة.

162 مليون دوالر من البنك الدولي 
لمشروع إصالح التعليم في األردن

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب بيانات أمريكية

وزير كويتي: بلدنا مزود نفط آمن لألسواق العالمية
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طرابلس/ االستقالل: 
أيد رئي����س حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد 
الحميد الدبيبة، في مس����تهل المؤتم����ر الدولي المعني 
بدع����م اس����تقرار بلده ال����ذي انطلق في طرابل����س، إجراء 

االنتخابات الليبية في الموعد المقرر.
وأعرب الدبيب����ة، ف����ي كلم����ة ألقاه����ا أمام المش����اركين 
في المؤتم����ر الوزاري الدولي حول مبادرة اس����تقرار ليبيا 
أمس الخميس، عن تأيي����ده إلجراء االنتخابات البرلمانية 
والرئاس����ية الليبية ف����ي موعدها المتف����ق عليه، أي 24 
ديسمبر 2021، مبديا قناعته بأنها ستحقق قيادة مدنية 

سياسية للبالد ويجب على المواطنين احترام نتائجها.
وش����دد الدبيبة، على انعقاد هذا المؤتم����ر في طرابلس 
امس يع����د "تأكيدا على إرادة الليبيي����ن وقدرتهم على 
الوصول إلى حل ليبي خال����ص"، مقدرا ما قدمه المجتمع 
الدول����ي من دعم لحل األزم����ة في هذا البلد واس����تعادة 

االستقرار فيه.
وقال: "كانت ليبيا ضيفة في المؤتمرات الدولية السابقة 
واآلن المؤتم����ر ف����ي طرابلس يقول إن ليبيا اس����تعادت 

عافيتها".
وحذر رئي����س حكومة الوح����دة الوطنية م����ن أن الوجود 
العس����كري األجنبي في بلده "يزعج كل الليبيين"، مبديا 

رغبته في إحالل السالم في البالد.

وأش����اد الدبيب����ة ب�"الدعم الحي����وي الذي قدمت����ه الدول 
الصديقة إل����ى ليبيا بغية اإلس����هام في إنه����اء الحرب 
هناك، مشيرا إلى أن االستقرار األمني في البالد انعكس 

إيجابا على األوضاع االقتصادية لشعبها.
وأعلن رئيس الوزراء خالل كلمته عن وضع جدول مرتبات 

موحد قبل نهاية العام الجاري.

بدوره����ا، أكدت وزي����رة الخارجي����ة في حكوم����ة الوحدة 
الوطني����ة الموقت����ة، نج����الء المنق����وش، خ����الل المؤتمر 
المنعقد بمش����اركة عربية ودولية واس����عة أنه ال س����بيل 
الستعادة االس����تقرار في ليبيا إال ب�"سيادة وطنية كاملة 
على كل أراضيها"، مضيفة أن بلدها تحتاج إلى "استقرار 
سياس����ي يضمن لجميع أطراف الش����عب المشاركة في 

تقرير مصيره".
من جانبه، أعرب وزي����ر الخارجية الكويت����ي، أحمد ناصر 
محمد الصب����اح، عن دعم بل����ده وجامعة ال����دول العربية 
لتنظي����م االنتخاب����ات البرلمانية والرئاس����ية الليبية في 
موعدها المح����دد، الفتا إلى أن هن����اك "حرصا عربيا على 

وحدة واستقرار ليبيا ورفض جميع أنواع التدخل".
ودع����ا الوزير الكويتي إلى "تغليب المصالح العليا وإيجاد 
الحلول الس����لمية ونبذ العنف وااللت����زام بقرارات مجلس 
األم����ن وتوصيات اللجنة العس����كرية المش����تركة "5+5" 

بإخراج المرتزقة والمقاتلين األجانب" من البالد.
بدورها، أكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 
السياس����ية، روزم����اري دي كارلو، أن المنظم����ة العالمية 
مس����تمرة في دعم إجراء االنتخاب����ات الليبية في الموعد 

المحدد تمهيدا لتوحيد كل مؤسسات الدولة.
وأعربت دي كارل����و عن دعم األمم المتحدة الثابت لجهود 
اللجنة "5+5" والمس����ار العس����كري بهدف ضمان خروج 
القوات األجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أهمية منع وقوع أي 
خلل أمني في البالد بعد انسحاب هذه القوات األجنبية.

وأك����دت المس����ؤولة قل����ق األم����م المتح����دة إزاء أوضاع 
المهاجرين في مراك����ز اإليواء في ليبيا وكيفية جمعهم 
واحتجازهم هن����اك، وحثت الحكومة المؤقتة على إطالق 

سراحهم وفقا لبرامج العودة الطوعية.

أمام مؤتمر دعم استقرار ليبيا.. الدبيبة يؤيد إجراء االنتخابات في موعدها

االستقالل/ وكاالت: 
اتهمت كوريا الشمالية، أمس الخميس، الواليات 
المتحدة األميركية ب�"ازدواجية المعايير" بش����أن 
تجارب األسلحة والصواريخ، حسبما ذكرت وسائل 
اإلع����الم الكورية الش����مالية غ����داة اجتماع طارئ 

لمجلس األمن الدولي حول هذه المسألة.
وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا استراتيجيا 
جديدا بحر أرض )إس ال بي أم(، الثالثاء الماضي، 
في أح����دث تجربة في سلس����لة م����ن االختبارات 
الجديدة، ما دف����ع األمم المتحدة إلى عقد اجتماع 

بطلب من واشنطن ولندن.
وقال متح����دث باس����م وزارة الخارجي����ة الكورية 
الش����مالية إن االختب����ار لم يس����تهدف الواليات 

المتحدة وأجري "من أجل الدفاع عن البالد فقط".
وأض����اف المتحدث في بيان نقلت����ه وكالة األنباء 
الكورية الش����مالية الرس����مية "لذل����ك ال داٍع ألن 
تش����عر الواليات المتحدة بالقلق بش����أن اإلطالق 

التجريبي للصاروخ".
واض����اف الدبوماس����ي أن انتق����ادات الوالي����ات 

المتحدة لبيونغ يانغ بشأن "تطوير واختبار إطالق 
نظام األس����لحة نفس����ه الذي تمتلك����ه الواليات 
المتحدة أو تطوره، هو تعبير واضح عن ازدواجية 

المعايير".
وأك����د أن هذا األمر "ال يؤدي س����وى إل����ى تعزيز 
ش����كوكنا" بش����أن ص����دق تصريح����ات الواليات 
المتحدة، التي تؤكد أنه����ا ال تكن نوايا عدوانية 

حيال نظام كيم جونغ أون.
واختبرت كوريا الش����مالية في األس����ابيع األخيرة 
صواري����خ متطورة للغاية م����ن بينها صاروخ كروز 
بعيد المدى وصاروخ انزالقي فوق صوتي وصاروخ 

مضاد للطائرات.
ويحظر عل����ى كوريا الش����مالية بموج����ب قرارات 
أصدرها مجلس األمن الدولي من تطوير ترسانتها 
النووية أو الباليستية، لكنها ال تبالي بهذا الحظر، 

األمر الذي عاد عليها بعقوبات دولية متعّددة.
ولم تظهر كوريا الشمالية حتى اآلن أي استعداد 
للتخلي عن ترس����انتها التي تق����ول إنها بحاجة 
إليها للدفاع عن نفس����ها ضد أي هجوم قد تشنه 

عليها واش����نطن حليفة س����ول والتي تنشر في 
كوريا الجنوبية حوالي 28500 عسكري لحمايتها 

من جارتها الشمالية.
وفي 2017 أصدر مجلس األم����ن الدولي، بمبادرة 
م����ن إدارة الرئي����س األميركي في حين����ه دونالد 
ترام����ب، ثالث ق����رارات فرض بموجبه����ا عقوبات 
اقتصادية مشددة على بيونغ يانغ عقب إجرائها 

تجربة نووية وتجارب صاروخية.
والتقى كي����م الرئيس األميركي الس����ابق ترامب 
ثالث مرات، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق 

إلنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وتوقفت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية 
والوالي����ات المتحدة منذ انهي����ار قمة عقدت في 
هانوي في 2019 بي����ن كيم وترامب، على خلفية 
التنازالت المطلوبة من بيونغ يانغ مقابل تخفيف 

العقوبات عنها.
وتعهد الرئيس جو بايدن، بمواصلة سبر المسار 
الدبلوماس����ي، ولكن مع اتباع نهج أكثر تحفظا مع 

البحث عن مجاالت للتقدم.

كوريا الشمالية تتهم أميركا بـ »ازدواجية المعايير«

أنقرة/ االستقالل: 
أوقفت الس����لطات األمنية التركية 15 مش����تبها بهم بالتجس����س والعمل 
لصالح االستخبارات اإلسرائيلية )الموساد(، عبر عملية متزامنة في 4 واليات 
تركي����ة. وقالت قناة "تي آر ت����ي" )TRT( التركية إن االس����تخبارات التركية 
تعقبت ش����بكة الجواس����يس اإلس����رائيليين على مدار عام كامل، وتبين أن 
الش����بكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع "الموساد"، وتنفيذ أنشطة تمس 

األمن القومي التركي.
وأضافت القناة أن شبكة التجس����س عملت على جمع معلومات عن الطالب 
في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين 

يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.
ولم تعلق السلطات اإلسرائيلية على اعتقال الشبكة، في حين نقلت وسائل 

اإلعالم اإلسرائيلية تفاصيل ما جرى للشبكة من وسائل اإلعالم التركية.
وبحس����ب وكالة األناضول، فق����د وجهت النيابة العامة في إس����طنبول إلى 
الموقوفي����ن تهما بالتجس����س، وجمع المعلوم����ات والوثائ����ق، والتواصل 
مع االس����تخبارات اإلس����رائيلية، وأحالتهم إلى محكمة الصل����ح والجزاء في 

إسطنبول.

تركيا: توقيف 15 مشتبهًا 
بالتجسس لصالح »إسرائيل«

كابول/ االستقالل: 
قال نائب رئيس حكومة تصريف األعمال في حركة 
»طالبان« عبد الس����الم الحنفي إن اللقاء في موسكو 
كان جي����دا ومفي����دا، وأن الجميع متفق����ون على أن 

يكون في أفغانستان أمن دائم.
وش����دد حنفي على أن »الموقف الروسي جيد وقوي 
في هذه المنطقة ويمكن له أن يفعل ش����يئًا لثبات 
أم����ن المنطق����ة وهذا أم����ر مهم جدا«، مش����يرا إلى 
»أننا نحن نريد عالقة متينة مع جميع الدول وأيضا 

الواليات المتحدة«.
وأكد حنفي أن »حقوق اإلنسان في أفغانستان اآلن 
موجودة وكل األش����خاص يعملون ولهم حقوق في 
التعلي����م والعمل«، وعن التفجي����رات التي تحصل، 
ق����ال: »التفجيرات يمك����ن أن تحصل ف����ي أي من 

الدولة، ولكن نحن مصممون للحفاظ على أمن جميع 
األفراد«.

وأض����اف: »هذه جرائ����م ترتكب من قب����ل مجرمين 
وبعض الذي����ن لديهم اعتق����ادات متطرفة وليس 
له����م عالق����ة بالش����ريعة، بينم����ا نح����ن مصممون 
إلقامة العدل والقانون«، مش����ددا على أن »الحكومة 
الموجودة مصمم����ة إلقامة األمن ف����ي جميع أنحاء 
المناطق، وال  الجوار وجمي����ع  أفغانس����تان وممالك 
نسمح ألحد أن يس����تعمل أفغانستان الستهداف 

أمن الجوار والدول«.
وقال إن »مسألة الالجئين مهمة جدا، ودون استقرار 
وثبات دائ����م يمكن اللج����وء من أفغانس����تان إلى 
ممالك الجوار خصوصا أوروبا، لهذا يجب على جميع 

الممالك إقامة ارتباط دائم في أفغانستان«.

الخرطوم/ االستقالل:
خرج، أمس الخميس، مئات اآلالف من السودانيين المطالبين 
بالتحول المدن���ي ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال 
الفترة االنتقالية الحالية التي يعيش���ها السودان في أعقاب 

سقوط نظام المؤتمر الوطني.
ومن���ذ الصباح ش���هدت العديد من المدن في غرب وش���مال 
ووس���ط وش���رق البالد تدف���ق اآلالف م���ن المواطنين وطالب 
الجامع���ات والم���دارس إلى الش���وارع، منددي���ن بالمحاوالت 
الجارية إلجهاض الفترة االنتقالية ومطالبين الشق العسكري 
في مجلس الس���يادة بتسليم الس���لطة للمدنيين دون إبطاء 
وتكوين المجلس التش���ريعي "البرلمان"؛ ومحاسبية مرتكبي 
جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 
الثالث من يونيو 2019. وتأتي المس���يرات اس���تجابة للدعوة 
التي أطلقها تجمع يضم أكثر من 200 كيانا من قوى الثورة.

وقال شاهد عيان من مدينة أم درمان إن مجموعة تتبع إلحدى 
الحركات المس���لحة قامت في الس���اعات األول���ى من الصباح 

بإغالق الجسر الرئيسي الرابط بين المدينة والخرطوم قبل أن 
يت���م التصدي لها وإزالة الحواجز الت���ي وضعتها عند مدخل 

الجسر إلعاقة حركة الثوار المطالبين بالحكم المدني.
ومع تبقي نحو ش���هر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة 
للمدنيين؛ نش���بت خالفات حادة بين العسكريين والمدنيين 
مما جعل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يصف األزمة الحالية 

بأنها األسوأ التي تمر بها البالد منذ سقوط نظام البشير.
 وتوالت خالل الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنادية 
باحترام الوثيقة الدس���تورية التي تحكم البالد حاليا. وأعلنت 
الوالي���ات المتحدة وبريطانيا ودول االتح���اد األوروبي دعمها 
الق���وي إلنج���اح الفت���رة االنتقالية في الس���ودان؛ وتعهدت 
بالتص���دي ألي محاوالت انقالبية على الحكم المدني؛ لكن في 
الجانب اآلخر أعلنت روس���يا رفضه���ا ألي تدخالت أجنبية في 
الس���ودان.؛ معيدة لألذهان دعمها لنظام عمر البش���ير خالل 
أيامه األخيرة حينما وقفت ضد مش���روع ق���رار يدين ارتكابه 

أعمال عنف ضد المدنيين.

آالف السودانيين يتدفقون
 للشوارع مطالبين بالحكم المدني

»طالبان«: لقاء موسكو كان جيدًا والجميع 
متفق على أن تنعم أفغانستان باألمن
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عواصم/االستقالل:
تنطلق مس���اء الي���وم الجمعة، منافس���ات جول���ة اإلياب 
ل���دور ال�32 ببطول���ة دوري أبطال أفريقيا، وس���ط توقعات 
بمواجهات مثيرة وحاس���مة نحو دور المجموعات بالبطولة 

القارية، في ظل اختبارات مهمة للفرق العربية.

�صدام عربي
تش���هد هذه الجولة صداما عربي���ا خالصا في مواجهتين 

مميزتين بهذه المرحلة يوم األحد .
ويستضيف الترجي التونسي منافسه االتحاد الليبي، بعد 

تعادلهما في جولة الذهاب دون أهداف في بنغازي.
ول����ن تكون مهمة رف����اق النجم الليبي حم����دو الهوني 
وكتيب����ة نجوم الترجي س����هلة، في مواجه����ة االتحاد 
الطامع في عبور دور ال�32 ألول مرة منذ 10 أعوام كاملة، 
حين تأهل لدور الس����تة عش����ر وودع على ي����د إنييمبا 

النيجيري وقتها.
ويلتقي أيضا وفاق سطيف الجزائري على ملعبه بمنافسه 
نواذيبو الموريتاني الذي فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-3.

ويحتاج وفاق سطيف بطل القارة عامي 1988 و2014 للفوز 
بنتيج���ة 2-0، أو بفارق 3 أهداف، لتف���ادي مفاجآت بطل 

موريتانيا الذي قدم عرضا قويا ذهابا.
ت�أكيد التفوق

تسعى بعض األندية التي حققت نتائج طيبة خارج األرض 
بجولة الذهاب لتأكيد التفوق بجولة اإلياب.

الزمالك المصري اقتنص الفوز على حساب توسكر الكيني 

في عقر داره بهدف دون رد وسيسعى لتكرار التفوق اليوم 
الجمعة للتأهل مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

واستطاع الرجاء المغربي الفوز على مضيفه أويلرز الليبيري 
بنتيجة )2-0(، وهو ما يقربه من التأهل غدا السبت بشكل 

رسمي.
ويتطلع المريخ الس���وداني لتأكيد التفوق أيضا بعد الفوز 

العريض على زاناكو الزامبي ذهابا بنتيجة 0-3.

كما أن سيمبا التنزاني فاز خارج ملعبه على حساب جوانينج 
جاالكسي البوتس���واني بنتيجة 2-0 وهو نفس األمر الذي 
فعله حوريا الغيني على حس���اب مضيفه الملعب المالي 

بنتيجة 0-1.
ح�صم الت�أهل

ويبقى عنوان الحس���م متعلقا بعدة مواجهات، على رأسها 
لق���اء األهلي المصري حامل اللقب وضيفه الحرس الوطني 

بطل النيجر، بعد تعادلهما على ملعب األخير بنتيجة 1-1 
وبالتالي تسعى كتيبة المدرب بيتسو موسيماني، لحسم 

التأهل بالقاهرة.
ويأمل الوداد المغربي تعويض خسارته أمام هارتس أوف 
أوك الغاني، بهدف نظيف ذهابا واستكمال مشواره نحو 

دور المجموعات.
كما أن النجم الس���احلي التونس���ي اقتنص التعادل من 
مضيفه الجيش الرواندي )1-1( وبالتالي يبحث أبناء سوسة 

عن اقتناص تذكرة التأهل.
أما ش���باب بلوزداد الجزائري س���يكون في مهمة 
محفوف���ة بالمخاطر أم���ام ضيفه أس���يك ميموزا 
اإليفواري، بعد أن خسر ذهابا بنتيجة 3-1 في كوت 
ديفوار، كما يسعى الهالل السوداني لعبور عقبة 
ريفرز النيجيري في ملعبه بالس���ويس بمصر بعد 

تعادلهما )1-1(.
صن داونز الجنوب أفريقي تعادل خارج ملعبه مع 
مانياما الكونغولي بنتيجة )2-2( ويس���عى أيضا 
لحسم التأهل وهو نفس حال مازيمبي الكونغولي 
الذي تع���ادل دون أه���داف مع أمازول���و الجنوب 

أفريقي ذهابا.
وتع���ادل بيترو لوان���دا األنجولي خارج ملعب���ه مع ضيفه 
أوتوهو الكونغولي بنتيجة 2-2، كما فاز ساجرادا األنجولي 
على رويال ليوباردز بطل إي سواتيني بنتيجة 3-1 وهو ما 

يزيد صعوبة مواجهة اإلياب.

اختبارات صعبة للعرب في جولة »الحسم« نحو مجموعات أبطال أفريقيا

مدريد/االستقالل:
كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، 
عن تفكيره في االنتقال إلى الدوري األمريكي لكرة 

القدم، خالل المستقبل القريب.
ويرتبط بنزيما بعق���د مع ريال مدريد حتى صيف 
2023، وبنهاي���ة عق���ده مع الميرنجي س���يصل 
لعمر 35 عاما، وسيكون من الصعب على العمالق 

اإلسباني االحتفاظ بخدماته في هذا السن.
 »ESPN« وقال بنزيم���ا، خالل تصريحاته لش���بكة
العالمي���ة: »أتعامل م���ع األمورعامًا بع���ام، وطالما 
لدي هذه الرغبة والس���عادة، وأن���ا أحب كرة القدم 

فسأستمر«.
وأضاف: »أنا ال أنظر إلى األمر، ولكن كل شيء يعود 
إلى ما أش���عر به، ولن أفرض ش���يئا على نفس���ي، 

وطالما شعرت بتحسن سأستمر في اللعب«.
وأتم: »أن���ا أحب الواليات المتحدة األمريكية، وكرة 

القدم تتحسن هناك«.
ُيذكر أن بنزيما قد س���اهم في انتصار ريال مدريد 
األخير بخماسية نظيفة، على شاختار دونيتسك 
األوكران���ي بدوري أبطال أوروبا، وتم اختياره أفضل 

العب في المباراة.

أثينا/االستقالل:
حص���ل نادي ايك أثينا اليوناني عل���ى توقيع الالعب الدولي 
الفلسطيني فادي الديب، لالنضمام لصفوف فريق كرة السلة 

للكراسي المتحركة العبا ومدربا. 
وجاء ذلك بعد السيرة الذاتية المميزة للديب، والتي اكتسبها 
من مشاركته في 6 مواسم ناجحة بالدوري التركي، أحد أقوى 

الدوريات األوروبية في كرة السلة للكراسي المتحركة. 
ويستمر العقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تشمل قيادة 

الفريق فنيا والمشاركة في صفوفه كالعب تعزيز محترف.
وعب���ر الديب عن س���عادته بهذا التوقي���ع، وتمنى أن تكون 
تجربته ملهمة للعديد من الالعبين في قطاع غزة من أصحاب 

الهمم العالية لذوي اإلعاقة.
وأكد الديب أن فلسطين تمتلك خامات رياضية مميزة، قادرة 
على الوصول ألعلى المراتب والمنافس���ة بقوة عربيا وآسيويا، 
لكنها بحاج���ة لمواكبة التطور والتغييرات الفنية التي تطرأ 

على اللعبة.

بنزيما يلمح إلى وجهته المستقبلية خارج أوروباايك أثينا اليوناني يضم الفلسطيني فادي الديب

مدريد/االستقالل:
أبدى خ���وان البورتا، رئيس نادي برش���لونة اإلس���باني 
س���عادته بتمديد تعاقد آنس���و فاتي مهاجم الفريق 
لصي���ف 2027، وكذلك تفاؤله قبل اللقاء المرتقب ضد 

ريال مدريد في كالسيكو الدوري اإلسباني يوم األحد .
و ق���ال البورتا في مؤتمر صحفي "يس���عدنا اإلعالن عن 
تجديد عق���د فاتي، إنه يوم مهم وعظيم لنا، ألن حاضر 

النادي ومستقبله سيبقى بتواجد العبين مثل فاتي".
وأضاف "رغم أنه العب ش���اب عمره 18 عاما فقط، ولكنه 
يتمتع بنضج اس���تثنائي وموهبة فائقة، ونؤكد له أن 

أهدافه هي نفس أهدافنا وطموحاتنا".
وأش���ار "لقد أكد فاتي بنفسه أنه بحاجة للتحسن، لقد 
ولد نجما، ولكن يجب علينا مس���اعدته لشق طريقه، إنه 

العب ذكي".
وبسؤاله هل كان هناك تخوف من إمكانية رحيل آنسو 
فاتي، رد رئيس برشلونة "ال.. ألن موقف الالعب وأسرته 
ووكيل أعماله كان واضحا، وهو البقاء مع البارسا.. وذلك 

رغم تلقيه بعض العروض التي تثير القلق".
وتطرق البورتا أيضا للحدي���ث عن منح قميص ليونيل 
ميس���ي لفاتي، مؤكدا "لم نستعجل، ولم نكن نريد في 
نفس الوقت أن يطول الحديث في هذا األمر، لم نضغط 
على فاتي، بل قال لنا س���أرتدي القميص 10 إذا س���مح 

لي قادة الفريق".
وأردف "نري���د تخفيف الضغط عن فات���ي، لكن الرقم 
10 يناس���به بشكل جيد للغاية، بس���بب الطريقة التي 
يلعب بها، فهو يتمتع بشعبية بين جماهير النادي، إنه 

متحمس للغاية".
واس���تطرد "نبني فريقا للمستقبل، ستكون نقطة قوة 
برشلونة في الس���نوات القادمة، وتواجد 11 العبا من ال 

ماسيا مع الفريق األول، إنه حلم يتحول لحقيقة".
كما بدا رئيس برشلونة متفائال قبل مواجهة ريال مدريد 
يوم األحد ، قائال "لدي مشاعر طيبة، لقد فزنا بمباراتين 
أمام فالنس���يا ودينامو كييف، وتعافى بعض الالعبين 
من اإلصابة مثل فاتي وأجويرو، كما سنخوض اللقاء على 

ملعبنا ووسط جماهيرنا".
واختت���م  "أغتنم هذه الفرصة ألش���جع الجماهير، ألنه 
س���يكون هناك عرض رائع، إذا فزنا على مدريد، وسجل 
فاتي هدفا، س���تكون أفضل طريقة لالحتفال بتجديد 

عقده".

البورتا: لم نتسرع في منح قميص ميسي لفاتي.. ومتفائل بالكالسيكو
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  
جمل�س الق�ساء الأعلى 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم )1352/2019(

يف الطلب رقم )786/2021(
المس���تدعي/ سعيد محمد احمد القنوع  من س���كان جباليا البلد_ بجوار 

مركز شرطة جباليا النزله_ هوية رقم )٩١١٢١٠٧٤٨(
المستدعي ضده / عبد الحميد احمد عبد الحميد صالح 

م���ن س���كان /جبالي���ا _ بي���ر النعج���ة _ منطق���ة حديدو _هوي���ة رقم 
)٨٠٠٠٥٢٧٩٧( ومجهول محل االقامة 

دعوى حقوق رقم )١٣٥٢/٢٠١٩م(
الى المستدعى ضده / عبد الحميد احمد عبد الحميد صالح مجهول محل 
االقامة خارج البالد بما ان المستدعي قد اقام عليك الدعوى الحقوقية رقم 
)١٣٥٢/٢٠١٩( و ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة نس���خة منها ومن 

ملحقاتها لدى المحكمة حيث تحددت جلسة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م .
و ليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن الحضور خالل مده خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة سنسير في الدعوى و يصدر بها الحكم 

و سيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقك .

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

ودقق���ت في هوياته���م واحتج���زت بعضها عند 
البوابات الخارجية. ومنع���ت القوات أهالي الضفة 
الغربي���ة م���ن المرور من ب���اب الس���اهرة بالقدس 
المحتلة، ودقق���ت بهويات األهال���ي، كما نصبت 
حاجًزا في باب العامود، وشرعت بتفتيش األهالي 

والمارة في المكان.
ويتع���رض المس���جد األقص���ى يومًي���ا لسلس���لة 
اقتحام���ات وانتهاكات من المس���توطنين، بحيث 
يتخلله���ا اس���تفزازات للمصلين الفلس���طينيين 
وعملي���ات اعتق���ال وإبعاد ع���ن المس���جد. وتتم 
االقتحام���ات عل���ى فترتين صباحي���ة، وبعد صالة 
الظهر عبر باب المغاربة، بحماية من قوات االحتالل، 
ضمن جوالت دورية ينفذونها بهدف تغيير الواقع 

في المدينة المقدسة والمسجد األقصى.
في س���ياق آخر، أقدم مس���توطنون عل���ى اقتالع 
وتكس���ير أكثر من 300 ش���جرة زيتون من أراضي 

بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله.
وقال رئي���س المجلس البلدي س���عادة زقوت: إن 

المزارعي���ن تفاج���أوا عند وصوله���م الى حقولهم 
وأراضيهم المحاذية لمستوطنة "كفار راعيم"، بأن 
المس���توطنين اقتلعوا وكس���روا ما يزيد عن 300 

شجرة زيتون.
وأش���ار ال���ى ان ق���وات االحتالل والمس���توطنين 
يس���عون ال���ى من���ع المواطنين من دخ���ول تلك 
المنطقة، خاصة بعد اغالق الشارع الزراعي المؤدي 

إليها ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.
إلى ذلك، استولى مس���توطنون، أمس، على مركبة 
لجمع النفايات تابعة لبلدية قصرة، جنوب نابلس.

وأكد مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
دغل���س، أن مجموعة من المس���توطنين حاصرت 
مركبة لجم���ع النفايات تابعة لبلدي���ة قصرة أثناء 
عمله���ا، واس���تولت عليها تحت تهديد الس���الح، 
عقب استدعاء قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

والتي وفرت الحماية لهم.
وأضاف أن األهالي حاول���وا تخليص المركبة ومنع 
المس���توطنين من االس���تيالء عليها، إال أن جنود 

االحتالل أطلقوا النار صوبهم.
م���ن ناحي���ة ثاني���ة، اعتقل���ت ق���وات االحت���الل 
"اإلس���رائيلي"، الخميس، 10 مواطني���ن من أنحاء 

متفرقة من الضفة.
فف���ي قلقيلية، اعتقل���ت قوات االحت���الل، ثالثة 
مواطنين م���ن المدينة، وهم: عب���د الرؤوف ولويل 
)55 عام���ا(، والش���قيقين أمير )25 عام���ا(، ومحمد 

موسى أبو لبدة )24 عاما(.
ومن جني���ن، اعتقلت قوات االحت���الل، الليلة قبل 
الماضية، الشاب حسن اسماعيل أبو الرب من بلدة 

قباطية، أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري .
ومن بي���ت لحم، اعتقل���ت قوات االحتالل، س���تة 
مواطني���ن، وه���م: محمد وجيه ثوابت���ة )18 عاما(، 
ويوس���ف محمد ثوابت���ة )18 عام���ا(، وربيع احمد 
ثوابتة )17 عاما(، من بلدة بيت فجار، والش���قيقين 
مهند محمود الوحش )21 عاما(، وحمزة )23 عاما(، 
من بلدة الخضر، وتيس���ير عزمي مناصرة )25 عاما( 

من بلدة الدوحة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ّدم المحامي المقدس���ي مدحت ديب���ة، الخميس، 
ش���كوى ضد اس���تخدام قوات االحتالل مركبة المياه 

العادمة، في عدة مناطق مختلفة بالقدس.
وأفاد المحام����ي مدحت ديبة أنه تق����دم اليوم )أمس( 
برفع ش����كوى ضد اس����تخدام قوات االحت����الل مركبة 
المي����اه العادم����ة لعّدة جه����ات مختلفة ف����ي حكومة 
االحت����الل، وهم؛ وزير األمن الداخل����ي، ولجنة الداخلية 
في الكنيست، والمستشار القضائي لحكومة االحتالل، 

والمستشار القضائي للشرطة، ومراقب الدولة.
وبحس���ب ديبة، فإن الش���كوى تضمنت أن���ه “منُذ 
اندالع األحداث في حي الش���يخ ج���راح وباب العامود 
في رمضان، وحتى اآلونة األخيرة، فقد ازدادت وتيرة 
استعمال قوات االحتالل لمركبة رّش المياه العادمة 
في القدس، ويتعمد االحتالل استخدامها في منطقة 
باب العامود والمناطق المحيطة بشرقي القدس منها 

الشيخ جراح، ووادي الجوز وغيرها”.

وأشار في الشكوى إلى أن شرطة االحتالل تقوم برّش 
المواطني���ن الُع���زل دون وجود أي ُمب���رر لذلك، وعلى 
الرغم من عدم وج���ود أي مظاهرات أو أي أعمال تخُل 

بالنظام.
وأرفق ديبة خالل الش���كوى العديد من المستندات 
الطبي���ة ألحد المقدس���يين الذي يس���كن في البلدة 
القديمة، وبس���بب استنش���اق هذه المي���اه العادمة 
أصبح يعاني من مش���اكل صحية تحديدًا في الرئة، 

ويمكث اآلن في مستشفى هداسا.
وأردف “الحظنا من خالل ش���هود أن شرطة االحتالل 
تتعمد رّش مدرجات باب العامود، والمحال التجارية 
والبس���طات بشكٍل ُمس���تفز؛ حتى يتم إخالء منطقة 
ب���اب العام���ود بالكامل، وش���ّل الحال���ة االقتصادية 

فيها”.
وأش���ار إلى أنه تلقى ردًا مبدئيًا من قبل “وزارة األمن 
الداخلي”، و”مراقب الدولة”، أن الموضوع قيد البحث 

والدراسة.

غزة/ االستقالل:
أطل���ق صحفي���ون ونش���طاء، مس���اء الخميس، 
حمل���ًة عل���ى وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي 
بعنوان "معركة الس���جون"؛ وذلك دعًما وإسناًدا 
لألس���رى الفلس���طينيين داخل سجون االحتالل 

"اإلسرائيلي".
وأكد المش���اركون في الحملة أنه���ا تأتي  دعًما 
لصمود أسرانا األحرار في معركتهم للحفاظ على 
إرث الحركة الوطنية األس���يرة، مشيرين إلى أنها 

أقل واجب تجاه األحرار.
وتفاع���ل المش���اركون  بالتغري���د عل���ى وس���م 
الذي  المحتوى  متداولين  "#معركة_الس���جون"، 
يظهر بش���اعة االحتالل ف���ي إجراءاته القمعية 
ضد األسرى  و بطوالت األسرى واستبسالهم في 

مواجهة تلك اإلجراءات بأمعائهم الخاوية.
ومنذ الس���ادس من أيل���ول/ س���بتمبر الماضي، 
وهو تاريخ عملية "انتزاع الحرية"، ش���رعت إدارة 

س���جون االحتالل بف���رض جملة م���ن اإلجراءات 
التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على 
األسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد 
اإلس���المي من خ���الل عمليات نقله���م وعزلهم 
واحتجازه���م ف���ي زنازين ال تتوف���ر فيها أدنى 
ش���روط الحياة اآلدمية، عدا عن نقل مجموعة من 

القيادات إلى التحقيق.
ويواصل أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون 
االحتالل، لليوم التاس���ع على التوالي، معركتهم 
البطولية باإلضراب عن الطعام لمواجهة إجراءات 
إدارة س���جون االحت���الل التنكيلي���ة المضاعفة 

بحّقهم.
ويخوض أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي اليوم 
إضراًبا مفتوًحا عن الطعام في كل الس���جون؛ رًدا 
على مماطلة االحتالل في االس���تجابة لمطالبهم 
بإنهاء اإلج���راءات القمعية الت���ي فرضت عقب 

عملية "انتزاع الحرية" من سجن جلبوع.

محاٍم مقدسي يتقدم بشكوى ضد 
استخدام االحتالل المياه العادمة

أطلقها صحفيون ونشطاء

»معركة السجون«.. حملة إعالمية رقمية إلسناد األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تنكر مجلس اإلفتاء األعلى في فلس���طين، تصاعد 
وتيرة االنتهاكات »اإلس���رائيلية« ضد المسجد األقصى 

المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام.
وأدان المجلس قرار محكم���ة االحتالل رفض طلب لجنة 
رعاي���ة المقابر اإلس���المية ف���ي القدس الداع���ي لمنع 
االستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في 
أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب 
»األقصى«، ما يعني الس���ماح باس���تمرار أعم���ال الحفر، 

واستباحة رفات المدفونين فيها.
ون���دد باعتقال س���لطات االحتالل مس���ؤول لجنة رعاية 

المقابر في القدس مصطفى أبو زهرة.
ج���اء ذلك خ���الل الجلس���ة 200 التي عقدها، برئاس���ة 

المفت���ي العام للق���دس والديار الفلس���طينية، رئيس 
مجلس اإلفتاء األعلى محمد حس���ين، وتخللتها مناقشة 
المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، بحضور 

أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
وح����ذر المجلس من سياس����ة مبرمجة تتبعها س����لطات 
االحت����الل ضد ش����عبنا ومقدس����اته وخاصة ف����ي مدينة 
القدس، والتي أصبحت إس����الميتها وعروبتها مهددتين 
أكثر من أي وقت مضى. وش����جب ق����رار محكمة االحتالل، 
المسمى ب�«الحق المحدود« لليهود في أداء صلوات صامتة 
في باحات األقصى، ما يعني إفس����اح المجال لهم للصالة 
طالما تظل صلواتهم صامت����ة، معتبًرا القرار يهدف إلى 

فرض واقع جديد في األقصى لصالح التهويد.
وحم���ل س���لطات االحت���الل عواق���ب ه���ذه الق���رارات 

العنصري���ة الت���ي تزيد من ن���ار الكراهي���ة والحقد في 
المنطقة وتؤججه���ا، وهي بمثابة إع���الن لحرب دينية 
ش���عواء، يصعب تخيل عواقبها، وتندرج في إطار إطباق 
السيطرة على المسجد األقصى المبارك، وتستفز مشاعر 

المسلمين في العالم.
وأكد أن االعتداءات المتواصلة ضد مقدس���اتنا ومعالمنا 
األثري���ة والتاريخي���ة، وسياس���ة االحت���الل الهادف���ة 
إلى تغيي���ر مالمح المدين���ة وطمس ماضيه���ا العربي 
واإلس���المي، تأتي في إط���ار محاولة فاش���لة ومرفوضة 

الستباحة كامل األرض الفلسطينية.
وأدان المجلس اس���تباحة االحتالل للمس���جد األقصى، 
مؤكًدا أن المس���جد بكامله هو للمس���لمين وحدهم، وال 

يحق لغيرهم التدخل في شؤونه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة االسالمية 
العليا الش���يخ عكرمة صبري إن »الخط���وات التطبيعية 
التي يقوم بها إماراتيون من خالل زيارتهم إلى األقصى 

بحراسة صهيونية خطوات متوقعة من المطبعين«.
 وأش���ار صب���ري خالل حدي���ث إلذاعة »القدس« مس���اء 

الخميس، إلى أن ما يقوم ب���ه اإلماراتيون المطبعون هو 
اعتراف بالس���يادة الصهيونية ف���ي األقصى وهذا لن 

يكون.
وش���دد على أن المس���جد األقصى لن يخضع للمساومة، 

مضيًفا »هو أمانة في أعناق كل المسلمين«.
وتابع: »نق���ول للمطبعي���ن كفاكم انحرافا ع���ن الجادة 

وعودوا إلى جماعة المسلمين«.
وبش���أن اإلج���راءات الصهيوني���ة الت���ي تتخ���ذ بحق 
المقدس���يين قال: »إنها اجراءات ظالمة ولن يستس���لم 

شعبنا لها«.
وأضاف »ما يقوم به االحتالل في األقصى مؤش���ر واضح 

بعداوته لكل المسلمين وليس للفلسطينيين فقط«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء الخميس، شاًبا من بلدة الطور أثناء تواجده 
في منطقة باب العامود، فيما استمرت اإلجراءات المشددة التي استهدفت القادمين 
للصالة في المس���جد األقصى. وقالت مصادر محلية، إن االحتالل اعتقل الش���اب عمر 

معمر أبو الهوى، من بلدة الطور أثناء تواجده في منطقة باب العامود.
وش���هدت مدينة القدس الخميس إجراءات أمنية مش���ددة تمثلت بإقامة حواجز على 
مداخل البلدة القديمة واعترضت زوار المدينة المقدس���ة من س���كان الضفة الغربية 
ومنعتهم من دخول المسجد االقصى. ورصدت تقارير مقدسية اعتقال قوات االحتالل 

نحو ١٩٠٠ مواطن من القدس في النصف األول من العام الجاري.
وبحس���ب التقارير فقد تركزت االعتقاالت خالل وفي أعقاب هبة باب العامود ومعركة 

سيف القدس التي خاضتها المقاومة في غزة مع االحتالل.
وقال نادي األس���ير إن االعتقاالت اس���تهدفت بشكل واس���ع األطفال الذين ال تتجاوز 

أعمارهم ال� 18 عامًا، بهدف كسر إرادتهم وثنيهم عن التصدي لالحتالل.
وإلى جانب هذه االعتقاالت يواجه 53 مقدس���يا أحكاما بالسجن تزيد عن 25 عاما، في 
حين تصل مدة محكومية بعضهم لمئات السنين، كما أمضى ثمانية أسرى مقدسيين 

أكثر من عشرين عاما داخل السجون حتى اآلن.
ويتوزع األس���رى المقدسيون على معظم السجون، لكنهم يتركزون في سجون النقب 
ومج���دو وجلبوع، في حين تقبع األس���يرات في س���جني الدامون والش���ارون، وعدد من 

القاصرين يقبعون في سجن أوفك مع الجنائيين.

االحتالل يعتقل 
مقدسيًا من باب العامود

»اإلفتاء« يدين جريمة االحتالل باستباحة قبور المسلمين بالقدس

صبري: زيارات المطبعين اإلماراتيين لألقصى اعتراف بالسيادة الصهيونية عليه

اعتقالت بال�سفة ..
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طوكيو/ االستقالل: 
ظهرت على الش���اطئ في جزيرة إيو جيما اليابانية، أكثر من 20 

سفينة قديمة مدمرة من أيام الحرب العالمية الثانية.
وبحس���ب ما أورد موقع »تي في زفيزدا«، فإنه وبس���بب النش���اط 
الزلزال���ي للبراكين بالقرب من جزيرة إي���و جيما اليابانية، ظهرت 
»س���فن األش���باح« التي كانت مختفية من أيام الحرب العالمية 

الثانية.
حيث كان قد تم االستيالء على السفن من قبل القوات األمريكية 

خالل معركة الجزيرة وظلت تحت الماء لعقود.
بسبب الزلزال القوي األخير، ارتفع قاع البحر، وفي الجزء الغربي من 
الجزيرة، كانت هناك 24 سفينة نقل، ملقاة على الرماد البركاني، 

على السطح، وفًقا لما نقله الموقع عن صحيفة غربية.
تم االس���تيالء على الس���فن اليابانية وإغراقها م���ن قبل القوات 
األمريكية ف���ي عام 1945 في معركة المحي���ط الهادئ. أعيدت 
الجزيرة في وقت الحق إل���ى اليابان. اآلن تقع قاعدة قوات الدفاع 
الذاتي اليابانية في »إيو جيما«، وتم نقل بقايا الس���فن إلى الجزء 

الغربي من الجزيرة واستخدمن كحواجز لألمواج.

24  سفينة »أشباح« تظهر 
في المحيط الهادئ

االستقالل/ وكاالت: 
لم يستطع عالم األحياء البحرية إنريك أوستال، 
تصدي���ق عينيه عندما رأى س���مكة الش���مس 
الهائلة متش���ابكة في شباك قارب صيد التونة 
قبالة ساحل سبتة على البحر المتوسط، وأظهرت 
لقطات فيديو الس���مكة العمالقة بعد تعليقها 
على متن قارب الصي���د ويبلغ طولها أكثر من 3 

أمتار.
وقال إنريكي أوس���تال ف���ي تصريحاته نقلتها 
صحيف���ة inquirer، إن س���مكة الماموث، وهي 
من األنواع المصنفة على أنها معرضة للخطر وال 
تؤكل ف���ي أوروبا، يبلغ طولها 3.2 متًرا، وعرضها 

2.9 متًرا، وكان االكتش���اف، الذي تم استدعاؤه 
لتقييمه، بمثاب���ة رقم قياس���ي للمنطقة التي 
بسبب المد والجزر وأنماط هجرة أسماك الشمس، 

ال تعاني من نقص في مثل هذه اللقاءات.
وأضاف: "لقد حاولنا وضع السمكة العمالقة على 
مقياس ميزان 1000 كجم، لكن الس���مكة كانت 
ثقيلة للغاية، وكادت تس���بب في كسر الميزان، 
وذلك استناًدا إلى قوتها وضخامتها ومقارنتها 

مع المصايد اآلخرى ، وتزن بحوالي 2 طن".
كما نقل موقع "Field and Stream" المتخصص 
ف���ي الصيد، ع���ن عالم األحي���اء البحري���ة قوله: 
"استنادًا إلى حجمها وقياسات طولها وعرضها 

مقارنة من أسماك عمالقة أخرى وقعت في شباك 
الصيد فإن وزنها يبلغ نحو 2 طن".

وتم عزل الس���مكة ألول مرة في غرفة تحت الماء 
ملحقة بالقارب قبل رفعها على متنها باستخدام 
رافع���ة، حيث بقي���ت لبضع دقائ���ق بينما أخذ 
أوس���تال وزمالؤه م���ن علماء األحياء القياس���ات 

والصور وعينات الحمض النووي.
 وأظهرت مجموعة من الصور، السمكة العمالقة 
بلون رمادي داكن ورأس ضخم وجس���م يش���به 
كائنات ما قبل التاريخ، ثم جرى إطالق س���راحها 
لتعود بسالسة إلى المياه التي يبلغ عمقها نحو 

700 متر.

اصطياد سمكة عمالقة وزنها 2 طن على متن قارب صغير 

لندن/ االستقالل: 
في عاصمة المملكة المتحدة لندن تم عرض مرآب للسيارات للبيع بسعر خيالي، 
حيث عرض المالك بيعه مقابل مليون دوالر، ويقع المرآب في مبنى س���كني في 
س���احة بورتمان. ووفقا للش���ركة العقارية التي تمثل البائع فإن المرآب يتسع 

لسيارتين وهو معروض للبيع بمبلغ 750 ألف جنيه أي بنحو مليون دوالر. 
وبحسب ما نقلته صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية عن "فوكس نيوز" 

فإن المرآب يتسع لسيارتين أو لسيارة ليموزين فاخرة.
وللمقارنة فإن سعر شقة صغيرة بالقرب من مكان المرآب تعادل ضعفي سعر 

المرآب المعروض للبيع، أي أنه يمكن شراء شقة بمليوني دوالر.

لندن.. مرآب يتسع لسيارة 
واحدة فاخرة للبيع بسعر خيالي

لندن/ االستقالل: 
أعلنت شركة بريطانية، عن حاجتها لمجموعة من 
األشخاص للعمل "كنائمين محترفين" مقابل أجر 

يبلغ 600 دوالر أمريكي.
وتتطلع شركة "باليندز 247" لتوظيف األشخاص 
للنوم، ف����ي نطاق تجربة مجموعة س����تائر تعتيم 

قامت بإنتاجها مؤخرًا.
سيتم تس����جيل المرشحين المختارين في دراسة 
نوم وطنية لفه����م أنماط واضطراب����ات العاملين 

الليليين بشكل أفضل.
 وسيتم تزويد المش����اركين بأجهزة مراقبة النوم 

وس����يتعين عليهم إجراء بع����ض التغييرات على 
روتينه����م المعت����اد، مث����ل درجة ح����رارة نومهم 
ومصادر الضوء واألصوات البيئية والنظام الغذائي.

ومن المزمع أن تتم الدراس����ة خالل ش����هر أكتوبر 
لتغطي 10 نوبات ليلية منفصلة، وسيتم تعيين 
خمسة أش����خاص لش����غل الوظيفة المطلوبة في 

نهاية المطاف.
بمجرد اكتمال الدراسة، سيتم دفع مبلغ 600 دوالر 

للمتقدمين في موعد أقصاه 30 نوفمبر.
ويقول جيس����ون بيتركين، مدير ش����ركة باليندز 
247: "م����ن خ����الل إجراء ه����ذه الدراس����ة المهمة، 

يمكننا استخدام سيناريوهات وبيانات من الحياة 
الواقعي����ة لتمكينن����ا من تطوير أكث����ر المنتجات 
فعالية، مع مش����اركة نتائجنا األوس����ع لمس����اعدة 
الجمهور البريطاني في التغلب على تحدي النوم 

أثناء النهار"
ووفقًا للش����ركة، يمكن ألي شخص ينام عادة بين 
الساعة 7 صباًحا و 6 مس����اًء التقدم للحصول على 
الوظيفة، مثل س����ائقي التوصيل وضباط الشرطة 
والعاملين ف����ي مجال الرعاية الصحية وس����ائقي 
سيارات األجرة وحراس األمن، بحسب ما نقل موقع 

"ميترو" اإللكتروني. 

شركة بريطانية تدفع رواتب مقابل النوم نهارًا

بيروت/ االستقالل: 
لجأ معلم مدرس���ة في ش���مال لبنان، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى ثانويته، 

في ظل أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، فإن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية 
استالم امتحانات اإلكمال التي قّدمها طالبه كي يقوم بتصحيحها، في حين أن 
رابطة التعليم الثانوي كانت قد قررت البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات 
اإلكمال، في ظل االس���تمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب 

الذي وصل إليه المعلمون، كما باقي القطاعات والوظائف.

معلم يستخدم الحصان 
للوصول إلى المدرسة

االستقالل/ وكاالت: 
ال تتواني أي أم في الدف���اع عن صغارها مهما كلفها األمر، ففي 
مشهد مؤثر ومفاجئ أقدمت أنثي فيل غاضبة على سحق تمساح 

حتي الموت. 
ووفقا للفيدي���و، الذي التقطه هانز هنريك هار، في أغس���طس 
الماضي، قامت أنثى الفيل الضخمة باإلمساك بالتمساح من ذيله 

ودهسه وسحقها حتى الموت. 
وظهر التمس���اح، ال���ذي يبدو أن طوله يتراوح بي���ن 8 و10 أقدام 
وحاول أن يفتك بصغيرها الدغفل، وهو يندفع في المياه الضحلة 

بينما تستمر أنثى الفيل في سحقه.
 وبعد دقيقة ظهر وأن أنثى الفيل تمس���ك بالتمساح من ذيله، 
فيما باقي جس���مه تحت الماء، حس���ب ما نش���رته »ديلي ميل« 

البريطانية. 
ولم يظهر التمس���اح أي حركة وظل مس���تقرا تح���ت الماء، حتى 
نهاية الهجوم الغاضب، مما يش���ير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة 

أو أنه نفق سحقا.
وصور الس���ائح هانز هنريك هار اللقطات أثناء رحلة سفاري مع 

مجموعة من مخيم نهر بينز ، في وادي زامبيزي السفلي.

لندن/ االستقالل: 
واألس����واق  المنافس����ة  هيئ����ة  غرم����ت 
البريطانية، األربعاء، ش����ركة »فيس����بوك« 69 مليون 
دوالر، ل����� »فش����لها المتعمد« في توفي����ر معلومات 
مرتبطة باس����تحواذها على شركة الرسوم المتحركة 

»جيفي«.
وقالت »الهيئة« في بيان، إنها غرمت فيس����بوك 50 
مليون جنيه إس����ترليني )ما يعادل 69 مليون دوالر(؛ 
لخرقه����ا أمًرا ص����در أثناء تحقيق الهيئة في ش����راء 

»فيسبوك« لمنصة »جيفي«.

وتعمدت »فيسبوك« الفشل في االمتثال ألمر اإلبالغ 
عن المعلومات المطلوبة كافة، بش����أن عملية الشراء 
التي تّمت الع����ام الماضي، وفق »هيئة المنافس����ة 

واألسواق البريطانية«.
وأوعزت هيئة المنافسة واألسواق البريطانية لشركة 
فيس����بوك في يونيو / حزيران ع����ام 2020، مواصلة 
التناف����س مع »جيف����ي«، وعدم دمجه����ا معها أثناء 

استمرار التحقيق.
وكانت »فيسبوك« قد أعلنت عن شرائها »جيفي« في 

مايو/أيار 2020، مقابل 400 مليون دوالر أمريكي.

»بريطانيا« تغرم »فيسبوك« بـ69 مليون دوالر أنثى فيل تسحق تمساح حتى الموت 
في معركة شرسة ألنه هدد صغيرها


