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القدس المحتلة/ االستقالل
كش���فت محافظة القدس، السبت، النقاب عن 
البدء بإجراءات بناء كنيس جديد يحمل اس���م 
»جوهرة إس���رائيل« ويبعد نح���و 200 متر عن 

المسجد األقصى المبارك من جهته الغربية.
وع���ّدت المحافظة ف���ي بيان، اإلج���راء جريمة 

جديدة بحق المقدسات ومحاولة أخرى لتهويد 
وتزيي���ف الوج���ه العربي للمدين���ة، خاصة أن 
الكني���س يقام عل���ى أنقاض وقف إس���المي، 
مح���ذرة من خطورة تطويق األقصى بسلس���لة 

من الكنس والحدائق التوراتية، 
»كني���س  منه���ا  كان  والت���ي 

البدء بإجراءات بناء كنيس 
يهودي قرب المسجد األقصى

القد المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل »اإلس���رائيلي« السبت 
عائلة جابر عل���ى هدم منزلها الكائن في حي 

واد الجوز بالقدس المحتلة قسًرا.

وأف���اد أح���د أف���راد العائل���ة أن المهلة التي 
منحته���ا لهم بلدي���ة القدس تنته���ي غًدا، 
لذل���ك اضطر أفراد العائلة إل���ى هدم المنزل 
اليوم، لتفادي دفع عش���رات آالف الش���واكل 

أج���رة هدمه من قبل طواق���م البلدية. وأوضح 
أن العائل���ة بنت المنزل منذ ع���ام 1991، ثم 

فرضت بلدية االحتالل مخالفات 
بناء على والدته لعدة س���نوات، 

االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها 
قسًرا.. وإصابات في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

)apaimages(    الحتالل مينع الأهايل من الو�سول لأرا�سيهم امل�سادرة مبنطقة العطارية يف م�سافر يطا جنوب اخلليل

»كورونا«: 9 وفيات و220 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

عائلة األسير األعرج تحذر 
من تعطل أعضائه الحيوية

طولكرم/ االستقالل:
حذرت عائلة األس���ير المهندس عالء األعرج المضرب عن 
الطعام في س���جون االحتالل اإلسرائيلي منذ 77 يومًا من 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الس���بت، تس���جيل 9 
حاالت وفاة و220 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« بعد 

رام الله/ االستقالل:
يواصل س���بعة أسرى في س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« 
إضرابهم المفتوح عن الطعام رفض���ًا العتقالهم اإلداري، 

7 أسرى يواصلون اإلضراب 
عن الطعام رفضًا لـ »اإلداري«

سلوان: 86 عائلة مقدسية 
تواجه خطر التهجير من منازلها

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر أن تنظر محكمة االحتالل »اإلس���رائيلية العليا« 
في القدس المحتل���ة، يوم غد االثنين، ف���ي مصير إخالء 

غزة/ سماح المبحوح:
كما كان متوقعًا أثمرت »الرس���ائل الساخنة« التي 
بعث���ت بها قي���ادة حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 

فلسطين للعدو »اإلسرائيلي«، بالتزامن مع الخطوات 
الت���ي  و«االستش���هادية«  النضالي���ة 
خاضها أسراها داخل سجون االحتالل، 

كيف تعامل االحتالل مع »الرسائل 
الساخنة« لقيادة »الجهاد«؟

الحساينة: االحتالل يغتال العدالة 
اإلنسانية في فلسطين أمام مرأى العالم

عليان: األسرى رسموا معادلة 
رائعة للنصر في مواجهة السجان

غزة/ االستقالل:
وصف عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي د. يوسف 
الحساينة، السبت، إعالن وزير حرب االحتالل االسرائيلي، بيني غانتس، 

غزة/ االستقالل:
أكد مس���ؤول ملف األسرى والش���هداء في حركة الجهاد االسالمي د. 
جميل عليان، الس���بت أن األسرى نجحوا في اس���تخدام كل الوسائل 

غزة/ خالد اشتيوي:
اس���تكمااًل للجرائ���م التي تمارس بحق الش���عب 
س���لطات  صّنف���ت  ومؤسس���اته،  الفلس���طيني 

االحتالل »اإلس���رائيلي«، مؤخرًا، مؤسسات حقوقية 
فلس���طينية "منظمات إرهابية"، وفًقا 
لما يسمى بقانون »مكافحة اإلرهاب« 

تصنيف االحتالل مؤسسات حقوقية فلسطينية 
»منظمات إرهابية«.. استكمال للعدوان على شعبنا

تقرير: االستيطان يأخذ أبعادًا تفرض قيودًا 
على حق الفلسطينيين بتقرير المصير

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان إن حكومة االحتالل »اإلس���رائيلي« برئاسة 
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طولكرم/ االستقالل:
حذرت عائلة األسير المهندس عالء األعرج المضرب 
عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ 77 
يومًا من تعطل أعضاء حيوية في جسده مع استمرار 

إضرابه ومعاناته من نقص حاد في الفيتامينات.
وأطلقت أسماء قزمار زوجة األس���ير األعرج السبت، 
مناش���دة قالت فيها: »كل مسؤول ومن بيده إغاثة 
ع���الء وإخوانه، أعتق���د أن وضعه اآلن يناش���دكم، 
صوت عالء وإخوانه يس���تصرخ، لم يبق للس���كوت 
مكان، أتدرون إن فق���د محمد ابني والده أو تعطلت 
أحد أعضائه س���تبقى كارثة تحط على رأس كل من 
تخاذل ولم ينقذه وال أنا وال ابني وال أم عالء وال أخته 

وال أخوه وال أي بني آدم رح يسامحكم«.
وأضافت أن محامية مؤسس���ة الضمير أبلغتهم أن 
عالء على كرس���ي متحرك غير ق���ادر على الوقوف 
وحتى ال يقوى على الجلوس بوزنه الذي أصبح بوزن 

فتى صغير.
وأوضحت أنه مع���زول في زنزانة محروم فيها حتى 
من مخدته وال يملك س���وى بطانية صيفية خفيفة 
ومراق���ب بكاميرات عل���ى مدار الس���اعة، كما أنه ال 
يس���تطيع اس���تخدام الحمامات الق���ذرة خوفًا من 
نوبة إغماء. وأش���ارت قزمار إل���ى أن زوجها ال يرى إال 
العتمة ويعاني من آالم في كل جسمه من مفاصله 

إلى صدره ورجفة شديدة في أطرافه، وال يقوى على 
بلع ريقه أو حتى الماء الذي يش���ربه وعضالت بطنه 

تتمزق من شدة األلم.
وأضافت أنه يتعرض إلهم���ال كبير وعدم اكتراث 

لوضعه الصحي، وتفتيش ثالث مرات يوميًا.
ولفت���ت قزمار أن عالء ربما يفقد حياته في أي وقت 

بسبب االضطراب في نبضات القلب.
يذكر أن األعرج )34 عامًا( من طولكرم، وهو مهندس 

مدني، ويقبع في س���جن »عي���ادة الرملة«، وتعرض 
لالعتقال ع���دة مرات من���ذ ع���ام 2013، من بينها 

اعتقاالت إدارّية.
وخالل فترات اعتقاله الس���ابقة فق���د والده، كما أن 
طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن االعتقال السابق، 
وأعادت س���لطات االحتالل اعتقاله في 30 حزيران 
2021، وأص���درت بحقه أمر اعتق���ال إدارّي لمدة 6 

شهور.

مضرب منذ 77 يومًا
عائلة األسير األعرج تحذر من تعطل أعضائه الحيوية

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الس���بت، تس���جيل 9 
حاالت وفاة و220 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« بعد 
فحص 2449 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة، وتعافي 1072 مصاًبا خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل 
»االس���تقالل« نس���خة عنه، أن 5 حاالت وفاة بالفيروس 
ُس���جلت في قطاع غزة، حالتان ف���ي طولكرم، حالة في 

جنين، وحالة في قلقيلية.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة ُس���جلت على النحو 
التالي: »الخليل 16، أريحا واألغوار 8، قلقيلية 5، طوباس 
4، ضواحي الق���دس 2، بيت لح���م 8، جنين 9، نابلس 
13، رام الله والبيرة 18، طولكرم 1، سلفيت، وقطاع غزة 

.»136
وذكرت أن نس���بة التعافي من في���روس »كورونا« في 
فلس���طين بلغت 96.9% فيما بلغت نس���بة اإلصابات 
النش���طة 2.1% ونس���بة الوفي���ات 1% م���ن مجمل 
اإلصابات. وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حس���ب التالي: »الخليل 34، أريحا واألغوار 12، قلقيلية 
7، طوباس 9، ضواحي القدس 11، بيت لحم 12، جنين 
27، نابلس 32، رام الله والبيرة 25، طولكرم 12، سلفيت 

30، وقطاع غزة 888«.
ولفتت وزي���رة الصحة إلى وج���ود 59 مريًضا في غرف 
العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام »كورونا« 
في المستش���فيات في الضفة 106 مرضى، بينهم 10 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.

»كورونا«: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بالضفة وغزة

سخنين المحتلة/ االستقالل:
نظمت مس����اء الس����بت، تظاهرة أمام مركز لشرطة االحتالل »بسغاف« 
قرب س����خنين، تنديدا بالعنف وجرائم القتل المستفحلة في أراضي 

ال� 48.
ورفع المحتجون في التظاهرة األعالم الس����وداء وصورا لضحايا جرائم 
القت����ل، والفت����ات منددة بالعن����ف والجريمة، وأخ����رى تدين تقاعس 

الشرطة »اإلسرائيلية« عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة.
كما أغل����ق المتظاهرون الش����ارع أمام حركة الس����ير، وأطلقوا هتافات 
احتجاجا على استفحال العنف وجرائم القتل في ظل تواطؤ الشرطة 

»اإلسرائيلية« مع المجرمين.
ودعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة 
البط����وف، إلى مظاهرة غضب أمام مركز ش����رطة »مس����غاف« تنديدا 

باستفحال العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.
ونظم����ت هذه المظاهرة لمطالبة الش����رطة بالكف عن تقاعس����ها في 
مكافحة الجريمة، ال سيما وأنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شالل 

الدم في المجتمع العربي؛ وفقًا لبيان صحفي.
ولقي مواطن أربعيني من يافا، مصرعه في جريمة إطالق نار وقعت بعد 

ظهر أمس السبت في منطقة الميناء.
وارتفع����ت حصيلة الضحايا في أراضي 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 

92 قتيال بينهم 13 امرأة.

92 قتياًل منذ العام الجاري

تظاهرة قرب سخنين احتجاجًا على 
تفشي الجريمة في أراضي الـ 48

رام الله/ االستقالل:
نظم عشرات النشطاء مساء الس���بت، وقفة نصرة لألسرى 
المضربين عن الطعام في س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« 
عل���ى دوار المنارة وس���ط مدينة رام الل���ه بالضفة الغربية 

المحتلة.
واس���تنكر المش���اركون ف���ي هتافاتهم صمت الس���لطة 
الفلس���طينية ومس���ؤوليها ووزراء الحكومة تجاه ما يجري 
لألسرى الس���تة المضربين عن الطعام، بعد مرور 100 يوم 
في اإلضراب ودخولهم مرحلة الخطر الش���ديد، وبعضهم 

العناية المكثفة في المشافي »اإلسرائيلية«.
وهتف المش���اركون بعبارات »يا أبو مازن )الرئيس محمود 

عباس( يا مسؤول شو هالصمت اللي مش معقول .. يا وزير 
يا مسؤول شو هالصمت اللي مش معقول«.

كما اس���تنكروا التنس���يق األمن���ي مع االحت���الل وعملية 
التسوية، داعين إلى تفعيل المقاومة المسلحة في الضفة 

الغربية وأسر الجنود لتحرير األسرى.
ودعا المشاركون جماهير الشعب الفلسطيني إلى التضامن 
م���ع األس���رى المضربي���ن وعائالتهم، والغض���ب في وجه 

االحتالل نصرة لألسرى.
وتحولت الوقفة إلى مسيرة طافت مركز المدينة، رفع خاللها 
ص���ور المضربين ورددوا عبارات التحية والنصرة لألس���رى، 

مشيدين بصمودهم أمام االحتالل بأمعائهم الخاوية.

رام الله: نشطاء يستنكرون صمت 
السلطة عن نصرة األسرى المضربين

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مصدر أمني إسرائيلي مساء السبت، إن »إسرائيل أبلغت الواليات المتحدة 

بنية إصدار قرار حظر 6 منظمات فلسطينية سلفًا وقبل صدور القرار الفعلي.
وأضاف المصدر، أن اإلبالغ جاء بحظر نش���اط 6 منظمات تتبع للجبهة الشعبية 
لتحري���ر فلس���طين بحجة دعمها لعمليات ضد »إس���رائيل«، كم���ا جرى تزويد 

الواليات المتحدة بمعلومات استخباراتية حول نشاطات تلك المنظمات«.
وكان المص���در قد عقب على الغضب األمريكي م���ن القرار حيث هاجم الناطق 
بلس���ان الخارجية االمريكية »نيد فرايس« قرار االحتالل اإلسرائيلي، داعًيا لها 

لتقديم تفسيرات بهذا الخصوص.
وأع���رب الناطق بلس���ان الخارجي���ة االمريكية عن قل���ق بالده أيًض���ا من النية 
اإلسرائيلية للمصادقة على بناء آالف الوحدات االستيطانية هذا األسبوع، محذًرا 

من القيام بخطوات أحادية الجانب.

االحتالل أبلغ واشنطن بقرار 
حظر المنظمات »سلفًا« الناصرة المحتلة/ االستقالل:

أدانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في 
أراض���ي ال�48، قرار االحتالل اإلس���رائيلي تصنيف 
س���ت مؤسس���ات مجتمع مدن���ي ك�«مؤسس���ات 
إرهابية«، معتبرة ذلك تقويضا ومسا سافرا بالعمل 

المدني والحقوقي.
وأكدت المؤسسات أن هذا القرار الصادر عن حكومة 
االحت���الل يمث���ل تجريما للعمل األهل���ي ومخالفة 
صريحة لحقوق اإلنس���ان، عالوة عل���ى كونه يمثل 
تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني 

ومؤسساته المدنية.
ورأت مؤسسات المجتمع المدني أّن هذا التصعيد 
الخطي���ر، المبني على معطي���ات قدمتها جمعية » 
NGO Monitor« الُمعروف���ة بتحريضه���ا الدائم 
عل���ى العمل األهل���ي والمدني عام���ة، يهدف إلى 

تقليص هوام���ش العمل المدن���ي الضيقة أصال، 
وتجريم العمل الحقوق���ي، بهدف توفير الحصانة 
لالحت���الل وممارس���اته اإلجرامي���ة، ومن���ع توثيق 
االنتهاكات والجرائ���م التي يرتكبها االحتالل، كما 
وترسخ الممارسات القمعّية والكولونيالية من خالل 
تغليفها وتسويغها بغطاء قانونّي وقرارات إدارية 

تفتقر ألبسط القواعد القانونية العادلة.
وأوضح���ت أّن إس���رائيل الت���ي تص���ف نظامه���ا 
ب�«الديموقراط���ّي«، تتعام���ل مع العم���ل الحقوقي 
والمدني كتهديد مباش���ر، وتحاول إضفاء الصبغة 
غير الشرعية على عمله، وشيطنته في حال عارض 

الرواية الصهيونية وحاول تفنيدها.
وقالت إن المؤسس���ة السياس���ّية اإلسرائيلية، في 
قرارها األخير، تؤكد أّن خانة »العمل اإلرهابي« باتت 
تهمة جاهزة تطَلق على كل نشاط شرعي وقانوني 

يستهدف كشف الممارس���ات االحتاللية، ليطال 
النشاطات الدبلوماس���ية واالقتصادية والحقوقية، 
في محاولة منها إلى إخف���اء الحقيقة عن جرائمها 

و«تبييض« الصورة العامة أمام المجتمع الدولّي.
وأضافت المؤسس���ات أّن هذا القرار والذي يهدف 
باألس���اس إلى ترهيب مصادر التمويل عامة، يعد 
إمتحانا للمجتمع الدولّي، والمؤسس���ات الدولية بما 
فيها األمم المتحدة واالتح���اد األوروبي وغيرها من 
المؤسس���ات الداعمة لحقوق اإلنسان، وتعمل على 
ترسيخ المنظومة القيمّية التي ترى بحقوق اإلنسان 
والمعايير الدولية أساس���ا لنظامه���ا، داعية كافة 
السفارات والممثليات األجنبية والحكومات، للتحرك 
واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعس���فية 
ويعمل على الغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية 

العمل األهلي ومؤسساته.

»المجتمع المدني بأراضي الـ48« تدين استهداف االحتالل المؤسسات الحقوقية
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وقال���ت الهيئة القيادية العليا ألس���رى »الجهاد« في 
تصريح صحفي فجر الجمع���ة، إن: »مفاوضات صعبة 
أفض���ت إل���ى تفاهم���ات أدت إلى تعلي���ق اإلضراب، 
وتراجع س���لطات االحت���ال بموجبها ع���ن اإلجراءات 

العقابية، ووافقت على معظم مطالب أسرى الحركة«.
وكانت أب���رز تلك المطالب وق���ف الهجمة المضاعفة 
على أس���رى »الجهاد اإلس���امي«، وإلغ���اء العقوبات 
الجماعية الت���ي فرضت عليهم منذ عملي���ة » انتزاع 
الحرية« البطولية، وإعادة كافة المعزولين، بمن فيهم 
قيادات التنظيم، إلى األقسام العامة، وإلغاء الغرامات 
المالية التي تقدر بمايين الش���واكل، والسماح لهم 
بالزي���ارة، وااللتزام بعدم فتح ملفات لألس���رى الذين 
واجهوا الّسجان بحرق الغرف، واألهم هو الحفاظ على 
البنية التنظيمية ألس���رى الجهاد، حيث ش���ّكل ذلك 

حماية ألهم منجزات الحركة األسيرة تاريخيًا.
وأك���دت الهيئة أنه »تّم التوافق م���ع أعضائها كافة، 
بعد االس���تماع إلى آراء مجلس الشورى العام والعديد 
من كوادر الحركة، على إعان تعليق اإلضراب المفتوح 
ع���ن الطعام ووق���ف خطوات التم���ّرد والعصيان، في 
ل ألس���رى الجهاد اإلسامي، وجميع َمن  انتصار مسجَّ
ناصرهم وآزرهم من أبناء الحركة األس���يرة ومرّكباتها 

الوطنية«.
نتيجة أس���همت في الدفع نحو تحقيقها »الرس���ائل 
الس���اخنة« التي بعث���ت بها المقاوم���ة لاحتال عبر 
المصريي���ن، وعنوانه���ا نّي���ة تفجير األوض���اع ما لم 
 األس���رى، إذ ه���دد أمين عام 

ّ
يتوّق���ف التنكيل بحق

الحركة زي���اد النخالة بالذهاب إلى الحرب مع االحتال 
دفاعًا عن األسرى في السجون.

وقال النخال���ة في تصريح صحف���ي مقتضب ُوصف 
ب�«المهم«: »إن حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين 
لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين 
أيدي العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما 

نملك، حتى لو اس���تدعى ذل���ك أن نذهب للحرب من 
أجلهم«.

كما حذر مس���ؤول ملف األس���رى في حرك���ة الجهاد 
اإلس���امي د. جميل عليان، االحتال ومصلحة سجونه 
من أي محاولة للتاعب بأي من مطالب األسرى العادلة.

يش���ار إلى أن ستة أس���رى 5 منهم نم حركة الجهاد 
اإلس���امي والس���ادس من حركة »فت���ح« تمكنوا  في 
الس���ادس من س���بتمبر/ أيل���ول الماضي م���ن انتزاع 
حريتهم من س���جن »جلبوع« »اإلس���رائيلي« األش���د 
حراسة وتحصينًا، قرب بيسان في فلسطين المحتلة 

العام 1948 عبر نفق حفروه.

وحدة املوقف
وف���ي تعلي���ق له عل���ى اإلنج���از الذي حققه أس���رى 
»الجه���اد« ف���ي مواجهة إج���راءات مصلحة س���جون 
االحتال، قال المحلل السياسي حسن عبدو  إن وحدة 
الموق���ف داخل قاع األس���ر وخارجها، أح���د العوامل 
الرئيس���ة التي ساهمت في تحقيق الهيئة القيادية 
العليا ألس���رى حركة الجهاد اإلسامي هذا االنتصار 

المشهود.
وأكد عب���دو خ���ال حديث���ه ل�«االس���تقال« على أن 
»الموق���ف الوحدوي المتكامل الذي اتضح جليا داخل 
الس���جون متمثا بخطوات احتجاجية منها اإلضراب 

عن الطع���ام، وجدّية تهديدات ق���ادة حركة الجهاد 
اإلسامي، ما جعل إدارة سجون االحتال تعيش تحت 

ضغط كبير، ما دفعها للتراجع عن تعنتها«.  
وأض���اف أن »الدور الت���ي قامت به ال���دول االقليمية 
خاص���ة مصر، التي فاوضت من أجل رفع العقوبات عن 
األس���رى، خوفًا من تفجير األوضاع وانهيار التهدئة، 
شّكل أيضا عامل آخر قوي لقبول االحتال باشتراطات 

الهيئة العليا للحركة«.
ولفت المحلل السياس���ي إلى أن المنظومة العسكرية 
»اإلس���رائيلية« هزمت أمام الحركة األس���يرة والهيئة 
القيادية لحركة الجهاد اإلسامي، بتسجيلها انتصار 
كبير ضدها يضاف لانتصار الذي حققه أسرى عملية  

انتزاع »الحرية »، ولألسرى جميعا في السجون.
وش���دد على أن االحت���ال »اإلس���رائيلي« ال يفهم إال 
لغة القوة التي تترج���م بالتهديد والوعيد، لذلك فإن 
تنس���يق الجهود الفلس���طينية ووحدتها كما اإلرادة 
القوية والصلبة للش���عب الفلسطيني وقياداته، هي 

من ستعيد كامل الحقوق الفلسطينية. 
اجنازات الأ�سرى

بدوره، اتف���ق المحلل والكاتب السياس���ي مصطفى 
الصواف مع سابقه، بأن وحدة األسرى داخل السجون 
وتهديدات قادة الفصائل ش���ّكلت حالة من الضغط 

على االحتال ودفعته لاستجابة لمطالب األسرى.
وأوض���ح الص���واف ل�«االس���تقال« أن األس���رى باتوا 
أكث���ر فهمًا لسياس���ية االحتال »اإلس���رائيلي« على 
مدار تاري���خ وجودهم داخل الس���جون، حيث يفرض 
العقوبات واإلجراءات ضدهم ثم يتراجع أمام إرادتهم 
الصلبة، مبينا أن معركة األس���رى مع االحتال طويلة، 

لذلك تحتاج منهم أن يخوضوها بنفس أطول. 
ولف���ت إل���ى أن إنجازات األس���رى على مدار س���نوات 
اعتقاله���م ال تأت���ي بس���هولة، فاالحت���ال يعمل ما 
يرى في���ه مصلحته ويض���رب بع���رض الحائط، لكن 

خالل الملحمة البطولية لألسرى
كيف تعامل االحتالل مع »الرسائل الساخنة« لقيادة »الجهاد«؟

غزة/ �سماح املبحوح:
كما كان متوقعًا اأثمرت »الر�س��ائل ال�س��اخنة« التي 
بعثت بها قيادة حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني 
اخلط��وات  م��ع  بالتزام��ن  »الإ�س��رائيلي«،  للع��دو 
الن�س��الية و«ال�ست�س��هادية« التي خا�س��ها اأ�س��راها 

داخل �س��جون الحتالل، ر�سوخ اإدارة تلك ال�سجون 
ملطال��ب اأ�س��رى احلركة، املتمثلة باإعادة اأو�س��اعهم 
اإىل م��ا كان��ت علي��ه قبل عملي��ة » انت��زاع احلرية« 
يف اأيل��ول املا�س��ي.  فبعد قرابة40 يوما متوا�س��لة 
من الت�س��عيد الذي خا�س��ه اأ�س��رى »اجله��اد« املتّوج 

باإ�س��راب مفت��وح ع��ن الطعام امت��د ل�9 اأي��ام، متّكن 
هوؤلء من انتزاع قرارات مهمة ومف�س��لية يف تاريخ 
ن�سال احلركة الأ�س��رة، عّلق على اإثرها نحو 250 
اأ�س��رًا م��ن حرك��ة »اجله��اد الإ�س��المي« بال�س��جون 

الإ�سرائيلية اإ�سرابهم املفتوح عن الطعام . 

غزة/ االستقال:
أكد مسؤول ملف األسرى والشهداء في حركة الجهاد 
االسامي د. جميل عليان، السبت أن األسرى نجحوا في 
اس���تخدام كل الوسائل المتاحة، وخلقوا منها معادلة 

رائعة للنصر السريع وهزيمة مصلحة السجون.
وقال د. عليان في رسالة شكر وعرفان وجهها لألسرى 
ولمن س���اندهم خ���ال معركتهم: »لقد أثبت أس���رانا 
وكل شرائح ش���عبنا على تاحم مشاعرهم وأهدافهم 
وسلوكهم الوطني من خال هذه الوقفة الرائعة خلف 
أس���رى حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين، منذ 
اللحظ���ة األول لهذه المعركة المقدس���ة والتي كانت 

شرارتها انتزاع الحرية في السادس من أيلول واستمرت حتى الحادي والعشرين من أكتوبر«.
وثّمن د. عليان »هذا األداء الرائع لكافة ش���رائح ش���عبنا وفي كافة أماكن تواجده والتي أكدت 

على وحدة شعبنا وكل قواه الحية.
يذكر أن أسرى حركة الجهاد اإلسامي علقوا الجمعة خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ 
ما يزيد عن شهر، بما فيها إضرابهم عن الطعام الذي استمر تسعة أيام، بعد أن رضخت إدارة 

سجون االحتال »اإلسرائيلي« لمطالبهم.

عليان: األسرى رسموا معادلة رائعة 
للنصر في مواجهة السجان

غزة/ االستقال:
المكتب السياس����ي لحركة  وصف عض����و 
الجهاد اإلس����امي د. يوس����ف الحساينة، 
الس����بت، إع����ان وزي����ر ح����رب االحت����ال 
االس����رائيلي، بين����ي غانتس، مؤسس����ات 
حقوقية وتنموية مدنية فلس����طينية أنها 
»إرهابية«، بأنه عدوان جديد ومستمر على 

الشعب الفلسطيني.
وأكد الحس����اينة في تصريح له الس����بت، 
أن االعان »اإلس����رائيلي« يهدف لتشديد 
الحص����ار باإلضاف����ة إلى مخاوف����ه من تلك 
المؤسس����ات الوطنية التي تقوم بواجبها 
وتعزي����ز  الفلس����طينيين  خدم����ة  ف����ي 

صمودهم.
وقال: »بسبب غياب اإلرادة الدولية وفعالية 
المؤسسات الدولية، يمارس كيان االحتال 
الش����عب  والظلم بحق  والحص����ار  اإلرهاب 

الفلسطيني دون رادع أو عقاب«.

وش����دد د. الحس����اينة عل����ى أن اس����تمرار 
الفلس����طينيين  االحتال في جرائمه ضد 
دون رادع، يع����ود للدع����م الامح����دود من 
اإلدارات األمريكي����ة وتواط����ؤ بعض الدول 

مع العدو.
وأضاف »في كل اعتداء مرّكب على شعبنا 
ومؤسساته وأسراه ومدنيه أطفاال وشيوخا 

ونس����اء وأرضا ومقدسات وحضارة، تسقط 
ادعاءات الغرب والمجتمع الدولي بالسعي 
لتحقيق السام واألمن الدوليين وتحقيق 
العدالة االنس����انية، التي ُتغتال أمام نظر 
العالم وس����معه ف����ي فلس����طين خضوعا 

لابتزاز الصهيوني«.
ودعا د. الحس����اينة دول العالم وبعيًدا عن 
المعايي����ر المزدوجة إلى ض����رورة ماحقة 
الكيان االسرائيلي أمام الجهات القضائية 
ًنا أن الس����كوت والصمت عن  الدولي����ة، مبيِّ
والع����دوان على  المس����تمرة  الجرائم  هذه 
ش����عبنا ه����و عين المش����اركة ف����ي جرائم 

االحتال.
وكان وزي����ر حرب االحت����ال بيني غانتس، 
أدرج، الجمعة ست منظمات مجتمع مدني 
ف����ي الضفة المحتلة على أنه����ا »إرهابية«، 
واتهمها بتحويل مساعدات المانحين إلى 

النشطاء.

باستهداف المؤسسات الحقوقية والتنموية
الحساينة: االحتالل يغتال العدالة اإلنسانية في فلسطين أمام مرأى العالم
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دولة فل�سطني 
 املجل�س االعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم :2021/579

المدعين :
 -1 سعيد ابراهيم هاشم سكيك – غزة – الصبرة شارع عثمان بن عفان 

هوية رقم ) 902730399( 
-۲ خميس ابراهيم هاشم سكيك - غزة  الصبرة شارع عثمان بن عفان
 -۳ اسعد ابراهيم هاشم سكيك -  غزة الصبرة شارع عثمان بن عفان

-4  هاشم ابراهيم هاشم سكيك - غزة الصبرة شارع عمان بن عفان
-5  سميحة ابراهيم هاشم سكيك - غزة الصبرة شارع عثمان بن عفان

-6  وفاء ابراهيم هشم مكث .غزة الصبرة شارع عثمان بن عفان 
المدعى عليهم : 

-7 ابراهيم جواد ابراهيم هاشم سكيك -  باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم  / جواد ابراهيم هاش���م سكيك -  غزة 

الصبرة شارع عثمان بن عفان 
 -۸ محمد يحيى ابراهيم هاش���م سكيك - األصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / يحيى ابراهيم هاش���م -  غزة الصبرة 

شارع عثمان بن عفان
 نوع الدعوى : الغاء تسجيل واعادة قيد

 قيمة الدعوى : )30000( ثالثون الف دينار اردني فقط
                                         مذكرة تبليغ 

 إل���ى المس���تدعى ضدهم الس���ابع والثامن بصفته���م المذكورة أعاله 
ومجهولي محل اإلقامة حاليا بما

أن المس���تدعين ق���د أقاموا عليكم دع���وى الغاء تس���جيل واعادة قيد 
استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لكم نسخه منها ومن 

مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور
إل���ى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبلغكم هذه 
المذك���رة ، كما يقتضى عليك���م أن تودعوا قلم ه���ذه المحكمة ردكم 

التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة
علما ب���ان الدعوى رقم 2021/579 المقدمة من المدعين لهذه المحكمة 
قد تحدد لها جلس���ة يوم االثنين الموافق 2021/11/8 الساعة الثامنة 
صباح���ا وليكن معلوم���ا لديكم انك���م إذا تخلفتم ع���ن الحضور يجوز 

للمستدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ. عمار قنديل

جمعية الهدى التنموية 

 

اإعالن مزايدة رقم 2021-02
بيع )قطعة اأر�ض(

 تعل���ن جمعية الهدى التنموية عن رغبتها بإجراء مزايدة بالظرف المختوم 
لبيع قطعة أرض مملوكة للجمعية في منطقة الزنة الشمالية تبلغ مساحتها 
1337 م قطع���ة رقم222 قس���يمة رقم 8 ,فعلى الراغبي���ن بالتقدم للعطاء 
التوجه إلى مقر الجمعية  في بني س���هيال –شارع أبو حامد – روضة الهدى 
التنموية الستالم وثائق العطاء ابتداء من يوم  السبت الموافق 2021/10/23 

الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وفق الشروط التالية:
1-  ثمن كراس المزايدة 100 شيكل غير مستردة  ويكون البيع بالظرف المختوم. 

2- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 
3- فت���رة معاين���ة قطع���ة األرض الم���راد بيعها ب���دءا من يوم الس���بت 

الموافق2021/10/23 .
4- يتم فع ما نس���بته5% كتأمين دخول المزاد صادر من بنك معتمد لدى 
سلطة النقد من اجمالي قيمة المزاد باسم جمعية الهدى التنموية ساري 

المفعول لمدة شهرين. 
5- يحق للجمعية الغاء أو تمديد أو اعادة المزايدة دون إبداء األسباب. 

6- األسعار المقدمة يجب ان تكون بعملةالدينار.
آخر موعد لتسليم المزايدة هو يوم الخميس الموافق 28-10-2021  الساعة 
الواحدة ظهرا  في مقر الجمعية الكائن  في بني سهيال  شارع أبو حامد – 

روضة الهدى التنموية لمن يرغب في الحضور من المشتركين.
لالستفسار يمكن االتصال على هاتف رقم 2071950.

 

لصالح جمعيات استيطانية
سلوان: 86 عائلة مقدسية تواجه خطر التهجير من منازلها

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر أن تنظر محكمة االحتالل »اإلس���رائيلية العليا« 
ف���ي القدس المحتل���ة، يوم غد االثنين، ف���ي مصير إخالء 
عائالت مقدس���ية من منازلها في حي بط���ن الهوى ببلدة 
س���لوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، لصالح جمعيات 

استيطانية، وسط حالة من الترقب والخوف الشديدين.
وتتزامن جلسة المحكمة اإلس���رائيلية مع دعوات أطلقها 
أهالي س���لوان وفعاليات مقدسية للمشاركة الواسعة في 
وقفة تضامنية م���ع أهالي الحي المهددي���ن باإلخالء من 

منازلهم، والبالغ عددهم 86 عائلة.
وينظ���ر إلى ق���رار محكمة االحت���الل على أن���ه »مصيري«، 
لعش���رات العائ���الت الفلس���طينية، بعد ادع���اء جماعات 
اس���تيطانية، أن المنازل أقيمت عل���ى أرض كانت مملوكة 

ليهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.
وتسعى جمعية »عطيرت كوهنيم« االستيطانية للسيطرة 
على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في 
»بطن الهوى«، بحجة ملكيتها ليه���ود من اليمن منذ عام 

.1881
تهجري وتهويد

وقال رئيس الهيئة المقدس���ية لمناهضة التهويد ناصر 
الهدم���ي، إن جلس���ة محكمة االحتالل للنظ���ر في قرارات 
إخالء عائالت مقدس���ية من منازلها ف���ي حي بطن الهوى 
تأتي استمراًرا للمناورة »اإلسرائيلية« في تنفيذ مخططها 

التهويدي بحق المقدسيين خاصًة، والفلسطينيين عامًة.
وأوضح أن محاكم االحتالل تعود للبت في قضية سياسية 
باألس���اس، تتبني اس���تراتيجية االحتالل التهويدية عن 

طريق تهجير السكان من منازلهم قسرًيا.
وأش���ار إلى أن س���لطات االحت���الل أجلت البت س���ابًقا في 
هذه القضية، خوًفا من تصاع���د األوضاع بمدينة القدس، 

وخشيًة من ردة فعل سكانها، وهي بذلك أرادت الحصول 
على فترة هدوء داخل المدينة من أجل تنفيذ مخططاتها 

التهويدية.
ويبين الهدمي أن المجتمع المقدس���ي يعيش مرحلة من 
التوتر والضغط، بس���بب ممارس���ات االحت���الل وإجراءاته 
العنصرية، وال نس���تبعد أن يؤدي الب���ت في قضية إخالء 
العائ���الت من منازلهم إلى انفج���ار الوضع ليس فقط في 

القدس لوحدها بل في ظل فلسطين المحتلة.
ويص���ر االحتالل-وفًق���ا للهدم���ي- عل���ى ط���رد وتهجير 
المقدس���يين من بيوتهم، ألنه« يعتبرهم حجر عثرة أمام 
تنفيذ مخططاته التهويدي���ة، لذلك يعمل على التخلص 
منه���م قدر المس���تطاع، وتقليل تواجده���م في المدينة 

المقدسة ليحولهم إلى أقلية هامشية«.
ويرى أن مشروع االحتالل التهويدي هو مشروع استراتيجي 
مرك���زي يه���دف لتغيير الص���ورة الحضاري���ة والبصرية 

للمدينة، وجعلها مدينة عبرية.
ويستبعد الهدمي إصدار محكمة االحتالل قرارها النهائي 
بشأن إخالء عائالت من منازلها في حي بطن الهوى، قائاًل:« 
قد يتم إيجاد حلول مع السكان المهددين من أجل تمييع 
القضية وحلحلتها من ناحية قانونية، بحيث يفقد السكان 

حقهم القانوني فيها«.
بدورها، قالت جمعية »عير عميم« اليس���ارية اإلسرائيلية 
المعارض���ة لالس���تيطان بالق���دس، إن ق���رار المحكم���ة 
اإلسرائيلية سيؤثر على 700 فلسطيني يتواجدون تحت 

خطر التهجير بسبب مطالبات االخالء.
لكن العائالت المقدسية ال تبني آمااًل كبيرة على المحكمة، 
بعد أن ص���درت قرارات عن محكمتي »الصلح« )االبتدائية( 
والمركزية »اإلس���رائيليتين« في السنوات الماضية لصالح 

المستوطنين.
وس���تنظر محكمة االحتالل االثنين القادم، في االلتماس 
المق���دم لها من عائلة الدويك، المكون���ة من 26 فرًدا، ضد 
إخ���الء قرار اإلخالء من منزلها، ال���ذي تقيم فيه منذ ما قبل 

العام 1967.
وسبق لمحكمة االحتالل المركزية أن صادقت في نوفمبر/

تشرين الثاني 2020 على قرار محكمة »الصلح« الصادر في 
فبراير/شباط 2020 بإخالء العائلة من منزلها.

وتع���ود قصة حي بطن اله���وى إلى أيلول/ س���بتمبر عام 
2015، عندما بدأت الجمعية االستيطانية بتسليم بالغات 
قضائي���ة ألهالي الح���ي، تطالب ب���األرض المقامة عليها 
منازلهم، بع���د حصولها عام 2001 على ح���ق إدارة أمالك 

الجمعية اليهودية التي تّدعي ملكيتها لألرض.
وتخ���وض جميع العائ���الت المهددة باإلخ���الء، صراًعا في 
محاكم االحت���الل لحماية عقاراتها التي تعيش فيها منذ 
عشرات السنين، وتمتلك كافة األوراق التي ُتثبت أحقيتها 
في األرض، في وقت تزاد مخاوفها من تنفيذ االحتالل أوامر 

اإلخالء بأي لحظة.
ويتهدد 6 أحياء في س���لوان خطر هدم منازلهم بالكامل، 
بدع���وى البن���اء دون ترخيص، أو بإخالئها وطرد س���كانها 

لصالح الجمعيات االستيطانية.
وخالل السنوات الماضية، س���لمت طواقم بلدية االحتالل 
6817 أم���ر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء س���لوان، 
باإلضافة إلى أوامر إخالء ل�53 بناية سكنية في بطن الهوى 

لصالح المستوطنين.

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن /   احمد عطية س���ليمان   عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   914790480  الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
يواصل سبعة أسرى في سجون االحتالل »اإلسرائيلي« إضرابهم المفتوح 
عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األس���ير كايد الفس���فوس 

المضرب منذ 101 يوم.
واألس���رى المضربون الى جانب الفس���فوس، هم: مقداد القواس���مة منذ 
)94 يوما(، وعالء األعرج منذ )77 يوما(، وهش���ام أبو هواش منذ )68 يوما(، 
وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم )60 يوما(، وعياد الهريمي منذ )31 

يوما(، وآخرهم األسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوع.
وحذر المستش���ار اإلعالمي لهيئة شؤون األس���رى والمحررين حسن عبد 
رب���ه في تصريح صحفي الس���بت من خطورة األوضاع الصحية لألس���رى 
المضربين، خاصة الفس���فوس، والقواسمة المضربان منذ أكثر من ثالثة 

أشهر.
وأوضح أن الخطر يزداد على األسرى المضربين وهناك خشية من إمكانية 
تعرضهم النتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهم، خاصة نتيجة 

نقص كمية السوائل في الجسم.
ولفت إلى أن نيابة ومحكمة االحت���الل تتهربان من اتخاذ قرار بوقف أمر 

اعتقالهم اإلداري، وهذا بمثابة قتل بطيء لهم.
وأف���ادت الهيئة في تصريح س���ابق، بأن أطباء االحتالل في مستش���فى 
»كابالن« حاولوا تغذية األس���ير القواس���مة )24 عاما( قس���ريا، بالمحاليل 
والمدعمات، في محاولة لكس���ر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله 

اإلداري.
يذكر أن أسرى حركة الجهاد اإلسالمي علقوا الجمعة خطواتهم النضالية 
التي شرعوا بها منذ ما يزيد عن شهر، بما فيها إضرابهم عن الطعام الذي 
اس���تمر تسعة أيام، بعد أن رضخت إدارة س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« 

لمطالبهم.

تخوفات من انتكاسات صحية على حياتهم

7 أسرى يواصلون اإلضراب 
عن الطعام رفضًا لـ »اإلداري«
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /   عايش���ة س���ليم س���ليمان 
الس���واركه  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
700057631      الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

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 الس���يد/ هاني حس���ن يونس دلول من سكان 
غزة هوي���ة رقم / 949836290، قد تقدم بطلب لتصحيح اس���م/ والدته 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // فاطمة لطفي حبوب 
القطعة 705  القسيمة 167-169  أراضي 

القطعة 676 القسيمة 7 أراضي 
إلى االسم الصحيح لها// فاطمة لطفي محمد حبوب 

لذلك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط 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

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية رفح املوقرة
يف الطلب رقم 2021/110

يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 2021/31
يف الق�سية احلقوقية رقم 2012/866

المس���تأنف / اش���رف محمد زيدان قشطة – سكان رفح – ش���ارع الداخلية 
هوية رقم ) 922358577(  وكالؤه المحاميان / د. يوسف ابو هاشم ونجاح

المس���تأنف ضده / وجيه سليم حماد عاشور – س���كان غزة – الزيتون – 
مجهول محل االقامة حاليا 

نوع الدعوى / حقوق ) مقابل اجرة عمل (
                          مذكرة حضور بالنشر المستبدل

                      في االستئناف الحقوقي رقم 2020/31
                بناء على القرار الصادر في جلسة يوم 2021/10/13م

                         بموجب الطلب رقم 2021/440 بداية رفح
على المستأنف ضده المذكور اعاله بما ان المستأنف تقدم باالستئناف رقم 
2020/31 لدى محكمة بداية رفح يطالبك فيها بالحضور لجلسة 2021/11/17 
لذلك يقتضى عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة ليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستأنف ان يسير في استئنافه حسب األصول 

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
 اأ /  اكرم ابو ال�سبح

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة
يف الدعوى املدنية رقم 479/2021

يف الطلب رقم )760/2021(
المدع���ي : يونس عبدالله محمد خله - من س���كان / بي���ت الهيا الدوار 

الغربي بجوار مسجد االمام هوية رقم 936373026
- وكيله المحاميان / حسن أبو حسين وعماد أبو حسين

المدعى عليهما /
1 - عمران احمد مطر االدهم من س���كان بيت الهيا الدوار الغربي بجوار 

مسجد الفاروق )مقيم خارج البالد حاليا (
-2 حس���ن منير احمد االدهم من س���كان بيت الهيا الدوار الغربي بجوار 

مسجد الفاروق )مقيم خارج البالد حاليا (
في القضية رقم 479/2021

الى المس���تدعى ضدهما مجهوال محل اإلقامة حاليا بما أن المس���تدعي 
قد أقام عليكم���ا دعوى يطالبكما فيها بموض���وع الدعوى المدنية رقم 
)479/2021( وما يدعيه في القضية المحفوظ نسخة منه ومن ملحقاته

لدى المحكمة حيث تحددت جلس���ه بتاريخ 9/11/2021 وليكن معلوما 
لدي���ك أنك إذا تخلفت عن الحضور سنس���ير في الدع���وى ويصدر بها 

الحكم سيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقك . حرر بتاريخ 2021-10-21

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ هاين الهندي

والمؤسسات هي بحسب قائمة نش���رتها ما تسمى وزارة القضاء 
»اإلسرائيلية«: )مؤسس���ة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، 
والحركة العالمية للدفاع عن األطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، 
واتحاد لج���ان العمل الزراعي، واتحاد لجان الم���رأة العربية، ومركز 
بيس���ان للبحوث واإلنم���اء(، وذلك بناء على معلوم���ات قدمتها ما 
تسمى جمعية »مراقب الجمعيات« المعروفة بمواقفها المتشّددة 

والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
وق���د القى الق���رار الصادر عن وزي���ر حرب االحت���الل بني غانتس 
باإلعالن عن تلك المؤسسات رفضًا فلسطينيًا ودوليًا واسعًا، يدين 

هذا القرار ويستنكر ما جاء به.
عرقلة للعمل

رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الش���عب الفلس���طيني صالح 
عبد العاطي، أكد أن القرار »اإلس���رائيلي« المذكور، يهدف إلعاقة 
عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في رصد انتهاكات 

االحتالل، وتعزيز صمود الفلسطينيين.
وأوض���ح عبد العاطي في حديثه ل� »االس���تقالل«، أن قرار االحتالل 
يأتي ف���ي إطار محاوالته لتعطيل عمل تلك المؤسس���ات، ووقف 
التمويل عنها وفرض المزيد م���ن الحصار على منظمات المجتمع 
المدن���ي، التي كان له���ا دور بارز في متابع���ة وتوثيق انتهاكات 

االحتالل التي تمارس يوميًا على األراضي الفلسطينية.
وبّي���ن أن هذا القرار يتعارض مع كافة المعايير الدولية، وينتهك 

القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومواثيق حقوق اإلنسان.
ولفت إلى أن االحتالل اس���تطاع تجفيف مناب���ع تمويل منظمات 
دولية وأهلية فلسطينية عّدة، وفرض مزيدًا من القيود على حرية 
عمل الجمعيات األهلية، إضافة إلى منع هذه المؤسس���ات من أداء 

رسالتها في تعزيز صمود المواطنين.
واعتبر عبد العاطي أن قرار االحتالل بحق تلك المؤسس���ات، يأتي 
في إطار سلسلة من الخطوات »اإلسرائيلية« العدوانية  منذ إنشاء 
ما يسمى »وزارة الشؤون االستراتيجية«؛ لمناهضة عمل مؤسسات 

حقوق اإلنسان وحركة المقاطعة.
وأكد بأن هذا األمر ش���مل طرد عاملين في مؤسسات دولية كمدير 
هيومان رايتس ووتش واعتقال مديرة اتحاد لجان العمل الصحي، 
باإلضافة إلى اعتقاالت مّست العديد من العاملين في المؤسسات 
األهلي���ة والدولية، وش���ملت اقتحام مؤسس���ات أهلية ومصادرة 

محتوياتها وإغالق مقراتها، بهدف شيطنة عملها ووقف التمويل 
عنها.

وثم���ن عب���د العاط���ي المواق���ف الدولي���ة المناص���رة لحق���وق 
الفلس���طينيين، والرافضة لالحتالل وجرائمه، داعيًا للتصدي لكل 
خطوات الهادفة لتصفية الحقوق الفلس���طينية، ودعم مؤسسات 
المجتم���ع المدني والمؤسس���ات األهلية و الدولي���ة في األراضي 

الفلسطينية المحتلة لمواصلة عملها.
ا�ستكمال للعدوان

وفي بيان مش���ترك صدر عنها، قالت مؤسس���ات: هيئة ش���ؤون 
األسرى والمحررين، ونادي األسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير 
لرعاية األس���ير وحقوق اإلنس���ان، والحركة العالمي���ة للدفاع عن 
األطفال – DCI، والهيئة العليا لمتابعة ش���ؤون األس���رى، إّن قرار 
»غانتس« يعتبر اس���تكمااًل للعدوان الذي يمارس���ه االحتالل على 
ش���عبنا ومؤسس���اته، في محاولة للقضاء عل���ى المجتمع المدنّي 

الفلسطيني.
وأضاف���ت، أّن هذا العدوان ليس بجدي���د )...( حيث تصاعد مؤخًرا 

ليطال مؤسس���ات حقوقية عملت تاريخًيا في الدفاع عن الحقوق 
الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت لياًل ونهاًرا 

 الفلسطينيين.
ّ

على فضح جرائم االحتالل وتبيان حقيقتها بحق
واعتبرت المؤسسات أن القرار هو اعتداء على المنظومة الحقوقية 
الدولية وليس فقط الفلس���طينية، فقد »شّكلت هذه المؤسسات 
ركيزة أساس���ية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما ُيرتكب 
بحّقه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدًرا فلسطينًيا ينقل صوت 

اإلنسان الفلسطيني وروايته للعالم«.
وأك���دت أنه بهذا »القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقًعا س���يمتد 
ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه«.

رف�س دويل وا�سع
وق���د القى قرار االحتالل بش���ان المؤسس���ات الحقوقية والمدنية 
الفلس���طينية، رفضًا دوليًا واسعًا، حيث عّبر مكتب األمم المتحدة 
لحقوق اإلنس���ان في األرض الفلس���طينية المحتل���ة عن قلقه إزاء 

ذلك.
وقال المكتب في بيان صحفي، إن قرارات التصنيف التي نشرها 

المكتب الوطني لمكافحة تمويل »اإلرهاب« في »إس���رائيل« ُتدرج 
أسبابًا ش���ديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية 
ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد 
»إس���رائيل« على الس���احة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات 
أحدث تطور في حملة وس���م طويلة ضد ه���ذه المنظمات وغيرها، 

األمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو األهمية القصوى.
وأض���اف »إن تش���ريعات مكافحة اإلرهاب يجب أن ال تس���تخدم 

لتقييد حقوق اإلنسان المشروعة والعمل اإلنساني«.
ودع���ا »إس���رائيل« إلى االحت���رام الكامل للحق ف���ي حرية تكوين 
الجمعي���ات والحق في التعبي���ر دون أي تدخ���ل أو مضايقة ضد 

المنظمات أو موظفيها.
وفي ذات الس���ياق، اعتب���رت منظمتا »العف���و الدولية«، و«هيومن 
رايتس ووتش« في بيان، القرار »اإلسرائيلي« بمثابة »اعتداء سافر 

على حقوق اإلنسان«.
وتابعت المنظمتان اللتان تعمالن بش���كل وثي���ق مع العديد من 
هذه المؤسس���ات أن »هذا القرار المروع وغي���ر العادل هو اعتداء 
م���ن قبل الحكومة »اإلس���رائيلية« عل���ى الحرك���ة الدولية لحقوق 
اإلنس���ان، فعلى مدى عقود، سعت السلطات »اإلسرائيلية« بشكل 
ممنهج لتكميم أفواه مراقبي حقوق اإلنسان ومعاقبة أولئك الذين 

ينتقدون سلطتها القمعية ضد الفلسطينيين«.
وأضافت���ا: »بينما واج���ه موظفونا الترحيل وحظر الس���فر، يتحمل 

المدافعون الفلسطينيون عن حقوق اإلنسان دائًما وطأة القمع«.
واعتبرت المنظمت���ان القرار، »تصعيًدا ينذر بالخطر ويهدد بوقف 
عمل أبرز مؤسس���ات المجتمع المدني في فلس���طين«، مشيرتين 
إل���ى أن »إخفاق المجتمع الدولي المس���تمر من���ذ عقود في وقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة لحقوق اإلنسان وفرض عقوبات 
جدية عليها، ش���ّجع السلطات اإلس���رائيلية على التصرف بهذه 

الطريقة السافرة«.
ولفتت المنظمتان إلى أن »كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذا 
القرار س���تكون اختباًرا حقيقًيا لعزمه على حماية المدافعين عن 

حقوق اإلنسان«.
وختم البيان: »نحن فخورون بالعمل مع ش���ركائنا الفلس���طينيين 
ونفع���ل ذل���ك منذ عقود. إنه���م يمثلون أفضل ما ف���ي المجتمع 
المدني العالمي. نحن نقف معهم في تحدي هذا القرار المشين«.

إدانات محلية ودولية للقرار
تصنيف االحتالل مؤسسات حقوقية فلسطينية »منظمات إرهابية«.. استكمال للعدوان على شعبنا

غزة/ خالد ا�ستيوي:
ا�س��تكماًل للجرائم التي متار�س بحق ال�س��عب 
�س��لطات  �س��ّنفت  وموؤ�س�س��اته،  الفل�س��طيني 
الحت��ال »الإ�س��رائيلي«، موؤخ��رًا، موؤ�س�س��ات 
حقوقية فل�سطينية "منظمات اإرهابية"، وفًقا 

ملا ي�سمى بقانون »مكافحة الإرهاب« الذي �سدر 
ع��ام 2016، يف حماول��ة لعرقل��ة عم��ل تل��ك 

املوؤ�س�سات لإيقافها وجتفيف مواردها املالية.
اأب��رز منظم��ات  وا�س��تهدف الق��رار �س��تة م��ن 
املجتمع املدين الفل�س��طينية، واملوؤ�س�سات التي 

ُتعني يف الدف��اع عن حقوق الإن�س��ان، وتوثيق 
لل�س��حايا،  اخلدم��ات  وتق��دمي  النته��اكات، 
وتقوم بجهود قانونية ومنا�سرة دولية ل�سمان 
حماي��ة حق��وق الفل�س��طينيني من ال�س��تعمار 

ال�ستيطاين، ونظام الف�سل العن�سري.
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أعلن أنا المواطن /   عمر يوس���ف محمد القططي   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   402966972     الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    ريم جهاد مش���الي الوحيدي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    408390292    الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     بكر فايق احمد علوان      عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم   803294966       الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    مؤمن فخ���ري صالحة  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م     402040448  الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمد أحمد مصطفى السلطان  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  801705807     الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2021/178

المس���تدعي : ش���ركة القدس ويمثلها الس���يد / عبد الكريم مصباح ابو 
جراد - من س���كان غزة - التفاح - بالقرب من مس���جد المحطة - هوية رقم 

922087788 ،  وكيله المحامي / محمد اكريم
المس���تدعى ضده : محمود مجدي محمود الريفي - من سكان غزة -شارع 

النفق - مقابل محطة الريفي للبترول خارج البالد حاليا 
نوع الدعوي : )حقوق ( 

قيمة الدعوي )2088 شيكل ( الفان وثمانية وثمانون شيكل 
                             )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (( 

                              في القضية رقم 2021/178 
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد 
أق���ام القضية المرقومة أعاله إلي ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه 
القضية والطلب وعمال بالم���ادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء علي قرار س���يد قاضي محكمة صلح 
غزة في القضية رقم  2021/178 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر 

المستبدل وذلك حسب األصول.
 لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم ) االربعاء ( بتاريخ 
10 /11/ 2021 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضر. 
حرر في 2021/10/10

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
           ال�ستاذ: اأكرم ه�سام ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
دائرة التنفيذ

اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
خانيون�س يف الق�سية التنفيذية رقم 4499/2021

إلى المنفذ ضده / اسماعيل مصطفي محمد عصفور هوية : 801590126
العنوان خانيونس - عمان الجديدة - بالقرب من مسجد الصحابة حارة أبو 

عصفور خارج البالد حاليا
العلك أنه طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكم���ة صلح خانيونس في 
القضي���ة رقم 347/2021 الصادر بتاريخ 17/6/2021  والقاضي بإلزامكم 
بدفع مبلغ وق���دره 150 دينار أردني باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف 
واتعاب المحاماة لصالح طالب التنفيذ / حس���ان خالد اسماعيل أبو العال 

هوية : 804437523 
لذل���ك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن لتنفيذ الحكم الصادر  ضدك ودفع مبلغ المديونية حس���ب 
األص���ول وإذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنع عن التنفيذ 

ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
اأ. مهدي نبيل القدرة

غزة/ االستقالل:
يستعد مركز دراس����ات الالجئين الفلسطينيين 
إلطالق مؤتم����ره »الالجئون وتحديات العودة« في 
قطاع غزة، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لوعد بلفور 
المشؤوم الذي يوافق يوم الثاني من شهر نوفمبر 

من كل عام.
وسيشهد المؤتمر، بحسب إعالن المركز، مشاركة 
أكث����ر م����ن 70 ش����خصية، بينهم رؤس����اء ووزراء 
وقي����ادات عربية وفلس����طينية وأعض����اء مكاتب 
سياسية لفصائل فلس����طينية، ورؤساء حاليون 
وسابقون لدوائر الالجئين واللجان شعبية، ورؤساء 
حاليون وس����ابقون لمؤتمرات فلسطينيي الخارج، 

وخبراء وأكاديميون وإعالميون.
وقال المركز في بيان له السبت، »في ذكرى 104 وعد 

بلفور الذي يمثل جذور النكبة وتراجيديا الهجرة 
واللجوء والشتات الفلسطيني يتجدد استحضارنا 
حق الالجئي����ن والمهجرين الفلس����طينيين في 
الع����ودة إلى ديارهم حق أساس����ي أكدته قرارات 
األمم المتحدة. الميثاق العالمي لحقوق اإلنس����ان 
وللحقوق المدنية والسياس����ية والميثاق الدولي 

إلزالة كل أشكال التمييز العنصري والمواثيق«.
وتوّق����ع أن يتم خ����الل المؤتمر مناقش����ة نحو27 
جلسة متخصصة بمشاركة أكثر من 70 متحدث 
في مختلف قضايا الالجئين تتراوح بين الثوابت 
الفلس����طينية في معركة العودة، ودور الفصائل 
والدور الوطني والعربي في قضية الالجئين، ودور 
فلسطينيي الخارج والداخل في قضية الالجئين، 

وتحديات العودة.

وأشار إلى أّن المؤتمر سيتّوج بإطالق حلف العودة 
واس����تراتيجية العودة وغيرها م����ن المحاور التي 
ربما تناق����ش ألول مرة في مث����ل هكذا مؤتمرات 
تحمل طابع وطني جامع، وبمشاركة جميع األلوان 
واألطي����اف، والمؤتم����ر مخصص لمناقش����ة أحد 
أه����م ثوابت القضية الفلس����طينية وهي قضية 
الالجئين، الذين تش����كل عودتهم الى أراضيهم 
وبيوته����م التي هج����روا منها عص����ب القضية 

الفلسطينية.
وأعرب مركز دراسات الالجئين الفلسطينيين عن 
أمله بأن تحمل مخرجات المؤتمر اس����تراتيجيات 
وتوصي����ات باتباع سياس����ات وآليات ووس����ائل 
مختلفة لتحقيق هذا الهدف الهام في مس����يرة 

النضال الفلسطيني.

بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم
استعدادات بغزة لعقد مؤتمر الثوابت الفلسطينية »الالجئون وتحديات العودة«

أريحا/ االستقالل:
افتتح الرئيس محمود عباس مس���اء السبت، أعمال تطوير مشروع مدينة 

القمر في محافظة أريحا واألغوار.
يذكر أن مشروع مدينة القمر أطلقه صندوق االستثمار على مساحة 1800 
دونم، وبتطوير مجموعة عمار العقارية، لتكون المدينة متكاملة في موقع 

استراتيجي بمخطط عمراني عصري وبنية تحتية متطورة.
وتقع بموقع اس���تراتيجي في منطقة النويعمة شمال شرق أريحا، وتجاور 

عديد المواقع التاريخية، والمزارات الدينية.
وتتمتع بإطاللة مميزة، وستضم عددا من التجمعات السكنية، والتجارية، 

والمنتجعات السياحية، والمراكز الترفيهية، إضافة إلى مشاريع زراعية.
ويضم المخطط الهيكلي للمدينة ثالث مناطق رئيس���ية، وهي مساحات 
عامة وخضراء بمس���احة 600 أل���ف متر مربع، ومنطق���ة تجارية متعددة 
االستخدام بمساحة 130 ألف متر مربع، ومنطقة فلل وشاليهات سياحية 

بمساحة 1070 دونما.
وسيخلق المشروع أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خالل 
فترة اس���تكمال جميع مراحله، بقيمة اس���تثمارية تصل إلى 500 مليون 

دوالر.

عباس يفتتح أعمال تطوير 
مشروع مدينة القمر بأريحا

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدفاع عن 
إن  االس���تيطان  ومقاوم���ة  األرض 
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  حكوم���ة 
بينيت تستغل على  برئاسة نفتالي 
نحو واس���ع انشغال اإلدارة األمريكية 
وبأولويات  الخارجية  في سياس���تها 
ملفات ليس من بينها ملف التسوية 
السياس���ية للصراع الفلس���طيني – 
اإلسرائيلي، لتمضي قدًما في تنفيذ 

مخططات استيطانية.
وأوض���ح المكت���ب ف���ي تقرير وصل 
»االس���تقالل« الس���بت نس���خة عنه، 
أن ه���ذه المخططات االس���تيطانية 
التي تس���عى حكوم���ة االحتالل إلى 
تنفيذها، تتج���اوز في حدودها وفي 
المخاط���ر المترتب���ة عليه���ا ما كان 

مطروًح���ا على جدول أعم���ال حكومة 
بنيامي���ن نتنياه���و م���ن مخططات 

ومشاريع استيطانية.
وأش���ار إلى أن هذه الحكومة تستغل 
أيًضا نقطة ضعف في سياسة اإلدارة 
األميركي���ة، الت���ي تفض���ل الحفاظ 
على االئتالف الحكوم���ي القائم في 
»إس���رائيل« عل���ى االصط���دام معه 
ف���ي أمر قد يدفع النهي���اره وتمهيد 
الطري���ق لع���ودة بنيامي���ن نتنياهو 

للحكم في »إسرائيل«.
وأضاف »ومن هنا يأخذ االس���تيطان 
أبع���اًدا جديدة  في حكوم���ة بينيت 
م���ن ش���أنها أن تضع قي���وًدا ثقيلة 
على فرص ما يس���مى حل الدولتين 
وقيام دولة فلسطينية إلى جوار دولة 

االحتالل«.

وبين أن االستيطان ال يقف عند حدود 
عط���اءات لبناء وحدات اس���تيطانية 
جديدة، بل يتع���دى ذلك نحو إقامة 
بنية تحتية، أقرتها حكومة نتنياهو 
السابقة وتركت مهمة تنفيذها ألية 
حكومة إس���رائيلية بديل���ة، كالطرق 
االلتفافي���ة ومحط���ات المواص���الت 

ومشاريع الربط الكهربائي، وغيرها.
وبحس���ب التقري���ر، ف���إن س���لطات 
بناء  الموافق���ة على  االحتالل تعتزم 
آالف الوحدات االستيطانية في عدد 
من المستوطنات والبؤر االستيطانية 

في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن ما يس���مى »المجل���س األعلى 
للتخطي���ط« ف���ي » اإلدارة المدني���ة 
اإلس���رائيلية »، أنه سيوافق األسبوع 
المقبل على تنشيط التخطيط والبناء 

لنح���و 3100 وحدة س���كنية جديدة، 
س���وف تت���وزع على 30 مس���توطنة 

وبؤرة استيطانية.
وفي الوقت نفس���ه، صدر مؤخًرا عدًدا 
من األوامر العسكرية التي تستهدف 
إقامة مشاريع استيطانية جديدة في 

محافظتي الخليل وبيت لحم.
وأوض���ح تقرير المكت���ب الوطني أنه 
وفي خطوة خطوة استفزازية جديدة 
تمهد لبناء حي اس���تيطاني في قلب 
بناء  أعمال  الخليل، بدأ مس���توطنون 
إلقامة مس���توطنة جدي���دة ألول مرة 
منذ 20 عاًم���ا، بحيث تضم 31 وحدة 
س���كنية، وتبن���ى في مجم���ع محطة 

الحافالت القديمة.
وأش���ار إلى أن وزير البناء واإلس���كان 
اإلس���رائيلي زئي���ف إلكي���ن، يدفع 

باتجاه تمري���ر مخطط لمضاعفة عدد 
األردن في  غ���ور  المس���توطنين في 

غضون أربع سنوات.
م���ن  جمل���ة  التقري���ر  واس���تعرض 
بح���ق  اإلس���رائيلية  االنته���اكات 
الفلس���طينيين وممتلكاته���م ف���ي 
الضف���ة والق���دس خ���الل األس���بوع 
الماضي، منه���ا إجبار بلدية االحتالل 
بزب���زت على هدم  المقدس���ي حمزة 
غرف س���كنية في حي وادي الجوز و 
دفع مبلغ 100 ألف ش���يقل منذ عام 
2005 كمخالف���ات لبناء غرفة إضافة 

في المنزل.
كما أق���دم مس���توطنون على اقتالع 
وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون 
م���ن أراضي بل���دة المزرع���ة الغربية 

شمال مدينة رام الله.

تقرير: االستيطان يأخذ أبعادًا تفرض قيودًا على حق الفلسطينيين بتقرير المصير
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انجاز كبير حققه أس����رى حركة الجهاد اإلس����امي في فلس����طين في س����جون 
االحت����ال الصهيوني بعد انتصاره����م في معركة األمع����اء الخاوية، ورفع كل 
اإلج����راءات العقابية التي فرض����ت عليهم في اعقاب عملي����ة »انتزاع الحرية« 
التي اس����تطاع من خالها خمسة من اس����رى الجهاد اإلسامي تحرير انفسهم 
من س����جن جلبوع الصهيوني المحصن، وهذه جول����ة جديدة من المواجهة مع 
االحت����ال الصهيوني دش����نتها حركة الجهاد اإلس����امي وذل����ك في اعقاب 
معركة س����يف القدس البطولية والتي تحققت فيها إنجازات كبيرة للمقاومة 
الفلسطينية وعلى رأس����ها كتائب القسام وس����رايا القدس، وفرض معادالت 
جديدة ال يس����تطيع االحتال تجاوزها, ثم جاءت عملية انتزاع الحرية البطولية 
التي ضربت المنظومة األمنية الصهيونية بشدة, وأثبتت ان إرادة الفلسطيني 
اقوى من كل أدوات القتل والقمع, واقوى من الحراس����ات المش����ددة وكاميرات 
المراقبة والتكنولوجي����ا الحديثة, اما ثالثة االثافي فهو انتصار اس����رى حركة 
الجهاد اإلسامي على السجان في معركة األمعاء الخاوية, بعد مضي تسعة أيام 
على اضرابهم المفتوح عن الطعام, والذي تحقق بإرادة اسرى الحركة, وبتضامن 
باقي االس����رى الفلسطينيين ومؤازرتهم إلخوانهم اسرى الجهاد, وتهديدهم 
بتوس����يع االضراب تدريجيا والدخول في معركة األمعاء الخاوية حتى تتحقق 
األهداف, ويتم رفع كل االج����راءت العقابية التي فرضها االحتال الصهيوني 
على االسرى, فهل انتهت المعارك بالتأكيد ال, فحركة الجهاد اإلسامي تقول 
لاحتال - ياما ف����ي الجراب يا حاوي- والمعارك مس����تمرة طالما بقى االحتال 

محتا ألرضنا الفلسطينية.
اس����رى حركة الجهاد اإلس����امي في س����جون االحتال الصهيون����ي, يجيدون 
التعام����ل مع مصلحة الس����جون الصهيونية, ولديهم من الخب����رات واالرادة ما 
يجعله����م يصلون ال����ى أهدافهم الت����ي يحددونها, فقد ابدع����وا في معركة 
انهاء االعتق����ال اإلداري, وال زالوا يخوضون إضراب����ات فردية لوقف هذا االجراء 
الصهيون����ي المجحف بحق االس����رى, واخذوا على عاتقهم حم����ل لواء معركة 
اس����قاط سياسة االعتقال اإلداري, وهم مستمرون بإضرابات فردية إلسقاطها, 
كم����ا انهم عندما قرروا ان يواجهوا السياس����ة العقابية التي تعرضوا لها على 
يد السجان الصهيوني, وضعوا استراتيجية للمواجهة وفق فهمهم للعقلية 
اإلس����رائيلية, فدخل مائتان وخمس����ون اس����يرا من اس����رى الجهاد في مرحلة 
االضراب, وتم استثناء االسرى المرضى وكبار السن واالسيرات من هذا االضراب, 
وعندما استمر االحتال في سياس����اته القمعية بحق اسرى الجهاد اإلسامي, 
دخلت ثاث اخوات من اسيرات الحركة في االضراب, وفي المرحلة الثانية وبدءا 
من الخميس الماضي دخل كل اس����رى الجهاد اإلس����امي في سجون االحتال 
معركة األمعاء الخاوية, وعددهم نحو اربعمائة اس����ير, وتزامن ذلك مع تهديد 
كل االس����رى الفلسطينيين في س����جون االحتال باالنخراط في معركة األمعاء 
الخاوية, اذا ما استمر االحتال يتنكر لمطالب اسرى حركة الجهاد, ويصر على 
المضي في حملته القمعية بحقهم, وهو ما شكل وسيلة ضغط على االحتال 
خوفا من تفجر انتفاضة السجون في وجهه, وانفات األمور بحيث ال يستطيع 
االحتال احتواءها او الس����يطرة عليها, فاثر السامة واستجاب لمعظم مطالب 

اسرى الحركة. 
عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����امي د. محم����د الهندي، قال أن 
إضراب أس����رى الحركة يحمل عن����وان معركة الدفاع عن إرث الحركة األس����يرة 
وُبنيتها التنظيمية، وشدد على أن المعركة في السجون هي جزٌء من معركتنا مع 
هذا الكيان، والقائمة على مدار الوقت وفي كل المواقع، فحركة الجهاد اإلسامي 
تتعدد معاركها وتتنوع مع االحتال، وهى تعتبر ان مشاغلة االحتال ومراكمة 
القوة هي واجب وطني يتطلب ان تقدم الحركة تضحيات جسامًا، وهى دائما على 
أهبة االستعداد للمواجهة, واعتقد جازما ان التصريحات التي اطلقها امين عام 
حركة الجهاد اإلسامي القائد زياد النخالة, بان الحركة لن تترك االسرى وحدهم 
في مواجهة مصلحة الس����جون الصهيونية, وقد تدخل في مواجهة عسكرية 
م����ع االحتال الصهيوني في أي لحظة, هذه التصريحات الواضحة والمباش����رة 
ادركت إس����رائيل مدى جديتها, وتعاملت معها باهتمام كبيرة, خاصة بعد ان 
أعلنت س����رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسامي في فلسطين 
النفير العام في صفوفها واس����تنفرت عناصرها في كافة المناطق استعدادا 
لمعركة الدفاع عن اسرى الحركة في السجون الصهيونية, لذلك سارع االحتال 
لاستجابة لمطالب اسرى الجهاد ووافق على عدة مطالب منها, الوقف الفوري 
للهجمة المس����عورة بحق أبناء الجهاد اإلسامي في سجون االحتال، ورفع كل 
اإلجراءات العقابية بحقهم. واستعادة التمثيل والبناء والكيان التنظيمي لحركة 
الجهاد اإلس����امي في س����جون االحتال. وعودة المعزولين من قيادات وكوادر 
الحركة؛ ليكونوا بين مجاهديهم. وتحس����ين الظروف المعيش����ية لألس����يرات 
الماجدات في سجون االحتال. ثم إلغاء الغرامات والعقوبات المالية المليونية، 
هكذا تنتزع الحقوق من االحتال, فليت المهزومين يدركون, وليتهم يسلكون 

سبل النصر على عدو صهيوني لئيم.

ياما في الجراب يا حاوي !

رأي
)إننا نذهب للقتال كم���ا نذهب للصاة(، هذه كلمات األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس���امي األس���تاذ/ زي���اد النخالة )أبو 
طارق( أثن���اء قيادته جه���اد حركته ضد االحت���ال، كلمات 
تعط���ي مامح عظيمة للمزيج الفريد لهذه الش���خصية التي 
اس���تطاعت أن تمزج بين شراس���ة المقاتل وإيمان المؤمن، 
وليس ذلك ببعيد عنه وهو نجل ش���هيد، فوالده الش���هيد/ 
رش���دي النخال���ة الذي استش���هد ف���ي مذبح���ة خانيونس 
1956م تاركًا خلفه ثاثًة من األبناء كان القائد/ زياد النخالة 
أوس���طهم، حيث تعه���دت والدته المنتس���بة إل���ى عائلة 

الحسيني العريقة تربيته حتى بلغ أشده.
في أعق���اب تطور الوعي الفلس���طيني بض���رورة بناء الذات 
واالعتماد على النفس بالدرجة األولى بعد الس���قوط المدوي 
لشعارات القومية و االش���تراكية والوطنية في حرب حزيران 
1967 التي ش���كلت النكبة الثانية للش���عب الفلس���طيني 
باحتال القدس ومساحات واسعة من األراضي الفلسطينية، 
بادرت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى لملمة ذاتها وتجميع 
الس���اح والعتاد اللذين خلفتهما الجيوش العربية، وتطلق 
الش���رارة لحركة نش���طة من المقاومة الفلس���طينية لقوات 
االحت���ال، ارتقى خالها مئات الش���بان المناضلين، واعتقل 
االحتال عددًا كبي���رًا ممن تبقى، ليكون القائد/ زياد النخالة 
أحد الذي���ن حكم عليهم بالس���جن المؤبد بتهم���ة مقارعة 
االحتال تحت لواء قوات التحرير الفلسطينية، ليمضي منها 
خمسة عش���ر عامًا من السنين العجاف، ينسب إليها الكثير 

في اللمسات التي شكلت اسمه الكبير.
أمضى هذه الفترة متنقًا بين س���جون غزة وعسقان والسبع 
ونفح���ة، فتع���رف على ش���ريحٍة واس���عة م���ن المجاهدين 
والمناضلي���ن الفلس���طينيين والذي كان أبرزهم الش���هيد 
المؤس���س/ د. فتحي الش���قاقي عاهدًا إليه البدايات األولى 
لتأس���يس حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين في صفوف 
الحركة األسيرة لما تميز به من عنفوان وطني وشجاعة وجرأٍة 
ف���ي التعبير إلى الحد الذي جذب في���ه ثقة جميع الفصائل 
ليمثلها في الحوار مع إدارة سجن عسقان رغم حداثة سنه.

تنس���م القائد/ زياد النخالة عبي���ر الحرية مجددًا رغم حكمه 
المؤبد بعد إتمام صفقة الجبهة الش���عبية –القيادة العامة 
ع���ام 1985م بقي���ادة الراح���ل/ أحم���د جبريل ال���ذي تمكن 
به���ذه الصفقة من ف���كاك أكثر من ألف أس���ير من أصحاب 
المحكوميات العالية، لكن رياح الحرية التي تنس���مها كانت 
محملة بعب���ق الجهاد، فقد واصل بعد اإلفراج عنه ممارس���ة 
دوره القيادي والتأسيس���ي في حركة الجهاد اإلسامي بعد 
باٍع طويل في السجون، ليكتب في مسيرته سماٍت شخصية 
أخرى يشهد بها القاصي والداني من التزاٍم حركي وانضباٍط 
تنظيم���ي منقطعي النظي���ر إلى جانب البعد ع���ن أي أهواء 

شخصية أو حب الظهور اإلعامي هنا وهناك.
ثاث س���نوات بعدها ويعاود االحت���ال اعتقاله عام 1988م 
ف���ي ضربة موجهة إلى أعضاء القيادة الوطنية الموحدة التي 
كان���ت تدي���ر االنتفاضة األولى، حيث لم يس���تطع االحتال 
انت���زاع أي اعترافاٍت من���ه عن عضويته ف���ي الهيئة ممثًا 
للجهاد اإلسامي، ما أفضى بها في نهاية المطاف إلى اتخاذ 
ق���رار جائر بإبع���اده إلى جنوب لبنان وذلك ف���ي العام ذاته. 
ليعاود االلتقاء مرة أخرى باألمين العام المؤس���س د. فتحي 
الش���قاقي رحمه الله في لبنان المقاومة، ليكون له دور كبير 
في مس���اندة األمين المؤس���س في إعادة هيكلة الحركة في 
الخارج في ظل ظروف أش���به بالمستحيلة، لينجحا معًا رفقة 
عدد من نخب الجهاد اإلسامي والفصائل الفلسطينية إنجاز 
هذه المهمة بمساندة حزب الله اللبناني وكل قوى المقاومة 

الوطنية
بعد استش���هاد األمي���ن العام المؤس���س لحرك���ة الجهاد 
اإلسامي د. فتحي الشقاقي عام 1995م، تولى األخ الدكتور/ 
رمضان شلح –رحمه الله األمانة العامة للحركة واختير القائد/ 
زي���اد النخالة نائبًا ل���ه، حيث عمل معه س���ويًا في ثنائيات 
عم���ل متكاملة وبدقة متناهية، حي���ث تمكنا من إدارة حركة 
الجهاد اإلسامي ألكثر من عشرين عامًا من العمل الجهادي، 
واستطاعت الحركة –إبان تلك الفترة- تسجيل حضور نوعي 
في الس���احة الفلس���طينية وعدد من الس���احات المختلفة 

وتوس���يع ش���ريحة أبنائها وأعضائه���ا وش���بكة عاقاتها 
وتحالفاتها.

وفي عام 2018م تم انتخ���اب األخ القائد/ زياد النخالة أمينًا 
عامًا للحركة حامًا معه إرث د. الش���قاقي و د. رمضان ليتولى 
زم���ام القيادة في ظروف بالغة الدق���ة والتعقيد، ويكمل مع 
إخوانه في قيادة الحركة لوحة الصمود المستمر في مواجهة 

قوى االستكبار العالمي وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
األخ القائ���د/ أب���و ط���ارق مزي���ٌج م���ن االس���تثنائيات، فهو 
االس���تثنائي في المقاومة والمواجه���ة وإيمانه العميق، فا 
مكان لديه في المس���اومة على حقوق الش���عب الفلسطيني 
وال عل���ى خيار المقاومة، وترجمًة له���ذا اإليمان كان وفيًا في 
تحالفاته مع قوى المقاومة التي يدرك أنها الداعم الحقيقي، 
في وقٍت تخلت فيه كثير من الدول العربية واإلس���امية عن 
دعم المقاومة والشعب الفلس���طيني، وهو االستثنائي في 
الصدق، فهو ص���ادق دومًا مع اآلخرين مس���تعٌد لدفع ثمن 
صدقه ومواقفه الجهادية الجريئة دون مداهنة، فتعود على 
النط���ق بالصدق والحقيقة وإن كان���ت تصريحاته ال تعجب 
بعض النشطاء الفلسطينيين المؤطرين وال يقابل انتقادهم 
البن���اء وغير البناء إال بإبداء التقدير لهم ملتمس���ًا الكثير من 
األعذار لهم، وكذلك هو القائد اإلنس���اني االستثنائي الذي 
ال يغلب حماس���ه للمقاومة وحزمه العس���كري رحمته بأبناء 
شعبه ورأفته بأهالي الشهداء واألس���رى والجرحى والفقراء 
والمس���اكين والبس���طاء، ف���ا يمكن أن يحادث���ه مهموم إال 

وينتزع همه منه ببسمته واستبشاره وتواضعه.
الحديث يطول عن أبو طارق القائد بطريقة مختلفة وبأسلوٍب 
مختل���ف، فهو الموضوع على قوائم اإلرهاب األمريكية كأحد 
أهم المطلوبين للش���يطان األكبر والدولة اللقيطة، ختامًا فإن 
في القائد/ زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي 
من الخير والحكمة والشجاعة والرصانة الكثير ما يجعله قريبًا 
للقلوب بارزًا في محطات كثيرة، حفظ الله المقاومة وقادتها، 
وس���دد رأيها ورميها، حفظ الله تعال���ى القائد أبا طارق وكل 

الصادقين المخلصين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

أعلنت الهيئة القيادية ألس���رى الجهاد اإلسامي في السجون 
اإلس���رائيلية تعليق إضرابها المفتوح عن الطعام بعد تسعة 
أيام من بدئها له، وذلك بعد جلسات حوار طويلة بين ممثليها 
وإدارة مصلحة السجون اإلس���رائيلية، على مدار أكثر من ثاثة 
أيام خضعت بعدها إدارة الس���جون اإلسرائيلية لمطالب أسرى 
الجهاد والحركة األس���يرة في فترة زمني���ة قصيرة. وبعيدًا عن 
دالالت هذا اإلنجاز الكبير للحركة األس���يرة الفلسطينية بقيادة 
أس���رى حركة الجهاد اإلس���امي، والذي يعتبر استكمااًل لكسر 
غطرس���ة المنظومة األمنية اإلس���رائيلية، التي حّققتها عملية 
انتزاع الحرية في س���جن جلبوع، والتي على إثرها شرعت إدارة 
الس���جون اإلس���رائيلية وأجهزتها األمنية في معاقبة أس���رى 
الجهاد اإلس���امي، إال أن هذا اإلنجاز يفتح الب���اب أمام الكثير 
من التس���اؤالت حول قضية اإلض���راب المفتوح ع���ن الطعام، 
وكيف تحّول إلى س���اح مقاومة استراتيجي في أيدي األسرى 
الفلس���طينيين ضّد إدارة الس���جون اإلس���رائيلية؟ وما تأثيره 
على دولة االحتال وإدارة مصلحة س���جونها؟ وهل حقًا حققت 
الحركة األسيرة الفلس���طينية جدوى من وراء استخدامها ذلك 

الساح؟
يعتبر اتخاذ األسرى الفلس���طينيين قرار اإلضراب عن الطعام،  
س���واء على المس���توى الجماعي )اإلضرابات الجماعية( أم على 
المس���توى الفردي )اإلضرابات الفردي���ة( بمثابة وصولهم إلى 
مرحلة نفسية وتعبوية تتس���اوى فيها قيمة مطالب اإلضراب 
بقيمة حياتهم وأرواحهم، بمعنى أن األس���ير الفلسطيني في 
اللحظة الت���ي يعلن فيها إضرابه المفتوح ع���ن الطعام يدرك 
تمامًا وباقتناع راس���خ أنه يعلن اس���تعداده لفقدان حياته في 
س���بيل تحقيق مطال���ب إضرابه، والتي بالتأكي���د تندرج تحت 
عناوين ف���ي أغلبها ذات عاقة بالكرامة والحرية واس���تقالية 
الحركة األس���يرة، وتحس���ين الحياة المعيش���ية داخل األسر، 
وبالتالي اقتناع األس���ير الفلس���طيني بعدالة مطالب اإلضراب 
ومش���روعّيتها، وعناده وإصراره على إجب���ار دولة االحتال على 
تحقيقه���ا، واقتناعه الراس���خ بأن���ه قادر عل���ى تحقيق ذلك، 
يمّث���ل العامل الرئيس���ي في نج���اح اإلضراب، ال���ذي ال ُتقِدم 
الحركة األسيرة عليه إال بعد اس���تنفادها  لألساليب النضالية 
واالحتجاجية كافة من أجل تحقيق مطالبها اإلنس���انية، حيث 

من الجدير بالذك���ر أن اإلضرابات المفتوحة عن الطعام، بكل ما 
تحمله من قس���وة على حياة اإلنسان وجس���ده، مّثلت الوسيلة 
النضالي���ة األكثر نجاعة لدى الحركة األس���يرة الفلس���طينية 
على مدار تاريخها، في فك ش���يفرة تعّنت سادية ونازية دولة 

االحتال وإدارة سجونها، ومراكمة إرثها التنظيمي والحياتي.
تّدعي »اس���رائيل« ف���ي تعريفها لذاتها أنه���ا دولة يهودية 
وديموقراطية، كما ورد ذلك في وثيقة االستقال المزعومة عام 
1948، األم���ر الذي جعل من الديموقراطية مكّونًا رئيس���ّيًا في 
البروباغندا التس���ويقية التي تحاول دولة االحتال اس���تجاب 
شرعيتها من خالها أمام المجتمع الدولي ومؤّسساته، وبالتالي 
ل  ص���ورة الديموقراطي���ة المحافظة على حقوق اإلنس���ان تمثِّ
أه���م األقنعة الت���ي تختبئ خلفها بش���اعة الوجه الصهيوني 
االس���تعماري اإلحالي الحقيقي، لذلك فإن من عوامل الخشية 
اإلس���رائيلية من اإلضرابات المفتوحة عن الطعام كشَف حجم 
النازية والفاش���ية اللتين تمارس���هما إدارة مصلحة الس���جون 
اإلس���رائيلية تجاه األس���رى الفلس���طينيين، وإزالَة الستار عن 
 ما هو فلس���طيني، وأنها دليل 

ِّ
قوانينه���ا العنصريِة تجاه كل

قاطع على ع���دم التزام دولة االحتال بوثيق���ة جنيف الرابعة، 
األمر الذي يفضح أكذوبة الديموقراطية اإلس���رائيلية الزائفة، 
فضًا عن قدرة اإلضراب، بما فيه من وجع إنس���اني مهول، على 
وضع قضية األسرى الفلس���طينيين، بما تحمله من بعد وطني 
وسياسي وحقوقي، على أجندة اإلعام الدولي، األمر الذي يزيد 
م���ن التعاطف الدولي مع القضية الفلس���طينية بش���كل عام 
وقضية األس���رى الفلسطينيين بش���كل خاص، وبالتالي  تنظر 
إليه »إسرائيل« على أنه خطر استراتيجي على شرعية وجودها 

وتهديد لها على المدى البعيد.
النض���ال  أيقون���ة  الفلس���طينية  األس���يرة  الحرك���ة  تمّث���ل 
الفلسطيني، وتمثل ركيزة من أهم ركائز الوحدة الفلسطينية، 
سواء على المستوى الشعبي أم على المستوى السياسي، حيث 
ال يوجد بيت فلس���طيني لم يذق مرارة الس���جون اإلسرائيلية، 
ولذل���ك تمتل���ك الحركة األس���يرة ق���درة كبيرة عل���ى تحريك 
الش���ارع الفلس���طيني، بما تملكه من رصي���د هائل في وجدان 
وعاطف���ة الكل الفلس���طيني الوطني، األمر ال���ذي يترَجم حالًة 
نضالية واحتجاجية دعمًا وإس���نادًا لألس���رى في حال ذهابهم 

إل���ى اإلضراب المفتوح عن الطعام، حي���ث هناك عاقة طردية 
ما بين ق���وة دعم اإلضراب ش���عبيًا والتأثير عل���ى أمن »دولة« 
االحت���ال، فزي���ادة الدعم الش���عبي لإلضراب تنعكس س���لبًا 
بش���كل تلقائّي على أم���ن االحتال، وخاص���ة إذا كان توقيت 
اإلضراب مدروس���ًا بعناية، بحيث يحّقق أكب���ر تأثير على حالة 
»إس���رائيل« السياسية واألمنية على الس���احة الفلسطينية أو 
اإلقليمية. لذلك، من أكثر المراحل صعوبة لدى الحركة األسيرة 
الفلس���طينية أثناء النقاشات التحضيرية لإلضراب هي مرحلة 
اختيار توقيت البدء باإلضرابات، وال سّيما الجماعية، لما يحمله 

التوقيت من تأثيرات حاسمة على نجاح اإلضراب وفشله.
تدير »إسرائيل« أمنها بناًء على اس���تراتيجية إدارة األولويات 
األمني���ة، حيث من الممكن أن تتعايش م���ع تهديد أمني أقل 
خطورة في سبيل منع تهديد أمني آخر أكثر تهديدًا وخطورة، 
فضًا عن التزامها بقاعدة الربح والخس���ارة التي تقود التفكير 
اإلس���رائيلي عند التعاطي مع كل القضاي���ا، بما فيها القضايا 

األمنية.
تدرك المقاومة الفلسطينية تلك المسألة جّيدًا، لذلك تستفيد 
منها في حالة دعمها ونصرتها إلضرابات األس���رى، وال س���ّيما 
بعد تزايد ق���درات المقاومة الصاروخية عل���ى تهديد الجبهة 
الداخلية اإلس���رائيلية، وخاصة من قطاع غ���زة، األمر الذي منح 
إضراب الحركة األسيرة الفلس���طينية ورقة قوة إضافية، حيث 
بات المس���توطن اإلس���رائيلي يرب���ط ما بين أمنه الش���خصي 
واقتص���اده وحيات���ه اليومية وبي���ن تعّنت حكومت���ه وإدارة 
سجونها تجاه األسرى الفلسطينيين، من خال معادلة أرساها 
األمين العام لحركة الجهاد اإلس���امي األستاذ زياد النخالة في 
اإلضراب األخير، ومفادها )المس���اس بحياة األسرى الُمضربين 

معناه الحرب(.
وبالتال���ي بات اإلض���راب يؤثر عل���ى المناح���ي الحياتية كافة 
ف���ي »دولة« االحت���ال، األمر ال���ذي زاد من معدالت الخس���ائر 
اإلس���رائيلية مقارنة بما ستكس���به من تعّنتها تجاه األس���رى 
المضربي���ن عن الطعام، وخاص���ة إذا كان االس���تقرار والهدوء 
مطلبين لحلفاء االحتال، ما يرفع وتيرة ضغطهم على المستوى 
السياسي في »إسرائيل« لاستجابة لمطالب اإلضراب، وتقصير 

عمره الزمني.

القائد النخالة.. صادق الوعد أمين على العهد

كيف تحّول اإلضراب عن الطعام إلى سالح فعال؟
بقلم: حسن الفي

 بقلم: حممد حممود الطيب
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غزة/ االستقالل:
ق���ال رئي���س المكت���ب اإلعالم���ي الحكومي في قط���اع غزة 
سالمة معروف الس���بت، إن وزارة النقل والمواصالت ستعلن 
خالل األيام المقبلة عن تخفيضات وتس���هيالت للسائقين 

والمركبات.
وذك���ر معروف في تصريح صحفي أن هذا يأتي ضمن توجه 
حكومي باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتس���هيل والتيسير على 

السائقين بغرض االلتزام بالنظام والقانون.
ولف���ت إلى أن رئاس���ة العمل الحكومي أص���درت توجيهات 
واضح���ة فيما يتعل���ق بتراخي���ص المركب���ات والمتأخرات 

المترتبة على المركبات والسائقين.
وأكد معروف على وجود »توجه حكومي لضبط الحالة المرورية، 
حيث قدمت وزارة النقل والمواصالت تصوًرا أخضع للدراسة«.

وأش���ار إل���ى أن التوجيهات كان���ت بالمضي قدم���ًا في كل 
اإلجراءات والخطوات التي من ش���أنها تعزيز الحالة المرورية 
وتقديم التس���هيالت والتخفيضات الالزمة بما يساعد على 

ضبط الحالة المرورية.
وأوضح معروف أن هذه التس���هيالت والتخفيضات ستكون 

متعلق���ة بالرس���وم والمتأخ���رات المترتبة عل���ى المركبات 
والس���ائقين والتي تمنعهم من االلتزام بعملية الترخيص 

وغيرها من اإلجراءات.
ون���وه إلى أن ه���ذا التوجه جاء عقب مطالب���ات للحكومة من 

جهات عديدة وفي مقدمتها جمعيات السالمة المرورية.
وأض���اف »الحكومة تقدم خطوة باتج���اه تعزيز ضبط الحالة 

المرورية من خالل سلسلة من التسهيالت واإلجراءات«.
وأردف معروف »وبالتالي يبقى األمر اآلخر هو التزام السائقين 
وبقية مكونات العملية المرورية بحيث نصل إلى مرحلة عالية 

من الضبط المروري بهدف الحد من الحوادث المرورية«.
ويوم الخميس، كش���ف وكيل وزارة النقل والمواصالت اللواء 
صالح الدين أبو شرخ أن وزارته بصدد إعالن وشيك عن مشروع 
للتخفيف عن السائقين والمركبات من أجل توفيق أوضاعهم 
القانونية، مؤكدًا أن الوزارة بذلت طوال الفترة السابقة جهودًا 

كبيرة لضمان تطبيق القانون على الطريق.
وأوضح اللواء أبو شرخ أن العديد من المشروعات ُأنجزت وأخرى 
بصدد الش���روع بها من أجل تحسين الحالة المرورية وضمان 

تهيئة المركبات ومواءمتها للسير على الطريق بشكل آمن.

غزة/ االستقالل:
اختار اتحاد الصناعات الفلسطينية مجلس إدارة جديدًا في دورته 
التاس���عة منذ تأس���يس االتحادات العامة للصناعات في الضفة 
الغربي���ة المحتلة وقط���اع غزة، خالل اجتماع الهيئ���ة العامة غير 

العادي والعادي لمجلس إدارته.
وقال رئي���س االتحاد عل���ي الحايك في تصريح���ات صحفية له 
الس���بت، إن الحفل الديمقراطي بين الضفة وغزة باختيار مجلس 
اتحاد للصناعات الغذائية هو بداية لالنتخابات لكافة االتحادات 
التخصصية بالضفة وغزة. وذكر أن اختيار إدارات جديدة يأتي من 
أجل تكثيف العمل والجهد في تطوير القطاع التجاري والصناعي 

والغذائي من اجل خدمة المواطنين.
فيما أوضح نائب رئيس االتحاد تيسير الصفدي أن الدورة السابقة 
لالتح���اد كانت مثم���رة بالعمل الغذائي، رغ���م مرورها في ظروف 

صعبة متمثلة في انتشار فيروس »كورونا«.
وبين أن عديد الشركات والمصانع نالت شهادات االيزو وشهادات 
الجودة، وهي خطوة لإلمام في دعم المنتج الفلسطيني والمحلي، 
وتكثي���ف العمل عل���ى تدريب وصقل مه���ارات العمال في دفع 

عملية الصناعة المحلية.

وأع���رب الصفدي ع���ن أمله بالوص���ول لمرحلة التصدي���ر للعالم 
الخارجي ليصبح المنتج الفلسطيني منافس للمنتجات العالمية 
في األس���واق حول العالم. ونبه إل���ى أن االتحاد يدفع باتجاه دعم 
الصناع���ات الغذائي���ة المحلي���ة بتأهيل بع���ض المصانع لنيل 
الشهادات العالمية وشهادات المقاييس، وتقديم الدعم المادي 

والمعنوي للعامل المتضررين من جائحة كورونا.
فيما قال رئيس ش���ركة هانوف���ر لأللبان والصناع���ات الغذائية 
تامر الوادية إنه س���يعمل ضمن عضويت���ه لالرتقاء  بالصناعات 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إيصالها للعالم 

الخارجي، والعمل الجاد لخفض مستوى البطالة.
ونبه إلى أن المجلس سيطور العمل الغذائي الفلسطيني للحصول 
على شهادات دولية للمصانع حتى يتسنى له التصدير وتسويق 

المنتج الغذائي بأسواق تعود عليه بالفائدة المادية والمعنوية.
واختار االتح���اد باجتماعه مجلس إدارة جدي���د في غزة من خالل 
التزكية الشفوية من المشاركين بقطاع غزة والضفة الغربية، لمدة 

3 أعوام متواصلة.
وضم المجلس الجديد عن غزة: تيس���ير الصفدي، وتامر الوادية، 

وإياد غبون، ومحمد الوادية .

وفق توجيهات »العمل الحكومي«

»مواصالت غزة«: تخفيضات 
وتسهيالت للسائقين خالل أيام

في دورته التاسعة 
مجلس إدارة جديد لـ »الصناعات 

الغذائية« في فلسطين

غزة/ االستقالل:
حصل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمس���ية على أس���طح البنايات في مدينة غزة 
الصناعية، الذي أنشأته شركة »باديكو القابضة«، 
على جائزة األمم المتحدة للعمل المناخي العالمي 

بعنوان »االعتماد على الذات«.
وتم اإلعالن عن الفائزين في جائزة األمم المتحدة 
للعم���ل المناخ���ي ضمن فئ���ة التموي���ل بغرض 
االستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة بالتعاون 
ما بين مؤسس���ة التمويل الدولية )IFC( ومجموعة 
البن���ك الدولي وباديكو القابض���ة، في مدينة بون 
األلمانية، وس���تقام مراسم تس���ليمها في مؤتمر 
األم���م المتحدة للتغير المناخ���ي )COP26( الذي 
س���يعقد في مدينة جالس���كو البريطانية الشهر 

المقبل.
وتعتب���ر الجائزة األممية للعم���ل المناخي، جائزة 
عالمي���ة مرموقة تمنحها منظم���ة األمم المتحدة 
للمناخ العالمي ألول مرة في فلس���طين، تس���لط 
الضوء على المشاريع اإلبداعية وقدرة الشعوب في 

العالم على مواجهة التغيير المناخي.
ويؤمن المشروع الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة 
باديكو القابضة بش���ار المصري في ش���هر آذار/

مارس الماضي، الكهرباء لكافة المصانع والمنشآت 
التجارية والمؤسسات الدولية، القائمة في مدينة 

غ���زة الصناعية، بطاقة إنتاجية تص���ل إلى )7.3( 
ميغ���ا واط، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 12 مليون 

دوالر.
وأعرب المصري عن فخره بحصول المش���روع على 
هذه الجائ���زة المرموقة من قبل األم���م المتحدة، 
خاص���ة أنه يعتبر ح���ال مثاليا للعج���ز الكبير في 
الطاق���ة الكهربائية الذي يعان���ي منه قطاع غزة، 

بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما.
وقال المصري إن هذه الجائزة ألهلنا وش���عبنا في 
قطاع غزة الصامدين في ظ���ل الحصار، الصابرين 
بع���د الدم���ار ولملم���ة الج���راح، وهذا المش���روع 
االستراتيجي إنما أطلق للتخفيف من معاناتهم، 
وللمساهمة في تعزيز بنية االقتصاد هناك، رغم 
تدمير ج���زء كبير منه خالل الع���دوان األخير على 

قطاع غ���زة وتكبد مدينة غزة الصناعية لخس���ائر 
تجاوزت 12 مليون دوالر، كما أن هذه الجائزة تؤكد 
قدرة ش���عبنا على بناء دولته واقتصاده من خالل 
مشاريع مستدامة، فلدينا إرادة قوية وعزيمة صلبة 
س���اهمت في بناء اقتصادات دول، واليوم نسعى 

للنهوض بدولتنا وشعبنا.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيدكو )مطور 
مدينة غزة الصناعية( خالد عنبتاوي إن المش���روع 
س���اهم ف���ي ارتفاع نس���ب التش���غيل وخفض 
تكاليف االنتاج في مدينة غزة الصناعية، نتيجة 
توفر مص���در دائم للكهرب���اء ودون انقطاع، األمر 
الذي يعني خلق فرص عمل إضافية. ما أثر بشكل 
كبير على القطاع الخاص والمنش���آت االقتصادية 
في غ���زة، والي���وم بات���ت المصانع ف���ي المدينة 
الصناعي���ة تعمل بش���كل دائم بوج���ود كهرباء 

منتظمة وبتعرفة أقل.
ولفت إلى أن ه���ذه ثاني جائ���زة دولية يفوز بها 
مش���روع توليد الطاق���ة الكهربائية م���ن الطاقة 
الشمسية على األسطح في مدينة غزة الصناعية، 
حي���ث حصل المش���روع عل���ى جائ���زة التميز من 
مجموعة البنك الدولي عام 2019، تقديرا للجهود 
التي بذلها في التغلب على كافة المخاطر لضمان 
اس���تدامة المش���روع الذي يلبي أحد االحتياجات 

الرئيسية في القطاع.

مشروع مدينة غزة الصناعية للطاقة الشمسية يحصل على جائزة العمل المناخي األممية

غزة/ االستقالل:
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالش����رطة السبت، 
عن توقي����ف 19 س����ائقًا ال يحمل����ون رخصة 
قيادة في محافظات قطاع غزة خالل 24 ساعة 

الماضية.
وقال العميد تامر ش����حادة مدير شرطة المرور 
والنجدة إنه في سياق الجهود المكثفة لضبط 
الحالة المرورية والحفاظ على سالمة المواطنين، 
تواصل ش����رطة المرور تشديد إجراءاتها بحق 

مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة.
وأضاف في تصريح صحف����ي أنه تم توقيف 
19 سائقًا يقودون مركبات دون رخصة قيادة، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
ولفت إلى أن اإلجراءات تمثلت في حجز المركبة 
لمدة 72 ساعة، وتحرير غرامة مالية بقيمة 180 
ديناًرا أردنًيا، إضافة لتوقيف السائق لمدة 24 

ساعة.
وشدد العميد ش����حادة على أنه »ال تهاون مع 
المخالفات الخطيرة التي تتس����بب بالحوادث، 

وُتعرض حياة المواطنين للخطر«.
وأش����ار إلى أن ش����رطة المرور ُتواصل تكثيف 
جهودها من أجل ضمان أمن الطريق والحد من 
حوادث السير؛ وذلك حفاظًا على المجتمع وعلى 

حياة المواطنين.
يذكر أن 223 حادًث����ا مرورًيا وقعت بغزة خالل 
شهر أيلول/ سبتمبر الماضي ُمخلفة 4 وفيات 
و123 إصابة، كما ألحقت أضرارًا مادية وتلفيات 
ب� 331 مركبة ومكونات الطريق، منها 17 دراجة 

نارية.

»مرور غزة«: توقيف 19 سائقًا دون رخصة قيادة خالل 24 ساعة

الرياض/ االستقالل:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الس����عودية، مجموعة من الضوابط 
واالشتراطات الستيراد المركبات، تضمنت منع استيراد السيارات ذات المقود 
األيمن، أو المركبات المصفحة، أو المسروقة، أو التي كانت تستخدم لألجرة أو 
للشرطة. كما منعت الهيئة استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق 
أو تعرض����ت لحادث أو حريق أو انقالب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص 
التي تحصل عليها الجمارك، أو المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل 

المدرسي أو ما شابه. وفقًا لصحيفة »عكاظ« السعودية.

السعودية تمنع استيراد بعض أنواع 
السيارات من بينها ذات المقود األيمن
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االستقالل/ وكاالت:
أكد االتحاد العام التونس���ي للشغل، السبت، أنه سيشارك في الحوار الوطني 

الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطالقه.
ج���اء ذلك في كلمة ألمين���ه العام نور الدين الطبوبي، خ���الل افتتاح المؤتمر 
الع���ادي لالتحاد )أكبر منظمة نقابية في الب���الد( بمحافظة بن عروس جنوبي 

العاصمة تونس.
والخميس، أعلن س���عيد أنه س���يتم إطالق »حوار وطني« )دون تحديد موعد( 
يش���ارك فيه الش���باب، ويتط���رق إلى مواضي���ع منها »النظامان السياس���ي 

واالنتخابي« في البالد.
وقال الطبوبي، إن���ه »ال مفر من الحوار لتأمين المس���ار االنتقالي، وأنه ال حوار 

دون مشاركة االتحاد«.
وأض���اف أن »الحوار الوطني مع الش���باب على غاية م���ن األهمية كآلية لرصد 
انتظ���ارات هذه الش���ريحة وأحالمها المؤجل���ة، على أال ُتس���تثنى فئات من 

المجتمع من هذا الحوار وأن يكون االتحاد شريكا فاعال فيه«.
ولف���ت إلى أنه »لي���س في مواجهة مع رئيس الب���الد«، لكنه يختلف معه في 

»بعض التوجهات واألفكار«.
والجمعة، قال س���عيد، إن الحوار الوطني ال���ذي يعتزم إطالقه »نوع جديد من 
االستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص لالستماع إلى مقترحات 

الشعب التونسي في كل المجاالت«.
ومن���ذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياس���ية حادة، حيث بدأ 
س���عيد اتخاذ قرارات »اس���تثنائية«، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع 
الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات 
بمراس���يم رئاس���ية، وترؤس���ه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن 

َن رئيستها. يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة َعيَّ
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أعلن أن���ا المواطن /  نور حمادة س���ليمان صادق      
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     401219167  
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     فاتن خليل ابراهيم ابوعنزه    
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     803001551  
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    الش���افعى محبلى محمد 
المط���وق  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
803175819     الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    علي توفيق حمدان ابو هجرس    
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م   943562298      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     يوسف خليل ابراهيم ابوعنزه 
عن فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  803001577   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  س���عاد خلف علي مطر     عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    916931231   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    حمدان رشاد حمدان ابو العراج  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    801345802   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /   اسالم محمد ابراهيم الشامي  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م   907313803   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /    راني فؤاد محارب المصري  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م   801860370    
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر 

االستقالل/ وكاالت:
أغل���ق الجيش الس���وداني، الس���بت، جميع الطرق 
المؤدي���ة إلى مقر القي���ادة العامة ف���ي الخرطوم 
بالحواج���ز األس���منتية، فيما نفى مجل���س الوزراء 
الس���وداني، م���ا ورد من تصريحات منش���قين عن 
تحالف قوى »إعالن الحرية والتغيير« الحاكم، حول 
توافق بين أطراف الس���لطة االنتقالي���ة على حّل 

الحكومة الحالية.
وقال وزير االتصاالت في حكومة رئيس الوزراء، عبد 
الله حمدوك، هاشم حسب الرسول، إنه ال يوجد أي 
اتفاق في هذا الصدد بين حمدوك ورئيس مجلس 
الس���يادة عبد الفتاح البرهان، عل���ى حّل الحكومة، 
واصًفا ما ذكره البعض في هذا الصدد بأنه »مجرد 

هراء«.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة »األناضول« التركية، 
عن حاك���م إقليم دارفور في الس���ودان، مني أركو 
مناوي، قوله إن »رئيسي مجلسي السيادة، البرهان 

والوزراء، حمدوك، توافقا على حل المجلسين«.
وتابع من���اوي، وهو أح���د قيادات تي���ار »الميثاق 
البرهان  »تواف���ق  والتغيي���ر«:  للحري���ة  الوطن���ي 
وحمدوك على حل المجلس���ين، كانت هنالك عدة 

اجتماعات لحل األزمة السودانية«.
م���ن جهة أخ���رى، دخ���ل اعتصام محي���ط القصر 
الرئاس���ي بالخرطوم، الس���بت، يوم���ه الثامن على 
التوال���ي، وال���ذي تنظم���ه المجموعة المنش���قة، 
للمطالبة بحّل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات 

بديل���ة. وينوي منظم���و االعتصام حش���د المزيد 
م���ن المعتصمي���ن، خصوصًا من الواليات، وس���ط 
تأكي���دات منهم بع���دم فض االعتص���ام إال بعد 

صدور قرار بحل الحكومة.
والخميس الماضي، نزل عشرات آالف السودانيين 
إلى ش���وارع العديد من المدن، دعما النتقال كامل 
للحكم إل���ى المدنيين، فيما كان أنصار العس���كر 
يواصلون اعتصامهم أم���ام القصر الجمهوري في 

وسط العاصمة.
ومنذ 16 تش���رين األول/ أكتوبر الج���اري، يواصل 
أنصار تيار »الميثاق الوطن���ي« )من مكونات قوى 
التغيي���ر والحرية(، اعتصام���ا مفتوحا أمام القصر 

الرئاس���ي بالخرط���وم، للمطالب���ة بح���ل الحكومة 
االنتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري 
والمدني بالس���لطة االنتقالية، بس���بب انتقادات 
وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على 
خلفية إحباط محاولة انقالب في 21 أيلول/ سبتمبر 

الماضي.
ويعيش الس���ودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، 
فترة انتقالية تس���تمر 53 ش���هرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاس���م خاللها السلطة 
كل م���ن الجيش وق���وى مدنية وحركات مس���لحة 

وقعت مع الحكومة اتفاق سالم.

السودان: مجلس الوزراء ينفي التوافق مع البرهان على حل الحكومة

االستقالل/ وكاالت:
دعا »حزب الله« اللبناني، الس���بت، إلى رحيل المحقق 
العدلي في قضي���ة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 

بيطار، من أجل تحقيق االستقرار والعدالة في البالد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نعيم قاسم، نائب أمين عام 
»حزب الله«، خالل حفل تخريج طالبات في بلدة »حارة 

حريك« بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال قاس���م: »من األفضل أن يرحل المحقق العدلي 
بقضية انفجار مرفأ بي���روت القاضي طارق بيطار، من 

أجل االستقرار والعدالة في لبنان«.
       وفي 4 أغس���طس/ آب 2020، وق���ع انفجار هائل في 
المرفأ، ما أودى بحياة 218 شخصا وإصابة نحو 7 آالف 
آخرين، فضال عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية 
وتجاري���ة هائلة، جراء تخزين نحو 2750 طنا من مادة 

»نترات األمونيوم« مصادرة منذ عام 2014.
وأضاف: »بيط���ار تحول اليوم إلى مش���كلة حقيقية 
في لبنان، ولم يعد مأموًنا على العدالة، وهو يس���ّيس 

التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة«.

ومضى قائال: »كادت بس���ببه أن تح���دث فتنة كبيرة 
في الطيونة )..( ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل 

والمصائب وال أمل منه بأن يحقق العدالة؟!«.
وقع���ت  الج���اري،  األول  أكتوبر/تش���رين   14 وف���ي 
مواجهات مس���لحة في منطقة الطيونة ببيروت، جراء 
إطالق نار كثيف خ���الل تظاهرة نظمها مؤيدو »حزب 
الل���ه« وحركة »أمل« للتنديد بقرارات بيطار في قضية 

انفجار المرفأ.
واس���تمرت المواجهات نح���و 5 س���اعات متواصلة، 

وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و32 جريحا.
وف���ي يوليو/تم���وز الماض���ي، ادعى بيط���ار على 10 
مس���ؤولين وضباط، بينهم نائبان من »أمل« هما علي 
حس���ن خليل وغازي زعيتر )وزيران سابقان(، ورئيس 

الحكومة السابق حسان دياب.
إال أن تلك الدع���اوى القضائية رفضتها بعض القوى 
السياسية اللبنانية من بينها »حزب الله« الذي اعتبر 
زعيمه السيد حسن نصر الله، االثنين، أن عمل بيطار 

»فيه استهداف سياسي وال عالقة له بالعدالة«.

»حزب الله« يدعو لرحيل المحقق 
العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت

االستقالل/ وكاالت:
دع����ا الزعيم العراق����ي مقتدى الصدر، الس����بت، القوى 
السياس����ية الرافضة لنتائج االنتخاب����ات إلى »اإلذعان« 

لعملية االقتراع التي حصلت على تأييد دولي.
جاء ذلك في بيان للصدر، ق����ال فيه: إن »تأييد مجلس 
األم����ن الدول����ي لنتائج االنتخاب����ات العراقي����ة وتبني 
نزاهته����ا والقول بأنها فاقت س����ابقاتها فنيا، يعكس 
صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية، ويعطي األمل 
إلذعان األطراف التي تدع����ي التزوير في تلك العملية 

الديمقراطية«.
وأوضح الصدر أن »جّر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم 
األهلي بس����بب عدم قناعتهم بنتائ����ج االنتخابات، هو 
أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع 
األمني، بل يعطي تصورًا سلبيًا عنهم وهذا ما ال ينبغي 

تزايده وتكراره«.
ودعا الصدر إلى عدم الضغط على مفوضية االنتخابات 
المس����تقلة أو التدخ����ل بعم����ل القض����اء، والمحكم����ة 
االتحادي����ة، »ب����ل الب����د من خلق أج����واء هادئ����ة لتتم 

المفوضي����ة إج����راءات بما يخص الطعون أو ما ش����اكل 
ذلك«.

ووفق النتائج األولية، جاءت »الكتلة الصدرية« التابعة 
للزعيم »الش����يعي« مقتدى الصدر في صدارة الفائزين 
ب����� 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة »تقدم« 
بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي )ُسني( 
على 38 مقعدا، وف����ي المرتبة الثالثة حلت كتلة »دولة 
القان����ون« بزعامة رئيس الوزراء األس����بق نوري المالكي 

ب�34 مقعدا.
ويع����د تحالف »الفتح« وهو مظلة سياس����ية للفصائل 
المس����لحة أبرز الخاس����رين ف����ي االنتخاب����ات األخيرة 
بحصوله عل����ى 16 مقعدًا، في حين أن����ه حل ثانيا في 

انتخابات 2018 برصيد 48 مقعدا.
وكان مجل����س األمن الدولي قد أش����اد بعملية االقتراع 
البرلماني، الجمعة، وأعرب عن »أس����فه« إزاء تهديدات 
بالعنف تلقته����ا بعثة األمم المتحدة للمس����اعدة في 
العراق )يونامي(، عقب االنتخابات العراقية التي جرت 

في 10 أكتوبر/ تشرين األول الجاري.

الصدر يدعو القوى السياسية إلى 
اإلذعان لنتائج االنتخابات

االتحاد التونسي للشغل يعلن اعتزامه 
المشاركة في »الحوار الوطني«
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الضفة الغربية/ االستقالل:
بدأ المنتخب الفلس���طيني األول، معسكره الداخلي، اس���تعدادا لبطولة كأس 
الع���رب المقبلة المقرر انطالقها في الدوحة ابتداًء من 30 نوفمبر/تش���رين ثان 

المقبل.
وتلعب فلس���طين في المجموعة التي تضم المغرب والسعودية واألردن، ومن 

المقرر أن يستمر المعسكر الحالي حتى نهاية الشهر الجاري.
وجاء قرار إقامة المعس���كر الداخل���ي، بناًء على طلب المدي���ر الفني للمنتخب 
التونسي مكرم دبدوب، من أجل االطمئنان على الالعبين المحلين، خصوصا أنه 

الوقت المتبقي حتى موعد انطالق البطولة ليس طويال.
واس���تدعى دبدوب لمعس���كر المنتخب غالبي���ة الالعبين الذي���ن تواجدوا مع 
المنتخب الفترة الس���ابقة، والذين ينتظر أن يتواجدوا مع المنتخب في بطولة 

كأس العرب المقبلة بقطر.
وتعتب���ر بطولة كأس الع���رب أفضل بروفة للمنتخب الفلس���طيني، للتحضير 
لخ���وض الجولة األخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آس���يا بالصين، بعد قرار 
االتحاد اآلسيوي، بإقامة التصفيات بنظام التجمع، وبالتالي سيخوض المنتخب 

3 لقاءات في ظرف أسبوع، بنفس طريقة تصفيات كأس العرب.
ويريد الجهاز الفني االطمئنان أكثر على الحالة الفنية والبدنية لالعبين، لوضع 

خططه للمرحلة األخيرة من التحضير للبطولة.

منتخب فلسطين يبدأ معسكره 
االستقالل/ وكاالت:الداخلي تحضيًرا لكأس العرب

تنفس أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر 
يونايت���د الصعداء عق���ب الف���وز المثير على 
أتاالنتا في دوري أبطال أوروبا أمس األربعاء، لكن 
مهمته لن تكن سهلة أيضا عندما يستضيف 
ليفربول المتألق في الدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وس���تكون مباراة القم���ة اليوم األح���د األولى 
بي���ن عدة مواجه���ات قوية ومؤث���رة ليونايتد 
وسولسكاير، حيث سيلتقي الفريق بعدها مع 
توتنهام هوتس���بير ومانشستر سيتي حامل 

اللقب.
ويضم يونايتد هجوما يحس���ده عليه العديد 
من األندية، لكن سولس���كاير لم يستخرج منه 
بعد أفضل ما لديه، حيث يحتل الفريق المركز 
الس���ادس متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي 
المتص���در بعد هزائم مذلة أمام أس���تون فيال 

وليستر سيتي.
وقادت هذه النتائج النقاد إلى طرح تس���اؤالت 
حول ما إذا كان سولس���كاير المدرب المناسب 
الس���تخراج أفضل ما لدى فريق���ه من مواهب 
فردية واللعب بفلس���فة واضحة بدال من األداء 
المف���كك التي يعتم���د على التأل���ق الفردي 

لالعبيه إلنقاذ الفريق من المواقف المحرجة.
وتوجهت معظم االنتق���ادات للمهاجمين، إذ 
قال النقاد إنهم ال يضغطون على المنافسين 
مث���ل األندي���ة الكب���رى األخ���رى، وس���يكون 
سولس���كاير قادرا على مالحظ���ة كيف جعل 
األلماني يورجن كلوب فريقه ليفربول يستعيد 

الكرة من المنافس ويصنع الفرص.
وب���ات ليفرب���ول، ال���ذي انتصر 4-2 ف���ي أولد 

تراف���ورد ف���ي مايو/ أي���ار الموس���م الماضي، 
الفريق الوحيد الذي لم يخس���ر حتى اآلن هذا 
الموسم وس���ينتقل إلى يونايتد وهو في قمة 
مس���تواه بعدما سجل ثالثة أهداف على األقل 
في آخر ثماني مباريات خ���ارج أرضه في كافة 

المسابقات.
ويتفوق تشيلس���ي على ليفربول بفارق نقطة 
واحدة، وسيكون مرش���حا للحفاظ على صدارة 

المسابقة بنهاية مباريات الجولة المقبلة.
ويس���تضيف فريق الم���درب توماس توخيل، 
الذي يتقاس���م س���جل أفضل دفاع في دوري 
األضواء، نوريتش س���يتي ال���ذي لم يحقق أي 

انتصار حتى اآلن وسجل هدفين فقط.
ويش���عر توخي���ل بالقل���ق بش���أن اإلصابات 
في صفوف فريق���ه بعد الخس���ارة المحتملة 

للمهاجمي���ن روميلو لوكاكو وتيم���و فيرنر، إذ 
يواصل كريس���تيان بوليسيتش التعافي من 
مشكلة في قدمه أبعدت الالعب األمريكي عن 

المباريات ألكثر من شهر.
ويس���تضيف وس���ت ه���ام يونايت���د فريق 
توتنهام هوتس���بير اليوم الذي خس���ر ثالث 
مواجهات متتالية لقمة لندن الشهر الماضي، 
لكنه سيش���عر باالرتياح لرؤية مهاجمه هاري 

كين يسجل مرة اخرى.
وافتتح آرسنال الجولة يوم الجمعة باستضافته 
ألس���تون فيال الذي فاز أربع مرات في اس���تاد 
اإلم���ارات وكذلك في آخر ث���الث مباريات بين 
الفريقين دون أن تهتز شباكه، ولكن هذا المرة 
ل���م ينجح لينقض علي���ه المدفعجية بثالثية 

لهدف.

صحوة اليونايتد تصطدم بتألق ليفربول في البريميرليج

االستقالل/ وكاالت:
ال ص����وت يعلو في إس����بانيا حالًيا على صوت كالس����يكو 
األرض، حيث يستقبل برشلونة غريمه ريال مدريد، اليوم 
األح����د، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاش����رة من 

الليجا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق 
3 نقاط ع����ن ريال سوس����يداد المتصدر، بينم����ا يتواجد 

برشلونة في المركز السابع، برصيد 15 نقطة.
وس����يكون كالس����يكو اليوم هو األول، الذي يش����هد عدم 
تواجد الثنائي سيرجيو راموس وليونيل ميسي في ريال 
مدريد وبرشلونة، في آخر 15 عاًما، إذ يتقاسم الالعبان حالًيا 

غرفة المالبس في باريس سان جيرمان.
أرقام الكالسيكو

وه����ذه هي المواجهة رق����م 247 بين الفريقين في جميع 
المس����ابقات، وقد حقق الريال في اللقاءات الس����ابقة 98 
انتص����اًرا، مقابل 96 لبرش����لونة، بينما انته����ت 52 مباراة 

بالتعادل.
وبالنظر إل����ى مباري����ات الفريقين في كامب ن����و بالدوري 
اإلسباني، حقق برشلونة 50 انتصارا، وتعادل في 20 لقاًء، 
وخس����ر 21 مواجهة أخرى، وسجل العمالق الكتالوني في 
تلك اللقاءات 179 هدًفا، مقابل 108 أهداف لريال مدريد.

ولم يحقق بلوجرانا أي انتصار في الكالس����يكو في ملعبه 
منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018، عندما سحق الفريق الملكي 
بخمس����ة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة تألق فيها 
األوروجوائي لويس سواريز بتسجيل »هاتريك« في شباك 

كتيبة جوليان لوبيتيجي، المدير الفني للريال آنذاك.
ومنذ ذلك الحين، التقى الغريمان في معقل برشلونة في 
ثالث مناس����بات، انتهت بتعادلين وانتصار لريال مدريد 

في زيارته األخيرة.
وكان بطل ذلك االنتصار الس����احق )5-1(، الذي لم يشارك 
فيه األرجنتيني ليو ميس����ي، ه����و مهاجم أتلتيكو مدريد 

الحال����ي، لويس س����واريز، بينما افتت����ح البرازيلي فيليبي 
كوتينيو التهديف وأنهى الحفل التشيلي أرتورو فيدال.

وتس����ببت الهزيمة الثقيلة في إقالة لوبيتيجي في اليوم 
التالي للمباراة وتعيين سانتياجو سوالري.

وبعد 4 أشهر تقريبا، في 6 فبراير/شباط 2019، حقق ريال 
مدري����د التعادل بهدف لمثله ف����ي ذهاب نصف نهائي 
كأس المل����ك، لكن تل����ك النتيجة لم تس����اعده في بلوغ 
النهائ����ي، ألن الفريق الكتالوني في مب����اراة اإلياب، التي 
أقيمت في 27 من الش����هر ذاته، فاز )3-0( بثنائية لويس 
سواريز وهدف للفرنسي رافائيل فاران في مرماه، بقيادة 

المدرب إرنستو فالفيردي.

وفي الجولة العاش����رة من موس����م 2019-2020، وتحديدا 
في 18 ديس����مبر/ كانون األول 2019، انتهى الكالسيكو 

بتعادل غير معتاد من دون أهداف.
وف����از الفريق األبيض بقيادة الفرنس����ي زين الدين زيدان 
في الموسم الماضي، في 24 أكتوبر/ تشرين األول 2020، 
بثالثة أهداف مقابل هدف؛ أحرز للملكي فيدي فالفيردي 
وسرجيو راموس )من ركلة جزاء( والكرواتي لوكا مودريتش، 

بينما أحرز أنسو فاتي هدف برشلونة الوحيد.
ويذه����ب ريال مدريد إلى هذه المب����اراة بثالثة انتصارات 
متتالية في الكالس����يكو، الذي لم يفز به برش����لونة منذ 2 
م����ارس/ آذار 2019، عندما فاز به����دف نظيف في الجولة 

26 من الدوري اإلس����باني )ال ليجا( بهدف للكرواتي إيفان 
راكيتيتش على ملعب سانتياجو بيرنابيو. 

عقدة كومان
وهذه أول مرة يتواجه فيها كارلو أنش����يلوتي، مدرب ريال 
مدريد، ورونالد كومان، مدرب برش����لونة، في الكالس����يكو، 
والخامسة بش����كل عام بينهما، حيث تواجها 4 مرات من 
قبل عندما كان أنش����يلوتي مدرًبا لمي����الن، وكومان مدرًبا 

ألياكس.
وحقق اإليطالي 3 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد، وأتت 
جميع ه����ذه المباريات في دوري أبط����ال أوروبا، بين عامي 
2002 و2004، وبالتال����ي يبح����ث كومان ع����ن إنهاء عقدة 

أنشيلوتي وتحقيق أول انتصار عليه.
وطوال مس����يرته التدريبية، واجه أنشيلوتي برشلونة في 
11 مباراة، حقق خاللها 3 انتصارات و3 تعادالت وخسر 5 
مواجهات، أما كومان فالتقى ريال مدريد 3 مرات من قبل، 

حقق خاللها انتصارا وحيدا وتعرض لهزيمتين.
ومن بين الالعبي����ن الحاليين في صفوف الفريقين، يبقى 
سيرجيو بوسكيتس أكثر من خاض الكالسيكو، بواقع 40 
مباراة مقابل 37 لجيرارد بيكي����ه و36 لكريم بنزيما، بينما 
يبقى راموس وميس����ي أكثر المش����اركين في الكالسيكو 

طوال تاريخه، برصيد 45 مباراة.
توهج بنزيما

كما يتصدر بنزيم����ا قائمة هدافي الكالس����يكو، من بين 
الالعبين الحاليين في الفريقين، برصيد 10 أهداف، بينما 
يتربع ميسي على قمة الهدافين التاريخيين للكالسيكو 

بشكل عام، برصيد 26 هدًفا.
ويع����ول الميرينج����ي على خدم����ات نجمه بنزيم����ا، الذي 
يعد أكثر الالعبين مس����اهمة في تس����جيل األهداف، في 
الدوريات األوروبية الخمس����ة الكبرى، هذا الموسم، بواقع 
19 هدًفا مقابل 17 لروبرت ليفاندوفسكي، صاحب المركز 

الثاني.

انتصارات الكالسيكو »الغائبة« عقدة تؤرق برشلونة في كامب نو
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الخليل/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات المتطوعين والمتضامنين األجانب، الس���بت، ف���ي فعالية 
قطف الزيتون في مس���افر يطا جنوب الخليل، إسنادا ألهلها أمام انتهاكات 

االستيطان.
وكان إقليم يطا وضواحيها نظم بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، 
ولجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومس���افر يطا، فعالية قطف 

الزيتون في منطقة أقوويص بمسافر يطا المنطقة )ج(.
وأضاف أن االحتالل »اإلس���رائيلي« يمنع عائلتي حوش���ية وعبد ربه من قطف 
الزيتون في أرضهما دون الحصول على إذن مس���بق، وذلك تمهيدا لالستيالء 

عليها لصالح التوسع االستيطاني.

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربي���ن » إن المواقف الدولية 
المعلن���ة ال ترتق���ي لمس���توى فظاعة إره���اب االحتالل 
ض���د منظمات المجتمع المدني، وال تتناس���ب مع خطورة 

وفظاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا«.
وأوضح���ت الوزارة ف���ي بيان صدر عنها الس���بت، أن قرار 
دولة االحتالل تصنيف 6 منظمات حقوقية فلس���طينية 
كمنظم���ات إرهابية يش���كل عدوانا صارخا على ش���عبنا، 

ودولته، وقوانينها«.
وأش���ارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن 
المألوف، فإعالن الواليات المتحدة األميركية عن »قلقها« 
بين الحين واآلخر من السلوك االستعماري واالستيطاني 
االس���رائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤالت حول 
م���دى »تأثير« و »فاعلية« هذا القلق الذي ُتعرب عنه أيضا 
العدي���د من الدول ف���ي إجبار دولة االحت���الل على وقف 

انتهاكاتها وجرائمها.

وأك���دت على ضرورة انتق���ال المجتمع الدول���ي من مربع 
البيان���ات الش���كلية والُصوري���ة إل���ى الفع���ل الحقيقي 
والخط���وات الُملزمة الق���ادرة على كبح جم���اح االحتالل، 
مش���يرة إلى أن المواق���ف الُمعت���ادة والُمجترة من حيث 
الفح���وى والمف���ردات لم تنجح ف���ي إنهاء معان���اة أبناء 
شعبنا، أو وقف المشاريع االس���تيطانية التي تتضاعف 
سرعتها يوما بعد يوم، او رفع يد االحتالل ومتطرفيه عن 

المقدسات، أو وضع حد العتداءات المستوطنين.
وبالمقاب���ل، تنظر الوزارة بإيجابية لردود الفعل والمواقف 
الدولي���ة تجاه ه���ذا الق���رار الجائر، خاصة م���ا صدر على 
لس���ان الناطق الرسمي باس���م وزارة الخارجية األميركية 
والمس���ؤولين األمميي���ن، ومنظمات حقوقية وإنس���انية 
دولية، مثل: »هيومن رايت���س ووتش« للدفاع عن حقوق 
اإلنس���ان«، والعفو الدولي���ة، وكذلك ما عب���ر عنه مكتب 
األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان في األرض الفلسطينية 

المحتلة، وغيرها.

االستقالل/ وكاالت:
الالجئي���ن  وتش���غيل  غ���وث  وكال���ة  أعلن���ت 
الفلس���طينيين »أونروا« أن االتح���اد األوروبي تبرع 
بمبلغ 90 مليون يورو لدعم الموازنة البرامجية لعام 

 .2021
وأوضح���ت األونروا ف���ي بيان لها الس���بت، أنه تم 
التوقيع على اتفاقية المساهمة بين كل من ممثل 
االتحاد األوروبي س���فين كون بوغسدورف ومدير 

الشراكات في الوكالة كريم عامر. 
وقال���ت »إن الدع���م الحيوي ال���ذي يقدمه االتحاد 
األوروب���ي لألونروا يعم���ل على تموي���ل الخدمات 
األساس���ية لالجئي فلس���طين ف���ي األردن ولبنان 
وسوريا وغزة والضفة الغربية التي تشمل منطقة 

شرق القدس«.
 وأضافت أون���روا »بموجب ه���ذه االتفاقية يقدم 
االتحاد األوروبي تبرعا بقيمة 90 مليون يورو لدعم 
أعمال التنمية البش���رية لألونروا لهذا العام وذلك 
بما يتماش���ى مع واليتها«، مؤكدًة أن الدعم الثابت 

من االتح���اد األوروبي يعمل عل���ى تمكين األونروا 
م���ن تقديم خدم���ات عند الخط���وط األمامية مثل 
الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية وتحسين 
المخيمات وأكث���ر من ذلك، في غي���اب حل عادل 

ودائم لمحنة الجئي فلسطين.
 ولفت���ت إل���ى أن التب���رع الجديد سيس���اعد في 
المحافظ���ة على س���بل الوصول إل���ى التعليم ل�ما 
مجموعه 533,000 طف���ل وتوفير الرعاية الصحية 
األولية ألكثر من 3,4 مليون مريض ومساعدة أكثر 
من 250,000 الجئ من فلسطين من الفئات األشد 
عرض���ة للمخاطر، عالوة على العدي���د من الخدمات 
األخرى، وذلك في وقت يتس���م بعدم االس���تقرار 

الشديد في جميع أرجاء منطقة الشرق األوسط. 
وقال���ت أون���روا: »على مدى خمس���ة عقود رس���خ 
االتحاد األوروبي نفس���ه كش���ريك اس���تراتيجي 
رئي���س للوكالة، وقام بدعم األون���روا في جهودها 
لمساعدة الجئي فلسطين على تحقيق إمكاناتهم 
الكامل���ة ف���ي التنمية البش���رية عل���ى الرغم من 

ظروفهم الصعب���ة«، منوهًة أن االتح���اد األوروبي 
وافق على توفير كامل مبل���غ تمويله فور التوقيع 
على االتفاقية. وتابع���ت: »يتضمن التزام االتحاد 
األوروبي تجاه الجئي فلس���طين دعًما غير مسبوق 
لبرنامج التعليم التاب���ع للوكالة من خالل حملتها 
)التعلي���م م���ن أجل الحي���اة(، والتي ق���ام االتحاد 
األوروبي في جزء منها بتزويد طالب األونروا األكثر 

ضعًفا وتهميًشا بأجهزة لوحية«. 
وأوضح���ت أونروا أن هذه المبادرة المس���تمرة بين 
االتحاد األوروب���ي واألونروا والتي تحدث في جميع 
األقالي���م الخمس���ة لعمليات األونروا تدعم س���بل 
وصول األطفال إلى تعلي���م نوعي وجامع وحديث 
وتضمن عدم تخلف الطالب من الجئي فلس���طين 

عن الركب.
 وأشارت إلى أن األجهزة اللوحية ستسمح للطالب 
بالوص���ول إلى منص���ة التعلم الرقمي���ة المبتكرة 
)iLearn( الت���ي أطلقتها األونروا حديثا، مما يدعم 

تعلم الطالب أثناء الجائحة المستمرة وما بعدها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت مصادر عبرية، مساء السبت، أن الوحدة »888« 
التي يطلق عليها جيش االحتالل اسم »األشباح«، بدأت 
العمل في عدة قطاعات، وس����تركز عمله����ا في الضفة 

الغربية المحتلة، خالل الفترة الحالية. 
وق����ال موقع »والال« العبري، إنه من المتوقع أن تتوس����ع 
الوحدة ف����ي عملها، خالل الفت����رة المقبلة، وتنتقل إلى 
القطاعين الش����مالي والجنوبي، م����ع التركيز على قطاع 

غزة.
وأش����ار إلى أن عمل عناصر الوحدة، يتركز على »الكشف 
على األش����ياء المختبئة في المباني والنباتات والعقبات 
المدني����ة، والظ����روف الطبوغرافي����ة المعق����دة، وحتى 

المخابئ تحت األرض«. 
وأضاف أنه »بعد عمليات الكش����ف ع����ن األعداء، يجمع 
عناصر الوحدة المعلومات االس����تخبارية، وُيسمح لهم 

باالشتباك مع العدو في حاالت الطوارئ أو الحرب«. 

وزعم أن الوحدة التي أقيمت في عام 2019، ضمن رؤية 
رئيس أركان جيش االحت����الل، أفيف كوخافي، لتطوير 
الذراع البرية، نفذت »مهام محددة خالل معركة س����يف 

القدس، في مايو الماضي.
وضمت الوح����دة، في البداية، جن����ودًا وضباطًا من ذوي 
»الخب����رة العملياتي����ة«، خدموا في الدوري����ات ووحدات 
النخبة األخرى، بما ف����ي ذلك القوات الجوية، وفق موقع 

»والال«.
 ونّوه الموقع اإلخباري إلى أن الوحدة تستخدم الطائرات 
المسيرة من مختلف األنواع، وقدرات االتصال المشفرة، 

وأنظمة القيادة والتحكم وغيرها.
 وأطلق كوخافي خطة تحت اسم »تنوفا«، لتطوير جيش 
االحت����الل، خاصة في ظ����ل االنتق����ادات المتزايدة منذ 
سنوات، لفشله في تحقيق إنجازات في المواجهات مع 
فصائل المقاومة، في غزة ولبنان، والتراجع الكبير الذي 

أصاب الذراع البرية لجيش االحتالل.

متطوعون ومتضامنون يشاركون في 
فعالية قطف الزيتون في مسافر يطا

»الخارجية«: المواقف الدولية ال ترتقي لمستوى 
فظاعة إرهاب االحتالل ضد منظمات المجتمع المدني

والال: وحدة »األشباح« في جيش االحتالل 
تستهدف الكشف عن األشياء »المختبئة«

االتحاد األوروبي يدعم »أونروا« بـ 90 مليون يورو

وبعدها توقفت المخالفات لكبر سنها.
وأش���ار إل���ى أن الوال���دة توفيت منذ نح���و عامين 
ونصف، ومنذ وفاتها عادت قضية المنزل للتداول 
عبر المحاكم االس���رائيلية، حتى صدر قرار بالهدم 

الذاتي.
اإ�صابات واإحراق مركبات

من ناحي���ة ثانية، أصي���ب 5 مزارعين عصر أمس، 
ج���راء هج���وم لمس���توطنين على مزارع���ي قرية 
ترمس���عيا ش���مال مدينة رام الله وس���ط الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد منس���ق اللجان الزراعية شمال رام الله كاظم 
ح���ج محم���د إن مس���توطني »عادي عاد وش���يلو« 
هاجم���وا المزارعي���ن خالل قطفه���م للزيتون في 

سهل ترمسعيا واعتدوا عليهم بالضرب.
وأش���ار إلى أن االعتداء تسبب بجرح خمسة منهم، 

وجرى نقلهم إلى مراكز طبية في القرية.
وأوض���ح حج محمد أن المس���توطنين أحرقوا ثالث 
مركب���ات للمزارعين، بعد أن طرده���م من الحقول 

خالل قطفهم للزيتون ومالحقتهم.
اقتحامات للم�صتوطنني

في سياق متصل، اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات 
عسكرية، السبت، أراضي منطقة »خلة النحلة« قرب 

قرية واد رحال جنوب بيت لحم.
وأفاد عض���و مجلس قروي واد رح���ال عمار حجازي 
لمراسلنا، بأن هؤالء المستوطنين من مستوطنة » 
افرات« اقتحموا خلة النخلة، وانتش���روا في مواقع 

مختلفة من المنطقة، رافعين األعالم اإلسرائيلية.
وف���ي وقت الحق، نص���ب المس���توطنون 6 بيوت 
متنقل���ة »كرفان���ات«، وعددا من الخي���ام في تلك 

المنطقة.
يذكر أن آليات االحتالل قد جرفت األربعاء الماضي 
10 دونمات مزروعة بأش���تال الزيتون في المنطقة 
المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء 

منزل قيد االنشاء.
يشار الى ان المستوطنين وقوات االحتالل صعدوا 
ف���ي الفترة األخي���رة من هجماته���م على منطقة 
خلة النحلة، من خ���الل وضع بيوت متنقلة، وخيام، 
وتجري���ف أراٍض، ضمن محاوالت االس���تيالء على 

مساحات كبيرة ألغراض استيطانية.

والتي كان منها »كنيس الخراب«، س���عيًا لتهويد 
األقصى ومحيطه والقدس.

وق���ال البي���ان: »إن ه���ذه اإلج���راءات العنصرية 
االس���تيطانية تأت���ي بالتزامن مع رزمة مش���اريع 
أعلنت عنها وروجت له���ا بلدية االحتالل بالقدس 
منذ س���نوات عدة، عل���ى أنها مش���اريع تطويرية، 
هدفها تس���هيل اجراءات االحتالل االستيطانية 
والتوس���عية التي تعمد إلى نقل الكتل السكانية 

الكبرى للمس���توطنين إلى قل���ب المدينة، وتعزيز 
الس���يطرة على مساحات واس���عة من األراضي عبر 
نشر البؤر االستيطانية وثكنات الجيش وشبكات 
الطرق التي تقطع التواصل الجغرافي بين األراضي 
الفلسطينية، عبر تزييف التاريخ وطمس الحقائق، 
وتشويه المشهد العمراني اإلسالمي في العاصمة 

المحتلة، وخلق نموذج عبراني فيها«. وفق البيان.
وأك���دت المحافظ���ة، أن مدينة القدس إس���المية 

الوجه، عربية الهوية، ولن يس���لبها االحتالل هذه 
الحقيق���ة مهما أوغل ف���ي اإلج���رام بكافة الطرق 
والوسائل، داعية المجتمع الدولي واألمم المتحدة 
ومنظماتها المتخصصة، إلى العمل على تجفيف 
مص���ادر تموي���ل هذه المش���اريع االس���تعمارية 
و«الجمعي���ات االس���تيطانية« المتطرفة والتدخل 
لوقف مخطط التهجير الجماعي الذي تتعرض له 

العائالت الفلسطينية المقدسية

واشنطن/ االستقالل:
طالبت أكثر من 40 منظمة أميركية، ش����ركتي »أمازون« و«جوجل«، بالتخلي 

عن عقدهما مع جيش االحتالل »اإلسرائيلي« لنقل أنظمة معلوماته.
وأعلنت المنظمات، عن وقوفها الى جانب موظفي الش����ركتين الذين طالبوا 

ادارتيهما بالتوقف عن تمكين قمع الحكومة اإلسرائيلية للفلسطينيين.
وأشارت الى أن أمازون وجوجل تس����هالن على الحكومة اإلسرائيلية مراقبة 
الفلس����طينيين وإجبارهم على ت����رك أراضيهم، مؤكدة ضرورة اس����تخدام 
التكنولوجيا للجمع بين الناس، وليس تمكين الفصل العنصري والتطهير 

العرقي.
وتأتي المطالبة في أعقاب رس����الة مفتوحة بلغ ع����دد الموقعين عليها نحو 
ألف موظف من شركتي أمازون وجوجل، تدعو عمالقة التكنولوجيا إلى إلغاء 
مشروع »نيمبوس« الذي قالوا إنه: »يسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات 
بش����كل غير قانوني عن الفلس����طينيين، ويسهل توس����ع مستوطنات غير 
ش����رعية في األراضي الفلس����طينية«. وقالت مديرة منظمة »الكفاح من أجل 
المستقبل«، إيفان جرير، »الجيش اإلسرائيلي تعاقد مع أمازون وجوجل لبناء 
وتزويد التكنولوجيا المس����تخدمة لقمع واحتالل وقصف الفلس����طينيين؛ 

لهذا نطالبهما بقطع عالقاتهما مع إسرائيل«.

40 منظمة أميركية تطالب »غوغل« 
و»أمازون« بإلغاء عقدهما مع جيش االحتالل

االحتالل يجرب..

البدء باإجراءات..

غزة/ االستقالل:
توفي مساء السبت، طفل دهسًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأوضحت المرور أن الطفل جود عيد أبو ركن )10 س���نوات( من مخيم المغازي 
توف���ي متأثرًا بجراح خطي���رة أصيب بها جراء صدمه من قب���ل مركبة من نوع 
»فولكس فوجن« في شارع صالح الدين شرقي المحافظة الوسطى. حيث جرى 

توقيف السائق، الستكمال اإلجراءات القانونية في القضية.
وبوفاة الطفل »أبو ركن«، يرتفع عدد األطفال الذين توفوا إثر حوادث سير وقعت 
بغزة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي إلى أربعة أطفال. نقال عن موقع »الداخلية«.

وفاة طفل دهسًا وسط القطاع
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االستقالل/ وكاالت:
أقرت الصين الس���بت، قانونا يف���رض الحد من 
الف���روض والحص���ص الدراس���ية خ���ارج أوقات 
التدريس، ف���ي مبادرة ترمي إلى تخفيف العبء 
الثقيل على التالميذ، وفق ما أعلنت وسائل إعالم 

حكومية.
وباس���م حماية الناش���ئة، أق���رت الحكومة خالل 
األش���هر األخيرة قواعد كثيرة للحد من األنشطة 

التي تراها مؤذية لنمو األطفال.
وق���د حظرت على القّصر اللع���ب ألكثر من ثالث 
ساعات أس���بوعيا باأللعاب اإللكترونية لمكافحة 
اإلدمان على هذه األنش���طة، كما قلصت بصورة 
كبيرة إمكان االستعانة بدروس خصوصية للدعم 

المدرسي.

وفي األس���ابيع الماضية، اتخذت السلطات أيضا 
تدابير ذات طابع عقائدي أكثر ترمي من خاللها 
إلى التصدي للهوس الزائد بالمش���اهير وحظر 

البرامج التلفزيونية »المبتذلة«.
وأش���ارت وكالة أنب���اء الصين الجدي���دة إلى أن 
القان���ون الجديد ال���ذي أقره البرلم���ان الصيني 
السبت يفرض على الس���لطات المحلية »تعزيز 
إش���رافها لتقليص العبء الملق���ى على كاهل 
التالميذ على صعيد الف���روض والحصص خارج 

ساعات التدريس«.
ويلزم القانون الجديد األهل ب�«التوزيع المنطقي 
لوقت األبن���اء القّصر بين الدروس واالس���تراحة 
والترفيه والنش���اط الجسدي بهدف عدم إثقال 
كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي اإلدمان على 

اإلنترنت«.
ويدخل قانون »الترويج للتربي���ة العائلية« هذا 

حيز التنفيذ اعتبارا من األول من يناير 2022.
وتضم الصين نظاما تعليميا شديد االنتقائية، 
إذ يتحضر الصينيون منذ الطفولة للخضوع إلى 
مسابقات الدخول إلى الجامعات في سن الثامنة 
عش���رة والذي يحدد إم���كان انضمام الطالب إلى 
مؤسس���ات التعليم العالي من عدم���ه، وهوية 

المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها.
وف���ي هذا اإلط���ار، ينفق أهل كث���ر مبالغ طائلة 
لتس���جيل أبنائه���م ف���ي أفضل الم���دارس أو 
دروس���ا  إلعطائه���م  بمدّرس���ين  االس���تعانة 
خصوصية، ما يؤثر على وضعهم المالي وصحة 

أبنائهم.

االستقالل/ وكاالت:
عادت أس���ود الجبال )بوما( إلى ريو دي جانيرو بعدما كانت ُمصنفة من األجناس 
المنقرضة إثر رصدها للمرة األخيرة في المدينة البرازيلية الكبرى س���نة 1930، 

على ما أعلنت الصحافة المحلية الجمعة.
وقد ُس���جلت عودة هذا الحي���وان في يونيو 2020 بواس���طة كاميرا مراقبة في 

محمية بورلي مارك الطبيعية في غرب ريو دي جانيرو.
واس���تنادا إلى هذه الصور، بدأت مجموعة علماء أحياء من جامعة والية ريو دي 
جانيرو تتبع أثر حيوانات البوم���ا الذي تم تأكيد وجودة في متنزهات طبيعية 

مجاورة أخرى.
وأكد عالم األحياء جورجي بونتيس المشارك في الدراسة لصحيفة »إيستاداو« 
أن ما حصل يش���كل عودة للجنس الحيواني نفس���ه ولي���س لحيوان واحد من 

الفصيلة.
وكانت أسود الجبال ُأدرجت كجنس منقرض رسميا على القائمة البلدية لألنواع 

المهددة، وفق الصحيفة.
ف أسد الجبال من األجناس المهددة على المستوى العالمي، لكنه مدرج  وال ُيصنَّ
على قائم���ة األجناس المهددة »بخطر انقراض أدنى« ف���ي البرازيل بوالية ريو 
دي جانيرو بسبب تقلص موائله الطبيعية وأنشطة الصيد، وفق مجلة »تشيك 

ليست« العلمية التي تحدثت أيضا عن عودته إلى ريو دي جانيرو.
ويمك���ن أن يصل عرض أس���د الجبال إل���ى 2,3 متر كما قد يزي���د وزنه عن 70 

كيلوغراما.

أسد الجبال يعود
 إلى »ريو دي جانيرو«

االستقالل/ وكاالت:
ضجت مواق����ع التواصل االجتماعي ف����ي المغرب، 
وعدد من الدول العربي����ة التي تفاعلت مع الحدث، 
بأخبار تزعم أن منزل مؤس����س عل����م االجتماع ابن 

خلدون، في مدينة فاس، معروض للبيع.
وتداول ناش����طو مواقع التواص����ل االجتماعي خبر 

عرض المن����زل للبيع، مع صور للبي����ت، ما دفع وزارة 
الثقاف����ة المغربية إلى التدخ����ل وفتح تحقيق في 

األمر.
وأص����در وزير الثقافة المغرب����ي تعليماته بضرورة 
التدخ����ل العاجل إلنق����اذ البيت وتدعي����م جدرانه 
أوال، ثم إدراجه ضم����ن برنامج ترميم البيوت اآليلة 

للسقوط بالمدينة العتيقة بفاس.
وأوضح����ت وزارة الثقاف����ة أنه »م����ن الصعب الجزم 
بصحة ما يتداول حول ه����ذا البيت، في ظل غياب 
الوثائق المكتوبة أو الشواهد المادية التي تؤكد أن 
هذا المسكن كان فعال مسكنا للعالمة ابن خلدون، 

بما في ذلك كتابات ابن خلدون«.

القاهرة/ االستقالل:
ألقت الجهات األمنية في مصر القبض على ش���خص انتحل ش���خصية 
إخصائي عالج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، 
وأعلنت نقابة العالج الطبيعي أن المتهم يعمل فني هندسة ميكانيكية 
بإحدى الش���ركات، وأقدم على تزوير ش���هادة ماجستير من كلية العالج 

الطبيعي بجامعة المنصورة.
وأصدرت نقابة العالج الطبيعي بيانًا قالت فيه السبت: »في إطار الجهود 
الرامية والمبذولة والمس���تمرة نحو مطاردة األدعياء والدخالء والنصابين 
بالتعاون مع المس���ؤولين من األجهزة التنفيذية، وبناء على رصد النقابة 
العام���ة لهؤالء المزوري���ن فقد تم القبض على النص���اب والمزور بمدينة 
العاش���ر من رمضان - محافظة الش���رقية«. وفقًا لموقع صحيفة »الوطن« 

المصرية.
وكشفت النقابة أن المزور فني هندسة ميكانيكية بشركة طبقا للبطاقة 
الشخصية. وقالت إنه يحمل شهادة ماجستير عالج طبيعي كلية العالج 

الطبيعي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.
وأكدت النقابة أن المتهم اآلن بحوزة النيابة العامة، وأهابت باألطباء بدعم 
هذه الحملة، للقضاء على المزورين وإرسال جميع المخالفات سواء للنقابة 

العامة أو النقابات الفرعية.
من جانبه، قال نقيب العالج الطبيعي الدكتور س���امي سعد، في بيان، إن 
النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعالج الطبيعي التي يقف وراءها 

مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين.

عرض منزل مؤسس علم االجتماع »ابن خلدون« للبيع

الصين تقر قانونًا للحد من الفروض المدرسية القبض على ميكانيكي مصري 
يعمل كطبيب عالج طبيعي

االستقالل/ وكاالت:
أق����رت محكم����ة أمريكي����ة للم����رة األولى 
بش����خصية معنوية لحيوانات، إذ منحت 
ه����ذه الصفة ألحف����اد أف����راس نهر كان 
بابلو إس����كوبار  الش����هير  التاجر  يملكها 
وتكاثرت ف����ي كولومبيا من����ذ وفاته قبل 

ثالثة عقود.
وُمنح هذا اإلقرار في إطار معركة قضائية 
ترمي إلى إعاقة عملية القضاء عليها. وكان 
بابلو إس����كوبار، في أوج نش����اطه، استورد 

أفراس نهر إلى حديق����ة الحيوانات التي 
كان يملكها في مزرعته في نابوليس على 
بع����د حوالي مئة كيلومت����ر جنوب معقله 
ميديين. وبعد القضاء عليه س����نة 1993 
على يد ق����وات األم����ن الكولومبية، بيعت 
أكثري����ة الحيوان����ات )بينها نح����ام وردي 
وزرافات وحمير وحش����ية وكنغر(، غير أن 
أفراس النه����ر بقيت وتكاثرت لتش����كل 
ما ب����ات ُيع����رف بأكبر مس����توطنة لهذه 
الحيوانات خارج إفريقيا. واستحالت هذه 

الحيوانات تدريجيًا هّم����ًا بيئيًا وتهديدًا 
للس����كان م����ع اإلب����الغ عن هجم����ات على 

صيادين.
وبمواجهة هذه المشكلة، بدأت الحكومة 
الكولومبي����ة تعقي����م الحيوان����ات. وق����د 
اسُتخدمت خصوصًا أسلحة مزودة سهامًا 
تح����وي م����ادة مانعة للحمل ب����دل اعتماد 

التعقيم الجراحي.
وتقدم المحامي لويس دومينغو مالدونادو 
في يوليو بالتماس قضائي باس����م أفراس 

النهر في كولومبيا، يقّر بشخصية قانونية 
للحيوانات. وترمي الخطوة إلى منع القضاء 
الرحي����م على أفراس النهر، ودفع الحكومة 
إلى اعتم����اد دواء تعقيم غي����ر ذلك الذي 
تستخدمه حاليًا. وفي هذا اإلطار، تقدمت 
جمعي����ة »أنيم����ل ليغل ديفن����س فاند« 
)اي����ه ال دي اف( للرفق بالحيوانات بطلب 
للس����ماح لخبي����ري تعقيم ف����ي الواليات 
المتح����دة ب����اإلدالء بش����هادتهما لدع����م 

االلتماس.

ووافقت كاري����ن ليتكوفيتز، وهي قاضية 
في إحدى المحاكم الفدرالية بوالية أوهايو 
في وس����ط الواليات المتحدة الغربي، على 
هذا الطلب األسبوع الماضي باسم القانون 
األمريكي الذي يسمح »ألي شخص معني« 
بالمطالبة بالتقدم بش����هادة أمريكية في 
نزاع قضائ����ي يقام في الخارج. والمقصود 
باألش����خاص المعنيين في ه����ذه الحالة 
هي أفراس النهر في القضية المثارة في 

كولومبيا.

انتصار »أفراس نهر« في معركة قضائية


