
غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الشيخ نافذ 

عزام، إن محرري س���جن جلبوع الس���تة صنعوا المعجزات وأثبتوا 
للعالم بأننا شعب قادر على انتزاع الحرية والكرامة. وأكد الشيخ 
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نابلس/ االستقالل: 
اندلع����ت مواجه����ات م����ع ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، مس����اء أمس الثالثاء، في بلدة 
بيتا جن����وب نابلس ش����مال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت مصادر محلي����ة، بأن قوات االحتالل 

اقتحم����ت منطقة ت����ل نم����ر المقابلة لجبل 
صبيح، واعتلت أسطح بعض المنازل.

وأضاف����ت المص����ادر ذاته����ا، أن مواجهات 
اندلعت بين الش����بان وقوات االحتالل قرب 
المس����بح في تل نمر، أطل����ق خاللها الجنود 

قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

اندالع مواجهات مع االحتالل 
في بلدة بيتا جنوب نابلس

رام الله/ االستقالل: 
فرضت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية إجراءات 
عقابية جماعية مش���ددة بحق األسرى في مختلف 
الس���جون خاص���ة حرك���ة الجهاد اإلس���المي، في 

الس���ياق حذرت س���رايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين العدو قائلة، 
ل���ن يمنعنا أي تعقي���د من ممارس���ة واجبنا تجاه 
األس���رى وكل خياراتنا مفتوحة في سبيل الدفاع 

عنهم.  وقال نادي األسير إن إدارة سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي بدأت بفرض إجراءات عقابية جماعية 

 األس���رى في مختلف السجون.  
ّ

بحق
وأشار النادي في بيان، أمس الثالثاء، 

االحتالل يفرض إجراءات عقابية مشددة بحق 
األسرى وسرايا القدس تحذر من المساس بهم

الخليل/ االستقالل: 
أصي���ب عش���رات الفلس���طينيين بحاالت اختن���اق؛ إثر 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، 

خالل وقفة منددة باالستيطان، في الخليل، جنوبي الضفة 
الغربية المحتلة. ونقلت وس���ائل إعالم محلية عن شهود 
عيان أن جيش االحتالل أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع 

على المش���اركين في الوقفة االحتجاجي���ة التي تخللها 
إقامة خيمة لالعتصام؛ تنديدا باس���تيالء 
مس���توطنين يهود على برك���ة لتجميع 

إصابة عشرات المواطنين باالختناق خالل وقفة منددة باالستيطان في الخليل

مختصان: اإلجراءات العقابية ضد 
األسرى تنذر باندالع ثورة داخل السجون 

غزة/ سماح المبحوح: 
حذر مختصان بش���ؤون األس���رى من مغبة اإلجراءات العقابية التي فرضتها 
إدارة الس���جون على جميع األسرى خاصة أسرى حركة الجهاد اإلسالمي عقب 
عملية انتزاع األس���رى الس���تة حريتهم عبر »نفق الحرية« من سجن »جلبوع« 

غزة/ االستقالل: 
ح���ذرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أم���س الثالث���اء، االحتالل 
اإلسرائيلي من المساس باألسرى داخل السجون. وأكدت الحركة، في تصريح 
وصل "االس���تقالل"، "أن أي مساس باألس���رى لن يتم السكوت عنه، ولن نترك 

الجهاد: األسرى خط أحمر 
وخياراتنا مفتوحة لحمايتهم

أسرى الجهاد: سنتصدى لخطوات 
االحتالل االنتقامية حتى الشهادة

غزة/ االستقالل: 
أكد أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي، أم���س الثالثاء، رفضه���م القاطع لكافة 
اإلجراءات القمعية التي تنفذها إدارة س���جون االحتالل بحقهم، بعد نجاح 6 

أسرى في التحرر من سجن جلبوع أول أمس. وقال أسرى الجهاد 
أم���س الثالثاء، إنهم س���يواجهون هذه االج���راءات والخطوات 

11 وفاة و2762 إصابة جديدة 
بكورونــا فـي الضفــة وغــزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، أمس الثالثاء، عن وفاة 11 مصاًبا وتس���جيل 
2,762 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 

الفصائل: المساس باألسرى خط أحمر 
وسنتخذ كل اإلجراءات لحمايتهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الثالثاء، المسجد 
األقص���ى المب���ارك، بينهم المتطرف يه���ودا غليك، 

بحماية مش���ددة من ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي. 
وأفاد ش���هود عيان، بأن 131 مستوطنًا 
اقتحموا األقصى عبر باب المغاربة، على 

مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى

الخليل/ االستقالل: 
أغلقت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي«، امس الثالثاء، جميع 
أروقة وس���احات الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل أمام 

المصلين؛ بدع���وى تأمين احتفال المس���توطنين ب�«عيد 
رأس الس���نه العبرية«. وأوضح مدير الحرم، 
رئيس السدنة الش���يخ حفظي أبو سنينة، 

االحتالل يغلق المسجد اإلبراهيمي لتأمين مستوطنيه

معروف: االإغالق واالإجراءات االحرتازية 
العامة لي�ست خياراً مطروحًا يف هذه املرحلة

ال�سيخ عزام: 
حمررو �سجن جلبوع 
اأثبتوا قدرة �سعبنا 
على انتزاع كرامته

غزة/ االستقالل: 
قال عض���و المكتب السياس���ي 
اإلس���المي في  الجهاد  لحرك���ة 

فلس���طين، الشيخ 
إن  ع���زام،  04ناف���ذ  02

) APA images (   قو�ت �الحتالل تقمع فعالية مناه�سة لال�ستيطان جنوب �خلليل �أم�س 
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جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد االس���المي الش���يخ 
خضر عدنان، امس الثالثاء، إن "االحتالل يعي جيدًا 
التحذيرات التي تطلقها سرايا القدس، وقد وصلته 
الرس���الة من قبل في إضراب المحرر محمد عالن إلى 
مئات االس���رى المضربين، رفًض���ا العتقالهم داخل 

المعتقالت".
وأضاف القيادي عدنان، خ���الل تصريحات اذاعية: 
"نح���ن على ثقة ب���أن حركة الجهاد اإلس���المي لن 
تترك أبناءها األسرى في هذه المعركة لوحدها في 

مجابهة السجان".
وذك���ر أن االحتالل ومن خ���الل اجراءاته االنتقامية 
بحق األسرى يريد أن يرمم صورته التي داسها أبناء 
حركة الجهاد اإلس���المي، مؤكدًا أن إدارة الس���جون 

بالتنكي���ل باألس���رى وتحويلهم  تنفث غضبه���ا 
للتحقيق، وتفكيك التنظيم داخل السجن.

وش���ّدد عدنان، على أن األس���رى بالس���جون من كافة 
التنظيم���ات لن يتركوا االحتالل يس���تفرد بإخوانهم 
األس���رى ف���ي الجه���اد اإلس���المي. وتابع: "األس���ير 
الفلس���طيني مسنود الظهر بش���عبه ومقاومته التي 
تق���ول له نحن معكم ولن نتركك���م ولن نخذلكم، وأن 
حرية األبطال الستة انتصار كبير ال يسطره إال األبطال".

وأوضح عدنان: "علينا أن نتحرك أكثر على المستوى 
الجماهيري والش���عبي والخروج بمظاهرات مختلفة 

في كل الساحات دعمًا لألسرى".
وح���ذرت الس���رايا، ف���ي بيان له���ا، ام���س، العدو 
الصهيوني،  "إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة 

واجبنا تجاه إخوتنا األسرى وكل خيارتنا مفتوحة".

القيادي عدنان: رسالة سرايا القدس التحذيرية وصلت االحتالل بخصوص األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت وس���ائل إعالم عبرية -مس���اء أمس الثالثاء- النقاب ع���ن تلقي جهاز 
الشاباك اإلس���رائيلي عدة اتصاالت من جهات مجهولة تقدم معلومات كاذبة 

حول األسرى الفلسطينيين الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع.
 ووفقًا لمصادر عبرية؛ منذ ساعات الصباح، تلقى جهاز الشاباك 250 اتصااًل من 
شرائح لشركة سيلكوم وشركة أورانج من أشخاص مجهولين يرسلون معلومات 
غير صحيحة عن رؤية أش���خاص غريبين ومش���بوهين في ع���دة مناطق عربية 
في "إس���رائيل". ,أوضحت المصادر أنه وبعد الفحص اكتش���ف جهاز الشاباك 
واألمن الداخلي أن هذه االتصاالت هدفها إبعاد الفرق األمنية عن مكان األسرى 
المحرري���ن. وأضافت أن االتص���االت هذه وفي هذا الوق���ت وبهذه الكمية هي 

مخطط لها، حيث تواجه "إسرائيل" حادثة غريبة ومعقدة.

الكشف عن اتصاالت مجهولة 
ضللت الشاباك عن األسرى الستة

جنين/ االستقالل:
فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي، تشديدات أمنية 
على محافظة جنين ش���مالي الضفة الغربية، وسط 
مالحقة عائالت األس���رى الس���تة الذين نجحوا في 

انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، واستدعائهم.
وفي س���ياق أعم���ال البحث عن األس���رى الس���تة، 
اقتحمت قوات االحتالل فجر أمس الثالثاء، المدخل 

الغربي لمدينة جنين.
واستدعت سلطات االحتالل المواطن فٔواد كممجي 
ونجله مجد فؤاد كممجي، علما أنهما والد وش���قيق 
األس���ير "أيهم" الذي انتزع حريته من سجن جلبوع 
أول أم���س، وه���م من قري���ة كفردان غ���رب جنين، 

لمراجعة مخابراته في معسكر سالم.

وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل نشرت فرقة 
مش���اة في س���هل مرج ابن عامر، بالق���رب من نادي 
الصافي للخيول، وشرع جنود االحتالل بالتدقيق في 

بطاقات هويات المواطنين.
وأضاف الش���هود أن ق���وات االحتالل تس���تخدم 
مركبات تحمل لوحات تس���جيل فلسطينية، خالل 
االقتح���ام، فيما نش���رت قوات االحت���الل تعزيزات 

عسكرية وكثفت من وجدها في المحافظة.
ونشرت قوات االحتالل فرقة مشاة في سهل قرية 
بئر الباشا جنوب جنين وبين كروم الزيتون، وشنت 
حملة تمش���يط وتفتيش واس���عة بحثا عن األسير 

يعقوب قادري.
وتمكن ستة أسرى من محافظة جنين شمالي الضفة 

الغربية المحتلة فجر االثنين من انتزاع حريتهم من 
سجن "جلبوع" شمال فلس���طين المحتلة، عبر نفٍق 
تمكنوا من حفره. ونش���ر إعالم االحتالل صورة نفق 
استخدمه األسرى للفرار من السجن، وقال بأن فوهة 
النفق األخرى كانت على ُبعد أمتار قليلة من الجدار 

الخارجي لسجن "جلبوع".
وس���جن "جلبوع" شديد الحراسة، ويعد أشد سجون 
االحتالل تحصيًنا، ُش���ّيد ع���ام 2004، ويمكث فيه 
األسرى األبطال أصحاب المحكوميات العالية والذين 

يصنفهم االحتالل بأنهم "شديدو الخطورة".
واألس���رى الستة هم محمد قاسم عارضة، ويعقوب 
محمود قدري، وأيهم ف���ؤاد كمامجي، ومحمود عبد 

الله عارضة، وزكريا الزبيدي وجميعهم من جنين.

االحتالل يستدعي والد وشقيق أحد »أسرى نفق الحرية«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المس���توطنين، أمس الثالثاء، المسجد األقصى المبارك، 
بينهم المتط���رف يهودا غليك، بحماية مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن 131 مستوطنا اقتحموا األقصى عبر باب المغاربة، 

على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
وكانت »جماعات المعب���د« حرضت خالل األيام الماضية المس���توطنين 
القتحام المس���جد األقصى، خالل ما تس���مى ب� »أيام التوبة« وهي األيام 
العش���رة الممتدة من رأس السنة العبرية حتى يوم الغفران، تحت شعار 

»اقتحم وال تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل«.

مستوطنون يقتحمون 
المسجد األقصى

الداخل المحتل / االستقالل: 
اعتقلت ش���رطة االحتالل ثالثة ش���بان من بل���دة الناعورة 

المحتلة بعد اقتحامها برفقة قوات الخاصة البلدة. 
وقام���ت قوات مع���ززة من ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي 
والوحدات الخاص���ة التابعة لها وما يس���مى "جهاز األمن 
العام – الشاباك"، منذ ساعات عدة، حملة تفتيش واسعة 
في قريتي الناعورة وطم���رة الزعبية بمنطقة مرج ابن عامر 
المحتلة العام 48، عن األسرى الفلسطينيين الستة الذين 

انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، فجر االثنين.  
وأفاد ش���هود عيان لموقع "عرب 48" أن ق���وات كبيرة من 
ش���رطة االحتالل انتش���رت في المنطق���ة وتواصل أعمال 

البحث والتفتيش عن األس���رى الستة، وطالت التفتيشات 
مس���اجد ومرافق عامة، واس���تولت على كاميرات المراقبة 

وفحصتها، كما نصبت حواجز في شوارع وطرقات عدة. 
وتكثف سلطات االحتالل البحث والتفتيش إثر فرار ستة 
فلس���طينيين من س���جن جلبوع ش���ديد الحراسة شمالي 
فلس���طين المحتلة فجر االثنين، عبر نفق حفروه أس���فل 
مغسلة، بينما تشن س���لطات االحتالل حملة بحث واسعة 
عنهم.  وكان األسرى الس���تة في الزنزانة ذاتها، وانتزعوا 

حريتهم عبر نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر. 
ونش���رت إدارة الس���جون صورًا ومقاطع فيديو تظهر نفقًا 
ضيقًا ُحفر أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات. ونقل 

عن جيش االحتالل أن قواته "تساعد في مالحقة السجناء 
األمنيي���ن الذين فروا من س���جن جلب���وع"، وأنه "خصص 

طائرات للقيام بمهام المراقبة".
كما اقتحمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، 
ولليوم الثاني على التوالي قرية فقوعة شمال شرق جنين 

وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة.
وذكرت مصادر محلية ، أن قوات كبيرة من جيش االحتالل 
نشرت فرقة مشاة في جبال فقوعة، وشنت حملة تمشيط 
وتفتيش واس���عة للبحث عن ستة أس���رى تمكنوا من نزع 
حريتهم من س���جن جلبوع، وقامت بالتدقيق في هويات 

المواطنين واستجوابهم.

نابلس/ االستقالل: 
اقتحمت مجموعة من المس���توطنين، مس���اء أم���س الثالثاء، 
منطقة نبع سيلون في بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية المحتلة.  وأفاد بشار القريوتي الناشط في مجال 
االستيطان بأن مستوطني "شيلو" اقتحموا نبع سيلون وقاموا 
بتأدي���ة طقوس تلمودية. ويتربص االحتالل والمس���توطنون 
بأهالي قريوت، الذين يحاولون اس���ترداد أراضيهم، والصمود 

عليها أمام عربدة االحتالل ومصادرته األراضي عنوة. 
ويسعى لتحويل )1600 دونم( في قريوت من منطقة )ب( إلى 
منطقة )ج(، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة )ب(، لدمج البؤر 
االس���تيطانية الصغيرة بالمس���توطنات الكبيرة في المنطقة 
وخل���ق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وش���يفوت راحيل 

وشيلو". 
يشار إلى أن هناك 14 تجمعا استيطانيا صغيرا في المنطقة، 
و7 بؤر استيطانية، وفي الس���نوات األخيرة، صودر من أراضي 

قريوت ما يقارب 2100 دونم. 
ويوظف المستوطنون علم اآلثار كوسيلة الختالق ماٍض "عبري 
إس���رائيلي يهودي"، الدعاء حقهم في أرض فلسطين وسلب 
األرض بحيث يتظاهر المستوطنون أن الصراع حول الماضي، 
إنم���ا هو في الواقع ص���راع من أجل الهيمنة والس���يطرة على 

الحاضر والمستقبل.

الخليل/ االستقالل: 
أغلقت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس الثالثاء، جميع 
أروقة وس���احات الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل أمام 
المصلي���ن؛ بدعوى تأمين احتفال المس���توطنين ب� »عيد 
رأس الس���نه العبرية«. وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة 
الش���يخ حفظي أبو س���نينة، في تصريحات صحفية، أن 
س���لطات االحتالل أغلقت الحرم اإلبراهيمي اليوم، بدعوى 
احتفال اليهود بعيد رأس السنة العبرية، ويستمر إغالقه 

حتى الساعة العاشرة من مساء أمس.

مستوطنون 
يقتحمون منطقة 
نبع سيلون بقريوت

الخليل/ االستقالل: 
أصيب عشرات الفلس���طينيين بحاالت اختناق؛ إثر مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، خالل وقفة منددة 

باالستيطان، في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن شهود عيان أن جيش االحتالل 
أطلق قنابل الغاز المس���يل للدموع على المشاركين في الوقفة 
االحتجاجي���ة الت���ي تخللها إقام���ة خيمة لالعتص���ام؛ تنديدا 
باستيالء مستوطنين يهود على بركة لتجميع مياه األمطار قرب 
قرية "التوانة" )جنوب ش���رق يطا جنوب الخليل(، حيث أصيب 

على إثرها عشرات الفلسطينيين باالختناق.
وأضافت أن قوات االحتالل احتجزت كذلك عددا من الصحفيين 
والنش���طاء، باإلضافة إلى متضامنين أجان���ب، أفرج عنهم بعد 
نحو ساعة من احتجازهم. ودعت هيئة مقاومة االستيطان إلى 
تنظيم الوقفة االحتجاجية؛ تنديًدا باستيالء مستوطنين على 

بركة لتجميع مياه األمطار في "التوانة".
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلس���طينية إلى وجود نحو 650 
ألف مستوطن يهودي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 

المحتلة، يوجدون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

االحتالل يشن حملة تفتيش واسعة بحثًا عن أبطال »نفق الحرية«

إصابة عشرات المواطنين باالختناق خالل 
وقفة منددة باالستيطان في الخليل

االحتالل يغلق المسجد 
اإلبراهيمي لتأمين مستوطنيه
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وبعد اكتش���اف عملية نفق الحرية التي نفذها فجر اإلثنين 
6 أس���رى من محافظة جنين ش���مال الضفة الفلس���طينية 
المحتل���ة، عب���ر نف���ٍق تمكنوا من حف���ره، النت���زاع حريتهم 
بأنفس���هم والتحّرر من قيود سجن "جلبوع "، الذي ُيعّد أشّد 
س���جون االحتالل حراس���ة وتحصيًنا، ويمكث فيه األس���رى 
الفلس���طينيون من أصحاب المحكوميات العالية، ش���ددت 
إدارة الس���جون قبضتها بفرضها إجراءات عقابية على جميع 

األسرى خاصة أسرى حركة الجهاد اإلسالمي.
وبحس���ب ما أفاد به مكتب إعالم األس���رى، أمس ، فإن توتًرا 
شديًدا يسود س���جون االحتالل اإٍلسرائيلي كافة بعد فرض 

إدارتها إجراءات عقابية مشددة ضد األسرى.
وأوضح "إعالم األس���رى" في تصريح، أن إدارة السجون قررت 
تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، وتقليص عدد األسرى 
في س���احات السجون، وإغالق الكانتينا، وإغالق أقسام أسرى 

الجهاد اإلسالمي وتوزيعهم على السجون.
 وأبطال عملية "نفق الحرية" إلى جانب القائد محمود عارضة 
)46 عاًما(، أمير أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في "جلبوع"، 
والمحك���وم مدى الحياة هم: محمد عارضة )39 عاًما(، محكوم 
مدى الحياة، ويعقوب قادري )49 عاًما(، محكوم مدى الحياة، 
وأيه���م كممج���ي )35 عاًما(، محكوم م���دى الحياة، ومناضل 
انفيع���ات )26 عاًم���ا(، معتقل منذ عام 2019، وخمس���تهم 
ينتمون للجهاد، فيما زكريا زبيدي )46 عاًما( معتقل منذ عام 

2019، ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين.
ومن جهتها، أكدت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، 
أمس الثالثاء، أن المساس باألسرى خٌط أحمر، وأن شعبنا بكل 
أطيافه السياسية وقواه الوطنية ومقاومته لن يقف مكتوف 
األيدي أمام تصعيد االحتالل اإلس���رائيلي وإرهابه الهمجي 

بحق األسرى.

خطوات ت�صعيدية
وحذر المتحدث باس���م مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى محمد الش���قاقي م���ن موج���ة تصعي���د خطيرة 
س���يتخذها األس���رى داخل الس���جون لمواجه���ة اإلجراءات 

العقابية التي تنفذها إدارة السجون ضدهم. 
وتوقع الش���قاقي خالل حديثه ل�"االس���تقالل " أن تش���هد 
الس���جون ث���ورة على ش���كل مواجهات بين االس���رى وادارة 
الس���جون والس���جانين، وكذل���ك خوض اضراب ش���امل عن 
الطعام، وخط���وات تصعيدية أخرى، مش���يرًا إل���ى أنهم ال 

يمكنهم توقع رد فعل األسرى تجاه تلك العقوبات. 
وأوضح أن الحركة األس���يرة لن تقف مكتوف���ة األيدي جراء 
اس���تمرار إدارة الس���جون اتخاذ مصلحة السجون المزيد من 
اإلج���راءات العقابي���ة ضد األس���رى خصوصا أس���رى حركة 

الجهاد اإلسالمي،  مش���ددًا على أن خطوات الحركة األسيرة 
االحتجاجي���ة تأت���ي لثن���ي إدارة الس���جون عن أس���اليبها 

اإلجرامية بحقهم .
وأكد أن أسرى حركة الجهاد اإلسالمي ومعهم االسرى كافة 
يرفضون الوقائ���ع الجديدة التي تفرضها  إدارة الس���جون  
بالقوة ضدهم ، مش���ددا عل���ى أنهم لن يرضخ���وا لمحاولة 
استغالل عملية نفق الحرية لتنفيذ هجمة واسعة ضدهم، 

وسيقفون صفًا واحدًا لموجهتها بكل قوة. 
اأمر خطري للغاية 

المحرر و المختص في ش���ئون األس���رى رامز الحلبي رأى أن 
اإلجراءات العقابية التي فرضتها إدارة السجون اإلسرائيلية 
ضد األس���رى أمر خطير للغاية، محذرًا م���ن مضاعفة معاناة 
األس���رى داخل الس���جون بعد سلس���لة اإلجراءات العقابية 

المتخذة بحقهم. 
 وقال الحلبي ل�"االس���تقالل" إن:" إقدام إدارة الس���جون على 
اغ���الق االقس���ام الت���ي يتواجد بها أس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي وتوزيعهم على غرف الفصائ���ل األخرى بمعدل 

أسيرين بكل غرفة، سابقة خطيرة". 
وأض���اف أن: " إدارة الس���جون نقض���ت بإجراءاتها العقابية 
التي فرضتها ضد األس���رى وخاصة أسرى الجهاد اإلسالمي، 
ما تم االتف���اق عليه بينها وبين الحركة األس���يرة على مدار 
عش���رات الس���نوات داخل الس���جون".  واعتبر أن اإلجراءات 
العقابي���ة المتخذة بحق االس���رى داخل الس���جون تقويض 
للبناء التنظيمي لفصائل العمل الوطني واإلس���المي والبناء 

األساسي للحركة األسيرة المعمول به منذ نشأتها.
وأشار إلى تحويل إدارة الس���جون األسرى من أعضاء الهيئة 
القيادة لحركة الجهاد اإلس���المي للتحقيق في سجن الجلمة 
وعس���قالن وبعضهم تم تحويله للمسكوبية، وهم عبد الله 
العارض���ة، وأنس جرادات، وتميم س���الم، و زيد بسيس���ي، و 
كذلك عبد عيد، ومهند الش���يخ، و إبراهي���م وثابت مرداوي، 
واصفا ذلك اإلج���راء بالعقابي، االمر الذي يس���تدعي موقفا 
وطنيا وحقوقيا من المؤسس���ات الرسمية والدولية؛ إليقاف 

الهجمة المسعورة ضدهم.
ولف���ت إلى أن عملية نفق الحرية التي قادها س���تة أس���رى 
داخل السجون، وجهت ضربة قوية لألمن اإلسرائيلي وجهاز 
اس���تخباراته الذي يعمل داخل الس���جون ، وب���ات " كالكلب 

المسعور" يفرض العقوبات ويضيق على األسرى.
وعب���ر عن مخاوفه من التفاف إدارة الس���جون على االنجازات 
الت���ي حققتها الحركة األس���يرة خالل الس���نوات الماضية، 
والقيام بس���حبها و بالتالي اع���ادة الحركة لعقود ماضية من 

المعاناة. 

مختصان: اإلجراءات العقابية ضد األسرى تنذر باندالع ثورة داخل السجون 
غزة/ �صماح املبحوح: 

حذر خمت�صان ب�صوؤون الأ�صرى من مغبة الإجراءات العقابية 
الت��ي فر�صته��ا اإدارة ال�صج��ون عل��ى جميع الأ�ص��رى خا�صة 
اأ�صرى حركة اجله��اد الإ�صالمي عقب عملية انتزاع الأ�صرى 

ال�صت��ة حريته��م ع��ر »نف��ق احلري��ة« م��ن �صج��ن »جلبوع« 
الإ�صرائيل��ي، م�صددي��ن عل��ى اأن تل��ك العقوب��ات �صت�صاعف 
معان��اة الأ�ص��رى وحترمهم من اأب�صط مقوم��ات احلياة داخل 
ال�صجون. وتوق��ع املخت�صان يف اأحادي��ث منف�صلة ل�صحيفة 

»ال�صتق��الل« اأن يق��دم الأ�صرى داخل ال�صج��ون على اتخاد 
خط��وات ت�صعيدية كبرية ملواجهة الإجراءات العقابية من 
قب��ل م�صلحة ال�صجون، موؤكدين عل��ى اأن ال�صجون قد ت�صهد 

ثورة �صد اإدارة ال�صجون حد الإ�صراب ال�صامل عن الطعام .

غزة/ االستقالل: 
أكد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، أمس الثالثاء، 
رفضهم القاط����ع لكافة االجراءات القمعية التي 
تنفذها إدارة سجون االحتالل بحقهم، بعد نجاح 

6 أسرى في التحرر من سجن جلبوع أول أمس.
وق����ال أس����رى الجه����اد ام����س الثالث����اء، أنهم 
سيواجهون هذه االجراءات والخطوات القمعية 
بكل ما اوتوا من قوة حتى لو وصل بهم األمر إلى 

الشهادة في سبيل الله.

ودعا األس����رى أبناء الش����عب الفلس����طيني إلى 
التكاتف والتوحد خلف قضيتهم وعدم السماح 

لالحتالل باالستفراد بهم .
من جهته، حمل المتحدث باسم مؤسسة مهجة 
الق����دس تامر الزعاني����ن االحتالل المس����ؤولية 
الكاملة عن حياة األس����رى داخل السجون، مطالًبا 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان التي 
تزع����م أنها تدافع ع����ن اإلنس����انية، أن تتدخل 
وبسرعة من أجل إنقاذ األسرى الذين يتعرضون 

لهجمة ممنهجة منذ األمس وحتى اللحظة.
إج����راءات  االحت����الل  س����جون  إدارة  وفرض����ت 
 أس����رى حركة الجهاد 

ّ
"انتقامي����ة" جماعية بحق

اإلس����المي في مختلف السجون تمثلت، بعملية 
نق����ل جماعي له����م إضاف����ة إللغ����اء المحطات 
التلفزيونية في الّس����جن، كما واقتادات خمسة 
م����ن قي����ادات أس����رى الجه����اد اإلس����المي إلى 
التحقيق، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في 

غالبية السجون.

غزة/ االستقالل: 
ح����ذرت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، أمس الثالث����اء، االحتالل 

اإلسرائيلي من المساس باألسرى داخل السجون.
وأكدت الحركة، في تصريح وصل "االس����تقالل"، "أن أي مساس باألسرى لن 
يتم الس����كوت عنه، ولن نترك أس����رانا وحدهم ولن نخذلهم، ومستعدون 
لفعل كل ش����يء من أجل حمايتهم ومساندتهم في مواجهة اإلرهاب الذي 

يتعرضون له".
وش����ددت "الجهاد" على أن "المس����اس باألس����رى خط أحمر، وعلى االحتالل 
أن يمع����ن النظر جيدًا فيما نقول، وأن يدرك أننا مس����تعدون وقادرون على 
حماية أسرانا بكل الُسبل والوسائل وخياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة".

وقالت: "نتابع أوضاع األس����رى األبطال داخل س����جون االحت����الل، وما يجري 
بحقهم من ع����دوان انتقامي خطير وانتهاك صارخ لكل القوانين واألعراف 

ومبادئ حقوق اإلنسان".
وشرعت إدارة مصلحة السجون بعدوان واسع يستهدف األسرى، كرد فعل 
انتقامي من س����لطات االحتالل بعد الفش����ل األمني ال����ذي أصاب االحتالل 
وأجهزته األمنية في أعقاب نجاح 6 أس����رى م����ن ذوي المحكوميات العالية 

بانتزاع حريتهم من خالل نفق حفروه من سجن جلبوع.
وكان مكتب إعالم األس����رى أفاد، امس، بأن توتًرا ش����ديًدا يس����ود س����جون 
االحتالل اإٍلس����رائيلي كافة بعد فرض إدارتها إجراءات عقابية مشددة ضد 

األسرى.
وأوضح "إعالم األسرى" أن إدارة السجون قررت تقليص مدة الفورة إلى ساعة 
واحدة، وتقليص عدد األسرى في ساحات السجون، وإغالق الكانتينا، وإغالق 

أقسام أسرى الجهاد اإلسالمي وتوزيعهم على السجون.
وحّذر من أن "الس����جون مقبلة على موجة تصعيد خطيرة في ظل اإلجراءات 

العقابية التي تفرضها إدارة السجون على األسرى".

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
د. جميل عليان، أن شباب الضفة الثائر بشكل خاص، 
وقوى المقاومة بش���كل عام، ه���م القادرون اآلن على 

حماية إنجاز انتزاع الحرية واألبطال الستة.
وشدد د. عليان في تصريح صحفي، أن الشباب الثائر 
في كل مدن وقرى وجبال الضفة، هم من يستطيعون 
افشال كل مؤامرات العدو ضد األسرى الفلسطينيين 

في السجون، خاصة أسرى حركة الجهاد االسالمي.
وذك���ر، »أّن إرباك العدو في كل م���كان وإدراكه أن ما 
يقوم به ه���و هروب لألمام، وليس معالجة الفش���ل 
والهزيمة التي اطاحت بآخر ما يملك من أوراق التوت، 
هو خطوة اس���تراتيجية إلفش���ال مؤامرة العدو ضد 

أسرانا«.

كم���ا أكد، أن محاولة االنتقام من أس���رى الجهاد عبر 
تش���تيتهم في كل مكان، وحرمانهم من التمثيل 
في السجون، أمر لن يجلب الهدوء للعدو، ولمصلحة 
السجون، بل س���يجعل من هذه الخطوة كتلة لهب 

تتدحرج في كل مكان س���واء ف���ي كل المعتقالت أو 
خارجها.

وقال: »إن مس���ؤولية المحافظة عل���ى هذا االنتصار، 
أمانة في أعناق شبابنا الثائر في الضفة حتى يدرك 
ه���ذا العدو أن كل يد تمتد إلى أي أس���ير أو إنجازات 
األسرى س���تتحول إلى نيران تحرق العدو في شوارع 

الضفة وحواجزه«.
وخاطب الش���باب الثائر قائ���ال: »لقد نجحتم بحماية 
األقصى، وبواباته، والحرم االبراهيمي، والشيخ جراح، 
وس���لوان، والخان األحمر، وجبال نابل���س، واليوم جاء 

دوركم بحماية أسراكم في مجدو وعوفر وغيرها«.
وأضاف: »ال تدعوا العدو يهنأ بكل دقيقة يعيشها، 
دورك���م أن يتذوق العدو مرارة الهزيمة في كل مكان 

وليس في جربوع فقط«.

الجهاد: األسرى خط أحمر 
وخياراتنا مفتوحة لحمايتهم

أسرى الجهاد: سنتصدى لخطوات االحتالل االنتقامية حتى الشهادة

د. عليان: محاولة االنتقام من أسرى الجهاد لن تجلب الهدوء للعدو
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دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال
بلديـة �لقر�رة

 ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / 
)MDPIII-W6( النافذة ال�شاد�شة

ا�شم امل�شروع الفرعي: ترحيل النفايات ال�شلبة من حمطة 
الرتحيل يف القرارة اإىل املكب الرئي�شي يف الفخاري

تاريخ استدراج العروض: 2021/09/08
 1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD (س���يتم تنفيذه���ا  من خالل صندوق تطوي���ر وإقراض الهيئات 
المحلي���ة- في إطار برنام���ج تطوير البلديات المرحلة الثالث���ة )MDPIII( وذلك 
لتنفيذ مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف 
هذا المش���روع الى دعم بلدي���ات الضفة الغربية وقطاع غ���زة  لمواجهة اآلثار 
االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2( تدعو بلدية القرارة المقاولين للتقدم الس���تدراج عروض أس���عار مشروع  
ترحيل النفايات الصلبة من محطة الترحيل في القرارة الى المكب الرئيسي 

في الفخاري ، مدة المشروع 450 يومًا.
3( اس����تدراجات عروض األسعار ستكون تسوقًا محليًا وحسب اآلليات المعتمدة لدى 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الش����راء حس����ب اجراءات التسوق المحلي 

ومفتوحة للمقاولين المؤهلين المحليين وحسب وثائق استدراج عروض األسعار.
4( المقاول���ون المعنيون يمكنه���م الحصول على المعلوم���ات الالزمة من 
بلدية القرارة، قس���م المش���اريع، م. أحمد الطيم���اوي، هاتف:082070388 
فاك���س:082070050  جوال رق���م: 0595888410 ، ويمكنهم االطالع على 
وثائق العطاء والحصول عليها على العنوان: بلدية القرارة ، قسم المشاريع، 
الطابق االول، وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عش���ر 

ظهرًا من تاريخ 08-09-2021 وحتى تاريخ 2021-09-22.
5( عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 09-22-
2021 الس���اعة الثانية عشر ظهرًا، عروض األسعار اإللكترونية غير مقبولة، 
عروض األس���عار المتأخرة عن موعد التس���ليم سيتم رفضها، وسيتم فتح 
عروض األس���عار بحضور المقاولين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على 

العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بتاريخ 2021-09-22.
6( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة. 
7( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمش���اركة 
ف���ي الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي ي���وم األربعاء الموافق 09-15-
2021 في تمام الساعة 10 صباحا، حيث إن االجتماع التمهيدي سيعقد في 

بلدية القرارة  وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية. 
8( العنوان المشار إليه أعاله هو:   بلدية القرارة ، قسم المشاريع،  الطابق األول.

بلديـة القرارة 
بتمويل من :

ممار�شة/ توريد 
بلدية بيت الهيا

ا�شم امل�شروع/ توريد اأ�شيجة لزوم برك جتميع مياه االأمطار 
ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ ممارس���ة - توريدات لمشروع / توريد أسيجة 
لزوم برك تجميع مياه األمطار وتدعو المقاولين و/أو المؤهلين للتقدم للعطاء.

1( العطاءات س���تكون عطاءات تنافسية محلية وحسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا، الش���راء حس���ب عطاءات تنافس���ية محلية مفتوحة 

للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء.
2( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

3(  الموردون/ المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من 
)بلدي���ة بيت الهيا / مركز خدمات الجمهور(، هاتف: - )082478085( فاكس: - 
)082478752( ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها خالل أيام 
وأوقات الدوام الرسمي حسب العنوان أدناه وذلك ابتداء من الساعة 8:0 صباحا 
وحتى الس���اعة 12:00 مساًء من يوم االربعاء الموافق تاريخ 2021/09/08 م إلى 

مساء يوم االثنين الموافق 2021/09/13 م حتى الساعة 12:00 مساًء.
4( نس����خة كاملة من العطاءات باللغ����ة العربية يمك����ن المقاولين المهتمين 
الحصول عليها من خالل تقديم طلب خطي على العنوان أدناه ومقابل دفع رسم 
غير مس����ترد مقداره 50 شيكال وطريقة الدفع من خالل صندوق البلدية أو شيك 
مصدق أو الدفع لحساب البلدية )بنك فلسطين فرع جباليا حساب رقم 75900( 

نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية )بيت الهيا( الدائرة الهندسية. 
5( المش���روع ش���امل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أس���عارهم شاملة 

ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
6( يجب إرفاق تأمين ابتدائي بقيمة 500 شيكل على شكل كفالة بنكية أو 

شيك بنكي ساري لمدة 60 يومًا من تاريخ تقديم األسعار.
7( مواعيد التس���ليم: يجب أن يتم التس���ليم خالل فترة زمنية ال تتجاوز _ 

أسبوعين من تاريخ أمر الشراء. 
8(   يجب أن تكون عروض أس���عاركم س���ارية المفعول لمدة 60 يومًا من 

تاريخ إقفال العطاء.
9( العط���اءات يجب أن تق���دم على العنوان أدن���اه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2021/09/13 م الس���اعة 12 ظهرًا، العطاءات االلكتروني���ة غير مقبولة، العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان: )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني– 

الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم االثنين الموافق 2021/09/13 م.
10( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

11( العنوان المشار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة 
بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.

بلدية بيت الهيا

دولة فل�شطني 
ال�شلطة الق�شائية 

املجل�س االأعلى للق�شاء ال�شرعي 
حمكمة رفح  ال�شرعية االبتدائية 

تبليغات �سرعية
 ال���ى المدعى عليه / وس���يم منير فضل عماد من جولس وس���كان دير البلح 
والمقي���م حاليا في بلجي���كا ومجهول محل االقامة فيه���ا يقتضي حضورك 
الى محكمة رفح الش���رعية يوم االحد الموافق 2021/10/10 م الساعة الثامنة 
صباح���ا وذلك في القضية المرفوعة عليك من قبل المدعية / صفاء موس���ى 
عبد الرحمن ش���قفة من عاقر وس���كان رفح في القضية أس���اس 2021/134 

وموضوعها )أجرة سكن( وذلك لحلف اليمين الشرعية التالي نصها :
 ) والله العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعته وقررته المدعية مطلقتي صفاء موس����ى 
عبد الرحمن ش����قفة من ابنتي المتولدة لي منها ريتاج حية ترزق وفي حضانتها وتحت يدها 
وهي اهل لحضانتها فقيرة ال ملك لها وال مال وال يوجد لها مسكن تقيم فيه وال يوجد متسع 
في منزل اهل المدعية لإلقامة فيه وقد طالبتني المدعية صفاء المذكورة بتوفير مس����كن لها 
والبنته����ا مني ريتاج المذكورة فامتنعت بدون حق وال وجه ش����رعي وقد تركتها بال مس����كن 
وان المدعية صفاء المذكورة قد اس����تأجرت مس����كنا يقع في مدينة رفح تل السلطان – الحي 
الس����عودي 2 بجوار برج الشاعر وهو مناسب لحالي المالية واستطيع دفع اجرة المسكن وذلك 
بأجرة شهرية قدرها 500 شيكل شهريا بخالف استهالك الكهرباء والماء وحسب ما هو ثابت 
في عقد مقاولة وايجار واس����تئجار المحرر بتاري����خ 2018/10/20 بين المدعية صفاء المذكورة 
بصفتها مستأجرة وبين عبد الرحمن موسى عبد الرحمن شقفة بصفته مالك ومؤجر والمصدق 
علي����ه لدى مكتب المحامي كرم المزين وقد س����كنت المدعية صفاء المذكورة  مع ابنتي منها 
ريتاج المذكورة فعال في المسكن المذكور منذ تاريخ 2018/10/20 وقد طالبتني بدفع األجرة 
المذكورة اال انني امتنعت بدون حق وال وجه ش����رعي حلفا ش����رعيا ( وان لم تحضر في الوقت 
المعين لحلف اليمين الشرعية المذكورة يتم اعتبارك ناكال عن اليمين ومقرا بدعوى المدعية 

ويجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/9/5م .

قا�شي حمكمة رفح ال�شرعية 
ال�شيخ / ماهر جميل اللحام 

�إعالن ت�سجيل مركبة 
أعلن أنا / والء يوسف احمد ابو ماضي من سكان خانيونس وأحمل هوية رقم 801756552  
عن رغبتي بتسجيل المركبة ذات الرقم 3255801  نوع هونداي والتي تحمل شاصي رقم 
KMHBU51HP2U013728  والمس���جلة سابقا باس���م المواطن  محمد طلعت الترتوري 
مجهول محل االقامة حاليا لدى دائرة المرور بغزة . فمن لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم 

باعتراضه لدى دائرة المرور بغزة خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن .

غزة/ االستقالل: 
أكدت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية، أمس 
الثالثاء، أن المس���اس باألسرى خٌط أحمر، وأن شعبنا بكل 
أطياف���ه السياس���ية وقواه الوطني���ة ومقاومته لن يقف 
مكتوف األيدي أمام تصعيد االحتالل اإلسرائيلي وإرهابه 

الهمجي بحق األسرى.
وقال���ت اللجنة، في بي���ان وصل "االس���تقالل": إن" ما قام 
به األس���رى الستة في س���جن جلبوع عمل مشروع، فهم 
طالب حرية وليس���وا س���جناًء جنائيين أو مجرمي حرب، 
لقد تعرضوا كما كل األسرى لالعتقال بسبب مقاومتهم 
المش���روعة لالحتالل وفق القانون الدولي، وقرروا كس���ر 

القيد والعبور نحو الحرية".
وأش���ارت إلى أن "االحتالل ما زال يمعن في إرهابه الواسع 
الذي يستهدف األس���رى داخل سجونه، وبدأت مصلحة 
الس���جون بسلس���لة انتهاكات صارخة بع���د أن تمكن 6 

أسرى أبطال من اختراق تحصينات سجن جلبوع والتحرر 
من الظلم واإلره���اب". وقررت اللجنة ومعها كل الهيئات 
والمؤسسات المعنية باألسرى بأن تبقى في حالة انعقاد 
دائم ومتواصل لمتابعة كافة المس���تجدات والتطورات 
الخطي���رة داخ���ل الس���جون. وأكدت أنها "س���تتخذ كل 
اإلجراءات الالزمة بإجماع وطني من أجل حماية األس���رى 

وعدم السماح لالحتالل باالستفراد بهم".
وطالبت المؤسس���ات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة 
ومنظم���ة الصلي���ب األحم���ر والمؤسس���ات القانوني���ة 
والحقوقية كافة بأن تأخذ دورها وأن تقوم بمسؤولياتها 
الكاملة للج���م االحتالل وإيقاف الهجمة الشرس���ة التي 

يتعرض لها األسرى داخل السجون.
وحملت حكومة االحتالل وجيش���ها ومصلحة س���جونها 
كامل المس���ؤولية عّما يجري داخل الس���جون من إرهاب 
وعدوان، محذرة االحتالل من تداعيات أي مساس باألسرى.

ودعت لجنة األس���رى جماهير ش���عبنا إلى رفع مس���توى 
اإلسناد والنصرة لألسرى، والمشاركة في كافة الفعاليات 
الش���عبية. كما دعت وس���ائل اإلعالم إلى إفراد مس���احة 
واس���عة من التغطية اإلعالمية والمواكبة لمس���تجدات 
األوضاع في الس���جون ونقل الصورة الوطنية المس���اندة 
لألس���رى. وكان مكتب إعالم األسرى أفاد، أمس، بأن توتًرا 
شديًدا يسود سجون االحتالل اإٍلسرائيلي كافة بعد فرض 

إدارتها إجراءات عقابية مشددة ضد األسرى.
وأوضح "إعالم األس���رى" أن إدارة السجون قررت تقليص 
مدة الفورة إلى س���اعة واحدة، وتقليص عدد األسرى في 
ساحات الس���جون، وإغالق الكانتينا، وإغالق أقسام أسرى 

الجهاد اإلسالمي وتوزيعهم على السجون.
وحّذر من أن "الس���جون مقبلة على موجة تصعيد خطيرة 
في ظل اإلجراءات العقابية التي تفرضها إدارة الس���جون 

على األسرى".

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، الش���يخ نافذ عزام، إن محرري سجن 
جلبوع الس���تة صنعوا المعجزات وأثبتوا للعالم بأننا 

شعب قادر على انتزاع الحرية والكرامة.
وأكد الش���يخ عزام ف���ي تصريح���ات صحفية، أمس 
الثالثاء، أن الفلسطيني يسطر االنتصار تلو االنتصار، 

رغم انحياز العالم لكيان االحتالل.
وأوضح أن هناك محاوالت تبذل منذ س���نوات إلجبار 
الشعب الفلسطيني على االستسالم، مبينا أن ما فعله 
األبط���ال في عملية انتزاع حريته���م البطولية يؤكد 

جوهر رسالة الفلسطينيين القائمة على الحرية.
وأكد الشيخ عزام أن معركة سيف القدس هي امتداد 
لمعركة الهروب الكبير داخل الس���جون، الفتا إلى أن 

هذه العملية ما كانت لتنجح لوال عناية الله.
وش���دد على أن كل بيوت األح���رار بالضفة هي بيوت 
آمنة لفرسان الحركة األس���يرة، موضحا أن هذه األمة 
تنظ���ر بعي���ن البطول���ة والتقدير لعملي���ة الهروب 

البطولية.
وزاد الش���يخ عزام بالقول: »غزة والضفة تلتحمان في 
صورة بطولية ترس���مها جنين، وتوحد الرايات تحت 

لواء الثورة واالنتفاضة«.

رام الله / االستقالل:
 أعلنت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، تراجع الحالة الصحية لألسير عالء سميح األعرج 
الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ )31( يومًا، رفضًا العتقاله اإلداري داخل معتقل 
الجلم����ة. وأوضحت الهيئ����ة في بيان أمس الثالثاء، أن الوضع الصحي لألس����ير األعرج )30 
عاما( من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، ازداد س����وءا مؤخرا، حيث يعاني من أوجاع شديدة 
بالمعدة والجهاز الهضمي، الى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم خاصة في قدمه 

اليسرى التي أصبح ال يستطيع الوقوف عليها، وقد خسر من وزنه أكثر من 30 كغم.
وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل إلطالق سراح األسير األعرج 
ورفاقه المضربين، ووضع حد لسياس����ة االعتقال اإلداري التي تنتهجها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين، حيث حولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي 
يدفعون ثمنه كل يوم. وكان جيش االحتالل قد اعتقل األس����ير عالء بتاريخ 2021/06/30، 
وصدر بحقه أمر اعتقال إداريًا بدون أن توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض لالعتقال 
لمدة عامين عام 2019. ويواصل خمس����ة أس����رى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى 
جانب األسير األعرج، وهم: األسير كايد الفسفوس )32 عاًما( من دورا  المضرب لليوم ال�56، 
ومقداد القواسمة )24 عاًما( من الخليل، وهو مضرب لليوم 49، و هشام أبو هواش من دورا 
لليوم 23، ورايق بش����ارات )45 عاما( من بلدة طم����ون / محافظة طوباس، مضرب لليوم 18، 

وشادي أبو عكر من مخيم الدهيشة مضرب لليوم )15( على التوالي.

الفصائل: المساس باألسرى خط أحمر وسنتخذ كل اإلجراءات لحمايتهم

هيئة األسرى: تدهور الوضع الشيخ عزام: محررو سجن جلبوع أثبتوا قدرة شعبنا على انتزاع كرامته
الصحي لألسير المضرب عالء األعرج
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   دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

   حمكمة بداية رفح
  يف الطلب رقم 2021/344م   يف الق�سية رقم 2021/107

المستدعي : عصام عياد عبد الرازق أبو طه وآخرون - ويحمل هوية رقم )908825938( 
وكالؤه المحامون مكتب / د. عبدالكريم وعبدالرحمن وبالل شبير وهاني مرار وعمر الفرا
المس���تدعي ض���ده: أحمد عياد عبد ال���رازق أبو طه - وتحم���ل هوية رقم 
)۹۰۸۸۲5۹5۳( م���ن س���كان مدينة رف���ح الغربية - بجوار المستش���فى 

الكويتي من الناحية الشمالية ) مقيم خارج البالد(
 إشعار تبليغ في القضية   رقم 2021/107 عن طريق النشر المستبدل

إلى المس���تدعي ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعي بصفته الواردة 
أعاله ق���د أقام ضدك القضية ذات الرقم )2021/107( أمام محكمة بداية 
رف���ح و موضوعها إثبات صحة س���ند إقرار بالتخصي���ص والتنازل حبت 
إستحصل المستدعي علي قرار علي صفحات الطلب رقم ) ۳44 / ۲۰۲۱م، 
يقضي بتبليغك ايها المس���تدعى ضده عن طريق النش���ر المس���تبدل 
بتاريخ 2021/8/5م  من لدى محكمة بداية رفح لذلك يقتضي عليك أيها 
المس���تدعى ضده الحضور إلى جلس���ة يوم 2021/10/11م أمام محكمة 
بداية رف���ح وتقديم ردك القانوني خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا وعند 

تخلفك عن ذلك سوف يتم السير بحقك حسب األصول والقانون .

رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
  اأ. اأكرم اأبو طعيمة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/496(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عب���د الله عب���د الفتاح عبد الله أبو الحصين من س���كان غ���زة هوية رقم 
901444778 بصفته وكيال عن: إسماعيل صبحي إسماعيل أبو العوف 

بموجب وكالة رقم: 5601 / 2010 صادرة عن غزة 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 1743 القسيمة 7 المدينة بيت الهيا
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  7 /2021/9م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )495/202(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محم���د عماد الدين س���ليمان مقداد  من س���كان خانيون���س هوية رقم 

800313413 بصفته وكيال عن: ماجد عماد الدين سليمان مقداد
بموجب وكالة رقم: 1266/2021 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين اسطنبول 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 89 القسيمة 3 المدينة خانيونس

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/7م

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

طولكرم/ االستقالل: 
نّظ���م ذوو األس���رى والمتضامن���ون 
الصليب األحمر  أم���ام  معهم، وقفة 
الدولي في طولك���رم، أمس الثالثاء، 
من أجل الضغط على االحتالل إلنهاء 
معاناة األس���رى المرضى واإلداريين 
المضربين ع���ن الطعام، وإنهاء ملف 
االعتق���ال اإلداري، وتوفي���ر الحماية 
لجميع األسرى واألسيرات في سجون 

االحتالل.
وخالل الوقفة التي خصصت إلسناد 
األسير المريض ناصر أبو حميد، رفع 
المش���اركون ص���ور األس���رى ورددوا 
لهم  الداعمة  الوطني���ة  الهتاف���ات 

والمطالبة باإلفراج عنهم جميًعا.
م���ن جهته���ا، ناش���دت أم ناص���ر 
أبو حمي���د ال���ذي يقبع في س���جن 
ش���هيد  ش���قيق  وهو  "عس���قالن"، 
وأربعة أسرى في س���جون االحتالل، 
ومحك���وم بالس���جن المؤب���د س���بع 
م���رات و50 عام���ا، وتده���ور وضعه 
الصح���ي مؤخًرا بعد اكتش���اف ورم 
في جس���ده لم يتم تحديد طبيعته 
بع���د، المجتمع الدولي بمؤسس���اته 

التضامن  إلى  واإلنسانية،  الحقوقية 
مع األسرى خاصة المرضى والضغط 
لإلف���راج عنهم. كما أش���ارت إلى أّن 
االحت���الل يرفض زيارته���م أو زيارة 
المحامي له، وال علم لهم عن مصيره.

بدوره، قال مدير مكتب نادي األسير 
في طولكرم إبراهي���م النمر: "نتطلع 
إل���ى اليوم ال���ذي يتم اإلف���راج عنه 

وع���ن جميع األس���رى، ومس���تمرون 
ف���ي التضامن مع األس���رى المرضى 
ناصر  الطعام منهم  والمضربين عن 
أبو حميد )49 عاًما( المعتقل منذ عام 
2002، من مخيم األمعري، ويقبع في 
سجن عسقالن، دخل عامه ال�20 في 

سجون االحتالل".
وبّي���ن النم���ر أّن���ه "ينتظ���ر نتيجة 

الفحوصات التي أجريت لألسير قبل 
أسبوعين ألخذ عّينة ورم من الرئتين، 
وف���ي نفس الوقت هن���اك قلق على 
حياة األسير عالء األعرج المضرب عن 

الطعام رفًضا العتقاله اإلداري".
كما طالب "الصليب األحمر بالضغط 
على حكومة االحتالل لتقديم العالج 

الالزم لألسرى وتحريرهم".

طولكرم: وقفة مساندة لألسيرين ناصر أبو حميد وعالء األعرج

جنين/ االستقالل: 
شارك مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، في مسير 
س���يارات حاش���د، انطلق إلى منزل قائد عملية "انتزاع الحرية" من 
سجن جلبوع اإلسرائيلي، محمود عارضة، في بلدة عرابة، ثم توجه 

المسير إلى بيوت رفاق عارضة ال� 5 اآلخرين.
وش���ارك في المس���ير الحاش���د عدد م���ن محرري حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي وعلى رأس���هم القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، إذ 
ردد المش���اركون هتافات داعمة ومس���اندة للقائد محمود عارضة 

ورفاقه أبطال عملية "انتزاع الحرية".
من جهته، ردد عدنان، من أمام منزل القائد محمود عارضة، بأعلى 
صوته عبارات دعم وإسناد ألبطال عملية "انتزاع الحرية"، قائال: "يا 
محمود سير سير، واحنا وراك للتحرير، قولوا الله قولوا الله، محمود 

مو حيالله، يالله يالله، نصرك نصرك يالله".
وردد مش���اركون آخرون عبارات صمود وتح���ٍد دعما ألبطال العبور 
الكبير منها: " يللي بتضرب عالرش���اش صّوب الخمس���مية، احنا 

رجالك يا محمود، ما بنهاب المنية".
وتمكن، فجر اإلثنين، 6 أس���رى فلس���طينيين محكومين بالمؤبد، 
من انتزاع حريتهم والهروب من س���جن "جلبوع" اإلسرائيلي قرب 
مدينة بيس���ان، والذي يخضع لحراس���ة أمنية مش���ددة، عبر نفق 
حفروه أسفل السجن، في حدث بطولي سيسطره التاريخ النضالي 

الفلسطيني.

مئات الفلسطينيين يشاركون بمسير 
حاشد لمنزل محمود عارضة ورفاقه اآلخرين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ادعى هاكر يطلق على نفس���ه اسم Sangkancil أنه تمكن من اختراق موقع 
السلطات المحلية في دولة االحتالل اإلس���رائيلي CITY4U واالستحواذ على 

بيانات شخصية ل�7 ماليين مستخدم فيها. 
وأفاد موقع "تايمز أوف إس���رائيل" بأن الهاكر أقدم، االثنين، على نشر وثائق 
م���ن الموقع إلثبات أنه كان يقول الحقيقة، ومن بين المعلومات التي نش���رها 

صور بطاقات هوية ورخص قيادة وحسابات ضريبية. 
وقال الهاكر: إنه عرض البيانات والمعلومات الكاملة التي تمكن من س���رقتها 

بعد االختراق للبيع، ونشر تفاصيلها في منتديات مختلفة على اإلنترنت. 
وبحس���ب مراقبين فإن دقة حديث الهاكرز يؤك���د أن هذا االختراق أحد أخطر 
انته���اكات الخصوصية في تاريخ دولة االحت���الل، وفق ما نقله الموقع. يذكر 
أن "Sangkancil" هو اس���م سلس���لة من الخرافات الش���عبية المشهورة في 

إندونيسيا وماليزيا.

هاكر يستحوذ على بيانات 
7 ماليين إسرائيلي القدس المحتلة/ االستقالل: 

اعتقلت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس 
الثالثاء، شابين مقدسيين وثالًثا من الداخل 
المحتل أثناء وجودهم في مناطق متفرقة من 

مدينة القدس المحتلة. 
ففي ساعات مساء أمس أوقف جنود االحتالل 
أحد الشبان في طريق اآلالم بالقدس القديمة، 
وأخضع����وه لالس����تجواب قب����ل أن يعتقلوه 

ويقتادوه إلى جهة غير معلومة. 
كم����ا اعتقلت ق����وات االحت����الل الفتى حمزة 
الطويل من ش����ارع الواد في القدس القديمة، 

واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف. 
وصب����اح أمس اعتقل جنود االحتالل الش����اب 
فتحي الجمل من الداخل المحتل أثناء وجوده 
في المسجد األقصى بتهمة التكبير بالتزامن 

مع اقتحام المستوطنين. 
وفي الس����ياق ذاته م����ددت محكمة االحتالل 
اعتقال الفتى إدريس زاهدة من بلدة س����لوان 

حتى تاري����خ 5-10-2021 علما أنه اعتقل من 
منطقة باب العامود بتاريخ 2021-5-11. 

اعتق����ال قوات  ورص����دت تقارير مقدس����ية 
االحتالل نحو 1900 مواط����ن من القدس في 

النصف األول من العام الجاري. 
وبحس����ب التقارير؛ فقد ترك����زت االعتقاالت 
خالل وفي أعقاب هبة ب����اب العامود ومعركة 
س����يف القدس التي خاضته����ا المقاومة في 
غزة م����ع االحتالل.  واس����تهدفت االعتقاالت 
بكث����رة األطفال الذين ال تتج����اوز أعمارهم ال� 
18 عامًا؛ بهدف كس����ر إرادتهم وثنيهم عن 

التصدي لالحتالل. 
وخ����الل مايو فق����ط أصدر االحت����الل 16 قرارًا 
بقطع التأمين الصحي عن عدة أس������رى وهم: 
أمي����ر زغير، ورامي بركة، ومحمد أرناؤوط، وعمر 
زغي����ر، باإلضافة إل����ى قطع التأمي����ن الصحي 
عن 12 أس����يرًا محررًا وعائالته����م في مدينة 

القدس. 

والى جانب هذه االعتقاالت يواجه 53 مقدسيا 
أحكاما بالس����جن تزيد على 25 عاما، في حين 
تصل محكومي����ة بعضهم لمئات الس����نين، 
كما أمضى ثمانية أسرى مقدسيين أكثر من 

عشرين عاما داخل السجون حتى اآلن.
ويتوزع األس����رى المقدس����يون عل����ى معظم 
السجون، لكنهم يتركزون في سجون النقب 
ومجدو وجلبوع، في حين ترس����ف األس����يرات 
في س����جني الدام����ون والش����ارون، وعدد من 
القاصري����ن يرس����فون ف����ي س����جن أوفك مع 

الجنائيين.
وش����هدت محاكم االحتالل في اآلونة األخيرة 
تصعيدا ملحوظا في األح����كام الصادرة بحق 

القاصرين المتهمين بإلقاء الحجارة.
وتعتقل س����لطات االحتالل نحو 4400 أسير، 
منه����م حوال����ي 600 م����ن ذوي المحكوميات 
العالي����ة، و425 معتقال إداري����ا، وحوالي 200 

طفل، و38 سيدة.

االحتالل يعتقل 3 مواطنين بمناطق متفرقة من القدس
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الدعوى املدنية رقم 2020/232
المستدعي / ابراهيم احمد محمد جرغون سكان خانيونس ويحمل 

هوية رقم )801895256( .
المستدعى ضده / منذر محيي الدين سليمان الربابعة – خان يونس – محيط بير عيا .

نوع الدعوى / مطالبة دين تجاري  قيمة الدعوى / )354(  دوالرًا .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الدعوى المدنية : )2020/232(

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)2020/232( اس���تنادا ال���ى ما يدع���ي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضي عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
م���ن تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2021/9/28 
لنظ���ر هذه الدع���وى وليكن معلوم���ا لديك أنك اذا تخلفت ع���ن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2021/9/6. 

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   وزارة احلكم املحلي

  اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 بالمصادقة النهائية على مشروع تغيير هدف استخدام من مرفق بلدي الى سكني
   منطقة تنظيم – خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة انها قد قررت 
بجلستها رقم 2021/17 المنعقدة بتاريخ 2021/6/16 التصديق النهائي 
على مشروع تغيير هدف اس���تخدام جزء من ارض القسيمة رقم )17( من 
القطعة رقم )89( من مرفق بلدي الى س���كني ضمن حي البراق الش���مالي 
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموج���ب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدتي ) فلسطين – االس���تقالل( بتاريخ 2020/7/27 مع 
وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن في 
الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب , وذلك 

وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   وزارة احلكم املحلي

 اإعــالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )11039(
منطقة تنظيم – خانيونس

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للعم���وم انها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/15 المنعقدة بتاري���خ 2021/6/2 التصديق النهائي على المخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم ) 11039( بعرض )8( متر بدون ارت���داد والمحصور بين 
الشارع رقم )11138( والشارع رقم )11112( والمار بالقسيمة رقم )12( من القطعة )73( .

الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والذي نشر في جريدتي ) فلسطين – االستقالل( بتاريخ 2020/12/7 

كما قررت اللجنة وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما 
من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرس���مية وفي صحيفتين يوميتين 
محليتين أيهما أقرب , وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل: 
غادر الس����فير القطري محم����د العمادي والوف����د المرافق له، أمس 
الثالثاء، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون. ومكث السفير القطري في 
القطاع 5 أيام منذ وصوله ليلة الخميس/ الجمعة، تخللها لقاءات مع 
المسؤولين في قطاع غزة، كما شهدت زيارة السفير العمادي حركة 
مكوكية بين قطاع غزة والداخل المحتل، في س����بيل حل القضايا 

العالقة المتعلقة بالمنحة القطرية وملفات أخرى. 
وكان العمادي قد اس����تقبل الثالثاء رئيس اللجنة القطرية إلعادة 
إعم����ار غزة، مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلس����طينيين في مقر 

اللجنة القطرية بغزة. 
وقالت اللجنة القطرية، في تصريح صحفي، إن العمادي ونائبه خالد 
الحردان، التقيا برئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عالء األعرج، 
ونائبه أيمن جمعة، وباقي أعضاء اتحاد المقاولين في المحافظات 

الجنوبية. 
وأطلع األعرج الس����فير العمادي على أوضاع شركات المقاوالت في 
غزة وأبرز ما يواجه قطاع المقاوالت من إشكاليات في إطار الحصار، 
الذي ألقى بضرره على المئات من ش����ركات المقاوالت والمقاولين 

والعمال.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، أمس 
الثالثاء، ع���ن وفاة 11 مصاًبا وتس���جيل 
2,762 إصابة بفيروس كورونا المستجد 
في الضفة الغربي���ة المحتلة وقطاع غزة 

خالل ال�24 ساعة الماضية.
وذكرت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة 
الوبائية في فلسطين وصل "االستقالل"، 
أن وزارتها أج���رت 12569 فحًصا مخبرًيا 

خالل الفترة المذكورة.
ولفت���ت إل���ى تع���اف 1410 ح���االت من 
الفي���روس، موضح���ة أن نس���بة التعافي 
م���ن فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 
91.3%، فيم���ا بلغ���ت نس���بة اإلصابات 
النشطة 7.7% ونس���بة الوفيات 1% من 
مجمل اإلصابات. وأوضحت أنه تم تسجيل 
11 حالة وفاة نتيج���ة اإلصابة بالفيروس، 
بينها 5 حاالت في قط���اع غزة، وحالة في 

بيت لحم، و2 في قلقيلية، 3 في نابلس.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة 
سجلت على النحو التالي: "طولكرم 340، 

قلقيلي���ة 90، جنين 188، س���لفيت 77، 
نابلس 248، أريحا واألغوار 7، طوباس 29، 
رام الل���ه والبيرة 144، ضواحي القدس 6، 
بيت لحم 9، الخليل 26، قطاع غزة 1598".
وقالت إن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
على: طولك���رم 148، قلقيلية 40، جنين 
84، س���لفيت 56، نابل���س 211، أريح���ا 

واألغ���وار 4، طوب���اس 22، رام الله والبيرة 
82، ضواحي الق���دس 24، بيت لحم 12، 

الخليل 27، قطاع غزة 700.
وأف���ادت بوج���ود 64 مريض���ًا في غرف 
العناية المكثف���ة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في 
الضفة 161 مريض���ًا، بينهم 14 مريضًا 

على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا 
الطعومات المضادة لفيروس كورونا، 
بينت أن عددهم اإلجمالي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بل���غ 1,150,913 
بينهم 477,125 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

11 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة س���المة معروف، امس الثالثاء، إن 
»وزارة الصحة قررت عدم التوجه إلى إجراءات اس���تراتيجية س���ابقة واالكتفاء 

بتعزيز عنصر الوقاية من حيث التطعيم وزيادة المناعة المجتمعية«.
وأضاف معروف في تصريحات اذاعية، أنه من المتوقع أن نشهد زيادة واضحة 
ف���ي أعداد المصابين وكذلك المرض���ى وبالتالي الحاجة إلى جهود إضافية في 

تقديم العناية الطبية من قبل وزارة الصحة.
وتابع: »حالة االلتزام بإجراءات السالمة والوقاية تراجعت بشكل كبير في الفترة 
الماضي���ة، مما دفع وزارة الصحة لفتح مراك���ز العناية من جديد والمطالبة بأخذ 

التطعيم«.
ولفت إلى أنهم بصدد القيام بجولة متابعة كبيرة إلجراءات الس���المة والوقاية 
حتى ال يت���م االضطرار إلى إغالق القطاعات مثلما حصل في المرات الس���ابقة، 

مطالبًا الجميع بضرورة أخذ التطعيم خاصة كبار السن وضعيفي المناعة.
واختتم حديثه، بأن متابعة الوضع الوبائي عملية مستمرة حال اقتضت الضرورة 
بتغيير التوجه سيكون األمر بناء على توصيات وزارة الصحة وشركائها بشكل 

يضمن السالمة دون أي خطر.

معروف: اإلغالق واإلجراءات 
االحترازية العامة ليست خيارًا 

مطروحًا في هذه المرحلة

السفير العمادي والوفد 
القدس المحتلة/ االستقالل: المرافق له يغادر قطاع غزة

ق���ال مرك���ز معلوم���ات وادي حل���وة إن بلدي���ة االحتالل 
اإلسرائيلي صعدت من سياسة هدم المنشآت في مدينة 
القدس المحتلة، خالل آب/ أغس���طس الماضي، وهدمت 
19 منش���أة. وأوضح المركز، في تقرير شهري أصدره يوم 
الثالثاء، يرصد انتهاكات االحتالل خالل آب، أن 15 عملية 
هدم ُنفذت قسًرا بأيدي أصحابها، إذ تجبر بلدية االحتالل 
صاحب المنش���أة على تنفيذ القرار تفادًيا لدفع غرامات 

مالية »أجرة الهدم« لطواقم البلدية وآلياتها وعمالها.
وأش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 137 مقدسًيا خالل 

الشهر المنصرم، بينهم 6 أطفال »أقل من جيل المسؤولية 
12 عاًم���ا«، و37 قاصًرا، و4 إن���اث. وتركزت االعتقاالت في 
بلدة سلوان بحوالي 50 معتقاًل، وبلدتي الطور والعيسوية 
والش���يخ جراح ومخيم ش���عفاط، إضافة إلى اعتقاالت من 
المس���جد األقصى وطرقات���ه، ومن منطقة ب���اب العامود 
والمناطق المحاذية لها. وبحس���ب التقرير، فإن س���لطات 
االحتالل جددت خالل أغس���طس االعتقال اإلداري ألربعة 
أسرى مقدسيين، وفرضت اإلقامة الجبرية على 4 محررين 

في مكان سكنهم لفترات تتراوح بين 3 – 6 أشهر.
ورص���د مرك���ز المعلومات 20 ق���رار إبعاد عن المس���جد 

األقصى، وقرار إبعاد عن الضفة الغربية.
وذكر أن س���لطات االحتالل ج���ددت الق���رارات الصادرة 
بحق محافظ القدس عدنان غي���ث، والقاضية بمنعه من 
دخول أراضي الضفة، ومن المشاركة في أي اجتماعات أو 

فعاليات أو تقديم أي مساعدة في القدس.
ولفت إل���ى أن االحتالل من���ع احتف���ااًل لتكريم طلبة 
الثانوي���ة العامة، في بلدة العيس���وية، دعا إليه نادي 
العيس���وية برعاية صندوق وقفي���ة القدس، كما منع 
إقام���ة فعالية لألطف���ال في بلدة بي���ت حنينا، ودورة 

للشطرنج في فندق الدار.

غزة/ االستقالل: 
قال نقي���ب الصيادين الفلس���طينيين نزار 
عياش، إنه ت���م العث���ور على صيادْين بعد 
فقدهما في عرض بحر مدينة غزة منتصف 

الليلة قبل الماضية.
 وأوضح عي���اش في تصريحات صحفية، أنه 

بعد فقدان االتص���ال بصيادْين، تم العثور 
عليهم���ا، حي���ث كانا فقدا ش���باكهما وبقيا 

يبحثان عنه في عرض البحر. 
وأعلن عياش في وقت سابق، فقدان االتصال 
بصيادين اثنين على متن حسكة صغيرة في 
عرض بحر غزة، مش���يًرا إلى أن عمليات جارية 

للعثور عليهما. 
وأوضح عي���اش أن الصيادي���ن نعيم محمد 
جادالل���ه، ومحم���د عبد الرحم���ن قاعود، فقد 
االتص���ال بهما من���ذ منتص���ف الليلة قبل 
الماضية، مبينًا أنهما يعمالن على حس���كة 

مجداف غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

مركز: هدم 19 منشأة واعتقال 137 مقدسيًا خالل أغسطس

العثــور علــى صيادْيــن فقــدا ببحــر غــزة
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حالة من التخبط والهذيان يعيشها كيان االحتالل الصهيوني وما تسمى 
بمصلحة السجون بعد عملية »كتيبة الحرية« البطولية التي استطاع فيها 
خمس���ة من أبطال الجهاد االس���المي باالضافة الى قائد كتائب ش���هداء 
االقصى ف���ي جنين زكريا الزبيدي التحرر من س���جون االحت���الل واختراق 
كل الحواجز والس���دود والوس���ائل التكنولوجية الحديثة والحراسات, هذه 
الحالة المزرية التي يعيش���ها االحتالل الصهيوني دفعته التخاذ اجراءات 
عقابية بحق اسرى الجهاد االسالمي في سجن جلبوع وفي مختلف السجون 
الصهيونية, حيث قامت بعزلهم وتفريقهم ومنعت التواصل بينهم, كما 
أخضعت عددًا منهم للتحقيق ف���ي اعقاب عملية »كتيبة الحرية« اعتقادا 
منها ان هناك من س���اعد االس���رى الفارين من السجن في عملية الهروب, 
وتكتم على مخططهم, وهو ما دفع حركة الجهاد االس���المي في فلسطين 
إلصدار بيان لتحذير االحتالل من التمادي في اس���تهداف االس���رى, وانها 
لن تصمت طويال على ممارس���ات االحتالل القمعي���ة بحقهم, وحذرت من 
المساس بهم وتعرضهم للعقاب والتعذيب, واعتبرت ان المساس باألسرى 
خ���ط احمر وقالت الحركة ف���ي بيان لها  »إننا وأمام الع���دوان الذي ترتكبه 
قوات االحتالل بحق األس���رى والذي يجري تحت س���مع وبصر المؤسسات 
والهيئات القانونية والدولية التي ال تحرك ساكنًا للجم هذا العدوان، نؤكد 
وبكل وضوح أن أي مس���اس باألس���رى لن يتم السكوت عنه، وأننا لن نترك 
أسرانا وحدهم ولن نخذلهم، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل حمايتهم 
ومس���اندتهم في مواجهة اإلرهاب الذي يتعرضون ل���ه, ويجب أن يدرك 
االحتالل أننا مس���تعدون وقادرون على حماية أسرانا بكل الُسبل والوسائل 
وخياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة, وهذا البيان يحمل الكثير من الرسائل 

على االحتالل ان يدركها جيدا.
الحالة التي يعيش���ها أهلنا في الضف���ة المحتلة في أعقاب عملية »الهروب 
الكبير2« تدل على وعي كبير وحس وطني عميق, وقدرة على افشال االحتالل 
من محاولة الوصول لألسرى ال سمح الله, فجنين تحولت الى ميدان للمقاومين 
يجوبون ش���وارع المدينة والمخيم بأس���لحتهم لحماية االس���رى المحررين 
والدفاع عنهم,  ويحميهم آالف المواطنين الذين خرجوا ليقيموا الحواجز على 
الطرقات, ويتحققوا من المارة, ويراقبوا تحركات الجيش الصهيوني ووحدات 
المستعربين التي قد تتس���لل للمدينة ومخيمها وبلداتها بحثًا عن االسرى 
االبطال, واس���تخدم البعض مواقع التواصل االجتماع���ي لتضليل االحتالل 
وتصدي���ر حالة الياس الى الجي���ش الصهيوني الذي يس���تخدم الطائرات 
والمدرع���ات والدبابات والتكنولوجيا الحديث���ة والعمالء في محاولة للوصول 
الى أي معلومة عن االس���رى االبطال, الن حالة الخوف والرعب لدى االحتالل ال 
تتوقف فقط عند استطاعة هؤالء االسرى االبطال تحرير انفسهم من سجن 
جلبوع المحصن, ولكن هناك تقديرات صهيونية بأن هؤالء االس���رى االبطال 
سيقومون بتنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات االحتالل, على غرار ما حدث في 
عملية الهروب الكبير في العام 1987م التي استطاع فيها مجموعة من ابطال 
الجهاد االسالمي الهروب من سجن السرايا المحصن بغزة واستهداف قوات 
االحتالل وضباط المخابرات الصهاينة وقتل عدد منهم, او محاولة اختطاف 
مستوطنين ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون االحتالل, وتشكيل 
مجموعات مقاومة مس���لحة في الضفة تقود سلسلة من العمليات الفدائية 
ضد االحتالل الصهيوني, وتفجر انتفاض���ة عارمة في وجه االحتالل, تجبره 
على التراجع عن مخططاته العدوانية االستيطانية في الضفة المحتلة, وهذا 

كلبه كان له انعكاس على الحكومة الصهيونية التي قررت اآلتي:        
مس���ؤولون في المؤسس���ة األمنية الصهيونية أوصوا ما يسمى بوزير األمن 
الداخلي عوم���ر بارليف البدء بالتفكير في إج���راءات لعزل مفوضة مصلحة 
السجون »كاتي بيري« من منصبها, كما ان قناة 12 العبرية اعتبرت ما حصل 
»فش���اًل مدّويًا لكّل الوزارات واألجهزة األمنية، م���ن وزارة األمن الداخلي إلى 
شعبة االستخبارات العسكرية إلى المؤسسة األمنية وكذلك العسكرية، ألن 
حفر النفق اس���تمّر أكثر من ثمانية أشهر من دون أن يكتشف أحد شيئًا«، 
وهذا يستلزم التحقيق ومحاسبة المقصرين وتعزيز االجراءات االمنية داخل 
السجون االسرائيلية بعد ثبوت فشل نظرية االمن الصهيونية في مواجهة 
ارادة االس���رى الفلسطينيين, كما قررت س���لطات االحتالل منع نشر أي مع 
معلومات عن نتائج التحقيق خوفا من تأثيرها السلبي على الجبهة الداخلية 
االسرائيلية, خاصة بعد التراشق وتوجيه االتهامات بين الشرطة ومصلحة 
السجون والجيش الصهيوني, كما تم تقييد حركة المستوطنين في الضفة 
المحتلة خوفا من استهدافه ونشر المزيد من الحواجز والدوريات العسكرية, 
لتبقى حالة الذعر والقلق هي المس���يطرة على المشهد الصهيوني برمته, 
وأخت���م بما قاله القائد زياد النخالة » انه يوٌم للف���رح كبير, ويوٌم جديٌد في 
جهاد الش���عب الفلسطيني« حقا هو يوم للفرح, وقد تحول عيد اليهود الى 
حزن, ويجب أال ننسى ايضًا ما قاله االمين العام » ال نريد أن يقال إن هناك من 
ساعد قوات االحتالل في مالحقتهم« ويقصد مالحقة االسرى المحررين, ألن 

التنسيق االمني أخطر ما يواجهه االسرى االحرار, فأسقطوه يرحمكم الله.

توابع زلزال سجن جلبوع
رأي

ر معتقلون وس���جناء أنفس���هم عب���ر الفرار من  أن يحرِّ
الس���جون والمعتق���الت، فه���و ح���دث تكنيك���ّي غير 
استثنائي في كّل دول العالم، ال تتجاوز تداعياته عادة 
حدوده الخاص���ة به. لكن في الحالة »اإلس���رائيلية«، أن 
ر األس���رى الفلسطينيون أنفس���هم عبر حْفر أنفاق  يحرِّ
تح���ت األرض، في كيان يتباهى بقدراته االس���تخبارية 
وقبضت���ه األمنية، فهو ح���دث اس���تثنائي، بتداعيات 
صعبة على الع���دو، خاصة إن تكّلل���ت العملية بالنجاح 
الكامل. ه���ذا تحديدًا ما تّتصف به عملية تحّرر س���تة 
أس���رى من معتقل جلبوع أمس والت���ي تأتي في ظرف 
ضاغط على المؤّسس���ة األمنية في إسرائيل، تتكّشف 
في���ه ثغراته���ا وإخفاقاته���ا ف���ي مواجه���ة المقاومة 
الفلس���طينية، ليس على أس���وار قطاع غ���زة حيث نجح 
المقاومون قبل أيام في استهداف قّناص متحّصن في 
عملية خّضت الكيان وكشفت فشله الميداني فقط، بل 

أيضًا في معتقالته التي يعتّد بحصانتها.
حتى ساعة متأخرة أمس، كانت أسئلة العدو على حالها 
بال إجابات حاس���مة: كيف اس���تطاع س���تة أسرى حفر 
نفق م���ن زنزانتهم إلى خارج أس���وار المعتقل من دون 
أن تالحظه���م المنظومة األمني���ة المتحّكمة بالمعتقل 
وزنزاناته، بشريًا وتكنولوجيًا واس���تخباريًا؟ متى بدأت 
عملية حفر النفق وأين أخفى األس���رى التراب والرمال؟ 
هل تلّقوا مس���اعدة م���ن داخل الس���جن أو من خارجه؟ 
هل ثّمة عمليات حفر أخرى؟ وكيف لثالثة من األس���رى 
السّتة أن يكونوا معًا في زنزانة واحدة، وهم مّمن حاولوا 
الفرار في الس���ابق سويًا؟ هذه األسئلة، المتعّلقة بفعل 
التحّرر نفس���ه، ستكون محور تحقيقات مطّولة وتراشق 
مس���ؤوليات، إال أن أس���ئلة أخرى مّتصل���ة بالتداعيات 
والتحّديات س���تحضر بقوة في إسرائيل، وتحديدًا في 
ما يتعّلق بنظرة اإلس���رائيليين إلى أجهزتهم األمنية، 
وقدرته���ا على التحّك���م بزمام األمور، فض���اًل عن نظرة 
الفلس���طينيين، وخصوصًا األس���رى منه���م، إلى تلك 
األجهزة، على اعتبار أن ما جرى يمكن أن يشّجع اآلخرين 

على عمليات تحّرر مماثلة، وفي ذلك تحدٍّ كبير جّدًا لتل 
أبيب وأمنها وهيبتها، التي باتت مثقوبة جّراء األحداث 

المتكّررة في الفترة األخيرة.
على ذلك، س���يكون صاحب القرار األمني »اإلسرائيلي« 
أم���ام تحدٍّ مزدوج: م���ن ناحية، إفهام الفلس���طينيين، 
واألس���رى تحدي���دًا، وكذل���ك الجمهور »اإلس���رائيلي«، 
أن الحادث ناج���م عن إخفاقات وليس فش���اًل، وهو من 
الح���وادث الت���ي يمكن منعه���ا والتي س���ُيعمل على 
معالجة حاس���مة لمس���ّبباتها، بحيث ال يمكن لألس���رى 
تكراره���ا، س���واء عبر األنف���اق أو غيرها من األس���اليب. 
وم���ن ناحي���ة ثانية، س���يتعّين على األجه���زة األمنية 
»اإلس���رائيلية«، على اختالفها، أن تتعاون في ما بينها 
إلعادة تش���ديد القبضة على األس���رى، في محاولة منها 
للحّد من التداعيات السلبية على أمنها وهيبتها وقدرة 
ردعها، وترس���يخ صورة في الوعي الفلسطيني مفادها: 
إن اس���تطاع أّي أسير الفرار من المعتقل، فإنه ال يمكث 
طوياًل خارجه إلى أن ُيعاد القبض عليه. وكما هي العادة 
المّتبعة، أو الوظيفة الواجبة على السلطة الفلسطينية، 
ُيتوّق���ع أن تكون األخيرة ج���زءًا ال يتجّزأ، بل متقّدمة في 
البح���ث والتحّري وتقديم المعلومات االس���تخبارية في 
شأن مالذ األسرى السّتة، خاصة أن معتقل جلبوع قريب 
جّدًا من أراضي الس���لطة، ويبعد مس���افة 13 كيلومترًا 
فقط عن مدينة جنين، التي ُتعّد واحدًا من األماكن التي 

يرّجح العدو أن يكون األسرى قد وصلوا إليها.
في دالالت ما جرى، يقف الجمهور الفلس���طيني مأخوذًا 
بتنّوع انتماءات األسرى ما بين حركَتي »فتح« و»الجهاد 
اإلس���المي«، ليس���تعيد زمنًا جمياًل في اّتحاد الفصائل 
على مقاوم���ة االحتالل، في زمن الرئيس الراحل ياس���ر 
عرف���ات، وليتلّمس أيض���ًا ومجّددًا أن العم���ل المقاوم 
ال ينحصر بفصي���ل واحد دون فصائل أخ���رى ُأريَد لها 
أن تك���ون خ���ارج العمل المق���اوم، وتحدي���دًا المقاومة 
المسّلحة - النّدية للعدو، خاصة أن لكّل واحد من السّتة 
تاريخ���ًا نضاليًا طوي���اًل ضّد االحتالل. أّم���ا على المقلب 

»اإلس���رائيلي«، فعلى رغم أن التعليق���ات العبرية التي 
ُتبرز الفشل وتقاذف المس���ؤوليات تكون محدودة في 
تغطي���ة ح���دث كهذا، إال أنها س���رعان ما تع���ود لتبرز 
الحق���ًا بعد االنتهاء م���ن التغطية الخبري���ة. ومع ذلك، 
فإن عملية جلبوع فرضت نفس���ها مباش���رة على وسائل 
اإلع���الم، ودفعتها إلى إطالق انتقادات حاّدة للمنظومة. 
إذ اعتب���رت »القناة 12« العبرية ما حصل »فش���اًل مدّويًا 
ل���كّل الوزارات واألجهزة األمنية، من وزارة األمن الداخلي 
إلى ش���عبة االس���تخبارات العس���كرية إلى المؤسسة 
األمنية وكذلك العس���كرية، ألن حفر النفق استمّر أكثر 
من ثمانية أش���هر من دون أن يكتشف أحد شيئًا«، علمًا 
أن اكتشاف عملية التحّرر لم يحدث من داخل المعتقل 
نفس���ه، وال من الحراس���ة القائمة على أس���واره، بل من 
خالل سلس���لة مالحظات وإفادات لش���هود عيان وردت 

من خارجه.
وأشارت صحيفة »هآرتس«، من جهتها، إلى أن التحقيق 
األّولي، كما ورد عن »الشاباك«، كشف أن األسرى نّسقوا 
عملي���ة فرارهم م���ع متعاونين في الخارج باس���تخدام 
هاتف محمول مهّرب، وكانت لديهم س���يارة تنتظرهم 
لحظة فرارهم، فيما ذكرت مصادر في مصلحة السجون 
اإلس���رائيلية أن التحقيق جاٍر ف���ي العملية، وهو يطال 
»الفجوات الزمنية في تسلس���ل األحداث«، عاّدًة الخرق 
»فش���اًل أمنيًا واس���تخباريًا كبي���رًا«. كان رئيس حكومة 
»الخطير جدًا«،  الع���دو، نفتالي بينت، وصف الح���ادث ب�
داعيًا إلى »جهود مشتركة من ِقَبل كّل األجهزة األمنية«، 
بينما بادر وزي���ر األمن، بني غانتس، إلى عْقد سلس���لة 
اجتماعات لتقويم الوضع مع رئيس »الش���اباك«، نداف 
أرغمان، ورئيس »ش���عبة العمليات« في الجيش، عوديد 

باسيوك، وقائد »المنطقة الوسطى« يهودا فوكس.
ووفق���ًا لبيان صادر عن مكتب غانت���س، فقد »تّم إطالع 
األخير على كّل الجه���ود االس���تخباراتية والعملياتية 
للعثور على األس���رى، فيما أمر ه���و بتعزيز القوات عند 
المعابر الحدودية والمعابر القائمة في منطقة التماس«.

بع���د توفيقه ورحمت���ه وتأييده ونص���ره تعالى.. 
اإلبداعي والالفت والجديد في عملية انتزاع الحرية 

بقيادة المجاهد الفذ محمود عارضة :
1/ التبديل السريع بلحظة الصفر بدخول األخ زكريا 

الزبيدي غرفة الجهاد.
2/ الفدائ���ي المجهول من يعلم���ه الله تعالى،  ثم 
األقمار الس���تة من فدى زكريا بنفس���ه ولربما اآلن 

األكثر تعرضًا لألذى والتنكيل والعزل.
٣/ عدم تسلل اليأس لنفس القائد محمود والصحب 
محمد عارضة ويعقوب غوادرة وأيهم كممجي فقد 
س���بق هذا النجاح محاولتان وصلتا للحظات الحرية 
وفتحة الخروج وُكِشف األمُر وتعرض اإلخوة للعزل 
والقم���ع وضيق عليهم وبس���بب ذل���ك ُكِتب على 
البطاقات بالعبرية »سجاف« اي عنده محاولة هرب..

٤/ فش���ل منظومة كالب الحراس���ة. فشل منظومة 
المجس���ات اإللكترونية.. فش���ل منظومة كاميرات 
المراقب���ة. فش���ل منظومة الحراس���ة ف���ي األبراج. 
فشل اس���تخباراتي مما يعني أن الفعل كان ضيقًا 
جدًا جدًا مما لم يس���مح بًأّي معلومة الس���تخبارات 
السجون. فش���ل أمني لمصلحة السجون مما يعني 
أن التعمي���ة على الفتحة داخ���ل الغرفة جعل كل 
تفتيش���اتهم اليومية الدورية وه���ي ثالث مرات 
واألسبوعية والش���هرية منها والمباغتة و الوحدات 
الخاص���ة بالتفتيش عما ه���و أدق من هذه الفتحة 
وه���ي الخلويات والرس���ائل وأي ممنوع���ات أمنية 
عندهم فشل كل هذا األمن وفشل الفحص الدوري 

خارج السجن أن يكشف أن حفرًا اقترب خروجًا من 
الداخل والفشل ليس فقط بعدم كشف الفتحتين 
وعدم كش���ف التراب ب���ل وعدم كش���ف األدوات 
والتغيي���رات ببنى الش���باب وروتينهم وحياتهم 
فمرت األش���هر الطويلة او أكث���ر دون اي مالحظة 
تبع���ث على مجرد الش���ك أي النجاح نفى الش���ك 

بالتغيير او الفعل ولم ينف فقط الفعل.
٥/ اإلب���داع بتجميع اإلخ���وة األربع���ة المحكومين 
بالمؤبدات إضافة لألخ زكريا الُمتوقع له حكمًا عاليًا.

٦/ اإلب���داع في إخفاء التراب وال جواب لآلن عن ذلك 
وال صورة مثاًل ألكياس تراب ُمكدسة أسفل الغرفة.

7/ اإلب���داع في اس���تخدام أدوات جديدة ال نعرفها 
في فتح النفق وشاهد هذا اإلبداع أن االحتالل بعد 
المحاولتين الس���ابقتين دّعم الس���جن باإلسمنت 
والباطون المسلح بالحديد تحت الغرف وهذا يفعله 
أحيان���ا بإغالق من���ازل ذوي الفدائيي���ن ونراه فوق 
األرض وإزالته باألنامل ضرب من الجنون. والشاهد 
اآلخر أن االحتالل حّرم عل���ى الجهاد »البالطة« أداة 
الطه���ي الكهربائية لياًل الس���تخدامها بالحفر مما 
يعني أن هناك أدوات أخرى أو حفر في وضح النهار 
وهذا ليس فش���ال ألمن واستخبارات العدو فحسب 

بل وسخرية به ومزيد ثقة عند األبطال.
8/ اإلب���داع في انتق���ال األبطال إلى س���جن جلبوع 
ال���ذي هو عبارة عن زنازين وغ���رف أرضية وال طابق 
ثاٍنفي األقسام فيه وإال لما تمكن أبطال الجهاد من 
الحفر أصال، ألنه بعد المحاولتين الس���ابقتين كان 

قرار مصلحة السجون برفع مبيت وغرف الجهاد إلى 
الطابق العلوي لكيال يعملوا أنفاق الحرية..

9/ اإلب���داع في اختي���ار األبطال األكث���ر صمتًا ألن 
التس���ريب يعني الفش���ل والتوفيق اإللهي فيما 
الس���تة عليه م���ن مزاي���ا وفقهم الل���ه تعالى بها 
لمرضاته وهذا النجاح.. فيكفي أن يعرف ش���عبنا 
بعضا من سجايا األخ محمود عارضة ليزدادوا محبة 
ل���ه ودعاء وفخرًا ب���ه وإخوانه.. البس���يط مع إخوانه 
الداهي���ة عند مصلحة الس���جون المك���روه منهم، 
الكريم لحد أن طعامه ولباس���ه لغيره قبل نفس���ه، 
األسير الذي ال يكبر وقد أمضى قرابة28عامًا وعمره 
كله قرابة ٤٦ فروحه وثاب���ة وظله خفيف وصاحب 
دعاب���ة ، يتابع الخارج ب���أدق التفاصي���ل ،الحافظ 
لكتابه تعال���ى المتدين الغير متزمت. المتش���دد 
على نفس���ه من يلتم���س العذر والرخص���ة لغيره. 
المهتم باألشبال والكبار ويماشي الكل.. من يتعب 
من يمش���ي معه بالفورة وال يكل وال يتعب.. من لم 
يتبرم يومًا ولم ُيس���مع منه ندمًا او انكس���ارًا وكأنه 

اللحظة معتقل..
1٠/التوفيق اإللهي واإلبداع في فترة عيد يهودي 
ب���أن يك���ون لربم���ا ع���دد العاملين بالس���جن أقل 
والشرطة خارجه أقل والمزارعون المستوطنون أقل 
في السهول والس���جانون بعملهم يعملون والكل 
اليه���ودي في عيد وف���رح لهم مما يعني ش���رود 
الذهني���ة وعدم توقع أن يكون يوم العيد لهم يوم 

هزيمة وانكسار وفشل للمحتل.

ثقــب »الهيبــة« يتوســع

عن تحرير جلبوع .. بعد توفيق الله ورحمته 

بقلم: يحيى دبوق

الشيخ المجاهد خضر عدنان



األربعاء 1 صفر 1443 هـ 8 سبتمبر 2021 م

 

  

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

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

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

ال���ى المدعى عليه / خليل عماد صبحي عريف من غزه و س���كانها س���ابقا ومجهول 
مح���ل اإلقام���ة خارج الب���اد يقتضي حض���ورك إلى ه���ذه المحكمة ي���وم األربعاء 
الموافق 2021/10/13م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2021/1048م بخصوص دعوى نفقة ولد وأساس 2021/1046 بخصوص دعوى تابع 
مهر معجل ونفقة زوجة أساس 44 ۱۰/ ۲۰۲۱ المرفوعتين عليك من قبل المدعية / 
لينا نعيم صابر أبو غنيمة ) المشهورة عريف ( من سكان غزة وكيلها المحامية هالة 

نبهان وإن لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي
لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في2021/9/7م

 قا�سي غزة ال�سرعي
  رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
    ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

 املو�ضوع مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان

إلى المدعى عليه /  وليد احمد س���ليمان ابو صواوين من السبع وسكان الشاطئ 
س���ابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا في اسبانيا — نعلمك بأنه قد حكم عليك 
من قبل المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل المدعية فاطمة بنت طلعت بن 
أحمد سمير الشوا من غزة وسكان ساحة الشوا في القضية اساس 2021/117م 
وموضوعه���ا دعوى تفريق للضرر من الغياب بتطليقها منك طلقة واحدة بائنة 
بينونة صغرى بعد الدخول منعا للضرر الحاصل لها لغيابك عنها حكما وجاهيا 
بحق المدعية قابا لاستئناف غيابيا بحقك قابا لاعتراض واالستئناف لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في ۲۹/ محرم/1443ه� وفق 2021/9/7م

 قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

 اإعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة ال�ضجاعية ال�ضرعية
إل���ى المدعى عليه/ محمد اس���ماعيل محمود قنديل من غزة الش���جاعية 
شارع النخيل سابقا وحاليا خارج قطاع غزة في دولة تركيا ومجهول محل 
اإلقامة فيها اآلن يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم الثاثاء الموافق 
2021/10/12م  الس���اعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2021/913م وموضوعها نفقة زوج���ة والمرفوعة عليك من قبل المدعية 
ن���ور رامي عبد الرحيم كراجة وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل 
وكي���ا عنك أو تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجِر بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 2021/9/7م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
   حممد مو�سى كريزم

اإعالن �ضادر عن جمعية
 ال�ضعادة للدعم والإر�ضاد الأ�ضري

ُيعلن مجلس إدارة جمعية الس���عادة للدعم واإلرش���اد األس���ري عن عقد 
االجتم���اع العادي للجمعي���ة العمومة للعام 2021 وذل���ك يوم الخميس 
الموافق 2021/9/23م الس���اعة 12 في مقر الجمعية الكائن في برج ش���وا 
وحصري، وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:

1- فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 
2021 وذلك من تاريخ 2021/9/12م إلى تاريخ 2021/9/16

2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2021/9/19 
إلى تاريخ 2021/9/21م

3 - فتح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعضوي���ة مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2021/9/21 حتى تاريخ 2021/9/21م

4 - تباش���ر اللجن���ة االنتخابي���ة مهامها م���ن تاري���خ 2021/9/12 إلى تاريخ 
2021/9/21م في مقر الجمعية المذكور أعاه من الساعة 7 حتى الساعة 15.

التوصل على جوال رقم 0598991195

جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

اإخطار تنفيذ 
  الى المخطر اليه / زاهر فهيم زيادة الغول " مجهول محل االقامة "
  نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2020/5969

 لصالح طالب التنفيذ / خضر عيسى محمود الزرد
وذلك لتس���ديد قيمة ش���يك ويحمل رقم 30000018 مبل���غ وقدره 3500 
ش���يكل وقيمة القضية رقم 2019/15 صلح ش���مال غزة مبلغ وقدره 1950 
ش���يكا باإلضافة الى رس���وم ومصاريف القضية التنفيذي���ة وذلك خال 
أس���بوعين من نشر هذا االعان وعليه يتم اتخاد االجراءات القانونية بحقك 

حسب األصول .      لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعين 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال النمرة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن����ا المواطن / محمد حس����ن محمد صالحة   
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )400059317( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سعيد جمال عبد الرحمن بريكه 
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )802600726( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد توفيق أبو عيدة  
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )801067125( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقال:
ق����ال الجهاز المرك����زي لإلحصاء إن ع����دد رخص البناء 
الص����ادرة في فلس����طين خال الربع الثان����ي من العام 
2021 ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالربع األول، كما سجل 
ارتفاعا بنس����بة 118% مقارنة بالربع المناظر من العام 

.2020
وأضاف »اإلحصاء« في بي����ان صحفي، الثاثاء، أن عدد 
رخص األبنية الجديدة ارتفعت بنس����بة 29% مقارنة 
بالربع األول من العام 2021، وارتفعت بنس����بة %104 

مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.
وأش����ار إلى أن عدد رخ����ص األبن�ية الص����ادرة للمباني 
السكني�ة وغير السكني�ة بلغ 2,649 رخصة خال الربع 
الثاني من العام 2021، منها 1,661 رخصة بناء جديدة.

وأوضح أن مجموع مساحة األبنية )سكني وغير سكني( 
بل����غ 1,178 ألف مت����ر مربع، منه����ا 951 ألف متر مربع 
مس����احة األبنية الجديدة و227 ألف متر مربع مساحة 

األبنية القائمة.
كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,158 وحدة 

سكني�ة مس����احاتها 836 ألف متر مربع، منها 3,917 
وحدة س����كنية جديدة مس����احتها 640 ألف متر مربع، 
1,241 وحدة س����كنية قائمة مجموع مساحاتها 196 

ألف متر مربع.
وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 
33% خ����ال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع 
األول من العام 2021، وس����َجل ارتفاعًا بنس����بة %127 
خال الربع الثان����ي من العام 2021 لدى مقارنته بالربع 

المناظر من العام 2020.

رام الله/ االستقال:
أعلنت ش���ركة »مدى« لخدمات اإلنترن���ت، الثاثاء، إطاق المرحل���ة التجريبية لخدمات 

كت«. التواصل عبر األلياف الضوئية »الفايبر« في فلسطين تحت اسم »كونِّ
وأوضح����ت بأن هذه المرحلة التجريبية ستس����اعدها الس����تكمال تفاصيل خططها 
إلطاق الخدمة النهائية من خال ش����بكة الفايبر التي سُتغطي جميع أنحاء الضفة 
الغربية، وقطاع غزة في مرحل����ة الحقة. جاء ذلك خال جولة ميدانية قامت بها إدارة 
وطواقم ش����ركة »مدى« برفقة ممّثلي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، حيث 
شملت الجولة إطاع ممّثلي الوزارة على المرحلة التجريبية التي تم إنجازها في منطقة 
عين منجد في مدينة رام الله، كما شملت الجولة زيارًة لمنزل السيد »منصور حسين« 
ك����ت« التجريبية، وقد عّبر  وهو أول مش����ترك بخدم����ة اإلنترنت من خال خدمة »كونِّ
المش����ترك عن ارتياحه الكبير من مّيزات الخدمة الجديدة والفرق الكبير الذي لمسه 

خاصة فيما يتعلق بثبات الخدمة وارتفاع سرعات التنزيل والتحميل.
وحول تفاصيل الخدمة، فقد أّكد الس����يد »محمد العلمي« رئيس مجلس إدارة شركة »مدى« 
أن االنتق����ال من إيصال الخدمات عبر الخطوط النحاس����ية كما في نظام )ADSL( الحالي إلى 
نظام األلياف الضوئية »الفايبر« ُيشّكل نقلة نوعية في عالم االتصاالت واإلنترنت، ويساهم 
في كثير من المجاالت كتشجيع الشركات الناشئة وتطوير قطاع صناعة التطبيقات، وخلق 
ف����رص العمل وغيرها. كما أوضح بأن ذلك سيس����اعد جميع فئات المجتمع ال س����ّيما الطلبة 
والمعلمي����ن والموظفين الذين يعمل����ون من بيوتهم خاصة في ظل الظ����روف الحالية، بما 
توّفره من ثبات وس����رعات مرتفعة وأس����عار في متناول المواطن. وع����ن دور وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات الفلس����طينية، فقد أثنى »العلمي« على جهود الوزارة وعلى رأس����ها 
معالي الوزير المهندس »إس����حاق سدر« الذي أظهر دعمًا دائمًا ورؤية واضحة لتسجيل نقلة 
نوعية في قطاع االتصاالت واإلنترنت في فلس����طين. من ناحيته، صّرح مدير اإلدارة التقنية 
في شركة »مدى« السيد »رجائي إسعيد« بأن خطط الشركة تهدف لبناء شبكة ألياف ضوئية 
باستخدام أحدث األجهزة والتقنّيات لتزويد المشتركين بأفضل الخدمات. وأوضح بأن »مدى« 
 من »شركة كهرباء محافظة القدس«، و »شركة 

ٍّ
قامت بتوقيع اتفاقيات وبناء شراكات مع كل

توزيع كهرباء الشمال«، و »شركة كهرباء الخليل« بهدف االستفادة من ُبناها التحتية لتمديد 
وبناء شبكة األلياف الضوئية في المحافظات المختلفة، حيث أظهرت جميع تلك الشركات 
مش����كورة موقفًا إيجابيًا متوافقًا مع خططها االستراتيجية الهادفة لتأمين أفضل الخدمات 
للمواطنين ضمن مناطقهم التي طالما بذلوا فيها جهودًا كبيرة الستمرار تطوير ما يقدمونه.

»مدى« تطلق المرحلة 
التجريبية لخدمات »الفايبر«

رام الله/ االستقال:
اتفق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )EBRD( مع 
بنك فلس���طين على تخصيص مبلغ تمويلي ب� 5 مليون 
دوالر أمريكي سيتم صرفها من خال بنك فلسطين لدعم 
القطاع التجاري، وتعزيز أنشطة التصدير واالستيراد في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تضرر هذا القطاع وتأثره 
بجائح���ة كورونا. ويهدف البنك األوروب���ي إلعادة اإلعمار 
والتنمية بالش���راكة مع بنك فلس���طين من هذا التمويل 
التج���اري، إلى إص���دار ضمانات لصالح البن���وك المعززة 
لخطاب االعتماد في الخارج، لتسهيل عمليات االستيراد 
والتصدير، هذا إلى جانب الحفاظ على استمرارية القطاع 

التجاري وديمومته بعد تأثره بالجائحة.
وس���يتمكن بنك فلسطين من خال انضمامه إلى برنامج 
تعزيز التجارة )TFP( من الوصول إلى ش���بكة تضم أكثر 
م���ن 100 بنك ُمصدر في التموي���ل الخارجي، و800 بنك 
معزز لخط���اب االعتماد في جميع أنحاء العالم، األمر الذي 

سيس���اهم في تعزيز التجارة الدولية مع فلس���طين، من 
خال توسيع شبكة البنوك العالمية التي يتعامل معها، 
هذا باإلضافة إلى خلق فرص عمل، وإتاحة المجال لتطوير 
منتجات جديدة مثل التخصيم في تمويل التجارة لدعم 
الش���ركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة، بما 
فيها العمليات التجارية لاستفادة من استيراد وتصدير 

المعدات والخدمات التي تعنى بالطاقة.
م���ن جانب آخر، عمل بنك فلس���طين فعلي���ًا على إصدار 
خطاب���ات االعتماد لعمليات االس���تيراد منذ العام 2000 
من خال البنوك الدولية مث���ل Deutsche Bank AG و

Commerzbank AG وHSBC وCITIBANK N.A.، وفي 
الع���ام 2002 أس���س البنك الذي تغط���ي فروعه الضفة 
الغربي���ة وغزة دائ���رة التجارة الدولي���ة للتعامل مع كافة 

العمليات التجارية الخارجية.
ويقوم بنك فلسطين بإصدار جميع أنواع خطابات اعتماد 
االستيراد، بما في ذلك خطابات االعتماد غير القابلة لإللغاء 

والقابل���ة للتحويل والقبول، والمفاوض���ات، والمدفوعات 
المؤجل���ة والمؤك���دة وغير المؤك���دة واالحتياطية، حيث 
يقوم عماء بنك فلس���طين باستيراد كافة أنواع البضائع 
من جميع أنحاء العالم واس���تام الفواتير الواردة وإرسال 
الفواتير الصادرة للتحصيل إلى مختلف البلدان، علمًا أن 
 70,000,000 USD حجم التمويل التجاري يعادل نح���و

دوالر أمريكي سنويًا في فلسطين.
يذكر أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لعب دوًرا 
حيوًيا في دعم التجارة منذ إطاقه برنامج تعزيز وتسهيل 
العمليات التجارية الدولي���ة بين البنوك EBRD TFP في 
العام 1999، على ش���كل ضمانات وقروض قصيرة األجل 
للبنوك المش���اركة في هذا البرنامج، وشركات التخصيم، 
حيث س���جل البرنامج سنوًيا حجم قياسي للتجارة تجاوز 
3.3 مليار ي���ورو في عام 2020، كما وق���ع البنك على 14 
مش���روعًا بقيمة إجمالية قدرها 61 مليون دوالر أمريكي 

منذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدعم من البنك األوروبي وبنك فلسطين 
تخصيص 5 مليون دوالر لتمويل التجارة الخارجية بالضفة والقطاع

اإلحصاء: ارتفاع عدد رخص األبنية في الربع الثاني من العام الجاري
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أعل����ن أن����ا المواطن / احمد حس����ام احمد ابو دقه 
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )404653834( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مراد صبحي اسماعيل ابو غالي  
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )400053997( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ناجي محمد عودة س����مور  عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م  )947613154( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الناصر حسن علي شهوان  
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )400161618( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عماد عبد الرحمن نايف العقاد  
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )400188892( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / وائل ابراهيم احمد نصر  عن 
فقد بطاقة تعريف وتحمل  الرقم  )700054711( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الكريم زيادة خليل جاسر 
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )906586862( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهيم محمد ابراهيم وش����اح 
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )410206759( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أن����ا المواط����ن / عب����د الرحمن احم����د عبد 
الرحمن الغن����دور عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  
)402166086( فالرجاء ممن يجدها أن يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أن����ا المواطن����ة / صفاء حس����ين حس����ن 
ج����اد الطويل عن فق����د هويتي وتحم����ل  الرقم  
)912039773( فالرجاء ممن يجدها أن يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أنا المواطن / امير بكر عب����د الرازق ابو بكرة 
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )406980409( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / أحمد محمد محمود النباهين  
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم  )923534655( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
الثالثاء،  السودانية،  السلطات  أعلنت 
تضرر أكث���ر من 1800 أس���رة بوالية 
النيل األبي���ض جنوبي الب���الد؛ جراء 

السيول والفيضانات.
وقال مدير محلية الجبلين الوليد عامر 
بوالية النيل األبيض إن 1800 أس���رة 
بالمحلية  تضررت في مدينة ج���ودة 

)تقسيم إداري يضم مدنًا وقرى(.
وأضاف أن األس���ر المتض���ررة تضم 
نحو 15 ألف ش���خص، وه���م بحاجة 
وفقًا  عاج���ل«،  إنس���اني  »تدخل  إلى 
لما نقلت���ه وكالة األنباء الس���ودانية 

الرسمية.
وأوضح عامر أن األض���رار في »جودة« 
حدث���ت بس���بب س���يول وفيضانات 
نجمت عن ارتفاع منسوب مياه النيل 
األزرق، وش���ملت انهيار مبان سكنية، 
ونفوق عدد كبير من المواشي، وتلف 

مساحات زراعية.
ووص���ف الوضع اإلنس���اني بالمدينة 
ب� »الكارثي«، مق���رًا بأنه »يفوق طاقة 

وإمكانيات المحلية«.

وانخفض منسوب مياه النيل األزرق، 
ف���ي يوليو/تموز الماض���ي، مع قيام 
الس���لطات اإلثيوبية بإتم���ام عملية 
الملء الثاني لخزان »س���د النهضة«، 
قب���ل أن يع���اود المنس���وب االرتفاع 
بح���دوث  تحذي���رات  م���ع  مج���ددا، 
الس���لطات  أطلقته���ا  فيضان���ات 
السودانية لسكان المناطق المحاذية 

لمسار نهر النيل.
والخمي���س، أعلن���ت األم���م المتحدة 
تضرر أكثر من 88 ألف ش���خص جراء 
األمطار والس���يول، وتخريب أكثر من 
17 ألف���ا و500 منزل جزئي���ا أو كليا، 
الخريفية  بداية موس���م األمطار  منذ 
بالسودان في يونيو/حزيران الماضي.

الخريفية  ويس���تمر موس���م األمطار 

حتى أكتوبر/تش���رين األول، وعادة ما 
يش���هد س���نويا هطول أمطار غزيرة 
تنجم عنها س���يول وفيضانات توقع 

خسائر بشرية وأضرارًا مادية.
ومقارن���ة مع 138وفاة جراء الس���يول 
الماضي، تسببت  العام  والفيضانات، 
ه���ذا العام حت���ى اآلن ف���ي وفاة 35 
شخصا، وفق أحدث حصيلة حكومية.

ضحايا السيول.. تضرر أكثر من 1800 أسرة بوالية سودانية

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال قائد القّوة البحري���ة في الجيش اإليران���ي، األدميرال 
شهرام إيراني، إّن »السفن اإليرانية نجحت في تنفيذ أكبر 
مهمة عسكرية في تاريخ البحرية اإليرانية«. وأوضح إيراني 
خالل حديٍث صحافي، الثالثاء، بمناسبة إتمام الرحلة ال� 75 
لمجموعة من القطع البحرية اإليرانية إلى المحيط األطلسي، 
أّن »هذه النجاحات تحققت في مجال السطح وتحت السطح 
إضافة إلى الجو، حيث تم تصنيع تجهيزات اس���تراتيجية 
ومن المؤمل أن نش���هد قريبًا إزاحة الس���تار عن أول محّرك 

بحري إيراني مصنوع في البالد بشكٍل كامل«.
وأش���ار إلى أّن »مرور الس���فن الحربية اإليرانية في هذه الرحلة 
بالمياه التي تتواجد فيها قوى االس���تكبار العالمي يؤكد قّوة 
واقتدار إيران«. كما اعتبر إيراني أّن »العقوبات والتهديدات لم 
ُتش���كل رادعًا أبدًا لإليرانيين ونحن تمكّنا من عبور سد األعداء 

باالعتماد على أنفس���نا«، مبينًا أّن »اإليرانيين كانوا دائمًا دعاة 
س���الم ومحبة ولكنهم تعرضوا للعقوبات والتهديد«. وأضاف 
أن المدّمرة »سهند« إيرانية الصنع، وحاملة المروحيات »مكران« 
قطعتا في هذه الرحلة 45 ألف كيلومتر في البحار والمحيطات 
ذات األم���واج العاتية وعادتا إلى الوطن بنج���اح كامل بعد أن 
أثبتت���ا للعدو والصديق ق���درة البحرية اإليراني���ة وإمكاناتها 
الكبيرة. الجدي���ر بالذكر أّن القطع البحري���ة اإليرانية، اجتازت 
ف���ي رحلتها ال� 75، 3 قنوات دولية مهمة و8 مضائق وقطعت 
عش���رات آالف األميال البحرية في البحار والمحيطات دون أي 

خرق للقوانين الدولية، بحسب األدميرال شهرام إيراني.
وفي وقٍت سابق من العام الماضي قال رئيس األركان العامة 
للقوات المس���لحة اإليرانية، اللواء محم���د باقري، إّن »اقتدار 
القوة البحري���ة للجي���ش اإليراني أحبط مخطط���ات القوى 

األجنبية بالسيطرة على المنطقة«.

االستقالل/ وكاالت:
حذرت األمم المتحدة من انهيار الخدمات األساس����ية 

وقرب نفاد المساعدات الرئيسية في أفغانستان.
ج����اء ذلك على لس����ان الناطق باس����م مكتب تنس����يق 
الش����ؤون اإلنس����انية األممي، جينس الرك، في مؤتمر 
صحف����ي عق����ده الثالثاء بمكت����ب األم����م المتحدة في 

جنيف.
وأش����ار إلى اعتزامه����م عقد مؤتمر دول����ي على صعيد 
الوزراء، حول أفغانس����تان، يترأس����ه األمين العام لألمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في 13 س����بتمبر/ أيلول 

الحالي.
وأضاف أن األمم المتحدة تطالب بمس����اعدات قيمتها 
606 ماليي����ن دوالر، إلعان����ة 11 ملي����ون ش����خص في 
أفغانس����تان، خالل األش����هر ال� 4 المتبقي����ة من العام 

الحالي، وش����دد على أن المؤتمر الدولي المذكور فرصة 
هامة لجمع المساعدات الالزمة من أجل أفغانستان.

ولف����ت إلى تلّقي 8 ماليين ش����خص في أفغانس����تان، 
مساعدات خالل العام الحالي فقط.

وأردف: "إال أن الخدم����ات األساس����ية في أفغانس����تان 
تنهار، فيما المساعدات الرئيسية مثل الغذاء وغيرها، 

على وشك النفاد".
وأوضح أن عدد النازحين داخل أفغانس����تان، وصل إلى 

3.5 ماليين شخص.
وف���ي 15 أغس���طس/آب الماض���ي، أعلن���ت "طالبان" 
س���يطرتها على العاصمة كابل؛ بموازاة مرحلة أخيرة 
من انسحاب عس���كري أمريكي اكتمل نهاية الشهر 
نفس���ه؛ ما دفع الرئيس األفغاني أشرف غني للهروب 

من البالد.

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي مواجهة ضع���ف التطعيم ضد كوفي���د19- في البل���دان الفقيرة دعت 
المنظمات غي���ر الحكومية المعنية بالمناخ الثالثاء إل���ى تأجيل مؤتمر األمم 
المتحدة للمناخ )كوب 26( معتبرة أنه “من المس���تحيل” عقد اجتماع “عادل 

وشامل” في غالسكو )اسكتلندا( في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكتبت “ش���بكة العمل المناخي” )كاليميت اكش���ن نيت���وورك( التي تضم 
حوال���ي 1500 منظمة غير حكومية “مع بقاء ش���هرين فق���ط، من الواضح أن 

مؤتمرا عالميا آمنا وشامال وعادال للمناخ أمر مستحيل”.
وب���ررت ذلك ب”اإلخفاق في دعم وصول آالف األش���خاص في الدول الفقيرة 
إلى اللقاحات وارتفاع تكاليف الس���فر واإلقامة وعدم اليقين بشأن تطور وباء 
كوفيد19-. وبين المنظمات األعضاء في الش���بكة “اوكسفام” و”أكشن إيد” 

و”غرينبيس” ومنظمة العفو الدولية.
ويهدف المؤتمر الس���ادس والعشرين لألطراف الذي سيعقد من 31 تشرين 
األول/أكتوبر إلى 12 تش���رين الثاني/نوفمبر، إلى الحفاظ على هدف الحد من 
االحتب���اس الحراري عند 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وهي 
العتب���ة األكثر طموًحا التي حددتها اتفاقية باريس ويقول العلماء إنها حالًيا 

بعيدة المنال إلى حد كبير.

1500 منظمة غير حكومية 
تدعو إلى تأجيل مؤتمر 
المناخ بسبب »كورونا«

السفن اإليرانية تنجح في تنفيذ أكبر 
مهمة عسكرية في تاريخ البحرية

تحذير أممي من انهيار الخدمات 
األساسية في أفغانستان
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غزة/االستقالل: 
حقق فريقا خدمات المغازي وخدمات البريج، الفوز على شباب 
المغازي وخدمات رفح على التوالي، ضمن منافس���ات الجولة 
الرابعة لدوري جوال 2020_2021 للمحافظات الجنوبية، و التي 

أقيمت على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.
ونجح خدم���ات المغازي في تخطي ش���باب المغازي )108( _ 

.)104(
وفي الربع األول، فاجأ ش���باب المغازي ج���اره الخدمات ببداية 
قوي���ة و ظهر األكث���ر تنظيميا في الدقائق الخمس���ة األولى 
دفاعيا و هجوميا وس���ط تألق النجمين موسى أبو غزال و أحمد 
مهدي اللذين منحا األفضلية للش���باب عندما أصبح مؤش���ر 
النتيجة يش���ير لتقدم فريقهم���ا " 15/9 "  بعدما نجح أحمد 

مهدي بتسجيل رميتين ثالثيتين وموسى أبو غزال ثالثية.
 و في منتصف الش���وط دفع أبو جياب مدرب خدمات المغازي 
بالالعب موسى موسى الذي أعاد التوازن لسلة الخدمات ليدخل 
أبناء الخدمات أجواء اللقاء و ينجحون بتقليص الفارق عبر تألق 
محم���د أبو غزال الذي س���جل ثالثية و ريان ري���ان باختراقاته 
ومعتز خريس بمتابعاته قبل أن يش���عل ريان اللقاء في آخر 
دقيقتين من عمر الربع بوضع فريقه في المقدمة من "اس���الم 
دانك" جميل  جعل مؤش���ر النتيجة يش���ير لتق���دم فريقه 
"18/17"  لتك���ون نقطة تحول و ينجح رفاق موس���ى موس���ى 

بإنهاء الربع األول لصالحهم " 22/17 " .
وفي الربع الثان���ي تواصلت المتعة و اإلث���ارة بتقارب النقاط 
بين الفريقين فسجل محمد أبو غزال ثالثية للخدمات رد عليه 
محمد درويش بثالثية للشباب، لينجح أبناء الخدمات بتحقيق 

الفوز في هذا الربع بنتيجة " 25/19 " .
وتمكن  ش���باب المغازي في الربع الثالث  من تنظيم صفوفه 

وظه���ر اعتماده الكبير على نجميه موس���ى أب���و غزال و أحمد 
مهدي اللذين نجحا بإحداث الفارق و مجاراة العبي الخدمات ، 

والتفوق بهذا الربع بنتيجة " 19/17 " .
ونجح ش���باب المغازي في الربع الرابع بالعودة للقاء رغم بداية 
أبناء الخدمات القوية بتسجيل ثالثية لمحمد أبو غزال و إسالم 
دانك لريان ريان، و شهدت الدقائق األخيرة قمة اإلثارة بعدما 
نجح حسن الحيلة بتس���جيل ثالثية لفريقه الشباب قلصت 
الف���ارق لنقطتين قب���ل ان ينجح نجم اللقاء موس���ى أبو غزال 
بتعدي���ل النتيجة لفريقه " 85/85 " و ش���هد هذا الربع خروج 
نجم المغازي محمد ابو غزال باألخطاء الش���خصية الخمس���ة 

لينتهي هذا الربع لصالح ش���باب المغ���ازي " 30/21 " و اللقاء 
بنتيجة التعادل " 85/85 " و يذهب الفريقان لشوط إضافي.

خالل الفت���رة اإلضافية األولى جنون كرة الس���لة كان حاضرا  
فرغم الف���راغ الكبير الذي تركه خروج موس���ى أب���و غزال في 
صفوف الش���باب و رغم توسيع الفارق لخمس نقاط للخدمات 
بثالثية الصاعد مصطفى عياش و ثنائية موسى موسى لكن 
أحم���د مهدي في آخر ثمانية ثواٍن أع���اد اللقاء لبدايته برمية 
ثالثية عادلت النتيجة " 98/98 " ليفرض شوطًا إضافيًا جديدًا 

.
وف���ي الفترة اإلضافية الثانية نجحت خبرة العبي الخدمات ال 

سيما العمالق موسى موسى و زميله معتز خريس و تألق ريان 
ريان من حسم اللقاء لصالحهم بفارق أربع نقاط "108/104 ".

ورفع خدمات المغازي رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني، فيما 
بات ش���باب المغازي ثالثا برصيد 7 نقاط أيضا بفارق النقاط 

المسجلة خلف خدمات المغازي. 
و في اللقاء الثاني حقق خدمات البريج فوزا كبيرا على خدمات 

رفح بنتيجة )94( _)59( .
وس���يطر خدمات البريج على نتائج جميع أرب���اع المباراة، و بدأ 
البريج الربع األول بالتس���جيل عبر عمالقه عيد الشاعر أفصل 
مسجل في هذا الربع ب7 نقاط، ودون ثائر عيسى أول رمياته 
الثالثية، واكتفى إبراهيم أبو رحال بتس���جيل 5 نقاط، بينما 
س���جل رفح متأخرا ع���ن طريق أحمد عبد الرحم���ن ثالثيتين، 
ومحمد الهمص 3 نقاط وزميله أحمد صالح 3 أخرى، لينتهي 

الربع لمصلحة البريج 19_12.
و في الربع الثاني، واصل العبو البريج تفوقهم في التسجيل، 
مستغال تسجيل ثائر عيسى ثالثيتين، واستمرار تألق الشاعر 
و أبو رحال في التسجيل وصناعة النقاط لزمالئه، لينتهي الربع 

لمصلحة البريج 20_13.
وكان الربع الثالث مسجال باس���م أسامة موسى العب خدمات 
البريج، لتمكنه من تسجيل 8 نقاط منها نقطتان على طريقة 

"سالم دانك"، لينتهي الربع لمصلحة البريج   26_16.
وف���ي الربع الرابع س���جل البريج 4 ثالثيات منه���ا 3 إلبراهيم 
أبو رحال وواحدة لثائر عيس���ى، لينتهي الربع لمصلحة البريج 

29_18، وبنتيجة إجمالية 94_59.
ورفع البري���ج رصيده للنقطة 8 في المرك���ز األول، فيما صعد 
خدمات رفح للمركز الثالث متخطيا غزة الرياضي لحصوله على 

نقطة الخسارة.

ديربي المغازي خدماتي والبريج يقسو على خدمات رفح بدوري جوال السلوي

مدريد/ االستقالل: 
حددت إدارة نادي ريال مدريد اسم أول الالعبين الراحلين 

في االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ولم يدخل ريال مدريد سوق االنتقاالت الصيفية األخيرة 
بقوة، واكتفى بضم ديفيد أالب���ا مجانا بعد انتهاء عقده 
م���ع بايرن ميونخ، ث���م إدواردو كامافينجا م���ن نادي رين 

الفرنسي.
وقال تقرير صحفي إس���باني ، إن العب وسط الريال داني 
سيبايوس وافق على الرحيل عن صفوف الميرنجي، خالل 

سوق االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وعاد س���يبايوس لفريق ريال مدريد ه���ذا الصيف، بعد 
عامي���ن من اللعب على س���بيل اإلعارة مع آرس���نال، لكنه 
ع���اد مع إصابة خطي���رة في الكاحل خالل مش���اركته في 
األولمبياد. ويرى س���يبايوس أن فرصته في المش���اركة 
س���تكون محدودة للغاية، بعد وصول إدواردو كامافينجا 
ووجود مودريتش وتوني كروس، لذلك أبدى اس���تعداده 

للعودة لصفوف فريقه السابق ريال بيتيس.
وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" اإلسباني، فإن سيبايوس 

وافق على العودة إلى بيتيس على سبيل اإلعارة في يناير/ 
كانون الثاني المقبل، مع خيار ش���راء إلزامي بين 20 و25 

مليون يورو.
وحاول بيتيس ضم سيبايوس خالل اللحظات األخيرة من 
سوق االنتقاالت الصيفية الماضية، لكن فشلت الصفقة، 

بسبب سقف الرواتب في النادي األندلسي.
وأش���ار التقرير إلى أن بيتيس وافق على ضم سيبايوس 
في الش���تاء، مع خطة واضحة لضمان حل مشكلة سقف 

الرواتب بحلول ذلك الوقت.

ريال مدريد يحدد أول الراحلين في الشتاء

لوساكا/ االستقالل: 
خطف منتخب تونس صدارة 
مجموعته بفوزه على منافسه 
زامبيا بهدفين دون رد ، على 
في  مواناواس���ا  ليفى  ملعب 
المب���اراة الت���ي أقيمت امس 
الثالث���اء ، ضمن منافس���ات 
الجولة الثانية من التصفيات 
األفريقي���ة المؤهل���ة لكأس 

العالم قطر 2022.
الخ���زري  وهب���ي  وافتت���ح 

التسجيل مبكرا في الدقيقة 9 
من عمر الش���وط االول والمباراة عن طريق 
ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء ثم أضاف 
أنيس ب���ن س���لمان اله���دف الثاني في 

الدقيقة 92 من عمر اللقاء.    
به���ذه النتيج���ة اعتلى منتخ���ب تونس 
صدارة قم���ة المجموعة برصي���د 6 نقاط 
م���ن مباراتي���ن بالف���وز وحص���د العالمة 
الكاملة، فيما يحتل منتخب زامبيا وصافة 
المجموع���ة برصي���د 3 نق���اط، فيما تقبع 

موريتاني���ا وغيني���ا االس���توائية في قاع 
الترتيب بدون نقاط.

ونج���ح منتخب تونس ف���ي تحقيق الفوز 
الثان���ي له عل���ى التوالي ف���ي التصفيات 
الكاملة لضمان  وتعزيز صدارته، بالعالمة 
التأهل مبكرًا إلى كأس العالم قطر 2022.

ودخل منتخب تونس المباراة بالتش���كيل 
التالي: فاروق بن مصطفى، حمزة المثلوثي، 
ديالن برون، ياس���ين مري���اح، علي معلول، 
فرجاني ساسي، إلياس السخيري، عيسى 

العيدوني، س���يف الدين الجزيري، وهبي 
الخزري، فخر الدين بن يوسف.

وافتت���ح منتخ���ب تون���س مش���واره في 
التصفي���ات األفريقي���ة المؤهل���ة لكأس 
العالم قطر 2022 بف���وٍز مهم حققه على 
حس���اب منتخب غينيا االستوائية بثالثة 

أهداف نظيفة.
كما ف���از منتخب زامبيا في لقائه األول من 
التصفيات ف���ي الجولة األولى خارج ملعبه 

على موريتانيا بهدفين لهدف.

تونس تخطف الصدارة بثنائية فى 
شباك زامبيا بتصفيات كأس العالم

لندن/ االستقالل: 
يترقب كثيرون الظهور األول للنجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو بقميص مانشستر 

يونايتد.
وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن رونالدو يقضي حاليا فترة الحجز الصحي في 
قصره الخاص، وينتظر نتيجة المس���حة الطبية يوم الجمعة أي قبل 24 ساعة من مباراة 

نيوكاسل يونايتد، في الجولة الرابعة من البريمييرليج.
وأضاف����ت أن الحجر الصح����ي قد يؤدي إلى تأجي����ل عودة كريس����تيانو، إال أن آمال 
الجماهير ما تزال قائمة في ظل اإلقبال الش����ديد على شراء تذاكر المباراة التي قفز 
س����عرها في السوق الس����وداء إلى 3 آالف يورو خاصة أن اللقاء لن يذاع على الهواء 

مباشرة في إنجلترا.
 وأوضحت: »إذا كانت نتيجة المس���حة سلبية، سيكون رونالدو قادًرا على المشاركة في 
أول جلسة تدريبية له مع الش���ياطين الحمر يوم الجمعة، وقد يدفع ذلك مدرب الفريق 
أولي جونار سولس���كاير لتأجيل الظهور األول للدون إلى مواجهة يانج بويز السويسري 

في دوري أبطال أوروبا«.
واستدركت أن رونالدو يتمتع بجاهزية بدنية نسبيا حيث شارك في 30 دقيقة مع فريقه 
السابق يوفنتوس، وسجل ثنائية فوز منتخب البرتغال على أيرلندا في تصفيات كأس 

العالم.
وكل هذه األمور أيضا يضعها سولس���كاير في حس���اباته تحس���با إلمكانية وضعه في 

التشكيل األساسي أمام نيوكاسل أو وضعه على مقاعد البدالء.

الظهور األول لرونالدو مع 
يونايتد تحت التهديد
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أن ه���ذه اإلج���راءات العقابية تمثل���ت وفًقا 
للمتابعة، بنقل األس���رى القابعين في قسم 
)2( في س���جن "جلبوع"، حي���ث تأكد نقل 16 
أسيرا إلى س���جن "النقب"، وهم من بين نحو 

90 أسيًرا يقبعون فيه. 
 كم���ا ألغت إدارة س���جن "جلب���وع" المحطات 
التلفزيونية في كافة األقسام، ونقلت خمسا 
ًمن قي���ادات أس���رى الجهاد اإلس���امي إلى 
التحقيق، كما وش���رعت بعملي���ات تفتيش 

واسعة في غالبية السجون. 
ولفت نادي األس���ير إلى أن حال���ة من التوتر 
تخيم على كافة أقس���ام األس���رى، وأن كافة 
المعطي���ات الراهن���ة تؤك���د عل���ى أن إدارة 
سجون االحتال ماضية في فرض المزيد من 

اإلجراءات التنكيلية و"العقابية" بحّقهم. 
واعتب���ر أّن ه���ذه اإلج���راءات تأت���ي امتدادا 

لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون 
االحتال. وأكد أنه وخال الس���نوات القليلة 
الماضية صّعدت من سياس���تها التنكيلية، 
وكان أبرزه���ا: االقتحام���ات المتك���ررة، التي 
اعتبرت األعنف منذ أكثر من عش���ر سنوات، 

عدا عن محاولتها منذ عام 2018.  
وبع���د التوصي���ات الت���ي قدمتها م���ا عرفت 
بتوصي���ات لجن���ة "أردان" في حين���ه، يواجه 
األس���رى س���حب العدي���د م���ن منجزاته���م 
والتي ش���ملت وبدرجات متفاوتة  التاريخية، 
من س���جن إل���ى آخ���ر: التمثي���ل التنظيمي، 
المش���تريات من "الكنتين���ا"، والحركة داخل 
األقسام، مدة ومواعيد الفورة، زيارات العائات، 
كمية ونوعي���ة الطعام، كمية المياه المتوفرة، 

عدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة. 
وطالب نادي األس���ير المؤسسات الحقوقية 

الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة والصليب 
األحم���ر الدولي بفرض رقاب���ة وحماية دولية 
الجه���ود لمتابعة  على األس���رى، وبتكثيف 
أوضاعه���م، وطمأن���ة عائاته���م، كما حّمل 

االحتال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
كم���ا اقتحم���ت ق���وات مع���ززة م���ن حرس 
الحدود ووحدتي” اليمار” و ” النحش���ون “، 
مس���اء أمس، االقسام في س���جن ” مجدو “، 
واستهدفت أسرى حركة “الجهاد االسامي 
“، بع���د انت���زاع 6 أس���رى من س���جن جلبوع  
حريتهم، بينهم خمسة من الجهاد اإلسامي 

من سجن “جلبوع”.
وم���ن جانبها، قالت س���رايا الق���دس الجناح 
اإلس���امي في  الجهاد  لحرك���ة  العس���كري 
فلس���طين إننا "وبكل وضوح ودون أي مواربة، 
لن نس���مح بالمطلق باس���تمرار العدوان على 

األس���رى، ول���ن نترك أس���رانا وحده���م ولن 
نخذلهم".

وأضافت السرايا في تصريح مقتضب تلقت 
"االستقال" نسخة عنه أنه "أمام ما يتعرض 
له أس���رانا األبطال عامة وأسرى حركة الجهاد 
اإلس���امي خاصة، من ع���دوان واضح وحملة 
تنكيل وتنقات واسعة نتيجة الهزة الكبرى 
التي تع���رض لها العدو، بع���د عملية انتزاع 
الحرية البطولية نق���ول للعدو إنه لن يمنعنا 
أي تعقيد من ممارس���ة واجبن���ا تجاه إخوتنا 

األسرى وكل خياراتنا مفتوحة".
وصعد االحتال اإلسرائيلي من عدوانه بحق 
األسرى خاصة أسرى حركة الجهاد اإلسامي 
عق���ب نجاح 6 أس���رى في الفرار من س���جن 

جلبوع فجر قبل أمس اإلثنين.
وإلى ذلك ، حذرت حركة الجهاد اإلسامي في 

فلسطين، امس الثاثاء، االحتال االسرائيلي 
م���ن أي محاولة للمس���اس باألس���رى داخل 

سجونه الظالمة.
وقال���ت الحركة في بيان وصل "االس���تقال"، 
إنه���ا تتابع أوضاع األس���رى األبط���ال داخل 
سجون االحتال، وما يجري بحقهم من عدوان 
انتقامي خطير وانتهاك صارخ لكل القوانين 

واألعراف ومبادئ حقوق االنسان.
وأضاف���ت الحرك���ة " ش���رعت إدارة مصلحة 
واس���ع يستهدف األسرى  السجون بعدوان 
بش���كل عام وأس���رى حركة الجهاد بش���كل 
خاص، كرد فعل انتقام���ي من االحتال بعد 
الفش���ل األمني المدوي الذي أصاب االحتال 
وأجهزته األمنية في أعقاب نجاح مجاهدينا 
ف���ي انت���زاع حريتهم من خ���ال عمل معجٍز 

ومحكٍم ودقيق".

غزة/ االستقال: 
ح���ذر القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي الش���يخ خضر حبي���ب، أمس الثاثاء، 
االحتال الصهيوني، من المس���اس بأبطال عملية انتزاع الحرية الذين تحرروا عبر 
نفق من س���جن جلبوع، مشدًدا على أن المساس بهم هو التعرض لكرامة الشعب 

الفلسطيني.
ج���اء ذلك خال مؤتمٍر صحفي عقدته لجنة األس���رى للقوى الوطنية واالس���امية 
بمدينة غزة مس���اء أمس الثاثاء، للتنديد بما يتعرض له األس���رى داخل السجون 
الصهيونية، س���يما أس���رى حركة الجهاد اإلس���امي عقب عملي���ة انتزاع الحرية 

البطولية.
وأكد حبيب أن "أي مساس باألس���رى المحررين سيؤدي لنشوب انتفاضة جديدة 
بالضفة وغزة و48 وس���تكون انتفاضة نحرر من خالها فلس���طين ونطرد المحتل 

من أرضنا".
ووجه رس���الة إلى االحتال قائ���ًا: " أتذكر في عام 87 عندم���ا دارت المعركة بين 
أبط���ال عملية الهروب من أبناء الجهاد االس���امي وجنودك، كان استش���هادهم 

شعلة لتفجير انتفاضة آنذاك".
ودعا حبيب المؤسس���ات المعنية كافة ببذل جهدها في الدفاع عن األس���رى في 

سياق الحملة الشرسة التي يتعرضون لها داخل المعتقات.
بدورها أكدت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلسامية أن الشعب الفلسطيني لن 
يقف مكتوف األيدي أمام الهجمة على األس���رى، مش���ددًة أن لجنة األسرى وكافة 
المؤسسات المعنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الهجمة الخطيرة على االسرى 

وعدم السماح لاحتال باالستفراد بهم.
وحّمل عضو لجنة األسرى في القوى الوطنية زكي دبابش االحتال كامل المسؤولية 
عما يجري داخل الس���جون، مطالًبا األمم المتحدة والصليب األحمر والمؤسس���ات 

القانونية بتحمل مسؤولياتها ولجم االحتال وإيقاف الهجمة على األسرى.

القدس المحتلة/ االستقال: 
ق����ال الخبير في الش����ؤون االس����رائيلية، 
رجا زعات����رة، تعليقا على انتزاع 6 أس����رى 
حريتهم من س����جن »جلبوع«، إنه »حينما 
يح����دث مثل ه����ذا الخرق في أح����د أكبر 
السجون وأكثرها تحصينا فإن ذلك يعتبر 
فش����ا أمنيا، إال أن القضية األساسية هي 

الفشل السياسي«. 
ولف����ت زعاترة في تصري����ح امس الثاثاء، 
أنه في ظل رفض االحتال إطاق س����راح 
األس����رى ضمن المب����ادرات السياس����ية، 
تأتي عملية فرار االس����رى الفلسطينيين 
لتش����كل صفعة قوية للمؤسسة األمنية 

والسياسية اإلسرائيلية. 
وأوض����ح، زعاترة، أن ه����ذه العملية تدخل 
االحت����ال وخاصة حكومت����ه الحالية في 
أزمة سياسية، ألنه من الواضح أن األسرى 
نجح����وا في تخط����ي الحدود إل����ى مناطق 

السلطة الفلسطينية. 
وأش����ار إلى أن����ه إذا كان����ت األذرع األمنية 
اإلسرائيلية ستقوم بتوغات في الضفة 
الغربية بحثًا عن األس����رى الس����تة فهذا 
س����يؤدي إلى صدام مباش����ر مع الش����عب 
الفلسطيني وبالتالي إلى مواجهة شاملة.

كما بين أن وجود األس����رى ضمن األراضي 
المحتل����ة يحرج أيضا رئاس����ة الس����لطة 
الفلس����طينية التي س����تتردد بالمشاركة 
بالتنس����يق األمني مع س����لطات االحتال 

للقبض على هؤالء األسرى. 
ويعد س����جن جلب����وع من أكثر الس����جون 
حراس����ة في كيان االحت����ال، وهو ما ترك 
عام����ات اس����تفهام كبي����رة ح����ول قدرة 
األس����رى على عمل نفق والهروب منه، ما 
أدى ال����ى احتفاالت كبيرة في فلس����طين 
وتوزيع الحلوى في الشوارع احتفاال بتمكن 
الفلس����طينيين الس����تة من اختراق هذا 

السجن. 
وأعلنت س����لطات االحتال، الثاثاء، عدم 
تس����جيل أي تقدم في عملي����ة تعقب 6 
معتقلين فلس����طينيين تحرروا من سجن 
جلبوع ش����ديد الحراسة شمال »إسرائيل«، 
رغم مرور أكثر من 24 ساعة على هروبهم. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شمعون 
نحماني رئيس قسم العمليات في شرطة 
االحتال »ش����معون نحمان����ي«، ونقلتها 
قناة »كان« الرسمية. وقال نحماني: »هذه 
مطاردة للمجهول من حيث نقاط التتبع.. 
قمنا بإغاق محاور يمكن أن تشكل محاور 

هروب، كما أغلقنا المعابر والحدود«. 
وأض����اف: »فحصنا العش����رات م����ن نقاط 
المه����ام  نفذن����ا عش����رات  المعلوم����ات، 
العملياتي����ة. ليس هن����اك أي تقدم في 

المطاردة«. 
وأوضح المس����ؤول اإلسرائيلي أن المسألة 
تتطل����ب المزي����د م����ن الصب����ر »لتكوين 
ص����ورة واضحة«، مضيف����ا أن فرضية عبور 
المعتقلين للحدود، ال تشمل األردن فقط، 

بل غزة أيضا. 
وأضاف الضابط أن الش����رطة اإلسرائيلية 
مس����تعدة إلن����زال ق����وات خاص����ة م����ن 
المروحيات في وق����ت قصير في أي وقت 
داخل »إسرائيل«، مشيرا إلى أنه حال حدث 
احتكاك مع االس����رى خال القبض عليهم 

فسيكون ذلك »حدثا صعبا«.
 للي����وم الثاني عل����ى التوال����ي، تتواصل 
أعمال البحث عن 6 فلس����طينيين، انتزعوا 
حريته����م، اول أم����س من س����جن جلبوع 

اإلسرائيلي. 
وقالت هيئة البث اإلسرائيلية، إن الشرطة 
أقام����ت أكثر م����ن 260 حاجزا ف����ي أنحاء 
الكيان اإلسرائيلي، في إطار عمليات البحث 

عن األسرى الستة. 

الدوحة/االستقال: 
تلقى القائد زي���اد النخالة أمين عام حركة الجهاد 
االس���امي اتص���ااًل هاتفي���ًا من رئي���س المكتب 
السياس���ي لحركة المقاومة االس���امية »حماس« 
اسماعيل هنية الذي قدم التهاني بعملية انتزاع 
األسرى الستة الحرية التي كسرت عنجهية العدو.

 وأشاد هنية بالعملية ووصفها بالعملية البطولية 
التي ال تقل عن أي معركة، وهذا فتح من الله جديد 

للمقاومة وللشعب الفلسطيني. 
وق���ال هنية خ���ال االتصال الهاتف���ي إن عزيمة 
ه���ؤالء األبطال كانت »أمام ق���درة الله ثم إرادتهم 

وعزيمتهم أوهن من بيت العنكبوت«.
وأكد هنية أن ما ق���ام به هؤالء األبطال هو صفحة 
جديدة من صفحات االنتصار لشعبنا الفلسطيني 

في صراع اإلرادات مع هذا المحتل الغاصب.
وعّبر عن إيمانه العميق بأن سلسلة إنجازات شعبنا 
المتتالي���ة على هذا االحتال المجرم س���تتواصل 
وصواًل إلى التحرير الكامل ألرضنا وشعبنا وأسرانا.

وش���دد هنية على ضرورة حماية ه���ؤالء األبطال، 

وتوفي���ر الحاضن���ة اآلمنة لهم ليواصلوا مس���يرة 
المقاومة المباركة.

ف���ي الوقت ذاته، أك���د هنية والنخال���ة التزامهما 
بتحرير األس���رى من س���جون االحتال مهما كلف 
ذلك من ثمن باعتبار ذلك على رأس سلم األولويات.

بدوره شكر القائد النخالة هنية وأثنى على صمود 
المقاومة وم���ا تحققه من إنجازات في غزة والضفة 
وكل فلس���طين.  وش���دد على ض���رورة وحدة قوى 

المقاومة وثبات موقفها في وجه العدو.
وقال »إن انتصار االسرى هو انتصار لنا جميعا« .

النخالة يتلقى اتصاال هاتفيًا من هنية لتهنئته بانتزاع األسرى الستة حريتهم

القدس المحتلة/ االستقال: 
كشفت قناة »ريشت كان« العبرية، مساء أمس الثاثاء، أّنه »تم استدعاء 
كبار أعضاء سجن جلبوع، إلى وحدة تحقيقات السجون، للتحقيق معهم 

حول حادثة فرار األسرى من السجن فجر أول أمس«، على حد قولها.
وذك���رت القناة، أّن »هذه الخطوة جاءت بع���د أن تم بالفعل جمع إفادات 
14 حارسًا يعملون في الس���جن، حيث تشتبه وحدة تحقيقات السجون 

اإلسرائيلية بتورط سجانين في مساعدة األسرى على الهروب«.
وقالت القناة إّن »عملية ماحقة األس���رى ما زالت مس���تمرة، ويجري حالًيا 
التفتيش في قرى بمناطق فلس���طينية قريبة من الس���جن يش���تبه أن 

األسرى كانوا بها«.
يوم أول أمس، تمّكن 6 أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من فتحة 
نفق أحدثوه بس���جن »جلبوع« القريب من مدينة بيسان شمال فلسطين 
المحتل���ة، فيما ش���رعت س���لطات االحتال من���ذ صباح االثني���ن بحملة 
تفتيش���اٍت ومداهماٍت واس���عة جدًا، وذلك بحثًا عن األس���رى المحررين 

السّتة.

قناة عبرية: تم تحويل كبار 
مسؤولي سجن »جلبوع« للتحقيق

القيادي حبيب: أي مساس بالمحررين 
الستة سيشعل انتفاضة جديدة 

خبير: األسرى تخطوا حدود مناطق السلطة 
وأي توغل سيؤدي إلى صدام خطير

االحتالل يفر�ض ..



األربعاء 1 صفر 1443 هـ 8 سبتمبر 2021 م

االستقالل/ وكاالت:
أفادت صحيفة »الش���روق« الجزائرية بأن بعوض النمر انتش���ر في العديد من 
الواليات، ما جعل المصابين بلس���عاته الخطرة يزاحمون المصابين بكورونا في 

المستشفيات.
وشهدت مناطق مختلفة من الجزائر انتشارًا كبيرًا لهذا البعوض الذي يتكاثر 

في المناطق التي تتواجد بها المياه الراكدة والحدائق والمسابح.
واش���تكت عائالت عديدة من انتشار البعوض المذكور في بلدات القبة، وجسر 

قسنطينة، ودرارية، والشراقة.
ومن األعراض التي تسببها هذه الحشرات الطائرة السامة، انتفاخ مكان اللسعة، 
والحكة شديدة جدا، والتقيح، فضال عن الحمى والتعرق أحيانا، وال تزول األعراض 
إال بتناول مضادات الحساس���ية، وإذا تفاقمت األعراض يتم وصف المضادات 

الحيوية.
من جهته، شدد المختص في الصحة العامة، فتحي بن أشنهو، على ضرورة أخذ 
موضوع انتشار مختلف أنواع البعوض والحشرات السامة على محمل الجد، ألن 
االحتباس الحراري في العالم، وما خلفه من تغيرات مناخية وارتفاع في درجات 
الحرارة سيتسبب في ظهور مش���كالت عديدة، منها قدوم حشرات استوائية 

خطرة من وسط وأدغال إفريقيا الى منطقة شمال إفريقيا.

بعوض النمر السام 
يغزو الجزائر

) APA images (    املواطن مهران حمادة يعمل يف عربة متنقلة لبيع الذرة يف خميم بالطة بنابل�س

االستقالل/ وكاالت:
يعان����ي طف����ل بريطاني من حال����ة مرضية نادرة 
تجعله معرضًا لكسر ضلوعه وعظامه في كل مرة 

يعطس.
وش����خص األطباء إصابة لينكول����ن جاش بمرض 
نادر يس����مى تكّون العظم الناق����ص، مما يعني 
أن عظامه هش����ة للغاية بحيث يمكن كس����رها 

بسهولة من خالل األنشطة اليومية. 
وحت����ى اآلن، أصي����ب الطفل البالغ م����ن العمر 6 
س����نوات بكس����ر في جمجمته وذراع����ه وجزء من 
عم����وده الفقري، بمجرد الس����قوط أو الزحف على 

األرض.

وفي يوم الجمعة، كشفت والدة لينكولن أماندا أن 
الكرسي المتحرك الذي يستخدمه في كل مكان 
باستثناء منزله في ساوثكوت، ريدينغ، بيركس، 
أصبح صغيًرا جًدا بالنسبة له، وتكافح األسرة من 
أجل جم����ع مبلغ 3000 جنيه إس����ترليني )3750 
دوالرًا( لش����راء كرس����ي متحرك جديد متخصص 

خفيف الوزن.
وقالت أماندا، التي تعاني من نفس الحالة "كأم، 
كان األم����ر صعًب����ا، وكان األمر أصع����ب مما كنت 
أعتقد، وخاصة رؤيته يمر باأللم وهو يعرف ما هو 
هذا األلم. لقد كس����رت عظامي من العطاس من 
قبل وكذلك تعرض لينكولن لكسور في ضلوعه".

ويعني الم����رض الوراثي أن الكوالجين في عظام 
المريض مفقود أو منخفض أو ذو جودة منخفضة، 
مما يجعلها هش����ة، ويحتاج المرض����ى عادة إلى 
عملي����ات جراحية كبرى متك����ررة إلدخال قضبان 

معدنية في عظامهم لدعمها.
وتم تزويد لينكولن بجهاز يعرف باسم "المنفذ 
القسطرة"، والذي يوضع تحت جلد صدره ويساعد 
في عالجه. وجمعت أس����رته حتى اآلن مبلغ 750 
جنيه إس����ترليني )940 دوالرًا( لش����راء الكرسي 
المتحرك، وتقيم األسرة حفلة بالقرب من منزلها 
في 18 سبتمبر )أيلول( لجمع المزيد من األموال، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

طفل يتعرض لكسر ضلوعه في كل مرة يعطس

االستقالل/ وكاالت:
أقدمت خادمة هندية تعمل لدى إحدى األسر الكويتية، على نحر طفلها لحظة 

والدته،  بمنزل كفيلها في منطقة سعد العبد الله.
وأث���ارت ه���ذه الجريمة البش���عة ردود فعل غاضبة وس���ط المجتمع الكويتي، 

مستنكرين فعلتها المشينة بحق طفلها وتجردها من األمومة واإلنسانية.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال مس���ؤول أمني إن مواطنًا أبلغ غرفة عمليات وزارة 
الداخلي���ة، عن قيام خادمت���ه البالغة 39 عامًا بنحر مولودها ف���ور والدته، فتوجه رجال 
النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام إلى المنزل، وجرى ضبط الخادمة، 

وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفى إلى إدارة الطب الشرعي.

خادمة تنحر طفلها 
فور والدته في الكويت

االستقالل/ وكاالت:
أجبر تش���ابه ف���ي البيان���ات الثمانيني الفرنس���ي، 
فرانسيس لوبيز المقيم في مدينة مونبلييه، على دفع 
ضرائب عن ش���خص آخر يطابقه في كل شيء تقريبا، 

طوال 15 عاما.
وبدأت مش���كلة لوبيز العس���كري المتقاعد، في العام 
2006، عندما س���جلت الس���لطات أن له دخال آخر، دفع 

على إثره ضرائب إضافية.
وح���اول الرجل أن يقنع الس���لطات بأنه ليس المعني 
باألمر، لكنه فشل فاستمر في الدفع مرتين، حيث دفع 

نيابة عن الرجل 700 يورو.

وبسبب قانون جديد للضرائب، خشي المسن أن يكلفه 
عدم الدفع أضعاف المبلغ المستقطع.

وقال لوبيز لوسائل إعالم فرنسية: »اسمنا فرانسيس 
لوبيز، كالنا )في إشارة إلى الشخص اآلخر الذي يشابهه 
البيان���ات( ولد في وهران، الجزائر، في 6 أكتوبر 1938. 
لدينا نفس رقم الضمان االجتماعي، باستثناء األرقام 

الثالثة األخيرة. وبدأت أواجه مشاكل في عام 2006«.
ويضيف: »أنا من أدفع ضرائبه«.

وحظيت قصة لوبيز باهتمام وسائل اإلعالم الفرنسية 
ووس���ائل التواص���ل االجتماع���ي، وأعلنت س���لطات 

الضرائب أنه سيتم حلها قريبا.

االستقالل/ وكاالت:
ما يحصلون عليه بالمقابل، ال يقدر بثمن، أو هكذا تقول 
مجموعة من هواة جمع النباتات النادرة حول العالم، ممن 
يستثمرون أموااًل طائلة في مجموعات نباتية. وقد دفع 
أحد هؤالء مؤخرًا، ويطلق على نفس����ه اس����م »ميريديان 
الم����ب« مبل����غ 19297 دوالرًا، مقاب����ل نبتة م����ن فصيلة 
اللوفية بيضاء مرقطة. وأش����ار موقع »ريفاينري 29«، إلى 
أن النباتات المنزلية، ش����كلت موضة مستجدة، عززتها 

جائحة »كوفيد 19« بقوة.
إال أن المس����ألة بالنس����بة لفي����ك من البرازي����ل، تتعدى 
الموضة، وقد ب����دأت قصته مع جمع النباتات مع انتقاله 

للواليات المتحدة. وقد انطلق في بناء مجموعته، مع شراء 
نباتات تذكره بأمه وجدته.

وخالفًا لهؤالء، لم يستثمر الجميع المال القتناء النادر من 
النباتات منذ فترة طويلة. فلورين البالغة 34 عامًا، تقول 
إن زوجها أكسبها تلك الهواية منذ حوالي ثالث سنوات، 

وأنفقت خمسة آالف دوالر على مجموعتها الخاصة.
يذكر أن النباتات باهظة الثمن، ليس����ت نادرة نباتيا، بل 
قد يكون الطلب عليها مرتفعًا، األمر الذي يدفع الرتفاع 
س����عرها، أو قد تكون ن����ادرة تجاريًا، بمعن����ى أن الناس 
يحتكرونه����ا، في محاول����ة لخلق ن����درة اصطناعية في 

السوق.

هواة ينفقون آالف الدوالرات
 لجمــع النباتــات النــادرة

ثمانيني فرنسي يضطر لدفع 
ضرائب مزدوجة لمدة 15 عامًا

االستقالل/ وكاالت:    
ولد توأمان من حيوانات الباندا العمالقة في حديقة 
الحيوان في مدريد، اإلثنين، ما يمثل دفعة للجهود 
الرامي����ة للحف����اظ على ه����ذا النوع المع����رض لخطر 
االنق����راض. وقالت حديق����ة الحي����وان إن التوأمين، 
اللذي����ن لم يتم تحديد جنس����هما بعد، هما خامس 
وسادس مولود ألنثى الباندا المعروفة باسم هوا زوي 

با وذكرها بينج شينج.

وبعد مخاض ألربع س����اعات، خرج الوليد األول للحياة 
في الصباح، ولحق الثاني به بعد أربع س����اعات، فيما 

وصفته الحديقة بوالدة »هادئة«.
وسيساعد فنيان متخصصان من قاعدة تربية الباندا 
في تشنغدو بالصين األطباء البيطريين اإلسبان في 
االطمئنان على صحة التوأمين اللذين ولدا بلون وردي 
وبال شعر، وسيعتمدان كليا على أمهما خالل األشهر 

األربعة األولى من حياتهما.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف المقاول والملياردير األمريكي مارك لور عن خطة 
طموح جدًا لخلق مدينة أطلق عليها اس���م »تيلوس���ا« في 
الواليات المتحدة.  والمشروع الذي يحمل توقيع مجموعة 
»بيغ«، وفقًا لموقع »نيو أطلس«، لم يتحدد موقعه بعد في أي 
منطقة من أمريكا، ولكن من المخطط أن يستقبل السكان 
بحلول عام 2030. ويؤكد لور رجل األعمال والمصرفي السابق 
أن المدين���ة لن تكون فاضلة بطبيعتها، ويقول: »الرأس���مالية 

نموذج اقتصادي مذهل إال أنها تتسم بعيوب هائلة.. ويمكن 
ل���أرض أن تتحول من صحراء جرداء إلى مدينة بقيمة مليارات 
الدوالرات«. ومع أن تفاصيل المشروع ال تزال غير واضحة إال إنها 
تش���ير إلى مدينة مع مزارع وأبنية بمس���احات خضراء، وتضم 
برجًا هائاًل يدعى »العدالة«. وستكون األولوية للمشاة مع نظام 
مواص���الت من الدراجين والس���يارات ذاتية القي���ادة البطيئة. 
وتشمل الفكرة بناء مدينة على مراحل وبتكلفة للمرحلة األولى 
تصل إلى 25 مليار دوالر ومساكن تتسع لخمسين ألف شخص.

إسبانيا: والدة توأمي باندا عمالقين ملياردير يخطط لبناء مدينة خاصة في أمريكا


