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غزة/ االستقالل:
قصفت طائرات االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء أمس، مواقع 
تابعة للمقاومة الفلس����طينية في مناطق مختلفة من قطاع 
غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين. وافادت 
مصادر محلية، أن طائرات حربية إس����رائيلية قصفت، موقع 
القادس����ية التابع للمقاومة الفلس����طينية غرب خانيونس 
جنوب قطاع غزة . وأوضحت المصادر، أن طائرات االستطالع 
اس����تهدفت الموقع بصاروخ، قبل أن تكرر الطائرات الحربية 
قصفه م����رة أخرى.  كم����ا قصف الجيش اإلس����رائيلي عدة 

مواقف تابعة للمقاومة  ش����مال ووس����ط قطاع غزة، حسبما 
أذاع����ت هيئ����ة الب����ث اإلس����رائيلية »كان« ردًا على إطالق 
البالون����ات الحارق����ة«. وزعم االعالم العب����ري، أن حرائق عدة 
اندلع����ت أمس، في االحراش الزراعية داخل المس����توطنات 
اإلس����رائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.   
واستحدث نشطاء فلس����طينيون األدوات الخشنة في إطار 
فعاليات »مس����يرات العودة وكس����ر الحصار«، التي انطلقت 
في 30 مارس/آذار 2018، في محاولة منهم لكس����ر الحصار 

المفروض على قطاع غزة منذ خمسة عشر عامًا.

طائرات االحتالل تقصف مواقع تابعة للمقاومة بقطاع غزة

»�نتــز�ع �حلــرية«: �أ�صطــورة �أمــن تت�صــّدع!

القدس المحتلة/ االستقالل:
في عملية نوعية غير مس���بوقة منذ أربعة وثالثين عامًا؛ تمكن س���تة 
أسرى فلسطينيين من الفرار من س���جن “جلبوع” اإلسرائيلي األشد 
حراس���ة وتحصينًا، قرب بيسان في فلس���طين المحتلة العام 1948، 
يوم أمس، مما ش���كل ضربة قاصمة للمنظومة األمنية اإلس���رائيلية 
التي توعدت بالرد ودفعت بالمزيد من التعزيزات المشددة في أنحاء 
مختلف���ة من األراض���ي المحتلة. عملية “انت���زاع الحرية”، التي تمت 
بقيادة محمود عبدالله العارضة القيادي في حركة الجهاد االس���المي 
برفقة خمس���ة آخري���ن، وباركته���ا الفصائل والقوى الفلس���طينية، 

أثبتت بحس���ب اعتراف إدارة س���جون االحتالل بفشل 
أمني إس���رائيلي كبير في منعها وإحباطها. وكش���فت 

سرايا القدس: عملية انتزاع الحرية انتصار 
جديد للحركة األسيرة في مواجهة العدو

النخالة: مجاهدونا يسطرون حكاية 
شعب ال ينكسر وال يلين ويعرف ما يريد

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، عمليات ده���م واعتقاالت في 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله، اقتحمت 
قوات االحتالل مخيم األمعري، واعتقلت ثالثة ش���بان بعد دهم 

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في 
الضفة ويجبر مقدسيًا على هدم منزله

11 03

تحليل: »انتزاع الحرّية« أصابت منظومة 11
االحتالل األمنية واالستخباراتية في مقتل

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
أجمع محلّلون سياس���يون فلس���طينيون على أن عملية »انتزاع الحرّية«، التي 

اس���تطاع قائدها األس���ير المح���ّرر محمود عارض���ة، و5 آخرون 
من رفاقه األس���رى، انتزاع حريتهم من س���جن »جلبوع«، شمال 

البطش يحذر االحتالل من اغتيال 
األسرى الستة ويهدده بدفع ثمن غاٍل
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االستقالل/ خاص:
عمت أجواء الفرحة والفخر الش���ارع الفلسطيني، بعد تمكن ستة 
أس���رى من انتزاع الحرية والهروب من س���جن "جلبوع" عبر "نفق 
الحرية"، الذي ش���كل ضربة أمنية ل�"إسرائيل"، ورئيس حكومتها 

نفتالي بينت والذي وصف العملية باألمر الخطير.
وأعلنت حكومة االحتالل، أن س���تة أس���رى فلسطينيين، خمسة 
ينتمون لحركة الجهاد اإلسالمي، وواحد من حركة فتح، استطاعوا 
ن���زع حريتهم واله���روب عبر نفق حف���روه في س���جن "جلبوع"  
اإلس���رائيلي قرب مدينة بيسان، وهو أحد أكثر السجون تحصينا 
ويخضع لحراسة أمنية مشددة، في حدث بطولي سيسطره تاريخ 
النضال الفلسطيني. ووزعت جهات شعبية وفصائلية في قطاع 
غزة والضفة الغربية الحلوى على المارة في المفترقات والميادين 
العامة، في حين أطلق آخرون النار في مدينة جنين من أمام منازل 

األسرى الذين انتزعوا حريتهم. 
وفي قطاع غزة ش���هدت الشوارع خروج النس���اء والرجال ابتهاجا 
بانتصار األس���رى بانتزاع حريتهم، ونظمت مسيرات ووقفات عز 

وفخر في كافة المحافظات.
وتعال���ت أصوات التكبيرات في المس���يرات فرحا بالعملية، ورفع 
المشاركون فيها صور أبطال انتزاع الحرية بقيادة األسير محمود 
العارضة، مؤكدين على أن خي���ار المقاومة هو الخيار األوحد، وأن 
ما فعله األس���رى يوم أمس هو بمثابة انتص���ار عظيم في تاريخ 
الشعب الفلسطيني الذي يعزز كل يوم أدوات الثورة والصبر فيه.

ونظمت حركة الجهاد االسالمي، مسيرة جماهيرية حاشدة احتفاًء 

بانتصار األس���رى، معّبرة عن فرحها واعتزازها بالعملية البطولية، 
مهنئة الشعب الفلس���طيني وأمهات األسرى بحرية المعتقلين 
الستة. وانطلقت المسيرة من أمام منتزه البلدية وسط شارع عمر 

المختار وصواًل إلى برج شوا وحصري في شارع الوحدة.
وف���ي مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة غزة، ردد أهالي 
األسرى التكبيرات، وأخرى "الحرية جاية جاية، ويا أسرانا يا أبطال 
أنتم ش���علة النضال"، مطالبين الكل الفلسطيني وأحرار وشرفاء 
العالم بالوقوف إلى جانب األسرى وتحريرهم من ظلمات السجون.

كم���ا ضج���ت مواقع التواص���ل االجتماع���ي، واحتف���ى مغردون 
فلس���طينيون وعرب بعملية انتزاع االس���رى الستة حريتهم من 

سجن جلبوع اإلسرائيلي. 
ودّشن المغردون وسم "نفق الحرية" ونشروا عبره آالف التغريدات 

المحتفلة بخروج األسرى، بعضهم محكومون بالسجن المؤبد.
وعّبر المغردون عن دهشتهم وسعادتهم بهذا اإلنجاز لألسرى، 
وقدرتهم على كسر كل اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية في سجن 
جلبوع الذي بني عام 2004، ويوصف بأنه الس���جن األكثر حراسة 
في دولة االحتالل.  وفي الخليل ش���ارك عشرات المواطنين، يوم 
أمس، في مس���يرة انطلقت من مس���جد الحس���ين بن علي وسط 
المدينة احتفااًل باالس���رى الس���تة، ودعمًا لألسرى المضربين عن 

الطعام في سجون االحتالل.

وردد المشاركون هتافات تشيد باألس���رى الستة الذين انتزعوا 
حرّيتهم من أش���ّد س���جون االحتالل تحصيًنا، كما رفعوا الفتات 

إسناد لألسرى المضربين عن الطعام.
وقال���ت والدة األس���ير المضرب مقداد القواس���مة ، إّن خبر خروج 
األس���رى الس���تة من س���جن جلبوع كان له وقع خاص في نفوس 
أهالي األس���رى واألسرى أنفسهم، بعد تمكنهم من نيل حقهم 
المشروع في الحرية. وشّددت على أّن خروج األسرى الستة زادها 
يقيًنا بأّن نجلها "س���يحقق النصر على سجانيه بأمعائه الخاوية 
وس���ينال حريته". ولفتت إلى أّن قضية األس���رى المضربين عن 
الطعام بحاجة إلى المزيد من التفاعل والتضامن الشعبي، مشيرة 

إلى غياب التفاعل الرسمي مع قضيتهم.
وف���ي الس���ياق، وّزع مواطنون الحلوى في ش���وارع مدينة الخليل 
احتفاًء بتمّكن ستة أس���رى من نيل حريتهم، بالهروب عبر نفق 
من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة. واألسرى الذين تمكنوا 
م���ن الهرب هم: محمود عبد الله عارض���ة )46 عاما( محكوم مدى 
الحياة، ومحمد قاس���م عارض���ة )39 عاًما( محكوم م���دى الحياة، 
ويعقوب محم���ود قادري )49 عاًما( محكوم م���دى الحياة، وأيهم 
نايف كممج���ي )35 عاًما( محكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي )46 
عاًما(، ومناضل يعقوب انفيعات )26 عاًما(، وجميعهم من جنين.

وتقوم ق���وات كبيرة من الش���رطة اإلس���رائيلية، بعمليات بحث 
موس���عة باستخدام المروحيات، للبحث عن االسرى. ونقلت القناة 
12 الخاصة، عن مس���ؤول كبير في الشرطة اإلسرائيلية، قوله إن 

حادثة هروب األسرى “أحد أخطر الحوادث األمنية بشكل عام”.

بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
زي����اد النخال����ة، أن الواجب يحتم على الفلس����طينيين 
كشعب مقاوم ومجاهد، أن يحمي أبناءه الذين انتزعوا 
حريته����م يوم أمس م����ن زنازين االحت����الل وجالديه، 
موضحا أن األبطال الس����تة نقلوا المعركة بكل قوة إلى 

قلب العدو.
وق����ال النخالة في تصريح صحفي، يوم أمس، "إنه يوٌم 
للفرح كبير، ويوٌم جديٌد في جهاد الشعب الفلسطيني، 
إنها كتيب����ة الحرية كتيبة جنين الملحمة، تخترق كل 
إجراءات األمن الصهيوني، وتهدي لشعبنا يومًا عزيزًا 

وعبورًا آمنًا من الزنزانة إلى الحرية".
وأضاف: إنهم قامات حري����ة يأتون على قدر ويلوحون 
بالنص����ر القادم لش����عبنا، ويطرق����ون أب����واب الحرية 
ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبه األمن الصهيوني".

وتابع النخالة بالقول: س����ته رجال من مقاتلينا األبطال 
ينقل����ون المعركة بكل ق����وة واقتدار إل����ى قلب العدو 
ويخترق����ون كل إجراءاته األمنية ولي����س على الحدود 

فقط كما يفعل مجاهدو غزه اليوم ".

واس����تطرد األمين العام للجهاد بالق����ول: »اليوم على 
شعبنا الفلس����طيني في الضفة الباسلة واجب الحفاظ 
على المجاهدين الش����جعان الذين أهدوا لنا حريتهم 
وحرية أرواحن����ا..وال نريد أن يقال إن هناك من س����اعد 

قوات االحتالل في مالحقتهم".
وزاد النخال����ة بالقول: »هؤالء أبناؤن����ا الذين تهل علينا 
إش����راقتهم اليوم ونحن في وسط المعركة على حدود 

قطاع غزه المقاوم، إنها حكاية ش����عب ال ينكس����ر وال 
يلين ويعرف ما يريد. فعندما تحضر همم الرجال يأتي 

النصر، وعندما تتقدم اإلرادة يتراجع اإلحباط".
ووصف النخالة جنين ب� "الملحمة التي نعرفها"، وأثنى 
على الضفة الباس����لة التي تحتضن أبناءها البواس����ل، 

وتتكامل مع غزة العنيدة".
وتابع بالقول: »هذا يوم للش����عب الفلسطيني كبير، إن 
عناصر القوة في الشعب الفلسطيني مستعصية على 
اإلفناء، وحين ينهض الرجال يغيرون ويحدثون الفرق 
بين القتال وبين االستس����الم، فها هم رجال المقاومة 
مرة تلو األخرى يرس����مون مالمح مس����تقبلنا القادم، ها 
هم رج����ال الجهاد يعيدونها مرة أخ����رى، فما بين عام 
1987 وعام 2021 زمن طويل، ولكنها اإلرادة رغم ضيق 
الزنزانة، فكانت الرؤية أوسع والمجاهد هو الذي يتحرك 
أبعد من قيد اللحظة التي يريد العدو أن يحاصرنا بها".

وهن����أ األمي����ن العام للجهاد األس����رى الذي����ن انتزعوا 
حريتهم من العدو قائدا قائدا، مضيفا: »فهم يعلموننا 
أن كل ش����يء ممك����ن في حياتنا إذا م����ا امتلكنا اإلرادة 
والصبر، وأن هزيمة العدو هي أقرب من أي وقت مضى".

واجبنا حماية أبطال عملية »جلبوع
النخالة: مجاهدونا يسطرون حكاية شعب ال ينكسر وال يلين ويعرف ما يريد

غزة/ االستقالل:
باركت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، "عملية 
انت����زاع الحرية" التي قادها األس����ير المجاهد القائ����د "محمود عبد الله 

العارضة" وإخوانه الخمسة من سجن جلبوع قرب بيسان المحتلة.
وأكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح صحفي يوم أمس، 
أن العملية ُتعد انتصارًا جديدًا للحركة األسيرة في مواجهة العدو ضمن 

حرب اإلرادات.
وق����ال: "إن المقاومة التي تواصل الحف����ر بالصخر ليل نهار؛ طلبًا لحرية 
األس����رى، وهي ترى هذا الفعل البطولي الش����جاع لتؤك����د على أن قدر 
األسرى هو الحرية والخالص وأن الكف ما زال يواجه المخرز بكل شجاعة 

وعنفوان".
وأضاف: "إن هذا الفعل البطولي، الذي يش����به كثيرًا ما حدث في سجن 
غزة المركزي عام 1987 وفي س����جن عوفر 2002 على يد أبطال الجهاد 
اإلس����المي، يؤكد على أن الفلسطيني ال يمكن ان يستسلم وأنه يصنع 

حريته بزناده".

سرايا القدس: عملية انتزاع 
الحرية انتصار جديد للحركة 

األسيرة في مواجهة العدو

الشارع الفلسطيني يحتفي بانتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن »جلبوع« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرت إدارة سجون االحتالل تنقالت كبيرة في صفوف األسرى في 
الس���جون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل 
القياديين زيد بسيس���و، وأن���س جرادات إلى تحقي���ق الجلمة. 
وأوضحت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، في بيان لها، أن إدارة 
س���جون االحتالل امتنعت عن توزيع وجبات الطعام على األسرى 
في العديد من الس���جون والمعتقالت، وعملت على إفراغ س���جن 

جلبوع بالكامل من االسرى ونقلهم الى جهات غير معلومة.
وأشارت إلى أنه تم توزيع أسرى قسم )2( في سجن جلبوع، وهم 
المحكومون بالس���جن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، 

إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقالت من قبل اإلدارة.
وكان ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع 
قرب بيسان، فجر اإلثنين، عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل، 

حسب ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »هآرتس« العبرية إن الخريطة الهندس���ية لسجن 
جلبوع العسكري اإلس���رائيلي الذي فر منه ليلة االثنين 6 أسرى 
فلسطينيين، سبق وتم نشرها بشكل علني على شبكة االنترنت.

وذك���رت الصحيفة أن الخريطة نش���رها مكتب الهندس���ة الذي 
أشرف على تصاميم بناء الس���جن، مبينة أنها كانت متاحة لكل 
ش���خص أراد االطالع عليها. وبينت أنه ال ُيعرف في هذه المرحلة 

ما إذا كانت الخريطة قد ساعدت األسرى على الهروب من السجن.
ونقلت الصحيفة عن مس���ؤول رفيع في مصلحة الس���جون قوله: 
»هذا خط���أ أمني فادح من الدرجة األولى«. وأكد أن نش���ر مخطط 
بناء س���جن أمني هو فشل أمن معلومات لمصلحة السجون التي 
سمحت بحدوث ذلك. وفجر االثنين، نجح ستة أسرى من محافظة 
جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة في الهروب من س���جن 

»جلبوع« شمالي الكيان اإلسرائيلي، عبر نفق تمكنوا من حفره.

االحتالل يجري تنقالت واسعة في صفوف 
األسرى ويحّول عددًا منهم للتحقيق

»هآرتس« تكشف عن خطأ أمني 
فادح تسبب بعملية »جلبوع«
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وفجر اإلثنين، تمّكن 6 أسرى من محافظة جنين شمال الضفة 
الفلس���طينية المحتلة، عبر نفٍق تمكن���وا من حفره، من انتزاع 
حريتهم بأنفس���هم والتحّرر من قيود س���جن "جلبوع"، الذي 
ُيعّد أشّد س���جون االحتالل حراس���ة وتحصيًنا، ويمكث فيه 
األس���رى الفلس���طينيين من أصحاب المحكومي���ات العالية، 

الذين يصنفهم االحتالل بأنهم "ش���ديدو الخطورة".
وأبطال عملية "انتزاع الحرية"، إلى جانب القائد محمود عارضة 
)46 عاًما(، أمير أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في "جلبوع"، 
والمحكوم مدى الحياة هم: محم���د عارضة )39 عاًما(، محكوم 
مدى الحياة، ويعقوب ق���ادري )49 عاًما(، محكوم مدى الحياة، 
وأيهم كممج���ي )35 عاًم���ا(، محكوم مدى الحي���اة، ومناضل 
انفيع���ات )26 عاًما(، معتق���ل منذ عام 2019، وخمس���تهم 
ينتمون للجهاد، فيما زكريا زبيدي )46 عاًما( معتقل منذ عام 

2019، ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين. 
�ضربة قاتلة 

الكاتب والمحلل السياس���ي د. أس���عد ج���ودة، رأى أن عملية 
"انتزاع الحرية"، التي اس���تطاع قائدها محمود عارضة، ورفاقه 
الخمس���ة، انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، شمال فلسطين 
المحتل���ة، "بطولية ونوعية بامتياز".  وقال جودة في مقابلة مع 
صحيفة "االس���تقالل" من غّزة، إن ه���ؤالء األبطال، تمكّنوا من 
إدارة معركة أمنية واس���تخباراتية معقدة، تكللت بتمكّنهم 
من التحّرر من قيد الس���جن، الذي يوصف ب�"الَخْزَنة"؛ لش���دة 

تحصينه وإحكامه.    
وأضاف أن "نجاح هذه العملية، مجهولة التفاصيل؛ يدّلل على 
الوعي، والحّس األمني العال���ي، والتصميم واإلرادة الفوالذية 
والَعزم في التنفيذ، التي اتّسم واتصف بها منفذها األبطال".  
وفي هذا الص���دد، بّين أن "هذا االنتصار النوعي الذي ُيضاف 
لس���جّل انتصارات الحركة الوطنية األس���يرة، ُيسّجل للجهاد 
اإلس���المي، هذه الحركة التي تش���كل النبراس المشّع باألمل، 
في أكثر المراحل والمس���ارات تعقيًدا، ليعيد ضبط البوصلة 
تجاه العدّو الصهيوني، وبأن المجاهدين واألس���رى لن يكّلوا 
ويمّلوا في استخدام كل الوسائل الرامية النتزاع حريتهم".  

وحول انع���كاس عملية "انتزاع الحرية" على المنظومة األمنية 
واالستخباراتية والعسكرية لالحتالل، تابع: "بال شّك، أصابتها 
في مقتل، بالرغم من عملها ليل نهار، ومن هنا جاءت الصدمة 
بالنس���بة لهم؛ لكن هذه العملية جاءت لتؤكد على هشاش���ة 

وفش���ل وقابلية اختراق تلك المنظومة، حال توفرت العزيمة 
واإلصرار واإلرادة الفلسطينية. 

أّما عن مجريات األوضاع بالضفة المحتلة ُبعيد العملية، أش���ار 
الكاتب والمحلل السياس���ي إلى أنها ستنعكس على الشعور 
العام للشعب الفلسطيني هناك، الذي يشعر بظلم االحتالل، 

وبؤس الحالة الفلسطينية المتردّية.
وأضاف "انعكاس���ات العملية ستش���حذ إرادة الفلسطينيين 
أكثر نحو لمقاومة االحتالل وسياس���اته العدوانية، بالش���كل 
الذي يؤّسس لمرحلة جديدة؛ ألن الصراع المركزي والحقيقي 
في هذه المرحلة التاريخية، هو بالضفة المحتلة"، مشّدًدا على 
وجوب إبقاء واس���تمرار حالة المواجهة، حتى كنس االحتالل، 

وتحرير كل جغرافيا فلسطين التاريخية.   
انت�ضار جديد

من جهته، قال الكاتب المحلل السياس���ي محمود مرداوي، إن 
عملية التحّرر من القيد التي سّطرها األسرى األبطال في سجن 
"جلب���وع"، تنّم عن صالبة اإلرادة، وثقافة العزيمة الكامنة لدى 
ش���عبنا الفلسطيني، والمس���تمّدة من حّقه في كل فلسطين 

بحدودها التاريخية والجغرافية. 

وتاب���ع م���رداوي ف���ي مقابلة م���ع صحيفة "االس���تقالل" من 
"إس���طنبول"، أن عملية "انتزاع الحرية" منحت انتصاًرا جديًدا 
لش���عبنا الفلس���طيني على االحت���الل في معرك���ة اإلرادات 
والعق���ول، بالرغم من كل إج���راءات األخير المش���ددة، التي 
يتخذه���ا على المس���تويات كاّف���ة، خصوصًا ف���ي الجبهات 

الملتهبة".
وزاد: "تقهق���ر واستس���الم أنظم���ة لالحتالل، ل���م يؤثر على 
الفلس���طيني، الذي م���ا زال يراكم من إرادت���ه وقوته، وتلك 
العملية البطولية لألس���رى العظماء رس���الة له���ؤالء بأن هذا 
د الكاتب والمحلل  الكيان أوهن م���ن بيت العنكبوت". وش���دَّ
السياس���ي على أن "االحتالل أصب���ح مدحوًرا مقه���وًرا، فيما 
يقترب ش���عبنا من تحقي���ق انتصاره وتحري���ره ألرضه أكثر 

فأكثر". 

خمطط ومدرو�س 
واّتفق أس���تاذ العلوم السياس���ية في جامعة الخليل د. بالل 
الش���وبكي، مع س���ابقيه، على "نوعية وبطولّية" عملية "انتزاع 
الحرية"، قائ���اًل: "من الناحية العملياتية م���ا جرى ليس عماًل 
ا، إنما مخطط ومدروس له؛ استناًدا لعوامل  ا وعش���وائّيً ارتجالّيً

عّدة".   وأضاف أن "العامل األول، التوقيت، إذ جاء التنفيذ في 
وقٍت يحيي في���ه االحتالل أعياده، أي أن ج���زء كبير من أفراد 
منظومت���ه األمنية والعس���كرية خارج نط���اق الخدمة "، فيما 
يرّكز العامل الثاني، على من قاد هذه العملية، أال وهو محمود 
العارضة، ال���ذي خطط وأقدم على عمليات س���ابقة، راكم من 
خاللها الخبرة، ف���ي حين كان ُيعّد زكريا الزبيدي قبل اعتقاله 
األخير، دراس���ة علمية عن تجربة المطاردة لدى الفلسطينيين 

قبل 50 عاًما؛ لنيل درجة الماجس���تير.  
وأردف الشوبكي في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" من الضفة 
المحتلة: "بناء على ما س���بق، يعكس تراكم للتجربة لدى قائد 
العملي���ة ورفاقه، ُيقرأ منها الجمع بين األمل والتضحية، األمل 
الذي لم ينقطع عن 4 أس���رى من بين هؤالء، محكومين لمدى 
الحياة، وهذا يعني أن أحكام االحتالل الظالمة بحق أسرانا، لم 
تفتك بهم، من الناحية المعنوية، ولم ولن تس���تطيع زعزعة 
تمّسك الفلسطينيين بثقافة المقاومة، وال وأد آمالهم بالحرّية 

والتحّرر وإلحاق الهزائم باالحتالل".    
وبّين أن تفاعل الشعب الفلسطيني ال سيّما بالضفة المحتلة، 
م���ع حادث���ة تحرير األس���رى أنفس���هم من س���جن "جلبوع"، 
وابتهاج���ه واحتف���اءه به���ا كان "الفًتا"؛ ليعطي مؤّش���ًرا بأن 
شعبنا ال يؤمن إاّل بخيار المقارعة والنضال ضد االحتالل، كونه 
األصوب واألقدر على تحقيق اإلنجازات الحقيقية والملموسة. 
وهذا يعك���س أيًضا بأن حالة الهدوء التي تعيش���ها الضفة 
المحتلة، ال تعني بالضرورة بأن شعبنا هناك "ُمستكين"، وحال 
تشّكلت الظروف واألحوال المواتية؛ فستكون األوضاع مغايرة 
تماًما للواقع الراهن، بحسب توّقع أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة الخليل. وهنا، نّوه إلى أن الشارع الفلسطيني بات على 
قناع���ة تاّمة أكثر من أي وقت مضى، بأن خيار عودة الس���لطة 
الفلس���طينية إلى مس���ار المفاوضات العبثّي مع االحتالل لن 
يحّق���ق إال "صفًرا كبيًرا"، على وقع إجراءات االحتالل العدوانية 

المتواصلة تجاه شعبنا وأرضه وحقوقه.  
أّما بالنس���بة للقائمين على خيار المفاوضات، والكالم هنا 
للش���وبكي، فلم يعدوا يحتاجون لمؤش���رات استنتاجات، 
بفش���ل هذا الخيار، وقال مس���ؤولي االحت���الل مؤخًرا بأن 
العالقة مع الس���لطة مقتصرة فق���ط على الجوانب األمنية 
واالقتصادي���ة والمس���ائل الحياتية، ول���ن تتجاوزها إلى 

الجانب السياسي. 

"انتصار نوعي جديد بأيدي أبطال الجهاد"

تحليل: »انتزاع الحرّية« أصابت منظومة االحتالل األمنية واالستخباراتية في مقتل
ال�ضفة املحتلة – غزة/ قا�ضم الأغا: 

اأجمع حملّلون �ضيا�ض��يون فل�ض��طينيون عل��ى اأن عملية 
الأ�ض��ر  قائده��ا  ا�ض��تطاع  الت��ي  احلرّي��ة«،  »انت��زاع 
رفاق��ه  م��ن  اآخ��رون  و5  عار�ض��ة،  حمم��ود  املح��ّرر 
الأ�ض��رى، انت��زاع حريته��م من �ض��جن »جلبوع«، �ض��مال 

��ا جديًدا على  فل�ض��طني املحتلة، �ض��ّجلت انت�ض��اًرا نوعيًّ
الحتالل الإ�ض��رائيلي، وبّددت زي��ف قدراته الأمنية 
يف  املحّلل��ون  وق��ال  والع�ض��كرية.   وال�ض��تخباراتية 
اأحاديث منف�ض��لة ل�ض��حيفة »ال�ض��تقالل« اإن العوامل 
التي تك�ّضفت بعيد العملية، تعك�س مدى دقة التخطيط 

وحنكة التنفيذ، وهذا ما طاملا ات�ّض��م به اأبطال اجلهاد 
، ُت�ضاف  الإ�ض��المي، الذين ي�ضيفون بذلك، �ض��فحة عزٍّ
الأ�ض��رة،  الوطني��ة  احلرك��ة  انت�ض��ارات  �ض��جّل  اإىل 
ا يف معركة  و�ضعبنا الفل�ضطيني، على الحتالل، خ�ضو�ضً

الإرادات والعقول. 

غزة / االستقالل:
المكت���ب السياس���ي لحركة  حّذر عض���و 
الجهاد اإلسالمي خالد البطش، يوم أمس، 
اغتيال األسرى  اإلس���رائيلي من  االحتالل 
الس���تة الذين انتزع���وا حريتهم أو الفتك 
بهم، مه���ّدًدا العدو بدفع ثم���ن غاٍل حال 

إقدامه على اغتيالهم.
وش���ّدد البطش، ف���ي كلم���ة ألقاها خالل 
الجهاد  نّظمتها حرك���ة  مركزية  مس���يرة 
اإلسالمي بمدينة غزة بمشاركة جماهيرية 
واس���عة وممثلين عن الفصائ���ل والقوى 
الوطنية واإلسالمية، على أّن هؤالء األسرى 
الستة األبطال "يرس���مون مشهد الصراع 
م���ن جدي���د وس���يحتار العدو ف���ي قراءة 
المشهد واقتفاء أثر محمود عارضة ورفاقه 

الخمس���ة؛ ليؤكدوا أن األرض لنا ولن تكون 
لغيرنا".

ودعا جماهير شعبنا وأّمتنا لفتح صدورهم 
لألس���رى الس���تة وتقدي���م الع���ون لهم، 
مضيًفا "ال نريد أّن نس���مع أّن طرًفا ما كان 
سبًبا في عودتهم للس���جن وإلقاء القبض 
ا أهلنا في جنين ليكونوا عوًنا  عليهم"، حاّثً

لهم وأاّل يفرطوا بهم.
وأضاف "خيارنا س���يبقى دائًما هو مقاتلة 
الع���دو واالس���تمرار في مش���روع الجهاد 
والمقاوم���ة، وإّن تخبط الع���دو اليوم يأتي 
بعد الضرب���ة الكبيرة لمؤسس���ته األمنية 

والعسكرية".
وأّكد البط���ش على أّن "مش���روع المقاومة 
في تقدم والعدو في تأخ���ر، وماضون في 

مشروعنا، وما خروج األبطال إاّل ليكونوا زيًتا 
ا  يصب في قنديل المقاومة، وعنواًنا وضوًء

في آخر النفق".
وش���ّدد على أّن شعبنا لن يس���مح للعدو 

بالتفّرد باألس���رى الس���تة الذي���ن حفروا 
حرّيتهم بيدهم، مضيًفا "نقول ألسرانا أن 

وعد الحرية دين في رقابنا".
ووّجه التحية لعوائل األسرى الستة، وهّنأ 
شعبنا باالنتصار على المنظومة األمنية أو 
العس���كرية، مؤّكًدا أّنه "حتى لو ُكتب لهم 
االعتقال أو الش���هادة فق���د انتصروا على 

العدو وأثبتوا أن الحياة والحرية قرار".
من جانبه، وصف األس���ير المحرر والمبعد 
إل���ى غزة طارق عز الدين ف���ي كلمة ممثلة 
عن األسرى هروب األسرى الستة من خلف 
جدران زنازين االحتالل بأّنه "انتصار جديد 

لشعبنا".
وأّكد عز الدين أّن ما قام به هؤالء األس���رى 
هو "عملية بطولية مّرغوا فيها أنف العدو 

في التراب بعدم���ا اجتازوا كل تحصيناته 
وإجراءاته وإمكانياته" لحماية السجون.

وأضاف "نخ���رج في هذا الي���وم لنحتفي 
بانتص���ار فري���د من نوعه ونس���جل حلقة 
منتص���رة في وق���ت من أحل���ك الظروف"، 
مش���ّدًدا على ضرورة قيام ش���عبنا بحماية 
األسرى الس���تة، وأاّل يبخلوا عليهم بالدعاء 

إلى الله أن يحفظهم ويرعاهم.
ولف���ت إل���ى أّن أس���رى حرك���ة الجه���اد 
اإلسالمي في س���جون االحتالل يتعرضون 
اآلن لحم���الت قمع وتنكي���ل انتقامية من 
االحتالل بع���د عملية اله���روب البطولية، 
مطالًبا وس���ائل اإلعالم تسليط الضوء على 
م���ا يجري لألس���رى داخل الس���جو وفضح 

انتهاكات االحتالل بحقهم.

البطش يحذر االحتالل من اغتيال األسرى الستة ويهدده بدفع ثمن غاٍل



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات برسوم غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االربع���اء الموافق 

2021/09/15 وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنك���ي صادرين من )البن���ك الوطني اإلس���المي أو بنك االنتاج 
الفلس���طيني( أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مس���تحقات الشركة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( بمبلغ 
5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الش���ركة كتأمين دخول ساري 
المفعول لمدة ثالثة ش���هور من آخر موعد لتقديم العروض، وفي حال لم 
يتمك���ن المناقص من احضار الكفالة من المصادر المذكورة يجب احضار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى س���لطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة 

باسم ) لجنة المساعدات النرويجية – نورواك (.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرف���اق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاك���س2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصف���ات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعل���ى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات برسوم غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االثني���ن الموافق 

2021/09/13 وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنكي صادرين م���ن )البنك الوطني اإلس���المي أو بن���ك االنتاج 
الفلس���طيني( أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مستحقات الشركة أو س���ند دفع معتمد صادر من بنك البريد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( بمبلغ 
5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الش���ركة كتأمين دخول ساري 
المفعول لمدة ثالثة ش���هور من آخر موعد لتقديم العروض، وفي حال لم 
يتمكن المناقص من احض���ار الكفالة من المصادر المذكورة يجب احضار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى س���لطة النقد الفلس���طينية وتكون الكفالة 

باسم ) لجنة المساعدات النرويجية – نورواك (.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبي���ة المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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م اسم العطاءم اسم العطاء

توفي���ر مواد س���باكة ل���زوم أعمال 
الصيان���ة في مستش���فيات قطاع 
غزة بتمويل من لجنة المس���اعدات 

NORWAC P93 - 2 النرويجية

توفير قطع غي���ار أجهزة طبية 
لمستشفيات قطاع غزة بتمويل 
من لجنة المساعدات النرويجية  

NORWAC P93 - 2
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العطاء
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 11:00
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 11:00
صباحًا
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غزة/ االستقالل:
نّظم����ت لجن����ة األس����رى للق����وى الوطنية 
واإلس����المية، يوم أم����س، وقف����ًة للمطالبة 
باإلف����راج ع����ن األس����يرة المريضة إس����راء 

الجعابيص.
وش����ارك بالوقف����ة الت����ي نّظمته����ا اللجنة 
أمام مق����ر اللجنة الدولي����ة للصليب األحمر 
غربي مدينة غ����زة، ممثلون ع����ن الفصائل 
ومؤسس����ات معنية بحقوق األسرى، وحملوا 
الفت����ات تدعو لإلفراج عن األس����يرة، وتدين 
االنتهاكات اإلس����رائيلية بحق األسرى في 

سجون االحتالل.
و قال القي����ادي في حركة حماس األس����ير 
المحرر إياد أبو فنونة إن األس����يرة المريضة 
إسراء الجعابيص تمثل الكل الفلسطيني، 

"ووقوفنا معها من أوجب الواجبات".
وشدد أبو فنونة على أن "المقاومة ستعمل 
على تحرير جميع أس����رانا واألس����يرة إسراء 
الجعابيص، ومس����تعدون لخوض المعارك 

ألجل إسراء وكل حر من أبناء شعبا".
وأضاف "هذه الوقفة رس����الة للعالم لنصرة 
األس����يرة إس����راء الجعابيص؛ رس����الة لكل 
المؤسس����ات التي تهتم بحقوق اإلنس����ان 
والمرضى بأنه يجب أن ُتحرر هذه األس����يرة 

وإاّل ال لوم علينا، ال لوم على بنادقنا".
وأش���اد أبو فنونة بانتزاع 6 أس���رى من س���جن 
جلب���وع حريتهم، معتب���ًرا ذلك انتص���اًرا كبيرا 
ويوم سيسجل بالتاريخ، مؤكًدا أن هؤالء األسرى 
"س���جلوا إرادة الفلس���طيني بالدم والثبات، وأن 

السجون ال تكسر إرادة األبطال واألحرار".

وتابع "الي����وم تفتح جني����ن أبوابها لهؤالء 
األبط����ال؛ نقول ألهلنا في جنين كما خبأتم 
المقاومين والقادة عبر تاريخكم المش����رف 
س����تفعلون ذلك الي����وم، نق����ول لكل بيت 
فلس����طيني حافظ����وا على ه����ؤالء األبطال 
افتحوا لهم بيوتكم". واستهجن أبو فنونة 
استمرار قطع رواتب األسرى، مضيًفا "نقول 
ال يج����وز أن تقطع رواتب األس����رى؛ من هذا 
ال����ذي يقطع راتب األس����ير، هل ه����ذا جزاء 

المناضلين واألحرار؟".
ارادة ل تنك�سر

وب����دوره أوض����ح القي����ادي بحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي أحمد المدلل، أن انتزاع 6 أسرى 
الحرية من س����جن جلبوع هو "تأكيد على أن 
المنظومة األمني����ة للعدو ُضربت في مقتل؛ 
وأن أبطالن����ا انتزعوا الحرية من المحتل، وأن 
معركة الفلسطيني مس����تمرة ولن تنتهي 

أبًدا".

وقال المدلل، "أبطالنا حددوا معالم المعركة 
مع العدو، هم يعلمون أن العبور نحو الحرية 
سيكلفهم حياتهم، ونؤكد أن تحرير هؤالء 
تأكي����د عل����ى أن الفلس����طيني ال يمكن أن 

تنكسر إرادته أبًدا".
ووجه رسالة لالحتالل أنه "مهما استخدمت 
م����ن أدوات م����ن بط����ش وقت����ل؛ س����يظل 
الفلس����طيني ش����امًخا وقادٌر عل����ى انتزاع 
حريته؛ فالعدو اليوم على كافة مستوياته 

ا". ا وامنّيً بات يعيش هاجًسا وجودّيً

حماية ال�سرى
من جهته، وجه القيادي بالجبهة الشعبية 
أحم����د خريس ف����ي كلمة ممثل����ة عن لجنة 
األس����رى للقوى الوطنية واإلسالمية التحية 
ألسرانا واألسيرة المريضة إسراء الجعابيص 
"التي تص����رخ من آالم حروقها وتس����تنجد 

بالمقاومة".
وأك����د خري����س دع����م المقاومة لألس����يرة 
ش����عبنا  جماهي����ر  مطالًب����ا  الجعابي����ص، 
بالمش����اركة الفاعلة بالفعاليات التضامنية 
مع األس����رى وبخاصة األس����رى المعتقلين 

ا كي تصل الرسالة واضحة لالحتالل. إدارّيً
وطالب بالمزيد من حمالت التضامن الدولي 
م����ع األس����رى والس����ّيما األس����رى المرضى 
المس����توى  داعًي����ا  ����ا،  إدارّيً والمعتقلي����ن 
السياسي الرس����مي الفلسطيني ألخذ دوره 
بحماية األسرى والتوجه لمحكمة الجنايات 

الدولية لمحاكمة قادة االحتالل.
وتواص����ل س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي 
اعتق����ال 11 أّما فلس����طينية، وهن من بين 
نحو 40 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن 
"الدامون"، ويحرمهن من أطفالهن، عدا عن 

ظروف االحتجاز القاسية التي يواجهنها.
واألسيرة إسراء الجعابيص أم لطفل، وحكم 
عليه����ا االحتالل بالس����جن 11 عامًا، وغرامة 
مالية مقدارها 50 ألف شيقل، وصدر الحكم 
في 7 أكتوبر 2016، وسحب االحتالل بطاقة 
التأمي����ن الصح����ي منها ومنع عنه����ا زيارة 

ذويها وابنها عدة مرات.

وقفــة بغــزة للمطالبــة باإلفــراج عــن األسيــرة الجعابيــص

 غزة/ االستقالل:
أكد أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، أن فصائل 
العمل الوطني واإلس���المي في قطاع غزة منحت الوسطاء حتى 
منتصف الش���هر الجاري للوفاء بالتزاماتها حول كسر الحصار 

اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقال أب���و مجاهد، في تصريح صحفي، ي���وم أمس، أن فصائل 
العمل الوطني واإلسالمي في قطاع غزة عقدت اجتماعا تشاورًيا 
حول متابعة جهود كس���ر الحصار اإلس���رائيلي المفروض على 

القطاع.
وأض���اف أبو مجاه���د، أن اجتماع الفصائل في غ���زة تناول رفع 
الحصار اإلسرائيلي عن القطاع، والى أين وصلت جهود الوسطاء 

في هذا الشأن.
وأوض����ح، أن الفصائ����ل توافق����ت خ����الل اجتماعه����ا على أن 
التس����هيالت التي أعلن عنها الجانب اإلسرائيلي مؤخرا "غير 
كافية"، مشددا على أنه تم منح مهلة للوسطاء حتى منتصف 
الش����هر الجاري، لتنفيذ اجراءات رف����ع الحصار المفروض على 
غ����زة وتداعيات معركة س����يف القدس وما ترت����ب عليها من 

استحقاقات.
وبّين ابو مجاهد، أن الوس���طاء سواء الجانب المصري أو القطري 
وعدوا باالستمرار في خطوات رفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ 
االستحقاقات كافة التي تم التفاهم عليه خالل معركة سيف 

القدس.
وذكر أن الفصائل ترقب عن كثب ما يجري وهناك اجتماعا حين 
انتهاء هذه المهلة، ونأمل أن يتم الضغط بجدية على االحتالل 
من أجل رفع الحصار وإعادة االعمار حتى رفع الحصار اإلسرائيلي 

عن قطاع غزة.

الفصائل تمنح الوسطاء 
مهلة حتى منتصف الشهر 
الجاري للوفاء بكسر الحصار
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وقالت وسائل إعالم عبرية إن فوهة النفق األخرى كانت على ُبعد 
أمتار قليلة من الجدار الخارجي لسجن "جلبوع".

وس���جن "جلبوع" الذي تمّكن األس���رى من الهروب منه ش���ديد 
الحراسة، ويعتبر أشد سجون االحتالل تحصيًنا، ُشّيد عام 2004، 

ويمكث فيه األسرى "شديدو الخطورة".

انت�صار كبري
وقالت حركة المقاومة اإلس���المية "حم���اس" إن تمكن عدد من 
األس���رى في س���جون االحتالل م���ن انتزاع حريته���م، رغم كل 
اإلجراءات والتعقي���دات األمنية، عمل بطولي ش���جاع وانتصار 
إلرادة وعزيمة أسرانا األبطال، وتحدي حقيقي للمنظومة األمنية 

الصهيونية التي يتباهى االحتالل بأنها األفضل في العالم.
وأضافت الحركة على لس���ان الناطق باس���مها فوزي برهوم في 
تصريح له أن "هذا االنتصار الكبير يثبت مجدًدا أن إرادة وعزيمة 
أسرانا البواسل في سجون العدو ال يمكن أن تقهر أو تهزم مهما 
كانت التحديات، وأن العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبدًا مهما 
امتلك من اإلمكانات وأس���باب القوة، وأن الصراع من أجل الحرية 
مع المحتل متواص���ل وممتد داخل الس���جون وخارجها النتزاع 
هذا الح���ق". وقالت إن: "هذه العملية البطولية تش���كل صفعة 
ألجهزة األمن الصهيونية، فهذا النفق تم حفره في أكثر سجون 
العدو تحصيًنا وإجراءات أمنية، لكن األسرى األبطال بعزيمتهم 

وإصرارهم تمكنوا من هزيمة تلك األجهزة".
وأك���دت أن حماي���ة األس���رى المحررين واجب ش���رعي ووطني 
يش���ترك فيه كل فلسطيني حر، وندعو شعبنا إلى أوسع حماية 
لهم مهما كان���ت التضحيات. واعتبرت حماس أن هذه العملية 
البطولية تمثل رس���الة إلى جميع أسرانا األبطال أن الحرية أقرب 
مم���ا نظن، ولتتكاتف جه���ود المقاومة الفلس���طينية مع إرادة 

األسرى األحرار حتى كسر قيود آخر أسير في سجون العدو.
ودعت قوى شعبنا كافة إلى االلتفاف حول خيار المقاومة، فهي 
القادرة على تحقيق الحرية لألسرى وحماية المقدسات وتحرير 
األرض، فها هو اإلنس���ان الفلس���طيني يثبت من جديد أن كفه 
تقاوم المخرز وتنتصر عليه، وأن اإلرادة الفلس���طينية ال تنكسر 

مهما كانت الظروف والتحديات.

انت�صار الإرادة
بدورها، أش���ادت الجبهة الش���عبّية لتحرير فلس���طين بانتصار 
اإلرادة البطولية لألسرى الس���تة، مؤكدة أن تمّكنهم من تحرير 
أنفسهم يثبت من جديد أّن كل إجراءات االحتالل لن تتمّكن من 
النيل من عزيمة وإرادة األسرى وصمودهم ومن دورهم النضالي 

حيث يتواجدون.
وقالت في بيان صحفي: إن "كل سياس���ات دولة الكيان لن تفلح 
في ثني شعبنا عن ممارسة حّقه الطبيعي في ُمقاومة االحتالل 

بشتى األساليب والطرق التي يبتكرها على الدوام".

ودعت الشعبّية جماهير الش���عب الفلسطيني كافة إلى توفير 
الحاضنة الشعبّية لهؤالء األسرى الذين هزموا منظومة االحتالل 
األمنّية من أجل تفويت الفرصة عليه وأجهزته وأعوانه للوصول 

إليهم أو إلحاق أي أذى بهم.

�صفعة قوية
من جهتها باركت كتائب ش���هداء األقصى في فلس���طين، لواء 
الش���هيد القائد نضال العامودي، يوم أمس، انتزاع ستة أسرى 
حريتهم من س���جن "جلبوع" االحتاللي، في صفعة قوية للعدو 
الصهيون���ي ومنظومته األمنية والت���ي تؤكد أن عدونا ال يفهم 

إال لغة القوة.
وأكدت الكتائب في بيان لها، أن تحرير كافة األسرى من سجون 
الع���دو الصهيوني واجب وعهد قطعت���ه كتائب األقصى، التي 
عبدت طريق الكفاح المس���لح بدماء قادته���ا، وأفرجت عن آالف 

األسرى بأكبر صفقات التبادل.
وأضاف���ت "العمل النوعي ال���ذي نفذه ه���ؤالء المقاتلون يؤكد 

ُمجددًا على ضرورة مقاومة العدو بكافة أشكال النضال".
ودعت الكتائب مقاتليها في الضفة الفلسطينية وأبناء األجهزة 

األمنية إلى توفير الحماية الالزمة لهؤالء االبطال.

انتزاع احلقوق
من جهتها، قالت كتائب الناصر صالح الدين الجناح العسكري 
لحرك���ة المقاومة الش���عبية: إن" تنفيذ أس���رانا األبطال لعملية 
نفق الحرية والهروب من س���جن جلبوع شديد التحصين وسيء 
الصيت، هو تأكيد على اصرار ش���عبنا، النت���زاع حقوقه وتلقين 

العدو دروًسا في التضحية والفداء".
ودعت الكتائب، جماهير ش���عبنا في الداخ���ل المحتل والضفة 
الغربية إلى المسارعة لتقديم العون والمساندة والحماية لهؤالء 
األسود األبطال الذين وجهوا لالحتالل ضربة قاصمة، واستطاعوا 

إظهار أمنه وتحصيناته بأنها "واهنة كبيت العنكبوت".
وأكدت أن المحاوالت اإلس���رائيلية لن تفلح في ثني أبناء شعبنا 
عل���ى مواصلة طري���ق الجه���اد والمقاومة، وهي بش���ارة النصر 

لألسرى باقتراب موعد الحرية والخالص من االحتالل.
عمل بطويل

وأم���ا حركة األح���رار، فاعتبرت هروب األس���رى الس���تة وانتزاع 
حريته���م بالق���وة عمال بطوليًا وش���جاعًا يؤكد أن إرادة ش���عبنا 

وأسرانا أقوى من بطش االحتالل وأكبر من سجونه الظالمة.
وباركت اإلنجاز العظيم الذي س���طره هؤالء األس���رى، قائلة: إن" 

ه���ذا اإلنجاز يأتي امت���داًدا النتصارات األس���رى في معاركهم 
البطولية مع الس���جان وتمكنهم من الهروب رغم كل اإلجراءات 

األمنية والعسكرية الصهيونية المعقدة".
وأضافت أن األس���رى الس���تة أكدوا أن" الكف الفلسطيني الذي 
يحفر في الصخ���ر ليصل إلى الحرية ه���زم المخرز الصهيوني 
المجرم، وأن العقل الفلسطيني انتصر على العقلية والمنظومة 

األمنية والعسكرية الصهيونية التي يتغنى بها االحتالل".
ودعت الحركة أبناء ش���عبنا الس���تكمال ه���ذا االنتصار بتوفير 
الحماية والحاضنة الش���عبية لهم، وقطع الطريق على االحتالل 
وأذناب التنسيق األمني والتغطية الكاملة لمنع وصول االحتالل 

ألي معلومة عنهم.
وأكدت أن األسرى الستة حققوا بإرادتهم حريتهم، وأن شعبنا 

مطالب بحمايتهم والدفاع عنهم بكل ما يملك.

ف�صل امني
من جهته، قال الناطق باس���م حركة المقاومة الش���عبية محمد 
الديراوي: إن" نجاح عملية نفق الحرية وهروب أسرانا من عقر دار 

المحتل هو ضربة قاتلة لمنظومة األمن الصهيوني".
وأضاف أن "توحد أبطال حركة فتح والجهاد والمقاومة الشعبية 
في عملية نفق الحرية هو تأكيد على وحدة الدم والخيار والقرار 
والمصير ووحدة الكلمة والميدان لكافة أبناء ش���عبنا وإصرارهم 

على انتزاع حريتهم بأيديهم".
وأم���ا حركة المجاهدين، فاعتبرت هروب األس���رى األبطال نصًرا 
كبيًرا ُيسطره أسرى الحرية، وُيؤكد على اإلرادة والعزيمة الوثابة 
لدى األس���رى. وقال���ت: إن" هذا الهروب المب���ارك خطوة عملية 
تحمل بش���رى التحري���ر القادم لكاف���ة أس���رانا، وتعكس حالة 
التحدي والصمود لديهم".  ورأت أن هذا النصر ش���كل فش���اًل 
استخبارًيا وأمنًيا كبيًرا يفضح زيف الهالة األمنية التي يرسمها 

االحتالل حول قوته وقدراته األمنية واالستخبارية.
وأكدت أن هذا الفش���ل والس���قوط هو عن���وان المرحلة لقيادة 
االحتالل الضعيفة والفاش���لة التي تحكم الكيان، كما يؤكد أن 

زوال الكيان بات قريًبا.
عملية مف�صلية

وبدوره قال مدير المكتب االعالمي للجان المقاومة في فلسطين 
محمد البريم )أبو مجاهد(: "إن عملية كسر القيد عملية مفصلية، 
إذ أننا أمام مش���هد بطولي وانكسار للمنظومة الصهيونية من 

بينيت حتى آخر جندي".
وأضاف البريم في تصريح له "هناك حالة من االضطراب والحيرة 
لدى العدو بع���د العملية، نحن أمام إبداع العقل الفلس���طيني 
وانكس���ار المنظوم���ة الصهيوني���ة". وأش���ار إلى أن الش���عب 
الفلسطيني قادر على تشكيل حصن منيع لهؤالء األبطال، داعيًا 

إلى حماية األسرى الذين حرروا أنفسهم من عيون االحتالل.

دعت شعبنا لتوفير الحاضنة لهم

غزة/ ال�صتقالل:
اأ�ص��ادت ف�ص��ائل فل�ص��طينية بانت�ص��ار الإرادة البطولية 
الذي حققه �صتة اأ�صرى فل�صطينيني جنحوا يف الهروب من 
�صجن »جلبوع« الإ�صرائيلي فجر الثنني، معتربة العملية 

باأنها �صكلت انت�صاًرا لعقلية واإرادة املقاوم، و�صربة قاتلة 
ملنظوم��ة الأمن الإ�ص��رائيلية. وفجر الثنني، جنح �ص��تة 
اأ�صرى من حمافظة جنني �صمايل ال�صفة الغربية املحتلة 
يف انت��زاع احلري��ة واله��روب من �ص��جن »جلبوع« �ص��مايل 

الكي��ان الإ�ص��رائيلي، عرب نف��ق متكنوا من حفره. ون�ص��ر 
الإعالم العربي �ص��ورة نفق ا�صتخدمه الأ�صرى للفرار من 
ال�ص��جن، م�ص��رًيا اإىل اأن قوات كبرية من اجلي�ش مب�صاندة 

مروحيات تقوم بعملية بحث وا�صعة عنهم.

الفصائل: انتزاع األسرى حريتهم انتصار إلرادة المقاوم وضربة قاتلة لالحتالل

غزة / االستقالل:
قال���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي إن عملية 
انت���زاع الحرية لألس���رى الس���تة ش���كلت 
عم���اًل بطولًيا كبيًرا، وأحدثت هزة ش���ديدة 

للمنظومة األمنية اإلسرائيلية.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن هذه 
العملي���ة س���تضاف إلى الس���جل البطولي 
لش���عبنا الفلس���طيني، جنًبا إل���ى جنب مع 
عملي���ة ما حققه مجاهدونا في 17 أيار/مايو 
1987 عندما انت���زع القائد مصباح الصوري 
ورفاقه حريتهم بعد كسر تحصينات سجن 

غزة المركزي آنذاك".
وأضافت أن "ما صنعه المعلم صالح طحاينة 
ال���ذي اس���تطاع أن يمارس عملي���ة خداع 
قهر من خاللها الع���دو بكل أجهزته وخرج 
من الس���جن ليقود المقاومة وينفذ سلسلة 

عمليات بطولية زلزلت العدو".
وأك���دت أن تزام���ن العملية م���ع الضربة 
القوية التي تلقاها االحتالل على السياج 
الفاص���ل ش���رق غزة قب���ل أي���ام، وعدم 
استفاقته بعد من فش���له وهزيمته في 
معركة "س���يف القدس"، سيعمق فشله 

وعجزه، وسيربك كل حساباته.
وتابعت إن" صراعن���ا مع العدو صراع طويل 
ومفتوح، وعلى االحت���الل أن يفهم الدرس 
جيًدا، فالحق ال يسقط بالتقادم، ولن يضيع 
ذلك الح���ق ما دام���ت إرادتن���ا تحميه وما 
بقي أصحابه وطالبه يقاتلون بكل الس���بل 

النتزاعه".
وش���ددت على أن الش���عب الفلسطيني ال 
يستس���لم أب���ًدا، ولن يرفع الراي���ة البيضاء 
مهم���ا كلف���ه ذل���ك م���ن ثم���ن، وأن القوة 
واإلرهاب اإلس���رائيلي لن يفلحا في كس���ر 

إرادتنا الوطنية الصلبة.
ووجهت التحية لألس���رى الس���تة األبطال 
الذين "حفروا األرض بأظفارهم ليبددوا ظالم 
الزنازي���ن، ويبددوا معه أوه���ام العدو الذي 

يتباهى بصالبة أمنه وقوة تحصيناته".
الش���عب  أبن���اء  الجه���اد  ودع���ت حرك���ة 
الفلس���طيني ألن يكونوا عل���ى قدر عال من 
المس���ئولية، وتفويت الفرص���ة على العدو 
الذي سيحاول بكل شراس���ته وعنجهيته، 
استعادة األس���رى الذين انتزعوا حريتهم، 
لترميم فش���له الذريع وتدارك آثار هزيمته 

المنك���رة. وقالت: "إننا نزف لش���عبنا وأمتنا 
ولكل أحرار العالم ه���ذا االنتصار المتمثل 
بعملية انتزاع الحرية الت���ي قادها محمود 
عب���د الل���ه العارض���ة، ونبارك ه���ذا العمل 
البطول���ي الذي أف���رح وأبه���ج كل صاحب 
ضمير حي، يرى في فلسطين أرًضا تستحق 

الحرية، وشعبها يستحق الحياة".
وفجر االثنين، نجح ستة أسرى من محافظة 
جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة في 
الهروب من س���جن "جلبوع" شمالي الكيان 

اإلسرائيلي، عبر نفق تمكنوا من حفره.

الجهاد: انتزاع 6 أسرى حريتهم أحدث هزة شديدة للمنظومة اإلسرائيلية
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

�سادر عن  دائرة تنفيذ بداية دير البلح يف 
الق�سية التنفيذية رقم 2278/2021

إلى المنفذ ضده : ايمن جهاد محمد الطويل وعنوانه : النصيرات - مدخل 
المخيم الجديد - تاكسيات النديم - مجهول محل اإلقامة

نبلغك أنه طبق���ا لاللتزام المترتب عليك بموجب الكمبيالة المس���تحقة 
الوف���اء بتاريخ 12/2/2018م  المنفذة على ذم���ة القضية التنفيذية رقم 
2021/ 2278  والبال���غ قيمته���ا )10000( دوالر أي عش���رة االف دوالر 
باإلضافة للرس���وم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ عالء حس���ين محمد 
ظاهر عليك دفع قيمة الكمبيالة باإلضافة إلي رسوم و مصاريف القضية .

أو الحضور إلى دائرة تنفيذ بداية دير البلح في غضون أسبوعين إلبداء ما 
لديك وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري بحقك.

ماأمور تنفيذ بداية دير البلح
اأ.جميل رجب اللحام

اإعالن �سادر عن جمعية التاأهيل 
والتدريب االجتماعي – الن�سريات

ل�ستدراج عرو�س اأ�سعار تدقيق ح�سابات وا�ست�سارات مالية للعام 2021 م
تعلن جمعي���ة التأهيل والتدري���ب االجتماعي – النصي���رات. عن رغبتها في 
اس���تدراج عروض أسعار بالظرف المختوم لتدقيق حس���ابات الجمعية للسنة 
المالية 2021. وإصدار تقرير تدقيق الحسابات للجمعية وفقا للشروط التالية:

1. أن تكون الشركة مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق.
2. توافر القدرة على إصدار البيانات المالية باللغتين العربية واإلنجليزية.
3. توافر القدرة على تسليم المسودة األولى من التقرير حتى نهاية شهر 

فبراير من العام 2022.
4. تقدي���م األس���عار بال���دوالر األمريكي وتش���مل جميع أنواع الرس���وم 
والضرائب بحيث يشمل العرض تدقيق حسابات الجمعية وفقا لمعايير 

إعداد التقارير المالية الدولية.
5. تكاليف اإلعالن تدفعها الشركة التي يرسو عليها العطاء.

6. عل���ى جميع مكاتب التدقيق التي ينطبق عليها الش���روط التوجه للجمعية 
الستالم كراس العطاء مقابل رسوم غير مستردة قيمتها 150 شيقال. والتقدم 
بالعرض الفني والعرض المالي في ظرف مغلق ومختوم بتوقيع الش���ركة، في 
مدة أقصاها يوم االحد الموافق 2021/09/12 م في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

7. تصرف بدل أتعاب التدقيق بعد اعتماد التقرير المالي حسب األصول 
وتسّلم الفاتورة الضريبية، بشيك بنكي مسحوب على حساب الجمعية.

8. إدارة الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
9. لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على جوال رقم: 0599182684

10. العن���وان: -النصيرات – الدوار الع���ام – بجوار عيادة الوكالة )مالحظة 
يرجى استالم العطاء من مقر الجمعية(

اإعالن �سادر عن جمعية التاأهيل 
والتدريب االجتماعي – الن�سريات

يعلن مجلس إدارة جمعية التأهي���ل والتدريب االجتماعي – النصيرات. 
عن عق���د االجتماع العادي للجمعية العمومية لع���ام )2020( وذلك يوم 
االثنين الموافق 2021/09/13 الس���اعة 05:00 مس���اء ف���ي مقر جمعية 
التأهي���ل والتدريب االجتماع���ي – النصيرات وذلك لمناقش���ة التقرير 

المالي واالدارى لعام 2020 م 
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتى:

1. اس���تمرار فتح باب تس���ديد االش���تراكات للجمعي���ة العمومية لعام 
)2021( وذلك حتى تاريخ 2021/09/07.

2. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 
2021/09/08 إلى تاريخ 2021/09/09

3. فت���ح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذل���ك لمدة يومي���ن من تاري���خ 2021/09/11 حت���ى تاريخ 

.2021/09/12

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا المفت���ي العام للقدس والديار الفلس���طينية، 
خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ محمد 
أحمد حسين، أبناء شعبنا لشد الرحال إلى المسجد، 
والرب���اط فيه، لتفوي���ت الفرصة على م���ن يريدون 

اقتحامه واالعتداء عليه.
جاءت تصريحاته رًدا على دعوات منظمات »الهيكل« 
المزعوم وأتباعها للمشاركة في اقتحامات جماعية 

واسعة للمسجد األقصى.
وق���ال المفتي في بيان له، إن تل���ك الدعوات تأتي 
في س���ياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلية لتهويد المدينة المقدس���ة 
بشكل مخطط له.  واعتبر هذه الدعوات التحريضية 
العدواني���ة التي تحث المس���توطنين المتطرفين 
على تدنيس المس���جد األقصى، بحماية من شرطة 

االحتالل تصعيًدا خطيًرا.
وأوضح أن ما تتعرض له مدينة القدس يهدف إلى 

تهويدها بالكامل، وتقسيم األقصى زمانًيا ومكانًيا، 
وتغيير معالم المدينة العربية واإلسالمية، وفرض 
أمر واقع جديد يحول دون وصول العرب والمسلمين 
إليها. وناش���د المفتي األمتين العربية واإلسالمية 
بب���ذل أقصى جهودهما العملي���ة لحماية األقصى 

والقدس، ونصرتهما بكل ما أوتوا من وسائل وطرق، 
لمنع محاوالت التدني���س والتزوير والتهويد التي 

تجري في هذه الفترة.
وكان���ت »جماع���ات ومنظم���ات الهي���كل« دعت 
مناصريها من المس���توطنين القتحام المس���جد 
األقصى بش���كل جماع���ي ومكثف خ���الل األعياد 
اليهودي���ة، والتي بدأت أمس االثنين، وتس���تمر 

أليام متفرقة حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
و«جماعات الهي���كل« تكتل يطل���ق على عدد من 
المنظمات والحركات القومية والدينية اليهودية 
التي تس���تهدف مدينة القدس وخاصة المسجد 
األقصى، وتس���عى إل���ى إقامة »هيكل س���ليمان« 
المزعوم مكانه. وتس���عى تلك الجماعات المتطرفة 
خالل ه���ذه األيام، إلى ف���رض اقتحام���ات بأعداد 
كبيرة، والنفخ بالب���وق داخل األقصى، وأداء صلوات 
جماعية علنية فيه، وتعّول كثيًرا على شراكة شرطة 

االحتالل لتحقيق ذلك.

رام الله / االستقالل:
يواصل ستة أسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفًضا 

العتقالهم اإلداري.
وأوضح نادي األس���ير في بيان، أن األسرى المضربين، هم كايد الفسفوس )32 عاًما(، من 
)55(، مقداد القواسمة )24 عاًما( من الخليل، مضرب  دورا جنوب الخليل، مضرب لليوم ال�
لليوم )48(، عالء األعرج )34 عاًما( من طولكرم، مضرب لليوم )30(، هش���ام أبو هواش من 

)17(، وشادي ابو عكر لليوم )14(. )22(، رايق بشارات لليوم ال� الخليل لليوم ال�
وبين أن المخاطر على حياة األس���رى المضربين تتصاعد، ال س���يما األسرى الفسفوس، 

والقواسمة، واألعرج، حيث اقترب إضراب األسير الفسفوس من الشهرين.
وأضاف أن سلطات االحتالل تواصل تعنتها ورفضها االستجابة لمطلبهم، وتحاول من 
خالل المماطلة إيصال األسرى المضربين إلى مرحلة صحية صعبة تتسبب لهم بمشاكل 
صحية يصعب عالجها الحًقا. وأكد نادي األس���ير أن إدارة سجون االحتالل نقلت األسير 

القواسمة إلى مستشفى »كابالن« اإلسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي.
وحّمل النادي االحتالل كامل المسؤولية عن مصير األسرى المضربين، داعًيا كافة جهات 
االختصاص وعلى رأس���هم الصليب األحمر لتحمل مس���ؤولياتهم ف���ي متابعة قضايا 
المضربين، وبذل الجهد الالزم لطمأنة عائالتهم في ظل استمرار إدارة السجون في عرقلة 
زيارتهم، وخلق المزيد من أدوات العزل بحقهم. ُيش���ار إلى أن عدد األسرى اإلداريين بلغ 

نحو 550، من بينهم األسيرة بشرى الطويل، وأربعة أطفال.

غزة/ االستقالل:
قال مدير المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة سالمة معروف، إنه ورغم مؤشرات 
ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا المس���تجد في قطاع غزة، إال أن األمور حتى اللحظة 
قيد الس���يطرة. وأوضح معروف في تصريح له، أن اجتم���اع خلية األزمة الذي انعقد 
مؤخرًا، أكد على تش���ديد إجراءات الوقاية الخاص���ة بالتطعيم من جهة وبالتأكد من 
تطبيق أصحاب المنشآت العامة لبروتوكوالت وزارة الصحة الخاصة بمواجهة كورونا.

وأض����اف أنه تم إعط����اء التوجيهات لمباحث كورونا بالتش����ديد ف����ي متابعة منع 
التجمعات في األسواق وصاالت األفراح وبيوت العزاء وغيرها من المنشآت.

وش����دد على أن القرارات الت����ي تصدرها خلي����ة األزمة العليا متناس����بة مع الحالة 
الوبائي����ة، وهي حت����ى األن تعتمد على عنص����ر الوقاية والتش����ديد فيما يتعلق 

بالتطعيم وتنفيذ اإلجراءات الوقائية المعلنة سابًقا.
وع����ن وضع المدارس ووصف مراقبين لها بأنها ب����ؤر لكورونا أجاب معروف: "خلية 
إدارة األزمة ال تتخذ قرارات بناًء على أراء نش����طاء أو أولياء أمور مع احترامنا للجميع، 
وحت����ى اليوم لم يتم إغالق مدرس����ة رغ����م الحاالت المكتش����فة، ألن الصحة تتابع 

تطورات الوضع واإلجراءات الوقائية في كل مكان بما فيها المدارس".
واستطرد حديثه بالقول:" إن المدارس مثلها مثل أي مكان من الطبيعي اكتشاف 

إصابات فيها بشكل دوري ألن الفيروس منتشر في المجتمع ككل".
ولف����ت إلى أنه رغم ارتفاع المنحنى الوبائي إال أن وزارة الصحة تس����تطيع التعامل 
مع الحاالت المصابة خاصة الخطي����رة وال يوجد حتى اللحظة توجه التخاذ إجراءات 

احترازية عامة يمكنها أن تؤثر على المجتمع بأكمله.
ويش����هد قطاع غزة موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا وبلغ إجمالي المصابين 

138094، بينهم 16753 حالة نشطة، فيما بلغ مجمل الوفيات 1176 وفاة.

رام الله / االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصح���ة مي الكيلة يوم امس، عن تس���جيل 17 حالة وفاة و2742 
إصاب���ة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فح���ص 12760 عينة في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 1440 حالة جديدة خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنه تم تس���جيل17 حالة وفاة 
نتيجة اإلصابة بالفيروس، بينها 10 حاالت في قطاع غزة و4 حاالت في طولكرم، 

وحالتان في قلقيلية وحالة في ضواحي القدس.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التال���ي: "طولكرم 355، 
قلقيلي���ة 111، نابلس 391، جنين 191، س���لفيت 92، ضواحي القدس 13، رام 
الل���ه والبيرة 187، طوباس 21، بي���ت لحم 11، الخليل 29، أريحا واألغوار 5، قطاع 

غزة 1336".
وذكرت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت %91.6، فيما 
بلغت نسبة اإلصابات النشطة %7.3 ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.

وأضاف���ت أن ح���االت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التال���ي: "طولكرم 161، 
قلقيلي���ة 75، نابلس 299، جنين 62، س���لفيت 44، ضواحي القدس 3، رام الله 
والبيرة 98، طوباس 15، بيت لحم 6، الخليل 15، أريحا واألغوار 8، قطاع غزة 654".
ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مريض���ًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضف���ة 139 مريضًا، بينهم 14 

مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات المضادة لفي���روس كورونا، 
فقد بلغ عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غ���زة 1,134,275 بينهم 

473,391 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

تدهور صحة األسير القواسمة
ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

دمشق/ االستقالل:
قال مسؤول اللجنة التنظيمية بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين -الساحة 
الس���ورية-خالد خال���د، إن عملية انتزاع الحري���ة أثبتت مرًة أخرى أن الش���عب 
الفلس���طيني ش���عٌب حي، وأن عملية تجديد الوعي التي حدثت ما بعد معركة 
"سيف القدس"، نراها اليوَم واقعًا ملموسًا بهذه العملية البطولية، التي أنجزها 

أبطالنا، معتبرًا إياها فخرًا لكل فلسطيني وعربي ومسلم.
واعتقد خالد في تصريحات صحفية، أن العدو ُهزم نفسيًا إلى األبد، وما نراه يوميًا 
سواًء في الحدث الكبير الذي وقع قبل أيام على حدود قطاع غزة، أو بهذه العملية 
البطولية، هو ترجمة حقيقية لهذه الهزيمة . وأكد، أن الالجئين الفلس���طينيين 
في سوريا ينظرون لما حدَث ويحدُث من بطوالت سواًء حدث يوم أمس أو قبله في 
غزة بعين الفخر، وهذا يؤكد مدى انتمائه وارتباطه بقضيته الوطنية، ويرى أن كل 

انجاٍز ُيسطر يمثل انجازًا لكل أبناء الشعب الفلسطيني؛ أينما تواجدوا.

الجهاد اإلسالمي بسوريا: عملية انتزاع 
الحرية تهزم العدو نفسيا لألبد

17 حالة وفاة و2742 إصابة 
جديدة بكورونا في الضفة وغزة

معروف: رغم ارتفاع المنحنى الوبائي إال 
أن الوضع تحت السيطرة حتى اللحظة

ردًا على دعوات اقتحامه.. المفتي يدعو لشد الرحال لألقصى
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تتنوع المعارك التي يخوضها الفلس����طينيون ضد االحتالل الصهيوني, فغير المعارك العسكرية 
هناك معارك سياس����ية واقتصادية وامنية وتكنولوجية وغيرها استطاع الفلسطينيون ان يحققوا 
فيها اختراقًا ويوجهوا لالحتالل الصهيوني صفعات متتالية ليراكموا من حالة الفشل التي يعيشها 
االحت����الل الصهيوني, ففي الوقت الذي يداوي فيه االحتالل جراحه من اثار ملحمة س����يف القدس 
البطولية, ويحاول ان يداري االنتكاس����ات التي اصابته جراء هذه المعركة, ويس����عى الخفاء فش����له 
في تحقيق اهدافه من هذا العدوان, حقق اس����رانا االبطال معجزة حقيقية واس����تطاعوا اختراق كل 
التحصينات االسرائيلية واخترقوا نظرية االمن الصهيونية وصنعوا المستحيل معتمدين على الله 
عز وجل ثم على ارادتهم الفوالذية والتي اس����تمدوها من صالبة ش����عبهم وايمانه بحريته وعدالة 
قضيته, خمس����ة من ابناء الجهاد االس����المي يرافقهم قائد كتائب ش����هداء االقصى زكريا الزبيدي 
قاموا بتحرير انفسهم من خالل عملية نوعية فيها اعجاز كبير بعد ان حفروا نفقا اسفل سجن جلبوع 
المحصن بكل التحصينات الممكنة والمزيد بكل اجهزة التكنولوجيا الحديثة والهروب خارج السجن, 
في عملية بطولية اربكت االحتالل وزلزلت اركان الدولة الوهم المس����ماة »اسرائيل«, وحققت انتصارا 
جديدا على هذا الكيان المجرم, فاإلرادة الفلس����طينية اقوى من الس����الح والتكنولوجيا والحراس����ات 
المشددة, حرر االسرى انفسهم بعد ان تعنت االحتالل في ابرام صفقة تبادل لألسرى, فكان لألسرى 

رسالتهم القوية التي صفعوا بها وجه االحتالل.    
االسير القائد المجاهد محمود عبد الله العارضة قاد عملية الهروب الكبير, خطط لهذه العملية بسرية 
تامة وايمان مطلق بان الله معه ولن يحبط صنيعه, فمجرد التفكير بالهروب من سجن جلبوع يعتبر 
بحكم المس����تحيل وفق االدراك العقلي, الن الس����جن محصن بأجهزة استشعار داخل غرف االسرى 
وفي الزنازين ومحمي بطبقة باطون فوالذية بسمك اربعين سنتيمترًا وشبكة من القضبان الحديدية 
الفوالذية اس����فلها تزيد من ش����دة التحصين, باإلضافة الى الحراسة الداخلية المكثفة, وفي خارجه 
تس����ير دوريات االحتالل حول الس����جن على مدار الساعة, والكالب البوليسية تحرس السجن من كل 
االتجاهات,  القائد المجاهد محمود العارضة والذي حاول الهروب من قبل من داخل سجون االحتالل  
في العام 2014 دخل زنازين العزل االنفرادي على خلفية محاولته الهروب بحفر نفق في سجن شطة، 
حيث أمضى أكثر من عام في العزل, لكن هذا لم يردعه وبقى ينشد حريته ويؤمن بقدرته على اقتحام 
التحصينات واختراق الجدران وتحرير نفسه واخوانه, فمحمود العارضة محكوم بالسجن المؤبد مدى 
الحياة و 15 عاما اضافية، أمضى منها 26 عاما, وهو مثقف وله مؤلفات منش����ورة أتمها خالل سجنه 
مثل فقه الجهاد تأثير الش����يخ الغزالي على حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين منهجا وفكرًا، إلى 
جانب مؤلفات أخرى داخل السجن لم تر النور بعد, كان اعتقاله األول في العام 1992 لم يكن حينها 
قد أكمل عامه ال17 بعد، فتى حكم حينها عليه بالسجن 4 سنوات, وهو ما صقل شخصيته وأكسبه 

قوة منقطعة النظير .
س����تة اسرى اس����تطاعوا تحرير انفس����هم من س����جون االحتالل وهم بعون الله قادرون على حماية 
انفس����هم واحباط محاوالت اعادة اعتقالهم لكن هذا يس����توجب عدة اجراءات لحمايتهم والحفاظ 

عليهم نذكر منها  .
اوال: وقف التنس����يق االمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل وهو االمر الذي يراهن علية 
الجيش الصهيوني ال عادة اعتقال هؤالء االسرى المحررين وهو ما تحدث عنه قادة االحتالل بوضوح.    
ثانيا: حماية الفلس����طينيين لألس����رى االبط����ال المحررين من خ����الل منع االهالي لق����وات الجيش 
الصهيوني من اقتحام المدن والمخيمات والبلدات الفلس����طينية واالش����تباك معها واقامة الحواجز 

والموانع في الطرقات العاقة تحركاتها.
ثالثا: التوافق بين فصائل المقاومة الفلس����طينية على ض����رورة حماية هؤالء االبطال والدفاع عنهم 
واعتبار تحريرهم ألنفسهم منجزًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه, واالشتباك الدائم مع االحتالل إلشغاله 
عن مالحقة االسرى المحررين, وان أي محاولة لمالحقة اسرانا االبطال سيكون لها ثمن كبير سيدفعه 

االحتالل ان حاول النيل منهم.
الجهاد االس����المي يراكم من فشل االحتالل من خالل المعارك المختلفة التي يقودها وهو قادر على 
تحقي����ق اختراقات عديدة في منظوم����ة االمن الصهيونية وزرع بذور الفش����ل في هذا الكيان حتى 

ينبت النصر المبين.

الجهاد اإلسالمي يراكم من فشل االحتالل 

رأي

اتفاقي���ة أوس���لو الت���ي غي���رت ش���كل الصراع م���ع العدو 
الصهيوني، ص���ورة تغيب عن المش���هد ثم تع���ود بقوة، 
الحدي���ث هنا في المقارن���ة بين المنج���زات التي تحققها 
المقاومة في قطاع غزة بالش���كل والنمط المعهود، يقابلها 
التس���هيالت االقتصادي���ة التي يتم ضخها للس���لطة في 
الضف���ة الغربية، مقابل الفعل األمن���ي المقدس في اعتقاد 
أصحابه، والذي يس���تهدف ش���باب وقواع���د المقاومة في 
الضفة الغربي���ة لصالح أمن واس���تقرار الكيان الصهيوني 

ومستوطنيه.
األح���د، المواف���ق 2021/8/29م، في منزل رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس في رام الله، التق���ى وزير الحرب الصهيوني 
بيني غانتس، يرافقه منس���ق أعمال الحكومة في المناطق 
غس���ان عليان، وطاقم مهم، اللقاء يأتي بعد ترتيبات مطولة 
قادها مسؤول االستخبارات العس���كرية األمريكية ونظيره 
البريطاني في الش���هر المنصرم من خ���الل اللقاء باألطراف 
المعنية الصهيونية والفلس���طينية م���ن جهة، ومن جهة 
أخرى مع المس���ؤولين األردنيين الذي���ن يمثلون ويدعمون 

التصورات األمريكية للمنطقة، وذلك إلعادة ترتيب العالقة 
بين الكيان الصهيوني وسلطة رام الله.

هذا الترتيب قائم على إع���ادة صياغة العالقة االقتصادية 
بين الطرفي���ن، على أن تقدم الس���لطة الفلس���طينية عدة 
تنازالت تخدم الكي���ان الصهيوني أم���ام المحافل الدولية 
وأيًضا أمام الدول العربية، كذلك من أجل تش���جيع السلطة 
الفلس���طينية للمس���اهمة في إع���ادة الهدوء ف���ي الضفة 
الغربية، والمساعدة بشكل الفت على نزع أي فتيل قد يقود 
إلى االنفراج، كل ذلك مقابل منحة لم الش���مل لخمسة آالف 
عائلة فلسطينية، ومساهمات مالية تدعم استقرار السلطة.

كل ما س���بق يق���ود إلى الع���ودة إلى نقطة الصف���ر، والتي 
تمت لحظ���ة التوقيع على اتفاقية أوس���لو، كونها الموجدة 
والمؤسس���ة لهذه السلطة، وأيًضا باعتبارها أفضل ما يمكن 
عمله بعد هذا التعثر المصطنع في العالقة الرس���مية بين 

الكيان الصهيوني والسلطة خالل السنوات الماضية.
ف���ي المقابل صورة تختلف في المنش���أ والمن���ال، نظريات 
المقاومة المتعددة والتي اعتمدتها الفصائل الفلسطينية 

ف���ي غزة لترس���يخ المقاومة وخوض المع���ارك باقتدار أمام 
العدو الصهيوني، جعل المقاومة تحقق مكاس���ب عديدة، 

ومنجزات بفعل الصمود المقاوم.
في هذا السياق يتم إنتاج اقتصاد مقاوم في قطاع غزة، جزء 
مه���م منه يعتبر غنيمة حرب إن ج���از القول، ومنها األموال 
الت���ي تدفع للجنة اإلدارية في القطاع وللس���كان اإلداريين، 
وأيًضا آليات االستيراد والتصدير وكثير من التفاصيل التي 

تلبي حاجة المواطن الفلسطيني في القطاع.
النقط���ة األكثر أهمية هنا هي أن االحتالل يس���هل وصول 
المركب���ات إلى قطاع غزة، بينما الكي���ان تحت خط النار، في 
حين أن التس���هيالت المقدمة إلى السلطة هي ثمن مقابل 
التنس���يق األمني والحفاظ على مش���اريع العدو الصهيوني 
الخاص���ة، وذلك م���ع بقاء المواطن الفلس���طيني في الضفة 

الغربية تحت خط النار الصهيوني.
ف���ي الس���ياقين يبقى الش���عب الفلس���طيني الحكم على 
المش���روعين، مش���روع المقاومة بمنجزاته مقابل مش���روع 

االستسالم وتسهيالته.

باتت قضي���ة لقاح���ات الوقاية من فاي���روس كرورنا 
نقاش الكثيرين من مواطنين���ا بمجتمعاتنا العربية، 
فيدور الحديث مع سائق التاكسي »ويعتبر نفسه أنه 
متحدث باس���م منظمة الصحة العالمية« حيث يوجه 
اإلرش���ادات والنصائح لركاب التاكس���ي بعدم تلقي 
اللقاحات وأن هذه اللقاحات بمسمياتها المختلفة لها 
أعراض جانبية قد تتسبب في تجلطات دموية أو فشل 
كلوي وإجهاض للقلب وغيرها من المسوغات الواهية، 
وم���ن ثم ينتقل هذا الس���ائق للحديث ع���ن المؤامرة 
الكونية التي بلورتها الوالي���ات المتحدة باالتفاق مع 
الصين وروسيا لخفض س���كان العالم والتخفيف من 
الع���بء االقتصادي عن المجتمع���ات العالمية، ونحن 
ال ندري من يتآم���ر علينا عندما تكون خس���ارة الدول 
الصناعية في شهر واحد بسبب اإلجراءات االحترازية 

تعادل دخل عشر سنوات للدول النامية.
»هذا الحديث ال يذكرنا إال بقول عمر بن الخطاب )رضي 
الله عنه( حينما قال »أرى الرجل فيعجبني، فإذا تكلم 
س���قط من عيني«، هن���اك ثقافة س���ائدة بمجتمعنا 
العربي وهي الحديث في قضايا ومواضيع متخصصة 
بعي���دة كل البعد عن تخصصات األف���راد األكاديمية 
أو حت���ى تخصصاته���م المهنية، فنج���د الكثير من 
األش���خاص يتحدثون في أمور طبي���ة، وذلك بناًء على 
خبر صحفي أو دراسة موجودة على اإلنترنت أو معلومة 

هنا أو هناك، ويبدي الشخص رأيه كأنه شخص ضليع 
ومتخصص ويقدم األفكار والحلول.

هذه الثقافة الس���لبية تلقي بظالله���ا على المجتمع 
فترس���خ بعض المعتقدات والمفاهيم الخاطئة لدى 
الناس مما قد يس���بب بعض المش���اكل المجتمعية 
وتزيد من تفاقم المش���كلة عل���ى المدى البعيد، وهذا 
حالنا اليوم ف���ي قلة إقبال الناس على تلقي اللقاحات 
خش���ية من التعرض إلصابات أو أمراض بدنية، حيث 
أدى إحج���ام الناس عن تلق���ي اللقاح���ات إلى زيادة 
أع���داد المصابين وحاالت الوفاة وتفش���ي الفايروس 
بش���كل أكبر، مما أجبر بعض الس���لطات المحلية على 
اتخاذ إجراءات قاسية على المواطنين من خالل فرض 
غرام���ات مالية أو منعهم من التنقل بحرية بين المدن 

أو المنع من دخول بعض المباني الحكومية.
ومن رأيي الش���خصي تبق���ى اللقاح���ات على خالف 
أنواعها س���واء سبوتنيك الروس���ي أو فايزر األمريكي 
أو موديرنا أو أس���ترازينكا أفض���ل بكثير من التعرض 
لإلصاب���ة بكورونا ولوص���ول ألعراض مرضي���ة مؤلمة 
وخطيرة قد تودي بحياة الش���خص، فالوقاية خير من 
قنط���ار عالج، وأغلبن���ا اليوم بات يع���رف المضاعفات 
الجس���مانية الخطيرة لمرض كورونا أثن���اء اإلصابة أو 
حتى بعد اإلصابة، وما قد تس���ببه للجسم خاصة لكبار 
الس���ن ولضعاف المناعة، وال أعتقد أن منظمة الصحة 

العالمية وأمن الدواء والغذاء قد تسمح بنشر أي لقاح 
قد ينتج عنه أي عرض جانبي للمرضى وهذا ما حصل 
مع أح���د اللقاحات الذي تم على الف���ور إيقاف عملية 

إنتاجه.
وم���ن ه���ذا المنطلق يج���ب أن توضع خط���ة عالجية 
للتعدي���ل من فكر وثقافة مجتمعاتنا، وذلك من خالل 
وس���ائل اإلعالم المختلفة، من خالل نش���ر المعلومات 
الدقيقة وتن���اول المواضيع الرائجة وذات االختالفات 
الفكرية لدى الناس، واستضافة أشخاص متخصصين 
للحدي���ث عن ه���ذه المواضيع، بحث يقط���ع الطريق 
عل���ى الكثيرين من الخ���وض في أفكاره���م الخيالية 
ونش���رهم للمعلومات المغلوطة والتي تتس���بب بعد 
ذلك بمش���اكل مجتمعي���ة على الم���دى البعيد، وقد 
نظم���ت بعض وس���ائل اإلعالم الفلس���طينية خاصة 
حمالت توعوية خالل األيام القليلة المنصرمة، وكانت 
نتائجها مثمرة حيث زادت نسبة المقلبين على تلقي 

اللقاحات خاصة من فئة كبار السن. 
ختاًم���ا أقول إن���ه عل���ى كل مواطن تحكي���م العقل، 
والتوقف عن االس���تماع إلى الخرافات، والحصول على 
المعلوم���ات من مصدره���ا الطبيعي وع���دم الخوض 
ف���ي أحاديث وتقدي���م معلومات غي���ر مؤكدة وترك 
المجال ألهل العلم وأله���ل االختصاص للحديث في 

مواضيعهم، ونسأل الله السالمة للجميع.

التخابــر بشكــل سلــس

أفتــي بمــا ال أدري..  »لقاحــات المــوت«

 إسالم حسن حامد

بقلم : عبد القادر حسونة

الُهروب من س����جن جلبوع في بيسان شمال فلسطين يوم أمس 
يذك����ر بعملية الهروب الكبير في ع����ام 1968 ومحاولة الهروب 
قبل عشرين عامًا من نفس المعتقل. أمس عملية هروب تتكلل 
بالنجاح نسأل الله لهم السالمة بالوصول للنقطة اآلمنة . عملية 
الهروب المباركة وتشكل ضربة تحت الحزام لألمن الصهيوني، 
إذ أن مديرية الس����جون وأجهزتها المختلفة تتخذ عدة إجراءات 
لمن����ع حدوث عملية هرب م����ن هذا النوع واالج����راءات المتبعة 

تكون على النحو التالي :
1 - صب أرضيات الغرف بطبقة خرسانية مع حديد مقوى متين 

جدًا.
2 - حديد فوالذي مصبوب بمادة خاصة قوية على النوافذ فيها 
حساس����ات إنذار مبكر تحذر السجانين عند قصها ممن يحاول 

الهرب.

3 - جدران سميكة من الباطون المسلح.
4 - سور داخلي طوله ثمانية أمتار وعليه أسالك شائكة.

5 - كالب حراس����ة موزع����ة ح����ول أس����وار الس����جن تغطي كل 
المسافات الفاصلة بينها.

6 - سور عال من األسالك الشائك.
7 - ش����ارع يحيط بالس����جن تدور حوله دوريات بشكل مستمر 

للتأكد من سالمة االجراءات.
8 - أب����راج عالي����ة موزعة على نقاط متفرقة تغطي الس����جن من 
كل األطراف تش����اَهد بالعين المجردة والكاميرات االلكترونية 

فائقة الدقة.
جهاز األمن في الس����جن يتولى منع هروب االسرى ومسؤول عن 
فح����ص هذه اإلج����راءات والتأكد من أنها فعالة وبش����كل دائم 

يجري عمليات فحص دورية على النحو التالي :

1 - فح����ص االرضي����ات بالدق عليها وعلى الج����دران والنوافذ 3 
مرات يوميًا بأدوات خاصة لهذا العرض.

2 - التنقالت المس����تمرة في داخل الغرف للمؤبدات واألس����رى 
الذين من المحتمل انهم يفكرون بالهرب وهذا يتولى تنفيذه 

جهاز المخابرات في مديرية السجون.
3 - إعطاء وس����م توصيف على كرت كل أسير من هؤالء االسرى 
المحتم����ل تفكيره����م بالهرب حت����ى يوضعوا تح����ت األضواء 
والمراقبة الدائمة ويتم نقلهم بين الغرف واالقس����ام والسجون 

المختلفة.
4 - التفتيش����ات المستمرة تحت مس����ميات ومبررات متعددة 
كل فترة. مثل جرد المالبس والتفتيش على جواالت والرش وما 
شابه في سبيل منع األسرى من االستقرار والتغطية على عملية 

هروب محتملة .

في ظل كل االجراءات الظاهرة والخفية تمكن االبطال من الحفر 
ب����أدوات بدائية بدون صوت يس����مع وكمية هائل����ة من التراب 
تخرج من النفق ويتم التخلص منها بطرق ووس����ائل شتى دون 
ان تلح����ظ هذه المنظوم����ة الكاملة المتكامل����ة .. انها الهزيمة 
للعقل االسرائيلي وانتصار للعقل الفلسطيني. التجربة أثبتت 
أن االسرى الفلس����طينيين مس����تمرون في محاولة الهرب وقد 
ش����هدت الس����جون عش����رات المحاوالت منها ما نجح ومنها ما 
اكُتش����ف اثناء التنفيذ في مرحلة من مراحل العملية في حرب 
ادمغة مستمرة ال تتوقف على الجبهات المختلفة وخطوط النار 
الملتهب����ة. هذه العملية موجعة جدا لألمن االس����رائيلي ،تذكر 
بعملية الهرب من س����جن عس����قالن والتي وصف����ت بالعملية 
الهوليوودية نظرًا لدقتها وبراعة تخطيطها وشجاعة من قاموا 

بتنفيذها في حينه.

محمود مرداويالعقل الفلسطيني يهزم العقل الصهيوني 
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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 )2021/492(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: عطا مروان محمود 
الشوا من سكان غزة هوية رقم 803814250 بصفته وكيال عن: اسحق أسامة إسحاق الشوا
بموجب وكالة رقم: 476 / 2020 صادرة عن سفارة دولة فلسطين الرياض

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 582 القسيمة 20 المدينة بيت حانون

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:  2021/9/6م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/493(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ليلى رباح 
صالح الشرفا من سكان غزة هوية رقم 926810557 بصفته وكيال عن: منال رباح 

صالح الخزندار وحنان رباح صالح المزيني وروضه رباح صالح حميد 
بموجب وكالة رقم: 13440 / 2021 صادرة عن االمارات

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 706 القسيمة 79 المدينة غزة الدرج

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في 
الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن 
استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/6م

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

     دولة فل�سطني
 املجل�س العلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
�إخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2020/1789

   الى المنفذ ضده / وائل عبد العزيز الصعيدي
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الش����يك المستحق الدفع 
والذي يحمل رقم 20000029 والمسحوب على بنك فلسطين المحدود والبالغ 
قيمته مبلغ وقدره $1000 ) الف دوالر امريكي فقط ال غير ( والقاضى بالزامك 
بدفع قيمة الش����يك مبلغ وقدره $1000 لصالح طالب التنفيذ / ممدوح بش����ير 

يحيى المظلوم باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذل���ك عليك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2021/8/31م

   ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / معتصم زياد »نصر عيس���ى 
» حداي���د  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )405331478(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن بداية 
االنف���راج المالي للس���لطة س���تكون منذ 
اآلن وحتى نهاية الع���ام. وبين أن مرحلة 
الخروج من عنق الزجاجة، س���تبدأ بشكل 
تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين 
ف���ي نيوي���ورك هذا الش���هر، واس���تالم 
المساعدات األوروبية التي سيتم صرفها 
بعد إق���رار موازنة االتح���اد األوروبي ومن 

المتوقع أن تبلغ 140 مليون دوالر.
وفيما يتعلق باألزم����ة المالية التي تمر 
بها الحكومة، أوضح اش����تية أن مصادر 
واإليرادات  المقاص����ة،  ه����ي  اإليرادات 
إلى  الدولية، مش����يرا  المحلية والمن����ح 
الحص����ار المالي م����ن إدارة ترمب تمثل 
بوقف المس����اعدات األميركية المقدرة 
ب�����500 مليون دوالر س����نويا، عالوة على 
عدم وصول المساعدات العربية كذلك 
والمقدرة ما بين 400 -500 مليون دوالر 
س����نويا، إضافة للمشاكل داخل االتحاد 

األوروبي المتعلقة بالموازنة.
وبين أن قيم����ة المن����ح الخارجية التي 

دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 
مليون دوالر فقط من البنك الدولي.

وفيم����ا يتعلق بدفع الرواتب للموظفين 
العموميين، ق����ال: "نحن ملتزمون بدفع 
رواتب الموظفي����ن كاملة، وما يثار حول 
عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض 
إشاعات عبر مواقع التواصل االجتماعي"، 

مبينا أننا ندفع ش����هريًا 351 ألف راتب 
وهذا ضغط كبير، وتبلغ فاتورة الرواتب 
920 مليون ش����يقل ش����هريا، وبالتالي 

معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب.
وفيما يتعلق بالتصريحات اإلسرائيلية 
أنها قدمت قرضا للس����لطة بقيمة 150 
ملي����ون دوالر تقريب����ا، ق����ال: "الجان����ب 

اإلس����رائيلي يس����مي هذا المبلغ قرضا 
لك����ن هذه األم����وال مس����تحقة لنا عند 
الجانب اإلس����رائيلي ال����ذي لم يدفع لنا 
المبال����غ المترتب����ة على ضرائب س����فر 
المواطن الفلسطيني، التي تقدر ب�%60 
من قيم����ة المبلغ الذي يدفعه المواطن، 

وغيرها من المستحقات.

اشتيــة: انفراجــة ماليــة للسلطــة

غزة/ االستقالل:
 قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية االجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه لم تتضح بعد 

معايير وآلية توزيع المنحة القطرية.
وأضافت الكحلوت في تصريحات صحفية:" ال نعرف حتى اللحظة معايير وآلية التوزيع 
والمشرفين على المنحة ". وفيما يتعلق بصرف شيكات الشؤون االجتماعية أوضحت:" 
ال جديد يذكر فيما يتعلق بش���يكات الشؤون االجتماعية". وكان السفير القطري محمد 
العمادي قال خالل بيان صحفي، إنه ت���م االنتهاء من كافة اإلجراءات المتعلقة بصرف 
المنحة القطرية لألسر المتعففة في قطاع غزة باالتفاق مع السلطة الفلسطينية واألمم 
المتحدة. ووفقًا للعمادي س���يتم البدء بعملية الصرف بحس���ب اآللية المتفق عليها مع 
األمم المتحدة خالل الش���هر الجاري وذلك بعد استكمال األمم المتحدة لكافة اإلجراءات 
الفنية المتعلقة بعملية الصرف. وبّين العمادي، بأنه س���يتم صرف منحة موظفي غزة 

بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خالل األيام القادمة وبالتوافق مع مختلف األطراف.

الكحلوت: معايير وآلية توزيع 
المنحة القطرية غير واضحة لدينا

رام الله/ االستقالل:
نمت أرباح المصارف الفلس���طينية المنطوية ببورصة فلس���طين إلى 59.8 مليون دوالر 

بالنصف األول 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات بورصة فلس���طين، بلغ صافي أرباح المصارف خالل س���تة أشهر من العام 
الجاري 59.2 مليون دوالر، ومقابل 19.4 بذات الفترة العام الماضي، أي بزيادة تصل إلى 

40 مليون دوالر.
ويأتي هذا االرتفاع في أرباح المصارف الفلسطينية مدفوعًا بتحسن األوضاع االقتصادية 
عقب انحس���ار أثار جائحة كورونا وعودة غالبية القطاعات للعمل بشكل طبيعي، مقارنة 

بالعام الماضي الذي شهد العديد من اإلغالقات واإلجراءات االحترازية.
ويصل عدد المصارف المنطوية تحت مظلة بورصة فلسطين، ستة وهي بنك فلسطين، 
والوطني، والقدس، واإلسالمي الفلسطيني، واإلسالمي العربي، واالستثمار الفلسطيني.

وارتفعت أرباح البنك اإلسالمي العربي بنسبة 51% بالنصف األول 2021 وصواًل إلى 6.1 
ماليين دوالر، ارتفاعا من 4 ماليين دوالر العام الماضي.

ووصلت أرباح بنك فلس���طين إلى 28.94 ماليين دوالر بنسبة نمو 242.4% مقابل 8.4 
ماليين دوالر العام الماضي.

كما نما ربح البنك اإلسالمي الفلسطيني بنسبة 77.3% وصواًل إلى 6.397 ماليين دوالر، 
مقابل 3.6 ماليين دوالر العام الماضي.

وصعدت أرباح بنك االستثمار الفلسطيني بنسبة 12.6% وصواًل إلى 1.3 ماليين دوالر، 
ارتفاعا من 1.2 ماليين دوالر.

59.8 مليون دوالر أرباح البنوك المدرجة 
ببورصة فلسطين للنصف األول

رام الله/ االستقالل:
أك���د وزير العمل د. نصري أب���و جيش، يوم أمس، أن 
العمل جاٍر من أجل عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم 

التشغيل في فلسطين.
وقال أبو جيش في مؤتمر العمل العربي بدورته ال� 47، 
المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة 
الوفد الفلسطيني ممثال عن أصحاب العمل والنقابات 
العمالي���ة،  فقد بدأنا فعلي���ًا وبالتعاون مع منظمتي 
العمل الدولي���ة والعربية، بالتحضيرات الالزمة لعقد 
االجتماع، الذي سيساهم في تخفيض نسب الفقر 
البطالة، ويس���تجيب لمتطلبات  وخفض مع���دالت 
استراتيجية التش���غيل، ويمكن شبابنا من الصمود 
والبق���اء فوق أرضهم، ويس���اعد حكومتنا في تجاوز 
العقبات التي يضعها االحتالل أمام االس���تراتيجية 

الوطنية في االنفكاك االقتصادي.
وأشار إلى أنه تم االتفاق على أن يعقد االجتماع في 

جنيف خالل شهر آذار من العام 2022، على هامش 
اجتماعات منظمة العمل الدولية.

ون���وه أب���و جي���ش، إل���ى أن التحديات السياس���ية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية والصحي���ة التي تواجه 
المجتمع الفلسطيني ازدادت حدتها في ظل جائحة 
كورون���ا، نتيجة ما تركت���ه من آثار كبي���رة وخطيرة 
زادت من مؤش���رات الفقر والبطال���ة وغياب الحماية 
االجتماعية، ما يش���كل عائقا دون المضي قدما في 

مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أبو جيش إن »فلسطين ال تزال تواجه سياسات 
االحتالل اإلسرائيلي، كما أن دولة االحتالل استغلت 
الجائحة لتمرير المزيد من سياسات القهر والتهجير 
وضرب االقتصاد الفلسطيني وعملت خالل السنوات 
الماضي���ة بدعم من إدارة ترام���ب على تمرير صفقة 
القرن الهادفة إلى شطب قضية فلسطين، وتواصل 

العمل على ترسيخ االحتالل.«

وأضاف الوزير أبو جي���ش، خالل كلمته، أن الحكومة 
الفلسطينية تواصل العمل على تجاوز جائحة كورونا 
وآثارها، بما يس���هم في دعم صمود ش���عبنا رغم ما 
يعاني���ه اقتصادنا من الضعف والهشاش���ة بفعل 
سياس���ات االحتالل، والتي انعكست على مؤشرات 
س���وق العمل في ضعف األعمال وزيادة مستويات 
الفقر وارتفاع معدالت البطالة خاصة بين الشباب، إال 
أننا كش���ركاء في عملية اإلنتاج صنعنا معًا نموذجا 
خاصا للتعاون والحوار االجتماعي والشراكة، ساهمت 

في تخفيف آثار الجائحة على قطاع العمل.
وأش���ار أب���و جي���ش إل���ى أن وزارة العم���ل أطلقت 
االس���تراتيجية الوطنية للتش���غيل خ���الل الحوار 
الثالث���ي بين أط���راف اإلنتاج على هام���ش انعقاد 
المؤتمر الوطن���ي األول للح���وار االجتماعي، كما تم 
بدء العمل على المراجع���ات الالزمة لقانوني العمل 

والضمان االجتماعي الفلسطيني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد حسن حسين الغلبان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )400609434( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / نسرين صالح محمد النمس 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410058044( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين
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أعلن أنا المواطنة / هدى الياس محمود الرباعي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801185968( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / آمنة محمد عبد الله ابو مذكور 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )935595215( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / فايقة يوسف محمد الحداد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )949850531( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عدنان اس���ماعيل نمر صيام   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410659916( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اسالم رائد تيسير سعد  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )404607913  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عادل عبدالله محمود التلولي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804531036( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / أش���رف اس���ماعيل محمد 
حنوش ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )412481426(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / غادة حس���ن حسين الزيني 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804086486( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / انهار عبدالجليل مصطفى 
عط���وان   ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  939150678(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رئيسة محمود احمد العربيد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )922855143( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمود حس���ان حس���ني 
الش���رافي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )404272478(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اكرم رمضان حس���ن االستاذ 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804413870( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

نيويورك/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية األمريكية إن اس���تئناف دولة قطر 
للدعم االقتصادي ألهالي قطاع غزة بالتنس���يق مع األمم 

المتحدة »تطور مرحب به للغاية«.
وأش���ارت الخارجية ف���ي بيان مقتضب إل���ى أن الواليات 
المتح���دة تق���در عالًيا دعم الدوحة المس���تمر للش���عب 
الفلس���طيني وتحقيق االس���تقرار. و ذكر رئيس اللجنة 
القطرية إلعادة إعمار غزة محم���د العمادي أنه عقد خالل 
األيام القليلة الماضية اجتماعات مع كافة األطراف بشأن 

تثبيت حالة الهدوء واالستقرار في قطاع غزة.

وأوض���ح أنه تم االتف���اق على إعادة فتح المعابر بش���كل 
كام���ل أمام احتياج���ات القطاع الرئيس���ية م���ع تقديم 
التس���هيالت المختلفة من ش���أنها أن »تس���اعد جميع 
األط���راف على الخروج من الوض���ع المتأزم وتخفيف حدة 

االحتقان والتوتر في المنطقة«.
وش���دد العم���ادي على أن ه���ذه االجتماع���ات واللقاءات 
حققت نتائج إيجابية س���يتم البن���اء عليها في الملفات 
والقضايا التي تتعلق بتحس���ين ظروف الحياة لس���كان 
غزة بالتنس���يق الكام���ل مع األم���م المتحدة والس���لطة 

الفلسطينية وبتوافق مع جميع األطراف.

بيروت/ االستقالل:
وص���ف ح���زب الل���ه اللبناني ي���وم أمس، فرار 6 أس���رى 
فلس���طينيين من س���جن "جلب���وع" اإلس���رائيلي األكثر 
تحصين���ا، بأنه إنجاز نوعي ش���كل صفعة قوية لالحتالل 

اإلسرائيلي وإجراءاته األمنية المتشددة".
وقال الحزب في بيان: "إن العملية ش���كلت فش���اًل ذريًعا 
ألجهزة االحتالل األمنية واالس���تخباراتية ودلياًل إضافًيا 
على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده 

المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".
وش���دد على أن هذا اإلنجاز يشكل فرصة لتسليط الضوء 

مج���دًدا على قضية األس���رى والمعتقلين في الس���جون 
اإلس���رائيلية وفرص���ة لفضح الممارس���ات التعس���فية 

واالنتهاكات الخطيرة بحقهم.
بارك حزب الله، للش���عب الفلسطيني وفصائله المقاومة 
نجاح األس���رى بالتحرر من سجن جلبوع االسرائيلي، داعيًا 
المولى عز وجل أن يحميهم وأن تتمكن قوى المقاومة من 

تحرير جميع األسرى".
وتمّكن 6 أسرى فلسطينيين من التحرر من سجن جلبوع 
قرب مدينة بيس���ان المحتلة، فج���ر االثنين، ويعتبر هذا 

السجن من أكثر السجون اإلسرائيلية تحصينًا.

حزب الله: عملية »جلبوع« صفعة قوية 
لالحتالل وإجراءاته األمنية المشددة

أمريكا: استئناف قطر دعم
 غزة تطور مرحب به للغاية

عواصم/ االستقالل:
أظه���رت أحدث اإلحصاءات العالمي���ة المعلنة حول 
جائح���ة كورونا، يوم أم���س، أن ع���دد الوفيات جراء 
االصابة بالفيروس بلغ 4 ماليين وأكثر من 583 ألف 
وفاة، فيما تبل���غ حصيلة اإلصاب���ات االجمالية 221 
مليون���ا، ونحو 637 ألف اصاب���ة، تعافى منهم 198 

مليونا، وأكثر من 152 الف مريض.
ويش���ار إلى أن جائحة كورونا تواصل تفش���يها في 
221 دول���ة وإقليم���ا ومنطقة حول العالم، وس���جلت 
دول العالم 429 ألف و210 إصابات جديدة، وأوقعت 
الجائحة خالل ال�24 ساعة األخيرة 6,668 حالة وفاة.

كما بينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت 

أعلى حصيلة وفيات خالل يوم واحد في العالم كانت 
على التوالي: روس���يا )793 وفاة(، والمكسيك )647 
وفاة(، وإيران )610 وفيات(، وإندونيسيا )392 وفاة(، 

واميركا )367 وفاة(.
وأوضح���ت البيانات أن الدول الخمس التي س���جلت 
أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خالل يوم واحد، 
كانت على التوالي، الهند )39,521 إصابة(، وبريطانيا 
)37,011 إصابة(، وأمي���ركا )35,586 إصابة(، وإيران 

)25,870 إصابة(، وماليزيا )20,396 إصابة(.
وال ت���زال اميركا تتص���در دول العالم قياس���ا بأعلى 

حصيلة وفيات واصابات إجمالية.
وبينت اإلحص���اءات أن الدول الخم���س التي تعتبر 

حت���ى اآلن األكثر تأثرا ج���راء الجائحة في العالم من 
حيث الحصيلة اإلجمالية ألعداد الوفيات، هي: أميركا 
)666,219 وفاة(، والبرازيل )583,628 وفاة(، والهند 
)440,785 وف���اة(، والمكس���يك )263,140 وف���اة(، 

والبيرو )198,488 وفاة(.
وتعتب���ر ال���دول الخمس األكث���ر تأث���را عالميا من 
حي���ث الحصيلة اإلجمالية ألع���داد اإلصابات: أميركا 
)40,805,259 إصاب���ة(، والهن���د التي تخطت أمس 
عتبة ال����33 مليون���ا بواق���ع )33,027,621 إصابة(، 
والبرازيل )20,890,779 إصابة(، وروسيا التي تخطت 
ايضا عتبة ال�7 ماليين مسجلة )7,030,455 إصابة(، 

وبريطانيا )6,978,126 إصابة(.

طهران/ االستقالل:
أكدت الخارجية اإليرانية أن ردها سيختلف إذا تم استغالل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية سياسيا.
وحس����ب تصريحات نقلتها وكالة إرنا اإليرانية، قال خطيب زاده المتحدث 
باسم وزارة الخارجية، إن »أي استغالل سياسي للوكالة سيتلقى ردا مختلفا 

من إيران وبالتالي ال ينبغي ألي طرف أن يخطئ في الحسابات«.
ولف����ت زاده إلى أن جلس����ة مجلس ح����كام الوكالة الدولي����ة للطاقة الذرية 

القادمة، مجرد جلسة عادية، وبالتالي ال ينبغي استغاللها.
تصريحات زاده جاءت خالل مؤتمره الصحفي األس����بوعي، والذي شدد فيه 
على أن عالق����ة بالده بالوكالة مج����رد عالقة فنية تقنية، قائ����ال: »أتمنى أال 

يتدخل أحد في هذه العالقة«.
وعن محادث����ات فيينا قال زاده إن بالده ترى أن المحادثات يجب أن تضمن 
مصالح إيران والش����عب اإليراني، مشددا أنها س����تتواصل للتأكد من وفاء 
أمري����كا بتعهداتها، في إطار االتفاق النووي والقرار األممي 2231، حس����ب 

تعبيره.
وطال����ب زاده االمريكيي����ن بالعودة لالتفاق الن����ووي ببرنامج عملي وواقعي، 

يضمن تنفيذ تعهداتهم.
وتجري إيران و6 قوى عالمية محادثات منذ أبريل/ نيس����ان الماضي إلحياء 
االتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مما 

يصعب حصولها على مواد الزمة إلنتاج سالح نووي، مقابل رفع العقوبات.

القدس المحتلة/ االسقتالل:
كشفت قناة »آي 24 نيوز« اإلسرائيلية، يوم أمس، 
أن الهند اش���ترت حوالي 100 طائ���رة بدون طيار 
إس���رائيلية من طراز »سكاي س���ترايكر« من صنع 
ش���ركة »البت سيس���تمز«.  يأتي ذل���ك في ضوء 
س���يطرة حركة طالبان المتشددة على أفغانستان 

وفي ظل تدهور على الحدود مع باكستان.
 وبحس���ب القناة فقد »أكملت الهند هذه الصفقة 
بقيمة تق���ارب 100 مليون دوالر حوالي 84 مليون 

يورو وتم التوقيع عليها كجزء من ش���راء طارئ، من 
دون عملية مناقصة تنافسية«.

ونقلت القناة ع���ن مصادر في نيودلهي، قولها إن 
»االنس���حاب األميركي من أفغانستان ال يؤدي إال 
إلى تفاق���م التهديد، وهناك خش���ية من تعاون 
حرك���ة طالب���ان األفغانية والباكس���تانية لش���ن 

هجمات ضد الهند«.
ويمكن للطائرة بدون طيار تحديد وضرب األهداف 
التي حددها المش���غل برأس حربي يزن خمس���ة 

كيلوغرامات مثبت داخل جسم الطائرة، مما يسمح 
ب���أداء عالي الدقة، باإلضافة إلى أن الطائرات قادرة 
على أداء مهام دقيق���ة داخل دائرة نصف قطرها 

حوالي 100 كيلومتر.
وأش���ارت القناة إلى أنه قد تم تش���غيل »س���كاي 
سترايكر« عام 2017، وقد تم بيعها إلى بلدان عدة، 
ومثلت سالحا حاس���ما خالل الصراع بين أذربيجان 
وأرميني���ا. ومع ذلك، لم يتم الكش���ف عما إذا كان 

الجيش اإلسرائيلي قد استخدمها.

كورونا عالميًا: 4 ماليين و583 ألف وفاة و221 مليونا و637 ألف إصابة

الهند تبرم صفقة لشراء 100 طائرة مسيرة إسرائيلية 

الخارجية اإليرانية: إذا تم 
تسييس الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية فسيكون ردنا مختلفًا
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غزة/االستقالل:
حقق فريقا ش���باب جباليا والصالح، الفوز على خدمات 
الش���اطئ وش���باب خانيون���س على التوال���ي، ضمن 
منافسات الجولة السادسة لدوري جوال 2021_2022 
لك���رة اليد للمحافظات الجنوبي���ة، و التي أقيمت على 
صال���ة أبو يوس���ف النجار بمدين���ة خانيونس. تغلب 
ش���باب جباليا بصعوبة على خدمات الشاطئ بنتيجة 
)32( _ )30(. ظهر الفريقان بأداء متكافئ في الش���وط 
األول، وتن���اوب الالعبون على تس���جيل األهداف هنا 
وهناك، فسجل محمد علي 8 أهداف كأفضل مسجل 
للش���باب، فيما تأل���ق معاذ مصلح مس���جال 6 أهداف 

للشاطئ، لينتهي الشوط األول بالتعادل 14_14.
وفي الش���وط الثان���ي زاد العبو جباليا م���ن تركيزهم، 
وتمكنوا من قطع العديد من الكرات مستغلين تسرع 

العبي الشاطئ في التخلص من الكرة و إنهاء الهجمة، 
فتألق خميس البطش وأمج���د العجل، فيما برز مهند 
أبو زعيتر بتسجيله 9 أهداف، لينتهي الشوط 18_16 

لشباب جباليا، والمباراة لصالحهم بنتيجة )32_30(.
أفض���ل 3 مس���جلين لجباليا، محمد عل���ي )11(، أمجد 
العجل )4(، وسجل )3( أهداف كل من: خميس البطش 

وسامر الحافي وأنس مهدي.
أفضل 3 مسجلين للشاطئ، مهند أبو زعيتر )14(، معاذ 

مصلح )9(، ناهض الصواف )3(.
ورف���ع ش���باب جباليا رصي���ده للنقطة 4 ف���ي المركز 
الخامس، وبقي الشاطئ في المركز السادس بنقطتين.

ه���ذا و تغلب ن���ادي الصالح على ش���باب خانيونيس 
بنتيجة كبيرة )50( _ )25( .

دخل الصالح للمباراة بكل قوة، واستغل سرعة العبيه 

في الهجمات السريعة، فسجل أنور عبدالله 5 أهداف 
وزميله خالد ريان 5 أخرى، فيما سجل لشباب خانيونس 
عبد الرحمن أبو حربة 5 أهداف زميله أمين الهس���ي 4 

أهداف، لينتهي الشوط 21_12 للصالح.
وفي الش���وط الثاني ف���رض الصالح س���يطرته على 
المب���اراة، تألق معظم العبيه، فس���جل خال���د ريان 7 
أهداف، و 7 أهداف لعبدالله صباح، لينتهي الش���وط 
الثان���ي 21_14 للص���الح وبنتيجة إجمالي���ة 50_25. 
أفضل 3 مسجلين للصالح، خالد ريان )12(، أنور عبدالله 

)10(، عبدالله المسلمي.
أفضل 3 مسجلين لش���باب خانيونس، أمين الهسي 

)8(، عبد الرحمن أبو حربة )7(، أيمن شبانة )6(.
واحتل الصالح المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما ظل 

شباب خانيونس في المركز السابع واألخير بال نقاط.

غزة/االستقالل:
ع���اد فريقا غزة الرياضي و أهلي غزة س���ريعا لمصاف الدرجة الممتازة ، بعد عام 
واحد من هبوطهما س���ويا للدرج���ة األولى ، بفوزهما على القادس���ية و خدمات 
المغازي تواليا ، في ختام منافسات األسبوع الثاني والعشرين واألخير من دوري 

الدرجة األولى.
نجح أهلي غزة في اجتي���از خدمات المغازي بنتيجة 3_1 ، في اللقاء الذي أقيم 

على ملعب الدرة وسط القطاع .
شوط أول سلبي بين الفريقين ، مع أفضلية نسبية لألهلي الباحث عن االنتصار 

الذي يؤهله للدوري الممتاز.
و في الش���وط الثاني نجحت محاوالت األهلي في افتتاح التس���جيل عن طريق 
أده���م المقادمة في الدقيق���ة 60 ، و في الدقيقة 65 يعزز حاتم نصار النتيجة 
بهدف ثاٍن من ركلة جزاء ، و يعود نفس الالعب و يسجل الثالث و هدف اإلطمئان 
في الدقيق���ة 75 ، لتبدأ احتفاالت جماهير والعب���ي األهلي بصعودهم للدرجة 

الممت���ازة ، و قبل نهاية المباراة في الدقيقة 93 يس���جل محم���ود أبو عيادة هدف 
توديع الدرجة األولى .

ورفع األهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز األول ويصعد للممتازة, وتوقف رصيد 
الخاس���ر عن 13 نقطة في المركز الثاني عشر واألخير و الهبوط قبل جولتين للدرجة 

الثانية.

و على ملعب فلس���طين ، حقق غزة الرياضي فوزا ثمينا على منافس���ه 
القادسية بنتيجة 3_1 .

شوط أول بدأ سريعا من العميد الذي نجح في التسجيل في الدقيقة 14 
عن طريق نجمه ربحي إشتيوي ، ليعدل القادسية النتيجة في الدقيقة 
20 عن طريق نظمي الحولي ، و في الدقيقة 38 ثائر أبو عبيدة يس���جل 

الثاني للرياضي ، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بهدفين لهدف.
ش���وط ثاٍن تراجع الرياضي للحفاظ عل���ى التقدم ، مع تمركز اللعب في 
وس���ط الميدان ، ليحصل العميد على ركة جزاء في الدقيقة 87 يسجل 

بنجاح محمد الحداد )87( .
لينتهي اللقاء بفوز ثمين أعاد غ���زة الرياضي للدرجة الممتازة  برصيد 
43 نقط���ة في المركز الثاني ، و تجمد رصيد القادس���ية 17 نقطة في 
المركز الحادي عش���ر وقبل األخير و توديع الدرجة األولى بهذه الخسارة 

متوجها للدرجة الثانية .
وفي لقاءات أخرى, تفوق األقصى عل���ى بيت حانون األهلي )4-2(, وتعادل خدمات 

خانيونس مع شباب الزوايدة)1-1(.

األهلــي وغــزة الرياضــي يعــودان للدرجــة الممتــازة

فوزان لشباب جباليا والصالح بدوري »جوال« لكرة اليد

روما/االستقالل:
وضع المنتخب اإليطالي نفسه 
في وضع صعب رغ����م تصدره 
المجموع����ة  ترتي����ب  لج����دول 
الثالثة، في تصفيات مونديال 

.2022
اإليطالي مع  المنتخب  وتعادل 
سويسرا سلبيا ليفقد نقطتين 
جديدتين، بعدما تعادل قبلها 
أيضا مع بلغاريا، ويبقى مهددا 
المجموعة  لوصاف����ة  بالع����ودة 
والدخول في حس����ابات معقدة 
علم����ا ب����أن المتص����در هو من 
العالم  لكأس  مباش����رة  يتأهل 
بينم����ا يتأهل صاح����ب المركز 

الثاني للملحق األوروبي.
ويحتل منتخب إيطاليا صدارة 
المجموع����ة برصي����د 11 نقطة 
جمعها األزوري من 5 مباريات، 
ويأتي خلفه منتخب سويس����را 

بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط لكن من 3 مباريات.
وحال تمكن المنتخب السويسري من تحقيق 
الف���وز بالمباراتي���ن المقبلتين، س���يصل إلى 
النقطة رقم 13 ويتخطى إيطاليا، ليتصدر هو 
المجموعة، ما س���يصعب من مأمورية الفريق 

األزرق.
وم����ع التراجع اإليطالي، فإن الفريق يعيش وضًعا 
مقلًقا، خاص����ة وأن هذا التراجع قد يجعل األزوري 
يدخل في حسابات عديدة لخطف بطاقة التأهل، 

باإلضافة لالعتماد على نتائج الفريق المنافس.

�سيناريو كارثي
ف����ي تصفي����ات موندي����ال 2018 كان المنتخب 
اإليطالي في المجموعة الس����ابعة واحتل المركز 
الثاني خلف إس����بانيا بعدما فاز 7 مرات وتعادل 

في مواجهتين وخسر مرة واحدة.
ووفقا لذلك خاض األزوري الملحق األوروبي، وكان 
المنتخب الس����ويدي، لكن المفاج����أة أن إيطاليا 
خسرت الملحق بعدما انهزمت خارج الديار بهدف 
نظيف وفش����لت في الفوز على أرضها وتعادلت 

سلبيا.
وغاب����ت إيطاليا عن النهائيات للم����رة األولى منذ 

60 عاما وتحديدا منذ مونديال 
1958 عندما فش����لت أيضا في 
حجز بطاقته����ا إلى النهائيات 

التي أقيمت في السويد.

 مهمة مان�سيني
مانشيني مهمة  روبيرتو  تولى 
تدريب إيطاليا ف����ي مايو/ أيار 
2018 في محاولة جديدة إلعادة 
األزوري للواجهة، وبالفعل نجح 
المدرب في تحقيق الكثير من 

اإلنجازات.
األزوري تمك����ن م����ن حصد لقب 
اليورو بعد الفوز على إنجلترا في 
المباراة النهائي����ة التي أقيمت 
بملعب ويمبلي، بركالت الترجيح 
بع����د نهاي����ة الوق����ت األصلي 
اإليجابي  بالتع����ادل  واإلضافي 
)1-1(، ليفوز ب����أول لقب له منذ 
15 عاًما منذ الفوز بكأس العالم 

.2006
ومع نهاي����ة بطولة الي����ورو، وبداية الموس����م 
الجدي����د، عاد منتخ����ب إيطاليا ليش����ارك في 
تصفي����ات قارة أوروبا المؤهل����ة لكأس العالم، 
لكنه ظهر بأداء ضعيف مقارنة بما ظهر عليه 

خالل اليورو.
ويبقى مانش����يني مطالبا باستعادة بريق األزوري 
وتحقيق االنتصارات في الجوالت المقبلة لضمان 
تصدر المجموعة والعودة للمونديال. فهل ينجح 
مانش����يني في ذل����ك أم أن س����يناريو تصفيات 

مونديال 2018 الكارثي سيكرر مجددا؟

وضع مقلق يهدد إيطاليا بسيناريو كارثي

لندن/االستقالل:
يكن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد احتراما وتقديرا كبيرا لأليقونة 

األرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.
 وكش���ف اإلعالمي البريطاني، بيرس مورج���ان، كواليس حوار خاص بينه وبين 
رونالدو، أثناء تناولهما العش���اء في تورين���و قبل قرار الدون بالعودة مجددا إلى 

مانشستر يونايتد.
وكتب مورجان في مقال عبر صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، سألت كريستيانو 

رونالدو: »من هو أعظم العب كرة قدم لعبت ضده على اإلطالق؟«
 وأشار اإلعالمي البريطاني »لقد أجاب رونالدو على الفور وبشكل قاطع: »ميسي«، 

مضيفا »بالتأكيد. إنه أفضل العب لعبت ضده«.
 واس���تطرد مورجان نقال على لسان الدون »يجب أن تسألني فقط من هو أعظم 

العب«، وأجبته ضاحكا »أعتقد أنني أعرف اإلجابة«.
 وختم كواليس هذا الحوار بأن رونالدو غمز له بعينيه، ويعتقد أنه أفضل العب 

كرة قدم على اإلطالق، وأنا أتفق معه.

رونالدو: أنا األفضل في 
التاريخ.. وميسي أعظم منافس
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 445/ 2021  يف الق�سية رقم 258 / 2020

المس���تدعي/ عبد محمود منصور أبو دقة- من س���كان بني سهيال ويحمل 
هوية/ 932343031 وكيله المحامي العدلي / محمد خالد أبو جامع 

المستدعى ضده/ -1 محمد سليمان سلمان أبو دقة باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
إلى باقي ورثة المرحوم والده/ س���ليمان سلمان منصور أبو دقة – من سكان بني 

سهيال حارة أبو سمرة بالقرب من مسجد أبو سمرة منزل ناجي محمود أبو دقة
نوع الدعوى: تنفيذ عيني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 258 / 2020
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه، بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)258 / 2020( اس���تنادًا إل���ى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة، لذل���ك يقتضي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمسة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة، كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد لها جلس���ة 2021/9/26م 
لنظر الدعوى وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في: 2021/8/26م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

عبري���ة، يوم أمس، تفاصيل جديدة عن عملية » انت���زاع الحرية« التي وصفت العملية 
ب�«الخطيرة«، حيث أفادت بأن موظفي مصلحة س���جون االحتالل اكتشفوا فقدان عدد 

من األسرى الساعة 01:00 بعد منتصف الليل.
وقالت إن مصلحة الس���جون اكتشفت النفق بعد ساعة من فقدان األسرى، مشيرة إلى 
أن النفق اس���تمر حفره س���نوات، مش���يرة إلى أن حفر النفق كان من غرفة المرحاض، 

وتمكن األسرى من الخروج عبر خط الصرف الصحي.
وأوضحت أن العملية وقعت داخل الجناح رقم 2 الذي يقع قرب السياج الخارجي لسجن 
جلبوع، الفتة إلى أن 6 س���يارات فلسطينية انتظرت األسرى قريًبا من السجن؛ لنقلهم 

بعيًدا عن المنطقة.
وبّين���ت أن طائرات هليكوبت���ر وأخرى بدون طيار وقوات كبيرة من الجيش والش���رطة 

والشاباك يجرون عمليات بحث واسعة عن األسرى.
أما قناة »كان« العبرية فقالت إن هناك تخوفات من تمّكن األس���رى الس���تة من دخول 

مناطق السلطة الفلسطينية.
ونجح ستة أس���رى من محافظة جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة، فجر االثنين، 

في الهروب من سجن جلبوع شمالي الكيان اإلسرائيلي، عبر نفق تمكنوا من حفره.
ونش���رت وس���ائل إعالم عبرية، صورة ُتظهر فوهة النفق داخل الس���جن، والتي كانت 
داخ���ل دورة مياه، مش���يرة إلى أن فوهة النفق األخرى كانت عل���ى ُبعد أمتار قليلة من 

الجدار الخارجي لسجن جلبوع.
وس���جن جلبوع الذي تمّكن األسرى من الهروب منه شديد الحراسة، وُشّيد عام 2004، 
ويمكث فيه األس���رى »شديدو الخطورة«. واألس���رى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم 
بأظافره���م هم: محمود عبد الله عارضة )46 عاما( محكوم مدى الحياة، ومحمد قاس���م 
عارض���ة )39 عاًما( محكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري )49 عاًما( محكوم مدى 
الحياة، وأيهم نايف كممج���ي )35 عاًما( محكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي )46 عاًما(، 

ومناضل يعقوب انفيعات )26 عاًما(، وجميعهم من جنين.

وتفتي���ش منازل ذويهم، وهم قص���ي خضر )20 عاًما(، 
وباسل أبو حليمة )21 عاًما(، ويزن أبو حليمة )20 عاًما(.

واقتحمت قوات االحتالل بلدة س���ردا ش���مال مدينة رام 
الله واعتقلت الش���اب إياد أبو ش���ملة، وه���و طالب في 
جامع���ة بيرزيت، واقتحمت بلدة أبو ش���خيدم، واعتقلت 

محمد زياد قنداح )21 عاًما(.
وف���ي نابلس، اعتقلت ق���وات االحتالل األس���ير المحرر 
والمختطف الس���ابق لدى أجهزة أمن الس���لطة باس���م 

العتبة بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.
وف���ي قلقيلية، اعتقل���ت قوات االحت���الل المواطن عبد 
اله���ادي جبر، بعد دهم وتفتيش منزل���ه في قرية كفر 

القف شرق قلقيلية.
وف���ي جنين، اختطف���ت وحدات خاصة إس���رائيلية من 
ال�"مستعربين"، الشابين أحمد محمود مناصرة، من بلدة 
فحمة، والش���اب نايف أحمد ماليشة من بلدة جبع، عقب 
دهم منزلي ذويهما. وكانت قد احتجزت قوات االحتالل 
الش���قيقين صالح ونور أنور عز الدين م���ن عرابة، أثناء 
تواجدهما بأرضهما المحاذية لمس���توطنة "مابو دوثان" 

المقامة فوق أراضي البلدة.
وف���ي بيت لح���م، اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
المدينة، وداهمت منزل المواطن إبراهيم خليل المعطي 

في منطقة جبل الموالح وس���ط بيت لحم، واستولت على 
تسجيالت كاميرات المراقبة المثبتة عليه.

وتش���هد مناط���ق متفرق���ة بالضفة الغربي���ة والقدس 
ا اقتحامات واعتقاالت للمواطنين، وس���ط  المحتلة يومّيً

إرهاب للسكان والنساء واألطفال.
وفي س����ياق متصل أجبرت س����لطات االحتالل، الش����اب 
المقدسي فايز ازحيمان على هدم جزء من منزله بيده في 
بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة. وقال ازحيمان إن 
بلدية االحتالل طالبته في بداية األمر بهدم الس����قف من 
الباطون مع إمكانية تغييره لسقف من الخشب، وبالفعل 
قام بذلك، لكنه فوجئ بقرار يقضي بهدم جدران الغرفة، 
ثم حضرت طواقم البلدية ووضعت العالمات على جدران 
منزل����ه، وتحديد مناطق الهدم لتنفيذه قس����ًرا، وأمهلته 

حتى الشهر القادم لتنفيذ القرار.
وأوض���ح أن الجزء الذي هدمه عبارة عن "غرفة معيش���ة"، 
وبقي من المنزل "غرفة ومنافعها فقط"، لكنه غير صالح 
للسكن، ألن الغرفة المهدومة متصلة بالمنزل، وبالتالي 

هدمها أدى ألن تكون بعض الغرفة دون جدران.
وأشار إلى أن البلدية كانت قد أجبرته في حزيران/ يونيو 
عام2020، على ه���دم جزء من منزله بيده، وفرضت عليه 
مخالفة قيمتها 9 آالف شيكل، لكنه اضطر إلعادة البناء 

والترميم في منزله لعدم وجود مأوى آخر له.
وأض���اف ازحيمان: "نبن���ي بأيدينا ونه���دم بها، وهذه 
ضريبة العيش���ة في القدس، وسنبقى فيها وسنصمد 

رغم كل هذه المالحقات".
وفي الس���ياق ذاته اقتحم مس���توطنون متطرفون يوم 
أم���س، المس���جد األقصى المب���ارك من ب���اب المغاربة، 

بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وتأتي ه���ذه االقتحام���ات، تزامًنا مع دع���وات متطرفة 
أطلقتها "جماعات الهيكل" المزعوم القتحام المس���جد 
األقصى بشكل جماعي ومكثف خالل األعياد اليهودية، 
والتي بدأت يوم أمس االثنين، وتس���تمر أليام متفرقة 

حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية في القدس المحتلة 
ب���أن 162 مس���توطًنا اقتحموا المس���جد األقصى خالل 
الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته.

وأوضح���ت أن المس���توطنين تلق���وا خ���الل االقتحام، 
ش���روحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوًسا تلمودية 
في المنطقة الش���رقية من المس���جد، ما أثار اس���تفزاز 

الحراس والمصلين.
وفرضت ش���رطة االحتالل قي���وًدا مش���ددة على دخول 

المصلين.

غزة / االستقالل:
باركت كتائب الش���هيد عز الدين القس���ام الجناح العسكري لحركة »حماس« 
العمل البطولي النوعي ال���ذي أقدمت عليه » ثلٌة من المجاهدين والمناضلين 
من األسرى األبطال في سجن جلبوع، والذين انتزعوا حريتهم بأظافرهم تحت 

مسمع ومرأى المحتل وتجاوزوا أسوار الظلم والعدوان«.
وقال���ت الكتائب في بيان له���ا إن" العمل على تحرير األس���رى هو واجب كل 
فلسطيني، وإن أسر الجنود الصهاينة وعقد صفقات التبادل هو استراتيجية 
للمقاومة ال تراجع عنها". وأضافت أن إقدام هؤالء األس���رى على محاولة انتزاع 
حريتهم بنفس���هم في ظ���روٍف معقدٍة، ما هي إال تأكي���د على صوابية نهج 
المقاومة في تحرير األس���رى وفك قيدهم. وأك���دت أن الواجب المقدس على 
جميع أبناء ش���عبنا هو حماية هؤالء المجاهدين والمناضلين من أجل الحرية، 

وتشكيل درٍع متيٍن لهم وعدم السماح للمحتل بالوصول إليهم.
وج���ددت كتائب القس���ام عهدها لكل األس���رى بأن "حريتهم ديٌن، وكس���ر 
قيده���م قراٌر وواجٌب والتزام". وفجر االثنين، نجح س���تة أس���رى من محافظة 
جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة في الهروب من سجن "جلبوع" شمالي 

الكيان اإلسرائيلي، عبر نفق تمكنوا من حفره.

القسام تبارك العمل البطولي لألسرى 
وتؤكد أن حمايتهم واجب مقدس

طولكرم/ االستقالل:
نظمت عائلة األسير المهندس عالء األعرج المضرب عن 
الطعام منذ 31 يوما على التوالي، مس���اء االثنين، وقفة 
تضامنية دعًما لألسير وذلك في بلدة عنبتا شرق مدينة 

طولكرم شمال الضفة المحتلة.
وش���ارك في الفعالية العدي���د من أف���راد عائلة األعرج 
باإلضاف���ة إل���ى أهال���ي بلدت���ه عنبت���ا ومجموع���ة من 
المهندس���ين بمحافظة طولكرم، لدعم االسير المضرب 
ع���ن الطع���ام رفًض���ا العتقال���ه االداري دون محاكمته 
وتوجيه تهمة له. وش���دد المش���اركون في الوقفة على 
أهمية تواصل فعاليات اإلسناد لألسير األعرج والوقوف 

معه في محنته.

وعل���ى هام���ش الفعالي���ة ردد المش���اركون هتاف���ات 
تش���يد  ببطولة األسرى الس���تة الذين نجحوا فجر امس 

بالهروب من األسر عبر نفق حفروه بأيديهم.
وفي وقت س���ابق قالت زوجة األسير عالء بأن زوجها في 
تدهور صحي، ولكن يتمت���ع بمعنويات عائلية رغم كل 

التعب واإلرهاق ويزداد إصرارا على اإلفراج.
وتابعت: »مطلب عالء اآلن اإلفراج وليس أخذ قرار جوهري 
متعلق ب���اإلداري ومن حقه أن يخ���رج ليعيش مع طفله 

الذي لم يره اال شهور بسيطة«.
وأش���ارت إلى أنه فقد من وزنه أكثر م���ن الحد الطبيعي 
لإلضراب ويفوق 30 كيلو، وبحاجة للنقل للمستش���فى 
إلنقاذ حياته، وعلى جميع المؤسسات والجهات التدخل 

لإلفراج عنه فهو مقهور نتيجة االعتقال اإلداري الماضي 
وهذا االعتقال الجديد زاد من قهره وبالتالي إصراره على 

انتزاع حريته.
ويعان���ي األس���ير المهندس عالء األع���رج )34 عاما( من 
ضعف عام في جس���ده، وال يستطيع الوقوف، وقد خسر 

ما يقارب )30 كغم( من وزنه.
 وتعرض األس���ير األع���رج لالعتق���ال اإلداري أيضًا عام 

2019 لمدة عامين.
وأمضى األعرج أكثر من خمس س���نوات ونصف متفرقة 
في س���جون االحتالل؛ وهو والد طفل ُولد وهو في سجن 
مجدو، حيث لم يقض معه سوى عام ونصف؛ والبقية رآه 

فقط من خلف زجاج الزيارات.

نابلس / االستقالل:
نظم »حراس الجبل« في بلدة بيتا جنوب نابلس ش���مال 
الضفة الغربية المحتلة، مس���اء االثنين، فعاليات إرباك 
ليلي مميزة على جبل صبيح، احتفاء بالمحررين الس���تة 
من س���جن »جلبوع«. ولبى المئات من أهالي بيتا دعوات 
للتوج���ه إلى جبل صبيح للمش���اركة بفعالي���ات اإلرباك 

الليلي، والتي بدأت بإحراق عش���رات اإلطارات المطاطية 
وتنظيم مسيرة مشاعل باتجاه الجبل، وإحداث تفجيرات 
صوتي���ة مدوية. وأطلق���ت األلعاب الناري���ة قبالة البؤرة 
االس���تيطانية الجاثمة على قمة الجبل، وسط تكبيرات 
المش���اركين وهتافاتهم التي تحيي األس���رى الستة، 

وجرى توزيع الحلويات احتفاء بهذه المناسبة.

وقال أحد »حراس الجبل«: »جئنا لنحتفل بس���تة شموس 
خرج���ت رغم أنف الس���جان لتؤك���د أن اإلرادة هي التي 
تنتصر وأن التخاذل لن يعيد أية حقوق«. يذكر أن أهالي 
بيت���ا ينظمون منذ نحو أربعة ش���هور متواصلة فعاليات 
إرباك ليلي للتشويش على جنود االحتالل الذين يوفرون 

الحماية لبؤرة »افيتار« االستيطانية على جبل صبيح.

وقفة تضامنية مع األسير عالء األعرج المضرب في طولكرم

إرباك ليلي مميز ببيتا احتفاء بمحرري »جلبوع«

بيت لحم/ االستقالل:
س����لم وفد من وجهاء عائالت وعشائر مدن وقرى 
ومخيم����ات محافظ����ة بي����ت لحم جن����وب الضفة 
الغربية المحتلة الذين يمثلون حراك حماية وقف 
برك سليمان يوم امس، عريضة مكتوبة للمحافظ 

كامل حميد.
وطال����ب الوجه����اء ف����ي العريضة الت����ي وصلت 
االس����تقالل نس����خة منه����ا، بإلغاء عقد الش����ركة 
المس����تأجرة ف����وًرا النتهاكه����ا حرم����ة الوق����ف 

ولتدنيسها للمسجد وتحويله لمكان للخمور.
ودع����وا إلى تقديم الش����ركة إل����ى المحاكمة فوًرا 
ومالحقته����ا قانوني����ًا للجريمة الت����ي اقترفتها، 

وإلخاللها بشروط العقد.
كما طالب الوجهاء بمحاسبة مديرية األوقاف في 
بيت لحم لتقصيرهم في متابعة التزام الش����ركة 

المستأجرة بالتزامها ببنود العقد.
وحث هؤالء في العريضة على إعادة بناء ما تهدم 
من المسجد وفتحه فورا للصالة وفتح القلعة أمام 

الزوار والحفاظ عليها كمعلم تاريخي.
كما طالبوا بإع����ادة ترميم الب����رك وملئها بالمياه 
كما كانت طوال أكث����ر من ألف عام، وفتح المكان 
للجمهور كأحد بنود العقد مع الشركة المستأجرة.

ودعت العريضة لوضع آلية واضحة وبيانها لمنع 
تسريب الوقف لليهود.

وقال الوجهاء في العريضة "من الواضح أن وقف 
برك س����ليمان يتعرض لمؤام����رة كبيرة والخطر 
يداهمه م����ن كل جانب ومن جهات مش����بوهة 
تدعمها جهات رسمية، وقد سمعنا تصريحات 
من بعض الجهات الرس����مية ال نريد تسميتها 
تدافع عن الش����ركة المس����تأجرة التي دنس����ت 

الوق����ف غير عابئة بقدس����يته، والت����ي ال تقيم 
وزن����ا إال للمال بغض النظر ع����ن الحالل والحرام 

ومصلحة الناس".
من جانبه اس����تنكر المحافظ ما حصل في الوقف، 

ووعد أن تكون النتائج مرضية للجميع.
وقب����ل أيام ش����هدت منطقة برك س����ليمان التي 
تضم محراب ومس����جد قلعة مراد، بقرية أرطاس 
جنوب غرب مدينة بيت لحم، حفالت ماجنة أثارت 
حالة اس����تياء واسعة من سكان المنطقة، كما تم 

الكشف عن نهب آثار فيها.
وانتش����ر عبر مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو 
لحف����ل ماجن في قلعة مراد التي تضم مس����جًدا، 
وش����ارك فيه حش����د من الش����باب والفتيات على 
وقع أغان ماجنة ورقص مختل����ط، وتخلله تقديم 

الخمور.

وجهاء عشائر بيت لحم يطالبون محافظها 
بالتحقيق بحدث برك سليمان وحمايته

الحتالل ي�سن ..

»انتزاع احلرية« ..
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فرحة غزة والضفة ابتهاجًا بعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع أمس  


