
252205الخميس 2 صفر 1443 هــ 9 سبتمبر 2021 م

1111

04

02

02

02

11

03

05 03

03

12

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء 
أمس، تمديد اغالق الضفة الغربية ومعابر 

قطاع غزة حتى السبت المقبل.
ووفًق���ا لقن���اة »كان اإلس���رائيلية« ف���إن 
الجيش ق���رر تمديد اغ���الق الضفة وغزة 
األس���رى  البح���ث عن  اس���تمرار  بحج���ة 
الذين تمكن���وا من انت���زاع حريتهم عبر 

نفق الحرية اس���فل س���جن جلبوع شمال 
فلسطين المحتلة.

وقال���ت القن���اة اإلس���رائيلية أن جي���ش 
االحتالل اإلس���رائيلي يعتبر فرار األسرى 
من س���جن جلبوع األكثر تحصًنا من شأنه 
زعزعة االس���تقرار األمني في جميع أنحاء 
المنطقة، كما يستعد الجيش الحتمالية 

إطالق صواريخ من قطاع غزة.

االحتالل يقرر تمديد إغالق الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
حرب حقيقية تش���نها إدارة س���جون االحتالل الصهيوني ضد 
آالف األس���رى الفلس���طينيين في خطوة انتقامية بعد نجاح 6 

أس���رى في انتزاع حريته���م عبر نفق الحرية في س���جن جلبوع. 
ووفًقا لمؤسسات األسرى؛ فإن األسرى يخوضون 
غمار مواجه���ة مفتوحة مع االحتالل الصهيوني 

االحتالل يدفع بالجيش لقمعهم
األسرى يعلنون التمرد والنفير العام 

ويحرقون غرفًا في عدة سجون
القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:

أصيب ع���دد من المواطني���ن برصاص االحتالل اإلس���رائيلي 
واالختن���اق الش���ديد جراء قمع ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 

لمسيرات حاش���دة في مدن مختلفة بالضفة المحتلة تضامًنا 
م���ع األس���رى األبطال ف���ي س���جون االحتالل 
اإلسرائيلي ودعًما ألسرى عملية انتزاع الحرية. 

مستوطنون يقتحمون األقصى
عشرات اإلصابات بالرصاص واالختناق خالل قمع االحتالل مسيرات 

داعمة لألسرى بالضفة واالحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله

)apaimages(        م�سرية حا�سدة بال�سفة، ن�سرًة لالأ�سرى يف �سجون الحتالل ولأبطال عملية انتزاع احلرية

مسيرات حاشدة تعم محافظات الوطن نصرة لألسرى
محافظات/ االستقالل:

عّم���ت محافظ���ات الوط���ن، مس���اء األربعاء، 
مسيرات حاش���دة نصرًة واسناًدا لألسرى في 

وجه م���ا يتعرضون له من قمع واعتداءات من 
إدارة س���جون االحتالل االس���رائيلي. وكانت 
الفلس���طينية ومؤسسات األسرى،  الفصائل 

دع���ت جماهي���ر ش���عبنا إلى هبة ش���عبية 
والقرى  الم���دن  عاجلة في كافة 
الفلس���طينية،  والمخيم���ات 

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية د. محمد الهندي، يوم 

عطايا: عملية »انتزاع الحرية« ضربة 
كبيرة للمنظومة األمنية الصهيونية

بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان إحسان عطايا، 
يوم أمس، أن عملية انتزاع األسرى الست من سجن جلبوع 

د. الهندي: أيام قالئل وسيتجرع 
االحتالل كأس المذلة من جنين

القيادي يوسف لـ »االستقالل«: تنكيل االحتالل 
بأسرانا للتغطية على فشله في عملية »انتزاع الحرية« 

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
قال القيادي الب���ارز في حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( د. حسن يوس���ف، إن اإلجراءات العدوانية 

والقمعي���ة الت���ي يقترفه���ا االحتالل اإلس���رائيلي 
تجاه األس���رى الفلس���طينيين، محاولة 
للتغطي���ة على فش���له وعج���زه، عقب 

حملت االحتالل مسؤولية حياة أي أسير
الفصائل: كل خياراتنا مفتوحة للرد على أِي مساس باألسرى

غزة/ االستقالل:
أك���دت رابطة علم���اء فلس���طين وجوب نصرة األس���رى، 
مش���ددة على أن حمايتهم واجبة على كل المس���لمين. 

»علماء فلسطين«: نصرة األسرى 
واجب وخذالنهم حرام شرعًا

د. عليان: المساس بأسرانا داخل السجون 
خط أحمر وكل الخيارات مفتوحة أمامنا

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي د. جميل عليان، يوم 
أمس، إن المعركة مع االحتالل مفتوحة ويجب أن نستفد فيها 

غزة/ االستقالل:
حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس����المية 
في قطاع غزة، االحتالل اإلس����رائيلي من المساس 

باألس����رى المحررين الس����تة أو األس����رى القابعين 
داخل السجون، ومن استمرار الهجمة 
بحقهم، والتي ل����ن تمر بدون رد قوي 

تصاعد عمليات االشتباك المسلح 
في الضفة والقدس خالل أغسطس

الضفة الغربية / االستقالل:
سّجلت الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعد عمليات 
االشتباك المس���ّلح خالل شهر أغسطس/آب المنصرم إلى 

الجهاد وحماس تدعوان لتصعيد نقاط 
المواجهة مع االحتالل نصرة لألسرى

غزة/ االستقالل:
دعت حركت���ا الجهاد اإلس���المي وحماس أبن���اء ش���عبنا لتصعيد نقاط 

المواجهة مع المحتل نصرة ألس���رانا األبطال داخل س���جون 
االحتالل. وأكد الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي، 
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بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان إحسان 
عطايا، يوم أمس، أن عملية انتزاع األسرى الستة من 
سجن جلبوع اإلسرائيلي بطريقة إبداعية هي »عملية 
بطولية، وإنجاز مهم، وضربة كبيرة للمنظومة األمنية 

الصهيونية«.
وأوض���ح عطايا، لصحيفة »البن���اء«، ان عملية انتزاع 
الحرية زلزلت كيان العدو وأربكت قادته وأصابتهم 
بالذهول من ه���ول الصدمة التي وجهت إليهم من 
حيث ال يحتس���بون«، مش���يًرا إلى أن »هؤالء األسرى 
البواس���ل حفروا نف���ق حريتهم بمع���ول إرادتهم 

الصلبة وعزيمتهم التي ال تلين«.
وقال ممثل حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي لبنان، إّن 
»األس���رى الس���تة خرجوا ليقاوموا المحت���ل مجدًدا 

ويوجهوا ضرباتهم إليه حيث أمكن«.
وأض���اف أّن »هذه العملية الفريدة من نوعها تعتبر 
امتدادًا إلنجازات معركة »سيف القدس«، وقد هدمت 
ما كان العدو يحاول ترميمه من الخس���ائر الجسيمة 
التي مني بها بعد هذه المعركة، وأفشلت محاوالته 
إعادة االعتبار لمعنويات جنوده ومس���توطنيه التي 

أصبحت في الحضيض«.

وتابع: »نس���تطيع القول إنها ش���كلت مدماكًا مهمًا 
على طري���ق إلحاق الهزيمة بهذا العدو وحلفائه، وال 
سيما أنها جاءت في الوقت الذي يواجه فيه المشروع 
األميركي الصهيوني إخفاقات كبيرة في المنطقة، 
أمام صعود بارز لقوى المقاومة في مواجهة الحصار 
االقتصادي الخانق لمحور المقاومة، وتحقيق اختراق 

مهم في هذه المعركة االقتصادية الشرسة«.
وعن دور قوى المقاوم���ة، ذكر عطايا: »هناك الكثير 
من األخبار التي يتم نش���رها من قبل وسائل إعالم 
صهيوني���ة به���دف رص���د ردود الفع���ل وطريقة 
التعامل معها، في محاولة منهم للوصول إلى طرف 
خيط يؤدي إلى معلومات عن هؤالء األسرى األبطال 
نهم«. وأكد عل���ى »ضرورة الحذر  وعن أماك���ن تحصُّ
في التعامل مع مثل ه���ذه األخبار أو الخوض فيها، 
لقطع الطريق على أجهزة األمن الصهيونية الفاشلة 

للوصول إلى هدفها«.
وأشار إلى  »سجن جلبوع من السجون األكثر تحصينًا، 
وقد شيد بمساعدة أميركية، وبطريقة حديثة، بحيث 
يس���تحيل الهروب منه، بحسب العقل الصهيوني. 
إال أّن العقل الفلس���طيني المبدع كسر هذه القاعدة 
وهذا الحصن، وكس���ر هيبة المنظومة األمنية لهذا 

العدو بعدما كان قد كسر هيبة منظومته العسكرية 
ف���ي معركة »س���يف الق���دس« وعّط���ل مفاعيلها، 
فلم يج���رؤ العدو وقتها على التق���دم البّري بآلياته 
المحصن���ة نحو غزة، بل تراجعت حش���وده هربًا من 

قصف »الهاون« عليها«.
أم���ا في ما يتعلق بتحرير األس���رى، والرس���الة التي 
يريد األس���رى إيصالها إلى كافة فصائل المقاومة، 
أوضح عطايا أّن »هذا األم���ر يقع على عاتق الجميع، 
األس���رى يقومون بدورهم في مواجهة السجان، ولم 
يقّصروا يوم���ًا، ولكن على فصائل المقاومة أيضًا أن 
تقوم بدورها في العمل بمختلف الوسائل من أجل 

تحريرهم بأسرع ما يمكن«.
وعن احتمال قي���ام أجهزة الس���لطة باالنخراط في 
عملية البحث عن األس���رى ونجاحه���ا في إيجادهم 
وبالتالي اعتقالهم وتس���ليمهم لسلطات االحتالل، 
أكد عطايا أّن »االحتالل بأجهزته األمنية وكّل أدواته 
س���يعجز عن الوصول إليهم، وس���وف تفشل كّل 
محاوالت���ه إللقاء القبض عليهم. العدو اآلن في غاية 
اإلرباك والتخب���ط، وينتظر في كل لحظة أن يخرجوا 
علي���ه من حيث ال يتوقع، ويفاجئوه بما ال يخطر على 

باله«.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
مس����ؤول الدائرة السياس����ية د. محمد الهندي، يوم أمس، إن االحتالل 
االسرائيلي »سيتجرع كأس المذلة من جنين، وأبطال جنين، خالل أيام 
قالئل«، مؤكًدا أن »أح����رار العالم تزغرد قلوبهم فخرًا باإليمان المتوقد، 
وباإلرادة الفوالذية، التي سطرها األسرى األبطال الذين انتزعوا حريتهم 

من سجن )جلبوع(.
وأضاف د. الهندي في تغريدة عبر موقع التواصل االجتماعي )تويتر( 
:«االحتالل جّن جنونه، وبّث جيشه، شرطته، حواجزه، وأجهزته األمنية 
وإشاعاته في كل اتجاه، واس����تنفر كالبه البشرية والبوليسية في إثر 
المجاهدين عّلهم يلتقطون طرف خيط«. وذكر أنه »على وقع ابتسامة 
األبطال يهتّز الكيان الُمشبع بالحقد والعنصرية، تبدأ القصة عند فتحة 

النفق، وال تنتهي إال بثورة على الغاصبين«.
وأشار إلى أن »خمسة أشهر حرث فيها األبطال األرض، وزرعوها جهادًا 
واستش����هادًا تحميهم عيون المجاهدين وبيوتهم. كانت هي فرصة 
مصباح ورفاقه أبطال غزة، لتنبت فلسطين انتفاضتها األولى متعاظمة 

على وقع جهادهم المبارك«.

عطايا: عملية »انتزاع الحرية« ضربة كبيرة للمنظومة األمنية الصهيونية د. الهندي: أيام قالئل وسيتجرع 
االحتالل كأس المذلة من جنين

وأض���اف أن االحت���الل بمنظومات���ه 
الجنون  المختلفة يعيش حال���ة من 
الهس���تيرّي ُبعيد العملي���ة، ولذلك 
وض���ع ش���عبنا الفلس���طيني، وعلى 
رأس���هم األس���رى األبطال، في دائرة 
االس���تهداف؛ لك���ن م���ا يبعث على 
الوطني���ة  الحرك���ة  أن  االطمئن���ان، 
األس���يرة، تقف جبه���ة واحدة؛ لصد 
الهمجّية  الس���جون  إدارة  إج���راءات 

بحقهم. 
وتس���ود حالة م���ن التوتر الش���ديد 
المركزية  سجون االحتالل، ال س���يما 
منه���ا؛ نتيج���ة اس���تمرار إدارته���ا 
بمساعدة  باألسرى  تنكيلها  تصعيد 
وح���دات خاصة مدججة ب���كل أنواع 
األس���لحة والكالب البوليسية، وتحت 
غطاء سياس���ي وعسكري من حكومة 
»نفتالي بينيت«، بعد تمكن أسرى من 
»جلبوع« من كسر قيدهم بأنفسهم، 

فجر اإلثنين الماضي. 
األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  وكان���ت 
والمحررين، ذكرت أن األسرى بسجون: 
والنق���ب الصحراوي  جلبوع ورام���ون 
ومجّدو وغيره���م يتعرضون لهجمة 
بش���عة، بع���د تكبيله���م واالعتداء 
عليه���م، فيما رّد األس���رى على ذلك 

بإحراق غرف وإشعال النيران فيها.

وفي ه���ذا الصدد، أّك���د القيادي 
بحماس أن تصعيد إدارة س���جون 
االحتالل ضد أس���رانا والمس���اس 
ش���عبنا  س���يدفع  بحياته���م؛ 
الفلس���طيني في مختلف أماكن 
لل���ّرد عليها بالوس���ائل  تواجده، 
الُمتاح���ة كاّف���ة، وعلي���ه تحّمل 
التبعات والنتائ���ج التي ال يمكن 
التكه���ن به���ا، إذا م���ا صّعد من 

جريمته. 
ولف���ت إل���ى أن »ش���عبنا يعرف 

واجبه جي���ًدا، ولن يتوانى عن العطاء 
والتضحية ف���ي س���بيل الدفاع عن 
ومعركة  الوطنية،  وثوابت���ه  قضاياه 
س���يف القدس األخيرة، التي وّحدت 
الش���عب بأكمل���ه، وأع���ادت رس���م 
خريطته التاريخية على هذه األرض، 

خير دليل وشاهد على ذلك«.
وتابع »بموازاة اإلسناد الشعبي، يجب 
ا )من السلطة  أن يتوفر إسناًدا رسمّيً
الفلس���طينية(؛ وال بّد أن تتحرك، إذ 
ال يعقل إدارة الظهر لألس���رى الذين 
والعذابات  واآلالم  المعان���اة  قّدم���وا 
وزه���رات األعم���ار؛ دفاًعاعن القضية 
وعل���ى حقوق ش���عبنا وصموده على 

أرضه«.   
وأردف »عل���ى الس���لطة، التي تقول 

الفلس���طيني،  الش���عب  تمّثل  إنها 
ن مع كل  التواصل والتح���رك الفاعالاَ
المؤسس���ات ذات الصلة بالدفاع عن 
األسرى وحقوق اإلنسان ودول العالم 
واإلقليم؛ للضغ���ط على االحتالل من 
أجل وقف هذه الهجمة المس���تعرة 
أس���رانا بصدورهم  والشرس���ة تجاه 
العارية«، مش���ّدًدا عل���ى أهمية دور 
مصر في لجم االحت���الل، من منطلق 
ا بالقضية  دعمها وارتباطه���ا تاريخّيً

الفلسطينية.  
وأش���ار إلى أن اتساع رقعة الخطوات 
النضالية لألسرى لتصل إلى مختلف 
س���جون االحتالل؛ ينذر بقرب اندالع 
معرك���ة حقيقي���ة ترقى لمس���توى 
جرائم���ه داخ���ل الس���جون وخ���ارج 
قضبانها، منوًها في الوقت ذاته إلى 
ما توع���دت به فصائل المقاومة بهذا 

الصدد.
وقال »بال شّك، المقاومة لن تتخلى 
عن دورها وواجباتها، وسيكون لها 
الكلمة الفصل وف���ق تقديراتها؛ 
لحماي���ة أس���رانا وع���دم تركهم 
فريسة لالحتالل اإلسرائيلي وإدارة 

سجونه«.    
انت�صار عظيم

وبالتركي���ز عل���ى عملي���ة »انتزاع 
فق���د  »جلب���وع«،  م���ن  الحري���ة« 
بحم���اس  القي���ادي  وصفه���ا 
ف���ي الضف���ة المحتل���ة ب�«العظيمة 
والنوعية«، وش���ّكلت انتصاًرا جديًدا 
للفلس���طينيين، خصوًصا في صراع 
واس���تمراًرا  واألدمغ���ة،  اإلرادات 
واإلخفاق���ات  الهزائ���م  لمسلس���ل 

لمنظومة لالحتالل األمنية. 
وقال: »العملية التي جرت، مش���هد 
عظي���م وكبي���ر ج���ًدا، حّول���ت كيان 
األمنية  مقومات���ه  ب���كل  االحت���الل 
والتقنية  والعسكرية  واالستخبارية 
والتكنولوجية إل���ى مهزلة حقيقية، 
لثبت مجّدًد أن الفلسطيني، صاحب 
الح���ق على هذه األرض س���ينتصر«، 
مشّدًدا على ضرورة التمسك بمقاومة 
االحتالل بالطرق والوس���ائل المتاحة 
كاّفة، سواء داخل سجونه أو خارجها 

في كل جغرافيا فلسطين التاريخية.  
وفج���ر اإلثني���ن، تمّك���ن 6 أس���رى 
من محافظ���ة جنين ش���مال الضفة 
الفلس���طينية المحتل���ة، عب���ر نفٍق 
تمكنوا من حفره، من انتزاع حريتهم 
بأنفس���هم والتحّرر من قيود س���جن 
»جلب���وع«، الذي ُيعّد أش���ّد س���جون 
االحتالل حراس���ة وتحصيًنا، ويمكث 
من  الفلس���طينيون  األس���رى  في���ه 
الذين  العالية،  المحكوميات  أصحاب 
يصنفهم االحتالل بأنهم »ش���ديدو 
الخطورة«، وسط عمليات بحث وتعقب 

منه للوصول إليهم. 
وأبطال عملية »انت���زاع الحرية«، إلى 
جانب القائد محمود عارضة )46 عاًما(، 
أمير أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي 
في »جلب���وع«، والمحكوم مدى الحياة 
هم: محمد عارضة )39 عاًما(، محكوم 
مدى الحي���اة، ويعقوب ق���ادري )49 
عاًم���ا(، محكوم مدى الحي���اة، وأيهم 
كممج���ي )35 عاًم���ا(، محك���وم مدى 
الحياة، ومناضل انفيعات )26 عاًما(، 
معتقل منذ عام 2019، وخمس���تهم 
ينتمون للجهاد، فيم���ا زكريا زبيدي 
)46 عاًم���ا( معتقل منذ ع���ام 2019، 
ينتمي لحركة فت���ح، وجميعهم من 

جنين.

القيادي يوسف لـ »االستقالل«: تنكيل االحتالل بأسرانا للتغطية على فشله في عملية »انتزاع الحرية« 
ال�صفة املحتلة – غزة/ قا�صم الأغا: 

قال القيادي البارز يف حركة املقاومة الإ�صالمية 
الإج��راءات  اإن  يو�ص��ف،  ح�ص��ن  د.  )حما���س( 
العدواني��ة والقمعي��ة التي يقرتفه��ا الحتالل 
الفل�ص��طينيني،  الأ�ص��رى  جت��اه  الإ�ص��رائيلي 

حماول��ة للتغطي��ة عل��ى ف�ص��له وعج��زه، عقب 
العملي��ة النوعّية البطولي��ة، التي انتزع فيها 6 
اأ�ص��رى فل�ص��طينيني حريتهم باأنف�صهم من �صجن 

»جلبوع«، �صمال فل�صطني املحتلة. 
وق��ال القي��ادي يو�ص��ف يف مقابلة مع �ص��حيفة 

»ال�صتقالل« من ال�ص��فة املحتلة، اإن ما يتعر�س 
له اأ�ص��رانا م��ن تنكيل وعدوان وقمع وح�ص��ّي يف 
�ص��جون الحت��الل؛ يعك�س تخّب��ط الأخري بكل 
اأذرع��ه، بع��د ال�ص��فعة الكب��رية واملدوّي��ة التي 

تلقاها، بعد عملية »انتزاع احلرّية«.
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غزة/ االستقالل:
حذرت لجن����ة المتابعة للقوى الوطنية واإلس����المية في 
قطاع غزة، االحتالل اإلس����رائيلي من المس����اس باألسرى 
المحررين الس����تة أو األس����رى القابعين داخل السجون، 
ومن اس����تمرار الهجمة بحقهم، والت����ي لن تمر بدون رد 

قوي وحازم.
وأكدت الفصائل في مؤتمر صحفي، تحدث به منسقها 
القيادي بالجهاد اإلس����المي خالد البطش عقب اجتماع 
ط����ارئ عقدته األربعاء بغزة، ناقش����ت خالل����ه تداعيات 
الهجمة اإلس����رائيلية على الحركة األسيرة، أن« الخيارات 
كامل����ة مفتوحة أم����ام ش����عبنا ومقاومته لل����رد على أِي 
مس����اس باألسرى المحررين الس����تة أو األسرى القابعين 
داخل السجون، وأننا لن نتركهم يواجهون قوات اإلجرام 

وممارساتهم العنصرية«.
وحملت حكومة االحتالل ومصلحة الس����جون المسؤولية 
عن حياة كل أسير وأسيرة، ألن قضية األسرى كما قضية 
القدس والالجئين مقدس����ة، ولن ندخر وس����ًعا من أجل 

الدفاع عنهم.
وعبرت عن افتخارها ومباركتها لتمكن ستة أسرى أبطال 
من الحركة األسيرة من انتزاع حريتهم عبر حفرهم نفقًا 

في سجن »جلبوع«.
كما أكدت أن هذه العملية النوعية ُتش����ّكل حدًثا نوعًيا 
ب����كل المقايي����س، ووجه����ت ضربة موجع����ة للمنظومة 
األمني����ة اإلس����رائيلية، وتؤكد مجددًا بأن س����الح اإلرادة 
والعزيم����ة والتصميم والتحدي أق����وى وأنجع من أعتى 

األسلحة وأشد قوة من ممارسات التنكيل والقمع.
وق����ررت الق����وى الوطنية واإلس����المية، تنظيم سلس����لة 
من الفعاليات واألنش����طة الجماهيرية المس����تمرة دعًما 

وإسناًدا للحركة األسيرة ولألبطال الستة.
وأعلنت أنها في حالة اجتماع واستنفار دائمة، لمتابعة 
ومراقبة الهجمة اإلس����رائيلية االنتقامية غير المسبوقة 
على الحركة األس����يرة، ومن أجل خ����وض معركة الحرية 
دفاًع����ا وحمايًة للحركة األس����يرة على كل المس����تويات 
لقضيتهم  وانتصارًا  والقانونية،  والسياسية  الميدانية 

العادلة.
ودعت جماهير ش����عبنا إلى توفير الحاضنة الش����عبية 
والحماي����ة لألس����رى الذين تح����رروا من »جلب����وع« بكافة 
األشكال، عبر مواصلة عمليات التشويش واالرباك للعدو 

اإلسرائيلي لمنعه من الوصول إلى المقاومين.
كما دعت شعبنا لالس����تنفار والتعبئة العامة وتكثيف 
الفعالي����ات المس����اندة لألس����رى وفض����ح الممارس����ات 

واالعتداءات بحقهم.
وطالبت مصر وكافة الوس����طاء بالتدخل العاجل للضغط 
على االحت����الل من أجل وقف الهجم����ة المتواصلة على 
الحركة األس����يرة، و«حتى ال تنفلت وتنفجر األمور بشكل 

كامل«.
وناش����دت الجماهير العربية وأحرار العالم إلعالء صوته 
عالًيا دعًما لنضال الشعب الفلسطيني، ورفًضا للهجمة 

اإلس����رائيلية المس����عورة على الحركة األسيرة، من خالل 
االعتصام����ات والفعاليات في الم����دن والعواصم وأمام 
س����فارات االحتالل والمؤسس����ات الدولي����ة تضامًنا مع 

فلسطين وقضية األسرى.
وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتدخل 
العاجل لحماية األس����رى في س����جون االحت����الل وإلزام 
االحتالل بالقواني����ن والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية 

جنيف الرابعة.
ودعت إلى س����رعة تش����كيل لجنة تقصي حقائق حول 
ظروف احتجاز االس����رى، ولالطالع عل����ى أوضاع المرضى 
والمعزولين، ومصير عشرات األسرى الذين تم اعتقالهم 

إلى مراكز االعتقال والتحقيق وأقسام العزل.
وطالبت القيادة الفلس����طينية والمؤسس����ات الرس����مية 
بتفعيل ملف األس����رى في المؤسسات الدولية، والقيام 
بضغط حقيقي من أجل وقف الهجمة المس����عورة على 
الحركة األس����يرة، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية من 
أجل محاكمة قادة االحتالل على جرائمهم بحق األسرى.

ودعت جماهير ش����عبنا في كل م����كان العتبار يوم األحد 
القادم 12 س����بتمبر/أيلول الجاري، يوًما وطنًيا في ذكرى 

اندحار آخر جنود االحتالل عن أرض قطاع غزة.
وأك����دت القوى عل����ى ضرورة إحي����اء الذكرى وتخصيص 
حصص مدرسية الطالع الجيل على تفاصيل هذا الحدث 
العظيم، والتأكيد أن المقاومة مستمرة لتحرير كل شبر 

من فلسطين.
ووجه����ت التحي����ة ألرواح الش����هداء والجرح����ى، ولكل 
التضحيات التي أدت الندحار االحتالل عن غزة، وحققت 
معادل����ة ردع جديدة، أدت الس����تنزاف العدو، وخلقت له 

أزمات جديدة.

حملت االحتالل مسؤولية حياة أي أسير
الفصائل: كل خياراتنا مفتوحة للرد على أِي مساس باألسرى

جنين/ االستقالل: 
نفذت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي فجر أم���س األربعاء حمل���ة مداهمات 
واقتحامات في محافظة جنين ش���مال الضفة الغربية، وذلك في إطار بحثها 

عن األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من داخل سجن جلبوع.
واعتقلت قوات االحتالل بعض أفراد عائالت األس���رى الس���تة ، حيث اعتقلت 
يعقوب نفيعات، والد األسير مناضل نفيعات من بلدة يعبد، قبل أن تفرج عنه 
الحقًا، كما اعتقلت رداد عارضة ش���قيق األسير محمود عارضة من بلدة عرابة، 

وباسم عارضة، شقيق األسير محمد عارضة.
واقتحمت قوات االحتالل مناطق مختلفة في جنين ونشرت فرقة مشاة وشنت 
حملة تمش���يط وتفتيش واس���عة، وكثفت من تواجدها ونش���رت تعزيزات 
عسكرية في المحافظة، خاصة في محيط القرى والبلدات المقام فوق أراضيها 

جدار الفصل العنصري.
ونشر جيش االحتالل تعزيزات عسكرية قرب جدار الفصل العنصري المحاذي 
لبلدة عانين، بينما اندلع���ت مواجهات في قرية عربونة، فيما واصل االحتالل 

حمالت الدهم والتفتيش في عدة مناطق.
ونش���رت قوات االحتالل نشرت تعزيزات عسكرية كبيرة على امتداد المناطق 

الرئيسية في محافظة جنين، وخاصة سلسلة جبال جلبوع.
وبحسب ش���هود عيان، فإن قوات االحتالل واصلت حمالت التمشيط والبحث 
ف���ي جبال وأراضي فقوعة وجلبون ودير أبو ضعي���ف وصوال إلى حاجز الجلمة 

غرب جنين، الذي يبعد 15 كم عن سجن جلبوع.
وذك���ر أهالي الجلمة، أنهم الحظوا نش���ر أعداد كبيرة من اآلليات العس���كرية 
وجن���ود االحت���الل داخل منطق���ة الحاجز وعلى امتداد مس���ار ج���دار الفصل 
العنصري. واقتحمت قوات االحتالل قري���ة الجلمة الحدودية المحاذية لجدار 

الفصل العنصري والتي تبعد 15 كم عن سجن جلبوع.
وأفاد ش���هود، بأن دوريات االحتالل وبمش���اركة العش���رات من الجنود تقوم 
بحملة تمش���يط على امتداد المنطقة القريبة من سياح الفصل العنصري في 
حملة ما زالت مس���تمرة حتى اللحظة. وكان انت���زاع 6 معتقلين حريتهم من 
داخل سجن جلبوع، شديد اإلحكام، قد تسبب بصدمة واسعة في المستويات 

األمنية والسياسية واإلعالمية اإلسرائيلية.
وتقول سلطة السجون اإلس���رائيلية إن األسرى استخدموا نفقا من فتحة في 

زنزانتهم للخروج من السجن.

االحتالل يقتحم جنين ويعتقل 
أفراد عائالت أسرى جلبوع

غزة/ االستقالل:
أكدت رابطة علماء فلس���طين وجوب نصرة األسرى، مشددة على أن حمايتهم 

واجبة على كل المسلمين.
وقال���ت الرابط���ة في بي���ان صحفي: إن »ق���وة إرادة األس���رى وثقتهم بربهم 
جعلتهم يؤمنون بأن جدران الس���جن مهما ارتفعت والتحصينات ال تثبط من 

عزمهم عن البحث عن كل وسيلة للتحرر وإن بدت أقرب للمستحيل«.
وش���ددت على أن من حق األسرى اس���تخدام كافة الوس���ائل لنيل حريتهم 

وانتزاعها من بين أنياب االحتالل.
واعتبرت أن عملية حفر النفق على مدى أش���هر بينت مدى هشاش���ة جيش 
االحتالل وأجهزته، وقدرة المقاومين على العمل بس���رية تامة، وتوجيه لطمة 
ش���ديدة للمخابرات وإدارة السجون. كما أكدت أن األسرى وفكاكهم والوقوف 
معهم وحمياتهم واجب ش���رعي على كل مسلم، وإن أي وشاية أو خذالن لهم 

يعتبر حرام شرعًا، وخيانة كبيرة لله ولرسوله والمؤمنين.
ونوه���ت الرابطة، إلى أنه م���ن حق رجال المقاومة الدفاع الكامل عن األس���رى 

األبطال ضد أي إجراءات تعسفية قد يأخذها االحتالل البغيض بحقهم.

»علماء فلسطين«: نصرة األسرى 
واجب وخذالنهم حرام شرعًا

غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي في حرك���ة الجهاد اإلس���المي د. جميل 
عليان، يوم أم���س، إن المعركة م���ع االحتالل مفتوحة 
ويجب أن نس���تفد فيها كل طاقتنا وقوانا في الجهاد 
وكافة أطياف الشعب الفلس���طيني، مؤكًدا أن »انتزاع 

الحرية« انتصار يجب أن نبني عليه.
وش���دد عليان، في تصريح له، على أن المساس بأسرانا 
داخ���ل الس���جون خط أحم���ر وكل الخي���ارات مفتوحة 
أمامنا، مضيًفا » س���ندافع عن األسرى ولن ندع االحتالل 
يس���تفرد بهم، ونحن أمام فرصة ونس���تطيع أن نلقن 

االحتالل درسًا.

وذك���ر عليان أن وحدة قرار الحركة األس���يرة مهم جدًا, 
متمنًي���ا منها عدم اس���تقبال أس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي داخل أقس���امها, معتبًرا أن هذا قرار مقدس 

اآلن.
وتابع:« لن ننتظر من العدو االعتراف بالجهاد اإلسالمي 
وكالمه فراغ، واالحتالل ال يس���تطيع تحديد المعايير, 
وم���ا نراه ت���راث حصل على م���دار أع���وام«. وأردف أن 
االحتالل يحاول إرس���ال رس���الة طمأنة لجمهوره وهو 
يهرب إلى األمام، والجهاد اإلس���المي يس���تطيع قلب 
الطاول���ة، مؤكًدا أن أس���رى الجهاد اإلس���المي هددوا 
بإحراق الغرف واالحتالل يلعب بالنار، وشعبنا لن يترك 

األسرى.
وأك���د على، ضرورة زي���ادة وتيرة الحالة الش���عبية في 
الضفة المحتلة واالنتفاضة فيها يعني دفن االحتالل 

مخططاته بيده.
ولفت عليان إلى، أن التغطية اإلعالمية لقضية األسرى 

أفضل من ذي قبل ولكنها ليست كافية.
وأضاف »عند حصول حدث ش���رق قط���اع غزة, يهرول 
الوسطاء للتهدئة, فلماذا ال نسمع أن الوسطاء يهرولون 

لالحتالل للحفاظ على الهدوء وحماية أسرانا؟«.
وخت���م حديث���ه بالقول :« نح���ن قادرون عل���ى تفجير 

األوضاع والتاريخ يشهد على ذلك«.

د. عليان: المساس بأسرانا داخل السجون خط أحمر وكل الخيارات مفتوحة أمامنا

بيروت/ االستقالل:
تلقى األمي���ن العام لحرك���ة الجهاد اإلس���المي القائد زياد النخال���ة التهاني 
والمباركة بنجاح عملية انتزاع الحرية من نائب األمين العام للجبهة الش���عبية 

لتحرير فلسطين الرفيق أبو أحمد فؤاد.
وفي اتصاٍل هاتفي أجراه نائب األمين العام للجبهة الشعبية مع القائد النخالة، 
شدد الرفيق أبو أحمد فؤاد على أهمية هذه العملية وأثرها البالغ في رفع الروح 
المعنوية لش���عبنا الفلس���طيني وأحرار أمتنا وتعزيز القناع���ة بقدرة المقاومة 

الفلسطينية على السير بشعبنا نحو التحرير والخالص من االحتالل المجرم.
بدوره قال القائد النخالة إن حركة الجهاد اإلس���المي، ستواصل العمل من أجل 
حماية األس���رى، معربًا عن ثقته بأن الش���عب الفلس���طيني سيكون في خندق 

واحد للدفاع عن األسرى داخل سجون االحتالل.
وجدد القائد النخالة التأكيد على وحدة المقاومة في مواجهة العدو، وأن تشكل 
ه���ذه العملية النوعية حالة ثورية ينخرط فيها الجميع، وأن مزيدًا من الضربات 
القوية ستلحق بالعدو على أيدي ثوار شعبنا وأحراره كما حصل على بوابات غزة 

وفي قلب تحصينات العدو في سجن جلبوع.

القائد النخالة يتلقى التهنئة بنجاح عملية 
»انتزاع الحرية« من الرفيق أبو أحمد فؤاد
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة
يف الق�سية رقم: 2019/793 يف الطلب رقم: 2020/14

المس���تدعي : محمود عوض يوس���ف بربخ من غزة الش���جاعية س���وق البس���طات هوية 
/۹۰۱۹5۸۹۹۱،  وكيله المحامي عيد فيصل عطا الله

المس���تدعى ضده: عبد الله عبد الرحمن عبد الله بارود مشروع بيت الهيا بجوار محل رنين 
لبدل العرائس بجوار مضخة العلمي سابقا )مجهول محل اإلقامة حاليا (

نوع الدعوى : حقوق مطالبة بمبلغ
قيمة الدعوى : ) 23628 شيكال( ثالثة وعشرون الف وستمائة وثمانية وعشرون شيكال

                             مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                           في القضية رقم : 2019/793

                           في الطلب رقم : 2020/14
إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك القضية المرقومة 
أعاله يطالبك فيها )مطالبة بمبلغ( استنادا إلى ما يدعيه في الئحة الطلب المودع نسخة 
لك منه قلم هذه المحكمة ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
الصلح ش���مال غزة في نظر هذه القضية وعمال بالم���ادة ۲۰ من قانون أصول المحاكمات 
المدينه والتجارية رقم 2 لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة الصلح في 
الطلب )2020/14 ( بالسماح لنا بتبلغيك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول
لذل���ك يقتضى عليك أن تحضر إلى ه���ذه المحكمة يوم الثالث���اء الموافق 2021/9/28 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك أن تودع قلم هذه المحكمة ربك التحريري 
خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك أنه سينظر في القضية 

باعتبارك حاضرا . تحريرا في : 2021/9/6م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
ال�ستاذ / هاين الهندي

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال
بلديـة رفح

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي
مشاريع كثيفه العمالة لتحسين الخدمات االساسية في بلديات قطاع غزة

اسم المشروع : استكمال الطابق الرابع بمبنى البلدية
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 10 ماليين دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات 
المرحل���ة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع التش���غيل والصيانة 
كثيف���ة العمالة والخاصة بمرافق وخدم���ات البلديات في قطاع غزة، حيث 
يهدف هذا المش���روع الي دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ مشاريع 
كثيفة العمالة لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم اكبر عدد 

من السكان .
1( وقد حصلت بلدية رفح عل���ى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع استكمال الطابق الرابع  
بمبنى البلدية ، وتنوي اس���تعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في 
عمل دفعات تحت العق���د رقم )MDPIIIAF-1421117-05( الذي من أجله 

تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولون المعني���ون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من 
بلدية رفح – دائرة المش���اريع، م. محمد س���رحان، جوال: 0599502911 , 
وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا  

من تاريخ 2021/09/09 م وحتى تاريخ 2021/09/22 م .
3( عروض األس���عار يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/09/22 م، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة 
في الجول���ة الميداني���ة واالجتماع التمهي���دي يوم الخمي���س الموافق 
2021/09/16 ف���ي تم���ام الس���اعة العاش���رة صباحًا، حي���ث أن االجتماع 

التمهيدي سيعقد في بلدية رفح وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
6( العنوان المشار إليه أعاله هو:  بلدية رفح، دائرة المشاريع ، الطابق الرابع.
                                                                                       بلديـة رفح

    بتمويل من:

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء

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

  يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/2323
إلى المنفذ ضده : سامح محمد خميس عيسى

 عنوانه : البريج – داخل مطعم ابو عالم للمشاوي – خارج البالد حاليا 
نبلغك���م انه طبق���ا لاللتزام المترت���ب عليك بموجب الحك���م الصادر من 
محكمة صلح دير البلح قضية رقم 2020/374 والقاضي ) حكمت المحكمة 
بالزام المعي عليه / س���امح محمد خميس عيسى بدفع مبلغ وقدره 2800 
دوالر لصالح المدعى / معين سالمة ابو عوض والزام المدعى عليه بالرسوم 

والمصاريف و100 شيكل اتعاب محاماة .
لذا عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر 

دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقك .

 ماأمور تنفيذ بداية دير البلح
جميل رجب اللحام

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط���ن / أيهاب روحي الش���براوي عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م   )901374736( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
أدان مرك���ز اإلنس���ان للديمقراطية والحقوق االعت���داءات التي تقوم بها 
وحدات القمع التابعة إلدارة س���جن جلبوع بحق األسرى من خالل عمليات 
الع���زل والنقل وإطالق قنابل الغاز ضد المعتقلين في قس���مي 2 و3 من 
س���جن جلبوع، والذي يش���هد توتًرا منذ تمّكن س���تة أس���رى من انتزاع 

حّريتهم والتسلل عبر نفق إلى خارج السجن فجر يوم االثنين الماضي.
وذكر المركز الحقوقي، في بيان وصل »االس���تقالل«، أّن مصلحة س���جون 
االحتالل ش���رعت في اتخاد إج���راءات عقابية ضد األس���رى في »جلبوع«، 
تمّثلت في تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، إضافة إلى تقليص عدد 
المعتقلين في ساحات الس���جون، وإغالق الكانتينا، وإغالق أقسام أسرى 

الجهاد اإلسالمي وتوزيعهم على السجون.
وبّين أّن هذه اإلجراءات العقابية والشروع بعمليات تفتيش واسعة تجعل 
س���جون االحتالل مقبلة »على موجة تصعيد خطي���رة رًدا على اإلجراءات 

العقابية« بحق األسرى.
وشّددت على أّن ممارس���ات إدارة سجون االحتالل تخالف جميع األعراف 
والقوانين الدولية المعنية بحماية حقوق األسرى والمعتقلين، والمتمثلة 
في اتفاقية جنيف الثالثة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
1977م، واالع���الن العالمي لحقوق اإلنس���ان 1948م، وغيره من المواثيق 
واالتفاقي���ات التي نصت على حقوق األس���رى والمعتقلين في س���جون 

المحتل.
وحّذر مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق من الممارسات العنصرية ضد 
المعتقلين في سجون االحتالل وحرمانهم من حقوقهم، مطالًبا الجهات 
الدولية، الصليب األحمر ومجلس حقوق اإلنسان، واألمم المتحدة، بالتدخل 
العاجل لوقف هذه الممارسات، وفرض رقابة عليها وتوفير الحماية الالزمة 

لهم، وضمان كافة الحقوق المكفولة لهم في القانون.

مركز حقوقي يطالب بتوفير 
الحماية لألسرى في »جلبوع«

غزة/ االستقالل:
دع���ت حركتا الجه���اد اإلس���المي وحماس أبناء 
ش���عبنا لتصعيد نقاط المواجه���ة مع المحتل 

نصرة ألسرانا األبطال داخل سجون االحتالل.
وأك���د الناط���ق اإلعالمي باس���م حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، طارق س���لمي، يوم أمس، أن مالحقة 
االحتالل لذوي األبطال الستة الذين كسروا القيد 
وانتزعوا حريتهم رغم أنفه ورغم تحصيناته، هي 
»سياسة فاشلة تعبر عن عجزه وتخبطه األمني«.

وأوضح سلمي في تصريح له، أن هذه االعتقاالت 
لذوي األخ���وة المجاهدين ومالحقة أقاربهم هي 
محاولة يائس���ة »لن يجني العدو منها إال مزيدًا 

من الفشل«.
وحم���ل الناط���ق اإلعالم���ي، حكوم���ة االحتالل 
مسؤولية سياسة اعتقال ذوي المحررين األبطال 
مح���ذًرا من »الضغط على االس���رى بذرائع امنية 

واهية«.
وشّدد على ضرورة متابعة الهيئات والمنظمات 
اإلنس���انية والحقوقية انتهاكات االحتالل بحق 
ذوي المحررين األبطال، وأن تقوم بمسؤولياتها 

في رصد وفضح إجراءاته االنتقامية بحقهم. 
وأش���اد س���لمي، بصمود وثبات أهال���ي األبطال 
المحرري���ن، وق���ال: »نوجه لهم التحي���ة وندعو 

جماهير شعبنا لمساندتهم ونصرتهم«.
ت�سعيد املواجهة

بدوره���ا ح���ذرت حرك���ة المقاومة االس���المية 
»حم���اس«، يوم أم���س، االحتالل من اس���تمرار 
اإلج���راءات القمعية واالنتقامية بحق األس���رى، 
محملة االحتالل المسؤولية الكاملة عن كل نتائج 
وتبعات هذه السياس���ات الخطي���رة، وعن حياة 

األسرى.
وقالت الحركة في بيان لها وصل ”االس���تقالل« 
نسخة عنه،: “إنه ال يمكن السكوت عن كل هذه 
الجرائم واالنتهاكات بحقهم، ولن نترك أس���رانا 
وحدهم ف���ي معركتهم، فهم عناوين ش���عبنا 
ورموزه، وعنوان قضيتنا، فهّمهم هّمنا، وألمهم 

ألمنا، ومعركتهم معركتنا”.
وأضاف���ت أننا ل���ن تتخلي عن الواج���ب الوطني 

والقيمي واألخالقي تجاه حقوق األسرى العادلة، 
وف���ي مقدمتها حقهم في الحرية، الس���يما في 

صفقة وفاء األحرار.
وأكدت الحركة إن ما قام به األس���رى من كس���ر 
قيدهم من )سجن جلبوع(  وانتزاع حريتهم هو 
فعل مقاوم بطولي وش���جاع، وملهم لكل طالب 
الحرية في العالم، ال���ذي يعكس اإلرادة الصلبة 
لألسرى البواس���ل، وإصرارهم على االنتصار في 

معركتهم مع السجان.
ودعت أبناء ش���عبنا لتصعيد نق���اط المواجهة 
مع المحتل نصرة ألس���رانا األبطال داخل سجون 
االحتالل، وتشكيل أوسع حالة استنفار ومشاركة 
ش���عبية ورسمية ومؤسس���اتية وفصائلية في 
كل الفعاليات واألنشطة الميدانية والسياسية 
والش���عبية المس���اندة لهم، ومواصلة المشوار 
الجهادي والمق���اوم إلنهاء معانتهم، ووضع حد 

النتهاكات االحتالل بحقهم.
وطالبت حماس المؤسس���ات الحقوقية والدولية 
بمغ���ادرة مرب���ع الصمت على كل ه���ذه الجرائم 
اإلس���رائيلية البشعة بحق األس���رى، وباالنحياز 
الكام���ل لحقوق األس���رى، وبالعم���ل على وقف 
انته���اكات االحت���الل بحقه���م، وبالعمل على 

تفعيل هذه القضية في المحافل الدولية.

وبدوره قال بيان لعضو المكتب السياسي للحركة 
موس���ى دودين يوم أمس، إن محاوالت االحتالل 
للنيل من معنويات األسرى عبر سلسلة اإلجراءات 
العقابية التي اتخذها هي محاولة بائس���ة أمام 

صورة النصر التي صنعها أسرى »نفق الحرية«.
وأض���اف دودين، أن ملحمة »نف���ق الحرية« هي 
مرحلة مفصلية في حياة ش���عبنا وأسرانا، وعلى 
المحتل أن يعلم أن بيوتنا وأرواحنا وكل ما نملك 
تهون من أجل األس���رى وس���المتهم، وش���عبنا 
البطل في أماكن تواجده كافة جاهز للرد على أي 

عدوان أو حماقة لالحتالل.
وأكد البي���ان، أن هجمة االحتالل الشرس���ة ضد 
مدننا وقرانا، وحمالت االعتقال بحق أبناء شعبنا 
لن تفلح في ثنيهم عن حماية األس���رى األبطال 
الس���تة وتقديم يد العون لهم، فمعركة أبطال 
نفق الحرية هي امتداد لمعركة شعبنا من أجل 

الحرية والخالص من المحتل.
وحذر االحتالل من مواصلة اس���تهداف عائالت 
األسرى للتغطية على عجزه وفشله االستخباري، 
وإن هذه العائالت الكريمة هي محاضن للمقاومة 
والمقاومي���ن، وأبناؤها األح���رار اليوم يصنعون 
ملحم���ة للحري���ة عنوانها: لن يبقى أس���رانا في 

السجون.

حذرتا االحتالل من استهداف عائالت األسرى
الجهاد وحماس تدعوان لتصعيد نقاط المواجهة مع االحتالل نصرة لألسرى
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دولة فل�سطني 
 املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
 قائمة �شروط البيع

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ بتاريخ 2021/6/24 والقاضي بتنظيم قائمة 
شروط البيع للعقار المحجوز على ذمة القضية التنفيذية 2020/2430 والمتكونة 

فيما بين :
طالب التنفيذ / بنك فلس���طين الدولي يمثله / الش���ركة الفلس���طينية لتدقيق 
والمحاس���بة يمثله الس���يد / يوس���ف حمودة هوية 928350339والمنفذ ضده / 

سليمان على حسن بن سعيد هوية رقم 975145897 .
وموضوعها الس���ند التنفيذي ) حكم محكمة ( والبالغ قيمتها , 222000 شيكل 

اسرائيلي أي مائتان واثنان وعشرون الف شيكل .
بتاريخ 2020/7/27 تم اخطار المنفذ ضده بإخطار تنفيذي حس���ب األصول وتبلغ 
بتاري���خ 2020/8/9 بتاري���خ 2021/6/17 ثم وضع يد مأم���ور التنفيذ على العقار 
موضوع الحجز وتبلغ المنفذ ضده بمحضر وضع اليد حسب األصول حيث انه كان 

حاضرا اثناء وضع يد مأمور التنفيذ .
تم تثمين العقار بواس���طة مثمن مرخص العقار بمبل���غ )54000( دينار اردني , 

اربعة وخمسين الف دينار اردني صدر بتاريخ 2021/3/10م
والعق���ار المحجوز  عبارة عن حصص مرهونة لصال���ح طالب التنفيذ بموجب عقد 
الرهن رقم 2005/2397 والمسجلة باسم المنفذ ضده لدى دائرة تسجيل االراضي 
تبلغ مساحتها 2952078 مترًا مربعًا وهي بواقع 312/14 من ارض القسيمة رقم 
68 م���ن القطعة 127 من اراضي دير البلح وهي عبارة عن قطعتين القطعة االولى 
حس���ب الخارطة يحدها من الشمال البركس هي مطحنة ومن الجنوب بيت محمد 
بن س���عيد ومن الش���رق ش���ارع عام ومن الغرب تمام بن س���عيد واألرض مزروعة 
بأش���جار زيتون وعددها 17 شجرة وشجرة عنابة ومعرش فارغ ومعرش به اغراض 
خ���ردة والقطعة الثانية حس���ب الخارطة يحدها من الغرب تمام بن س���عيد ومن 
الش���رق شارع عام ومن الشمال سليمان بن سعيد ومن الجنوب عبد المجيد نصار 

واالرض فارغة ومسيجة من الجهة الجنوبية وسور من جهة الشمال .
فعلى من لديه أي اعتراض على البيع ان يتقدم به لدى دائرة التنفيذ في مواعيد 
الدوام الرس���مي حتى موعد اقصاه يوم االربعاء الموافق 2021/10/6 علما ان البيع 
بالمزاد العلني لألرض والمبني المذكورين سيكون بعد ستين يوما من تاريخ نشر 

قائمة شروط البيع في جريدة يومية .

ماأمور تنفيذ بداية دير البلح
جميل رجب اللحام

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

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

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/906
إلى المنفذ ضده:   امجد منذر حلمي عكيلة 

و عنوانه: النصيرات – النادي األهلي – منزل د. بشير عبد الواحد_ مجهول 
محل اإلقامة 

نبلغك انه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب الكمبيالة المس���تحقة 
الوفاء بتاري���خ 2018/12/30 المنفذة على ذمة القضي���ة التنفيذية رقم 
2021/2278 و البالغ قيمتها )1000( دوالر أي الف دوالر باإلضافة للرسوم 
و المصاري���ف لصالح طالب التنفيذ/ محمد خالد س���ليمان أبو عمرة عليك 

الدفع قيمة الكمبيالة باإلضافة الى رسوم و مصاريف القضية .
او الحضور الى دائرة تنفيذ بداية دير البلح في غضون أسبوعين البداء ما 
لديك و اذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

و من ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري بحقك.

  ماأمور تنفيذ بداية دير البلح 
 جميل رجب اللحام

دولة فل�سطني 
�سلطة االأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة االأرا�سي
املو�شوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة   لدى 

الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )2021/498(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: خالد 
مصطفى فريح أبو مدين من س���كان غزة هوية رقم 914747787 بصفته وكيال 

عن: نعمه مصطفى فريح أبو مدين
بموجب وكالة رقم: 2533 / 2018 صادرة عن القاهرة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 2313 القسيمة 1 المدينة أبو مدين

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 المسؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/8م 

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ع���ال اكرم محمود ابو دف عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )802558718   ( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عل���ي عاطف نعيم حبيب عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )408068187  ( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الضفة الغربية / االستقالل:
سّجلت الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعد 
عمليات االش���تباك المس���ّلح خالل شهر أغسطس/

آب المنصرم إلى جانب اس���تمرار عمليات المقاومة 
بمختلف أش���كالها ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ومستوطنيه.
ووفق تقرير أعدته الدائرة اإلعالمية لحركة »حماس« 
بالضفة الغربية المحتّلة، فإّن عدد عمليات المقاومة 
خالل أغس���طس بلغ 461 عملية متنوعة نجم عنها 

إصابة 7 إسرائيليين بعضهم بجراح خطيرة.
وذك���ر أّن عمليات االش���تباك المس���لح م���ع قوات 
االحتالل تصاعدت عند محاولته���ا اقتحام مناطق 
في جني���ن ونابل���س، حيث استش���هد ف���ي أحد 
االش���تباكات بمخيم جنين 4 مقاومين، هم: صالح 
أحمد محمد عمار، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، 
ونور عبد اإلله جرار، والمجاهد القس���امي أمجد إياد 

عزمي حسينية.
ووّث���ق التقرير 7 عمليات إط���الق النار على أهداف 
االحت���الل، فيما بلغت عمليات الطع���ن أو محاوالت 

الطعن 3 عمليات.
ولفت إل���ى مواصلة المواطنين التصدي لمش���اريع 
بالتظاهرات واالحتجاجات  االحتالل االس���تيطانية 
المختلف���ة، وخاصة االرباك الليل���ي، حيث بلغ عدد 
فعالي���ات اإلرباك الليلي 25 عملية، فيما أحصى 54 

عملية مقاومة العتداءات المس���توطنين.
ويواص���ل أهالي بلدة بيتا جن���وب نابلس التصدي 
لمحاولة المستوطنين االس���تيالء على أراضي جبل 
صبي���ح وإقامة بؤرة اس���تيطانية جديدة على رأس 
الجبل، من خالل فعاليات واسعة من اإلرباك الليلي 
الذي ينفذه ثوار البلدة ويمتد حتى ساعات متأخرة 

من الليل.
وأحص���ى التقرير 8 عمليات حرق منش���آت وآليات 
وأماكن عس���كرية، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، 
و19 عملي���ة إلق���اء زجاجات حارق���ة باتجاه أهداف 

االحتالل والمس���توطنين تس���ببت باندالع النيران 
في عدد من المس���توطنات وقرب أهداف عسكرية 

إسرائيلية.
ووّثق استش���هاد 8 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 
455 آخري���ن، و45 مظاهرة ومس���يرة ش���عبية ضد 
االحت���الل في الضف���ة الغربي���ة والق���دس و155 
مواجهة بأشكال مختلفة خالل أغسطس المنصرم.

وذكر أّن محافظات نابلس والخليل ورام الله شهدت 
أعل���ى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على 

التوالي 150، 66، 42 عملية.

إصابة 7 إسرائيليين في 461 عملية
تصاعد عمليات االشتباك المسلح في الضفة والقدس خالل أغسطس

رام الله/ االستقالل:
سكب األس���ير »مالك حامد«، الماء الساخن على 
سجان إسرائيلي في سجن جلبوع االحتاللي، رًدا 

على عمليات القمع والتنكيل بحق األسرى. 
وأفاد نادي األسير بأّن األسير حامد سكب الماء 
الساخن على الس���جان، رًدا على عمليات القمع 
والتنكيل التي يمارسها السّجانون بحق األسرى 
في قس���م 3 منذ اإلعالن عن انتزاع ستة أسرى 

حّريتهم من المعتقل فجر االثنين الماضي. 
واعتدت ق���وات االحت���الل على األس���ير حامد 
بالضرب والتنكيل والعزل، وقامت بعدها بنقل 

جميع أس���رى قسم رقم 3 في السجن إلى سجن 
ش���طة، حيث قام جنود »الش���اباص« بضربهم 

والتنكيل بهم خالل عمليات النقل. 
واألسير مالك حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، 
محكوم بالسجن المؤبد مرتين إثر تنفيذه عملية 
دهس قرب مستوطنة »عوفرا« عام 2017، وأحد 
أس����رى حركة حماس، وس����بق له أن نفذ عملية 
طعن وس����كب الماء الس����اخن على الس����جانين 

انتقاًما الستشهاد األسير فارس بارود. 
وال يعدم األس���رى في سجون االحتالل الوسيلة 
في ال���رد على اعت���داءات قوات القم���ع وإدارة 

س���جون االحت���الل وس���جانيهم، ويع���د الماء 
الس���اخن من أكثر الوس���ائل المتاحة لألسرى 
التي يتم اس���تخدامها في ال���رد على االحتالل 

وسجانيه. 
وفي الس���ياق ذاته، أّكد نادي األسير أّن األسرى 
وفي كافة الس���جون أبلغوا إدارة الس���جون، أنه 
وفي حال استمرت اإلجراءات العقابية بحقهم، 

سيكون خيارهم المواجهة المفتوحة معها.  
وتواصل إدارة سجون االحتالل فرض المزيد من 
اإلجراءات العقابية والتنكيلية على األسرى، بعد 

أن انتزع 6 أسرى حريتهم من سجن »جلبوع«. 

األسير مالك حامد يسكب الماء الساخن على سّجان في »جلبوع«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تش���ير تقديرات في جيش االحتالل، أن عمليات البحث عن األسرى الستة الذين 
انتزعوا حريتهم من س���جن »جلبوع« ستستغرق »أكثر من بضعة أيام« ما ينّمي 
مخ���اوَف أجهزة األمن »اإلس���رائيلية«، من أن تقود عملي���ات البحث إلى تصعيد 

أمنّي. وفق هيئة البث »اإلسرائيلية« )كان 11(. 
وذك���رت هيئ���ة البّث أّنه ت���ّم جمع ش���هادات 14 موظًفا في مصلحة الس���جون 
»اإلس���رائيلية«، خالل الساعات ال�24 الماضية، مشيرة إلى أّن ذلك يأتي بالتوازي 

مع التحقيق العاّم لشرطة المنطقة الشمالّية في عملية فرار األسرى. 
يأتي ذلك فيما أش���ارت التقارير التي أوردتها وس���ائل اإلعالم العبرية، الثالثاء، 
حول األس���رى الستة، وجميعها عن أجهزة أمن االحتالل؛ إلى وجود تضارب وعدم 
تّيقن حول مكان وجود األس���رى.  وقالت إنه تّم نقل نحو 170 من أس���رى حركة 

»الجهاد اإلسالمي«، من سجون إلى أخرى، خالل يوَمي اإلثنين والثالثاء. 
وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة أنه »كانت هناك اعتراضات« في سجن الجلبوع، 

مضيفة أن »أسرى عوقبوا«. 
وكانت »س���رايا الق���دس«، الجناح العس���كري لحركة »الجهاد اإلس���المي«، قالت 
الثالث���اء، إنها لن تس���مح بالمطلق باس���تمرار اعتداءات االحتالل على األس���رى، 
موضح���ة أن »كّل الخي���ارات مفتوحة« أمامها.  كما ح���ذرت فصائل المقاومة في 

قطاع غزة، االحتالل من مغبة التعرض لألسرى في سجونه. 
وباركت الفصائل في مؤتمر صحفّي، في أعقاب اجتماعها األس���بوعي، لألس���رى 
الس���تة نيلهم الحرية من بين »أنياب االحت���الل«، معتبرة أن »العملية البطولية« 
تعتب���ر »انتص���اًرا لألس���رى وصفع���ة قوي���ة للمؤسس���ة األمنية والعس���كرية 

اإلسرائيلية«. 
وح���ذرت حركة »الجهاد اإلس���المي« أيضا ف���ي بيان صدر عنها، من »المس���اس 
باألسرى« واإلمعان في اإلجراءات العقابية التي تفرضها مصلحة سجون االحتالل.

وفي الس���ياق، تخش���ى أجهزة األمن لدى االحتالل، أن تفض���ي عملية الفرار إلى 
تصعيد أمنّي، وفق ما أوردت القناة اإلسرائيلية 12. 

وبحس���ب القناة، فإّن »كبار المسؤولين األمنيين يخشون أن تتدفق األحداث في 
اتجاه قطاع غزة، على خلفية تهديدات الجهاد اإلس���المي للقوات »اإلسرائيلية«، 

بعدم إيذاء األسرى الفارين«. 
وذكرت القن���اة أن »هناك قضية أخرى يمكن أن تؤثر عل���ى الوضع المتوتر على 
حدود غزة، وهي محاولة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية، للضغط على )األسرى( 

اآلخرين لتقديم معلومات حول حادثة الفرار من السجن«. 

االحتالل: عمليات البحث عن األسرى الستة 
ستستغرق أيام وقد تؤدي لتصعيد
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 دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الدعوى املدنية رقم 2019/2566

يف الطلب رقم 2021/125 يف الطلب رقم 2021/777
المستدعيان :

 محمد ابراهيم محمد أبو عاصي من سكان قرية الرمال شارع  خالد بن الوليد
 محمود ابراهيم محمد أبو عاصي من سكان غزة الرمال شارع خالد بن الوليد

وكالؤهما المحاميان /  فادي و محمد كريم ناظم عويضة
المستدعى ضدهم /

ابراهيم على محمد ابو علي من سكان غزة الرمال شارع خالد بن الوليد مقابل بوظة كاظم 
باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة الي باقي ورثة وتركة  والدته المرحومة /  انش���راح خالد 

اسماعيل ابو عاصي
ايهاب جمال خالد ابو عاصي من س���كان غزة الرمال ش���ارع خالد بن الوليد مقابل بوطة 
كاظم باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم / جمال خالد 

اسماعيل ابو عاصي
ماهر خميس خالد أبو عاصي من س���كان غزة الرمال ش���ارع خالد بن الوليد مقابل بوظة 
كاظم باألصالة عن نفسه وباإلضافة الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم/  خميس خالد 

اسماعيل أبو عاصي
ش���كيب العبد على العطاوي من س���كان غزة الرمال ش���ارع خالد بن الوليد مقابل بوظة 
كاظم باألصالة عن نفسه وباإلضافة الى باقي ورثة وتركة مورثته المرحومة / نورة خالد 

اسماعيل أبو عاصي
 جميعهم خارج البالد

موضوع الطلب  :) ادخال المستدعى ضدهم كمدعى عليهم في الدعوى 2019/2566
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في الدعوى المدنية رقم 2566 / 2019
 في الطلب رقم 2021/125   في الطلب رقم 2021/777

إلى المس���تدعى ضدهم ليكن معلوما لديكم بان المستدعيين قد أقاما ضدكم الطلب 
رق���م 2021/125 يطالبان بإدخالكم في الدعوى رقم 2019/2566  صلح كمدعي عليكم 
استنادا إلى ما يدعونه في الئحة طلبهما المرفق نسخة منه ومن مرفقات هذه المذكرة .

لذل���ك يقتضى عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم )األربعاء ( بتاريخ 29/ 09 /2021 
وأيضا الحضور جلس���ة القضية الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتض���ى عليكم إيداع 
جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة والئحة الطلب 
ومرفقاته وان ترسلوا نسخه إلى المس���تدعيان حسب عنوانهما وليكن معلوما لديكم 
أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعيين أن يسيرا في طلبهما ويصير إصدار 

الحكم بحقكم حضوريا . حرر في 2021/9/8م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
ال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية

 املو�سوع / تبليغات �سرعية- مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
الى المس���تأنف ضده / رياض يوس���ف طلب عبد الغني من مصر وس���كان 
الس���عودية ومجهول محل االقام���ة فيها االن لقد عادت القضية اس���اس 
2014/453 المتكونة بينك وبين زوجتك المدعية / مروة نجيب عبد الهادي 
كالب من بش���يت وس���كان رفح من مقام محكمة االس���تئناف الشرعية في 
خانيونس مصدقة بموجب القرار االس���تئنافي اس���اس )1632( المؤرخ في 
2014/9/26م موق���وف النفاذ على تصديقه من المحكمة العليا الش���رعية 
حكما قابال للطعن وبذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/9/7م

  قا�سي رفح ال�سرعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
   وزارة احلكم املحلي

اإع�لن �س��ادر عن اللجن��ة املركزية للأبني��ة وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة  باإيداع م�سروع تق�سيم ار�س لغايات ال�سكن

                                 منطقة تنظيم – وادي السلقا
                          قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة انها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/20 المنعقدة بتاريخ 2021/7/14 إيداع مشروع تقسيم 
أرض القسيمة رقم )6( ) اراضي سبع ( من القطعة رقم )2( ) اراضي سبع ( باسم 

/ عطا ابو غليبة بمساحة 5.870 دونمات
وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية وادي السلقا .

وذل���ك وفقا لنص المادة )20( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 
فانه يجوز ألي ش���خص من ذوي الحقوق في االراضي أو األمالك األخرى الواقعة 
ضمن ارض المش���روع س���واء بصفتهم من اصحاب هذه االم���الك او بايه صفة 
اخرى الواقع���ة ضمن ارض المش���روع المودعة بمكتب اللجن���ة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية وادي الس���لقا خالل س���اعات الدوام الرسمي ولمدة 
ستة اسابيع من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين 
يوميتي���ن محليتين ايهما اقرب ومن ثم تقدي���م االعتراضات عليه خالل هذه 
المدة ال���ى مكتب اللجنة المحلية بصورة رس���مية . )) وس���وف لن يلتفت ألي 

اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�سوع / مذكرة اإعلن خ�سوم �سادرة عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان
الى المدعى عليه / محمد وائل القاضي من لبنان وس���كان صيدا وسكان غزة 
س���ابقا ومجهول محل االقامة – لبنان ويقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
يوم االحد الواقع في 2021/10/10م الساعة التاسعة صباحا وذلك بخصوص 
القضية اساس 2021/865م وموضوعها دعوى اثبات طالق المرفوعة عليك 
م���ن قبل المدعية / بدور جمال عوض السوس���ي وان ل���م تحضر في الوقت 
المعين او ترسل وكيال عنك سيجرى بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 
جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 28 / محرم 1443 ه� وفق 2021/9/6م  .

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد محمود جابر ابو عبدو  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم  )926747452   ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقالل: 
 قال نادي األسير، أمس، إن سّتة أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح عن الطعام، 

رفضا العتقالهم اإلداري.
وأوضح نادي األس���ير، في بيان صحفي، أن إدارة س���جون االحتالل نقلت األسير 
كايد الفس���فوس المضرب منذ )57( يومًا، من س���جن »عيادة الرملة« إلى إحدى 

المستشفيات اإلسرائيلية.
فيما يواصل األس���ير مقداد القواس���مة إضرابه لليوم )50( على التوالي، والذي 
يقبع في مستشفى »كابالن« اإلسرائيلي، إلى جانب كل من األسرى: عالء األعرج 
المض���رب لليوم )32(، وهش���ام ه���واش المضرب لليوم )24(، ورايق بش���ارات 

المضرب لليوم )19(، وشادي أبو عكر المضرب لليوم )15( .

ستة أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام في سجون االحتالل

الخليل/ االستقالل:
أك���د عمار بنات ابن عم الناش���ط المغدور نزار 
بنات رفض عائلته نتائج النيابة العس���كرية، 
موضحًا أن المتهمين بقتل���ه هم أداة تنفيذ 
لخطط وأوامر صدرت من مستويات سياسية.

وأعل���ن غاندي الربعي محامي عائلة الناش���ط 
السياس���ي المغدور ي���وم أمس، ع���ن موعد 

محاكمة المتهمين في قضية اغتياله.
وق���ال ابن ع���م المغ���دور إن العائل���ة منحت 
الحكومة والنيابة العس���كرية فرصة لكشف 
خيوط الجريمة ومحاس���بة جميع المتورطين 
على كاف���ة األصع���دة، »إال أن النيابة اختزلت 
القضية ف���ي 14 متهًما من األفراد المنفذين 
لعملي���ة اغتيال بنات، تح���ت قاعدة من وجد 
داخل الغرفة فهو متهم ومن وجد خارج غرفة 

نزار بنات فهو بريء«.
وأضاف »إن اختزال القضية في 14 عس���كريًا 
هو بمثابة العدال���ة المنقوصة، والمطلوب هو 
محاس���بة المنفذين ومصدري األوامر باغتيال 

الشهيد بنات«.
وبّين بن���ات أن العائلة تس���تعد للتوجه إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، وتس���عى للتوسع 
في تدويل قضية بنات لمحاسبة المسؤولين 
عن اغتياله، مؤكدًا »أن العائلة لن تترك أي باب 

لمالحقة ومحاسبة القتلة إال و تتطرقه«.
وكانت النيابة العس���كرية أنهت التحقيقات 
في قضي���ة اغتيال الناش���ط ووجهت تهمة 

الض���رب المفضي للم���وت بح���ق 14 عنصرًا 
وضابط���ًا من بينهم عقيد ضم���ن القوة التي 
ش���اركت في مهم���ة إلقاء القبض عل���ى نزار، 
باإلضاف���ة إل���ى تهمة ع���دم إطاع���ة األوامر 

العسكرية.
وأوكلت العائلة ش���ركة المحام���اة البريطانية 
»س���توك وايت« لرفع شكوى قضائية عالمية 
إلى ش���رطة لندن، للمطالبة بإجراء تحقيق في 

جرائم السلطة بحق الناشط بنات وعائلته.
وكان المفوض السياسي العام المتحدث باسم 

األجهزة األمنية في الضفة الغربية اللواء طالل 
دويكات أعلن يوم األحد أّن النيابة العسكرية 
أنهت التحقيقات في قضي���ة اغتيال بنات، 
وق���ّررت توجيه االتهام لجميع ضباط وعناصر 
القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض 
عليه وعددهم 14، وجميعهم من منتس���بي 

جهاز األمن الوقائي في الخليل.
وُقت���ل نزار ضرًب���ا على يد ق���وة أمنية بعد أن 
اعتقلته عق���ب اقتحامها من���زاًل تواجد فيه 

بالمنطقة الجنوبية في الخليل ب�24 يونيو.

رفضوا نتائج النيابة العسكرية
عائلة المغدور »بنات«: المتهمون نفذوا أوامر مستويات سياسية

طولكرم/ االستقالل: 
اعتقلت أجهزة السلطة، أمس، األسير المحرر والمعتقل السياسي السابق حمزة 
القرع���اوي من طولكرم، وهو نجل النائب فتح���ي القرعاوي، فيما تواصل أجهزة 

السلطة اعتقاالتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة.
بدوره، اس���تنكر النائب فتح���ي القرعاوي اعتقال أجهزة الس���لطة نجله حمزة، 
وأوض���ح أن مخابرات أجهزة الس���لطة في طولكرم اعتقلته أثن���اء توجهه إلى 

الجامعة، بدوره أعلن حمزة إضرابه عن الطعام.
وأض���اف القرعاوي أن اعتقال نجله جاء دون أي س���بب يذكر، موضحا أنه وحتى 
اللحظة لم يتبين مالبسات اعتقال نجله ولن يتبين، كونه لم يمض على تحرره 
من س���جون االحتالل سوى 5 أشهر فقط. ولفت إلى أن نجله حمزة مشغول بما 
بقي لديه من ساعات دراسية قليلة في جامعة النجاح ليتمكن من إنهاء مرحلة 

البكالوريوس التي استمرت 17 عاما بسبب اعتقاالته عند السلطة واالحتالل.
وأردف القرع���اوي: »ابني يقضي معظم وقته باحثا عن عمل يس���د به حاجات 
أس���رته وأهل بيته، ومن الغريب العجي���ب أن يعتقل حمزة بهذه الصورة التي 
تش���به أس���لوب القوات الخاصة من ناحية كثافة س���يارات األمن وعدد الجنود 
والضباط«. وأشار القرعاوي أنه ال يوجد أي مبرر العتقال حمزة، مبينا أن نجله حمزة 

له في البيت وضع خاص حيث أن التزاماته يقضيها معه بسيارته الخاصة.
وتساءل القرعاوي: »إلى متى هذه المعاناة التي تعانيها عائلته، هل يستوعب 
العق���ل مالحقة حمزة في البيت من القوات الخاصة التابعة لالحتالل وإذا وصل 

الجامعة تالحقه السلطة؟ ما الذنب الذي اقترفه حمزة؟«.
وطالب القرعاوي الجهات الحقوقية والرسمية بالسعي لإلفراج العاجل عن حمزة 
ليع���ود لزوجته وأطفاله الذين يعانون من صدمة ش���ديدة بس���بب االعتقاالت 

المتالحقة له من السلطة واالحتالل.
واستدعت مخابرات الس���لطة في طولكرم األسيرين المحررين سراء منير رداد، 

وعماد أحمد صبري عودة من بلدة صيدا للمقابلة.
وفي س���لفيت، اس���تدعت مخابرات الس���لطة النائب في المجلس التشريعي 
الدكتور ناصر عبد الجواد للمقابلة في مقراتها، فيما تواصل مخابرات الس���لطة 
في نابلس اعتقال األس���ير المح���رر عاصم عصيدة لليوم ال����11 تواليا، وتمدد 

اعتقال األسير المحرر مجاهد عاشور ل�48 ساعة بعدما اعتقلته من مكان عمله.

أجهزة السلطة تعتقل األسير 
المحرر حمزة القرعاوي
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اليوم الذي اس���تطاع فيه اسرى حركة الجهاد االسالمي في فلسطين تحرير انفسهم من سجن 
جلبوع المحصن  والذي يطلق عليه االحتالل الصهيوني اس���م »س���جن الخزنة«, نظرا لحصانته, 
وصعوبة اختراقه, والحراسات االمنية المشددة حوله, هذا اليوم تحول الى عيد للتحرر من السجن 
واصبح عنوانًا جديدًا لالنتصار لدى ش���عبنا, ش���اهدنا توزيع الحلوى في الش���وارع في القدس 
والضفة المحتلة وقطاع غزة, وشاهدنا مسيرات شعبية حاشدة ألهلنا في انحاء اراضينا المحتلة, 
وحالة استنفار لفصائلنا المسلحة في الضفة, وخرج اهلنا الى شوارع جنين لحماية ابطال الحرية 
م���ن بطش االحتالل, بل انهم وضعوا المالبس والطعام والش���راب في المناطق النائية والبعيدة 
حتى اذا ما وصل اليها االس���رى االحرار, يجدوا ما يقتاتون به, ويعينهم على التخفي عن انظار 
االحتالل, والتحموا باسر ذوي االسرى المحررين  ليعيشوا معهم حالة االبتهاج والفرح والخالص 
من عذابات الس���جون, وبات االحتالل عاجزا عن اقتحام مناطق عدة في جنين خوفا من ردة فعل 

االهالي على توغلهم.  
على المقلب االخر تحولت اعياد اليهود التي كانوا يستعدون لها الى مآتم, ومنعت التجمعات في 
مناطق عدة, خوفا من خروج االبطال المحررين اليهم في اية لحظة فهناك اجراءات امنية مشددة 
اتخذت لكنها غير كافية لتوفير نوع من االمان لالحتالل وقطعان المس���توطنين, فمن يستطع 
اختراق الجدران المحصنة, ومن يس���تطع اذابة الفوالذ وتطويعه ليكون احدى ادوات التحرر من 
السجن, ومن يستطع تجاوز كاميرات المراقبة, واجهزة االستشعار, ودوريات االحتالل المسيرة, 
وكالب الحراسة المنتشرة بكثافة, لن يعيقه حاجز عسكري من الوصول ألهدافه, لذلك فان الرعب 
ي���دب في قلوب الصهاينة وقد زلزلوا زلزاال كبيرا, وهم اليوم يعيش���ون داخل خوفهم وكأنهم 
ينتظرون مصيرهم, االحتالل يتخبط ويتحدث تارة عن وجود االسرى المحررين في جنين, وتارة 
اخ���رى يزعم أنهم داخل االراضي المحتلة عام 48م, ويتحدث احيانا انهم قد يكونوان قد وصلوا 
لمناطق قريبة من  حدود االردن او لبنان او سوريا, وكل هذا ينعكس بالسلب على االسرائيليين 

ويزيد من حالة التخبط واالرباك .  
مواقع التواصل االجتماعي ضجت بالسخرية من هذا الكيان المسخ المسمى »اسرائيل« وتصدر 
هشتاج »الملعقة« قائمة االكثر تداوال عبر مواقع التواصل االجتماعي, والملعقة هي رمز للوسيلة 
التي استخدمتها كتيبة الحرية في حفر النفق اسفل سجن جلبوع, صحيح ان اهلنا كانوا يقولون 
»بيحفر البئر بإبرة« كنوع من التعبير عن المس���تحيل, و لكن كتيبة االحرار حفرت النفق بملعقة 
لتصنع المس���تحيل الذي ال يتخيله عقل, وهناك من علق على عملية الهروب الكبير ليقول من 
»لم ير عصا موس���ى عليه ان يرى ملعقة فلس���طين« أي ان كليهما صنع المعجزات, بينما تهكم 
االسرائيليون على حكومتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي باإلشارة الى هزيمة منتخبهم لكرة 
القدم امام الدنمارك خمس���ة صفر, ليقولوا ليتها ستة حتى نتبرك »باإلرهابيين« الستة الذين 
فروا من جلبوع, وهناك من االس���رائيليين من نش���ر فيديو له وهو  يتوّسل إلى زكريا زبيدي، أحد 
األس���رى الفارين، ويدعوه للعودة والمش���اركة في احتفاالت عيد رأس السنة العبرية بعد فشل 

االحتفال بعيدهم.    
المقاطع الس���اخرة تعكس حال���ة اإلحباط وخيبة األمل في أوس���اط اإلس���رائيليين، وكذلك في 
المؤسسة األمنية لالحتالل التي استنفرت آالف من قواتها بحثا عن األسرى الستة الذين تحرروا 
من الس���جن مع بدء األعياد اليهودية, احد االسرائيليين كتب » نحن امام حقيقة ان وجودنا في 
دولة االحتالل لن ينفعنا« المستشرق الصهيوني إيدي كوهين –وفي تغريده له على تويتر قال 
»إنها سقطة إلسرائيل، ستة »إرهابيين« هربوا من سجنهم عبر نفق حفروه مثل األفالم«، وتساءل 
قائال: »هل تعاون موظفون في إدارة الس���جن مع اإلرهابيين وأغمضوا أعينهم وس���اعدوهم على 
الفرار؟« اما المراس���ل العسكري للموقع »واال« العبري أمير بوخبوط، فكتب تغريدة أرفقها بفيديو 
قائ���ال: »ذهب العيد«,  الصحفي الصهيوني يوني بن مناحيم قال إن »الخوف الحقيقي والكبير 
للفلس���طينيين ليس هو أسر المخربين الس���تة الذين فروا من جلبوع، ولكن تصفيتهم جسديا 
من الجيش اإلس���رائيلي وجهاز األمن العام«. مضيفا أن »قوة الردع« اإلس���رائيلية تحتاج إلعادة 
تأهي���ل عاجل، ويقول إن »الهروب م���ن جلبوع هو مرحلة أخرى من تآكل الردع اإلس���رائيلي في 
كل ما يتعلق بمعالجة اإلرهاب في قطاع غزة وش���مالي الضفة الغربية« حمى الله كتيبة الحرية 

وحفظها من كل سوء! .

يومنا عيد .. وأعيادهم مآتم

رأي

األحداث تتكرر في تش���ابه عجيب، فم���ا بين األمس 
والي���وم حكاي���ة مج���د ال تتوقف وس���يرة ال تطويها 
الذاك���رة وال توالي األي���ام واألحداث، م���ا بين األمس 
واليوم أحداث وذكريات وأس���رار لم تكش���ف بعد عن 
محطات مهمة في التاريخ الجهادي المميز للش���عب 

الفلسطيني ومقاومته الباسلة. 
إنها ليلة الس���ابع عش���ر م���ن مايو آي���ار 1987، التي 
ش���هدت واحدة من أعظم العمليات األمنية المعقدة 
التي شكلت صفعة قوية لمنظومة األمن الصهيوني، 
تمثل���ت تلك العملية بنجاح س���تة من أس���رى حركة 
الجه���اد اإلس���المي باجتي���از كل اإلج���راءات األمنية 
عالية التحصين التي أحاطت بس���جن غ���زة المركزي 
»السرايا«، وحدها عناية الله تعالى هي التي ساعدت 
مصباح الصوري ورفاقه في تلك الليلة على تجاوز كل 
التحصين���ات واإلجراءات األمني���ة والعبور نحو فضاء 

الحرية. 
قبيل ذلك التاريخ بقليل كان مؤس���س حركة الجهاد 
اإلس���المي الدكتور فتحي الشقاقي قد كّلف المجاهد 
زي���اد النخالة بتش���كيل أول جهاز عس���كري للحركة، 
وكان وقتها النخالة مس���ؤول الحركة في غزة، جاء قرار 
التكلي���ف للنخالة بعد أن تعرض مجاهدو الحركة في 
ذلك الوقت لسلس���لة من المالحقات واالعتقاالت من 

قبل االحتالل الذي زج بهم في السجون. 
كان مؤس���س الحرك���ة رحمه الله يس���عى لتحش���يد 
الجماهي���ر خل���ف خيار الجه���اد والمقاوم���ة، وكانت 
فلس���فته في ذلك تستند إلى العمل المقاوم كسبيل 
لرف���ع المعنوية لدى الش���باب ليق���ود الجماهير نحو 

الثورة الشعبية في مواجهة االحتالل. 
بدأ النخالة بالعمل على تشكيل جهاز عسكري للحركة 
وإدارة العملي���ات الفدائية، لكن حدثًا كبيرًا تمثل في 
نجاح س���تة من أس���رى الحركة في الس���جون بقيادة 
مصباح الصوري باجتياز تحصينات سجن غزة وتحرير 

أنفسهم من ذلك السجن اللعين. 
كان ه���ذا الحدث يمثل تحديًا كبي���رًا أمام ما يقوم به 

النخالة من بناء جهاز عسكري للحركة، وهنا برز النخالة 
مرة أخرى كقائد يجيد التعامل مع كل الظروف، حيث 
ش���كل على الفور خلية إلدارة تأمي���ن المجموعة التي 
كس���رت القيد، وقد اعتمد في ذلك على مجاهد صلب 
وعنيد هو عبد الله السبع الذي تولى المهمة، وبتوجيه 
م���ن النخالة ق���ام عبد الله الس���بع بتوفي���ر مخبأ آمن 
للمجاهدين في أحد الحقول الزراعية، وبدأ بتنس���يق 
إيصال كل وس���ائل الدعم لهم وتأمين مستلزماتهم 

ومتابعة أوضاعهم. 
ل���م تكن إدارة تل���ك الفترة باألمر الهين وال اليس���ير، 
ولكن رعاية الله وعنايته التي رافقت الجميع في تلك 
المحطة المفصلي���ة والهامة، ثم الجه���ود المخلصة 
واألمينة التي س���خرها الله تعالى، والمتابعة والخبرة 
األمنية في التعامل مع األزم���ات كانت كفيلة بفضل 
الل���ه بأن تتحقق نتائ���ج عظيمة وفارقة في مس���يرة 

الشعب الفلسطيني. 
كان���ت بالفعل فترة عصيب���ة وتحديات كبيرة تمثلت 
ف���ي زيادة وتوس���يع العدو لمالحقته ل���كل تحركات 
المجاهدي���ن م���ن أبن���اء حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
بالغة  واعتق���االت عش���وائية واحترازية، وإج���راءات 
التعقي���د اتخذها العدو لمحاص���رة مجموعة الصوري 

ورفاقه وقطع كل سبل االسناد والدعم لهم. 
الخط���ة التي عمل عليها الص���وري ووفق التوجيهات 
التي كانت تتم حددت أساس���ًا مهم���ًا للحماية وهو 
الهجوم »ف���ال اقتحم العقبة« ، وبالتال���ي كان العمل 
الفدائي ه���و الوس���يلة الناجعة لتحقي���ق األهداف 
المرج���وة، وفي واقع األمر كانت هذه رغبة المجاهدين 
جميعًا بأن يواجهوا وال يستس���لموا، وأن يبقوا داخل 
أرض المعرك���ة، وبالتالي كان ما يش���به تبادل األدوار 
وتوزي���ع المهام، وق���د تحقق في نهاي���ة المطاف ما 
رس���مته قيادة الحركة وعلى رأسها المؤسس الدكتور 
فتحي الش���قاقي رحمه الله، الذي كان يسعى جاهدًا 
ألن ينق���ل المعركة والمواجهة من خارج حدود الوطن 
إل���ى داخل���ه وأن تحم���ل الجماهير كلها مس���ؤولية 

التحرير من خالل الثورة. 
ربما الظروف تتش���ابه وتعقي���دات األوضاع الداخلية 
الراهنة قريبة وانشغال الناس بهموم العيش وقسوة 
الحي���اة وانفتاح البعض عليها قريب الش���به بظروف 
الثمانينات، والحالة الفلس���طينية الداخلية اليوم في 
أمس الحاجة إلى من يقرع الجرس ويعيد الحالة كلها 
إلى الطريق  وإلى أصل الحكاية، ويزيل الغشاوة التي 
علق���ت باألبصار، لترى الحقيقة الت���ي مفادها أن ثمة 
عدو يحتل األرض ويتغول في كل تفاصيل الحياة من 
أجل تسميمها وكي وعينا الجمعي والنفاذ من ثغرات 
االنقس���ام والتش���ظي الذي أصابنا منذ اتفاق أوسلو 

المشؤوم وقبولنا بسلطة تحت بساطير االحتالل. 
هذا دور الجهاد اإلس���المي وه���ذا دور قيادته، وهذا 
الي���وم أمينها العام المؤتمن منذ تكليفه األول وحتى 
ه���ذا اليوم، وهو يس���ير عل���ى نفس الطري���ق بوعيه 

وتراكم خبراته السياسية والميدانية والتنظيمية. 
اليوم تأت���ي عملية انتزاع الحرية التي كس���ر خاللها 
ستة أس���رى قيود السجن وحطموا منظومة أمن العدو 
في سجن جلبوع، تأتي لتزرع أماًل جديدًا وتعيدنا إلى 
س���يرة الجهاد األولى، وإمكانية تك���رار األحداث التي 
أدت إلى اندالع االنتفاضة/ الثورة )كما كان يس���ميها 
المؤس���س الش���قاقي(، ومعرفت���ي بقي���ادة الجهاد 
اإلسالمي وأمينها العام أن لديه من اإلصرار والفدائية 
وتحمل المس���ؤولية ما يجعل كل شيء متاحًا التخاذ 
الق���رار المناس���ب، تمامًا كان القرار جاه���زًا والظروف 

مواتية في العام 87.
نعم، ه���و زمن طويل مر، وذاكرة مش���بعة بالتفاصيل 
الكثيرة والتطورات المتالحقة وتعقيدات الواقع وآالم 
المخ���اض الجديد ال���ذي تمر به الحالة الفلس���طينية 
كلها، لكن معي���ة الله دومًا تحرس المخلصين ورعاية 
الله ال تحجبها عوامل البش���ر وال انتكاسات السياسة 
وعبثيتها، رعاية الله تمضي بن���ا إلى هذا اليوم وإلى 
ما بعده، وبعده إن ش���اء الله سيكون الخير لفلسطين 

وشعبها ومقاومتها.

عند باب النفَق.. تحت أس����وار الخزن����ة المدججة بالجنود 
وأحدث أجهزة التجس����س وكاميرات المراقبة، وأس����فل 
الب����رج الذي تعتليه مجن����دٌة نائمة، رفعوا ش����ارة النصر، 
ألقوا التحية واألمني����ات على أعزائهم في زنازين القهر،، 
رفعوا رؤوسهم شكرًا وتذلال لله القهار، على وقع ابتسامة 
األبطال يهتّز الكيان الُمش����بع بالحقد والعنصرية؛ كيف 

لعربٍي أن يفقأ عيونه؟!

ُيجن جنونهم، يبثون جيش����هم، ش����رطتهم، حواجزهم، 
أجهزتهم األمنية وإشاعاتهم في كل اتجاه.. يستنفرون 
كالبهم البشرية والبوليس����ية في إثر المجاهدين عّلهم 

يلتقطون طرف خيط.
- أح����رار العالم تزغ����رد قلوبهم فخرًا باإليم����ان المتوقد 

واإلرادة الفوالذية.
- تب����دأ القصة على فتحة النفق، وال تنتهي إال بثورة على 

الغاصبين.
- خمس����ة أش����هر فيها حرث����وا األرض وزرعوه����ا جهادًا 
واستشهادًا تحميهم عيون المجاهدين وبيوتهم، كانت 
هي فرصة مصب����اح ورفاقه أبطال غزة لتنبت فلس����طين 
انتفاضتها األولى متعاظمة على وقع جهادهم المبارك.

- أيام قالئل بإذن الله س����يتجرع العدو المتغطرس كأس 
المذلة من جنين، وأبطال جنين.

عملية انتزاع الحرية تعيد الملحمة الجهادية إلى سيرتها األولى

عند باب النفق 

بقلم: خالد صادق

بقلم: د. محمد الهندي .. عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي

تطلق مصلحة السجون وكذلك اإلعالم »اإلسرائيلي« على سجن 
الجلبوع تسمية »صندوق الخزنة«، والمقصود من وراء التسمية 

هو استحالة الهروب منه.
ُيعتبر هذا الس���جن الذي بني في أجواء االنتفاضة الثانية في 
العام 2004 في مجمع سجن شطة على مشارف غور بيسان، من 
أحدث السجون وأكثرها صرامة في اإلجراءات بمعايير عالمية، 
وقد جرى تصميمه على أس���اس أقسام منفردة ال تتصل بينها 
وكأن كل قس���م هو س���جن منفرد، وكل خروج من القسم يمر 
في مسارات داخلية محاطة بالجدران باألسالك وأجهزة الرقابة. 
أرضيته مبنية بالباطون المسلح وبطبقة فوالذية من تحتها من 
صفائح الفوالذ الذي تصنع منه دبابات »الميركافاه«. الس���جن 

مخصص لذوي األحكام العالية والمؤبدات.
كما أنه سجن محاط بكالب الحراسة واألجهزة، ويقوم السجانون 

يومي���ا بالفح���ص األمني ألرضي���ة الزنازين ولمتان���ة األبراش 
»األسّرة الحديدية« وللمرحاض وللشباك الحديدية التي تكسو 
النافذة. ويقومون بالعد الصباحي والنهاري والمسائي لضمان 

كل ما في »الخزنة.«
في العام 2014 جرت محاولة شبيهة في السجن، وتم كشفها 
وإحباطها بعد العثور على نفق امتد عدة أمتار، استغرق العمل 
فيه أش���هر عدي���دة، وذلك م���ن أرضية المرح���اض في إحدى 

الزنازين. 
في أعقاب ذلك قررت مصلحة الس���جون تغيير كل المراحيض 
في الس���جون واس���تبدال المرح���اض »األرض���ي« بالمرحاض 
اإلفرنج���ي )الكرس���ي( وبن���اء أرضية م���ن الباطون والش���باك 
الفوالذية. كما قاموا بتغيير قنوات الصرف في أرضية ساحات 
الس���جن وفتحها يوميا للتأكد من عدم وج���ود تراب أو حجارة 

كداللة على حفر نفق. أقيل مدير السجن والضباط المسؤولون، 
وخلدت قيادة السجون إلى، وهم نشوة المنتصرين في معركة 

المرحاض.
ت���درج مصلحة الس���جون على وضع ش���ارة )س���اغاف – وهي 
اختصار: خط���ر هروب كبي���ر(، وذلك في بطاقة األس���ير الذي 
بتقديراتهم االس���تخباراتية قد يهرب أو ليس له ما يخس���ر. 
ويحظى هؤالء األسرى بإجراءات صارمة للغاية في أي تحرك أو 
تنّقل، سواء للعيادة أو لقاعة الزيارات أو للتنقالت بين السجون.

حالة مصلحة الس���جون االحتاللية ومعها المؤسس���ة األمنية 
والسياس���ية واإلعالمية »اإلس���رائيلية« هي حالة هلع وإخفاق، 
وفي مثل هذه الحاالت سيكون الرد انتقاميا وقمعيا كما تجيد 
أن تفعل، لكنها لن تحصد س���وى المزيد من اإلحباط. ستقوم 
الس���جون، اليوم وخالل الفترة القريبة، بإغالق السجون أي منع 

األسرى من الخروج من الزنازين للباحة، وهي من أكثر اإلجراءات 
التي تغيظ األسرى وتنال من رتابة حياتهم االعتقالية خاصة 
في الجو الحار القاتل، إال أن األس���رى كما أتوقعهم لن يحتجوا 
هذه المرة على العقاب الجماعي، فإنهم يش���عرون بالنش���وة 

وباألمل أن »ال بد للقيد أن ينكسر«.
لن أتحدث عما هو متوقع أن تقوم به مصلحة السجون، اآلن، كي 
ال أق���دم أفكارا ربما لن تكون لديه���م، ولكن من المحفز حضور 
فيلم »الهروب الكبير« الش���هير، ومهما كان ملهما للخيال فإن 
أس���رى س���جن الجلبوع الذين صنعوا طريقه���م، يفوقون في 

خيالهم خيال األفالم.
ال يملك األس���رى أي أدوات حفر، وال أماك���ن إلخفاء التراب كي 
يتقدموا بالحفر، وال معرفة أين تمر األرضية الفوالذية والباطون 
المسّلح، وال خرائط وال شيء، بل يملكون القدرة على المستحيل.

بقلم: �أمري خمولعن حرب المستحيل ومن قاموس السجون واألنفاق نحو الحرية
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أعلن أن���ا المواطن / م���ي وليد محمد النج���ار عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )405121906( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / رائد فوزي سليمان ابو عيادة  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )412297467( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / فايزة عبد الستار ابراهيم النجار  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )900885351( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / امجد غس���ان محمد النجار عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )400730875( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اكرم خليل حس���ين االستاذ عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرقم  )926759457  ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / نصر الله محمد نمر نصار  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم  )802378877   ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / صباح علي اسماعيل جودة   عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرقم  )900342197  ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عماد محمد نصر ابو ش���نب عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )402433551( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود وضاح محمد الريس عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم  )801223876   ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / آمنة خميس عبد ربه مرزوق عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرقم  )918056532  ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ناصر عوني عطا الكتناني   عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرقم  )931553580  ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد هشام علي عبدالرازق  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )408856201( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
قال جمال مط���ر المدير الع���ام لمديرية الدم���غ ومراقبة 
المعادن الثمينة ب���وزارة االقتصاد في قط���اع غزة، أمس 
األربعاء، »إن االحتالل اإلس���رائيلي قرر الس���ماح بتصدير 
حوالي 400 كيلوغرام من الذهب أسبوعًيا من غزة إلى مدن 

الضفة الغربية«.

واعتب���ر مطر في حدي���ث إذاعي، أن هذا س���يكون له آثار 
كارثي���ة على الذهب في قطاع غزة، مش���يًرا إل���ى أن وزارة 
االقتصاد أقرت مع جهات س���يادية أال تزيد كمية الذهب 
المصدرة ع���ن 40 كيلوغرام أس���بوعًيا للحفاظ على عمل 
المصانع. وقال مطر: »ال يستطيع أحد تقدير كمية الذهب 
في قطاع غزة نتيج���ة االدخار في البيوت، واالحتالل لديه 

توجه للس���ماح بدخول الذهب للقطاع«. وبين مطر أن من 
إيجابيات تصدير الذهب تحريك الس���وق وإيجاد سيولة 
نقدي���ة ومن س���لبياته التأثير على عم���ل المصانع بغزة. 
وأضاف مط���ر، »وزارة االقتصاد حريصة على خروج كميات 
معقولة م���ن الذهب من غزة، بحي���ث ال تؤثر على مخزون 
ومصانع قطاع غزة، ونحن نتابع وضع السوق بشكل يومي«.

االقتصاد بغزة: االحتالل يسمح بتصدير 400 كيلو غرام من الذهب أسبوعًيا للضفة

غزة/ االستقالل: 
ق���ال رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، عالج األعرج، أمس األربعاء، “إن قطر تبنت 
إعادة إعمار المنازل المدمرة كلًيا، وس���يتم دفع المبالغ المالية مباش���رًة على دفعات 

للمواطنين المتضررين إلى حين تجهيز منازلهم”.
وأوضح األعرج في حديث إذاعي امس االربعاء، »أن الكويت من جهتها تعهدت بإعادة 
بناء األبراج السكنية التي دمرها االحتالل والتي تزيد عن 35 برًجا وبناية«، مشيًرا إلى 

أنه سيتم البناء عبر طرح عطاءات لشركات المقاوالت.
وأش���ار األعرج إلى أنه تم حل مش���كلة إدخال أموال المنحة القطرية، وتم حل مشكلة 

دخول مواد البناء باتفاقات أممية وبضغط أوروبي على االحتالل.
وقال األعرج: “ال نستطيع العمل بدون استقرار أمني، وننظر لأليام القادمة أنها تحمل 

الخير، ومن المؤكد أن العجلة االقتصادية تتحرك بتحرك قطاع اإلنشاءات”.
وأضاف األعرج، “اإلعمار بدون مواد بناء ال يمكن أن يتم، والمتوقع أن المعابر ستفتح 

وستدخل مواد البناء بالشكل الطبيعي”.

رام الله/ االستقالل: 
أعل���ن الجهاز المركزي لإلحص���اء، أن معدالت األمية في 
فلس���طين تعتبر من أقل المعدالت في العالم )%2.5 
بين األفراد 15 س���نة فأكثر( لع���ام 2020، وانخفاضها 

بنسبة 82% خالل العقدين الماضيين.
وأوض���ح »اإلحص���اء«، في تقري���ر أعده لمناس���بة اليوم 
العالمي لمحو األمية الذي صادف امس األربعاء، الثامن 
من سبتمبر/ أيلول من كل عام، أنه استنادا إلى البيانات 
المتوفرة فقد ط���رأ انخفاض كبير في معدل األمية منذ 
ع���ام 1997، اذ انخف���ض بين الفلس���طينيين )15 عاما 
فأكثر( من %13.9 عام 1997 إلى 2.5% في عام 2020.
وأش���ار إلى أن هذا االتجاه ف���ي االنخفاض ينطبق على 
الجنس���ين، اذ انخفض المعدل بي���ن الذكور من %7.8 
في عام 1997 إلى 1.2% عام 2020، أما بين اإلناث فقد 

انخفض من 20.3% إلى 3.8% للفترة ذاتها.
ولفت إل���ى أن مع���دالت األمّية في فلس���طين من أقل 
المعدالت في العالم )2.5% بين األفراد 15 سنة فأكثر( 
لعام 2020، في حين بلغ مع���دل األمية بين األفراد 15 
سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا %19.7 
عام 2019 حس���ب بيانات معهد اليونس���كو لإلحصاء، 
بمعدل 25.4% بين اإلناث مقارنة ب�14.3% بين الذكور، 
وبلغ معدل األمّي���ة عالميًا بين األفراد 15 س���نة فأكثر 
13.5%، بمعدل 17.0% بين اإلناث، في حين بلغ معدل 

األمّية بين الذكور )15 سنة فأكثر( في العالم %10.7.
وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة 

الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 8.2% في عام 2020، 
في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى %2.0 

لنفس الفترة.
ولفت إلى أن توزيع األميين يتفاوت حسب فئات العمر، 
إذ س���ّجلت الفئة العمرية 65 س���نة فأكثر أعلى نسبة 
لألمية، في حين س���جلت الفئة العمري���ة )30-44 عاما( 
أدنى نس���بة لهم، وبلغ معدل األمية بين كبار السن 65 
س���نة فأكثر 25.5% ).143 ألف أمي وأمّية( عام 2020 
وبل���غ 2.5% للفئة العمري���ة )45- 64 عاما( )15.8 ألف 
أم���ي وأمّية( و0.9% للفئة العمري���ة )30- 44 عاما( نحو 
)8.3 آالف أم���ي وأمّية(، في حي���ن بلغ هذا المعدل بين 

الش���باب )15-29 س���نة( 0.8% )11.2 آالف أمي وأمّية( 
لنفس العام.

فيما بل���غ معدل األمية في التجمع���ات الريفية %3.2 
)15.1 ألف أمي وأمّية(، و2.5% في المخيمات )6.6 آالف 
أمي وأمّية(، و2.4% في التجمعات الحضرية )56.7 ألف 
أمي وأمّية( عام 2020. واستند »اإلحصاء« في معطياته 
إلى بيان���ات وزارة التربي���ة والتعليم، وبل���غ عدد مراكز 
محو األمية في فلس���طين 81 مركزًا، بواقع 56 مركزا في 
الضفة، و25 مركزا في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 
2019/2020، فيم���ا بلغ عدد الطلب���ة الملتحقين بتلك 
المراكز 1,247 طالبا وطالبة، منهم 695 ذكرًا و552 أنثى.

»اإلحصاء«: انخفاض معدل األمّية في فلسطين بنسبة 82 % خالل عقدين

رام الله / االستقالل:
قال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالن����ي، إن الوزارة صرفت 165 مليون 
ش����يقل لصالح األسر الفقيرة والمتضررة من العدوان اإلسرائيلي األخير على 

قطاع غزة، بالتعاون وبدعم من )265( مؤسسة مانحة محلية ودولية.
وأض����اف مجدالني في بيان صحفي، أمس األربع����اء، أنه ولخصوصية الوضع 
االقتص����ادي واالجتماعي الذي يعاني منه أهلنا في قطاع غزة، ونتيجة لآلثار 
السلبية المترتبة على العدوان اإلس����رائيلي األخير، وارتفاع معدالت البطالة 
والفقر بش����كل ملحوظ، بذلت الوزارة جهدًا مع مختلف الجهات ذات العالقة 
لزيادة عدد األسر المستفيدة من المساعدات للقطاع بشكل حصري، فقدمت 
رزمة من المس����اعدات النقدية والعينية والغذائية بالش����راكة والتنس����يق 
م����ع منظمات األمم المتح����دة، وبالتعاون مع العديد من الش����ركاء المحليين 

والدوليين في القطاع خالل وبعد العدوان األخيرة على شعبنا«.
ودع����ا مجدالني، المجتمع الدول����ي للوقوف أمام مس����ؤولياته والضغط على 
االحتالل إلنهاء الحصار المفروض على ش����عبنا في قط����اع غزة منذ أكثر من 

15 عامًا.
وبين أن المساعدات شملت مساعدات نقدية بما قيمته )106( ماليين شيقل 
خارج إطار برنامج المس����اعدات النقدية، وقسائم شرائية ومساعدات غذائية 

وعينية بما قيمته )59( مليون شيقل ألكثر من 200 ألف أسرة.

مجدالني: 165 مليون شيقل 
صرفت لألسر الفقيرة والمتضررة 

من العدوان األخير على غزة

غزة/ االستقالل:
قال م. ناجي س����رحان وكيل وزارة األش����غال 
العامة واإلس����كان بغزة، يوم أم����س، إن »وزارة 
اإلش����غال تتوقع ب����دء عملية إعم����ار المنازل 
المدمرة في العدوان اإلس����رائيلي األخيرة في 

صيف مايو الماضي، خالل الشهر القادم«.

وأض����اف الوكيل س����رحان، ف����ي تصريح له، 
»أرس����لت الوزارة للمواطني����ن أصحاب البيوت 
المدمرة رسائل تطالبهم فيها بضرورة إحضار 
مخططاته����م الهندس����ية وتقديمها للوزارة 
تمهيدا إلعمار منازلهم من المنحة القطرية«.

وأك����د أن األولوي����ة في اإلعم����ار للبيوت التي 

هدمه����ا االحتالل بش����كل كامل م����ع مراعاة 
المعايي����ر الت����ي ت����م االتف����اق عليه����ا مع 

المؤسسات الدولية.
وأوضح إلى أن إعمار األبراج السكنية سيكون 
بناؤها من المنحة المصرية، مش����يًرا على أنه 

»خالل زيارتنا لمصر أكدوا ذلك لنا«.

سرحان: بدء عملية إعمار المنازل المدمرة خالل الشهر القادم

اتحاد المقاولين: قطر والكويت تكفلتا 
بإعادة إعمار األبراج والمباني المدمرة بغزة
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أعلن أنا المواطنة / صابرين يوس���ف زكريا الدباغ   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )802211813( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / حم���دي ابراهي���م محمود 
الس���كافي   ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)900814625  ( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / دعاء جميل عبد الكريم البطران   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )400014965   
( فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مصطفي كامل عبد الكريم قفه  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )800256380( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / فاطم���ة عوني عطا الكتناني  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )802563130( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ابتسام أحمد عبد العزيز حبوب 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )800602773( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد سمير احمد الدقران   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )803797638   ( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد اس���عد حس���ين عطوان   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )802699967( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / رياض احمد بدوي ش���اهين   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )926170838  
( فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عبد الدايم عب���د الناصر عبد 
الداي���م أبو لبدة عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)803081017( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عالء الدين س���هيل رجب بدر 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )401292388    
( فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / همام عب���د اللطيف محمد 
الس���خله ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)803011899  ( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

عمان/ االستقالل: 
أعلن وزراء الطاقة في كل من األردن ومصر ولبنان 
وسوريا، أمس األربعاء، االتفاق على خارطة طريق 
من أجل تزويد لبنان بالغاز المصري، في مسعى 

لتخفيف األزمة الخانقة التي تمر بها البالد.
وأوض����ح وزراء الطاق����ة، خ����الل مؤتم����ر صحفي 
بالعاصمة األردنية عمان، أنهم اتفقوا على بحث 

موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء.
ف����ي غضون ذلك، أعرب وزي����ر البترول المصري، 
طارق المال، عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان، 

»في أقرب وقت ممكن«.
وفي وقت سابق، طلب وفد حكومي لبناني رفيع 
المستوى من الحكومة الس����ورية، السماح للغاز 
الطبيع����ي المصري والكهرب����اء األردنية بالمرور 
عبر أراضيها، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي 

أصابت لبنان بحالة من الشلل.
وجاء الطلب خالل زيارة رس����مية لدمشق شكلت 
نهاية ألكثر من عقد م����ن العالقات الفاترة بين 
الجارتي����ن، عقب ان����دالع الحرب الس����ورية عام 

.2011
ووصل الوفد اللبناني إلى س����وريا، السبت، وهي 
أبرز زيارة رس����مية منذ بدء الح����رب األهلية في 

سوريا قبل أكثر من عقد.
وق����ال نصري الخ����وري، األمين الع����ام للمجلس 
األعلى اللبناني - الس����وري، ومقره في دمش����ق: 
»طل����ب الجانب اللبناني مس����اعدة س����وريا في 
تسهيل نقل الغاز الطبيعي المصري والكهرباء 

األردنية عبر األراضي السورية«.
وتوق����ف تدفق الغ����از الطبيع����ي المصري إلى 
س����وريا عام 2010 بس����بب الهجمات التخريبية 

ونقص اإلمدادات. كما تضررت خطوط األنابيب 
خالل الحرب األهلية في سوريا.

ويص����ف البنك الدولي أزمة لبن����ان االقتصادية 
بأنها إحدى أقسى األزمات التي يشهدها العالم 

منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
وق����د انه����ارت العمل����ة اللبناني����ة م����ع نضوب 
االحتياطي����ات األجنبية للبنك المركزي، مما أدى 

إلى نقص حاد في األدوية والوقود.

»اتفاق رباعي عربي« على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري

طهران / االستقالل: 
انتقدت إيران، أمس األربعاء، تشكيل حركة »طالبان« حكومة في أفغانستان، 

قائلة إنها »تتجاهل الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة في البالد«.
وقال علي شمخاني، أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، في تغريدة 
عبر توتير، إن »طالبان تجاهلت الحاجة إلى تش���كيل حكومة شاملة في البلد«، 

وأضاف أن »األولوية األولى ألفغانستان هي االستقرار والسالم«.
وأعرب ش���مخاني ع���ن قلق���ه إزاء »التدخل األجنبي، واس���تخدام الوس���ائل 
العس���كرية بداًل من الحوار في تلبية مطالب الجماعات العرقية المختلفة في 
أفغانستان«. وتابع المس���ؤول اإليراني: »إن القلق الحقيقي ألصدقاء الشعب 
االفغاني، نابع من عدم االهتمام بضرورة تش���كيل حكومة شاملة، إضافة إلى 

التدخل األجنبي«.
واختتم ش���مخاني تغريدته قائاًل: »إن اس���تخدام الس���الح ب���دل الحوار في 

التعاطي مع مطالب األطراف األفغانية المختلفة أمر يبعث على القلق«.
والثالثاء، أعلنت حركة »طالبان« تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال 
في أفغانس���تان. وقال متحدث الحركة ذبيح الله مجاهد، إنه تم تعيين محمد 
حس���ن آخوند، رئيس���ا لحكومة تصريف األعمال، بحس���ب قناة »طلوع نيوز« 
المحلية. وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة »طالبان« على أفغانستان 
بالكامل تقريب���ا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انس���حاب 

عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.      

إيران تنتقد تشكيل »طالبان« 
حكومة في أفغانستان

واشنطن/ االستقالل: 
يجتم���ع وزير الخارجية األميرك���ي، أنتوني بلينكن، مع 
حلفاء واش���نطن من عش���رين بلدا تأثر باالنسحاب من 
أفغانس���تان، في اجتماع افتراضي يترأسه بالمشاركة 
مع نظيره األلماني، هايكو ماس، وذلك في أعقاب إعالن 
حركة »طالبان« عن تش���كيلة حكومة أفغانية جديدة، 

اول أمس الثالثاء.
وغ���ادر الوزير األميرك���ي قطر، أكبر مركز عبور للجس���ر 
الجوي ال���ذي أقيم ف���ي أفغانس���تان، لزي���ارة قاعدة 
رامشتاين الجوية األميركية في ألمانيا، وهي مركز آخر 
يستضيف موقتا آالف األفغان الذين ينتظرون التوجه 

إلى الواليات المتحدة، وفق وزارة الخارجية.
وس���يلتقي بلينكن وزير الخارجية األلماني، ماس، في 
رامش���تاين، حيث س���يترأس معه اجتماع���ا افتراضيا 
لوزراء من عش���رين بلدا حول طريق���ة المضي قدما في 

أفغانستان.
ومن المرجح أن تسعى الواليات المتحدة من خالل هذا 
االجتماع، إلى تعزيز النداءات الدولية لحركة »طالبان«، 
للوفاء بالتزامه���ا القاضي بالس���ماح لألفغان بالرحيل 

بحرية إذا رغبوا في ذلك.
وق���د تس���اعد المحادث���ات أيضا في تنس���يق طريقة 
التعامل مع الحكومة المؤقتة التي أعلنت عنها طالبان 
باألمس، وال تضم نس���اء أو أعضاء من خارج طالبان. كما 
أن وزي���ر داخليتها مطلوب من قب���ل الواليات المتحدة 
بته���م اإلرهاب. وأعربت الوالي���ات المتحدة عن قلقها 
إزاء التش���كيلة الحكومية لكنها س���تحكم عليها »بناء 
على أفعالها«، على حد تعبير متحّدث باس���م الخارجية 
األميركي���ة. وق���ال المتح���دث باس���م وزارة الخارجية 
األميركية: »الحظنا أن قائمة األس���ماء المعلنة تتكون 
حص���را من أفراد ينتمون إلى طالبان أو ش���ركاء مقربين 
منهم كما أنها ال تضم نس���اء. ونحن نشعر بالقلق إزاء 

االنتماءات وسجالت بعض األفراد«.
وأضاف »نحن نتفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة 
على أنها حكومة انتقالية. ومع ذلك، سنحكم عليها من 

خالل أفعالها وليس أقوالها«.
وفي هذا الس���ياق، اعتبرت مس���اعدة وزي���ر الخارجية 
القطري، لؤلؤة الخاطر، أّن طالب���ان أظهرت »براغماتية« 

وأّنه ينبغي الحكم عليها بناء على تصرفاتها.

وقال���ت الخاطر في مقابلة حصرية م���ع وكالة »فرانس 
برس«، األربعاء، »أظهروا قدرا كبيرا من البراغماتية. دعونا 
نغتن���م الفرص المتاحة )...( ونحكم على تصرفاتهم«، 
مضيفة »إّنهم الحّكام الفعليون. ال شك في ذلك أبدا«. 
وبرزت قطر، حليفة الواليات المتحدة، كالعب رئيس���ي 
ف���ي عمليات اإلج���الء والجهود الدبلوماس���ية بش���أن 
أفغانس���تان، علما بأّن العاصمة القطرية تس���تضيف 
أكبر قاعدة جوية أميركي���ة في المنطقة. وعبر نحو 60 
ألف ش���خص تم نقلهم جًوا من أفغانستان، قطر التي 
تعم���ل أيضا على إعادة فتح مط���ار كاُبل المتوقف عن 
العمل منذ االنسحاب األميركي نهاية الشهر الماضي. 
وعلى صلة، أعلنت لجنة العالقات الخارجية في مجلس 
الش���يوخ األميركي، إن وزير الخارجية، بلينكن، سيدلي 
بش���هادة أمامها، يوم الثالثاء المقبل، بش���أن مس���ألة 

االنسحاب من أفغانستان.
وأك���دت اللجن���ة ف���ي بي���ان نش���رته عل���ى موقعها 
اإللكتروني، أمس، الثالثاء، أن بلينكن سيدلي بشهادة 
أمامها يوم 14 أيلول/ س���بتمبر في جلس���ة للنظر في 

االنسحاب األميركي من أفغانستان.

واشنطن تجتمع مع حلفائها عقب إعالن حكومة »طالبان«

جاكرتا / االستقالل:
لقي 41 ش���خصًا على األق���ل حتفهم، وأصيب 8 آخرون بج���روح خطيرة، جراء 
حريق ضخم اندلع في س���جن بالقرب من العاصمة اإلندونيسية جاكرتا أمس 

األربعاء، حسبما أعلن مسؤولون.
وقال المتحدث باس���م الش���رطة يس���ري يونس: “إن الحريق شب في سجن 
تانجيران���ج في إقليم بانتن /حوالي 20 كم من جاكرتا/ الس���اعة 0200 صباح 

امس األربعاء، بالتوقيت المحلي )1700 مساء الثالثاء بتوقيت جرينتش(” .
وأضاف، “إن 30 ش���خصًا أصيبوا أيضًا بحروق بس���يطة”، مش���يرًا إلى أنه تم 

احتواء الحريق. ولم يتضح بعد سبب الحريق.
وقال���ت ريكا أبريانت���ي، المتحدثة بوزارة العدل: “إن الحري���ق دمر قطاعًا في 
الس���جن الذي يض���م 122 نزياًل، معظمه���م مدانون في جرائ���م مخدرات”، 

مضفية، “هذه كارثة، وقلوبنا مع أقارب الضحايا”.
وأضافت أنه تم نش���ر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على سجن 
تانغيرانغ، الذي تم تصميم���ه إليواء 1225 نزيال، ولكن يضم أكثر من 2000 
س���جين. وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق بعد ساعات قليلة، وتم نقل جميع 

الضحايا إلى المستشفى، ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

أكثر من 40 قتيال بحريق 
في سجن بإندونيسيا

ً
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غزة/االستقالل:
كشف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرار لجنة االستئناف المتعلق 

بهوية بطل الدرجة الثالثة فرع »الوسطى والجنوب«.
وأكد اتحاد القدم, اعتماد نادي شباب معن بطال للدرجة الثالثة هذا الموسم, 

وعليه تقرر صعوده لدوري الثانية فرع »الوسطى والجنوب«.
وكان معن قد تقدم باس���تئناف ضد قرار إعالن الرباط بطال للدرجة الثالثة 
قبل عدة أس���ابيع, بناء على الالئحة الداخلية الت���ي وّزعها اتحاد القدم في 
بداية الموسم, ما جعل لجنة االستئناف تناقش الملف, قبل أن تقرر صعود 
معن. يش���ار إلى أن شباب معن تس���اوى مع الرباط وأهلي البريج في نهاية 

المسابقة برصيد 13 نقطة, إال أنه يتفوق عليهم بفارق األهداف.
هذا و س���يتجه الرباط إلى المحكمة الرياضية و تقدي���م كافة األوراق التي 
تثبت أحقيته بلقب الدرجة الثالثة و الصعود للدرجة الثانية ، و سيظل هذا 

الملف عالقا لمدة شهرين على األقل .

لجنة االستئناف تعتمد 
صعود فريق معن

لندن/االستقالل:
س���تكون فرق ليفربول ومانشستر سيتي 
وليدز  يونايتد  ومانشس���تر  وتشيلس���ي 
يونايتد، مجبرة على عدم إش���راك العبيها 
البرازيليي���ن الذين لم يلب���وا نداء منتخب 
بالده���م مؤخرا، ف���ي الجول���ة المقبلة من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
فق���د ذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية ، 
أن االتحاد الدول���ي لكرة القدم »فيفا« أعلم 
أندي���ة البريميرليج، بأن االتح���اد البرازيلي 
طلب منه فرض »قيد لمدة خمس���ة أيام«، 
على الالعبين الذين لم يس���افروا في فترة 

التوقف الدولية رغم استدعائهم.
 وهذا يعني أن ليفربول سيفتقد خدمات 
أليس���ون وفابينيو وروبرتو فيرمينو، خالل 
مباراته أم���ام مضيفه ليدز يوم األحد، على 

أن يغيب رافينيا عن صاحب األرض.
 كما س���يغيب فري���د، العب مانشس���تر 
يونايتد، عن مباراة فريقه أمام نيوكاس���ل 
يونايت���د، باإلضاف���ة إلى افتتاح مش���وار 
»الش���ياطين الحم���ر« ف���ي دوري األبطال 

األوروبي أمام يونج بويز.
 أما تشيلس���ي، فلن يكون بإمكانه إشراك 
تياجو س���يلفا ضد أس���تون في���ال، وهو ما 
ينطب���ق أيضا عل���ى مواجهت���ه األوروبية 

األولى، أمام زينيت سان بطرسبرج.
كما سيتعين على مانشستر سيتي خوض 
مباراته المقبلة أمام ليس���تر سيتي، مساء 
السبت، دون إيدرسون وجابرييل جيسوس.

لكن إيفرتون يمكنه أن يش���رك مهاجمه 
ريتشارليس���ون ضد بيرنلي، يوم االثنين، 
بعدما تم حذف أسمه من قائمة الالعبين، 

التي أرسلها االتحاد البرازيلي إلى »فيفا«.
 وفي س���ياق متص���ل، تم إع���الم مهاجم 
وولفرهامبتون، المكسيكي راؤول خيمينيز، 
والع���ب نيوكاس���ل، الباراجوياني ميجيل 
ألميرون، بأنهما لن يس���تطيعا المشاركة 
في الجولة المقبلة من ال���دوري اإلنجليزي 

للممتاز، للسبب ذاته.
 ومن المتوقع أن تطعن أندية البريميرليج 

في قرار »الفيفا«.
 وبموج���ب لوائح االتح���اد الدول���ي، التي 

وافق���ت عليها الدول األعضاء البالغ عددها 
211، يتم تلقائيا فرض حظر مدته خمسة 
أيام، على الالعب الذي يرفض ناديه إرساله 
لمنتخ���ب بالده، إذا طل���ب االتحاد الوطني 

ذلك.
وم���ن المرجح أن تثير ه���ذه القضية ردود 
فعل غاضبة، من جانب األندية المتضررة، 
حيث أصر مالك ليدز، أندريا رادريزاني، على 
أن رافينيا اخت���ار عدم االنضمام للمنتخب 

البرازيلي، عندما منحه النادي الفرصة.
 لكن هذا ل���م يمنع تس���مية رافينيا بين 
الالعبي���ن الذي���ن طلب���ت البرازي���ل حظر 
مشاركتهم، علما بأن القائمة شملت أيًضا 
ثنائي زيني���ت، مالكوم وكالودينيا، اللذين 
س���يغيبان كذلك عن مباراة تشيلسي في 

دوري األبطال، الثالثاء المقبل.
 ويشير قرار البرازيل بحذف ريتشارليسون 
م���ن القائم���ة المقدمة للفيف���ا، إلى دفء 
البرازيلي،  العالقة بين إيفرتون واالتح���اد 
بعدما س���مح الن���ادي اإلنجليزي لمهاجمه 

بالمشاركة في أولمبياد طوكيو.

زلزال في البريميرليج.. البرازيليون محظورون بالجولة المقبلة

مدريد/االستقالل:
رحب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو 
بيري���ز، بالالعب الفرنس���ي إدواردو 
النادي  آخر صفق���ات  كامافينج���ا، 
الملك���ي، مؤكدا أنه »من���ذ الطفولة 
بذل جه���دا الرتداء قميص« الفريق 
المدري���دي، وأن رغبت���ه في »الدفاع 
عن هذا الدرع« لعبت دورا حاسما في 

إتمام انتقاله.
وقال بيريز لدى تقديمه الفرنس���ي 
الشاب )18 عاما(، المولود في أنجوال 
من أصل كونغولي ويحمل الجنسية 
الفرنسية، إنه »كان يحلم باللعب في 

سانتياجو برنابيو، لقد تابعنا مهاراته منذ عامين 
رغم صغر سنه«.

وأضاف »س���نرحب بالالعب الشاب، الذي أعتقد 

أنه س���يظهر موهبت���ه داخل وخ���ارج الملعب، 
ورغبته في التحسن لألفضل.. سيستقبل ريال 
مدريد بترحاب وصول هذا الالعب، برفقة عائلته، 
والذي بذل كل ما في وسعه لتحقيق أحد األحالم 

العظيمة«.
وتابع »عزي���زي إدواردو، أنت اآلن العب 
في ريال مدريد، وهو يوم لن تنس���اه 
أب���دا.. آم���ل أن تكون مس���يرة مليئة 

باالنتصارات«.
واس���تطرد »أخيرا، سنكون معا مجددا 
يوم األحد مع بعض مشجعينا.. إنه أمر 

رائع يأتي بعد هذه األشهر الغريبة«.
ومن جانبه، صرح كامافينجا بقوله »أنا 
فخور للغاية بالدفاع ع���ن هذا الدرع، 
أش���كر الرئيس وجميع أفراد عائلتي، 
إذا ما أخبرني ش���خص م���ا قبل بضع 
س���نوات أنني س���أكون هن���ا، لم أكن 

ألصدقه.. هال مدريد!«.
ووقع الالعب على عقد لمدة ستة مواسم مع ريال 

مدريد، حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

بيريز: كامافينجا كان يحلم بريال مدريد

القاهرة/االستقالل:
أعلن المدافع الدولي الفلسطيني محمد صالح, 
فسخ عقده مع النادي المصري البورسعيدي, 

بعد موسمين ونصف من انضمامه للفريق.
وق���ال صالح عبر صفحته على موقع التواصل 
االجتماع���ي »فيس بوك«, إن���ه غادر صفوف 
المص���ري البورس���عيدي بعد تجرب���ة رائعة 
قضاه���ا مع الفريق, ش���اكرا جميع من دعمه 

خالل فترة وجوده في النادي.
وكان المدافع الفلسطيني قد تألق في بداية 
فتراته مع المصري البورسعيدي, الذي انضم 
إليه شتاء 2019 من فلوريانا المالطي, قبل أن 
يتراجع دوره م���ع الفريق بعد إصابته بالرباط 

الصليبي في نفس العام.
يشار إلى أن صالح عانى من التهميش خالل 
الموس���م األخي���ر, إذ لم يظهر س���وى في 3 

مباريات فقط مع المصري البورسعيدي.

محمد صالح يرحل عن صفوف 
المصري البورسعيدي مدريد/االستقالل:

أك����د خوان البورت����ا رئيس برش����لونة، أن الدولي 
الفرنسي أنطوان جريزمان، لم يكن الالعب الذي 
يناس����ب الفريق الكتالوني، بعدما أقدم النادي 

على إعارته إلى أتلتيكو مدريد.
 ووضع جمهور برش����لونة توقع����ات كبيرة على 
جريزمان بع����د انضمامه للنادي مقابل مبلغ 108 
ماليي����ن جنيه إس����ترليني ف����ي 2019، لكنه لم 
يتمتع بالغزارة التهيديفية مع البلوجرانا«، وعانى 

في بعض األحيان إلثارة اإلعجاب.
 وس����جل جريزم����ان 35 هدًف����ا ف����ي 102 مباراة 
مع برش����لونة، بما في ذل����ك 20 هدفا في جميع 
المسابقات الموسم الماضي، لكنه لم يتحول إلى 
العب ال غنى عنه في صف����وف الفريق، في وقت 
حرص فيه النادي عل����ى التخلص من راتبه الذي 
تقدر قيمته ب�300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وفي حديثه إل����ى قناة »أون����ز« التلفزيونية، أكد 
البورت����ا أن صفق����ة ضم جريزمان ل����م تنجح في 
النهاي����ة، لك����ن ال يمكن التش����كيك بس����لوك 
واحترافي����ة الالعب، وأش����اد به باعتب����اره »العًبا 

عظيًما«.

 وق���ال البورت���ا: »أعتقد أن الجمي���ع كان يتوقع 
المزي���د منه، ألنه قدم كل ش���يء ولم يكن لديه 
موقف مشكوك فيه، نحن نعرف نوعية الالعب 

التي كان عليها، إنه العب رائع«.
وأردف »أعتقد أنه لم يكن الئًقا ألس���لوبنا، لكنه 
أظهر موقًفا جيًدا للغاية. لقد بعثت إليه برسالة 
أتمن���ى له من خاللها التوفي���ق، ألنه كان دائًما 

يتمتع بالسلوك الصحيح«.
 وأضاف: »م���ن ناحية كرة الق���دم، لم يكن هو 
الالعب الذي نحتاجه. لقد س���جل أهداًفا، أعتقد 
أن الهدف الذي س���جله في كأس الملك العام 
الماض���ي والذي فزنا ب���ه كان مهًما للغاية، كان 
بإمكان���ه تقديم المزي���د، بيد أنه م���ر بظروف 

صعبة«.

البورتا: جريزمان لم يناسب برشلونة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/12408

المستشكلة: رجاء عمر حسن حجازي ووكيلها المحامي/ شريف سكيك 
الى المستشكل ضده الثاني/ محمد حسن عطية حجازي من غزة – دوار أبو 

مازن ومجهول محل اإلقامة.
الى المستش���كل ضده الثاني بما ان المستش���كلة المذكورة قد تقدمت 
لدى محكم���ة دائرة تنفيذ بداية غزة باالستش���كال التنفيذي اس���تنادا 
لما تدعي���ه في الئحة طلبه���ا ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحس���ب 
اختصاص محكمة التنفيذ في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد 
قاض���ي التنفيذ في الطلب المؤرخ بتاريخ 2021/8/30 وذلك بالس���ماح لنا 
بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه 
المحكمة يوم الخميس الموافق 2021/9/30 الس���اعة التاسعة صباحا كما 
يقتضي عليك إيداع ردك على االستش���كال التنفيذي خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم انك���م اذا تخلفتم عن ذلك 
سينظر في االستشكال والطلب باعتباركم حاضرين  حرر في 2021/9/8 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن وفاة 14 حالة و2645 إصابة 

بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل 24 ساعة الماضية.
وذك����رت الكيلة في التقري����ر اليومي للحالة الوبائية في فلس����طين وصل 

»االستقالل« أنه تم إجراء 12464 فحًصا مخبرًيا.
وأوضحت أنه تم تس����جيل 9 ح����االت وفاة في قطاع غ����زة، نتيجة اإلصابة 
بالفي����روس، إضافة إلى حالة وفاة في جنين وحالة في رام الله والبيرة، حالة 

في سلفيت، حالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.
وذكرت أن اإلصابات الجديدة س���جلت على: طولكرم 266، سلفيت 71، جنين 
186، نابل���س 252، قلقيلي���ة 63، رام الله والبي���رة 127، طوباس 20، ضواحي 

القدس 10، أريحا واألغوار 7، الخليل 32، بيت لحم 7، قطاع غزة 1604.
وأش����ارت إلى تعاف 1,621 مصاًبا من الفيروس، مبينة أن نسبة التعافي 
من فيروس كورونا في فلسطين بلغت %91.1، فيما بلغت نسبة اإلصابات 

النشطة %7.9 ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: طولكرم 180، س����لفيت 
72، جني����ن 111، نابل����س 259، قلقيلية 59، رام الل����ه والبيرة 45، طوباس 
34، ضواح����ي القدس 5، أريحا واألغوار 5، الخلي����ل 45، بيت لحم 8، قطاع 

غزة 789.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضًا، 

بينهم 13 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيم����ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، 
فقد بل����غ عددهم اإلجمالي في الضف����ة الغربية وقطاع غ����زة 1,168,458 

بينهم 482,591 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

14  حالة وفاة و2645 مصاًبا جديدًا 
بفيروس كورونا في الضفة وغزة

محافظات/ االستقالل:
عّمت محافظات الوطن، مس���اء األربعاء، مس���يرات حاش���دة 
نصرًة واس���ناًدا لألس���رى في وجه ما يتعرض���ون له من قمع 

واعتداءات من إدارة سجون االحتالل االسرائيلي.
وكانت الفصائل الفلس���طينية ومؤسس���ات األسرى، دعت 
جماهير ش���عبنا إلى هبة ش���عبية عاجلة ف���ي كافة المدن 
والقرى والمخيمات الفلس���طينية، نصرة لألسرى في سجون 

االحتالل والذين يتعّرضون لحملة قمع شرسة، منذ أيام.
وجاءت تلك المس���يرات، التي نظمت في ع���دٍد من مناطق 
التماس والميادين  في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم 

وطولكرم وغزة في تمام الساعة السابعة.
وانطلق���ت مس���يرة من ش���ارع الق���دس بمش���اركة المئات 
واتجهت نحو حاجز حوارة وس���ط هتافات مساندة لألسرى 
ورافضة لإلجراءات القمعية التي تقوم بها مصلحة السجون 

ضدهم.
وأش���عل المتظاهرون اإلطارات المطاطية قرب حاجز حوارة، 
وش���رع الجنود بإطالق قناب���ل الغاز بكثافة، م���ا أدى لوقوع 

العديد من حاالت االختناق بين المتظاهرين.
كما انطلقت مس���يرة من بلدة بيتا جنوب نابلس نحو مفترق 
البل���دة. وأغلق المتظاه���رون المدخل باإلط���ارات المطاطية 
المشتعلة، ودارت مواجهات مع قوات االحتالل أطلق خاللها 

الجن���ود قنابل الغاز بكثاف���ة. وفي رام الل���ه، نظمت القوى 
الوطنية واإلسالمية، مسيرة تضامنية مع األسرى  على دوار 
المنارة وسط رام الله. وجابت المسيرة شوارع رام الله والبيرة، 
وس���ط هتافات تحيي األسرى وتشيد بصمودهم في جميع 
الس���جون، وندد المش���اركون فيها بع���دوان االحتالل الذي 
يستهدف األس���رى في مختلف الس���جون بعد نجاح ستة 

أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.
وفي قط���اع غزة  نظمت حركة الجهاد االس���المي، مس���يرة 
جماهيرية حاشدة تضامًنا واسناًدا لألسرى شمال قطاع غزة.

قال القيادي في حركة الجهاد االس���المي ومسؤول المكتب 
االعالمي للحركة داوود ش���هاب: »إن ما يجري لألسرى داخل 
س���جون االحتالل جريمة ال تغتفر ونحن مستعدون لنكسر 
القيد ومس���تعدون لتقديم أغلى ما نمل���ك من أجل الحرية 
والكرامة والع���زة«. واضاف »على العدو أن يلتقط الرس���الة 
جيًدا الن ش���عبنا لن يترك خلف القيود أي أسير وسيسعى 

دوًما لتحرير األسرى بكل ما يملك من قوة«.
وأش���ار إلى أن الفلسطيني ال يملك أغلى من الكرامة والحرية 
والعزة وهو مس���تعد دوًما لدفع حياته من أجل ذلك، مؤكًدا 
أن المعركة مع العدو داخل السجون مفتوحة من نقطة صفر.

ووجه القيادي شهاب كلمته لألسرى األبطال قائاًل: »خلفكم 
مقاتل���ون لن يغمد س���يفهم بعد وقد يش���رع في أي لحظة 

بوج���ه االحتالل اإلس���رائيلي«. كما نظمت حرك���ة المقاومة 
االس���المية حماس، في خانيونس جنوب قط���اع غزة، وقفة 
تضامنية مع األسرى في س���جون االحتالل، واحتفاًء بانتزاع 
6 أس���رى من ذوي األحكام العالية حريتهم من سجن جلبوع 

عبر »نفق الحرية«.
وش���ارك فيها عدد من األس���رى المحررين، وأهالي األسرى، 
وجمع من أبناء ش���عبنا ووجهائه، ح���ذر القيادي في حركة 
حماس أمين الغلبان، س���لطات االحتالل من االس���تمرار في 
عمليات االنتقام والقمع والتنكيل باألس���رى محماًل القيادة 
اإلس���رائيلية مس���ؤولية ه���ذه السياس���ة. وق���ال القيادي 
الغلبان إن قضية األس���رى في سجون االحتالل قضية عادلة 
وتحريره���م والنص���رة لهم واجب، مش���ددا عل���ى أن حركة 

حماس ستعمل بكل الوسائل لنصرتهم.
ولفت إلى أن نصرة األس���رى »ال بد لها من جهد كبير تتظافر 
في���ه األدوات إلجبار االحتالل اإلس���رائيلي عل���ى تحريرهم، 
مش���ددا على أن حركت���ه تضع تحرير األس���رى كأولوية »وال 

تنازل عن أحد منهم حتى ننتزع حريتهم حتى آخر أسير«.
وأعلنت الحركة األس���يرة في س���جون ومعتق���الت االحتالل 
النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة الس���جون، في 
حال استمرار اإلجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم 

لليوم الرابع على التوالي.

مسيرات حاشدة تعم محافظات الوطن نصرة لألسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت صحيفة يديعوت احرونوت اإلسرائيلية، أن مطاردة أسرى عملية انتزاع 

الحرية الستة هي األكبر في تاريخ »إسرائيل«.
وأوضحت الصحيفة، أن 730 مركبة تابعة للشرطة وطائرات مروحية ومسيرات 
للجيش تش���ارك في عملي���ة المطاردة منذ صباح ي���وم االثنين الماضي دون 

جدوى.
ُيش���ار إلى أن 6 أس���رى بقيادة أمير أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن 
جلب���وع القائد محمود العارضة تمكنوا من الف���رار وانتزاع حريتهم رغم أنف 

االحتالل عبر نفق الحرية من داخل الزنزانة.
وأكدت العديد من وسائل االعالم اإلسرائيلية أن أجهزة أمن االحتالل أصيبت 
بالصدمة بعد ما يقارب 3 الس���اعات لفرار األسرى من السجن مما تسبب بهزة 

قوية ضد أجهزة أمن ادارة مصلحة السجون.

صحيفة إسرائيلية: مطاردة أسرى 
انتزاع الحرية هي األكبر في التاريخ

باالنتقام منه.
وش����نت قوات القم����ع ووحدات خاصة م����ن جيش االحتالل 
مدججة بالس����الح، عمليات اقتحام وقمع واس����عة في عدة 

سجون، كانت أبرزها في سجني »النقب، وريمون«.
وش����رع األسرى بمواجهة إدارة الس����جون وقواتها بخطوات 
مختلفة، كان أبرزها قيام األسرى بحرق مجموعة من الغرف 
في قس����م 6 في س����جن »النقب«، فيما نقلت إدارة  السجن 
جميع أس����رى قس����م )6( إلى جهة غي����ر معلومة حتى اآلن، 

واتسعت دائرة االقتحام لعدة أقسام أخرى.
النفري العام

وبدوره����ا كش����فت »هيئ����ة ش����ؤون األس����رى والمحررين« 
الفلس����طينيين، أن الحركة الوطنية األس����يرة في س����جون 
االحت����الل، أعلنت النفير العام والتمرد على جميع قوانين ما 
يسمى مصلحة سجون االحتالل، في حال استمرار اإلجراءات 

القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الرابع توالًيا.
وأش����ارت الهيئة، في بيانها، إلى أن »مش����اورات س����ريعة 
حدثت بين قادة الحركة األسيرة في السجون والمعتقالت، 
واتفق����وا على التص����دي لهجمات وح����دات القمع الخاصة 
وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق«. وأكدت أن األسرى 
»لن يخضعوا لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة 
من الفش����ل العسكري والس����قوط األمني لحكومة االحتالل 

وسجن جلبوع تحديًدا«.
وبّينت أن »حكومة االحتالل وأجهزتها تعمل على التغطية 
عل����ى فش����لها وانكس����ارها أم����ام اإلرادة الصلبة لألس����رى 
الفلس����طينيين، من خالل هجمة شرسة على األسرى داخل 
الس����جون والمعتقالت، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من 
خالل االقتحام����ات واالعتقاالت، والتي ترك����زت يوم أمس، 
على أس����ر وعائالت األسرى الس����تة الذين خرجوا عنوًة من 
س����جن الجلبوع. وجددت الهيئة دعوته����ا للمجتمع الدولي 

ومؤسس����اته وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
للتح����رك الفوري ل�«وضع حد لهذا الجنون اإلس����رائيلي في 
التعام����ل مع أس����رانا ومعتقلينا«. ولفت����ت الهيئة، إلى أن 
»استمرار الهجمة على االسرى والمساس بهم سيشعل كل 
الساحات داخل الس����جون وخارجها، وستكون المؤسسات 
الدولي����ة ش����ريكة في ه����ذه الجريمة في ح����ال لم تتحمل 
ا على كل  مس����ؤولياتها، وس����يدفع االحتالل ثمًن����ا حقيقّيً

ممارساته«.
وطالب����ت المجتم����ع الدولي ومؤسس����اته وف����ي مقدمتها 
اللجنة الدولية للصليب األحم����ر، التحرك اآلن وفورًا »لوضع 
حد للنازية اإلس����رائيلية التي تمارس����ها مصلحة س����جون 
االحتالل ووحدات القمع في هذه اللحظات في سجن النقب 

الصحراوي«.
ت�سعيد كبري

من جهته، أكد مكتب إعالم االسرى أن األوضاع في السجون 
تتجه نحو التصعيد الكبير خاصة في سجني النقب ورامون 
حيث ش����هدا عمليات اقتحام وتنكيل، أحرق إثرها األسرى 

العديد من الغرف.
وأوضح إعالم األسرى أن الوحدات الخاصة المدججة بالسالح 
اقتحمت يوم أمس، قس����م 6 في س����جن النقب مستعينة 
بقوات من الجيش، لنقل أسرى حركة الجهاد اإلسالمي بعد 

أن اعتدت عليهم بالضرب .
وأض����اف أن األس����رى ردوا على عملية االقتح����ام والتنكيل 
بإحراق غرف القس����م السبعة كاملة ، قبل أن يقدم االحتالل 
على تكبيل أيدى األسرى وإخراجهم بعنف من قسم 6 بعد 

االعتداء عليهم بالضرب عقابا على إحراق الغرف.
وأكد المكتب أن قوات خاص����ة لالحتالل اقتحمت كذلك 4 
أقسام في سجن ريمون وهي 7/5/4/1 وبدأت بتوزيع أسرى 
حركة الجهاد على باقي أقسام الفصائل األخرى، األمر الذي 

دفع األس����رى إلح����راق عدة غرف داخل قس����م 4 إضافة الى 
غ����رف أخرى في قس����م 5 ، وال تزال هناك حال����ة من التوتر 
الشديد تس����ود س����جن رامون مع القمع الهمجي المستمر 

بحق األسرى.
وكشف إعالم األسرى أن االحتالل ماٍض في مخططه بتوزيع 
أس����رى حركة الجهاد اإلسالمي على السجون وحل التنظيم 
األمر يرفضه األس����رى وق����رروا عدم تنفي����ذ أي قرار يتعلق 
بنقلهم وتفريقهم، ومواجهة ذلك بكل الوسائل المتاحة.

وإزاء ذل����ك انطلقت دعوات ش����عبية وفصائلية في العديد 
من مدن الضفة للخروج بمس����يرات ووقفات احتجاجية في 
رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم نصرة لألسرى.

وتسود حالة من التوتر الشديد، منذ االثنين الماضي، داخل 
س����جون االحتالل نتيجة اإلجراءات العقابي����ة المتصاعدة 
الت����ي اتخذه����ا االحتالل بحق األس����رى، في حي����ن حذرت 
فصائ����ل المقاومة وفي مقدمتها حركتا »حماس« و«الجهاد 
اإلس����المي« من اإلج����راءات االنتقامية الت����ي يتعرض لها 

األسرى.
وفرضت إدارة س����جون االحتالل إج����راءات عقابية جماعية 
عل����ى األس����رى، بما ف����ي ذلك إغ����الق جميع األقس����ام في 
السجون كافة، ومنع األس����رى من الخروج إلى الفورة )ساحة 
الس����جن(، واالمتناع في بعض األحيان ع����ن توزيع الطعام 
على األقس����ام، إضافة إلى عزل العش����رات من أسرى حركة 
»الجهاد اإلس����المي«، وتحويل قياداتهم إلى التحقيق في 

سجن الجلمة.
كما قررت منذ أمس تقليص مدة الفورة إلى س����اعة واحدة، 
وتقليص ع����دد األس����رى في س����احات الس����جون، وإغالق 
متجر األس����رى الذي يش����ترون من����ه احتياجاتهم الخاصة 
)الكانتينا(، باإلضاف����ة إلى منع زي����ارة المحامين واألهالي، 
بحس����ب ما ذكرت هيئة ش����ؤون األسرى. وتس����بب انتزاع 

وقوات االحتالل ال س���يما على مدخل حاجز حوارة جنوب 
نابلس وش���رق قلقيلية وبلدة بيت���ا، عقب قمع االحتالل 
للمسيرات الحاشدة التي انطلقت عقب دعوات الفصائل 

الفلسطينية لنصرة األسرى.
وأوضح الهالل األحمر الفلسطيني أن 50 مواطًنا أصيبوا 
باالختناق الش���ديد جراء استنش���اقهم الغاز المسيل 
للدموع خالل مواجهات عند حاجز »حوارة« جنوب نابلس، 
مش���يًرا إلى أن جمي���ع المصابين تم عالجه���م ميدانًيا 

بينهم 3 صحفيين إضافة إلصابة جراء السقوط«.
وذكرت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اس���تخدمت 

قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ُيش���ار إلى أن إدارة مصلحة السجون االسرائيلية شرعت 
بحملة عنيفة ضد األس���رى داخل الس���جون انتقاًما من 
عملية انتزاع الحرية التي قادها األس���ير القائد محمود 
العارضة وفراره و5 من األس���رى األبطال عبر نفق أسفل 

سجن جلبوع األكثر تحصًنا.
وف���ي مدين���ة القدس ذكرت وس���ائل اع���الم االحتالل 

اإلس���رائيلي أن جيش االحتالل اس���تنفر قواته في باب 
العام���ود بالقدس المحتلة، واس���تدعى س���يارة المياه 
العادمة للمنطقة بعد الدعوات بالخروج في مسيرة نصرة 
لألسرى. وفي السياق أصيب عدد من المواطنين بحاالت 
اختن���اق، يوم امس، إثر استنش���اقهم الغاز المس���يل 
للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 

في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل أطلقت قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى 

إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
وفي الس���ياق ذاته أجبرت سلطات االحتالل، يوم أمس، 
عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في حي البستان 
ببلدة س���لوان جنوبي المس���جد األقصى المبارك قسًرا، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية االحتالل أجبرت عائلة 
دويك عل���ى هدم منزلها بيده���ا، تفادًيا لدفع تكاليف 
الهدم لطواقم وآليات بلدية االحتالل. وأش���ارت إلى أن 

مس���احة المنزل تبلغ 80 متًرا مربًعا، يعيش فيه 9 أفراد، 
بينهم 7 أطفال، أصغرهم عامين، أصبحوا بدون مأوى.

ويذك���ر أن بلدية االحتالل أصدرت ق���راًرا نهائًيا بهدم 
منزل عائلة دويك قبل نحو 20 يوًما، علًما أن منزلها قائم 

منذ عام 2017.
كما اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي،  يوم أمس، 
على جرافة بعد اقتحام قرية بيت إكس���ا، ش���مال غرب 
الق���دس المحتلة. وأضاف أن س���لطات االحتالل طالبته 
بمراجع���ة »اإلدارة المدني���ة« التابع���ة لالحت���الل م���ن 
أجل اس���تعادتها بعد دف���ع غرامة مالي���ة باهظة. إلى 
ذلك اقتحم مس���توطنون، يوم أمس، المسجد األقصى 
المبارك، بحماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

وأف���ادت مصادر محلي���ة، ب���أن مس���توطنين اقتحموا 
األقصى، من جهة باب المغاربة، على ش���كل مجموعات، 

ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
وكان���ت »جماع���ات المعبد« ق���د حّرضت خ���الل األيام 

الماضية المستوطنين على اقتحام المسجد األقصى.

ع�سرات الإ�سابات..

الأ�سرى يعلنون..
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أوسلو/ االستقالل: 
بغية تجّنب العمل، خطرت على بال مستش���ار متعاون مع السلطات الضريبية 
الس���ويدية فكرة االتصال برقم هاتفه الخاص لمّدة 55 ساعة في المجموع إلى 

أن ُكشف أمره من قبل مديريه.
وجاء في التقرير التأديبي الصادر عن مصلحة الضرائب السويدية الذي تلّقت 
وكالة فرانس برس نس���خة منه »بدال م���ن الرّد على اّتص���االت الزبائن، اّتصل 
أندرياس برقم هاتفه الخاص كي يصبح »مشغوال« في النظام وُتحال االتصاالت 

على جهات أخرى«.
وبين العاش���ر من مارس والخامس من مايو، اّتصل الش���اب السويدي البالغ من 
العم���ر 28 عاما والذي ق���د يواجه عقوبة الطرد، 32 مّرة برقمه الش���خصي لمّدة 
55 س���اعة في المجموع، أي ما يوازي سبعة أّيام عمل فعلية في شهرين، وفق 

السلطات الضريبة.
وكانت بعض تلك االتصاالت تستمر أحيانا ساعات طويلة، بحسب التقرير.

وكان الشاب الذي توّلى منصبه هذا في مايو 2020، يعمل من المنزل منذ يناير 
2021 بسبب الجائحة.

وفي أبريل، الحظ أحد المس���ؤولين عنه أن المكالمات التي يجريها طويلة أكثر 
من اللزوم.

وأقّر الموّظف بفعلته وأعاد الكّرة أربع مّرات بعد ذلك. وعند استدعائه مجّددا في 
مايو، قال إن حماسه للعمل »متدّن جّدا«.

رجل يتصل برقمه الخاص 
لمدة 55 ساعة لتفادي العمل

بريشتينا/ االستقالل: 
كش����ف طبيب في كوسوفو أنه اس����تخرج هاتفا 
محموال من معدة س����جين أجريت ل����ه عملية في 

عيادة ببريشتينا.
وكان المريض الذي لم ُتكش����ف هويته يشتكي 
منذ أيام م����ن آالم في المعدة وقد ُنقل األس����بوع 
الماض����ي إلى القس����م المخّصص لط����ّب الجهاز 
الهضمي ف����ي المرك����ز الجامعي الس����ريري في 
العاصم����ة. واكتش����ف األطباء هاتف����ا من عالمة 

»نوكيا« التجارية في معدته.
وأخبر إسكندر تيالكو الطبيب المسؤول عن الطاقم 
الطبي الذي أجرى العملية »كان السجين البالغ من 
العم����ر 33 عاما قد ابتلع هات����ف نوكيا نجحنا في 
 المعدة اس����تنادا إلى 

ّ
اس����تخراجه، من دون ش����ق

التنظير الداخلي الذي سمح بتجزئة الهاتف إلى 
3 أجزاء«.

وق����ال المريض لألطب����اء إن الهات����ف موجود في 
معدته منذ 4 أّيام.

واستغرقت عملية اس����تخراجه أكثر من ساعتين 
وجرت »من دون مش����كالت ُتذكر« عل����ى حّد قول 

الطبيب تيالكو.
وبعد انتهاء العملية، اقتادت الش����رطة المريض 

إلى السجن.
وليس من المعل����وم بعد كيف وصل الهاتف إلى 
معدة السجين، لكن الطاقم الطبي يرّجح أن يكون 

الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.
ولم تدل الشرطة بأي تعليق على الحادث.

استخراج هاتف من معدة سجين في كوسوفو.. 3 أجزاء

سيدني/ االستقالل: 
كش���فت دراس���ة علمية غريبة عن نوع من البط األس���ترالية القادر على تقليد 

اإلنسان وأصوات أخرى.
وتم إجراء الدراس���ة على تسجيل صوتي قديم يعود لعام 1987، من قبل عالما 
األحياء كاريل تين كيت. من جامعة اليدن الهولندية، وبيتر فوالجار، من منظمة 

الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية األسترالية.
وبحسب “العربية”، أجرى الباحثان الدراسة بعد رصد مجموعة حوادث لصنف 
من البط األس���ترالي. وهو المعروف ببط المس���ك )Musk Duck(، يقلد أصواتًا 

تشبه أصوات البشر بشكل غريب.
ونوهت الدراس���ة إلى أن بطة المس���ك تبدو قادرة على تقليد كالم البشر. حيث 

التقطت وهي تنطق عبارة بدت تمامًا مثل “مغفل”.
كما، أوضحا أن عددًا محدودًا من الحيوانات تعرف بقدرتها على اكتساب النطق. 
م���ن خالل التعلم من أفراد آخرين، الفتين أن األمر جديد بالنس���بة لطيور البط، 

وفق ورقتهما العلمية.
كذلك، أبلغ الفريق عن حالة غريبة جدًا لطيور البط س���جلت في عام 2000 لذكر 
بطة مسك أخرى. في نفس المحمية، حيث قلدت أصوات حيوانات أخرى كجزء 

من عروض التزاوج.

االستقالل/ وكاالت: 
شهد لقاء منتخبي مدغشقر وتنزانيا ضمن الجولة 
الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، عن القارة 
األفريقية، احتساب ركلة جزاء بعد مرور 5 ثوان من 

بداية اللقاء.
وأعل����ن الحك����م األوغندي، مش����ود صالحي، ضربة 

جزاء لمنتخب تنزانيا بعد تس����بب حارس منتخب 
مدغشقر بخطأ في منطقة الجزاء.

وخرج ملفين أدريان، الذي يلعب لنادي مارتيغ في 
المس����تويات الدنيا في فرنسا، مس����رعا من مرماه، 
بينما كان س����يمون مس����وفا الع����ب تنزانيا يجري 

والكرة أمامه.

واصط����دم أدري����ان بالمهاجم س����يمون مس����وفا 
ليس����قطه أرضا، ويقرر الحكم احتساب ضربة جزاء 

لتنزانيا.
يذكر أن اللقاء انتهى بفوز منتخب تنزانيا بثالثة 
أه����داف الثنين ليتصدر مجموعته التاس����عة من 

التصفيات األفريقية.

حكم يحتسب ركلة جزاء بعد 5 ثوان من انطالق المباراة

نوع من البط ينطق 
كالبشر ويقول “مغفل”

القاهرة/ االستقالل: 
أنهت امرأة حياة زوجها باالتفاق مع ش���خصين أخرين طعنا وخنقا بالوسادة في المنصورة 

بمصر، وذلك بعدما هددها الزوج بالطالق والطرد من المنزل بعد شكه في سلوكها.
وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود 

بالغ بمقتل صالح.م )41 عاما(، الذي يعمل ميكانيكيا ويقيم بمدينة المنصورة.
وانتق���ل ضباط مباحث القس���م إلى م���كان البالغ، حيث عثر على جث���ة الضحية غارقة في 
الدماء، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته، وبس���ؤال أس���رته اتهموا زوجته الثانية )29 سنة(، 
واثنين آخرين باالشتراك في قتله، لزيادة الخالفات ونشوب واستمرار المشاجرات بينهما 

وتهديده لها باالنفصال والطالق وطردها من الشقة.
وتم تشكيل فريق بحث، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج 
مدينة المنصورة، وبمواجهتها اعترفت بأنها اتفقت مع شخصين للتخلص من الزوج ليخلو 
لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطالق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر 

بدون أذنه وشكه في سلوكها.
وأرشدت الزوجة عن مكان الشخصين، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط 
المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة لمشرحة 

مستشفى المنصورة الدولي وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

مصرية تقتل زوجها خنقًا بالوسادة

االستقالل/ وكاالت: 
أكدت وكالة الفضاء األمريكية “ناسا”، أن روبوتها 
الجوال “برسيفرنس”، نجح في استخراج أول عينة 
صخر من كوكب المريخ. ونش���رت ص���ورة للعينة 
على “تويت���ر” أرفقتها بتعليق “حصلنا عليها”. 
ورجحت “ناسا”، األسبوع الماضي، أن يكون روبوتها 

اس���تخرج هذه العينة. غير أن الصور الملتقطة لم 
تكن واضحة بما فيه الكفاية بس���بب س���وء اإلنارة 
ولم تس���مح لها من ثم بتأكيد األمر بش���كل قاطع. 
وأخذ “برس���يفرنس” صورًا جديدة سمحت بقطع 
الش���ك باليقين، وجاء في تغريدة الوكالة: “بفضل 
إنارة أفض���ل لقاع أنبوب الجم���ع. يمكنكم أن تروا 

أن العين���ة الصخري���ة التي اس���تخرجتها ما زالت 
موجودة”. وأخذت العينة من صخرة بحجم محفظة 
للمستندات تحمل اس���م “روشيت”. وترمي هذه 
الخطوة إلى البح���ث عن عالمات لحياة قديمة. مثل 
آثار حي���اة جرثومية متحجرة ف���ي الصخور، وأيضًا 

لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل.

“ناسا” تعلن عن استخراج أول عينة صخرية من المريخ

سيدني/ االستقالل: 
نش���رت حديق���ة الحيوان���ات »تارونغ���ا« في 
سيدني بأستراليا مقطع فيديو عبر صفحتها 
الرسمية على فيس���بوك أظهر طائر القيثارة 
»إيك���و« البالغ من العمر 7 س���نوات وهو يقّلد 
صوت بكاء الطفل الرضيع بطريقة استثنائية.

وتعليق���ًا عل���ى الفيديو قال���ت الحديقة في 

المنش���ور: »نراهن أّنك لم تتوقع س���ماع هذه 
الّنغمة! هذا العصف���ور المقيم في حديقتنا 
لديه القدرة عل���ى تقليد مجموعة متنوعة من 

النغمات بما في ذلك صرخة بكاء الطفل«.
وقالت مش���رفة الطيور في حديقة الحيوانات 
لي���ان جوليبيوس���كي:« نفترض بال ش���ك أنه 
التقط ه���ذا الصوت من الزائرين. ومن الواضح 

أن���ه كان يعمل عل���ى موهبته أثن���اء اإلغالق. 
لكن هذا يقلقن���ي، ألنني اعتقدت أن حديقة 
الحيوانات كانت مكانًا سعيدًا تزوره العائالت«. 
وتابعت قائل���ًة: »هناك نوع���ان من األصوات 
األخرى التي يصدرها في الوقت الحالي والتي 
تعلمه���ا مؤخ���رًا. األول هو ص���وت المثقاب 

الكهربائي، والثاني هو صوت إنذار الحريق.«

طائر يقلد صوت بكاء رضيع بطريقة استثنائية

)apaimages(       حتٍد للبطالة.. ثالث خريجات يفتتحن مطعم خا�س بهن مبدينة خانيون�س جنوب قطاع غزة


