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رام الله/ االستقالل:
قال مدير مكتب إعالم األسرى ناهد الفاخوري 
إن التواصل مع أسرى قسم 3 في سجن جلبوع 
العس���كري اإلس���رائيلي منقطع بشكل تام، 
بعد قمعهم ونقلهم على إثر عملية س���كب 
الماء الس���اخن على س���جان. وأك���د الفاخوري 
في بيان له مس���اء الخميس، أن هناك خشية 

حقيقة على مصير األسرى في قسم 3 بسجن 
جلبوع بظل البطش والعدوان المتواصل بحق 
األسرى، مشددًا على أن الحركة األسيرة تحمل 
إدارة سجون االحتالل كامل المسؤولية عن أي 
أذى أو ضرر قد يلحق بأسرى قسم 3 في سجن 

جلبوع. وأحرق األس���رى غرفة في 
قسم 7 بس���جن »رامون« ردا على 

»إعالم األسرى«:  انقطاع التواصل مع أسرى قسم 
3 بـ »جلبوع« وخشية حقيقية على حياتهم

االحتالل يعّوض الهزيمة باالنتقام

�سجون الحتالل »تغلي«.. وم�سريات عارمة اليوم دفاعاً عن الأ�سرى
الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 

تخيم حالة من الغليان غير المس����بوق، أقسام األسرى الفلسطينيين 
في سجون االحتالل »اإلس����رائيلي«، ال سيّما المركزية منها، على وقع 
اإلجراءات العدوانية والقمعية التي تقترفها إدارة السجون بحقهم، 
منذ العملية النوعّية البطولية، التي انتزع فيها 6 أسرى فلسطينيين 

حريتهم بأنفس����هم من سجن »جلبوع«، شمال فلس����طين المحتلة. 
وتتركز الهجمة المسعورة إلدارة س����جون االحتالل على األسرى، في 
مقدمتهم أس����رى حركة الجهاد اإلس����المي، بمساعدة وحدات خاصة 

مدّججة بكل أنواع األس����لحة والكالب البوليسية، وتحت 
غطاء سياسي وعسكري من حكومة »نفتالي بينيت«.

الضفة الغربية/ االستقالل:
ش���هدت مناط���ق متفرقة م���ن الضف���ة الغربية 
المحتل���ة الخمي���س، مواجه���ات بي���ن الش���بان 

الفلسطينيين وقوات االحتالل "اإلسرائيلي"، فيما 
واصل المس���توطنون اعتداءاتهم على ممتلكات 
المواطنين هناك. فق���د اندلعت مواجهات أمس، 

بين الش���بان وقوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، على 
مدخلي مخيم العروب شمال الخليل، 
وبل���دة دورا الجنوب���ي ق���رب مخيم 

الضفة: مواجهات مع االحتالل ومستوطنون يحطمون مركبات المواطنين 

خطوات نضالية جماعية قادمة
 لمواجهة إجراءات االحتالل في السجون

»يديعوت«: فضيحة جديدة حول طريقة 
تحرر األسرى الـ6 عبر »نفق الحرية«

»الجهاد«: »إسرائيل« تعيش 
رعبًا من محرري »نفق الحرية«

رام الله/ االستقالل:
دعا األس���رى في س���جون االحتالل "اإلس���رائيلي"، الخميس، جماهير الش���عب 
الفلس���طيني والفصائل الفلس���طينية إل���ى التوحد لدعمهم وإس���نادهم في 
خطواتهم التي يخوضونها ومقبلون عليها في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، 

األسرى يدعون جماهير شعبنا 
إلسنادهم لمنع االستفراد بهم

خانيونس/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل إن الكيان »اإلسرائيلي« 
يعيُش رعًبا من األس���رى الس���تة األبطال الذين تحرروا عبر »نفق الحرية«، بعد 
أن ضربوا منظومته األمنية والعس���كرية، وفشل في كشفهم أو الوصول لهم. 

»انتزاع الحرية«.. تشعل »السوشلجية« 
ًوتلقى تفاعال شعبيًا وعربيًا

غزة/ خالد اشتيوي:
منذ لحظة اإلعالن عن نجاح ستة أسرى في انتزاع حريتهم بالقوة 
من سجن جلبوع اإلسرائيلي، وحتى الّساعة، تشهد مواقع التواصل 

 11 وفاة و2483 إصابة جديدة 
بكورونــا فــي الضفــة وغــزة

د. الحساينة: المقاومة لن تتخلى عن 
أسرانا وخياراتنا مفتوحة للدفاع عنهم

مستوطنون يقتحمون »األقصى« بحماية جيش االحتالل

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي 
في فلسطين د.يوسف الحس����اينة الخميس، »أن شعبنا 
الفلس����طيني وق����واه الوطني����ة المناضل����ة والمقاومة لن 

تتخل����ى على واجبه����ا األخالق����ي والنضال����ي للدفاع عن 
 كل الخيارات للدفاع 

َّ
أسرانا وحمايتهم«، مش����ددًا على أن

عنهم ممكنة وعلى المجتمع الدولي تحّمل 
مس����ئوليته الكاملة. وقال د. الحساينة في 

في رسالة من أسرى »نفحة«:

تكري�سًا للتطبيع.. 
البحرين ت�سمح 

لـ »الإ�سرائيليني« 
دخول اأرا�سيها
القدس المحتلة/ االستقالل: 

البحري���ن،  حكوم���ة  أص���درت 
الخميس، قرارًا بتسهيل حصول 
تأش���يرة  على  "اإلس���رائيليين" 

تس���مح بدخولهم 
أراضيه���ا؛  06إل���ى 

) APA images (    حلظة �عتقال قو�ت �الحتالل ل�شاب خالل �ملو�جهات يف �خلليل �أم�س
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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس����طين د.يوسف الحساينة 
الخمي����س، »أن ش����عبنا الفلس����طيني وقواه 
الوطنية المناضل����ة والمقاومة لن تتخلى عن 
واجبها األخالقي والنضالي للدفاع عن أسرانا 
 كل الخيارات 

َّ
وحمايتهم«، مش����ددًا عل����ى أن

للدفاع عنهم ممكن����ة وعلى المجتمع الدولي 
تحّمل مسئوليته الكاملة.

وقال د. الحس����اينة في منشور على صفحته 
ف����ي في����س ب����وك: »عل����ى رغ����م التهوي����ل 
والتضخي����م والمدد غير المح����دود من رأس 
المتح����دة  الوالي����ات  العالمي����ة  الهيمن����ة 
األمريكية، والغرب االستعماري، ورغم التطبيع 
والخيانات والش����راكات األمني����ة والتحالفات 
واالقتصادي����ة  العس����كرية  االس����تراتيجية 
والسياسية والثقافية، التي تحاول عبثًا جعل 

كيان االحتالل »اإلس����رائيلي« كيانًا طبيعيًا 
وش����ريكًا حيويًا في المنطق����ة، ورغم عبثية 
مس����ارات التسوية وتسويق وهم الدولة في 
إطار احتالل اس����تيطاني عنصري توسعي، 
ال تزيده ملهاة المفاوضات إال نهمًا وجش����عًا 
وتغواًل أكثر فأكثر لمصادرة األراضي وتهويد 
المقدس����ات، والمزيد من االعت����داءات على 

األبرياء من المدنيين والمزارعين واألطفال«.
وأض����اف: »رغم كل ذلك الضجيج والتزييف، 
إال أن يقينن����ا ال����ذي ال يتزحزح ه����و أن هذا 
الكي����ان المحتل إل����ى أفول وإل����ى زوال، فها 
ه����ي منظومته األمنية األكث����ر فتكًا وتطورًا 
ف����ي العالم، وماكنته اإلعالمية التي تس����ّوق 
ه����ذه المنظوم����ة إلب����راز إنجازات����ه التقنية 
واألمنية،  العلمية  والق����درات  والتكنولوجية 
حت����ى تس����هل عملي����ة تخدير الش����عوب 
والتجس����س عليها، واخت����راق أمنها، ها هي 

تس����قط وتترنح أمام ثّلة عّزل إال من إرادتهم، 
وعزيمته����م الصلب����ة، وإيمانه����م الراس����خ، 
لتتمكن من انتزاع حريته����ا، بعد أن حّطمت 

قيد )الخزنة( هناك في جلبوع«.
وأض����اف: »فمن هن����اك خرجت تل����ك الثّلة 

منتص����رة لتض����يء س����ماء ش����رقنا المقاوم 
وفلسطين المظلومة، طهرًا وكبرياء وكرامة...، 
حيث استقبلتهم السنابل في سهول بيسان 
ومزارع الوطن الس����ليب بحب وعشق، وقلوب 
أحرار العالم تهتف بأسمائهم وتدعو الله أن 

يكألهم بحفظه«.
وأش����ار إلى ان هذا االنتصار جاء ليراكم على 
االنتص����ار ال����ذي تحقق في معركة )س����يف 
الق����دس( مؤخرًا، حين امتش����قه فتية أطهار 
وصفع����وا به وج����ه الكيان الغاص����ب؛ لتهتز 
أساس����ات عاصمت����ه، ويجبر أكث����ر من ثلثي 
س����كانه على النزول إلى المالجئ، فيما تزاحم 
عشرات اآلالف منهم على مكاتب السفر طلبًا 
للمغادرة، قبل أن يه����رول العالم إلنقاذه من 

ورطته«.
ولفت إلى أن الكيان الم����ردوع بعد أن تآكلت 
ق����درة ردعه وتصدع����ت عوامل وج����وده بات 

يس����تقوي على أس����رى ع����زل يحتجزهم في 
مقابر الم����وت، ويحاصرهم بكل أدوات القهر 
والعذاب والوحشية ليقتل روح الحياة عندهم، 
مستدركًا »ولكن هيهات هيهات لما يخطط 
ويس����عى، فها هم بصدوره����م وقبضاتهم 
وإرادتهم التي ال تع����رف الهزيمة، يتحدون 
ويقاتلون من مسافة صفر انتصارًا لكرامتهم 

وإنسانيتهم وحريتهم«.
وتاب����ع: »لق����د آن األوان لهذا العال����م الغافل 
المخدوع وأحيانًا المتآمر وما يسمى بالمجتمع 
الدولي، أن يرفع صوته وينتصر إلنس����انيته 
المغّيبة بس����بب ت����ردده وانصياع����ه لالبتزاز 
األمريكي و »اإلسرائيلي«، ويقول لهذا الكيان 
المتمرد على كل القيم الحضارية واإلنسانية: 
كفى لهذا اإلجرام، بحق ش����عب أعزل أس����ير، 
ين����ادي بحقوقه المش����روعة والمكفولة بكل 

القوانين الدولية«.

الكيان إلى زوال

د. الحساينة: المقاومة لن تتخلى عن أسرانا وخياراتنا مفتوحة للدفاع عنهم

غزة/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في غزة، الخميس، العتبار 
اليوم الجمعة، يوم غضب واشتباك بالضفة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة؛ نصرة لألسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن 
"جلبوع" اإلس����رائيلي، واألسرى في س����جون االحتالل. جاء 
ذلك في اعتص����ام دعت إليه القوى الوطنية واإلس����المية 
-تضم فصائ����ل منظمة التحرير وحرك����ة "فتح"، باإلضافة 
إلى حركتي "حماس" و"الجهاد اإلس����المي" أمس، أمام مقر 
الصليب األحمر بغزة. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة 
الش����عبية لتحرير فلسطين مس����ؤول فرعها بغزة جميل 
مزهر، في كلمة ل����ه باإلنابة عن الفصائ����ل: "على جماهير 
شعبنا إعالن الغضب العارم والتصعيد الشامل واالشتباك 
المفتوح مع االحتالل على مواقع التماس إس����نادًا لألسرى 
في معركته����م ضد الهجمة االحتاللي����ة". ودعا مزهر إلى 
اعتب����ار اليوم الجمعة "جمعة الحرية انتصارًا وش����راكًة مع 

أسرانا البواسل في انتفاضة الحرية".
وأكد المتحدث باس���م الفصائل: "أن ش���عبنا ومقاومته 

مع األس���رى، ولن يخذلوهم، ولم ولن ينس���وا أو يتجاهلوا 
معاناتهم، ولن يتركوهم وحدهم، ومستعدون ألن نأخذ 
م���ن دمنا ونعطيهم، وأن نح���ارب العالم كله من أجلهم، 

ونحرق كل من يقترب منهم أو يهدد حياتهم".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني أعلن التعبئة الشاملة 
ووض���ع كل طاقاته وممكناته خدمة لمعركة الحرية، وبدأ 

استعداداته الميدانية النتفاضة شعبية شاملة.
وحذر مزه���ر االحتالل م���ن مواصلة هجمت���ه اإلجرامية 
الواسعة بحق األسرى، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن 

يقف مكتوف األيدي، والتصعيد سيقابل بالتصعيد.
وأشاد بتمكن األسرى الستة من انتزاع حريتهم في سجن 
جلبوع، مش���يرا إلى أن هذه العملية ستكون بداية مرحلة 

جديدة وبارقة أمل لمزيد من هذه العمليات النوعية.
وع���ّد مزه���ر أن ما يح���دث اآلن داخل س���جون االحتالل 
خطي���ر جدًا، وه���ذا يجعل م���ن األوض���اع مفتوحة على 
جميع االحتماالت، فقضية األس���رى من قدسية القدس 
والالجئين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني كله موحد خلف 

األسرى. وقال: "خاض شعبنا معركة سيف القدس دفاعًا 
عن القدس والمقدس���ات، ومس���تعد ألن يخوض معركة 

مفتوحة وشاملة من أجل األسرى".
ودعا جماهير الش���عب الفلس���طيني إلى توفير الحماية 
للمحررين الس���تة وما يتطلبه ذلك م���ن مواصلة عمليات 
التشويش وإلهاء االحتالل، مؤكدًا أن حمايتهم أمانة في 

أعناق الجميع.
كم���ا دعا مصر للتدخل العاجل للضغط على االحتالل من 
أجل وقف جرائمه بحق الحركة األس���يرة، مش���ددًا أنه ال 
مجال أمام الشعب الفلسطيني إال حماية أسراه بالتصعيد 

واالنفجار إذا ما واصل االحتالل عدوانه على األسرى.
ووّجه مزهر كلمة إلى قيادة الس���لطة، دعاها إلى التحرك 
ا وعلى كل المستويات من أجل  ا ودبلوماسّيً العاجل قانونّيً
محاكمة االحتالل وقادته ف���ي محكمة الجنايات الدولية 

على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني واألسرى.
كما طالب مزهر الجماهير العربية وأحرار العالم أن تنتفض 
وتلتحم دعمًا وإسنادًا لنضال الشعب الفلسطيني وأسراه.

اليوم.. »يوم غضب« نصرة لألسرى بدعوة من الفصائل بغزة 

غزة/ االستقالل:
نظمت "سرايا القدس" الذراع العسكري المسلح لحركة 
الجه���اد اإلس���المي في قطاع غ���زة، الخمي���س، عرضًا 
عسكريًا، تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين في سجون 

االحتالل "اإلسرائيلي".
وأفاد مراسلنا، أن مئات من العناصر الملثمة من "سرايا 
القدس" جابوا ش���وارع مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 

حاملين بنادق من طراز "كالشنكوف".
كما رفع مقاتلو "الس���رايا" صورا لألس���رى الستة الذين 
انتزعوا حريتهم اإلثنين من سجن "جلبوع" "اإلسرائيلي" 
ش���ديد التحصين، والفت���ات مكتوب عليه���ا "الحرية 

لألسرى".
وللي���وم الثالث على التوالي تفرض س���لطات االحتالل 
إجراءات عقابية بحق األس���رى، بينها اقتحام السجون 

والتنكيل وضرب المعتقلين، ونقلهم لسجون أخرى.
يأتي ذلك عقب نجاح األس���رى الستة بانتزاع حريتهم 
من سجن "جلبوع" اإلسرائيلي في الشمال، مستخدمين 

نفقًا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن.
والثالث���اء، قال���ت "س���رايا الق���دس"، إنها لن تس���مح 
بالمطلق باس���تمرار العدوان اإلس���رائيلي على األسرى 

الفلسطينيين.
وقالت "الس���رايا" في بيان: "إنن���ا وبكل وضوح ودون أي 

مواربة، لن نس���مح بالمطلق باس���تمرار الع���دوان على 
األسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم".

وأضاف���ت: "نقول للعدو، إنه ل���ن يمنعنا أي تعقيد من 
ممارس���ة واجبنا تج���اه إخوتنا األس���رى وكل خياراتنا 

مفتوحة".

»سرايا القدس« تنظم عرضًا عسكريًا بدير البلح تضامنًا مع األسرى 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مس���توطنون يهود، الخميس، باحات المسجد األقصى، بحراسة شرطة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وذكر ش���هود عيان، أن عشرات المس���توطنين اقتحموا المسجد األقصى منذ 

ساعات الصباح الباكر بحراسة شرطة االحتالل.
وأشار الشهود إلى أن المستوطنين تجّولوا في باحاته، وسط تلّقيهم شروحات 

توراتية حول "الهيكل" المزعوم.
وتسمح شرطة االحتالل للمستوطنين اليهود باقتحام "األقصى" على فترتين؛ 

صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.
ويتعرض المس���جد األقصى القتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين 
وش���رطة االحتالل، ومحاوالت لمنع إعماره، فضاًل عن فرض قيود مش���ددة على 
رواده. ومنذ احتالل مدينة القدس عام 1967، تس���يطر س���لطات االحتالل على 
مفاتيح باب المغاربة، ومن خالله تنفذ االقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات 

االحتالل.

مستوطنون يقتحمون »األقصى« 
بحماية جيش االحتالل

غزة/ االستقالل:
من المقرر أن تنظم فصائل العمل الوطني واإلس���المي مؤتمًرا وطنًيا جامًعا في 

مدينة غزة يوم األحد المقبل.
وسيعقد المؤتمر في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة، وذلك بمناسبة 
الذكرى الس���نوية 16 لالندحار "اإلسرائيلي" عن قطاع غزة والذكرى السنوية ال� 

28 لتوقيع اتفاق أوسلو.
وسيكون المؤتمر تحت عنوان "المقاومة تحرر وأوسلو تدمر".

وتوافق هذه األيام، الذكرى الس���نوية ال�16 النسحاب االحتالل اإلسرائيلي من 
قطاع غزة، وإخالء مستوطناته، في حدث تاريخي، لم يسبق ل�"إسرائيل" أن أخلت 

أرًضا تستولي عليها منذ احتاللها فلسطين التاريخية عام 1948.
وفي 13 س���بتمبر قبل 28 عاما وقعت الس���لطة الفلس���طينية اتفاقية أوسلو 
المش���ؤومة، والمعروفة رسميًا باسم إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي 
االنتقالي وهو اتفاق س���الم وقعته س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي" ومنظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن.

الفصائل بغزة تنظم مؤتمرًا وطنيًا 
جامعًا بذكرى االنسحاب و »أوسلو«
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وذكرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين الفلسطينية أن 
األس���رى في س���جون: جلبوع، ورامون، والنق���ب الصحراوي، 
ومج���ّدو، وغيرهم يتعرضون لهجمة شرس���ة، بعد تكبيلهم 
واالعتداء عليهم، فيما رّد األس���رى على ذلك بإشعال النيران 
في غرفهم. وحتى مساء الخميس، أحرق أسرى سجن "رامون" 
ا على حملة التنكيل والقمع التي  غرفتين في قس���م )7(؛ رّدً
تس���تهدفهم منذ أيام، س���بقها إحراق أسرى سجن النقب 

الصحراوي غرًفا في قسم )6(؛ للسبب ذاته. 
وأف���ادت مصادر خاصة لصحيفة "االس���تقالل" أن األس���رى 
بدأوا يتجّه���زون لمعركة حقيقية ضد إدارة الس���جون، وقد 
بدأت أولى خطواتها بإحراق الغرف، فيما ستتحدد الخطوات 
القادمة، اس���تناًدا لش���كل اإلج���راءات القمعي���ة والعقابية 

الممارسة تجاههم. 
في الس���ياق، قال نادي األسير الفلسطيني، إّن التوتر ما زال 
يخيم على سجون االحتالل كافة، في وقت تواصل فيه قوات 
ووحدات القمع داخل أقس���ام األس���رى، إجراءاتها التنكيلية 

الوحشية، وتفتيشاتها االستفزازية. 
وأضاف بيان للنادي، وصل صحيفة "االستقالل" نسخة منه، 
أن قوات القمع اس���تمرت بعمليات االقتحام غالبية السجون 
حتى الليلة الماضية، فيما نّفذت اقتحاًما واس���ًعا في سجن 
"عوفر"، ونقلت عش���رات األس���رى إلى س���جون عدة، في إطار 

الحرب التي تشنها على األسرى.
وذك���ر أن وح���دات القمع نف���ذت عملية اقتح���ام وتفتيش 
واس���عتين في س���جن "عس���قالن"، ونقلت أحد األسرى إلى 
العزل االنفرادي، بعد مواجهته س���ّجاًنا، الفًت���ا إلى أن إدارة 
س���جن "النقب" طلبت عقد جلسة حوار مع ممثل األسرى في 
الس���جن لتهدئة األوضاع.  وأوضح نادي األسير الفلسطيني 

في بيانه، أن األسرى ومن التنظيمات كاّفة أعلنوا استمرارهم 
ف���ي مواجهتهم إج���راءات إدارة الس���جون المتصاعدة، عبر 

ا. خطوات نضالية تتصاعد تدريجّيً
وبالتركيز على أسرى سجن "جلبوع"، بّين رئيس هيئة شؤون 
األس���رى والمحررين اللواء ق���دري أبو بكر، أن إدارة الس���جن 
أعلنت الجهاد اإلس���المي تنظيًما محظوًرا، ووزعوا أسرى منه 

على باقي أقسامه.
وقال أبو بكر في تصريح صحفي وصل صحيفة "االستقالل" 
أمس، إن ما يجري تجاه أسرانا يعكس تخبط االحتالل وإدارة 
س���جونه عقب ما حصل في س���جن جلبوع، إذ بدأ في اقتحام 
الس���جن، وعمل على نقل كل األسرى فيه بعد التنكيل بهم، 

ثم توس���عت دائرة التنكيل والقمع واالعتداء لتش���مل كل 
السجون.

ونّبه إلى أن أوضاع الس���جون تنزلق نحو االنفجار، بعد تمادي 
إدارتها في اعتداءاتهم "وبدأت بس���حب أمور أساس���ية من 
األس���رى، كالكانتينا، وإغالق المغس���لة، والخروج إلى الفورة، 
وعدم تقديم الطعام لألس���رى )اإلثني���ن("، محّماًل االحتالل 
وإدارة س���جونه المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه األوضاع 

داخل السجون وخارجها.
ون���ّوه إل���ى أن هيئت���ه تواص���ل جهوده���ا واتصاالتها مع 
المؤسس���ات الحقوقي���ة ذات الصل���ة؛ "للضغ���ط على دولة 
االحتالل، وإلزامها بالمواثيق الدولية في كيفية التعامل مع 

األسرى داخل سجونها".
ومن المقّرر أن يش���هد اليوم الجمعة، مس���يرات غضب في 
قطاع غزة، وتصعيدًا ش���امال عند نقاط التماس مع االحتالل 
في الضفة المحتلة بدعوة من لجنة األس���رى للقوى الوطنية 
واإلسالمية؛ دفاًعا وإسناًدا لألسرى في معركتهم ضد هجمة 

إدارة السجون. 
وفجر اإلثنين الماضي، تمّكن 6 أس���رى م���ن محافظة جنين 
ش���مال الضفة الفلس���طينية المحتلة، عبر نفٍق تمكنوا من 
حفره، من انتزاع حريتهم بأنفسهم والتحّرر من قيود سجن 
"جلبوع"، الذي ُيعد أشد س���جون االحتالل حراسة وتحصيًنا، 
ويمكث فيه األسرى الفلسطينيون من أصحاب المحكوميات 
العالية، الذين يصنفهم االحتالل بأنهم "شديدو الخطورة"، 

وسط عمليات بحث وتعقب منه للوصول إليهم.
وأبط���ال عملية "انت���زاع الحرية"، إلى جان���ب القائد محمود 
عارضة )46 عاًما(، أمير أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في 
"جلب���وع"، والمحكوم م���دى الحياة هم: محم���د عارضة )39 
عاًم���ا(، محكوم م���دى الحياة، ويعق���وب ق���ادري )49 عاًما(، 
محكوم مدى الحياة، وأيهم كممجي )35 عاًما(، محكوم مدى 
الحياة، ومناضل انفيعات )26 عاًما(، معتقل منذ عام 2019، 
وخمس���تهم ينتمون للجهاد، فيما زكريا الزبيدي )46 عاًما( 

معتقل منذ عام 2019، ينتمي لحركة فتح.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في س���جون االحتالل حوالي 
)4650( أس���يرًا، بينهم )41( أسيرة، و )180( طفاًل وقاصًرا، 
و )700( مري���ض يعانون أمراًضا بينه���ا "مزمنة وخطيرة"، 
و )400( معتق���ل إدارّي )دون تهم���ة(، ف���ي حين بلغ عدد 
األسرى الش���هداء داخل الس���جون )226( ش���هيدًا، منذ 

النكسة سنة 1967.

االحتالل يعّوض الهزيمة باالنتقام

سجون االحتالل »تغلي«.. ومسيرات عارمة اليوم دفاعًا عن األسرى
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

تّخي��م حال��ة م��ن الغليان غري امل�س��بوق، اأق�س��ام الأ�س��رى 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل »الإ�سرائيلي«، ل �سيّما 
املركزية منها، على وقع الإجراءات العدوانية والقمعية 

التي تقرتفها اإدارة ال�سجون بحّقهم، منذ العملية النوعّية 
البطولية، التي انتزع فيها 6 اأ�س��رى فل�سطينيني حريتهم 
باأنف�س��هم م��ن �س��جن »جلب��وع«، �س��مال فل�س��طني املحتلة. 
وترتّك��ز الهجمة امل�س��عورة لإدارة �س��جون الحتالل على 

الأ�س��رى، يف مقدمته��م اأ�س��رى حرك��ة اجلهاد الإ�س��المي، 
مب�ساع��دة وحدات خا�س��ة مدّججة بكل اأن��واع الأ�سلحة 
وال��كالب البولي�سية، وحتت غط��اء �سيا�سي وع�سكري من 

حكومة »نفتايل بينيت«.

خانيونس/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل إن 
الكيان "اإلسرائيلي" يعيُش رعًبا من األسرى الستة األبطال 
الذي���ن تحرروا عبر "نفق الحرية"، بع���د أن ضربوا منظومته 

األمنية والعسكرية، وفشل في كشفهم أو الوصول لهم.
وشدد المدلل خالل مسيرة للقوى الوطنية في خانيونس، 
مس���اء الخميس، على أن االحتالل يريد كسر إرادة األسرى 
لكنه لم يستطع، وخير دليل الس���تة الذين كسروا إرادته 

وهيبته أمام العالم.
وش���ارك ف���ي المس���يرة التي جابت ش���وارع رئيس���ة في 
خانيونس، عش���رات المواطنين الذين رفعوا صور األسرى 
واألعالم الفلس���طينية، وس���ط هتاف���ات مناوئة لالحتالل 

وداعمة لألسرى وصمودهم.
وقال المدلل: "األس���رى الستة األبطال قبل وخالل األسر لم 
يتوقفوا عن االشتباك مع الكيان، وعندما خرجوا من السجن 
خرجوا الش���تباك جديد يقضوا به مضاجع ه���ذا الكيان"؛ 

داعًيا أهل الضفة الغربية لحمايتهم.
واعتبر ما يحدث لألس���رى في الس���جون جريمة والصمت 
عليها من العالم مش���اركة؛ موجًها التحية لمقاومة الضفة 
الغربي���ة خاصة ف���ي جني���ن ونابلس من كاف���ة األجنحة 

العسكرية.
وأش���ار المدلل إلى أن أي اقتحام لمدينة جنين س���يكون 
بمثاب���ة مقب���رة للغ���زاة اإلس���رائيليين، مطالًبا الس���لطة 
الفلس���طينية وأجهزته���ا األمنية بااللتحام مع ش���عبها 
والقاع���دة الفتحاوية في الضف���ة الغربية ومع كافة األذرع 

العسكرية.

وقال: "العدو اليوم يعيش أزمة وأسوأ مراحله ورحيله قاب 
قوس���ين أو أدنى؛ والرس���الة من غزة للضفة أنه لن يندحر 

سوى بنهج المقاومة كما حدث في غزة 2005".
وأك���د المدلل عل���ى أنه "من الواج���ب التوحد خلف قضية 
األس���رى والقدس، ونجس���د الروح التي تحلى بها األسرى 

الستة".
وكان 6 أس���رى فلس���طينيين محكومي���ن بالمؤب���د مدى 
الحياة نجحوا في انتزاع حريتهم من س���جن جلبوع شديد 

التحصين، شمال فلسطين المحتلة.
ونش����ر اإلعالم العبري صورة نفق اس����تخدمه األس����رى 
للتحرر من السجن، مشيًرا إلى أن قوات كبيرة من الجيش 
بمس����اندة مروحيات تقوم بعملية بحث واس����عة عنهم 

منذ اكتشاف النفق. واألسرى الذين كسروا قيدهم هم: 
محم����ود عبد الله عارضة )46 عام����ا( محكوم مدى الحياة، 
ومحمد قاس����م عارض����ة )39 عاًما( محكوم م����دى الحياة، 
ويعقوب محمود ق����ادري )49 عاًما( محكوم مدى الحياة، 
وأيهم ناي����ف كممجي )35 عاًما( محك����وم مدى الحياة، 
وزكريا زبيدي )46 عاًما(، ومناضل يعقوب انفيعات )26 

عاًما(، وجميعهم من جنين.
ومن���ذ اإلعالن عن عملية "نفق الحرية" تش���ن "إس���رائيل" 
حمالت بحث واس���عة تشارك فيها كافة األذرع العسكرية 
من الجيش و"الش���اباك" باإلضافة لدور المس���توطنين في 
بلدات الضفة الغربية والقدس والداخل، لمحاولة الوصول 

لهم.

»الجهاد«: »إسرائيل« تعيش رعبًا من محرري »نفق الحرية«

رام الله/ االستقالل:
دعا األس���رى في سجون االحتالل "اإلس���رائيلي"، الخميس، 
جماهير الشعب الفلس���طيني والفصائل الفلسطينية إلى 
التوحد لدعمهم وإسنادهم في خطواتهم التي يخوضونها 
ومقبل���ون عليها في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، ومنع 
االستفراد بهم. وأكد أسرى حركتي فتح والجهاد اإلسالمي 
والجبهتين الش���عبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في 
بيان مش���ترك، أن وقوف الش���عب والفصائل الفلسطينية 
معه���م في هذه المعركة سيفش���ل مخطط���ات االحتالل، 
ويمنعهم من االس���تفراد باألس���رى، وأن المعركة ستصل 
ذروتها خالل األيام المقبلة، وناش���دوا الفصائل والحراكات 

الشبابية بالتحرك بمسيرات واعتصامات إسنادا لألسرى.
وأشار األس���رى إلى أن إدارة مصلحة سجون االحتالل وبعد 
فشلها في منع األسرى الس���تة اإلثنين الماضي من انتزاع 
حريتهم، بدأت بش���ن حرب ش���املة على األسرى في كافة 
المعتقالت والسجون، وقد تغولت وأجرمت بحق األسرى في 
السجون. وقال األس���رى: "إن إدارة مصلحة سجون االحتالل 
قررت معاقبة األس���رى وس���حب إنجازاتهم التي حققوها، 
اعتقادًا من إدارة س���جون االحتالل أن األس���رى قد يقبلون 

بذلك، لكن األسرى يرفضون المهانة والذل”.

األسرى يدعون جماهير 
شعبنا إلسنادهم لمنع 

االستفراد بهم
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ول����م يغب نجاح األس����رى الفلس����طينيين 
الستة بتحرير أنفسهم عن الساحة الفنية 
الفلس����طينية والعربي����ة، كما ه����ي العادة 
مع كل األح����داث الكبيرة التي تش����هدها 

فلسطين. 
وغّنى فنانون فلس����طينيون وعرب لألسرى 
الستة كما غنوا س����ابقا للمقاومة بعد جولة 
س����يف القدس بغ����زة، وانتش����رت كذلك 
العديد من رس����ومات الكاريكاتير لفنانين 
عرب وفلس����طينيين تعبر على مدى براعة 
وق����وة األس����ير الفلس����طيني وتس����خر من 

هشاشة المنظومة األمنية "اإلسرائيلية". 
وّدشن نشطاء هاشتاغات عدة، منها )نفق 
الحري����ة( و)عملية انتزاع الحرية( و)س����جن 
جلب����وع(، معّبرين من خالله����ا عن فرحتهم 
بنجاح األس����رى في تحرير أنفسهم، والفرار 
من الس����جن، معتبرين ذل����ك ضربة مؤلمة 
لمنظوم����ة األم����ن اإلس����رائيلّي، خاصة وأن 
األمنية،  بتحصينات����ه  مع����روف  الس����جن 
وس����خروا من خيب����ة االحتالل وفش����له بعد 

الحادثة.
كم����ا ربط المدونون عملي����ة "انتزاع الحرية" 
بالطريق����ة ذاتها في المسلس����ل األمريكي 
بريزون بريك )الهروب من الس����جن(، وتخلل 
التعليقات موجة سخرية بشأن كيفية الفرار 
رغم أن الس����جن الواقع ش����مالي فلسطين 

المحتلة، شديد التحصين.
وتداول نش����طاء على نطاٍق واسع صورة أحد 
ضباط األمن "اإلس����رائيليين"، جالس����ًا عند 
فتحة النفق، وتبدو علي����ه عالمات الصدمة 

والذهول.
تغريدات

اإلعالمي المصري الب����ارز أحمد منصور، قال 

إن "نجاح 6 من األس����رى الفلسطينيين في 
الهروب من س����جن جلبوع اإلسرائيلي دّمر 
س����معة المنظومة األمنية "اإلس����رائيلية" 
بعدما دمرت حروب غزة س����معة المنظومة 
الش����عب  إرادة  أن  وأثبت����وا  العس����كرية، 
الفلس����طيني أقوى بكثير م����ن المنظومة 

األمنية والعسكرية لدولة االحتالل".
وكتب الناش����ط اللبناني ج����واد نصر الله: 
"نفق الحري����ة هو انتصار الك����ف المجّردة 
عل����ى التكنولوجيا والقضبان والقهر وأنه ال 
مس����تحيل أمام اإلرادات، شعب فلسطين 

بحق نموذج للصبر واإلصرار والعناد.
م����ن جهته، ق����ال رئي����س قس����م العلوم 
السياس����ية بجامع����ة الكوي����ت د. عبد الله 

الش����ايجي: إن "كيان االحتالل ومؤسساته 
األمنية واالستخبارية والعسكرية في حالة 
صدمة وذهول بعد فضيحة فش����له؛ بنجاح 
6 أس����رى فلس����طينيين ُيمضي بعضهم 
عقوبات مدى الحياة بحف����ر نفق على مدى 
س����نوات والخروج للحرية من س����جن جلبوع 
شمال فلسطين!". واختتم تغريدته بوسم 

"حفرة الحرية تصفع االحتالل".
فيما قال الدكتور أس����امة األش����قر: "محمد 
وزكري����ا، مناضل وأيهم، يعق����وب ومحمود 
كسروا ش����يفرة الخزنة المصّفحة ثم ثقبوا 
ظهره����ا، ثم ش����ّقوا جداره����ا، وفتحوا على 
الشمس نافذة أرضّية وتسللوا عبر أشعتها 
الذهبية إلى َجن����اب األرض التي تحّبهم... 

لقد طابت األرُض بَمْمشاكم يا ظالل الحرية 
السّتة!".

أما الناشط السعودي عمر عبد العزيز فقال: 
"6 أسرى فلس����طينيين يهربون من سجن 
جلب����وع أحد أكثر س����جون االحت����الل رقابة 
وتش����ديدا، ما ح����دث خارق وغي����ر طبيعي 
وإعجازي، لكن المستحيل ليس في قاموس 
هذا الش����عب الجبار ال����ذي ينحت الصخر 

ويفتته بملعقة".
ونش����ر الكات����ب الفلس����طيني مصطف����ى 
الصواف معلقًا على عملي����ة انتزاع الحرية 
بالقول: "الملعقة تحول����ت آللة حفر كبيرة، 
وأنج����زت ما أنج����زه بواجر المحت����ل ،هكذا 
يحول األبطال الملعقة إلى وس����يلة عظيمة 

منحته����م بإرادته����م القوي����ة وعزيمتهم 
الصلبة بعد ق����در الله إلى ش����يء عظيم به 

خرجوا إلى الحرية والنور" .
وشكلت عملية انتزاع األسرى لحريتهم من 
سجن جلبوع، صدمة في األوساط السياسية 
واألمني����ة واإلعالمية اإلس����رائيلية، باعتبار 
الس����جن من أكثر السجون "اإلس����رائيلية" 
إحكام����ًا، ووصف معلقون فرار األس����رى من 
خالل نفق نجحوا في حفره من داخل زنزانة 
إلى خارجه بأنه "مش����ابه تمامًا لما يجري في 

األفالم".
ويقع س����جن "جلب����وع" ش����ديد التحصين 
شمالي فلس����طين المحتلة، وُأنشأ بإشراف 
خبراء إيرلنديي����ن، وافتتح في العام 2004، 
ويعتب����ر "ذا طبيع����ة أمنية مش����ددة جدًا، 

ويوصف بأنه السجن األشد حراسة".
في حين كشف موقع "والال" اإلخباري العبري 
عن أن األسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا 
من انتزاع حريتهم كانوا في نفس الزنزانة، 
و"يقضون عقوب����ة بالس����جن المؤبد )مدى 

الحياة(".
ووص����ف مس����ؤول كبي����ر ف����ي الش����رطة 
"اإلس����رائيلية" الحادثة بأنه����ا "أحد أخطر 
الحوادث األمنية بشكل عام"، بحسب القناة 

العبرية ال�12 )خاصة(.
الفلسطينية  الفصائل  من جانبها، أشادت 
كافة بتمكن األسرى في انتزاع حريتهم من 
داخل السجون "اإلس����رائيلية" معتبرة ذلك 

"بمنزلة تحدٍّ للمنظومة األمنية".
كم����ا عّمت االحتفاالت مختل����ف محافظات 
ومدن الضفة الغربية وقط����اع غزة ابتهاجًا 
بما حققه أسرى "نفق الحرية" الذين انتزعوا 

حريتهم بأيديهم.

»انتزاع الحرية«.. تشعل »السوشلجية« وتلقى تفاعال شعبيًا وعربيًا
ُ

غزة/ خالد ا�شتيوي:
من��ذ حلظ��ة الإع��ان عن جن��اح �شت��ة اأ�ش��رى يف انتزاع 
حريته��م بالق��وة من �شجن جلب��وع الإ�شرائيل��ي، وحتى 
ال�ّشاع��ة، ت�شه��د مواق��ع التوا�شل الجتماع��ي، تفاعًا 
وا�شع��ًا، وحال��ة فرح��ة غ��ر م�شبوق��ة به��ذا احل��دث 

التاريخ��ّي، الأم��ر ال��ذي اأحرج �شلط��ات الحتال ونتج 
عن��ه رّدات فعل انتقامية بحق الأ�شرى الفل�شطينيني يف 
�شج��ون الحتال كاف��ة. وفجر الثن��ني املن�شرم، جنح 
�شت��ة اأ�ش��رى فل�شطيني��ني يف انت��زاع حريته��م عرب نفق 
حف��روه اأ�شف��ل ال�شج��ن، خم�ش��ة منهم ينتم��ون حلركة 

»اجله��اد الإ�شام��ي«، وه��م: منا�ش��ل يعق��وب نفيع��ات، 
وحممد قا�شم العار�شة، ويعق��وب حممود قدري، واأيهم 
ف��وؤاد كماجم��ي، وحمم��ود عب��د اهلل العار�ش��ة، اإ�شافة 
اإىل �شاد�شه��م زكريا الزبي��دي، القائد ال�شابق يف كتائب 

�شهداء الأق�شى، وجميعهم من خميم جنني.

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير، إن اللجنة الدولية للصليب األحمر، أبلغت الخميس، عائالت 
األسرى، بوقف الزيارات حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، جراء التطورات 

الخطيرة التي تشهدها سجون االحتالل.
وكانت قوات القمع ووحدات خاصة من جيش االحتالل مدججة بالس���الح، شنت 
عمليات اقتحام وقمع واسعة في عدة سجون، أبرزها في سجون "النقب، وريمون، 
ا و4  وعوفر وجلبوع".  ورد األس���رى على ذلك بإحراق 7 غرف في سجن النقب كلًيّ

ا، كما اندلعت مواجهات في سجون أخرى. غرف جزئًيّ
وأعلنت الحركة األس���يرة داخل س���جون ومعتقالت االحتالل، أول أمس النفير 
العام، والتمرد على جميع قوانين إدارة الس���جون، في حال اس���تمرار اإلجراءات 
القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الرابع تواليا، وذلك بعد تمكن س���تة 

أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب من خالل نفق من سجن "جلبوع".
وأقدمت إدارة الس���جون على فرض جملة من العقوبات بحق األس���رى، تمثلت 
بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاّصة في س���جن "جلبوع"، وإغالق كافة أقس���ام 
األس���رى في الس���جون، وتقليص م���دة الفورة، وإغ���الق المرافق كالمغس���لة، 

وحرمانهم من "الكانتينا".
وعّمت محافظات الوطن، الليلة الماضية، مسيرات حاشدة نصرة واسنادًا لألسرى 

في وجه ما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون االحتالل.

االحتالل يلغي زيارات األسرى 
رام الله/ االستقالل: حتى نهاية الشهر الجاري

حذرت األسيرات في سجن الدامون االحتاللي إدارة 
مصلحة السجون من المساس باألسيرات أو األسرى، 

بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع.
وقالت األس���يرات في رس���الة مقتضب���ة: "في ظل 

الهجمة الشرس���ة واالنتقامية بحقنا وحق أس���رانا 
من قبل ادارة المعتقالت، بعد انتزاع س���تة أس���رى 
حريته���م، من معتقل جلب���وع، فإننا نحذر مصلحة 
المعتقالت االحتاللية، من المس���اس بنا وبإخواننا 
األسرى". وش���ددت األسيرات "س���نكون بالمرصاد 

إن أقدمت اإلدارة على إلح���اق أي أذى وانتقام بحق 
األحرار والحرائر".

وطالب���ت األس���يرات أبناء ش���عبنا بجمي���ع أطيافه 
بالتحرك الواس���ع لنصرة الحركة األس���يرة ونصرة 

أبطال نفق الحرية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 قال���ت مصادر عبري���ة، امس الخمي���س، إن جيش 
االحت���الل ق���رر تعزي���ز قوات���ه والدف���ع بكتائب 
جديدة، للمس���اعدة في مالحقة األسرى المحررين 
الفلسطينيين الس���تة، الذين انتزعوا حريتهم من 

سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة عام 48.
ونقل���ت صحيفة »يس���رائيل هي���وم« العبرية عن 
الناطق بلسان الجيش، قوله إن ثالث كتائب وست 
سرايا، وعدة فرق خاصة من الجيش، بما فيها عناصر 
استخباراتية وتكنولوجية، تقوم بأعمال التمشيط 

والبحث عن األسرى الستة.
وذكرت إذاعة »كان« العبرية الرسمية، أن التحقيق 

في قضية فرار األسرى الستة من سجن جلبوع »بدأ 
يتش���عب«، مش���يرة إلى أن »من المتوقع أن تحقق 
الشرطة اليوم)امس(، تحت طائلة التحذير، مع عدد 
من عناصر مصلحة السجون، حول اتخاذهم قرارات 

غريبة في القضية«.
وقال���ت مصادر مطلع���ة ل�«كان« إن »لدى الش���رطة 
معلومات تعزز الش���بهات حول تعاون جهات من 

داخل السجن في عملية الهروب«.
وقال ما يس���مى بوزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي، 
عومير بارليف، أمس الخميس، إنه »منذ لحظة تأكيد 
هروب األسرى األمنيين من س���جن جلبوع، وجميع 
األجهزة األمنية والعسكرية منخرطة في مطاردة لن 

تنتهي حتى نضع أيدينا عليهم«.
وأض���اف بارليف ف���ي تصريحات أورده���ا اإلعالم 
العبري، أن »هناك تحقيقات مكثفة تجري لمعرفة 
ما إذا كانت عملية الهروب مصحوبة بجريمة«، مشيًرا 
إلى أن »هناك تحقيقات داخلية مع حراس وضباط 

السجن«.
وتمكن ستة أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم 
من س���جن »جلبوع« اإلسرائيلي، شديد اإلحكام، عبر 

نفق تمكنوا من حفره.
وتس���ببت ه���ذه الحادث���ة بصدم���ة واس���عة في 
واإلعالمي���ة  والسياس���ية  األمني���ة  المس���تويات 

اإلسرائيلية.

أسيرات »الدامون« يحذرن من المساس باألسرى ويطالبن بالتحرك الواسع لنصرتهم

جيش االحتالل يدفع بكتائب جديدة للبحث عن األسرى الستة

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

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

املو�شوع/ مذكرة تبليغ ح�شور �شادرة عن حمكمة غزة ال�شرعية 
ال����ى المدع����ى عليه/ محمد جبري����ل العبد حلس من غزة وس����كانها س����ابقا ومجهول 
مح����ل اإلقامة في الماني����ا يقتضي حضورك الى هذه المحكمة ي����وم األربعاء الموافق 
2021/10/13م الس����اعة التاس����عة صباحا وذل����ك للنظر في القضية أس����اس 1278 / 
2021م بخص����وص دعوى نفقة زوجة عليك م����ن قبل المدعية/ منى احمد خليل حلس 
من سكان غزة وكيلها المحامي/ وسيم لبد وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول  وحرر في: 2021/9/7م

قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

يف الطلب املدين رقم 2021/497     يف الدعوى املدنية رقم 2021/102
المستدعيان: 1 -  باسم عارف هاشم العشي، من غزة – الدرج – شارع النفق 
مقابل شركة أبو نايف العشي لألخشاب ويحمل هوية رقم/ 900337619 
2 -  ميسرة عارف هاشم العشي من غزة – الدرج شارع النفق مقابل شركة 
أبو نايف العشي لألخش���اب ويحمل هوية رقم/ 800398596. وكالؤهما 
المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي االشرم 
ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو ش���قفة ويوس���ف دياب قدوم ونائل 
إبراهيم العش���ي. غزة – دوار انصار ش���ارع القدس مؤسسة محمد عادل 

بسيسو للمحاماة – هاتف محمول رقم: 0599329595.
المستدعى ضده: عارف هاشم بحري العشي من غزة – الدرج شارع النفق 

مقابل شركة أبو نايف العشي لألخشاب.
نوع الدعوى: اثبات صحة سند اتفاق على تحديد انصبة 

قيمة الدعوى: تزيد عن مئة الف دينار اردني 
)في الطلب المدني رقم 2021/497(    )في الدعوى المدنية رقم 2021/102(

الى المستدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعيين المذكورين أعاله 
قد اقام���ا عليك الدعوة المدني���ة رقم 2021/102 ونوعه���ا )اثبات صحة 
س���ند اتفاق على تحدي���د انصبة( وفقا لما يدعيانه ف���ي الئحة دعواهما 
فليكن بعلمك انه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة في جلسة يوم الثالثاء 
الموافق 2021/10/12 لذلك يقتضي منك الحضور وان تودع ردك الجوابي 
على الئحة الدعوى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما 
بعلم���ك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فانه يجوز للمس���تدعيين ان 

يسيرا بحقك في الطلب باعتبارك حاضرا. غزة في: 2021/9/9

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال 

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�شوع / تبليغات �شرعية مذكرة تبليغ قرار ا�شتئنايف
الى المستأنف ضده / احمد عمر عثمان عبيد من حمامة وسكان رفح سابقا ومجهول محل 
االقام���ة في جمهورية مصر العربية قد عادت القضية اس���اس 2021/676 وموضوعها 
)تفريق للضرر من الغياب ( المتكونة بينك وبين زوجتك المدعية / منى توفيق ابراهيم 
عبد الواحد من اسدود وسكان رفح من مقام محكمة االستئناف الشرعية في خانيونس 
مصدقة بموجب القرار االستئنافي اس���اس )4175( المؤرخ في 2021/8/1م حكما قابال 

للطعن وبذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/8/18م

  قا�سي رفح ال�سرعي 
ماهر جميل اللحام

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بناء على قرار الس����يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية 
التنفيذي����ة 8735/2019 والمتكون����ة فيما بين طال����ب التنفيذ/ عبد 
السالم ربحي رباح حبوش والمنفذ ضدهم/ محمود محمد زكي عيسى 
أبو س����يدو وآخر والقضية المقام����ة لتنفيذ كمبيالة ع����دد)5( بقيمة  
50000 ش����يكل بتاريخ 17/7/2019م  تم إخطار المنفذ ضده بإخطار 

تنفيذ الحكم حسب األصول.
بتاري���خ 8/9/2019م تم إيق���اع الحجز التنفيذي عل���ى الحاصل الموجود 
بالعم���ارة و األرض الخلفي���ة الكائن���ة بمدينة غزة الواقع في الش���جاعية 
الش���عف قرب صيدلية االقصى ويقع على الجه���ة الجنوبية للبيت على 
الش���ارع والحجز على األرض الموجودة خلف المنزل وهي ارض فارغة من 
البناء وبها سور من الجهة الجنوبية والغربية ومن الناحية الشرقية منزل 
المستدعى ضدهم ويحدها من الشمال دار الغفير والجنوب دار ابو هنا

والغرب دار مش���تهى وال يوجد بها أي انشاءات بتاريخ 29/1/2020م تم 
وضع يد مأمور التنفيذ على الحاصل و االرض المحجوزة.

تم تثمين سعر الحاصل بمبلغ "3500"دينار اردني
ثمن األرض ۱۰۰م۲*۷۰دينار=۷۰۰۰دينار اردني

وعليه يك���ون المجموع الكلي لثمن األرض وثم���ن الحاصل هو= 10500  
دينار اردني س���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة المحددة لذلك يوم 
الخمي���س الموافق 10/10/2021 فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن 
يتق���دم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد أقصاه 

يوم الخميس الموافق 7/10/2021م  حرر في: ۷/۹/۲۰۲۱م

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل: 
ُتعن���ى  الت���ي  المؤسس���ات  أطلق���ت 
باألسرى )مؤسسة الضمير، نادي األسير 
الفلس���طيني، هيئة ش���ؤون األس���رى(، 
باإلضافة إلى ش���بكة المنظمات األهلية 
ومجل���س منظم���ات حق���وق اإلنس���ان 
وجمعي���ة إنعاش األس���رة ن���داًء عاجاًل 
ألجهزة األم���م المتحدة، وتحديدًا للمقرر 
الخ���اص المعني بحالة حقوق اإلنس���ان 
المحتل���ة،  الفلس���طينية  األرض  ف���ي 
بالتعذيب  المعن���ي  الخ���اص  والمق���رر 
المعني  الخاص  المعاملة، والمقرر  وسوء 
وللفريق  والعقلي���ة  البدني���ة  بالصح���ة 
العام���ل المعني باالحتجاز التعس���في، 
الس���لطة  لدى  الدبلوماس���ية  وللبعثات 
الحماية  بتوفير  للمطالبة  الفلس���طينية 
العقاب  م���ن  الفلس���طينيين  لألس���رى 
التي  الجماع���ي واإلج���راءات االنتقامية 
تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون 

"اإلسرائيلية".
وتطرقت المؤسس���ات ف���ي ندائها إلى 
اإلج���راءات القمعية التي مازالت ترتكب 
ن 6 أس���رى من  بحق األس���رى بع���د تمكُّ
س���جن "جلب���وع" م���ن انت���زاع حريتهم 
الجماعية  والعقوبات  الماض���ي،  االثنين 

التي مورست بحق األسرى الفلسطينيين 
ف���ي مختلف الس���جون من نق���ل وعزل 
إلى  للتحقي���ق، وصواًل  البعض  وإخضاع 
اقتحام أقسام السجون من قبل الوحدات 
الخاصة واالعتداء على األس���رى، مما دفع 
بعض األسرى في س���جن "النقب" لحرق 
غرفه���م احتجاج���ًا على الهجم���ة التي 

يتعرضون لها. 
وفي إط���ار العقوب���ات الجماعي���ة التي 
فرضت على األسرى، أبلغ الصليب األحمر 
صباح أم���س  الخميس أهالي األس���رى 
بقرار إلغاء الزيارات العائلية حتى نهاية 

شهر أيلول الجاري.
وقد ح���ذرت المؤسس���ات ف���ي ندائها 
تل���ك اإلجراءات  من اس���تمرار وتصاعد 
لكونها تشكل عقابًا جماعيًا بحق األسرى 
الفلسطينيين، وتتعارض مع مسؤوليات 
دولة االحتالل بموج���ب اتفاقية جنيف 

الرابعة.
 وطالب���ت األمم المتح���دة بالضغط على 
دولة االحت���الل لضمان توفي���ر الحماية 
لألسرى الفلس���طينيين خاصة الحق في 

الحياة والصحة البدنية. 
كم���ا وطالب���ت اللجنة الدولي���ة للصليب 

األحم���ر بض���رورة متابع���ة عملي���ة نقل 
األس���رى تحديدًا م���ن س���جن "جلبوع"، 
م���ع س���لطات االحتالل حول  والمتابعة 
أماك���ن نقل األس���رى وإب���الغ عائالتهم 
بمكان وجودهم، باإلضافة إلى مطالبتها 
بتوفير الحماية لألس���رى الفلسطينيين 
واإلجراءات  الجماعي���ة  العقوب���ات  م���ن 
المؤسس���ات  وطالب���ت  االنتقامي���ة.  
المجتم���ع الدول���ي واألطراف الس���امية 
المتعاقدة على اتفاقية جنيف بااللتزام 
بواجباتها ف���ي حماية حقوق اإلنس���ان 

وتطبيق القانون الدولي اإلنساني.

مؤسسات حقوقية تطلق نداء عاجال لتوفير الحماية لألسرى داخل السجون 

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة شؤون األس���رى والمحررين الخميس، 
أن إدارة مركز توقيف "ح���وارة" االحتاللي، تواصل 
انتهاك حقوق األس���رى والمعتقلين المحتجزين 

فيه، وتحرمهم من أبسط حاجاتهم اإلنسانية.
وأوضح����ت الهيئة في بيان صحفي، أم����س، أن إدارة 
"حوارة" قامت قبل عدة أيام بتزويد األس����رى بوجبات 
طعام فاس����دة تف����وح منها رائحة كريه����ة ومنتهية 
الصالحية، وردًا على ذلك أرجع األسرى وجبات الطعام 

وطلبوا من اإلدارة استبدالها ولم تستجب لمطالبهم.
وأبلغ أس���رى "حوارة" محام���ي الهيئة عقب زيارته 
لهم، بأن���ه كرد على ه���ذه اإلج���راءات التنكيلية 
المنف���ذة بحقه���م، رفض األس���رى الدخ���ول إلى 
غرفهم ومكثوا بس���احة "الفورة" لحين االستجابة 
لمطالبه���م بتحس���ين ظروفه���م الحياتية داخل 

المعتقل واحترام حقوقهم األساسية.
وناش���د األس���رى مج���ددًا عب���ر محام���ي الهيئة، 
المؤسس���ات الحقوقية والقانونية وعلى رأس���ها 

اللجن���ة الدولية للصليب األحم���ر الدولي، بضرورة 
إجراء زيارة عاجلة للوقوف على األوضاع المعيشية 
التي يعيش���ونها داخل  القاس���ية  واالعتقالي���ة 
المعتق���ل، وضرورة محاس���بة س���لطات االحتالل 
على م���ا ترتكبه من انته���اكات بحقهم. يذكر أن 
ا بمركز توقيف  عدد المعتقلي���ن المحتجزين حالًيّ
"حوارة" 16 معتقاًل، ويعدُّ من أسوأ مراكز التوقيف 
اإلس���رائيلية من حيث معاملة األسرى واالستجابة 

ألدنى حاجياتهم األساسية.

االحتــالل يقــدم أطعمــة فاســدة ألســرى »حـوارة«

رام الله/ االستقالل: 
أّكد نادي األس���ير الفلس���طيني أّن حالة التوتر ما تزال تخيم على أقس���ام األسرى في 
سجون االحتالل وأن اإلجراءات العقابية على األسرى ما تزال قائمة، كذلك وجود قوات 

ووحدات القمع داخل أقسام األسرى.
وأوضح النادي في بيان صحفي أمس أن قوات القمع تجري تفتيش���ات مس���تمرة من 

قبلها. كما أنها استمرت بعمليات االقتحام في غالبية السجون حتى الليلة الماضية.
ولفت إلى أنها نّفذت اقتحاًما واس���ًعا في سجن "عوفر" ونقلت نحو 60 أسيًرا إلى عدة 

سجون، في إطار الحرب التي تشنها على األسرى.
وفي سجن "عسقالن" نّفذت كذلك عملية تفتيش واسعة مساء أول أمس، ونقلت أحد 
األسرى إلى العزل االنفرادي، بعد مواجهة جرت بينه وبين أحد الّسجانين. وأشار نادي 
األسير إلى أن إدارة سجن "النقب" طلبت عقد جلسة حوار مع ممثل األسرى في السجن، 

وحتى اللحظة لم يتم التأكد من تفاصيل ما أفضت إليه.
وأوضح أن األس���رى وم���ن التنظيمات كاف���ة أعلنوا أنهم مس���تمرون في مواجهتهم 

إلجراءات إدارة السجون، إذا استمرت في تصعيدها الراهن.
وكان األس���رى وجهوا عدة نداءات طالبوا بمس���اندتهم، بعد أن ش���نت إدارة السجون 
هجمة واس���عة بحقهم، وكانت ذروة األحداث وأعنفها في س���جني "النقب" و"ريمون" 

وذلك بعد أّن واجه األسرى قوات القمع بإشعال النار في مجموعة من الغرف.

نادي األسير: قوات القمع »اإلسرائيلية« 
تواصل اقتحام غالبية السجون

جنين/ االستقالل: 
قررت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« الخميس، تمديد اعتقال األسير يوسف 
عل���ي عصاعصة. وقالت عائلة األس���ير وهو من قرية مثلث الش���هداء جنوب 

جنين، إن محكمة االحتالل مددت اعتقال ابنهم للمرة ال�14 على التوالي.
ومددت س���لطات االحتالل اعتقال األسير حتى الثامن عشر من الشهر القادم 

بدعوى استمرار التحقيق معه، علمًا أنه يقبع في سجن مجدو.

بدعوى استكمال التحقيق

جنين: االحتالل يمدد توقيف 
األسير يوسف عصاعصة 
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عدم م�س�ؤولية  
أنا / حس���ين مصطفى حسين ابو شنب من غزة  هوية رقم/ 941520132 
أعل���ن للعم���وم بانني غير مس���ؤول ع���ن أي معامالت مالي���ة او تصرفات 
س���لوكية او حقوق قانونية عش���ائرية وعرفية صادرة ومتعلقة بابني من 
س���مير حسين ابو شنب س���كان غزة هوية رقم/ 946676863 واعلن عدم 
مس���ؤوليتي وعالقتي من قريب او بعيد تج���اه أي تصرف صادر منه في 

شتى المجاالت وهو يتحمل مسؤولية نفسه وهذا اعالن للعموم.

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�مل��س�ع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مب�جب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��سي و�لعقار�ت رقم )2021/502(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
مازن محمد علي النخالة من س���كان غ���زة هوية رقم 905975330 بصفته 

وكيال عن: مؤمن محمد علي النخالة – هوية رقم 900239310
بموجب وكالة رقم: 6440 / 2017 صادرة عن كندا 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 680 القسيمة 19 المدينة غزة الزيتون 

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:  2021/9/9م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
   دائرة التنفيذ

�إخطار لتنفيذ حكم �سادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية خاني�ن�ض يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2021/4421

الى المنفذ ضده / سالم احمد سالم القرا  هوية : 932076102
العنوان : خانيونس – بني سهيال – مدرسة  - مجهول محل االقامة حاليا 
أبلغ���ك انه طبق���ا لاللتزام المترتب علي���ك بموجب كمبالية مس���تحقة االداء بتاريخ 
2021/6/1 وذلك بمبلغ 4000 ش���يكل اس���رائيلي لصالح طالب التنفيذ / شركة بوابة 
العالم للتجارة العامة والمقاوالت ويمثلها / شادي ابو خاطر هوية 931648075 والذي 
يلزمك فيه بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة الى الرسوم والمصاريف 

لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا 
االعالن لتنفيذ التزامك بدفع المبلغ المتبقي من المديونية حسب األصول 
واذا ل���م تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، عن تس���جيل 11 وفاة و2483 إصابة 
بكورون���ا و1820 حالة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 11737 عينة في الضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضح���ت الوزي���رة، ف���ي تقرير يوم���ي يرصد الحال���ة الوبائي���ة، أمس، وصل 
"االس���تقالل"، أن الوزارة سجلت 6 حاالت وفاة في قطاع غزة، إضافة إلى 4 حاالت 

في نابلس، وحالة في قلقيلية.
وأش���ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: "طولكرم 
236، قلقيلية 92، نابلس 250، جنين 147، س���لفيت 59، طوباس 27، ضواحي 
القدس 17، رام الله والبيرة 101، الخليل 29، بيت لحم 7، أريحا واألغوار 6، قطاع 

غزة 1512".
ولفت���ت إلى أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "طولكرم 354، 
قلقيلي���ة 125، نابلس 159، جنين 101، س���لفيت 50، طوب���اس 35، ضواحي 
الق���دس 3، رام الله والبيرة 72، الخلي���ل 32، بيت لحم 4، أريحا واألغوار 7، قطاع 

غزة 878".
وأك���دت وجود 70 مريضًا في غ���رف العناية المكثفة، فيم���ا ٌيعالج في مراكز 
وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 170 مريضًا، بينهم 8 مرضى على 

أجهزة التنفس االصطناعي.
وذكرت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما 

بلغت نسبة اإلصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغ 
عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,185,157 بينهم 488,649 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدرت حكومة البحرين، الخميس، قرارًا بتس���هيل حصول "اإلسرائيليين" على تأشيرة 

تسمح بدخولهم إلى أراضيها؛ تكريًسا لتطبيع العار.
وبحس���ب إذاعة جيش االحتالل؛ فإّن هذه الخطوة جاءت قبيل افتتاح خط طيران مباشر 
من "إس���رائيل" إلى البحرين.  ول���م تعلق البحرين على هذا اإلع���الن حتى اآلن. ووقعت 
البحرين مع االحتالل "اإلس���رائيلي" اتفاق تطبيع بينهما في تش���رين األول/ أكتوبر من 
العام الماضي، بوساطة أمريكية في العاصمة البحرينية المنامة. وسط تنديد فلسطيني 
بالخطوة، ووصفها بأنها "طعنة في الظهر". والبحرين رابع دولة عربية في "الشرق األوسط" 

-بعد اإلمارات ومصر واألردن- التي تعترف ب�"إسرائيل" منذ تأسيسها في العام 1948.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس »كورونا« في 

صفوف جاليتنا في تركيا، وإصابة جديدة في صفوف جاليتنا في كوبا.
وأضافت »الخارجية« في تقريره���ا اليومي حول وباء »كورونا« في صفوف جالياتنا حول 
العالم، أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس 
كورونا في صفوف الجالية للمواطن وليد كريدي )60( عاما، ليرتفع عدد حاالت الوفاة إلى 
25، كما أفادت سفارتنا لدى كوبا، بإصابة السفير أكرم سمحان وزوجته بفيروس كورونا.

وأش���ارت الخارجية إلى أن وضع الس���فير الصحي وزوجته مس���تقر وهما يخضعان للحجر 
المنزلي، كما سيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وتم تعقيم السفارة حسب البروتوكول 

الصحي المعتمد في كوبا، وبذلك يرتفع عدد اإلصابات في صفوف الجالية إلى 10.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
العبري���ة، الخمي���س، ع���ن فضيحة 
جدي���دة ارتكبتها مصلحة س���جون 
االحت���الل "اإلس���رائيلي" في س���جن 
"جلبوع" الذي شهد نجاح ستة أسرى 
فلس���طينيين بانتزاع حّريتهم فجر 
االثني���ن الماض���ي عبر نف���ق حفروه 

أسفل السجن الحصين.
أّن  العبري���ة  الصحيف���ة  وذك���رت 
الفضيحة الجديدة تتمّثل في أّن برج 
الحراسة الذي كان بجوار فتحة النفق 
التي حفرها األسرى الستة كان خالًيا 
ولم يكن فيه أي حارس على اإلطالق.

وأش���ارت إلى أّنه ليس م���ن الواضح 
حتى اآلن س���بب عدم تواجد حارس 
أمن ف���ي هذا البرج س���واء أكان ذلك 
ضمن ترتيب أمن���ي تكتيكي تنّفذه 
مصلح���ة الس���جون، أو لنق���ص في 

الميزانية أو لسبب آخر.
وأضاف���ت "الحارس الذي ُزعم أنه كان 
نائمًا وقت فرار األس���رى الستة، كان 
موجودًا في أقص���ى البرج بالقرب من 
الطريق، وليس فوق حفرة النفق، ولم 
يكن هناك حارس سجن على اإلطالق 
في األبراج وس���وف يتم التحقق من 

سبب عدم وجوده".

ف���ي حي���ن، كش���فت إذاع���ة جيش 
االحت���الل أنه تبين م���ن التحقيقات 
أنه قبل نحو أس���بوعين أج���رت إدارة 
السجون أعمال تفتيش مفاجئة في 

سجن جلبوع.
وأضاف���ت "وف���ي نهاي���ة ذلك تمت 
اإلش���ادة بالوضع فيه وتمت المطالبة 

بالحفاظ عليه".
ونجح ستة أسرى من محافظة جنين 
شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر 
انتزاع حّريتهم  الماضي من  االثنين 

من س���جن "جلبوع" ش���مالي الكيان 
"اإلس���رائيلي"، عبر نف���ق تمكنوا من 

حفره.
ونشرت وس���ائل إعالم عبرية ُتظهر 
على م���ا يب���دو فوهة النف���ق داخل 
السجن، والتي كانت داخل دورة مياه، 
فيما كان مخرج النفق على ُبعد أمتار 
قليلة من الجدار الخارجي وبجوار برج 

حراسة تابع للسجن.
واألس���رى الس���تة الذي���ن انتزع���وا 
حّريتهم وجميعهم من مخيم جنين، 

هم: محمود عبد الله عارضة )46 عاما( 
محك���وم مدى الحياة، ومحمد قاس���م 
عارضة )39 عاًما( محكوم مدى الحياة، 
ويعق���وب محمود ق���ادري )49 عاًما( 
محك���وم مدى الحي���اة، وأيهم نايف 
كممج���ي )35 عاًم���ا( محك���وم مدى 
الحي���اة، ومناضل يعق���وب انفيعات 
)26 عاًم���ا( وجميعه���م م���ن حركة 
الجه���اد اإلس���المي، وزكري���ا زبيدي 
)46 عاًما( القائد الس���ابق في كتائب 

شهداء األقصى بجنين.

 11 وفاة و2483 إصابة جديدة »يديعوت«: فضيحة جديدة حول طريقة تحرر األسرى الـ6 عبر »نفق الحرية«
بكورونا في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
أّكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين الخميس، 
على أّن الهجمة التي يش���ّنها االحتالل "اإلسرائيلي" عبر 
دفعه بوحدات إضافية من جيشه وقواته للقيام بمزيد من 
القمع والعقاب هي تعبير عن حالة اإلحباط والهزيمة التي 
لحقت به بعد نجاح س���تة أسرى فلسطينيين من التحّرر 
من سجن "جلبوع" شديد التحصين فجر االثنين الماضي.

وقال���ت "الديمقراطية"، في بيان وصل "االس���تقالل"، إّن 
ردة الفعل المسعورة التي ينّفذها االحتالل بحق األسرى 
لليوم الرابع على التوال���ي تعكس مدى الضربة الموجعة 

التي لحقت بالمنظومة األمنية "اإلسرائيلية".
ولفتت إل���ى أّن االحتالل يهدف م���ن وراء حمالت القمع 
واإلجراءات الجديدة في الس���جون إل���ى االنقضاض على 
منجزات الحركة األسيرة ومكتسباتها التي تحققت بفعل 
نضال األس���رى على مدار عقود طويلة دفع األس���رى ثمًنا 

باهًظا من معاناتهم ودمائهم وخاضوا عشرات اإلضرابات 
عن الطعام وقدموا العديد من الشهداء من أجل انتزاعها.

واعتب���رت الجبهة أّن االحتالل يهدف من وراء قمعه "إلى 
كسر شوكة ومعنويات األسرى" التي تعززت بفعل عملية 
التحرر من س���جن "جلبوع"، ومن ثقتهم وإيمانهم بقرب 
التحرر من األس���ر بأي وس���يلة كانت، والى توجيه ضربة 
للحركة الجماهيرية الفلسطينية التي بدأت في التصاعد 

تضامنا مع الحركة األسيرة.
وش���ّددت عل���ى أّن المعركة التي يخوضها األس���رى في 
س���جون االحتالل تحمل رس���الة لل���رأي الع���ام العالمي 
وللهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها 
مجلس حقوق اإلنس���ان تطالب بتوفي���ر الحماية الالزمة 

لهم.
وأّكدت على أّن الش���رط والعام���ل الرئيس  لالنتصار في 
ه���ذه المعركة يتمّثل ف���ي الحفاظ على وح���دة الحركة 

الوطنية األسيرة من كافة االنتماءات الحزبية والفصائلية، 
وبانخراط جميع القوى الوطنية الفلسطينية والفعاليات 
الجماهيرية والمقاومة الش���عبية ضد االحتالل إس���نادا 

لألسرى في معركتهم البطولية.
وطالب���ت "الديمقراطي���ة" باس���تعادة الوح���دة الوطنية 
واإلس���راع في تش���كيل القيادة الوطنية الموحدة؛ حتى 
نتمك���ن من قي���ادة وتوجيه نض���ال ش���عبنا واالنتقال 
بالتح���ركات الجماهيري���ة م���ن حالة التبعث���ر والهبات 

الموسمية إلى حالة من التنظيم والديمومة والشمولية.
واّتخذت س���لطات االحتالل سلس���لة إجراءات انتقامية 
بحق األسرى من بينها إجراء تنقالت وتفتيش تعّسفية 
في س���جون النقب ورامون وعوفر وجلبوع، وتقليص مدة 
الفورة وإغالق المرافق كالمغاسل والحرمان من الكانتينا، 
وإلغاء كافة زيارات الس���جون حتى نهاية شهر سبتمبر/

أيلول الجاري.

»الديمقراطية«: إجراءات االحتالل بالسجون تعبير عن إحباط وهزيمة تكريسًا للتطبيع.. البحرين تسمح 
لـ »اإلسرائيليين« دخول أراضيها

»الخارجية«: حالة وفاة بـ »كورونا« 
في صفوف جاليتنا بتركيا
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إنهم س���تٌة وس���تٌة آمنوا بحريتهم وازدادوا بها يقينًا، وتمسكوا بها حقًا وعملوا من أجلها 
فعاًل، وخططوا لها وأصروا عليها، وقرروا أن ينالوها بسواعدهم وأن يحصلوا عليها بعزائمهم، 
فشقوا األرض وحفروا الصخر، وتحدوا الصعب وانتصروا على المستحيل، وتعاقدوا مع العزم 
وا الس���جان، فما وهن لهم س���اعٌد، وال انبرى لهم ظفٌر، 

ُّ
وقاطعوا اليأس، وتحدوا الس���جن وَبز

وال انكس���ر لهم ظهٌر أو انقطع بهم وسٌط، بل مضوا شهورًا بمالعق صغيرة، وأظافر قاسية، 
يحف���رون األرض وينحتون الصخر، وينقبون الجدار وينبش���ون الت���راب، ويخفون كل دليٍل، 
ويطمسون كل إشارٍة، لتعمى عنهم األبصار، وتش���اد بينهم وبين الحراس سدوٌد وسدوٌد، 
حتى ت���راءى لهم من بعيد ضوُء النهار، والح لهم نوُر الفجر، وتبدت لهم الحريُة حلمًا واقعًا 

وحقيقًة ساطعة.
إنهم فتيٌة يتش���ابهون في االنتماء، ويش���تركون في الع���زم، ويتوافقون في العدد، فكان 
الس���تة األوائل من قطاع غزة، ومن المحكومين بالسجن بالمؤبد ومدى الحياة، استطاعوا في 
ظل مرحلِة الركود العربي واالنشغال الرسمي عن القضية الفلسطينية، التي استغلها العدو 
اإلسرائيلي في ممارس���ة المزيد من القمع والبطش، واإلهانة والتنكيل بالفلسطينيين في 
أرضهم، وبالمعتقلين في س���جونهم، ولعل س���كان قطاع غزة والضفة الغربية يذكرون في 
العام 1987، ِفرَق جيش االحتالل اإلسرائيلي التي عرفت ب�� »القبعات الحمراء والزرقاء«، الذين 
انتش���روا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، يترصدون السكان ويتصيدون الشباب والنساء 
والرجال، ويؤذونهم ويتهكمون عليهم، ويجبرونهم على القيام بأعمال مش���ينة وتصرفاٍت 

قبيحة.
ف���ي تلك األيام من منتصف ش���هر مايو/ آيار من العام 1987، تمكن س���تٌة من األس���رى 
الفلسطينيين من الفرار من سجن غزة المركزي، وهو السجن المحصن العريق القديم، الذي 
ض���م بين جدرانه وفي زنازينه على مدى س���نوات االحتالل، آالف األس���رى والمعتقلين من 
مختلف الطبقات والفئات واألعمار، إال أن ستتنا األبطال وعلى رأسهم األسير المحرر المجاهد 
مصباح الصوري، نجحوا في التخطي���ط واإلعداد، وفي التنفيذ واإلخراج، حتى نالوا حريتهم 
بجدارٍة، ولطموا وجه المحتل بقسوٍة، وأعجزوه عنهم بحثًا، وأعيوه وراءهم مطاردة، وألحقوا به 
بعد ذلك خس���ائر فادحة، دفع ثمنها في قادم األي���ام الكثير بألٍم ووجٍع، لعله ما زال يتجرع 

آثارها حتى اليوم.
مهد الس���تة األحرار األوائل وإخوانهم لالنتفاضة الفلس���طينية األولى، ودشنوا معًا مرحلة 
حرب الس���كاكين والِمَدى، التي أرعب���ت العدو في قطاع غزة، وجعل���ت أرضه عليهم حرامًا، 
والتجول فيها مس���تحياًل، وخسارته فيها كبيرة، ووجوده فيها خطرًا، ورحيله عنها أماًل، إلى 
أن جاءت الش���رارة الكبيرة وحادث المقطورة الش���هيرة في عيون قارة، التي استشهد فيها 
العمال األربعة، فكانت ش���هادتهم إيذانًا بانطالق أعظم مقاومٍة ش���عبيٍة، عرفت بعد ذلك 

باسم »االنتفاضة«، وتميزت بجنودها األطفال وحجارتها السجيل.
على دربهم مضى الس���تة الجدد، فاقتفوا آثارهم واتبعوا س���نتهم، وش���قوا تحت األرض 
طريقه���م، ولعلهم تكبدوا صعابًا أكثر، وخاضوا تحدياٍت أش���د، فالمكان »جلبوع« مختلٌف، 
وتحصينه أشد، وعزله مخيف، وحراسته مشددة، والتطور التقني اإلسرائيلي كبير، والرقابة 
عليهم لصيق���ة ومتابعتهم دائمة، األمر الذي يجعل فرارهم معجزة، ونجاحهم من الله عز 
وجل كرامة، وكما صمد الستة األوائل ولم يقعوا في قبضة العدو من جديٍد، فإننا نسأل الله 
س���بحانه وتعالى، ونهيب بش���عبنا العظيم، أن يحفظ أبطاله الجدد، وأن يصونهم بالمهج 
والقلوب، وباألرواح وأش���فار العيون، فال تضيع فرحتنا، وال تسرق منا عزتنا، وال يتمكن العدو 

منا، وال يشمت فينا.
 ،

ٌ
العدو اإلسرائيلي بسلطته الجديدة المهزوزة، الهجينة الخليطة، مرتبٌك مذعوٌر، خائٌف قلق

حائٌر مضطرٌب، يدرك تمامًا أن الفتيل قد اش���تعل، وأن البارود عما قريب س���ينفجر، وأنه لن 
يس���تطيع إطفاء الفتيل أو الس���يطرة على االنفجار، ولن يقوى على اجتياح جنين أو تأديب 
المناطق وتخويف الش���عب، ولن يستطيع أن يس���كت غزة أو أن يرعب مدن الضفة، فهذه 
فرصٌة لشعبنا قد الحت، ومنحٌة من الله عز وجل قد سنا بريقها وعلت راياتها، وبانت بشائرها، 
وسنحس���ن بإذن الله عز وجل التمس���ك بها واالس���تفادة منها، فنحن شعٌب ما اعتدنا على 
الضعف والخور، وما تربينا على الذل والعوز، بل نش���أنا والسالح بأيدينا، وفتحنا عيوننا على 

احتالٍل نقاتله، وعدٍو نواجهه.
 ها هي األرض من بعد الس���تة اآلخرين تلتهب، والسجون تشتعل، والثورة تتقد، والسالح 
يقعقع، والروح المعنوية ترتفع، والهمة تقوى والعزم يشتد، والجهود تتحد، واإلرادة تحتد، 
تمامًا كما كانت األوضاع في نهايات العام 1987، إثر فرار الس���تة األوائل، فهل نخطط معًا 
النتفاضة ثالثة، تكون عامة شاملة، تتحد فيها القوى وتتفق فيها الرؤى، ونخوض فيها مع 
العدو في كل مكاٍن حربًا ش���عبيًة ضروسًا، فال يتمكن من االستفراد بمدينة، وال التغول على 
مخيٍم أو بلدٍة، ويجد نفسه محاصرًا بالشعب الثائر من كل مكاٍن، ومضطربًا باألرض التي تميد 

به وتتزلزل، والنار التي من حوله تشتعل وتضطرم.
لست عاطفيًا وال متحمسًا، ولست مهواًل وال حالمًا، بل أنا جُد متفائٌل، وجُد واقعٌي ومنطقي، 
ومتصالٌح مع نفس���ي وش���عبي، وأعرف قدرات أهلي وعزائم أمتي، فالثورة أقرب إلى النصر، 
واالنتفاضة أسرع في تحقيق األهداف، وحصاد القوة طيٌب حلٌو، وجني المفاوضات مٌر وذٌل، 
فهل يكون هذا الفتح الرباني والتوفيق اإللهي بداية النصر الكبير وتباشير العودة والتحرير، 
وهل نحس���ن إدارة المعركة وتوجيه الدفة، وضبط األداء وتنس���يق الجهود، فكثيٌر من دول 
العالم باتت اليوم معنا وتؤيدنا، والظروف العامة تناسبنا، والعدو أصبح يعاني عزلة ورفضًا، 
ولم يعد هو المقبول المدلل، وال الحليف المفضل، بل لم يعد هو القوي المنتصر، وال المتفوق 

الذي ال ينكسر.

دخلوا الضفة الغربية، لم يدخلوا بعد.. فروا إلى األردن، 
لم يفروا بعد.. المهم أنهم خرقوا أهم سجون االحتالل 
“غوانتانامو إس���رائيل” وأثبتوا أن هذه القالع ليست 
س���وى بيوت عنكبوت، بالرغم من األس���الك الشائكة 
والبواب���ات اإللكترونية والجنود المدججين بالس���الح. 
تكهنات وتخبط في إس���رائيل الت���ي باتت باعتراف 
رموزها تبحث عن ال شيء… ستة فلسطينيين تبخروا، 
اختف���وا في فض���اء الحرية، وال تفلح ق���وات االحتالل 

المدججة وال حتى كالبها في تتبع أثر أي منهم.
وكالع���ادة، لجأ اإلس���رائيليون إلى العق���اب الجماعي 
على مبدأ “اضرب المربوط”، يحاولون تغطية عجزهم 
بفرض عقاب جماعي على األس���رى ف���ي المعتقالت، 
ولكن هيهات أن يفلح���وا، فالعزيمة داخل المعتقل 

تبدو أقوى من خارجه، وس���ياط الجالدين لن تؤثر في 
إصرار ال ينثني عن الحرية. ولكن التساؤل األبرز يبقى 
عن موقف السلطة الفلسطينية التي لم تنبس ببنت 

شفه، صمت هو أسوأ من التحرك باالتجاه الخاطئ.
فالكثي���رون ف���ي األرض المحتلة يخش���ون أن تكون 
الس���لطة جزءًا من حمل���ة المط���اردة المحمومة ولهذا 
آثرت الصمت. مشاركة المحتل إن حدثت ستمثل آخر 
مس���مار في نعش السلطة المحتضرة والتي تضع كل 
بيضها في السلة اإلسرائيلية وهي ال تعلم أو ال تريد 

أن تعلم أن شعبها لن يرحمها.
هذا الش���عب ذاته ولتعلم الس���لطة ل���ن يتوانى عن 
الوقوف خلفها إذا هي أبدت موقفا وطنيا نادرا يواجه 
المحت���ل، وقفة ال يهم معه���ا التجويع وال الحصار وال 

حتى الحرب، إذ أن ش���عب “الجبارين” يدرك أن ثمن 
الحرية غال وأن تحقيقها ال يمر عبر المقاطعة في رام 
الله ولكن بالمواجهة م���ع المحتل مهما كانت أدواته 

قاسية.
إذن كان ف���رارا، لكن���ه ف���ي جوهره انتص���ار، انتصار 
إلرادة الحرية عل���ى إرادة القمع، وللح���ق على الباطل، 
وهو ببس���اطة حل���م مس���تحيل قد تحق���ق… صدم 
اإلس���رائيليين وت���رك حلفاءهم في دهش���ة وحيرة. 
وعل���ى ه���ؤالء وأولئك أن يعلم���وا أن الق���ادم أعظم.. 
وعل���ى كل األحوال فمن المؤك���د أن المحررين يأكلون 
اآلن “المقلوبة” في حضن أمهاتهم الفلس���طينيات 
واإلسرائيليون يندبون حظهم، وعلى المتضرر اللجوء 

للدعاء!

لم يكن خيار تش���كيل حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
نت���اج حالة ترف فك���ري, أو تقليد للحالة الس���ائدة في ذاك 
الوقت من خالل إنش���اء أح���زاب وحركات تكاد تكون نس���خ 
ًاكربونية من بعضها البعض في التوجه واألس���اليب, لذا جاء 
مؤس���س الحركة الدكتور فتحي الش���قاقي ليعيد تش���كيل 
المرحلة بشكل غير مألوف, ربما في ذلك الحين كان الشقاقي 
يس���بق أقرانه من قي���ادات الفصائل األخرى بس���نوات على 
مستوى الفكر والبصيرة التي كان يمتلكها, فهو جاء بصورة 
غي���ر نمطية وبعيدًا عن البيروقراطي���ة الفجة, وهو األمر الذي 
جعل البعض إما يهاجم هذه الحركة الوليدة لتوها, أو يسخر 
مم���ا تنادي ب���ه وتؤمن به, وأكب���ر هذه األمثل���ة التي مازالت 
حتى يومنا هذا هو محاولة الس���خرية من شعار الحركة الذي 
يتمس���ك بفكرة تحرير فلس���طين من البحر إل���ى النهر, وهو 
األمر الذي لم يقتنع به بقية األحزاب والحركات الفلس���طينية 
على اختالف يمينها ويس���ارها بس���بب عدم واقعيته حسب 
زعمهم, باستثناء هذه الحركة التي ما فتئت في كل مناسبة 
إال وتؤكد عل���ى هذا المبدأ وتعتبره جزءًا م���ن عقيدتها التي 
ال يمكن التخلي عنه مهما اعتقد اآلخرون باس���تحالة تحقيق 

هذه النبوءة.
مارست حركة الجهاد اإلس����المي عملها المسلح الهادف منذ 
انطالقته����ا بطريق����ة غريبة تحت����اج إلى تعمق في الدراس����ة 
والتحليل, وعلى الرغم أنني لست بصدد نقاش ذلك إال أنه من 
المآخذ على الحركة أنها لم توث����ق األحداث بطريقة تعطيها 
حقها الطبيعي, فهي حركة تميل للفعل أكثر من القول, على 
الرغم م����ن أن هذه التجارب والنماذج مهم����ة لألجيال الحالية 
والقادمة التي يج����ب أن تقرأ تاريخ حركة الجهاد اإلس����المي 
لالطالع والتع����رف على تجرب����ة المقاوم األصي����ل البعيد عن 
االنتهازية والبراغماتية في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

ومن النم���اذج المهمة للحركة في عمله���ا المقاوم هو تركيز 
عملها المسلح منذ بداية نش���أتها تجاه الجنود العسكريين 
فق���ط, وحتى العمليات االستش���هادية حاولت في غالبيتها 
التركي���ز على األماك���ن والمركبات والحاف���الت التي تختص 
بالجن���ود العس���كريين الذي���ن يرت���دوا الب���زة العس���كرية 

الصهيونية, وهذا له الكثير من االعتبارات.
عمدت حرك���ة الجهاد اإلس���المي خالل س���نوات الصراع مع 
االحت���الل عل���ى أن تنأى بنفس���ها عن أي تجاذب���ات داخلية 
وذهبت تجاه ما أس���مته »البوصلة الصحيحة للس���الح« وهي 
أن تك���ون وجهة الس���الح فقط تجاه العدو, وه���و األمر الذي 
جعلها حركة ذات مصداقية وثقة لدى المجتمع الفلسطيني, 
وبس���بب هذه الرؤية الدقيقة للحركة, اس���تطاعت أن تمارس 
دوره���ا المق���اوم دون أي محاذي���ر تتعلق بحس���ابات الربح 
والخس���ارة, ل���ذا في كل األوق���ات التي وصلت به���ا القضية 
الفلسطينية لمرحلة السكون الشبيهة باالستسالم والخنوع  
كانت حركة الجهاد اإلس���المي تخرج لتؤكد بأن هذه القضية 
الزالت حية, وهو ما حدث ليلة الس���ابع عش���ر م���ن مايو - أيار 
1987 عندما تمكنت خلية الجهاد االس���المي بقيادة الشهيد 

مصباح الصوري من الهروب من س���جن غزة المركزي المحصن 
بأحدث اإلمكانات الصهيونية, فقد اعتبر االعالم الصهيوني 
في حينه أن هذه الخلية المس���ؤولة عن اله���روب الكبير من 
س���جن غزة المرك���زي هي أخط���ر خلية واجه���ت المخابرات 
اإلس���رائيلية منذ عام 1967, وهذا اله���روب جاء في توقيت 
وصلت به القضية الفلسطينية إلى مرحلة عميقة من الضياع 
والترهل, فج���اءت هذه العملية لكي تكون ش���رارة االنطالق 
لالنتفاض���ة األولى. لم تتوقف هذه المجموعة عند هذا الحد, 
في 25 أيار/مايو 1987 اس���تطاع مصباح الصوري قتل ضابط 
المخابرات اإلسرائيلي غاليلي غروس���ي شرق الشجاعية بعد 
محاولة ألس���ره، في 2 آب /أغس���طس 1987 وفي وضح النهار 
بقلب شارع الوحدة الرئيسي بمدينة غزة، قرب موقف سيارات 
جباليا ترجل س���امي خليل أحد أبط���ال المجموعة وأطلق النار 
بشكل مباشر على قائد الش���رطة العسكرية اإلسرائيلية في 
غزة مسؤول معتقل أنصار 2 سيئ السمعة العقيد »رون طال« 
وأرداه قتياًل، وقد شكلت العملية حالة من صدمة في األوساط 

العسكرية الصهيونية.
استطاعت حركة الجهاد اإلسالمي أن تكون مختلفة تمامًا عن 
كافة أقرانها من الفصائل األخرى, فعندما شعر الفلسطيني 
بال���ذل والتيه مع عملية الس���ور الواقي الت���ي أطلقها رئيس 
ال���وزراء الصهيوني ش���ارون في الع���ام 2002 وعل���ى إثرها 
تم احت���الل مناطق الضف���ة ومحاصرة الرئي���س عرفات في 
مقر المقاطع���ة في رام الله , كانت حركة الجهاد اإلس���المي 
تزرع األمل في نفوس ش���عبنا من خ���الل معركة مخيم جنين 
ذاك المخيم الصغير جدًا في مس���احته ولكنه شكل مخزونًا 
اس���تراتيجيًا هامًا للمقاومة الفلس���طينية, فكان الش���هيد 
محمود طوالبة قائد معركة جنين على قدر المسؤولية الملقاة 
على عاتقه وهي مس���ؤولية زرع الوعي في عقول ش���عبنا بأن 

اإليمان بالقضية يحقق المعجزات.
ل���م تتوقف هذه الحركة الصادقة في نبوءتها عند هذا الحد, 
فق���د ازدادت عنفوانًا وإصرارًا تجاه م���ا تؤمن به, وتمثل ذلك 
عقب انخراط كافة الفصائل الفلسطينية بالعملية السياسية 
في العام 2006 والتي كانت عبارة عن إدخال شعبنا ومقاومته 
في ملهاة تسمى نظام سياسي فلسطيني, كانت الحركة في 
حينها تواصل عملياتها االستش���هادية والمسلحة بالضفة 
والداخل المحت���ل, وإطالق الصواريخ من غزة ومهاجمة مواقع 
العدو العس���كرية الذي لتوه أعلن إعادة االنتشار واالنسحاب 
أحادي الجانب, ولم يغيب ش���باب اإليمان والوعي والثورة عن 
المش���هد, فقد فجر الش���هيد مهند حلبي أحد قادة الحركة 
الطالبية لحركة الجهاد اإلس���المي ف���ي الضفة المحتلة, فقد 
فجر انتفاضة الق���دس التي جاءت في س���ياق مرحلة كانت 
أش���به بكابوس يالحق أهلنا في القدس والضفة عبر قطعان 
المس���توطنين, وحتى وصلنا إلى مرحلة حساس���ة من تاريخ 
ش���عبنا وهي محاول���ة تحويل قضيتنا من قضية سياس���ية 
إلى قضية إنسانية, وبدأت تظهر حالة انعدام ثقة المجتمع 
بالفصائل الفلس���طينية, حتى جاء الش���هيد بهاء أبو العطا 

وملحمية الس���اعة التاس���عة التي أحدثت تفاعال بين حركة 
الجهاد اإلسالمي وأبناء شعبنا عندما وضع شعبنا الثقة الكاملة 
في قيادة الحركة بأنها السيف والدرع له أمام تغول االحتالل 
ضد الشباب الُعزل الذين يتوجهون للمناطق الحدودية خالل 
مسيرات العودة, وفي هذه المرحلة استطاعت حركة الجهاد 
اإلسالمي أن تعيد للقضية الفلس���طينية بريقها وأهميتها 
عبر إبقاء مش���اغلة العدو كأساس الس���تنزاف جنود االحتالل 
ومستوطنيه, وأسست لمعادلة الرد السريع واللحظي على أي 

اختراق صهيوني.
ومس���ك الختام هو ما قامت به »كتيبة جنين« وهو المصطلح 
الذي أطلقه األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي األس���تاذ 
زي���اد النخالة, والذي أعتقد أن هذه التس���مية ليس���ت مجرد 
مصطلح يمر م���رور الكرام, ولكن له ما بع���ده, فنحن نتحدث 
ع���ن جنين التي تواصل منذ بضع ش���هور عمليات اش���تباك 
يوم���ي مع قوات االحتالل والمس���تعربين, وذل���ك عبر كوادر 
س���رايا القدس والمقاومة داخل مدينة جنين ومخيمها, وهو 
يعني أن الحركة س���عت ط���وال الفترة الماضي���ة على إعادة 
هيكل���ة وترتيب صفوفها داخ���ل جنين لكي تك���ون بداية 
االنطالق ل���كل أراضي الضفة المحتلة, وقد اتضح ذلك مؤخرًا 
من خالل بعض التصريحات العسكرية لسرايا القدس داخل 
جنين أو المشاهد العسكرية لكوادر سرايا القدس في بعض 
المناس���بات الوطني���ة. مجاهدي كتيبة جنين داخل س���جن 
جلبوع اس���تطاعوا أن يؤكدوا على صدق وصوابية نهج حركة 
الجهاد اإلس���المي, النهج األصيل الذي ال ينكسر وال ييأس, 
فاالحت���الل الذي ي���راوغ في ملف األس���رى طوال الس���نوات 
الماضية ويحاول اللعب على الجانب النفسي لألسرى وتدمير 
عزائمهم, فكان ُثلة من أبطال الجهاد اإلس���المي كما يبدو لم 
يلتفتوا كثيرًا لألخبار المتواترة والمتناقضة عن ملف التبادل 
فأخ���ذوا قراراهم بذاته���م دون انتظار تصري���ح موافقة من 
العدو أن يشملهم قرار االفراج, فكانت كتيبة جنين في صراع 
أدمغة مع منظومة متكاملة يمتلكها االحتالل منظومة أمنية 
وتكنولوجية وعس���كرية, فكانت تعلم يقينًا بأنها ستنجح, 
فحاولت مرة واثنان وفي الثالثة نجحت, ولم تصب باإلحباط أو 
اليأس, أو التعويل على مستقبل مجهول, فكان لها ما أرادت, 
فأظهرت فش���ل منظومة االحتالل أم���ام عقيدة تؤمن بعدالة 

القضية الفلسطينية.
حركة الجهاد اإلسالمي التي تؤمن بفكرة تحرير فلسطين من 
البحر إلى النهر, ه���ي ذاتها التي تمكن كوادرها من اختراق 
أكثر الس���جون الصهيونية تحصينًا, بحيث لم يكن أحد على 
وج���ه األرض يمكن أن يص���دق بحدوث هكذا أم���ر إال بأفالم 
هوليود, وكذلك هو الحال بالنس���بة لتحرير فلسطين كاملة, 
إن كان ال ي���زال أحد ما يعيب أو يس���خر من تمس���ك الحركة 
بهذا المبدأ ويعتبره مجرد خيال وأحالم وردية, عليه أن يراجع 
حساباته بأنه أمام حركة تملك الكثير والكثير من رأس المال 
البش���ري والفكري القادر على خلق أف���كار إبداعية للتحرير ال 

يمكن لها أن تخطر على قلب بشر.

الهروب الكبير.. ضرب »إسرائيل« في مقتل وترك حلفاءها في التيه

كيف أكدت »كتيبة جنين« على صوابية نهج حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين؟! بين ستة غزة وستة 
جلبوع انتفاضة وثورة

عرار الشرع

عرفات أبو زايد

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
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رام الله/ االستقالل: 
منحت مؤسس���ة المواصفات الفلس���طينية ش���هادة 
الجودة لعدد من المصانع والمنشآت الغذائية المحلية، 
على مستوى المحافظات الجنوبية والشمالية، بحضور 
كل من وزير االقتصاد الفلس���طيني خالد العس���يلي، 
ومدير مؤسس���ة المواصفات المهن���دس حيدر حجي، 
ورئيس االتح���اد الصناعية واالنش���ائية علي الحايك 
والمهندس تيس���ير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات 
الغذائية ف���ي المحافظات الجنوبي���ة، وذلك في حفل 
تسلم الشهادات للمصانع عبر تطبيق الزوم بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وقال وزير االقتصاد الفلس����طيني خالد العس����يلي في 
كلمة له؛ امام الحضور، إن ش����هادة الجودة الفلسطينية 
هي شهادة ممنوحة بتكليف من الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وأن الحكومة 
الفلسطينية خصصت يوم األول من نوفمبر من كل عام 
هو يوم المنتج الوطني، لحث المصانع على المنافس����ة 

وفتح خطوط اإلنتاج المحلية، حتى تصل العالمية."
وأش����ار الوزير العسيلي، خالل كلمته ان الحكومة تلعب 
دورًا مهمًا من أجل دعم المنتج الوطني، من خالل الضغط 
على االحتالل من خالل الوس����طاء الهولنديين وغيرهم 

للسماح للمصانع بتصدير منتجاتهم للخارج. 
وحصدت ش����ركة هانوفر لأللب����ان والحليب المخمر، على 
ش����هادة الجودة في الصناعات الغذائية المحلية، وذلك 
بعد أن اس����توفت كافة المتطلب����ات المتعلقة بالجودة 
وفق المواصفة الفلسطينية: م.ف )2019-1-18(، حيث 
تسلم شهادة الجودة الرئيس ا التنفيذي لشركة هانوفر 
لأللبان في غزة تامر الوادية، معبرًا خالل تسلمه عن شكره 

وامتنان����ه للقائمين على هذه الش����هادة التي وصفها 
بأنها جواز س����فر دبلوماسي نستطيع من خالله تصدير 

منتجاتنا الى جميع أنحاء العالم - على حد تعبيره.
وقال الوادية ، إن الشركة فخورة بحصولها على شهادة 
الجودة الفلس����طينية، والذي يعتبر انج����ازًا وطنيًا بكل 
المقايي����س، وان مثل هذه الش����هادات من ش����أنها ان 
تش����جع المنتج الوطني، بأن يصبح مضاهيًا للمنتجات 

العالمية، وهذا من حق المستهلك الفلسطيني علينا. 
وتس����لم الوادية ش����هادة الجودة بحض����ور ممثلين عن 
القطاعات الصناعية والغذائية المحلية، وسط اجواٍء من 

الفرح والتحفيز خالل تسلم الشهادات. 
وكانت ش����ركة هانوفر قد حصلت في وقٍت س����ابق على 
ش����هادة االيزو البريطانية في اصدارها الجديد .)2018 . 

.))22000 Iso

غزة/ االستقالل: 
حذرت بلدية غزة من المماطلة في 
البدء بعملية إع���ادة إعمار األضرار 
ف���ي البنية التحتي���ة التي خلفها 
على  األخير  اإلس���رائيلي  العدوان 
قطاع غزة، الس���يما مع قدوم فصل 
الشتاء ووجود مخاطر قد تؤدي إلى 
غرق للشوارع وطفح لمياه الصرف 
الصحي جراء تضرر البنية التحتية 

بفعل االستهداف اإلسرائيلي.
وأكدت أنه���ا تواصلت مع العديد 
من المؤسسات الدولية العاملة في 
قطاع غ���زة وأطلعتها على األوضاع 
الناجم���ة ع���ن الع���دوان واألضرار 
الت���ي لحقت في البني���ة التحتية 
والمنشآت المدنية بهدف تسريع 
البدء في عملي���ة إعادة اإلعمار ولم 
تتل���ق ردًا به���ذا الخصوص حتى 

اللحظة.
ودعت البلدية المؤسسات المحلية 
والدولي���ة كافة لضرورة اإلس���راع 
والبدء ف���ي عملية إع���ادة اإلعمار، 
مؤك���دة على ض���رورة تزامن إعمار 
كافة المنش���آت السكنية والبنية 

التحتية والمرافق األخرى.

وأعرب���ت البلدي���ة ع���ن قلقها من 
تأثير مياه األمط���ار على المناطق 
انهي���ارات  وح���دوث  المتض���ررة 
وانجراف التربة إلى داخل الشبكات 
ودخ���ول مياه األمطار إلى ش���بكة 
وع���دم تصريف  الصحي  الصرف 
مياه األمطار بالشكل المطلوب مما 
ينذر بحدوث أضرار صحية وبيئية 

وحدوث غرق للشوارع.
وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها 
لعدم تفاقم هذه اإلشكالية وتقوم 
بعملي���ات صيانة أولي���ة وتعزيل 
لخطوط التصريف وش���فط المياه 
العادم���ة التي طفحت في المكان، 
إال أن هذه الحلول مؤقتة وليس���ت 
اإلش���كالية  تعال���ج  وال  دائم���ة، 

بش���كل نهائي. يذك���ر أن أضراًرا 
كبيرة وبالغة قد لحقت في البنية 
التحتي���ة والمنش���آت الس���كنية 
والمراف���ق الخدماتية في المدينة 
المباشر لها  بسبب االس���تهداف 
خالل العدوان اإلس���رائيلي األخير 
على غ���زة في ش���هر ماي���و/ أيار 

الماضي.  

بلدية غزة تحذر من المماطلة في عملية إعادة إعمار البنية التحتية

غزة/ االستقالل: 
أعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيه����اب الغصين، أن وزارته وبالتعاون 
م����ع وزارة الصحة قررت إعفاء العمال المتضرري����ن من جائحة »كورونا«، 
والعدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع من رسوم التأمين الصحي لمدة 

6 أشهر، ابتداء من األول من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأش����ار الغصين ف����ي بيان أم����س الخمي����س، إل����ى أن 90,079 عاماًل 
يستفيدون من المشروع، بتكلفه تقدر ب� 27 مليون شيكل، كما سيتم 
تجميد أي مستحقات سابقة على المواطنين المستهدفين خالل هذه 

الفترة.
ولفت إلى أنه يتم تلقي الخدمة الصحية بالمستشفيات ومراكز الرعاية 

من خالل الهوية الشخصية »التأمين الصحي اإللكتروني«.
وأوضح����ت وزارتا العم����ل والصحة أن هذا القرار يأتي اس����تكمااًل للدور 
الوظيف����ي والواجب الوطن����ي والمجتمعي تجاه أهلنا ف����ي قطاع غزة, 
وما نقدمه من جهود اس����تثنائية في مختل����ف عناوين الخدمة خاصة 
الصحية منها ف����ي مواجهة »كورونا« وما تخللها من انعكاس����ات على 
الواقع المعيش����ي، وما تال ذلك من العدوان اإلسرائيلي األخير من أضرار 
مباش����رة على مختلف الفئات المجتمعية خاصة فئة العمال وأصحاب 

المشاريع والحرف.
وأضاف����ت الوزارتان أن القرار ج����اء بعد اعتماد وموافق����ة لجنة متابعة 
العمل الحكومي، وبناء على نتائ����ج مجموعة من اللقاءات واالجتماعات 
التنس����يقية التي خرجت بتوصيات تؤكد على ضرورة دعم صمود أبناء 

شعبنا خاصة الفئات المتضررة من جائحة »كورونا« والعدوان األخير.

إعفاء أكثر من 90 ألف عامل 
بغزة من رسوم التأمين الصحي

القاهرة/ االستقالل: 
أظه����رت بيان����ات حكومية، تس����ارع نمو تضخم 
أسعار المستهلك في مصر إلى 6.4 بالمئة خالل 
أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، مقارنة 

ب� 6.1 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء )حكومي( 
ف����ي بي����ان، ام����س الخمي����س، إن التضخم على 
أساس ش����هري انخفض بنسبة 0.1 بالمئة خالل 
أغس����طس، مقابل نمو بنس����بة 0.9 بالمئة خالل 

يوليو/تموز الماضي.
وأفادت البيانات، أن تضخم أسعار المستهلكين 
بالمدن ارتفع إلى 5.7 بالمئة في أغس����طس على 

أساس سنوي، من 5.4 بالمئة بالشهر السابق.
يأتي تس����ارع نمو التضخم على أس����اس سنوي، 
»الطع����ام  بزي����ادة أس����عار مجموع����ة  مدفوع����ا 

والمش����روبات« 7.6 بالمئ����ة، و«خدم����ات النق����ل 
والمواص����الت« ب�����3.5 بالمئة، والتعلي����م ب�29.7 

بالمئة.
وحس����ب البيان����ات، ارتفعت مجموع����ة الكهرباء 
والغ����از ومواد الوقود األخرى بنس����بة 4.4 بالمئة، 

والرعاية الصحية 2.4 بالمئة.
ويحافظ البن����ك المركزي المصري، على أس����عار 
الفائدة الرئيسية من دون تغيير، خالل 10 أشهر 

األخيرة.
ويعتبر المركزي المصري أسعار الفائدة األساسية 
المعتمدة من����ذ نوفمبر/ تش����رين الثاني 2020، 
»مناس����بة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق 
معدل التضخم المس����تهدف والبال����غ 7 بالمئة 
)بهامش 2 بالمئة أق����ل أو أكثر( خالل الربع الرابع 

من عام 2022«.

رام الله/ االستقالل: 
تراجع���ت األص���ول االحتياطي���ة لس���لطة النقد 
الفلس���طينية، خالل أغس���طس/آب الماضي، من 
أعلى مستوى منذ عام 2008، والمسجل في يوليو/

تموز السابق له.
جاء ذلك، بحس���ب مسح اس���تنادا على البيانات 
التاريخية لتقرير االحتياطات الرس���مية الصادر 

عن سلطة النقد الفلسطينية.
وبل���غ إجمالي قيم���ة األص���ول االحتياطية حتى 
نهاية الش���هر الماضي إلى 780.3 مليون دوالر، 
نزوال م���ن 822.2 مليون دوالر بنهاية يوليو/تموز 

السابق له.
وعلى أساس سنوي، صعدت األصول االحتياطية 
بنس���بة 14.2%، مقارنة م���ع 683.3 مليون دوالر 

بنهاية أغسطس/آب من العام الماضي 2020.
تتألف األص���ول االحتياطية لس���لطة النقد، من 
احتياطات النقد األجنبي إلى جانب أية احتياطات 

أخرى؛ في الحالة الفلسطينية تتوفر استثمارات 
في سندات أجنبية.

وبلغت قيمة احتياطات النقد األجنبي حتى نهاية 
أغسطس الماضي 669.5 مليون دوالر، مقارنة مع 

711.5 مليون دوالر في الشهر السابق له.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة االحتياطات األخرى، 
وهي عبارة عن سندات مستثمرة في الخارج بقيمة 
110.8 ماليين دوالر حتى نهاية الشهر الماضي، 
مقارنة مع 110.7 ماليين دوالر على أساس شهري. 
وال تملك س���لطة النقد الفلسطينية عملة وطنية 
خاصة بها، بل تعتمد على 4 عمالت رئيسية، هي 
الدوالر األمريكي، والشيكل اإلسرائيلي، والدينار 

األردني، واليورو األوروبي.
وس���لطة النقد الفلس���طينية، المؤسسة القائمة 
بأعمال البنك المركزي في السوق المحلية، وتطمح 
إلى التحول لبنك مركزي كامل الصالحيات خالل 

الفترة القريبة القادمة.

 24 شركة ومصنعًا في غزة والضفة يحصلون على شهادة الجودة

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة المالي���ة بغ���زة بالتعاون م���ع وزارة التنمية 
االجتماعية عن موعد صرف مخصصات جرحى وش���هداء 

مسيرات العودة.
وأوضح���ت الوزارة امس الخمي���س، أن عملية الصرف 
س���تبدأ يوم األحد المقبل 12 سبتمبر، في كافة فروع 
بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لمواجهة 

جائحة كورونا.

المالية بغزة تعلن موعد 
صرف مخصصات جرحى 
وشهداء مسيرات العودة

احتياطات سلطة النقد تتراجع
 من أعلى مستوى تاريخي في آب

ارتفاع التضخم السنوي في مصر 
لـ6.4 بالمئة خالل أغسطس
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كابول/ االستقالل: 
أكد مطلق ب���ن ماجد القحطاني المبع���وث الخاص لوزير 
الخارجي���ة القط���ري أن مط���ار كابل الدولي ب���ات صالحا 
للمالحة، وس���يتم فتحه أم���ام الرحالت الدولية بش���كل 
تدريجي، بينما أكد مص���در حكومي أفغاني أن الحكومة 
أعطت الضوء األخضر إلجالء 200 مدني أميركي ومدنيين 

آخرين من مواطني دول أخرى أمس الخميس.
وق���ال القحطاني خ���الل مؤتمر صحفي ف���ي مطار كابل 
جمعه بذبيح الله وكيل وزارة اإلعالم األفغاني "يس���رنا أن 
نعلن اليوم )أمس( عن رحالت تجارية ألول مرة من الدوحة 

إلى كابل بركاب محليين وأجانب من الجانبين".
وأكد أن مط���ار كابل جاهز بنس���بة %90 وأنظمة المطار 
تعمل بش���كل طبيعي اآلن، مش���يرا إلى وجود تحديات 

كبيرة اعترضت الفرق التقنية القطرية لتهيئة المطار.
وأردف قائ���ال "م���ن الضروري أن نع���رف أن المطار أصبح 
متاحا الس���تقبال المس���اعدات الدولية ويتوقع أن يكون 
هن���اك العديد م���ن الرحالت الت���ي تحمل مس���اعدات 

ألفغانستان".
من جانبه ثمن وكي���ل وزارة اإلعالم األفغان���ي ذبيح الله 
مجاه���د ال���دور القطري في إعادة تش���غيل مط���ار كابل 

وإيصال المساعدات اإلنسانية للشعب األفغاني.
وأضاف "نش���كر األخ���وة القطريين الذين س���اعدونا في 

تش���غيل مطار كابل وإيصال المساعدات اإلنسانية التي 
تقدر ب� 50 طنا من المس���اعدات الدوائية والغذائية. كما 

نوجه الشكر لباقي الدول التي قدمت المساعدة.
وأردف قائال "الفريق الفني القطري بذل مش���كورا جهودا 
ليس���تعيد المطار قدرته على القي���ام بمهامه، ونطمئن 

العالم بأن أعمال الصيانة ستنتهي قريبا".

وفي وقت س���ابق من يوم أمس، نقلت مصادر إعالمية عن 
مصدر حكومي أفغاني أن الحكومة أعطت الضوء األخضر 
إلجالء 200 مدني أميركي ومدنيي���ن آخرين من مواطني 

دول أخرى.
وبحس���ب المصدر فإن إجالءهم س���يكون عب���ر طائرات 

مستأجرة من مطار كابل.

بدوره، قال مس���ؤول أميركي إن "حركة طالبان وافقت على 
الس���ماح برحيل 200 مدني أميركي ومواطني دول أخرى، 
ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية اإلجالء األميركية".

ومن المتوقع أن ترح���ل المجموعة اليوم)امس( على متن 
طائرات مستأجرة من مطار كابل.

وأكد المس���ؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز- أن 
مبع���وث الواليات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط 

على طالبان للسماح برحيل هؤالء األشخاص.
ولم يقل إن كان األميركيون ومواطنو الدول األخرى من بين 
من تقطعت بهم الس���بل أليام في مدينة مزار الشريف، 

بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.
وتطالب الواليات المتحدة ودول غربية طالبان بالس���ماح 
للرعايا األجانب والمواطنين األفغان بالسفر في أي وقت، 
كما تق���ود قطر جهود إعادة تش���غيل مط���ار كابل أمام 

الرحالت الدولية.
ومن���ذ مايو/أي���ار الماضي، ش���رعت طالبان في توس���يع 
س���يطرتها بأفغانس���تان، مع ب���دء المرحل���ة األخيرة من 
انسحاب القوات األميركية، وخالل 10 أيام سيطرت على 

البالد كلها تقريبا، بما فيها العاصمة.
وف���ي 31 أغس���طس/آب الماضي، فرضت حرك���ة طالبان 
س���يطرتها على مطار كابل، عقب انس���حاب آخر الجنود 

األميركيين منه.

قطر تعلن إعادة افتتاح مطار كابل وطالبان تسمح لـ200 أميركي وأوروبي بمغادرة أفغانستان

عمان/ االستقالل: 
أيدت محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية 
في األردن- أمس الخميس الحكم الصادر بسجن 
رئيس الديوان الملكي األس����بق باسم عوض الله 
15 عاما مع األشغال المؤقتة، فيما عرفت ب�"قضية 

الفتنة".
وقال����ت وكالة األنباء األردنية الرس����مية "بترا" إن 
المحكمة قضت برد التمييز )االستئناف( وتأييد 
القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية 
المرتبط����ة باألمير حم����زة بن الحس����ين األخ غير 

الشقيق لملك البالد عبد الله الثاني.
وخلصت محكمة التمييز إلى أن حكم محكمة أمن 
الدول����ة المؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة 
ومس����تخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة 

العامة وفقا لألصول.

وفي 11 يوليو/تم����وز الماضي قضت محكمة أمن 
الدولة بس����جن عوض الله والشريف عبد الرحمن 
حسن بن زيد المتهمين الرئيسيين في القضية 

15 عاما مع األشغال المؤقتة.
وأدان����ت المحكم����ة المتهمي����ن بالتحريض على 
مناهضة نظ����ام الحك����م السياس����ي القائم في 
المملك����ة، والقي����ام بأعمال من ش����أنها تعريض 
س����المة المجتمع وأمنه للخطر وإح����داث الفتنة، 
باإلضافة إلى إدانة الش����ريف بن زيد بحيازة مادة 

مخدرة بقصد التعاطي.
وفي 3 أبريل/نيس����ان الماضي أعلنت الس����لطات 
اعتقال ع����وض الله وبن زي����د و16 متهما آخرين 

ل�"أسباب أمنية" لم توضحها آنذاك.
وق����ررت النياب����ة العامة ف����ي 22 أبريل/نيس����ان 
الماض����ي اإلف����راج ع����ن 16 موقوفا بع����د توجيه 

م����ن ملك البالد، إال أن القرار اس����تثنى عوض الله 
وبن زي����د، الختالف أدوارهم����ا وتباينها والوقائع 
المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف 
عن بقي����ة المتهمين الذين تم اإلفراج عنهم، من 

دون تفاصيل.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي أعلنت السلطات أن 
"تحقيق����ات أولية" أظهرت تورط األمير حمزة )41 
عاما( مع جهات خارجية في محاوالت لزعزعة أمن 
الب����الد وتجييش المواطنين ض����د الدولة، وهو ما 

نفى األمير صحته.
وتدخل األمير الحس����ن عم الملك عبد الله الثاني 
الحتواء الخالف داخل األسرة الهاشمية ولتجنب 
محاكمة األمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث 
أسفر مس����عاه عن توقيع األخير رسالة أعلن فيها 

الوالء للملك.

األردن.. حكم نهائي بسجن رئيس الديوان 
الملكي األسبق 15 عامًا في قضية »الفتنة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير الخارجية اإلس���رائيلي، يائير البيد، أمس الخميس، إن الس���الم لن 
يتحقق بمنطقة الش���رق األوسط، في ظل »اإلرهاب اإليراني«، مشددا على أن 

»تل أبيب« لن تصمت إزاء تحركات طهران.
وأضاف البيد، خالل مؤتمر صحفي مش���ترك مع نظيره الروس���ي، س���يرغي 
الفروف، في موسكو، »ال يمكننا أن نقف مكتوفي األيدي عندما تتحرك إيران 
بقواعده���ا في المنطقة«. وأورد وزير الخارجية اإلس���رائيلي أن »إيران تعمل 
على تقديم األس���لحة المتطورة حتى يجري استخدامها ضدنا، ولهذا األمر، 

فنحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا أمام هذا الخطر«.
ونب���ه البيد إلى أن تقدم إيران في البرنامج النووي يعني »مش���كلة عالمية«، 

»مضيفا »آخر ما نريده هو أن يقع السالح النووي في أياد خاطئة«.
وش���دد على ضرورة ردع إيران من أجل الحؤول دون وصولها إلى سالح نووي 

»مهما كان الثمن، و«إسرائيل« مضطرة ألن تتصرف«.
وأعرب البيد عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع روس���يا، مشيرا إلى الروابط 

الوثيقة والقائمة بين »تل أبيب« وموسكو.

وزير الخارجية »اإلسرائيلي«: لن 
نقف »مكتوفي األيدي« أمام إيران

طهران/ االستقالل: 
بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره اإليراني حسين أمير عبد اللهيان، 

آخر التطورات في أفغانستان.
ويجري "آل ثاني" زيارة للعاصمة اإليرانية طهران غير محددة المدة.

وقالت الخارجي���ة القطرية، في بيان، إنه جرى خالل االجتماع "اس���تعراض عالقات التعاون الثنائي بين 
البلدين، ومختلف القضايا اإلقليمية والدولية، كما تم مناقشة آخر التطورات في أفغانستان".

وأكد الوزيران "تطلعهما لتطوير العالقات بين البلدين في المجاالت كافة ، وش���ددا على أهمية استمرار 
التشاور في مختلف القضايا بما يحقق االستقرار في المنطقة".

وعقب االجتماع، قال "آل ثاني"، عبر تويتر: "التقيت اليوم )أمس( بزميلي حس���ين أمير عبد اللهيان، وزير 
الخارجية اإليراني، للتباحث في الشأن األفغاني ومناقشة المستجدات".

وتاب���ع: "تؤمن دولة قطر بضرورة تضافر الجهود والرؤى الدولية تجاه أفغانس���تان لضمان حل 
كامل وش���امل للقضية األفغانية". وفي أغسطس/ آب الماضي، س���يطرت حركة "طالبان" على 
أفغانس���تان، بموازاة بدء مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية ذلك الشهر. 
وش���كلت الحركة حكومة جديدة، وتعهدت بأن ال ُتستخدم األراضي األفغانية منطلقا لإلضرار 

بأي دولة أخرى.
وفي 2001، أس���قط تحالف عس���كري دولي، تقوده واش���نطن، حكم "طالبان"؛ الرتباطها آنذاك بتنظيم 

"القاعدة"، الذي تبنى هجمات بالواليات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.

االستقالل/ وكاالت:
  أعلنت األمان���ة العامة لحزب »العدالة والتنمية« 
المغربي برئاسة األمين العام للحزب سعد الدين 
العثمان���ي، الخميس، اس���تقالتها، خالل الندوة 

الصحفية المنعقدة بمقر الحزب في الرباط.
وأكد النائب األول لألمين العام سليمان العمراني، 
أن قرار االستقالة »يأتي في سياق تحمل األمانة 
العامة مس���ؤوليتها عن نتائج االنتخابات«، داعيًا 
إل���ى عقد مؤتمر وطني اس���تثنائي ف���ي القريب 
العاج���ل. وفي بيان له���ا، أكدت األمان���ة العامة 
لحزب العدالة والتنمية، بعد استعراضها للنتائج 
المعل���ن عنها فيم���ا يتعلق بانتخاب���ات ال�8 من 
أنها »ستواصل نضالها  الجاري،  أيلول/س���بتمبر 
خدمة للوط���ن والمواطنين من موق���ع المعارضة 

الذي تعتبره الموقع الطبيعي خالل المرحلة«.
وقالت األمان���ة العامة إن النتائ���ج المعلنة »غير 
مفهوم���ة وغي���ر منطقي���ة وال تعك���س حقيقة 

الخريطة السياس���ية في بالدن���ا وال موقع الحزب 
ومكانت���ه ف���ي المش���هد السياس���ي«، مضيفة 
أن »األمان���ة العام���ة تتحمل كامل مس���ؤوليتها 
السياس���ية ع���ن تدبيرها له���ذه المرحلة، ويقرر 
أعضاؤه���ا وفي مقدمتهم األمي���ن العام تقديم 
اس���تقالتهم م���ن األمانة العامة مع اس���تمرارها 
في تدبير ش���ؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 
102 من النظام الداخل���ي للحزب«. وقررت األمانة 
العامة الدعوة إلى »عقد دورة استثنائية للمجلس 
الوطن���ي، يوم الس���بت ف���ي 18 أيلول/س���بتمبر 
الج���اري، من أجل تقييم ش���امل لالس���تحقاقات 
االنتخابية واتخاذ القرارات المناسبة«، بحسب ما 

جاء في البيان.
وفي س���ياق متصل، دعا رئيس الحكومة السابق 
واألمين العام الس���ابق لحزب »العدالة والتنمية«، 
عب���د اإلله بنكي���ران، رئيس الحكوم���ة المنتهية 
واليتها، س���عد الدين العثمان���ي، الخميس، إلى 

تقديم اس���تقالته عقب النتائ���ج التي حصدها 
في اقتراع 8 أيلول/سبتمبر، حيث حل في المرتبة 
الثامنة، فيم���ا كانت الصدارة م���ن نصيب حزب 

»التجمع الوطني لألحرار«.
والتنمي���ة  العدال���ة  أن خس���ارة ح���زب  يذك���ر 
لالنتخابات التش���ريعية في المغرب، أّكدت كّل 
ما قيل س���ابقًا عن تراجع في ش���عبية الحزب في 
السنوات األخيرة، وغضب مؤيديه من السياسات 
الت���ي انتهجها أثناء مش���اركته ف���ي االئتالف 

الحكومي«.
وُمن���ي حزب العدالة والتنمي���ة المغربي بهزيمة 
مدوية ف���ي االنتخابات البرلماني���ة، إذ انخفضت 
حّصته من المقاعد البرلمانية من 125 مقعدًا في 
البرلمان المنتهية واليته إلى 12 مقعدًا فقط في 
البرلمان المقبل، ليأتي في ذيل الترتيب ويحصل 
على المرتبة السادس���ة بعد أن تصدر االنتخابات 

السابقة لدورتين متتاليتن. 

المغرب: خسارة مدّوية لحزب العدالة والتنمية 
في االنتخابات واستقالة جماعية ألمانته العامة

مباحثات قطرية ـ إيرانية 
حول تطورات أفغانستان
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غزة/االستقالل:
حقق فريقا غزة الرياضي وش���باب المغازي، الفوز على بيت 
حانون األهلي وجمعية الش���بان المس���يحية على التوالي، 
ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري جوال 2020_2021 
للمحافظات الجنوبية، و التي أقيمت على صالة سعد صايل 

غرب مدينة غزة.
تغلب غزة الرياضي عل���ى بيت حانون األهلي بنتيجة )76( 

. )61( _
وبدأ الربع األول بأداء سريع من الفريقين، فبرز فضل البورنو 
بتوغالته وانطالقاته السريعة فسجل 8 نقاط للرياضي، فيما 
كان محمد أبو حجر أفضل مسجل لبيت حانون بتسجيله 5 

نقاط منها ثالثية، لينتهي الربع 17_10 للرياضي. 
وفي الربع الثاني ظهر بيت حانون بش���كل أفضل، وتمكن 
معظم العبيه من التسجيل أبرزهم محمد أبو حجر 9 نقاط، 
و6 نقاط لهاني حس���ونة، فيما عاب عل���ى العبي الرياضي 
التس���رع في إنهاء الهجمة، لكن بالرغم من ذلك تألق معتز 
الحويحي مس���جال 10 نقاط منها ثالثيتين وس���جل مؤمن 
أبو غزال ثالثية أخ���رى، لينتهي الربع لمصلحة بيت حانون 

.17_21
وفي الربع الثالث عاد العب���و الرياضي لتركيزهم، وانتقلت 
عدوى التس���رع ف���ي إنهاء الهجمة لصف���وف بيت حانون، 
فتأل���ق فضل المغربي بتس���جيل 7 نق���اط، لينتهي الربع 

لصالح الرياضي 21_14.

وفي الربع الراب���ع واألخير، واصل العب���و الرياضي تفوقهم 
في التس���جيل من تحت الس���لة عن طريق محمد أبو عجوة 
بتسجيله 5 نقاط، وسجل محمد عاشور 9 نقاط، فيما حاول 
بيت حانون تقليص الفارق قبل نهاية المباراة باختراق دفاع 
الرياضي واس���تغالل الرميات الحرة لمحمد أبو حجر فسجل 

9 نقاط، لينتهي الربع لمصلحة الرياضي 21_16، وبنتيجة 
إجمالية 76_61.

ورف���ع الرياضي رصيده للنقطة 8 ف���ي المركز الثالث، وظل 
بيت حانون عاشرا وأخيرا برصيد 5 نقاط.

هذا و حقق ش���باب المغازي فوزه الرابع في بطولة الدوري ، 

في فوزه على فريق جمعية الشبان المسيحية بنتيجة )83( 
.)78( _

ودخ���ل المغازي الربع األول بتركيز كبير، معتمدا على نجمه 
األب���رز أحمد مهدي أفضل مس���جل للفريق ف���ي هذا الربع 
بتسجيله 7 نقاط منها ثالثية، فيما تناوب ثالثي الجمعية 
رمزي سابا وعمر حجاج وإبراهيم موسى على تسجيل نقاط 
الجمعية من التصويب الثنائي والمتابعات، لينتهي الربع 

لمصلحة المغازي 21_14.
وفي الربع الثاني تألق ثنائ���ي الجمعية عبد العزيز مصلح 
فس���جل 8 نقاط، ورمزي س���ابا 10 نقاط، بينم���ا أضاع العبو 
المغازي فرص التس���جيل بالمحاوالت غي���ر الناجحة على 
الرمية الثالثية، فسجل موس���ى أبو غزال 9 نقاط، لينتهي 

الربع لمصلحة الجمعية 20_15.
وفي الربع الثالث اس���تعاد العبو شباب المغازي تركيزهم، 
بالضغط عل���ى العبي الجمعية وقطع العدي���د من الكرات، 
فتألق مهند أبو غزال مسجال 9 نقاط، وحسن الحيلة 7 نقاط 

منها ثالثية، لينتهي الربع لصالح المغازي 30_21.
وفي الربع الرابع لم يفق���د الجمعية األمل في الفوز باللقاء، 
فضغط العبوه على حامل الكرة وتمكنوا من إيقاف خطورة 
مفاتيح لعب الش���باب، فس���جل عمر حج���اج 12 نقطة، و8 
نقاط لرمزي س���ابا، بينما تكفل األخوان أبو غزال بتسجيل 8 
نقاط لكل منهما، لينتهي الربع لمصلحة الجمعية 23_17، 

وبنتيجة إجمالية 83_78 لشباب المغازي. 

انتصاران لسلة شباب المغازي وغزة الرياضي بدوري »جوال«

لندن/االستقالل:
مع عودة عجل���ة الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران مطلع األس���بوع 
المقبل بعد انته���اء التوقف الدولي تتجه كل األنظار نحو ملعب أولد ترافورد 
تحس���با لعودة النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ناديه 

القديم مانشستر يونايتد السبت المقبل بعد غياب استمر 12 عاما.
وانضم رونالدو )36 عاما( من جديد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس 
اإليطالي بناء على عقد لمدة عامين في أغسطس/ آب الماضي وربما يبدأ مسيرته 
الثانية مع الفريق الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولس���كاير في 
مواجهة نيوكاسل يونايتد السبت. وكان رونالدو انضم كمراهق إلى يونايتد 
في 2003 وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى تحت قيادة المدرب األس���بق أليكس 

فيرجسون بعد أن أحرز 118 هدفا خالل هذه الفترة.
وبع���د ذلك أحرز 451 هدفا لري���ال مدريد وأصبح اله���داف التاريخي للنادي 
الملكي بعد االنتقال إليه في 2009 ثم أحرز 101 هدف ليوفنتوس بعد ذلك.

ورغم أن مسيرة رونالدو الساحرة في المالعب تقترب من نهايتها إال أن انتقاله 
إلى الدوري الممتاز من جديد أثار الكثير من الجلبة واالهتمام.

ويعتقد البرتغالي الدولي برونو فرنانديز إن ذهنية الفوز الخاصة برونالدو ربما يكون 
لها تأثير إيجابي على يونايتد الذي غاب عن التتويج باأللقاب تحت قيادة سولسكاير.

وقال فرنانديز في وقت سابق من األسبوع الحالي »الحماس سيكون على أشده ألن الكل 
يدرك أن كريس���تيانو عاد إلى الفريق. الكل س���عيد ومطمئن بالعودة والالعبون أيضا. 
ونحن نعرف ما يمكنه القيام به وتركيزنا تماما مثل رونالدو ينصب على تحقيق الفوز. 

بوجوده نحن ندرك أننا قريبون من الفوز باأللقاب«.

�ل�سغوط على �آر�سنال
وبينما يتوقع أن تكون األجواء حماسية ومليئة بالتفاؤل في ملعب أولد ترافورد السبت ، 

يتوقع أن يسود التوتر أروقة نادي آرسنال اللندني.
وحتى اآلن لم يحقق آرسنال أي نقطة كما أنه لم يحرز أي هدف في الدوري هذا الموسم 
وحاليا يقبع في ذيل الترتيب بعد خس���ارته المدوية 5- 0 أمام مانشس���تر سيتي قبل 

العطلة الدولية بينما تتزايد الضغوط على المدرب ميكيل أرتيتا.
وإذا ما خسر الفريق مجددا فإنها ستكون المرة األولى التي يخسر فيها أول أربع مباريات 
في الدوري منذ موس���م 1923-1924 بينما لم يسبق له أن فشل في هز الشباك في أول 

أربع جوالت من الموسم.
وجاءت هذه النتائج واألرقام المخيبة لآلمال رغم أن آرس���نال أنفق أكثر من 150 مليون 

جنيه إس���ترليني )207.18 مليون دوالر( خالل فت���رة االنتقاالت الصيفية 
األخيرة بينما ناشد إيدو المدير الرياضي للنادي الجميع بالصبر.

وق���ال البرازيلي إيدو عبر موقع ناديه الرس���مي عل���ى االنترنت »أعتقد أن 
عليك���م النظر إلى الصورة األكبر. لقد تعاقدنا مع س���تة العبين وجميعهم 
تقل أعمارهم عن 23 عاما وبالتالي فإن هذا هو االتجاه الذي تسير فيه من 
أجل تعزيز مسيرة الفريق بهدف منح الفريق مزيدا من التوازن ومزيدا من 

المستقبل أيضا«.
والمنافس المقبل نورويتش س���يتي الصاعد حديثا ليس أفضل حاال بعد 
خس���ارته في أول ثالث جوالت في مواجهة ليفربول ومانشس���تر سيتي 

وليستر سيتي.
وسيس���عى نورويتش سيتي للفوز في ملعب آرسنال ألول مرة في الدوري 

منذ فوزه 4-2 في اليوم األول لموسم 1993-1992.
وفي المقاب���ل حقق الجار اللندني توتنهام هوتس���بير بقيادة 
مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو بداية جيدة جدا وهو يتصدر 
الترتي���ب بعد حصوله على العالمة الكامل���ة بالفوز 1-0 في أول 

ثالث جوالت.
وتنطل���ق مباريات الجولة المقبلة بلقاء يجمع بين توتنهام ومضيفه كريس���تال باالس 
وسيسعى هاري كين العب توتنهام للحفاظ على تفوقه في لقاءات القمة اللندنية بعد 
أن أحرز 38 هدفا خاللها بينما ال يتفوق عليه س���وى تييري هنري العب آرسنال السابق 

الذي أحرز 43 هدفا.
وفي الوقت نفس���ه يواجه البطل مانشستر سيتي مهمة ليست هينة عندما يلعب في 

ضيافة ليستر سيتي السبت ، بينما يحل أستون فيال ضيفا على تشيلسي.
وفي يوم األحد يحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد.

باريس/االستقالل:
زف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء سارة لناديه قبل 

مواجهة كليرمون، يوم السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
وش���ارك مبابي في مران الفريق الباريس���ي، مساء الخميس، ليؤكد تعافيه من 

اإلصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر المنتخب الفرنسي.
وأدت إصابة كيليان في عضلة الساق، لغيابه عن مباراتي الديوك ضد البوسنة 

والهرسك ثم فنلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريس���ي بنهاية الموسم الجاري في صيف 
2022. ويبذل مسؤولو بي إس جي جهودا مكثفة إلقناع الالعب بتجديد عقده 

بعد رفض عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضمه هذا الصيف.
ويتمس���ك مبابي حتى اآلن برفض كل العروض المقدمة له من س���ان جيرمان 
أمال في تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد. وحال تمسكه بموقفه فإن مبابي 

سيرحل عن سان جيرمان بالمجان في الصيف المقبل.

غزة/االستقالل:
قررت لجنة المسابقات باالتحاد الفلسطيني لكرة اليد، في جلستها التي ُعقدت بمقر االتحاد بغزة، 
بعض العقوبات على خدم���ات البريج، للتجاوزات التي حدثت على هامش لقائه باتحاد دير البلح، 
ضم���ن دوري »جوال« لكرة الي���د.  وقررت اللجنة إيقاف الالعب محمود كم���ال الجمال )5( مباريات 

رسمية وغرامة مالية 200 دوالر ، و لفت نظر للمدرب ناجي عيسى و الالعب محمود شعالن.
وإيقاف محمد نور المشرف الرياضي لخدمات البريج )7( مباريات رسمية وعدم مصاحبة الفريق 

والدخول للصالة أثناء المباريات. وأخيرا اعتماد نتيجة المباراة )10_0( لصالح اتحاد دير البلح.
أما العقوبات الخاصة بالتجاوزات من بعض الالعبين على مواقع التواصل االجتماعي، إبراهيم العامودي 
من شباب جباليا إيقاف مباراة واحدة وزميله بالفريق علي العويني مباراة واحدة، وأحمد الشيخ يوسف 

من خدمات الشاطئ، إيقاف مباراة واحدة، و فادي أبو جالل من خدمات البريج، إيقاف مباراة واحدة.

عقوبات صارمة بحق 
فريق اليد بخدمات البريج

مبابــي يــزف خبــرًا ســارًا لســان جيرمـان

عودة رونالدو إلى أولد ترافورد تخطف األضواء بالبريميرليج
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رام الله/ االستقالل:
أعلن أس���رى س���جن “نفحة”، عزمهم الشروع في 
خطوات نضالية جماعية لمواجه���ة إجراءات إدارة 
الس���جن التي قلصت س���اعات الف���ورة والكانتينا، 
ومنع���ت الزيارات بين األقس���ام والغرف وضاعفت 

إجراءات التفتيش.
وأفادت رس���الة وصلت نس���خة منها ل�"االستقالل"، 
بأنه ومنذ العملية البطولية بانتزاع األس���رى الستة 
في س���جن “جلبوع” حريتهم، تقوم إدارة السجون 

بالعديد من اإلجراءات العقابية واالس���تفزازية تجاه 
األس���رى، ومن بين هذه اإلجراءات تقليص ساعات 
الفورة وساعات الشراء من الكانتينا إلى ساعة واحدة 
يومًيا، ومنع الزيارات لألس���رى بين األقسام والغرف، 
والتفتي���ش اليومي للغ���رف وأرضياتها وجدرانها 
بشكل مضاعف. وذكرت أن الهيئات التنظيمية في 
كافة الس���جون قد اتخذت قراًرا جازًما وحازًما مفاده 
بأنهم لن يسمحوا إلدارة الس���جون باالستفراد بأي 
س���جن أو تنظيم في أي قلعة من قالع األسر، وأنهم 

في مواجهة هذه السياس���ة كالجس���د الواحد، وأن 
لديهم الكثير من األدوات التي يمتلكونها لمواجهة 
هذه السياسة، ووقف نزيف اإلنجازات المستمر من 

قبل إدارة مصلحة السجون ومن يقف خلفها.
وأكد األس���رى ب���أن سياس���ة ضبط النف���س التي 
يمارسونها تجاه ذلك لن تستمر طوياًل، وأن صبرهم 
بدأ ينفد، وأن األيام القليلة القادمة ستشهد تحرًكا 
جماعي���ًا من كافة قالع األس���ر على هذا الصعيد إن 

استمرت هذه السياسة وهذه اإلجراءات.

جن���وب الخليل. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اطلقت الرصاص الحي 
وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين رشقوا دوريات االحتالل 
والبرج العس���كري المقام على مدخل المخيم بالحج���ارة والزجاجات الفارغة، كما 

اعتلى جنود االحتالل أسطح منازل المواطنين المطلة على مكان المواجهات.
وفي الس���ياق ذات���ه، أغلقت قوات االحتالل عدة طرق مؤدية إل���ى بلدة دورا أثناء 
المواجهات، وأطلق���ت قنابل الصوت والغاز باتجاه المتظاهرين الغاضبين نصرة 

لألسرى في سجون االحتالل.
كما اندلعت أمس، مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت في محيط برك س���ليمان وأم ركبة، 
بين الش���بان المنتفضين نصرة لألس���رى، مع جنود االحتالل، الذين أطلقوا قنابل 

الغاز والصوت باتجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
من جانبه���ا، حطمت مجموعة من المس���توطنين الليلة قب���ل الماضية، مركبات 

مواطنين في حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وأكد الناش���ط في تجمع المدافعين عن حقوق اإلنس���ان في الخليل عارف جابر، 
أن مجموعة من مس���توطني "كريات أربع" حطموا مركبات مواطنين في حارة جابر، 

واعتدوا على بيوتهم وممتلكاتهم.
وأش���ار جابر إلى أن المواطنين حاولوا منع المستوطنين من العبث بممتلكاتهم 
إال أن جي���ش االحت���الل أطلق قناب���ل الصوت والغ���از على المواطني���ن لحماية 

المستوطنين.

غزة/ االستقالل:
نظمت لجنة الفعاليات في اإلطار النسوي لحركة الجهاد 
اإلس���المي، مس���اء الخميس، وقفة إس���ناد لألسرى في 
س���جون االحتالل ضد االعتداءات واالنتهاكات بحقهم 
بعنوان »ثورة األسرى، انتزاع الحرية«، في ساحة الجندي 

المجهول وسط مدينة غزة.
وحضر الفعالية القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي محمد 
ش���لح، ومس���ؤول إقليم غزة بالحركة خمي���س الهيثم، 
وع���دد من قياديات وكوادر اإلطار النس���وي، ولفيف من 

المشاركات.
وأكد ش���لح أن أبطالنا قهروا الجيش الذي ال ُيقهر، قائاًل 
»لقد هزمنا نفتالي بين���ت في فتحتين األولى في جدار 
غزة الذي كلفهم ماليين الدوالرات، أس���قطناه برصاصة 
ثمنها دوالر واحد، والفتحة الثانية في سجن غوانتنامو 
»اإلس���رائيلي« في »جلبوع« واسقطناه بملعقة تكلفتها 

أقل من دوالر«.
وأض���اف »بقي لبينت في ذمتن���ا فتحة واحدة، وال ندري 
هل س���تأتيه من غ���زة أو الضفة أو من إي���ران أو لبنان أو 
س���ورية، وليعلم العدو أننا ن���درب أبناءنا على الهجوم، 

وال ندربهم على االنس���حاب، لذلك ال يتوقع المحتل منا 
االستسالم أو رفع الراية البيضاء، بل يجب أن يتوقع أننا 

في كل مرة أقوى من التي قبلها«.
وش���دد على أن »األس���رى الس���تة قهروا العدو بمعركة 
س���الحها معلقة صدئة، وعلى التاري���خ أن يكتب ذلك 

ويسجل هذا الحدث العظيم«.

وتوعد ش���لح أنه في حال اس���تمر الع���دو بالضغط على 
أس���رى الجهاد اإلس���المي فلن نق���ف مكتوفي األيدي 

والخيارات أمامنا مفتوحة.
وحذر القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
من تعرض األسرى الس���تة الذين انتزعوا حريتهم إلى 

أي خطر.

القيادي شلح: عمليتان تاريخيتان للمقاومة بـ »طلقة وملعقة«

على حملة القمع اإلسرائيلية التي تستهدفهم منذ أيام، بحسب المكتب.
وكان الفاخوري أكد أن األس���رى في سجون االحتالل بدأوا اإلعداد لمعركتهم المرتقبة 

مع إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقال: »باآليات الكريمة واألحاديث الش���ريفة قد بدأ أسرانا األبطال اإلعداد لمعركتهم 
المرتقبة«. وش���دد على أن إدارة سجون االحتالل ترتكب حماقة كبيرة وخطأ فادحا في 
تماديها وس���وء تقديرها لجهوزية واستعداد األس���رى لمواجهة إجراءاتها القمعية 

والعقابية.
وأض���اف »نحن على أعتاب معركة جديدة من معارك العز واإلباء س���تدور رحاها داخل 

قالع األسر«.
وصعد االحتالل اإلس���رائيلي من عدوانه بحق األسرى في سجونه عقب نجاح 6 أسرى 

بكسر قيدهم من سجن جلبوع فجر االثنين الماضي عبر »نفق الحرية«.

نابلس/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مس���اء الخميس، عن األسيرة ليان كايد 
من بلدة سبس���طية قضاء مدينة نابلس ش���مال الضفة الغربية المحتلة، على 

حاجز سالم غرب جنين بعد قضاء 16 شهًرا في سجون االحتالل.
ولي���ان طالبة في تخص���ص علم االجتماع بجامعة بيرزي���ت اعتقلها االحتالل 
صب���اح ي���وم 8 حزيران/ يوني���و 2020 أثن���اء عبورها حاجز زعترة العس���كري 
برفقة والدتها. أنه���ت متطلبات التخرج قبل اعتقالها، ولم تحتفل مع ذويها 

بتخّرجها في الجامعة ونيل شهادة البكالوريوس.

االحتالل يفرج عن األسيرة 
ليان كايد من نابلس

بيروت/ االستقالل:
قال ممثل حركة الجهاد اإلس���المي في لبنان احس���ان عطايا، إن عملية انتزاع 
الحرية ش���كلت فرصة جديدة من أجل وحدة الموقف الفلسطيني حول خيار 
المقاومة. وأضاف عطايا ف���ي تصريحات إلذاعة صوت القدس المحلية أمس، 
أن العملية ش���كلت ش���به معجزة وعمال مس���تحيال للعدو الصهيوني، مشيًرا 
إلى، العملية ش���كلت ضربة قوية في عمق الوعي الصهيوني، وكأنها امتداد 

لمعركة سيف القدس.
وأكد عطايا، أن الش���عب الفلس���طيني يشعر اليوم بنش���وة النصر واالنتصار 
وقرب تحرر األسرى وتحرير فلسطين، الفًتا إلى، أن عملية األبطال الستة جاءت 
لتهش���م ما حاول الع���دو ترميمه مما حدث في معركة س���يف القدس, وربما 

تكون مؤشرًا الندالع انتفاضة لكن بنوع جديد ومبدع.
وتاب���ع : »هذه فرص���ة تاريخية النتفاضة ش���عبنا الفلس���طيني في الداخل، 
ومهاجمة كافة الحواجز العسكرية التي تقطع أواصر الضفة المحتلة والقيام 

بأعمال مقاومة الستكمال التحرير«.
وش���دد على أن المقاومة هي العامل واألس���اس في جم���ع المواقف العربية 

واإلسالمية حيث أعادت الوهج للقضية الفلسطينية.

عطايا: »انتزاع الحرية« امتداد 
لمعركة »سيف القدس«

رام الله / االستقالل:
تقدمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
بالتماس  الخميس،  القانون���ي  عبر طاقمها 
لما تس���مى محكمة "الل���د" المركزية، وذلك 
للضغط على إدارة سجون االحتالل للسماح 
لمحامي الهيئة بزيارة األسيرين المضربين 

كايد الفسفوس ومقداد القواسمة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن 
سلطات االحتالل تماطل منذ أسبوعين بمنح 
تصاريح للطاقم القانون���ي العامل بالهيئة 

لزيارة كال األسيرين المضربين.
وبينت أن األسير الفسفوس من بلدة دورا في 
محافظة الخليل، يواصل إضرابه لليوم )58( 

على التوالي رفضًا العتقال���ه اإلداري، وكان 
قد ُنقل أول أمس من س���جن "عيادة الرملة" 
إلى إحدى المستش���فيات اإلسرائيلية، بعد 

تدهور حاد طرأ على حالته الصحية.
أما األسير القواس���مة )24 عامًا( من الخليل 
فه���و يخوض إضرابه أيض���ًا رفضًا العتقاله 
اإلداري لليوم )51(، وهو معتقل منذ ش���هر 

كانون ثاني/يناير من هذا العام.
وأعربت الهيئة عن قلقه���ا على حياة كافة 
األسرى المضربين، محملة سلطات االحتالل 
المس���ؤولية كامل���ة عن مصيره���م، خاصة 
أن األوض���اع الصحي���ة لألس���رى المضربين 
باتت مقلقة وصعبة للغاية، وإدارة س���جون 

االحتالل مستمرة بسياس���ة التعنت وعدم 
االستجابة لمطالب األسرى بإنهاء اعتقالهم 

التعسفي.
يش���ار إل���ى أن���ه إل���ى جان���ب األس���يرين 
الفس���فوس وقواس���مة يخوض 4 أس���رى 
آخرون، معركتهم رفضًا العتقالهم اإلداري، 
وهم: عالء األعرج من بلدة عنبتا في محافظة 
طولك���رم، المض���رب لليوم )33(، وهش���ام 
هواش م���ن بلدة دورا يخ���وض إضرابه منذ 
25 يوم���ًا، ورايق بش���ارات من بل���دة طمون 
في محافظة طوب���اس، مضرب منذ 20 يومًا، 
وش���ادي أبو عكر من مخي���م عايدة في بيت 

لحم، ويخوض إضرابه لليوم 16.

في رسالة من أسرى »نفحة«:

خطوات نضالية جماعية قادمة لمواجهة إجراءات االحتالل في السجون

غزة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي«، مساء الخميس، فتح معبر كرم ابو سالم 

اليوم الجمعة بشكل استثنائي إلدخال الوقود إلى قطاع غزة.
وقال���ت اللجنة الرئاس���ية لتنس���يق البضائع في بيان مقتضب نش���رته عبر 
صفحتها على »فيس بوك«، »الجانب االس���رائيلي يبلغ اإلدارة العامة للمعابر 
والحدود بقرار فتح معبر كرم أبو س���الم غدًا الجمعة )اليوم( بشكل استثنائي 

إلدخال الوقود«.
وأعلنت س���لطات االحتالل، األحد الماضي، فرض إغالق عل���ى الضفة الغربية 

ومعابر قطاع غزة خالل فترة األعياد اليهودية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وس����ائل إعالم "إس����رائيلية"، مس����اء الخميس، إن رئيس وزراء الكيان 
"اإلس����رائيلي" نفتال����ي بينت تعه����د بمواصلة التهويد واالس����تيطان في 
أراضي الضفة الغربية المحتلة. ووفق موقع "والال" فقد التقى بينيت برؤساء 
مجلس "يش����ع"، بمن فيهم رئيس المجلس دافي����د الحياني. وذكر مكتب 
بينت، أن "جلس����ة العم����ل تناولت "قضايا تتعلق بتطوير االس����تيطان في 
الضفة الغربية وتعزيز مجالس المس����توطنات في الضفة". وأضاف الموقع 
أنه تمخض عن الجلس����ة "االتفاق على مواصلة العم����ل لدفع هذه القضايا 

-االستيطان- إلى األمام".

اليوم.. االحتالل يفتح كرم أبو سالم 
استثنائيًا إلدخال الوقود لغزة

بينيت: لن نتوقف عن 
التوسع االستيطاني بالضفة

التماس لمنح تصاريح لمحامي هيئة األسرى لزيارة أسيرين مضربين

ال�ضفة : مواجهات ..

"اإعالم الأ�ضرى" ..
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سيدني/ االستقالل: 
اكتشفت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 18 عاًما أن شقيقها الذي يكبرها بنحو عامين هو 

في حقيقة األمر توأمها.
ووفًقا لصحيفة »نيويورك بوس���ت« األمريكية، فإنه على الرغم من أن الفارق الزمني بين 

سارة سارجنت وشقيقها ويل  18 شهًرا، إال أنهما في الحقيقة توأمان.
وقالت س���ارة إن والدها كش���ف لها مؤخًرا أن ويل هو شقيقها التوأم، من عملية تلقيح 
اصطناع���ي، إال أن جنينها بقي مجمًدا لنحو 15 ش���هًرا، بعد زراعة جنين أخيها في رحم 
أمها. وأوضح���ت أن والدتها قررت االحتفاظ لفترة بالبويض���ة الخاصة بها عقب عملية 
تلقي���ح ويل، وفي وقت الحق أجرت األم نفس العملي���ة بالبويضة المجمدة التي صارت 
»سارة« بعد ذلك. وأعربت الفتاة األسترالية عن سعادتها بعد أن اكتشفت أن لها شقيقا 

توأما لها، مشيرًة إلى أنهما كانا أصدقاء دوًما، حسبما أكدت »سبوتنيك«. 
أكد الدكتور أحمد عاصم المال، استش���اري الحقن المجهري والمناظير النس���ائية وعالج 
العقم، أن التلقيح الصناعي يعد ش���كال من أش���كال عمليات أطفال األنابيب التي يتم 
اللجوء لها من قبل الحاالت المتأخرة في اإلنجاب، وعلى الرغم من نسب نجاحها المتدنية 
بالمقارنة مع عمليات الحقن المجهري، إال أنه قد يحدث بها الحمل مع بعض الحاالت من 
أول مرة، أو من خالل تكرار المحاوالت، حيث تزيد نسب نجاح عملية التلقيح الصناعي ما 

بين 50 إلى 60% في حال تكرار إجرائها.

فتاة تكتشف أن توأمها 
أكبر منها بعامين

افتتاح �ضوق العنب واملنتجات الن�ضوية الثالث يف بلدة اخل�ضر جنوب بيت حلم 

القاهرة/ االستقالل: 
فك حلم لفتاة عن لغز اختف���اء ابنة عمها قبل 9 أيام ولم 

يتم االسترشاد عنها إال بعد رؤية منامية.
وأثار الموقف النادر اس���تغراب عدد كبير من أهالي قرية 
مصرية، بعدما حلمت فتاة في المنام قبل وفاتها االثنين 
الماضي، بابنة عمها الغارقة في مياه النيل والتي لم يتم 
العثور على جثتها قبل الحلم. وروى حسين معوض رجب، 
تفاصيل منام رأته ش���قيقته المتوفي���ة لمياء، حزنا على 
غرق ابنة عمها منة، في مياه نهر النيل، قائال: "شقيقتى 
لمياء حلم���ت بمنة بعد وفاتها، وأنها مس���كت يدها في 
الحلم وأعطتها جنيهين، وقالت لها أنا مستنياكي اركبي 
وتعال���ي، وفعال أختي قامت من النوم وس���ألتنى هل منة 
خرجت م���ن النيل قلت لها لس���ه وحكت لي ع���ن الحلم، 
وذهبت إلى النيل في المكان الذي س���قطت فيه، وجاء لى 

تليفون من شقيقي يقول لي أختك ماتت".
وعقب ت���داول قصة منام لمياء بين أهال���ي قرية أطواب، 
ورواد مواق���ع التواصل االجتماعي "فيس���بوك"، بدأوا في 

تفس���يره بأن الجنيهين هي ثمن مواصل���ة قرية تدعى 
كفر أطواب، الواقعة عند نهر النيل، والتي تبعد مسافة 5 
كيلو مترات عن مكان غرق الفتاة، وبدأ عدد كبير منهم في 
توجيه أسرة الطالبة الغريقة منة بالبحث عن جثمانها في 
تلك المنطقة، وكانت المفاجأة هي ظهور جثمان الطالبة 
الغارقة طافي���ة على مياه نهر النيل أمام القرية المذكورة 

وفق روسيا اليوم.
وبالرجوع لعدد من المنشورات والتعليقات عرضتها إحدى 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي المعنية بالشأن العام 
في مركز الواسطي "وسيط الواسطي"، التي عرضت رسالة 
م���ن عضوة، جاءت كالتالي: "ممكن تنزل الرس���الة دي من 
غير اس���م، الواضح إن فيه ترابطًا روحيًا بين الفقيدة منة 
والمرحومة بنت عمها لمياء للدرجة إنها توفت حزنا عليها، 
عش���ان كده بعتقد إن الحلم اللي شافته المرحومة قبل ما 
تموت هو إشارة من منة عن مكانها، أرجو إن أهلها يشوفوا 

ايه المكان اللي أجرته من أطواب 2 جنيه".
وعلق حس���اب باس���م عمرو ش���عبان، قائال: "ال����2 جنيه 

مواصالت من أطواب إلى قرية كفر أطواب، يا ريت التركيز 
من أحد الغواصين في منطقة كف���ر أطواب عند المواتير 
والمواسير، اللي موجوده هناك، لعله خير إن شاء الله ويبرد 
على قلوب أهلها يا رب"، وعلق آخر: "ممكن تكون عند الكفر؛ 
ألن الكف���ر أجرته 2 جنيه"، وقال ثالث: "أنا حاس���س إنها 

عند الكفر والله".
وش���يع أهالي قرية اطواب التابعة لمركز الواسطي، شمال 
محافظة بني س���ويف، في الس���اعات األول���ى من صباح 
أم���س الخميس، جثم���ان طالبة بالصف الثال���ث الثانوي 
األزهري منة حسين رجب، التي غرقت بمياه النيل بمدينة 
الواسطى منذ 9 أيام، عقب انتهائها من درس خصوصي 
بمنطقة طراد النيل، في جنازة مهيبة شارك بها اآلالف من 

أهالي القرية والقرى المجاورة.
واس���تمرت الجنازة قرابة ساعتين س���يرًا على األقدام من 
مكان العثور عليها وتأدي���ة الصالة بجوار مأخذ مياه كفر 
أط���واب، حتى مقابر قرية أطواب، مس���قط رأس���ها، حتى 

مثواها األخير بمقابر العائلة بالقرية.

حلــم يرشــد عــن مكــان جثــة وصاحبتــه تمــوت

الكويت/ االستقالل: 
تداول نش����طاء على مواقع التواصل االجتماع����ي في الكويت 
فيديو لمزاد علني في سوق الحالل بالكويت على خروف )أدرع( 
وص����ل مزاده إلى  60 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 200 ألف 

دوالر.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، خروفًا أبيض 
كبيرًا ، يقف بجواره أحد األش����خاص، يعتق����د أنه مالكه، وهو 

يعرضه للبيع في المزاد، صارخا: "60 ألف دينار".
ورغم قلة المعلومات حول الس����بب لبيع الخ����روف بهذا المبلع 
الكبير، أو حتى من اشتراه، إال أن الواقعة أثارت جداًل كبيًرا على 
مواق����ع التواصل االجتماعي، خاصة وأن بعض المس����تخدمين 

اعتبرها ليست أكثر من دعابة، وراح يشكك في األمر.
كم����ا رأى البعض أن هذا الرقم فيه مبالغة كبيرة، وذهب آخرون 
إلى أنه رقم منطقي كمن يشتري أقالمًا أو ساعات بمبالغ ضخمة.

بيع خروف بـ 200 
ألف دوالر في الكويت

بكين/ االستقالل: 
بينما تركز صناعة الساعات في العالم على دراسة طرق تعزيز مقاومة الساعات للماء، 
ذهبت جامع����ة تيانجين الصينية في االتجاه اآلخر وطّورت أول س����اعة ذكية قابلة 

للذوبان داخل الماء.
فقد نجح فريق البروفيسور هوانغ شيان من قسم الهندسة الطبية الحيوية، بكلية 
اآلالت الدقيقة والهندسة اإللكترونية الضوئية بجامعة تيانجين، في تطوير المواد 
المركبة النانوية المس����تخدمة في تصنيع المنتج����ات اإللكترونية، التي تتمكن أن 
تحقق إعادة تدوير خالية من التلوث وسريعة للمنتجات اإللكترونية، وتمثل طريقة 

مبتكرة وغير مضّرة في التخلص من النفايات اإللكترونية.
يمكن اس����تخدام المنتجات اإللكترونية المصنوعة من هذه المادة بش����كل طبيعي 
لفترة طويلة في ظل ظروف االستخدام العادية. وعندما تريد التخلص منها وإعادة 
تدويرها، تحتاج فقط إلى رميها في الماء لتتحلل في غضون أيام قليلة )40 ساعة(. 
بينما يبقى من الممكن إعادة تدوير الرقائق والمكونات األخرى، والتي ال تلوث ويمكن 
أن تزيد من معدل اس����تخدام المكونات اإللكترونية، وتحقق إعادة التدوير الس����ريع 

للمنتجات اإللكترونية دون تلوث.
وتحتوي النفايات اإللكترونية على الكثير من المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة 
والبالتين والكوبالت واإلنديوم، ولكن نظًرا لصعوبة وارتفاع تكلفة إعادة التدوير، ظلت 
دائما في مستوى منخفض، حيث تم إنتاج 53.6 مليون طن من النفايات اإللكترونية 
في العام 2019، لكن معدل إعادة التدوير كان عند 2% فقط. وتوفر المواد الجديدة 
التي طورها فريق هوانغ شيان فكرة جديدة لحل مشكلة النفايات اإللكترونية، وفق 

صحيفة »الشعب« الصينية.

القاهرة/ االستقالل: 
مّزق ش���اب جسد جاره في أوسيم ب»طعنات مطواه«، ما 
تس���بب في إحداث اصابات بالغ���ة بالمجني عليه، ُنقل 
على إثرها إلى مستشفى قصر العيني إلسعافه، وأثبت 
التقرير الطبي أن اإلصاب���ات التي لحقت بالمجني عليه 
كادت أن تودي بحياته، بس���بب طعنة غائرة في البطن، 
أحدثت مضاعفات صحية للشاب الذي فقد الوعي، لكن 
س���رعة إسعافه ساهمت في اس���تقرار حالته الصحية، 

وأخطرت المباحث بالحادث من قبل المستشفى.
رش المياه أمام منزل المتهم كان سبًبا في االعتداء على 

جاره بالطعنات، بحس���ب تحريات المباحث التي أشرف 
عليها الل���واء مدحت فارس، مدير اإلدارة العامة لمباحث 
الجيزة، وأنه وجد جاره يرش المياه أمام منزله فدخل معه 
في مش���ادة كالمية، وعندما أخبره أنه كان يرش المياه 
أمام منزله، وطالت اآلخر التابع لجاره، اعترض األخير على 

هذا التصرف.
وألقت أجهزة األمن بإش���راف العميد عالء فتحي، مدير 
المباح���ث الجنائية، القبض عل���ى المتهم، وبمواجهته 
اعترف بتفاصيل الواقعة، وأنه اعتدى بالضرب على جاره 
بعد أن سبه أمام الجيران، قائال له: »أنت إنسان قذر ومش 

بتحب النظافة«، وأنه استشاط غضًبا من تصرفه فاعتدى 
علي���ه ضرًبا بالمطواه، ما تس���بب في إصابته بطعنة في 
البطن. وحاول المتهم تبرير جريمة طعن جاره بأنه كان 
ف���ي حالة دفاع عن النفس، بع���د أن حاول جاره االعتداء 
عليه بالخرطوم أمام جيرانه، وأنه فقد صوابه وتوجه إلى 
المنزل وأحضر المطواه وطعنه بها وفر هارًبا قبل وصول 
الشرطة، لكن المباحث تمكنت من القبض عليه في منزل 
شقيقه بأوسيم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي 
نسبت له تهمة الشروع في القتل، وقررت حبسه لمدة 4 

أيام على ذمة التحقيقات.

لندن/ االستقالل: 
تمكن طالب بريطاني يبلغ م���ن العمر 25 عاما من توفير 
المال خالل دراس���ته الجامعية وعدم صرفه على ش���راء 
المواد الغذائية من خالل طريقة اتبعها في فترة دراسته.

فخالل دراس���ته في جامعة ساوث ويلز في كارديف، قام 
جوردان فيدال، باتباع طريقة س���محت له بتناول طعامه 

اليومي دون الحاجة لصرف األموال.
حي���ث لم يدفع أي م���ال على مدار عامي���ن ثمنا لوجباته 
الغذائية، إذ اعتمد في الحصول على طعامه على المطاعم 

والمقاهي التي كانت تقدمه له مجانا.
وتمثلت طريقة جوردان في طلب الطعام من هذه األماكن 

في الوقت الذي كانت تقوم فيه برميه في اليوم التالي.
وكان كازينو كارديف يعرض وجبات مجانية في الساعات 
األولى من صب���اح يوم االثنين، متضمن���ة طعاما صينيا 
ومش���روبات غازية، ليذهب جوردان للحصول على طعامه 
م���ن هناك وليأمن لنفس���ه عددا من الوجب���ات لعدد من 

األيام.
وكانت المش���كلة تكمن في توقيت البوفيه الذي يقدمه 

الكازينو في الرابعة صباحا، حيث كان على جوردان الذهاب 
للجامعة في التاسعة، أي أنه كان يضطر لالستيقاظ باكرا 

لتناول طعامه.
ويق���وم بع���د محاضرات ي���وم الثالثاء بزي���ارة أحد 
ش���وارع المدينة التي كانت تنتش���ر فيها العديد 
م���ن المطاعم والمقاهي ليطلب من القائمين عليها 
إعطاءه وجبات الطعام التي كانوا يرمونها في اليوم 
الثاني، حت���ى باتت تلك المطاعم تجهز احتياجاته 

بشكل خاص له.

جريمة صادمة.. رش المياه أمام منزل جاره فطعنه بالمطواه

طالب يوفر ثمن طعامه لمدة عامين بطريقة فريدة

ساعة صينية قابلة 
للذوبان داخل الماء


