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رام الله / االستقالل:
 أكد رئيس نادي األس���ير الفلس���طيني قدورة ف���ارس، أن قرار 
األس���رى بتعليق اإلض���راب الجماع���ي عن الطع���ام لمواجهة 
اإلجراءات القهرية التي تعّرضوا لها في أعقاب انتزاع 6 أسرى 

لحريتهم من سجن »جلبوع«؛ ال يعني انتهاء المعركة.
وأوضح فارس، في بيان صدر عن نادي األسير، مساء األربعاء، أن 
إدارة سجون االحتالل ما زالت تتخذ إجراءات »عقابية« بحق عدد 
من األس���رى، وال يزال بعضهم في الزنازين والعزل والتحقيق، 

عالوة على أن س���ّتة أس���رى يواصل���ون اإلض���راب الفردي ضد 
اعتقالهم اإلداري، ومنهم األسير كايد الفسفوس الذي تجاوز 
إضرابه السّتين يوًما، كما أن أسرى »جلبوع« المعاد اعتقالهم ما 

زالوا يقبعون في أقبية التحقيق في ظروف صعبة.
ودعا فارس أبناء ش���عبنا إلى مواصلة الهّبة الشعبية الموّحدة 
والمس���اندة لنضال الحركة األس���يرة، للدفاع عن حياة األسرى 
وكرامته���م، مؤكًدا أن ه���ذه المعركة لن تض���ع أوزارها حتى 

تنتهي كافة اإلجراءات بحق األسرى«.

فارس: قرار تعليق األسرى لإلضراب
 ال يعني انتهاء المعركة

غزة/ دعاء الحطاب:
حالة من الغضب واالس���تياء س���ادت صفوف الالجئين 
الفلس���طينيين، عقب »اتفاق االطار« الذي وقعته وكالة 

الجئو غزة: »اتفاق اإلطار« يسلب حقنا 
بالعودة ويهدف لطمس هويتنا

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، تسجيل 19 حالة 
وف����اة و2366 إصابة جديدة بفي����روس »كورونا« بعد فحص 

19  وفاة و2366 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي د. يوس���ف 

الحس���اينة، يوم أم���س، أن األعوام ال����27 التي مرت على 
اتفاقية أوسلو لم تحصد سوى الحصرم. وقال د. الحساينة، 

د. الحساينة: )27 عامًا( على اتفاق 
»أوسلو« الكارثي ال حصاد سوى الحصرم!

االحتالل يعتقل عددًا من 
المواطنين في الضفة والقدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس األربعاء، عددا من 
المواطنين في مناطق متفرق���ة بالضفة الغربية والقدس 

األسيران »العارضة« يكشفان تفاصيل 
مثيرة عن عملية »انتزاع الحرية«

رام الله/ االستقالل: 
كش���ف محاميا األس���يرين محمد ومحمود 
العارض���ة، النق���اب عن تفاصي���ل جديدة 
و«مؤث���رة« بعد إع���ادة اعتقالهم���ا من قبل 

قوات االحتالل اإلسرائيلي عقب انتزاعهما 
حريتهما من س���جن »جلبوع« اإلس���رائيلي 

آخرين.  أس���رى  أربعة  برفق���ة 
وروى المحاميان، خالد محاجنة 

النخالة: فرسان كتيبة الحرية أحدثوا حالة 
من التعاطف مع األسرى لم يسبق لها مثيل

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخالة إن »فرس���ان 

كتيبة الحرية أحدث���وا حراًكا فلس���طينًيا وعربًيا ودولًيا 
وحالة من التعاطف مع األسرى الفلسطينيين لم يسبق 

عدنان: تعرية األسرى وتعذيبهم رسالة 
غزة/ االستقالل:للمقاومة يجب على المحتل أن يدفع ثمنها

قال���ت حركة الجهاد اإلس���المي، إن األس���رى 
أم���ام  مطب���ق  دول���ي  لصم���ت  يتعرض���ون 

االنتهاكات الجس���يمة في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي. وأضاف مؤتم���ر صحفي للحركة 
مس���اء األربعاء ف���ي غزة، أن »معركة األس���رى 

داخل السجون هي معركة الكل الوطني وعلى 
الفصائل الفلسطينية أن تحمي 
الصمت  الموق���ف، مدينة  وحدة 

الجهاد: األسرى يتعرضون لصمت دولي مطبق أمام انتهاكات االحتالل

جنين/ االستقالل: 
عقب القيادي المحرر خضر عدنان على ما كشفه محامون األسرى المعاد 

اعتقاله���م بعد عملية انت���زاع الحرية، وم���ا نقلوه عنهم. 
وقال عدنان في تصريح له: »تحمل األس���ير البطل محمود 

اأ�سرى اجلهاد: العقوبات 
التي فر�ستها اإدارة ال�سجون 

بحقنا ما زالت م�ستمرة

الصحة: نطالب باإلشراف على الوضع 
الصحي لألسرى األربعة المعاد اعتقالهم

رام الله / االستقالل:
طالب����ت وزيرة الصحة م����ي الكيلة، باإلش����راف على الوضع 
الصحي لألس����رى األربعة المعاد اعتقالهم. جاء ذلك خالل 

األسير قادري: سأبحث عن حريتي مجددًا 
وقضيت 5 أيام هي األجمل بحياتي

رام الله/ االستقالل:
تعهد األس���ير يعقوب قادري الذي أعيد اعتقاله مجددا 
عق���ب انتزاع حريته ل�5 أيام بعملية »نفق الحرية« بإعادة 

القدس المحتلة – الضفة الغربية/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين، ي���وم أمس، 
المب���ارك، على  األقصى  المس���جد  س���احات 
شكل مجموعات اس���تفزازية متتالية. وقالت 

دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة، 
إن 205 مس���توطنين اقتحموا األقص���ى عبر 
ب���اب المغارب���ة إح���دى البوابات ف���ي الجدار 
الغربي للمس���جد، ونفذوا جوالت في باحاته، 

وأدوا صلوات تلمودية في الجزء الش���رقي من 
األقصى. وأعلن ما يس���مى »اتح���اد منظمات 

الهيكل« المزع���وم، عن تنظيمه 
اقتحام���ات مركزي���ة للمس���جد 

إصابة مستوطن بعملية طعن في يافا
مئات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يهاجم منازل المواطنين في الضفة

موؤمتر حلركة اجلهاد االإ�سالمي اأمام مقر ال�سليب االأحمر بغزة اأم�س، حول اآخر التطورات اجلارية يف �سجون االحتالل 



الخميس 9 صفر 1443 هـ 16 سبتمبر 2021 م

جنين/ االستقالل: 
عق���ب القيادي المحرر خضر عدنان على ما كش���فه 
محامون األسرى المعاد اعتقالهم بعد عملية انتزاع 

الحرية، وما نقلوه عنهم.
وقال عدنان في تصريح له: »تحمل األس���ير البطل 
محم���ود العارضة المس���ؤولية الكامل���ة عن عملية 
حفر نفق جلبوع، وس���ؤاله عما يجري داخل س���جون 
االحت���الل يعبر مدى حبه إلخوانه األس���رى وحرصه 

الشديد على عدم المساس بهم«.
وأش���ار إل���ى أن حديث األس���ير محمود ع���ن أهله 

وشعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل يؤكد على 
التماسك والترابط اإلنساني بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح عدنان، أن تنقل األس���ير محمد العارضة ما 
بين أشجار الزيتون والصبار محاواًل الوصول إلى أمه 

فيه ارتباط وثيق باألرض واألهل.
وشدد على أن تعرية األسرى وتعذيبهم وإهانتهم 
بع���د اعتقالهم، فيه رس���الة للمقاومة ب���أن عليها 

تحمل مسؤولياتها وعلى االحتالل أن يدفع الثمن.
ولف���ت عدنان، إلى أن أكثر من 400 طائرة مس���يرة 
تصاحبها كالب بوليسية كانت مهمتها البحث عن 

األس���رى ال�6، مضيًفا »هذا األمر يعبر عن هشاش���ة 
منظوم���ة االحت���الل األمنية وم���دى الصفعة التي 
وجهها األبطال لهذا المحتل«. وذكر أن هناك حالة 
من التراخي من قبل المؤسسات الدولية، والصليب 
األحمر، في الكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم 
وفق���دان التواص���ل م���ا بي���ن االحتالل، واألس���رى 

وذويهم.
وطال���ب عدن���ان، كاف���ة الجه���ات الفلس���طينية 
الحكومي���ة والصحي���ة واإلعالمي���ة فض���ح جرائم 

االحتالل ومقاطعته على كافة الصعد.

عدنان: تعرية األسرى وتعذيبهم رسالة للمقاومة يجب على المحتل أن يدفع ثمنها

غزة/ االستقالل:
قال���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي، إن األس���رى 
يتعرضون لصمت دولي مطبق أمام االنتهاكات 

الجسيمة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأض���اف مؤتمر صحفي للحركة مس���اء األربعاء 
ف���ي غزة، أن »معركة األس���رى داخل الس���جون 
ه���ي معرك���ة الكل الوطن���ي وعل���ى الفصائل 
الفلس���طينية أن تحمي وحدة الموقف، مدينة 
الصم���ت الدول���ي المطبق أمام م���ا يتعرض له 

أسرانا في السجون.
وأكدت الحركة، عل���ى أن خياراتها مفتوحة في 
الدفاع عن األس���رى في الس���جون اإلسرائيلية، 
محذرة االحتالل من المس���اس بحياة أي أس���ير، 

داعيًة لتصعيد شعبي وقانوني يدعمهم.
ودعت الحركة، القوى الوطنية واإلس���المية إلى 
دعم األس���رى، مؤكدة أن االحتالل اس���تهدف 
أس���رى الحرك���ة بأبش���ع االج���راءات العقابية 
والعدواني���ة، وأن إدارة الس���جون تريد تفتيت 

الموقف العام واالستفراد بأسرى الحركة.
واختتم المؤتم���ر بالتأكيد على البقاء موحدين 
خلف األس���رى مش���يرة إلى أن الحركة في حال 

استنفار كامل لمتابعة ما يجري في السجون من 
قمع منظم ألسرى الجهاد وغيرهم من األسرى.

يذكر أنه في 6 س���بتمبر الجاري، تمكن 6 أسرى 
من انتزاع حريتهم من س���جن جلبوع ش���ديد 
الحراسة عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج 

السجن.
وُأعيد اعتقال 4 منهم يومي الجمعة والس���بت 
الماضيين، ف���ي حين تبحث قوات االحتالل عن 
األسيرين مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد 

كممجي.

خياراتنا مفتوحة ونحذر االحتالل
الجهاد: األسرى يتعرضون لصمت دولي مطبق أمام انتهاكات االحتالل

بيروت/ االستقالل:
هاتف األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، 
يوم أمس، ذوي أبطال كتيبة الحرية الذين كسروا القيد 

وانتزعوا حريتهم من سجن جلبوع.
وأكد النخالة، اعت����زازه ببطولة كتيبة الحرية التي دللت 

على عظ����م اإلرادة والتح����دي والصمود ألس����رانا داخل 
السجون.

وشدد النخالة على دعم حركة الجهاد اإلسالمي لألسرى 
كتيبة الحرية وذويه����م، وإصرارها على تحريرهم بكل 

السبل.

خالل اتصال هاتفي مع ذويهم
النخالة يشدد على دعم الجهاد ألبطال »كتيبة 

الحرية« وإصرارها على تحريرهم بكل السبل

غزة/ االستقالل:
 أكدت لجنة الطوارئ ألس���رى حركة الجهاد اإلس���المي، أن 
العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى 

الحركة مازالت مستمرة.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي يوم أمس، »إن االتفاق بين 
الحركة األس���يرة وإدارة مصلحة السجون بإلغاء العقوبات، 
ال يش���مل العقوبات المفروضة على أس���رى حركة الجهاد 

اإلسالمي ولم يكن أسرى الجهاد طرفًا في ذلك االتفاق«.

أسرى الجهاد: العقوبات التي فرضتها 
إدارة السجون بحقنا ما زالت مستمرة

الخليل/ االستقالل:
اعتدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، على الزوار والمصلين وموظفي 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية، في الحرم اإلبراهيمي وسط الخليل، وطردتهم 

من الحرم بالقوة وأغلقته.
وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة، أن قوات االحتالل 
اس���تباحت جميع أروقة وساحات الحرم اإلبراهيمي الداخلية والخارجية ودخلت 
على سجاده ببساطيرها، واعتدت على موظفي وزارة األوقاف مجدي صالح ورائد 
مسودة بالشتم والضرب، وطردت المصلين المسلمين، وأرغمت النساء وهن في 
حلق���ات ذكر على الخروج من الح���رم، ومنعت المصلين من دخوله بحجة تأمين 

احتفال المستوطنين ب�«عيد الغفران«.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي: 
إن االحت���الل يعمل على تهويد الحرم في تحد لمش���اعر العرب والمس���لمين، 
ومساس خطير بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية ومواثيق حقوق 

اإلنسان واالتفاقيات الدولية.
بدوره، قال وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية حس���ام أب���و الرب: إن الوزارة 
تش���جب ما يقوم به االحتالل اإلس���رائيلي في الح���رم اإلبراهيمي من إغالقات 
متواصلة ومنع لرفع األذان، وطرد موظفيها من المس���جد، مؤكدًا أن هذا العمل 
هو اعتداء صارخ وتعد خطير على الحرم اإلبراهيمي الشريف وسعي للسيطرة 

الكاملة عليه.
ودعا »المؤسس���ات الدولية إليقاف االحتالل عن انتهاك حرمات المسجد، الذي 

يعتبر وقفًا اسالميًا خالصًا ال يحق لغير المسلمين الصالة فيه«.

االحتالل يغلق »اإلبراهيمي« عقب 
استباحته واالعتداء على زواره

غزة/ االستقالل:
قال المختص في ش����ؤون االسرى عبد الناصر فروانة »أن 
حجم الحقد والغضب، والرغبة الشديدة في االنتقام من 
االسرى منذ نجاحهم في تحقيق »المعجزة« والتحرر من 
سجن جلبوع عبر نفق الحرية متوقع نظرا لحجم الصدمة 
والضرب����ة القوية التي تلقاها االحتالل والفش����ل الذريع 
ال����ذي ألحقه ه����ؤالء االبطال الس����تة بالمنظومة االمنية 

االسرائيلية«.
وأك����د فروانة في تصريح له، »ان هذا الحقد تجس����د في 
س����لوك االحتالل لحظة اعادة اعتقال أربعة من المحررين 
االبطال، وتعريضهم لتعذيب قاس وحرمان مستمر من 

ابسط الحقوق ومقومات الحياة«.
وأضاف :«ان ما كش����فه محامي هيئة االسرى بعد زياته 
لألس����رى المع����اد اعتقاله����م، يعك����س بالمقابل مدى 
اصرارهم واالرادة القوية التي تس����لحوا بها والمعنويات 
العالية التي يتمتعون بها، والوعي العالي الذي تجس����د 
في س����لوكم وتصريحاتهم، وثباتهم وعدم انكسارهم 

رغم كل ما تعرضوا ويتعرضون له من تعذيب قاس«.
واعتب����ر ان ما حصل م����ن »معجزة« في جلب����وع، لم تكن 
محاولة »الهروب« االولى من سجون االحتالل االسرائيلي، 
ولن تك����ون االخيرة، لطالما اس����تمرت دولة االحتالل في 
اصدار االحكام الخيالية بحق االسرى واصرت على احتجاز 
االس����رى في س����جونها لس����نوات طويلة وعقود عديدة، 
وحين تتضاءل الفرص االخرى في اطالق سراحهم. يبقى 

من حقهم ومجاز لهم انتهاج وسيلة »الهروب«.
وأوضح »ان الهروب من الس����جن في زم����ن الحروب ومن 
س����جون االحتالل، ليس بجريمة، ومسموح به وال يعاقب 

عليه القانون. هكذا ينص القانون الدولي«.
وأضاف :«لقد تفاعل ش����عبنا واح����رار العالم، بفخر وعزة، 
م����ع هذه القضية منذ بدايتها، ومطل����وب اليوم تكاتف 
الجه����ود وتوحي����د االرادات والعمل عل����ى ابقاء قضية 
االسرى حية وحاضرة على الدوام والسعي الجاد من اجل 
توفير الحماية لألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 

االسرائيلي.

فروانة: من أعيد اعتقالهم تعرضوا 
لتعذيب قاٍس لكنهم لم ولن ينكسروا

رام الله / االستقالل:
 قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن مدينة جنين ومخيمها وقراها، تش���كل 

أيقونة للمقاومة والصمود والتحدي.
وأضاف العالول في تصريحات صحفية، ان األسرى األبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم 
من س���جن »جلبوع« جسدوا صورة مشرقة عن الوحدة الوطنية في ميدان الفعل المقاوم، 
ومثلوا إرادة الفلس���طيني الحر النتزاع حريته في كل حين وتحت كل الظروف. وأكد أن 

قضية األسرى هي رأس حربة النضال الفلسطيني، وسنبقى نناضل من أجل حريتهم.

العالول: األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم 
جسدوا صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية



3الخميس 9 صفر 1443 هـ 16 سبتمبر 2021 م

تفا�صيل مروعة
ونق���ل محاجنة عن األس���ير محمد العارض���ة، أنه اعتقل 
بالصدف���ة في اللحظة األخيرة إلى جان���ب زكريا الزبيدي، 
بعد أن مد أحد الجنود يده إلى الشاحنة التي كان متواجًدا 
فيها، أثن���اء فحص روتيني، وأنه ح���اول الهرب لكنه لم 

يتمكن بسبب األعداد الكبيرة لجنود االحتالل.
وأك���د محاجنة، أن األس���ير العارضة يم���ر برحلة تعذيب 
قاس���ية جًدا، وأنه تم االعتداء عليه بالضرب المبرح، ورطم 
رأس���ه باألرض، إضافة إلى التنكيل والحرم���ان من النوم 
واألكل والش���رب واإلهانة والتعرية الجس���دية، وإصابته 
بجروح في رأس���ه ووجهه، ولم يتلق العالج حتى اللحظة، 
ويعاني أيًضا من جروح في كافة أنحاء جس���ده، بس���بب 

مطاردة االحتالل له ولألسرى اآلخرين.
وقال محاجنة: »إن األسير محمد لم ينم منذ إعادة اعتقاله 
فجر الس���بت، سوى 10 س���اعات فقط، وتمكن أول أمس 

فقط ،من تناول الطعام«.
ولفت إل���ى أن أحد المحققين قال لألس���ير محمد »أنت ال 
تس���تحق الحياة وتس���تحق أن أطلق النار على رأس���ك«، 
مش���يًرا إلى أن���ه في بداي���ة اعتقاله، تم نقل���ه إلى مركز 
تحقي���ق الناصرة، وهناك حقق معه حوالي 20 محقًقا من 
مخاب���رات االحتالل في غرفة صغيرة جًدا، وقاموا بتجريده 
من كافة مالبسه، بما فيها المالبس الداخلية وأبقوه عاريًا 

لساعات طويلة، ونقلوه بعدها إلى مخابرات »الجلمة«.
وأش���ار إلى أن المحققين يحققون مع العارضة وهو مكبل 
اليدين والرجلي���ن كل يوم، حيث قضى زي���ارة المحامي 
له مكب���ل القدمين واليدين، وكان خلف���ه قرابة 6 حراس 

يراقبون زيارة المحامي له.
حرمان من كل �صيء

وكش���ف المحام���ي محاجنة، أن األس���يرين محمد وزكريا 
زبيدي، لم يش���ربا نقطة ماء واحدة خ���الل أيام حريتهما، 
ما تسبب بإنهاكهما، وعدم قدرتهما على مواصلة السير.

وقال »محمد أتى للزيارة وهو يش���عر بالبرد، خالل يومين 
نام س���اعة واحدة، وخالل خمسة أيام لم ينم 10 ساعات، 

كم���ا أنه ال يعرف مواعي���د الصالة وال الوق���ت وال التاريخ 
وال األيام بعد أن انتزعت منه س���اعة يده، مش���يرا إلى أنه 
يتنق���ل ما بي���ن الزنزانة، التي هي عب���ارة عن مترين في 
متر مراقبة على مدار الس���اعة، وغرف���ة التحقيق، وال يرى 

الشمس وال الهواء.
ونوه إل���ى أن المحققين اإلس���رائيليين يرفضون طلبات 
األس���ير العارضة اليومية بنقله إلى عيادة للعالج، مؤكدا 
وجود آثار جروح على جبينه نتيجة الضرب الش���ديد عند 

اعتقاله.
ولفت محاجنة، إلى أن األسير محمد العارضة يرفض كافة 
الته���م الموجهة إليه ويلتزم الصم���ت رغم كل محاوالت 
الضغ���ط والتعذيب لتوريط أف���راد عائلته ورد على تهم 
محققي االحتالل بقوله “أنا تجولت في فلسطين المحتلة 

عام 48، وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي.

اأيام من احلرية
وع���ن حريته بع���د الخروج من الس���جن، ينق���ل المحامي 
محاجنة عن األس���ير العارضة قوله، إن أيام حريته القليلة 
بعد الخروج من النفق أغنته عن 22 عاًما في المعتقل، وإن 

العودة للمعتقل ال تهمه بشيء.
وق���ال محاجنة إن األس���ير العارضة س���عيد بجولته في 
أراضي بالده المحتلة، قائال إن التفاصيل البس���يطة التي 
شاهدها عوضته عن 22 عاما داخل المعتقل، إذ أنه تناول 
فاكهة الصبر ألول مرة منذ 22 عاما من أحد البساتين في 

منطقة مرج ابن عامر.
كما زار المحامي رس���الن محاجنة األسير محمود العارضة، 
حيث أكد األخير بأنهم حاول���وا قدر اإلمكان عدم الدخول 

للقرى العربية حتى ال يعرضوهم للمساءلة.
وقال األسير العارضة: »كنت أرتدي جوارب ابنة شقيقتي 

طيل���ة األيام التي عش���تها خارج الس���جن”، مش���يًرا إلى 
أنه واألس���رى الخمس���ة اآلخرين تجمعوا في مسجد بعد 

تحررهم ثم تفرقوا.
وبين األس���ير محمود العارضة في ش���هادته التي نقلها 
المحامي اآلخر، أن س���يارة شرطة إسرائيلية مرت بالصدفة 
كانت السبب في إعادة اعتقاله مع األسير يعقوب قادري.

رحلة التعذيب
وأكد أن التحقيق معه يس���تمر يومًيا بين 7 و8 س���اعات، 
مش���يًرا إلى أنهم يتعرضون لتعذي���ب متواصل من قبل 

المحققين، لكن صحته ال زالت جيدة.
وأشار األس���ير العارضة، إلى أنه كان بحوزته جهاز »راديو 
صغي���ر« لمعرفة ومتابعة ما يحصل في الخارج، وأنه الحظ 

أن معنويات الشعب الفلسطيني مرتفعة.
 وأكد األس���ير محمود العارضة، أنه هو المسؤول عن حفر 
النفق، وأن عملية الحفر بدأت في ش���هر ديسمبر/ كانون 

أول من العام الماضي.
ر�صالة لأمي

ووج���ه رس���الة لوالدته قائ���اًل فيها »أطمئ���ن والدتي عن 
صحتي، ومعنوياتي عالية، وأوجه التحية ألختي في غزة”.

وأشار إلى أنه سمع واألسرى اآلخرون هتافات المتظاهرين 
في مدينة الناصرة العربية، األمر الذي رفع من معنوياتهم، 
معتبًرا أن ردة الفعل الش���عبية بالنس���بة له تمثل انجاًزا 

كبيًرا وأنه يعتبر نفسه حقق نجاًحا كان سبًبا فيه.
ونجح س���تة أس���رى فلس���طينيين من التحرر من س���جن 
»جلبوع« شديد الحراسة شمالي فلسطين المحتلة عام 48، 

عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.
وُأعي���د اعتق���ال أربعة م���ن األس���رى، الجمعة والس���بت 
الماضيي���ن، فيما تبحث قوات االحتالل اإلس���رائيلية عن 

مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.
ويبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية 
نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 
520 أس���يرا إداريا )دون تهمة أو محاكمة(، وذلك حتى 6 

سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان لنادي األسير.

األسيران »العارضة« يكشفان تفاصيل مثيرة عن عملية »انتزاع الحرية«

رام اهلل/ ال�صتقالل: 
ك�ص��ف حماميا الأ�ص��رين حمم��د وحممود 
العار�ص��ة، النق��اب ع��ن تفا�ص��يل جديدة 
م��ن  اعتقالهم��ا  اإع��ادة  بع��د  و«موؤث��رة« 
قب��ل ق��وات الحت��الل الإ�ص��رائيلي عقب 

انتزاعهم��ا حريتهم��ا م��ن �ص��جن »جلبوع« 
الإ�صرائيلي برفقة اأربعة اأ�صرى اآخرين.

وروى املحامي��ان، خال��د حماجنة ور�ص��الن 
حماجنة، يف ت�صريحات �صحفية، تفا�صيل 
زيارتهما لالأ�ص��ر حممد العار�ص��ة، بعد اأن 

ا�صرتطت خمابرات الحتالل يف اللحظات 
الأخ��رة اأن يق��وم كل حم��اٍم بزيارة اأ�ص��ر 
واحد فقط، م�ص��ًرا اإىل اأنه �ص��مع تفا�صيل 
انت��زاع  »اأ�ص��ر  ل���  زيارت��ه  خ��الل  اأبكت��ه 

احلرية«.

رام الله/ الستقالل: 
قال����ت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحرري����ن، إن المحامي 
فيلدمان، تمك����ن امس األربعاء، من زيارة األس����ير زكريا 
الزبي����دي بمعتقل الجلم����ة، وتبين أن����ه تعرض للضرب 
والتنكيل خالل عملية اعتقاله مع األسير محمد العارضة، 

ما أدى الى إصابته بكسر في الفك وآخرين في األضالع.
وبين����ت الهيئة، في بي����ان صحفي، أن األس����ير الزبيدي 
تم نقله الى احدى المستش����فيات اإلس����رائيلية وأعطي 
المس����كنات فقط بعد االعتقال، كم����ا يعاني من كدمات 
وخ����دوش ف����ي مختل����ف أنحاء جس����ده بفع����ل الضرب 

والتنكيل.
وبين الزبي����دي للمحامي فيلدمان خ����الل الزيارة، »أنهم 
وعلى مدار األي����ام األربعة التي تح����رروا فيها لم يطلبوا 
المس����اعدة من أحد، حرصا عل����ى أهلنا بأراضي 48 من أي 
تبعات أو عقوبات إس����رائيلية بحقهم، ولم يتناولوا الماء 
ط����وال فترة تحررهم، وكانوا يأكل����ون ما يجدون من ثمار 

في البساتين كالصبر والتين وغيره«.
وح����ذرت الهيئة، من مغبة مواصلة عزل األس����رى األربعة 
بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر ألدنى مقومات الحياة 
اآلدمي����ة وبعيدا عن المؤسس����ات الحقوقي����ة والطواقم 

القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة 
السيئة والتنكيلية من قبل المحققين والسجانين«.

كان س����تة أس����رى تمكنوا يوم اإلثنين المنصرم 9/6 من 
تحرير أنفس����هم من س����جن »جلبوع«، وهم: محمود عبد 
الله عارضة )46 عام����ا( من عرابة، معتقل منذ عام 1996، 
محك����وم مدى الحياة، ومحمد قاس����م عارض����ة )39 عاما( 
من عرابة معتقل منذ ع����ام 2002، ومحكوم مدى الحياة، 
ويعقوب محمود قادري )49 عاما( من بير الباش����ا معتقل 
منذ ع����ام 2003، ومحكوم م����دى الحي����اة، وأيهم نايف 
كممج����ي )35 عاما( من كف����ر دان معتقل منذ عام 2006 
ومحكوم م����دى الحياة، وزكريا زبيدي )46 عاما( من مخيم 
جنين معتقل من����ذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل 
يعق����وب انفيعات )26 عاما( من يعب����د معتقل منذ عام 

.2019
الش����رطة اإلس����رائيلية، أعلنت مس����اء الجمعة المنصرم 
اعتقال األس����يرين محمود العارض����ة، ويعقوب القادري 
في الناصرة، كما اعتقلت فجر الس����بت األس����يرين محمد 
العارضة وزكريا الزبيدي، في قرية شبلي جنوب الناصرة، 
بأراض����ي ال�48، فيم����ا ما زال األس����يران مناضل نفيعات 

وايهم كممجي، حرين.

هيئة: الزبيدي تعرض للتنكيل الشديد خالل االعتقال

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة 
إن »فرس����ان كتيبة الحرية أحدثوا حراًكا فلس����طينًيا 
وعربًي����ا ودولًي����ا وحال����ة م����ن التعاطف مع األس����رى 

الفلسطينيين لم يسبق لها مثيل«.
وأضاف النخالة في رس����الة خاصة لألسرى في سجون 
االحت����الل أمس األربعاء، أنه وقي����ادة حركته يتابعون 
كل همس����ة وكل خبر يتعلق باألسرى وبالمعركة التي 
يخوضونها منذ انتزاع األس����رى الستة حريتهم قبل 

أسبوع.
وقال النخالة »إخوانن����ا محمود ومن معه رموٌز للتحدي 
والش����جاعة واإلرادة، وكانوا مثار فخر واعتزاز لنا ولكل 

حر في هذا العالم«.
وش����دد على أن إعالن األسرى تحدي إجراءات االحتالل 
الت����ي تبعت الحدث األه����م والمبهر والت����ي لم تكن 
أقل ش����جاعة من فعل اإلخوة في كتيبه جنين، مشيرًا 

إلى إطالق اس����م »كتيبة الحرية« على المجموعة التي 
انتزعت حريتها من المستحيل.

وبارك النخالة خطوات األسرى ومعركتهم مع االحتالل 
الت����ي تهدف الحف����اظ على هوية وش����خصية حركة 
الجهاد رغم ما يرافق ذلك من تضحيات تصل إلى حد 

الشهادة.
وجاء في الرس����الة: »أقول لكم وبكل عزيمة وإصرار إننا 
نذه����ب معكم في ه����ذا الطريق حت����ى نهاياته، ولن 
نتردد لحظة واحدة في حماية ودعم خيار المواجهة مع 

االحتالل امتداًدا لمواجهتكم له في أقبية السجون«.
وخاطب النخالة األسرى قائاًل: ثقوا بالله أواًل وبإخوانكم 
ثانًي����ا أننا ل����ن نخذلكم على كل صعي����د مهما بلغت 
تكلف����ه ذلك، مضيف����ًا »إن خياركم ه����و خيارنا، ونحن 
نتابع كل ما يجري معك����م وحولكم باهتمام بالغ، ولن 
ا من المعركة التي  نتردد لحظة واحدة ألن نك����ون جزًء

تخوضونها«.

النخالة: فرسان كتيبة الحرية أحدثوا حالة 
من التعاطف مع األسرى لم يسبق لها مثيل
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دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �لزو�يدة

اسم المشروع:  برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية / النافذة السادسة 
)MDPIII-W6(

اســـم المشـــروع الفرعي:  توريد محروقات لزوم اليات خدمات البلدية وابار 
المياه ومضخات الصرف الصحي 

تاريخ استدراج العروض: 2021/09/16 م 
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س���يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوي���ر وإقراض الهيئات 
المحلي���ة- في إطار برنام���ج تطوير البلديات المرحلة الثالث���ة )MDPIII( وذلك 
لتنفيذ مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف 
هذا المش���روع الى دعم بلدي���ات الضفة الغربية وقطاع غ���زة  لمواجهة االثار 
االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2( تدعو بلدية الزوايدة الموردين للتقدم الس���تدراج عروض أس���عار مش���روع  
توري���د محروقات لزوم الي���ات خدمات البلدية وابار المي���اه ومضخات الصرف 

الصحي  ، مدة التوريد 210 يومًا.
3( استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي وحسب اآلليات المعتمدة 
لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الشراء حسب اجراءات التسوق 
المحلي ومفتوحة للموردين المؤهلين المحليين وحس���ب قس���م المش���اريع، 
السيد/ م. محمد مسلم ، هاتف: 082550140  فاكس: 082551138، ويمكنهم 
االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها على العنوان: بلدية  الزوايدة، قسم 
المشاريع، الطابق األول، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى  الحادية 

عشر والنصف ظهرًا من تاريخ 2021/09/16م وحتى تاريخ 2021/09/25م.
4( عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2021/09/25م 
الس���اعة الحادية عشر ظهرًا، عروض األس���عار اإللكترونية غير مقبولة، عروض 
األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض األسعار 
بحضور الموردين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة  

الحادية عشرظهرًا، بتاريخ  2021/09/25م.
5( المشروع ش���امل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.
6( العنوان المشار اليه أعاله هو: بلدية الزوايدة، قسم المشاريع، الطابق األول.

بلديـة الزوايدة
     بتمويل من :

دولة فل�ضطني 
�ضلطة �لأر��ضي 

مكتب رئي�ض �ضلطة �لأر��ضي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  لدى 

الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/511(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: أحمد 
محمود عبد الحميد مطر من س���كان غزة هوي���ة رقم 802559823 بصفته 

وكيال عن: حسين محمود عبد الحميد مطر
بموجب وكالة رقم: 7894 / 2019 صادرة عن كاتب عدل غزة

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

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي. التاريخ:  2021/9/15م

  م�ضجل �أر��ضي غزة 
�أ. ع�ضام عبد �لفتاح �حلمارنة

  لدى حمكمة �ضلح �ضمال غزة �ملوقرة 
يف �لق�ضية �ملدنية رقم : 2021/618

 يف �لطلب رقم : 2021/572
المدعون :

رامز عبد القادر محمد ابو حلوب – من سكان بيت الهيا – شارع الجمعية – هوية : 900903352
مرفت سعيد عبد ابو حلوب – من سكان بيت الهيا – شارع الجمعية – هوية رقم : 903508455
يوسف عبد ربه عبد الكريم ابو حلوب – بيت الهيا – شارع الجمعية – هوية رقم : 906850938

وكيلهم المحامي / حسام رزق البلي / بيت الهيا
المدعي عليهم :

عب���د الكريم خليل عب���د الكريم ابو حلوب – مجهول مح���ل االقامة حاليا وعنوانه 
االخير بيت الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

لؤي خليل عبد الكريم ابو حل���وب مجهول محل االقامة حاليا وعنوانه االخير بيت 
الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

رانية خليل عبد الكريم ابو حلوب مجهولة محل االقامة حاليا وعنوانه االخير بيت 
الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

ريم خليل عبد الكريم اب���و حلوب مجهولة محل االقامة حاليا وعنوانه االخير بيت 
الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

عبي���ر خليل عبد الكريم ابو حلوب مجهولة محل االقامة حاليا وعنوانه االخير بيت 
الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

نادي���ة خليل عبد الكريم ابو حلوب مجهولة محل االقامة حاليا وعنوانها االخير – 
شارع الجمعية بجوار مقر جمعية تطوير بيت الهيا 

هنادي خليل عبد الكريم ابو حلوب – مجهولة محل االقامة حاليا وعنوانها االخير 
بيت الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

ميس���ر محمد حس���ن عوينات ابو حلوب – مجهولة محل االقام���ة حاليا وعنوانها 
االخير بيت الهيا – الشيماء بجوار – مسجد الدوحة 

                              )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
ال���ى المدعى عليه���م المذكورين اعاله بم���ا ان المدعون تقدم���وا بالدعوى رقم 
)2021/618( لدى محكمة صلح شمال غزة الموقرة ضدكم للمطالبة بإزالة الشيوع 
وقس���مة االرض التي يملكه���ا المدع���ون والمدعى عليهم في ارض القس���ائم 
القس���يمة رقم )1( من القطعة رقم )1746( والقسيمة رقم )40( من القطعة رقم 
)1751( والقس���يمة رق���م )41( من القطعة رقم )1751( والقس���يمة رقم )7( من 
القطعة رقم )1776( والقس���يمة رقم )31( من القطعة رقم )756( والقسيمة رقم 
)43( من القطعة رقم )756( والقس���يمة رقم )44( من القطعة رقم )756( واشعار 

دائرة تسجيل االراضي بغزة الطابو بذلك حسب األصول .
لذلك يقتضى عليكم ان تقدموا جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبليغكم هذه المذكرة والحضور لجلس���ة المحكم���ة بتاريخ 2021/10/6م 
وليكن معلوم���ا لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور وإي���داع دفاعكم التحريري 

يجوز للمدعين ان يسيروا في دعواهم باعتباركم حاضرين .  مع االحترام

رئي�ض قلم حمكمة �ضلج �ضمال غزة �ملوقرة

دولة فل�ضطني 
�ل�ضلطة �لق�ضائية

�ملجل�ض �لعلى للق�ضاء �ل�ضرعي
حمكمة دير �لبلح �ل�ضرعية

 �إعالن جريدة �ضادر عن حمكمة دير �لبلح �ل�ضرعية
إلى المدعى عليه / ايمن عبيد حس���ن ابو عويضة من السبع وسكان المغازي 
سابقا والمقيم حاليا في مصر ومجهول محل االقامة فيها االن لقد حكم عليك 
في القضية اساس 2021/227 وموضوعها مهر مؤجل وقدرها اربعمائة دينار 
اردني او ما يعادل ذلك كله بالنقد المتداول المرفوعة ضدك من قبل زوجتك 
المدعية نجوى عبد الله حس���ن عويضة من الس���بع المغ���ازي حكما وجاهيا 
بح���ق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعى علي���ه قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/8م

قا�ضي دير �لبلح �ل�ضرعي
حممود �ضامل م�ضلح

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي امس األربعاء، 
ع���ددا من المواطني���ن في مناط���ق متفرقة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلة، فيما شهدت مدينتا جنين 
ونابلس عمليات إطالق نار على نقاط عسكرية تابعة 

لجيش االحتالل.
ففي جنين، تج���ددت المواجهات على حاجز الجلمة 
العسكري، شمال ش���رق جنين، حيث أشعل الشبان 
اإلطارات المطاطية وألق���وا الزجاجات الحارقة، وأطلق 

مقاومون الرصاص على الحاجز العسكري.
وتش���هد مدينة جنين ومخيمه���ا حالة من الغضب 
العارم مع تصاعد اعتداءات االحتالل بحق األسرى في 
السجون، وارتفعت خاللها عمليات إطالق النار، والتي 

تركزت على حاجز الجلمة العسكري.
وفي نابلس، أطلق مقاومون الن���ار للمرِة الثانية على 

النقطة العسكرية على جبل جرزيم بنابلس.
واقتحمت قوات اسرائيلية خاصة »مستعربون« بلدة 

ح���وارة جنوب نابلس، واعتقلت الفتى يوس���ف فؤاد 
عودة )16 عاما(، واعتدت عليه بالضرب.

وأف���اد ذوو الفتى عودة أن نجلهم يتعرض لالعتقال 
لدى االحتالل للمرة الثالثة.

وف���ي رام الل���ه، اعتقلت قوات االحت���الل الطالب في 
جامع���ة بيرزيت جعفر عزيز كايد، من منزل ذويه في 
رام الله. وأف���اد عزيز كايد، وال���د المعتقل جعفر، أن 
قوات خاصة من جيش االحتالل اعتقلت نجله جعفر 
من منزله وسط رام الله، بعد أن فّجرت الباب واقتحمت 
المنزل، الفت���ا إلى أن نجله ال يزال يتعافى من عملية 

أجراها إلزالة المرارة قبل 4 أيام.
كما اعتقل���ت قوات االحت���الل المواط���ن جمال عبد 
المعطي زيد بعد مداهمة منزله محيط مخيم األمعري 
ف���ي رام الله. وأغلقت قوات االحت���الل مكتب النقابة 
العامة للعاملين في قط���اع الخدمات واالعمال الحرة 
وص���ادرت محتوياته بع���د اقتحامه وس���ط رام الله 
وتحطيم بوابته، وذلك بقرار عسكري صادر عن جيش 

االحتالل ومخابراته.
وف���ي القدس المحتلة، أعادت قوات االحتالل اعتقال 
األسير المحرر مدحت العيساوي، بعد دهم وتفتيش 

منزله في بلدة العيسوية شرق القدس.
وكانت س���لطات االحتالل قد أفرجت بتاريخ 7/14 عن 
األسير مدحت طارق العيساوي بشرط اإلبعاد عن بيته 
في العيسوية ل�3 أيام ولمسافة ال تقل عن 100 متر، 

ومنعت أهالي العيسوية من االحتفال بحريته.
وتعمدت مخابرات االحتالل، اختطاف األسير المحرر 
العيس���اوي، لحظة اإلفراج عنه من أمام سجن مجدو، 
بتاريخ 7/12، بع���د أن أمضى مدة محكوميته البالغة 
8 س���نوات، وأفرج عن���ه بعد يومين بق���رار إبعاد عن 
العيساوية ل�3 أيام، والحقا منع دخول الضفة الغربية 
لمدة 6 شهور. وتش���هد فلسطين المحتلة حالة من 
الغضب العارم مع تصاعد اعت���داءات االحتالل بحق 
األسرى في السجون، وارتفعت خاللها عمليات إطالق 

النار والطعن، والتي تركزت في جنين.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي د. يوسف الحساينة، يوم 
أمس، أن األعوام ال�27 التي مرت على اتفاقية أوسلو لم تحصد سوى الحصرم.

وقال د. الحس����اينة، في تصريح له: »إن هذا الذي كّبل شعبنا بأسوار حديدية 
وقيود التبعي����ة للمحتل الغاصب، جعل من احتالله لفلس����طين، احتالاًل دون 

كلفة، وأكثر جشعًا وسطوًة وإرهابًا وتغّواًل في دماء شعبنا، وسرقة ألرضنا«.
وأشار د. الحساينة في تصريح إلى أن االتفاق جعل من االحتالل أكثر طمعًا في 
طلب المزيد من التنازالت، بعد أن حاول إغالق الطريق في وجه مشروع النضال 
والمقاومة. وأضاف »بعد أكث����ر من ربع قرن ويزيد على هذا االتفاق )المرحلي(، 
تعاظمت مكاسب المحتل الغاصب، وتراجعت المكاسب الوطنية الفلسطينية 

بشكل غبر مسبوق«.
ن د. الحساينة، أن اتفاقية أوسلو أدت إلى حدوث تشققات وتصدعات في  وبيَّ
المشروع الوطني؛ ليصبح مش����روعًا إلدارة الشأن الداخلي االقتصادي واألمني، 
ُتوّظ����ف كل اإلمكانيات وُتره����ن كل الخيارات للحفاظ على م����ا يعتبره فريق 
التس����وية مكتسبات اقتصادية ُربطت بش����كل خطير بالخدمات األمنية التي 
تقدم للمحتل، بداًل من مش����روع التح����رر واالنعتاق من االحتالل، الذي يجب أن 
ُتحشد له كل قوى شعبنا ومن خلفها أمتنا العربية واإلسالمية وشعوب العالم 
الس����تمرار النضال والمقاومة بكافة أشكالها الش����عبية والمسلحة والثقافية 

واالجتماعية والسياسية والقانونية.
وتابع القيادي في الجهاد اإلسالمي »لقد آن األوان ونحن نتنّسم عبق االنتصار 
الذي تحقق في معركة نفق الحرية ومن قبلها معركة س����يف القدس، العمل 
على إطالق حرب تحرير شعبية ال هوادة فيها في مواجهة االحتالل الغاصب«.

وشدد الحساينة، على ضرورة استثمار االنبعاث الجديد المتوّلد من باطن االرض 
في »جلبوع«، بش����كل جيد، إلعادة ترتيب أولوياتنا، وتصويب بوصلتنا، باتجاه 

الهدف األسمى وهو اقتالع االحتالل عن كامل ترابنا المغتصب.
وأكد على أن ذلك ال يتأتى إال من خالل دفن مس����ار »اوسلو« وتفرعاته، والرجوع 
إلى البدايات األولى للصراع مع هذا الكيان الذي ال يمكن أن يتوقف عن جرائمه 

سوى بالنضال و المقاومة.

غزة/ االستقالل: 
أدان مرك���ز حماية لحقوق اإلنس���ان عملي���ات االقتحام 
الممنهجة للمسجد األقصى المبارك من قبل المستوطنين 
المتطرفي���ن وبرعاية حكومة وجنود االحت���الل، من أجل 

تغيير واقع المدينة المقدسة.
واعتبر المركز في بيان وصل »االس���تقالل« أمس األربعاء 
أن هذه االقتحامات تأتي في س���ياق تنفيذ سياس���ات 
االحتالل من أجل التهويد والسيطرة على مدينة القدس 
والمس���جد األقص���ى، وفرض تغيي���ر الوض���ع القانوني 

والتاريخي للمدينة.

وأوضح أن هذه االقتحامات غير المبررة بمثابة محاولة لجر 
المنطق���ة لجولة جديدة من التصعيد عل���ى غرار أحداث 
10 مايو الماض���ي، كما تنطوي على انتهاك صارخ لكافة 
األع���راف والمواثيق الدولية، وتغيي���ًرا للوضع التاريخي 
والقانون���ي القائم، وكذل���ك مخالفة واضح���ة اللتزامات 
»إسرائيل« كقوة قائمة باالحتالل بموجب القانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني. وطالب األسرة الدولية بالعمل 
الجاد من أجل وضع حد االقتحامات واالعتداءات المنظمة 
والمس���تمرة للمس���جد األقصى، وإلزام »إسرائيل« كدولة 

محتلة باحترام قدسية أماكن العبادة.

ودعا إلى تش���كيل لجن���ة تحقيق دولّي���ة، للتحقيق في 
ممارس���ات المس���توطنين واعتداءاتهم المستمرة بحق 
األماكن المقدس���ة في األراضي الفلس���طينية المحتلة 
واالعتداءات على المصلين، من أجل تأمين حماية دولية 
للمسجد األقصى. وحذر من استفزازات المستوطنين تجاه 
مشاعر المس���لمين في مدينة القدس وتدحرج األحداث 
مم���ا ين���ذر بأعمال عنف وس���قوط ضحاي���ا في صفوف 
المدنيين الفلسطينيين من جديد. وطالب مجلس األمن 
والجمعي���ة العامة لألمم المتحدة واألمين العام بالوقوف 

عند مسؤولياتهم القانونية تجاه األماكن المقدسة.

د. الحساينة: )27 عامًا( على اتفاق 
»أوسلو« الكارثي ال حصاد سوى الحصرم!

»حماية« يدين اقتحامات المستوطنين لألقصى ويطالب بوقفها

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مهنا جهاد موس���ى الشاويش  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )903548964( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ماهر س���ليمان ش���عيب الفرا عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )976066837( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد صالح سليمان الجرجاوي عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )905385530( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة  فل�سطني   
 لدى حمكمة بداية رفح

ب�سفتها اال�ستئنافية
 يف اال�ستئناف احلقوقي رقم 2020/87

  يف الق�سية رقم 2012/172 يف الطلب رقم 2021/209
المس���تأنف /محمد محمد دهمان على الشهير ) الشيخ على سكان رفح 

– منطقة الشعوت،  وكيله المحامي / معاذ محمد كلخ من خانيونس
المس���تأنف ضدها / رحاب محمد دهمان على الش���هيرة ) الشيخ على ( 

مجهول محل االقامة 
                            مذكرة حضور بالنشر المستبدل

                            في االستئناف المدني رقم 2020/87
                           في الطلب المدني رقم 2021/209

 الى المستأنف ضدها المذكورة اعاله
بم���ا ان المس���تأنف المذكور اعاله ق���د تقدم باالس���تئناف المدني رقم 
2020/87 له���ذه المحكم���ة لذل���ك يقتض���ى عليك الحض���ور الى هذه 
المحكمة الس���تالم نس���خة عن الئحة االس���تئناف المحفوظ���ة لك قلم 
المحكمة وتقديم جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
النش���ر علما بأنه قد تحدد جلسة االربعاء الموافق 2021/10/13 لنظر في 
االس���تئناف ، وليك���ن معلوما لديك أنه في ح���ال تخلفت عن ذلك يحق 

للمستأنف السير في االستئناف باعتبارك حاضرة حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
اكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية دير البلح ب�سفتها ا�ستئناف
يف اال�ستئناف رقم 76 / 2020
يف الطلب رقم 232 / 2021

المستدعي/ وائل جميل حسن أبو حجر – النصيرات بجوار مسجد القسام 
هوية/ 900599960 – وكيله المحامي/ فتحي نصار

المس���تدعى ضده/ محمد األس���عد الظاهر المنوبي الداهش – تونس���ي 
الجنسية وسكانها وزارة الثقافة ومجهول محل اإلقامة حاليًا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 232 / 2021 في االستئناف رقم 76 / 2020 

إلى المستدعى ضده بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
البداية بصفتها اس���تئنافًا في االستئناف المرقوم أعاله استنادًا إلى ما 
يدعيه في الئحة االس���تئناف وعمال بنص الم���ادة )20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار األستاذ/ 
قاضي محكمة بداية دير البلح بصفتها اس���تئنافًا في الطلب رقم 232 / 
2021( بالس���ماح له بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضى 
عليك أن تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2021/10/25م الس���اعة التاسعة 
صباحًا كما يقتضى عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضر. تحريرًا في 2021/9/15م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
اأ./ حممد غزال

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة  
اإيداع جمدد للمخطط التف�سيلي ل�سبكة �سوارع القطعة رقم )77(

                             منطقة تنظيم : خانيونس
                  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م انها قد ق���ررت بجلس���تها رق���م 2021/15 المنعق���دة بتاريخ 
2021/6/2 إيداع مجدد للمخطط التفصيلي لش���بكة شوارع القطعة رقم 
)77( والمار بالقس���ائم )19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-6-2-

20-21-22-23( وذلك طبقا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظيم المحلية 
تطبيقا لنص المادة السادسة عش���رة من قانون تنظيم المدن رقم )28( 

لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة الس���ابعة عش���رة م���ن ذات القانون فانه 
يجوز لجميع ذوي الحقوق في االراضي واألمالك األبنية المش���مولة بهذا 
المشروع او بأي مش���روع اخر اودع بمقتضى المادة السادسة عشرة سواء 
بصفته���م من اصحاب االمالك او بأية صفة اح���رى االطالع على المخطط 
الم���ودع وتقديم اعتراضاته���م عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية لبلدية 
خانيونس خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن .
)) وسوف لن يلفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

ومطل���ع أبريل/ نيس���ان الماض���ي، أعلن���ت إدارة الرئيس 
األمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنش���اطات »أونروا« 
ضمن اتفاقية إطار عمل رس���مية ب� 150 مليون دوالر، بعد 
سنوات من وقفه بقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 

في أغسطس/ آب 2018.
ومن بن���ود االتفاق بحس���ب المكتب التنفي���ذي لالجئين 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية »وقف مساعدة األونروا 
عن كل الج���ئ ينتمي لجيش التحرير الفلس���طيني أو أي 
منظمة من فئات العصابات ومن يش���ارك في عمل إرهابي 

من وجهة النظر األمريكية الصهيونية«.
واش���ترطت أيضا »مراقب���ة المنهاج الفلس���طيني وحذف 
وش���طب أي محتوى ال يتناس���ب مع وجه���ة نظر االحتالل 

ومراقبة كافة مؤسسات األونروا«.
وُأنش���ئت وكالة »أونروا« ع���ام 1949، بقرار م���ن الجمعية 
العامة لألمم المتحدة لعقد برامج إغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين المهجرين في األقاليم الخمسة.
ت�سعيد اأمريكي خطري

الالج���ئ الفلس���طيني أبو أن���س عقي���الن، الُمقيم بمخيم 
الزوايدة وسط قطاع غزة، اعتبر أن »اتفاق اإلطار« بين وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا« والواليات 
المتح���دة األمريكية، تصعيد أمريكي خطير ضد الش���عب 
الفلسطيني، يهدف لتصفية قضية الالجئين وشطب حق 

العودة.
وق���ال عقيالن خ���الل حديثه ل�«االس���تقالل«:« ان الواليات 
المتح���دة االمريكية تس���عي منذ س���نوات طويلة إلنهاء 
عمل وكال���ة الغوث وتش���غيل الالجئين، م���ن خالل قطع 
المس���اعدات المالية، وخلق االزمات المالية لها إلسقاطها 
بالكامل، وبالتالي اسقاط قضية الالجئين وحقهم بالعودة، 
لذا اليوم لجأت لهذا االتفاق كوسيلة ابتزاز رخيصة لتقيد 

األونروا مقابل المال والدعم المشروط«. 
وأض���اف:« نحن كالجئين ننظر ألى دعم مش���روط من قبل 
الواليات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية، على أنه دعم 
مسوم ال يخدم القضية الفلسطينية والالجئين، بل يخدم 

مصلحة االحتالل اإلسرائيلي«.
ونوه الى أن االتفاق يهدف بالدرجة االولي إلسكات صوت 
الالج���ئ وتغيبه عن جوه���ر القضية الفلس���طينية »حق 
العودة« بموجب ما يس���مي ب«ضمان الحياد«، كما يسلبه 
أبسط حقوقه مقابل المال ، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني 
ال يستجدي حقوقه التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين 
الدولية، وأن اي اتفاق يس���لب حقوق���ه ُيعتبر اتفاقًا جائرًا 

وظالمًا وال يمكن القبول به.
وش���دد على ض���رورة العم���ل الفلس���طيني الموحد على 

المستوي الرسمي و الفصائلي والشعبي لمواجهة تحديات 
هذا االتفاق، وافش���ال الخطة االمريكية اإلسرائيلية التي 
تهدف إلس���قاط قضية الالجئين وح���ق العودة، من خالل 

إنهاء االنقسام الفلسطيني والعمل على فضحه. 
اأداة م�ساومة �سيا�سية

في حين، وصف الالجئ محمود أبو هدروس، الُمقيم بمخيم 
النصيرات وسط القطاع، اتفاق »إطار التعاون بين الواليات 
المتحدة األمريكية وإدارة أونروا«، بالجائر والتعسفي، كونه 
يهدف لجعل الوكالة أداة مس���اومة سياسية وذراع أمني 
ألمريكا بداًل من كونها منظمة حيادية خدماتيه إنس���انية، 
وذلك من خالل ربط اس���تمرار التموي���ل األمريكي للوكالة 
»أونروا« بما يس���مي ب�«ضم���ان الحياد« في عم���ل األونروا 

وموظفيها ومنتفعيها من الالجئين الفلسطينيين. 

وقال أبو هدروس خالل حديثه ل� »االستقالل«:« إن االتفاق 
يحم���ل في طياته مؤام���رة خطيرة على الحق���وق الوطنية 
للشعب الفلس���طيني وحق الالجئين بالعودة الى ديارهم 
التي ُهجروا منها قسرا عام ال٤٨«، وال يصب في صالحهم، 
بل يحول األونروا إلى س���يف مس���لط على الفلسطينيين 

إلخراجهم من هويتهم.
وأضاف:« أن االتفاق يشكل تعديًا على الحقوق والحريات 
الش���خصية لموظف���ي الوكالة« أون���روا«، كم���ا يتيح قطع 
المس���اعدات عن الالجئين الفلس���طينيين الذين ينتمون 
لفصائ���ل المقاوم���ة ويكتب���ون أراءهم السياس���ية على 
صفحات التواصل االجتماعي، اضافة الى انه سيعمل على 
تغيير المنهاج ال���ذي ُيدرس للطلبة بما يتوافق مع الرؤية 
األمريكية، وبالتالي اس���كات األصوات واآلراء السياس���ية 

لتغيب القضية الفلسطينية و اسقاط قضية الالجئين«. 
وبي���ن أن االتف���اق الذي يمن���ع أالف الموظفي���ن من إبداء 
أرائهم السياس���ية بحجة أنهم يعملون بمؤسسة دولية، 
يكشف سياس���ة التضليل والتغييب التي تمارسها إدارة 
األونروا، لخدمة المشروع الصهيوني الذي تدعمه الواليات 

المتحدة االمريكية. 
وأش���ار الى أن وكالة » أونروا« تصف نفسها بأنها منظمة 
حيادي���ة خدماتيه، ل���ذا كان األولى به���ا أن تلتزم الحياد 
الذي ترفعه ش���عارًا لعملها، وأن ال تتعامل بسياسة الكيل 
بمكيالين، وأال تس���تجب للمطالب األمريكية والصهيونية 

بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
وشدد على ضرورة أن تقوم ادارة األونروا بكافة مسؤولياتها 
تج���اه االجئين وال تخض���ع لالبتزازات االمريكي���ة، باعتبار 
دعمها دوليًا ال يقتصر فقط على أمريكا، وكونها مؤسس���ة 
إنس���انية وجدت من أجل مساندة الالجئين حتى عودتهم 

إلى ديارهم التي هجروا منها.

حرف لبوصلة األونروا
الجئو غزة: »اتفاق اإلطار« يسلب حقنا بالعودة ويهدف لطمس هويتنا

غزة/ دعاء احلطاب:
حالة من الغ�س��ب واال�س��تياء �سادت �س��فوف اللجئني 
الفل�س��طينيني، عق��ب »اتف��اق االط��ار« ال��ذي وقعت��ه 
م��ع  »االأون��روا«،  اللجئ��ني  وت�س��غيل  الغ��وث  وكال��ة 

االإدارة االأمريكي��ة، مل��ا ت�س��منه م��ن »�س��روط قا�س��ية 
وم�س��تفزة« مت�س حق العودة الذي يعد جوهر الق�س��ية 
الفل�س��طينية. وت�س��عي الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة 
جاهدة لتقي��د عمل وكالة الغوث وت�س��غيل اللجئني » 

اأونروا«، بهدف االنق�س��ا�س على ح��ق العودة الذي يعد 
جوهر الق�سية الفل�سطينية، من خلل قطع امل�ساعدات 
املالية، و التحري�س �س��دها الإنهاء تفوي�س��ها، وحتقيق 

اأهدافها التي ت�سب يف م�سلحة االحتلل اال�سرائيلي.
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار منطقة غ���زة المؤرخة 
2021/9/15م تتضمن ان يوس���ف بن ش���حادة بن حسن عواد توفي لرحمه 
الله تعالى بتاريخ 1990/7/11م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
فاطمة بنت س���ليمان بن محمود عواد وفي اوالده المتولدين له منها الذكر 
وهو رش���دي واالناث وهن فتحية وفخرية وافتخ���ار وكفاية ونعمة وعزيزة 
وفاطمة وصبحي���ة وفايزة فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر 
ولي���س له وصية واجبة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2021/9/15م

 قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
       ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدم���ت له���ذه المحكمة مضبطة موقعة م���ن مختار منطقة غ���زة المؤرخة 
2021/9/15م تتضم���ن ان احمد بن محمد بن احمد حجاج توفي لرحمه الله 
تعالى بتاري���خ 2018/5/13م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته 
وجدان بنت اس���حق بن ابراهيم ابو ش���عبان المشهورة حجاج وفي جمع من 
االخوة االش���قاء الذكور وهم محمود وعوض وابراهيم واالناث وهن رس���مية 
وصبحي���ة ونصرة فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له 
وصي���ة واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توف���وا حال حياته وتركوا ورثة ومن 
ل���ه حق االعتراض على هذه المضبطة  مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 2021/9/15م .

 قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

اإعــالن خ�سوم جريدة
الى المدعى عليه / فهمي حمدان س���ليم ابو س���ماحة من الس���بع  وسكان 
السوارحة الغربية س���ابقا والمقيم حاليا في ليبيا والمجهول محل االقامة 
يقتضى حضورك الى هذه المحكم���ة يوم االربعاء الموافق 2021/10/10م 
الس���اعة 8 صباحا للنظر في القضيتين المرفوعتين عليك من قبل زوجتك 
المدعية / ايمان عمار ياسر النابلسية المشهورة ابو سماحة من اللد وسكان 
النصيرات وكيلته���ا المحامية نيفين المصري وموضوعها نفقة زوجة في 
القضية اس���اس 2021/125 ونفقة اوالد في القضية اساس 2021/124م 
وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي حس���ب 

األصول .  وتفضلوا بقبول فائق االحترام، حرر في 2021/9/13م.

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
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أعل���ن أنا المواطن / س���لطان نبيل س���عدو النجار عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )411061872( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد طالل احم���د البرديني عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  )800470270  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / صهيب ع���وض أحمد نبهان عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )802639286( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / اي���اد صالح محمد عبد الهادي عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )410155246( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد محمد حسين عبدالدايم   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )946245883( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد عدنان وادى  عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم  )910084727   ( فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، تس���جيل 19 حالة وفاة و2366 إصابة 
جدي���دة بفيروس »كورونا« بعد فحص 10402 عين���ة مخبرية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وتعافي 2162 حالة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة ف���ي تقرير يومي للحالة الوبائية وصل »االس���تقالل« أن حاالت 
الوفاة ُس���جلت 10 في قطاع غزة، 4 حاالت في طولكرم، حالتان في رام الله والبيرة، 

حالة في جنين، حالة في سلفيت، وحالة في قلقيلية.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »طولكرم 141، قلقيلية 
67، جنين 172، نابلس 188، س���لفيت 53، رام الله والبيرة 140، ضواحي القدس 

15، أريحا واألغوار 12، طوباس 13، الخليل 34، بيت لحم 4، وقطاع غزة 1527«.
وبينت أن نس���بة التعافي من فيروس »كورونا« في فلسطين بلغت 90.8%، فيما 

بلغت نسبة اإلصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »طولكرم 195، قلقيلية 
78، جنين 182، نابلس 143، س���لفيت 92، رام الله والبيرة 49، ضواحي القدس 6، 

أريحا واألغوار 4، طوباس 14، الخليل 29، بيت لحم 12، وقطاع غزة 1358«.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريًضا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 
في مراكز وأقسام »كورونا« في المستشفيات في الضفة 185 مريًضا، بينهم 17 

على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات المض���ادة للفيروس، فقد بلغ 
عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غ���زة 1,255,840 بينهم 525,544 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

19  وفاة و2366 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل: 
قال���ت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي كيلة، إن أعداد اإلصابات في الضفة الغربية 
ا ال سيما أن العينات العشوائية 90% منها مصابة بمتحور دلتا وهو األخطر  تقلقنا جًدّ
على فئة الشباب. وأوضحت الكيلة في تصريحات إذاعية، أن نسبة اإلقبال على التطعيم 

في الضفة الغربية جيدة جدا وفي قطاع غزة أصبحت جيدة.
وطالبت الكيلة المواطنين بضرورة اإلقبال على تلقي اللقاحات، وارتداء الكمامات والتباعد 

االجتماعي، مشيرة إلى أنه حتى من تلقى اللقاحات يجب عليه وضع الكمامة.

»الكيلة«: 90 % من العينات 
القدس المحتلة/ االستقالل:العشوائية مصابة بمتحور »دلتا«

أفرجت ش����رطة االحتالل عن األس����ير المحرر عمر 
خضر عبيد ووال����ده من مركز المس����كوبية غربي 
القدس المحتلة، بش����رط عدم المش����اركة في أي 
احتفال أو رفع رايات بمناس����بة اإلف����راج عنه من 

سجون االحتالل.
وذكرت مصادر محلي����ة، أن المحكمة قضت بدفع 
األسير المحرر عمر عبيد 100 ألف شيكل في حال 
خالف شروط االفراج، بعدم المشاركة بأي احتفال 

أو رفع رايات.
وكانت ق����وات االحتالل اقتحمت منزل األس����ير 
المح����رر عمر عبي����د أمس االول، بع����د دقائق من 
وصول����ه بيته في قري����ة العيس����وية، واعتقلته 

ووالده .
وأفرجت سلطات االحتالل االسرائيلي، أمس االول، 
عن األس����ير عمر عبيد )26 عاًما( من سجن النقب 
الصحراوي، بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 

6 سنوات ونصف.

في الس����ياق، مددت ش����رطة االحتالل يوم امس، 
توقيف األسير المحرر مدحت العيساوي إلى يوم 

األحد المقبل.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت منزل العيس����اوي 
في قرية العيس����وية يوم أمس، وفتشته وأتلفت 

محتوياته قبل اعتقاله.
يذك����ر أن األس����ير مدحت العيس����اوي تحرر قبل 
شهرين من س����جون االحتالل، بعد اعتقال دام 8 

سنوات.

االحتالل يفرج عن أسير محرر ووالده ويمدد توقيف آخر

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أنها ستتابع 
أوضاع األس���رى األربعة المعاد اعتقالهم وفق األصول 
القانوني���ة، لمالحق���ة "إس���رائيل" عل���ى الجرائم التي 

ارتكبتها بحقهم من تعذيب وتنكيل.
وق���ال المستش���ار اإلعالمي لهيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين حس���ن عبد رب���ه: "إن الطواقم القانونية في 
الهيئة تواصلت م���ع جهات االختصاص منذ اللحظات 
األولى إلع���ادة اعتقال األس���رى لضم���ان الحفاظ على 
حياته���م وتوفي���ر زي���ارة المحامين له���م لالطمئنان 

عليهم واالطالع على ظروف التحقيق وتقديم المشورة 
القانونية لهم".

وأضاف عب���د رب���ه: " إدارة مصلحة الس���جون والقضاء 
العس���كري رفض���وا التجاوب ف���ي بادئ األم���ر ومنعوا 
المحامين من زيارة األسرى، األمر الذي دفع بالهيئة إلى 
تقديم التماس للمحكمة اإلس���رائيلية العليا للسماح 

بزيارة المحامين".
وتمكن محامو هيئة شؤون األسرى والمحررين من زيارة 
األس���رى االربعة المعاد اعتقالهم وه���م زكريا الزبيدي 

ومحمد ومحمود العارضة، و يعقوب قادري .

وحول الحالة الصحية لألس���ير زكريا الزبيدي، أش���ارت 
الهيئ���ة إلى أن���ه تعرض العتداءات قاس���ية وهمجية 
أدت بشكل واضح إلصابته بكسور في الفك وإثنين من 
أضالع قفصه الصدري باإلضافة إلى الرضوض واألوجاع 
في قدمه، فيما تتعامل مع باقي األسرى بذات الوحشية.

وبين���ت الهيئة أن األس���رى األربع���ة يخضعون ضمن 
مس���ئولية الش���اباك اإلس���رائيلي، ولم يتم تقديم أي 
من أنواع العالج لهم س���وى المسكنات، فيما تتعامل 
معهم إدارة مصلحة السجون بوحشية من خالل تكبيل 

أقدامهم وزجهم في الحبس االنفرادي.

هيئة األسرى: سنالحق »إسرائيل« قضائيًا على جرائمها بحق األسرى األربعة المعاد اعتقالهم

رام الله / االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات التنكيل 
الوحش���ية التي ترتكبه���ا دولة االحت���الل وأذرعها 
العس���كرية واألمنية المختلفة بحق األس���رى األربعة 
الذين اعتقلتهم قوات االحتالل بعد أن نالوا حريتهم 
رغما عن سجانيهم، سواء ما يتعلق بعمليات الضرب 
والتنكيل البربرية والتي أدت الى وقوع إصابات خطيرة 
في أجس���امهم، أو التحقيق معهم لس���اعات طويلة 
وسط حرمانهم من النوم واألكل والماء واتباع أساليب 
محرمة دوليا ف���ي التعامل معهم، ذل���ك كما وثقته 

التقارير األولية التي أعقبت زيارة المحامين لهم.

وأك���دت الخارجية في بيان لها، ي���وم امس، أن إعادة 
اعتق���ال األس���رى األربعة بعد نيله���م لحريتهم هو 
غير قانون���ي وفقا التفاقيات جينيف، وحملت مجددا 
الحكومة اإلس���رائيلية المس���ؤولية كامل���ة عن حياة 
األس���رى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية 

معهم.
وأوضح���ت أنه���ا تواصل وم���ن خالل س���فارات دولة 
فلس���طين وبعثاته���ا المعتمدة لدى مق���رات األمم 
المتح���دة خاصة بعثته���ا في جيني���ف، ومن خالل 
الس���فراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، 
فضح اإلرهاب الذي تمارس���ه دولة االحتالل بحقهم، 

مطالبة المقررين الخاصين ومجلس حقوق اإلنس���ان 
والصليب األحم���ر الدولي والدول األطراف الس���امية 
المتعاقدة على اتفاقيات جينيف واألمين العام لألمم 
المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي 

ترتكب بحقهم.
ولفت���ت إلى أنها تتابع باهتم���ام كبير ما يتعرض له 
األسرى، وأنها ستقوم بالتعاون مع األطراف والجهات 
ذات العالق���ة بتأمين وصول تقارير موثقة عن عملية 
تعذيبهم للجنة التحقيق المس���تمرة التي ش���كلها 
مجلس حقوق اإلنس���ان، وكذلك رفع ه���ذه التقارير 

للمحكمة الجنائية الدولية.

»الخارجية«: ما يتعرض له األسرى األربعة إرهاب دولة منظم



الخميس 9 صفر 1443 هـ 16 سبتمبر 2021 م

تحدث القائد محمود العارضة بلسان الحق المبين, ونقلت عنه هيئة شؤون االسرى 
تصريحات تدل على عقلية القائد الواعي والمثقف والمس���ؤول, الذي يستطيع ان 
يؤدي رسالته نحو شعبه ووطنه في كل الميادين, يؤديها وهو حر وطليق, ويؤديها 
وهو في االسر, يؤديها وهو يخضع للتحقيق, ويؤديها وهو يعذب بسياط االحتالل 
الصهيوني المجرم, فالكلمة لديه امانة ومس���ؤولية ورفعة وسمو المحامي رسالن 
محاجنة التقى األس���ير القائد محم���ود للعارضة الذي اكد لمحامي هيئة ش���ؤون 
االس���رى بأنهم حاولوا قدر اإلمكان عدم الدخول للقرى العربية حتى ال يعرضوهم 
للمساءلة, محمود الذي كان ينشد الحرية ويسعى اليها ويفعل المستحيل ألجلها, 
يرفض ان يعرض أبناء شعبه للمخاطرة, او حتى للمساءلة ألنه يشعر بالمسؤولية 
تجاه أبناء ش���عبه حتى وان كان ذلك على حس���اب حريته الت���ي لطالما ناضل من 
اجلها, وقال القائد  محمود العارضة, أن س���يارة ش���رطة إسرائيلية مرت بالصدفة 
كانت السبب في إعادة اعتقاله مع األسير يعقوب قادري, وهذا دليل يقدمه القائد 
محم���ود لش���عبه ان أيا من أهلنا في األراضي المحتلة ع���ام 48 لم يبلغ عنه او يقم 
بتس���ليمه, وهو بذلك يكذب كل الدعايات التي حاول االحتالل بثها الحداث فرقة 
بين الفلسطينيين, وان مواطنين »عربًا« اتصلوا بالشرطة وبلغوا عن محمود ورفيقه, 
وان���ه كان بحوزته راديو صغير لمتابعة ما يحدث, وانه تابع فرحة الفلس���طينيين 
بعملية التحرر وهذا ما اس���عده, وهو ما يحملنا المزيد من المسؤولية في استمرار 

المواجهة وادامة االشتباك مع هذا االحتالل الصهيوني البغيض.
األسير القائد البطل محمود العارضة لفت إلى أن التحقيق معه يستمر يومًيا بين 
7 و8 س���اعات، وأنهم يتعرضون لتعذيب متواصل من قبل المحققين، لكن ال زال 
يتمتع بصحة جيدة, وحتى ينفي أي مس���ؤولية عن زمالئه وال يعرضهم للتعذيب 
الشديد وبعقلية الرجال العظام قال القائد محمود إنه هو المسؤول عن حفر النفق، 
وأن عملية الحفر بدأت في ش���هر ديس���مبر/ كانون أول من العام الماضي, دون ان 
يش���ير الى أي احد يكون قد س���اعده في الحفر س���واء من داخل السجن او خارجه, 
رغ���م ان االحتالل الصهيوني المج���رم يضغط عليهم بالتعذيب الش���ديد حتى 
يدلي بمعلومات يمكن ان تجر اخرين الى الس���جن واالعتقال والتحقيق, لكنه ابى 
ان يس���تجيب لالحتالل ويساوقه في مسعاه. ووجه محمود رس���الة لوالدته قائاًل 
فيها “أطمئ���ن والدتي عن صحتي، ومعنوياتي عالي���ة، وأوجه التحية ألختي في 
غزة” وكأنه يشير الى حالة التكامل الشعبي بين غزة والضفة, وانه يقدر تضحيات 
الش���عب الفلس���طيني ألجل حرية االسرى, وأش���ار محمود  إلى أنه سمع واألسرى 
اآلخرين هتافات المتظاهرين في الناصرة من داخل قاعة المحكمة عندما تم عرضه 
على القاضي الصهيوني لتمديد مدة اعتقاله, األمر الذي رفع من معنوياته واخوانه 
الذين اعيد اعتقالهم، معتبًرا أن ردة الفعل الشعبية بالنسبة له تمثل انجاًزا كبيًرا 
وأنه يعتبر نفس���ه حقق نجاًحا كان س���بًبا فيه, فمحمود العارضة يدرك ان تفجر 
االح���داث في الضفة والث���ورة في وجه االحتالل, وتنام���ي العمليات الفدائية ضد 
االحت���الل الصهيوني ال يقدر بثمن, وهو نجاح كبي���ر وإنجاز يفخر به هو وإخوانه, 

وهدف من اهداف حريته.
المحامي خالد محاجنة قال أنه س���مع تفاصيل أبكته خالل زيارته ل� “أسير انتزاع 
الحري���ة” محمد العارضة الذي اعي���د اعتقاله برفقه زميله زكري���ا الزبيدي , منها 
تعرضه لتعذيب قاٍس، وأنه تم االعتداء عليه بالضرب المبرح، ورطم رأسه باألرض، 
ولم يتلق العالج حتى اللحظة، ويعاني من جروح في كافة أنحاء جس���ده، بس���بب 
مطاردة االحتالل له ولألس���رى اآلخرين, األسير محمد العارضة قال، إن أيام حريته 
القليلة بعد الخروج من النفق أغنته عن 22 عاًما في المعتقل، وأن العودة للمعتقل 
ال تهمه بش���يء, وهو سعيد ألنه أكل من ثمار شجر فلسطين، وسعيد انه تناولها 
من سهل مرج ابن عامر”, ولفت محاجنة، إلى أن األسير محمد العارضة يرفض كافة 
الته���م الموجهة إليه ويلتزم الصمت رغم كل مح���اوالت الضغط والتعذيب التي 
يتع���رض لها لتوريط أفراد عائلته, وق���د رد على تهم محققي االحتالل بقوله “أنا 
تجولت في فلسطين المحتلة عام 48، وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي”, ويبدو ان 
هذا التصريح اثار المحققين الصهاينة على األسير القائد محمد العارضة, وانهالوا 
عليه ضربا وشتما, فهو بهذه الكلمات ينتصر عليهم ويثبت لهم ضعفهم الشديد 
امام إرادة الفلس���طينيين, وايمانهم بحقهم في الحرية واالستقالل, وما يجب ان 
يدركه االحتالل ان حركة الجهاد اإلسالمي لن تتخلى عن أبنائها االسرى, وستدافع 
عنهم بقوة, وستعمل على تحريرهم من االس���ر بكل الوسائل الممكنة, االحتالل 
واهم ان ظن ان القمع والعزل والضرب س���يمنع اس���رى الجهاد وحركتهم الباسلة 
من البحث عن حريتهم فهذا حافز يقوي من عزيمتنا وايماننا بالحرية واالستقالل. 
ان كل من حاول ان يبث األكاذيب والدعايات ويشكك في اسطورة »انتزاع الحرية« 
علي���ه ان يخرس تماما االن, ويتوقف عن بث األكاذيب, الن هؤالء االس���رى االبطال 
الس���تة صنعوا المعجزات بإرادتهم الفوالذية النهم مس���كونون بالنصر, اما انتم 
فقد تملكت منكم الهزيمة واصبحتم تعيش���ونها بتفاصيلها حد الثمالة .. خبتم 

وخاب مسعاكم.  

عندما يتحدث القائد 
تخرس ألسنة الكذابين 

رأي

منظومة أمنية معقدة تتباهى فيها )إس���رائيل( أمام العالم، 
نجح 6 من األسرى الفلسطينيين في كسرها، وتنفسوا الحرية 
عبر نفق حفروه من تحت زنزانتهم في س���جن جلبوع س���يء 
الصيت وقوي التحصين في مشهد وصف بالهوليودي، هذا 
الخبر فاح عطره ليتجاوز حدود فلس���طين، ويصبح خبرًا رئيسًا 
في العديد من الصح���ف العالمية، وفي تقديري ورغم إعالن 
االحتالل الصهيون���ي اعتقال أربعة من األبطال فإن رس���الة 
هؤالء األس���رى تحققت ووصلت لمن يهمه األمر، وأبرز سطور 

هذه الرسالة ما يلي:
ف���ي الس���نوات األخي���رة تراج���ع الحديث عن األس���رى على 
المستوى الرس���مي، ولم يلتفت المجتمع الدولي لمعاناتهم، 
ولألسف لم تقم الس���لطة الفلسطينية بالدور الواجب للعمل 
على بقاء هذه القضية حاضرة في المحافل الدولية، لم ينجح 
الرئي���س محمود عباس ووزراء حكومته في اصطحاب أس���ير 
محرر أو والدة أس���ير لزياراته الخارجية بالمقارنة مع الحكومة 
ا يطال���ب باإلفراج  ا دولًيّ ���ا عاًمّ الصهيوني���ة، حت���ى نصنع رأًيّ
عن األس���رى كمدخل ألي عملية سياس���ية ممكن أن تحدث 
االستقرار، بل لألسف انصاعت السلطة الفلسطينية لضغوط 
خارجية لوقف رواتب األسرى والمحررين من البنوك واستبدال 

ذلك بشركات سياحة ومحالت صرافة، وال أحد يستطيع التنبؤ 
ماذا ستكون الصورة بعد عدة شهور، إال أن أبطال جلبوع أحيوا 
فينا معنى الحرية، وأهمية قضية لألس���رى بالنسبة للمجموع 
الفلس���طيني، حتى ترسخ وعي جمعي بأن التضحية من أجل 
اإلفراج عنهم ال حدود لها، والش���عب الفلسطيني وكل أحرار 
العالم مس���تعدة لدفع ه���ذه الفاتورة مهم���ا كانت التكلفة 

والنتائج.
إن الرس���الة الثاني���ة الت���ي تحققت هي إع���ادة طرح قضية 
األس���رى للعالم أجمع، وهنا أذكر بما نش���ره مركز المعلومات 
الفلس���طيني التابع لوكالة وفا الرس���مية من إحصاءات حول 

ملف األسرى في السجون اإلسرائيلية:
بل���غ عدد األس���رى والمعتقلين الفلس���طينيين في س���جون 
االحتالل، حتى نهاية شهر كانون الثاني 2021 نحو )4500( 
أس���ير، منهم )37( أس���يرة؛ ف���ي حين بلغ ع���دد المعتقلين 
األطفال والقاصرين في س���جون االحتالل نح���و )140( طفاًل، 
وعدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو )450( معتقاًل؛ وبلغ عدد 
أوامر االعتقال اإلداري الصادرة )105( أمر اعتقال إداري، بينها 

)30( أمًرا جديًدا، و)75( تمديًدا.
يقض���ي )534( معتق���اًل أحكاًم���ا بالس���جن المؤب���د )م���دى 

الحياة( لمرة واحدة أو لمرات عدة. واستش���هد في الس���جون 
الصهيونية )214( معتقاًل، سواء كان ذلك بالقتل المباشر، أو 

م���ن خ���الل التعذي���ب أو م���ن خ���الل اإلهم���ال الطب���ي.
يوجد في السجون الصهيونية أكثر من )1800( حالة مرضية 

منها من يصارع الموت.
الرس���الة الثالثة هي ألهلنا في الداخل المحتل وتحديدًا في 
الناص���رة، كل الحب لكم، فوجوه األس���رى تحدثنا عن كرمكم 
ووطنيتكم، وروايته التي أراد تعميمها ارتّدت لوجهه عندما 
خاب تخطيطه بضرب العالق���ة بين الداخل واألرض المحتلة، 
وكأن معركة سيف القدس أصبحت من التاريخ، ال والله فنحن 

شعب واحد، وستأتي اللحظة التي نصلي فيها في القدس.
الرس���الة الرابعة هي للمقاومة بضرورة التمس���ك بسياس���ة 
خط���ف الجن���ود والتب���ادل، وكأن األس���رى الس���تة يبرقون 
لمحبيه���م في جنين وبقية مدن فلس���طين، بأن لكم رفاق ال 
تنسوهم فقد أفنوا زهرات ش���بابهم من أجل فلسطين ومن 
أجلكم، اعملوا المس���تحيل من أجل اإلفراج عن محمود وزكريا 

وكل األسرى.
رس���التكم وصلت يا أبطال، وبإذن الله يكون هذا العام والعام 

القادم هو عام تبييض السجون بكل السبل والوسائل.

 أسبوع يخطف االنفاس.. فلم يكن اجتياز نفق الملعقة 
ا على االبطال الس����تة الذين حفروه، إنما كان عبورًا  حصرّيً
لفلس����طين كلها الى س����ماء الحرية.. فطوبى لبطولتهم 
الت����ي غمرتنا وج����ّددت فينا هذا الش����عور الغريب بأننا 

مازلنا أحياء!
 تابع����ت ردود األفعال في الصحف العالمية على قضية 
هروب األسرى الستة. عنوان واحد ورواية واحدة والكاتب 
نفس����ه في معظم األحيان:” فرار ستة سجناء من سجن 
شديد الحراس����ة في إسرائيل”. والتركيز كان باقتضاب 
حول أمري����ن: اختراق األمن االس����رائيلي والكيفية التي 

تمت بها عملية الهروب.
لم أجد صحيفة واحدة تتحدث عن القصص الغير مروية 
لألسرى الس����تة ومحكوميتهم وس����نواتهم الالنهائية 
من الع����ذاب الهائل خلف جدران الس����جن أو أس����رهم 
الت����ي تركوها خلفهم حي����ن اعتقلوا، حت����ى تلك التي 
تعد متعاطفة مع القضية الفلسطينية. بدا األمر عالميا 
وكأن القص����ة تدور حول س����جناء جنائيين أو أمنيين /ال 
فرق/ يقض����ون فترة عقابية تحت نظ����ام قضائي عادل 
لدولة ش����رعية بسبب س����رقة أو قتل، نجحوا في الهرب 
من الس����جن على طريقة االفالم الهوليوودية.. الحقيقة 
أن الواقع مغاير تمامًا لما توح����ي هذه الرواية المأخوذة 

عن صحف اسرائيلية..
فمنذ نش����وء الصراع، تش����هد القضية الفلسطينية في 

أس����لوب التغطية العالمية لس����ياق االحداث تالعبًا في 
االلفاظ والكلمات لصالح اس����رائيل التي تعتمد تكتيكًا 
����ا للرواية يركز على النتيجة دون ذكر األس����باب،  التفافّيً
ويفتت محاور القصة فال يس����تطيع القارئ العادي ربط 
النق����اط ببعضها البع����ض، أو كما قال عالم السياس����ة 
االمريكي” شانتو يانغار” طرح “سياق بال سياق” بحيث 
يصل من يق����رأ في النهاية الى خالصة تبعد االدانة عن 

اسرائيل وتساوي بين الضحية والجالد.
 فمثال في قضية دفع رواتب االس����رى والشهداء ظهرت 
القضية عالميا في النهاية بأسلوب )الدفع مقابل القتل( 
، وفي قضية التهجير القس����ري لماّلك حي الشيخ جراح 
بدا األمر وكأنه نزاع قضائي حول أحقية حكومة اسرائيل 

في إخالء سكان المنطقة.
 أم����ا في الحروب عل����ى غزة فمجال الرواية المزورة أش����ّد 
اتس����اًعا، والنتيجة صواريخ حم����اس تقصف المدنيين 
مقاب����ل رد اس����رائيلي بقص����ف أنف����اق حم����اس تحت 
المنازل الفلس����طينية!! أّما معاناة االسرى الفلسطينيين 
وظروفه����م المأس����اوية وأحكامه����م الجائرة وأس����لوب 
االعتقال الال انس����اني سواء أطفال كانوا أم نساء أم رجاال 
غائبة تماما عن الصحافة العالمية، ففي أحس����ن االحوال 

هم أرقام.
معظم الغرب يع����رف عن مناضل إيرلندي اس����مه بوب 
س����اندز ورفاقه الذين ماتوا في الس����جن البريطاني إثر 

إضرابهم ع����ن الطعام من اجل اس����تقالل ايرلندا.. لكن 
هل يوجد في الغرب من يعلم اسماء أسرى فلسطينيين 
قادوا معركة االمعاء الخاوية ومازالوا؟ أو أسرى محكومين 
مؤبدات متتالية تحرمهم حتى من مجرد الحلم بالحرية.. 
الغرب ال يعرف أو ال يريد أن يعترف بأن اسرائيل تحاكم 
االطفال في محاكم عس����كرية.  الغ����رب ال يعلم أن عددًا 
من االس����رى يموت بعد خروجه من الس����جن االسرائيلي 
أو يفق����د عقله بس����بب مضاعفات التعذيب المس����تمر.. 
والغرب ال يعرف أيضا عن أس����رى استش����هدوا بس����بب 
ظروف االعتقال الجس����دية والنفس����ية ف����ي ظل غياب 

تغطية اعالمية ومحاسبة قانونية.
ه����روب مس����اجين من س����جن ش����ديد الحراس����ة على 
طريق����ة مسلس����ل Prison break  أو فيل����م )الخالص 
من شاوش����انك( لي����س العنوان الحقيقي وال التش����بيه 
المالئم لقضية االبطال الس����تة.  فهم ليس����وا جنائيين 
وال مؤبداته����م عقابية وإنما أصح����اب قضية وأي قضية 
صبر ومعاناة ونضال وإيمان أن فلس����طين أغلى من الولد 
واألهل.  ومن حقهم الطبيعي الفعل االستباقي واجتياز 
اسوار السجن الذي يشبه خط بارليف دون استئذان من 

السجان. هذا ما يجب أن يعرفه الغرب..
تحية لألس����رى جميعهم ممثلي المقاومة التي ال تهدأ 
أبدا وال مزايدة فيها وتحية لألبطال الستة الذين أخذونا 
معهم الى فضاء الحرية في رحلة العبور ولو أليام قليلة.

في لغتي م���ا يكفي ألصنع ألف قصيدة وس���الح.. في 
لغتي حروٌف تصرخ وتنادي، من كل جبٍل وس���هٍل وواِد، 
هموا إل���ى الكفاح ... أس���رانا -وإن طال الغي���اب -لبينا 
لصمتكُم الذي يغزُل صوتًا وش���وقًا للحرية... أيا فرسان 
الهروب من وطني وعلى أرضك يا وطني، لكم ألف تحية 
ل���ن تكونوا مجرد كلم���ات عابرة؛ بل س���تكونون تاريخًا 

وعنوانًا لكل قصٍة ورواية ...
عيوننا في ليالي الهروب لم تغُف، وبتنا ننتظر مختصر 
الحكاية... من جب���ل القفزِة يا ناصرت���ي لم تنصريهم 
ولم َترِس���مي لهم طريَق الهداية.. لكنا نحن أنصارهم 

وأهلوهم ولكل طريٍق بدايًة ونهاية
لق����د علمتمون����ا من صبرك����م وإرادتك����م أن نحفر نفق 
أمنياِتنا وال نستس����لم.. علمتمونا أن نستنشق من عطر 
الحرية ما تهواه أنفسنا وال نستسلم.. علمتمونا معنى 

الفرَج بعد الصبر حرفًا حرفًا
ال تظن يا زكريا أن اعتقالك هو آخر نقطٍة على سطٍر في 
كتاب مهترِئ الصفحات، بل نقطة البداية التي صنعَت 

منها أسطورة
لقد قرأنا في عيونك -يا محمود العارضة - تعَب الهروِب 
وحزن���ًا من اغتصاب حريتَك مج���ددًا ، لكن ال تنس أنك 

اعترضت وخططت ونفذت ونجحت يا فارس الهروب
صنعت���م م���ن المس���تحيل مس���تحيال آخ���ر، صنعتم 
ألنفس���كم مجدًا وما ال يق���وى العقُل ع���ن التفكير به، 

ونجحتم
يعقوب ومحمد  ، ال تحس���بوا اعتقالكم مرة أخرى خروج 
الروِح ونهاية الحياِة الدنيا، فأنتم ما زلتم ألمًا في رؤوس 

عدوكم
مناضل وأيهم ، بأسمائكما علت هاماُتنا، وما زالت تعلو
س���تُتكم ورُبنا س���اِبُعكم ،، وش���عُبنا ثامُنكم ،، ودعاؤنا 

تاِسُعكم،،، ولغتي عاشُركم ...

رسالة أبطال سجن جلبوع

األسرى الفلسطينيون.. الهروب المشروع والقضية الغائبة

في لغتي ما يكفي ألصنع ألف قصيدة وسالح

 بقلم: حسام الدجني

بقلم: د. أماني القرم

بقلم: سارة السعدي
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواط���ن / ابراهيم محم���ود رمضان 
ابوس���مرة   ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا     803757236(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

  

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

اإعـلن  �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة باإيداع خمطط تف�سيلي لل�سارع رقم )2448(

منطقة تنظيم: الزوايدة
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2021/19 المنعقدة بتاريخ 2021/6/30 عن ايداع المخطط التفصيلي 
لمس���ار الش���ارع رقم )2448(بعرض )10( أمتار وارتداد )3( أمتار في الجزء 
المحصور بين الشارع رقم )4( والشارع رقم )2B( والمار بالقسائم )44-10-

7-43( من القطعة رقم )2339( 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعلي���ه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي االراضي واألبنية واألمالك 
االخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزوايدة .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( 

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

    دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/1311

 إلى المنفذ ضده / حازم خليل حسن سالم
طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبياالت المستحقة 
الدفع والصادرة لصالح طالب التنفيذ / فرج نمر عيادة ابو عرار والبالغ قيمتها 
مبل���غ وقدره 2100$ ) الفان ومائ���ة دوالر امريكي ( والقاضي بالزامك بدفع 
قيم���ة الكمبياالت لصالح طال���ب التنفيذ باإلضافة الى رس���وم ومصاريف 

القضية .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين وان لم تحضر 
خ���الل المدة المذكورة فان���ك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر 

اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل �سادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة بداية دير البلح يف الق�سية التنفيذية رقم: 2020/2614

الى المنفذ ضده / خالد احمد س���المة ابو عبيد  عنوانه : دير البلح – ش���رق 
المحطة – مجهول محل االقامة 

نبلغكم انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب الحكم الصادر في محكمة 
بداية دير البلح في القضية رقم )2020/2614( والقاضي ) حكمت المحكمة 
باثبات صحة الوكالة العدلية رقم ) 1957/660( عدل غزة مبرز م/2 وتضمين 

المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ( ) 2466 شيكال ( .
لذا عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقك .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
ال�ستاذ / ا�سماء ابو القم�سان

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  بش���ير س���امي بشير عاشور  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802501049( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يوسف فؤاد محمد صابر البع  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  )404310377   
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / مصطفى ياس���ين مصطفى 
األس���طل  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)804551612( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
وقع���ت الحكومتان الفلس���طينية واأللمانية امس 
األربعاء، اتفاقية تعاون مشترك تتعهد بها ألمانيا 
بدعم للحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو 
لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية خالل 

العامين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء محمد اش���تية، خالل كلمته في 
مؤتمر صحفي عقب المش���اورات: »نفخر كحكومة 
فلسطينية بعالقة الصداقة والتعاون مع الحكومة 
األلمانية، حيث تتمي���ز ألمانيا بوقتنا الحالي بأنها 
أكبر مانح لدولة فلسطين في مجال التنمية، ولوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين »األونروا« إذ يصل دعمها 
الس���نوي للوكالة حوالي 180 ملي���ون يورو، والدعم 
الثنائي حوالي 60 مليون يورو، والدعم لمؤسس���ات 
المجتمع المدني والمؤسسات المحلية أيضا حوالي 
60 مليون يورو، إضافة إلى دعم ألمانيا لفلس���طين 

من خالل االتحاد األوروبي«.
وتابع اش���تية: »تماش���يًا مع خطة التنمية الوطنية 

والتنمية بالعناقيد، ستغطي المساعدات األلمانية 
الدعم إلى مش���اريع حيوي���ة بالقطاع���ات التالية: 
الحك���م المحلي والبلديات، بما يش���مل التجمعات 
الفلسطينية في مناطق )ج(، قطاع التعليم األساسي 
والعالي، وباألخص التعليم المهني والتقني، قطاع 
المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، 
والقط���اع االقتص���ادي وقطاع التش���غيل، خاصة 

الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص«.
وأوضح رئيس الوزراء: »ش���ارك في هذه المشاورات 
الثنائية حوالي 50 شخصا من الطرفين، حيث ضم 
الوفد الفلس���طيني ممثلين عن جميع المؤسسات 
ذات العالقة«، مقدما الش���كر لكل من س���اهم في 
إنجاح هذه المش���اورات من الجانبين الفلسطيني 

واأللماني.
وأشار رئيس الوزراء الى ان هذه المشاورات تميزت 
بالصراحة والشفافية حيث نوقشت قضايا عديدة، 
بم���ا فيها قضايا حقوق اإلنس���ان والتي تلتزم بها 
الحكومة الفلس���طينية التزاما كام���ال، والعمل على 

وحدة الشعب الفلسطيني بكل مفاصله.
من جانبه، قال ممثل المانيا لدى فلس���طين أوليفر 
أوكزا: »تربطنا عالقة تاريخية بالشعب الفلسطيني 
مبنية على التعاون الثنائي والش���راكة في العديد 
من المجاالت، ومع انتهاء هذه المش���اورات ستقدم 
ألمانيا دعما لفلس���طين لمدة عامين، بما يس���اهم 
في النهوض وتعزيز االقتصاد الفلس���طيني وخلق 
فرص عمل جديدة، ودعم قط���اع التعليم، وجهود 
الحكومة الفلسطينية في مواجهة كورونا، والعديد 

من القطاعات األخرى«.
وجدد أوكزا تأكيده عل���ى دعم بالده لحل الدولتين 
المتفاوض عليه، وعقد االنتخابات في فلس���طين، 

واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة.
يذكر أن توقيع االتفاقية تم بين مستش���ار رئيس 
الوزراء لش���ؤون التخطيط وتنس���يق المس���اعدات 
اسطفان س���المة، وعبر الفيديو من ألمانيا مسؤول 
ملف الش���رق األوس���ط في وزارة التعاون والتنمية 

األلمانية ماريو ساندر.

غزة/ االستقالل: 
ب���دأت اللجنة القطرية إلع���ادة إعمار غزة، صباح أمس األربع���اء، بصرف المنحة 
األميرية القطرية لألس���ر المتعفف���ة، من خالل مكاتب االتص���االت والمحالت 

التجارية الكبيرة وذلك وفق إجراءات السالمة واجراءات التباعد الشخصي.
وأكدت اللجنة القطرية، أنه سيتم صرف المنحة القطرية عبر المراكز التجارية 
بواق���ع 7 أالف ش���خص يومًيا، مبين���ة أن الصرف يكون بن���اًء على كود يصل 
للمستفيد على هاتفه الشخصي وُيسمح له الصرف من أي نقطة صرف قريبة 

منه.
وأضافت: »ال ُيسمح الصرف بالوكالة عن المستفيد إال بحضوره شخصيًا«.

ومن المقرر أن تس���تفيد من المساعدات النقدية القطرية نحو 100 ألف عائلة 
في غزة.

وكان الس���فير القطري رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي 
أشار قبل أسبوع إلى انتهاء إجراءات صرف المنحة القطرية لألسر المتعففة في 

القطاع باالتفاق مع السلطة الفلسطينية واألمم المتحدة.
وخصص���ت قطر في يناير/كانون الثاني الماضي منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 
360 مليون دوالر تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين، وتقديم 

المساعدات المالية لألسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

بدء صرف المنحة القطرية 
لألسر المتعففة في قطاع غزة

غزة/ االستقالل: 
كش���فت وزارة المالية، بغزة، أمس األربعاء، موعد صرف رواتب برنامج التشغيل 

المؤقت )مسار(.
وقالت في تصريح وصل »االستقالل« نسخة عنه، إن الصرف سيكون عن شهر 
حزي���ران2021/6 وذلك اليوم الخميس 09/16 ف���ي كافة فروع بنك البريد، وفق 

اإلجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب 
برنامج التشغيل المؤقت »مسار«

غزة/ االستقالل: 
أكد مدي����ر معبر كرم أبو س����الم بس����ام غبن أمس 
األربعاء أن االحتالل اإلسرائيلي سمح الثالثاء ألول 
مرة منذ س����بع سنوات بإدخال 31 شاحنة محملة ب� 
1550طنًا من حديد البناء لقطاع غزة خارج آلية األمم 

.”GRM“ المتحدة إلعادة إعمار قطاع غزة
وق����ال غبن ف����ي تصريحات صحفي����ة، إن عمليات 
إدخ����ال حديد البناء خالل الفترة القادمة س����تكون 
وفق احتياج����ات القطاع الخ����اص والكميات التي 

.GRM يطلبها بعد إخراجه من آلية
وأضاف غبن أن معبر كرم أبو سالم عاد للعمل بشكل 
طبيعي والممنوع حاليًا بعض المواد المصنفة تحت 

بند “االستخدام المزدوج”، كأسياخ اللحام.
بدوره أكد أمين س����ر الصناعات االنش����ائية محمد 
العصار أن إلغاء العم����ل بنظام GRM إلدخال مواد 
البن����اء لقطاع غ����زة ينعكس بش����كل إيجابي على 
عمليات إع����ادة اإلعمار والبناء والتوس����ع العمراني 

بغزة.
وقال العصار، إن أس����عار الحديد انخفضت بحوالي 
500 ش����يكل للطن الواحد بالتزامن مع إدخالها عبر 

معبر كرم أبو سالم خارج GRM اليوم الثالثاء.
وأشار العصار إلى أن انعكاس األمر لن يقتصر على 
تس����ريع عمليات اإلعمار وأس����عار الحديد فقط بل 
على مجمل النشاطات االقتصادية وعمليات البناء 

والتشييد في قطاع غزة واقبال المواطنين عليها.
وعبر عن أمله بأن تشهد عمليات اإلعمار سرعة خالل 

المرحل����ة القادمة وأن يلغي االحتالل اإلس����رائيلي 
العم����ل بقائمة الم����واد ذات االس����تخدام المزدوج 
لما لذلك من أهمية في عودة كثير من المنش����آت 
االقتصادي����ة والصناعية للعمل م����ن جديد بعدما 
توقفت نتيجة رفض إدخ����ال اآلالت والمواد الخام 

الالزمة للعمليات اإلنتاجية.

GRM إدخال 1550 طنًا من حديد البناء لغزة خارج آلية

100 مليون يورو من ألمانيا لتمويل مشاريع في غزة والضفة خالل عامين
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لدى حمكمة علم غزة املوقرة 
يف الق�ضية احلقوقية رقم 2010/247

يف الطلب؛ 2021/1412
المدعيان : 

 محمد عبد الحميد احمد سالمة - من غزة - الشيخ رضوان - فوق الجسر
آمنة عبد الحميد احمد سالمة من غزة - الشيخ رضوان - فوق الجسر

المحامون الوكالء بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات / 
 يونس الطهراوي وأحمد حسونة وتهاني عزيز ونزرية ياسين

المدعى عليهما /
 احمد عبد الحميد س���المة س���كان غزة -  شارع مسجد اليرموك -  مقابل 

مسجد اليرموك )المقيم حاليا في بلجيكا(
عب���د الحميد خليل عبد الحميد س���المة بصفته الوري���ث الوحيد لوالدة 
المرحوم / خليل عبد الحميد سالمة بموجب الوصية الواجبة حسب حجة 
حصر اإلرث . سكان غزة - شارع اليرموك . مقابل مسجد اليرموك )سابقا(

والمقيم في المملكة األردنية الهاشمية
نوع الدعوى /  وضع يد االشتراك

قيمة الدعوى / تزيد على مائة دينار أردني
                                 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

                       في القضية الحقوقية رقم 2010/247 صلح غزة
                            في الطلب رقم 1412 /2021

إل���ى المدعى عليهما أعاله بما أن المدعيان ق���د أقاما عليكما دعوى حقوق 
اس���تنادا إلى ما يدعيانه في الئحة دعواهما المرفقة لك نسخة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضي عليكم���ا الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى أن 
تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغمكما هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
2021/9/28م لنظ���ر الدعوى ويكون معلوم���ا لديكما أنكما إذا تخلفتما عن 

ذلك يجوز للمدعيين أن تسير في دعواهما حسب األصول، مع االحترام.

  رئي�س قلم حمكمة �ضلح غزة
 الأ�ضتاذ/ اأكرم ابو ال�ضبح

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية
وزارة احلكم املحلي

اإعـلن  �ضادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات 
غزة بامل�ضادقة على املخطط التف�ضيلي لل�ضارع رقم )7113(

                  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل����ن اللجنة المركزية لألبني����ة وتنظيم المدن بمحافظات غ����زة للعموم انها قد 
قررت بجلس����تها رقم 2021/18 المنعقدة بتاريخ 2021/6/23 التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي لمس����ار الشارع رقم )7113( بعرض )10( متر وارتداد )3( 
والمحصور بين الش����ارع رقم )7078( والش����ارع رقم )44( والمار بالقسائم )19-18-

20-21-22( من القطعة )58( .
الس����ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي نشر 

في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2021/2/28م
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش����ر هذا االعالن في الجريدة الرس����مية وفي صحيفتين يوميتين 

محليتين ايهما اقرب . وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يحي حلمي عبد الرحمن س���ليم عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )401188362( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / س���ارة المدهون عن فقد هويتي 
وتحم���ل  الرقم  )  403074255( فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / نسرين ابو راشد   عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم  )906617428( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

كابول/ االستقالل: 
ق���ال رئي���س أركان جيش طالبان ق���اري فصيح الدين، أم���س األربعاء، إنهم 

سيؤسسون قريبًا جيشًا نظاميًا في أفغانستان.
وأوضح فصيح الدين خالل مشاركته في مؤتمر بالعاصمة كابل، أن المشاورات 
حول تأس���يس جيش نظامي وقوي، مس���تمرة، وأن هذه المشاورات ستعطي 

ثمارها قريبا.
وأضاف أن الحركة ستقمع »أولئك الذين يتسببون في اضطرابات عرقية« في 
البالد، مبينا أن »المقاومين«، في إش���ارة إلى جبهة المقاومة الوطنية، يريدون 
جر البالد إلى حرب أهلية. وبعد نحو أس���بوعين من س���يطرة طالبان على كابل 
)15 أغسطس/ آب(، شنت الحركة هجوما على معقل جبهة المقاومة الوطنية 

األفغانية في بنجشير بزعامة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود.
وس���يطرت »طالبان« على أفغانستان، في أغس���طس الماضي، بموازاة مرحلة 

أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل أواخر الشهر نفسه.

واشنطن/ االستقالل: 
اعتبرت وكالة االس���تخبارات الوطنية األمريكية أن 
أفغانس���تان لم تعد تمّثل »أكبر تهديد« للواليات 
المتح���دة األمريكي���ة، بينما هن���اك 4 دول عربية 

تمّثل هذا التهديد حاليا.
وقالت مديرة وكالة االستخبارات الوطنية األمريكية 
أفريل هاينز، في المؤتمر الس���نوي لالستخبارات 
واألمن القومي بواش���نطن، إن أفغانستان لم تعد 
على قم���ة اهتمامات الواليات المتحدة بالنس���بة 
للتهديدات اإلرهابية الدولية ألمريكا، بحس���ب ما 

نقل موقع وكالة »بلومبرغ«.
وأضافت أن هذا موقف أمريكا »حتى وسط مخاوف 
مس���تمرة من بعض المنتقدي���ن الذين يجادلون 
بأن أفغانس���تان يمكن أن تصبح مالًذا للتنظيمات 
اإلرهابي���ة مثل »داعش« و«القاع���دة« )اإلرهابيين( 
إلعادة تجميع صفوفها بعد االنسحاب األمريكي«.

وش���ن تنظي���م »داع���ش – خراس���ان«، ف���ي 26 
أغسطس/ آب الماضي، عملية انتحارية استهدفت 
مط���ار كابول وس���ط عملية إجالء الق���وات والرعايا 
األمريكيين من أفغانس���تان، وراح ضحية العملية 
اإلرهابية 13 عس���كرًيا أمريكيا وعشرات األفغان، 
وهو م���ا دفع عددا م���ن المس���ؤولين األمريكيين 
للتأكي���د بأن التنظي���م اإلرهابي ال���ذي يتخذ من 
أفغانستان مالذا له يمثل تهديًدا محتماًل ألمريكا.

وأك���دت مدي���رة االس���تخبارات أن »التهدي���دات 
اإلرهابية م���ن 4 دول عربية، هي الصومال واليمن 
وس���وريا والعراق، وتحديدا »داعش«، تشكل خطرا 

أكبر من تلك التي قد تأتي من أفغانستان«.

وتابعت: »فيما يتعل���ق بالوطن، والتهديد الحالي 
م���ن الجماع���ات اإلرهابي���ة، ال نعط���ي األولوي���ة 
ألفغانس���تان على رأس قائمة، م���ا ننظر إليه هو 
اليمن والصومال وس���وريا والعراق، ولداعش، وهنا 

نرى أكبر تهديد«.
وأشارت هاينز إلى أن جمع المعلومات االستخبارية 
في أفغانس���تان »تضاءل« بعد انس���حاب القوات 
الحكومة  أفغانس���تان، وس���قوط  م���ن  األمريكية 
المدعومة من أمريكا، مشددة في الوقت ذاته على 
أن االستخبارات استعدت لهذا الوضع »منذ بعض 

الوقت«.

ولفتت إلى أن التركيز األساسي لالستخبارات اآلن 
ه���و مراقبة »أي إعادة تش���كيل محتملة لمنظمات 

إرهابية« في أفغانستان.
وج���اءت تصريح���ات هاين���ز في الوق���ت الذي ما 
ت���زال إدارة الرئي���س بايدن تتع���رض النتقادات 
من جانب الجمهوريي���ن والديمقراطيين على حد 
سواء بسبب االنسحاب المتسرع للواليات المتحدة 
من أفغانس���تان في أعقاب اس���تيالء طالبان على 

السلطة الشهر الماضي.
وبعد س���اعات من حديث هاينز، بدأ وزير الخارجية 
أنتوني بلينكين في اإلدالء بش���هادته أمام لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن االنسحاب.

االستخبارات األمريكية تعتبر 4 دول عربية أخطر من أفغانستان

بيروت/ االستقالل: 
انتهت لجن����ة وزارية ف����ي لبنان  ام����س األربعاء من 
صياغة مس����ودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة على 
أن تناقش المسودة اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء 

إلقرارها.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته  اللجنة برئاس����ة رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ال����ذي ترأس امس االجتماع 
الثالث واألخير للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان 
ال����وزاري في مكتبه في الس����راي الكبير، حس����ب بيان 

صادر عن موقعه الرسمي.
وقال وزير اإلعالم جورج قرداحي، بعد انتهاء االجتماع 
:”أنه����ت لجنة صياغ����ة البيان الوزاري إقرار مس����ودة 
البيان وس����وف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي 
ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس في 
قصر بعبدا ليتم إقراره����ا على أمل أن تمثل الحكومة 
الجدي����دة أم����ام مجلس الن����واب في بداية األس����بوع 
المقب����ل، لطلب نيل الثق����ة من الس����ادة النواب على 

أساس هذا البيان الوزاري”.

وتشكلت يوم الجمعة الماضي حكومة جديدة من 24 
وزيرًا، بينهم س����يدة واحدة، برئاس����ة نجيب ميقاتي، 
خلفًا لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد 13 شهرا 

على استقالتها.
وتش����كلت االثنين اللجنة الوزاري����ة المكلفة بصياغة 

البي����ان ال����وزاري للحكوم����ة، وهو بمثاب����ة خطة عمل 
للحكومة، وس����يتم تقديم����ه إلى المجل����س النيابي 
لنيل الثق����ة على أساس����ه. وعقدت اللجن����ة الوزارية 
أول����ى اجتماعاته����ا ف����ي الس����راي الكبي����ر برئاس����ة 

ميقاتي  االثنين ، كما عقدت اجتماعًا آخر الثالثاء.

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني واجتماع إلقرارها غدًا

طالبان تعلن عزمها تأسيس جيش 
نظامي في أفغانستان قريبًا

واشنطن/ االستقالل: 
نفى الرئيس األمريكي الس���ابق دونالد ترامب صحة التقارير التي زعمت بأنه 

خطط لعمل عسكري ضد الصين، ووصفها بأنها »سخيفة«.
جاء ذلك بعدما نش���رت صحيفة »واشنطن بوست« مقتطفات من كتاب جديد 
ألف���ه الصحفيان ب���وب وودوارد وروبرت كوس���تا، قاال في���ه إن رئيس األركان 
األمريكي مارك ميلي اتصل مرتين بنظي���ره الصيني، لتهدئة مخاوف بكين 

من احتمال تعرضها لضربة أمريكية مفاجئة.
وقال ترامب ف���ي تصريحات على الهواء في قن���اة »نيوزماكس« الثالثاء: »لم 

يكن لدي أي نية لمهاجمة الصين«.
وافترض ترامب أن���ه بمثل هذه المزاعم، يحاول القائد العس���كري األمريكي 
رفيع المس���توى تجاوز الموقف المحرج الناجم عن »قلة الكفاءة التي أظهرها 

لدى انسحاب للقوات األمريكية من أفغانستان«.
وأضاف ترامب: »القول إنني كنت س���أهاجم الصين هو أكثر األشياء سخافة 

التي سمعتها على اإلطالق، والجميع يعرف ذلك«.

ترامب ينفى مزاعم بأنه 
خطط لمهاجمة الصين
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غزة/االستقالل:
حقق خدمات البريج فوزا صعبا )79_65(، على نظيره 
ش���باب المغازي، ضمن منافس���ات الجولة السابعة 
بدوري جوال لكرة الس���لة 2020_2021 للمحافظات 
الجنوبي���ة، في اللق���اء الذي أقيم عل���ى صالة خلف 

العجلة بنادي خدمات البريج بالمنطقة الوسطى.
وسيطر البريج على نتائج معظم أرباع المباراة، وفي 
الربع األول لم يقدم كال الفريقين المستوى المنتظر 
وظهرت العش���وائية بكثرة الك���رات المقطوعة وما 
ميز الشوط قوة دفاعات البريج التي لم ينجح شباب 

المغازي بتجاوزها .
البريج اعتمد على الحلول الفردية ال س���يما الرميات 
الثالثية بتس���جيله 4 رميات بواق���ع 3 رميات وقع 
عليها النج���م إبراهيم أبو رحال و رمي���ة عبر النجم 
ثائر عيسى ولم يسجل البريج من تحت السلة سوى 
س���لتين عبر أبو رحال ونشأت كسكين. على الجهة 
األخرى لم يفلح المغازي س���وى بتس���جيل 8 نقاط 
منها رميتين حرتين لينتهي هذا الربع بفوز البريج 

. « 16/ 8 «
و ف���ي الربع الثاني، بداية قوية من ش���باب المغازي 
الذي ظهر الطرف األفضل في أول دقيقتين و ترجم 
ذلك بتقليص الفارق بتس���جيل رمي���ة ثالثية عبر 
نجمه أحمد مهدي وعزز الش���قيقين موسى و مهند 

أبو غزال أفضلية فريقهم بسلتين .

أحمد كمال المدير الفني لس���لة البريج تدارك األمر 
بإقحام رامي الجم���ال بديال إلبراهيم مصلح بهدف 
تسريع اللعب ونجح الجمال بتسجيل 10 نقاط عبر 

الهجمات المرتدة السريعة.
 ومع مرور الوقت حاول ش���باب المغازي الحفاظ على 
تقارب النقاط ونجح أحمد مهدي بتسجيل رميتين 
ثالثيتين قبل أن يش���عل أسامة موسى نجم البريج 
اللقاء بتسجيل سلة من إسالم دانك،  ألهبت حماسة 
الجماهي���ر لتميل األفضلية للبريج، ال س���يما بتألق 
الثنائي موسى و كسكين تحت السلة لينتهي هذا 

الربع بفوز البريج بنتيجة » 23/19 » .
و في الرب���ع الثالث،  تناغم واضح لنج���وم المغازي 
موس���ى أبو غزال ، أحم���د مهدي ، حس���ن الحيلة ، 
مهن���د ابو غ���زال و خريس خريس من���ح األفضلية 
التامة للمغازي وسط تراجع غير مبرر لالعبي البريج و 
نجح النجم األوحد للشوط موسى ابو غزال بتسجيل 
رميتي���ن ثالثيتين و تالق الثنائي حس���ن الحيلة و 
محم���د درويش من���ح الفوز للمغازي بف���ارق كبير » 

. « 23/7
الربع الرابع، قمة المتعة واإلثارة في الخمسة دقائق 
األولى بتناوب نجوم الفريقين التسجيل سلة هنا و 
سلة هناك. فأفتتح أبو رحال التسجيل برمية ثالثية 
للبريج رد عليه س���ريعا محمد درويش برمية ثالثية 
للمغازي فسجل مهند أبو غزال سلة للبريج رد عليه 

سريعا أسامة موسى بسلة للبريج .
و في الدقائق الخمس���ة األخيرة ظهرت خبرة العبي 
البريج ف���ي التعامل مع اللقاءات الصعبة ووس���عوا 
الف���ارق لثمانية نقاط قبل ان ينج���ح أحمد مهدي 
بتقلي���ص الف���ارق برمي���ة ثالثية رد عليه س���ريعا 
إبراهي���م مصلح بثالثية للبريج و م���ع مرور الوقت و 
بفضل تألق أبو رحال و العبي اإلرتكاز نشأت كسكين 
و أسامة موسى نجح البريج بحسم هذا الربع لصالحه 
بنتيج���ة » 33/15 » و اللق���اء بنتيجة إجمالية » 65 / 

. « 79
ورفع خدمات البري���ج رصيده للنقطة 14 في صدارة 
الترتيب، فيما بقي شباب المغازي في المركز الثاني 

»مؤقتا« برصيد 12 نقطة. 
هذا و قرر االتحاد الفلس���طيني لكرة السلة، تأجيل 
مباري���ات دوري ج���وال لك���رة الس���لة بالمحافظات 

الجنوبية،  حتى األربعاء القادم 2021-9-22.
وأك���د االتحاد أن س���بب التأجيل ه���و إصابة بعض 

الالعبين في بعض الفرق بفايروس كورونا. 
وأوضح االتحاد حرصه على أال ينتشر الفيروس بين 

الالعبين والجماهير بسبب استمرار المباريات.
ويهي���ب االتحاد بكافة الالعبي���ن واألجهزة الفنية، 
إج���راء فحص كورونا، قبل عودة النش���اط الس���لوي 
األس���بوع المقب���ل، باإلضافة للحصول عل���ى اللقاح 

للوقاية من االصابة بالفيروس.

خدمات البريج يتصدر دوري جوال من بوابة المغازي

غزة/االستقالل:
أعلن نادي اتحاد خانيونس, عن جهازه 
الفن����ي الجديد, اس����تعدادا للموس����م 
الجنوبية  بالمحافظات  الق����ادم  الكروي 

.2022-2021
وأوضح اتح����اد خانيون����س, أن الجهاز 
الجدي����د يتكون من إس����الم أبو عريضة 
مدي����را فني����ا, ومعالي كوارع وس����عيد 
الكرد مس����اعدين, ومحمود نصار مدربا 

للحراس.
وأكد النادي أنه يواص����ل ترتيب أوراق 
الفري����ق األول, خاص����ة فيم����ا يتعلق 

بالتعاقدات الجدي����دة, لضمان تحقيق 
نتائج قوية بالموسم القادم.

يش����ار إلى أن اتح����اد خانيونس أنهى 
منافس����ات دوري الممت����ازة بالموس����م 
الك����روي األخير في المركز الرابع برصيد 
32 نقط����ة. كش����ف ن����ادي األقص����ى 
الرياض����ي, المنافس في الدرجة األولى, 
ع����ن جهازه الفني الجديد, اس����تعدادا 
للموس����م الكروي القادم في قطاع غزة 

.2022-2021
وأكد األقصى, أن أيوب أبو زاهر سيتولى 
تدريب الفريق بالموسم الجديد, على أن 

يكون نبيل زهد مدي����را للكرة, ورائد أبو 
الندى معدا بدنيا ومخططا لألحمال.

كم����ا يتواجد في الجه����از الفني أيضا, 
حس����ين الطالع مدربا للح����راس, وأحمد 
ياس����ين معالجا, ومحمد النواس أمينا 

للعهدة.
فيما ع����اد محمد صيدم لتولى تدريبات 
بيت حانون األهلي, في حين س����يعمل 

شادي أبو عرمانة مديرا فنيا للصالح.
كما سيش����رف عادل أبو خس����اير على 
الرفحي  القادس����ية  تدريب����ات فري����ق 

الهابط للدرجة الثانية.

أبو عريضة مديرًا فنيًا »للطواحين«
لندن/االستقالل:و أبو زاهر يقود األقصى

وجه النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، مهاجم مانشس���تر 
يونايتد، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد النتيجة السلبية 

التي تحققت أمام يونج بويز السويسري.
وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاتلة، أمام مضيفه يونج بويز، 
بهدفين مقابل هدف ، ف���ي الجولة األولى لمرحلة المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وكتب رونالدو عبر حس���ابه على »إنستجرام«: »لم تكن النتيجة 
الت���ي أردناه���ا، ولكن حان الوق���ت اآلن للتعافي بش���كل جيد 

والتركيز على المباراة التالية!«.
ويحل مانشس���تر يونايتد ضيًفا على وس���ت هام، يوم األحد ، 
ضمن مباري���ات الجولة الخامس���ة للدوري اإلنجلي���زي الممتاز 

»البريميرليج«.
وانضم رونالدو لمانشستر يونايتد هذا الصيف، وقد شارك  في 
مباراة نيوكاسل التي سبقت مباراة يونج بويز، وسجل هدفين، 

وأضاف لهما هدًفا ثالًثا في أول مشاركة أوروبية هذا الموسم.

رونالدو يوجه رسالة لجماهير اليونايتد

لندن/االستقالل:
أف���اد تقرير صحف���ي إنجليزي، ب���أن هاري كي���ن مهاجم 
توتنهام، موافق على تجديد عقده مع السبيرز، ولكن بشرط. 
وحاول كي���ن مغادرة توتنه���ام في الميركات���و الصيفي 
الماضي، واالنتقال إلى مانشس���تر س���يتي، إال أن دانييل 
ليفي، رئيس الن���ادي اللندني رفض التفريط في خدماته، 

إال بمقابل 150 مليون جنيه إسترليني. 

ويتطلع توتنهام لتجديد عقد هاري كين صاحب ال�28 عاًما 
وزيادة راتبه، من أجل إثناءه عن فكرة الرحيل. 

وبحس���ب صحيفة »صن« البريطانية، ف���إن كين لن يوافق 
على تجديد عقده مع توتنهام، إال إذا قام ليفي بإدراج شرط 
جزائ���ي في عقده، وهو أمر يرفضه رئيس النادي في عقود 
العبيه.  ويأمل كين في الحصول على استثناء من ليفي، من 

أجل السير في عملية التجديد.

ميونخ/االستقالل:
أع���رب األلماني جوليان ناجلس���مان، 
المدي���ر الفن���ي لباي���رن ميونخ، عن 
ال���ذي تحقق على  س���عادته بالفوز 
برش���لونة في بداية مش���وار الفريق 

بدوري األبطال.
وحقق بايرن فوًزا عريًضا على برشلونة، 
بثالثية نظيفة، على ملعب كامب نو ، 
ضمن مباري���ات الجولة األولى لمرحلة 

المجموعات.
وقال ناجلسمان في تصريحات نقلها 
موقع »يويفا« عن تألق ثنائي العمالق 
ليفاندوفس���كي  روب���رت  الباف���اري 
وتوم���اس مول���ر: »أنا س���عيد للغاية 

بوجودهما مًعا«.
وأردف المدير الفن���ي لبايرن ميونخ: 
»لق���د كن���ت متحمًس���ا لرؤية كيف 
سيكون العمل مع مثل هؤالء النجوم 

العالميين«.

وع���ن رأيه ف���ي المباراة، ق���ال: »في 
البداية واجهنا بعض المش���اكل في 
الدف���اع أمام ديب���اي، ولكن بعد ذلك 
عّدلن���ا األم���ر وكنا جيدي���ن جًدا في 

المباراة«.
وأوضح جوليان ناجلس���مان: »دافعنا 
بشكل جيد جًدا ولم نترك المساحات 
لبرشلونة، وكان بإمكاننا خلق المزيد 

من الفرص للتسجيل«.

وأضاف: »في الشوط الثاني، كنا أكثر 
استقراًرا ودافعنا بعمق أكثر، وأظهر 
ليفاندوفس���كي جودت���ه المذهل���ة 
خاصة في الهدف الثان���ي له، الفوز 

مستحق تماًما«.
وختم: »أنا سعيد، لكن عندما أفكر في 
المباراة، ال يكون كل شيء ممتًعا، في 
بعض جوانب المباراة كان من الممكن 

أن نكون أفضل«.

ناجلسمان: ليفاندوفسكي مذهل.. ونجم برشلونة أزعجنا

كين يضع شرطًا تعجيزًيا لتجديد عقده مع توتنهام
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة
المدعي���ة/ امتثال فهمي عمر حبوب- غ���زة موظفة لدى أصدقاء المريض 
هوي���ة رقم/ 930926159 وكالؤها المحامون/ محمد خيري دلول ومحمود 

وفيق الشرقاوي ومهند جمال غبن- غزة الرمال مجمع الحويطي التجاري
المدعى عليه/ رمزي جبر س���المة ادويدار – مسافر خارج البالد وآخر محل 

إقامة غزة أبراج المقوسي برج النخيل الطابق 8 
قيمة الدعوى: )5900 $ + 8700 دينار أردني +  88.956 شيكل(

نوع الدعوى: حقوق
في الطلب رقم 1702 / 2021 في الدعوى رقم 152 / 2021 

إل���ى المدعى عليه المذك���ور أعاله والمجهول محل اإلقام���ة حاليًا، بما أن 
المدعية المذك���ورة أعاله قد تقدمت بالدع���وى المرقومة أعاله لدى هذه 
المحكم���ة مطالبك بدفع مبلغ وقدره ))5900 $ + 8700 دينار +  88.956 
شيكال( وذلك استنادًا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها المحفوظ لك نسخة 
منها في ملف الدعوى والمعين جلسة يوم األحد الموافق 2021/10/12م 
ل���ذا يقتضي عليك الحضور في اليوم المحدد لنظر الدعوى أو توكيل من 
تشاء للحضور عنك، وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في القضية باعتبارك حاضرًا. التاريخ: 2021/9/15م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

رام الله/ االستقالل:
تعهد األس���ير يعقوب قادري الذي أعيد اعتقاله 
مجددا عقب انتزاع حريته ل����5 أيام بعملية »نفق 
الحري���ة« بإع���ادة محاولة الفرار من الس���جن طالما 

بقيت على قيد الحياة.
ونقلت محامية هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
حن���ان الخطي���ب عن ق���ادري قوله: »أفض���ل أيام 
حياتي هي األيام الخمسة التي قضيتها في هواء 

فلسطين الطلق دون قيود«.

وأشار إلى أنه رأى أطفاالاً في الشارع وقبل أحدهم، 
���ا: »هذا م���ن أجمل ما حدث مع���ي.. وأكلت  مضيفاً

التين والبرتقال«.
وأكمل قادري: »طالما بقينا على قيد الحياة سأبحث 

عن حريتي مرات ومرات«.
وأشارت الخطيب الذي زارته يوم أمس في محبسه، 
إلى أنه محتجز بزنزانة بمساحة مترين مربع تفتقد 
لكل مقومات الحياة، موضحة أنه يفتقر لكل شيء 

وأنه ال يوجد في زنزانته شيء سوى بطانية.

ونبهت إلى أن المحققي���ن يركزون على التعذيب 
النفسي وأن جوالت التحقيق ال تزال مستمرة.

ونقل���ت عن قادري قوله: »كل ما أريده نس���خة من 
القرآن الكريم«، وأعرب عن شكره لكل المتضامنين 
معه ومع األسرى في سجون االحتالل، مؤكدا أنهم 
نجحوا ف���ي تدويل قضيهم. وأك���د أن عمليتهم 

جاءت فقط من أجل نيل حريتهم.
وتمنع سلطات االحتالل المحامين من زيارة األسرى 

األربعة الذين أعيد اعتقالهم قبل أيام.

يتعرض لتحقيق مستمر
األسير قادري: سأبحث عن حريتي مجددًا وقضيت 5 أيام هي األجمل بحياتي

رام الله / االستقالل:
طالب���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، باإلش���راف على 

الوضع الصحي لألسرى األربعة المعاد اعتقالهم.
ج���اء ذلك خ���الل اجتماع عقدته وزي���رة الصحة عبر 
الفيديو كونفرنس مع رئيس���ة بعثة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر في فلس���طين إليس دوبوف، أمس 

االربع���اء، بحضور مديرة وحدة التع���اون الدولي في 
الوزارة ماريا األقرع، ونظام رمضان من وحدة الشؤون 

القانونية.
وقال���ت الوزي���رة الكيلة: إن الش���عب الفلس���طيني 
وقيادته قلقون للغاية على األسرى األربعة، ونطالب 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارتهم واالطمئنان 

عليهم والتأكد من ظروف اعتقالهم.
وتابعت: ال يحق لالحتالل اإلسرائيلي أن يكون فوق 

المجتمع الدولي والقوانين الدولية.
وأكدت أننا ال نثق بالمعلومات التي تقدمها سلطات 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلي ع���ن الوضع الصحي 

لألسرى، خاصة األسرى األربعة المعاد اعتقالهم.

الصحة: نطالب باإلشراف على الوضع الصحي لألسرى األربعة المعاد اعتقالهم

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إن قادة الحركة األس���يرة أبلغوا بتعليق 

الخطوات التصعيدية التي كان من المفترض أن تبدأ يوم غٍد الجمعة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها يوم أمس، ان األس���رى علقوا خطواتهم بعد رضوخ 
إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي لمطالبهم، بعودة األوضاع إلى ما كانت عليه 
قب���ل 5 أيل���ول الحالي. وكانت أبرز مطالب األس���رى إلغاء »العقوب���ات الجماعية« 
المضاعفة التي فرضتها إدارة س���جون االحت���الل عليهم بعد عملية أبطال »نفق 

الحرية« ووقف استهداف أسرى الجهاد اإلسالمي وبنيته التنظيمية.
وكان عض���و المكتب السياس���ي لحركة حم���اس القيادي زاه���ر جبارين أكد أن 
المقاوم���ة جاهزة للذود عن األس���رى، وأن تكون س���ندًا لهم ودرع���ًا واقيًا يحفظ 
كرامتهم. وق���ال جبارين في تصريح له: إن فصائل المقاومة مس���تعدة لخوض 
المعركة مع األس���رى والدفاع عنهم كما دافعت عن المقدسات في معركة سيف 
القدس. وكش���ف عن وجود اتصاالت مع جهات دولية وعدة أطراف جرى إبالغها 
بأن قضية األس���رى ال لعب فيها وال مناورة ولن يس���مح للمحتل بالتغول عليهم 

وإهانة كرامتهم، ألنهم رمز عزتنا ودرة شباب الشعب الفلسطيني.
وأكد جبارين أنه لن يس���مح لالحتالل بالتفريق بين الحركة األسيرة، ويجب إعادة 
األمور في الس���جون الى ما قبل الخامس من س���بتمبر الجاري ولن يقبل بأقل من 
ذلك. وأش���ار الى أن الش���عب الفلس���طيني لن يخذل أس���راه وقادر على إشعال 

انتفاضة ضد المحتل.

هيئة األسرى: الحركة األسيرة تعلق 
خطواتها التصعيدية الجمعة

مركزية للمسجد األقصى بمشاركة جميع »منظمات الهيكل«، بمناسبة«عيد الغفران« التوراتي.
وتهدف »جماع���ات الهيكل« في »عيد الغفران« الحالي الذي يحل اليوم الخميس، إلى اقتحام أكبر عدد 
ممكن من المتطرفين لألقصى، وأداء صلوات التوبة العلنية الجماعية بقيادة كبار حاخاماتها، وتكرار نفخ 

البوق في المسجد، وبعدِّ هذا اليوم »أقدس أيام اليهود«.
وتخطط تلك الجماعات المتطرفة الستثمار األعياد ضمن أجندة ما يسمى »التأسيس المعنوي للمعبد«، 

بفرض الطقوس التوراتية في المسجد األقصى، وهو ما جعلته هدفها المركزي منذ عام 2019.
وكان المفت���ي الع���ام للقدس والديار الفلس���طينية، خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ محمد 
حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات 
الفلس���طينية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، والمس���جد اإلبراهيمي في الخليل، بهدف المس 
بهما. وانتقد حس���ين، توفير سلطات االحتالل الحماية لهذه الجماعات المتطرفة؛ التي تقتحم المسجد 

ا، وهم يرتدون لباس الكهنة، وينفخون في األبواق، بذريعة األعياد اليهودية. ا، بأعداد كبيرة جداًّ يومياًّ
مواجهات بال�سفة

وفي س���ياق متصل اندلعت يوم أمس، مواجهات بين الش���بان وقوات االحتالل اإلس���رائيلي، عند حاجز 
الجلمة العسكري، وعلى الشارع المحاذي لمستوطنة »دوتان« بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية،  أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل في الموقعين عقب فعاليتين 
مس���اندتين لألسرى، أشعل خاللهما الشبان اإلطارات ورش���قوا مركبات االحتالل بالحجارة. كما اقتحمت 
قوات االحتالل بلدة يعبد وقرية العرقة جنوب غرب جنين ، وش���نت حملة تمش���يط وتفتيش واس���عة، 

ونشرت فرقة مشاة بين حقول الزيتون وبمحاذاة جدار الفصل العنصري.
وأضاف���ت ان البلدة تش���هد اقتحامات متواصلة بش���كل ش���به يومي، يصاحبها اعتق���االت ومداهمات 
للمنازل، بحثا عن األسيرين اللذين انتزعا حريتهما من سجن »جلبوع« مناضل إنفيعات من يعبد، وأيهم 
كممجي من كفردان. وفي الخليل اعتدت قوات االحتالل على أهالي ش���ارع الش���هداء وعرقلت وصولهم 
الى منازلهم، واقتحمت عدة منازل بالمدينة ونهبت أمواال من داخلها، عرف من أصحابها: عبد هشام أبو 
تركي، ومصطفى أبو تركي، واستولت على مبلغ 50 ألف شيقل من منزله، فيما هاجم مستوطنو »كريات 

أربع«، منازل المواطنين في حارة جابر المجاورة للمسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل. 

كما داهمت قوات االحتالل بلدتي يطا ودير س���امت جنوب الخليل وفتش���ت عدة منازل فيها وعرف من 
أصحابها: احمد خليل االقرع، وخليل وانس، واحمد أبو عرام، ومحمود ماجد زين، وعبد الباسط الحروب.

وقال الناش���ط ضد االس���تيطان عارف جابر، إن مس���توطنين هاجم���وا منازل المواطنين ف���ي حارة جابر 
ورش���قوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وعقب تصدي األهالي لهم ودفاعهم عن أنفسهم، أطلق جنود 
االحت���الل قناب���ل الصوت والرصاص الحي باتجاهه���م واقتحموا عدة منازل، ما تس���بب بحالة من الرعب 
والهل���ع لدى االهالي، خاص���ة األطفال. وأضاف جاب���ر أن جنود االحتالل اعتدوا على األهالي في ش���ارع 
الش���هداء وعرقلوا وصولهم الى منازلهم، فيما تم منع المواطن مفيد الش���رباتي من الوصول الى منزله 
والدخول عبر الحاجز العس���كري المقام على مدخل الش���ارع، واحتجزوا نجله مجد )19 عاما( لعدة ساعات 
واعتدوا عليه بالضرب. وأفادت مصادر محلية بأن المواطن الش���رباتي أصر على البقاء والنوم امام الحاجز 

العسكري لمدة خمس ساعات قبل أن يتم السماح له بالوصول الى منزله.
كم���ا أقدمت قوات االحتالل يوم أمس، على إغالق مداخل بلدة تقوع إلى الش���رق من بيت لحم بالبوابات 

ا على سكانها البالغ عددهم نحو 15 ألف نسمة. ا مشدداً الجديدة وفرضت حصاراً
ومنع الجنود المركبات من الدخول إلى البلدة والخروج منها وكذلك طبقت إجراءات أخرى بحق المواطنين 

القاطنين بجوار الشارع الملتف حولها.
�سلب الأر�س

وفي س���ياق متصل هددت سلطات االحتالل االسرائيلي، يوم أمس، أهالي حي دير السنة في بلدة جبل 
المكب���ر بالقدس المحتلة بمصادرة كل أرض ال يس���لم أصحابها أوراقًا ملكي���ة، وأمهلت المواطنين مدة 
حتى يوم غٍد الجمعة. وأوضح المواطن نايف القنبر أحد س���كان الحي، أنهم يعيش���ون حالة من الترقب 
على مصير بيوتهم وأراضيهم ومحالهم التجارية التي تالحقها أطماع استيطانية ومشاريع تهويدية.

وأك���د القنبر، أنه وعائلته ورثوا البيوت واألراضي عن آبائه���م وأجدادهم منذ ما يزيد عن مائة عام حيث 
كانوا يس���كنون في ذلك الوقت ببيوت الش���عر لتنتقل بهم الحال للس���كن بالبيوت العادية في مطلع 
الستينات من القرن الماضي. وأشار إلى أنه ومنذ أن سكن مع أبناء عائلته منطقة دير السنة يعانون من 

االحتالل الذي يعمل على السيطرة على الحي بسبب موقعه المهم.
وتابع:« بدأت س���لطات االحتالل بالتفاوض مع أهالي الحي لبيع بيوتهم وأراضيهم وبعد فشلها ويأسها 

أمام صمود البيع بدأوا سلس���لة إجراءات ظالمة«.  وأضاف :« في ش���هر سبتمبر عام ٢٠٢٠ أطلت سلطات 
االحت���الل على أهالي الحي  بقرار جائر يطلب منهم إخالء ١٢ دونم من أراضيهم وهدم منش���آت داخل 
األراضي المهددة«.  وأكد القنبر حيازة أهالي الحي أوراق ملكية لألرض وانتزعوا مسبقًا حكمًا بأحقيتهم 
فيها. وقبل عام خصصت جمعية العاد االس���تيطانية 10 ماليين شيكل لتنفيذ مشروع »عجلة القدس« 
التهويدي على س���فوح جبل المكبر. ويهدف االحتالل لتزوير التاريخ والحضارة اإلسالمية، لما يتمتع به 

جبل المكبر من قيمة تاريخية ودينية وأثرية لدى الفلسطينيين والمسلمين.
عملية طعن

وفي سياق متصل أصيب مستوطن إسرائيلي مساء أمس، بجراح في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني 
في مدينة يافا المحتلة. واعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، شابا فلسطينيا من سكان الضفة الغربية 
المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة يافا. وأفادت مصادر طبية، أن اإلسرائيلي »40 عاما« تعرض 
للطعن في ش���ارع اليمون في يافا وأصيب بجروح متوسطة ونقل إلى المركز الطبي«. قالت مصادر محلية 
ان منفذ عملية الطعن في يافا هو محمد راجح يونس الحروب 20 عاما من قرية دير س���امت جنوب غرب 

الخليل. وأضافت ان قوات االحتالل استدعت والده الى مركز تحقيق عصيون االحتاللي.
ويأتي ذلك بعد يومين من إصابة مستوطنين، في عملية طعن نفذها فلسطيني غربي القدس المحتلة.

وقالت الهيئة العامة للبث اإلسرائيلي: إن الهجوم وقع خارج محطة الحافالت المركزية في القدس.
وأوضح���ت أن منفذ العملية طعن مس���توطنين بداخل إحدى الحافالت، قبل أن يس���تهدفه أحد عناصر 

حرس الحدود اإلسرائيلي بإطالق نار، ويصيبه بجروح.
في وقت س���ابق، قالت قناة »كان« العبرية، إن شرطة االحتالل تخشى من تنفيذ عمليات مقاومة جديدة 
بعد عدة عمليات طعن وإطالق نار تم تنفيذها على مدار األيام الماضية، في ظل الهجمة الشرس���ة التي 

يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع.
وأكدت الفصائل الفلس���طينية، أن تصعيد أعمال المقاومة؛ هو الس���بيل الوحيد إلجبار االحتالل لوقف 
انتهاكات���ه بحق الفلس���طينيين واألس���رى في ضوء ما يتعرضون له من هجمة شرس���ة في الس���جون 

اإلسرائيلية بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم.

مئات امل�ستوطنني..

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 

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

�سادر عن دائرة تنفيذ بداية دير البلح 
يف الق�سية التنفيذية رقم ٣٨٣٣/٢٠١٩ 
إلى المنفذ ضده: احمد خليل احمد ثابت عنوانه : الزوايدة _ السوارحة 

نبلغك����م انه طبقا لاللت����زام المترتب عليك بموجب الحكم الص����ادر من محكمة صلح 
دي����ر البلح قضية رقم ٨٠/٢٠١٨ والقاضي ) حكم����ت المحكمة برفع يد المدعي عليه 
احم����د خليل احمد ثابت ع����ن االرض موضوع الدعوى الراهنة و تس����ليمها للمدعي /

عوض ياس����ين محمد قنيطة خالل شهر من صدور الحكم نهائيا والزام المدعي عليه 
بالرسوم و المصاريف و مبلغ خمسون دينار اردني اتعاب محاماة( لذا عليكم الحضور 
الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد 
ممتنعا عن التنفيذ و من ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقك 

ماأمور تنفيذ بداية  دير البلح 
جميل رجب اللحام

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

دائرة التنفيذ 
 اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

خانيون�س يف الق�سية التنفيذية رقم ١٧٠٢/٢٠٢١ 
إلى المنفذ ضده احمد سمير جميل الغلبان هوية ٩٠٣٧٩٠٤٣٩ 

العنوان / خانيونس شارع سوق الخميس محل رقم ٣٢ 
من محالت سور المقبرة مجهول محل االقامة حاليا .

أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبياالت مستحقة االداء 
بتاري����خ ٣٠/٢/٢٠١٩ م وذلك بمبلغ اجمالي وق����دره ٣٧٠٠ دوالر امريكي 
لصالح طال����ب التنفيذ انور فهم����ي عبد الرحمن اب����و عاصي هوية رقم 
٩٤٩٨٨٥٨٥٩ والذي يلزمك فيه بتنفي����ذ التزامك بدفع مبلغ المديونية 
باالضاف����ة الى الرس����وم والمصاري����ف . لذلك عليك الحض����ور الي دائرة 
التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا االعالن لتنفيذ التزامك بدفع 
مبلغ المديونية حس����ب االصول وان لم تحضر في المدة المحددة فانك 
تعد ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ 

بحقك حسب االصول . 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / سلمان احمد اسماعيل اصليح  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )975032350( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر
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كانبرا/ االستقالل: 
قالت الس����لطات األس����ترالية أمس األربعاء إن رجال ) 64 عاما( س����لم نفسه 

للشرطة بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عاما.
وقالت ش����رطة نيو ساوث ويلز في بيان إن الرجل هرب من مركز إصالحي في 
جرافتون )حوالي 600 كيلومتر ش����مالي سيدني( خالل الفترة من 31 يوليو 
إلى أول أغس����طس العام 1992 باس����تخدام »أدوات من بينها شفرة منشار 

وقواطع«.
وأضاف البيان: »ف����ي ذلك الوقت لم تنجح الجهود الرامية إلى تحديد مكان 

الرجل«.
ومنذ ذلك الحين، وجهت إلى الرجل، الذي كان في الخامس����ة والثالثين من 

عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من االحتجاز القانوني.
وسلم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم األحد 

الماضي.
وذكرت وس����ائل إع����الم محلية أنه قضى أكثر من ع����ام فقط من مدة حكمه 
البالغة ثالث����ة أعوام ونصف الع����ام عندما هرب. وأدي����ن الرجل في األصل 

بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.
وتم رفض اإلفراج عنه بكفالة يوم الثالثاء رس����ميا، وس����يمثل أمام المحكمة 

في 28 سبتمبر.

يسلم نفسه بعد نحو 30 
عامًا على هروبه من السجن

لندن/ االستقالل: 
توفيت س���يدة بريطانية تبلغ من العمر )27 عاما(، 
متأثرة بإصابتها بسرطان الكبد، وهو مرض كان من 
الممكن تفاديه، لوال إص���رار األطباء على عدم إجراء 

فحص مبكر بسبب مخاوف كورونا.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، األربعاء، أن 
جيس���يكا برادي من مقاطعة هارتفوردشير شرقي 
إنجلترا، توفيت في ديسمبر الماضي، بعد سلسلة 
من المواعيد االفتراضية على مدار خمس���ة أش���هر 

فشلت في اكتشاف ورمها.
وتصاعدت قصة جيسيكا أخيرا، إذ تحدثت والدتها 
للبرلمان البريطاني ع���ن اإلهمال الذي لحق بابنتها 

وأدى إلى وفاتها.

وقال والدتها في جلس���ة برلمانية إنه كانت هناك 
فرصة أمام ابنتها للنجاة من المرض، في حال عثرت 

على طبيب يشخص حالتها وجها لوجه.
وبدأت القصة عندما صارت جيس���يكا تشتكي في 

صيف 2020 من آالم في البطن.
وكان األطباء يعتمدون في تشخيص حالة السيدة 
الراحل���ة على لق���اءات افتراضية، خوف���ا من عدوى 
كورونا، ولم يكلف واحد منهم نفسه لقاء المريضة 

وجها لوجه، كما تقول األم.
واس���تمرت تلك اللقاءات مدة 5 أشهر، وفي األثناء 
كان الورم السرطان قد تمدد في جسد جيسيكا ولم 

يعد باإلمكان عالجه.
وروت األم أن األطباء في البداية ش���خصوا عن طريق 

اللق���اءات االفتراضية إصابته بع���دوى في الكلى، 
ووصفوا لها دواء هو المضادات الحيوية.

وعندم���ا تفاقمت حالتها، لم يص���ف لها األطباء إال 
مزيدا من المضادات الحيوية وأجهزة االستنشاق.

وفي وقت الحق، كشفت مجموعة من اختبارات الدم 
إشارات على وجود الس���رطان في جسدها، وأكدت 

ذلك اختبارات خاصة بالكبد، لكن بعد فوات األوان.
ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه وزير الصحة 
البريطاني س���اجد جافيد األطب���اء بمنح المواطنين 

فرصا أكبر للزيارات الوجاهية.
وتش���ير األرق���ام إلى أن ع���دد األش���خاص الذين 
يراجع���ون األطباء اآلن أقل بمق���دار الثلث عما كان 

عليه قبل الوباء.

لندن/ االستقالل: 
تبدأ هيئ���ة الصحة الوطني���ة التابع���ة للدولة في 
بريطانيا أكبر تجربة في العالم الختبار دم من إنتاج 
شركة غريل يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 

50 نوعًا من السرطان قبل ظهور األعراض.
ووفقًا لوكالة رويترز لألنباء، فإن االختبار الذي يدعى 
غاليري يفحص الحمض النووي )دي إن إيه( في دم 
المري���ض للبحث عن أي تغي���رات كيميائية به قد 

تشير إلى وجود أورام.
ويؤدي التش���خيص المبكر لمرض السرطان لزيادة 

معدالت الشفاء بشكل كبير.
وقال���ت هيئة الصحة الوطنية إنه���ا تريد 140 ألف 
متطوع في إنجلت���را لترى مدى كفاءة االختبار كجزء 
من تجربة مراقبة عشوائية. وسيتم على الفور فحص 

عينات الدم لنصف المشاركين باالختبار الجديد.
وقال بيتر ساس���يني، أس���تاذ الوقاي���ة من أمراض 
الس���رطان في جامعة كينغز كوليدج لندن: »نحتاج 
لدراس���ة اختبار غالي���ري بدقة لمعرفة م���ا إذا كان 
يخف���ض ع���دد اإلصاب���ات بالس���رطان الت���ي يتم 

تشخيصها في مرحلة متأخرة بصورة كبيرة. 

يمك���ن أن ُيح���دث االختب���ار تغيي���رًا هائ���اًل في 
االكتشاف المبكر للسرطان ونحن متحمسون لكوننا 

الرواد في هذا البحث المهم«.
وُيعد س���رطان الرئ���ة حتى اآلن هو الس���بب األكثر 
شيوعًا للوفاة بمرض السرطان في المملكة المتحدة، 
حيث يقف وراء ُخمس الوفيات بس���بب الس���رطان. 
وقال���ت هيئ���ة الصح���ة الوطنية إن س���رطان الرئة 
واألمعاء والبروس���تاتا والثدي مس���ؤول عن 45 في 
المائة من الوفيات الناتجة عن مرض الس���رطان في 

المملكة المتحدة.

خافوا عليها من كورونا.. فقتلوها بـ »السرطان«

أكبر تجربة في العالم.. اختبار دم يكشف 50 نوعًا من السرطان

وكاالت/ االستقالل:
كش���فت عجوز مفاج���أة حملها الصادم���ة على تطبي���ق التواصل 
االجتماعي إنس���تجرام، حيث تنتظر المرأة البالغة من العمر 62 عاًما 
طفلها الثالث على الرغم من انقطاع دورتها الش���هرية منذ 16 عاًما 

وخضوع زوجها لعملية تعقيم.
كان حم���ل العجوز “جيني” البالغة من العم���ر 62 عاًما مفاجأة لها 
ولزوجها قبل متابعيها على اإلنستجرام، فقد مر على انقطاع دورتها 
16 عاًما، وخضع زوجها لعملي���ة قطع القناة المنوية )الدافقة( لمنع 

اإلنجاب.
أث���ار حمل جيني الغريب ضجة مواق���ع التواصل االجتماعي بعد أن 

كشفت عن حملها في عمر ال� 62 عاًما رغم انقطاع دورتها.
لكن جيني فجرت مفاجأة أخرى عندما قالت إن أحدًا لم يس���ألها عن 

عمر زوجها رغم اندهاشهم من حملها في هذه السن.
فينما يخبرها الكثيرون في كثير من األحيان أنها »كبيرة جًدا« على 

أن تنجب أطفااًل، فإن شريكها يبلغ من العمر 72 عاًما.
وكان ق���د أجرى عملية قطع القن���اة الدافقة، وهي نوع من العمليات 
الجراحي���ة لمنع اإلنجاب ويطلقون عليه���ا »تعقيم الرجل« حيث إن 
قطع القناة المنوية )استئصال األسهر( فّعال في منع الحمل بنسبة 

تقترب من %100.

 عجوز حامل بعد الستين 
رغم عقم زوجها

عمان/ االستقالل: 
قبضت األجهزة األمنية األردنية على شخصين أثناء تنفيذ عملية سطو مسلح 

على أحد البنوك في منطقة طريق المطار جنوب العاصمة األردنية عّمان.
وقال الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن العام األردنية العقيد عامر السرطاوي، 
حول دخول شخصين مسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة طريق المطار جنوب 
عمان، وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد الس���الح، حيث قام أحدهما 

بإطالق أعيرة نارية، أصاب بها شريكه بالجريمة والذ بالفرار من المكان.
وأك���د أنه وفور ورود البالغ تم التحرك للمكان وإغالق المنطقة وتعميم أوصاف 
الش���خص الفار والمركبة التي كان يس���تقلها، ليتم وخالل زمن قياس���ي إلقاء 
القبض عليه بعد ارتكابه للحادث، وضبط بحوزته الس���الح الناري المس���تخدم، 
وفق ما نقلت عنه وكالة »س���بوتنيك«. وأضاف أنه جرى نقل إسعاف الموظف 

المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى وُفتح تحقيق في الحادثة.

أطرف عملية سطو مسلح.. لّص 
يطلق النار على زميله باألردن

روما/ االستقالل: 
ه����رب أحد س����كان مدينة »أس����تي« اإليطالية 
م����ن اإلقام����ة الجبرية م����ع حماته، وح����اول أن 
يجبر الش����رطة على اعتقال����ه، حتى ال يكون مع 
حماته، بحس����ب م����ا نقلت »روس����يا اليوم« عن 

صحيفة »ليبيرو« اإليطالية.
وكشفت الصحيفة أن »رجال يبلغ من العمر 52 
عاما حكم بالس����جن لمدة عامين وشهرين، بعد 
أن طلب نقله إلى نظ����ام االعتقال، كي ال يبقى 

باإلقامة الجبرية مع حماته«.
ورفضت الس����لطات طل����ب الرج����ل »الغريب«، 
ما دفعه إل����ى الهروب من منزل����ه، في حين أن 
عمليات بحث الش����رطة لم تستغرق الكثير من 
الوق����ت، إذ ظه����ر »الهارب« بإرادت����ه الحرة في 
الثكنات«، وقال: »لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم 
نفس����ي.. اآلن يمكنك إلقاء القبض علي«، وفق 

الصحيفة.
باإلضافة إلى ما سبق، لم يكتف الرجل بالهروب، 

فرج����ال الش����رطة لم ترض����خ لطلب����ات الرجل 
المستمرة باعتقاله، لذلك أقدم على ركل ولكم 
أحدهم، عندها تم توجي����ه االتهام إلى الرجل 
بالعدوان على مس����ؤول ع����ام ومقاومته، ولهذا 

السبب تم القبض عليه، بحسب »ليبيرو«.
وأعرب الرجل ع����ن اعتذاره من قاضي التحقيق 
عما حدث، معترفا بأنه »بالغ في ش����رب الكحول 
ولم يتذكر شيئا، لكنه اآلن يأمل فقط أن يذهب 

إلى السجن«.

ضرب شرطيًا ليدخل السجن بدل اإلقامة الجبرية مع حماته!

)apaimages(     الفنان الفل�صطيني  خالد ح�صني يعر�ض منحوتاته الفنية يف مركز للفن املعا�صر مبدينة غزة


