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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت محكمة االحتالل، مس���اء أمس األح���د، تمديد اعتقال 
األس���يرين أيهم كممجي ومناضل انفيع���ات لمدة 10 أيام، 

على ذمة التحقيق.
وكان جه���ازا الش���رطة والمخاب���رات اإلس���رائيليان قد طالبا 
بتمدي���د اعتقال األس���يرين انفيعات وكممج���ي، على ذمة 

التحقيقات ل�15 يوما. وعقدت المحكمة جلسة خاصة، لبحث 
تمديد حبس األسيرين اللذين أعيد اعتقالهما فجر أمس.

كان األس���يران أعي���د اعتقالهم���ا فج���ر أم���س االحد خالل 
تواجدهما في منطقة الحارة الشرقية من جنين.

وفي وقت س���ابق من  ي���وم أمس م���ددت المحكمة اعتقال 
األسرى األربعة اآلخرين لمدة 10 أيام.

تمديد اعتقال األسيرين 
كممجي وانفيعات ١٠ أيام

محافظات/ االستقالل: 
قرر نحو 100 أسير في سجن عوفر اإلسرائيلي االضراب التدريجي عن الطعام 
ابت���داء من اليوم االثنين في إطار تراجع ادارة الس���جن ع���ن االتفاق المتمثل 
 األس���رى، فيما أعلنت لجنة الطوارئ 

ّ
بوقف اجراءات التنكيل والتضييق بحق

العليا ألس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في س���جون االحتالل 
إقدامه���ا على عدد من الخطوات لمواجه���ة اإلجراءات القمعية 

 االحتالل يعتقل األسيرين كممجي وانفيعات في جنين

100 أسير بـ "عوفر" يخضون اليوم إضرابًا عن الطعام وأسرى الجهاد يعتصمون في ساحات السجون

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
جدد عشرات المس���توطنين اليهود، أمس االحد، اقتحام 
المسجد األقصى بحراسة ش���رطة االحتالل. أفادت دائرة 

األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة بأن 48 مس���توطنًا 
يهوديًا اقتحموا باحات المس���جد األقصى 
المبارك – الحرم القدس���ي الشريف بمدينة 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
واالحتالل يصيب عددًا من الشبان جنوب جنين 

النخالة لألسرى الستة: 
ستنتظركم الحرية من جديد

بيروت/ االستقالل: 
وجه األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، زياد 
النخالة، رس���الة خاصة ألبطال كتيبة جني���ن.   وقال النخالة في 

أسرى الجهاد في سجون االحتالل.. 
معركة نضال مستمرة لتحقيق المطالب 

غزة/ سماح المبحوح: 
يواصل أس���رى حركة الجهاد االس���المي في س���جون االحتالل 
االس���رائيلي خوض معركة مفتوحة مع إدارة الس���جون منذ 15 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
م���ددت محكمة االحت���الل، امس األحد، فترة اعتق���ال أربعة من 
األس���رى الس���تة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم، وهم: زكريا 

رام الله / االستقالل: 
 يواصل ستة أس���رى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري. وأفاد المستشار 

االحتالل يمدد اعتقال 4 من األسرى الذين 
انتزعوا حريتهم من »جلبوع« لـ10 أيام

رفضًا العتقالهم اإلداري: ستة أسرى 
10 وفيات و1806 إصابات جديدة يواصلون إضرابهم عن الطعام

بكورونــا فـي الضفــة وغــزة

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي 
س���يبقى مفتوحًا، الفتة إلى أن إعادة اعتقال األسيرين كممجي 

وانفيعات "لن يمحو األثر ال���ذي حققته كتيبة جنين". وطالبت 
حركة الجهاد في بيان وصل "االستقالل" نسخة 
عنه أم���س األحد، األجنحة العس���كرية لفصائل 

الجهاد: اعتقال المجاهدين كممجي وانفيعات 
لن يمحو األثر الذي حققته كتيبة جنين

فصائل: اعتقال أبطال نفق »انتزاع 
الحرية« لن يمحو هزيمة المحتل

غزة/ االستقالل: 
توال����ت ردود الفعل، أمس األحد، في أعق����اب اعتقال االحتالل 
اإلس����رائيلي، آخر أس����يرين محررين من س����جن جلبوع شديد 

والد األسير كممجي: أنا فخور بابني 
وسوف يتحرر رغمًا عن أنف االحتالل

نادي األسير: عشرات األسرى 
يعانون من آثار التنكيل والقمع
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بيروت/ االستقالل: 
وج���ه األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، زياد النخالة، رسالة خاصة ألبطال كتيبة 

جنين.  
وقال النخال���ة في رس���الته التي نش���رها المكتب 
اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي: "األخوة األبطال 
كتيب���ة الحرية كتيب���ة جنين أش���رقتم فانتفض 

الشعب الفلسطيني قويًا وفتيًا". 
وأض���اف: "طوينا القلب عليكم خوفًا وعش���قًا، وكذا 

فعل كل حر في هذا العالم". 
وخاط���ب النخالة أبط���ال كتيبة جني���ن قائاًل: "لقد 
اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها 

ارتجافات كثيرة". 
وتابع: "س���تة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل 

األمه وأحرار العالم خلفكم".
وأشاد النخالة في رسالته بأبطال كتيبة جنين قائاًل 
له���م: "كان عش���قكم للحرية وفلس���طين أكبر من 

معتقالت العدو وزنازينه".

وثمن النخالة بطوالتهم فقال: "ستة رجال أعلى من 
قامات كل الرجال". 

ووصف فعله���م بالقول: "إن فعلكم تكش���ف عن 
فرس���ان من رصاص"، مضيفًا: "لق���د أديتم ما كان 
ممكنًا وكنتم بذلك رموزًا للحرية ورموزًا لفلسطين".

وعبر عن بالغ األثر ال���ذي تركه أبطال كتيبة جنين 

فقال: "مهما فعلوا ، فأنتم األحرار الذين غرستم في 
مهمتكم راية الحرية في مواجهه االحتالل , وبلغتم 
ذروة المج���د وعانقت���م الحرية التي س���عيتم لها 
وحولتم أيامنا أكثر إشراقًا وأكثر أماًل رغم اعتقالكم". 

وأكد النخالة على العمل من أجل تحرير أبطال كتيبة 
جنين واألسرى بقوله: "ستنتظركم الحرية من جديد 

وخلفكم شعٌب ومقاومة من جنين حتى غزة". 
ووجه التحية لجميع األس���رى في السجون فقال: "ال 
يفوتني توجيه التحي���ة والفخر لرجال الجهاد في 
معتقالت العدو, الذين يواجه���ون إجراءات العدو 
القمعية بكل بسالة واقتدار, يواجهون وحدهم, فال 
كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين 

تركوهم وحدهم".
وتوعد النخالة العدو بمزيد من الضربات والعمليات 
في قول���ه: "قدرنا أن نمضي ونع���د لمعركة أخرى، 
وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، 
مس���تذكرًا قول الله تعالى "فال تهن���وا وال تحزنوا 

وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين".

النخالة لألسرى الستة: ستنتظركم الحرية من جديد

جنين/ االستقالل: 
قال فؤاد كممجي والد األسير أيهم المعاد اعتقاله فجر أمس األحد من مدينة 
جنين ش���مال الضفة الغربية : "أنا فخور جدًا بابني الذي اس���تطاع أن يقضي 

أسبوعين خارج أسوار السجن دون أن يستطيع االحتالل معرفة مكانه". 
وأضاف في تصريحات صحفية "أملنا بالله كبير إنه أيهم راح يش���وف الحرية 
غصب عن الجميع"، في إشارة إلى حديث المقاومة أن األسرى الستة سيكونون 

على رأس أي عملية تبادل لألسرى. 
وأعلنت في وقت س���ابق كتائب القسام على عهدها ووعدها بأن يكون أبطال 
عملية نفق الحرية الس���تة عل���ى رأس صفقة التب���ادل، وأن يخرجوا مرفوعي  
ال���رأس من س���جون االحتالل وأن يفتح الس���جان الصهيوني بنفس���ه أبواب 

زنزانتهم.
وكان والد األسير كممجي أشار إلى أن نجله اتصل به هاتفيًا قبيل لحظات من 
اعتقاله وأبلغه نيته تسليم نفسه لحماية سكان المنزلين المتحصنين به من 

أي مواجهة مع االحتالل. 
وأوضح أن قوات االحتالل لم تبلغ العائلة بأي معلومات عن نجله، مش���يرًا إلى 

أن نجله استطاع الوصول إلى مدينة جنين رغم انه أعزل.
ووجه والد األس���ير رسالة ش���كر وعرفان إلى أصحاب المنزل الذي تحصن فيه 

األسيران أيهم كممجي ومناضل نفيعات، لمدة أسبوعين.
واعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس األحد األس���يرين كممجي ونفيعات، بعد 
اقتحامها مدينة جنين، وهما األس���يران المتبقيان من األس���رى الستة الذين 

انتزعوا حريتهم من نفق سجن جلبوع.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، امس األحد، حملة 
عس����كرية اعتقلت خاللها أسيرين محررين من سجن 
جلبوع، كما اعتقلت عددا م����ن المواطنين في الضفة 

المحتلة.
ففي جني����ن، اعتقلت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي 
األسيرين الفلس����طينيين المحررين من سجن جلبوع 
أيهم كممجي ومناضل نفيع����ات، بعد تنفيذ عملية 
عس����كرية واس����عة في جنين واقتحام الحي الشرقي 

للمدينة شمالي الضفة الغربية.
وبه����ذه العملية يك����ون االحتالل قد اعتقل األس����رى 
الس����تة الذي انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع شديد 

التحصين قبل نحو أسبوعين.

وكانت قوات عس����كرية كبيرة اقتحمت الحي الشرقي 
لمدينة جنين في وقت مبكر من فجر االحد، وحاصرت 
ع����دة منازل وس����ط ان����دالع اش����تباكات مس����لحة مع 

مقاومين.
وأف����ادت مص����ادر طبي����ة، أن ثالث����ة ش����بان أصيبوا 
بجراح متوس����طة خ����الل عملية االقتح����ام، ونقلوا إلى 

المستشفى لتلقي العالج.
وفي الس����ياق ذات����ه، اعتقلت ق����وات االحتالل خالل 
اقتحامها الحي الش����رقي من جنين، ش����ابين من ذوي 
اإلعاق����ة، وهما: عبد الرحمن أبو جعفر، ومحمود رضوان 

أبو جعفر.
وشهدت محافظة جنين خالل األيام األخيرة عمليات 
بح����ث وتفتيش عن األس����يرين نفيع����ات وكممجي، 

وكثفت قوات االحتالل عمليات التمشيط قرب جنين 
ونصبت حواجز عسكرية، وشنت حمالت تمشيط في 

مناطق متفرقة من المحافظة.
وفي بي����ت لحم، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
الفتى أمي����ر أحمد طقاطقة )17 عام����ا(، من بلدة بيت 
فجار جن����وب بيت لحم، بعد أن داهم����ت منزل ذويه، 
وفتشته. وداهمت قوات االحتالل منزل األسير المحرر 
إبراهيم عب����د الله العروج من قرية العروج، وس����ّلمته 
بالغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش 

عصيون".
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
المقدس����ي عمر عامر أبو الهوى عق����ب اقتحام منزله 

فجرًا في بلدة الطور بالمدينة المقدسة

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األسير إن عشرات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي يعانون من آثار عمليات 
القمع التي تعرضوا لها بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع". وأوضح 
النادي في بيان وصل "االستقالل" امس األحد، أن عدًدا من األسرى يواجهون التحقيق حتى 
اليوم، وهناك قلق كبير على مصيرهم. وأش���ار إلى أنه ووفًقا للمتابعة، فإن األس���رى الذين 
تم نقلهم من قسم )3( في سجن "جلبوع" إلى سجن "شطة"، تعرضوا لعمليات قمع عنيفة، 

وهناك إصابات بين صفوفهم، وهم بحاجة إلى متابعة قانونية، وصحية عاجلة.
وأكد أن معركة األسرى لم تنته وهي مستمرة، ال سيما أن هناك مجموعة منهم يواصلون 
معركة اإلضراب عن الطعام، أقدمهم األس���ير كايد الفسفوس المضرب منذ )68( يوًما، 
ومقداد القواس���مة منذ )61( يوًما، وكذلك عالء األعرج منذ )43( يوًما، وهشام أبو هواش 

منذ )35( يوًما، ورايق بشارات منذ )30( يوًما، وشادي أبو عكر منذ )27( يوًما.
ودعا نادي األس���ير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها األمم المتحدة إلى 
متابعة الجرائم واالنتهاكات التي نفذتها إدارة س���جون االحتالل مؤخرا، والتي تشكل 

امتداًدا لجملة االنتهاكات اليومية التي يواجهها األسرى داخل السجون.
وطالب بضرورة االستمرار في مساندة ودعم األسرى بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

نادي األسير: عشرات األسرى 
يعانون من آثار التنكيل والقمع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وجه���ت عائلة الجن���دي المحتجز ل���دى المقاومة 
الفلس���طينية في غزة، ه���دار جولدن،أمس األحد، 
انتقادات شديدة اللهجة لحكومة االحتالل برئاسة 
نفتال���ي بينت، معتبرة أنها "أس���وأ م���ن الحكومة 
الس���ابقة".  واتهمت ليئ���ا جولدن وال���دة الجندي 
هدار، حكومة االحتالل بالتخلي عن الجنود االس���رى 
منذ س���بع س���نوات دون أن تفعل شيئًا إلعادتهم 

ومواصلة خداعهم وخداع الجمهور. 

وقال���ت: "أعرف نفتال���ي بينت منذ س���نوات لكنه 
يكتفي بوضع صور الجنود في مكتبه دون ان يقوم 

بخطوات جدية إلعادتهم". 
كم���ا تطرقت للعملية العس���كرية األخيرة في غزة، 
قائلة إنها "كانت مرحلة صعبة بالنسبة لها"، مدعية 
أن الحكومة لم تعد أي خط���ة ولم تقم بأي محاولة 
جدية إلعادتهم بل أنها اش���ترطت الموافقة على 
ترميم غزة وإدخال تسهيالت بإعادة الجنود؛ لكنها 

تراجعت وفتحت جميع المعابر. 

أما فيما يتعلق باألس���باب الت���ي دعتها للمطالبة 
باستبدال مسئول ملف االسرى والمفقودين يارون 
بل���وم فقالت: من كان يصدق بان���ه يعمل في هذا 
المنصب منذ أربع سنوات دون أن يحقق أي نتيجة؛ 
بل إنه يؤيد إطالق س���راح أسرى " ملطخة أيديهم 
بالدماء" إلتمام الصفقة وه���و ما يتعارض مع رؤية 
العائلة الت���ي تطالب بتغيير المعادلة واش���تراط 
اإلعمار في غزة بموافقة المقاومة لإلفراج عن الجنود 

األسرى.

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس لجنة هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين في 
قطاع غزة حسن قنيطة أمس األحد، المؤسسات الحقوقية 
واالنس����انية بمتابعة الحالة الصحية لألس����ير المقدسي 
الجريح أيمن حس����ن محمد الكرد )22 عاما( من سكان حي 
كفر عقب. واعتقل األس����ير الجريح الكرد منذ 2016/9/19 
بمنطقة باب الس����اهرة في القدس المحتلة، بعد أن أصيب 
بج����روح خطيرة إثر إط����الق جنود االحتالل الن����ار عليه من 
مس����افة قريبة. ووجه����ت محكمة االحتالل لألس����ير الكرد 
تهمة تنفيذ عملية طعن بحق الجنود، وحوكم بالسجن 35 

عاما، وفرضت عليه دفع تعويض مالي للجنديين المصابين 
قدره 330 ألف شيكل )حوالي 93 ألف دوالر(.

ووفق هيئة األس���رى، يعاني األس���ير الكرد من شلل في 
أطرافه الس���فلية ومتواجد في مستش���فى س���جن مراج 
بالرملة، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، ويعيش ظروفا 
صحية صعبة، ويحصل يوميًا على أكثر من 10 حبات دواء، 
منها مس���كنات، ومنها دواء للمعدة، ويحتاج إلى فرشة 
وحذاء طبي، بسبب أوجاع الفرشة العادية التي تضاعف 
آالم ظهره، وبس���بب أوج���اع قدميه من ارت���داء األحذية 
العادي���ة. وقال قنيطة إن إدارة الس���جون اإلس���رائيلية 

تستهتر بحياة األسرى المرضى في تأمين احتياجاتهم 
وفي إج���راء العملي���ات الجراحي���ة وتقدي���م العالجات 
المناسبة، وال تسمح بإدخال طواقم طبية، وترفض تسليم 

ملفاتهم لعرضها على أطباء خارج السجون.
وأضاف » هذا األمر يوقع المزيد من الش���هداء سواء كانوا 
في الس���جون أو بع���د التحرر متأثري���ن بأمراضهم التي 

توارثوها داخل المعتقالت والزنازين«.
وأشار إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي غير ملتزم بالقوانين 
والمواثي���ق الدولي���ة، وينته���ك الحق���وق األساس���ية 

واإلنسانية.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

 رام الله / االستقالل:
مددت محكمة االحتالل، أمس األحد، فترة توقيف األسير الجريح باسل شوامرة، 

لخمسة أيام، بذريعة استكمال التحقيق.
وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، في بيان صحفي، أن 
األسير شوامرة يقبع في مستشفى "شعاري تسيدك" بوضع صحي 
خطير، إذ أصيب برصاص االحتالل بالكبد، والكلى، والمثانة، واألمعاء 

الدقيقة.
وأشارت إلى أن الفتى شوامرة البالغ من العمر) 17 عاما(، أصيب بخمس رصاصات 
في أنحاء متفرقة من جس���ده، أثناء وجود في المحط���ة المركزية غرب القدس 

المحتلة األسبوع المنصرم.

االحتالل يمدد توقيف األسير 
الجريح باسم شوامرة لخمسة أيام

والد األسير كممجي: أنا فخور بابني 
وسوف يتحرر رغمًا عن أنف االحتالل

عائلة هدار غولدن: حكومة بينت تواصل خداعنا والتخلي عن الجنود األسرى

»هيئة األسرى« تطالب بمتابعة حالة األسير الجريح أيمن الكرد
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كما صعدت إدارة الس���جون سوء تعاملها مع أسرى الحركة، 
بإجرائه���ا تنقالت لهم بكل الس���جون، وع���زل عدد منهم ، 

واقتياد آخرين للتحقيق.
يذك���ر أن ق���ادة الحركة األس���يرة علقت رس���ميا، خطواتها 
التصعيدي���ة التي كانت م���ن المفترض أن تب���دأ الجمعة 
الماضية، على أن تعود الحياة داخل الس���جون والمعتقالت 
إلى ما كانت قبل الخامس من سبتمبر/أيلول الحالي، وكذلك 
أن يتم وضع أس���رى حرك���ة الجهاد االس���المي في غرفة أو 
غرفتين مقابل عدم توزيعهم في غرف مشتركة، في الوقت 
ما زال أس���رى حركة الجهاد مصرين على خطواتهم في ظل 
 األس���رى، والتي 

ّ
تواص���ل عمليات التنكيل والتضييق بحق

ُفرضت بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.
في الوقت تواصل إدارة مصلحة سجون االحتالل عزل األسير 
زيد بسيس���ي “أمير الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة 
الجهاد اإلس���المي في س���جون االحتالل ونائبه تميم سالم 
وأعضاء الهيئة مهند الش���يخ إبراهيم، أنس جرادات، ثابت 
مرداوي، حس���ام عابد وعبد عبيد لليوم ال )١٤( على التوالي 
وتمنع المحامين من زيارتهم. وقرر نحو 100 أسير في سجن 
عوفر اإلس���رائيلي االضراب التدريجي عن الطعام ابتداء من 
اليوم االثني���ن في إطار تراج���ع ادارة الس���جن عن االتفاق 
 األس���رى 

ّ
المتمثل بوقف اجراءات التنكيل والتضييق بحق

والتي ُفرضت بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.
وبعد أس���بوعين من مطاردة أس���رى عملية " انتزاع الحرية " 
التي اس���تنزفت قوات األم���ن اإلس���رائيلية، اعتقلت قوات 
االحت���الل فج���ر أمس األس���يرين أيهم كممج���ي ومناضل 
انفيع���ات في من���زل في مدين���ة جنين بالضف���ة الغربية، 
لينضم���وا لرفاقهم الذين أعيد اعتقاله���م قبل أيام ، زكريا 

الزبيدي ومحمد ومحمود العارضة ويعقوب القادري. 
خطوات ت�صعيدية

المح���رر المبعد إلى قطاع غزة طارق عز الدين أكد أن أس���رى 

حركة الجهاد اإلسالمي بصدد القيام بالعديد من الخطوات 
التصعيدية، في حال عدم عودة األوضاع لما كانت عليه قبل 

عملية " انتزاع الحرية".
وأوضح عز الدين ل�"االس���تقالل" أن اعالن أسرى الجهاد عن 
خطواتهم التصعيدية القادمة ، س���يتم وفق ما ستترتب 
عليه نتائج الحوارات المنعقدة بش���كل شبه يومي مع ادارة 
السجون ، مش���ددا على وجود مخاوف من ادارة السجون أن 

تصل الخطوات حد إحراق سجانين و عمليات طعن.
وبي���ن أن أولى الخطوات االحتجاجي���ة التي قام بتنفيذها 
أس���رى الحرك���ة والتي تع���د مخالف���ة كبي���رة لتعليمات 
ادارة الس���جون، هي عدم وقوفهم للع���د وعدم خروجهم 
للتفتيش والفحص األمني، مؤك���دا أن ذلك يعتبر بعرف 

ادارة السجون تمردًا وينذر بخطر كبير.
وقال  إن : " أس����رى الحركة يمتلك����ون أوراقًا كثيرة أمام 
معركته����م المفتوحة مع ادارة الس����جون ، غير االضراب 
المفت����وح الطع����ام ف����ي حال ل����م تس����تجب لمطالبهم 

وحقوقهم  ". 
وأضاف أن : " ادارة الس���جون حاولت اللعب على وتر تفريق 
األسرى وشق صف الحركة األسيرة، وافشال خطوات أسرى 
حرك���ة الجه���اد، بالموافقة عل���ى اعادة االنجازات لس���ابق 
عهدها، دون أن تش���مل أسرى الحركة"، مشيرا إلى أن أسرى 
الحرك���ة لم يعارض���وا ذلك، لما فيه مصلح���ة وانجاز عظيم 

لباقي األسرى.
وأش���ار إلى التنس���يق العالي بي���ن قادة فصائ���ل الحركة 

األسيرة وأس���رى حركة الجهاد داخل الس���جون، لالنضمام 
للخطوات التصعيدية، في حال فش���ل حوار أس���رى الجهاد 

مع ادارة السجون. 
ولف���ت إلى حالة االس���تنفار القصوى التي تعيش���ها ادارة 
الس���جون على مدار الس���اعة، حيث قامت باستدعاء وحدات  
" المتس���ادا " و " النحشون " لغموض الخطوات االحتجاجية 

التي من المحتمل أن يتخذها أسرى حركة الجهاد.
حذر وقلق

 المتحدث باس����م هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن 
عبد رب����ه، أك����د أن األوض����اع داخ����ل س����جون االحتالل 
االس����رائيلي تن����ذر بحالة من الحذر والقلق الش����ديدن ، 
خاصة في ظ����ل االعتداءات الوحش����ية والتنكيل الواقع 
على أسرى حركة الجهاد االس����المي، ووجود عدد منهم 
داخ����ل أقبي����ة التحقيق، ونق����ل آخرين إل����ى العيادات 
والمش����افي ، نتيجة المعاملة القاس����ية ضدهم.  وقال 
عبد رب����ه ل�"االس����تقالل"  إننا :"نترقب بقل����ق التطورات 
داخل الس����جون، خاصة إذا ما اقدمت إدارة السجون على 
مضاعفة معاناة أس����رى حركة الجهاد، وتالعبت باالتفاق 

الذي ابرمته مع الحركة األسيرة". 
وأضاف أن : "االتفاق الذي توصلت إليه الحركة األس���يرة مع 
ادارة الس���جون ، بوضع أس���رى حركة الجهاد االسالمي في 
غرفة أو غرفتين مقابل عدم توزيعهم في غرف مش���تركة ، 

هو اتفاق أولي ال نهائي".
وأش���ار إلى أن القضايا العالقة بين ادارة الس���جون وأسرى 
حرك���ة الجه���اد، تتمثل ف���ي عملي���ات التنكي���ل والعزل 

والتحقيق المستمر مع األسرى.
وأشار إلى أن الحوار مس���تمر مع ادارة السجون، للتراجع عن 
اجراءاتها العقابية بحق أس���رى حركة الجهاد، مشددا على 
أنه في حال اتخذت الحركة األس���يرة أي خطوات تصعيدية 

ستكون الهيئة بجانبها. 

 رفضًا لإلجراءات العقابية 

أسرى الجهاد في سجون االحتالل.. معركة نضال مستمرة لتحقيق المطالب 
غزة/ �صماح املبحوح: 

يوا�ص��ل اأ�ص��رى حرك��ة اجله��اد اال�صالم��ي يف �صجون 
االحت��الل اال�صرائيل��ي خو���ض معرك��ة مفتوحة مع 
اإدارة ال�صجون منذ 15 يومًا على التوايل، رف�صًا لعدم 

ع��ودة االأو�ص��اع مل��ا كانت علي��ه قبل عملي��ة » انتزاع 
احلري��ة« وا�صتمرارها بفر�ض عقوب��ات م�صددة على 
االأ�صرى داخل ال�صج��ون.  وطالت العقوبات اإجنازات 
هي يف االأ�صل حقوق لالأ�صرى ح�صلوا عليها بعد معارك 

واإ�صراب��ات ع��ن الطع��ام، ومنه��ا التمثي��ل الف�صائلي، 
واإلغ��اء »الكانتين��ا« )متج��ر ي�ص��ري من��ه االأ�ص��رى 
احتياجاتهم(، وتقلي�ض »الف��ورة« )اال�صراحة (، و 

اإلغاء غ�صيل املالب�ض .

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة الجهاد اإلس���المي إن الصراع مع االحتالل اإلس���رائيلي س���يبقى مفتوحًا، الفتة إلى أن إعادة 

اعتقال األسيرين كممجي وانفيعات "لن يمحو األثر الذي حققته كتيبة جنين".
وطالبت حركة الجهاد في بيان وصل "االس���تقالل" نس���خة عنه أمس األحد، األجنحة العسكرية لفصائل 

المقاومة بالبقاء في حال استنفار وجاهزية عالية للذود عن أسرانا األبطال.
وش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر امس األحد، عملية عس���كرية خاصة ومباغتة في مدينة جنين 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة، أس���فرت عن إعادة اعتقال األس���يرين المحررين من سجن جلبوع أيهم 
كممجي ومناضل نفيعات. وقالت الجهاد: " إن المعركة ما زالت مس���تمرة والحس���اب لن يغلق بعد ولن 

يغلق إال برحيل العدو عن كل شبر من أرضنا".
وأضافت " ما صنعه أبطال كتيبة جنين س���يبقى واحدًا من الشواهد الساطعة على قوة اإلرادة والعزيمة 
دون النظ���ر إل���ى موازين الق���وى المختلة، ودون النظر إلى م���ا يجري حولهم من تنس���يق أمني وخذالن 
وتطبيع". وتابعت: "أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة من أبطال كتيبة جنين الذين كان آخرهم البطالن 
المجاهدان أيهم كممجي ومناضل انفيعات اللذين جرى اعتقالهما فجر أمس أشعل من جديد انتفاضة 
الحرية ومعركة السجون التي وضعت قضية األسرى من جديد على رأس أولويات العمل الوطني والعمل 
المقاوم". وجددت حركة الجهاد عهِدها بمواصلة العمل من أجل تحرير األس���رى، "وأن يبقى هذا العمل 
واجبًا من أهم الواجبات وأكثرها الحاحًا وأولوية". وحملت االحتالل المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة 
األس���رى من أبطال كتيبة جنين، وإخوانهم األسرى داخل الس���جون وفي العزل االنفرادي والذين تدخل 

معركتهم مع السجانين ومصلحة السجون يومها ال� 15.
كما وجهت التحية ألهلنا وألبناء ش���عبنا في كل مكان، مطالبة باس���تمرار فعاليات ومس���يرات الغضب 
نصرة ألس���رانا. ودعت إلى مسيرات مس���اندة ألهالي أبطال كتيبة جنين من كافة مناطق الضفة الغربية 

وفلسطين المحتلة عام 1948.

الجهاد: اعتقال المجاهدين كممجي وانفيعات 
لن يمحو األثر الذي حققته كتيبة جنين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
م����ددت محكمة االحت����الل، امس األحد، 
فترة اعتقال أربعة من األس����رى الس����تة 
الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم، وهم: 
زكريا الزبي����دي، ويعقوب قادري، ومحمد 
ومحمود العارضة، لمدة 10  أيام، بدعوى 

استكمال التحقيق معهم.
وعقدت المحكمة، عبر تطبيق "زوم"، دون 
تواجد األس����رى األربعة الذي����ن انتزعوا 
حريتهم من سجن "جلبوع"، في السادس 

من الشهر الجاري، وأعيد اعتقالهم.
وكان طاق����م المحامين الم����وكل بالدفاع 
عن األسرى من قبل هيئة شؤون األسرى 
والمحرري����ن، قد تقدم بطل����ب للمحكمة 
من أجل حضور األس����رى للجلس����ة، إال أن 
المحكمة قررت عقده����ا دون حضورهم 

من خالل "الفيديو".
وأع����ادت الش����رطة اإلس����رائيلية، ي����وم 
الجمع����ة 10 أيل����ول/ س����بتمبر، اعتقال 
األس����يرين محمود عبد الله عارضة )46 
عاما( من عرابة جن����وب جنين، ويعقوب 

محمود قادري )49 عاما( من بير الباش����ا، 
في الناصرة، واعتقلت فجر الس����بت 11 
أيلول/ سبتمبر األس����يرين محمد قاسم 
عارض����ة )39 عام����ا( م����ن عراب����ة، وزكريا 
الزبي����دي )46 عاما( من مخيم جنين، في 
قرية ش����بلي جن����وب الناص����رة، بأراضي 

ال�48.
اعتقل����ت قوات  األح����د،  ام����س  وفج����ر 
االحتالل، األسيرين أيهم نايف كممجي 
)35 عاما( من كفر دان، ومناضل يعقوب 
انفيع����ات )26 عاما( من يعب����د، بعد ان 
حاصرتهما في منزل بالحي الشرقي من 
مدين����ة جنين، وس����ط مواجهات عنيفة 

اندلعت في المكان.
والمعاه����دات  اإلتفاقي����ات  أن  يذك����ر 
والمواثي����ق الدولية أوضح����ت المعاملة 
القانوني����ة للمعتقلي����ن ف����ي مثل حالة 
األسرى الس����تة الذين انتزعوا حريتهم 
من س����جن "جلب����وع"، والت����ي أكدت في 

نصوصها تحريم اإلنتقام منهم.
فف����ي ع����ام 1907، أس����قطت االتفاقية 

الخاصة باحت����رام قوانين وأعراف الحرب 
البرية "اتفاقية الهاي"، التي تعد اليوم 
جزءًا من القان����ون الدولي العرفي، المادة 
)8( من إعالن بروكسل لعام 1874، التي 
تحدثت عن إمكانية اس����تخدام السالح 
ضد أس����ير الحرب الذي يح����اول الهرب، 
وأك����دت أن أس����ير الحرب ال����ذي يحاول 
الهروب ثم ُيقب����ض عليه قبل أن ينجح 
في ذل����ك، ينال عقوبات تأديبية، أما في 
حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أس����ره 
من جديد، فال يتعرض ألية عقوبة بسبب 

الهروب السابق".
فيما أعادت اتفاقية جنيف لعام 1929، 
ف����ي الم����ادة )50(، التأكي����د على النص 

ذاته، الذي ورد في اتفاقية الهاي.
وكان����ت محكم����ة االحتالل، م����ددت في 
11 أيلول/ س����بتمبر الجاري، توقيف كل 
من: محمود العارضة، ويعقوب القادري، 
ومحمد العارضة، وزكري����ا الزبيدي، لمدة 
تسعة أيام، بدعوى اس���تكمال التحقيق 

معهم.

االحتالل يمدد اعتقال 4 من األسرى الذين 
انتزعوا حريتهم من »جلبوع« لـ10 أيام
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مناق�صة/ اعمال  
بلدية بيت الهيا

ا�شم امل�شروع/ �شيانة مبنى االأر�شيف املركزي يف بلدية بيت الهيا
1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مناقصة-أعمال مشروع /صيانة مبنى األرشيف 

المركزي في بلدية بيت الهيا وتدعو المقاولين و/أو المؤهلين للتقدم للعطاء.
2( العطاءات س���تكون عطاءات تنافسية محلية وحسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا، الش���راء حس���ب عطاءات تنافس���ية محلية مفتوحة 

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

4(  الموردون/ المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة 
من )بلدي���ة بيت الهيا / مركز خدمات الجمهور(، هات���ف: - )082478085( 
فاك���س: - )082478752( ويمكنهم االط���الع على وثائق العطاء والحصول 
عليها خالل أيام وأوقات الدوام الرسمي حسب العنوان أدناه وذلك ابتداء من 
الساعة 8:0 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم األحد الموافق تاريخ 

2021/09/19 م إلى يوم االثنين الموافق 2021/09/27 م.
5( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المتقدمين مدعوون للمشاركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم األربعاء الموافق 2021/09/22 م في 
تمام الس���اعة 11 صباحا حيث إن االجتماع التمهيدي س���يعقد في بلدية بيت 

الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
6( نس���خة كاملة من العط���اءات باللغة العربية يمك���ن المقاولون المهتمون 
الحص���ول عليها من خالل تقديم طلب خطي على العن���وان أدناه ومقابل دفع 
رسم غير مسترد مقداره 50 شيكال وطريقة الدفع من خالل صندوق البلدية أو 
ش���يك مصدق أو الدفع لحساب البلدية )بنك فلسطين فرع جباليا حساب رقم 
75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية )بيت الهيا( الدائرة الهندسية. 
7( المشروع شامل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أسعارهم شاملة ضريبة 

القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
8(   يجب أن تكون أسعاركم سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفال 
المناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 1000 

شيكل سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفال المناقصة.
9( العط���اءات يجب أن تق���دم على العنوان أدن���اه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2021/09/27 م الساعة 11:00 صباحًا، العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان: )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني– 

الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم االثنين الموافق 2021/09/27 م.
10( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

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

بلدية بيت الهيا

دولة فل�شطني  
املجل�س االأعلى للق�شاء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
املو�صوع/ قائمة �صروط بيع بالق�صية رقم 4281 / 2020

بناء للقرار الصادر بتاريخ 2021/9/7 على صفحات القضية رقم 4281 / 2020 والمتكونة 
بين طالب التنفيذ/ بنك اإلنتاج الفلس����طيني ويمثله/ محمد رامي عبد الرافع أبو شعبان 
والمنف����ذ ضده/ رائد عبد الرؤوف س����المة وادي. والقاضي باس����تكمال إج����راءات الحجز 
التنفيذي تمهيدًا للبيع بالمزاد العلني بنش����ر قائمة ش����روط البيع بالقضية التنفيذية 
المرقومة أعاله وموضوعها كمبيالة يلتزم بموجبها المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره )7247( 
س����بعة آالف ومئتان وأربعة وسبعون دينارًا أردنيًا باإلضافة للرسوم والمصاريف لصالح 
طال����ب التنفيذ المذكور أعاله، بتاريخ 2020/11/22 تم إيقاع الحجز التنفيذي على أرض 
القس����يمة رقم 1 من القطعة رقم 49 من أراضي السميري وبئر السبع والبالغة مساحتها 
)290( مت����رًا مربع����ًا والتي هي عبارة ع����ن أرض فارغة حيث يحدها من الش����رق أرض آل 
أب����و زعيتر بطول 20 مترًا، ومن الش����مال ش����ارع تنظيمي بعرض 6 مت����ر وواجهة بطول 
14.5 مت����ر، ومن الجنوب أرض محمد وادي وأمين الخجل����ب بطول 14.5 متر، ومن الغرب 
أرض عمر وادي بطول 20 متر والمس����جلة باس����م المنفذ ضده المذك����ور أعاله/ رائد عبد 
الرؤوف س����المة وادي وقد تبلغ المنفذ ضده بالقضية التنفيذية بتاريخ 2020/10/28م 
وتم تبليغه بالحجز بتاريخ 2021/1/10م وقد تم اش����عار بايقاع الحجز التنفيذي بتاريخ 
2021/2/21م وت����م وضع يد مأمور التنفي����ذ على قطعة األرض والخروج على رقبة األرض 
بتاريخ 2021/1/21م وتم اشعاره بوضع يد مأمور التنفيذ على بتاريخ 2021/3/7م وعليه 
فقد تحدد جلس����ة يوم األحد 2021/10/3م لالعتراض على القائمة وشروطها، فمن لديه 
أي اعتراض التقدم لدائرة التنفيذ قبل تاريخ 2021/10/3 وذلك تمهيدا لجلس����ة البيع 
بالم����زاد العلني يوم الثالثاء 2021/10/19م على ما مس����احته )290( مترًا مربعًا فقط من 
أرض القسيمة المذكورة أعاله لذا على من يرغب بالدخول المزايدة مراجعة دائرة التنفيذ 
خالل س����اعات الدوام الرسمي قبل موعد البيع على أن يدفع المشترك تأمينًا قدره عشرة 

بالمائة من قيمة تثمين األرض. التاريخ: 2021/9/15م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

دولة فل�شطني 
املجل�س االأعلى للق�شاء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
قائمة �صروط البيع يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/204
بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ بمحكمة بداية دير البلح الصادر بتاريخ 
2021/9/15 وعل���ى ذمة القضية التنفيذية رق���م 2020/204 والمتكونة 

فيما بين طالب التنفيذ / شادي فايز احمد الحزين – من سكان الزوايدة
 والمنفذ ضده / لؤي جمال محمد المسارعي – من سكان النصيرات أرض ابو سليم 
الغربية بجوار مس���جد حم���زة لتحصيل مبلغ وق���دره )8000 دوالر امريكي( وهي 
قيمة س���ند دين منظم صادر لدى كات���ب عدل دير البلح ويحمل رقم 2020/140 
والبال���غ قيمته )8000 $( دوالر امريك���ي  أي ثمانية آالف دوالر امريكي واجمالي 
المبلغ المتبقي )7150 دوالرًا امريكيًا( سبعة االف ومائة وخمسون دوالرًا امريكيًا .

حيث  تم فتح القضي���ة التنفيذية بتاريخ 2020/1/22 وتم تبليغ المنفذ 
ضده شخصيا بإخطار التنفيذ بتاريخ 2020/1/17 .

بتاريخ 2021/3/14م تم ايقاع الحجز التنفيذي على ارض المستدعى ضده 
والبالغ مس���احتها 385م الواقعة في أرض القسيمة رقم 231 من القطعة 

رقم 2333 من أراضي النصيرات الواقعة في الزوايدة وتبلغ بذلك .
بتاريخ 2021/8/2 تم وضع يد مأمور التنفيذ على ارض المس���تدعى ضده 
والبالغ مساحتها 385م والواقعة في أرض القسيمة رقم 2333 من اراضي 
النصي���رات الواقعة ف���ي الزوايدة وت���م تثمين العقار بواس���طة المثمن 
والخبير/ م . محمد علي الفرعاوي بمبلغ وقدره )61600( دينار اردني , واحد 

وستون ألف وستمائة دينار اردني. 
وعليه يتم تعين جلسة اعتراضات يوم االحد الموافق 2021/10/17 فعلى 
من لديه أي اعتراض التقدم لدائرة التنفيذ بمحكمة بداية دير البلح حتى 
نهاية يوم الخميس 2021/10/14 على ان يتم تعيين جلسة للبيع بالمزاد 
العلني يوم الخميس بتاريخ 2021/11/18 م الساعة الثانية عشر ظهرا .

ماأمور تنفيذ بداية دير البلح 
اأ�شماء اأبو القم�شان 

غزة/ االستقالل: 
توالت ردود الفعل، امس األحد، في 
أعقاب اعتقال االحتالل اإلسرائيلي، 
آخ����ر أس����يرين محررين من س����جن 
جلبوع ش����ديد التحصين، في عملية 

أمنية مفاجئة في جنين.
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
م����ع االحت����الل  الص����راع  قال����ت إن 
اإلسرائيلي س����يبقى مفتوحًا، الفتة 
إل����ى أن إع����ادة اعتقال األس����يرين 
كممجي وانفيع����ات "لن يمحو األثر 

الذي حققته كتيبة جنين".
وطالب���ت حركة الجهاد في بيان وصل 
"االستقالل" نس���خة عنه امس األحد، 
األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة 
بالبقاء ف���ي حال اس���تنفار وجاهزية 

عالية للذود عن أسرانا األبطال.
وأضاف����ت الجه����اد: "إن المعركة ما 
زالت مس����تمرة، والحساب لن يغلق 
بعد، ول����ن يغلق إال برحيل العدو عن 

كل شبر من أرضنا".
ُيو�شع لها حد

حركة المقاومة اإلس����المية "حماس" 
قالت إنه آن األوان للذراع اإلسرائيلية 
التي امت����دت لتختطف المجاهدين 
بهم  المحتل����ة وتبطش  الضفة  في 
أن ُتقط����ع، وأن ُيوضع له����ا حد، وأال 
بالعبث في  باالس����تمرار  لها  يسمح 
أبنائنا  الفلسطينية وبأرواح  ساحتنا 
ومجاهدين����ا مهما كل����ف ذلك من 

ثمن.
وأكد المتحدث باس����م الحركة فوزي 
برهوم، في تصري����ح أن الرهان على 
ش����باب ورجاالت الضفة األحرار كبير 
المرحلة، وخلق س����احة  قي����ادة  في 
نض����ال جدي����دة عناوينه����ا "حملة 
البنادق المش����رعة في وج����ه العدو 

معه،  المقدس����ة  معاركها  تحس����م 
تحمي أهلنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأض����اف بره����وم أن "أبط����ال نفق 
الحرية ولدوا من رحم هذا الش����عب، 
المقاوم����ة  مع����ارك  ف����ي  وثبت����وا 

والتضحية والفداء".
األبطال ش���كلوا  "ه���ؤالء  أن  وتاب���ع، 
نماذج ورموزًا نضالية جهادية كبيرة، 
أبطال  الكثير م���ن  بمثلهم وأمث���ال 
ورموز شعبنا، حتًما سنصل وننتصر، 
المقاومة في تحريرهم  والرهان على 

وإخوانهم من سجون االحتالل".
ال يقلل من االإجناز

ه����ذا، ق����ال األمي����ن الع����ام لحركة 
الفلس����طينية  الوطني����ة  المب����ادرة 
مصطفى البرغوثي، إن إعادة اعتقال 
األسيرين المناضلين أيهم كممجي 
ومناض����ل انفيعات وباقي األس����رى 
الس����تة الذين حرروا أنفس����هم في 
عملية بطولية، ال يقل����ل من اإلنجاز 

الذي حقق����ه هؤالء األس����رى الذين 
لم يكونوا يملكون س����وى إرادتهم 

الجبارة وفكرهم المقاوم.
وأض����اف البرغوث����ي ف����ي تصري����ح 
أن" هؤالء  األح����د،  ام����س  صحف����ي 
العارية  بأيديهم  األسرى استطاعوا 
توجيه لطمة غير مسبوقة لمنظومة 
وألحق����وا  اإلس����رائيلية  الس����جون 
مليون شيكل  خسائر تجاوزت 140 

باالحتالل اإلسرائيلي".
وأوضح أن اإلنج���از األكبر لعملية 
إعط���اء  كان  "جلب���وع"  س���جن 
للش���عب  هائلة  معنوية  دفع���ة 
الفلس���طيني ولإليم���ان بالف���ك، 
واالعتماد عل���ى النفس، باإلضافة 
العالمي  االهتم���ام  إل���ى ج���ذب 
الواس���ع وغير المس���بوق لقضية 
حوالي خمسة آالف أسير وأسيرة 
في سجون االحتالل، واستنهاض 
وعربي  تضامن شعبي فلسطيني 

وعالمي معهم.
االعتقال  "إع����ادة  أن  البرغوثي  وأكد 
المطاف، وس����يأتي  ليس����ت نهاية 
حتًم����ا اليوم الذي ين����ال فيه هؤالء 

األسرى حريتهم الكاملة".
كما أكد ناهد الفاخوري مدير مكتب 
إعالم األس����رى، امس األحد، أن إعادة 
اعتقال أس����رى نفق الحري����ة ال ولن 
ُيقل����ل من حجم اإلنجاز النوعي الذي 
حقق����وه، موضحا أنه "هز أركان دولة 
االحتالل وَضربها في صميم أمنها".

الفاخوري في تصريح صحفي  وقال 
إن أسرى نفق الحرية خاضوا معركة 
تحٍد وإصرار ش����كلت عالم����ة فارقة 
وأظهرت هشاش����ة كي����ان االحتالل 
الغاصب وعجز منظومته األمنية أمام 

عزيمة وإرادة األسير الفلسطيني.
وش����دد عل����ى أن اعتق����ال األس����رى 
األبط����ال لن ُيخفي س����وءة االحتالل 

ولن يصنع له هيبة.

فصائل: اعتقال أبطال نفق »انتزاع الحرية« لن يمحو هزيمة المحتل

رام الله/ االستقالل: 
قال محامي هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين منذر أب����و أحمد، أمس األحد، 
إن األس����ير أيهم كممجي تعرض لمحاولتي اغتيال من قبل االحتالل خالل 
انتقاله إلى جنين بعد أن انتزع حريته من سجن "جلبوع"، كما تعرض ورفيقه 
األسير مناضل انفيعات للضرب المبرح أثناء اعتقالهما فجر امس من الحي 

الشرقي بمدينة جنين.
وق����ال المحامي أبو أحم����د، في تصريحات صحفية، عق����ب تمكنه من زيارة 
األس����ير كممجي، "تم االعتداء على األس����يرين كممجي وانفيعات من قبل 
الوحدات الخاصة الت����ي اعتقلتهما"، مضيفا أنه جرى فحص كممجي طبيا 
من قبل "مضمد" لحظة وصوله للس����جن وليس من قبل طبيب مختص، ولم 

يقدم له العالج الالزم.
وتاب����ع أن األس����ير أيهم طلب منه إجبار مصلحة الس����جون على عرضه على 

طبيب مختص من أجل فحص ألم في صدره وفي أكتافه ورقبته.
وأضاف انه بعد االعتداء الذي تعرض له األسير كممجي يجب أن يتم توفير 
عالج ل����ه، حيث تحدث عن لحظة االعتقال بأنه����ا كانت صعبة، وأنه انتقل 

للبيت الذي تم اعتقاله فيه وبعد ربع ساعة من ذلك تم اعتقاله.
وأوضح المحامي أبو أحمد أنه جلس مع األسير كممجي لمدة ساعة ونصف، 
تحدث خاللها األس����ير عن فترة تحرره من س����جون االحتالل، وأنه تم إطالق 
النار عليه مرتين من قبل قوات االحتالل، األولى في اليوم الثاني من انتزاعه 
حريته حي����ث كان متوجودًا في العفولة بين األعش����اب، ولم يتمكن جنود 
االحتالل من اعتقاله، والثانية في منطقة سالم، وبعدها قضى 11 يومًا في 

جنين.
وأش����ار المحامي أبو أحمد إلى أن أيهم كان يتمن����ى أن يزور قبر والدته في 

جنين، ولكن لم تتحقق هذه األمنية.
وبين أنه لم يتمكن من زيارة األسير مناضل إنفيعات لضيق الوقت، مشيرًا 

إلى أنه سيتمكن من رؤيته في محكمة االحتالل.

»هيئة األسرى«: األسير أيهم كممجي تعرض 
لمحاولتي اغتيال خالل فترة انتزاعه حريته



االثنين 13 صفر 1443 هـ 20 سبتمبر 2021 م

 دولة فل�سطني   
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2021/1018

  يف طلب ن�سر امل�ستبدل 2021/1616
المستدعي / اياد فارس عبد العزيز طافش من سكان غزة الزيتون مسجد 
مصعب بن عمير هوية رقم ) 927262444( وكيله المحامي  كنعان زنداح

المس���تدعى ضده / طرب محمد عبد الرحيم طاف���ش ) زنداح ( باألصالة عن 
نفس���ها وباإلضافة لباقي وتركة وورثة والدها المرحوم / محمد عبد الرحيم 
طافش ) زنداح( ووالديها المرحومة / فريزة محمد رش���يد طافش من سكان 
غزة الزيتون شارع السكة بالقرب من مسجد الصديقين   موجودة خارج البالد

نوع الدعوى ) تنفيذ عيني ( قيمة الدعوى )9320 دينارًا اردنيًا (
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل     لدى محكمة صلح غزة الموقرة

  في القضية رقم 2021/1018 في طلب نشر المستبدل 2021/1616
الى المستدعى ضدهم بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة اعاله  وموضوعها ) تنفيذ عيني ( اس���تنادا الى ما يدعيه في 
الئح���ة دعواه ونظرا  ألنكم مقيمون خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة صلح 
غ���زة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في 

الطلب رقم 2021/1616 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك���م ان تحضروا لهذه المحكمة يوم ) االربعاء ( بتاريخ 
2021/10/6 وايض���ا الحضور جلس���ة القضية الس���اعة التاس���عة صباحا 
كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في 

القضية باعتباركم حاضرين . حرر في 2021/9/19م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
 الأ�ستاذ / اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية خانيون�س
  يف الطلب املدين رقم 2021/613     يف الدعوى املدنية رقم 2017/217

المدعي / عبد الحميد حس���ن حسين المقادمة , من خانيونس – ويحمل 
هوية رقم )925600256(    وكيلته المحامية / نور فتحي عيسي

المدعى عليهما /  1 - فائق يوسف حسن المقادمة – خانيونس – مسافر خارج البالد 
حاليا . 2 - راني يوسف حسن المقادمة – خانيونس – مسافر خارج البالد حاليا .

نوع الدعوى / حقوق   قيمة الدعوى / ) تزيد عن مائة الف دينار اردني (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في الطلب المدني ) 2021/613(    في الدعوى المدنية ) 2017/217(
الى المس���تدعى ض���ده المذك���ور بعاليه بم���ا ان المس���تدعي قد اق���ام عليك دعوى 
)2017/217( اس���تنادا ال���ى ما يدعي في الئح���ة دعواه المرفق لك نس���خة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك الحضور ال���ى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتض���ى ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
انه قد تحدد لها جلسة 2021/10/10 لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/9/19

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/517(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نادر حمدي أحمد البدري من س���كان غزة هوية رقم 900807355 بصفته 

وكيال عن: أحمد حمدي أحمد البدري
بموجب وكالة رقم: 8427 / 2021 صادرة عن غزة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 709 القسيمة 134 المدينة غزة الدرج

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/19م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن /   فهد ايم���ن عبد العزيز 
الحلب���ى  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
803435387   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / ديانا محم���د عاهد طه 
ابو ش���عبان ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
801369216  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
أك���د عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي د. يوسف الحس���اينة، أمس االحد، أن 
ما قام به األسرى الس���تة )كتيبة جنين( هو عمل 
بطولي ومش���روع كفلت���ه كل الش���رائع واألعراف 
والمواثي���ق الدولية ومن حقهم تحرير أنفس���هم 
من السجون والمعتقالت. وقال د. الحساينة: خالل 
مس���يرة جماهيرية نظمها االتحاد اإلس���المي في 
النقابات المهنية ام���ام مقر الصليب األحمر بغزة 
نصرة لألس���رى،" أيها النقابيون األحرار باس���مكم 
جميع���ًا نقول ألس���رانا البواس���ل أنت���م بفعلكم 
المعجز والمده���ش عبدتم طريق الحرية عبر نفق 
الحرية لألجيال، أعدتم مش���اهد الع���زة والكرامة 
لشعبنا الذي يستعصي على االنكسار والهزيمة".

وأضاف :" أيها الفرس���ان يا من أش���علتم قنديل 
نضالنا وجهادنا ومقاومتنا ليضيء سماء فلسطين 

والعالم وحتمًا لن تستطيع أنفاس الكيان الملوثة 
أن تطفئه وس���يختنق بدخانه وعنفوانه، وفصول 
حكايتكم لم تنتِه ول���ن تنتهي إال بزول ظالمهم 

وحقدهم وكيانهم.
 وتابع حديثه كم أدهشتم العالم بنبلكم اإلنساني 
الكبير وأنتم تؤثرون س���المة أهلكم وشعبكم في 
الناصرة وجنين على سالمتكم، هذا هو عهدنا بكم 
وعهد ش���عبنا بأبطاله وفرسانه، أنتم المنتصرون 
وان استطاع العدو إعادة اعتقالكم بعد أن استنفر 
اآلالف من جنوده وشرطته ورجال أمنه لمالحقتكم 
حتى يعيد بعض الصورة لمنظومته األمنية التي 
تلطخت بالعار وتحطمت وُأذلت بفعلكم البطولي.

ونوه الحس���اينة، الى أن األس���رى اآلن يتعرضون 
ألبش���ع أنواع التعذيب والتنكيل م���ن قبل العدو 
الصهيوني ويمارس بحقهم اإلرهاب والوحش���ية 
ظن���ًا منه أنه يس���تطيع أن يكس���ر ارادتهم وهم 

يواجهون ارهابه بكل إصرار وإرادة وتحٍدوس���وف 
يتحقق بعون الله ألسرانا ما يطلبوه.

وأش���ار الحس���اينة إلى ان���ه لن يس���تطيع العدو 

المدجج بكل أدوات القتل أن يعيد عقارب الساعة 
إلى ال���وراء بع���د أن تحركت وألهب���ت الجماهير 
التواقة للحرية، وإعادة االعتب���ار لقضيتكم التي 

حاول مرارًا أن يطمسها ويهمشها.
وأوض���ح الحس���اينة أن م���ا يتعرض له األس���رى 
األبطال في سجون ومعتقالت العدو الغاصب من 
تعذي���ب وتنكيل وعزل وقم���ع، يعتبر من جرائم 
الح���رب ومن الجرائم ض���د اإلنس���انية وانتهاكًا 

خطيرًا للمعاهدات الدولية واإلنسانية".
وتابع القول:" هذا يستدعي أن تتحرك المنظمات 
الحقوقية والمؤسس���ات المعنية لنصرة االسرى 
وردع الكي���ان المحتل وفضح سياس���اته واجباره 
على التوقف عن جرائمه بحق األسرى، ومالحقته 

أمام الجهات القضائية الدولية".
 واعتبر الحس���اينة ان ما تقوم ب���ه مصلحة إدارة 
السجون في الكيان المحتل من إجراءات وعقوبات 

جماعي���ة وانتق���ام من االس���رى تج���اوزًا خطيرًا 
للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق االنس���ان، وأن 
الصمت والتردد من قبل المؤسس���ات الدولية في 
ادان���ة ومالحقة االحتالل والعصاب���ة الحاكمة في 
الكيان س���تجعله يتمادى في ارتكاب المزيد من 

الجرائم واالنتهاكات بحق االسرى العزل.
وتابع الحس���اينة " االس���رى الع���زل يدافعون عن 
أنفس���هم ف���ي مواجهة آل���ة القم���ع والتعذيب 
والعقاب الجماعي وهو حق مشروع لهم كفلته كل 
المواثيق، وهم ق���رروا أن يتصدوا لهذه اإلجراءات 
بصدورهم العارية وارادته���م الصلبة دون تراجع 
ولن يس���تطيع العدو أن يكس���ر ارادتهم ويثني 
عزيمتهم حتى يتراجع عن كل اجراءاته العقابية".

وأضاف الحساينة انه من حق الشعب الفلسطيني 
أن يسلك كل الخيارات من اجل الدفاع عن االسرى 

وحمايتهم.

د. الحساينة: ما يتعرض له األسرى من تنكيل وعزل وقمع ُيعد من جرائم الحرب

جنين/ االستقالل: 
قالت عائلة األس����ير مناض����ل نفيعات، إنها 
ال تعل����م حتى اللحظ����ة عن م����كان احتجاز 
االحت����الل لنجله����ا، بعد اعتقال����ه مع رفيقه 
أيهم كممج����ي، من منزل ف����ي جنين، فجر 
االح����د. وروى وال����ده ف����ي لقاء م����ع "الجزيرة 
مباشر": "سمعنا عبر وس����ائل اإلعالم أن قوة 
عسكرية كبيرة إسرائيلية دخلت إلى جنين، 
وحدثت اشتباكات مس����لحة في مناطق من 
المدينة، ثم عرفنا بخبر االعتقال من وسائل 

التواصل االجتماعي".
 وأضاف: "أحمل المسؤولية لالحتالل وثانيًا 
للس����لطة، التي يجب أن يكون لها دور فاعل 
ف����ي المي����دان، وأن تكون حاضن����ة لهم وال 

تتركهم لوحدهم".
م����ن جانبها، قال����ت والدت����ه: "مناضل بطل 

وكان معتق����اًل عند االحتالل وال أعلم ش����يئًا 
عنه، وهم من يتحمل مسؤولية أي شيء قد 
يحصل له، مناض����ل وكل اللي معاه أوالدي، 

وربنا معاهم".
وأضاف����ت: "كل العالم بتح����ب مناضل وهو 
إنسان متدين، تعرض ألكثر من اعتقال من 
هو وعمره 14 س����نة، األس����رى بدهم يشوفو 

حريتهم".
وقال����ت: "بقول يا رب ما بش����كي أمري للعبد، 
بش����كي أمري لربن����ا هو بح����ل وبربط وبعمل 
كل اشي، من س����نة ما شفت ابني وال بعرف 
عنه اش����ي، بحمل دولة إس����رائيل بحملهم 
مسؤولية إذا ابني انضر، قلقانه عليه من حد 

ما وصلني الخبر ارتفع عندي الضغط".
وعن مش����اعرها لحظة س����ماعها بتحرره من 
"جلبوع": "ش����عرت بفرحة لكن ما تمت، ألنني 
عارف ش����و وراها الطلعة من السجن، أي حدا 
بع����رف مناضل الزم ينحط عل����ى الراس من 

فوق، ألنه محبوب وأصيل".

عائلة األسير نفيعات: مناضل صلب
 وبطل وتعرض لالعتقاالت منذ طفولته

رام الله / االستقالل:
أفاد نادي األس����ير، امس األحد، بأّن إدارة س����جن "عوفر" تراجعت وكعهدها عن 
 

ّ
االتف����اق المتمثل بوق����ف إجراءاتها الّتنكيلية المضاعف����ة والتضييقات بحق
األس����رى وأعادت جزءا منها، والتي كانت قد فرضتها بعد أن تمكن ستة أسرى 

من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" مؤخرا.
وأوضح نادي األس����ير، في بيان له، أّن أسرى سجن "عوفر" وكخطوة أولية سلموا 
اإلدارة 100 اس����م، وم����ن كافة الفصائل، سيش����رعون الي����وم االثنين بإضراب 
تدريجي في حال اس����تمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف 
اإلدارة خالل الس����اعات المقبلة. الفتا إلى أن جميع أقس����ام الّس����جن مغلقة منذ 

الصباح.
وتمثلت اإلجراءات التي فرضتها إدارة الّس����جون مؤخ����را، وفق البيان، بعمليات 
القمع والنقل والتفتيش وإغالق كافة أقس����ام األس����رى في السجون، وتقليص 
مدة الفورة، وإغالق المرافق كالمغس����لة، وحرمان األسرى من "الكانتينا"، علما أن 
سياسة التضييق على األسرى ُتشّكل أس����اس الحياة االعتقالية اليومية التي 

يواجهونها، إال أّن اإلدارة قامت بمضاعفتها مؤخرا.
يذكر أن عدد األسرى في سجن "عوفر" نحو 900 أسير، من بينهم أطفال.

إدارة سجن »عوفر« تعيد جزءًا من اإلجراءات 
التنكيلية والتضييقات بحق األسرى
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�ضوع / تبليغ طالق رجعي حال غياب الزوجة
الى لبنى هاش���م يوس���ف االغا من خانيونس وس���كان االمارات – العين 
ومجهولة محل االقامة فيها نعلمك بأن زوجك الداخل بك بصحيح العقد 
الشرعي ماجد عصام سعيد االغا من خانيونس وسكانها وكيله المحامي 
الش���رعي محمد بش���ير احمد اللحام قد طلقك طلقة واحدة رجعية حال 
غيابك بموجب الحجة المسجلة في سجل )28( صفحة )363( عدد )357( 
وعليك العدة الش���رعية اعتبارا من تاريخ الطالق الواقع في 2021/9/19م 
لذل���ك صار تبليغك حس���ب األصول , تحريرا في الثاني عش���ر من صفر 

الخير لسنة 1443م الموافق 2021/9/19م .

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
فريد حممد بركة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعـالن وراثة �ضادر عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة قاس���م – بيت حانون 
مؤرخة في 2021/9/19م تتضمن أن / محمد احمد محمود الس���بع من بيت حانون 
وسكانها سابقا قد توفي الى رحمه الله تعالى بتاريخ 1990/5/17م وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في زوجته جميلة ابراهيم محمود السبع وفي اوالده منها وهم 
احمد ومحمود ووليد ويوس���ف وبالل ويسرى ورشيدة ومريم واميرة فقط وال وارث 
له سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثه فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر , وحرر بتاريخ 2021/9/19م .

   قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

تنويه اإعالن وراثة
أنه قد صدر اعالن وراثة صادر من جريدة االس���تقالل بتاريخ 2021/9/6م كان قد 
قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة م���ن المختار بغزة مؤرخة في 2021/9/5م 
تتضمن أن س���ارة سعيد هاشم الش���وا من غزة وسكان النصر وتحمل هوية رقم 
703063651  ق���د توفيت الى رحمة الله تعال���ى بتاريخ 1996/10/23م وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في ش���قيقها هاشم سعيد هاش���م الشوا ثم بتاريخ 
2003/2/13م توفي هاش���م المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده 
المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله ميلدريد ايميلي مايك واسيك الذكور وهم 
جوزي���ف رمزي وديفيد واالناث وهما ميلندا س���ارة فقط وال وارث س���وى من ذكر 
وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى من 
ذكر وألجل تسجيل حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال أعطيت هذه 
المضبطة موقعة مني حس���ب االصول فمن له حث االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة الشيخ رضوان الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

وهنا قد وجب التنويه انه الصحيح والصواب هو : ان س���ارة س���عيد هاشم الشوا 
من غزة وس���كان النصر وتحمل هوية رقم 703063651 قد توفيت الى رحمة الله 
تعال���ى بتاريخ 1996/10/23م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في ش���قيقها 
هاشم سعيد هاشم الشوا ثم بتاريخ 2003/2/13م توفي هاشم المذكور وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالده من زوجته المتوفاة  قبل���ه ميلدريد ايميلي 
مايك واس���يك الذكور وهم "جوزيف رمزي" هاشم س���عيد الشوا المعروف باسم  
)JOSEPH RAMSEY SHAWA( م���ن الواليات المتح���دة االمريكية ويحمل جواز 
سفر امريكيًا 650207767 صادر بتاريخ 21 نوفمبر 2019 م وديفيد هاشم سعيد 
الشوا المعروف باس���م )DAVID S . Shawa( من الواليات المتحدة واالنثى وهي  
 )MELINDA SHAWA BURT(  ميلندا سارة " هاشم سعيد الشوا المعروفة باسم"
من الواليات المتحدة االمريكية وتحمل جواز سفر امريكيًا رقم 649065591 صادر 

بتاريخ 29 ديسمبر 2019 م . لذا قد وجب التنويه . حرر 2021/9/19 م .

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   لؤي اكرم محمد الطهراوي 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 403119159  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  هيام حسن احمد السكني 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  952132058 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عبد الله خضر عبد اللطيف 
الجع���ل  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
950161984 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /  روال غس���ان عليان مطر      
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  804719235 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، أمس األحد، 
عن تسجيل 10 وفيات و1806 إصابات و2842 
حالة تعاٍف من الفي���روس بعد فحص 9756 
عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 

خالل 24 ساعة.
وأوضحت الكيلة، في تقرير وبائي يومي وصل 
"االستقالل"، أن وزارتها سجلت 8 حاالت وفاة 
نتيجة اإلصاب���ة بالفيروس في غزة، وحالة في 

طولكرم، وأخرى في قلقيلية.
وأش���ارت الوزي���رة إلى أن اإلصاب���ات الجديدة 
س���جلت عل���ى النح���و التال���ي: "قلقيلية 42، 

طولك���رم 100، جنين 133، نابلس 171، أريحا 
واألغوار 19، سلفيت 38، طوباس 17، رام الله 
والبيرة 122، بيت لحم 16، ضواحي القدس 5، 

الخليل 30، قطاع غزة 1113".
ولفتت إلى أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حس���ب التالي: "قلقيلي���ة 60، طولكرم 201، 
جني���ن 139، نابلس 315، أريح���ا واألغوار 22، 
سلفيت 86، طوباس 40، رام الله والبيرة 124، 
بي���ت لحم 7، ضواحي القدس 10، الخليل 33، 

قطاع غزة 1805".
وأك���دت الكيل���ة وجود 75 مريض���ًا في غرف 
العناي���ة المكثف���ة، فيم���ا ٌيعالج ف���ي مراكز 

وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 
220 مريًض���ا، بينه���م 10 مرضى على أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وبّينت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا 
في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات %1 

من مجمل اإلصابات.
وفيم���ا يخ���ص المواطني���ن الذي���ن تلق���وا 
الطعوم���ات المض���ادة لفي���روس كورونا؛ بلغ 
عددهم اإلجمالي ف���ي الضفة الغربية وقطاع 
غ���زة 1,292,634 بينه���م 564,640 تلق���وا 

الجرعتين من اللقاح.

رام الله / االستقالل: 
 يواصل س���تة أس���رى، إضرابهم المفتوح ع���ن الطعام في س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري.
وأفاد المستش���ار االعالمي لهيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين حسن عبد ربه ، 
بأن األس���رى يعانون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية األمالح والسوائل 

بأجسادهم.
واألس���رى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 68 يوًما، ومقداد القواسمة منذ 
61 يوم���ا، وعالء األعرج منذ 43 يوما، وهش���ام أبو هواش من���ذ 35 يوما، ورايق 

بشارات منذ 30 يوما، وشادي أبو عكر منذ27 يوما.
يذكر أن عائلة األس���ير الفسفوس أعربت عن قلقها إزاء الوضع الصحي الخطير 
الذي وصل اليه نجلها في س���جون االحتالل، حيث يعاني من أوجاع في معظم 
أجزاء جس���مه، وخس���ر أكثر من 35 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من ضعف في 

الرؤية، وعدم القدرة على الوقوف والمشي.

رفضًا العتقالهم اإلداري: ستة أسرى 
يواصلون إضرابهم عن الطعام القدس المحتلة/ االستقالل: 

قالت صحيفة "هآرت���س" العبرية، امس األحد، 
إن التحقيقات أثبت���ت وجود إخفاقات خطيرة 
لدى إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تسببت 
ف���ي النهاية بتمّكن س���تة أس���رى من تحرير 
أنفسهم من س���جن جلبوع قبل 13 يوًما، قبل 

إعادة اعتقالهم على فترات.
وذك���رت الصحيف���ة، أن التحقيقات كش���فت 
اشتراك 11 أسيًرا في الخطة، إذ تم البدء بالحفر 
قبل عام ونص���ف بأدوات المطب���خ والصحون 
ومقابض المقالي، فيما تم التخلص من الرمل 

عبر المجاري والفجوات في القسم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التحقيق األسبوع 
الماضي مع أحد الس���جانين بعد ورود شبهات 
بمحاولت���ه عرقلة التحقيق عب���ر التغطية على 
إخفاقاته فيما يتعلق بمتابعة إلقاء الرمال في 

المجاري.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الس���جن أحضرت 
خالل السنة األخيرة مركبة "ضغط مجاري" أكثر 
من مرة بعد انس���داد أنابي���ب الصرف الصحي 

بفعل الرمال التي ألقاها األس���رى خالل عملية 
حفر النفق.

ولفتت إلى أن إدارة الس���جن كانت ُتحضر آلية 
"ضغط المجاري" مرتين في الشهر أحياًنا.

وأظهرت التحقيقات، وفق الصحيفة، أن بعض 
األس���رى الجنائيين أبلغوا السجان أن انسداد 
أنابيب الصرف الصحي المتكرر يدعو للقلق، إال 

أنه تجاهل تحذيراتهم.
وأضافت "بعد عملية الهروب طلب السجان من 

األسرى الجنائيين عدم التحدث باألمر".
وبّينت أن لجنة التحقيق أفرجت عن الس���جان 
المذكور بشروط واستبعدته من طاقم السجن.

وكان موقع "واال" العبري، نشر تفاصيل جديدة 
حول العملية، والت���ي تبين من خاللها حدوث 
سلس���لة إخفاق���ات في كش���ف العملية قبل 

تنفيذها.
وذك���ر الموق���ع ، أن عملية حف���ر النفق كادت 
ُتكش���ف بعد أن حضر أحد الس���جانين قبيل 
العملي���ة إلى الغرفة التي ُنف���ذت من خاللها، 
ومع���ه بالغ لألس���ير "مناضل نفيع���ات" )أحد 

المش���اركين في العملية(، يجب أن ُيسلمه له 
يدوًيا.

وأش���ار إلى أن األس���ير نفيعات كان في ذلك 
الوقت يعمل في حفر النفق تحت األرض، لكن 
األس���ير محمود العارضة أقنع���ه بأن نفيعات 
مريض ونائم وال يستطيع الحضور إلى مدخل 

الغرفة لتسلم البالغ.
وبين الموقع أن الس���جان اقتنع بعدها وس���ّلم 
البالغ لألس���ير العارضة وترك الغرفة، الفًتا إلى 
أن إصرار الس���جان على رؤية األس���ير نفيعات 

"كان سيحبط عملية الهروب".
وأعاد جيش االحتالل اعتقال األسيرين الزبيدي 
ومحمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة 
الجلي���ل األس���فل بتاريخ 11 أيلول/ س���بتمبر، 
واألسيرين قادري ومحمود العارضة" بتاريخ 10 

أيلول/ سبتمبر في الناصرة.
وفجر أمس االحد ، أعادت قوات االحتالل اعتقال 
األسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات في 
مدينة جنين، بعد 13 يوًما من انتزاع حريتهما 

عبر نفق حفروه أسفل سجن "جلبوع".

»هآرتس«: إخفاقات خطيرة تسببت بعملية نفق جلبوع

غزة/ االستقالل: 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية 
تواصل عزل أمير الهيئة القيادية العليا ألسرى "الجهاد اإلسالمي" القائد زيد بسيسي 
ونائبه المجاهد تميم سالم وكافة أعضاء الهيئة القيادية، لليوم ال� )15( على التوالي.

وأوضحت المؤسس���ة أن أعضاء الهيئة الذين يتعرضون للعزل االنفرادي إلى جانب 
األمير بسيسي ونائبه سالم هم األسير: "مهند الشيخ إبراهيم - أنس جرادات - ثابت 

مرداوي - حسام عابد - عبد عبيد".
وأكدت المؤسسة أن إدارة مصلحة السجون مازالت تواصل منع المحامين من زيارتهم.

ُيش���ار إلى أن إدارة مصلحة السجون اتخذت اجراءات خطيرة ضد األسرى عامة وأسرى 
حركة الجهاد اإلسالمية على وجه الخصوص عقب نجاح أسرى كتيبة جنين من انتزاع 

حريتهم عبر نفق أسفل سجن جلبوع بتاريخ  )2021-9-6 (.

»مهجة القدس«: االحتالل يواصل عزل القائد 
بسيسي واعضاء الهيئة القيادية ألسرى »الجهاد«
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حالة النشوة التي يعيشها االحتالل الصهيوني اآلن بعدما نجح في إعادة اعتقال أسرى عملية انتزاع الحرية الستة 
هي حالة وقتية س����رعان ما ستنتهي عندما تقف حكومة االحتالل على كومة كبيرة من الفشل السياسي واألمني 
والتكنولوجي والبنيوي، فعلى المس����توى السياس����ي ذكرت صحيفة هآرتس العبرية انه وفي اجتماع لما يسمى 
بمجلس الوزراء الصهيوني، قال رئيس الوزراء الصهيوني المجرم نفتالي بينيت إن هروب ستة سجناء يخضعون 
لحراسة مشددة من سجن جلبوع قبل أسبوعين كشف عن سلسلة طويلة من اإلخفاقات ، في حين أن »بعض أنظمة 
الدولة قد انهارت في السنوات األخيرة«, وأضافت يبدو أن بينيت له مصلحة في تحويل مسؤولية الهروب إلى سلفه 
بنيامين نتنياهو ،وهو في هذه الحالة على حق ،فالضرر التراكمي ل�12 سنة من حكم نتنياهو ، وال سيما السنوات 
الثالث األخيرة في ظل اإلجراءات الجنائية ، كبير. والتوظيفات السياسية المفرطة، والرقابة الفضفاضة، وفي بعض 
األحيان إضعاف متعمد لنظام إنفاذ القانون - كل هذا يأتي بثمن.. هذا يعني ان األيام القادمة ستشهد اتهامات 
متبادلة داخل الحكومة الصهيونية، وصراع على من يتحمل المسؤولية، كما قالت هآرتس انه بعد هروب األسرى 
الفلسطينيين من سجن جلبوع، رئيس السجن اإلسرائيلي يواجه لحظة الحقيقة، وهذا سيؤدي الى تغيير جذري 
في المناصب بين قيادات مصلحة السجون والبدء في محاكمة المقصرين وسيشعل المواجهة فيما بينهم وتبادل 

االتهامات وصوال الى تقديم البعض منهم للمحاكمة بحجة اإلهمال الشديد الذي يهدد األمن. 
أما الفشل األمني فقد جاء قبل واثناء وبعد عملية انتزاع الحرية, فقبل العملية كان هناك نفق يحفر داخل السجن 
لما يزيد عن ثمانية اشهر دون التوصل الى أي معلومة عنه, واثناء عملية الهروب الكبير تواصل بعض المزارعين 
مع الشرطة عن وجود اشخاص في المنطقة المحيطة بسجن جلبوع دون ان تتحرك الشرطة, باإلضافة الى اعتراف 
حارس����ة في س����جن جلبوع انها كانت نائمة, ثم وصول الش����باب الى الناصرة ومنهم من وصل الى جنين كل هذه 
إخفاق����ات امنية, وبعد العملية بقي اس����رى الحري����ة 13 يوما قبل أن يعاد اعتقالهم وكان����وا يتحركون بحرية في 
المناط����ق المحتلة ع����ام 48, لذلك كرر بينيت الحاجة إلى إصالح النظام المعطل الذي س����مح بحدوث ذلك. كما ان 
إسرائيل تسابق الزمن اليوم إلعادة تأهيل البنية التحتية للسجون اإلسرائيلية بما يضمن استحالة نجاح أي عملية 
ه����روب لألس����رى, وهى تحتاج ألموال طائلة إلعادة تأهيلها, وهذا كله يزيد م����ن األعباء المالية على حكومة بينت 
المأزومة, ويؤدي الى المزيد من الخسائر االقتصادية, لذلك فإن ما يسمى بوزير األمن العام الصهيوني قال إن عمل 
لجنة التحقيق الحكومية في الحادث سيبدأ قريبا »لسد الثغرات المتبقية«, وحتى تضفي »إسرائيل« انتصارا زائفا 
على مش����هد اعتقال االسيرين المحررين ايهم كممجي ومناضل انفيعات قال ما يسمى بمراسل اإلذاعة العبرية: 
ان االعتقاد السائد بإعادة اعتقال االسيرين قد يستغرق بضعة أشهر, ووصول األسيرين إلى جنين سيكون أكثر 
تعقيًدا, لكن اعتقالهم جاء سريعا وهو يعلم ان االسيرين لم يشتبكا مع االحتالل حرصا على حياة أصحاب المنزل.  
والد األس����ير أيهم كممجي قال ان الم��ق��اومة هي الجهة الوحيدة الت����ي تقف بجانبنا، وهذه الثقة في المقاومة 
وادائها هي مكس����ب كبير لش����عبنا ومقاومتنا,  والجهاد اإلس����المي تملك قرارها وبالتأكيد ستدافع عن اسراها 
الذين يتعرضون للقمع والعزل في سجون االحتالل وعلى رأسهم األسير البطل زيد بسيسي الذي يقبع في العزل 
االنفرادي في س����جون االحتالل منذ 15 يوما, لذلك فان راديو االحتالل قال أن الجيش يس����تعد تحسبا لرد حركتي 
الجهاد اإلس����المي وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة, كم����ا ان القائد زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس����المي حيا أبطال كتيبة الحرية وقال كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قويًا وفتيًا, وأضاف 
طوينا القلب عليكم خوفًا وعش����قًا، وكذا فعل كل حر في هذا العالم, لقد اختصرتم إرادة ش����عب في لحظه سكون 
تتخطفها ارتجافات كثيرة, س����تة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل األمه وأحرار العالم خلفكم, كان عشقكم 
للحرية وفلس����طين أكبر من معتقالت العدو وزنازينه, س����تة رجال أعلى من قامات كل الرجال, مضيفا إن فعلكم 
تكشف عن فرسان من رصاص, لقد أديتم ما كان ممكنًا وكنتم بذلك رموزًا للحرية ورموزًا لفلسطين. مهما فعلوا، 
فأنتم األحرار الذين غرس����تم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه االحتالل ,وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية 
التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقًا وأكثر أماًل رغم اعتقالكم, ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعٌب 
ومقاومة من جنين حتى غزة , ثم وجه القائد زياد النخالة التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقالت العدو, الذين 
يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بس����الة واقتدار, يواجهون وحدهم , فال كلمات تليق بهم وبش����جاعتهم, 
والح����زن على الذين تركوهم وحدهم, فقدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وس����نظل نفاجئ العدو في كل وقت 
وفي كل مكان، فال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين«, ما ان يخرج الجهاد من معركة حتى يستعد 

لما بعدها هكذا نفهم الجهاد. 

بإعادة اعتقال األقمار الستة..
 أشرقتم فانتفض الشعب

رأي

ال لوم على األسرى الس���تة األبطال الذين انتزعوا حريتهم على 
مدى ثالثة عش���ر يوم���ا أربكوا خاللها أجه���زة االحتالل األمنية 
والعس���كرية والتي نزلت إلى الش���ارع بحثا عنه���م في عملية 
معقدة ج���دا على ما يس���مى أعت���ى كيان أمن���ي وتكنولوجي 
ومخابرات���ي في المنطقة ،والذي هزمه س���تة م���ن األبطال بأيد 
فارغة وصدور عارية، وتمكنوا من تسجيل موقف العز والشرف، 
والخزي والع���ار على أجهزة المحتل بجبروته���ا ، وأكدت عملية 
نفق الحرية أنها منظومة أمني���ة أوهن من بيت العنكبوت، وأن 
اختراقها أمر ليس صعبا إذا توف���رت إرادة صلبة وحقيقية كما 

توفرت لدى األسرى الستة.
نع���م أبط���ال عملية جلب���وع نجح���وا نجاحا كبيرا ف���ي تحريك 
األس���رى داخل معتقالت االحت���الل، وتحري���ك المواطنين في 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة، وأضف إلى ذلك أنهم حركوا العالم 
وأبهروه���م عندما تمكنوا من اخت���راق كل تحصينات االحتالل 

التي كان���ت تحيط بمعتقل جلبوع األق���وى واألكثر تعقيدا، إال 
أنهم تمكنوا من الخروج منه وإذالل عدوهم وإن أعيد اعتقالهم 
مرة أخ���رى بعملية معقدة م���ن قبل قوات االحت���الل ومعاونيه 
م���ورس فيها كل أن���واع الده���اء والمكر والخ���داع عندما قاموا 

باعتقال من تبقى منهم في مدينة جنين.
البطالن األس���يران اليوم في يد االحتالل ل���م يكونا جبانين بل 
كانا بطلين ولديهما حس���ن وطني وإنساني وخوف على أطفال 
العائلة التي احتضنتهم وس���لما نفس���يهما بعدما أكتش���ف 
أمرهم���ا خوفا عل���ى األطفال والنس���اء في البي���ت لعلمهما أن 
االحتالل جبان وقاتل ومدمر لألخضر واليابس وال يتورع عن قتل 
كل من كان في البيت وعلى رأسهم األطفال والنساء ما لم يسلم 
األسيرين نفسيهما للمحتل بعد أن فقدوا  الحاضنة إال من بيت 
في جنين شكل لهما هذه الحاضنة واألمان ، فكل الشكر للبيت 
وأهله والذي ش���كل أمنا وحضنا حماهم���ا على مدى األيام التي 

مكثا فيهم داخله.
كانوا أبطاال رغم اعتقالهم، وكانوا رحماء بأبناء شعبهم وأطفاله 
وهم يس���لمون أنفسهم، ولكن بكل أس���ف لم يجدوا الحاضنة 

ممن يحمل السالح وتمكن االحتالل من خداع الشرفاء منهم.
على العموم لم ولن تكون عملي���ة التحرر من جلبوع األخيرة، بل 
سيتبعها عمليات وس���ينجح بعضها إن لم يكن كلها وستحل 
نقاط الخيب���ة على أجهزة الع���دو وأعوانه، وس���تتحول الضفة 
لمقبرة للمحتل وأعوانه بمقاومتها والتي تلقت درس���ا قاس���يا 
عندما خدع���ت من العدو ولم تش���كل حاضنة تحمي األس���رى 

وتشكل لهم أمنا واجبا عليهم.
أن عملية االعتقال وإعادة األسرى الذين رأوا الحرية بأعينهم ولو 
س���اعات وأيام لن تشكل انتكاسة ال لألسرى والذين سيحاولون 
ف���ي مرات قادمة وس���ينجحون، ولن تش���كل إحباط���ا للمقاومة 

وستكون أشد وأقوى على العدو وأعوانه.

قدم وزير خارجية االحتالل اإلس���رائيلي )يائير لبيد( خطة 
لتحس���ين الظروف المعيشية في قطاع غزة مقابل التزام 
حركة حماس وبقية فصائل المقاومة تهدئًة طويلة األمد، 
ا أن مطلب نزع س���الح المقاوم���ة في غزة ليس واقعيا،  عاًدّ
وأوضح أن عنوان خطته هو » االقتصاد مقابل األمن«، وأنه 
ناقش الفكرة مع عدد من القادة في العالم منهم: نظيراه 
األمريكي والروس���ي، إضافة إلى قيادات أوروبية وخليجية 

ومصرية. 
هذه الخطة من المفترض أن تنفذ )على مرحلتين(؛ األولى 
تتمث���ل في إع���ادة إعمار قط���اع غزة وتحس���ين الظروف 
اإلنسانية، والثانية في اتخاذ »خطوات اقتصادية شاملة« 
ا مع ضمان الهدوء التام في  تضمن تغيير واقع الحياة كلًيّ
غزة، وبما يكفل تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة 
إدارتها للقطاع لتسيير الش���ؤون المدنية واالقتصادية. 
وظه���رت »أبرز مالم���ح هذه الخطة« في: إج���راء إصالحات 
على أنظمة وش���بكات الكهرب���اء، وتوصيل الغ���از، وبناء 
محطة لتحلية المياه، وتحس���ين نظ���ام الرعاية الصحية، 
وإعادة بناء البنية التحتية لإلسكان والنقل، والسماح ببناء 
وتطوير مش���روع الجزيرة الصناعية، وإنشاء شبكة خاصة 
للمواصالت بين غ���زة والضفة، وأخيرا تعزيز االس���تثمار 
الدول���ي في غزة، على أن تش���رف على هذه الخطة جهات 
دولي���ة وعربي���ة، وتضمن تمويلها وص���وال لتنفيذها في 

قطاع غزة.
 وتنظ���ر حرك���ة حماس وبقي���ة فصائ���ل المقاومة لهذه 
الخطة بعي���ن الخطورة و)ترفضها جمل���ة وتفصيال( على 
اعتبار أن حقوق الش���عب الفلسطيني ال تقبل المساومة، 

وأن أي مقت���رح لتقييد فعل ونش���اط المقاومة س���يكون 
مرفوًضا، وأنه ال يمكن إعط���اء االحتالل أي فرصة للهدوء، 
وأن قرار المقاومة انتزاع هذه الحقوق وغيرها تحت ضغط 
المقاومة ودون تقدي���م أي ثمن يمكن أن يؤدي لتحقيق 
أي إنجازات لالحتالل، مع قناعتها التامة بأن الخطة محاولة 
جديدة لاللتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني وخداع 
الرأي العام بأن االحتالل اإلسرائيلي حريص على مساعدة 
الفلس���طينيين لكن المقاومة هي المعطل والحائل دون 
تحق���ق ذلك. ويأتي عرض هذه الخط���ة في )توقيت بالغ 
األهمي���ة(، يدفع االحتالل لتحقيق أكب���ر قدر من الهدوء 
واالس���تقرار في قطاع غزة وباقي األراضي الفلس���طينية، 
وذلك نتيجة أسباب ملحة وضرورية منها: الرغبة األمريكية 
في وق���ف أي إجراءات أو عمليات يمك���ن أن تقود مجددا 
للتصعيد في غزة أو الجبه���ات المحيطة، المطلب العربي 
بضرورة خف���ض التوتر والتصعي���د لتمكين األنظمة من 
تطوير عالقاتها باالحتالل عبر مشاريع التطبيع والتعاون 
السياس���ي واالقتصادي واألمني حتى ال يكونوا في حرج 
أمام شعوبهم، والهدف اإلسرائيلي المركزي في تقويض 
المقاومة واحتوائها ومنع تعاظم قدرتها، وتغيير الوضع 
القائم في غزة بطرق جذرية تسمح بعودة السلطة وإنهاء 
حك���م حماس. لكن وعلى الرغم م���ن موقف حركة حماس 
وفصائل المقاومة الفلس���طينية فإننا سنشهد )احتضاًنا 
ا( لهذه الخطة، وربما يش���هد القطاع زيارات  ���ا وغربّيً عربًيّ
مكوكية من مس���تويات مختلفة تهدف في مس���اعيها 
إلى: شرح تفاصيل الخطة، وإزالة المخاوف حولها، وإقناع 
حركة حماس وباقي الفصائل بضرورة قبولها؛ على اعتبار 

أنها فرصة مناس���بة وال تعوض ويمكن تس���ويقها على 
أنه���ا نصر سياس���ي للمقاومة وتنازل إس���رائيلي جديد 
بعد تراج���ع االحتالل عن ربط اإلعمار وتحس���ين األوضاع 
اإلنسانية بملف الجنود األسرى، ألن هذه األطراف معنية 
»بتوفير األج���واء المناس���بة« إلنجاحه���ا، وربما تتعرض 
الحرك���ة لضغوط إضافية، من ضمنه���ا التلويح بإمكانية 
الع���ودة لتش���ديد الحصار أو االس���تعداد لع���دوان غير 
مس���بوق. وفي اعتقادي أن مح���اوالت إقناع حماس وباقي 
الفصائ���ل بهذه الخطة س���تبوء بالفش���ل، ألن الفصائل 
»ل���ن تعطي االحتالل أي هدوء مجاني« في ظل اس���تمرار 
العدوان على كل األراضي الفلسطينية، وأن التلويح بالقوة 
ف���ي حال رفض الخطة لن يؤدي النتزاع موقف سياس���ي 
من قي���ادة المقاومة، ولن يجد طريقه لزعزعة هذه القيادة 
أو تغيير مواقفها تجاه تبني أي رؤية إس���رائيلية خبيثة 
تسعى لتقويض المقاومة وإنهائها داخل القطاع مقابل 
ميزات اقتصادية وإنسانية. لذلك، فإنني أنصح الوسطاء 
أاّل يتأمل���وا كثيرا في إمكانية الحصول على موافقة لهذه 
الخطة، وأنهم من الممكن أن يستثمروا جهودهم بشكل 
مختل���ف من خالل »تبن���ي رؤية وصيغة أخ���رى« تضمن 
اس���تعادة حقوق الش���عب الفلس���طيني دون مساومة أو 
ابتزاز إس���رائيلي بما يضمن إنهاء الحصار عن قطاع غزة، 
ووقف العدوان في الضفة، والقدس، والعمل فوًرا وبجدية 
على وضع اآلليات المناس���بة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
لألراضي الفلس���طينية، وإال فإننا س���نبقى ندور في حلقة 
مفرغة من »الوس���اطات التي تحرق مزيدا من الوقت« دون 

نتائج تذكر كما في جوالت سابقة.

ال تلوموا على أحد وانتظروا القادم 

هل يمكن قبول خطة لبيد؟ 

مصطفى الصواف

أحمد أبو زهري

بداية تعتصر قلوبنا ألمًا ويسكنه حزنا على ما حل بهؤالء الفرسان من اعادة 
االعتق����ال وما صاحبها من احداث دفعتني لكتاب����ة هذا المقال. العدو بذل 
جهدًا استخباراتيًا استثنائيًا لترميم فشل منظومته األمنية واستعادتها 
بعد نجاح عملية نفق الحرية من سجن جلبوع )الخزنة(. الحقيقة وواقع البلد 
يؤكد ان استش����هاد المجاهدين أو اعتقالهما أمر متوقع ألن حجم المتابعة 

واالستنفار مرعب وكثيف.
 عملية نفق الحرية سوآءا على مستوى النجاح في التحرر او االعتقال كشفت 

النقاب عن جملة حقائق:
1-الس����جون أثبتت انها المخزون االس����تراتيجي الذي يجسد الهم واإلبداع 
الوطني بأفضل تجلياته على مستوى التخطيط والتنظيم واإلعداد والتنفيذ 

وامتالك إرادة فوالذية..
2-إمكانية اختراق واس����تنزاف العدو وايقاع خسائر جسيمة أمر متاح فقط 

تنقصه اإلرادة والتصميم والعمل وليس االستعراضات والخطابات.

3-واقع التنظيمات والمقاومة والحاضنة الش����عبية في الضفة يبدو في حالة 
من الوهن والعجز، بالتأكيد هناك أسباب وظروف ولكن هذه األسباب ليست 
العائق الجوهري ولحظات كانت الظروف أكثر تعقيد وكانت الضفة ملتهبة. 
4-الواضح ان مس����توى التنسيق األمني بين الس����لطة والعدو وصل لمكانة 

متقدمة جدا وهذا مؤشر خطير وكارثي إذا استمر بهذه الوتيرة.
السؤال المهم ما السبيل للخروج من هذا الواقع المأساوي؟

1- التنظيمات والقوى وعموم المؤسس����ات والش����باب الثائر، الواجب التمرد 
ورفض هذه المعادلة األمن مقابل المقاصة واالس����تكانة والتس����ليم باألمر 
الواق����ع، العكس فإن ه����ذه الظروف المعقدة هي من تضغ����ط باتجاه فتح 
المج����ال امام الكل للمواجهة والمش����اغلة واالس����تفزاز بهدف اس����تنفاره 
تمهيدا الس����تنزافه بش����كل دائم ومتواصل ويجب أن تظل معركة سيف 

القدس، ونفق سجن جلبوع حاضرة في المشهد.
2- إشعال مسيرة األعمال الشعبية على نقاط التماس مع العدو واالشتباك 

مع����ه لتصبح نهجًا وثقافة وس����لوكًا يمارس بش����كل مس����تمر على األرض 
والتصادم هذا ما سيتوقف التغول ونهب األرض وإذالل الناس. 

3- قي����ادات التنظيمات ف����ي الخارج مطالبة بعمل المس����تحيل لتوفير كل 
عوام����ل الصم����ود لصناعة الفعل وتطوي����ره  ،وعدم التس����ليم باألمر الواقع  

وانتظار انتخابات أو مصالحات  أن تحصل وتغيير سلمي.
4- التركيز في كل أش����كال المقاومة مع العدو وتجنب التصادم مع السلطة 
وأجه����زة األمن، ولكن في حال إصرار وقم����ع وتنكيل تحت ذرائع موضوعات 
االتفاقات يجب أن يكون االس����تعداد لرفع الغطاء عنها واتهامها والوقوف 

في وجهها وتحمل التبعات.
5- كلفة مواجهة العدو اقل بكثير من اإلذعان والتسليم وضياع ما تبقى من 

االرض وتهويد القدس وبناء الهيكل وتصفية القضية. 
٦-الكل الوطني مطالب بقبول الحقيقة أن س����احة االشتباك الحقيقي هذه 
المرحل����ة نكون أو ال نك����ون هو في الضفة الغربية والق����دس وأراضي العام 

1٩48، ه����ذا البركان هو ما س����يفجر الكي����ان ويضع العال����م واإلقليم امام 
استحقاق الى اين تريدون أن تصلوا بالشعب الفلسطيني؟! 

٧-الواقع يؤكد والتاريخ يش����هد أن اش����تعال الصراع مع العدو الصهيوني 
س����يكون ذا المرتب����ة األول����ى وس����يحول كل االنظار واالهتمام السياس����ي 
واإلعالمي ويعبئ الش����عوب وسيعاد تعريف »إس����رائيل« بالعدو وستنهار 
كل عمليات التطبيع ويعاد االعتبار للقضية الفلس����طينية القضية الكبرى 
التي تهم كل مس����لم وعربي وحر في هذا العالم لما لها من قداسة ورمزية 

ومظلومية.
فلس����طين وتحريرها وعودة القدس واألقصى س����يعيد رس����م مسار تاريخ 
جديد الستعادة مجد هذه األمة ،وقيام مشروع حضاري نهضوي، فلسطين 
هي البوصلة وهي الخافض����ة والرافعة ونحمد الله أن اصطفانا أن نكون من 
الطائفة التي تس����كن في بيت المقدس وحول����ه ال يضرهم من خذلهم وال 

من خالفهم .

د. أسعد جودة بال مساحيق.. تداعيات عملية نفق الحرية
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 دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

 �إعالن ب�شاأن خمتار عائلة 
�أبو هوي�شل ) بئر �ل�شبع (

)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير ف���ي وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد / محمد عطية سالم ابو هويشل قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
ابو هويش���ل ) بئر الس���بع ( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه (( .

دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

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

�إعالن ور�ثة �شادر عن حمكمة �شمال غزة �ل�شرعية
تقدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة وراث���ة موقعة من مخت���ار عائلة ابو ف���ول المؤرخة في 
2021/9/19 تتضمن أن / آمنة بنت عبد الرحمن بن احمد نصار من س���كان بيت الهيا سابقا 
م���ن موالي���د 1932/1/1م هويه ) 903707917( ق���د توفيت الى رحمه الل���ه تعالى بتاريخ 
2004/2/29م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها من زوجها المتوفى قبلها / عبد 
الهادي بن خليل بن احمد نصار وهم نصار ونزار ونصره فقط وال وارث للمتوفين المذكورين 
سوى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا 
ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعه محكمة ش���مال غزة الش���رعية خالل 

اسبوعين من تاريخ النشر , وحرر في 12 صفر لسنة 1442ه� وفق 2021/9/19م

  قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
  ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  رمزي عبدالحميد فواز الحداد  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 926705922   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / كمال سعيد احمد ابوعوكل   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  901380444    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  مؤنس محمد حس���ن 
أبو ش���ماله  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
963528666 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  حس���ن عبد المعطي طلعت 
هي���كل  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
400223491 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / نعيم محمد حسين عصفور 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   914777974   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / ياس���ر س���لمي حس���ين 
ابو قوي���در عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
900603671  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / مروة جهاد موس���ى ابو جزر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   804393486    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / فاتن حس���ن علي دبابش 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  931507784  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات مصرفية حديثة، أن قيمة الشيكات 
المرتجعة في الس���وق الفلسطينية، سجلت 1.036 

مليار دوالر خالل الشهور الثمانية األولى 2021.
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة %32.1 
على أس���اس س���نوي، مقارنة مع الش���هور الثمانية 
األولى العام الماضي، الذي س���جل حينها ش���يكات 

مرتجعة بقيمة 1.526 مليار دوالر.
يأت���ي تراجع قيم���ة الش���يكات المرتجع���ة خالل 
العام الجاري، نتيجة ارتف���اع حاد في قيمتها خالل 
أبريل/نيس���ان ومايو/أي���ار 2020، بالتزامن مع قيود 

محلية لمواجهة جائحة كورونا، وقرارات من س���لطة 
النقد بش���أن تعليق النقاط على أصحاب الشيكات 

المرتجعة.
كانت قيمة الش���يكات المرتجعة سجلت في أبريل 
2020، أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 459 مليون 
دوالر، بينما تراجعت إلى 226.5 مليون دوالر في مايو 

.2020
ومن حيث النسبة، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة 
إلى المقدمة للصرف منذ مطل���ع العام الجاري حتى 
نهاية أغس���طس/آب الفائت إلى 7.7%، مقارنة مع 

13.2% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيم���ة الش���يكات المقدمة للص���رف خالل 
الش���هور الثمانية األول���ى 2021 نحو 13.469 مليار 
دوالر، مقارن���ة مع 11.547 مليار دوالر على أس���اس 

سنوي.
وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، 
األوراق الت���ي قدم���ت للصرف داخل ف���روع البنوك، 

وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.
وخ���الل العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الش���يكات 
المقدمة للصرف في فلس���طين، نحو 17.844 مليار 
دوالر أمريك���ي، بينما ال تتوفر بيانات الفترة المقابلة 

.)2019(

واشنطن/ االستقالل:
قالت المتحدثة اإلقليمية باس���م وزارة الخارجية االمريكية جيرالدين غريفيت، 
يوم أمس، إن المبادرات لتحس���ين الظروف االقتصادية للفلس���طينيين جزء ال 

يتجزأ من سياسة شاملة لتحقيق حل الدولتين.
وأضافت غريفيت في تصريح لها، أن واش���نطن تعمل مع »إسرائيل« والسلطة 
الفلسطينية والمجتمع الدولي بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن اتفاقيات ابراهيم 

ليست بديلة عن التوصل الى هذا الحل.
وم���ن جانب���ه، أكد وزير الش���ؤون المدنية "يمين���ا" ماتان كهان���ا، أن الحكومة 

اإلسرائيلية الحالية لن تدير اية عملية سياسية مع رام الله .

الخارجية األمريكية توضح سبب تحسين 
الظروف االقتصادية للفلسطينيين

الشيكات المرتجعة 1.03 مليار دوالر في 8 شهور

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة النق����ل والمواصالت ف����ي قطاع غزة 
اعتماد آلية اس����تبدال رخص القيادة الصادرة من 
خارج البالد بما يضمن تنظيم العمل وتطويره جاء 

ذلك استنادًا لقانون المرور الفلسطيني.
حيث أك����دت ال����وزارة أن الهدف من ه����ذا القرار 
التخفيف عل����ى المواطنين الحاصلين على رخص 

القيادة من دول أخرى.

وتابعت ال����وزارة، أنه إلتمام المعامل����ة يجب إبراز 
الرخص����ة األصلية التي صدرت خ����ارج البالد أمام 
الموظ����ف واجتياز الفحص الطب����ي المقرر قانونًا 
وفي حال انتهاء الرخصة التي صدرت خارج البلد 
أكثر من س����نة يتم اجتي����از فحص نظري مخفف 
واجتياز الفحص العملي العادي الذي تقرره سلطة 

الترخيص.
وأضافت الوزارة أن����ه عند فقدان الرخصة األصلية 

يتم إحضار إفادة بحيازة الرخصة من دولة المنشأ 
مصدقة حس����ب األصول لدى س����فارة فلس����طين 
واس����تبدال رخصة القيادة الخارجية حتى الدرجة 

» 2 » مالكي فقط.
الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصالت تسعى 
ف����ي تقديم التس����هيالت للمواطني����ن من خالل 
العديد من القرارات الت����ي تخص رخص القيادة 

والمركبات.

النقل والمواصالت بغزة تعلن عن آلية استبدال رخص القيادة

رام الله/ االستقالل:
أكد وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية برام الله حسام أبو الرب، يوم أمس، مشاركة 

فلسطين بموسم العمرة 2022-2021.
وقال أبو الرب في تصريح له، إن 11 شركة من المحافظات الشمالية من أصل 84 وقعت 

عقود المشاركة بموسم العمرة الحالي.
وأضاف أبو الرب أن االتصاالت متواصلة مع الجانب السعودي إلتمام الترتيبات النهائية 
لخروج المعتمرين من األراضي الفلسطينية للمملكة. وأشار أبو الرب إلى أن ترتيبات أخرى 
تجري لمشاركة المحافظات الجنوبية في موسم العمرة الفتًا إلى أنه لم يتم بعد توقيع 
أي عقد ألي شركة بقطاع غزة نظرًا الرتباط خروج المعتمرين من القطاع بالجانب المصري، 

وتعتبر مصر من الدول غير  المستوفية للشروط للمشاركة بموسم العمرة.
وأكد أبو الرب، أن هناك اتصاالت تجري مع الطرفين المصري والسعودي للحصول 
على موافقة لهبوط الطائرات التي س���تقل معتمري قطاع غزة من مطار القاهرة 
إلى مطار جدة في ظل توقف حركة الطيران بين البلدين.   وشدد على التزام وزارة 
األوقاف والش���ؤون الدينية بالش���روط التي وضعتها المملكة للمشاركة بموسم 
العمرة حفاظًا على س���المة المش���اركين السيما في ظل انتش���ار جائحة كورونا. 
واستأنفت السعودية في أكتوبر الماضي أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 
7 أش���هر جراء كورونا، بالس���ماح لنحو 20 ألف معتمر بدخول الحرم المكي يوميًا 

)أي 600 ألف شهريًا(.
يذكر أن إجمالي خس���ائر 74 شركة حج وعمرة عاملة في قطاع غزة  بعد توقف موسمي 

الحج والعمرة العام الفائت بلغت مليون ونصف مليون دينار أردني.

أبو الرب: توقيع عقود 11 شركة 
فلسطينية للمشاركة بموسم العمرة 2021

رام الله/ االستقالل:
أصدرت وزارة التنمية االجتماعية بغزة، يوم أمس، تنويهًا مهمًا للمواطنين حول 

صرف المنحة القطرية لألسر المتعففة.
أكدت وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غزة، على أن عدد المنتفعين من صرف 

المنحة القطرية حوالي 93 ألف مستفيد في الدفعة الشهرية الواحدة.
وقالت التنمية في بيان صحفي: »ج���اٍر صرف المنحة من خالل األمم المتحدة، 
وذلك على دفعات، حيث يتم إعالم المس���تفيدين باس���تالم المنحة من خالل 

رسائل نصية قصيرة تتضمن كود المنحة«.
وأضافت: »بع���د انتهاء توزيع ه���ذه الدفعة المتوقع نهاية األس���بوع الحالي 
سيتم حصر من لم يتمكنوا من استالم المنحة بسبب خلل في بيانات االتصال 
والمتعلقة بأرقام جواالتهم«، مردفة: »سيتم نشر رابط الكتروني حكومي إلتاحة 

المجال لتحديث البيانات الخاصة بهم والتأكد من وجود دفعة لهم«.

رفح/ االستقالل:
نظمت طواقم وزارة االقتصاد الوطني جوالت تفقدية لعدد من معاصر الزيتون بمحافظة 
رف���ح جنوب قطاع غزة. وذكرت االدارة العامة لإلع���الم والعالقات العامة في بيان لها، أن 
قس���م الصناعات الغذائية باإلدارة العامة للصناعة في الوزارة، بالتعاون والتنس���يق مع 

وزارتي الزراعة والصحة برفح نظم جوالت لعدد من معاصر الزيتون بالمحافظة.
وأوضح���ت أن الجولة التفقدية جاءت لمتابعة الش���روط الفني���ة الالزمة لعمل معاصر 

الزيتون، ومتابعة اجراءات األمن والسالمة وإجراءات التراخيص.
وشددت الوزارة على أهمية االلتزام بإجراءات السالمة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين 
في ظل جائحة »كورونا«. وفي س���ياق متصل، نفذت الطواقم الهندسية التابعة لقسم 
الصناعات التحويلة باإلدارة العامة للصناعة جوالت ميدانية على مجموعة من المنشآت 
والمصانع، لمتابعة أعمال المصانع، والتأكد من مدى االلتزام بالش���روط الفنية والصحية 

حسب المواصفات الفلسطينية.

التنمية بغزة تصدر تنويهًا مهمًا 
للمواطنين حول صرف المنحة القطرية

»االقتصاد« تنظم جوالت تفقدية 
لمعاصر الزيتون في رفح
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 اعالن 
فقد جواز 

سفر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / أسماء محمود ربحي تاية عن 
فقد جواز س���فر ويحمل الرقم )401223524( 
الرجاء ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر.

أعلن أنا المواطن���ة /  آية عدنان محمد القادري  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801078411      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   عيسى خليل عمر ابو عاصى  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800351124       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواطن /   ابراهيم خضر اس���ماعيل 
كحي���ل   عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
921247045    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   فادي عماد رباح زقوت  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    404616955   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /    محمد باس���ل ياسين قفه  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  403775620   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /     فاطمه س���الم حماد 
ابو ش���باب    عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
924367857      الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   س���ليمان موس���ى سلمان 
المهم���وم   ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    
901501866  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /    محمد محم���د خليل 
العيس���وي  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   
803868868  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / موس���ى محمود صالح   عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  ٨٠٤٥١٣١٣٣  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عص���ام عبدالله عبد الفتاح 
الخال���دي  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
921261350   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
ح���ذر رئي���س هيئ���ة األركان العامة 
بالجي���ش اإليراني اللواء محمد باقري، 
ي���وم أمس، من "مغام���رات الجماعات 
اإلرهابية المعادية للثورة" في شمال 

العراق.
وذك���رت وكالة إرن���ا، ي���وم أمس، أن 
تصريحات باق���ري جاءت على هامش 
حف���ل تكريم وتقدي���م نائب رئيس 
هيئة األركان العامة للقوات المسلحة.

وش���دد اللواء محمد باق���ري، أنه على 
المس���ؤولين العراقيي���ن ف���ي إقليم 
كردس���تان وش���مال العراق مواجهة 
"الجماعات اإلرهابية"، مؤكدا أن بالده 

لن تتسامح مع أي أذى على الحدود.
وحذر باق���ري األمريكيين من حش���د 
واستخدامها  المنطقة  في  قاعدتهم 
كمرك���ز لتجمع "الجماع���ات اإلرهابية 
أن  موضح���ا  للث���ورة"،  المعادي���ة 
"الجي���ش اإليران���ي سيس���تمر ف���ي 
للثورة  المعادية  الجماع���ات  مواجهة 
ولن يتس���امح مع أي أذى داخل هذه 

الحدود".
وأوض���ح باق���ري أن "ه���ذه الجماعات 
نش���طت خالل العام األخير بتحريض 

من أمريكا والكيان الصهيوني وبعض 
الدول العربية الرجعية في المنطقة"، 
الجماع���ات  ه���ذه  أن  إل���ى  مش���يرا 
المعادي���ة إلي���ران ب���دأت محاوالتها 
لتوس���يع عملياتها اإلرهابية، وتعمل 
على إخالل األم���ن في بعض المناطق 
الحدودية، وهو ما لن تسمح به بالده.

وأك���د اللواء محمد باق���ري أن من حق 
الش���عب اإليران���ي، وخاصة س���كان 
بأمان  العي���ش  الحدودية  المناط���ق 
واس���تقرار، مطالب���ا الع���راق وحكومة 
إقلي���م كردس���تان بع���دم الس���ماح 

الصهيوني  والكي���ان  أمريكا  ل�"عمالء 
والجماعات المعادية للثورة اإلسالمية 
للتدريب في  أن يتخذوا معس���كرات 
اإلقليم، وإنش���اء مخيم���ات ومحطات 
لإلذاعة والتلفزة وتنظيم المؤتمرات"، 

مشددا على أن بالده لن تقبل بذلك.
وف���ي التاس���ع م���ن الش���هر الجاري، 
كش���فت وس���ائل إع���الم عراقية أن 
اس���تهدف  اإليراني  الثوري  "الحرس 
مواقع تابع���ة للمعارضة اإليرانية في 

إقليم كردستان العراق".
الكردي���ة  رووداو"  "ش���بكة  وذك���رت 

أن "الح���رس الث���وري اإليراني قصف 
مواقع  وبالمدفعية  بطائرات مس���يرة 
لألح���زاب الكردية اإليرانية في ناحية 
التابعة  بالكايتي  بمنطقة  س���يدكان 
لمحافظة أربيل"، مؤكدة أن القصف لم 

يوقع خسائر بشرية بين المدنيين".
وأوضحت الش���بكة الكردية العراقية 
أن "الحرس الثوري اس���تخدم طائرات 
مس���يرة لقص���ف مناطق م���ن ناحية 
سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها 
عناص���ر بيش���مركة تابع���ون ألحزاب 

كردستان إيران".

إيران تتوعد »مجموعات إرهابية معادية« في شمال العراق

بيروت/ االستقالل:
أك���د الجيش اللبناني، يوم أم���س، أن أحد الزوارق 
اإلسرائيلية اخترق المياه اإلقليمية اللبنانية قبالة 

رأس الناقورة.

وأص���در الجي���ش اللبنان���ي، بيانا نقلت���ه الوكالة 
الوطني���ة لإلع���الم، أكد م���ن خالله أن���ه »بتاريخ 
2021/9/17 الس���اعة 8,30 خ���رق زورق حربي تابع 
للعدو اإلس���رائيلي المياه اإلقليمية اللبنانية قبالة 

رأس الناقورة، لمدة 9 دقائق ولمسافة حوالي 370 
مترا«. وأضاف البيان العس���كري اللبناني أنه تتم 
متابعة موضوع الخرق بالتنس���يق مع قوات األمم 

المتحدة الموقتة في لبنان »اليونيفيل«.

واشنطن/ االستقالل:
أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية األمريكية، نيد برايس، 

إجالء 28 مواطنًا أميركيًا .
وق���ال برايس في بي���ان: »يمكنن���ا التأكيد أن رحلة مس���تأجرة 
للخط���وط القطرية انطلقت امس االول من كابول على متنها 28 
مواطنًا أميركيًا و7 أش���خاص لديهم اإلقامة األميركية الشرعية. 
نشكر الس���لطات القطرية التي تواصل تنس���يق هذه الرحالت 

معنا«.
وأض���اف: »المجتمع الدولي يرحب بالتعاون من طرف طالبان في 
هذه الرحالت، وس���وف نواصل التفاعل حتى يتمتع المواطنون 

األميركيون واألفغان بحرية التنقل التامة«.
هذا وج���رت عملي���ات اإلجالء الجماع���ي للمواطني���ن الغربيين 
والمواطني���ن األفغ���ان المتعاوني���ن معهم من هن���اك، وغادر 
العس���كريون األميركيون في 31 آب/أغس���طس مط���ار كابول، 
منهين بذلك الوجود العس���كري األميركي في هذه الدولة الذي 

طال على مدى أكثر من 20 عامًا.
وأعلنت حركة طالبان أنها فرضت س���يطرتها عسكريًا على آخر 
الواليات األفغانية وهي والية بنجش���ير بعد قتال مع المقاومة، 

وأعلنت أن الحرب في أفغانستان قد انتهت.

الخارجية األمريكية: 
الخطوط القطرية تجلي 

28 أمريكيًا من كابول

عواصم/ االستقالل:
أظهرت بيانات مجمع���ة أن إجمالي عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ  1ر228 مليون 
حتى ي���وم أمس االحد، فيما يقت���رب عدد جرعات 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 92ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أح���دث البيان���ات المتوف���رة على موقع 
جامع���ة "جونز هوبكن���ز" األمريكي���ة، أن إجمالي 

اإلصابات وصل إلى 228 مليونا و 167 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 

أربعة ماليين و 686 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات 
المضادة لكورون���ا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم 
تج���اوز 92ر5 مليار جرعة. تجدر اإلش���ارة إلى أن هناك 
ع���ددا من الجه���ات التي توفر بيانات مجمعة بش���أن 
كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض االختالفات.

الرياض/ االستقالل:
أعلنت وزارة الحج والعمرة في الس���عودية وصول أعداد المعتمرين إلى عشرة 
ماليين منذ إطالق العمرة اآلمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة 

في نهاية العام الهجري الماضي.
وقالت الوزارة إن الطاقة االس���تيعابية الحالية للعم���رة بلغت 70 ألف معتمر 

يوميا موزعين على ثماني فترات تشغيلية يومية.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتنس���يق م���ع الجهات ذات العالقة لوضع خطة 
إس���تراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة االستيعابية حتى الوصول إلى 3 ماليين 

ونصف معتمر وزائر شهريا.
وفيم���ا يتعلق بالمعتمري���ن القادمين من الخارج، قالت إن أعدادهم تش���هد 
زيادة مضطردة وتجاوز عدد التأش���يرات التي صدرت منذ بداية العام الحالي 

أكثر من 12 ألف تأشيرة.
وفي طمأنة للجميع قالت الوزارة إنه لم يتم تس���جيل أي حالة إصابة بفيروس 

كورونا بين المعتمرين منذ العودة اآلمنة.

السعودية: وصول أعداد 
المعتمرين إلى 10 ماليين 

منذ إطالق العودة اآلمنة

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 228 مليونًا.. والوفيات تتخطى 4 ماليين

زورق »إسرائيلي« يخرق المياه اإلقليمية اللبنانية
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
اختت���م التجّم���ع األول���ي الختيار العب���ي منتخب 
فلسطين الش���باب، و الذي احتضنته مدينة األمل 
الشبابية الرياضية في أريحا، واستمر على مدار ثالث 

مراحل متتالية.
واستقر الجهاز الفني على اختيار 33 العبًا ، سيتم 
إعالن قائمة بأس���مائهم خالل اليومين القادمين، 
اس���تعدادا لخوض المعسكر التدريبي األول، بداية 
من يوم الخميس القادم الموافق 23 سبتمبر الجاري 

في مدينة األمل بأريحا أيضًا.
وأش���ار المدير الفّن���ي لمنتخب الوطني للش���باب 
حس���ام يونس إلى أّن اختيار القائمة المصّغرة جاء 
بعد إجراء اختب���ارات لما يقارب 150 العبًا على مدار 
األسابيع الثالثة الماضية، مؤكدًا أّن الالعبين خضعوا 
الختبارات دقيقة، كان الهدف منها االختيار بعناية 
للقائمة المصغرة بحيث يت���م الوصول إلى أفضل 

الالعبين في هذه الفئة العمرية.
ونوه يونس إلى أّن القائم���ة المصّغرة من الممكن 
أن يحدث عليه���ا تغييرات، وذلك بن���اًء على رؤية 
الجهاز الفّني ومدى استمرارية الالعبين في خوض 

التدريبات والمباريات مع أنديتهم.
ووّجه يونس رسالة لالعبين الذين لم يتم اختيارهم 
حاليًا إلى ضرورة االس���تمرارية، مش���يرًا إلى أن باب 

المنتخب مازال مفتوحًا أمام جميع الالعبين في هذه 
الفئة سواء للمش���اركة في بطولة غرب آسيا نهاية 

العام الحالي أو التصفيات اآلسيوية العام الُمقبل.
ُيذكر أّنه وضمن خطط الجهاز الفّني للمنتخب هو 
انتقاء مجموعة أخ���رى من الالعبين من المحافظات 
الجنوبية، وكذلك السعي وراء جلب بعض الالعبين 
ف���ي الش���تات، للوقوف عل���ى م���دى جاهزيتهم 

وإمكانية ضّمهم للقائمة النهائية.
و يضم الجهاز الفني لمنتخب الش���باب إضافة إلى 
المدير الفّني حس���ام يونس، كل من المدرب العام 
س���اجد كراكرة، ومس���اعد المدرب أس���عد عابدين 
ومدرب اللياق���ة البدنية رائد خضور، ومدرب حراس 
المرمى قيس السباس���ي ومحل���ل األداء محمود أبو 

عبيد، ومحمد جمعة المدير اإلداري.

اختتام التجمع األولي لمنتخب الشباب

غزة/ االستقالل:
تواصل���ت أندية قطاع غ���زة إبرام صفقاته���ا وتجديد عق���ود العبيها, ضمن 

تحضيراتها للموسم الرياضي القادم ، و الذي تبقى على بدايته 35 يوما .
وأعلنت األندي���ة الغزية عن ضم و تجديد عدة العبين خالل الس���اعات القليلة 
الماضية, حيث تعاقد نادي ش���باب خانيونس مع المدافع محمد التتري قادمًا 
من أهلي النصيرات . و توصل ناديا ش���باب رفح وخدمات الشاطئ التفاق خالل 
األيام الماضية, يقضي باس���تمرار الالعب محمد السدودي مع »الزعيم« , مقابل 

بقاء باسل الصباحين مع البحرية لموسم آخر.
ودافع الصباحين عن مرمى البحرية الموس���م الماضي, بينما انتقل الس���دودي 

للزعيم خالل فترة االنتقاالت الشتوية, وتألق كل منهما مع اآلخر.
وفي س���ياق منفصل, جددت عدة أندية عقود العبيها, حيث أعلن نادي شباب 
جباليا عن تجديد عقود 7 العبين, بينما سيس���تمر حمزة سالمة مع الجالء, وعبد 

الرحمن وشاح مع اتحاد بيت حانون, وابراهيم خطاب مع األقصى.
هذا و استعاد نادي الجالء الرياضي الهابط للدرجة األولى ، العبيه محمود الريفي 
وأنس غري���ب ، و في نفس الدرجة ضم نادي أهل���ي بيت حانون الالعب محمد 
الحايك ، فيما وقع الالعب أحمد ناجي على كش���وفات ن���ادي أهلي النصيرات 

رسميًا ، بينما عزز التفاح هجومه بالالعب معاذ حسونة.
وجلب اتحاد دير البلح الالعب عامر الشريف لتعزيز صفوفه في الدرجة الثانية، 
وس���يرتدي الالعبون إبراهيم حداي���د، و المدافع بالل قش���طة، و حازم ضهير, 

قميص نادي االستقالل الموسم القادم.

األندية الغزية تواصل 
صفقاتها الصيفية 

القاهرة/ االستقالل: 
توصل منذ أي���ام المهاجم الدولي محم���د بلح العب نادي 
الصداقة األس���بق التفاق نهائي مع ن���ادي المصري البور 

سعيدي، من أجل االنضمام لصفوفه لمدة 4 مواسم.
واتف���ق بلح مع إدارة المصري على التفاصيل كافة، وانضم 
لتدريب���ات الفريق الت���ي يقودها المدي���ر الفني الجديد 

التونسي معين الشعباني مدرب نادي الترجي األسبق.
ويأتي انضمام بلح لصف���وف المصري، ليكمل تألق نجوم 
المنتخب الوطني الذين س���بقوه باللع���ب وارتداء قميص 

المصري، خالل المواسم الماضية.
وكانت البداية قبل سنوات بانتقال القائد األسبق للمنتخب 
الحارس رمزي صالح للعب في صفوف المصري، حيث قدم 

مستويات رائعة قبل أن يغادر الفريق.
أما العنصر األبرز والذي لفت األنظار بش���دة في ظل تألقه 
المستمر، فكان النجم محمود وادي الذي لعب عدة مواسم 

مع المصري بعدما انتقل لصفوفه قادًما من األهلي األردني.
وقدم وادي نجم بيراميدز المصري الحالي صورة رائعة عن 
الالعب الفلس���طيني، حيث تألق بش���كل الفت مع الفريق 

تحت القيادة الفنية للمدرب حس���ام حس���ن، وقاد فريقه 
للدور نصف النهائي  من بطولة الكونفدرالية اإلفريقية.

واستمر تألق وادي ما دفع إدارة بيراميدز أحد أغنى األندية 

المصرية للتعاقد معه بمبلغ مالي كبير.
وخالل فترة تألق وادي، اتجهت إدارة المصري مجددًا صوب 
الالعب الفلس���طيني، حيث تم التعاقد مع المدافع الدولي 
محم���د صالح من فريقه المالطي بع���د تألقه مع المنتخب 

الوطني في نهائيات كأس آسيا األخيرة في اإلمارات.
وس���جل صالح بداية رائعة مع المص���ري، ونجح خالل فترة 
وجيزة أن يكون العبًا أساسيًا في الفريق، ولم يكتف بدوره 
الدفاعي، بل ساهم بتسجيل أهداف مؤثرة لفريقه أبرزها 
هدفه التاريخي في ش���باك الحارس عصام الحضري، لكن 
اإلصابة اللعينة بالرباط الصليبي، أوقفت وعطلت مس���يرة 
هذا الالعب ألكثر من موسم. صالح قاتل للحفاظ على مكانه، 
بعد تعافيه من اإلصابة، في اعقاب العملية الجراحية التي 
أجراها في ألمانيا وعاد مرة ثانية للمصري، لكنه لم يحصل 
على نفس الفرصة، هذا األمر دفعه لمغادرة الفريق مؤخًرا، 

والبحث عن مكان آخر، لم يفصح عنه حتى اللحظة.

المصري البور سعيدي محطة جذب لالعبي الكرة الفلسطينية

لندن/ االستقالل: 
لحق محمد صالح نجم ليفرب���ول، بصدارة هدافي 
الدوري اإلنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل 
في ش���باك كريس���تال باالس، على ملعب آنفيلد، 

ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة.
وعادل الفرعون المص���ري صاحب ال�29 عامًا رصيد 
كل من ميش���يل أنطونيو )وس���ت ه���ام يونايتد( 
وبرون���و فرنانديز )مانشس���تر يونايتد(، برصيد 4 

أهداف.
وبحسب شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فإن صالح 
بات على بعد هدف واحد من تس���جيل 100 هدف 
بقيم���ص ليفربول في البريميرلي���ج، حيث يحمل 

هدفه في شباك كريستال باالس الرقم 99.
وكان صالح قد احتفل بتس���جيله 100 هدف في 
البريميرليج، خالل مواجهة ليدز يونايتد في الجولة 
الماضية، حيث سجل 98 هدًفا مع ليفربول و2 فقط 

مع تشيلسي.
وأضافت الشبكة، أن محمد صالح أصبح عاشر أفضل 
ه���داف في تاريخ ليفربول، بعد أن رفع رصيده إلى 
130 هدف في جميع المس���ابقات، بالتس���اوي مع 

سام رايبولد.

مدريد/ االستقالل: 
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو اإلس���بانية عن الصفقات التي 
حددها برش���لونة لمحاولة إبرامها خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
القادمة، وذلك بهدف رفع جودة الفريق في خطي الوسط والهجوم.

ويعاني برش���لونة في الموسم الحالي من انخفاض الجودة في 
معظم الخطوط بعد رحيل ليونيل ميس���ي وأنتوان جريزمان، 
باإلضافة إلى تراجع مستوى الكثير من الالعبين أمثال سيرجيو 

بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.
وأوضح���ت الصحيف���ة في تقريره���ا أن خ���وان البورتا رئيس 
برش���لونة واثق من قدرة النادي عل���ى توفير دخل إضافي في 
الفترة القادمة، األمر الذي س���يمكنه م���ن الذهاب للتعاقد مع 

أفضل النجوم بالعالم.
ويستهدف برشلونة التوقيع مع 3 العبين على وجه الخصوص، 
وه���م بول بوجبا نجم مانشس���تر يونايتد، دان���ي أولمو جناح 

اليبزيج، وأخيرًا إيرلينج هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند.

برشلونة يحدد 3 صفقات 
من العيار الثقيل 
إلبرامها في الصيف

صالح ينضم للقائمة الذهبية في ليفربول
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أعل���ن أن���ا المواط���ن /    عمار صبح���ي محمد 
فلف���ل ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   
801585696الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / أحالم فايز عاش���ور موسى   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   939168753 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هالة شحدة حسين المصري   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  900825902 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   وس���ام جاب���ر عبد الرحيم 
في���اض ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
800632317 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   صالح سليمان علي سعيد 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 800894628     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /  صف���اء زهير موس���ى 
ابو هاش���م  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
803788546   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

التي تقوم بها مصلحة السجون الصهيونية ضد 
أسرى الحركة.

ويدخل نحو 100 أسير في سجن عوفر اإلسرائيلي 
االض���راب التدريجي عن الطع���ام ابتداء من اليوم 
االثنين إزاء تراجع إدارة س���جن "عوفر" عن االتفاق 
الّتنكيلية المضاعفة  المتمثل بوقف إجراءاته���ا 
والتضييقات بحق األس���رى وأعادت ج���زءا منها، 
والت���ي كانت قد فرضتها بعد أن تمكن 6 أس���رى 

من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" مؤخرًا.
وأوضح نادي األس���ير الفلس���طيني أّن األس���رى 
سلموا إدارة السجن 100 اسم، من كافة الفصائل 
سيش���رعون اليوم االثنين بإض���راب تدريجي في 
حال اس���تمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة 

مرهونة بموقف اإلدارة خالل الساعات المقبلة.
إدارة  فرضته���ا  الت���ي  اإلج���راءات  وتمثل���ت 
الّس���جون مؤخ���ًرا، بعملي���ات القم���ع والنقل 
والتفتيش وإغالق أقسام األسرى في السجون 
كاف���ة، وتقليص مدة الفورة، وإغ���الق المرافق 
كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا"، علًما أن 
سياس���ة التضييق على األسرى ُتشّكل أساس 
الحياة االعتقالية اليومية التي يواجهونها، إال 

أّن اإلدارة قامت بمضاعفتها مؤخًرا.
يذكر أن عدد األس���رى في سجن "عوفر" نحو 900 

أسير، من بينهم أسرى أطفال.
وف���ي وقت الح���ق من ي���وم امس، أعلن���ت لجنة 
الطوارئ العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في 
س���جون االحتالل الصهيون���ي إقدامها على عدد 
من الخطوات لمواجهة اإلج���راءات القمعية التي 
تقوم بها مصلحة السجون الصهيونية ضد أسرى 

الحركة.
وأك���دت لجن���ة الطوارئ في رس���الة له���ا وصلت 
مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء واألس���رى 
والجرحى أن عش���رات األس���رى من حركة الجهاد 
اإلس���المي يعلنون رفضهم البقاء مش���تتين في 

غرف وأقسام السجون والمعتقالت.
وش���ددت اللجن���ة عل���ى أن���ه ضم���ن خط���وات 
المواجه���ة والمقاومة لكل االعتداءات الوحش���ية 
التي تقوم به���ا مصلحة الس���جون الصهيونية، 
سيعتصم أس���رى الجهاد اإلس���المي في ساحات 
الس���جون للمطالبة باالنضمام إل���ى زمالئهم من 
أبناء الحركة في الزنازي���ن والمعازل أو العودة إلى 

ما كانت عليه أوضاعهم إلى ما قبل 202/09/06

ولفتت لجنة الطوارئ إلى أن وحدات وقوات القمع 
الصهيوني���ة داخل الس���جون تتحض���ر لالعتداء 

عليهم.
وإلى ذل���ك، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
فجر امس األحد، األسيرين أيهم كممجي ومناضل 
انفيعات من الحي الش���رقي لمدينة جنين، شمال 
الضفة الغربية، وس���ط مواجهات عنيفة اندلعت 

في المكان.
وقال���ت مصادر محلية، إن ق���وات كبيرة من جيش 
االحت���الل مع���ززة بق���وات خاصة "مس���تعربين"، 
اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين وحاصرت 
منزال ف���ي الح���ي، واعتقلت األس���يرين كممجي 

وانفيعات.
كان���ت قوات عس���كرية كبي���رة اقتحم���ت الحي 
الش���رقي لمدين���ة جنين في وق���ت مبكر من فجر 
امس، وحاصرت عدة منازل وسط اندالع اشتباكات 

مسلحة مع مقاومين.
وأف���ادت مص���ادر طبي���ة أن ثالثة ش���بان أصيبوا 
بجراح متوس���طة خالل عملية االحتالل، ونقلوا إلى 

المستشفى لتلقي العالج.
وكشفت وسائل إعالم صهيونية نقال عن مصادر 

أمني���ة، أن قوات كبيرة م���ن الجيش دخلت مدينة 
جنين عالنية في إط���ار عملية خداع للفت األنظار، 
ا مدعومة  بينما داهمت وحدة "اليمام" الخاصة سًرّ
من الشاباك وبغطاء عسكري، المبنى الذي تحصن 

فيه نفيعات وكممجي شرق جنين.
وأعلن جيش االحتالل في بيان رس���مي، أن جميع 
قادة المنطقة الوس���طى حضروا إلى غرفة عمليات 

خاصة لمتابعة مجريات عملية اعتقال األسيرين.
وجاء اعتق���ال كممجي ونفيع���ات بعد 13 عملية 
دهم وتفتيش لمناطق ش���مالي الضفة بحثًا عن 
األس���يرين، حي���ث أقامت قوات االحت���الل حواجز 
عس���كرية، وش���نت حمالت تمش���يط في مناطق 
متفرقة من جنين بحثا عن أيهم كممجي ومناضل 

نفيعات.
ومنذ عملية الفرار من س���جن جلبوع، دفعت قوات 
االحت���الل  ب���آالف من عناص���ر األجه���زة األمنية 
والقوات الخاصة، وقصاصي األثر، كما استخدمت 
طائ���رات مروحية مس���يرة ووس���ائل تكنولوجيا 

متطورة في عمليات البحث عن األسرى.
وقالت شرطة االحتالل، إن كلفة البحث عن األسرى 
هي األعلى ف���ي تاريخ "إس���رائيل"، فقد تجاوزت 

30 مليون دوالر، وبلغ���ت التكلفة اليومية لعملية 
البحث ما بين 3 إلى 6 ماليين دوالر.

وكان س���تة أس���رى تمكنوا يوم اإلثنين 6 أيلول/ 
س���بتمبر من تحرير أنفس���هم من سجن "جلبوع"، 
وه���م: محمود عبد الله عارضة )46 عاما( من عرابة، 
معتقل من���ذ ع���ام 1996، محكوم م���دى الحياة، 
ومحمد قاس���م عارضة )39 عاما( من عرابة معتقل 
منذ ع���ام 2002، ومحكوم م���دى الحياة، ويعقوب 
محمود قادري )49 عاما( من بير الباشا معتقل منذ 
ع���ام 2003، ومحكوم مدى الحي���اة، وأيهم نايف 
كممجي )35 عاما( من كف���ر دان معتقل منذ عام 
2006 ومحك���وم مدى الحياة، وزكري���ا زبيدي )46 
عاما( من مخي���م جنين معتقل منذ عام 2019 وما 
يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات )26 عاما( 

من يعبد معتقل منذ عام 2019.
الش���رطة اإلس���رائيلية، أعلنت الجمعة 10 أيلول/ 
س���بتمبر اعتقال األس���يرين محم���ود العارض���ة، 
ويعق���وب الق���ادري ف���ي الناصرة، كم���ا اعتقلت 
فجر السبت 11 أيلول/ س���بتمبر األسيرين محمد 
العارضة وزكريا الزبيدي، في قرية ش���بلي جنوب 

الناصرة، بأراضي ال�48.

القدس المحتل����ة، وقالت الدائرة إن المس����توطنين اقتحموا 
باحات المس����جد األقصى م����ن جهة باب المغاربة بحراس����ة 
مشددة من شرطة االحتالل االس����رائيلي الخاصة المدججة ، 
ونفذوا جوالت مش����بوهة وأدوا طقوس����ا تلمودية استفزازية 

في باحاته.
كما يذكر أن المس���توطنين، كثفوا من اقتحاماتهم للمس���جد 
األقص���ى خالل األي���ام األخيرة، فيم���ا ضّيقت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في 

مدينة القدس، بذريعة األعياد اليهودية.
وتسمح شرطة االحتالل للمستوطنين اليهود باقتحام "األقصى" 

على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.
ويتعرض المس���جد األقصى القتحامات إسرائيلية مستمرة من 
المستوطنين وشرطة االحتالل، ومحاوالت لمنع إعماره، فضاًل عن 

فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احت���الل مدين���ة القدس عام 1967، تس���يطر س���لطات 
االحتالل على مفاتيح باب المغاربة، ومن خالله تنفذ االقتحامات 

اليومية للمستوطنين وقوات االحتالل.
فيما،اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء امس األحد، 
فتيي���ن وأصابت عددا من الش���بان في بل���دة يعبد جنوب غرب 

جنين.
وذكرت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتالل اعتقل���ت الفتيين 
ه���الل محمد جميل صالح )15 عاما(، وعل���ي زياد عمر أبو صالح، 
فيما اندلعت مواجهات م���ع تلك القوات التي أطلقت الرصاص 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والمدمع ما أسفر عن إصابة 

العديد من المواطنين بحاالت اختناق.
وإلى ذلك، أطلق مقاومون -مس���اء أمس األحد-  النار صوب قوة 
لجيش االحتالل بالقرب من المدرس���ة األمريكية بمدينة جنين 

شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل لجأت إلى الشارع االلتفافي 
بعد تعرضها للرصاص.

وتأتي عملية إطالق النار بعد ساعات من اعتقال المحررْين أيهم 
كممجي ومناضل نفيعات بعد محاصرة أحد المنازل بالمدينة.

وشهدت جنين -الليلة قبل الماضية - اشتباكات مسلحة تزامنًا 
مع اقتحام قوات االحتالل المدينة من عدة مداخل، حيث أعلنت 
ق���وات االحتالل تضرر العدي���د من مركباته���ا نتيجة إصابتها 

بالرصاص.
ومن���ذ أيام تواصلت المواجهات وفعاليات اإلرباك الليلي لقوات 

االحتالل على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.
فيما،  اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األحد، على 

جرافة في منطقة "المراحات"، غرب مدينة سلفيت.
وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش: إن قوات االحتالل 
اس���تولت على جرافة البلدية خالل عملها في اس���تصالح أراٍض 

زراعية ف���ي منطقة "المراح���ات" القريبة من منطق���ة "الرأس"، 
المهددة باالستيالء عليها لمصلحة االستيطان.

يذكر أن قوات االحتالل اس���تولت -الس���بت- على جرافة تابعة 
لبلدية قراوة بني حس���ان، غرب سلفيت، أثناء عملها في تأهيل 

شارع زراعي شمال شرق البلدة.
والى ذلك ، اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األحد، 
على تسجيالت كاميرات مراقبة، من بلدة قراوة بني حسان، غرب 

سلفيت.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اقتحمت البلدة، واستولت 
على عدد من تس���جيالت كاميرات المراقبة م���ن محال تجارية، 

واستجوبت عددا من األهالي ميدانيا بعد احتجازهم لفترة.
يذك���ر أن بلدة ق���راوة بني حس���ان تتعرض منذ عدة أس���ابيع 
لعملي���ات مداهمة يومية، تجري خاللها قوات االحتالل عمليات 

تفتيش واسعة في منازل المواطنين والمحال التجارية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد ممثل االتحاد األوروبي في فلس���طين، ش���ادي عثمان، أمس األحد، أنه من الصعب توفير 

المساهمة األوروبية لمخصصات الشؤون االجتماعية قبل نهاية العام "لألسف الشديد".
وقال في تصريح صحفي، إنه كان قد تم في بداية هذا العام، إبالغ الس���لطة انه سيتم تأخير 
تقديم المس���اهمة األوروبية لعام 2021، وذلك نظرًا إلج���راءات مرتبطة بالخطط الثانوية أو ما 

يتعلق بالمساعدات األوروبية لكل دول المنطقة. 
وأضاف عثمان بأن الطواقم الفنية واإلدارية في االتحاد، تعمل على توفير مساهمة أوروبية للسلطة 

الفلسطينية لمساعدتها على توفير الرواتب لألشهر الثالثة المقبلة، دون تحديد المبلغ.
وتابع ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين: "فيما يتعلق بمخصصات الشؤون االجتماعية، فإن 
االتحاد األوروبي يقدم مساهمة شبه ثانوية في هذا الشأن، وبسبب الدعم األوروبي بشكل عام، 

"لن يتمكن االتحاد من توفير المساهمة للمخصصات االجتماعية".
وخت���م: بأن االتحاد األوروب���ي يعمل على هذا الموضوع، و"لكن لألس���ف م���ن الصعب توفير 

المساهمة األوروبية للمخصصات االجتماعية قبل نهاية هذا العام".

االتحاد األوروبي: من الصعب توفير المساهمة 
األوروبية للمخصصات االجتماعية قبل نهاية العام

بيروت/ االستقالل: 
ق���ال ممثل حركة الجهاد اإلس���المي في لبنان 
إحس���ان عطايا، امس االح���د، إن اإلنجاز األول 
لعملية س���جن "جلبوع" البطولي���ة يتجلى في 
أنه���ا وجهت ضربة نوعي���ة للمنظومة األمنية 
بإرادتهم  األس���رى  الصهيونية، حيث كس���ر 

أسوار أعتى سجن لدى الكيان الصهيوني.
جاء حديث ممثل الجهاد اإلسالمي عطايا خالل 
مش���اركته في االعتصام التضامني مع األسرى 
الذي نظمته "حركة األمة" تحت عنوان: "تحرير 
أسرى س���جون العدو واجب إنساني وجهادي"، 
وذلك في مسجد ومجّمع كلية الدعوة اإلسالمية 

في بيروت.

وأضاف عطايا "األس���رى حف���روا نفق حريتهم 
بمع���ول إرادتهم الصلب���ة وبعزيمتهم التي ال 
تلين، وكس���روا قفل هذا السجن الذي يطلقون 
عليه الخزنة األش���د تحصينًا بثم���رة صبرهم، 
وس���جلوا على صفحات التاريخ صفحة مشرقًة 

للمقاومة وإنجازاتها".
وأك���د أن هذه العملية وجهت رس���الة إلى كل 
األس���رى، بأن هذا العدو يمك���ن انتزاع الحرية 
منه، ويمكن كسره وهزيمته، وهو أضعف مما 

يتصور الكثيرون.
وتابع عطايا "عملية انتزاع الحرية وجهت رسالة 
أيضًا إلى أولئك المطبعين بأنكم تس���يرون مع 
عدٍو س���وف يأخذك���م إلى هاوية س���حيقٍة ال 

تستطيعون الخروج منها".
واعتب���ر عطايا، أن األس���رى وّجهوا رس���الة إلى 
فصائل المقاومة الفلس���طينية بضرورة العمل 
بسرعة من أجل تحرير كافة األسرى لدى العدو.

وش���ّدد عل���ى أن قضية األس���رى ه���ي قضية 
جامعة، وقد وحدت الش���عب الفلسطيني حول 
دعم األس���رى الذين هم في مقدمة المقاومين 

على طريق تحرير فلسطين.
وختم عطايا حديث���ه بالق���ول: "عملية انتزاع 
الحرية أش���علت فتي���اًل ربما يفج���ر انتفاضة 
ش���املة س���وف تفاج���ئ الع���دو، وال تنطفئ 
ش���علتها إال بتحرير فلس���طين وكسر بوابات 

السجون وتحرير جميع األسرى والمعتقلين".

عطايا: قضية األسرى جامعة وهم في 
مقدمة المقاومين على طريق التحرير

�أ�سري ..  100

ع�سر�ت �مل�ستوطنني ..
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االستقالل/ وكاالت:
في جريمة تقش���عر لها األبدان، أقدم طفل في السادس���ة من العمر على قتل 

شقيقه ذي األربع سنوات بجرح ذبحي في الرقبة.
ف���ي التفاصيل تلقت الش���رطة، إخطارًا بالحادث، وانتقلت إل���ى موقع الحادث، 

وتبين إصابة الطفل المجني عليه بجرح ذبحي أدى للوفاة.
وتم تحرير محض���ر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مش���رحة زينهم، تحت تصرف 
النيابة العامة، التي تم إخطارها بالحادث لمباش���رة التحقيقات فيه. كما قررت 
إخالء س���بيل الطفل المتهم بعد س���ماع أقواله في حضور والده، وقال الطفل 
المتهم باكيا، إنه كان يلعب مع شقيقه في الشقة وعندما خطف شقيقه منه 
اللعبة تشاجر معه، وكانت سكين المطبخ ملقاة على التربيزة فأمسك بها وطعن 

شقيقه.
وأوضح���ت التحريات، أن الطف���ل المجني عليه، كان يلعب مع ش���قيقه األكبر 
صاحب ال�6 سنوات، وحدث بينهما خالف على لعبة، وهو األمر الذي دفع الطفل 
المتهم لضرب شقيقه بسالح أبيض »سكين«، وتسبب في إصابته التي أودت 

بحياته.
م���ن جانبه، ق���ال والد الطفل القتيل، إنه عاد من عمل���ه وفوجئ بالواقعة أمامه، 
وأن الطفلين كانا يلعبان س���ويا في الشقة بمفردهما وقت حدوث الواقعة، وأن 

أحدهما قتل اآلخر بسبب الخالف على لعبة.

طفل 6 سنوات يذبح شقيقه 
4 سنوات والخالف على لعبة

واشنطن/ االستقالل:
حظي "مشروع الكلى" بجائزة قدرها 650 ألف 
دوالر، من مؤسسة "Kindey X"، بعد ابتكارها 
نموذًج���ا ألول كلية صناعية قابل���ة للزرع في 

جسم اإلنسان.
وتعم���ل مؤسس���ة "Kindey X" بالتعاون مع 
وزارة الصحة والخدمات اإلنس���انية األمريكية 
والجمعية األميركية ألمراض الكلى، على دعم 
مبادرات ترمي لتس���ريع االختراعات الساعية 
للوقاي���ة م���ن أم���راض الكلى وتش���خيصها 

وعالجها؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية"
ويع���د "مش���روع الكل���ى" ثمرة تع���اون بين 

جامعتي كاليفورنيا وفاندربيلت األميركيتين، 
ويق���وم على دم���ج الجزأين األساس���يين من 
مش���روع الكلى الصناعية ال���ذي كانا يعمالن 
علي���ه كل على ح���دة، وهم���ا "مرش���ح الدم" 
و"المفاعل الحيوي"، لصنع كلية حيوية بحجم 

هاتف متحرك صغير
وحس���بما ذكر موقع جامع���ة كاليفورنيا فقد 
اختبر مش���روع الكلى بنجاح مرشح الدم، الذي 
يزيل الفضالت والس���موم من الدم، والمفاعل 
الحيوي الذي يكرر وظائف الكلى األخرى، مثل 

توازن الشوارد في الدم
وعمل فريق���ان من باحث���ي الجامعتين على 

دمج الوحدتين في نس���خة مصغرة من الكلى 
االصطناعي���ة، وقّيم���وا أداءه���ا ف���ي تجارب 
سريرية أثبتت نجاح الجهاز في العمل مدعوًما 
بضغط الدم وحده، ودون الحاجة إلى تسييل 

الدم أو األدوية المثبطة للمناعة
ومن شأن االختراع الجديد أن يساهم في دعم 
ماليين المصابين بالفشل الكلوي حول العالم، 
والذي���ن يضطرون إلى زيارة عيادات غس���يل 

الكلى بانتظام
كذلك س���يوفر االختراع بدياًل لتبرعات الكلى 
من أجل الزراعة، والتي يزداد الطلب عليها على 

نحو مستمر.

ابتكار أول كلية صناعية قابلة للزراعة بالجسم
برلين/ االستقالل:

تثير كعكة اكتشفت في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا حيرة علماء األثار في ألمانيا. 
وتم العث���ور عليها في أبريل )نيس���ان( الماضي خالل أعم���ال التنقيب في البلدة 

القديمة في لوبيك.
ولم تصمد الكعكة طوال هذه الفترة الزمنية فحسب، بل أيضًا أمام قصف المدينة 

في عام 1942 وما تاله من حريق دون أن تتضرر إلى حد كبير.
وقال رئيس قسم اآلثار في لوبيك مانفريد شنايدر، إنه يجرى حاليًا تنظيف الكعكة 
من األوس���اخ والس���خام بواس���طة خبير ترميم، وبعد ذلك س���يجري حفظ القطعة 

المخبوزة.
ويعتبر االكتش���اف ذو قيمة نادرة على الصعيد الوطن���ي، حيث ال توجد حتى اآلن 
اكتشافات مماثلة في كل من هامبورغ ودرسدن، اللتين دمرتهما قنابل خالل الحرب 

العالمية الثانية، وفقًا للخبراء.

كعكة عمرها 79 عامًا تحّير العلماء

بكين/ االستقالل:
 أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن مؤسس منصة 
"بين����دودو" الصينية للتجارة االلكترونية، 
كولين هوانغ، خسر ثروة هذا العام، أكثر 

من أي شخص آخر في العالم.
وبحس����ب مؤش����ر بلومبيرغ للمليارديرات، 
فإن ثروة هوان����غ تراجعت بواقع أكثر من 
27 مليار دوالر، بعد هبوط أسهم شركته، 
حيث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد 

عمالقة اإلنترنت لديها.
ويعتب����ر هذا أكبر تراج����ع بين 500 عضو 

في المؤش����ر، وأكبر حتى م����ن مبلغ ال�16 
مليار دوالر، التي خس����رها رئيس مجموعة 
"تشاينا ايفير غراند غروب"، هوي كا يان، 
الذي تكافح امبراطوريته العقارية، في ظل 

مجموعة ضخمة من الديون.
وقال����ت "بلومبيرغ" إن ه����ذا يعتبر "أوضح 
مث����ال عل����ى تده����ور األوضاع بالنس����بة 
للمليادي����رات ف����ي الصين، حي����ث يدعو 
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى رخاء 
مش����ترك لجميع الصينيين، ويكبح جماح 

شركات القطاع الخاص في البالد.

وقد تراجعت أسهم شركة "بيندودو" هذا 
العام أكثر من أسهم شركتي "علي بابا" أو 

"تين سينت".
وبحس����ب كيني نغ، محلل األوراق المالية 
 Everbright Sun Hung Kai في شركة
Co ف����ي هونغ كونغ ، فإن "بيندودو" أكثر 
عرضة للحملة الصارم����ة، مقارنة بأقرانها 
الذين لديه����م نماذج ناضج����ة ومربحة"، 
مش����يرا إلى أن "هذا هو السبب الرئيسي 
وراء تأخ����ر أداء األس����هم ع����ن ش����ركات 

التكنولوجيا األخرى".

اسطنبول/ االستقالل:
 قالت وس���ائل إعالم تركية، إن امرأة اعتدت على مس���جد تاريخي، تم بناؤه عام 1882، بمنطقة 

كاديكوي في الطرف اآلسيوي من إسطنبول، عبر إضرام النار فيه.
وأظه���رت كاميرات مراقبة، المرأة، وهي تدخل إلى المس���جد، ثم تتج���ه إلى المكان المخصص 
للنس���اء، وما لبثت أن أش���علت النيران في كومة المالبس التي كانت معها، قبل أن يمأل الدخان 

المكان وتغادره.
ولفتت وسائل اإلعالم، إلى أن المصلين الموجودين في المسجد، هرعوا على الفور، وقاموا بإطفاء 
النيران، ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى في المسجد. من جانبها قالت والية إسطنبول، في بيان 
رسمي، إن امرأة مجهولة، أقدمت على إضرام النار عمدا، في قسم من مسجد فائق باشا، في منطقة 
"أجي بادم" في كاديكوي، حيث تصلي النساء. وأعربت عن إدانتها الشديدة لالعتداء، ووصفت ما 

جرى ب�"البشع"، الفتة إلى بدء التحقيق للقبض على المتهمة.

امرأة تحرق مسجدًا تاريخيًا بإسطنبولملياردير صيني يخسر 27 مليار دوالر من ثروته

القاهرة/ االستقالل:
قام قس���م شرطة الحوامدية باعتقال رجل بس���بب االحتفال بخطبة أطفال قاصر، دون سن الزواج، 
بقرية أم خنان بمحافظة الجيزة. وشهدت قرية أم خنان، حفل خطبة الطفلين “أبو وافية العسل”، 
والبال���غ من العمر 12 عامًا وخطيبته صاحبة ال�11 عامًا على الرغم من تش���ديدات الدولة لمنع زواج 
القاصرات، وس���ط حضور عدد كبير من األطفال المعازيم. وكان عمر الحويحي، صاحب أشهر محل 
ذهب في الحوامدية كشف عن تفاصيل الخطبة، بعدما حضر له الثنائي وعائلتيهما لشراء الشبكة.
وقال الحويحي صاحب محل المشغوالت الذهبية، أن العريس اشترى دبلة، مضيفًا “علقوا األنوار 

واألغاني، ولبسوا فستان وبدلة وعملوا فرح في الشارع”.
وتابع “أكبر واحد في المعازيم كان عنده 13 سنة، كلهم أطفال واألهل هما اللي عملوا كده”.

القاهرة / االستقالل:
أنهى والدان في دائرة قسم شرطة مصر 
القديم���ة حياة ابنهما بعد س���اعات من 
التعذي���ب والضرب بحج���ة تأديبه، وتم 
ضبط المتهمين ونقل الجثة إلى مشرحة 
زينه���م تحت تص���رف النياب���ة العامة 
التي قررت انتداب الطب الشرعي إلجراء 
الصفة التش���ريحية لبيان سبب الوفاة، 
وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة 

تحرياتها حول الواقعة ومالبساتها.
وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم شرطة 
مصر القديمة بالغ���ًا من مفتش الصحة 

بوجود اش���تباه في وفاة طف���ل جنائيًا، 
وباالنتقال تبين العثور على جثة 16 عامًا، 
وبالفحص تبي���ن وجود إصابات وكدمات 
وس���حجات في جمي���ع أنحاء الجس���م، 
كما تبين وجود آثار تعذيب، وكش���فت 
التحريات بأنه نظرًا لس���وء سلوك الطفل 
المتوف���ى، قام والدي���ه بتقييده وضربه 
وتعذيب���ه ف���ي محاولة منهم���ا لتقويم 
س���لوكه وتأديب���ه إلى أن لفظ أنفاس���ه 
أنه بذهاب  التحريات  األخيرة، وأوضحت 
والد الشاب المتوفى إلى مفتش الصحة 
الستخراج تصريح الدفن وإتمام إجراءات 

الوفاة، اكتشف تلك اإلصابات وعلى الفور 
أبلع عن الواقعة.

وبعد تقنين اإلجراءات تم ضبط الوالدين، 
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات 
اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار 
إلي���ه، وأضافا أنهما ل���م يقصدا قتله بل 
كانا يري���دان تأديبه وتقويم س���لوكه، 

بحسب قولهما.
وت���م نقل الجث���ة إلى مش���رحة زينهم 
وتحرير محض���ر بالواقعة، وج���اٍر عرض 
المتهمين على النيابة العامة لمباش���رة 

التحقيقات.

أكبر المعازيم كان عمره 13 عامًا .. 
أب يزوج ابنته القاصر في مصر

بحجة تأديبه.. والدان ينهيان حياة ابنهما في مصر


