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رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلس���طيني، يوم أمس، إن مصلحة سجن 
»عوفر« طلبت مهلة من األسرى لعدة أيام، للرد على مطالبهم 

والتي تتعلق بإنهاء جميع اإلجراءات التضييقية الراهنة.
وأوض���ح النادي، في بيان له، أن أس���رى »عوفر« أرجأوا قرارهم 
فيما يتعلق باإلضراب إلى حين رد س���لطة الس���جن. وأش���ار 
النادي إلى أنه »بعد االتفاق الذي تم بإعادة الحياة االعتقالية 

إل���ى ما كانت عليه قب���ل عملية نفق الحري���ة، بدأت مصلحة 
السجن تتراجع عن موقفها، وأعادت جزءًا من إجراءاتها امس 
االول«. وس���لم أسرى سجن »عوفر«، األحد، سلطة السجن 100 
اس���م من الفصائل كافة، سيشرعون في إضراب عن الطعام، 
في حال استمرت اإلجراءات التنكيلية بحقهم. ورهن األسرى 
ش���روعهم في اإلضراب بعودة س���لطة السجن عن اإلجراءات 
التنكيلية التي فرضتها على األسرى، بعد عملية نفق جلبوع.

أسرى »عوفر« يمهلون مصلحة 
السجون للرد على مطالبهم

الضفة الغربية– القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���هدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلتي���ن، ي���وم أم���س، مواجهات م���ع قوات 
االحتالل تخللها إطالق للقنابل الغازية والرصاص 

المطاطي. ففي قلقيلية ش���مال الضف���ة الغربية 
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات 
االحتالل قرب الحاجز الش���مالي للمدينة . وأفادت 
مص���ادر محلية أن جنود االحت���الل أطلقوا القنابل 

الغازية والصوتية صوب المنازل المحيطة بمنطقة 
المواجه���ات؛ األمر ال���ذي أدى إلى وق���وع العديد 

من ح���االت االختناق. كم���ا اندلعت 
مواجهات بين العش���رات من الشبان 

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى

اإ�سابات خلل مواجهات مع االحتلل يف ال�سفة والقد�س ن�سرة للأ�سرى 

الجهاد اإلسالمي: اإلمعان في قمع أسرى الحركة لن يجعل السجون تهدأ 

محكمة االحتالل تنظر باستئناف 
ضد إخالء عائلة مقدسية بسلوان

غزة/ دعاء الحطاب:  
أكدت فصائل فلسطينية، أن تصريحات عضو الكنيست 
عن القائمة العربية وليد طه، والتي قال فيها »إن أي عدوان 

على غزة لن يهدد استقرار الحكومة الصهيونية، وإن حزبه 
لن يغادر الحكومة وس���يبقى فيها«، تمثل 
انسالخًا عن الهوية الفلسطينية العربية، وال 

فصائل: تصريحات وليد طه تمثل انسالخًا عن الهوية الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم أمس، 
أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يقفون خلف األسرى 

في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«، وأن الحركة لن تجعل 
العدو الصهيوني يهدأ في الساحات في الضفة وقطاع 
غزة واألراضي المحتلة، طالما استمر في تنكيله لألسرى، 

وأن اإلمعان في قمع أس���رى الجهاد لن يجعل السجون 
تهدأ ولن تحقق الهدوء. وشدد القيادي 
في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، 

القدس المحتلة / االستقالل:
تنظر »المحكمة العليا« اإلس���رائيلية في القدس المحتلة يوم 25 تشرين األول/
أكتوب���ر المقبل، في التماس عائلة دويك ضد ق���رار إخالئها من منزلها في حي 

بطن الهوى ببلدة س���لوان جنوب المسجد األقصى المبارك، لصالح 
مس���توطنين. وتواجه نح���و 51 عائلة في حي بط���ن الهوى خطر 

تحليل: رسالة القائد النخالة ألبطال كتيبة 
جنين تحمل دالالت ومضامين قوّية

غزة/ قاسم األغا: 
أجمع محللون سياس���يون على أن الرسالة الخاّصة لألمين 
الع���ام لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين القائد 

المجاه���د زي���اد النّخالة، والتي بعثها لألس���رى الس���تة 
األبط���ال، الذين تمكنوا من كس���ر قيدهم 
من س���جن »جلبوع«، قبل أن ُيعيد االحتالل 

الفصائل تسلم األمم المتحدة 
مذكرة احتجاجًا على اتفاق »اإلطار« 

16 وفاة و2103 إصابات 
بكورونا بالضفة وغزة

غزة / االستقالل:
س���ّلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية، يوم أم���س، منظمة األمم 

المتح���دة مذكرة قانونية احتجاًجا على اتفاق اإلطار الذي وقعته 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( والواليات 

وقفات دعم ومساندة لألسرى 
في مختلف المحافظات

محافظات / االستقالل:
 شارك مئات المواطنين في مختلف محافظات الوطن، يوم أمس، 
في وقفات إس���ناد لألسرى الفلس���طينيين في سجون االحتالل 

رام الله/ االستقالل:
أّك���د نادي األس���ير، أّنه ال حلول جّدية بش���أن قضية األس���رى المضربين عن 

الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي وعددهم س���تة أس���رى، حيث 
يواجه���ون أوضاًعا صحي���ة صعبة، ويواص���ل االحتالل تعنته 

رام الله/ االستقالل:
مازال���ت حكاية األس���يرين أيهم كممجي ومناض���ل انفيعات 
اللذين انتزعا حريتهما مع زمالئهم في س���جن جلبوع، تتصدر 

نادي األسير: ال حلول جدية بشأن 
قضية األسرى المضربين عن الطعام

األسير أيهم كممجي: حلقت شعري وأكلت 
في مطاعم جنين دون أن يعرفني أحد

وم�ؤ�س�سة  �سبكة   199
حق�قية حتمل االحتالل 

امل�س�ؤولية عن حياة 
اأ�سرى »نفق احلرية«

عواصم/ االستقالل:
حملت 199 ش���بكة ومؤسس���ة 
حقوقية، إس���رائيل المسؤولية 
عن حياة وسالمة األسرى الستة 
الذين حرروا أنفسهم من سجن 
»جلب���وع« والذي���ن ت���م إع���ادة 

اعتقالهم من قبل 
االحتالل  سلطات  0204

) APA images (    فعالية �إ�سنادية للأ�سرى يف مدينة غزة �أم�س 
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غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين ي���وم أمس، أن 
الشعب الفلسطيني ومقاومته يقفون خلف األسرى في سجون 
االحتالل "اإلسرائيلي"، وأن الحركة لن تجعل العدو الصهيوني 
يهدأ في الس���احات في الضفة وقطاع غزة واألراضي المحتلة، 
طالما اس���تمر في تنكيله لألس���رى، وأن اإلمعان في قمع أسرى 

الجهاد لن يجعل السجون تهدأ ولن تحقق الهدوء.
وش���دد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر حبيب، في 
كلمة له، خالل فعالية إس���نادية لألس���رى أمام اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بمدينة غزة، على ضرورة الوقوف بجانب األسرى 

في معركتهم البطولية.
كما أطلق القيادي حبيب، صرخة لتس���معها الحركة األس���يرة 
والسلطة وشعبنا كله، بأال يسمحوا أن يلعب االحتالل في وحدة 
ش���عبنا وأن يدمر الصف الوطني الفلسطيني، مشددًا على أن 

الوحدة الوطنية هي شرط انتصار شعبنا على العدو.
وانتقد القيادي حبيب، س���كوت العالم وصمته تجاه ما يرتكبه 
االحتالل من الجرائم بحق ش���عبنا وأس���رانا، الفتًا إلى العدوان 
المتواص���ل م���ن قبل الع���دو، والحص���ار الخانق على ش���عبنا، 
والتنكيل بأسرانا البواسل وخاصة بعد العملية التي أعلت ذكر 

القضية الفلسطينية.
وقال القيادي حبيب: "إن األس���رى الذين مكثوا س���نين طويلة 

وعقودًا متعددة في الس���جون والمعتق���الت ينتظرون الحرية 
كما شعبنا الذي يتوق للحرية من السجن الذي وضعه االحتالل 

فيه".
وش���دد عل���ى أن المقاومة بكل أش���كالها وكل الس���احات حق 

لشعبنا الفلسطيني كفلته كل األعراف والقوانين الدولية.
وأك���د عل���ى أن ما قام به األس���رى، وس���عيهم دائم���ًا لتحرير 

انفسهم، حق ألس���رانا، يجب أال يعاقب عليه األسرى بأي حال 
من األحوال.

وحذر القيادي حبيب على أن ش���عبنا الفلسطيني، الذي يقف 
خلف األس���رى وحركة الجهاد اإلس���المي، لن تجعل هذا العدو 
الصهيوني يهدأ في الس���احات في الضفة والقطاع وغزة، ولن 
يكون هناك استقرار في السجون وهذه الفعاليات مستهدف 

منها مصلحة الس���جون المجرمة والع���دو الصهيوني وأجهزة 
أمنه. ووجه القيادي حبيب رس���الًة لألسرى قال فيها :"حافظوا 
على وحدة الحركة األس���يرة، التي يلع���ب العدو على تفكيكها 
وشرذمتها ونش���ر الخالفات، احرصوا على وحدة حركة األسيرة، 
فالعدو الصهيوني من مصلحته أن يراكم تقتتلون مع بعضكم 

على قاعدة فرق تسد«.
وتابع: "إياك���م أن تفرطوا بوحدة الحركة األس���يرة مهما كانت 
الظروف والمبررات، ووحدة الش���عب الفلس���طيني هو ش���رط 
لالنتص���ار على العدو الصهيوني"، مؤك���دًا على أن اإلمعان في 
قمع الجهاد اإلس���المي لن يجعل الس���جون تهدأ ، ولن تحقق 
اله���دوء، وزاد القي���ادي حبيب: "س���نواصل جهادنا، ونهضتنا 
لعدم اس���تقرار الع���دو وايالمه ووجعه حت���ى يرحل عن ارضنا 
لتعود فلس���طين لحضنه الواسع، فمقاومتنا مشروعة وجهادنا 
مش���روع، ال نس���تهدف فيه إال العدو المجرم الذي يستهدف 
أرضن���ا. وطال���ب القي���ادي حبي���ب، كل أصح���اب االختصاص 
والجهات الدولي���ة، واألمم المتحدة وأمينها العام، ومؤسس���ة 
حقوق اإلنس���ان، والصليب األحمر، التي يجب أن ترعى األسرى 

المستضعفين، بتحمل مسؤوليته.
كما حث القيادي حبيب، أبناء ش���عبنا على أن يقف صفا واحدًا 
يدًا بيد وكتفًا بكتف للجم هذا العدو المجرم الذي يس���تهدف 

أسرانا.

الجهاد اإلسالمي: اإلمعان في قمع أسرى الحركة لن يجعل السجون تهدأ 

رام الله/ االستقالل:
أّكد نادي األسير، أّنه ال حلول جّدية بشأن قضية األسرى المضربين عن الطعام رفًضا 
العتقالهم اإلدارّي وعددهم س���تة أس���رى، حيث يواجهون أوضاًعا صحية صعبة، 

ويواصل االحتالل تعنته ورفضه االستجابة لمطلبهم. 
وأوضح نادي األس���ير في بيان له، أن القلق على مصيرهم يتصاعد، فاألس���ير كايد 
الفس���فوس، يواصل إضرابه منذ أكثر من شهرين، وكذلك األسير مقداد القواسمة 
المضرب عن الطعام منذ )62( يوًما.  وإلى جانبهما يواصل األس���رى عالء األعرج من 
طولكرم إضرابه عن الطعام منذ )44( يوًما، وهش���ام أبو هواش منذ )36( يوًما، ورايق 
بش���ارات منذ )31( يوًما، وش���ادي أبو عك���ر منذ )28( يوًما.  يذكر أن كافة األس���رى 
المضربين هم أس���رى سابقون أمضوا سنوات رهّن االعتقال، وكانت غالبية سنوات 
اعتقالهم إدارّيا.  وحّمل نادي األس���ير س���لطات االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن 
حياته���م، مطالبًا بضرورة التحرك الفوري لحس���م قضيتهم وإنق���اذ حياتهم قبل 

فوات األوان. 

نادي األسير: ال حلول جدية بشأن 
قضية األسرى المضربين عن الطعام القدس المحتلة / االستقالل:

تنظر "المحكمة العليا" اإلسرائيلية في القدس المحتلة 
ي���وم 25 تش���رين األول/أكتوب���ر المقبل، ف���ي التماس 
عائلة دويك ضد ق���رار إخالئها من منزلها في حي بطن 
الهوى ببلدة س���لوان جنوب المس���جد األقصى المبارك، 
لصالح مس���توطنين. وتواجه نحو 51 عائلة في حي بطن 
الهوى خطر اإلخالء القسري من منازلهم، لصالح جمعية 
"عطيري���ت كوهاني���م" االس���تيطانية، وتخ���وض تلك 
العائالت صراًعا في محاك���م االحتالل لحماية عقاراتها 
التي تعيش فيها منذ عش���رات الس���نين. وقالت حركة 
دت إجراءات الفصل في  "الس���الم اآلن" اإلسرائيلية: "ُحدِّ
استئناف العائالت الفلسطينية في سلوان ضد دعاوى 
اإلخالء المرفوعة ضدهم من قبل المس���توطنين )قضية 

عائلة دويك( بتاريخ 25 تشرين األول الساعة 11:30".
وأضافت أن هذا هو أول اس���تئناف يصل إلى "المحكمة 
العليا"، ومن المتوقع أن تكون لنتائجه تبعات على مئات 

السكان المستهدفة بيوتهم في القدس، ومن ضمنهم 
العائالت الفلس���طينية في الش���يخ ج���راح التي تواجه 

دعاوى مشابهة من جانب مستوطنين.
وطلبت المحكمة أن يقدم المستشار القضائي لحكومة 
االحتالل أفيحاي مندلبليت، موقفه من االستئناف حتى 

تاريخ 15 تشرين األول/أكتوبر المقبل.
وأوضحت "السالم اآلن" أن محكمة االحتالل ستنظر خالل 
الجلس���ة أيًضا في وجهة نظر قانونية قدمها خبراء في 
القانون الدولي، وطلبوا االنضمام إلى القضية "كأصدقاء 
للمحكمة" في دعوى المس���توطنين ض���د عائلة دويك 
في سلوان. وفي نهاية تش���رين الثاني/ نوفمبر 2020، 
رفض���ت المحكمة المركزي���ة اإلس���رائيلية في القدس 
اس���تئناف عائل���ة دويك عل���ى حكم محكم���ة "الصلح" 
الصادر في ش���باط 2020، والذي قض���ى بضرورة إخالء 
منزلها لصالح مس���توطنين في بطن الهوى. وفي حكم 
مقتض���ب، قرر ثالثة من قض���اة محكمة االحتالل مصير 

26 فرًدا من عائلة دويك )خمس عائالت( يعيش���ون في 
منزلهم ببلدة سلوان منذ ما قبل العام 1967.

وتعتبر الدعوى القضائية هذه جزءًا من عش���رات دعاوى 
اإلخ���الء المرفوعة من قبل جمعي���ة "عطيرت كوهانيم" 
االس���تيطانية ضد حوالى 84 عائلة فلسطينية تعيش 

في بطن الهوى، ويتهددها خطر اإلخالء بأي وقت.
وكانت مجموعة من الخبراء اإلس���رائيليين المشهورين 
عالمًي���ا في القان���ون الدولي لحقوق اإلنس���ان، تقدمت 
بطلب لتقدي���م "موجز صديق للمحكم���ة" في القضية 
األولى "للمحكم���ة العليا" بخصوص طل���ب إخالء قدمه 
مستوطنون ضد عائلة فلس���طينية من بطن الهوى في 
س���لوان. وتقضي وجهة النظر الت���ي قدمها الخبراء في 
القانون الدولي، بأن" للس���كان الفلسطينيين الحق في 
الس���كن، الذي يعني الحق في مواصلة الس���كن بالعقار 
الذي هو بيتهم منذ عشرات الس���نين"، مشددين على 
أن العائالت الفلسطينية لديها حق ملكية في البيوت.

محكمة االحتالل تنظر باستئناف ضد إخالء عائلة مقدسية بسلوان

غزة/دعاء الحطاب:  
أكدت فصائ���ل فلس���طينية، أن تصريحات عضو 
الكنيست عن القائمة العربية وليد طه، والتي قال 
فيه���ا "إن أي ع���دوان على غزة لن يهدد اس���تقرار 
الحكومة الصهيونية، وإن حزبه لن يغادر الحكومة 
وس���يبقى فيه���ا"، تمثل انس���الخًا ع���ن الهوية 
الفلس���طينية العربي���ة، وال تخدم س���وى مصلحة 

الكيان الصهيوني. 
منفصل���ة  احادي���ث  ف���ي  الفصائ���ل  واعتب���رت 
تمث���ل  التصريح���ات  تل���ك  أن  ل�"االس���تقالل"، 
س���قوًطا وطنًيا وقيمًيا، وتتماشى مع أراء الحكومة 
اإلسرائيلية وأهدافها الرامية لتمزيق وحدة شعبنا 
ومكونات���ه الوطنية والنيل من صم���وده، بالتزامن 
مع حالة النهوض الكبيرة التي تش���هدها أراضي 

الداخل المحتل عام ال�48 مؤخرا". 
" امل�ؤ�سفة وامل�سيئة"

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 

خضر حبيب، أدان تصريحات عضو الكنيس���ت عن 
القائمة العربية وليد طه، واصفًا إياها ب�" المؤسفة 
والمس���يئة للقضية الفلس���طينية"، مؤكدًا أنها ال 
تخدم سوى مصلحة الكيان الصهيوني وسياساته 
العنصرية.  وقال حبيب خالل حديثه ل�"االستقالل":" 
أن النواب العرب المش���اركين باالئتالف الحكومي 
األكثر تطرفًا على مس���توى الكي���ان الصهيوني، 
باتوا غير متمسكين بالهوية الفلسطينية، منذ أن 
قبلوا على أنفسهم الخضوع لإلمالءات اإلسرائيلية 

وربطوا مصالحهم بالوجود بالكنيسيت". 
ونوه ال���ى أن تصريحات "طه" تخال���ف ما صرح به 
س���ابقًا رئيس القائم���ة العربّي���ة الموّحدة عباس 
منص���ور" أن ش���ن ع���دوان جديد على قط���اع غزة 
سيسقط الحكومة"، األمر الذي يعكس حالة التخبط 

واالرتباك الذي تعيشها حكومة االحتالل. 
وش���دد على أن المقاومة الفلسطينية تعتمد على 
قوة ش���عبها وصموده بوجه االحت���الل، والذي ُيعد 

رصيده���ا الثمين بالصراع المس���تمر م���ع الكيان 
الصهيون���ي، مبينًا أن تصريح���ات أعضاء القائمة 
العربية بالكنيست على اختالفها لن تنجح باختراق 
وهدم الحاضنة الشعبية للمقاومة بالداخل المحتل. 

يتما�سى مع الآراء الإ�سرائيلية
  ومن جانبه، يرى عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين ط���الل أبو ظريفة، 
أن تصريحات وليد طه، تتماش���ى مع أراء الحكومة 
اإلس���رائيلية، كم���ا تعكس المأزق الذي تعيش���ه 
"إس���رائيل"، مبين���ًا أن أي تواجد فلس���طيني في 
تش���كيل حكومة يمينية متطرفة ُيش���كل غطاء 
على سياس���تها. وق���ال أبو ظريفة خ���الل حديثه 
ل�"االستقالل": "تصريحات طه تعكس حالة الضعف 
واله���وان التي تعيش���ها الحكومة االس���رائيلية، 
بالتزامن مع حالة النهوض الكبيرة التي تشهدها 

أراضي الداخل المحتل عام ال�48 مؤخرا". 
وأضاف:" أن تصريحاته لن تأثر على الروح الوطنية 

لدى الفلسطينيين في مواجهة كافة االنتهاكات 
واالعت���داءات االس���رائيلية بحقهم، ب���دءًا بقانون 
القومية واالس���تيالء على االراض���ي و مصادرتها، 

وسياسية هدم المنازل وغيرها. 
وأك���د أن أي عدوان إس���رائيلي على قط���اع غزة لن 
يكون بمثابة نزهه، بل س���تكون تداعياته كارثية 
على الحكومة اإلسرائيلية وستؤدي الى انهيارها، 
مبين���ًا أن التهديدات بع���دوان جدي���د لن تخرج 
ع���ن الحيز النظري، وأن "إس���رائيل" غير قادرة على 
الدخول بمواجهة عس���كرية جديدة مع غزة، بدليل 
استجابتها لش���روط وقف اطالق النار عقب عدوان 
أيار الماضي.  وش���دد على ضرورة أن تشكل القوى 
السياسية والجمهور العربي بالداخل المحتل قوة 
ضاغط م���ن أجل وقف هذا االنحي���از لدولة الكيان 

الصهيوني. 
�سق�ط وطني وقيمي

في حين، اس���تنكر الناطق باس���م حركة "حماس" 

عبد اللطي���ف القانوع، بش���دة تصريح���ات عضو 
الكنيس���ت عن القائمة العربية وليد طه، قائاًل:" إن 
هذه التصريحات مدانة بأشد العبارات، وال تعبر عن 

أصالة شعبنا في الداخل المحتل".
وأكد القانوع في بيان له، أمس، أن هذه التصريحات 
"تمثل سقوًطا وطنًيا وقيمًيا، وانسالًخا عن الهوية 
الفلسطينية العربية، وال تخدم إال أهداف االحتالل 
الصهيوني التي تعمل على تمزيق وحدة ش���عبنا 

ومكوناته الوطنية والنيل من صموده".
ووجه الناطق باس���م حماس التحي���ة إلى جماهير 
شعبنا الفلسطيني في مدن الداخل المحتل الذين 
انتصروا للقدس واألس���رى، وال يزالون متمسكين 
بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويرفضون سياس���ة 
االحت���الل العنصري���ة وهمجيت���ه بحق ش���عبنا 
ومقدساته. ودعا جماهير شعبنا في الداخل وقواه 
الحي���ة وأحزابه المختلفة إل���ى إدانة هذا "الموقف 

الالوطني"، والذي ال يمثل إال وليد طه بذاته.

فصائل: تصريحات وليد طه تمثل انسالخًا عن الهوية الفلسطينية
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رام الله/ االستقالل:
قّلد نادي األسير الفلسطيني، عائالت األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من 
س���جن جلبوع وأعاد االحتالل اعتقالهم، وسام البطولة والشجاعة، لكسرهم قيد 

السجن والسجان، وذلك وفاء وتكريما لهم وألبنائهم األبطال.
وشارك في زيارة وتكريم عائالت األسرى رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة 
فارس، وكافة أعضاء مجلس إدارة نادي األس���ير وم���دراء المحافظات، ورافقهم 
أيضا الس���يد عيسى قراقع وزير األسرى األس���بق، وأمين عام المكتبة الوطنية، 

وكادر من األسرى المحررين ومن جمعية األسرى المحررين في بيت لحم.
وب���دأت الزيارة إلى بيت األس���ير زكريا الزبيدي حيث كان في اس���تقبال الوفد 
كادر من أبناء المخيم وأخوة األس���ير زكريا، حيث وج���ه قدورة فارس كلمة إلى 
عائلة الزبيدي، مش���يدا بتضحيات العائلة التي قدمت الشهداء واألسرى، وان 
زكريا بمقاومته االحتالل أصبح أيقون���ة األحرار في كل العالم الرافضين للظلم 
والقمع، مؤكدا أن حري���ة زكريا قريبة رغم أنف االحتالل. وبعد ذلك توجه الوفد 
إلى بيوت باقي األس���رى محمود العارضة، ومحمد العارضة، في عرابة، ويعقوب 
القادري في بير الباش���ا، ومناضل انفيعات ف���ي يعبد، وأيهم كممجي في كفر 
دان، حيث تم تقليد أمهاتهم وأش���قائهم أوسمة الحرية والشجاعة باسم كل 

األحرار في العالم.

وكان األمين العام للجهاد اإلس���المي، وّجه رسالة خاّصة 
للمتحّررين الس���تة المع���اد اعتقاله���م، وخّصهم فيها 
بوص���ف "أبطال كتيبة جنين"، مش���ّدًدا عل���ى أن حركته 
وخلفه���ا فصائل المقاومة، من جنين حتى غّزة، يواصلون 
العمل م���ن أجل تحريرهم، واألس���رى كاّفة من س���جون 

االحتالل. 
وتّوعد القائ���د المجاهد زياد النّخالة في رس���الته األحد، 
االحتالل بمزيد من الضرب���ات والعمليات والمفاجآت على 
أيدي أبناء الجهاد اإلسالمي، والشعب الفلسطيني، قائاًل: 
"قدرن���ا أن نمضي ونعّد لمعركة أخرى، وس���نظل نفاجئ 

العدو في كل وقت وفي كل مكان".
وَعّبر عن بالغ األث���ر الذي تركته عملية تحّرر أبطال كتيبة 
جنين، واصًفا إياهم "باألحرار الذين غرسوا في مهمتهم 
راي���ة الحرية ف���ي مواجهه االحتالل، وبلغ���وا ذروة المجد 
وعانقوا الحرية التي سعوا لها، وحولوا أيامنا أكثر إشراقًا 

وأكثر أماًل رغم اعتقالهم.
وخاطَب هؤالء األبط���ال بالقول "طوينا القلب عليكم خوًفا 
وعش���ًقا، وكذا فعل كل حر في ه���ذا العالم، لقد وحدتم 
الشعب الفلس���طيني بل األمه وأحرار العالم خلفكم، بعد 

أن أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قويًا وفتيًا".
وأردف "لق���د اختصرتم إرادة ش���عب في لحظه س���كون 
تتخّطفه���ا ارتجافات كثيرة )...( إن فعلكم يكش���ف عن 
فرسان من رصاص، وكان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر 
من معتق���الت العدو وزنازينه، وقد أديت���م ما كان ممكًنا 

وكنتم بذلك رموزًا للحرية ورموزًا لفلسطين".
وف���ي 6 س���بتمبر )أيل���ول( الج���اري، تمّك���ن 6 أس���رى 
فلس���طينيين، من انت���زاع حريتهم من س���جن "جلبوع" 
االحتاللّي، األكثر تش���ديًدا وتحصيًنا في مدينة بيسان، 
ش���مال فلسطين المحتلة، عبر نفق ممتد حفروه من غرفة 
زنزانتهم، قبل أن يعيد االحتالل اعتقالهم على دفعات، 

بعد أيام من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين.  

دالالت وم�ضامني 
الكاتب والمحلل السياسي خليل القّصاص، أكد أن رسالة 
القائد المجاهد زي���اد النّخالة التي وّجهها ألبطال كتيبة 
جنين، تحمل معان���ي ودالالت قوّية، خصوًصا أنها جاءت 

بلسان أمين حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين. 

وبّي���ن القص���اص في مقابل���ة مع صحيفة "االس���تقالل" 
اإلثنين أن رس���الة أمين ع���ام الجه���اد، تتضّمن دالالت 
إنس���انية ووطنية، إضاف���ة إلى مضامي���ن تحذير ووعيد 

موّجهة لالحتالل اإلسرائيلي. 
وأضاف " الرس���الة حملت كلمات ومعاني إنسانية نابعة 
من قلب مؤمن صادق إلى أس���رى كتيب���ة جنين، لعّل من 
أبزها ما جاء بلس���انه: "طوينا القلب عليكم خوفًا وعش���قًا، 

وكذا فعل كل حر في هذا العالم". 
وكذلك وصفه لهؤالء األبطال الس���تة بأنهم "رجال بأّمة"، 
وتأكيده خالل رس���الته أن إرادة شعبنا الفلسطيني حتًما 
س���تنتصر، فضاًل عن طمأنته لهم ولكل أسرانا، بأن موعد 

الحرّية آٍت ال محالة. 
ولف���ت الكات���ب والمحلل السياس���ي إلى تّم���دد العمل 
المقاوم وربط الضفة المحتلة بقطاع غزة، عبر قول األمين 
العام لحركة الجهاد إن خلف األس���رى السّتة مقاومة من 
جنين إلى غزة ال يمكن لها أن تنس���اهم، فيه تأكيد على 
ما توافقت عليه المقاومة بأنهم سيكونون على رأس أّية 

صفقة تحرير قادمة لألسرى مع االحتالل.

أما عن الدالالت الوطنية التي حملتها الرس���الة، إشارتها 
إلى حالة الوحدة الفلس���طينية حول أبطال عملية "انتزاع 
الحرية"، وما س���ّطروه من عمل ش���جاع وبس���الة منقطعة 
النظي���ر، َأذه���ل العالم أجمع، وأص���اب منظومة االحتالل 
األمنية والسياسية والعسكرية في مقتل، وفق القّصاص.    
ونّوه إلى مضامين تحذير ووعيد جاءت في ختام رس���الة 
القائ���د المجاهد النّخالة من خالل قوله "س���نظل نفاجئ 
العدو ف���ي كل وقت وف���ي كل مكان"، وه���ذا يعني بأن 
الجهاد اإلس���المي ليس���ت لديها أّية حسابات سياسية، 
أو تعقيدات أمنية قد تدفعها للترّدد في اس���تخدام كل 

وسيلة من شأنها تحرير األسرى، وردع االحتالل.
وفي هذا الصدد، تابع "النّخالة يؤكد للعدو اإلس���رائيلي، 
ب���أن ما فعله أبط���ال كتيبة جنين، من مفاج���أة ومباغتة، 
جزء يس���ير مّما قد ُتقدم عليه حرك���ة الجهاد، والمقاومة 
الفلسطينية، في أّية مواجهات مقبلة مع العدو، كما جرى 

في معركة سيف القدس".
ولم يس���تبعد الكاتب والمحّلل السياس���ي قدرة الجهاد 
اإلس���المي عل���ى "مفاجأة االحتالل بأس���اليب وأش���كال 

متعددة، وبأّي وقت ومكان، ال سّيما بالضفة الفلسطينية 
المحتّل���ة، في ض���وء محاوالت كّي الوعي التي مارس���تها 

السلطة الفلسطينية واالحتالل هناك".
حتمل بعد �إن�ضاين 

أم���ا الكاتب والمحلل السياس���ي عامر عام���ر، فقد رأى أن 
رس���الة أمين عام حرك���ة الجهاد لألبطال الس���تة المعاد 
اعتقالهم، اّتس���مت ببعدها اإلنس���اني، إذ أرس���ت حالة 
الرمزية لهؤالء األحرار ولكل األسرى، في مقدمتهم أسرى 
الجهاد اإلس���المي، الذين يواجهون إج���راءات انتقامية 
وعدوانية من إدارة س���جون االحتالل، من���ذ تنفيذ عملية 

"انتزاع الحرية". 
وأضاف عامر في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" اإلثنين، 
أن رسالة األمين العام للجهاد اإلسالمي، توحي بجهوزية 
حركته، عل���ى األصعدة كاّفة؛ للرد عل���ى أّية حماقات من 
إدارة الس���جون ضد األس���رى، ال يمكن للمقاومة السكوت 

عنه.
وأش���ار الكات���ب والمحلل السياس���ي أن م���ا يتعرض له 
أسرانا في س���جون االحتالل وخارجها من عدوان وإرهاب 
متصاعدي���ن، تضع األوضاع الميداني���ة بالضفة المحتلة 
وقطاع غزة على صفيح س���اخن، مضيًفا أن "األحداث قابلة 

لالنفجار في أّية لحظة، وعلى أّية جبهة من الجبهات". 
وأبط���ال كتيب���ة جنين أو كتيب���ة "الحرية"، هم األس���رى 
القادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير أسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي في "جلبوع"، والمحكوم م���دى الحياة، ومحمد 
عارض���ة )39 عاًما(، محكوم م���دى الحياة، ويعقوب قادري 
)49 عاًما(، محكوم مدى الحياة، وأيهم كممجي )35 عاًما(، 
محكوم مدى الحياة، ومناضل انفيعات )26 عاًما(، معتقل 
منذ عام 2019، وخمس���تهم ينتمون للجهاد، فيما زكريا 
زبيدي )46 عامًا( معتقل منذ ع���ام 2019، ينتمي لحركة 

فتح، وجميعهم من جنين.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في س���جون االحتالل حوالي 
)4650( أسيرًا، بينهم )41( أسيرة، و )180( طفاًل وقاصًرا، 
و )700( مريض يعانون أمراًض���ا بينها "مزمنة وخطيرة"، 
و )400( معتق���ل إدارّي )دون تهمة(، ف���ي حين بلغ عدد 
األس���رى الش���هداء داخل السجون )226( ش���هيدًا، منذ 

النكسة سنة 1967.

تحليل: رسالة القائد النخالة ألبطال كتيبة جنين تحمل دالالت ومضامين قوّية
غزة/ قا�ضم �الأغا: 

ة  �أجمع حمّللون �ضيا�ضيون على �أن �لر�ضالة �خلا�ضّ
لالأمني �لع��ام حلركة �جلهاد �الإ�ضالمي يف فل�ضطني 
�لقائد �ملجاهد زياد �لنّخالة، و�لتي بعثها لالأ�ضرى 
�ل�ضتة �الأبطال، �لذين متكنو� من ك�ضر قيدهم من 

�ضج��ن »جلبوع«، قبل �أن ُيعي��د �الحتالل �عتقالهم 
بع��د �أي��ام م��ن �ملط��اردة؛ حتم��ل مع��اين ودالالت 
وم�ضامني قوّية عّدة. و�ّتفق �ملحّللون و�ل�ضيا�ضيون 
يف �أحادي��ث ل�ضحيف��ة »�ال�ضتق��الل« �أن �لر�ضال��ة 
تكت�ضب �الأهمية �لبالغة يف م�ضمونها، كونها جاءت 

على ل�ضان �ملجاهد �لنّخالة، ب�ضفته �لقائد �لثائر 
و�ل�ضيا�ض��ي �ملحّنك و�الأ�ضري �ملح��ّرر، �لذي يخطف 
ا بني �أو�ضاط �الحتالل �الأمنية  �الأ�ضو�ء، خ�ضو�ضً
و�ل�ضيا�ضي��ة و�لع�ضكرية، عق��ب كّل ظهور �إعالمي، 

وت�ضريح �ضحفي له.

نادي األسير يقلد وسام الشجاعة والبطولة 
لعائالت األسرى الستة في جنين رام الله/ االستقالل:

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
"حم���اس" زاهر جبارين ي���وم ام���س، إن حركته قدمت 
للوس���طاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل األسرى، 

مشيًرا إلى أن الكرة اآلن في ملعب االحتالل.
وأك���د جبارين في تصري���ح صحفي، أن قي���ادة الحركة 
تتابع موضوع األسرى على مدار سنوات، ويولي جناحها 
العس���كري ملف األس���رى اهتماًما خاًصا، وأنه على سلم 

أولوي���ات الحركة وحاض���ر في اجتماعاته���ا، كما أن من 
أولوياتها أصحاب األحكام العالية.

وأش���ار إلى أن االحتالل حاول أكثر من مرة ربط ما يجري 
في غ���زة والتقدم ف���ي عملية اإلعمار بملف أس���راه في 
القطاع. وش���دد على أن حماس وقيادة المقاومة أفشلت 
ذلك بعد أن رفضته رفًضا قاطًعا، وأبلغت كل الوس���طاء 

باستحالة ربط الملفين ببعضهما.
وأوضح أن االحتالل غير واضح في نواياه، فأحياًنا يتقدم 

خطوة أو خطوتين ويتراجع ثالًثا أخرى، ويحاول الوصول 
لمعلومات حول جنوده ف���ي غزة دون االضطرار لدفع أي 
ثمن. ولفت إلى أن أس���رى "وفاء األحرار" سيكونون شرًطا 
إلنج���از أي صفقة قادمة، وس���يجبر االحتالل على الوفاء 

بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة.
وش���دد جبارين على أن "المقاومة تمل���ك الذراع القوية 
لتحمي إنجازاته���ا، ألن االحتالل لم يلتزم بأي صفقة إال 

بقوة ساعد المقاومة".

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا عضو كنيس���ت متطرف إلى تصفية أسرى نفق 
جلبوع بعد اعتقال آخر أس���يرين من أصل 6 تمكنوا 
من تحرير أنفسهم من السجن قبل نحو أسبوعين.

وقال عضو الكنيست زعيم حزب »القوة اليهودية« 
إيتمار بن جبير: »أب���ارك لقوات األمن على نجاحهم 
في مهمة اعتقال األسرى الستة، لكني كنت أفضل 

تصفيته���م من بعيد حتى ال تتعرض حياة الجنود 
للخطر«.

ودع���ا »بن جبير« حكومة االحت���الل إلى منح الجيش 
حرية العمل في األراض���ي المحتلة، وعدم تقييده، 

سعًيا لتحقيق النصر، على حد تعبيره.
وأعاد جي���ش االحتالل اعتقال األس���يرين الزبيدي 
ومحمد العارض���ة قرب قرية أم الغن���م في منطقة 

الجلي���ل األس���فل بتاري���خ 11 أيل���ول/ س���بتمبر، 
واألس���يرين قادري ومحمود العارض���ة« بتاريخ 10 

أيلول/ سبتمبر في الناصرة.
وف���ي 19 أيلول/ س���بتمبر، أعادت ق���وات االحتالل 
اعتقال األسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات 
ف���ي مدينة جنين، بعد 13 يوًما من انتزاع حريتهم 

عبر نفق حفروه أسفل سجن »جلبوع«.

حماس : قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

عضو كنيست يدعو لتصفية أسرى نفق جلبوع
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دولــة فل�ســطني

 ال�ســـلطـة الق�سـائية
مــحكمــة �سـلح رفح

الى المدعى عليهم / 1 - سالم محمود سليمان الشاوي  سكان رفح ومقيم 
حاليا في دولة االمارات العربية المتحدة 2 - احمد طلعت محمود الش���اوي  
س���كان رف���ح ومقيم حاليا في دولة الس���ودان 3 - محمد س���لمان محمود 
الش���اوي سكان رفح ومقيم حاليا خارج البالد 4 - عبد القادر سلمان محمود 

الشاوي  سكان رفح ومقيم حاليا في دولة االمارات العربية المتحدة 
بما ان المدعي / محمود س���لمان محمود الش���اوي  من س���كان رفح – حي 

الجنينة – قرب مدرسة شفا عمر – يحمل هوية رقم ) 803124569(   
 وكيلته المحامية / هالة محمد مرجونة

نوع الدعوى / حقوق تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 
قيمة الدعوى / تزيد عن 500000 دينار اردني    مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2021/506 في الطلب الحقوقي رقم 2021/475
لقد اقيمت عليكم دعوى حقوق تقسيم اموال مشتركة غير منقولة يطالبكم فيها 
بتقسيم اموال مشتركة غير منقولة استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة 
لكم نس���خة منها ومن مرفقاتها بهذه المذك���رة لذلك يقتضى عليكم ان تحضروا 
ال���ى هذه المحكمة للرد عل���ى الدعوى يوم االحد الموافق 2021/10/17م الس���اعة 
الثامنة صباحا كما يقتضى عليك���م ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ استالمكم هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة 
معها وأن ترس���لوا نسخة عنها الى المدعي المذكور حسب األصول . وليكن معلوما 
لديك���م انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير في دعواه وفق القانون 

ويجوز اصدار الحكم بحقكم حسب األصول القانونية . تحريرا في 2021/9/19م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
الأ�ستاذ / اأكرم حممد اأبو طعيمة

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
  يف الق�سية رقم 2021/1415 

    يف طلب ن�سر امل�ستبدل 2021/1865
المستدعية / نيفين اديب عبد الله اللولو من سكان غزة وتحمل هوية رقم 

) 801418419(     وكيلها المحامي / حذيفة ايمن شبير
المس���تدعى ضده / لؤي خليل حسين خاص من سكان غزة معسكر الشاطئ بالقرب 

من مسجد السوسي هوية رقم )901515304(    ) موجود خارج البالد (
نوع الدعوى ) حقوق(     قيمة الدعوى )45000 شيكل (

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((    لدى محكمة صلح غزة الموقرة
 في القضية رقم 2021/1415  في طلب نشر المستبدل 2021/1865

الى المس���تدعى ضده بما ان المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة 
صلح غ���زة بالقضية المرقومة اع���اله وموضوعها ) حقوق( اس���تنادا الى ما 
تدعيه في الئحة دعواها ونظرًا ألنك مقيم خارج البالد وحس���ب اختصاص 
محكمة صلح غزة في نظر ه���ذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد 
قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2021/1865 بالس���ماح لنا بتبليغك 
عن طريق النش���ر المستبدل لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة 
يوم ) االثنين ( بتاريخ 2021/10/11 وايضا الحضور جلسة القضية الساعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/9/29م

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

 دولة فل�سطني
  املجل�س العلى للق�ساء
  لدى حمكمة بداية رفح

  يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/26
يف الطلب رقم 2021/167

المستدعي/ محمد حس���ن احمد معبد ويحمل هوية رقم 919851303 – من سكان رفح تل 
السلطان الشارع االول مفترق السقا – وكياله المحاميان / محمد عبد العاطي ومحمد فرحات 
المستدعى ضده : اياد صالح حس���ن معبد باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة والده المرحوم / صالح حس���ن احمد معبد – من سكان رفح تل 

السلطان الشارع االول مقابل السقا ) مجهول محل االقامة حاليا (
الموضوع / تبليغ المستدعى ضده بالقضية الحقوقية المرقومة اعاله عن 

طريق النشر المستبدل   مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضده / اياد صالح حس���ن معبد – من سكان رفح تل السلطان 
الشارع االول مفترق السقا سابقا ) مجهول محل االقامة حاليا( بما ان المستدعي 
قد اقام عليك القضية الحقوقي���ة وتحمل الرقم 2020/26 وموضوعها تعديل 
قيود وابطال عقد بيع لذلك يقتض���ى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلس���ة يوم 2021/10/19 الساعة التاسعة صباحا للنظر 
ف���ي القضية وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي 

السير بالقضية بحقك حسب األصول . تحريرا في 2021/9/14

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
الأ�ستاذ / اأكرم اأبو طعيمة

عواصم/ االستقالل:
حمل���ت 199 ش���بكة ومؤسس���ة حقوقي���ة، 
إسرائيل المسؤولية عن حياة وسالمة األسرى 
الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع" 
والذين تم إعادة اعتقالهم من قبل س���لطات 

االحتالل اإلسرائيلي.
الفلسطينية  والمؤسس���ات  الشبكات  وقالت 
والعربية ف���ي بيانها، يوم أم���س، إنها تنظر 
بخطورة بالغة إلى ش���هادات محامي األسرى 
المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا 
في التحرر من سجن "جلبوع" اإلسرائيلي وهم: 
)محم���ود العارضة، ومحم���د العارضة، وزكريا 
الزبي���دي، ويعقوب ق���ادري، وأيهم كممجي، 
ومناضل انفيعات(، إذ وفقا لشهادة المحامين 
فقد اعت���دت قوات االحتالل عليهم بش���كل 
قاٍس من لحظة االعتقال، ما تس���بب بإصابات 
جس���دية متعددة، ما استدعى نقل بعضهم 
للمستش���فى بحالة صعبة نتيجة استخدام 

العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم.
 كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم 
بع���د تعريتهم بالكام���ل، إضافة إلى تعرض 
بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، 
واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات االنتقام.

وتابعت: الممارسات تهدف لكسر عزيمتهم 
وإرادته���م، وه���ي مخالفة ألح���كام القانون 
الدولي اإلنس���اني والقان���ون الدولي لحقوق 
اإلنسان ومبادئهما المس���تقرة ذات العالقة 
باألش���خاص المحرومين م���ن الحرية وبالحق 
في ع���دم التعرض لكافة أش���كال التعذيب 
والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة.

وش���ددت المؤسس���ات الحقوقي���ة عل���ى أن 
االحتالل االس���تعماري االس���تيطاني ونظام 
العنصري بذاته جريمة، والهروب  األبرتهايد 
م���ن س���جونه مدفوع���ا بالرغبة ف���ي التحرر 
واالنعتاق وبداف���ع الكرامة الوطنية فضال عن 
كونه واجبا أخالقيا، محميا بموجب االتفاقيات 

والمواثيق الدولية.
وشددت المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة 
الذات اإلس���رائيلية االس���تعمارية لنفس���ها 
على أنه���ا متحللة ومترفعة وف���وق القانون، 
وسياس���ة اإلفالت من العقاب، جزء أساس���ي 
من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو 
ما يتطل���ب مواجهته بكل ح���زم وصرامة عبر 
جل���ب المجرمين للعدالة وإنص���اف الضحايا، 
ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكا مباشرا 

بالتواطؤ.

ودعت إل���ى تش���كيل لجنة تحقي���ق دولية 
مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود 
لهم بالخب���رة، تقف على ظروف ومالبس���ات 
اعتقال األسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة 
مرتكب���ي االنتهاكات، والش���عوب في الدول 
العربية في كافة األقطار، والجاليات العربية في 
الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة 
لألس���رى والمعتقلين في س���جون االحتالل، 
عبر االحتش���اد في الميادين المختلفة وإثارة 
قضيتهم عبر منص���ات التواصل االجتماعي، 

إسنادا ودعما لهم.
وطالب���ت األط���راف الس���امية المتعاقدة في 
اتفاقي���ات جنيف بالقي���ام بأدوارها بموجب 
المادة األولى المش���تركة ف���ي كفالة احترام 
االتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب 
االتفاقي���ات إل���ى س���لوك وممارس���ة فعلية 
واقعي���ة، عب���ر الضغوط القص���وى على دولة 

االحتالل لغايات المساءلة والردع.
وأك���دت ض���رورة قي���ام المحكم���ة الجنائية 
الدولي���ة، صاحب���ة الوالي���ة واالختصاص في 
األرض الفلسطينية المحتلة، بمالحقة مرتكبي 
المس���ؤولية  التعذيب وتوس���يع نطاق  جرم 
عنه ليش���مل كل من يس���اهم بأي شكل فيه 

واالستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات 
حقوق اإلنس���ان الفلس���طينية المش���فوعة 

بالقسم.
وحث���ت جامع���ة ال���دول العربي���ة وأذرعه���ا 
المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد 
األسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على 
المس���توى الدولي، وضرورة قي���ام المقررين 
األمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر 
األممي الخاص المعني بوضع حقوق اإلنسان 
في األرض الفلس���طينية المحتل���ة، والمقرر 
الخاص المعن���ي بالتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة او العقوبة القاس���ية أو الالإنسانية 
أو المهين���ة، بأدوارهم الفاعلة في تس���ليط 
الضوء على جرائم التعذي���ب الممنهج التي 
تتم ممارس���تها ض���د األس���رى والمعتقلين 
الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق 

في أروقة منظمة األمم المتحدة.
وأكدت المؤسس���ات أهمي���ة متابعة أوضاع 
األس���رى والمعتقلين وأهاليهم في المجاالت 
كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات 
الرس���مية والمدنية وبالذات على المستويات 

النفسية والصحية واالجتماعية والقانونية.
ودعت إلى تعزيز وتفعيل دور هيئة ش���ؤون 

األسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس 
دورا أكب���ر في رعاي���ة األس���رى والمعتقلين 
واالس���تجابة الحتياجاته���م باعتبارها اإلطار 
الرس���مي الفلس���طيني المس���ؤول عن ذلك، 
إضاف���ة إلى دور نقاب���ة المحامين النظاميين 
الفلس���طينيين واتحاد المحامين العرب في 
جلب مجرم���ي الحرب اإلس���رائيليين للعدالة 
ودور نقاب���ة الصحفيين الفلس���طينيين في 
فض���ح ممارس���ات االحت���الل، وتعزي���ز قيام 
الدبلوماس���ية الفلس���طينية بتسليط الضوء 
على قضية األس���رى في السجون اإلسرائيلية 
في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم 
الدول���ي والمناصرة في تج���اه صيانة وحفظ 
حقوقهم اإلنس���انية ووقف جرائم التعذيب 

الممنهجة الممارسة ضدهم.
كم���ا دع���ت منظم���ات المجتم���ع المدن���ي 
الفلس���طينية والعربية والدولي���ة، إلى القيام 
بأدوارها في مجال الرص���د والتوثيق والقيام 
بجه���ود الضغ���ط والمناص���رة التكاتفي���ة، 
واالس���تفادة م���ن عضوية االئتالف���ات التي 
تش���ارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب 
الت���ي يتع���رض له���ا األس���رى والمعتقلون 

والضغط باتجاه اإلفراج عنهم.

199 شبكة ومؤسسة حقوقية تحمل االحتالل المسؤولية عن حياة أسرى »نفق الحرية«

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، يوم امس، 
بفرض إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي إجراءات 

تنكيلية بحق أسرى معتقل "عسقالن" مؤخًرا.
وأوضحت الهيئة، في تصريح لها، أن إدارة س���جون 
االحتالل تتعمد استخدام سياسات جديدة كإغالق 
أبواب الغرف الدائم باألقفال، وتقييد أيدي األسرى 
عند إخراجهم لمقابلة المحامي وعيادة السجن، وعد 
األسرى الساعة الثالثة فجًرا، إضافة إلى العد اليومي.

وأش���ارت إلى أن إدارة الس���جن تس���تخدم سياسة 
المماطلة والتس���ويف ف���ي تقديم الع���الج الالزم 

والرعاية الطبية لألسرى المرضى.

وبّينت أن األسير شادي موسى )44 عاًما(، من قرية 
مركة جنوب محافظة جنين، يعاني من مشاكل في 
القلب وارتفاع بضغط الدم، وتعرض سابقًا لجلطات 

قلبية مرتين.
وقال���ت: "قبل ش���هرين ت���م تحويل األس���ير الى 
أخصائي قل���ب، أوصى بضرورة خضوعه لفحوصات 
طبي���ة وتصوير )إيكو(، إال أن إدارة المعتقل لم تقم 

بتحويله لغاية اللحظة".
وذكر محامي الهيئة على لس���ان األسير موسى أن 
التأخير والمماطل���ة في إج���راء الفحوصات يفاقم 

حالته الصحية.
أما األس���ير موفق عروق )78 عاًما( من يافة الناصرة، 

فهو يشتكي من اخضرار بقدميه وصعوبة بالمشي 
وضغ���ط دم منخفض، وبحاجة ماس���ة إل���ى إجراء 
فحوصات كل أربعة أش���هر لمتابعة مش���كلته مع 

مرض السرطان.
وأوضحت أن األس���ير لم ُيجر فحًصا طبًيا منذ ستة 
أشهر، وبحاجة ماسة لتوفير نوع خاص من األطعمة 
والفيتامينات، نظرًا لوضعه الصحي الس���يئ، لكن 

إدارة السجن ال تكترث.
وحّملت الهيئة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن حياة األسرى في سجن "عسقالن" وما يتعرضون 
ل���ه من انته���اكات وإهمال طبي متعم���د من إدارة 

معتقالت االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أعلن األس���ير الشيخ نظير نصار المضرب عن الطعام، يوم أمس، تعليق اضرابه 

المفتوح عن الطعام والماء لظروف صحية.
وأفادت مؤسسة مهجة القدس لألسرى والشهداء، أن األسير الشيخ من حركة 
الجهاد اإلسالمي نظير نصار من بلدة عالر شمال طولكرم علق إضرابه المفتوح 

عن الطعام والماء لظروف صحية.
وتواصل قوات االحتالل اعتقال نحو 5 آالف أس���ير فلسطيني داخل السجون، 
بينهم أطفال ونساء، وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية، فيما تنتهج  سياسة 
االعتقال االداري لمئات االس���رى بهدف اطالة مدة االعتق���ال الرامي إلى النيل 

منهم ومن عزيمتهم.

األسير الشيخ نظير نصار يعلق 
إضرابه المفتوح عن الطعام

الهيئة: إجراءات تنكيلية جديدة بحق أسرى »عسقالن«
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    دولة فل�سطني    
وزارة االقت�ساد الوطني

  االإدارة العامة لل�سركات 
 مراقب ال�سركات 

 �إعـالن للـعموم 
يعلن الس���يد / مراقب الشركات ان شركة كيبال للصناعة والتجارة  ذ.م.م 
ويمثلها رئيس هيئة المديرين السيد / مهدي ابو سمك والمسجلة لدينا 
كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة لدينا  تحت رقم 563151265 بتاريخ 

2011/9/12 تقدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية :
- زيادة رأس���مال الش���ركة بإضافة مبلغ )500.000( خمسمائة الف دوالر 
امريكي مقس���وما الى ) 50.000 حصة (  قيمة الحصة الواحدة )10( دوالر 
امريك���ي ليصبح رأس مال الش���ركة ) $1.000.000( مليون دوالر امريكي 
مقسوما الى )100.000 حصة ( قيمة الحصة الواحدة )10( دوالر امريكي

- تغيير عنوان الشركة من ) شمال غزة – دوار التوام – بجوار صالة منتانا( 
الى ) غزة – المنطقة الصناعية – بيدكو (

- بناء على محضر الجمعية العامة للشركاء المحرر 2021/9/19م
لذا من لديه اعتراض على زيادة راس مال الش���ركة التقدم خالل اس���بوع 

بكتاب مسبب الى االدارة العامة للشركات في وزارة االقتصاد الوطني .
تحريرا في  2021/9/20م

 مراقب ال�سركات

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
  يف الق�سية املدنية رقم ) 20209/1528

  يف الطلب رقم )2021/706(
المس����تدعية / داليه جبر محمد شامية ) شاهين قبل الزواج ( من جباليا بجوار 
دوار ابو عيطة هوية ) 400882064(   وكيلها / اديب محمد الربعي – المحامي

المستدعى ضده / شادي جمال جبر شامية – من غزة شارع اليرموك بجوار 
مسجد اليرموك شماال سابقا – خارج البالد حاليا – هوية ) 803014414(

نوع الدعوى / المطالبة بحقوق مالية ) مصاغ ذهبي (
قيمة الدعوى ) 4189أ.د( اربعة االف ومائة وتسعة وثمانون دينارًا اردنيًا 

أي ما يعادل ) 130.91 جرام من الذهب عيار 21 (
مذكرة حضور وتبليغ بالنشر المستبدل 

الى المستدعى ضده مجهول محل االقامة حاليا بما أن المستدعية بواسطة وكيلها 
/ أديب محمد الربعي المحامي قد اقامت عليك دعوى تطالبك فيها )حقوق مالية – 
مصاغ ذهبي ( يقتضى عليك الحضور لقلم هذه المحكمة لتسجيل حضورك والرد 
على الدعوى حس���ب األصول وليكن معلوما لديك انه تعين النظر في هذه الدعوى 
يوم االربعاء الموافق 2021/10/6 واذا تخلفت عن الحضور فإنه يحق للمستدعية ) 

المدعية ( ان تسير في دعواها حال غيابك باعتبارك حاضرا .

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأ . اأكرم اأبو ال�سبح

  دولة فل�سطني
 حمكمة �سلح دير البلح 

  يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/464
يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/544

المستدعية / روزان نصر الله ابو نحل – ارض الشنطي بجوار مسجد عمر – 
هوية رقم )400588133(    وكيالها المحاميان / حس���ن ابو حسين وعماد 

ابو حسين – غزة الرمال شارع القادسية 
المس���تدعى ضده / صقر فرحان هاش���م ابو نحل – البريج , التل االخضر 

قرب االمن الوطني   ) مجهول محل االقامة ( 
نوع الدعوى / حقوق – مصاغ ذهبي 

قيمة الدعوى / ) 3248د.أ( ثالثة آالف ومائتان وثمانية واربعون دينارًا اردنيًا 
 مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل

  في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 2020/464
  في الطلب رقم 2021/544

الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعية قد استحصلت على حكم 
بتاريخ 2021/6/27 في القضية رق���م 2020/464 وموضوعها حقوق – المطالبة 
بمصاغ ذهبي , لذلك تعتبر مبلغا في هذا الحكم بعد مرور خمس عشر يوما من 

تاريخ تبليغك في هذه المذكرة حسب األصول .تحريرا في 2021/9/20

   رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
االأ�ستاذ / حممود ح�سني املزين

ودعا المش����اركون خالل الوقفة الت����ي نظمت، أمام مقر 
اللجن����ة الدولية للصليب األحمر، ف����ي مدينة البيرة، إلى 
مس����اندة األس����رى المرضى، والمضربين ع����ن الطعام، 
والوقوف إلى جانبهم وتوسيع دائرة التضامن والحراك 

الشعبي.
وقال أمين س����ر المجل����س الثوري لحرك����ة "فتح" ماجد 
الفتيان����ي، "إن األس����رى يعان����ون أصنافا م����ن البطش، 
والعنصرية، والظل����م، واالضطهاد من إدارة الس����جون، 
مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام دولة االحتالل 

باالتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة باألسرى".
من جانبها، أك����دت محافظ رام الله والبي����رة ليلى غنام 
أننا سنبقى على العهد دائما بالوقوف إسنادا لألسرى، 
إلحق����اق الحق واإلفراج عنهم، موجهة التحية لألس����رى 
الصامدين خلف القضبان رغم التنكيل الذي يتعرضون 

له.
وأوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة ش����ؤون األس����رى 
والمحررين أمين ش����ومان، أن اعتقال األسرى الستة لن 
يزيده����م اال ش����موخا، وأنهم قد س����جلوا تاريخا جديدا 
لشعبنا الفلسطيني، وللحركة األس����يرة، واستطاعوا أن 

يكسروا هيبة ومنظومة االحتالل.
وأض����اف، نقف اليوم لنعلي الصوت عاليا ولنتضامن مع 
األسرى المضربين عن الطعام، والمرضى، خاصة األسيرة 

اسراء الجعابيص التي تعاني ظروًفا صحية صعبة.
من جهته، وّجه منس����ق القوى الوطنية في محافظة رام 
الله والبيرة عصام بكر، التحية لألس����رى داخل س����جون 
االحتالل، الذين ل����ن يخضعوا ولن يركعوا ولن ُتكس����ر 
إرادتهم رغم الظروف الصعبة التي يعيش����ونها، مؤكدا 
أن األسرى الس����تة أعادوا قضيتهم للواجهة من جديد 
على مستوى الرأي العام الدولي واالقليمي، واليوم باتت 

قضيتهم تتصدر العناوين.
وطالب بضرورة االبقاء على هذه القضية بشكل مستمر 

ومتواصل، وبضرورة محاسبة »اسرائيل« على جرائمها.
وفي بيت لحم ش����ارك عشرات المواطنين في وقفة دعم 
وإسناد لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي أمام مقر 

الصليب األحمر في المدينة.
وقال محاف����ظ بيت لحم كامل حمي����د، إن هذه الوقفات 
مس����تمرة من أجل دعم وإس����ناد وتعزيز صمود األسرى 

في مواجهة االحتالل، مؤكدا أن ش����عبنا يقف إلى جانب 
األس����رى في كل األوقات، خاصة المضربين عن الطعام، 

واألسرى األطفال والنساء.
بدورها، قالت رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي 
في فلسطين، إن هذا االعتصام جاء إلرسال رسالة للعالم 
أن قضية األس����رى قضية مركزية، وأن حرية أسرانا هي 
مطلب أساسي، مش����يرة إلى أهمية مساندة األسرى من 
أجل انتزاع حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية.

وفي قلقيلي���ة ُنظمت امام ميدان الش���هيد ابو علي 
اياد وقفة مس���اندة لألس���رى في س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
ورفع المش����اركون ف����ي الوقف����ة األعالم الفلس����طينية 
والش����عارات المنددة بسياس����ة القمع الت����ي ينتهجها 

االحتالل بحق االسرى.
وأكد محاف����ظ قلقيلية رافع رواجبة التمس����ك بالثوابت 
الوطني����ة وعل����ى رأس����ها قضي����ة االس����رى المحورية، 
مش����ددا على أنه لن يكون س����الم دون االف����راج عنهم، 
مطالبا المؤسس����ات الدولية والحقوقي����ة بالوقوف عند 

مسؤولياتها للجم االحتالل ووقف جرائمه بحق أس����رانا.

بدورها، قالت المتحدثة باس����م اتحاد لجنة المرأة حنان 
حس����نين إن اجراءات إدارة الس����جون لن تن����ال من ارادة 
الش����عب الفلس����طيني، الذي اعتاد مواجه����ة النكبات 
على مر الزمان وس����طر خاللها أسمى القصص النضالية، 
وسيبقى كذلك حتى تحرير االرض الفلسطينية واعالن 

عاصمتها القدس الشريف.
وفي طوباس شاركت فعاليات طوباس، وفصائل العمل 
الوطني، وأس����رى محررون في وقفة دعم وإسناد لألسرى 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ورفع المش����اركون في الوقفة التي دعا لها نادي األسير، 
واتحاد لجان الم����رأة للعمل االجتماعي، وهيئة ش����ؤون 
األس����رى والمحررين، ولجنة التنس����يق الفصائلي، صور 
األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" 

قبل نحو أسبوعين.
وقال محافظ طوباس واألغوار الش����مالية يونس العاصي 
إننا نتوجه باالعتزاز ألس����رانا الذين قرروا على طريقتهم 
الخاصة انتزاع حريتهم من السجان، مشيرا إلى أن هؤالء 

األبطال هم قادة المستقبل.
وأضاف ان االحتالل اعتقل من����ذ عام 1967 حتى اليوم 

قرابة مليون فلس����طيني بهدف النيل من إرادة شعبنا، 
مؤك����دا أن القيادة تعم����ل على تحريرهم من س����جون 

االحتالل.
بدورها، قالت ممثلة اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي 
في طوباس ليلى س����عيد، "نبرق التحيات لألسرى الذين 
انتزع����وا حريتهم من االحتالل غصب����ا عنه، وأنهم بهذا 

العمل البطولي علمونا كيف يكون الرجال".
وتابعت، "أثبت لنا هؤالء األبطال أنه ال مستحيل في هذه 

الحياة، عندما يتعلق األمر بحرية االنسان".
وفي نهاية الوقفة، س����لمت الجه����ات المختصة مذكرة 
للصليب األحمر، مطالبين فيها بحماية األسرى الذي أعيد 

اعتقالهم بعدما انتزعوا حريتهم قبل نحو أسبوعين.
وفي جنين طالب مشاركون في وقفة تضامنية نظمها 
اتح����اد لجان الم����رأة للعم����ل االجتماعي أم����ام اللجنة 
الدولي����ة للصليب األحمر في المدينة، بضرورة التدخل 
الفوري لإلفراج عن كافة األس����رى في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
ورفع المش����اركون في الوقفة التي نظمت دعما واسنادا 
لألسرى شعارات ُتطالب المؤسسات الحقوقية والدولية 
بوقف ممارس����ات إدارة س����جون االحتالل وانتهاكاتها 
المتواصلة بحقهم، خاصة األسرى الستة الذين انتزعوا 

حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم.
وقال����ت إيمان نزال في كلمة االتح����اد، إن ما يتعرض له 
األسرى في سجون االحتالل خاصة الذين أعيد اعتقالهم 
ومن بينهم المناضل زكريا زبيدي، هو إعدام ممنهج من 
قب����ل االحتالل، ُمطالبة ُبمس����اندة األس����رى وتقديم كل 

الدعم لهم، وفاء لتضحياتهم.
وطالب����ت المؤسس����ات الدولية بالضغط على س����لطات 
االحتالل لوقف سياس����ة االعتقال اإلداري بحق األسرى، 
والعمل الج����اد على إنقاذ حي����اة المضربين عن الطعام، 
والمرضى، واألس����يرات، خاصة اس����راء الجعابيص التي 
تعاني من أوضاع صحية متردية وخطيرة، وال يتم توفير 
الحد األدنى له����ا  من الرعاية الصحي����ة الالزمة، ولبقية 

األسرى واألسيرات.
وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة الى الصليب األحمر، 
تطالبه بالتدخل والضغط على س����لطات االحتالل لوقف 

سياسته العدوانية بحق الحركة األسيرة.

وقفــات دعــم ومسانــدة لألســرى فــي مختلــف المحــافظــات
حمافظات / اال�ستقالل:

 �س��ارك مئات املواطنني يف خمتل��ف حمافظات الوطن، 
ي��وم اأم���س، يف وقفات اإ�سناد لالأ�س��رى الفل�سطينيني يف 
�سجون االحتالل االإ�سرائيلي، وخا�سة االأ�سرى ال�ستة 

الذين انتزعوا حريتهم واأعيد اعتقالهم. ففي رام اهلل 
طال��ب م�ساركون يف الوقفة االأ�سبوعي��ة، التي نظمتها 
املوؤ�س�سات املخت�سة ب�سوؤون االأ�سرى، والقوى الوطنية، 
بالتعاون مع جل��ان املراأة للعم��ل االجتماعي، ب�سرورة 

العم��ل وال�سع��ي احلثي��ث لتفعي��ل كاف��ة االتفاقي��ات 
الدولي��ة املتعلقة بحق��وق االأ�س��رى، والوقوف بجدية 
اأمام ق�سيته��م، خا�سة االأ�سرى ال�ست��ة الذين انتزعوا 

حريتهم من �سجن »جلبوع«.
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     دولة فل�سطني   
     ال�سلطة الق�سائية

   املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
   املو�شوع / تبليغات �شرعية

الى المدعى عليه :- رأفت يوسف زكريا اربيع من خانيونس وسكانها سابقا 
والمقي���م حاليا في دولة الس���ويد ومجهول محل االقام���ة فيها اآلن – انه 
قد تم الحكم ف���ي الدعوى اس���اس 2021/419م وموضوعها تفريق لعدم 
االتفاق والمتكونة بينك وبين زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي 
المدعي���ة :- هناء على مصطفى البرقي من خانيونس وس���كانها بالتفريق 
بين���ك وبينها بطلقة واحدة رجعية بعد الدخول وذلك لعدم اتفاقك عليها 
حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 12 من صفر الخير لسنة 1443ه� وفق 2021/9/20م 

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
الى المدعى عليه وصفي محمود حامد كشكو من غزة الزيتون منطقة الشابورة 
بجوار س����وبر ماركت فتوح سابقا وحاليا في خارج البالد ومجهول محل االقامة 
اآلن يقتض����ى حضورك لهذه المحكمة يوم االربع����اء الموافق 2021/10/27م 
الس����اعة التاس����عة صباحا وذل����ك للنظر ف����ي القضية اس����اس 2021/574 
وموضوعها تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة عليك من قبل المدعية بشرى 
زياد عرابي كشكو وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك او تبِد 
للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك 

حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/9/20م .

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
ال���ى المدعى علي���ه ) صابر خميس محم���د الحصري ( من غ���زة ) الزيتون ( – 
)مقابل مس���جد الفاروق ( س���ابقا وحاليا في ) الضفة الغربية ( ومجهولة محل 
االقام���ة فيه���ا يقتضى حض���ورك لهذه المحكم���ة يوم ) االربع���اء ( الموافق 
)2021/10/27م( الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية اس���اس 
2021/1014 وموضوعها ) تفريق للضرر من الغياب ( والمرفوعة عليك من قبل 
المدعية ) رويدة رباح محمد ش���ال ( وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل 
وكيال عنك او تبِد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي 

لذا صار تبليغك حسب اأًلصول  وحرر بتاريخ 2021/9/20م

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

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

 املو�شوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي 
  �شادرة عن حمكمة غزة ال�شرعية

الى المدعى عليه / مصباح حس���ن مصباح ابو حويلة من غزة وس���كانها سابقا واآلن 
مجه���ول محل االقام���ة خارج القط���اع , نعلمك بأنه قد حكم علي���ك من قبل هذه 
المحكمة للمدعية / منار عبد الس���الم محمد عوض من غزة وسكانها بطالقها عليك 
طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول وعليها العدة الشرعية وذلك بموجب 
اع���الم الحكم الص���ادر عن هذه المحكمة في القضية اس���اس رق���م 2020/728م 
وموضوعه���ا تفريق للضرر من الش���قاق والنزاع بتاريخ 2021/9/16م مس���جل في 
سجل ) 102( عدد )1832( صفحه )256( حكما موقوف النفاذ على تصديق محكمة 
االس���تئناف الشرعية وتابعا له حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا 
بحق���ك قابال لالعتراض واالس���تئناف ل���ذا صار تبليغك حس���ب األصول وحرر في 

2021/9/20م .

 قا�سي غزة ال�سرعي 

 دولة فل�سطني
    ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقع���ة من مختار عائلة علوان مؤرخة 
ف���ي 2021/9/20م تتضمن ان / محمد ديب ش���رف علوان المش���هور محمد 
ش���رف علوان المش���هور ديب ش���رف علوان المش���هور محمد ديب علوان 
المش���هور محمد ديب شرف من جباليا وس���كان بيت الهيا سابقا قد توفي 
لرحمه الله تعالى بتاريخ 1990/5/2م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
اوالده م���ن زوجت���ه المتوفاة قبله آمنة محمد نبهان المش���هورة  علوان وفي 
اوالده منها وهم محمد وعبد الله وخديجة وفاطمة فقط وال وارث له سوى منذ 
ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثه فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2021/9/20م

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

غزة / االستقالل:
سّلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
واإلس���المية، يوم أمس، منظمة األمم 
المتحدة مذكرة قانونية احتجاًجا على 
اتفاق اإلطار الذي وقعته وكالة غوث 
الفلسطينيين  الالجئين  وتش���غيل 
)أونروا( والواليات المتحدة األمريكية.

جاء ذلك خالل وقف���ة نّظمتها اللجنة 
أمام مقر منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعل���م والثقافة "يونس���كو" بمدينة 
غزة، بالتعاون مع الفعاليات الش���عبية 
لالجئين، وسط هتافات غاضبة نصرًة 
لالجئي���ن، والفتات أخ���رى تؤكد على 
حقوق الالجئين بالعودة إلى أراضيهم.

وق���ال القي���ادي بالجبهة الش���عبية 
ماهر مزهر: "نوّجه اليوم مذكرة عاجلة 
باسم لجنة المتابعة للفصائل لألمين 
العام لألمم المتحدة والمفوض العام 
ألونروا أننا نرفض وندين هذا االتفاق 
الخبيث ال���ذي يضع قضية الالجئين 

ووكالة الغوث أمام خطر التصفية".
وأوضح مزهر أن "االتفاق يسعى لنزع 
البعد السياسي عن قضية الالجئين 
وتحويلها لقضية إنسانية، باإلضافة 
لوص���ف جزء من الالجئي���ن باإلرهاب 
وتحوي���ل أون���روا إلى ش���ركة أمنية 

استخباراتية".
وأك���د أن "المذك���رة القانونية بداية 
وجزء من سلس���لة فعاليات وأنشطة 

متواصلة بجمي���ع مناطق أونروا حتى 
إسقاط هذا االتفاق الخطير".

وطال���ب مزهر "أح���رار العالم" والدول 
ف���ي األمم  المؤيدة لحقوق ش���عبنا 
المتح���دة لتبيان خطورة االتفاق على 
الوضع القانوني لالجئين، وأنه مقدمة 
إلنهاء دور أونروا وحرف مسارها على 

طريق تصفية لالجئين.
ودعا الجهات الرس���مية لتبني ما جاء 
بالمذكرة واستنهاض كافة األطراف 
لمواجهة المشروع المعادي لالجئين 
تح���ت ذريعة الدعم وادع���اء الحياد، 
مطالًب���ا جماهي���ر ش���عبنا واللج���ان 

الشعبية بالخروج بفعاليات متواصلة 
إلسقاط االتفاق.

وأضاف "لن يهدأ لنا بال حتى إسقاط 
اتفاق الظلم واالضطهاد، وعلى أونروا 
أن تعط���ي إش���ارات إيجابي���ة أنها 
ماضية بتحمل مسؤولياتها في خدمة 
عودتهم  حتى  الالجئين  وتش���غيل 

لديارهم التي ُشّردوا منها".
وفي ختام الفعالية سّلمت الفصائل 
القانونية  المذك���رة  الوطنية  والقوى 

لمكتب األمم المتحدة.
وتفاصيل  قضايا  المذكرة  وتش���مل 
وأرقام���ًا متعلق���ة بحق ش���عبنا في 

العودة للديار، وأسباب المطالبة بإلغاء 
اتفاق اإلطار. ووفق مؤسسات معنية 
بالالجئين، فإن االتفاق يربط استمرار 
التمويل ب� "ضم���ان الحياد" في عمل 
أون���روا وموظفيه���ا ومنتفعيها من 
الالجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح 
الباب واسًعا أمام قطع المعونات عن 
المحتاجي���ن من الالجئي���ن وإيقاف 

بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.
كم���ا أوقفت الوكالة مؤخ���ًرا عددًا من 
مبادئ  "خ���رق  بس���بب  الموظفي���ن، 
وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض 

على العنف وإثارة الكراهية".

رام الله/ االستقالل:
نظم موظفو العقود بوزارة الصحة، يوم أمس، وقفة أمام مقر الحكومة بمدينة رام 

الله مطالبين بتثبيتهم أسوة بباقي موظفي الوزارات.
واعتصم عشرات الموظفين أمام مقر الحكومة بالتزامن مع جلستها األسبوعية، 
وسط هتافات للمطالبة بتثبيتهم أسوة بموظفي وزارة الصحة والوزارات األخرى، 
بعد صدور قرار في شهر فبراير/ شباط الماضي بتثبيت موظفي عقود المياومة 

في جميع الوزارات.
وأك���د الموظفون أن "التثبيت حق وليس من���ة"، داعين لإلضراب عن العمل في 
جميع المحافظات، باعتباره قانونًيا، مطالبين جميع موظفي العقود بعدم التوجه 

للعمل.
وطالبوا رئيس الحكومة بالنظر في قضيتهم والعمل على تثبيتهم أسوة بباقي 
موظفي الوزارة، بعد تعرض عدد منهم إلى إعاقات في العمل، وفي ظل استمرار 
عمل عدد منهم منذ 17 عامًا على نظام العقود، وتعرض الكثير منهم لالعتداء 

في المراكز الصحية الحكومية.

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزي����رة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تس����جيل 16 
حال����ة وفاة و2103 إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة في الموجز اليومي لفيروس كورونا في فلسطين، 
إن نس����بة التعافي من الفيروس بلغ����ت 91.6%، فيما بلغت 
نسبة اإلصابات النشطة 7.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصابات.
وبينت أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 
61، طولكرم 155، نابلس 203، ضواحي القدس 32، س����لفيت 
34، جنين 101، طوباس 25، أريحا واألغوار 21، رام الله والبيرة 

117، بيت لحم 18، الخليل 36، قطاع غزة 1300".
وذك����رت الكيل����ة أن ح����االت التعافي توزعت حس����ب التالي: 
"قلقيلية 108، طولكرم 140، نابلس 331، ضواحي القدس 17، 
س����لفيت 71، جنين 106، طوباس 10، أريحا واألغوار 9، رام الله 

والبيرة 101، بيت لحم 8، الخليل 3، قطاع غزة 358".
وسجلت 8 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، 
وحالتان في قلقيلية، وحالتان في طولكرم، وحالة في العيزرية، 

وحالة في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في نابلس.
ونبه����ت إل����ى وجود 76 مريض����ًا في غرف العناي����ة المكثفة، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقس����ام كورونا في المستش����فيات في 
الضف����ة 221 مريضًا، بينهم 10 مرض����ى على أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وفيم����ا يخص المواطني����ن الذين تلقوا الطعوم����ات المضادة 
لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة 1,306,012 بينهم 587,112 تلقوا الجرعتين منه.

الفصائل تسلم األمم المتحدة مذكرة احتجاجًا على اتفاق »اإلطار« 

رام الله: موظفو العقود بـ »الصحة« 
يعلنون اإلضراب حتى تثبيتهم

16 وفاة و2103 إصابات 
بكورونا بالضفة وغزة
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في غضون أيام قليلة من عملية انتزاع الحرية البطولية استطاعت كتيبة الحرية التي قادها األسير 
القائد البطل محمود العارضة ان تدش����ن لمرحلة جديد من النضال ضد االحتالل الصهيوني, مرحلة 
يش����عر االحتالل انها تجاوزته ولم يعد يستطيع البس����يطة عليها, وسيكون لها تبعات في تنامي 
حالة المواجهة مع االحتالل خالل المرحلة المقبلة, فقد أكد مس����ؤولون في المؤسس����ة العس����كرية 
الصهيونية، لموقع »واال« العبري، امس االثنين »أن الوضع في الضفة غير مس����تقر، وبعض المناطق 
أصبحت تش����كل مركزا مهما للمقاومة, وأوضحوا أن الفترة القادمة حساسة، خاصة مع اقتراب موسم 
الزيتون الذي تكثر فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وهو ما قد ينتج عنه احتكاكات 
ومواجهات. كما أكدت المصادر العسكرية الصهيونية أنه بسبب كثرة المتنزهين من المستوطنين 
في الضفة خالل ما يس����مونه »عطلة عيد العرش«، قد يقع احتكاكات مع الفلس����طينيين. وأن جيش 
االحتالل رفع مس����توى التأهب واالس����تعداد، خوًفا من عمليات تستهدف مستوطنين وجنودًا، في 
الضفة الغربية, وهو يأخذ بعين االعتبار حجم األسلحة التي تم الكشف عنها في أنحاء الضفة، في 
اآلونة األخيرة، وعلى وجه الخصوص في مخيم جنين«, لله دركم أيها االبطال ماذا صنعتم في غضون 
أيام قليلة وماذا حققتم من إنجازات, ان ملحمتكم األس����طورية لم تنته بإعادة اعتقالكم من جديد, 
لكنها دشنت لمرحلة جديدة يرتعد منها االحتالل الصهيوني خوفا ورعبا, ويعمل لها الف حساب, 

لكن كرامة الفعل األسطوري انعكست على الفلسطينيين الذين يؤمنون بحريتهم وحرية االسرى. 
الثورة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الوطن والشتات لن تمحوها تصريحات عضو 
الكنيس����ت من القائمة العربية وليد طه والتطمينات التي قدمها لرئيس الوزراء الصهيوني نفتالي 
بينت في حال قرر األخير ش����ن عدوان همجي على قطاع غزة، هذه التصريحات التي تعتبر س����قوطًا 
وطني����ًا وتخدم المصالح الصهيونية، والتي أكد فيها »حول مواصلة حزبه بالمش����اركة في االئتالف 
الحكومي حتى في حال إقدام االحتالل على ش����ن عدوان ض����د قطاع غزة المحاصر، فها هي عمليات 
إطالق النار في جنين ما تزال مستمرة وتتصاعد قرب حاجز الجلمة وعلى نقاط التماس، كما جرت امس 
اشتباكات شرق قباطيا, وهذه االشتباكات مع جنود االحتالل كانت هدفا لكتيبة الحرية التي اخذت 
على عاتقها اشعال انتفاضة بأوجه متعددة في وجه االحتالل, لقد ظهرت دالالت عملية انتزاع الحرية 
وتأثيراتها على المستوى السياسي واألمني في كيان االحتالل, وبات االحتالل الصهيوني يدرك انه 
في مرحلة جديدة من المواجهة مع الفلسطينيين, وال يجب غض الطرف عنها او تجاهلها, لذلك قام 
بنشر اربع كتائب من الجيش الصهيوني في مدن الضفة الغربية, وحذر من إمكانية الرد على إعادة 
اعتقال اسرى عملية انتزاع الحرية الستة وإمكانية قيام الفصائل الفلسطينية بإطالق الصواريخ تجاه 
مغتصبات االحتالل, وأعاد تشغيل القبة الحديدية ونشر وحدات من الجيش الصهيوني على الحدود 
مع قطاع غزة, بل ان االحتالل كان حريصا على إعادة اعتقال اسرى كتيبة الحرية دون اصابتهم بأذى 

خوفا من ردة فعل الفصائل الفلسطينية بعد تحذير االحتالل من تصفيتهم.
األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين القائد زياد النخالة شخص واقع مرحلة جديدة 
م����ن المواجهة مع االحتالل بدقة ونوه لواقع المرحلة المرتجف من البعض الذي ينس����لخ عن الفعل 
الوطني ويقبل بان يكون في الصف المعادي لش����عبنا، لكنه في نفس الوقت بشر بالحضور الواضح 
والقوي للمقاومة الفلسطينية واستعداداتها لردع االحتالل وهزيمته، فرموز الحرية الستة لوحدهم 
تمكنوا من توحيد األمة واألحرار، توحيدها على التمس����ك بالثوابت والقضايا الوطنية وتحرير األرض 
من بحرها إلى نهرها, وان إرادة الفلسطينيين دائما اقوى من الترسانة العسكرية الصهيونية وانها 
غير خاضعة لموازين القوى, فاإليمان بعدالة القضية الفلس����طينية وحتمية النصر والتمكين تدفع 
شعبنا ومقاومته الفلسطينية لمزيد من الصمود واإلصرار على االنتصار على االحتالل, وقدرة االحتالل 
على إعادة اعتقال رموز الحرية الستة ال تعني ان األمور ستنتهي عند هذا الحد, فاألمين العام لحركة 
الجهاد االس����المي قال بإصرار وثقة ويقين أن المقاومة ستواصل عملها لتحرير األسرى, بكل الطرق 
الممكن����ة, وقد وع����د بمفاجآت للمقاومة في كل وقت وكل مكان, مهما كان حجم الخذالن الرس����مي, 
فالرهان دائما على شعبنا الفلس����طيني الذي يؤمن بمقاومته ايمانا مطلقا, وها هو الشعب يواكب 
تفاصيل معركة اس����رانا البواسل داخل سجون االحتالل, بإشعال األرض لهيبا تحت أقدام االحتالل, 
وتنامي عمليات اطالق النار, وتصاعد انتفاضة الحرية في وجه االحتالل, فهذا ما أسس له رموز الحرية 

الستة في غضون ثالثة عشر يوما, فهل من مزيد؟!. 

رأي
كتيبة الحرية.. 13 يومًا

 تؤسس لمرحلة جديدة من النضال

إنته���ت المعركة بأداء ارتقى لمس���توى المعن���ى الحقيقي للوطن 
والكرامة وااليمان بالله الذي ال يحجبه عن الصادقين رجاء، تش���كلت 
تفاصيل معج���زة، لن نتمكن من فهمها، ولك���ن نمتلك االيمان به، 
ألنها من القدس���ية التي ترتق���ي لإليمان، وال تحتاج للمحس���وس 
والتأكد، حفروا التراب في أرض الحقيقة، فاخرجوا الشمس من تحت 
س���واد التراجع والخيانات المبررة والواقعية في التفكير، تجولوا في 
ارض ال يعرفونه���ا، لكنه���ا تعرفهم، فهِم ُجبل���وا من نفس التراب، 
أرش���دهم الله لمآذنه، كانت لحظة الصالة والتوجه نحو الرواية التي 

صنعها رجال الشمس والصالة.
فق���دوا ما يليق بهم من غطاء، فغلفهم ندى فلس���طين بعناية الله 
فكانت لهم أيام خمس���ة، اعادوا فيها امتداداتهم في كل حبة صبر 
وبرتقال واقحوان، عاش���وا كما أرادا انقطع���وا عن التواصل المألوف، 
واتقنوا الحديث مع الحس���ون والبلبل ليبعث حنينهم ألمهات وآباء 
انتظروا على نوافذ لعبوا تحتها عندما كانوا أطفاال، وحملوا طفال قبلة 
هي الرس���الة التي ينقلها مقاتل ألمل جديد س���وف يحمل الرسالة 

ويكون المقاتل الموعود..
كانت لهم روايات من صبر وضحكات واهازيج العتابا  التي سمعوها 
ع���ن بعد يكفي الستش���عار فرحه���ا ، ويكفي ليحاف���ظ على حناجر 
اصحابهم فهم م���ازال ينتظرهم درب طويل م���ن الصمود والنضال 
… تس���للوا من عتم الليل والحقيقة ليحطم���وا جدار الخيانة والخنوع، 
فعبروا نحو جنين مودعين الناصرة بقلوب تعدها بالعودة، فكان لهم 
النصرة من آل جعفر، كي���ف وهم من تبقى من انصار المهاجرين مع 
رس���ول الله المرتحلين معه ليلة االسراء، امتلكوا  نفحات لم نحِظ بها، 
فنح���ن لم نجرؤ على الخ���روج للجبال لننثر الخب���ز والحب ، ولم نبحث 
عن الريح التي تحمل نس���ائمهم لننتظره���م ونغني لهم طلع البدر 
علينا ، بل انزلنا غضبنا وحبنا عل���ى مواقع التواصل االجتماعي والتي 
لم يكونوا ليأبهوا لها..  اال أنهم أدركوا خوفنا، فبرروه وأدركوا ضعفنا 
فحزنوا ولم يعاتبوا … عايش���وا اربعة عش���ر يوما من طاقة النور التي 

اعادتهم ألرض المعراج فكان للجعفر شرف الوطن ورفعة الكرامة.
طافوا كل يوم في ش���وارع جنين أكلوا الفاكهة من “المفترش���ات”، 

تذوق���وا الهريس���ة وعانقوا المخي���م بعبقه واصوات���ه وتناقضاته، 
تباهت الشوارع التي عبروها، ألنها ال تخون وال تبلغ عن عابريها، القوا 
التحية على كل ش���يخ كتب لهم وداعه، وكل س���مراء أمضت الليل 
تصل���ي وتدعوا لهم بالنجاة، لمحوا س���يارات تتل���ون فيها اللوحات 
وتتوحد فيها الهوية الفلسطينية، غضوا البصر عن بعض التائهين 
في آمالهم، وحزنوا كثيرا لشباب أخلصوا لبدالت عسكرية تحمل كل 

الشرف والكرامة لكنها مكبلة باتفاقيات زائلة ال محالة.
كان لهم العشاء األخير خبز وحب وامل في اللقاء، وعادوا هناك حيث 
ينتظر العارضة المعركة القادمة فهو صانع الحقيقة من أفكار تراود 
المؤمنين وقادة يصنعون من األقالم نفقا وحفرة وشمس لن تهون.. 
ألن النفق حفر، والتراب نش���ر حيث أراد له الله … والش���مس هناك 
ترصد من يحتاجها من العابرين الجدد فقد كتبت الرسالة واسقطت 
األوهام واالقنعة وكانت الرسالة ماذا بعد النفق؟ وسيسألنا األطفال 
كل يوم، أي���ن ُقبلتي فأنا أس���تحق أن أعايش الق���ادة، وأتمرد على 

السجان واالوهام .

نش���طت حركة الجهاد اإلس���المي ع���ام 1986م عب���ر تنفيذ عدد من 
العمليات العس���كرية مث���ل إلقاء القناب���ل والطع���ن، ونتيجة لهذا 
النشاط وأثره الش���ديد على االحتالل كانت الهجمة شرسة على أبناء 
الجهاد اإلسالمي وشملت اعتقال عدد كبير من أبناء الحركة وكان من 
بين المعتقلين الدكتور فتحي الش���قاقي وأحم���د أبو حصيرة وخالد 

الجعيدي ومصباح الصوري وغيرهم الكثير. 
في السجن وبوجود مصباح الصوري الذي أتم حفظ القرآن الكريم في 
اعتقال س���ابق له، وقد انعكس ذلك في ش���تى مجاالت حياته، حيث 
تحلت أخالقه بالقرآن، وفي عالقت���ه مع إخوانه، وكان يتلوه على مدار 
الوق���ت وبتمكن وطالقة، وهو من محرري صفق���ة 1985م وقد أمضى 
أربعة عشر عاًما في الس���جن وله محاوالت سابقة في الهروب لينتزع 
حريته ولكنها فش���لت، وباعتقاله من جديد ب���دأ التفكير والترتيب 

لكيفية كسر قيده من سجن غزة المركزي. 
كان أهم عمل هو تهريب منش���ار في الزي���ارات ونجح في ذلك، وفي 
ش���هر رمضان اتفق مع خمسة من إخوانه في غرفة 7 بقسم »ب« في 
سجن غزة المركزي والتي يوجد فيها 25 أسيًرا على بدء العمل لتنفيذ 
عملية كس���ر القيد عبر قص قضبان ش���باك الحمام في الغرفة، وبدأ 
العمل بس���رية تامة وبالتناوب بينهم في قص قضبان شباك الحمام 
واس���تغلوا صالة القي���ام والتكبير والدعاء في هذا الش���هر الفضيل 

وشهر االنتصارات للتغطية على صوت نشر القضبان الحديدية. 
وبعد أن أصبحت القضبان جاهزة وقابلة للثني اتخذ القرار ببدء عملية 
كس���ر القيد وانتزاع الحرية في ليل يوم 1987/05/17م، وبّلغ األسرى 
إخوانهم في الغرفة بذلك، وب���دأوا في المحاولة التي تكللت بالنجاح 
صبيحة يوم 1987/05/18م الموافق 20 رمضان 1407ه�، عند الساعة 
الثاني���ة والنصف صباًحا، وفعال نزلوا من ش���باك الحمام إلى س���طح 
مجاور، وحفظهم الله بنوم جندي الحراسة في برج المراقبة العسكري 
على ذلك الس���طح وكذلك بوجود الضب���اب الكثيف، ونزلوا بنظام إلى 
ساحة السجن الش���رقية، رغم وجود كالب الحراسة، والتي بفضل الله 
تعالى وبترديد األبطال لآلي���ات القرآنية، لم ينبح أي من الكالب رغم 

المرور بالقرب منهم، وهناك حاول مصباح البحث في سيارات الضباط 
عله يجد س���الح ولكنه لم يجد، وس���ارعوا تباًعا إل���ى الجدار الخارجي 
العالي والذي عليه شبك وتس���لقوا شجرة قريبة من السور ونزلوا إلى 

الشارع وعناية الرحمن تكلؤهم. 
في الساعة السادسة صباًحا تقريًبا وفي العدد الصباحي تفاجأ العدو 
أن هناك س���تة أسرى من أصل 25 أس���يًرا في الغرفة غير موجودين، 
فج���ن جنون إدارة الس���جن من المدير والضباط والحراس، واس���تنفر 
االحتالل كل قواته بحًثا عن الس���تة أسرى الذين مرغوا أنف السجان 
وكسروا نظريته األمنية في حصن من حصونه األمنية وهو سجن غزة 

المركزي والمعروف بالسرايا. 
اختفى األس���رى الس���تة عن أنظ���ار العدو وبدأوا بتجهيز أنفس���هم 
لمواجهة االحتالل س���واء بتأمين مكان لالختفاء أو س���الح للمواجهة، 
وقدر الله اعتقال أحد األسرى الستة وهو صالح اشتيوي والذي أمضى 

مدة في السجن ثم تحرر وهو موجود إلى اآلن بين ذويه في رفح.
 ف���ي ي���وم 1987/05/25م اس���تطاع مصب���اح الص���وري أن يقت���ل 
الصهيوني جليل جروس���ي على مفترق ناحل عوز ش���رق الشجاعية، 
وازدادت وطأة المطاردة لألسرى الخمسة المتبقين، وبإيعاز من حركة 
الجهاد اإلس���المي لألخوي���ن خالد صالح وعم���اد الصفطاوي بمغادرة 

القطاع، وفعاًل تم العمل على تسهيل ذلك لهم، وخرجوا إلى مصر.
 اس���تمر اإلخوة الباقين في مطاردة االحتالل، واس���تطاعوا قتل قائد 
الش���رطة العس���كرية في قطاع غزة رون طال من مس���افة الصفر على 
يد المجاهد س���امي الشيخ خليل في شارع الوحدة قرب موقف جباليا 
ليجن جنون االحتالل، ولصعوبة الظروف وعدم توفر اإلمكانات الالزمة 
خطط مصباح للخروج إلى سيناء إلحضار سالح وخاصة أنه تم اعتقال 

كل من خالد صالح وعماد الصفطاوي في مصر. 
وف���ي 1987/10/1م وأثناء توج���ه مصباح الصوري إلى س���يناء، وفي 
الطري���ق نصب االحتالل كمينًا له ولمن مع���ه وتم إطالق النار عليهم 

ليرتقوا شهداء على مدخل مخيم البريج في المحافظة الوسطى.
 تبق���ى اثنأن من اإلخوة األس���رى الذين كس���روا قيدهم وهم محمد 

الجمل وسامي الشيخ خليل، وبدأوا يخططون مع إخوة آخرين لالنتقام 
من جنود االحتالل وخاصة بعد أن علموا باستشهاد قائد عملية كسر 
القي���د ومعلمهم مصباح الصوري، وفي نفس الوقت كان االحتالل قد 

اكتشف مكان وجودهم في الشجاعية.
 وفي مس���اء يوم الثالثاء الموافق 1987/10/06م، اش���تبك أربعة من 
مجاهدي حركة الجهاد اإلس���المي مع ق���وات جيش االحتالل وضباط 
مخابراته قرب مقبرة الش���جاعية ش���رق مدينة غزة، التي أطلق عليها 
الحًقا »معركة الش���جاعية«، واستش���هد خاللها كل من المجاهدين 
أحم���د حلس وزهدي قريقع و »محمد الجمل وس���امي الش���يخ خليل« 
وهم باقي المجموعة التي كسرت قيدها من سجن غزة المركزي، فيما 
اعترف الع���دو الصهيوني بمقتل ضابط المخاب���رات المدعو فيكتور 

أرجوان. 
لم تنته هنا حكاية األس���رى الس���تة الذين كس���روا قيدهم وانتزعوا 
حريتهم بل كانوا حكاية الجماهير ومشاعرهم الجياشة، بمطاردتهم 
لجنود االحتالل وبقائهم دون أن يعتقلهم االحتالل من 1987/05/18 
وحتى 1987/10/06م، لتشتعل بعدها المواجهات مع جنود االحتالل 
في كافة أنحاء قطاع غزة، والتي ازدادت وتيرتها عقب خطبة الشهادة 
للش���يخ عبد العزيز عودة، التي رثا خاللها شهداء معركة الشجاعية، 
وبعد خطبة الش���هادة قام االحتالل باعتقال الشيخ عبد العزيز عودة 

وأصدر بحقه قراًرا بإبعاده إلى خارج فلسطين المحتلة. 
ولهذا.. المتابع لتلك الفترة يؤكد أن هذه المرحلة ومعركة الشجاعية 
كانت ش���رارة انتفاضة الحجارة عام 1987م. طبعا ال ننس���ى األخوين 
العزيزي���ن خالد صالح وعماد الصفطاوي والذين تنقلوا بعد خروجهم 
من الس���جون المصرية بين ع���دد من الدول العربية، واس���تقر الحال 
ب���األخ خالد صالح ف���ي الجزائر وه���و يقوم بدور مهم ج���ًدا في دعم 
وإس���ناد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وذلك عبر اإلعالم 
الجزائري، وأما عماد فقد عاد للوطن مع عودة الس���لطة إلى القطاع بعد 
اتفاق أوس���لو، وفي عام 2000م وحين عودته من الس���فر تم اعتقاله 

على معبر رفح ليمضي حكًما بالسجن لمدة 18 عاًما داخل السجون. 

ماذا بعد النفق؟ انتهت معركة النفق وعادت الحرب لالنتظار

أهم عمليات كسر القيد في فلسطين.. سجن غزة المركزي

سبأ جرار

ياسر صالح

األبطال الثالثة أيهم كممجي ومناضل نفيعات وعبد الرحمن أبو جعفر شّكلوا 
لوح����ة ابداع وجمال وعّز وكرامة وإباء، رس����موها بم����داد نضالهم وصمودهم 
وعنفوانهم بكل فخر واعتزاز، في ربوع مدينة جنين ) جينينغراد حسب قول 
ووصف أبو عّمار(. النس����ران الكبيران اللذان اس����تطاعا الطيران والتحليق في 
مرج ابن عامر، وتخّطيا س����دود وحواجز ومجنزرات الغربان الس����ود التي مألت 
األرض تفتيش����ا واقتفاء بآث����ار أقدام أيهم كممج����ي ومناضل نفيعات، آثر 
كالهما عدم االس����تمرار في عملّية هروبهم األس����طوري تفاديا إللحاق األذى 
بمضّيفهم الش����هم المناضل األسير الثالث عبد الرحمن أبو جعفر. أبو جعفر 
تفوح من اسمه رائحة المسك، مسك القائد اإلسالمي الفذ جعفر الطّيار، قائد 

وشهيد معركة مؤتة، من أولى معارك بداية انتشار اإلسالم.

عب����د الرحم����ن أبو جعفر “العري����س الجديد”، الذي لم يم����ّر ولم يمِض على 
ُعرسه وزواجه إاّل 19 يوما، فقد تزّوج في الفاتح من سبتمبر وفتح بيته، عرين 
األسد، ملجأ ومالذا ل ”ثالثة أسود” حين انضّم اليه األسيران المحّرران أيهم 
ومناض����ل في بوتقة نضال وتضامن ونخ����وة وأخوّية منقطعة النظير، بالرغم 
من غضب وبطش االحت����الل المتوّقع والجاهز دائما في مثل هذه الحيثّيات. 
ل����م يرجف جفن الصنديد عبد الرحمن ولم تتحّرك ش����عرة على “بدنه”، ولم 
“يضرب أخماسا في أسداس”، ولم تتراجع قدمه سنتيمترا واحدا، وإنما كان 
اإلقدام ديدنه، والوطن والوطنية دينه وُدنياه، ففتح أبواب بيته العامر دائما 
بإذن الله “ُعّش����ا” للنسرين “الهاربين”، في الوقت الذي بالكاد كان يعيش 
فيه “ُعّش����ا للزوجية”، لثالثة أسابيع أو تكاد، يقضي اآلن أسبوعه األخير من 

شهر عسله في الزنزانة المجاورة لزنازين النسور الستة األبطال.
أّي تف���اٍن هذا وأّي تضحي���ة وأي جنين وأهل جنين القّس���ام الصمود البطولة 
أبو جندل ومخّيمها، ابطال أس���ود ال يخشون المنايا وال خوض الوغى، ويؤثرون 
بعضه���م على بعض في الزمان والمكان والم���دى. أيهم كممجي هاتف والده 
الُمتفاجئ من المكالمة وأسّر له بأنه سيضع حّدا لعملية ُهروبه احتراما لمضّيفه 
وعائلته وأّنه ُيفّضل س���المتهم على ُحرّيته. وهكذا كان، وما كان كان بأمر الله 
وتدبيره. أما األسير الُمحّرر والُمعاد أس���ره قبلهما، النسر محمود العارضة فقد 
بعث لوالدته رسالة يتفّتق الصخر من كلماتها وتنحني الجبال لها وله احتراما 
وتبجيال، و”تفّط” الدموع والعبرات من مآقي عيون أصلب الرجال حين قراءتها. 
يقول األسير محمود العارضة لوالدته في رسالته، عبر محاميه: “حاولت المجيء 

ألعانق���ك يا أمي قب���ل أن ُتغادري الدنيا، لكن الله قّدر لن���ا غير ذلك .. أنت في 
القلب والوجدان، وأبّش���رك بأنني أكلت التي���ن من طول البالد والصبر والرّمان .. 
تنّس���مت الحرّية ورأينا أّن الدنيا قد تغّيرت وصعدنا جبال فلس���طين لساعات 
طويلة..”. س���الم عليك يا عبد الرحمن أبو جعفر.. سالم عليكما يا أيهم كممجي 
ويا مناضل انفيعات.. س���الم عليك يا محمود العاضة.. وسالم عليكم يا محمد 
العارض���ة ويا زكريا الزبيدي ويا يعقوب قادري. س���تة نجوم في س���ماء المجد 
ينضّم إليهم النجم السابع عبد الرحمن أبو جعفر الذي آوى وخّبأ برموش العيون 
األس���يرين الُمحّررين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، واعتقلوا ثالثتهم معا 
فجر اليوم ) قبل أمس( من عرين بيت أبو جعفر. ش���باب فلس���طين كانوا دائما 

يناضلون وُيقاتلون كاألبطال، أما اآلن فإن األبطال يقاتلون كشباب فلسطين.

السفير منجد صالحلله دّركم يا أيهم ويا مناضل ويا عبد الرحمن
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      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدم���ت له���ذه المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار قرية نعليا غزة المؤرخ���ة في 2021/9/15م 
تتضم���ن ان حس���ام بن عبد الحي بن امي���ن النديم من غزة قد توفي لرحم���ه الله تعالى بتاريخ 
2007/4/21م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في والدته وهي  فاطمة بنت مصطفى  بن بكير 
النديم وفي زوجته وهي بش���رى حمدان وفي جمع من االخوة االشقاء الذكور وهم نبيل وهشام 
وناص���ر واالناث وهن هيام ونض���ال ومنال ومها ومنى ثم بتاري���خ 2019/2/14م توفيت فاطمة 
المذك���ورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين له���ا من زوجها المتوفى 
قبلها عبد الحي بن امين بن بكير النديم الذكور وهم هش���ام ونبيل واالناث وهن نضال وهيام 
ومن���ى ومنال وفي اوالد ابنها المتوفى ناصر المتولدين له من زوجته ماجدة بنت اس���ماعيل بن 
علي النديم الذكور وهم مهند وبش���ار وفراس واالن���اث وهن ديمه وتاال فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختياري���ة حال حياته وال اوالد كبار توفوا حال 
حيات���ه وتركوا ورثة فمن له ح���ق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . وحرر في 13/ صفر 1443ه� / الموافق 2021/9/20م

  قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

اإعالن للــعموم
أعلن انا / محمود صائب مصطفى الفرا – من خانيونس بأن أرض القس���يمة رقم 
)7.8( م���ن القطعة رقم )2354( ومس���احتها ) 4479 مترًا مربعًا ( مش���تراه من 
جميع الورثة بموجب عقد اتفاق على بيع قطعة ارض محرر بتاريخ 2019/6/1 من 
السيد /باسل مصطفى الفرا وموكليه وأنبه  بعدم المساس بها ألنها من أمالكي 
الخاصة وتم رفع دعوى بهذا الخصوص تحمل رقم 2021/265 بداية خانيونس 
كما وأن أرض القس���يمة رقم )4( من القطعة )104( ومساحتها )80 مترًا مربعًا( 
ه���ي أرض خاص���ة بي وعل���ى كل من يخالف ذلك س���يطال تحت المس���ؤولية 

القانونية وهذا اعالن للعموم  . تحريرا : 2021/9/20م

اإعالن ت�شجيل مركبة
أعلن أنا / مجدى عبد الرزاق البابا  من س����كان رفح  وأحمل هوية 919882662 رقم عن 
رغبتي بتسجيل المركبة ذات الرقم 3255801  نوع هونداي والتي تحمل شاصي رقم 
KMHBU51HP2U013728  والمسجلة سابقا باسم المواطن  محمد طلعت الترتوري 
مجه����ول محل االقامة حاليا لدى دائرة الم����رور بغزة . فمن لديه اعتراض على ذلك أن 
يتقدم باعتراضه لدى دائرة المرور بغزة خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن .

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
ُقدم���ت له���ذه المحكم���ة مضبطة موقع���ة من مخت���ار منطقة غ���زة المؤرخة 
2021/9/20م تتضمن أن رقية بنت جبر بن ناصر العقاد المشهورة الصن توفيت 
لرحمة الله تعالى بتاريخ 1988/12/9م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
أوالدها من زوجها المتوفى قبلها/ حمدان بن محمود الصن الذكور وهم: شريف 
وأمين واالناث وهن: ش���ريفة وأمينة فقط. وال وارث للمتوفى المذكور سوى من 
ذك���ر وليس له وصية واجبة أو اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورث���ة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية 

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر 2021/9/20م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

رام الله / االستقالل:
 ق���ال مدير ع���ام غرفة تجارة وصناع���ة وزراعة قلقيلية، 
محمد قطيط، إن القيمة الس���وقية لحجم اإلنتاج الكلي 
للجوافة في محافظة قلقيلي���ة، يقدر بنحو 120 مليون 

شيكل.
وبين قطيط، أن التوقعات تش���ير إل���ى إنتاج محافظة 

قلقيلية، 15 ألف طن جوافة هذا الموسم.
وأوضح في تصريح له، أن اإلنتاج المتوقع هذا الموس���م 

هو األفضل مقارنة بالسنوات الثالث األخيرة.
والموس���م الماضي، انتجت محافظة قلقيلية، حوالي 9 

آالف طن بينما الذي سبقه بلغ حوالي 10 آالف طن.
وحول أس���باب ارتفاع اإلنتاج هذا الموسم، أشار إلى أن 
حوالي 500 دونم مزروعة بأش���جار الجوافة دخلت مرحلة 
اإلنتاج، إضافة إلى تحس���ن مستوى االنتاج بشكل عام 

للموسم الحالي.
ولفت قطيط، أن متوسط سعر كيلو الجوافة في األسواق 
حاليًا، من 7 – 12 ش���يكل ، متوقعًا ان تنخفض األسعار 
مع زيادة العرض في األسواق خاصة أن الموسم مر على 

بدئه أسبوعان فقط.
ويعمل ف���ي زراعة الجوافة في المحافظ���ة حوالي 500 
عائلة، بينما تقدر مس���احة األراض���ي المزروعة ب��3500 

دونم تضم أكثر من 140 ألف شجرة جوافة.

وتنتج محافظة قلقيلية، اربعة انواع من الجوافة، األكثر 
ش���هرة " المصرية"، بينما تصنف " الشواط" على أنها 

األعلى جودة.
وفيما يتعلق باألسعار الفلكية التي تظهر في األسواق 
قبل بد الموس���م، وصفها مدير عام غرفة تجارة وصناعة 
وزراعة قلقيلية، " ببروباندا " ما قبل القطاف، مش���يرًا ان 

أسعار 300 و400 شيكل للكرتونة ال تستمر ومؤقتة.
وتعتبر األردن السوق الخارجي الوحيد الذي تصدر إليه 

فلس���طين فاكهة الجوافة ويتم في أوقات محددة من 
السنة وبعد انتهاء الموسم في المملكة.

 وقدر قطيط، حجم التصدير لألردن في المواس���م التي 
يس���مح فيها ذلك، ب� 10 %من اإلنتاج الكلي لمحافظة 

قلقيلية.
وللع���ام الثاني توالي���ًا، لن يقام مهرج���ان للجوافة في 
محافظة قلقيلية بس���بب الظروف الصحية الناجمة عن 

جائحة كورونا.

120 مليون شيكل القيمة السوقية لجوافة قلقيلية

رام الله/ االستقالل:
أكد س���المة معروف، رئيس مكتب االعالم الحكومي في قط���اع غزة، أن هناك 
إجراءات متخذة عمليًا لعملية إعادة اإلعمار، منها رصيد منحة قطرية ب�50 مليون 
دوالر، الفتا إلى أنه وصلت رس���ائل للمواطنين من حاالت الهدم الكلي للبيوت، 
بض���رورة إعدادات المخطط���ات، وكذلك منحة أمريكية بالتنس���يق مع )أونروا( 

.)UNDP(و
وأش���ار معروف في تصريح له، إلى أن الش���هر المقبل، س���يكون شهر انطالق 
واقع���ي إلعادة اعمار قطاع غزة من أضرار العدوان األخير، وكذلك ما تأخر اعماره 

من عدوان 2014 وغيرها. 
 وقال معروف: »ما يميز إعادة االعمار في هذا العدوان، هو جعل البنى التحتية 
على رأس األولويات، وكان هناك توجه من الحكومة بترميم واإلصالح الس���ريع 
للبنى التحتية«، مضيفا: »كج���زء من وثيقة إعادة االعمار، تم وضع ترميم البنى 
التحتية وليس فقط لما تدمر خالل العدوان األخير بل أيضًا لما تضرر سابقًا من 

الحصار واعتداءات االحتالل«.
وفي الس���ياق، أكد رئيس مكتب االعالمي الحكومي، أن هناك رغبة من الجهات 
المانحة بالبدء في البيوت السكنية المدمرة وثم خالل فترة ليست ببعيدة سيتم 

الشروع بإعادة اعمار البنى التحتية.

رام الله/ االستقالل:
أوضح وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، أن 
الحكومة الفلسطينية لم تتلق أيًا من األموال التي 
يس����اهم بها االتحاد األوروبي، بدفع مخصصات 
األس����ر الفقيرة »مخصصات الشؤون«، منذ مطلع 

العام الجاري 2021 وحتى اآلن.
وق����ال مجدالني في بيان صحفي يوم امس، »منذ 

بداية العام أبلغنا االتحاد األوروبي أنه لن يتم دفع 
أي����ة أموال حتى االنتهاء م����ن اإلجراءات الخاصة 
بالمراجعات الفني����ة واإلدارية المتعلقة باألموال 

التي يقدمها االتحاد لعدد من الدول”.
وذك����ر أن تأخير دفع األم����وال أدى الى عدم دفع 
الحكومة المساعدات النقدية لألسر المستفيدة 
في موعدها المحدد، مش����يرا إل����ى أنها اضطرت 

لالقتراض م����ن البن����وك لدفع جزء م����ن الدفعة 
الوحي����دة التي تم صرفها لألس����ر خ����الل العام 

الحالي.
وش����دد مجدالن����ي، أن ال����وزارة تب����ذل جه����ودًا 
حثيثة بالتعاون م����ع وزارة المالية لتأمين صرف 
مخصصات األس����ر الفقيرة »مخصصات الشؤون 

االجتماعية« في أقرب وقت ممكن.

رام الله/ االستقالل:
يتوقع أن تشهد أس���عار الوقود المباع في السوق 
الفلس���طينية ارتفاعا طفيفا خالل الش���هر المقبل 
)أكتوبر/تشرين أول 2021(، مدفوعة بصعود أسعار 

العقود اآلجلة للنفط الخام.
وفي تعامالت النفط الخام هذا الشهر، بلغ متوسط 
سعر العقود الفورية لنفط برنت 72.9 دوالرا مقارنة 

مع 69.6 دوالرا في تعامالت الشهر الماضي.
بينما صعدت أس���عار العقود اآلجلة للنفط تسليم 
نوفمبر/تشرين ثاني إلى متوسط 73.2 دوالرا حتى 
نهاية تعامالت يوم أمس، مقارنة مع 69.98 دوالرا 

في تعامالت الشهر الماضي.
وخفضت إس���رائيل وتبعتها اإلدارة العامة للبترول 
في وزارة المالية الفلسطينية، خالل سبتمبر/أيلول 
الجاري أسعار الوقود وبالتحديد البنزين بنوعيه إلى 

جانب السوالر والكاز، مدفوعا بصعود أسعار الخام.
وبلغت أس���عار الوقود للش���هر الجاري، عند 6.14 
ش���يكال بالنس���بة لس���عر لتر البنزين )95 أوكتان( 
األكثر ش���يوعا، ولت���ر البنزين )98 أوكت���ان( 7.02 
ش���يكل، والس���والر والكاز عند 5.39 ش���يكل لكل 
منهما. وتش���تري إس���رائيل النفط بنوعي عقوده 
اآلجلة والفورية، إال أنها تس���تند أكثر على العقود 

اآلجل���ة لبناء احتياطي الخام لديه���ا، بينما العقود 
الفورية لغرض التكرير واالستهالك.

وترتبط تغيرات أسعار الوقود بأمرين اثنين، األول 
هو س���عر برميل النفط، والثاني هو س���عر صرف 
الدوالر أمام الشيكل، البالغ كمتوسط في تعامالت 
الشهر الجاري 3.21 ش���يكل لكل دوالر، مقارنة مع 

3.24 الشهر الماضي.
ويس���تورد الفلس���طينيون كافة احتياجاتهم من 
مش���تقات النفط من إس���رائيل، بمتوسط واردات 
ش���هرية 75-80 ملي���ون ليتر، وبمتوس���ط فاتورة 

سنوية تتجاوز 650 مليون دوالر.

غزة/ االستقالل:
نفى رئي���س مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلس���طينيين بمحافظات غزة، عالء األعرج 

بشكل قاطع المعلومات المغلوطة التي تتحدث عن إصدار تصاريح للعمال عبر االتحاد.
 وأوضح األعرج في بيان له، أن االتحاد طالب رئيس اللجنة المدنية صالح الزق خالل زيارته 
لمقر االتحاد بالضغط على س���لطات االحتالل اإلسرائيلي إلصدار تصاريح سفر لرجاالت 
القطاع الخاص بش���كل عام، وأعضاء اتحاد المقاولين بش���كل خاص، وتسهيل سفرهم 

ذهاًبا وإياًبا عبر معبر بيت حانون »ايرز« .
 ودعا وسائل اإلعالم ونشطاء مواقع التواصل إلى توخي الدقة عند نشر األخبار المتعلقة 

باتحاد المقاولين، والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي.
وأشار األعرج إلى أن االتحاد يتمتع بعالقة مباشرة وواضحة مع وسائل اإلعالم والصحفيين.

اتحاد المقاولين ينفي معلومات 
تتحدث عن إصدار تصاريح للعمال

سالمة معروف يكشف 
آخر تطورات عملية 
إعادة إعمار قطاع غزة

مجدالني: نبذل جهودًا لتأمين صرف مخصصات األسر الفقيرة

أسعار الوقود في فلسطين مرشحة الرتفاع الشهر المقبل

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    ش���اكر نادر س���عد الدين 
ابو ش���عبان  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
802905091    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر
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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

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /  روان طلع���ت محمود 
ابو س���مره  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
402522577   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   آدم هش���ام موس���ى زيادة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    906761895   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواط���ن /    محمود زاي���د محمد أبو 
العي���ش  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
804722916    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   لطيفة ديب محمود قديح      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    930800628     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطنة /  خديجة محمد محمود نصر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   961655354  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  أحالم شفيق خليل ابو نصر   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   933182453      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  أحمد عدن���ان عاصي عبد 
اله���ادي   ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
411757768   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /   رش���ا حم���اد هلي���ل 
ال���رش   ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
أن  يجده���ا  مم���ن  الرج���اء      931669634
 يسلمها ألقرب مركز ش���رطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اكرم مسلم محارب ابو حطب       
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   929990158   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /  ناصر ع���ودة حمد قديح  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  909732992    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القاهرة/ االستقالل:
كش���فت مص���ادر مصرية، يوم أم���س، أن هن���اك خالفات بين 
القاهرة والخرطوم وأدي���س أبابا حول الوثيقة التي تقدمت بها 
الكونغ���و الديمقراطية، الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي، بدعم 
من الوالي���ات المتحدة واالتحاد األوروبي، للتداول حولها بهدف 
إحياء المفاوضات الثالثية حول سد النهضة، بالتزامن مع إصدار 
مجلس األمن، قبل أيام، بيانًا رئاس���يًا متوازنًا يدعو فيه األطراف 
إلى استئناف المفاوضات بحسن نية على أساس اتفاق المبادئ 

المبرم بين الدول الثالث في مارس/آذار 2015.
وذك���رت المص���ادر، أن الخالفات تتوزع عل���ى الملفين القانوني 
والفن���ي، باإلضاف���ة إلى إش���كاليات تتعلق بالمس���ار اإلجرائي 
للمفاوضات. وبحسب المصادر، فقد بات الموقف اإلثيوبي أكثر 
صالبة ورفضًا لفكرة وضع جدول زمني ال يزيد على س���تة أشهر 
إلنه���اء المفاوض���ات، خصوصًا بعد صدور البيان الرئاس���ي من 
مجل���س األمن، والذي دعا إلى التوص���ل التفاق خالل مدة زمنية 

معقولة.
كما صدرت إشارات من إثيوبيا إلى دولتي المصب، عبر الكونغو 
الديمقراطية، برفضها مش���اركة الواليات المتحدة كمراقب في 
االجتماعات المقبلة، بس���بب الخالفات الش���ديدة بين واشنطن 
وأديس أبابا بس���بب حرب تيغراي وتوقيع الرئيس األميركي جو 
بايدن مرس���ومًا يسمح بتطبيق عقوبات على الحكومة اإلثيوبية، 
بسبب الخروقات اإلنسانية والحقوقية خالل المعارك الدائرة في 

اإلقليم حتى اآلن.
وق���د تمثل ه���ذه النقط���ة خالفًا جوهري���ًا يعرقل عق���د جولة 
التفاوض المقبلة بالصيغة المأمولة، وهي اش���تراك الوس���طاء 
معًا في صياغة حلول مقبولة من األطراف الثالثة، حال استمرار 
تباين وجهات النظر بينها، ال س���يما مع عدم إحراز أي تقدم في 
الوساطة المفترضة خارج مسار التفاوض المباشر، والذي تباشره 

دول مختلفة، مثل االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات.

وفي هذا الس���ياق، قال مصدر دبلوماس���ي مصري إن االتصال 
الهاتفي ال���ذي جرى األحد بين وزير الخارجية المصري س���امح 
ش���كري ونظيره اإلس���رائيلي يئير لبيد تناول تفعيل الوساطة 
التي اتفق عليها الجانبان في ش���رم الش���يخ أخيرًا، خالل زيارة 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي بين���ت األولى من نوعها إلى 
مصر، حيث تم التباحث حول فرص إنجاح الوس���اطة، واألرضية 
المش���تركة التي يمكن البناء عليها في ظل الخالف بين إثيوبيا 

والواليات المتحدة.
وبالع���ودة للمش���اكل العالق���ة في قضي���ة الس���د بعيدًا عن 
اإلجراءات، أوضحت المصادر أن المش���كلة القانونية األبرز هي 
تمس���ك إثيوبيا بعدم إلزامية االتفاق حول ملء وتشغيل السد 
إال في حالة أن يفضي إلى اتفاق أوسع حول استخدامات النيل 
األزرق، والمحاصص���ة الجديدة بين جميع دول الحوض بش���كل 

عام، األمر الذي تعارضه مصر والسودان.
ولكن البلدي���ن يبديان مرونة في إمكاني���ة التباحث حول ذلك 
بعد إتمام عملية ملء السد وتشغيله بكفاءته القصوى، أي بعد 

فترة قد تمتد إلى سبع سنوات.
والمش���كلة الثانية، التي تحاول الكونغ���و الديمقراطية حلها 
حاليًا، هي غياب التوافق على آلية فض المنازعات التي ستنشأ 
مستقباًل حول تشغيل السد والملء، نظرًا العتراض إثيوبيا على 
إشراك الواليات المتحدة في اآللية الرباعية للوساطة، التي كانت 
منصوص���ًا عليها في االقتراح المصري �� الس���وداني، وإصرارها 
عل���ى التعامل في النزاع مع االتحاد األفريقي فقط. والمش���كلة 
الثالثة في الملف القانوني هي مدى إلزامية االتفاقية. وتطالب 
إثيوبيا حاليًا بإلغاء أي شروط تتعلق باإللزام، بحجة عدم تمكنها 
م���ن الوفاء بذلك تحت تأثير تغير الظ���روف المواكبة لعمليتي 
الملء والتشغيل، وكذلك رفضها لوضع نصوص تقّيد حقوقها 
المستقبلية بش���أن التطورات التي س���تطرأ على حوض النيل 

األزرق، مثل السدود والمشاريع والبحيرات الصناعية.

سد النهضة: إثيوبيا تعترض على وثيقة استئناف المفاوضات

واشنطن/ االستقالل:
ارتف���ع إجمالي ح���االت اإلصابة بفي���روس كورونا 
)كوفي���د19-( حول العالم إل���ى 228 مليونًا و509 

آالف و888 حالة.
وذك���رت جامعة )جون���ز هوبكن���ز( األمريكية، بأن 
إجمال���ي الوفيات ج���راء اإلصاب���ة بالفيروس حول 

العالم ارتفع إلى 4 ماليين و691 ألفًا و543 حالة.
وس���جلت الواليات المتحدة أكبر ع���دد من حاالت 
اإلصاب���ة حول العال���م، والتي بلغ���ت أكثر من 42 
مليون إصاب���ة، في حين تج���اوزت حصيلة الهند 
33.4 مليون إصاب���ة لتحتل المرتبة الثانية، تليها 

البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.
كم���ا تصّدرت الواليات المتح���دة قائمة الدول من 
حيث عدد الوفيات بالفيروس وس���ّجلت 673 ألفًا 

و763 حالة وفاة، و42 مليونًا و86 ألف إصابة.
تلتها البرازيل في المرتب���ة الثانية من حيث عدد 
الوفي���ات ب�59 ألفًا و752 حالة وفاة،  وجاءت الهند 
ف���ي المرتبة الثالثة بإجمال���ي وفيات بلغ 444 ألفًا 

و838 حالة وفاة. 
وفي المرتبة الرابعة المكس���يك ب�271 ألفًا و303 

حاالت وفاة، و3 ماليين و564 ألفًا و694 إصابة.
وفي المرتبة الخامس���ة بيرو ب�198 ألفًا و976 حالة 

وفاة، ومليونين و166 ألفًا و419 إصابة، وروسيا في 
المرتبة السادس���ة ب�194 ألفًا و471 حالة وفاة، و7 

ماليين و170 ألفًا و69 إصابة.
وجاءت إندونيسيا في المرتبة السابعة ب�140 ألفًا 
و468 حالة وفاة، و4 ماليين و190 ألفًا و763 إصابة.
فيما جاءت بريطانيا ف���ي المرتبة الثامنة ب�135 ألفًا 
و539 حالة وفاة، و7 ماليين و464 ألفًا و791 إصابة، 
وفي المرتبة التاسعة كانت إيطاليا ب�130 ألفًا و310 

حاالت وفاة، و4 ماليين و636 ألفًا و111 إصابة.
وفي المرتبة العاش���رة كولومبيا ب����125 ألفًا و895 

حالة وفاة، و4 ماليين و941 ألفًا و64 إصابة.

بيروت/ االستقالل:
عق���د البرلمان اللبنان���ي، يوم أمس، جلس���ة عامة 
لمجلس النواب، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت 

على منح الثقة لحكومة ميقاتي الجديدة.
ويأت���ي ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب، نبيه 
ب���ري، بعد نحو أس���بوعين من تش���كيل الحكومة 

الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وتعه���دت الحكومة الجديدة ف���ي بيانها الوزاري، 

بالتف���اوض الفوري مع صن���دوق النقد الدولي »بما 
تقتضيه األولويات والمصلحة الوطنية«.

وأش���ار بيانها الوزاري إلى االلتزام بإعادة التفاوض 
م���ع الدائني���ن، »لالتفاق على آلية إلع���ادة هيكلة 
الدين العام«، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 
عن س���داد مس���تحقات بمليارات ال���دوالرات من 

سندات »يوروبوندز«.
وكان الرئي���س اللبناني، ميش���ال ع���ون، ورئيس 

الحكوم���ة، نجي���ب ميقات���ي، ق���د وقعا مرس���وم 
تش���كيل الحكومة في 10 س���بتمبر الجاري، وذلك 
بع���د أكثر من ش���هر على تكلي���ف ميقاتي عقب 
اعتذار س���عد الحريري عن القي���ام بهذه المهمة، 
حيث اعتب���ر رئيس مجل���س ال���وزراء الجديد أنه 
يتعين عليه »اتباع منهجية حكومية وسياس���ية 
جديدة، عنوانها استعادة العالقات مع كل الدول، 

وخصوصا الدول العربية«.

موسكو/ االستقالل:
قالت سفيتالنا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، إن مسؤولي 
تطبي���ق القانون حددوا هوية الطال���ب الذي من المفترض أن���ه أطلق النار، وتم 
اعتقاله. وقالت: »وفقا للتقارير، في 20 س���بتمبر/أيلول، فتح طالب، كان على أرض 
أح���د مباني جامعة بيرم الحكومي���ة الوطنية للبحوث، النار عل���ى آخرين. ويجري 
تحديد البيانات المتعلقة بالقتلى والمصابين. كما تم تحديد هوية المشتبه به«.

وأضافت: »قتل بنتيجة الحادث 8 أشخاص، باإلضافة إلى إصابة آخرين، سيتم 
التأكد من أع���داد القتلى والمصابين«. وقالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة 
الروسية في وقت الحق إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم نتيجة إطالق النار في 
جامعة بيرم، ويتلقى 24 ضحية المس���اعدة الطبية، 19 منهم أصيبوا بطلقات 
نارية.  ووقع إطالق نار في جامعة بيرم الحكومية الروس���ية، يوم أمس، بحسب 
ما نقل المرك���ز الصحفي للجامعة، فإن الطالب والمعلمين أغلقوا األبواب على 

أنفسهم داخل القاعات الدراسية.
وأضافت الخدمة، أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

كورونا عالميًا.. أكثر من 4.6 ماليين وفاة و228 مليون إصابة ارتفاع حصيلة قتلى إطالق النار في 
جامعة بيرم الروسية إلى 8 ضحايا

البرلمان اللبناني يعقد جلسة »الثقة« بالحكومة الجديدة
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القاهرة/االستقالل:
يس���تعد النادي األهل���ي لمواجهة فري���ق طالئع الجيش 
مس���اء اليوم الثالثاء على لقب السوبر المحلي على ملعب 
برج العرب باإلسكندرية. و يستهل األهلي مشواره المحلي 
ببطول���ة الس���وبر قبل اس���تكمال منافس���ات كأس مصر 

واالستعداد لدوري الموسم الجديد 2022-2021.

م�صاحلة اجلماهري
يسعى األهلي لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري 

الموسم المنقضي لصالح منافسه التقليدي الزمالك.
ورغم تتويج األهلي بلق���ب دوري أبطال أفريقيا والحصول 
على النجمة العاشرة بعد أشهر قليلة من حصد التاسعة، 
انتق���دت جماهير األحم���ر الفريق للتفريط ف���ي البطولة 
المفضلة خ���الل األمتار األخيرة، حيث فقد نقاطا س���هلة 

منحت الزمالك اللقب.
رد االعتبار

كما س���تكون مواجهة الس���وبر فرصة جيدة لألهلي ليرد 

االعتبار أمام الطالئع بعد التعث���ر أمامه في بطولة الدوري 
الماضي، حيث كان الفريق العس���كري أحد أس���باب ضياع 
اللقب بالتعادل سلبيًا مع الفريق األحمر في الجولة 31، في 

مباراة استبسل فيها العبو الطالئع.
كما ش���هدت المباراة جدال تحكيمي���ًا كبيرًا وطالب األهلي 
وقتها باحتس���اب هدف لصالحه بداعي عب���ور الكرة خط 

المرم���ى لكن حكم اللق���اء طالب باس���تمرار اللعب وكانت 
المباراة فارقة بشكل كبير في المنافسة على اللقب. 

ثقة االألقاب
بال ش���ك سيمنح الفوز بلقب الس���وبر الثقة للمدير الفني 
لألهلي بيتسو موسيماني والالعبين وكافة المنظومة وعلى 

رأسها الصفقات الجديدة والعائدين من اإلعارة.
وسيكون السوبر فرصة جيدة لألهلي لبدء الموسم الجديد 
بلقب وتعزيز الثقة قبل خوض غمار المس���ابقات المحلية 

والقارية، واستكمال كأس مصر )2021-2020(.
و تعاقد األهلي مع الموزمبيقي ميكيسوني والجنوب 
أفريقي بيرس����ي تاو )س����يغيب لإلصاب����ة( إلى جانب 
كريم فؤاد وحسام حس����ن وعودة عمار حمدي وأحمد 

عبدالقادر.
واصطحب موس���يماني كافة العناص���ر الجديدة والعائدة 
لمعسكر الفريق باإلسكندرية اس���تعدادا للسوبر بجانب 

باقي الالعبين القدامى بالفريق.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
عن قائمة أسماء الالعبين المستدعين 
للمعس����كر التدريبي األول لمنتخبنا 
الوطني للشباب، الذي يقوده المدير 
الفني حس����ام يونس، وذلك في إطار 
تحضيراته لخوض بطولة غرب آس����يا 
للشباب، والمقررة خالل الفترة من 21 
إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 

في العراق.
هذا ويقام المعس����كر التدريبي على 
مدار ثالثة أيام خ����الل الفترة من 23 

إل����ى 2021/09/25، وذلك في مدينة 
األمل الش����بابية الرياضية في أريحا، 
عل����ى أن يكون تجم����ع الالعبين يوم 
الخمي����س الموافق 23 من الش����هر 
الجاري، في تمام الس����اعة 2:00 بعد 

الظهر.
وفيما يل����ي قائمة أس����ماء الالعبين 

المستدعين:
) مال����ك عباس����ي ، صالح أب����و داوود ، 
مهدي عاصي ، عيسى عابدين ، يزن 
ش����رحة ، عبدالحليم قصراوي ، مثنى 
صوافط����ة ، عبدالله ش����بانة ، عدنان 

ياسين ، حكم العرب ، قيس حطاب ، 
عبدالحميد أبو قبيطة ، محمد صندوقة 
، راشد شويكي ، األمين مأمون ، رشاد 
زيد ، س����اهر جاب����ر ، يونس جويعد ، 
قي����س نضال ، عم����ر صواقطة، أحمد 
ش����ديد ، محمد عصام ذي����ب ، ماجد 
منصور ، مصطفى قنبر ، وائل جمال، 
قصي عمايرة ، عبدالله الطويل، علي 
الصوالح����ي ، علي الثعام����رة ، مثنى 
خضي����رات ، حس����ن داوود ، ع����ادي 
سمودي ، بسام شديد ، مروان عليان ، 

محمود أبو عدوان ( .

استدعاء 35 العبا للمعسكر التدريبي األول لمنتخب الشباب

األهلي يستهدف السوبر لمصالحة جماهيره واستعادة الثقة

أبوظبي/االستقالل:
وجه س����يموني إنزاجي، المدير الفني إلنتر ميالن، 
رس����الة إلى المص����ري الدولي محم����د صالح، نجم 
ليفربول، بش����أن موقفه من تجديد تعاقده، الذي 

ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وعلق إنزاجي على موقف محمد صالح من التجديد، 
خ����الل مقابلة خاصة مع »العي����ن الرياضية«، التي 
تصدر من العاصمة اإلماراتية أبوظبي، حيث طالبه 

بأن يفكر بقلبه أوال، وأن يتخذ القرار األفضل له.
وقال إنزاجي: »بالنسبة لي، صالح يعتبر من أفضل 
العبي العالم، وقد ش����اهدته عن قرب عندما كنت 
في أيامي األولى كمدرب لالتس����يو، وكان هو العبًا 

في روما«.
وأضاف: »نصيحتى ل����ه أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ 

الخطوة القادمة، وأن يختار األفضل لنفسه«.
وعن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، 
والمغربي حكيم زياش، مهاجم تشيلس����ي، قال: 
»محرز وزياش من أكث����ر الالعبين الذين تعجبني 
طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيًرا 

مع السيتي«.
وتابع: »لقد شاهدنا إنجازات )محرز( مع الفريق، رغم 
أنه مر ببعض المش����اكل البدنية، لكن عندما عاد، 
كانت العودة قوية.. وهو من أفضل الالعبين الذين 

يصنعون الفارق في أي وقت«.
رونالدو ومي�صي

وبخص����وص رحي����ل كريس����تيانو رونال����دو ع����ن 
يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، أجاب إنزاجي: 
»يوفنتوس فريق كبي����ر، ولن يتأثر برحيل أي من 
نجوم����ه، حتى وإن كان رونالدو، وبالطبع س����يبقى 

اليوفي أكبر المنافسين على اللقب«.
وتابع: »بالنسبة لكريستيانو رونالدو، يستطيع أن 
ينجح أينما ذهب، نظرًا ألنه يمتلك عقلية احترافية 
مختلفة«. وبشأن انتقال النجم األرجنتيني ليونيل 
ميس����ي إلى باريس س����ان جيرمان، ق����ال المدرب 
اإليطالي: »لم أتوقع رحيل ميسي عن برشلونة إلى 
باري����س على اإلطالق، لكن لألس����ف هذه هي كرة 
القدم، وما خلفت����ه جائحة كورونا من أزمات مالية، 
وهو ما س����بب عدم االتفاق بينه وبرشلونة، وجعله 

يرحل في النهاية«.
وعن طموح����ات إنتر ميالن في الموس����م الجديد، 

بع����د رحيل بعض النجوم، أج����اب: »في الميركاتو 
الصيفي قمن����ا بتدعيم صف����وف الفريق ببعض 
الصفقات القوية، والعبين م����ن الطراز الفريد، من 
أج����ل تعويض الراحلين، وعلى رأس����هم أش����رف 
حكيمي وروميل����و لوكاكو، باإلضاف����ة إلى موقف 

إريكسن الغامض«.
وأض����اف: »نتمن����ى أن نقدم موس����ما قويا، ألنني 
أعلم جيدا أن معظم الفرق س����تقدم مس����تويات 
رائعة جدا، مثل روما والتسيو وميالن ويوفنتوس 
ونابول����ي، وجميعهم قادرون عل����ى الفوز بالدوري 

اإليطالي«.

روما/االستقالل:
كشف تقرير إعالمي ، أن عقد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، 

يتضمن شرًطا جزائًيا.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقاالت الالعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه 
بموق���ع التواصل تويت���ر »ماتياس دي ليخت لديه ش���رط جزائي في عقده مع 

يوفنتوس، ولهذا السبب تحدث رايوال عن مستقبله«.
وكان مين���و رايوال، وكيل دي ليخت، ق���د صرح مؤخًرا بأن الالعب الهولندي قد ال 

يستمر مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.
وأضاف رومانو »الش���رط الجزائي يصبح ساري المفعول، بداية من صيف 2022 
مقاب���ل 150 مليون يورو، لكن يوفنتوس ال ي���زال يأمل في االحتفاظ بماتياس 

دي ليخت«.
يذكر أن دي ليخت كان على طاولة برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل أن ينجح 

يوفنتوس في حسم الصفقة لصالحه.

إنزاجي ينصح صالح.. ويكيل المديح لمحرز وزياش الكشف عن شرط جزائي 
في عقد دي ليخت
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دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني 
االإدارة العامة لل�سركات

مراقب ال�سركات 
 �إعالن للعموم

يعلن مراقب الشركات أن شركة عيبال للصناعة والمقاوالت والتجارة العامة 
ذ.م.م ويمثلها رئيس هيئة المديرين الس���يد مهدي ابوسمك والمسجلة 
لدينا كش���ركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم 563135599 بتاريخ 13-

11-2002 م تقدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية:
زيادة رأسمال الشركة بأضافة مبلغ )500,000( خمسمائة الف دوالر امريكي 
مقسوما الي  5,000حصة قيمة الحصة الواحدة )100(دوالر امريكي ليصبح 
رأس مال الشركة )$1,000,000( مليون دوالر امريكي مقسوما الي )10,000 
حص���ة قيمة الحصة الواح���دة )100( دوالر امريكي تغيير عنوان الش���ركة 
من )ش���مال غ���زة. بئر النعجة - خل���ف االتصاالت الي )ش���مال غزة -مفترق 
الصفطاوي( بناء على محضر الجمعية العامة للشركاء المحرر 19/09/2021م

لذا من لديه اعتراض على زيادة رأس مال الشركه التفدم خالل اسبوع بكتاب مسبب 
إلى اإلدارة العامة للشركات في وزارة االقتصاد الوطني تحريرا في 20/9/2021م 

مراقب ال�سركات

رام الله/ االستقالل:
قال محامي األس���ير أيهم كممجي، منذر أبو أحمد، 
يوم أمس، إن المحكمة التي عقدت له، هي صورية 
في محاول���ة لتضخي���م األمور وتوريط أش���خاص 

آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق.
وبين أب���و أحمد في تصريح له أن األس���ير تعرض 
لمحاولت���ي اغتيال م���ن قبل االحت���الل، وتعرض 
للض���رب المبرح خالل اعتقاله أمس االول من جنين 
حت���ى وصوله لمعتقل الجلمة. وأوضح، أن االحتالل 
وج���ه ش���بهات أمنية تتعل���ق باالنتم���اء لتنظيم 
الجهاد اإلس���المي، والمش���اركة ف���ي الهروب من 
السجن، الفتا إلى محاوالت االحتالل تغليف األمور 

بطابع أمني لتوريط المعتقلين.

محامي األسير 
كممجي: محاكمة 
أيهم كانت صورية

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى، 
ي���وم أمس، أن ما يس���مى إدارة مصلحة س���جون االحتالل 
الصهيوني مددت عزل األس���يرين القائدين زيد إبراهيم 
أحمد بسيسي "أمير الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة 
الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل وعضو الهيئة القائد 

أنس غالب حسن جرادات لمدة 30 يوًما.
وأك���دت مهجة القدس في بيان لها، أن مصلحة س���جون 
االحت���الل قامت بتاريخ 2021/09/06م بعزل القائدين زيد 
بسيسي وأنس جرادات بعد انتزاع إخوانهم األسرى الستة 
محمود عارضة، أيهم كمامج���ي، محمد العارضة، يعقوب 

ق���ادري، مناضل انفيعات وزكريا زبيدي حريتهم عبر نفق 
من سجن جلبوع. 

وأوضح األس���يران بسيس���ي وجرادات في رس���الة وصلت 
مهجة القدس نس���خة عنها، أن إدارة الس���جون نقلتهم 
إلى عزل معتقل الجلمة منذ اللحظة األولى لوصولهم، ولم 
يتم التحقيق معهم خ���الل هذه الفترة، وهما متواجدين 
في زنزانة غي���ر مؤهلة أصاًل للعزل وال يوجد فيها أي بنية 
تحتية كالكهرباء وغيرها لتوفير شروط العزل مثل التلفاز، 
البالطة، الكمكم، المروحة، ومنقطعين عن العالم الخارجي، 
مش���يرين إلى أنهما يتمتعان بمعنويات عالية بالرغم من 

ظروف عزلهم القاسية في الزنازين.

الناصرة/ االستقالل:
كش���فت مصادر إعالمية عبرية النقاب ع���ن أن حكومة االحتالل 
قررت دعم إنش���اء معابد يهودية بمس���توطنات الضفة الغربية 
المحتل���ة، ووضعها ضمن خطة »األولوي���ات الوطنية« للحكومة. 
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية الصادرة يوم أمس، 
إن وزير الش���ؤون الدينية في حكوم���ة االحتالل ماتان كاهانا من 
حزب )يمينا(، الذي يرأس���ه رئيس الحكوم���ة نفتالي بينيت، قد 
صاغ ووقع معايير جديدة لدعم الدولة إلنشاء المعابد اليهودية، 
وهذه المعايير تعطي ميزة كبيرة لتلك التي ستبنى في الضفة 
الغربية المحتلة. وبحسب القرار، سيوزع 20 مليون شيكل )6.25 
مليون دوالر( على 30 سلطة محلية )مستوطنة( بزعم وجود نقص 

في المباني المخصصة إلقامة الطقوس اليهودية.
وأوضح���ت الصحيفة، أن هذا الدعم يت���م تقديمه كل عام، لكن 
للمرة األولى تكون األولوية للمس���توطنات واألحياء االستيطانية 
التي تقع في أماكن توصف بأنها »ذات حساس���ية أمنية«. وكان 
تقرير لمركز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان باألراضي 
المحتلة »بتسيلم«، و«كيرم نابوت«، )وهما منظمتان إسرائيليتان 
حقوقيتان غير حكوميتين(، صدر مؤخرا، كشف عن ازدياد أعداد 
المس���توطنين بالضفة الغربية المحتلة بنس���بة 42 في المائة 
مقارن���ة مع العام 2010.  وقال التقري���ر: إن هذه الزيادة الكبيرة، 
جاءت بس���بب االمتيازات التي تمنحها الدولة العبرية، لس���كان 

المستوطنات.

وقوات االحتالل على المدخل الغربي لبلدة س���لواد 
شمال شرق رام الله.

وفي بلدة س���لوان قرب مدينة الق���دس المحتلة، 
اقتحمت قوات االحتالل ح���ي بئر أيوب في البلدة 

وسط إطالق قنابل الصوت.
وتصاع���دت المواجه���ات خالل األي���ام الماضية، 
تضامنا مع األسرى ال سيما وسط إضرابهم، وتحرر 
ستة منهم من سجن جلبوع اإلسرائيلي، قبل إعادة 

اعتقالهم مجددا.
ومن���ذ  عملية "نفق الحرية" وحتى مس���اء األربعاء 
15 س���بتمبر الحالي، تم رصد 641 عماًل مقاوًما في 
123 منطق���ة مواجهة بمناط���ق متفرقة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلة ، و193 مواجهة مع قوات 
االحتالل، و 170 تظاهرة؛ تضامًنا ونصرة لألسرى.

وفي س���ياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين 
اليه���ود، ي���وم امس، باح���ات المس���جد األقصى 

بحراسة شرطة االحتالل.
وأفادت "مؤسس���ة القدس الدولية"، عبر صفحتها 
اقتحم���وا  أن 48 مس���توطنا  "فيس���بوك"،  عل���ى 
باحات المس���جد األقصى المب���ارك، ونفذوا جوالت 

استفزازية داخله، بحماية قوات االحتالل.
يذكر أن المس���توطنين كثفوا م���ن اقتحاماتهم 
للمس���جد األقصى خالل األي���ام األخيرة، في حين 
ضّيق���ت قوات االحت���الل على المقدس���يين وزوار 

األقصى من الداخل الفلسطيني المحتل، وأغلقت 
عدة ط���رق في مدين���ة القدس، بذريع���ة األعياد 
اليهودية. وتس���مح شرطة االحتالل للمستوطنين 
اليهود باقتح���ام "األقصى" على فترتين؛ صباحية 
ومس���ائية تس���تمران ع���دة س���اعات. ويتعرض 
المسجد األقصى القتحامات المستوطنين وشرطة 
االحتالل المس���تمرة، ومحاوالت لمنع إعماره، فضاًل 

عن فرض قيود مشددة على رواده.
ومن���ذ احتالل مدينة القدس عام 1967، تس���يطر 
س���لطات االحتالل على مفاتيح باب المغاربة، ومن 
خالله تنف���ذ االقتحامات اليومية للمس���توطنين 

وقوات االحتالل.

االحتالل يمدد عزل األسيرين زيد 
بسيسي وأنس جرادات لمدة 30 يومًا

حكومة االحتالل تقرر دعم إنشاء 
معابد يهودية بمستوطنات الضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
ثماني���ة مواطنين خ���الل مداهم���ات بمحافظات 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأفادت مص���ادر محلية باعتقال ق���وات االحتالل 
مواطَنين ومداهمة عدة مناطق في محافظتي بيت 

لحم والخليل جنوبي الضفة.
وأوضح���ت المص���ادر أن قوات االحت���الل داهمت 
منطقة أبو نجيم شرقي بيت لحم، واعتقلت الشاب 
س���امي الهريمي وس���لمت ش���قيقه بالًغا لمقابلة 

مخابراتها، عقب اقتحام منزل العائلة وتفتيشه.
وأش���ارت إلى أن قوات االحت���الل اقتحمت مناطق 

رخمة، ورفيدة، وبيت فالوح، وحرملة في المحافظة.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل المواطن منير 
مناصرة )47 عاًما(، عقب اقتحام منزله في بلدة بني 

نعيم شرًقا، وسرقت منه 150 ألف شيقل.
واندلعت مواجه���ات عنيفة بين الش���بان وقوات 
االحتالل ف���ي مخيم الفوار جنوب���ي الخليل، أطلق 
خاللها جنود االحت���الل قنابل الغاز والصوت، دون 

اإلبالغ عن إصابات.
ونصبت قوات االحتالل عدة حواجز عس���كرية على 
مداخ���ل محافظة الخليل ومداخ���ل بلدتي حلحول 
المواطني���ن ودققت  وس���عير، وأوقفت مركب���ات 

هوياتهم.

وفي رام الله، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية، يوم 
أمس، شابا خالل اقتحامها قرية بيت ريما شمااًل.

وقال مصدر م���ن القرية إن الق���وة الخاصة دخلت 
القرية في مركبتين مدنيتين، واختطفت الش���اب 
خير مشرف الريماوي قرب مسجد القرية واقتادوه 
إل���ى جهة مجهولة. وفي قلقيلي���ة، اعتقلت قوات 
االحتالل الُمح���رر عبد الناصر الراب���ي بعد اقتحام 
منزله، أما في طولكرم فاعتقلت قوات االحتالل براء 

مزيد، ويوسف حنون، وتامر نصار.
وف���ي مدين���ة الق���دس المحتلة، اعتقل���ت قوات 
االحت���الل الفتى معاذ أبو اله���وى عقب اقتحامها 

بلدة الطور.

غزة/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، النار تجاه صيادين 
ومزارعين، في مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة وغربه؛ دون إصابات.

وأفادت مص���ادر محلية، بمالحقة زوارق حربية إس���رائيلية، مراكب 
صيادي���ن وإط���الق الن���ار نحوه���ا، في بح���ر منطقتي بي���ت الهيا 
والس���ودانية، ش���مال غربي القطاع؛ ما أجبرها على االنسحاب. وفي 
الس���ياق، أش���ار المراس���ل إلى إطالق قوات االحت���الل قنابل الغاز 
المسيل للدموع، تجاه صيادي عصافير قرب السياج األمني، شرقي 
المحافظة الوسطى. ولفت إلى أن ذلك تزامن مع إطالق نار تجاه رعاة 
أغنام ومزارعين ش���رقي بلدة الفخاري ش���رقي محافظة خان يونس 
جنوب���ي القطاع؛ ما أجبرهم على االبتعاد من المنطقة؛ خش���ية على 

حياتهم.
ويتع���رض الصيادون والمزارع���ون العتداءات مس���تمرة من قوات 
االحتالل، تتسبب بحرمانهم من ممارسة أعمالهم بحرية، وإصابتهم 

في بعض األحيان.

قوات االحتالل تطلق النار تجاه 
صيادين ومزارعين بالقطاع

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس

الخليل/ االستقالل:
دخل األس���ير مق���داد القواس���مي )24 عاًما( من 
مدينة الخلي���ل جنوب الضف���ة الغربية المحتلة، 
يوم أمس، شهره الثالث في اإلضراب المفتوح عن 
الطعام داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، رفًضا 

العتقاله اإلداري.
وأعادت ق���وات االحتالل اعتقال األس���ير المحرر 
القواس���مي في يناي���ر من العام الج���اري، وصدر 
بحقه ق���رار اعتقال إداري لمدة 6 ش���هور، وحين 
قاربت عل���ى االنتهاء جددت له مخابرات االحتالل 
اإلداري لم���رة ثاني���ة، األمر ال���ذي دفعه لخوض 

إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية.
ويعاني األسير القواس���مي ظروًفا صحية صعبة 
نتيجة إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم ال� 61 
على التوالي، ويحتجز في قسم العناية المكثفة 

ب�"مستشفى الرملة".

والقواس���مي أسير س���ابق تعرض لالعتقال عدة 
م���رات، وأمضى ما مجموعه نح���و أربعة أعوام في 
سجون االحتالل بين أحكام واعتقال إداري، حيث 
بدأت مواجهته لعمليات االعتقال منذ عام 2015.

وتراجعت صحة األس���ير القواس���مي ف���ي األيام 
األخيرة، وب���دأ يعاني من ضيق في التنفس وآالم 
ح���ادة في كل أنحاء الجس���د، وال يكاد يقوى على 
الوق���وف على قدميه، وقد نقص وزنه ما يزيد عن 
15 كيلو جرامًا، وحياته معرض���ة للخطر، ويعاني 
من مرض الشقيقة ومش���اكل صحية في المعدة 
ل مكتب إعالم األس���رى االحتالل  والعي���ون. وحمَّ
وادارة سجونه المسئولية الكاملة عن حياة األسير 

القواسمي وكافة االسرى المضربين.
وطالب المنظم���ات الحقوقي���ة بالتدخل العاجل 
للضغط على االحتالل لالستجابة لمطالبه العادلة 

بإنهاء اعتقاله اإلداري.

األسير القواسمي يدخل شهره الثالث 
باإلضراب ووضعه الصحي صعب

اإ�سابات خالل ..

حديث وسائل اإلعالم في تفاصيل دقيقة خالل تحررهم.
ونقل محامي األس���ير أيهم كممجي، عن حكاية دخوله مخيم جنين، وما فعله 

في المخيم.
وقال األس���ير كممجي: »حلقت ش���عري وأكلت في مطاعم جنين ومشيت في 

شوارع المخيم دون أن يعرفني أحد«.
وأعادت قوات االحتالل اعتقال األس���يرين أيه���م كممجي ومناضل انفيعات  

أمس األول، من داخل منزل بعد اقتحام مدينة جنين.
وكانت حكوم���ة االحتالل أعلنت األس���بوع الماضي اعتقال أربعة أس���رى من 

أصحاب عملية »نفق الحرية« من سجن جلبوع في عمليتين منفصلتين.

االأ�سري  اأيهم..
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لندن/ االستقالل:
لم يهنأ رجل بريطاني بمنزل اشتراه حديثا، حتى دب الرعب في قلبه، عندما وجد 
دمية في مكان ال يخطر على بال، وكانت مرفقة برسالة تهديد مكتوبة بخط اليد.

وذك���رت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن جوناثان لويس )32 عاما( اس���تلم 
مفاتيح منزله الجديد في مقاطعة سري، جنوبي إنجلترا، الجمعة.

وبعدما دخل المنزل، أثار انتباهه عامود اس���تنادي رقيق أسفل الدرج، فأراد أن 
يعرف ما الذي يوجد خلفه.

وبعدم���ا أزال جزءا من العامود وجد دمية ترتدي فس���تانا، وفي يديها رس���الة 
مكتوبة، قالت الصحيفة البريطانية إن األبدان تقشعر لمحتواها.

وجاء في الرس���الة كيف أن الدمية تمكنت من قتل مالكي العقار السابقين في 
عام 1961، قبل أن تضيف »أتمنى أن تنام جيدا«.

لكن وكيل العقارات أبلغ لويس أن العامود جديد، وبني قبل 4 أو 5 سنوات فقط، 
مم���ا يعني أن مالكي العقار في هذه الفترة هم الذين وضعوا الدمية ورس���الة 
القتل. ومما جاء في الرسالة: عزيزي المالك الجديد للمنزل، اسمى  إيميلي. كان 
المالكون األصليون يعيش���ون في هذا المنزل عام 1961. أنا لم أحبهم، ولذلك 

كان عليهم أن يرحلوا«.
وأضافت »كل ما فعلوه هو أنهم كانوا يغنون بشكل مقزز، والطعن حتى الموت 

كان خياري بالنسبة لهم، لذا آمل أن يكون لديك سكاكين«.

على غرار أفالم الرعب.. 
دمية تهدد إنسانًا

االستقالل/ وكاالت: 
أعل���ن دار Sotheby's للم���زادات أنه س���يتم عرض 
نظارتين، كانتا في األصل ملكًا ألفراد العائلة المالكة 
في إمبراطورية المغول في القرن السابع عشر، مقابل 

ماليين الدوالرات خالل الشهر المقبل.
وبحسب موقع سي أن أن، األمر المميز بالنظارتين هو 
أنهما مرصعتان بالجواه���ر، وبداًل من الزجاج ُصنعت 

العدسات من األلماس والزمرد.
ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم النظارتين لمساعدة 

مرتديها على الوصول إلى التنوير ودرء الشر.
 ف���ي الواق���ع، ُيعتق���د أن العدس���ات الموجودة في 
 ،"Halo of Light" إحداهما، والمعروفة باسم نظارات

مقطوعة من ماسة واحدة تزن 200 قيراط وعثر عليها 
في Golconda. أما بالنسبة للنظارات الخضراء، فإنها 
ُتس���مى ب�"Gate of Paradise"، وكان قد تم قطعها 

من الزمرد الكولومبي اّلذي يزن أكثر من 300 قيراط.
ووفق���ًا إلدوارد غيبسيش���ير، رئي���س مجل���س إدارة 
Sotheby's  في منطقة الشرق األوسط والهند، يشير 
حجم الحجارة إلى هوية المالكين األصليين للنظارات، 
مع توقع���ه "أن النظارات ال يمك���ن إال أن تنتمي إلى 

إمبراطور أو أحد رجال البالط رفيعي المستوى". 
وذك���ر الموقع أن األحجار الكريم���ة كانت ذات قيمة 
عالية ضمن التقاليد اإلسالمية والهندية، حيث كان 

لها ارتباطًا قويًا بالروحانية. 

وقال غيبسيشير: إن العدسات الملونة كانت مفضلة 
لدى أمثال اإلمبراطور نيرو، اّلذي كان يرتدي نظارة من 
األحجار الكريمة الخضراء "لتهدئة عينيه من مشهد 
الدماء" في ألعاب المصارع الروماني. وفي غضون ذلك، 
ُيعتقد أن ملك فرنس���ا ش���ارل الخامس كان يرتدي 

إحدى النظارات في القرن الرابع عشر.
وبحسب دار Sotheby's ، هناك قصة مماثلة تحيط 
باإلمبراط���ور المغولي ش���اه جهان، اّل���ذي ُيقال إنه 
استخدم الزمرد لتهدئة عينيه المتعبة بعد أن بكى 
لعدة أيام عقب وفاة زوجته ممتاز محل، اّلتي بنى لها 
معلم "تاج محل". ومن المقرر بأن يتم بيع النظارتين 

مقابل ما بين 2.1 و3.5 مليون دوالر.

بيع نظارتين بمزاد علني مقابل3.5 مليون دوالر

 القاهرة/ االستقالل:
أقدم ش����اب مصري على ذبح والده)46 عامًا(  بزجاجة بسبب معاتبته له على 

إدمانه المخدرات وعاش مع جثته يومين.
واتهمت ابنة الضحية، شقيقها الجاني الذي يقيم مع والده بعد وفاة زوجته، 

بقتله كونه كان دائم االعتداء عليه بالضرب والتعذيب.
وتمكنت الجهات المختصة من العثور على المتهم ، وتبين أن الضحية كان 
مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة وعلى جسده آثار تعذيب بمختلف أنحاء جسده.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه لمدة 

4 أيام على ذمة التحقيق.

شاب مصري يذبح والده ويعيش 
مع جثته يومين لسبب صادم

كاليفورنيا/ االستقالل:
صراع كبير يخوضه أق���وى رجال الدفاع المدن���ي، لمنع الحرائق 
من التهام أكبر ش���جرة في العالم، بعد أن دمرت حرائق مش���ابه 

نظيراتها من األشجار العمالقة.
وق���ام رجال اإلطفاء ف���ي كاليفورنيا بلف قواعد أكبر ش���جرة في 
العالم بغطاء من األلومنيوم المقاوم للحريق، لحمايتها من حرائق 

الغابات المستعرة في مكان قريب.
وتس���تعر الحرائق بش���كل مستمر في منتزه س���يكويا الوطني 
بكاليفورني���ا، منذ 10 أيام، واقترب بش���كل »مخيف« من منطقة 

الغابة العمالقة، التي تضم أضخم أشجار كوكب األرض.
وتحت���وي الغابة العمالقة على أكبر ش���جرة في العالم من حيث 

الحجم، وهي ش���جرة الجنرال ش���يرمان، وهي شجرة يبلغ عمرها 
2200 ع���ام، ويبلغ طولها 83 مت���رًا، ويبلغ قطرها أكثر من 36 11 

مترًا، وفقًا إلحصاءات الحدائق الوطنية األميركية.
ووفقًا لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، فإن األش���جار العمالقة 
تتكيف لتحمل حرائق الغابات وحتى االعتماد على النار لتسخين 

مخاريطها وإطالق البذور.
ولكن تغي����ر المناخ والجف����اف يؤجج����ان حرائق عالية 
الكثافة أصبحت اآلن شديدة الحرارة حتى بالنسبة لهذه 
األش����جار المتكيفة مع الحرائق، حيث أدى حريق العام 
الماضي لقتل 10 بالمئة من هذه األش����جار العمالقة في 

كاليفورنيا.

االستقالل/ وكاالت:
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورًا لشاب خاطر بحياته 
إلنقاذ جيرانه من ألس���نة نيران اندلعت عقب انفجار إس���طوانة 

أكسجين في عيادة أحد األطباء.
ونالت الصور إعجاب وثناء متداولي الصور لش���جاعة الشاب الذي 
تسلق سلمًا خشبيًا معلقًا في الهواء بين بنايتين العتالء العقار 

الذي نشبت فيه النيران وإنقاذ سكانه.
البداية كانت انفجارًا ضخما إلس���طوانة أكس���جين تبعه حريق 
نش���ب في عيادة طبيب مصري يدع���ى مصطفى األجهوري في 

مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال البالد.
وانتقلت النيران لنحو 4 ش���قق مجاورة، وصدرت استغاثات من 

الس���كان الذين حاصرتهم النيران وكاد بعضهم بالفعل يلقى 
حتفه اختناقًا أو حرقًا.

وفوجئ المارة بعدد من الش���باب يتس���لقون البناي���ة المجاورة 
ويستعينون بسلم خشبي ليتسلل منه شاب فدائي للشقق التي 

صدرت منها االستغاثات.
حيث تمكن بمساعدة آخرين من إخراج السكان حتى وصول قوات 
اإلطفاء وس���ط إعجاب وتصفيق وهتافات المارة والمحتش���دين 
في الش���ارع. ودفعت القوات بعدد من سيارات اإلطفاء للتعامل 
مع الحريق، فيما تم فرض كردون أمني وفصل المرافق عن موقع 
الحري���ق حتى تم إخماد الحريق والس���يطرة على النيران، وتولت 

النيابة التحقيق في الحادث.

تجاهــل المــوت إلنقــاذ 
جيرانــه مــن حريــق ضخــم

الحرائق تقترب من أكبر شجرة في 
العالم وتحرك سريع من السلطات

كاليفورنيا/ االستقالل:
تقدم جيم���ي هوفماير بدعوة قضائية في محكمة 
اتحادي���ة بمقاطعة ميش���يغان على معلمة طفلته 
يطالب فيها بتعويضه بمبلغ ملي���ون دوالر، وذلك 

إلقدامها على قص شعر ابنته دون علمه.
قدم الوالد ش���كواه زاعمًا أن س���لوك المعلمة كيلي 
موغ، قد انتهك حقوق ابنته الدس���تورية، وتسبب 

في معاناتها من اضطرابات عاطفية وكوابيس.
وأفاد موقع »ميشيغان اليف« بأن الدعوى القضائية 
التي رفعها نيابة عن ابنته البالغة 7 سنوات، شملت 

المعلمة المشرفة على المكتبة ومساعدة التدريس 
في الصف األول.

ويقول هوفماير إن إحدى زميالت ابنته قامت بقص 
جزء قليل من شعرها أثناء اللعب، لكن بداًل من إبالغ 
إدارة المدرس���ة أو والدي الطالبة، قامت المدرس���ة 

بقص جزء آخر من الشعر بدعوى تسويته.
وأوض���ح األب “نوع ش���عرها ال يمكن تبليله وقصه 
فقط، حتى ولو كانوا يحاولون عالج المشكلة بلطف، 
كان األج���در بهم االتصال بنا ف���ورًا، أو االعتذار عما 

حدث الحقًا.

وأضاف أنه اتصل بالمدرس���ة لتقديم شكوى بعد 
عودة ابنته للمنزل بشعر مشوه، لكن أخبرته المديرة 
ب���أن المعلمة المعنية لن تخضع ف���ي النهاية ألي 

إجراءات تأديبية باستثناء مالحظة في ملفها.
وتابع هوفماير “إن أكثر ما أغضبه بعد شعور ابنته 
بالحرج من العودة للمدرس���ة، ه���و محاولة المديرة 
التس���تر على األمر ولملمة أطراف المش���كلة بدون 
االعتراف بخطأ المعلمة وتوقيع العقوبة المناس���بة 
بحقها”، وقال لقد ظلت تس���ألني باس���تمرار عما 

يمكن أن تفعله إلنهاء األمر.

مليون دوالر تعويض قص شعر ابنته دون إذن

االستقالل/ وكاالت:
تسببت الرياح القوية في ظاهرة غريبة تمثلت بسقوط مياه شالل في أستراليا 

من األسفل إلى األعلى.
ورصدت إحدى الكاميرات لقطات مدهش���ة، حيث ظهرت المياه وهي تتطاير 

لألعلى، بعد الرياح العاتية التي ضربت سيدني.
وأكد علماء الطبيعة، أن تلك الظاهرة تتحقق عندما تضرب الشالل رياح مرتفعة 

قادمة من المحيط القريب.

ظاهرة طبيعية غريبة.. مياه 
شالل تسقط من األسفل لألعلى


