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الضفة الغربية/ االستقالل: 
دعا المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربية، طارق 
عز الدين جماهير الش���عب الفلسطيني في مدن ومخيمات وقرى 
الضفة الغربية للخروج والمش���اركة الواسعة في مسيرات غضب 
نصرة لألس���رى الذين يخوض���ون اإلضراب المفت���وح عن الطعام 
في س���جون االحتالل . وأكد عز الدين ف���ي تصريح صحفي أمس 
الخميس، أن نصرة األسرى واجب من أهم الواجبات، وأن مسؤوليتنا 
كشعب فلسطيني تجاه األسرى تستوجب أن نساندهم من خالل 

العمل الش���عبي والضغط على االحتالل لالس���تجابة لمطالبهم. 
وقال: نهيب بأبناء شعبنا لتصعيد الغضب واعتبار اليوم الجمعة 
يومًا لنصرة األس���رى األبطال، مبينًا أن األسرى يوجهون نداء لكل 
إخوانهم وزمالئهم من األس���رى المحررين الذين عاش���وا معهم 
س���نوات االعتقال والمعاناة ويدركون أكثر من غيرهم حجم اآلالم 
والع���ذاب الذي يلق���اه إخوانهم في العزل االنف���رادي والمرضى، 
بأن يرفع���وا لواء النصرة والدعم وأن يق���ودوا الجماهير ويتقدموا 

الصفوف إسنادًا ودعمًا لألسرى وانتصارًا لتضحياتهم«.

الجهاد بالضفة تدعو للخروج في 
مسيرات غضب نصرة لألسرى

 الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
استشهد شاب فلس���طيني، جراء تعرضه إلطالق 
نار م���ن قبل قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 

أمس الخمي���س، في مدينة بيت لحم، فيما أصيب 
عش���رات المواطني���ن باالختناق بالغاز المس���يل 
للدموع، عق���ب اقتحام قوات االحت���الل بلدة دوما 

جنوب نابل���س، ويتزامن ذلك م���ع مواصلة آليات 
االحتالل، عمليات تجريف أراض في 
قرية كردلة باألغوار الش���مالية، كما 

تجريف أراٍض باألغوار وهدم عشرات المنشآت التجارية بالقدس 
شهيد برصاص االحتالل غرب بيت لحم وإصابات خالل اقتحام نابلس

غزة/ االستقالل:
يواصل أس���رى الجهاد اإلسالمي لليوم الثالث على 
التوالي ، إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، على وقع تهدي���دات األمين العام 
لحرك���ة الجهاد القائد زياد النخالة. وبدأ أول أمس، 

أسرى الجهاد اإلس���المي إضرابهم عن الطعام في 
خطوة ستش���مل باقي األس���رى في السجون فيما 
بعد، كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرسة التي 
يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل، وضد ما 
يتعرض���ون له من إجراءات عقابي���ة. وحذر األمين 

العام لحركة الجهاد االس���المي القائد زياد النخالة 
مساء األربعاء من إمكانية اندالع حرب على خلفية 
ممارسات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين في 

ذلك،  ويأتي  الصهيونية  الس���جون 
بعد إعالن نادي األسير الفلسطيني، 

الجهاد: صبرنا لن يطول لليوم الثالث.. اأ�سرى اجلهاد يوا�سلون معركة الكرامة يف �سجون االحتالل 
ولن نترك األسرى وحدهم 

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أمس الخميس، 
عن وقوفها الكامل خلف أس���رانا األبط���ال في هذه المعركة التي 

سرايا القدس تعلن النفير العام: نحن على جهوزية كاملة ورهن اإلشارة

يوسف لـ »االستقالل«: تهديدات القائد »النخالة« 
لالحتالل تعكس موقف فصائل المقاومة كافة

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال القي���ادي الب���ارز والنائ���ب بالمجلس التش���ريعي 
الفلس���طيني عن حركة »حماس« د. حس���ن يوس���ف، إن 

تهدي���دات القائد المجاه���د زياد النّخال���ة، األمين العام 
لحركة الجهاد اإلس���المي، ب� »الحرب«، حال 
اس���تمّرت هجمة االحتالل وإدارة س���جونه 

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح 
عن الطعام وسط أوضاع صحية خطيرة

رام الله / االستقالل:
يواصل س���بعة أسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقالهم اإلداري. وقالت هيئة شؤون 

البطش : كل الخيارات مفتوحة للدفاع 
عن األسرى ونحذر من المساس بهم 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د. محمد الهندي، أن 150 

مجاهدًا من أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون العدو أعلنوا 
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام كدفعة أولى، وبتنسيق تام مع الحركة 

د. الهندي: إضراب األسرى يحمل عنوان 
معركة الدفاع عن إرث الحركة األسيرة

هآرتس: مخطط »إسرائيلي« لبناء 
آالف الوحدات االستيطانية بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الخميس، أن »إسرائيل« 
تخطط للترويج لبناء آالف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة 

و738  وفيات   9
�إ�صابة جديدة 

بكورونا 
بال�صفة وغزة

بأمعائهم الخاوية.. »أسرى الجهاد« 
ينتفضون على إجراءات االحتالل 

غزة/ خالد اشتيوي :
يومًا بعد ي���وم، تتصاعد إج���راءات االحتالل التعس���فية بحق 
األسرى الفلسطينيين بشكل عام وأسرى حركة الجهاد اإلسالمي 
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م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س  
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غزة/ االستقالل:  
أكد القيادي خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين، أمس الخميس، أن كل 
الخيارات مفتوحة أمامنا للدفاع عن األسرى وحمايتهم، 

محذرًا من ارتقاء أي شهيد في حال طال أمد اإلضراب.
وشدد البطش، خالل مؤتمر صحفي لحركة الجهاد ولجنة 
األسرى في القوى حول آخر تطورات أسرى الجهاد، داخل 
السجون، عن وقوف الحركة الكامل خلف األسرى األبطال 
في هذه المعركة التي يخوضونها في مواجهة مصلحة 

السجون وإرهابها بحقهم.
وق���ال إن " قرار خوض معرك���ة اإلضراب هو قرار صعب، 
وجاء بعد ش���هر ونصف من المفاوضات والوس���اطات 
التي مارس���ت مصلحة السجون والش���اباك خاللها أقبح 
أش���كال المناورة والخ���داع والمماطلة، األم���ر الذي دفع 
أس���رانا االبطال إلى اتخاذ قرار التصعيد والش���روع في 
هذا اإلضراب، ولديهم قرار باالمتناع عن شرب الماء بعد 
عدة أيام، وعليه فإن مسؤوليتنا جميعًا أال نسمح للعدو 
بأن يستفرد بهم، وأال نبقى ننتظر الوعود والرهان على 
الوقت، فإطالة أمد اإلضراب قد يعني ارتقاء شهداء في 

صفوف الحركة االسيرة"  .

وأضاف البطش:" أن صبرنا لن يطول، ولن نترك األسرى 
وحدهم، وس���نعمل كل ش���يء من أجل كرامة األس���رى 
ومن أجل تحقيق مطالبهم كاملة، لذا س���نبقى في حالة 
اس���تنفار عام للدفاع عن أس���رانا ومس���اندة الخطوات 
التصعيدية كافة التي سيتخذها األسرى في مواجهة 
العدوان الذي يتعرضون له، ولن نتركهم وحدهم مهما 

كّلف ذلك من ثمن."
وأكد البط���ش، أن معركة الحركة األس���يرة هي معركة 
ال���كل الوطن���ي، وس���تحمي الق���وى والفصائل وف���ي 
مقدمتهم حركة الجهاد وحدة الموقف الوطني المساند 
لألسرى، وس���نبقي على هذه القضي���ة كقضية إجماع 

وطني.
وش���دد البطش، على أن كل الخي���ارات مفتوحة أمامنا 
للدف���اع عن األس���رى وحمايتهم، مح���ذرًا العدو من أي 

مساس بحياة األسرى وتعريضهم ألي خطر.
ودع���ا البط���ش، الس���تمرار وتصعيد الدعم الش���عبي 
واإلعالمي والقانوني لألس���رى في ه���ذه المعركة، وأن 
يبقى الشعب الفلس���طيني واحدًا موحدًا خلف األسرى 

األبطال.
كما دع���ا ، األمم المتحدة وجميع األط���راف المعنية ان 

تتحم���ل مس���ئولياتها للضغط على االحت���الل لوقف 
اإلجراءات االنتقامية بحق االسرى قبل فوات األوان .

وحيا البطش، االس���يرات واألس���رى األبطال داخل أقبية 
السجون، موجها التحية للهيئة القيادية ألسرى الحركة 
الذي���ن جرى عزلهم في زنازي���ن انفرادية ولكل الكوادر 

والرموز الذين تم عزلهم.
وقال :"سنبقى موحدون خلف األسرى ، أوفياء لتضحيات 
وآهات كل أس���ير، وستكون حركة الجهاد اإلسالمي من 
أعل���ى رأس الهرم في قيادتها حت���ى أصغر جندي في 
متابعة حثيثة لما يجري داخل الس���جون، ولن نترك أي 

أسير مهما كان انتماؤه وتنظيمه دون سند."
وقال :"لسنا بحاجة إلى سرد أشكال وصنوف هذه الحرب 
العدوانية التي يتعرض لها األس���رى أمام سمع وبصر 
كل المؤسسات الدولية والقانونية واألمم المتحدة وكل 

األطراف التي تحول صمتها إلى غطاء لهذا اإلرهاب."
وش���رع أول أم���س األربعاء مائُة وخمس���ون أس���يرًا من 
حركة الجهاد اإلس���المي باإلضراب المفتوح عن الطعام 
رفضًا لالعتداءات واإلره���اب الممارس بحقهم من قبل 
إدارة مصلحة الس���جون الصهيونية وجهاز المخابرات 

"الشاباك".

غزة/ االستقالل: 
قالت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية إن رفض رئيس 
الوزراء محمد اش���تية حماية وإيواء األس���رى الستة قبل 
اعتقالهم من قب���ل قوات االحتالل اإلس���رائيلي فعل ال 
أخالقي وال وطني، ويستوجب عزله من منصبه ومحاكمته 

عسكرًيا.

وأدانت الفصائل في بيان مش���ترك وصل »االستقالل«، 
أمس الخميس، »بشدة« هذا الرفض بعد طلب أسرى »نفق 

الحرية« اعتقالهم من قبل السلطة، بداًل من االحتالل.
ووجهت تحيتها لألس���رى في س���جون االحتالل، »الذين 
يخوضون بأمعائهم الخاوي���ة معركة الصمود والتحدي، 
رفًضا لإلجراءات والممارس���ات اإلجرامية التي يمارس���ها 

السجان الصهيوني بحق أسرانا األبطال«. وحذرت فصائل 
المقاومة الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي، من استمرار 

جرائمه بحق األسرى في السجون،
وشددت »أنه في حال تعرض أسرانا ألي أذى فسيكون 
االحتالل الصهيوني وقيادت���ه المأزومة في مواجهة 

مباشرة مع مقاومتنا وشعبنا«.

البطش : كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن األسرى ونحذر من المساس بهم 

غزة/ االستقالل: 
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد اإلس���المي د. محمد الهن���دي، أن 150 
مجاهدًا من أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في س���جون العدو اعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن 
الطعام كدفعة أولى، وبتنسيق تام مع الحركة األسيرة من كافة فصائل العمل الوطني 
واإلسالمي، ضمن برنامج تصعيد متدّرج لمواجهة غطرسة السجان وعنصريته وهجمته 

على أسرى الحركة منذ 40 يومًا بعد نجاح المجاهدين بالهروب من سجن جلبوع.
وأوض���ح د. الهندي "اإلضراب يحم���ل عنوان معركة الدفاع عن إرث الحركة األس���يرة 
وُبنيته���ا التنظيمية". وقال "إن معركتنا في الس���جون هي جزٌء من معركتنا مع هذا 
الكيان، والقائمة على مدار الوقت وفي كل المواقع". وأضاف د. الهندي "إسناد أسرانا 
األبطال ومتابعة أخبار إضرابهم يجب أن يكون هًما يومًيا لكل أبناء شعبنا ولكل فرٍد 

في أمتنا".

جنين/ االستقالل: 
أطلق مقاومون مس���اء اليوم الخميس النار برج دوتان العس���كري اإلسرائيلي 
جنوب جنين، وفق بيان لغرفة العمليات المش���تركة للمقاومة بجنين ش���مال 

الضفة الغربية.
وقالت الغرفة المشتركة إن »مقاوميها أطلقوا النار باتجاه برج دوتان العسكري 

قرب يعبد جنوب جنين ثم انسحبوا بسالم من المنطقة«.
وأش���ارت مصادر محلي���ة إلى أن قوات االحتالل انتش���رت ف���ي محيط البرج 

العسكري ونصبت حاجزا عسكريا قرب مدخل بلدة يعبد.
علما أن برج دوتان يقع على الطريق بين يعبد وطولكرم قرب مدخل مستوطنة 

دوتان.

د. الهندي: إضراب األسرى يحمل عنوان 
معركة الدفاع عن إرث الحركة األسيرة

المقاومة تستهدف نقطة 
عسكرية لالحتالل جنوب جنين

وأشار إلى أن ما يتعّرض له األسرى، وفي مقدمتهم 
أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي، م���ن انتهاكات 
وإجراءات انتقامية وتعّس���فية غير مس���بوقة منذ 
عملية انتزاع الحرية من س���جن "جلب���وع"، محاولة 
يائس���ة من االحتالل للتغطية على فش���له وعجزه 

ا الذي حققته العملية".  "أمام االنتصار الكبير جّدً

اأفقدت االحتالل �صوابه
وتابع أن هذه العملية البطولية لألس���رى الس���ّتة؛ 
أفقدت االحتالل صوابه، وأصابت منظومته األمنية 
واالس���تخبارية والعس���كرية في مقتل، لذلك لجأ 
ا، وخصوًصا االستفراد  لسياسة عقاب األسرى جماعّيً
بأس���رى الجهاد اإلسالمي؛ لكنه لن يحّقق شيًئا من 
أهدافه بفعل سياس���ته تلك، الفًتا إلى أن الحركة 
األسيرة لن تس���مح لالحتالل باالس���تفراد بأسرى 
الجهاد، "وكل خياراته���م مفتوحة إلعادة األوضاع 

إلى ما كانت عليه )قبل عملية جلبوع(.     
وفي ه���ذا الصدد، ش���ّدد عل���ى ضرورة اإلس���ناد 
وااللتفاف الرس���مي والش���عبي والفصائلي حول 

قضية األس���رى، واالصطفاف واالنحياز معهم في 
معركته���م القائمة ض���د الس���ّجان، إذ ال يجوز أن 

نتركهم لقمة سائغة لالحتالل".  
وأكمل "المطلوب من الجميع التحّرك والوقوف عند 
حدود مس���ؤوليتهم؛ فهؤالء األس���رى قّدموا أغلى 
م���ا يملكون؛ انتص���اًرا لقضية مقّدس���ة، ومن أجل 
أن َيحيى ش���عبهم بكرامة، ويحفظوا مقدساتهم 
وحقوقه���م، وبالتالي ال يجوز ألح���د أن يدير لهم 

الّظهر، تحت أي ظرف من الظروف".  
وكان األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين القائد زياد النّخالة، أّك���د أن "حركته لن 
تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين 

أيدي العدو".
وقال القائد النّخالة في تصريح له األربعاء: "سنقف 
مع األس���رى ونس���اندهم بكل ما نمل���ك، حّتى لو 
اس���تدعى ذلك أن نذهب للحرب م���ن أجلهم، ولن 
يمنعنا عن ذلك أّية اّتفاقيات أو أّي اعتبارات أخرى".

وفي وقت الحق، أعلنت "س���رايا الق���دس"، الجناح 

العس���كرّية لحركة الجهاد اإلسالمي، حالة "النفير 
الع���ام" في صفوف مجاهديه���ا، عقب تهديدات 

القائد "النّخالة".
النفري العام

وقالت السرايا في بيان مقتضب الخميس، "تلقينا 
تصريح األخ األمين العام القائد زياد النّخالة، حول 

ما يتعّرض له أس���رانا األبطال داخل سجون العدو 
بمس���ؤولية عالي���ة؛ وعليه نعلن النفي���ر العام في 
صفوف مقاتلينا"، مش���ّددًة أنه���ا "على جهوزية 
كاملة، ورهن اإلش���ارة". ومنذ عملية انتزاع 6 أسرى 
فلس���طينيين حريته���م من س���جون "جلبوع" في 
مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة، تشّن إدارة 
سجون االحتالل حملة إجراءات انتقامية وتعسفية 
غير مس���بوقة، كالعزل والتعذي���ب والتنكيل ضد 

أسرى الجهاد اإلسالمي.
وعلى إثر ذلك، قّررت الهيئة القيادية العليا ألسرى 
الحركة داخل الس���جون الشروع في خطوة اإلضراب 

المفتوح عن الطعام، منذ األربعاء الماضي. 
ويوم 6 س���بتمبر )أيلول( الفائت، تمّكن 6 أسرى 
فلسطينيين، 5 منهم ينتمون للجهاد اإلسالمي، 
من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" االحتاللّي، 
األكثر تشديًدا وتحصيًنا، عبر نفق ممتد حفروه 
من غرف���ة زنزانته���م، قبل أن يعي���د االحتالل 
اعتقالهم على دفعات، بع���د أيام من المطاردة 

امتدت لنحو أسبوعين.
وأبطال كتيبة جنين أو كتيبة الحرية، هم األس���رى 
القادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير أس���رى حركة 
الجهاد اإلس���المي ف���ي "جلب���وع"، والمحكوم مدى 
الحي���اة، ومحمد عارض���ة )39 عاًم���ا(، محكوم مدى 
الحي���اة، ويعقوب قادري )49 عاًم���ا(، محكوم مدى 
الحياة، وأيه���م كممجي )35 عاًم���ا(، محكوم مدى 
الحياة، ومناضل انفيع���ات )26 عاًما(، معتقل منذ 
عام 2019، وخمستهم ينتمون للجهاد، فيما زكريا 
زبي���دي )46 عامًا( معتقل منذ ع���ام 2019، ينتمي 

لحركة فتح، وجميعهم من جنين.
ويبلغ عدد أس���رى حرك���ة الجهاد اإلس���المي، في 
سجون االحتالل )400( أسير على األقّل، من إجمالي 
نحو )4650( أس���يًرا، بينهم )41( أس���يرة، و )180( 
طفاًل وقاصًرا، و )700( مريض يعانون أمراًضا بينها 
"مزمن���ة وخطي���رة"، و )400( معتق���ل إدارّي )دون 
تهمة(، في حين بلغ عدد األس���رى الشهداء داخل 

السجون )226( شهيدًا، منذ النكسة سنة 1967.

ا على إجراءاته االنتقامية غير المسبوقة تجاه األسرى   رّدً

يوسف لـ »االستقالل«: تهديدات القائد »النخالة« لالحتالل تعكس موقف فصائل المقاومة كافة
ال�صفة املحتلة – غزة/ قا�صم االأغا: 

قال القيادي البارز والنائب باملجل�س الت�ص��ريعي الفل�صطيني عن 
حركة »حما�س« د. ح�ص��ن يو�ص��ف، اإن تهدي��دات القائد املجاهد 
زياد النّخالة، االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�صالمي، ب� »احلرب«، 

حال ا�ص��تمّرت هجمة االحتالل واإدارة �ص��جونه امل�ص��عورة جتاه 
االأ�ص��رى، تعك�س موقف كل ُقوى وف�صائل املقاومة الفل�صطينية.  
واأ�ص��اف يو�ُص��ف يف مقابلة مع �ص��حيفة »اال�ص��تقالل« اخلمي�س، 
»قوى وف�صائل املقاومة يف فل�صطني كاّفة، ت�صع نف�صها يف جاهزية 

تام��ة وكامل��ة؛ ملواجه��ة االحت��الل، اإذا م��ا �ص��ّعد اعتداءات��ه 
ا القوى والف�صائل  وانتهاكاته جتاه اأ�ص��رانا داخل �صجونه«، داعيًّ
ا واحدة يف الدفاع عن االأ�ص��رى، وبالتايل ت�ص��جيل  »الأن تكون يدًّ

املزيد من نقاط االنت�صار على املحتّل«. 

فصائل المقاومة: رفض اشتية حماية أسرى »نفق الحرية« يستوجب عزله ومحاكمته
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ويخوض ما يقارب من 250 أس����يرًا من حركة 
الجهاد اإلسالمي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، 
مطالبي����ن إدارة س����جون االحت����الل، بوق����ف 
إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها 
بشكل مضاعف بحّقهم واستهدفت بشكل 
أس����اس عبر جملة اإلجراءات الراهنة، البنية 

التنظيمية للجهاد اإلسالمّي.
فيم����ا ح����ذر األمين الع����ام لحرك����ة الجهاد 
االس����المي القائد زياد النخال����ة، من إمكانية 
اندالع حرب على خلفية ممارس����ات االحتالل 
بحق األس����رى الفلس����طينيين في السجون 
الصهيوني����ة، مؤك����دًا أن الحرك����ة لن تترك 
أبناءها في سجون االحتالل ضحايا بين أيدي 

العدو وممارساته.
اإجراءات انتقامية

األس����ير المحرر والقيادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي، الش����يخ خضر عدنان، أكد على ما 
تقوم به سلطات االحتالل وإدارة السجون من 
إجراءات تنكيلية واعتداءات تعسفية بحق 
أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، هي انتقامية 
بالدرجة األولى جاءت عقب نجاح ستة أسرى 
بانتزاع حريتهم من س����جن جلبوع المحصن 

خمسة منهم من الجهاد.
وشدد عدنان ل� "االستقالل"، على أن االحتالل 
اإلسرائيلي يس����تفرد بأسرى الجهاد وينكل 
بهم، في محاولة لتصدي����ر األزمة من داخل 
أروق����ة مصلحة الس����جون وفش����ل مخابرات 
االحت����الل من خ����الل عملي����ة التصعيد على 

أسرى الجهاد. 
وأوضح أن العديد من أسرى الجهاد اإلسالمي 
ق����د أعلنوا إضرابهم ع����ن الطعام، في خطوة 
ستش����مل باقي األسرى في الس����جون فيما 
بعد، بهدف تثبيت إنجازات الحركة األسيرة 
ووقف الهجمة الشرس����ة التي يتعرض لها 

األسرى في سجون االحتالل.
وبين أن س����بب اإلضراب هو مطالبة األسرى 
بإع����ادة الحياة داخل الس����جون إل����ى ما قبل 
عملية "انت����زاع الحري����ة"، والمطالبة بتراجع 
االحت����الل ع����ن اإلج����راءات االنتقامية التي 

بقيت بحق أسرى الجهاد اإلسالمي.
وأضاف عدنان،" خطوات أس���رى الجهاد 
وج���دت تفاع���اًل م���ن بقية األس���رى من 
الفصائ���ل كافة، فق���د ق���رر العديد من 
األس���رى من فصائل غي���ر الجهاد خوض 
ه���ذا اإلض���راب والوق���وف صف���ًا واحدًا 
في وجه إدارة س���جون االحت���الل، لوقف 
إجراءاتها التنكيلية بحق األس���رى كافة، 
دون االس���تفراد بفئة عن األخرى، مشيرًا 

إلى أن الجبهة الش���عبية أعلنت بش���كل 
واض���ح وقوفها في صف أس���رى الجهاد 
وخوض ه���ذا اإلضراب، فيم���ا يتوقع في 
اللحظات القادمة دخول أس���رى من بقية 

الفصائل كفتح وحماس.
وتاب����ع، "صدرت العديد م����ن المواقف داخل 
س����جون االحت����الل وخارجه����ا وتؤك����د على 
صوابي����ة ما يقوم به أس����رى حرك����ة الجهاد 
اإلس����المي في ه����ذه المعرك����ة وحقهم في 

انتزاع حقوقهم".
ودعا القيادي عدنان الش����عب الفلس����طيني 
ب����كل أطياف����ه إلى ض����رورة دعم ومس����اندة 
األس����رى في إضرابهم حت����ى نيل مطالبهم 

كافة، فهذه معركة الكل الفلسطيني.

ان�ضمام اأفواج اأخرى 
من جهته، قال رئيس نادي األس����ير قدورة 
فارس إن 250 أسيرًا من حركة الجهاد شرعوا 
بإضراب مفت����وح عن الطعام، على أن يلتحق 

بهم أسرى من التنظيمات كافة.
وأوضح فارس، أن مائة أسير من بين األسرى 
المضربين سيش����رعون باإلض����راب عن الماء 
بعد س����بعة أي����ام، "وس����تنضم كتائب من 
األسرى من جميع الفصائل لإلضراب تباعا".

وأش����ار إل����ى أن األس����رى استش����عروا خطر 
إج����راءات االحتالل وقرروا خ����وض اإلضراب، 
الفت����ا إل����ى أن "ه����ذه المرحلة ه����ي األدق 
واألخطر التي تواجهها الحركة األسيرة على 

مدى طويل".

وذك����ر أن "دول����ة االحتالل ب����كل مكوناتها 
اس����تغلت حادثة النفق لتقويض المنظومة 

االعتقالية والتنظيمية داخل السجون".
وكش���ف فارس عن أن إدارة الس���جون وخالل 
س���اعة متأخ���رة من لي���ل أول أم���س، أبلغت 
الجهاد اإلسالمي  باس���تعدادها إلعادة كادر 
باس���تثناء ثالثة أس���رى، على أن يتم الحوار 
وإعادة جمع أسرى الجهاد في غرفتين من كل 

قسم، لكن الحركة األسيرة رفضت المقترح.
ودعا فارس إل����ى تنظيم فعاليات ش����عبية 
وعدم االستخفاف بأي عمل شعبي، من شأنه 

تقصير مدة اإلضراب.
وقال: "هناك أس����رى مضربون ع����ن الطعام 
مضى على إضرابهم ثالثة أش����هر، وهم في 
وضع صح����ي خطير يه����دد حياتهم، ونحن 

مسؤولون عن توفير مظلة حماية لهم".
وكان ستة أسرى من محافظة جنين شمالي 
الضف����ة الغربي����ة المحتل����ة نجح����وا، فجر 6 
س����بتمبر/ أيلول الجاري، في تحرير أنفسهم 
من س����جن جلبوع، عبر نفق تمكنوا من حفره، 
خمس����ة منهم من حركة الجهاد اإلس����المي، 

والسادس من حركة فتح.
وأعاد جيش االحتالل اعتقال األسيرين زكريا 
الزبيدي ومحمد العارضة قرب قرية أم الغنم 
في منطقة الجليل األسفل بتاريخ 11 أيلول/ 
سبتمبر، واألسيرين قادري ومحمود العارضة" 

بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر في الناصرة.
وقبل فجر 19 أيلول/ س����بتمبر، أعادت قوات 
االحت����الل اعتقال األس����يرين أيهم كممجي 
ومناضل نفيعات في مدينة جنين، بعد 13 

يومًا من انتزاع حريتهم.
وعلى الرغم من إعادة اعتقال األسرى الستة، 
إال أن مختصي����ن أك����دوا أن العملي����ة ضربة 

ألجهزة أمن االحتالل واستخباراته.

بأمعائهم الخاوية.. »أسرى الجهاد« ينتفضون على إجراءات االحتالل 
غزة/ خالد ا�ضتيوي :

يومللًا بعد يللوم، تت�ضاعد اجراءات االحتللال التع�ضفية 
بحللق االأ�ضللرى الفل�ضطينيني ب�ضللكل عام واأ�ضللرى حركة 
اجلهللاد اال�ضامللي ب�ضكل خا�للص، وبرزت هللذه املمار�ضات 

التنكيليللة بعد عملية »انتزاع احلريللة« من �ضجن جلبوع 
التللي نفذهللا اأبطال اجلهللاد، كاإجراء انتقامللي وحماولة 
للتغطيللة علللى الف�ضللل االأمنللي والع�ضكللري الللذي حلللق 
باأجهزة االحتال وا�ضتخباراته. وباتت ظروف االأ�ضرى 

داخل �ضجون االحتال ماأ�ضاوية وقابلة لانفجار، حيث 
يعي�للص االأ�ضللرى ظللروف يف غايللة التعقيللد وال�ضعوبللة، 
ويواجهللون عقوبللات جديللة وفعليللة ينتللج عنهللا اإيذاء 

ج�ضدي ونف�ضي مبا�ضر لكل االأ�ضرى.

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
وقوفها  الخميس، عن  أمس  فلسطين، 
الكامل خلف أس���رانا األبطال في هذه 
المعركة التي يخوضونها في مواجهة 

مصلحة السجون وإرهابها بحقهم.
بي���ان وص���ل  الجه���اد ف���ي  وقال���ت 
"االس���تقالل" إن ق���رار خ���وض معركة 
اإلض���راب ه���و ق���رار صع���ب، وج���اء 
بعد ش���هر ونص���ف م���ن المفاوضات 
والوس���اطات الت���ي مارس���ت مصلحة 
السجون والشاباك خاللها أقبح أشكال 
المناورة والخداع والمماطلة، األمر الذي 
دفع أس���رانا االبط���ال إلى اتخ���اذ قرار 
التصعيد والش���روع في هذا اإلضراب، 
ولديهم قرار باالمتناع عن ش���رب الماء 
بعد عدة أيام، وعليه فإن مس���ؤوليتنا 
جميعًا أال نس���مح للعدو بأن يس���تفرد 
بهم، وأال نبق���ى ننتظر الوعود والرهان 
على الوق���ت، فإطالة أم���د اإلضراب قد 
يعن���ي ارتقاء ش���هداء ف���ي صفوف 

الحركة األسيرة.

وأكدت الجه���اد، ان صبرها لن يطول، 
ولن نترك األس���رى وحدهم، وسنعمل 
كل ش���يء من أجل كرامة األسرى ومن 
أجل تحقيق مطالبهم كاملة، مش���دًدة 
على، أنها س���تبقى في حالة استنفار 
عام للدفاع عن أس���رانا ومساندة كافة 
الخطوات التصعيدية التي سيتخذها 
الذي  الع���دوان  األس���رى في مواجهة 
يتعرض���ون له، ول���ن نتركهم وحدهم 

مهما كّلف ذلك من ثمن.
وأضاف���ت الجهاد، أن معرك���ة الحركة 
األس���يرة ه���ي معركة ال���كل الوطني، 
وفي  والفصائ���ل  الق���وى  وس���تحمي 
مقدمتهم حركة الجهاد وحدة الموقف 
الوطني المساند لألسرى، وسنبقي على 

هذه القضية كقضية إجماع وطني.
الخي���ارات مفتوح���ة  أن كل  وأك���دت 
أمامنا للدفاع عن األس���رى وحمايتهم، 
وإننا نحذر العدو من أي مس���اس بحياة 

األسرى وتعريضهم ألي خطر.
ودعت الجهاد، إلى االستمرار وتصعيد 
الدعم الش���عبي واإلعالم���ي والقانوني 

لألس���رى في هذه المعركة، وأن يبقى 
الش���عب الفلس���طيني واح���دًا موحدًا 

خلف األسرى األبطال.
كم���ا دع���ت الحرك���ة، األم���م المتحدة 
وجمي���ع األطراف المعني���ة ان تتحمل 
مس���ئولياتها للضغط عل���ى االحتالل 
بحق  االنتقامي���ة  اإلج���راءات  لوق���ف 

األسرى قبل فوات األوان
وتابع���ت الجهاد : التحية ألس���يراتنا 
وأس���رانا األبطال داخل أقبية السجون، 
التحية إلخواننا ف���ي الهيئة القيادية 
ألس���رى الحركة الذين جرى عزلهم في 
زنازين انفرادية ول���كل األخوة الكوادر 

والرموز الذين تم عزلهم".
وختم���ت " س���نبقى موحدي���ن خلف 
األس���رى، أوفياء لتضحيات وآهات كل 
أسير، وستكون حركة الجهاد اإلسالمي 
من أعلى رأس الهرم في قيادتها حتى 
أصغر جن���دي في متابع���ة حثيثة لما 
يجري داخل الس���جون، ول���ن نترك أي 
أسير مهما كان انتماؤه وتنظيمه دون 

سند".

الجهاد: صبرنا لن يطول ولن نترك األسرى وحدهم 

غزة/ االستقالل:
أعلنت س���رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عن النفير في صفوفها عقب 

تصريح األمين العام للحركة زياد النخالة.
وقالت الس���رايا في تصريح مقتضب وصل "االستقالل" نسخة عنه أمس الخميس، "لقد تلقينا 
تصريح األمين العام القائد زياد النخالة، حول ما يتعرض له أسرانا األبطال داخل سجون العدو 
بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام بصفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن 

اإلشارة".
وأول أم���س، قال النخال���ة إن "حركته لن تترك أبناءها في س���جون االحتالل ضحايا بين أيدي 
العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، "حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب 

من أجلهم".
وأكد أنه "لن يمنعنا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى".

وكان نادي األس���ير أكد أّن جزءًا من أس���رى حركة الجهاد ش���رعوا األربعاء بإضراب عن الطعام، 
مطالبي���ن إدارة س���جون االحتالل، بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بش���كل 
مضاعف بحّقهم واس���تهدفت بشكل أس���اس عبر جملة اإلجراءات الراهنة، البنية التنظيمية 

للجهاد.
ُيشار إلى أّن عدد أسرى الجهاد في سجون االحتالل نحو 400 أسير.

سرايا القدس تعلن النفير 
العام: نحن على جهوزية 

كاملة ورهن اإلشارة
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�إعالن  طرح عطاء

)D67( م�شروع تاأهيل بئر مياه العطاطرة رقم
 ،)IHH( تعلن بلدية بيت الهيا ، وبتمويل من هيئة اإلغاثة اإلنس���انية التركية
عن طرح عطاء مشروع تأهيل بئر مياه العطاطرة رقم )D67( في بيت الهيا ، وفقا 
للمخططات والمواصفات وجداول الكميات وش���روط االتفاقية والعقد المرفقة 

بالمشروع، فعلى الراغبين بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1- يجب على المقاول أن يكون مؤهال ومس���جال ومنتس���با ف���ي اتحاد المقاولين 
الفلسطينيين ولجنة التصنيف الوطنية الموحدة تخصص مياه درجة التصنيف 
أولى، ثانية، ثالثة  سارية المفعول ولن يباع العطاء إال بعد إبراز شهادة التصنيف.

2- يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة وعلى المقاول 
أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.

3- يجب أن تكون أس���عاركم سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفال 
المناقص���ة، وجميع العط���اءات يجب أن ترفق بكفالة دخ���ول عطاء بقيمة 
2,000 دوالر أمريكي بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا 

او شيك بنكي مصدق، وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4- المش���روع ش���امل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أس���عارهم شاملة 

ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
5- على المقاول تقديم فاتورة ضريبية تصدر باسم هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

.)IHH( التركية
6- بلدية بيت الهيا وهيئة اإلغاثة اإلنس���انية التركية )IHH( غير ملزمتين 

بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.
7- كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على وثائق 
العطاء من مقر بلدية بيت الهيا ، ابتداء من يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 
2021،  وحت���ى يوم األثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، في س���اعات الدوام 

الرسمية مقابل مبلغ غير مسترد قيمته 50 دوالرًا أمريكيًا.
8- زي���ارة الموقع  واإلجتم���اع التمهيدي يوم اإلثني���ن الموافق 18 أكتوبر 
2021، الس���اعة 10:00 صباح���ا ف���ي مقر بلدي���ة بيت الهي���ا ، واالجتماع 
التمهيدي الس���اعة 12:00 ظهرا من نفس اليوم في مقر بلدية بيت الهيا- 

الدائرة الهندسية – الطابق األول .
9- يتم تس���ليم العطاءات في مقر بلدية بيت الهيا ، على العنوان المذكور 
وآخر موعد لتسليم العطاءات وفتح المظاريف هو يوم الخميس الموافق 21 
أكتوبر 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب 

كان. وسيتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من المقاولين المشاركين.
10- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

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

بلدية بيت الهيا

دولة فل�شطني  
�شلطة االأرا�شي

مكتب رئي�س �شلطة االأرا�شي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/561(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فريد أنور س���ليم الش���يخ خليل من س���كان غزة هوية رقم 931553275 

بصفته وكيال عن: أنور وياسين أبناء سليم إبراهيم الشيخ خليل 
بموجب وكالة رقم: 11569 / 2021 صادرة عن القاهرة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 627 القسيمة 24 المدينة غزة الزيتون 

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

على سلطة األراضي. التاريخ:  2021/10/14م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�شطني
�شلطة االأرا�شي 

 مكتب رئي�س �شلطة االأرا�شي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/527(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد يوس���ف محمد إسماعيل من س���كان غزة هوية رقم 803128412 
بصفته وكيال عن: أس���ماء محمود احمد إسماعيل وضحى يوسف محمد 

االغا ودانة يوسف محمد إسماعيل وفراس يوسف محمد إسماعيل 
بموجب وكالة رق���م: 1329 / 2021 صادرة عن عدل غزة + 3549 / 2021 

صادرة عن سفارة دولة فلسطين الجمهورية السلوفاكية
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 677 القسيمة 18 المدينة غزة الزيتون 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/27م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

رام الله / االستقالل:
يواص���ل س���بعة أس���رى ف���ي س���جون االحت���الل 
اإلس���رائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا 

العتقالهم اإلداري.
وقالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، في بيان 
لها، أمس الخميس، إن األس���رى المضربين هم: كايد 
الفسفوس منذ )92 يوما(، ومقداد القواسمة يواصل 
إضرابه للي���وم )86(، وع���الء األعرج من���ذ )69 يوما(، 
وهشام أبو هواش المضرب منذ )60 يوما(، وشادي أبو 
عكر ويخوض إضرابه لليوم )52 يوما(، وعياد الهريمي 
منذ )23 يوما(، وخليل أبو عرام مضرب لليوم السادس 
على التوالي إس���نادا لألس���رى المضربين وألس���رى 
الجهاد اإلسالمي، ويقبع في زنازين سجن "عسقالن".

وأضافت أن سلطات االحتالل تحتجز األسير مقداد 
القواس���مة داخل مستش���فى "كابالن" اإلسرائيلي 

بوضع صحي حرج وخطير.
وتابعت: إن الوضع الصحي لألس���ير القواسمة آخذ 
بالتده���ور يوما بع���د آخر، حيث يعان���ي من هزال 
وضعف عام، ومن آالم ح���ادة في المفاصل والكلى 
والرأس والبطن، كما يشتكي من صعوبة في الكالم 
ومن نقصان حاد بالوزن، ومن عدم وضوح في الرؤية، 
ورغم وضعه الصح���ي المتفاقم إال أنه مصمم على 

مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.
وذكرت أن األسير قواس���مة يرفض أخذ المدعمات 
وال ُيس���مح له بإجراء الفحوص���ات الطبية، في حين 
كانت محكمة االحتالل قد أصدرت بحقه أمر تجميد 
االعتق���ال اإلداري الصادر بحقه في الس���ادس من 
الش���هر الجاري، وأمر التجميد ال يعني اإللغاء، لكن 
هو بالحقيقة إخالء مسؤولية إدارة سجون االحتالل، 
والمخابرات )الشاباك( عن مصيره وحياته، وتحويله 

إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت 
حراسة "أمن" المستشفى بدال من حراسة الّسجانين، 
علًما بأن أفراد العائلة واألقارب يستطيعون زيارته 
كأي مري���ض وفًق���ا لقوانين المستش���فى، لكن ال 

يستطيعون نقله ألي مكان.
وحمل���ت الهيئ���ة المس���ؤولية الكاملة لس���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلية عن حياة األس���ير القواسمة 
واألس���رى المضربي���ن، مطالبة كافة المؤسس���ات 
الدولي���ة اإلنس���انية والحقوقية بالتدخ���ل الفوري 

والعاجل إلطالق سراحه ونيل حريته.
يذكر أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت الش���اب 
قواسمة بتاريخ 2021/1/3، وصدر بحقه أول مرة أمر 
اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وتم تجديده مرة أخرى 
لمدة ستة أشهر، ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن 

الطعام للمطالبة بالحرية واإلفراج الفوري عنه.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس الخميس، بأن ما تسمى "المحكمة 
العليا اإلسرائيلية" في القدس المحتلة قررت تجميد أمر االعتقال اإلداري بحق 
األس���ير المضرب عن الطعام كايد الفس���فوس، وذلك بعد م���رور 92 يوًما على 

إضرابه.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل "االستقالل"، أن األسير الفسفوس يواجه وضًعا 

صحًيا خطًرا داخل مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي.
وأضافت أن قرار التجميد ال يعني إلغاءه، لكن بالحقيقة هو إخالء مسؤولية إدارة 
س���جون االحتالل، والمخابرات )الش���اباك( عن مصير وحياة األسير الفسفوس، 
وتحويله إلى "أس���ير" غير رسمي في المستش���فى، ويبقى تحت حراسة "أمن" 

المستشفى بداًل من حراسة الّسجانين.
وأش���ارت إلى أن أفراد العائلة واألقارب يس���تطيعون زيارته كأي مريض وفًقا 

لقوانين المستشفى، لكن ال يستطيعون نقله ألي مكان.
ولفتت أن الحالة الصحية لألسير الفسفوس تتفاقم يوًما بعد آخر، فهو يعاني 
من هبوط بضغط الدم والسكر، واإلرهاق الشديد والهزال، ودوخة مستمرة وآالم 
حادة بالصدر والخاصرتين والرجلين، ورغم صعوبة حالته يرفض أخذ المدعمات 
وإجراء الفحوصات الطبية، علًما بأنه قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أية أمراض 

أو مشاكل صحية.
وكانت هيئة األس���رى تقدمت قبل ذلك بالتماس وعدة اس���تئنافات لمحاكم 
االحتالل للطعن في قرار االعتقال اإلداري الصادر بحقه، لكن س���لطات االحتالل 

تواصل تعنتها ورفضها لمطلب الفسفوس بإنهاء اعتقاله اإلداري.
يذكر أن األس���ير الفس���فوس )31 عاًما( من بلدة دورا في الخليل، اعتقله جيش 
االحتالل بتاريخ 15.10.2020، وهو أس���ير سابق اعتقل عدة مرات، وهو متزوج 

وأب لطفلة.

قرار بتجميد االعتقال اإلداري 
لألسير المضرب كايد الفسفوس القدس المحتلة/ االستقالل: 

نظ���م عش���رات المواطنين، أم���س الخميس، وقفة 
في حي الش���يخ جراح بالقدس المحتلة، رفضا لقرار 
سلطات االحتالل إخالء منزل عائلة صالحية بدعوى 

المنافع العامة.
وأفادت مصادر مقدسية أن أهالي حي الشيخ جراح 
نظم���وا وقفة احتجاجا على ق���رار االحتالل مصادرة 
منزل المقدس���ي محم���ود صالحية بدع���وى إقامة 

مدرسة مكانها.
وعّبر المواطن المقدسي محمود صالحية عن رفضه 
لسياس���ة االحتالل في حي الش���يخ جراح، حيث إن 
زعم المنافع العامة جاءت ضمن مخططات االحتالل 

لتهويد المدينة المقدسة.
وأك���د صالحية أنه يملك أوراق ملكية لألرض والتي 
تبلغ مساحتها 6 دونمات، وقبل سنتين صدر قرار 

سلٍب لألرض بدعوى إقامة منافع عامة.
وأشار صالحية إلى أن االحتالل لجأ إلى قانون المنافع 
العامة إلرغام المقدسيين على إخالء أراضيهم بعد 
أن فش���ل بانتزاعها منهم من خالل البيع والش���راء 

والضغط من المؤسسات االستيطانية.
ا وعاجاًل  ودعا صالحي���ة أهالي القدس للوقوف جدّيً
في وجه سياس���ات االحتالل في حي الش���يخ جراح 

ومدينة القدس.
وش���دد صالحية عل���ى أن قرارات االحت���الل قرارات 

ظالمة، وأهالي حي الشيخ جراح في خطر محدق.
وقال المقدسي شوكي صندوقة من البلدة القديمة 

-خالل الوقفة االحتجاجية بالش���يخ ج���راح-: إنهم 
ج���اؤوا للتضامن م���ع أهلهم في الح���ي، رافضين 
األحكام والسياسات الجائرة التي تنفذها سلطات 

االحتالل بحق حي الشيخ جراح.
وأوضح المحامي وليد أبو تايه حيثيات قضية بيت 
المقدس���ي محمود صالحية الذي ين���وي االحتالل 
سلبه في حي الشيخ جراح، مبّينا أنه في 2021/1/19 
أصدرت س���لطات االحت���الل قرارا نهائيا بس���رقة 

المنزل.
وأشار إلى أن فريقا قانونيا قد رفع دعوى باسم أفراد 
عائلة صالحية من س���كان المن���زل والبالغ عددهم 
أكثر من 40 فردا، رفضا لقرار الس���لب، إال أن محاكم 

االحت���الل رفضته���ا. وأخطرت س���لطات االحتالل 
"اإلسرائيلي" - قبألمس األربعاء- المقدسي محمود 
صالحية بإخالء أرضه ومنزله في حي الش���يخ جراح 
بمدين���ة القدس المحتل���ة، وأمهلت���ه حتى أمس 
الخميس إلخ���الء منزل���ه بدعوى مص���ادرة األرض 

والمنزل لبناء مدرسة للمستوطنين مكانهما.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 
28 من���زاًل بالحي على أيدي جمعيات اس���تيطانية 
بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم االحتالل، والتي 
أصدرت مؤخًرا قراًرا بحق س���بع عائالت لتهجيرها، 
رغم أن سكان الحي المالكون الفعليون والقانونيون 

لألرض.

وقفة رفضًا لقرار إخالء منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط أوضاع صحية خطيرة
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 دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء
  حمكمة �سلح خانيون�س

 يف الطلب رقم 2021/986     يف الق�سية رقم 2021/846
المس���تدعي / نايف عبد العال حنون الفرا – س���كان غزة تل الهوى بجوار 

برشلونة  هوية رقم )900601327(
المس���تدعى ضده / اياد يحييى حنون الفرا باألصالة على نفس���ه وباالضافة 
لباقي ورثة والده المرحوم / يحييى حنون الفرا سكان خانيونس شارع القسام 

بجوار شركة الكهرباء القديمة والمقيم في المملكة العربية السعودية 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك  قيمة الدعوى / تزيد عن 100000 دينار اردني
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم : 2021/846
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
وضع يد باالش���تراك استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة 
منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضيان 
تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغك ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االربعاء 2021/10/27م 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي 

ان يسير في دعواه حسب األصول  تحريرا في 2021/10/14م .

  رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
�سديق عبد الرزاق الرقب

وذك���رت الصحيف���ة، أن ما يس���مى اللجنة 
المحلية "اإلسرائيلية" في القدس ومن خالل 
مبادرات تقف خلفها وزارة اإلسكان، صّدقت 
أول أم���س على س���لب أراٍض في محيط حي 
جفعات همتوس لمصلحة هذه الخطط، كما 
وافقت على إيداع خطة لتوس���يع مستوطنة 
بس���غات زئيف، وفي األسبوع المقبل ستبدأ 
المناقش���ات ح���ول االعتراضات عل���ى إقامة 
مس���توطنة جديدة ف���ي منطق���ة E1، وفي 
غضون ش���هر س���تطرح خطة إلنش���اء حي 
يه���ودي ضخم ف���ي منطقة عط���روت خارج 

الخط األخضر، للمناقشة.
وذكرت أنه س���يقام حي اس���تيطاني جديد 
يبنى م���ن خالله 1257 وحدة اس���تيطانية، 
وه���و أول حي يقام في الق���دس منذ حوالي 
30 عاًما، وسيكون على غرار حي “هار حوما” 

االستيطاني.
وقال���ت الصحيفة: إن ه���ذا المخطط الكبير، 
يت���م مع امتن���اع إدارة الرئيس األميركي جو 
بايدن عن الضغط على "إس���رائيل" لتجميد 
عمليات البناء االس���تيطاني على األقل علًنا، 
نظًرا لتركيبة الحكومة "اإلس���رائيلية"، والتي 
يمكن أن تتس���بب مثل هذه الضغوط بأزمة 

سياسية.
التي  المخطط���ات  ووفًق���ا للصحيفة؛ ف���إن 
سيعمل على تنفيذها قريًبا في تلك المناطق 
كان���ت بمنزل���ة بطاق���ة حم���راء لألميركيين 
والمجتمع الدولي، وكانت إشكالية خاصًة وأن 
بجفعات همتوس سيعزل  المتعلق  إحداها 
قرية بي���ت صفاف���ا تماًما عن باق���ي القرى 
الفلسطينية في شرقي القدس، وسيضعها 
بين أحياء يهودية، في حين سيقطع مخطط 
E1 الضفة الغربية عن باقي مناطق القدس، 
وه���ذا في نظ���ر المجتمع الدول���ي عبارة عن 
"مس���امير كثيرة في نعش ح���ل الدولتين"، 

على حد تعبيرها.
وأش���ارت إلى أنه في عهد حك���م باراك أوباما 
للوالي���ات المتح���دة، من���ع رئي���س ال���وزراء 
نتنياهو  بنيامي���ن  الس���ابق  "اإلس���رائيلي" 
التروي���ج لمخطط���ات بن���اء آالف الوح���دات 
أحياء “جفعات همتوس”  االستيطانية في 
المجاورين  االس���تيطانيين  و “هار حوم���ا” 
لبعضهم���ا البعض، وحتى خالل حكم دونالد 
ترامب لم تتسرع "إسرائيل" أيًضا في المضي 
قدًما في البناء هناك، وفقط في فبراير/ شباط 
2020، قبل س���تة أيام من الجولة الثالثة من 
االنتخابات "اإلسرائيلية"، أمر حينها نتنياهو 
بتسريع تنفيذ عمليات البناء في تلك األحياء.

وقال���ت الصحيفة “ما كان ُينظر إليه على أنه 
حيل���ة انتخابية أصبح حقيق���ة واقعة، وقبل 
أيام قليلة من تنصيب بايدن رئيًسا للواليات 

المتحدة، أغلقت المناقصات وبدأت الجرافات 
العمل التمهيدي في حي جفعات همتوس، 
في حين أن المس���توطنة الجدي���دة الواقعة 
في مناط���ق E1، والتي يخط���ط لبناء 3500 
وحدة اس���تيطانية بحاجة للخضوع إلجراءات 
التخطيط، لكن حكومة نفتالي بينيت تقترب 
من تنفيذه وفق المخطط الذي أعدته حكومة 

نتنياهو في نهاية فترة واليته”.
وبين���ت أن هن���اك طف���رة بناء واس���عة في 
مناطق ما “وراء الخ���ط األخضر” في القدس 
ومناطق أخرى، وأول أمس األربعاء، ُصّدق على 
بناء 470 وحدة اس���تيطانية في مس���توطنة 
بس���غات زئيف، بهدف توسيع المستوطنة 
باتج���اه الج���دار الفاصل ال���ذي يفصلها عن 

قرية حزما.
وس���تناقش اللجن���ة المحلية في الس���ادس 

من ديس���مبر/ كانون أول المقبل، إنشاء حي 
ضخم يضم 9 آالف وحدة سكنية في منطقة 
مطار القدس “عطروت”، وهي منطقة أيًضا 
حساسة للغاية ألي شخص ال يزال يصر على 
إقامة دولة فلس���طينية، حيث تقع المنطقة 
الصناعية ل���� “عطروت” والمط���ار المهجور 
المجاور لها بين أحياء بيت حنينا وكفر عقب.

وتق���ول الصحيفة، إن باي���دن يتمتع بخبرة 
في التعامل مع الحكومة اإلس���رائيلية بشأن 
البناء خارج “الخط األخض���ر”، وخالل زيارته 
إلس���رائيل عام 2010 كنائب ألوباما، نش���ر 
مخططا لتوسيع حي “رمات شلومو”، ما أثار 
حينها غضب إدارة أوباما بشكل غير مسبوق، 
وش���عر بايدن باإلهانة حين كان في طريقه 
لتناول العش���اء مع نتنياهو، وفي تلك الليلة 
أعلن عن وقف المخطط بعد مطالبة واشنطن 

بالتوقف فوًرا عنه، ولم يصل بايدن للعش���اء 
إال بعد أن بذلت جهود لوقف هذا المشروع.

ووفًقا للصحيفة، فإن تلك األزمة كانت بداية 
لتجمي���د طويل األمد للبناء اإلس���رائيلي في 
القدس والضفة الغربية، قبل أن يس���تأنف 
نش���اط البناء االس���تيطاني في عهد ترامب، 
مش���يرًة إلى أنه في هذه المرحلة إدارة بايدن 
لم تمارس أي ضغوط مماثلة على "إسرائيل"، 
واالحتمال الس���ائد هو أنها لم تفهم بعد أن 
"إس���رائيل" على وشك إجراء تغيير مهم في 

الخريطة الجيوسياسية للقدس.
وأش���ارت إلى أن وزير الخارجية اإلس���رائيلي 
يائير البيد الذي يزور واش���نطن حالًيا، سمع 
على ما يب���دو احتجاج���ات أميركية ضعيفة 

بشأن هذه القضية.
وقال مسؤول أميركي كبير قبل لقاء البيد مع 
نظيره أنتوني بلينك���ن، إن اإلدارة األميركية 
متمس���كة بموقفها ضد التوس���ع في البناء 

بالمستوطنات.
وتقول الصحيفة، إن مهمة تقس���يم القدس 
ستبقى مهمة مس���تحيلة كما كانت بسبب 
واقع االستيطان وحاجة المدينة للتخلص من 
المخطط���ات الجدي���دة والقديمة من أجل أن 
يكون هناك إجماع في المجتمع الدولي على 
أن هذا السيناريو الوحيد المعقول لمستقبل 

"إسرائيل" وفلسطين.
وتضي���ف إن “الترويج لثالث مس���توطنات 
جديدة يتوقع أن يعيش فيها عشرات اآلالف 
السيناريو  من اإلسرائيليين، س���يجعل هذا 
منفص���اًل تماًما عن الواقع، وس���يتعين على 
المجتمع الدولي تقديم حل آخر، ربما ستكون 
دول���ة ثنائي���ة القومي���ة أو كونفدرالية من 
نوع ما، يعيش فيها ماليين اإلس���رائيليين 
الخيار  متس���اوية،  بحقوق  والفلس���طينيين 

المعقول الوحيد”.

هآرتس: مخطط »إسرائيلي« لبناء آالف الوحدات االستيطانية بالقدس
القد�س املحتلة/ ال�ستقالل: 

اأن  اخلمي���س،  اأم���س  العربي��ة،  هاآرت���س  �سحيف��ة  ك�سف��ت 
»اإ�سرائيل« تخطط للرتوي��ج لبناء اآلف الوحدات ال�سكنية 
يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن القد���س املحتل��ة، يف حماول��ة منها 
لإحداث تغيري كبري على اخلريطة اجليو�سيا�سية للمنطقة، 

ومب��ا يكر�س الوجود ال�ستيطاين فيها. وبح�سب ال�سحيفة؛ 
ف��اإن مناطق “جفعات همتو�س” وه��و حي يهودي ا�ستيطاين 
يقطن��ه اليهود الأثيوبيون، واأقي��م على اأر�س خربة طباليا 
ببل��دة بي��ت �سفاف��ا ب�سرق��ي القد���س، اإىل جان��ب املنطق��ة 
املعروف��ة با�س��م E1 وه��ي منطق��ة ت�س��م ع��دة م�ستوطنات 

مقام��ة على اأحي��اء فل�سطيني��ة منه��ا العيزرية واأب��و دي�س 
وعنات��ا وحزما وغريه��ا، وم�ستوطنة ب�سغ��ات زئيف املقامة 
عل��ى اأرا�سي عدة قرى �سمال �س��رق القد�س، وجميع املناطق 
م��ن حول ه��ذه املناط��ق الثالث ومنه��ا منطقة “عط��روت”، 

�سرتوج »اإ�سرائيل« خلطط بناء وا�سعة مل�سلحة اليهود فيها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتب���رت محافظ���ة الق���دس، قي���ام ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي بهدم عش���رات المحال التجارية في بلدة 
ال���رام ش���مال المدينة، جريم���ة جدي���دة، تهدف إلى 

تسهيل شق وتوسعة الطرق االستيطانية.
وقال���ت محافظة القدس في بي���ان لها، أمس الخميس، 
بينما يمنع االحتالل مؤسساتنا الفلسطينية العاملة في 
القدس من القيام بدورها في تنظيم المنشآت التجارية 

وإصدار تراخيص بناء في المناطق المس���ماة "ج"، يقوم 
بعمليات هدم لمنشآت تعيل عشرات العائالت واألسر 
الفلس���طينية بحجة ع���دم حصولها عل���ى التراخيص 
الالزمة، وذلك لتس���هيل عملياته االستعمارية من شق 
وتوسعة للطرق التي تربط مستعمراته بعضها ببعض 

لتشكل طوقا استيطانيا حول القدس.
وهدم���ت جرافات س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي في 
الساعات األولى من فجر امس الخميس، نحو 30 منشأة 

تجاري���ة ومحطة وقود ق���رب حاجز قلنديا العس���كري، 
شمال القدس المحتلة.

وكانت ما تس���مى "لجنة التخطيط المحلية" التابعة 
لبلدية االحتالل ف���ي القدس، صادقت أمس األربعاء، 
على ق���رار باالس���تيالء على مس���احات م���ن أراضي 
المواطنين جنوب القدس، لصال���ح إقامة مبان عامة، 
وشق طرق وتنفيذ أعمال بناء في مستوطنة "غفعات 

همتوس".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين مفيد 
الحاج، أمس الخميس، إن ما تسمى محكمة االحتالل 
المركزي���ة ف���ي القدس، أص���درت حكما بالس���جن 
الفعلي 6 س���نوات بحق األسير صبري يونس بشير 

من مدينة القدس.
وأضاف الح���اج، بأن جنود االحتالل أطلقوا النار على 
الش���اب بش���ير لحظة اعتقاله، م���ا أدى إلى إصابته 

بعيارات نارية في بطنه وأنحاء جسده كافة. 
وأوضح، أن شرطة االحتالل أخضعت بشير للتحقيق 

القاس���ي فت���رة عالجه في مستش���فى »ش���عاري 
تصيدق«، وبعد ذلك في عيادة س���جن الرملة، وقد 
أمضى سنة و8 أشهر في االعتقال متنقال بين عدة 
مستش���فيات، وما يزال يعاني من أوجاع عدة على 

إثر إصابته.

محافظة القدس: هدم عشرات المحال في الرام 
يأتي لتسهيل شق وتوسعة الطرق االستيطانية

االحتالل يحكم على أسير مقدسي بالسجن 6 سنوات
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 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

 يف الدعوى رقم2021/341  يف الطلب رقم 2021/962
المستدعي / خالد محمود طالب ابو ناهية بصفته الشخصية وبوكالته عن كل 
من نظمية محمود طالب أبو ناهيه وعدليه محمود طالب ابو حسان ) ابو ناهية 
قب���ل الزواج ( بموجب الوكالة رق���م ) 2011/266 ( - المجلس األعلى للقضاء - 

دولة قطر .    وكيله المحاميان/ إيمان فخري األغا ومحمد حسني األسطل 
المستدعى ضدهم :  1 - رويده محمود طالب ابو ناهيه من خانيونس ، وسط 
البلد ، عمارة فارس ، بجوار صيدلية ميش���يل ، زوجة الس���يد / باس���م داهش 
فارس ، تقيم في دولة الس���ويد.  2 - هيثم محمد س���ليم البنا   3 - معتصم 
محمد س���ليم البنا  4 - أحمد محمد س���ليم البنا   5 -  فهد محمد س���ليم البنا 
6 -  محمود محمد س���ليم البنا   7 - س���عيد ناهض س���عيد األزعر 8 -  محمد 
ناهض س���عيد األزعر  9 -  ميادة ناهض س���عيد األزعر  10 -  س���حر ناهض 
س���عيد األزعر وجميعهم من سكان خانيونس، شارع جمال عبد الناصر، منزل 
المرحوم / نظمي ابو ناهيه ، بجوار ديوان آل فروانة، المقيم حاليا بدولة قطر

 نوع الدعوى / ) تقسيم أموال مشتركة غير منقولة ( .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليكم 
الدع���وى رقم )2021/341( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئح���ة دعواه المرفق 
لكم نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضي عليكم 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه 
المذكرة كما يقتضي أن تودعوا لدى قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علم���ا أنه قد تحدد لها 
جلس���ة 2021/10/31 لنظر الدعوى ويكون معلوم���ا لديكم أنكم إذا تخلفتم 
عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في دعواه حس���ب األصول.  تحريرا في 

2021/10/13م وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم""

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
  اأ. �سديق عبد الرازق الرقب 

       دولة فل�سطني 
     ال�سلطة الق�سائية 

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

ملن يهمه الأمر
  املو�صوع / �صفر قا�صرين

تقدمت المس���تدعية / نداء بس���ام محمد الطائي من غزة وسكانها بطلب 
عدم ممانعة في س���فر القاصرتين جوري وجمان بنتي محمد حامد محمد 
العجل���ة المذكورتين مع والدتهما المس���تدعية ن���داء المذكورة لغرض 
الع���الج في تركيا. من لديه اعتراض عليه مراجعة محكمة غزة الش���رعية 

خالل مدة اسبوع من تاريخ النشر. وحرر في   2021/10/14م

   قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
    ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
املو�صوع مذكرة تبليغ حكم غيابي 

   �صادر عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان ال�صرعية
إلى المدعى عليه/ محمود خليل إبراهيم أبو زيد من يافا و سكان مصر سابقا - مجهول 
محل  اإلقامة في اإلمارات حاليا ، نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في 
الدعوى المرفوعة ضدك من قبل المدعية / عال عالء عمر أبو زيد من يافا و سكان النصر 
في القضية أس���اس 2021/758 وموضوعها نفقة زوجة و القضية أس���اس 2021/760 
وموضوعه���ا نفق���ة ول���د بتاري���خ 2021/9/28م ، حکم���ا وجاهيًا بح���ق المدعية قابال 
لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف أفهم للمدعية في المجلس علنا، 
لذا جرى تبليغك حسب األصول وحرر في ۸ ربيع األول 1443 ه� الموافق 2021/10/14م

   قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي
راأفت جمعة بارود

غزة/االستقالل:
لتحرير  الش���عبية  الجبه���ة  اس���تهجنت 
فلسطين بش���دة األصوات النشاز الصادرة 
م���ن وقٍت آلخر ع���ن مدراء ومفوض���ي وزارة 
االجتماعية بخصوص مخصصات  التنمية 
الش���ؤون، مؤك���دة أن ه���ذه المخصصات 
ليس���ت ِمّن���ة أو إكرامية من أح���د بل هي 
حقوق ألبناء ش���عبنا ال تقبل أي توصيفات 

تنتقص من كرامتهم، وعلى المس���ؤولين 
االلتزام بصرفها بعيدًا عن سياسة المماطلة 

والتسويف والتبريرات غير المقبولة.
واعتبرت الجبهة أن اس���تمرار تنصل وزارة 
التنمية االجتماعية من مسؤولياتها تجاه 
أبناء ش���عبنا هو اس���تمرار لح���رب اإلفقار 
والتوحش على حقوق الفقراء، تس���توجب 
الرقابة المش���ددة والمحاس���بة والمساءلة، 

ُمعتب���رًة أن حال���ة التجويع القاس���ي التي 
يتع���رض له جم���وع الفق���راء ج���راء هذه 
السياس���ة الُمتعمدة والفساد المالي باتت 
ته���دد بانفجار اجتماعي ش���امل ضد كل 
الفاس���دين والمتاجري���ن بق���وت ومعاناة 

شعبنا.
وأكدت الجبهة أن أبناء ش���عبنا وخصوصًا 
الفق���راء منهم يتعرضون لسياس���ة إفقار 

ُمتعمدة وممنهجة جلبتها لهم الس���لطة 
من خ���الل اتفاقيات ومالح���ق اقتصادية 
أصبحت مرتعًا للفس���اد وس���ببًا رئيس���يًا 
لألزمات المعيشية وزيادة معدالت البطالة 
واس���تخدمته السلطة كس���الح عاقبت به 
معارضيه���ا، فضاًل ع���ن التالع���ب بالمنح 

والهبات المالية المخصصة للفقراء.
وطالب���ت الجبهة بح���راك وطن���ي ضاغط 

إلجبار الس���لطة ووزارة التنمية على القيام 
بواجباتها اتجاه هذه األسر وصرف شيكات 
الش���ؤون كاملة بمواعيده���ا المحددة دون 
مماطلة وتس���ويف، خصوصًا وأن المبررات 
التي تس���وقها وزارة التنمية برام الله حول 
عدم صرف هذه الش���يكات غي���ر مقبولة، 
وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتالعب فج 

بمشاعر آالف األسر المتعففة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، عن تس���جيل 9 
حاالت وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
الضف���ة الغربية المحتلة وقط���اع غزة، عقب فحص 

6113 عينة خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس 
كورون���ا في فلس���طين، أنه تم تس���جيل 6 وفيات 
نتيج���ة اإلصابة بالفيروس في غزة، وحالة في أريحا 

واألغوار، وحالة في جنين، وحالة في قلقيلية.

ولفت���ت إلى وج���ود 70 مريًضا في غ���رف العناية 
المكثف���ة، فيما يعال���ج في مراكز وأقس���ام كورونا 
بمش���افي الضف���ة 137، بينه���م 11 عل���ى أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وبينت الصحة أن اإلصابات سجلت على النحو التالي: 
"طوب���اس 8، أريحا واألغوار 10، جنين 25، بيت لحم 
17، ضواح���ي الق���دس 7، الخليل 32، س���لفيت 4، 
طولك���رم 8، رام الله والبي���رة 31، قلقيلية 3، نابلس 

15، قطاع غزة 578".

وذكرت أن نس���بة التعافي م���ن فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش���طة 3.2% ونس���بة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصابات.
ونبهت إل���ى أن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت 
حسب التالي: "طوباس 11، أريحا واألغوار 20، جنين 
28، بيت لحم 20، ضواح���ي القدس 9، الخليل 24، 
سلفيت 8، طولكرم 54، رام الله والبيرة 69، قلقيلية 

5، نابلس 107، قطاع غزة 1100".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت مؤسسات حقوقية الخميس، من عزم االحتالل إقامة 
بؤرة “أفيتار” االستيطانية على قمة جبل صبيح من أراضي 

بلدات بيتا وقبالن ويتما.
و أوضح مركز القدس للمس���اعدة القانونية وهيئة مقاومة 
الجدار واالس���تيطان في بيان مشترك، أنه رغم عدم وجود 
أي قرارات رسمية تم اإلعالن عنها حتى هذه اللحظة حول 
ما تم تس���ريبه من أنباء حول وجود إمكانية بأن عش���رات 
الدونمات في جبل صبيح يمك���ن اإلعالن عنها ك�”أراضي 
دولة”، فإن هذه التس���ريبات اإلعالمية ُتشّكل مؤشرًا قويًا 
لنية الجهات السياس���ية اإلس���رائيلية إقامة المستوطنة 
وتنفيذ صفقة “أفيتار”، تحت غطاء المحكمة اإلسرائيلية 
وهي العّراب القانوني لمش���روع االستيطان، التي رفضت 
التدخل ومنع صفقة “افيتار” ف���ي بداياتها، حيث قررت 
هيئة م���ن قضاتها بقيادة القاضي المس���توطن مينتس 
ش���طب االلتماس الذي قدمته المجالس القروية واألهالي 
بواسطة محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة 

مقاومة الجدار واالستيطان.
وأك���د مركز القدس وهيئ���ة الجدار واالس���تيطان أنه من 
المس���لمات الفلس���طينية ع���دم التعويل عل���ى الجهاز 
القضائ���ي اإلس���رائيلي أو نزواته، وعلى ضرورة اس���تمرار 
وتكثيف الحراك الشعبي لمنع هذا المشروع االستيطاني 
الخطي���ر، وُمواصلة المس���اعي القانونية لتحميل االحتالل 
اإلسرائيلي كامل المسئولية عن خروقاته الجسيمة للقانون 

الدولي اإلنساني أمام محكمة الجنايات الدولية.
ووفقًا لبعض وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية، توصلت جهات 
من اإلدارة المدنية المسئولة عن دراسة الوضعية القانونية 
لألراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، وبرعاية وحماية 
من جنود االحت���الل، أن هناك ما يق���ارب 60 دونمًا داخل 
البؤرة االستيطانية ومحيطها يمكن اإلعالن عنها كأراضي 

دولة، بس���بب عدم فالحتها لفترات طويل���ة وفقًا لمزاعم 
اإلدارة المدنية.

وأشار بيان مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار إلى أن ذلك 
مناورة قانونية طالما استعملته اإلدارة المدنية لالستيالء 

على أراٍض خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات.
وأكد مركز القدس للمس����اعدة القانونية وهيئة مقاومة 

الج����دار أنه ف����ي حال صحت ه����ذه التس����ريبات، تكون 
المس����احة المنوي مصادرتها وإقامة المستوطنة عليها 
ِضعف مس����احة البؤرة الحالية وأكثر من ضعفي مساحة 
وض����ع اليد العس����كري الذي بموجبه من����ع أصحاب هذه 
األراضي م����ن الوصول إليها منذ س����نوات الثمانينيات، 
رغم كونها أراضي زراعية مفلوحة بكثافة قبل وضع اليد 

العسكري عليها.
وأشار بيان المؤسس���تين إلى الحديث في بعض وسائل 
اإلعالم اإلس���رائيلية -نقاًل عن جه���ات داخلية في اإلدارة 
المدنية التابعة لجيش االحتالل اإلس���رائيلي- حول تقدم 
المساعي لشرعنة بؤرة “افيتار” االستيطانية المقامة منذ 
أكثر من خمس���ة ش���هور على قمة جبل صبيح من أراضي 
بلدات بيت���ا قبالن ويتما جنوب نابل���س، واقتراب “لحظة 
الحسم السياسي”، أي قرار رئيس حكومة االحتالل نفتالي 
بينيت ووزير جيش االحتالل بني غانتس بالشروع قدمًا في 
شرعنة البؤرة وإقامة مستوطنة جديدة في قلب التجمعات 

الفلسطينية المحيطة لجبل صبيح.
وأوضح مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
أنه عقب ما نشر في بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلي، تم 
توجيه رسالة مستعجلة للمستش���ار القضائي للحكومة 
اإلسرائيلية ولإلدارة المدنية اإلسرائيلية، مطالبة بمعرفة 
صحة ه���ذه التطورات، وضرورة إب���الغ موكلي المتضررين 
حول هذه التطورات حول آلية نشر أي قرار بخصوص هذه 

األراضي لتقديم اعتراضات فورية.

تحذيرات من عزم االحتالل إقامة بؤرة “أفيتار” في جبل صبيح

ّالشعبية: مخصصات الشؤون ليست منة من أحد وندعو »التنمية« إلى التوقف عن سياسة المماطلة 

9 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
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نتيجة لنش���اط أبناء الجهاد اإلسالمي وعملهم 
المق���اوم على كاف���ة األصعدة، كث���ف االحتالل 
الصهيون���ي اعتقاالت���ه بحق الكثير م���ن أبناء 
الحركة، والتي كان من بينهم المجاهد/ يوسف 
الخواج���ة )أب���و عبيدة( م���ن س���كان مدينة رفح، 
والذي كان له ش���قيق في مقتبل العمر، من أبناء 
الجهاد اإلس���المي، تفّجر في دمائه غضب الثورة 
واالنتفاضة بعدما شاهد الظلم الواقع على أخيه 

وأبناء شعبه.
بدأ المجاهد/ ياس���ر محمود الخواج���ة التفكير 
والتخطي���ط لردع جنود االحت���الل ورد الظلم عن 
األبري���اء الذين يتعرضون العت���داءات االحتالل 
الصهيوني بش���كل يومي بعد اندالع االنتفاضة 
األولى عام 1987م، أعد ياسر العدة وأراد أن يسير 
على خطا مفجر ثورة الس���كاكين في فلس���طين 
المجاه���د خالد الجعيدي، رافًعا ش���عار »الواجب 

رغم اإلمكان«.
في صباح يوم الجمعة 1988/07/08م كان ياسر 
على موعد لزيارة ش���قيقه يوسف في سجن غزة 
المركزي، وفي تمام الساعة الثامنة والثلث تقّدم 
مجاهدنا نحو الواجب حاماًل )س���كينين( لتنفيذ 
عملية طعن بطولي���ة. وأوردت صحيفة معاريف 
العبرية بتاريخ األحد 1988/07/10م خبًرا بعنوان 
»زائر في س���جن غ���زة.. طعن بس���كينين أربعة 
س���جانين بينهم 3 ضباط«. وبحسب الصحيفة 
فإن »ش���ابًا فلس���طينيًا يبلغ من العمر 17 عاًما، 
طوي���ال نحيفًا يلب���س جالبية وطاقي���ة ويحمل 
س���كينين، اقتحم س���جن غزة المركزي من باب 
الزيارات، وطعن مفتًشا يدعى )يوسف طوفيك(«.

وتتابع على لس���ان الصهيوني المطعون قائاًل: 
»هج���م عل���ّي _ يقصد منف���ذ العملية ياس���ر 
الخواج���ة_ ودفعته وق���د طعنني ث���الث مرات 
في الظه���ر وهربت من���ه إلى غرف���ة التفتيش 
ألحّذر باقي الس���جانين«، متسائاًل » كيف وصل 
المهاجم؟؟ وطعن عمرام بن دافيد _ س���جان آخر 
داخل السجن_ في ظهره ورأسه وبقيت السكين 
في رأسه ونقل لمستشفى تل هاشومير«. وتروي 
الصحيف���ة المزيد من تفاصي���ل عملية الطعن: 
»وحين وصول ألبرت بن موحة _ ضابط صهيوني 
داخل السجن_ لساحة الس���جن وشاهد الحدث، 
أراد أن يساعد الضابط بن دافيد؛ ولكن المهاجم 
_ الخواجة_ طعنه في الصدر والذراع، ونقل على 
إثر ذلك إلى مستشفى تل هاشومير«، كما تمكن 
المجاهد ياس���ر الخواجة من طعن صهيوني آخر 
يدعى عمرام ربيبو داخل المعتقل، حيث تم نقله 

إلى مستشفى برزالي.
وقد تمت مطاردة منفذ العملية، حيث اس���تطاع 
اثنين من ضباط إدارة مصلحة السجون السيطرة 
عليه وتجريده من الس���كين، وتشير الجريدة إلى 
أن���ه أثناء المط���اردة تم إطالق الن���ار في الهواء 
لتخويف المهاجم، مع تأكيد الجريدة أن الشرطة 
ال تحم���ل الس���الح حي���ن الزي���ارات الحتكاكها 

المستمر مع ذوي األسرى.
تعرض المجاهد ياسر بعد االعتقال للتحقيق 
القاسي داخل زنازين وأقبية التحقيق، وبعدها 
حكم عليه بالس���جن المؤبد مدى الحياة، قضى 
منها 24 عاًما بين إخوانه داخل األسر. وبعد هذه 
المدة الكبيرة من االعتقال مّن الله على المجاهد 
ياس���ر الخواجة بالحرية واإلفراج ضمن صفقة 
وفاء األحرار )ش���اليط( بتاري���خ 2011/10/18م، 
وعاد إلى أهله سالًما غانًما؛ ليتزوج بعدها ويرزق 
بثالثة من األوالد وبنت، إضافة إلتمامه دراسته 

الجامعية.

حرصت دولة االحتالل اإلس���رائيلي من���ذ اللحظة األولى 
الحتاللها لفلس���طين عل���ى اعتماد قواعد تش���ريعية 
تس���اعدها ف���ي تكريس احتالله���ا وتنفي���ذ برامجها 
التوس���عية واالحتاللي���ة، وف���ي نفس الوق���ت تكوين 
انطباع���ات تضليلي���ة عنها باعتبارها دول���ة قانون في 
إطار مس���اعيها لتش���ريع احتاللها، والظه���ور بمظهر 
الدول���ة العصري���ة المتمدنة، فاعتمدت ثالثة ُأس���س 
للتشريع. أولها بعض ما ينفعها من القوانين االنتدابية 
البريطانية، والتي كان من بينها قانون االعتقال اإلداري. 
وثانيها جمل���ة القواني���ن والتش���ريعات الصادرة عن 
الكنيست إضافة لألوامر العس���كرية الصادرة عن قادة 
جي���ش االحتالل، ثم بع���د عام 1967 اعتم���دت جزئيًا 
على بع���ض القواني���ن األردنية والمصري���ة المتعلقة 
بإدارة الش���ؤون الحياتية ألبناء الش���عب الفلس���طيني 
ثم عملت على تطوير منظومتها التش���ريعية استنادًا 
إل���ى التجربة وواقع الحال الناش���ئ وتطورات الصراع مع 
الشعب الفلسطيني وبما يضمن لها استمرار احتاللها 
وتس���هيل مهمة أدواتها القمعية،) الجيش والشاباك 

وفيما بعد ميليشيا المستوطنين( .
 ولقد نجحت إسرائيل في استدراجنا إلى مربع التعاطي 
والتعامل مع ما يسمى منظومتها القضائية العسكرية 
والمدنية في محاولة منها إلى إضفاء قدر من الش���رعية 
عل���ى قراراتها وعل���ى وجودها من حي���ث المبدأ، فحين 
تلجأ الضحية إلى مؤسس���ات الجالد يب���دو األمر وكأنه 
أي الضحي���ة يتوخى عداًل ل���دى القضاء اإلس���رائيلي، 
ويس���جل ف���ي وثائ���ق االحت���الل بأنه قد حص���ل على 
محاكم���ة »عادلة« فما يهم االحتالل ه���و أنه يوثق كل 
قضية والتي تحمل اس���م الشخص ومحاميه والمراحل 
التي مرت بها محاكمته وأنه حظي بفرصة لالس���تئناف 
وحتى التوجه للمحكمة العليا، وهذه أكبر عملية تضليل 
تمارسها »إسرائيل« ونش���ارك نحن بتعزيزها ودعمها، 
ولو اس���تعرضنا عشرات آالف القضايا التي نظرت فيها 
محاكم االحتالل وتحديدًا العليا، والتي لم تقتصر على 
المعتقلين بل ش���ملت قرارات مصادرة األراضي وهدم 
البيوت وعمليات اإلبعاد وتهجير الناس من بيوتهم كما 
يحدث في هذه األثناء في قضية الش���يخ جراح والخان 
األحم���ر، إذ تقول األرقام واإلحصائي���ات أن معظم هذه 
القضايا التي نظرتها محاكم »إس���رائيل« أصدرت فيها 

قرارات ش���رعت من خاللها ق���رارات الحكومة والجيش 
والمخابرات والش���رطة اإلسرائيلية والتي كانت من أجل 
تكريس المش���روع الصهيوني وخطط »إس���رائيل« في 
أحكام س���يطرتها على األرض والمواطنين، ولعل بعض 
الق���رارات القليل���ة التي حكم فيها لصال���ح المواطن أو 
المؤسسة التي توجهت للمحكمة إنما تم ذلك في إطار 
عملية التضليل وبما يوح���ي أن المحكمة تتخذ قرارات 
في صالح المواطن وبالتالي تضفي قدرًا من المصداقية 
على القرارات التي حكمت فيها ضد المواطن ومصالحة، 
وفي ذل���ك تأكيد على أن منظومة القضاء اإلس���رائيلي 
العس���كري والمدني أنها ه���ي ذراع قمعية لش���رعنة 

إجراءات غير شرعية وغير قانونية.
 فه���ذه المحاكم صادقت على مصادرة األرض واالعتداء 
على المقدس���ات فباألم���س القريب س���محت بالصالة 
لليهود في المس���جد األقصى المب���ارك كما وصادقت 
على هدم البيوت وإبع���اد المواطنين واحتجاز جثامين 
الشهداء وبناًء المستوطنات واالعتقال اإلداري وتعليق 
االعتق���ال اإلداري الت���ي ال ينص عليه���ا أي قانون على 
وج���ه األرض، وف���رض الغرام���ات الباهظ���ة التي تقدر 
بمئ���ات الماليي���ن وكلها تذهب إل���ى ميزاني���ة وزارة 
الجيش اإلس���رائيلي، وبذلك حولتنا الى مصدر تمويلي 
لجيش القمع االحتاللي، بينما تقوم »إسرائيل« بتنفيذ 
قوانينها التي تتعارض مع مصالح مؤسس���اتها، فعلى 
سبيل المثال كان الذين يصابون في االنتفاضة األولى 
ويتعرض���ون إلصابات بليغة دون أن يكونوا مش���اركين 
ف���ي فعاليات نضالي���ة يتوجهون للمحاك���م ويطلبون 
تعويض���ات عن اإلعاقة التي لحقت بهم وذلك بناًء على 
نصائح م���ن محامين كانوا يأخ���ذون قضايا التعويض 
على نسبة مئوية، وقد نجح المحامون في حاالت عديدة 
فقامت إس���رائيل ف���ي االنتفاضة الثاني���ة »األقصى« 
بإصدار أمر عس���كري أي قان���ون يقضي بعدم تعويض 
اللذين يصابون دون أن يشاركوا ولكنهم دخلوا مناطق 
ساخنة بالصدفة، وقال األمر العسكري بأن الذي يقع في 
منطقة اشتباك وُأصيب فال يلومن إال نفسه، وقد طرحت 
هذه المثال للتأكيد على أن »إسرائيل« تكيف القوانين 
وفقًا لمصالحها ومش���روعها االحتالل وليس من أجل أن 
تنس���جم قوانينها مع مح���ددات القوانين واالتفاقيات 

الدولية. 

أن فك����رة الث����ورة على االحت����الل تتمح����ور عمليًا حول 
مقاطعته وعدم االلتزام بإجراءاته وقوانينه وأوامره من 
ثم قتاله والنضال في مواجهت����ه، ولعل هناك إجماعًا 
فلس����طينيا ولو بالمعنى النظري على مقاطعة االحتالل 
وبضائعه ومؤسساته والعمل لديه،  وكلنا يعلم أننا لو 
قاطعنا االحتالل بالمعنى الش����امل للكلمة فإن خسائر 
االحتالل ستكون كبيرة جدًا تجعل من مشروعه مشروعًا 
خاسرًا، وهذا فقط الذي س����يقوده إلى إعادة النظر في 
سياساته وإجراءاته، وبناًء عليه وبما أن المعتقلين هم 
الطالئع وه����م من مارس الثورة ودف����ع ثمن ذلك غاليًا، 
فهم األج����در بتعليق  الجرس وإيقاد ش����علة مواجهة 
ه����ذه المحاكم عبر مقاطعتها من خالل نقاش موس����ع 
تش����ارك به كافة الفصائ����ل لبلورة قرار اس����تراتيجي 
القض����اء الصهيوني  الش����املة لمنظومة  بالمقاطع����ة 
أم����ا المعتقلون اإلداريون الذي����ن يعتقلون بدون تهم 
وبصورة متكررة، حت����ى أن بعضهم أمضى ما يزيد عن 
العقد ونص����ف العقد وهم قيد االعتق����ال اإلداري ولم 
تنصفهم المحاكم التي ش����اركوا فيها من خالل وجود 
تمثي����ل لهم على ش����كل توكيل مح����اٍم يمثلهم أمام 
تل����ك المحكمة ومعظمهم اس����تأنف على قرار محكمة 
التثبي����ت وعدد ال بأس به وص����ل المحكمة العليا، فهل 
لمس أي واحد منهم أي عدل أو إنصاف ؟؟؟ الجواب هو 
وبإجم����اع  كل من خاضوا ه����ذه التجربة المريرة بالنفي 
لذلك فإن سؤاال تلقائيًا يندفع للذهن إذن لماذا اإلصرار 
على مواصلة التعاطي مع هذه المسرحية الهزلية التي 
تنتج لألس����رى وعائالتهم مآسي حقيقية، فالمستفيد 
الوحيد هو االحت����الل ولذلك أعتقد أنه آن األوان التخاذ 
القرار الجريء والمس����ؤول بالمقاطعة الش����املة وليكن 
المعتقل����ون اإلداريون هم الطليعة ثم تتس����ع الدائرة 
شيئًا فش����يئًا حتى تصبح المقاطعة ش����املة، وحينها 
سنكتش����ف أنه كان بحوزتنا سالح مهم لم نستخدمه 
لعقود م����ن الزمن، ومن هنا فإنه على الفصائل كافة أن 
تنخرط في هذه العملية  وأن توفر لها أس����باب النجاح، 
وأن تتعاطى مع الموض����وع بمنتهى الجدية، فالقضية 
جديرة بأن تناقش في المؤسسات العليا للفصائل وأن 
تبلور منها قرارًا قاطعًا وم����ن الضرورة بمكان أن يتبلور 
القرار بالتش����اور والتنس����يق مع الحركة األس����يرة في 

معتقالت االحتالل.

ج���رت العادة أن تأخذ البيانات الص���ادة عن قادة الكيانات 
والجماعات مظهرًا معينًا، وذلك من حيث الديباجة ومن ثم 
تس���ليط الضوء على القضية المنوي طرحها، وختامًا إعطاء 
مواقف وتقدي���رات بما يخص القضية المش���ار إليها في 

فحوى ومتن البيان.
تعتبر قضية األسرى في سجون االحتالل من أكثر القضايا 
حساس���ية وأهمية لدى القيادة الفلس���طينية والمجتمع 
الفلسطيني بالعموم، ويحاول عادة قادة الفصال اإلسهاب 
في تن���اول هذه القضية عب���ر بياناتهم، ولك���ن على غير 
العادة خرج األس���تاذ المجاهد زياد النخال���ة األمين العام 
لحركة الجهاد اإلس���المي ببيان صحف���ي -مقتضب جدًا-

ولكنه يحمل ثمة رس���ائل في عدة اتجاهات، وبدت صياغة 
البي���ان في غاية الدق���ة من حيث المعن���ى والداللة، فكان 
ن���ص البيان »إن حركة الجهاد اإلس���المي لن تترك أبناءها 
في الس���جون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، وعليه 
س���نقف معهم ونساندهم بكل ما نملك حتى لو استدعى 
ذل���ك أن نذهب للحرب من أجلهم، ولن يمنعنا عن ذلك أي 

اتفاقيات أو اعتبارات أخرى«.
ه���ذه اللغة التي كتبت بها صيغ���ة البيان هي لغة ثورية 
صادقة بعيدة عن االعتبارات الشخصية والحزبية، والقارئ 
البس���يط س���يفهم أنها لغة أمي���ن عام لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي الذي ُحكم عليه بالسجن مدى الحياة قضى منهم 

15 عام���ًا في س���جون االحتالل، ويعلم تمامًا بأن األس���تاذ 
المجاهد زياد النخالة يتحدث بعنفوانه وثوريته ومشاعره 
تجاه األس���رى وما يم���ارس ضدهم من إره���اب صهيوني 

منظم وممنهج.
ومن الواض���ح أن األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي 
األس���تاذ زياد النخالة الزال يواص���ل دربه في دعم وتعزيز 
ومس���اندة األس���رى طوال تاريخ���ه النضال���ي، فهو الذي 
لم يتأخر عن دعم وإس���ناد أس���رى الهروب من سجن غزة 
المركزي العام 1987 وقيامه بتقديم كل ما يلزم من وسائل 
الدع���م حينما كان قائدًا للحركة بغزة في حينه، وذلك على 
الرغم م���ن مرور وقت قصي���ر فقط من تحرره من س���حون 
االحت���الل، ومن ثم في الع���ام 2021 عندما أطلق تهديده 
للعدو الصهيوني في حال المس���اس بأرواح األسرى الذين 
انتزعوا حريتهم من س���جن جلبوع الصهيوني، األن مجددًا 
األس���تاذ زياد النخالة  وعبر بيان���ه المقتضب يقدم دعمًا 
معنويًا كبيرًا لألس���رى في س���جون االحتالل خاصة أسرى 
حركة الجهاد اإلسالمي الذين  بدأوا بخوض إضراب مفتوح 

عن الطعام.
لقد مث����ل البيان المقتضب رس����ائل ذات دالالت هامة في 
عدة اتجاهات، وتمثلت الرس����الة األولى في رس����الة للعدو 
الصهيوني بأنه ال يمكن انفكاك المقاومة عن أس����راها في 
الس����جون وأنها لن تتركهم بمفردهم داخل زنازين الحقد 

الصهيونية، رسالة للوسطاء وخاصة الوسيط المصري الذي 
عليه أن يلتقط البيان بكل مسؤولية وسرعة في التعاطي مع 
الحدث  وخطورته من خالل الضغط على االحتالل كي ال يتم 
فتح جبهة قتال جدي����دة ال يمكن ألحد أن يتوقع توقيتها 
واإلمكاني����ات المس����تخدمة وهو ما قد ينس����ف على إثرها 
الجهود التي تبذلها مصر عقب وضع الرئيس األمريكي جو 
بايدن ثقت����ه بمصر نحو تهدئة األوضاع في غزة، ورس����الة 
ألبناء حركة الجهاد اإلسالمي وللمقاومة وللحاضنة الشعبية 
بأنه ال يمك����ن ألي اتفاقيات أو أي اعتب����ارات أن تقف أمام 
اتخاذ قرار من حركة الجهاد اإلس����المي والمقاومة حول فتح 

جبهة مع االحتالل من أجل أسرانا.
جمه���ور المقاومة يثق في حركة الجهاد اإلس���المي وفي 
سرايا القدس وهذه الثقة ال نهاية لها، ويثق بقيادة حركة 
الجهاد اإلس���المي على المستوى السياس���ي والعسكري 
وقدرته���م على اتخ���اذ مواقف نوعية للدفاع عن ش���عبنا، 
وهناك ثقة عالية وكبيرة وربما أشبه بالكيمياء بين شعبنا 
وجمهور المقاومة من جهة واألس���تاذ المجاهد القائد زياد 
النخال���ة من جهة أخرى، وهذه الثق���ة لم تأِت عبثًا بل هي 
نت���اج التجربة العملية مع األمين العام للجهاد اإلس���المي 
الذي لم يتأخر دومًا عن تقديم دعمه وإسناده ألبناء شعبنا 
في كل المواقف دون أي تمييز عن أماكنهم الجغرافية أو 

انتماءاتهم الحزبية.

مقاطعة محاكم االحتالل ضرورة وطنية عليا 

عندما يصدر أمين عام المقاومة »النخالة« بيانًا مقتضبًا.. ماذا يعني؟

ياسر الخواجة.. مفّجر ثورة 
قدورة فارسالسكاكين في انتفاضة الحجارة

عرفات أبو زايد

ياسر صالح
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رام الله/ االستقالل: 
 قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، إن الرقم 
القياسي ألس���عار المس���تهلك في فلسطين سجل 
ارتفاعًا نس���بته 0.43% خالل ش���هر أيل���ول 2021، 
مقارنة مع ش���هر آب 2021، بواقع 0.53% في الضفة 
الغربية، وبنسبة 0.47% في القدس، وبنسبة %0.12 

في قطاع غزة.
وأوض���ح اإلحصاء، في بي���ان له، أم���س الخميس، أن 
السبب الرئيسي الرتفاع األسعار في فلسطين، يرجع 
بشكل أساٍس الرتفاع أسعار البيض بنسبة %17.61، 
والخضروات الطازجة بنسبة 9.48%، والدجاج الطازج 
بنسبة 4.04%، والخضروات المجففة بنسبة %2.70، 
رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 2.39%، واللحوم 
الطازج���ة بمقدار 1.10%، والفواك���ه الطازجة بمقدار 

.%0.96
وبين اإلحصاء أن سعر البيض ارتفع ليصل بالمتوسط 
إلى 15 ش���يقال/2كغم، والبندورة بيوت بالس���تيكية 
إلى 6 ش���واقل/1كغم، والكوسا إلى 8 شواقل/1كغم، 
والبامية إلى 18 شيقال/1كغم، والزعتر األخضر بعروقه 
إلى 14 ش���يقال/1كغم، والبصل إلى 3 شواقل/1كغم، 

والدجاج إلى 15 شيقال/1كغم.
وعند مقارنة األس���عار خالل ش���هر أيل���ول 2021 مع 
شهر أيلول 2020، تش���ير البيانات إلى ارتفاع الرقم 
القياس���ي ألسعار المس���تهلك في فلسطين بنسبة 

1.72%، بواقع 2.60% في القدس، وبنسبة %1.72 
في الضفة الغربية، وبنسبة 1.18% في قطاع غزة.

الرقم القياس���ي ألس���عار المس���تهلك على مستوى 
المناط���ق الفلس���طينية: وق���ال اإلحص���اء إن الرقم 
القياسي ألسعار المستهلك في الضفة سجل ارتفاعًا 
نس���بته 0.53% خالل ش���هر أيلول 2021 مقارنة مع 
ش���هر آب 2021، ونتج هذا االرتفاع بصورة رئيس���ية 
عن ارتفاع أسعار البيض بنس���بة 18.98%، وأسعار 
الخضروات الطازجة بنسبة 13.00%، وأسعار الدجاج 
الطازج بنس���بة 4.82%، رغم انخفاض أسعار البطاطا 
بمق���دار 3.59%، واللحوم الطازج���ة بمقدار %1.95، 

والخضروات المجففة بمقدار %1.83.
وارتفعت أس���عار الس���لع اآلتية ف���ي الضفة الغربية 
لتبلغ بالمتوس���ط؛ البيض 16 شيقال/2كغم، وبندورة 
والبامي���ة  ش���واقل/1كغم،   6 بالس���تيكية  بي���وت 
20 ش���يقال/1كغم، والزعت���ر األخض���ر بعروق���ه 14 

شيقال/1كغم، والدجاج 14 شيقال/1كغم.
كما س���جل الرقم القياسي ألس���عار المستهلك في 
القدس، ارتفاعًا نس���بته 0.47% خالل ش���هر أيلول 
2021 مقارنة مع شهر آب 2021، وذلك نتيجة الرتفاع 
أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.36%، والفواكه 
الطازجة بنس���بة 5.87%، والزيوت النباتية بنس���بة 
3.06%، واللحوم الطازجة بنس���بة 2.51%، والدجاج 
الطازج بنس���بة 1.49%، رغم انخفاض أسعار البطاطا 

بمق���دار 15.91%، والخض���روات المجفف���ة بمقدار 
13.15%، والبيض بمقدار %0.98.

كم���ا س���جلت أس���عار الس���لع اآلتي���ة ارتفاع���ًا في 
القدس لتبلغ بالمتوس���ط؛ بندورة بيوت بالستيكية 
8 ش���واقل/1كغم، والزعت���ر األخض���ر بعروق���ه 25 
شيقال/1كغم، والبرتقال 8 شواقل/1كغم، واألفوكادو 
20 ش���يقال/1كغم، والكيوي 19 شيقال/1كغم، وزيت 
ال���ذرة 28 ش���يقال/3 لتر، ولح���م العجل الط���ازج 60 

شيقال/1كغم، والدجاج 19 شيقال/1كغم.
وس���جل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع 
غزة، وفق بيان اإلحصاء، ارتفاعًا نسبته 0.12% خالل 
ش���هر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، وذلك 
نتيجة الرتفاع أسعار البيض بنسبة 19.80%، وأسعار 
الخضروات المجففة بنسبة 8.52%، والدجاج الطازج 
بنس���بة 2.93%، والبطاطا بنسبة 2.34%، واألسماك 
الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.49%، واألرز 
بنس���بة 1.00%، رغ���م من انخفاض أس���عار الفواكه 
الطازجة بمقدار 4.47%، وأسعار الخضروات الطازجة 
بمق���دار 1.53%، والزيوت النباتي���ة بمقدار %1.42، 

واللحوم الطازجة بمقدار %0.51.
كما س���جلت أسعار السلع اآلتية ارتفاعًا في قطاع غزة 
لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 12 شيقال/2كغم، والبصل 3 
شواقل/1كغم، والدجاج 16 شيقال/1كغم، والبطاطا 2 

شيقل/1كغم.

غزة/ االستقالل:
بدأت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة 
وبالتعاون م���ع صندوق قطر للتنمية 
أم���س الخمي���س، ص���رف المنح���ة 
القطرية لألسر المستورة والمتعففة 

في قطاع غزة.
وأوضح رئيس اللجنة القطرية السفير 
المس���اعدات  أن  العم���ادي  محم���د 
النقدية س���تقدم لنحو 95 ألف أسرة 
من األسر المس���تورة والمتعففة في 
محافظات القط���اع، بواقع 100 دوالر 

لكل عائلة.
وبي���ن أن عملية التوزيع س���تتم من 
خ���الل األمم المتح���دة وعب���ر مراكز 
التوزيع التي حددتها في محافظات 
قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 

مركز ومحل تجاري.
وفعلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيات 
المعلومات في غزة رابط االس���تعالم 
القطرية  المنحة  من  للمس���تفيدين 

لألسر المتعففة.
يش���ار إلى أن هذه هي المرة الثانية 
التي يت���م صرف المنح���ة القطرية 
الع���دوان  من���ذ  الفقي���رة  لألس���ر 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة في 

أيار/ مايو الماضي.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، جرى 
صرف المنحة القطري���ة ل� 100 ألف 
مس���تفيد من األس���ر المتعففة في 
قطاع غزة، من خ���الل األمم المتحدة، 

وعبر اآللية الجديدة التي تم االتفاق 
عليه���ا مع دول���ة قطر، حي���ث تلقى 
المواطنون رس���ائل تفيد بتوجههم 
ألق���رب نقط���ة ص���رف م���ن أماكن 

سكناهم.

بدء صرف المنحة القطرية لـ95 ألف أسرة فقيرة بغزة

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس اتحاد المقاولين سابقا والمتحدث باسم الوفد االقتصادي للقاهرة، 
أسامة كحيل أمس الخميس، إن اجتماع الوفد االقتصادي مع المصريين اتسم 
باألجواء اإليجابي���ة وبعض األمور تم الموافقة عليه���ا وبدأ تنفيذها كالحديد 

بمختلف أنواعه وأصنافه.
وأض����اف كحيل ف����ي تصريح����ات اذاعية، »م����ا نخش����اه أن يتم ربط 
التس����هيالت التي طالبنا فيها المصريين خ����الل اجتماعاتنا معهم 

بمسارات سياسية«.
وتابع: »نحن متفائلون بالتس���هيالت التي وعد بها األش���قاء المصريون ولكن 

تفاؤلنا يبقى حذرًا إلى حين ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع«.
وأشار كحيل إلى أنه تم التأكيد مع القاهرة على تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار من 
خالل الشركات الفلسطينية، مبينًا أنه جاٍر االنتهاء من العطاءات وطرحها لهذه 

الشركات الفلسطينية.
وأوض���ح أنه تم التأكي���د للمصريين أن معبرنا الفلس���طيني الوطني هو معبر 
كرم أبو س���الم الذي يربطنا بجانب آخر من الوطن، مشيرًا إلى أن توجهنا للمعبر 
المصري يهدف لعاملين اثنين: األول عدم تحكم االحتالل بما يس���مح بإدخاله 

لغزة والعامل الثاني خلق نوع من التنافس في االستيراد.

كحيل: محادثاتنا مع مصر إيجابية 
وتم االتفاق على بعض القضايا

غزة/ االستقالل: 
قال عدن����ان أبو حس����نة، المتح����دث باس����م وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، إن عملية إعادة 
بن����اء المنازل التي دمرها االحتالل كليًا خالل عدوان 2021 

بدأت قبل يومين وهي مستمرة.
وأضاف في تصريح����ات إذاعية حول تطورات إعادة إعمار 
المنازل المدم����رة واألضرار لع����دوان 2021، أنه تم توزيع 
دفعات مالية لنحو 109 عائالت منازلهم مدمرة في القطاع 
وعملية اإلعمار متدرجة ومتدحرج����ة والمواطنون هم من 

يقومون بإعمار منازلهم وليس »أونروا«.
وتابع أبو حسنة أن 1358 إجمالي البيوت المدمرة كليًا في 
مختلف مناطق قطاع غزة، مش����يرًا إل����ى أن )أونروا( دفعت 
لحوالي 1200 عائل����ة، 2000 دوالر بع����د انتهاء العدوان 

كبدل إيجار لستة أشهر و500 دوالر بدل اندماج.
وق����ال المتحدث باس����م »أونروا«: أنه ت����م دفع 10 ماليين 
ش����يكل ل� 10 آالف عائلة، بمعدل 800 شيكل لكل عائلة 

أصيبت منازلهم بأضرار مختلفة كمساعدة لهم.
 وأردف: لدين����ا 8200 من����زل يحتاج أصحابه����ا لمواصلة 
تقديم الدعم المالي لهم سواء أكانت منازل مدمرة تدميرًا 
ش����امال أو أضرارًا جس����يمة غير صالحة للس����كن أو أصيب 
بأض����رار طفيفة وينقصها إلتمام هذه العملية حوالي 40 
مليون دوالر وهناك جهود حثيثة ومستمرة تبذل في هذا 

اإلطار.
وأكد بأن األض����رار الجزئية لعدوان 2021 وضعناها ضمن 
الحس����ابات والعملية تتقدم، ولك����ن األولوية هي إلعادة 

المنازل المدمرة لعودة الناس المشردة لبيوتهم.

غزة/ االستقالل: 
حذرت وزارة الزراعة الفلسطينية، أمس الخميس، من تداول 

»سمكة األرنب السامة« وخطورة تناولها.
وذك���رت ال���وزارة، أن طواقمها تقوم باس���تمرار، بإجراءات 

عديدة لمنع بيع وتداول هذا النوع من األسماك.
وأش���ارت إلى أنها تقوم م���ن خ���الل االدارة العامة للثروة 
السمكية، بتوعية الصيادين بخطورتها وكيفية التعامل 
معها في حال صيدها، حيث تعمل مع الجهات المختصة 
إلى حظر صيدها ومنع وصولها لألسواق وإتالف المضبوط 

منها.
ودع���ت الزراعة مج���ددًا المواطنين، الى ع���دم تناول هذه 
السمكة، واالبالغ عن أي نقاط بيع تخالف إجراءات حظرها، 
مؤكدة أن من يخالف قرار منعها، يعرض نفسه للمسائلة 

القانونية. وش���ددت على أن إجراءات صارمة ستتخذ بحق 
المخالفي���ن، مؤكدة أنها وزعت إخط���ارات على الصيادين 

والتجار بهذا الشأن.
ولفتت إل���ى أن طواقم ال���وزارة تعمل على مدار الس���اعة 
بالتعاون م���ع الجهات المختصة لمتابعة األس���واق ومنع 
وصول هذه الس���مكة وبيعها للمواطنين، نظرًا لخطورتها 

وشدت ُسميتها والتي قد تؤدي إلى الوفاة.
وباالس���تناد الى التقاري���ر العلمية والطبية فإن »س���مكة 
األرن���ب تحتوي على غدد ذات س���مية عالية«، موضحة أن 
أعراض التسمم تبدأ بارتخاء فى المفاصل وآالم في البطن، 
غثيان وقيء وإس���هال، ضعف وشلل العضالت، انخفاض 
ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، 

ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

»أونروا«: توزيع دفعات مالية لنحو 
109 عائالت منازلهم مدمرة بالقطاع

الزراعة بغزة: إجراءات مشددة 
لمنع تداول »سمكة األرنب«

اإلحصاء: ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك بنسبة 0.43 % خالل أيلول

االستقالل/ وكاالت: 
اتفق أعضاء مجموعة السبع على أهمية النقود والمدفوعات الرقمية بوصفها مستقبال 

يمثل أولوية في الصناعة المالية والمصرفية حول العالم.
وقالت المجموعة في بيان، خالل وقت متأخر األربعاء، عقب لقاء على هامش اجتماعات 
الخري���ف لصندوق النقد الدولي، بالعاصمة األمريكية واش���نطن، إنها وضعت بنودا 

ترسم السياسة العامة إلصدار العمالت الرقمية من جانب البنوك المركزية.
وقدم���ت المجموعة، دليال حول مراقبة العم���الت الرقمية للبنوك المركزية يتألف من 
مجموعة مبادئ؛ لضمان ش���فافية األنشطة المالية المتعلقة بهذه العمالت، وحماية 

سرية المشاركين فيها.
وذكرت أن أحد أهم الش���روط الواجبة عند إص���دار البنوك المركزية للعمالت الرقمية، 
هو اتسام تلك العمالت وطريقة إصدارها وتعامالتها، بالشفافية وتبعيتها للقانون.

ويش���ير الدليل إلى أن قرار إصدار العمالت الرقمية هو "مس���ألة سيادية" لكل دولة؛ 
ولكن الدليل "يؤسس مجموعة مشتركة من المبادئ ويؤكد األهمية األساسية للقيم 

العالمية مثل الشفافية وسيادة القانون واإلدارة االقتصادية السليمة.
وم���ن المبادئ الواردة ف���ي الدليل، مكافح���ة االحتيال وتقليل مخاط���ر التهرب من 

العقوبات المالية؛ ويذّكر الدليل الحكومات بالحاجة إلى جعل نظام الدفع مستداما.
وفق���ا لصندوق النقد الدولي، تدرس 110 دول تنفيذ عملية إصدار للعمالت الرقمية، 

فيما أصبحت جزر البهاما، أول دولة تطلق العمالت الرقمية للبنوك المركزية رسميا.
وتضم المجموعة 7 دول صناعية في العالم، كانت تسمى سابقا "G8" وتشمل الدول 
األعضاء باإلضافة إلى روس���يا التي تم اس���تبعادها بعد استيالئها على شبه جزيرة 

القرم من أوكرانيا.

مجموعة السبع تتفق على أهمية 
العمالت الرقمية »الرسمية« ومدفوعاتها
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بيروت/ االستقالل: 
أف���ادت مص���ادر إعالمية بمقتل 6 أش���خاص وإصابة 33 
آخري���ن بإطالق نار قرب محتجي���ن يتظاهرون في بيروت 
ض���د قاضي التحقيق بانفجار مرف���أ بيروت طارق البيطار، 

في حين كثف الجيش انتشاره بالمنطقة.
وقال���ت المص���ادر إن إطالق ن���ار كثيف تخلل���ه انفجار 
قذيفة صاروخية وقع بمنطقة قريبة من قصر العدل في 
بيروت، مشيرا إلى تواصل اشتباكات باألسلحة الرشاشة 
والقذائف الصاروخية بين مسلحين في منطقة الشياح-

عين الرمانة.
وأضافت نقال عن مصدر أمن���ي أن الجيش اللبناني أغلق 
طرقا وما زال يطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-

الش���ياح، وأن مدرعات الجيش تدخل أحياء في الش���ياح 
وعين الرمانة مع استمرار إطالق المسلحين الرصاص.

وف���ي تصريحات له بعي���د الحادث، قال وزي���ر الداخلية 
اللبنان���ي بس���ام مول���وي إن "المتظاهري���ن أك���دوا على 
س���لمية تحركهم وهناك من بدأ بإطالق النار والتحقيق 
سيكش���فهم"، مضيفا "س���نطلب من الحكومة اتخاذ كل 
ما يلزم لضبط الوضع األمني في منطقتي الش���ياح وعين 

الرمانة".
وش���دد مولوي على أن الحكومة الت���ي ينتمي إليها "هي 
لإلنقاذ وللعمل وليس���ت هي من يقوم بتخريب األوضاع 

في البالد".
من جانبهم���ا، قال ح���زب الله وحركة أمل إن مس���لحين 
تابعي���ن لح���زب الق���وات اللبناني���ة، أطلقوا الن���ار على 

المحتجين من أس���طح مبان في بيروت مصوبين النار على 
رؤوس���هم في هجوم قال الحزب والحركة إنه اس���تهدف 

"جر البلد لفتنة".
وف���ي بيان مش���ترك لهما، وجه���ا دعوات إل���ى الجيش 
للتدخل سريعا العتقال المتسببين فيما حدث، كما طالبا 

أنصارهما بالهدوء.
ف���ي المقابل، قال رئي���س حزب القوات اللبنانية س���مير 
جعجع إن "الس���بب الرئيس���ي لألحداث ف���ي بيروت هو 
الس���الح المتفلت ال���ذي يهدد المواطني���ن في كل زمان 

ومكان".

واس���تنكر جعجع في بيان االش���تباكات التي شهدتها 
بي���روت، داعي���ا إلى إج���راء تحقيق���ات كامل���ة لتحديد 

المسؤوليات عما جرى.
وأصدر الجيش اللبناني بيان���ا أوليا قال فيه إن محتجين 
تعرضوا لرشقات نارية في منطقة "الطيونة- بدارو" خالل 

توجههم إلى منطقة قصر العدل في بيروت.
وأشار إلى أن قواته سارعت إلى تطويق المنطقة واالنتشار 
في أحيائها، وأن البحث عن مطلقي النار جار لتوقيفهم.

ودع���ا الجيش المدنيين إلخالء الش���وارع مح���ذرا من أنه 
سيقع استهداف أي شخص يقدم على إطالق النار.

في األثناء، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصاالت 
مع رئي���س الحكوم���ة نجي���ب ميقاتي ووزي���ري الدفاع 

والداخلية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجميع 

إلى الهدوء وعدم االنجرار وراء الفتنة ألي سبب كان.
وق���ال بيان رس���مي إن ميقات���ي تابع مع قائ���د الجيش 
إجراءات���ه لضبط الوضع في منطق���ة "الطيونة" وتوقيف 

المتسببين باالعتداء.
كما تواصل ميقاتي مع رئي���س مجلس النواب نبيه بري 
ووزي���ري الداخلية والدفاع للغاي���ة ذاتها. وقال البيان إن 
ميقاتي طلب عق���د اجتماع طارئ لمجلس األمن المركزي 

لبحث الوضع.
ورفضت محكم���ة التمييز في لبنان طلب تنحية القاضي 
طارق البيط���ار المحقق العدلي في قضي���ة انفجار مرفأ 

بيروت، ما سيتيح له استئناف عمله.
وكان وزي���ر المالي���ة الس���ابق علي حس���ن خلي���ل ووزير 
األشغال الس���ابق غازي زعيتر، تقدما إلى المحكمة بطلب 
ثان لتنحية المحقق عن القضية، على اعتبار أن المجلس 
األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما.

وكان البيط���ار قد عّلق جلس���ات التحقي���ق إلى حين بت 
محكمة التمييز بطلب تنحيته.

يش���ار إل���ى أن القاضي كان ق���د أصدر س���ابقا مذكرتي 
توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير 
األشغال السابق يوسف فنيانيوس، ومذكرة إحضار بحق 

رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

قتلى وجرحى في اشتباكات بالرشاشات والقذائف في بيروت 

طهران/ االستقالل: 
ح���ّذرت إي���ران عب���ر مندوبها ال���ى األم���م المتحدة، 
"إس���رائيل" م���ن أي “مغامرة” عس���كرية ق���د تطال 
برنامجها النووي، في أعقاب إعالن الدولة العبرية أنها 

تحتفظ بحق استخدام القوة ضد طهران.
وح���ّذر مندوب إيران لدى المنظمة الدولية مجيد تخت 
روانجي "إسرائيل"، العدو اللدود للجمهورية اإلسالمية، 
من “أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد إيران 
ومن ضمن ذلك برنامجها النووي السلمي”، وذلك في 
رس���الة الى رئيس مجلس األمن الدولي نشرتها وكالة 

األنباء الرسمية “إرنا”.
وأض���اف “خالل األش���هر األخيرة، ازداد عدد وش���دة 
تهديدات الكيان االس���رائيلي االستفزازية والمغامرة 
باس���تمرار اذ بلغ مس���توى تحذيريا”، مش���ددًا على 
ضرورة “التصدي لهذا الكيان لوقف جميع تهديداته 

وسلوكياته المخزية”.

ويتهم مس���ؤولون إس���رائيليون إيران بشكل متكرر، 
بالس���عي لتطوير س���الح ذّري، وأن تل أبيب لن تسمح 

بذلك.
من جهته���ا، تنفي طهران س���عيها لتطوير س���الح 
كه���ذا، وتؤك���د س���لمية برنامجه���ا النووي. وس���بق 
للجمهورية اإلسالمية أن اتهمت "إسرائيل" بالوقوف 
خلف اعتداءات طالت منشآتها النووية واغتيال علماء 

في هذا المجال.
وأتى نش���ر رس���الة تخت روانجي بعي���د تصريح وزير 
الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد خالل مؤتمر صحافي 
مش���ترك م���ع نظيره األميرك���ي انتون���ي بلينكن في 
واشنطن، إن بالده تحتفظ “بحق التحّرك في أي وقت 

وبأي طريقة” ضد البرنامج النووي اإليراني.
من جهته، شدد بلينكن على اعتبار الواليات المتحدة 
أن “الح���ل الدبلوماس���ي ه���و الس���بيل األفضل” في 
التعامل مع المل���ف النووي اإليراني، مؤكدا في الوقت 

ذاته أن “الحوار يتطّل���ب طرفين ولم نلمس في هذه 
المرحلة نية لدى إيران” لالنخراط في ذلك، في إش���ارة 
الى اس���تئناف المباحثات الهادفة الى إحياء االتفاق 

بشأن برنامج طهران النووي.
وتوصلت إيران وس���ت قوى كبرى )الواليات المتحدة، 
فرنسا، بريطانيا، روس���يا، الصين، وألمانيا( الى اتفاق 
العام 2015 بش���أن برنامج طهران الن���ووي، أتاح رفع 
الكثير م���ن العقوب���ات المفروضة عل���ى الجمهورية 
اإلسالمية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان 

سلمية برنامجها.
اال أن مفاعي���ل االتفاق باتت في حكم الالغية مذ قررت 
الواليات المتحدة االنس���حاب أحاديا منه العام 2018 
في عهد رئيس���ها الس���ابق دونالد ترام���ب الذي أعاد 
فرض عقوبات قاس���ية على طهران. من جهتها، قامت 
األخيرة بعد نحو عام من االنسحاب األميركي، بالتراجع 
تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها األساسية بموجبه.

إيران تحذر »إسرائيل« من أي “مغامرة” تطال برنامجها النووي

دمشق/ االستقالل: 
استشهد جندي س���وري، وأصيب 3 آخرون، منتصف الليلة قبل الماضية، جراء قصف 

جوي "إسرائيلي" على منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.
وقالت وكالة األنباء الس���ورية "س���انا": إن طائرات "إس���رائيلية" نف���ذت هجوما جويا 
على مدينة تدمر في ريف حمص مس���تهدفة ب���رج اتصاالت وبعض النقاط المحيطة 
ب���ه. وأضافت أن القص���ف أدى إلى استش���هاد جندي وجرح 3 آخري���ن ووقوع بعض 
الخس���ائر المادية. وأشارت الوكالة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجمات 

اإلسرائيلية وأسقطت عدة صواريخ أطلقت منها.
وأصيب عدد من الجنود الس���وريين في الثامن من الش���هر الجاري، جراء قصف جوي 

"إسرائيلي" على مطار التيفور بريف حمص الشرقي.

خّلف استشهاد جندي.. 
دمشق تؤكد تصدي دفاعاتها 

الجوية لهجوم »إسرائيلي« 

بغداد/ االستقالل: 
كش���ف السياس���ي البارز مقتدى الصدر، أمس 
الخميس، النقاب عن تس���مية لجنة للتفاوض 
مع الكتل السياس���ية لتكوين تحالف برلماني 

يمهد لتشكيل الحكومة العراقية.
ج���اء ذلك في بي���ان صادر عن مكت���ب الصدر، 
الداعم لتحالف "سائرون"، الذي فاز ب�73 مقعدا 
ف���ي البرلمان من أص���ل 329، ف���ي االنتخابات 

المبكرة األخيرة.
وأف���اد الص���در: "ن���ود إع���الم جمي���ع األطراف 
السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون 

غيرها حصرا، وال يحق ألحد التدخل بعملها".
وأوض���ح أن اللجنة تتكون من "حس���ن العذاري 
رئيس���ا لها، نصار الربيع���ي نائبا أوال له، و نبيل 
الطرف���ي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مس���اندا لها 

)شخصيات تابعة للتيار الصدري(".
وأض���اف: "للجنة كام���ل الصالحيات بمس���ألة 
التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، 

عل���ى أن يرجعوا لنا في مه���ام أمورهم وتجنب 
التحال���ف م���ع من لن���ا عليهم مالحظ���ات، وأن 

يعملوا وفق االحتياط والمصالح العامة".
في الس���ياق، دع���ا رئي���س ائت���الف "النصر" 
ورئيس الوزراء العراقي األس���بق حيدر العبادي، 
المفوضية العلي���ا المس���تقلة لالنتخابات إلى 

حسم إشكاليات االقتراع في البالد.
وأف���اد في بيان، بأن "األهم من الربح والخس���ارة 
االنتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسالمة 

وصالح النظام السياسي الممثل للشعب".
وأردف: "وعلي���ه فإن االصطفافات السياس���ية 
التي تهدد وحدة الشعب وسالمة النظام العام، 

مرفوضة".
وطالب مفوضية االنتخابات ب�"حسم اإلشكاالت 
التي ب���رزت بالعملية االنتخابي���ة والتي أربكت 
الوضع العام"، معلنا دعم���ه ل�"دعوات التهدئة 
والتضامن، وإيجاد أرضية كفيلة بطمأنة جميع 

األطراف".

ووف���ق النتائ���ج األولية التي نش���رتها الوكالة 
الرس���مية، ف���إن "الكتل���ة الصدري���ة" تصدرت 
النتائج ب�73 مقعدا، فيما حصلت كتلة "تقدم"، 
بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي 
)ُسني(، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة 
"دول���ة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء األس���بق، 

نوري المالكي )2006-2014(، ب�37 مقعدا.
فيم���ا أعلن كل من تحالف الفتح )يضم فصائل 
الحشد الش���عبي(، وائتالف الوطنية، وائتالف 
دول���ة القانون، وتيار الحكم���ة، وتحالف النصر، 
وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب اإلسالمي 

)سني(، رفضها لنتائج االنتخابات.
وجرت االنتخابات األحد، قب���ل عام من موعدها 
المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، 
بدءًا م���ن مطل���ع أكتوبر/تش���رين األول 2019، 
واس���تمرت ألكثر من س���نة، وأطاحت بالحكومة 
الس���ابقة، بقيادة ع���ادل عبد المه���دي، أواخر 

.2019

أوسلو/ االستقالل: 
أعلن���ت الش���رطة النرويجي���ة، إلقاء القبض عل���ى منفذ الهج���وم في مدينة 

"كونغسبرغ" والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين بجروح.
وأوضحت الش���رطة في بيان لها امس الخميس، أنها ألقت القبض على منفذ 
الهجوم الذي اس���تخدم القوس والسهام بالقرب من العاصمة أوسلو، مشيرة 
إل���ى أنه يحمل الجنس���ية الدنماركية ويبل���غ من العمر 37 عام���ا ويقيم في 

النرويج.
وأشارت إلى أن التحقيقات في الحادث مستمرة وأنه سيتم إطالع الرأي العام 

على التفاصيل في وقت الحق.
بدورها أعربت رئيس���ة الوزراء، إرنا س���ولبرغ عن تعازيها ألس���ر الذين فقدوا 
أرواحه���م، متمنية للمصابين الش���فاء العاجل، مضيف���ة "النرويج مرت أمس 

بحدث مروع"، وذلك في تصريح نقلته وسائل إعالم محلية.

العراق.. الصدر يسمي لجنة تفاوض لتشكيل تحالف برلماني السلطات النرويجية 
تعلن القبض على منفذ 

هجوم »كونغسبرغ«



الجمعة 8 ربيع األول 1443 هـ 15 أكتوبر 2021 م

غزة/ االستقالل: 
نجح خدمات المغازي بتحقيق فوز مقنع و مس���تحق 
على جاره ش���باب المغازي بنتيج���ة " 107/73 " في 
أولى لق���اءات الفريقين في منافس���ات البالي أوف 

اإلقصائية لدوري جوال لكرة السلة.
ف���ي الربع األول ، بداية قوية ألبن���اء الخدمات الذين 
ظهروا أكثر تركيزا م���ن خالل دفاعات محكمة تحت 
الس���لة بفضل العمالقين موس���ى موس���ى و معتز 
خري���س و هجمات مرتدة س���ريعة عبر الثالثي ريان 

ريان ، محمد ابو غزال و خليل مهدي .
عل���ى الجهة األخ���رى وج���د العبو ش���باب المغازي 
أنفس���هم عاجزين من التس���جيل من تحت السلة 
فاعتمدوا عل���ى نجمهم محمد درويش المتخصص 
بالرميات الثالثية و الذي نجح بتسجيل 12 نقطة من 
4 رميات ثالثية و رمية حرة لموسى أبو غزال و ثنائية 
لش���قيقه مهند حصيلة 15 نقطة الت���ي خرج بها 
العبي الشباب في ربع انتهى لصالح العبو الخدمات 

. " 15/28 "
وفي الرب���ع الثاني لم يتغير الح���ال كثيرًا، دفاعات 
محكمة لالعبي الخدمات عبر الثنائي موسى و خريس 
و هجم���ات و اختراقات من العبي األجنحة س���واء من 
ري���ان ريان و محمد أب���و غزال الذي س���جل الثالثية 
الوحيدة ف���ي هذا الربع ، على الجه���ة األخرى حاول 

العبي الش���باب دخول اللقاء و مجاراة العبو الخدمات 
عبر تألق الثنائي أحمد مهدي و محمد درويش لكن 
أفضلية العبي الخدمات حسمت هذا الربع لصالحهم 

. " 29/18 "
وفي الربع الثالث دخل العبو الشباب أجواء اللقاء ونجح 
وابمجاراة العب���ي الخدمات عبر الثالثي أحمد مهدي 
ومحمد درويش و موسى ابو غزال الذي نجح بتسجيل 
رميتين ثالثيتين و ثالثية لحس���ن الحيلة، لينتهي 

هذا الربع أيضا بفوز الخدمات بنتيجة " 28/24 " .

و ف����ي الربع الرابع و األخير، تعرض الخدمات لضربة 
قوية بخروج العبه معتز خريس بقرار عدم األهلية 
ليغيب عن اللقاء القادم في ش����وط اس����تمر فيه 
نف����س الس����يناريو أفضلية للخدم����ات و محاوالت 
للعودة للقاء من العبي الشباب و نجح أبناء الخدمات 
بتس����جيل 3 رميات ثالثية عبر الثالثي ريان ريان، 
إدريس ريان و موس����ى موس����ى لينتهي هذا الربع 
أيض����ا بفوز الخدم����ات بنتيج����ة " 22/16 " و اللقاء 

بنتيجة إجمالية " 107/73 " .

في دوري "جوال" لكرة السلة

خدمات المغازي ينجح في اختباره األول أمام جاره الشباب 

غزة/االستقالل: 
اس���تنكر عبد الس���الم هنية مس���اعد أمين عام المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
موقف جياني انفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنحاز لالحتالل 
اإلس���رائيلي، ومشاركته في افتتاح ما يدعى ب�"متحف التسامح" في زيارته األخيرة 

للكيان المحتل.
وأكد هنية أن هذا الموقف يس���يء لالتحاد الدولي المفترض أن ال يساند االحتالل 
وأن يقف عند مس���ئولياته م���ع جميع الدول األعضاء في االتح���اد الدولي، واحترام 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف :" المش���اركة في حفل مقام على مقبرة إس���المية تض���م رفات اآلالف من 
األجيال التي عاشت في هذه المدينة المقدسة، يمثل انتهاكا لمشاعر المسلمين 

ولسكان مدينة القدس وجميع الفلسطينيين، ويتطلب اعتذارا عما حصل".
وأكد أن الرياضة يجب أن تبقى بعيدا عن مشاهد التسييس والظهور في مناسبات 
ال تتعلق بالنش���اط الرياضي بل وتنتهك الس���يادة والحقوق المش���روعة للشعب 

الفلسطيني.
كما أشاد هنية بموقف اتحاد كرة القدم والفريق جبريل الرجوب الرافض الستقبال 
رئي���س االتحاد الدولي، رغم أن الزيارة كانت مقررة وتم الترتيب لها ولكن ما بدر من 
مش���اركة واعتداء صارخ على المقدسات اإلس���المية في القدس المحتلة استدعى 

رفض الزيارة.
وشكر هنية بيان جامعة الدول العربية وموقف منظمة التعاون اإلسالمي واستنكار 
ما بدر من رئيس الفيفا وخطورة ما أقدم عليه من انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية.

»هنية« يستنكر مشاركة 
رئيس الفيفا في حفل على 

مقبرة فلسطينية 

مدريد/ االستقالل: 
لم يفق���د ماوريس���يو بوكيتينو، مدرب باريس س���ان 
جيرمان األمل في االحتف���اظ بمهاجم الفريق، كيليان 
مبابي، وتجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم 

الجاري.
 وأكد بوكيتينو في مقابلة مع شبكتي "ماركا" و"كوبي" 
اإلس���بانيتين: "مباب���ي بخير، أنه فتى ه���ادئ، يتمتع 
بش���خصية كبيرة واجتماعية للغاية، إنه واضح، ويحب 
كرة القدم، يبلغ من العمر 22 عاًما، ولكنه يتمتع بدرجة 
عالية ج���ًدا من النضج للتعامل م���ع المواقف الخاصة 
بشأن مس���تقبله، ليس لدي أدنى شك في أن كيليان 
قادر عل���ى التعامل مع أي تحد يأت���ي في طريقه في 

المستقبل".
 وأضاف: "ال يمكن االس���تهانة بالعبي كرة القدم، ألنه 
يحيط بهم العديد من األشخاص الذين يقدمون لهم 
المش���ورة، لكن يبقى لالعب قراره الخاص، وس���يتخذ 
كيلي���ان القرار ال���ذي يتعين عليه اتخاذه، وس���يبذل 
الن���ادي قصارى جهده لالحتفاظ ب���ه، فهو أحد أفضل 

العبي العالم، صغير السن وإمكانياته كبيرة".
 وشدد المدرب األرجنتيني: "إدارة بي إس جي ستحاول 
إقناعه وإغرائه باالستمرار هنا، فالنادي يريد استمراره 

لسنوات طويلة".
واس���تطرد: "الوضع يبقى مفتوحا، وكل شيء وارد في 
المستقبل، وقد يتغير موقف مبابي في المستقبل عما 

كان عليه قبل أشهر".
 وتابع: "باريس س���ان جيرمان لديه األمل والقدرة على 
إغرائه وتقديم األش���ياء له حتى يتمك���ن من البقاء، 
التعاقد الحالي مستمر لنهاية يونيو/ حزيران المقبل، 

وهناك احتماالت أنه يمكنه تغيير رأيه".
احرتافية مبابي

وفج���ر بوكيتينو مفاجأة بقوله "نأمل أن يجمع نهائي 
دوري األبطال بين باريس س���ان جيرمان وريال مدريد، 
ولن أمانع أن يسدد مبابي ركلة جزاء في اللحظة األخيرة، 
ليس لدي شك في احترافيته، وأنه حتى اليوم األخير 
في تعاقده س���يبدو وأن أمامه 5 أو 10 سنوات أخرى، 

سيكون محترفا بنسبة 200%، ال شك في ذلك".
 وختم المدير الفني لس���ان جيرم���ان تصريحاته عن 
المهاجم الش���اب: " ليس لدي ش���ك في أن مبابي في 
نفس مستوى ومكانة ميسي أو كريستيانو، وأنه من 
حس���ن الحظ أن يكون مبابي هنا مع نيمار وميسي، إنه 
لمن دواعي سرورنا رؤيته في كل حصة تدريبية، فهو 

من أعظم مواهب كرة القدم في الحاضر والمستقبل".

بوكيتينو: مبابي قد يغير قراره.. وأتمنى مواجهة ريال مدريد 

مدريد/االستقالل:
ش����دد األرجنتيني س����يرجيو أجوي����رو مهاجم 
برش����لونة، على رغبته في النجاح ضمن صفوف 
الفري����ق الكتالوني، الذي انضم له خالل س����وق 
االنتق����االت الصيفي����ة، عقب نهاي����ة عقده مع 

مانشستر سيتي اإلنجليزي.
وقال أجوي����رو، خالل حواره لصحيفة "إل باييس" 
اإلسبانية: "لنكن صادقين، من هو الالعب الذي ال 
يريد اللعب في برشلونة؟ أود أن أخبرك أن معظم 
العبي كرة القدم يرغبون في ارتداء هذا القميص، 

حتى لو كان الفريق جيًدا أو سيًئا".
وأضاف: "وصلت لبرشلونة مع توقع اللعب بجانب 
ميس����ي، وتكوين فريق جيد، وهو ما كان يحاول 
النادي فعل����ه، وحين اتصلوا بي قلت لنفس����ي 
ال يهمني ما س����يدفعونه لي، أنا أتحس����ن جيًدا 

وسأساعد الفريق بقدر ما أستطيع".
وع���ن رحيل ميس���ي، علق: "لق���د كانت لحظة 
صادمة وسيئة للغاية، ولم أصدق ذلك، وحين 
ذهب���ت إلى منزل���ه ، لم يكن ف���ي حالة جيدة، 
حاولت أجعله ينس���ى ما حدث، وقمت بإلهائه 
بالحديث عن فريقي في الباليستيشن وأشياء 

أخرى نفعلها".
وح����ول موقفه الحالي مع الفري����ق، عقب العودة 
من اإلصابة، كش����ف: "ال يمكن أن أعتبر نفس����ي 
العبا أساس����يا، إال حين أقوم باألشياء بشكل جيد 
وأس����اعد الفريق، وإذا لم يكن كذلك فال، وهذا ما 
أفكر فيه، بمس����اعدة الفريق في كل مرة سألعب 
فيه����ا، مع العل����م بوجود تغيي����رات حدثت في 

الفريق ومن بينها رحيل ميسي".
وأردف أجويرو: "لم أواجه مش����اكل في عملي مع 

جوارديوال في مانشس����تر سيتي، لم أجادله أبًدا، 
وكان علين����ا توضيح األمور لبعضنا البعض حين 
تول����ى المهمة، ألننا لم نك����ن نعرف بعضنا من 

قبل".
واس����تكمل: "كانت الس����نوات الثالث الماضية 
رائعة، وجوارديوال مدرب يريد دائًما الحد األقصى 

من الالعبين".
وبسؤاله عن س����بب عدم تتويجه بجائزة أفضل 
العب ف����ي العالم، أجاب: "كنت أفك����ر كثيًرا في 
الشيء المفقود، وفي يوم من األيام سألت ميسي 
وأخبرن����ي أنه من أجل الفوز بالكرة الذهبية يجب 

التتويج بدوري األبطال وهو محق".
وأت����م أجويرو: "لعبت مواس����م رائعة وس����جلت 
العديد من األهداف وحصدت الكثير من األلقاب، 

لكن لم يكن من بينها دوري أبطال أوروبا".

أجويرو: ميسي كشف لي سر الكرة الذهبية.. وهذه اللحظة صدمتني
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هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نحو 30 منشأة 
تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري 

شمال القدس المحتلة.
و أف���ادت مصادر محلية، مس���اء أم���س الخميس، 
باستشهاد شاب واعتقال آخر، بعد أن أطلق جيش 
االحتالل النار عليه، قرب حاجز االنفاق غرب مدينة 

بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. 
ووف���ق المصادر ف���إن االحتالل أطل���ق النار تجاه 
الش���اب بزع���م إلقائ���ه قناب���ل زجاجي���ة حارقة 

»مولوتوف«.
وزعمت إذاعة جي���ش االحتالل أن إطالق النار على 
الش���اب الفلس���طيني واعتقال اآلخ���ر جاء خالل 
محاولتهما احب���اط هجوم بالزجاجات الحارقة على 

سيارات المستوطنين غرب بيت لحم. 
وأصي���ب عش���رات المواطنين باالختن���اق بالغاز 
المس���يل، أمس الخمي���س، عقب اقتح���ام قوات 

االحتالل بلدة دوما جنوب نابلس. 
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة 
غس���ان دغلس، إن قوات االحت���الل اقتحمت بلدة 

دوما وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، 
عقب تص���دي األهال���ي لمحاولة االس���تيالء على 
جرافة كانت تعمل بأراضي البلدة، األمر الذي أدى 

إلى إصابة عشرات المواطنين بحالة اختناق.
في الوق���ت، تواصل آليات االحتالل اإلس���رائيلي، 
عملي���ات تجريف أراض في قري���ة كردلة باألغوار 
الش���مالية، توطئة إلنش���اء خزان مياه تابع لشركة 

»ميكروت« اإلسرائيلية.
وقال الناش���ط الميداني فارس فقهاء، إن جرافات 
االحت���الل تواص���ل عملها في تجري���ف األراضي، 
وطواقم أخرى تعمل على تسييج المنطقة، إلنشاء 

خزان مياه تابع لشركة »ميكروت«.
يذكر أن االحتالل بدأ منذ 20 يوًما تقريًبا، بتجريف 
أراٍض ف���ي القرية.فيم���ا هدمت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، الليلة قبل الماضية، نحو 30 منشأة 
تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري 

شمال القدس المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان ب���أن قوات االحتالل ش���رعت 
بهدم نحو 30 منش���أة بعد إغ���الق المنطقة، منها 

محل للخضار لعائلة جابر، ومحطة وقود ومغس���لة 
سيارات، األمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتتزام���ن أعمال اله���دم مع إع���الن االحتالل عن 
توسعة في حاجز قلنديا، وفتح نفق يربط شارعي 
60 و443 االس���تيطانيين بنف���ق ش���رع االحتالل 

بحفره.
إلى ذل���ك، اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
الخميس، بلدة يعبد غ���رب جنين، ونصبت حاجزا 

عسكريا على مدخلها الرئيسي.
وأفاد رئيس بلدية يعبد س���امر أبو بكر، بأن جنود 
االحتالل نصبوا حاجًزا عس���كرًيا على مدخل البلدة 
الشرقي الرئيس���ي، وداهموا الحي الغربي وشنوا 
حملة تفتيش بحثا عن كاميرات مراقبة، في حين 
أخبر جن���ود االحتالل األهالي أنهم سيس���تمرون 
بمعاقبته���م وإغ���الق البلدة، بذريعة أن الش���بان 

يلقون الحجارة على دورياتهم.
وفي السياق، الحق مستوطنون أمس، رعاة األغنام 

في خلة مكحول باألغوار الشمالية.
وق���ال الناش���ط الحقوق���ي ع���ارف دراغم���ة، إن 

مستوطنين الحقوا الرعاة بمساندة جنود االحتالل 
واحتجزوا عدًدا منهم رغ���م وجود متضامنين في 
المنطقة.يذك���ر أن رعاة األغنام ف���ي منطقة خلة 
مكحول يتعرضون لمالحق���ات واعتداءات يومية 

من المستوطنين وقوات االحتالل.
كما ، اقتلع مستوطنون، أكثر من 80 شجرة زيتون 
في قرية المغير ش���مال مدين���ة رام الله، وجرفوا 

أراضي زراعية تزيد مساحتها عن 60 دونما.
وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا في 
تصريحات صحفية، أم���س الخميس، إن »مزارعي 
القرية تفاجأوا يوم أول أمس بقيام مس���توطنين 
باقتالع وتكس���ير أكثر من 80 ش���جرة زيتون، في 
المنطقة القريبة من مستوطنة »عادي عاد«، ويمنع 

االحتالل المواطنين من الوصول إليها.
وأض���اف أن المس���توطنين الذين وف���رت قوات 
االحتالل الحماية لهم، اعت���دوا على المزارع أكثم 
النعس���ان، الذي أصيب برض���وض وجروح نتيجة 

ذلك االعتداء.
وأش���ار أبو عليا إلى أن المس���توطنين أقدموا أول 

أم���س أيضا على تجريف مس���احات واس���عة من 
أراضي القرية تزيد عن 60 دونما، كانوا فيما سبق 

اقتلعوا منها حوالي 500 شجرة زيتون.
وفي االطار، اقتحم مس���توطنون، أمس الخميس، 
باحات المس���جد األقصى المبارك، بحماية مشددة 

من عناصر شرطة االحتالل »اإلسرائيلي«.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين 
اقتحم���وا األقصى بمجموعات عبر ب���اب المغاربة، 
ونفذوا جوالت اس���تفزازية في باحاته، تركزت في 

الجزء الشرقي منه.
وتش���هد القدس القديم���ة وبواباته���ا إجراءات 
عس���كرية مش���ددة تتمثل بالتفتي���ش الدقيق 
للمواطنين والمصلين في األقصى، واالعتداء على 

بعضهم.
ه���ذا اقتح���م طالب يه���ود برفق���ة موظفين من 
سلطة الطبيعة التابعة لبلدية االحتالل الخميس 
أرض األوق���اف االس���المية ف���ي ح���ي الصوان���ة 
بالطور بالقدس المحتل���ة، لتعليمهم كيفية بناء 

السناسل الفلسطينية.

األربعاء، أن 250 من أس���رى حركة الجهاد في سجون االحتالل شرعوا بإضراب 
مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على "اإلجراءات التنكيلية" بحقهم.

وقال قدورة فارس رئيس نادي األس���ير، في مؤتمر صحفي، إن 250 أسيرا من 
الجهاد "س���ّلموا أسمائهم كمضربين عن الطعام، وبعد 7 أيام سيضرب 100 

منهم عن الماء، وستنضم مجموعات من كافة الفصائل لإلضراب".
ويبلغ عدد أس���رى حرك���ة الجهاد، داخل الس���جون، نحو 400 ش���خص، وفقا 

إلحصائية نادي األسير
ويطالب األس���رى المضربون، بحس���ب نادي األس���ير، "بوقف إدارة الس���جون 
إجراءاته���ا التنكيلية التي كانت قد فرضتها بش���كل مضاعف بحّقهم بعد 

السادس من سبتمبر/أيلول، تاريخ عملية نفق الحرية".
وقالت مصادر في حركة الجهاد، إن من اإلجراءات العقابية، تش���تيت أس���رى 

"الجهاد"، بحيث ال يتواجد أكثر من معتقل واحد من الحركة، في كل غرفة.
وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي تمكن  6 أسرى من انتزاع حريتهم، 5 منهم من 
حركة الجهاد، عبر نفق من سجن جلبوع ، لكن أعيد اعتقالهم خالل أسبوعين.

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي األس���ير المحرر الشيخ خضر عدنان 
أن االضراب المفتوح عن الطعام في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي سينتهي 

بتوفيق أصحاب اإلرادة.
واوضح الش���يخ عدنان في تصريحات اذاعي���ة أن معركة االضراب عن الطعام 
التي يخوضها أس���ري حركة الجهاد اإلس���المي تهدف إل���ى تثبيت انجازات 

الحركة األسيرة ووقف االنتهاكات بحق كل األسرى.

جنين/ االستقالل: 
قمعت إدارة السجون االسرائيلية عصر امس 
الخميس، أسيرين من مخيم جنين، ونقلتهما 
للعزل االنفرادي ،بينما أعلن االس���يران محمد 
العامودي وحسني عيس���ى في سجن ريمون 

اإلضراب عن شرب الماء في تصعيد لإلضراب 
ع���ن الطع���ام احتجاج���ًا على حم���الت القمع 

االسرائيلية.
وأفاد الناطق باسم لجنة الطوارئ، أن االحتالل 
يواصل هجمته على األس���رى وفرض عقوبات 

تعسفية بحقهم، فقد تعرض األسيران عماد 
جمال أبو الهيجا وصهيب بس���ام الس���عدي 
للقم���ع والعق���اب بنقلهما من س���جن النقب 
الصحراوي إل���ى العزل االنفرادي في س���جن 

عسقالن.

رفح/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد المدلل 
إن الكيان اإلسرائيلي لن يعيش في استقرار إذا استمر 

في جرائمه بحق األسرى.
وأكد المدل، خالل وقفة إس����نادية لألسرى المضربين 
برفح، مس����اء أمس الخميس أن ما يح����دث اليوم بحق 
األسرى في سجون االحتالل، جريمة بشعة لن يصمتوا 

عليها.
وشدد على أن الكيان لم ولن يستطع كسر همة هؤالء 
األس����رى، لذا هم يواصلون االشتباك معه، ويخوضون 

معركة إضراب مفتوح الستعادة حقوقهم المشروعة.

وأضاف "االحتالل بعد عملية نفق انتزاع الحرية يحاول 
سحب انجازات األس����رى، وينكل بهم بشكل غير الئق 
في وقت حساس؛ في محاولة انتقامية من أسرى النفق"

وتابع "نقول لألس����رى: إننا لن تتخلى عنكم؛ والخيارات 
ما تزال قائم����ة؛ نحن واثقون م����ن أن النصر حليفكم، 
وأصابعنا على الزناد، وعندما بعث األمين العام برسالته 
اول أمس، كانت إجابة الس����رايا بأن األصابع على الزناد 
وجاه����زون للرد على أي جريمة؛ لذل����ك نحذر العدو من 
أي خطر يمس أس����رانا ونحمله مس����ؤولية حياة أسرى 

الحركة".
وجدد المدلل تأكيده أن قضية األسرى ثابت من ثوابت 

شعبنا الفلسطيني؛ وال يمكن أن يصمتوا عن الجرائم 
التي يرتكبها العدو اإلسرائيلي بحقهم.

ودع����ا للتحرك والتدخل عاجل إلنقاذها خاصة أس����رى 
الجهاد الذي يصرون على االشتباك مع العدو من خالل 
اإلضراب المفتوح ع����ن الطعام، حتى عودة األوضاع لما 

كانت عليه قبل 6 سبتمبر.
وواصل حديثه "كل يوم يزداد أعداد المضربين؛ ونقدر 
موق����ف كل التنظيمات بما فيها الش����عبية وحماس 
داخل الس����جون، الذي����ن أك����دوا أن معركتهم معركة 
الجه����اد"؛ مؤك����ًدا أن وحدة األس����رى داخل الس����جون 

ستصنع معجزة االنتصار.

الخليل/ االستقالل: 
دعا الحراك الش����بابي في مدين����ة الخليل 
جنوب الضف����ة الغربية المحتلة، الجماهير 
للمش����اركة بأداء ص����الة الجمعة في خيمة 
التضامن مع األس����رى المضربين؛ إس����نادًا 

ودعمًا لهم.
وحّث الحراك الش���بابي على المش���اركة في 
الفعالية وأداء صالة اليوم الجمعة في خيمة 
التضامن عند دوار ابن رشد؛ إسنادًا لألسير 
مقداد القواسمي ورفاقه األسرى المضربين 

عن الطعام.
وطالب���ت عائلة األس���ير مقداد القواس���مة 
المضرب عن الطع���ام منذ 86 يوما الجهات 
الرس���مية والحقوقية العمل من أجل إطالق 

سراحه قبل فوات األوان.
وأش���ارت والدة األس���ير القواس���مة إلى أن 
نجلها فق���د جزءًا من ذاكرت���ه، ويعاني من 
آالم ش���ديدة، األمر الذي يستوجب التدخل 

الس���ريع لإلفراج الفوري عنه دون مماطلة أو 
تسويف.

وتابع���ت: "الثمن الذي يدفعه المقداد كبير 
على حس���اب صحته وعافيته وحياته؛ فهو 
يدف���ع ثمن كرامة الش���عب واألس���رى في 
س���جون االحتالل، ومن حقه أن يعيش كما 
غي���ره بحرية تامة غي���ر منقوصة بعيدا عن 

جبروت االحتالل".
وقبل أي���ام أصدرت محكم���ة االحتالل قرارا 
بتجميد االعتقال اإلداري لألسير القواسمي 
إال ان���ه أصر على اس���تمراره ف���ي اإلضراب، 
وعّد ذلك القرار محاولة يائسة من االحتالل 

إلرغامه على فك اإلضراب.
وأك���د القواس���مي أنه ل���ن يرجع ع���ن قرار 
اإلضراب حتى ينال حريته كاملة، وال يرضى 
بقرار تجميد االعتقال، ولن يتناول أي طعام 
وال ملح وال س���كر وال فيتامينات، ولو اضطر 
األمر أن يض���رب عن الماء، ولن يتراجع حتى 

حصوله على قرار إنهاء أمر اعتقاٍل.
وأض���اف: "رغم خط���ورة وضع���ي الصحي 
ومواجهت���ي خط���ر الم���وت ف���ي أي لحظة 
لن أف���ك إضرابي عن الطعام حت���ى انتزاع 
حريتي ألكون بين أهلي وأحبابي، ومستعد 

للتضحية ودفع الثمن".
ويواصل س���بعة أسرى في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ 

رفضا العتقالهم اإلداري.
واألس���رى المضربون هم: كايد الفسفوس 
منذ )93 يوما(، ومقداد القواس���مي يواصل 
إضراب���ه لليوم )86(، وع���الء األعرج منذ )69 
يوما(، وهش���ام أبو هواش المضرب منذ )60 
يوما(، وش���ادي أب���و عكر للي���وم )52 يوما(، 
وعياد الهريمي من���ذ )23 يوما(، وخليل أبو 
عرام مضرب لليوم الس���ادس توالًيا؛ إسنادا 
لألسرى المضربين وألسرى الجهاد اإلسالمي، 

ويرسف في زنازين سجن "عسقالن".

دعوات ألداء صالة الجمعة في خيمة التضامن مع األسرى بالخليل

خالل وقفة برفح

المدلل: لن يعيش العدو باستقرار إذا استمرت جرائمه بحق األسرى

غزة/ االستقالل: 
رحب مس����ؤول ملف العالقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم 
بالقرارين الصادرين عن منظمة "يونسكو" الخاصين بدولة فلسطين. 
وق����ال نعيم في تصريح صحفي، إن اعتم����اد القرارين هو تأكيد على 
عزل����ة االحتالل، وتآكل الدعم الدولي له في ظ����ل انتهاكاته المتكررة 
للقان����ون الدولي، وينس����ف الرواية الصهيونية أمام أصالة الش����عب 

الفلسطيني وحقه في أرضه ووطنه وتاريخه. 
وأكد نعيم أن قراَري يونس����كو القاضيين "بمطالبة "إس����رائيل" بوقف 
سياس����اتها المتواصل����ة غي����ر المش����روعة، والمتمثلة ف����ي عمليات 
التنقيب وحفر األنفاق، واألش����غال والمش����اريع في القدس، وحرمان 
الفلس����طينيين من الحق ف����ي العبادة وفي التنقل، وتش����ويه أصالة 
وس����المة المواقع التراثية في القدس خاصة وفلسطين عامة" يؤكدان 
صحة الرواية الفلسطينية، وفشل األساطير الصهيونية في إثبات أي 

من ادعاءاتهم. 
ودع����ا نعيم المنظم����ات الدولية كافة إلى أخذ دوره����ا في الدفاع عن 
الحق����وق الثابتة للش����عب الفلس����طيني، والعمل عل����ى تحويل هذه 
القرارات إلى أفعال تضع حدا لجرائم االحتالل المس����تمرة بحق شعبنا 

وتراثه ومقدساته.

نعيم: قرارا اليونسكو 
الخاصان بفلسطين تأكيد 

على عزلة االحتالل

قمع أسيرين ونقلهما لعزل عسقالن

لليوم الثالث ..

�صهيد بر�صا�ص ..
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) APA images (  الفنانة الفل�سطينية هديل احل�سنة 24 عامًا  تطرز على القما�ش داخل منزلها يف مدينة اخلليل

عمان/ االستقالل: 
نجح فريق طبي من أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة األردنية، عمان، من 
اس���تخراج كتلة من الش���عر وزنها 6 كيلو جرامات من بطن فتاة عشرينية في 

عملية نادرة.
وقال مدير عام مستشفى البشير، الدكتور علي العبدالالت، إن الطواقم الطبية 
في قس���م الجراحة العام���ة تعاملت مع حال���ة مرضية نادرة تس���مى »الباَزْهر 
الَش���ْعري« لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي حالة مرضية نادرة جدًا تعرف ب� 

»هوس أكل الشعر«. 
وأوضح العبدالالت أن الفتاة راجعت قس���م الطوارئ في المستش���فى، وكانت 
تعاني من ألم وإمس���اك ش���ديدين منذ 5 أيام، وصعوبة في البلع، وهبوط في 

الوزن بما يقرب من 30 كيلوجراًما خالل السنة الماضية.
وأضاف مدير عام مستشفى البشير تعرضت الفتاة إلى حالة من التوتر النفسي 
الش���ديد، نتج عنه أكل كميات كبيرة من الشعر، وبعد صور األشعة تبين وجود 
كتلة كبيرة من الش���عر في الجه���از الهضمي والمع���دة، أدت إلى إغالق كلي 

للمجرى الهضمي.
ونّوه أنه استدعى هذا التدهور في صحة الفتاة تدخال جراحيا فوريا، إذ أجريت 
عملية جراحية للفتاة تحت إشراف مجموعة من االستشاريين واألخصائيين في 

جراحة الباطنية داخل مستشفى البشير، وتكللت العملية بالنجاج.

األردن.. استخراج 6 كيلو شعر 
من بطن فتاة مصابة بمرض نادر 

هلسنكي/ االستقالل: 
لم تكن الس���يدة الفنلندية تيلدا كانتاال تعلم 
قبل الوالدة أنها حامل ولم تظهر عليها أي من 

العالمات المعتادة للحمل على اإلطالق.
فقد ش���كلت هذه مفاجأة، هزت حي���اة تيلدا 

كانتاال )23 عامًا( من توركو في فنلندا.
وبحس���ب ما أوردت صحفية "بيل���د" األلمانية، 
فقد أنجبت تيلدا ابنها أليك في غضون دقائق 

قليلة ومن دون أية "عالمات للحمل".
من حس���ن حظه���ا، لم تكن تيل���دا وحدها مع 
ابنتها أليا البالغة م���ن العمر عامين. بل كانت 
تقض���ي اإلج���ازة الصيفي���ة مع جمي���ع أفراد 

عائلتها.
عندما استيقظت في الصباح، شعرت فجأة بألم 
وانتفاخ في بطنها وافترض���ت في البداية أن 

ذلك قد يكون نتيجة تناول طعام لم يناسبها.
لكن قبل أن تسترس���ل في التفكير، حدث كل 
شيء بسرعة. تقول إن ذلك األلم لم يكن"مثل 
االنقباضات العادية"، بل شعرت فجأة "بالحافز 

المألوف للطلق".
وتابعت: "عندها فق���ط أدركت فجأة أنني في 

مرحلة المخاض وعلى وشك إنجاب طفل".
لم تعاِن تيلدا من انقطاع الدورة الشهرية، بل 
كان���ت تحدث بانتظام، ول���م تظهر عليها أية 
عالمات للحمل. فقط الحظت أنها قد اكتسبت 
بعض الكيلوغرامات الزائدة، لكنها اعتقدت أن 
ذلك كان بس���بب تقلبات الوزن الطبيعي. إلى 
جانب ذلك، لم تعاِن األم���راض المعتادة لدى 
النس���اء الحوامل خالل فترة حملهن، بل كانت 

تتمتع بصحة جيدة، بحسب ما أوردت "بيلد".

عندما استيقظت من النوم في المنزل الصيفي، 
حيث كانوا يقيمون الحظت أن والدتها وأختها 

وابنتها الصغرى قد ذهبوا إلى الحديقة.
وعن ذلك الي���وم قالت: "ف���ي اللحظة األخيرة 
تمكنت من االتصال ب�" أمي" ألنني س���معتها 
تأتي إلى المنزل للحصول على شيء ما". عندما 
نظرت األم إلى الغرفة، كانت الشابة على وشك 
الوالدة. فقد كان بإمكانه���ا رؤية رأس الطفل. 
بينما س���رعان ما حصلت على المناش���ف ودعا 
عمها سيارة إسعاف، ووضعت تيلدا مولودها. 

المولود يبلغ اآلن من العمر ثالثة أش���هر. وقد 
تغلبت األم لطفلي���ن على الصدمة األولية منذ 
فترة طويلة، واآلن تعبر عن س���عادتها قائلة: 
"لقد استغرق األمر أسبوعين، لكنني اآلن على 

ما يرام. أنا أم سعيدة لطفلين".

بكين/ االستقالل: 
بس���بب معاناة ابنته مع مادة الرياضيات وخطائها في مس���ألة حسابية أقدم 

مواطن صيني على تصرف غير متوقع جعل الجميع في ذهول وحيرة. 
اس���تلقى المواطن الصيني على الطريق وبدأ في التوس���ل للش���رطة الحتجازه 
بسبب مش���اكل ابنته في مادة الرياضيات، حسبما ذكرته  صحيفة »بينج باي« 
الصينية المحلية.  وأوضحت الصحيفة الصينية أن رجال من مدينة كونش���ان 

بمقاطعة جيانجسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره.
وأضافت أنه عندما وصل ضباط الش���رطة إلى م���كان الحادث وجدوا الرجل وهو 

يجهش بالبكاء، مرددًا: »ابنتي تؤكد أن )800-700=900«.
وأشار إلى أن الرجل بدأ أن يتوسل إلى رجال الشرطة الحتجازه، لكن تمكن ضباط 
الش���رطة من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل. وانقسم رواد اإلنترنت الصينيون 
بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك األب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما 

اعتبر آخرون أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام.

فنلندية تلد ولم تكن تعرف أنها حامل! بسبب ابنته.. مواطن صيني 
يتوسل للشرطة من أجل احتجازه

نيودلهي/ االستقالل: 
في جريمة قتل مروعة ُحكم، األربعاء، بالسجن المؤبد على 
هندي اس���تخدم أفعى كوبرا وثعباًن���ا آخر لقتل زوجته، 

وصفها فريق االدعاء بأنها "من أندر الحاالت".
وق���ال ممثلو االدعاء: إن س���وراج كومار أطل���ق ثعباًنا من 
نوع "راس���ل" الشديد الس���مية على زوجته، ومكثت في 

المستشفى نحو شهرين لتلقي العالج.
وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل 
ال���زوج البالغ 28 عاًما على أفع���ى كوبرا من مدرب ثعابين 

وألقاه على زوجته خالل نومها.
وأدت لدغة الكوبرا السامة إلى مقتل المرأة البالغة 25 عاًما.

ودفع س���وراج ببراءته من التهمة لكن الشرطة أفادت بأن 
بيانات هاتفه تظهر أنه كان على اتصال بمدربي ثعابين 
وش���اهد مقاطع فيديو عن الثعابين عل���ى اإلنترنت قبل 
إقدام���ه على قتل زوجته في مارس من العام الماضي في 
كوالم بوالية كيراال الجنوبية. وأش���ار وكالء االدعاء إلى أن 
س���وراج بقي في الغرفة مع زوجته أوث���را بعدما لدغتها 
الكوبرا وواصل أنشطته الصباحية في اليوم التالي عندما 

أبلغته والدة المرأة بما حصل.
وقال المدع���ي العام الذي طلب عقوبة اإلعدام إن "طريقة 
تنفيذ الجريمة والخطة الشيطانية التي اتبعها المتهم 
لقتل زوجته الت���ي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج 

في فئة أندر الحاالت".
ونقلت صحيفة "هندوس���تان تايمز" عنه قوله إن مدرب 
الثعابين فافا سوريش أفاد بأن سوراج قد يكون "تسبب 

بألم لألفعى الستفزازها ودفعها إلى اللدغ".
كانت أوثرا من عائلة ثرية، لكن زوجها الذي يعمل في أحد 
المصارف لم يكن ميسوًرا. وارتاب والد المرأة عندما حاول 

سراج وضع يده على ممتلكاتها بعد وفاتها.
وأش���ارت تقارير إعالمي���ة إلى أن عائلة س���وراج اُتهمت 
بالتآم���ر بعد العثور على بعض قط���ع الذهب التي كانت 
ملًكا ألوثرا مدفونة بالقرب من منزل س���وراج بعد أيام من 

مقتلها.

الرياض/ االستقالل: 
ه معال���ج بالكي في الس���عودية جس���م رضيع  ش���وَّ

بعشرات الحروق مدعيًا عالجه.
وأوضح الدكتور عبد الله الش���هري، استشاري طوارئ 
األطفال، أن الطف���ل أحضره ذووه إل���ى الطوارئ وقد 
امتأل بطنه بعش���رات الحروق في كل االتجاهات وتم 
التدخل س���ريعًا لعالجه، حس���بما أفاد موقع »سبق« 

اإلخباري.
ر الشهري من خطورة استخدام الكي في العالج،  وحذَّ

مش���يرًا إلى أن حقيقة الكي هي طريقة استخدمها 
اإلنس���ان في العالج من عصور قديمة لش���ح الموارد 

ونقص المعرفة.
وأك���د أن ه���ذه الطريقة مذكورة عند ع���دد من األمم 
الس���ابقة وفي الط���ب الصيني وكذل���ك عند العرب 
قديمًا، مستنكرًا استمرارها حتى عصرنا الحاضر الذي 
تطور فيه الطب حتى أصب���ح االحتياج إلى مثل هذا 

النوع من العالج من الماضي.
وأعرب عن أس���فه من لجوء بعض اآلباء واألمهات إلى 

كي أطفالهم، س���واء الرض���ع أو من هم أكبر من ذلك، 
مناشدًا أولياء األمور أن يتقوا الله في أطفالهم الذين 

ال صوت لهم ُيسمع.
ولفت إلى أن سبب الكي يختلف باختالف العمر، ففي 
أول 6 أش���هر من العمر ف���ي الغالب تجدهم يكوون 
ع بس���بب معان���اة الطفل انتفاخًا ف���ي البطن أو  الرضَّ
المغص، والبعض اآلخر يدعي أنه بالكي ستتحس���ن 
شهية الطفل، مؤكدًا أن أغلب هذه الحاالت تتحسن 

عند االلتزام بالعالج الطبي العلمي الحديث.

أوتاوا/ االستقالل: 
نج���ت امرأة كندية محظوظ���ة للغاية من موت محقق بعد أن اخترق نيزك س���طح 

منزلها وارتطم بوسادتها أثناء نومها، على بعد بضعة سنتيمترات من رأسها.
وكش���ف تقرير "فيكتوريا ني���وز" أن روث هاميلتون كان���ت نائمة في منزلها في 
غولدن، وهي بلدة في جنوب شرق كولومبيا البريطانية بكندا، في 4 أكتوبر، عندما 

سمعت صوت تحطم وشعرت بالحطام على وجهها.
وصرحت هاميلتون للمواقع اإلخبارية: "قفزت على الفور وفتحت الضوء، ولم أستطع 
معرف���ة ما حدث". وبعد لحظات نظرت حولها واكتش���فت حجرا أس���ود اللون على 
وس���ادتها. واتصلت المرأة بالطوارئ، حيث تس���اءل ضابط ش���رطة الذي استجاب 
التصالها، عما إذا كان الجسم المسنن الذي سقط على وسادتها قد أتى من مشروع 
بناء قريب. وأشارت هاميلتون إلى أنهم اتصلوا بمشروع مجاور لمعرفة ما إذا كانوا 
يقوم���ون بأي تفجيرات في الجوار، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، "لكنهم قالوا إنهم رأوا 

ضوءا ساطعا في السماء انفجر وتسبب في بعض االنفجارات".
وأضافت: "كنت أرتجف وخائفة عندما حدث ذلك، ظننت أن ش���خصا ما قفز أو كان 
صوت مسدس، أو ش���يئا من هذا القبيل. لقد شعرت باالرتياح عندما أدركت أنه ال 

يمكن أن يكون إال شيئا يسقط من السماء".
وأكدت هاميلتون أنها لم تتعرض ألية إصابات وكش���فت أنها تخطط لالحتفاظ 
بالحجر السماوي ألن أحفادها يرون أنه رائع ويعتقدون أنه "ربما يكون عمره مليارات 

السنين"، مضيفة أن الحادث المخيف أعطاها منظورا جديدا للحياة.
وقالت هاميلتون: "الش���يء اآلخر الوحيد الذي يمكنن���ي قوله هو إن الحياة ثمينة 
ويمكن أن تختفي في أية لحظة حتى عندما تعتقد أنك في أمان في س���ريرك. لن 

أعتبر ذلك أمرا مفروغا منه أبدا مرة أخرى".

تنجو من موت محقق بعد اختراق 
»نيزك« لوسادتها أثناء نومها

هندي يقتل زوجته خالل نومها باستخدام كوبرا وثعبان

يشّوه جسم رضيع بعشرات الحروق مدعيًا عالجه


