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غزة/ االستقالل: 
طرأ ي����وم أمس، تده����ور مفاجئ على صحة األس����ير 
المضرب عن الطعام محمد مرداوي في س����جن النقب 
الصحراوي »اإلس����رائيلي«. وأفادت مؤسس����ة مهجة 
القدس للشهداء واألسرى والجرحى، بتدهور مفاجئ 
طرأ على صحة األسير مرداوي داخل سجون االحتالل، 
مش����يرًة إلى أنه ُيعاني من مرض رئ����وي مزمن، فيما 

يمتنع االحتالل عرضه عل����ى الطواقم الطبية، وتركه 
ب����ال عالج. وفي الس����ياق، أفادت مهج����ة القدس، بأن 
األمين الع����ام للهيئة القيادية العليا ألس����رى حركة 
الجهاد اإلسالمي في سجون االحتال زيد بسيسي »أبو 
خديجة« ش����رع يوم أمس االثنين، باإلضراب المفتوح 
ع����ن الطعام داخ����ل المعتقالت اإلس����رائيلية، رفًضا 

النتهاكات االحتالل المتواصلة بحق االسرى.

تدهور مفاجئ على صحة األسير 
المضرب عن الطعام محمد مرداوي

قيادي بحماس لـ »االستقالل«: لن نترك أسرى 
»الجهاد« وحدهم في معركتهم ضد السّجان وإرهابه

جنين المحتلة – غزة/ قاسم األغا:
حذر القيادي بحركة المقاومة اإلس���المية )حماس( خالد 
الحاّج، من تبعات ونتائج إرهاب االحتالل وإدارة س���جونه 

المتصاع���د تجاه األس���رى وفي مقدمتهم أس���رى حركة 
الجهاد اإلس���المي، مش���ّدًدا عل���ى أن ذلك 
ينذر بقرب انفجار األوضاع داخل الس���جون 

القدس المحتلة / االستقالل:
أدانت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار "محكمة 

الصلح اإلس����رائيلية" بالس����ماح لبلدية االحتالل االستمرار في 
أعمال الحف����ر والنبش في قبور المس����لمين ف����ي أرض ضريح 

هيئة تدين قرار محكمة االحتالل 
تجريف المقابر في القدس

250  أسيرًا يواصلون إضرابهم 
ودفعة جديدة تنضم لإلضراب

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعلنت حركة الجهاد اإلس����المي في الضفة الغربية، عن سلسلة فعاليات 
س����تقيمها الحركة هذا األسبوع مساندة لألس����رى في سجون االحتالل، 
وخاصة األس����رى المضربين عن الطعام، الذين يتعرضون للتنكيل على 

الشيخ عدنان : إضراب أسرى الجهاد 
كافة يكتمل الخميس القادم 

الجهاد اإلسالمي بالضفة تنظم سلسلة 
فعاليات مساندة لألسرى هذا األسبوع

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواصل 250 أس���يًرا في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي إضرابهم عن الطعام، 
لليوم السابع على التوالي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلية 
التنكيلي���ة المضاعفة بحّقهم. وأعلن نادي األس���ير الفلس���طيني انضمام 3 

الفصائل: محاوالت االحتالل لحرف البوصلة 
لن تفضي إال لإلذعان لشروط المقاومة

غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل وقوى وطنية وإسالمية في قطاع غزة أنه ال صفقة جديدة 
مع االحتالل اإلسرائيلي دون استجابته لشروط المقاومة، مؤكدًة أن »كل 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطني���ن بحاالت اختناق بالغاز 
المسيل للدموع خالل مواجهات اندلعت مع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، مس���اء اإلثنين، على مفترق 

بلدة عرابة، جنوب جنين. وقالت مصادر محلية، إن 
جن���ود االحتالل أطلقوا األعي���رة المعدنية، وقنابل 
الصوت، والغاز المس���يل للدموع، صوب الشبان، ما 
أدى إلصابة عدد منه���م باالختناق. وكثفت قوات 

االحتالل من تواجدها العس���كري على أطراف بلدة 
يعبد، خاصة من الجهة الغربية. وفي سياق متصل، 

أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي، 
أم���س، عائلتين مقدس���يتين  يوم 

مستوطنون يقتحمون األقصى وقبر يوسف بنابلس

إصابات خالل مواجهات بجنين واالحتالل يجبر عائلتين 
على هدم منزليهما بالقدس ويهدم أخرى في الخليل

لليوم السابع على التوالي

وفاة 5 م�صابني 
وت�صجيل 709 

�إ�صابات جديدة 
بكورونا يف 

�ل�صفة وغزة
رام الله/ االستقالل:

أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة 
مصابي���ن   5 وف���اة  االثني���ن، 
وتس���جيل 709 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا المس���تجد في 

الغربية  الضف���ة 
وقط���اع غزة خالل 

غزة/ االستقالل:
حذرت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية من 
اشتداد الهجمة التي تشنها مصلحة السجون اإلسرائيلية 

على األس���رى في السجون عموًما وأسرى الجهاد اإلسالمي 
بشكل خاص، وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
األساسية "كس���لوك انتقامي وقح ضدهم 

االحتالل يعتقل عددًا من لجنة المتابعة بالقوى تحذر االحتالل من التمادي بعدوانه على األسرى
المواطنين في الضفة والقدس 0206
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سجون االحتالل/ االستقالل:
يواص���ل 250 أس���يًرا في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 
إضرابهم عن الطعام، لليوم السابع على التوالي، لمواجهة 
إج���راءات إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلية التنكيلية 

المضاعفة بحّقهم.
وأعلن نادي األس���ير الفلس���طيني انضمام 3 أسيرات في 
سجن "الدامون" لإلضراب، إس���ناًدا لألسرى المضربين عن 
الطع���ام، وهن "منى قعدان من جني���ن، وأمل طقاطقة من 
بيت لحم، وش���اتيال أب���و عيادة من األراض���ي المحتلة عام 

."1948
وأشار إلى أن أس���رى الجهاد اإلسالمي يواصلون إضرابهم 
لليوم الس���ابع، وبدعم من كافة الفصائل، مطالبين بوقف 
كافة اإلجراءات التنكيلية واالنتقامية التي فرضت بحّقهم.

ومن المتوقع أن تشهد األيام المقبلة، واليوم الثالثاء 
انضم���ام أف���واج جديدة من األس���رى م���ن مختلف 
الفصائ���ل، ف���ي حال ع���دم اس���تجابة إدارة مصلحة 

السجون لمطالبهم.
بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الش���يخ خضر عدنان 
يوم أمس، أن كافة أس���رى الحركة س���يضربون عن الطعام 
يوم الخميس القادم، في إشارة وصلت من الهيئة القيادية 

العليا للحركة الكتمال اإلضراب .
وبي���ن عدنان في تصريح صحفي، أن كافة أس���رى الحركة 
س���يخرجون خارج الزنازين، مش���يًرا إلى أن كافة األس���رى 
المتواجدين في األقسام سواء من مضربين أو غير مضربين 

فرادى أو جماعة سُيمنعون من البقاء في الزنازين.
وتابع وفًقا لرس���الة الهيئة القيادية وق���ادة االضراب زياد 

بسيسي، وثابت مرداوي وسامح شكري، أن" حليف األسرى 
االنتصار في معركتهم للحفاظ على إرث الحركة األس���يرة 

وبنيتها التنظيمية".
وكانت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل أعلنت مساء 
األحد، فش���ل جلس���ات الحوار التي عقدت مع ضباط إدارة 

سجون االحتالل في سجني رامون وهداريم.
وأوضح مكتب إعالم األسرى أن الحركة األسيرة قررت عقب 
ذلك رفع درجة التأهب في صفوف األس���رى استعدادا ألي 

طارئ في أعقاب فشل الحوار مع إدارة السجون.
بدورها، أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 

والجرحى أن إدارة سجن "عسقالن" فرضت عقوبات تعسفية 
بحق أس���رى الجهاد المعزولي���ن المضربين ع���ن الطعام، 
وسحبت جميع حاجياتهم، وأعطوهم فقط مالبس السجن 

ذات اللون البني.
وأفاد األس���رى في "عسقالن" في رس���الة لهم، أنهم وبعد 
أن س���لموا إدارة الس���جن األربعاء الماضي، رسالة إعالنهم 
اإلضراب ع���ن الطعام، حضرت لديهم قوة من الس���جانين 
مزودة بالهراوات والكالب ودخلوا إلى الغرف بطريقة همجية 
ومعاملة سيئة جًدا، وأخرجوهم منها ونقلوهم إلى األقفاص 

وبعدها نفذوا عملية تفتيش استمرت لمدة ساعتين.

وأضافوا "أنهم س���حبوا منه���م األدوات الكهربائية، وبعد 
ذلك أرجعوهم إلى الغرف، وف���ي اليوم التالي حضر مدير 
الس���جن برفقة الس���جانين والكالب، وأخرجوهم مرة أخرى 
خ���ارج الغرف إلى األقفاص، وبعد ذل���ك صادروا أغراضهم 
وأعطوهم فقط مالبس الس���جن ذات اللون البني، وال يوجد 

معهم حالًيا أي شيء".
وأوضحوا أن إدارة السجن عاقبت األسير محمد زبيدي بالعزل 
لمدة 14 يوًما ومنع زيارة األهل لمدة شهرين ومنع الكانتينا 
واستخدام األدوات الكهربائية لمدة شهرين، وفرضت عليه 

غرامة مالية بقيمة 550 شيقال.
وأش���ار األس���رى إلى أنهم مازالوا يواصل���ون إضرابهم عن 
الطعام برفقة إخوانهم أس���رى الحركة في كافة الس���جون 
حتى االستجابة لمطالبهم العادلة بإنهاء عزل كافة أسرى 
الجهاد في الس���جون، وإلغاء العقوبات التعس���فية التي 
ُفرضت عليهم، وعودتهم إلى األقسام والغرف التي كانوا 
متواجدين فيها قبل عملية انتزاع الحرية من سجن "جلبوع" 

بتاريخ 2021/09/06.
ُيش���ار إلى أّن إدارة س���جون االحتالل ومنذ الس���ادس من 
أيلول/ سبتمبر المنصرم – بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع 
حريتهم من سجن "جلبوع"، قبل أن ُيعاد اعتقالهم، شرعت 
بفرض جملة من اإلجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق 

المضاعفة على األسرى.
واس���تهدفت تلك اإلجراءات بش���كل خاص أسرى الجهاد 
من خالل عمليات نقلهم وعزله���م واحتجازهم في زنازين 
ال تتوفر فيها أدنى ش���روط الحياة اآلدمي���ة، عدا عن نقل 

مجموعة من القيادات إلى التحقيق.

لليوم السابع على التوالي
250  أسيرًا يواصلون إضرابهم ودفعة جديدة تنضم لإلضراب

جنين/ االستقالل:
أكد الش���يخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد االسالمي يوم أمس، أن كافة 
أس���رى حركة الجهاد االسالمي س���يضربون عن الطعام يوم الخميس القادم في 
إش���ارة قد وصلت من الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد اإلس���المي الكتمال 

اإلضراب .
وبين الش���يخ عدنان، أن كافة أس���رى الجهاد اإلسالمي س���يضربون عن الطعام 
وس���يخرجون خارج الزنازين، مشيرًا إلى أنه سُيمنع كافة األسرى المتواجدين في 
األقسام سواء من مضربين أو غير مضربين فرادى أو جماعة من البقاء في الزنازين .

وتابع الش���يخ عدنان وفقًا للرسالة من رسالة الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة 
الجهاد االسالمي وقادة االضراب زياد بسيسي ، وثابت مرداوي وسامح شكري:"إن 
حليف األس���رى االنتصار في معركتهم للحفاظ على إرث الحركة األسيرة والبنية 
التنظيمية للحركة األس���يرة. وُيشار إلى أن أس���رى حركة "الجهاد اإلسالمي" في 
السجون اإلس���رائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي   ، 
كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرس���ة التي يتعرض لها األسرى في سجون 
االحتالل، وضد م���ا يتعرضون له من إجراءات عقابي���ة ، وخاصة بعد عملية نفق 

الحرية .

غزة/ االستقالل:
حذرت لجن����ة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلس����المية من اش����تداد 
الهجمة التي تش����نها مصلحة الس����جون اإلس����رائيلية على األسرى في 
الس����جون عموًما وأسرى الجهاد اإلسالمي بش����كل خاص، وحرمانهم من 
أبس����ط حقوقهم األساسية "كس����لوك انتقامي وقح ضدهم بعد عملية 

نفق الحرية".
ونبهت اللجنة في تصريح صحفي، يوم أمس، االحتالل من التمادي في 
عدوانه على األسرى، مشددة على أنهم "رمز للنضال الوطني الفلسطيني".

وقالت "لن نسمح باالستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون"، مؤكدة 
أن جميع األسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها 
إخ����راج األس����رى المعزولين للعيش م����ع إخوانهم باألقس����ام، وإزالة كل 

العقوبات التي اتخذت بعد عملية نفق الحرية.
كما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس����المية أن مقاومة شعبنا 

جاهزة للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة األسرى.
ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في كل الفعاليات التي تقرها 

المرجعيات الوطنية لدعم وإسناد األسرى وقضيتهم الوطنية.
وبينت أن مماطلة مصلحة السجون في تلبية مطالب األسرى ستدفعهم 
إل����ى مزيد م����ن ردود الفعل المدعوم����ة وطنيًا، داعي����ة الهيئات األممية 
والوس����طاء الى التحرك لوقف إجراءات االحتالل االنتقامية ضد األسرى 

األبطال.
وأش����ادت لجنة المتابعة بصفقة "وف����اء األحرار" البطولي����ة في الذكرى 

العاشرة لها.
وذكرت لجنة المتابعة أن "تزامن هذه الهجمة الصهيونية على األس����رى 
ف����ي ظالل ذكرى صفقة وفاء األحرار المجي����دة، لتعطي األمل بأن قضية 
األسرى س����تظل حاضرة وأن المقاومة س����تواصل عملها من أجل تحرير 
أسري ش����عبنا، فالصفقة أثبتت االلتزام العظيم لشعبنا ومقاومته تجاه 

األسرى مهما بلغت التضحيات".

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعلنت حركة الجهاد اإلس����المي في الضفة الغربية، عن سلسلة فعاليات 
س����تقيمها الحركة هذا األسبوع مساندة لألس����رى في سجون االحتالل، 
وخاصة األس����رى المضربين عن الطعام، الذين يتعرضون للتنكيل على 

يد السجانين.
وأوضحت الحركة، أن الفعاليات المس����اندة لألس����رى، ب����دأت يوم أمس 
اإلثنين بعد صالة المغرب، قبالة منزل ذوي األس����ير المضرب عن الطعام 

لليوم السابع والعشرين عياد الهريمي، في مدينة بيت لحم.
والي����وم الثالثاء، بعد صالة المغرب، تنظم الحركة زيارات لذوي األس����رى 
المضربي����ن عن الطعام محمد وتميم س����الم، ومهند ابو عيش����ة، وحمزة 
يوس����ف عارف حج محمد، م����ن محافظة نابلس. واألربع����اء، تنظم القوى 
الوطنية واإلس����المية في رام الله فعالية إسناد لألسرى قرب دوار المنارة 

الساعة 11 صباحًا.
وتختتم الحركة فعاليات هذا األس����بوع يوم الخميس المقبل في رامين 
عقب صالة العش����اء، بوقفة أمام منزل القائد األسير زيد بسيسي، رئيس 

الهيئة القيادية العليا ألسرى الجهاد اإلسالمي.

الشيخ عدنان : إضراب أسرى الجهاد 
كافة يكتمل الخميس القادم 

الجهاد اإلسالمي بالضفة تنظم سلسلة 
فعاليات مساندة لألسرى هذا األسبوع

لجنة المتابعة بالقوى تحذر االحتالل 
من التمادي بعدوانه على األسرى

رام الله/ االستقالل:
نقلت ادارة مصلحة س���جون االحتالل "االسرائيلي"، 
يوم أمس، األس���ير ناصر أبو حميد إلى مستش���فى 

"برزالي" أثر تفاقم وضعه الصحي.
وقالت هيئة األسرى، إن إدارة سجن "عسقالن" نقلت 
األس���ير ناصر أبو حميد )49 عاًما(، إلى مستش���فى 

"برزالي" في مدينة عسقالن المحتلة، أثر تدهور طرأ 
على صحته؛ نتيجة مماطلة ادارة السجن بنقله إلى 
المستش���فى، حيث كان من المقرر نقله قبل أكثر 

من نحو أسبوع، الستكمال عالجه وإجراء عملية له.
وفي نفس السياق، أّكد المحامي جواد بولس عقب 
زيارته األس���ير أب���و حميد، أّن األس���ير يظهر عليه 

ضعف وهزال شديدان، وأّن التقارير الطبّية األخيرة 
تؤكد أّنه يعاني من وجود ورم على الرئة، وأنه بحاجة 
للنقل إلى المستشفى. ُيشار إلى أّن الوضع الصحي 
لألس���ير، أبو حميد بدأ بالتدهور بش���كل واضح منذ 
شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث بدأ يعاني أوجاعًا 

في صدره إلى أّن تبين أنه مصاب بورم على الرئة.

لتدهور وضعه الصحي.. نقل األسير ناصر أبو حميد للمستشفى
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وأض����اف "عل����ى االحت����ال أن يكّف عن 
واإلرهابي����ة  االنتقامي����ة  ممارس����اته 
ا أن  ضد أس����رانا، وعلي����ه أن يدرك جي����ّدً
المس����اس بهم، مس����اس بصاعق تفجير 
قاب����ل لانفجار، وليس أمام����ه إاّل الرضوخ 
لمطالبه����م اإلنس����انية المحّقة؛ ألن ذلك 
س����يجّنب المنطقة والواقع برّمته الخطر"، 

بحسب تعبيره. 
وأش����ار القيادي بحماس إلى أن "أس����رى 
حركته في س����جون االحت����ال لن يتركوا 
أس����رى الجه����اد اإلس����امي وحدهم في 
معركتهم القائمة ضد الس����ّجان وإرهابه 
المتواص����ل بحقهم"، منّبًه����ا في الوقت 
ذاته إلى أن حالة التضامن الفلسطينية ال 
ترقى إلى مستوى أهمية قضية األسرى 

وحجم العدوان الذين يتعّرضون له. 
وتابع "على المستوى الرسمي والفصائلي 
والشعبي الفلسطيني أن يتحرك بفاعلية 
أكثر، لجهة دعم ومس����اندة األس����رى في 
خطواته����م النضالي����ة، وتوس����يع نطاق 
التضامن معهم على المس����تويات كافة 

وفي المحافل كاّفة". 
و ن����ّوه إلى أهمية اللقاء المش����ترك الذي 
عقد مؤّخ����ًرا بين قيادات حركتي "الجهاد 
اإلسامي"، برئاس����ة أمينها العام القائد 
النّخال����ة، و"حماس" برئاس����ة نائب  زياد 
رئي����س مكتبها السياس����ي القائد صالح 
العاروري، موضًحا أنه رسالة تحذير قوية 

لاحت����ال، من تبعات ونتائج اس����تمرار 
هجمت����ه المس����عورة والمتصاعدة تجاه 
األس����رى في س����جونه، وس����ُيجبره على 
االس����تجابة لمطالب األسرى في القريب 

العاجل". 
وكان����ت حركت����ا "الجه����اد اإلس����امي" 
و"حماس"، حّذرتا االحتال من المساس 
ومشّددتين  داخل س����جونه،  باألس����رى 
على أن مواصلته بسياس����ته تلك يقود 

المنطقة نحو انفجار واسع. 
وقال����ت الحركت����ان في بيان مش����ترك 
عق����ب لق����اء رفي����ع المس����توى بينهما، 
العدو  "نحّذر حكومة  الماضي:  الخميس 
من اختب����ار صبر ش����عبنا ومقاومته، وإن 
المساس باألسرى وإيذاءهم هو مساس 
بأبناء شعبنا كاّفة، وعلى االحتال تحّمل 
النتائ����ج المترتب����ة عن هذه السياس����ة 
الحمق����اء التي ق����د تق����ود المنطقة نحو 

انفجار واسع".
وشّدد البيان على "عدم السماح لاحتال 
باالس����تفراد بأي أس����ير أو فصيل داخل 
السجون، وأن جميع األسرى موحدون في 
معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها 
كاملة، بما فيها إخراج األس����رى كاّفة من 
العزل، وإزالة كل العقوبات التي اّتخذت 

بعد عملية نفق الحرية".
وج����ّددت قي����ادة الحركتين ف����ي البيان 
ال�تأكيد على "وقوفها إلى جانب األسرى 

المضربي����ن ع����ن الطع����ام، وحّقهم في 
الحرية وإنهاء سياس����ة االعتقال اإلداري 
الظالم����ة، والت����ي تس����تهدف النيل من 
عزيمة مناضلي ش����عبنا، داعية "ش����عبنا 
وتصعيد  الجماهي����رّي،  حراكه  لمواصلة 
المقاوم����ة بأش����كالها كاّف����ة تضامًنا مع 
األس����رى، ودعًم����ا لهم في وج����ه حكومة 
اليمين الفاشية التي تظن أنها تستطيع 

مواصلة عدوانها دون حساب".
د األمين العام لحركة الجهاد  وس����ابًقا، أكَّ
القائ����د زياد  اإلس����امي في فلس����طين 
النّخال����ة، أن "حركته لن تترك أبناءها في 
الس����جون الصهيونية ضحايا بين أيدي 
الع����دو". وق����ال النّخالة ف����ي تصريح له 
األربعاء: "سنقف مع األسرى ونساندهم 

بكل ما نملك، حّتى لو اس����تدعى ذلك أن 
نذهب للحرب من أجلهم، ولن يمنعنا عن 
ذلك أّية اّتفاقيات أو أّي اعتبارات أخرى".

وفي وقت الحق، أعلنت "س����رايا القدس"، 
الجه����اد  لحرك����ة  العس����كري  الجن����اح 
اإلس����امي، حال����ة "النفي����ر الع����ام" في 
تهديدات  عق����ب  مجاهديها،  صف����وف 
القائد "النّخالة". وقالت الس����رايا في بيان 
مقتضب الخمي����س، "تلقينا تصريح األخ 
األمي����ن العام القائد زياد النّخالة، حول ما 
يتعّرض له أس����رانا األبطال داخل سجون 
الع����دو بمس����ؤولية عالية؛ وعلي����ه نعلن 
النفي����ر العام ف����ي صف����وف مقاتلينا"، 
مشددة أنها "على جهوزية كاملة، ورهن 

اإلشارة".
ويوم 6 س����بتمبر )أيلول( الفائت، تمّكن 
6 أسرى فلس����طينيين، 5 منهم ينتمون 
للجهاد اإلس����امي، من انت����زاع حريتهم 
من س����جن "جلبوع" االحتالّي في مدينة 
بيسان شمال فلس����طين المحتلة، األكثر 
تش����ديًدا وتحصيًن����ا، عب����ر نف����ق ممتد 
حفروه م����ن غرفة زنزانتهم، قبل أن يعيد 
االحتال اعتقالهم على دفعات، بعد أيام 

من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين.
ومنذ عملية انتزاع األس����رى حريتهم من 
"جلب����وع"؛ تش����ّن إدارة س����جون االحتال 
حملة إجراءات انتقامية وتعس����فية غير 
والتنكيل  والتعذيب  كالعزل  مس����بوقة، 

ضد أسرى حركة الجهاد اإلسامي.
اإ�ضراب مفتوح

وعلى إث����ر ذلك، قّررت الهيئ����ة القيادية 
العلي����ا ألس����رى الحركة داخل الس����جون 
الش����روع في خطوة اإلضراب المفتوح عن 

الطعام، منذ األربعاء الماضي.
ر المتحدث باسم "الجهاد اإلسامي"  وَحذَّ
بالضفة الفلس����طينية المحتلة طارق عز 
الدي����ن، االحتال من "مح����اوالت المناورة 
والمماطلة في االستجابة لمطالب األسرى 
وإضاعة  للمراوغة  المفاوضات  واستغال 
الوقت وإطال����ة أمد اإلض����راب األمر الذي 
يشكل تهديدًا لحياة األسرى المضربين".

وق���ال عز الدين في تصريح صحفي، وصل 
االحتال  "نحّم���ل  "االس���تقال":  صحيفة 
ومصلحة س���جونه مس���ؤولية تّعنته في 
االستجابة لمطالب األسرى"، داعًيا "الشعب 
التحركات  رفع مس���توى  إلى  الفلسطيني 

الشعبية المساندة لألسرى المضربين".
ويبل����غ ع����دد أس����رى حركة الجه����اد في 
س����جون االحتال )400( أسير على األقّل، 
م����ن إجمالي نحو )4650( أس����يًرا، بينهم 
)41( أس����يرة، و )180( طف����ًا وقاص����ًرا، و 
)700( مري����ض يعان����ون أمراًض����ا بينها 
"مزمنة وخطي����رة"، و )400( معتقل إدارّي 
)دون تهمة(، في حين بلغ عدد األس����رى 
الش����هداء داخل السجون )226( شهيدًا، 

منذ النكسة سنة 1967.

قيادي بحماس لـ »االستقالل«: لن نترك أسرى »الجهاد« وحدهم في معركتهم ضد السّجان وإرهابه
جنني املحتلة – غزة/ قا�ضم الأغا:

ر القيادي بحركة املقاوم��ة الإ�ضالمية )حما�س( خالد  َح��ذَّ
احل��اّج، من تبع��ات ونتائج اإره��اب الحت��الل واإدارة �ضجونه 
املت�ضاع��د جتاه الأ�ضرى ويف مقدمته��م اأ�ضرى حركة اجلهاد 

الإ�ضالمي، م�ض��ّدًدا على اأن ذلك ينذر بقرب انفجار الأو�ضاع 
داخل ال�ضجون وخارجها. وقال احلاّج يف مقابلة مع �ضحيفة 
الأو�ض��اع  اإن  الإثن��ني،  املحتل��ة،  جن��ني  م��ن  »ال�ضتق��الل« 
داخ��ل وخارج �ضج��ون الحتالل على و�ض��ك النفجار، حال 

ال�ضتم��رار يف اإجراءات��ه الغا�ضم��ة غ��ر امل�ضبوق��ة جت��اه 
الأ�ضرى، وعل��ى راأ�ضهم اأ�ضرى اجله��اد الإ�ضالمي«، م�ضًرا اإىل 
اأن �ضعبن��ا الفل�ضطيني مبختلف مكونات��ه ويف خمتلف اأماكن 

تواجده، موّحد خلف الأ�ضرى وق�ضيتهم العادلة.

القدس المحتلة / االستقال:
أدانت الهيئة اإلس����امية المس����يحية لنص����رة القدس 
والمقدس����ات، قرار "محكمة الصلح اإلسرائيلية" بالسماح 
لبلدية االحتال االس����تمرار في أعمال الحفر والنبش في 
قبور المسلمين في أرض ضريح الشهداء المجاور للمقبرة 

اليوسفية.
وقال����ت الهيئة ف����ي بيان له����ا، إن هذا القرار "يش����كل 
س����ابقة خطيرة، ويؤكد الوجه البشع للقضاء اإلسرائيلي 
كشريك للمؤسسة اإلس����رائيلية في االعتداء على حرمة 
الموتى من أجل إقامة حدائق عامة تقف وراءها جمعيات 

استيطانية".
وأكدت أن ه����ذا القرار يعطي االحتال مظلة قانونية من 
أجل االس����تمرار في عدوانه على مدينة القدس وتهويد 

معالمها الدينية والتاريخية وطمس كل اآلثار التاريخية 
والوقفية اإلسامية بما في تلك المقابر.

وأوضحت أن سياس����ة التطهير العرقي التي تمارس����ها 
س����لطات االحتال بح����ق المقدس����يين، أصبحت تطال 
الموتى في قبورهم، ما يشكل انتهاًكا خطيًرا لكل القيم 

والمبادئ واألعراف اإلنسانية.
وحذرت الهيئة، من استمرار هذه االنتهاكات العدوانية 
وم����ا قد ينج����م عنها م����ن عواق����ب وخيمة س����تتحمل 

مسؤوليتها.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مس����ؤولياته القانونية 
واإلنس����انية واس����تخدام كاف����ة الوس����ائل الفاعلة لردع 
س����لطات االحتال وإلزامها بوقف هذه االنتهاكات التي 

تشكل جريمة ضد اإلنسانية.

القدس المحتلة/ االستقال:
صادقت سلطات االحتال اإلس���رائيلي يوم أمس، 
على قرار س���حب الهوية المقدس���ية من األس���ير 

المقدسي المحرر صاح الحموري.
وذكر رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد 
أب���و عصب أن ما يس���مى وزير العدل اإلس���رائيلي 
والمستشار القضائي لحكومة االحتال صادقا على 

قرار سحب الهوية من المحرر الحموري.
وأش���ار إلى أن الحموري س���بق واعتقل عدة مرات 
وأمض���ى م���ا يزي���د عن 8 س���نوات في س���جون 
االحت���ال، ومنع من الس���فر ومن دخ���ول الضفة 
الغربي���ة المحتلة، وقب���ل عدة س���نوات، أبعدت 
سلطات االحتال زوجته وابنه الوحيد عن القدس. 

وأكد أن س���لطات االحتال تواصل اس���تهدافها 
لألس���رى المقدس���ين المحررين عبر سلسلة من 
االج���راءات الظالمة التي تهدف للتضيق عليهم 

والنيل من إرادتهم.
وكان الحموري تس���لم مطلع أيلول/سبتمبر 2020، 
قراًرا إسرائيلًيا يقضي بسحب هويته بحجة "خطره 
عل���ى الدولة والمواطني���ن وعدم الوالء إلس���رائيل 

واالنتماء للجبهة الشعبية ونشاطه بها".
وس���بق لس���لطات االحتال أن أبعدت مجموعة من 
األس���رى المحررين بعد أن س���حبت منهم االقامة 
وبطاقة الهوية المقدس���ية، أبرزه���م وزير القدس 
الس���ابق خالد أبو عرفة ونواب المجلس التشريعي 

محمد أبو طير، وأحمد عطون ومحمد طوطح.

االحتالل يصادق على سحب
 هوية المقدسي صالح الحموري

هيئة تدين قرار محكمة االحتالل 
تجريف المقابر في القدس

رام الله/ االستقال:
أص���درت محكمة االحتال العس���كرية ف���ي "عوفر" 
حكًما على األس���ير عمرو الس���بع )26 عاًما( من مخيم 
الجلزون ش���مال رام الله بالس���جن الفعلي لمدة 25 

شهًرا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.
وأوضح مكتب إعام األسرى، أن قوات االحتال كانت 
اعتقل���ت الس���بع بتاري���خ 2020/8/22 بعد مداهمة 

منزل عائلته فى مخيم الجلزون، وتحطيم محتوياته 
بحج���ة التفتيش، ومن ثم نقلت���ه إلى التحقيق في 

مركز "المسكوبية".
وأضاف أن مخابرات االحتال وجهت لألسير "السبع" 
عدة تهم منها "المش���اركة في فعاليات تحريضية، 
ومحاول���ة اإلض���رار بأمن االحت���ال"، وبع���د تأجيل 
محاكمت���ه 12 مرة حكمت عليه المحكمة بالس���جن 

لمدة 25 شهًرا، أمضى منها 14 شهًرا حتى اآلن.
وفي الس���ياق، حكمت محكمة االحتال على األسير 
محم���د مأم���ون عمارنة من بلدة يعب���د قضاء جنين، 
بالس���جن الفعلي لمدة 9 أشهر وغرامة مالية بقيمة 

ألفي شيكل.
وكانت ق���وات االحت���ال اعتقلت "عمارن���ة" بتاريخ 
2021/4/18 بع���د مداهم���ة منزل عائلت���ه في بلدة 

يعبد، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ومن ثم 
نقلته إلى التحقيق في مركز "الجلمة" العسكري.

وذكر إعام األس���رى أن مخاب���رات االحتال وجهت 
لألس���ير عمارنة تهمة "التحريض والمش���اركة في 
فعاليات مناهضة لاحتال"، وبعد تأجيل محاكمته 
عدة م���رات حكمت عليه بالس���جن لمدة 9 ش���هور، 

أمضى منها 6 شهور حتى اآلن.

االحتالل يحكم على أسيرين من الضفة بالسجن الفعلي والغرامة
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
 تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المشـــاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العامة للوازم العامة ـ المبنـــى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 
العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.

 آخـــر موعد لقبول العـــروض بالظرف المختوم في صنـــدوق العطاءات 
في غـزة الساعة العاشـــرة من صباح يوم االثنين الموافق 2021/10/25 
وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

جلنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجـــب إرفاق كفالة بنكية أو شـــيك بنكي من البنـــك الوطني أو بنك 

اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2020/213  يف الطلب رقم 2021/1950

المســـتدعى : هاني  جهاد داود الريفي - من سكان غزة - التفاح- بجوار 
مسجد االيبكي - هوية رقم )901689612( وكيله المحامي : ادهم عوني 

الزيتونية - غرة - جوال رقم )0599597216( 
المســـتدعى ضدها : فداء زكريا عبد الرحمن غزال - باألصالة عن نفســـه 
وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والده المرحوم / زكريا عبد الرحمن هاشم 

غزال - من غزة - التفاح - بجوار مسجد المحطة - دوار ابو رامي القطاع
 ) مجهول محل االقامة حاليا / خارج البالد( 

نوع الدعوى : إثبات صحة عقد    قيمة الدعوى : 45.000 دينار اردني
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في القضية رقم 213 / 2020    في الطلب رقم 2021/1958
إلى المســـتدعى ضدهـــا بما أن المســـتدعي المذكـــور قد أقام القضيـــة والطلب 
المرقوميـــن أعاله إلى ما يدعيه في الئحة دعـــواه والطلب المذكور أعاله ونظرا ألنك 
مجهولة محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذه القضية 
والطلب وعمـــال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمـــات المدنية والتجارية رقم 2 
لســـنة 2001 وبناءا على قرار الســـيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم )1958 
/ 2021 ( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول . 

لذلـــك يقتضي علي أن تحضري لهذه المحكمة يوم ) االثنين ( الموافق ) 08 - 
11 2021- ( الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جواب التحريري 
خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ النشـــر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت 
عن ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرة .حرر في 2021/10/18

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
   الأ�ستاذ : عمار قنديل

دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/1722   يف الطلب رقم 2021/2086

المســـتدعية / اياد خليل عبد الله ابو عمو من ســـكان غـــزة الزيتون بجوار 
الزيتون هوية رقم 900277427     وكيله المحامي / أحمد عمر المغربي

المســـتدعي ضدهـــم /  1 - آية اللـــه خليل عبد الله ابو عمو من ســـكان غزة 
الزيتون بجوار مركز شرطة الزيتون 2 - هند خليل عبد الله ابو عمو من سكان 

غزة الزيتون بجوار مركز شرطة الزيتون    ) حاليا موجودات خارج البالد (
نوع الدعوى / تقسم أموال مشتركة   قيمة الدعوى / تزيد عن المائة دينار اردني

 ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
 في القضية رقم 1722 / 2021    في الطلب رقم 2021/2086

إلى المســـتدعي ضدهم /المذكورات بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها ) تقسم اموال 
مشتركة ( استنادا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها ونظرا ألنكم مجهوالت 
محل اإلقامة وحســـب اختصـــاص محكمة صلح غزة فـــي نظر هذا الطلب 
وعمـــال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 
لسنة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 

2086 /2021 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
 لذلـــك يقتضـــى عليكـــم أن تحضروا لهـــذه المحكمـــة يوم االثنيـــن بتاريخ 
2021/11/8  الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري 
خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم إذا تخلفتم 

عن ذلك سينظر في القضية واعتباركم حاضرين . صدر في 18 /10 /2021

رئي�س قلم حمكمة �سلح غرة
 الأ�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل وقوى وطنية وإسالمية في قطاع غزة أنه ال صفقة 
جديدة مع االحتالل اإلسرائيلي دون استجابته لشروط المقاومة، 
مؤكـــدًة أن "كل محاوالت حرف البوصلة لـــن تفضي بالنهاية إاّل 

لإلذعان لمطالب المقاومة".
جاء ذلـــك خالل مهرجان جماهيري أقامته لجنة األســـرى للقوى 
الوطنية واإلســـالمية يوم أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمر غرب مدينة غزة، إحياًء للذكرى الســـنوية العاشرة لصفقة 
"وفاء األحـــرار". وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي خالد 
البطـــش، في كلمـــة ممثلة عن لجنة األســـرى للقـــوى الوطنية 
واإلسالمية، أن المسار الطبيعي الستعادة األسرى وتحريرهم لن 

يكون إال بإتمام صفقات تبادل مشرفة.
ودعا البطش إلـــى دورية هذه الصفقات بحيـــث ال تكون طويلة 
أو متباعـــدة، "وهذا يســـتدعي منا الدعوة ألســـر مزيد من الجنود 

الصهاينة حتى نضمن إطالق سراح أسرانا االبطال".
وأضاف "على العدو أن يفهم جيًدا أن صفقة أحرار جديدة ال تلبي 
شـــروط المقاومة، يعني أن أســـرى صهاينة جدد سيكونون بيد 
المقاومة حتى نتمكن من إطالق سراح األسرى من ذوي المؤبدات 

واألحكام العالية".
وأوضـــح أن "صفقة وفاء األحرار التـــي نعيش ذكراها، تتزامن مع 
إضراب اســـرانا عن الطعام من أجل وقف اإلجـــراءات االنتقامية 
التي تنفذها إدارة ســـجون االحتالل بحق الحركة االســـيرة، وفي 
مقدمتهم أسرى حركة الجهاد انتقاًما منهم لإلنجاز الكبير الذي 

حققه 6 من أبنائنا بالخروج من سجن جلبوع عبر نفق الحرية".
وتابـــع "هذه الضربة القويـــة أذلت المحتل، لذلـــك يحاول اليوم 
االنتقام من كل األسرى داخل كافة السجون؛ لذلك عزمت الحركة 

األسيرة لخوص إضراب عن الطعام".
وأعلـــن أن أســـرى كثر مـــن حركة حمـــاس والجبهة الشـــعبية 
سينضمون اليوم، إلى جانب أسرى الجهاد لإلضراب، "حتى يعلم 

االحتالل أنه من غير المسموح له أن ينفرد بأي أسير".
ودعا البطش أبناء شـــعبنا في كل الساحات للبدء بفعاليات قوية 
للضغط على االحتـــالل وتضييق األنفاس على المســـتوطنين، 

باإلضافة للحراك الجماهيري واالنتفاضة الشـــعبية للوصول إلى 
أبعد مدى لوقف هذه اإلجراءات االنتقامية بحق األسرى.

وقال: "هذا ما ينبغي أن يســـمعه الوســـطاء واالحتالل والصليب 
األحمـــر؛ يجـــب أن تكون الرســـالة واضحة لن نترك أســـرانا في 
السجون ولن نســـمح بالتفرد بهم، ولن نقبل باستمرار الخطوات 
االنتقامية من قبل إدارة الســـجون". وبـــدوره قال عضو المكتب 
السياســـي لحركة حماس، مسؤول ملف األســـرى زاهر جبارين: 
"إننا اليوم أمام ذكرى مجيدة في تاريخ نضالنا مع المحتل؛ ذكرى 
وفـــاء األحرار، تمر علينا وعلى شـــعبنا وأمتنا وأحرار العالم لتذكر 

بانتصار المقاومة على المحتل الغاصب". وأوضح أن صفقة "وفاء 
األحرار" شكلت مناعة وطنية فلســـطينية، وعززت التضامن بين 
أبناء الشعب الواحد ورفعت روحه المعنوية. وأضاف أن "الصفقة 
شكلت فشاًل اســـتخباراتًيا لالحتالل في الحصول على معلومات 
عن الجندي األســـير جلعاد شـــاليط ومحتجزيه، باإلضافة لفشله 

العسكري والسياسي والمعنوي بالخضوع لمطالب المقاومة".
وحـــّذر االحتالل من مناوراته المكشـــوفة وأالعيبه بصفقة تبادل 
جديدة، مؤكدة أن كل محاوالت حرف البوصلة لن تفضي بالنهاية 

إاّل لإلذعان لمطالب المقاومة وشروطها.
وأكـــد جباريـــن أن المقاومة تتابـــع وبكثب ما تقوم به ســـلطات 
االحتالل ضد األســـرى وظروف معيشتهم داخل السجون، محّذًرا 
"االحتالل من المســـاس بهم، فهم خط أحمر قد يشعل المنطقة 
بأســـرها". وشـــدد على أن "تالحم جماهير شعبنا المتواصل في 
مواجهة العدو اإلســـرائيلي هو السد المنيع الذي يحسب له ألف 
حســـاب؛ فكونوا على قدر التحدي"، داعًيا إلى تصعيد الفعاليات 

والبرامج الوطنية وحمالت التضامن على كافة األصعدة.
وأضاف أن" تحرير أســـرانا قضيتكم جميًعا، فهي قضية وطنية 
وإنســـانية وعادلة ومحقة، على الجميع أن يســـتمر بالتوحد على 
كافـــة الصعد والمجاالت السياســـية االجتماعية والقانونية كل 
وفق تخصصه ومجاله". من جهته، تال القيادي في حركة حماس 
زكي دبابش خالل المهرجان، بيان الحركة األســـيرة داخل سجون 
االحتـــالل، والـــذي وجهته للمقاومة الفلســـطينية يـــوم أمس، 

لمناسبة الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء األحرار".

دعت ألسر مزيد من جنود االحتالل

الفصائل: محاوالت االحتالل لحرف البوصلة لن تفضي إال لإلذعان لشروط المقاومة

سجون االحتالل/ االستقالل:
وجهـــت الحركـــة الوطنية األســـيرة في ســـجون 
االحتالل اإلســـرائيلي، يوم أمس، رسالٍة عاجلة إلى 
المقاومة الفلسطينية، قائلة إنه: "حان الوقت لكسر 
القيود، وقد كانت ثقتنا بكم كبيرة وبال حدود، واآلن 
بعد معركة سيف القدس أصبحت هذه الثقة يقيًنا 

بإذن الله".
وأضافت الحركة األســـيرة في بيـــان صحفي: "إننا 

وبعد عشر سنواٍت من االنتظار بعد "وفاء األحرار"، ال 
يزال أملنا -بعد الله- في المقاومة، وأنكم أنتم ركننا 
الشديد الذي نأوي إليه في ساعة شدتنا بعد الله".

وتابعت "عشـــر ســـنواٍت مرت، وبعضنا مرت عليه 
أربعين عاًما من األسر وال زال صابًرا محتسًبا منتظًرا، 
ونقولهـــا وبصـــوٍت عـــاِل، أنه بعد معركة ســـيف 
القدس، وما رأيناه مـــن بطولٍة منقطعة النظير في 
ظـــروف معقدة حرجة ليس لها مثيل في أي مكان 

في العالم، فإننا نحن األســـرى في سجون االحتالل 
نقول لكم يا إخوة الســـالح والـــدم، أنه حان الوقت 
لكســـر القيود، وقـــد كانت ثقتنا بكـــم كبيرة وبال 
حـــدود، واآلن بعد معركة ســـيف القدس، أصبحت 
هذه الثقة يقيًنا بإذن الله". ودعت الحركة األسيرة، 
المقاومـــة ألن تقاتل على كل أســـير، مضيفة أن" 
كل األســـرى وبال استثناء يستحقون الحرية، وهي 
واجبكم، ونحن األسرى لكم منا الصبر والصمود، وإن 

لم تحملنا أجسامنا ستحملنا نفوسنا".
وأوضحت "أننا ُندرك تماًما أن األســـرى المضربين 
عـــن الطعام هم فـــي أعين المقاومـــة وفي قلبها 
ووجدانها، ونعلم تماًمـــا أن الزمن الذي ُيقاتل فيه 

األسرى بأمعائهم ووحدهم قد ولى ولألبد".
وأضافـــت "ونعلـــم أيًضـــا أن تفاصيل قضية 
إضراب أســـرى الجهاد اإلســـالمي واألســـرى 
اإلداريين هـــي حاضرٌة لديكـــم، وثقتنا أنكم 

تعملون كل ما يلزم إلسنادهم".
ودعت الحركة األســـيرة جماهير شـــعبنا في كافة 
أماكن تواجده إلى أوســـع حملـــة تضامن ومناصرة 

لألسرى المضربين عن الطعام.
وهنأت المقاومة وشعبنا في ذكرى مولد نبي الرحمة 
واإلنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، قائلة: إن" 
شـــاء الله نكون على موعد قريب مع الحرية لنصلي 

في المسجد األقصى صالة المحررين".

الحركة األسيرة: حان الوقت لكسر القيود وثقتنا بالمقاومة كبيرة
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دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2016/2226  يف الطلب رقم 2021/2077

المس���تدعي  :- قاسم علي إسماعيل الفرا - من سكان غزة – الشفاء هوية 
رقم )802402248(  وكيله المحامي / حسن سماره البياري - غزة 

المس���تدعى ضده : معالي س���ليمان محمد الفرا - من س���كان خانيونس - 
بالقرب من المستشفى األوروبي   )مجهول محل االقامة(

 نوع الدعوى : حقوق مالية   قيمة الدعوى : ) 20.178 شيكال (
 ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل ( 

  في القضية رقم 2016/2226  في الطلب رقم 2021/2077
الى المس���تدعى ضده المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة في القضية رقم ) 2016/2226 ( وموضوعها )حقوق مالية ( ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صل���ح غزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 
2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2077 /2021 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل . 
لذل���ك يقتضى عليكم أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم )األربعاء ( بتاريخ 02 / 
11 / 2021 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ابداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في الطلب باعتبارك حاضر.  صدر في 18 /10 /2021

 رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
  الأ�ستاذ / اأكرم اأبو ال�سيح

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدي حمكمة بداية رفح املوقرة
 ب�سفتها ال�ستئنافية 

يف الطلب رقم : 2021/433   يف ال�ستئناف رقم : 2021/311
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/229  "�سلح رفح"

المس���تأنف : علي خليل احميدان الهسي- من سكان رفح - بواسطة وكيله العدلي / 
محمد شحدة أبو لولي - هوية رقم )۱۷4۵۰۰ ۸۰۰(      وكيله المحامي محمد أبو مور 

المس���تأنف ضدهم : -1 أحمد خليل احميدان الهس���ي- مجهول االقامة   
2 - محمد خليل احميدان الهسي- مجهول االقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل     في االستئناف الحقوقي رقم 2021/311
بناء على القرار الصادر في جلسة يوم األربعاء الموافق 2021/10/6م

على المس���تأنف ضدهم المذكور أعاله بما أن المس���تأنف تقدما باالس���تئناف 
الحقوقي رقم 2021/311م لدى محكمة بداية رفح بصفتها االس���تئنافية لذلك 
يقتضى عليك الحضور لهذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة كما يقتضى عليك أن تودع لدى قلم المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما بأنه تحدد لها جلسة يوم 

األربعاء الموافق 2021/11/10م  للنظر في هذه االستئناف
 ليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تأنف أن يس���ير في 

دعواه حسب األصول

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
ا. اكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

  اعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعي
 تقدمت لمحكمة ش���رق خانيونس مضبطة موقعة من مختار خانيونس 
مؤرخة بتاريخ 2021/10/18م تتضمن أن المرحوم جبر ناصر جبر العقاد 
هو نفسه جبر ناصر اطرش العقاد و المشهور في دائرة الطابو جبر ناصر 
جبر وقد توفى الى رحمته تعالى بتاريخ 1945م و انحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقال���ي في زوجته صديقة فهيد العقاد وفي اوالده منها وهم امنة 
وبدرية ورقية وفي اوالد ابنته المتوفاة قبله و هي زينب جبر ناصر العقاد 
هم منصور و حمدي و مس���عودة وحرية المتولدين لها مع زوجها محمد 
محمود العقاد ثم بتاريخ فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر 
وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد کبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورث���ة من له حق االعتراض مراجعة محكمة ش���رق خانيونس الش���رعية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  حرر في 2021/10/18

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
احمد حممود عا�سور

شمال غزة / االستقالل:
شارك عشرات المواطنين يوم أمس، في وقفة أمام بوابة حاجز 
بيت حانون/إيرز شمالي قطاع غزة، احتجاًجا على منع االحتالل 
اإلسرائيلي األسيرة المحررة نسرين أبو كميل من العودة لغزة.

وش���هدت الوقف���ة الت���ي نظمته���ا جمعية واعد لألس���رى 
والمحررين، حضور زوج األس���يرة أبو كميل وأبنائها الس���بعة، 
الذين رفع���وا الفتات تطالب بالس���ماح لوالدته���م بالدخول 

إليهم.
وقالت أميرة )17عاًما( ابنة األس���يرة نس���رين في كلمة خالل 
المؤتمر: "أنا فخورة بأمي ومش���تاقة إليها كثي���ًرا، أطالب بأن 

تعود إلينا".
وأضاف���ت:" االحتالل يمنع أمي من دخول غ���زة ألنه لم يصدر 
له���ا تصريحًا، لكن نحن ننتظر هن���ا حتى تعود معنا أمي إلى 

البيت".
وأكدت أب���و كميل أن االحت���الل يحاول إفس���اد الفرحة إلينا، 

ويمنع أمي من الدخول لغزة بحجج كاذبة.
ب���دوره ق���ال مدير جمعية واع���د عبد الله قندي���ل في كلمته 
خالل المؤتمر إن: "نسرين تكشف اليوم جانًبا آخر من جوانب 

العنصرية والفاشية الصهيونية".
وأوضح قنديل أن أبو كميل تسكن في غزة منذ سنوات طويلة 

منذ أن تزوجت ولها بيتها وأوالدها، وأفرج االحتالل عنها بعد 
اعتقالها لمدة 6 أعوام.

وأش���ار إلى أن االحت���الل حتى هذه اللحظ���ة يرفض إدخالها 
للقطاع، وهي تقف إلى الجانب اآلخر من المعبر، وربما تس���مع 

صوت بكاء ابنها أحمد الذي تركته وعمره 7 ش���هور، وهو اآلن 
عمره 6 س���نوات. ونوه قنديل إلى أن هناك العديد من جهود 
الوساطات من قبل مؤسسات حقوقية ومحامين وحتى اللحظة 

لم تسفر عن شيء.

وأوض���ح أنه "باألم���س كان هناك وعود أن تدخ���ل لغزة بعد 
العاش���رة لي���ال، أي بع���د أن تذه���ب الجماهي���ر التي كانت 
متواجدة في ه���ذا المكان وأن تغ���ادر المعبر، لكن االحتالل 

تذرع بعدها بذرائع واهية".
وق���ال قنديل: " لدينا عتب كبير عل���ى الصمت الممارس من 
المؤسس���ات الدولية، التي نطالبها بتدخ���ل عاجل من أجل 

إنهاء هذه المعاناة".
ولفت إلى أن أبو كميل بقيت لوحدها في الجانب اإلسرائيلي 
من حاجز بيت حانون وليس معها إال سجادة الصالة، وقرارها 
النهائ���ي هو المكوث باالعتكاف هن���اك، ولن تذهب إلى أي 
مكان إال إلى غزة، والعودة لزوجها وأوالدها. ووجه مدير "واعد" 
رسالة إلى أبو كميل قائال:" نخاطبها ولعل صوتنا وصل إليها 
أننا سنبقى هنا نسطر كل أشكال الضغط الشعبي حتى يتم 

السماح بالعودة إلى زوجها وأطفالها".
يذكر أن االحتالل اإلس���رائيلي اعتقل نس���رين أبو كميل في 
18 أكتوب���ر 2015، لدى مغادرتها غزة عبر حاجز بيت حانون، 
وأف���رج عنها األحد بعد اعتقال دام 6 س���نوات، بتهم "باطلة" 

وفق مؤسسات حقوقية.
ويمنع "أبو كميل" من العودة إل���ى غزة ولقاء عائلتها بذريعة 
أنها تحمل الجنس���ية اإلس���رائيلية، وبأنها ال تملك تصريًحا 

وقفة أمام »إيرز« للمطالبة بدخول المحررة أبو كميل لغزة

رام الله / االستقالل:
حذر رئيس نادي األس���ير الفلسطيني قدورة فارس من خطورة الوضع الصحي لألسرى 

الستة المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد فارس في تصريح صحفي االثنين أنهم مستمرون في إضرابهم ألن المفاوضات 

مع ما تسمى "مصلحة السجون" تعثرت ولم يتم التوصل التفاق.
وبين أن األس���ير رايق بش���ارات علق إضرابه بع���د أن تم التوصل إلى اتف���اق معه، بينما 
األسيران المقداد والفسفوس لم يوقفاه رغم تعليق اعتقالهما اإلداري، حيث يدركان أن 
التعليق اإلداري يعني أنه في حال تحسنت حالتهما الصحية يعاد اعتقالهما مرة أخرى.

ولفت إلى أن ثمة مقترحًا من إدارة الس���جون عرض على األس���يرين مقداد القواسمي 
وكايد الفس���فوس، لكنه مرف���وض من كليهما، موضحًا أنه عرض على األس���ير مقداد 
أن يحكم أربعة ش���هور جديدة وال يمدد له بعدها، أما األس���ير الفسفوس فتم تقديم 
مقترح بإطالق س���راحه بالرابع عشر من ش���هر كانون أول/ ديسمبر المقبل لكنه رفض 
ذلك. وقال: "لدينا قلق من إمكانية استش���هاد األس���رى المضربي���ن عن الطعام، وقد 
حدث ذلك مس���بقًا". وأكد فارس أن استهداف األس���رى في مضمونه هو استهداف 
لكل الش���عب الفلس���طيني، داعيًا إلى العمل الشعبي الواس���ع حتى يتم وضع قضية 
األس���رى على طاولة القرار في "إسرائيل"، وأن تدرك بأنها هي الطرف الخاسر ومن ثم 

تعيد النظر في قراراتها.
وتابع "نحن في كل مرة نؤكد لهم أن الحركة األسيرة بإنجازاتها على مر عقود من الزمن 

هي خط أحمر ال يمكن المساس به داخل أو خارج السجون".

غزة/ االستقالل:
أكد مركز فلس����طين لدراسات األسرى أن صفقة »وفاء 
األح����رار« أحدثت نقل����ة نوعية في تاري����خ الصراع مع 
االحتالل، كسرت عنجهيته وأجبرته على إطالق سراح 
مئات األسرى المحكومين بالمؤبدات: قائاًل »إن تنفيذ 

صفقة وفاء األحرار الثانية مسألة وقت«.
وق����ال مدير المركز رياض األش����قر في بيان صحفي ، 
لمناسبة الذكرى العاشرة لتنفيذ صفقة »وفاء األحرار« 
إن تاري����خ 2011/10/18 س����يبقى محف����ورًا في ذاكرة 
الشعب الفلسطيني، فرحًا بانتصار المقاومة وتمكنها 
من تحرير)1027( أسير وأسيرة من السجون عدد كبير 
منهم كان يقضى أحكاًما بالسجن المؤبد، بعد أن عجز 
االحتالل وفش����ل بكل إمكانياته العسكرية واألمنية 
والسياس����ية في العثور على جنديه المأسور في غزة 

»جلعاد شاليط » لمدة 5 سنوات متواصلة.
واعتبر أن تنفيذ صفقة وفاء أحرار ثانية مس����الة وقت 
فقط، وأن االحت����الل ليس أمامه خيار إال االس����تجابة 
لش����روط المقاوم����ة ليتمكن م����ن اس����تعادة جنوده 

وضباطه المأسورين في قطاع غزة منذ عدوان 2014.
وش����دد عل����ى أن كل محاوالته لتقلي����ل الثمن او ربط 
الصفق����ة باإلعم����ار وف����ك الحص����ار باءت بالفش����ل، 
وكم����ا رضخ ف����ي الصفقة األولى وتراج����ع عن مواقفه 

المتشددة في بداية األمر سيرضخ مرة أخرى.
وتطرق األشقر إلى تفاصيل الصفقة حيث تمت على 
مرحلتين شملت المرحلة األولى )450( أسيًرا باإلضافة 
إلى 27 أس����يرة، جميعهم من أصح����اب المحكوميات 
العالي����ة والقدامى الذين أمضوا عش����رات الس����نين 
داخل الس����جون، وفصائل المقاومة هي التي حددت 

أسماءهم.
وذكر أن الدفعة الثانية ش����ملت )550( أس����يًرا، اختار 
االحت����الل أس����ماءهم ضم����ن معايير معين����ة متفق 
عليه����ا مس����بًقا بضمانات مصرية، وض����م هذا العدد 
أس����رى من كافة التنظيمات، وم����ن كل أنحاء األراضي 

الفلسطينية.
ونوه إلى أن االحتالل تراجع عن وعوده أمام الوس����طاء 
بتوفي����ر األمن لمح����رري الصفقة حيث أع����اد اعتقال 

العشرات منهم في الضفة الغربية والقدس.
وال ي����زال يعتقل 48 اس����يرًا محررًا م����ن الذين أطلق 
س����راحهم ضمن الصفقة وأعاد لهم األحكام السابقة 
وغالبيته����ا بالس����جن المؤبد او لعش����رات الس����نين، 
وف����ي مقدمتهم عميد األس����رى نائ����ل البرغوثي مما 
ش����كل خرقًا واضحًا وخطيرا لالتف����اق الذي تم برعاية 
وضمان����ات مصرية. ولفت إل����ى أن المقاومة لن تترك 
أس����راها داخل السجون، وأنها تس����عى بكل األدوات 
والوسائل لتحريرهم وهي متمس����كة بشروطها ولن 
تتراج����ع عنها، بضرورة إطالق س����راح م����ن تبقى من 
األس����رى المحكومين بالمؤبد وعددهم )544( أس����يرًا، 
إضافة الى االس����رى القدامى، وأصحاب المحكوميات 
العالي����ة وقبلهم من أعي����د اعتقالهم في وفاء األحرار 
األولى. واعتبر أن سياس����ة خطف الجنود ومبادلتهم 
باألس����رى هو المنهج األفض����ل للتعامل مع االحتالل، 
واألقدر على تحرير األسرى من السجون وقد ثبت ذلك 
بالدليل العملي من خالل صفقات التبادل التي جرت 

في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

مركز: »وفاء األحرار« أحدثت نقلة نوعية بالصراع وتنفيذ أخرى مسألة وقت فارس يحذر من خطورة الوضع 
الصحي لألسرى المضربين
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2019/3823

نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية 2019/3823 لبيع محتويات ملعب نادي خدمات دير البلح والمحتويات 
كالتالي ""نجيل صناعي 700 متر – مواسير حديد + شبك حبل + كشافات انارة "

فعلى م���ن يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور ال���ى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التامين بواقع 10% 
من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علما بان 

المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االربعاء بتاريخ 2021/11/3 م .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ.رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح ا�ضم يف �ضجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الس����يد/ أحمد عوض عرفات ريحان من سكان جباليا 
هوي����ة رقم / 927190611 قد تقدم بطلب لتصحيح اس����م/ والده والمس����جل 
خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // عوض عرفات ريحان وعوض عرفه ريحان

القطعة 976 القسيمة 49 – 65 – 83 أراضي 
إلى االسم الصحيح له// عوض عرفات أحمد ريحان

لذل���ك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح االأ�سماء
موفق حممد علوان

 دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء
 حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

 اإخطار تنفيذ
 السيد / يوسف أحمد إسماعيل الكحلوت " مجهول محل اإلقامة "

 ف����ي القضية التنفيذية رقم 2020/3334 و المقامة ض����دك من طالب التنفيذ محمد 
فايز محمد أبو عودة يقتضي عليه الحضور إلى محكمة بداية ش����مال غزة في جلس����ة 
ي����وم االثنين 2021/11/9 للرد على الجلس����ة في الطلب المقدم من قبل المستش����كل 
خليل احمد اس����ماعيل الكحلوت كما يقتضي ، وليك����ن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن الحضور يجوز لطالب التنفيذ أن يسير في القضية التنفيذية حسب األصول.

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / دعاء بشير خليل فروانة عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )804497352( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقالل:
أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم أمس، عن تشكيل لجنة وزارية تضم فريقا من الخبراء 

القانونيين لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل".
وتط���رق مجلس الوزراء خ���الل اجتماعه برام الل���ه الوم إلى أعداد العم���ال العاملين في 
فلس���طين الذين بلغ عددهم 180 ألف عامل. وذكرت الحكومة أنه تقرر تش���كيل لجنة 
قانونية لمتابعة وتحصيل حقوق العمال في "إسرائيل". وأشارت إلى أن تعديالت قانون 

العمل التي أصبحت جاهزة، وإلى قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين.
وخصص مجلس الوزراء وقتًا لمناقش���ة ملف العمل والعمال، وأهمية توفير قاعدة بيانات 
إلدارة سوق العمل. واستعرض وزير العمل نصري ابو جيش واقع وظروف العمال والمنشآت 
وس���ط مؤش���رات متفائلة بعدم ارتفاع نس���بة البطالة، رغم تأثي���رات الجائحة ومحدودية 
االقتصاد الوطني في توليد فرص التشغيل. وقال وزير العمل إن 106 آالف عامل استفادوا 

من المساعدات التي قدمت من البنك الدولي ومن صندوق مساعدة العمال.

الداخل المحتل/ االستقالل:
ُقتل ش���اب يوم أمس، في جريمة إطالق نار ارتكبت ف���ي قرية البعنة بالداخل 

الفلسطيني المحتل.
وحس���ب موقع "عرب48" فإن الشاب سليم أحمد عبد الكريم حصارمة )44 عاما( 
قتل بعد أن تعرض إلطالق نار خالل مروره بأحد شوارع القرية، وقدم طاقم طبي 
من مركز "حيان" اإلسعافات األولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب في المكان.

وأحيل المصاب بسيارة اإلسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي 
للجليل في نهريا الستكمال العالج، لكنه توفي متأثرًا بإصابته الحرجة.

وزعمت شرطة االحتالل أنها فتحت ملًفا للتحقيق في مالبسات الجريمة التي لم 
تعرف خلفيتها بعد، ولم ُيبّلغ عن اعتقال مشتبهين باقتراف الجريمة.

وفي الس���ياق ذاته ُأصيب ش���قيقان في الثالثينات من عمريهما من بلدة كفر 
من���دا بالداخل الفلس���طيني المحتل بجراح متفاوتة، ج���ّراء تعّرضهما للطعن 

بالقرب من مدينة حيفا.
وجاء في التفاصيل أن الش���قيقين تعرضا للطعن أثناء تواجدهما في كريات 

بيالك وأصيب أحدهما بجراح خطيرة، فيما ُأصيب اآلخر بجراح متوسطة.
وذكر الطاقم الطبي الذي نقل المصابين إلى مشفى "رمبام" في حيفا، الستكمال 

تلقي العالج أن وضع الشاب الذي تعرض إلصابة خطيرة مستقر.
وكعادتها زعمت ش���رطة االحتالل أنها فتحت تحقيًقا في مالبس���ات الجريمة 

التي لم تتضح خلفّيتها بعد، في حين لم تبّلغ عن اعتقال أّي مشتبه بهم.
ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدًا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت 
الذي تتقاعس فيه ش���رطة االحتالل ع���ن القيام بدورها ف���ي محاربة الظاهرة 

المستفحلة.

رام الله / االستقالل:
دعا رئيس الحكومة محمد اشتية 
يوم  أمس، األمم المتحدة إلنشاء 
قاعدة بيانات خاص بالمستوطنين 
كأش���خاص من أجل محاكمتهم 

على أفعالهم اإلرهابية.
مس���تهل  في  اش���تية  وطال���ب 
الجلسة األسبوعية للحكومة، األمم 
المتحدة بتس���يير فرق رقابة لما 
يج���ري في فلس���طين، باعتبار أن 
استعمارية  أدوات  المستوطنين 

على أرض فلسطين.
المزارعي���ن  »إره���اب  إن:  وق���ال 
ومنعهم م���ن قطف زيتونهم لن 
يثنيهم عن الوص���ول ألرضهم«، 
مطالبًا  طلب���ة الجامعات بالتواجد 
في  ومس���اعدتهم  المزارعين  مع 

قطف ثمار الزيتون.
ون���دد بإقام���ة محط���ة حاف���الت 
على  نابلس  للمستوطنين جنوب 
مس���احات واس���عة من األراضي، 
معتبًرا ذلك خطوة لضم األراضي 

بما يخرق الشرعية الدولية.
ورحب اش���تية بإص���رار الواليات 
فت���ح  إع���ادة  عل���ى  المتح���دة 
قنصليتها بالق���دس المحتلة، ما 

الق���دس أرض محتلة  يؤك���د أن 
ينطبق عليها ما ينطبق على بقية 

األراضي تحت القانون الدولي.
وق���ال: »نأم���ل أن يت���م ذلك في 
القري���ب العاج���ل، وأال يقبل أحد 
االدعاء بأن الحكومة اإلس���رائيلية 
بوضع ه���ش، ومن غي���ر المقبول 
تمكينه���ا عل���ى حس���اب الحق 

الفلس���طيني بما يخالف القانون 
الدول���ي«، داعيًا العال���م إلى الرد 
بدولة  باالعتراف  االستيطان  على 

فلسطين.
وفي س���ياق آخر، استنكر اشتية 
نبش قب���ور األموات ف���ي المقبرة 
اليوس���فية بالق���دس المحتل���ة، 

وهدم المنازل.

كما طال���ب المؤسس���ات الدولية 
بالتدخ���ل إلنق���اذ حياة األس���رى 
المضربي���ن عن الطع���ام واإلفراج 

عنهم.
للمواطني���ن إلحياء  ووجه دع���وة 
وال���ذي يصادف  النبوي  المول���د 
الي���وم في المس���جدين األقصى 

واإلبراهيمي.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة االثنين، وفاة 5 مصابين 
وتس����جيل 709 إصاب����ات جدي����دة بفي����روس كورونا 
المس����تجد في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال� 24 

ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في 

فلسطين، أنه تم إجراء 5958 فحًصا مخبرًيا.
وأشارت إلى تعافي 390 مصاًبا من الفيروس، مبينة أن 
نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 
96.3% فيما بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة %2.7 

ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وقالت إن اإلصابات الجديدة س����جلت على: طوباس 12، 
جني����ن 39، ضواحي القدس 14، نابل����س 31، أريحا 8، 

الخليل 39، رام الله 29، بيت لحم 9، قلقيلية 2، طولكرم 
4، سلفيت 1، قطاع غزة 521.

وأضاف����ت أن ح����االت التعافي الجدي����دة توزعت على: 
طوباس 11، جنين 8، ضواح����ي القدس 6، نابلس 47، 
أريحا 18، الخليل 10، رام الله 39، بيت لحم 20، قلقيلية 

7، طولكرم 12، سلفيت 12، قطاع غزة 200.
وبش����أن حاالت الوف����اة، بينت أنه تم تس����جيل حالتي 
وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في 

الخليل، حالة في طوباس، حالة في نابلس.
ولفت����ت وزيرة الصحة إلى وج����ود 59 مريضًا في غرف 
العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا 
في المستشفيات في الضفة 124 مريضا، بينهم 11 

مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.

وفيما يتعلق بإحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد 
فيروس كورون����ا أفادت بأن المطُعمي����ن جزئيًا )جرعة 
واحدة( بلغ في فلسطين 1,150,850 بينها في الضفة 

الغربية 808,262 وفي قطاع غزة 342,588.
ونوهت إلى أن مكتمل����ي التطعيم )جرعتين + متلقو 
لقاح س����بوتنيك اليت( بلغ في فلسطين: 1,228,493 
بينه����ا في الضفة الغربي����ة: 910,701 وفي قطاع غزة: 
317,792، أم����ا متلق����و 3 جرعات فبلغ في فلس����طين: 
3,914 بينه����ا في الضفة الغربي����ة: 5,135 وفي قطاع 

غزة: 9,049.
وعن ع����دد جرعات التطعيم الكلي����ة التي تم إعطاؤها 
للمطعمين فبلغ في فلس����طين: 2,388,392 بينها في 
الضفة الغربية: 1,722,877 وفي قطاع غزة: 665,515.

رام الله / االستقالل:
قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية 
مصطفى البرغوث����ي إن حمالت قط����ف الزيتون التي 
تجري في المناطق المحاذية للمستوطنات اإلسرائيلية 
هي عمل وطني بامتياز، وش����كل فع����ال من المقاومة 

الش����عبية لتعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم 
من التوس����ع االس����تيطاني. جاء ذلك خالل مش����اركته 
ف����ي يوم عم����ل تطوعي لقطف الزيت����ون في األراضي 
المهددة باالستيطان في سكاكا وياسوف في محافظة 
سلفيت، نظمته شبكة المنظمات األهلية بالتعاون مع 

تجمع عايدا للمؤسس����ات الدولي����ة، وجمعيتي اإلغاثة 
الزراعي����ة، واإلغاثة الطبية. وعب����ر البرغوثي عن تقديره 
لكافة المتطوعين المش����اركين بما في ذلك عدد كبير 
من المتطوعي����ن الدوليين المناصرين لحق الش����عب 

الفلسطيني والرافضين إلجراءات االحتالل ضده.

اشتية يدعو األمم المتحدة إلنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين لمحاكمتهم

لجنة وزارية تضم خبراء لتحصيل حقوق وفاة 5 مصابين وتسجيل 709 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة
العمال الفلسطينيين بــ »إسرائيل«

مقتل شاب وإصابة 
شقيقين في الداخل

البرغوثي: حمالت قطف الزيتون مقاومة شعبية في وجه االستيطان
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أعلنت هيئة شؤون األسرى األحد، انضمام ثالث من األسيرات الماجدات في سجون االحتالل الصهيوني 
لإلضراب المفتوح عن الطعام إس���نادا لباقي األسرى المضربين وهم 250 اسيرا من اسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين,  وكشفت الهيئة أن األس���يرات اللواتي أعلن اإلضراب، هن: منى قعدان، وأمل 
طقاطقة، وش���اتيال أبو عيادة, وستش���هد األيام المقبلة انضمام أفواج جديدة من األسرى في حال عدم 
استجابة إدارة سجون االحتالل لمطالبهم, وقررت الحركة األسيرة رفع درجة التأهب في صفوف األسرى 
استعدادا ألي طارئ في أعقاب فشل الحوار مع إدارة السجون, وكانت وحدات القمع التابعة إلدارة سجون 
االحتالل قد اقتحمت عدة غرف في قسم )1( في سجن ريمون الصحراوي. وقال مكتب إعالم األسرى إن 
وحدات القمع اقتحمت غرف رقم )4 و7 و14( في القس���م ضمن الحملة المتصاعدة ضد األس���رى؛ حيث 
تهدف للتنكيل بهم والنيل من إصرارهم على استعادة حقوقهم، ومن المقرر ان تدخل اعداد جديدة 
من االس���رى معركة األمعاء الخاوية خالل األيام القادمة، خاصة اذا ما تعنتت سلطات االحتالل واصرت 
على المضي بخطواتها التصعيدية ضد أسرى الحركة، فكل يوم يمضى على اضراب االسرى, قد يؤدي 
الى حالة احتقان اكبر داخل السجون الصهيونية, وفي الشارع الفلسطيني ويعجل باشتعال المعركة 

بشكل اكبر ليس على المستوى الشعبي فقط, انما قد تؤدي لمواجهة عسكرية مع االحتالل.
االس���يرات الثالث اللواتي ينتمين الى حركة الجهاد اإلس���المي, قررن خ���وض غمار معركة األمعاء 
الخاوية نصرة إلخوانهم االسرى ال 250 الذين يخوضون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع 
عل���ى التوالي, من ش���أن خطوتهن هذه ان تؤدي الى تأجيج معرك���ة االضراب المفتوح عن الطعام 
في وجه االحتالل, ومن ش���أن خطوتهن هذه ان تعجل من دخول باقي االس���رى من بقية الفصائل 
الفلس���طينية الى معركة األمعاء الخاوية, وان تش���عل الشارع الفلسطيني في وجه االحتالل,  وهو 
ما تدركه »إس���رائيل« جيدا وتخش���ى من تحرك االسرى داخل الس���جون, كما تخشى من انتفاضة 
الش���ارع الفلس���طيني وانخراطه في المعركة, فما ان تخرج »إسرائيل« من مأزق حتى تقع في مأزق 
اخر اش���د قوة, فتحرك الشارع الفلسطيني لنصرة اس���رى الحرية ابطال عملية سجن جلبوع الذين 
حرروا انفس���هم من س���جون االحتالل ارهقت وازعجت المنظومة السياس���ية واألمنية والعسكرية 
الصهيونية, ولم تكد »إسرائيل« تلتقط أنفاسها حتى دخلت في مواجهة أخرى مع الفلسطينيين 
بس���بب اضراب اس���رى الجهاد اإلس���المي, وهى تحاول ان تخرج من هذه المعركة قبل ان تحتدم 
األمور, وتتوس���ع دائرة المواجهة, خاصة مع تهديد المقاومة بجولة عسكرية جديدة ضد االحتالل 
الصهيوني تضامنا مع االسرى الفلسطينيين, لذلك فتحت مصلحة السجون الصهيونية حوارا مع 

قيادة اسرى حركة الجهاد اإلسالمي للتعرف على مطالبهم ودراستها والرد عليها. 
الهيئة القيادية العليا ألس���رى )حماس( داخل س���جون االحتالل، قالت إنها لن تسمح باستفراد إدارة 
السجون بأي أس���ير مهما كان انتماؤه التنظيمي, وستكون سدا منيعا في التصدي للسجان, والحفاظ 
على منجزات الحركة األسيرة، وأكدت الهيئة على وقوف األسرى جميًعا صًفا واحًدا في مواجهة إجراءات 
إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى الجهاد, كما شددت على أنها لن تقف وكل مكونات 
الحركة األسيرة مكتوفي األيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون االحتالل في تنفيذ ما تم التفاهم عليه 
حول عودة أوضاع الس���جون إلى ما كانت عليه قبل الس���ادس من سبتمبر من العام الجاري، »فإسرائيل« 
محاصرة بمواقف قوية من االس���رى الفلس���طينيين وفصائل المقاومة، وهى ليس���ت في حالة رفاهية 
لتحدد خياراتها، ألنها في النهاية ستستجيب لشروط االسرى، وستتنازل امام ارادتهم القوية، وعندما 
تقرر اس���يرات الجهاد اإلسالمي دخول المعركة, فهذا معناه ان حالة التحدي تتنامى وتكبر, فأسيرات 
الجهاد اإلسالمي حملن على عاتقهن الدخول في اتون المعركة بإصرار وعزيمة, وهن يدركن انها معركة 
صعبة وشاقة وتحمل مخاطر كبيرة اذا ما اصر االحتالل على مواقفه المتعنتة تجاه اسرى الحركة, لكن 
نشأة اسيرات الجهاد اإلسالمي التي تربين عليها دائما ما تساعدهن على المضي بمعاركهن البطولية 
ضد االحتالل ومصلحة الس���جون الصهيونية حتى النهاية , ولم نعهد يوما ان فشلت معركة خاضها 

االسرى واالسيرات ضد االحتالل الصهيوني , النهم ايقونة النصر التي ال تعرف االنكسار ابدا.
اليوم هناك اسيرات ماجدات يخضن غمار معركة األمعاء الخاوية بإصرار كبير, هن بالتأكيد محل فخر 
واعتزاز لحركة الجهاد اإلس���المي ولشعبهن الفلسطيني الذي يحفظ لهن هذا الفعل النضالي الكبير, 
ولن يتخلى عنهن ابدا, ولن تتوقف عطاءات هذا الشعب العظيم عند حد معين, فالمعركة مع االحتالل 

مفتوحة وكل الخيارات متاحة. 

أسيرات ماجدات يخضن غمار المعركة 

رأي

أم النور »الحرة منى قعدان« وأمل طقاطقة وش����اتيال أبو عيادة، 
َيِعش����ن هذه اللحظات انطالق إضرابهن عن الطعام ولم يكن 
األمر جدي����دًا فكلنا نع����ي أن المعارك كلها اثبتت ان نس����اء 
فلس����طين والجهاد ال يتركن اخوتهن وحدهم في اي ميدان، 
فالح����رة منى ف����ي اعتقالها الس����ادس وبعد س����بع تمديدات 
العتقاله����ا اإلداري وبالرغ����م م����ن كل الظروف الت����ي تحياها 
األسيرات في سجن الدامون التعيس القبيح ورغم كيد العدو 
وظروف االعتقال الس����يئة وخصوصية س����جن الدامون سيء 
الصيت والس����معة واإلهمال الطبي في السجون انطلقن بوعي 
في تضامنهن ومش����اركتهن اخوتهن األسرى في #معركة_

االمعاء_الخاوية.

إنها معركة أصحاب الصبر الطويل والجلد المر منى التي نشأنا 
عليه����ا أنموذجا صعًبا ونبراس����ا عّمدت بثباته����ا وتضحياتها 
فكرنا فصرنا له حارس����ات، وصارت لنا والس����يدة عطاف عليان 
.. وابن����ة الجيل الجديد 

َّ
قيادي����ات ورموزًا نس����ير على نهجهن

العظي����م الفريد أم����ل طقاطقة التي تعد من أقدم األس����يرات 
العروس التي أفسد عليها االحتالل فرحتها بخمس رصاصات 
كدن يقتلنها اثناء توجهها التمام مس����تلزمات فرحها وحّول 
الع����دو بهجة أيامها الى قتام الس����جن والقضبان قررت اليوم 
وبكل بسالة وبعد سبعة أعوام على اعتقالها كذلك شاتيال أبو 
عيادة ابنة الداخل المحتل »بلدة كفر قاسم«  قررت أن تخوض 
ذات المعركة معركة الكرامة، إنها بسالة الموقف والثبات على 

النهج والوعي الحقيقي بدور المرأة.
إن اضرابهن عن الطعام اليوم دليل دامغ على ان هذا االحتالل 
أرع����ن وعلى ان����ه بكل جبروته وغطرس����ته لم ي����زرع خوفا في 
جوف نساء فلس����طين األصيالت وأنه بالرغم من عدته وعتاده 
وجبروت����ه وظلمه زادهن عنادا في الجهاد والثبات فمرغن أنفه 

صاغًرا وكل المتخاذلين أمام صبرهن وجبروتهن.
إن انطالق االسيرات في االضراب يحمل رسائل عدة أهمها أن 
نس����اء بالدنا ُجبلن على الوفاء يحملن في افئدتهن نارًا وثورة 
وان طريقنا طويل وصبرنا اطول وان هذا العدو خاسر، وان نساء 
المقاومة ودرة تاجها من قادتها األس����يرات في الصف األول 

في كل معركة وميدان.

أثار قرار محكمة صهيونية يتعلق بمس���اكن أهل الشيخ جراح، 
نقاش���ًا حول ه���ل يقبلون التس���وية التي قررته���ا المحكمة أم 
يرفضونها. األمر الذي يتضمن تثبيتًا لنزع الملكية منهم مقابل 

سكناهم بها لخمس عشرة سنة أخرى، وما شابه.
أثار هذا القرار نقاش���ات داخلية هل ُتقبل التس���وية أم ُترفض. 
وب���دا كأن انقس���امًا في ال���رأي قد يص���ّدع ما اتّس���م به موقف 
األهالي من وحدة، حش���دت حولها إجماعًا فلس���طينيًا لمواجهة 
الموقف الصهيوني، سواء، أصدر عن محكمة أم عن مستوطنين. 
فالهدف واحد وهو اقتالعهم من مس���اكنهم. وذلك بتواصل مع 
اقتالع مئات األلوف غيرهم من الفلس���طينيين من ديارهم عام 

1948، أو عام 1967، وما بينهما حتى اليوم.
أص���اًل ما كان ينبغي لق���رار المحكمة أن ُيناق���ش. بل كان يجب 
أن ُيرفض جمل���ة وتفصياًل، مع اإلصرار على ملكية حي الش���يخ 
جراح وبيوته، لس���كانه أصاًل. وهو ما دعمت���ه انتفاضة رمضان/ 
أيار - س���يف القدس 2021. األمر الذي يوجب اس���تمرار اإلصرار 
عليه ومتابعته، وخوض معركة أخرى حاسمة، ضد قرار المحكمة 

الصهيونية.
فإلى جانب مبدئية الموقف في االستمساك بالحقوق الفلسطينية، 
فإن موازين القوى المترتبة بعد االنتفاضة وسيف القدس، تسمح 
بخوض انتفاضة رقم 2، وس����يف قدس رق����م 2 منتصرْين. وهو ما 
ينبغي ألهلنا في الشيخ جراح أن يتأكدوا منه، ليزيدوا استمساكًا 

بحقوقهم، واستعدادًا لمواصلة المواجهة والتحدي.
وق���د صحب هذا القرار الصهيوني العدواني االقتالعي، قرار ثاٍن 
ص���در عن محكمة صهيونية أخرى. وقد جاء أش���د خطورة ونكرًا، 
إذ س���مح بإقامة صلوات يهودية »صامتة« في باحات المس���جد 
األقصى. مما يش���كل انتهاكًا صارخًا للحق اإلسالمي المطلق في 
المس���جد األقصى. ولس���وف ُيحدث تغييرًا صارخًا لألمر الواقع 
في المس���جد األقصى. مما يشكل تحدّيًا للفلسطينيين وللعرب 
والمس���لمين، كما يشكل تحديّاً مباش���رًا لرعاية األردن للمسجد 

األقصى والمقدس���ات اإلس���المية والمس���يحية. وهو ما رأى فيه 
أيضًا مس���يحيو القدس والقيادات الدينية المس���يحية انتهاكًا 
لألمر الواقع، ولحرمات المقدس���ات اإلس���المية والمسيحية على 

حد سواء.
إذا كان ش���جب هذا القرار يجب أن يكون إجماعيًا وعامًا وعالميًا، 
فإن تنفيذه ال بد من أن ُيعاَمل كما عوِمل تهديد اقتحام المسجد 
األقصى في االنتفاضة، وس���يف القدس العظيمْين المنتصرْين 
ف���ي 2021، فنحن هنا، أيض���ًا، أمام مواجهة توج���ب إلى جانب 
االستمس���اك المبدئي الذي ال يتزحزح بالح���ق والحقوق، ومهما 
كلف الثمن، فإن موازين القوى تس���مح ب���أن ننتصر بالمواجهة، 

بقوة، وإجماع، أقوى مما حدث في رمضان-أيار/مايو 2021. 
ه���ذا وثمة قضية ملتهبة أخرى تمثلت في إضراب أكثر من مائة 
أسير عن الطعام بس���بب توقيفهم اإلداري الظالم. وهو توقيف 
اعتباط���ي يتجاوز ويتجاهل كل ما ه���و متعارف عليه عالميًا في 
قضايا االتهام والتحقيق والقضاء. فإن »قانون« التوقيف اإلداري 
يعطي الحق للمحاكم الصهيونية أن تحكم بالس���جن ش���هورًا 
بال وج���ود تهمة، أو قضية، حكمًا اعتباطيًا. وقد يمّدد لعش���رات 
السنين. مما يستفز كل األسرى، ويؤدي إلى معركة شاملة قادمة 

مع كل األسرى.
وإلى جانب هذا، ثمة إضراب يخوض غماره العش���رات من أسرى 
الجهاد اإلسالمي بسبب االعتقاالت اإلدارية والعقوبات الجماعية 
التي أنزلتها بهم س���لطات الس���جون الصهيوني���ة، بعد عملية 
األبطال الس���تة باختراق س���جن جلبوع. األمر الذي س���يؤدي إلى 
حراك ش���امل من كل األسرى، وخوض مجابهة واسعة إلى جانب 

المواجهة الواجبة اآلن من أجل المسجد األقصى والشيخ جراح.
ُيلح���ظ من ه���ذه القضايا الث���الث أن ثمة اتجاهًا ل���دى القيادة 
الصهيونية بش���ّن هجوم عام ليس السترداد هيبتهم الجريحة، 
كما قد يبدو، وإنما لمواصلة أهدافهم االستراتيجية االقتالعية- 
اإلحاللي���ة ف���ي الضف���ة الغربي���ة والتهويدي���ة ف���ي القدس، 

واالقتحامية التقسيمية للصالة في المسجد األقصى.
طبع���ًا إن الخطر األكب���ر ما بين هذه األخطار يتمث���ل في ما ُيعّد 
لألقصى م���ن خالل القرار، فائق الخط���ورة، للصالة الصامتة فيه. 
مما يس���توجب من جمي���ع الفصائل الفلس���طينية وقوى محور 
المقاومة، وجميع القوى المناضلة السياسية العربية واإلسالمية 
والعالمية أن تأخذ موقفًا موحدًا تحت شعار »لن يمر قرار الصالة 
الصامتة في المسجد األقصى«، بل ال بد من العودة بالقوة، إلطالق 
االنتفاضة وس���يف القدس كّرة أخرى، وبتأييد عربي وإس���المي 
وعالمي، أش���د حزمًا من س���ابقه، بالرغم من روعة ما مثله التأييد 

الذي عرفته االنتفاضة وسيف القدس في رمضان/أيار 2021.
إن التساهل في تمرير ما يس���ّمى الصالة الصامتة في المسجد 
األقصى، س���يؤدي إل���ى إحكام الس���يطرة علي���ه، واالنتقال إلى 
مستوى المش���اركة والتقاس���م للصالة في المس���جد األقصى، 
كخط���وة أولى، ثم االنتهاء بهدمه، وبناء الهيكل المزعوم مكانه. 
لهذا ال مجال لفلس���طيني )مسلم أو مسيحي(، ومن هذا الفصيل 
أو ذاك، أو من فتح أو س���لطة رام الله، عدم المشاركة النشطة في 
انتفاضة عارمة يجب أن تعم الق���دس والضفة الغربية ومناطق 
ال�48. بل يج���ب الوقوف الحازم إلى جانب تح���رك المقاومة في 
قطاع غ���زة لتصنع المأثرة الرقم 2 لس���يف القدس، لمنع تنفيذ 

هذا القرار اإلجرامي.
أم���ا من جهة أخرى فقد أصبح من الضروري للقوى الحّية والفاعلة 
إسالمية، وقومية، ووطنية، ويسارية، وديمقراطية، في النطاقين، 
العربي واإلسالمي، التحرك الفوري للمشاركة في هذه المواجهة. 
كما يجب أاّل يس���مح لدولة عربية أو إس���المية، بأن تقف مكتوفة 

اليدين، أو مستكفية بإصدار بيان استنكاري ال فعل بعده.
إن األقصى ٌيواِجه خطرًا حقيقيًا أكثر من أي مرحلة سابقة عرفها 
منذ حرب العدوان ف���ي حزيران/يونيو 1967. فهل يرتفع الوعي 
وترتف���ع إرادة الفعل، درجات أعلى في هذه الجولة، التي ال مجال 

لندامة بعدها، أو لعتاب، أو اعتذار.

األسيرات وهُج ثورة وسراج نور الجهاد

الخطر يدهم المسجد األقصى

آمنة حميد

 بقلم: منير شفيق

الفدائيون ُينف���ذون عملية فدائية اس���تثنائية باغتيال أحد 
ق���ادة العدو الصهيون���ي المجرم )رحبع���ام زئيفي( في فندق 
)حياة ريجنسي( بمدينة القدس المحتلة، عاصمتنا األبدية، ردًا 
على اغتيال األمين العام للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 

أبو علي مصطفى.
***

»التق���ت العيون، ح���دق زئيفي في عيون حم���دي، رأى إصرارًا 
وأيقن أن هذا من س���ُينفذ عليه الترانس���فير إلى جهنم. رأى 
حمدي في عي���ون زئيفي مدى الوهن والضع���ف والُجبن، فما 
الظالم إال وهٌم في عقل المظل���وم، هذه هي اللقاءات الوحيدة 
المش���روعة بينن���ا وبينهم بالضب���ط كما رس���مها وخطط لها 

وتمّناها حمدي«.
من كتاب »وجدت أجوبتي... هكذا تكلم الشهيد باسل األعرج« 

مدونات بانوراما اغتيال زئيفي ص 235 .
ُيضيف »باسل« في ذات البوست »بالصفحة 239«. ُكّلف عاهد 
أبو غلمة من قبل القيادة بترؤس الجهاز العس���كري في الضفة 
الغربي���ة لما له من خبرة عس���كرية وتج���ارب اعتقاليه.. يتمتع 
بذكاء حاد وعين فاحصة وس���رعة بديهة، ُمثقف مشتبك بكل 

معنى الكلمة » .
على الرغم من مرور الس���نين على تلك العملية االس���تثنائية، 
فإن ما يمكن اس���تلهامه من دروس���ها، أن ال���رد على االحتالل 
يجب أن يكون – كما ُتعلمنا تجارب ش���عبنا في مواجهة الغزاة 
المس���تعمرين، وكل ح���ركات التحرر في العال���م التي قاومت 
االس���تعمار- بالبندقي���ة الملتزم���ة ببرنامج كفاح���ي، تحرري، 
تناضل من أجل تحقيقه قوى المقاومة السياسية والعسكرية 
المنضوية في جبهة وطنية تس���تقطب كل من يتبنى برنامج 

النضال التحرري.
- ل���م تكن مصادفة أن تحمل المجموع���ة التي نفذت العملية 
إس���م »وديع حداد« الذي الحق بخطط���ه ورفاقه العدو في كل 
م���كان. وقد جاء إحياء اس���م هذا القائد بعم���ل كفاحي يقترن 
بنهجه وتاريخه وبمكانته، وبالدور الهام الذي لعبه في مسيرة 

النضال التحرري للشعب الفلسطيني والكفاح األممي.
- في مدونات البانوراما التي كتبها الش���هيد باسل األعرج عن 
العملي���ة، حوارية الفت���ة، يقوم بها حمدي م���ع ذاته، تختصر 
الكثير من الكالم« حين تحين اللحظة المناس���بة، هل أقول له 
)لزئيفي(: حكمت عليك الثورة باإلعدام ...باس���م الله والشعب، 
باس���م ُرضع عين الحلوة، باس���م دماء الثوار في جرش، باس���م 
األس���رى في السجون، باس���م وديع حداد، باسم سليمان خاطر، 
باس���م تل الزعتر، باسم سنين العبودية لألفارقة، باسم الهنود 

الحمر، باس���م المليون ش���هيد بالجزائ���ر...« وتط���ول القائمة 
لتحمل عذابات ش���عوب العالم من المستعمرين والمستبدين 

وسماسرة األوطان.
ف���ي هذه األي���ام الت���ي يخوض فيها أس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي معرك���ة الكرامة داخ���ل معتقالت وزنازي���ن الغزاة 
المستعمرين، فإن إسناد جميع األسرى لمطالب أسرى الحركة، 
مهم���ة وطنية عاجلة، وملح���ة، كما أن دعم الق���وى والهيئات 
وعموم الجماهير الفلس���طينية والعربية وكل قوى التحرر في 
العالم لمعركة الكرامة كمحطة في معارك كس���ر القيد، يحتاج 
إلى البدء بالتنسيق العالي والتش���بيك بين كل أنصار الحرية 
في العالم من أجل إطالق س���راح أس���رى الكف���اح التحرري من 
سجون العدو الصهيوني، واإلمبريالي وفي مقدمتهم المناضل 

جورج عبد الله.

بقلم: محمد العبد الله عندما نطق كاتم الصوت بوجه القاتل
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دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/553(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد سرحان سليمان مقلد من سكان خانيونس هوية رقم 905222766 
بصفته وكيال عن: كريمة س���رحان سليمان مقلد وعبد الكريم سرحان عبد 

الكريم سرحان مقلد وفاطمة سرحان سليمان مقلد 
بموج���ب وكالة رق���م: 707 / 2019 ص���ادرة عن الري���اض + 702 / 2019 

الرياض + 701 / 2019 الرياض
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 63 القسيمة 38 المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/10م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/569(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فهد خميس فهمي شراب من سكان خانيونس هوية رقم 900675133 

بصفته وكيال عن: عماد محمود فهمي شراب 
بموجب وكالة رق���م: 20200813 / 2020 صادرة عن القنصلية العامة في 

جدة المملكة العربية السعودية
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 66 القسيمة 17 + 31 المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/17م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/568(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عبد الرحيم س���رحان س���ليمان مقلد من س���كان خانيون���س هوية رقم 

930709308 بصفته وكيال عن: ختام سرحان سليمان مقلد 
بموجب وكالة رقم: 8926 / 2020 صادرة عن القاهرة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 63 القسيمة 38 المدينة خانيونس

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:  2021/10/17م

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

غزة / االستقالل:
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الش���عب الفلسطيني 
)حشد( أن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وتشديد الحصار 
الحرب���ي عل���ى قطاع غزة س���اهما في تعمي���ق أزمة الفقر 

والبطالة في صفوف الفلسطينيين.
وأش���ارت الهيئة في بيان وصل االس���تقالل نس���خة منه، 
لمناس���بة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، إلى أن مؤشرات 
الفقر والبطال���ة والتهميش وانعدام األم���ن الغذائي، قد 
تنامت جراء ممارس���ات االحتالل والحصار، وما ترتب عليه 
من س���يطرة على الموارد الفلس���طينية، واتخاذ سياسات 
اقتصادية قطعت الس���ياق التنموي والتطويري لألراضي 

الفلسطينية.
وأوضحت أن االنقس���ام الداخلي وما ارتبط به من زج حقوق 
المواطني���ن ف���ي إطار التج���اذب، وغياب االس���تراتيجية 
الحكومي���ة التنموية، إلى جانب تأخي���ر الحكومة برام الله 
صرف مخصص���ات التنمي���ة االجتماعية لحوال���ي العام، 
وكذلك تح���دي "كورونا" وما صاحبة م���ن تدابير احترازية 

جميعها ألقت بظاللها على مؤشرات الفقر والبطالة.
أضاف���ت أنه ترتب على المعطيات أعاله، زيادة في نس���ب 
الفقر والبطالة، والتي وصل���ت إلى ما يقرب من 75%، كما 
وتس���ببت بانعدام األمن الغذائي لحوالي 70% من سكان 

القطاع.
وذك���رت أن حوالي )80%( من الس���كان بات���وا يعتمدون 

في توفير مقومات المعيش���ة األساسية على المساعدات 
اإلغاثية الدولية. وأكدت أن التحديات أعاله قد أسهمت في 
تراجع إحساس الشعب الفلسطيني بحقوقه االقتصادية، 
معتب���رة أن االحت���الل والحص���ار والممارس���ات والقي���ود 
اإلسرائيلية المختلفة هي المسبب األكبر من بين مسببات 

الفقر في فلسطين.
وطالبت الهيئة الدولية بضرورة توفير كافة أشكال الدعم 

والتمكين للفقراء الفلسطينيين من أجل تعزيز صمودهم.
وناشدت المجتمع الدولي بممارسة الضغط الجاد والعاجل 
عل���ى االحت���الل لضم���ان احت���رام الحق���وق االقتصادية 
الفلس���طينية، وإللزامه بتحمل مس���ئولياته تجاه السكان 
والفقراء بصفته قوة احتالل، بما في ذلك إنهاء الحصار على 
قط���اع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل 

البضائع واألفراد من وإلى غزة.

ودعته أيًضا لتسريع وتيرة جهوده، بما يسمح بإعادة إعمار 
ما خلفه العدوان االسرائيلي األخير في مايو 2021، وخاصة 
ما يتعلق بالمنشئات االقتصادية والبنى التحتية في قطاع 

غزة.
وحثت المؤسس���ات األممية والدولية المانحة على تعزيز 
التع���اون والجه���ود، لتعزيز اس���تجابتها لتنام���ي الفقر 
والبطالة وانعدام األمن الغذائي، بما في ذلك زيادة تمويلها 
لألراضي الفلس���طينية، بهدف تقديم مس���تدامة تنقل 

االقتصاد الوطني من حالة االستهالك إلى حالة اإلنتاج.
وطالب���ت الحكومة برام الله و"اللجن���ة اإلدارية بقطاع غزة"، 
بضرورة مراجعة سياس���اتهم القائمة لجهة اتخاذ تدابير 
كافية لمكافحة الفقر، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية 
عن قطاع غ���زة، وصرف مخصصات التنمي���ة االجتماعية، 
وتخفيض الضرائب وإلغاء سياسة الجباية خالًفا للقانون، 
والتوجه نحو خلق بيئة مش���جعة للمشاريع الصغيرة، بما 
يق���ود لتحريك عملي���ة التنمية تدريجًي���ا وتعزيز صمود 

المواطنين.
وأكدت أهمية إنهاء االنقس���ام وترتي���ب البيت الداخلي، 
بما ف���ي ذلك التوافق الوطني على إجراء االنتخابات العامة 
الش���املة، بما يسمح بتوحيد وش���رعنة مؤسسات النظام 
السياس���ي الفلس���طيني، ويرف���ع قدرتها ف���ي مواجهة 
التحديات التي تواجه المجتمع الفلس���طيني، ومن بينها 

تحديات الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي.

حشد: االحتالل وتشديد الحصار يعمقان أزمة الفقر والبطالة بغزة

غزة/ االستقالل:
أوضحت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة ، يوم أمس، 
آلية ص���رف دفعات المنح���ة القطرية لمتض���رري العدوان 

اإلسرائيلي على القطاع في مايو الماضي.
وقال محمد عبود مس���ؤول ملف اإلعمار في وزارة األش���غال 
بغزة: »بالنسبة لدفعات المنحة القطرية لألسر المتضررة من 
العدوان، المبلغ معروف وتم تحديده حيث نتعامل مع المتر 
المربع الواحد حيث الدور األرضي 320 $ للمتر المربع، والدور 
المتكرر 250 $، ويتسلم المواطن دفعات من إجمالي المبلغ 

الخاص به حسب اإلنجاز«.
وتطرق عبود في حديثه إلى المدينة المصرية المزمع إقامتها 
ش���مال قطاع غزة، قائال إن »دولة مصر بع���د انتهاء العدوان 
وع���دت بمبل���غ 500 ملي���ون دوالر إلنجاز عدة مش���اريع في 

قطاع غزة بينها إنش���اء مدن سكنية جديدة تستهدف غير 
المتضررين من العدوان«.

وأضاف: »كان هناك عدة مقترحات بشأن عدة مناطق، ومصر 
س���وف تشرع بإنشاء أول مدينة سكنية تقام في شمال غزة 

ويتزامن ذلك مع تطوير الكورنيش في هذه المنطقة«.
وتابع قوله: »تم الطلب منا الشروط التنظيمية وكل ما يتعلق 
بتراخي���ص البناء في هذه المنطقة وهم من س���يقوم بعمل 
مخططات لهذه المدينة وخالل األس���ابيع المقبلة س���يكون 
هن���اك عمل عل���ى األرض«. وبين عبود أن »ه���ذه المدن على 
غ���رار المدن الت���ي تبرع بها آخرون مثل مدينة الش���يخ حمد 
تس���تهدف ذوي الدخل المتوس���ط والمح���دود وجزء منها 
للح���االت االجتماعية الصعبة بنظام اإليواء وس���يكون الدفع 

على دفعات في فترات زمنية طويلة ».

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني بغزة، إن مديرية دمغ ومراقبة 
المعادن الثمينة بالوزارة نظمت )8( جوالت تفتيشية في 

محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات.
وذكرت الوزارة االثنين في تصريح وصل االستقالل نسخة 
منه، أن اإلدارة العامة لحماية المس���تهلك بالوزارة نظمت 
أيضا )109( جولة وزيارة على المصانع والمنشآت والمحال 

التجارية في قطاع غزة.
وأش���ارت إلى أن طواق���م حماية المس���تهلك حررت )19( 
محضر ضبط لسلع وبضائع منتهية الصالحية وال تتطابق 
مع المواصف���ات المطلوبة، فيما ح���ررت 19 محضر إتالف 

لبضائع منتهية الصالحية.
كم���ا قامت المديرية العامة للمص���ادر والموارد الطبيعية 

بال���وزارة بفتح مقلعا جديدا في منطقة التربوية بمحافظة 
خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الدائرة الفني���ة في المديرية العامة للمصادر 
نظمت جولة ميدانية على مشروع تأهيل وصيانة شبكات 
ومنش���آت المياه والصرف الصحي المتض���ررة في مخيم 

المغازي.
 وفي س���ياق آخر، قال���ت وزارة االقتصاد أنها ناقش���ت مع 
إدارة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة تسهيل سفر تجار 

الذهب
وأكدت الوزارة أن الجانبان اتفقا على تس���هيل تس���جيل 
التجار عل���ى البرنامج المعمول ب���ه والتواصل الدائم وحل 
أي مشكلة عالقة بما يساهم في استمرار حركة التجار من 

وإلى القطاع بكل يسر.

االقتصاد بغزة تنظم جوالت تفتيشية 
على محالت ومنشآت تجارية

أشغال غزة توضح آلية صرف دفعات 
المنحة القطرية لمتضرري العدوان
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دولة فل�سطني  
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية رفح 
يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 2021/22
يف الطلب احلقوقي رقم 2021/367

المس���تأنف / عبد الحي هاشم خليل الفرا سكان خانيونس - شارع الهالل 
- حارة الفرا وكالؤه المحامون/ فتحي نصار و محمد نصار ورامي الجعيدي
المستأنف ضده/ محمد عبد الحافظ عبد المجيد الفرا المستأنف ضده السادس

من سكان خانيونس سابقا مجهول محل اإلقامة حاليا 
 مذكرة حضور ) النشر المستبدل( 

 في االستئناف الحقوقي رقم 2021/22  في الطلب الحقوقي رقم 2021/367
إلى المس���تأنف ضده المذكور أعاله بما أن المستأنف قد تقدم باالستئناف 
الحقوقي المذكور أمام محكمة بداية رفح بصفتها اإلستئنافية لذلك يقتضى 
عليك الحضور إل���ى المحكمة كما يقتضى عليك أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة للنظر 
في اإلس���تئناف والمحدد له جلسة يوم األربعاء الموافق 2021/11/10  لنظر 
اإلستئناف وليكن معلومًا لديك أنك إن تخلفت عن الحضور يجوز للمستأنف 

أن يسير في إستئنافه بحقك حسب األصول. تحريرا في 2021/10/17م

رئي�س قلم حمكمة بداية رفح

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم )2021/2120م(  متعلق بالق�سية رقم )2021/707م(

المس���تدعي : طارق فريج عليان ابو حميد – من غزة التفاح مقابل مدرسة 
يافا هوية رقم / 802060731  وكيله المحامي / رامي فيصل اشتيوى .

المستدعى ضده / انس محمد شحادة الرضوان – خارج البالد .
نوع الدعوى / حقوق .   قيمة الدعوى : )1684( الف وستمائة واربعة وثمانون شيكال .

مذكرة حضور
 ال���ى المس���تدعى ضده حالي���ا بما ان المس���تدعي قد تق���دم بالقضية 
رقم )2021/707م ( ل���دى محكمة صلح غزة وموضوعه���ا المطالبة بمبلغ 

)1684شيكال( الف وستمائة  واربعة وثمانون شيكال  .
لكل ما س���بق فان المستدعى يطالبك بالحضور الى المحكمة وايداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ هذا النشر كما يقتضي الحضور لدى هذه المحكمة 

يوم االربعاء  الموافق2021/11/10م  الساعة الثامنة والنصف صباحا .
وليكن معلوما  لديك انكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في طلبه وللمحكمة ان تحكم في الطلب واعتبار الحكم حضوريا .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح  غزة 
ال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ايمن عبد ربه محمود سهمود 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )413319799( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / حاتم رمضان حس���ين 
الدرديس���ي  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)802038885( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / همام موسى شحدة ابو معمر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )400264792( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عواصم / االستقالل:
بين���ت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى 
ي���وم أم���س، أن عدد الوفي���ات جراء 
بل���غ 4 ماليين  بالفيروس  االصاب���ة 
ونح���و 912 أل���ف وفاة، فيم���ا تبلغ 
حصيل���ة اإلصاب���ات االجمالية 241 
مليون���ا وما يق���ارب م���ن 254 ألف 
اصاب���ة، تعافى منه���م 218 مليونا 

ونحو 488 ألف مريض.
 وتواصل جائحة "كورونا" تفش���يها 
في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العال���م، وس���جلت دول العالم 345 
ألف���ا و123 إصابة جدي���دة، وأوقعت 
األخيرة  ال�24 س���اعة  الجائحة خالل 

5,381 ألف حالة وفاة.
ال���دول  أن  اإلحص���اءات،   وبين���ت 
الخمس التي س���جلت أعلى حصيلة 
وفيات خالل يوم واح���د في العالم، 
التوالي: روس���يا )1,002  كانت على 
وفاة(، والبرازيل )472 وفاة(، وأميركا 
)464 وفاة(، والمكسيك )434 وفاة(، 

ورومانيا )350 وفاة(.
ال���دول  أن  البيان���ات   وأوضح���ت 
الخمس التي س���جلت أعلى حصيلة 

إصاب���ات جديدة، عالمي���ا، خالل يوم 
واحد، كانت عل���ى التوالي، بريطانيا 
)43,423 إصاب���ة(، وأميركا )33,910 
إصابات(، وروسيا )33,208 إصابات(، 
وتركي���ا )28,537 إصاب���ة(، ورومانيا 

)15,239 إصابة(.
دول  تتص���در  امي���ركا  ت���زال   وال 
العالم قياس���ا بأعلى حصيلة وفيات 

واصابات إجمالية.

 وأش���ارت اإلحصاءات إلى أن الدول 
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر 
تأثرا ج���راء الجائحة ف���ي العالم من 
ألعداد  اإلجمالي���ة  الحصيل���ة  حيث 
 744,385( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 
وف���اة(، والبرازي���ل )603,199 وفاة(، 
والهند )452,156 وفاة(، والمكسيك 
)284,321 وفاة(، وروسيا )223,312 

وفاة(.

ال���دول  أن  اإلحص���اءات   وبين���ت 
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر 
تأث���را عالميا م���ن حي���ث الحصيلة 
أميركا  اإلصاب���ات:  ألعداد  اإلجمالية 
والهن���د  إصاب���ة(،   45,774,175(
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   34,067,719(
)21,638,726 إصاب���ة(، وبريطاني���ا 
وروس���يا  إصاب���ة(،   8,404,469(

)7,992,687 إصابة(.

»كورونا« عالميا: 4 ماليين و 912 ألف وفاة و241 مليونًا و254 ألف إصابة

أثينا/ االستقالل:
من المقرر أن تحتضن العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الثالثاء، قمة ثالثية بين 

اليونان وقبرص ومصر.
وس���تبحث القمة تطورات المشكلة القبرصية، إضافة إلى التعاون بين البلدان 

الثالثة في مختلف المجاالت، بحسب وكالة األنباء القبرصية.
وسيش���ارك في القمة رئي���س الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتس���وتاكيس، 
والرئي���س المص���ري عب���د الفتاح السيس���ي، ونظي���ره القبرص���ي نيكوس 

أناستاسيادس.
وأفادت الرئاس���ة القبرصية في بيان، أن القادة الثالثة س���يصلون على رأس 

وفود لمناقشة مسار التعاون الثالثي وسبل تعزيزه.
كما س���تتناول القمة قضاي���ا الهجرة وتداعي���ات تغير المن���اخ واإلجراءات 

المشتركة للتعامل مع فيروس كورونا.
وس���يتطرق القادة الثالثة إلى قضايا الطاقة بما فيها الربط الكهربائي ونقل 

الغاز الطبيعي، إضافة إلى العالقات بين االتحاد األوروبي ومصر.
ويوم الس���بت أبرمت الحكومتان المصرية والقبرصية، اتفاقا للربط الكهربائي 

بين البلدين.
وخالل مراسم التوقيع، قالت وزيرة الطاقة القبرصية: "بالنسبة لقبرص، ينطوي 
الربط الكهربائي م���ع مصر، أحد أهم حلفائنا االس���تراتيجيين في المنطقة، 

على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر".
واألس���بوع الماضي، وّقعت مصر واليونان اتفاقا مشابها يتيح مد كابل تحت 
المي���اه لنقل الكهرب���اء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من ش���مال أفريقيا 

إلى أوروبا، وهي البنية التحتية األولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.

قمة ثالثية بين اليونان 
وقبرص ومصر في أثينا

صنعاء/ االستقالل:
دعا قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي، يوم أمس، 
الش���عب اليمني الى مواصل���ة الجهود في التص���دي للعدوان 
االميركي السعودي الذي يرتكب ابشع الجرائم بحق اليمن ارضا 
وشعبا. وخالل احتفال حاشد بمناس���بة المولد النوبي الشريف 
اكد الس���يد الحوثي مواصلة الجهاد حتى توقف العدوان ورفع 

الحصار وتعويض االضرار واالفراج عن االسرى.
واضاف ان الوعد اإللهي س���يتحقق بنهاية االس���تكبار والظلم 
وج���دد الموق���ف المبدئي تج���اه قضايا االمة وف���ي مقدمتها 

الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.
قائ���د حركة انص���ار الله قال ان ق���وى الطاغوت ف���ي ماضيها 
وحاضرها جرت المش���اكل على المجتمع البشري من خالل نهب 

ثروات الشعوب.
وقال نؤكد على ما أعلناه س���ابقا أننا جزء من المعادلة التاريخية 
التي أعلنها الس���يد حس���ن نصرالله أن التهديد على القدس 

يعني حربا إقليمية. واضاف السيد الحوثي نؤكد على تضامننا 
مع كل أبناء أمتنا المظلومين ونعتز بأخوتنا اإلسالمية مع أحرار 

األمة ومحور الجهاد والمقاومة.
وقال: »يتوجب علينا ش���رعا التص���دي للعدوان بكل ثبات حتى 
رفع الحصار وإنهاء العدوان واالحتالل ومعالجة ملفات الحرب«.

وأكد السيد القائد على أن هدفنا في تحقيق الحرية واالستقالل 
على أس���اس هويتن���ا اإليمانية هو هدف مق���دس يرتكز على 

مبدأنا في التوحيد لله والكفر بالطاغوت.
واش���ار الس���يد الى ان العمل على تحقيق الحرية واالس���تقالل 

جهاد مقدس في سبيل الله ولن يخضع للمساومة أبدا.
وبارك السيد الحوثي للشعب اليمني ولألمة العربية و اإلسالمية 
بمناس���بة المولد النبوي الش���ريف وقال : »شعبنا يستلهم من 
سيرة رس���ول الله ويس���تنير بهديه من واقع الوعي لما يعنيه 
اإليمان به في إطار التوجه العملي لشعبنا في التحرر من هيمنة 

االستكبار«.

جنيف/ االستقالل:
دع���ا المرص���د »األورومتوس���طي« لحق���وق اإلنس���ان، اإلثنين، 
السلطات األردنية إلى إنهاء العمل ب�«قانون الدفاع«، معتبرا أنه 
»ال مبرر منطقي الس���تمراره«. جاء ذلك في بيان للمنظمة )مقرها 
جنيف بسويس���را(، بعد أكثر من ع���ام ونصف على إقرار العمل 
ب�«قانون الدفاع« بموجب مرسوم ملكي أردني بناء على طلب من 

مجلس الوزراء، آنذاك، لمواجهة كورونا.
وتنص المادة 124 من الدس���تور األردني على أنه »إذا حدث ما 
يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون 
باسم قانون الدفاع«، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صالحيات 

واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
وقال المرص���د الحقوقي: إنه »ال مبرر منطقي الس���تمرار العمل 
بقان���ون الدفاع في األردن، في ظل تحس���ن الف���ت في الوضع 
الوبائ���ي، إذ س���محت الحكوم���ة بإع���ادة العمل ف���ي مختلف 

القطاعات، وألغت حظر التجّول بشكل كامل«.

واعتب���ر أن »اس���تمرار العم���ل بقان���ون الدفاع يؤكد الس���لوك 
االنتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع اس���تخدام الس���لطات 
القان���ون ذريع���ة لتقيي���د الحري���ات العامة في ع���دة أحداث 

شهدتها البالد منذ آذار/ مارس 2020«.
وذكر المرصد، أن »الس���لطات األردنية استخدمت قانون الدفاع 
للح���د م���ن الحريات العام���ة، ومن ذل���ك قرارها بإغ���الق نقابة 
المعلمي���ن بصفة غير قانونية بتاري���خ 25 يوليو/ تموز 2020، 
وقمع االحتجاجات التي رافقت األزمة حيث احتجزت حينها نحو 

720 معلًما عدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع«.
ورأى أن »تفعيل قانون الصحة العامة س���يكون كافيا لمواجهة 
أي تغير س���لبي حاد على الحالة الوبائية، كما أن مواصلة العمل 

بقانون الدفاع يشكل تعطيال لحياة المواطنين«.
ودعا »األورومتوس���طي«، الس���لطات األردنية إلى »إنهاء العمل 
بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه كغطاء للحد من حريات 

األفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية«.

»أنصار الله« تدعو الشعب اليمني إلى 
مواصلة التصدي للعدوان السعودي

المرصد األورومتوسطي يدعو األردن 
إلى إنهاء العمل بقانون الطوارئ
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عواصم/االستقالل:
تعود منافس���ات دوري أبطال أوروبا، عق���ب فترة التوقف الدولية 
بلق���اءات الجولة الثالث���ة م���ن دور المجموع���ات، المرحلة التي 
تواجهها عدة فرق بهامش خطأ محدود للغاية، عقب ما تحصلت 

عليه في أول جولتين.

ورطة �إ�سبانية
هذا هو حال غالبية الفرق اإلس���بانية، ال سيما برشلونة الذي تخلو 
جعبته من النقاط، وفياريال الذي حقق تعادال وحيدا، وبالمثل ال 
يمكن إلشبيلية الذي لم يذق طعم االنتصار بعد وحقق تعادلين، 
وكذل���ك ريال مدريد الذي فاز في مباراة واحدة فقط، أن يس���محا 

لنفسهما بارتكاب خطأ جديد.
أما أتلتيكو مدريد، ال���ذي جمع 4 نقاط ويخوض أبرز مواجهة في 
الجولة الثالث���ة، أمام ليفربول، حيث يلتقي األوروجواياني لويس 
سواريز بفريقه السابق، فهو الفريق اإلسباني الوحيد الذي يواجه 

اللقاء بمزيد من االرتياح.
وكتيبة المدرب يورجن كلوب هي واحدة من الفرق الس���تة التي 
حقق���ت الفوز في المباراتين الس���ابقتين، وبالمثل حصد النقاط 
الست كل من أياكس وبوروس���يا دورتموند وشيريف تيراسبول 

وبايرن ميونخ ويوفنتوس.
ويستضيف واندا متروبوليتانو اليوم ، مباراة تتسم بالعديد من 
جوانب اإلثارة، فعالوة على لقاء سواريز مجددا بالنادي الذي لعب 
معه 133 مباراة وس���جل 82 هدفا بقميص���ه، فإن المواجهة بين 

أتلتيكو مدريد وليفربول هي مبارزة لتصفية الحسابات.

�لريال و��ستعادة هيبته
وف���ي المجموع���ة الرابعة، ش���وه ري���ال مدريد رحلت���ه األوروبية 
بهزيمة غير متوقعة على ملعب سانتياجو برنابيو أمام شيريف 

المولدوفي الذي يخوض البطولة األوروبية العريقة للمرة األولى.
انتكاس���ة ال يمكن تصورها، قللت من نجاح الريال في سان سيرو 

أمام اإلنتر اإليطالي في الجولة األولى.
وهذا األس���بوع يزور الملكي كييف لمواجهة شاختار دونيتسك 

األوكراني الذي خسر أمامه مرتين في الموسم السابق.
وسيكون على أبناء المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي التعلم من 

تلك الخسارة وإنعاش وضعهم في البطولة األوروبية.
ويخ���وض الريال وأتلتيكو موعديهما في التش���امبيونزليج هذا 
األس���بوع، في حالة من الراحة بعدما لم ينافس���ا في الليجا مطلع 

هذا األسبوع.

زيارة حا�سمة
من جانبه يتذيل برش���لونة المجموعة الخامسة، وبالنسبة لفريق 
المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يس���تعيد تدريجيا العبيه 
المصابين، تعد زيارة دينامو كييف األوكراني حاس���مة، فالبرسا 
يواجه هذا اللقاء دون أن يكون لديه أي هامش خطأ أمام خصم لم 

يحقق سوى تعادل أمام بنفيكا البرتغالي.
والبلوجرانا لم ينجح في تس���جيل أي ه���دف بالبطولة األوروبية، 

بينما اهتزت ش���باكه 6 مرات، 3 أمام باي���رن ميونخ األلماني، و3 
أخرى أمام الفريق البرتغالي.

ومن ذيل المجموعة يفتتح برش���لونة مواجه���ات األربعاء، بينما 
يس���تقبل بنفيكا بايرن ميونخ في لشبونة للمنافسة على صدارة 

المجموعة.
وفياريال أيضا أحد الفرق التي لديها هامش خطأ محدود للغاية، 
فبطل النس���خة الماضية من الدوري األوروبي يواجه هذا األسبوع 
يونج بويز السويسري، الذي قدم أداء الفتا بالفوز على مانشستر 
يونايت���د اإلنجليزي وكان قريبا من التعادل أمام أتاالنتا اإليطالي 
متصدر المجموعة الخامس���ة. ويمتلك فريق أوناي إيمري تعادال 
وحيدا حصده أمام النادي اإليطالي، وقد مني بالهزيمة أمام المان 
يونايت���د، ونظرا ألن الفوارق محدودة، ف���إن فياريال مازالت أمامه 

فرصة لتحقيق كل ما يطمح إليه.

�ختبار �ل�سيتي
وعلى ملعب جان برايدال يس���تقبل كلوب بروج البلجيكي، ضيفه 

الثقيل مانشستر سيتي اإلنجليزي.
وتخوض كتيبة المدرب اإلسباني بيب جوارديوال التشامبيونز ليج 
بمس���توى من الثبات أدنى من المتوقع، فبعد فوزها على اليبزيج 
األلمان���ي في المواجهة األولى، س���قطت في ف���خ الهزيمة أمام 

باريس سان جيرمان.
بينما يس���تقبل الفريق الفرنسي، متصدر المجموعة األولى فقط 
بفارق النقاط أمام بروج بعد تعادله أمام الخصم البلجيكي وفوزه 
على المان سيتي، على ملعب حديقة األمراء اليبزيج، المتذيل دون 

أي رصيد في جعبته.
في حين يتنافس أياكس الهولندي وبروسيا دورتموند األلماني 

في يوهان كرويف أرينا على صدارة المجموعة الثالثة.
وفي إس���طنبول، يلتقي بش���يكتاش التركي وس���بورتنج 
البرتغالي، وكل منهما يس���عى لحص���د نقاطه األولى في 

البطولة.

خطوة مهمة
وس���يكون بإمكان يوفنتوس أن يخطو خط���وة أخرى صوب ثمن 

النهائي، إذا فاز في روسيا على سان بطرسبرج.
الفري���ق اإليطالي حق���ق العالمة الكاملة ف���ي لقائيه الماضيين 
وقد يعزز صدارت���ه للمجموعة الثامنة الت���ي يطمح إليها حامل 
اللقب، تشيلس���ي، بعدما خس���ر في إيطاليا أمام العبي المدرب 

ماسيميليانو أليجري.
ويس���تضيف الن���ادي اإلنجليزي في س���تامفورد بري���دج مالمو 
الس���ويدي، متذي���ل الترتي���ب الذي لم يس���جل ف���ي مباراتيه 

السابقتين أي هدف ولم يحقق أي نقطة بعد.
ويحل إش���بيلية ضيفا على ملعب بيير موروا أمام ليل، حامل لقب 
الدوري الفرنسي ومتذيل المجموعة السادسة، بعدما حقق تعادال 
وحيدا، ويستقبل سالزبورج النمس���اوي في ريد بول فولفسبورج 

األلماني، سعيا لتعزيز صدارته للمجموعة.

صدام شرس بين أتلتيكو وليفربول.. وفرصة أخيرة لبرشلونة بدوري األبطال

الرياض/االستقالل:
ساعات عصيبة تفصل عش���اق الكرة، عن مواجهة 
نارية تجمع بين عمالقي السعودية، الهالل والنصر، 
في الدور نصف النهائي من مس���ابقة دوري أبطال 
آس���يا. ويلتقي الفريقان ألول م���رة بتاريخهما في 
مواجه���ة قارية، مس���اء الي���وم الثالث���اء، من أجل 
التنافس على تذكرة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا، 
لمواجهة الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري 

الجنوبي مع مواطنه بوهانج ستيلرز.
ونستعرض لكم من خالل صحيفة "االستقالل" في 
التقرير التالي أبرز المباريات الحاسمة لأللقاب في 
تاريخ مواجهات النص���ر والهالل، والتي حرم فيها 

كل فريق غريمه من التتويج.

كاأ�س �مللك
ش���هدت منافس���ات كأس الملك عام 1981، أول 
نهائ���ي بين الفريقين، والذي حس���مه النصر على 
حساب الهالل بنتيجة )3-1(، ليعود العالمي مجدًدا 
في عام 1987، ويحقق اللق���ب الثاني أمام الزعيم 

بهدف يتيم في الملز.
وفي أول نهائي خ���ارج الرياض بين الفريقين عام 
1989، تغل���ب الهالل على النص���ر بنتيجة )0-3(، 

وذلك على ملعب الفيصل بجدة.
وبع���د 26 عاًما، عاد الفريق���ان للعب نهائي كأس 
الملك وذلك في الجوهرة المشعة بجدة، في موقعة 
"جحفلي الشهيرة" عام 2015، وحقق الهالل اللقب 
بركالت الترجيح بعد تعادله في الثواني األخيرة من 
اللقاء.  ووصل الفريقان إلى النهائي مرة أخرى في 
ستاد الملك فهد عام 2020، ليحقق الهالل اللقب 

الثالث أمام النصر بنتيجة )1-2(.

كاأ�س ويل �لعهد
التق���ى اله���الل والنصر في نهائي���ات كأس ولي 
العه���د مرتين، تغلب الهالل عل���ى النصر بركالت 

الترجيح عام 2013، ليعود النصر ويثأر في النهائي 
الثاني بالموسم التالي ويفوز بنتيجة )1-2(.

وفي أول نهائي لكأس الس���وبر السعودي، التقى 
عمالقا الس���عودية وحقق اله���الل اللقب بهدف 
الس���وبر إدواردو في موسم 2015 في نهائي لندن 
الش���هير، والذي يعتبر أول نهائي سعودي ُيقام 

خارج المملكة.
وانتظر النصر 5 مواس���م وتحديًدا موس���م 2020، 
حتى عاد وقابل الهالل مجدًدا في نهائي "س���وبر 

الدّرة" وحقق االنتصار على الهالل بنتيجة 0-3.
�لدوري �ل�سعودي

ش���هدت الجولة قب���ل األخيرة في موس���م 1977-

1987، صراعا شرسا حيث كان لزاما على النصر الفوز 
ف���ي مواجهتهما وانتظار خس���ارة الهالل بالجولة 
األخيرة، إال أن الفريق األزرق حسم الدوري بفوزه على 
العالمي )1-0(. عاد التنافس بينهما في الموس���م 
التالي، حتى الجولة األخيرة، والتي كان الفوز فيها 
يكفي الزعيم لحسم لقب الدوري، إال أن النصر حسم 

اللقاء بنتيجة )0-2(.
وفي موسم 1981-1982، كان الهالل بحاجة للفوز 
بنتيجة )3-0( لتحقيق الدوري، إال أن النصر حس���م 
الموقعة بالتعادل )2-2(، ليحرم الهالل لموسمين 

على التوالي من تحقيق اللقب.
وتغلب الهالل على النص���ر في الجولة األخيرة من 

موسم 1986-1987، بنتيجة )1-0( ليحقق الذهب، 
ويحت���ل النصر المرك���ز الثالث، فيم���ا حل العميد 
االتح���ادي في المركز الثاني، وال���ذي كان يأمل أن 
يكسب النصر اللقاء ب�4 أهداف أو أكثر حتى يحسم 

اللقب.
وبعد توق���ف طويل ع���ن المواجهات الحاس���مة 
بالدوري، عاد النصر في موسم 2014-2015 ليحقق 
دوري جمي���ل، حيث كان اله���الل بحاجة للفوز في 
الجولتين األخيرتين وانتظار خسارة العالمي، لكن 

النصر حسم األمر مبكرا.
وعاد الص���راع ليتكرر في الموس���م التالي من 
ذات ال���دوري ويحقق النصر اللقب الثاني على 

التوالي، بعد أن فاز على الهالل وتعادل األهلي 
أمام التعاون، حيث كان األهلي ينتظر خسارة 
النصر ليحقق الدوري، لكن العالمي فوت عليه 

الفرصة.
وف���ي موس���م 2019-2020، كان اله���الل ينتظر 
تع���ادل أو خس���ارة النصر في الجول���ة األخيرة من 
الباطن، إال أن العالمي حقق الدوري بفارق نقطة عن 

الزعيم بعد فوزه على الباطن.
ليعود الهالل ويحق���ق دوري 2020-2021 ويحتل 
النصر ثانًي���ا، حيث كان ينتظر تعث���ر األزرق في 

الجوالت الثالث األخيرة بشرط فوزه فيها.
بطوالت خارجية

تقاب���ل الهالل والنصر في البط���والت الخارجية 3 
مرات في مباريات حاس���مة، انتهت مباراتان بفوز 

الزعيم، فيما تعادل في لقاء.
أول لقاء خارجي جمع بينهما كان في نصف نهائي 
البطولة العربي���ة ألبطال الدوري، وحينها كس���ب 
الهالل المباراة ب���ركالت الترجيح وفاز على الترجي 

التونسي بهدف يوسف الثنيان.
وعاد الفريقان ليتواجها في نهائي البطولة العربية 
ألبط���ال الكؤوس ع���ام 2000، وأعاد الهالل تفوقه 
بهدفي محمد الشلهوب وعبد الله الجمعان )بنظام 

الهدف الذهبي(.
وفي ثالث مواجهتهما الخارجية، تقابال في بطولة 
النخبة العربية بدمش���ق، وانتهت المباراة بنتيجة 
1-1، وفاز الهالل بتلك البطولة، بعد أن تغلب على 
الصفاقس���ي التونسي، وتعادل النصر مع الجيش 

السوري، ليحل النصر ثانًيا.
رابع مواجهاتهما الخارجية س���تكون في مرسول 
بارك اليوم الثالثاء، إذ سيلتقي الغريمان في نصف 
نهائي دوري أبطال آسيا، في أول مباراة تجمعهما 

على مستوى القارة اآلسيوية.

النصر والهالل.. تاريخ طويل من الصراع على منصات التتويج
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مقدس����يتين على ه����دم منزليهم����ا في مدينة 
القدس المحتل����ة، بحجة البن����اء دون ترخيص. 
ويواصل األسير المحرر سلمان أبو سبيتان هدم 
منزله "قيد اإلنشاء" في بلدة الطور، بعد قرار من 
محكمة االحتالل يلزمه بذلك، وإال ستقوم آليات 

البلدية بذلك، وعليه دفع "أجرة الهدم".
وقال الش����اب أبو س����بيتان:" بدأت قبل 9 أشهر 
ببناء المنزل، وقبل شهرين أصدرت البلدية قرار 
اله����دم اإلداري له، كنت أجه����زه لالنتقال إليه، 

لكن البلدية رفضت تجميد الهدم أو تأجيله".
ولم تتوق����ف مالحقة أبو س����بيتان م����ن بلدية 
االحت����الل فقط، بل يتعرض منزل����ه القتحامات 
إس����رائيلية متكررة لمطالبته بهدم منزله حتى 

قبل صدور قرار المحكمة.
كما أجب����رت بلدية االحتالل عائل����ة بزبزت على 
هدم "غرفة مس����احتها 60 متًرا مربًعا" في حي 
واد الجوز، بيدها، علًما أنها قائمة منذ عام 1995.

وأوضح الشاب محمد بزبزت أن الغرفة قائمة منذ 
سنوات، وفي عام 2005 أصدرت بلدية االحتالل 
مخالفة بحجة البناء دون ترخيص، وخالل تقديم 
العائلة طلب لترخيص المنش����أة فوجئت بقرار 

طالبها بهدم سقف الغرفة.
وأش����ار إلى أنه تم فرض 30 ألف شيكل عليهم 
"مخالف����ات بناء"، الفًت����ا إل����ى أن البلدية عادت 
لمالحق����ة العائلة، وطالبتها األس����بوع الماضي 
بهدم جدران الغرفة وع����دم إخراج الركام منها، 

لحين البت النهائي بالملف.
عمليات هدم بال�ضفة

وفي الخليل هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مس����اء االثنين، منزال في منطقة "فرش الهوى" 

غرب مدينة الخليل، بزعم البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل داهمت 
المنطق����ة المذكورة مصطحب����ة آلياتها الثقيلة 
وهدمت منزل المحامي إي����اد عمرو، المكون من 

طابقين، باإلضافة إلى بئر مياه وأس����وار محيطة 
بالمنزل الذي تم تجهيزه للس����كن مؤخرا.

كما هدم����ت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، منزاًل 
قيد اإلنش����اء في قرية سكة جنوب غرب الخليل 

بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل دهمت 
القرية وهدمت المنزل الواقع بمحاذاة مدرس����ة 
س����كة األساس����ية المختلطة، للمواط����ن أحمد 

عيسى جواعدة.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اعتدت على 
المواطني����ن ومنهم رئيس مجلس قروي س����كة 
وليد احش����يش، وأطلقت قناب����ل الصوت والغاز 

باتجاههم.
وبين احش����يش أن أهالي القري����ة الواقعة 
أقصى جن����وب غرب الخلي����ل، يعانون جراء 
حصاره����م بجدار الفص����ل العنصري، الذي 
الته����م مئ����ات الدونم����ات م����ن أراضيهم 

الزراعية.
وقال مدير مدرس����ة س����كة، محمد العمايرة، إن 
الج����دار والط����رق االلتفافية الت����ي خصصتها 
قوات االحتالل لخدمة المس����توطنين، والحواجز 
العس����كرية الثابتة والمتحركة، تفاقم من شدة 

الحصار المفروض على القرية.
ولفت االنتباه إلى أن المدرسة المختلطة، والتي 

تخدم 254 طالبا، تقع على مقربة من الجدار.
كما اخطرت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أم����س، بوقف العمل ف����ي غرٍف زراعي����ة بقرية 

ارطاس جنوب بيت لحم.
واف����اد مدي����ر مكت����ب هيئ����ة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان ف����ي بيت لح����م حس����ن بريجية، 
بأن االحت����الل أخطر بوقف العم����ل في 4 غرف 
زراعية ف����ي منطقة "بكو" جن����وب القرية، عرف 
من بين أصحابه����ا، محمد القصاص، بحجة عدم 

الترخيص.

يش����ار الى ان االحتالل صعد في الفترة األخيرة 
من هجمت����ه بحق الغرف والمنش����آت الزراعية، 
وهدم ع����ددا منها وأخطر اخ����رى بوقف العمل 

فيها.
اعتداءات امل�ضتوطنني

وفي س����ياق متص����ل أضرم مس����توطنون، يوم 
أمس، النار بأراض زراعية في بلدة برقة ش����مال 

نابلس.
وقال مسؤول ملف االس����تيطان شمال الضفة، 
غس����ان دغلس، إن مجموعة من المس����توطنين 
اضرمت النار بأراض زراعية في منطقة المنشرة 
والقريبة من مس����توطنة "حومش" المخالة، وأن 
األهالي هبوا للس����يطرة على النيران، مؤكدا ان 
وتي����رة اعتداءات المس����توطنين تصاعدت منذ 

بداية موسم الزيتون.
كما أقدم مستوطنون على اقتالع وسرقة أشجار 
وثمار زيتون ببلدة قريوت جنوب ش����رق نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين اكتشفوا 
س����رقة ثم����ار الزيت����ون واقتالع 12 ش����جرة من 
جذورها وسرقتها من أراضيهم بمنطقة الصيرة 
القريب����ة من بؤرة "ايش كودش" االس����تيطانية 

شرقي البلدة.
وأمس����ك المواطنون بأحد المس����توطنين خالل 
قيامه بقطف الزيتون، بينما تمكن مس����توطن 
آخ����ر من الفرار، ووصلت ق����وات االحتالل للموقع 
وأخلت سبيل المستوطن دون اتخاذ أي إجراءات 

بحقه.
كما أقدم مس����توطنون على س����رقة ثمار زيتون 
في بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وق����ال المزارع جبارة س����عيد، إن المس����توطنين 
سرقوا ثمار زيتون من عشرات األشجار بمنطقة 
"جورة نصر" شرقي البلدة قرب الشارع االلتفافي، 

وحطموا أغصان األشجار خالل قطفها.
وأوض����ح أن االحت����الل س����مح لهم ي����وم أمس، 
بالوصول للمنطقة لقطف ثم����ار الزيتون فيها، 
وفوجئ����وا لدى وصولهم بأن المس����توطنين قد 
س����بقوهم لقطف ثمارها وسرقتها، مستغلين 
ع����دم ق����درة المواطني����ن عل����ى الوص����ول إلى 

أراضيهم.
كما سرق مستوطنون معدات قطاف زيتون في 
بل����دة يتما جنوب نابلس تع����ود للمواطن ناصر 

صنوبر.

اقتحام الأق�ضى وقرب يو�ضف
إلى ذلك اقتحم مئات المس����توطنين يوم أمس، 
قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
وأفادت مص����ادر محلية، أن عش����رات الحافالت 
الت����ي تقل المس����توطنين اقتحم����ت المنطقة 
الش����رقية بمدين����ة نابل����س ترافقه����ا دوريات 
االحتالل، وتوجهت إلى قبر يوسف بحجة إقامة 

صلواتهم التلمودية.
وأش����ار إلى أن االحتالل اتخ����ذ بعض اإلجراءات 
والتدابي����ر لتجنب وق����وع مواجه����ات وفقدان 

السيطرة.
وتعمد االحتالل عدم اإلع����الن عن االقتحام في 
وقت مس����بق، وتغيير مس����ار الحافالت، وتنفيذ 
االقتحام عل����ى دفعتين وفي وق����ت متأخر من 

الليل.
هذا ووقعت بعض المناوش����ات في محيط قبر 
يوسف، إذ أطلق ش����بان المفرقعات باتجاه قبر 

يوسف، وأطلق الجنود قنابل الصوت.
يذكر أن مواجهات عنيفة ش����هدها محيط قبر 
يوس����ف خالل االقتحام الس����ابق له قبل ثالثة 
أسابيع، أصيب خاللها اثنان من جنود االحتالل 
واضط����ر االحتالل إلنهاء االقتحام واالنس����حاب 

مبكرا.

كما اقتحم مس����توطنون متطرفون، يوم أمس، 
المس����جد األقص����ى المبارك من ب����اب المغاربة، 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وبحس����ب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة، فإن 75 مس����توطًنا اقتحموا المس����جد 
األقصى خ����الل الفترة الصباحية، ونفذوا جوالت 

استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوًسا تلمودية 
ف����ي المنطقة الش����رقية م����ن األقصى، م����ا اثار 

استفزاز الحراس والمصلين.
وما تزال شرطة االحتالل تواصل التضييق على 
دخول أهل الق����دس والداخل المحتل لألقصى، 
وتدق����ق ف����ي هوياتهم وتحتج����ز بعضها عند 

البوابات الخارجية.

دعوات مقد�ضية
وانطلق����ت دعوات مقدس����ية لش����د الرحال إلى 
المس����جد األقصى اليوم الثالثاء، بمناسبة حلول 
ذك����رى المولد النبوي، نصرة وانتصاًرا لمس����رى 
رس����ول الل����ه، ودفاًعا عنه في وج����ه المخططات 

االستيطانية.
ويتع����رض المس����جد األقصى يومًيا لسلس����لة 
اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث 
الفلسطينيين  للمصلين  اس����تفزازات  يتخللها 
وعمليات اعتق����ال وإبعاد عن المس����جد، والتي 

ازدادت وتيرتها خالل األعياد اليهودية.
ويس����تهدف االحتالل المقدس����يين من خالل 
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم 
عن المس����جد األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام 

األطماع االستيطانية.
وتتم االقتحامات عل����ى فترتين صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر باب المغاربة، بحماية من قوات 
االحتالل، ضمن جوالت دورية ينفذونها بهدف 
تغيير الواقع في المدينة المقدس����ة والمسجد 

األقصى.

بيت لحم/ االستقالل:
ش����ارك مئات المواطنين، يوم أمس، في وقفة دعم وإسناد لألسرى أمام مقر اللجنة 

الدولية للصليب األحمر في مدينة بيت لحم.
وقال مدير هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين منقذ أبو عطوان، إن 250 أسيرا أضربوا 
عن الطعام احتجاجا على س����حب بعض حقوقهم المعيش����ية داخل السجون بعد 
نجاح األس����رى الستة في انتزاع حريتهم من س����جن "جلبوع"، مشيرا إلى أن هناك 

أسرى مضى على إضرابهم اكثر من 90 يوما احتجاجا على اعتقالهم اإلداري.
ودعا أبناء شعبنا للوقوف إلى جانب األسرى في معركة األمعاء الخاوية ضد سياسة 

االحتالل بتجريدهم من أبسط حقوقهم واسترداد ممتلكاتهم.
وأضاف أن ثالث اس����يرات بدأن إضرابا عن الطعام دعما لموقف األسرى، وهن امل 
طقاطقة ومنى قعدان وش����اتيال أبو عايدة. بدوره، قال مدير نادي األس����ير في بيت 
لحم خضر األعرج، إن الوضع الصحي والمعيشي لألسرى سيئ جدا، ويجب التحرك 
إلنقاذ األس����رى من بطش االحتالل. وناشد كل المؤسس����ات الحقوقية واالنسانية 

للوقوف إلى جانب األسرى النتزاع حريتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقل����ت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي يوم 
أمس، عدًدا من المواطنين في مناطق متفرقة 
م����ن الضفة الغربية والق����دس المحتلة، فيما 
ا في جنين. استهدف مقاومون موقًعا عسكرّيً

ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل، الكاتب 
واألسير المحرر أحمد قطامش خالل مداهمة 

منزله في مدينة البيرة.
واعتقل����ت ق����وات االحت����الل األس����ير المحرر 
إيهاب عبد المنعم خ����الل مداهمة منزله في 

حي بطن الهوى بمدينة رام الله.
كم����ا اعتقل����ت ق����وات االحتالل الش����اب عبد 

الرحيم ش����ومان على حاج����ز لجيش االحتالل 
على مفرق ترمسعيا شمال رام الله.

وفي جنين، استهدف مقاومون حاجز دوتان 
االحتاللي بالقرب من بلدة يعبد جنوب جنين، 

باألكواع المتفجرة.
وشهدت الفترة الماضية عدة عمليات إطالق 
نار نفذها مقاومون صوب برج لقوات االحتالل 

عند حاجز دوتان العسكري.
واعتقلت قوات االحت����الل المواطن محمد أبو 
الرب بعد دهم وتفتيش منزله في جنين، كما 
اعتقلت الشاب بهاء طحاينة من بلدة السيلة 

الحارثية جنوب المدينة.

وف����ي بيت لح����م، اعتقل����ت ق����وات االحتالل 
الشاب س����يف أيمن طقاطقه )18 عاًما( بعد 
مداهمتها منزل والده وتفتيشه والعبث في 

محتوياته.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل 
الشبان حسين عيس����ى، ولؤي سامي الرجبي، 

وتامر المحتسب من مدينة القدس.
وتش����هد مناط����ق متفرقة بالضف����ة الغربية 
والق����دس، عملي����ات اعتقال يومي����ة، تتركز 
في س����اعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب 
المن����ازل وإره����اب الس����اكنين اآلمني����ن في 

منازلهم.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ 
أن األس���ير المجاهد يعق���وب محمود أحمد ق���ادري "غوادرة" 
)49 عاًما( من قرية بئر الباش���ا بمحافظة جنين شمال الضفة 
المحتلة؛ أنهى ثمانية عشر عاًما في األسر ودخل عامه التاسع 

عشر على التوالي في سجون االحتالل الصهيوني.
وأوضح���ت مهج���ة القدس أن ق���وات االحت���الل الصهيوني 
المحكم���ة  وأص���درت  2003/10/18م؛  بتاري���خ  اعتقلت���ه 
الصهيونية بحقه حكًما بالسجن المؤبد )مرتين( باإلضافة إلى 
)35 عاًما( بتهمة االنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح 
العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي والمشاركة في عمليات 

السرايا ضد قوات االحتالل.
جدي���ر بالذك���ر أن األس���ير يعق���وب ق���ادري ول���د بتاري���خ 

1972/12/22م؛ وه���و أعزب؛ ونجح األس���ير المجاهد يعقوب 
بتاريخ 2021/09/06م برفقة إخوانه األس���رى محمود عارضة، 
أيهم كمامج���ي، محمد العارضة، ومناض���ل انفيعات، وزكريا 

زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع.
 وبتاريخ 2021/09/10م في مس���اء ي���وم الجمعة في مدينة 
الناص���رة في الداخل المحتل أعادت ق���وات االحتالل اعتقاله 
برفقة األسير محمود عبد الله عارضة، وفي اليوم التالي أعادت 
قوات االحتالل اعتقال األسيرين محمد قاسم عارضة، واألسير 

زكريا زبيدي.
وف���ي فجر يوم األح���د المواف���ق 2021/09/19م أعادت قوات 
االحتالل اعتقال األسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات 
ش���رق جنين وبعد مطاردة اس���تمرت 13 يوًم���ا، ويقبع حالًيا 

المجاهد يعقوب قادري في عزل سجن ريمونيم.

القدس المحتلة / االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، على طفل خالل مواجهات في 

منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل أوقفت طفال ال يتجاوز ال�10 س���نوات 
من عمره، واعتدت عليه بالضرب على وجهه في باب العامود، خالل مواجهات 

في المنطقة.
وأطلقت قوات االحت���الل القنابل الصوتية والغاز بكثاف���ة تجاه مجموعة من 

الفتيات والشبان في محيط باب العامود، وأجبرتهم على إخالئه بالقوة.

االحتالل يعتدي على طفل خالل 
مواجهات باب العامود بالقدس

وقفة دعم وإسناد 
لألسرى في بيت لحم

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن جي����ش االحت����الل ي����وم أمس، 
اعتق����ال فت����اة حاولت تنفي����ذ عملية 
طعن قرب إحدى المس����توطنات حول 

القدس.
أن  العبري����ة   "11" القن����اة  وذك����رت 
فلس����طينية وصل����ت ق����رب مدخ����ل 
مس����توطنة "هار أدار" شمالي القدس 
ولوح����ت بس����كين بينما ق����ام الجنود 
بالس����يطرة عليه����ا واعتقاله����ا بع����د 
إلقائها للسكين، حيث نقلت للتحقيق 

لدى الشاباك دون وقوع إصابات.

»مهجة القدس«: األسير يعقوب قادري 
يدخل عامه »19« أحد أبطال »نفق جلبوع«

االحتالل يعتقل 
فتاة بزعم حماولتها 
تنفيذ عملية طعن 

بالقد�س

اإ�ضابات خالل ..



الثالثاء 12 ربيع األول 1443 هـ 19 أكتوبر 2021 م

) APA images (   ال�ساب الفل�سطيني حممد املدهون  20 عامًا   يعتني بالقطط يف منزله يف مدينة غزة

إسالم اباد/ االستقالل:
في حادثة مروعة، أقدم رجل باكستاني على قتل ابنتيه وأطفالهما األربعة حرقًا .
وأعلنت الشرطة إن باكس���تانيا قتل ابنتيه وأطفالهن األربعة بإضرام النار في 

البيت الذي يقيمون فيه، وذلك لزواج إحدى االبنتين على غير إرادته.
وقال عبد المجيد مس���ؤول الشرطة للصحفيين عبر الهاتف إن الشرطة تالحق 
المتهم ويدعى منصور حس���ين لالش���تباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي 
تقيم فيه االبنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخفي وسط باكستان.

وقال عبد المجيد إن زوج مي مات أيضا في الحريق.
وأضاف المسؤول الباكستاني أن االبنة األولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ 
حوالي 18 شهرا على غير رغبة والدها بعد قصة حب خالفا لما يحدث في الزواج 
التقليدي. وقال المسؤول: »وقع الحادث نتيجة الخالف بين األسرتين على الزواج 
دون رغبة الوالد«. وذكر الزوج الناجي من الحريق في تحقيق الشرطة أنه لم يكن 
في البيت وقت اشتعال النار وأنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في 

الصباح الباكر.
وأضاف أن ابنه الرضيع )4 أشهر( لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثالثة )عامان 
و6 أع���وام و13 عاما(. وتقول مفوضية حقوق اإلنس���ان الباكس���تانية إن مئات 

النساء يقتلهن أقاربهن سنويا لزواجهن على غير إرادتهم.

تزوجت دون رغبته.. ففعل 
األب ما ال يتخيله عقل

بكين/ االستقالل:
كشفت صحيفة صينية عن قيام مواطن صيني 
بابتكار دواء في ظروف منزلية معقدة إلنقاذ ابنه 

المريض من الموت المحتم.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" 
الصينية، أن المواطن شو وي من مدينة كونمينغ 
في محافظة يونان الصينية، وهو صاحب متجر 
ويعمل عبر اإلنترنت، واجه مأساة حقيقية عندما 
قيل له إن ابنه البالغ عاما واحدا من عمره، مصاب 
بمرض مينكيس، وهو مرض وراثي نادر يس���بب 

اضطراب عملية نقل النحاس في خاليا الجسم.
ولفت���ت الصحيف���ة إلى أن���ه "بع���د أن تبين أن 
أس���اليب عالج تجريبية في المستشفى ال تفيد 
ابنه على اإلطالق، صمم الرجل على الحصول على 
مادة هيستيدين النحاس الضرورية للعالج، لكن 

الوصول إليها ف���ي الصين كان خارج إمكانياته، 
إلى جانب استحالة الحصول عليها من الخارج في 

ظل قيود كورونا".
وتابعت الصحيفة بأن "شو وي توجه في البداية 
إلى ش���ركات كيميائية لش���راء هيس���تيدين 
النحاس منه���ا، لكن س���عرها كان مرتفعا جدا، 
فضال عن أن عملية الحصول على موافقة الجهات 
الرسمية على شرائها كانت ستستغرق سنوات. 
وعندها قرر الرجل الذي لم يفقه في الكيمياء، أن 
يدرس هذا العلم بنفسه من أجل الحصول على 

هيستيدين النحاس المنشود في المنزل".
وأوضح���ت أن "األب انغمس ي���درس في قراءة 
مقاالت علمي���ة أمريكية، مس���تخدما برمجيات 
خاصة بالترجمة، كون���ه ال يتقن اإلنجليزية. كما 
التحق بدورات صيدلة في ع���دد من الجامعات، 

مما أمكنه بع���د فترة معينة من إنش���اء مختبر 
صغير في ش���قته كلفه 3100 دوالر، حيث نجح 
في نهاي���ة المطاف في تصنيع هيس���تيدين 

النحاس".
وأكدت الصحيفة أن "الرجل اختبر عقاره أوال على 
أرانب، ثم على نفسه، كي يتأكد من سالمته، ثم 
حقن ابنه به ونقله إلى المستشفى من أجل إجراء 
تحاليل وإبعاد خطر مضاعف���ات خطيرة. والحقا 
استطاع شو وي أيضا تصنيع دواء اإلليسكلومول 
الذي يمكن اس���تخدامه هو اآلخر في عالج مرض 

مينكيس وفقا لبعض األبحاث".
وفي السياق، شدد شو وي، في حديث للصحيفة، 
على أن "هذين العقارين لم يشفيا ابنه لكنهما 
منعا تدهور حالته"، آماًل "في أن يس���اعد تقدم 

علم الوراثيات مع مرور الزمن في شفاء ابنه".

أب صيني ينقذ ابنه من الموت بابتكار دواء نموذجي

كييف/ االستقالل:
قررت عروس تبلغ من العمر 31 عامًا الس���فر إلى بقعة الجمال األوكرانية لقضاء 

شهر عسل،
ولكن تحول ش���هر العسل إلى حمام دم بعد أن خيم العروسان هما وعائلتهما 

في منطقة هادئة تبين أن بها الغامًا مدفونة منذ الحرب العالمية األولى.
وخالل المخيم المش���ؤوم انفجر لغم مدمر أس���فر عن مقتل ش���قيق العروس 

وإصابة العروس ووجها بأصابات بالغة.
يعتق���د أن االنفجار نجم عن الحريق الذي أش���علته المجموعة المكونة من 12 
شخصًا في نهاية مسيرة الشهر الماضي في جبال الكاربات بالقرب من الحدود 

مع المجر، حيث انفجرت القنبلة بينما كانوا يروون القصص ويحتسون الشاي.
في التسعين دقيقة التي استغرقها وصول المسعفين، مات شقيق العروس 

ورجل آخر، وأصيب آخرون بجروح خطيرة.

لغــم يحــول شهــر 
عســل لحمــام دم

لوس انجلوس/ االستقالل:
كشفت إحدى مس���تخدمات تيك توك عن قصة 
مرعبة وقعت معها بمنزلها ف���ي لوس أنجلوس، 
حيث عاشت نحو شهرين على بعد خطوات قليلة 

من جثة متعفنة في المنزل المجاور.
القصة ب���دأت عندما ب���دأ وباء كورونا باالنتش���ار 
بش���كل كبي���ر، وكان غالبية الناس ف���ي الواليات 
المتحدة محبوس���ين في منازلهم لمدة شهرين، 
وعاشت ريغان بايلي بمفردها في شقة استوديو 
مس���احتها 250 قدًما مربًعا ف���ي لوس أنجلوس، 
عندما بدأت تالحظ رائحة كريهة جعلتها تشعر 

بالتوعك.
وباإلضافة إل���ى الرائحة الغريب���ة، الحظت ريغان 
ظه���ور عدد متزايد من الحش���رات والعناكب في 
ش���قتها، مما دفعها إلى تقديم شكوى إلى مدير 
المبن���ى، الذي ق���ال إنها لن تتمكن م���ن الخروج 

والتحقق من سبب ذلك بسبب الوباء.
وقال���ت ريغان وهي تصف الرائحة الكريهة التي 
نغص���ت حياتها "بص���دق، كان أفضل وصف لي 
لهذه الرائحة أنها تش���به نوًعا ما س���مكة ميتة. 
وبدأت أفكر ربما ج���اري الذي يعيش على يميني 
قد مات كلبه أو حدث شيء ما وشعرت بالقلق حًقا، 
لكن مدير المبنى أخبرني أنني ال أستطيع أن أطرق 

أبواب الجيران وأضايقهم".
ومع م���رور الوقت ازدادت الرائحة س���وءًا، مما دفع 
ريغان لالس���تعانة بالش���رطة، عل���ى الرغم من أن 
مدير المبنى كان يرفض ذلك. وعندما حضر رجال 
الشرطة وتفحصوا المنزل المجاور على يمين منزل 
ريغان، تبي���ن أن صاحبه بخير، وكان مدير المبنى 
مستاًء للغاية، وأعطاها إش���عارًا يحذرها فيه من 

إزعاج الجيران مرة أخرى.
وبعد بضعة أيام، أقنعت ريغان مدير المبنى أخيًرا 

بإرس���ال رجل صيانة، ولكن عندم���ا وصل العامل، 
لم يس���تطع حت���ى صعود الدرج بس���بب الرائحة 
الكريه���ة المنبعثة من منزل جارها، وغادر العامل 
على الفور دون أن يعود، بعد أن أخبرها بأن أحدًا ما 

قد مات في المنزل المجاور على األرجح.
ولم يكن أمام ريغان خيار س���وى االتصال بالشرطة 
مرة أخرى، وقرر الضباط التحقق من الشقة الموجودة 
على يس���ار منزله���ا، ول���دى اقتحام المن���زل كان 
المش���هد مروعًا، حيث تم العثور على جثة متحللة 
تنبعث منه���ا روائح كريهة وقد مألت الحش���رات 
المكان. ولم تكش���ف ريغان مزي���دًا من التفاصيل 
حول هوية الش���خص المتوفى وال أس���باب الوفاة، 
واكتفت بالقول إن الجثة كان���ت متحللة بالكامل، 
وكان باإلمكان رؤية عظام المتوفى من خاللها، وقال 
رجال الشرطة إنها أسوأ جثة متحللة شاهدوها على 

اإلطالق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

بغداد/ االستقالل:
ش���هدت مدينة الموصل يوم أمس، عملية إنقاذ طفل في عامه األول س���قط في بئر بعمق 50 مترًا وبقطر 

ضيق ال يتجاوز النصف متر فقط.
وذكر فريق الدفاع المدني، أنه استحال إنزال رجل من الدفاع المدني نظرًا لضيق البئر، ما اضطره لالستعانه 
بأحد الفتيان المتطوعين نحيل الجسم والذي يتناسب مع حجم البئر، حيث تم ربط قدميه وإنزاله رأسيًا إلى 

أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل، وحمله بإحكام ليتم بعدها رفع االثنين”.
وأضافت قوات اإلنقاذ أن الطفل والصبي وصال إلى أعلى البئر بس���الم، فيما تم اإلسراع بتقديم اإلسعافات 
األولية إلى الطفل”، مضيفة: “لله الحمد كانت حالته الصحية مستقرة”. ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو 
أظهر عملية إخراج الصبي والطفل برفقته، وسط تشجيع من الحاضرين الذين شجعوا الصبي بالهتاف "يا 

البطل"، قبل أن تبدو أعراض الدوار على الصبي الذي تم إمداده باألكسجين على الفور.

موسكو/ االستقالل:
وثق���ت كامي���را مراقب���ة حادثا مأس���اويا راح 
ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير س���قف 
بيت نتيجة رياح قوية وس���قوطه على المارة 

في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة 
الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.

وتظه���ر مقاطع فيديو تطاير س���قف البيت 
وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل 

وامرأة كانا يسيران في الشارع.
وتس���بب الحادث في وفاة الرج���ل على الفور، 
فيم���ا توفي���ت الم���رأة متأث���رة بجراحها في 

المستشفى.

القاهرة/ االستقالل:
تعرضت إطارات طائرة تابعة لشركة “فالي إيجيبت” المصرية، النفجار خالل محاولتهم الهبوط بمطار 
كلوج نابوكا في رومانيا. و كان على متن الطائرة 113 راكبًا قادمين من مطار الغردقة. وقال قائد الطائرة 

بأنه تفاجأ بانفجار اإلطارات األربعة للطائرة، لكنه تمكن من السيطرة عليها، وسحب الطائرة للصيانة

تعيش مع جثة في المنزل المجاور لمدة شهرين

مصرع شخصين سقط عليهما سقف منزل

إنقاذ طفل سقط في بئر 
قطره نصف متر بأعجوبة

انفجار إطارات طائرة مصرية 
ونجاة الركاب من كارثة


