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أم الفحم / االستقالل:
أعلنت بلدية أم الفحم داخل األراضي المحتلة عام الـ48، اإلضراب 

العام والشامل اليوم الخميس، احتجاجا على جرائم القتل.
جــــاء ذلك في بيان صادر عــــن البلدية، عقب جلســــتها الطارئة 
التي بحثت فيها ســــبل التصــــدي لجرائم القتــــل التي وقعت 
فــــي المدينــــة وراح ضحيتها ثالثة شــــبان. وأوضــــح البيان أن 
اإلضراب يشمل المحالت التجارية والمؤسسات العامة والخاصة 

والمدارس، باســــتثناء التعليم الخاص، داعيا أهالي المدينة إلى 
االلتزام به. كما دعا أئمة وخطباء المســــاجد إلى تخصيص خطبة 
الجمعة للحديث عن األوضاع التي تمر بها المدينة، وتغليب لغة 
الحوار والنقاش والعفو والصفح والتسامح بين الناس، كذلك دعا 
إلى وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة السبت المقبل، وتوجهت 
البلدية في بيانها ألهل الخيــــر واإلصالح أيضا ألخذ دورهم في 

اإلصالح بين األطراف المتخاصمة.

إضراب شامل في أم الفحم 
احتجاًجا على جرائم القتل

الضفة الغربية -القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أمس، أساســـات جدار اســـتنادي ومغسلة 
مركبات، في بلدة ســـلوان جنوب المســـجد 

األقصى المبارك.
وأفادت مصادر محليـــة، بأن قوات االحتالل 
اقتحمت حي أبو تايه في ســـلوان، وهدمت 
مغســـلة للمركبات تعود لعائلة أبو حسين، 

وأساســـات ســـور اســـتنادي أقامته عائلة 
العباسي، مشيرة إلى أن العائلة قامت بهدم 

جزء من أساســـات السور أمس 
ذاتيا بعد إخطارها بالهدم.

مستوطنون يقتحمون األقصى والموقع األثري بنابلس
االحتالل يهدم من�ضاآت جتارية ويخطر بهدم منازل يف القد�س ويجرف اأرا�ضي ببيت حلم

الحتالل يهدم مغ�صلة مركبات لعائلة جعافرة يف حي اأبوتايه ببلدة �صلوان جنوبي امل�صجد الأق�صى

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األربعاء، عن تسجيل 
خمـــس وفيات و275 إصابة جديـــدة بكورونا و781 حالة 

5 وفيات و275 إصابة 
جديدة بكورونا بالضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
دخلت األسيرة المحررة نســـرين أبو كميل، امس األربعاء، 
إلى قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن األسير أبو كميل 

األسيرة نسرين أبو 
كميل تدخل قطاع غزة

 رام الله / االستقالل:
 قالت هيئة األســـرى والمحررين، إن إدارة ســـجون االحتالل اإلسرائيلي 

تتعمد ممارســـة منظومة كاملة من اإلجراءات والعقوبات 
الجسدية والنفسية التي تنتهك كافة الحقوق اإلنسانية 

الهيئة: »إسرائيل« استغلت حادثة 
النفق البتكار أساليب تعذيب لألسرى

غزة/ االستقالل:
أكد عضـــو المكتب السياســـي لحركة الجهاد 
االســـالمي د. وليد القططي أن حركته لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام تغول العدو وإدارة سجونه 

على األسرى الفلسطينيين عامة وأسرى الحركة 
خاصة.وشـــدد د. القططي في تصريح له،  على 

وقوف الحركة إلى جانب األســـرى 
الذين يخوضون معركتهم وصوالاً 

د. القططي: األســــرى خط أحمر والمقاومة 
مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة األيدي

االحتالل يفرض عقوبات جديدة 
بحق األسير المعزول يعقوب قادري

عطايا: المقاومة جاهزة لخوض معركة 
مع العدو من أجل حماية األسرى

رام الله/ االستقالل: 
أعلن األســــير محمــــود العارضة مهندس عمليــــة »انتزاع 
الحرية« من سجن جلبوع، أمس، عن خوضه إضرابًا مفتوحًا 

د. الهندي: معركة األسرى مفتوحة وهي 
جزء من معركة الشعب الفلسطيني

غزة/ االستقالل: 
أكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلســـالمي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، امس األربعاء، أن األسرى 

مهند�س عملية 
»انتزاع احلرية« 

يعلن الإ�ضراب 
املفتوح عن الطعام

حملة اعتقاالت »إسرائيلية« بالضفة 
والقدس تطال أسرى محررين

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شـــنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس األربعاء، حملة 
اعتقاالت طالت عددا من الفلســـطينيين، منهم أســـرى 

معركة الكرامة تتواصل لليوم التاسع
كافة أسرى الجهاد يدخلون في 

اإلضراب اليوم وسط إجراءات تصعيدية 
سجون االحتالل/ االستقالل:

يواصل أســـرى حركة الجهاد اإلســـالمي في سجون 
االحتالل »اإلســـرائيلي« ، لليوم التاسع على التوالي، 
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سجون االحتالل/ االستقالل:
يواصل أس����رى حرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
سجون االحتالل »اإلس����رائيلي« ، لليوم التاسع 
على التوالي، معركتهم البطولية باإلضراب عن 
الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون االحتالل 

التنكيلية المضاعفة بحّقهم.
وأكد عض����و الهيئ����ة القيادية ألس����رى حركة 
الجهاد اإلسالمي األسير ثابت مرداوي، أن األمور 
في كافة السجون تتجه نحو التصعيد في ظل 
رفض ما يسمي مصلحة السجون في االستجابة 
لمطالب أسرى الجهاد االسالمي المضربين عن 

الطعام.
وق����ال القي����ادي مرداوي خ����الل رس����الة له، إن 
»أسرى الجهاد   سيشرعون في إضراب مفتوح 
عن الطع����ام، اليوم الخمي����س، وخروجهم إلى 
الزنازين بالتنسيق مع الفصائل، في حال عدم 
االس����تجابة لمطالب »الهيئة القيادية العليا«، 
موضحًا بأن  إدارة مصلحة السجون الصهيونية، 
لم ترد على مطالب أس����رى الجهاد الذين مازالوا 
لمطالب أسرى  االس����تجابة  وترفض  معزولين، 

الحركة المضربين عن الطعام لليوم التاسع على 
التوالي.

وأشار إلى أن االحتالل ال يزال يرفض االستجابة 
لمطالب األسرى حول إلغاء العقوبات التي تصل 
إلى ما يقارب 4 مليون شيقل، التي فرضت على 
نحو 400 أس����ير من أس����رى الجه����اد في كافة 
الس����جون، مبينًا أن األوض����اع داخل معتقالت 

االحتالل صعبة جًدا. 
وكانت الهيئة القيادية العليا ألس����رى الجهاد 
في س����جون االحتالل  أكدت أن إضراب أس����رى 
الحركة مستمر، نافيًة عقد أي لقاء تفاوضي مع 

مصلحة السجون.
وقالت الهيئة خالل تصريح مقتضب ان كل ما 
يحدث عبارة عن حديث من خالل قنوات جانبية 

لم تصل إلى نتيجة حتى الساعة.
وجاءت خطوة اإلضراب ع����ن الطعام، بدعم من 
كافة الفصائل، الت����ي واصلت على مدار الفترة 
الماضي����ة حواراتها وبرنامجه����ا النضالي في 
محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون 

االحتالل، حيث سينضمون لإلضراب تباعًا.

ُيشار إلى أّن إدارة سجون االحتالل ومنذ عملية 
»نفق الحّرّية« في السادس من أيلول/ سبتمبر 
الماضي، ش���رعت بفرض جملة م���ن اإلجراءات 
التنكيلية، وسياس���ات التضيي���ق المضاعفة 
على األسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى 
الجهاد اإلس���المي من خ���الل عمليات نقلهم 
وعزله���م واحتجازهم ف���ي زنازي���ن ال تتوفر 
فيها أدنى شروط الحياة اآلدمية، عدا عن نقل 

مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
وقال���ت حركتا المقاومة اإلس���المية »حماس«، 
والجه���اد اإلس���المي، إن مس���اس إس���رائيل 
باألسرى داخل س���جونها »يقود المنطقة نحو 

انفجار واسع«.
ويخ���وض 250 أس���يرًا م���ن أس���رى »الجهاد 
اإلسالمي« في سجون العدو، لليوم التاسع على 
التوالي، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية 
التنكيلي���ة  اإلج���راءات  بمواجه���ة  جدي���دة 
 المعتَقلين، من���ذ محاولة 6 

َّ
المضاعفة بح���ق

أسرى التحّرر من س���جون جلبوع مطلع الشهر 
الماضي.

معركة الكرامة تتواصل لليوم التاسع
كافة أسرى الجهاد يدخلون في اإلضراب 

غزة/ االستقالل: اليوم وسط إجراءات تصعيدية 
دخلت األس���يرة المحررة نسرين 
أبو كمي���ل، امس األربع���اء، إلى 

قطاع غزة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، بأن 
األس���ير أبو كميل دخلت القطاع 
بعد منعه���ا من قبل س���لطات 

االحتالل لثالثة أيام.
االحت���الل  س���لطات  وأفرج���ت 
الماضي،  األحد  يوم  اإلسرائيلي، 
عن األس���يرة نس���رين أبو كميل 
محكوميتها  انتهاء  بعد  حسن، 

البالغة سّت سنوات.
األس���يرة نس���رين )46 عاما( من 

مدينة حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحّتى اللحظة لم تصدر سلطات االحتالل 
تصريحا لها بالّدخ���ول إلى غزة، علًما أنها أم لس���بعة أطفال حرمهم االحتالل 
من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية ش���هور عند 

اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عاما.
واعُتقلت األس���يرة نسرين عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تلقيها 
اتصاال هاتفيا من مخابرات االحتالل للحضور إلى الحاجز الستالم تصريح زوجها 
للسماح له بدخول أراضي ال�48، وزيارة أهلها في حيفا وذلك بتاريخ 17 تشرين 
األول 2015، وفور وصولها إلى النقطة اإلسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة 
التحقيق، وتلفيق تهم مزيفة بحقها وتعرضت لتحقيق قاس لمدة 31 يوما في 
عس���قالن، وضربت بأعقاب البندقية بشكل مباشرة على القلب، وما تزال تعاني 
من ضعف في عضلة القلب ثم تم نقلها إلى س���جن »الشارون« وبقيت هناك 

حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن »الدامون« حتى اإلفراج عنها.

األسيرة نسرين أبو 
كميل تدخل قطاع غزة

 رام الله / االستقالل:
 قالت هيئة األس���رى والمحررين، إن إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي تتعمد 
ممارس���ة منظومة كاملة من اإلجراءات والعقوبات الجس���دية والنفس���ية التي 
تنتهك كافة الحقوق اإلنس���انية بحق أسرانا في الس���جون، واستغلت مؤخرا 
حادثة )األسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع( للتصعيد وابتكار طرق 
جديدة للتعذيب بحق األسرى جميعا، وبش���كل خاص األبطال الستة )محمود 
العارضة، ويعقوب القادري، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ومناضل نفيعات 

وأيهم كممجي(.
وكش���فت هيئة األسرى في تقرير لها، امس األربعاء، عن ما يتعرض له األسير 
محمد العارضة داخل زنازين عزل سجن عسقالن، حيث يحتجز في زنزانة ضيقة 
تفتقر ألدنى مقومات الحياة، ويمنع من استخدام األدوات الكهربائية وال يسمح 
له بالخروج إلى الفورة، إضافة إلى التفتيشات التي تتم بشكل يومي عدة مرات 
للزنزانة التي يوجد فيها من قبل الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة الس���جون، 
وتم عزله لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، يحرم خاللها من الكانتين وزيارة األهل.

أما األس���ير أيهم كممجي المتواجد في عزل أوهلي كي���دار، وفق الهيئة، فقد 
فرضت عليه مصلحة السجون غرامة مالية بقيمة 2850 شيقال، اضافة الى غرامة 

مالية بقيمة 540 شيقال.
وحول ظ���روف العزل، يفيد كممجي من خالل محامي الهيئة، بأن ظروف العزل 
صعبة جدا وتمارس ضده أعمال انتقامية بجميع األمور الحياتية، وفرضت عليه 
عقوبات تتمثل بحرمانه من زيارة أهله ومن الكانتين لمدة 6 أشهر، أسوة بباقي 

األسرى.
وأضاف كممجي »قبل يومين أبلغني أحد السجانين بأنه لو كان بإمكانهم قطع 

الهواء عني سيفعلون دون تردد«.
يذك���ر أن كممجي تعرض للضرب واالعتداء الوحش���ي من قبل جنود االحتالل 
أثناء اعتقاله، ويعاني حاليا من أوجاع بالجسم وعدم الشعور بإصبع يده اليسرى 

وأصابع القدم، وتتعمد إدارة السجن عدم تقديم أي نوع من العالج له.

الهيئة: »إسرائيل« استغلت حادثة 
النفق البتكار أساليب تعذيب لألسرى

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
االس���المي د. ولي���د القططي أن حركت���ه لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام تغول العدو وإدارة سجونه على 

األسرى الفلسطينيين عامة وأسرى الحركة خاصة.
وشدد د. القططي في تصريح له،  على وقوف الحركة 
إلى جانب األسرى الذين يخوضون معركتهم وصواًل 
إلى انتزاع الكرامة، والحقوق، قائاًل »األسرى بالنسبة 
لنا هم خط أحمر، لذلك كل���ه لن نتركهم لوحدهم 

أمام تغول السجان االسرائيلي«.
وأضاف »الش���عب الفلس���طيني موحد أمام قضية 
األسرى داخل السجون وخارجها«، مؤكدًا أن حركته 
تعتبر جميع األس���رى يدًا واح���دة، وهو ما يتطلب 
الوحدة والنصرة الكاملة لهم خارج السجون، وصواًل 

إلى النصر«.
ولفت عضو المكتب السياسي للجهاد االسالمي إلى 
أن العدو يدرك أيما إدراك التحذيرات والتهديدات 
التي أطلقتها الحركة، وأمينها العام، مشيًرا إلى أن 

هذه التهديدات س���تكون فعاًل عمليًا على األرض 
حال مسَّ أسرانا أي سوء.

وقال د. القططي »عندما نحذر في الجهاد االسالمي 
من المساس باألسرى، فهذا يعني أننا لن نتركهم، 

والعدو يدرك ذلك أكثر من غيره«.
ويخوض أس���رى الجهاد االس���المي إضراًبا مفتوًحا 
عن الطع���ام، احتجاًجا على الحملة الشرس���ة التي 
تخوضه���ا إدارة س���جون االحت���الل بحقهم، وبحق 

األسرى بشكل عام.

د. القططي: األسرى خط أحمر والمقاومة مستعدة 
ومتحفزة ولن تقف مكتوفة األيدي

طهران/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد االسالمي الفلسطيني في طهران 
، أن معركة »سيف القدس« وحدت الشعب الفلسطيني 

في كاف االراضي الفلسطينية حول خيار المقاومة.
وخالل كلمته ف���ي المؤتمر الدولي الخام���س والثالثين 
االفتراضي للوحدة االس���المية المنعقد في طهران تحت 
عن���وان » االتحاد االس���المي، الس���الم واجتن���اب الفرقة 
والتنازع في العالم االسالمي«، أشار أبو شريف إلى أن من 
نتائج معركة »سيف القدس« انها وحدت جميع الشعب 
الفلس���طيني في غزة الضفة واالراضي المحتلة واراضي 

1948 حول خيار المقاومة . وش���دد أن هذا الخيار يعني 
رفض الشعب الفلس���طيني لكل اشكال المفاوضات مع 
الكيان المحتل ومشاريع التطبيع مع هذا الكيان الغاصب .

وق���ال إن م���ن أبرز نتائ���ج معركة س���يف القدس، هو 
امتداد االنتفاضة الش���عب الفلس���طيني في غزة الى 
الضفة الغربية واراضي 1948، محذرًا من استمرار هذه 

االنتفاضة لتتحول الى انتفاضة واسعة وكبيرة.
ونوه إلى دور الفلسطينيين الذين يعيشون في االراضي 
المحتلة ودفاعهم عن القدس ودعمهم لمعركة »سيف 
القدس« وفعالياتهم التي ترعب الكيان المحتل، داعيا 

إلى دراسة هذه الحالة واالهتمام بها.
وولفت إلى أن كافة الش���عوب العربية االسالمية وقفت 
ال���ى جانب الش���عب الفلس���طيني في دعمه���ا لخيار 
المقاومة رافضين خيار المفاوضات والتطبيع مع الكيان 
الصهيون���ي، مؤكدًا  بأن الكي���ان الصهيوني  يحاول 
تهوي���د القدس ب���كل مقوماتها التاريخي���ة واالماكن 
المقدس���ة بكل الوس���ائل غير المش���روعة الى جانب 
طرد الس���كان الفلس���طينيين من االراض���ي المحتلة 
النهم يش���كلون الخط االمامي ف���ي الدفاع عن القدس 

والمقدسات في فلسطين .

ممثل الجهاد في طهران: معركة »سيف القدس« 
وحدت الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة
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غزة/ االستقالل: 
أكد مس���ؤول الدائرة السياس���ية ف���ي حركة المكتب 
السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
الدكت���ور محمد الهن���دي، امس األربعاء، أن األس���رى 
يخوضون معركة مفتوحة مع االحتالل اإلسرائيلي الذي 

يحاول عبثًا أن يردع األسرى كونها معركة إرادة.
وأوضح د. الهندي، خالل مؤتمر خطابي شعبي نظمته 
حرك���ة الجه���اد، أمام مق���ر اللجنة الدولي���ة للصليب 
األحمر بغزة تحت عنوان »لن نترك األس���رى وحدهم«، 
أن المعرك���ة الدائرة في س���جون العدو جزء من معركة 
الشعب الفلس���طيني حيث يخوض معركة »مفتوحة« 

على مدار الوقت.
وأش���ار د. الهندي إلى أن هذه المعركة، تأخذ أش���كااًل 
متع���ددة في جبه���ات مختلفة لكنه���ا معركة الحق 
والعدل في مواجهة الظلم والغطرس���ة والصهيونية 

منذ قرن.
وأك���د أن الي���وم في الس���جون يملك االحت���الل القوة 
والسالح، فيما يملك األس���رى اإليمان واإلرادة واإلصرار 
والمثابرة، الفتًا إلى أن االحتالل بس���الحه وقوته احتل 
فلس���طين وأرضنا وذاكرة حكام مهزومين محسوبين 

على العرب.
وش���دد د. الهندي على أن معركة س���يف القدس تم 
صناعتها بأيدي المجاهدين أمام أشرس الة عسكرية 
في العالم، فيما حفر نفق الحرية لألسرى الستة حفرة 

عميقة في ذاكرة أحرار العالم أجمع
ولف���ت إلى أن االحتالل يحاول ترميم صورته الهش���ة 
التي كسرها أبطال عملية نفق الحرية، قائاًل:«ال يمكن 
أن تردعوا أسيرًا جائعًا معتقاًل في زنزانة، فالحرب حرب 

إرادة وهو يمكلك الحق واإلرادة.
وقال د. الهندي موجهًا حديثه لألسرى:« أنتم تفضحون 
الكيان وتعرونه أمام العالم كما عراهم الس���تة ورجال 
المقاومة في سيف القدس، فأنتم سجلتم النصر منذ 

أن بدأتم اإلضراب المفتوح عن الطعام«
ون���وه إل���ى أن معرك���ة األس���رى فضح���ت الس���لطة 

الفلسطينية الصامتة والمطبعين العرب.
وناش���د د. الهن���دي كل حر وش���ريف للوق���وف إلى 
جانب األس���رى وفض���ح االحتالل، داعي���ًا إلى مزيد من 
االس���ناد واالش���تباك مع العدو في الضفة أينما كانوا 

ويستطيعوا، فالمعركة مستمرة في كل الميادين.
وتابع مسؤول الدائرة السياسية »أنتم جزء من معركة 

مفتوح���ة تخوضونه���ا داخل المعتق���ل وخارجه، ولن 
يستطيع االحتالل أن يمنعنا من تحقيق حلم األسرى 

وتشرق شمس حرية كل أسير.«
من جهت���ه، أكد القي���ادي بالجبهة الش���عبية جميل 
مزه���ر في كلمة ممثلة عن الفصائ���ل والقوى الوطنية 
واإلسالمية أن شعبنا ينتظر أسراه محررين، ولن يقبل 

أن يشيعهم شهداء.
ولفت إلى أن »استمرار العدو بسياسته تجاه األسرى هو 

تهديد على أمن واستقرار المنطقة«.
وأوضح مزهر أن ما يتعرض له األسرى من إرهاب تنفذه 
إدارة سجون االحتالل انتهاك ألبسط الحقوق والمبادئ 
الت���ي نصت عليها المواثيق الدولي���ة، مؤكدا أنه على 

المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته.
وبّين أن قضية األس���رى ش���كلت وما تزال محط إجماع 
شعبي ووطني، مضيًفا »واهم إن ظّن االحتالل أنه قادر 
على تفرده باألس���رى أو بفصيل من حركتنا األس���يرة، 
فش���عبنا س���يقف واحدا موحدا خلف أسراه يحميهم 

ويقدم الغالي والنفيس«.
ودعا مزهر كافة قطاعات ش���عبنا لالنخراط في معركة 
إس���ناد األس���رى، وفق برنام���ج نضالي يصع���د حالة 

االشتباك المفتوح مع االحتالل.
وذكر أن »إسناد الحركة األسيرة واجب وطني وإنساني 
على كل حر وشريف في الوطن والشتات وأمتنا العربية 

وأحرار العالم«.

خالل مهرجان تضامني بغزة
د. الهندي: معركة األسرى مفتوحة وهي جزء من معركة الشعب الفلسطيني

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى، يوم أمس، أن ما يس����مى إدارة س����جن 
ريمونيم فرض����ت عقوبات جديدة بحق األس����ير 
المجاه����د يعقوب محم����ود أحمد ق����ادري الذي 
مازال معزواًل في زنازين العزل االنفرادي بس����جن 

ريمونيم بظروف معيشية سيئة جًدا.
وأفاد األس����ير المجاهد يعقوب قادري في رسالة 
وصلت »مهجة القدس« نس����خًة عنه����ا،أن إدارة 
الس����جن قررت منعه نهائًيا م����ن االتصال بأهله 
وذلك بعد أن تقدم بطلب رس����مي لإلدارة، كذلك 
منعه من الخروج إلى الساحة »الفورة« لمدة أسبوع، 
وحس����ب قولهم له حتى انتهاء العقوبة التي تم 
إقرارها بحق����ه وهي تحويل الزنزان����ة إلى زنزانة 
كاملة بدون أي حقوق، كما تم س����حب القش����اطة 
من زنزانته التي يمسح بها األرض وبعد أن أجرى 
معهم مفاوضات حثيثة أعادوها له على أن تبقى 
أمام أعينهم، وسحبوا أيًضا منه الستارة الموجودة 
على ب����اب دورة المياه، وأعادوها له مقصوصة إلى 
نصفين، وقالوا له كل ثالثة ش����هور س����نعطيك 

قس����مًا منها على أن يغطي القس����م السفلي من 
الحم����ام ودورة المي����اه م����ن أجل اتاح����ة الفرصة 
للس����جانين إللقاء نظرة عليه أثناء مرورهم سواًء 

بالليل أو النهار.
وأضاف قادري في رس����الته، إنه ق����د عرض على 
)نائب النتس����يفة( حيث ق����ال له: »م����اذا تقول 
بح����ق اإلج����راءات المتخذة بحق����ك ويعني بذلك 
العزل االنفرادي الش����امل دون إعطاء حقوق حالًيا 
إال عندم����ا يقررون ذلك، وأننا نن����وي تمديد فترة 
الع����زل االنفرادي ل����ك، وبعدما تكلم����ت في هذا 
الموضوع وطالبتهم ببعض الحقوق التي أعرفها 
والمنص����وص عليها في لوائحه����م قالوا لي بأنه 
س����وف يأتي إل����ى طرفي مدير س����جن ريمونيم 
وسيطلعك على العقوبات الجديدة وعلى ما يحق 
لك أن تأخذه من )الش����اباص( خ����الل فترة العزل 

االنفرادي الكامل والشامل.
وقال« منعت أيًضا من إدخال خزانة لوضع مالبسي 
بها حيث أضع مالبس����ي حت����ى اآلن على األرض 
ويمن����ع إدخال مواد التنظي����ف عندي إال بكميات 
محدودة ولالس����تعمال لمرة واحدة فقط، والطعام 

ما زال على حاله سيئًا جًدا والمالبس التي أخذتها 
في بداية العزل ما زالت هي بحجم كبير جًدا، فقط 

سمحوا لي بغسلها كل أسبوع مرة«.
جدي����ر بالذك����ر أن األس����ير يعقوب ق����ادري من 
قرية بئر الباش����ا بمحافظة جنين ش����مال الضفة 
المحتلة، ولد بتاري����خ 1972/12/22م؛ وهو أعزب؛ 
واعتقلت����ه ق����وات االحتالل الصهيون����ي بتاريخ 
2003/10/18م؛ وأص����درت المحكمة الصهيونية 
بحقه حكًما بالس����جن المؤبد )مرتي����ن( باإلضافة 
إل����ى )35 عاًم����ا( بتهمة االنتم����اء والعضوية في 
س����رايا القدس الجناح العس����كري لحركة الجهاد 
اإلس����المي والمش����اركة في عمليات السرايا ضد 

قوات االحتالل.
ونجح األسير يعقوب بتاريخ 2021/09/06م برفقة 
إخوانه األس����رى محمود عارض����ة، أيهم كمامجي، 
محمد العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا زبيدي 
بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 
2021/09/10م في مساء يوم الجمعة في مدينة 
الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات االحتالل 

اعتقاله مع األسير محمود عبدالله عارضة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن األسير محمود العارضة مهندس عملية 
»انتزاع الحرية« من س����جن جلب����وع، أمس، عن 
خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدءًا من اليوم 

الخميس.
وقال شداد العارضة شقيق األسير محمود، إن 
»أخي س����يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام اليوم 

الخميس حتى تحقيق حقوقه«.
وتمارس إدارة س����جون االحتالل اإلس����رائيلي 
منظوم����ة كاملة م����ن اإلج����راءات والعقوبات 

الجس����دية والنفس����ية التي تنته����ك كافة 
الحقوق اإلنسانية بحق أس����رانا في السجون، 
وخاصة )األس����رى الذين انتزعوا حريتهم من 

سجن جلبوع(.
ونجح األس����ير محمود العارض����ة برفقة 5 من 
األس����رى وه����م )يعق����وب الق����ادري، ومحمد 
الزبي����دي، ومناضل نفيعات  العارضة، وزكريا 
وأيهم كممجي(، من »انتزاع حريتهم« عبر نفق 
من سجن جلبوع في 10 سبتمبر 2021،  لتعاود 
قوات االحتالل اعتقال األسير العارضة واألسير 

يعقوب قدري، قرب مدينة الناصرة في الداخل 
المحتل، واعتقال باقي األس����رى خالل عمليات 
لقوات االحت����الل، كان أخرها في مدينة جنين 
حيث تم اعتقال األس����يرين مناضل نفيعات 

وأيهم كممجي.
يذكر أن أس����رى حركة الجهاد اإلس����المي في 
س����جون االحت����الل »اإلس����رائيلي«،  يواصلون 
لليوم التاسع على التوالي، معركتهم البطولية 
باإلضراب ع����ن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة 
سجون االحتالل التنكيلية المضاعفة بحّقهم.

االحتالل يفرض عقوبات جديدة بحق األسير المعزول يعقوب قادري

مهندس عملية »انتزاع الحرية« يعلن اإلضراب المفتوح عن الطعام

بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل »حركة الجهاد اإلسالمي« في لبنان إحسان عطايا، على أهمية مؤتمر 
»الوحدة اإلس����المية« المنعقد بدورته ال�35 في طهران، لجهة »تعزيز الوحدة 
اإلس����المية حول خي����ار المقاومة«، داعيًا إلى »إيالء قضية فلس����طين األولوية 
كونه����ا القضية المركزي����ة األولى التي توّحد كل األم����ة على مقاومة المحتل 

الصهيوني من أجل تحقيق التحرير والعودة«.
وحول قضية األس����رى في س����جون العدو، أكد عطايا في تصريح له،  بأن »كل 
الخي����ارات مفتوحة لدى المقاومة، من أجل حماية األس����رى من همجية العدو 

الصهيوني وبطشه«.
وقال: »األسرى األبطال يخوضون باإلرادة الصلبة معركة حقيقية بوجه همجية 
العدو، فبإضرابهم عن الطعام يكس����رون إرادة السجان الصهيوني ويتحدون 

جبروته«.
ولفت إلى أن »العدو يحاول معاقبة األسرى وبخاصة أسرى حركة الجهاد، بسبب 
ما حققته معركة انتزاع الحرية من إنجازات أربكت حساباته، وهّزت أمن كيانه«.

وأوضح بأن »ما يقوم به األس����رى في هذه األيام هو عملية تحش����يد للشعب 
الفلس����طيني ومقاومته من أج����ل العمل على تحرير األس����رى، والتخلص من 
الهمجية الصهيونية، من خالل إش����عال فتيل انتفاضة حقيقية جدية في 
الداخل الفلس����طيني تحرر األرض واإلنس����ان من هذا االحت����الل المجرم الذي 
يدعم����ه الغرب واإلدارة األمريكية بكل قوة، ويتواطأ معه بعض النظام العربي 

الرسمي«.
ودعا عطايا الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده في الداخل والشتات وبالد 
االغتراب، بأن »يرف����ع الصوت عاليًا أمام كل المراكز والمؤسس����ات الحقوقية 
واإلنسانية الدولية، لفضح جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق األسرى«.

وختم عطايا كالمه مؤكدًا على أن »كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة اليوم، 
وهي جاهزة لخوض معركة مع العدو من أجل حماية األس����رى، وخطاب أميننا 
العام القائد النخالة حفظه الله، وتحذيره الواضح للعدو الصهيوني، يؤكد على 
أن حركة الجهاد جادة في ما تقول وتنفذ ما تعد به، وهي ترس����ي معادلة قوة 

جديدة عنوانها حماية األسرى«.

عطايا: المقاومة جاهزة 
لخوض معركة مع العدو 
من أجل حماية األسرى
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �لن�ضري�ت 

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اســـم المشـــروع: توريد مواد لزوم صيانة خطوط الصـــرف الصحي في 

مدينة النصيرات
- حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من ع���دد  من  المانحين )البنك 
الدولي- KFW-AFD (س���يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوير وإقراض 
 )MDPIII( الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة
وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية 
وقط���اع غزة ، حيث يهدف هذا المش���روع الى دعم بلديات الضفة الغربية 
وقط���اع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل 
تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي 

تخدم أكبر عدد من السكان.
-  وق���د حصلت بلدية النصي���رات على منحة فرعية م���ن صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد مواد 
لزوم صيانة خطوط الصرف الصحي في مدينة النصيرات وتنوي استعمال 
ج���زء من أم���وال هذه المنح���ة الفرعية في عمل دفعات تح���ت العقد رقم 

07a -1622127-MDPIIIW6 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
- الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
النصيرات دائرة المشاريع، السيد/ م. خليل اسماعيل، هاتف: 082550126 
فاكس: 082551553، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/10/21 وحتى تاريخ 2021/10/30.
- عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل يوم السبت أو بتاريخ 

2021/10/30 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

- العنوان المش���ار إليه أعاله هو: النصيرات - شارع ابو بكر الصديق - بلدية 
النصيرات - الطابق الثالث - دائرة المشاريع.

بلديـة النصيرات
بتمويل من:

 
 

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف طلب ن�سر امل�ستبدل رقم 2021/2136
يف الدعوى املدنية رقم 2021/1629

المدعون :
عبد الناصر محمد زايد النجار, من غزة ومقيم في امريكا, وكياله المحاميان / عمرو 
معاوي���ة الرملي ومحمود ابراهيم مهنا بموج���ب وكالة عامة صادرة عن القنصلية 

الفلسطينية في كندا بتاريخ 2020/12/3 هوية رقم )803249820(
حس���ام محمد زايد النج���ار , من غزة ويقيم في بلجيكا وكيل���ه المحامي / محمود 
ابراهيم مهنا بموجب وكالة خاصة صادرة عن بعثة فلسطين لدى االتحاد االوربي 

في بلجيكا بتاريخ 2020/12/21
عبد الرحمن محمد زايد النجار, من عزة ويقيم في بلجيكا.« وكيله المحامي محمود 
ابراهيم مهنا بموجب وكالة خاصة صادرة عن بعثة فلسطين لدى االتحاد األوربي 

في بلجيكا بتاريخ 2020/12/21
 خال���د أحمد زايد النجار ، من غزة ويقدم في الكوي���ت , وكياله المحاميان / عمرو 
معاوي���ة الرملي ومحم���ود ابراهيم مهنا بموجب وكالة عامة صادرة عن الس���فارة 

الفلسطينية في الكويت بتاريخ 2020/11/18
ن���داء احمد زايد النجار, من غ���زة وتقيم في الكويت وكياله���ا المحاميان / عمرو 
معاوي���ة الرملي ومحم���ود ابراهيم مهنا بموجب وكالة عامة صادرة عن الس���فارة 

الفلسطينية في الكويت بتاريخ 2020/11/18
وكالؤهم المحاميان / عمرو معاوية الرملي ومحمود ابراهيم مهنا

  من غزة - الجالء - مفترق ضبيط عمارة الفاروق - الطابق الرابع
المدعي عليهما :

-1  زايد أحمد زايد النجار، من غزة - الرمال الش���مالي بالقرب من مسجد فلسطين 
مقابل مدرسة المأمونية للبنات .

-2 محمد أحمد زايد النجار، من غزة - الرمال الش���مالي بالقرب من مسجد فلسطين 
مقابل مدرسة المأمونية للبنات.

-3 صفاء أحمد زايد النجار، من غزة - الرمال الشمالي بالقرب من مسجد فلسطين-
مقابل مدرسة المأمونية للبنات.

                              في الطلب المدني رقم 2021/2136
                             في الدعوى المدنية راقم 2021/1629

إل���ى المدعى عليهم المذكورين أعاله )مس���افرين خارج الب���الد( ، بما أن المدعين 
المذكورين اس���مهم أعاله فقد أقاموا عليكم القضية رقم )2021/1629( ونوعها 
» تقس���يم اموال مشتركة« اس���تنادا لما يدعوه في الئحة دعواهم المحفوظ لكم 
نس���خة عنها في ملف الدع���وى لدى هذه المحكمة ونظرا لثب���وت أنكم مجهولو 
محل اإلقامة خارج البالد، فليكن بعلمكم أنه قد تحدد لنظرها جلس���ة يوم االثنين 
المواف���ق 2021/11/8م ، لذلك يقتضى منكم الحضور وان تودعوا ردكم الجوابي 
على الئحة الدعوى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، واعلم أنه بتخلفكم عن 
ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعين أن يس���يروا بحقكم في القضية باعتباركم 

حاضرين . غزة في : 2021/10/18م

املجل�س العلى للق�ساء     
 حمكمة بداية �سمال غزة 

يف الق�سية رقم )2021/154( 
يف الطلب رقم )2021/456(  

مذكرة تبليغ بحكم بالن�سر امل�ستبدل
المس���تدعي )المدعي( / محمد ابراهيم محمد نصار   من س���كان غزة – تل 

الهوى – مفترق الدحدوح -  بطاقة تعريف رقم )700445521( .
وكيله المحامي / بشار محمود القصابغلي.

المس���تدعى ضده���ا / )المدع���ى عليها رق���م 2(/ عايدة رزق ف���رح حلزون   
مجهولة محل االقامة .

دعوى رقم )2021/154(
الى المس���تدعى ضدها المذكورة اعاله نحيطكم علم���ا بان محكمة بداية 
ش���مال غزة قد اصدرت حكمه���ا في القضية المذكورة اع���اله وطبقا لقرار 
المحكمة في الطلب المذكور اعاله القاضي بتبليغكم الحكم بطريق النشر 

المستبدل فإننا نبلغكم به وفقا لما يلي  : 
أمام السادة القضاة : 

االستاذ / محمد يوسف نوفل      رئيسا 
االستاذ / انس ابراهيم ابو ندى    عضوا 

االستاذ / وائل زهير كلش    عضوا 
سكرتاريا : احمد ابراهيم شهاب 

تاريخ االيداع : 2021/6/13م 
جلسة يوم االحد :  2021/10/10م 

الحضور / حضر أ. ياس���ر وادي منابا عن وكيل المدعي وتعهد بإيداع انابة 
اخر جلسة.

لم يحضر المدعى عليه االول رغم حضور وكيله الجلسة السابقة .
لم تحضر المدعى عليها الثانية لسبق السير بحقها حضوريا .

الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 2018/9/16م 
الوارد ضمن المبرز م/1 تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته )379.5 مترًا 
مربعًا( عن اس���م المدعى عليها الثانية / عايدة رزق فرح حلزون وتسجيلها 
باسم المدعى / محمد ابراهيم محمد نصار واشعار دائرة تسجيل االراضي 
بذلك على ان يتحمل كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة 

. حكما صدر وافهم علنا بجلس���ة 2021/10/10م .

 رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 

جنين/االستقالل:
نظم���ت بلدية يعبد جنوب غ���رب جنين، وفصائل العم���ل الوطني، يوم أمس، 
اعتصاما ومؤتمرا صحفيا، تنديدا بتدمير قوات االحتالل اإلسرائيلي وتجريفها 

الشارع الرئيسي والحيوي للبلدة الرابط بضاحية امريحة.
وقال رئيس البلدية س���امر أبو بكر خالل الوقفة الت���ي دعت إليها بلدية يعبد، 
وفصائل العمل الوطني واإلس���المي والمجالس القروية المحيطة، إن إسرائيل 
تس���عى لالس���تيالء على أراضي يعبد وضاحية امريحة، وع���زل المواطنين عن 
بعضهم ومنع إقامة أي تواصل بين التجمعات، بهدف توس���يع المستوطنات 

الجاثمة فوق أراضي البلدة وعددهن 7 مستوطنات.
وأض���اف ان بلدة يعبد والمنطقة تتعرض منذ عام 1967 النتهاكات عنصرية، 
تصاعدت بش���كل كبير منذ ع���ام 2002 ولغاية اللحظ���ة، وآخرها إخطار جيش 
االحت���الل بتدمير الش���ارع الحيوي الرابط بي���ن يعبد وامريحة، مش���يرا إلى أن 
تدميره س���يؤثر على تأمين وصول الخدمات للضاحية من عالج ووصول الطالب 
الى مدارس���هم وجامعاتهم س���يقطع ش���ريان الحياة عن الضاحية المهددة 
باالستيطان ويمنع عملية التنمية واالس���تثمار الزراعي واالقتصادي والتوسع 
الس���كاني في المنطقة ذات الخصوصية الزراعية والبالغة مس���احتها 5 آالف 
دونم معظمها مزروع بأش���جار الزيتون، علما أن تعبي���ده تم بتمويل ذاتي من 

قبل صندوق البلدية.
وأش���ار أبو بكر  إلى أن مجموعة انتهاكات في ضاحية امريحة تتمثل في هدم 
منزل وإخطار مبنى متعدد األغراض بالهدم، إضافة الى المدرس���ة الوحيدة في 

الضاحية والتي بنتها بلدية يعبد بجهود مضنية.
وأضاف ان قوات االحتالل قطعت ودمرت أشجار الزيتون على طول الشوارع التي 
تحاذي المس���توطنات المقامة على أراضي المواطنين، وتقدر مساحتها بمئات 

الدونمات وأعلنتها مناطق عسكرية مغلقة من خالل قرار وضع اليد عليها.
وقال إن االحتالل استولى على أكثر من 25% من أراضي يعبد لغايات بناء جدار 

الضم والتوسع العنصري وشق الطرق االستيطانية.

اعتصام في جنين تنديدًا بتدمير 
االحتالل شارع ضاحية امريحة الضفة الغربية/ االستقالل: 

ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس األربعاء، 
حملة اعتق����االت طالت عددا من الفلس����طينيين، 
منه����م أس����رى مح����ررون، عق����ب ده����م منازلهم 
وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة 

بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت 
بلدة »اسكاكا« شمال سلفيت شمال الضفة الغربية 
المحتل����ة، وداهمت ع����ددا من المن����ازل، واعتقلت 
القيادي في حركة »حماس« حسام حرب ونجله زيد، 
واألس����ير المحرر محمد أبو عمر حرب، وأيمن عدنان 
ح����رب، وعبد الغني ح����رب، واألس����ير المحرر زهير 

حسين.
و داهمت منزل النائب في المجلس التشريعي ناصر 
عب���د الجواد في قرية »دير بلوط »غربي »س���لفيت«، 

ووجهت له تحذيًرا من ممارسة أي نشاط.
وداهمت منزل األس���ير المحرر جهاد شحادة ببلدة 
»جماعي���ن« جنوب نابلس، ووجه���ت له تحذيرا من 

ممارسة أي نشاط ضمن حركة »حماس«.
وفي رام الله، اقتحمت قوات االحتالل بلدة »سلواد« 
ش���رقي المدينة، واعتقلت خمس���ة ش���بان خالل 

مداهمات واسعة للبلدة.
وداهم���ت قوة عس���كرية كبيرة البل���دة واقتحمت 

المنازل وفتشتها، وحققت مع الشبان.
واعتقل����ت ق����وات االحتالل خ����الل ده����م القرية 
األس����يرين المحرر عماد علي نصار، محمد أس����امة 
بسيس����و، والمواطنين حمدي زيد حم����اد، ومحمد 
شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين عمر ويامن 
عبد الرحمن من بلدة عين يبرود، ونقلتهم إلى جهة 

مجهولة.
وشنت قوات االحتالل حملة اقتحامات ومداهمات 
واس����عة في منطقة شمال وش����رق مدينة رام الله 
طالت بل����دات وقرى المزرعة الش����رقية، وس����لواد، 
والطيبة، ودير جرير، ويب����رود، وعين يبرود، ورمون، 

وكفر مالك، ودير دبوان، وعين سينيا.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، شابا من 

قرية جلبون، شرق جنين.
وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، أن 
قوات االحتالل اعتقلت الشاب جهاد محمد أبو الرب، 

بعد أن داهمت منزله في القرية وفتشته.
من األغوار، اعتقلت قوات االحتالل، صالح سليمان 
بش����ارات من قرية عاطوف بعد س����اعات قليلة من 

اإلفراج عنه.

وتش����هد مناطق الضفة الغربية، اعتقاالت يومية 
من جنود االحتالل، عقب عمليات اقتحام وتفتيش 
ل  لمن����ازل المواطنين الفلس����طينيين، حي����ث ُحوِّ

بعضهم إلى االعتقال اإلداري.
وفي الق����دس المحتل����ة اعتقلت ق����وات االحتالل 
»االس����رائيلي«، عص����ر االربع����اء، ثالثة ش����بان من 

المدينة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 3 
شبان من باب السلسلة أحد أبواب المسجد األقصى، 

اقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ويذكر، أن قوات االحتالل االس����رائيلي صعدت من 
اجراءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين في مدينة 
القدس المحتلة، فضال عن التضييق على المصلين 

الوافدين للمسجد األقصى المبارك.

حملة اعتقاالت »إسرائيلية« بالضفة والقدس تطال أسرى محررين
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /    رمضان يوس���ف محمد ابو ديه   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   931066492   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    س���مير عبد الله عبد الرحيم غنيم  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   923794150    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     عيد موس���ى مصطفى االس���طل       
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م     960266369   
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    ماجد جادالله علي ابو س���بلة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   800421307    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

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 )2021/576(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
موسى أحمد محمد العطعوط من س���كان جباليا هوية رقم 903629392 
بصفته وكيال عن: نعمه وانتصار وحنان أبناء نزاه محمد العطعوط وعطية 

نزاه محمد العطعوط 
بموجب وكالة رقم: 4622 / 2021 صادرة عن جباليا + 4256 / 2021 جباليا

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1785 القسيمة 27 المدينة جباليا

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

سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/20م 

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 )579 /2021(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
أحمد عوض أحمد منصور من سكان رفح هوية رقم 928676030 بصفته 
وكيال عن: أس���امة أحمد عوض منصور )المساحة في الطابو 91م والتنازل 

إلى مدحت زكي شحادة أبو غالي(
بموجب وكالة رقم: 1982 / 2019 صادرة عن رفح

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 2368 القسيمة 2 المدينة رفح

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

سلطة األراضي. التاريخ:  2021/10/20م

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

نابلس/ االستقالل:
نظمت اللجنة الوطنية لدعم األس���رى بمحافظة نابلس ش���مال الضفة الغربية 
المحتلة ونقابة المهندس���ين يوم أمس، وقفة تضامنية مع األسرى المضربين 

عن الطعام.
وشارك بالوقفة التي جرت بميدان الشهداء وسط نابلس ممثلو القوى والفصائل 
والمؤسسات ونقابة المهندسين وعائلة األسير المضرب المهندس عالء األعرج.
ورفع المشاركون صور األسرى المضربين ورددوا هتافات مطالبة بإنقاذ حياتهم.

ووجه عضو لجنة التنس���يق الفصائلي محمد دويكات التحية لألسرى، وخاصة 
األسرى الستة المضربين عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري التعسفي، والذين 

قال إنهم يواجهون مصلحة السجون بإرادتهم الصلبة.
ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني لالنخراط في الفعاليات المساندة لألسرى، 

وعدم تركهم وحدهم في معركتهم مع إدارة السجون.
واس���تهجن صمت المؤسس���ات الدولية واإلنس���انية التي ترفع شعار حماية 
اإلنس���ان، تجاه انتهاكات االحتالل ومصلحة السجون ضد األسرى، وطالبها بأن 

تتدخل بشكل عاجل إلنقاذ األسرى المضربين وإنهاء اعتقالهم.
من جانبها، عبرت رفيف األعرج شقيقة األسير عالء المضرب عن الطعام منذ 75 

يوما، عن قلقها البالغ على حياته.
وبينت أن وضعه الصحي تدهور بشكل أكبر من السابق، وفقد القدرة على الرؤية 

بوضوح، ويعاني من صعوبة بالغة بالكالم.

وقفة تضامنية مع 
األسرى المضربين بنابلس

رام الله/ االستقالل:
ُتمع���ن إدارة معتقالت االحتالل بانتهاج سياس���ة 
القت���ل البطيء بحق األس���رى المرض���ى والجرحى 
القابعين في الس���جون اإلس���رائيلية، بدليل تزايد 
أعدادهم وتفاقم أوضاعهم الصحية يومًا بعد آخر.

وأك���دت هيئة األس���رى في بيان لها، أن س���لطات 
االحتالل تواصل تجاهل آالم األس���رى وأوضاعهم 
الصحية القاسية بشكل مقصود، كما تتبع أسلوب 
المماطلة والتس���ويف بتقديم الع���الج الالزم لهم 
عدا عن سوء تش���خيص األمراض لبعض الحاالت، 
وارت���كاب األخط���اء الطبية بحقهم ف���ي كثير من 
األحيان، باإلضافة إلى قس���اوة األوضاع المعيشية 
التي ُيحتجز بها األس���رى داخ���ل زنازين االحتالل 

والتي تؤدي إلى إصابتهم بأمراض مختلفة.
وقد رصد محامو هيئة األس���رى في هذا الس���ياق، 
عددًا من الحاالت المرضية الصعبة المحتجزة داخل 
سجون االحتالل، أبرزها حالة األسير الشاب المقعد 
أيم���ن الك���رد )22 عامًا( من بلدة كفر عقب ش���مال 
مدينة القدس المحتلة، والذي ُأصيب ب� 12 رصاصة 
في مختلف أنحاء جسده أثناء عملية اعتقاله، وعلى 

إثرها بات يعاني من ش���لل في أطرافه الس���فلية، 
وهو بحاجة لرعاية خاصة نظرًا لحالته الصحية لكن 
إدارة س���جن »جلبوع« تكتفي بتقديم المس���كنات 
له وتحويله لجلس���ات عالج طبيع���ي مرتين خالل 
الش���هر، علمًا بأن حالته تستدعي العالج الطبيعي 
بش���كل دائم، كما أن���ه بحاجة لفرش���ة طبية ألنه 
الفرش���ة التي تقدمه���ا إدارة الس���جن رقيقة جدًا 

ُتسبب له تقرحات في ظهره.
و ناش���د األسير الكرد هيئة األس���رى عبر محاميها 
بضرورة مس���اعدته وإدخال طبي���ب عظام خارجي 
مختص بالنخاع الش���وكي لتشخيص حالته وبحث 

اإلمكانيات العالجية.
في حين يش���تكي األسير محمد أبو الرب )46 عامًا( 
من بل���دة قباطية في جنين، م���ن التهابات مزمنة 
باألمع���اء، وقد تم الكش���ف عن حالت���ه خالل عام 
2006 أثن���اء تواجده بمعتق���ل »النقب«، لكن إدارة 
الس���جون ماطلت بعالجه لفت���رة طويلة جدًا، حيث 
بدأت بتقديم العالج له خ���الل عام 2017 مما أدى 
إلى تفاق���م حالته، ومؤخرًا بعد نقل���ه إلى معتقل 
»نفح���ة«، تبين أن األس���ير أبو الرب بحاجة ماس���ة 

لتحويل���ه إلجراء فحوصات ش���املة وأخذ خزعة من 
االلتهاب���ات وتغيير نوع الدواء ال���ذي يتناوله منذ 
خمس سنوات. بينما يواجه األسير مجاهد خديش 
)26 عام���ًا( من مخيم بالط���ة بمدينة نابلس، وضعًا 
صحيًا مقلقًا، ويقبع حالي���ًا بمعتقل »نفحة«، حيث 
يعاني م���ن أوجاع ف���ي الرأس وانخف���اض بدرجة 
حرارة جس���ده وتعب وهزال دائم وفقد الكثير من 
وزنه، ولديه مش���اكل باالخ���راج، وقد جرى نقله إلى 
عيادة المعتقل لكنه لم يس���تفد شيئًا فهو بحاجة 
لتشخيص وضعه الصحي بش���كل سليم لتقديم 

عالج ُيناسب حالته.
أما عن األس���ير فريج أبو ظاه���ر )31 عامًا( من قطاع 
غزة فهو يشتكي من آالم حادة في الظهر والرأس، 
وقد جرى تحويله عدة مرات لعيادة سجن »نفحة«، 
لكن في كل مرة يتم إعادته للقسم بدون عالجه أو 

تشخيص حالته كما يجب.
تجدر اإلش���ارة أن عدد األس���رى المرضى القابعين 
في سجون االحتالل قرابة )550( أسيرًا، يعانون من 
أم���راض بدرجات مختلفة وه���م بحاجة إلى متابعة 

ورعاية صحية حثيثة.

هيئة األسرى: سلطات االحتالل تمعن بتجاهل 
آالم األسرى المرضى وال تكترث لعالجهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ما يزال موضوع االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية 
المحتلة يش���كل نقطة خالف بين الحكومة اإلس���رائيلية 
واإلدارة األمريكي���ة، بعد أن حظي االحتالل بدعم كامل من 
قبل إدارة الرئيس الس���ابق دونالد ترام���ب، لكن الرئيس 
الجديد ج���و بايدن، وطاقم���ه في البيت األبي���ض، ووزارة 
الخارجي���ة، ومكتب األمن القومي، ي���رون جميعا أن إقامة 
المزيد من الوحدات االستيطانية من شأنها أن تعرقل أي 

حلول سياسية مع الفلسطينيين.
يس���تعيد اإلسرائيليون، السيما المس���توطنين منهم، ما 
عاش���وه من مواجهة حامية مع إدارة الرئيس الديمقراطي 
األس���بق باراك أوبام���ا، من فرض قيود صارم���ة على إعالن 
المشاريع االستيطانية من جهة، واستصدار قرارات دولية 
تدينه���ا، ما أوصل العالقات بين تل أبيب وواش���نطن إلى 

حائط مسدود.
اليوم، وفي ظل محاولة إس���رائيلية واضحة لعدم تكرار ما 

واجهوه إبان إدارة بايدن، فقد كش���فت صحيفة يديعوت 
أحرونوت، أن »يوس���ي دغان، رئيس المجلس االستيطاني 
في الضفة الغربية، ذهب في زيارة لواشنطن، ومن المتوقع 
أن يلتقي بعش���رين من أعض���اء الكونغرس الجمهوريين 
والديمقراطيي���ن الذين يزعم���ون أن إدارة بايدن تضغط 
على نفتالي بيني���ت رئيس الحكومة لتجمي���د البناء في 
المستوطنات، زاعما أن تجميد البناء االستيطاني قد يؤدي 

إلى انشقاق في إسرائيل«.
وأض���اف التقري���ر أن���ه »رغم موافق���ة الحكوم���ة الحالية 
بالفعل على خطط بناء اس���تيطاني خ���ارج الخط األخضر، 
ف���إن دغان يعق���د حالًيا سلس���لة اجتماع���ات طويلة في 
واش���نطن مع أكثر من 20 عضًوا ف���ي الكونغرس ومجلس 
الش���يوخ والجمهوريين والديمقراطيين، ضد ما يس���ميه 
ضغط حكومة بايدن؛ للحد من إقامة المزيد من المش���اريع 
االستيطانية في المستوطنات اإلسرائيلية، بهدف إنشاء 

مجموعة نشطة في الكونغرس تكافح تجميد البناء«.

يذك���ر أن باي���دن يعمل منذ أن تول���ى بينيت منصبه في 
رئاسة الحكومة على تجميد البناء االستيطاني، ولم ينعقد 
المجلس األعلى للتخطيط االستيطاني المخول بالموافقة 
على البناء في المستوطنات، فيما يتحدث مسؤولون كبار 
في اإلدارة األمريكية عن طلب للحد من البناء االستيطاني 
من جهة، ومن جهة أخ���رى التعبير عن التزامهم المتكرر 
بح���ل الدولتين مع الفلس���طينيين، وهو م���ا يتعارض مع 

توجهات الحكومة اإلسرائيلية الحالية.
وقد كش���ف النقاب أن من بين أعض���اء الكونغرس الذين 
التقى بهم دغان المندوب اليه���ودي من والية نيويورك 
لي زالدن، لذلك فإن الغرض من االجتماعات التي يعقدها 
تشكيل تحالف شركاء إلسرائيل، والعمل معا من أجل منع 
اس���تمرار الرفض األمريكي للبناء االستيطاني في الضفة 
الغربية، س���واء في عهد الحكومة الحالي���ة، أو أي حكومة 
أخ���رى، في حال واجهوا قرارا بتعليق البناء االس���تيطاني 

لدى اإلدارة األمريكية.

األوساط االستيطانية اإلسرائيلية ذاتها تعتقد أن القرار 
والمس���ؤولية في عدم مواصلة البناء االس���تيطاني ال يقع 
فقط على عاتق بايدن، بل على الحكومة اإلسرائيلية ذاتها 
برئاس���ة بينيت، بزعم أنه ال يمك���ن ألي حكومة أن تختبئ 
وراء التصريحات األمريكية، خاصة بعد س���ماع العديد من 
المواقف الص���ادرة عن أعضاء الكونغ���رس الجمهوريين 

والديمقراطيين.
في الوقت ذات���ه، فإن الجهود االس���تيطانية لكبح جماح 
المواقف األمريكية المناهضة لالستيطان تحمل مخاوف 
كبيرة من حدوث خالف بين إس���رائيل والواليات المتحدة، 
لذلك فقد ركز دغان والوفد المرافق له في محادثاتهم مع 
أعضاء الكونغرس ومجلس الش���يوخ على ما وصفوه بحق 
اليهود في الضفة الغربية، واالكتفاء بمش���اريع الس���الم 
االقتصادي مع الفلس���طينيين، المتمثلة بإقامة المناطق 
الصناعية المنتش���رة في الضفة الغربي���ة؛ للحيلولة دون 

تشكل صدع جدي بين الواليات المتحدة و«إسرائيل«.

جهود إسرائيلية لتشكيل »لوبي« داعم لالستيطان في الكونغرس
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أعلن أنا المواطنة/   س���ماهر عبدالكريم صالح الصوير   
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م     ٩٠١٤٩٦١٨٢     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   حامد رزق اس���ماعيل صيام  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    912258167   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 

 

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم )2018/925( 

يف الطلب رقم )2021/1614(
المس���تدعية : ش���ركة التكافل الفلس���طينية للتأمين م.ع.م – ويمثلها 

السيد / جمال عودة – هوية رقم )919674739( – غزة 
وكيله���ا المحامي / نواف س���لمان ثابت – غزة – أب���و خضرة - جوال رقم 

. )0599418677(
المس���تدعى ضده : »عماد الدين« عبد البدي���ع حلمي العلمي هوية رقم 
)927485466( – بصفته الش���خصية وباإلضافة ال���ى باقي ورثة وتركة 
والده المرحوم / عبد البديع حلمي العلمي – غزة – الرمال – ش���ارع الثورة 

– مسجد الثورة .
نوع الدعوى : حقوق رجوع .

قيمة الدعوى : )11500 شيكل ( احد عشر الف وخمسمائة شيكل .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم )2018/925(
الى المس���تدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعية قد اقامت عليك 
القضية المرقومة اعاله لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضى 
ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد جلسة يوم االحد الموافق 

2021/11/21م لنظر القضية .
وليك���ن معلوما لديك أن���ك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعية 

السير في القضية حسب االصول .

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

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عالء الدين نهاد احمد شراب من سكان 
غزة هوية رقم / 954751244 قد تقدم بطلب لتصحيح / اسمه والمسجل 

خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // عالء نهاد أحمد شراب
القطعة 146 القسيمة 41 – 42 – 43 أراضي 

القطعة 147 القسيمة 26 أراضي
القطعة 690 القسيمة 115 أراضي

إلى االسم الصحيح له// عالء الدين نهاد أحمد شراب
لذلك ف���إن اللجنة المختص���ة تحيط 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
 املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر امل�ستبدل

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الدعوى املدنية رقم 296/2012 يف الطلب رقم 1929/2021
المستدعية : حفيظة محمد محمود خضر    جباليا/البلد هوية رقم )915846455(

باألصال���ة عن نفس���ها وباالضافة لباقي ورث���ة وتركة زوجها/ عب���د الرحمن علي 
عبدالرحمن خضر وهم/ أمه عايشة خليل

خضر وإخوانه / فخري وعزيز وفتحي وعالم واخواته/ ابتسام وانسام
 وكالؤها المحامون / ناظم وفادي و«محمد كريم« عويضة

المستدعى ضدها: شادية كمال سمعان فرح       هوية رقم )964604425(
باألصالة عن نفسها وباالضافة لباقي ورثة وتركة أمها/ سلمى فرح اسكندر فرح

أخر عنوان لها غزة - الرمال ش���ارع الشهداء قرب ش���ركة االتصاالت مقابل شركة 
حضارة لالنترنت

الموضوع : إعالن المستدعى ضدها بالحكم الصادر في الدعوى 2012/296 بداية 
غزة بتاريخ 2021/10/4

والقاض���ي ب: »حكمت المحكمة بتنفيذ العق���د المبرم بين مورث المدعية ومورث 
المدعى عليهم بتاريخ

2011/5/26 المبرز م/2 تنفيذا عينيا وذلك بش���طب ما مس���احته )340 متر مربع( 
من أرض القسيمة

145 م���ن القطعة رقم 663 من أراضي غزة الدرج عن اس���م مورث المدعى عليهم 
وتسجيلها باسم ورثة مورث

المدعي���ة حس���ب حجة حصر االرث المرح���وم بإذن الله / عب���د الرحمن علي خضر 
وإشعار سلطة األراضي بذلك

وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة.
       في الدعوى رقم 2012/296  في الطلب رقم 1929 / 2021

إلى المس���تدعى ضده���ا بما أن المس���تدعية قد حصلت على حك���م في الدعوى 
المدني���ة رقم  2012/296 بداية غزة موضوعها )تنفيذ عيني( فإنها تعلنكم بأنه 
قد صدر حكم يقض���ي بالتنفيذ العيني لعقد البيع المبرم في تاريخ 2011/5/26 
وج���اء نص الحك���م كاآلتي: »حكمت المحكم���ة بتنفيذ العقد المب���رم بين مورث 
المدعية ومورث المدعى عليهم بتاريخ 2011/5/26 المبرز م/2 تنفيذا عينيا وذلك 
بشطب ما مساحته )340 مترًا مربعًا( من أرض القسيمة 145 من القطعة رقم 663 
من أراضي غزة الدرج عن اس���م مورث المدعى عليهم وتسجيلها باسم ورثة مورث 
المدعية حسب حجة حصر االرث المرحوم بإذن الله عبدالرحمن على خضر وإشعار 
س���لطة األراضي بذلك وإلزام المدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف وخمس���مائة 

شيكل اتعاب محاماة« صدر بتاريخ 2021/10/4م من لدن محكمة بداية غزة.
ف���ي حال اعتراضكم على الحكم اعاله عليكم الطعن به حس���ب األصول خالل مدة 

30 يوم من تاريخ نشره .

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
 اأ. عمار قنديل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
المس���يحية  اإلس���المية  الهيئ���ة  أدان���ت 
لنصرة القدس والمقدس���ات، أمس األربعاء، 
االعت���داءات الوحش���ية وغي���ر األخالقي���ة 
الت���ي نفذتها ش���رطة االحت���الل ضد مئات 
المقدس���يين أثناء احتفالهم بذكرى المولد 

النبوي الشريف.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، ان االعتداء على 
المواطنين العزل، خاصة األطفال والنس���اء، 
بالضرب المبرح بالهراوات واألعيرة المطاطية 

وقنابل الغ���از والمياه العادم���ة بتعمد، هو 
شكل من أشكال إرهاب الدولة الذي تمارسه 

سلطات االحتالل ضد المقدسيين.
وقال���ت، إن القوة القائم���ة باالحتالل تحولت 
إلى قوة فاش���ية تستخدم أش���كال العنف 
واإلره���اب كافة، لالنتقام من المقدس���يين 
عل���ى مواقفهم الوطني���ة الرافضة لالحتالل 

وسياساته القمعية.
وحمل���ت الهيئة، المؤسس���ة اإلس���رائيلية 
ب���كل أذرعها مس���ؤولية ه���ذه االنتهاكات 

غير اإلنس���انية بحق المقدس���يين، مؤكدة 
أن هذا العدوان البرب���ري لن يفلح في زعزعة 
إرادة المقدس���يين وإصرارهم في الدفاع عن 
عروبة مدينتهم ومقدس���اتهم اإلس���المية 

والمسيحية.
وناش���دت الهيئة األمم المتحدة ومنظمات 
حق���وق اإلنس���ان ف���ي العالم إل���ى التحرك 
لوضع حدٍّ لهذه االعتداءات الوحش���ية بحق 
المقدسيين، وإلزام سلطات االحتالل باحترام 

الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

هيئة تدين اعتداء االحتالل على احتفال المولد النبوي في القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية، امس األربعاء، عن قرب شروع وزارة البناء 
واإلسكان اإلس����رائيلية، بصياغة خطة لمضاعفة عدد المستوطنين الصهاينة على 

امتداد أراضي غور األردن شرق الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحيفة: إنه »س����يتم تقديم مش����روع الخطة إلى الحكومة اإلسرائيلية بعد 

الموافقة على ميزانية الدولة في الكنيست«.
وأضاف أن الخطة تهدف إلى: »تعزيز التجمعات السكنية اليهودية في غور األردن«.

وبحس����ب الصحيفة، ستخصص الحكومة اإلس����رائيلية مبلغ ٩٠ مليون شيكل )٢٨ 
مليون دوالر( ، ستوزع طوال الفترة لتنفيذ المخطط، كما ستوجه الميزانيات لتعزيز 

البنية التحتية المادية واالجتماعية في المستوطنات.
وستمول الخزينة العامة تكاليف تطوير األرض للمستوطنين الذين يشترون األرض 

للبناء في مستوطنات وادي األردن.
وادعت الصحيفة، أن الخطة المذكورة ال تقترح إقامة مستوطنات جديدة، بل تقترح 

توسيع المستوطنات القائمة.
ووفقا لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في األغوار يقدر 
بنحو ٦ آالف مستوطن، فيما تشير المصادر الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين 
في األغوار ارتفع خالل السنوات األخيرة ليصل إلى ١3 ألف مستوطن، يتوزعون على 

3٨ مستوطنة.
ويقع غ����ور األردن على الحدود بين فلس����طين التاريخية واألردن، والذي يعد س����لة 
غذاء البلدين، ويتمتع بإمكانيات اقتصادية عالية، حيث إنه غني باألراضي الزراعية 

الخصبة ومصادر المياه المتعددة.
يذكر أن المس����توطنات ف����ي غور األردن تعتم����د على الزراعة، حي����ث يتم تصدير 

منتجاتها إلى الخارج بما في ذلك التمور.

مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد 
المستوطنين في غور األردن

غزة/ االستقالل: 
دعت دائ���رة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين إل���ى مقاطعة مرك���ز »بيلي« 
اإلس���رائيلي التابع »لصندوق القدس«، المدعوم 

من »إسرائيل« من خالل بنوكها ووزاراتها.
وأوضح���ت الدائرة في بيان وصل »االس���تقالل« 
أم���س األربع���اء، أن الهدف م���ن المركز تنفيذ 
أجن���دات االحتالل المتعلق���ة بتهويد القدس، 
والتهجير القسري وطرد الشعب الفلسطيني من 
أرضه، باإلضافة إلى اضطهاده، وممارس���ة جميع 

أشكال سياسة الفصل العنصري.
وأش���ارت إلى أن مركز »بيلي« هو عمود أساس���ي 
لدعم وتنفيذ المخططات اإلسرائيلية المتعلقة 
بهدم بيوت الش���عب الفلسطيني وتهجيرهم 
قسًرا، وهو شريك أساسي في زيادة المستوطنات 
غير الش���رعية التي تشكل جريمة حرب بموجب 

القانون الدولي.
وأك���د أن المركز اإلس���رائيلي ينش���ط من خالل 
المؤسس���ات والجمعيات في القدس، لكن هذه 
النشاطات هي بخدمة »دولة االحتالل«، وأهدافها 

السياس���ية التي تتعلق بجعل القدس عاصمة 
موحدة ل�«إسرائيل«، وداعًما أساسًيا لسياستها 
االس���تعمارية واإلمبريالي���ة ولنظامه���ا الفصل 

العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى ض���رورة الفصل بين »بلدية القدس« 
التابع���ة لالحتالل ومرك���ز »بيل���ي«، بذريعة أن 
التعام���ل مع بلدي���ة االحتالل والتع���اون معها 
بش���كل قس���ري يتعلق بالخدمات األساس���ية 
للشعب الفلسطيني الموجود في القدس بحكم 

األمر الواقع.

»الديمقراطية« تدعو لمقاطعة مركز »بيلي« التابع لصندوق القدس اإلسرائيلي

الداخل المحتل / االستقالل:
قتل الش����اب عمرو محم����د أبو عزيز أبو مقلد جبارين )٢١ عام����ا( في جريمة إطالق نار 
وقعت يوم أمس، في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل فيما أصيب شاب 

آخر بجروح وصفت بالمتوسطة.
 وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في أم الفحم، في غضون ٢٤ ساعة، إذ ُقتل 

الشاب خليل محمد حمد أبو جعو )٢5 عاما( رميا بالرصاص الثالثاء.
 وفجر األربعاء أصيب ش����ابان بالعش����رينيات من العمر من مدين����ة أم الفحم بجروح 
وصفت بين المتوسطة والخطيرة من جراء تعرضهما لجريمة إطالق نار، إذ أعلن الحقًا 

عن وفاة أحدهما متأثَرا بجروحه.
 إل����ى ذلك، وصلت للمكان قوات من ش����رطة االحتالل التي زعم����ت أنها فتحت ملًفا 

للتحقيق في مالبسات جريمة إطالق النار، دون اإلعالن عن تنفيذ اعتقاالت.
 وجاء ذلك، بعد نحو ٢٤ س����اعة من جريمة قتل الش����اب خليل محمد حمد أبو جعو، 

بإطالق نار عند جبل إسكندر في المدينة، عندما كان متوجها إلى مكان عمله.
 وفقدت عائلة أبو جعو ستة أشخاص في جرائم قتل وإطالق نار خالل أقل من عامين.

مقتل شاب بجريمة 
إطالق نار بأم الفحم



الخميس 14 ربيع األول 1443 هـ 21 أكتوبر 2021 م

تتعايش السلطة الفلس���طينية مع قضايا الفساد التي تعتريها من كل 
جانب بأريحية كبيرة، فالفساد المستشري داخل السلطة هو فساد بال جواد، 
بمعنى انه ليس هناك حساب للفاسدين داخل السلطة، بل ان الفاسد هو 
الذي يلقى التأييد والرعاية والدفاع من قيادات السلطة، ويقولون بان ذلك 
يعود الى ان فتح أي ملف من ملفات الفساد قد يؤدي الى فتح ملفات أخرى 
لمتنفذين داخل الس���لطة، وتبدأ الفضايح واالتهامات المتبادلة والقرائن 
والبراهين تظهر الى العلن, وهذا من ش���أنه ان يضر بالسلطة, ويدفع الى 
تالشي قياداتها شيئا فشيئا عن المشهد الفلسطيني, والغريب والعجيب 
ان مؤسسات من المفترض انها تابعة للسلطة فتقرير هيئة الرقابة اإلدارية 
والمالية عن الخلل والفس���اد في السلطة وما كشف عنه التقرير كما يقول 
زياد أبو زياد في مقال له يؤكد بأن »هناك منظومة فساد متجذرة تمأسست 
مع مر السنين, واستشرت كالس���رطان في الجسم التنفيذي للسلطة, لم 
يحل دون استش���رائها ال الفضائح التي وقعت بي���ن الحين واآلخر خالل 
الس���نوات الماضية, وال لجان “الطبطبة” التي ُش���كلت المتصاص غضب 
الرأي العام ثم غرقت في بحور النس���يان«, وهذا يدل على ان الفس���اد لدى 
السلطة محمي ومحصن من المساءلة, وال يجرؤ احد على محاسبة الفاسدين 
او تقديمهم للمحاكمة, وفي احس���ن األحوال يتم تشكيل لجنة تحقيق 
ش���كلية وغالبا ما تشكل من الفاسدين انفسهم, الغرض منها التسويف 
والمماطلة والرهان على الوقت للنس���يان, وهذا نهج تنتهجه السلطة منذ 

نشأتها فلم نسمع يوما عن معاقبة أي فاسد على فساده. 
في اآلونة األخيرة مثال أثيرت قضايا كثيرة دلت على الفس���اد المستشري 
لدى الس���لطة دون ان يتم محاسبة الفاس���دين الذين ارتكبوها, فالفساد 
في قضية اس���تيراد العج���ول من االحتالل الصهيوني ت���م التكتم عليه 
ومع���روف للجميع من كان يقف وراءه, والفس���اد في قضية احتجاز أموال 
المقاص���ة والتي تم االلتف���اف عليها بحلول مجحفة على حس���اب أموال 
الفلس���طينيين تم التكتم عليها ومعروف من يقف وراءها, والفساد في 
قضية اللقاحات الفاسدة لمرضى كورونا معروف من يقف وراءها, والفساد 
الواضح في قضية اغتيال الشهيد المغدور نزار بنات والتكتم على نتائج 
التحقيقات من لجنة عينها الفاسدون والقتلة انفسهم, يدل على التواطؤ 
مع الفاسدين والقتلة, والفساد المتوقع من عدم حماية أسرى انتزاع الحرية 
الذين تحرروا من سجن جلبوع فتم تسليمهم لالحتالل الصهيوني وإعادة 
اعتقاله���م مجددا ومعروف من يقف وراءه, ومؤخرا تم الحديث عن قضية 
فس���اد مروعة عندما نش���رت صحيفة »العربي الجديد«، أن أجهزة مصرية 
مطلعة على ملف صفقة تبادل لألسرى بين القسام واالحتالل الصهيوني 
بوس���اطة مصرية ، تتهم رئيس الس���لطة محمود عباس بأن���ه »أدى دورًا 
تخريبيًا لعرقلة إتمام الصفقة، أو إحداث تقّدم بها، بس���بب اعتراضه على 
ضم الحركة الس���م القيادي في حركة فتح م���روان البرغوثي ضمن قوائم 
األس���رى، الذين تتمسك حماس بإطالق سراحهم نظير إطالق سراح أربعة 
أس���رى إس���رائيليين لدى الحركة«, وكنا ننتظر ردا من الس���لطة على هذه 
التس���ريبات لكنها كعادتها صمتت ولم ترد مم���ا اثار الكثير من عالمات 

االستفهام. 
ق���د يقول البع���ض ان الفس���اد ظاهرة مستش���رية في بلدانن���ا العربية 
والكثير من بالد العالم, وال يقتصر على فس���اد السلطة الفلسطينية, لكن 
الخصوصية لدين���ا تكمن في اننا ال زلنا في مرحل���ة تحرر وطني ونناضل 
م���ن اجل التخلص من االحتالل الصهيوني الذي يجثم فوق صدورنا, وهو 
بالتأكيد لن يزول عن صدورنا بعبارة رئيس الس���لطة الش���هيرة لالحتالل 
»حل���وا عن صدورنا« لكن االحتالل يحتاج الى الكثير من المعارك كي يحل 
عن صدورنا, ومن هذه المعارك معركة محاربة الفساد التي تستشري بقوة 
في صفوف السلطة, وتوس���ع الفجوة بين السلطة الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني, فتشتت الجهد, وتضعف من حالة التالحم, وتؤثر سلبا في 
المشهد الفلسطيني برمته, فالفساد يتعاظم كالمعتاد, والحساب يجمع, 
الن شعبنا الفلسطيني لن يبقى صامتا على قضايا الفساد التي ال تتوقف 
وأصبحت نهجا ومس���لكا واضحا بين المتنفذين داخل الس���لطة, والفساد 
المالي المستشري في الس���لطة مرتبط ارتباطا مباشرا بالفساد السياسي 
والتنازالت التي تقدمها الس���لطة لصالح االحتالل, ويبدو ان »إس���رائيل« 
نجحت الى حد كبير في اقناع الس���لطة بالحلول المالية والمعيش���ية على 
حساب الحقوق والثوابت الفلس���طينية, وبات الهدف لدى السلطة اليوم 
جل���ب األموال والصفقات التجارية والتغلب على المش���اكل المعيش���ية 
للفلسطينيين على حساب حقوقهم التي انتزعوها بالتضحيات الجسام 
على مدار س���نوات طويلة من النضال ضد االحتالل الصهيوني, والسؤال 
المطروح اليوم هل يمكن ان تضع الس���لطة حدا لهذا الفساد, ام انه اصبح 

جزءا مرتبطًا بها وبوجودها؟!.  

الفساد كالمعتاد.. والحساب يجمع 

رأي
هل س���يطول انتظ���ار الرد على الكي���ان الصهيوني؟ 
وإل���ى أن تحين س���اعة الحس���م..  ما ه���ي الخيارات 
المتاح���ة أمام مح���ور المقاوم���ة في كف ي���د العدو 
وردعه؟ تساؤالت عدة، تشغل بال أحرار االمة تؤرقهم 
وتق���ض مضاجعهم، حول اس���باب امتناع دول محور 
المقاومة الرد على اس���تمرارية انتهاكات واعتداءات 
واس���تفزازات ومؤام���رات الكي���ان الصهيون���ي على 
جميع األصعدة والمس���تويات لمحور المقاومة والدول 
المتضامنة والداعمة لقضية االمة المركزية. تساؤالت 
مش���روعة بغض النظر عن هوي���ة والتوجه والتخندق 
السياسي لمن يتطرق إليها ويخوض فيها، فالصورة 
ضبابية، اذ ان س���يل عرمرم وأمواج متالطمة متضادة 
من التحليالت السياس���ية تجعل المشهد السياسي 
عصّي على االدراك وتفضي إلى تش���اؤل وفتور همة 

وعزم بعض من احرار االمة.
في خضم ضراوة وبربرية واس���تمرارية االس���تفزازت 
التصعيدية من قبل الكي���ان الصهيوني لدول محور 
المقاومة، جملة من التساؤالت تقفز الى الواجهة، وفي 
مقدمتها: ألم يحن الوقت لكف يد الكيان الصهيوني 
وردع���ه؟! هل ان عدم رد المقاومة الفلس���طينية على 
التصعي���د الصهيوني المتواصل وعدم اس���تئنافها 
الح���رب يدعم الرواية الصهيوني���ة والتي تزعم بأنها 
اجه���زت في معرك���ة س���يف القدس عل���ى قدرات 
المقاومة العسكرية حتى اردتها ال حول لها و ال قوة؟ 
او أن المقاومة تؤجل قرار الحرب العتبارات تكتيكية 
و إيمانًا منها ان موس����م حصاد الصبر االستراتيجي 
ل����م يحن آوان����ه بع����د، واذا كان الواق����ع كذلك ،فما 
هي الخيارات المتاحة ف����ي جعبة المقاومة، بمعزل 
ع����ن المواجه����ة العس����كرية ، في تكبي����د الكيان 
الصهيون����ي الخس����ائر حت����ى تفوت علي����ه فرصة 
تس����فير قالقله و  اضطراباته و مآسيه الداخلية إلى 

دول محور المقاومة ؟!
منذ أن رضخت المقاومة الفلس���طينية الباسلة لحلفاء 
الكي���ان الصهيوني و فلول الدول التي تدور في فلكه 
في قب���ول الهدن���ة ، و الكيان الصهيون���ي ما أنفك 
يس���تعرض عضالته و يش���ن الهجمات الواحدة تلو 
األخ���رى بشراس���ته و دمويته المعه���ودة على جميع 
األصع���دة و في جمي���ع االتجاه���ات، فت���ارة يعطي 
الضوء األخضر  لقطعان حاخاماته و مس���توطنيه في 
االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى و باحاته، و تارًة 
أخرى تقضي محاكمه الفاش���ية في الس���ماح ألوباش 
كيان���ه و صعاليك���ه الص���الة في المس���جد األقصى 
تمهيدًا للنيل من صموده و شموخه وصواًل إلى هدمه 
إن اس���تطاعوا إلى ذلك س���بيال، و اطورًا أخرى تبطش 

ارتال جيش���ه و مرتزقته بابناء شعبنا في جميع مدن و 
قرى الضفة الغربية المحتلة، و تتسع دائرة ممارساته 
الوحشية السادية لتشمل جميع دول محور المقاومة 
و إن كانت بدرجات و كيفيات متباينه، فيشن طيرانه 
عش���رات الهجم���ات عل���ى المواقع االس���تراتيجية و 
المنشآت الحيوية في سوريا، و يفتعل بطريقة مباشرة 
او عن طريق اذنابه القالق���ل في لبنان في محاوالته و 
سعيه الدؤوب في إشعال فتيل حرب أهلية ال تبِق و ال 
تذر، فإنفجار ميناء بيروت العام المنصرم، و ما شهدته 
الساحة اللبنانية مؤخرًا من احداث ملتهبة دامية،  كاد 
أن يغي���ب فيها صوت العقل و الحكمة، يؤكد أن إثارة 
الش���غب و الصخب و إفتعال مسببات حرب اهليه في 
لبنان كانت و ما فتئت و ستبقى ضمن أولويات الكيان 

الصهيوني االستراتيجية القصوى.
و في جمود اإلرادة و غياب الرد الرادع، يستمرئ الكيان 
الصهيوني سياس���ات اله���دم و التقويض لكل دولة 
عربية م���ا زالت مناصرة و داعمة لث���ورة الحق و العدل 
الفلس���طيني، فينش���ر خالياه الس���رطانية و يحاول، 
بائًس���ا، أن ينش���ر و يدب الفوضى ف���ي جزائر االحرار 
عن طري���ق التآمر على مؤسس���ات الجزائر الش���رعية 
الُمنتخب���ة. و ف���ي مي���دان آخر يجد موط���ئ قدم في 
أذربيجان، ليتخذها منصة العماله اإلستخباراتية ضد 
الجمهورية اإلس���المية، و من جهة أخرى الس���تخدام 
قواعده���ا العس���كرية ف���ي أي ح���رٍب قادم���ة ض���د 

الجمهورية اإلسالمية.
و ع���ودًا عل���ى ب���دء، و نظ���رًا الس���تراتيجية الكي���ان 
الصهيوني التصعيدية ف���ي األراضي المحتلة و في 
دول المقاوم���ة، نعود الى الخوض في مس���ألة عدم رد 
المقاومة على التصعيد الصهيوني المس���تمر و عدم 

استئنافها الحرب ضده.
بداي���ًة، ال يفت���ي قاعد لمجاه���د، و كلنا ايم���ان و ثقة 
بالمقاوم���ة الباس���لة، و ال يحق لن���ا ان نجّرمه���ا او أن 
نحاس���بها، و ال نس���مح بالمزايدة عليها، و لكن و حيث 
أنن���ا جميعًا في نفس مركب النضال و التحرير، نتطرق 
و نخوض في المس���ألة األهم ف���ي ماضينا و حاضرنا و 
مستقبلنا، مسألة إجتثاث الكيان الصهيوني و تطهير 

أراضينا من رجسه و دنسه.
ندرك يقينًا كذب و تدليس الرواية الصهيونية والتي 
تزعم بأن الكيان الصهيوني في معركة سيف القدس 
استطاع تدمير و االجهاز على قوة المقاومة العسكرية، 
اذ ان الرواية تكذب نفسها بنفسها، فلو اقررنا بصدق 
ه���ذه الفرية فما ال���ذي يمنع الكي���ان الصهيوني من 
احت���الل غزة و مالحق���ة و إغتي���ال عناص���ر المقاومة 

الفلسطينية الباسلة و إجتثاثها و االجهاز عليها ؟!

حربنا مع الكيان الصهيوني مس���تمرة، والتحرير قادم 
ال محال���ة، و كلنا يقين أن المقاومة تؤجل و ال ُتس���قط 
من حس���اباتها قرار اس���تئناف الح���رب و المواجهات 
العسكرية المباش���رة، و نحن على يقين تام ان موسم 
حصاد صبر المقاومة االستراتيجي لم يحن اوانه بعد، 
ولكن حتى ذلك الموعد، نؤمن أيضا ان محور المقاومة 
يس���تطيع تكبيد العدو الصهيوني الويالت و الهزائم 
ب���دون الدخول ف���ي مواجهات عس���كرية معه، فعلى 
س���بيل المثال ال الحصر، تس���تطيع جبهة الممانعة و 
المقاومة اس���تهداف األهداف الصهيوني في جميع 
اصق���اع األرض، ب���دًء م���ن عمليات اختط���اف رجاالت 
االعمال و العلماء و الشخصيات االعتبارية الصهيونية، 
و م���ن جه���ٍة أخ���رى،  تس���تطيع المقاوم���ة ضرب و 
استهداف المنشآت الصهيونية اسوة بما قامت فيه 
من تفجيرات في المدينة الصناعية في مدينة اسدود 
، و تس���طيع ايضًا المضي ُقدمًا في استهداف البواخر 
و الس���فن الصهيوني���ة ، و كذلك تس���تطيع تكثيف 
الهجمات الس���يبرانية على مواقع و مؤسس���ات العدو 
الحساس���ة، و يمكنه���ا ان تحذو حذو ال���دول العظمى 
بتهديد أم���ن العدو و الحاق الض���رر باقتصاده و اثارة 
الرعب و الهلع في صفوف س���كانه من خالل استخدام 

االسلحة البيولوجية.
وحي���ث أنن���ا في ح���رب مفتوح���ة و طويل���ة األمد مع 
الكي���ان الصهيون���ي، نهي���ب، الى ان يحي���ن الوقت 
المالئم للمواجهات العس���كرية المباشرة ضد الكيان 
الصهيون���ي، بمح���ور المقاومة و الممانع���ة، البدء في 
حرب استنزاف طويلة األمد تفضي إلى تأجيج و زلزلزلة 
الكيان الصهيوني بالوسائل و الطرائق المختلفة التي 
تقض مضجعه و تجعله يعود القهقرى و يس���تكين 
و ينش���غل بمآس���يه و اضطرابات���ه و عوام���ل انهياره 

الداخلية.
ختام���ًا:   إفتقارنا ال���ى ادق التفاصي���ل والمعلومات 
وع���دم إطالعنا على خفايا األمور وم���ا يدور في الغرف 
المغلقة يجعلنا نرجح ان موس���م حصاد صبر المقاومة 
االس���تراتيجي ما زال غضًا و لم يحن موعده، لكن حتى 
يحين ذلك الموعد، تستطيع المقاومة ارهاق العدو في 
جميع االتجاه���ات و األصعدة، اذ ان الحرب ضد الكيان 
الصهيوني ُيفترض اال تقتصر فقط على المواجهات 
العس���كرية، بل يجب التنويع في الوسائل واالشكال 
واالس���اليب والسبل في استهداف العدو الصهيوني، 
اذ أن محور المقاومة لديه القدرة على تنويع األساليب 
التي تكبد العدو الويالت والخس���ائر وتجعله غير قادر 
على التقاط أنفاس���ه وتفقده توازنه  وتجعله غير آمن 

في سربه.

هل سيطول انتظار الرد على الكيان الصهيوني؟ 
بقلم: سفيان الجنيدي

خياران من أجل تلبية مطالب االس���رى المضربين 
عن الطعام، إحدهما نجاح المفاوضات مع االسرى 
أو الوس���اطة بالضغ���ط على الع���دو الصهيوني 
للتراجع ع���ن إجراءات���ه بحق االس���رى والتي تم 
فرضها بعد عملية نفق الحرية، وهذه المفاوضات 
حت���ى اللحظة لم يس���جل بها أي اخت���راق مهم 
حت���ى انها ل���م تصل للح���د األدنى م���ن مطالب 
االس���رى، تلك المفاوضات ب���كل تأكيد لن تبقى 
إل���ى م���ا ال نهاي���ة أي أن س���قفها الزمني يكون 
مح���دودًا ألنه م���ع مرور الوقت ي���زداد الخطر على 
حي���اة األس���رى المضربين عن الطع���ام باإلضافة 
الس���تمرار االجراءات التعسفية بحقهم يضيف 
معاناة إضافي���ة، فإن فش���لت المفاوضات خالل 
الس���اعات القادمة أمام التعنت الصهيوني فإن 
المقاوم���ة بتقدي���ري ذاهبة إل���ى تصعيد، وهذا 
التصعيد ليس بالض���رورة ان يرتقي لحرب، لكن 
هذا التصعيد يبق���ى مرهونا بالميدان وتطوراته، 
وال أح���د يضمن إن كان س���يتطور الى حرب أم ال، 
لكن هذا التصعيد بكل تأكيد سيعمل على زيادة 

الضغط وتحس���ين ظروف التفاوض بين األسرى 
وادارة الس���جون من أجل تلبية مطالب األسرى بما 

يخفف عنهم المعاناة.
قضية االسرى ثابت وطني وال خالف فلسطيني على 
ذل���ك كما القدس ه���ي ثابت وطني تمام���ا، وعندما 
خاضت المقاومة معركة سيف القدس هي خاضتها 
ألجل الق���دس، وإن خوض المقاوم���ة لجولة تصعيد 
من أجل االسرى هو تصعيد يقبله الكل الفلسطيني 

تماما كما ارتضوا الدخول في معركة ألجل القدس.
برأي���ي إن التصعي���د بات وش���يكا خالل الس���اعات 
القادمة إن لم يطرأ جديد يجبر االحتالل على التراجع 
عن اجراءاته بحق االس���رى عموما وخصوصا أس���رى 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي، حي���ث أن االحتالل ومنذ 
اللحظات األولى لعملية نفق الحرية وهو يستهدف 
كام���ل البني���ة التنظيمية ألس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي وهذا االستهداف يعد استهدافًا وجوديًا 
لهياكل ومكونات الحركة األس���يرة، وهذا ما ال يمكن 
الصم���ت أو الصبر عليه كثيرا، لذل���ك جاء  التهديد 
من���ذ اللحظات األولى إلعالن االض���راب من أعلى هرم 

حركة الجهاد اإلسالمي وعلى لسان امينها العام بأن 
المقاومة مس���تعدة للدخول في حرب من أجل الدفاع 

عن إرث الحركة  األسيرة.
الع���دو الصهيوني اآلن يراهن عل���ى الوقت ويرصد 
رد فع���ل المقاومة الفلس���طينية كونه حتى اللحظة 
ال يتعاطى بجدي���ة مع المفاوضات والوس���اطات وال 
يأبه ألي فعاليات ش���عبية )عل���ى أهميتها( وُيصم 
آذانه لكل المناش���دات الحقوقية والدولية، وإن حجم 
اإلضراب ومطالب���ه برأيي يضع المقاوم���ة أمام تحٍد 
وكذلك يض���ع العدو أمام ذات التح���دي، فالمقاومة 
الفلس���طينية وفي مقدمتها س���رايا القدس الزالت 
في حال���ة نفير عام كم���ا أعلن الناطق باس���مها ابو 
حم���زة وكذلك تصريح���ات كافة فصائ���ل المقاومة 
الفلس���طينية التي قال���ت بأنها تقف صف���ا واحدا 
أم���ام هذه الهجمة الصهيونية بحق أس���رى الجهاد 
اإلس���المي وأنها لن تسمح باالس���تفراد بهم، وأمام 
هذه المعطيات ومع مرور اسبوع على اضراب األسرى 
فإننا بتنا أمام ساعات حاسمة، فإما نجاح المفاوضات 

أو الذهاب لجولة تصعيد جديدة من أجل االسرى.

بقلم: د. حممد م�شتهىالساعات الحاسمة
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رام الله / االستقالل:
 ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء، أن الرقم القياس����ي 
العام ألس����عار الجملة س����جل ارتفاعا حادا نسبته 
4.21% خالل الرب����ع الثالث من عام 2021، مقارنة 
بالربع الثاني من نفس العام، وبلغ الرقم القياسي 
العام ألس����عار الجملة 129.35، مقارنة ب�124.13 

خالل الربع الثاني )سنة األساس 2007 = 100(.
وأوضح اإلحصاء في بيان صحفي أمس األربعاء، أن 
الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية سجل 
ارتفاعًا حادًا نس����بته 5.77%، وبلغ الرقم القياسي 
ألسعار الجملة للسلع المحلية 132.65 خالل الربع 
الثالث، مقارنة ب� 125.42 خالل الربع الثاني )سنة 

األساس2007 = 100(.
وس����جل الرقم القياس����ي ألس����عار الجملة للسلع 
المستوردة ارتفاعا حادا نسبته 2.04%، وبلغ الرقم 
القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 125.17 
خالل الفترة المرصودة، مقارنة ب� 122.67 في الربع 

الثاني )سنة األساس 2007 = 100(.
كما س����جلت أس����عار السلع ضمن نش����اط الزراعة 
ارتفاعا نس����بته 11.83%، وذل����ك نتيجة الرتفاع 
أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 
20.07%، متأث����رة بارتف����اع أس����عار الخض����روات 
الطازج����ة والمجففة بنس����بة 36.16%، والحبوب 
والبق����ول المجفف����ة بنس����بة 6.73%، والفواك����ه 
الطازجة بنس����بة 2.11%، بينما س����جلت أس����عار 
السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضًا مقداره 
2.83%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية 
بمقدار 6.42%، في حين سجلت أسعار المنتجات 

الحيوانية ارتفاعًا نسبته %4.85.
كما س����جلت أس����عار الس����لع ضمن نش����اط صيد 
األسماك ارتفاعا نسبته 6.90% خالل الربع الثالث، 

مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
وأوض����ح اإلحصاء أن أس����عار منتج����ات الصناعات 
التحويلية سجلت ارتفاعا نسبته 0.84%، نتيجة 
الرتفاع أسعار السلع ضمن بعض األنشطة كنشاط 
المشروبات بنس����بة 9.18%، واالس����منت والجير 
والجبس بنسبة 8.17%، والزيوت والدهون النباتية 
والحيوانية بنس����بة 5.56%، واللحوم ومنتجاتها 
بنس����بة 4.87%، وقص وتشكيل الحجارة والرخام 
بنسبة 4.29%، ومنتجات طحن الحبوب واألعالف 
بنس����بة 3.10%، ومنتج����ات المع����ادن الالفلزية 

األخ����رى بنس����بة 2.99%، وأقمش����ة وأصناف من 
التريكو بنس����بة 2.39%، ومنتجات الجلود بنسبة 
1.91%، والمنسوجات بنسبة 1.78%، والمالبس 
الجاه����زة بنس����بة 1.58%، رغم انخفاض أس����عار 
السلع ضمن بعض األنشطة كنشاط صنع الخشب 
والزج����اج ومنتجاته  ومنتجاته بمق����دار %2.10، 
بمق����دار 1.52%، والمواد والمنتج����ات الكيماوية 
بمق����دار 1.42%، والورق ومنتج����ات الورق بمقدار 
والبالس����تيك بمقدار  المطاط  1.34%، ومنتجات 

1.27%، ومنتجات األلبان بمقدار %1.09.
بينما س����جلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين 
واستغالل المحاجر انخفاضا مقداره 0.36% خالل 

الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني 2021.

اإلحصاء«: ارتفاع حاد في الرقم القياسي ألسعار الجملة في الربع الثالث من 2021

رام الله/ االستقالل: 
قفزت ودائع حسابات التوفير لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة %18 
خالل أغس���طس/آب الماضي على أساس سنوي، مع تعافي السوق من التبعات 

االقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وبحسب مسح استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة 

ودائع حسابات التوفير حتى نهاية أغسطس الماضي 5.4 مليارات دوالر.
وصعدت ودائع حس���ابات التوفير خالل أغس���طس الماضي، من 4.57 مليارات 
دوالر ف���ي الفترة المقابلة من 2020، وصعودا من 5.2 مليارات دوالر في يوليو/

تموز 2020.
وتش���كل ودائع حس���ابات التوفير، من إجمالي الودائع ل���دى القطاع المصرفي 
نحو 33.6%، إذ تبلغ الودائع بمختلف أنواعها 16.06 مليار دوالر، وهو مستوى 

مرتفع غير مسبوق، وفق مسح موقع االقتصادي.
وعادت وتيرة حس���ابات التوفير لتسجل تسارعا منذ مطلع العام الجاري، عقب 
انتهاء أزمة المقاصة، وعودة عجلة الحياة االقتصادية تدريجيا، بعد شهور من 

الغلق القسري وضعف األسواق، بسبب جائحة كورونا.
وتعد حس���ابات التوفير، من الودائع قليلة التكلفة على البنوك، ألنه ال يقابلها 
فوائد بنكية كبيرة للعمالء، أو فوائد بنس���ب متدنية ال تتجاوز 2.5%، وتتحول 

هذه الودائع إلى قروض بفوائد تتجاوز %5.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك 
محلية منها ثالثة مصارف تعمل وفق أحكام الش���ريعة اإلس���المية، و6 بنوك 

وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وحس���ابات التوفير، من القنوات المباشرة لتوفير س���يولة نقدية لدى البنوك، 
م���ن خالل برامج جوائز تبنى عليها، تهدف البن���وك من خاللها إلى جمع النقد 

واستثماره بإعادة إقراضه.

ودائع حسابات التوفير تقفز 
18 % بفلسطين في أغسطس

رام الله/ االستقالل: 
أكد أحمد مجدالني، وزي���ر التنمية االجتماعية 
الفلس���طينية، أن الحكوم���ة الفلس���طينية قد 
تواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خالل 
األش���هر المقبلة، الفتا إلى أنها ال تستطيع أن 

تعد بدفع مخصصات الدفعة الثانية حاليًا.
وأش���ار مجدالني في تصريحات له، مساء أمس 
األربعاء، إلى أن مبلغ المخصصات يقدر ب�137.5 
مليون ش���يكل، منوها في الوق���ت ذاته إلى أن 
الحكومة قد تواجه إشكالية في األشهر المقبلة 
حت���ى في دفع روات���ب الموظفي���ن، وذلك في 
ظل العجز والفجوة التمويلية الواس���عة وعدم 

الحصول على المساعدات الدولية.
وقال مجدالن���ي: »قيمة الدفع في البرنامج يزيد 
ع���ن 137 مليون ش���يكل، يدفع منه���ا االتحاد 
األوروب���ي 10 مليون يورو، أي نس���بة 25% من 
قيمة الدفع«، مش���يرًا في الوق���ت ذاته إلى ان 
الموازنة العامة للحكومة لم تتلق سوى مساعدة 
من البن���ك الدولي بمبلغ 30 ملي���ون يورو، فيما 
توقفت كافة المساعدات بما فيها المقدمة من 
االتحاد األوروبي المخصص منها 40 مليون يورو 
لمخصصات الشؤون االجتماعية لألسر الفقيرة، 
الفتا إلى ان هناك 81 ألف اس���رة في غزة، و35 

ألف اسرة في الضفة.

وفي الس���ياق، أكد وزير التنمية االجتماعية، أن 
إي���رادات هذا العام، حققت مس���توى بين 800 
ملي���ون- 820 ملي���ون ش���يكل، مصدرها أموال 
المقاصة أو أم���وال اإليرادات المحلية، في حين 
أن فات���ورة الروات���ب وحدها تبل���غ 920 مليون 
شيكل ش���هريا، أي أن هناك عجزًا شهريًا فقط 
في فاتورة الرواتب بقيمة 100 مليون ش���يكل 
كل ش���هر، إضافة ذل���ك المصاري���ف الجارية 
لموردي اللوازم الطبية واألدوية والمستشفيات، 
ومصاري���ف وزارة التربية والتعلي���م والوزارات 
األخ���رى التي تتطل���ب حد أدن���ى 300 مليون 

شيكل شهريًا.

وزير فلسطيني: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خالل األشهر المقبلة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االعالم العبري أمس األربعاء عن زيادة حصة تجار غزة المس���موح بدخولهم 

لألراضي المحتلة بمقدر 3 أالف تصريح جديد.
وق���ال اإلعالم العبري، إن العدد اإلجمالي يرتف���ع باإلضافة الجديدة إلى 10 أالف 

تصريح اعتبارا من اليوم الخميس.
وكانت مصادر قد كش���فت إن هناك موافقة على من���ح تصاريح دخول لألراضي 

.BMC المحتلة لعائالت كبار التجار ورجال األعمال من حملة بطاقات
وأضاف���ت المصادر أن مدة التصريح ثالثة أش���هر ويمنح ألقارب حملة BMC من 
الدرجة األولى ) ابن- ابنة- زوجة( فقط. وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب 
حامل BMC غير البالغ جلب صورة عن تصريح BMC لألب الستصدار التصريح، أما 

الذين فوق سن 18 عامًا فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.
ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 أالف تصريح حوالي 
6 أالف منها س���ارية المفعول و3600 قيد االنتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال 

األعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.

االحتالل: 3 أالف تصريح 
جديد لقطاع غزة

رام الله/ االستقالل: 
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس����طيني أمس 
األربعاء إن االقتصاد الفلسطيني تحسن تدريجيًا 

خالل النصف األول 2021.
وأوض����ح اإلحصاء ف����ي بيان ل����ه، أن الناتج المحلي 
ارتفع بالنصف األول 5% مقابل ذات الفترة العام 
الماضي، مع تخفيف اإلجراءات االحترازية الناتجة 

عن جائحة كورونا.
وأضاف اإلحصاء أن االقتصاد خسر العام الماضي 
2.3 ملي����ار دوالر إث����ر الجائحة وانخف����اض الناتج 

المحلي %12.
وأشار اإلحصاء إلى أن نصيب الفرد الفلسطيني من 

الناتج اإلجمالي صعد 1% بالربع األول 2021 و%3 
بالربع الثاني.

ولفت إلى إيجابية بالتبادل التجاري المرتبط بالعالم 
الخارجي نتيجة ارتفاع الواردات والصادرات.

وأكد اإلحصاء ارتفاع الص����ادرات إلى الخارج %12 
مقارنة بالربع الماضي واالستيراد %3.

وش����دد على أن القطاع السياحي هو األكثر تضررًا 
الس����يما محافظة بيت لحم جراء جائحة كورونا مع 
وصول نزالء الفنادق بالنصف األول 2021 بالضفة 
الغربية إلى 765,58 نزياًل، مقارنة بعدم تس����جيل 

نزالء ببيت لحم.
وبلغت خسائر السياحة الوافدة إلى فلسطين العام 

الماضي 1.021 ملي����ار دوالر، مع انخفاض االنفاق 
عليها بنسبة 68% مقابل العام الذي يسبقه.

وأفاد اإلحصاء إلى أن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة 
بفلسطين وصواًل إلى 26% بالربع الثاني 2021.

الجدي����ر بالذكر أن الحكومة الفلس����طينية فرضت 
العام الماضي اغالقات واس����عة في المؤسس����ات 
الرسمية ونشاطات القطاع الخاص عقب تسجيل 
أعداد كبيرة من مصابي فيروس كورونا مما تسبب 
بخس����ائر فادحة في قطاع����ات االعمال واالقتصاد 
والخدمات والنقل والمواصالت والتعليم والصحة 
وغيرها، فيما عادت األوضاع لشبه طبيعتها مع بدء 
حمالت تطعيم واسعة بالبالد وتخفيف االغالقات.

االقتصاد الفلسطيني يتحسن تدريجيًا بالنصف األول 2021

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أسعار الذهب في تعامالت أمس األربعاء، مع قرب مؤشر الدوالر من أدنى 

مستوى في أسبوعين، ليغلب على تأثير ارتفاع عوائد السندات األمريكية.
وعند الس���اعة )8:46 ت.غ(، ارتفع المعدن األصف���ر في التعامالت الفورية بمقدار 

9.68 دوالرات أو بنسبة 0.55 بالمئة، ليتداول عند 1778.97 دوالرًا لألوقية.
وزادت أس���عار العقود اآلجلة للذهب تسليم ديس���مبر/ كانون األول بنسبة 0.42 
بالمئة أو 7.4 دوالرات، إلى مس���توى 1777.90 دوالرا لألوقي���ة. في األثناء، ارتفع 
مؤش���ر الدوالر مقابل ست عمالت رئيسية أخرى بنس���بة 0.08 بالمئة عند 93.8، 
ولكنه قرب أدنى مس���توى فيما يجاوز األس���بوعين. وخالل آخر جلستين يشهد 
الذهب ارتفاعا وسط هبوط الدوالر وتراجع عوائد سندات الخزانة األمريكية، وسط 
مراقب���ة أرقام التضخم والتوظيف اللذين س���يحددان م���دى اإلبقاء على التحفيز 
النقدي أو إنهائه. وفي جلس���ة امس، ارتفعت عوائد السندات ألعلى مستوى منذ 

مايو/ أيار الماضي، مما يرفع تكلفة حيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.

أسعار الذهب ترتفع وسط 
ضعف مؤشر الدوالر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    س���ناء بسام عمر جاد الحق     
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    802544635     
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   لؤي عامر  يوس���ف الخطيب    
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   410532923      
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 
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موسكو/ االستقالل: 
دعا مبع���وث الرئيس الروس���ي إلى أفغانس���تان 
زامي���ر كابول���وف إلى عق���د مؤتمر دول���ي لبحث 
تقديم مساعدات إنسانية ألفغانستان، وانطلقت 
مباحثات دولية بش���أن أفغانس���تان في العاصمة 
الروسية موسكو بحضور وزراء خارجية 10 دول، في 
حين قالت حركة طالبان إن أفغانس���تان ال تحتاج 
إلى دعم عس���كري خارجي، ولكنها بحاجة إلى دعم 

دولي لتحقيق االستقرار، وإعادة اإلعمار.
وتش���ارك في محادثات التي انطلق أمس األربعاء 
في موسكو الصين وباكستان ودول جوار باكستان، 
وهي أحد أه���م اللقاءات الدولي���ة التي تحضرها 
طالبان منذ س���يطرتها على السلطة في منتصف 
أغسطس/آب الماضي بالتزامن مع انسحاب القوات 
األجنبية من أفغانستان، في حين تغيب الواليات 
المتحدة وذلك بسبب صعوبات لوجستية مرتبطة 

بتعيين مبعوث جديد ألفغانستان قبل يومين.
وح���ث وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الفروف 
في افتت���اح محادثات »صيغة موس���كو« حكومة 
تصريف األعمال في أفغانستان على عدم السماح 
باس���تخدام األراضي األفغانية كمنطلق لهجمات 

ضد دول الجوار.
 وقال الف���روف إنه ناق���ش بالتفصي���ل القضايا 

التي تهم موس���كو مع وفد حرك���ة طالبان قبل بدء 
المحادثات الدولية في موسكو.

 وش���دد الوزير الروس���ي على أن تحقيق الس���الم 
المستدام في أفغانس���تان »حاجة ملحة، ويرتبط 
تحقيقها بتش���كيل حكومة تمثل جميع األعراق، 

والقوى السياسية في البالد«.
وأبدى وزير الخارجية الروسي رضا بلده عن مستوى 
التفاعل مع الس���لطات األفغانية الجديدة، مضيفا 
أن حرك���ة طالب���ان تبذل جهودا م���ن أجل تحقيق 
االس���تقرار في أفغانستان، غير أنه حذر من وجود 
خط���ر حقيقي من امتداد نش���اط حرك���ة إرهابية 
وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت أمس الثالثاء 
إن موس���كو وبكي���ن وإس���الم آباد تعت���زم توفير 
مس���اعدات ألفغانستان، ولكن روس���يا قالت إنها 
ليست مستعدة بعد لالعتراف بالحكومة المؤقتة 
التي شكلتها طالبان عقب سيطرتها على السلطة 

قبل شهرين.
وعق���ب لقاء وزي���ر الخارجية الروس���ي م���ع الوفد 
األفغان���ي، قال عبد الس���الم حنف���ي نائب رئيس 
حكومة تصريف األعمال األفغانية إن بالده ليست 

بحاجة إلى دعم عسكري خارجي.
في تصريح���ات صحفية قبيل انطالق مش���اورات 

موسكو بشأن أفغانستان، أكد حنفي أن الحكومة 
الحالي���ة تفرض س���يطرتها على كام���ل األراضي 
األفغانية، مش���ددا عل���ى حاجة أفغانس���تان إلى 
الدعم الدولي لتحقيق االس���تقرار والسالم وإعادة 

إعمار البالد.
وجدد حنف���ي الت���زام الحكومة في أفغانس���تان 
بالوعود التي قطعتها بعدم الس���ماح باس���تخدام 
األراضي األفغانية منطلقا ألي تهديد لدول الجوار.

وأضاف وكيل وزارة اإلعالم في الحكومة األفغانية 
المؤقتة ذبيح الله مجاهد أن الجانب الروس���ي أكد 
للوفد األفغاني رغبة روس���يا في إقامة تعاون بين 
الجانبين، مش���يرا إلى أن المشاورات بين الطرفين 
تناولت بالتفصيل العالقات الثنائية، واالس���تقرار 

في المنطقة ومستقبل أفغانستان.
وفي س���ياق متصل، ذك���رت وكال���ة األناضول أن 
وزراء دفاع حلف شمال األطلسي )ناتو( سيعقدون 
اجتماع���ا في مقر الحل���ف بالعاصم���ة البلجيكية 
بروكسل يومي الجمعة والس���بت المقبلين لبحث 

عدد من الملفات أبرزها أفغانستان.
ومن المقرر أن يبحث وزراء دفاع الحلف الوضع في 
أفغانستان بعد انسحاب قوات الحلف، وما يمكن 
فعله للحفاظ على المكتس���بات التي تحققت في 

البالد في ما يتصل بمحاربة اإلرهاب.

طالبان: ال نحتاج لدعم عسكري.. روسيا تدعو لمؤتمر دولي لتقديم مساعدات ألفغانستان

االستقالل/ وكاالت: 
قالت الحكوم���ة البريطاني���ة إنها تتابع عن كثب انتش���ار 
متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد 

اإلصابات في البالد.
والمتح���ورة »إيه واي فور بوينت ت���و« )AY4.2( متفرعة عن 
المتحورة دلتا الشديدة العدوى التي ظهرت في البداية في 
الهند وتسببت في ارتفاع تفش���ي الوباء حول العالم أواخر 

الربيع وبداية الصيف الماضيين.
وقال متحدث باس���م الحكومة »نتابع المتحورة الجديدة عن 
كث���ب، ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم األمر«. لكنه ش���دد 

على أن ال شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى.
يأت���ي ذلك في وقت تس���جل فيه المملك���ة المتحدة عددا 
متزايدا من اإلصابات تجاوز 40 ألف إصابة يوميا، وهو معدل 
أعلى بكثير من المس���جل في بقية أوروبا. وأحصت بريطانيا 

في اإلجمال نحو 139 ألف وفاة جراء الوباء.
ويعزو بع���ض العلماء تدهور الوضع الوبائي -ال س���يما في 
صفوف المراهقين والش���باب- إلى ضع���ف تطعيم القصر، 
وتقلص مناعة تطعيم األكبر س���نا في وقت مبكر جدا، ورفع 

التدابير الوقائية في إنجلترا في يوليو/تموز الماضي.
لكن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا، فرانسوا 
بالو، يرى أن المتحورة الجديدة ليس���ت سبب االرتفاع األخير 

في عدد اإلصابات في المملكة المتحدة.
وأضاف الباحث أن ظهورها ال يشكل وضعا مشابها لظهور 
المتحورتي���ن ألفا ودلتا، اللتين كانت���ا أكثر قابلية لالنتقال 

)%50 أو أكثر( من جميع السالالت في ذلك الوقت.
والمتح���ورة الجديدة غير موج���ودة تقريبا خ���ارج المملكة 
المتحدة، باستثناء 3 حاالت س���جلت في الواليات المتحدة 
وع���دد قليل في الدانمارك، وقد اختف���ت هناك تقريبا منذ 

ذلك الحين. والعمل جار الختبار مقاومتها للقاحات.
وفي الواليات المتحدة، ذكرت مصادر لش���بكة »سي إن إن« 
)CNN( أنه من المرج���ح أن توصي الحكومة األميركية قريبا 
بجرعة ثالثة لمن هم في سن 40 عاما أو أكبر وسبق أن أخذوا 

.)Pfizer( »أو »فايزر )Moderna( »لقاح »مودرنا
كما تعتزم السلطات الصحية األميركية السماح باستخدام 
لق���اح مختل���ف للجرعة المع���ززة عن ذاك المس���تعمل في 
البداية للتحصين ضد فيروس كورونا، وفق ما أفادت وسائل 

إعالم أميركية.
 The New York( »وذك���رت صحيف���ة »نيوي���ورك تايم���ز
Times( -من بين وسائل إعالم أخرى- أن إدارة الغذاء والدواء 
قد تعلن ع���ن ذلك اليوم األربعاء تزامنا م���ع إعالنها قرارها 

بشأن السماح بجرعات معززة للقاحي مودرنا و«جونسون آند 
.)Johnson & Johnson( »جونسون

وقد أوصت لجنة استش���ارية إدارة الغذاء والدواء األس���بوع 
الماضي بتقديم جرعة معززة من جونس���ون آند جونس���ون 
لجميع األش���خاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، كما 
س���محت باس���تخدام جرعة معززة من لقاحي فايزر ومودرنا 
لفئات معينة من الس���كان المعرضي���ن للخطر، بما في ذلك 

كبار السن.
ح���ول الجائحة عالمي���ا، بينت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
المعلن���ة ، حتى امس األربعاء، أن عدد الوفيات جراء االصابة 
بالفي���روس بلغ 4 ماليي���ن، وأكثر من 931 أل���ف وفاة، فيما 
تبلغ حصيلة اإلصابات االجمالية 242 مليونا، وما يقارب من 

450 ألف اصاب���ة، تعافى منهم 219 مليونا ونحو 750 ألف 
مريض.

وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها في 221 دول���ة وإقليما 
ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أول أمس الثالثاء 
413 ألف���ا و191 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خالل ال�24 

ساعة األخيرة 7,225 ألف حالة وفاة.
وبين���ت اإلحصاءات، أن ال���دول الخمس التي س���جلت يوم 
أول أمس الثالثاء أعل���ى حصيلة وفيات خالل يوم واحد في 
العالم، كانت عل���ى التوالي: أميركا )1,563 وفاة(، وروس���يا 
)1,015 وف���اة(، ورومانيا )561 وف���اة(، واوكرانيا )538 وفاة(، 

والبرازيل )381 وفاة(،.
وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أول أمس 
أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خالل يوم واحد، كانت 
على التوالي، اميركا )71,809 إصابات(، وبريطانيا )43,738 
إصابة(، وروس���يا )33,740 إصابة(، وتركيا )30,862 إصابة(، 

ورومانيا )18,863 إصابة(.
وما ت���زال اميركا تتصدر دول العالم قياس���ا بأعلى حصيلة 

وفيات واصابات إجمالية.
وأش���ارت اإلحصاءات إل���ى أن الدول الخم���س التي تعتبر 
حتى اآلن األكث���ر تأثرا جراء الجائحة ف���ي العالم من حيث 
الحصيل���ة اإلجمالية ألعداد الوفيات، هي: أميركا )748,652 
وفاة(، والبرازي���ل )603,902 وفاة(، والهند )452,684 وفاة(، 

والمكسيك )284,923 وفاة(، وروسيا )226,353 وفاة(.
وبين���ت اإلحصاءات أن ال���دول الخمس الت���ي تعتبر حتى 
اآلن األكث���ر تأث���را عالميا من حي���ث الحصيل���ة اإلجمالية 
ألعداد اإلصاب���ات: أمي���ركا )45,996,507 إصابات(، والهند 
إصابة(،   21,664,879( والبرازي���ل  إصاب���ة(،   34,108,996(
وبريطانيا )8,541,192 إصابة(، وروسيا )8,094,825 إصابة(.

كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطاني .. و4 ماليين و931 ألف وفاة عالميًا

بيروت/ االستقالل: 
بحث الرئيس اللبناني ميش���ال عون، أمس األربعاء، مع مس���ؤول أمريكي بارز 
»التوجه���ات المقبلة« في ملف التفاوض غير المباش���ر مع »إس���رائيل« حول 

ترسيم الحدود البحرية.
جاء ذلك خالل اس���تقبال عون، كبير مستشاري وزارة الخارجية األمريكية ألمن 
الطاقة أموس هوكشتاين، الوسيط الجديد في عملية التفاوض بشأن ترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية، في قصر بعبدا ش���رقي بيروت، وفق بيان للرئاس���ة 

اللبنانية.
وأفاد البيان أن »الطرفين عرضا مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود 
البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف« دون ذكر تفاصيل إضافية بهذا 
الخص���وص. وفي أكتوبر/ تش���رين األول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان 
و«إسرائيل« برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت منذ ذلك 5 جوالت محادثات، 

آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي.
وكان الوف���د اللبناني قدم خالل إحدى جلس���ات المحادث���ات، خريطة جديدة 
تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إس���رائيل، فيما ال تزال 

المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من 
جانب لبنان وإسرائيل لدى األمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول 

إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم.

عون يبحث مع مسؤول أمريكي ترسيم 
حدود لبنان البحرية مع »إسرائيل«

موسكو/ االستقالل: 
أعل���ن المتحدث الرس���مي باس���م الرئاس���ة 
الروس���ية، دميتري بيسكوف، امس األربعاء، 
أن اللقاء بي���ن الرئيس الروس���ي، فالديمير 
بوتي���ن، والرئي���س األميرك���ي، ج���و بايدن، 

محتمل في هذا العام بشكل أو بآخر.
وق���ال بيس���كوف للصحفيي���ن: »نك���رر مرة 
أخرى أنه خالل االجتماع األخير بين مس���اعد 

الرئيس الروس���ي، يوري أوش���اكوف، ونائب 
وزي���ر الخارجية األميرك���ي، فيكتوريا نوالند، 
تمت مناقش���ة خيارات مختلفة وتم التوصل 
إلى تفاهمات محددة. بعد أن يتم تحديدها 
من حيث التنس���يقات والش���روط، سنبلغكم 

بذلك«.
وتعليق���ا عل���ى إمكاني���ة عقد اجتم���اع بين 
رئيسي روسيا والواليات المتحدة هذا العام، 

قال بيس���كوف: »حسنا، بش���كل أو بآخر، إنه 
محتمل تماما. سنبلغكم«.

هذا وكان الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين 
قد التق���ى بنظيره األمريكي ج���و بايدن، في 
ش���هر يونيو من ه���ذا العام ف���ي العاصمة 
السويس���رية جنيف، وعقدا قمة هي األولى 
منذ تولي األخير الرئاس���ة، وتباحث الطرفان 
في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.

الرئاسة الروسية: بوتين وبايدن قد يلتقيان مرة أخرى هذا العام

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطنة /     نايفه كام���ل احمد فلفل عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  971539150       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /   ثريا زهير س���يد ابراهيم  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم     400943189    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 
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غزة/االستقالل:
بحض����ور الكابتن جمال أبو يوس����ف رئي����س االتحاد 
الفلس����طيني لكرة اليد، ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة 
، حقق خدمات النصيرات ف����وزا صعبا وهاما )28_26(، 
على منافس����ه خدمات البريج، وذلك ضمن منافس����ات 
الجول����ة الثانية للبطولة الرباعية المجمعة لدوري جوال 
2021_2022 لك����رة اليد بالمحافظ����ات الجنوبية، في 
اللقاء الذي أقيم على صالة أبو يوس����ف النجار بمدينة 

خانيونس.
وافتتح البريج التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق 
ثائر عيس����ى، ثم جاء الرد سريعا للنصيرات عن طريق 
زياد دغيش، فتألق نائل أبو جباره بتسجيل 5 أهداف، 
بينم����ا كان عبد العزيز مصلح ومحمد أبو طاحون أفضل 
مس����جلي النصيرات بتس����جيل 4 أهداف لكل منهما، 
لتس����تمر المباراة س����جاال بين الفريقين، لكن خدمات 
النصيرات كان األكثر تركيزا وتمكن من إنهاء الش����وط 

لصالحه بنتيجة 16_14.
وفي الش����وط الثاني تن����اوب الفريق����ان بالتقدم في 
النتيجة بفارق هدفين، وس����ط تألق الحارسين محمود 
المبحوح للنصيرات ومهند أبو هويشل للبريج، ثم جاء 
الدور على حارس النصيرات صبري س����ويدان لتمكنه 
من التصدي لكرتين خطيرتين للبريج، فظهر حس����ام 
رج����ب متألقا في االختراق والتس����جيل، وس����جل عبد 
العزي����ز مصلح 3 أهداف، وزميله عبد القادر الغصين 3 
أهداف، و3 أهداف لجالل أبو يوسف، بينما كان يوسف 
صالح أفضل مس����جل للبريج في هذا الشوط بتسجيل 
3 أهداف، وهدفين لكل من محمود ش����عالن ونائل أبو 
جبارة وحسن الطهراوي ومحمد اللحام، لينتهي الشوط 
بنتيجة التع����ادل 12_12، وبنتيج����ة إجمالية 28_26 

لخدمات النصيرات، ليتربع على صدارة الترتيب برصيد 
4 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة. 

وحصل جالل أبو يوس����ف على جائزة أفضل العب في 
المباراة ألداءه الجيد وتسجيله 7 أهداف. 

هذا و حقق نادي الصالح فوزا هاما )36_31( على بطل 
النسخة السابقة اتحاد دير البلح.

ب����دأت المب����اراة بح����رص ش����ديد م����ن كال الفريقين، 
واستمرت المباراة بهدف هنا وهدف هناك، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل )14_14(.
وفي الش����وط الثان����ي كان الصالح هو األكث����ر تركيزا، 
وتمكن من توس����يع الف����ارق باللعب عل����ى الهجمات 
المرتدة الس����ريعة، لينتهي الش����وط الثاني بنتيجة 

22_17، وبنتيجة إجمالية 36_31 للصالح.

وحصل إبراهي����م صباح العب نادي الصالح، على جائزة 
أفضل العب في المباراة.

و بهذا الفوز حصد الصالح نقطتين تقدم بهما للمركز 
الثاني خل����ف المتصدر خدمات النصي����رات ، و تجمد 
رصيد اتحاد الدير عند نقطة واحدة متساويا مع خدمات 

البريج.
و تختت����م البطول����ة األس����بوع المقبل بلق����اء خدمات 
النصي����رات و اتحاد الدير ، و يحت����اج النصيرات نقطة 
واحدة لحصد اللق����ب أو مواصلة االنتصارات و تحقيق 
العالم����ة الكامل����ة و التتويج بدرع ال����دوري الغائب عن 
خزائ����ن الفريق ، فيما يمني الصالح نفس����ه في الفوز 
على البريج و خسارة النصيرات و التعادل برصيد النقاط 

والتوجه للقاء فاصل لتحديد البطل.

بفوز الصالح على البطل
خدمات النصيرات يقترب من التتويج بدوري »جوال« لكرة اليد

كوااللمبور/ االستقالل:
قرر المكتب التنفيذي في االتحاد اآلس����يوي لك����رة القدم إقامة الدور النهائي 
من تصفيات كأس آس����يا 2023 بنظام التجمع من جولة واحدة، بداًل من النظام 

السابق الذي كان يتضمن مواجهات الذهاب واإلياب.
واتخذ المكتب التنفيذي هذا القرار بعد األخذ بعين االعتبار التحديات الحالية 
التي تفرضها جائحة كوفيد-19، مع منح األولوية لصحة وسالمة كافة األطراف 
المعني����ة قبل نهائيات البطول����ة التي تقام في الصين خ����الل الفترة من 16 

حزيران/يونيو ولغاية 16 تموز/يوليو 2023.
وتم االتفاق على إقامة منافسات كل مجموعة من ثالث جوالت أيام 8 و11 و14 
حزيران/يونيو 2022، حيث س����يتم اإلعالن في الوقت المناس����ب عن فتح باب 
تقديم طلبات استضافة مباريات تصفيات المجموعات لجميع االتحاد الوطنية 

المشاركة.
وس����يتم وضع مجموعة من المتطلبات من أجل استضافة مباريات التصفيات، 
وبشكل مماثل لتقديم طلبات استضافة البطوالت بنظام التجمع لعام 2021، 
وذل����ك من أجل ضم����ان توفير تطبي����ق أفضل معايي����ر وبروتوكوالت الصحة 

والسالمة.
وتتضم����ن هذه المعايير تطبيق الحد األدنى من قيود الس����فر والحجر لجميع 
الفرق المشاركة، سهولة الرحالت الجوية إلى البلد المضيف، و الوضع الصحي 
في الدول����ة المضيفة، و توافر مالع����ب كافية من أجل اس����تضافة المباريات، 
والش����يء األهم تطبيق فحص كوفيد-19 إلزامي لجميع الالعبين والمسؤولين 
عند وصولهم للبالد وخالل فترة المنافس����ة، تحت إش����راف مسؤولي مكافحة 

انتشار المرض في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وق����د يت����م تعديل البرنام����ج الجديد للمباري����ات عند الحاجة، وذلك بحس����ب 

التعديالت على تعليمات بطوالت االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وبعد إقامة مباريات ملحق تصفيات كأس آس����يا 2023 في الصين، وذلك في 
وقت سابق من الشهر الجاري، حصلت إندونيسيا وكمبوديا على آخر بطاقتين 
في الدور النهائي من التصفيات، بعدما كان 22 منتخبًا حصلوا على مقاعدهم 
في ال����دور النهائي بعد نهاية ال����دور التصفيات من التصفيات اآلس����يوية 

المشتركة.

تغيير نظام الدور األخير 
لتصفيات كأس آسيا

القاهرة/االستقالل:
كان ي���وم 2 يونيو/ حزيران 2002 تاريخيًا مميزا ليس 
فقط لجماهير النادي اإلس���ماعيلي ألنه حمل تتويج 
الفري���ق األصفر بلق���ب الدوري المص���ري ولكن ألنها 
كان���ت المرة األخيرة التي تحرك خالله���ا درع الدوري 

خارج سيطرة األهلي والزمالك.
وبع���د نحو 20 عاما؛ س���يكون الس���ؤال الصعب أمام 
الدوري المصري هو: هل س���يخرج اللقب مرة أخرى من 

سطوة القطبين األهلي والزمالك هذا الموسم؟
وينطل���ق الدوري المصري موس���م 2021 - 2022 يوم 
اإلثنين المقبل وسط طموحات كبيرة من جانب بعض 
األندية للتخلي ع���ن دور الكومب���ارس واعتالء القمة 

واقتناص اللقب من أنياب القطبين.
7 أبطال فقط حققوا لقب الدوري المصري على رأسهم 
األهلي األكث���ر تتويجا برصيد 42 لقبا بجانب الزمالك 

برصيد 13 لقبا وحقق اإلسماعيلي اللقب 3 مرات.
وف���ازت 4 أندية باللقب مرة وحي���دة وهي المقاولون 

العرب وغزل المحلة واألولمبي السكندري والترسانة.
ولم يس���تطع أي فريق بخالف قطب���ي الكرة المصرية 
التتوي���ج باللقب منذ عام 2002 كم���ا أن الوصافة لم 
تخ���رج عن القطبي���ن منذ موس���م 2017-2018 حين 

حصل عليها اإلسماعيلي.
اأزمات الإ�سماعيلي

لم���اذا انحصرت المنافس���ة على اللق���ب بين األهلي 
والزمالك؟ األمر يحتاج إلى عدة تفسيرات فأكثر الفرق 
التي اس���تطاعت منافس���ة القطبين هو اإلسماعيلي 

الذي اقتنص اللقب 3 مرات.
وابتعد اإلس���ماعيلي بصورة الفتة عن المنافس���ة بل 
كاد يهبط في الموس���م الماضي مع سوء النتائج في 

ظل أزمات فنية وإدارية ومالية بالجملة عاشتها قلعة 
الدراويش في السنوات الماضية.

وعان���ى اإلس���ماعيلي من غي���اب االس���تقرار الفني 
والمش���اكل المالية التي دفعته للتفريط في نجومه 
الذي���ن ق���ادوه الوصافة مثل ابراهيم حس���ن ومحمد 

فتحي وطارق طه ودييجو كالديرون.
ورغم إب���رام اإلس���ماعيلي لعدة صفقات ف���ي بداية 
الموس���م الحالي والتعاقد مع طلعت يوسف المدرب 
القدي���ر إال أن الجماهير لديها تخ���وف كبير من تأثر 
الدراويش بصراع االنتخابات التي تجرى نهاية الشهر 

الجاري.
وتبقى هناك بع����ض األندية الجماهيرية الباحثة عن 

التتويج بلقب الدوري المصري أو المنافس����ة عليه بعد 
غياب ، فغزل المحلة بطل نسخة 1972 - 1973 ابتعد 
عن األضواء لفت����رة ويحاول إعادة بناء فريقه بصفقات 

جديدة مع تعيين المدرب محمد عودة.
االتح����اد يأم����ل مع المدير الفني حس����ام حس����ن في 
بناء مش����روع متكامل لتكوين فري����ق مميز قادر على 
المنافس����ة أواًل على المربع الذهب����ي وهو نفس طموح 
المصري البورسعيدي بقيادة المدير الفني التونسي 
معين الشعباني بعد تدعيم صفوفه بصفقات مميزة 
والعودة للمنافسة في المربع الذهبي بالموسم الماضي.

المقاول���ون العرب بطل الدوري موس���م 1983-1982 
ونقطة انط���الق الثنائي محمد ص���الح ومحمد النني 

إلى أوروبا وقبلهما عبد الس���تار صبري يعاني في ظل 
سياس���ة مالية تعتمد على صفق���ات محدودة الثمن 

بجانب تراجع االعتماد على الناشئين.
جتربة برياميدز

وتبقى تجربة بيراميدز األقرب لمناطحة القطبين نظرا 
المتالك ه���ذا الفريق العديد م���ن المواهب المميزة 
والعناصر ذات الخبرة على رأسها رمضان صبحي وعبد 

الله السعيد مع تعيين المدرب إيهاب جالل.
وتظه���ر بعض التجارب الصاعدة التي س���اهمت في 
ضخ أموال طائلة الس���تقدام صفق���ات جديدة وعلى 
رأسها نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري وأيضًا فريق 
فيوتش���ر الذي اس���تعان بخبرات العدي���د من نجوم 
األهلي وعلى رأسهم سعد سمير وناصر ماهر بجانب 
حارس الزمال���ك محمود عبد الرحي���م جنش والالعب 

الجديد عمر كمال عبد الواحد.
وفي نف���س اإلطار يتطلع نادي س���يراميكا كليوباترا 
للتطور مع مدربه هيثم ش���عبان كم���ا أن فريق البنك 
األهل���ي مع مدربه خال���د جالل يطمع في المنافس���ة 
عل���ى المراكز األولى خاصة مع وجود عناصر مميزة في 

الفريقين.
وقال ماهر همام مدرب األهلي األسبق إن فكرة خروج 
لقب الدوري من األهلي والزمالك صعبة للغاية فصراع 

القطبين ماركة مسجلة بأسم الدوري المصري.
وأض���اف: » الجماهيري���ة الواس���عة للناديين وقدرة 
األهل���ي المالية بجانب وجود فري���ق قوي في الزمالك 

كلها عوامل تجعلهما محل صراع على اللقب«.
وأشار إلى أن هناك تجارب تستطيع المنافسة ولكنها 
تحتاج للتخطيط والبناء السليم والصبر خاصة أن بناء 

فريق قوي أمر ليس سهاًل.

بعد 20 عامًا.. هل يتحرر الدوري المصري من سطوة األهلي والزمالك؟
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رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األربعاء، عن تسجيل خمس وفيات و275 

إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعاٍف خالل الـ24 ساعة األخيرة.
وأوضحـــت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلســـطين، أن 
حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في طولكرم، وأخرى 

في قلقيلية.
وأشـــارت إلى أن اإلصابات الجديدة ســـجلت على النحو التالـــي: »الخليل 31، 
قلقيلية 4، جنين 14، أريحا واألغوار 4، ســـلفيت 3، نابلس 12، رام الله والبيرة 

17، طولكرم 3، بيت لحم 5، طوباس 1، قطاع غزة 181«.
وبينت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »الخليل 19، قلقيلية 
4، جنيـــن 29، أريحا واألغوار 10، ســـلفيت 2، نابلـــس 21، رام الله والبيرة 17، 

طولكرم 10، بيت لحم 29، طوباس 6، ضواحي القدس 10، قطاع غزة 624«.
ونبهـــت إلى أن نســـبة التعافـــي من كورونا في فلســـطين بلغـــت 96.4%، 
فيما بلغت نســـبة اإلصابات النشطة %2.6، ونســـبة الوفيات %1 من مجمل 

اإلصابات.
ولفتـــت الكيلة إلى وجود 58 مصابا بكورونا فـــي غرف العناية المكثفة، فيما 
يعالج في مراكز وأقســـام كورونا في المستشـــفيات في الضفة 108 مرضى، 

بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.
وفي ســـياق متصل أوضحت الكيلة، خالل تصريحات صحفية، أن ارتفاع عدد 

الوفيات يدل على أن متحور دلتا منتشر في فلسطين. 
وقالت كيلة إن فتاة بعمر 18 عاما توفيت ولم يكن لديها أية أمراض ســـابقة، 
ومكثت في المستشـــفى أسبوعين كاملين في محاولة عالجها، لكنها توفيت 

جراء الفيروس.
وشددت وزيرة الصحة على ضرورة وضع الكمامات للمطعمين وغير المطعمين 
أيضـــا، مؤكـــدة أن متحور دلتا خطيـــر جدا على فئة الشـــباب، فهو يبقى في 

البلعوم يومين فقط ثم ينزل مباشرة على الرئتين.
وفي ذات الســـياق أكدت الكيلـــة أن هناك وفيات تســـجل لمواطنين تلقوا 
جرعتيـــن من لقاح كورونا، مشـــيرة إلى أن التطعيم يحمي بما يقارب نســـبة 
%94 من اإلصابة، ولكن تبقى نســـبة تشـــير إلمكانية إصابة المطعمين في 

الفيروس.
وناشـــدت الكيلة كل المواطنين الذي يعانون من مشـــكلة بالتنفس التوجة 
للمستشفيات، مؤكدة أن هذا المتحور سريع االنتشار وأكثر فتكا خاصة على 

فئة الشباب.

5 وفيات و275 إصابة جديدة 
بكورونا بالضفة وغزة  رام الله / االستقالل:

 طالــــب عدد مــــن أهالي األســــرى المضربين عن 
الطعام، ضد اعتقالهم اإلداري، بمزيد من الضغط 
على ســــلطات االحتالل اإلســــرائيلي، لإلفراج عن 

أبنائهم الذين يعانون وضعا صحيا حرجا.
وأكدوا خالل مؤتمر صحفي عقد وسط مدينة رام 
الله، امس األربعاء، بدعوة من مؤسســــات الحركة 
األســــيرة، أن الوضع الصحي ألبنائهم المضربين 
أصبــــح في غايــــة الخطورة، ويتطلــــب ضغطا من 
الجميع لإلفراج عنهم، خاصة أن االحتالل يتعمد 

سياسة إهمالهم طبيا.
وطالب والد األسير مقداد القواسمة المضرب عن 
الطعــــام منذ 92 يوما، أحرار العالم، بعدم التخلي 
عــــن مســــؤولياتهم تجــــاه األســــرى المضربين، 

وتقديم كل ما يستطيعون إلنقاذهم.
بدوره، قال شــــقيق األســــير كايد الفســــفوس، 
المضرب عــــن الطعام منذ 99 يوما، إن شــــقيقه 
يعانــــي مــــن آالم حادة فــــي كافة أنحاء جســــده 
وفق آخر تقريــــر طبي، ويتعرض إلى خطر الموت 
الحقيقــــي في أي لحظــــة، وهنــــاك تخوف على 

حياته.
بدورها، دعت والدة األســــير عالء األعرج، المضرب 
عن الطعام منذ 75 يوما، المؤسســــات اإلنسانية 
والحقوقية، إلى حراك فاعل لإلفراج عن األســــرى 

جميعهم.
وما زال ستة أسرى مضربين عن الطعام، أقدمهم 
الفسفوس والقواسمة واألعرج، إضافة إلى هشام 
أبو هواش مضرب منذ )65( يوما، وشادي أبو عكر 
مضــــرب منذ )58( يوما، وعيــــاد الهريمي مضرب 

منذ )29( يوما.

أهالي األسرى المضربين يطالبون بمزيد من الضغط على االحتالل لإلفراج عن أبنائهم

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باســـم حركة المقاومة اإلســـالمية »حماس« حازم قاسم إن إعالن 
االحتالل اإلســـرائيلي عن تخطيطه لمضاعفة الوجود االســـتيطاني بمنطقة 
األغوار في الضفة الغربية المحتلة، اســـتمرار للعدوان على األرض واإلنســـان 

الفلسطيني الذي يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية.
وأكد قاســـم في تصريح وصل »االستقالل« نسخة عنه أمس األربعاء، أن هذه 
المشـــاريع اإلسرائيلية ستفشل أمام تشبث شـــعبنا بكل ذرة تراب من أرض 

فلسطين، ومواصلة نضاله المشروع.
وأشار إلى أن تصاعد االســـتيطان في الضفة الغربية يأتي بظل إصرار قيادة 
الســـلطة الفلســـطينية على التمســـك باالتفاقات مع االحتالل، واستمرارها 
بسياســـة التنســـيق األمني، وزيادة في اللقاءات بيـــن وزراء االحتالل وقيادة 

السلطة، »ما يعطي غطاء لسياسة االستيطان اإلسرائيلية«.
وأوضح قاسم أن هذا اإلعالن بمضاعفة االستيطان في األغوار يتزامن مع دعوة 
قـــادة عرب لقادة االحتالل لزيارة دولهم، »وهو ما يشـــجع االحتالل على زيادة 

جرائمه ضد شعبنا، وعلى األرض عبر المشاريع االستيطانية«.
وتســـعى الحكومة اإلســـرائيلية إلى مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة 
األغوار المحتلة خالل الســـنوات األربع المقبلة، بحسب ما جاء في تقرير لهيئة 

البث اإلسرائيلية )“كان 11”( مساء أمس الثالثاء.
 وأفـــاد التقرير بأن وزير البناء واإلســـكان اإلســـرائيلي، »زئيف إلكين«، يدفع 
باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المســـتوطنين في غور األردن في غضون 

أربع سنوات.

حماس: مضاعفة االحتالل لالستيطان 
باألغوار استهداف للوجود الفلسطيني

القدس المحتلة / االستقالل:
أبعدت شـــرطة االحتالل رئيس لجنة إعمار المقابر اإلســـالمية بالقدس الحاج 
مصطفـــى أبو زهرة عن مقبرة اليوســـفية في باب األســـباط بالقدس المحتلة 

لمدة 10 أيام.
وســـلمت الشـــرطة الحاج أبو زهرة خريطة تحدد له المسار الذي يمر به بجوار 

المقابر اإلسالمية في باب األسباط، أثناء ذهابه للمسجد األقصى المبارك.
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اقتحمت محل الحاج مصطفى أبو زهرة في 
ســـوق المصرارة في باب العمود الثالثاء، واقتادتـــه للتحقيق في غرف » 4 » 

بمركز المسكوبية.
وقـــال الحاج أبو زهرة :«اقتحمت قوات الشـــرطة وحرس الحـــدود والمخابرات 
محلي في ســـوق المصرارة بباب العمود وسلموني أمر اعتقال، واقتادوني إلى 

المسكوبية، ثم حققوا معي حول مقبرة الشهداء في مقبرة اليوسفية«.
وأضاف أن المحققين وجهوا له تهمة تحريض أهل المدينة على هبة الدفاع 
عن المقبرة، مشيرًا إلى أنه نفى هذه التهمة، مؤكًدا أن وسائل االعالم توجهت 

قبله للمقبرة في العاشر من الشهر الجاري.
وبيـــن أن ردة الفعل عفوية وطبيعية حيال ما جرى بالمقبرة، عندما شـــاهدوا 
قبور اآلباء واألجداد تنبش في مقبرة الشـــهداء، فالجميع يدافعون ويقاومون 

عن مقبرتهم.
وقال للمحققين إن الهبة ستســـتمر في الدفاع عن المســـاجد والمقابر طالما 
تواصـــل االعتـــداء عليها، »ألنهـــا خطوط حمراء لـــن يقبل بهـــا أي أحد على 

المستوى المحلي والوطني والعالمي«.

االحتالل ُيبعد رئيس لجنة رعاية المقابر 
اإلسالمية بالقدس عن مقبرة اليوسفية

الجنوبية  الحاميــــة  بلــــدة ســــلوان  وتعتبــــر 
للمســــجد األقصــــى المبــــارك ومحرابه، حيث 
يحاول االحتالل اقتالع السكان منها من خالل 
مصــــادرة البيوت أو هدمها واالســــتيالء على 
األراضي واســــتهداف مقابرها، حيث يحاول 

اليوم تخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.
ويخضع المقدســــيون اليوم لمــــا يقارب 33 
ألف قرار هــــدم، في مقابل بنــــاء مئات آالف 
الوحدات السكنية واالســــتيطانية، في حين 
يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى 
خارجها بســــبب منعهم من استصدار رخص 

بناء، وهدم ومصادرة.
كمــــا وزعت قــــوات االحتــــالل االســــرائيلي، 
إخطــــارات بهــــدم ووقف العمــــل بمنازل في 
قريتي بيت ســــوريك شــــمال غربــــي مدينة 

القدس المحتلة.
وأفادت مصــــادر محلية بأن قــــوات االحتالل 
أخطرت بهدم بناء خاص بمركز نســــوي بيت 
ســــوريك الذي يجري بناؤه في الوقت الحالي، 
كمــــا أخطــــرت المواطن بالل وصفــــي الجمل 

بهدم منزله.
وتمنع ســــلطات االحتالل، البناء أو استصالح 
األراضي فــــي المناطق المصنفــــة »ج« بدون 
تراخيص، ُيعد الحصول عليها شبه مستحيل.

عمليات جتريف
جرفت آليات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
10 دونمات في منطقة خلة النحلة قرب قرية 

واد رحال جنوب بيت لحم.
وأفــــاد مديــــر مكتب هيئــــة مقاومــــة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن 
آليات االحتالل جرفت أراضي تقدر مساحتها 
بـ 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون، تعود 

للمواطن إبراهيم عبيات.
كمــــا دمرت قــــوات االحتــــالل خــــالل عملية 
التجريف جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل 

قيد االنشاء.
وأشــــار بريجية الى ان قوات االحتالل صعدت 
مــــن هجماتهــــا مؤخرا فــــي تلــــك المنطقة، 
وصعدت أعمــــال تجريف األراضي، ومحاوالت 
االســــتيالء علــــى مســــاحات كبيــــرة ألغراض 
استيطانية، وســــط تصدي المواطنين لهم، 

ومنعهم من ذلك.
وســــرق مســــتوطنون، يوم أمس، ثمار زيتون 
ومعــــدات زراعية من أراضــــي قريوت جنوب 

نابلس.
وقــــال مســــؤول ملــــف االســــتيطان شــــمال 
الضفة غســــان دغلــــس، بأن أهالــــي قريوت 
اكتشــــفوا أثناء وصولهم ألراضيهم القريبة 
من مســــتوطنة » شــــفوت راحيــــل« باختفاء 
معداتهم الزراعية التي تستخدم في قطف 
الزيتــــون، واعترضوا أحد المســــتوطنين كان 

يسرق ثمار الزيتون والمعدات.
مــــن  صعــــدوا  المســــتوطنين  ان  يذكــــر 
اعتداءاتهم بحق المزارعين منذ بدء موســــم 

قطف ثمار الزيتون، والمتمثلة باالعتداء على 
المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم 

وسرقة معداتهم الزراعية.
اقتحامات امل�ستوطنني

واقتحم عشــــرات المســــتوطنين، يوم أمس، 
الموقــــع األثري في بلدة سبســــطية، شــــمال 

نابلس.
وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن عشــــرات 
المســــتوطنين اقتحمــــوا الموقــــع األثري في 
البلدة، بحماية جيش االحتالل اإلســــرائيلي، 

الذي انتشر بكثافة في محيط الموقع.
وأضاف ان المنطقة تشهد اقتحامات متكررة 
للمســــتوطنين وجيش االحتالل، في محاولة 
لفرض أمــــر واقع، واالســــتيالء علــــى الموقع 

األثري.
كما اقتحم مســــتوطنون، يوم أمس، المسجد 
األقصى المبــــارك، فيما اســــتدعت مخابرات 
االحتــــالل أحد موظفــــي دائــــرة األوقاف في 

المسجد، للتحقيق معه.
وأفــــاد شــــهود عيــــان، بــــأن مجموعــــات من 
المســــتوطنين اقتحمــــت األقصــــى من باب 
المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
اإلســــرائيلي، ونفذت جوالت اســــتفزازية في 

باحاته، تركزت في األجزاء الشرقية منه.
وفي ســــياق آخر، استدعت مخابرات االحتالل 
موظــــف األوقاف خميس شــــحادة، للتحقيق 

معه.

رام الله/ االستقالل:
نّظمت الكتل الطالبية في جامعة بيرزيت برام الله، يوم أمس، وقفة تضامنية 

مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وخاصة المضربين عن الطعام.
وأكـــدت الكتـــل الطالبية خالل الوقفـــة، أنها لن تقف مكتوفـــة األيدي أمام 
انتهاكات االحتالل بحق األسرى، الذين يواجهون هجمة شرسة من السجانين 

وال يملكون إال أمعاءهم الخاوية للمقاومة.
ولفتت الكتل الطالبية االنتباه إلى أن جامعة بيرزيت قلعة األسرى والشهداء، 
ســـتقف مع األســـرى في معركتهم، مؤكدة أن الفلســـطيني يقاوم بالسبل 

والوسائل كاّفة للسعي نحو الحرية.
وقال إســـماعيل البرغوثي منسق الكتلة االســـالمية في بيرزيت: »إن التاريخ 
سيســـّجل بمداد من نور قصص وأساطير األســـرى وهم يضربون أروع أمثلة 
البطولة والفداء«. وأضاف أنهم يواجهون االحتالل بأجســـادهم النحيلة لكن 

بعزيمة أقوى من الفوالذ وأرواح تحلق فوق أسوار السجون.
وربط البرغوثي بين واقع األســـرى اليوم وتحرر 1047 أسيرا قبل عشرة أعوام، 
قائال: »كما فرح شـــعبنا قبل عشره أعوام في صفقة وفاء األحرار األولى، سنراه 

يعيش هذه الفرحة قريبا«.
وأضاف أن »كتائب القســـام وعدت ووعدها حـــق وصدق ويقين، وتعمل ليل 
نهار من أجل حرية األســـرى«. وأشار إلى أن جماهير الحركة الطالبية يدعمون 
األســـرى في معركة التضحية والثبات والدفاع عـــن الحرية، عاّدا أنها معركة 
»غيـــر متكافئـــة في ظاهرهـــا يخوضها األســـرى عزاًل من دون ســـالح إال من 

عزيمتهم الصلبة وايمانهم بحتمية النصر«.
ولفـــت البرغوثي االنتبـــاه إلـــى أن المســـؤولية الملقاة على عاتق الشـــباب 
الفلســـطيني كبيره جدا، مطالبهم ببذل ما في وســـعهم لمســـاندة األسرى 

بالكلمة والفعل والمشاركة في الفعاليات الميدانية.

وقفة للكتل الطالبية في جامعة 
بيرزيت تضامنًا مع األسرى المضربين

االحتالل يهدم..
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مدريد/ االستقالل: 
ظهرت في أحد ش���وارع مدينة مدريد اإلس���بانية شقة تحتوي على 
غرف خاص���ة للبكاء، حيث يهدف المش���روع إلى مس���اعدة الناس 
للتخلص من الضغوط االجتماعية اليومية، ويشجع على كبح الكآبة 

والضغوطات النفسية وطلب المساعدة.
وذكر موق���ع أمريكي متخصص بأخبار التس���لية أن غرف البكاء تم 
إعداده���ا ألن البكاء في األماكن العامة في إس���بانيا يعتبر ممنوعا، 
ما جعل البعض يفكر بفتح مش���اريع تحتوي على غرف بكاء خاصة 

للتخفيف عن الناس ومعالجة مشاكل الصحة النفسية.
وبحس���ب المعلومات، فإن الالفتات المعلقة عل���ى الغرفة المذكورة 
تدعو إل���ى »الدخول والبكاء«، في حين ُكتب عل���ى إحداها »أنا أيضًا 
أعاني من القلق«، لمس���اعدة األش���خاص على إطالق العنان لحزنهم 

وبكائهم.
كما يوجد في تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء أطباء نفسانيين، 
يمكن لألش���خاص الموجودين في الغرف���ة االّتصال بهم والحديث 

معهم إذا شعروا بالكآبة واإلحباط.

غرف خاصة للبكاء 
في مدريد

القاهرة/ االستقالل: 
فوجئ زوج مصري بعد 3 أيام من زفافه، بإصابة زوجته ب�20 طعنة 
متفرقة بجسدها، لدى عودته للمنزل مع شيخ، الدعاء الزوجة بأنها 

»ممسوسة من الجن«، وفق ما ورد على لسانه.
وق���ام الزوج ويدعى أحمد )25 عام���ا(، وهو صاحب مصنع مالبس، 
بإبالغ مركز شرطة الجمالية، بعثوره على زوجته وتدعى أميرة غارقة 
في دمائها، ومصابة ب�20 طعنة متفرقة بالجسد، الفتا إلى أنهما 
»متزوجان منذ 3 أيام فقط، وتبين أن زوجته تش���تكي من ضيق، 

وادعت أنها ممسوسة من الجن«.
وأش���ار الزوج إلى أنه ذهب الى المنزل برفقة ش���يخ إال أنه فوجئ 
بزوجته غارقة في دمائها، دون اتهام أحد بالتس���بب فيما حدث 

لها.
وق���رر أطباء مستش���فى الجمالي���ة المركزي تحوي���ل الزوجة إلى 

مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.
ونقلت صحيفة »الوطن« عن مصدر طبي قوله إن العروس المصابة 
وصلت إلى المستشفى في حالة خطرة ومصابة بطعنات مسددة 
لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن، 

وقطع بشرايين اليد اليسرى، وكانت تحتاج إلى تدخل جراحي.
وتم التحفظ على الزوج والش���يخ وأخطار النيابة العامة لمباش���رة 

التحقيقات.

لندن/ االستقالل: 
تتغ����ذى زوجة عل����ى جثة زوجه����ا المحترقة 
وتتلذذ بمذاقها، فقد قالت أرملة إنها تش����عر 
بالخجل و االشمئزاز ألنها ال تستطيع التوقف 
عن أكل رماد زوجها المتوفى وتخش����ى أنه لن 

يتبقى شيء من جثمانه المحترق.
أصبحت »كيس����ي« البالغة من العمر 26 عاًما، 
من والية تينيس����ي األمريكية ، أرملة بش����كل 
مأس����اوي عندما توفي زوجها ش����ون من نوبة 
ربو، بحس����ب ما نش����رت صحيفة »ديلي ستار« 

البريطانية.
في حديثها إلحدى المحط����ات التليفزيونية 
توضح »كيسي«  بعد وفاة زوجها »شون« أنها 

ب����دأت تحمل رماده معها في كل مكان ذهبت 
إليه كمصدر للراحة، فتقول: »آخذ زوجي في كل 
مكان ، إلى متجر البقالة ، والتسوق ، والسينما 

، وتناول الطعام ، وفي أي مكان أذهب إليه«.
وتكم����ل :«‹في كل مرة أذهب إلى متجر البقالة 
أش����تري الطعام ال����ذي يحب����ه ، وعندما أطبخ 
أشتري الطعام الذي يحبه ، ال آكله ولكني أطبخ 
له«، تذوقت كيسي ألول مرة رماد شون بعد أن 

انسكب بعضه ولم ترغب في التخلص منها.
وتوضح »كيس����ي« كيف بدأت في تلك العادة 
الغريب����ة: »ل����م أرغب في مس����حه ، هذا زوجي 
لم أرغب في مس����حه ، لذل����ك قمت بلعقه من 
أصابعي، وها أنا اليوم بعد شهرين تقريًبا وال 

يمكنني التوقف ، أنا آكل زوجي«.
تتعارض كيس����ي اآلن مع مش����اعر االشمئزاز 
الممزوجة بحزنها وتريد التوقف عن أكل رماد 
شون حتى ال »تفقده مرة أخرى« وتكمل:«عندما 
أفتح الجرة ، أش����عر بالس����عادة ، فهذا يشبه 
اندف����اع األدرينالين بالنس����بة ل����ي ، وكلما زاد 
تناول الطعام ، زادت حماس����تي حتى أدركت 

أنه لم يتبق الكثير«.
وتختم حديثها :«ثم بعد بضع دقائق أش����عر 
بالفزع ألنني فعلت ذلك، هذا يجعلني أش����عر 
بالح����رج ، والخجل ، واالش����مئزاز من نفس����ي ، 
واالرتب����اك ، والجنون يجب أن تكون ش����خًصا 

مريًضا حًقا ألكل رماد شخص ما«.

زوجة تتغذى يومًيا على رماد جثة زوجها المتوفى

نيودلهي/ االستقالل: 
رحبت عائلة هندية بمولودها األول، بعد محاولتهم 
اإلنج����اب على مدى عقود، في حين أن ما لفت نظر 
األطباء، هو أن والدة هذا الطفل، تبلغ من العمر نحو 

70 عامًا، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، كانت الس����يدة جيفونبن راباري 
)70 عام����ًا(، وزوجها مالداري )75 عام����ًا(، يحاوالن 

إنجاب طف����ل منذ عقود، وهما م����ن قرية صغيرة 
تسمى مورا في والية غوجارات بالهند، ومتزوجان 
من����ذ 45 عامًا، واس����تطاعا أن يحظي����ا برضيع، عن 

طريق التلقيح االصطناعي. 
وأكدت جيفونبن أنها ال تملك بطاقة هوية إلثبات 
عمرها، لكنها زعمت أنها تبلغ من العمر 70 عامًا، ما 

يجعلها واحدة من أكبر األمهات في العالم.

من جانبه، قال الطبيب ناريش بهنوش����الي: »هذه 
واحدة من أندر الحاالت التي رأيتها على اإلطالق«. 
يش����ار إلى أن امرأة هندية أخرى، تدعى مانجاياما 
يارامات����ي، هي أكبر ام����رأة في العال����م تلد، بعد 
إنجابها توأمًا من خ����الل التلقيح االصطناعي في 
س����بتمبر 2019، إذ إنها كان����ت تبلغ من العمر 74 

عامًا.

هندية تنجب مولودًا في عمر الـ 70

القاهرة/ االستقالل: 
طارد كلب مسعور عددًا من المواطنين المصريين في شوارع منطقة العامرية 
غرب مدينة اإلسكندرية، وعقر 37 شخًصا، فيما ما يزال الكلب طليقا وتحاول 

الجهات المعنية اإلمساك به أو قتله.
تلقى قس����م ش����رطة العامرية أول امس بالًغا من األهال����ي يفيد تعرضهم 
لهجوم من كلب مس����عور، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري 

إلى موقع البالغ.
وتبي����ن من الفحص مطاردة كلب مس����عور للمارة بالمنطقة المش����ار إليها، ما 
تس����بب في حالة من الذعر وإصابة 37 ش����خصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى 
العامرية العام، لتلقي المصل الخاص ويجري مغادرتهم تباعا عقب إسعافهم.

كلب مسعور يعض 37 
شخصًا في اإلسكندرية

واشنطن/ االستقالل: 
في حالة ال تتك���رر كثيًرا أنجبت أم طفاًل ضخمًا، يزن 
تقريبًا ضعف متوس���ط   وزن المول���ود الجديد، وهو 
يعتبر أضخم طفل في العالم تم ميالده في السنوات 

األخيرة.
ُولد المولود الجديد ، الذي أطلق عليه اسم »فينلي«  ، 
ب���وزن ضخم يبل���غ 14 رطاًل و 1 أونص���ة - بينما يزن 
الطفل المتوس���ط   7 أرطال و 4 أونصات فقط ، وفًقا 

.BabyCenter لموقع
ففي الواليات المتحدة حيث تعيش األس���رة، يعتبر 
أن الوزن الطبيعي لحديثي الوالدة ما بين 5 أرطال و4 
أونصات و10 أرطال، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي 

ستار« البريطانية.

كشفت األم والتي تدعى »كاري« واألب »تيم باتوناي« 
أن طفلهما يرتدي مالبس لعمر من س���ن س���تة إلى 
تسعة أشهر، كان الوالدان الجديدان يتوقعان طفاًل 
كبيًرا بعد أن حذر األطب���اء من أنه قد يزن حوالي 13 

رطاًل و8 أوقيات ، لكن فينلي حطم كل  توقعاتهم.
وقال���ت كاري :«بمج���رد أن أخرج���وه ، قالوا أنه ضخم 
جًدا!«، وأضافت: »كان الجمي���ع يخافون كأنني لم أر 

طفاًل بهذا الحجم من قبل وال أصدق ذلك«.
ُولد فينل بعملية قيصرية ف���ي مركز بانر ثندربيرد 
الطبي في جلين���دال ، أريزونا، وقال الطبيب إنه كان 
أكب���ر طفل أنجبه ورآه منذ ما يق���رب من 30 عاًما من 

العمل في مجال طب النساء والتوليد.
 في حديثها إلى قناة فوك���س نيوز ، تابعت كاري: 

»لق���د كان كبيًرا ج���ًدا وكان لدي ما يقرب من ضعف 
الس���ائل األمنيوس���ي ، لذا ف���إن القول ب���أن بطني 
بداخلها  طفل كبير وأنني كن���ت غير مرتاحة تماًما 
ليس كافًيا، ومع ذلك ، كنت س���أفعل ذلك مرة أخرى 

إذا اضطررت ، للحصول على هذه النعمة«.
 كان على المستش���فى أن تطلب حفاضات أكبر ألن 
الحفاضات المتوفرة لديهم لم تكن كبيرة بما يكفي 
للصغار، واضطرت عائلة باتوناي أيًضا إلى اإلس���راع 
للحص���ول على مالبس أطفال أكبر للوافد الجديد ألن 
المالبس التي اشتروها كانت صغيرة جًدا، وأضافت 
كاري: »أردت أن يتناس���ب مع المالبس التي وفرناها 
من ش���قيقيه اآلخرين ، لكن كل م���ا كان لدينا كان 

صغيًرا للغاية«.

عروس مصرية تتلقى 20 أم تضع أضخم مولود في العالم.. كسر األوزان الطبيعية
طعنة بعد 3 أيام من زفافها

)apaimages(   شبان ي�شاركون يف بطولة »�شباق التجديف« والتي تقام الول مرة على �شواطئ بحر مدينة غزة�


