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رام الله / االستقالل:
أطلق مقاومون، مساء االثنين، النار 
ص����وب قوات االحت����الل إلى الغرب 
م����ن مدينة رام الله وس����ط الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر عبرية بأن مقاومين 
أطلقوا النار ص����وب قوات االحتالل 

قرب مس����توطنة »حشمونيم« غرب 
رام الل����ه، قب����ل أن ينس����حبوا من 

المنطقة.
وتش����هد الضفة الغربية منذ أيام 
مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل، 
وعمليات إطالق نار ومقاومة، ضمن 
فعاليات النصرة واالسناد لألسرى.

إطالق نار صوب قوة 
لالحتالل غرب رام الله

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
أصيب عش���رات المواطنين مس���اء أمس االثنين 
نتيجة قمع قوات االحتالل مس���يرات التضامن مع 
األس���رى في عدة مواقع بمحافظة نابلس ش���مال 

الضفة الغربية المحتل���ة. وأطلقت قوات االحتالل 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز 
بكثافة لتفريق مس���يرة خرجت من شارع القدس 
باتج���اه حاجز حوارة جنوب نابلس. وأصيب ثمانية 

مواطني���ن بالرصاص المعدن���ي بينهم الصحفي 
أش���رف أبو ش���اويش، و21 حالة اختن���اق بالغاز، 

وخرجت  ميداني���ا.  الع���الج  وتلق���وا 
مسيرة تضامنية في بلدة بيت دجن 

إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن بالقدس 
إصابات بالرصاص واالختناق خالل مواجهات بالضفة 
واالحتالل يهدم منزلين في اللد ويجرف أراضي في طولكرم

معركة »األمعاء الخاوية« في السجون.. 
تحشر »إسرائيل« في الزاوية

غزة/ دعاء الحطاب: 
تفاقمت أوضاع األس���رى في سجون االحتالل بشكل كبير خالل 
األيام الماضية  وأصبحت على وشك االنفجار نتيجة الضغوطات 

الجهاد: »إسرائيل« تغطي فشلها بقصف غزة.. 
والمقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديد

القدس المحتلة/ االستقالل:
شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بفرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة 

القدس المحتلة، وتضييق خناقها على المقدس���يين، وتقييد 
حركتهم، استعداًدا لالحتفال بعيد "الغفران" العبري الذي يبدأ 

إجراءات إسرائيلية مشددة
 بالقدس تقيد حركة المقدسيين

األخرس لـ »االستقالل«: غضب الضفة يتسع وما 
يجري تعبير حقيقي عن وقوف شعبنا مع أسراه

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
دعا القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين ماهر 
األخرس، إلى ضرورة تفعيل المقاومة وحالة االشتباك ضد 

االحتالل اإلسرائيلي وُقطعان مستوطنيه باألشكال كاّفة؛ 
على وقع اإلره���اب الممارس تجاه ش���عبنا 
الفلس���طيني عموًما، وأسرانا خصوًصا. وقال 

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود شهاب، يوم أمس، إن العمليات 

الفدائي���ة في القدس والضفة تعكس مدى الغضب الش���عبي 
المتصاعد جراء سياسات االحتالل العدوانية بحق األسرى. وقال 

المفتي العام يحذر من دعوات جماعات 
»الهيكل« القتحام المسجد األقصى

القيادي شهاب: العمليات الفدائية بالقدس 
والضفة تعكس الغضب الشعبي ضد االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
 حذر المفتي العام للقدس والديار الفلس����طينية، خطيب المسجد 
األقصى المبارك الش����يخ محمد حس����ين، من الدعوات التي أطلقتها 

مهجة القدس: إضراب مفتوح عن 
الطعام يبدأ الجمعة في السجون

غزة/ االستقالل:
أكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس لألسرى والشهداء محمد الشقاقي، 

أنه تم االتفاق من قبل الحركة الوطنية األسيرة في السجون على 
خوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان »موحدون في وجه 

14 وفاة و2699 إصابة جديدة 
بكورونا في غزة والضفة والقدس

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم امس، عن تسجيل 14 وفاة، 
و2699 إصاب���ة بفيروس كورونا المس���تجد ف���ي الضفة الغربية 

وفد م�صري يزور 
غزة وال�صفة 
و »تل اأبيب« 

الأ�صبوع املقبل

رام الله/ االستقالل:
أف���ادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، ب���أن المحكم���ة المركزية 
لالحتالل اإلس���رائيلي ف���ي الناصرة، قررت خالل جلس���تها يوم أمس، 

االحتالل يرفض التماس هيئة 
األسرى لزيارة أسرى عملية جلبوع
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منفذ عملية الطعن يف القد�س املحتلة يقهر االحتالل بـابت�سامته بعد تنفيذه العملية   
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الخليل / االستقالل:
جدد مجموعة من النش���طاء في مدينة الخليل الدعوات 
للحشد وأداء صالة فجر يوم الجمعة القادم في المسجد 
اإلبراهيمي، والرباط فيه حت���ى صالة الجمعة؛ للتصدي 

لمخططات االحتالل ومشاريعه التهويدية.
وأطلقت حملة "حماة المس���جد اإلبراهيمي" دعوات ألداء 
ص���الة الفجر في المس���جد في كل األي���ام، وخاصة يوم 
الجمعة. ودعت الحملة إلى تسيير عدد من الحافالت من 
مناطق مختلفة ألداء صالة الفجر داخل أروقة المس���جد 

اإلبراهيمي.
وق���ال الناش���ط ماج���د متع���ب: إن تكثي���ف الوج���ود 

الفلس���طيني في المس���جد اإلبراهيمي ضرورة وواجب 
وطني لمواجهة االحتالل ومخططاته.

يذكر أن س���لطات االحتالل أغلقت األيام الماضية جميع 
أروقة وساحات المس���جد اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
في وجه المصلين؛ بدعوى تأمين احتفال المستوطنين 

ب�"عيد رأس السنه العبرية".
وش���رعت سلطات االحتالل الش���هر الماضي، في تنفيذ 
مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات 
المس���جد اإلبراهيمي ومرافقه، يش���مل تركيب مصعد 
كهربائ���ي، لتس���هيل اقتحامات المس���توطنين، حيث 

خّصصت مليونْي شيقل لتمويله.

ويهدد المش���روع االس���تيطاني بوضع يد االحتالل على 
مراف���ق تاريخي���ة قرب المس���جد اإلبراهيمي، وس���حب 

صالحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.
ورفضت محكمة االحتالل في نيسان/أبريل الماضي، طلًبا 
ا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين  فلس���طينّيً

في المسجد اإلبراهيمي.
ويس���عى االحت���الل إلف���راغ المس���جد اإلبراهيمي من 
المصلي���ن؛ من خ���الل اإلجراءات القمعية والتعس���فية 
بحقه���م، وإغالق البوابات اإللكترونية، ومنع إقامة األذان 
فيه، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العس���كرية 

واحتجازهم.

وبالتركيز على جنين، ش���دد عل���ى أن عمليات 
إطالق النار التي تشهدها ضد االحتالل وقواته؛ 
"عصّي���ة على االنكس���ار، وأبطالها مس���تعدون 
ومتأّهب���ون؛ انتص���اًرا لألس���رى، ودفاًع���ا ع���ن 
المطارَدْي���ن، أيهم كممجي، ويعقوب نفيعات، 

حال لجوئهما إلى جنين". 
وق���ال إن جني���ن تحم���ل س���الحها بيديه���ا، 
ولن تق���ف صامت���ه إذا ما تج���ّرأ االحتالل على 
اقتحامها؛ بذريعة البحث عن البطلين "كممجي" 
و"نفيعات"، منّبًها إلى أن ما يتعّرض له أس���رانا 
من إجراءات عدوانية وقمعية غير مسبوقة، منذ 
تنفيذ عملية انتزاع الحرية"، بمثابة صّب للزيت 
على الن���ار، وعليه تحّمل تبع���ات ونتائج ذلك، 

داخل السجون وخارجها.
وحتى الليلة الماضية، أطلق مقاومون النار صوب 
قوة من جيش االحتالل قرب بلدة "العرقة" غرب 
جنين المحتلة؛ إلرباكها وتشتيت مهمتها في 

البحث ع���ن أيهم كممجي ومناض���ل نفيعات، 
اللذي���ن م���ا زاال يتنس���مان الحرية من س���جن 

"جلبوع"، منذ فجر اإلثنين الماضي. 
وأفادت مصار محلية إن مقاومين هاجموا الليلة 
بالرصاص جنوًدا من وحدت���ي "قصاصي األثر" 
و"اإلسناد والتفتيش" في جيش االحتالل قرب 
جدار الفصل العنصري في قرية "العرقة"، مشيًرا 
إلى أنها ليست المرة األولى التي يتعرض فيها 
جنود إلطالق النار في المنطقة الممتدة بين بلدة 
"يعب���د" و"العرقة" بجني���ن، حيث يجري جيش 

االحتالل تمشيًطا وتفتيًشا في جبال المنطقة.
وكانت قوات االحتالل أعادت مس����اء الجمعة 
وفجر السبت الماضيين اعتقال أربعة أسرى 
هم: محم����ود ومحم����د العارض����ة، ويعقوب 
قادري، وزكريا الزبيدي، من بين س����تة حّرروا 
أنفسهم من س����جن "جلبوع" عبر نفق حفروه 
م����ن داخل الزنزانة، فيم����ا تواصل البحث عن 

المحّررين "كممجي" و"نفيعات".
ويبلغ إجمالي عدد األسرى في سجون االحتالل 
حوال���ي )4650( أس���يرًا، بينهم )41( أس���يرة، 
و)180( طفاًل وقاص���ًرا، و )700( مريض يعانون 
أمراًضا بينها "مزمنة وخطيرة"، و )400( معتقل 

إدارّي )دون تهمة(، في حين بلغ عدد األس���رى 
الش���هداء داخل الس���جون )226( شهيدًا، منذ 

النكسة سنة 1967.
�صدارة االهتمام

وأش���ار إلى أن العملية البطولية ألسرى "جلبوع" 
الس���تة، وإن تمّكن االحتالل م���ن إعادة اعتقال 
أربعة منهم؛ وّحدت الفلسطينيين حول قضية 
األس���رى، وأعادتها إلى ص���دارة اهتماماتهم، 

وااللتفاف حول برنامج المقاومة. 
وأضاف أن ما حّققه محمود العارضة ورفاقه من 
انتصار على كي���ان االحتالل؛ رفع من معنويات 
ش���عبنا، وأش���عل لديه األمل بالحرية، وعّزز من 
ثقت���ه بإمكانية هزيم���ة هذا الكيان بأبس���ط 
الوسائل، حال توفرت اإلرادة الجاّدة والحقيقية.

وش���ّدد عل���ى أن ذلك االنتص���ار الم���ؤّزر على 
االحتالل بمنظومات���ه المختلفة، والذي يتزامن 
مع مرور 28 سنة على توقيع اتفاق "أوسلو"، جاء 

ليجدد التأكي���د على انتهائه، بالرغم من عبثية 
تمسك البعض به. 

وتابع "يجب أن ينتهي هذا االتفاق المش���ؤوم، 
ال���ذي ال يعّبر إاّل عن موّقعيه، ولم يصب س���وى 
في مصلحة الكيان، على حساب األرض والحقوق 

والثوابت الوطنية لشعبنا". 
ووافق أم���س، الذكرى ال� 28 ل� "اتفاق أوس���لو"، 
الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة 
االحتالل اإلس���رائيلي، في العاصمة األمريكية 
واش���نطن ع���ام 1993؛ إاّل أن االحت���الل لم يبِق 
إاّل على ما أفرزه من التزامات أمنية مع الس���لطة 

الفلسطينية.
وأم���ام ذلك، تطال���ب غالبية الق���وى والفصائل 
ومكون���ات الش���عب الفلس���طيني بالتحّرر من 
االّتفاق، وشطب ملحقاته الكارثية من الجوانب 
واألمنية واالقتصادية والسياس���ية، التي تّلبي 

مخططات ومصالح االحتالل فقط.

»مواجهات وعمليات طعن وإطالق نار بمدن عّدة«

األخرس لـ »االستقالل«: غضب الضفة يتسع وما يجري تعبير حقيقي عن وقوف شعبنا مع أسراه
ال�صفة املحتلة – غزة/ قا�صم االأغا: 

دعا القيادي بحركة اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني 
اإىل �ص��رورة تفعي��ل املقاوم��ة  ماه��ر االأخر���س، 
وحال��ة اال�صتب��اك �ص��د االحت��الل االإ�صرائيل��ي 

وُقطع��ان م�صتوطني��ه باالأ�صكال كاّف��ة؛ على وقع 
االإرهاب املمار�س جتاه �صعبنا الفل�صطيني عموًما، 
��ا. وق��ال القي��ادي االأخر���س يف  واأ�صران��ا خ�صو�صً
مقابلة مع �صحيفة »اال�صتقالل« االإثنني، اإن رقعة 

الغ�صب ال�صعبي بال�صفة املحتلة تّت�صع، وما يجري 
من مواجه��ات وعملي��ات طعن واإطالق ن��ار، تعبري 
حقيقي على وقوف �صعبنا ووفائه لق�صية االأ�صرى 

يف �صجون االحتالل. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ح����ذر المفتي الع����ام للقدس والديار الفلس����طينية، 
خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين، 
من الدعوات الت����ي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم 
والمنظمات المتطرفة ضد المقدس����ات الفلسطينية، 
وعلى رأس����ها المس����جد األقصى المبارك، والمس����جد 

اإلبراهيمي في الخليل، بهدف المس بهما.
وبين المفتي العام في بيان صحفي، يوم أمس، أن هذه 
الجماعات تطالب سلطات االحتالل بالسماح لها بإدخال 
مقاعد وكتب توراتية، بهدف الدراس����ة في س����احات 
المسجد األقصى المبارك، وكذلك السماح لحاخاماتها 
بإلق����اء المحاضرات التوراتية على مقتحمي المس����جد 
األقص����ى المب����ارك، إضاف����ة الى مطالبتهم س����لطات 
االحتالل بفتح أبواب المسجد األقصى المبارك جميعها 
لتس����هيل االقتح����ام وع����دم اقتصار ذل����ك على باب 

المغاربة فقط. وأدان المفتي، قيام س����لطات االحتالل 
بتوفير الحماية لهذه الجماعات المتطرفة التي تقتحم 
المس����جد األقصى المبارك يوميا، بأع����داد كبيرة جدا، 
وهم يرتدون لباس الكهنة، وينفخون في البوق، بحجة 

األعياد اليهودية.
وأكد أن هذه االنتهاكات تس����تدعي ردا عربيا إسالميا 
فوريا، مناش����دا الهيئات والمنظم����ات المعنية ضرورة 
التدخ����ل لوق����ف ه����ذه االنته����اكات ضد المس����جد 
األقصى المبارك، محذرا من أن سلطات االحتالل بهذه 
الممارس����ات تدفع المنطقة إلى حرب دينية لن يسلم 
منها أح����د، وذلك إرضاء لمجموع����ات متطرفة هدفها 
هدم المسجد األقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم 

مكانه.
من جانب آخر، اس����تنكر المفتي حسين، قرار سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي الجائر بإغالق المسجد اإلبراهيمي 

أكث����ر من م����رة خالل األي����ام الماضية أم����ام المصلين 
المس����لمين، بحجة األعياد اليهودية، مبينا أن اإلغالق 
ع����دوان وجريمة نكراء لتس����ببه في حرم����ان المصلين 

المسلمين من أداء شعائرهم الدينية.
وأضاف ان األديان الس����ماوية تح����رم المس باألماكن 
المقدس����ة المخصصة للعبادة، وتؤك����د حرمتها، كما 
تنص القوانين واألعراف الدولية على احترام مقدسات 
اآلخرين وعدم المس بها أو بأهلها صونا لحرية العبادة، 

غير أن سلطات االحتالل تتنكر لذلك كله.
وش����دد على ضرورة التوقف عن هذه االعتداءات التي 
تحرم المس����لمين من الوصول إلى أماك����ن عباداتهم، 
رافضا المبررات التي تسوقها سلطات االحتالل التخاذ 
مثل هكذا قرارات تعس����فية جائرة تخالف الش����رائع 
والقواني����ن الدولية، وتناقض المواثي����ق التي تحمي 

حرية العبادة والوصول إلى أماكنها.

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود شهاب، يوم أمس، إن العمليات الفدائية 
في القدس والضفة تعكس مدى الغضب الش���عبي المتصاعد جراء سياسات االحتالل 
العدواني���ة بحق األس���رى. وقال ش���هاب، في تغري���دات له عبر "تويت���ر"، تعقيبًا على 
عمليات الطعن البطولية بالقدس والضفة، التي ينفذها ش���بان فلسطينيون ضد قوات 
ومس���توطني االحتالل: إن االحتالل سيدفع ثمنًا لغطرسته وصلفه، وسيعلم أن الشعب 
الفلس���طيني يمتلك من الق���درة واإلرادة ما يجعله أقوى عزيمة وإص���رارًا على مواجهة 
 

ٌ
سياس���ات اإلره���اب والعدوان التي تمارس بحق���ه". وأكد أن أعم���ال المقاومة هي حق
مشروع للشعب الفلسطيني، مبارًكا عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني بالقدس 
يوم امس، وموجها التحية لكل الثائرين في كل مكان. وش���دد القيادي شهاب على أن 

المقاومة هي النهج األقدر على ردع االحتالل وكسر شوكته.
وأصيب يوم أمس شابان برصاص قوات االحتالل بزعم محاولتهما تنفيذ عمليتي طعن 
قرب مفرق "غوش عتصيون" في الخليل ومحطة الحافالت المركزية في القدس المحتّلة.

دعوات للحشد وأداء فجر الجمعة في اإلبراهيمي

المفتي العام يحذر من دعوات جماعات »الهيكل« القتحام المسجد األقصى

القيادي شهاب: العمليات الفدائية بالقدس 
والضفة تعكس الغضب الشعبي ضد االحتالل

بيت الهيا / االستقالل:
توغلت آليات عس���كرية إس���رائيلية، يوم أمس، مس���افة مح���دودة في أراضي 

المواطنين شمالي بيت الهيا شمالي قطاع غزة.
وأف����ادت مصادر محلية، بأن أربع جرافات عس����كرية انطلقت من بوابة موقع "زيكيم" 
العسكري توغلت بضعة أمتار في أراضي المواطنين. وأشار المراسل إلى أن الجرافات 
شرعت بأعمال تجريف في األراضي، قبل أن تنسحب إلى داخل السياج األمني. ويأتي 
التوغل عقب غارات ش����نتها الطائرات الحربية اإلس����رائيلية، فجر أمس، على مناطق 

متفرقة بالقطاع، بزعم الرد على إطالق صاروخ باتجاه مستوطنات غالف غزة.

توغل إسرائيلي محدود 
شمالي قطاع غزة
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ولجأت س���لطات االحتالل إلى تعريض األسرى للحبس االنفرادي 
االنتقام���ي وأعمال مضايقات جماعي���ة وعنف وتعذيب بذريعة 
مراجعة التدابير األمنية، فضالاً عن تنفيذ قوات االحتالل حمالت 
بح���ث وتفتيش تس���تهدف المدنيين، وال س���يما أفراد عائالت 

األسرى الستة.
وأمهلت الحركة األس���يرة االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، 
حتى ي���وم الجمعة المقبلة للتراجع ع���ن إجراءاته القمعية بحق 
األسرى، مؤكدين أنه حال اس���تمرت هذه االنتهاكات سيبدأون 

معركة استراتيجية.
في حين، قال عومير بارليف وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي، إن 
إدارة مصلحة السجون س���تعرف كيف تتعامل مع التهديدات 
التي يطلقها األس���رى الفلس���طينيون للبدء بإضراب مفتوح عن 

الطعام بعد األحداث األخيرة.
وأضاف خالل مقابلة مع إذاعة كان العبرية، أن مصلحة الس���جون 
ا مع مثل هذه اإلضراب���ات، ولديهم “خبرة” بهذا  تعاملت س���ابقاً

األمر.
خطوات ت�صعيدية

الناطق اإلعالمي لمؤسس���ة ُمهجة القدس للش���هداء واألسري، 
تامر الزعانين أكد، أن األس���ري داخل سجون االحتالل، سيدخلون 
في خطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة الس���جون، يوم الجمعة 
المقبل، تتمث���ل بإخراج كافة المواد التموينية من الغرف والبدء 
بإض���راب مفتوح عن الطع���ام، للحفاظ على ما ت���م تحقيقه من 

انجازاتهم خالل السنوات الماضية. 
وقال الزعانين خالل حديثه ل�"االس���تقالل"، إن االضراب المفتوح 
ع���ن الطعام يأتي ردًا على تعنت إدارة الس���جون في التراجع عن 
إجراءاته���ا العقابية والقمعية واالنتقامي���ة التي تتخذها بحق 
األسري بشكل جماعي، منذ عملية انتزاع األسري السته حريتهم 

عبر "نفق الحرية" من سجن "جلبوع". 
ونوه الى أن إدارة الس���جون عملت مؤخرًا على تقليص مدة الفورة 
إلى س���اعة واحدة، وتقليص عدد األس���رى في ساحات السجون، 
وإغ���الق الكانتين���ا، وإغالق أقس���ام أس���رى الجهاد اإلس���المي 
وتوزيعه���م على الس���جون، وعدم الس���ماح بزي���ارات المحامين 
لالسرى، في محاولة منها لاللتفاف على االنجازات التي حققتها 

الحركة األسيرة خالل السنوات الماضية، والقيام بسحبها. 
وش���دد على أن الحركة االسيرة لن ترضخ لمحاولة ادارة السجون 
اس���تغالل عملية نفق الحري���ة لتنفيذ هجمة واس���عه ضدها، 
وس���تقف صفًا واحدًا لمواجهتها بكل ق���وة، بغية الحفاظ على 
كافة إنجازاتها التى حققتها بعد معارك مريرة واضرابات طويلة. 
واعتب���ر الزعانين أن االضراب المفت���وح عن الطعام الخيار األكثر 
مرارةاً وقس���وة على االس���رى داخل س���جون االحت���الل لتحقيق 
مطالبه���م، الفتًا الى أن ق���رار االضراب ال يكون إال بعد سلس���لة 
طويلة من المطالب إلدارة الس���جون، والوصول الى طريق مسدود 

في تلك الُمحاورات.
وأضاف:" أن ل���كل فعل ردة فعل، فعندما ُيقرر األس���ري خوض 
معرك���ة االض���راب فهذا من أقس���ى الق���رارات الت���ي يمكن أن 
يتخذوها، ولكن في بعض األوقات ُيصبح ش���رًا ال بد منه في ظل 

التعنت الذي تبديه إدارة السجون اتجاه مطالبهم".
وح���ول االجراءات المتوق���ع أن تتخذها ادارة مصلحة الس���جون 
للتعام���ل مع اض���راب األس���ري المفتوح ع���ن الطع���ام، أوضح 
الزعانين، أن ادارة الس���جون س���تعمل على سحب كافة األجهزة 

الكهربائي���ة من األس���ري لفصلهم عن العال���م الخارجي، ونقل 
األس���رى المضربين وتوزيعهم على الس���جون، وعزل القيادات 
الذين يخضون األضراب بزنازين خاصة، إضافة الى فرض تكتيم 
إعالمي على األس���رى داخل السجون، واستخدام أساليب الضرب 

والشبح والتفريق وعدم التعامل مع االسرى. 
وأوضح أن األسرى داخل السجون بحاجة الى دعم و مساندة إلبراز 
قضيته���م للعالم، خاصة في ظل عملية انتزاع الحرية التي كان 
لها صدي واس���ع حول العالم، و استطاعت كسر هيبة االحتالل 
االسرائيلي الذي يسوق للعالم أن المنظومة األمنية اإلسرائيلية 
ه���ي األقوى عالميًا، مطالبًا المؤسس���ات الحقوقية و الدولية بأن 
تقف أمام مس���ؤولياتها اتجاه األس���رى الفلس���طينيين داخل 

السجون.
رد طبيعي

وبدوره يرى رئيس نادي األس���ير الفلسطيني قدورة فارس، أنه 
من الطبيعي أن يرفض األس���رى محاوالت االحتالل االس���رائيلي 
وادارة السجون تقييد الهياكل التنظيمية واالعتقالية ومصادرة 
اإلنج���ازات التي حققوها عبر نض���االت مريرة وطويلة، محذرًا من 

الخطوات التى س���يقدم عليها األسرى خالل األيام القادمة حال 
لم تتراجع إدارة السجون اإلس���رائيلية عن اجراءاتها االنتقامية 

والعقابية المشددة ضدهم. 
وبين فارس خالل حديثه ل�" االستقالل"، أن إدارة السجون نقضت 
بإجراءاتها العقابية التي فرضتها ضد األس���رى وخاصة أس���رى 
الجهاد اإلسالمي، ما تم االتفاق عليه بينها وبين الحركة األسيرة 

على مدار عشرات السنوات داخل السجون. 
واعتب���ر اإلج���راءات العقابية المتخذة بحق االس���رى تقيد للبناء 
التنظيمي لفصائل العمل الوطني واإلس���المي والبناء األساسي 
للحركة األس���يرة المعمول به منذ نشأتها، لذا االسرى متحفزون 
للدفاع عن إنجازاتهم بكافة االساليب والوسائل المتاحة لديهم، 

وصوالاً لالضراب المفتوح عن الطعام. 
وأوضح أن هناك محاوالت قد تكون جادة من قبل ادارة الس���جون 
المتصاص غضب الحركة األس���يرة ، فب���دأت بعض األمور تعود 
الى وضعها ش���به الطبيعي بما يتعلق باإلجراءات اليومية، حيث 
أعيد فتح الكنتينا وتشغيل المغسلة وزيادة مدة الفورة والخروج 

للساحة. 
ويأمل فارس أن تتراجع ادارة السجون عن اجراءاتها بشكل كامل 
حت���ى يوم الجمعة، فاألس���رى ال يرغبون اإلضراب���ات عن الطعام 
لكنهم مضط���رون لخوضها دفاع���ًا عن انجازاته���م ومطالبهم 
:" اذا عادت لألسرى انجازاتهم ، فذلك من شأنه  اإلنسانية، قائالاً

أن ينزع فتيل اإلضراب". 
ونوه الى أنه في حال إمعان و تعنت إدارة الس���جون في التراجع 
عن إجراءاتها العقابية واالنتقامية ضد األس���رى، والتى تخالف 
كافة المواثيق واألعراف الدولية، بالتأكيد سيكون موقف الحركة 

األسيرة صلبًا ومتماسكًا كما عهدناه بكل مرة. 
وتعقيبًا عل���ى ما قاله وزير األم���ن الداخلي اإلس���رائيلي عومير 
بارليف ،"إن إدارة مصلحة الس���جون س���تعرف كيف تتعامل مع 
التهديدات التي يطلقها األس���رى الفلسطينيون للبدء بإضراب 
مفتوح ع���ن الطعام بعد األحداث األخي���رة"، أوضح فارس:" أن ما 
ورد على لسان وزير األمن الداخلي االسرائيلي كالم فارغ، فدائما 
يحاول االحتالل الظهور بمظهر المتماسك المتيقن من إجراءاته 

و لكنه سيعجز ويفشل أمام ارادة األسرى و نصرهم".

الحركة األسيرة أعلنت عن خوضها الجمعة القادمة

معركة »األمعاء الخاوية« في السجون.. تحشر »إسرائيل« في الزاوية
غزة/ دعاء احلطاب: 

تفاقم��ت اأو�ص��اع االأ�ص��رى يف �صج��ون االحتالل ب�ص��كل كبري خالل 
االي��ام املا�صي��ة  واأ�صبحت على و�صك االنفج��ار نتيجة ال�صغوطات 
امل�صتمرة التي يتعر�ض لها االأ�صرى والهجمة امل�صعورة التي تنفذها 
اإدارة ال�صج��ون بحقه��م، ال �صيما بعد عملية »انت��زاع احلرية« التي 

نفذه��ا فجر االإثنني 6 اأ�صرى من حمافظ��ة جنني، عرب نفٍق متكنوا 
م��ن حفره، للتحّرر من قيود �صج��ن »جلبوع »، الذي ُيعّد اأ�صّد �صجون 
االحت��الل حرا�ص��ة وحت�صيًن��ا. و�ص��ددت اإدارة ال�صج��ون قب�صته��ا 
بفر�صه��ا اإج��راءات عقابي��ة عل��ى جمي��ع االأ�ص��رى خا�ص��ة اأ�صرى 
حركة اجله��اد االإ�صالمي، والتي �صملت عملي��ات االقتحام الهمجي 

املُ�صل��ح والتفتي�ض الليل��ي وعدم ال�صماح بزي��ارة املحامني، وتقلي�ض 
مدة الف��ورة، وتقلي�ض ع��دد االأ�صرى يف �صاحات ال�صج��ون، واإغالق 
الكانتين��ا واإغالق اأق�ص��ام اأ�صرى اجله��اد االإ�صالم��ي وتوزيعهم على 
ال�صج��ون، االم��ر ال��ذي اأدى اإىل تهدي��د اال�ص��رى داخ��ل ال�صجون، 

بخو�ض ا�صراب مفتوح عن الطعام يوم اجلمعة املُقبل. 

غزة/ االستقالل:
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلسالمي طارق سلمي يوم أمس، أن شن "إسرائيل" 
غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة هي محاوالت للتغطية على فش���لها في حادثة 
نفق جلبوع، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله وجهاده من أجل الحرية 

وتقرير المصير.
وحول التهديدات اإلس���رائيلية بش���ن تصعيد عس���كري ضد القطاع في حال استمرار إطالق 
الصواريخ من غزة، أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد أن فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة 

أي تهديدات.
وأوضح أن المقاوم���ة تتابع وتقيم جميع األحداث السياس���ية والميدانية، وعليه فإن فصائل 
المقاومة لن تق���ف مكتوفة األيدي وجميع الخيارات مفتوحة لديهم حتى تحرير فلس���طين 

التاريخية.
وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اإلثنين، مسافة محدودة في أراضي المواطنين 

شمالي بيت الهيا شمالي قطاع غزة
كما شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، فجر أمس، غارات على مناطق متفرقة 
بالقطاع، بزعم الرد على إطالق صاروخ الليلة الماضية باتجاه مستوطنات غالف 

غزة.

الجهاد: »إسرائيل« تغطي فشلها بقصف غزة.. 
والمقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديد

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلس���رائيلي،  االحتالل  س���لطات  شرعت 
بفرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة 
القدس المحتل���ة، وتضييق خناقها على 
ا  المقدسيين، وتقييد حركتهم، استعداداً
لالحتف���ال بعيد "الغف���ران" العبري الذي 

يبدأ يوم غٍد، ويستمر ليومين.
ووضع���ت ق���وات االحت���الل المكعب���ات 
اإلس���منتية عند مفارق الطرقات والشوارع 
ف���ي مدين���ة الق���دس والبل���دة القديمة، 
ونصيب الحواجز العسكرية على مداخلها، 
وس���ط استعدادات لما تس���مى "جماعات 
الهي���كل" المزع���وم القتح���ام المس���جد 

األقصى المبارك خالل العيد العبري.
وخالل العي���د تتحول المدين���ة وبلدتها 
القديمة إلى ثكنة عسكرية جراء االنتشار 

المكثف لعناصر شرطة االحتالل والقوات 
الخاص���ة و"حرس الحدود"، ف���ي المقابل 
فرض تسهيالت على حركة المستوطنين 

واستباحتهم للمسجد األقصى.
وخ���الل األعياد اليهودي���ة، تكثف قوات 
االحتالل من اس���تهدافها للمقدس���يين 
وموظف���ي األوقاف اإلس���المية من خالل 
حم���الت االعتق���ال واإلبعاد ع���ن باحات 
األقصى لفت���رات متفاوتة، بهدف إتاحة 
وتحقيق  لتدنيسه  للمستوطنين  المجال 

أطماعهم االستيطانية فيه.
وفي إطار اس���تعدادها ل�"عي���د الغفران" 
الذي يعتبره اليهود "أقدس أيام الس���نة 
العبري���ة"، أعلن���ت جماع���ة "أدالء جب���ل 
الهيكل" المتطرفة ع���ن تنظيم محاضرة 
ابراموفتش  المتطرف فنح���اس  للحاخام 

داخل المسجد األقصى.
وس���يتم خالل االقتحام عرض أحكام يوم 
"الغفران" وتدريب المش���اركين على أداء 
طقوس���ه، في محاولة لح���ث اليهود على 
االقتحام وأداء الطقوس داخل المس���جد 

األقصى في "عيد العفران".
ونظم المس���توطنون يوم االحد الماضي 
احتفاالت ف���ي منطقة القص���ور األموية 
قرب الس���ور الجنوبي للمس���جد األقصى 
وتم رفع عش���رات األع���الم لعدة دول في 

المكان.
وخالل ما يس���مى "رأس الس���نة العبرية" 
الذي اس���تمر ليوم���ي الثالث���اء واألربعاء 
الماضيين، اقتحم المسجد األقصى 572 
ا بحماية مش���ددة من ش���رطة  مس���توطناً

االحتالل.

إجراءات إسرائيلية مشددة
 بالقدس تقيد حركة المقدسيين



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائرة المش���تريات عن طرح عط���اءات بتمويل 
من جمعية جس���ر األم���ل الخيرية تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة 
في كراس���ة ووثائق العطاء، فعل���ى الراغبين في المش���اركة من أصحاب 
االختصاص المسجلين رس���ميًا مراجعة وزارة الصحة – دائرة المشتريات 
بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة 

العطاء والمواصفات برسوم غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظرف المختوم ي���وم الخميس الموافق 
2021/09/16 وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان بحضور من 

يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. ارف���اق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو بنك 
البري���د أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة 

من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخل���وات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

الثالثاء 7 صفر 1443 هـ 14 سبتمبر 2021 م

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي 

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

ليكن معلومًا للجميع بأن الس����يد/ علي محمد علي األسطل من سكان خانيونس هوية 
رقم / 804685246 قد تقدم بطلب لتصحيح اس����م/ مورث موكله والمسجل خطأ في 

سجالت الطابو بغزة باسم // سليمان إسماعيل األسطل وسليمان إسماعيل الخليل
القطعة 49 القسيمة 39 أراضي 
القطعة 39 القسيمة 26 أراضي 
القطعة 45 القسيمة 12 أراضي 
القطعة 39 القسيمة 21 أراضي 

إلى االسم الصحيح له// سليمان إسماعيل خليل األسطل
لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا الشأن 
عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا 
من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
م�فق حممد عل�ان

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن �سادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

) B36 ( والشارع رقم  )a36 ( بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع
منطقة تنظيم _ الزهراء  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 

تعلن اللجن���ة المركزية لالبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للعموم 
انها قد قررت بجلس���تها رقم 16/2021 المنعق���دة بتاريخ 9/6/2021 م 
 )a36( التصديق النهائ���ي على المخطط التفصيلي لميار الش���ارع رقم
بع���رض )12( متر وارت���داد )3( مت���ر والمحصور بين الش���ارع رقم )57( 

والشارع رقم )69( والمار بالقسائم )1_2( من القطعة )2314( 
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 8/2/2021 م .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش����ر هذا االعالن في الجريدة الرس����مية وفي صحيفتين يوميتين 

محليتين أيهما اقرب . وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

غزة / االستقالل:
حّمل المجلس التشريعي في غزة، يوم امس، االحتالل 
اإلسرائيلي المس���ؤولية الكاملة عن حياة األسرى في 
سجونه، والسيما بعد حملة التنكيل الواسعة بحقهم 
عقب تمّكن أس���رى من تحرير أنفس���هم من س���جن 

جلبوع.
وطالب المجلس، خالل جلس���ة مخصصة لمستجدات 
قضي���ة "أبط���ال نفق الحري���ة"، وأوضاع األس���رى في 
الس���جون، المنظم���ات الحقوقية العربي���ة والدولية، 
بالعمل الجاد على اإلفراج عن األس���رى الفلسطينيين 
باعتباره���م ق���وة مقاومة مش���روعة طبقًا للش���رائع 

السماوية، والقانون الدولي.
وأكد ضرورة قيام الصليب األحمر الدولي بواجبه تجاه 
األسرى، وتكثيف زياراته لهم، واالطالع على أحوالهم، 
والضغ���ط على االحتالل لتحس���ين ش���روط حياتهم 

وتوفير مستلزماتهم والسماح ألهلهم بزيارتهم.
وطالب المجلس السلطة الفلسطينية برفع قضايا ضد 
االحت���الل أمام المحاكم الدولية، وحش���د أكبر قدر من 
المتضامنين مع األسرى وإقناع المجتمع الدولي بعدالة 
قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات االعتقال ضد 
أبناء ش���عبنا، و"عدم اإلذعان لالحتالل بتجميد رواتب 

األسرى وأسر الشهداء".
كما طالب بتفعيل قرارات األمم المتحدة ولجان حقوق 
اإلنسان وخاصة حقوق األسير الفلسطيني، من خالل 
تفعيل الفصل الس���ابع م���ن ميثاق األم���م المتحدة 

باستخدام القوة إلجبار االحتالل على اإلفراج عن أسرانا.
ودعا التش���ريعي في غزة الدول العربية واإلس���المية 
وأحرار العالم لمالحقة ضباط مخابرات وقادة االحتالل 
ومقاضاته���م أم���ام المحاك���م الدولي���ة المختص���ة 
لممارس���تهم سياس���ة التعذيب الجسدي والنفسي 

لألطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
ودعا ال���دول األعضاء في مجلس األمن لعقد جلس���ة 
طارئة لمناقش���ة أوضاع األس���رى الفلسطينيين في 
الس���جون في ظ���ل االنته���اكات الالإنس���انية التي 

يمارسها االحتالل بحقهم.
وح���ث البرلم���ان األوروبي على تفعي���ل لجنة تقصي 
الحقائق حول اعتقال األطفال الفلسطينيين، المخالف 

لالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
كما دع���ا أحرار العالم لتبني حمل���ة دولية لإلفراج عن 
األسرى الفلسطينيين كافة من سجون االحتالل، إنقاذًا 
لحياته���م من القتل البطيء، الذي يمارس���ه االحتالل 

بحقهم.
وحث وسائل اإلعالم عامة، واإلعالم الجديد خاصة، على 
تنفيذ حمالت إلكترونية واسعة للتضامن مع األسرى، 
وتس���ليط الضوء على معاناتهم ومحاولة اس���تجالب 
الدع���م القانوني واإلعالم���ي والتعاط���ف الدولي مع 

قضيتهم.
وحّيا التش���ريعي "فصائ���ل المقاومة، الت���ي أجبرت 

وستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة".

غزة/ االستقالل:
أكد المتحدث باس���م مؤسسة مهجة القدس 
لألس���رى والشهداء محمد الش���قاقي، أنه تم 
االتفاق من قبل الحركة الوطنية األس���يرة في 
السجون على خوض إضراب مفتوح عن الطعام 

تحت عنوان "موحدون في وجه العدوان".
وقال الشقاقي في تصريح له "خطوة اإلضراب 
المفتوح عن الطعام س���تكون ي���وم الجمعة 
القادم، وتعتبر نقط���ة انطالق باتجاه معركة 

اإلضراب المفتوح".
وأش���ار إل���ى أن المطل���ب األساس���ي لخوض 
المعركة هو عدم تشتيت أسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي، وإعادتهم إلى ما كان الوضع عليه 

قبل السادس من سبتمبر أي قبل عملية "نفق 
الحرية".

ن الشقاقي أن أبناء الحركة األسيرة يطالبوا  وبيَّ
بتوسيع تركيب الهاتف العمومي وتحسين 
ش���روطه عند األس���رى المرضى وعند األشبال 

والنساء.
وذك���ر أن مطال���ب الحركة األس���يرة خاضعة 
للح���وار، مضيًفا "سيس���تمر اإلض���راب ما لم 

يتحقق الحد األدنى من مطالبهم".
وتابع الشقاقي "حتى ينتصر أسرانا ويحققوا 
مطالبهم يج���ب علينا إس���نادهم ودعمهم 
بالفعاليات التي ترقى للمستوى الذي يناسب 
صمودهم وصبرهم"، مطالبًا جميع أبناء شعبنا 

أن يدعموا أسرانا في معركتهم والوقوف إلى 
جانبهم حتى تحقيق مطالبهم.

ولفت إلى أن اإلضرابات الجماعية تشكل ورقة 
ضغط عل���ى إدارة الس���جون وتحقق إنجازات 

كبيرة في االنتصار على السجان.
وقال "نحن نث���ق بتحقيق المطالب بس���بب 
االلتفاف الواس���ع من قبل الحركة األس���يرة، 
ومس���اندتهم ألس���رى الجه���اد اإلس���المي، 

ورفضهم لتشتيتهم داخل السجون".
وختم الشقاقي حديثه "األسرى مقدمون على 
ه���ذه الخطوة ولديه���م روح معنوية وقتالية 
عالية جدًا الس���يما بعد هزيم���ة االحتالل في 

االنتصار الذي حققه األسرى الستة".

دعا لتدخل دولي لإلفراج عنهم

»التشريعي« بغزة ُيحمل االحتالل مسؤولية حياة أسرى نفق جلبوع

تحت عنوان: »موحدون في وجه العدوان«
مهجة القدس: إضراب مفتوح عن الطعام يبدأ الجمعة في السجون

القاهرة / االستقالل:
حملت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة االحتالل اإلس���رائيلي وأذرعها المختلفة، المس���ؤولية 
كامل���ة عن حياة األس���رى وما يتعرض له ذويهم وأقاربهم من معاناة وع���ن تداعيات اعتقالهم وابتزازهم 

وترهيبهم.
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي 
في تصريح صحفي يوم امس، إن األمانة العامة تتابع بقلق بالغ ما تقوم به س���لطات االحتالل من إجراءات 

عقابية شاملة بعد تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وإعادة اعتقال أربعة منهم.
وأضاف أنها تتابع أيًضا إجالء عدد من األس���رى وتش���تيتهم في مختلف سجون االحتالل في سلسلة من 

اإلجراءات القمعية التي يتعرضون لها وعائالتهم.
وأكد دعم األمانة العامة المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وأسراه، ال سيما وأن قضية األسرى هي قضية 
حق وحرية وعدالة. وحذر من معاقبة األس���رى الفلس���طينيين أو المس بهؤالء المناضلين من أجل الحرية 
والعدالة اإلنسانية أو التنكيل بهم، مشدًدا على حقهم في ضمان معاملتهم وفقا لقواعد القانون الدولي 

اإلنساني والشرعية الدولية.

الجامعة العربية تحمل االحتالل 
المسؤولية عن حياة األسرى

اسم العطاء

مناقصة رقم 2021/72 لتوريد مهمات طبية

  مناقصة رقم 2021/73 لتوريد دواء

مناقصة رقم 2021/74 لتوريد أثاث طبي

رقم 
العطاء

سعر الكراسة ساعة فتح
بالشيكل

 )100(

 )100(

 )100(

11:00 ص 2021/72

2021/73

2021/74

11:15 ص

11:30 ص

جنين / االستقالل:
أكدت القوى الوطنية واالسالمية، يوم أمس، على الوحدة الوطنية بين كل أطياف شعبنا 

الذي يتعرض لمحاولة بث الفرقة وإشاعة الفتنة من قبل االحتالل وأعوانه.
ودعا المش���اركون في اجتماع القوى ال���ذي عقد، يوم أمس، ف���ي بلدية جنين، بحضور 
المحافظ أكرم الرجوب، ورئيس البلدية فايز الس���عدي، ولجنة التنسيق الفصائلي في 
المحافظة، إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كافة األراضي الفلسطينية، 
في ظل سياسة االحتالل التي تهدف لمزيد من البناء والتوسع االستعماري االستيطاني، 
واالستيالء على األراضي، وسياسة القتل واالعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

وش���ددوا على المتابعة الفعالة إلطالق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل 
فيما يسمى مقابر األرقام أو ثالجات االحتالل. وتوجهت القوى بالتحية والتقدير ألسرانا 
في زنازين االحتالل الذين يتعرضون لهجمة شرس���ة من إدارة الس���جون، وممارس���ات 

تعسفية بحقهم، داعية إلى توفير الحماية الدولية لهم، خاصة األسرى المرضى.

القوى الوطنية تدعو إلى توسيع 
المقاومة الشعبية في كل فلسطين
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اعالن 
فقد جواز 

سفر 

أعلن أن���ا المواطن���ة / اماني نص���ر احمد جاد 
الل���ه  ع���ن فقد ج���واز س���فر ويحم���ل الرقم      
400251237  الرج���اء ممن يجده أن يس���لمه 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 
 

 
دولة فل�سطني 

ال�سلطة الق�سائية 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 

حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
�سند تبليغ حكم غيابي 

الى المدعى عليه / محمد فتحي خليل الجعان من عبسان الكبيرة وسكانها سابقا والمقيم 
حاليا في امريكا ومجهول محل االقامة فيها االن لقد حكم عليك بتاريخ١٣/٩/٢٠٢١ م 

في القضية اس����اس ٢٢٤/٢٠٢١ وموضوعها تفريق للض����رر من الغياب والمرفوعة 
عليك م����ن قبلك زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الش����رعي المدعية ياس����مين 
حمدان س����لمان ابو مطلق من عبس����ان الكبيرة وسكانها بطالقها منك طلقة واحدة 
بائنة بينونة صغرى بعد الدخول دفعا للضرر الحاصل لها من غيابك عنها بال سبب 
ش����رعي وال عذر مقبول حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالس����تئناف اعتبارا من 

تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في ١٣/٩/٢٠٢١ م .

قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ احمد حممود عا�سور

دولة فل�سطني 
حمكمة �سلح دير البلح 

يف الق�سية احلقوقية رقم 857/2019
يف الطلب احلقوقي رقم 522/2021 

المدعي /  ١. أس����امة خضر س����الم ابو عمرو ، من سكان غزة الشجاعية  ٢. فتحي خضر 
سالم ابو عمرو ، من سكان غزة الشجاعية  وكيلهم المحامي / بسام صقر عابد 

المدعى عليهم /  ١. خالد خضر سالم ابو عمرو   ، غزة الشجاعية اخر شارع المنطار منزل 
المرحوم خضر س���الم ابو عمرو . ٢. باس���م خضر سالم ابو عمرو ، غزة الشجاعية اخر شارع 

المنطار منزل المرحوم خضر سالم ابو عمرو  )مجهولو محل االقامة(
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة  قيمة الدعوى / غير محددة القيمة 

مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل 
في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم ٨٥٧/٢٠١٩ 

في الطلب رقم ٥٢٢/٢٠٢١ 
ال���ى المدعي عليه���م المذكورين اعاله بنا ان المدعيين قد اس���تحصال على حكم 
بتاري���خ ٢/٣/٢٠٢٠م ف���ي القضية رق���م ٨٥٧/٢٠١٩ وموضوعها تقس���يم اموال 
مش���تركة لذلك تعتبرون مبلغين في هذا الحكم بعد مرور خمس عش���ر يوما من 

تاريخ تبلغكم في هذه المذكرة حسب االصول . تحريرا في ١٣/٩/٢٠٢١ م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
ال�ستاذ حممود ح�سنب املزين

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
قدمت لمحكمة شرق خانيونس الش���رعية مضبطة موقعة من مختار عاىلة مسمح 
مؤرخة في ٢٨/٣/٢٠٢١ تتضمن ان فاطمة عودة مس���مح اصليح من معن وسكانها 
قد توفيت الى رحمته تعالى س���نة ١٩٧٤ م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
زوجها حسين سليمان عايد مس���مح وفس بناتها المتولدات لها منه وهن عايشة 
وحس���ينة ورحمة وفي اشقائها حسن وموسى ووازنة ثم بتاريخ ١/٤/١٩٨٠م توفي 
حسين المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته 
المتوفاة قبله خضرة منصور عمر الفقعاوي وهم س���ليمان ومحمد وليلى وس���هام 
وفاطمة وف���ي بناته المتولدات له من زوجته المتوف���اة قبله فاطمة المذكورة وهن 
عايش���ة وحسينة ورحمة فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر وليس لها 
وصي���ة واجبة او اختيارية وال اوالد كب���ار توفوا حال حياتها وتركو ورثة فمن له حق 
االعتراض مراجعة محكمة ش���رق خانيونس الشرعس���ة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في يوم ٦ محرم لسنة ١٤٤٣ ه وفق ١٣/٩/٢٠٢١ م 

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

الضفة الغربية/ االستقالل:
 شارك موظفو بلدية نابلس وفعاليات ومؤسسات المحافظة، 
بوقفة إسناد لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ورفضا 
للتنكيل واإلج����راءات العقابية التي اتخذتها إدارة س����جون 

االحتالل بحقهم.
ورفع المش����اركون بالوقفة التي نظمت أمام مبنى البلدية، في 
مدينة نابل����س، والتي دعت إليها نقاب����ة العاملين بالبلدية، 
صور األس����رى الس����تة الذين انتزع����وا حريتهم من س����جن 
"الجلب����وع" االحتاللي، والالفت����ات المطالب����ة بتوفير الحماية 

الدولية لألسرى في سجون االحتالل.
وق����ال رئيس نقابة العاملين في بلدي����ة نابلس ضرار طوقان 
"نق����ف بعز وفخر أمام هذا اإلنج����از العظيم، وواجب علينا أن 

نقدم لهم ما بوسعنا دون تخاذل".
وأش����ار طوقان، إلى أن الش����عب الفلس����طيني يصطف حول 
األس����رى األبطال الذين قدموا أعمارهم فداًء لوطنهم، مؤكدا 
ض����رورة االلتف����اف حول قضية األس����رى ومطالب����ة المجتمع 
الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف 

االنتهاكات بحق األسرى.
وتاب����ع: "نابلس عنوان لكل تضحية ومب����ادرة، وبلدية نابلس 
بأبنائه����ا يصطفون لرفض اإلجراءات والغطرس����ة االحتاللية 

ضد األسرى في سجون االحتالل".
من جهته، ق����ال رئيس لجنة إدارة بلدي����ة نابلس اياد خلف 
"نقف مساندين لألسرى ونرفض جميع اإلجراءات التعسفية 

التي يمارسها االحتالل ضد األسرى بالسجون، ونرسل رسالة 
للعالم ولألمم المتحدة نطالبهم بمساندة أسرانا".

ودعا إلى ضرورة التدخل الدولي وإنهاء ملف األسرى واإلفراج 
الفوري عنهم.

بدوره، قال مظفر ذوقان متحدثا باس����م اللجنة الوطنية لدعم 
األسرى في محافظة نابلس، "جئنا نتضامن مع األسرى خلف 

قضبان االحتالل، خاصة من انتزعوا حريتهم وأرس����لوا رسالة 
لالحتالل بأن النضال ليس فقط بالساحات والميادين بل في 
قلب قالع األس����ر، هؤالء األبطال برهن����وا أن الحرية ال تحدها 
حدود وأن فعل المناضلين تجس����د بملعقة اس����تلها األبطال 

وحفروا نفقا رغما عن أنف السجان وانطلقوا للحرية".
وأوضح أن "األبطال أوصلوا رس����الة لحكومة بينت الذي يقول 

إن����ه لن تكون دولة فلس����طينية، وإننا ش����عب يمتلك اإلرادة 
ونس����تغل أي وسيلة لمقاومة العدو حتى نيل حقنا المشروع 

بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
وطال����ب ذوقان الش����عب الفلس����طيني والق����وى والفعاليات 
الوطنية واإلس����المية بتكثيف فعاليات اإلس����ناد لألس����رى، 
وإرسال رس����ائل لالحتالل أنه من حق شعبنا النضال من أجل 

تحرير األرض واإلنسان.
وف����ي بيت لحم ش����ارك مواطنون، في وقفة دعم وإس����ناد مع 
األس����رى المضربي����ن عن الطع����ام، أمام مقر اللجن����ة الدولية 

للصليب األحمر في المدينة.
وق����ال مدير عام نادي األس����ير عب����د الله زغاري، إن الش����عب 
الفلس����طيني يساند األس����رى في س����جون االحتالل، خاصة 
األس����رى المضربين عن الطعام، وأقدمهم كايد الفس����فوس 
ال����ذي مضى على إضراب����ه قرابة الش����هرين، محمال االحتالل 
المس����ؤولية عن حياة األس����رى األربعة الذين أعيد اعتقالهم 

بعد أن انتزعوا حريتهم.
وأشار إلى أن األوضاع الصحية لألسرى المضربين عن الطعام 
غاي����ة في الخط����ورة، مطالبا الصليب األحم����ر بالتدخل إلنقاذ 

حياتهم.
بدوره، قال مدير هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيت لحم 
منقذ أبو عطوان، إن هذه الوقفة تأتي دعما وإس����نادا لألسرى 
خاصة األسرى المضربين، مطالبا بتدخل عاجل لحماية األسرى 

من انتهاكات االحتالل وممارساته ضد المعتقلين العزل.

وقفات وفعاليات بالضفة دعمًا لألسرى في السجون اإلسرائيلية

غزة / االستقالل:
قال مكت���ب إعالم األس���رى، يوم أم���س، إّن الحركة 
األس���يرة في س���جون االحتالل ماضية ف���ي اإلعداد 
واالستعداد لخوض معركة استراتيجية حال إصرار 
إدارة س���جون االحت���الل عل���ى إجراءاته���ا القمعية 
بحّقهم منذ هروب األس���رى الستة عبر "نفق الحرية" 
قبل أس���بوع. وأّكد مدير المكت���ب ناهد فاخوري في 
مؤتمر صحفي بغزة، أّن إدارة سجون االحتالل تحاول 
تحميل األس���رى مسئولية عجز وفش���ل منظومتها 
األمنية واالستفراد بهم من خالل جملة من القرارات 

واإلجراءات العقابية بحقهم.
وذكر فاخوري أّن أس���رى قس���م 3 في س���جن جلبوع 
تعّرضوا في الثامن من هذا الش���هر العتداء همجي 
يعكس صورة اإلره���اب والتنكيل المنظم، ثم ُنقلوا 
إلى س���جن "ش���طة" حيث تعّرضوا للضرب والشتم 
والتنكي���ل ووضعوا داخل غ���رف دون أدنى مقومات 

للحي���اة. وبّي���ن أّن الهيئات القيادية لألس���رى أمام 
ما تع���ّرض له األس���رى تداعت لالنعقاد والتش���اور 
لبحث سبل مواجهة الس���جان وقد أقرت العديد من 
الخط���وات، معلًنا أّن الهيئة القيادية العليا ألس���رى 
"حماس" حّملت االحتالل المسئولية الكاملة عن حياة 
األس���رى. وشّدد على أّن مديري سجني جلبوع وشطة 
وضابطي األمن في جلبوع وشطة إضافة إلى الضابط 
المدعو زاهر فارس "أصبحوا في دائرة االس���تهداف 

المباشر من قبل األسرى".
ودعا مدير مكتب إعالم األس���رى كافة أبناء ش���عبنا 
وأحرار العالم إلى االصطفاف خلف قضية األس���رى 
ونصرته���م في قضيته���م العادلة، والمؤسس���ات 
الدولية والقانونية ومؤسس���ات حقوق اإلنسان إلى 
الوق���وف عند مس���ئولياتها وأخذ دوره���ا الحقيقي 

والفاعل تجاه قضية األسرى الفلسطينيين.
كما طالب الس���لطة بأخذ دورها بشكل فاعل والدفاع 

عن األس���رى وإطالق يد المقاومة وأبناء ش���عبنا في 
الضفة الغربية لنصرة قضية األس���رى في س���جون 

االحتالل.
يش���ار إل���ى أّن الحركة األس���يرة أمهل���ت االحتالل 
اإلس���رائيلي حت���ى يوم الجمع���ة المقبل���ة للتراجع 
ع���ن إجراءات���ه القمعية بحق األس���رى، مؤّك���دة أّنه 
حال اس���تمرت هذه االنتهاكات س���يبدؤون معركة 

استراتيجية.
واتخ���ذت إدارة س���جون االحتالل سلس���لة إجراءات 
انتقامية بحق األس���رى عقب تمّكن س���تة أسرى من 

تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" االثنين الماضي.
واعتقلت قوات االحتالل فجر الس���بت أربعة من ستة 
أس���رى حرروا أنفس���هم من س���جن جلبوع عبر نفق 
حفروه م���ن داخل الزنزانة، فيم���ا تواصل البحث عن 
األس���يرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، اللذين 

ما زاال يتنسمان الحرية.

»ضباط السجون أصبحوا في دائرة االستهداف«
إعالم األسرى: األسرى يستعدون لخوض معركة استراتيجية

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، بأن المحكمة المركزية لالحتالل اإلسرائيلي 
في الناصرة، قررت خالل جلس���تها يوم أمس، رف���ض االلتماس الذي تقدم به محامي 
الهيئة للس���ماح له بزيارة األسرى األربعة الذين أعادت االحتالل اعتقالهم بعد تحرير 

أنفسهم من سجن جلبوع.
وكان محامي الهيئة تقدم س���ابقًا بالتماس للس���ماح له بزي���ارة كل من )زكريا زبيدي، 
ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري(، لمتابعة أوضاعهم االعتقالية، ورصد أماكن 
احتجازهم، لك���ن االلتماس تم رفضه. وأعربت الهيئة ع���ن قلقها من التعتيم الكبير 
فيما يتعلق بقضية األسرى األربعة، محذرًة من أن تنصب ردود الفعل اإلسرائيلية على 
االنتقام منهم والتفرد بهم. واعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أربعة من األس���رى 
الس���تة الذين حرروا أنفس���هم من س���جن جلبوع عبر نفق حفروه ألشهر بعد خمسة 
أيام من المالحقة؛ في منطقة قرب مدينة الناصرة المحتلة. واألس���رى الذين اعتقلهم 

االحتالل هم: زكريا الزبيدي ومحمد ومحمود العارضة ويعقوب قادري.

االحتالل يرفض التماس هيئة 
األسرى لزيارة أسرى عملية جلبوع
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية غزة – مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الق�سية رقم 357 / 2021م   يف الطلب رقم 1633 / 2021م
المدعي���ون/1 -  مصطف���ى محم���د صابر مصطفى س���كر- من س���كان غزة 
الشجاعية ويحمل هوية رقم/ 412489627. 2 - حسام إبراهيم إسماعيل أبو 
الكاس من سكان غزة الشجاعية ويحمل هوية رقم/ 900139577  -3جيمان 
سالمة يوسف الحداد من سكان غزة النصر وتحمل هوية رقم/ 902431543 
بواسطة وكيلها الس���يد/ نهرو مصطفى يوسف الحداد من غزة هوية رقم/ 
902436260 بموجب وكالة عامة رقم 9144 / 2020م صادرة عن كاتب عدل 
غزة بتاريخ 2021/12/6م. وكالؤهم المحامون/ عالء الس���رحي وحازم السرحي 

غزة الزيتون مقابل مسجد صالح الدين األيوبي جوال 0599685804 
المدعى عليهم/1 -  طارق زكي يحيى ساق الله من سكان غزة البلدة القديمة بالقرب من 
مدرس���ة دير الالتين 2 - رئيس���ة محمد عبد الهادي جاد الله من سكان غزة النصر شرق 
المجمع اإليطالي منزل الس���يد محمد جاد الله 3 - فريال حسونة حامد عاشور غزة الشيخ 
عجلين قرب قهوتنا جوار منزل المختار الحاج خليل عاش���ور منزل الحاج أبو مازن عاشور 
خارج البالد  4 - فارس حس���ونة حامد عاش���ور الش���يخ عجلين قرب قهوتنا جوار منزل 
المختار الحاج خليل عاش���ور منزل الحاج أبو مازن عاش���ور خارج البالد باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة مورثه والده حس���ونة حامد عاش���ور وباإلضافة لباقي وتركة 
وميراث مورثته والدته/ بديعة كامل عيد عاش���ور 5 - إبراهيم حسونة حامد عاشور غزة 
الش���يخ عجلين قرب قهوتنا بجوار منزل المختار الحاج خليل عاشور منزل الحاج أبو مازن 
عاشور خارج البالد 6 - عبد الرحمن حسونة حامد عاشور غزة الشيخ عجلين  قرب قهوتنا 
جوار منزل الحاج خليل عاش���ور منزل الحاج أبو مازن عاش���ور خ���ارج البالد7 - عبد الكريم 
حسونة حامد عاش���ور غزة الش���يخ عجلين قرب قهوتنا جوار منزل المختار الحاج خليل 
عاشور منزل الحاج أبو مازن عاشور خارج البالد 8 - أحمد محمد محمود جاد الله من سكان 
غزة النصر ش���رق المجمع اإليطالي منزل السيد محمد جاد الله 9 - تيسير شعبان حسن 
السدودي من سكان غزة شرق الزيتون شارع 10 بالقرب من مسجد عمرو بن العاص قرب 
محطة حسام أبو الكاس للغاز بجوار منزل جمعة أبو خوصة باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي تركة مورثته والدته المرحومة/ فطومة موس���ى مصطفى عاشور وباإلضافة لباقي 
ورثة مورثه جده المرحوم/  موس���ى مصطفى عاش���ور 10 -  محمد صالح حس���ين حامد 
عاشور الش���يخ عجلين قرب قهوتنا بجوار منزل الحاج خليل عاشور منزل الحاج أبو مازن 
عاش���ور باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده/ حسين حامد مصطفى 
عاش���ور وباإلضافة لباقي ورثة وتركة مورثه جده المرحوم/ حامد مصطفى علي عاش���ور 
وباإلضافة لباقي ورثة والدته المرحومة/ زهية عبد الرحمن عبد السالم شلدان وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وتركة جدته البيه / هدية عايش حميد جرادة "س���يور"  11 - نواره حس���ن 
عمران عاش���ور "شملخ" من سكان غزة الش���يخ عجلين منطقة شملخ باألصالة عن نفسها 
وباإلضافة لباقي تركة وميراث مورثها والدها المرحوم حس���ن عمران حماد عاشور وتركة 

وميراث مورثتها والدتها المرحومة فاطمة أحمد محمود عاشور
نوع الدعوى: تنفيذ عيني    قيمة الدعوى )330.000 د.أ( ثالثمائة وثالثون ألف دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إل����ى المدعى عليهم من الثالث حتى الس����ابع المذكورين بعالي����ه، بما أن المدعين قد 
أقاموا عليكم دعوى حقوق )تنفيذ عيني( اس����تنادًا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم 
المودعة لكم نس����خة منها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذك����رة كما يقتضي أن 
تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد لها جلسة األربعاء 2021/10/13م لنظر القضية ويكون 
معلوم����ًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمدعين أن يس����يروا في دعواهم 

وللمحكمة أن تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا. تحريرًا في 2021/9/11م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح دير البلح املوقرة 
يف الدعوى رقم: 2021/555م 

المس���تدعية: شركة أبو يوس���ف للتجارة العامة من غزة ويمثلها السيد/ 
علي���ان عوني أبو يوس���ف من غزة ش���ارع صالح الدين )ش���ركة هونداي( 
ويحمل هوية رقم/ 800580607. وكالؤها المحامون/ امين ساق الله وفؤاد 
عبد العال ويعاد عليان وميس���اء بكري ورهام زنداح ولؤي بسيس���و – غزة 

الجالء عمارة بسيسو – جوال رقم/ 0599993895. 
المس���تدعى ضده: حس���ن علي فؤاد أبو خروف – من النصيرات الس���وق 

مخيم/ 1 بجوار مسجد التقوى جوال رقم/ 0599386983 
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة بمبلغ( 

قيمة الدعوى: )2950 شيكل( الفان وتسعمائة وخمسون شيكل 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل  في الدعوى رقم 2021/555 

الى المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه بما ان المس���تدعية قد اقامت عليك 
دعوى حقوق )مطالبة بمبلغ( استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المودعة 
نس���خة لكم عنها وم���ن ملحقاتها قلم هذه المحكمة ل���ذا يقتضي عليك ان 
تحضر الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بهذه 
المذك���رة كما يقتضي عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 
االثنين 2021/10/12م لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك انك تبلغت بالحكم 

بموجب تلك المذكرة حسب األصول. تحريرا في: 2021/9/7م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
الأ�ستاذ/ حممود املزين 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2259 / 2018     يف الطلب رقم 917/2021

المستدعون :  ١. محمد موس���ى العبد شبير، غزة الشاطئ ، بجوار المسجد 
الغربي هوية رقم  ٢. منى موسى العبد شبير ، غزة الشيخ رضوان ، الشارع 
االول بالقرب من معرض عروستي  ٣. نافذ عبد الوهاب موسى العبد شبير 
، من غزة الش���يخ رضوان باالصالة عن نفس���ه وباالضافة لباقي ورثة وتركة 
والده المرحوم / عبد الوهاب موسى العبد شبير / بجوار معرض عروستي .

وكيله المحامي / فادي كمال البورنو .
المس���تدعى ضدها / رئيس���ة موس���ى العبد ابو لبن )ش���بير قبل الزواج ( من غزة معسكر 
الشاطئ بجوار منزل ابو العبد هنية منزل كمال موسى شبير _ مجهولة محل االقامة حاليا . 

نوع الدعوى : تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 
)مذكرة حضور بالنشر المستبدل للمستدعى ضدها(

الى المس���تدعى ضده���ا المذكورة اعاله بما ان المس���تدعين المذكورين قد 
اقاموا لدى محكمة صلح غزة القضية المرقومة اعاله وموضوها تقسيم اموال 
مش���تركة غير منقولة اس���تنادًا الي ما يدعونه في الئحة دعواهم المحفوظ 
لكم نس���خة عنها لدى قلم المحكمة ونظ���را النكم مقيمون خارج البالد حاليا 
وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 
٢٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لس���نة ٢٠٠١ وبناء 
على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم ٩١٧/٢٠٢١ بالسماح لنا 
بتبليغكم عن طريق النش���ر المستبدل لذلك يقتضي عليكم الحضور لهذه 

المحكمة يوم االربعاء الموافق ٢٩/٩/٢٠٢١ م الساعة التاسعة صباحا . 
كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن 

معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين .

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة

غزة/ االستقالل:
أكد مس����ؤول مل����ف الالجئين في حرك����ة الجهاد 
االس����المي أحم����د المدل����ل، أن اتفاق االط����ار بين 
اإلدارة األمريكية، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين، مؤامرة خطيرة على قضية الالجئين.

وش����دد المدلل ف����ي تصري����ح صحف����ي، على أن 
هذا االتف����اق مرفوض جملة وتفصي����ال من الكل 
الفلسطيني، مشيًرا إلى وجود حالة حراك وطني من 
كل الفصائل، وقوى شعبنا الحية لتحشيد الشعب 
الفلس����طيني في كل أماكن تواجده للمشاركة في 
الفعاليات الوطنية من أجل اس����قاط هذا االتفاق 

المشؤوم.
وق����ال: "قضي����ة الالجئي����ن هي جوه����ر القضية 
الفلسطينية وعنوانها األساس، الذي قدم الشعب 
الفلس����طيني التضحي����ات الكبيرة من الش����هداء 
والجرحى واألس����رى والمش����ردين من أجل تحرير 
أرضنا، وعودة أبناء ش����عبنا الذين ُهّجروا قبل ثالثة 
وس����بعين عاًما قصًرا من ديارهم ومنازلهم بفعل 
القت����ل والدمار واالجرام الذي مارس����ته العصابات 

الصهيونية حينها ضدهم".
وأش����ار المدلل إلى أن الرئيس األمريكي السابق 
ترام����ب لم يس����تطع تمرير "صفقة الق����رن"، كما 
كان يّدعى على الش����عب الفلس����طيني التي أحد 
عناوينها الرئيس����ية تصفية قضي����ة الالجئين 

واسقاط حق العودة للشعب الفلسطيني بالرغم 
من وق����ف الدعم المالي وال����ذي يمثل 4٠% من 

ميزانية "االونروا"
وتاب����ع "لن يس����تطيع الرئيس األمريك����ي الحالي 
باي����دن تصفية قضي����ة الالجئين بإع����ادة الدعم 
المالي المش����روط أمريكيا وإسرائيليا، والذي يريد 
من وكالة األون����روا أن تكون ذراع����ًا أمنيا لمالحقة 
الموظفي����ن والمنتفعين من الوكال����ة والتضييق 

عليهم وفصلهم".

وشدد القيادي في الجهاد االسالمي على أن قضية 
الالجئين س����تبقى حّية، ومشتعلة طالما أن هناك 
ش����عبًا قويًا يناضل، ويقاوم م����ن أجل نيل حقوقه 

بالحرية والعودة".
وقال المدلل "نطالب كل اللج����ان العاملة من أجل 
الالجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج بوضع 
خطط استراتيجية تعمل على جميع المستويات 
التوعوي����ة واالعالمية والقانونية والديبلوماس����ية 
والتشبيك مع المؤسسات الوطنية مثل الجامعات 
والمعاه����د والكلي����ات ومراك����ز االبح����اث من أجل 
مواجهة المؤامرات التي ُتحاك ضد قضية الالجئين 
وابراز ال����دور الحقيقي لوكالة االون����روا وهو اغاثة 
وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين، ويبقى هذا 
الدور قائما طالما ان الش����عب الفلسطيني لم ينل 
حقه بالعودة وهو حق مقدس ال يسقط بالتقادم".

وأهاب بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته حضور 
المؤتمر الشعبي الذي سُيعقد في مخيم الشاطئ 
اليوم الساعة الخامس����ة والنصف عصرًا )الشاطئ 
الشمالي، ش����مال عيادة الوكالة، قرب دوار القوقا، 
شارع احمد الش����قيري( والذي يأتي بداية انطالقة 
عم����ل فصائل����ي جماهيري ش����عبي ترع����اه لجنة 
المتابع����ة للق����وى الوطنية واالس����المية، من أجل 
اس����قاط اتفاق اإلطار بين االدارة االمريكية وادارة 

وكالة االونروا.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصح���ة مي الكيلة، ي���وم امس، عن 
تس���جيل ١4 وفاة، و٢6٩٩ إصاب���ة بفيروس كورونا 
المس���تجد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 

وقطاع غزة، خالل ال�٢4 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية 

في فلسطين، أنه تم إجراء ١١4٩٣ فحًصا مخبرًيا.
ولفت���ت إلى تعاف���ي ١465 مصاًبا م���ن الفيروس؛ 
لتصل نسبة التعافي في فلس���طين إلى ٩٠.٩%، 
فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 8.١% ونسبة 

الوفيات ١% من مجمل اإلصابات.

وبينت أن 8 حاالت وفاة سجلت في قطاع غزة، نتيجة 
اإلصابة بالفيروس، وحالتان في طولكرم، و٣ حاالت 

في نابلس، وحالة في سلفيت.
وأش���ارت إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على 
النح���و التال���ي: طولكرم ٢٠١، قلقيلي���ة 86، جنين 
١٠4، نابلس ٢٣٠، طوباس ٢٢، رام الله والبيرة ١66، 
سلفيت ٣8، ضواحي القدس ١6، أريحا واألغوار ١6، 
بي���ت لحم ٩، الخليل ٢٢، مدينة القدس ٣5٢، قطاع 

غزة ١4٣٧.
وقالت إن ح���االت التعافي الجدي���دة توزعت على: 
طولك���رم ١6٢، قلقيلية 8٧، جنين ٩١، نابلس ١8٩، 

طوب���اس ٩، رام الل���ه والبيرة ١45، س���لفيت ١٠٢، 
ضواح���ي القدس 6، أريحا واألغ���وار ٩، بيت لحم ٠، 

الخليل ٧، مدينة القدس ٧١، قطاع غزة 58٧.
وأك���دت وج���ود ٧٣ مريض���ًا ف���ي غ���رف العناية 
المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستش���فيات في الضفة ١٧٢ مريضًا، بينهم ١5 

مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات 
المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي 
في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة ١,٢٢6,٢8٣ بينهم 

5٠6,٧٣٩ تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل المركزية في القدس المحتلة أحكاًما بالس���جن الفعلي على ٧ 
مقدس���يين. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قضاة محكمة االحتالل حكموا على ٧ 

مقدسيين، وعلى اثنين بالسجن مع وقف التنفيذ.
وأش���ار إلى أنه تم الحكم على كل من حاتم جرادات بالسجن الفعلي لمدة 4٢ شهًرا، ومجد 
مصطفى بالس���جن لمدة ٢8 شهًرا، ومجد الوعري بالسجن لمدة ٢8 شهًرا، ونور الدين عبيد 
بالس���جن لمدة ٢٠ شهًرا، وأمجد الوعري لمدة ٢8 ش���هًرا. وأضاف أنه تم الحكم أيًضا على 
أنور عبيد، وآدم محمود لمدة ش���هرين لكل منهما، وذلك بتهمة "إخالل بقرار إبعادهما عن 
القدس. وفي سياق متصل، حكمت محكمة االحتالل بالسجن مع وقف التنفيذ على الشابين 
نديم زهرة وفايز محيسن 4 أشهر لمدة عامين. ومددت المحكمة توقيف الشاب مراد عطية 
من حي الش���يخ جراح لتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩، علًما أنه اعتقل في العاش���ر من آب/ أغس���طس 
الماضي بعد اقتحام منزله في الحي، وكذلك تمديد الشاب نور الشلبي. كما مددت اعتقال 
الشاب عمر الشلودي ليوم األحد القادم، علًما أنه اعتقل أمس األول من منزله في حي وادي 

حلوة ببلدة سلوان، ويتم التحقيق معه في زنازين )٢٠( بمعتقل "المسكوبية".

المدلل: بدء العمل الفصائلي والجماهيري إلسقاط اتفاق اإلطار بين اإلدارة األمريكية و »االونروا«

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة والقدس

الحكم بالسجن على 7 مقدسيين 
وتمديد اعتقال آخرين
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من حق ش���عبنا الفلسطيني ان يبقى ثائرا ومنتفضا ومشتبكا مع االحتالل حتى ينال حريته واستقالله، 
فالفطرة التي بني عليها الفلس���طيني انه ال يقبل العبودية، وال يمكن ان يعيش تحت وصاية أحد، ولن 
يسمح للعدو الصهيوني بالعيش بسالم وامان فوق ارضه المغتصبة، لذلك فان أي اتفاق منقوص توقع 
عليه س���لطة أوس���لو لن يعيش وستدوسه اقدام أطفال فلس���طين الثائرين بأقدامهم، فكل اتفاقيات 
»الس���الم« المزعوم الذي وقعت عليه السلطة مع االحتالل الصهيوني س���قطت ألنها لم تقم على ادنى 
درجات العدل, ففيها تفريط واضح وفج بحقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته, حتى انها افتقدت لالستناد 
لقرارات »الش���رعية الدولية« رغم ما فيها من اجحاف والتفاف على حقوق ش���عبنا الفلسطيني, واذا كان 
االحتالل يراهن على قبول الس���لطة الفلس���طينية باالتفاقيات المنقوصة والمجحفة, وقبول الرسميين 
الع���رب باقل من ذلك, واذا كان االحتالل الصهيوني يعتقد ان التطبيع والتحالفات في المنطقة مع دول 
عربية وافريقية سيضمن له تمرير سياساته المجحفة والعيش باستقرار وامان فانه واهم, ويمني نفسه 
بما يأمله وليس بما س���يجده من فعل مق���اوم على ارض الواقع, وهذه الحقيق���ة التي يدركها االحتالل 
الصهيوني جيدا هي التي دفعته لالعتراف باس���تحالة التعايش مع الفلس���طينيين, ودفعته إلسقاط 
حل الدولتين والتحلل من اتفاقية أوسلو تماما, فاالحتالل بات يدرك ان فلسطين ال تتسع لشعبين, وهو 

يدرك انه الى زوال, لكنه يسعى فقط إلطالة الزمن. 
ش���عبنا الفلس���طيني يبحث عن العدل الذي يفضي الى الحرية واالستقالل، وإقامة دولتنا الفلسطينية 
المس���تقلة على كامل ارضنا المغتصبة وعاصمتها القدس الش���ريف، شعبنا سيبقى متمسكا بسالحه 
ومنتميا لمقاومته ومفجرا لثوراته, وكما اكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين في بيانها باألمس 
الذي جاء في الذكرى ال 28 التفاقية أوس���لو المش���ؤومة، أنه ال شرعية لوجود وبقاء االحتالل الصهيوني 
عل���ى أرضنا، وأن كل االتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقًا من حقوقنا ولن تلغي أّيا من ثوابتنا التاريخية 
والوطنية، فهناك تداعيات خطيرة ترتبت على اتفاق أوس���لو المشؤوم ومحاوالت بائسة لتحويل الصراع 
إلى حوار على قضايا جزئية، وإهمال جوهر الصراع، وبعض المعالجات والحلول التي تتعلق بتلك القضايا 
ه���ي مؤقتة، ال تعني أبدًا إنهاء الصراع, الن جوهر الصراع يتلخ���ص على اندحار هذا الكيان المجرم عن 
ارضنا المغتصبة, وليس مساومة على فتح المعابر وإدخال األموال وفك الحصار رغم انها قضايا نضالية 
هام���ة تعزز من صمود ش���عبنا, ولكن ال يجب ان يش���عر االحتالل ولو للحظة واح���دة اننا نقاتل من اجل 
تحس���ين اوضاعنا المعيشية انما قتالنا من اجل حقوقنا المسلوبة وانتزاع حريتنا من االحتالل البغيض, 
فال أمن وال اس���تقرار في هذه المنطقة إال بزوال االحتالل وتفكيك كيانه الغاصب عن كل شبر من أرضنا 
فما جنيناه من مشروع أوسلو هو جلب االنقسام والتشظي للحالة الفلسطينية، وبعثرة األولويات الوطنية.

حركة الجهاد اإلسالمي والتي اخذت على عاتقها دائما تصويب البوصلة وتوجيهها لوجهتها الصحيحة 
نحو االحتالل الصهيوني دعت الى الخروج من مأزق أوس���لو ومس���ارات التسوية الهزيلة وقالت »إننا نرى 
أن الخروج من هذا المأزق يبدأ من مغادرة نهج التس���وية، وس���حب االعتراف بكيان العدو، وشطب اتفاق 
أوسلو، وإنهاء كل أشكال العالقة مع العدو الصهيوني، تنفيذًا لمقررات اإلجماع الوطني، وتشكيل قيادة 
فلسطينية وطنية جامعة تكون مرجعية للعمل الوطني على أساس مشروع التحرير والعودة«, وكان من 
المفت���رض ان نكون قد تجاوزنا هذه المرحلة منذ زمن بعيد, لكن الس���لطة ارتهنت بكل عوامل التثبيط  
واإلحباط, وراهنت على لزوم الخديعة, س���واءا الخديعة االمريكية الكبرى, او خديعة المجتمع الدولي, او 
خديعة رس���ميين عرب وعالم إس���المي واهن, ولألس���ف انها ال زالت متقوقعة في هذا المستنقع الذي 
يفضي دائما الى الخذالن, وال ندري على ماذا تراهن, ان ش���عبنا الفلسطيني يؤسس لمرحلة جديدة من 
الصراع مع هذا االحتالل, وهو يؤمن بان طريق النصر يمر عبر فوهة البندقية, وهو يخوض نضاالته بوعي 
كبير, وإصرار شديد على المواجهة وادامة حالة االشتباك مع االحتالل حتى تحقيق األهداف, هناك حالة 
التحام في الميدان الفلس���طيني تبدأ من الناصرة وحيفا ويافا وعكا وام النور واللد والرملة, مرورا بالقدس 
وجني���ن ونابل���س والخليل وصوال الى غزة التي تعقد لواء المقاومة, فاين الس���لطة من كل هذا؟, ام انها 

رضيت ان تكون من المخلفين الذين قال الله عز وجل فيهم!.  
}فرح المخلفون بمقعدهم خالف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا 
ال تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا  لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا 
يكس���بون * فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا 

معي عدوا  إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين«. صدق الله العظيم 

نبحث عن العدل الذي يفضي للحرية 

رأي

قولوا عن أوسلو ما ش���ئتم، اتفاق خيانة ليكن، اتفاق ضياع 
الحقوق الفلس���طينية ليكن، اتفاق شرعنة االحتالل ليكن، 
اتف���اق كان معدا مس���بقا ف���ي مضامينه وأقام���وا منظمة 
التحري���ر ألجل الوصول لمرحلة االعت���راف به والتطبيع معه 
ليكن، لوموا من ش���ئتم أن تلوموا، ولكن ماذا فعلنا كل تلك 
السنوات لنضع حدا لهذا االتفاق المسخ والذي لم يرض عنه 

الكثيرون من الفلسطينيين.
إذا كن���ا نلوم من هن���دس لالتفاق ووقع علي���ه وفق الخطة 
المرس���ومة للوصول إليه، علينا أن نلوم أنفس���نا أننا صمتنا 
حتى تم إقرار هذا االتفاق من منظمة صنعت لهذه المرحلة، 
صحيح قد نكون فعلنا بعد توقي���ع االتفاق، ولكنه فعل لم 
يكتمل، ولم يحقق القض���اء على االتفاق ومن جاء بهم هذا 
االتف���اق، وتخبطنا كثيرا حتى وصل بن���ا الحال على ما نحن 

عليه األن.

ألي���س من الواجب جمع قوتنا جميعا إلس���قاط هذا االتفاق 
ومن جاء لتنفيذه بكل الطرق، وهنا نس���أل نحن نملك القوة 
إلسقاط أوسلو وأهله كمقدمة إلس���قاط هذا الكيان؟ نخدع 
أنفس���نا إذا قلنا ال قدرة لدينا، بل نحن على مقدرة لو تحركنا 
جسما واحدا موحدا حتى بدون أصحاب أوسلو ألنهم اختاروا 
طري���ق التنازل والبيع لتحقيق الهدف ال���ذي جاء من أجله، 
ألس���نا ندعي أننا غالبية ترفض هذا االتفاق الملعون، أليس 
رفض االتفاق عامال كبيرا وداعما لوحدة الرافضين، نعم نحن 
قادرون لو توفرت النوايا، وأعتقد أنها في بداياتها وأمل أن 

نتوجد في رفض هذا االتفاق بدال من التباكي دون فعل.
وحدتنا ومقاومتنا حول إسقاط أوسلو وأصحاب أوسلو ممكن 
وطالما أننا نريد القضاء على االحتالل البد أن يكون إس���قاط 
أوس���لو ومنظومته وأهله هو المقدمة إلسقاط االحتالل. إذن 
ال غراب���ة من محاولة إحياء أهل أوس���لو بع���د أن قاربوا على 

االنتهاء، ال غرابة من دعم إتفاق أوس���لو وأهله من االحتالل، 
ألن بقاء أوسلو وأهله هو استمرار لبقاء االحتالل، ال غرابة من 
دعم أمريكا والغرب ألوس���لو وأهله ألنهم يرونه مشروعهم 
للقض���اء على القضية الفلس���طينية، ال غرابة أيضا من دعم 
بعض دول اإلقليم وس���عيهم نحو إحياء عملية االستسالم 
التي يس���مونها سالمًا بين الفلس���طينيين واالحتالل ألنها 
تخدمهم وتخدم بقاءهم. لذلك ال غرابة من هذا الذي يجري 
من ثالوث نكد يسعى إلحياء أوسلو وأهله بعد أن قارب على 

االنتهاء.
علين���ا أن تؤكد لالحتالل أوال ثم ألمري���كا والغرب والمحيط 
العربي أن محاوالتكم إلنعاش أوس���لو وأهله ستبوء بالفشل 
ليس قوال ولكن قوال وعمال، فمهما فعلتم أوس���لو وأهله إلى 
نهاية وس���يتبعها االحتالل الذي تدعمون���ه بكل قوة، هذا 

قرار الشعب الفلسطيني والذي سيكون واأليام بيننا.

اخترقت رمزية األس����رى الطاهرة ش����تى مناحي حياتنا 
على اختالف الطي����ف الفلس����طيني/العربي؛ فصائلًيا 
ومناطقًيا، على اختالف طبائ����ع الناس واهتمامها، عبر 
الصعقة النفس����ية التي أحدثها نفق جلبوع العبقري، 
وما أعقبه من إقدام بعض األس����رى على حرق زنازينهم 
في وجه القوات الخاصة وهي تقتحمها لتش����تيتهم 
عبر الس����جون واألقسام، بعد إعادة أسر األبطال األربعة، 
وما تبع ذلك من تضامن شعبي واسع، ظهرت تجلياته 
بمش����اعر حزن، تراكمت عند البعض ح����د اإلحباط، وقد 
رفعوا سقف توقعاتهم، وكأن األسرى الستة يتحركون 
ضمن مخطط إقليمي واسع، وليس الحال أنهم انتصروا 
على منظومة المحت����ل األمنية والنفس����ية بما حققوه 
من تج����اوز عبقري لش����تى الحواجز األمني����ة في أعتى 

سجونهم الوحشية.
إزاء ذل����ك اعتبر الكيان العبري أن الكّرة باتت بيده اآلن، 
وان بإمكان����ه تفريغ كل تراكم����ات الحدث المعجزة، بل 
تحويلها عكس����ًيا، عبر ارتدادات نجاحه بإعادة اعتقال 

أربعة من األسرى.
وقد عم����د المحتل في مش����روع تفري����غ االنتصار، إلى 
عدة امور أبرزها بث الفتنة، وهو يدرك طبيعة النس����يج 
الفلسطيني العاطفي والس����طحي في جانب حاّد منه، 
وتحرك فتنوًيا أواًل باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل 
ع����ام ٤8م، عبر اإليح����اء بأن أهل الناصرة لم يس����اعدوا 
األس����رى وابلغوا عنهم. وقد الحظنا ان ادوات المحتل، 
وبعض الناس عن جهل، أخذوا بكيل االتهامات ألهلنا 
في الداخل المحتل، بل سارع بعض الجهلة وربما بعض 

العمالء الته����ام البطل الفحماوي الذي اعتقلته القوات 
الخاصة لتضامنه مع األس����رى، بنش����ر صورته ووصمه 
بالعمال����ة مع المحتل، وهو ما تكّش����َف زيفه مباش����رة، 
ورأين����ا اهل الناص����رة وهم يحاص����رون مداخل محكمة 
ريشون، ويزّفون األس����رى األربعة بالهتافات الصادحة، 
في أبلغ رس����الة كان األسرى بحاجة لها في لحظة تجدد 

محنتهم وسط سجانين محتقنين عليهم.
ثم أخذ العدو باللعب على وتر غزة وضفة، وهو ما رأيناه 
في كيل االتهام للضف����ة انها عجزت عن توفير الدعم 
اللوجس����تي لألسرى ولم تس����تطع إيواءهم، بينما غزة 
تحتجز اربعة أس����رى إس����رائيليين منذ سنوات، وكأنه 
كان بإم����كان اهل جني����ن ان يقتحم����وا منطقة جلبوع 

للبحث عن األسرى ونقلهم للمخيم!
بالمقابل تحرك كثيرون بعفوية او قصد، لكيل االتهام 
لغزة بعدم نصرة األسرى، وكأن الدخول في معركة كان 
سيوفر لألس����رى المحررين دعمًا لوجستيًا! صحيح انه 
كان سينفع األسرى الذين يتم قمعهم واضطروا لحرق 
زنازينهم، وهو ما ينبغي ان يحصل الحًقا، لكنه ما كان 
له ان ينفع قضية األس����رى المحرري����ن إلتمام تحررهم 

بنجاح.
واليوم بدأ حت����ى اللعب بين الفصائ����ل، ورأينا اصواًتا 
تنادي بالقطيعة، ألن الفصيل الفالني داخل الس����جن 
لم يتضامن مع برنامج األسرى الذين أحرقوا زنازينهم، 
وق����د ظهر هذا بعد الموقف الرائ����ع الذي خرج من غزة، 
وقد تعهد بوضع أبطال النفق في صدارة صفقة تبادل 

األسرى القادمة، بإذن الله.

وتصاعدت أص����وات الفتنة لتطال حت����ى الحركة التي 
ش����ّكلت رافعة لألبطال الذين حرروا أنفس����هم، وللذين 
ب����ادروا بإحراق زنازينه����م، تحت زع����م ان هناك نقمة 
واس����عة على هذه الحركة التي تخلت عن أبنائها، وهذا 
بخ����الف النقد األخوي الذي قد يك����ون صدر عن بعض 
الحريصي����ن من باب التقيي����م والمراجعة، فإن أصوات 
النقد ال يخفى خطابها، عن أصوات األدوات التي حاولت 
افتعال فجوة نفسية بين إنجاز االنتصار، وبين الحركة 
الت����ي خلقت البيئة النفس����ية والفكرية والسياس����ية 

لهؤالء األبطال في تحررهم او ثورتهم على السّجان.
لن يحصد المحتل من مشروعه الفتنوي هذا إال الحطام، 
ألن جوهر هذا االنتصار متصل، نفسيًا وفكريًا، بطليعة 
ال ترى في ش����تى األطياف األخرى إال الجانب المش����رق 
فيه����ا، وهو جان����ب موجود وله انعكاس����اته اإليجابية، 
وه����ي طليعة ال تبحث عن تطاب����ق كامل في الفصائل 
والمناطق والقيادات، ولو حدث هذا فلن يبقى ثمة مبرر 

للتنوع الموجود بحكم الواقع.
له����ذا فإن كل صوت يرك����ز على الجان����ب المظلم عند 
الفصي����ل اآلخ����ر او المنطقة األخرى، ليجع����ل منه اداة 
افتراق وصدام داخلي، ليس إال أداة مباش����رة لمش����روع 
المحت����ل الفتنوي، وهذا بخالف النق����د اإليجابي العام، 
وهو نقد أخوي مطل����وب في كل ظرف، ولكن تضخيمه 
لتس����عير الصراع الداخل����ي بما يحقق مش����روع العدو 
لتفريغ االنتصار من مضامين����ه، يحتم ضرورة تعريته 
لضمان س����المة الجبهة الداخلية كشرط أساس لنصرة 

األسرى في تحررهم وثورتهم.

سيسقط أوسلو وبعده سينتهي االحتالل

مشروع العدو في تفريغ االنتصار

مصطفى الصواف

محمد فارس جرادات

بفضل أقدامكم الش����ريفة والمقدس����ة، اآلن نعرف ما هي حركة التحرر 
الوطني الحقيقي����ة، اآلن نعرف ما هو الفدائي الحقيقي، وما هي الثورة 
الحقيقية، والثائر الحقيقي. لم يكن هذا الذي حفرتموه برموش العيون 
مج����رد نفق. كان المس����ار الحقيقي لثورة حقيقي����ة كان يجب ان تكون 
هك����ذا منذ البداية. فضحتم عجز التفوق التقني االقصى في العالم بأن 
يكون الحل الممكن للمستكبرين لمعضلة المقاومة. لكنكم أيضا عريتم 
ما كنا نحس����به ثورة ومن كنا نحس����بهم ثوارا، عريتم فكرنا السياس����ي 
وعقالنيتنا السياسية التي نعرف اليوم بفضلكم أنها لم تتفق يوما مع 
أبسط مس����لمات ما ينبغي أن يكون حركة تحرر وثورة وثوار ، وأولها أن 
»اسرائيل تقهر« ، وثانيها أنه خائن من تتسرب لوعيه ذرة شك بحتمية 
تحرير كل ش����بر من فلسطين، وثالثها أنه لم يوجد، وال يوجد، ولن يوجد 
أب����دا أي حل تقني للمقاومة، ورابعها خائن من يس����اوم او يفاوض على 
ذرة واحدة من التراب المقدس الذي حملكم الى الحرية، وخامس����ها أن 

الثورة وحركات التحرر لها حس����اباتها المختلف����ة لموازين القوى حيث 
يه����زم الضعيف دائما القوي وتنتص����ر اإلرادة دائما على البارود والدم 

على السيف.
لم يكن هذا نفق. كان خارط����ة الطريق التي كان يجب ان نمتلكها منذ 
البداية. ففي هذا النفق العظيم فلس����فة الثورة ومسلماتها الحقيقية. 
لهذا،  كانت البداية التي قادتنا ألوس����لو ورجال اوس����لو وعقيدة اوسلو 
مزورة وكاذبة منذ البداية. كانت هذه ثورة مزورة حملت بذور اوسلو فيها 
منذ البداية. لهذا، نعرف اليوم أننا عش����نا ألكثر من س����بعين عاما وهمًا 
كارثيًا أن لدينا ثورة، وأنن����ا حركة تحرر. أي حركة تحرر هذه التي تصل 
ألوسلو؟  أي حركة تحرر هذه التي تنسق امنيا مع العدو؟ اي حركة تحرر 
ه����ذه التي تفت����ش حقائب أطفال المدارس بحثا عم����ا يمكن أن يهدد 

سالمة وامن المستوطنين؟
ل����م يكن هذا نفقًا. لقد حفرتم مس����ار الثورة الحقيقي����ة. هزمتم الخيار 

التقن����ي األقصى في العالم. فضحت����م وعريتم الثورة الم����زورة والثوار 
المزورين. ما بعد النفق لن يكون كما قبله... لن يكون، ألنكم قابلة تاريخ 
فلسطين الجديد الذي لن يتوقف حتى يخرج آخر واحد منهم من أرضنا، 

أو يلقى حتفه عليها.
أقس����م أن حفر ذلك النفق أصعب حتى من تحرير فلسطين، ومن يفعل 
األول لن يعجز في الثاني. نعرف اآلن، بفضل أقدامكم المقدسة، كم هو 
س����هل تحرير فلسطين لمن قام بحفر نفق كهذا. ولهذا، ليس مهما ان 
اعتقلوا أبطالنا ألننا نعرف، ونحن على ثقة اآلن أنهم حتما س����يتحررون 
- ال تخدعنكم دعاية الصهاينة البائس����ة التي تحاول ان تساوي بين ما 
تعتبره »انجازًا« باعتقال من قاوم وكان على اس����تعداد للشهادة وليس 
فقط لالعتقال وبين اإلنج����از التاريخي الهائل ألبطالنا. ففي هذا النفق 
واجه س����تة أبطال عزل ) بالمعنى الحرفي للكلمة( إال من اإلرادة الثورية 
الحقيقية كل العالم وبعض العرب وبعض الفلسطينيين الذين يقفون 

خلف كيان الصهاين����ة ماديا وتقنيا وأمنيا وهزموه����م جميعا ليثبتوا 
لنا بحفرهم ذلك النفق المس����تحيل كم هو س����اذج وس����خيف )حتى ال 
نقول خائن( من ش����كك ويشكك ولو للحظة بحتمية تحرير كل شبر من 

فلسطين وخروجهم جميعا من أرضنا وعودتهم من حيث اتوا.
يا لهذا الش����رف العظيم.. لقد عش����نا زمن النفق، ورأينا األبطال محمود، 
محم����د، يعقوب، أيه����م، مناضل، وزكري����ا يقتحمون التاري����خ )حرفيا( 
ويفتح����ون لنا باب الث����ورة الحقيقية وحركة التح����رر الحقيقية التي ال 
تستس����لم للتفوق التقني األقصى، بل تس����حقه، وال تيأس من خيانة 

الخونة بل تفضحهم وتعريهم وتمضي تقاوم.
من هذا النفق العظيم سيعود شعبنا للتاريخ الذي اخرجتنا منه عصابة 

اوسلو.
هؤالء األبطال هم قابلة مسار تاريخي بدأ ولن يتوقف إال بفلسطين حرة 

عربية. خليكوا شاهدين.

سيف دعنانفــق أم قابلــة للتاريــخ؟!
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أعلن أنا المواط���ن /    ماهر حافظ أحمد ابو طه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    905404810   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    عبدالل���ه حمدان طاهر 
الق���دره ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
402805592   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /    اسامة ناصر احمد ابو وردة       
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801722653     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن /   محمد فتح���ي عبدالله 
عوي���ص     عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
403765787  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أن���ا المواطنة/  نعمة  جهاد رزق عمر  عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  407989649    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمد زكي  سليمان الراعي       
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    410512990    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أوضح رئي���س الوزراء الفلس���طيني، 
محمد اشتية، يوم أمس، أن إسرائيل 
تتح���دث عن خط���ة االقتصاد مقابل 

االمن لقطاع غزة.
وأضاف ش���تيه في كلمته بمستهل 
جلس���ة مجلس ال���وزراء، ان مش���كلة 
غزة هي مش���كلة سياسية وهي ذات 
المشكلة التي تواجه جميع األراضي 
القدس،  فيه���ا  بم���ا  الفلس���طينية 
والمطل���وب مس���ار سياس���ي جدي 
وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية 

والقانون الدولي، ينهي االحتالل".
بخصوص المنحة القطرية أكد اشتيه 
أن "الجزأين المتعلقين بالوقود ومنح 
األس���ر المتعفف���ة تم التق���دم بها 
بالتعاون مع مؤسسات األمم المتحدة، 
أم���ا الج���زء الثالث المتعل���ق برواتب 

لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك 
الفلس���طينية التعامل معه خوفا من 
جانبنا  وم���ن  القانونية  المالحق���ات 

نرحب باي جهد لحل هذا االمر".

 وأك���د أنه "اعتبارا من اليوم يدخل 
ق���رار منع التجمه���ر وإقامة بيوت 
الع���زاء واالع���راس حي���ز التنفيذ، 
وس���يتم اإلع���الن ع���ن بروتوكول 

صحي ينظم عم���ل جميع المرافق 
الخدماتية  والمؤسس���ات  العامة، 
بما يضمن الحد من ارتفاع معدالت 

اإلصابات".

اشتية: »إسرائيل« تتحدث عن خطة االقتصاد مقابل األمن لقطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
كش���ف وزير العمل نصري أبو جيش يوم أمس، عن عدد العمال الفلسطينيين 

الذين استفادوا ماديا خالل جائحة كورونا .
وقال وزير العمل، في تصريح له: إن الوزارة قدمت دعما ماديا ألكثر من 130 ألف 
عامل من خالل المانحين  وصناديق الدعم التي تم انشاؤها خالل جائحة كورونا.
وأضاف:« تم تقديم بعض المساعدات لقطاعات معينة مثل السياحة إلنعاشها 
ونفذنا برنامج اس���تدامة قائم على تقديم القروض الطويلة والميسرة والصفرية 
ل���كل القطاع���ات التي تضررت خ���الل جائحة كورون���ا من أجل إعادة نش���اطها 
االقتصادي ومس���اعدة المنشآت الصغيرة والمتوس���طة التي تصل لنحو %90 
من اجمالي المنشآت داخل فلس���طين بنحو 142 ألف منشأة«. وأكد وزير العمل 
الفلس���طيني ان الحكومة الفلس���طينية عملت على تجاوز آث���ار جائحة كورونا 
واس���تمرار الصمود رغم االقتصاد الضعيف الهش والتي انعكس���ت آثاره على 
قط���اع العمل وزي���ادة معدالت البطالة خاصة بين الش���باب، وذلك من خالل عقد 
مؤتمر الحوار االجتماعي بين أطراف العمل الثالثة وإطالق االستراتيجية الوطنية 

للتشغيل ومراجعة قوانين العمل والضمان االجتماعي وتحديث بنودها.

وزير العمل: 130 ألف عامل 
استفادوا ماديًا خالل جائحة كورونا

غزة / االستقالل:
نفى المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا« عدنان أبو حس���نة، أي عالقة بين 
الوكالة والمنحة القطرية. وأوضح أبو حسنة في تصريح له 
يوم أمس، أن الجسم المسؤول عن ذلك هو األمم المتحدة، 
الفًتا إلى أن »أونروا« لم ترس���ل أية رسائل للمواطنين في 

قطاع غزة بخصوص المنحة القطرية.
وبين أن الرسائل التي وصلت للمواطنين من قبل »أونروا« 
ُتخص مس���اعدات تصرف سنويًا لعدد محدود من األسر 
الت���ي تعاني من ظ���روف صعبة ج���ًدا، »وليس لها صلة 

بالمنح���ة القطرية«. وفي س���ياق آخر، أكد أبو حس���نة أن 
الوكالة جزٌء من عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 
»أونروا« قامت بعمليات حصر لألضرار الجزئية من عدوان 

مايو 2021، وتتابع التطورات السياسية حول هذا األمر.
وبخصوص مل���ف إعادة اإلعم���ار ألضرار ع���دوان 2014، 
قال المستش���ار اإلعالمي ل� »أونروا« :« حتى اآلن ال جديد 
وال يوج���د تمويل له���ذا الملف«. وب���دأت األمم المتحدة 
يوم أمس االثنين، بصرف المنح���ة القطرية ل� 100 ألف 
مس���تفيد من األس���ر المتعففة في قطاع غزة، عبر اآللية 
الجديدة التي ت���م االتفاق عليها مع دول���ة قطر. وتلقى 

مواطنون رسائل تفيد بتوجههم ألقرب نقطة صرف من 
أماكن سكناهم.

وأعلن مكتب منس���ق األمم المتحدة لعملية الس���الم في 
الشرق األوسط تور وينسالند، عبر تويتر: »ستبدأ االثنين 
بعض العائالت الفقيرة في غ���زة، من بين نحو 100 ألف 
مستفيد، في تلقي مس���اعداتهم كجزء من برنامج األمم 
المتحدة للمس���اعدة النقدية اإلنس���انية، بدعم من دولة 
قطر«. وأوض���ح أن العائالت المؤهلة لصرف المس���اعدة 
النقدية ستستمر في تلقي إخطارات خالل األيام المقبلة 
إلبالغهم بتسجيلهم ومتى سيحصلون على مساعدتهم.

أبو حسنة: »أونروا« ليس لها عالقة بالمنحة القطرية وال جديد بملف اإلعمار

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالية بغزة، يوم أمس، أن صرف مخصصات ذوي 
الشهداء والجرحى واألس���رى واألسرى المحررين الذين ُقطعت 
رواتبهم عن ش���هر آب/أغس���طس الماضي، س���تصرف اليوم 

الثالثاء.
وقالت "المالية" بغزة: إن الصرف س���يكون في كافة فروع بنك 

البريد وفق اإلجراءات المتبعة في مواجهة )كورونا(.

صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى 
واألسرى الذين قطعت رواتبهم اليوم

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي  

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الس����يد/ علي محمد علي االس����طل من سكان 
خانيونس هوية رقم / 804685246 قد تقدم بطلب لتصحيح اس����م/ 
مورثة موكله والمس����جل خطأ في س����جالت الطابو بغزة باسم // فاطمة 

إسماعيل ابراهيم
القطعة 38 القسيمة 5 أراضي 

القطعة 49 القسيمة -40 39 أراضي 
القطعة 100 القسيمة 19 - 82 أراضي 

إلى االسم الصحيح لها // فاطمة إسماعيل إبراهيم األسطل
لذل���ك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علم���ًا بهذا الطلب 
فمن له اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة 
الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فس���يتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في اإلعالن.

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن �سادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

   بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )13041(
   منطقة تنظيم – خانيونس  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها 
قد قررت بجلستها رقم 2021/18 المنعقدة بتاريخ 2021/6/23 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )13041( بعرض )12( 
مترًا بدون ارتداد والمحصور بين الشارع رقم )12( والشارع رقم )125( والمار 

بالقسائم )24-74-73-26-27-22-23( من القطعة )44( .
السابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي 

نشر في جريدة فلسطين واالستقالل بتاريخ 2021/3/16
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موض���ع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .
وذلك وفق لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

      دولة فل�سطني 
      ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة خانيون�س ال�سرعية

 املو�سوع / تبليغات �سرعية 
الى هديل شوقي حمزة العزايزة من دير البلح والمقيمة حاليا في دولة االمارات 
ومجهول���ة مح���ل االقامة فيها نعلمك ب���أن زوجك الغير داخ���ل وال مختل بك 
بصحيح العقد الشرعي ابراهيم محمد رشدي عبد الله من خانيونس وسكانها 
قد طلقك طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة 
او الفاس���دة وذلك بموجب الحجة المس���جلة لدى محكمة خانيونس الشرعية 
المؤرخة في 2021/9/12م س���جل 28 عدد 346 صفحة 358 لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في السادس من محرم لسنة 1443ه� وفق 2021/9/13م

قا�سي حمكمة خانيون�س ال�سرعية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /    ايم���ن محمد علي عوكل     
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  925208944   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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أعلن أنا المواط���ن /   زهير  عبدالحي  درويش  
الغن���دور   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
934875238  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /    نعمه كامل احمد حجاج 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    804451482   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   محمد جم���ال عبد القادر 
الع���زب   ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
402576979     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد حس���ين عبدالفتاح 
ابو العي���ش  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
906710330     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   زهير عيسى موسى ابو زايد   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   901281253  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  عبير جمال عايش البشليقي  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800478059      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواطن /  ماهر فايز محمد القطاطي
  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  946175536       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن/  فرج رمضان موس���ي ابو 
العمري���ن  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
903318418   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

بيروت/ االستقالل:
أعلن رئي���س الجمهورية اللبنانية، ميش���ال عون، يوم 
أم���س، أن المطلوب إيج���اد الحلول العاجل���ة لمعالجة 
األوض���اع المعيش���ية للمواطنين وإطالق ورش���ة عمل 
س���ريعة لوضع لبن���ان على طري���ق اإلنق���اذ والتعافي 
والنه���وض. وق���ال  الرئيس عون  في مس���تهل  مجلس 
ال���وزراء : "ه���ذه الحكومة الرابعة في واليتي الرئاس���ية 
ش���كلت بعد انقضاء 13 ش���هرًا على حكومة تصريف 
األعمال، خ���الل هذه الفترة تفاقمت األوضاع اقتصاديًا، 
وماليًا، ونقديًا، واجتماعيًا وتراجعت الظروف المعيشية 
للمواطني���ن إلى مس���تويات غير مس���بوقة، نحن أمام 
مس���ؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة 
ومؤسس���اتها واس���تعادة الثقة بها، يجب أن ال نضيع 

الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة". 
وأش���ار الرئيس ع���ون إلى أنه "عل���ى الحكومة أن تعمل 
كفري���ق عمل واح���د متجانس متع���اون لتنفيذ برنامج 
إنقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا 
ومصال���ح المواطني���ن". مضيفًا:"أمامن���ا تحديات كبيرة 

لذلك أوصيكم باإلقالل من الكالم واإلكثار من العمل".

كم���ا أكد على أن "الخ���ارج والداخل يع���ول على نجاحنا 
لمعالج���ة األزمات المتراكم���ة والمتداخلة وكلما أظهرنا 
جدي���ة والتزام���ًا وتصميم���ًا وقف���ت الدول الش���قيقة 

والصديقة إلى جانبنا".
وتمن���ى عون عل���ى اللجن���ة الوزارية أن تضم���ن البيان 
ال���وزاري إضافة إلى الثواب���ت الوطنية خط���ة التعافي 
الت���ي أقرتها الحكومة الس���ابقة وم���ا ورد من إصالحات 

في المبادرة الفرنس���ية وإج���راء االنتخابات النيابية في 
موعدها واس���تكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت 
واإلسراع في خطة مكافحة الفساد، واستكمال التفاوض 
مع صندوق النقد الدول���ي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة 
التمويلية ووضع خطة إلع���ادة هيكلة القطاع المصرفي 
والعم���ل على عودة النازحين الس���وريين، واس���تكمال 

وتنفيذ خطة الكهرباء.

عون: تواجهنا صعوبات كبيرة ونعمل على تذليلها والتخفيف عن المواطن اللبناني

موسكو/ االستقالل:
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس، أن موسكو 
تدعو جميع أطراف االتفاق النووي اإليراني ال س���يما إيران والواليات المتحدة 

إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات.
وقال���ت زاخاروف���ا، تعقيبا على االتفاق ال���ذي توصلت إليه إي���ران مع الوكالة 
الدولي���ة للطاق���ة الذرية: »ندع���و جميع الش���ركاء في خطة العمل الش���املة 
المش���تركة، بمن فيهم إيران وممثلي الواليات المتحدة إلى العودة س���ريعا 
إلى طاولة المفاوضات واالتفاق على أس���اس التفاهمات والعناصر التي تمت 

صياغتها في الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو«.
وأضاف���ت زاخاروف���ا: »إن أقصر طريق إلحي���اء الصفقة هو الع���ودة المتزامنة 
لواش���نطن وطهران لتنف���ذ التزاماتهما المنصوص عليها ف���ي خطة العمل 

الشاملة المشتركة وقرار مجلس األمن الدولي رقم 2231«.
وأشارت المتحدثة باس���م الخارجية الروسية إلى أن روسيا ستساعد في ذلك 

بكل وسيلة ممكنة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، االحد الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق 

مع طهران بشأن معدات مراقبة في منشآت نووية في إيران.

موسكو تدعو واشنطن وطهران إلى العودة 
للمفاوضات بشأن االتفاق النووي اإليراني

عواصم/ االستقالل:
بينت أح���دث اإلحصاءات العالمية المعلنة حول جائح���ة »كورونا«، يوم أمس، أن عدد 
الوفيات ج���راء االصابة بالفيروس بلغ 4 ماليين وأكثر م���ن 645 ألف وفاة، فيما بلغت 
حصيلة اإلصابات االجمالي���ة 225 مليونا وما يزيد على 537 ألف اصابة، تعافى منهم 
202 ملي���ون ونحو 138 ألف مريض. وتواصل جائحة كورونا تفش���يها في 221 دولة 
وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم 374 ألفا و870 إصابة جديدة، أوقعت 

خالل ال�24 ساعة األخيرة 5,933 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خالل يوم واحد 
في العالم، كانت على التوالي: روسيا )788 وفاة(، والمكسيك )675 وفاة(، وإيران )487 

وفاة(، وماليزيا )292 وفاة(، والبرازيل )292 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، 
خ���الل يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا )35,450 إصابة(، والهند )31,374 إصابة(، 

وبريطانيا )29,173 إصابة(، والفلبين )21,400 إصابة(، وتركيا )21,352 إصابة(.
وال تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت اإلحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر تأثرا جراء الجائحة 
ف���ي العالم من حيث الحصيلة اإلجمالية ألعداد الوفيات، هي: أميركا )677,988 وفاة(، 
والبرازيل )586,882 وفاة(، والهند )442,907 وفيات(، والمكس���يك )267,748 وفاة(، 
والبي���رو )198,764 وفاة(. وبينت اإلحصاءات أن ال���دول الخمس التي تعتبر حتى اآلن 
األكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة اإلجمالية ألعداد اإلصابات: أميركا )41,853,362 
إصاب���ة(، والهند )33,264,175 إصاب���ة(، والبرازي���ل )20,999,779 إصابة(، وبريطانيا 

)7,226,276 إصابة(، وروسيا )7,158,248 إصابة(.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت قناة عبري���ة، يوم أمس، إن ش���ركة مصر للطيران 
الناقل الوطني المصري س���تبدأ تس���يير رحالت مباشرة 

إلى مطار بن غوريون اإلسرائيلي بمدينة تل أبيب.
وأفادت القناة الرسمية اإلسرائيلية "كان" أن "مصر للطيران 
ستدشن رحالتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات 
في األسبوع بشكل مبدئي". وأضافت: "ستطير الشركة عبر 
 Air-Sinai طائرتها الرسمية وليس تحت العالمة التجارية
)س����يناء للطيران( أو عبر طائرات ال تحمل اس����م الشركة أو 

عالم����ات التعريف". ولم تصدر الش����ركة المصرية أي بيان 
رسمي بشأن تسيير رحالتها إلى تل أبيب.

وشهدت العالقات اإلس���رائيلية- المصرية خالل اآلونة 
األخيرة تحس���نا ملحوظا، وسط قيام مصر بدور الوساطة 
بين إس���رائيل وحرك���ة "حماس" بقطاع غزة. وكش���فت 
الرئاس���ة المصرية، يوم أمس، أن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينيت في ش���رم الشيخ، في زيارة هي األولى من نوعها 

لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

وقال المتحدث باس����م الرئاس����ة المصرية، بسام راضي: 
"أن����ه تم التباحث خالل اللقاء ح����ول عدد من الموضوعات 
الثنائية بين الجانبين في مختلف المجاالت، وكذلك سبل 
وجهود إعادة إحياء عملية الس����الم، فضاًل عن مستجدات 
األوض����اع على الس����احتين اإلقليمي����ة والدولي����ة". وفي 
أغس����طس/ آب الماضي، قال أوفي����ر غندلمان، المتحدث 
باس����م رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في بيان: "التقى رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت ألول مرة مع وزير المخابرات المصري 

السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم".

»كورونا« عالميًا: 4 ماليين و645 ألف مصر للطيران« تبدأ تسيير رحالتها إلى مطار بن غوريون اإلسرائيلي
وفاة و225 مليونًا و537 ألف إصابة

اإعالن �سادر عن جمعية خماتري فل�سطني اخلريية
يعلن مجلس ادارة جمعية مخاتير فلسطين الخيرية عن عقد االجتماع العادي 
للجمعي���ة العمومية لع���ام )2021( وذلك يوم االثني���ن الموافق 2021/9/27 
الساعة 12 في مقر الجمعية الكائن في الشيخ رضوان الشارع االول  غرب سوق 

الخضار وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :
1 - فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021(وذلك من تاريخ 2021/9/15 الى تاريخ 2021/9/20
2 - فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س االدارة وذلك م���ن تاريخ 

2021/9/21 الى تاريخ 2021/9/23 
3 - فتح باب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2021/9/25 حتى تاريخ 2021/9/26

4 - تباش���ر اللجنة االنتخابي���ة مهامها من تاري���خ 2021/9/15 الى تاريخ 
2021/9/27 في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9 حتى الساعة 13 

التواصل على جوال رقم 059205299

جمل�س اإدارة اجلمعية

 

 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تبليغات �سرعية
إل����ى المدعى عليه /  راس����م صابر محم����ود خليفة م����ن البطاني الغربي 
وسكان رفح سابقا وحاليا في الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها 
اآلن يقتضي حضورك إلى محكمة رفح الش����رعية ي����وم االربعاء الموافق 
20/10/2020م الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى 524/2021 
وموضوعه����ا تفريق للضرر من الغياب والمقام����ة عليك من قبل زوجتك 
المدعية: وفاء إبراهيم احمد خليفة من حمامة وسكان رفح. وإن لم تحضر 
في الوقت المعين أو ترس����ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي الش����رعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 13/09/2021م.

 اعالن ت�سجيل مركبةقا�سي حمكمة رفح ال�سرعية
أعل���ن أنا / رأفت ع���ز الدين محمد نبهان  من س���كان جباليا وأحمل هوية 
رقم 926687054عن رغبتي بتسجيل المركبة ذات الرقم 20-2632-3 نوع 
   tmbc6124c2168950 س���كودا موديل 2012 والتي تحمل شاصي رقم
ومحرك 1600والمس���جلة سابقا باسم المواطن ش���ركة مازن عبد الرؤوف 
هاشم الفرا ويحمل هوية رقم ) 563470038( مجهول محل االقامة حاليا 
لدى دائرة المرور بغزة . فمن لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم باعتراضه 

لدى دائرة المرور بغزة خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن .
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القاهرة/ االستقالل:
يرى أحمد حس���ام مي���دو، مهاج���م توتنهام 
األس���بق، أن محمد صالح نج���م ليفربول أعظم 

العب عربي في التاريخ.
وكتب ميدو عبر حسابه بموقع "تويتر" : "رأيي 
أن محمد صالح أفضل العب عربي في التاريخ.. 
أكثر العب عربي س���جل أهداًفا في أقوى دوري 
في العالم وفاز بالبريميرليج والتشامبيونز ليج 
وأحرز هدًفا في كاس العال���م ومازال أمامه إن 

شاء الله سنوات لتقديم المزيد".
وأضاف: "ال يوجد أي وجه مقارنة بينه وبين أي 
العب عربي آخر رغم وجود العبين عرب عظماء".

كما دافع مي���دو عن المحل���ل المصري هيثم 
فاروق مدافع فينورد الهولندي األس���بق الذي 
أث���ار الجدل بتصريحاته بأن محمود عبد الرازق 
شيكاباال قائد الزمالك ثاني أفضل العب مصري 

بعد صالح.
وتحدث فاروق أيًضا عن أن الهدف في الدوري 
اإلنجلي���زي يس���اوي 10 أهداف ف���ي الدوري 
المصري معتب���ًرا أن صالح س���جل بذلك ألف 
هدف في الدوري المصري بعد إنجازه بالوصول 

للمئوية بالدوري اإلنجليزي.
وكتب ميدو عبر تويتر: "م���ا العيب في مقولة 
هيثم فاروق أن ش���يكاباال أفضل العب مصري 

بعد صالح؟ هذا رأيه الفني قاله في س���توديو 
تحليل���ي في القن���اة التي تدفع ل���ه أجرًا كي 
يق���ول رأيه بصراحة.. ومتعة ك���رة القدم أنها 
ليست علًما ثابًتا وهناك خالفات في اآلراء بين 

الجمهور وحتى بين الخبراء والمحللين".
وأض���اف: "هيثم ف���اروق ق���ال إن الهدف في 
البريميرليج بعش���رة من الدوري المصري، على 
كده أنا عن���دي أكثر من 200 ه���دف بالدوري 

المصري".
ووجه ميدو رس���الة لهيثم فاروق قائاًل: "والله 
حسام حسن لو سمع الكالم ده منك هيموتني 

ويموتك".

ميــدو: صــالح أعظــم العــب عــربي فــي التاريخ

روما/االستقالل:
قال البرتغال���ي جوزيه مورينيو، المدير الفن���ي لروما، إنه حاول 
الكذب على الجميع، بما فيهم هو نفسه، وذلك بمحاولته إظهار 
أن مواجه���ة ساس���ولو، التي حملت الرقم 1000 في مس���يرته 

التدريبية، هي مباراة عادية.
وحقق روما فوزا قاتال على ساس���ولو )2-1(، بهدف في الثواني 
األخيرة، ليحتفل مورينيو بشكل جنوني بالركض نحو مدرجات 

روما.
وق���ال مورينيو، في تصريح���ات أبرزها موقع »توت���و ميركاتو« 
اإليطالي: »خالل األس���بوع كنت أكذب حتى على نفسي، أردت 
إقن���اع الجميع، وأنا أيًضا، بأنها مباراة عادية، لكنها كانت مباراة 

استثنائية لي«.
وأض���اف: »1000 مباراة كثير جًدا، ولم أرغب في أن أتعرض 
للخس���ارة.. كن���ت خائًفا م���ن الهزيمة، لقد كان ش���عوًرا ال 

يصدق«.
وتاب����ع: »المب����اراة كانت يمك����ن أن تنته����ي 6-6، أو كان 
بإمكانهم الفوز، لكن تصديات باتريس����يو منعتهم.. لقد 
أهدرنا بعض الفرص المحققة، بالنسبة للمحايدين كانت 

مباراة غير عادية«.
وأردف: »الي���وم لم أكن في ال�58 من عم���ري، بل كان عمري 12 
سنة، كنت أركض كالطفل.. لقد اعتذرت بالفعل إلى ديونيسي 

)مدرب ساسولو(، وهنأتهم على المباراة الرائعة«.

لندن/االستقالل:
كش���فت تقارير صحفي���ة بريطانية عن وج���ود تغيير جذري في 
مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا الذي ارتبط بالرحيل عن النادي 

طوال الفترة الماضية.
ورف���ض بول بوجب���ا تجديد عقده م���ع مانشس���تر يونايتد الذي 
س���ينتهي عقب نهاية الموس���م الحالي، وذلك بسبب رغبته في 

خوض تجربة جديدة، ولعدم اقتناعه بمشروع النادي.
وكانت تش���ير التوقعات إلى رغبة بوجبا باالنتقال إلى ريال مدريد 
خالل الصيف القادم بصفقة مجانية، ولذلك يرفض تجديد عقده 
مع الش���ياطين الحمر، وقد صرح وكيل أعماله مينيو رايوال في أكثر 

من مناسبة بأن موكله يريد تغيير األجواء.
لكن الصحفي اإلنجليزي الشهير ديفيد أورنيستن يعتقد أن بول 
بوجبا لم يعد يفكر بالرحيل بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي رفع سقف الطموح لدى الجميع في مانشسر يونايتد.

وأض���اف ديفيد أورنيس���تن أن مب���اراة مانشس���تر يونايتد ضد 
نيوكاسل يوم الس���بت الماضي جعلت بوجبا يعيد النظر بالخطة 
التي أعدها لمس���تقبله، حيث ظهر الفريق بش���كل ممتازًا بوجود 

رونالدو الذي سجل هدفين حاسمين.
وبحس���ب نفس الصحفي، فإن بوجبا بدأ يش���عر بالس���عادة في 
مانشس���تر يونايت���د، خصوصًا أنه يق���دم أداء ممت���از في بداية 
الموس���م، كما بات مستعدًا لتجديد مفاوضاته مع النادي من أجل 

مناقشة مسألة تمديد العقد.

مورينيو: كذبت على الجميع بشأن مباراة ساسولورونالدو قد يحرم ريال مدريد من الصفقة المنتظرة

ميونخ/االستقالل:
أكد م���ارك روكا نج���م بايرن ميون���خ على تراجع 
جودة برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي وأنتوان 
جريزمان، مش���يرًا إلى أن هذه النسخة من البرسا 
أصبحت أضعف من التي خسرت بثمانية أهداف 
مقاب���ل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

خالل الموسم قبل الماضي.
ورغم ذلك، حّذر مارك روكا من االستهانة بالمباراة 
أو التفكير بتكرار النتيجة التاريخية خالل اللقاء 
الذي سيجمعهما مساء اليوم الثالثاء على ملعب 
الكامب نو في الجولة االفتتاحية من دوري أبطال 

أوروبا.
وأوض���ح روكا أن كل مباراة له���ا ظروفها الخاصة، 
وبرش���لونة ما زال قادرًا على إي���ذاء بايرن ميونخ، 
السيما وأنه سيدخل المباراة بهدف االنتقام من 
الهزيمة التاريخية، وهذا ما يجعل األمور أصعب 

على فريقه.
وقال نجم إس���بانيول الس���ابق ف���ي تصريحات 
أبرزتها صحيف���ة موندو ديبورتيفو اإلس���بانية 

“ال، ل���م نعد نتحدث عن 8-2، فه���ذا أصبح جزءًا 
م���ن الماضي، ل���م أكن في الفري���ق حينها، لكن 
اآلن عليك التفكير بالحاضر وبما سيأتي، وليس 
الماض���ي. لم نع���د نتحدث عن ذل���ك، بل ننظر 
إلى الحاضر والمس���تقبل، كل مباراة تختلف عن 

األخرى، واآلن سيقام اللقاء على الكامب نو”.
وتاب���ع “انتق���ام برش���لونة؟ نعم أتوق���ع ذلك، 
سيرغبون في لعب مباراة جيدة، وسيلعبون أمام 
جماهيرهم، لكننا س���نخرج أيضًا لنبذل قصارى 

جهدنا”.
وأنه���ى مارك روكا حديثه ع���ن المباراة المرتقبة 
“برشلونة مر بالعديد من التغييرات داخل غرفة 
خلع المالب���س، وغادر العبون كبار مثل ميس���ي 
وس���واريز وجريزمان وراكيتيتش، إنه برش���لونة 
بنسخة مختلفة، لكنه ال يزال برشلونة. هل أصبح 
أضعف؟ أعتقد نعم، هذا ليس من ش���أني، لكن 
خسارة العب مثل ميسي يضعف أي فريق. لكن 
م���ا زال لديه���م العبون صغار بالس���ن ويملكون 

الكفاءة”.

نجم بايرن ميونخ: برشلونة 
الحالي أضعف من نسخة 2-8

مدريد/االستقالل:
أش���اد اإليطالي كارلو أنش���يلوتي، مدرب ريال مدريد، بعودة الميرنجي لخوض 

المباريات على ملعب سانتياجو برنابيو.
وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 5-2 ، في الجولة الرابعة من عمر الليجا، 

وفي أول مباراة رسمية عقب إعادة فتح البرنابيو بعد التجديد.
ونش���ر أنشيلوتي، على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة تهنئته لكريم بنزيما، 

مهاجم ريال مدريد، عقب المباراة.
وكتب أنشيلوتي على الصورة "انتصار ممتاز لالحتفال بالعودة إلى البرنابيو مع 

جماهيرنا. العودة إلى المنزل جاءت مثالية. شكًرا لدعمكم". 
يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع 

أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

أنشيلوتي: عدنا إلى 
البرنابيو بشكل مثالي
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 454/2019   يف الطلب رقم 344/2021

المس���تدعي : أنور س���الم محمد الش���اعر من س���كان رفح هوي���ة رقم / 
900770504  وكيله المحامي عز الدين عبد العال

المستدعى ضده : عمر فايز أبو حالوة من سكان رفح - المشروع - بجوار ابو 
حالوة ) مجهول محل اإلقامة حاليا خارج البالد (

نوع الدعوى : استئناف حقوق مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمة االس���تئناف بغزة االس���تئناف المرقوم أعاله استنادا الى ما 
يدعيه في الئحة االستئناف وحسب اختصاص محكمة االستئناف بغزة 
ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة االستئناف 

بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات
المدني���ة والتجارية رقم )2( لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي 
محكمة االستئناف بغزة في الطلب رقم 344/2021 بالسماح لنا بتبليغك 
عن طريق النش���ر المس���تبدل. لذلك يقتضي تبليغكم بحضور جلس���ة 
االس���تئناف رقم ) 454/2019 ( وموضوعه مطالبة بحقوق مالية والمعين 
لها جلس���ة بتاريخ 27/9/2021م لذلك يقتضي عليكم الحضور بصفتك 
او لوكيلك او من ينوب عنك في الجلسة المنظورة أمام محكمة بداية غزة 

حسب األصول مع االحترام تحريرا في 7/9/2021م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف غزة
الأ�ستاذ / هناء ما�سي

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين، أنه ال شرعية 
لوجود وبق���اء االحتالل الصهيوني عل���ى أرضنا، وأن كل 
االتفاقي���ات والمؤامرات لن تنتزع حقًا م���ن حقوقنا ولن 

تلغي أّيا من ثوابتنا التاريخية والوطنية.
وقالت الحركة في بيان لها، بمناسبة الذكرى ال�28 التفاق 
"أوس���لو": "إن صمود وثبات الشعب الفلسطيني في كل 
أماكن تواجده، وما حققته المقاومة من قوة ردع جسدتها 
في بطوالته���ا وعملياتها ومعاركها، كل ذلك من أش���د 
الدالئل على قوة الحق الفلسطيني وإرادة شعبنا ورفضه 

وتصديه لكل مشاريع التصفية".
وش���ددت عل���ى أن فلس���طين بحدوده���ا التاريخية 

المعروف���ة، من البحر إلى النهر، وم���ن رفح حتى رأس 
الناقورة، هي أرض الش���عب الفلس���طيني ووطنه، وال 
يجوز ألي أحد كائنا من كان أن يتنازل عن أي جزء منها 
بأي حال من األحوال. وأشارت الجهاد االسالمي إلى أن 
من التداعيات الخطيرة التي ترتبت على اتفاق أوسلو 
محاولة تحوي���ل الصراع إلى صراع على قضايا جزئية، 
وإهم���ال جوهر الصراع، وبع���ض المعالجات والحلول 
التي تتعلق بتل���ك القضايا هي مؤقتة، ال تعني أبدًا 
إنهاء الصراع. وأضافت "ال أمن وال اس���تقرار في هذه 
المنطقة إال ب���زوال االحتالل وتفكيك كيانه الغاصب 

عن كل شبر من أرضنا".
وذكرت الجهاد االس���المي أن مش���روع أوسلو، والتسوية 

جلب االنقس���ام والتشظي للحالة الفلس���طينية، وبعثر 
األولويات الوطنية.

وتابع���ت "إننا نرى أن الخ���روج من هذا الم���أزق يبدأ من 
مغادرة نهج التس���وية، وس���حب االعتراف بكيان العدو، 
وشطب اتفاق أوسلو، وإنهاء كل أشكال العالقة مع العدو 
الصهيوني، تنفيذًا لمقررات اإلجماع الوطني، وتش���كيل 
قيادة فلس���طينية وطنية جامعة تكون مرجعية للعمل 

الوطني على أساس مشروع التحرير والعودة".
وتوجهت بالتحية ألس���رانا األبطال في سجون االحتالل، 
مجددة التأكيد على حمايته���م والعمل على تحريرهم، 
والتحية لش���عبنا والرحمة لش���هدائنا والش���فاء لجميع 

الجرحى والمصابين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نق���ل موق���ع »رأي الي���وم« عن مصادر فلس���طينية، 
وصفها بأنها »رفيعة المس���توى« قوله���ا، إن وفدًا 
أمنيًا كبيرًا م���ن جهاز المخابرات المصرية س���يزور 
قطاع غزة، ورام الله والقدس المحتلة األسبوع المقبل، 
للتباحث في ملفات حساسة وهامة تتعلق باألوضاع 
الميدانية واألمنية والسياسية المتدهورة، والمقلقة 

لجميع األطراف.
وأك���دت المص���ادر، ب���أن الوف���د المصري س���يضم 

ش���خصيات أمني���ة رفيعة المس���توى م���ن جهاز 
المخابرات، وسيصل األسبوع المقبل على أبعد تقدير 

إلى غزة ، إلجراء لقاءات هامة مع الفصائل.
وأوضحت المصادر، أن الزيارة س���تركز على مناقش���ة 
مل���ف تثبيت وقف إط���الق النار في القط���اع، وإقناع 
الفصائل بعدم االنجرار وراء االستفزازات اإلسرائيلية 
المتكررة، وتجنب الدخول بجولة تصعيد جديدة، قد 
تتسبب بإعاقة عمليات اإلعمار المرتقبة وتعطي طوق 
نجاة ل�«إس���رائيل« للتملص من االلتزامات المتعلقة 

بالتخفيف من حصارها الخانق على سكان القطاع.
وأضاف���ت الفصائ���ل »ف���ور االنتهاء من زي���ارة غزة 
س���يتوجه الوفد األمني إلى »إس���رائيل«، للقاء قادة 
حكوم���ة االحت���الل والجي���ش، للتباح���ث في نفس 
الملفات الت���ي ُفتحت بغزة، ومتعلقة بمجملها حول 
مصي���ر التهدئة المترنح، والقصف المتكرر من قبل 
االحت���الل، وكذلك ف���رص الدخ���ول بجولة تصعيد 
جديدة في حال لم تنف���ذ خطوات تخفيف الحصار 

عن سكان غزة«.

في ذكرى اتفاقية »أوسلو«

الجهاد اإلسالمي: كل االتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقًا من حقوقنا ولن تلغي أيًا من ثوابتنا
غزة/ االستقالل:

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى، يوم أمس، أن سلطات االحتالل 
فرضت عقوبات تعس���فية وغرامات مالية بحق أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي، في إطار 
اس���تمرار الهجمة المسعورة التي تس���تهدفهم، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم 
عبر نفق من س���جن جلبوع خمس���ة منهم من أسرى الجهاد اإلس���المي وواحد من أسرى 
حركة فتح. وأفاد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل لمهجة القدس أن ما 
تسمى مصلحة سجون االحتالل قامت بتقديم ما يقارب 400 أسير من الجهاد اإلسالمي 
للمحاك���م بدون حضورهم بتهمة التمرد على قوانينه���ا وأنظمتها، ومنها عدم الوقوف 
على العدد والتش���خيص والفحص األمني، وأصدرت هذه المحاكم أحكاًما عقابية غيابية 
مضاعفة بحقهم تمثلت ما بين الحرمان من الزيارات والكانتين والعزل االنفرادي واألدوات 
الكهربائية والغرامات المالية التي وصلت ل� 500 شيقل على كل أسير من أسرى الحركة.

من جهتها طالبت مؤسس���ة مهجة القدس المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، وخاصة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة بالتدخل 
لدى س���لطات االحتالل الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة، والتدخل 
العاج���ل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة س���جون االحتالل بحقهم وبحق باقي 
أسرانا البواسل في السجون الصهيونية، وإنهاء سياسية العزل االنفرادي الجائر بحقهم.

 كم���ا دعت مهجة الق���دس الصليب األحمر واألمم المتحدة والمؤسس���ات ذات العالقة 
للقيام بدورها القانوني واإلنس���اني وإرس���ال مراقبين ومندوبين م���ن طرفهم للدخول 
للسجون واالطالع على واقع األسرى المعزولين بشكل عام وأسرى الجهاد اإلسالمي بشكل 

خاص في ظل استمرار الهجمة التعسفية بحقهم.

غزة /االستقالل:
أك���د نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلس���طينية علي الحايك األثني���ن، أن إلغاء نظام 
GRM الخ���اص بإدخال المواد الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة إنجاز وطني وانتصار للحق 
الفلسطيني ولقطاع غزة بشكل خاص كونه كان أحد أدوات الحصار الرئيسية التي أعاقت 
اإلعمار والبناء والتنمية االقتصادية. وقال الحايك في تصريح صحفي، إن النظام المذكور 
ترك نتائج كارثية على قطاع االنش���اءات وسلبيات اقتصادية كبيرة على عمليات النمو 

والبناء في شتى المجاالت الحياتية في قطاع غزة.
وأش���ار إلى أن االتحاد العام والقطاع الخاص رفضا العمل بالنظام منذ اليوم األول وسعوا 
جاهدي���ن إللغائه كون���ه قيد أواصر االقتص���اد الوطني وعمل على إنهاك النش���اطات 

االقتصادية وتدمير الصناعات الفلسطينية.
وتوجه االتحاد العام للصناعات الفلس���طينية والقطاع الخاص بالش���كر الجزيل لجميع 
الجهات الرس���مية والشعبية التي مارست جهود كبيرة وجبارة إللغاء هذا النظام الظالم 

والمجحف بحق قطاع غزة وكل فلسطين.

سلطات االحتالل تفرض عقوبات 
تعسفية بحق أسرى الجهاد في السجون

ش���رق نابل���س واتجه���ت نح���و األراض���ي المه���ددة 
باالستيطان شرقي البلدة، ودارت مواجهات بينها وبين 
المس���توطنين وقوات االحتالل الت���ي أطلقت الرصاص 
الح���ي والمعدني وقناب���ل الغاز. وفي بل���دة بيتا جنوب 
نابلس، احتش���د عش���رات الش���بان عند مفت���رق البلدة 

وأشعلوا اإلطارات المطاطية تضامنا مع األسرى.
كما أصيب عشرات المواطنين، يوم أمس، في مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدتي اليامون ويعبد 

وقرية كفر دان بمحافظة جنين.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن قوات االحت���الل اقتحمت 
قرية كف���ر دان، وداهمت منزل األس���ير أيهم كممجي 
الذي انتزع حريته من س���جن جلبوع مع خمسة من رفاقه 
اإلثنين المنصرم، واعتقلت شقيقه عماد، واستولت على 

هواتف خلوية وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.
وأضافت أن قوات االحت���الل اقتحمت بلدة اليامون غرب 
جني���ن، واعتقلت المواط���ن قيصر ناصر، وه���و ابن عم 

األسير أيهم كممجي.
كما اقتحمت قوات االحت���الل بلدة يعبد وداهمت منزل 
ذوي األس���ير مناضل إنفيعات الذي انت���زع حريته من 

سجن "جلبوع"، وقامت باستجواب أسرته.
واندلع���ت مواجهات في بلدتي اليام���ون ويعبد وقرية 
كفر دان، مع قوات االحتالل، التي اطلقت باتجاه الشبان 
قنابل الصوت والغاز، ما أدى الى إصابة العشرات بحاالت 

اختناق.
عمليات طعن

وفي الس���ياق ذاته أصيب ثالثة مستوطنين في عملية 
طع���ن نفذها ش���اب فلس���طيني في مدين���ة القدس 

المحتلة.
وأطلق جنود االحتالل الرص���اص على منفذ العملية مما 
أدى إلصابته بجراح خطيرة، وهو فتى من مدينة الخليل.

وذكرت وسائل إعالم عبرية أن العملية نفذت في شارع 
يافا قرب محطة الحافالت المركزية في القدس المحتلة 

حيث تنشط حركة المستوطنين.
وأوضحت أن المستوطنين المصابون في العشرينات من 
أعمارهم وبينهم طالب من المعاهد الدينية المتطرفة.

وعق���ب العملي���ة هاجم���ت ق���وات االحتالل الش���بان 
الفلس���طينيين المتواجدين في المنطقة حيث اعتقلت 

أحدهم.
وفي الس���ياق، زعم جيش االحتالل أنه اعتقل ش���ابين 

قدما المساعدة لمنفذ العملية.
ونقل اإلعالم العبري، عن "نجم���ة داوود الحمراء"، قولها 
إن 3 مس���توطنين أصيبوا بجراح متوس���طة، جراء عملية 
الطعن ق���رب محطة الحاف���الت المركزية ف���ي القدس 
المحتلة. وتأت���ي هذه العملية بعد س���اعات من إصابة 
شاب فلسطيني برصاص االحتالل بزعم محاولته تنفيذ 
عملية طعن بالقرب من مفرق "عتصيون" االس���تيطاني 
جنوبي بيت لحم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن 
االحتالل أطلق النار على الشاب محم�د كمال بلو "ثوابتة" 

27 عامًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
ومنعت ق���وات االحتالل طواقم اإلس���عاف من الوصول 

للشاب المصاب وتقديم خدمات اإلسعاف األولي له.
وفي بيت لحم نصبت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء 

أمس، حاجزا جنوب المدينة.
وأفاد الناشط اإلعالمي حمد طقاطقة، بأن قوات االحتالل 
نصبت حاجزا عس���كريا على المدخ���ل الغربي لبلدة بيت 
فجار جن���وب بيت لحم وفتش���ت مركب���ات المواطنين 

ودققت في هوياتهم.

هدم وجتريف
وفي الس���ياق ذاته هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 
يوم أمس، منزلين تعود ملكيتهما لعائلة أبو كشك في 
مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بزعم البناء دون 

ترخيص.
وأفادت مص���ادر محلية، أن المنزلين تع���ود ملكيتهما 
للش���قيقين أشرف وأيمن أبو كش���ك الواقعين بالقرب 
من حي المحط���ة، علًما أن أمر الهدم كان يهددهما منذ 
أكثر من عام. وش���هدت المنطقة نفسها عمليات هدم 
أخرى لمنازل بملكية عائالت فلسطينية خالل السنوات 
الماضية. وتجدر اإلش���ارة إلى أن بلدات الداخل تش���هد 
تصعي���دًا في هدم المنازل والمح���ال التجارية والورش 

الصناعية بزعم عدم الترخيص.
كما أقدمت آليات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، على 
تجري���ف أراٍض زراعي���ة بمحاذاة جدار الضم والتوس���ع 

العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وتبلغ مس���احة األرض المس���تهدفة دونمي���ن، وتعود 

ملكيتها للمواطن ظافر نعيم غانم من البلدة.
وقال المزارع محمد حسن، الضامن لألرض، إنهم تفاجأوا 
بجرافات االحتالل وهي تقوم بتجريف األرض دون سابق 

انذار، وتم تحذير اصحابها من االقتراب منها لشهر.

وأضاف حسن، أن هذه االرض كانت مزروعة بالخضار قبل 
تحويلها لكراج سيارات إثر الدمار الذي لحق بالمزروعات 
بس���بب مرور جرافات وجيبات االحتالل عليها وما ينتج 
عنها من غبار أتى على المزروعات فيها، إضافة إلى إلقاء 

قنابل الغاز باتجاه البيوت البالستيكية في المكان.
وصادرت س���لطات االحتالل ما يزيد عن 2500 دونم من 
أراضي بلدة دير الغصون خلف جدار الفصل العنصري، 
ومنع���ت أصحابه���ا من الوص���ول إليها مما ح���رم جزءًا 
كبيرًا من س���كان البلدة من مصدر رزقهم الوحيد حيث 

يعتمدون على الزراعة.
ودمر الجدار الوضع االقتصادي الفلسطيني وخاصة تلك 
القرى الفلس���طينية الواقعة ق���رب الجدار، حيث أن نحو 
1000 أس���رة فلسطينية من س���كان البلدة كان يعيش 
س���كانها ويعتمدون عل���ى العمل في داخ���ل األراضي 

المحتلة.

اقتحامات الق�سى
إل���ى ذلك اقتحم عش���رات المس���توطنين ي���وم أمس، 
المس���جد األقصى المب���ارك من باب المغاربة، بحراس���ة 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية في القدس المحتلة 
بأن 112 مس���توطًنا اقتحم���وا المس���جد األقصى على 
ش���كل مجموعات خالل الفترة الصباحية، ونفذوا جوالت 
استفزازية، وسط انتش���ار كثيف لشرطة االحتالل على 

بوابات المسجد.
وأوضحت أن المس���توطنين أدوا طقوًس���ا تلمودية في 

منطقة باب الرحمة، ما أثار استياء الحراس والمصلين.
وفرضت شرطة االحتالل قيوًدا على دخول الفلسطينيين 
من أهل القدس والداخل المحتل إلى األقصى، واحتجزت 

هوياتهم عند البوابات.
وكانت س���لطات االحتالل أبعدت الموظف في األوقاف 
محمد الدباغ، والش���اب محمد العباس���ي عن المس���جد 
األقصى، لمدة ش���هر، كما أبعدت فتيين لمدة أسبوعين 
بحجة المش���اركة في مظاهرة بالمس���جد، نصرًة لألسرى 

في سجون االحتالل، مع إمكانية تجديد إبعادهما
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا لسلس���لة اقتحامات 
يتخلله���ا  بحي���ث  المس���توطنين،  م���ن  وانته���اكات 
استفزازات للمصلين الفلس���طينيين وعمليات اعتقال 
وإبعاد عن المس���جد، والتي تزداد وتيرتها خالل األعياد 

اليهودية.

وفد مصري يزور غزة والضفة و »تل أبيب« األسبوع المقبل

الحايك : إلغاء نظام 
GRM حق وطني لغزة اإ�سابات بالر�سا�س ..
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االستقالل/ وكاالت:
توجد في شمال غرب جنوب إفريقيا مناظر طبيعية شاسعة مغطاة بالزهور، الشيء المميز 
في ذلك.. اآلالف من أنواع الزهور البرية تزهر فقط لثالثة أس���ابيع في الس���نة في هذه 
 ،)Namaqualand( المنطقة الصحراوية. الطريقة الوحيدة للوصول إلى زهور ناماكواالند
والتي تزهر فقط لثالثة أس���ابيع في السنة، هي استخدام سيارة الدفع الرباعي وحنكة 
في القيادة لالستمتاع بهذه الظاهرة الجميلة وسجاد من الزهور لم تره عين من قبل، كما 

جاء في موقع قناة »دي دبليو« األلمانية.
أم���ر ال يصدق، كما تقول س���ائحة من بريتوريا: »إنها تجربة رائعة أن أكون وس���ط هذه 
الزهور، إنها جميلة جدا،  زهور وجبال جميلة!« ويضيف آخر: »قطعنا مسافات طويلة فوق 
تالل قاحلة وفجأة ظهر لنا سجاد من الزهور في كل مكان، وردي وبرتقالي، إنه أمر رائع«.

هذا المش���هد متاح فق���ط اآلن، فعادة ما تكون هذه المنطقة صح���راء قاحلة، ولكن في 
الربيع يظهر هذا المشهد الطبيعي ويستمر فقط من ثالثة إلى أربعة أسابيع في السنة.

أقحوانات ناماكواالند، كما تس���مى الزهور، مذهلة وقليل من قطرات المطر تكفي إلحياء 
الحياة فيها. ش���يلدون ماتيس حارس في منتزه ناماكواالن���د الوطني، يقول إنه يوجد 
حوالي ثالثة آالف وخمسمئة نوع مختلف من الزهور في هذه الصحراء، ويوجد ألف نوع 

منها فقط هنا في ناماكوا.
وبس���بب جائحة كورونا فإن أغلب الس���ائحين الذين يزورون ناماكواالند هم من جنوب 

إفريقيا.

صحراء بجنوب إفريقيا تزهر 
لثالثة أسابيع في السنة فقط

القاهرة/ االستقالل:
أمرت النيابة العامة في قضية مقتل ش���ابين على 
يد عمهما بكفر الشيخ بتجديد حبس القاتل لمدة 
15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، 

وإحالته للمحاكمة العاجلة.
وتعود أح���داث الواقع���ة لمنتصف ش���هر يوليو 
الماضي، بس���بب خالف على المي���راث بقرية دمرو 
الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة 
كفر الش���يخ، حيث تحول���ت عالقة ال���دم لجريمة 
قتل راح ضحيتها ش���ابان ف���ي مقتبل العمر، أطلق 
عليهما س���كان القرية لقب »زينة ش���بابها«، وهما 
»عبد المجيد« الذي يبلغ من العمر 31 عاًما و»س���يد« 

صاحب ال�27 عاًما.
تقول شقيقة المجني عليهما الصغرى، "دنيا"، إن 

أحد إخوتها فتح كاميرا هاتفه وبدأ يس���جل هجوم 
عم���ه عليه غير متوقعا أن يصل الخالف لحد القتل 
وضربهما بالرصاص حتى سقط الهاتف من يديه 
وظ���ل لم���دة 6 دقائ���ق وأكثر يوثق تل���ك اللحظة 
القاس���ية: "قلبي بيتقطع عل���ى إخواتي وناري مش 
هتبرد غير لما حقهم يرج���ع وعمي وأوالده ياخدوا 

جزائهم".
تحكي الفتاة العشرينية، أن الخالف بدأ عقب رحيل 
جدها، الذي ترك قطعة أرض ألبنائه وتحولت لمزارع 
س���مكية قام بإدارتها عمها األكب���ر: "كان طعمان 
في األرض"، مش���يرة إلى أن عمه���ا امتنع عن إعطاء 
والدها وإخوتها حقهم في األرض، وتوزيع الميراث 
بالعدل بينهم، مضيفة أنه رفض أيًضا الجلوس من 
خالل جلس���ة عرفية لالتفاق حتى بعد تدخل قسم 

الشرطة لفض هذا الخالف بين األخوة لكن تصاعد 
األمر حتى وصل للقتل.

وتضيف صاحبة ال�23 عاًما، أن أخوتها ووالدها 
اتفق����وا على الذه����اب لعمها لطل����ب تحديد 
جلس����ة صلح بينه����م، وتوزيع المي����راث فيما 
بينهم، لكنه رفض ولم يس����تمع لهم، وأسرع 
نحو بيته وأحضر بندقية خرطوش وس����ددها 
إلى أخوتها دون تردد: "أمي ش����افته ساعتها 
وهو بياخ����د البندقية واتصل����ت على أخواتي 
وقالت له����م ارجعوا، قال����وا: ده عمنا ال يمكن 
يأذينا وغدر بيهم وقتلهم"، فيما قام ابن عمها 
بضرب والدها على رأس����ه باستخدام "الفأس" 
ودخل على إثرها العناي����ة المركزة بعد أن تم 

قتل والديه أمام عينه.

عــم يقتــل أبنــاء شقيقــه لسبــب صــادم

كابول/ االستقالل:
أثار مقطع فيديو نش����رته وس����ائل إع����الم، يظهر مقاتلي حرك����ة "طالبان" 
يحولون طائرة عسكرية قديمة إلى أرجوحة، جدال واسعا على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ويبين الفيديو كيف يتأرجح أحد عناصر "طالبان" باستخدام الحبل الذي علق 

على جناح طائرة عسكرية قديمة، وثبتت في نهايته لوح خشب.
وأنهت الواليات المتحدة عملية انسحابها من أفغانستان في 30 أغسطس 
الماضي، بعد عشرين عاما من تواجدها العسكري بالبالد في أعقاب هجمات 

11 سبتمبر 2001.
وبات مطار كابول تحت س����يطرة "طالبان"، في ظل مس����اعي الدول األجنبية 

إلجالء بقايا الرعايا والمتعاونين األفغان مع تعهد الحركة بالسماح بذلك.

يحولون طائرة 
عسكرية لـ »أرجوحة«

الرياض/ االستقالل:
أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة جدة السعودية 
حكما بالسجن لمدة 5 أش���هر لمواطن سعودي خلع 

»الكمامة« ورفض التجاوب مع تعليمات رجل أمن.
وأشارت النيابة العامة في التحقيقات إلى أن المتهم 
رفض التع���اون مع رجل أمن أثناء عمله الميداني في 
الواجه���ة البحري���ة ورفض إبراز هويت���ه، وحذر رجل 
األمن من متابعته، ليتم ضبطه بواسطة دورية أمنية 
وحررت مخالفة ضده بعدم اس���تخدام الكمامة وتقرر 
اإلفراج عن���ه بالكفالة وإعالمه بحقوقه النظامية، وأقر 

المتهم بعدم تجاوبه مع نداء رجل األمن ثم عاد وأنكر 
ذلك، وأفاد بأنه كان يس���ير في الكورنيش ممس���كا 
الكمامة بيده وخلعها بسبب حرارة الجو وفوجئ برجل 

األمن ممسكا به وطلب منه االبتعاد عنه.
وق���دم المدع���ي العام مش���هد القب���ض واعترافات 
المته���م األولي���ة وقرر توجي���ه االته���ام إليه بعدم 

التجاوب، معتبرا تصرفه فعال مخالفا لألنظمة.
وفي أول جلسة للمحكمة تغيب المتهم عن الحضور، 
وفي وق���ت الحق مثل أمام المحكمة في جلس���ة عن 
بعد، وأف���اد بأن ع���دم تجاوبه مع رج���ل األمن حدث 

بسبب وجود سماعة الجوال في أذنه ولم يقصد عدم 
التجاوب، متعهدا أمام المحكمة بعدم العودة لمثل 

ذلك، وأن ما وقع كان دون قصد.
وبين���ت الدائرة القضائية أن المدع���ي العام يطالب 
في دعواه إثبات إدانة ما أس���ند إلى المتهم من عدم 
التجاوب مع رجل األم���ن وتحذيره من عدم متابعته، 
ومعاقبته عل���ى ذلك بعقوبة تعزيرية لقاء فعله، في 
حين أقر المتهم بما نس���ب إليه وقدم دفعا ضعيفا 
واعتب���رت المحكمة أن ما بدر م���ن المتهم أمر محرم 

وفيه اعتداء على رجل األمن بعدم التجاوب.

القاهرة/ االستقالل:
توف���ى مواطن مص���ري في العق���د الرابع من 
عمره بمحافظة الغربية في مصر، نتيجة خطأ 
طبي خالل عملية جراحي���ة قام بها أحد أطباء 
المس���الك البولية، حيث وضع ثالث مناشف 
داخل بطن المريض ليتمكن من وقف نزيف 
الدم بعد قطع الش���ريان المؤدي للكلى، وقام 
بالخياطة عليها كي ال يكتشف أحد أثر فعلته.
وكان مدير أم���ن الغربية، قد تلقى إخطارًا من 
مأمور قس���م ثاني طنطا، يفيد بتحرير محضر 
ضد طبيب نتيجة تسببه في وفاة المزارع عبد 

الرحمن بدر خالل عملية جراحية إلزالة "حصوة" 
كبيرة الحجم بالمنظار.

وقال أح���د أقارب المتوف���ي: "الحادث تم في 
التاس���ع من س���بتمبر الج���اري، ويعتبر خطأ 
مهنيا جسيما وليس قتل بالخطأ، حيث افترى 
الطبيب على المريض وأودى بحياته، بداية من 
توجهه ألحد األطباء ال���ذي أكد له أنه يحتاج 
لعملي���ة جراحية إلزالة حص���وة على 3 مراحل 
نظرًا لكب���ر حجمها، ليتم االتف���اق على عمل 

العملية في إحدى المستشفيات الخاصة".
وتابع حديث���ه : "أثناء العملي���ة قام الطبيب 

بقطع الش���ريان المؤدي للكلى لتتهتك، مما 
استوجب استئصالها ومعالجة الشريان على 
الف���ور، ولكن لم يقم الطبي���ب بإحضار طبيب 
جراح���ة خوفًا على س���معته التي من الممكن 
أن تنهار كونه واحدا من نجوم البرامج الطبية 

المنتشرة على القنوات الفضائية".
وأض����اف: "ق����رر الطبيب أن يق����وم بالتدخل 
الجراحي دون أي تجهيز لذلك، وأثناء العملية 
ثار بشدة وطلب عددًا من أكياس الدم، ليتم 
إحض����ار له قرابة ال�15 كيس����ا، على الرغم من 
كون األسرة ليست ميس����ورة الحال، وبسبب 

تأخر الوقت تم ش����راء الكي����س الواحد بألف 
جنيه، والطبيب يعل����م أن كل هذا تحصيل 

حاصل".
واستطرد: "في السادسة والنصف صباحا خرج 
الطبيب وأبلغ أهل المريض بأنه توفي، وكتب 
في تقريره هب���وط حاد في ال���دورة الدموية، 
وبعد ش���د وجذب بين األهل والطبيب تم أخذ 
المتوفي لمستش���فى آخر، وهناك تم عرضه 
على الطبيب الش���رعي الذي أكد أنه قام بفتح 

البطن بشكل كبير ال يتناسب مع العملية".
واض���اف: "وق���ف الطبيب الش���رعي مذهوال 

وهو يتحدث ب���أن الطبيب الذي قام بالعملية 
الجراحية قام بوضع ثالث مناشف داخل بطن 
المريض لكتمان ال���دم، وقام بالخياطة عليها 

كي ال يكتشف أحد أثر فعلته القاسية".
مدي���ر  "ح���اول  المتوف���ي:  قري���ب  وأردف 
المستش���فى وطبيب التخدي���ر الوصول لحل 
مرضي والتكتم على األمر بعرضهم 250 ألف 
جنيه، لكننا رفضنا ذلك، وطلبنا اللجوء للقضاء 
والطب الش���رعي للوص���ول لحقوقنا ومعاقبة 
الطبيب بما يتناس���ب مع فعلته، التي أنهت 

حياة مواطن بسيط بسبب خطأ جسيم".

وضــع ثــالث مناشــف فــي بطنــه.. خطــأ طبــي يــودي بحيــاة مصــري

السجن 5 أشهر لشخص رفض لبس الكمامة

تكساس/ االستقالل:
لمحب����ي اللياقة، طور باحثون بجامعة رايس في تكس����اس األمريكية »تي ش����يرت« 
ذكيًا قاباًل للغس����ل ويمكنه مراقبة صحة القلب أثناء ارتدائه. ووفقًا لصحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية، فقد تمكن الباحثون من خياطة ألياف األنابيب النانوية الكربونية 
الرفيعة - التي تش����به خيوط القطن - ودمجها في مالبس رياضية عادية باستخدام 
ماكينة خياطة قياس����ية، بحيث يراقب أنبوب الكرب����ون النانوي معدل ضربات قلب 
مرتديه، فضاًل عن أخذ مخطط للقلب )ECG( يرصد إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.

»تــي شيــرت« ذكــي 
يراقــب القــلب


