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رام الله/ االستقالل: 
ش���هدت مدينة رام الله مس���اء امس األحد مسيرة على 
دوار المن���ارة تندي���دا باغتي���ال االحتالل لخمس���ة من 

المقاومين صباح امس في مدينتي القدس وجنين. 
وتجم���ع المش���اركون الذي���ن رددوا هتاف���ات مطالبة 
باالنتقام وس���ط مدينة رام الله، قبل أن يجوبوا ش���وارع 
المدينة مطالبين بإطالق ي���د المقاومة للرد على جريمة 

االحت���الل.  ففي الق���دس المحتلة، اس���تهدفت قوات 
االحتالل، فج���ر امس األحد، منزال زراعي���ا في قرية بيت 

عنان، شمال غرب القدس، وارتقى ثالثة شهداء. 
وف����ي جنين اندلعت اش����تباكات مس����لحة في بلدة 
برقين قضاء جنين، ارتقى خاللها الش����هيد أسامة 
ياس����ر صبح )22 عاًما(، ويوس����ف محمد صبح )16( 

عاًما، في برقين بجنين.

مسيرة في رام الله تنديدًا 
باغتيال مقاومي القدس وجنين

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا 
و2481 حالة تعاٍف في الضفة وغزة 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األحد، تس���جيل 7 وفيات، و1069 إصابة 

جديدة بكورون���ا، و2481 حالة تعاٍف خالل ال�24 س���اعة األخيرة. 
وقال���ت الكيلة ف���ي التقرير اليومي ح���ول الحال���ة الوبائية في 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل سبعة أسرى في سجون االحتالل "اإلسرائيلي" إضرابهم المفتوح عن 

الطعام، رفًضا العتقالهم اإلداري. واألسرى المضربون هم: كايد 
الفسفوس مضرب منذ 74 يوًما، مقداد القواسمي منذ 68 يوًما، 

7 أسرى يواصلون إضرابهم 
رفضًا لالعتقال اإلداري

الضفة والقدس.. ساحة اشتباك 
مفتوحة تصيب االحتالل في »مقتل«

غزة/ سماح المبحوح:
يوما بعد اآلخ���ر تثبت مدن الضفة والق���دس المحتلتين 
تمسكهما بخيار مقاومة االحتالل االسرائيلي الذي يحاول 
على مدار الساعة تجنيد وسائله العسكرية والبشرية كافة 

في محاولة الس���تئصالها من جذورها جراء خوض شبابها 
مع���ارك ضاريه معه في وضح النهار والليل، مما يش���كل 

ضرب���ات قوية ال���ى عمق االحت���الل األمني. 
وفجر أمس االحد استش���هد 5 فلسطينيين، 

الفصائل: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا 
واالحتالل سيتحمل ثمن كل جرائمه وإرهابه

غزة/ االستقالل: 
أكدت الفصائل الفلس���طينية، أن دماء ش���هداء شعبنا 
الذين ارتقوا خالل االش���تباكات المس���لحة البطولية مع 
قوات االحتالل في مدينت���ي القدس وجنين أمس األحد 

»لن تذهب هدًرا«، مطالبين الس���لطة الفلسطينية بوقف 
التنس���يق األمني مع االحتالل. حركة الجهاد اإلس���المي 

قالت إن »ق���در األحرار عل���ى هذه األرض 
المقدس���ة والمباركة، أال يتوقف عطاؤهم 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
استشهد 5 فلسطينيين فجر أمس األحد، برصاص قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، وذلك خالل حملة خاصة لالحتالل 
لتنفيذ اعتقاالت واس���عة في الضف���ة الغربية المحتلة 
ومدين���ة القدس، فيما أصيب ضابط���ا وجنديا من وحدة 
خاص���ة بجراح خطيرة إثر االش���تباك المس���ّلح الذي دار 

بين قوات االحتالل وش���بان فلسطينيين 
مس���لحين في قري���ة برقين ف���ي جنين.  

جنني  يف  م�سلح  ا�ستباك  يف  خطرية  بجراح  »اإ�سرائيليني«  جنديني  واإ�سابة  والقد�س  بال�سفة  �سهداء   5

غزة/ االستقالل: 
أكدت الناطق العس���كري باس���م س���رايا القدس، أبو حمزة، أن 
مقاتلو الس���رايا تصدوا ببسالة للتوغل الصهيوني في جنين، 
وخاضوا اش���تباًكا بطولًيا مع قوات االحتالل. وقال أبو حمزة في 
تصريح مقتض���ب »مقاتلونا األبطال تصدوا ببس���الة للتوغل 
في جنين، وخاضوا اش���تباكًا بطوليًا مع قوات االحتالل وأوقعوا 

أبو حمزة: مقاتلونا تصدوا 
ببسالة لتوغل العدو في جنين 

وأوقعوا إصابات بصفوفه

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مئات المس���توطنين المتطرفين صباح امس األحد، المس���جد األقصى 

المبارك من باب المغاربة، بحراس���ة مش���ددة من شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلي. وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد 
»األقصى« والحرم اإلبراهيمي في الخليل

بيــت عــزاء لشهــداء 
القدس وجنين في غزة
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غزة/ االستقالل: 
فتحت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية 
األحد خيمة عزاء لش���هداء جني���ن والقدس الذين 
ارتقوا خ���الل عملية اقتحام نفذتها قوات االحتالل 
اإلسرائيلي صباح أمس بالضفة والقدس المحتلين.

وش���ارك بالخيمة الت���ي أقيمت بس���احة الجندي 
المجهول وس���ط غزة ممثلين عن الفصائل والقوى 
الوطنية واإلس���المية ومتضامنين وأسرى محررين 

ووجهاء ومخاتير.
وقال القيادي بحركة حم���اس زكي دبابش إن هذه 
الفعالية جاءت وفاًء لشهداء القدس وجنين، حيث 
تداعت لجن���ة فصائل العمل الوطني واإلس���المي 
خالل اجتماعها صباح ام���س وأقرت هذه الفعالية 
تكريًما لهؤالء الش���هداء االبط���ال الذين هم على 

طريق الحرية واالستقالل.
وأك���د دبابش أن خيمة العزاء تأت���ي من باب الوفاء 
وأقل الواجب من أبناء ش���عبنا ف���ي غزة للمقاومين 
األحرار بالضفة المحتلة؛ "لنؤكد أن دمنا واحد وهمنا 
واحد وجرحنا واحد؛ سنظل مستمرين بالعطاء حتى 
تحرير فلس���طين". من جهته، قّدم القيادي بحركة 
الجهاد اإلس���المي خضر حبيب التعازي للشهداء، 
مؤكًدا أن استشهادهم لن يثني شعبنا عن مواصلة 

الجهاد والمقاومة.
وأك���د حبي���ب أن أبطالن���ا قّدموا رس���الة لش���عبنا 
لالس���تمرار بالمقاومة فهي الطريق الوحيد إلعادة 
كرامتنا المهدورة، ونحي ش���هدائنا األبرار؛ "فنحن 

ماضون حتى كنس المحتل".
بدوره، أكد الناطق باسم مفوضية الشهداء واألسرى 
بحركة فتح نشأت الوحيدي أن إقامة فصائل العمل 
الوطني واإلسالمي لخيمة العزاء بغزة يأتي تأكيًدا 
على الوفاء للشهداء األكرم منا جميًعا؛ الذين قضوا 
نحبوهم في جرائم عنصرية اسرائيلية تأبى إاّل أن 

تتجدد على مدار الساعة.
وق���ال الوحيدي "نعاهد الش���هداء أن نمضي على 
دربه���م ودرب األس���رى والجرحى الذي يرس���موه 
بدمائه���م الزكي���ة الطاهرة من أج���ل الحفاظ على 
الهوي���ة الوطنية وعلى كل الحقوق الفلس���طينية 

التي يقضي من اجلها الشهداء.
وأض���اف: "اليوم نقول العهد هو العهد والقس���م 
هو القس���م وعلى طريق الوحدة الوطنية بإذن الله 
التي دعا اليها الش���هداء من ق���ادة العمل الوطني 

والسياسي".
وقتل���ت قوات االحتالل صباح امس األحد 5 ش���بان 
ف���ي محافظت���ي جني���ن والقدس، فيما كش���فت 
الرقابة العس���كرية اإلس���رائيلية عن إصابة ضابط 
وجندي من وح���دة "دفدفان" الخاصة بجراح خطيرة 
خالل اش���تباكات أثناء عملية ضد "خاليا عسكرية 

للمقاومة".

بيت عزاء لشهداء القدس وجنين في غزة

غزة/ االستقالل: 
أكدت الناطق العس���كري باس���م س���رايا القدس، أبو حمزة، أن مقاتلو السرايا تصدوا 

ببسالة للتوغل الصهيوني في جنين، وخاضوا اشتباًكا بطولًيا مع قوات االحتالل.
وقال أبو حمزة في تصريح مقتضب »مقاتلونا األبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين، 
وخاضوا اشتباكًا بطوليًا مع قوات االحتالل وأوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو«.

وكانت وس���ائل إعالم عبرية اعترفت بإصابة ضابط ومجند من وحدة دوفدفان بجروح 
خطيرة الليلة قبل الماضية خالل االشتباك المسلح مع مقاتلي سرايا القدس في برقين 

قرب جنين.

األغوار/ االستقالل:
داهمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األحد، منطق���ة حمامات المالح في األغوار 

الشمالية، وأجرت عمليات تفتيش في خيام المواطنين.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن قوات االحتالل خربت خيام المواطنين، خالل 

عمليات التفتيش، علما أنها اقتحمت المنطقة يوم أول أمس.
يذكر أن قوات االحتالل تقتحم المنطقة باستمرار بعد إخطار المواطنين بإزالة مدرسة 

المالح قبل حوالي أسبوعين.

أبو حمزة: مقاتلونا تصدوا ببسالة لتوغل 
العدو في جنين وأوقعوا إصابات بصفوفه

االحتالل يداهم خيام 
المواطنين في األغوار الشمالية

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
امس األحد، حملة اعتقاالت ومداهمات 
بمناط���ق متفرقة من الضف���ة الغربية، 

تخللها اندالع مواجهات.
ففي جنين، أغلقت قوات االحتالل مدخل 
برقي���ن الرئيس���ي، ونش���رت تعزيزات 
وقناصة، فيما أطلق مسلحون النار على 

االحتالل مرات عديدة من محاور البلدة.
واعتقلت قوات االحتالل الشاب يوسف 
محمد صبح بعد إصابته، والشاب محمد 
أبو الحسن )الزرعيني( وشابا آخر مجهول 
الهوية بعد حصار منزله في بلدة برقين 

قضاء جنين.
كم���ا واعتقلت قوات االحتالل الش���اب 
أحم���د عدنان عابد من كف���ر دان قضاء 
جنين، وسط مواجهات عنيفة شهدتها 

البلدة؛ م���ا أدى خاللها إل���ى إصابة أحد 
الشبان.

واعتقلت قوات االحتالل الشابين محمد 
الس���عدي وأحمد عمر صالح بعد عملية 
دهم وتفتي���ش منازلهم���ا في مخيم 
جنين، واعتقلت الشاب عالء أبو الرب بعد 

اقتحام بلدة قباطية ودهم منزل ذويه.
وف���ي س���اعة متأخ���رة من الليل���ة قبل 
الماضية، اعتقلت قوة خاصة الش���ابين 
محمد الس���عدي، وأحمد أب���و رميلة من 

كازية النفاع في جنين.
وأطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة 
ش���مال ش���رق جنين بعد اعتق���ال قوة 
مس���تعربين تابعة لالحتالل لش���ابين 

داخل المدينة.
وفي بي���ت لحم، اعتقلت قوات االحتالل 
محمد مؤيد ثوابت���ة )20 عاًما(، وقصي 

جمال ديرية )22 عاما(، ومحمد إبراهيم 
ديري���ة )18 عاما(، بع���د مداهمة منازل 

ذويهم وتفتيشها.
وف���ي الخليل، اعتقلت ق���وات االحتالل 
المواطن فرج الزرو، في منطقة الكس���ارة 
بعد اعتداء المس���توطنين المتطرفين 

على العائلة.
واقتحم���ت ق���وات االحتالل بل���دة دورا 
جنوب الخليل، واعتقلت المواطنين عامر 
توفيق أبو هليل، وحازم نادر هليل، بعد 
أن داهم���ت منزلي ذويهم���ا في البلدة، 

وفتشتهما.
كما داهمت قوات االحتالل بلدة السموع 
جنوب���ا، ونصب���ت حاجزا عس���كريا على 
مدخل الظاهري���ة، ومدخل زيف جنوب 
المواطنين،  مركبات  وفتش���ت  الخليل، 

ودققت في هوياتهم.

جنين/ االستقالل: 
أكد القيادي المحرر الش���يخ خضر عدنان أن جنين لم تكن 

نزهة لنخب جيش االحتالل
وقال عدنان في تصريح صحفي: »المجاهد أسامة صبح من 
بركات دم الشهيد القائد وليد العبيدي وشهداء المقاومة 

في برقين وجنين«.
وأش���ار إلى أن الش���هيد صبح واخوانه المجاهدين حملوا 

عقيدة الجهاد بالقتال حتى النفس األخير.

وأض���اف القي���ادي المح���رر »اس���ألوا مق���ص الرقابة 
العسكرية الذي سارع لكشف صور اعتقال أقمار نفق 
الطريق للق���دس لترميم صنم أمنهم الذي هش���مه 
أبطالنا بجلبوع.. اسألوهم ماذا تخفون اليوم في برقين 

وجنين«.
وتاب���ع عدن���ان »القائد القس���امي زهران هو س���ليل بيت 
الجهاد والمقاومة فعليهم الرحمات والرضوان مقبلين غير 

مدبرين«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتح���م مئات المس���توطنين المتطرفين صباح امس األحد، المس���جد األقصى المبارك من باب 

المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة بأن 651 مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى 

بمجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
وا طقوًس���ا تلمودية علنية خالل اقتحامهم األقصى، بحماية من  وأوضحت أن المس���توطنين أدُّ
قوات االحتالل، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين الذين يمنعون من االقتراب من المستوطنين.

وفرضت ش���رطة االحتالل إجراءات مش���ددة عل���ى دخول المصلين لألقص���ى، واحتجزت بعض 
ا لسلسلة اقتحامات  الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية. ويتعرض المسجد األقصى يومًيّ
وانتهاكات من المس���توطنين، بحيث يتخللها اس���تفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات 

اعتقال وإبعاد عن المسجد، والتي تزداد وتيرتها خالل األعياد اليهودية.

فيما، اقتحم مئات المستوطنين، امس األحد، الحرم اإلبراهيمي الشريف.
وأفادت مصادر محلية، أن مئات المس���توطنين اقتحموا المسجد اإلبراهيمي منذ ساعات الفجر 

وا طقوًسا تلمودية في باحاته. األولى، وأدُّ

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال اللواء ايتان دانغوت، المنس���ق الس���ابق لعمليات الحكومة 
في الضفة الغربية: "إن الجيش اإلس���رائيلي س���يكون في حالة 
تأهب في المس���توطنات المحيطة لقطاع غزة تحسًبا ألي هجوم 
صاروخي، يأتي رًدا على استش���هاد الفلسطينيين الخمسة في 

الضفة الغربية".
وأضاف دانغوت، وفًق���ا إلذاعة الجيش "رغم أن حماس في وضع 
حساس نسبًيا، إال أنه من غير المستبعد الرد على أحداث الضفة"، 

على حد تعبيره.
وتساءل: "هل سيمنع ذلك إطالق الصواريخ؟ ال، سيكون الجيش 

اإلسرائيلي في حالة تأهب في األيام المقبلة".
ودارت اش���تباكات مس���لحة عنيفة، فجر امس االحد، في مدينة 
بورقين بمدين���ة جنين، بين الش���بان الفلس���طينيين والقوات 
اإلسرائيلية، أسفرت عن استش���هاد اثنان من المواطنين، وأدى 
االش���تباكات الى إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجراح خطرة، 

فيما استشهد ثالثة مواطنين في مدينة القدس المحتلة .

عدنان: مجاهدو جنين حملوا عقيدة 
الجهاد بالقتال حتى النفس األخير

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة 
تأهب على الحدود مع قطاع غزة

االحتالل يشن حملة اعتقاالت تخللها مواجهات في الضفة مئات المستوطنين يقتحمون المسجد 
»األقصى« والحرم اإلبراهيمي في الخليل
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وقالت: "ننعى كوكبة الش���هداء األبرار، الذين ارتقوا خالل 
تصديهم لق���وات االحتالل التي اجتاح���ت قرى القدس 
وجني���ن، والذين كان من بينهم األخ المقاتل في س���رايا 
القدس، أسامة ياس���ر صبح من بلدة برقين، والمجاهدان 
األبطال الذين استش���هدوا في قرية ب���ّدو غرب القدس، 
الش���هيد أحم���د زه���ران، والش���هيد محم���ود حميدان، 

والشهيد زكريا بدوان".
وشددت حركة الجهاد على أن هذه الدماء الطاهرة الزكية 
لن تذهب هدرًا، وأن االحتالل س���يتحمل ثمن كل جرائمه 

وإرهابه.
وجاء ف���ي البي���ان: إن "ه���ذه الجرائم التي تس���تهدف 
المقاوم���ة المتصاعدة في الضفة، ل���ن تفلح في النيل أو 
الح���د من العمل الفدائي، ب���ل إن التفاف الجماهير حول 
المقاوم���ة س���يزداد، وس���تكون دماء الش���هداء الطاهرة 
نبراس���ًا لكل األحرار ليحملوا السالح ويدافعوا عن أرضهم 

وكرامتهم".
خيار املقاومة 

م���ن جانبه���ا، حركة "حم���اس" أكدت أن دماء الش���هداء 
لن تذهب ه���دًرا، ووصاياهم بوصلة إلهام، وأن ش���عبنا 
الفلسطيني وفي مقدمته قادة حماس وأبناؤها، سيظلون 
في مقدم���ة الصفوف لمواجهة المحت���ل الغاصب حتى 

دحره عن أرضنا.
ودعت حماس جماهير ش���عبنا البطل في الضفة الغربية، 
إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس، 
وعلى الطرق االلتفافية، مؤكدة أن خيار المقاومة هو القادر 

على حماية حقوقنا، وتحرير أسرانا، وحماية مسرانا.
وتوجهت بالتحية لعائالت الش���هداء األبطال، مؤكدة أن 

دماء الشهداء ستظل وقوًدا ينير درب الحرية.

جرائم بحق �شعبنا
بدورها، نعت الجبهة الشعبية ش���هداء جنين والقدس، 
عادة أن "استمرار االحتالل الصهيوني في اقتحام المدن 
والبلدات والُمخّيمات الفلس���طينّية، وتنفيذ جرائمه بحق 
شعبنا، يدعونا إلى مزيٍد من التكاتف والوحدة، واالنتقال 

إلى ميادين المواجهة واالش���تباك المفتوح مع االحتالل 
على امتداد األرض المحتلة".

دت الجبهة على: أّن "دماء الش���هداء التي روت تراب  وأكَّ
الوطن صباح ام���س لن تذهب هدًرا؛ ألّن ش���عبنا يحفظ 
وصايا الش���هداء جي���ًدا، ُمش���ددًة على أّن الوف���اء لدماء 
الشهداء يتطّلب ُمغادرة حالة التشظي والرهان على وهم 
وس���راب الحلول مع العدو الصهيوني، والذهاب س���ريًعا 
إلى وحدٍة وطنيٍة تعددية قاعدتها برنامٍج وطني كفاحي 

موّحد لشعبنا، وإعادة بناء مؤّسساتنا الوطنّية على أساس 
ذلك، وبعقي���دٍة وطنيٍة مقاِومة لوج���ود االحتالل وأذنابه 

كافة على أي بقعة من أرض فلسطين".
فيما زفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شهداء 
القدس وجنين، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، 
وس���تبقى القضية التي استش���هدوا من أجلها حية في 
الضمائر، وإن النضال سيستمر حتى دحر االحتالل، ونيل 

الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

وقالت الجبه���ة الديمقراطية إن الرد على جرائم االحتالل 
يتطلب من السلطة الفلسطينية الخروج من اتفاق أوسلو، 
ووقف التنس���يق األمني، ومواجهة عرب���دة االحتالل في 
مدننا وقرانا ومخيماتنا، والعودة إلى مسار الوحدة الوطنية 
الكفيلة باس���تنهاض عناصر قوة الش���عب الفلسطيني، 
وتش���كيل القي���ادة الوطنية الموحدة، حت���ى نتمكن من 
إدامة االش���تباك اليومي م���ع االحتالل والمس���توطنين، 

وإجباره على التسليم بحقوق شعبنا.
موا�شلة املقاومة

ونعت لج���ان المقاومة في فلس���طين، ش���هداء القدس 
وجنين األطهار، مؤكدة أن دماءهم س���تبقى بوصلتنا نحو 

القدس وفلسطين من النهر إلى البحر.
وقالت إن "جريمة العدو الصهيوني بحق شهداء القدس 
وجنين، لن تكسر إرادة ش���عبنا الفلسطيني عن مواصلة 

مقاومته حتى كنس العدو الصهيوني عن أرضنا".
وأضاف���ت: أن "جريم���ة الع���دو الصهيوني ف���ي القدس 
وجنين تس���تدعي إش���عال ث���ورة غضب عارم���ة القتالع 
العدو الصهيوني وأذنابه م���ن كل أرضنا". وتابعت لجان 
المقاومة: إن التنسيق األمني بات مقصلة على رقاب أبناء 
ش���عبنا وشبابه الثائر، وآن األوان لالنتفاض من أجل وقف 
الجرائم التي ترتكب بحق ش���عبنا بسببه، مشددة على أن 
المقاومة ونهجها س���تظل هي الس���بيل الوحيد لتحرير 

األرض وتطهير المقدسات.
كما نعت حرك���ة المجاهدين، بكل فخر واعتزاز ش���هداء 
جنين والق���دس، داعية لتصعي���د المواجهة مع المحتل 

حتى كنسه عن كل ترابنا المقدس والطاهر.
وأك���دت "المجاهدي���ن" أن العمل المق���اوم الذي يقوده 
رجال الضفة، يثبت أن حالة االشتباك مع العدو هي الحل 

الوحيد إلبطال مؤامرات الصهاينة وأعوانهم.
وقالت: إن "إش���عال األرض المحتلة تح���ت أقدام الجنود 
والمغتصبي���ن الصهاينة ه���و الرد العمل���ي والطبيعي 
على الجرائم الصهيونية بحق أهلنا وش���عبنا في الضفة 

والقدس.

الفصائل: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا واالحتالل سيتحمل ثمن كل جرائمه وإرهابه
غزة/ اال�شتقالل: 

اأك��دت الف�شائ��ل الفل�شطيني��ة، اأن دم��اء �شه��داء �شعبن��ا 
الذي��ن ارتقوا خ��الل اال�شتباكات امل�شلح��ة البطولية مع 
ق��وات االحتالل يف مدينتي القد�س وجن��ن اأم�س االأحد 

»لن تذهب ه��دًرا«، مطالبن ال�شلطة الفل�شطينية بوقف 
التن�شيق االأمني مع االحت��الل. حركة اجلهاد االإ�شالمي 
قال��ت اإن »ق��در االأح��رار عل��ى ه��ذه االأر���س املقد�ش��ة 
واأن مت�ش��ي  املتدف��ق،  اأال يتوق��ف عطاوؤه��م  واملبارك��ة، 

مقاومته��م وجهادهم مهما بلغت التعقي��دات والتحديات، 
فتل��ك �شريب��ة االنتم��اء لفل�شط��ن والدفاع ع��ن ترابها 
املقد���س، وعلى املجاهدين يف كل م��كان اأن ي�شتعدوا دومًا 

للت�شحية والفداء«.

غزة/ االستقالل: 
نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهداء الذين ارتقوا فجر أمس 
األحد، في مدينتي الق����دس وجنين  أثناء تصديهم لقوات االحتالل 

اإلسرائيلي، مؤكدة أن دمائهم لن تذهب هدًرا.
وقالت الفصائل في بيان وصل "االس����تقالل": "إننا نحيي الس����واعد 
المباركة الت����ي خاضت االش����تباكات مع الع����دو الصهيوني لتوجه 

البوصلة باتجاهها الحقيقي في مواجهة كيان محتل وغاصب".
وأكدت أن" دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب  هدًرا، وس����تبقى وقوًدا 

ونبراًسا ألبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".
ودعت إل����ى تصعيد المقاومة بكل الوس����ائل المتاح����ة وعلى كافة 
نق����اط التماس مع االحتالل، قائلة: "لتك����ن الضفة لهيًبا تحت أقدام 

الصهاينة".
وطالب����ت فصائ����ل المقاومة، الس����لطة بوقف التنس����يق األمني مع 
االحتالل ورفع يده����ا الثقيلة عن المقاومة بالضف����ة من أجل القيام 

بواجبها في حماية شعبنا من الغطرسة االحتاللية.
وصباح أمس، أعلن جيش االحتالل عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة 
ضد رجال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت 

عن استشهاد خمسة مواطنين.

غزة/ االستقالل: 
د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد  أكَّ
االس���المي د. يوسف الحس���اينة، أن عمليتي 
االش���تباك مع جن���ود االحتالل ف���ي مدنيتي 
القدس وجنين تؤكد استمرار طريق المقاومة؛ 
التي رسمها مجاهدو الضفة المحتلة، مشددًا 
 ج���ذوة المقاومة س���تواصل لهيبها 

َّ
عل���ى أن

في الضف���ة؛ على الرغم من ع���دوان االحتالل 
اإلسرائيلي والتنسيق األمني اآلثم.

وقال د. الحس���اينة ف���ي تصريحات صحفية 
": "الي���وم جنين وكل الضف���ة المحتلة تجدد 
عهدها للشهداء، وألسرى نفق الحرية، الذين 
ش���قوا طريقهم نحو الحري���ة، الذين انتصروا 
ف���ي معركتهم البطولية، على الرغم من إعادة 

اعتقالهم".
وأش���ار إلى "أن ما يجري ف���ي الضفة الغربية 
المحتل���ة م���ن اقتحام���ات م���ن قب���ل العدو، 
ل���كل الق���رى والم���دن  واس���تباحة ش���املة 
والمخيم���ات، وقتل للش���باب واألطفال، دليل 
للقاسي والداني أن العدو الصهيوني ال يقيم 
أي وزن ألي اتفاقي���ات، وأن الخ���الص يك���ون 

بالمقاومة وال شيء غير المقاومة".
وش���دد د. الحس���اينة عل���ى أن م���ا يج���رى 
يستدعي الوقوف بمسؤولية أمام هذا اإلجرام 

الصهيوني المنظم الذي تمارس���ه المؤسسة 
الصهيونية الحاكمة ضد أبناء ش���عبنا، داعًيا 
لوقف التنس���يق األمني الذي يقدم خدمات 
مجاني���ة للعدو الصهيون���ي، وااللتفاف حول 
نضال ش���عبنا ومقاومت���ه وحماية المقاومين 

واحتضانهم.
وعن التصدي الباس���ل من قب���ل المجاهدين، 
ق���ال عض���و المكت���ب السياس���ي للجه���اد 
االس���المي: "لن يس���تطيع العدو الصهيوني 

رغم كل ما يمتلكه من أدوات وأسلحة وإرهاب 
وقدرات، أن ينت���زع نهج وثقافة المقاومة من 

ابناء شعبنا".
وأوضح د. الحس���اينة أن ش���عبنا الفلسطيني 
مجبول على مقاومة العدو الصهيوني، مضيًفا 
"قانون الصراع م���ع العدو هو قانون المقاومة، 
لن يكون هناك احت���الل آمن طالما أن هنالك 

شعب محتل وأرض محتلة".
وتاب���ع "العدو ي���درك أن كل ممارس���اته في 
مح���اوالت ضرب البني���ة التحتي���ة للمقاومة، 
ومحاول���ة س���لخ الناس ع���ن نه���ج المقاومة، 
والقتل  واالبت���زازات،  بالضغوطات  وابعادهم 
واإلرهاب، وممارسة االعتقاالت، لن تجدي نفعًا 
مع شعبنا المجاهد، قائاًل: "شعبنا الفلسطيني 
يلتف حول خيار المقاومة؛ إلدراكه أن ال طريق 
وال س���بيل مع العدو إال مواجهت���ه بالمقاومة 

واالستمرار بها على كافة أشكالها".
ولفت د. الحساينة إلى أن العدو يريد إخضاع 
ويري���د مصادرة  المحتلة،  الغربي���ة  الضف���ة 
المناط���ق المصنف���ة )ج(، لصال���ح التوس���ع 
االس���تيطاني، مستدرًكا "ال س���بيل لمواجهة 
ه���ذه االعت���داءات إال بمقاومة ش���املة بكافة 
أش���كالها، وليطلق العنان لمقاومة جدية في 

الضفة الغربية".

فصائل المقاومة تنعي شهداء د. الحساينة يدعو إلشعال األرض لهيًبا تحت أقدام الصهاينة: ال خيار سوى المقاومة
القدس وجنين وتؤكد أن 

دماءهم ستبقى وقودًا للمقاومة



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعل���ن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصف���ات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعل���ى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات برسوم غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االثني���ن الموافق 

2021/10/04 وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنكي صادرين م���ن )البنك الوطني اإلس���المي أو بن���ك االنتاج 
الفلس���طيني( أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مس���تحقات الشركة أو س���ند دفع معتمد صادر من بنك البريد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باس���م )وزارة الصحة( بمبلغ 
5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الش���ركة كتأمين دخول س���اري 

المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض. 
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوب���ة )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 زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة خان يون�ض
برنامج تط�ير البلديات املرحلة الثالثة /

)MDPIII-W6( النافذة ال�ساد�سة 
ا�سم امل�سروع الفرعي: ت�ريد قرطا�سية

 1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صن���دوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية - على منحة من مجموعة من 
الش���ركاء والممولين )باإلضافة الى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية  
بنسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / النافذة 
السادس���ة) MDPIII-W6( وقد حصلت بلدية خان يونس على منحة فرعية 
من صندوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشروع توريد قرطاسية وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية 
ف���ي عمل دفعات تحت العقد رق���م MDPIIIW6- 1521120 -08  الذي من 

أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية خان 
يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات، السيد/ عدنان شبير              هاتف: 
08-2066770 فاكس:08-2053155 وذلك ابتداًء من الس���اعة 08:00 صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا   من تاريخ 2021/09/27م وحتى تاريخ 2021/10/07م.
3. ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/10/07م الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

بلديـة خان ي�ن�س

اسم العطاء

توفير قطع غيار لجهاز األشعة المتنقلة 
من نوع Shimadzu بمستشفى األوروبي

رقم 
العطاء

ساعة الفتح
سعر 

الكراسة 

)100( شيكل 11:00 ص 2021/75

دولة فل�سطني 
لدى حمكمة بداية غزة امل�قرة
يف الق�سية رقم 2021/508
يف الطلب رقم 2021/1715

المس���تدعى : عب���د الرحم���ن ابراهيم س���رحان – من غ���زة – هوية رقم 
)901009068( . وكيله / منذر سمير زغبر المحامي .

المستدعى ضده : الشركة العربية لألخشاب ويمثلها : عارف هاشم عارف العشي 
– غزة – شارع النفق – الشركة العربية لألخشاب سابقا )خارج البالد حاليا( .

نوع الدعوى / حقوق عمالية .
قيمة الدعوى :  228338 ش���يكل , فقط مائتين وثمانية وعش���رون الف 

ثالثمائة وثمانية وثالثون شيكل ال غير .
)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل(

في القضية رقم   2021/508 في الطلب رقم   2021/1715
الى المس����تدعى ضده / المذكور بما أن المستدعي قد أقام الدعوى الحقوقية 
رقم )2021/508( يطالب فيها بما هو وراد في الئحة دعواه استنادا لما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب اختصاص محكمة 
بداية غزة في نظر هذا الطل����ب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم  20لس����نة  2001وبناءا على قرار قاضي محكمة بداية 

غزة في الطلب رقم بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي علي���ك ان تحضر لهذه المحكم���ة بتاريخ 2021/10/24م 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن 

الحضور سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . تحريرا في 2021/9/20 .

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل 

احرونوت  يديع���وت  وأكدت صحيف���ة 
تبادل  في  فلس���طينيين  استشه����اد 
إلطالق النار ف���ي عدة نقاط في الضفة ، 
كجزء من عملية اعتقاالت واسعة النطاق 
تم التجهيز لها منذ أيام، ضد نش���طاء 
من المقاومة نفذتها قوات اليمام ووحدة 

دفدوفان.
كما أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
إصابة ضابط اس���رائيلي وجندي بجروح 
خطيرة، خالل تصدي مقاومين من سرايا 
القدس لعملي���ة االقتحام التي نّفذتها 
قوات خاص���ة "إس���رائيلية"  األحد، في 

قرية برقين غرب جنين.
مفاجاأة لالحتالل

أس���تاذ العلوم السياسية واالعالم كمال 
ش���حادة أك���د أن المواجه���ات األخيرة 
بي���ن المقاومين الفدائيي���ن و االحتالل 
الصهيون���ي ش���كلت مفاج���أة لألخير، 
لوجود أسلحة بيد المقاومة رغم محاوالته 
القتالعها وطمس روح المقاومة في مدن 
الضفة والقدس المحتلتين، مشيرا إلى 
الدفاع المستميت  الذي رآه االحتالل من 

المقاومين خالل المواجهات .
وقال شحادة ل�"االس���تقالل" إنه : "  رغم 
الت���ي يمتلكها  البس���يطة  االمكانيات 
المقاومين من  بندقية  f16  والرش���اش 
والكالش���نكوف ، أمام تف���وق االحتالل 
االسرائيلي العسكري والعتاد والتسليح 

الكبير الذي يمتلكه من جيبات مصفحة 
أن  إال  وطائ���رات،  للرص���اص  مض���ادة 
المقاومي���ن أثبت���وا قوة صالب���ة وعناد 

بأحقيتهم بوطنهم والدفاع عنه ".
وأض���اف: " المواجهات بي���ن المقاومة 
واالحتالل بمدن الضفة والقدس مستمرة 
ومتواصل���ة، فالمقاومي���ن ف���ي معركة 
مفتوحة معه ، يدافعون عن أنفس���هم 
ووطنهم وشعبهم ما استطاعوا إلى ذلك 

سبيال، وطيلة وجوده بأرضهم".
وأوض���ح أن���ه رغ���م مح���اوالت االحتالل 
االس���رائيلي على مدار الس���اعة بتجنيد 
العم���الء ودفعه لماليين الش���واكل من 
أج���ل اجتث���اث المقاوم���ة م���ن الضفة 

والق���دس، إال أنه يفش���ل بذلك، بعد أن 
يلقى أعت���ى مقاومة خ���الل اقتحاماته  

للمدن والقرى.
وأشار إلى وجود خاليا مقاومة تستيقظ 
بين الحين واآلخ���ر، تقوم بضرب العمق 
الصهيوني في أي لحظة بمختلف أرجاء 
الضفة والق���دس، مما يرب���ك االحتالل 

ويقض مضاجعه.
 ولف���ت إل���ى أن المقاومين ال���ذي زعم 
االحت���الل مطارده���م، ه���م كوكبة من 
الشهداء لم يستس���لموا بسهولة رغم 
فارق التس���ليح والعتاد فإرادتهم كانت 

أقوى للدفاع عن أنفسهم وشعبهم.
ورأى أن م���ا جرى من اش���تباكات دارت 

لساعات دليل فشل االحتالل في مباغته 
المقاومين بشكل مفاجئ، و شنه غارات 
برية من خالل المس���تعربين و الجيبات 
العسكرية ومن خالل الطائرات الحربية، 
مش���ددا عل���ى أن المقاومي���ن لديهم 
عقيدة قتالية قوية لحد اإليمان المطلق 
بالش���هادة س���بيل الله أو النصر مهما 

كانت التضحيات، وكالهما نصر .
مقاومة م�ستعلة

الكات���ب والمخت���ص  اتف���ق  ب���دوره،   
بالشأن االس���رائيلي عصمت منصور مع 
س���ابقه، بأنه رغم كل محاوالت االحتالل 
المقاومة  االس���رائيلي تجفيف مناب���ع 
ومحاصرتها ماليا وش���ن حمالت اعتقال 

ومالحق���ة ليلة وتضييقيات وتنس���يق 
أمن���ي وكل م���ا يق���وم ب���ه، إال أن جذور 
المقاوم���ة عميقة و لديه���ا بنية تحتية 

سريعا ما تتشكل وتشتعل.
أن  ل�"االس���تقالل"  منص���ور  وأوض���ح   
روح المقاوم���ة العالي���ة لدى الش���عب 
الفلس���طيني التي أثبت صالبتها خالل 
االش���تباكات مع االحتالل االس���رائيلي، 
تعك���س الحافز القوي لدي���ه ، بأن خيار 
المقاومة هو الس���بيل الوحيد لتحقيق 
تطلعات���ه  وآمال���ه ، بعد انغ���الق األفق 

السياسية أمامه.
وبي���ن أن إغالق االحت���الل كافة المنافذ 
السياسية و ممارسته للمالحقة والقمع 
والتنكيل والجهود األمنية العالية، عمل 
على فشل اخضاع المقاومة واستئصالها 
م���ن جذورها، وصنع حاضن���ة قوية لها 
بالشعب الفلس���طيني الذي قدم الدعم 
والمس���اندة لها بق���وة، كما عمل نتيجة 
سياس���اته الوحش���ية على تغذية روح 

المقاومة بذلك الشعب. 
وأش���ار إلى أن وضع الضف���ة يتجه أكثر 
نح���و التصعي���د وليس لله���دوء الذي 

تطمح له " اسرائيل" ، نتيجة سياساتها 
الوحشية مع الشعب الفلسطيني والتي 
تخلق تراك���م عدواني ومقاوم بالنفوس، 
وس���تنفجر  ف���ي لحظة ما ف���ي حال لم 
يتدارك االحتالل و يتراجع ، مشددا على 
أن االنقس���ام وسياسة الس���لطة، تأخر 
عملية وجود مقاومة شاملة مع االحتالل.

واعتب���ر أن س���ير االحت���الل بتقدي���م 
الفلسطيني  الشارع  الحتواء  تسهيالت 
سياس���ة فاش���لة، الفتا إلى أن االحتالل 
تخلى عن سياساته الناعمة لصالح خيار 
اجتث���اث المقاومة من خ���الل تطويقها 

قبل أن تنفجر.
وش���دد على أن احكام االحتالل قبضته 
على األس���رى مؤش���ر قوي بأن الس���جن 
ال يصل���ح ألن يك���ون م���كان لتأدي���ب 
الفلسطيني، بل العكس يجعله ينخرط 

بالنضال أكثر.
ولف���ت إل���ى أن خيار التنس���يق االمني 
ال تؤم���ن به " اس���رائيل " وال تعول عليه 
كثيرا، بل تخاطر به ، تعتمد على سياسة 
البطش وأذرعها األمنية حين اقتحامها 

للمدن الفلسطينية ،.

ارتقاء خمسة شهداء 

الضفة والقدس.. ساحة اشتباك مفتوحة تصيب االحتالل في »مقتل«
غزة/ �سماح املبح�ح:

ي�ما بعد الآخر تثبــت مدن ال�سفة والقد�س املحتلتني مت�سكهما 
بخيــار مقاومة الحتــالل ال�سرائيلــي الذي يحــاول على مدار 
ال�ساعــة جتنيد و�سائله الع�سكريــة والب�سرية كافة يف حماولة 

ل�ستئ�سالهــا مــن جذورها جــراء خ��س �سبابها معــارك �ساريه 
معــه يف و�سح النهــار والليل، مما ي�سكل �سربــات ق�ية اىل عمق 
الحتــالل الأمنــي. وفجر اأم�س الحد ا�ست�سهــد 5 فل�سطينيني، 
الإ�سرائيلــي،  الحتــالل  ا�ستهداف قــ�ات  ثالثة منهم جــراء 

منــزًل زراعيــًا يف قريــة بيــت عنــان، �سمــال غــرب القد�ــس،  
و�سهيدان خالل ا�ستباكات مع قــ�ات الحتالل يف بلدتي برقني 
وكفر دان غرب جنني بينهما اأ�سامة �سبح 22 عامًا اأحد عنا�سر 

�سرايا القد�س اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد ال�سالمي .
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املجل�س االعلى للق�ضاء  
 لدى حمكمة �ضلح �ضمال غزة املوقرة

   يف الق�ضية رقم 2020/696
المستدعى : خميس محمد سلطان معروف – من سكان بيت الهيا – السالطين 

الزرانيق – هوية رقم 920223351     وكيله المحامي / محمد بشير حماد
المس���تدعى ضده : محمد سلطان محمد معروف –من سكان بيت الهيا – 

السالطين الزرانيق الغربية ) خارج البالد ( هوية رقم 920223229
  )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

  في القضية المدنية رقم 2020/696  في الطلب رقم 143/ 2021
الى المس���تدعى ضده بما ان المس���تدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح ش���مال غ���زة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا الى م���ا يدعيه في 
الئح���ة دعواهم ونظرا ألنك مجهول محل االقامة ) خارج البالد ( وحس���ب 
اختصاص محكمة صلح ش���مال غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناءا  
على قرار السيد قاضي محكمة صلح شمال غزة في الطلب رقم 2021/143 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى عليك ان تحض���ر لهذه المحكمة ي���وم )االثنين( بتاريخ 
2021/10/11 كم���ا يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/9/26

رئي�س قلم حمكمة �ضلح �ضمال غزة
اال�ضتاذ : هاين الهندي

 دولة فل�ضطني
 ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س االعلى للق�ضاء ال�ضرعي
 حمكمة رفح ال�ضرعية االبتدائية

اعالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية
قدم���ت له���ذه المحكمة مضبطة موقعة م���ن مختار عائلة اب���و عليان المؤرخة 
في 2021/9/21م تتضمن ان احمد محمد عيد ش���لوف من الس���بع وسكان رفح 
ق���د توفى الى رحمه الله تعال���ى بتاريخ 1995/9/30م وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في زوجته معيوفة محمد س���ليم ش���لوف وف���ي اوالده المتولدين 
له منها وهم صالح وصالح واس���ماعيل وظريفة ومريم وحليمة ورش���ا ثم سنة 
1996م توفي���ت معيوف���ة المذكورة وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
اوالده���ا المتولدين له���ا من زوجها المتوفى قبلها احم���د المذكور وهم صالح 
وصالح واسماعيل وظريفة ومريم وحليمة ورشا ثم بتاريخ 2020/11/14م توفى 
صالح المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته حامده نبهان غياض 
ش���لوف وفي اوالده المتولدين له منها وهم عرفات وسامي ورأفت وفوزي وريم 
ورندة ومعيوفة وياسمين فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس 
له وصية واجب���ة او اختيارية وليس له اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
س���وى من ذكر فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح 

الشرعية خالل عشرة ايام من تاريخ النشر وحرر في 2021/9/23م .

قا�ضي رفح ال�ضرعي
  ال�ضيخ الدكتور / امين خمي�س حماد

دولة فل�ضطني
�ضلطة االأرا�ضي

مكتب رئي�س �ضلطة االأرا�ضي
املو�شوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )2021/524(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
إيهاب أنور شعبان الترك من سكان غزة هوية رقم 966575987 بصفته 
وكي���ال عن: محمد كم���ال أحمد زين الدين باألصالة عن نفس���ه وبالنيابة 
عن موكليه/ باسم وعصام وحسام وابتسام ومحمود وأحمد وريم وهيفاء 
أبناء كمال أحمد زين الدين بموجب الوكالة الصادرة عن المملكة العربية 
الس���عودية كتابة ع���دل الدلم رقم 9488 / 2013 وكذل���ك بالنيابة عن/ 
باس���مة كمال أحمد زين الدي���ن بموجب الوكالة الص���ادرة عن المملكة 
العربية السعودية كتابة عدل محافظة الدرعية رقم 33168158 / 2013 
بموجب وكالة رقم: 12 / 2020 صادرة عن سفارة دولة فلسطين الرياض

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 688 القسيمة 45 المدينة غزة الدرج

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

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/26م

م�ضجل اأرا�ضي غزة 
اأ. ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد خالد على الغز عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   803307917     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / يون���س احمد محمد نصار  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  40008930     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / احمد طلع���ت محمود 
عب���د العال  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
801244732       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
يواصل سبعة أسرى في سجون االحتالل "اإلسرائيلي" إضرابهم المفتوح عن 

الطعام، رفًضا العتقالهم اإلداري.
واألس���رى المضرب���ون هم: كايد الفس���فوس مض���رب منذ 74 يوًم���ا، مقداد 
القواس���مي منذ 68 يوًما، عالء األعرج منذ 50 يوًما، هش���ام أبو هواش منذ 42 

يوًما، رايق بشارات منذ 37 يوًما، وشادي أبو عكر منذ 34 يوًما.
ويعاني األس���رى المضربون أوضاًعا صحية صعبة، ج���راء نقص كمية األمالح 

والسوائل بأجسادهم.
وأكدت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألس���رى أن األسير حسن شوكة 
)33 عاًما( من مدينة بيت لحم يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثامن تواليا.

وأفاد األس���ير شوكة في رس���الة له، بأن قراره خوض اإلضراب عن الطعام جاء 
رفًضا لقرار االحتالل بتحويله لالعتقال اإلداري بدون تهمة.

ا في سجن "عوفر" بقس���م العزل في زنزانة صغيرة  وأش���ار إلى أنه يقبع حالًيّ
لوحده يقدر مساحتها مترين في متر ونصف، وال يتلقى أي عالج أو أدوية

رام الله/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس األحد، عن النائب في المجلس 
التشريعي، عضو المكتب السياسي 
للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، 

خالدة جرار بعد اعتقال سنتين.
وأف���اد ت مصادر محلية ب���أن قوات 
االحتالل أفرجت عن النائب جرار )58 
عاًما(، التي كانت أس���يرة في سجن 
العسكري  الدامون، على حاجز سالم 

قرب جنين.
واعُتقلت جراء أواخر أكتوبر/ تشرين 
أول ع���ام 2019، وخ���الل اعتقاله���ا 
توفي���ت ابنتها س���هى في ش���هر 
يولي���و/ تم���وز الماضي إث���ر نوبية 
قلبية، ولم يسمح لها االحتالل بإلقاء 
نظرة الوداع عليها أو المش���اركة في 

جنازتها.
وج���اء اعتق���ال ج���رار خ���الل حملة 

نفذتها قوات االحتالل ضد قيادات 
ونشطاء الجبهة الشعبية في الضفة 
الغربي���ة، إث���ر عملية "عي���ن بوبين" 
غرب���ي رام الله التي نفذها نش���طاء 

في الجبهة، وأدت لمقتل مستوطنة 
وإصابة اثنين آخرين.

واعتقل���ت ج���رار مرات ع���دة قضت 
معظمها في االعتق���ال اإلداري، كما 

صدر بحقها قرار باإلبعاد إلى مدينة 
أريحا. وزات جرار فور وصولها مدينة 
رام الله قبر ابنتها س���هى في مقبرة 

رام الله الجديدة.

االحتالل يفرج عن النائب خالدة جرار بعد اعتقالها سنتين

غزة/ االستقالل:  
أكدت���ا مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
الديمقراطية في  والجبهة  والجرحى  واألسرى 
فلس���طين على أهمية وحدة الحركة األسيرة 
داخ���ل المعتق���الت ف���ي معركته���م ضد ما 
تس���مى مصلحة السجون الصهيونية، ووقف 
الهجمة المس���تمرة على أسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي، وإعادة الحياة اإلعتقالية لما كانت 

عليه قبل عملية نفق الحرية.
جاء ذلك خالل وقفة نظمتها مؤسسة مهجة 
القدس والجبهة الديمقراطية أمام مقر األمم 

المتحدة "اليونس���كو" غرب مدينة غزة، أمس 
األحد، دعًما وإس���ناًدا لألس���رى الذين انتزعوا 
البواسل  حريتهم وأعيد اعتقالهم، وأس���رانا 
الذي���ن يتعرضون للتنكي���ل على يد مصلحة 
التي  القمعية  لإلج���راءات  ورفًضا  الس���جون، 

تمارس بحقهم.
وطال���ب عض���و اللجن���ة المركزي���ة للجبه���ة 
الديمقراطية عبد الحميد حمد بضرورة ارتقاء 
الفلسطينية ومنظمة  السلطة  دور مؤسسات 
التحرير الفلس���طينية من أج���ل العمل على 
تدويل قضية األس���رى ف���ي المحافل الدولية 

والقانونية ومنص���ات القضاء الدولي تحديًدا 
في مجال اعتق���ال األطفال والنس���اء والعزل 

اإلنفرادي واإلهمال الطبي.
ودعا حم���د وس���ائل اإلعالم ونش���طاء مواقع 
التواصل االجتماعي إلى تس���ليط الضوء على 
معاناة األس���رى والحفاظ عل���ى وحدة الحركة 
األس���يرة في مواجهة ممارس���ات ما تس���مى 
مصلح���ة الس���جون والتي تح���اول النيل من 
صمود أسرانا، مش���دًدا على ضرورة العمل من 
أجل تحرير األس���رى وإطالق س���راحهم بكل 

الوسائل.

مهجة القدس والجبهة الديمقراطية تؤكدان 
على أهمية وحدة الحركة األسيرة داخل السجون

7 أسرى يواصلون إضرابهم 
رفضًا لالعتقال اإلداري

غزة/ االستقالل: 
أك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الدكتور محمد ش���لح أن دماء الش���هداء 

األبطال لن تذهب هدرًا، قائاًل "نعتبرها بشائر خير وانتصار بإذن الله".
وأضاف ش���لح في حدي���ث إلذاعة القدس تعقيًبا على ارتقاء عدد من الش���هداء في 
مدين���ة القدس وجنين فجر امس "االحتالل م���ا يزال يتخبط من تنامي المقاومة في 

الضفة المحتلة".
وأش���ار إلى أن العدو يسكنه اليوم القلق والرعب السيما من وراء عملية انتزاع الحرية 

)الطريق إلى القدس(، مبيًنا أنه يريد استباق األحداث خوفًا من عمليات جديدة.
وتابع ش���لح "نؤكد أن هذه معركة مفتوحة، ولن نرفع الراية البيضاء ولن نستس���لم، 

وسنمضي باإلعداد والتجهيز مع كافة فصائل المقاومة حتى ُنركع العدو".

د. شلح: االحتالل ما يزال يتخبط من 
تنامي المقاومة في الضفة المحتلة
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 

حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
دائرة التنفيذ 

الى المنفذ ضده / ��ها : س���ليمان نعيم سليمان البيوك المقيم في خان يونس 
البلد س���ابقا والمقيم حاليا في المانيا ومجهول محل االقامة فيها أبلغك طبقا 
لاللتزام المترتب عليك بموجب الحكم الصادر عن محكمة خانيونس الش���رعية 
لصالح طالبة  التنفيذ / ش���يرين س���الم محد البيوك والذي يلزمك بتنفيذ قرار 
المحكمة المذكور بدفع مبلغ وقدره )50 خمس���ون دينار اردني شهريا على ذمة 
القضي���ة التنفيذية رقم 2021/397  وموضوعها نفقة زوجة ومبلغ وقدره )30( 
ثالثون دينار اردني على ذمة القضية التنفيذية 2021/398 وموضوعها نفقة 
بنت او م���ا يعادلها بالنقد المت���داول باإلضافة الى اتعاب المحاماة والرس���وم 
والمصروفات القانونية لصالح طالبة التنفيذ / ش���يرين المذكورة اعاله ونكلفك 
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ  بمحكمة خانيونس 
الش���رعية االبتدائية خالل اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن وان لم تحضر فان 

دائرة التنفيذ ستباشر اجراءاتها  حسب القانون .حرر 2021/9/23 .

ماأمور التنفيذ
ابراهيم ح�سن الفقعاوي 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

   تبــليغ طـــالق
الى الس���يدة / دعاء حيدر ابراهيم اشبير من غزة وسكانها االمارات ومجهولة 
مح���ل االقامة فيه���ا االن لقد تم طالقك من قبل زوج���ك الداخل بك بصحيح 
العقد الش���رعي محمد س���ليمان دياب ابو س���لوت من بني سهيال وسكانها 
بطالقك منه طلقة واحدة رجعية بعد الدخول وان عليك العدة الشرعية اعتبارا 
من تاريخه ادناه لذلك صار بتبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/26م .

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

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 اإعـالن وراثة �شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية
قدم����ت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م����ن مختار عائلة العطار – بيت 
الهي����ا مؤرخة ف����ي 2021/9/26م تتضمن ان / عزيزة دي����ب عربي حبوش من 
بيت الهيا وس����كانها سابقا قد توفيت لرحمه الله تعالى بتاريخ 2011/10/2م 
وانحصر ارثها الش����رعي واالنتقال����ي في اوالدها من زوجه����ا المتوفى قبلها 
س����المة سليمان محمود ابو حليمة وهم , سليمان ومحمد المنسي والعامودي 
وسهيل وناهض وسهيلة وعطاف فقط وال وارث لها سوى من ذكر وليس لها 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثه فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش����مال غزة الشرعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2021/9/26م .

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

  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

  اعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار عائلة العط���ار – بيت الهيا 
مؤرخة في 2021/9/26م تتضمن ان / سالمة سليمان محمود ابو حليمة من بيت 
الهيا وس���كانها سابقا قد توفى لرحمة الله تعالى بتاريخ 2007/8/31م وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته عزيزة دي���ب عربي حبوش وفي اوالده منها 
س���ليمان ومحمد المنسي والعامودي وس���هيل وناهض وسهيلة وعطاف وفي 
زوجته الثانية طرفة هاشم حمدان ابو حليمة وفي اوالده منها وهم عزام وعزمي 
وصالح وعواطف ورويدة ولندا وس���ميرة فقط وال وارث له سوى من ذكر وليس له 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة الشرعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر , وحرر بتاريخ 2021/9/26م .

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

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
الى المدعى عليه احمد على حس���ن التيتي من غزة ش���ارع الوحدة سابقا 
وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل االقامة االن يقتضى حضورك لهذه 
المحكمة يوم الثالث���اء الموافق 2021/10/26م الس���اعة الثامنة صباحا 
وذلك للنظر في القضية اس���اس 2021/1029م وموضوعها نفقة زوجة 
والمرفوع���ة عليك من قب���ل المدعية هالة زكريا احمد ابو مرس���ة وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عن���ك او تبد للمحكمة معذرة 
مش���روعة س���يجرى بحقك المقتضى الش���رعي لذا صار تبليغك حسب 

األصول . وحرر بتاريخ 2021/9/16م .

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�شوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )2021/525(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
الحسن ماجد عاطف االسي من سكان غزة هوية رقم 400062410 بصفته 

وكيال عن: ماجد عاطف إبراهيم االسي
بموجب وكالة رقم: 1054 / 2017 صادرة عن القاهرة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1122 القسيمة 20 المدينة دمرة

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/9/26م

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

غزة/ االستقالل: 
توقعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس 
األحد، أن يب���دًا المنح���ي الوبائي باالنخفاض تدريجيًا 

خالل األيام العشر القادمة.
وقالت الوزارة على لسان مدير دائرة الطب الوقائي مجدي 
ظهير، إن "القطاع ما يزال يعي���ش ذروة الموجة الثالثة 
خالل هذه األيام وتسجيل أعدادا غير مسبوقة للمصابين 

ونسبة إشغال األسرة بالحاالت الخطيرة والحرجة كبيرة".
وأضاف:" نتوقع من عش���رة أيام إلى أسبوعين بأن يبدأ 
المنحن���ى باالنخف���اض تدريجيًا وخالل ه���ذه الفترة 
سنش���هد المزيد من الحاالت الخطيرة والحرجة وحاالت 
الوفاة"، مؤك���دًا بأن 93% من الذي���ن توفوا خالل هذه 
الفت���رة كانوا من غير المطعمين ول���م يتلقوا أي جرعة 
لق���اح. وأش���ار ال���ى أن 3.5 % تلقوا جرع���ة واحدة ولم 

تتشكل لهم مناعة كافية فأصيبوا بالفيروس و%3.5 
تلق���وا جرعتين أصيب���وا أيضًا بالفيروس وهي نس���بة 
متدنية جدًا وهو ما يؤكد فعالية اللقاح في الوقاية من 
المضاعف���ات الخطيرة. وكانت وزارة الصحة بغزة، صباح 
أمس، قد أعلنت عن تس���جيل 4 حاالت وف���اة و)569( 
إصاب���ة جدي���دة بفي���روس كورونا خالل ال 24 س���اعة 

الماضية.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األحد، تسجيل 
7 وفي���ات، و1069 إصابة جدي���دة بكورونا، و2481 

حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وقال���ت الكيلة في التقري���ر اليومي ح���ول الحالة 
الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت 
على النحو التالي: 4 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات 
في محافظة نابلس. وأضافت، ان اإلصابات الجديدة 
سجلت على النحو التالي: "أريحا واألغوار 50، طولكرم 
67، قلقيلية 28، جنين 69، نابلس 96، طوباس 13، 
سلفيت 20، رام الله والبيرة 92، ضواحي القدس 7، 

بيت لحم 14، الخليل 44، قطاع غزة 569".
وأش���ارت إلى أن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت 
حس���ب التالي: "أريحا واألغ���وار 15، طولكرم 128، 
قلقيلي���ة 72، جنين 148، نابلس 195، طوباس 17، 
س���لفيت 37، رام الله والبيرة 134، ضواحي القدس 

15، بيت لحم 0، الخليل 61، قطاع غزة 1659".
وذكرت أن نسبة التعافي من كورونا بلغت %92.4 

فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 6.6% ونسبة 
الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضا في غرف 
العناي���ة المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام 
كورونا في المستش���فيات في الضفة 187 مريضا، 

بينهم 16 مريضا 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 1,362,184 بينهم 

679,821 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

رام الله/ االستقالل:
اعلنت وزارة الصحة عن إرس����ال 300 ألف جرعة من لقاح فايزر األمريكي 
إل����ى مراكز الوزارة في قطاع غزة، وذلك من ضمن الكمية التي اش����ترتها 

الحكومة من شركة فايزر.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األحد، في بيان وصل "االستقالل"، إن 
شحنة اللقاحات انطلقت اليوم)أمس( تجاه قطاع غزة، وتضم كذلك مليون 

محقن خاص باللقاحات.
وأوضح����ت الكيلة إلى أن مليوني جرعة وصلت إلى وزارة الصحة من أصل 
4 ماليين جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر، الفتة أن باقي الكمية 

ستصل قبل نهاية العام الجاري وعلى دفعات.
وبينت أن رصيد قطاع غزة م����ن اللقاحات المتوفر حاليًا في مراكز الوزارة 

يبلغ 500 ألف جرعة.
وذكرت أن عدد المطعمين في فلس����طين بلغ 1,362,184 مواطنًا بنسبة 
45.2% من الفئة المستهدفة بينهم 679,821 مواطنًا تلقوا الجرعتين 
من اللقاح بنس����بة 22.6% من الفئة المستهدفة، فيما بلغ عدد الجرعات 

الكلي التي تم إعطاؤها للمواطنين 2,042,005 جرعة.
وأوضحت أن ع����دد المواطنين الذي����ن تلقوا اللقاح����ات "الجرعة األولى" 
ف����ي الضفة الغربي����ة بل����غ 958,658 مواطنًا بنس����بة 54.8% من الفئة 
المس����تهدفة، بينهم 553,029 مواطنًا تلقوا الجرعتين، بنسبة %31.6 
من الفئة المستهدفة، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة 
األولى من اللقاحات 403,526 بنس����بة 31.9% من الفئة المس����تهدفة، 
بينه����م 126,792 تلقوا الجرعتي����ن من اللقاح بنس����بة 10% من الفئة 

المستهدفة.
وأهاب����ت وزيرة الصح����ة بجمهور المواطنين الذين ل����م يتلقوا اللقاحات 
المض����ادة لفيروس كورونا بضرورة اإلس����راع ألخذها لحماية أنفس����هم 

وعائالتهم، وللخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا و2481 حالة تعاٍف في الضفة وغزة 

الصحة بغزة: نتوقع انخفاض المنحنى الوبائي خالل األيام القادمة

الكيلة: 300 ألف جرعة من 
لقاح فايزر في طريقها لغزة



االثنين 20 صفر 1443 هـ 27 سبتمبر 2021 م

احتفت »إسرائيل« باألمس عبر سياسييها ووسائل اعالمها بتصفية خليتين في القدس المحتلة وجنين، 
وقد زعم ما يسمى برئيس حكومة االحتالل الصهيوني المجرم نفتالي بينيت، أن قوات جيشه نّفذت عملية 
ضد “خلية” لحركة حماس كانت تس���تعّد لتنفيذ عمليات, وقتل جنود االحتالل ثالثة فلس���طينيين من 
بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، نفتالي بينت قال بزهو أن جنود وقادة الجيش في الميدان تصرفوا 
كما هو متوقع منهم، ونحن ندعمهم بالكامل, بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني  صهيوني إن 
»قوات الجيش تمكنت من إحباط عملية كبيرة لم تشهد لها »إسرائيل« مثيال منذ وقت طويل«, قناة »كان« 
العبرية، قالت إن »أفراد الخلية الثالث الذين تم اغتيالهم بالقدس كانوا بمثابة قنابل موقوتة وكانوا يعدون 
للقيام بعملية كبيرة على المدى القريب« وبحسب القناة العبرية، فقد وصلت معلومات أمنية للشاباك عن 
مكان تواجدهم، وقامت قوات من الجيش والش���اباك والوحدات الخاص���ة للوصول إلى المكان ومحاصرته 
واغتيال الثالثة, وفي جنين كانت ملحمة أخرى حيث تصدى المقاومين االبطال لعملية توغل في جنين , 
وقال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في تغريدة 
له« مقاتلونا األبطال تصدوا ببس���الة للتوغل في جنين وخاضوا اشتباكًا بطوليًا مع قوات االحتالل وأوقعوا 
إصابات محققة في صفوف العدو« وقد اعترف العدو بإصابة ضابط وجندي صهيوني بجراح خطيرة, فيما 

ال تزال »إسرائيل« تتكتم على تفاصيل العملية والخسائر التي منيت بها.
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين والتي نعت  كوكبة الشهداء األبرار، ان من بين الشهداء األخ المقاتل 
في س����رايا القدس، أسامة ياس����ر صبح من بلدة برقين الذي استشهد وهو يقاتل على أرض برقين الباسلة، 
فحماس والجهاد اإلسالمي اللذان قدما خمسة شهداء باألمس في القدس وجنين يدشنان لمرحلة جديدة 
من المواجهة العسكرية مع االحتالل الصهيوني, ويدركان ان المعركة طويلة وصعبة وشاقة لكنهما يؤمنان 
ايمانا مطلقا بحتمية النصر والتمكين, وانه من بين براكين الدماء الهادرة س����تنبعث الثورة وترس����م مالمح 
النص����ر, وهما يملكان القدرة على مجابهة االحتالل ومواجهته في كل بقعة من بقاع فلس����طين, فالمعركة 
يجب ان تش����تعل في كل ربوع الضفة المحتلة, ويجب ان تش����تعل في القدس المحتلة, والمقاومة في غزة 
س����تبقى دائما ترفع لواء أي معركة سيقودها شعبنا الفلس����طيني, وهى الحامية لشعبها والضاغطة على 
الزناد بشكل دائم لحماية ثورة شعبنا وانتفاضته ضد االحتالل, فحالة الغليان التي تعيشها الضفة الغربية 
اليوم يجب استغاللها جيدا لتثوير الجماهير وتفعيل انتفاضة الحرية, وتكثيف العمل العسكري المسلح, 
فالشعب الفلسطيني يؤمن ايمانا مطلقا ان السبيل الوحيد إلحباط مخططات االحتالل وافشال كل مؤامراته 
العدوانية لن يتوقف ولن يخمد اال بالمقاومة المسلحة وانتفاضة شعبية عارمة وال خيار سواهما امام شعبنا, 
ودماء شهداء خمسة ارتقوا الى العال في القدس وجنين ال يمكن ان تذهب هدرا, فشعبنا سيثأر للشهداء, 

ومقاومتنا سترد على جرائم االحتالل في الوقت المناسب وان غدا لناظره قريب. 
امام هذا الواقع الذي تعيش���ه الضفة الغربية وامام حالة التغول الصهيوني على شعبنا, وامام مسلسل 
القتل وسلسال الدم الذي ال ينتهي, ناشدت فصائل المقاومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية بوقف 
التنسيق األمني مع االحتالل الصهيوني, لكن يبدو ان السلطة حددت مسارها, وهى ترى في التنسيق 
األمني بالفعل انه »مقدس« ولن تستجيب السلطة لنداءات الفصائل الفلسطينية, وهى غير حريصة على 
وحدة الموقف الفلس���طيني ألنها حددت مسارها السياسي وفق مصالحها الخاصة وليس وفق مصالح 
ش���عبنا, لذلك على الفصائل الفلس���طينية ان تحدد خياراتها وان ال تضيع جهدها ووقتها في محاولة 
»احياء ميت« الس���لطة تواجه االحتالل بالكالم والخطابات العاطفي���ة والبكاء والنحيب, وليس امامها أي 
خيارات أخرى, السلطة تتصارع على من يخلف محمود عباس وكل شخصية متنفذه داخل السلطة تقدم 
قرابين الوالء والطاعة إلسرائيل واإلدارة االمريكية كي تخلف عباس في رئاسة السلطة, وهناك حالة تبجح 
غير مسبوقة في تصريحات لرجاالت السلطة انهم كانوا ينسقوا مع االحتالل الصهيوني إلعادة اعتقال 
خلية انتزاع الحرية التي استطاعت ان تحرر نفسها من سجن جلبوع المحصن, وانهم سعداء بان االحتالل 
أعاد اعتقالهم, فهل تأملون من أمثال هؤالء ان يقوموا بوقف التنسيق األمني مع االحتالل الصهيوني, 
وان يتضامنوا مع شعبهم وينحازوا لخياراته, ان واقع السلطة يحتم على الفصائل الفلسطينية ان تعمل 
بعيدا عن خيارات السلطة, فحالة السقوط التي وصلت اليها السلطة هي التي دفعت رئيسها للقول »ال 
مصالحة مع حماس اال باعترافها بقرارات الرباعية الدولية« فماذا تبقى لكم من سبل للتوافق سوى العمل 
بعيدا عن الس���لطة, عليكم بإشعال الضفة والقدس في وجه االحتالل بانتفاضة عارمة وعمليات بطولية 

فمن براكين الدماء تنبعث الثورة.   

من براكين الدماء تنبعث الثورة 

رأي

ش���هداء خمس���ة أرتقوا اليوم األح���د 2021/9/26 في 
الضفة الغربية وهذا يؤك���د أن الحياة وأقصد المقاومة 
على وش���ك اإلنطالق في الضفة الغربية ضفة العياش 
وابو هنود وطوالبة وعبيدات ضف���ة األبطال رغم كثافة 
العمل األمني من األحت���الل وأعوانه من اجهزة دايتون 
والذين ينتش���رون طوال وعرضا بحثا عن المقاومة وأمال 

في الوصول إليهم .
ألم تسمعوا صباح اليوم قول والدة الشهيد أحمدزهران 
هذه المرأة اإلسطورة  والتي نعت نجلها أحمد بكالمات 
أش���بة بل أكثر عمقا من الص���اروخ في نفس المواطنين 
التواقين للحرية والنصر ، هذه المرأة التي لم تزرف لها 
عين فكانت ش���امخة ش���موخ جبال الضفة، وهو مؤشر 
إضافة على أن الش���هادة مبتغانا وطريقنا ويسير معها 

في الطرف االخرالنصر بإذن الله.
هذه هي نس���اء فلس���طين ،ه���ذه هي خنس���اوات 
فلس���طين ، هذه هي مربيات الجي���ل القادم ،الجيل 
ال���ذي يحمل البندقية ويجاهد ويقاوم وال يلتفت إلى 
ترهات الحديث هنا وهناك وال إلى سلوك المفرطين 

المتعاونين مع االحتالل.
هذه اللغة التي نس���معها من أمهات الش���هداء والتي 
سمعناها اليوم ومن قبل س���معنا مثلها من أم عاصف 
البرغوت���ي وس���معناه كثيرا م���ن الش���هيدة أم نضال 
فرحات وأم محمد عابد ومن غيرهن في الصفة وغزة من 
أمهات الش���هداء لهي نبراس يض���يء الطريق للجهاد 

والمجاهدين .
ولكن أستغرب بش���كل كبير من إستمرار نهج الشجب 
واإلس���تنكار واإلدان���ة من قبل الفصائل الفلس���طينية 
تلك التي في غزة والضفة ، وكأن الش���جب واإلستنكار 
واإلدانة يمكن أن تش���كل رادع���ا للمحتل والمتعاونين 
أمني���ا معه في مالحقة المقاومة ، هذا ال يعني قيام غزة 
بالرد بالصواريخ على جرائ���م المحتل واعتقد أنه ضمن 
م���ا تخطط له المقاومة، ولكن اليوم ليس ألن الش���هداء 

اليوم ال يستحقون الرد بل هم يس���تحقون أكثر و أكثر.
الل���وم يقع على ق���وى المقاومة والتي الت���زال تحبو في 
الضفة في تشكيل قوة ضاربة تشكل ردعا للمحتل ، ما 
يجري في الضفة البد أن يش���حذ الهمم ويقوي العزيمة 

لتش���كيل فرق للمقاومة وأخرى لمواجهة من يعترض 
المقاوم���ة ويالحقه���ا من أجه���زة دايت���ون ، ال تخجلوا 
م���ن قول ذل���ك، فطالما أنهم ال يرتدع���ون وال يعتبرون 
واليزالون يمارس���ون إجرامهم بحق المقاومة، ليكن هذا 
األنذار األخير  من قبل فصائل المقاومة ،ألن عملهم هذا 
عمل مكمل لعمل اإلحتالل وهم بذلك ش���ركاء للمحتل 
، وأن المقاوم���ة في قادم األيام س���تتعامل معهم كما 

تتعامل مع قوات االحتالل.
أعتقد على المقاومة أن توجه هذا االنذار األخير لكل من 
يتعاون مع االحتالل س���واء بالمالحقة أو باإلش���تراك مع 
المحتل في القتل ، في نقل المعلومة أو في اإلش���تراك 

في المالحقة أو المحاصرة .
  ما يجري ف���ي الضفة يجب أن يك���ون النقطة األخيرة 
في الس���طر األخير وعلى المقاومة والشعب في الضفة 
إنتهاج سياسة جديدة في التعامل مع المحتل وأعوانه.

رحم الله الشهداء الذين أرتقوا اليوم في الضفة والذين 
رسموا خارطة الطريق المس���تقبلية بدمائهم للمقاومة 

وأول الطريق نحو التحرير.

  ف����ي قريتي برقي����ن وِبّدو العريقتي����ن، وقعت جريمة 
اإلحتالل العس����كري اإلرهابي الصهيوني الغاشم. فقد 
ذهب����ت الق����وات المدججة، الى القريتي����ن، لكي تقتل 
الش����باب، وبعد تنفيذ اإلعدامات ف����ي القريتين، أعلن 
القتلة ع����ن ذريعتهم، وهي أن الش����باب كانوا ينوون 

تنفيذ عملية كبيرة ضد اإلحتالل الجاثم على أرضنا!
لم تت����ح له����م غطرس����تهم،  التفكير ملي����ًا، لمعرفة 
م����دى وبش����اعة الجريم����ة. فليس في حش����ْو عقولهم 
س����وى ذريعة واحدة، وهي أنهم ال يري����دون في قرانا 
الفلس����طينية ش����بابًا مفعمين بكبريائه����م الوطنية، 
ومس����تعدين للدفاع عن النفس. وهذا كل ما في األمر، 

لكنهم يكذبون كالعادة!
لم يكن الش����هيد أس����امة مصلح، في برقين، سيتلقى 
الرص����اص دون أن يرم����ي رصاص����ًا، وُيوق����ع إصابتين 
قاتلتين في صفوفهم، وهذا ما استطاعه الشاب، قبل 

أن يرتقي. 
في برقي����ن الصغيرة، هناك واحدة م����ن أقدم كنائس 
العالم، تحتضنها قرية مسلمة وادعة ومتسامحة، ترى 
في الكنيسة شاهدًا على تاريخ ُموغل في الِقدم، باتت 
موئل الحجاج المس����يحيين الذين يأتون للتعرف على 
بداي����ات اإليمان والطفولة البش����رية. وعل����ى قدر ِصغر 
مس����احة القرية، ال يعلم الهمج الطارئ����ون الملمومون 

من ش����تى اآلفاق، أن الكنيس����ة، َمْعلم ال����روح في هذه 
القرية، بنيت فوق حضارات فلس����طينية سابقة، تعود 
الى ما قبل تأسيس األس����اطير اليهودية. بالتالي فإن 
إي����الم القرية بالقتل، لن يرس����م الفص����ل الختامي من 
تاريخ ممتد، لشعب ما يزال متمسكًا بأرضه وحضارته. 
فبرقين على ُبعد بضعة كيلومترات جنوب غربي جنين، 
ُذك����رت كأحد عناوين التراس����ل بين المل����ك الفرعوني 
إمنحوتب � أخناتون والممالك الفلسطينية قبل الميالد 

بنحو 1300 سنة. 
وف����ي ِبّدو وَقَطنة، بي����ن القدس ورام الل����ه، حيث أقدم 
معاص����ر الزيتون من����ذ فج����ر الحض����ارة؛ كان الهدف 
مجموع����ة م����ن الش����باب الميامي����ن، ف����ي طليعتهم 
األس����ير المحرر محمود حميدان. وفي اإلش����تباك بين 
الهمج وه����ؤالء األحرار الذين يدافعون عن أنفس����هم 
وع����ن كرامتهم، اس����تدعى العدو تعزيزات عس����كرية 
كبيرة، لكي يس����تطيع النيل منهم. لقد دافع الش����باب 
عن انفس����هم وأهلهم ببس����الة وارتقوا ش����امخين. أما 
الخ����زي فكان من نصيب أولئك الذين حش����دوا الجنود 
المسلحين والقذائف، وساندتهم المسّيرات من الجو، 

لكي ينفذوا جريمتهم.
في مشهد هذا الصراع، يرتس����م شكل المواجهة غير 
المتكافئة، بين جيش كبير لدولة حرب، اختارت السالح 

وسيلة حوار الى األبد، وشعب محاصر في مناطق مزنرة 
بالمس����توطنين المدججين بالس����الح. وق����د بدا واضحًا 
منذ س����نوات، أن هذه المواجهة ستظل مستمرة، حتى 
يتمكن احت����الل 1948 من ابتالع أراض����ي 1967. لكن 
ث أصحاب األرض بوطنهم الذي ال يمتلكون سواه؛  تشبُّ
يجعل المش����هد كله، أرض رباط، إن لم يكن ذلك حتى 

دحر اإلحتالل؛ فسيكون حتى يوم القيامة.
في مثل هذه المواجهات المتتالية، ال نعلم مكان ودور 
»التنس����يق األمن����ي« إن كان لمثل هذا التنس����يق، أي 
هدف، غير إنهاء المواجهات وتهدئة األوضاع وإطالق 
ما يسمى »المقاومة الشعبية«. فما نراه هو »التنسيق« 
ال����ذي يثابر عل����ى الجانب الفلس����طيني، لكي ال يكون 
هناك شباب مستعدون للدفاع عن أنفسهم، وجاهزون 

للتصدي بشجاعة. 
الرئاس����ة الفلس����طينية وصفت جريمة الليل����ة، وقال 
بيانها إن  هذه الجريمة »إمتداد لمسلسل االنتهاكات 
والجرائم واإلعدامات الميداني����ة المتواصلة، بحق أبناء 
شعبنا« وأكدت على أن »إس����تمرار هذه الس�������ياسة، 
س����يؤدي إلى انفجار األوض����اع، وإلى مزي����د من التوتر 
وعدم االستقرار«. وهنا نتساءل: طالما أن األمر على هذا 
النحو وبهذا الوصف، فلماذا يس����تمر التنسيق األمني، 

وتتواصل مطاردة المقاومين؟

أول الطريق للمقاومة والتحرير 

»جرائم إعدامات ترصدها »الرئاسة«

مصطفى الصواف

عدلي صادق

حاولت السلطة الفلس���طينية في رام الله تبرير دورها المخزي في 
مس���اعدة قوات االحتالل بإلقاء القبض على المتحررين الستة من 
س���جن الجلبوع  اما باختي���ار جانب الصمت والتش���في، أو بإصدار 
ع���دد من التصريحات من قبل عناصر هذه الس���لطة ، نذكر منهم 
الوزير الال وزير حس���ين الش���يخ ، فقد اعترف ” حس���ين الشيخ ” 
علنًا  بالتعاون والتنس���يق األمني مع االحت���الل إللقاء القبض على 
هؤالء االس���رى،  وقال بص���وت عال:  ان هذا التع���اون جاء للحفاظ 
على س���المة االسرى،  ألن الرئيس سوف يخرجهم بطريقة سلمية  
وأضاف بأن التعاون يهدف الحفاظ على حياة األبرياء ولمنع وقوع 

خسائر بالممتلكات.
ان هذه المب���ررات المخادعة تدعم االحتالل، وه���ي بمثابة تواطؤ 
مع���ه على كل المقاومين  ولو أن حس���ين الش���يخ ثائ���رًا حقيقيًا 
ويهمه كنس االحتالل لما قدم هذه المبررات، وعليه أن يخجل من 

نفس���ه ويقرأ التاريخ جيدًا، تاريخ القيادات التي تملك الش���جاعة 
والت���ي ال تتردد بالتضحية بدمائها في س���بيل كرامتها، واألمثلة 
كثيرة، نذكر منها المعركة البطولية التي خاضتها قوات الش���رطة 
المصرية ضد قوات االحت���الل البريطاني يوم 25 يناير عام 1952 
في هذه الفترة كانت عناصر الفدائيين المصريين تهاجم عناصر 
القوات البريطانية المرابطة في منطقة قناة السويس، وقد اتهمت 
القوات البريطانية الش���رطة المصرية بأنها تتعاون مع الفدائيين 
وهذه حقيقة، لذلك قررت القيادة البريطانية االنتقام واذالل رجال 
الشرطة المصرية، ففي التاريخ المذكور وجهت القيادة البريطانية 
مباش���رة للضابط المصري البكباشي شريف العبد امرًا بموجبه على 
جميع عناصر الشرطة المصرية المرابطين في منطقة اإلسماعيلية 
تس���ليم كامل أس���لحتهم، وعليهم اخالء دار المحافظة والثكنات 

وعليهم أيضًا اخالء منطقة قناة السويس.

بعد تسليم هذا اإلنذار اتصل محافظ اإلسماعيلية بوزير الداخلية 
المصري فؤاد سراج الدين في الساعة السادسة صباحًا وابلغه األمر، 
سارع الوزير إلى دعم موقف قيادة شرطة اإلسماعيلية التي رفضت 
هذا اإلنذار وطلب منهم رد العدوان بالعدوان، والدفاع عن ش���رف 
مصر. بعد عدة س���اعات تسلمت قيادة ش���رطة اإلسماعيلية انذارًا 
آخر، بأنه سوف يتم هدم البناية فوق رؤوس رجال الشرطة ، إذا لم 
يت���م تنفيذ األوامر، لكن القائد المص���ري البطل رفض اإلنذار وقرر 
المقاومة، وفي الحال بدأ العدوان وبدأ االنجليز بضرب دار المحافظة 
والثكن���ات بالمدافع ، وانه���ال الرصاص من الدبابات والس���يارات 
المصفح���ة على جنود الش���رطة ، فرد الجنود  البواس���ل على هذا 
العدوان بالرد المش���رف، وقابلوا الضرب بالضرب بمثله، رغم الفارق 
في القوتين بالعدد والعت���اد الحربي، فقد بلغ عدد القوة المصرية 
المدافعة ثمانمائ���ة جندي داخل الثكنات ، وثمانين جندي داخل 

بناية المحافظة ال يملكون من الس���الح س���وى البن���ادق، أما قوات 
االنجلي���ز فتجاوز ع���دد أفرادها التس���عة آالف جندي مس���لحين 
باألسلحة الثقيلة ، نشبت بين الطرفين معركة دموية رهيبة، أبدى 
خاللها جنود الش���رطة وضباطهم الذين جعلتهم مضرب األمثال 
في البطولة والتضحي���ة ، ولم يتوقفوا عن اطالق النار حتى نفذت 
آخر طلقة لديهم, لقد أحنى قائد القوة البريطانية رأس���ه احترامًا 
لبطولة قوات الش���رطة المصرية ، وق���ال أن رجال القوات المصرية 
جميعًا قد دافعوا بش���رف ، فحق احترامهم،  وقد سقط في ميدان 

الشرف المصري خمسون شهيدًا .
أما حسين الش���يخ وأمثاله فسوف يلعنهم التاريخ، وهنا نؤكد إما 
ه���ذا الرجل لم يقرأ التاريخ وال يعرف كيف تقاوم الش���عوب التي 
تعيش تحت االحتالل، وإما مصالحه الش���خصية ومصالح سلطته 

أصغر من شرف الشعب الفلسطيني.

تميم منصورما هكذا تورد األبل يا حسين الشيخ
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دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

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

 تبليغات �شرعية
إل���ى المدع���ي عليه /  محمد احم���د محمد عبد الخالق من مصر وس���كانها ومجهول 
مح���ل االقامة فيها يقتضي حضورك إلى محكمة رفح الش���رعية يوم األحد الموافق 
2021/10/31م الس���اعة الثامن���ة صباح���ا وذلك ف���ي القضية المرفوع���ة عليه من 
قب���ل المدعية / حليمة محمد س���عيد ابو عبيد من يبنا وس���كان رف���ح في القضية 
اس���اس2021/200 ,وموضوعه���ا اثبات طالق وذلك لحلف اليمين الش���رعية التالي 
نصها ) والله العظيم المنتق���م الجبار انه ال صحة لم أدعته وقررته المدعية حليمة 
محمد س���عيد ابو عبيد من انه���ا كانت زوجة وغير مدخولة وغي���ر مختلي بها خلوة 
صحيحة او فاسدة الى انا بموجب عقد الزواج الصادر عن محكمة رفح الشرعية بتاريخ 
2016/9/20  ويحم���ل رقم 285298 ومن انني قد طلق���ت المدعية حليمة المذكورة  
طلق���ة واح���دة بائنة بينونة صغرى وذل���ك عن طريق االتصال به���ا عبر الجوال في 
منزل���ي الواقع في جمهورية مصر العربية مدين���ة الزقازيق في يوم االثنين بتاريخ 
2018/3/12  حي���ث انها كانت تقيم في بيت أهلها الواقع في مدينة رفح - س���وق 
الش���عرة بجوار محطة بهلول وعلي انها كانت مدركة لصوت���ي وانا مدرك لصوتها 
عند اس���تقبال المكالمة وذلك في تمام  الس���اعة الثانية عش���ر ظهرا وذلك بقولي 
لها ) خالص انتي طال���ق لم تنزلي على مصر خالص انا مليش فيكي( ومن انني قد 
تلفظت بهذا الطالق وال رحلة معتبرة شرعا غير مكره وال مدهوش و انني كنت قاصدا 
إيق���اع الطالق المذكور ومن ان المدعية حليمة المذكورة قد بائت مني بهذه الطلقة 
وذل���ك النها غير مدخولة وال مختلي بها  وانه���ا ال تحل لي إال بعقد ومهر جديدين 
ومن انها طالبتني بتس���جيل هذا الطالق فامتنعت  بدون حق وال وجه شرعي قاصدا 
ايق���اع الض���رر بها حلفا ش���رعيا (  وإن لم تحضر في الوقت المعي���ن لحلف اليمين 
الشرعية المذكورة يتم اعتبارك ناكال على اليمين ومقرا بدعوى المدعية ويجر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول , وحرر في 2021/9/22م

 قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية
ال�سيخ / ماهر خليل احلليمي

  حمكمة �سلح غزة
 يف الق�سة احلقوقية رقم : 2019/153

 يف الطلب رقم : 2021/1707
المستدعي / هيثم زياد توفيق من المغازي هوية رقم / 903070688

وكيلها المحامي / رامي محمد حمد 
المستدعى ضده / ش���ركة سيتى نت يمثلها السيد / مجدي سعيد عبد 

الله المقادمة مجهول محل االقامة
نوع الدعوى / حقوق عمالية

قيمة الدعوى / ) 18053 شيكل ( ثمانية عشر الف وثالثة وخمسون شيكل 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 2019/1530
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعى قد اقام عليك 
دع���وى حقوقية ) حقوق عمالية ( لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر بوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة يوم 
الثالثاء الموافق 2021/1/11م الساعة التاسعة صباحا لنظر هذه الدعوى 
. وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى ان يس���ير 

في دعواه حسب األصول  تحريرا في 2021/9/22م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  آمال حماد احمد ابو موسى 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    900606591      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود يوس���ف س���ليمان 
المجاي���دة عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
402951644       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / عبد القادر احمد عبد احمد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800048779   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / عامرعامرخميس أبوزريق 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  400663340    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
وق���ع وزي���ر االقتصاد الوطن���ي خالد 
عس���يلي، األح���د، اتفاقية توس���يع 
شبكة مراكز دعم االبتكار مع جامعتي 
فلسطين التقنية خضوري، والخليل، 

وجمعية الحاسبات.
وأكد عس���يلي، خالل مراسم التوقيع، 
أن تنمية روح االبتكار وتوفير الرعاية 
واالهتمام بالمبتكرين الفلسطينيين، 
يعد ركيزة أساس���ية من ركائز دعم 
التنمية االقتصادية، الفتا إلى أهمية 
تأسيس ش���بكة مراكز دعم االبتكار 
التكنولوجيا التي ُتشّكل جزءا  ونقل 
م���ن اس���تراتيجية تعزي���ز االبتكار 

والريادة.
وأش���ار إل���ى الجهود الت���ي تقودها 
الوزارة في مجال توفير بيئة مناس���بة 
لممارس���ة األعم���ال، ال س���يما تل���ك 
المتعلق���ة بإصالح البيئ���ة القانونية 
الناظمة لالستثمار، كقانون الشركات 
ال���ذي هو في طور المصادقة، وقانون 
الذي  الصناعي���ة  الملكي���ة  حق���وق 

تعكف الوزارة على إعداده.
م���ن جانبهم، أش���اد رؤس���اء وممثلو 
التي  بالجهود  الثالث،  المؤسس���ات 
تقوم به���ا الوزارة في دع���م االبتكار 
ونقل التكنولوجيا وتحس���ين فرص 
الحص���ول عل���ى األدبي���ات العلمية 
والتكنولوجي���ة، وتحس���ين نوعي���ة 

األنش���طة المتعلقة ببراءات االختراع 
المحلي���ة والتكامل بي���ن القطاعين 

األكاديمي والصناعي.
يذكر أنه وبانضمام ثالث مؤسس���ات 
اليوم، يصبح في فلسطين 14 مركزا 
لدعم االبت���كار موزعة على محافظات 
الوط���ن وجامعاته لتحقي���ق مصالح 

لفائدة المخترعين والرياديين.
وأش���ارت إل���ى أن طواقمه���ا تواصل 
مراقبته���ا اليومي���ة والدائم���ة على 
أسواق المحافظة ومحالتها التجارية، 
لضم���ان ج���ودة الس���لع المعروضة 
وللحفاظ على صحة وس���المة الجميع 

من األغذية الفاسدة.

»االقتصاد الوطني« توقع اتفاقيات توسيع شبكة مراكز دعم االبتكار 

غزة/ االستقالل:
أتلفت دائرة شرطة البلديات بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، كميات من 
“األفوكادو” الفاسد، وذلك بعد ضبطها لدى أحد التجار أثناء جوالتها التفقدية 

في أسواق المحافظة.
وذكرت ش���رطة البلديات في بي���ان، األحد، أن طواقمها أتلف���ت 400 كغم من 
األفوكادو الفاس���د، تم ضبطها ومصادرتها خالل الجوالت الدورية في س���وق 

السكة وسط المدينة باالشتراك مع دائرة الصحة والبيئة في بلدية المحافظة.
وأش���ارت إلى أن طواقمه���ا تواصل مراقبته���ا اليومية والدائمة على أس���واق 
المحافظ���ة ومحالتها التجارية، لضمان جودة الس���لع المعروضة وللحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع من األغذية الفاسدة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن بنك الشعب الصيني، الجمعة الماضية، أّن »معامالت مشتقات 
العملة االفتراضية كلها أنش���طة مالية غي���ر قانونية وهي محظورة 

تماما«.
وبرغم من���ع الصين البنوك م���ن التعامل مع العمالت المش���فرة في 
عام 2013، إال أن بيان األخير، ش���دد مج���ددا على أن عمالت البتكوين 
واإلثيري���وم والعم���الت االفتراضية األخ���رى تعطل النظ���ام المالي 

وتستخدم في غسيل األموال وغيرها من الجرائم.
واعتبر بعض المختصين أن اإلعالن الجديد هو مقدمة لعملية تراجع 
ل���ن تنتهي لقيمة العمالت االفتراضية، في حين توقع آخرون أن قرار 

البنك المركزي الصيني قد يكون عقبة يمكن تجاوزها بسهولة.
وفي أعقاب التحذير الصيني، تراجعت القيمة الس���وقية بنحو 130 
ملي���ار دوالر، وانخفضت قيم���ة البيتكوين إلى قراب���ة 42 ألف دوالر 
لتس���جل في النهاية تراجع���ا عاما بحوالي 12 بالمئ���ة خالل 7 أيام، 
بحس���ب موقع »كوين ماركت كاب« المتخصص في تحليل هذا النوع 

من العمالت.

غزة: إتالف 400 كغم 
من األفوكادو الفاسد

بعد قرار الصين.. هل 
تأثرت العمالت الرقمية؟

االستقالل/ وكاالت:
من المقرر أن تمنح المملك���ة المتحدة ما يصل 
إلى 10 آالف و500 تأش���يرة عمل مؤقتة سعيا 
منها لالس���تجابة للنقص بالي���د العاملة، وهو 
قرار اتخذته الحكومة السبت، ويمثل تحوال غير 
متوقع في سياس���ة الهجرة بعد خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
ومن شأن هذه التأشيرات -التي مدتها 3 أشهر 
وتبدأ من أكتوبر/تش���رين األول إلى ديس���مبر/

كانون األول المقبَلين- أن تعوض النقص الصارخ 
في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية 

في االقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
وأدى نقص عدد س���ائقي صهاريج الوقود إلى 
تش���كل طوابير كبيرة أمام المحطات في األيام 

األخيرة، ف���ي وقت تجاه���ل المواطنون دعوات 
الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين 
بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بس���بب 

نقص اإلمدادات.
وحت���ى اآلن، ل���م تس���تجب الحكوم���ة لدعوات 
تحضها على نشر جنود للمس���اعدة في توزيع 

الوقود.
ويمث���ل قرار منح تأش���يرات عم���ل تراجعا في 
موقف رئي���س الوزراء بوريس جونس���ون الذي 
ش���ددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما 
بعد بريكس���ت، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا 

على العمالة األجنبية يجب أن يتوقف.
وتواج���ه البالد أزم���ة في إم���دادات الوقود، بعد 
 British( »إعالن ش���ركة »بريتي���ش بترولي���وم

Petroleum( البريطاني���ة إغالق بعض محطات 
الوقود بش���كل مؤقت بس���بب نق���ص في عدد 
سائقي الشاحنات. وقد اصطفت طوابير طويلة 
من السيارات أمام محطات الوقود، خصوصا في 

العاصمة لندن، ومناطق جنوب شرق البالد.
وعلى مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول 
إلى هذا الوضع، على الرغ���م من التحذيرات من 
العديد م���ن القطاعات االقتصادي���ة والنقص 

المقّدر ب�100 ألف سائق شاحنة.
وتعّرض جونس���ون لضغ���وط متزايدة من أجل 
التح���رك، بعدم���ا تضافرت تداعي���ات الجائحة 
وبريكس���ت لُتفاقم أزمة نقص عدد السائقين، 
إضاف���ة إلى أزمات أخ���رى منها ارتفاع أس���عار 

الطاقة.

بريطانيا تمنح أكثر من 10 آالف تأشيرة
 عمل لمواجهة النقص في اليد العاملة
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أعلن أنا المواطن /    يوس���ف محمد عبدالكريم 
علي���ان  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
402989016      الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   عبد القادر احمد عبد احمد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800048779    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواطنة /   لمياء ش���حاده س���لمان 
اب���و رخيه   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
404058158      الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /   ابراهيم خميس ابراهيم 
اب���و زر  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
911312627      الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواطنة /   رس���ميه ري���اض محمد 
الش���ريف       عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم   
402485270     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /     ازهار موسى محمد الزهار       
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800724676     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    عالء رزق سعدي السرساوي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800780777  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /   محمد محمد جابر خليفه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    802605246   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    نسرين اعياده نمر ابو عرار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803520329   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد جمال زكي مراد  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م     801032525  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /    احمد خالد على الغز عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    803307917    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   سوزان حبوب        عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   400706552    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت العاصمة التونسية، األحد، 
تظاه���رات احتجاجية ض���د قرارات 

الرئيس قيس سعّيد.
ب���أن  محلي���ة  مص���ادر  وأف���ادت 
ش���عارات  يرفع���ون  المتظاهري���ن 
تطالب بعزل الرئيس س���عّيد وعودة 

البرلمان إلى عمله.
وأشارت إلى أن عددًا من المتظاهرين 
في  التونس���ي،  الدس���تور  يرفعون 
إش���ارة رمزية للتمس���ك ب���ه. وردّد 
المتظاهرون ش���عار »دس���تور حرية 
كرامة وطنية«، وفق ما أفاد مراسلنا. 

كذلك، رفع المتظاهرون في العاصمة 
الفتات ضد فرنس���ا، تتهمها بدعم 

الرئيس سعّيد.
وكان���ت حركة النهض���ة، أعلنت عن 
رفضها »تعليق الدستور وتعويضه 
بتنظيم مؤقت للسلطات«، محّذرة من 

»حكم فردي فاقد الشرعية«.
وتأت���ي ه���ذه االحتجاج���ات، بع���د 
اس���تقالة أكث���ر م���ن 100 قي���ادي 
من حرك���ة النهضة أمس الس���بت، 
وإصدارهم بيانًا حّملوا فيه مسؤولية 

استقالتهم لما وصفوه بال�«الخيارات 
السياس���ية الخاطئة لقي���ادة حركة 

النهضة«.
وج���اءت ه���ذه التط���ورات، بعد أن 
كان الرئيس التونس���ي ق���د أصدر 
في س���ابقٍة ل���م ُتذَكر في دس���تور 
ع���ام 2014، وه���و )الدس���تور الذي 
ت���مَّ وضع���ه ف���ي ع���ام 1959 بعد 

االستقالل(، أصدر جملًة من الفصول 
ف���ي الب���اب الثال���ث من الدس���تور، 
المعنّي بالتدابير الخاصة بممارس���ة 
الس���لطة التنفيذية. وأهم ما أصدره 
منُح وزير العدل إدارة زمام الدولة في 
حال عجزه أو عج���ز رئيس الحكومة، 

نتيجة سبب من األسباب القاهرة.
كذل���ك كان الرئي���س س���عّيد ق���د 

أمرًا رئاس���يًا جدي���دًا يتعّلق  أصدر 
رأس���ها  وعلى  الجديدة،  بصالحياته 
التنفيذي���ة  الس���لطتين  توّل���ي 

والتشريعية.
وسبق أّن عّبر الرئيس التونسي قبل 
أيام عن احترامه الدستور، لكنه قال، 
في الوقت نفس���ه، إنه »يمكن إجراء 

تعديالت على نّصه«.

تظاهرات احتجاجية في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد

االستقالل/ وكاالت:
وصل وفد حكومي فنزويلي إلى مكسيكو للمشاركة في جولة 
ثالثة من المفاوضات مع المعارضة، على ما أعلن رئيس الوفد 

خورخي رودريغيز.
وكتب رودريغيز الذي يش���غل أيضا منصب رئيس البرلمان، 
على “تويتر” األحد، “وصلنا إلى األرض المكسيكية الجميلة 
والمضياف���ة، للدف���اع ع���ن حق فنزوي���ال وكرامته���ا”. وأكد 
الرئيس نيكوالس مادورو من جهته على “تويتر” أن “وفدنا 
وصل لت���وه إلى مكس���يكو لمواصلة الحوار م���ع المعارضين 
الفنزويليي���ن )…( نأمل في اتفاق���ات جديدة ونتائج إيجابية 
لشعب فنزويال”. وأعلن مسؤولون أن جولة المحادثات األخيرة 
هذه، والتي كانت مقررة يوم الجمعة بين الحكومة الفنزويلية 

والمعارضة، أرجئت بعد تغّيب ممّثلي مادورو عنها.
وتسعى كراكاس خالل المفاوضات للضغط من أجل تخفيف 
العقوبات الغربية المفروضة عليه���ا، فيما تطالب المعارضة 

بضمانات بإجراء انتخابات عادلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم يصل مبعوثو مادورو إلى مكس���يكو الجمعة، ألس���باب لم 
تتضح. وأكد الوفد الممثل لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي 
تعتبره نحو 60 دولة رئيس���ا لفنزويال، في بيان أنه ما زال يأمل 

بالحوار و”يشدد على التزامه تحقيق تقّدم في العملية”.
وفي آخر جولة مفاوضات عقدت أيضا في المكسيك في وقت 
س���ابق هذا الشهر، توصل الطرفان إلى أرضية مشتركة بشأن 
االس���تجابة للجائحة ف���ي البالد وتعّه���دا مواصلة البحث عن 

مخرج لألزمة السياسية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المركز اإلعالمي لمجلس القضاء األعلى في العراق األحد، أن محكمة تحقيق الكرخ 
األولى، وبناًء على معلومات مقدمة من مستشارية األمن القومي، أصدرت مذكرة قبض 
بح���ق المدعو وس���ام الحردان، في إثر ال���دور الذي قام به في الدع���وة إلى التطبيع مع 

"إسرائيل". 
وقال المركز اإلعالمي إنه تّم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو مثال األلوسي، والموظفة 
في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، عن الجريمة نفسها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحق بقية المشاركين، حال معرفة أسمائهم الكاملة.
كذلك، أصدرت محكمة تحقيق األنبار مذكرة قبض بحق الحردان، وبعض الشخصيات 

بناًء على شكوى تقدم بها محافظ األنبار.
يأت���ي ذلك بعد أن عقد رئيس صحوات العراق وس���ام الحردان، وهو من قبيلة الدليم، 
مؤتم���رًا في أربيل، وألق���ى كلمة دعا فيها علن���ًا إلى التطبيع مع "إس���رائيل"، بحضور 
ش���خصيات عش���ائرية من 6 محافظات )بغداد، الموصل، األنبار، ص���الح الدين، بابل، 

ديالى(.
هذا وتتواصل ردود الفعل عل���ى اجتماع أربيل، ووصفت كتائب حزب الله العراق، بأن 
االجتم���اع ومحاوالت التطبي���ع هو توجه مدعوم من اإلمارات والس���عودية، مضيفة أن 
"شمال العراق إلى مالٍذ آمٍن للعمالء والمتآمرين على الدولة، ومرتٍع لنشاطات المنظمات 

والمخابرات الصهيونية األميركية المعادية".
واستنكرت قوى سياسية عدة االجتماع، كما استنكرته الحكومة العراقية، التي أعربت 
عن رفضها القاطع لالجتماعات غير القانونية، والتي عقدتها ش���خصيات عش���ائرية 
مقيمة بمدينة أربيل في إقليم كردستان، ورفعت خاللها شعار التطبيع مع "إسرائيل".

مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر 
أربيل الداعي إلى التطبيع مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت بريطانيا األح���د إنها جمع���ت أدلة على أن س���فنا 
عدي���دة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي 
تفرضها األمم المتحدة على كوريا الش���مالية والتي تحظر 
بيع الوقود لها. وتش���ارك الفرقاطة البريطانية إتش.إم.إس 
ريتش���موند في اإلجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات األمم 

المتحدة في المنطقة.
وقال وزي���ر الدفاع البريطاني بن واالس في بيان “س���اهم 
نشر إتش.إم.إس ريتش���موند في بحر الصين الشرقي في 
رصد س���فن تنتهك على ما يبدو عقوب���ات األمم المتحدة، 
كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق 

لخلية تنسيق فرض العقوبات”.

ول���م يحدد البي���ان بالتفصيل الجهات الت���ي ُيعتقد أنها 
تنتهك العقوبات لكنه قال إنه تم رصد “سفن عديدة من 

جنسيات مختلفة”.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة تم فرضها 

بسبب برامجها لألسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إقناع بيونجيانج بالتخلي 

عن هذه األسلحة مقابل رفع العقوبات.
وفي وقت سابق من الش���هر الجاري، قالت مجموعة أبحاث 
تتخ���ذ من الواليات المتحدة مقرا لها في تقرير إن مهربين 
يشتبه بأنهم يتملصون من العقوبات على كوريا الشمالية 
اتجهوا إلى مخططات لخلق هويات مزيفة للسفن الخاضعة 

للعقوبات.

بريطانيا: رصد سفن »تنتهك« العقوبات 
المفروضة على كوريا الشمالية

مبعوثو مادورو يصلون إلى 
المكسيك للتفاوض مع المعارضة
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االستقالل/ االستقالل:
حقق نادي برشلونة فوز ثمين وصعب على نظيره ليفانتي، 
بثالثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية 
ملعب الكامب نو، ضمن منافس���ات الجولة الس���ابعة من 

الدوري اإلسباني "الليجا".
 واس���تعاد برش���لونة نغمة االنتصارات في الليجا، ليرفع 
رصيده إلى النقطة 12 في المركز الخامس بجدول الترتيب 
مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام إشبيلية، وتوقف رصيد 

ليفانتي عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.
وافتتح ممفيس ديباي أهداف اللقاء لصالح برشلونة في 
الدقيقة السادس���ة، بعدما حصل على ركلة جزاء سددها 

بقوة في الزاوية اليمنى لحارس مرمى ليفانتي.
وع���زز لوك دي يون���ج النتيجة في الدقيقة ال����14، بعدما 
اس���تغل تمريرة من الظهير األيس���ر س���يرجينو ديست 
ليتوغل داخل المنطقة ويس���دد الكرة في الزاوية اليمنى، 
ليفتتح أهدافه م���ع النادي الكتالوني منذ انضمامه خالل 

الصيف. واستمرت محاوالت برش���لونة لتسجيل الهدف 
الثال���ث قبل نهاي���ة الش���وط األول، لكن الح���ارس أيتور 
فيرنانديز تألق أم���ام ديباي مرتين، األولى أنقذ فريقه من 

انفراد تام والثانية أبعد خاللها رأس���ية من الهولندي إلى 
ركلة ركنية.

وش���هدت الدقيقة 81 من عمر اللقاء، مشاركة أنسو فاتي 

العب برش���لونة ب���داًل من لوك دي يونج، ليعود اإلس���باني 
الشاب للمشاركة مع النادي الكتالوني بعد غياب دام لمدة 

323 يومًا، بسبب اإلصابة.
وبعد دخوله بدقائق، استطاع فاتي أن يزور شباك ليفانتي 
بهدف ثالث لفريقه في الدقيقة 90+1، بعدما راوغ مدافع 
ليفانتي، وسدد تس���ديدة قوية، عجز حارس ليفانتي عن 

التصدي لها.
وفي لقاء أخر، ضاعف أوساس���ونا من ج���راح مضيفه ريال 
مايوركا، ببطولة الليغا، بعدما حقق فوزا مثيرا عليه بثالثية 

لهدفين في الوقت القاتل بنفس الجولة.
وارتفع رصيد أوساس����ونا، الذي حص����د انتصاره الثاني 
ف����ي مبارياته الثالث األخيرة بالمس����ابقة، إلى 11 نقطة 
في المركز الس����ادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات 
المرحلة، بينم����ا تجمد رصيد مايوركا، ال����ذي حقق فوزا 
وحيدا في مبارياته الثالث األخيرة بالبطولة، عند 8 نقاط 

في المركز 12.

فاتي يتوهج وُيعيد برشلونة لطريق االنتصارات بثالثية في ليفانتي

االستقالل/ وكاالت:
حق���ق يوفنت���وس ف���وًزا صعًبا على 
حساب ضيفه سامبدوريا، بنتيجة )3-

2(، في المباراة التي جمعتهما بملعب 
منافس���ات  س���تاديوم، ضمن  أليانز 
األسبوع السادس من الدوري اإليطالي.

وس���جل أهداف يوفنت���وس كل من 
باولو ديباال )10(، ليوناردو بونوتش���ي 
)43( ومانويل لوكاتيل���ي )57(، فيما 
أحرز أهداف س���امبدوريا مايا يوشيدا 

)44( وأنتونيو كاندريفا ))83(.
بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 
8 نقاط بالمركز التاس���ع، بينما تجمد 
رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط بالمركز 

الرابع عشر.
هذا وقد نج���ح فيورنتينا في تحقيق 
الف���وز عل���ى أودينيزي به���دف دون 
رد، ف���ي اللقاء ال���ذي احتضنه ملعب 

)ألفريولي( بنفس الرصيد.
وج���اء ه���دف فيورنتين���ا والمب���اراة 
الوحيد من ركلة جزاء نفذها دوش���ان 

فالهوفيتش في الدقيقة 16.
بانتص���اره، رفع فيورنتينا رصيده إلى 
النقطة ال����12 في المرك���ز الخامس، 
بينم���ا توقف رصي���د أودينيزي عند 

النقطة ال�7 في المركز ال�13.

وفي لقاء آخ���ر بالكالتش���يو، انتصر 
إمبول���ي عل���ى بولوني���ا ب����4 أهداف 
لهدفين، في اللقاء ال���ذي ُأقيم على 

ملعب )كارلو كاستيالني(.
وس���جل أهداف إمبولي بالتس���جيل 
كيفي���ن بونيفازي بالخط���أ في مرماه 
في الدقيقة األولى، وأندريا بينامونتي 
)32( وندي���م بايرامي م���ن ركلة جزاء 
)54( وصامويل ريتش���ي )90(، بينما 

س���جل هدفي بولونيا موسى بارو في 
الدقيقة)11(، وماركو أرناتوفيتش في 

الدقيقة )77(.
وبانتص���اره، رفع إمبولي رصيده إلى 9 
نقاط، محتاًل المركز ال�7، بينما توقف 
رصي���د بولونيا عند النقط���ة ال�8 في 

المركز ال�10.
وخسر س���اليرنيتانا مباراته الخامسة 
م���ن 6 مباريات في الكالتش���يو هذا 

الموس���م، وذلك أمام ساسولو بهدف 
دومينيك���و  توقي���ع  حم���ل  رد  دون 
بيراردي ف���ي الدقي���ق 54، من اللقاء 

الذي احتضنه ملعب استاد مابي.
ورفع ساس���ولو رصيده إل���ى النقطة 
الس���ابعة، محت���ال المرك���ز 12، بينما 
توق���ف رصي���د س���اليرنيتانا عن���د 
نقطة واح���دة ليتذيل ترتيب الدوري 

اإليطالي.

أودينيزي يسقط أمام فيورنتينا
يوفنتوس يواصل صحوته بفوز صعب على سامبدوريا.. 

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال تقرير صحفي إس���باني، إن نادي ريال مدريد، قرر تغيير إس���تراتيجيته 
في س���وق االنتقاالت، من أجل التعاقد مع أحد الالعبي���ن البارزين في صفوف 

تشيلسي.
وينتهي عقد األلماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، الصيف المقبل، ولم 

يوافق الالعب حتى اآلن على تجديد عقده مع البلوز.
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن روديجر قرر عدم التجديد مع البلوز، عقب 
اخت���الف الطرفين على قيمة الراتب، حيث عرض تشيلس���ي 6.5 مليون يورو، 

بينما طلب الالعب 10 ماليين يورو.
وأشارت إلى أن ريال مدريد، قرر تغيير إستراتيجيته في الميركاتو التي تعتمد 

على ضم الالعبين الشباب، من أجل اقتناص صفقة روديجر.
وأوضح���ت أن مس���ؤولي ريال مدري���د، ي���رون أن روديجر، 28 عاًم���ا، أحد فرص 

الميركاتو، كما حدث مع دافيد أالبا في الصيف الماضي، لذا يجب استغاللها.
وذك���رت أن الريال يبحث بالفعل عن ضم مدافع جديد، ويعد روديجر مناس���ًبا 

للفريق الملكي بعد أن تطور مستواه كثيًرا في الفترة األخيرة.

ريال مدريد يغير استراتيجيته 
من أجل نجم تشيلسي

االستقالل/ وكاالت:
أعرب هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي 
لنادي بوروس���يا دورتموند األلماني، عن اعتقاده 
ب���أن رحيل نج���م الفري���ق إيرلين���ج هاالند عن 
دورتموند بعد هذا الموس���م ال يعد أمرا مفروغا 

منه.
وفي تصريحات لمحطة "ش���بورت 1" الرياضية، 
قال فاتس���كه اليوم األحد "ل���م يتقرر بعد ما إذا 
كان س���يرحل في الصيف فعلي���ا"، وذلك رغم 
اس���تمرار ورود تقارير عن وج���ود بند تخارج في 

عقد النرويجي الدولي قيمته 75 مليون يورو.

ورفض فاتسكه اإلفصاح عما إذا كان عقد هاالند 
يتضمن فعليا مثل هذا البند للعام المقبل وقال: 
"ل���م أتحدث في حياتي قط ع���ن محتوى عقود 

الالعبين".
وع���ن تصريحه الذي كان أدلى به في عام 2012 
بأنه لن يكون هناك عقود في دورتموند تتضمن 
بنود تخارج في المستقبل، قال فاتسكه إن "هذا 
التصريح لم يع���د اآلن مواكبا للعصر والعبارات 
المرسخة على مر كل العصور هي قليلة جدا في 

هذه الحياة".
وأضاف "إذا لم يكن عقلك جامدا، فإنك ستالحظ 

حتما أن العالم يتغير، ولن أقول اليوم مرة أخرى 
إنه لن يكون هناك بند للرحيل في عقد أي العب 
في دورتموند، وهذه هي طبيعة الحياة أن يعيد 
المرء اكتش���اف نفس���ه من جدي���د بعد بضعة 

سنوات".
وأعرب فاتسكه عن اعتقاده بأن هاالند "سيلعب 
ف���ي وقت ما ف���ي واحد من أفض���ل األندية في 
العالم، لكن ال يزال أمامه وقت طويل"، مشيرا إلى 
أن روبرت ليفاندوفسكي بعدما انتقل من ناديه 
البولندي ظل يلعب في دورتموند لمدة 4 أعوام 

قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ.

رئيس دورتموند يستخدم ليفاندوفسكي للتأثير على هاالند
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أعلن أن���ا المواطن /   أيمن س���الم حماد دلول   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   804018752    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  يس���رى فوزي فارس  غنام 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   972380810       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / أحمد محمد عب���د الجواد 
الش���امي عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم     
804550762     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  نوره ربيع عبد القادر االسطل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   402575807       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /  صابري���ن ربيع عبد القادر 
االس���طل عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
401175153         الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /  بش���رى احمد كامل بركة  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 405843764         
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / رأوف جهاد يوس���ف صافي 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 400765301         
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / حس���ن ادريس موس���ى 
ابوطعيمة  ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
413381427      الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 124 / 2020  يف الطلب رقم 399 / 2021

المس���تدعي )المدعي(: أحمد محمد عبد الكريم أب���و الحصين- من جباليا 
الفالوجة هوية رقم/ 802003210 بواليته عن ابنته القاصر / ريتاج أحمد 
محمد أبو الحصين. وكالؤه المحامون/ أحمد أبو ريالة وحامد نبهان- من غزة 
الشفاء شمال مسجد البورنو عمارة الحالق ط 1 جوال رقم 0592020480 
المستدعى ضده )المدعى عليه(: سمير عبد الرؤوف عبد الهادي منصور – 

من بيت الهيا بجوار مسجد يحيى عياش )مسافر خارج البالد(
نوع الدعوى: تأمين )تعويض عن حادث طرق(

قيمة الدعوى: )161568.8 شيكل + 2560 دينار(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 124 / 2020

إل����ى المس����تدعى ضدهما، بما أن المس����تدعى المذك����ور قد أقام القضي����ة والطلب 
المرقومين أع����اله إلى ما يدعيه في الئحة دعواه والطل����ب المذكور أعاله، ونظرًا ألنك 
مجهول محل اإلقامة )مس����افر خارج البالد( وحسب اختصاص محكمة البداية بشمال 
غ����زة في نظر هذه القضي����ة والطلب وعمال بالمادة 20 من قان����ون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناًء على قرار الس����يد قاضي محكمة البداية 
في الطلب رقم 399 / 2021 بالس����ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك 
حس����ب األصول. لذلك يقتضي عليك أن تحضر له����ذه المحكمة يوم األحد الموافق 
2021/10/10م الساعة التاسعة صباحًا، كما يقتضي عليكما إيداع جوابكما التحريري 
خالل خمس����ة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكما أنكما إذا تخلفتما عن 

ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتباركما حاضران. حرر في: 2021/9/9م

رئي�س قلم حمكمة البداية ب�سمال غزة
الأ�ستاذ/ حممد مطر

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1078 / 2019  يف الطلب رقم 224 / 2021

المستدعي )المدعي(: محمد موسى ساكب مهنا- من سكان غزة ويحمل 
هوي���ة رقم/ 931526719. وكالؤه المحامون/ أحمد أبو ريالة وحامد نبهان 
وإبراهيم الخضري- من غزة الشفاء شمال مسجد البورنو عمارة الحالق ط 1

المس���تدعى ضدهما )المدعى عليه(: محمد خليل أحمد أبو العيش – من 
سكان الصفطاوي محالت ستايل للبويا

نوع الدعوى: ابطال شيكات   قيمة الدعوى: )10,000 $( عشرة آالف دوالر أمريكي فقط
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 1078 / 2019 في الطلب رقم 224 / 2021
إلى المس����تدعى ضدهما، بما أن المستدعى المذكور قد أقام القضية والطلب 
المرقومين أعاله إلى م����ا يدعيه في الئحة دعواه والطلب المذكور أعاله، ونظرًا 
ألنكما مجهولي محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر 
ه����ذه القضية والطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في 
الطلب رقم 224 / 2021 بالس����ماح لنا بتبليغكما عن طريق النش����ر المستبدل 
وذلك حس����ب األصول. لذل����ك يقتضي عليك أن تحضر له����ذه المحكمة يوم 
األحد الموافق 2021/10/31م الساعة التاس����عة صباحًا، كما يقتضي عليكما 
إيداع جوابكما التحريري خالل خمس����ة عش����ر يومًا من تاريخ النش����ر وليكن 
معلوم����ًا لديكما أنكما إذا تخلفتما عن ذلك فس����ينظر ف����ي القضية والطلب 

باعتباركما حاضران. حرر في: 2021/9/21م

رئي�س قلم حمكمة �سلح ب�سمال غزة
الأ�ستاذ/ هاين الهندي

وأف����ادت وزارة الصح����ة، صب����اح أمس األحد، 
باستش����هاد خمسة برصاص قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي ف����ي القدس وجني����ن بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأوضح����ت الوزارة أن ش����هيدين م����ن قرية 
برقي����ن قرب جنين ش����مالي الضفة الغربية، 
وثالثة من بلدة بدو ش����مالي مدينة القدس 

المحتلة.
وفي جنين استش����هد األسير المحرر أسامة 
ياسر صبح )22عاما(، برصاص قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، وأصي����ب أربعة آخ����رون، خالل 
مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين، 

شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن "الشهيد االخر 
في جنين هو يوس����ف محمد صبح )16( عاًما 
وارتقى خالل االش����تباك المسلح في برقين 

بجنين". 
أن  الفلسطينية  المحلية  المصادر  وأوضحت 
الفتى يوس����ف "استش����هد بعدة رصاصات 
ومن ثم قيام جنود االحتالل بدهسه، وما زال 

جثمانه محتجزا".
وفي وق����ت س����ابق، أعلنت س����رايا القدس، 
الجناح العس����كري لحركة الجهاد اإلسالمي، 
أن الش����هيد وهو أس����امة ياس����ر صبح، أحد 

عناصرها. 
وقالت في بيان إن "أسامة ارتقى شهيدًا في 

اشتباك مسّلح مع االحتالل بجنين".
من جه����ة أخ����رى اندلعت فج����را مواجهات 
موازية في بل����دة كفردان المج����اورة أصيب 
خالله����ا الش����اب إس����الم عاب����د ال����ذي نقل 

للمستشفى الحكومي للعالج، بينما اعتقلت 
ق����وات االحتالل الش����يخ محمد أحم����د عابد 

وفتشت منازل في البلدة قبل انسحابها.
وف����ي مدينة جنين اختطف����ت وحدة خاصة 
بلب����اس مدني الش����ابين  محمد الس����عدي، 
وأحمد صالح أبو ارميله، خالل تواجدهما قرب 
كازية النفاع، وانسحبت من المدينة في حين 
أطل����ق مقاومون النار باتج����اه قوات االحتالل 

قبل انسحابها.
وفي قباطية اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 
عالء أبو الرب، بينم����ا اندلعت مواجهات في 
البلدة وسط حالة ساخنة تشهدها محافظة 

جنين منذ أسابيع.
وش����يع آالف المواطني����ن، في بل����دة ُبرقين، 
جنوب غربي مدينة جنين جثمان الش����هيد 
أس����امة صبح الذي استشهد برصاص جيش 
االحتالل اإلس����رائيلي ونعت����ه حركة الجهاد 

اإلسالمي.
وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد أسامة 
صب����ح )22 عاما( من مستش����فى "الش����هيد 
خليل س����ليمان" الحكومي في مدينة جنين 
إلى قرية برقين، حي����ث ووري جثمانه الثرى 

في مقبرة القرية.
واستشهد صبح بعد اقتحام االحتالل للبلدة 
في محاولة العتقال األس����ير الس����ابق محمد 
الزرعيني، بعد مداهمة منزله الواقع بين قرى 

اليامون وكفر دان وبرقين.
هذا أعلن����ت س����لطات االحت����الل أن ضابطا 
وجنديا من وحدة خاصة أصيبا بجراح خطيرة 
إثر االش����تباك المس����ّلح الذي دار بين قوات 

االحتالل وش����بان فلسطينيين مسلحين في 
قرية برقين خالل حملة قوات االحتالل. 

وأقر جيش االحتالل في بيان إصابة الجندي 
والضابط بجراح خطيرة. 

وق����ال مدي����ر وحدة الط����وارئ في مش����فى 
"رمب����ام"، د. هاني بح����وث، إن جنديا وضابطا 
وص����ال للمستش����فى، س����اعات فج����ر أمس 
األح����د، بحالتين غي����ر مس����تقرتين ُصّنفتا 
بالخطيرتين، وأجريت لهما عمليات عديدة".

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، 
أن المصاَبي����ن ضابط )24 عاًم����ا(، وهو قائد 
العملي����ة، وجندي )21 عاًما(، وُنقال عبر طائرة 
مروحية إلى مستش����فى "رمب����ام" في حيفا 

لتلقي العالج.
وأك����دت الصحيفة أن الضاب����ط المصاب هو 
قائ����د العملية في برقي����ن، إذ كان يبحث مع 

جنود الوحدة الخاصة عن أحد النشطاء.
وفي مدين����ة القدس، أعلن����ت وزارة الصحة 
الفلسطينية ان االرتباط المدني الفلسطيني 
أبلغها باستش����هاد ثالثة مواطنين في بلدة 

بدو شمال مدينة القدس المحتلة.
وأف����ادت مصادر محلية، أن ق����وات االحتالل 
حاصرت أح����د األكواخ المعزول����ة على طرف 
البل����دة، وس����مع أصوات لتبادل إط����الق النار 
في المنطقة، قبل س����ماع دوي انفجارين في 

المنطقة.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل فرضت حصاًرا 
كام����اًل عل����ى المنطق����ة المذك����ورة، ومنعت 
المواطني����ن م����ن االقتراب، فيما ش����وهدت 
طائرات بدون طيار تحلق في سماء المنطقة 

وسط عمليات تمشيط.
وأكدت مص����ادر محلية، أن ق����وات االحتالل 
الثالث����ة  ب����دو  ش����هداء  عائ����الت  أبلغ����ت 
باستش����هادهم وهم أحمد زه����ران، محمود 

حميدان، زكريا بدوان. 
وف����ي وقت الح����ق، اعلنت كتائب الش����هيد 
عز الدين القس����ام، الجناح العسكري لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( عن استشهاد 
ثالثة م����ن مقاوميها في اش����تباك مس����لح 
مع ق����وة خاصة إس����رائيلية بمدينة القدس 

المحتلة، فجر امس األحد.
وأف����اد بالغ عس����كري ص����در عن القس����ام، 
وصل "االس����تقالل"، باستش����هاد "القسامي 
الميدان����ي أحم����د إبراهيم زهران- ش����قيق 
الشهيد القس����امي زهران زهران أحد أبطال 
عملية أس����ر نخشون فاكس����مان- والمجاهد 
القس����امي زكريا إبراهيم ب����دوان، والمجاهد 
القسامي محمد مصطفى حميدان، من قرية 

بدو شمال غربي القدس المحتلة".
" قالت حركة الجهاد اإلس����المي، أمس األحد، 
إن دماء الفلس����طينيين الذين استش����هدوا 

برصاص إسرائيلي "لن تذهب هدرا". 
وأضاف����ت الحركة، ف����ي بي����ان أن "االحتالل 
يتحّمل ثمن كل جرائمه وإرهابه بحق أرضنا 

وشعبنا".
وتابعت أن "هذه الجرائم، لن تفلح في النيل 
أو الح����ّد من العمل الفدائ����ي، بل إن التفاف 
الجماهير حول المقاومة س����يزداد وستكون 
دماء الشهداء نبراس����ًا لكل األحرار، ليحملوا 

السالح ويدافعوا عن أرضهم وكرامتهم". 

واقتحمت ق����وات االحتالل فجر امس مدينة 
جنين وبل����دات برقين وكفردان غرًبا، وس����ط 
اندالع اش����تباكات مس����لحة مع مقاومين في 
المدينة وفي بلدة برقين، كما اندلع اشتباك 
مس����لح آخر ببل����دة بيت عنان ش����مال غربي 

مدينة القدس المحتلة.
فيما مساء امس، أصيب عدد من المواطنين 
بح����االت اختن����اق واعتق����ل ش����قيقان، في 
مواجهات م����ع قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
التي اقتحمت قريتي بدو وبيت إجزا ش����مال 

غرب القدس المحتلة.
وأف����اد ش����هود عيان، ب����أن ق����وات االحتالل 
أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وقناب����ل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى 
اصاب����ة عدد منهم باالختن����اق، نقل أحدهم 
إل����ى مركز طب����ي قريب، كم����ا اعتقلت قوات 
االحتالل الشقيقين أحمد وصالح ديوان من 

بلدة بيت اجزا.
وترك����زت المواجه����ات قرب ج����دار الفصل 
العنص����ري ال����ذي يفصل قريت����ي بيت إجزا 
وب����دو ع����ن الق����دس المحتلة، حي����ث أطلق 
جنود االحت����الل قنابل الغاز تجاه المواطنين 

والمنازل.
وفي القدس المحتلة أيض����ا، اعتقلت قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء االحد، ش����ابا 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل قرب باب 

العمود بالقدس المحتلة.
وأف����اد ش����هود عيان، ب����أن ق����وات االحتالل 
اعتدت على المتواجدي����ن قرب باب العمود 

واعتقلت شابا، لم تعرف هويته.

5 �سهداء ..

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن حملة 
االعتقاالت والمالحقات التي تش���نها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر الكتلة اإلسالمية 

في جامعة النجاح مدانة ومستنكرة، وال تخدم إال أهداف االحتالل اإلسرائيلي. 
وأوضح القانوع في تصريح صحفي أن اس���تهداف النش���طاء وكوادر الكتلة اإلس���المية 
والنخب الطالبية في الضفة الغربية يعبر عن حالة االس���تبداد التي تمارسها أجهزة أمن 
السلطة والعقلية األمنية المقيتة التي تنتهجها.  ودعا الناطق باسم "حماس" إلى وقف 
المالحقات، وإنهاء االعتقاالت بحق كوادر الكتلة اإلس���المية، وإطالق سراحهم، ومنحهم 

المساحة الواسعة لممارسة عملهم النقابي وخدمة الطالب في مختلف الجامعات.

حماس: اعتقاالت السلطة في 
الضفة تخدم أهداف االحتالل
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االستقالل/ وكاالت:
تمكنت الشرطة اإلسبانية من القبض على لص اقتحم مصرفًا في جنوب البالد، 
بعد أن س���قط منه طرف س���اقه االصطناعية، أثناء عراكه م���ع موظفي وزبائن 
المصرف. وقد تبين الحقًا أن سارق المصارف الذي دخل المصرف تحت تهديد 

السالح بمسدس زائف، يحمل الجنسية اإليطالية ويبلغ من العمر 45 عامًا.
وأف���ادت صحيفة »ديلي ميل« البريطاني���ة، أن الحادث وقع في أحد فروع بانكو 
س���اباديل في مدينة إليكانتي، وأنه تم إعالم الشرطة أن رجلين اقتحما البنك 
مع تلويح إحداهما بمسدس مطالبًا الموظفين بتسليم النقود في الخزائن. لكن 
بعد أن دق ناقوس الخطر، تمكن الزبائن والموظفون والمارة من اإلمس���اك بأحد 
الرجلين وطرحوه أرضًا. وأثناء العراك، وقعت ساقه االصطناعية مما جعله عاجزًا 

عن الفرار.
وقد اقتيد الس���ارق الذي لم يكشف عن اسمه في سيارة للشرطة في المدينة 
الواقعة جنوب إسبانيا، حيث افيد أنه من أصحاب السوابق.  ويجري البحث اآلن 
عن الرجل الثاني الذي قالت الشرطة إنه تمكن من الفرار برغم أن أيًا من الرجلين 
لم يسرق أموااًل. هذا وترك المسدس الذي تم التلويح به أثناء السرقة في مكان 

الحادث بعد أن تبين زيفه.
وأف���ادت مصادر إعالمية أن محاولة الس���طو يمكن أن تك���ون مرتبطة بضربات 
مماثلة على مصارف إسبانية، وأن التحقيق في األمر جار على قدم وساق حاليًا.

»لص مصارف« أسقطته ساقه 
االصطناعية بيد الشرطة

االستقالل/ وكاالت:
تطّور حب الس����عودي فيصل مالئكة للثعابين 
غير الس����امة م����ن اقتناء واحد عندم����ا كان في 
الخامسة من عمره، إلى تهجينها للخروج بألوان 

فريدة من نوعها عندما أصبح رب عائلة.
وفي حديقة قصره في جدة قرب البحر، خّصص 
مالئكة وهو رجل أعمال ثري وأب لثالثة أطفال، 
ُحجرتي����ن كاملتين ُكتب عليهم����ا باإلنجليزية 

باللون األخضر »حجرة الثعبان«.
وقال مالئكة )35 عاما( لوكالة فرانس برس »ثمة 
أناس يحبون جمع األحجار الكريمة أو السيارات 
الكالسيكية أو الرسوم. أما أنا فأهوى جمع الفن 
الح����ّي«، في إش����ارة إلى اقتنائ����ه أكثر من مئة 

ثعبان من فصيلة األصلة الش����بكية المنتشرة 
في جنوب شرق آسيا.

والح����ظ أن لهذه الفصيلة »ش����عبية في مجال 
األزياء إذ تستخدم الشركات العالمية جلودها 
في صناعة الحقائ����ب واألحذية واألحزمة، لكن 
م����ن كل ألف ثعبان يصط����اده الصيادون ثمة 

واحد لونه نادر« يتمتع بطفرة جينية.
وأض���اف أّن »الصيادين يبيع���ون الثعابين 
ذات اللون المميز لهواة جمعها من أمثالي ... 
وأنا أنتج طفرات جينية نادرة واركب بعضها 
على بعض ألخرج بأشكال وألوان ال يوجد لها 
مثيل على وجه األرض«، مش���يرا إلى ثعبان 
أبيض ذي بق���ع رمادي���ة وذهبية يتراقص 

بخفة حول ذراعه اليسرى.
وفي منزل الرجل السعودي، تتراقص الثعابين 
في صناديق خش����بية فس����يحة لها واجهات 
زجاجية وبها فتحات بالستيكية صغيرة لكنها 
تس����مح أحيانا بخروج ألس����نة ه����ذه الزواحف 

المخيفة.
وأوضح مالئك����ة أن تهجي����ن الثعابين عملية 

تحتاج إلى معرفة وصبر ووقت طويل.
ويستغرق تهجين الثعابين ذات األلوان النادرة 
»ثالثة أو أربع����ة أجيال«، فيما يس����تلزم إنتاج 
الثعبان الثالثي األلوان »10 أو 12 عاما«، على ما 
أوضح مالئكة الذي درس التمويل في الجامعة 

األمريكية في بيروت.

سعودي يحترف تهجين الثعابين للخروج بألوان فريدة

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي حالة طالق هي األغرب من نوعها، أقدم زوج هن���دي في والية أتر برديش 
شمالي الهند، على تطليق زوجته لسبب جمع بين الغرابة والطرافة في آن واحد.

وحس���بما ذكر موقع قناة “ني���وز 18” التلفزيونية الهندية، فقد تقدمت زوجة 
لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.

وحسبما ذكرت الزوجة والتي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها ألنها لم 
تكن تستحم يوميًا. وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة إلى أن الزوجة أكدت 

أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عام واحد معا.
وتحاول الهيئة اإلصالح بين الزوجين، وخصوصا أن سبب طلب الطالق ال يندرج 

تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.

طلق زوجته لسبب 
أغرب مما تتوقع!

االستقالل/ وكاالت:
تمكنت سيدة س���تينية من االنقضاض على تمساح ضخم 
بعد أن اس���تغاث صديق ابنها من هجومه، لتنقذه من موت 

محتم، بوالية كوينزالند األسترالية.
وحاول تمس���اح عمالق يزن أكثر م���ن 300 كيلوغرام، وطوله 
4.2 مترا، ج���ّر أندرو كير. من الخيمة التي كانت منصوبة في 
كوكتاون بكوينزالند، قرب منطقة الصيد الشهيرة في خليج 
باثورس���ت. وعند سماع الجدة أليسيا س���وروهان البالغة من 

العمر 61 عاما، لصرخات اس���تغاثة أندرو. قامت باالنقضاض 
على التمساح، الذي حاول سحبها أيضا إلى الماء.

وبحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية”، تعرضت أليسيا 
إلصاب���ات متنوعة، قب���ل أن يطلق ابنها جيس���ون النار على 
التمساح. ووصفت أليسيا ردة فعلها عندما شاهدت التمساح 
يحاول س���حب صديق ابنها. بالقول: “لم يخطر ببالي سوى 
االنقضاض على التمساح. عندما تكون في مثل هذا الموقف 

تكون الخيارات أمامك محدودة”.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وسائل إعالم مصرية، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وذلك إثر إعطائها حقنة عن طريق الخطأ، بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.
وفي التفاصيل، فقد قام صيدلي غير متخصص يدعي أنه طبيب بيطري بإعطائها حقنة قبل إجراء اختبار 

حساسية لها من المضادات الحيوية. مما أدى إلى وفاتها حيث كانت مصابة بحساسية الصدر.
وعندما أدرك الصيدلي الخطأ، أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي، وتدهورت حالتها الصحية.

ثم جرى نقلها إلى مستشفى المنشا العام بطنطا، إال أنها فارقت الحياة.
وتم التحفظ على الصيدلي للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

االستقالل/ وكاالت:
قالت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بوالية ويسكونسن 
األمريكي���ة، إنه ت���م بالقتل الرحيم، إنه���اء حياة أكبر دب 

قطبي عمرا في حدائق الحيوانات بأمريكا الشمالية.
وذك���رت إدارة الحديقة، أنه ت���م إنهاء حياة الدبة القطبية 
"ليلي الثلجية" في يوم 24 سبتمبر، عن عمر 36 عاما، بسبب 

سوء حالتها الصحية. 
وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نش���رته يوم السبت 

على صفحتها في فيس���بوك: "نعل���ن بقلب حزين، أنه تم 
إنهاء حياة أكبر دب قطبي كان يعيش في حدائق الحيوان 

بأمريكا الشمالية". 
وأوضح���ت قناة CNN، أنه وفقا لجمعي���ة حدائق الحيوان 
وحدائق األحياء المائية في الواليات المتحدة، يبلغ متوسط   

العمر المتوقع للدببة القطبية التي ال تعيش طليقة، 23.4 
عام، أما الدببة القطبية الت���ي تعيش في البرية، فيتراوح 

هذا المؤشر بين 15 و 18 عاما في المتوسط.

»بالقتل الرحيم«.. إنهاء حياة دب قطبي 
حطم الرقم القياسي في طول العمر!

سيدة ستينية تنقذ صديق ابنها 
من تمساح مرعب سحبه إلى الماء

االستقالل/ وكاالت:
توفي مدرب قيادة س���يارات بريطاني جراء 
إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعتين 
من اللقاح، وذلك بعد أن خضع لعمليتي زرع 

كلى ناجحتين خالل السنوات الماضية.
قبل وفات���ه بأيام، حث ف���ران غورمان )43 
عامًا(، من س���ريره في المستشفى، الناس 
على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس 

كورونا.
وكان فران، من برمنغهام، قد تم تطعيمه 
بالكامل ضد في���روس كورونا، ولم يعد إلى 

العمل إال مؤخًرا بعد عام أمضاه في المنزل. 
لكن���ه أصي���ب بالفيروس في أغس���طس 
)آب(، ونقل إلى المستش���فى وهو يعاني 
م���ن الجف���اف. وبعد أيام قليل���ة، تم نقله 
إلى العناية المرك���زة ووضعه تحت جهاز 
التنف���س الصناعي، حت���ى توفي في 15 

سبتمبر.
وكانت زوجته آنا التي تعمل كممرضة، قد 
نقلته إلى المستش���فى في 24 أغسطس 
عندما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حيث 
عانى من الصداع واأللم في عينيه، وكانت 

تظهر عليه عالمات الجفاف.
وتم إعطاء فران األكسجين وبقي على هذا 
الحال لمدة أربعة أيام قبل نقله إلى العناية 
المركزة. ولكن بحلول السادس من سبتمبر 
بدأت حالته تس���وء وتأثرت كليتاه ورئتاه 
بشكل سيء وتوقف جسمه عن االستجابة 

ألي عالج.
وفي نهاية المطاف، كان أشبه بجثة هامدة 
تس���تمد حياتها من أجه���زة دعم الحياة، 
حتى وافته المنية يوم الخامس عش���ر من 

سبتمبر.

يخضع لعمليتي زرع كلى ناجحتين فيتوفى بـ »كورونا« حقنة خاطئة من »طبيب بيطري« 
تودي بحياة طفلة مصرية


