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غزة/االستقالل:
دخل، أمس الثالثاء، ١٢ أسيًرا مضرًبا عن الطعام من أسرى 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين في سجن النقب 

الصحراوي، رفًضا الستمرار عزلهم في زنازين المعتقل.
وأوضحت مؤسسة مهجة القدس والشهداء واألسرى، أن 
هؤالء االس���رى في س���جن النقب يواجهون ظروًفا صعبة 
وس���يئة، ويطالب���ون بإخراجهم من الع���زل ونقلهم إلى 

األقس���ام والغرف التي كانوا متواجدين فيها قبل عملية 
»نفق الحرية« لستة أسرى عبر نفق من سجن جلبوع.

وأشارت إلى أن األسرى الذين دخلوا اإلضراب عن الطعام 
هم: محمد أبو جبل، ل���ؤي البالي، ليث صومان، محمد بني 
غرة، عبادة الغول، محمد دراغمة، صامد أبو س���باع، أس���يد 
صالح »فقه���ا«، عبدالله برجيس، نعيم زبيدي، يوس���ف 

زبيدي، محمد عليان.

12 أسيرًا من »الجهاد« يضربون
 عن الطعام رفضًا إلجراءات االحتالل

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
الثالثاء،  أم���س  المس���توطنين،  اقتحم عش���رات 
المس���جد األقص���ى المب���ارك، تح���ت حماية من 
شرطة االحتالل "اإلس���رائيلي"، فيما اقتحم مئات 

المس���توطنين اليهود، قبر "الش���يخ الس���عدي" 
في حي "الش���يخ جراح" بالقدس المحتلة، وس���ط 
تش���ديد قوات االحتالل من إجراءاتها العسكرية 
ف���ي الح���ي، بالتزامن مع ذل���ك،  أخط���رت قوات 

االحتالل اإلس���رائيلي، بوقف البناء في منزلين في 
منطقة مس���افر يطا جنوبي الخلي���ل ، فيما واصل 

عل���ى  هجماته���م  المس���توطنون 
المواطنين وممتلكاتهم في مناطق 

االحتالل يخطر بوقف البناء في منزلين جنوبي الخليل
مئات المستوطنين يقتحمون »األقصى« و مقامًا في »الشيخ 
جراح« بالقدس ويهاجمون ممتلكات المواطنين بالضفة 

الجهاد: السجون في حالة غليان واألسرى 
يقررون تصعيد تحركهم حتى تلبية مطالبهم 

غزة/ سماح المبحوح : 
حذر القي���ادي ف���ي حركة الجه���اد اإلس���المي بالضفة 
المحتلة طارق عز الدين، من حالة الغليان التي تشهدها 

السجون اإلسرائيلية، بعد تنفيذ األسرى أولى خطواتهم 
التصعيدية، رفضا الستمرار إدارة السجون 
اإلس���رائيلية ف���رض اجراءاته���ا العقابية 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي، خالد 
البط���ش، أن دم���اء الش���هداء بالضفة والق���دس التقت لتؤكد 

البطش: محاوالت منع الضفة من أخذ دورها 
في قيادة المشروع الوطني ستفشل

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، عن وفاة ١4 مصاًبا وتسجيل ١٢78 إصابة 
بفيروس كورونا المستجد خالل ال�٢4 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

مؤتمرون يدعون السلطة لتسهيل 
إصدار جوازات سفر للمواطنين بغزة

 14 وفاة و1278 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
دعا مؤتمرون في غزة السلطة الفلسطينية لتس���هيل إجراءات إصدار جوازات 
الس���فر للمواطنين بقطاع غزة، والس���يما الممنوعي���ن، وتجنيبهم المناكفات 

المحكمة العليا تقدم مقترحًا 
لـ »تسوية« قضية الشيخ جراح

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قدم���ت محكمة العدل العليا في »إس���رائيل«، أم���س الثالثاء، 
اقتراح تس���وية لحل قضية إخالء الفلسطينيين من حي الشيخ 

7 أسرى يواصلون اإلضراب 
المفتوح عن الطعام في 

سجون االحتالل

االحتالل يروج لبناء 10 آالف 
وحدة استيطانية بالقدس

االحتالل يعتقل عددًا من 
المواطنين في الضفة والقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة عبرية، أن قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، ترّوج لبناء ١0 آالف وحدة 

اس���تيطانية في منطقة قلندي���ا، بالقدس الش���رقية المحتلة.  
وبحسب القناة العبرية ١3، »ترّوج بلدية القدس )تابعة لالحتالل( 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، حملة اعتقاالت 
في مناطق متفرق���ة من الضفة المحتلة. اعتقلت قوات االحتالل 

اجلهاد: اتفاق 
الإطار بني الإدارة 

الأمريكية و »اأونروا« 
مرفو�ض و�سن�سقطه 
بحراك وطني �سامل

غزة/ االستقالل: 
ج���دد القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، أحمد المدل���ل، التأكيد 
على رفض اتف���اق اإلطار بين اإلدارة 
األمريكية وبين وكالة الغوث )أونروا( 
والذي قال إنه يمثل خطرًا كبيرا على 
وخصوصا  الفلس���طينية  القضي���ة 

الالجئي���ن.  قضي���ة 
في  المدل���ل  05وق���ال 

»هيئة األسرى« تطالب بإلغاء 
»العقوبات التأديبية« وتحسين شروط 

االحتجاز لألسير محمد العارضة

) APA iamges (        قو�ت �الحتالل تعيق و�شول �لطالب �إىل مد�ر�شهم يف قرية �للنب �ل�شرقية بنابل�س �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت صحيف���ة عبرية، أن اليميني رئيس االئتالف الحكومي نفتالي بينيت، يس���عى 
لبلورة رؤية سياس���ية لمنع تفكك وانهيار حكومته، بالعم���ل على جذب الناخبين، عبر 

توسيع االستيطان في هضبة الجوالن السوري المحتل.
وذكرت "يديعوت أحرنوت" في مقالها، من إعداد "ناحوم برنياع"، أن ائتالف بينيت-يائير 
لبيد )وزير الخارجية( في الفترة الماضية، لم يِف بالوعد مئة في المئة، ولكنه يس���تحق 

الثناء على المحاولة.
وأضافت: "االئتالف برئاسة بينيت، يدخل إلى الدورة الشتوية للكنيست، وهو أكثر رشدا، 
أكث���ر ثقة بالنفس قليال، وبخدوش أكثر قليال، وفي معركة المالكمة التي س���تجرى في 
األشهر القريبة في الكنيست، يوجد لكل طرف تطلع خاص به؛ بنيامين نتنياهو )رئيس 
حزب الليكود وزعيم المعارضة( يسعى إلى الضربة القاضية؛ أما االئتالف فيسعى للفوز 

بالنقاط في كل جولة، وفي هذه األثناء، يد االئتالف هي العليا"، بحسب وصفها
ورأت أن أفيغدور ليبرمان عرف كيف ينصت، وما لم يتمكن من فعله هذه السنة وعد بأن 
يفعله في السنوات القادمة في الوقت الذي بدأ فيه البيد االتصاالت لتشكيل الحكومة، 

حيث تورط بينيت بوعود متضاربة؛ وجدعون ساعر تردد، أما ليبرمان فجاء جاهزا.
ونوهت إلى أنه يفترض بالكنيست، أن تقر الميزانية وقانون التسويات حتى 14 تشرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل، وبعد إقرار الميزانية، س���يحاول بينيت أن يبلور رؤية سياس���ية 
تجذب الناخبين في الوسط-اليمين دون أن تنهار الحكومة التي يقف على رأسها، والحل 

المتوفر توسيع االستيطان في هضبة الجوالن )المحتل(".
وأش���ارت "يديعوت" إلى أن "حكومة بينيت منقسمة بكل ما يتعلق بالضفة الغربية؛ أما 
الجوالن ففي مكانة مختلفة؛ يوجد حوله ش���به إجماع، وإدارة جو بايدن التي يقلقها كل 
تغيير في الوضع الراهن في الضفة الغربية، لن تس���ارع لالحتجاج إذا ما وجهت حكومة 
إس���رائيل طاقة االستيطان لديها شماال، وظاهرا، يمكن أن تبنى حول هذه الفكرة بداية 
قاعدة". وأفادت بأن "حزب "الليكود" يقاطع عمل لجان الكنيس���ت؛ الجدال حول األغلبية 
المضمونة لالئتالف في اللج���ان، ورئيس كتلة "الليكود" يريف لفين يصر على أغلبية 
واحد؛ رئيسة االئتالف، عيديد س���يلمان من "يمينا" توافق على التصرف بهذا الشكل 
في معظم اللجان ولكنها تصر على أغلبية اثنين في اللجنتين الحرجتين لالئتالف هما 

المالية ولجنة الكنيست".

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، 
حمل���ة اعتقاالت ف���ي مناطق متفرق���ة من الضفة 

المحتلة. 
ام���س،  فج���ر  االحت���الل  ق���وات  اعتقل���ت 
أس���يرين محررين من عزب���ة الجراد ش���رق مدينة 

طولكرم، وبلدة صيدا شمال المحافظة.
وذكرت مص���ادر محلية ، أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشاب سامح محمد مناصرة )35 عامًا(، بعد مداهمة 

منزله.
وكانت ق���وات االحتالل اعتقلت مناصرة عام 2018، 
ومددت فترة اعتقاله 4 مرات، وأفرجت عنه في الرابع 

والعشرين من كانون الثاني عام 2019.
ال���ى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل االس���ير المحرر 
لؤي س���اطي محمد األشقر  )45 عاما(، بعد مداهمة 
منزله في بلدة صيدا ش���مال طولكرم، علما أنه كان 
قد اعتقل مرات عدة، وأمضى آخرها 11 ش���هرا في 
االعتق���ال االداري المتجدد، وافرج عنه في ش���هر 

تشرين اول اكتوبر عام 2017.

وف���ي نابل���س، اعتقلت ق���وة من جي���ش االحتالل 
اقتحمت قرية عوريف فجرا، وداهمت منزل المواطن 

وليد سعيد ناجح صفدي )25 عاما( و اعتقلته.
في ذات السياق، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، 
الليلة الماضية، ش���ابا من قرية سيريس على حاجز 
عس���كري، فيما اندلعت مواجهات ف���ي بلدة يعبد 

جنوب غرب جنين اسفرت عن وقوع إصابات بالغاز.
وذكرت مصادر أن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب 
عالء الدين حمدان أبو خضر من قرية سيريس أثناء 

مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.
الى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل بلدة يعبد واوقفت 
عددا من المواطنين وأجرت عمليات تحقيق ميدانية 
معهم ما أدى الى اندالع مواجهات مع تلك القوات 
التي أطلق���ت القناب���ل الصوتية والغاز المس���يل 

للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات بالغاز.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، 
الثالث���اء، اربع���ة مواطنين بينه���م صحفي، وذلك 
خالل حملة مداهمات وتفتيش نفذتها في مدينة 

الخليل، وبلدتي سعير والشيوخ.

وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل نفذت حملة 
مداهمة وتفتيش في ع���دة احياء بمدينة الخليل، 
وفتش���ت منزل الشقيقين جمال ورامي كرامة، قبل 
اعتقالها لش���قيقهم الصحفي راضي كرامه الذي 

يعمل مراسال إلذاعة محلية.
كما واعتقلت المواطن فاروق عبد ربه عاش���ور عقب 

مداهمة وتفتيش منزله بالمدينة.
وفي س���ياق متصل، داهمت قوات االحتالل بلدتي 
س���عير والشيوخ ش���مال ش���رق الخليل، واعتقلت 
المواطنين محمد عبد الل���ه جرادات، واحمد عبد ربه 

الحاليقه.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
الثالث���اء، أس���يرين محرري���ن، من مدين���ة القدس 

المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
األس���ير المحرر س���ليم الجعبة، ال���ذي أمضى 21 
عاما في س���جون االحتالل، وذلك عقب اس���تدعائه 
للتحقيق في مركز التحقيق والتوقيف المعروف ب�" 

المسكوبية" في القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت قناة عبرية، أن قوات االحتالل 
"اإلس����رائيلي"، ترّوج لبن����اء 10 آالف 
وحدة استيطانية في منطقة قلنديا، 

بالقدس الشرقية المحتلة.
 وبحس����ب القناة العبرية 13، "ترّوج 
بلدي����ة الق����دس )تابع����ة لالحتالل( 
لبن����اء 10 آالف وح����دة س����كنية في 
مطار عطروت المهجور"، في إش����ارة 
إلى مطار القدس الدولي في منطقة 

قلنديا. 
ول����م ت����دِل المحط����ة بمزي����د م����ن 
التفاصيل، عن المراحل التي وصلت 
إليه����ا الخطة االس����تيطانية. وحتى 
الع����ام 1967، كان "مط����ار الق����دس 
الوحيد  الج����وي  المين����اء  الدول����ي"، 
ف����ي الضفة، قب����ل أن يضع االحتالل 
"اإلس����رائيلي" يده عليه، ويحوله إلى 
مطار لرحالت داخلي����ة قليلة، إلى أن 

أغلقه نهائيا عام 2000. 

ويقول خلي����ل التفكجي، مدير دائرة 
الدراس����ات  ف����ي جمعية  الخرائ����ط 
العربية، إن "إسرائيل" تسعى إلقامة 
مس����توطنة جديدة كلي����ا، تقع في 
معظمه����ا على أرض مط����ار القدس، 
أو ما يعرف محلي����ا ب�"مطار قلنديا". 

وأض����اف أن "إنه����اء مط����ار القدس، 
يعني أن إس����رائيل تنهي أي فرصة 
لقيام عاصمة للدولة الفلسطينية في 
القدس الشرقية"، محذًرا من أن "إقامة 
هذه المس����توطنة، هو بمثابة فصل 
إس����منتي بين القدس ورام الله، بعد 

الج����دار الذي أقامته "إس����رائيل" في 
المنطقة".  وتقع إلى جانب المنطقة 
المن����وي إقامة المس����توطنة عليها، 
منطقة صناعية "إس����رائيلية" كبيرة 
أقيم����ت أيضا على  تدعى "عطروت" 

أراض فلسطينية. 

االحتالل يروج لبناء 10 آالف وحدة استيطانية بالقدس

غزة/ االستقالل: 
بارك عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي د. يوسف الحساينة، 
أمس الثالثاء، تمكن مجموعة من النشطاء البريطانيين المتضامنين مع القضية 
الفلسطينية من إغالق مصنع "انس���ترو بروسيجن" الذي يزود كيان "إسرائيل" 

بالسالح الذي ُيقتل فيه شعبنا بشكل يومي.
وقال الحساينة في تصريح :" من جديد يتمكن النشطاء المناهضون لالحتالل 
الصهيون���ي، من تحقيق إنج���از جديد يضاف إلى س���جل إنجازاتهم في إطار 
مناهضة االحتالل ومقاطعته على مختلف المس���تويات، واالنتصار للمظلومية 

الفلسطينية".
وأضاف" تمكنت مجموعة من النش���طاء البريطانيين المتضامنين مع القضية 
الفلس���طينية، الت���ي تنتمي إلى حركة نش���طاء العم���ل المناهضة لالحتالل 
الصهيون���ي، م���ن إغالق مصنع "انس���ترو بروس���يجن" في مقاطع���ة "كينت" 
البريطانية، الذى يزود كيان االحتالل بالس���الح الذي ُيقتل فيه ش���عبنا بشكل 

يومي.
ودعا الحس���اينة إلى، المراكمة على هذا االنجاز الذي ترى الجهاد اإلسالمي فيه 
انتصارًا للقيم اإلنس���انية والحضارية والمبادئ السامية لحقوق اإلنسان التي 

داستها دولة االحتالل والدول الداعمة لها بالمال والسالح والغطاء السياسي.
وجدد د. الحساينة التأكيد على أن دعم كيان االحتالل والصمت على جرائمه بحق 
الش���عب الفلس���طيني من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية، يؤشر على مدى 
االنحط���اط األخالقي والقيمي له���ذه الدول والمنظمات الت���ي تتعامل بازدواجية 
مفضوحة مع القضايا اإلنسانية وقضايا حقوق الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها 

الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويالت االحتالل وجرائمه التي ال تنتهي.

رفح/ االستقالل: 
توغلت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" امس 
الثالثاء، في األراضي الواقعة ش����رق محافظة 

رفح جنوب قطاع غزة.
وأف����ادت مص����ادر محلية ب����أن ع����دة جرافات 
ترافقها آليات عسكرية، توغلت شرق محافظة 

رف����ح، وش����رعت بأعم����ال تس����وية وتجريف 
لألراضي الواقعة هناك تحت غطاء من طائرات 

االستطالع.

آليات االحتالل تتوغل بشكل محدود شرق رفح

د. الحساينة يبارك تمكن نشطاء 
من إغالق مصنع أسلحة بريطاني 

يزود االحتالل باألسلحة

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس 

غزة/االستقالل: 
أك���د المتح���دث باس���م مهجة القدس للش���هداء 
واألسرى والجرحى محمد الشقاقي أمس الثالثاء، ان 
إدارة مصلحة الس���جون وقوات القمع تواصل حتى 
اللحظة الهجمة الشرس���ة ضد أسرى حركة الجهاد 

اإلسالمي.

وقال الش���قاقي خالل تصريح���ات اذاعية ان قوات 
القمع اقتحمت مس���اء االثنين سجن النقب ونقلت 
أس���رى الجهاد من غرف الفصائل إلى أقسام أخرى 

في عملية تنكيلية تهدف لكسر إرادة األسرى.
وبين الش���قاقي ان أس���رى الجه���اد اعتصموا أمام 
الغرف واألقس���ام ودارت اشتباكات مع قوات القمع 

في س���جن النق���ب، واألوضاع تش���هد توترا داخل 
السجن.  وبين ان للخطوات التصعيدية التي أدارها 
األسرى وش���رعوا بها س���ينتج عنها مواجهات مع 
قوات القمع  ، معتبرًا ان خطوات األس���رى ستؤتي 
ثماره���ا كون ان جميع األس���رى م���ن كل الفصائل 

سيشاركون فيها دعما ألسرى الجهاد اإلسالمي.

مهجة القدس: إدارة مصلحة السجون تواصل قمع أسرى الجهاد اإلسالمي يديعوت: االستيطان بالجوالن 
مالذ بينيت لمنع تفكك حكومته
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وبين أن الخطوات التدريجية التي قرر األس���رى اتخاذها 
قد تصل حد اإلضراب المفتوح عن الطعام، وسكب الزيت 
والماء الساخنين على الضباط والسجانين، وصوال لتنفيذ 
األسرى عمليات طعن، كما حدث في مرات سابقة، قائال : 
" إن كل شيء متاح أمام األسرى لفعله، فهم يدافعون عن 

كرامتهم وحقوقهم المسلوبة ".
وأش���ار إلى أن العشرات من أس���رى الفصائل، يشاركون 
أسرى حركة الجهاد اإلس���المي البالغ عددهم قرابة 450 
أس���يرًا بخطواتهم التصعيدية، الفت���ا إلى وجود مخطط 
لمش���اركة األس���رى كافة في جميع السجون، في حال لم 

تتراجع إدارة السجون عن اجراءاتها العقابية.

مرحلة �صعبة
وأوضح أن المرحل���ة الصعبة التي يمر بها األس���رى منذ 
عملية " انتزاع الحرية"، واالج���راءات العقابية المفروضة 
ضدهم، تتطلب أن تقف الحركة األس���يرة موحدة أمامها، 

كي تدرك إدارة السجون خطورة ما أقدمت عليه. 
وبين أن إدارة السجون أخطأت حين أقدمت على توزيع 
أس����رى الحركة بغرف الفصائل األخرى، كما منعتهم 
من زي����ارة ذويهم والمحامي����ن ، والخ����روج للعيادات 
والس����احات " الف����ورة" ، وفرض غرام����ات مالية تصل 
ل�1000 ش����يكل على كل أس����ير اس����بوعيا، كما رفعت 
عدد األس����رى المعزولين داخل زنازين تحت األرض في 
أوضاع معيش����ية س����يئة للغاية، دون طعام جيد ، وال 
مالبس ، عدا تقديم األغطية لهم بعد الساعة 12 ليال، 

وسحبها قبل الفجر.  

ورأى أن تراج���ع األس���رى ع���ن خطواته���م التصعيدية، 
يعتمد بش���كل أساسي على مدى استجابة ادارة السجون 
لمطالبهم المشروعة، بعودة األوضاع إلى ما قبل 6/ أيلول 

الماضي.
احلقوق واالجنازات

وأض���اف"  أن الحق���وق واالنجازات كاف���ة التي حظي بها 
األس���رى على مدار تاري���خ الحركة األس���يرة، هي حقوق 
معترف بها دوليا وفق قوانين حقوق االنسان، لكونها لم 
تأت بالمجان، بل جاءت بعد خطوات تصعيدية واضرابات 

وصلت حد االضراب المفتوح ع الطعام، و الذي استش���هد 
خاللها عدد من األسرى.

ومنذ أن نجح ستة أسرى ، فجر 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق تمكنوا من 
حفره، فرضت إدارة السجون اإلسرائيلية إجراءات عقابية 

مشددة ضد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي. 
وتمثل���ت اإلج���راءات العقابي���ة، بتقليص م���دة الفورة 
)الفس���حة اليومية( إلى ساعة واحدة، إضافة إلى تقليص 
عدد األسرى في ساحات الس���جون، وإغالق متجر األسرى 

الذي يش���ترون من���ه احتياجاتهم الخاص���ة )الكانتينا(، 
وإغالق أقسام أسرى حركة "الجهاد اإلسالمي" وتوزيعهم 
على الس���جون، كما منعت إدارة السجون زيارة المحامين 
واألهالي لألس���رى. وأبطال كتيبة جنين أو عملية" انتزاع 
الحرية"، هم األسرى القادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير 
أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في "جلبوع"، والمحكوم 
مدى الحياة، ومحمد عارضة )39 عاًما(، محكوم مدى الحياة، 
ويعق���وب قادري )49 عاًما(، محكوم م���دى الحياة، وأيهم 
كممجي )35 عاًما(، محكوم مدى الحياة، ومناضل انفيعات 
)26 عاًم���ا(، معتقل منذ عام 2019، وخمس���تهم ينتمون 
للجه���اد، فيما زكري���ا زبيدي )46 عام���ًا( معتقل منذ عام 

2019، ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين.
 وأعاد جيش االحتالل اعتقال األس���يرين الزبيدي ومحمد 
العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل األس���فل 
بتاريخ 11 أيلول/ س���بتمبر، واألس���يرين قادري ومحمود 

العارضة، بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر في الناصرة.
 فيما أعلن���ت ق���وات االحتالل فجر 19 أيلول/ س���بتمبر، 
اعتقال األس���يرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات في 

مدينة جنين، بعد 13 يوًما من انتزاع حريتهما.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في س���جون االحتالل حوالي 
)4650( أسيرًا، بينهم )41( أسيرة، و )180( طفاًل وقاصًرا، 
و )700( مريض يعانون أمراًض���ا بينها "مزمنة وخطيرة"، 
و )400( معتق���ل إدارّي )دون تهمة(، ف���ي حين بلغ عدد 
األس���رى الش���هداء داخل السجون )226( ش���هيدًا، منذ 

النكسة سنة 1967.

 اإلجراءات العقابية تتطلب موقفًا موحدًا من الحركة األسيرة 

الجهاد: السجون في حالة غليان واألسرى يقررون تصعيد تحركهم حتى تلبية مطالبهم 
غزة/ �صماح املبحوح : 

حذر القيادي يف حركة اجلهاد االإ�صالمي بال�صفة املحتلة 
طارق عز الدين، من حالة الغليان التي ت�صهدها ال�صجون 
خطواته��م  اأوىل  االأ�ص��رى  تنفي��ذ  بع��د  االإ�ص��رائيلية، 

الت�صعيدية، رف�صا ال�صتمرار اإدارة ال�صجون االإ�صرائيلية 
فر���ض اجراءاته��ا العقابي��ة �ص��دهم، م�ص��ددًا عل��ى اأن 
االأ�ص��رى قرروا تنفيذ خطواتهم الت�صعيدية بالتدريج و 
ب�ص��كل يومي. واأو�ص��ح عز الدين ل�«اال�ص��تقالل« اأن اأوىل 

اخلطوات الن�صالية التي نفذها االأ�صرى داخل ال�صجون، 
متثل��ت يف االعت�ص��ام يف �ص��احات ال�ص��جون اأو م��ا ت�ص��مى 
»بالف��ورة« مرتدين لبا�ض »ال�ص��ابا�ض« والذي يعني اأنهم 

م�صتعدون للمواجهة.

غزة/ االستقالل: 
أك����د عض����و المكت����ب السياس����ي لحرك����ة 
الجهاد اإلس����المي، خالد البط����ش، أن دماء 
الش����هداء بالضفة والق����دس التقت لتؤكد 
على وضوح الرؤية وسالمة النهج نحو الحرية 

والعودة .
وبّين البطش أن محاوالت منع الضفة من أخذ 
دورها في قيادة المش����روع الوطني س����تبوء 
بالفش����ل، ألن الضفة هي مقبرة المش����روع 
الصهيوني "وسيعلن أبطالها انتهاء وفشل 
ما يس����مى بحلم المجرم نفتالي بينت بقيام 

مملكة يهودا والسامرة.
ج����اء ذلك في كلمة البط����ش خالل مهرجان 
جماهيري أقامته حركة حماس بغزة ، حمل 

اسم )شهداء فجر الحرية(.
وقال: نلتقي معا في غ����زة المقاومة ورافعة 
مشروع التحرير لنكرم ثلة من شهداء شعبنا 
في القدس وبرقين وسيلة الحارثية، نلتقي 
لنك����رم أبطال نف����ق جلبوع الذي����ن انتزعوا 

حريتهم رغم أنف العدو".
وأض����اف البطش: نكرم اليوم معا ش����هداء 
كتائب القس����ام األبطال م����ن أبناء قرية بدو 
في القدس وهم الش����هداء : زكريا إبراهيم 
ب����دوان، محم����ود مصطفي حمي����دان، أحمد 
إبراهي����م زهران، ومعهم رف����اق دربهم من 

ش����هداء س����رايا القدس عالء زيود، أس����امة 
صب����ح، جميل العوري، والش����هيد يوس����ف 

محمد صبح".
وأوضح أن وحدة  دماء القس����ام والسرايا في 
الق����دس وجنين هي اس����تمرار لوحدة الدم 
في معركة س����يف الق����دس التي خاضتها 
المقاوم����ة لحماية األرض والمقدس����ات في 

القدس المحتلة.
وأردف البط����ش: إن اغتي����ال مجاهدينا في 
الق����دس وف����ي برقين ه����ي محاول����ة لمنع 
بالضفة  أنفاس����ها  التق����اط  المقاوم����ة من 

وإبقائه����ا مس����تنزفة وع����دم تمكينها من 
استعادة بناء القدرات".

وتاب����ع قائال: ما ت����زال القدس ه����ي عنوان 
المعركة، ولذلك يس����عى االحتالل لحس����م 
الص����راع فيها واس����تغالل انش����غال األمة 
بالقدس  لالس����تفراد  الهامشية  بخالفاتها 
وأهلها، وهذا ما س����عى ش����هداء قرية بدو 

وبرقين للتصدي له وإفشاله".
وأش����ار إل����ى أن أب����رز نتائج معركة س����يف 
القدس، ه����ي التأكيد على وحدة الش����عب 
وأراضي  القدس والضفة  الفلس����طيني في 
ال� 48 وقط����اع غزة والش����تات.  ووجه عضو 
المكتب السياس����ي للجهاد، التحية ألبطال 
انتزاع الحرية في سجن جلبوع، وحّمل العدو 

المسئولية عن سالمتهم.
كما وجه التحية للحركة األسيرة، مؤكدا على 
وحدته����ا رغم محاوالت االحت����الل تمزيقها 

ودق األسافين بين مكوناتها.
وحذر البطش من خطورة اس����تمرار الحصار 
واإلغ����الق عل����ى قطاع غ����زة، مبين����ا أن ذلك 

سيؤدي حتما إلى تفجر األوضاع مجددا.
وأدان كل أش����كال التطبيع العربي الرسمي 
وغير الرس����مي م����ع االحتالل، داعي����ا القوى 
واألح����زاب القومي����ة اإلس����المية ونش����طاء 

المجتمع إلى رفضه والتصدي له.

البطش: محاوالت منع الضفة من أخذ دورها 
في قيادة المشروع الوطني ستفشل

رام الله/ االستقالل: 
رصدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير أصدرته الثالث���اء تفاصيل العزل 
القاسية واألوضاع الحياتية والمعيشية التي يعاني منها األسيران زيد بسيسي وأنس 

جرادات داخل عزل "الجلمة".
 وأوضحت الهيئة في التقرير الذي وصل "االستقالل" نسخة عنه أن األسيرين بسيسي 
وج���رادات جرى زجهما داخل عزل "الجلمة" بتاريخ 6 أيلول الماضي، وذلك كعقاب لهما 
وكجزء من اإلجراءات التعسفية والحملة االنتقامية التي نفذتها إدارة سجون االحتالل 
بحق عدد من األس���رى في مختلف المعتقالت، ال س���يما أسرى حركة الجهاد اإلسالمي 
خالل الشهر الماضي، وذلك عقب تمكن األسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق تم 

حفره أسفل سجن "جلبوع".
 وقالت إن س���لطات االحتالل تحتجز كل أس���ير داخل غرفة ضيقة جدًا تفتقر إلى أدنى 
مقومات الحياة اآلدمية ال يتس���ع بها سوى سرير ويوجد بداخلها حمام، معزوالن تمامًا 
عن العالم الخارجي وبدون أدوات كهربائية، باإلضافة إلى رداءة وجبات الطعام المقدمة 

لهم���ا.
األس���يران بسيس���ي وجرادات من محام���ي الهيئة التي تمكن م���ن زيارتهما، بتقديم 
التم���اس لمحكمة االحتالل يطالبان فيه بإنهاء عزلهما وإعادتهما إلى األقس���ام العامة 
داخل السجون، وذلك بسبب صعوبة األوضاع االعتقالية والمعيشية داخل العزل، حيث 

يفتقدان ألبسط حقوقهما اإلنسانية.
 الجدير ذكره أن األس���ير بسيس���ي من مدينة طولكرم معتقل منذ عام 2002 ومحكوم 
بالسجن المؤبد مدى الحياة، أما عن األسير جرادات من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين 
معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة، وكالهما من قيادة أسرى 

حركة الجهاد اإلسالمي داخل السجون.

تقرير يرصد ظروف العزل 
القاسية لألسيرين زيد 
بسيسي وأنس جرادات
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دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور لدى 

حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1363 / 2017  يف الطلب رقم 540 / 2021

المس���تدعية/ ميس���ون إبراهيم محمد لظن- من س���كان غ���زة هوية رقم 
946851281. وكيلتها المحامية/ منى إبراهيم كرم

المس���تدعى ضدهم/ فواز مدحت ديب الريس – من سكان غزة الثالثيني 
بالقرب من معمل الحايك "مجهول محل اإلقامة في فلسطين"

نوع الدعوى: إزالة شيوع   قيمة الدعوى/ تزيد عن 100 دينار أردني
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 540 / 2021 في القضية رقم 1363 / 2017 
إلى المستدعى ضده المذكور بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة 
الصلح بغزة في القضية المرقومة أعاله وموضوعها إزالة شيوع استنادًا لما تدعيه 
في الئحة دعواه���ا، ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
الصلح بغزة في هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في غزة 
في الطلب رقم 540 / 2021 بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش���ر المستبدل. 
لذل���ك يقتض���ي عليكم الحض���ور إلى ه���ذه المحكمة ي���وم الخمي���س الموافق 
2021/11/4م الساعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النش���ر، وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم 
عن ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين. صدر في 2021/10/4م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/545(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���عيد جاس���ر عيد البطش من س���كان جباليا هوية رقم 901338863 

بصفته وكيال عن: موسى علي محمد البطش
بموجب وكالة رقم: 20191016 / 2019 صادرة عن السعودية

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1820 القسيمة 53 المدينة جباليا

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 المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/5م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )546 /2021(
 يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: رامز محمد رشدي أبو وردة 
من س���كان جباليا هوية رقم 926763103 بصفته وكيال عن: موسى سعدو موسى سعد وعيسى 

سعد موسى سعد ومريم سعد موسى سعد وفاطمة سعدو موسى عسلية )وقبل الزواج سعد(
بموجب وكالة رقم: 3187 / 2021 صادرة عن شمال غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1785 القسيمة 31 المدينة جباليا 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/5م

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

دولة فل�سطني  
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�ضاأن خمتار عائلة مطري ) بربرة (
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / جمال عمر عبد الله مطير قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
مطي���ر ) بربرة ( على من يرغب في االعت���راض التوجه الى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه (( .

جنين/ االستقالل: 
زار وف���د م���ن محرري حرك���ة الجهاد 
المحامية  عائل���ة  من���زل  اإلس���المي 
تيس���ير  هن���ادي  االستش���هادية 
ج���رادات ف���ي مدينة جني���ن أمس 
الثالث���اء، وذلك على ش���رف الذكرى 

السنوية الثامنة عشر الستشهادها.
وقال الش���يخ القي���ادي خضر عدنان 
خ���الل الزيارة: "نتش���رف الي���وم أننا 
في منزل ذوي االستش���هادية الفذة 
هنادي جرادات وأيضًا الشهيد فادي 
الش���هيدين  أخوالها  وأبناء  جرادات 
وأيضًا  الطي���ب  مج���دي  القائدي���ن 
الش���هيد القائد في س���رايا القدس 
حس���ام جرادات، ونح���ن على ثقة أن 
المرأة الفلسطينية يمكنها أن تفعل 
الكثي���ر عل���ى جهاده���ا ومقاومتها 
لالحتالل ومنها تربيتها للنش، واليوم 
في ذك���رى االستش���هادية هنادي 
ج���رادات ال تغي���ب ع���روس للقدس 

واألقصى وحيفا حيث استشهدت".
جدير بالذكر أن االستشهادية هنادي 
ج���رادات من س���كان مدين���ة جنين 
وحاصلة على درجة البكالوريوس في 
الحقوق من جامعة جرش باألردن عام 
1999م، وحصل���ت على مزاولة مهنة 

المحاماة، وكانت تنوي افتتاح مكتب 
خاص بها قبيل استشهادها، ونفذت 
عملي���ة استش���هادية ف���ي مطعم 
مكسيم بمدينة حيفا بالمحتلة بتاريخ 
2003/10/04م، أسفرت عن مقتل 21 
صهيونيًا، وهي ش���قيقة الش���هيد 

فادي جرادات ال���ذي تعرض لعملية 
بتاريخ 2003/06/12م،  اغتيال جبانة 
حي���ن كان برفقة ابن عمه الش���هيد 
صالح ج���رادات القيادي في س���رايا 
لحركة  العس���كري  الجن���اح  القدس 

الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

وفد من محرري الجهاد يزور عائلة االستشهادية هنادي جرادات

رام الله/ االستقالل: 
ارتفع عدد األس���رى المضربين عن الطعام في س���جون االحتالل إلى سبعة، بعد دخول 
األسير محمد العارضة اإلضراب يوم اول أمس االثنين، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، 

والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقالن منذ نقله إليه قبل 6 أيام.
وكان األسير محمد العارضة قد اعيد اعتقاله مع خمسة آخرين، عقب انتزاع حريتهم من 

سجن جلبوع فجر السادس من ايلول/ سبتمبر الماضي.
كما يواصل س���تة أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري، 

وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 83 يوما.
وذكرت هيئة شؤون األسرى، أن األسرى المضربين باإلضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد 
القواسمة مضرب منذ 77 يوما، وعالء األعرج منذ 59 يوما، وهشام أبو هواش منذ 51 يوما، 

ورايق بشارات منذ 46 يوما، وشادي أبو عكر منذ 43 يوما.
ا يوًما  ويعاني األسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوًء
بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية األمالح والسوائل بأجسادهم، واإلعياء واإلجهاد 

الشديدين، والصداع.
وكانت محكمة "عوفر" العس���كرية رفضت أول أمس األحد االس���تئناف المقدم من قبل 
هيئة شؤون األسرى والمحررين للطعن بقرار االعتقال اإلداري الصادر بحق األسير كايد 
الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني والثمانين. ويقبع القواسمة في 
مستش���فى "كابالن"، فيما يقبع كل من: الفس���فوس، واألعرج، وأبو هواش، وبشارات في 

سجن "عيادة الرملة"، أما األسير شادي أبو عكر فيقبع في زنازين سجن "عوفر".

 رام الله / االستقالل:
 حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس الثالثاء، من تفاقم الوضع الصحي لألسير 

ناصر أبو حميد، الذي يعاني من ورم في الرئة، ولم تحدد طبيعته بدقة حتى اللحظة.
وذك���رت الهيئة، في بي���ان، أنه تم إعادة األس���ير أبو حميد من مستش���فى »برزيالي« 
اإلسرائيلي إلى سجن »عسقالن« األربعاء الماضي، حيث رفض البقاء انتظارا إلجراء العملية 
المقررة األسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على اإلجراءات، والتقييدات، والتشديدات، التي 

كان يتم التعامل معه بها من قبل السجانين في الغرفة.
وأش���ارت إلى أن األس���ير أب���و حميد كان مقيدا م���ن إحدى يديه وقدميه بالس���رير في 
المستش���فى، حتى أثناء إجراء الفحوصات، إلى جانب فرض حراس���ة مشددة ومستفزة 
بحقه. تابعت الهيئة:« أجرى األس���ير أبو حميد عدة فحوصات في المستشفى قبل أيام، 
ومن المقرر أن تجرى له عملية جراحية األس���بوع المقبل تس���تمر مدة 3 ساعات من أجل 

استئصال الكتلة، حسبما تم إبالغه من قبل األطباء.
وأوضحت، أن األسير أبو حميد ما زال يعاني من سعال شديد، باإلضافة الستمرار فقدانه 
لل���وزن والتقيؤ، والش���عور الدائم بالخمول، والهزل العام، وارتفاع ش���به دائم في درجة 

الحرارة.
يذكر بأن األسير أبو حميد )49 عامًا( من مخيم األمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 
2002 ومحكوم بالس���جن سبعة مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون 
الحكم مدى الحياة في المعتق���الت، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد 

قوات االحتالل، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.

رام الله / االستقالل:
طالبت هيئة شؤون األسرى والمحررين بإلغاء "العقوبات التأديبية" 
االنتقامية، التي فرضتها إدارة "سجن عسقالن" على األسير محمد 
العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من "سجن جلبوع".

وأوض���ح محامي الهيئة س���ليمان ش���اهين في مذك���رة قانونية 
مس���تعجلة بعثها إلدارة "سجن عس���قالن"، وفقا لبيان صادر عن 
الهيئة، أمس الثالثاء، إن العقوبات المفروضة على األسير العارضة 
تتمث���ل بعزله في الزنازي���ن لمدة 14 يوما وه���ي المدة القصوى 
لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون"، باإلضافة الى فرض 
غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أية أغراض ش���خصية ما عدا 
المالبس، وحرمانه من األجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، 

وتركه ينام على األرض دون أية أغطية.
وطع���ن محامي الهيئة ف���ي المذكرة بالعقوب���ات كونها تتجاوز 
س���قف العقوبات القصوى وفقا لقوانين "إدارة الس���جون"، وألن 
ظروف احتجاز االس���ير انتقامية وتتنافى م���ع معاهدات وأعراف 
القانون الدولي بخصوص الظروف المعيش���ية التي يجب توفرها 
لحفظ كرامة األسرى، مطالبا بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها 
تشكل خرقا جسيما لحق االس���ير بالخصوصية، كما طالب بنقله 

من الزنازين.
وكان محام���ي الهيئة كريم عجوة كش���ف خالل زيارته لألس���ير 
العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتس���خة جدا، كما 
نصبت اإلدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على 

منطقة الحمام فيها.
وش���رع األس���ير محمد العارضة أمس االثنين بإضراب مفتوح عن 
الطع���ام، احتجاجا على ظ���روف عزله القاس���ية، والعقوبات التي 
فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقالن منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

هيئة األسرى« تطالب بإلغاء 
»العقوبات التأديبية« وتحسين شروط 

االحتجاز لألسير محمد العارضة

7 أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح 
عن الطعام في سجون االحتالل

»هيئة األسرى« تحذر من تدهور 
الوضع الصحي لألسير ناصر أبو حميد
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دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

 مذكرة ح�شور حللف اليمني ال�شرعية
الى المدعى عليه :- عاصم محمد س���ام صيام من الجورة وس���كان رفح س���ابقا 
والمقي���م حاليا في النرويج ومجهول محل االقامة فيها االن واقتضى حضورك 
الى محكمة خانيونس الش���رعية يوم االثنين الموافق 2021/11/8م الس���اعة 
الثامنة صباحا وذلك لحلف اليمين الش���رعية ونصه���ا االتي :- ) والله العظيم 
ان���ه ال صحة لم���ا ادعته زوجتي بصحيح العقد الش���رعي غي���ر الداخل بها وال 
المختل���ي به وفاء ابراهيم عبد العزيز زعرب م���ن انني قد طلقتها طلقة واحدة 
بائنة بينونة صغرى عبر رس���الة صوتية بصوت���ي المعهود من جوالي الخاص 
الى جوال شقيقي محمود محمد صيام نصها ) انا قلتولى وفاء تعت عيشة انا 
بالنس���بة الى اخدت قراري بديش منهم وال اشي طالق (وما طلقتها طاقا بائنا 
بينونة صغرى وال أي نوع من انواع الطاق وال تزال الزوجية الصحيحة الشرعية 
قائم���ة بيني و بينه���ا حتى االن ( وان ل���م تحضر في الوق���ت المعين لحلف 
اليمين الش���رعية المذكورة تعتبر ناكا أي مقرا بدعوى المدعية ويجرى بحقك 
المقتضى الشرعي لذلك صار بتبليغك حسب اأًلصول وحرر في 2021/10/5م .

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
فريد حممد بركة

 دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020/141   يف الطلب رقم 2021/1763

المستدعون ) المدعين (: 1 - كمال صبحي راغب مهاني     2 -  فايزة صبحي راغب 
مهاني 3 - ش���اهناز صبحي راغب مهاني  4 - مها صبحي راغب العش���ي 5 - الهام 
عرابي اس���حاق العش���ي  6 - يس���رى محمود راغب مهاني 7 -  مريم عيس���ي مراد 
مهاني  8 - محمود ياسر محمود مهاني 9 - محمد ياسر محمود مهاني 10 - سناء 
ياسر محمود مهاني 11 - وفاء ياسر محمود مهاني   12 - رجاء ياسر محمود مهاني 
13 -  هناء ياس���ر محمود مهاني   14 - ميس���ر محمود راغب مهاني 15 -  زهيرة 
ف���ؤاد مصباح مهاني  16 - راغب محمد محمود مهاني  17 - عبد الله محمد محمود 
مهاني 18 - س���ائدة محمد محمود مهاني  19 - غدير محمد محمود مهاني  20 -  
تيسير محمود راغب مهاني 21 -  صباح حمود راغب مهاني   22 - انتصار محمود 
راغب مهاني 23 -  يسرى محمود راغب مهاني  24 - ناصر محمود راغب مهاني

  25 -  محاسن محمود راغب مهاني .  وكيلهم المحامي / محمد محمد االستاذ
المستدعى ضدهم ) المدعى عليهم (:  1 - يحيي عبد الكريم راغب مهاني – من 
س���كان غزة تل الهوا – الصبرة – قرب مسجد الصحوة  2 - غادة عبد الكريم راغب 
غزال – من سكان غزة – دوار التربية والتعليم 3 - محمد عبد الكريم راغب مهاني 
– من س���كان غزة – دوار التربية والتعليم 4 - هبه عبد الكريم راغب عقيان – من 
سكان غزة – دوار التربية والتعليم   - مؤمن عبد الكريم راغب مهاني – منس كان 
غزة – دوار التربية والتعليم  6 - مصطفي عبد الكريم راغب مهاني – من س���كان 
غزة – دوار التربية والتعليم ) وجميعهم مجهولين محل االقامة ( ) خارج الباد (

 ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
   في القضية رقم 2020/141     في الطلب رقم 2021/1763

الى المس���تدعين ضدهم المذكورين بما ان المس���تدعون المذكورين قد تقدموا 
ل���دى محكمة بداية غ���زة بالقضية المرقوم���ة اعاه وموضوعها ) اثبات قس���مة 
رضائي���ة ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظ���را ألنكم ) مجهولو محل 
االقامة ( وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعما بالمادة 
20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضى محكمة بداية غزة في الطلب رقم ) 2021/1763( بالسماح لنا 
بتبليغك عن طريق النشر المستبدل بائحة الدعوى ومرفقاتها المودعة لدى قلم 

المحكمة وتبليغك بموعد الجلسة المعينة لنظر الدعوى .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) االحد ( بتاريخ 2021/11/14 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جواب���ك التحريري خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا  حرر بتاريخ 2021/9/28م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اال�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
دائرة التنفيذ 

اخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/2487 
الى المنفذ ضدهم / - طارق محمد احمد ابو موسى هوية  804429900(

العنوان : خانيونس حي االمل –مقابل الشؤون – مسجد حمزة .
 خالد محمد احمد أبو موسى      هوية :  802078451 

العنوان : رفح تل السلطان
أبلغك أنه وطبق���ا لالتزام المترتب عليك بموجب كمبيالة مس���تحقة األداء 
بتاريخ 2020/4/4 وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 4200 ش���يقل اسرائيلي لصالح 
طالب التنفيذ / محمد فايز س���الم النجار هوي���ة 804677389 والذي يلزمك 
فيه بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة الى الرسوم والمصاريف .

لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين من تاريخ 
هذا االعان لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية حس���ب االصول واذا لم 
تحضر في المدة المحددة فانك تعد ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباشر 

دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س 
اأ.  مهدي نبيل القدرة 

طولكرم / االستقال:
طالب ذوو األس���رى الصليب األحمر والمؤسس���ات 
العاجل  التدخل  والحقوقي���ة  اإلنس���انية  الدولية 
إلنق���اذ حي���اة األس���رى المضربين ع���ن الطعام، 
والضغ���ط على االحتال لوقف سياس���ة االعتقال 
اإلداري بح���ق المئ���ات من األس���رى القابعين في 

سجون وزنازين االحتال.
ج���اء ذلك خ���ال الوقفة األس���بوعية اإلس���نادية 
لألس���رى أمام مكتب الصليب األحم���ر في مدينة 
طولكرم، رفع خالها المتضامنون علم فلس���طين 
وصور األس���رى المضربي���ن عن الطع���ام، وهتفوا 
لحريتهم، موجهين تحية دعم وإس���ناد لألس���رى 
واألسيرات، مشددين على ضرورة تكثيف الوقفات 
التضامني���ة مع األس���رى بم���ا يلي���ق بنضاالتهم 
وتضحياتهم من أج���ل حريتهم، في الوقت الذي 
يعانون من أش���د أنواع الظلم من إدارة الس���جون 
التي تتمادى في ممارس���اتها بحقهم، باالعتقال 
اإلداري والع���زل االنفرادي والتنقات التعس���فية 
واالس���تفزازية واإلهمال الطبي، وهو ما تداعى له 
عدد من األس���رى بخ���وض إضرابهم ع���ن الطعام 

لوقف هذه الممارسات بحقهم.
وأعربت أس���ماء قزمار زوجة األسير عاء األعرج من 
بل���دة عنبتا والمض���رب عن الطعام من���ذ 59 يوما، 
ع���ن قلقها على وضع زوجه���ا الصحي، خاصة بعد 
ورود أخبار ب���أن وضعه الصحي دخل مرحلة الخطر 
الش���ديد، وتزايد األعراض الخطي���رة عليه، وأصبح 
يعان���ي من رجف���ة ش���ديدة، كما أن جس���مه بدأ 
يرفض الماء، إضافة إلى ألم الصداع وعدم التركيز 

والنسيان، واإلعياء الشديد، مشيرة أنه سيتم غدا 
األربعاء عرضه على محكمة االستئناف.

واوضحت ان زوجها يقبع في زنازين س���جن الرملة 
في ظروف بيئية س���يئة جدا، مشددة على ضرورة 
أن يك���ون هناك حراك ش���عبي وضغط جماهيري 
إلنقاذ حياة األس���رى خاص���ة اإلداريين المضربين 

عن الطعام.
وح���ذر مدي���ر مكتب نادي األس���ير ف���ي طولكرم 
إبراهيم النمر من خطورة الوضع الصحي لألس���رى 
المضربين عن الطعام، وعلى رأس���هم األسير كايد 
الفس���فوس المضرب منذ 83 يوما، وهناك خطورة 
ش���ديدة على حالته الصحية، ومقداد القواس���مة 

المضرب منذ 77 يوما، وع���اء األعرج منذ 59 يوما، 
وهشام أبو هواش منذ 51 يوما، ورايق بشارات منذ 
46 يوما، وش���ادي أبو عكر منذ 43 يوما، مشيرا إلى 
أن األس���ير كفاح حطاب هو أيضا مضرب أكثر من 

30 يوما تضامنا مع األسرى اإلداريين.
وأكد أن���ه آن األوان لحكومة االحت���ال أن تتوقف 
عن إصدار األوامر اإلدارية، بحق األسرى خاصة وان 
هناك منذ عام 1967 أكث���ر من مليون أمر اعتقال 
إداري، وهن���اك أكث���ر من 530 معتق���ا إداريا في 
س���جون االحتال، والضغط من كافة المؤسسات 
الدولية إلنهاء هذا األمر غير القانوني كونه مخالفا 

للقانون والقانون اإلنساني وحقوق اإلنسان.

خالل وقفة إسناد بطولكرم
ذوو األسرى المضربين عن الطعام يطالبون بحماية أبنائهم

غزة/ االستقال: 
اس���تنكر التجمع اإلعامي الفلس���طيني اعتقال قوات االحتال "اإلسرائيلي" 
فجر أمس الثاثاء، الصحفيْين س���امح مناصرة من مدينة طولكرم، والصحفي 
راضي كرامة من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزليهما وتفتيش���هما وتخريب 

مقتنياتهما وبث الرعب.
وق���ال التجمع إنه ينظر بخطورة بالغة إلى اس���تهداف االحتال اإلس���رائيلي 
للصحفيين الفلسطينيين بشكل شبه يومي لمنعهم من التغطية اإلعامية 
الت���ي تفضح ممارس���ات االحت���ال العدوانية تجاه الش���عب الفلس���طيني، 

وتكشف زيف روايات االحتال.
وتابع: "إن اعتقال الصحفيين مناصرة وكرامة تأكيد جديد على مواصلة قوات 
االحتال اتباع سياس���ة تكميم األفواه وكبت الحري���ات اإلعامية، في محاولة 
لثن���ي الصحفيين الفلس���طينيين عن تأدية رس���التهم الوطنية واألخاقية 
المتمثلة في تس���ليط الضوء على جرائم االحتال التي ترتكب بحق الشعب 

الفلسطيني.
وأكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم الممارسة بحق الصحفيين، 
ف���ي انتهاك واضح للمواثيق واألعراف الدولية التي تعطي حصانة للصحافة 

والصحفيين.
وذك���ر التجمع أن اعتقال الصحفيين مناص���رة وكرامة يرفع عدد الصحافيين 
األس���رى والمعتقلين في س���جون االحتال إلى 26 صحافي���ا، مطالبا االتحاد 
الدول���ي للصحفيين، واتح���اد الصحفيين العرب ومنظمات حقوق اإلنس���ان 
الدولية والعربية والمحلية كافة، والمجتمع الدولي بضرورة العمل على اإلفراج 
الفوري عنهم، والوقوف في وجه االعتداءات واالنتهاكات "اإلسرائيلية" بحق 

الصحفيين.
كما طالب المجتمع الدولي بتحّمل مسؤولياته تجاه الصحفيين الفلسطينيين 
والمؤسس���ات اإلعامية، س���ّيما وأّن كافة المواثيق واألع���راف الدولية تكفل 

لإلعامي حرية التنقل والتغطية ونقل األخبار دون أّية ضغوط أو ماحقات.

التجمع اإلعالمي: ارتفاع عدد الصحفيين 
األسرى في سجون االحتالل إلى 26

القدس المحتلة/ االستقال: 
قدم���ت محكمة العدل العليا في "إس���رائيل"، 
أمس الثاثاء، اقتراح تسوية لحل قضية إخاء 

الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس.
ووف���ق االقت���راح، فإنه يتعين عل���ى الطرفين 
اإلعان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية 
حتى الثان���ي م���ن نوفمبر،حي���ث إن االقتراح 
ين���ص على أنه حت���ى صدور الق���رار النهائي 
بش���أن حقوق الملكية، ستعتَبر شركة "نحات 

ش���معون" هي المالكة لألرض بينما العائات 
الفلس���طينية في الش���يخ جراح مس���تأجرين 

محميين ال مالكين.
ش���معون"  "نح���ات  ش���ركة  وس���تتعهد 
االستيطانية باالمتناع عن اتخاذ إجراءات إخاء 
حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 

15 عاما من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
وتطال���ب ش���ركة "نح���ات ش���معون" بإخاء 
الفلس���طينية من منازله���ا بحجة  العائ���ات 

أنها تقيم عل���ى أرض كان���ت مملوكة ليهود 
قبل الع���ام 1948، وه���و ما تنفي���ه العائات 

الفلسطينية في الحي.
ويخ���وض الطرفان صراعا ح���ول ملكية األرض 
بالمحاكم اإلسرائيلية منذ سنوات ال�90، إذ إن 
العائات الفلس���طينية في الشيخ جراح كانت 
قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها 
المحاك���م اإلس���رائيلية، وذلك ألنه���ا صاحبة 

األرض ليس كما يدعي االحتال.

المحكمة العليا تقدم مقترحًا لـ »تسوية« قضية الشيخ جراح
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دولة فل�سطني   
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة غزة المؤرخة 2021/10/5م 
تتضمن ان مريم بنت سالمة بن سعيد اكي المشهورة زينو المتوفاة لرحمة الله 
تعالى بتاريخ 2021/9/18 وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في جمع من االخوة 
االش���قاء الذكور وهم عبد الحكيم انا المقرر وعبد الرحيم فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 2021/10/5م .

قا�سي غزة ال�سرعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية

  يف الق�شية ا�شا�س 2021/582 ومو�شوعها نفقة زوجة
الى المدعى عليه : نهاد محمد الراعي المغار وسكان الوسطى ومجهول محل االقامة 
خارج قطاع غزة يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم االحد 2021/11/7م الساعة 
الثامن����ة صباحا وذلك لنظ����ر الدعوى اس����اس 2021/582م وموضوعها " نفقة زوجة 
" المرفوع����ة عليك من قب����ل زوجتك المدعية : فرح على جيالن����ي المغربي من الرملة 
وس����كان النصيرات وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك 

االيجاب الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/29م .

  قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم 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 س���امي فؤاد احمد العبس���ي من غزة سابقا وحاليا سكان 
المملك���ة العربية الس���عودية ومجهول مجهول مح���ل االقامة فيها االن 
يقتضى حضورك لهذه المحكمة يوم الخمي���س الموافق 2021/11/11م 
الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظ���ر في القضية اس���اس 2021/593 
وموضوعها تفريق للضرر من الش���قاق والن���زاع والمرفوعة عليك من قبل 
المدعية هدى كمال س���عدي ابو ليل���ة وان لم تحضر في الوقت المعين او 
ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ 2021/10/5م  .

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي

غزة/ االستقالل: 
دعا مؤتمرون في غزة الس���لطة الفلس���طينية لتسهيل إجراءات 
إصدار جوازات السفر للمواطنين بقطاع غزة، والسيما الممنوعين، 
وتجنيبهم المناكفات السياس���ية، مؤكدين أنه ال يحق لها وفًقا 

للقانون األساسي ممارسة أي قيود على إصدارها.
جاء ذلك خالل لقاء مفتوح بعنوان: "أزمة جوازات الس���فر في غزة" 
نظمته الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنسان أمس الثالثاء بمدينة 
غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل وش���خصيات حقوقية ونخب 

سياسية ومؤسسات مجتمع مدني.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو 
ظريفة إن أزمة إصدار جوازات س���فر للمواطنين بغزة متجّذرة منذ 
أحداث االنقس���ام وتعّمقت عام 2011، مؤكًدا أن القضية تترك 

تداعيات ليست بالهينة على مصالح وحقوق المواطنين.
وأكد أب���و ظريفة أن من حق أي مواطن الحصول على جواز س���فر 
وأي أوراق ثبوتية من المؤسسات الرسمية؛ "لكن لألسف الشديد 

توضع مصالح المواطنين جانًبا، وتخضع لتجاذبات سياسية".
وأش���ار إلى أن منع إصدار جواز سفر ألي مواطن هي مس وتجاوز 
للقانون الفلس���طيني الذي يعطي للمواطن الحق بالحصول على 
األوراق الثبوتي���ة؛ "كأنه ال يكفينا أن االحتالل يتحكم في إصدار 

جوازات السفر".
وشدد أبو ظريفة على أنه "من غير المسموح ألي سلطة سياسية 

أن تستخدم شيًئا عاًما كجواز السفر أو ممتلكات عامة كورقة من 
أوراق تصفية الحسابات مع الخصوم السياسية".

ودعا لحل هذه القضية والعمل على إنهاء االنقس���ام واستعادة 
الوحدة وتوحيد المؤسس���ات لحين إنه���اء التجاذبات؛ "فال يجوز 
التع���دي على ح���ق إصدار جواز س���فر، وال يجوز تغول الس���لطة 

التنفيذية على حقوق المواطن".
من جهت���ه، أكد مدير مؤسس���ة الضمير لحقوق اإلنس���ان عالء 

اس���كافي أن منع إصدار جواز الس���فر للمواطنين بغزة هو تقييد 
لحرية الرأي والتعبير؛ "ألن حصول المواطن على جواز سفر تعبير 

عن حرية الرأي والتعبير".
وبّين اس���كافي أنه "في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه القضية 
الفلسطينية وحالة االنقسام وضعف اآلليات والخيارات المتاحة 
لحقوق اإلنس���ان، كون القضاء الفلس���طيني منقسمًا؛ فإن ذلك 
يجعل الوسائل وخيارات حقوق اإلنسان ضعيفة"، داعًيا للضغط 

على السلطة لمنح جوازات سفر "لممنوعين من الحصول عليها".
انتهاك ج�سيم

ووصف مدير مكتب وس���ط وجنوب قطاع غزة بالهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنس���ان أحمد الغول من���ع المواطنين من الحصول على 
جواز س���فر باالنتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان الذي يطيح بحق 

المواطن في حرية الرأي والتعبير.
وأوضح الغول أن هذه القضية حرمت المئات من سكان قطاع غزة 
على مدى س���نوات االنقسام من الحصول على هذا الجواز أو عدم 

الموافقة على تجديده وال يوجد إحصائية لعددهم.
وح���ول تداعيات منع الحصول على جواز س���فر، ذكر أنها أغلقت 
الباب أم���ام المواطنين للحصول على العالج والتعليم وحرمانهم 
من العم���ل وتأدية فريضة الحج وحضور ورش���ات تعليمية في 
الخارج ولم الشمل مع الخارج. وأشار الغول إلى أن الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان تتابع الشكاوى التي تقّدم بها مواطنون، وتلّقت 
72 شكوى حول منع السلطة من إصدار جوازات سفر، بما ال يشمل 

الممنوعين من السفر.
وأوضح أنه "بعد المتابع���ة مع جهات االختصاص تبّين أن المنع 

جاء ألسباب أمنية، ودون إبداء أي مبررات حول ذلك"
وذكر أن هذا االنته���اك يأتي باإلضافة النتهاك االحتالل لحرية 
الحركة ومنع البريد م���ن الضفة لغزة؛ مؤكًدا أن ذلك أعاق انتقال 

الجواز من الضفة لغزة، وانعكس ذلك بالسلب على المواطن".

غزة/ االستقالل: 
جدد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، أحمد المدلل، 
التأكيد عل���ى رفض اتفاق اإلطار بي���ن اإلدارة األمريكية 
وبين وكالة الغوث )أونروا( والذي قال إنه يمثل خطرًا كبيرا 

على القضية الفلسطينية وخصوصا قضية الالجئين.
وقال المدلل في تصريح صحفي أمس الثالثاء: سنمارس 
حقنا المشروع في إشهار غضبنا ورفضنا من خالل حراك 
وطني مش���ترك في المناطق الخمس ) قطاع غزة ، الضفة 
الغربية ، االردن ، سوريا ، لبنان ( ومعنا فلسطينيو الشتات 

وأحرار العالم حتى إسقاط اتفاق اإلطار".
وأضاف: بدأنا خطوات عملية بإرس���ال رس���ائل استنكار 
ورفض التفاق اإلط���ار إلى األمين الع���ام لألمم المتحدة 
غوتيريتش والمفوض العام لألونروا الزاريني، ووضعناهم 

أمام مس���ؤولياتهم بوقف العمل باتفاق اإلطار مع اإلدارة 
األمريكي���ة، ورفض عق���د اتفاقات إطار م���ع دول أخرى، 
والتحرك الس���ريع لدى الدول المانحة لإليفاء بالتزاماتها 
تجاه األونروا" مطالبا بأن تكون ميزانية الوكالة جزءًا= من 
الميزانية العامة لمؤسس���ات األم���م المتحدة حتى ُتَحل 
مش���كلة العجز المالي لدى الوكالة لكي ال تخضع لالبتزاز 
السياس���ي األمريكي. وأعلن المدلل عن انطالق فعاليات 
شعبية حاشدة بدأت الشهر الماضي في مخيم الشاطئ، 
وهي مس���تمرة في باق���ي محافظات ومخيم���ات القطاع 

حسب البرنامج الذي وضعته لجنة المتابعة.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده 
للمش���اركة الفاعلة في الفعاليات الرافضة التفاق اإلطار 

دفاعا عن الثوابت والحقوق.

وطالب القيادي في الجهاد اإلسالمي، الوزارات والجامعات 
ومراك���ز األبحاث والمؤسس���ات اإلعالمية والمؤسس���ات 
القانوني���ة، بتفعي���ل دوره���ا الوطن���ي إلظه���ار مخاطر 

وتداعيات اتفاق اإلطار المشؤوم ومواجهته.
وزاد بالقول: ونح���ن على أبواب انعق���اد المؤتمر الدولي 
للمانحين منتصف شهر نوفمبر المقبل، نطالب منظمة 
التحرير ممثلة بدائرة ش���ئون الالجئين بالعمل على أكبر 
تحش���يد عربي وإس���المي ودولي رافض لتقديم الدعم 

المالي المسيس لألونروا ورافض التفاق اإلطار".
وأك���د المدلل على ضرورة اإلس���راع ف���ي تحقيق الوحدة 
الفلس���طينية لمواجهة كل المؤام���رات التي تحاك ضد 
القضية الفلس���طينية، وإع���ادة بناء المش���روع الوطني 
الفلسطيني الذي يحقق أهداف الشعب بالحرية والعودة.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( إن مش���اركة 
السلطة الفلس���طينية في معرض »إكسبو دبي 2020« 
ال���ذي يش���ارك فيه وف���د إس���رائيلي »جريم���ة وطنية 

وأخالقية«.
ورأى الناط���ق باس���م الحركة، حازم قاس���م، في تصريح 
مكت���وب امس الثالثاء، أن هذه المش���اركة تقدم »غطاء 
للخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض األطراف في 

المنطقة، وتضعف مسار مقاومة التطبيع«.
وأضاف أن مشاركة السلطة في المعرض؛ تشكل تراجعًا 
عن موقفها المعلن سابقًا وهو مقاطعته بسبب مشاركة 
وفد االحتالل، الفتا إلى أن إقدام السلطة على هذه الخطوة 

»يشجع أطراف التطبيع على مواصلة هذا المسار«.
ووصف قاسم مشاركة السلطة في معرض يروج ألسلحة 
االحتالل التي يقتل بها الش���عب الفلس���طيني، بأنها 
»جريمة وطنية وأخالقية ترتكبها قيادة السلطة، خاصة 

وأن أحرار العالم يقاطعون هذه المنتجات«.
وأعرب الناطق باسم حركة »حماس« عن أسفه على تزامن 
مشاركة الس���لطة في معرض »إكس���بو دبي«، مع دعوة 

البرلمان األوروبي وأطراف كثيرة لمقاطعته.
وهذه هي المرة األولى التي تشارك فيها »إسرائيل« في 
مثل هذه المهرجانات الكبي���رة الجارية في دولة عربية، 
حيث يصادف معرض إكسبو 2020 دبي ذكرى مرور عام 

على تطبيع االحتالل لعالقاته مع اإلمارات.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، عن وفاة 14 مصاًبا وتسجيل 1278 إصابة 
بفيروس كورونا المستجد خالل ال�24 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة. وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين وصل »االستقالل« 

أن 1701 حالة تعافت من الفيروس، مبينة أنه تم فحص 7308 عينات.
ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على: أريحا واألغوار 25، سلفيت 11، 
طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، 

نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: أريحا واألغوار 12، سلفيت 10، طوباس 
12، بي���ت لحم 14، طولك���رم 209، جنين 64، رام الله والبي���رة 79، ضواحي القدس 26، 
نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056«. كما وسجلت 8 حاالت وفاة نتيجة 

اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، نابلس 3، طولكرم 2، الخليل 1.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضًا ف���ي غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مريضا، بينهم 16 مريضًا على 
أجهزة التنفس االصطناعي. وأف���ادت بأنه وخالل حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس 
كورونا بلغ عدد المطعمين جزئيًا )جرعة واحدة( في فلس���طين 1,085,043 بينهم في 

الضفة الغربية 778,867 وفي قطاع غزة 306,176.
وبينت أن عدد مكتملي التطعيم )جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك اليت( في فلسطين 
بل���غ 1,146,311 بينها في الضفة الغربية 857,662 وقطاع غ���زة: 288,649، بينما بلغ 

مجمل متلقي 3 جرعات في فلسطين 2336 جميعها من الضفة الغربية.
أم���ا عدد جرعات التطعي���م الكلية التي ت���م إعطاؤها للمطعمين فبلغ في فلس���طين 

2,233,690 بينها في الضفة الغربية 1,638,865 وقطاع غزة: 594,825.

مؤتمرون يدعون السلطة لتسهيل إصدار جوازات سفر للمواطنين بغزة

 14 وفاة و1278 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

الجهاد: اتفاق اإلطار بين اإلدارة األمريكية و »أونروا« مرفوض وسنسقطه بحراك وطني شامل

»حماس«: مشاركة السلطة في »إكسبو دبي« جريمة وطنية وأخالقية
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تحيي اليوم حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طيني ذكرى انطالقته���ا الرابعة والثالثين, في 
الوقت الذي حققت فيه الحركة إنجازات كبيرة تحس���ب لقياداتها المتعاقبة والتي تعاملت مع 
كل المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية بمسؤولية وبوعي كبير يدل على قراءة سياسية 
واقعي���ه للحال���ة التي تمر بها القضية الفلس���طينية والنهج الثابت ف���ي التعامل مع االحتالل 
الصهيوني كع���دو مركزي لالمة ال يمك���ن مواجهته اال بخيارات المقاومة المتعددة والس���عي 
الدائم لمراكمة القوة ومشاغلة االحتالل حتى ال يستطيع تنفيذ مخططاته ومؤامراته العدوانية 
والتوسعية ضد ش���عبنا وامتنا العربية واإلس���المية , فحركة الجهاد اإلسالمي خطت خطوتين 
هامتين في اآلونة األخيرة وهاتان الخطوتان اسستا لما بعدهما, فالخطوة األولى كانت إنجازات 
ملحمة س���يف القدس البطولية التي فرضت معادالت جدي���دة مع االحتالل الصهيوني, وكانت 
الحركة عامال أساس���يًا وفاعال في تحقيق هذا االنتصار مع إخوانهم في كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس باإلضافة لباقي الفصائل الفلسطينية, واظهرت الحركة قدرات 
قتالي���ة عالية في المي���دان من خالل أداء مقاتليها االبطال ومن خ���الل التطورات القتالية ودقة 
الضربات, باإلضافة الى التطور في القدرات الصاروخية ووصول الصواريخ ألكثر من 240 كيلو مترًا 
وقوة التدمير الهائلة للصواريخ وهذا كله بجهود ذاتية وبتصنيع محلي وبقدرات بسيطة استطاع 
من خاللها أبناء سرايا القدس تحقيق المعجزات ومفاجأة العدو الصهيوني وارباكه ودفعه للبحث 

عن أي وسيلة لوقف معركة سيف القدس البطولية. 
لقد كانت س���رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين عامال أساسيا 
في التأس���يس لما بعد معركة سيف القدس، وان ما قبل س���يف القدس ليس كما بعدها، وان 
المعادالت التي فرضتها المقاومة الفلسطينية ال يمكن تجاوزها او االلتفاف عليها ألنها تحققت 
بالتضحيات الجس���ام، فمعادلة القصف بالقصف والدم بالدم والصاروخ بالصاروخ جاءت بفعل 
أداء المقاومة األس���طوري في ميدان المعركة وهو ما أدركه االحتالل جيدا. اما اإلنجاز االخر الذي 
حققته حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين فهو عملية انتزاع الحرية البطولية والتي استطاع 
من خاللها خمسة من أبناء الجهاد اإلسالمي ومعهم قائد كتائب شهداء األقصى في جنين زكريا 
الزبيدي, اختراق حصون سجن جلبوع المحصن والهروب من داخل السجن عبر نفق حفره االبطال 
الخمس���ة اسفل الس���جن, وهو الحدث المعجز الذي يدل على إرادة حقيقية وعزيمة كبيرة لدى 
اس���رانا االبطال ولدى أبناء الجهاد اإلسالمي الذين استطاعوا في اكثر من مناسبة اختراق سجون 
االحتالل واس���قاط نظرية االم���ن الصهيونية وتنفيذ عملية هروب كبير تزل���زل اركان االحتالل 
وتدفعه للوقوف عاجزا امام إرادة المقاومة واصرارها على انتزاع حريتها من االحتالل بأي طريقة 
كانت, فعملية الهروب الكبير2 من س���جن جلبوع أسست لمرحلة جديدة من النضال العسكري 
المسلح ضد االحتالل والنضال السلمي الشعبي أيضا في الضفة الغربية المحتلة, فقد أدى هذا 
الفعل االعجازي وانتزاع االبطال الستة لحريتهم الى تأجيج االنتفاضة في وجه االحتالل وتكثيف 

العمليات الفدائية البطولية ضده. 
الجهاد اإلسالمي يحيي الذكرى الرابعة والثالثين النطالقته المجيدة، وهو يأخذ على عاتقه رفع 
ل���واء المقاومة والتحرير، وحافظت الحركة على مش���روعها الجهادي وثوابتها الوطنية ومبادئها 
الفكرية ومواقفها السياسية، وقدمت إضافة نوعية لكل من الحركتين اإلسالمية والوطنية باتجاه 
مش���روع تحرير فلس���طين، ونهضة األمة من خالل رؤيتها لقضية فلسطين المركزية لألمة. لقد 
حاف���ظ األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد الكبير زياد النخالة على نهج من س���بقوه، 
فكان���ت الحركة تتقدم م���ن مرحلة الى مرحلة وتب���دو اكثر قوة وقدره وصالب���ة على الدفاع عن 
شعبها والتمس���ك بثوابته الوطنية وتعزيز صموده في وجه االحتالل, فحركة الجهاد اإلسالمي 
التحمت بالجماهير الفلس���طينية وعاش���ت تفاصيل المعاناة التي يعاني منها شعبنا وتبنت 
قضاياه السياس���ية واالجتماعية واالقتصادية ودافعت عنه ب���كل ما تملك من إمكانيات, وكان 
لهذا انعكاس على تمدد الحركة وانتش���ارها شعبيا واكتسابها للتأييد والنصرة من أبناء شعبنا 
الفلس���طيني في الوطن وأماكن الش���تات, وأصبحت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين قوة 
شعبية وسياس���ية وعسكرية ال يمكن تجاوزها او االس���تهانة بها, وباتت فاعال رئيسيا في أي 
توافق او حوار فلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي, وباتت حركة الجهاد تصنع السياسة 
الفلس���طينية وتحدد تفاصيلها وليس���ت مجرد متلٍق للسياس���ات , وكل هذا لم يأت من فراغ, 
انما جاء بفعل العمل والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الحركة وال زالت تقدمها ألجل ش���عبها 
وقضيتها وهى ماضية في نهجها األصيل المس���تمد من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ومن 

سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين.    

الجهاد اإلسالمي يحيي ذكرى انطالقته 34

رأي
التزال خطة وزير الخارجية اإلس���رائيلي يائي���ر البيد »االقتصاد 
مقاب���ل األم���ن« تس���يطر عل���ى اهتم���ام  النخب السياس���ية 
الفلس���طينية واإلسرائيلية على حد سواء, وذلك بسبب التوقيت 
والمحتوى ال���ذي تناولته الخطة, وما تال ذل���ك من خطوات ذات 
صل���ة بالخطة, وهو األمر الذي بات يتم النظر إليه كخارطة طريق 
إسرائيلية تجاه غزة بالمرحلة المقبلة, خاصة وأن البيد من المقرر 
أن يتولى منصب رئيس الوزراء في غضون عامين كجزء من اتفاق 
التناوب في تش���كيل الحكومة اإلسرائيلية، وعلى الرغم أن البيد 
صرح بأن خطته ال ترقى ألن تكون سياس���ة رس���مية في حكومة 
االئتالف اإلس���رائيلي المكونة من ثمانية أحزاب، لكنه في ذات 
الوق���ت أكد بأنها حظي���ت بدعم رئيس ال���وزراء نفتالي بينيت, 
وكما يبدو أن هذه الخطة لم يتم طرحها بش���كل عبثي, بل جاءت 
وفق ترتيبات إقليمية للمنطق���ة, وبالتالي وجدت – وفق البيد - 
إجماع عدة جهات وازنة في المجتمع الدولي واإلقليمي) الواليات 
المتحدة – روس���يا – االتح���اد األوروبي - األم���م المتحدة – دول 
عربية(, وهذا يعني أن الطرح يتجاوز مس���ألة تقديم تسهيالت 
تجاه غزة في اإلطار الروتيني, بل يمكن تس���ميته اتفاق ش���امل 

ربما يصل في خطورته إلى ما هو أسوأ من اتفاق أوسلوا.
الفصائل الفلسطينية أعلنت منذ اللحظات األولى رفضها لخطة 
البيد, وأك���دت بأنها ال تعني ألي من ق���وى المقاومة وأجنحتها 
العس���كرية أي ش���يء، وتنظر إليها بأنها بال قيم���ة وغير قابلة 
للحديث عنها أو الس���ماح بتطبيقها من أي طرف كان, وأضافت 
بأنها لن تسمح بتمرير أي خطط إسرائيلية تهدف لنزع سالحها 
أو ربط القضايا الوطنية والثوابت العامة للقضية الفلس���طينية 
ببع���ض التس���هيالت والمش���اريع االقتصادية, وأك���دت على 
الخطوط الحمراء بالتعاط���ي مع االحتالل, حيث جاء هذا الموقف 
نتيج���ة اقتن���اع المقاوم���ة بأن ه���ذه الخطة ما ه���ي إال مقدمة 
لتقويض القضية الفلسطينية, فالخطوط الحمراء لدى المقاومة 
تمثلت في جوانب مهمة ال يمكن اغفالها وهي على النحو التالي:

أواًل – تعزي���ز ق���وة ال���ردع للمقاومة م���ن خالل ال���رد على كافة 
االختراقات اإلس���رائيلية تجاه ش���عبنا ومقدساته وعدم السماح 

لالحتالل بأن يستفرد في أي بقعة جغرافية فلسطينية.
ثانيًا- تعزي���ز الترابط والتنس���يق بين مواق���ف وخطوات قوى 
المقاومة ف���ي العمل الميداني في إطار االتف���اق على الرد تجاه 
أي خرق إسرائيلي عبر غرفة العمليات المشتركة التي جاءت في 
س���ياق التنسيق في العمل وليس في سياق تمثيل المقاومة أو 

فرض توقيت وشكل العمل العسكري على الفصائل.
ثالثًا- رفض أي محاولة إس���رائيلية ترهن وقف العمل العسكري 
مقابل تس���هيالت إنس���انية, حيث أن القضية هي سياس���ية 

وليست إنسانية.
سعت المقاومة طوال الفترة الس���ابقة على عدم تجاوز الخطوط 
الحمراء, وذلك بهدف االلتزام بوعدها مع شعبها الذي ال يتوانى 
عن دفع ثمن هذا الموقف من أش���الءه ودم���اءه, ومن األدلة على 
ذلك تعرض ش���عبنا ألكثر م���ن عدوان همجي خالل الس���نوات 
العشر األخيرة ولكن ذلك لم يجعله ينقلب على المقاومة أو يقف 
ضدها رغم كل عمليات كي الوعي اإلس���رائيلية, بل خرج وس���ط 
العدوان مؤيدًا للمقاومة, بمعنى آخر, الش���عب لم ُيشكل وسيلة 
ضغط على المقاومة لقبول أي تنازالت أو تجاوز للخطوط الحمراء, 
لذا ال يمكن الت���ذرع باألوضاع اإلنس���انية واالجتماعية للمواطن 

الغزي عند اإلقبال على أي عملية تسوية مع االحتالل.

بالتأكيد المقاومة في غزة تعمل في أجواء غير مريحة, فاألوضاع 
االقتصادي���ة والحصار وارتف���اع معدالت الفق���ر والبطالة ومنع 
التنقل والتحكم بالبضائع الواردة والصادرة .. إلخ, يش���كل عبء 
على قيادة المقاومة التي تسعى أن يعيش شعبنا عزيزًا كريمًا, 

ولهذا سعت المقاومة أن ترتب أولويات العمل.
كان���ت حركة الجهاد اإلس���المي عبر ذراعها العس���كري س���رايا 
القدس األكثر تصالحًا وصدقًا مع الذات ومع ش���عبنا عبر رفضها 
لبيان الغرفة المش���تركة بم���ا يخص عمليات اإلع���دام بدم بارد 
لشباب وبنات الضفة والقدس وكذلك شهيد المحافظة الوسطى 
ف���ي قطاع غزة, حيث جاء رفض س���رايا القدس في س���ياق عدم 
قبول صيغة البيان الذي كما يبدو لم يركز بالش���كل الكافي على 
جرائم االحتالل في الضفة والقدس واكتفى ِبذكر ش���هيد غزة, 
باإلضافة ال���ى تصدير البيان لإلعالم قبل انتظار موافقة س���رايا 
القدس على بيان الغرفة المش���تركة التي تعتبر س���رايا القدس 
إحدى أهم األذرع العسكرية بها, بل ُيسجل لها بأنها السبب في 
تأسيس���ها على يد الش���هيد القائد بهاء أبو العطا عندما أخذت 
الحركة على عاتقها الرد على جرائم االحتالل تجاه المش���اركين 

في فعاليات مسيرات العودة.
لذا ش���كل بيان الغرفة المشتركة وتصديره لإلعالم دون موافقة 
س���رايا القدس اختراق للخطوط الحمراء التي تم التوافق عليها 
س���لفًا, وأصبحت الخطوط الحمراء أش���به بخطوط المش���اة التي 
تس���مح باالختراق دون مب���االة, وهو األمر ال���ذي يبعث على ثمة 
تخوف���ات منطقية, خاصة وأن���ه ليس من المنطق���ي أن تصدر 
س���رايا القدس بي���ان تنفي مش���اركتها وعلمها ببي���ان الغرفة 
المشتركة هكذا من المرة األولى, ولكن كما يبدو جاء ذلك نتيجة 
تراكم���ات وصبر طويل حتى ضاق���ت ذرعًا بس���بب حالة التفرد 
التي تجري داخل الغرفة المش���تركة, حي���ث أن ضخامة الحدث 
شهيد جنين وش���هيدة القدس وشهيد البريج وقبلهم عمليات 
اغتيال في الضفة كانت تس���توجب بيان ورد على قدر الجريمة, 
وكان يس���توجب ذلك انتظار موافقة كافة الفصائل على البيان 
وإعطاء الوقت الكافي إلبداء المالحظات على البيان قبل تصديره 
لإلع���الم, فالعمل المقاوم المش���ترك ال يجب أن ي���دار بطريقة 
»اللي بلحق السوق بتس���وق«, ومن غير المنطقي أن يرسل بيان 
للغرفة المش���تركة لإلعالم بذريعة أن غالبية الفصائل قد أرسلوا 
موافقتهم وتأخر الرد من س���رايا القدس أو أي فصيل آخر مثاًل, 
بالتأكيد لس���ت بص���دد وضع ضوابط لعمل الغرفة المش���تركة, 
رغ���م يقيني بأن قيادة س���رايا القدس والمقاوم���ة تملك القدرة 
على وضع اآلليات المناس���بة التي من ش���أنها معالجة الهفوات 
والتجاوزات الصغيرة, ومن المه���م معالجة التفاصيل الصغيرة 

السيما »الميدانية« حتى ال تتطور.
ال يمكن النظر إلى خطة يائير البيد بش���كلها المعلن، على الرغم 
من وقاح���ة الطرح وخطورت���ه، إال أن ما بين الس���طور واألهداف 
المخفية للخطة ه���ي أفظع وأخطر مما يتخيل���ه البعض، بعيدًا 
عن مب���دأ »االقتصاد مقابل األمن« وما يحتوي���ه هذا العنوان، إال 
أن المطلوب أخطر م���ن توفير األمن للكي���ان الصهيوني مقابل 
تس���هيالت اقتصادية وتنفيذ مش���اريع االعم���ار وإصالح نظام 
الكهرباء وربط الغاز وبناء خطة لتحلية المياه وإدخال تحسينات 
كبي���رة على نظام الرعاي���ة الصحية وإعادة بن���اء البنية التحتية 

لإلسكان والنقل، وذلك مقابل هدنة طويلة األمد.
وفق���ًا للتحليل وتقدير الموق���ف فإن األه���داف المخفية التي 

يسعى االحتالل لتنفيذها عبر هذه الخطة هي على النحو التالي:
-1     تنفي���ذ صفق���ة ترام���ب ولكن عبر تغلي���ف جديد, حيث 
اعتم���دت صفقة ترامب في حينه تنمية اقتصادية مقابل انهاء 
مش���روع الدولة الفلسطينية, وبالمناس���بة رعاة وداعمي صفقة 

ترامب هم نفسهم من أشار إليهم البيد كداعمين لخطته.
-2     تكريس مبدأ »فرق تس���د« وهو أن تكون غزة كيان منفصل 
تمامًا وطنيًا وش���عوريًا تجاه بقية األرض الفلس���طينية الس���يما 
الضفة والقدس المحتلة, بحي���ث يصول ويجول ويقتل ويعربد 
االحت���الل في تلك المناطق عل���ى أن ال يتجاوز حجم الرد الغزاوي 
على جرائم الضف���ة إقامة الفعاليات الش���عبية المنددة أو إنارة 

الشموع في وسط ساحة الجندي المجهول.
-3     نتيجة للمعلومات الواردة من التقارير األمنية اإلس���رائيلية 
فإنه���ا تؤك���د بأن -حرك���ة الجهاد اإلس���المي- ل���ن تتوانى عن 
اس���تخدام الصواريخ للرد على أي عملية عس���كرية إس���رائيلية 
بالضف���ة, وهذا هو الجان���ب األخطر بالخطة وه���ي إدخال حركة 
الجهاد اإلسالمي وحركة حماس وجهًا لوجه في مواجهة, خاصة 
وأن الحاك���م لغزة وفق خطة البيد س���يكون عل���ى عاتقه تنفيذ 
الجانب األمني للخطة بمنع اط���الق الصواريخ من غزة, وذلك عبر 
اعتقال مطلقي الصواريخ ومحاصرة مرابضهم, وتشديد التواجد 
األمني على طول المناطق الحدودية, وهذه األحداث ستس���عى 
إس���رائيل لتغذيتها وتعزيزها عبر ضغط الوس���طاء على حكام 
غزة عبر سياس���ة العصا والجزرة, وعلى الرغم من صعوبة حدوث 
مواجه���ة بين حركت���ي حماس والجه���اد اإلس���المي إال أن هذا 

سيناريو غير مستبعد ال قدر الله.
األطروحات التي يتناولها ف���ي اإلعالم العبري في اللقاءات التي 
تج���ري بالقاهرة ليس���ت بعيدة ع���ن األه���داف المخفية لخطة 
يائير البي���د التي يجب النظ���ر إليها بكل عم���ق وتمعن, حيث 
يمكن أن تنفذ هكذا خطة دون اإلش���ارة إليها بأنها خطة البيد, 
ولك���ن المحتوى يبقى ذاته, ويمكن أن يقول الوس���طاء بأن هذه 
األفكار نابعة منهم خوفًا وحبًا لغزة وش���عبها, ولكن في نهاية 
المطاف الرؤية الدولية واإلقليمية لن تكون خارج اإلرادة  والقرار 
اإلس���رائيلي بل هي مرتهنة بالكامل للموقف االس���رائيلي, بل 
يقوم الجميع على خدمة المش���روع اإلس���رائيلي تجاه غزة تحت 
العناوي���ن الالمعة التي تدغدغ عواطف ومش���اعر أصحاب القرار 
تجاه المحاصرين والمعذبين في غزة تحت ذريعة »خلينا نعطي 
فرصة للناس تعيش وتأخذ نفسها«, هو ذاته ما قالته إسرائيل 
لمصر عن���د توقيع كامب ديفيد, ولألردن عند توقيع وادي عربة, 
ولمنظمة التحرير عند توقيع أوس���لوا, وللسودان .. إلخ, ولكن لم 
يجدوا أولئك إال س���رابًا, بالعكس ازدادت أوضاعهم االقتصادية 

أكثر سوءًا وكارثية وتبعية.
لدينا الثقة الكامل بالمقاومة بش���كل ع���ام وقيادة حركة الجهاد 
اإلس���المي بش���كل خاص, فهذه الحركة التي تحتفل في ذكرى 
انطالقته���ا ال� 34 ل���م تبرح يوم���ًا مكانها الصحي���ح ولم تبدل 
بوصلتها تجاه القدس, وعلى الرغم كل ما تتعرض له من تهديد 
واغتيال لقيادتها وكوادرها إال أنها تبقى هي األمل الذي نكحل 
عيوننا به, وعندما نخلد إلى فراشنا لياًل للنوم نكون مرتاحو البال 
بأن خلف قضيتنا وش���عبنا حركة لم ولن وال تس���اوم على ثوابت 
ش���عبنا, وهي من تملك القرار األصيل بالدفاع عن هذا الشعب, 
فه���ي من تصوب االتجاه, وتدفع الجمي���ع تجاه مربع المقاومة .. 

فكل الثقة بكم ولكم.

المخفي في خطة البيد . تخوفات مشروعة من لقاءات القاهرة..!
بقلم : عرفات عبدالله أبو زايد   

»حس���بنا الله ونع���م الوكيل«... م���اذا نقول لك أخ���ي العزيز  كتب الشيخ القيادي خضر عدنان
فهد؟!... وأي األعذار ألمثالنا لكم؟!...

لك���ن ظن���ي أن خير م���ا يمكنكم فعل���ه ويمكنن���ا فعله بعد 
االس���تمرار باإللحاح بالدعاء له سبحانه بأن يقيض لكم أسباب 
الحرية وإخالص النوايا له س���بحانه وتعالى.. االستعانة بالله 
القوي العظيم والعمل على كسر الخوف من قلوبنا وكسر قيود 
اإلمكان والواقع وإنهاء لوثات وآفات العقول والصدور واأليدي 
والجوارح وامتالك الجرأة على القرار والفعل وتحمل التبعات...

���ر بكم أول الطري���ق... التغيير من  االعت���راف من كل من قصَّ

نمطي���ة اإلس���ناد لكم إلى خط���وة الفعل لحريتك���م وامتالك 
القرار... الش���يخ والمفتي وجبت عليه فتوى تحريم نسيانكم 
وأن الكل مقاومة وشعًبا وساس���ة وأمة تأثم كل يوم ببقائكم 
بقيودكم أخواٍت وإخوة... المقاومة والكل عليه أن ينام ويحلم 
بحريتكم وأن يتخذ ش���عبنا كله الق���رار بالعمل على حريتكم 
وأن ال ننتظ���ر أنفاقًا جديدة للحرية وأن ال نتواكل بالدعاء فقط 

وانتظار غير كّل منا ليقوم بالواجب عنه.
بت أصدق اليوم أكثر أن الحرية قرار

سمعتها المعمورة للش���يخ الشهيد أحمد ياسين بدنا أوالدنا 

يروحوا..
 بعد س���نوات من كالم مهندس نفق الحرية لالحتالل اتخذنا 
القرار بالحري���ة ليحاول ويحاول وصحب���ه وينجحون بتوفيقه 

تعالى..
بعد كثير اإلضرابات النخبوية عن الطعام واتخاذ قرار كرامتنا 

وحريتنا أغلى من الطعام..
إخوت���ي ان م���ن كلم���ة ألخيك���م لكم ف���ي الحركة األس���يرة 
الفلس���طينية واختصاًرا ل���كل هذه المراح���ل وإلزاًما للكل بما 
طرحنا عالًيا وتحبون فعاًل ال قواًل.. وتعجياًل وتقوية لإلخوة في 

حم���اس وأوراق القوة معها بصفقة تبادل إن ش���اء الله تعالى 
قادم���ة معها فنصيحتي التحول م���ن النضال  لمعالجة حياة 
األسر ومواجهة الس���جان إلى خطوة تاريخية بإعالن اإلضراب 

عن الطعام للحرية من كل األسرى والمؤبدات أواًل...
األم���ر الذي لم يح���دث لغاية اللحظ���ة بتاريخ ش���عبنا تحت 

االحتالل...
نحن نقضي باألس���ر إعدامًا على ي���د المحتل وتقصيرًا من كل 
من قصر فهاّل طلبنا الحياة والحرية وكسرنا األغالل بقرارنا أواًل 

وإلزامًا وتحريضا للكل بجوعنا وألمنا والزفرات.

 كتب الشيخ خضر عدنان»ردًا على رسالة األسير المجاهد فهد صوالحي«..



األربعاء 29 صفر 1443 هـ 6 أكتوبر 2021 م

 
 

 دولة فل�سطني 
  ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

  املو�صوع / مذكرة اعالن خ�صوم 
�صادرة عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان 

ال���ى المدعى عليه / احمد مدحت عوض على من مصر ومجهول محل االقامة 
حاليا في االردن – يقتضى حض���ورك الى هذه المحكمة يوم االربعاء الواقع 
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2021/1157م وموضوعه���ا دع���وى نفقة زوج���ة المرفوعة علي���ك من قبل 
المدعي���ة / جميل���ة حاتم محمد رات���ب ابو كلوب وان لم تحض���ر في الوقت 
المعين او ترسل وكيال عنك سيجرى بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 
جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 28/ صفر / 1443 وفق 2021/10/5م .

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
حممد كامل ابو را�س

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
  يف الطلب رقم ) 2021/880(  يف الق�سية املدنية رقم ) 2019/1096(

المستدعى / جمعية معهد االمل لاليتام بغزة – ويمثلها رئيس مجلس االدارة 
المهندس / عالء احمد الشرفا – شارع الوحدة مبني المعهد – ه ) 901337857(     

وكيلها / اديب محمد الربعي – المحامي
المستدعى ضدها / ش���ركة الجرو للتجارة العامة والمقاوالت – ويمثلها السيد / اسامة 
اسماعيل الجرو – من غزة شارع العزبة المتفرع من شارع اليرموك والنفق مسجد البخاري
نوع الدعوى / حقوق ) مرتصد أجرة وقيمة خدمات (  قيمة الدعوى / ) $30534 + 11797 شيكال (

  مذكرة حضور وتبليغ بالنشر المستبدل
الى ممثل المس���تدعى ضدها مجهول محل االقامة حاليا بما ان المستدعية بواسطة 
وكيله���ا / أديب محمد الربعي – المحامي قد اقام���ت عليك دعوى تطالبك فيها ب) 
مترصد اجرة وقيمة خدمات ( يقتضى عليك الحضور لقلم هذه المحكمة لتس���جيل 
حضورك والرد على الدعوى حس���ب األصول وليكن معلوما لديك انه تعين النظر في 
ه���ذه الدعوى يوم االحد المواف���ق 2021/10/24 واذا تخلفت عن الحضور فإنه يحق 

للمستدعية ) المدعية ( ان تسير في دعواها حال غيابك باعتبارك حاضر .

   رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/3513

  الى المنفذ ضده / مهند محمد عرفة ابو حلوب
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المستحقة 
الدفع والمسحوبة على بنك القدس والذي يحمل رقم 20000078 والبالغة 
قيمته $13600 ) ثالثة عشر الف وستمائة دوالر امريكي ( لصالح طالب 
التنفيذ / محمد ماجد ذياب ابو العمرين لذلك عليك دفع قيمة الش���يك 

لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية
لذل���ك عليك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسن طالل عبد الرحمن النجار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900894957( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عمر محم���د فايز ابو كوش   
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )700288467(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواطن / امير جمال كمال مس���عود
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )404759920(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

الخليل/ االستقالل:
أطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، الثالثاء، رئيس 
مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وممثلي الدول 
المانحة على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف 

الصحي في الخليل، الممول من البنك الدولي.
ووضع غنيم الوفد الضيف بصورة التقدم في المشروع 
المخطط االنتهاء منه منتصف العام المقبل، وبحث 
مع���ه تعزيز التعاون المش���ترك بين س���لطة المياه 
والبنك الدولي والتطورات في مشاريع المياه والصرف 
الصحي الممولة من البنك الدولي وسير العمل فيها.

وقام غنيم، ومالباس بجولة ميدانية في موقع المشروع، 
وتم اطالع الوفد الزائر على أهداف المشروع ومكوناته 
وتمويله وأهميته االس���تراتيجية البيئي���ة والمائية 
كأحد أهم المش���اريع االستراتيجية الداعمة ألهداف 
سلطة المياه الفلسطينية في تحسين وتطوير قطاع 

الصرف الصحي في فلسطين بشكل عام.
وبين رئيس س���لطة المياه أهمية زيارة رئيس البنك 
الدولي لهذا المش���روع االس���تراتيجي، الذي يعتبر 

نموذجا مميزا للعمل المشترك والتكامل مع مجموعة 
البنك الدولي وجميع الش���ركاء الداعمين في تطوير 
هذا القطاع الحيوي وبما ينعكس بش���كل كبير على 
تحس���ين الظروف المعيش���ية ألبناء ش���عبنا ودعم 

صمودهم على أرضهم.
كم���ا وضع غنيم ضيفه بص���ورة األوضاع الحالية في 
فلس���طين وما يواجهه ش���عبنا من ظروف معيشية 
صعبة ناتجة عن سياس���ات االحت���الل، والتي ُيعتبر 
ملف المياه من أصعبها، حيث يواجه شعبنا مخططات 
»إسرائيلية« للنهب والس���يطرة على كافة المصادر 
المائية التي يسيطر االحتالل على أكثر من 85% من 
مصادر المياه الجوفية، والسيطرة المطلقة على كامل 
مصادر المياه السطحية. مؤكدًا بذات الوقت أن القيود 
والتعقي���دات التي يضعها االحت���الل أمام الحكومة 
الفلسطينية، يزيد من تدهور الوضع المائي وتأثيره 
على حياة المواطنين الفلسطينيين، ومن ذلك وضع 
العراقيل أمام جميع الجهود المبذولة لتنفيذ البرامِج 
والمش���اريع لتطوير خدمات المياه والّصرف الصحي 

وخصوصا ف���ي المناطق المصنف���ة »ج« والتي تزيد 
مساحتها عن 60% من األراضي الفلسطينية، وهدم 

اآلبار ومنع إقامتها في كثير من االحيان.
كما أكد أن ممارسات االحتالل تمثل انتهاكا فاضحا 
ومخالف���ة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الش���رعية 
الدولية. والمش���هد في قطاع غزة يدلل بشكل كبير 
عل���ى تلك المعاناة المتواصلة من الحصار، وبما خلفه 
الع���دوان األخير والذي اس���تهدف كاف���ة مقومات 
الحياة، حيث كان قط���اع المياه والصرف الصحي من 
أكثر القطاعات تأثرا من خالل اس���تهداف االحتالل 
الممنهج للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وقدرت 
خسائر القطاع حسب الدراسات األولية ومنها دراسة 

البنك الدولي بما يزيد عن 25 مليون دوالر.
م���ن جانبه أكد مالب���اس أهمية المش���روع والضرورة 
الملحة لتنفيذه لما يس���اهم به من تحقيق الحماية 
البيئي���ة والفائ���دة االقتصادية من خ���الل الحد من 
االقتطاعات المالي���ة وتوفير كميات مي���اه اضافية 

لتوفيرها لدعم القطاع الزراعي.

»سلطة المياه« تطلع »البنك الدولي« على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

رام الله/ االستقالل:
أطلع محافظ س���لطة النقد فراس ملحم، الثالثاء، المبع���وث األميركي هادي عمرو، على 

مستجدات الجهاز المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد للحفاظ على استقراره.
جاء ذلك خالل لقاء ملحم، في رام الله بالمسؤول األمريكي والوفد المرافق، بحضور نائب 

محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.
واس���تعرض ملحم، خالل اللقاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلس���طيني، والجهود 
المبذولة من قبل س���لطة النقد للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي 
يج���ري العمل عليها. وتطرق المحافظ إلى أهم اإلجراءات التي قامت بها س���لطة النقد 
للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات المتضررة، وجهود س���لطة النقد بشأن 
تش���جيع النمو االقتصادي من خالل سياس���اتها المالية، ودورها ف���ي توفير التمويل 
للمش���اريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوس���طة من خالل صندوق استدامة. وأكد 
اهتمام س���لطة النقد في تطوير العالقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات 
الدولية ذات العالقة، لما فيه مصلحة االقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.

من جانبه، أش���اد عمرو بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته، باعتباره العمود الفقري 
لالقتصاد الفلسطيني، ودوره الهام في دعم وتنمية المشاريع االقتصادية وتطويرها.

رام الله: »النقد« تطلع المبعوث األميركي 
على تطورات الجهاز المصرفي

نابلس/ االستقالل:
وّقع كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، عمر هاشم، ورئيس غرفة تجارة “بورصة” 
التركي���ة، ابراهيم بوركاي، الثالثاء، وفي حف���ل خاص عبر تقنية االتصال المرئي )زووم( 
مذك���رة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التبادل التجاري والعالقات الثنائية على صعيد 
االس���تثمار وتبادل المعلومات، وذلك برعاية ومش���اركة سفير فلسطين في تركيا فائد 
مصطف���ى، وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين. واش���تملت المذكرة على عدة نصوص منها 
الحرص على إقامة اتصاالت متبادلة، لتش���جيع وتعزيز وتس���هيل التعاون في مجاالت 
التج���ارة والخدمات، وتبادل المعلومات حول القضاي���ا االقتصادية تجاريا وصناعيا، بما 
في ذلك المعلومات حول مختلف القطاعات، واألسواق، والقضايا التي تخص التدريب، 
والفرص التجارية المتاحة في كل من “بورصة” وفي نابلس، وتعزيز االس���تثمار ونقل 
التكنولوجيا من خالل المش���اريع المش���تركة. وبموجب هذه المذكرة سيدعم الطرفان 
بعضهما البعض في األنشطة والفعاليات ذات البعد االقتصادي مثل الندوات، والبرامج 
والدورات التدريبية، والمؤتمرات التي سيتم تنظيمها في بورصة ونابلس، وإعداد برامج 
تدريبية ودراسات جديدة ألعضائهما بما يساهم في تعزيز التعاون االقتصادي الثنائي 
في مختلف القطاعات، وتبادل األدبيات بشكل دوري حول القوانين التجارية والصناعية 

واالقتصادية الالزمة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بين أعضائهما.

»تجارة نابلس« و »بورصة« التركية 
االستقالل/ وكاالت:توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التجاري

ذكرت وكال���ة »بلومبيرغ« األمريكية أن م���ارك زوكربيرغ، 
الرئي���س التنفيذي لش���ركة »فيس���بوك«، خس���ر قرابة 
7 ملي���ارات دوالر خالل س���اعات، إثر تعط���ل تطبيقات 
»فيسبوك« و«إنستغرام« و«واتساب«، المملوكة للشركة، 

مساء اإلثنين.
وأضافت الوكالة أن »ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت 

بنحو 7 مليارات دوالر خالل ساعات قليلة«.

وأوضحت أن »انخفاض أس����هم الشركة أسفر عن انخفاض 
ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دوالر«. وسجلت أسهم شركة 
»فيسبوك« تراجعا بنسبة 5.63 بالمئة، بعد توقف تطبيقات 

»فيسبوك« وإنستغرام« و«واتساب«، إثر عطل تقني.
وق���ال موق���ع »داون ديتيكت���ور«، وه���و متخصص في 
تتبع أعطال المواقع، إن »مس���تخدمين أبلغوا عن تعطل 
التطبيقات الثالثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم«.

وأض���اف أنه »تلقى ش���كاٍو بتعطل التطبيق���ات الثالثة 

اعتبارا من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش«.
وعبر »تويتر«، قالت ش���ركة »فيس���بوك« إنها »تدرك أن 
بعض األش���خاص يواجهون مش���كلة ف���ي الوصول إلى 

تطبيقاتها ومنتجاتها«.
وتابعت: »نعمل على إعادة األمور إلى طبيعتها في أسرع 

وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج«.
ولم تش���ر الش���ركة إلى س���بب العطل وال المدة المتوقع 

إصالحه خاللها.

االستقالل/ وكاالت:
واصلت أس���عار زيت النخيل ارتفاعها في األس���واق 
العالمية لتصل إلى مس���توى قياسي جديد في ظل 
توقعات تراجع المخزون في ماليزيا أحد أكبر منتجي 

زيت النخيل في العالم.
وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى ارتفاع سعر العقود 
اآلجلة لزيت النخيل خالل تعامالت الثالثاء بنس���بة 
8ر3% إل���ى 4756 رينج���ت مالي���زي )1137 دوالرًا( 

لكل طن تس���ليم كانون أول/ديس���مبر المقبل، وهو 
أعلى مستوى للس���عر. في الوقت نفسه ارتفع سعر  
تسليم تشرين أول/أكتوبر الحالي 5000 رينجت لكل 
طن. كما ارتفع س���عر الزيت المداري بنس���بة %40 
تقريبا من حزيران/يونيو الماضي  عندما انخفض إلى 
مس���توى قياسي، في ظل نقص اإلمدادات العالمية 
من البذور الزيتية بش���كل عام، حيث ارتفعت أسعار 

زيت فول الصويا والكانوال الكندية أيضا.

وبحس����ب رأي الخب����راء الذين اس����تطلعت بلومبرج 
رأيهم فإن مخزون ماليزي����ا من زيت النخيل تراجع 
خالل أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 5.0% مقارنة 
بالشهر الس����ابق، مع النمو القوي للصادرات والنمو 
الطفيف لإلنتاج. ومن المنتظر إعالن زيادة صادرات 
زيت النخيل بنسبة 38%  في حين سيزيد اإلنتاج 
بنس����بة 5.2%  خالل أيلول/س����بتمبر الذي يمثل 

موسم ذروة اإلنتاج.

»زوكربيرغ« يخسر 7 مليارات دوالر إثر تعطل تطبيقات »فيسبوك«

ارتفاع أسعار زيت النخيل إلى مستوى قياسي
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أعلن أنا المواطن / صالح عبدالله داود عبد العال 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )904301744( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / محمد س���ليمان عبدالله 
الربايع���ه  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)926674649  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / جهاد احمد محمد ابو عريبان   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )961033743( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / صفاء خميس موسى جربوع 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803171743( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / س���عيد عبدالمعط���ي 
س���عيد حرارة عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )400812491(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خليل رائد خليل ابو عواد عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )  804538585( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / رهام عصام مصطفى عياد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804782795( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / صابرين شعبان حسن حسان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )903189579( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فؤاد شاكر محمد ابو عاصي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )926751843( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
طالبت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ 
موق����ف من عملية “تخريب” تتهم "إس����رائيل" 
بالوقوف خلفها، استهدفت منشأة كرج لتصنيع 
أجه����زة الط����رد المركزي قبل أش����هر، وفق وكالة 
األنباء الرسمية “إرنا”. وشكلت المنشأة الواقعة 
الى الغرب من طهران، موضع تجاذب بين الوكالة 
الدولي����ة والمنظمة اإليراني����ة للطاقة الذرية في 
اآلونة األخيرة. وش����كت األولى من منع مفتشيها 
من دخول المنشأة لصيانة معدات مراقبة، بينما 
ش����ددت الجمهورية اإلس����المية عل����ى أن هذه 
المنش����أة التي اس����تهدفتها عملية “تخريب” 
في حزيران/يونيو، لم تك����ن مدرجة ضمن اتفاق 

الطرفين.
وأوردت وكال����ة “إرن����ا” الثالث����اء “وف����ق رئيس 
المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية محمد إس����المي، 
أن مجمع تيسا في كرج تعرض لعمل إرهابي من 
النظام الصهيوني، وعلى الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية أن توضح موقفها من الحادث”.
وتخص����ص منش����أة ك����رج، المدين����ة الواقع����ة 
غ����رب طهران، لتصني����ع أجهزة الط����رد المركزي 

المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. 

وأعلنت إيران في 23 حزيران/يونيو إحباط عملية 
“تخريب” تستهدف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة 
اإليرانية، أفادت وس����ائل إعالم محلية في حينه 
أنه كان منش����أة كرج. وقالت الوكالة الدولية في 
أواخ����ر أيلول/س����بتمبر، إن مفتش����يها منعوا من 
دخول المنش����أة، في ما اعتبرت����ه مخالفا لتفاهم 
أبرم مع إيران للس����ماح باستبدال معدات مراقبة 

موضوعة في المنشآت النووية.

لكن إيران ردت بأن المجمع لم يكن ضمن االتفاق 
ألنه “ال يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية”.

وس����بق إلي����ران ان اتهم����ت عدوته����ا الل����دود 
"إس����رائيل" بالضل����وع في عمليات اس����تهدفت 
برنامجها النووي. وإضافة الى كرج، أعلنت طهران 
تعرض منش����أة نطنز )وس����ط إي����ران( لتخصيب 
اليوراني����وم، لحادثي����ن ف����ي تموز/يوليو 2020 

ونيسان/أبريل 2021.

إيران تطالب الوكالة الذرية بموقف من تخريب »إسرائيل« لمنشأة كرج

االستقالل/ وكاالت:
قالت مس����ؤولة أممية، الثالثاء، إن االس����تعدادات الفني����ة المتعلقة بإجراء 
االنتخاب����ات البرلماني����ة العراقية المقررة األحد المقبل »تس����ير في الطريق 
الصحيح«. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته رئيس����ة بعثة األمم المتحدة 
في العراق »يونامي« جينين بالسخارت، بمقر المنظمة الدولية في العاصمة 

بغداد.
وأضافت بالسخارت إن »الجوانب الفنية للعملية االنتخابية تسير في الطريق 
الصحيح تماما، وحضورنا االنتخابي األممي الواس���ع منتش���ر بالكامل ويغطي 

المساعدة الفنية والمراقبة باإلضافة إلى االتصاالت والتوعية«.
وأوضح���ت أن نحو 900 فرد من الخبراء وموظفي الدع���م الدوليين والمحليين 

يساهمون في الجهود االنتخابية على مستوى البالد.
ومن المقرر أن يشرع أفراد قوى األمن المختلفة بالبالد، إضافة إلى الموقوفين 
في السجون والنازحين داخل البالد، بالتصويت في صناديق االقتراع الجمعة 

المقبل بشكل استثنائي، أي قبل موعد االنتخابات بيومين.
ووفق أرقام مفوضية االنتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 
21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مس���تقلين، سيخوضون سباق االنتخابات 

للفوز ب�329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ويحق لنحو 24 مليون ش���خص اإلدالء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 

مليون نسمة )عدد سكان البالد(، وفق أرقام رسمية.

األمم المتحدة: االستعدادات النتخابات 
العراق تسير في طريق صحيح

االستقالل/ وكاالت:
رف���ض مجل���س الش���يوخ األميركي، الثالث���اء، طلب 
الديمقراطيي���ن الموافقة، باإلجماع ودون مناقش���ة، 
عل���ى تقديم مس���اعدة خاصة ل�"إس���رائيل" لغرض 
تجهيز صواريخ اعتراضي���ة لنظام "القبة الحديدية" 
بقيم���ة مليار دوالر، وهو اقتراح مقّدم من الس���ناتور 
الديمقراط���ي، بوب مينينديز، الذي يش���غل منصب 

رئيس لجنة الخارجية في المجلس.
 وبحسب قناة "كان" اإلس���رائيلية، اعترض السناتور 
الجمهوري راند بول، ونتيجة لذلك تم نقل التش���ريع 

إلى إجراء عادي قد يستغرق عدة أسابيع.
وقال بول إّنه يدعم "إسرائيل" لكن "الواليات المتحدة 
ال تس���تطيع أن تقدم أموااًل ال تملكه���ا"، مضيفًا أّنه 
يج���ب تحويل ميزاني���ات من صندوق المس���اعدات 

ألفغانستان. 
وعّلقت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية على معارضة 
السيناتور الجمهوري، راند بول، الذي "زعم أّن الواليات 
المتحدة ليست بحاجة إلقرار تمويٍل خاص لمنظومة 
القبة الحديدية، بل استخدام أموال المساعدات التي 

ُخصصت ألفغانستان"، بحسب الصحيفة. 

وذكرت الصحيفة أّن بول هو أحد "أش���ّد المنتقدين 
لسياس���ة المس���اعدات األميركية"، ولذلك اقترح أن 
يتم "تمويل القبة الحديدية من األموال التي ستصل 

في نهاية المطاف إلى طالبان". 
وأضاف���ت: "الس���يناتور الديمقراطي ب���وب منانديز 
رف���ض مزاعم بول، معتب���رًا أّن هكذا ق���رار يمكن أن 
يس���بب أثر دومينو يؤدي إلى تداعيات قاسية على 
السياسة الخارجية األميركية واألمن القومي للواليات 

المتحدة". 
وقب���ل أس���بوعين، وافق مجل���س الن���واب األميركي 
عل���ى تحويل التمويل إلى صواري���خ القبة الحديدية 
المعترضة ل�"إسرائيل". ووقتها تم تمرير التصويت 
بأغلبية كبيرة، وأّيد 420 نائبًا االقتراح، فيما عارضه 9 

فقط، وامتنع 2 عن التصويت.
وتعتمد "إس���رائيل" على منظومة "القبة الحديدية" 
العت���راض القذائ���ف والصواري���خ قصي���رة المدى، 
االعتراضي���ة  "تامي���ر"  صواري���خ  عل���ى  وتحص���ل 
المس���تخدمة في المنظومة الدفاعي���ة من الواليات 
المتحدة األميركية، حيث تقّدر قيمة الصاروخ الواحد 

ب� 50 ألف دوالر.

االستقالل/ وكاالت:
أبدت مصر، الثالثاء، رغبتها في استكمال المفاوضات 
المتعلقة ب�«س���د النهضة« اإلثيوبي، شريطة »حفظ 
حقوقها المائية« به���دف التوصل إلى اتفاق »عادل 

وملزم« لجميع أطراف األزمة.
جاء ذل���ك في تصريح���ات لوزي���ر الم���وارد المائية 
والري محم���د عبد العاطي، خالل اس���تقباله وفدا من 
منظمات دولية تعمل بمج���ال إدارة الموارد المائية، 
برئاسة المنسقة المقيمة لألمم المتحدة إلينا بانوفا، 
والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي سيلفان ميرلن.
كم���ا حضر اللق���اء، الذي عق���د بالعاصم���ة القاهرة، 
ممثلون ع���ن االتح���اد األوروبي وس���فارات الواليات 
المتح���دة وبريطانيا وألمانيا وهولن���دا وفنلندا، وفق 

بيان لوزارة الري.
وق���ال الوزير عبد العاط���ي، إن »مص���ر حريصة على 
اس���تكمال المفاوضات )الخاصة بس���د النهضة( مع 
التأكي���د على ثوابته���ا في حفظ حقوقه���ا المائية 

وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق«.
وأك���د ضرورة »الس���عي للتوصل إلى اتف���اق قانوني 

عادل ومل���زم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في 
التنمية«.

وأضاف أن »س���د النهضة اإلثيوبي وتأثيره على مياه 
نه���ر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه 
مصر حاليا، خاصة في ظ���ل اإلجراءات األحادية التي 
يقوم بها الجانب اإلثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل 

السد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة«.
وتأتي هذه التصريحات على وقع جهود طرأت مؤخرا، 
إلحياء المفاوض���ات المتعلقة بالس���د؛ إذ صّرح وزير 
الخارجية المصري س���امح ش���كري، الجمعة الماضي، 
أن »هن���اك اتص���االت تتم على مس���توى الرئاس���ة 
الكونغولية )لالتح���اد اإلفريقي( الراعي للمفاوضات، 
لطرح الرؤى بش���أن اس���تئناف الح���وار المتعثر منذ 

شهور«.
الماض���ي، اعتمد مجلس  ومنتصف س���بتمبر/أيلول 
األمن الدولي بيانا رئاسيا باإلجماع )15 دولة( »يشجع 
مصر وإثيوبيا والس���ودان على استئناف المفاوضات 
بدعوة من رئيس االتحاد اإلفريقي لالنتهاء على وجه 
الس���رعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن 

ملء وتشغيل السد خالل فترة زمنية معقولة«.

»الشيوخ األميركي« يؤّجل المصادقة 
على تمويل »القبة الحديدية«

مصر تبدي رغبتها باستكمال 
مفاوضات »سد النهضة«
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غزة/ االستقالل: 
حقق فريق���ا خدمات رفح وخدمات دي���ر البلح الفوز على 
غزة الرياضي وجمعية الش���بان المسيحية على التوالي، 
ضمن ختام منافس���ات الجولة التاس���عة ل���دوري جوال 
2020_2021 لكرة الس���لة للمحافظات الجنوبية، بصالة 
س���عد صايل غرب مدينة غزة. و في اللق���اء األول تغلب 

خدمات رفح على غزة الرياضي بنتيجة )55-88(
و ظهر خدمات رفح بش���كل أفضل مس���تغال تألق أحمد 
عبد الرحمن بتس���جيله 10 نقاط منه���ا ثالثية، و4 نقاط 
ألحمد صالح وثالثية لطه جبر، فيما س���جل الرياضي عن 
طريق ثالثيتين لمؤمن أبو غزال وواحدة لمحمد عاش���ور، 
لينتهي الرب���ع لمصلحة رفح 24_18. وف���ي الربع الثاني 
افتتح الرياضي التس���جيل بثالثية لمحمد عاش���ور ليرد 
عليه بثنائية علي أبو حربة، واس���تمر الربع سلة هنا وسلة 

هناك، لينتهي الربع لمصلحة رفح 19_10.
وفي الرب���ع الثالث واصل العبو رف���ح تفوقهم بالرغم من 
خ���روج صانع ألعابهم طه جب���ر، بالمقابل تمكن الرياضي 
التسجيل من الهجمات السريعة عن طريق مؤمن أبو غزال 

ومعتز الحويحي، لينتهي الربع بتفوق األخضر 15_17.
وفي الربع الراب���ع لم يتغير الحال كثي���را، لينتهي الربع 
لمصلحتهم كالعادة يا س���ادة بنتيجة 20_10، وبنتيجة 

إجمالية 88_55.
و في اللقاء الثاني الذي ش���هد إثارة و ندية حتى الثواني 
األخي���رة ، تغلب خدمات دير البلح على جمعية الش���بان 

المسحية بنتيجة )75-78(.
الرب���ع األول بدأ بحماس كبير م���ن العبي الجمعية، وكانوا 

األفض���ل دفاعا وهجوما، فس���جل رمزي س���ابا 10 نقاط، 
وزمالءه عبد العزيز مصلح وعمر حجاج 4 نقاط لكال منهما، 
بينما استغل دير البلح تواجد عمر المسلمي بتسجيله 6 
نق���اط، و7 نقاط للطيب البحيصي منها ثالثية، و4 نقاط 

لمهند البحيصي، لينتهي الربع 22_17 للجمعية. 
وفي الربع الثاني، اس���تعاد العبو الدير تركيزهم فسجلوا 
ع���ن طريق عمر المس���لمي 12 نقط���ة، و8 نقاط للطيب 
البحيصي منها ثالثية، لينتهي الربع لمصلحة دير البلح 
21_13. وفي الربع الثالث، زاد الفريقان من سرعة اللعب، 
الستغالل الهجمات المرتدة، فتألق رمزي سابا بتسجيله 

8 نقاط للجمعية، و4 نقاط لزيدان س���الم، بينما عاب على 
العبي الدير التس���رع في انهاء الهجم���ة، لينتهي الربع 

لمصلحة الجمعية 19_14.
وفي الرب���ع الرابع وصلت المب���اراة لقمة اإلث���ارة بتقارب 
النتيجة والتعادل أكثر من مرة، لكن تسرع العبي الجمعية 
وفقدان التركيز في الدقائق األخيرة أعطى الفرصة لدير 
البلح بالتقدم بالرغم من تس���جيل رمزي س���ابا 15 نقطة 
للجمعية، لكن ثالثية مهن���د البحيصي زادت من الفارق 
وأعطت الطمأنينة لزمالءه بحس���م نتيج���ة الربع 26_21، 

وبنتيجة إجمالية 78_75.

انتصاران لرفح ودير البلح بدوري جوال لكرة السلة

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن���ت إدارة س���يراميكا كليوباترا التعاقد م���ع مصعب البطاط الجن���اح األيمن الدولي 
الفلسطيني لمدة 3 مواسم، قادما من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، ليصبح الصفقة 

الخامسة في االنتقاالت الصيفية الحالية.
وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع البطاط نجم منتخب فلسطين، بعدما اجتاز 

الكشف الطبي بنجاح، لينتظم في التدريبات مباشرة بعد التوقيع .
وحرصت جماهير نادي ش���باب الظاهرية الفلس���طيني، على االحتف���ال بقائد فريقها 
قبل مغادرته فلس���طين، متمنية التوفيق لنجمها الدولي في خطوته الجديدة كسفير 
كروي مع فريق س���يراميكا كليوباترا. يذكر أن إدارة نادي س���يراميكا كليوباترا سبق وأن 
أبرمت 4 صفقات في االنتقاالت الصيفية، اس���تعداًدا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم 
المهاجم باس���م مرسي قادًما من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري قادًما من 
نادي س���موحة، والحارس محمود كوكو قادًما من نادي مصر للمقاصة، والتونس���ي بالل 

السعيداني قادًما من نادي ضمك السعودي.

الفلسطيني مصعب البطاط 
ينضم للدوري المصري

باريس/االستقالل: 
بدا كيليان مبابي، مهاجم باريس س���ان جيرمان، متمس���ًكا 
بموقفه الراف���ض لتجديد عقده مع الفري���ق، قائاًل إن قدوم 

ليونيل ميسي، لم يدفعه للتراجع عن رغبته في الرحيل.
وقال مبابي في حوار مطول مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم 
أتخيل أن ميس����ي سيرحل عن برشلونة ثم ينضم إلى باريس، 
إن����ه أحد الالعبين الذين وضعتهم في فئة )من المس����تحيل 
اللعب بجواره في فريق واحد(". وأوضح "أس����تمتع بكل لحظة 
بجانبه، فاللعب معه فخر كبير، فهو ش����خص يحب كرة القدم، 
ويتحدث مع الجميع ويحاول أن يندمج بطريقته، فهو خجول، 
لكنه لي����س خجوال في الملع����ب".  وأضاف "ش����عرت بنفس 
الش����عور لكن بدرجة أقل عند انضمام نيمار إلى بي إس جي، 
لقد كانت خطوة رائعة، لكن ميسي شيء آخر. من المدهش أن 
يكون سان جيرمان هو النادي الثاني الذي يرتدي قميصه بعد 

برشلونة. يجب أن ندرك أنه أمر غير عادي".
وذكر "بالطبع. عندما يكون لديك ميس���ي في فريقك، فأنت 
تعل���م أنه يتعين عليه بذل القليل من الجهد، ليخزن طاقته 
ويكون أكثر جاهزية للتسجيل، لذا البد من أداء بعض المهام 
الدفاعية، فهي ليست مشكلة، هناك تسلسل هرمي ثابت، 
فأنا س���عيد بالركض عندما يمش���ي ميس���ي، هذه ليست 

مشكلة.. إنه )ليو(".

 و بس���ؤاله هل انضمام ميسي زعزع فكرة رحيله عن باريس، 
أجاب مبابي "ال، لم أقل لنفس���ي أن األمر يس���تحق البقاء مع 
الفريق بعد التعاقد مع ميسي، ألنني ال أتخذ قرارات بناء على 
دوافع مفاجئة، بل قررت بعد تفكير لفترة طويلة بكل جدية".

وأكد "خاب ظني قليال بعد فشل رحيلي. عندما يكون طموحك 
هو المغ���ادرة وتبقى، لم يس���عدني ذلك، لكنن���ي تجاوزت 
الموقف بس���رعة، ولسوء الحظ تعرضت لإلصابة في معسكر 

المنتخب أوائل سبتمبر/أيلول، وعدت بسرعة، وشعرت بالحزن 
أثن���اء غيابي عن المباري���ات، وبالعودة س���جلت وقدمت أداء 
جيدا". وأش���ار أيًضا: "لقد تقدم ريال مدريد بعرض لشرائي. 
أنا مرتبط بباريس، وإذا كنت رحلت هذا الصيف، النتقلت إلى 

الفريق اإلسباني فقط".
 وأردف المهاجم الباريس���ي "قيل إنني رفضت 6 أو 7 عروض 
للتجديد، وأنني ال أريد التحدث إلى ليوناردو، رغم أن الرئيس 

)ناص���ر الخليفي( هو من أراد تولي األم���ور. بالطبع ال يمكن 
رفض رغبة رئيس النادي في التحدث معي، وليس صحيًحا 
ما تردد بأنني حاولت افتعال المشاكل في غرفة المالبس".

وواص����ل "عندما أعل����ن الخليفي أمام العال����م كله في مؤتمر 
تقديم ميس����ي، بأنني لن أرح����ل ولن أغادر مجاًنا، ش����عرت 
بالقلق نسبيا، وقلت لنفس����ي، إذا كنت لن أرحل مجانا فماذا 
سيحدث لي؟.. إال أنني تعاملت مع األمر بأن هذه طريقة إدارة 
النادي في إبداء تمس����كها الشديد بي، وإعجابهم بقدراتي". 
وبرر مباب����ي رغبته في الرحيل، بقوله "ش����عرت أن مغامرتي 
قد انته����ت، وأتطلع لخوض تجربة مختلفة بعد 7 مواس����م 
في الدوري الفرنس����ي. لقد بذلت كل ما في وسعي لباريس، 
وحققت أشياء رائعة، لذا كان الرحيل هو الخطوة المنطقية".

كيليان يراوغ
وكشف هداف سان جيرمان "إدارة النادي لم تفاتحني في 
ملف التجديد منذ ش���هر ونصف أو شهرين، بالتحديد منذ 

إبداء رغبتي في الرحيل".
وبس���ؤاله مجدًدا هل ستغادر باريس س���ان جيرمان نهاية 
الموس���م، رد مباب���ي "في كرة القدم، حقيقة األمس ليس���ت 
بالضرورة أن تكون حقيقة اليوم أو غًدا، فإذا قيل إن ميس���ي 
س���يلعب في باريس، لما تخيلت ذلك، لذا ال يمكن أن نعرف 

ما سيحدث".

مبابي: مغامرتي انتهت مع باريس.. ولم أتخيل ما فعله ميسي

مدريد/ االستقالل: 
ذكرت تقارير صحفية أن هناك أزمة كبيرة فى برشلونة 
بطله���ا جوردي ألبا، العب الفريق مع مدربه رونالد كومان 
بس���بب عدم مش���اركته في لقاء أتليتكو مدريد مساء 

السبت الماضي.
 وقالت صحيفة "س���بورت" الكتالوني���ة، إن جوردي ألبا، 
عبر عن غضبه الشديد لعدم مشاركته في لقاء أتليتكو 
مدري���د، رغم مطالبت���ه بإجراء عملي���ات اإلحماء منذ بدء 

الشوط الثاني.
 وقال الالع���ب في تصريح���ات للصحيف���ة إنه فوجئ 

بمطالبته بالعودة إلى منطقة مقاعد البدالء.
 وأش���ارت الصحيفة إلى أنه عند س���ؤال جوردي ألبا عن 

عدم مش���اركته، نظر إليه دي ال فوينتي ، مدرب حراس 
المرمى ، وأعطاه األخير إجابة باإلش���ارة إلى األعلى ، مما 
يعن���ي أن هذا قرار فني من جان���ب المدرب الهولندي ، 

رونالد كومان - على حسب قوله 
 وكان قد حس���م فريق أتلتيكو مدري���د قمة الليجا أمام 
ضيفه برش���لونة، بتحقيق انتصار مهم بهدفين دون 
مقابل، في المواجه���ة التي جمعت بينهما على ملعب 
"واندا ميتروبوليتانو" معق���ل الروخي بالنكوس، ضمن 
منافس���ات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري اإلسباني 

.2022-2021
س���جل توماس ليمار ه���دف التقدم لصال���ح أتلتيكو 
مدريد ف���ي الدقيقة 24 م���ن زمن المب���اراة، ثم أضاف 

النجم األوروجويانى لويس سواريز ثاني أهداف الروخي 
بالنكوس في شباك فريقه السابق بالدقيقة 44 من زمن 

اللقاء.
يحتل أتلتيكو مدري���د المركز الثاني في جدول ترتيب 
الدوري اإلسباني برصيد 17 نقطة، حصدها من الفوز في 
5 مباريات والتعادل في مناس���بتين والتعرض لخسارة 
واحدة، ليأت���ي خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 

األهداف فقط.
فيما تراجع برش���لونة للمركز التاسع في ترتيب الدوري 
اإلس���باني، بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة، جمعها 
من ثالثة انتص���ارات ومثلها من التعادالت، وتلقى أول 

هزيمة في الليجا ضد أتلتيكو مدريد.

تقارير تكشف تفاصيل أزمة جوردي ألبا وكومان في برشلونة
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ع���دة في الضفة المحتلة . و اقتحم عش���رات 
المستوطنين أمس الثالثاء، ساحات المسجد 
األقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية 
من شرطة االحتالل اإلسرائيلي التي واصلت 
بالدخول  الفلس���طينيين  عل���ى  التضيي���ق 
للمسجد وفرض تقييدات على تنقلهم خالل 

االقتحامات.
ب���أن عش���رات  األوق���اف،  وأف���ادت دائ���رة 
المس���توطنين اقتحم���وا األقص���ى، ونفذوا 
ج���والت اس���تفزازية ف���ي س���احاته، وتلقوا 
شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وبعضهم 
ق���ام بتأدي���ة ش���عائر تلمودي���ة قبالة قبة 

الصخرة إلى أن غادروه من باب السلسلة.
وتش���هد القدس القديمة وبواباتها إجراءات 
أمنية مش���ددة تتمثل بالتفتي���ش الدقيق 
للس���كان والمصلين في األقصى، إضافة إلى 
جملة من االستفزازات التي يقوم بها الجنود 

بحق الشبان.
وفي الس���ياق، اقتحم مئات المس���توطنين 
اليهود، أمس الثالثاء، قبر "الشيخ السعدي" 
ف���ي حي "الش���يخ جراح" بالق���دس المحتلة، 
وسط تش���ديد قوات االحتالل من إجراءاتها 

العسكرية في الحي.
ونقلت وس���ائل إعالم محلية عن شهود عيان 
أن مئات المس���توطنين، اقتحم���وا المنطقة، 
الت���ي يطلقون عليها زوًرا اس���م "ش���معون 
الصدي���ق"، تحت حماية مش���ددة من قوات 

االحتالل.
ورافق اقتحام المستوطنين إطالق موسيقى 
صاخب���ة والرق���ص بصورة "هس���تيرية" في 
محي���ط المكان، وس���ط منع ق���وات االحتالل 

أهالي الحي من الخروج والدخول منه.
وأضافت تل���ك المصادر أن ق���وات االحتالل 
نصبت س���تة حواجز عس���كرية ف���ي محيط 

المكان.
ويتوس���ط حي "الش���يخ جراح" مغارٌة يتدفق 
ا، ألداء  إليها مئات المستوطنين اليهود يومّيً
طق���وس تلمودية فيها ويس���مونها "مغارة 

شمعون الصديق".
ويدعي اليهود أن الموقع مقام مقدس ألحد 
المتديني���ن لديه���م، لكن الفلس���طينيين 
يقولون إنه قبر "الش���يخ السعدي"، جد عائلة 

حجازي الشهيرة في القدس.
ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييًفا للحقائق 

هدف���ه س���يطرة االحتالل اإلس���رائيلي على 
المنطقة بدعاوى دينية.

فيما، داهم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
أمس، منزال ومحال تجارية في بلدة العيسوية 

بالقدس المحتلة.
وقال���ت مص���ادر محلية، إن ق���وات االحتالل 
اقتحمت منزل المواط���ن عصام درويش في 
العائلة،  أفراد  البلدة، وفتشته، واس���تجوبت 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
وأضاف���ت، إن طواقم من "ضريب���ة االحتالل" 
والمخاب���رات برفق���ة "ال���كالب البوليس���ية" 
داهم���ت عدة محال تجارية في العيس���وية، 

ونصبت الحواجز في شوارعها.
وإلى ذلك ، أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ام���س الثالثاء، بوقف البن���اء في منزلين في 
منطقة مس���افر يطا جنوب���ي الخليل بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب 
الخليل ومس���افر يطا ف���ؤاد العمور بأن قوات 
االحتالل اقتحمت قرية الصيفر بمسافر يطا 
وسلمت المواطن محمد محمود إخطارًا بوقف 
العمل في منزله، كما صورت عدة منازل وخيم 

في القرية.
وذكر أن قوات االحتالل سلمت المواطن خالد 
نواجعة إخطارًا بوق���ف العمل في منزله في 

قرية سوسيا في المسافر.
وأوض���ح أن االحتالل يواصل ف���ي تضييقه 
على أهالي مس���افر يط���ا، تهجيرهم قصريًا 
والس���يطرة عل���ى أراضيهم لصالح التوس���ع 

االستيطاني.
وفي االطار، أشعل مستوطنون امس الثالثاء، 
النار في أراضي المواطنين في بلدتي قصرة 
وجوريش جنوب مدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان أن مستوطني مستوطنة 
"شفوت راحيل" القامة على أراضي المواطنين 
ف���ي قريتي قص���رة وجوريش أش���علوا النار 
بأط���راف الجبل قبل أن تمتد إلى مس���احات 

واسعة منه. 
وعبر مواطن���و القريتين عن خش���يتهم من 
وصول ألس���نة النيران إلى األراضي الزراعية 
المزروعة بأشجار الزيتون تزامنا مع قرب جني 

الثمار عنها.
ويوم اول أمس أش���عل المستوطنون النيران 

في أراضي المواطني���ن الزراعية ببلدة بورين 
جنوب مدينة نابلس ش���مال الضفة الغربية 

المحتلة. 
وتتزامن جرائم المس���توطنين تلك مع شروع 
وب���دء المزارعي���ن بموس���م قط���ف الزيتون 
س���يما ف���ي األراض���ي الزراعي���ة القريبة من 

المستوطنات.
كما هاجم مس���توطنون لليوم الثاني تواليا، 
رعاة الماشية في منطقة خلة مكحول باألغوار 

الشمالية.
وقال الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغمة: إن 
المس���توطنين يواصل���ون مالحقتهم للرعاة 
منذ س���اعات الصباح شرق خلة مكحول، علما 
أنهم رشوا أمس أحد الرعاة بالغاز، وطردوهم 

من المراعي.
الرع���اة يتعرض���ون العت���داءات  أن  يذك���ر 
ومالحقات مس���تمرة من المس���توطنين في 
غالبي���ة مناط���ق األغ���وار الش���مالية، وذلك 
في خطوة تس���تهدف تهجيره���م وتفريغ 

المنطقة لصالح التوسع االستيطاني.

رام الله / االستقالل:
 أّكد نادي األس���ير، أّن األسرى في عدة سجون 
نّفذوا امس الثالثاء، أولى خطواتهم النضالية 
الت���ي أعلنوا عنها، والتي تتمثل في االعتصام 
في ساحات الس���جون أو ما ُتس���مى "بالفورة" 
مرتدين لباس "الش���اباص" والذي يعني أنهم 

مستعدون للمواجهة.
وأوضح النادي في بيان، أن ذلك تم في سجون: 

"نفحة، إيشل، ريمون، ومجدو، وهداريم"، فيما 
أقدمت إدارة السجون على إغالق سجن "عوفر" 
بالكامل بدعوى أن هن���اك معلومات حول نية 

لتنفيذ عملية طعن.
ولف���ت نادي األس���ير، إل���ى أّن ه���ذه الخطوة 
تأتي في س���ياق رفض األسرى إلجراءات إدارة 
الّس���جون الّتنكيلية الت���ي ضاعفتها بحّقهم 
بع���د عملي���ة "انت���زاع الحّرّية"، حي���ث توافَق 

األس���رى على برنام���ج نضال���ي تدريجي لمدة 
أسبوع، وتشكيل لجنة طوارئ وطنية من كافة 
الفصائل، ال س���يما أّن الحوارات التي استمرت 
بش���أن مطالبهم طوال الفترة الماضية، لم تؤِد 

إلى حٍل جذرّي.
وأوضح نادي األسير، أّن اليوم سيواجه األسرى 
ما ُيس���مى "الفحص األمنّي" بدق الش���بابيك، 

وذلك استكمااًل للخطوات التي أعلنوا عنها.

غزة/ االستقالل:
أصدرت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية في غزة ، 
امس الثالثاء، قرارًا يقضي بتوحيد مواقيت األذان 

واإلقامة في جميع مساجد محافظات قطاع غزة.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها 
عل���ى "فيس ب���وك"، أن ذل���ك "تعظيمًا لش���عيرة 
الصالة وتجنبًا ألي إرباك وإعانة الناس على الطاعة 
وتقديم صورة نموذجية راقية لمس���اجدنا وإنهاء 
حال���ة التباين بين المس���اجد ف���ي مواقيت األذان 

واإلقامة".
وأوضحت أن "القرار ينص على توحيد مدة االنتظار 
بي���ن األذان واإلقامة بحيث تكون مدة االنتظار في 

صالة الفجر 20 دقيقة والظهر والعصر 15 دقيقة 
والمغرب والعشاء 10 دقائق".

وقالت: "ُيرفع آذان الفجر األول قبل األذان الرسمي 
)30( دقيقة متضمنًا التثويب_ "الصالة خير من  ب�

النوم".
وأضاف���ت: "وُيرفع أذان الجمع���ة األول قبل األذان 
الرسمي ب)60( دقيقة بالضبط، وُيمنع رفع األذان 
األول للفج���ر والجمعة قبل موعدهم���ا المحدد، أو 
بعدهما لم���ن فات���ه األذان ويكتفي بالمس���اجد 
المجاورة المؤذنة"، منوهًة الى أنه س���يتم تطبيق 

القرار بتاريخ 10--10 2021م.
وتابعت االوقاف: "ُيقدر اإلمام الموقف في النازلة 

بالمس���جد كالجنازة واالحتف���ال وغيرها،  الخاصة 
وُيطلب من المؤذن إقامة الصالة حسب ما يناسب 
المقام". وأكدت الوزارة على مفتش���ي المس���اجد 
بضرورة متابعة االلتزام بتنفيذ القرار كل حس���ب 

دائرة اختصاصه.
ودع���ت ال���وزارة المصلي���ن ال���ى ض���رورة االلتزام 
بالمواقيت وعدم إرب���اك اإلمام والمؤذن وإعانتهما 

على تنفيذ القرار والمواعيد المذكورة.
وأش���ارت إلى أن "هذا القرار جاء ف���ي إطار تقديم 
صورة حضارية لمس���اجدنا وحت���ى ال يلتبس على 
الن���اس دينهم ليقوم���وا بالعبادة عل���ى وجهها 

األكمل".

أبو ظبي/ االستقالل: 
أعلن����ت وزيرة داخلية االحتالل اإلس����رائيلي 
أياليت ش����اكيد، أم����س الثالث����اء، أن اتفاق 
إلغاء تأش����يرة الس����فر بين »ت����ل أبيب« وأبو 
ظبي، سيدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من األحد 

القادم.
ج����اء ذلك في تصريحات أدلت بها ش����اكيد، 
للصحفيي����ن، خ����الل وجودها في إم����ارة أبو 
ا، بحسب صحيفة  ظبي، التي تزورها رس����مّيً

»جروزاليم بوست« العبرية.
وبدأت وزيرة الداخلية اإلس����رائيلية، االثنين، 

أول زيارة رس����مية لها إلى اإلم����ارات، التقت 
خاللها نظيرها الش����يخ س����يف ب����ن زايد آل 

نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.
العبرية،  وذكرت صحيفة »يسرائل هاليوم« 
أنه ف����ي »الجزء الرئيس م����ن الزيارة، عقدت 
ش����اكيد لقاء مع وزير الداخلية ونائب رئيس 
مجل����س الوزراء س����يف بن زاي����د آل نهيان، 
وتعّرفت على مش����اريع وطنية حول موضوع 

المدينة الذكية والرقمنة، ومدينة آمنة«.
تأش����يرات  إلغاء  اتف����اق  الوزيران  وناق����ش 
الدخول بين اإلمارات و«إس����رائيل«، الذي وقع 

في تشرين األول/أكتوبر 2020، ويدخل حيز 
التنفيذ األسبوع المقبل.

يشار إلى أن شاكيد هي القيادية الثانية في 
حزب »يمينا« )يمين(، برئاسة رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي نفتالي بيني����ت، وهي معروفة 
لالستيطان،  المؤيدة  المتش����ددة  بمواقفها 

والمعارضة إلقامة دولة فلسطينية.
واإلم����ارات،  اإلس����رائيلي  االحت����الل  ووق����ع 
منتص����ف أيلول/س����بتمبر الماضي، اتفاقية 
لتطبي����ع العالقات بينهم����ا، برعاية الرئيس 

األمريكي السابق دونالد ترمب.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت عائلة الجندي األس���ير لدى المقاومة في غ���زة  هادار جولدين، 
ام���س الثالثاء، إن نافذة الفرص إلعادة الجن���ود من قطاع غزة تذهب 

وتغلق.
وأضاف���ت العائلة في تصريح له���ا عبر "تويتر"، "قد يكلفن���ا تهاون الجيش 

والحكومة ثمنًا باهظًا".
وأش���ارت إلى ضرورة أن يستيقظ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويعيد األسرى 

من غزة قبل فوات األوان.

عائلة الجندي هادار 
جولدين: يجب إعادة الجنود 

من غزة قبل فوات األوان

وزيرة داخلية االحتالل تعلن إلغاء 
تأشيرة الدخول بين اإلمارات و »إسرائيل«

جنين/ االستقالل: 
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، عن األسيرة الصحفية 
بش���رى جمال الطويل )28 عاما( من مدينة البيرة، بعد اعتقال إداري اس���تمر 

11 شهًرا.
 وأطلق سراح األس���يرة الطويل على حاجز الجلمة شمال جنين، بعدما أمضت 

مّدة اعتقالها في سجن الدامون.
 واعتقلت بش���رى بتاريخ 2020/11/9 أثناء مرورها على حاجز عسكري جنوب 
مدين���ة نابلس، وحولتها س���لطات االحت���الل لالعتقال اإلداري 4 أش���هر، تم 

تجديده ألكثر من مرة.
 واالعتقال األخير لألس���يرة الطويل هو االعتقال الخامس، لها ولم يمِض على 

اعتقالها السابق عام.
 ولدت بش���رى في العام 1993 في مستش���فى المقاصد، وكان والدها الشيخ 
القيادي جمال الطويل مبعًدا إلى م���رج الزهور في تلك المّدة، واعتقلت للمرة 

األولى عندما كانت في عمر ال�17 خالل الثانوية العامة.
 يذكر أن بش����رى أفرج عنها ف����ي صفقة وفاء األحرار ع����ام 2011، ثم أعيد 
اعتقالها عام 2014 ضمن حملة ش����ّنها االحتالل ض����د محرري صفقة وفاء 
األح����رار، ثم توالت بع����د ذلك االعتقاالت اإلدارية خم����س مرات، كان آخرها 

هذا االعتقال.
 وه���ي ابنة القيادي في حركة حماس جمال الطويل، والذي َأضرب عن الطعام 
ف���ي وقت س���ابق من العام الماضي ل���� 29 يوًما انتهى بضم���ان عدم تمديد 

ا وإطالق سراحها. اعتقال ابنته بشرى إدارّيً
 في حين يعتقل االحت���الل )3( صحفيين إداريًا، وتس���تمر محاكم االحتالل 

العسكرية في تجديد اعتقالهم اإلداري عدة مرات.

نادي األسير: األسرى نفذوا أولى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها

غزة: األوقاف تصدر قرارًا بتوحيد مواقيت األذان واإلقامة في مساجد القطاع

اإلفراج عن الصحافية بشرى 
الطويل من سجون االحتالل

مئات امل�ستوطنني ..
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االستقالل/ وكاالت:
ت���م التصويت على زبدة بريطانية بنكهة س���رطان البحر البريطاني وس���رطان 

ديفون والكافيار والليمون والشمر، كواحدة من أفضل األطعمة في العالم.
فازت الزبدة اللذيذة التي تحمل اسم زبدة ريديكيولس 55 والتي يبلغ سعرها 

100 دوالر، بتصنيف ثالث نجوم في جوائز المذاق العظيم لهذا العام.
وال تأتي هذه الزبدة التي أنتجتها ش���ركة سباليم باتر، في عبوة عادية، وإنما تأتي 
بطب���ق زبدة فريد من نوعه مصمم خصيصًا للمنتج، ومصنوع يدويًا في إيطاليا. قال 
مؤسس الشركة، كريس ماير: »جوائز المذاق العظيم تشبه جوائز األوسكار للطعام. 
ألننا فزنا بثالث نجوم، سنشارك في جوائز الشوكة الذهبية التي ستقام في غضون 
أسبوعين«. تنضم هذه الزبدة إلى مجموعة مختارة من األطعمة الشهية التي فازت 
بتصنيفات مماثلة في جائزة »المذاق العظيم«، بما في ذلك دهن اليوسفي الصيني 

المصنوع في أتيكا باليونان، وعسل نحل خام يتم حصاده في سنغافورة.
وتلقت ش���ركة غايلد أوف فايند فودز التي تس���تضيف فعاليات المس���ابقة، 
14113 مشاركة من 108 دولة هذا العام. يتم اختيار الفائزين بالطعام من قبل 

مزيج من 350 خبيرًا، بما في ذلك الطهاة وتجار التجزئة ونقاد الطهي.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التكريم المرموق للزبدة، مبيعات الش���ركة الصغيرة 
التي ت���زود متاجر المزارع وأكثر من 50 جزارا ف���ي جميع أنحاء بريطانيا بالزبدة 

الفاخرة، وفق ما أورد موقع ميترو اإللكتروني.

تصنيف زبدة بريطانية 
كأفضل طعام في العالم

االستقالل/ وكاالت:
رفضت زوجة بالسعودية صلحا ب�400 ألف ريال مع 
زوجها، وتصر على القصاص )العين بالعين(، وحكم 

لها بذلك.
وفي التفاصيل وفقا لصحيفة الوطن الس���عودية، 
فقد تس���ببت لطمة غض���ب زوج لزوجت���ه في فقء 
عين، وخراب بيت، وتش���تت أطفال وأسرة بالكامل، 
حيث أش���ار المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي 
إلى اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام األوالد، 
فاقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية 
األوالد، لكن الش���يطان عاد، واش���تد النقاش وهما 
بالس���يارة، ليلطم وجه زوجته، ويفقأ عينها بسبب 

فص خاتم.
وأضاف المحامي: »إذا حصل عنف أس���ري من ِقبل 
أحد الزوجين، فإن العالقة الزوجية ال تمنع من إمضاء 
الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة 
قصاصا أو أرش جناية )غرامة مالية(، يقدرها الطب 
الش���رعي من خالل مسميات الجروح المبسوطة في 
الفقه اإلسالمي، والتي تتفاوت جزاءاتها بحسب نوع 
االعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية 
السعودية، الذي يستند للشريعة اإلسالمية، يأخذ 
بمبدأ عقوبة الجاني عل���ى النفس وما دونها جناية 
عمدي���ة بالع���دل والمماثلة، ف���إذا أمكن القصاص 
من الجاني بمث���ل جنايته حكم القضاء بالقصاص، 

اس���تنادا لقول الله تعالى }وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنف���س والعين بالعي���ن واألنف باألنف 
واألذن باألذن والس���ن بالس���ن والج���روح قصاص{، 
بينما يخير المجني عليه في العنف األس���ري بين 
القص���اص وأخذ الدية. أما إذا تعذرت المماثلة، كما 
لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار األمر 
إل���ى أرش الجناية، وهي غرام���ة مالية قدرها علماء 
اإلسالم بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في 
البدن«. وأوضح: »مما يجب أن ُيعلم أن الجناية التي 
تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما 
الخطأ وش���به العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية 

دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة«.

سعودية ترفض صلحًا مع زوجها مقابل 400 ألف ريال
االستقالل/ وكاالت:

عثرت سيدة أمريكية أثناء زيارة لحديقة في والية أركنساس على ماسة صفراء عيار 
4.38 قيراط، تصل قيمتها إلى 15 ألف دوالر. وقالت نورين وريدبرغ إنها كانت تقوم 
بجولة في حديقة هوت سبرينغز الوطنية، ولمحت حديقة أخرى يقصدها الراغبون 

في التنقيب عن الذهب والماسات، وهي »كريتر أوف دايموندز ستيت بارك«.
وأش���ارت نورين إلى أنها شاهدت الحديقة أول مرة في برنامج تلفزيوني قبل عدة 
سنوات، بحسب موقع »إن بي سي نيوز«.  وعند وصولها للحديقة بدأت نورين هي 
وزوجها مايكل في التنقيب، وبعد نحو 40 دقيقة عثرت على حجر »نظيف والمع«.

وأوضحت نورين أنها لم تكن تعلم في البداية ما إذا كانت ماسة أم ال، فأخذتها 
هي وزوجها إلى مركز الحديقة للتعرف على ماهيتها.

وتبين أن هذا الحجر عبارة عن ماس���ة صفراء عيار 4.38 قيراط، ويقدر ثمنها ب� 
15.3 ألف دوالر، لتصبح أكبر ما تم العثور عليه في الحديقة خالل العام 2021.

امرأة تعثر على كنز في حديقة

االستقالل/ وكاالت:
تش���ير وثائ���ق أمريكي���ة أن واحدا م���ن كل ثالثة 
أش���خاص ف���ي الوالي���ات المتحدة ش���هد عمليا 
آثار ك���وارث طبيعية مثل العواص���ف واألعاصير 

والفيضانات في األشهر الثالثة الماضية.
ونقلت صحيفة واش���نطن بوس���ت عن وثائق من 
الحكوم���ة الفيدرالي���ة أيضا أن حوال���ي 64٪ من 
األمريكيين يعيشون في مناطق بها موجات حارة، 
والتي وصفها المنش���ور ب� "أخطر أشكال الظروف 

الجوية القاسية".  عالوة على ذلك، أشارت الصحيفة 
إل���ى أن ما ال يق���ل عن 388 ش���خصا لقوا حتفهم 
نتيجة األعاصير والفيضانات وموجات الحر وحرائق 
الغابات في الواليات المتحدة من بين أكثر من 333 

مليون شخص منذ يونيو.
وأفيد في الس���ياق بأن الواليات المتحدة تؤثر على 
عملية ارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر من أي دولة 
أخرى، إذ أن ربع إجمالي ثاني أكسيد الكربون الذي 
تم إطالقه في الغالف الجوي منذ عام 1850 جاء من 

الواليات المتحدة، ما أدى إلى حرق الوقود األحفوري.
وتنذر التوقعات باحتمال أن يرتفع متوسط   درجة 
الح���رارة في معظم الواليات المتحدة بحلول نهاية 
القرن بمقدار 3.3 إلى 4.5 درجة مئوية. إضافة إلى 
أنه سيموت أكثر من 60 ألف شخص سنويا بسبب 
الحرارة الشديدة بحلول عام 2050. وبنهاية القرن، 
سيتعين على البالد في كثير من األحيان مواجهة 
أعاصير، تكتس���ب خالل نصف يوم سرعات تصل 

إلى 112.5 كم / الساعة.

واحد من كل 3 أمريكيين مر بكوارث 
طبيعية في األشهر الـ3 األخيرة

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وسائل إعالم محلية أن األطباء أزالوا أكثر من كيلوغرام من المسامير والبراغي والسكاكين من 
معدة رجل ليتواني. وقال األطباء إنه كان يبتلع أشياء معدنية لمدة شهر، بعد اإلقالع عن الكحول.

ونقل الرجل إلى مستش���فى على ساحل بحر البلطيق في سيارة إس���عاف عندما اشتد به األلم 
في بطنه. وكانت بعض األش���ياء الت���ي تم العثور عليها خالل عملية جراحية في مستش���فى 
جامعة كاليبيدا بطول 10 س���م، وفقا إلذاعة ليتوانيا العامة "LRT". ووصفها الجراح س���اروناس 

ديليديناس هذه الحالة بأنها "فريدة".
وفي مقالها باللغة الليتوانية، نشرت "LRT" صورة تظهر صينية جراحية مليئة بالقطع المعدنية 

بعد العملية الطارئة التي استغرقت 3 ساعات.

لن تصدق... كيلوغرام من 
المسامير والبراغي في بطن رجل!

االستقالل/ وكاالت:
فازت سيدة من والية فلوريدا األمريكية مرتين باليانصيب 
في نفس الي���وم، لتحصل على جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 
أربعة ماليين دوالر، وفقًا لما ذكرته صحيفة »نويبو هيرالد«.

واش���ترت المرأة، المقيمة في مدينة بوكا راتون في جنوب 
شرق فلوريدا، ورقتي يانصيب بنفس رقم يانصيب »ميجا 

ميليونز« في 14 من سبتمبر )أيلول( الماضي.
وكان���ت أرقام الح���ظ ه���ي 4 و13 و19 و63 و64 وحققت 
لس���وزان فيتون )64 عامًا( إجمالي أربعة ماليين دوالر. لكن 

حظها كان سيعد أفضل بكثير لو حققت أيضًا رقمًا سادسًا 
يطلق عليه »ميغا بوول« والذي يمنح حتى 34 مليون للفائز 

أو الفائزين في نسخته المقبلة.
واشترت فيتون أوراق اليانصيب في متجر صغير في بوكا 
راتون وطلبت جائزتها بعد ستة أيام من الفوز باليانصيب، 
وفق���ًا للصحيفة. ووزعت مس���ابقة اليانصيب في فلوريدا 
أكثر من 772 مليون في جوائز »ميغا ميليونز« على نحو 60 
مليون العب منذ بدأها في عام 2013 في بيع هذه األوراق، 

وفقًا للهيئة الحكومية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وكالة الدف���اع المدني ف���ي هندوراس 
االثنين، أن ش���معة كانت سببا في  اندالع حريق 
بجزيرة قبالة سواحل البالد، أسفر عن تدمير 136 

منزال أو إلحاق أضرار جسيمة بها.
كما تضررت حوالي 600 أسرة جراء الحريق الذي 

نشب في أرخبيل جواناجا يوم السبت الماضي.
وأصيب عدة أش���خاص بضي���ق تنفس نتيجة 
استنش���اق الدخان، وبحروق أيض���ا، في الجزيرة 

التي ال يوجد بها إدارة إطفاء.
ويقع األرخبي���ل على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة 

ساحل هندوراس.
ويعيش معظم الس���كان، البال���غ عددهم إجماال 
5000 نس���مة، في جزيرة ال كاي���و، التي تضم 
وزارة الصحة ومكاتب إداري���ة وعددا من البنوك 

والمتاجر.
وفر المئات من الجزيرة باس���تخدام القوارب هربا 

من الحريق.

»شمعة« تحرق عشرات المنازل
 في جزيرة قبالة ساحل هندوراس

سيدة من فلوريدا تفوز مرتين 
باليانصيب في نفس اليوم


