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القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت ش���رطة االحتالل االس���رائيلي مس���اء األحد، اإلفراج عن 
رئيس الهيئة االسالمية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، 

بشرط االبعاد عن المسجد األقصى المبارك لمدة أسبوع.
وأفرجت ش���رطة االحت���الل عن الش���يخ عكرمة صب���ري، بعد 
التحقيق معه لمدة 6 س���اعات، وتس���ليمه ق���رار االبعاد عن 
األقصى. ونظمت ش���خصيات مقدسية اليوم وقفة تضامنية 
مع الشيخ عكرمة صبري أمام المسكوبية، خالل التحقيق معه. 

وكان���ت قوات االحت���الل اقتحمت منزل الش���يخ صباح أمس، 
وس���لمته قراًرا يقضي بالمثول أم���ام المخابرات للتحقيق في 

مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.
يذكر أن الش���يخ عكرمة صبري تعرض للعديد من االعتقاالت 

واالبعادات عن المسجد األقصى.
كما اس���تدعت مخابرات االحتالل، الخبير في ش���ؤون القدس 
جمال عمرو للتحقيق في المس���كوبية، بعد اقتحام منزله في 

حي الثوري ببلدة سلوان بالقدس.

االحتالل يقرر إبعاد الشيخ 
عكرمة صبري عن األقصى أسبوعًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب مواطنان في اعتداء ق���وات االحتالل 
على مصلين قرب المقبرة اليوسفية بالقدس 
المحتلة احتجوا على نبش قبور إس���المية من 

قبل االحت���الل وأدوا صالة المغرب والعش���اء 
هن���اك. وقالت طواق���م اله���الل االحمر في 
القدس إنه���ا تعاملت م���ع إصابتين بقنابل 
الصوت تم عالجهما ميدانيا خالل مواجهات 

مع قوات االحتالل في باب األس���باط )المقبرة 
اليوس���فية( وأن أح���د المصابي���ن هو ضابط 

األحمر.  اله���الل  م���ن  اس���عاف 
النيران، في مخزن  وأضرم شّبان، 

إصابات بمواجهات في القدس واالحتالل ينفذ عمليات تجريف 
ونبش للقبور بالمقبرة اليوسفية ومستوطنون يقتحمون األقصى

بكيرات لـ »االستقالل«: قرار إلغاء الصالة الصامتة 
»خدعة« واألقصى برميل بارود على وشك االنفجار

غزة/سماح المبحوح:
حذر نائب رئيس مجلس األوقاف اإلس���المية في الق���دس المحتلة، د. ناجح 

بكيرات من التداعي���ات الخطيرة لقرار االحتالل "اإلس���رائيلي" 
القاضي بالسماح للمس���توطنين ب�"الصالة الصامتة" في باحات 

شهاب ألسرى »الجهاد«: المقاومة لن تترككم وحدكم

المفتي العام يحذر من انتهاك 
حرمــة مقبــرة »مأمــن الله«

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر المفتي الع���ام للقدس والدي���ار الفلس���طينية، خطيب 
المس���جد األقص���ى المب���ارك الش���يخ محمد حس���ين، من عزم 

األسرى يرفضون اإلجراءات العقابية ويصعدون احتجاجهم

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
داوود ش���هاب، أن ما يتع���رض له أس���رى »الجهاد« من 
انته���اكات صهيونية داخل المعتق���الت هو تعبير عن 

الفشل الذريع والعجز والتغطية على الهزيمة التي ذلت 
إدارة الس���جون ولحقت بها بعد عملي���ة »انتزاع الحرية« 

من س���جن جلبوع، في السادس من الشهر 
القيادي ش���هاب خالل  وق���ال  الماض���ي. 

القيادي المدلل لـ »االستقالل«: المقاومة لن تصمت 
أمام هجمة االحتالل المسعورة تجاه أسرانا

غزة/ قاسم األغا:
حذر القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أحمد 
المدّلل، االحتالل »اإلس���رائيلي« وإدارة سجونه من تبعات 
ونتائج إجراءاته وسياس���اته العدوانية تجاه األسرى، وفي 

مقدمتهم أسرى الحركة، وأبطال عملية »انتزاع الحرية« من 
سجن »جلبوع«، في سبتمبر )أيلول( الماضي.   وقال القيادي 

المدلل في مقابلة مع صحيفة »االستقالل« 
األح���د، إن كل م���ا يتع���رض ل���ه أس���رانا، 

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير أصدرته األحد، أن س���تة أس���رى 

يواصل���ون معركتهم النضالية احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري، وس���ط 
تده���ور حاد على أوضاعهم الصحية بش���كل كبير، ولغاية اللحظة ما من 

6 أسرى يواصلون معركة اإلضراب 
وال حلول جدية بشأن قضاياهم 

القططي يحذر من مشاريع وأفكار 
التعايش مع فكرة وجود االحتالل

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، األحد، عن تس���جيل 9 وفيات و550 إصابة بكورونا و1984 

حالة تعاٍف من الفيروس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 
بعد فحص 5046 عينة، خالل 23 ساعة. وأوضحت وزيرة الصحة 

9 وفيات و550 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
حذر عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين. د. وليد 

القططي من خط���ورة تطبيع األنظمة العربية مع كيان االحتالل، 
الذي يجعل »إس���رائيل« كيانًا طبيعًيا يمكن التعايش معه في 

خروقات »فاضحة« باختيار المستفيدين من 
»وقفة عز« والعمل برام الله تتحدث عن »أخطاء«

رام الله/ االستقالل:
كش���ف تقري���ر ديوان الرقاب���ة المالي���ة واإلدارية ع���ن خروقات "فاضحة" ف���ي اختيار 

المس���تفيدين من صندوق "وقفة عز"، الذي خصصته الحكومة لتوزيع 
مس���اعدات على الفئات الت���ي تضررت في المرحلة األولى من انتش���ار 

تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بقضية 
نزار بنات حتى األسبوع القادم
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م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س 
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د أن المقاوم����ة لن تقف مكتوفة األيدي،  وأكَّ
إزاء الهجمة المس����عورة الت����ي يتعّرض لها 
ه����ؤالء األس����رى، ف����ي محاولة لكس����ر إرادة 
المقاوم����ة والقتال، التي يتمّتع بها أس����رانا 
البواس����ل، ال سيما أس����رى الجهاد اإلسالمي، 
الذين يتمسكون في معركتهم القائمة ضد 
إدارة الس����جون؛ رفًضا إلجراءاتها "االنتقامية 

والتعّسفية" تجاههم. 
وتوّجه بالتحّية لألس����رى الذين يس����اندون 
أس����رى "الجهاد" في معركته����م النضالية، 
مطالًب����ا الحركة الوطنية األس����يرة، بمزيد من 
حالة االلتفاف واإلسناد ووحدة الموقف؛ "ألن 
السماح لالحتالل االس����تفراد بأسرى الجهاد 
يعني اس����تفراده الحًقا بباقي األس����رى، ومن 

مختلف التنظيمات".     
وفيما دعا القوى والفصائل الوطنية إلى اتخاذ 
موقف وطني جامع لحماية األسرى ومطالبهم، 
وعدم السماح للعدو الصهيوني بأن يستفرد 
بأي منهم؛ ج����ّدد التأكي����د أن "المقاومة لن 
تصمت أمام تغّوله غير المسبوق تجاه أسرانا، 

وعليه وحده تحّمل نتائج ذلك". 
ويوم 6 س����بتمبر )أيلول( الفائ����ت، تمّكن 6 
أسرى فلس����طينيين من انتزاع حريتهم من 
س����جن "جلبوع" االحتاللّي، األكثر تش����ديًدا 

وتحصيًن����ا، عبر نفق ممتد حف����روه من غرفة 
زنزانتهم، قب����ل أن يعيد االحتالل اعتقالهم 
على دفعات، بعد أي����ام من المطاردة امتدت 

لنحو أسبوعين.
وأبط����ال كتيبة جنين أو كتيب����ة الحرية، هم 
األسرى القادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير 
أسرى حركة الجهاد اإلس����المي في "جلبوع"، 
والمحكوم مدى الحي����اة، ومحمد عارضة )39 
عاًما(، محكوم مدى الحي����اة، ويعقوب قادري 
)49 عاًم����ا(، محك����وم م����دى الحي����اة، وأيهم 
كممج����ي )35 عاًم����ا(، محكوم م����دى الحياة، 
ومناض����ل انفيعات )26 عاًم����ا(، معتقل منذ 
عام 2019، وخمستهم ينتمون للجهاد، فيما 
زكريا زبيدي )46 عامًا( معتقل منذ عام 2019، 

ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين.
ويبل����غ إجمال����ي عدد األس����رى في س����جون 
االحتالل حوالي )4650( أس����يرًا، بينهم )41( 
أسيرة، و )180( طفاًل وقاصًرا، و )700( مريض 
يعانون أمراًض����ا بينها "مزمن����ة وخطيرة"، و 
)400( معتق����ل إدارّي )دون تهمة(، في حين 
بلغ عدد األس����رى الش����هداء داخل السجون 

)226( شهيدًا، منذ النكسة سنة 1967.

م�ؤامرة التق�سيم 
في السياق، حّذر القيادي بالجهاد اإلسالمي 

االحتالل ومستوطنيه من مغّبة اعتداءاتهم 
وانتهاكاته����م المس����تمرة تجاه المس����جد 
األقصى المبارك، ومدين����ة القدس المحتلة 

عموًما. 
وأض����اف إن العدو الصهيوني يحاول تغيير 
الواقع ف����ي المس����جد وباحاته، عب����ر تمرير 
ا، بسياسات  ا ومكانّيً "مؤامرة" تقسيمه زمانّيً
ا  تهويدّي����ة وقرارات وإج����راءات باطلة، مؤكّدً
أنه����ا لن تغي����ر من ه����ذا الواقع، وس����يظّل 
المس����جد أرًض����ا إس����المية، ومكاًن����ا خالًصا 

للمسلمين وحدهم.
وتاب����ع "طالما تواصلت وتصاع����دت إجراءات 
الع����دو العدوانّية المختلفة تج����اه األقصى 
والقدس؛ فس����تبقى حالة االش����تباك ضده 
ا ش����عبنا الفلس����طيني بالضفة  قائمة"، داعّيً
والق����دس المحتل����ة، والداخ����ل المحتل منذ 
1948، إل����ى اس����تمرار الرباط في المس����جد 
القتحامات  والتص����دي  لحمايت����ه،  المبارك؛ 
قطع����ان المس����توطنين، وتدنيس����هم ل����ه 

ولباحاته بأداء طقوسهم التلمودية.  
   ونّب����ه إل����ى أن المس����جد األقصى يتعرض 
لعدوان "غاشم وخطير"، من االحتالل وسوائب 
مس����توطنيه المتطّرفين، وهو بمثابة إعالن 
حرب، ليس على الفلس����طينيين فحسب، بل 
على األمة العربية والمسلمة جمعاء، "ولذلك 

لن نصمت عليه"، بحسب المدّلل.

تفتيت الّن�سيج 
أما بش����أن ارتفاع منس����وب الجريم����ة مؤّخًرا 
في الداخل الفلس����طيني المحتّل منذ النكبة 
الفلسطينية سنة 1948، فقد حّمل القيادي 
بالجه����اد اإلس����المي االحتالل المس����ؤولية 
المباشرة عن ذلك والعمل على إشاعتها بكل 

الطرق والوسائل.
وق����ال إن العدو الصهيون����ي يتآمر لتفتيت 

المجتمع الفلس����طيني بالداخل المحتل، عبر 
تغذيته وإش����اعة وتمرير جرائم القتل؛ لكنه 
سيفش����ل كما فش����ل في محاوالت سابقة، 
ا بأن عدّو  مطالًبا ش����عبنا هناك بأن يعوا جيّدً
ش����عبنا واألمة العربية والمس����لمة هو العدو 

الصهيوني المجرم فقط.   
وأكمل "نطالب المخلصين من أبناء ش����عبنا 
وقياداته وممثليه الوطنيين بالداخل المحتل، 
بالتدخل الفورّي؛ لوق����ف النزيف الحاّد بين 
الفلس����طينيين هناك حفاًظ����ا على قوتهم 
وبقائه����م على أرضهم، وقط����ع الطريق أمام 
مؤامرات االحت����الل الخبيثة بضرب وتفتيت 

نسيجهم االجتماعي". 
وأش����ار إلى أن االحتالل، سيحاول تمرير ذلك 
الهدف بطريق����ة وبأخرى؛ لم����ا لهم من دور 
فاع����ل ومؤثر وفارق، ف����ي كل محّطة نضالية 
وقضايا وطنية، والتي كان أبرزها انخراطهم 
ف����ي معركة س����يف الق����دس بماي����و )أيار( 

الماضي.
ومن����ذ مطلع الع����ام الجاري، بلغ����ت حصيلة 
ضحاي����ا القتل ف����ي المجتمع الفلس����طيني 
بالداخ����ل المحتل )دون منطقة غربي القدس 
وهضب����ة الج����والن المحتلتي����ن(، 85 قتياًل، 

بينهم 12 امرأة.

»طالَب الحركة األسيرة بمزيد من اإلسناد ووحدة الموقف مع أسرى الجهاد«

القيادي المدلل لـ »االستقالل«: المقاومة لن تصمت أمام هجمة االحتالل المسعورة تجاه أسرانا
غزة/ قا�سم الأغا:

حّذر القيادي بحركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني اأحمد 
املدّلل، الحتالل »الإ�س��رائيلي« واإدارة �سج�نه من تبعات 
ونتائج اإجراءاته و�سيا�ساته العدوانية جتاه الأ�سرى، ويف 

مقدمتهم اأ�سرى احلركة، واأبطال عملية »انتزاع احلرية« 
م��ن �سجن »جلب���ع«، يف �سبتم��ر )اأيل�ل( املا�س��ي.   وقال 
القيادي املدلل يف مقابلة مع �سحيفة »ال�ستقالل« الأحد، 
ا اأ�س��رى اجلهاد  اإن كل م��ا يتعر���ض ل��ه اأ�سران��ا، وخ�س��سً

واأبط��ال نف��ق جلب�ع، من اإج��راءات و�سيا�س��ات عدوانية، 
حماولة للتغطية على ف�سله وعجزه اأمام منفذيها ال�ستة، 
الذين اأذّل�ا بتحّررهم املنظ�مة الأمنية وال�س��تخبارية 

والع�سكرية لكيان الحتالل.

حالة االشتباك ضد سياسات التهويد »الغاشمة« لألقصى والقدس ستتصاعد

نابلس/ االستقالل:
سرق مس���توطنون، األحد، ثمار الزيتون من أراضي 
خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إن عشرات المستوطنين شرعوا بعمليات 
س���رقة لثمار الزيتون في منطق���ة باب الديقة من 

أراضي يانون.
وأضاف، ان هناك تصاعدا في سرقة ثمار الزيتون 
خ���الل الفت���رة الحالية ف���ي كافة المناط���ق، وقد 
شهدت األيام الماضية اعتداءات متكررة من قبل 
المستوطنين، تمثلت بإجبار المزارعين على مغادرة 

أراضيهم، واالعتداء عليهم، باإلضافة إلى س���رقة 
وحرق وتقطيع األش���جار، خاص���ة في ريف نابلس 

الجنوبي.
يذك���ر أن أهال���ي قرية دير الحطب ش���رق نابلس 
تص���دوا صباح أم���س لهجوم مس���توطنين على 
قاطف���ي ثمار الزيت���ون في األراض���ي القريبة من 

مستوطنة »ألون موريه«.
فيما تصدى أهالي قرية دير الحطب شرق نابلس، 
أمس، لهج���وم مس���توطنين على قاطف���ي ثمار 
الزيتون في األراضي القريبة من مس���توطنة »ألون 

موريه«.
وأفاد رئيس مجلس قروي دير الحطب عبد الكريم 

حسين، إن عشرات المس���توطنين من مستوطنة 
»أل���ون موري���ه« المقامة على أراض���ي المواطنين، 
هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في المناطق القريبة 
من المستوطنة، واندلعت مواجهات عنيفة بينهم، 
مش���يرا إلى أن شرطة االحتالل حضرت إلى المكان 

واحتجزت المواطن أسعد سليمان إسماعيل.
وأوضح أن المواطني���ن، الذين تمكنوا من الدخول 
ألراضيه���م القريبة م���ن المس���توطنة المذكورة، 
تفاجأوا بوجود مادة س���وداء على أشجار الزيتون، 
وكذلك قيام مستوطنين بزراعة قرابة 70 دونما من 
أراضيه���م، التي لم يتمكنوا من دخولها منذ أكثر 

من 10 سنوات، بأشجار العنب.

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير أصدرته األحد، أن ستة أس���رى يواصلون معركتهم 
النضالي���ة احتجاج���ًا على اعتقالهم اإلداري، وس���ط تدهور ح���اد على أوضاعهم الصحية بش���كل كبير، 
ولغاي���ة اللحظة ما من حلول جدية بش���أن قضاياهم، حيث ال زالت س���لطات االحت���الل تواصل تعنتها 
ورفضها إلنهاء اعتقالهم اإلداري التعس���في. وبينت الهيئة أن أقدم األسرى المضربين عن الطعام كايد 
الفس���فوس من دورا/ الخليل والذي يخوض إضرابه لليوم )89( على التوالي، وتحتجزه س���لطات االحتالل 

حاليًا داخل مشفى »برزالي« بوضع صحي حرج وخطير.
أما عن األس���ير مقداد القواس���مة من الخليل فهو يخ���وض إضرابه لليوم )82(، ومحتجز حاليًا بمش���فى 
»كابالن«، ووضعه الصحي صعب للغاية، وقد تم تجميد أمر االعتقال اإلداري الصادر بحقه، وأمر التجميد 
ال يعني إلغاؤه، لكنه بالحقيقة إخالء مس���ؤولية إدارة س���جون االحتالل والمخابرات )الشاباك( عن مصير 
وحياة األس���ير القواسمة، وتحويله إلى »أس���ير« غير رسمي محتجز في المستشفى، ويبقى تحت حراسة 
»أمن« المستشفى بداًل من حراسة السجانين. فيما يواصل كل من األسرى عالء األعرج من طولكرم إضرابه 
عن الطعام منذ )65( يومًا، واألس���ير هش���ام أبو هواش من الخليل منذ )56( يومًا، واألس���ير رايق بشارات 
من بلدة طمون قضاء طوباس مضرب منذ 51 يومًا، واألس���ير شادي أبو عكر من بيت لحم ومضرب منذ 48 

يومًا، علمًا بأن األوضاع الصحية لجميع األسرى المضربين باتت سيئة للغاية وتتفاقم مع مرور الوقت.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة كافة األسرى المضربين، محملة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن مصيرهم، وطالبت المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية وعلى رأسها الصليب األحمر بالتدخل الفوري 
والس���ريع لوقف سياس���ة االعتقال اإلداري الجائرة بحق أبناء الشعب الفلس���طيني، وإيجاد حلول جدية 

لهؤالء األسرى المضربين قبل خسارتهم.

جنين/ االستقالل:
إس����رائيلية  خاص����ة  ق����وات  اختطف����ت 
"مستعربون"، األحد، ش����ابا من مخيم جنين. 
وذكر مدير نادي األس����ير في جنين منتصر 
س����مور، إن قوات خاصة "إسرائيلية"، تسللت 

إلى مدين����ة جنين، واختطفت الش����اب بهاء 
إبراهيم مرعي أبو الهيجاء، من ش����ارع أبو بكر 

وسط المدينة. 
وف����ي الس����ياق، اعتقل����ت ق����وات االحتالل، 
أم����س، ثالث����ة مواطنين م����ن محافظة بيت 

لحم. وأفاد مصدر أمن����ي، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت: محم����د رامي نعي����م طقاطقة )16 
عاما(، ورضا هش����ام س����الم ديرية )16 عاما(، 
وكالهما من بلدة بيت فجار، وهشام الخطيب 

من منطقة الجداول من بيت جاال.

مستوطنون يعتدون على المزارعين ويسرقون ثمار الزيتون بنابلس

»مستعربون« يختطفون شابًا من مخيم جنين واالحتالل يعتقل 3 شبان من بيت لحم

6 أسرى يواصلون معركة اإلضراب 
وال حلول جدية بشأن قضاياهم 
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة تنفيذ �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 925 / 2021م

المستدعية/ ش���ركة انتر فارم لألدوية ومواد التجميل م. خ. م 
ويمثلها السيد/ حازم ياسر عبد العال – من غزة تل الهوا شارع 
القدس هوية رق���م/ 803061563. وكالؤه���ا المحامون/ أمين 
س���اق الله وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميس���اء بكري ورهام 

زنداح ولؤي بسيسو ونادرة زكار
المس���تدعى ضده/ صيدلية وطن ويمثلها/ محمد قاس���م سعيد شبير- من غزة 
جامعة األزهر كلية الصيدلة يعمل محاضرًا في الكلية هوية رقم/ 942055799

نوع القضية: حقوق )مطالبة بمبلغ(
قيمة القضية: )2215 شيكال ( ألفان ومائتان وخمسة عشر شيكال

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في الدعوى رقم 925 / 2021
إلى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه، بما أن المس����تدعية قد أقامت 
عليك دعوى مطالبة بمبلغ والمحدد لها جلس����ة بتاريخ 2021/10/27م 
اس����تنادًا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها المودعة مس����خة لك عنها 
ومن ملحقاتها قلم هذه المحكمة. لذلك يقتضي عليكم إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس����ة عش����ر يومًا من تاريخ النش����ر وليكن معلومًا 
لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك س����ينظر في القضية باعتبارك حاضرًا. 
وليكن معلومًا لديك أنك تبلغت بالحكم بموجب تلك المذكرة حسب 

األصول. تحريرًا في: 2021/9/29م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعلن بيع باملزاد العلني للإحالة القطعية يف الق�ضية رقم 470 / 2021

ُنعلن للعموم أنه معروض للبيع م����ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية 470 / 2021 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ بنك اإلنتاج الفلس����طيني 
ويمثله الس����يد المدير العام/ محمد رامي عبد الرافع أبو ش����عبان والمنفذ ضده/ محمد 
هاني حسين القيش����اوي لبيع أرض القس����يمة )38( من القطعة رقم )2345( والبالغ 
مس����احتها 762م2 من أراضي النصيرات المس����ماة حلقة الديارنة الغربية وهي ارض 
فارغة ال يوجد بها أي نوع من األبنية أو االنشاءات وبها شجر زيتون ويحدها من الجهة 
الغربية المقبرة ومن الجهة الش����رقية أرض محس����ن بيدس ومن الجنوب شارع أربعة 
أمتار فرعي ومن الش����مال أرض أبو سرار وبها سياج من الشبك ومن الناحية الجنوبية 
الش����مالية وسور حجار من ناحية المقبرة وسور من جهة الشرق بارتفاع مترين األرض 
بها شارع متفرع من شارع الزوايدة الرئيسي بعرض ستة أمتار منطقة المقبرة واجهة 

األرض ناحية الجنوب حوالي ثالثة وأربعون مترًا وبعمق ثمانية عشر مترًا. 
فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد يدفع مبلغ أكبر من قيمة المبلغ المدفوع في 
اإلحالة المؤقت���ة وقدره "38100" دينار أردني بس���عر 50 دينارًا للمتر الواحد 
عليه الحض���ور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي 
لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %5 من قيم���ة التخمين وأن 
الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة 
التاسعة صباحًا من يوم الثالثاء بتاريخ 2021/10/26م حرر في: 2021/10/10م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

الدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 541/2021 يف الطلب رقم 748/2021

المستدعي / منير سعدي محمد ولود - سكان بئر النعجة بالقرب من مسجد الصالحين. 
هوية رقم )900814385( وكيله المحامي عالء دبو جوال رقم )0597710229(

المس���تدعى ضده / وسيم مصطفی احمد شحادة - مقابل مؤسسة بيتنا 
وخلف مسجد القوز "طه سابقا" - هوية

رقم )401987094( نوع الدعوى / حقوق
قيمة الدعوي/ )2400دوالر( الفان واربعمائة دوالر فقط ال غير(

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
الى المستدعى ضده بما ان المستدعي المذكور قد اقام القضية والطلب المرقومين 
اعاله حسب ما يدعيه في الئحة دعواه والطلب المذكور أعاله ونظرا ألنكم مجهولين 
محل اإلقامة في األراضي المحتلة( وحس����ب اختصاص محكمة صلح شمال غزة في 
نظ����ر هذه القضية والطلب وعمال بالم����ادة ۲۰ من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم ۲ لسنة ۲۰۰۱م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح شمال غزة 
في الطلب )748/2021( بالس����ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش����ر المستبدل وذلك 
حسب األصول لذلك يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة يوم االحد الموافق 
۲/۱۱/۲۰۲۱م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع الئحة جوابيه خالل 
15 يوما من تاريخ النش����ر وليكن معلوما لديك الك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبار حاضرًا ))مع االحترام( تحريرا في 5/10/2021م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

جنين/ االستقالل:
زار وفد م���ن محرري حركة الجهاد اإلس���المي في الضفة 
المحتلة يوم أمس، ذوي األس���ير القيادي المعزول تميم 
سالم، عضو الهيئة القيادية العليا ألسرى الجهاد داخل 
السجون الصهيونية، والمعزول في زنازين سجن النقب 

منذ عملية انتزاع الحرية في سبتمبر الماضي.
بدوره أكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان خالل زيارة 
الوفد منزل األس���ير س���الم، أن االحت���الل يحاول تفتيت 

البنية التنظيمية لحركة الجهاد اإلسالمي داخل السجون 
عبر االس���تفراد باألسرى، مس���تخدًما كافة السبل للنيل 
من صمودهم. وأوضح عدنان أن األوضاع داخل الس���جون 
صعب���ة جًدا، مش���يًرا إل���ى أن إضراب األس���رى اإلداريين 
الستة )مقداد القواسمة وكايد الفسفوس ورايق بشارات 
وهشام أبو هواش وشادي أبو عكر وعالء األعرج( دخل فترة 
حساس���ة وخطيرة. وتمّنى الوفد النصر العاجل والحرية 
لألس���رى المضربين عن الطعام، وأسرى الجهاد اإلسالمي 

الذي���ن يتعرضون لهجمة مس���تمرة من���ذ عملية انتزاع 
الحري���ة. وتواص���ل إدارة مصلحة الس���جون الصهيونية 
اتخاذ المزيد من القرارات التعس���فية بحق أسرى الجهاد 
اإلسالمي، تمثلت في عزل غالبية أعضاء الهيئة القيادية 
وتش���تيت أس���رى الحركة على غرف الفصائل وأقس���ام 
الس���جون في محاولة لالنتقام من أس���رى الجهاد عقب 
العملية البطولية التي نفذها أبطال كتيبة جنين عبر نفق 

الطريق إلى القدس في سجن جلبوع.
غزة/ االستقالل:

ق���ال مجلس العالقات الدولية – فلس���طين إن االحتالل "اإلس���رائيلي" يرتكب 
انتهاكات جسيمة بحق األس���يرات الفلسطينيات في سجونه، ضاربا بالقانون 

الدولي اإلنساني عرض الحائط.
وذكر المجل���س في بيان له األح���د ، أن االحتالل اإلس���رائيلي يواصل اعتقال 
40 أس���يرة، بينهم 11 أمًا، تقبع غالبيتهن في سجن "الدامون"، ويحرمهن من 

أطفالهن، عدا عن ظروف االحتجاز القاسية.
وأشار إلى معاناة األسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من إصابات خطيرة 
وحروق ش����ديدة التهمت أكثر من نصف جسدها، وتعاني أيضًا من ارتفاع 
درج����ات الح����رارة دائمًا، ويحتاج عالجها لس����نوات من التأهيل الجس����دي 

والنفسي.
ون���وه المجلس إلى أن وضع األس���يرة الجعابيص واحتجازها في س���جن خارج 

األراضي المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واإلنسانية.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنس���ان للضغ���ط على دولة االحتالل 
لإلفراج عن جميع األس���يرات خاصة األمهات والمرضى منهن، مطالبا المحكمة 

الجنائية الدولية بمحاسبة دولة االحتالل على جرائم الحرب التي يرتكبها.

غزة/ االستقالل:
استنكرت رابطة علماء فلسطين االقتحام الهمجي 
والعنيف لمنزل خطيب المس���جد األقصى فضيلة 
الش���يخ عكرمة صبري ف���ي حي الصوان���ة بمدينة 
القدس المحتلة، وتسليمه استدعاء للتحقيق معه 

في معتقل "المسكوبية" بالقدس.
وقال���ت الرابط���ة في بيان له���ا: إن "االس���تدعاءات 
المتكررة لخطيب المسجد األقصى المبارك لن تنال 
م���ن عزيمته؛ ومن عزيم���ة المرابطي���ن والمرابطات 
في باحات المس���جد األقصى، ولن تمنع شعبنا من 
الدفاع عن مقدساته، والوقوف في وجه االقتحامات 

المتواصل���ة بح���ق المس���جد األقص���ى والمدين���ة 
المقدسة".

وش���ددت عل���ى أن المس���جد األقصى للمس���لمين 
وحده���م، وليس لليه���ود أي حق في���ه، وأن ادعاء 
اليه���ود بأن المس���جد األقصى أقي���م على أنقاض 
هيكل س���ليمان ال يصدقه التاريخ وليس له رصيد 
في الواقع وما ه���و إال خزعبالت صهيونية، وال يحق 

لهم تدنيسه أو ممارسة أي طقوس دينية مطلقًا.
ودعت الرابطة أهل القدس واألحياء المجاورة وأهلنا 
في أراضي ال� 48 لتصعيد مواجهاتهم الش���عبية 
ضد ه���ذا االحت���الل المج���رم الغاص���ب، والوقوف 

في وج���ه المخططات الت���ي تحاك ضد المس���جد 
األقصى لي���اًل ونهارًا. ونوهت إلى "عزم مؤسس���ات 
صهيونية أميركية إقامة احتف���ال تهويدي اليوم 
اإلثني���ن 2021/10/11 عل���ى جزء م���ن مقبرة )مأمن 
الله( في القدس التي  تحتضن رفات المقدس���يين 

والمسلمين، منذ ما يزيد على ألف سنة".
واعتب���رت الرابط���ة أن هذا االحتفال االس���تعماري 
اليه���ودي جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل المفتوحة 
ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، مؤكدة أن هذا 
"استفزاز لمشاعر المسلمين، وتصرفات صهيونية 

ستؤدي إلى تفجير األوضاع حتمًا".

يواصل اعتقال 40 أسيرة بينهم 11 أّمًاوفد من محرري »الجهاد« يزور عائلة األسير القيادي المعزول تميم سالم
»العالقات الدولية«: االحتالل يرتكب 

انتهاكات جسيمة بحق األسيرات

سجون االحتالل/ االستقالل:
قالت هيئة االس���رى والمحررين، األحد، إن حالة من التوتر تسود في سجن 
عسقالن، بس���بب تعمد إدارة الس���جن المماطلة في عالج األسير ناصر أبو 

حميد، والذي يتواجد في ساحة الفورة ويرفض دخول الغرفة.
وأف���ادت الهيئة ف���ي بيان لها، بأن اإلدارة أغلقت الس���جن، واألس���رى في 
حالة س���خط على حالة اإلهمال المتعمد للوضع الصحي لألس���ير ابو حميد 
والتس���ويف المتواصل بعدم إجراء الفحوص���ات الالزمة له وتقديم العالج 

المناسب.
وحذرت هيئة ش���ؤون األس���رى من تفاقم الحالة الصحية لألسير ناصر أبو 
حميد، والذي يعاني من ورم في الرئة، لم تحدد طبيعته، ويعاني من سعال 
ش���ديد باإلضافة الس���تمرار فقدانه للوزن والتقيؤ ويشعر دائما بالخمول 

والهزل العام بالجسم وارتفاع شبه دائم في درجة الحرارة.

توتر بسجن عسقالن 
بسبب مماطلة االحتالل 
في عالج األسير أبو حميد

»علماء فلسطين« تستنكر االقتحام الهمجي لمنزل الشيخ صبري واستدعاءه

رام الله / االستقالل:
 ش���رع األسير خليل أبو عرام، أمس األحد، بإضراب إسنادي لألسرى اإلداريين المضربين 
عن الطعام. وأفاد نادي األس���ير، في بيان صحفي، بأنه من المتوقع أن تنضّم مجموعة 
أخرى من األس���رى لإلضراب، مشيرا إلى أن األس���ير أبو عرام يقبع في سجن »عسقالن«، 
وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالس���جن لسبع مؤبدات، ويعّد من أبرز القيادات 

داخل سجون االحتالل.
ولف����ت إلى أن س����ّتة معتقلين يواصل����ون إضرابهم المفت����وح عن الطعام، 
احتجاجا على اعتقالهم اإلداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 89 
يوما، ومقداد القواس����مة منذ 82 يوما، وعالء األعرج منذ 65 يوما، وهشام أبو 
هواش منذ 56 يوما، ورايق بش����ارات منذ 51 يوما، إضافة إلى شادي أبو عكر 

المضرب منذ 48 يوما.

رام الله/ االستقالل:
أفاد نادي األس���ير الفلسطيني األحد، بأن األس���ير ضياء زكريا شاكر الفالوجي 

)30( في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«. )اآلغا( دخل عامه ال�
وأشار نادي األسير إلى  أن األسير اآلغا هو واحد من األسرى القدامى المعتقلين 
منذ ما قبل اتفاقية »أوسلو« أوما ُيعرفون بالدفعة الرابعة، التي كان من المفترض 
إطالق س���راحها في أواخر آذار/م���ارس من العام 2014، في إط���ار المفاوضات 
الفلسطينية- اإلس���رائيلية، إاّل أن حكومة االحتالل تنّصلت من تعهداتها ولم 
تلتزم بتطبيق ما أتفق عليه، حين التزمت بإطالق سراح الدفعات الثالث األولى، 
فيما ينتظر الفلس���طينيون إطالق سراح الدفعة الرابعة، والتي كان عددها في 
حينه )30( أسيرًا، ومنهم من أنهى محكوميته خالل السنوات الماضية، ومنهم 

من استشهد داخل األسر، وأصبح عددهم اليوم )25( أسيرًا.

األسير خليل أبو عرام يشرع 
بإضراب إسنادي لألسرى اإلداريين

األسير ضياء اآلغا يدخل 
)30( في األسر عامه الـ
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 2021/1556  يف الطلب رقم 2021/2045

المس���تدعى / امجد محم���د اديب اللبابيدي من غزة الش���يخ رضوان بجوار 
مسجد الفرقان هوية / 900300690

المستدعى ضده / على اسعد يوسف عطا الله من سكان غزة شارع العيون 
خلف صالة الشروق هوية / 909069864 خارج البالد حاليا .

نوع الدعوى / حقوق مالية
قيمة الدعوى / 14929,80 ش���يكل اربعة عش���ر الف وتسعمائة وتسعة 

وعشرون شيكل وثمانون اغورة فقط ال غير 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في الدعوى رقم 2021/1556    في الطلب رقم 2021/2045
الى المس���تدعى ضده بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح 
غ���زة في الدعوى المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه 
في الئحة الدعوى وعمال بنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار االستاذ / قاضي محكمة صلح غزة 
في الطلب رقم 2021/2045 بالس���ماح له تبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذلك يقتضى عليكم ان تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2021/10/31م الساعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . تحريرا في 2021/10/10م

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

  دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

   املو�ضوع / تبليغ طالق رجعي حال غياب الزوجة
الى هيام قاس���م المجايدة   المش���هورة المصري من خانيونس وسكان 
امري���كا – ومجهولة محل االقام���ة فيها نعلمك بأن زوج���ك الداخل بك 
بصحيح العقد الش���رعي ايمن ايوب س���ليمان المص���ري من خانيونس 
وس���كان امريكا وكيل���ه محي الدين عبد المجيد محم���د النجار قد طلقك 
طلقة واحدة رجعية حال غيابك بموجب الحجة المس���جلة في سجل )29( 
صفحة )19( عدد )405( وعليك العدة الش���رعية اعتبارا من تاريخ الطالق 
الواقع في 2021/10/10م , لذلك صار تبليغك حسب األصول . تحريرا في 

الثالث من ربيع اول لسنة 1443ه الموافق 2021/10/10م .

   قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ عبادة �سالح الدين الرقب

اإعالن �ضادر عن جمعية بنيان للتنمية املجتمعية
يعل����ن مجل����س إدارة جمعي����ة بني����ان للتنمي����ة المجتمعي����ة عن 
إج����راء انتخاب مجل����س إدارة جديد, وذلك يوم الثالث����اء الموافق: 
2021/10/26. الس����اعة11 صباحًافي مقر الجمعية الكائن في شارع 

الطاقة –  عمارة اياد الفرا - البيكو.
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:

1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2021( وذلك حتى  تاريخ:2021/10/17م.

2 - فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالث أيام من 
تاريخ :2021/10/18 إلى تاريخ : 2021/10/20م.

3 -  فتح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوي���ة مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذلكلمدة ثالث أيامم���ن تاري���خ:2021/10/21م حتى تاريخ: 

2021/10/24م, الرد على االعتراضات 2021/10/25
مالحظة: دوام اللجنة من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر

ومع فائق االحرتام والتقدير,,,
جمل�س اإدارة اجلمعية

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس����المية "حماس"، األحد، إن صفقة وفاء األحرار التي 
نعيش هذه األيام ذكراها العاش����رة، واحدة من أكبر المحطات التي كسرت 
بها المقاومة الفلس����طينية إرادة االحتالل اإلس����رائيلي وفرضت ش����روطها، 

"وجعلته يجثو على ركبتيه".
وأضاف الناطق باس����م الحركة حازم قاس����م في تغريدة له أمس، أن مراوغة 
حكوم����ة االحتالل في مل����ف التبادل لن ُتج����دي. وتاب����ع: "حكومة االحتالل 
تتالعب بمشاعر أهالي جنودها الذين لن يروا أبنائهم إال باالستجابة لشروط 
المقاومة". ويوافق اإلع����الن عن التوصل التفاق عملية التبادل بين المقاومة 
الفلس����طينية واالحتالل اإلس����رائيلي-صفقة وفاء األحرار-في 11 من أكتوبر 
ع����ام 2011 بوس����اطة مصرية، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الش����هر 

ذاته؛ لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة لإلفراج عن األسرى.

»حماس«: المقاومة كسرت إرادة 
االحتالل والمراوغة لن تجدي رام الله/ االستقالل:

أجلت المحكمة العسكرية األحد، الجلسة الخاصة 
بقضية مقتل الناش����ط السياسي نزار بنات حتى 

يوم األحد المقبل، لالستماع لباقي الشهود.
وق����ال المحامي غاندي الربعي م����ن فريق الدفاع 
ع����ن عائلة بن����ات، “الي����وم انعق����دت المحكمة 
الخاص����ة لمحاكمة المتهمي����ن في قضية مقتل 
المرحوم نزار بنات، وقد قدمت النيابة 4 ش����هود 
هم مدير الش����رطة القضائي����ة، وضابط المباحث 
في لجنة المعلومات لألجهزة، وضابط الش����رطة 
في مستش����فى عالي����ة، ومدير األدل����ة الجنائية 
في الش����رطة”. ووفق الربعي، فقد قدمت النيابة 
أدوات الجريمة: “العتل����ة، والمهدة، وقنينة غاز، 
وكشاف”، وتم الكش����ف عن مضبوطات لسيارة 

“البولو” التي وضع فيها المرحوم نزار ولم تحمل 
لوح����ة ترخيص أو س����جل حيازة ألح����د، وكذلك 
المسدس����ات إل����خ. وأوضح الربعي أه����م النتائج 
المترتبة عن الس����ماع للش����هود، حيث تبين أن 
الش����رطة لم تقترح اس����م نزار عل����ى رأس قائمة 
المطلوبين، ولم تتعرف المحكمة على من اقترح 
اس����م نزار ليكون على رأس القائمة. وتابع ، “لم 
يظهر محضر الضب����ط والمضبوطات أية مقاومة 
أو عنف في مس����رح الجريمة والسيارة، أي أنه لم 
تحدث مقاومة م����ن نزار أو من أبن����اء عمه الذين 

تواجدوا معه في المنزل لحظة االقتحام”.
وأش����ار الربعي إلى أن مدير الش����رطة القضائية 
أرسل المذكرة لشرطة دورا وليس ألي جهاز آخر، 
ول����م تبرز مذكرة اإلحضار الص����ادرة بحق نزار في 

اجتماع لجنة المعلومات، وإنما تم اقتراح اس����مه 
من قبل جهاز آخر.

وه����ذه الجلس����ة الرابعة ف����ي قضي����ة محاكمة 
المتهمين بمقتل الناش����ط نزار بنات. واألسبوع 
الماضي، عقدت جلس����ة للش����هود في مقر هيئة 
القضاء العس����كري ف����ي مدينة البيرة، كش����فت 
اختراق هاتف نزار الخل����وي، وأنه كان على رأس 
قائمة للمطلوبين، وأظهرت جلسة االستماع إلى 
الش����هود وجود مخالفة لتعليمات تمنع الضرب 

والتعذيب، وأن نزار وصل المستشفى متوفًيا.
وقتل نزار بنات في الرابع والعش����رين من يونيو\ 
حزي����ران 2020، بع����د اعتقاله م����ن قبل األجهزة 
األمنية، وبينت آثار التشريح لجثمانه، أنه تعرض 

للضرب بالعتالت الحديدية.

جنين/ االستقالل:
أعاق���ت قوات االحت���الل »اإلس���رائيلي«، األح���د، تنقل 
المواطني���ن على عدة حواجز عس���كرية نصبتها جنوب 

جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود االحتالل أوقفوا مركبات 
المواطني���ن على حواجز عس���كرية نصبوها على ش���ارع 
كفيرت وآخر بالقرب من يعبد وش���ارع عرابة، وفتشوها 
ودققوا في بطاقات ركابها، م���ا أدى إلى إعاقة تنقلهم، 

واضطرارهم إلى سلوك طرق بديلة.
كما كثفت قوات االحتالل من نش���ر دورياتها وتواجدها 
العس���كري في محيط قرى وبلدات كفي���رت، وكفرقود، 

ويعبد، وعرابة، وقباطية.

تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بقضية نزار بنات حتى األسبوع القادم

االحتالل يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

غزة/ االستقالل:
حذر عض���و المكتب السياس���ي 
لحرك���ة الجه���اد اإلس���المي في 
القططي من  وليد  د.  فلس���طين. 
العربية  األنظمة  تطبي���ع  خطورة 
مع كيان االحت���الل، الذي يجعل 
"إس���رائيل" كياًنا طبيعًيا يمكن 

التعايش معه في المنطقة.
وق���ال  القطط���ي خ���الل ن���دوٍة 
 كيان 

َّ
سياس���ية بغزة أم���س "إن

الغربي  الدعم  أن  االحتالل اعتقد 
ل���ه والح���روب ال���ذي خاضها مع 
المقاوم���ة الفلس���طينية والدول 
العربية غير كافية لتقبل وجوده، 
ما دفعه إلى الذهاب نحو تطبيع 

العالقات مع بعض األنظمة".
وأض���اف القي���ادي ب�الجهاد: "إن 
الوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة 
إس���المي  منه���ج  وج���ود  أرادت 
وف���ق رؤيته���ا قادر عل���ى تقبل 
وج���ود الكي���ان والتعايش معه، 
باإلضاف���ة إلى خلق ع���دو وهمي 
ف���ي المنطقة وجعله���ا في قلق 

دائم من اس���مه )إيران(، من أجل 
اختراق الحالة العربية، واالعتماد 
على "إسرائيل" في حماية عروش 

الحكام العرب".
وأوض���ح أن المطل���وب لمواجهة 
التطبيع نش���ر ثقاف���ة المقاومة 
والقائ���م على اس���ترداد الحقوق 

زوال  عل���ى  المبن���ي  واألرض 
"إس���رائيل"، باإلضافة إلى نش���ر 
المش���اريع  يقاوم  ثوري  اس���الم 
االستعمارية والهيمنة االمريكية 

"اإلسرائيلية".
نش���ر  ضرورة  القطط���ي،  وأك���د 
ثقافة المقاومة بكافة أش���كالها 

والتحصن بها، والتمسك بمشروع 
التحري���ر القائ���م عل���ى تحري���ر 
فلسطين والعودة على االستقالل 
الحقيق���ي، وعدم اس���تبداله بأي 
للتعايش  تهدف  أخرى  مشاريع 
م���ع االحتالل، وتحس���ين حياتنا 

تحت مظلته.

القططي يحذر من مشاريع وأفكار التعايش مع فكرة وجود االحتالل

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، األحد، عن تسجيل 9 وفيات و550 إصابة بكورونا و1984 حالة 
تع���اٍف من الفيروس في الضفة الغربية المحتلة وقط���اع غزة، بعد فحص 5046 

عينة، خالل 23 ساعة.
وأوضح���ت وزيرة الصح���ة مي الكيلة، في تقرير وبائي يومي، أن وزارتها س���جلت 
5 وفيات بالفيروس في غ���زة، وحالة في بيت لحم، وحالة في جنين، وحالتين في 

نابلس.
وأش���ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »قلقيلية 6، 
أريحا واألغوار 12، طوباس 13، جنين 39، سلفيت 8، طولكرم 15، ضواحي القدس 

9، بيت لحم 17، الخليل 41، رام الله والبيرة 43، نابلس 20، قطاع غزة 327«.
ولفتت الكيلة إلى أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »قلقيلية 60، 
أريحا واألغوار 35، طوباس 3، جنين 45، س���لفيت 9، طولكرم 80، ضواحي القدس 

20، بيت لحم 24، الخليل 26، رام الله والبيرة 90، نابلس 92، قطاع غزة 1500«.
وأكدت وجود 76 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام 
كورونا في المستش���فيات في الضفة 169 مريضا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وبّينت أن نس���بة التعافي من الفيروس بلغت 94.9% فيما بلغت نسبة اإلصابات 

النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وأف���ادت بأن عدد جرع���ات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤه���ا للمطعمين بلغت 

2,301,812، بينها 1,668,260 في الضفة، و633,552 في غزة.

9 وفيات و550 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة بداية خانيون�س

يف االخطار العديل رقم 2021/4164 دائرة كاتب عدل خانيون�س
يف الطلب رقم 2021/633 ) حمكمة بداية خانيون�س – ن�سر م�ستبدل (

) المخطر ( ) المس���تدعي ( / محمد جمال / محمد يونس حمودة – س���كان 
خانيون���س – حي االمل – هوية رقم ) 972060248(   وكيله المحاميان / 

محمد زياد ابو عبدو وسليمان صباح قريبة
) المخطر اليهم ( ) المستدعى ضدهم (

1 - نجية بلوس محمد شراب وحاليا بعد تصحيح االسم ) نجية هلوسي محمت 
احمت (  - س����كان خانيونس – البلد حارة ش����راب – هوية رقم ) 967095837( 
. 2 - وطيف����ة عل����ى طاهر ش����راب – س����كان خانيونس – البلد – حارة ش����راب 
مقابل ديوان ش����راب – هوية رقم ) 967095845( 3 - هناء على طاهر ش����راب 
والمش����هورة ) العسولي ( – خانيونس البلد – حارة شراب مقابل ديوان شراب 
– هوية رقم ) 967095878( 4 - اس����ماء على طاهر ) ش����راب ( والمش����هورة ) 
عبدو ( – س����كان خانيونس البلد حارة ش����راب مقابل ديوان ش����راب – هوية ) 

967095894( وجميعهم مجهولو محل االقامة حاليا وخارج البالد
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في االخطار العدلي رقم : 2021/4164 دائرة الكاتب العدل بخانيونس
في الطلب رقم ) 2021/633( نشر مستبدل – محكمة بداية خانيونس

الى ) المخطر إليهم – المستدعى ضدهم ( 
1 -  نجية بلوس محمد شراب وحاليا بعد تصحيح االسم ) نجية هلوسي محمت 
احمت ( – سكان خانيونس – البلد – حارة شراب – هوية رقم ) 967095837( 2 
-  وطيفة على طاهر شراب- سكان خانيونس – البلد –– حارة شراب مقابل ديوان 
ش���راب – هوية رقم ) 967095878(  3 - هناء على طاهر ش���راب والمشهورة ) 
العس���ولي ( – خانيونس البلد – حارة شراب مقابل ديوان شراب – هوية رقم ) 
967095878(   4 - اس���ماء على طاهر ) ش���راب ( والمشهورة ) عبدو ( – سكان 
خانيونس البلد حارة ش���راب مقابل ديوان ش���راب – هوية رقم ) 967095894(   

وجميعهم مجهولين محل االقامة حاليا وخارج البالد
المذكوري���ن بعاليه بما ان المس���تدعى ) المخطر ( محم���د جمال / محمد 
يونس حمودة – سكان خانيونس – حي االمل – هوية رقم ) 972060248(

قد اقام عليكم االخطار العدلي رقم 2021/4164 دائرة الكاتب العدل بخانيونس من 
خالل وكياله المحاميان / محمد زياد ابو عبدو وسليمان صباح قريبة و والذي يطالبكم 
في���ه ايها المخطر اليهم بتس���جيل وفراغ ملكية قطع���ة االرض الواقعة في مدينة 
خانيونس – في ارض القسيمة رقم )24( من القطعة رقم )73( والمسماة قاع القرين 
الجنوبي – والتي تبلغ مس���احتها 3000م2 ثالث دونمات ( والتي حدودها من الشرق 
/ ارض صبري الفرا بطول الضلع )64,80متر ( ومن الغرب / ارض حرب ابو حدايد بطول 
الضلع ) 90 , 63 متر ( ومن الش���مال / ش���ارع بعرض خمسة امتار بطول الضلع ) 70 , 
47 مت���ر ( وم���ن الجنوب ورثة ابو نفيرة بطول الضلع ) 70 , 48 متر (  ونقلها من على 
اس���م مورثين المس���تدعى ضدهم ) المخطر اليهم ( الى اسم المستدعى المخطر , 
لدى دائرة تسجيل االراضي بغزة ) الطابو ( وذلك تنفيذا لعقد البيع المحرر فيما بين 
المخطر والمخطر اليهم وذلك بتاريخ 2004/6/28 والمصادق عليه من قبل المحامي / 

سعدي شعت والمصادق عليه ايضا من نقابة المحامين الفلسطينيين .
لذل����ك يقتضى عليكم ايها المخطر اليهم الحض����ور الى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة لتودعوا لدى دائرة الكاتب 
العدل بخانيونس ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما على االخطار العدلي 
رقم ) 2021/4164( من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة , واال سوف تتحملون كامل 

المسئولية القانونية عن ذلك . تحريرا في : 2021/10/10م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ .�سادي �سويدان

دولة فل�سطني   
املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الطلب رقم 2021/1019 يف الق�سية رقم 2021/583
المس���تدعية / اجزايه محمد احمد ابو علي���ان والمقيمة بالمملكة العربية 

السعودية بموجب اقامة نظامية رقم )2042438622( .
وكيل���ه المحامي / زاهر خالد مصلح زع���رب – بموجب صك وكالة عامة من 

القنصلية العامة لدولة فلسطين بجدة – بتاريخ 2018/11/25 م .
المس���تدعى ضده /1 -  محمود محمد احمد اب���و عليان  2 -  كفاية محمد 
احمد ابو عليان  3 -  فطوم محمد احمد ابو عليان     4 - عدنان خالد حماد 
اب���و علي���ان – بني س���هيال  5 -  محمد عبد الرحمن قاس���م ابو صالح   6 - 
روحية عبد الرحمن قاسم ابو صالح  7 -  محمد قاسم عبد الرحمن ابو صالح 
8 - محمود قاس���م عبد الرحمن ابو صالح  9 -  احمد قاسم عبد الرحمن ابو 
صالح  10 -  حنين قاس���م عبد الرحمن ابو صالح  11 -  نسرين قاسم عبد 
الرحم���ن ابو صالح  12 -  دعاء قاس���م عبد الرحم���ن ابو صالح  13 -  حمده 

محمد سليمان ابو عليان     - جميعهم سكان خانيونس – بني سهيال .
نوع الدعوى / ازالة شيوع  قيمة الدعوى / تزيد عن مائة دينار اردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 1019 / 2021 في القضية رقم 2021/583

الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعية قد أقامت عليكم 
دعوى )2021/583( اس���تنادا ال���ى ما تدعيه في الئح���ة دعواها المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
كم���ا يقتضي أن تودعوا قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما م���ن تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 10/24/ 
2021لنظ���ر الدعوى ويك���ون معلوما لديكم أنك اذا تخلفت���م عن ذلك يجوز 
للمستدعية أن تسير فى دعواها حسب االصول . تحريرا في  2021/10/6 م .

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س 
�سديق عبد الرازق الرقب 

دولة فل�سطني
 املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 1926 / 2021

يف الدعوى املدنية رقم 266 / 2019
المدعي/ حس���ين سليم حس���ين زقوت- من غزة ش���ارع اللبابيدي بواسطة وكيله 
العدلي السيد/ محمود إبراهيم نظير مهنا بموجب وكالة خاصة رقم 12631 سجل 
)19( صفحة )771 2017-( صادرة عن س���فارة دولة فلس���طين بالقاهرة والمؤرخة 
بتاريخ 2017/11/14 من غزة شارع النصر بجوار عيادة الرمال. وكيله المحامي/ عمرو 

معاوية الرملي- من غزة الجالء مفترق ضبيط عمارة الفاروق الطابق الرابع
المدع���ى عليهم/-1 زيد عز الدين صادق الش���وا، باألصالة عن نفس���ه وبصفته 
أح���د ورثة والدته المرحومة/ أنعام عبد الحي الش���وا والت���ي بصفتها أحد ورثة 
والديها المرحومين/ عبد الجي صالج الش���وا و وصفية طه الش���وا خلف الجامعة 
اإلس���المية بجوار برج النيل.-2نازلي عبد الحي صالح الش���وا باألصالة عن نفسها 
وبصفته���ا أحد ورث���ة والديها المرحومين/ عبد الحي صالح الش���وا ووصفية طه 
الش���وا وبصفتها أحد ورثة ش���قيقتها المرحومة/ وداد عبد الحي الشوا من غزة 
خلف الجامعة اإلس���المية بجوار ب���رج النيل -3عبد المجيد محم���ود عبد المجيد 
الش���وا باألصالة عن نفس���ها وبصفتها أحد ورثة والدته المرحومة/  صهباء عبد 
الحي الشوا والتي بصفتها أحد ورثة والديها المرحومين/ عبد الحي صالح الشوا 

ووصفية طه الشوا خلف الجامعة اإلسالمية بجوار برج النيل
في الطلب المدني رقم: 1926 / 2021     في الدعوى المدنية رقم: 266 / 2019

إلى المدعى عليهم المذكورين أعاله مسافرين خارج البالد، بما أن المدعي المذكور 
اسمه أعاله قد أقام عليكم القضية رقم 266 / 2019 ونوعها تنفيذ عيني استنادًا 
لما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ لكم نسخة عنها في ملف الدعوى لدى هذه 
المحكمة ونظرًا لثبوت أنكم مجهولين محل اإلقامة خارج البالد فليكن بعلمك أنه 
قد تحدد لنظرها جلسة يوم االثنين الموافق 2021/12/13م، لذلك يقتضي منكم 
الحضور وأن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من 
تاريخ النش���ر، واعل���م أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحض���ور فإنه يجوز للمدعي أن 

يسير بحقكم في القضية باعتباركم حاضرين. غزة في: 2021/10/10م

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

نابلس / االستقالل:
تمكن أهالي بلدة بيتا جنوبي نابلس ش���مالي الضفة الغربي���ة المحتلة، يوم أمس، من 
الوص���ول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة على قمة جبل صبيح ألول مرة منذ خمس���ة 

أشهر، لقطف ثمار الزيتون.
جاء ذل���ك مع انطالق الحملة الوطنية والش���عبية لدعم صمود المزارعي���ن )فزعة( التي 
تنظمها هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان بالش���راكة مع عدد من المؤسس���ات ولجان 

المقاومة الشعبية ومجموعات شبابية فاعلة وتشمل محافظات الضفة الغربية.
وهذه أول مرة يتمكن فيها أهالي بيتا من الوصول إلى البؤرة االستيطانية »جفعات أفيتار« 
التي أقامها المس����توطنون على قم����ة الجبل في مايو/ أيار الماض����ي. وتحدى المواطنون 
ومعهم عش����رات المتطوعين التواجد الكثيف لقوات االحتالل داخل البؤرة االستيطانية 
المخالة، ورفعوا األعالم الفلس����طينية، وباش����روا قطف ثمار الزيت����ون. ورفض أهالي بيتا 

الحصول على تنسيق مسبق من االحتالل لقطف الزيتون من أراضيهم بجبل صبيح.

أهالي بيتا يتحدون االحتالل 
ويقطفون الزيتون بجبل صبيح

رام الله/ االستقالل:
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية عن خروقات 
"فاضحة" في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، 
الذي خصصته الحكومة لتوزيع مس���اعدات على الفئات 
الت���ي تضررت ف���ي المرحلة األولى من انتش���ار فيروس 
"كورونا" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة، وأشرفت 

عليه وزارة العمل.
وأوضح الديوان، في تقرير ص���در عنه، أن التدقيق الذي 
أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية 
للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين لالستفادة، 
وامتثال وزارة العم���ل للمعايير المعتمدة لالس���تفادة، 

والكشوفات البنكية.
وكشف التقرير عن صرف مساعدات مالية من الصندوق 

لثالثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي.
وأك���د أن بع���ض المس���تفيدين من الصن���دوق تتجاوز 
رواتبهم 11 ألف ش���يقل، وبعضه���م يعمل في البنوك 
الفلس���طينية وتتج���اوز رواتبهم 16 ألف ش���يقل، كما 
أن مس���تفيدين آخرين يعملون في ش���ركات االتصاالت 
وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آالف شيقل، "في مخالفة واضحة 

لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة".
وأش���ار إلى وج���ود "خلل في ع���دم وضع معايير بش���أن 
أعداد المس���تفيدين من األسرة الواحدة، مما أدى لصرف 
مس���اعدات مالية لستة أفراد من نفس األسرة في بعض 

الحاالت".
وج���اء في التقرير أنه تم "صرف مس���اعدات ألش���خاص 
لهم ملفات ضريبية أو مس���جلين ل���دى وزارة االقتصاد، 
كمشاركين أو مس���اهمين في شركات مساهمة، أو أفراد 

مقيدين في السجل التجاري".
ولفت إلى صرف مس���اعدات مالية لمستفيدين يتلقون 

رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.
وحول صرف المس���اعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 
اس���تفادوا م���ن البرنامج ف���ي القطاع، من بي���ن 40456 

شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت 
إلى االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين، دون اإلفصاح 

عن معايير االختيار.
وأش���ار الديوان، في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات 
الخاصة بالمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(، وعدم تغطية 
كل بيانات النقابات المهنية، باإلضافة إلى امتناع بعض 
النقاب���ات )نقابة األطباء والمهندس���ين( عن التعاون مع 
الديوان، وع���دم تغطية كامل الهيئ���ات المحلية وعدم 
تصري���ح بعض الهيئ���ات المحلية ومجال���س الخدمات 
المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في 
وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى 
ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تس���جيلها 

في سجل الشركات والسجل التجاري.
وج���اء ف���ي التقرير أنه "تم ال���رد عليه م���ن وزارة العمل، 
واألخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد 
المبالغ المصروفة لبعض المس���تفيدين الذين ثبت عدم 

أحقيتهم بالصرف".
العمل تتحدث عن "اأخطاء"

وفي تطورات الموضوع، أعلن���ت وزارة العمل، أنها قامت 
بعدة تدخالت س���ريعة للتخفيف من آثار جائحة كورونا 

خالل عامي 2020 و2021.
وقال���ت الوزارة، في بيان، األحد، إنها نفذت خالل الجائحة 
بالتعاون مع ش���ركائها، مس���اعدات طارئة لما يقارب من 
105 آالف متض���رر من الجائحة، منهم م���ا يقارب ال� 40 
ألفًا من صندوق مس���اعدة العمال المتضررين من جائحة 
كورونا )وقفة عز(، و65 ألف مس���تفيد من مشروع البنك 

الدولي.
وأضافت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين 
من برنامج صندوق مس���اعدة العمال مس���تندة بش���كل 
أساٍس على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، 
لظ���روف الجائحة واإلغالق التي حال���ت دون التمكن من 
فحص جميع بيانات المس���تفيدين، مستندة بذلك إلى 

تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال 
تقديمهم معلومات خاطئة.

وتابعت: انس���جاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، عملت 
الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية على 
إجراء المراجعات والمقارنات لجميع اإلجراءات التي تمت 
خالل عمليات الصرف للمس���تفيدين، بما فيها مراجعة 
البيانات المقدمة من قبل المستفيدين، ونتيجة ألعمال 
التقيي���م والمتابعة الت���ي نفذتها ال���وزارة بالتعاون مع 
ديوان الرقاب���ة، فقد أظهرت المراجع���ات وقوع أخطاء ال 
تزي���د عن 3% ممن ثبت تقديمه���م بيانات خاطئة أدت 
إل���ى حصوله���م على مس���اعدات دون وجه ح���ق، حيث 
قامت الوزارة بتقديم كش���وفات بأسمائهم إلى الوزارات 
والمؤسسات المعنية، وتم اس���ترداد األموال المصروفة 
له���م، واتخاذ اإلج���راءات القانونية بح���ق كل من تقدم 

ببيانات غير صحيحة.
وش���كرت وزارة العمل كافة المؤسسات العامة والخاصة 
الت���ي تعاونت معها في س���بيل اس���ترداد األموال التي 
صرفت للمس���تفيدين بغير وجه حق، مش���يرة إلى أنها 
ما زالت تتابع بقي���ة الحاالت وفق توصيات ديوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
وج���اء في بيان الوزارة إن دي���وان الرقابة المالية واإلدارية 
أكد المسؤولية التش���اركية بين األطراف، مثمنا الجهود 
المبذول���ة من قبل وزارة العمل التي ال تتحمل مس���ؤولية 
األخطاء الواردة في تقريره، حيث إن الوزارة اس���تندت في 
صرف المس���اعدات على بيانات المتقدمين لالس���تفادة 
م���ن برام���ج المس���اعدات، وأن مس���ؤولية البيانات غير 
الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم. والحقا 
قامت الوزارة بإنجاز مش���روع الحماية االجتماعية الطارئة 
لمواجه���ة جائحة كورونا بصرف المس���اعدات ل�65 ألف 
مس���تفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من 
جميع المالحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال، ولم 

يحصل أية مالحظات أو تجاوزات تذكر.

صرف مساعدات ألشخاص رواتبهم 16 ألف شيكل

خروقات »فاضحة« باختيار المستفيدين من »وقفة عز« والعمل برام الله تتحدث عن »أخطاء«
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ف���ي أول زيارة رس���مية لها إلى اإلمارات، بدأت ما تس���مى بوزي���رة الداخلية 
الصهيونية أيليت شاكيد، الملقبة » بالفاشية« زيارتها الى االمارات العربية 
المتحدة بزيارة مس���جد الش���يخ زايد ذلك المسجد الذي داسه كل المجرمين 
واالنجاس الصهاينة خ���ال زيارتهم لإلمارات، كم���ا زارت المتطرفة النازية 
ش���اكيد واحة الكرامة التي تعتبر مقصدًا رئيسيًا للزوار والسائحين ووجهة 
للتعرف على تضحيات أبناء االمارات في س���بيل الدولة”. وش���اركت شاكيد 
ص���ورا وفيديو لها خ���ال الزيارة، وغردت على تويت���ر قائلة “افتتحت اليوم 
بجول���ة في واحة الكرامة، النصب الت���ذكاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
تخليدًا لذكرى القوات األمنية التي س���قطت أثن���اء الخدمة”. وتابعت قائلة 
“يتم استقبالنا بالكثير من الدفء والحب مع توقعات كبيرة التفاقية السام. 
التفاصيل الحقا” وقالت ش���اكيد انها اس���تطاعت ان تمنح اإلس���رائيليين 
حري���ة الدخول الى االمارات دون تأش���يرة وأنها حققت خ���ال الزيارة الكثير 
من اإلنجازات التي س���يتم ذكره���ا الحقا, والحقيق���ة ان االمارات تلعب في 
ميدانها بمنطق الهزيمة المدوية, يعني لما اخس���ر واحد ولا عشرة ولا مية 
ف���ي النهاية كلها هزيمة, لذلك ال يجب ان تس���تغرب ان تفعل االمارات أي 
شيء ضد فلس���طين وشعبها, كل شيء في منطق ال نهيان جائز طالما انه 
يرضى أمريكا و«إس���رائيل« ويبدو ان الحال الذي وصل اليه الشعب االماراتي 
أعطاها األمان المطلق بان تفعل ما تريد, لكن هذا هو الغباء السياسي بعينه, 
فالش���عوب تتغير في لحظة وتتقلب كما األجواء الخريفية وال يمكن الرهان 
على خيار الهزيمة المطلقة ألنه خيار مر وصعب وال تستسيغه الشعوب ألنه 

ينافي العقل والمنطق ويدفع المواطن للشعور »باالستحمار« .
ايلي ش���اكيد التي تؤمن بدولة »إس���رائيل« كدولة قومية للشعب اليهودي، 
تعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة، تعتبر أن لإلسرائيليين الحق على 
كامل أراضي فلسطين التاريخية، ووفق برنامجها وبرنامج حزبها تنادي بضم 
المستوطنات وإحالة القانون اإلسرائيلي عليها، وفرض السيادة اإلسرائيلية 
على مناطق C، وتثبيت االس���تيطان ح���ول القدس وضّمه إلى »إس���رائيل« 
كمرحلة أولى، وصوالاً إلى دولة يهودية على كامل األرض الحقًا. وهي تعارض 
تبادل أس���رى مع الفلس���طينيين، وصرحت أكثر من مرة أن صفقة ش���اليط 
ل���ن تتكرر. على الصعيد الداخلي اإلس���رائيلي، تعادي الاجئين األفارقة في 
»إس���رائيل« ودعت إلى تهجيرهم. وكذلك قدمت اقتراحات لتطبيق العقوبة 
بالسجن لمرتكبي تعدد الزوجات من المسلمين في »إسرائيل«. كما تنشط في 
ماحقة الجمعيات اليسارية ومصادر تمويلها، وقد قدمت اقتراح قانون يجبر 
ممثل أي جمعية تتلقى دعمًا من صناديق حكومية خارجية أن يضع ش���ارة 
ا. في  ا أجنبياً خال وجوده في لقاءات داخل الكنيس���ت، تبين أنه يتلقى دعماً
الجانب القضائي تعرف بصراعها مع جهاز القضاء، على خلفية قيام المحكمة 
العليا بإلغاء قوانين غير ديمقراطية ُسنت في الكنيست، مما حدا بها لتقديم 
اقتراح قانون لتجاوز قرارات محكمة العدل العليا. واشتهرت »شاكيد«، بعدد 
من المواقف والتصريحات الجدلية، فدعت قبيل شهر من شن الحرب على غزة 
2014، وقبيل اختطاف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في يوليو 2014، 
الذي ث���م العثور على جثته محروقة الحقًا، اإلس���رائيليين إلى تدمير المدن 
والقرى الفلسطينية » وكل ما فيها من بنى تحتية«، ودعت إلى قتل األمهات 

الفلسطينيات وأطفالهن، وعدم إبقاء أثر منهم.
  وكانت شاكيد قد نشرت على صفحتها في ›فيسبوك‹ تدوينة، قالت: »وراء 
كل إرهابي يقف عش���رات الرجال والنساء، من دونهم ال يمكنه االنخراط في 
اإلرهاب. إّنهم جميعًا مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم«. 
وأضافت: »هذا يشمل أيضًا أمهات )الشهداء( الذين يرسلونهم إلى الجحيم 
بال���ورود والقبات، عليهن أن يتبعن أبناءهن، وال يوجد ش���يء آخر يمكن أن 
. عليهن أن يذهبن ش���أنهن في ذلك ش���أن منازلهن التي  يك���ون أكثر عدالاً
رّب���وا فيها الثعابين، وإاّل فإّن ثعابين صغيرة س���تنمو هناك«. وفي االمارات 
صرحت ش���اكيد ان »الدولة الفلس���طينية لن تقام أبدًا«, وأعربت عن رفضها 
القاطع لفكرة حل الدولتين، قائلة: »إس���رائيل تعلمت دروس���ًا ال تقدر بثمن 
من صراعاتها الس���ابقة«. وتابعت: »نحن نؤمن بالسام االقتصادي لتحسين 
حياة الفلس���طينيين وإقامة مناطق صناعية مش���تركة. لكن بالتأكيد ليس 
دولة بجيش«, هك���ذا يتعامل المطبعون العرب مع القضية الفلس���طينية، 
لق���د تولدت لديهم قناع���ات ان قيام دولة فلس���طينية يعني القضاء على 
ملكهم، وزوال حكمهم, لذلك لن يتوانوا لحظة واحدة في دعم إسرائيل بكل 
ما يلزم من مال وس���اح ومواقف وسياس���ات حتى تبقى راسخة فوق األرض 
الفلس���طينية, دون ان يدروا ان الشعوب الحرة لها كلمتها وان شاكيد والبيد 
وبينت وكل من دنسوا ارض االمارات ال مستقبل لهم فوق ارضنا الفلسطينية 
وانه���م الى زوال, فإس���رائيل التي تئن تحت ضرب���ات المقاومة وتلهث وراء 
التهدئة تدرك اكثر من الرس���ميين العرب انفسهم انها ال محالة زائلة وان 

بقاءها لن يدوم فوق ارضنا المغتصبة.

شاكيد الفاشية وتصريحات 
استفزازية من األراضي اإلماراتية 

رأي
ثاثة عقود ونيف مرت على اإلعان الرس���مي النطاقة حركة الجهاد اإلسامي 
في فلس���طين. ذك اإلعان كان تتويجًا للنشاط الفكري، والسياسي، والمسلح، 
لع���دد من المجموعات التي ش���كلت كل واحدة منها » الن���واة » في مجالها / 
ر عن ذاته باإلعان عن تأس���يس  نش���اطها، لإلط���ار الجامع والموحد ال���ذي عبَّ

الحركة.
انطلقت الحركة في وقت كان المش���هد السياس���ي والنضالي الفلس���طيني 
يعان���ي من غياب كتلة جماهيرية وازنة، هي »الحركة اإلس���امية«، عن الفعل 
الميدان���ي المقاوم. فاإلطارات اإلس���امية التاريخية التي عرفتها فلس���طين، 
ناهيك عن س���احات عديدة في الوطن العربي والباد اإلسامية، كانت معروفة 
من خال »جماعة اإلخوان المس���لمين« و«حزب التحرير اإلسامي«، التنظيمين 
اللذين ُعرفا بدورهما األبرز في النش���اط الدعوي، مع بعض االس���تثناءات في 
بعض س���احات عملهما الُعنفي »التنظيم الس���ري، والتش���كيات المسلحة 
الس���رية المحدودة«. لكن الافت، أن مواجهة الغزاة المحتلين في فلس���طين 
بالمقاومة المس���لحة، كانت خارج برنامج العم���ل لديهما. لهذا، جاءت انطاقة 
الحركة المس���لحة بالفكر كما البندقي���ة، لتمأل فراغًا كبي���رًا، ولتنقل جزءًا من 
جماهير الحركة اإلس���امية من موقع المراقب - إن لم نقل المتفرج/ المشاهد، 

السلبي – إلى ميادين االشتباك المسلح.
   ف���ي الذكرى الرابعة والثاثين، ألقى األمين الع���ام للحركة »زياد نخالة« من 
، تم بثها على  خال كلمة مس���جلة ، للش���عب واألمة، خطابًا سياس���يًا ش���امااً
المشاركين في االحتفال الذي أقامته الحركة في غزة، وبيروت، ودمشق ، الذي 

فرضت حجم المشاركة فيه اإلجراءات المتعلقة بجائحة » كورونا ».
مضمون التحية: تأكيد على التموضع االستراتيجي

ف���ي الدقائق األولى للكلمة، وّجه القائد الفلس���طيني، التحية إلى »اإلخوة في 
س���وريا التي تحتفل فيها حركتنا بذكرى انطاقته���ا على أرضها، في نفس 
ا مع مناطق أخرى في فلس���طين، وهذه الدول  الوقت مع لبنان المقاومة، وتزامناً
تحتضن الش���عب الفلس���طيني على مدار الوقت«. ال يحتاج المحلل السياسي 
والمتاب���ع المختص لعناء االس���تنتاج فيم���ا تعنيه تلك التحي���ة، إنها إعادة 
التأكيد على التموضع االستراتيجي للحركة في محور المقاومة: سورية ولبنان 
المقاوم���ة، وهذا يدل عل���ى إزالة أي التباس يحاول المش���ككون والمغرضون، 
إش���اعته عن مواقف الحركة تجاه سورية في »عش���رية الرصاص والنار«. تلك 
المواقف االستراتيجية التي بقيت ثابتة، رغم حجم الضغوط التي استهدفت 
الحرك���ة لتغيير موقفه���ا المبدئي، لكن وضوح الرؤي���ة وصابة النهج والوفاء 
لرفاق الس���اح والمبدأ، أسقطت كل الرهانات على ارتداد الحركة على ثوابتها.

امتاك التاريخ: تأكيد على امتاك األرض
في مواجهة س���قوط عدد من كيانات التبعية في مس���تنقع »التطبيع«، الذي 
تحول على ي���د قيادات تلك »المحميات« إلى درج���ة متقدمة في بناء تحالف 
اس���تراتيجي مع الع���دو األمريكي - الصهيوني، تب���رز الحاجة الملحة لدحض 
وهزيم���ة كل التضليل اإلعامي والفكري الذي يعطي للغزاة الصهاينة »الحق 
التاريخي« في السيطرة على األرض الفلسطينية، تحت دعاوى زائفة وُمفبركة 
على أنهم »أصحاب تلك األرض« وبأن العرب الفلسطينيين هم »الغزاة«. لهذا، 
لم يكن التأكيد على امتاك التاريخ الذي يعني بالضرورة، ليس امتاك األرض، 
فقط، بل أيضًا المقدرة على تقديم الرواية العربية الفلس���طينية في مواجهة 

اختراع »التملك اليهودي – الصهيوني التاريخي« لفلسطين التاريخية.
وفي هذا الجانب، أش���ار األمين العام – بصراحته وشفافيته المعهودة – إلى 
بعض الفلس���طينيين الذين يس���تأثرون ب���� »القرار الرس���مي« في مواقفهم 
ووظيفته���م باالعتراف بكيان الغزاة المحتلين، الذي اس���تند عليه المطبعون 
– الس���اقطون العرب. يقول القائد الفلس���طيني: »بعض النظام العربي يأخذ 
خطابنا س���تارةاً له، لارتماء في أحضان المش���روع الصهيوني األمريكي الذي 
يتقهقر أمام إرادة الش���عوب، تحت ش���عار »نقبل ما يقبل به الفلسطينيون«. 

نعم، إنهم يطبعون، ويعترفون بالعدو، ألننا سبقناهم في ذلك! هل نستطيع 
أن نق���ول لهم: لماذا فعلتم ذلك، ونحن نتعاي���ش مع العدو ونتعاون معه؟!«. 
م���ن أجل ذلك، أعاد األمي���ن العام التأكيد على ضرورة »إعادة قراءة المش���روع 
الصهيوني، ووضع خططنا ورؤانا بناءاً على فهم هذا المشروع ومخاطره، ودعونا 
إلى مغ���ادرة األوهام بإمكانية التعايش مع هذا المش���روع الذي ياحقنا على 

كل شيء«.
عن المساحة الرمادية في المشهد السياسي

جاءت الفقرات الخاصة بكلمة األمين العام حول الوضع الداخلي الفلس���طيني، 
لتعي���د التأكيد للصديق قبل العدو، بأن هناك ق���راءة نقدية، ومتقدمة لحالة 
»الت���ردد والتلعثم« و«الزدواجية لغط الخطاب ما بين الغرف المغلقة واإلعام« 
الس���ائدة لدى »البعض« داخل المشهد السياس���ي الفلسطيني. لهذا، عندما 
يح���دد القائد »النخالة« بأن »مش���كلة ش���عبنا اليوم أن المش���روع الرس���مي 
الفلس���طيني هو أقصر م���ن قامة الش���هداء، وأقصر من قامة ش���عبنا«، فإنه 
ينط���ق بما تردده كل يوم، وعن���د كل محطة كفاحية، كتلة كبيرة وأساس���ية 
من الجماهير الفلس���طينية »للمث���ال وليس للحصر؛ معركة س���يف القدس 
وأبطال كس���ر القيد في نفق الحرية«، بأن الشهداء، األسرى الجرحى، والشعب 
المقاوم، أكبر من القوى، واألحزاب، والقيادات التي تتبنى أفكار المحتل وتبيع 
الوهم، للمس���تفيدين من بقاء اتفاق أوسلو الكارثي وملحقاته، خاصة، األمنية 
واالقتصادية. إن الشعب الفلسطيني المتشبث بحقوقه التاريخية والمتمسك 
بثوابت���ه الوطنية والقومية، المنتفض والمقاوم على مدى أكثر من قرن للغزاة، 
والذي ضحى بكل ما يملك، الروح والممتلكات، من أجل طرد المحتلين، ال يليق 
بقيادت���ه من يقول »أفنيت عمري من أجل الس���ام مع العدو الصهيوني« هذا 
العدو بكل مكوناته، يس���تحق الوصف الذي قاله األمي���ن العام »هؤالء حثالة 

التاريخ يجب أال نسمح لهم بالتسيد علينا«.
رؤية نقدية للسائد، واقتراح لبرنامج العمل

إذا كان الخطر-ماضي���ًا، وحاضرًا، ومس���تقبااً - على قضيتن���ا الوطنية يتمثل 
بالحركة الصهيونية وكيانها االستعماري، اإلحالي، فإن هناك خطرًا آخر على 
نضالنا الوطني وعلى ش���عبنا، نجده في كلمات الخط���اب: »عدم إجماعنا على 
برنامج وطني واض���ح« الذي يتطلب على الفور مجموع���ة خطوات عملية، تبدأ 
، ب�« الخروج من الغمغمة السياسية« التي ُتعيد  كما جاء بالكلمة المسجلة، أوالاً

إنتاج »لعم« سيئة الذكر.
 وثانيًا »أن نغادر البناء على أوهام الحلول السياسية« هذه األوهام التي ما زال 
يس���وقها دعاة  »ما كان ينبغي حمل الساح«، بل، تمادوا في ظل اتفاق أوسلو 
والوالء ل�«التنس���يق« األمني الُمدنس، لمطاردة واعتقال وتصفية – أو تسهيل 

إعدام واغتيال - كل فدائي ومقاوم. 
أم���ا الخطوة الثالثة، األهم، كما يرى عدد من المحللين والسياس���يين، هي »أن 
نغادر الحدي���ث عن إعادة ترميم بني���ان منظمة التحرير الفلس���طينية التي 
اعترف���ت بالعدو وس���يادته على أرضنا. لق���د أفقدنا ذلك الكثي���ر من الوقت، 

والكثير من التضحيات«.
 ه���ذا الموقف النقدي لكل األطروح���ات التي ُتقدمها منذ عقود، بعض القوى 
الفلسطينية التي تنضوي في إطار المنظمة، يفتح باب النقاش على مصراعيه 
– الذي بقي مواربًا وخجوالاً لسنوات – حول المنظمة ومؤسساتها ودورها، التي 
تخلت عن الميثاق القومي، وحتى عن الميثاق الوطني، لتتحول إلى مؤسس���ة 
غت من مضمونها الوطني والتحرري، والسياسي والكفاحي، لتتحول  شكلية، ُفرِّ
إل���ى »خت���م« ُتمهر به قرارات التخلي عن فلس���طين، وإلى جه���از بيروقراطي 
تنفي���ذي لق���رارت »الرئيس«. وحت���ى ال يصطاد »البعض« ال���ذي امتهن منذ 
س���نوات »االصطياد ف���ي الماء العكر«، فإن القائد لم ي���دُع لبناء منظمة بديلة، 
بل أكد بأن المطلوب، ليس إضاعة الوقت، في البقاء داخل مس���احة المناشدات 
والترج���ي إلعادة بناء المنظمة، بل التوجه نحو »وحدة الخط النضالي وصابته، 

]التي هي[ أسبق من وحدة اإلطار«. 
وه���ذا يعن���ي البدء بنقاش���ات، جادة ومس���ؤولة، لاتفاق عل���ى صياغة خطة 
عمل مش���تركة بين الفصائل، وقوى الحراك الش���بابي والهيئات الناشطة في 
المقاومة الش���عبية، من أجل إدامة االش���تباك وتطويره، وتناغمه مع المقاومة 

المسلحة في غزة، ونضاالت شعبنا في الوطن المحتل في العام 1948.
 ف���ي هذا المجال، ال بد لنا من إنعاش الذاكرة من خال التوقف عند المبادرات 
المهمة الت���ي طرحتها الحرك���ة كبرنامج عمل للخروج من حالة االس���تعصاء 
والمراوحة في المكان، التي تعيشها الحركة السياسية الفلسطينية، الرافضة 

التفاق أوسلو وملحقاته.
ف���ي 26 / 10 /2016، خال مهرجان انطاق���ة الحركة الجهادية ال� 29 وذكرى 
ّم األمين العام السابق،  استش���هاد القائد المؤس���س فتحي الش���قاقي، َتَقدَّ
الراحل »رمضان عبد الله ش���لح برؤية سياس���ية، مقرونة ببرنامج عمل، إنقاذي، 
حمل اس���م »النقاط العش���ر«، لكن الرؤية / المبادرة، بقيت في إطار الدعوة ولم 
يتم تفعيلها على أرض الواقع. بعد عامين، وفي األيام األولى من شهر تشرين 
الثاني/ اكتوبر في الع���ام 2018، طرح األمين العام زياد النخالة مبادرة النقاط 
الخم���س، التي لم يكن مصيره���ا أفضل من مبادرة النقاط العش���ر. لهذا، من 
، هيئات وش���خصيات،  الضروري العمل مع كل َحَملة تلك الرؤية النقدية؛ قوىاً
المتمس���كين بتصعيد المواجهة مع العدو، على التش���اور، من أجل التنسيق 

والعمل المشترك. لهذا، فإن خطوة عملية واحدة أفضل من دزينة برامج.

ثوابت الحركة، راهنًا ومستقبااً
 جاء اختيار شعار »جهادنا حرية وانتصار« لهذه الذكرى، تأكيدًا على استمرار 
الكف���اح من أجل انتزاع حرية ش���عبنا وانتصاره. لهذا، كانت للمس���احة التي 
خصصها األمين العام في كلمته لألس���رى واألسيرات، داللة على ثقافة ونهج 
الحرك���ة ف���ي التعاطي مع هذا المل���ف، وهذا ما ظهر عبر س���نوات طويلة في 
معارك »كس���ر القيد« النتزاع الحرية، كما برز في عملية نفق الحرية في سجن 

»جلبوع« التي قادها األسير »محمود العارضة«.
ل���م يكن الكام في ختام الخطاب عن تمس���ك الحرك���ة بثوابتها في النضال 
من أجل »وحدة قوى المقاومة في فلس���طين والمنطقة، والتمس���ك بحقنا في 
فلس���طين كل فلسطين، وأن المقاومة هي خيارنا حتى النصر، والرفض الدائم 
لكل مشاريع السام والتطبيع مع العدو« سوى تأكيد المؤكد على نهج / برنامج 

الحركة السياسي والكفاحي.
الاف���ت في كام القائد الفلس���طيني إعان���ه / دعوته – للتمس���ك بالثوابت 
– ب���� » ض���رورة مواجهة دوري���ات االحتال التي تتس���لل إلى الم���دن والقرى 
الفلس���طينية في الضفة الغربية والقدس، وتقتل وتعتقل من تشاء من أبناء 
ش���عبنا ومقاوميه، معتبرين أبناء ش���عبنا كقطيع نع���اج، تصطاد منه الذئاب 
الصهيونية فريستها وقتما تشاء«. هنا، أحد المحاور األهم في برنامج »وحدة 
العم���ل النضالي« التي عرضها األمين العام في س���ياق خطابه، وأهمية هذه 
المهمة، تكمن في ضرورة أن يتم التصدي واالشتباك، بالساح، وبكل األدوات 
واألس���اليب مع وحدات القتل الصهيونية. إن هذا النهج الثوري سيصطدم ال 
محال���ة، بنهج أخر، نقيضه، يعمل على األرض بالتنس���يق مع الغزاة على وقف 

المقاومة المشروعة – يصفها باإلرهاب - لشعب تحت االحتال.
لقد أضافت حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين للنضال الفلسطيني في 
مواجهة الغزاة المحتلين، ثقااً كميًا، وُبعدًا نوعيًا، س���اهم في تطوير أش���كال 
وأساليب الكفاح المسلح، وبتقديم رؤى فكرية وسياسية، وإبراز قامات فدائية 
»شهداء وأسرى« يفتخر بهم الش���عب واألمة. إنه »عام الشهداء، عام اإلصرار 
والتحدي، عام اس���تدامة الصراع الذي لن يتوقف مهما حشدوا، ومهما راكموا 
من أس���لحة«، كما أجاد وصفه األمين العام للحركة. إن حركة تعلن على لس���ان 
قائدها »إما نحن وإما هم في هذه األرض المباركة« جديرٌة بالتأييد، واالحترام، 

واالنتصار، ألننا، نحن من سيبقى على أرض وطننا، وطن اآلباء واألجداد.

 رؤية حماس للمصالحة والوحدة رؤية متكاملة يتوافق عليها أغلبية الشعب 
الفلسطيني والتي طرحت في البيان الختامي الجتماعات مكتبها السياسي 
في القاهرة أمس الس����بت، إال أن هذه الرؤية تتعارض مع رؤية محمود عباس 
والذي اش����ترط على حماس أو أي فصي����ل يريد الدخول إلى حكومة وحدة أن 
يق����ر ويعت����رف بالرباعية الدولية وما أقرته من ق����رارات بعد فوز حماس في 
االنتخابات التشريعية عام 2006 والمتمثلة باالعتراف بالكيان الصهيوني، 
وعباس يقر ذلك، بمعنى االعتراف بأوس����لو وما وقعته السلطة مع االحتال 

من اتفاقيات وعلى رأسها التعاون األمني المرفوض من غالبية الشعب.  
هذا في المجمل، ولو أردنا التفصيل، فمثا حماس تدعو إلى قيادة وطنية 
مركزية قادرة على إعادة بن���اء المنظمة، وهذا أمر مرفوض من قبل عباس، 

وي���رى فيه انتزاع صاحيات القيادة والس���يطرة من بين يديه، ثم الدعوة 
لانتخاب���ات غير مقبولة على عباس ألنه ألغاها في مايو الماضي خش���ية 
الخس���ارة، وال حتى تشكيل قيادة مؤقته تعمل على إجراء االنتخابات كي 
يتمكن الش���عب من اختيار قيادته وقيادة المشروع الوطني الفلسطيني 
عبر صناديق االقتراع. اما اإلستراتيجية التي يؤمن بها عباس فهي أوسلو 
وهي تمثل البرنامج السياسي الذي يؤمن به والقائم على القرارات الدولية 

وموقف الرباعية القائم على االعتراف بالكيان.
 أما المقاومة بالنس���بة لعباس فهي إرهاب مرفوض، ومواجهة المش���روع 
الصهيون���ي فهو درب من الخيال، ألن الكيان الصهيوني من وجهة نظره 
وجد ليبقى ال أن يق���اوم أو يزول. ولذلك لن تكون هناك وحدة، وال حكومة 

فلس���طينية وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني طالما عباس على سدة 
الحكم. لذلك ما طرحته حماس لتحقيق الوحدة الفلس���طينية على قاعدة 
الش���راكة السياسية واالنتخابات والمقاومة مرفوض من قبل عباس وحتى 
من قبل اإلدارة األمريكية التي تشترط عدم إشراك حماس في أي حكومة 

فلسطينية طالما ال تعترف بالكيان الصهيوني. 
ه���ذا هو موقف عباس وموق���ف اإلدارة األمريكية وهو أيضا موقف بعض 
ال���دول العربية وخاصة تلك الت���ي تقيم عاقات م���ع االحتال وتعترف 
بوجوده على الحق الفلسطيني. لذلك نقول مرة أخرى أن تحقيق المصالحة 
والوحدة في ظل وجود عباس من س���ابع المس���تحيات طالما استمر على 

موقفه وال أعتقد أنه سيغير أو يبدل وسيموت على ما هو عليه.

إضاءة على خطاب استثنائي في ذكرى االنطالقة الرابعة والثالثين

ال تعيشوا على أوهام وحدة أو مصالحة في وجود عباس  

 بقلم/ محمد العبد الله

 بقلم/ مصطفى الصواف
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/551(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
أحمد سلمان سالم الشامي من سكان خانيونس هوية رقم 910406438 

بصفته وكيال عن: فايزة سلمان سالم الشامي
بموجب وكالة رقم: 5117 / 2012 صادرة عن الخليل

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 224 القسيمة 3 + 7 المدينة بني سهيال

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

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/10م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / هالة محمود رجب عيس���ى  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900546136( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محم���ود رائد محمد عباس 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )400226569( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد اكرم موسي ابو حسين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404766000( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / أحمد محمد عوض عبدالله 
س���عيفان  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)802154187  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / والء رائد محمد حس���ونة عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )409672078( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد محمود ابراهيم ابو طير  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801942651( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ايمان صابر احمد النباهين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802037184( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رفح / االستقالل:
نظم مزارعون ومصدرون م���ن غزة، يوم أمس، وقفة 
أمام البوابة الخارجية لمعبر كرم أبو س���الم جنوبي 
قطاع غزة؛ رفًضا للش���روط اإلسرائيلية التي تعرقل 
تصدير الس���لع الزراعي���ة من القط���اع إلى الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال مزارعون، خالل الوقفة التي ُنظمت بالتعاون مع 
االتح���اد العام للفالحين والتعاونيين الزراعيين، إن 
أبرز تلك الشروط، إصرار سلطات االحتالل على إزالة 

"قمعة" البندورة قبل تصديرها إلى الضفة.
وأتلف المزارعون والمصدرون، خالل الوقفة، كميات 
من البندورة التي يضع االحتالل شروًطا أمام مرورها 

من خالل المعبر التجاري الوحيد لغزة.
وقال رئيس االتحاد الع���ام للفالحين والتعاونيين 
الزراعيين عبد الستار شعت، إنهم يعانون "األمرين" 

من تلف المحاصيل على أغصانها.
وأضاف "نناش���د إلنقاذ محاصيلن���ا التصديرية وال 
مجيب، وخسائرنا وأضرارنا تتضاعف يوًما بعد يوم".

وتابع ش���عت "جئن���ا لنرفع صوتنا رفًض���ا للقرارات 
اإلسرائيلية، بوضع ش���روط ومعايير تعجيزية أمام 
تسويق وتصدير بعض المنتجات الزراعية عبر كرم 
أبو س���الم، خاصة محصول البندورة للضفة، والذي 

يتمثل ف���ي نزع الغطاء األخض���ر )القمعة( من كل 
حبة".

وأش���ار إل���ى أن "محص���ول البن���دورة ه���و األهم 
تسويقًيا بالنسبة لنا، ويتربع على عرش المحاصيل 
التس���ويقية، وب���دون وجوده بي���ن األصناف التي 
يسمح بتصديرها يصعب التصدير؛ األمر الذي كبد 

المزارعين خسائر فادحة ال يمكن تحملها".

ودعا ش���عت الجهات المختصة كافة إلى التدخل 
والتوس���ط لدى االحتالل، لرفع الشروط التعجيزية 

أمام تصدير المحاصيل، خاصة البندورة.
وحذر من إمكانية ع���زوف المزارعين عن الزراعة في 
ظل تدني األسعار المحلية، ومنع إدخال مستلزمات 
اإلنتاج الزراعي؛ ما قد يؤثر على السلة الغذائية في 

القطاع.

وقفة لمزارعي غزة رفضًا لعرقلة االحتالل التصدير

غزة/ االستقالل:
قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الوطني، إن كمية الذهب الواردة إليها 

بلغت طنا واربعمئة وخمسين كغم خالل شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.
وذكرت في بيان نش���ر عبر موقع وزارة االقتصاد الوطني، أن حجم إيرادتها من المعادن 

الثمينة، بلغ حوالي 1.3 مليون شيكل لذات الفترة.
وأوضحت، أن الكميات الواردة الى المديرية ارتفعت بنس���بة 163%، في حين ارتفعت 
االيرادات المحققة بنس���بة 140%، عن الشهر ذاته من العام السابق 2020، الذي عانى 
جراء اآلثار السلبية لجائحة كورونا وما نتج عنها من تراٍخ في االسواق بشكل عام. واشارت 
إلى أن متوس���ط سعر اونصة الذهب، في ش���هر أيلول بلغ 1777 دوالرا، في حين سجل 
متوسط سعرها عن الشهر ذاته عام 2020 مبلغ 1922 دوالرا، أي بانخفاض بنسبة %8.

أريحا/ االستقالل:
 أطل���ق محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العس���ل، ورئيس 
هيئة ش���ٔوون المنظم���ات األهلية س���لطان ٔابو العينين، 
ي���وم أمس، حملة دعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات 
المستوطنات. وقال أبو العسل، إن الحملة تٔاتي في سياق 
الموقف الفلس���طيني لدعم المنت���ج الوطني ومقاطعة 

منتجات المستوطنات وخلق وعي وطني للشباب بأهمية 
دعم االقتصاد الوطني.

وش���دد على ضرورة االهتم���ام بالصناع���ات والمنتجات 
الوطنية وحمايتها لتعزي���ز االعتماد على الذات، والعمل 
على تحسين المنتج الوطني ليكون قادرا على المنافسة 

في األسواق العالمية.

ب���دوره، أوضح أبو العيني���ن أن إطالق الحمل���ة في أريحا 
واألغ���وار يأتي اس���تمرارا إلط���الق الحملة ف���ي مختلف 
محافظات الوطن، داعيا أبناء ش���عبنا لمقاطعة المنتجات 
اإلس���رائيلية خاصة منتج���ات المس���توطنات، وأكد أن 
األولوية اآلن لحماية منتجن���ا والعمل على تعزيز صمود 

المزارعين من خالل دعم منتجهم الوطني.

رام الله/ االستقالل:
عادت األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، لنمو مجددا خالل سبتمبر/أيلول 

الماضي، بعد هبوط خالل أغسطس/آب السابق له.
جاء ذلك، اس���تنادا على البيانات التاريخية لتقرير االحتياطات الرس���مية الصادر عن 

سلطة النقد الفلسطينية.
وبلغ إجمالي قيمة األصول االحتياطية حتى نهاية الشهر الماضي إلى 793.5 مليون 

دوالر، نزوال من 780.3 مليون دوالر بنهاية أغسطس السابق له.
وعلى أس���اس س���نوي، صعدت األصول االحتياطية بنس���بة 27%، مقارنة مع 624.6 

مليون دوالر بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2020.
تتألف األصول االحتياطية لس���لطة النقد، من احتياطات النقد األجنبي إلى جانب أية 

احتياطات أخرى؛ في الحالة الفلسطينية تتوفر استثمارات في سندات أجنبية.
وبلغت قيم���ة احتياطات النقد األجنبي حتى نهاية س���بتمبر الماضي 682.8 مليون 

دوالر، مقارنة مع 669.5 مليون دوالر في الشهر السابق له.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة االحتياطات األخرى، وهي عبارة عن سندات مستثمرة في 
الخارج بقيمة 110.8 ماليين دوالر حتى نهاية الشهر الماضي. وال تملك سلطة النقد 
الفلس���طينية عملة وطنية خاصة بها، بل تعتمد على 4 عمالت رئيس���ية، هي الدوالر 
األمريكي، والش���يكل اإلس���رائيلي، والدينار األردني، واليورو األوروبي. وس���لطة النقد 
الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي في السوق المحلية، وتطمح إلى 

التحول لبنك مركزي كامل الصالحيات خالل الفترة القريبة القادمة.

أصول سلطة النقد االحتياطية 
تصعد مجددًا في سبتمبر

دمغ قرابة 1.4 طن ذهب خالل 
شهر سبتمبر الماضي

إطالق حملة دعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

طهران/ االستقالل:
أفادت وكال���ة “فارس” اإليراني���ة األحد، بأن حج���م ديون إيران 
الخارجية تراجع في األش���هر الخمس���ة من آذار/م���ارس إلى آب/

أغسطس بنسبة %3.3 .
ونقلت الوكالة عن الموقع اإلعالمي للبنك المركزي اإليراني والمصارف 
المحلي����ة أن ديون إيران الخارجية تقلصت إل����ى 8.84 مليار دوالر في 
الش����هور الخمسة األولى من السنة المالية الجارية )التي بدأت في 21 
آذار/م����ارس(، منها 6.36 مليار دوالر ديون متوس����طة وطويلة األجل و 

2.28 مليار دوالر قصيرة.
وكانت ديون إيران الخارجية حتى نهاية السنة المالية الماضية )المنتهية في 

20 آذار/مارس 2021( تبلغ 9.142 مليار دوالر.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت اإلدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل في قطاع غزة، األحد، عن تش���غيل 
108 خريجين من أوائل الطلبة، في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ووزارة التنمية 
االجتماعي���ة، ووزارة التعليم. وقال مدي���ر اإلدارة عبدالله كالب خالل تصريح صحفي، إن 
الوزارة تس���عى إلى تطوي���ر منظومة العمل المهني التي تغذي س���وق العمل وكذلك 
متابعة الخريجين وتش���غيلهم. وبين كالب أن المش���روع يهدف لتشجيع الطالب على 
االهتمام بالجوانب المهنية ودمج الخريجين في س���وق العمل وضمان استدامة فرص 
تشغيلهم. وأضاف “س���يتم متابعة الخريجين كُل حس���ب مكان عمله، للتعرف على 
مهاراته خالل العمل ومدى اكتسابهم لمهارات جديدة في مجاالت عملهم المختلفة”. 
وس���يتم تشغيل الطالب لمدة 3 أشهر في مؤسس���ات القطاع الخاص بمخصص مالي 

شهري يصل إلى 200 دوالر.

»العمل بغزة« تعلن تشغيل أوائل 
طلبة مراكز التدريب المهني

ديون إيران الخارجية 
تتراجع بـ3.3 % في 5 أشهر
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أعلن أنا المواطن / حسين محمد سهيل حسان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )9014330078( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سعدي عياد عبد الرازق ابو طه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )908825987( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / كم���ال محمد عليان العمور 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )930352760( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عالء احم���د محمد الخزندار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )903509404( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن���ة / هدى عبد الل���ه منصور 
اب���و قينص عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )907900609(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يوس���ف نافذ محمد حمدان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800563538( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / امير خالد عبد ربه ابو الكاس 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )403047046( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / مصطف���ى محم���د عبد 
الكري���م ابو نحل  ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  
الرق���م  )404675191( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد حسن جابر النقله عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )800284465  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عواصم / االستقالل:
 بين����ت أح����دث اإلحص����اءات العالمية 
المعلنة ح����ول جائح����ة "كورونا"، يوم 
أم����س، أن عدد الوفيات ج����راء االصابة 
بالفيروس بلغ 4 ماليين وأكثر من 864 
ألف وف����اة، فيما تبلغ حصيلة اإلصابات 
االجمالي����ة 238 مليونا وم����ا يزيد على 
414 أل����ف اصابة، تعاف����ى منهم 215 
مليونا وما يقارب من 532 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 
221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، 
وس����جلت دول العالم  350 ألفا و 764 
إصاب����ة جديدة، وأوقعت الجائحة خالل 

ال�24 ساعة األخيرة 5,528 حالة وفاة.
وبينت اإلحص����اءات، أن الدول الخمس 
التي س����جلت أعل����ى حصيل����ة وفيات 
خالل ي����وم واحد في العالم، كانت على 
التوالي: روس����يا )968 وف����اة(، وأميركا 
)581 وفاة(، والمكس����يك )489 وفاة(، 
وف����اة(، ورومانيا )279  والبرازيل )387 

وفاة(.
الخمس  الدول  أن  البيان����ات  وأوضحت 
أعلى حصيل����ة إصابات  التي س����جلت 

جدي����دة، عالميا، خالل يوم واحد، كانت 
على التوال����ي: أميركا )42,357 إصابة(، 
وبريطاني����ا )34,950 إصابة(، وروس����يا 
 28,645( وتركي����ا  إصاب����ة(،   29,362(

إصابة(، والهند )17,940 إصابة(.
وما ت����زال أميركا تتص����در دول العالم 
قياس����ا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات 

إجمالية.

وأش����ارت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
التي تعتبر حتى اآلن األكثر تأثرا جراء 
الجائحة في العالم من حيث الحصيلة 
اإلجمالي����ة ألعداد الوفيات، هي: أميركا 
 600,880( والبرازيل  وفاة(،   733,058(
وف����اة(،   450,621( والهن����د  وف����اة(، 
والمكس����يك )281,958 وفاة(، وروسيا 

)216,415 وفاة(.

الدول الخمس  وبينت اإلحص����اءات أن 
الت����ي تعتبر حت����ى اآلن األكث����ر تأثرا 
عالمي����ا من حيث الحصيل����ة اإلجمالية 
ألعداد اإلصابات: أميركا )45,179,209 
 33,953,475( والهن����د  إصاب����ات(، 
 21,567,181( والبرازي����ل  إصاب����ة(، 
إصابة(، وبريطانيا )8,120,713 إصابة(، 

وروسيا )7,775,365 إصابة(.

»كورونا« عالميًا: 4 ماليين و864 ألف وفاة و238 مليونًا و414 ألف إصابة

كابول/ االستقالل:
أعلن وزي���ر الخارجية األفغاني، أمير خان متق���ي، أن حركة طالبان 
حذرت الوالي���ات المتحدة من زعزعة اس���تقرار نظامها، خالل أول 
لقاء مباش���ر بي���ن الطرفين منذ انس���حاب الوالي���ات المتحدة من 

أفغانستان.
وقال متقي، يوم امس، لوكال���ة »باختر« اإلخبارية، بعد المحادثات 
الت���ي عقدت في الدوح���ة: »أبلغناهم بوضوح ب���أن محاولة زعزعة 

استقرار الحكومة األفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف«.
وش���دد في بيان على أن العالقات الجيدة مع أفغانس���تان مفيدة 

لكافة األطراف، بحسب »فرانس برس«.
وأضاف أنه ينبغي عدم القيام بش���يء من شأنه إضعاف الحكومة 

الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب.
وج���اءت تصريحات متقي ف���ي اليوم األول م���ن المحادثات التي 
تتواص���ل لمدة يومين م���ع فريق أمريكي يترأس���ه نائب الممثل 
الخاص لوزارة الخارجية األمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة 
في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز. ولم يصدر أي 

تعليق بعد من جانب واشنطن.
وكانت حركة طالبان س���يطرت على الس���لطة في أفغانستان في 
آب/ أغس���طس الماضي بالتزامن مع إنهاء الواليات المتحدة لحرب 

استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري.

طالبان تحذر أمريكا من 
زعزعة استقرار حكمها

برلين/ االستقالل:
اعتبرت المستش���ارة األلمانية أنغيال ميركل، يوم أمس، أن األس���ابيع المقبلة حاسمة 

بالنسبة لمستقبل االتفاق النووي مع إيران.
جاء هذا في تصريحات لها، خالل زيارة إلسرائيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب »رويترز«.
وقالت ميركل إن كل يوم يمر دون اس���تجابة من طه���ران لمبادرات الواليات المتحدة 

ينتج عنه تخصيب إيران للمزيد من اليورانيوم.
وحملت ميركل الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين والرئيس الصيني ش���ي جين بينغ 

مسؤولية المساعدة في دفع إيران للعودة لطاولة التفاوض.
وقالت ميركل التي شارفت واليتها في المستشارية على االنتهاء: »أرى أيضا مسؤولية 
على روسيا والصين في هذا الشأن بالنظر إلى أن االتفاق النووي لم يعد يحقق المرجو 
منه بما يجعل الوضع عصيبا، وبالتالي فنحن اآلن في أس���ابيع حاسمة للغاية بالنسبة 
لهذا االتفاق«. وشهدت العاصمة النمس���اوية، فيينا، خالل الفترة بين شهري أبريل/

نيس���ان ويونيو/حزيران، 6 جوالت م���ن تلك المفاوضات، بين إي���ران والدول المعنية 
باالتفاق، بمش���اركة غير مباشرة من الواليات المتحدة، للوصول إلى اتفاق إلعادة إحياء 

االتفاق، الذي تهاوى منذ مايو/أيار عام 2018.
وطلب���ت إيران تعلي���ق مفاوضات فيينا بش���أن االتفاق النووي، حتى تس���لم الرئيس 
اإليراني الجديد إبراهيم رئيس���ي، الس���لطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع آب/ أغسطس 

الماضي، إال أنه لم يتم االتفاق على موعد استئناف المفاوضات حتى اآلن.
فيم���ا أعل���ن وزير الخارجي���ة اإليراني، أمير عب���د اللهيان، أن بالده س���تعود قريبا إلى 

مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

ميركل: األسابيع المقبلة حاسمة 
لمستقبل االتفاق النووي مع إيران

تونس/ االستقالل:
انطلق���ت، ي���وم أمس، ف���ي العاصمة تون���س وقفة 
مناهضة لإلجراءات االستثنائية التي أقرها الرئيس 

قيس سعيد في ال� 25 من يوليو/ تموز الماضي.
وطال���ب المش���اركون ف���ي الوقفة باس���تئناف عمل 

البرلمان، منددين بما وصفوه انقالبا على الش���رعية.
وجابت المسيرة كال من شارعي محمد الخامس وجون 

جوراس، في العاصمة التونسية.
ويشهد محيط ش���ارع الحبيب بورقيبة حضوًرا أمنيا 
مكثًف���ا لقوات األمن التي أغلقت كل المنافذ المؤدية 

للشارع الرئيسي.
يش���ار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد 
اتخذ عدة إجراءات اس���تثنائية ف���ي ال�25 من يوليو/ 
تم���وز الماضي، مثل تجمي���د عمل البرلم���ان، وإقالة 

حكومة هشام المشيشي، وفرض حالة الطوارئ.
وتعيش تون���س من وقتها في ظل أزمة سياس���ية، 
ما بي���ن مناصرين لق���رارات س���عيد، ومناوئين لها، 
خاصة بعد أن تبعها بق���رارات أخرى تتعلق بتحويل 
مدنيي���ن لمحاكم عس���كرية، وف���رض إقامات جبرية 
على شخصيات سياس���ية ونواب في البرلمان ووزراء 

سابقين وقضاة.

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

كازان / االستقالل:
 قالت وسائل إعالم روسية، يوم أمس، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، 

بتحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية.
وأكدت وزارة الصحة في تتارس���تان، أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى محلي 

لتلقي العالج، مضيفة ان حالة أحدهم "خطيرة جدا".
ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.

وكانت قد تحطمت طائرة من طراز L410 فور إقالعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك 
شرقي تتارستان، وعلى متنها طياران و21 مظليا من النادي المحلي.

وذكرت وكالة "نوفوس���تي" نقال عن مصادرها أنه حسب المعطيات األولية، لقي طيارا 
الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

بغداد/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الدف���اع العراقية، يوم أمس، أن طائرات القوات الجوية تحلق في س���ماء 

بغداد وباقي المحافظات العراقية لتأمين الحماية لجميع المراكز االنتخابية.
وقال���ت في بيان على تلغرام: »بإش���راف ومتابعة الفريق الطيار، ش���هاب جاهد علي، 
باش���رت أس���راب طائرات قيادة القوة الجوية بالتحليق في العاصمة بغداد وعدد من 
المحافظ���ات والمدن العراقية لتأمي���ن الحماية لكافة المراك���ز االنتخابية وبواقع 11 
تشكيال من 22 طائرة من طائراتF16 ، L159  ، سو25- مختلفة، ولحين انتهاء عملية 
التصويت العام. وقال الناطق باس���م القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، يوم 
أم���س، إن »هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد واالس���تطالع ولتوفير غطاء جوي 

لحماية عملية االنتخاب«.

مصرع 16 شخصا وإصابة 7 آخرين في 
تحطم طائرة تقل مظليين في تتارستان

طائرات القوات العراقية تحلق في 
أجواء البالد لحماية مراكز االنتخابات
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باريس/ االستقالل:
تح���دث األرجنتيني ليونيل ميس���ي ع���ن طبيعة عالقته 
بالفرنس���ي كيليان مبابي، زميله في باريس سان جيرمان، 
كما اس���تبعد احتمالية فوزه بجائزة الكرة الذهبية مجددا 

هذا العام.
وفي أول مقابلة كبيرة يجريها منذ انضمامه لباريس سان 
جيرمان، قال ميسي في تصريحاته لمجلة "فرانس فوتبول" 
التي تمنح جائزة الكرة الذهبية: "من الس���هل التعامل مع 
العب مثله )مبابي( كما أنه يتحدث اإلس���بانية بطالقة. لذا 

تحدثنا كثيرا خارج الملعب".
وأضاف: "لقد وصلت للفريق منذ فترة قصيرة، ومن السابق 
ألوانه استخالص اس���تنتاجات، لكنني واثق من أن األمور 

ستسير على ما يرام".
وكش���ف ميس���ي أنه لم يقدم نصائح لمبابي عندما كان 
قريبا من االنتقال لريال مدري���د في الصيف، وقال: "كنت 
قد وصلت لت���وي ولم أكن أعرفه بالق���در الكافي ألقدم له 
النصائح. كنت أنتظر مثل الجميع معرفة ماذا س���يحدث. 

لقد بقى وهذا يسعدني كثيرا".
مبابي Vs �سواريز

وبس���ؤاله عن الفرق بين الثالثي الهجومي الذي شكله مع 
األوروجوائي لويس س���واريز والبرازيلي نيمار في برشلونة 
وثالثي باريس سان جيرمان الذي يشكله مع نيمار ومبابي 
محل س���واريز، أجاب ميس���ي: "االختالف األول يكمن في 

العمر فكنا أكثر ش���بابا في الثالثي األول. اآلن كيليان هو 
الشاب".

وأض���اف: "لويس رأس حرب���ة صريح يس���جل الكثير من 
األهداف، بينما كيليان يحب لمس الكرة. إنه قوي وس���ريع 
للغاي���ة. يقضي عليك إذا تركت له أدنى مس���احة كما أنه 

يسجل كثيرا أيضا".
من ناحية أخرى، تحدث ميس���ي عن رحيله من برش���لونة 
مشيرا إلى أنه كان غير منتظر وجاء على عكس رغبته، فيما 

أبدى امتنانه لباريس سان جيرمان ألنه "كان الفريق الذي 
أبدى اهتماما حقيقيا بضمه".

وقال ميسي "أنا س���عيد للغاية بوجودي هنا.. إنها تجربة 
حياتية جديدة. تغيير كبي���ر وأحاول أن أتأقلم تدريجيا"، 

مؤكدا أنه لم يخطئ باالنضمام إلى النادي الباريسي.
اأزلت �سوكة من قدمي

وأبرز ميس���ي أن وجود نيمار ومواطني���ه أنخيل دي ماريا 
ولياندرو باريديس والمدرب ماوريسيو بوكيتينو، لعب دورا 

كبيرا في انضمامه لباريس سان جيرمان .
وعن حياته في باريس كش���ف أنه بدأ يمل من اس���تمرار 
عيشه في فندق، وقال "ما زلنا نعيش في فندق. بدأ األطفال 
في الذهاب للمدرسة ولكن التحرك من وإلى الفندق ليس 

سهال. نتمنى االستقرار في منزلنا الجديد".
وحول تتويجه بكوبا أمريكا في يوليو/تموز الماضي في أول 
لقب يتوج به مع منتخب االرجنتيني، علق: "األمر كان مثل 

إزالة شوكة من القدم".
وتابع: "كنت سأش���عر بش���عور غريب بداخل���ي لو أنهيت 
مسيرتي دون أن أفوز بلقب مع بلدي )...( كان هذا هو اللقب 

الذي افتقدته".
وبخص���وص لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يتطلع له باريس 
س���ان جيرمان منذ عقد، قال ميسي إن الفريق يمتلك كل 

األسلحة للفوز به، حتى لو كانت درجة الصعوبة عالية.
وع���ن الكرة الذهبية التي يعد ميس���ي األكثر تتويجا بها 
بواقع س���تة القاب، أكد النجم األرجنتين���ي الذي يبرز من 
المرش���حين ال�30 لها هذا العام، أنه ال يعتبر مرشحا للفوز 
به���ا هذا العام، مبرزا أن الجوائز الفردية هي نتيجة العمل 

الجماعي.
وخت���م: "ل���م أركز قط عل���ى الف���وز بها لق���د كان نتيجة 
االنتص���ارات الجماعية والعمل الجيد ال���ذي تم القيام به. 
إذا كان الفريق يلعب جيدا ويقدم أداء جيدا، فإن الالعبين 

يتألقون أيضا على المستوى الفردي".

ميســي يستبعــد فــوزه بالكــرة الذهبيــة

لندن/ االستقالل:
تتجه األنظار العربية بقوة تجاه موقعة أتلتيكو مدريد وليفربول، 
في المرحلة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، والتي س���تقام على ملعب »واندا ميتروبوليتانو«، معقل 

الروخيبالنكوس، يوم 17 أكتوبر/ تشرين األول المقبل.
ونج���ح النجم المص���ري محمد صالح، مهاج���م ليفربول، في أن 
يخطف األنظار العربية، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد 

البداية المميزة له ولفريقه.
كما ونجح صالح في تعويض إهداره لركلة جزاء في مباراة ميالن، 
وعاد وسجل هدًفا ساعد به فريقه في الفوز )3-2(، في انطالقة 
دور المجموعات، كما س���جل هدفين في المب���اراة الثانية أمام 

بورتو، ساهما في االنتصار العريض على بورتو )1-5(.
وبخ���الف األداء المميز ف���ي دوري أبطال أوروب���ا، يعتلي صالح 
قائمة هدافي الدوري اإلنجليزي، برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع 

المهاجم المخضرم جيمي فاردي، هداف ليستر سيتي.
ويتص���در ليفربول مجموعته الصعبة، برصي���د 6 نقاط، ويأتي 
خلفه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، وخلفه 
بورتو ثالًثا برصيد نقط���ة وحيدة، بينما يتذيل ميالن الترتيب 

بال أي نقاط.

باريس/ االستقالل:
واصل ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، 
التأكي����د على تمس����ك ناديه بتجدي����د تعاقد كيليان 

مبابي، مهاجم الفريق.
وق����ال ليوناردو في تصريح����ات لصحيفة "جازيتا ديلو 
س����بورت": "مبابي هو أحد أفض����ل الالعبين في العالم، 

ونريده أن يبقى".
وأضاف "إنه جوهرة، نريد االحتفاظ بها بين ذراعينا، وال 
يمكننا التفكير في ع����دم وجودها، فإذا عمل مع نيمار 

وميسي يمكن أن يصبح شيًئا فريًدا في العالم".
و تابع في سياق آخر "باريس أحد الفرق المرشحة للفوز 
ب����دوري األبط����ال، وإذا حققنا الهدف، س����يكون إنجازا 

استثنائيا".
كما تحدث ليوناردو عن ضم النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي، صيف العام الجاري، قائال "حاولنا توطيد العالقة 
مع ميسي قبل أن يغادر برشلونة، يتسم بصمت مؤثر، 

واندمج مع زمالئه وكأنه يوجد منذ فترة طويلة".
وختم تصريحاته "لق����د تعاقدنا مع العبين لهم تأثير 

كبير، لكن معظم الصفقات تمت مجانا".

صالح يخطف األنظار العربية في دوري األبطالليوناردو: مبابي جوهرة ال يمكن التفريط فيها

الضفة الغربية/ االستقالل:
أطلق االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم، عبر 
موقعه الرس���مي ، حمل���ة التصويت على 
فريق الش���هر، عن أيل���ول الماضي، ألندية 

غرب آسيا.
وتواجد نادي ش���باب الخليل ضمن قائمة 
األندية المرشحة لجائزة الشهر في منطقة 
غرب آس���يا, بعد نتائجه الالفتة للنظر في 
دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

وحقق ش���باب الخلي���ل 3 انتصارات خالل 
شهر س���بتمبر الماضي, على أندية هالل 
القدس )1-0(, ومركز بالطة )2-0(, وثقافي 

طولكرم )0-3(.
يش���ار إلى أن الفريق يتصدر حاليا ترتيب 
دوري المحترفي���ن برصي���د 12 نقطة, بعد 
فوزه يوم الجمعة على مركز طولكرم )1-4(.

وضمت القائمة الى جانب ش���باب الخليل 
كال من: االتحاد الس���عودي، شباب الساحل 
اللبناني، العين اإلماراتي، الوحدة السوري، 
السد القطري، الرمثا األردني ، القوة الجوية 

العراقي، نفط الوسط العراقي.
وتنتهي فترة التصويت عصر اليوم االثنين 
، عل���ى أن ُيعلن اس���م الفائز عب���ر الموقع 

الرسمي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ال تكّل بطلة الش���طرنج الفلسطينية اليافعة، جنى أحمد عثمان، 
وال تم���ّل، من تحقيق اإلنجازات، بل إنه عندما يتعلق األمر بلعبة 
"الملوك" كما يطلق عليها، يبرز اسم جنى، المولعة بهذا اللون من 

الرياضة، على شاشة عرض النجومية.
وفي األيام األخيرة، حصدت جنى المركز السادس، ضمن بطولة 
غرب آسيا للفئات العمرية، التي جرت "أون الين" بمشاركة 1800 
الع���ب والعبة للفئة من 8 - 18 عام���ًا، إذ حققت أربعة انتصارات 
على العبات الهند وس���ريالنكا، حاصدة المركز الثاني عربيًا بعد 
اإلمارات، متفوقة على العبات األردن والبحرين والعراق وس���وريا 
ولبنان والكويت.  وشاركت جنى بمنافسات الفئة تحت 12 عامًا، 
وحلت سادسة بعد إيران والهند وسريالنا وأوزبكستان واإلمارات، 
ورغم أنها كانت تغوص في منافس���ة قوية مع العبات يكبرنها 
سنًا، إال أنها أطاحت بهن واحدة تلو األخرى، في طريقها لخوض 

المنافسات النهائية، التي تبّوأت خاللها الترتيب السادس.

مدريد/ االستقالل:
يضع بايرن ميونخ عينه على أكثر من العب مميز في صفوف 

برشلونة خالل الموسم الحالي.
وقالت صحيفة »س���بورت« اإلس���بانية، إن ف���ي الوقت الذي 
يحاول فيه برش���لونة حل مش���اكله االقتصادية والرياضية 
الخطيرة، يحاول بايرن ميونخ اس���تغالل الفرصة واقتناص 

أكثر من العب في صفوفه.
وأضافت أن بايرن ميونخ يتمتع بق���وة اقتصادية، ويخطط 
الستغاللها في تقديم عروض مغرية لنجوم برشلونة، حيث 
س���يكون النادي الكتالوني مجبًرا على قبولها لتخطي األزمة 

المالية.
وذكرت أن بايرن ميونخ، يرى في أندريه تير شتيجن حارس 
برش���لونة، البديل المستقبلي لمانويل نويل، كما كان يضع 
فرينك���ي دي يونج، ضمن خطة إع���ادة بناء صفوف البافاري 

منذ عدة سنوات.

إنجاز فلسطيني 
فريد في الشطرنج

بايرن ميونخ يجهز 
ضربة جديدة لبرشلونة

شباب الخليل ينافس على لقب 
»األفضل في غرب آسيا« 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ش���ادى منصور يوسف غبن 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801356411( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رونزا اكرم محمد شعت عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )405120635( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / زياد ش���حدة حمد النجار عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )901607945( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عصام ابراهيم قاسم ابو خاطر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801735507( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد انيس خالد الحورانى عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )  803411131( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / موس���ى س���امه س���ليم 
الخمايس���ه  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)413325291  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 1842 / 2021   يف الدعوى املدنية رقم 698 / 2020
المس���تدعي/ محمد حس���ين عبد القادر الريس بصفته من أحد ورثة المرحوم والده/ 
حس���ين عبد الق���ادر طاهر الريس وأحد ورث���ة المرجو لهما الرحمة/ عائش���ة وأنعام 
حسين عبد القادر الريس- من غزة الرمال الجنوبي بالقرب من مفترق الطيران ويحمل 
هوية رقم/ 940935117. وكاؤه المحامون/ محمد عادل بسيسو وحلمي وليد الحايك 
وتامر فتحي األش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة ويوسف دياب قدوم 

ونائل إبراهيم العشي- غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المستدعى ضدها )المدعى عليها العشرون( ربى كمال سليم الريس- من 

غزة شارع الصناعة فوق الشركة العالمة للتأمين 
نوع الدعوى: اثبات قسمة واقعة قديمة )مهايأة مكانية(

قيمة الدعوى: تزيد عن ثاثون مليون دينار أردني
في الطلب المدني رقم 1842 / 2021  في الدعوى المدنية رقم 698 / 2020

إلى المستدعى ضدها- المدعى عليها العشرون- المذكورة أعاه بما أن المستدعي – 
المدعي- المذكور أعاه قد أقام عليك الدعوى رقم 698 / 2020 ونوعها )اثبات قسمة 
واقعة قديم���ة )مهايأة مكانية( وفقًا لما يدعيه في الئحة دعواه فليكن بعلمكم أنه 
قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلس���ة يوم االثني���ن الموافق 2021/11/22 لذلك 
يقتضي منك الحضور وإن تودعي ردك الجوابي على الئحة دعواه خال خمسة عشر 
يومًا من تاريخ النش���ر، وليكن بعلمك أن���ه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز 

للمدعي أن يسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرة. غزة في: 2021/9/26م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

 

 

 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/416
 يف الطلب احلقوقي رقم 2021/705

المس����تدعون / 1 - جم����ال خليل محم����د الفليت من دير البلح – ش����ارع البركة هوية ) 
96577263( 2 - كفاح خليل محمد الفليت من دير البلح – شارع البركة  3 - ريم خليل 

محمد الفليت من دير البلح – شارع البركة .   وكيلهم المحامي / ماهر خضر بشير.
المس���تدعى ضدهم / 1 - س���عدية خليل محمد الفلي���ت من دير البلح – 
ش���ارع البركة – بجوار مس���جد البركة ) المدعى عليها الخامسة ( 2 - رائد 
خليل محمد الفليت من دير البلح – ش���ارع البركة – بجوار مسجد البركة ) 

المدعى عليه السابع (       ) خارج الباد حاليا (
نوع الدعوى / حقوق ) تقسيم اموال مشتركة (

قيمة الدعوى / ) مائة الف دينار اردني ( مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في القضية الحقوقية رقم 2021/416  في القضية الحقوقية رقم 2021/705

الى المستدعى ضده المذكور اعاه , بما انا المستدعين قد أقاموا عليكم 
قضية حقوقية تحمل الرقم 2021/416 لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خال خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس���ة يوم 

االربعاء الموافق 2021/10/27 للنظر في الدعوى .
وليك���ن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعين  أن 

يسيروا في دعواهم حسب األصول  تحريرا في 2021/10/10م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 16521 / 2019

ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية 16521 / 2019 لبيع الش���قة الواقعة في العمارة 
في الدور األول مطلة على الجهة الش���مالية الشرقية والواقعة في أرض 
القس���يمة رقم 16 من القطعة رق���م 728 والموجودة في مدينة غزة تل 
الهوا نهاية شارع 8 بجوار مسجد مصعب بن عمير بجانب عمارة الرشيد.

فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من 

يوم األربعاء بتاريخ 2021/11/10م حرر في: 2021/10/10م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

حدي���دي متنّق���ل )كونتين���ر(، يتب���ع لبلدية 
االحتال وس���لطة الطبيعة وض���ع داخل مقبرة 
اليوسيفية في القدس رفضا لمخطط لتحويل 

المقبرة لحديقة توراتية.
وهتف العش���رات بش���عارات من قبيل؛ "هاي 
المقابر إلنا"، و"مس���توطن بّرا بّرا"، و"يا شهيد 
ارتاح ارت���اح إحنا بنكمل الكفاح، و"هاي األرض 

ما بتموت... عليها المقدسّية ".
وكان���ت آليات تابع���ة لاحتال اإلس���رائيلي، 
األحد، قد جرفت أجزاء من المقبرة اليوس���فية 
الماصقة للمسجد األقصى المبارك من الجهة 

الشرقية.
وق���ال رئيس لجن���ة رعاية المقابر اإلس���امية 
باألوقاف اإلسامية في القدس الحاج مصطفى 
أبو زه���رة، "إن قوات االحت���ال جرفت قبرا من 
مقب���رة الش���هداء التابعة للمقبرة اليوس���فية 
حي���ث ظهرت عظام أحد الموتى، وقد قمنا بعد 
ذلك بإخراج الجرافة التي قامت بتجريف القبر، 
وترميم���ه وإعادت���ه إلى ما كان علي���ه، وأجبرنا 

الجرافة وقوات االحتال على مغادرة المكان".
وتأت���ي عمليات التجريف، بعد أن اس���تجابت 
المحاكم اإلس���رائيلية لطل���ب بلدية االحتال 
ف���ي القدس وما تع���رف ب�"س���لطة الطبيعة"، 
باس���تئناف أعم���ال التجري���ف ف���ي المقبرة، 
ويش���مل القرار كذلك السماح بتحويل قطعة 
األرض إل���ى حديقة عامة م���ن أجل ضمان منع 
المسلمين من اس���تحداث قبور جديدة فيها، 
ضمن مساعي تهويد القدس وتغيير تاريخها 

وجغرافيتها.
وكانت قوات االحتال قد هدمت س���ور المقبرة 

والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع ش���هر 
كان���ون األول 2020، وواصل���ت بعده���ا أعمال 
الحف���ر والتجريف في مقبرة الش���هداء، والتي 
تض���م رفات ش���هداء من الجيش���ين العراقي 

واألردني، لصالح "مسار الحديقة التوراتية".
وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة 
وبمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ 
س���نوات إلى هجمة من قبل سلطات االحتال 
وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من 

عتبة باب األسباط.
وفي إط���ار ذلك، هدمت قوات االحتال س���ور 
المقبرة الماصق لباب األس���باط وأزالت درجها 
األث���ري أيض���ا، إضاف���ة لل���درج الم���ؤدي إلى 
امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذا لمجموعة 
مخططات إسرائيلية متداخلة أعدت منذ فترة 

طويلة.
وفي عام 2014 منع االحتال الدفن في جزئها 
الش���مالي وأقدم على إزالة عش���رين قبرا تعود 
إل���ى جنود أردنيين استش���هدوا ع���ام 1967 
فيما يعرف بمقبرة الش���هداء ونصب الجندي 

المجهول.
وتعتب���ر المقب���رة، أح���د أه���م وأب���رز المقابر 
اإلس���امية في مدينة الق���دس، وتعج برفات 
عموم أهل المدينة المقدس���ة وكب���ار العلماء 

والمجاهدين، إلى جانب مئات الشهداء.
وتعم���ل بلدي���ة االحت���ال منذ فت���رة طويلة 
على محاص���رة المقبرة وإحاطتها بالمش���اريع 
التلمودية  والحدائق  والمس���ارات  التهويدية 
على امتداد الس���ور الش���رقي لمدينة القدس 
وبمحاذاة المقبرة، بهدف إخفاء معالم الممرات 

والمواقع التاريخية األصيلة المحيطة بالمقبرة.
في سياق آخر، اقتحم عش���رات المستوطنين 
المتطرفي���ن صب���اح األحد، المس���جد األقصى 
المبارك من باب المغاربة، بحراس���ة مشددة من 

شرطة االحتال الخاصة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلس���امية في القدس 
المحتلة أن 63 مس���توطًنا اقتحموا المس���جد 
األقصى خال الفترة الصباحية، ونظموا جوالت 
اس���تفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية 

في الجهة الشرقية منه.
وخ���ال االقتح���ام، أدى بعض المس���توطنين 
من المدرس���ة الدينية "هار هبيت" صلواتهم 
الصباحية بشكل "صامت" داخل األقصى شرق 

قبة الصخرة المشرفة.
وتواصل ش���رطة االحتال فرض قيودها على 
دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل 
الفلس���طيني المحتل لألقصى، وتحتجز بعض 

الهويات عند بواباته الخارجية.
وكانت "محكمة الصلح" اإلس���رائيلية أصدرت 
األربع���اء الماض���ي، قراًرا يمنح المس���توطنين 
حًقا بأداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد 
األقص���ى، إال أن المحكمة المركزية في القدس 
ألغت الجمعة، القرار وفقا لما أفادت به وسائل 

إعام إسرائيلية.
وش���هد المس���جد األقص���ى خ���ال األعي���اد 
اليهودي���ة، تصاع���ًدا غير مس���بوق في أعداد 
المستوطنين المقتحمين، وانتهاكات بالجملة 
لحرمة المسجد، وسط تضييقات مشددة على 
المصلي���ن ومنعهم من الصاة في الس���احات 

أثناء مرور المقتحمين.

غزة/ االستقال:
أفادت مصادر محلية، مساء األحد، بأّن زوارق االحتال العسكرية فتحت نيران 
أسلحتها الرشاش���ة صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئ السودانية  

شمال قطاع غزة.
وبحسب المصادر فإنه لم يبّلغ عن وقوق إصابات أو أضرار حتى هذه اللحظة. 
وتقوم بحرية االحتال بش���كل يومي باس���تهداف مراكب الصيادين في بحر 
القطاع، األمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار األعوام 

الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.
يأتي هذا ضمن سياس���ٍة تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد 
قبضة الحصار المف���روض عليهم منذ أكثر من 15 عاًما، وُمحاربتهم حتى في 

لقمة العيش.
كما تّتخذ سلطات االحتال من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، 
فما تنفّك ُتعلن توس���عتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، األمر 

الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين.

األغوار/ االستقال:
أخطرت قوات االحتال »اإلس���رائيلي«، األحد، بإزالة مقر قيد اإلنش���اء لعيادة 

صحية في منطقة المالح باألغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات االحتال أخطرت بإزالة المنشأة 

التي من المقرر أن تكون مقرا لعيادة صحية في المنطقة.
يذك���ر أن هذا اإلخطار يأتي بعد حوالي ش���هر من إخطار آخر بإزالة منش���آت 

تعليمية في المنطقة نفسها.

زوارق االحتالل تستهدف 
مراكب الصيادين
 ببحر شمال غزة

االحتالل يخطر بإزالة مقر 
قيد اإلنشاء لعيادة صحية 

في األغوار الشمالية

اإ�سابات مبواجهات ..



االثنين 4 ربيع األول 1443 هـ 11 أكتوبر 2021 م

) APA images (    خريجات   يعملن مبزرعة يف دير البلح و�سط قطاع غزة

تكساس/ االستقالل:
تداول مس���تخدمو مواقع التواصل االجتماعي مقطعا مصورا أحدث ضجة على 
»السوشيال ميديا« لمعلمة في مدرس���ة إعدادية، وهي تنزع كمامتها الطبية 

لكي تتنفس عمدا في وجه تلميذة.
وُيظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع المعلمة من مدرسة ألدين في 
والية تكساس األمريكية، وهي تخرق بروتوكوالت فيروس كورونا في المنطقة 
التعليمية، وتحاصر التلميذة في أحد أركان الفصل الدراس���ي، وتبدأ في الزفير 

بوجهها عن عمد.
وظلت المعلمة تردد في الفيديو الذي انتش���ر حاليا جملة »أنا ال يهمني«، بينما 

ترد عليها التلميذة الخائفة بأن تغرب عن وجهها.
وتم القبض على المعلمة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتواجه الفصل من 
العمل، ولم يتم توضيح سبب مشاجرتها مع التلميذة، بحسب صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وتعتبر مدرس���ة ألدين هي واحدة من 19 منطقة تعليمية في والية تكساس 
األمريكي���ة تتطلب تغطية الوجه لجميع الطالب والموظفين. وكان حاكم والية 
كاليفورنيا غافين نيوس���وم، أعلن مؤخرا أن واليته س���تكون أول والية أمريكية 

ستطلب من أطفال المدارس تلقي التطعيم ضد فيروس »كورونا« المستجد.

ضجة بسبب تعمد معلمة خلع 
كمامتها والتنفس في وجه تلميذة

القاهرة/ االستقالل:
توفي سائق مترو أنفاق في مصر وتحديدا في محطة المرج 

الجديدة أمس، وذلك قبل استالم عمله بدقائق معدودة.
وتعرض السائق وليد حس���ني، إلى أزمة قلبية ما أدى إلى 
وفاته بسكتة قلبية، قبل قيادته أحد قطارات الخط األول، 
وعلى الفور نقل إلى أقرب مستش���فى، لكن اإلس���عافات 

األولية لم تنجح في بقائه على قيد الحياة.
وقال مسؤول في الشركة المصرية إلدارة وتشغيل وصيانة 
مترو األنفاق، إن أسرة حسني أبلغت بخبر وفاته فورا، وأكد 

أنه على الفور تم االس���تعانة بس���ائق آخر لقيادة القطار، 
لعدم حدوث أي أزمات في ساعات التشغيل بالخط األول، 

موضحا أن حركة القطارات لم تتأثر بوفاة السائق.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة مترو األنفاق 
أحمد عبد اله���ادي، أن "خبر وفاة أحد الس���ائقين بالمترو 
محزن للغاية، وأن الس���ائق توفى قبل استالم عمله بنحو 
دقائ���ق معدودة بمحطة مترو أنفاق المرج الجديدة، منوها 
بأن الشركة س���تبحث تقديم جميع المس���اعدات الالزمة 

ألسرة الراحل".

واشنطن/ االستقالل:
أق����دم رجل أميركي عل����ى قتل 3 أش����خاص، من بينهم 
ش����قيقه، وذلك بعد جدال حول مخاط����ر لقاح كورونا، في 

والية ماريالند األمريكية.
وبحس����ب ما نقله موقع “روس����يا اليوم”، ف����إن “المتهم 
جيف����ري بورنهام كان يعتزم النقاش مع ش����قيقه. الذي 
كان يعمل صيدالنيًا حول كيفية تسميم الحكومة للناس 

بلقاحات كورونا”.
وبحس����ب قوله، فإن "ش����قيقه، الذي يتعام����ل أيضًا مع 

اللقاحات، يع����رف الحقيقة وهو يس����اهم بعملية قتل 
الناس باللقاحات".

وأكدت المحكمة، أن “جيفري ذهب إلى منزل ش����قيقه، 
حيث كان يعيش مع زوجته”، وتم العثور على جثتيهما 

وعليها آثار إطالق رصاص”.
بدورها، أكدت الش����رطة أن “المتهم طعن امرأة مس����نة 

وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه”.
وق����د اعتقلت قوات األم����ن المتهم في والي����ة فرجينيا 

الغربية المجاورة.

بسبب خالف على لقاح كورونا.. رجل يقتل 
شقيقه وشخصين آخرين بطريقة مروعة

وفــاة سائــق قطــار تمنـع
 حــدوث كارثــة كبيــرة فــي مصــر

االستقالل/ وكاالت:
يقول رجل بريطاني إنه فارق الحياة ألكثر من 200 
مرة، بس����بب حالة طبية تتس����بب في توقف قلبه 

بشكل مفاجئ لثوان عديدة.
يعاني تروي آرتش����ر من حالة صحية تدعى اإلغماء 
الوعائ����ي، حيث يعاني من انخف����اض مفاجئ في 
معدل ضربات القلب وضغ����ط الدم، مما يؤدي إلى 
إصابته باإلغم����اء. وفي الكثير من األحيان، يتوقف 
قلب تروي بش����كل كام����ل لفترة وجي����زة، قبل أن 

يستعيد نشاطه ثانية.
وق����ال تروي متحدثًا عن تجربت����ه: »واحدة من أكثر 
الهجمات التي ال تنس����ى، كان����ت عندما كنت في 

مستش����فى تويد وس����معت جهاز مراقب����ة القلب 
يصدر صوتًا ثابًتا، وعندها أدركت بأنني على وشك 
الغي����اب عن الوع����ي. قبل أن أفقد وعيي س����معت 
األطب����اء يطلبون من عائلتي مغ����ادرة الغرفة، وقام 
أحده����م بفتح جفني عيني وطل����ب مني أن أحاول 

البقاء مستيقظا«.
وأض����اف »يعتق����د الكثيرون أن المي����ت يرى نفقًا 
أو ضوءًا س����اطعًا، ولكني عندما كن����ت أفقد الوعي 
ويعتبرن����ي األطباء في عداد األم����وات، لم أكن أرى 
هذه األشياء، بل كنت أشعر بأنني في دوامة، وكنت 

أشاهد ومضات من وجوه أفراد عائلتي«.
وبحس����ب األطباء فإن ت����روي لم يك����ن يحتاج إلى 

اإلنع����اش عندما يص����اب باإلغماء، ألن����ه يعود إلى 
الحياة مرة أخرى بمفرده.

وق����د تعرض تروي ذات مرة لنوبة إغماء أثناء قيادة 
الس����يارة، لكنه تمكن من فتح باب الس����يارة ورمي 
نفس����ه إلى الخارج، واس����تيقظ ليجد أكثر من 20 
شخصًا يحيطون به، حيث اعتقدوا بأنه فارق الحياة. 

وبعد تلك الحادثة، ُمنع تروي من قيادة السيارة.
وقال طبيب القلب السريري، ديفيد كولكوهون إن 
اإلغماء الوعائي، مشكلة شائعة لدى مرضى القلب، 
لكن الحاالت التي عانى منها تروي آرتشر البالغ من 
العمر 44 عامًا، نادرة للغاية، وفق ما نقلت صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

يفارق الحياة 200 مرة بسبب حالة نادرة في قلبه!

االستقالل/ وكاالت:
اس���تطاع جاغاتش إم، وهو رجل هندي من تشيناي، تسجيل رقم قياسي في 
موس���وعة »غينيس«، في قدرته على »قي���ادة التوك توك على عجلتين« ألطول 

مسافة.
ونش���ر موقع »guinnessworldrecords« مقطع فيديو يظهر الرجل الهندي، 
وه���و يقود »التوك ت���وك« ذا الثالث عجالت على عجلتين فقط لمس���افة 2.2 

كيلومتر.
وانتش���ر الفيديو على نطاق واس���ع وحصل على أكثر من 429 ألف مش���اهدة 

وحوالي 73 ألف إعجاب.

سائق »توك توك« يدخل موسوعة 
»غينيس« ألطول قيادة على عجلتين

االستقالل/ وكاالت:
ضعف إش���ارة ش���بكة الواي فاي ف���ي المنزل، أحد 
المشاكل التي يعاني منها العديد من األشخاص، 

ودائمًا ما يتسائلون عن أسباب ذلك الضعف؟
وفيما يلي بعض األخطاء التي تضعف إشارة الواي 
فاي في المن���زل، وبعض النصائح لتحس���ين قوة 

اإلشارة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:
المصابي���ح واألدوات اإللكتروني���ة األخ���رى: يمكن 
لتحريك المصابيح واألدوات األخرى بعيدًا عن جهاز 
الراوتر أن يحسن من قوة اإلشارة، ويتعلق األمر كله 
بموجات اإلشعاع )غير الضارة( المستخدمة إلطالق 

شبكة واي فاي حول منزلك.
اإلش���ارات  ه���ذه  الراوت���ر  جه���از  ويرس���ل 
لتوصيلها  أجهزت���ك  إل���ى  الكهرومغناطيس���ية 
باإلنترنت، ولكن يمكن تشويشها بواسطة إشارات 
أخرى، حيث ترسل أجهزة مثل الثالجة أو المصابيح 
موجاتها الكهرومغناطيس���ية التي تعيق إش���ارة 

الواي فاي.
ويعد جهاز الميكروويف، أحد أهم األجهزة المخمدة 
لسرعات الويب لديك، فهو يطلق كميات كبيرة من 
اإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يتداخل 

مع إشارات جهاز الراوتر.

لذلك ال تستخدم الميكروويف عند إجراء مكالمات 
فيدي���و أو مش���اهدة مقاطع فيديو عالي���ة الدقة أو 

القيام بشيء مهم عبر اإلنترنت.
كما يس���اعد نقل جهاز الراوتر من على األرض إلى 
طاول���ة أو رف يرتفع حوال���ي 5-7 أقدام في وصول 

اإلشارة إلى أماكن أبعد في جميع أنحاء منزلك.
كم���ا أن حوض الس���مك، قد يبدو األم���ر غريبًا، لكن 
حوض الس���مك يمكن أن يتداخل أيًضا مع إش���ارة 
جهاز الراوتر، وذلك ألن الماء يمتص اإلشعاع الذي 
يرسله جهاز الراوتر بس���هولة، مما يضعف إشارة 

الواي فاي بالقرب منه.

أغربها حوض السمك.. أخطاء تضعف إشارة الواي فاي في المنزل

نيودلهي/ االستقالل:
انتشر مقطع فيديو غريب على تطبيق إنستغرام لرجل هندي يحمم 
ثعب���ان كوبرا، حيث وقف يس���كب الماء على رأس���ه باس���تخدام دلو 

وخرطوم.
حقق الفيديو آالف المشاهدات بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل 

االجتماعي مؤخرا.
في الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يحمم ثعبان الكوبرا باس���تخدام دلو مملوء 

بالماء، كما أعطاه بعض الماء للشرب.

هندي يحمم ثعبان 
كوبرا ضخمًا ويروي ظمأه


