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الخليل/ االستقالل:
تعرض الحاج راضي ابو عيش���ة، مساء االثنين، لمحاولة 
دهس من قبل سيارة تقودها إحدى المستوطنات، في 

حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وبحس���ب عائلة ابو عيش���ة، فإن المس���توطنة حاولت 
دهس الحاج راضي بسيارتها، ولوال لطف الله وتداركه 

للموقف لتم دهس���ه، وقد الذت المستوطنة بالفرار من 
المنطقة.

ُيش���ار الى ان حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، يقع 
تحت االحتالل االسرائيلي، ويوجد به بؤرة استيطانية، 
وعلى مدار الس���اعة يتعرض الس���كان ف���ي ذلك الحي 

لمضايقات كثيرة من جيش االحتالل ومستوطنيه.

مستوطنة تحاول دهس 
مواطن في الخليل

اأ�ضرى اجلهاد يف �ضجون االحتالل يدخلون يف ا�ضراب مفتوح عن الطعام اليوم
غزة/ االستقالل:

قررت الهيئة القيادية ألس����رى حركة الجهاد االس����المي في سجون االحتالل، 
وبمساندة من فصائل الحركة الوطنية األسيرة، البدء بخطوة اإلضراب المفتوح 
عن الطع����ام من عصر اليوم الثالثاء. وأكد المتحدث باس����م مؤسس����ة مهجة 

القدس تامر الزعانين أن هذه الخطوة تأتي في س����ياق التصدي 
للحملة الشرس����ة التي تشنها إدارة سجون االحتالل على االسرى 

رام الله/ االستقالل:
يواصل ستة اسرى في سجون االحتالل، اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا 

على اعتقالهم اإلداري، وسط تدهور حاد على أوضاعهم الصحية 
بش���كل كبير، ولغاية اللحظة ما من حلول جدية بشأن قضاياهم 

ستة اسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام 
في ظل تدهور خطير لحالتهم الصحية

حبيب لـ »االستقالل«: »المقاومة وشعبنا لن يصمتوا 
على هجمة االحتالل الغاشمة تجاه أسرانا«

غزة/ قاسم األغا:
ح���ذر القي���ادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين خض���ر حبيب، يوم 

أمس، االحتالل اإلس���رائيلي وإدارة س���جونه من تبعات الهجمة 
المس���عورة، التي يتعرض لها األس���رى في السجون، خصوًصا 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة األحد وفاة 17 مصاًبا وتس���جيل 963 

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية 
وقطاع غزة خالل ال�24 س���اعة الماضية. وقالت الكيلة في 

الفصائل: تقرير ديوان الرقابة يفضح ظلم السلطة الواقع على الفقراء

17 حالة وفاة وتسجيل 963 إصابة 
جديدة بكورونا في الضفة وغزة

 القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تنكر مجلس األوقاف وشؤون المقدسات اإلس���المية وإدارة أوقاف القدس 

استهداف سلطات االحتالل ألحد القامات الدينية والوطنية في 
بي���ت المقدس، واتخاذها قراًرا باطاًل وغير قانوني، بإبعاد  خطيب 

مخطط لبناء 104 وحدات 
استيطانية جديدة جنوبي القدس

   األوقاف تدين إبعاد الشيخ 
عكرمة صبري عن األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعتزم س����لطات االحتالل اإلسرائيلي البدء قريًبا في مخطط لبناء 104 وحدات 

استيطانية جديدة في مس����توطنة »جيلو« جنوب غربي القدس 
المحتلة. وبحسب القناة »السابعة« العبرية، فإن مجموعة »كارتا« 

الضفة الغربية - القدس المحتلة / االستقالل:
أصيب عدد من المواطني���ن بحاالت اختناق، 
جراء قمع ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 

أمس، المش���اركين في ي���وم تطوعي لقطف 
ثمار الزيتون، في س���لفيت بالضفة الغربية. 
وأفادت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتالل، 

اطلقت وابال من قنابل الصوت، والغاز المسيل 
المش���اركين في  للدموع، صوب 
فصائل  نظمت���ه  تطوع���ي  يوم 

مستوطنون يقتحمون األقصى ومواقع أثرية في سبسطية

إصابات باالختناق في سلفيت واالحتالل ُيجبر مواطنًا على هدم منزله بكفر قاسم
أمين عام الجهاد اإلسالمي يستقبل وفدًا 

من االتحاد العالمي لعلماء المقاومة
بيروت/ االستقالل:

استقبل أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد زياد النخالة، 
وفدا من االتحاد العالمي لعلماء المقاومة برئاسة سماحة الشيخ 
ماهر حمود، وحضور أركان االتحاد، باإلضافة إلى ممثل الحركة 

) APA imaeges (    وقفة ت�سامنية مع �لأ�سرى يف مدينة غزة �أم�س
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بيروت/ االستقالل:
اس���تقبل أمين ع���ام حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين القائد زياد 
النخالة، وفدا م���ن االتحاد العالمي 
لعلماء المقاومة برئاس���ة س���ماحة 
الش���يخ ماهر حمود، وحضور أركان 
االتحاد، باإلضافة إلى ممثل الحركة 

في لبنان إحسان عطايا.
وقدم الوف���د التهنئة ف���ي ذكرى 
انطالق���ة حركة الجهاد اإلس���المي 
االنتفاض���ة  م���ع  المتالزم���ة 
الفلس���طينية األول���ى "انتفاض���ة 
الحجارة"، كما قدم التهنئة بعملية 
فرار األسرى األحرار واألثر المعنوي 
الكبي���ر ال���ذي أحدثته ف���ي األمة، 
وكانت مناس���بة لع���رض األوضاع 

العامة.
وأكد المجتمعون، عل���ى أن مرحلة 
كم���ا  ليس���ت  الق���دس  س���يف 
قبلها، وقد أحدث���ت هزة في عقل 
الصهاين���ة، حيث أصب���ح الحديث 
عن غموض مستقبل الصهاينة في 
األرض المحتلة والمخاطر الوجودية 
المحدقة باالحتالل حديثا يوميا في 

اإلعالم الصهيوني. 
كما أكدت معركة سيف القدس 
الحقيقي  التع����اون  أهمية  على 
المقاومي����ن  بي����ن  والعمل����ي 
جميعا وبين الفئ����ات الحية في 
الش����عب الفلسطيني خاصة في 
أراضي 48 وفي الش����تات وسائر 
الشعوب المتعاطفة مع القضية 

الفلسطينية.
أمام  "لي���س  المجتمع���ون  وق���ال 
الفلس���طينيين إال أن يقاتلوا حتى 
النهاية، أو يصبح���وا خدما للكيان 
الصهيوني يس���خرهم لمصلحته" 
مؤكدي���ن أن إثارة النعرة المذهبية 
م���ن وق���ت إل���ى آخر ته���دف إلى 
تغطي���ة خيانة الجه���ات العربية 

الفلس���طينية،  للقضية  المتعددة 
وقد فشلت حتى اآلن وستفشل في 
مواجهة محور المقاومة المبني على 

توحيد األهداف الكبرى لألمة.
واعتبروا أن الجهات التي انخرطت 
ف���ي التطبيع لن تجن���ي إال الخيبة 
والفش���ل وإن المستقبل للمقاومة 

وأهلها ومحورها بإذن الله.

أمين عام الجهاد اإلسالمي يستقبل وفدًا من االتحاد العالمي لعلماء المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعتزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي البدء قريًبا في 
مخطط لبناء 104 وحدات اس����تيطانية جديدة في 

مستوطنة "جيلو" جنوب غربي القدس المحتلة.
وبحس����ب القناة "الس����ابعة" العبرية، فإن مجموعة 
"كارتا" اإلسرائيلية للمشاريع العقارية ستبدأ قريًبا 
ببن����اء هذه الوح����دات، بعد أن اش����ترت قطعة في 
وسط المستوطنة، والتي ستتضمن مشروع تجاري 

بالمكان.
وأوضحت أن هذه الوحدات االستيطانية الجديدة 
"س����تطل على محور السكك الخفيفة، ما سيجعله 
مشروًعا مهًما واستراتيجًيا بالنسبة للمستوطنين".

ونقلت القناة ع����ن رئيس مجل����س إدارة مجموعة 
"كارتا" أميش����اي نيمان قوله: "هذا موقع س����كني 

شهير للغاية، على الخط األزرق للسكك الحديدية 
الخفيفة، في واحدة م����ن أعلى النقاط في المدينة 
مع إطاللة خالب����ة على القدس، مما يجعله من أكثر 

المشاريع االستراتيجية".
و قال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، إن 
الشركة اإلسرائيلية ستبدأ قريًبا العمل بالمخطط، 
بعدم����ا انتهت من وض����ع المخطط����ات والخرائط 
الهندس����ية، وتهيئة البني����ة التحتية إلقامة تلك 

الوحدات االستيطانية.
وأوضح أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 6 ماليين 
ش����يكل، ويتضمن مراكز تجارية ووحدات سكنية 

وخدمات لصالح المستوطنين.
وأش����ار إلى أن مثل هذه المش����اريع االستيطانية 
تتم بمواقف����ة حكومة االحت����الل وبلديتها، ووزارة 

اإلس����كان، وغيرها م����ن المؤسس����ات المعنية في 
ش����ؤون االستيطان، علًما أن ش����ركة "كارتا" معنية 
ببناء المستوطنات وتوسيع االستيطان في القدس.

بالمخط����ط  المس����تهدفة  المنطق����ة  وتعتب����ر 
االس����تيطاني م����ن أه����م المناطق الفلس����طينية 
وأجملها، وهي منطقة حرجي����ة وجبلية، قريبة من 
بلدة بي����ت صفافا، ومطلة عل����ى محافظة بيت لحم 
وبيت ج����اال، وصواًل إلى قرية الولجة المس����تهدفة 

بالتهويد واالستيطان.
وأض����اف أن االحتالل يهدف من وراء بناء الوحدات 
االس����تيطانية ليس لحاجة المستوطنين للسكن، 
وإنم����ا الهدف إحاللي وللس����يطرة عل����ى مزيد من 
األراضي الفلس����طينية في القدس، وتغيير الوجه 

العام للمدينة، وبناء المزيد من المستوطنات.

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" إن 
جريم���ة االحت���الل النكراء بتجري���ف المقبرة 
اليوس���فية في مدينة القدس المحتلة، تعبر 
عن وجه���ه الحقيق���ي والقبيح ال���ذي يؤكد 

سادية وعدوانية ال تحترم كرامة األموات.
وأوضح���ت الحركة في تصريح ل���ه، أن عملية 
التجريف وما صاحبها من خروج عظام الموتى 
ورفاتهم ه���ي دليل على أن" ه���ذا االحتالل 
المس���خ هو عار على التاريخ، وعدو لإلنسانية 

جمعاء".
وأكدت أن محاولة االحتالل وحكومته تهويد 
المدينة المقدسة وطمس هويتها الحضارية 
ستفش���ل، فمقبرة "ب���اب األس���باط" المقبرة 
اليوس���فية تحم���ل ف���ي طياته���ا تاريخ أمة 
حافظت دائًما على القدس، وقدمت من أجلها 

آالف الشهداء.
وأش���ارت إل���ى أن عم���ر المقب���رة الممتد منذ 
األيوبيين الذين ح���رروا القدس ودحروا الغزاة 
ه���و أكبر م���ن أن تطمس���ه حكوم���ة قطعان 
المس���توطنين، فهذه المقبرة ما زالت تحمل 
نصبا تذكارية لشهداء أمتنا الذين دافعوا عن 
القدس عام 1967، وشهداء شعبنا في مجزرة 

األقصى عام 1990.
وح���ذرت حركة حماس، حكوم���ة االحتالل من 
مواصل���ة عدوانها عل���ى الق���دس وهويتها 

الحضارية.
وأكدت أن محاوالت التهويد للمدينة المقدسة 
لن تقلب الحقائق التي تعيش داخل ماليين 
بأن  المس���لمين  وملي���ارات  الفلس���طينيين 
القدس بكل تفاصيلها هي عربية إس���المية، 
وإن هذه المحاوالت س���تكون عواقبها وخيمة 

على االحتالل الذي اختبر شعبنا ومقاومته في 
الشيخ جراح وفشل.

وتوجهت بالتحية لجماهير شعبنا المرابط في 
القدس الذين هب���وا للدفاع عن كرامة أمواتنا 
وش���هدائنا في تلك المقب���رة، مؤكدة أن أبناء 
ش���عبنا لن يسمحوا لهذا االحتالل أن يعتدي 
عل���ى حضارتن���ا وتاريخنا الممت���د منذ مئات 

السنين.
ودعت الحركة، جماهير شعبنا إلى المشاركة 
ف���ي االعتص���ام داخ���ل المقبرة ومن���ع قوات 

االحتالل من مواصلة جريمتها.
وكانت س���لطات االحتالل نف���ذت يوم األحد، 
عمليات تجريف في أرض المقبرة اليوس���فية 
في باب األس���باط بمدينة الق���دس المحتلة، 
ونبش���ت قبور المس���لمين، ما تسبب بظهور 

عظام ورفات األموات.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تنكر مجلس األوقاف وشؤون المقدسات اإلس���المية وإدارة أوقاف القدس 
استهداف سلطات االحتالل ألحد القامات الدينية والوطنية في بيت المقدس، 
واتخاذه���ا قراًرا باط���اًل وغير قانوني، بإبعاد  خطيب المس���جد األقصى المبارك 

الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أسبوع.
 وأكد مجلس وإدارة األوقاف في بيان، على حق المسلمين وحدهم في المسجد 
األقصى بمساحته البالغة 144 دونًما وبجميع مبانيه وساحاته وأسواره والطرق 

المؤدية اليه فوق األرض وتحتها.
وقال البيان: إن المسجد األقصى هو مسجد خالص للمسلمين وحدهم ال يقبل 
القسمة وال الشراكة فيه،  وليس ألحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إليه 
والصالة فيه والقيام بواجبه الديني والش���رعي. وكانت ش���رطة االحتالل قررت، 
األحد، االفراج عن رئيس الهيئة االسالمية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري 

بعد احتجاز دام 6 ساعات، بشرط االبعاد عن المسجد األقصى لمدة أسبوع.

خان يونس/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، النار تجاه أراٍض زراعية شرقي محافظة خان 
يونس جنوبي قطاع غزة؛ دون إصابات. وأفادت مصادر محلية، بإطالق قوات االحتالل النار 
تجاه األراضي الزراعية في محيط موقع »كيسوفيم« شرقي بلدة القرارة شرقي المحافظة.

وأوضحت أن جنود االحتالل أطلقوا النار في محيط رعاة األغنام وصيادي العصافير 
ش���رقي بلدة خزاعة؛ ما أجبرهم على االنس���حاب؛ خش���ية على حياتهم. وتتعرض 
المناطق القريبة من الس���ياج األمني بشكل ش���به يومي العتداء من قوات االحتالل 

اإلسرائيلي، كإطالق النار وقنابل الغاز، والتوغالت المحدودة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم يوم أمس، وفد إماراتي تطبيعي برفقة ش���رطة االحتالل وعناصر جيشه 
ساحات المسجد األقصى. وأفادت مصادر محلية أن الوفد دخل من »باب حطة«، 
وشرع في جولة في ساحات »األقصى«، وخرج من باب األسباط برفقة عناصر من 
جيش االحتالل. وتزامنت الجولة مع عمليات اقتحام قام بها مستوطنو االحتالل 

اإلسرائيلي إلى ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل.

قوات االحتالل تطلق النار تجاه 
أراٍض زراعية شرقي خان يونس

وفد إماراتي تطبيعي يقتحم 
األقصى بحماية شرطة االحتالل

مخطط لبناء 104 وحدات استيطانية جديدة جنوبي القدس
قلقيلية / االستقالل:

أفرجت قوات االحتالل عن األسير صالح مصطفى داوود من مدينة قلقيلية بعد 
اعتقال دام قرابة أربعة أعوام في السجون اإلسرائيلية.

وأك���د المح���رر داوود الذي أفرج عنه من س���جن النقب أن األس���رى يتعرضون 
لمضايقات وتفتيشات استفزازية وباألخص أسرى الجهاد حيث تم توزيعهم 
على غرف األس���رى من التنظيمات األخرى، ويقوم الس���جانون بتقييد أيديهم 

وأرجلهم أثناء عملية التفتيش والعد ودك الشبابيك.
وأشار األسير داوود الى أن إدارة السجون قلصت من حركة ممثلي الفصائل في خطوة 
تعبر عن مدى عنجهية مصلحة سجون االحتالل. وبمناسبة اإلفراج عنه زار المرشح عن 
قائمة القدس موعدنا ياس���ر حماد األس���ير المحرر وأثنى على مواقفه وصموده داخل 
السجون، مطالبًا بضرورة التحرك من أجل إنهاء معاناة األسرى في معتقالت االحتالل. 
وبدأت سلس���لة االعتقاالت بحق المحرر داوود عام 2007 حيث اعتقلته قوات االحتالل 
9 أش���هر، تال ذلك االعتقال األس���وأ واألصعب في حياته لدى جهاز الوقائي قلقيلية، 
قبل شهر واحد على اغتيال مجموعة القسام بقيادة الشهيد محمد الّسمان عام 2009.

االحتالل يفرج عن األسير صالح داوود

   األوقاف تدين إبعاد الشيخ حماس: االعتداء على المقبرة اليوسفية عدوان على تاريخ شعبنا وأمتنا
عكرمة صبري عن األقصى
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وش����ّدد على أن هجمة االحتالل الغاش����مة 
تجاه األس����رى، وعلى رأسهم أسرى الجهاد 
ستفش����ل أم����ام صموده����م األس����طورّي، 
وإرادتهم الصلبة التي ل����ن تلين، الفًتا في 
الوقت ذاته إلى أن ش����عبنا بقواه وفصائله 

كاّفة لن يسمح باستمرار تلك الهجمة.
وقال "المقاومة لن تق����ف مكتوفة األيدي، 
ح����ال تواصلت إجراءات االحت����الل العقابية 
بأس����رى حركة  واس����تفراده  أس����رانا،  تجاه 
الجه����اد"، داعًيا الحركة الوطنية األس����يرة، 
إل����ى مزيد م����ن االلتفاف واإلس����ناد ووحدة 
الموقف مع أسرى الحركة، الذين يخوضون 
معركة حقيقية ضد إدارة الس����جون؛ رفًضا 
والتعّس����فية"  "االنتقامي����ة  إلجراءاته����ا 

تجاههم، وتحت ظروف قاسية.
ومنذ عملية انتزاع 6 أس����رى فلس����طينيين 
حريتهم من س����جون "جلب����وع" في مدينة 
بيسان شمال فلسطين المحتلة، تشّن إدارة 
س����جون االحتالل حملة إج����راءات انتقامية 
وتعسفية غير مسبوقة، كالعزل والتعذيب 
والتنكي����ل ض����د أس����رى حرك����ة الجه����اد 

اإلسالمي.
وعلى إثر ذلك، قررت الهيئة القيادية العليا 
ألس����رى الحركة داخل السجون مساء أمس، 
الش����روع في خطوة اإلض����راب المفتوح عن 

الطعام، ابتداًء من اليوم الثالثاء. 

وي����وم 6 س����بتمبر )أيلول( الفائ����ت، تمّكن 
6 أس����رى فلس����طينيين، 5 منهم ينتمون 
للجهاد اإلس����المي، من انتزاع حريتهم من 
س����جن "جلبوع" االحتاللّي، األكثر تش����ديًدا 
وتحصيًنا، عبر نفق ممت����د حفروه من غرفة 
زنزانتهم، قبل أن يعيد االحتالل اعتقالهم 
على دفعات، بعد أيام من المطاردة امتدت 

لنحو أسبوعين.
وأبطال كتيبة جني����ن أو كتيبة الحرية، هم 
األس����رى القادة: محمود عارض����ة )46 عاًما(، 
أمير أس����رى حرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
"جلب����وع"، والمحكوم مدى الحي����اة، ومحمد 
عارض����ة )39 عاًم����ا(، محكوم م����دى الحياة، 
ويعقوب ق����ادري )49 عاًم����ا(، محكوم مدى 
الحياة، وأيهم كممج����ي )35 عاًما(، محكوم 
مدى الحياة، ومناض����ل انفيعات )26 عاًما(، 
معتقل منذ عام 2019، وخمستهم ينتمون 
للجه����اد، فيم����ا زكري����ا زبي����دي )46 عامًا( 
معتقل منذ عام 2019، ينتمي لحركة فتح، 

وجميعهم من جنين.

حوار وطني جاد
 وبش����أن الحوارات الوطنية، قال حبيب: "إن 
أّدى  الش����املة،  الوطنية  الح����وارات  انقطاع 
إلى زيادة ترّدي أوضاع الفلس����طينيين في 
كل أماكن تواجدهم م����ن جوانبها كاّفة، ال 
سيما المعيشّية واالقتصادّية"، مؤكدًا على 

ضرورة تجسيد شراكة وطنية حقيقية بين 
ال����كل الوطني، بما يحقق المصلحة الوطنية 
العليا لشعبنا الفلسطيني، ويحفظ قضيته 

وحقوقه العادلة.
ونّب����ه إل����ى أن غياب ه����ذه الش����راكة؛ دفع 
فريق المتنفذين بالس����لطة الفلس����طينية 
واالنزالق  الوطن����ي،  بالقرار  االس����تفراد  إلى 
أكثر نحو قاع اّتفاق "أوس����لو" الكارثّي، الذي 
أوصل الساحة الداخلية إلى الوضع المتردي 

الراهن، وفق تعبيره. 
وأض����اف أن "العدّو الصهيوني، اس����تطاع 
به����ذا االّتف����اق صناعة ش����رخ عميق داخل 
ساحتنا الفلس����طينية؛ لذلك يمكن المخرج 
ببدء حوار وطني جاّد، على أعلى المستويات، 
ومن كل الق����وى والفصائل، وأصحاب الرأي 

والنخب السياسية والمجتمعية الفاعلة". 
وتابع "من ش����أن هذا الحوار – حال انعقاده 
– اإلجاب����ة عن التس����اؤل الكبي����ر: ماذا يريد 
الفلس����طينيون في ض����وء ه����ذه المرحلة، 
وصواًل إلى صوغ مش����روع وطني فلسطيني 
جامع، ق����ادر عل����ى حماية حق����وق وثوابت 

شعبنا".    
وأكمل "كّلم����ا تأّخرنا وتقاعس����نا عن ذلك؛ 
نعطي فرًص����ا إضافية للع����دو الصهيوني 
ليتغّول أكثر على ش����عبنا وحقوقنا، وفرض 
وقائع مشروعه التهويدّي االستعمارّي، على 

حساب أرضنا وقدسنا وأقصانا".  
وفي هذا الص����دد، طالَب القي����ادي حبيب، 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
بس����رعة الدعوة لحوار وطني ش����امل، يضم 
األمناء العامي����ن للقوى والفصائل الوطنية، 
وبإش����راك نخب سياسية ومجتمعية فاعلة 
مش����هود لها بالوطني����ة والنزاه����ة؛ لوضع 
األسس الكفيلة بمغادرة مرّبع أوسلو، وإعادة 
ترتي����ب وإصالح منظمة التحري����ر، واالّتفاق 
على استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى 

برنامج المقاومة.
وإل����ى حي����ن ترتيب عق����د الح����وار الوطني 
الش����امل؛ دع����ا الرئيس عّب����اس إلى تطبيق 
مخرجات اجتماع األمناء العامين األخير؛ حّتى 
نس����تطيع التخّلص من أوسلو وقيوده التي 

تقّيد الس����لطة نفس����ها بها، وتعّمق بذلك 
الم����أزق الفلس����طيني. وكان البيان الختامي 
الصادر عن اجتماع األمن����اء العاّمين للقوى 
والفصائل برئاس����ة رئيس السلطة محمود 
عباس، ب� 3 س����بتمبر )أيلول( 2020، بين رام 
الله وبيروت، أقّر "التوافق على تشكيل لجنة 
وطنية موّح����دة لقيادة المقاومة الش����عبية 
الشاملة، والذهاب نحو إعادة ترتيب منظمة 
التحرير، وإنهاء االنقسام بين فتح وحماس"؛ 

بيد أن ذلك لم يتّم.
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تشهد الساحة 
الفلس����طينية انقس����اًما بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، إذ لم تفلح وس����اطات واتفاقيات 

عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.
موؤ�سف وخمٍز

ف����ي اإلط����ار ذاته، عّب����ر القي����ادي بالجهاد 
اإلس����المي عن أس����فه؛ لس����لوك الس����لطة 
لقاءات  عق����د  المتواصلة،  واس����تجداءاتها 
جديدة م����ع وزراء ف����ي حكومة وكنيس����ت 
االحت����الل، أماًل في اس����تئناف المفاوضات 

العبّثة، وسراب "التسوية" معه.
وقال "إصرار الس����لطة وعّباس، علىالمضّي 
نحو س����راب المفاوضات س����لوك مؤس����ف 
ومخٍز، فهي التي ضّيعت المزيد من الحقوق 
الوطنية لش����عبنا، ولم تحّقق إاّل صفًرا كبيًرا 

للمراهنين على هذا الخيار".  

»استئناف الحوارات الوطنية الشاملة ضرورة للخروج من »كارثة أوسلو«

حبيب لـ »االستقالل«: »المقاومة وشعبنا لن يصمتا على هجمة االحتالل الغاشمة تجاه أسرانا«
غزة/ قا�سم الأغا:

ح��ذر القي��ادي بحرك��ة اجله��اد الإ�س��امي يف فل�س��طني 
خ�س��ر حبيب، ي��وم اأم�س، الحت��ال الإ�س��رائيلي واإدارة 
�س��جونه من تبع��ات الهجمة امل�س��عورة، الت��ي يتعر�س لها 

ا اأ�سرى اجله��اد الإ�سامي،  الأ�س��رى يف ال�سج��ون، خ�سو�سً
واأبط��ال عملي��ة »انت��زاع احلري��ة« م��ن �سج��ن »جلبوع«. 
واأّكد القيادي حبيب يف مقابلة مع �سحيفة »ال�ستقال« 
الإثن��ني، اأن الأ�سرى يتعر�سون لعتداءات »همجية غري 

م�سبوق��ة«، منذ عملية التحّرر البطولية من »جلبوع«، يف 
حماولة يائ�سة من الحتال للتغطية على ف�سله وعجزه 
اأم��ام جن��اح العملي��ة، الت��ي اأ�ساب��ت منظومت��ه الأمني��ة 

وال�ستخبارية والع�سكرية يف مقتل.

الضفة الغربية / االستقالل:
اعتقل���ت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أم���س، 14 مواطًن���ا خالل حملة 

مداهمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
واقتحم���ت ق���وات االحتالل، مدين���ة رام الله وس���ط الضفة، واعتقلت ش���ابا 

واستدعت آخر بقرية كفر نعمة غرًبا.
وذكر مص���در محلي، أن قوات االحتالل اقتحمت حي الش���رفة بمدينة البيرة، 
واعتقل���ت الش���اب مؤمن عبادي خ���الل مداهمة منزله وج���رى نقله إلى جهة 

مجهولة.
وأض���اف المصدر أن ق���وات االحتالل اقتحمت قرية كفر نعم���ة غرب رام الله 

وسلمت شابا تبليغا لمراجعة المخابرات في معسكر "عوفر".
وفي جنوبي الضفة، اعتقلت قوات االحتالل خمس���ة مواطنين من مدينة بيت 

لحم، وثالثة من مدينة الخليل.
وأفاد مكتب إعالم األس���رى بأن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير المحرر أنس 

طقاطقة من قرية أم سلمونة قضاء بيت لحم.
وفي بلدة الخضر جنوبًا، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين وهم: حمد الله 

صبح، وأحمد خالد موسى، وصالح رزق موسى، ومحمد صبيح.
ومن الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الش���ابين س���فيان أحمد العمور وعيسى 

محمد العمور، عقب مداهمة منزليهما في بلدة يطا جنوبي المحافظة.
كما اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمد الحروب من بلدة دير سامت جنوب 

غربي الخليل.
وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل المواطنين أحمد الشرفا، وعرفات الشرفا، 

وأحمد ريان، ورامي جمال، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها في بلدة بيتا.
كم���ا اعتقلت قوات االحت���الل المحرر عاصم عامر من بل���دة كفر قليل جنوبى 

نابلس أثناء مروره بحاجز عسكري على طريق أريحا.

القدس المحتلة / االستقالل:
أدانت "مؤسس���ة أوروبيون ألجل القدس"، بش���دة، 
إقدام الس���لطات اإلس���رائيلية على تجريف أجزاء 
من المقبرة اليوسفية المالصقة للمسجد األقصى؛ 

تمهيًدا لتحويلها إلى حديقة عامة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها: إن عملية التجريف 
تأتي في س���ياق تصعيد إس���رائيلي غير مسبوق 
يستهدف تغيير األمر الواقع في المسجد األقصى، 
عب���ر محاولة ف���رض "الص���الة الصامت���ة" لليهود 
في المس���جد، مع توظي���ف القضاء اإلس���رائيلي 
لمحاولة إضفاء ش���رعية على قرارات تمس بحقوق 

الفلسطينيين وقواعد القانون الدولي.
ووف���ق متابعة "أوروبيون ألجل القدس"؛ فإن آليات 
لالحتالل اإلسرائيلي، جرفت، أمس األول أجزاًء من 

المقبرة اليوسفية المالصقة للمسجد األقصى من 
الجهة الشرقية.

وتس���ببت عمليات التجريف بتدمي���ر أحد القبور 
وظهور رفات الموتى، حيث تمكن الفلس���طينيون 
في القدس الحق���ا من ترميم القب���ر بعد تظاهرة 
قمعتها ق���وات االحتالل، وأصابت مواطنين اثنين 

أحدهما ضابط إسعاف.
وج���اءت عمليات التجري���ف في المقب���رة بعد أن 
بلدية  لطل���ب  اإلس���رائيلية  المحاكم  اس���تجابت 
االحتالل في القدس و"سلطة الطبيعة"، باستئناف 

أعمال التجريف في المقبرة.
ويش���مل القرار كذل���ك الس���ماح بتحويل قطعة 
األرض إل���ى حديقة عامة خاص���ة باليهود بهدف 
منع المسلمين من اس���تحداث قبور جديدة فيها، 

ضمن مس���اعي تهويد الق���دس وتغيير تاريخها 
وجغرافيتها.

وشددت "أوروبيون ألجل القدس" على أن استمرار 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي في انتهاك حرمة 
المقدس���ات الدينية في ش���رق القدس، واالعتداء 
عل���ى المصلي���ن وانته���اك حرية العب���ادة ومنع 
المصلين من الوصول إلى األماكن المقدس���ة وأداء 
الصالة فيها، يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة 
وحق ممارس���ة الش���عائر الدينية الت���ي كفلتها 
الش���رائع والمواثي���ق الدولي���ة، وخاصة الش���رعة 

الدولية لحقوق اإلنسان. 
وحثت المؤسس���ة المجتمع الدول���ي على التحرك 
الس���ريع لوق���ف اعت���داءات االحت���الل وحماي���ة 

المدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم ومقابرهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
الفلس����طينية  المقاومة  ارتفعت وتيرة عمليات 
ضد جن����ود االحت����الل والمس����توطنين بالضفة 
الغربي����ة المحتلة خالل الفت����رة األخيرة، مقارنة 
مع األش����هر الماضية، ال س����يما بعد عملية »نفق 
الحري����ة« من س����جن جلبوع ش����مال فلس����طين 

المحتلة.
وذكرت قناة كان العبرية، يوم أمس، أن معطيات 

جهاز »الشاباك« اإلسرائيلي تشير إلى أن »زيادة 
الهجمات الفلسطينية في هذا العام كان خالل 
شهر مايو الماضي تزامنًا مع العدوان اإلسرائيلي 

األخير على قطاع غزة«.
وأش����ارت القناة العبرية، إلى أن شهر مايو شهد 
من حي����ث أعم����ال المقاومة حوال����ي ٤٠٠ عمل 
مقاوم وانخفضت األعداد خالل األش����هر التالية 
ثم ارتفعت مجددًا بش����كل كبير الشهر الماضي 

ووصل عددها إلى ١٩٩.
وقال����ت: إن »الش����هر الماضي ش����هد ٥ عمليات 
طعن إضافة إلى ٩ عمليات إطالق نار، وكذلك ١٧ 
كوعا متفجرا ألقاه الش����بان تجاه جنود االحتالل 

إضافة إلى ١٨٧ عملية إلقاء زجاجات حارقة«.
ُيش����ار إلى أن قوات االحتالل قتلت خمسة شبان 
فلسطينيين في نهاية أغسطس الماضي، خالل 

اقتحام محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.  

قوات االحتالل تعتقل 
14 مواطنًا بالضفة

»أوروبيون ألجل القدس« تدين تجريف االحتالل المقبرة اليوسفية

ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة ضد االحتالل في الضفة المحتلة
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دولة فل�سطني   
  املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
املو�سوع / ن�سر اإخطار تنفيذ بالن�سر امل�ستبدل

الى المنفذ ضده /  1 - يوسف احمد عليان مجهول محل االقامة
أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبالية مس���تحقة الدفع 
بتاري���خ 2021/4/15 بقيمة ) 5000 ش���يكل ( المقام���ة بموجيها قضية 

تنفيذية رقم 2021/1760 بداية رفح والمتكونة بين :
طالب التنفيذ / رمضان احمد رمضان ابو عرمانة هوية : 802236752

والمنفذ ضده / المذكور اعاله
والذي يلزمك بدفع المبلغ المذكور اعاله باالضافة للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذل���ك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداية رفح في غضون اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن واذا لم تحضر فإن 

دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح
اأ .ابراهيم ابو ريدة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة دير البلح ال�سرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
  �سادر عن حمكمة دير البلح ال�سرعية

الى المدعى عليها / رش���ا مروان محمد ابو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة 
س���ابقا والمقيمة حاليا في مصر ومجهولة مح���ل االقامة فيها االن لقد حكم 
علي���ك من قبل هذه المحكمة بضم الصغ���ار ادم وليث لوالدهم المدعي عبد 
العزيز غالب سالم ابو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة في القضية اساس 
2021/189م والمسجلة في سجل 20 عدد 338 صفحه 137 وموضوعها ضم 
وحضانة اوالد حكما وجاهيا بحق المدعى عليها قابال لالعتراض واالستئناف 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/11م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

   ديوان الق�ساء ال�سرعي
 املحكمة ال�سرعية يف غزة 

 املو�سوع مذكرة تبليغ ح�سور
  �سادرة عن حمكمة غزة ال�سرعية

الى المدعى عليه / محمد سليم محروس نصر الله مجهول محل االقامة في رام 
الله يقتض���ى حضورك الى هذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/11/21م 
الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظ���ر في القضية اس���اس2021/1501م 
وموضوعها نفقة ام والمرفوعة عليك من قبل المدعية / لمياء فتحي حس���ين 
نصر الله من غزة وس���كانها وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال 
عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجري بحقك المقتضى الش���رعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/11م .

 قا�سي غزة ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل:
ق����ررت الهيئ����ة القيادي����ة ألس����رى 
حركة الجهاد االس����المي في سجون 
االحت����الل، وبمس����اندة م����ن فصائل 
الحركة الوطنية األسيرة، البدء بخطوة 
اإلض����راب المفتوح ع����ن الطعام من 

عصر اليوم الثالثاء.
وأكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة 
القدس تامر الزعانين أن هذه الخطوة 
تأتي في س����ياق التص����دي للحملة 
الشرسة التي تش����نها إدارة سجون 
االحتالل على االس����رى بش����كل عام، 
وأس����رى الجهاد االس����المي بش����كل 
خ����اص، خاصة بع����د عملي����ة انتزاع 

الحرية في 2021/9/6.
وأوضح الزعانين ف����ي تصريح له، أن 
إدارة س����جون االحت����الل تماطل في 
تنفيذها لعودة األمور كما كانت عليه 
قبل تمكن األس����ير محمود العارضة 
ورفاق����ه م����ن انت����زاع حريته����م من 
سجن جلبوع، وترفض إخراج األسرى 
المعزولي����ن، وإلغ����اء العقوبات التي 

فرضت في أعقاب هذه العملية.
وق����ال: »ه����ذه اإلج����راءات العقابية 
التي تمارس����ها إدارة السجون بحق 
أسرى الجهاد، مع استمرار الخطوات 
التصعيدي����ة م����ن االس����رى ضدها، 

دفعهم التخاذ هذه الخطوة، لتكون 
ورقة ضغط جديدة«.

����ن الزعاني����ن، أن ه����ذه الخطوة  وبيَّ
جاءت من أس����رى الجه����اد ليؤكدوا 
أنهم لم ينصاعوا رغم كل العقوبات 
وَن على  المفروضة عليهم، وهم ُمصرُّ

أن ينتزعوا حقوقهم بأيديهم.
وأع����رب المتحدث باس����م مؤسس����ة 
مهجة القدس عن أس����فه من صمت 
المؤسس����ات الدولي����ة والمختص����ة 
بحقوق اإلنس����ان، وتواطؤها مع إدارة 

السجون، وال تحرك أي ساكن لحماية 
األسرى من هذه الخطوات اإلجرامية.

وتاب����ع »منذ أول ي����وم لعملية انتزاع 
الحرية تواصلن����ا مع الصليب األحمر، 
وطلبنا منه حماية األس����رى الس����تة، 
ورفاقهم داخل األس����ر، هم تعهدوا 
بذل����ك، ولكن ل����م ينفذوا أي ش����يء 
عل����ى األرض«، مش����يًرا إلى أن صمت 
المؤسس����ات ه����و م����ن ش����جع إدارة 
السجون على المزيد من االنتهاكات 

بحق أسرانا.

وأبدى الزعانين استغرابه من تعامل 
الفلسطينية  الرس����مية  المؤسس����ة 
مع قضية األس����رى على أنها قضية 
مضيًف����ا  واس����تثنائية،  موس����مية، 
»لم يكن للس����لطة أو لمؤسس����اتها 
بممارس����ة  الكبير  ال����دور  المختصة 
دوره����ا في حماي����ة األس����رى، وإبراز 
قضيه����م ف����ي المحاف����ل الدولي����ة 
لتش����كيل جبهة ضغط عالمية على 
حكوم����ة االحت����الل وإدارة الس����جون 

لحماية األسرى«.

أسرى الجهاد في سجون االحتالل يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام اليوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال����ت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، يوم أمس، إن "الئحة اتهام 
قدمت ضد األس����يرين إيهاب س����المة وعبد الرحمن أبو جعفر؛ إليوائهما 
اثنين من األسرى الس����تة الذين انتزعوا الحرية من سجن جلبوع الشهر 

الماضي".
وبين����ت الصحيف����ة، أن الئح����ة االتهام المرفوعة في محكمة الس����امرة 
العس����كرية، تتهم األسير إيهاب بنقل األسيرين إلى مخيم جنين ووفر 
لهما مكاًنا ليقيما فيه، كما استضاف أبو جعفر األسيرين في منزله وقام 
بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود شرطة أو جنود في المنطقة، من 
أجل السماح لألس����يرين بمواصلة الهروب، إال أن القوات حاصرت المكان 

بعد نصف ساعة وقامت باعتقال األسيرين ومن ساعدهم.
واعتقلت قوات االحتالل "االسرائيلي"، االس����يرين إيهاب س����المة وعبد 
الرحم����ن أبو جعفر، يوم األحد 19 أيلول الماضي، خالل عملية اعتقال آخر 
أس����يرين من أبطال عملية نفق الحرية من س����جن جلبوع )أيهم كممجي 

ومناضل نفيعات( بتهمة مساعدة األسيرين.

غزة / االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى والجرحى يوم أمس، أن ما يسمى 
إدارة سجن ايشل مازالت تواصل عزل األسرى 
بالل حسني ياسين وجهاد فوزي طالب وعبد 
الله ناجي برجيس "الوحش" وجميعهم من 
محافظة جنين ف���ي زنازين العزل االنفرادي 
بظروف قاسية، حيث تحتجزهم في زنازين 

تفتقر ألي شيء.
وأفاد األس���رى المعزولون عبر رسالة وصلت 
"مهجة القدس" نسخًة عنها، أن أوضاعهم 
س���يئة ج���ًدا، حي���ث أنهم محتج���زون في 
زنازي���ن انفرادية تفتقر ألي ش���يء، ودورة 
المياه معطلة، وال يوج���د لديهم أي أدوات 
كهربائية وال راديو وال حتى مياه ساخنة وال 
يوجد كانتينا، والطعام الذي تقدمه اإلدارة 

لهم سيء جًدا.
وأضافوا أن األس���يرين بالل ياسين وجهاد 

طالب أضربا عن الطعام والماء لمدة س���تة 
أي���ام متواصلة حت���ى تس���تجيب اإلدارة 
لتحس���ين ظروفه���م المعيش���ية، وعلقا 
إضرابهما بعد أن ساءت حالتهم الصحية 
ووص���ال لمرحلة تع���ب ش���ديد وفقدا من 
وزنهما نحو 15 كيلو، حيث أن اإلدارة رفضت 
الحديث معهم حت���ى يفكا اضرابهما عن 
الطعام، مش���يرين إلى أنه���م أبلغوا إدارة 
السجن أن تعليقهما اإلضراب ليس نهائيًا 
وإنما قد يع���ودوان لإلضراب في حال عدم 

استجابتها لطلباتهما المشروعة.
وأوضحا في الرس���الة الت���ي وصلت مهجة 
القدس أن األس���ير عب���د الله برجيس حضر 
لديهما في زنازين ايشل أمس األحد منقواًل 
من عزل س���جن النقب وهو مازال مضرًبا عن 

الطعام بسبب ظروف احتجازه الصعبة.
جدي���ر بالذك���ر أن األس���ير بالل ياس���ين 
ول���د بتاري���خ 1983/05/27م، وه���و أعزب، 

واعتقلته قوات االحتالل الصهيوني بتاريخ 
2004/01/04م، وصدر بحقه حكم بالس���جن 
)28( عاًم���ا، بتهمة االنتم���اء والعضوية في 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين؛ 
وتش���كيل خالي���ا عس���كرية والمش���اركة 

بعمليات ضد قوات االحتالل الصهيوني. 
أما األس���ير جه���اد طالب اعتقلت���ه بتاريخ 
2018/11/19 وصدر بحقه حكم بالس���جن 4 
سنوات ونصف بتهمة االنتماء والعضوية 
في حركة الجهاد اإلس���المي والمشاركة في 

عمليات للمقاومة ضد قوات االحتالل.
 أما األس���ير عب���د الله برجيس ول���د بتاريخ 
1983/02/11م، وه���و أعزب، واعتقلته قوات 
االحتالل بتاريخ 2002/11/22م؛ وصدر بحقه 
حكم بالس���جن )23( عام���ًا، بتهمة االنتماء 
والعضوي���ة ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي 
والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات 

االحتالل الصهيوني.

االحتالل يعزل 3 أسرى من الجهاد في سجن »إيشل« بظروف قاسية تقديم الئحة اتهام ضد أسيرين بتهمة 
إيواء اثنين من »أسرى نفق الحرية«

رام الله/ االستقالل:
يواصل ستة اسرى في سجون االحتالل، اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا 
على اعتقالهم اإلداري، وس���ط تدهور حاد على أوضاعهم الصحية بشكل كبير، 

ولغاية اللحظة ما من حلول جدية بشأن قضاياهم
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، أن أقدم األسرى المضربين عن 
الطعام كايد الفسفوس من دورا/ الخليل والذي يخوض إضرابه لليوم )90( على 
التوالي، وتحتجزه س���لطات االحتالل حاليًا داخل مشفى "برزالي" بوضع صحي 

حرج وخطير.
أما عن األس���ير مقداد القواس���مة من الخليل فهو يخوض إضرابه لليوم )83(، 
ومحتجز حاليًا بمشفى "كابالن"، ووضعه الصحي صعب للغاية، وقد تم تجميد 
أمر االعتقال اإلداري الصادر بحقه، وأمر التجميد ال يعني إلغاءه، لكنه بالحقيقة 
إخالء مسؤولية إدارة س���جون االحتالل والمخابرات )الشاباك( عن مصير وحياة 
األسير القواس���مة، وتحويله إلى "أسير" غير رس���مي محتجز في المستشفى، 

ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بداًل من حراسة السجانين.
فيما يواصل كل من األس���رى عالء األعرج من طولك���رم إضرابه عن الطعام منذ 
)66( يومًا، واألس���ير هش���ام أبو هواش من الخليل منذ )57( يومًا، واألسير رايق 
بش���ارات من بلدة طمون قضاء طوباس مضرب منذ 52 يومًا، واألسير شادي أبو 
عكر من بيت لحم ومضرب منذ 49 يومًا، علمًا بأن األوضاع الصحية لجميع األسرى 

المضربين باتت سيئة للغاية وتتفاقم مع مرور الوقت.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة كافة األس���رى المضربين، محملة سلطات 
االحتالل المس���ؤولية الكاملة ع���ن مصيرهم، وطالبت المؤسس���ات الحقوقية 
واالنسانية وعلى رأسها الصليب األحمر بالتدخل الفوري والسريع لوقف سياسة 
االعتقال اإلداري الجائرة بحق أبناء الش���عب الفلس���طيني، وإيجاد حلول جدية 

لهؤالء األسرى المضربين قبل خسارتهم.  

ستة اسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام 
في ظل تدهور خطير لحالتهم الصحية
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 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية

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

الى المدعى عليه / ش���ادي جمال جبر ش���امية من حمامة وس���كان الجالء سابقا 
ومجه���ول محل االقامة – مصر يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم االربعاء 
الواقع في 2021/11/17م الس���اعة التاس���عة صباحا وذل���ك بخصوص القضية 
اس���اس 2021/411م موضوعها دعوى تفريق للغي���اب والضرر المرفوعة عليك 
من قبل المدعية / دالية جبر محمد ش���اهين وان لم تحضر في الوقت المعين او 
ترسل وكيال عنك سيجرى بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 3/ربيع االول / 1443ه�  وفق 2021/10/10م

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعـالن وراثة �صادر عن حمكمة غزة ال�صرعية
قدمت له����ذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار قرية نعليا بغزة 
مؤرخة في 2021/10/11م تتضمن ان / نيرة بنت خليل بن ابراهيم 
الحمام����ي توفي����ت بتاري����خ 2014/8/5م وانحصر ارثها الش����رعي 
واالنتقالي في جمع من االخوة االشقاء الذكور وهم مصطفي كمال 
وابراهيم ووليد واالناث وهن فاتن وناهدة ونهاية ونادية فقط وال 
وارث للمتوفاة المذكورة س����وى من ذكر وليس لها وصية واجبة او 
اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش����رعية خالل 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ النش����ر وحرر في 4/ ربيع االول / لسنة 

1443ه�  الموافق 2021/10/11م

 قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
 املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
  يف الق�سية رقم 975 / 2020

يف الطلب رقم 2056 /2021 ن�سر م�ستبدل
أمام األستاذ : فهمي محمد زهير أبو لبدة         قاضي الصلح

كاتب الضبط : محمود حمش
المس���تدعية )المدعي���ة( : نفين أديب عبد الله اللولو-غ���زة - حي النصر - 

عمارة الدانة - هوية رقم )801413419(  
  وكيلها المحامي : حذيفة أيمن شبير- غزة - جوال رقم )0598000674(

المس���تدعى ضده )المدعى عليه( : لؤي خليل حس���ين خاص - من سكان 
غزة - معس���كر الش���اطئ - بالق���رب من مس���جد السوس���ى - هوية رقم 

)901515304( )خارج البالد حاليا(.
نوع الدعوى : حقوق )مصاغ ذهب( قيمة الدعوى : )7525دينارًا أردنيًا(

تاريخ اإليداع : 2/ 02 /2021 جلسة اليوم : 2021-10-05
الحضور : حضر األستاذ : حذيفة شبير وكيل المدعية
ولم يحضر المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريا .

الحكم   باسم الشعب العربي الفلس���طيني حكمت المحكمة بإلزام المدعى 
علي���ه / لؤي خليل حس���ين خاص برد م���ا وزنه 215 جرام ذه���ب للمدعية / 
نفين أديب عبد الله اللولو أو ما يعادل قيمته وقت الس���داد وإلزامه بالرسوم 

والمصاريف و 50 دينارًا أتعاب محاماة. حكمة صدر بتاريخ 2021/10/5

 قا�سي ال�سلح
   اأ: فهمي حممد زهري اأبو لبدة

تبلغك أيها المدعي عليك أن���ه وبتاريخ ) 05-10-2021 ( قد صدر بحقك 
الحكم المذكور وعليه نبلغكم صورة عنه حسب األصول حتى يتسنى لكم 
اتخاذ المقتضى القانوني خالل ثالثين يوما من تاريخ النشر قبل أن يصار 

إلى تنفيذه حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح بغزة
 االأ�ستاذ : اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

الخليل/ االستقالل:
نّظمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، ونادي 
األسير الفلس���طيني، والقوى الوطنية، ولجان اهالي 
األس���رى، يوم أمس، على دوار ابن رشد وسط مدينة 
الخليل، وقفة اس���ناد ودعم لألس���رى المضربين عن 
الطع���ام، ورفضا لسياس���ة القم���ع والتنكيل التي 
يتعرض���ون لها في س���جون االحت���الل، بعنوان 89 
يوما من المعاناة لننتصر لألمعاء الخاوية.. لننتصر 

للمظلومين.
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، وصور األسرى 
المضربي���ن عن الطع���ام، والفتات كت���ب عليها: )ال 
لالعتق���ال االداري.. وال لإلهم���ال الطب���ي.. والحرية 
لألس���رى االبطال.. ونع���م لتلبية مطالب األس���رى(، 
ورددوا هتاف���ات نصرة لألس���رى ومطالب���ة بإطالق 
س���راحهم، وأخرى تندد بممارس���ات االحتالل ضد 

الحركة األسيرة.
وأوض���ح مدي���ر هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 

إبراهي���م نجاج���رة، ان الوقفة تأتي ف���ي ظل تردي 
األوضاع الصحية لألس���رى المضربي���ن عن الطعام، 
واك���د انه يجب عل���ى كل قطاعات ش���عبنا التحرك 
الجدي إلنقاذ االسرى ورفع معاناتهم باإلفراج عنهم.

وشدد على أهمية ان يكون هناك مردود ايجابي من 
قبل المؤسس���ات الدولي���ة والحقوقية للضغط على 
سلطات االحتالل من اجل االستجابة لمطالب االسرى 
المضربين عن الطعام وتحديد سقف لإلفراج عنهم، 
وان يحصلوا على جواب جوهري بخصوص االعتقال 
اإلداري المس���لط كالس���يف على رق���اب كافة أبناء 

شعبنا.
وأشار المنس���ق االعالمي لنادي األسير أمجد النجار، 
الى ان الحركة األس���يرة تس���تعد لخ���وض معركة 
بكوادره���ا النضالي���ة الذي���ن امضوا فت���رة طويلة 
بالس���جون للرد على إج���راءات االحت���الل القمعية 
والتنكيلية، وطالب كافة القوى الوطنية ومؤسسات 
العال���م الحقوقية بالتدخ���ل إلنقاذ حياة األس���رى 

المضربين.
كم���ا عبر متحدث���ون آخ���رون واهالي االس���رى عن 
مخاوفه���م على حي���اة ابنائهم مطالبي���ن المجتمع 
والمؤسس���ات الحقوقية المحلي���ة والدولية بالعمل 

على انقاذ حياتهم واالفراج عنهم.
وحس���ب نادي األسير، شرع األس���ير خليل أبو عرام، 
المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالس���جن لسبعة 
مؤب���دات، بإض���راب إس���نادي لألس���رى اإلداريين 
المضربي���ن عن الطعام يوم أم���س، ومن المتوقع أن 
تنضّم مجموعة أخرى من األس���رى لإلضراب، اسنادا 
للمعتقلي���ن الس���تة الذي���ن يواصل���ون إضرابهم 
المفت���وح ع���ن الطع���ام، احتجاجا عل���ى اعتقالهم 
اإلداري، وأقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 90 
يوما، ومقداد القواس���مة من���ذ 83 يوما، وعالء األعرج 
منذ 66 يوما، وهشام أبو هواش منذ 57 يوما، ورايق 
بش���ارات منذ 52 يوم���ا، إضافة إلى ش���ادي أبو عكر 

المضرب منذ 49 يوما.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دخلت األس���يرة المقدسية الجريحة 
إس���راء رياض جميل جعابيص )37 
عاًما( م���ن بلدة جب���ل المكبر جنوب 
القدس المحتلة، ي���وم أمس، عامها 
اإلعتقالي السابع على التوالي داخل 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
األس���رى  أهال���ي  لجن���ة  وأش���ارت 
المقدسيين، إلى أن األسيرة جعابيص 
اعتقل���ت بتاري���خ 2015/10/11 أثناء 
قيادته���ا لس���يارتها ف���ي الش���ارع 
المحاذي لبلدة الزعي���م، ووجهت لها 
س���لطات االحتالل زوًرا وبهتاًنا تهمة 
محاولة تنفيذ عملية بواسطة السيارة، 
وقد أصيبت بحروق ش���ديدة في كافة 
أنحاء جسمها، بعد أن اندلعت النيران 

داخل السيارة.
والحًق���ا ُصدر بحقها حكم بالس���جن 

لم���دة 11 عاًما، وعند اعتقالها تركت 
خلفها طفله���ا الوحيد بعمر الزهور، 
وقد تنقلت في عدة س���جون وتقبع 

حالًيا في سجن "الدامون".
وتعاني األسيرة جعابيص كثيًرا من 
الم الج���روح والح���روق، وهي بحاجة 

إلجراء عدة عمليات جراحية بش���كل 
الس���جون  إدارة  أن  إال  مس���تعجل، 

تماطل في تقديم العالج االزم لها.
و بالرغم من ذلك تمكنت اس���راء من 
اجتي���از الثانوية العام���ة قبل ثالثة 
أعوام، وتنش���ط كثيرا ف���ي االعمال 

في  اخواته���ا  وتش���ارك  اليدوي���ة، 
كاف���ة النش���اطات. وتش���هد مواقع 
التواص���ل االجتماعي تفاع���اًل كبيًرا 
م���ع حمل���ة نصرة لألس���يرة إس���راء 
جعابيص وهاشتاغ "#انقذوا_ اسراء 

_جعابيص".

األسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها الـ7 بسجون االحتالل

غزة/ االستقالل:
تواصل قوات االحتالل "االسرائيلي"، عزل األسير عبد الله ناجي وحش برجيس 

في ظروف قاسية.
وأفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى، يوم أمس، 
أن  مصلحة س���جون االحتالل "االسرائيلي" نقلت األسير عبد الله ناجي وحش 
برجيس "برغيش" )37 عامًا( من مخيم جنين ش���مال الضفة المحتلة، من عزل 

سجن النقب إلى عزل سجن إيشل.
يش���ار إلى أن األس���ير برجيس صدر بحق���ه حكم بالس���جن )23( عامًا، 
عقب اعتقاله بتاري���خ 2002/11/22م، بتهمة االنتم���اء والعضوية في 
حرك���ة الجهاد والمش���اركة في عمليات للمقاومة ض���د قوات االحتالل، 

قضي منهم 19عامًا.

االحتالل يعزل األسير عبد الله 
برجيس في سجن » إيشل«

الخليل / االستقالل:
اس���تنكرت عائل���ة األس���ير مق���داد القواس���مي 
التحريض الممنهج من المس���توطنين على نجلها 
المض���رب عن الطع���ام منذ 84 يوًم���ا، وعلى والده 

والممرضين في مشفى "كابالن" اإلسرائيلي.

ورفضت العائلة اتهامات المستوطنين لممرَضين 
ظهرا ف���ي صورة مع األس���ير مقداد القواس���مي، 

واستدعاءهما على خلفية هذه االتهامات.
وأك���د أن الص���ورة إنس���انية م���ع مريض مض���رب عن 
الطع���ام وحالت���ه الصحية حرجة. وح���ذرت العائلة من 

خطورة األوضاع الصحية لنجله���ا، الذي يعاني من آالم 
ش���ديدة، وفقدان متكرر للوعي، وصعوب���ة في النطق، 
وآالم شديدة في العضالت والكلى وعدم انتظام دقات 
القلب. وطالبت الجهات الرسمية والفصائلية والشعبية 

بالتدخل لإلفراج عن األسرى المضربين عن الطعام.

وقفة دعم وإسناد لألسرى المضربين عن الطعام في الخليل

عائلة األسير القواسمي تستنكر تحريض مستوطنين عليه

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة "12" العبرية يوم أمس، أن الش���رطة اإلسرائيلية، تدرس تفعيل 
االعتقال اإلداري في الداخل الفلسطيني وذلك في مواجهة عمليات التصفية 

المستمرة داخل التجمعات ذات األغلبية الفلسطينية.
وقالت القناة إن مفتش عام الش���رطة "كوبي شفتاي" يدرس مؤخرًا اتخاذ عدة 
قرارات وصفت بالشاذة لمواجهة الجرائم في الداخل الفلسطيني ومن بينها 
تجربة االعتق���ال اإلداري، ومنع لقاء المحامين، وهي صالحيات ممنوحة حصرًا 

للشاباك في مواجهة العمليات الفلسطينية.
وقالت القناة ان "ش���فتاي" يعتقد أنه كان باإلم���كان منع الكثير من 
عملي���ات التصفية عبر القي���ام باعتقال مش���تبهين قبل تنفيذهم 

للعمليات.
ومع ذلك، يعارض المستش���ار القضائي لحكومة االحتالل "أفيخاي مندلبيت" 
المقترح، مش���ددًا على ان منع لقاء األس���رى بالمحامي���ن وتفعيل االعتقاالت 
االداري���ة عبارة عن أدوات معدة فقط لمحاربة ما أس���ماه ب���� "اإلرهاب" وليس 

لمواجهة الجرائم الداخلية.

شرطة االحتالل تدرس تفعيل االعتقال 
اإلداري ضد فلسطينيين من الداخل
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املجل�س الأعلى للق�ضاء 
لدى حمكمة بداية �ضمال غزة املوقرة

يف الق�ضية املدنية رقم ) 2019/386(
 يف الطلب رقم ) 2021/426(

المدعون : 1 - احمد عبد الباري احمد عطا الله – غزة الشيخ رضوان الشارع الثالث – 
عمارة ابو زيد 2 - سامية عبد الباري احمد شحادة عطا الله قبل الزواج – غزة الشيخ 
رضوان الشارع الثالث – عمارة ابو زيد 3 - اسماء عبد الباري احمد التتري " عطا الله 
قبل الزواج " – غزة – الش���يخ رضوان الش���ارع الثالث – عمارة ابو زيد 4 - سناء عبد 
الباري احمد الددح " عطا الله قبل الزواج – غزة – الش���يخ رضوان الش���ارع الثالث – 

عمارة ابو زيد وكالئهم المحاميان / مؤمن خليل شحادة ومحمد فرحات
المدع���ى عليهم : 1 - عصمت موس���ى احمد الصوراني – غ���زة – الرمال – خلف 
مس���جد العباس بالقرب من مؤسسة الفاخورة 2 -  ايهم مصباح ابراهيم العلمي 
– غزة – الرمال – خلف مس���جد العباس بالقرب من مؤسسة الفاخورة  3 - شعلة 
مصب���اح ابراهيم العلم���ي – غزة الرمال – خلف مس���جد العب���اس – بالقرب من 
مؤسس���ة الفاخورة 4 - مش���عل مصباح ابراهيم العلمي – غ���زة – الرمال – خلف 
مس���جد العباس بالقرب من مؤسسة الفاخورة 5 - عس���ل ادهم مصباح ابراهيم 
العلمي – باالصالة عن نفس���ها وباالضافة لباقي ورث���ة وتركة والدها المرحوم / 
ادهم مصباح ابراهيم العلمي – غزة – الرمال – خلف مس���جد العباس بالقرب من 

مؤسسة الفاخورة     ) مجهولين محل االقامة (
نوع الدعوى : تنفيذ عيني والغاء تسجيل

قيمة الدعوى : )680160د.أ( أي ثمانية وستون الف , ومائة وستون دينارًا اردنيًا فقط ال غير 
  م���ذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم ) 2019/386(  في الطلب رقم ) 2021/426(
ال���ى المدعى عليهم المذكورين اعاله , بما ان المدعين قد تقدموا الى محكمة بداية ش���مال غزة 
بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) تنفيذ عيني والغاء تس���جيل (استنادا الى ما يدعونه في 
الئحة دعواهم ونظرا ألنكم مجهولو محل االقامة حاليا وحس���ب اختصاص محكمة بداية شمال 
غ���زة في نظ���ر القضية المرقومة اعاله , وعم���ال بنص المادة )20( من قان���ون اصول المحاكمات 
والتجارية رقم )2( لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية شمال غزة الموقرة 
في الطلب المرقوم اعاله بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .

لذل���ك يقتضى عليكم ان تحض���روا لهذه المحكمة ي���وم االحد الموافق 
2021/11/7م التاسعة صباحا كما يقتضى ايداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر . وليكن معلوما لديكم اذا تخلفتم عن 
ذلك فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين تحريرا في 2021/10/11م

رئي�س قلم حمكمة بداية �ضمال غزة
اأ .حممد مطر 

دولة فل�ضطني 
 ال�ضلطة الق�ضائية

 املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة ال�شيخ ر�شوان ال�شرعية
قدم����ت لهذه المحكم����ة مضبطة موقع����ة من المخت����ار بغ����زة المؤرخة في 
2021/10/10 تتضمن ان سالم محمود مصطفى عبد العال ويحمل هوية رقم 
922050711 ق����د توفى الى رحمه الله تعال����ى بتاريخ 1990/1/10م وانحصر 
ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته كاملة حسين نصر المشهورة عبد العال 
وف����ي ابنه المتولد لها من����ه الذكر وهو محمد وف����ي اوالده المتولدين له من 
زوجت����ه المتوفاة قبله نصرة محمد جندية الذكور وه����م محمود وعبد الفتاح 
وعب����د الرزاق ونايف واالناث وهن صافية ووطفة وفي اوالده المتولدين له من 
زوجته المتوفاة قبله فتحية على السوسى الذكور وهم فتحي وسعدي وعلى 
وفرج وعامر وغان����م وحاتم واالناث وهن امل وفاطمة ثم بتاريخ 2021/8/11م 
توفى عامر المذكور وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته فريال غالب 
محمد عبد العال وفي جمع من االخوة االشقاء الذكور وهم فتحي وفرج وغانم 
وحاتم واالخوات الشقيقات وهن امل وفاطمة فقط وال وارث له سوى من ذكر 
وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
سوى من ذكر وألجل تسجيل حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
اعطيت هذه المضبطة موقعة مني حسب االصول فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة الش����يخ رضوان الش����رعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر وحرر في 4/ ربيع اول / 1443ه� وفق 2021/10/11م

قا�ضي حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية
حممد كامل ابو را�س

عدم م�شوؤولية
بتاريخ���ه انا الموقع ادناه / احمد حمد عودة ابو ش���ميس – واحمل هوية 
رقم ) 909985160( – من س���كان دير البلح اقر بصفتي الشخصية بعدم 
مس���ئوليتي ال من قري���ب وال من بعيد بما يترتب علي���ه من اجراءات عن 
جابر احمد حمد عودة ابو شميس ويوسف احمد حمد عودة ابو شميس .

حرر بتاريخ : 2021/10/11

دولة فل�ضطني 
ال�ضلطة الق�ضائية

 املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
 حمكمة غزة ال�ضرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة م���ن مختار منطقة غ���زة مؤرخة في 
2021/10/11م تتضم���ن ان نوال بنت خليل بن ابراهيم الحمامي المش���هورة 
ش���عبان وقد توفيت بتاريخ 2009/10/1م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها محمد بن احمد بن محمد 
ش���عبان الذكور وهم احمد وس���هيل واالناث وهن فاي���زة ونيفين ثم بتاريخ 
2017/11/7م توفى احمد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
نهي بنت يوسف بن محمد حمدان المشهورة شعبان وفي اوالده منها الذكور 
وهم محمد ويوسف وادم واالنثي وهي جنى فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة 
س���وى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال 
حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة 
غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 4 / ربيع االول / 
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 قا�ضي غزة ال�ضرعي 
حممد خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطنة / امل كم���ال محمد جادالله  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801744384( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة األحد وفاة 17 مصاًبا وتس���جيل 963 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

خالل ال�24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلس���طين وصل 

االستقالل نسخة منه، أنه تم إجراء 6806 فحوصات.
وأضاف���ت أن 2179 مصاًب���ا تعافوا من الفيروس، موضحة أن نس���بة 
التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 95.2% فيما بلغت 
نس���بة اإلصابات النش���طة 3.8% ونس���بة الوفي���ات 1% من مجمل 

اإلصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على: ضواحي القدس 
23، طولك���رم 18، جنين 32، قلقيلية 10، أريحا واألغوار 13، بيت لحم 
16، نابلس 27، رام الله والبيرة 38، طوباس 5، الخليل 23، س���لفيت 2، 

قطاع غزة 756.
وذكرت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: ضواحي القدس 13، 
طولك���رم 46، جنين 30، قلقيلية 23، أريحا واألغوار 45، بيت لحم 22، 
نابلس 122، رام الله والبيرة 54، طوباس 12، الخليل 9، س���لفيت 21، 

قطاع غزة 1782.
وبينت أنه تم تس���جيل 11 حالة وف���اة نتيجة اإلصابة بالفيروس في 

قطاع غزة وطولكرم 4 والخليل 2.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 68 مريضًا في غرف العناية المكثفة، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستشفيات في الضفة 

144 مريضا، بينهم 13 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وحول حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا ذكرت أن المطعمين 
جزئيًا )جرعة واحدة( في فلسطين بلغ 1,129,043 موزعة على الضفة 

الغربية 793,937 وقطاع غزة: 335,106
وأفادت بأن مكتملي التطعيم )جرعتان + متلقو لقاح سبوتنيك اليت( 
بلغ في فلس���طين 1,184,150 بينهم ف���ي الضفة الغربية 880,038 
وقطاع غزة: 304,112، أما متلقو 3 جرعات فبلغ عددهم في فلسطين 

2918 جميعهم بالضفة الغربية.
وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين بينت 
الكيلة أنه بلغ في فلس���طين 2,316,111 بينهم في الضفة الغربية 

1,1676,893 وفي قطاع غزة: 839,218.

غزة / االستقالل:
دعت فصائل المقاومة، إلى ضرورة فتح تحقيٍق 
جدي في قضايا الفس���اد الت���ي تناولها تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية برام الله، وإحالة 

من يثبت تورطه فيها إلى القضاء فوًرا.
وقالت حركة حماس في بيان لها: إن ما كش���فه 
تقرير الرقابة من فس���اد في مؤسس���ات سلطة 
رام الله، يؤكد من جدي���د تحكم فئة من قيادة 
الس���لطة بمقدرات شعبنا، واس���تخدامها في 
مصالحها الش���خصية فقط، في عملية س���طو 

واضحة على المال العام.
وأضاف بيان الحرك���ة أن تقرير ديوان الرقابة 
يفض���ح الظل���م الص���ارخ الذي تتع���رض له 
الطبق���ات الفقيرة في مجتمعنا من س���لوك 
قيادة الس���لطة، والسطو على مقدرات الفئات 
الش���عبية الكادحة، وهو ما يضعف جبهتنا 
الداخلية في مواجهة مش���اريع االحتالل، عدا 
عن أن هذا السلوك الفاسد يقدم صورة ال تليق 

بشعبنا وتضحياته.
وأش���ار إلى أن التقرير فضح الفساد السياسي 
الذي تغ���رق فيه هذه الفئة المتمثل بعالقتها 

مع االحتالل واستمرار التنسيق األمني.
وقال بيان حماس إن حجم الفساد في مؤسسات 
الس���لطة والحكوم���ة في رام الله الذي كش���فه 
تقرير دي���وان الرقابة المالي���ة واإلدارية، يؤكد 
الض���رورة لفتح تحقيق ج���اد وحقيقي في كل 
جوانب الفس���اد التي تناولها التقرير، وس���رعة 

تقديم الفاسدين للعدالة.

حجم الف�ضاد والتفرد
بدورها قال���ت الجبهة الش���عبية، : إن الصمت 
على م���ا تناوله تقرير دي���وان الرقابة، وتجاهل 
تداعياته وآثاره يعّد تشجيعا للفساد وحماية 

للمتورطين.
ولفتت الجبه���ة في بيان لها، إل���ى أّن التقرير 
المذكور يكش���ف حجم الفس���اد والتفّرد الذي 
وص���ل إليه بع���ض المتنفّذين ف���ي الحكومة 
الفلس���طينية والس���لطة عموًم���ا، »بم���ا يدعم 
الموقف من أن تش���كيل الس���لطة وفًقا التفاق 
أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية، على حساب 

حقوق وأهداف شعبنا الوطنية واالجتماعية«.
وعّدت أّن النضال ضد الفساد هو قضية وطنّية 
بامتياز، »وفي الجوه���ر هو نضال ضد االحتالل 
ووكالئه، وسلوك ثورّي يحمي المال العام وُيعّزز 
من ق���درة الجبهة الفلس���طينّية الداخلية على 

مواجهة العدو وتغّوله على الحقوق الوطنّية«.
وذكرت أن ه���ذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل 
طاقات وإمكانيات ش���عبنا، عل���ى طريق إنهاء 
ه���ذه الظاه���رة المتغلغل���ة في المؤّسس���ات 
الفلس���طينّية، وتستنزف ش���عبنا، وخصوًصا 
الطبقات الش���عبّية الكادحة لمصلحة طبقة من 

المتنفّذين والفاسدين.
وطالبت الجبهة الش���عبّية جميع المؤّسس���ات 
والنقابات التي يفترض أّنها ُتحارب المحسوبّية 
والتغّول على المال العام بُمغاَدرة حالة الصمت، 
واالنتصار للطبقات الش���عبّية التي تئّن تحت 

وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض.

هدر للمال العام
من جهتها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين إلجراء تحقيق جّدّي واضح وشفاف 
في قضايا الفس���اد وه���در المال الع���ام التي 
تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية .

كم���ا طالبت الجبه���ة، في بيان له���ا، أن يكون 
التحقيق لتغليب المصالح العامة على المصالح 
الفردية، والكش���ف عن نتائ���ج التحقيق للرأي 

العام ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وقالت الجبهة: إن »الفساد يقّوض الديمقراطية 
وينتهك سيادة القانون«، وأضافت أن »النضال 
الفلس���طيني لطرد االحتالل اإلسرائيلي وإقامة 
الدولة الفلس���طينية المستقلة كاملة السيادة 
بعاصمتها الق���دس يحتم التصدي للفس���اد 
بكافة أش���كاله، والذي ال يليق بشعبنا وحركته 

الوطنية الذي يخوض غمار تحرره الوطني«.
وأوضحت أن ما كش���فه التقرير يظهر الفساد 
اإلداري والس���طو عل���ى أموال الفق���راء وحرمان 
أصحاب الكفاءات من الحصول على التعيينات 
ف���ي الوظائف الرس���مية، والذي يض���اف إلى 
األخطاء السياسية التي ارتكبتها قيادة السلطة، 
وألحقت أضرارًا وكوارثًا بالمصالح الوطنية العليا 

وبالقضايا الحياتية واالجتماعية لشعبنا.
وختمت بيانه���ا مطالبة المؤسس���ات النقابية 
ومؤسس���ات المجتمع المدن���ي بتطوير آليات 
رقابتها على أداء السلطة الفلسطينية وكشف 
نواقصها وثغراتها في قضايا الفساد بما يخدم 

مصالح شعبنا الوطنية واالجتماعية.

الفصائل: تقرير ديوان الرقابة يفضح ظلم السلطة الواقع على الفقراء
17 حالة وفاة وتسجيل 

963 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

تدعو لمحاسبة المتورطين في القضايا التي كشفها
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تقري���ر ديوان الرقابة المالّية واإلدارّية الذي تم الكش���ف عنه مؤخرا يفضح 
حجم الفس���اد والتف���ّرد الذي وصل إلي���ه بعض المتنفّذي���ن في الحكومة 
والسلطة الفلسطينية، فقضايا الفس���اد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية تدل على حجم الكارثة الذي وصلت اليه السلطة وحكومتها, 
فقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية في السلطة الفلسطينية، 
للعام 2020 الذي نشر مؤخرا، ، عن مخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد، 
تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين واإلجراءات التنظيمية, 
وأن »الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية لألعوام )2010 - 
2018(، والذي يزيد قيمته عن )13.5( مليون شاقل لحساب الخزينة العامة، 
وجاء في التقرير، أن »الهيئة لم تقم بإعداد موازنتها الس���نوية وفقًا ألسس 
إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم 
بإعداد الدراس���ات الالزم���ة لتنفيذ الموازنات الس���ابقة، ومعرفة االنحرافات 
ومعالجتها في الموازنات المس���تقبلية«, وكشف التقرير، عن خروقات في 
اختيار المستفيدين من صندوق »وقفة عز« الذي خصصته الحكومة لتوزيع 
مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة األولى من انتشار فيروس 
»كورونا«، في الضفة وغزة، وأش���رفت عليه وزارة العمل, وكشف التقرير، عن 
صرف مس���اعدات مالية من الصندوق لثالثة أشخاص يحملون جواز السفر 
الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين 
من األس���رة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس 

األسرة. 
التقرير أش���ار الى ان بعض المس���تفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 
11 ألف ش���اقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 
16 ألف ش���اقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات االتصاالت 
وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آالف ش���اقل، في مخالف���ة واضحة لمعايير الصرف 
التي وضعتها الوزارة، وكشف من )واقع بيانات وزارة المالية - اإلدارة العامة 
للرواتب(، عن صرف مس���اعدات مالية لمس���تفيدين يتلقون رواتب أو شبه 
روات���ب، من الخزينة العامة, وحول صرف المس���اعدات في غزة، قال التقرير 
إن 5533 اس���تفادوا م���ن البرنامج ف���ي القطاع، من بين 40456 ش���ملتهم 
المساعدات، وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة 
بالمحافظ���ات الجنوبي���ة )قطاع غزة(، وع���دم تغطية كل بيان���ات النقابات 
المهني���ة, كما أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية لعام 2020 وجود 
مخالفات واضحة في موسم الحج لسنة 2019 وتحديدًا في إجراءات القرعة 
العلنية الختيار المشاركين. ووفقًا للتقرير فقد حذفت سجالت المسجلين 
للحج من النظام اإللكتروني بش���كل غير مبرر، كما تم إضافة أس���ماء بعض 
الفلس���طينيين للقرعة قبل اس���تيفاء تسديد الرس���وم من قبلهم، كما أنه 
لم يتم تس���جيل بيانات عدد من المس���جلين للحج ضمن القرعة، فيما تم 
تكرار أس���ماء بيانات المسجلين بش���كل غير مبرر, كما تم صرف مساعدات 
ألشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة االقتصاد كمشاركين أو 
مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري، االمر 

الذي يظهر حجم الفساد المتغلغل في السلطة والحكومة.
ال زال الفس���اد المالي يعصف بالسلطة الفلسطينية التي لم تعالج ملفات 
الفساد المستشري في اروقتها, وال زالت تكابر وتعاند وتتكتم على الفساد 
ال���ذي اصبح جزءا رئيس���يا من وظيفتها, فليس هناك من يحاس���ب هؤالء 
الفاسدين المفسدين, انما يتم التكتم على قضايا الفساد بمنهجية منطق 
الس���لطة المتداول » ان هذا لص كرشة كبر وانتفخ وشبع, اروح اجيب واحد 
تاني لس���ه بده يملى كرش���ة من جديد« هكذا تتعامل السلطة مع الفساد 
فوظيفتها األساسية التسلط على الشعب الفلسطيني, فيحرم الفقراء من 
مخصصات الش���ؤون االجتماعية بحجة عدم توفر األموال , في الوقت الذي 
تس���رق فيه ماليين الدوالرات, ويحرم ذوو الش���هداء والجرحى واألسرى من 
مخصصاتهم المالية وتخصم روات���ب الموظفين ويحالون للتقاعد المبكر, 
وتتفش���ى البطالة وتزداد نسبة الفقر في المجتمع بينما ينهب المتنفذون 
داخل السلطة أموال الشعب ففلسطين بالنسبة لهم ليست اكثر من صفقة 
يتم المقامرة بها لتحقيق الكس���ب المالي, لكن هذا الحال لن يدوم, وهؤالء 
األش���رار اللصوص أعداء الشعب سيحاسبون ويقدمون للعدالة بيد الشعب 
الفلسطيني وليس بيد الرس���ميين الفلسطينيين الن بعضهم متورط في 
هذا الفساد, الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين دعت إلى فتح تحقيٍق جدي 
في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية وإحالة 
من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بش���كٍل فوري، ألن الصمت على ما تناوله 
التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيعًا للفساد وحماية للمتورطين, 
فهل سيستمع المتنفذون لنداء الجبهة الشعبية, ام سيراهنون على الوقت 
والتسويف  للنسيان كما حدث مرارا وتكرارا, فقط الشعب الفلسطيني هو 

الذي يستطيع ان يحاسب هؤالء الفاسدين.

الفساد المالي نهج
 للسلطة ال يكاد ينتهي 

رأي
في مهرج����ان تأبين أمين عام ح����زب الله المجاهد 
الش����هيد الس����يد عباس الموس����وي ال����ذي اغتاله 
العدو الصهيوني أوائل الع����ام 1992 ، وقف أمين 
حركة الجهاد اإلس����المي الش����هيد الدكتور فتحي 
الش����قاقي قائال: » ح����زٌب يستش����هُد أمينه العام 
، البد أن����ه منتصر » . رؤية استش����رافية تقّدم بها 
االش����هيد الكبير ، حوّل ما سيولده استشهاد أمين 
ع����ام في حزب أو حركة أو فصي����ل مقاوم ، من حالة 
نهوض واس����تنهاض ثوري كفاحي مقاوم متجذر 
، ال يقب����ل أية محاولة لالنتقاص أو المس����اومة على 
الحقوق الوطني����ة مهما تعاظمت التحديات وكبرت 

التضحيات .
رؤيته االستش����رافية قد تحققت بع����د أن اغتالته 
يد الغدر الصهيوني أواخر تش����رين األول من العام 
1995 في مالطا . فأضحت حركة الجهاد اإلس����المي 
التي أسس����ها الش����هيد الكبير الدكتور الشقاقي 
وثلة م����ن مناضلي ومجاهدي ش����عبنا ع����ام 1987 
، حركة جهادية تش����ق طري����ق المقاومة بكل ثبات 
وإيم����ان ال يتزعزع ، أّن الطري����ق الموصل إلى تحرير 
فلسطين من أول النهر إلى أخر البحر هي بالمقاومة 
وحده����ا ، وليس بالمس����اومة واالنخ����راط في حلوٍل 
استسالميةُتصفي القضية الفلسطينية وعناوينها 
الوطنية . وكان الستش����هاده األثر البالغ في إعطاء 
الدف����ع القوي للحركة ، حتى وصل����ت إلى ما وصلت 
إليه من مكانة نضالي����ة وكفاحية مرموقة ، احتلت 
بفض����ل تضحيات مجاهديه����ا وقياداتها وقادتها 
حّيزًا واس����عًا في المس����احة الوطنية الفلسطينية ، 
ولتصبح أحد األعمدة الرئيسية في مقاومة االحتالل 
. كي����ف ال ، وه����ي خاضت إلى جان����ب أخواتها من 
الفصائل والكتائب المقاومة المعارك الُمشّرفة مع 
العدو الصهيوني ، والتصدي لعدوانيته المتمادية 
في حروب أربع ، أرس����ت قواعد اشتباك وقف الكيان 
الصهيوني بآلة قتله العس����كرية عاجزًا أمام كس����ر 
تل����ك القواع����د ، بل س����اهمت الحركة بمس����ؤولية 
واقت����دار في تعمي����ق مأزقه الوج����ودي على أرض 

فلسطين .
الحرك���ة ولتعزيز رؤيته���ا الجهادي���ة الكفاحية 
ف���ي مواجهة ومقاتلة الع���دو الصهيوني وكيانه 
الغاص���ب ، دأبت على تطوي���ر قدراتها القتالية ، 
وتطوير برامجها تس���لحها ، بم���ا فيها منظومات 
الصواريخ على تنوعها ومدياتها ، والتي ساهمت 
في ردع العدو ، ودفعه إلى إعادة حساباته عند كل 

اندفاعة عدوانية جديدة ينوي اإلقدام عليها ضد 
ش���عبنا ، ليس في قطاع غزة وحده ، بل في عموم 
أراضين���ا المحتل���ة . ومعركة س���يف القدس في 
رمضان الماضي ، خير دليل على أّن حركة الجهاد 
بس���رايا القدس ، وإل���ى جانبها كتائب القس���ام 
وباقي الكتائب المس���لحة من سائر قوى المقاومة 
، تحركت دفاعًا عن القدس بمقدساتها وأحيائها 
. فش���كلت بنتائجها منعطفًا إستراتيجيًا لصالح 
قضية ش���عبنا ، يمكن المراكمة عليه في س���ياق 
الصراع المفتوح م���ع الكيان الصهيوني ، وأعادت 
توحي���د الجغرافية الفلس���طينية ، ف���ي أراضينا 
المحتلة عام 1948 وقطاع غزة والضفة الغربية بما 

فيها مدينة القدس .
حركة الجهاد ، نّظر إليه����ا البعض على أنها حركة 
عس����كرية ، ال تعير العمل السياسي أو الحزبي كبير 
ش����أن . هذه النظرة وإن في ظاهرها صحيحة ، ولكن 
في المضمون هي تجافي الحقيقة . وعلى فرض أّن 
تل����ك النظرة صحيحة بكليته����ا ، ولكن على أهمية 
العمل السياسي ، الس����ؤال الذي يطرح نفسه على 
أصحاب تلك النظرة ، إلى أين أوصلنا أصحاب تقديم 
العمل السياسي وتكتيكاته على أعمال المقاومة ؟ 
. أليست اتفاقات » أوسلو » التي ابتلينا بها بفضل 
هؤالء السياسيين الذين قامروا بالقضية وعناوينها 
. ه����ذا ال يعني أاّل تقرب الجهاد العمل السياس����ي 
المس����تند إلى قوة المقاومة والكفاح والجهاد ، ألّن 
من دونها السياس����ة تصبح مهلكة لقضيتنا وهذا 

هو حالنا مع ما جلبته اتفاقات » أوسلو » .
في مع����رض الدفاع عن حركة الجه����اد ، نقول هي 
تعمل بالسياسة من منطق المقاومة ، والحرص على 
القضية وعناوينه����ا ، وإبراز المظلومية التي وقعت 
على ش����عبنا وأرضنا ومقدساتنا بفعل ما تعرضنا له 
على يد محتل ، ال سند لوجوده على أرضنا ، سوى أنه 
مغتص����ب بقوة القتل والمجازر ، وبتواطؤ من القوى 
االستعمارية ، واالستكبار العالمي والنظم الرجعية 
، وصمت المجتمع الدولي المرتهن لإلدارة األمريكية 
. وما الرؤى السياس����ية التي طرحتها حركة الجهاد 
، في مس����اهمة وطنية مسؤولة ، في سياق معالجة 
الم����أزق ال����ذي تعاني منه الس����احة الفلس����طينية 
بسبب اتفاقات » أوس����لو » والرهانات البائسة على 
مفاوضات يتم اس����تجداؤها من عدونا الذي ال يأبه 
به����ا أو يقيم لها أي وزن ، بل يمعن في سياس����اته 
اإلجرامية بحق شعبنا ، وينفذ بشكل ممنهج فرض 

وقائعه على عناوين قضيتنا في القدس والالجئين 
ومص����ادرة األراضي ... الخ . والمبادرات التي تقدمت 
بها الحركة ، لرأب الصدع وإنهاء االنقسام ، وإصالح 
منظمة التحرير من خارج برنامج » أوسلو » ، والدعوة 
إلى الخروج منها ، وإعادة االعتبار للمشروع الوطني ، 
وفي مقدمته االنحياز إلى خيار شعبنا في المقاومة 
. ومن ثّم انخراطها في كل الحوارات الفلس����طينية 
من����ذ الع����ام 2003 وحتى الع����ام 2021 في كل من 
القاهرة وموس����كو وبي����روت، إاّل دليل عل����ى أنها ال 
تعيش حالة من االنغالق السياسي طالما أنه يحقق 
المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقضيته الوطنية .

األه����م أنها لم تخط����ئ بوصل����ة تحالفاتها ، فهي 
اس����تندت في ذل����ك على عمقين إس����تراتيجيين ، 
س����ورية وإيران وقوى المقاومات العربية في لبنان 
والعراق واليمن ، ومع قوى وأحزاب عربية وإسالمية 
وعالمي����ة . وحددت بوضوح أّن التناقض الرئيس����ي 
هّو مع االحت����الل الصهيوني وكيان����ه المصطنع ، 
ومع الواليات المتح����دة األمريكية والنظم الرجعية 

المطّبعة مع العدو ، على حساب حقوقنا وثوابتنا .
الحركة وقفت وال زالت منذ تأسيس����ها عند رفضها 
مشاريع التس����وية والتفريط والتنازل والتخاذل ، أو 
أش����كال الحلول التس����ووية وأنصافها ، واالعتراف 
بالكيان والتسليم بش����ريعة وجوده بموجب وثائق 
االعتراف المتبادل بين المنظمة والكيان . وبالتالي 
عدم إيمانها بالبرنامج المرحلي ، الذي س����يؤدي إلى 

الجلوس والتفاوض مع العدو الصهيوني.
ختام����ًا تحية كبي����رة لحركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين بمناس����بة انطالقتها الجهادي����ة أل� 34 
بقيادة المجاهد زياد النخال����ة األمين العام للحركة 
، التي أثرت الحركة الوطنية الفلس����طينية ببعدها 
اإلس����المي الجهادي المقاوم . وإلى روح مؤسس����ها 
الشهيد القائد فتحي الشقاقي ، والدكتور رمضان 
ش����لح ، وس����ائر ش����هدائها من ق����ادة ومجاهدين 
ومقاومين . وإلى سراياها المسلحة ، سرايا القدس 
التي أبدعت وال زالت تبدع في ميادين المقاومة في 
مقارعة العدو ، المرتبك أمام عظمة المقاومة في غزة 
، كما في الضفة الغربية والقدس وأراضينا المحتلة 
عام 1948 . وإلى أس����راها البواسل في سجون العدو 
، الذين يلقنونه يوميًا الدروس في معركة الصمود 
واإلرادات الصلب����ة التي في نهاي����ة المطاف الغلبة 
فيه����ا ألبطال الحري����ة ، كما أكد علي����ه أبطال نفق 
الحرية من سجن جلبوع في طريقهم نحو القدس .

يقول بعض الثوار مس���تنكرًا: إن غزة حملها ثقيل 
وقد تعبت كثيرا، وهناك م���ن يريد تحميلها أكثر 
من حملها ولي���س مطلوب منها الس���عي لتحرير 
فلسطين، هؤالء الثوار يقولون هذه المعزوفة كلما 

سمعوا النداء: يا غزة يالله منشان الله.
عندم���ا أعلن���ت غزة معركة س���يف الق���دس، كان 
عنوانها الدفاع عن القدس، وتقريبا لم يبق قائد وال 
محلل سياسي وال كاتب إال وتغزل بعنوان المعركة، 
م���ع أن القدس هي عاصمتنا والقتال من أجلها هو 

قتال فطري وطبيعي...أليس كذلك؟
للمناضلي���ن  للفه���م س���نطرحه  يوج���د س���ؤال 
والمبدئيين الذين يس���تنكرون أو يس���تكثرون أو 
ليس راضين على غزة أن تسعى لتحرير فلسطين، 
نس���ألهم أي���ن كان الصراع والقتال ف���ي فيتنام؟ 
أي���ن كانت الحرب الضروس وماليي���ن القتلى؟ ألم 
تكن هناك فيتنام الش���مالية ولها عاصمة اسمها 
هانوي، وفيتنام الجنوبية وعاصمتها س���ايغون؟! 

لم���اذا لم ينتظر الفيتنامي���ون توحيد فيتنام قبل 
أن يقاتل���وا المحت���ل؟! لماذا فيتن���ام الجنوبية لم 
تقل مثاًل: مالنا ومال الشماليون فليقّلعوا شوكهم 
بأيديهم؟ بل بالعكس كانوا يقولون س���نحرر كل 

أرضنا.
هناك ثوار آخر زمن يخرجون علينا في فترات الهدوء 
وبين المع����ارك ليقولوا: غزة يكفيه����ا معاناة والله 
يعطيه����ا ألف عافية، فهل ه����ذه لغة المناضلين؟ 

هل هؤالء مطلعون على الثورات عبر التاريخ؟ 
الطالب���ان، لماذا قاتل���وا ووصلوا لكاب���ول؟ لماذا لم 
يكتفوا ببقعة جغرافية في أفغانس���تان ويعيشوا 
فيها بأم���ان وكفى؟ لماذا يضحي الطالبان من أجل 
المدن األفغانية األخرى؟ لماذا لم يقل الطالبان: وأنا 
مالي ومال غيري؟ طالبان قاتلت الدنيا كلها وقدمت 

التضحيات لتحرير كل بقعة في أفغانستان.
إن الذين يثي����رون هذه النع����رات لديهم خلل في 
المفاهيم النضالية، ويختلقون بدعة سيئة، فكيف 

يمكن للشعب أن يكون واحدًا بدون قضية واحدة؟!
إن ق���وى التحرر عندما تنه���ض هي تنهض ألجل 
الوطن كي تحرره كله، تمام���ا مثل قوى التحرر في 
الجزائر »مثال«، هي نهضت لتحرير كل الجزائر، ولم 
تكتِف قوى التحرر بمدينة أو اثنتين ثم قالوا: على 
باقي المدن الجزائرية أن تحرر نفس���ها بنفسها!!، 
وإن من يس���لك هكذا سلوكًا أو حتى مجرد أن يفكر 

به، ال يمكن أن ُيطِلق على نفسه حركة تحرر.
هذا الوطن وطن واحد، والدفاع عن أي بقعة فيه هو 
دف���اع عن أرض الوطن كله، ه���ذه هي لغة النضال 
ولغ���ة المناضلين ولغ���ة الثوار، حتى ه���ذه اللغة 
ال يكفي التح���دث بها بل مطل���وب ترجمتها على 
األرض وتحويله���ا لبرنامج عم���ل واعتبار أن الوطن 
ساحة اشتباك واحدة، والس���الح الموجود بغزة هو 
سالح القدس ويافا وجنين، وسالح غزة ليس للدفاع 
ع���ن غزة فقط بل هو للدف���اع والهجوم من أجل أي 

بقعة في أرض فلسطين.

34 عامًا ... الجهاد نهج مقاومة وثبات موقف

ثــوار آخــر زمــن

رامز مصطفى

د. محمد مشتهى
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�إعالن �صادر عن جمعية   
بنيان للتنمية �ملجتمعية

يعل���ن مجل���س إدارة جمعيةبنيان للتنمية المجتمعية ع���ن إجراء انتخاب 
مجلس إدارة جديد, وذلك يوم الثالثاء 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 ثالثة 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

 دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 2021/4612
الى المنفذ ضده / شركة االصل الثابت للتجارة العامة ويمثلها / محمد الصانع

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المستحقة 
الدفع والمسحوبة على البنك الوطني االسالمي والتي تحمل االرقام التالية 
) -30000176 -30000177 30000175( والبالغ قيمتها 42000 شيكل ) 
اثنان واربعون الف ش���يكل ( والصادرة لصالح طالب التنفيذ / عبد الحكيم 
سفيان سعدو خلف لذلك عليك دفع قيمة الشيكات لصالح طالب التنفيذ 

مبلغ وقدره 42000 شيكل باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية 
لذل���ك عليك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فإنك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .حرر في 2021/10/7

   ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / رنا حسام حسين اسماعيل  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )407164037( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / وفاء صال���ح ديب ابو هالل   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802549295( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سيد عبد العزيز سالم فطاير 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800166092( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
ذكر تقرير للرقابة المالية واإلدارية، أنه أجرى رقابة 
امتث���ال على التحوي���الت الطبية لعام���ي 2018 - 
2019، بهدف التحقق من سالمة اإلجراءات المتبعة 
في إدارة التحويالت الطبية، وقد خلص إلى أن وزارة 
الصحة تس���تند في عملها على قرار مجلس الوزراء 
رق���م 113 لس���نة 2004 بنظام التأمي���ن الصحي 
الحكومي، وال تستند لنظام التأمين الصحي والعالج 

خارج الوزارة رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.
واس���تدرك التقرير أن الوزارة تق���وم فقط بتطبيق 
بع���ض بنود القان���ون رقم 11 لس���نة 2006، التي 
ج���اءت في نظ���ام التأمين الصح���ي والعالج خارج 
ال���وزارة، لعالج موظفيها بإعفاء من العالج واألدوات 
والمعدات المستخدمة نسبته 100%، وهو ما يشير 

إلى االنتقائية في التطبيق.
وبّين التقرير، أنه تم من���ح األولوية في التحويالت 
الطبي���ة لمستش���فى النج���اح دون وجود أس���باب 
واضح���ة، وذلك وفقا للبن���د رقم 2 م���ن االتفاقية 
الموقع���ة م���ع المستش���فى 25.2.2013، حي���ث 
بلغت نس���بة التحويالت للمستش���فى في األعوام 

مجم���ل  م���ن   %18 حوال���ي   2018/2017/2016
التحويالت.

وأشار التقرير، إلى التحويالت الطبية للمستشفيات 
اإلس���رائيلية، موضحا أنه بالرغم م���ن قرار الرئيس 
محمود عباس بوقفها في م���ارس 2019، إال أنه تم 
إص���دار 3826 تحويلة حتى تاري���خ 31.12.2019، 
دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويالت.

وكش���ف أنه تم صرف قيمة عالج نق���دا لعدد من 
المرض���ى، علما بأنه���م تلقوا الخدم���ة الطبية في 
مستش���فيات خارج مراكز وزارة الصح���ة، ودون أن 
يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة 
للعالج، حيث تم منح تحويالت طبية اس���تثناء بناء 
على قرار من وزير الصحة، خالفا لإلجراءات المتبعة 

في التحويل.
وأوضح التقرير وجود اختالف في تكلفة التحويالت 
الطبي���ة الفعلي���ة لألع���وام 2016 - 2018، ما بين 
وحدة شراء الخدمة واإلدارة العامة للشؤون المالية، 
والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على 
موقع الوزارة اإللكتروني، حيث بلغت تكلفتها وفق 
كشوف وحدة شراء الخدمة )817042636( شيقال، 

)849789971( شيقل )1034689411( شيقال على 
التوالي، وبلغت قيمتها وفق التقارير المنشورة على 
موقع الوزارة )566720668( شيقال، )431074755( 

شيقال، )724622913( شيقال.
وبحسب التقرير، تم تحويل المرضى لمستشفيات 
غير سارية الترخيص، حيث تم تحويل 410 مرضى 
ألحد المستشفيات ما بين عامي 2017 - 2019، علمًا 
أن المستش���فى لم يكن مرخصًا خالل تلك الفترة. 
فيما ال تحتوي التقارير الطبية على أس���ماء األطباء 
الذين قاموا بعالج المرضى في المستشفيات التي 
تم تحويلهم إليها، لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب 

مصالح أم ال.
وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع إجمالي تكلفة 
التحوي���الت الطبية وارتف���اع أعدادها من���ذ البدء 
بإصدارها وحتى عام 2018، واستمرار ارتفاع نسبة 
التحويالت لخارج فلس���طين، حيث بلغت نسبتها 
22.3% في عام 2016، من إجمالي التحويالت وفقا 
للتقارير التي تصدرها وزارة الصحة س���نويا، وهذا 
يتناقض مع استراتيجية الحكومة بتوطين الخدمة 

الطبية وتقليص نسبة التحويالت إلى %7

تقرير الرقابة المالية: تجاوزات خطيرة في ملف 
التحويالت الطبية وفساد بماليين الشواقل

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األش���غال العامة واإلس���كان في غزة، يوم أمس، أن رئيس »اللجنة 
القطرية إلعادة إعمار غزة« الس���فير محمد العمادي سيصل قطاع غزة، األسبوع 

المقبل، لمتابعة عملية اإلعمار.
وقال مدير عام اإلعمار في الوزارة محمد عبود في تصريح له، إن السفير العمادي 

سيصل غزة األسبوع المقبل، لمتابعة موضوع المنحة القطرية إلعادة اإلعمار.
وأكد عبود أن عملية إعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلس���رائيلي في عدوان األخير 
عل���ى غزة )في مايو/ أيار( تس���ير بوتيرة جيدة. وأوض���ح أن ما جرى توزيعه من 
المنحة القطرية هذا الشهر هو ألصحاب الوحدات المتضررة جزئيا من العدوان، 

بينما لم نبدأ بعد في توزيع األموال على المتضررين كليا.
وأضاف المسؤول في وزارة األشغال:« خالل الشهر الجاري سنرى أمورًا على أرض 
الواقع بشأن تعويض أصحاب الوحدات المهدمة كليا«. وأشار عبود، إلى أن »إعادة 

إعمار األبراج السكنية الكبيرة، سيكون من مسؤولية المصريين، كما وعدوا«.
وشنت »إس���رائيل« عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/ أيار الماضي، استمر 11 

يوما، استشهد خالله 260 فلسطينيا وأصيب اآلالف.
وأس���فر العدوان عن تدمير 1500 وحدة سكنية بشكل كلي و880 وحدة أخرى 
مدمرة جزئيا بليغ الضرر، إضافة ل�56 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف 

الضرر، بحسب أرقام وزارة األشغال.
وعقب العدوان تعهدت قطر بمنحة مالية قدرها 500 مليون دوالر لصالح عملية 

اإلعمار، وهو نفس المبلغ الذي وعدت مصر بتقديمه للقطاع.

السفير العمادي يصل غزة 
األسبوع المقبل لمتابعة اإلعمار

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة التنمية االجتماعية بغزة يوم أمس، عن موعد صرف مس���اعدات 

شهداء وجرحى مسيرات العودة.
وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل االستقالل نسخة منه، أن الصرف 

سيبدأ اليوم  الثالثاء.
وبينت أن الصرف عبر أفرع بنك البريد المختلفة وفق إجراءات السالمة والوقاية 

وفق اآللية المتبعة من خالل البنك.
وأشارت إلى أنه سيتم إبالغ األسماء المستفيدة من خالل الرسائل النصية.

القاهرة/ االستقالل:
كشف المتحدث باسم الوفد االقتصادي الفلسطيني في القاهرة م. أسامة كحيل، يوم 

أمس، عن نتائج زيارة الوفد للعاصمة المصرية القاهرة.
وبي���ن كحيل في تصريح له، أن االجتماع الذي تم عقده مع الجانب المصري؛ جاء نتيجة 

شكاوى التجار على ارتفاع أسعار نقل البضائع إلى قطاع غزة.
وأكد الناطق باس���م الوفد، أن الجان���ب المصري وافق على تصدي���ر المنتجات الزراعية 

والصناعية من قطاع غزة إلى األراضي المصرية عبر معبر رفح البري.
وأوضح أن الوفد طلب من الجانب المصري الس���ماح بدخول كافة السلع والبضائع الالزمة 

للقطاع بما فيها مواد البناء والحديد بأنواعه لتسهيل عملية إعادة اإلعمار.
وأش���ار إلى أن الوفد والجانب المصري اتفقا على تشكيل لجنة متابعة من كال الجانبين 
ومهمتها متابعة هذه المطالب، الفتا إلى أن الجانب المصري وعد برفع أسماء المواطنين 
الممنوعين من الس���فر عبر معبر رفح البري. يذكر الوفد االقتصادي غادر قطاع غزة، يوم 
االحد 03 أكتوب���ر 2021 متوجها إلى العاصمة المصرية القاه���رة، عبر معبر رفح البري؛ 
لبحث ملفات تجارية مشتركين بين الطرفين، وضم الوفد، الذي خرج في زيارة استمرت 
قرابة ال�7أيام، عددًا من رجال األعمال، برئاسة وليد الحصري، نائب رئيس الغرف التجارية 

الفلسطينية، بحسب بيان لوزارة االقتصاد الفلسطينية

كحيل يكشف نتائج زيارة الوفد 
االقتصادي الفلسطيني للقاهرة

التنمية بغزة: صرف مساعدات 
شهداء وجرحى »العودة« اليوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القن���اة »12« العبرية، ي���وم أمس، إن وزير 
جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي »بين���ي غانتس« 
ي���درس زيادة عدد التصاري���ح الممنوحة لعمال 
قط���اع غزة؛ لتمكينهم من العم���ل في األراضي 

المحتلة عام 1948.
وذكرت القناة، أن االحت���الل يخطط ل�«االلتفاف 
على حركة حماس والسماح بدخول آالف العمال 

من غزة«، إلى الداخل المحتل.
ونقلت عن »غانتس« قوله، في جلس���ات داخلية 

قبل أي���ام، إنه ي���درس زيادة أع���داد التصاريح 
الممنوحة لعمال من القطاع.

وأشارت إلى أن غانتس »ينوي رفع عدد التصاريح 
حتى 10 آالف تصريح، وهو رقم يمكن استيعابه 

إسرائيلًيا«.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت عملة »البيتكوين« خالل تعامالت يوم 
أمس، فوق مس���توى 57 أل���ف دوالر وصعدت 
العمل���ة الرقمية األكثر ش���هرة في العالم فوق 

هذا المستوى للمرة األولى منذ 12 مايو 2021.
ووفقا لبورصات العم���الت الرقمية فإنه بحلول 
الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، نما سعر عملة 
»البيتكوين« بنس���بة 2.1% إل���ى 56.78 ألف 

دوالر. وقبل ذلك جرى تداول عملة »البيتكوين« 
عند مس���توى 57.05 أل���ف دوالر، وآخر مرة تم 
تداول »البيتكوين« عند هذا المس���توى في 12 

مايو 2021.

االحتالل يدرس زيادة عدد التصاريح لعمال قطاع غزة

للمرة األولى منذ 12 مايو 2021: البيتكوين فوق مستوى 57 ألف دوالر
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أعلن أنا المواطنة / عائشة يعقوب وجيه حنون 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802926329( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد محمد محسن مفرج عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  )801175910   ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / محمد ش���عبان مصطفي 
البط���ران عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)804665479  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محم���ود عب���د الحميد 
محمد ع���واد  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )400273454(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ايمن حمدي س���الم البطش 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )903488005( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هيام احمد حسين ابو عصر   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )991295270( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطنة / م���ي فاروق عب���د القادر 
الغالييني  ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  404613259(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عم���ار عمر خضر حلس عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )800024754( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عبد الكريم عاش���ور محمد 
حس���ان ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )802897801(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد نش���أت كمال متولي 
العرق���ان ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)801310004   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / جمال يوس���ف عبد اللطيف 
ش���اهين عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )941118143(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد حنف���ي ابراهيم 
البردوي���ل ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )802148627(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

الرباط/ االستقالل:
كشفت وسائل إعالم مغربية النقاب 
ع����ن أن الخطوط الملكي����ة المغربية 
وشركة الطيران اإلسرائيلية "العال"، 
وقعت����ا مؤخ����را، عل����ى بروتوك����ول 
تعاون يهم تطوي����ر العالقات بين 
الش����ركتين قصد العم����ل معا على 

تقديم أعلى مستويات الخدمة.
الملكي����ة  للخط����وط  ب����الغ  وذك����ر 
المغربي����ة أن ه����ذا االتف����اق وقعه 
الرئي����س المدير الع����ام حميد عدو، 
"العال"،  لش����ركة  الع����ام  والمدي����ر 
أفيغال سوريك، وذلك على هامش 
الدورة ال�����77 للجمع العام للجمعية 
الدولية للنقل الجوي )IATA(، التي 
انعقدت أش����غالها مؤخرا ببوسطن، 
بحض����ور مئ����ات الش����خصيات من 
مندوبي ومس����يري شركات الطيران 

العالمية.
اع����الم مغربية فإن  ووفق وس����ائل 
االتف����اق يأت����ي في س����ياق تعتزم 
في����ه كل م����ن الخط����وط الملكي����ة 
المغربية وش����ركة “الع����ال” العمل 
عل����ى توفير خدم����ات النقل الجوي 

بي����ن البلدي����ن عب����ر مح����وري مطار 
محمد الخامس للدار البيضاء ومطار 
"ب����ن غوري����ون" بتل أبي����ب، مضيفا 
أن االتف����اق يتزامن أيض����ا مع قرب 
إطالق الخط����وط الملكية المغربية، 
العاجل وحين تس����مح  القريب  في 
الظروف بذلك، لخط جوي مباش����ر ما 

بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وخلص البالغ إل����ى أنه من المرتقب 
أن يس����اهم التوقيع على بروتوكول 
التع����اون ه����ذا، في فس����ح المجال 
التأسيس  أمام الشركتين إلمكانية 
لشراكة تقاس����م الرموز "كود شير" 
عل����ى الخط����وط الجوية المباش����رة 
وإس����رائيل،  المغرب  بي����ن  الرابطة 
ش����بكتيهما  باق����ي  على  وكذل����ك 

الجويتين، خ����ارج المحاور المطارية 
للشركتين.

وكان����ت المغرب واالحتالل، قد وقعا 
في تموز )يولي����و( الماضي اتفاقية 
للشروع في الترويج لوجهة المغرب 
السياحية، والتسويق المشترك من 
كال الطرفين لتعزيز حركة السياحة 

الوافدة.

اتفاق تعاون بين المغرب واالحتالل لتطوير النقل الجوي

نيودلهي/ االستقالل:
قتل 5 من قوات الش���رطة الهندي���ة بينهم ضابط ، في معركة عنيفة مع مس���لحين 

يقاتلون ضد الحكم الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه .
وأفاد المتحدث باسم الجيش الهندي، اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند، بأن "الشرطة 
والجنود طوقت منطقة غابات في منطقة س���ورانكوت الجنوبية بعد تقرير استخباراتي 
عن وجود مس���لحين هناك"، مش���يرا إلى أنه "مع بدء القوات عملية بحث، فتح مسلحون 
نيران���ا كثيفة أصابت ضابطا بالجيش وأربعة جنود بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى أقرب 
منشأة طبية، لكنهم ماتوا هناك". ولفت إلى أنه تم إرسال تعزيزات من الجنود والشرطة 
إلى المنطقة، مضيفا أن القتال مس���تمر. تجدر اإلشارة إلى أن كال من الهند وباكستان 
تطالبان بالس���يادة الكاملة على إقليم كش���مير المقس���م بينهما، حيث يدعم معظم 
الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد اإلقليم، إما تحت الحكم 
الباكستاني أو كدولة مستقلة، في حين قتل عشرات اآلالف من المدنيين والمتمردين 

والقوات الحكومية في الصراع منذ عام 1989، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

عواصم / االستقالل:
 بين���ت أحدث اإلحصاءات العالمية المعلنة ح���ول جائحة »كورونا«، يوم أمس، أن عدد 
الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس بلغ 4 ماليين ونحو 868 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة 
اإلصاب���ات اإلجمالية 238 مليونا وما يقارب 679 ألف اصابة، تعافى منهم 215 مليونا 
وأكثر م���ن 866 ألف مريض. وتواصل جائحة كورونا تفش���يها في 221 دولة وإقليما 
ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم  302 ألف و185 إصابة جديدة، أوقعت خالل 

ال�24 ساعة األخيرة 4,602 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خالل يوم واحد 
ف���ي العالم، كانت على التوالي: روس���يا )962 وفاة(، وأميركا )517 وفاة(، والمكس���يك 

)348 وفاة(، وإيران )222 وفاة(، ورومانيا )211 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، 
خ���الل يوم واحد، كان���ت على التوال���ي، بريطانيا )34,574 إصابة(، وروس���يا )28,647 

إصابة(، وتركيا )28,370 إصابة(، وأميركا )24,694 إصابة(، والهند )19,018 إصابة(.
وال تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأش���ارت اإلحصاءات إلى أن ال���دول الخمس التي تعتبر حت���ى اآلن األكثر تأثرا جراء 
الجائح���ة ف���ي العالم م���ن حيث الحصيل���ة اإلجمالية ألع���داد الوفيات، ه���ي: أميركا 
)733,575 وف���اة(، والبرازي���ل )601,047 وفاة(، والهند )450,814 وفاة(، والمكس���يك 
)282,086 وفاة(، وروس���يا )216,415 وفاة(. وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس التي 
تعتب���ر حتى اآلن األكثر تأث���را عالميا من حيث الحصيلة اإلجمالي���ة ألعداد اإلصابات: 
أميركا )45,204,373 إصابة(، والهند )33,971,607 إصابات(، والبرازيل )21,575,820 

إصابة(، وبريطانيا )8,154,306 إصابات(، وروسيا )7,775,365 إصابة(.

»كورونا« عالميًا: 4 ماليين و868 ألف 
وفاة و238 مليونا و679 ألف إصابة

الخرطوم/ االستقالل:
قال رئيس مجلس الس���يادة السوداني الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، يوم أمس، إنه ال مخرج من األزمة الحالية 
إال بحل الحكومة الحالية وتش���كيل أخرى يشارك فيها 
مزيد من األحزاب، فيما اتفق الحزب الشيوعي السوداني 
وتجمع المهنيين الس���ودانيين، في اجتماع مش���ترك، 
على أن الحكومة بش���قيها العسكري والمدني "ال تمثل 
تطلعات الش���عب". وش���دد البرهان، الذي كان يخاطب 
ضب���اط وجنود منطقة بح���ري العس���كرية، على أهمية 
تشكيل المجلس التش���ريعي االنتقالي "بأسرع فرصة"، 
على أن ُتمثل فيه كل القوى السياسية، باستثناء حزب 
المؤتمر الوطني المحظور، كما دعا إلى "س���رعة تشكيل 
المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس مستقل للقضاء"، 
مش���يرًا إل���ى أن "المكون العس���كري يرف���ض محاوالت 

المدنيين االستمرار في الشراكة بشكلها السابق".
دعا البرهان إلى "سرعة تش���كيل المحكمة الدستورية، 

وتعيين رئيس مستقل للقضاء"
وجدد الحرص على "التوصل إلى توافق وطني وتوس���يع 
قاعدة المش���اركة، وذلك بإش���راك كل الق���وى الثورية 

والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني".
 وأكد أن القوات المس���لحة "س���تحمي الفترة االنتقالية 
حت���ى الوصول إلى انتخابات ح���رة ونزيهة يختار فيها 
الشعب السوداني من يحكمه"، مشيرا إلى "عدة محاوالت 
إلقصاء القوات المس���لحة من المشهد االنتقالي، بما في 

ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية".
وأضاف البرهان أن "بعض القوى السياس���ية تحاول أن 
تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة 
والدعم الس���ريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في 
معضالت تعيق االنتقال السياس���ي"، وأعلن أن "رفض 
تلك القوى الحوار ومشاركة اآلخر أعاق الفترة االنتقالية".

وأكد رئيس مجلس الس���يادة أن قيادة األجهزة األمنية 
والعس���كرية "ليس���ت مكانا للمزايدة السياس���ية، ولن 

تخضع للمحاصصات الجارية حاليا، ومن يقرر بش���أنها 
هو من يختاره الشعب عن طريق االنتخابات".

في المقابل، اتفق الحزب الش���يوعي السوداني وتجمع 
المهنيين الس���ودانيين، في اجتماع مش���ترك، على أن 
الحكومة بشقيها العسكري والمدني "ال تمثل تطلعات 
الش���عب وثورة ديس���مبر/كانون األول المجي���دة"، وأن 
"المطلوب االلتزام بسياس���ة خارجية متوازنة بعيدًا عن 
التبعية للمحاور الخارجية". وذكر بيان مشترك أن الحزب 
والتجمع "اتفقا أيضًا على وجوب تسريع خطوات العدالة 
االنتقالي���ة وتس���ليم المتهمين المطلوبي���ن للمحكمة 
الجنائي���ة، مع أهمية المصادقة عل���ى المواثيق الدولية 
لحقوق اإلنس���ان، وضرورة العمل إلحالل س���الم ش���امل 
على أساس القضايا، يش���مل جميع المكونات، ومسنود 
ش���عبيا، عل���ى أن تبق���ى العدالة االجتماعي���ة في قلب 
ش���عارات ثورة ديسمبر، وتستلزم التوزيع العادل للثروة 

والسلطة".

البرهان: ال حل لألزمة مع المدنيين إال بحل الحكومة الحالية مقتل 5 هنود بينهم ضابط بمعركة 
عنيفة مع مسلحين بإقليم كشمير
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غزة/االستقالل:
حص����د فريق الصداق����ة لقب بطولة الراحل "أبو الحس����ن 
الحمامي" لكرة الطائرة للناش����ئين مواليد "2003"، عقب 
فوزه الثمين عل����ى اتحاد بيت حانون الرياضي )3-0(, في 
المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وحضر اللقاء عبد الس����الم هنية األمين العام المس����اعد 
للمجلس األعلى للش����باب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد 
الكرة الطائرة في المحافظ����ات الجنوبية, وأعضاء االتحاد 
إيهاب كحيل وحسام البيك، واألمين العام المساعد سعد 

الله أبو عيطة، وأعضاء اللجان العاملة في االتحاد.
وس����يطر الصداقة على مجريات اللقاء, إذ حس����م البطولة 

لمصلحته )3-0(, بواقع: )25-18(, و)25-9(, و)9-25(.

و يعتب����ر هذا اللقب الثالث على التوالي بالنس����بة لفريق 
الصداقة على صعيد فئة الناشئين بالكرة الطائرة.

وفي س����ياق متصل, ذك����ر هنية أن إطالق اس����م الراحل 
"الحمامي" على البطولة, يعّد أق����ل واجب بحق المرحوم, 
ال����ذي قّدم الكثي����ر للرياضة الفلس����طينية في مختلف 

األلعاب.
كما عدد مناقب المدرب الراحل "خالد أبو القمصان", الذي 
توفي قبل عدة أيام, مبينا أن كرة الطائرة الفلس����طينية 

فقدت أحد األعمدة الحقيقية في اللعبة.
وأوضح أن أبو القمصان كان رجل اإلنجازات التاريخية مع 
نادي الصداقة, بحصده العش����رات م����ن األلقاب, بجانب 

بصمته الرائعة مع خدمات جباليا.

غزة/االستقالل: 
واصل���ت أندي���ة قطاع غزة, إب���رام العديد م���ن الصفقات 
استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021-2022, المتوقع 

انطالقه في النصف الثاني من نوفمبر القادم.
وواص���ل نادي غزة الرياضي، جهوده في الحفاظ على قوام 
فريقه األساس���ي، اس���تعدادا لدوري الدرجة الممتازة في 

الموسم الكروي الجديد.
وجدد غزة الرياضي عقد مدافعه فادي العراوي موسما آخر, 
للظهور معه في الدرجة الممتازة, على غرار ما فعله مع عدة 

العبين, أبرزهم المدافع اآلخر ثائر أبو عبيدة.
ويعّد بقاء العراوي خبرًا س���ارًا لغزة الرياضي, ال س���يما أن 

الالعب من الركائز األساسية ل�«العميد« منذ عدة سنوات.
وس���بق لغزة الرياضي أن ض���م 4 العبين مؤخرا وهم العب 
الوسط محمود النيرب, والمهاجم إبراهيم وشاح, والظهير 

األيمن محمد أبو عودة, والظهير األيسر أحمد أبو شربي
هذا وتعاقد بيت حانون األهلي مع المهاجم محمد الرخاوي 
لمدة موس���م واحد في صفقة انتقال حر, عقب رحيله عن 

شباب رفح.
كما ضم خدمات المغازي الالعبين محمود إسماعيل وخالد 
صيدم, ألج���ل ظهورهما معه ف���ي دوري الدرجة الثانية, 
بينما عاد المخضرم أكرم العيادي لممارسة كرة القدم من 

بوابة االستقالل الرفحي, رغم وصوله لسن »40 عاما«.

الصداقة زعيمًا لطائرة الناشئين للمرة الثالثة تواليًا

صفقات جديدة في صفوف أندية غزة

مدريد/االستقالل:
" من ال ش����يء صنع كل شيء".. أدق وصف لمجهود 
لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب اإلسباني، رغم 

خسارته لقب دوري األمم األوروبية أمام فرنسا.
ونجح إنريكي في كسب احترام جماهير العالم، نظًرا 
لما قدم����ه مع الماتادور حتى اآلن، بالوصول لنهائي 
دوري األم����م األوروبية، ونص����ف نهائي كأس األمم 

األوروبية.
رجل التغيري  

إنريكي قاد الماتادور في مرحلة التغيير، بعد نهاية 
الجيل الذهب����ي المتوج بمونديال جن����وب أفريقيا 
2010، وي����ورو 2008 و2012، وذل����ك بعد مونديال 

روسيا 2018.
وبعد المونديال، اعتزل العديد من العناصر المميزة 
في صفوف الماتادور مثل بيكيه وإنييستا وديفيد 
سيلفا، وبدأ إنريكي في العمل لتكوين جيل جديد 

إلسبانيا.
ونجح إنريكي في رهانه على الالعبين الشباب أمثال 
بي����دري وجاف����ي وأويارزابال وفي����ران توريس الذي 

ظهروا بمستويات مميزة رغم صغر سنهم.
ولعل أبرز س����مة في إنريكي، قدرته على استغالل 

مه����ارات الالعبين، وإظهار أفض����ل ما لديهم، حتى 
في حال عدم مش����اركتهم مع أنديتهم، وأبرز مثال 
هو إريك جارس����يا قبل اليورو ال����ذي لم يكن يلعب 
مع مانشستر سيتي، وتكرر األمر مع فيران توريس 

العب سيتي أيًضا.

وحتى سيرجيو بوسكيتس الذي ال يظهر بمستوى 
جيد في برش����لونة، تغير تماًما بوجوده في منظومة 
إنريكي، مما أثار دهش����ة الجماهير، وكأنه ليس هو 

الذي يلعب بقميص البلوجرانا.
وحالًي����ا رغ����م تراجع الكرة اإلس����بانية بش����كل عام، 

والقطبين ريال مدريد وبرشلونة، إال أن إنريكي ترك 
بصمة مميزة قارًيا ليؤكد على أن نهاية اإلسبان لم 

ُتكتب بعد. 
خطوة للم�ستقبل 

إنريك����ي رغ����م االنتقادات التي تع����رض لها خالل 
الفترة الماضية، نظًرا لعدم اس����تدعاء أي العب من 
صف����وف ريال مدريد، أثبت أنه محق في اختياراته، 

ونجح رهانه على الالعبين الشباب.
وساعدت ش����جاعة إنريكي، وثقته في الشباب في 
كسب دعم الجماهير اإلس����بانية، خاصة وأن األداء 
كان مرضًي����ا، إذ حافظ على الهوية اإلس����بانية في 
السيطرة واالستحواذ على الكرة أغلب فترات المباراة.

ونجح إنريكي في قيادة إس����بانيا للفوز على إيطاليا 
بط����ل أوروبا في نصف نهائي دوري األمم، وكس����ر 
سلس����لة الال هزيمة التي اس����تمرت ل����� 37 مباراة 

متتالية.
وألحق شباب إنريكي بإيطاليا أول هزيمة في ميالنو 
منذ ع����ام 1925، وعب����ر بهم لنهائ����ي دوري األمم 
األوروبية، ورغم الخسارة ضد فرنسا، إال أن هذا الجيل 
الش����اب متوقع أن يكون ضمن أقوى المنتخبات في 

القارة العجوز خالل السنوات المقبلة.

لويــس إنريكــي رجــل المعجــزات فــي إسبانيــا

روما/االستقالل:
أشاد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا بالعبه 
كريم بنزيما وزمالئ���ه بالفريق، بعد التتويج بدوري 
أمم أوروبا، بالتغلب على إس���بانيا )2-1( في المباراة 

النهائية.
 وقال ديش���امب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء 
"لقد أثبت بنزيما أنه ركيزة أساسية والعب مهم في 
مباراتي بلجيكا وإسبانيا، وقدم معنا نفس ما يحققه 

مع ريال مدريد، لديه رغبة جامحة للفوز".
 أضاف "لم يعد بنزيما كما كان عليه في 2015 على 

المس���توى البدني، لكنه نضج كثيرا على المستوى 
الفني والشخصي".

 وشدد مدرب الديوك "ال نعاني من أزمة ثقة، وإال لما 
تواجد منتخب فرنسا في ميالنو للتنافس على لقب 
دوري األم���م، هذه الكأس أفض���ل فيتامين للفريق 

لتجاوز كبوة الخروج المبكر من يورو 2020".
وتابع "ال يمكن إلقاء كل ما حققه الفريق في س���لة 
المهمالت، لمجرد خسارة بطولة، لقد أثبت الالعبون 
أنهم على مستوى عال، وبإمكانهم حسم مباريات ال 
نتحكم فيها من األلف للياء أمام منتخبات أوروبية 

قوية".
 وبرر ديشامب اللجوء لخطة اللعب بثالثة مدافعين، 
ألنه���ا مهمة لت���وازن الفري���ق، والحد م���ن خطورة 

منتخبات مثل إسبانيا وبلجيكا.
 وأتم تصريحاته "بدأنا بشكل جيد أول 20 دقيقة، 
ثم عانينا بعد ذلك وتراجعنا للخلف، لتميز الفريق 
اإلس���باني في االس���تحواذ، فالمنافس لديه القدرة 
عل���ى احت���كار الكرة ثم س���جل هدف���ا، لكننا عدنا 
بسرعة، وكانت لشخصية فريقنا دور كبير في الفوز 

والتتويج باللقب".

ديشامــب: بنزيمــا نضــج..
 واللقــب أفضــل فيتاميــن لفرنســا
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س
يف الطلب رقم 999/2021   يف الق�سية رقم645/2019

المس���تدعية امال محم���د احمد ابو رجيلة - س���كان خزاع���ة - هوية رقم 
)910480821( وكيلها المحاميان / عادل ابو طير وصالح ابو طيبة

المس���تدعى ضدهما / 1_ احمد محمد احمد ابو رجيلة - س���کان خزاعة - حارة أبو رجيلة - 
خارج البالد 2_ حمدي محمد أحمد أبو رجيلة - سكان خزاعة _  حارة ابو رجيلة - خارج البالد
نوع الدعوى حقوق تقسيم أموال مشتركة قيمة الدعوى /  غير مادة القيمة

تبليغ حكم بالنشر المستبدل في القضية رقم 2019/ 645
الحكم باسم الله العدل ثم باس���م الشعب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة بتقسيم 
القطع والقس���ائم المثبتة األوصاف وال���واردة في الئحة الدعوى بين المدعية / امال محمد 
احمد ابو رجيلة والمدعى عليهم األول / جمال محمد احمد ابو ارجيلة والمدعى عليه الثاني / 
احمد محمد أحمد أبو رجيلة والمدعى عليه الثالث / صبحي محمد احمد ابو ارجيلة والمدعى 
علي���ة الرابع / حم���دي محمد احمد ابو ارجيله والمدعى عليه الخامس / خالد س���ليمان علي 
النجار بوصفه الواردة في الئحة الدعوى المعدلة والمدعي عليه السالم / فادي طالب محمد 
أب���و ريدة بوصفه الواردة في الئحة الدعوى المعدلة والمدعي عليه الس���ابع / ايمن محمود 
حمودة ابو ارجيله بوصفه الواردة في الئحة الدعوى المعدلة والمدعى عليه الثامن / اسامه 
محمد محمود أبو رجيلة بوصفه الواردة في الئحة الدعوى المعدلة والمدعى عليه التاس���ع / 
محم���د ابراهيم محمد ابو طير بوصفه الوارد في الئحة الدعوى المعدلة وذلك وفقا للتقرير 
المتضم���ن للمبرز )م م /1 مع الزام المدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف ومائتي ش���بكل 

اتعاب محاماة حكما اصدروافهم علنا حال بتاريخ 5/9/2021

قا�سي ال�سلح
 ا�سماعيل ابراهيم ابو زيدان

و�سل تبليغ
ال���ى المدعى عليهما / احمد محمد احمد ابو رجيلة 2_ حمدي محمد أحمد أبو رجيلة 
طبقا للحكم الصادر ضدكما من محكمة صلح خانيونس في الدعوى رقم 645/2019 

لصال حالمدعية / امال محمد احمد ابو رجيلة لتبلغكما الحكم المشار اليه

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ. �سديق عبد الرازق الرقب

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 153/2020 يف الطلب رقم  448/2021

 المس���تدعي /حاتم محم���د خليل ابو عجين���ة .  بيت الهيا 
المنش���ية بجانب مصعب اب���ن عمير. وكيل���ه/ ضياء الدين 

ابوجراد/ المحامي
المس���تدعى ضدهما/ دلول محم���د عبد الرحم���ن ابو عجينة 
مجهول مح���ل االقامة. م���ازن محمود محمد عل���ي ابو عجينة  

مجهول محل اإلقامة
مذكرة تبليغ جلسة في الدعوى المدنية رقم ٢٠٢٠/١٥٣م محكمة بداية شمال غزة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
الي المس����تدعى ضدهم����ا ابلغكما ان المس����تدعي قام برفع 
دعوى تحم����ل الرقم ٢٠٢٠/١٥٣م امام محكمة بداية ش����مال 
غزة وموضوعها الشفعة واالولوية على عقار  كما يقتضى ان 
تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس����ة عشر 
يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تم  تحديد 
جلسة 24/10/2021م لنظر في الدعوى وليكن معلوما لديكما 
انكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمس����تدعى ان يس����ير في 

دعواه حسب االصول .

  رئي�س قلم بداية �سمال غزة 
ال�ستاذ/ حممد مطر

دولة فل�سطني
حمكمة �سلح دير البلح

 يف الق�سية احلقوقية رقم : 2021/308
  يف الطلب احلقوقي رقم : 722 /2021

المستدعي / خالد س����الم أحمد العاروقي - ويحمل جواز سفر رقم 
)1897( ويقي����م في تع����ز اليمن وكيله بموجب س����ند وكالة عامة 
صادرة عن س����فارة دولة فلس����طين / الجمهوري����ة اليمنية صنعاء 
وتحمل رقم )1606( – ووكيله السيد / حمزة ماجد محمد أبو سلمية 
- من سكان غزة ويحمل هوية رقم )400251732( وكيله المحامي 

/ محمد لطفي مطر - غزة - جوال /0599451071
 المس���تدعى ضدهم / 1 -  عزيزة س���الم أحمد العاروق���ي- المغازي خلف 
المس���توصف مس���جد الزعفران مقابل أبو نواف العاروفي 2 - نواف سالم 
أحمد العاروقي - المغازي خلف المس���توصف مس���جد الزعفران مقابل أبو 
نواف العاروقي 3 - ياسر سالم أحمد العاروقي - المغازي خلف المستوصف 

مسجد الزعفران مقابل أبو نواف العاروقي ) جميعهم خارج البالد (
نوع الدعوى تقسيم أموال مشتركة

قيمة الدعوى / تزيد عن مائة الف دينار أردني
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية رقم 2021/308
 في الطلب رقم 2021/722

إلى المس���تدعى ضدهم المذكوري���ن أعاله بما أن المس���تدعي قد أقام 
عليك���م قضية حقوقية تحم���ل الرقم 2021/308 وموضوعها تقس���يم 
أموال مش���تركة، لذلك يقتضى عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كم���ا يقتضى أن 
تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تم تحديد جلس���ة يوم الثالثاء 
الموافق 2021/10/26م للنظر في الدعوى ، وليكن معلوما لديكم أنك إذا 
تخلفتم عن ذاك يجوز للمس���تدعي أن يسير في دعواه حسب األصول . 

تحريرا في :2021/10/11م

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

العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، 
وبلدي���ة س���لفيت، ومنعته���م من الوص���ول إلى 
األراضي في منطقة " الرأس" المهددة باالستيالء 
عليها، ما أدى إلى إصابة العش���رات منهم بحاالت 
اختن���اق. وق���ال رئي���س هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان وليد عس���اف: إن ق���وات االحتالل 
منعتنا م���ن الوصول إل���ى األراضي ف���ي منطقة 
"ال���رأس" ومس���اعدة المزارعين ف���ي قطف ثمار 

الزيتون.
وذكر عس���اف أن ه���ذه الفعالية تأت���ي في إطار 
الحملة الوطنية والشعبية لدعم صمود المزارعين 
"فزع���ة"، الت���ي تنظمها هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالستيطان، ونشطاء من اللجان الشعبية، واللجنة 
التنس���يقية، بالش���راكة مع عدد من المؤسسات 
الرسمية واألهلية والش���عبية والنشطاء في لجان 
فاعلة،  الش���عبية، ومجموعات ش���بابية  المقاومة 
والت���ي انطلقت ي���وم أمس من بل���دة بيتا، جنوب 
نابلس. وفي نابلس س���رق مستوطنون محاصيل 
زيتون ف���ي بلدة قري���وت جنوبا المدينة ش���مال 
الضف���ة الغربية المحتل���ة. وقال الناش���ط بلجان 
المقاومة الشعبية بشار قريوتي، إن المستوطنين 
س���رقوا كامل محص���ول الزيتون بمنطق���ة الكرم 

الغربي القريبة من مستوطنة "عيليه".
وأوضح أن المواطنين الذين توجهوا صباح االثنين 
إلى أراضيهم التي يمنعهم االحتالل من الوصول 
إليها إال بتنس���يق مسبق، وجدوا أن المستوطنين 

قد سبقوهم لقطف ثمارها.

وأشار إلى أن المس���توطنين عمدوا كذلك لغرس 
قضبان حديدية ف���ي الطرق واألراض���ي الزراعية 
به���دف إعط���اب إط���ارات المركب���ات والجرارات 

الزراعية.
 هدم وتصوير مساكن

وفي الس���ياق متص���ل أجبرت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي مواطًنا من مدينة كفر قاسم بالداخل 
الفلسطيني المحتل على هدم منزله بشكل ذاتي.

واضط���ر المواطن على هدم المن���زل وهو في طور 
البناء، تفادًي���ا للغرامات المالي���ة الباهظة والتي 
هددت س���لطات االحت���الل بفرضه���ا عليه بحال 

هدمتها هي.
وزعمت س���لطات االحتالل في فرض الهدم بالبناء 
غير المرخ���ص للمنزل، وه���ي ذات الذريعة التي 
تتذرع بها في استهدافها لمنازل الفلسطينيين 

في أراضي ال�48.
وشهدت بلدات الداخل تصعيًدا في هدم المنازل 
والمح���ال التجاري���ة والورش الصناعي���ة بذريعة 
ع���دم الترخيص كما حصل في عي���ن ماهل ويافا 
وش���فاعمرو وقلنسوة وكفر ياس���يف وعرعرة وأم 
الفح���م واللد ويافا وس���خنين وحرفي���ش وبلدات 

عربية بالنقب وغيرها.
وف���ي االغوار الش���مالية، صورت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي، يوم أمس، خيام ومساكن المواطنين 

في منطقة "أم الجمال".
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات 
المنطقة وش���رعت بتصوير  االحت���الل داهم���ت 

الخيام والمنش���آت، مضيفا أن هن���اك تخوفا من 
حدوث عمليات هدم لتلك الخيام في المس���تقبل 

القريب.
تجريف اراضي

كم���ا قامت جراف���ات االحتالل بعملي���ات تجريف 
واس���عة في موقع عش غ���راب الواقع ضمن بلدية 
بيت س���احور الى الش���رق من بيت لح���م تمهيدا 
إلقامة طريق استيطاني بالمكان يصل الى الطريق 
االلتفافي المقام على اراضي قرى سرق بيت لحم.

وقال حس���ن بريجية مدير هيئة مناهضة الجدار 
واالس���تيطان في محافظ���ة بيت لح���م: "إن قائد 
ق���وات جيش االحتالل في الضف���ة كان قد اصدر 
أمًرا عس���كرًيا بذلك س���ابقا، حيث يص���ل ما بين 
منطقة عش غراب باتجاه الشارع االلتفافي المقام 
عل���ى أراضي قرى ش���رق بيت لحم وال���ذي يؤدي 
ال���ى المس���توطنات المقامة هن���اك ويصلها مع 
مستوطنة هار حوماة التي أضحت احدى ضواحي 

مدينة القدس المحتلة".
واضاف: حسن بريجية ممثل هيئة مقاومة الجدار 
واالس���تيطان في بيت لحم ان االخط���ار وجه الى 
بلدية بيت س���احور واالرتباط المدني الفلسطيني 
ووصلت نس���خة منه الى الهيئة في وقت س���ابق، 
مش���يرا الى ان طول الش���ارع يبلغ نح���و 670 مترا 
بعرض مترين حيث س���يلتهم نح���و دونمين من 

اراضي المدينة.
وأوضح أن االخطر في ه���ذه الخطوة هي ان قوات 
االحت���الل تريد حس���م مصير ه���ذا الموقع الذي 

يبلغ مس���احته نحو مائة دونم، والذي كانت قوات 
االحت���الل تس���تخدمه كمعس���كر للجيش خالل 
االنتفاضة الثانية واخلته قبل عدة سنوات ليعود 
الى بلدية بيت س���احور التي نفذت عدة مشاريع 
حيوية فيها كحديق���ة لألطفال بدعم من الوكالة 
االمريكي���ة للتنمي���ة وعل���ى الرغم م���ن ذلك ظل 
المس���توطنون يقتحمونه وينف���ذون احتجاجات 
على تس���ليمه للجانب الفلس���طيني للضغط على 
ق���وات االحتالل للعودة اليه، ليأت���ي هذا االخطار 
ومن ثم الش���ارع في حال شقه اس���تجابة لرغبات 

المستوطنين.
واف���اد بريجية ان هناك خش���ية م���ن ان تتحول 
المنطقة الى مس���توطنة ترتبط بالمس���توطنات 
المجاورة وصوال الى مستوطنة هار حوما المرتبطة 
بشبكة شوارع حتى افرات ومنها الى بيتار عيليت 
ومنه���ا الى منطقة االنف���اق باتجاه القدس ضمن 
مخطط الق���دس الكبرى الذي يت���م تنفيذه على 

قدم وساق.
وجاء في االخطار المش���ار اليه ان الهدف من كل 
ذلك ألس���باب امنية ، واش���ار بريجية ان هذا قرار 
خطير للغاية يؤس���س إلقامة مس���توطنة وس���ط 
تجمعات س���كانية فلس���طينية كثيفة. إلى ذلك 
المتطرفين يوم  اقتحم عش���رات المس���توطنين 
أمس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأف���ادت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس 
المحتل���ة، ب���أن 91 مس���توطًنا بينه���م 30 طالًبا 

يهودًيا اقتحموا المس���جد األقص���ى خالل الفترة 
الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته.

وأوضح���ت أن 41 عنص���ًرا م���ن ش���رطة االحتالل 
اقتحموا أيًضا األقصى، الفتة إلى أن المستوطنين 

أدوا طقوًسا تلمودية في المسجد.
وتواصل شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول 
الفلس���طينيين من أهل القدس والداخل المحتل 
لألقصى، وتحتج���ز بعض الهويات عن���د بواباته 

الخارجية.
وكان���ت "محكمة الصل���ح" اإلس���رائيلية أصدرت 
األربع���اء الماضي، قراًرا يمنح المس���توطنين حًقا 
ب���أداء "صل���وات صامت���ة" ف���ي باحات المس���جد 
األقص���ى، إال أن المحكم���ة المركزي���ة في القدس 
ألغت الجمع���ة، القرار وفقا لما أفادت به وس���ائل 

إعالم إسرائيلية.
وتتم االقتحام���ات على فترتي���ن صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر ب���اب المغاربة، بحماية من قوات 
االحتالل، ضمن جوالت دوري���ة ينفذونها بهدف 
تغيير الواقع في المدينة المقدس���ة والمس���جد 
األقص���ى. وف���ي ذات الس���ياق اقتحم عش���رات 
المس���توطنين، يوم أمس، الموقع األثري في بلدة 

سبسطية شمال مدينة نابلس.
وقال رئيس بلدية سبس���طية محمد عازم إن نحو 
100 مس���توطن اقتحموا الموقع األثري في البلدة، 

وسط حماية مشددة من قوات االحتالل.
وأضاف ان المستوطنين لديهم اطماع كبيرة من 

أجل االستيالء على الموقع األثري في المنطقة.

الدوحة/ االستقالل:
أكد مكتب األمم المتحدة الخاص لعملية الس���الم 
في الشرق األوسط يوم أمس، إنه سيبدأ خالل هذا 
األس���بوع صرف المس���اعدات النقدية اإلنسانية 
لبعض العائالت في قطاع غزة بدعم من دولة قطر، 

دون أن يحدد موعدا فعليًا لعملية الصرف.

وقال أحد مس���ؤولي مكتب األم���م المتحدة:" إنه 
من المقرر أن تس���تفيد من المس���اعدات النقدية 
القطري���ة نحو ٩٥ ألف عائلة ف���ي قطاع غزة خالل 

أيام".
وأضاف المسؤول :"إن عملية الصرف ستتم وفق 
اآللية التي تمت خالل الش���هر الماضي عبر أماكن 

صرف معتم���دة ومحددة تم االتف���اق عليها بين 
األمم المتحدة وبرنام���ج الغذاء العالمي التابع لها 
وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر" .

وأش���ار إلى أن���ه ال توجد إش���كاليات ف���ي عملية 
صرف المس���اعدات النقدية، وس���تصل رس���ائل 
للمس���تفيدين تش���ير إلى موعد ومكان اإلستالم 

بالتحديد. جدي���ر ذكره، أنه تم الش���هر الماضي 
صرف المنحة القطرية ف���ي غزة وفق آلية جديدة 
عبر األم���م المتحدة، بع���د أن كان يت���م إدخالها 
بش���كل مباشر للقطاع الذي يعاني سكانه أوضاعا 
معيش���ية واقتصادي���ة صعب���ة بس���بب الحصار 

اإلسرائيلي المفروض منذ العام 2006.

صرف المنحة القطرية لــ٩٥ ألف عائلة غزية خالل أيام

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ناهض أمين نوفل القطاطي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )946678596( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

اإ�سابات بالختناق ..
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برلين/ االستقالل:
فازت ثمرة يقطين من إيطاليا ببطولة اوروبا ألثقل ثمرة من هذا النوع في مدينة 

لودفيجسبورج جنوبي ألمانيا.
وأعلن منظمو المس���ابقة يوم أم���س، أن الثمرة القادمة م���ن إيطاليا بلغ وزنها 

5ر1217 كيلوجراما.
ولم يتمك���ن زارع ه���ذه الثمرة ويدعى س���تيفانو كوتروبي م���ن الحضور إلى 

المسابقة ألسباب عائلية.
وكانت ثمرة كوتروبي وزنت في سبتمبر في المسابقة التي أقيمت في إيطاليا 

1226 كيلوجراما لتصبح أثقل ثمرة من نوعها في العالم منذ ذلك الوقت.
وع���ن اخت���الف وزن الثمرة ف���ي إيطاليا وألماني���ا، قال منظمو المس���ابقة في 
لودفيجس���بورج إن ثمرة اليقطين تفقد ج���زءا من وزنها عن طريق البخر بمجرد 

قطفها من نباتها.
وجاءت في المركز الثاني ثمرة المزارع البلجيكي ماريو فانجيل بوزن بلغ 5ر1106 
كيلوجرامات، ثم ثمرة المزارع الفرنسي مهدي داهو في المركز الثالث ب�5ر983 

كيلوجراما.

وزنها تعدى 1200 كيلوجرام.. 
ثمرة يقطين تفوز 

ببطولة األثقل في أوروبا

االستقالل/ وكاالت:
تعاني إميلي بلف���ور 23 عامًا، من حالة تهدد بخطر 
انفصال رأسها عن جسمها من الداخل، وانفجار جزء 

من دماغها في جمجمتها.
وأجبرت هذه الحالة الش���ابة، على تعليق دراستها 
ف���ي األدب اإلنجلي���زي في الجامع���ة، حيث تحاول 
جاهدة جمع 150 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 
200 أل���ف دوالر أمريكي، إلجراء جراحة في الواليات 

المتحدة لتثبيت هيكلها العظمي.
وقالت إميلي متحدث���ة عن حالتها الصعبة: "أعاني 
من آالم مستمرة في العضالت، وإرهاق شديد، وعدم 
ثبات في المفاصل لقد تدهورت حالتي لدرجة أنني 
ال أتمكن من القيام بأي ش���يء إذا لم آخذ مسكنات 

األلم".
وأدى حادث تزلج على الجليد في الرابعة عش���رة من 
عمرها، إلى ع���دد من الحاالت الصحية المزعجة، مما 

جعل إميلي تتحول من مراهقة نشطة، تحب الباليه 
والتزلج وركوب الدراجات، إلى فتاة ال تمارس أي نوع 

من النشاط.
ف���ي 2011، بع���د الح���ادث الذي تعرض���ت له، تم 
تشخيصها بمتالزمة إهلرز دانلوس، وهي مجموعة 
من الحاالت الوراثية النادرة التي تؤثر على األنسجة 
الضامة، وفي حالة إميلي، تجعل مفاصلها فضفاضة 

وغير مستقرة وعرضة للخلع.
لديها أيضًا عدم اس���تقرار ف���ي الجمجمة الرقبية، 
مما يعني أن المنطقة التي تلتقي فيها جمجمتها 
وعمودها الفقري غير مستقرة بشكل خطير. إضافة 
إلى “متالزمة النسر” وهي حالة نادرة أخرى تسبب 

مشاكل في الوجه والرقبة.
باإلضافة إلى ذلك، تعاني إميلي من تش���وه يجعل 
الجزء الس���فلي من الدماغ يندفع ألسفل في القناة 
الشوكية، وضغط الوريد الوداجي، والضغط المفرط 

على األوردة في الرقبة.
وحاول���ت الش���ابة أن تدفع نفس���ها للقيام بعمل 
أكاديمي جيد، إال أن األمور سارت نحو األسوأ، بعد أن 
أصيبت باإلنتان بعد جراحة في الركبة واضطرت إلى 

ترك الجامعة خالل الفصل الدراسي األول.
ت���م إدخالها إلى المستش���فى في بداي���ة 2019، 
واضط���رت إميل���ي إل���ى تأجي���ل دراس���تها. وتم 
تشخيصها بمتالزمة النسر، وضغط الوريد الوداجي.

وقد أطلقت إميلي صفحة خاصة على موقع غو فاند 
مي لجم���ع األموال التي تحتاجها إلج���راء الجراحة، 
حيث تمكنت من جمع حوال���ي 15 ألف دوالر حتى 

اآلن.
وعّبرت الش���ابة عن إصرارها عل���ى متابعة عالجها، 
وإجراء الجراحة مهما كلف األمر، لتتخلص من حالة 
األلم والعج���ز التي تمنعها من ممارس���ة حياتها 

بشكل طبيعي، وحولتها لجحيم ال يطاق.

حالة نادرة تهدد شابة بانفصال رأسها وانفجار دماغها

مانيال/ االستقالل:
تعيش فتاة فلبينية تبلغ من العمر 16 عاما حالة نادرة بعد أن تغيرت مالمحها 

وأصبحت تشبه امرأة في سن ال�50.
وذكر موقع "gma network" بأن الفتاة التي تدعى رايزيل كاالغو عاشت هذه 
التغيرات في غضون عامين فقط وذلك بسبب اضطراب وراثي نادر تسبب في 

تقدمها في السن بسرعة.
وقال���ت الفتاة: أن "التجاعيد في وجهها وعنقها وذراعيها وبطنها ظهرت بعد 

أيام فقط من إصابتها بطفح جلدي على جسدها".
وأوضح أخصائي الغدد الدكتور جيمس يونغ، أن الفتاة تعاني من الش���يخوخة 

المبكرة. وأضاف: "لدينا فقط حوالي 200 حالة موثقة حول العالم".
وأش���ار إلى أن من أبرز مظاهر مرض الش���يخوخة المبكرة هو تجعد أو شيخوخة 

الجلد وتوقف النمو.

مرض نادر يحول فتاة 
إلى امرأة في سن الـ 50

االستقالل/ وكاالت:
يمك���ن للمياه غي���ر المفلت���رة أن توصل 
الكهرباء بالفعل، مما يعني أن اإللكترونات 
س���البة الشحنة يمكن أن تتدفق بسهولة 
بي���ن جزيئاته���ا، ألن الماء غي���ر المفلتر 
يحتوي على أمالح، وفقا لبيان حول الدراسة 

الجديدة.
وم���ع ذل���ك، يحت���وي الم���اء المنقى على 
جزيئات الماء فقط، والتي تظل إلكتروناتها 
المحددة،  بذراته���ا  مرتبط���ة  الخارجي���ة 
وبالتالي ال يمكنها التدفق بحرية عبر الماء.

نظرًيا، إذا مارس الم���رء ضغًطا كافًيا على 
الم���اء النقي، ف���إن جزيئات الماء س���وف 
تس���حق مًعا وتتداخل أص���داف التكافؤ، 
وه���ي الحلق���ة الخارجي���ة لإللكترون���ات 

المحيطة بكل ذرة.
يس���مح هذا لإللكترونات بالتدفق بحرية 
بين كل جزيء وس���يحول الم���اء تقنًيا إلى 

معدن.
وتفي���د مجلة Nature  أن الس���بب يعود 
إلى الش���وائب، فماء الحنفية يحتوي على 

األم���الح، لذلك هو م���ادة موصل���ة للتيار 
الكهربائ���ي، أما الماء المقط���ر، فهو مادة 
عازلة، ألن جزيئات الماء نفس���ها محايدة 
كهربائي���ا. ولكي يصبح الماء المقطر مادة 
موصلة، يجب تغيير بنيته، بحيث تظهر 

فيه إلكترونات حرة.
ويمك���ن التوصل إلى ه���ذه الحالة بوضع 
الم���اء تحت ضغ���ط 48 ميغاب���ار. وبهذه 
الطريقة يمكن "تحري���ر" اإللكترونات من 
جزيئات الم���اء، بيد أن مثل هذا الضغط ال 
يمكن الحصول عليه في ظروف المختبر وال 
في ظروف اإلنت���اج، ألن مثل هذا الضغط 
موج���ود فقط في ن���وى الكواكب والنجوم 

الكبيرة.
ولكن العلماء األلم���ان العاملين في وحدة 
BESSY II ف���ي برلين، تمكنوا من الحصول 
على اإللكترونات الح���رة من جزيئات الماء 

عن طريق استبدالها بإلكترونات أخرى.
وقد جمعت هذه التجربة الفريدة خبراء من 
11 مؤسس���ة علمية في العالم، اس���تبدل 
الباحثون خاللها إلكترونات جزيئات الماء 

بإلكترون���ات المعادن القلوية، التي يمكن 
الحص���ول عليها بس���هولة م���ن الغالف 

الخارجي لذراتها.
دفقت اإللكترون���ات والكاتيونات )الذرات 
المحرومة من اإللكترونات( من القطرات إلى 
الطبقة الخارجية للماء. وبالنتيجة أصبحت 
المياه موصلة للكهرباء؛ أي إن الماء تحول 

من مادة عازلة إلى معدن.
ويقول الباحث روبرت س���ايدل، "يمكن في 
هذه التجربة متابعة مرحلة تحول الماء إلى 
معدن بالعين المجردة، حيث تصبح قطرة 
س���بيكة الصوديوم والبوتاسيوم الفضية 

ذهبية اللون، وهو أمر مثير فعال".
وق���د أك���دت دراس���ة العين���ة الناتج���ة 
باس���تخدام التحلي���ل الطيف���ي الضوئي 

واألشعة السينية، أن الماء أصبح معدًنا.
ويضيف س���ايدل: "أظه���رت نتائج هذه 
الدراس���ة، أنه يمكن الحص���ول على الماء 
المعدن���ي عل���ى األرض أيض���ا، وأن ل���ه 
خصائ���ص طيفي���ة مرتبطة بس���طوعها 

المعدني الذهبي الرائع".

فــي تجربــة مثيــرة.. العلمــاء
 يحّولــون مياهــًا نقيــة إلــى ذهــب

القاهرة/ االستقالل:
تعرضت حافلة تقل ما ال يقل عن 14 راكبًا للغرق في مياه نهر النيل، حيث سقطت من أعلى جسر 

الساحل بمنطقة إمبابة في مصر بسبب سرعتها الزائدة.
وقالت وسائل إعالمية: إن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى النحراف الحافلة يمينًا ويسارًا. 

قبل اندفاعها في النهاية نحو الحاجز الحديدي للجسر بسرعة كبيرة وسقوطها في النيل.
 وتوجهت قوات اإلنقاذ النهري على الفور إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين، بحس���ب »روسيا 
اليوم«. ودفعت الس���لطات بالعشرات من الغطاسين ووسائل اإلنقاذ البحرية للبحث عن السيارة 

وانتشال جثث ركابها.

برلين/ االستقالل:
أقدم رجل ألماني على رش غاز الفلفل في حافلة للركاب بعد أن طلب السائق منه ارتداء الكمامة، 

في مدينة فيسبادن.
وبحسب »روس���يا اليوم«، أكدت الشرطة أن الحادث وقع نتيجة لخالف اندلع بين الرجل المذكور 
وركاب آخرين بسبب رفض الجاني تلبية طلب السائق. وأشارت إلى أن الرجل الذ بالفرار، إال أنه تم 

توقيفه الحقًا، حيث أصيب 3 أشخاص بتهيج في العيون.

مأساة في مصر.. ضحايا ومفقودين 
بسقوط حافلة للركاب في نهر النيل

بسبب »كمامة«.. رجل يفتح 
غاز الفلفل في حافلة للركاب


