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غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهج���ة القدس المختصة بش���ؤون األس���رى، 
مس���اء أمس الثالثاء، بأّن »الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة 
الجهاد اإلس���المي في سجون االحتالل قّدمت أوراق اإلضراب عن 
الطعام إلى إدارة مصلحة السجون، وسيبدأ االضراب صباح اليوم 
األربعاء«. من جهته، نفى القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، 
الشيخ خضر عدنان األنباء التي تحدثت عن تأجيل حركة الجهاد 

اإلسالمي في سجون االحتالل خطوة إضراب الدفعة األولى اليوم 
وأكد أن أسماء أسرى الحركة لإلضراب قد تم تقديمها  األربعاء. 

لما تسمى مصلحة سجون االحتالل. و أعلن أسرى حركة الجهاد 
اإلسالمي في س���جون االحتالل أمس الثالثاء، أنهم سيخوضون 
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بدءًا من اليوم األربعاء، رفضًا الستمرار 
إج���راءات عقابية، ُفرض���ت عليهم عقب أن تمكن 6 أس���رى من 

انتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع الشهر الماضي.

أسرى الجهاد اإلسالمي يشرعون 
باإلضراب عن الطعام اليوم األربعاء

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب ش���اب، أم���س الثالث���اء، برص���اص قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي، وآخرون بح���االت اختناق، 
خ���الل مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة طمون 

جنوب ش���رق طوباس، فيما هدمت قوات االحتالل 
االس���رائيلي، ، منزال ف���ي مدينة كفر قاس���م في 
الداخل الفلس���طيني المحتل، بذريعة البناء دون 
ترخيص، كما، مسكنًا في تجمع »أبو النوار« البدوي 

ش���رق القدس المحتلة، و بركس���ا« عل���ى المدخل 
الغربي لبلدة حارس غرب مدينة س���لفيت، هذا في 

الوقت الذي اقتلع مستوطنون، نحو 
900 شتلة مشمش وزيتون، وسرقوا 

مستوطنون يقتلعون مئات األشتال ويسرقون ثمار الزيتون بنابلس
إصابات خالل مواجهات في الضفة واالحتالل 
يهدم منزال في كفر قاسم ومسكنًا في القدس

الكسواني لـ »االستقالل«: تجريف االحتالل للمقبرة 
اليوسفية حدث خطير واالحتالل يتحمل كامل المسؤولية

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل المقاومة الفلس���طينية لألسرى في سجون االحتالل أنهم على 

رأس أولوياتها، ولن تنس���ى معاناته���م وآالمهم، قائلة: "نحن 
على موعد للحرية والتحرير قريب بإذن الله". وشددت الفصائل 

 »يديعوت«: قضية بؤرة »أفيتار« 
االستيطانية تقترب من »الحسم«

فصائل المقاومة لالحتالل: جنودك لن 
يروا النور حتى يتنفس أسرانا الحرية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية، أمس الثالثاء، أّن قضية البؤرة االستيطانية 
»أفيتار« جنوبي نابلس تقترب من الحسم خالل األيام القريبة المقبلة. وقالت 
صحيف���ة »يديعوت احرون���وت«، إّن اإلدارة المدني���ة التابعة لجيش االحتالل 

غزة/ سماح المبحوح:
ح���ذر مدير المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عمر الكس���واني م���ن اعتداء 
االحتالل االس���رائيلي على المقبرة اليوس���فية ونبش القبور فيها وتجريفها، 
لبناء مخططهم التهويدي على أنقاضها، محمال حكومة االحتالل المس���ؤولية 

غزة/ االستقالل: 
قال مس���ؤول ملف الالجئين في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، 
أمس الثالثاء، إن " المال األمريكي الذي يقدم لألونروا مشروط سياسيًا 

11 وفاة و809 إصابات جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

المدلل: لن نقبل أن تنحرف »أونروا« 
عن هدفها الذي تأسست من أجله

غزة/االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، الثالثاء، تس���جيل 11 حالة وفاة 
جدي���دة بفي���روس كورونا الوبائ���ي و809 إصاب���ات جديدة بعد 

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األس���ير قدورة فارس، أمس الثالثاء، إن 
"إس���رائيل" تريد تكريس تقاليد حياة جديدة لألس���رى 

الفلسطينيين في س���جونها بعد عملية "نفق الحرية". 
وقال فارس، خالل اعتصام تضامني ألهالي األسرى أمام 
مقر اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر بمدينة رام الله، إن 

حكومة االحتالل تريد استغالل "انتزاع الحرية" من أجل 
تكريس أس���اليب كانوا اتخذوها سابقا 
وعجزوا عن تنفيذها لتماسك قوة الحركة 

نادي األسير: »إسرائيل« تريد تكريس حياة جديدة لألسرى داخل السجون

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري
القدس المحتلة/ االستقالل: 

تحدثت صحيفة هآرتس العبري���ة، عن بعض تفاصيل عملية التحقيق 
التي جرت مع األس���ير محم���ود العارضة، قائد عملية انت���زاع الحرية عبر 

محمود العارضة للمحققين: 
»سأتحرر في صفقة التبادل المقبلة«

�الحتالل يهدم منزل �ملقد�شي �شليمان �جلهالني يف جتمع �أبو نو�ر �شرق �لقد�س �ملحتلة �أم�س 

الكشف عن خروقات وتجاوزات 
كبيرة في المحكمة الدستورية

رام الله/ االستقالل: 
كش���ف التقرير الصادر عن دي���وان الرقابة اإلداري���ة والمالية لعام 
2020، عن خروقات وتجاوزات لدى المحكمة الدستورية العليا، التي 

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات واسعة بالضفة والقدس  
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بيروت/ االستقالل: 
اس���تقبل أمين عام حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين القائد 
المجاه���د زي���اد النخال���ة، وف���دًا 
اإلس���المية  المقاومة  حرك���ة  من 
)حم���اس( ض���م كال من: أس���امة 
حم���دان عضو مكت���ب العالقات 
والدكتور  واإلس���المية،  العربي���ة 
أحمد عبد اله���ادي ممثل الحركة 
في لبن���ان، و أيمن ش���ناعة عضو 
دائ���رة العالق���ات الوطني���ة في 
الخارج، ج���اء مهنئا بالذكرى ال�34 
النطالقة حركة الجهاد اإلسالمي، 
بحضور ممث���ل حركة الجهاد في 

لبنان إحسان عطايا.
وقد نقل الوفد تهاني وتبريكات 
قادة حركة حماس وعلى رأسهم 
السياس����ي  المكت����ب  رئي����س 
إس����ماعيل هني����ة، ال����ذي تمنى 
لألمين العام القائد النخالة ولقادة 

وكوادره����ا  اإلس����المي  الجه����اد 
ومجاهديه����ا المزيد م����ن التألق 
والتق����دم ف����ي ميادي����ن مقاومة 
الع����دو الصهيون����ي ومخططاته 
العدوانية ومشاريعه التهويدية، 
بخاص����ة تلك التي تس����تهدف 
المقدس����ات، وال س����يما المسجد 

كل  ومجابهة  المب����ارك،  األقصى 
المخططات التي تشرعن التطبيع 
الخياني في الس����احتين العربية 

واإلسالمية.
ورحب األمين العام القائد النخالة 
المشاعر  بالوفد ش���اكرًا لهم كل 
الصادقة التي تنم عن المستوى 

الراق���ي في العالق���ات الجهادية 
ف���ي صراعهما  الحركتين،  بي���ن 
المفتوح مع المشروع الصهيوني 
االس���تعماري عل���ى طري���ق دحر 
الغزوة الصهيونية، وإنجاز التحرير 
الفلسطينية  األرض  لكل  الشامل 

المحتلة من النهر إلى البحر.

رام الله/ االستقالل: 
كش���ف التقرير الصادر ع���ن ديوان الرقاب���ة اإلدارية 
والمالي���ة لعام 2020، ع���ن خروقات وتج���اوزات لدى 
المحكم���ة الدس���تورية العليا، التي أنش���أها رئيس 
الس���لطة محمود عباس. وكان رئيس السلطة محمود 
عباس أعلن بتاريخ 2018/08/17 تعطيل وحل المجلس 
التشريعي الفلسطيني من خالل هذه المحكمة، التي 

ُتتهم بأنها غير قانونية.
وق���ال الدي���وان إنه من خ���الل متابعة هيئ���ة الرقابة 
وفحصها لعمل المحكمة الدستورية "تبين وجود عدة 

مخالفات وتجاوزات خطيرة تخالف القانون".
ووفق التقرير؛ اش���ترت المحكمة الدس���تورية بعض 
المش���تريات من خارج عطاءات دائرة الل���وازم العامة 
في وزارة المالي���ة خالفا للقان���ون واألنظمة المعمول 
بها، وتمت تجزئة عدد م���ن الفواتير ولم يتم تنظيم 
سندات إدخال عند ش���راء بعض اللوازم خالفا ألحكام 

قانون الشراء العام.
وأش���ار التقرير إل���ى أنه تم صرف ب���دل هاتف نقال 
لجمي���ع الموظفين لدى المحكمة الدس���تورية والبالغ 
عدده���م 52 دون وج���ود ما يثب���ت أن مصلحة العمل 

تقتضي إبقاء االتصال معه���م، خالفا لما نصت عليه 
مواد النظام المالي الفلسطيني.

وأوض���ح التقري���ر أن نحو 53% م���ن موازنة المحكمة 
الدس���تورية مخصص���ة للرواتب والمكاف���آت، نتيجة 
عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد 

المحكمة بالموظفين.
وأض���اف: "تم تعيي���ن نحو 42 موظفا ف���ي المحكمة 
باس���تثناء القضاة، وت���م نقل بع���ض الموظفين من 
مؤسس���ات أخ���رى دون وجود أس���س واضحة تظهر 
االحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة 
العمل المخطط تنفيذه، باإلضافة إلى تعيين موظفي 

عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة".
وذكر التقرير أن "المحكمة الدستورية عينت موظفي 
عقود ومياومة بعضها زائد ع���ن حاجة المحكمة، كما 
عّينت بعض الموظفين ف���ي المحكمة خالفا للقانون، 
ودون اإلعالن عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع 
للمنافس���ة والحصول عل���ى الوظائ���ف وفقا لألصول 
وتماش���يا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة 

تكافؤ الفرص".
وذك���ر التقري���ر أن���ه "ت���م تعيي���ن 10 موظفين و9 

موظفين تباعا خ���الل عامي 2017 وع���ام 2018، دون 
اإلع���الن عن الوظائف في الصحف اليومية، وتم حصر 
المقابالت بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة 
الدس���تورية خالفا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون 

األساسي الفلسطيني".
كم���ا أش���ار التقرير إلى أن���ه "لم يتم تس���ديد قيمة 
السلف المالية بشكل كامل، حيث تم إغالق ما قيمته 
)20,750( ش����يق�ال من أص�ل )280,000 شيقل( خالل 
ع���ام 2016م، ولم يتم إغالق ما تبق���ى، لكونه لم يتم 
اس���تكمال اإلجراءات ولم يتم إرفاق معززات الصرف 

لتصفية النفقة.
وباإلضاف���ة لذلك؛ لم يتم تس���ديد الس���لف الخاصة 
بعام���ي 2017-2018 لوزارة المالي���ة حتى نهاية عام 
2018م، حي���ث بلغ مجموع الس���لف خ���الل العامين 
)980,000( شيقل، وفق التقرير. وأظهر تقرير ديوان 
الرقاب���ة المالي���ة واإلدارية خروقات وتج���اوزات لعدة 
وزارات حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في العديد 
من الملف���ات، خاصة في مخصصات "وقفة عز"، وملف 
الحج، وهيئ���ة مكافحة الفس���اد، والتحويالت الطبية، 

وأثار موجة كبيرة من الغضب واالستهجان.

أمين عام الجهاد يستقبل وفدًا من حماس مهنئًا بذكرى االنطالقة الجهادية

غزة/ االستقالل : 
قال���ت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، أمس الثالث���اء، إن تصريحات وزير 
الخارجية األميركي الس���ابق مايك بومبيو أن المستوطنات اإلسرائيلية ليست 

مناطق محتلة، "تمثل قمة الوقاحة واإلصرار على تزوير الحقائق".
وذكر المتحدث باس���م حماس حازم قاس���م، في تصريح وصل "االستقالل"، أن 

"الحديث يؤكد من جديد أن التطبيع يساهم في نشر الرواية الصهيونية".
وجاءت تصريحات الوزير األمريكي الس���ابق في الكنيس���ت اإلسرائيلي خالل 

احتفالية لدعم التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي.
وقال "بومبيو" في خطاب ألقاه في مصنع "نبيذ بس���اغوت" في الضفة الغربية 
المحتلة األح���د الماضي، خالل فعالي���ة تكريم نّظمها مجلس "مس���توطنات 
بنيامي���ن" تقديًرا لجهوده في تعزيز االس���تيطان في المناطق الفلس���طينية 

المحتلة، "إن إسرائيل ليست دولة فصل عنصري وليست دولة احتالل".
وتج���ّول "بومبيو"، في نوفمبر العام الماضي في المس���توطنات اإلس���رائيلية 
المقامة على األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في سابقة لمسؤول 
أمريكي رفيع المس���توى. وخالل زيارته لمس���توطنة "بس���جوت" المقامة على 
أراضي المواطنين الفلس���طينيين، قال وزير الخارجية األمريكي الس���ابق: "إن 

المستوطنات ال تشكل انتهاًكا للقانون الدولي".

حماس: تصريحات 
بومبيو »وقاحة وتزوير«

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي، أمس 
الثالثاء، حملة اعتق����االت في مناطق متفرقة 
بالضف����ة الغربية المحتلة، غالبيتهم أس����رى 

محررون.
وقالت مص���ادر محلية ": إن ق���وات كبيرة من 
جي���ش االحت���الل، اقتحم���ت بل���دة "طمون" 
جنوب مدينة طوباس )ش���مال الضفة الغربية 
المحتلة(، فج���ر أمس، بهدف تنفيذ نش���اط 
أمني، تخلل���ه مواجهات بين الش���بان وقوات 
االحتالل تركزت في منطقتي دوار "الشهيد" 

ومنطقة "الببور".
وأضافت أن ق���وات االحتالل، أطلقت الرصاص 

الحي، ما أدى إلى إصابة شاب بقدمه، ونقل إلى 
المشفى لتلقي العالج.

 وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل األس���ير 
المحرر موس���ى لدادوة من بلدة أبو ش���خيدم 
ش���مال رام الله؛ والذي أمضى أكثر من عش���ر 

سنوات داخل سجون االحتالل.
واعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر قسام 
مجد البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله بعد 

مداهمة منزله.
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
الثالثاء، األس���ير المحرر صالح يحيى إس���حاق 
الجعبري بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل.

وأفادت عائلة األسير المحرر أن قوة من جيش 

االحتالل اقتحمت المنزل وفتشته وخّربت في 
محتويات���ه، واعتقلت صالح الجعبري، علمًا أنه 

أمضى 14 عامًا متواصلة في اعتقال سابق.
ولفتت العائلة إلى أن نجلها لم يمِض س���وى 
أربع���ة أش���هر في الحري���ة بع���د 14 عاما من 
االعتقال، حيث أفرجت س���لطات االحتالل عنه 

في شهر 6 الماضي.
كما اعتقلت قوات االحتالل األسيرين المحررين 
قس���ام الحاليقة وعبدالله زايد الحاليقة، بعد 
دهم وتفتي���ش منزليهما في بلدة الش���يوخ 

شمال شرق الخليل.
واعتقل���ت من الخلي���ل الش���قيقين عبد الله 
أحم���د اخليل )25 عاًما(، وس���يف أحمد اخليل 

)22 عاًما(، بع���د تفتيش منزلهما والعبث في 
محتوياته.

وفي نابلس، اقتحمت قوات االحتالل بلدة بيتا 
جنوب نابلس، واعتقلت الشاب هشام دويكات 
بعد دهم وتفتيش منزل ذويه والتخريب في 

محتوياته.
وف���ي قلقيلية، اقتحمت ق���وات االحتالل بلدة 
ع���زون ش���رق قلقيلي���ة، واعتقل���ت المواطن 
مأمون قاط���ش ونجليه حازم ومحمد، وصادرت 

مركبتهم.
وفي بيت لح���م، اقتحمت قوات االحتالل 
منزل المواطن س���ليمان الصّباح في بلدة 
تقوع، وفتشته وعاثت فيه فسادا دون أن 

تعتقل أحدا.
وفي القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية أن 
قوات االحتالل اعتقلت الفت���ى أيهم الهدرة 
بع���د خروجه م���ن مدرس���ته في بل���دة الطور 

بالقدس المحتلة.
يش���ار إلى أن بلدة تقوع تتعرض النتهاكات 
االحت���الل باس���تمرار، من اعتق���االت ونصب 
حواجز عسكرية على مداخلها، ومضايقة طالب 

المدارس.
وتش���هد مناطق متفرق���ة بالضف���ة الغربية 
والقدس، عمليات اعتق���ال يومية، تتركز في 
ساعات الليل، يتخللها عمليات تخريب المنازل، 

وإرهاب الساكنين اآلمنين في منازلهم.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بالضفة والقدس  

الكشف عن خروقات وتجاوزات كبيرة في المحكمة الدستورية

الرباط/ االستقالل: 
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة 
الطي���ران »العال«. وقالت الخطوط المغربية الحكومية، إن مديرها العام حميد 

عدو، وقع مع نظيره أفيغال سوريك اتفاقية تعاون مشترك.
وج���اء توقيع بروتوك���ول التعاون على هامش الدورة ال����77 للجمعية الدولية 

للنقل الجوي »إياتا«، مطلع األسبوع الجاري.
يأتي االتفاق بحس���ب البيان، »في س���ياق تعتزم فيه الشركتان العمل على 
توفي���ر خدمات النقل الجوي بين البلدين عبر محوري مطار محمد الخامس في 
الدار البيضاء، ومطار بن غوريون الدولي في تل أبيب«. وأش���ار البيان إلى قرب 
إطالق الخطوط الملكية المغربية، »في القريب العاجل وحين تس���مح الظروف 
بذلك، لخط جوي مباش���ر ما بين الدار البيضاء وتل أبيب«. وفي آب/ أغسطس 

الماضي، افتتحت دولة االحتالل مكتبا تمثيليا لها في الرباط.
وفي 10 كانون أول/ ديس���مبر الماضي، أعلنت »تل أبيب« والرباط اس���تئناف 
العالقات الدبلوماس���ية بينهما، بع���د توقفها عام 2000 إث���ر تجميد الرباط 

العالقات، جراء اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية )انتفاضة األقصى(.
والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع االحتالل، خالل ال�2020، بعد 
اإلمارات والبحرين والس���ودان، فيما ترتبط مصر واألردن باتفاقيتي سالم مع 

االحتالل، منذ 1979 و1994على الترتيب. 

»الخطوط الملكية المغربية« توقع 
اتفاقًا مع شركة تابعة لالحتالل
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أض����اف:" أعدن����ا رف����ات الش����هداء وموتى 
المسلمين ممن نبش االحتالل قبورهم في 

المقبرة اليوسفية في القدس".
فر�ض وقائع جديدة

وأشار إلى أن المقبرة اليوسفية مقامة على 
حوالي 3كم وتمتد م����ن وادي الجوز ورأس 
العامود وبلدة سلوان وجبل الزيتون، وصوال 
لسور البلدة القديمة من جهة باب األسباط، 
مؤك����دًا أن االحتالل يخط����ط لتغيير معالم 
المدينة المقدس����ة، وف����رض وقائع جديدة 
فيه����ا، بإزال����ة المقب����رة وإقامة ب����دال عنها 

حدائق تلمودية ومشاريع سياحية.
وتقع مقبرة اليوس����فية ش����مال مقبرة باب 
الرحمة وبمحاذاة س����ور القدس الش����رقي، 
وتتعرض منذ س����نوات إلى هجمة من قبل 
س����لطات االحتالل وحفري����ات، وصلت إلى 
مداميك أثرية قريبة من عتبة باب األسباط.

كانت جرافات االحتالل جرفت األحد بنبش 
قبور ورفات المسلمين في مقبرة اليوسفية 
المحاذي����ة ألس����وار المدين����ة م����ن الجهة 

الش����رقية، حت����ى ظهرت عظ����ام وجماجم 
عدد من الش����هداء وتحّطم����ت بفعل عمل 
الجّرافات؛ بهدف إقامة مش����روع “الحدائق 

التوراتية” حول البلدة القديمة.
وتأتي عمليات التجريف، بعد أن استجابت 
المحاكم اإلس����رائيلية لطلب بلدية القدس 
وما تعرف ب�"س����لطة الطبيعة"، باستئناف 
أعمال التجريف في المقبرة، ويشمل القرار 
كذلك الس����ماح بتحويل قطعة األرض إلى 

حديقة عامة.
وتعم����ل بلدية االحتالل من����ذ فترة طويلة 
على محاصرة المقبرة وإحاطتها بالمشاريع 
والحدائ����ق  والمس����ارات  التهويدي����ة 
التلمودي����ة على امتداد الس����ور الش����رقي 
لمدينة الق����دس وبمحاذاة المقبرة، بهدف 
إخفاء معالم المم����رات والمواقع التاريخية 

األصيلة المحيطة بالمقبرة.

اللجوء للمحاكم 
وبين مدير المس����جد األقص����ى المبارك أن 
لجن����ة رعاية المقابر اإلس����المية ومجموعة 

محامون متطوعون، سيذهبون بشكل فوري 
وس����ريع للمحاكم اإلس����رائيلية من جديد؛ 

إليقاف االعتداء على المقبرة.
وأوض����ح أن االحت����الل اإلس����رائيلي ه����دم 
مطلع ش����هر ديسمبر 2020 س����ور المقبرة 
والدرج في المدخ����ل المؤدي إليها، وواصل 

بعدها أعمال الحف����ر والتجريف في مقبرة 
الش����هداء، والتي تضم رفات ش����هداء من 
الجيشين العراقي واألردني، لصالح "مسار 

الحديقة التوراتية .
ونبه إلى قيام االحتالل االس����رائيلي أيضا 
بهدم سور المقبرة المالصق لباب األسباط 
وأزال درجه����ا األثري، إضافة للدرج المؤدي 
إلى امتدادها من مقبرة الش����هداء، تنفيذا 
متداخلة  إس����رائيلية  لمجموعة مخططات 

أعدت منذ فترة طويلة.
ولفت إلى أنه في العام 2014 منع االحتالل 
الدف����ن في جزئه����ا الش����مالي وأقدم على 
إزالة شواهد عش����رين قبرا تعود إلى جنود 
أردنيي����ن استش����هدوا ع����ام 1967 فيما 
يع����رف بمقبرة الش����هداء ونصب الجندي 

المجهول. 
وتعتب����ر المقب����رة، أحد أهم وأب����رز المقابر 
اإلس����المية في مدين����ة الق����دس، إذ إنها 
تعج برفات عموم أهل المدينة المقدس����ة 
وكب����ار العلم����اء والمجاهدي����ن، إلى جانب 

مئات الش����هداء الذين ارتق����وا بالعام 67، 
لذل����ك ما يقوم ب����ه االحتالل م����ن عمليات 
تجريف فيها، يتعارض مع جميع القوانين 
واألعراف الدولية واألخالقية، حسب ما رأى 

كسواني.
وطالب الكسواني بضرورة وجود موقف عربي 
اس���المي ودولي لوقف االعتداء على المقبرة، 
لما فيه من اعتداء على حرمة أموات المسلمين 
والعائالت المقدسية والشهداء الذين ارتقوا 

فيها، أثناء دفاعهم عن فلسطين.

اإف�شال خمططات االحتالل
وفي س����ياق متصل، دعا، إلى ش����د الرحال 
للمس����جد األقص����ى لمواجه����ة اقتحامات 
المستوطنين وإفش����ال مخططات االحتالل 

لفرض واقع جديد داخل األقصى.
وق����ال الكس����واني ، إن "االحت����الل يمارس 
إرهاب����ه ضد المصلي����ن وه����و ال يفهم أن 
ارتباطنا باألقص����ى ارتباط عقائدي"، مطالبًا 
دعم المؤسس����ات وطنية لضم����ان وصول 

الجميع للمسجد األقصى المبارك.

الكسواني لـ »االستقالل«: تجريف االحتالل للمقبرة اليوسفية حدث خطير واالحتالل يتحمل كامل المسؤولية
غزة/ �شماح املبحوح:

حذر مدير امل�شجد االأق�ش��ى املبارك ال�شيخ عمر الك�شواين 
م��ن اعتداء االحت��الل اال�شرائيلي على املق��رة اليو�شفية 
ونب���ض القبور فيه��ا وجتريفها، لبناء خمططه��م التهويدي 

عل��ى اأنقا�شها، حممال حكومة االحتالل امل�شوؤولية الكاملة 
ع��ن االنتهاكات الت��ي يرتكبها بامل�شج��د االأق�شى وحميطه 
وتبعاته��ا. وق��ال الك�شواين ل��� "اال�شتق��الل":« "اإننا ننظر 
بعني اخلطورة لالعتداء ال�شارخ على مقابر امل�شلمني ونب�ض 

قب��ور االأموات يف املقرة اليو�شفية«، م�ش��ددًا على اأن ظهور 
رفات وعظام االأموات حني قيام االحتالل بتجريف القبور، 
دح�شت االدعاءات الكاذبة الت��ي رواها، بعدم وجود رفات 
باملقرة، ودليل على تاريخ ن�شاأة املقرة منذ العهد العمري«. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت مصادر صحافية إس���رائيلية، أم���س الثالثاء، أّن 
قضية البؤرة االستيطانية "أفيتار" جنوبي نابلس تقترب 

من الحسم خالل األيام القريبة المقبلة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرون���وت"، إّن اإلدارة المدنية 
التابعة لجيش االحتالل تواصل عملية مسح أراضي البؤرة 

المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتا.
وزعم���ت أنه "تبّي���ن أن 60 دونًما من المس���احة المقامة 
عليه���ا المس���توطنة تصن���ف "أراض���ي دول���ة" )ملكية 
إس���رائيلية(، يمكن إقامة البؤرة االستيطانية عليها وفق 
القانون اإلس���رائيلي". وأضافت أن "مستقبل البؤرة التي 
أخليت قبل أش���هر من المس���توطنين دون هدم للمباني 
تقترب من مرحلة الحس���م، وس���يبدأ نق���اش حولها في 

وزارات الحكومة األسبوع المقبل".
وينص االتفاق بين حكومة االحتالل والمستوطنين على 
السماح بعودتهم للبؤرة حال تبّين إقامتها على "أراضي 

دولة"، باإلضافة إلى إقامة مدرسة دينية في المكان.
وينظر المستوطنون لالتفاق ك�"إنجاز تاريخي"، إذ سمحت 
لهم حكومة االحتالل وللمرة األولى باإلبقاء على مبانيهم 

كاملة دون هدمها رغم إقامتها على أراٍض فلسطينية.
ويخش���ى رئيس حكوم���ة االحتالل نفتال���ي بينيت من 
الخالفات داخل حكومته بس���بب البؤرة االس���تيطانية، إذ 
يعارض حزبا "ميرت���س" و"العمل" إعادة المس���توطنين 

إليها.
وأخلت عصابات المس���توطنين في يوليو/ تموز الماضي 
بؤرة "أفيتار" االس���تيطانية المقام���ة على أرض بلدة بيتا 
جنوبي نابلس، بعد اتفاق مع حكومة االحتالل على اإلبقاء 
على المنشآت التي أقاموها على الجبل دون هدم، وإقامة 

قاعدة عسكرية إلى جانبها.
 وبموج���ب االتف���اق س���تعمل اإلدارة المدني���ة التابعة 
لالحتالل على نزع ملكية أراضي جبل صبيح من أصحابها 

الفلسطينيين، وهو األمر الذي يجري تنفيذه بالفعل.

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية لألسرى في سجون 
االحتالل أنهم على رأس أولوياتها، ولن تنسى معاناتهم 
وآالمهم، قائلة: "نحن عل���ى موعد للحرية والتحرير قريب 
ب���إذن الله". وش���ددت الفصائل في بي���ان صحفي صدر 
عنها، على: "أننا أمام دولة احتالل تنتهك القانون الدولي، 
وتتصرف على أنها ف���وق القانون وخارج نطاق المالحقة 
أو المحاس���بة وال يردعها إال القوة، ونطالب المؤسس���ات 
المعنية باألسرى بالتحرك على المستوى العربي والدولي 

للوقوف إلى جانب أسرانا األبطال".
وأك���دت، أن الق���رار الخبي���ث بإقامة الصل���وات الصامتة 
في المس���جد األقصى هو اس���تمرار لمؤامرات التقسيم 
الزماني والمكاني للمس���جد األقصى التي يساعد قطعان 
المغتصبي���ن ف���ي إجرامه���م المتواصل بح���ق األقصى 
والقدس، والعدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة 

عنه ولن يمر مرور الكرام.

وحذرت الفصائل، العدو من استمرار جرائمه بحق القدس 
واألقصى، فالمدينة المقدسة والمسجد األقصى هم آية 
في قرآننا وج���زء من عقيدتنا ولن نف���رط بهما ما حيينا، 
ونؤكد أن معركة سيف القدس بنتائجها الكبيرة ما زالت 

حاضرة في الميدان.
ودعا، جماهير ش���عبنا لالحتش���اد والرباط في المس���جد 
األقص���ى رفض���ًا له���ذا التع���دي الواضح بح���ق أرضنا 
ومقدساتنا، ونطالب جماهير أمتنا بالقيام بواجبها تجاه 
مس���رى نبيها ومعراجه إلى الس���ماء، فواجب الدفاع عن 

القدس واألقصى واجب المسلمين جميعًا.
وأضاف���ت: "نجدد إدانتنا ورفضنا لجرائم التطبيع المخزي 
الذي تقوده أنظمة العار ف���ي المنطقة والتي كان آخرها 
زيارة المجرمين م���ن القادة الصهاين���ة لبلداننا العربية 
وافتت���اح س���فارات وقنصليات عل���ى أراضين���ا العربية، 
ولن تفلح هذه الممارس���ات بحرف بوصل���ة األمة الواعية 

وأحرارها عن القضية المركزية فلسطين".

 »يديعوت«: قضية بؤرة »أفيتار« 
االستيطانية تقترب من »الحسم«

فصائل المقاومة لالحتالل: جنودك لن 
يروا النور حتى يتنفس أسرانا الحرية

رام الله/ االستقالل: 
واصل���ت أجهزة الس���لطة ارتكاب انتهاكاتها 
بحق المواطنين في الضف���ة الغربية والقدس 

المحتلة خالل شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 
ورص���د تقري���ر للجن���ة أهال���ي المعتقلي���ن 
الس���لطة  أمن  السياس���يين، ارتكاب أجه���زة 
ف���ي الضفة الغربية والق���دس المحتلة )217( 
انتهاكا بحق المواطنين على خلفية سياسية 

خالل الشهر الماضي. 
وأوضح التقرير الذي تم نشره أمس الثالثاء، أن 
من بين انتهاكات السلطة )52( حالة اعتقال، 
و)62( حال���ة اس���تدعاء، و)5( ح���االت اعت���داء 

وضرب، و)3( حاالت تنس���يق أمني لحماية أمن 
االحتالل، و)5( حاالت تهديد وتش���هير، و)16( 
عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و)30( حالة 

قمع حريات. 
وأش���ار التقرير إلى أن )4( ح���االت على األقل، 
اضط���ر المعتقلون السياس���يون لإلضراب عن 
الطعام بس���بب ظ���روف االعتقال في س���جون 
الس���لطة، ش���هدت )3( حاالت منه���ا تدهور 
الوض���ع الصحي بس���بب ظ���روف االعتقال أو 

التعذيب. 
وطالت انتهاكات الس���لطة )34( أسيرا محررا، 
و)27( معتقال سياسيا سابقا، و)51( بحق طلبة 

جامعات، و)21( بحق ناشط شبابي أو حقوقي، 
و)2( بحق محاضر جامعي، و)5( بحق دعاة.  

وش���ملت االنته���اكات حالت���ي اعت���داء على 
مرشحي قوائم انتخابات المجلس التشريعي، 
وحالت���ي قطع رواتب وفصل تعس���في، و)23( 
حالة محاكمات تعسفية، فضال عن )13( حاالت 
مالحقة وقم���ع مظاهرات وانته���اكات أخرى، 

حسب التقرير. 
وش���كلت محافظة نابلس األعل���ى على صعيد 
انتهاكات الس���لطة بواقع )61( انتهاكا، تالها 
محافظت���ا الخلي���ل وقلقيلية بواق���ع )52، 23( 

انتهاكا لكل منهما على التوالي.

تقرير: 217 انتهاكًا ارتكبته السلطة في الضفة والقدس خالل سبتمبر

رفح/ االستقالل: 
اس���تولت بحرية االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، على قارب صيد فلسطيني في 

عرض بحر رفح، جنوبي قطاع غزة.
ا اعترض،  ا إسرائيلّيً وقال نقيب الصيادين الفلس���طينيين، نزار عياش، إن "زورًقا حربّيً
صباح أمس، قارب صيد يستخدم لإلنارة خالل عمل الصيادين في ساعات الليل، حيث 

قام جنود االحتالل بسرقته وسحبه خالل وجوده قبالة شواطئ مدينة رفح".
وأض���اف عياش: أن "هذا القارب يعود لصيادين من مدينة رفح، ومصادرته س���تعيق 
عمله���م خالل س���اعات الليل". يش���ار إل���ى أن قوات البحري���ة اإلس���رائيلية تواصل 
انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، سواء بإطالق النار، 

أو االعتقال، أو مصادرة وإتالف قوارب ومعدات الصيد.

بحرية االحتالل تصادر قارب 
صيٍد في عرض بحر رفح



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات.
2. آخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظرف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2021/10/18 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات برسوم غير مستردة.
2. آخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم ي���وم االثنين الموافق 

2021/10/18 وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنك���ي صادرين من )البن���ك الوطني اإلس���المي أو بنك االنتاج 
الفلس���طيني( أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مس���تحقات الشركة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( بمبلغ 
5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الش���ركة كتأمين دخول ساري 
المفعول لمدة ثالثة ش���هور من آخر موعد لتقديم العروض، وفي حال لم 
يتمك���ن المناقص من إحضار الكفالة من المصادر المذكورة يجب إحضار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى س���لطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة 

باسم ) لجنة المساعدات النرويجية – نورواك (.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرف���اق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

8. لالستفس���ار يرج���ى التواصل عل���ى هاتف رق���م2829774– فاكس 
 )www.moh.gov.ps( 2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

لالطالع على كراسة العطاء.

األربعاء 6 ربيع األول 1443 هـ 13 أكتوبر 2021 م

اسم العطاء

اسم العطاء

توفي���ر أدوي���ة  بتموي���ل م���ن هيئ���ة 
NORWAC P95  المساعدات النرويجية

شراء صنف Filter Paper  خاص 
بمختبر الصحة العامة

توفي���ر أدوي���ة نفس���ية بتمويل م���ن هيئة 
NORWAC P93 -5 المساعدات النرويجية

رقم 
العطاء

رقم 
العطاء

ساعة الفتح

ساعة الفتح

سعر 
الكراسة 

سعر 
الكراسة 

)100( شيكل

)100( شيكل
 غير مستردة

)100( شيكل

11:10 ص

11:00 ص

11:10 ص

2021/80

2021/79

2021/81

مناق�شة/ �شراء 
بلدية بيت الهيا

ا�سم امل�سروع/ �سراء اآلية عدد 2 لزوم حركة امل�ظفني يف بلدية بيت لهيا
1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مناقصة - ش���راء مشروع / شراء آلية عدد 2 لزوم 

حركة الموظفين وتدعو الموردين و/أو المؤهلين للتقدم للعطاء.
2( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية وحسب اآلليات المعتمدة لدى بلدية 
بيت الهيا، الش���راء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للموردين والمقاولين 

المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء.
3( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

4(  الموردون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من )بلدية بيت الهيا 
/ قسم المشاريع(، هاتف: - )082478085( فاكس:-)082478752( ويمكنهم االطالع 
على وثائق العطاء والحصول عليها خالل أيام وأوقات الدوام الرس����مي حسب العنوان 
أدناه وذلك ابتداء من الس����اعة 8:0 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساًء من يوم االربعاء 
الموافق تاريخ 2021/10/13 م وذلك مقابل رسم ال يرد قيمته: 200 شيكل )مئتا شيكل 
فقط ال غير( وطريقة الدفع من خالل صندوق البلدية أو شيك مصدق أو الدفع لحساب 

البلدية )بنك فلسطين فرع جباليا حساب رقم 75900( حسب الشروط التالية:
5(  آخر موعد لتقديم العروض مس���اء يوم االثني���ن الموافق 2021/10/18 م حتى 

الساعة 12:00 مساًء.
6( على المقاول أن يقدم عرضه مختومًا ومغلقًا ومحتويًا على الوثائق التالية:

a( ظرف أول )كراسة شروط العقد والمواصفات الخاصة وجدول الكميات + تأمين 
ابتدائي على ش���كل ضمان بنكي أو شيك بنكي بقيمة 2000 $ فقط )ألفي دوالر 

فقط ال غير( لمدة 60 يومًا ومحضر جلسة الرد على االستفسارات(
b( يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة من المقاول مختومة بختم الش���ركة وأي 

ظرف ناقص عما ورد في البنود )A + B( أو غير مختوم يعتبر الظرف الغيا.
7(   يجب أن تكون عروض أس���عاركم س���ارية المفعول لم���دة 90 يومًا من تاريخ 

إقفال العطاء.
8( العط���اءات يجب أن تق���دم على العنوان أدن���اه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2021/10/18 م الس���اعة 12 ظهرًا، العطاءات االلكتروني���ة غير مقبولة، العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان: )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني– 

الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم االثنين الموافق 2021/10/18 م.
9( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

10( العنوان المش���ار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة بيت 
الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.

بلدية بيت لهيا

رام الله/ االستقالل: 
يواصل س���تة أس���رى، إضرابه���م المفتوح ع���ن الطعام 
في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، رفضًا 
العتقالهم اإلداري، أقدمهم األس���ير كايد الفس���فوس 

المضرب منذ 91 يوًما.
وذك���ر المستش���ار اإلعالم���ي لهيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين حسن عبد ربه، أن األسرى المضربين إلى جانب 
الفسفوس، هم: مقداد القواس���مة مضرب منذ 84 يوما، 
وعالء األعرج منذ 67 يوما، وهشام أبو هواش منذ 58 يوما، 
ورايق بشارات منذ 53 يوما، وشادي أبو عكر منذ 50 يوما.

ولفت عبد ربه الى أن الخطر يزداد يوًما بعد يوم على صحة 
األس���رى، وهناك خشية من امكانية تعرضهم النتكاسة 
صحي���ة مفاجئة وحدوث أذى عل���ى دماغهم أو جهازهم 
العصبي، نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم، مشيًرا 

الى أن محكمة االحتالل تتهرب وتماطل في اتخاذ أي قرار 
بحقهم أو النظر في أوامر االعتقال اإلداري لألسرى الستة.

وأش���ار الى أن األسير الفس���فوس فقد 30 كيلوغراما من 
وزنه، ويعاني ظروًفا صحية غاية في الخطورة، ويقبع حاليا 
في مستشفى »برزالي«، ويرفض الحصول على المدعمات.

أما األسير القواسمة، فأكد عبد ربه أنه مستمر في إضرابه 
رغ���م قرار محكمة االحتالل تجمي���د اعتقاله، كون ذلك ال 
يعن���ى اإلفراج عنه، ويعاني ظروفا صحية صعبة، وأوجاعا 
ف���ي مختلف أنحاء جس���مه، ونقصان في وزن���ه، إضافة 
لتعرضه لتشنجات في أطرافه، وصداع مستمر، وهو حالًيا 
في مستش���فى »كابالن«، ويرفض أيض���ا الحصول على 

المدعمات.
وبخصوص األس���ير عالء األع���رج، أوضح أن���ه يعاني من 
تش���نجات مستمرة، ومش���اكل في الكلى، وانخفاض في 

نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، 
وفقد 20 كيلوغراما من وزنه، وهو حاليا داخل عيادة سجن 

الرملة.
واألس���ير أبو هواش ال يقوى عل���ى الحركة، ويرفض إجراء 
الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، ويقبع في عيادة 
سجن الرملة. وقال عبد ربه: إن باقي األسرى يعانون أوضاعا 
صحية صعبة وأوجاع في كل أنحاء الجس���م، ونقص في 
الوزن بشكل كبير، وفي كمية األمالح والسوائل بالجسم، 

وإعياء وإنهاك شديدين.
وكان���ت الهيئة ق���د تقدمت قبل عدة أي���ام عبر طاقمها 
القانوني، بالتماس���ين إلى المحكمة »العليا« اإلسرائيلية 
في القدس، للطعن في قراراي االعتقال اإلداري الصادرين 
بحق األس���يرين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس 

ورايق بشارات.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين إن إدارة سجون 
االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل األسيرين زيد بسيسي 
وأنس جردات، داخل زنازين معتقل "الجلمة" منذ أكثر من 
ش���هر، وتحتجزهم بأوضاع معيشية واعتقاليه مأساوية 

للغاية.
وأوضحت الهيئة في تصريح- وصل "االس���تقالل" نسخة 
عنه- أن س���لطات االحتالل تحتجز كل أسير داخل زنزانة 
ضيقة ج���ًدا وقذرة مليئة بالحش���رات، وتفتقر إلى أدنى 
مقومات الحياة اآلدمية، وال تتس���ع سوى ل�"برش"، ويوجد 

بداخلها حمام.
وذكرت أن األس���يرين معزوالن تماًما عن العالم الخارجي 

وب���دون أدوات كهربائي���ة، باإلضافة إل���ى رداءة وجبات 
الطعام المقدمة لهما نوعًا وكمًا.

وبينت أن إدارة الس���جن تس���مح لهما بالخروج بش���كل 
ف���ردي إلى الممر الموجود بين الغرف لمدة س���اعة فقط، 
مدعية أنها "ساعة الفورة"، وتحرمهم من الحصول على ما 

يكفيهم من مالبس.
وكانت إدارة معتقالت االحتالل نقلت األسيرين بسيسي 
وج���رادات من معتقل "ريمون" إلى ع���زل "الجلمة" بتاريخ 
6 أيل���ول الماضي، كعق���اب لهما وكجزء م���ن اإلجراءات 
التعسفية والحملة االنتقامية التي نفذتها إدارة سجون 
االحتالل بحق عدد من األس���رى في مختلف المعتقالت، 
عقب تمكن األسرى ال� 6 من انتزاع حريتهم عبر نفق تم 

حفره أسفل سجن "جلبوع".
وأك���دت الهيئة أنه���ا بصدد تقديم التم���اس لمحكمة 
االحت���الل إلنهاء ع���زل األس���يرين بسيس���ي وجرادات 

وإعادتهما إلى األقسام العامة في السجون.
ولفتت إلى أن كال األس���يرين تم زجهم���ا داخل الزنازين 
بدون مبررات، وظروفهم االعتقالية داخل العزل قاس���ية 

جدا يفتقدان فيها أبسط حقوقهم اإلنسانية.
واألسير جرادات من بلدة الس���يلة الحارثية قضاء جنين 
معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد و 35 عامًا، 
واألسير بسيس���ي من بلدة رامين قضاء طولكرم، معتقل 
منذ عام 2001 ومحكوم بالسجن المؤبد و55 عامًا، وكالهما 

من قيادة أسرى حركة الجهاد اإلسالمي داخل السجون.

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

االحتالل يواصل عزل األسيرين بسيسي وجرادات بظروف صعبة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تحدث���ت صحيفة هآرتس العبرية، عن بعض تفاصي���ل عملية التحقيق التي جرت مع 

األسير محمود العارضة، قائد عملية انتزاع الحرية عبر "نفق جلبوع" الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة، "أن المحقق سأل األسير العارضة، أين ستكون بعد سبع سنوات من 

اآلن؟" رد العارضة: "سأكون حرا في الصفقة التي ستجريها المقاومة".
وذكرت الصحيفة في وقت سابق، أنه بعد محاولة هروب أسرى من الجهاد اإلسالمي في 
سجن جلبوع في عام 2014، جلس مسؤول كبير في إدارة سجون االحتالل إلجراء محادثة 
مع مس���ؤول التنظيم محمود العارضة في "كنتينا الس���جن" وقد أبلغه األخير بأن هناك 

قرارا بانتزاع الحرية وسيكون.
وأضافت الصحيفة: "بعد س���بع س���نوات نف���ذ العارضة وعده، وأراد إح���راج جهاز األمن 
"اإلسرائيلي" في السجن بعد فشل محاولته األولى، وانتزع حريته رغما عن أنوف الحراس 
مع أربعة أعضاء آخرين من حركة الجهاد اإلس���المي أحدهم قريبه محمد". ويعد األسير 
العارضة الذي يبلغ من العمر 46 عاما، من قادة الجهاد اإلس���المي في السجون، ومحكوم 

بالسجن المؤبد بعد تنفيذه عملية إطالق نار أدت لمقتل جندي إسرائيلي عام 1996.

رام الله/ االستقالل: 
نقلت إدارة س���جون االحتالل، أمس الثالثاء، األس���ير زكريا الزبيدي، إلى عيادة سجن بئر 

السبع.
وحذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من تردي الوضع الصحي 
لألسير زبيدي، خاصة أنه مضرب أيضا عن تناول شرب الماء ما يشكل خطورة على حياته، 

مشيرًا إلى أن محامي الهيئة يطالبون زيارته ولكن ال يسمح لهم.
وحمل أبو بكر سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة على حياته وحياة األسرى المضربين 
عن الطعام والحركة األسيرة في ظل ما تقوم به سلطات االحتالل من معاقبتهم وابتكار 

أساليب قمعية جديدة خاصة.
بدوره، قال ش���قيق زكريا، األسير المحرر يحيى الزبيدي، إن االحتالل وضع زكريا في عزٍل 
انفرادي، في غرفة محاطة بكاميرات المراقبة، كما يتعرض في كل ربع س���اعة لتفتيش 
همجي، مشيرًا إلى أنه ونتيجة تردي وضعه الصحي تم نقله إلى عيادة سجن بئر السبع.

قائد عملية »انتزاع الحرية«
محمود العارضة للمحققين: »سأتحرر 

في صفقة التبادل المقبلة«

نقل األسير زكريا الزبيدي 
إلى عيادة سجن »بئر السبع«
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لدى حمكمة �صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2019/2566
يف الطلب رقم 2021/1956

المستدعي / عمار محمد مصطفى ابو عاصي – سكان غزة , الزيتون هوية رقم 
)903185742( وكياله المحاميان / د. عفيف ابو كلوب , أ. احمد سامي الخضري

المس���تدعى ضده / نهاد محمد نهاد البورنو , من غزة – الزيتون – بجانب 
كلية المجتمع , هوية رقم ) 803565902(

موضوع الطلب / الزام المس���تدعى ضده بدفع دفعة مس���تعجلة بقيمة 
عشرة آالف شيكل لعالج المستدعي " المصاب " عمار محمد مصطفى أبو 

عاصي ولتغطية النفقات الطبية الالزمة كدفعة مستعجلة .
قيمة الطلب / )10.000شيكل ( عشرة آالف شيكل

نوع الطلب / دفعات مستعجلة بموجب قانون التأمين
 ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ( 

 في الطلب رقم : 2019/2566 صلح غزة   في الطلب رقم 2021/1956
الى المستدعى ضده المذكور اعاله والمقيم خارج البالد والموضح عنوان 
اخر محل اقامة له اعاله بما ان المس���تدعي المذكور اعاله قد أقام الطلب 
لدى هذه المحكم���ة مطالب بما جاء في الئحة طلبه مع الزامك بالرس���وم 
والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك استنادا الى ما يدعيه في الئحة طلبه 
المحفوظ لك نسخة منها في ملف القضية والمعين لها جلسة يوم االحد 
المواف���ق 2021/10/31م لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر كما يقتضى عليك الحضور لدى 
هذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/10/31م الساعة التاسعة صباحا 

. تحريرا في 2021/10/12م

رئي�س قلم حمكمة �صلح غزة
الأ�صتاذ / اأكرم اأبو ال�صبح

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
حمكمة �صلح دير البلح

يف الق�صية احلقوقية رقم 2021/564
يف الطلب احلقوقي 2021/700

المستدعي / مرتجى عبدالمالك سلمان ابو معال النصيرات – البحر هوية )959601063( .
المس���تدعى ضده / اياد يوس���ف حس���ن النجار – النصي���رات – المخيم 

الجديد – بالقرب من دكان غراب )خارج البالد حاليا( .
نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية( . قيمة الدعوى / )1400 $(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2021/564 في الطلب  2021/700

الى المستدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي قد أقام عليه قضية 
حقوقية تحمل الرقم 2021/564

لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمًا أنه قد 

تم تحديد جلسة يوم االحد الموافق 2021/11/7 للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير 

في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2021/10/10 .

رئي�س قلم حمكمة �صلح دير البلح 
الأ�صتاذ / حممود ح�صني املزين 

دولة فل�صطني
املجل�س الأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بناًء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية 
13109 / 2020 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ حازم علي محمد أبو عيسى 
والمنفذ ضدهما/ جمال حمد محمود أب���و صواوين وآخر القضية مقامة لتنفيذ 
كمبيال���ة بقيمة "100000 " دوالر أمريكي. بتاريخ 2021/1/24 تم اخطار المنفذ 
ضدهما باخطار لتنفيذ حكم المحكمة حسب األصول. بتاريخ 2021/3/22م تم 
إيق���اع الحجز التنفيذي عل���ى األرض الواقعة ضمن القس���يمة "1" من القطعة 
)676( من أراضي الش���يخ عجلين شارع الرش���يد مقابل الوكالة المحروسة وهي 
أرض فارغة تحد ش���ارع الرش���يد من الجهة الغربية ويحدها من الشمال محطة 
بنزين. بتاريخ 2021/9/2م تم وضع يد مأمور التنفيذ على األرض المحجوزة. تم 
تثمين س���عر المتر المربع الواحد من األرض بقيمة 420 دينارًا أردنيًا وس���يتم 
نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم األحد الموافق 2021/11/14م 
فعلى من لديه أي اعتراض عل���ى البيع أن يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد 
الدوام الرس���مي حتى موعد أقصاه يوم الخمي���س الموافق 2020/11/11م حرر 

في: 2021/10/12م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة

حيفا/ االستقالل:
أعل���ن طاق���م الدفاع عن الش���يخ رائد ص���الح، أمس 
الثالثاء، عن تخوف���ه »الحقيقي والعميق على صحة 
وس���المة الش���يخ رائد صالح في س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي«. 
ج���اء ذل���ك ف���ي أعق���اب رف���ض المحكم���ة العليا 
اإلسرائيلية، مس���اء اإلثنين، استئناف الشيخ صالح 
عل���ى قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر الس���بع، 
ي���وم 18 آب/ أغس���طس 2021، باإلبق���اء على عزله 
االنفرادي في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي لغاية 
انته���اء محكوميته ف���ي الملف المع���روف إعالميا 

»ملف الثوابت«.  ب�
وقال طاقم الدفاع إن »المحكمة العليا اإلس���رائيلية 
أصدرت، الليلة قبل الماضية، قرارها في االستئناف 
ال���ذي تقدمنا به إللغاء العزل االنفرادي الذي فرضته 
المحكم���ة المركزي���ة في بئر الس���بع عل���ى فضيلة 
الش���يخ رائد صالح«.  وعلى ضوء ذلك، أوضح الطاقم 
أن »المحكمة العليا أصدرت قرارها في االس���تئناف 
بش���كل غيابي، ودون إجراء جلس���ة لالس���تماع إلى 
طعونات الدفاع، واعتمدت على المواد الس���رية التي 
قّدمتها النياب���ة للمحكمة، والتي يمنع طاقم الدفاع 

من االّطالع عليها أو معرفة مضمونها. 
وبذل���ك تك���ون المحكمة العلي���ا اإلس���رائيلية قد 
انتهكت األس���س القانونية األساس���ية لمبدأ إجراء 
المحاكم���ات العادلة والنزيهة وتبن���ت رواية النيابة 
اإلس���رائيلية دون إجراء فحص قانوني للوقائع التي 

يرتكز عليها قرار عزل فضيلة الشيخ رائد«.

 وأضاف أن »المحكمة العليا اإلس���رائيلية تجاهلت 
عن س���بق إصرار، طعون طاقم الدف���اع، ولم تتطرق 
لها في س���ياق حيثيات قرارها، وهذا بحد ذاته يضع 

عالمات استفهام كبيرة على نزاهة المحكمة«. 
وأشار إلى أنه »في س���ياق قرار المحكمة، تبّين أنها 
ارتكزت في القرار المذكور على قوة تأثير ش���خصية 
الش���يخ رائد صالح على المحيطين به، واعتبرت ذلك 
مؤشًرا للمساس في أمن الدولة واألمن والنظام داخل 
السجون االسرائيلية؛ في هذا الخصوص فإننا نؤكد 
أّن مج���رد تبني مثل ه���ذه المبررات، عل���ى يد أعلى 
سلطة قضائية في البالد، هو انتهاك صارخ للحريات 
األساسية لإلنسان، والتي من المفروض أن تحميها 
المحكم���ة العلي���ا، وخاصة حرية التعبي���ر عن الرأي 

وحري���ة الفكر. وبهذا الق���رار الجائر أصبحت مالحقة 
الفكر وحرية التعبير عن الرأي مبررة في عرف القضاء 

اإلسرائيلي«. 
وأك���د أن »تجاه���ل المحكمة العليا لطع���ون الدفاع 
بخص���وص ممارس���ة التعذي���ب النفس���ي )المحرم 
قانونًيا( بحق الش���يخ رائد صالح، وعدم التطرق إلى 
هذه النقط���ة، تحديًدا، في قراره���ا، يضع المحكمة 
ذاته���ا ف���ي دائ���رة االته���ام كونها صبغ���ت هذه 
االنته���اكات للقانون الدولي اإلنس���اني، المناهض 
للتعذي���ب، بصبغ���ة قضائي���ة باهت���ة«، وأن »قيام 
الحكوم���ة  بتنفي���ذ سياس���ات  العلي���ا  المحكم���ة 
اإلس���رائيلية على فضيلة الشيخ رائد ال يعفيها من 

المسؤولية. 

طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح: خطر حقيقي يهدد صحته وسالمته

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األسير قدورة فارس، أمس الثالثاء، إن "إسرائيل" تريد تكريس تقاليد 

حياة جديدة لألسرى الفلسطينيين في سجونها بعد عملية "نفق الحرية".
وقال فارس، خالل اعتصام تضامني ألهالي األس���رى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحم���ر بمدين���ة رام الله، إن حكومة االحتالل تريد اس���تغالل "انتزاع الحرية" من أجل 
تكريس أس���اليب كانوا اتخذوها س���ابقا وعجزوا عن تنفيذها لتماس���ك قوة الحركة 
األسيرة، معلنا أن المئات من أسرى الجهاد اإلسالمي سيشرعون في إضراب عن الطعام 

وسيلتحق بهم أسرى آخرون الحقا.
وأوضح أن االحتالل يتخذ من معتقلي الجهاد اإلسالمي "عينة" لكي يملي ويفرض على 

األسرى هذا النمط الذي سيعمم الحقا ليطال كافة التنظيمات في سجونه.
وكش���ف فارس عن أن "الحركة األس���يرة ش���كلت لجن���ة طوارئ وطني���ة ممثلة بكافة 
التنظيمات، وهناك إش���ارات ايجابية نس���تقبلها بأن الحركة األس���يرة س���تتصدى 

مجتمعة".
وأكد أن وضع األسرى واألس���يرات خطير، والمطلوب المساعدة في توفير مظلة حماية 

لألسرى واألسيرات على طريق تحريرهم.
ولفت إلى أن ستة أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ ثالثة أشهر وهم 

في حالة صحية خطيرة، داعيا إلى تفعيل الحركة الشعبية لمساندتهم.
ب���دوره، قال عض���و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوس���ف إن األس���رى 
يخوضون إضرابا عن الطعام وحياتهم تش���رف على االستشهاد، أمام تعنت االحتالل 
واالس���تهتار بحياتهم. وأكد خالل االعتص���ام على أن التحضي���رات تجري من مئات 
األسرى لإلضراب عن الطعام رفضًا لسياسة العزل والتعذيب واإلرهاب، والذي يتزامن 

مع جرائم يقوم بها االحتالل في القدس وأرجاء الوطن ومحاصرة غزة.

نادي األسير: »إسرائيل« تريد تكريس 
حياة جديدة لألسرى داخل السجون

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ج���ددت محكم���ة االحتالل اإلس���رائيلي العس���كرية 
االعتقال اإلداري للناشط المقدسي األسير عنان نجيب 

من بلدة بيت حنينا، 4 أشهر للمرة الثانية تواليا.
وأفاد مكتب إعالم األس���رى أن االحتالل جدد االعتقال 
اإلداري لألس���ير المقدس���ي عنان نجيب للمرة الثانية 
توالي���ا، علما أن الق���رار اإلداري الحالي ينتهي يوم غٍد 

الخميس.
وكان���ت ق���د نقل���ت إدارة س���جون االحتالل األس���ير 
المقدس���ي عنان نجيب من س���جن النق���ب الى العزل 
االنفرادي في س���جن بئر الس���بع بعد إحراق األس���رى 
غرف قس���م 6 في س���جن النقب، إث���ر عمليات القمع 
التي ش���هدتها س���جون االحتالل بعد تمكن 6 أسرى 
من س���جن جلبوع من نيل حريته���م عبر عملية انتزاع 

الحرية. 

واعتقل االحتالل اإلعالمي المقدس���ي والناشط عنان 
نجيب بداية ش���هر حزيران الماضي، وحّول لالعتقال 

اإلداري أربعة أشهر.
يذك���ر أن نجي���ب اعتقل قبيل س���اعات م���ن انتهاء 
إبع���اده عن مدينة القدس المحتلة الذي اس���تمر عاما 
كامال، حيث اعتقلته قوات االحتالل فجر العاش���ر من 
حزي���ران الماضي، بعدما اقتحمت قّوة “إس���رائيلية” 
بلدة العيزرية شرق المدينة، حيث يمكث فترة إبعاده، 

ونقلته إلى مركز “المسكوبية” للتحقيق معه. 
ويعيش عنان ف���ي بلدة بيت حنينا ش���مالي القدس 

المحتلة، وهو متزوج ولديه ثالثة أوالد.
ونجيب، أس���ير محرر قضى عّدة س���نوات في سجون 
االحتالل، وُأبع���د مرات عديدة عن المس���جد األقصى 
والبلدة القديمة والقدس المحتلة، إلى جانب عش���رات 
الم���رات التي اعُتقل فيها واس���ُتدعي فيها للتحقيق 

على خلفية أحداٍث في القدس.
والمقدسي نجيب، مثال حي على تخّبط وخوف قوات 
االحتالل م���ن كل مرابط مدافع عن المس���جد األقصى 
ومتمسك بالقدس وترابها، رغم تجديد قرارات اإلبعاد 

بحقه عن المدينة المقدسة وحرمانه من عائلته.
ويمارس االحتالل سياسة اإلبعاد بحق الفلسطينيين 
عبر أش���كال متعددة، اإلبعاد عن المس���جد األقصى أو 
البل���دة القديمة أو القدس بكامله���ا، لكن الجديد هنا 
هو اإلبعاد عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي 
ويعمل االحت���الل على تهويدها، مث���ل حائط البراق 

والقصور األموية واألنفاق أسفل المسجد األقصى.
كم���ا ي���وزع ق���رارات اإلبع���اد بالجملة عل���ى مئات 
المقدسيين من دون تحقيق أو محاكم قبيل األعياد 
والمناس���بات اليهودية، األمر ال���ذي يمس بحريات 

األفراد وحقوقهم.

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لألسير المقدسي عنان نجيب

عمان/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم أردنية أن األردن وقع اتفاقية مع حكومة االحتالل لشراء 

مياه إضافية.
ونقلت وكالة "عمون" اإلخبارية عن مصادر رس���مية ف���ي وزارة المياه والري أن 
اللجان الفني���ة المختصة في األردن ولدى االحتالل" عقدت يوم أمس الثالثاء 

اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين".
وأفادت هذه المص���ادر بأنه تم التوقيع على اتفاق "يش���تري األردن بموجبه 
كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية الس���الم والكميات المنصوص عليها 

باالتفاقية".

األردن يوقع مع حكومة االحتالل 
اتفاقًا لشراء مياه إضافية
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دولة فل�سطني 
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم :  231 / 2021
يف الطلب احلقوقي رقم : 583 / 2021

المس���تدعي / عبد الكريم محمود عبد العزيز أبو س���تة - وكيله العدلي / شاكر 
رضوان س���ليمان سمارة - هوية رقم )927692111( سكان غزة الرمال - بموجب 
وكال���ة صادرة بتاريخ 20/ 7/ 2020 مس���جل رقم )2285( صفحة )12( لس���نة 

2020 صادرة عن سفارة دولة فلسطين من المملكة األردنية الهاشمية.
وكيله المحامي / عبد الرحمن على الفرا - خانيونس وسط شارع الميكانيكية.

المس���تدعي ض���ده / طه محم���ود صقر أبو س���تة - وثيقة س���فر لالجئين 
الفلسطينيين صادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق تحمل 

الرقم )945554( عنوانه / خارج البالد مدينة نصر 2 شارع يسري فهمي .
نوع الدعوى / إثبات صحة عقد بيع ونفاذ بالتسجيل في الطابو

قيمة الدعوى / ) 36000 د . أ( ستة وثالثون ألف دينار أردني فقط ال غير 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 231 / 2021 في الطلب رقم 583 / 2021
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعي قد أقام عليك قضية 
حقوقي���ة تحمل الرق���م 231 / 2021 وموضوعها إثبات صح���ة عقد بيع ونفاذ 
بالتس���جيل في الطابو، لذلك يقتضي علي���ك الحضور إلى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علمًا انه قد تم تحديد جلس���ة يوم الثالث���اء الموافق 23/ 11/ 2021م 
للنظ���ر في الدع���وى، وليكن معلوم���ا لديك ان���ك اذا تخلفت ع���ن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في : 11/ 10/ 2021 

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
الأ�ستاذ / حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س 
   دائرة التنفيذ

اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/323

الى المنفذ ضده / محمد س���ليمان محمد ابو سعادة  هوية : 801237603   
العنوان : خانيونس – الزنة – الش���يخ محمد ابو جامع – مفترق الرضوان – 

مجهول محل االقامة حاليا – مسافر
أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبياالت مس���تحقة االداء 
بتاريخ 2019/9/20 وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 1500 ش���يكل اس���رائيلي 
وبحدود المبلغ المس���تحق 700 شيقل اس���رائيلي لصالح طالب التنفيذ / 
س���عيد عبد المالك سعيد ابو س���عادة هوية 804613438 والذي يلزمك 
فيه بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة الى رسوم والمصاريف 
لذل����ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس����بوعين م����ن تاريخ هذا االعالن 
لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية حس����ب األصول واذا لم تحضر في المدة المحددة 
فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباشر اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

    دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى لق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س
    دائرة التنفيذ

اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/5842

الى المنف���ذ ضده / رجاء عبد الحي ابراهيم خلي���ل ابو دقة  باألصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة لورثة والده   العنوان خانيونس – عبس���ان الكبيرة – 

الفراحين – مجهولين محل االقامة حاليا
نبلغك���م انه طبقا للحك���م المترتب عليكم من محكم���ة صلح خانيونس في 
القضية المدنية رقم 2012/474 الصادر بتاريخ 2015/11/25 وذلك بإلزامكم 
بتنفيذ الحكم الصادر ضدكم والقاض���ي بوضع يد المدعية معزوزة ابراهيم 
خليل ابو دقة باالش���تراك مع المدعى عليهما بصفتهم���ا الواردة في الئحة 
الدعوى وذلك على ارض القس���ائم )23-21-20 19--17-16-11( من القطعة 
رقم )239( من اراضي عبس���ان والقس���يمتين رقم )26-25( من القطعة رقم 
)225( م���ن اراضي بني س���هيال وفقا لم���ا يخصها إرثًا ع���ن والدها المرحوم 
ابراهيم خليل ابو دقة واستنادا للمبرز م/1 عدد 29 والمبرز م/2 باإلضافة الى 
الرس���وم والمصاريف و300 شيقل اس���رائيلي أتعاب المحاماة لصالح طالب 

التنفيذ / يوسف محمد حسين ابو دقة هوية : 940145147
لذلك عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين من تاريخ 
ه���ذا االعالن لتنفيذ الحكم حس���ب األصول واذا لم تحض���روا في المدة 
المح���ددة فإنكم تعدون ممتنعين عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقكم حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

غزة/ االستقالل: 
قال مس���ؤول ملف الالجئين في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، أمس الثالثاء، 
إن " الم���ال األمريكي الذي يقدم لألونروا مش���روط سياس���يًا وتعمل من خالله اإلدارة 
األمريكية إنهاء وجود األونروا وجعلها وكيال أمنيا في وزارة الخارجية األمريكية وهناك 

خطوات كبيرة جدا تقوم بها "أونروا" تحت ضغط أمريكي".
وأض���اف المدلل خالل تصريحات اذاعية، "حول رفض اتفاق إطار التعاون بين أمريكا 
واألون���روا، أن هناك مؤامرة خطيرة تحاك أمريكيًا وصهيونيًا ضد األونروا التي تعتبر 

أحد الشواهد المهمة في قضية الالجئين وحق العودة".
وأوضح أن الوكالة حتى اللحظة مستمرة في تنفيذ بنود اتفاق اإلطار بينها وبين اإلدارة 
األمريكية، مؤكدًا بأن هذا الش���يء لن يدفعنا الى الصمت والركون وإنما سنتصدى له 
بكل قوة. وأش���ار إلى أن هناك برنامج فعالي���ات رافضة لذلك االتفاق، الفتا الى وجود 
فعاليات مس���تقبلية في مخيمات الالجئين بكاف���ة المناطق الخمس التي تقدم بها 

"األونروا" خدماتها.
وأك���د المدل���ل، أن الفصائل الوطنية وكاف���ة الفعاليات الش���عبية واللجان المعنية 
بالالجئين وقفت سدًا منيعًا في وجه تنفيذ هذا االتفاق وال يمكن أن نقبل أن تنحرف 

"األونروا" عن هدفها الذي تأسست من أجله.
ولفت مسؤول ملف الالجئين في حركة الجهاد إلى، أن الفصائل أبلغت مفوض األونروا 
الجديد "توماس وايت" أن كافة الفعاليات لن تتوقف حتى إسقاط هذا االتفاق، لذلك 

نحن ماضون في فعالياتنا.

غزة/ االستقالل: 
ق���ال مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان، أمس الثالثاء، إنه وجه رس���الة إل���ى وزيرة الصحة 
مي كيلة، طالب من خاللها بتوضيح األس���باب والعوامل الت���ي أدت إلى االنخفاض في 
أعداد التحويالت الطبية لمرضى قطاع غزة المحولين للعالج خارج المؤسس���ات الصحية 
الحكومية. وأوضح المركز، في تصريح وصل »االس���تقالل«، أن الرسالة تضمنت التقارير 
الص���ادرة عن منظم���ة الصحة العالمية، التي أش���ارت إلى انخفاض كبي���ر في المعدل 

الشهري للتحويالت الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمرضى غزة.
وأش���ار إلى أن التقاري���ر الصادرة عن منظمة الصحة العالمي���ة أكدت انخفاض المعدل 
الشهري للتحويالت الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمرضى غزة إلى ما متوسطه )1670( 
تحويلة ش���هريًا في الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو 2021، وبالمقارنة مع متوسط 
التحويالت الطبية للعالج خارج المستش���فيات الحكومية خالل ع���ام 2019، والتي بلغ 

متوسطها )2790( تحويلة شهريًا.
ولفت إلى أن االنخفاض يأتي في ظل استمرار تدهور خدمات الرعاية الطبية ومحددات 
الحق في الصحة في غزة، جراء اس���تمرار الحصار اإلس���رائيلي والهجمات الحربية التي 
تستهدف الس���كان المدنيين وممتلكاتهم، وتدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية، 
وتفاقم مش���اكل البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي، عالوة على اس���تمرار العجز في 

كثير من األدوية والمستلزمات الطبية.

غزة/ االستقالل: 
أعرب الجئون فلسطينيون في قطاع غزة، 
أمس الثالثاء، عن رفضهم التفاقية "إطار 
العمل" الموّقعة بين وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا" والواليات 

المتحدة األمريكية. 
ج���اء ذلك خ���الل وقف���ة، نّظمته���ا لجنة 
المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، أمام 

المقر الرئيسي ل�"أونروا"، بمدينة غزة. 
ورفع المش���اركون في الوقفة، الفتة كبيرة 
أم���ام مق���ر الوكالة األُممي���ة، ُكتب عليها 
"يسقط اتفاق إطار التعاون بين الواليات 

المتحدة وأونروا". 
وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن 
هذه الوقفة رسالة للمفّوض العام لألونروا، 
المتواجد في قطاع غ���زة، لرفضنا التوقيع 

على االتفاقية بين الوكالة وواشنطن". 
وأضاف، على هامش مش���اركته ف���ي الوقفة: 
"لن نس���مح بأن تنتقل المس���ؤولية عن قضية 

الالجئين إلى الدول المضيفة لهم".
 وذك���ر أن اتفاقي���ة اإلط���ار "تحم���ل مخاط���ر 
كبيرة، عل���ى قضية الالجئين الفلس���طينيين، 

ومستقبلهم".
 وأردف: "نرف���ض التموي���ل المش���روط"، داعيا 
"أونروا" إلى "سحب توقيعها على هذا االتفاق، 

لما يحمله من مخاطر على المس���توى السياسي 
والخدماتي، على صعيد قضية الالجئين". 

ومطل���ع أبريل/ نيس���ان الماضي، أعلن���ت إدارة 
الرئيس األمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي 
لنش���اطات "أونروا" والمقدر ب� 150 مليون دوالر، 
ضمن اتفاقي���ة "إطار عمل" م���ع الوكالة، وذلك 
بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق 

دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018. 
ومن بن���ود االتفاق بحس���ب المكتب التنفيذي 

لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية "وقف 
مس���اعدة األونروا عن كل الج���ئ ينتمي لجيش 
التحرير الفلس���طيني أو أي منظم���ة من فئات 
العصابات، ومن يش���ارك ف���ي أي عمل تصنفه 

"إسرائيل" والواليات المتحدة باإلرهابي". 
واش���ترطت االتفاقية أيضا –بحس���ب المكتب 
التنفيذي لالجئين-مراقبة "المنهاج الفلسطيني 
وحذف وشطب أي محتوى ال يتناسب مع وجهة 
نظر االحتالل، ومراقبة كافة مؤسسات األونروا". 

غزة/االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الثالثاء، تس���جيل 
11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الوبائي و809 
إصاب���ات جديدة بعد إجراء 6193 فحًصا مخبرًيا في 
الضفة الغربية المحتّلة وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة 
الماضية. وذكرت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة 
الوبائية الذي وصل "االستقالل"، أنه تّم تسجيل 8 
حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في قطاع غزة، 

حالة في جنين، حالة في نابلس، حالة في قلقيلية.

وبّين���ت أّن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو 
التال���ي: "قلقيلية 10، طوباس 10، ضواحي القدس 
10، جني���ن 25، طولك���رم 12، أريحا واألغوار 8، بيت 
لحم 17، سلفيت 4، رام الله والبيرة 24، الخليل 23، 

نابلس 17، قطاع غزة 649".
وأوضحت أّن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب 
التال���ي: "قلقيلية 36، طوباس 12، ضواحي القدس 
29، جني���ن 42، طولكرم 15، أريحا واألغوار 40، بيت 
لحم 23، سلفيت 0، رام الله والبيرة 80، الخليل 42، 

نابلس 104، قطاع غزة 1260".
وأفادت بأّن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت 95.4% فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش���طة 3.6% ونس���بة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضًا في غرف 
العناي���ة المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام 
كورونا في المستش���فيات في الضفة 152 مريضا، 
بينهم 12 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.

وقفة بغزة رفضًا التفاقية »اإلطار« بين واشنطن و »أونروا«

11 وفاة و809 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

المدلل: لن نقبل أن تنحرف »أونروا« 
عن هدفها الذي تأسست من أجله

»الميزان« يخاطب »الصحة« الستيضاح أسباب 
انخفاض التحويالت الطبية لمرضى غزة
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يدخل اليوم األربعاء 2021/10/13م أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون 
االحتالل الصهيوني معركة األمعاء الخاوية ضد مصلحة السجون الصهيونية، 
وذلك ردا على خطوات مصلحة الس���جون التي فرضت مجموعة من العقوبات 
القاسية ضد أسرى الجهاد اإلسالمي، في اعقاب عملية انتزاع الحرية البطولية 
التي اس���تطاع فيها خمسة من أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
حفر نفق أس���فل س���جن جلبوع المحصن, والهروب عبر هذا النفق الى خارج 
السجن, في عملية هزت اركان هذا الكيان الصهيوني المسخ, وادخلتهم في 
نفق االتهامات المتبادلة وتبادل تحميل مسؤولية كل طرف الى الطرف االخر 
حيث وصل���ت االتهامات الى رئيس الوزراء الصهيوني المجرم نفتالي بينت, 
ورئيس الوزراء الصهيوني االسيق بنيامين نتنياهو , قبل ان يعيد االحتالل 
الصهيوني اعتقال هؤالء االبطال واعادتهم الى السجن مرة أخرى في ظروف 
صعبة وقاس���ية وال يتحملها احد, والواضح ان »إس���رائيل« أضمرت ألس���رى 
الجهاد اإلس���المي الكثير من المكائد, قررت ان تعاقبهم بشدة, بعد ان تكرر 
هدف التحرر من اسرى الجهاد على مدار سنوات طوال واستطاع اسرى الجهاد 
إحداث اختراق متكرر في منظومة االمن الصهيونية االمر الذي وضع مصلحة 
الس���جون في حالة حرج شديد ودفاع عن النفس, وهذا ما دفعها الى تشديد 
العقوبات على اسرى الجهاد اإلسالمي بشكل غير مسبوق, وهى تظن ان مثل 
هذه اإلجراءات قادرة على ردع اسرى الحركة ووقف محاوالت التحرر من داخل 

السجون, لكن الجهاد اإلسالمي ال يمكن ترويضه او التأثير عليه بالعقاب.  
أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« بدأءا اليوم 
إضراب���ًا مفتوحًا ع���ن الطعام, وهذا اإلض���راب يأتي ضمن خط���وات نضالية 
واحتجاجية لألسرى بشكل عام في كافة السجون حتى تحقيق مطالبهم, وقد 
زاد االحتالل من وتيرة االعتداءات والتنكيل بحق األس���رى الفلسطينيين في 
سجونه بعد عملية انتزاع الحرية وقد هدد االسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية 
ضد مصلحة السجون, ما لم يتراجع االحتالل عن اجراءاته القمعية بحق اسرى 
الجهاد اإلس���المي, ورغم ان مصلحة الس���جون تراجعت عن بعض الخطوات 
التصعيدية بحق االس���رى, اال انها أبقت اسرى الجهاد اإلسالمي تحت طائلة 
االس���تهداف والقمع والعزل االنفرادي وسحب اإلنجازات والحرمان من الزيارة 
»والف���ورة« وتبادل الزيارات بين االس���رى, وكل هذه اإلجراءات دفعت اس���رى 
الجهاد إلعالن االضراب المفت���وح عن الطعام, وهى خطوة تصعيد تدريجية 
ستتبعها المزيد من الخطوات, فلربما يراهن االحتالل على االستفراد بأسرى 
حركة الجهاد اإلس���المي, ويحاول ان يعزل باقي االس���رى الفلسطينيين عن 
التضامن مع إخوانهم االسرى في سجون االحتالل, ويراهن على شق الموقف 
الموحد لألس���رى في مواجهة خطوات���ه التصعيدية, لكن االس���رى دائما ما 
يثبتون لالحتالل ان كل مخططاته تفشل امام وحدة موقف الحركة االسيرة, 
وقدرتها عل���ى فهم العقلية اإلس���رائيلية جيدا, والتعامل معها بالش���كل 
المالئم, فالحركة االس���يرة خاضت تجارب عديدة ضد االحتالل واس���تطاعت 
ان تنتص���ر في كل معاركها النضالية وتنت���زع حقوقها بالقوة رغمًا عن أنف 

االحتالل.
اس���رى الجهاد اإلسالمي في كل س���جون االحتالل بدأوا معركتهم باإلضراب 
المفتوح عن الطعام في ظروف صعبة وقاس���ية, لكنهم يملكون من العزيمة 
واإلرادة ما يجعلهم يمضون في معركته���م »األمعاء الخاوية« حتى يحققوا 
جل مطالبهم, وهذه المعركة لن تكون بوتيرة واحدة, انما ستتصاعد ويشارك 
فيها اس���رى آخرون ما لم يس���تجب االحت���الل لمطالب اس���رى الجهاد, ولن 
يس���تطيع االحتالل فرض اجراءاته التصعيدية بحق اسرى الجهاد اإلسالمي 
اذا ما تالحمت الحركة االس���يرة وخاضت معركتها ض���د االحتالل, خاصة مع 
اإلضرابات الفردية التي يخوضها بعض االسرى داخل السجون منهم األسير 
البط���ل زكريا الزبيدى احد ابط���ال عملية انتزاع الحرية ال���ذي يخوض اضرابا 
مفتوح���ا عن الطعام وعن الم���اء منذ ثمانية أيام, والذي ت���م نقله مؤخرًا الى 
عيادة س���جن بئر الس���بع بعد تردي وضعه الصحي, وهو يمثل اسرى حركة 
فتح داخل الس���جون مما قد يؤدي الى زيادة التوتر داخل الس���جون وتصاعد 
ف���ي عملية المواجهة مع مصلحة الس���جون لوقف تلك اإلج���راءات القمعية 
بحق االس���رى الفلسطينيين, المتحدث باسم مؤسس���ة مهجة القدس تامر 
الزعانين اعرب عن أس���فه من صمت المؤسس���ات الدولية والمختصة بحقوق 
اإلنس���ان، وتواطؤها مع إدارة السجون، وال تحرك أي ساكن لحماية األسرى من 
هذه الخطوات اإلجرامية. مش���يًرا إلى أن صمت المؤسسات هو من شجع إدارة 
السجون على المزيد من االنتهاكات بحق أسرانا. وأبدى الزعانين استغرابه من 
تعامل المؤسسة الرسمية الفلس���طينية مع قضية األسرى على أنها قضية 

موسمية، واستثنائية،
 مضيًفا »لم يكن للس���لطة أو لمؤسس���اتها المختصة الدور الكبير بممارسة 
دورها في حماية األسرى، وإبراز قضيهم في المحافل الدولية لتشكيل جبهة 
ضغط عالمية على حكومة االحتالل وإدارة السجون لحماية األسرى«, ونحن ال 
نعول على أي جهات رسمية لحماية اسرانا داخل سجون االحتالل، الن االسرى 
ال يراهنون اال على الشعب الفلسطيني الذي ال يتواني لحظة واحدة عن نصرة 

أسراه والتضامن معهم بكل االشكال الممكنة .    

أسرى الجهاد يبدأون المعركة 

رأي
إلى متى نس���تمر في بيع األوهام، ونحن نش���هد واقع هذه 

األمة يتراجع، سواء محليًا، أو إقليميًا، أو دوليًا؟
ف���ي خطابه، ف���ي الذكرى ال���� 34 النطالق حرك���ة »الجهاد 
اإلس���المي«، دعا األمين العام للحركة زي���اد نخالة إلى وحدة 
الص���ف الفلس���طيني، والتراجع ع���ن أوهام الس���الم التي 
اختلقه���ا الع���دو »اإلس���رائيلي«، واالبتعاد ع���ن الغمغمة 
السياس���ية. وفي هذه الدعوة األخيرة بلسٌم لجراح متعّددة، 
يعاني جّراءها الشعبان الفلسطيني والعربي منذ عقود، ألن 
الغمغمة السياسية هي الحاجز األخطر بين الحق وأصحابه 
س لألجيال وبين ما  وبين التاريخ الحقيقي الذي يجب أن ُيدرَّ
يدرسونه اليوم من نصوص ُتولي اهتمامًا لمشاعر أصحاب 
الش���أن والق���رار، بداًل من إي���الء االهتمام للوطن وس���المته 

وتعزيز ُأسس قوته ومنعته.
 م���ّرت، منذ أيام، ذك���رى حرب تش���رين التحريرية، لكْن لم 
ُتكت���ب حقيقة تلك الحرب ومجرياته���ا، إلى حّد اليوم، ولم 
دة، والتي  يتمَّ التوصل إلى االس���تنتاجات العلمي���ة والمؤكَّ
غم من أن اتفاقات »سيناء  تسمي األشياء بأسمائها، على الرَّ
2«، واتفاق كامب دافيد، وزيارة الس���ادات للقدس المحتلة، 
دّك���ت إس���فينًا في جس���د العال���م العربي، ما زلنا نش���هد 
تداعيات���ه الخطيرة ونعيش تبعات���ه على األجيال، من دون 
أن يتمك���ن أحد من عكس هذا التيار، واإلقالع من جديد في 

اتجاه ُمغاير مقاوم.
 وفي اإلطار نفسه، حّقق اتفاق أوسلو للعدو الصهيوني ما 
لم يتمكن من تحقيقه خالل عقود، وأفش���ل ذاك االتفاق 
عمليَة س���الم كانت مبنية على ُأسس سليمة وَوفق إجماع 
وتنس���يق عربيي���ن، ومّكن الصهاينة م���ن خوض معركة 
عالقات عامة بعش���رات الدول لمصلحتهم، وفتَح األبواب 
لهم من جانب بلدان لم تكن لتعترف بالكيان الصهيوني 
لوال االتفاق الفلس���طيني معه. ومع ذلك، ال تنص الكتب 
المدرسية أو غيرها على حقيقة ما جرى ويجري، وال ُتَسّمي 
ه اللوم إلى من يس���تحقون.  األش���ياء بأس���مائها، وال توجِّ
وهنا، أس���تذكر قول الله، ع���ز وجل، »يا أه���ل الكتاب ِلَم 
 وأنتم َتْعَلمون«. 

َّ
 بالباطل وَتْكُتمون الح���ق

َّ
َتْلِبُس���ون الحق

لكْن، هذه المرة، تشملنا هذه اآلية حين نغمغم وال نفصح 
عن الحقيقة. 

 أن يلبس الح���ق بالباطل؛ أي أن يغمغم الحق، أو أن يكتمه، 
وكالهما خطٌر على الحقيقة وقول الصدق، ألن الحقيقة هي 
ُرق،  التي تهدي إلى القرار الس���ليم، وهي التي تختصر الطُّ
وتس���تثمر الوقت، بداًل من هدره وإضاعته، أو ما زال البعض 

يعتبر أن أشخاصًا ما وسمعتهم ومكانتهم أهم من التاريخ 
وأهم من األوط���ان؟ ال قيمة يجب أن تعلو فوق قيمة الوطن 
وقول كلم���ة الحق، من أج���ل مصلحة الوطن وإعالء ش���أنه، 
تون وعابرون، إاّل األوط���ان والحقائق الناصعة   موقَّ

َّ
ألن ال���كل

المرتبطة بها.
هن���اك من يعرضون بعض أحداث تاريخنا بصدق ش���فويًا، 
وحي���ن نطل���ب منهم أن يس���ّجلوا ما قالوه، يق���ول البعض 
منه���م: لن يصّدقنا أحد، ألن كل ما نق���رأه مخالف للحقائق 

التي نعرفها بعمق ونتحدث بشأنها.
إلى متى نس���تمر في بيع األوهام، ونحن نش���هد واقع هذه 
األم���ة يتراجع، س���واء محلي���ًا، أو إقليميًا، أو دولي���ًا؟ ومتى 
س���نمتلك الجرأة األكيدة على أن نؤّيد ما قاله الس���يد زياد 
نخالة، وفحواه أن »المشروع الرسمي الفلسطيني«، وُأضيُف 
إليه »المش���روع الرس���مي العرب���ي«، هما أقص���ُر من قامات 
الش���هداء، وأقّل كثيرًا من تضحيات األسرى والجرحى، على 

امتداد أرض هذا الوطن العربي الكبير، في كّل أقطاره«؟ 
في الوقت الذي تنشغل أغلبية دول العالم بإعادة حساباتها 
بش���أن موقعها، إقليميًا ودوليًا، والدور ال���ذي يمكن لها أن 
تؤّديه أو تطّوره في أحداث تعيد تشكيل العاَلم من جديد، 
نج���د الكتلة العربي���ة مبعثرَة الجهود بين م���ع من يريد أن 
َيستبدل بالس���يد األميركي السيَد العثماني، »كالمستجير 
من الرمضاء بالنار«، وبي���ن من يعقد آمااًل على األوهام، التي 
يس���ّوقها له الكيان الصهيوني، فيرتمي في ِحضنه سرًا أو 
عالنية، غيَر مّتغظ من مآل األمور في دول عقدت آمالها على 
العالق���ة بهذا الكيان، فلم يكتِف بالغدر بها، بل س���ّخر كّل 
عالقات���ه وإمكاناته لُيقنع دواًل أخ���رى باتخاذ خطوات، وبناء 
سدود، تنّغص عليها مصدر الحياة الذي ترتوي من نسغه. 
وبين ه���ذا وذاك دول عربية تمتثل لقرارات هي في العمق 
ضدها، بقدر ما هي ضّد األخ الش���قيق، ألنها تكّرس الفرقة 
واالنقسام والعزلة، في الوقت الذي يدرك أعداء العرب، قبل 
حكام العرب، أن فتح حدودهم والتعاون والتنس���يق بينهم 

هي طريق الخالص الوحيد لهم جميعًا.
البعض، في عالمنا العربي، مزهّو بانكسار الواليات المتحدة 
في أفغانس���تان، وتراُجع الدور الغرب���ي في اإلقليم والعالم، 
بينما ما زال بعض َمن يراهنون على السيد الغربي يتوّسلون 
كلمة من���ه يعتقدون أنها ق���ادرة على تغيي���ر مصائرهم 
ومصائر أوطانه���م. وهؤالء يذّكرونني ببداي���ة الحرب على 
س���وريا، حين احتفل بعض المأجورين بدعوة أوباما الرئيَس 
األسد إلى أن يرحل، معتقدين أن كلمته َقَدَر لن يتمّكن أحد 

م���ن تغييره. وفي ِكلتا الحالتين الرهان هو على اآلخر: إّما أن 
ينكسر، وإّما أن يشّكل منقذًا، وال هو بباعث الحياة في بلداننا 
إن انكس���ر، ولم ولن يش���ّكل منقذًا لمن ال يعمل ويضّحي، 

وُيسرع الخطى في بناء وطنه.
مع التسليم طبعًا بأّن الغرب بعد أفغانستان ليس كما قبلها، 
وأّن القط���ب الغربي يش���هد حالة تف���ّكك وتراجع، يقابلها 
صعود متسارع للصين وروس���يا والهند وإيران، ومنظومات 
تفكير تؤم���ن بعالم متع���ّدد األقطاب، وبإع���ادة النظر في 
العالقات الدولي���ة، وتقف ضّد التدّخل في ش���ؤون الدول. 
وعل���ى الرغم من ذل���ك كّله، فإّن الوح���ش الغربّي المترّبص 
بالع���رب الي���وم جاثٌم عل���ى الضفة األخرى من المتوّس���ط، 
حالٌم بإعادة بناء اإلمبراطورية العثمانية على ُأس���س تنظيم 
»اإلخوان المس���لمين« للوصول إلى أهداف���ه. فالخطر اليوم 
د س���وريا والعراق وليبيا وتونس والجزائر، وحتى  الذي يهدِّ
د إيران وأرمينيا وعددًا  مص���ر واليمن ودول الخليج، كما يهدِّ
من دول آس���يا الوس���طى، هو الخطر العثمان���ي اإلخواني، 
ال���ذي يحاول مراكمة أوراقه من خ���الل أالعيبه الخبيثة، قبل 
أن تنكش���ف ِنّياته الحقيقية. والخوف هو من االنتظار إلى 
أن تصبح نيات���ه واضحة للجميع، فيكون ق���د تمّدد واحتّل 

وتمركز، واستخدم أدواته ضّد البلدان والشعوب. 
لق���د أصبح واضح���ًا الي���وم أّن الخط���ر العثمان���ي والخطر 
اإلس���رائيلي على أمتنا صنوان. لكن األخطر من كّل ش���يء، 
بالنسبة إلى هذه األمة، هو عدم وضوح الرؤية، وعدم االقتناع 
بأّن عوام���ل القوة أو الضعف تنبع من الداخل، وال يمكن ألّي 
قّوة، مهما َعَتت، أن تنال من بنيان صلب متماس���ك ُيْحسن 
صانع���وه الدف���اع عنه. كما أصب���ح واضح���ًا أّن كّل ادعاءات 
ود عنها هي  العثماني بش���أن الحرص على فلس���طين والذَّ
اّدع���اءات كاذبة من أجل ذّر الرماد في العيون، بينما يتعاون 
م���ع الصهيوني في ش���بكة عالقات سياس���ية واقتصادية 
وعس���كرية، تمتّد من الش���رق األوس���ط إلى القوقاز وآسيا 

الوسطى. 
مصيبتان ُكْبَريان في تاريخنا العربي هما الخيانة والغمغمة 
السياسية، والس���بب الكامن وراء االثنتين هو عدم الصدق 
مع الذات واآلخر، وعدم المكاشفة الصريحة، وعدم الجرأة في 
 والوطن. ال شّك في أّن الوقت أصبح مت�أخرًا 

ّ
إعالء كلمة الحق

جدًا، وأّن إعادة البناء تتطّلب وقتًا وجهدًا وتفكيرًا نّيرًا وغيَر 
تقليدّي. لكن، هل هناك أّي ِخيار آخر متاح من أجل مستقبل 
أفضل أُلّمة تهّددها تطّورات األحداث في العالم بأن ُتبقَيها 

خارج التاريخ؟

بقلم/ بثينة شعبان»الغمغمة السياسية«.. 

لي����س الحدث الذي عِق����د االثنين 11 أكتوبر \ تش����رين األول 
2021 ف����ي الق����دس المحتلة والذي اس����تضاف به الس����فير 
األمريك����ي الس����ابق والمس����تعمر الصهيو-امريك����ي ديفيد 
فريدمان والى يمينه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، كل من 
وزير خارجية الرئيس األمريكي الس����ابق دونالد ترامب، مايك 
پومپيو ووزير ماليته ستيفين منوخين ) تلفظ خطأ منوتشين(

ال����ى جانب كل من ابنة ترامب، ايفان����كا ترامب وزوجها جاريد 
كوش����نير بحفل كوكتيل عادي. فصحيح ان الحدث المعلن هو 
مناسبة تدشين مركز الس����فير األمريكي السابق فريدمان في 
القدس المحتلة، اال ان س����ياق الحدث يشير الى ان هذا الحفل 
هو عبارة عن االنطالقة الرسمية األولى خارج الواليات المتحدة 

االمريكية لحملة دونالد ترامب النتخابات 202٤.
المقصود من دعوة الس����فير فريدمان لفري����ق ترامب اليميني 
المستعمراتي المتطرف الذي اطلق ما سمي ب� “صفقة القرن” 
التأمرية على  فلس����طين ارضا وش����عبا، إضافة ال����ى ‘اتفاقية’ 
التطبيع الخيانية الذليلة )عربي����ا( بين دولة االحتالل ونظامي 
مش����يختين خليجيتي����ن )االم����ارات والبحرين( ه����و التواصل 
المباش����ر من القدس مع قاعدة جمهور ناخبي ترامب اليميني 
المتطرف م����ن جهة ومع اه����م المتبرعين م����ن ‘الصهيونية 
المس����يحانية’ االمريكي����ة )يس����مون خط����أ باإلنجيليي����ن او 

الصهيونية المس����يحية( عبر بث من الق����دس المحتلة يؤكد 
عزيمته����م على الع����ودة وبصور تثير عواطف ه����ذا الجمهور 

وتجهزه للحملة.
”Peace through strength“  

الش����عار الذي تم اختياره وهو “السالم من خالل القوة” لهذه 
المناسبة )والذي قل التداول به منذ طرحه االمبراطور الروماني 

هارديان( هو ابعد من الحدث، إذ يوحي بأمرين أساسيين:
أن الق����وة العس����كرية يمكن أن تجلب الس����الم وفقا لش����روط 
“امري����كا وإس����رائيل” وأن الحف����اظ عل����ى مفهومه����م لهذا 
“الس����الم” ه����و ه����دف صهيو-امريك����ي يخ����دم مصالحهم 
االقتصادية التي تعقد على أس����اس اقتص����ادي مع “جهات 
قوية” وليس مع ش����عب ضعيف اقتصادي����ا يطالب بحريته 
وحقوقه واس����تقالله كالشعب الفلسطيني. وقد استعمل هذا 
الش����عار القديم الجديد )والذي ق����د يهيمن على حملة ترامب 
االنتخابي����ة القادمة( الرئي����س االمريكي الجمهوري االس����بق 

رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي.
حض����ور “زعيم” المعارض����ة الحالي، بنيامي����ن نتنياهو كأهم 
ش����خصية من الجهاز السياسي “اإلسرائيلي” هو تأكيد مهم 
عل����ى ان ترامب وزمرته ما زالوا يرون في نتنياهو الحليف األول 
واألهم لهم في دولة االحتالل إذ لم تهتز مكانته لديهم بعد 

انتخاب نفتالي بينيت )تلميذ نتنياهو الس����ابق( والذي ال يقل 
تطرفا عن نتنياهو ذاته.

هذه المجموعة المتطرفة تس����تعد الى الع����ودة لتحتل قيادة 
الس����احتين الصهيو-أمريكية في عملية “العودة السياس����ية 

الكبيرة”
!Grand Political Comeback 

أحد ش����روط نجاح غ����زو هذه الزم����رة )لمراكز اتخ����اذ القرارات( 
التي رأي العال����م نتائج خروقاتها للقان����ون الدولي )كاإلعالن 
ع����ن القدس عاصمة إلس����رائيل ونقل الس����فارة االمريكية من 
تل – ابيب الى القدس واالعتراف بضم دولة االحتالل للجوالن 
الس����وري المحتل واغالق مكتب م.ت.ف في واشنطن وتوقيف 
الدعم لوكالة غوث الالجئين “األونروا” والخ( هو إمكانية تحدي 
هذه المجموعة الصهيو-أمريكية إلدارة بايدن وفرملة سياسته  
التي تهدف الى الس����يطرة على بعض حكام مشيخات الخليج 
بحي����ث  ال يتجرأ )بعض هؤالء الحكام( على إعادة تحالفهم مع 

ترامب  – على األقل علنا.
 فهل س����ينجح بايدن بع����زل او تقليم أظافر االع����راب الذين 
يش����كلون الضلع الثالث فيما ُعِرَف ب� “مثلث ترامب + نتنياهو 
+ بن س����لمان” قبل ان يغزو ترامب البي����ت األبيض ونتنياهو 

القدس مرة اخرى؟.

القدس… ومحاولة غزٍو أخرى للثنائي “ترانياهو”
أ. د. َمكَرم ُخورْي 
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
  حمكمة خانيون�س ال�سرعية

     مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
الى المس���تأنف ضده /����ا/ : هيثم عطوة محم���د ابو النجا من خانيونس 
وس���كانها س���ابقا والمقيم حاليا في جمهورية مص���ر العربية ومجهول 
محل االقامة فيها لقد عادت القضية اس���اس ابتدائي رقم 2021/412م 
وموضوعها تفريق للضرر من الغياب والمتكونة بينك وبين / رانية احمد 
س���ليمان ابو النجا من خانيونس وس���كانها وكيلها أ. ش���حدة شراب من 
مقام محكمة االس���تئناف الش���رعية بخانيونس مصدق���ة بموجب القرار 
االستئنافي اساس رقم 4269 المؤرخ في 2021/10/7 لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2021/10/12م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / عبادة الرقب

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�سوع / تبليغ قرار ا�ستئنايف �سادر 
عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

ال����ى المدعى علي����ه / محمد فاروق عبد العزيز محمد من مصر وس����كانها حاليا لقد 
عادت القضية أس����اس 2021/490 المتكونة بينك وبين المس����تأنف عليها / فلك 
احس����ان خليل النونو من غزة وس����كانها من مقام محكمة االستئناف الشرعية في 
غزة مصدقة الحكم االبتدائي بموجب أساس استئنافي 8767 سجل 24 المؤرخ في 
2021/10/6م وموضوعها تفريق للش����قاق والنزاع حكما قابال للطعن أمام المحكمة 

العليا الشرعية لذلك جرى تبليغك حسب االصول وحرر في 2021/10/12م .

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

  دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
قدمت لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو 
ش���اب مؤرخة في 2021/9/14م تتضمن سالمه سالم خليل الشامي من بني 
سهيال وسكانها قد توفيت الى رحمته تعالى بتاريخ 2010/8/10م وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين له���ا من زوجها المتوفى 
قبلها س���ليمان عبد المولى س���الم الدرديس���ي وهم كم���ال وناجي وزايدة 
ومزيون���ة وزينة وف���ي اوالد ابنتها رابعة المتوفاة قبل���ه والمتولدين لها من 
زوجها رمضان حسين احمد الدرديس���ي وهم حسين ورامي واشرف وحاتم 
وري���م ورانيا وكرم فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له 
حق االعتراض مراجعة ش���رق خانيونس الشرعية خالل سبعة ايام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وحرر في 5 ربيع اول لسنة 1443 وفق 2021/10/12م

  القائم باأعمال قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2021/556(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
حسن سعيد صالح سويدان من سكان دير البلح هوية رقم 901958793 

بصفته وكيال عن: كرم حسن سعيد سويدان
بموجب وكالة رقم: 11080921/ 2021 صادرة عن كندا

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 88 القسيمة 2 المدينة خانيونس

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/12م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2021/557(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عادل ح���رب أحمد النباهين من س���كان غزة هوية رق���م 903281822 

بصفته وكيال عن: صالحة سالم محمد النباهين
بموجب وكالة رقم: 11 / 2020 صادرة عن الجزائر

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 2308 القسيمة 8 المدينة أبو مدين

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/12م

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

دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2021/554(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فادي ناظم محمد عويضة من سكان غزة هوية رقم 993518133 بصفته 

وكيال عن: صالح الدين محمود هاشم البورنو 
بموجب وكالة رقم: 12009 / 2021 صادرة عن كندا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 651 القسيمة 21 + 22 + 24 + 46 المدينة غزة الزيتون

القطعة 881 القسمية 34 + 35 + 36 المدينة غزة الزيتون
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/12م

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

رام الله/ االستقالل:
قالت س���لطة النقد، في تقرير صدر عنها الثالثاء، إن مؤشرها لدورة األعمال خالل شهر 
أيلول الماضي، شهد تحسنا في المؤشر الكلي في فلسطين ليبلغ -5.3 نقطة، مقارنة مع 
-11.9 نقطة في الشهر الذي سبقه، وذلك على خلفية التعافي الملحوظ في قطاع غزة، 
إلى جانب تحسنه في الضفة الغربية. وأشارت نتائج التقرير، إلى تحسن المؤشر الكلي 
في الضف���ة الغربية ليبلغ حوالي 7.1 نقطة خالل أيل���ول، مقارنة بنحو 6.5 نقطة خالل 
ش���هر آب. وقد جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع مؤشر الزراعة )من 3.1 إلى 7.2(، وارتفاع 
مؤشر النقل والتخزين )من 0.4 إلى 1.1(، ومؤشر اإلنشاءات )من -0.2 إلى 0.3(. في حين 
ش���هد مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اس���تقرارًا نسبيًا مع نزعٍة إيجابية عند 
0.4 نقطة، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة. على الجانب اآلخر، تراجع 
مؤشر التجارة )من 0.7 إلى -2.1(، باإلضافة إلى تراجع مؤشر الصناعة )من 2.1 إلى 0.2(.
أما في قطاع غزة، فقد س���اهم تخفيف القيود اإلس���رائيلية المفروضة على القطاع، من 
خالل توسيع مساحة الصيد المسموح بها واستئناف استيراد مواد البناء، في دعم عجلة 
االقتصاد، ودفع المؤشر لالرتفاع إلى    -34.5 نقطة في أيلول، مقارنة بنحو -55.2 نقطة 
في الش���هر السابق. وقد ش���مل هذا االرتفاع غالبية المؤشرات الفرعية، وفي طليعتها 
مؤش���ر التجارة )من -36.1 إلى -27.1( ومؤش���ر الصناعة )من -9.0 إلى -1.7(، إلى جانب 
ارتفاع مؤش���ر النقل والتخزين )من -1.9 إلى 0.5(، ومؤش���ر الزراعة )من -5.0 إلى -3.5(، 
ومؤشر اإلنشاءات )-2.8 إلى -2.4(. فيما شهد مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

والطاقة المتجددة استقرارًا نسبيًا عند -0.3 و-0.1، على التوالي.
وبش���كل عام، أش���ار أصحاب المنشآت المس���تطلعة آراؤهم في كل من الضفة الغربية 
وقط���اع غزة إلى تحس���ن ملحوظ في مس���توى اإلنتاج والمبيعات، إل���ى جانب توقعات 

اإليجابية بارتفاع مستويات التوظيف واإلنتاج خالل الثالثة أشهر القادمة.

رام الله/ االستقالل:
وّقع���ت ش���ركة "مص���ادر"، ذراع صن���دوق االس���تثمار 
الفلس���طيني في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وشركة 
توزيع كهرباء الش���مال، الثالثاء، اتفاقية إلنش���اء محطة 
"ن���ور الش���مال" للطاقة الشمس���ية قرب بلدة س���فارين 
بمحافظة طولكرم. وجرى توقيع االتفاقية في مقر االدارة 
العامة لش���ركة توزي���ع كهرباء الش���مال بنابلس، أمس، 
بحض���ور رئيس مجلس إدارة صندوق االس���تثمار محمد 
مصطفى، ورئيس مجلس إدارة كهرباء الشمال إياد خلف، 

ومسؤولين من الجانبين.
وسيتم إنشاء محطة "نور الشمال" للطاقة الشمسية على 
مس���احة تبلغ 55 دونمًا، بق���درة إنتاجية تبلغ 5 ميجاواط 
كمرحلة أولى، حيث س���تعمل المحط���ة ككل على تزويد 
شركة كهرباء الشمال بمصدر متجدد للكهرباء يلبي جزءًا 

من احتياجات المستفيدين.

والمحطة هي الثانية التي يتم إنشاؤها شمال فلسطين 
بعد محط���ة "نور جني���ن"، التي طورتها "مص���ادر" على 
مساحة 60 دونمًا وبقدرة 5 ميجاواط في محافظة جنين، 
وم���ن ثم تم نقل ملكيتها إلى ش���ركة كهرباء الش���مال 

لصالح البلديات الواقعة ضمن امتياز الشركة.
وقال مصطفى إن هذه االتفاقية تأتي استكمااًل للشراكة 
والتعاون مع ش���ركة توزيع كهرباء الشمال، حيث تشكل 
محط���ة "نور الش���مال" باكورة مش���اريع هذه الش���راكة، 
وهي جزء من اس���تراتيجية الصندوق لالستثمار المؤثر، 
والهادف إلى تركيز االستثمارات في القطاعات اإلنتاجية 
ذات القيمة المضافة العالية، ومن أهم هذه القطاعات هو 

قطاع الطاقة بشقيه التقليدية والمتجددة".
وأضاف مصطفى: "تندرج هذه المحطة ضمن برنامج "نور 
فلسطين" الذي ينفذه الصندوق والهادف إلى إنتاج 200 
ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو ما يعادل 

17% من احتياجات فلس���طين م���ن الكهرباء. حيث تم 
إنشاء محطة نور أريحا بطاقة إنتاجية بلغت 7.5 ميجاواط، 
ومحط���ة نور جنين بطاق���ة إنتاجية بلغ���ت 5 ميجاواط، 
باإلضافة إلى برنامج الطاقة الشمس���ية على أسطح 500 

مدرسة حكومية والهادف إلى إنتاج 35 ميجاواط".
من جهته، قال خلف، رئيس مجلس إدارة ش���ركة توزيع 
كهرباء الشمال: "نعتز بش���راكتنا مع صندوق االستثمار 
الفلس���طيني في مشاريع الطاقة الشمسية، ويندرج هذا 
المشروع ضمن رؤية الش���ركة في تلبية الطلب المتزايد 
على الطاقة الكهربائية، وتوفي���ر مصدر إضافي نظيف 
للطاقة، والعمل على تذلي���ل العقبات لمصلحة المواطن 
والشركة على حد سواء". وقال إن هذه المشاريع التنموية 
تقود الى االستقالل الحقيقي حسب الرؤية الفلسطينية 
بهذا المجال وتس���اهم في تحقيق التنمية المستدامة 

لالقتصاد المحلي.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة »بيتكوين«، الثالثاء، 
عند أعلى مس���توى له���ا منذ مايو/أي���ار 2021، مع هدوء 
المخ���اوف التنظيمية بش���أن حظر التعام���ل بالعمالت 

المشفرة في الواليات المتحدة.
وبلغت القيمة الس���وقية للعمل���ة 1.084 تريليون دوالر، 
بإجمال���ي 18.841 مليون وح���دة متداولة من إجمالي 21 

مليون وحدة مطروحة للتداول.

وحققت بيتكوي���ن ارتفاعا بنس���بة 14.94 بالمئة خالل 
األس���بوع األخي���رة حت���ي أمس الثالث���اء. ف���ي المقابل، 
انخفضت »إيثيريوم« ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من 
حيث القيمة الس���وقية بعد بيتكوين، بنسبة 3.3 بالمئة 
إل���ى 3478 دوالرا، بإجمالي قيمة س���وقية 412.86 مليار 
دوالر. وهبطت بينانس كوين في تعامالت اليوم بنس���بة 
4.58 بالمئ���ة إل���ى 401.75 دوالر، فيم���ا انخفضت عملة 

كاردانو بنسبة 5.37 بالمئة إلى 2.11 دوالر.

وارتفعت القيمة السوقية إلجمالي العمالت االفتراضية 
ح���ول العالم، بدعم ارتفاع بيتكوي���ن إلى 2.32 تريليون 
دوالر، موزع���ة عل���ى 9800 ألف عمل���ة افتراضية، يجري 
تداولها من خالل 412 منصة، حسب بيانات موقع »كوين 
ماركت كاب«. وتش���هد بيتكوين ارتفاعات منذ شهادة 
رئيس مجلس االحتياط���ي الفيدرالي »جيروم باول« أمام 
الكونغرس األمريكي قبل أسبوعين، عندما نفى وجود نية 

لدى البنك المركزي لحظر العمالت المشفرة.

اتفاقية إلنشاء محطة كهرباء شمسية في طولكرم

بيتكوين ترتفع لذروة 5 أشهر مع زيادة اإلقبال على المخاطرة

النقد: تحسن مؤشر دورة 
األعمال في الضفة وغزة
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أعل���ن أن���ا المواطن / احم���د ابراهيم عب���د القادر 
اب���و ري���اش  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)804504496    ( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / صابرين جمال رمضان ساق الله   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )801802240( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / نفين نبيل محمد محيس���ن 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )410575690( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد جمال فهمي الش���اويش 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )802126201( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / خلود س���ليمان حمدان ابو نمر   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )  932075880( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أحمد زكي يوسف القرا  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )901608810( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / هش���ام محمود شعيب شراب   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )949816656( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / صابر ابراهيم حمدان حس���ونه   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )906723697( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / موس���ى محمد موس���ى مرجان 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )405277534ا( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عبد القادر اس���عد عبد القادر 
ابو س���ليم ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)944820901( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / رامي محم���د محمد قرمش 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )900255045( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ماهر عبد الله عبد المجيد صالح 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )900245952( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
المن���اورات  الثالث���اء،  صب���اح  ب���دأت 
التخصصي���ة المش���تركة للدفاع الجوي 
اإليراني بعنوان "المدافعون عن س���ماء 
الوالية 1400"، بمش���اركة وحدات النخبة 
لق���وة الدف���اع الج���وي للجي���ش والقوة 
الجوفضائي���ة لح���رس الث���ورة اإليراني، 
والق���وة الجوي���ة للجي���ش اإليراني في 

منطقة الصحراء الوسطى في البالد.
انط���الق مناورات المدافعون عن س���ماء 
الوالي���ة ١٤٠٠ ف���ي الصحراء الوس���طى 
إليران بمش���اركة وحدات م���ن القوتين 
للجي���ش اإليراني  الدفاعي���ة والجوي���ة 

والقوة الجو فضائية لحرس الثورة.
وتس���تخدم في هذه المن���اورات أنظمة 
دفاعية محلية الصن���ع فضاًل عن انظمة 

الرادار والحرب اإللكترونية. 
وأعل���ن قائد مق���ر "خات���م األنبياء )ص( 
المش���ترك للدف���اع الجوي" ف���ي إيران، 
العمي���د ق���ادر رحي���م زادة، أن "ه���ذه 
االرتق���اء  به���دف  تج���ري  المن���اورات 
وتعزيز  للوح���دات،  القتالية  بالجهوزية 
المنظوم���ات  وتقيي���م  ال���ردع،  ق���درة 
لمواجه���ة  الج���وي  للدف���اع  الوطني���ة 
التهديدات المختلفة والمكثفة والدفاع 

الش���امل ومواجهة الح���رب اإللكترونية 
والسيبرانية".

وق���ال رحي���م زادة إن "ه���ذه المناورات 
ته���دف إل���ى رف���ع مس���توى المعرفة 
والمهارة لدى الكوادر العمالنية والفنية 
واإلحاط���ة االس���تخبارية والتمرين على 
التعاضد والتنس���يق بين مراكز القيادة 
والسيطرة للجيش وحرس الثورة في إطار 
شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البالد".

ووص���ف العمي���د رحي���م زادة جمي���ع 

المس���تخدمة  والتكتي���كات  الفن���ون 
بأنه���ا "تركيبية  المن���اورات  في ه���ذه 
ويت���م تخطيطها  وإبداعي���ة،  ومحلي���ة 
وتنفيذها بما يتناس���ب م���ع هيكليات 
وتهديدات اليوم في العالم"، معتبرًا أن 
"استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد من 

الخصائص البارزة لهذه المناورات".
وصرح رحي���م زادة بأن من البرامج األخرى 
له���ذه المن���اورات "الدفاع ع���ن المراكز 
الحساس���ة والحيوية مع تنفيذ إجراءات 

هجوم الحرب اإللكترونية والس���يبرانية 
أم���ام الهجمات  اإللكتروني���ة والدف���اع 
واس���تخدام  المدى،  البعي���دة  الجوي���ة 
األعتدة الذكية وصواريخ كروز والطائرات 
من دون طيار والمأهول���ة المتخفية عن 

الرادار".
ومطلع الش���هر الحالي، انطلقت مناورات 
"فاتح���ي خيبر" في ش���مال غربي إيران، 
ضم���ن إط���ار برنام���ج تقيي���م القدرات 

والجهوزية القتالية للقوات اإليرانية.

الجيش اإليراني يبدأ مناورات مشتركة لتعزيز قوة الردع والجهوزية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الرئاس���ة التونس���ية، الثالثاء، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيجري 
زيارة رس���مية قريبا إلى البالد. وقالت الرئاس���ة، في بي���ان، إن مكالمة هاتفية جمعت 
الرئيس س���عيد مع نظيره الجزائري، »تناولت العالق���ات األخوية المتينة بين تونس 
والجزائ���ر في كافة المجاالت«. وأضافت أن المكالم���ة تطرقت إلى الزيارة القادمة التي 

سيؤديها الرئيس تبون إلى تونس قريبا، دون تحديد موعدها.
وفي وقت س���ابق الثالث���اء، قالت الرئاس���ة الجزائرية، في بيان، إن تب���ون أجرى اليوم 

)أمس(، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان الجزائري، أن »تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجاالت سيش���كل 

محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس« .
ومساء األحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعالم محلية بثها التلفزيون 
الرس���مي، إنه س���يزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون 
بين البلدين. واإلثنين، أدت رئيس���ة الوزراء التونس���ية الجدي���دة نجالء بودن، وأعضاء 

حكومتها اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد، في قصر قرطاج.
وفي 29 س���بتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرئاس���ة التونسية، في بيان، تكليف بودن، 
بتش���كيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ الب���الد تتولى هذا المنصب 
الرفيع. وتعان���ي تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياس���ية حادة، حيث بدأ 
س���عيد سلس���لة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورف���ع الحصانة عن نوابه، 
وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه 
للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو الس���لطة التنفيذية بمعاونة 
حكوم���ة. وترفض غالبية القوى السياس���ية قرارات س���عيد وتعتبره���ا »انقالبا على 
الدس���تور«، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها »تصحيحا لمسار ثورة 2011«، في ظل 

أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.

الرئاسة التونسية: الرئيس 
الجزائري يزور البالد قريبًا

االستقالل/ وكاالت:
قض���ى 15 مهاج���را غرقا بعد تحط���م قاربين 
قبالة س���واحل ليبيا، على م���ا أفادت مفوضية 

األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.
وأك���دت المفوضية في تغري���دة ليل االثنين 
الثالثاء، انتش���ال جثث 15 شخصا مع وصول 

زورقين إلى قاعدة طرابلس البحرية.
وأش���ارت إلى “إنقاذ 177 مهاجرًا آخرين” من 

دون أن توضح جنسيات المهاجرين.
ونشرت المفوضية صورًا تظهر العشرات من 
المهاجرين وهم في حالة إعياء شديد، وتقدم 
لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب على رصيف 

القاعدة البحرية.
وانطل���ق المهاج���رون من الس���واحل الليبية 

وتحديدًا من مدينت���ي زوارة )غرب( والخمس 
ش���رق العاصمة طرابلس، قبل ليلتين بحسب 

المفوضية.
وبل���غ ع���دد المهاجرين الذين ت���م ضبطهم 
وإعادتهم إلى ليبيا من���ذ بداية العام الحالي 
26 ألفًا، أي اكثر من ضعف العدد الذي سجل 
طيل���ة العام الماضي الذي ل���م يتجاوز ال 11 

ألفًا.
وتتكرر ح���وادث انقالب قوارب مهاجرين في 
عرض البحر المتوسط خصوصا قبالة السواحل 

الليبية.
وقال���ت المنظمة الدولية للهج���رة في أيلول/

س���بتمبر إن عدد المهاجرين الذين قضوا في 
المتوسط منذ مطلع السنة بلغ 1369.

غرقت ليبيا في الفوضى منذ انتفاضة 2011. 
وبات���ت وجه���ة لمجموعات تهّرب عش���رات 
آالف المهاجري���ن معظمه���م م���ن إفريقي���ا 
جنوب الصحراء يحاول���ون عبور البحر األبيض 

المتوسط للوصول إلى اوروبا.
وأطلقت الس���لطات الليبية مطلع هذا الشهر 
عملية أمنية واس���عة “لمكافحة المخدرات” 
و”الجريم���ة” ش���مال العاصم���ة طرابل���س، 
غي���ر  المهاجري���ن  خصوص���ا  مس���تهدفة 

النظاميين.
وتسببت بمقتل مهاجر وإصابة 15 على األقل 

بجروح، بحسب األمم المتحدة.
وأوق���ف ما ال يقل ع���ن 5 آالف مهاجر والجئ 

خالل العملية.

انتشال جثث 15 مهاجرًا بعد تحطم قاربين قبالة السواحل الليبية

االستقالل/ وكاالت:
وصل العاهل األردني الملك عبد الله الثاني، الثالثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 
زيارة رس����مية هي األولى له منذ عام 2013. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة 
الدول����ي، األمير تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما أورده الدي����وان الملكي األردني، في بيان 
تلقت األناضول نس����خة منه. واإلثنين، أفادت وكالة األنباء القطرية الرسمية، بأن الشيخ 
تميم سيبحث مع الملك عبد الله "العالقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، 

إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية".
وش���هدت العالقات بين األردن وقطر قف���زة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل الس���فراء 
منتص���ف 2019، وتقديم الدوحة مس���اعدات للمملكة بقيم���ة 500 مليون دوالر. وزار 
األمير القطري، األردن، في 23 فبراير/ ش���باط من العام الماضي، في أول زيارة له عقب 
اندالع األزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.

األولى منذ 2013.. عاهل األردن 
يصل قطر في زيارة رسمية
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الرام/االستقالل: 
رفض االتحاد الفلس���طيني لك���رة القدم، 
استقبال جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدول���ي "الفيفا", في مق���ره الكائن ببلدة 

الرام شمال القدس المحتلة.
وقال اتح���اد القدم في بي���ان صحفي، إن 
رئيس االتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب 
إنفانتينو, بس���بب  اعتذر عن اس���تقبال 

مشاركته في فعالية ب�"إسرائيل".
وأضاف: "االتحاد الفلسطيني ال يملك حق 
التدخ���ل في أجندة رئي���س الفيفا، لكننا 
أوضحنا له مسبقا أن ظهوره في الفعالية، 
ال تخدم رسائل الفيفا المعلنة فيما يتعلق 
بقي���م المنظومة الكروي���ة الدولية، وعليه 

فإننا نعتذر عن استقباله".

وتاب���ع: "ال يوج���د أي مب���رر لتواج���ده في 
فلس���طين طالم���ا أن زيارت���ه ال تس���اهم 
ف���ي إزالة العراقي���ل التي يتع���رض لها 

الرياضيون".
وبّين اتحاد الق���دم، أن إنفانتينو وعدهم 
في البداية بأنه لن يشارك في أي أنشطة 
وفعاليات ب�"إس���رائيل", م���ا دفعه إلعداد 
برنام���ج كامل للزيارة يتضم���ن لقاءات مع 
ش���خصيات سياس���ية وممثل���ي القطاع 
الخاص، بجانب المشاركة في إطالق ركلة 
البداي���ة لنهائ���ي دوري الكرة الس���باعية 

للسيدات.
ولكن وص���ول معلومات تفيد ب���أن زيارة 
رئيس "الفيفا" ستش���مل مش���اركته في 
افتتاح ما يس���مى ب�"متحف التس���امح", 

المقام قسرًا فوق مقبرة مأمن الله اإلسالمية 
األثرية في القدس المحتلة، جعل المجلس 
التنفيذي لالتحاد الفلسطيني يعتذر عن 

استقبال رئيس "الفيفا", بحسب البيان.
وشدد اتحاد القدم على أن إقامة المتحف 
في هذا المكان، ينتهك حرمة مقبرة تضم 
رفات الصحاب���ة والعلماء، الذين دفنوا في 
أرض الوقف اإلسالمية منذ مئات السنين، 
كما يشّكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
وحقوق اإلنسان ومشاعر ماليين المسلمين 

في العالم.
وأشار إلى أنه ملتزم بنشر مبادئ المنظومة 
الكروي���ة القارية والدولي���ة، آمال أن تراعي 
الزيارة القادم���ة لرئيس "الفيف���ا" القيم 

والحقوق والقانون الدولي.

»اتحاد القدم« الفلسطيني يعتذر عن استقبال رئيس »الفيفا«

مدريد/االستقالل:
بدأ العد التنازلي للمباراة المرتقبة التي س���تجمع برشلونة 
بغريمه التقليدي ريال مدريد، في الكالسيكو، يوم المقرر 
له 24 من شهر أكتوبر/ تش���رين األول الجاري، على ملعب 
كامب نو، في إطار منافس���ات الجولة العاش���رة من الدوري 

اإلسباني. 
ويظ���ل موق���ف الهولندي رونال���د كوم���ان، المدير الفني 
لبرش���لونة، معلًقا في الهواء، حيث م���ن المتوقع أن تلعب 
مباراة الريال دوًرا محورًيا في مشوار المدرب مع البارسا سواء 

في الفوز أو الخسارة.

تذبذب وتراجع
ال يعيش الفريق الكتالوني أفضل فتراته مؤخًرا، باإلضافة 
إلى العديد من األزمات اإلدارية التي تضرب النادي بسبب 
المش���اكل المالية الكثي���رة، كان لرحيل ليونيل ميس���ي 
أسطورة النادي، تأثير ضخم، بجانب مغادرة بعض النجوم 

اآلخرين.
ولم تق���ف األزمات عند هذا الحد، لكن تذبذب المس���توى 
وتراجع النتائج، تس���ببا في حالة م���ن الهياج واالنتقادات 

الحادة لكومان والعبي الفريق.
ففي الليجا، عانى البارس���ا من سوء النتائج، خاصة وأنه لم 
يفز إال ب�3 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر مباراة، ليحتل 
المركز التاس���ع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 5 

نقاط عن المتصدر ريال مدريد )17(، مع وجود مباراة مؤجلة 
للبارسا.

أم���ا الضربة الكبرى فكانت في دوري األبطال، فالبارس���ا لم 
يظهر بالشكل األمثل والمنتظر منه في البطولة.

وس���قط برش���لونة أمام بايرن ميونخ ف���ي الجولة األولى 
بنتيجة )3-0(، بينما كان الس���قوط األكب���ر أمام بنفيكا، 
بعدما خس���ر بنتيج���ة )3-0( أيًضا، ليتذي���ل المجموعة 

ويواجه خطر الخروج من المسابقة.
طوق جناة

لقاء الكالسيكو قد يكون طوق نجاة المدرب الهولندي من 
مقصلة اإلقالة، فعلى مدار األس���ابيع الماضية، كان اسم 
كومان هو األبرز بالصحف ووس���ائل اإلعالم، حيث أكدت 
العديد م���ن التقارير أن إدارة الن���ادي الكتالوني تدرس 
اإلطاحة بالمدرب، بسبب كل المشاكل التي يعاني منها 
الفريق تحت قيادته ولفش���له في الخروج بالبارسا إلى بر 

األمان حتى اآلن. 
لكن عادة ما تكون مباريات الكالسيكو صاحبة الدور األكبر 
في إقالة مدرب من منصبه أو بقائه وتثبيت أقدامه بشكل 
أكبر، ولذلك فإن فوز البارس���ا سيكون له دوره المحوري في 

بقاء كومان.
فهل ينجح كومان في تخطي عقبة ريال مدريد ويبقى مع 

البارسا؟ أم يسقط ويفقد منصبه؟

الكالسيكــو.. مقصلــة كومــان أم طــوق النجــاة؟

مدريد/االستقالل: 
عاد برشلونة إلى س����باق التعاقد مع النرويجي إيرلينج 
هاالن����د، مهاجم بوروس����يا دورتموند، خ����الل الصيف 

المقبل.
وارتبط اسم برشلونة بهاالند في الموسم الماضي، قبل 
أن يدخل البارسا في أزمة اقتصادية منعته من تجديد 
عقد ليونيل ميس����ي، ووضعت عليه ع����دة قيود إلبرام 

صفقات جديدة.
ووفًقا لصحيفة "س����بورت"، فإن برش����لونة تلقى عروًضا 
عديدة من صناديق لالس����تثمار مس����تعدة لمساعدة 

النادي الكتالوني في تمويل صفقة هاالند.
وأشارت إلى أن األمر ال يتعلق بصندوق استثماري واحد، 
لكن خضعت العملية للدراسة، واكتشف المستثمرون 
أن صفقة هاالند قد تكون مربحة في المستقبل القريب 

لبرشلونة.
وأوضح����ت أن الصفق����ة تحتاج 75 مليون ي����ورو قيمة 
الش����رط الجزائي في عقد هاالند، لكن األزمة تكمن في 
الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم، والعموالت التي 
س����تدفع لحس����م االنتقال.  وذكرت الصحيفة أن على 
هاالن����د، االختيار بي����ن عدة أندية، لكنه في برش����لونة 
سيحصل على ميزة أن يصبح النجم األول للفريق، عكس 

الوضع في باريس سان جيرمان أو ريال مدريد.
وقالت "س����بورت" إن برش����لونة بات مس����تعًدا لدخول 
السباق مرة أخرى على ضم هاالند، رغم إدراكهم صعوبة 

المهمة.

القاهرة/ االستقالل:
أعرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب 
مصر، عن س���عادته بالفوز على ليبي���ا )3-0( ، في الجولة 

الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.
وعزز منتخب مص���ر صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، 

بفارق 4 نقاط عن أقرب مالحقيه ليبيا.
وقال كي���روش في تصريحات رس���مية عق���ب المباراة: 
»المنتخب لعب بش���كل رائع للغاية وكنا نستحق الفوز 

وبنتيجة أكبر من ذلك«.
وتاب���ع: »أريد أن أق���دم التهنئة لالعبين عل���ى ما قدموه 
وتنفي���ذ تعليمات المدرب، ونريد االس���تمرار في صدارة 

المجموعة حتى النهاية«.
وأض���اف الم���درب البرتغالي: »ما ي���زال أمامنا الكثير من 
العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميًعا، لقد فزنا 
وسجلنا العديد من األهداف باإلضافة إلى لعب كرة قدم 

جيدة، اآلن التحدي هو التطور والتحسن«.
ورفض كي���روش الحديث ع���ن تفاصي���ل إصابة محمد 
الش���ناوي، مؤكدا أن الحارس مصاب حالًيا هو والمهاجم 

أحمد حسن كوكا الذي أصيب أثناء اإلحماء.
وفي نهاية تصريحاته قال كيروش: »لم أقم بأي 
أمور س���حرية في المنتخب المصري، الروح كانت 
موجودة بالفعل في قلوب الالعبين، لقد استطاعوا 
التح���رر أكث���ر وكان���وا يس���تمتعون بالتدريب 
واللعب وهذا أعطاهم حرية أكبر لكي يعبروا عن 

أنفسهم«.

كيروش: لم أفعل أمورًا سحرية مع مصرخطوة مفاجئة تعيد برشلونة إلى سباق هاالند
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ثم���ار الزيتون، من أراضي سبس���طية ش���مال 
نابلس.

هذا وأصيب ش���اب برصاص ق���وات االحتالل، 
وآخ���رون بح���االت اختن���اق، خ���الل مواجهات 
اندلعت عقب اقتحام بلدة طمون جنوب ش���رق 

طوباس بالضفة المحتلة.
وأفادت مصادر طبية في جمعية الهالل األحمر، 
بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي 
في الفخذ لشاب، وتم نقله للمستشفى لتلقي 
العالج، باإلضافة للتعامل ميدانيا مع عدة حاالت 

اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة، إن ق���وات االحتالل 
اقتحم���ت البلدة بعش���ر دوريات في س���اعات 
الصباح األول���ى، ودارت مواجهات أطلق خاللها 
الجنود الرصاص بكثاف���ة، باإلضافة إلى إطالق 

الغاز المسيل للدموع بين منازل المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، مساء أمس الثالثاء، بأّن 
قوات االحت���الل الصهيوني اعتقلت طفاًل يبلغ 
م���ن العمر )15 عاًم���ا(، وذلك بعد إط���الق النار 
عليه وإصابته في قدمه عند مدخل بلدة سلواد 
الغربي ش���رق رام الله بالضف���ة المحتلة، حيث 

وصفت إصابته بالطفيفة.
وأوضح���ت المص���ادر، أّن الفتى ال���ذي أصيب 
برصاص جي���ش االحتالل في بلدة س���لواد هو 
ينال هيثم حامد، حيث تم اعتقاله وهو ُمصاب 

ونقل إلى جهٍة مجهولة.

وفي الداخل الفلسطيني المحتل، هدمت قوات 
االحتالل االس���رائيلي، أم���س الثالثاء، منزال في 
مدين���ة كفر قاس���م داخل أراضي ع���ام 1948، 

بذريعة البناء دون ترخيص.
وحسب موقع عرب 48، داهمت جرافات وآليات 
الس���لطات اإلس���رائيلية المدينة، تحت حماية 
قوات كبيرة من الش���رطة الت���ي منعت وصول 
المواطنين إلى المكان، ونفذت عملية هدم في 

منطقة السهل الشرقي.
وج���اءت عملية الهدم بعد يوم م���ن إجبار أحد 
المواطنين في كفر قاس���م على هدم منزله قيد 
اإلنشاء بش���كل ذاتي، تفاديا للغرامات المالية 

الباهظة.
كما، هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
الثالثاء، مس���كًنا في تجمع »أب���و النوار« البدوي 

شرق القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اقتحمت 
التجمع البدوي ش���رق بل���دة العيزرية، وأغلقت 
المنطقة، وش���رعت بهدم منشأة سكنية تعود 

للمواطن سليمان محمدين.
وأوضح الش���هود أن المنش���أة تقدر مساحتها 
ب����45 متًرا مربًعا، ويقط���ن بداخلها هو وزوجته 

وأوالده الستة.
وتس���عى س���لطات االحت���الل إل���ى تهجي���ر 
القدس،  الواقعة ش���رقي  البدوية  التجمع���ات 
به���دف تنفي���ذ مش���اريعها االس���تيطانية، 

والسيطرة على المنطقة بالكامل، إال أن السكان 
يرفض���ون كل مح���اوالت التهجي���ر والترحيل، 
رغم م���ا يواجهونه م���ن إج���راءات وانتهاكات 

إسرائيلية ممنهجة.
فيما هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
الثالثاء، »بركس���ا« على المدخ���ل الغربي لبلدة 

حارس غرب مدينة سلفيت.
وق���ال رئيس المجلس القروي عمر س���مارة، إن 
قوات االحتالل هدمت »بركس���ا« تعود ملكيته 
للشقيقين أسامة وبالل تحسين شمالوي، علما 
أنه مقام على أراضي المواطن جودت علي عقل.

وأشار سمارة إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
كانت قد س���لمت المواطنين ق���رار الهدم قبل 

يومين.
وإلى ذلك، أوقفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
أم���س الثالث���اء، العم���ل بمنزل قيد اإلنش���اء، 
واس���تولت على مضخة وخالط باطون في بلدة 

دير بلوط غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اقتحمت 
البل���دة، وأوقفت العمل في منزل قيد اإلنش���اء 
يعود للمواطن محمود تيس���ير، واستولت على 

مضخة وخالط باطون، كانت تعمل في المنزل.
بالتزامن م���ع ذلك، اقتلع مس���توطنون، أمس ، 
نحو 900 ش���تلة مشمش وزيتون، وسرقوا ثمار 

الزيتون، من أراضي سبسطية شمال نابلس.
وق���ال رئيس بلدية سبس���طية محمد عازم في 

تصريحات صحفية، إن المس���توطنين اقتلعوا 
نحو 700 شتلة مشمش، و200 شتلة زيتون من 
االراضي المحاذية لمستوطنة » شافي شمرون«، 
بعد سرقتهم في ساعات الصباح ثمار الزيتون 
من مساحة 18 دونما تعود للمواطن مجد طالل 

شحادة، ومنع األهالي الوصول اليها.
واضاف ان المس���توطنين وضعوا سياجا حول 
عدد م���ن قطع األراض���ي؛ تمهيدا لالس���تيالء 
عليها وس���رقتها، عدا عن االعتداءات المتكررة 
واالقتحامات ش���به اليومي���ة للموقع االثري في 
البلدة. يش���ار إلى أن المستوطنين سرقوا طوال 
األيام الماضية ثمار الزيت���ون من أراضي خربة 
يانون التابعة لبل���دة عقربا جنوب نابلس، فيما 
تص���دى أهالي قري���ة دير الحطب ش���رقا قبل 
يومين لهجوم مس���توطنين على قاطفي ثمار 
الزيتون ف���ي األراضي القريبة من مس���توطنة 

»ألون موريه«.
يذكر أن هناك تصاعدا في سرقة ثمار الزيتون 
خالل الفت���رة الحالية في كاف���ة المناطق، وقد 
ش���هدت األيام الماضية اعتداءات متكررة من 
قبل المس���توطنين، تمثلت بإجب���ار المزارعين 
عل���ى مغ���ادرة أراضيه���م، واالعت���داء عليهم، 
باإلضافة إلى س���رقة وحرق وتقطيع األش���جار، 

خاصة في ريف نابلس الجنوبي.
فيم���ا، اقتح���م مس���توطنون متطرف���ون أمس 
الثالث���اء، المس���جد األقصى المب���ارك من باب 

المغاربة، بحراس���ة أمنية مش���ددة، وسط قيود 
على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وكان���ت »مدرس���ة جب���ل الهي���كل« التابع���ة 
»جماع���ات المعبد« المتطرف���ة دعت القتحام  ل�
المس���جد األقصى أمس، بمناس���بة ما يس���مى 

»صعود موسى بن ميمون« المزعوم.
وبحس���ب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة، فإن 126 مس���توطًنا بينهم 50 طالًبا 
يهودًي���ا اقتحم���وا المس���جد األقص���ى خالل 
الفت���رة الصباحية، وتجولوا في باحاته بش���كل 
اس���تفزازي، وأدوا طقوًس���ا تلمودي���ة، حت���ى 

خروجهم من باب السلسلة.
والحقت قوات االحتالل سيدة كانت تقرأ القرآن 
الكريم بالقرب من باب الرحمة ش���رق المسجد 
األقصى، وقامت بفح���ص هويتها وتهديدها 
بع���دم الوق���وف ف���ي الم���كان أثن���اء اقتحام 

المستوطنين.
وتواصل ش���رطة االحتالل التضييق على دخول 
الفلس���طينيين م���ن أه���ل الق���دس والداخل 
المحت���ل لألقص���ى، وتدق���ق ف���ي هوياتهم 

وتحتجز بعضها عند البوابات.
ويتع���رض المس���جد األقصى يومًيا لسلس���لة 
اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث 
يتخللها اس���تفزازات للمصلين الفلسطينيين 
وعملي���ات اعتقال وإبعاد عن المس���جد، والتي 

ازدادت وتيرتها خالل األعياد اليهودية.

غزة/ االستقالل: 
اس���تنكرت دائ���رة ش���ؤون الالجئين في 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما جاء 
في جزء من التعميم الصادر عن المفوض 
العام ألون���روا "فيليب الزارين���ي" الموجه 
لموظفي "أونروا" والالجئين الفلسطينيين.

وأكدت في بيان وصل "االس���تقالل" أمس 
الثالث���اء، أن التعمي���م تضم���ن خطايا ال 
ُتغتفر ف���ي بعض القضاي���ا التي تمس 
حقوق الالجئي���ن، وُتبرر اإلجراءات الظالمة 
المُتخ���ذة بحق الموظفين، وتتس���اوق مع 

حمالت التحريض والتشويه "ألونروا".
وأشارت إلى أن المفوض العام لألسف أعاد 
استحضار األزمة المالية التي تعاني منها 
"أونروا" وشح التمويل كنية مبيتة لإلقدام 
على سلس���لة جديدة من اإلجراءات تمس 
حق���وق الالجئين والموظفي���ن، وتنتهك 

حريتهم في التعبير.
ودع���ت الدائرة إلى ض���رورة أن تقوم إدارة 
"أون���روا" بالفصل بين الواجبات والخدمات 
الحيوي���ة األساس���ية الت���ي تق���ع ضمن 
مهامه���ا وعمله���ا وبين خطة التقش���ف 

وترشيد النفقات والسفريات.
الجدي���دة  التعيين���ات  أن  وأوضح���ت 

للموظفين الفلس���طينيين هي باألساس 
جزء ال يتجزأ من برنامج "أونروا" األساس���ي 
الذي يج���ب أن ال يتم وقفه تحت أي مبرر، 
خصوًص���ا وأن هناك ش���واغر مطلوب من 
بالموظفي���ن تحديًدا في  الوكالة مأله���ا 

المدارس والمؤسسات الصحية.
وأضافت "إال إذا كان المفوض العام يقصد 
وق���ف التعيين���ات الجدي���دة للموظفين 
األجانب، فنحن وجم���وع الالجئين كنا وال 
زلنا نطالب أونروا بترشيد النفقات وبوقف 
هذه التعيينات لألجانب والمستش���ارين 
لتخفيف العبء المالي على الموازنة، بعيًدا 
عن ربط عملية التقشف بإجراءات وقرارات 

تمس حقوق الالجئين والموظفين".
وش���ددت عل���ى أن التص���دي للهجم���ة 
المعادية التي تستهدف "أونروا" يتطلب 
من اإلدارة اتخاذ سياسات وإجراءات تتفق 
م���ع دورها ووظيفتها وترتقي لمس���توى 
هذه التحدي���ات، ال التعاطي مع ش���روط 
وابتزاز الممولي���ن خاصة ما جاء في اتفاق 
اإلط���ار بين "أون���روا" والوالي���ات المتحدة 

األمريكية.
ولفتت إلى أن جزءًا من تصريحات المفوض 
الع���ام في التعميم تؤش���ر إل���ى أن إدارة 

"أونروا" تنفذ فعلًيا ما جاء في االتفاق، بما 
يعنيه ذلك َتحوّلها إلى وكيل أمني للعدو 
اإلس���رائيلي واألمريكي ُيطارد الموظفين 
والالجئي���ن، خصوًصا وأن "ه���ذا االتفاق 
الخطي���ر يتضمن إرس���ال أونروا أس���ماء 

الموظفين إلى االحتالل".
 وأكدت أن استحضار المفوض مبدأ الحياد 
مرة أخرى في غير مكانه وموقعه، هو بمثابة 
تحريض واضح عل���ى الموظفين، وتلميح 
بأن تمسك هذا الموظف بهويته الوطنية 
وحقه في التعبير عن الرأي في المس���ائل 
الوطنية العامة سبب مقنع لفرض عقوبات 
واتخاذ إجراءات طرد للموظف تس���اوقًا مع 

األهداف األمريكية واإلسرائيلية.
واعتبرت أن خط���اب الكراهية والتحريض 
أو العداء الذي ذكره المفوض في تعميمه 
يجب أن يوجه فق���ط لالحتالل وحلفائه ال 

للموظفين والالجئين الفلسطينيين.
وشددت على أن التمسك بالثوابت والحق 
الفلس���طيني ليس���ت مادة للتحريض بل 
حق ثابت ومقدس وخط أحمر لدى شعبنا 
الفلس���طيني، وعل���ى إدارة "أونروا" ضمان 
ه���ذا الحق والدف���اع عن���ه ال التماهي مع 

الخطاب اإلسرائيلي الموجه.

غزة/االستقالل: 
كش���ف عضو المكتب السياس���ي في حركة 
المقاومة اإلسالمية »حماس« صالح البردويل، 
النقاب ع���ن أن الحركة بص���دد صياغة ورقة 
سياسية متكاملة لتسليمها لمصر تتضمن 
رؤية الحركة لمس���تقبل العمل الفلسطيني 
وم���ن ضمن���ه المصالح���ة وتوحي���د الصف 

الوطني.
وق���ال البردويل، في تصريح���ات صحفية، 
إن المس���ؤولين المصريي���ن أع���ادوا خالل 
الماضي  لقائهم قيادة »حماس« األس���بوع 
في القاهرة، طرح ملف المصالحة والرهانات 

الممكنة إلنجازها.
وق���ال: »لقد أش���هدناهم على ما ت���م إنجازه 
في مس���ار مش���اورات المصالحة، على مدى 
السنوات الماضية، وأكدنا لهم أن حماس هي 
األكثر رغبة في توحيد الش���عب الفلسطيني 

لمواجهة االحتالل وسياسة التهويد«.
وأضاف: »لقد شرحنا لهم موقفنا من توحيد 
ولتكن  الفلس���طينية،  السياسية  المؤسسة 
مظل���ة منظم���ة التحرير والتواف���ق الجماعي 
على قيادتها وبعدها باالنتخابات الش���املة 
عل���ى قاعدة التواف���ق وال غال���ب وال مغلوب، 
وأن نصطف وراء القي���ادة الجديدة للمنظمة 

لمواجهة سياسات االحتالل«.
وأكد أن ذل���ك يقتضي أيض���ا باإلضافة إلى 
وح���دة المؤسس���ة الت���ي يجب أن تش���مل 
الجميع وتمثل األوزان الحقيقية على األرض، 
واالتفاق عل���ى برنامج وطني، يقوم على الحد 
األدنى من القواسم المش���تركة، على اعتبار 
أن هن���اك اختالفات بين من يأخذ بأس���لوب 

المفاوضات ومن يأخذ نهج المقاومة.
وأض���اف: »بعد ذلك ننصرف جميعا لحش���د 
الشعب الفلسطيني ومن ورائه األمة العربية 
واإلس���المية لمواجه���ة سياس���ات التهويد 

وجرائم االحتالل بحق أرضنا ومقدساتنا«.

جدة/االستقالل: 
أدانت منظمة التعاون اإلس���المي االعتداء على حرمة المقابر اإلس���المية بما فيها 
مقبرة مأمن الله واليوسفية في مدينة القدس، وافتتاح »إسرائيل«، قوة االحتالل، 
ما يس���مى »متحف التس���امح« المقام على جزء من مقبرة مأمن الله اإلسالمية في 

القدس المحتلة، ونبش قبور المسلمين التي يزيد عمرها عن ألف عام.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أمس الثالثاء، أن ذلك يأتي في س���ياق سياسات 
االحتالل اإلس���رائيلي ضد مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدس���اتها وهويتها 
اإلس���المية ومعالمها الحضارية، ويشكل استفزازا لمشاعر المسلمين بشكل عام، 

والفلسطينيين على وجه الخصوص.
كما اس���تنكرت، في الس���ياق نفسه، مش���اركة رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( جياني إنفاتينو، في هذه الفعالية، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة للقيم 
النبيلة التي تقوم عليها الرياضة، ولمبادئ النظام األساس���ي لالتحاد الدولي لكرة 

القدم، ويعكس انحيازا واضحا وغير مقبول لصالح االحتالل اإلسرائيلي.

دبلن/ االستقالل:
أشارت "دار مودان للنشر" وهي الناشر باللغة العبرية لكتابي الكاتبة اإليرلندية سالي 
روني األولين إلى أن الكاتبة لن تسمح بنشر كتابها الجديد بالعبرية لدعمها المقاطعة 

الثقافية ل�"إسرائيل".
لذا، فإن الكاتبة لن تنشر رواية "عالم جميل، أين أنت؟ باللغة العبرية.

وتص���درت الرواية أعلى المبيعات حس���ب "نيوي���ورك تايمز" عندما تم نش���رها في 
سبتمبر-أيلول، بعد حملة دعائية جاءت في أعقاب رواية روني الثانية الشهيرة، "أناس 

عاديون"، التي تم تحويلها أيضا إلى مسلسل تلفزيوني.
يذك���ر أن س���الي رون���ي، التي تبلغ م���ن العمر 30 عام���ا، منفتحة بش���أن معارضتها 

ل�"إسرائيل".
وف���ي يوليو الماضي، وبعد فترة وجيزة من معركة س���يف الق���دس في مايو الماضي، 
ش���اركت روني مع آالف الفنانين توقيع رس���الة تتهم "إس���رائيل" بالفصل العنصري 
وتدعو إلى عزلها دوليا. ودعت الرس���الة إلى "إنهاء الدعم الذي تقدمه القوى العالمية 
إلس���رائيل وجيشها، ال س���يما الواليات المتحدة ودعت الحكومات إلى "قطع عالقاتها 

التجارية واالقتصادية والثقافية مع إسرائيل".
وتتمتع ش���خصيات روني عموما بأفكار يس���ارية، وتس���تحضر كتبها "إسرائيل" في 
هذا الس���ياق. ففي "أناس عاديون" مثال، تحضر الش���خصيات الرئيسية احتجاًجا ضد 

"إسرائيل" أثناء الحرب على غزة في 2014.

»التعاون اإلسالمي« تدين افتتاح 
»متحف« بمقبرة »مأمن الله« بالقدس

كاتبة أيرلندية ترفض 
ترجمة روايتها للعبرية

البردويل: نعد ورقة سياسية متكاملة سنقدمها لمصر

»الشعبية«: التعميم الصادر عن »مفوض أونروا« تضمن خطايا ال تغتفر

�إ�صابات خالل ..
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االستقالل/ وكاالت:
أنت����ج خبراء من جامعة بريمن واحدًا من »أب����رد األماكن في الكون« 
لبضع ثوان في المختبر، وذلك أثناء البحث في الخصائص الموجية 

للذرات.
ويعد الصف����ر المطلق - صفر كلفن، أو -459.67 درجة فهرنهايت 
- النقطة التي ال تمتلك فيه����ا الذرات طاقة وال تتحرك، وهي أبرد 

درجة حرارة يمكن الوصول إليها نظريا.
ولالقتراب من هذه النقطة قدر اإلمكان، تالعب الفريق بسحابة من 

الذرات لدرجة أنها كانت في حالة »توقف افتراضي«.
ولبضع ثوان، ظلت هذه الجسيمات ثابتة في درجة حرارة منخفضة 
إلى 38 بيكوكلفن )pK(، أي 38 تريليون درجة فوق الصفر المطلق.

ويق����ول الفريق إن ه����ذا قد تكون له تداعي����ات كبيرة على فهمنا 
لميكاني����كا الكم، فكلما كانت درجة الح����رارة أكثر برودة، زاد تأثير 

المادة الغريبة.
ولتحقي���ق درجة حرارة منخفضة بش���كل ملح���وظ، طور الفريق 
األلمان���ي عملية خفضت درجة ح���رارة النظام ع���ن طريق إبطاء 
الجس���يمات إلى النقطة التي وصلت فيها إلى شبه توقف تام، 

وفق »روسيا اليوم«.

علماء يبتكرون أبرد درجة حرارة 
تسّجل في مختبر على اإلطالق

االستقالل/ وكاالت:
رصد باحثون من فريق Oceanx مخلوقا أكبر من اإلنسان 

في رحلة السكتشاف أعماق البحر األحمر.
وش����رع باحث����و OceanX، وهو فريق من علم����اء األحياء 
البحرية ووس����ائل اإلعالم وصناع األفالم، في مهمة عام 
2020 الستكش����اف أعماق البحر األحم����ر، وحققوا هذا 

االكتشاف المثير.
وأثناء التحقي����ق في »Pella«، الت����ي غرقت في نوفمبر 
2011، عل����ى عمق 2800 ق����دم، رص����دت المجموعة ما 

اعتقدوا أنه يمكن أن يكون »الحبار العمالق«.
وقال ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم OceanX، في 
مقطع فيديو: »لن أنس����ى أبدا ما ح����دث بعد ذلك طيلة 

حياتي. فجأة، بينما ننظر إلى قوس حطام السفينة، ظهر 
هذا المخلوق الضخم، يلقي نظ����رة على ROV »المركبة 
التي ُتشّغل عن ُبعد« ويلف جسمه بالكامل حول مقدمة 

الحطام«. وفقا لروسيا اليوم.
ولم يعلم الفري����ق أن المخلوق الغامض كان »الش����كل 
العمالق‹‹ للحبار الطائر البنفس����جي )أكبر من اإلنسان(، 
الذي يصل طوله عادة إلى قدمين، إال في سبتمبر 2021.

وغرقت »Pella« في نوفمبر 2011 أثناء سفرها إلى ميناء 
نويبع المصري.

واشتعلت النيران في الس����فينة التي يبلغ طولها 485 
قدما، قبالة س����واحل العقبة األردني����ة، بينما كانت تقل 

1229 راكبا.

االستقالل/ وكاالت:
أثار مشروع سكني في تركيا الكثير من التساؤالت، حيث 
بدأت عملية اإلعمار عام 2014 بين مدينة إسطنبول وأنقرة 
واستطاعت جذب الكثير من المستثمرين واألغنياء لشراء 

منازل فاخرة.
وقامت ش���ركة البناء بتسمية المجمع ب� »برج البابس« الذي 
بحسب المشروع يجمع نحو 700 قصر ومنزل، باإلضافة إلى 

حدائق ومساحات واسعة للترفيه.
وب���دأ اإلعم���ار الفعل���ي للقصور ع���ام 2014 بع���د دخول 
االس���تثمارات واألموال من قبل أغنياء وافقوا على ش���راء 
المنازل في المجمع، لكن عام 2018 واجه المشروع صعوبات 
مالية بسبب األزمة االقتصادية وتراجع سعر صرف الليرة 

التركية ما أدى إلى توقفه نهائيا عام 2019.
وبات المجمع السكني الذي بات مدينة أشباح خالل األعوام 
األخيرة مقصدا للس���ياح ومحبي المخاط���ر الذين يقومون 
بنشر صور ومقاطع فيديو من المنطقة التي سماها البعض 

بمدينة القصور واألشباح.
وأظهرت الصور المنش���ورة أن المن���ازل والقصور الخالية 
المبني���ة منذ س���نوات ش���بيهة فيم���ا بينه���ا وكأنه تم 
نس���خها ولصقها عن طريق برامج البناء التي يستخدمها 

المهندسون خالل عملية اإلعمار.
 NOVA Group« وفي ع���ام 2021، اس���تحوذت ش���ركة
Holdings« األمريكية على المشروع بالكامل، حيث تخطط 
للقيام بعدة مشاريع جديدة على أنقاض المشروع السابق.

العثور على مخلوق غامض »أكبر
 من اإلنسان« في البحر األحمر

مدينة أشباح تحتوي
 على قصور فخمة متروكة

االستقالل/ وكاالت:
خضعت طفلة بريطانية لعدد كبير من العمليات الجراحية 
في غضون عامين فقط بس���بب حال���ة نادرة تجعلها غير 
قادرة عل���ى البلع. ويتعي���ن على الطفل���ة الرضيعة إيال 
ديفيز السفر إلى المستش���فى كل ثالثة أسابيع، إلجراء 
عملية تس���مح لها بتناول الطعام والشراب، حيث تعاني 
من حالة نادرة تمنعها من البلع، وتحتاج لعملية جراحية 
إلبقاء المريء مفتوًحا. وأمضت الطفلة التي احتفلت بعيد 
ميالدها الثاني هذا األس���بوع ثمانية أس���ابيع في ثالث 
وحدات مختلف���ة للعناية المركزة حت���ى اآلن هذا العام، 
وسيتعين عليها اآلن إجراء العملية السادسة والثالثين 

لها خالل األيام القليلة القادمة.

وعندما ولدت إيال في كارمارثينش���اير، ويلز، لم يتشكل 
الم���ري لديها بش���كل صحيح، وحتى قب���ل والدتها في 
أكتوبر )تش���رين األول( 2019، تم تش���خيص إصابتها 
أيًض���ا بمرض دكس���تراكارديا، مما يعن���ي أن قلبها كان 
على الجان���ب األيمن م���ن صدرها. وقالت لي���ا والدة إيال 
"منذ الش���هر السادس من الحمل، كان علي أن أعيش في 

مستشفى في بريستول في حال والدتها مبكرة".
وعند ال���والدة، كان جزء من م���ريء الطفلة متصاًل بمجرى 
الهواء لديها، وأمضت تسعة أسابيع في العناية المركزة، 
ومنذ ذلك الوقت، أجرت 34 عملية جراحية أخرى للحفاظ 

على المريء مفتوًحا.
وعلى الرغم من كونه أس���وأ كابوس للوالدين، فقد أصبح 

ا من حياة  نقل إيال إلى المستش���فى في بريس���تول جزًء
ليا وأرويل. وكان الحليب الذي كانت تش���ربه إيال يتسرب 
إلى رئتيها، مما تس���بب في التهاب ش���ديد في الصدر 
وفشل في األعضاء، وخضعت لعملية جراحية كبيرة في 
مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن في 22 يوليو 
)تموز( إلنقاذ حياتها. ومنذ عودتها من لندن، أصبحت إيال 
قادرة على التنفس والرضاعة واالستمتاع بيومها بأفضل 
ما يمكن. ومع ذلك، فإن الطعام المهروس والحليب الذين 
تعتمد عليهما في التغذية يبدأن في التعثر في المريء 
بع���د حوالي ثالثة أس���ابيع، ومن هنا تأت���ي الحاجة إلى 
الرحالت المنتظمة عبر جسر س���يفيرن إلجراء المزيد من 

العمليات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
اهتزت، مدينة س���طيف الجزائرية مساء األحد الماضي، 
على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم تبلغ من العمر 
ستين سنة تقريبا وابنتها التي تبلغ من العمر 35 سنة. 
وجاءت وقائع الجريمة، بعدما قام االبن بقتل الضحيتين، 

بالمنزل العائلي، حيث أفادت صحيفة »البالد« الجزائرية 
أن االب���ن الذي يبلغ العمر 35 س���نة كان على خالفات مع 
أفراد عائلته واس���تغل غياب األب الذي ذهب ألداء صالة 

العصر بالمسجد لينفذ جريمته.
وقتل الجاني، أمه بالخنجر ثم أخته وتركهما في بركة من 

الدماء، حيث كان ينوي قت���ل والده أيضا، الذي تأخر في 
العودة إلى البيت، لينجو بأعجوبة من العملية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ورجال األمن، لنقل جثث 
الضحيتين وفتح تحقيق في ذلك، فيما أش���ارت مصادر 

إلى إصابة الجيران وسكان الحي بصدمة كبيرة.

لتتمكن من تناول الطعام والشراب

طفلة تخضع لـ 36 عملية جراحية في غضون عامين فقط

يقتل أمه وشقيقته.. وأبوه ينجو بأعجوبة!

االستقالل/ وكاالت:
قدمت بلدة أس���ترالية عرضًا مغريًا لألش���خاص الذين يرغبون ف���ي بناء منزل 
أحالمهم يتمثل في منحهم أراٍض مجانية، بشرط أن يكونوا مستعدين للعيش 

في هذه البلدة الصغيرة التي ال يزيد عدد سكانها عن 800 شخص.
يقدم مجلس بلدة كيلبي شاير، الذي يقع على بعد 1000 كيلومتر غرب مدينة 
بريسبان، أراضي تبلغ قيمة كل منها 12500 دوالر لألشخاص الذين يرغبون في 

بناء منازل في المنطقة.
تهدف هذه الخطة لتشجيع الراغبين في االنتقال إلى البلدة لبناء منازل جديدة، 
بعد أن عانت المدينة من عدم توفر مساكن كافية لإلقامة، ومن قلة عدد سكانها 

لعدة عقود.
وال تشمل هذه المنحة بلدة كيلبي فحس���ب، بل تشمل جميع البلدات التابعة 

لمجلس بلدة كيلبي، بما في ذلك بلدة إرومانغا، وأدافيل، وتومباين، وتشيبي.
وكان جاس���تن هانكون، الرئيس التنفيذي لمجلس بلدة كيلبي شاير، قد واجه 
صعوبة في إيجاد منزل له، عند توليه المنصب واضطر للعيش في قرية قريبة 

خالل األشهر الستة األولى.
ويأمل مجلس كيلبي ش���اير، أن يجلب العرض، فئة ديموغرافية أصغر سنًا إلى 
المنطقة، ويهدف أيًضا إلى تعزيز التوظيف طويل األجل في المدينة، وفق ما 

أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بلدة أسترالية تمنح 
أراضي مجانية للراغبين 

ببناء منزل أحالمهم


