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رام الله / االستقالل:
 أنهى األس����ير الجريح رايق عبد الرحمن صادق بشارات 
)44 عاًما(، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 53 
يوًم����ا، بعد التوص����ل التفاق مع إدارة س����جون االحتالل 

يقضي بإنهاء اعتقاله اإلداري بعد ثالثة أشهر.
وقالت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، في تصريح 
صحفي صدر عنها، مس����اء األربعاء، إن األس����ير بشارات 
س����ّجل انتصارا جديدا في إضرابه المفتوح عن الطعام، 

بعد اتف����اق يقضي بإنهاء اعتقال����ه اإلداري بعد ثالثة 
أش����هر، ويكون تاريخ اإلفراج عنه 2022/1/20. واألسير 
بش����ارات من بلدة طم����ون بمحافظة طوب����اس واألغوار 
الش����مالية، مت����زوج ولديه ثالث����ة أبن����اء، وكانت قوات 
االحتالل ق����د اعتقلته في 23 تم����وز الماضي، وحولته 
لالعتقال اإلداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، 
واعتقل سابقا عام 2003 وأمضى 7 أعوام و9 أشهر في 

سجون االحتالل، وأفرج عنه بتاريخ 20 شباط 2011.

األسير بشارات ينتصر على السجان 
وينهي اضرابه عن الطعام

غزة/ االستقالل:
واصل أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل االسرائيلي، 
الي���وم، إضرابه���م المفتوح عن الطع���ام، لليوم الثان���ي، تحت عنوان 

»معرك���ة الدف���اع ع���ن إرث الحرك���ة األس���يرة وبنيتها 
التنظيمي���ة«، وذلك رفضا لإلج���راءات العقابية وتصاعد 

أعلنوا عن مطالب اإلضراب

اأ�صرى اجلهاد يوا�صلون معركة الأمعاء اخلاوية لليوم الثاين

سلفيت/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص وحاالت 
اختناق، يوم أمس، جراء اندالع مواجهات مع 

قوات االحتالل اإلسرائيلي في مناطق متفرقة 
من الضف���ة الغربية المحتل���ة. ففي قلقيلية 
أصيب، ش���اب برصاص قوات االحتالل، خالل 

مواجهات قرب بلدة عزون، شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات 
الحي  الرصاص  أطلقت  االحتالل 

مستوطنون يقتحمون األقصى 
إصابات خالل مواجهات بالضفة واالحتالل يهدم منزال 

بقلنسوة ويخطر باالستيالء على عشرات الدونمات بسلفيت

رام الله/ االستقالل:  
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 
15 حالة وف����اة و756 إصابة جديدة بفيروس 

15 وفاة و756 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة والقطاع

النخالة: لن نترك أسرانا 
حتى لو استدعى ذلك حرًبا

بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين زياد النخالة أن 

حركته لن تترك أبناءها في س���جون االحتالل ضحايا بين 
أي���دي العدو، وعليه س���نقف معهم ونس���اندهم بكل ما 

م�شتوطنون يقتحمون امل�شجد االأق�شى املبارك حتت حماية �شرطة االحتالل

غزة/ قاسم األغا: 
ر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية  َحذَّ
لتحرير فسطين إّياد عوض الله، من أّية »مقترحات« 

مطروحة من االحتالل اإلسرائيلي، أو أّية جهة تزعم 
تحس���ين أوض���اع قطاع غ���زة، انطالًقا 
من »االقتص���اد مقابل األم���ن«.  وقال 

عوض الله لـ »االستقالل«: »الشعبية« لن تسمح 
لالحتالل باالستفراد بأسرى »الجهاد اإلسالمي«

الجهاد: قوة الفعل الشعبي 
المساند لألسرى تشكل حماية لهم 

وتسهم في تقصير أمد اإلضراب
غزة/ االستقالل:

أكد المتحدث باس���م حرك���ة الجهاد االس���المي بالضفة 
الغربية طارق عز الدين، أن معركة األسرى هي معركة كل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 صادقت ما تس���مى »لجنة التخطي���ط المحلية« التابعة 
لبلدية االحتالل في القدس، يوم أمس، على قرار باالستيالء 

االحتالل يصادق على مخطط 
استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

ً

مهجة القد�س: 
الأ�سري يعقوب 

قادري يعاين ظروف 
عزل بالغة ال�سوء
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غزة/ االستقالل:
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد االسالمي بالضفة 
الغربية طارق عز الدين، أن معركة األسرى هي معركة 

كل فلسطيني، وكل حر في هذا العالم.
وأش���ار عز الدين في تصريح صحفي، إلى أن األس���رى 
طالب حرية، وهم عناوين للفعل المشروع طوال مسيرة 
المقاومة والجهاد التي يخوضها الشعب الفلسطيني 
دفاعًا عن نفس���ه وأرضه ومقدس���اته وف���ي مواجهة 

االرهاب والعدوان الصهيوني.
وقال: »ش���رع يوم أمس نحو 150 أس���يرًا من مجاهدي 
حركة الجهاد االسالمي باإلضراب المفتوح عن الطعام، 
وهي خطوة في التصعيد المتدرج الذي أقره األس���رى 
بالس���جون في معركتهم ضد إدارة مصلحة الس���جون 

وجهاز المخابرات الصهيوني )الشاباك(«.
وش���دد عز الدين على أن إس���ناد األس���رى ونصرتهم 
واجٌب وطني مقدس، تش���ارك فيه كل مكونات العمل 
الوطن���ي واإلس���المي، داعًي���ا كل الفصائ���ل والقوى 

والتيارات السياسية والشبابية والنقابية وقطاع المرأة 
الفلس���طينية وكل أطياف المجتمع ونخبه ومثقفيه 
وعماله وموظفيه ألوس���ع مش���اركة في إسناد ونصرة 

األسرى.
وأضاف »إن قوة الفعل الش���عبي المس���اند لألس���رى 

يسهم بشكل فاعل وكبير في تقصير أمد اإلضراب«.
وبّين عز الدين أن كل مس���يرة وفاعلية وكلمة وصوت 
داعم ومساند لألسرى يشكل حماية لهم، وهو بمثابة 
رس���الة للع���دو الصهيون���ي وأجهزته بأن المس���اس 
باألسرى س���يقلب األوضاع وينذر بتفجرها، مشيًرا إلى 
أن هذا ما س���يردع الع���دو ويوق���ف عدوانه ويضغط 
عليه لوقف وانهاء كل إجراءاته العدائية بحق أس���رانا 

وأسيراتنا.
ودعا جماهير ش���عبنا في كل أماك���ن تواجده بالداخل 
والخارج والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم 
، للقيام بدورهم في نصرة األسرى، وعدم رهن التحرك 

الفاعل بعدد أيام اإلضراب.

الجهاد: قوة الفعل الشعبي المساند لألسرى تشكل 
حماية لهم وتسهم في تقصير أمد اإلضراب

غزة/ االستقالل:
واصل أس���رى حرك���ة الجهاد اإلس���المي في س���جون االحتالل 
االسرائيلي، اليوم، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثاني، 
تحت عن���وان »معركة الدفاع عن إرث الحركة األس���يرة وبنيتها 
التنظيمي���ة«، وذلك رفضا لإلج���راءات العقابية وتصاعد هجمة 
مصلحة الس���جون االنتقامية على الحركة األس���يرة عامة وعلى 
أبناء الجهاد اإلس���المي خاصة، والتي ضاعفتها بعد الس���ادس 

من أيلول المنصرم.
وأك���دت الهيئ���ة القيادية العليا ألس���رى الجهاد في س���جون 
االحتالل، في بيان لها، مساء األربعاء، أن تعليق اإلضراب لن يتم 
إال بالتش���اور بين أعضاء الهيئة القيادية العليا ولجنة التمثيل 

للجهاد اإلسالمي وأمراء السجون ومجلس الشورى العام.
وأوضح���ت الهيئة، أن مطالب اإلضراب ه���ي: عودة أبناء الجهاد 
اإلس���المي إلى أقس���ام وغرف الس���جون والمعتقالت التي كان 
عليه األم���ر ما قبل تاري���خ 2021/09/06م، باإلضافة إلى تجميع 
أبناء الجهاد اإلس���المي ف���ي كل من رامون ومج���دو وعوفر في 
ثالث أقسام فقط، وعودة كل المجاهدين من المعازل والزنازين 
إلى األقس���ام التي تم إخراجهم منها من قبل مصلحة س���جون 

االحتالل على إثر الحدث المبارك.
وأك���دت الهيئ���ة، أن من مطال���ب اإلضراب ايضا وق���ف النقل 
التعسفي لألسرى المصنفين سقاف )خطر أمني( بين السجون 
ويقتصر نقلهم داخل األقسام، وإنهاء االعتقال اإلداري لإلخوة 
المضربي���ن إدارًيا، باإلضافة إلى إنهاء سياس���ة التضييق بحق 

األسيرات الماجدات وتحسين ظروفهن االعتقالية.
وبينت الهيئة في بيانها، أن موقف اإلضراب مساند ومدعوم من 
كافة فصائل العمل الوطني واإلس���المي وسيشاركون بدفعات 
تضامنية فيه، مشيرة الى أن مجاهدو الحركة يخوضون اإلضراب 
في كل الس���جون تحت عنوان »معركة الدف���اع عن إرث الحركة 

األسيرة وبنيتها التنظيمية«.
وكانت الهيئة القيادية العليا ألسرى الجهاد، أكدت أن اإلضراب 
عن الطعام الذي بدأ األربعاء، س���يتطور إلى إضراٍب غير مسبوق 

عن الماء وتناول المدعمات والخضوع للفحوص الطبية.
وأوضحت الهيئة في بيان نفير عام، أنه على وقع تصاعد هجمة 
مصلحة السجون االنتقامية والعقابية على الحركة األسيرة عامة 
وعلى أبناء الجهاد اإلس���المي خاصة، وبعد اس���تمرار الخطوات 
التمردي���ة والنضالي���ة ألكثر من 40 يوًما، يعلنون الش���روع في 

المعركة الكبرى المتمثلة في اإلضراب عن الطعام.
وقال���ت الهيئ���ة، إن هجمًة بحج���م هذه الح���رب المعلنة علينا 
تس���تدعي رًدا مقاب���اًل يثبت لالحت���الل وس���جانيه أن المبني 
 ُمكتسب،  وال 

ٌ
التنظيمي داخل السجن هو بيت وهوية وهو حق

يمكن مواجهتها إال بتظافر وتعاون من كل الوطني.
وأضاف���ت »نحن هن���ا نقدم عل���ى معرك���ة الدفاع ع���ن البيت 
والهوية والتي س���يخوضها أواًل نخب���ة طالئعية متمثلة ب� 100 
استش���هادي من الجهاد يقدمون أوراق اإلض���راب عن الطعام 
ثم يمتنعون عن الماء بعد األس���بوع األول للشروع في اإلضراب، 
ويش���اركهم ف���ي المعركة إخوانه���م ورفاقهم م���ن أبناء فتح 
وحماس والجبهة الش���عبية والديمقراطية في مش���هد ملحمي 
يقول لكل فلسطيني أننا متحدون في القيد والمقاومة والرفض 

لالحتالل بسجونه ومستوطناته وجنوده وجدرانه.
حتذيرات من املخاطر

وبدورها أكدت مؤسسات األس���رى في فلسطين، يوم أمس، أّن 
نحو 250 أس���يًرا من حركة الجهاد اإلس���المي شرعوا باإلضراب 
ع���ن الطعام في مختلف الس���جون وبدعم من كاف���ة الفصائل 
الفلس���طينية، رفًضا لإلجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة 
 األسرى بعد السادس من أيلول المنصرم، 

ّ
سجون االحتالل بحق

 أس���رى الجهاد، مس���تهدفة البنية التنظيمية لهم 
ّ

خاّصة بحق
عبر توزيعهم وعزل مجموع���ة منهم، ونقل عدًدا من قياداتهم 

إلى التحقيق.
وحذرت المؤسس���ات )هيئة شؤون األس���رى والمحررين، ونادي 
األسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى( من 
المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى إداريون يواصلون 

اإلضراب عن الطعام منهم من تجاوز إضرابه الثالثة شهور.
ج���اء ذلك خالل مؤتم���ر صحفي عقد يوم أمس ف���ي مقر هيئة 
ش���ؤون األس���رى والمحررين، وخالل المؤتمر أوضح وكيل هيئة 
شؤون األس���رى والمحررين عبد القادر الخطيب، جملة اإلجراءات 
 األس���رى مؤخًرا، وتبعيات الهجمة العنيفة 

ّ
التي تصاعدت بحق

التي استهدفت األسرى.
وأكد الخطيب على أهمية تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع 
إلسناد األس���رى وتش���كيل حاضنة لدعمهم، الفتا بأن شريحة 
األسرى مقدسة وال يمكن المساس بها ولها رمزية مختلفة لدى 

الشعب الفلسطيني.   
من جانبه اس���تعرض رئيس نادي األس���ير ق���دورة فارس آخر 

التط���ورات والمس���تجدات الراهنة داخل س���جون االحتالل، ال 
س���يما فيما يتعلق بإعالن أس���رى الجهاد اإلضراب عن الطعام 
وتصاعد الهجمة على األس���رى عام���ة، الفًتا إلى أّن هذه المرحلة 
تعتبر األدق واألخطر التي تواجهها الحركة األس���يرة، ال س���يما 
بعد التحوالت التي فرضتها العملية البطولية لألس���رى الستة 

وتمّكنهم من تحرير أنفسهم.
وأكد أّن  دولة االحتالل بمختلف مؤسساتها العسكرية واألمنية 
والسياس���ية، تحاول تقويض المنظومة االعتقالية والتنظيمية 
التي ُتش���ّكل عملًيا األس���اس الذي بني عليه كل إنجاز حققته 
الحرك���ة األس���يرة، وتدرك الحركة األس���يرة مقاب���ل ذلك وبكل 
مكوناتها أن اس���تهداف أسرى الجهاد واالس���تفراد بهم، هو 

مقدمة الستهداف كافة البنى التنظيمية للفصائل.
وتاب���ع فارس، لذلك اتفق األس���رى على سلس���لة من الخطوات 
النضالية بع���دم االلت���زام بمجموعة من القواني���ن واإلجراءات 
اليومية التي تخص الحياة اليومية مؤخًرا،  وكان األسرى يأملون 
أن يقود ذلك إلى حوار جدي يؤدي إلى عودة األمور إلى ما كانت 
عليه قبل الس���ادس من أيلول األمر الذي لم يحدث، وعليه  قرر 
األس���رى اإلضراب عن الطعام حيث س���لم اليوم 250 أسيًرا من 
الجهاد اإلسالمي،  أسمائهم كمضربين عن الطعام وهذا العدد 

مرجح لالرتفاع خالل الفترة المقبلة.
خطوات الإ�ضراب

ووفًقا لخطة اإلضراب المقررة، فإنه وبعد مرور س���بعة أيام على 
اإلضراب،  سيصعد 100 أس���ير من بين ال250 اإلضراب وذلك 
باالمتناع عن الماء، وس���ينضم في نف���س الوقت مجموعات من 
الفصائل األخ���رى، ومن كل مكونات الحركة األس���يرة تباعا إلى 

هذا اإلضراب.
وح���ذر فارس من المخاطر المحدقة على مصير س���بعة أس���رى 
يواصلون اإلضراب عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي، أقدمهم 
األس���ير كايد الفس���فوس المضرب منذ ثالثة ش���هور، ومقداد 
القواس���مة، وعالء األعرج، وهش���ام أبو هواش، ورايق بش���ارات، 

وشادي أبو عكر، وعياد الهريمي.
وف���ي كلم���ة لرئي���س الهيئة العليا لمتابعة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين،  أمين شومان وجه رسالة إلى المؤسسات الحقوقية 
والقانوني���ة ح���ول العالم لب���ذل الجهود الالزم���ة، لمنع التوغل 
اإلسرائيلي داخل الس���جون، مطالبًا بتوفير شبكة أمان وحماية 

لألسرى.

كما وجه رسالة أخرى ألبناء الشعب الفلسطيني بضرورة تكثيف 
الجهود واالنتصار لقضية األس���رى، مش���يرًا بأن المعركة كاملة 
وال تقتص���ر فقط على أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي، لهذا ال 
بد من تفعيل برنامج مس���اند وموحد من كافة أطياف الش���عب 

الفلسطيني، دعمًا لهم.
فعاليات ت�ضامنية

وبدوره دعا ممثل حركة الجهاد في لجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلسالمية ياس���ر مزهر، إلى ضرورة اسناد األسرى في السجون 
في إضرابهم ع���ن الطعام بفعاليات تضامنية كبيرة وش���املة 

كافة المناطق في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وأك���د مزهر ف���ي تصريح له، أن هن���اك توافق بي���ن الفصائل 
الفلسطينية في الحركة األسيرة على خوض هذه المعركة التي 
بدأ بها أسرى حركة الجهاد ومن ثم دخول األسرى في السجون 

تدريجيًا.
وكش���ف مزهر، أن هناك 100 أس���ير من أس���رى حركة الجهاد 
اإلس���المي س���موها بكتيبة االستشهاديين س���يمتنعون عن 

تناول الماء والمدعمات ابتداًء من يوم األحد المقبل.
ولفت إلى أن الحركة األسيرة قررت الدخول في معركة اإلضراب 
عن الطع���ام عقب التوصل الى طريق مس���دود في الحوار مع ما 

تسمى مصلحة إدارة السجون.
وق���ال مزهر:«نحن الي���وم أمام خطوة كبيرة تحت���اج الى وقفات 
داعمة ومس���اندة من  الكل الفلس���طيني س���واء على المستوى 

الرسمي أو السفارات أو الجماهيري.«
وأضاف:« أنه س���يتم البدء ببرنامج فعاليات إلس���ناد األس���رى 
يتخلل���ه إقامة خيمة اعتص���ام وإضراب عن الطعام بمش���اركة 
من قيادات حركة الجهاد، وعقد سلس���لة لقاءات مع المنظمات 

الدولية.
وذكر، أنه س���يتم إرس���ال رس���ائل ومذكرات الى مجلس حقوق 
اإلنس���ان للحديث عن معاناة األسرى والناحية القانونية حول ما 
يتعرض له األسرى في السجون خاصة أسرى الجهاد اإلسالمي. 
وبين مزهر، أنه س���يكون هناك وقفات على مس���توى قطاع غزة 
والضفة المحتلة والخروج بمسيرات حاشدة دعما وإسنادًا لتلك 

الخطوة التي اتخذها أسرى الجهاد اإلسالمي والحركة األسيرة.
وش���دد مزهر، على أن حركة الجهاد اإلس���المي لن تترك أسراها 
البواسل لقمة س���ائغة للعدو الصهيوني وستدافع عنهم بكل 

قوة كان على مستوى المقاومة أو الدعم الجماهيري الحاشد.

أعلنوا عن مطالب اإلضراب
أسرى الجهاد يواصلون معركة األمعاء الخاوية لليوم الثاني

بيروت/ االستقالل:
أك���د األمين الع���ام لحرك���ة الجهاد 
االس���المي في فلسطين زياد النخالة 
أن حركته لن تترك أبناءها في سجون 
االحت���الل ضحايا بين أي���دي العدو، 
وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل 
ما نملك، »حتى لو اس���تدعى ذلك أن 

نذهب للحرب من أجلهم«.
وأضاف في تصريٍح مقتضٍب له مساء 
األربعاء أنه »ل���ن يمنعنا عن ذلك أي 

اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى«.
ا من أس���رى حركة الجهاد  وكان : ن���ادي األس���ير أّكد أّن ج���زًء
اإلس���المي، ش���رعوا  امس بإضراب عن الطعام، مطالبين إدارة 
س���جون االحتالل، بوق���ف إجراءاتها التنكيلي���ة التي كانت 
قد فرضتها بش���كل مضاعف بحّقهم واس���تهدفت بش���كل 
أساس عبر جملة اإلجراءات الراهنة، البنية التنظيمية للجهاد 

اإلسالمّي.
وأوضح نادي األس���ير، أّن إدارة س���جون االحتالل ش���رعت بنقل 

أس���رى الحركة، من الغرف التي 
يقبع بها أسرى الفصائل األخرى، 
والتي ت���م توزيعهم عليها، إلى 
غرفتين داخل كل قسم، الفًتا إلى 
أّن أس���رى الجهاد رفضوا الخروج 
من الغرف على اعتبار أّن نقلهم 
إلى غرف خاصة بهم ليس الحل 
المطلوب، مطالبين باالس���تجابة 

لمطلبهم بشكٍل كلّي.
وبين نادي األسير، أّن قرار اإلدارة 
ا من المقترحات  بنقلهم كان جزًء
التي قدمتها على اعتبار أنه���ا الحل الراهن، لذلك وعلى ضوء 
رفض أسرى الجهاد الحلول الجزئية، ومنها الخروج من الغرف 

إلى غرف خاصة بهم، قامت بنقلهم عنوة وهم مقيدون.
وتابع أن قرار أسرى الجهاد اإلسالمي باإلضراب عن الطعام، هو 
جزء من البرنامج النضالّي الذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية من 

كافة الفصائل، لمواجهة إجراءات إدارة السجون.
ُيشار إلى أّن عدد أسرى الجهاد في سجون االحتالل نحو 400.

لن يمنعنا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات«
النخالة: لن نترك أسرانا حتى لو استدعى ذلك حرًبا
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غزة/ االستقالل:
حّم���ل القيادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي ومدير عام مؤسسة مهجة 
القدس للش���هداء واألسرى والجرحى 
د. جمي���ل عليان الع���دو الصهيوني 
مسؤولية ما يحدث لألسرى المضربين 
عن الطع���ام، وخاص���ة المضربين عن 
الماء والتي يمكن أن تصل حد الموت.

وق���ال د. علي���ان خالل مؤتم���ر للجنة 
األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية 
أم���ام مقر اللجن���ة الدولي���ة للصليب 
األحمر بمدين���ة غزة يوم أمس، »نقف 
بكل ق���وة مع إخوانن���ا المضربين عن 

الطعام ولن نسمح للعدو بارتكاب أي 
حماقات أو جرائم بحقهم، وس���يدرك 
الع���دو أن األس���رى هم كتل���ة لهب 
ستحرق كل من يقترب من حقوقهم«.

وق���ال د. علي���ان خالل مؤتم���ر للجنة 
األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية 
أم���ام مقر اللجن���ة الدولي���ة للصليب 
األحمر بمدين���ة غزة يوم أمس، »نقف 
بكل ق���وة مع إخوانن���ا المضربين عن 
الطعام ولن نسمح للعدو بارتكاب أي 
حماق���ات أو جرائ���م بحقهم وتركهم 
كبش فداء، وسيدرك العدو أن األسرى 
هم كتلة لهب ستحرق كل من يقترب 

من حقوقهم«.
وثمن د. عليان موقف الحركة األسيرة 
الداع���م لخطوة اإلض���راب عن الطعام 
ألسرى الجهاد اإلس���المي، مشيًرا إلى 
أن عودة األمور داخل الس���جون إلى ما 
كانت عليه قب���ل عملية انتزاع الحرية 
يمّثل الحد األدنى من األمور الحياتية 

لألسرى.
ودعا القيادي عليان شعبنا في الضفة 
وال� 48 وغ���زة وكافة أماك���ن تواجده 
لمس���اندة األس���رى ودعمه���م بقوة، 
مطالًبا المؤسسات الدولية والمنظمات 
العربية واإلس���المية بالقي���ام بدورها 

األخالقي واإلنساني لنصرة األسرى.
ُيش���ار إلى أن إدارة مصلحة الس���جون 
الصهيونية سعت عقب عملية التحرر 
من س���جن جلب���وع لتفكي���ك الهيئة 
والبني���ة التنظيمية ألس���رى الجهاد 
اإلس���المي عبر تفريقه���م على غرف 
غرامات  وف���رض  الفصائل،  وأقس���ام 
مالية باهظة بش���كل يوم���ي، إضافة 
لعزل أمير أس���رى الجه���اد القائد زيد 
وأن���س ج���رادات وأعضاء  بسيس���ي 
القيادية، وكذل���ك عزل 80  الهيئ���ة 
أس���يًرا من أس���رى الجهاد في ظروف 

حياتية صعبة جًدا.

د. عليان: نحمل العدو مسؤولية ما يحدث لألسرى المضربين ولن نتركهم كبش فداء

وأّك����د أن جبهت����ه ال يمك����ن أن تقبل 
ش����عبنا  نض����ال  عل����ى  بالمس����اومة 
الفلس����طيني ض����د االحت����الل، الذي 
يس����عى واهًما لتطويع ش����عبناحتى 
يقبل ببع����ض الحل����ول االقتصادية، 
مقابل وقف نضاله المشروع«، مشّدًدا 
على أن »مساعي االحتالل تلك أوهام 
ال يمك����ن أن تتحّق����ق، أو ينزلق إليها 

الشعب«.
وأضاف »ش����عبنا الفلس����طيني، يصّر 
عل����ى مواصل����ة نضال����ه ومقاومت����ه 
المش����روعة بأش����كالها كاّفة في وجه 
أهدافه  لتحقي����ق  وص����واًل  االحتالل، 
كاملة، بتحرير أرضه ومقدساته وعودة 
الجئي����ه، وإقامة دولته الفلس����طينية 

المستقّلة، وعاصمتها القدس«.
ولفت إل����ى أهمية تعزيز االش����تباك 
ضد االحتالل بالمحافل الدولية، للجم 
جرائمه التي يرتكبها تجاه شعبنا في 
قطاع غزة، م����ن حصار وتضييق، وغير 
ذلك من الممارس����ات الت����ي ينتهك 
فيها كل األعراف والقوانين الدولية«.    
وفي ه����ذا اإلط����ار، نّبه عض����و اللجنة 
المركزي����ة العامة للجبهة الش����عبية 
إلى ض����رورة أن تّتحد ق����وى وفصائل 
كل  لمواجه����ة  ش����عبنا؛  ومكون����ات 
السياس����ات األمريكية والصهيونية، 
الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. 
وكان وزي����ر خارجية كي����ان االحتالل 
»يائي����ر البيد«، جّدد بحث ما تس����مى 
غ����زة،  بقط����اع  المتعلق����ة  خطت����ه 
والمعروف����ة ب����� »االقتص����اد مقاب����ل 
األمن«، خالل زيارته التي يجريها إلى 

واشنطن، منذ الثالثاء. 
وفي 12 سبتمبر )أيلول( الماضي، طرح 

»البيد« خّطت����ه، التي زعم 
بأنه����ا تقضي بتحس����ين 
المعيش����ية  الظ����روف 
للقط����اع  واالقتصادي����ة 
من  لكيانه،  األم����ن  مقابل 
طويلة  هدن����ة  إبرام  خالل 
التي  »حم����اس«،  مع  األمد 
تدير شؤون الفلسطينيين 

في غزة. 
ويعاني الشعب الفلسطيني 
ف����ي قط����اع غزة، منذ س����نة 
2007، ظروًف����ا قاس����ية على 
بفعل  كاّف����ة؛  المس����تويات 
حصار االحت����الل المتواصل، 

واالعتداءات العس����كرية التي يش����ّنها 
بين الحين واآلخر، كان آخره عدوان مايو 
)أّيار( الماضي، الذين اس����تمّر 11 يومًا، 
وأس����فر عنه استش����هاد )257( مواطًنا، 
ا،  بينهم 69 طفاًل، و40 سيدة، و17 مسّنً
إضافة إل����ى 1980 مصاًبا، بينها »حرجة 

وخطيرة«.
فيما بلغ إجمالي الوحدات الس����كنية 
المتضررة بفعل العدوان 1500 وحدة 
مدم����رة بش����كل كام����ل، و880 وحدة 
مصنفة جزئي بليغ غير صالح للسكن، 
و56 أل����ف وح����دة مصنف����ة م����ا بين 
متوسط وطفيف، بحسب أحدث أرقام 

لوزارة األشغال العامة واإلسكان. 
كلّنا جهاد �إ�سالمي

أّما بش����أن الهجمة »الغاش����مة« التي 
يتع����رض لها األس����رى في س����جون 
االحتالل، واس����تفراده بأس����رى حركة 
»انتزاع  الجهاد اإلسالمي، منذ عملية 
الحرية« من سجن »جلبوع«، فقد شّدد 
عوض الل����ه على أن اعت����داءات إدارة 

الس����جون االنتقامية وغير المسبوقة 
تجاههم؛ »ستفش����ل أمام صمودهم 
األسطورّي، وإرادتهم الصلبة التي لم 

ولن تلين«.
وأوضح أن أس����رى »الجبهة الشعبية« 
سيش����رعون باإلض����راب المفتوح عن 
الطعام، في خطوة نضالية مس����اندة 
ألس����رى »الجه����اد اإلس����المي« الذين 
يخوض����ون إضراًب����ا مفتوًح����ا رفًض����ا 
التنكيلّي����ة  واإلج����راءات  للهجم����ة 
والعقابية، الت����ي يتعرضون لها، منذ 

عملية »نفق الحرية« في »جلبوع«. 
اإلضراب رسالة واضحة  وقال: »خطوة 
لالحت����الل، مفاده����ا ب����أن الجبهة لن 
تس����مح له باالستفراد بأسرى الجهاد، 

ونرّددها بصوت عاٍل: كّلنا جهاد«. 
أس����رى   6 انت����زاع  عملي����ة  ومن����ذ 
فلس����طينيين حريته����م من س����جن 
بيس����ان ش����مال  »جلبوع« في مدينة 
فلسطين المحتلة، تشّن إدارة سجون 
االحت����الل حمل����ة إج����راءات انتقامية 
وتعس����فية غي����ر مس����بوقة، كالعزل 

والتنكي����ل  والتعذي����ب 
الجهاد  حركة  أسرى  ضد 

اإلسالمي.
قررت  ذل����ك،  إث����ر  وعلى 
العليا  القيادية  الهيئ����ة 
داخل  الحرك����ة  ألس����رى 
الس����جون الش����روع ف����ي 
المفتوح  اإلضراب  خطوة 
يوم  من����ذ  الطع����ام،  عن 

أمس. 
ويوم 6 س����بتمبر )أيلول( 
 6 تمّك����ن  الفائ����ت، 
أس����رى فلس����طينيين، 5 
للجهاد  ينتم����ون  منهم 
اإلس����المي، من انت����زاع حريتهم من 
س����جن »جلب����وع« االحتالل����ّي، األكثر 
تش����ديًدا وتحصيًنا، عب����ر نفق ممتد 
زنزانته����م، قبل  م����ن غرف����ة  حفروه 
اعتقالهم على  االحت����الل  أن يعي����د 
دفعات، بعد أيام من المطاردة امتدت 

لنحو أسبوعين.
وأبطال كتيبة جنين أو كتيبة الحرية، 
هم األس����رى القادة: محم����ود عارضة 
)46 عاًما(، أمير أس����رى حركة الجهاد 
والمحكوم  »جلب����وع«،  اإلس����المي في 
مدى الحياة، ومحمد عارضة )39 عاًما(، 
محكوم مدى الحياة، ويعقوب قادري 
)49 عاًما(، محكوم مدى الحياة، وأيهم 
كممج����ي )35 عاًم����ا(، محك����وم مدى 
الحي����اة، ومناضل انفيعات )26 عاًما(، 
معتقل منذ عام 2019، وخمس����تهم 
ينتم����ون للجهاد، فيم����ا زكريا زبيدي 
)46 عام����ًا( معتقل منذ ع����ام 2019، 
ينتم����ي لحركة فت����ح، وجميعهم من 

جنين.

�سيا�سات خبيثة
في س���ياق آخ���ر، حّمل عض���و اللجنة 
المركزي���ة العامة للجبهة الش���عبية، 
المباش���رة عن  المس���ؤولية  االحتالل 
ارتف���اع منس���وب الجريم���ة مؤّخ���ًرا 
والعمل على إش���اعتها ب���كل الطرق 
والوس���ائل في الداخل الفلس���طيني 
المحتّل منذ النكبة الفلسطينية سنة 

.1948
وقال: »االحتالل ومنذ سنوات طويلة، 
أْسَرَلة وتفتيت وإنهاء شعبنا  يحاول 
الفلس���طيني بالداخ���ل المحتل، عبر 
سياس���اته التآمرّية الخبيث���ة؛ إاّل أنه 
ما زال متمّسًكا بهويته الفلسطينية 
والعربية، وسيواصل نضاله دون وهن 

أو استسالم«. 
وأش���ار إلى أن شعبنا بالداخل يشّكل 
ا رئيًس���ا من الحاضنة الش���عبية  جزًء
للمقاومة، وقد أثب���ت ذلك مؤخًرا، من 
خالل تأيي���ده واصطفافه في معركة 
س���يف القدس، ليؤكد مجّدًدا فشل 
سياسات ومخّططات االحتالل في كّي 
وعي ش���عبنا وأجياله القادمة، لجهة 

دفعه لالستسالم. 
وجّدد التأكيد بأن شعبنا الفلسطيني 
التاريخية  في كل جغرافيا فلسطين 
س���يواصل نضال���ه، محافًظ���ا عل���ى 
قضيت���ه وحقوقه وهويت���ه وتاريخه 

وعروبته، وصواًل لتحقيق أهدافه.   
ومن���ذ مطل���ع الع���ام الج���اري، بلغت 
القت���ل في المجتمع  حصيلة ضحايا 
)دون  المحتل  بالداخل  الفلس���طيني 
منطقة غربي القدس وهضبة الجوالن 
المحتلتي���ن(، 85 قتي���اًل، بينهم 12 

امرأة.

»مقترحاته المطروحة بزعم تحسين أوضاع غزة استكمال لحلقات التآمر«
عوض الله لـ »االستقالل«: »الشعبية« لن تسمح لالحتالل باالستفراد بأسرى »الجهاد اإلسالمي«

غزة/ قا�سم �لأغا: 
ر ع�سو �للجنة �ملركزية �لعامة للجبهة  َح��ذَّ
�ل�سعبي��ة لتحرير ف�سطني �إّي��اد عو�ض �هلل، 
م��ن �أّية »مقرتحات« مطروحة من �لحتالل 
�لإ�سر�ئيل��ي، �أو �أّي��ة جه��ة تزع��م حت�س��ني 

�أو�س��اع قطاع غ��زة، �نطالًقا م��ن »�لقت�ساد 
مقابل �لأمن«. 

وق��ال عو���ض �هلل يف مقابل��ة م��ع �سحيف��ة 
»�ل�ستقالل« �لأربع��اء، »كل ما ُطرح ويطرح 
موؤّخًر� )خّط��ة لبيد( من مقرتحات لقطاع 

غزة؛ باّدعاء حت�سني �أو�ساعه، حتت عنو�ن 
�لقت�س��اد مقاب��ل �لأم��ن؛ ل ميك��ن �لقب��ول 
ب��ه، من �جلبه��ة �ل�سعبي��ة، كونه��ا ��ستكماًل 
حللقات �لتاآمر على �سعبنا وق�سيته �لعادلة، 

و�سنو�جهه بكل �لو�سائل و�لأ�ساليب«.  
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�إعالن  طرح عطاء
)D67( م�شروع تاأهيل بئر مياه �لعطاطرة رقم

 ،)IHH( تعل���ن بلدية بيت الهيا ، وبتموي���ل من هيئة اإلغاثة اإلنس���انية التركية
عن طرح عطاء مش���روع تأهيل بئر مياه العطاطرة رقم )D67( في بيت الهيا ، وفقا 
للمخطط���ات والمواصفات وجداول الكميات وش���روط االتفاقي���ة والعقد المرفقة 

بالمشروع، فعلى الراغبين بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1- يجب على المقاول أن يكون مؤهال ومس���جال ومنتس���با في اتح���اد المقاولين 
الفلسطينيين ولجنة التصنيف الوطنية الموحدة تخصص مياه درجة التصنيف 
أولى، ثانية، ثالثة  سارية المفعول ولن يباع العطاء إال بعد إبراز شهادة التصنيف.

2- يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة وعلى المقاول أن 
يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.

3- يج���ب أن تكون أس���عاركم س���ارية المفعول لم���دة 90 يوم م���ن تاريخ إقفال 
المناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 2,000 دوالر 
أمريك���ي بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما او ش���يك بنكي 

مصدق، وال تقبل الشكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4- المش���روع ش���امل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أس���عارهم شاملة ضريبة 

القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
5- على المق���اول تقديم فاتورة ضريبية تصدر بإس���م هيئة اإلغاثة اإلنس���انية 

.)IHH( التركية
6- بلدية بيت الهيا وهيئة اإلغاثة اإلنس���انية التركي���ة )IHH( غير ملزمتين بأقل 

األسعار ودون إبداء األسباب.
7- كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على وثائق العطاء 
من مقر بلدية بيت الهيا ، ابتداء من يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021،  وحتى 
يوم األثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، في ساعات الدوام الرسمية مقابل مبلغ غير 

مسترد قيمته 50 دوالر أمريكي.
8- زيارة الموقع  واإلجتماع التمهيدي يوم اإلثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، الساعة 
10:00 صباحا في مقر بلدية بيت الهيا ، واالجتماع التمهيدي الساعة 12:00 ظهرا 

من نفس اليوم في مقر بلدية بيت الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول .
9- يتم تس���ليم العطاءات في مقر بلدية بيت الهي���ا ، على العنوان المذكور وآخر 
موعد لتس���ليم العطاءات وفتح المظاريف هو يوم الخمي���س الموافق 21 أكتوبر 
2021 الساعة الثانية عشرة ظهرا ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب كان. وسيتم 

فتح العطاءات بحضور من يرغب من المقاولين المشاركين.
10- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

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

بلدية بيت الهيا

 
مناق�شة/ �شر�ء 
بلدية بيت الهيا

أسم المشروع/ شراء آلية عدد 2 لزوم حركة الموظفين في بلدية بيت الهيا
1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مناقصة - شراء مشروع / شراء آلية عدد 2 لزوم 

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

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

4(  الم���وردون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلوم���ات الالزمة من )بلدية 
بيت الهيا / قس���م المش���اريع(، هاتف: - )082478085( فاكس:-)082478752( 
ويمكنهم االطالع عل���ى وثائق العطاء والحصول عليها خالل أيام وأوقات الدوام 
الرس���مي حسب العنوان أدناه وذلك ابتداء من الساعة 8:0 صباحا وحتى الساعة 
11:00 مس���اًء من يوم االربعاء الموافق تاريخ 2021/10/13 م وذلك مقابل رس���م 
ال يرد قيمته: 200 ش���يكل )مئتان ش���يكل فقط ال غير( وطريقة الدفع من خالل 
صندوق البلدية أو ش���يك مصدق أو الدفع لحس���اب البلدية )بنك فلسطين فرع 

جباليا حساب رقم 75900( حسب الشروط التالية:
5(  آخر موعد لتقديم العروض مس���اء يوم االثنين 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 شكل ضمان بنكي أو شيك بنكي بقيمة 2000 $ فقط )ألفان دوالر 

فقط ال غير( لمدة 60 يوم ومحضر جلسة الرد على االستفسارات(
b( يج���ب 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 أسعاركم سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال 

العطاء.
8( العط���اءات يجب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2021/10/18 م الس���اعة 12 ظهرًا، العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات 
المتأخرة عن موعد التس���ليم س���يتم رفضها، س���يتم فتح العط���اءات بحضور 
المقاولي���ن أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العن���وان: )بلدية بيت الهيا- 
الطاب���ق الثاني– الش���ئون القانونية(، الس���اعة 12 ظهرًا ي���وم االثنين الموافق 

2021/10/18 م.
9( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

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

بلدية بيت الهيا

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل �سادر عن 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
  في القضية التنفيذية رقم : 2019/2090

الى المنفذ ضده / احمد عبد الحافظ احمد عياد من سكان البريج – دوار ابو 
رصاص مجهول محل االقامة 

نبلغك���م انه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب حك���م المحكمة البالغ 
قيمت���ه ) 2000$( الفي دوالر امريكي لصالح طالب التنفيذ / محمد منصور 

قاسم وافي والزامك بالرسوم والمصاريف .
لذا عليك الحض���ور الى دائرة التنفيذ في خالل اس���بوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقك .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اال�ستاذ / ا�سماء ابو القم�سان

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

�إعالن خ�شوم
الى المدعى عليها / دعاء حيدر ابراهيم اش���بير من غزة وس���كانها سابقا 
والمقيم���ة حالي���ا في دول���ة االمارات ومجهول���ة محل االقام���ة فيها االن 
يقتضى حض���ورك الى محكمة ش���رق خانيونس الش���رعية يوم االثنين 
المواف���ق 2021/11/15م الس���اعة التاس���عة صباح���ا وذلك ف���ي الدعوى 
اساس2021/564م وموضوعها ضم ولد والمرفوعة ضدك من قبل مطلقك 
المدعى محمد س���ليمان دياب ابو سلوت من بني سهيال وسكانها وان لم 
تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2021/10/31م

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

 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 صادقت ما تس���مى »لجنة التخطي���ط المحلية« التابع���ة لبلدية االحتالل في 
القدس، يوم أمس، على قرار باالس���تيالء على مس���احات من أراضي المواطنين 
جنوب الق���دس، لصالح إقامة مبان عامة، وش���ق طرق وتنفي���ذ أعمال بناء في 

مستوطنة »غفعات همتوس«.
وقال محافظ القدس عدنان غيث، إن هذا المخطط االستيطاني يهدف إلى قطع 
التواصل الجغرافي بين محافظتي القدس وبيت لحم، وإحكام الس���يطرة وعزل 

القدس عن محيطها.
وأضاف أن سلطات االحتالل تسعى إلى تطويق القدس بحزام من المستوطنات، 
وضم عدد منها لحدود بلدية االحتالل، ومحاولة إخراج بعض القرى واألحياء التي 
يقطنها مواطنون فلس���طينيون خارج حدود البلدي���ة، إلحداث تغيير في بنية 

المدينة الديمغرافية والجغرافية.
وأوضح غيث، أن س���لطات االحتالل تس���عى لفرض األمر الواقع، دون االلتفات 
إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وهي ماضية في مخططاتها باستهداف 
المدينة المقدس���ة، الفتا إلى أن المخطط االس���تيطاني الجديد يتزامن مع آخر 
كبير في منطقة قلنديا، وش���ق طرق اس���تيطانية لربط المستوطنات ببعضها 

إلجهاض حل الدولتين.
وأك���د أن ه���ذه الممارس���ات اإلس���رائيلية الت���ي تتواصل بحق أبناء ش���عبنا 
ومقدساتهم في القدس وجميع محافظات الوطن، لم تكن لتحدث لوال الصمت 

الدولي عليها هذه الممارسات.
وكان االحتالل قد صادق عام 2014، على مخطط لبناء 2400 وحدة اس���تيطانية 
لصالح المستوطنة المذكورة، وقد تم تجميده حينها من قبل حكومة االحتالل 

التي امتنعت عن نشر المناقصة لهذا المخطط، في أعقاب ضغوط دولية.

االحتالل يصادق على 
مخطط استيطاني لفصل 

القدس عن بيت لحم

بروكسل/ االستقالل: 
ق���دم االتحاد األوروب���ي، تعديال يش���ترط تقديم 23 
ملي���ون دوالر م���ن التموي���ل األوروب���ي، لوكالة غوث 
الفلس���طينيين »اونروا«، بتغيير  الالجئين  وتشغيل 

الكتب المدرسية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأق���رت لجنة الميزاني���ات التابعة لالتح���اد األوروبي 
تعديال على ميزانيتها لع���ام 2022، لحجب التمويل 
األوروبي ما ل���م يتم إجراء مراجعات لمنهج الس���لطة 

الفلسطينية.
 وتعد بلجيكا أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، وأرسلت 
157 مليون دوالر من المساعدات إلى »أونروا« في عام 2021.

وُيلزم التعديل »أونروا« باس���تخدام الكتب المدرسية 
الت���ي »تع���زز التعاي���ش والتس���امح م���ع اليهودي 

اإلس���رائيلي واآلخر، وتعليم الس���الم مع »إس���رائيل« 
بما يتماش���ى مع أهداف حل الدولتين«، وفق االتحاد 

األوروبي.
وذك���ر التعديل أنه إذا لم يت���م إجراء هذه التغييرات 
بحلول بداي���ة العام الدراس���ي الفلس���طيني 2022، 
فس���يتم اس���تخدام المخصصات المحجوبة لتمويل 

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية.
وبعد إقرار لجنة الميزانية في بروكس���ل، من المقرر أن 
يخضع التعديل للتصويت العام إلى جانب بقية حزمة 

ميزانية 2022 في األيام المقبلة.
ونصت ق����رارات برلمان االتحاد األوروب����ي الصادرة في 
الس����نوات األخيرة، عل����ى أنه لم يتم ح����ذف »خطاب 
الكراهية ومعاداة السامية والتحريض على العنف« من 

كتب السلطة الفلسطينية و«أونروا«.
وأضاف التعديل في تبريره أن، »قرارات برلمان االتحاد 
األوروبي تصر عل����ى أن رواتب موظفي الخدمة المدنية 
التربويين الذي����ن يمولهم االتح����اد األوروبي، والذين 
يقومون بإعداد كتب مدرس����ية فلس����طينية يجب أن 
تكون مش����روطة بمادة تعكس قيم السالم والتسامح 

والتعايش«.
في الوقت نفسه، من المقرر أن تشهد ميزانية االتحاد 
األوروبي لعام 2022، زيادة في تمويل األونروا من 157 

مليون دوالر إلى 167 مليون دوالر.
وم����ن المقرر أن تواف����ق لجنة الميزاني����ات في االتحاد 
األوروبي، عل����ى الميزانية المص����دق عليها لعام 2022 

بعد أن يوافق عليها البرلمان األوروبي الشهر المقبل.

االتحاد األوروبي يشترط تعديل المنهاج الفلسطيني الستمرار تمويل »أونروا«

رام الله/ االستقالل: 
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين األربعاء 
جانًبا من معاناة أس����يرات معتق����ل »الدامون« 

والتضييقات التي ُفرضت بحقهن مؤخرًا.
ولفت����ت الهيئة في بيان تلقته »االس����تقالل« 
إلى أن األسيرات كحال غيرهم من أبناء الحركة 
األسيرة، تعرضن لذات اإلجراءات العقابية التي 
نفذتها إدارة الس����جون خ����الل الفترة الماضية 
بحق األسرى في مختلف المعتقالت، والتي ما 

زالت مستمرة بفرضها بشكل ممنهج.
وبين����ت أن الهجم����ة التي ش����نتها س����لطات 

االحتالل بحق األس����رى واألسيرات في مختلف 
الس����جون، جاءت بعد تمكن س����تة أس����رى من 
انت����زاع حريتهم عبر نفق من س����جن »جلبوع«، 
ومنذ ذلك اليوم تصاعدت اإلجراءات التنكيلية 

المنفذة بحقهم.
وأوضحن أس����يرات »الدامون« لمحامية الهيئة 
عق����ب زيارتها له����ن، تفاصي����ل التضييقات 
المفروضة بحقهن في اآلونة األخيرة من بينها 
إغالق الغرف داخل القس����م أثن����اء وقت الفورة 
ومؤخرًا تم السماح بفتح غرفتين فقط بعد إجراء 

مفاوضات مع إدارة السجن.

ولفت����ن إلى تنفي����ذ حمالت تفتي����ش قمعية 
لغرفهن وإجراء الفحص األمني )دق الشبابيك( 
بمنتص����ف الليل، وفي كثير م����ن األحيان يتم 
االستعانة بوحدات خارجية إلجراء التفتيشات، 

مصادرة الكتب من غرف األسيرات.
وأضفن األسيرات أنه بش����كل عام هناك حالة 
من التوتر واالس����تنفار الع����ام داخل المعتقل، 
مشيرات إلى أن السجانين يلبسون دروع واقية 

للصدر والرقبة أثناء إجراء التفتيشات.
الجدير ذكره أن عدد األسيرات المحتجزات حاليًا 

داخل معتقل »الدامون« 34 أسيرة.

هيئة األسرى ترصد التضييقات على أسيرات »الدامون« عقب عملية »نفق الحرية«
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دولة فل�سطني   
حمكمة بداية دير البلح

يف اال�ستئناف رقم 2019/386
يف الطلب رقم 2021/586

المستدعية : هدى حسن عبد الهادي ابو حجر – من سكان النصيرات
وكيلها المحاميان / رمضان محمد شبير وسعدية حسونة قويدر

المستدعى ضدها /
حسن يوس���ف حسن ابو حجر باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة 
والده المرحوم / يوس���ف حس���ن ابو حجر – غزة الجالء – مفترق عبد العال 

عمارة زمو )5( الطابق االول – خارج البالد حاليا .
جهاد حسن محمد ابو حجر – النصيرات – ابراج عين جالوت – خارج البالد حاليا

                             مذكرة حضور بالنشر المستبدل
          في االستئناف رقم 2019/386  في الطلب رقم 2021/586

ال���ى المدع���ى عليهم���ا المذكورين اع���اله بم���ا ان المدعية ق���د تقدمت 
باالس���تئناف رق���م 2019/386 لذلك يقتضى عليكم���ا الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغكما ه���ذه المذكرة كما 
يقتضى عليكم ان تودعا قلم هذه المحكمة  ردكم التحريري خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد جلس���ة يوم 

االثنين 2021/11/8 للنظر في االستئناف .
وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمدعية ان تس���ير 

في القضية حسب األصول  تحريرا في 2021/10/13

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
حممد عاطف غزال

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 حمكمة بداية دير البلح

يف الق�سية املدنية رقم : 2020/165
 يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/575

المس���تدعي / احمد جمال حسين الس���يالوي هوية رقم ) 802503771( 
بواس���طة وكيله العدلي / نعيم يوسف مصطفي مقداد بموجب الوكالة 
العدلي���ة رق���م ) 8812/ 2019( عدل غ���زة هوية رق���م ) 930912969(                                       

وكيله المحامي / جهاد كمال عياش
المس���تدعى ضده ) المدعى عليه السابع ( : محمد مجدي محمد شعت – 

من سكان خانيونس ) متواجد خارج البالد (
باألصالة عن نفسه باإلضافة الى ورثة والده المرحوم / مجدي محمد احمد شعت

نوع الدعوى / تنفيذ عيني
قيمة الدعوى / ) 19000د.أ( تسعة عشر الف دينار اردني فقط ال غير

                           مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                       في القضة المدنية رقم 2020/165

الى المس���تدعى ضده المذك���ور اعاله بما ان المس���تدعي قد اقام عليك 
قضي���ة تحمل الرقم 2020/165 لذلك يقتض���ى عليك الحضور الى هذه 
المحكمة كما يقتض���ى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة  علما انه قد تم تحديد 

جلسة يوم االثنين الموافق 2021/10/20 للنظر في الدعوى .
وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير 

في دعواه حسب األصول . حرر بتاريخ 2021/10/11

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

 دولة فل�سطني
 حمكمة بداية رفح

 يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/146
المدع���ي : عبد الله س���لمان س���ليمان البري���م – خانيون���س – هوية رقم  

)903170645( خانيونس – شارع جالل
 وكيله المحامي / محمد ابراهيم بشير

المدعى عليه / : يوسف عطية صالح شعت – رفح  - خارج البالد
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2021/146

ال���ى المدعى عليه المذك���ور بعاليه بم���ا ان المدعي قد تق���دم بالقضية 
الحقوقية رقم 2021/146 لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما يقتضى عليك 
ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد جلس���ة ي���وم االربعاء 2021/11/3 
للنظ���ر في القضية وليك���ن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمدعي ان يسير في القضية حسب األصول  تحريرا في 2021/10/11

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
اأ. اكرم ابو طعيمة

تنويه
نش���ر اعالن بيع أرض باسم الس���يد/ عادل حرب أحمد النباهين في صحيفة 
االستقالل يوم األربعاء بتاريخ 2021/10/13م نشر خطأ وكالة رقم 11 / 2020 

صادرة عن الجزائر والصحيح هو وكالة رقم 111 / 2020 صادرة عن الجزائر
لذا اقتضى التنويه

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألس���رى والجرح���ى، أم���س األربع���اء، أن ما 
تسمى مصلحة سجون االحتالل »اإلسرائيلي« 
تواصل عزل األسير المجاهد يعقوب محمود 
أحمد ق���ادري »غوادرة« )49 عاًما( من قرية بئر 
الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، 
في زنازين العزل االنفرادي بسجن »ريمونيم« 

بظروف معيشية بالغة السوء. 
وأفاد األسير قادري في رسالة نشرتها »مهجة 
القدس« أن���ه يقب���ع حالًي���ا في عزل س���جن 
ريمونيم بالعزل االنفرادي بقسم )12( زنزانة 
رقم )12( وهو قس���م مخص���ص وفق حديث 
إدارة الس���جن له للجنائيي���ن الخطيرين جًدا، 
حيث أخبره مدير السجن قائاًل له: »أن في هذا 
القس���م أهم الجنائيين الخطيرين )اليهود( 
قرابة 20 ش���خصًا وأنت رق���م واحد بينهم، ال 
نريد أن نغف���ل عنك وال دقيق���ة واحدة ألنه 
رغم القي���ود الهائلة والمراقب���ة الدائمة في 
س���جن جلبوع إال أنك اخترقت كل هذا وقمت 
بم���ا قمت ب���ه، لذلك هنا لن يتكرر المش���هد 
مرة أخ���رى، فلذلك أنت اآلن موجود في زنزانة 
رق���م 12 وبه���ا كامي���رات تراقب لي���ل نهار 

وتفتيشات كل 24 ساعة«. 

وأض���اف أن م���ا يس���مى وحدات 
)اليماز( التابعة لمصلحة السجون 
بالتفتيش  تق���وم  الصهيوني���ة 
ألكثر من س���اعة، وبعد 24 ساعة 
أخ���رى تأتي وح���دات خاصة من 
الس���جن تق���وم بالتفتي���ش مرة 
ثاني���ة، وبع���د 24 س���اعة أخرى 
يأتي مدير القسم ومعه عدد من 
الس���جانين ويقومون بالتفتيش 

مرة ثالثة، وهكذا حتى اللحظة. 
وأش���ار في رس���الته إل���ى أن في 
المج���اورة   )13( رق���م  الزنزان���ة 
له يوجد ش���خص مخت���ل عقلًيا 
ينغص عليه ليل نه���ار، تارة في 

مسبات وشتائم، وتارة يسب القرآن والدين، 
وت���ارة بإزعاج متواص���ل على مدار الس���اعة، 
وهناك ش���خص آخ���ر في زنزان���ة قريبة منه 
أيًضا مختل عقلًيا يصرخ على مدار الس���اعة 
وعندم���ا يهدأ يقوم بتش���غيل الموس���يقى 
الصاخبة وعلى ما يبدو أنه عمل ممنهج ومدبر.  
ولفت إلى استمرار العقوبات التعسفية بحقه 
حيث أنه يمنع من غسل المالبس ومن التلفاز 
والثالج���ة والكمك���م والبالط���ة وكل ما يلزم 
الحياة اآلدمية، هذا باإلضافة إلى أن الفرش���ة 

التي ينام عليها رائحته���ا نتنة جًدا وعفنة، 
واصًف���ا الزنزانة التي يقب���ع فيها بأنها مزبلة 
حي���ث أن الحيطان األربعة ملطخة باألوس���اخ 
ودورة المي���اه والحم���ام وضعها مري���ع جًدا. 
وممنوع من إدخال المالب���س والمالبس التي 
أحضرتها له اإلدارة أكبر من حجمه بخمس���ة 
مقاسات ويقولون له هذا هو الموجود، ويخرج 
إلى الفورة مقيد اليدين ولمدة س���اعة واحدة 
ف���ي اليوم فقط، والطعام المقدم له من حيث 
النوعية والكمية رديء جًدا، وطلب منهم وجبة 

اضافية فأخبروه أن طلبه تحت الفحص. 

وبخصوص أدوات التنظيف قال : 
»إنها ال تكاد تصل لي إال بصعوبة 
بالغ���ة ويوجد عن���دي قنينة ماء 
واحدة وأشرب من حنفية الدورة، 
حيث يعتبرون جزءًا من الرفاهية 

إن شربت الماء البارد«. 
وبين أن المالب���س يضعها على 
األرض حيث قاموا بإخراج الخزانة 
الموج���ودة في الزنزان���ة وأدخلوا 
ب���داًل منها طاولة صغي���رة أيًضا 
بحجة أنهم يريدون مشاهدة كل 
ش���يء أمامه���م دون مواراته في 
مكان ال يرونه على مدار الساعة. 

أن���ه تقدم  الرس���الة  وأوضح في 
بعدة طلبات لتوفير بعض الحاجات اإلنسانية 
وقالوا له جميعها مرفوضة، فقط قبل يومين 
س���محوا له لمدة خمس دقائق بقص أظافره 
وحل���ق لحيته وإدخ���ال ش���فرة حالقة فقط 
لمدة عش���ر دقائق ثم أخذوها فوًرا بحجة أنه 

سيقوم باستعمالهن ألمور غير طبيعية. 
وأضاف أنه منذ فترة يطلب التوجه إلى عيادة 
الس���جن ألن ضغطه مرتفع جًدا حيث يعاني 
من ضغط دم وكولسترول وأزمة في التنفس، 
وكل ي���وم يقولون ل���ه أنت مس���جل واليوم 

سوف تخرج وال يخرج أبًدا. 
وتاب���ع قادري إن���ه »على الرغم م���ن كل هذه 
القيود أعتب���ر هذا امتحان م���ن الله عز وجل 
ويج���ب أن أصبر وأصمد وأثب���ت حتى يعجل 
الل���ه في فرجي، وأنا حالًيا أعتبر نفس���ي على 
قمة جب���ل أحد ولم أنزل عنه مهما كلفني من 

ثمن وما النصر إال صبر ساعة«. 
جدير بالذكر أن األس���ير يعق���وب قادري ولد 
بتاري���خ 1972/12/22م؛ وهو أعزب؛ واعتقلته 
2003/10/18م؛  بتاري���خ  االحت���الل  ق���وات 
وأصدرت المحكم���ة الصهيونية بحقه حكًما 
بالس���جن المؤبد )مرتي���ن( باإلضافة إلى )35 
عاًم���ا( بتهمة االنتماء والعضوية في س���رايا 
الق���دس الجناح العس���كري لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي والمشاركة في عمليات السرايا ضد 

قوات االحتالل.  
ونج���ح األس���ير المجاه���د يعق���وب بتاريخ 
2021/09/06م برفقة األسرى محمود عارضة، 
العارض���ة، ومناضل  أيهم كمامج���ي، محمد 
انفيعات وزكريا الزبيدي بانتزاع حريتهم عبر 
نفق من سجن جلبوع.  وبتاريخ 2021/09/10م 
في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في 
الداخل المحتل أعادت قوات االحتالل اعتقاله 

مع األسير محمود عبدالله عارضة.

مهجة القدس: األسير يعقوب قادري يعاني ظروف عزل بالغة السوء

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر مفتش عام ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي كوبي شفتاي 
تجنيد المئ���ات لتعزيز قوات »حرس الح���دود« في المدن 

المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل.
وذكر موقع »واال« العبري، أن القرار يأتي كجزء من استخالص 
عبر األحداث التي وقع���ت خالل العدوان األخير على قطاع 
غزة في مايو/ أيار الماضي، إذ عّمت مواجهات غير مسبوقة 
الداخل المحتل، وخاصة بالمدن التي يس���توطنها اليهود، 

ومنها اللد والرملة وعكا وحيفا.
كما تقرر زيادة ميزانية ش���رطة االحتالل وتعزيز قدراتها 
س���عًيا لعدم تك���رار أحداث مايو، إذ جرى اس���تدعاء قوات 
»حرس حدود« من داخل ومحيط مستوطنات الضفة سعيًا 

للسيطرة على المواجهات.

وفي س���بتمبر/ أيل���ول الماضي، توقعت ش���رطة االحتالل 
بان���دالع مواجه���ات ف���ي الم���دن المختلطة ف���ي الداخل 
الفلسطيني المحتل عام 1948 على غرار تلك التي اندلعت 
خالل الهبة الش���عبية في أيار/ مايو الماضي، مؤكدة أنها 

ليست سوى »مسألة وقت«.
وحذرت من أن موجة المواجهات المقبلة ستكون »األعنف«، 

وسيكون »من الصعب على الشرطة االستجابة لها«.
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع »واال« العبري عن ضابط رفيع 

في شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
واعتب���ر الضابط أنه »خالل األي���ام الثالثة األولى من أعمال 
الش���غب في المدن المختلطة في أي���ار/ مايو الماضي كان 
تواج���د القوات اإلس���رائيلية على األرض ضئياًل بالنس���بة 

لحجم األحداث«، وفق قوله.

وش���دد على أن »الش���رطة وجدت صعوبة في االس���تجابة 
والوصول إلى المكالمات الواردة من اإلس���رائيليين الذين 

تعرضوا للخطر«.
واعتبر أنه »على الرغ���م من الوقت الطويل الذي مضى منذ 
ذلك الحين والدروس المستفادة« إال أن »الموجة التالية من 
االضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر عنًفا، 

في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية«.
وق���ال: »تش���ير التقديرات إل���ى أن المواجه���ات المقبلة 
ستكون أكثر عنًفا ضد المستوطنين والشرطة، ولكن هذه 
المرة أيًضا س���وف يس���تغرق األمر ما ال يقل عن 72 ساعة 

لالستعداد لنشر كبير للقوات واالستجابة لألحداث«.
ورأى الضابط في ش���رطة االحتالل أن ذلك يرجع إلى وضع 

الميزانية الحالي لدى جهاز الشرطة.

وفي أي���ار/ مايو الماضي، هاجمت قوات كبيرة من ش���رطة 
االحتالل عش���رات آالف الفلس���طينيين الذين خرجوا إلى 
الش���وارع لالحتج���اج على االعت���داءات اإلس���رائيلية على 

القدس والعدوان على غزة.
وفي المدن المختلطة التي يسكنها يهود وفلسطينيون، 
كانت أش���د صعوب���ة حيث ق���اد مس���توطنون قدموا من 
الضف���ة الغربية هجمات عنيفة كان���ت دموية أحيانًا، على 
فلسطينيين في المدن المختلطة أبرزها اللد والرملة وحيفا 

ويافا وعكا.
وأطلقت ش���رطة االحتالل حملة اعتقاالت طالت المئات من 
المواطنين، الذين تتهمهم بالمش���اركة في االحتجاجات 
التي ش���هدتها المدن والبلدات بالداخ���ل خالل األحداث 

األخيرة.

االحتالل يقرر تجنيد المئات تجنًبا لتكرار »هبة مايو« في الداخل
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 دولة فل�سطني

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2021/144
يف الطلب رقم 2021/424

المس����تدعي / محمد عزم����ي عارف العلمي ويحمل هوية رق����م ) 801063322( من 
سكان غزة تل الهوا مقابل مطعم الروتس القديم حاليا سيدرا  

وكيله المحاميان / رامي سمير الهليس وجهاد ابو شرخ
المستدعى ضده : رامي عزمي عارف العلمي باالصالة عن نفسه وباالضافة الى باقي 
ورثة والدته المرحومة امال هاش����م عطا الشوا من سكان غزة تل الهوا مقابل مطعم 

الروتس القديم حاليا سيدار ) مجهول محل االقامة حاليا (
نوع الدعوى : تنفيذ عيني ،   قيمة الدعوى )60000( دينار اردني

                             )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل(
الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية ش����مال غزة القضية 2021/144 المرقوم����ة اعاله وموضوعها ) تنفيذ عيني ( 
اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب 
اختصاص محكمة بداية شمال غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
اص����ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار الس����يد 
قاضي محكمة بداية شمال غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 

لذل����ك عليك ان تحضر له����ذه المحكمة ي����وم ) االثنين ( المواف����ق 2021/11/8م 
التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ النش����ر وليك����ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور فس����ينظر في 

القضية باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/10/14م

رئي�س قلم حمكمة �سمال غزة 
 اال�ستاذ/ حممد مطر

تنويه
نش���ر اعالن بيع أرض باس���م الس���يدين/-1 أدهم نظمي محمد السلطان 
-2محم���د نظم���ي محمد الس���لطان ف���ي صحيف���ة االس���تقالل بتاريخ 
2021/7/16م نش���ر خطأ وكالة رقم 1812 / 2021 صادرة عن ش���مال غزة 

والصحيح هو 2812 / 2021 صادرة عن شمال غزة
لذا اقتضى التنويه

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة م���ن مختار منطقة غزة المؤرخة 
2021/10/13م تتضمن ان محمد بن س���عيد ب���ن مصطفى حلو توفى 
لرحمه الله تعالى بتاريخ 2009/1/11م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
ف���ي اوالده المتولدين له من زوجته المتوف���اة قبله خديجة بنت محمد 
ب���ن عبد الله الحل���و الذكور وهم نايف وحجازي وط���الل وجمال واالناث 
وهن مطيعة وافتخار وماجدة وهوي���دة واعتدال ورغدة وفي اوالد ابنه 
فيصل المتوفى قبله المتولدين له من زوجته يس���رى بنت زكي الحداد 
الذكور وه���م ناصر ومحمود وامجد ومحمد واحم���د وزكي واالناث وهن 
غادة وسمر وايمان وفي اوالد ابنه المتوفى قبله غازي المتولدين له من 
زوجت���ه رحمة بنت عرفات بن احمد الحلو الذكور وهو محمد وعالء الدين 
وس���امح انا المقرر ومعت���ز واالنثى وهي مي ثم بتاري���خ 2021/10/3م 
توفى ع���الء الدين وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في والدته رحمة 
ب���ن عرفات بن احمد الحلو وفي زوجته ش���يماء بنت تحس���ين بن صالح 
الحليمي المشهورة الحلو وفي ولده منها الذكر وهو يامن واالناث وهن 
لين وش���ام وجنان فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس 
له وصية  واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2021/10/13م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية
تقدم���ت لهذ المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار بلدة عاقر مؤرخة في 
2021/10/12م تتضمن ان محمد ش���حادة عبد الله بلور توفى الى رحمه 
الله تعالى بتاريخ 2004/11/23م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
اوالده المتولدي���ن له من زوجته االولى المتوف���اة قبله رابعة عبد الهادي 
يوسف صيام وهم : مصطفي وشحادة وخضرة وفي اوالده المتولدين له 
من زوجته الثانية المتوفاة قبله خديجة ابراهيم اسماعيل ابو عامر وهم 
: اياد واكرم وعبد الكريم واكرام ومكرم وهي بنت ومنى وسهير فقط وال 
وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية 
وال اوالد كب���ار توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة الوسطى الشرعية خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر وحرر في 2021/10/13م

 قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

غزة/ االستقالل:
قررت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، تنظيم خيمة اعتصام اليوم الخميس، 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة غزة، إسنادًا لألسرى األبطال الذين 

يمضون زهرات أعمارهم خلف القضبان ثمنًا لحرية فلسطين ولكرامة شعبها.
ودعت الحركة، أبناء شعبنا للحضور والمشاركة في خيمة االعتصام التي تقيمها 

الحركة اليوم الخميس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة غزة.
وأفادت الحركة، أن االعتصام س���يبدأ اعتبارًا من الس���اعة العاش���رة صباحًا، فيما 

ستعقد مؤتمرًا صحفيًا داخل الخيمة لقيادة الحركة في تمام الساعة 11 صباحًا.
وأشارت إلى أن االعتصام سيستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، منوهًة إلى أن 

المشاركة فيها تمثل واجب الوفاء لتضحيات األسرى األبطال.
وتأتي هذه الدعوة، إس���نادًا لألس���رى األبطال، واس���تجابًة لندائهم وصرخاتهم، 

ونصرًة لكل أسير وأسيرة.
وقرر أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي اإلضراب عن الطعام ي���وم أمس، وأكدوا أنه 
س���يتطور إلى إضراٍب غير مسبوق عن الماء وتناول المدعمات والخضوع للفحوص 

الطبية.

خيمة اعتصام أمام الصليب 
األحمر بغزة اسنادًا لألسرى

رام الله/ االستقالل:  
أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية عن تسجيل 15 حالة وفاة و756 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
جاء ذلك في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خالل ال�24 

ساعة األخيرة الذي تصدره وزارة الصحة.
وأوضح���ت أنه تم تس���جيل 8 حاالت وفاة نتيج���ة اإلصابة بالفيروس في 
قطاع غزة، حالتان في أريحا، حالة في بيت لحم، حالتان في جنين، حالة في 

طولكرم، حالة في قلقيلية.
وأش���ارت الصحة إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت عل���ى النحو التالي: 
»ضواحي القدس 13، طوباس 7، جنين 29، الخليل 47، قلقيلية 5، نابلس 
27، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 22، أريحا واألغوار 6، طولكرم 4، س���لفيت 

.»1
ولفت���ت إلى وجود 75 مريضًا في غ���رف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقسام كورونا في المستش���فيات في الضفة 141 مريضا، بينهم 
12 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي. كما أعلنت الصحة أن نس���بة 
التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة 

اإلصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وأضاف���ت أن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت حس���ب التالي: »ضواحي 
الق���دس 5، طوباس 6، جنين 71، الخليل 54، قلقيلية 20، نابلس 92، بيت 

لحم 15، رام الله والبيرة 20، أريحا واألغوار 35، طولكرم 94، سلفيت 0«.

15  وفاة و756 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة والقطاع

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

   املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
تقدم لمحكمة ش���رق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة عويضة 
مؤرخة ف���ي 2021/10/13م  تتضم���ن أن جمعه محمود ع���وض عويضة من معن 
وسكانها قد توفي إلى رحمته تعالى منذ ۱۹6۱م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
ف���ي بناته من زوجته المتوفاة قبله مريم علي عوض عويضة وهن غالية وعايش���ة 
وحفيظة وفي ش���قيقه يوسف ثم بتاريخ ۱۹6۳م توفي يوسف المذكور وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته فوزية حمدان عل���ي عويضه وفي أوالده وهم 
حمد وفضل وعبد الس���ميع وموزه وفي ابنه عطا المتولد له من مطلقته آمنه حسين 
أحمد أبو عويضه ثم بتاريخ ۱۹۷۵م توفيت غالية المذكورة وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في أوالدها من زوجها المتوفي قبلها مصطفى أحمد عويضة وهم مطيع 
ووديع وربيع ووجيه وفهد وجيهه وسليمه ثم بتاريخ 2020/2/28م توفيت عايشه 
المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها 
المتوفى قبلها ديب عثمان عبدو الطرباق انس ونفيسة وانيسة وسهيال وصابره و 
فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية 
وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ، فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة 
ش���رق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر 

في يوم 6 ربيع  اول لسنة 1443 وفق 2021/10/13م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
احمد حممود عا�سور

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، من إجراءاتها العسكرية في 

سلوان و العيسوية.
وأف���ادت مصادر محلية ، بأن قوات االحتالل نصبت حاجزا عس���كريا قرب خيمة 
االعتصام في س���لوان، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات راكبيها، ومنعت 

عددا من المواطنين من المرور.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل العيسوية بالقدس المحتلة، وأوقفت 

حافالت الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم، وتسببت بحدوث أزمات مرورية.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: إن االحتالل اإلسرائيلي يستغل تسارع 
عمليات التطبيع وصم����ت المجتمع الدولي والدعم األمريكي وتكبيل الس����لطة ليد 
المقاومة في الضفة، في االستمرار في سياساته العنصرية المتطرفة وفرض وقائع 

جديدة على األرض.
واعتبر بره����وم في تصريح صحفي وصل »االس����تقالل« أمس األربع����اء أن تجريف 
االحتالل لموقع »عش غراب »في بيت س����احور شرق بيت لحم تمهيًدا إلقامة مشروع 
اس����تيطاني، يأتي في سياق العدوان اإلسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني 

وأرضه ومقدساته. 
ودعا األمة العربية واإلسالمية بكافة مستوياتها إلنهاء كل عمليات وأشكال التطبيع 
مع االحتالل وعزله وفضح ممارس����اته وسياس����اته، والعمل على دعم وتعزيز صمود 

شعبنا الفلسطيني في مواجهة االحتالل ومشاريعه ومخططاته.
وطالب كل أبناء الش����عب الفلس����طيني ومكونات����ه وقواه لالس����تمرار في تصعيد 

المواجهة والمقاومة مع االحتالل في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة والقدس.
كما دعا لتوس����يع مساحات االشتباك مع االحتالل على كافة خطوط التماس وأماكن 

االستيطان وبكل أدوات وأشكال المقاومة.

حماس: تجريف موقع »عش غراب« يأتي 
ضمن العدوان الشامل على شعبنا

االحتالل يشدد إجراءاته 
العسكرية في سلوان والعيسوية

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة 

بالضفة الغربية.
ففي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب مراد خضير من بلدة بيتا جنوب المدينة، 

واألسير المحرر موسى دغلس من بلدة برقة شمالها.
وفي قلقيلية اقتحمت قوات االحتالل منزل المرش���ح عن قائمة القدس موعدنا ياس���ر 
حماد، وعاثت فيه خرابا وصادرت مبلغ 1300 ش���يقل ومركب���ة نجله األكبر، ووجهت له 
تهديدات، واعتقلت الش���اب الجريح محمد فالح حس���ين من بلدة عزون شرق المدينة. 
وفي سياق آخر، اقتحمت قوات االحتالل منازل المحررين محسن شريم وياسر حماد في 
مدينة قلقيلية وخربت محتوياتهما. ومن بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل أحمد محمد 
نصر )28 عاما(، وعهد يوس���ف حسين الشوملي )22 عاما( من مدينة بيت ساحور شرق 
بيت لحم، إضافة إلى اعتقال محمود علي محمود الدوري )17 عاما(، وقصي موسى النوري 
)17 عاما( من النواورة ش���رقا. وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل الُمصاب ينال هيثم 
حامد من س���لواد شمال ش���رقي المدينة. وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 

محمد رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر شمال المدينة.

مداهمات واعتقاالت 
بمناطق متفرقة في الضفة



الخميس 7 ربيع األول 1443 هـ 14 أكتوبر 2021 م

يتزام���ن اجتماع وزي���ر الخارجي���ة الصهيوني يائي���ر لبيد بمستش���ارة االمن 
القومي األمريكي جيك س���وليفان مع تحركات لجاريد كوش���نير صهر الرئيس 
األمريكي الس���ابق دونالد ترامب وابنة ترامب ايفانكا زوجة كوش���نير والسفير 
األمريكي الس���ابق لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدم���ان ولقاؤهم برئيس 
ال���وزراء الصهيوني األس���بق بنيامين نتنياهو تحضي���را لالنتخابات االمريكية 
واإلسرائيلية القادمة, وبمناسبة مرور عام على اتفاقية التطبيع بين »إسرائيل« 
واالم���ارات والبحرين , ويبدو ان هذا الحراك يأتي ف���ي اطار الصراع بين تيارين 
تيار امريكي يتزعمه جو بايدن بمس���اندة بينت وغانتس وش���اكيد, وتيار اخر 
يتزعمه ترامب وكوش���نير وفريدمان بمساندة بنيامين نتنياهو ومعظم أحزاب 
اليمين الصهيوني المتطرف, جو بايدن يسعى لترسيخ سياسته تجاه الشرق 
األوسط ومحاولة بقاء صورة أمريكا كوسيط يسعى إليجاد حل انساني للقضية 
الفلس���طينية وف���ق رؤية اقتصادية مش���روطة وان هذا االم���ر مرتبط بحكومة 
بين���ت البيد لتحقي���ق هذا المس���عى األمريكي, بينما ترام���ب يريد ان يفرض 
حلوال سياس���ية بالقوة ليس على السلطة الفلسطينية فحسب, انما على العرب 
والمنطقة برمتها وفق ما تس���مى »بصفقة القرن« وبمنطق فرض سياسة االمر 
الواقع بالقوة الجبرية, فالحراك األمريكي فيه اجماع على نصرة إسرائيل ودعمها 
بكل ما يلزم ماليا وعسكريا وسياس���يا وامنيا.. الخ, واالختالف فقط على طريقة 
الدعم, هل يكون باس���تخدام القوة وفرض سياس���ة االمر الواقع, ام يأتي الدعم 
بطرق التفافية وعبر محادثات وحوارات شكلية تحول القضية لقضية إنسانية . 
  اإلدارة األمريكية ال تملك رؤية سياسية حول معالجة قضية فلسطين، وأظهرت 
مؤش���رات على عدم تمس���كها التام بحل الدولتين, وهى دائما ما تضعف امام 
رغبات »إسرائيل« واطماعها, على اعتبار ان مصالحهما واحدة ووجود »إسرائيل« 
كقوة متفردة في المنطقة هو هدف اس���تراتيجي ل���إدارة االمريكية, لذلك ال 
يمك���ن الرهان عل���ى الموقف األمريكي مطلقا, فخطة البيد التي يناقش���ها مع 
مستشارة االمن القومي األمريكي تستند على قاعدة االقتصاد مقابل األمن، وهي 
اس���تمرار لصفقة القرن، أي ان إدارة جو بايدن ل���م ترفض صفقة القرن مطلقا, 
لكنها تسعى لتمريرها بطرق ملتوية حتى ال تثير تساؤالت واستفسارات تهدد 
فرص تمريرها, نانس���ي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب األمريكي، اكدت خالل 
استقبالها ليائير البيد أن الكيان يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 
وقوله���ا إن دعم الكيان يج���ري في حمضنا النووي, وه���ذا يظهر بوضوح مدى 
ارتب���اط اإلدارة االمريكية باالحتالل الصهيوني, ويظهر م���دى غباء المراهنين 
على الموقف األمريكي بان يجلب الحقوق للش���عب الفلسطيني وفق اتفاقيات 
التس���وية او وفق قرارات مجلس االمن واألمم المتح���دة, ويحاول هؤالء اغماض 
عيونهم عن الحقيقة الساطعة بأن »إسرائيل« ال تناقش حلوال سياسية للقضية 
الفلسطينية فقد اس���قطت كل هذه الحقوق تماما, انما اصبح توجهها واضحًا 
نحو حلول اقتصادية لتحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية وإدارة السلطة 
ألوضاعه���م المدنية مع اس���قاط حل الدولتين وموضوع الق���دس وحق العودة 

لالجئين الفلسطينيين, والتخلي عن كل الثوابت الفلسطينية .
يائي���ر البي���د يتبنى ه���ذا الموقف تمام���ا، ويتح���دث عن حل���ول اقتصادية 
للفلس���طينيين، ويس���وق لهذه الخطة من خالل التواصل مع زعماء عرب ودول 
افريقية ودول في العالم اإلسالمي، ويتشاور مع اإلدارة االمريكية في هذه الحلول 
المطروحة، البيد سبق وان صرح باس���تحالة تحقيق ما يسمى بحل الدولتين، او 
وضع القدس مجددا على طاولة المفاوضات، وتسعى الحكومة الصهيونية إلى 
إشراك كل من مصر واألردن لفرض هذه الخطة على الشعب الفلسطيني مقابل 
ضمانات أمنية. وتهدف خطة البيد إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها، ابتزاز 
المقاومة في قطاع غزة وتقديم التس���هيالت والمعونات والحاجات اإلنس���انية 
مقابل اله���دوء، وتهدف خطة البيد أيضا الى ع���زل المقاومة في قطاع غزة عن 
التدخل في االحداث التي تش���هدها باقي األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن 
ش���أن هذه الحلول التي يطرحها البيد التسويق له كسياسي قادر على تقديم 
المبادرات، وال س���يما أنه رئيس حكومة العدو المناوب. انها محاوالت إسرائيلية 
لتس���ويق الوهم لدى بعض األطراف الفلسطينية لجهة القبول بتهدئة طويلة 
األمد تحت ش���عارات مثل )اس���تراحة محارب(.  ورغم ذلك فقد برزت اعتراضات 
إسرائيلية من كتل يمينية متطرفة على الخطة االقتصادية، يمينية، على غرار ما 
كتبه )أون هدار( في هآرتس، وخالصته بأن البحبوحة االقتصادية للفلسطينيين 
ستؤدي إلى صحوة وطنية و«أسلمة«, فهل شاهدتم استخفافًا وبجاحة أكثر من 
ذلك, قد يظن البيد واإلدارة االمريكية ان الفلسطينيين سيقبلون بهذه الحلول 
المهترئة, وستثبت لهم األيام استحالة حدوث ذلك, ألن الفلسطيني يحيا من 

اجل قضيته. 

بيلوسي: دعم الكيان يجري في 
الحمض النووي األمريكي

رأي
اعتبرت الدراس����ات األجنبية الصادرة ع����ن حركة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين، أن الحركة غير معنية بالعمل 
السياس����ي وأنه����ا تص����ّب كل جهوده����ا عل����ى العمل 
العس����كري ضد الكيان الصهيوني. شارك هذا االعتقاد 
كّتاب ومحلّلون عرب، في العقود الماضية، ال س����يما بعد 
اتفاقيات أوسلو وانتفاضة األقصى، التي شهدت صعود 

جناحها العسكري، »سرايا القدس«.
ما هو مفهوم العمل السياس����ي بشكل عام؟ كيف تنظر 
الح����ركات الفلس����طينية الى العمل السياس����ي؟ وما هو 
مفهوم العمل السياس����ي لدى حركة الجهاد اإلس����المي، 
الت����ي تنص وثيقتها السياس����ية الص����ادرة عام 2018، 
على أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني »هي 
مرحلة الكفاح الوطني من أجل تحرير األرض واس����ترداد 
الحقوق«؟ وكيف كانت حركات التحرر الوطني في العالم 

تمارس العمل السياسي؟
بشكل عام، يعتبر المفّكرون أن العمل السياسي يهدف 
الى المش����اركة في الس����لطة السياس����ية ف����ي الدولة أو 
االس����تيالء عليها، ع����ن طريق االنتخاب����ات أو التفاهمات 
بي����ن الجهات المعنية، والى صنع كتل ش����عبية وأحزاب 
تمارس الضغط من أجل تغيير الواقع السياس����ي، وذلك 
بناء على فكر سياسي وبرامج تسعى لتطبيقها. يتضمن 
غالبا البرنامج السياس����ي النظرة الخاصة للحزب أو الكتلة 
إزاء األمور الت����ي تخص الدولة والمجتم����ع، أي االقتصاد 
والدف����اع واألمن والثقافة والتعلي����م والعالقات مع الدول 

األخرى، وغيرها.
بالنسبة لفلسطين، أي الوطن المحتل الذي غزته الحركة 
الصهيوني����ة وحّولته الى مس����توطنة يهودي����ة كبيرة، 
بمساعدة القوى الطاغية العالمية، بعد أن تّمكنت من طرد 
ش����عبها واقتراف أبش����ع المجازر بحقه وبسط سيطرتها 
األمنية علي����ه، يختلف الوضع السياس����ي فيه. يختلف 
أوال عن س����ائر الدول العربية التي نالت استقاللها، او ما 
شابه، وثانيا، عن س����ائر دول العالم التي تتمتع بسيادة 
كاملة أو منقوصة على أراضيها المحّددة جغرافيا، وذلك 
بس����بب االحتالل االستيطاني الصهيوني اإلحاللي ألرض 

فلسطين، من النهر الى البحر.
لقد كانت تهدف بداية العمل السياس���ي الفلس���طيني، 
كما ي���راه المؤرخون الفلس���طينيون، الى منع الس���يطرة 
الصهيوني���ة على الب���الد ومواجهة االحت���الل والتواطؤ 
البريطاني، وإنشاء كتل شعبية تواجه االحتالل البريطاني 
واالس���تيطان الصهيوني بالثورات والعمليات المسلحة، 
أو بالمفاوض���ات م���ع البريطانيين والعم���ل في العواصم 
العربي���ة والمناب���ر الدولي���ة. وبعد ضياع فلس���طين، رّكز 
الشعب الفلس���طيني عمله السياسي على إنشاء منظمة 
تمثل���ه في اللج���وء واألرض المحتلة، وقام���ت المنظمات 
الفلسطينية المقاتلة بتحشيد الفلسطينيين وتعبئتهم 
فكريا وسياس���يا وتس���ليحهم بهدف تحرير األرض من 
المحتلين الصهاينة، كل واحدة وفقا لفكرها السياس���ي، 

أي أن العمل السياسي كان منصّبا على هدف التحرير.
تراجع العمل السياس����ي الفلس����طيني به����دف التحرير 
بعد طرح مس����ألة تس����وية الصراع مع العدو الصهيوني 

بطريقة سلمية وإقامة كيان فلسطيني الى جانب الكيان 
الصهيون����ي. فأنتجت هذه المس����ألة خالفات وصراعات 
داخلية بين وجهات النظر المتعددة. ثم انقلب المشهد 
السياسي الفلس����طيني تماما مع اتفاقيات أوسلو، حين 
رضي����ت القيادة الرس����مية الفلس����طينية بالتفاوض مع 
المحتل وإنشاء سلطة على أجزاء من فلسطين، وأشهرت 
اعترافها بالكيان الصهيوني وشرعنة وجوده على 78% 
من األرض الفلسطينية المحتلة. وقد وافقت بعض القوى 
المقاتلة سابقا أو السياس����ية غير المقاتلة، على الدخول 
في وهم الس����لطة »الوطنية«، وش����اركت في ما تس����ميه 
الحياة السياسية الفلسطينية داخل هذه السلطة، حيث 
أصبح الصراع ضد العدو هامش����يا نوعا ما، كرد فعل على 
إعاقت����ه إلقامة »الدولة الفلس����طينية«، من خالل مواصلة 
االس����تيطان وانتهاكه لالتفاقيات الموقعة، وليس ألنه 

احتل فلسطين وأقام كيانه بعد طرد شعبها.
وفي األراضي المحتلة عام 1948، حيث تش���كلت األحزاب 
والحركات الفلسطينية السياسية، انخرط بعضها، ومنها 
منذ اتفاقيات أوسلو، بالمؤسسات الصهيونية، متوهمين 
بإمكانية تغيير وضع الفلسطينيين من خاللها، في حين 
اس���تمر آخرون في عملي���ة التثقيف والتحش���يد داخل 

المجتمع الفلسطيني، وفقا لبرامجهم الخاصة.
 لقد أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي، منذ انطالقتها، أنها 
كحرك����ة مقاومة وطني����ة، مرجعها اإلس����الم، تهدف الى 
تحرير فلس����طين، عن طريق الجه����اد. فركزت جهودها، 
حتى قبل اإلعالن الرسمي عن نشأتها، على محاربة العدو 
وتوسيع نش����اطها سياس����يا وتنظيميا وجماهيريا، من 
خالل نشراتها اإلعالمية والدراس����ات الفكرية، والندوات 
والتجمعات الشعبية، في المس����اجد والجامعات خاصة، 
وفي المناس����بات الدينية والوطنية. ما يعني أن نشاطها 
السياس����ي كان يه����دف الى توس����يع قاعدتها من أجل 
العمل الجهادي ضد العدو، كما كانت تقوم به المنظمات 
الفدائي����ة الفلس����طينية قبل طرح مش����اريع التس����وية 

التصفوية على الساحة.
رفض����ت حركة الجهاد اإلس����المي االعت����راف باتفاقيات 
أوس����لو، وقام الش����هيد الدكتور فتحي الشقاقي بجهود 
كبي����رة من أجل تكوين جبهة فلس����طينية معارضة لها، 
غي����ر أن الصراع����ات الداخلية السياس����ية والفكرية بين 
التنظيمات المختلف����ة، حالت دون تكوين كتلة معارضة 
جّدي����ة ض����د التفري����ط ب����األرض الفلس����طينية وهدف 
تحريره����ا. وكانت الحركة، قبل ذلك، ق����د مّدت عالقاتها 
العربية واإلس����المية من أجل تكريس الفكرة االساس����ية 
التي اعتمدتها، التي تنص على أن القضية الفلسطينية 
هي القضية المركزية لألمة العربية وللحركة اإلس����المية، 
والت����ي تع����ّد م����ن أخطر األف����كار عل����ى وج����ود الكيان 
الصهيون����ي والنظام العالمي المس����اند له، إذا ما تبّنتها 
فعليا الحركات السياس����ية العربية واإلس����المية، وعملت 

وفقها في بلدانها.
تقول الوثيقة السياس���ية لحركة الجهاد اإلسالمي أنه »في 
مرحلة الكف���اح الوطني من أجل التحرير، ال يجوز التحول عن 
نه���ج الجهاد والمقاوم���ة الى نهج المس���اومة على األرض 

والحقوق، وال يجوز خلق أولويات بديلة، كالصراع أو التنافس 
االنتخابي على الس���لطة والتمثيل تحت ح���راب االحتالل«، 
وفي مرحلة التحري���ر الوطني، وأن »أي تناقض أو نزاع داخل 
الصف الفلس���طيني يعالج وفقا لصلته بالتناقض الرئيس 
م���ع العدو«، وتضيف، أن »أية مش���اريع أو برامج سياس���ية، 
تقوم على تجزئة الشعب الفلس���طيني أو استبعاد أي جزء 
منه أو المساس بمقومات شخصيته وهويته الوطنية، تعد 
فاقدة للش���رعية، وال تمثل الشعب الفلسطيني وال تعبر عن 

إرادته«.
تح���ّدد هذه الفقرات بعض أس���س العمل السياس���ي لدى 
الحركة: عدم المس���اومة على األرض والحق���وق )اتفاقيات 
أوسلو(، عدم خلق أولويات بديلة )السلطة ومؤسساتها( عن 
الكفاح الوطني ضد العدو، عدم المش���اركة في مؤسساتها 
)منظمة التحرير الحالية التي تس���تبعد جزءا من الش���عب 
الفلسطيني( وال في »الزفة الوطنية«، حين يتواجد 800 ألف 
مس���توطن مسلح بين الفلس���طينيين و600 حاجز عسكري 
صهيوني يفصل مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وعدم 
المش���اركة في »تضليل الشعب الفلس���طيني والعالم بأن 
تصور لهم أن لدينا دولة ونعيش أجواء ديمقراطية« )القائد 
زياد النخالة(، بل العمل من أجل توحيد الشعب الفلسطيني 

وقواه السياسية حول المقاومة ومن أجل المقاومة.
هذا ما أّكده د. أنور أبو طه، العضو في المكتب السياسي في 
الحركة، قائال إن »الحركة لم تمارس السياس���ة إال باعتبارها 
عماًل في خدمة العمل الجهادي المقاوم«. لقد رّكزت الحركة 
على التثقيف والتحش���يد من أجل اس���تمرارية فكرة ونهج 
الصراع، ومواصلة المعركة ضد العدو، في الوطن وفي اللجوء، 
وم���ن أجل اعتب���ار أن التحرير مهمة جميع الفلس���طينيين 
والعرب والمسلمين. تدّل الحوارات والكلمات والبيانات على 
مواكبة االوضاع في فلسطين والمنطقة والعالم، كما تفعل 
األحزاب السياسية عامة، لترتيب خطط المواجهة مع العدو.

منذ البداية، سعت الحركة الى توحيد كافة الجهود الشعبية 
واألطر المؤسس���اتية الفلسطينية حول هدف التحرير، وقد 
تمت آخر هذه المح���اوالت في وثيقة النقاط العش���ر التي 
قّدمها األمين العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي، الراحل 
رمضان شلح، ثم وثيقة النقاط الخمس، ثم في اللقاءات مع 
قادة الفصائل من أجل ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.. 
أي أن الجهود السياسية التي تبذلها الحركة تأتي من أجل 
توحيد الصف الفلس���طيني في مواجهة العدو، وليس من 

أجل الحصول على نفوذ داخل المؤسسة الفلسطينية.
لق���د اعتبر البعض أن العمل السياس���ي يعني الصراع على 
الس���لطة أو من أجل النفوذ والس���لطة، في حي���ن أن العمل 
السياس���ي في مرحلة التحرر الوطن���ي من االحتالل األجنبي 
يرّكز عل���ى مهمة التحرير ويض���ع كل االمكانيات والجهود 
والمؤسس���ات الش���عبية والنقابية والخدماتية في س���بيل 
المقاومة والتحرير، كما تفعل حركة الجهاد اإلسالمي، وكما 
فعل���ت حركات التحرر ف���ي العالم، التي بنت مؤسس���اتها 
الس���لطوية بعد التحري���ر وليس تحت س���لطة االحتالل، أو 
أقامت قواعده���ا العس���كرية والسياس���ية والحياتية في 
المناطق المح���ّررة التي ال تقتحمها القوات المعادية كيفما 
تشاء، على سبيل المثال في الجزائر وفيتنام والصين وكوبا.

حركة الجهاد اإلسالمي ومفهوم العمل السياسي
بقلم: راغدة عسيران

األس���ير هو مدرس���ة نضالية وقلع���ة من ق���الع النضال 
الفلس���طيني، واألس���رى تاج على الرؤوس وهم الشهداء 
األحياء، وال أجد فلس���طينيا يختلف حول ذلك، واألس���ير 
يح���اول بأمعائ���ه الخاوية أن يحصل عل���ى حريته أو على 
أبس���ط المطال���ب لتحس���ين بيئة اأَلس���ر داخل س���جون 
���جان وكل القيود  االحت���الل، وبرغم ظروف الس���جن والسَّ
والظ���روف المعقدة ومح���اوالت اإلذالل الت���ي يواجهها 
االسرى من قبل مصلحة السجون ااّل أن األسير الفلسطيني 
���جان م���ن أجل تحقيق بعض  ال يزال يقاوم ويتحدى السَّ
المطالب أو استرداد بعضها حتى يستطيع أن يستمر في 
نضاله وحضوره، واألس���ير أصاًل ما صار أس���يرًا االَّ من أجل 
نضاله ومطالبه السياس���ية، ولو أنه لم يكن مناضال ومؤثرًا 
وفاع���اًل مع قضايا فلس���طين الوطنية ما تم أس���ره أصاًل، 

واألس���ير يناضل من أجل مطالب حياتية وإنسانية محقة، 
ونحن كفلسطينيين أحرار مطالبون ويقع علينا واجب ألن 
نس���عى من أجل حرية األس���رى، ومع كل إضراب لألسرى 
مطلوب من كافة جهات المجتمع وعند االعالن عن اضراب 
االس���رى أن تزيد من وتيرة التفاعل اليومي واال يكون هذا 
التفاعل ش���بيهًا بم���ا كان قبل اإلضراب، هن���ا المقصود 
بالتفاعل الميداني واالعالمي والقانوني والنقابي والطالبي 
والنسوي والمؤسساتي وحتى التفاعل العسكري مطلوب 

أن يكون جاهزا وحاضرا وفق تطورات حالة االضراب.
إن ما يقوم به األسير من نضال ومطالبة بحقوقه هو بمثابة 
درس لنا نحن ألن نسعى كفلسطينيين بأن تكون مطالبنا 
سياس���ية ومن أجل تحرير فلس���طين التي ما صار األسير 

اسيرًا إال ألجل تحريرها.  

نعم إن األسير بإضرابه عن الطعام هو ال يستطيع أن يطالب 
بتحرير حيفا مثاًل، وهذا ليس انتقاصًا من إضراب األس���رى، 
بل إن اضراب االسرى عن الطعام يأتي من أجل تحسين بيئة 
أفضل هو منسجم مع تحرير حيفا ويافا والقدس، ألن مطالب 
األسرى وعلى بساطتها هي بالنسبة لهم ولنا كتحرير حيفا 
���جان، وإن مقدور  ألنها تس���جل حضورًا وتحدي���ًا لظلم السَّ
واس���تطاعة األسير على انتزاع مطلب إنساني وبأدوات حتى 
الموت هي تعادل مطالب سياسية تصل لتحرير فلسطين، 
لذل���ك لم نس���مع مطالب���ات سياس���ية من األس���رى خارج 
قدراتهم، وإن تحقيق المطالب لألس���ير يتم بقدر تسجيله 
للحضور داخل أسره والذي ممكن أن ُيستشهد ألجل تحقيق 
بعض م���ن أهدافه بأال يكون تحت إذالل الس���جان وإهماله 

الذي أدى الى استشهاد عدد كبير من الحركة األسيرة.

بقلم: د. حممد م�شتهىلماذا اإلضراب عن الطعام؟
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  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�سوع مذكرة تبليغ ح�سور  �سادره عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى المدعى عليه/ محمود رش���اد عبد ال���رزاق بكر مجهول محل اإلقامة اآلن 
خ���ارج قطاع غزة يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 
2021/11/22م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2021/1٥10 وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك من قبل المدعية أمال 
ضياء الدين رمضان بكر من غزة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين أو 
ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/13م

 قا�سي غزة ال�سرعي
  حممد مطر

  دولة فل�سطني
  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

 حمكمة بداية خانيون�س
يف الق�سية احلقوقي رقم 2017/356
يف الطلب احلقوقي رقم 2021/676

المدع���ي / محم���د عبد الق���ادر أحمد األس���طل م���ن خانيونس هوي���ة رقم ) 
906٥14831(  وكيله المحامي اسماعيل جبريل العويطي

المدعى عليه :- أحمد عبد الله محمد عبد القادر االسطل ) مقيم في دولة االمارات 
حاليا (

نوع الدعوى /  اثبات صحة سند بيع ونفاذه تسجيل في الطابو
قيمة الدعوى / ثالثمائة ألف دينار اردني

   مذكرة حضور بالنشر المتبدل  في القضية الحقوقية قد 2017/3٥6
ال���ي المدعى عليه المذكور بعالية بما أن المدعي قد تقدم بالقضية الحقوقية 
)2017/3٥6( لذلك يقتضى عليك  الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى أن تودع ق هذه المحكمة ربك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد 
تحدد تحدد لها جلسة المرافق 2021/11/07م للنظر في القضية، وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت ع ذلك يجوز للمدعي ان يسير في الدعوى حسب األصول

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

دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء 
  حمكمة �سلح خانيون�س 
 يف الطلب رقم 2021/858
 يف الق�سية رقم 2020/462

المس���تدعي /  محمد حسن سلمي ابو قبالن - عبس���ان الكبيرة ، شارع المستشفى 
العسكري - هوية رقم )۸۰۰3۲٥۳٥۹( 

وكيله المحامي محمود محمد األسطل - خان يونس - المحطة ، بجوار النيابة العامة 
المستدعي ضدهما /

زياد حسن سلمي أبو قبالن - عبسان الكبيرة ، شارع المستشفى العسكري - مجهول 
محل اإلقامة حاليا.

 أماني حس���ن س���لمي أبو قيالن - عبسان الكبيرة ، ش���ارع المستشفي العسكري - 
مجهول محل اإلقامة حاليا 

نوع الدعوى/  تقسيم اموال مشتركة غير منقولة
 قيمة الدعوى ۱۰۰۰۰۰- أي مائة ألف دينار أردني. 

                                    مذكرة حضور النشر المستبدل
                              في القضية الحقوقية رقم:2020/462

إلى المستدعى ضدهما المذكورين بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليكما دعوى 
تقس���يم اموال مشتركة غير منقولة استنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق 
لكما نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكما الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة كما 
يقتضى أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 

تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
2021/11/2م لنظ���ر الدعوى وليكن معلومًا لديكما انكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز 

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

  رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
�سديق عبد الرزاق الرقب

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية
 تنويه مهم 

موع���د القضية 2021/1021 وموضوعها طلب وض���ع الصيغة التنفيذية على حكم 
طالق ص���ادر عن بلد أجنبي والمتكونة بين المدعية نوال ن���وار عبد ابو عمرة من بئر 
السبع وسكان رفح س���ابقا والمقيمة حاليا في بلجيكا هوية 80110٥92٥ والمدعى 
عليه نادر فتحي عبد أبو عمرة من بئر الس���بع وس���كان رفح س���ابقا يقيم في بلجيكا 
حالي���ا والمجهول محل اإلقام���ة فيها االن909114274  هو الثالث���اء الموافق األحد 
2021/10/24مم  الساعة الثامنة صباحا بدال من يوم الثالثاء الموافق /2021/10/19م  
الساعة الثامنة صباحا والمنشورة في صحيفة االستقالل المؤرخة في 2021/9/1٥م 

السنة 2٥ العدد 2211 الصفحة 11 العمود الثالث وحرر في 2021/10/13م 

                                                                  قا�سي رفح ال�سرعي
             ال�سيخ الدكتور اأمين خمي�س حماد

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /   نورهان رشاد حسن العطلة   
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  405897729   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /     أمل يوس���ف كامل ياسين    
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803657188      
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    إيمان جمال خليل محيسن    
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    410210686   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر  

رام الله/ االستقالل: 
كشف تقرير إلتالف النزاهة والمساءلة أمان أمس األربعاء أن إجمالي االلتزامات 
المالية المتراكمة على الحكومة الفلس���طينية تقدر 30 مليار شيكل، 12 مليار 
شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

وقال التقرير الذي نش���ر ضمن مؤتمر الفريق األهلي لدعم ش���فافية الموازنة 
العامة للعام 2021، إن الحكومة صرفت ٥0 مليون شيكل إلعادة تأهيل أجهزة 

األمن ودعم برامجها السياسية واألمنية.
وأض���اف أن الحكومة لم تصرف س���وى نصف دفعة من مخصصات الش���ؤون 
االجتماعية رغم أنهم يستحقون 4 دفعات سنويًا متوقعًا حرمان األسر الفقيرة 

من هذه المبالغ.
وأش���ار التقرير لوجود تراجع كبير بالعجر المالي لميزانية الس���لطة مما دفعها 
لالعتماد على المنح والمساعدات الدولية والتي هي بحالة انخفاض كبير وغير 
مس���تقرة، الفتًا إلى أنها وصلت للحد األقصى لالقتراض من البنوك مما يشكل 

خطورة على القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن اإليرادات الجمركية والضريبية المرتفعة نسبيًا تشكل 2٥% من 
الناتج اإلجمالي مما يدلل أن المجتمع الفلس���طيني يساهم بشكل متزايد في 
تغطية اإلنفاق العام وتحميله عبئًا ماليًا وضريبيًا عاليًا مقارنة بحجم المدخوالت 

واالستهالك.
وأكد الفرد الفلسطيني هو المورد األهم للموازنة العامة وما يجب أن يعزز الرقابة 

المجتمعية على السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية.
ونوه التقرير إلى أنه ال يوجد بيانات واضحة ومنش���ورة عن موازنة الداخلية لكن 
االنفاق على االمن بالنصف األول بلغ )1,67٥( مليون شيكل، وهو ما يمثل %22 

من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية خالل ذات الفترة.
وتابع التقرير » يتضح أيضًا ارتفاع فاتورة الرواتب واألجور الخاصة بقطاع األمن 

مقارنة بالعام الماضي ب )11٥( مليون شاقل«.
ورصد التقرير نموًا بالنفقات الرأسمالية بالنصف األول مقارنة بذات الفترة من 
العام الماضي الناتجة عن ش���راء 184 س���يارة للضباط في األمن الوقائي، و8٥ 

سيارة للمخابرات دون أسباب.

30  مليار شيكل إجمالي 
االلتزامات المالية المتراكمة 

على الحكومة الفلسطينية

غزة/ االستقالل: 
كش���ف رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بغزة محمد المنسي، أن 

لقاءات الوفد االقتصادي مع الجانب المصري في القاهرة كانت إيجابية.
وأش���ار في تصريح صحفي، إلى أن كافة المطالب التي تقدموا بها تم الموافقة 

عليها، فيما يتعلق بالمواد التي تدخل إلى القطاع.
وقال: »طالبنا بتخفيض أس���عار النقل، وبقيت المسألة قيد الدراسة حتى تواؤم 
األس���عار مع األسعار المتوفرة في القطاع««، مضيًفا »أنه سيصلهم قريبا رد على 

أسعار النقل، وبالنسبة لمواد اإلعمار فتمت الموافقة على إدخالها فيما بعد.
وأض���اف: »إنه تمت الموافق���ة على أن تكون العطاءات والمناقصات للش���ركات 

الفلسطينية في غزة إلعمار ما دمره االحتالل في الحرب األخيرة«.

المنسي: مصر وافقت على كافة 
مطالبنا بشأن المواد المدخلة إلى غزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة، امس األربعاء، عن تقديم منح مالية 
بقيمة 3.٥ مليون دوالر أميركي، ضمن برنامجي دعم 
تعافي التكنولوجيا واالبتكار في قطاع غزة، والتعافي 

من جائحة »كورونا«، بتمويل من البنك الدولي.
وينفذ برنامجي دعم تعاف���ي التكنولوجيا واالبتكار 
في قطاع غزة، والتعافي من الجائحة الصحية، لصالح 
وزارت���ي االقتصاد الوطني واالتص���االت وتكنولوجيا 
المعلوم���ات، حيث يتم تقديم منح مالية لش���ركات 
تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والصغيرة 
إلى متوس���طة الحج���م، والتي تعم���ل ضمن نطاق 
االبتكار وتق���دم حل���وال تكنولوجية والت���ي تأثرت 

أعمالها بسبب الجائحة.
وتقدم المنح إلى الشركات التي تعرضت للدمار الكلي 
أو الجزئي خالل العدوان األخير على قطاع غزة، بهدف 
التخفي���ف من آثار الجائح���ة االقتصادية والعدوان، 
إضاف���ة إلى حفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة 
في ودعم استمرارية وإعادة إطالق األعمال في قطاع 

غزة.
وأعل���ن وزي���را االقتص���اد الوطني خالد العس���يلي، 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، عن 
تقديم المنح خالل لقاء مش���ترك عقد في مقر وزارة 
االقتصاد وعبر تقنية الفيديو كونفرنس وبمشاركة 
المدير اإلقليمي للبنك الدولي في فلس���طين كانثان 
ش���انكار، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين 
كيس فان بار، وممثلين عن الشركات المستفيدة من 

البرنامجين،.
وحصلت 8 ش���ركات عل���ى تمويل بقيم���ة اجمالية 
بلغت 224 أل���ف دوالر، ومازال التقدم للبرنامج متاحا 
للش���ركات المتضررة م���ن الجائحة حت���ى تاريخ 20 
تش���رين األول الج���اري، حيث يتم تقيي���م الطلبات 

وتقديم المنح تباعا.
وأكد الوزيران أهمية المنح في التخفيف من تداعيات 
الجائحة الصحي���ة على اقتصادن���ا الوطني، ونتائج 
الع���دوان األخير، وحفظ الوظائ���ف وخلق فرص عمل 
جدي���دة إضافة إل���ى دعم اس���تمرارية وإعادة إطالق 

األعمال في قطاع غزة.
وش���ددا على المضي في تقديم كافة أشكال الدعم 
ال���ذي من ش���أنه تعزي���ز جهودنا وخط���ة الحكومة 
المتكامل���ة، لدعم القط���اع الخ���اص لتخطي جميع 
العقب���ات والظ���روف، وم���ن ضمنها آث���ار الجائحة 
والعدوان اإلسرائيلي على القطاع. وقال الوزيران« نحن 
ملتزمون بدعم خطط النمو التي تحمل آثار على المدى 
القريب والبعيد إضافة إلى تقديم الدعم الالزم سواء 
المالي أو التقني، للحفاظ على أعمال هذه الش���ركات 
ومس���اعدتها في النمو والتطور«، وأك���دا دور القطاع 
الخاص في تطوي���ر االقتصاد وتوظيف التكنولوجيا 

وصوال إلى االقتصاد الرقمي.
وأعلن خالل اللقاء المشترك عن الدعم المالي اإلضافي 
لمش���روع التكنولوجيا من أجل الش���باب والوظائف 
التابع لوزارة االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات من 
الحكومة الهولندي���ة، بهدف تطوير وتنفيذ العديد 
من البرامج والمبادرات الت���ي تهدف إلى تعزيز دور 

قطاع تكنولوجيا المعلومات .

منح مالية لشركات تضررت من العدوان األخير وجائحة كورونا في غزة

األمم المتحدة تعلن موعد صرف 
المنحة القطرية 100 دوالر

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت األمم المتح���دة، أمس األربعاء، ع���ن موعد صرف المنح���ة القطرية 100 
دوالر، لدفعة ش���هر 10 بدءًا من اليوم الخميس 2021/10/14 بنفس آلية الشهر 

الماضي.
وتصرف المنحة القطرية عبر األمم المتحدة، وبتمويل قطري لنحو 100 أالف أسرة 

فقيرة في قطاع غزة، بنفس آلية الشهر الماضي.
وكانت الدفعة النقدية الس���ابقة قد صرفت لألس���ر المتعففة في قطاع غزة في 
الخامس عشر من الشهر الماضي، واس���تمرت قرابة أسبوع كامل، تمكن خاللها 
المستفيدين من استالم مبلغ 320 شيكل من النقاط المنشرة في مناطق قطاع 

غزة كافة.
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    دولة فل�سطني  
  ال�سلطة الق�سائية

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

اإعــالن وراثة �سادر عن حمكمة خانيون�س ال�سرعية
لقد قدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة كوارع 
بخانيونس تضمن ان محمد بن عبد العزيز بنن منصور الجبور من خانيونس 
وقد توفى في ليبيا بتاريخ 1995/12/19م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
ف���ي زوجته ثناء بنت عبد الحميد بن درويش نجم المش���هورة الجبور وفي 
اوالده المتولدين له منها وهم حاتم وياس���ر ايمان فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد 
كبار توف���وا حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر والج���ل اعطاء الورثة 
المذكوري���ن حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر بتاريخ 2021/10/11م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ طالق غيابي
الى / عبير جمعة اس���ماعيل ابو منديل من السبع وسكان االردن – جرش 
نعلمك أن زوج���ك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي احمد عودة حرب 
ابو منديل من الس���بع وس���كان المغازي قد طلقك طلق���ة واحدة رجعية 
بعد الدخول وحال غيابك لدى محكمة دير البلح الش���رعية بموجب الحجة 
المؤرخة في2021/10/13 م المسجلة في سجل 15 صفحة 185 عدد 220 
حجه اقرار بطالق رجعي بلس���ان وكيله فيصل موس���ى ابو عايش وعليك 
الع���دة الش���رعية اعتبارا من تاريخ���ه ادناه ولذلك صار تبليغك حس���ب 

االصول . وحرر في 1423/3/6 ه��  وفق 2021/10/13 م .

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعـالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار منطق���ة غزة المؤرخة 
2021/10/13م تتضم���ن ان ناصر بن محمود ب���ن ادريس عوده المتوفى 
لرحمه الله تعالى بتاريخ 2021/8/25م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي 
ف���ي زوجته اماني بنت صبح���ي بن محمد المجايدة المش���هورة عوده انا 
المقررة وفي ابنته منها االنثي وهي س���ماح وفي جمع من االخوة االشقاء 
الذك���ور وهم يحيي الح���رة ومحمد وخالد وطه واالن���اث وهن مها وايمان 
فق���ط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر ولي���س له وصية واجبة 
او اختياري���ة وال اوالد كب���ار توفوا ح���ال حياته وتركوا ورث���ة ومن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 2021/10/13م  .

 قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

 الدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم ) 2018/149( 

يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم ) 2021/2072(
المس���تدعي : محمد محمود موس���ی الس���يد - غ���زة الجالء مقابل جمعية الش���بان 

المسيحية - هوية رقم )926415472(
وكيله المحامي محمد محمد القر . 

المستدعى ضدهما : 
حمدي ابراهيم موسی عبد العال السيد - عرة نهاية شارع النصر – بعد صالة السعد 

ب500 متر مقابل مسجد عائشة
فضيلة ابراهيم موسى عبد العال السيد – غزة دوار درابيه منزل ايهاب الذواتي

نوع الدعوى : ازالة شيوع . 
قيمة الدعوى :) 5500000 ( خمسة ماليين وخمسمائة الف دينار اردني 

                         مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
                       في القضية المدنية رقم 2018/149

 الى المس���تدعى ضدهما المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا لما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا 
ألن المس���تدعى ضدهما مجهوال محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة 
ف���ي في نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة )۲۰( من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة ۲۰۰۱ وبناءا على قرار األس���تاذ قاضي صلح غزة في الطلب 

رقم 2021/2072
لذلك يقتضى عليكما أن تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2021/10/27م  
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابكما التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك فسينظر 

في القضية باعتباركما حاضرين تحريرا في : 2021/10/13م  

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
 الأ�ستاذ /اكرم ها�سم ابو ال�سبح 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   عمر ش���عبان حسين عياد      عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  410058614      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    رمزي خليل ابراهيم الخطيب  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم   951902626      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

أعلن أنا المواطن /       محمد ماجد عبد عبد الدايم  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    400745451   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   كامله احمد سعد المنيعي     عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   700005648     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

بغداد/االستقالل: 
دعا تحالف العق����د الوطني في الع����راق -الذي يضم 
الحش����د الش����عبي والح����زب اإلس����المي- مفوضي����ة 
االنتخابات إلى إعادة النظر في النتائج األولية المعلنة 
لالنتخاب����ات التش����ريعية، في وقت ح����ض فيه زعيم 
التي����ار الصدري مقتدى الصدر جمي����ع األطراف التي 
اعترضت عل����ى نتائج االنتخابات إل����ى ضبط النفس 

وااللتزام بالطرق القانونية بشأن االعتراض.
وأض����اف التحال����ف في بيان ل����ه أن النتائ����ج األولية 
كش����فت عن خ����روق أدت إل����ى هدر حق����وق عدد من 
المرش����حين وكشفت غياب الحياد والموضوعية، وفق 

تعبيره.
كما دعا التحالف الحكوم����ة إلى اتخاذ موقف يحافظ 
على حقوق الش����عب العراقي، مؤكدا أنه سيسلك كل 

الس����بل القانونية واألطر الديمقراطية لحماية حقوق 
الشعب والدفاع عنها، وفق البيان.

من جانبه، أعرب ائتالف الوطنية العراقي بزعامة إياد 
عالوي عن رفضه القاطع للنتائ����ج األولية لالنتخابات 
ف����ي البالد. وح����ّذر االئتالف في بيان أص����دره من أن 
اإلصرار على ه����ذه النتائج قد ُيدخل البلد في فوضى 

وتعقيدات جديدة ال تحمد عقباها، حسب تعبيره.
ووصف البيان نتائج االنتخابات بالمش����وهة، معتبرا 
أنها أقص����ت العديد ممن نالوا الثقة الش����عبية ومن 

بينهم مرشحو ائتالف الوطنية.
وحم����ل البي����ان الحكوم����ة ومفوضي����ة االنتخاب����ات 
المس����ؤولية الكاملة، مطالبا بكش����ف ح����االت التزوير 

والتالعب والجهات التي تقف خلفها.
كما قالت الهيئة التنس����يقية لما يس����مى المقاومة 

العراقية -التي تضم عددا من الفصائل المسلحة- إن 
هناك أدلة وصفته����ا بالخطيرة، ُتظهر فبركة النتائج 
األولية التي أعلنته����ا مفوضية االنتخابات، مما يدعو 
إلى التأكيد على بطالن النتائج المعلنة، وفق تعبيرها.

وأضاف����ت الهيئة ف����ي بيان أن ما وصفت����ه بالتالعب 
بنتائج االنتخابات يؤكد فش����ل مفوضية االنتخابات 

وعدم أهليتها، حسب تعبيرها.
م����ن جهته، دعا زعيم التيار الص����دري مقتدى الصدر 
الذي تتق����دم كتلته النتائج األولي����ة في االنتخابات 
التش����ريعية، جميع األطراف التي اعترضت على هذه 
النتائج إلى ضبط النف����س وااللتزام بالطرق القانونية 

بشأن االعتراض.
ودعا الصدر هذه األطراف إلى التحلي بالروح الوطنية 

وعدم اللجوء إلى ما ال تحمد عقباه، حسب تعبيره.

العراق.. مطالب بإعادة النظر في نتائج االنتخابات و الصدر يدعو المعترضين لضبط النفس

واشنطن/االستقالل: 
قالت نيويورك تايمز )New York Times( إن منظمة الصحة العالمية شكلت فريقا 

جديدا للتحقيق في منشأ فيروس كورونا سيعلن عنه هذا األسبوع.
وأش���ارت الصحيف���ة األميركية إلى أن أكثر من 700 ش���خص قد قدم���وا لاللتحاق 

بالفريق الجديد المكلف بإحياء تحقيق المنظمة المتعثر في منشأ الجائحة.
وقالت أيض���ا إن فريق المنظمة الجديد يضم علم���اء متخصصين في عدة مجاالت 
منها سالمة المختبرات واألمن البيولوجي، وهي خطوة يرى المحللون أنها استجابة 
للحكومات الغربية التي تضغط من أجل التحقيق فيما إذا كان الفيروس قد تسرب 

من أحد المختبرات الصينية.
ومن المهام الموكلة أيضا ألعضاء الفريق، إلى جانب التحقيق في منش���أ الجائحة، 
التدخ���ل عند ظهور أي تهديد صح���ي آخر قد يأتي بعد كورون���ا مما يضفي على 
مهامهم عامل االستمرار األمر الذي قد يساعد في إبعادهم عن الخالفات السياسية، 
ويعزز جهود منظمة الصحة لمواجهة أي تفش جديد ألمراض أخرى في المستقبل.

ونقلت الصحيفة، عن ماريا فان كيركوف الرئيس���ة الفنية لفريق المنظمة لمكافحة 
كورون���ا، قولها إن فريقها مكلف بالتحقيق في منش���أ الجائح���ة ويضم حوالي 20 
عالما متخصصا، من ضمنهم علماء فيروسات ووراثة وخبراء حيوانات ومتخصصون 
في الس���المة واألمن، مضيفة أن هذا سيمكن المنظمة من العودة إلى جذورها بعد 

االنقسام الذي سببه الجدل حول منشأ فيروس كورونا.
وقالت نيويورك تايمز إن العديد من العلماء يرون أن العمل الملّح في مهمة البحث 
عن منش���أ الفيروس، والذي لن يك���ون بمقدور الفريق الجدي���د تحقيقه، هو إقناع 
الصين باإلفراج عن البيانات المتعلقة باإلصابات األولى للفيروس والسماح للباحثين 
بفحص مختبرات علم الفيروس���ات وكهوف الخفافيش وم���زارع الحياة البرية على 

ترابها.
وأش���ارت إلى أن النظرية -القائلة إن الفيروس قد يكون تس���رب من مختبر صيني- 
أثارت غضب بكين التي طالبت بإجراء تحقيقات في حاالت اإلصابة األولى بالوباء في 

بلدان أخرى مثل إيطاليا وفي مختبرات األبحاث األميركية.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد فيدلر، المختص في الصحة العالمية بمجلس العالقات 
الخارجي���ة )the Council on Foreign( ، وهو معهد أبحاث أميركي، قوله »يمكن 
لهذه المجموعة الجديدة القيام بكل العمل الفاخر الذي تريد القيام به، لكن الصين 
لن تتعاون معه���ا. وأضاف »إنهم )الصينيون( مازالوا يرون كل هذا على أنه هجوم 

على استجابة الصين للوباء، لذلك فإن نتيجة التحقيق ستكون عبثية.«

فريق جديد للتحقيق في منشأ كورونا 
ومخاوف من عدم تعاون الصين الخرطوم/االستقالل: 

قال مص���در ف���ي وزارة الخارجية الس���ودانية، إن 
»إثيوبيا بدأت تعلية الممر األوسط لسد النهضة، 
ووضع جدران خرسانية، اس���تعدادا للملء الثالث 
للس���د«، مؤكدا أن بالده في انتظ���ار دعوة رئيس 
الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي 

يترأس االتحاد األفريقي، الستئناف التفاوض.
ونقلت مص���ادر إعالمية عن المصدر الس���وداني، 
قوله إن »الس���ودان س���لم وزير خارجي���ة الكونغو، 
مالحظاته بش���أن منهجية التفاوض في أزمة سد 

النهضة«.
وكان وزير الري المص���ري، محمد عبد العاطي، قال 
يوم االثنين الماضي، إن »مفاوضات س���د النهضة 
شبه مجمدة«، الفتًا إلى أن القاهرة تلقت اتصاالت 
من دول مختلفة وعلى مستويات عدة لوضع حلول 

لألزمة، غير أنها ليست على مستوى الطموحات.
وطال���ب عبد العاطي، في كلمته خالل ندوة نظمها 
المجلس األعل���ى لتنظيم اإلع���الم، »بآلية واضحة 
ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم 
دور للتوص���ل التفاق عادل وج���اد حول قواعد ملء 
وتشغيل سد النهضة«، واصفًا الوضع فيما يتعلق 
باستئناف المفاوضات بأنه في »شبه تجمد حاليًا«.

وأعل���ن أن مصر جاهزة للتعام���ل مع أي طارئ فيما 
يخ���ص قطاع المياه، مش���ددًا عل���ى أن الدولة لن 
تسمح بحدوث أزمة مياه، كما أكد ضرورة أن يثبت 
الطرف اآلخر في ملف الس���د جديت���ه، موضحًا أن 
مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.

وج���دد الرئيس المص���ري عبد الفتاح السيس���ي، 
تأكي���د ض���رورة التوصل إلى اتف���اق قانوني ملزم 
ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا 

إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس األمن 
في هذا الشأن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، خالل مؤتمر 
صحفي م���ع رئيس جنوب الس���ودان س���لفاكير 
ميارديت، إنه يجب ملء وتش���غيل س���د النهضة، 
اس���تنادا إلى قواع���د القانون الدول���ي ومخرجات 
مجل���س األمن في هذا الش���أن، وهو األمر الذي من 
شأنه تعزيز االس���تقرار في المنطقة ككل ويفتح 

آفاق التعاون بين دول حوض النيل.
وبدأ إنشاء سد النهضة اإلثيوبي في 2011، بهدف 
تولي���د الكهرباء؛ ورغم توقيع إع���الن للمبادئ بين 
مصر وإثيوبيا والس���ودان ع���ام 2015، الذي ينص 
على الت���زام الدول الثالث بالتوص���ل التفاق حول 
ملء وتشغيل الس���د عبر الحوار، إال أن المفاوضات 

لم تنجح في التوصل لهذا االتفاق.

السودان يكشف استعدادات إثيوبيا للملء الثالث لـ »سد النهضة«
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الدمام/االستقالل:
أعلن االتحاد الفلس���طيني لكرة الق���دم، أن المنتخب 
األولمبي الفلسطيني سيستمر في الدمام حتى موعد 
انط���الق التصفيات اآلس���يوية، المق���رر أن تقام في 
العاصم���ة األردنية عّمان بدًء من 25 أكتوبر/ تش���رين 

أول الجاري.
وتخوض فلس���طين التصفيات اآلس���يوية إلى جانب 

األردن وتركمانستان.
وشارك المنتخب األولمبي الفلسطيني في بطولة غرب 
آس���يا الثانية لكرة القدم في الس���عودية، حيث حقق 
الف���وز في مبارتين على لبنان )4-2(، وعلى االمارات )1-

0(، وخسر امام العراق )0-1(، لكن نظام البطولة أنهى 
مشواره من الدور األول.

وعل���ى ض���وء االتف���اق م���ا بي���ن االتحاد الس���عودي 
والفلس���طيني لكرة الق���دم، فقد اس���تأنف الفدائي 
األولمبي، تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها 
الجهاز الفني لالعبين عقب المشاركة في بطولة غرب 
آسيا. ويعس���كر المنتخب األولمبي في مدينة الدمام 
الس���عودية، ويس���عى الجهاز الفني بقي���ادة المدير 

الفني إيهاب أبو جزر لالس���تفادة الكاملة من مشاركة 
الفدائي في بطولة غرب آسيا والمعسكر التدريبي من 
أجل االستعداد الجيد للتصفيات اآلسيوية وتحقيق 

إنجاز التأهل لكأس آسيا.
ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب 

أبو جزر كثيرَا على المجموعة الحالية للمنتخب، والتي 
ظهرت بش���كل جيد للغاية س���واء في البطولة، أو في 
التجربة الودية أمام الكويت في المعس���كر الس���ابق 
لذلك يس���عى الجه���از الفني الس���تثمار تلك الحالة 

لصالح تأهل المنتخب للنهائيات.

األولمبي الفلسطيني يمدد معسكره في السعودية

غزة/االستقالل:
حقق خدمات النصيرات ف����وزا صعبا )21_19(على منافس����ه نادي الصالح، 
ضمن منافس����ات الجول����ة األولى للبطول����ة الرباعية المجمعة ل����دوري جوال 
2021_2022 لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية، على صالة أبو يوس����ف النجار 

بمدينة خانيونس.
وتأخر الفريقان في التسجيل حتى وصلت المباراة للدقيقة الرابعة، فسجل 
الصالح أوال عن طريق بالل صباح، فجاء الرد من النصيرات في نفس الدقيقة 
عن طريق عبد العزيز مصلح أفضل مسجلي النصيرات في هذا الشوط مسجال 
8 أهداف، بينما تألق من الصالح األخوان إبراهيم وبالل صباح بتس����جيل 4 

أهداف لكل منهما، لينتهي الشوط بتقدم النصيرات بنتيجة 12_10.
وفي الش����وط الثاني كثف الفريقان من الرقابة الدفاعية على مفاتيح اللعب 
هنا وهناك، فهبط معدل تسجيل األهداف، فلم يتمكن كالهما من تسجيل 
أكثر من 9 أهداف، لينتهي الش����وط بنتيجة التعادل 9_9، وبنتيجة21_19 

بخدمات النصيرات. 
وحصل عبد العزيز مصلح على جائزة أفضل العب في المباراة، بناء على اختيار 

لجنة فنية مختصة، وقدم له درع ومكافأة مالية قدرها 50 شيكال.

خدمات النصيرات يعبر 
الصالح بدوري جوال لكرة اليد

مدريد/االستقالل:
ب���دأ اإليطالي كارلو أنش���يلوتي المدي���ر الفني لريال 
مدريد، يتنفس الصعداء أخيرا، بعد اس���تعادة العبيه 

المصابين في مركز الظهير األيسر.
ومن���ذ بداية الموس���م تقريب���ا، يخوض ري���ال مدريد 
مباريات���ه دون أي م���ن أظهرت���ه األساس���ية، ما أجبر 
أنش���يلوتي على التغيير كثيرا ف���ي الخط الخلفي، ما 

عرض الفريق لمشاكل كثيرة.
وبحس���ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإنه 
مع انتهاء فترة التوقف الدولي، اس���تعاد ريال مدريد 
الثنائي فيرالند ميندي ومارس���يلو دا سيلفا، باإلضافة 

إلى الظهير الشاب ميغيل غوتيريز.
وأوضحت »موندو ديبورتيفو«, أن أنش���يلوتي لم يعد 
مجبرا على اس���تخدام قلبي دفاعه دافيد أالبا وناتشو 

فرنانديز في مركز الظهير.
وأش���ارت إلى أن فيرالند ميندي س���يحظى بالنصيب 
األكبر في المش���اركة بشكل أساسي، لما يتمتع به من 
خبرات اكتس���بها على مدار موسمين مع ريال مدريد، 
باإلضافة لعنصري اللياقة البدنية والتوازن الجيد في 

الدفاع والهجوم.
ومع ذلك، فإن عودته ودخوله في المباريات قد يستلزم 

بعض الوقت، ألنه لم يش���ارك في أي مباراة منذ مباراة 
تشيلس���ي في إياب نصف نهائي دوري األبطال، يوم 

5 مايو الماضي.
ويأتي الش���اب ميغي���ل غوتيريز في المرك���ز الثاني، 
من حيث ترتيب العبي الجانب األيس���ر، لما قدمه من 

مستويات جيدة في المباريات األخيرة التي شارك بها.
في حين س���يكون من الصعب االعتماد على مارسيلو، 
في ظل تراجع مس���تواه بش���كل كبير، على الرغم من 
إمكاناته الفنية وخبراته الكبيرة، لكنه افتقد بش���كل 

كبير لسرعته وقوته الدفاعية.

الريال يستعيد الثالثي المصاب

مدريد/ االستقالل:
وضعت إدارة نادي برش���لونة أولوياتها بش���أن خطة سوق االنتقاالت الصيفية 

المقبلة، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي.
وتس���ببت األزمة المالية وتحديدا ما يتعلق بإخفاق النادي في تخفيض سقف 
رواتب نجوم الفريق في تفريط برش���لونة في عدد من العبيه البارزين، على غرار 

رحيل أسطورته ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة سيدخل الميركاتو 
الصيف���ي المقب���ل، بهدف ضم أفض���ل الالعبين الذين انته���ت عقودهم مع 

أنديتهم، في ظل حاجة الفريق لدعم كبير.
وأوضحت »موندو ديبورتيفو«, أنه يصعب على برشلونة تدعيم الفريق بصفقات 
ضخم���ة بمقابل مادي، بخالف رواتبهم، في ظل األزمة االقتصادية التي يعاني 
منها النادي، وهو ما ح���دث هذا الصيف أيضا، من خالل ضم الثالثي ممفيس 

ديباي وسيرجيو أغويرو وإريك غارسيا.
وبّينت أن برشلونة س���يوفر األموال المتاحة لديه لحسم صفقة ضخمة، قادرة 

على صنع الفارق، إلى جانب استهداف الصفقات المجانية.
وذكرت أن أبرز األس���ماء الموجودة على الئحة برش���لونة في هذا الشأن أندريه 
أونانا حارس مرمى أياكس، وديوغو كوس���تا حارس بورتو، ونصير مزراوي ظهير 
أيمن أياكس، وسيرج أورييه ظهير أيمن فياريال، وسيزار أزبيلكويتا ظهير أيمن 
تشيلس���ي، ونيكالس س���وله قلب دفاع باير ميونيخ، وأليسيو رومانيولي قلب 

دفاع ميالن، وأنطونيو روديغر قلب دفاع تشيلسي.
وفي وس���ط الملعب هناك فرانك كيسي )ميالن(، وكامارا )مارسيليا(، وتوليسو 
)بايرن ميونيخ(، وبروزوفيتش وبيريسيتش )إنتر ميالن(، وبول بوغبا )مانشستر 
يونايتد(، وجيس���ي لينغارد )مانشس���تر يونايتد(، وإيس���كو )ري���ال مدريد(, 

وهنريك مخيتاريان )روما(.
وفي الهجوم أنخيل دي ماريا )باريس سان جيرمان(، برنارديسكي وباولو ديباال 
)يوفنتوس(، ولورينزو إنس���يني )نابولي(، وأندريا بيلوتي )تورينو(، وألكسندر 

الكازيت )أرسنال(، وديفوك أوريغي )ليفربول(.
ويعد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، األسم األبرز في قلب الهجوم لكنه 

بات قريًبا من ريال مدريد.

عواصم/االستقالل:
شهدت فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي, 
عدة مستجدات في موقف المتأهلين لنهائيات كأس 

العالم 2022.
وم���ن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم 2022 في 
قطر خ���الل الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديس���مبر من 
العام المقب���ل، فيما تنتهي مرحل���ة التصفيات في 

مختلف القارات في شهر يونيو المقبل.
تصفيات المونديال

يضع كل اتح���اد ق���اري باالتفاق م���ع »الفيفا« نظام 
تصفيات خ���اص به، في ظ���ل تباين ع���دد األعضاء 

والمتأهلين للنهائيات في كل قارة.
وتمل���ك أوروبا 13 مقعدا في نهائي���ات كأس العالم 
2022، حيث يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات 
ال�10 بالمرحل���ة األولى من التصفي���ات، فيما يتبقى 
3 مقاعد يتم حس���مها عبر الملحق، الذي يش���ارك به 
أصح���اب الوصافة بجان���ب فريقين م���ن دوري األمم 

األوروبية.
وف���ي إفريقي���ا يش���ارك ف���ي المرحل���ة الثانية من 

التصفيات 40 منتخبا مقس���مين على 10 مجموعات، 
ويتأهل متص���در كل مجموعة إل���ى المرحلة الثالثة 
واألخي���رة، ويلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده 
القرعة ف���ي مواجهة ذهاب وإي���اب لتحديد أصحاب 

المقاعد األفريقية الخمسة في نهائيات المونديال.
ف���ي الوق���ت الحالي وصل���ت التصفيات اآلس���يوية 
لمونديال 2022 إلى المرحلة الثالثة التي تتكون من 
مجموعتي���ن في كل منهما 6 منتخبات، يتأهل منها 
البطل والوصيف، فيما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة 
على بطاقة الملحق، حيث يتأهل الفائز لخوض ملحق 
آخر مع فري���ق من قارة أخرى، إما أمريكا الش���مالية أو 

الجنوبية أو أوقيانوسيا.
ويتنافس في المرحلة الحالي���ة من تصفيات أمريكا 
الش���مالية 8 منتخبات بمجموعة واحدة، يتأهل منها 
أصح���اب المراكز ال�3 األولى مباش���رة إلى النهائيات، 
فيما يلعب صاحب المرتبة الرابعة بملحق بين القارات.
كذل���ك تضم مجموع���ة تصفيات أمري���كا الجنوبية 
المنتخبات ال�10 األعضاء في االتحاد القاري، ويتأهل 
منها أصحاب أول 4 مراكز، فيما ينافس صاحب المركز 

الخامس بملحق بين القارات.
وحتى اآلن ضمنت 3 منتخبات المشاركة في نهائيات 
كأس العال���م 2022، بداية بمنتخب قطر الذي تأهل 
بصفته صاحب الضيافة، ليشارك في المونديال للمرة 

األولى في تاريخه.
وم���ن أوروبا تأهل منتخب ألماني���ا بعدما رفع رصيده 
إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق 8 
نقاط عن نظي���ره الروماني في الوصافة، قبل جولتين 

من النهاية.
وبهذا ضمن منتخب »الماكينات«، بطل العالم 4 مرات، 
المش���اركة للمرة ال�20 في تاريخ���ه بنهائيات كأس 

العالم.
وبع���د ي���وم واحد من تأه���ل ألماني���ا، صعد منتخب 
الدنمارك في صدارة المجموعة السادس���ة برصيد 24 

نقطة، بفارق 7 نقاط عن وصيفه منتخب اسكتلندا.
وستكون هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها 
المنتخب الدنماركي بنهائي���ات المونديال، علما أن 
أفض���ل إنجازاته هو الوصول إلى ربع نهائي نس���خة 

.1998

تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 برشلونة يتحدى أزمته 
بعشرات الصفقات المجانية
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/675
   يف الطلب رقم/ 2021/543

المدعي / اشرف سالم محمد بركة ويحمل هوية رقم ) 905229209( سكان - رفح 
. وكيله المحامي / محمد ياسر زنون - الكراج الشرقي - عمارة سميح قشطة .

المدع����ي عليها محمود مصطفى محمود زعرب - رفح الغربية - ش����ارع الكتيبة - 
بجوار مسجد ابو عبيدة 

نوع الدعوى / حقوق )ذمة مالية(
قيمة الدعوى | )1635 شيكال جديدا( الف وستمائة وخمسة وثالثون شكال جديدًا

                             مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                         في القضية الحقوقية رقم 2021/675صلح رفح 

إلي المدعي عليه / محمود مصطفی محمود زعرب - سكان رفح خارج البالد حاليا 
بجمهوري����ى مصر العربي����ة  بما أن المدعي المذكور أع����اله قد أقام عليك دعوى 
يطال����ب فيها بحقوق )) ذمة مالية ((. اس����تنادا إلى م����ا يدعيه في الئحة دعواه 
المرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليك أن تحضر 
إلى المحكمة للرد على دعواه في اليوم االثنين الموافق 2021/11/8 الس����اعة 9 
صباحا ما يقتضى عليك أن تودع خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ استالمك 
مذكرة الحضور هذه ، لدى قلم التس����جيل في هذه المحكمة ، دفاعك التحريري 
بشان االدعاء المذكور وأن ترسل نسخة عنه إلى المدعي المذكور حسب عنوانه 
- وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في دعواه 

و اعتبارك حاضرا . وذلك تحقيقا للعدالة والقانون،  تحريرا في 2021/10/12

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   فؤاد حم���د عياد حدايد عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   952232346الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة / ناديه ناصر ابومل���وح  عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م 802572321  الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد مامون ابراهيم العش���ي  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم ٤00255261  الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   فايز نمر عبد الجواد مطر      عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم   900275462      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  عبد الله س���فيان عبد الله االغا عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   410517007   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عدنان خميس محمد حمدان  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم 910737709  الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد حسان عبد الكريم ابو جراد     
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    802072264      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواطن /    عمر خليل عارف انش���اصي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم    802328534     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    صباح عطيه أحمد فس���يفس عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم    903885366     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

على الشاب محمد حسين فالح )22 عاما(، وأصابته بالقدم، 
قبل أن تعتقله، وتقتاده إل���ى جهة مجهولة. كما أصيب 
عدد من المواطنين، يوم أمس، بحاالت اختناق جراء إطالق 
قوات االحتالل قنابل الغاز الس���ام في بلدة بيت أمر، فيما 
اعتقلت مواطنين وفتشت عدة منازل بمناطق متفرقة من 

محافظة الخليل.
وأفاد الناشط االعالمي في بيت أمر محمد عوض، بأن قوات 
االحتالل داهمت ع���ددا من من���ازل المواطنين في البلدة 
وفتش���تها وعبث���ت بمحتوياتها والحقت اض���رارا مادية 
بمركبتي المواطنين خالد حس���ين اخلي���ل، وربحي طومار 

اخليل.
وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات تركزت وسط البلدة 
قرب مس���جد بيت امر الكبير، أطلق جنود االحتالل خاللها 
قنابل الغاز السام، ما تس���بب بإصابة عدد من المواطنين 
بح���االت اختناق. وأش���ارت مص���ادر أمنية إل���ى أن قوات 
االحتالل اعتقلت عدد من المواطنين وفتش���ت عدة منازل 
بالمحافظة، عرف من أصحابها علي خالد مر من يطا، ومراد 
ب���در دعيس من بي���ت عمرة، ومعتصم الع���واودة من دير 

سامت.
ونصبت قوات االحتالل عدة حواجز عس���كرية على مدخلي 
بلدتي س���عير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي 
»ج���ورة بحلص« والجنوب���ي »الفح���ص«، وأوقفت مركبات 
المواطنين وفتش���تها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، 

ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

هدم منازل
وفي س���ياق متص���ل هدمت آلي���ات وجرافات لس���لطات 
االحتالل، يوم أم���س، منزال بمدينة قلنس���وة في الداخل 
الفلسطيني المحتل. وذكر شهود عيان أن المنزل لعائلة 

قشقوش، ويتكون من طابقين، وهو قيد اإلنشاء.
 وفي س���ياق عمليات الهدم في األراضي المحتلة عام 48، 
ش���هدت كفر قاس���م في اليومين الماضيين هدم منزل 

وجدار وأرضية مبنى، بدعوى البناء دون تراخيص.
 وش���هدت بلدات فلس���طينية تصعيدا في هدم المنازل 
والمح���ال التجاري���ة وال���ورش الصناعي���ة بذريع���ة عدم 
الترخي���ص كما حص���ل في عين ماهل ويافا وش���فا عمرو 
وقلنس���وة وكفر ياس���يف وعرعرة وأم الفح���م واللد ويافا 

وس���خنين وحرفيش، وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
كم���ا تواصل حكومة االحتالل في اآلونة األخيرة التضييق 
عل���ى المواطنين، وخصوصا في منطق���ة النقب، من خالل 
حمالت مداهمة ش���بَه يومي، تس���تهدف االستيالء على 

األراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.
 ويتهدد الهدم نحو 50 ألف منزل فلسطيني في الداخل 
المحت���ل، وخاصة بعد إق���رار االحتالل ما يس���مى بقانون 

كمينيتس الخاص بتخطيط البناء.

ال�ستيالء على الأرا�سي
وفي ذات السياق أخطرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، 
يوم أمس، باالستيالء على عش���رات الدونمات من أراضي 

قرية ياس���وف شرق سلفيت، لصالح مس���توطنة »تفوح« 
المقامة على أراضي القرية.

وق���ال رئي���س مجلس قروي ياس���وف عبد الل���ه عبية، إن 
سلطات االحتالل أخطرت عددا من أهالي القرية باالستيالء 
عل���ى أربعة أحواض، أي ما يقارب 40 دونما، من أراض تبلغ 
مس���احتها 160 دونما، لصالح توسيع مستوطنة »تفوح«، 
وه���ذا يعني أن االحتالل له أطماع باالس���تيالء على جميع 

المساحة المذكورة.
وأض���اف أن االحت���الل من���ذ ع���ام 2016 ينوي توس���عة 
المس���توطنة من خالل تغيير صفة االستخدام من منطقه 
زراعية إلى تجمعات سكنية استيطانية تشمل مؤسسات 
ودوائر عام���ة كما ورد باإلخطار، وضمها للمس���توطنة في 
المنطقة الش���مالية الغربية من القرية والمعروفة بالتين 

الشرقي، وخلة الفولة، وجبل أبو السويد، والنقار.
ب���دوره، دع���ا محافظ س���لفيت عب���د الله كمي���ل، جميع 
المؤسس���ات الحقوقية إلى التحرك العاج���ل لوقف قرار 
االس���تيالء على عش���رات الدونمات الزراعية في ياسوف، 
وتحويله���ا لمناطق اس���تيطانية على حس���اب ممتلكات 
المواطني���ن وأراضيهم. وحمل كمي���ل حكومة االحتالل، 
التي تضرب بعرض الحائط األع���راف والقوانين الدولية، 
المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن التم���ادي بس���رقة األراض���ي 

الفلسطينية في المحافظة، لصالح التوسع االستيطاني.
وأص���در تعليماته لجه���ات االختصاص ف���ي المحافظة، 
لمتابعة ه���ذا الموضوع قانونيا، بالتنس���يق مع المجلس 
الق���روي والمؤسس���ات ذات العالق���ة، داعي���ا المواطنين 
وأصحاب هذه األراضي للتمس���ك بها وتوفير ما يلزم من 

وثائق للمتابعة القانونية.
كما أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي األربعاء مقدسًيا 
بإخالء أرضه ومنزله ألغراض اس���تيطانية في حي الشيخ 

جراح بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدس���ية ب���أن بلدية االحت���الل أمهلت 
المقدس���ي محمود صالحية حتى الي���وم الخميس إلخالء 
منزل���ه بذريع���ة مص���ادرة األرض والمنزل لبناء مدرس���ة 

للمستوطنين مكانهما.
وأك���د صالحية أنه يملك أوراق ملكي���ة لألرض والتي تبلغ 
مس���احتها 6 دونمات وقبل س���نتين صدر قرار مصادرة 

لألرض بحجة إقامة منافع عامة.
وأش���ار صالحية إل���ى أن االحتالل لجأ إلى قان���ون المنافع 
العامة إلرغام المقدس���يين على إخ���الء أراضيهم بعد أن 
فشل بانتزاعها منهم من خالل البيع والشراء والضغط من 

قبل المؤسسات االستيطانية.
 كم���ا أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
بتجريف الش���ارع الراب���ط بين بلدة يعب���د وخربة امريحة، 

جنوب غرب جنين.
وقال رئيس بلدية يعبد س���امر أبو بكر، إن الشارع المخطر 
بالتجري���ف ت���م ش���قه وتعبيده قب���ل حوالي ش���هرين، 
لتس���هيل وص���ول طلب���ة الم���دارس إلى يعب���د ووصول 

المزارعين والعمال إلى أراضيهم واماكن عملهم.

وأض���اف أن االحت���الل يعي���ق كل عملي���ات التنمية في 
المنطقة ويمعن باس���تهدافها ويمارس سياسة العقاب 
الجماع���ي يوميا م���ن خالل حم���الت المداهم���ة للمنازل 
واالقتحامات وش���ن حم���الت االعتقال، إضاف���ة الى إغالق 
الط���رق الفرعية وخنق اقتص���اد البلدة ونه���ب مزيد من 

أراضيها لصالح المستوطنات.
من جهة أخرى، أغلقت قوات االحتالل، يوم أمس، المدخل 
الرئيس���ي الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأوقفت 
المركبات وفتشتها ومنعت المواطنين الدخول إلى البلدة 

أو الخروج منها.

اعتداءات امل�ستوطنني
وفي س���ياق متصل قطع مس���توطنون، عش���رات أشجار 

الزيتون في اراضي بلدة عورتا، شرق نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غس���ان 
دغلس، إن االهالي اكتش���فوا يوم أمس، قيام مستوطنين 
بقطع عش���رات اش���جار الزيتون من اراضي عورتا المقامة 
عليه���ا مس���توطنة »ايتمار«، ورش بعضها بمواد س���امة، 
ما أدى إلى جفافها. وكان مس���توطنون، قد اقتلعوا أمس 
نحو 900 ش���تلة مشمش وزيتون، وس���رقوا ثمار الزيتون، 
من أراضي سبسطية شمال نابلس، و70 شجرة زيتون في 
مس���افر يطا، جنوب الخليل. كما اقتحم مستوطنون، يوم 

أمس، قرية مردا شمال سلفيت.
وق���ال رئي���س مجلس ق���روي م���ردا مني���ف خفش: إن 
مس���توطنين اقتحموا القري���ة من الجهة الش���رقية في 
منطق���ة »المدارس«، وأعطبوا إط���ارات 5 مركبات عرف من 
أصحابها: حسن معتوق، وياسر ابداح، كما خطوا شعارات 
تهديد بالقتل وش���عارات كراهية وعنصرية على جدران 

عدة منازل.
بدوره، حذر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل من خطورة 
تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في المحافظة، التي 
كان آخرها اعطاب اطارات المركبات وكتابة شعارات تهدد 
االهالي باالنتقام. واكد ض���رورة تفعيل لجان الحماية في 
بلدات وقرى المحافظة والتفاف األهالي حول هذه اللجان 

لصد اي محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.
إل���ى ذل���ك اقتح���م 136 مس���توطنا، يوم أم���س، باحات 
المس���جد األقصى المب���ارك، بحماية مش���ددة من عناصر 
ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن 
المس���توطنين اقتحموا األقصى على ش���كل جماعات عبر 
باب المغاربة، ونفذوا جوالت اس���تفزازية في باحاته، كما 

أدوا صلوات صامتة في الجزء الشرقي منه.
وواصل���ت ق���وات االحت���الل عملي���ات التضيي���ق عل���ى 
المقدس���يين ف���ي محيط ب���اب العم���ود وش���ارع صالح 
الدي���ن بالقدس والحقت الش���بان واعتقل���ت عددا منهم 

واستهدفتهم بقنابل الصوت والغاز.
وتش���هد القدس القديم���ة وبوابتها إجراءات عس���كرية 
مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين 

في األقصى واالعتداء على بعضهم.

جنين/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير المحرر الشيخ خضر عدنان،، أن 
االضراب المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي سينتهي بتوفيق 

أصحاب اإلرادة.
واوض���ح الش���يخ عدنان في تصريح ل���ه، أن معركة االضراب ع���ن الطعام التي 
يخوضها اس���رى حركة الجهاد اإلس���المي تهدف إلى تثبيت انجازات الحركة 

األسيرة ووقف االنتهاكات بحق كل األسرى.
وق���ال: »إن القائد محمود العارض وعمليته البطولية انتزاع الحرية حركت الكل 
الفلس���طيني نحو قضية األسرى، ولذا يجب أن يشارك جميع األحرار في إسناد 

األسرى المضربين في معركتهم«.
وأضاف: »القائد العارضة اتخذ قرار الحرية من سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ 
زمن ليحصل على والدة جديدة بعد 25 عاًما من األس���ر. وأش���ار إلى أن العارضة 
بحث عن الحرية قبل 25 عاًما وحاول التحرر من سجن مجدو قبل أن يحكم حيث 

فكر بالتحرر من هناك وكان لديه محاوالت عدة النتزاع الحرية.

الشيخ عدنان: اإلضراب عن الطعام 
يهدف لتثبيت انجازات الحركة األسيرة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت صحيفة )يسرائيل اليوم( اإلسرائيلية، بأن »دولة عربية خامسة ستنضم 

قريبا كما يبدو إلى اتفاقيات أبراهام وبالتالي تعترف بإسرائيل«.
وأضافت الصحيفة بأن أجواًء إيجابية تسود األوساط السياسية في )تل أبيب( 

لتحقيق هذه الغاية، وفق ما نقلت هيئة البث اإلسرائيلية )مكان(.
ووفقا للصحيفة فان واشنطن ترمي بثقلها في هذا االتجاه وكذلك تعمل على 

إقناع السودان الستكمال إجراءات التطبيع.
وتجري اإلدارة األمريكية اتصاالت متسارعة مع السودان الذي اعترف بإسرائيل 
لكنه لم يكمل عملية التطبيع، ولم يرسل ممثاًل رسمًيا ولم يفتح مكتًبا تمثيلًيا.

وتابعت الصحيفة: »إلى جانب الس���ودان تجري اتصاالت مع دولة أخرى، ونظًرا 
لحساسية األمر، ال يمكن الكشف عن تفاصيل في الوقت الحالي«.

وبدورها أكدت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية االمريكية ان الواليات المتحدة 
تعمل على توسيع رقعة اتفاقيات التطبيع.

وأضافت ان واشنطن تأمل في أن يشكل التطبيع رافعة لدفع المسار اإلسرائيلي 
الفلسطيني قدما، مؤكدة مع ذلك ان هذه االتفاقيات ليست بديال لحل الدولتين.

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية 
خامسة ستنضم التفاقيات التطبيع

اإ�سابات خالل..
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بغداد/ االستقالل: 
في حادثة غريبة بالعراق، أقدم س���ائق سيارة أجرة على قتل راكب، بعد تالسن 
حاد بينهما حول ثم���ن األجرة، وذلك في محافظة أربيل في إقليم كردس���تان 

العراق.
وفي التفاصيل أعلن المتحدث باس���م ش���رطة محافظة أربيل، هوحر عزيز، أنه 
في قضاء بنس���الوه التابع لمحافظة أربيل، ونتيجة االختالف على س���عر أجرة 
التاكس���ي، قام س���ائق س���يارة األجرة بإطالق النار على الراكب المجني عليه، 

ليصيبه برأسه ويتسبب بمقتله فورًا.
وتبحث السلطات األمنية عن السائق القاتل، الذي الذ بالفرار لجهة غير معلومة، 

للقبض عليه.
وضجت منصات التواصل االجتماعي العراقية، بالتعليقات المستاءة من وقوع 
مثل هذه الجريمة التي أزهقت فيها روح إنسان بريء بسبب مبلغ تافه، ال يتجاوز 

دوالرين حسب المعلقين.
فيما ذهبت معظم التعليقات إلى أن مهنة سائق األجرة في العراق غدت مهنة 
م���ن ال مهنة له، مطالبين الجهات المعني���ة بوضع ضوابط ومعايير لمن يعمل 
فيها، كون س���يارات األجرة هي من وس���ائل التنقل األساسية، التي يعتمدها 
الناس، ما يقتضي تش���ديد الش���روط الواجب توافرها في الراغبين في العمل 

فيها.

قتله بسبب دوالرين.. 
جريمة مروعة تهز العراق

واشنطن/ االستقالل: 
تمكن ضباط في الحياة البرية بأمريكا من إنقاذ ظبي 
كان يعاني من إطار سيارة ظل عالقا حول رقبته لما 

يقرب نصف عمره.
وأشار المس���ؤولون المحليون في »كولورادو باركس 
آند وايلد اليف« إل���ى أن اإلطار يزن 272 كيلوغراما، 
وظل عالقا حول عنق الظبي البالغ عمره 4 س���نوات 
في والية كول���ورادو األمريكية لمدة عامين كاملين، 

بحسب شبكة »سي إن إن« األمريكية.

وفي سبيل إنقاذ الظبي، اضطر ضباط الحياة البرية 
إلى قطع قرون الحيوان إلزالة اإلطار من رقبته.

وأكد مسؤول الحياة البرية، سكوت مردوخ، في بيان 
أن »عملية إزالة اإلط���ار كانت صعبة، ولم يكن األمر 

سهال بالتأكيد«.
وتابع أنه وفريقه كان عليهم تحريك اإلطار بشكل 
صحيح إلزالته ألنهم ل���م يكونوا قادرين على قطع 
الفوالذ الموجود في حافته، لكن لحسن الحظ كان ما 

يزال لعنق الظب مساحة صغيرة للتحرك.

وش���دد مردوخ أنهم لم يفضل���وا قطع قرون الظبي 
بس���بب حدوث تعفن، ولكن كان الوضع ديناميكيا 
وكان عليه���م فقط إزالة إطار الس���يارة بأية طريقة 
ممكنة. وأشار سكوت مردوخ إلى أن رقبة الظبي بعد 
إزالة اإلطار منه���ا كانت مليئة بإبر الصنوبر المبتلة 

واألوساخ ونحو من 5 كيلوغرامات من الحطام.
وع���ن حالة الظبي، أكد مرودخ أنها جيدة، على الرغم 
من تعرضه لجرح بس���يط حول رقبته، وفق ما نقلت 

عنه »سبوتنيك«.

نزع إطار سيارة ظل عالقًا حول رقبة ظبي سنتين

لندن/ االستقالل: 
كانت بعض حبات المكس���رات هي تصريح الوف���اة لمراهق، حيث توفي 
الصبي الذي يبلغ من العمر 12 عاًما بشكل مأساوي بعد ساعات من تناول 

طبق العشاء الخاص به والذي أعده جده له خصيصأ.
بدأ »كاسون هالود« الذي كان يعاني من حساسية من الجوز والربو ، يعاني 
من صعوب���ة في التنفس في الحديقة بعد فت���رة وجيزة من االنتهاء من 
عشائه في منزل أجداده مع عائلته، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي ستار« 

البريطانية.
وف���ي اطار إجراء تحقيق في وفاة الصبي تبي���ن أن جده ألبرت ، الذي طها 
الوجبة ، نسي تماًما حساسية حفيده وأطعمه طبقًا يحتوي على مكسرات.

ركض���ت والدته لويز إلى الحديقة حي���ث كان يلعب، ولكن على الرغم من 
الجه���ود الجبارة التي بذلها المس���عفون واألطباء ، توفي الصبي بش���كل 

مأساوي بعد تعرضه للجهاز التنفسي ثم سكتة قلبية.
وأدلت »لويز« بأدلة في التحقيق وقدمت روايتها المؤلمة لما حدث في ذلك 
اليوم، حيث قالت إن كاس���ون تناول طبق عش���ائه بالكامل بعد أن جلسوا 
لتناول عشاء عائلي، وبعد ساعة فقط تلقت لويز مكالمة هاتفية تفيد بأن 

كاسون كان يعاني من حساسية في الحديقة.

العشاء األخير.. وفاة صبي 
بسبب وجبة أعدها جده

بيروت/ االستقالل: 
يعرف عن األس���ماك أن مكان تواجدها في المياه، 
ولكن سقوط سمكة من أعلى سقف منزل في لبنان 
أثار الجدل والس���خرية بي���ن المواطنين عبر مواقع 

التواصل االجتماعي . 
تداول رواد السوشيال ميديا في لبنان، صورًا نشرها 
أحد سكان مدينة عكار، و هي لسقف منزلة الخشبي 
بعدما كسر جزء بسيط منه بسبب سقوط سمكة من 

االعلى تزن حوالي كيلو جرام . 
أوضح الس���اكن في مدينة عكار اللبنانية، أنه سمع 
صوت ارتطام جسم ثقيل باألرض فأعتقد أنها قطة 
تعثرت أو كلب وسقطا في سطح منزله ولكن كانت 

الصدمة أكبر مما يتخيل . 
فقد وجد سمكة وقعت من أعلى األعلى و بسبب قوة 
سقوطها كسرت السقف الخشبي لمنزله، و سقطت 
على األرض وتحولت ألش���الء، وأوضح أن الخس���ائر 

كانت بسيطة و لكنه لم يتوقع أن سمكة بوزن كيلو 
جرام قد تس���بب تلك التلفي���ات التي حدثت جراء 

سقوطها . 
جدير بالذكر أن الس���بب الذي قد ينتج عنه سقوط 
تلك الس���مكة بهذه الطريقة م���ن االعلى، هو أنها 
كانت في فم طائر و لكنه أفلتها من فمه فسقطت 
و تسببت في كس���ر السقف الخشبي لمنزل الرجل 

بسبب قوة إندفاعها .

سمكة تكسر سقف منزل في لبنان

واشنطن/ االستقالل: 
مثل زوج����ان أميركي����ان الثالثاء أمام ق����اض فدرالي في 
والية فرجينيا الغربية بعد يومين على توقيفهما بتهمة 
محاولة بيع أس����رار عس����كرية نووية إلى دولة أجنبية، في 
جلس����ة اس����تغرقت وقتًا قصيرًا ولم توّف����ر إجابات على 
األسئلة الكثيرة التي ما زالت تلّف هذه القضية الغامضة.

وُأحضر جوناثان توبي، وهو مهندس بحري يبلغ من العمر 
42 عامًا، وزوجته ديانا، وهي معلمة تبلغ من العمر 45 عامًا، 
مكّبلي اليدين ويرتديان زّي الس����جناء البرتقالي إلى قاعة 

المحكمة ومُثال بشكل منفصل أمام القاضي.
وخالل الجلس����ة اّطلع القاضي على مستندات مالية أعلن 
 بتوكيل محاٍم تدفع الدولة 

ّ
على إثرها أّن للّمتهمين الحق

بدل أتعابه، ما يعني أّن حالتهما المادية س����ّيئة، وهو ما 

قد يفّسر لماذا حاوال بيع أسرار تتعلق بغواصات أميركية 
تعمل بالدفع النووية إلى دولة أجنبية ال يزال اسمها لغزًا.

واكتفت وثائق المحكمة باإلشارة إلى أّن هذه الدولة هي 
حلي����ف للواليات المتحدة، ألّنه����ا تعاونت مع المحققين 

األميركيين، وأّن سّكانها ال يتحدثون اإلنجليزية.
وفي سبتمبر الماضي اندلعت بسبب الغواصات األميركية 
أزمة دبلوماسية غير مس����بوقة بين واشنطن وباريس إثر 
انضواء أس����تراليا في شراكة اس����تراتيجية مع الواليات 
المتح����دة وبريطانيا كان م����ن أولى ثم����اره إلغاؤها عقدًا 
ضخمًا كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء غواصات تقليدية 
واالس����تعاضة عنه����ا بغواصات أميركي����ة تعمل بالدفع 

النووي.
ووفقًا للدعوى المرفوعة ضّد الزوجين فإّن توبي كان يعمل 

منذ 2012 في مجال تصميم مفاعالت للغواصات العاملة 
بالدفع النووي من فئة فرجينيا، أحدث جيل من الغواصات 

الهجومية في األسطول األميركي.
وفي أبريل 2020، أرس����ل هذا المهندس إلى دولة ثالثة 
ط����ردًا يحتوي على عّين����ة من الوثائق ورس����الة تتضّمن 

إرشادات بشأن كيفية التواصل معه.
وقال المهندس في رس����الته: »أعتذر ع����ن هذه الترجمة 
السيئة إلى لغتكم«، واعدًا بتقديم »معلومات ذات قيمة 

كبيرة«.
وفي ديس����مبر 2020 وص����ل الطرد إلى ملحق الش����رطة 
الفيدرالية األميركية في ذلك البلد، وفقًا للشكوى التي لم 

تحّدد كيفية حصول هذا األمر.
وعلى اإلثر أق����ام محّقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي 

اتص����ااًل مع توب����ي، متظاهرًا بأّنه ممّثل له����ذا البلد الذي 
تع����اون إلى حّد بعيد مع الس����لطات األميركية لدرجة أّنه 
وضع علمًا على س����فارته في واشنطن من أجل كسب ثقة 

المهندس.
وبواس����طة قناة االتصال هذه أرسل المهندس مرارًا بين 
يونيو وأغس����طس إلى م����ن ظّنه ممّثل الدول����ة األجنبية 
معلومات سرّية من البحرية، تلّقى مقابلها دفعات بعملة 

مشفرة قيمتها 100 ألف دوالر.
وكان الزوجان يخّزنان هذه المعلومات السرّية في شرائح 
ذاكرة مشّفرة ويسّلمانها لزبونهما المفترض من دون أي 
لقاء مباش����ر معه إذ كانا يتركانها في مكان يتم االتفاق 
عليه مسبقًا بين الطرفين ويخفيانها في شطيرة أو علبة 

علكة أو مغّلف لضمادة جروح.

زوجان أميركيان في ورطة كبيرة.. والسبب صفقة »األسرار النووية«

)apaimages(   شيادون فل�شطينيون يغزلون �شباكهم يف ميناء  غزة�


