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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
أمس الجمعة، 5 مواطنين من بلدة جبل المكبر 
في القدس المحتل���ة. وأفادت مصادر محلية 
أن قوات االحتالل اقتحمت منزل عائلة صيام 

ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها.

وأوض���ح المواطن رائ���د صي���ام، أن قوات 
معّززة من جيش االحت���الل اقتحمت منزله 
واحتج���زت الموجدين في���ه بغرفة واحدة 
واعت���دت عليه���م بالضرب، وعاث���ت خرابًا 
وفس���ادًا ف���ي محتوياته، واعتقل���ت والده 

ونجله و3 من أبناء عمه.

 االحتالل يعتدي على عائلة في جبل 
المكبر بالضرب ويعتقل 5 من أفرادها

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أعلنت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أمس الجمعة انتصار أسراها 
وتعليقه���م االضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضوه في س���جون االحتالل 
واستمر على مدار تس���عة أيام، النتزاع حقوقهم ووقف اإلجراءات االنتقامية 
بحقهم التي فرضتها إدارة س���جون االحتالل أعقاب عملي���ة "انتزاع الحرية" 

في الس���ادس م���ن أيلول/ س���بتمبر الماضي. و هن���أت الحركة 
األس���رى األبطال وذويهم وأبناء ش���عبنا باالنتصار الكبير الذي 

اأ�سرى »اجلهاد« ينت�سرون باأمعائهم اخلاوية على ال�سجان واحلركة حتذر االحتالل من التالعب باإجنازاتهم 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين مس���اء أمس الجمعة برصاص 
االحتالل واالختناق خالل قمع قوات االحتالل لمس���يرات 

في أنحاء متفرقة من الضف���ة والقدس المحتلتين. ففي 
الق���دس أصي���ب، أم���س الجمعة، ش���ابان 
برص���اص االحتالل اإلس���رائيلي خالل قمع 

إصابات بالرصاص واالختناق جراء قمع 
االحتالل لمسيرات في الضفة والقدس 

تشرين البطوالت .. أسرى »الجهاد اإلسالمي« 
يسّجلون للحركة األسيرة انتصارًا جديدًا

أبو حمزة: سنبقى السند الصلب والدرع 
الحصين ألسرانا وسيف شعبنا ومقدساتنا

غزة/ االستقالل: 
أكد أبو حمزة الناطق باس���م س���رايا القدس الذراع العس���كري لحركة الجهاد 
اإلسالمي أن س���رايا القدس ستبقى الس���ند الصلب والدرع الحصين ألسرانا 

غزة/ قاسم األغا: 
ل أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، بأمعائهم الخاوية وخطوات  سجَّ
نضالية أخرى، وبفترة زمنية قياسية من عمر نضاالت الحركة الوطنية األسيرة 

6 وفيات و459 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
أكد الس���فير محمد العم���ادي، رئيس اللجنة القطرية إلع���ادة إعمار غزة، أمس 
الجمع���ة، أن الق���ادم لقط���اع غزة، أفضل ف���ي كل الملفات خالل هذه الس���نة 
والسنوات المقبلة. وبين العمادي خالل حديث للصحفيين على هامش مؤتمر 

العمادي: القادم أفضل 
لقطاع غزة في كل الملفات

د. الحساينة: انتصار أسرى الجهاد يروي 
حكاية شعب عصي على االنكسار والذوبان

غزة/ االستقالل: 
بارك عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي د. يوسف الحساينة، 
أمس الجمعة، لشعبنا ومقاومتنا وأسرانا وأحرار األمة والعالم، اإلنجاز الكبير الذي 
حققه األس���رى بانتصارهم على إدارة السجون. وقال د. الحساينة: »بكل تأكيد 

االحتالل ينفذ 
حملة مداهمات 

واعتقاالت 
بال�ضفة والقد�س
الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت���الل  ق���وات  اعتقل���ت 
الجمع���ة،  أم���س  اإلس���رائيلي 
المواطني���ن خالل  م���ن  ع���ددًا 
اقتحامه���ا مناط���ق متفرقة من 
القدس  الغربية ومدينة  الضفة 
المحتلتي���ن. ففي مدينة جنين 

م�ضٍل  األف   40
ي�ؤدون اجلمعة يف 

رحاب االأق�ضى
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) APA images (    جانب من �مل�ؤمتر �ل�سحفي حلركة �جلهاد �لإ�سالمي بغزة �أم�س

) APA images (   مل��جهات �لتي �سهدتها قرية بيت دجن  �سرق نابل�س �أم�س�
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غزة/ االستقالل: 
بارك عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
االس���المي د. يوس���ف الحس���اينة، أمس الجمعة، 
لش���عبنا ومقاومتنا وأس���رانا وأحرار األمة والعالم، 
اإلنج���از الكبير ال���ذي حققه األس���رى بانتصارهم 
على إدارة السجون. وقال د. الحساينة: "بكل تأكيد 
س���يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الصراع 
الممتد الذي تخوضه الحركة األسيرة مع هذا الكيان 

وإدارة مصلحة سجونه الظالمة".
واش���ار إلى أن ه���دا االنتصار ي���روي حكاية 
شعب عصي على االنكسار والذوبان، تحكيها 
ساحات النضال داخل السجون والمعتقالت 
"اإلس���رائيلية" منذ نحو خمس���ين يومًا رفضًا 
للع���دوان، وانته���اك الكرام���ة واإلج���راءات 

التنكيلية والعقابية اإلجرامية بحقهم.

وأض���اف د. الحس���اينة "حكاي���ة مداده���ا الصبر 
والصم���ود والجوع، لتقول لهذا الكيان الغاصب إننا 
منزرعون في أرضنا باقون ش���وكة في حلقهم رغم 

كل المؤامرات والحروب الوحشية والقمع والحصار".
وش���دد عض���و المكتب السياس���ي للجه���اد على 
أنه انتصاٌر جديٌد يس���ّطره أس���رانا البواسل -كما 
عهدناه���م ف���ي كل معاركه���م م���ع ه���ذا العدو 
الغاص���ب- على منظوم���ة حقد وأم���ن وقهره هذا 
الكيان، على طريق انتزاع حريتهم وكرامتهم ُرغمًا 

عن أنف السّجان وبطشه.
وختم د. الحساينة "ونحن نعيش لحظات االنتصار 
التي منحنا إياها فرس���اننا البواس���ل في س���جون 
الع���دو، نبارك لش���عبنا ومقاومتنا وأس���رانا وأحرار 
األمة والعالم هذا اإلنجاز الكبير الذي حققه إخواننا 
الميامين، والذي بكل تأكيد س���يكون له تداعيات 
كبيرة على مس���تقبل الصراع الممتد الذي تخوضه 
الحركة األس���يرة مع ه���ذا الكي���ان وإدارة مصلحة 

سجونه الظالمة".

د. الحساينة: انتصار أسرى الجهاد يروي حكاية شعب عصي على االنكسار والذوبان

بروكسل/ االستقالل: 
قال االتحاد األوروبي إنه من المفزع أن نش���هد سلس���لة م���ن االنتهاكات بحق 

األطفال الفلسطينيين من قبل القوات اإلسرائيلية.
وأضاف االتحاد األوروبي في بيان صحفي، أمس الجمعة، »نحن قلقون بشدة 
إزاء االس����تخدام المفرط للقوة ض����د القاصرين، حيث في الفترة من 8 إلى 18 
تش����رين األول ُقتل طفل في بي����ت لحم وتم اعتقال 41 طف����اًل في القدس 

الشرقية«.
وتابع أنه بموجب القانون اإلنس���اني الدولي، »إسرائيل« ملزمة بمنع العنف ضد 

األطفال وحماية حقوقهم.

االتحاد األوروبي: من المفِزع 
أن نشهد سلسلة انتهاكات 

»إسرائيلية« بحق األطفال

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الجمعة، 
عددًا من المواطنين خالل اقتحامها مناطق متفرقة 

من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
ففي مدينة جنين شمال الضفة الغربية اقتحمت 
ق����وات االحتالل بلدة يعبد جنوب المدينة وعمدت 
إلى احتجاز عدد من الشبان وحققت معهم ميدانًيا.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في البلدة 
مع ق����وة كبيرة من جيش االحت����الل التي داهمت 
في س����اعة متأخرة بلدة يعبد وشرعت بإطالق النار 
وقنابل الغاز تجاه المواطنين مما تس����بب بإصابة 

العشرات منهم باختناق.

كما اعتدى جنود االحتالل بالضرب على مواطنين، 
واحتجزوا مفاتيح 3 مركبات.

وج����اء اقتحام البل����دة بعد يومين فق����ط من قيام 
االحتالل بتدمير أحد الطرق التي تم شقها مؤخرا 

األمر الذي كبد البلدة خسائر فادحة.
ومن مدينة قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
محمود سميح ش����واهنة من سكان بلدة كفر ثلث 

أثناء مروره عن مدخل عزبة الطبيب شرق المدينة.
وف����ي مدين����ة نابل����س، اعتقلت ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، أم����س الجمعة، ثالثة ش����بان عقب 
االعتداء عليهم قرب حاجز زعترة العسكري جنوب 

المدينة.

وقال مدير مركز االسعاف والطوارئ بالهالل األحمر 
في نابلس أحمد جبريل، إن قوات االحتالل اعتدت 
على ثالثة ش����بان قرب حاجز زعترة، وجرى تقديم 
االسعاف لهم من قبل طاقم الهالل األحمر، ورفض 

االحتالل تسليمهم واعتقلهم.
وفي بلدة الطور قرب مدينة القدس اعتقلت قوات 
االحتالل الش����اب عبد الله أبو رموز بعد التنكيل به 

واالعتداء عليه بالضرب المبرح.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، 
عمليات اعتقال بش����كل يومي، تتركز في ساعات 
الليلة، يتخللها عمليات تخري����ب المنازل وإرهاب 

الساكنين اآلمنين في منازلهم.

االحتالل ينفذ حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة والقدس

غزة/ االستقالل: 
أكد الس���فير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، امس الجمعة، أن 

القادم لقطاع غزة، أفضل في كل الملفات خالل هذه السنة والسنوات المقبلة.
وبين العمادي خالل حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي ُعقد في غزة، عن ملف 

إعادة اإلعمار، أن »عملية اإلعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خالل الفترة المقبلة«.
وفي س���ؤال حول أي اختراق فيما يخص المنحة القطري���ة الخاصة بموظفي غزة، أجاب 
العمادي: أن »القادم لغزة أفضل.. أنتم الحظتم أن األمور أفضل من قبل )..( الحديد دخل 
من غير جانب، كوابل االتصاالت دخلت )..( هذه بش���ائر خير أن غزة مقبلة لألفضل خالل 

هذه السنة والسنوات المقبلة«.

العمادي: القادم أفضل 
لقطاع غزة في كل الملفات

الدوحة/ االستقالل: 
أكد إس����ماعيل هنية رئيس المكتب السياس����ي 
لحرك����ة حم����اس أن حركة حماس ل����ن تتردد في 
تحم����ل مس����ؤولياتها تج����اه األس����رى اآلن وفي 

المستقبل.
وقال ردا على مناشدة النائب الدكتور خليل عطية 
عضو البرلمان األردني لرئيس الحركة بشأن العمل 
لإلفراج عن اإلخوة األس����رى األردنيي����ن، ومرتبطا 
أيضا بما صدر عن البرلمان العربي بالخصوص في 
اجتماعه األخير "إننا نخوض معركة على أكثر من 

صعيد من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين 
والعرب، بمن فيهم أسرى األردن الشقيق، وأجندة 
الصراع مفتوحة مع العدو م����ن أجل تحقيق هذا 
الهدف عاجال أم آجال، ولن تتردد الحركة في تحمل 

المسؤولية راهنا ومستقبال على هذا الصعيد".
وأوض����ح هنية أن الفريق التفاوض����ي الذي يدير 
مفاوضات غير مباش����رة مع االحتالل هم من خيرة 
رج����ال الحركة، ويعرفون م����ا الذي يجب فعله من 
أجل التوصل لصفقة مش����رفة، وبإس����ناد تام من 
كل أذرع الحركة ف����ي الداخل والخارج عبر فصول 

متتالي����ة إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير 
أسرانا.

وطالب رئيس الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات 
ذات العالقة بتحمل مسؤوليتها كاملة في وقف 
معاناة أس����رانا، وكبح جماح السياس����ة العدوانية 
لمصلحة السجون اإلسرائيلية، مشيدا بالخطوات 
النضالية واإلضرابات التي يخوضها األس����رى من 

أجل حقوقهم العادلة.
وقال "إننا لن نسمح باالستفراد بأي فصيل داخل 

السجون".

 طوباس / االستقالل:
 أدى مواطن����و وفعالي����ات محافظة طوب����اس، صالة امس 
الجمع����ة، على الش����ارع ال����ذي جرفت����ه ق����وات االحتالل 

اإلسرائيلي شرقا قبل أيام.
وقال أمين س����ر حركة فتح في طوب����اس محمود صوافطة 
خ����الل الفعالية الت����ي دعا اليها فصائ����ل العمل الوطني، 

ولجن����ة التنس����يق الفصائلي، أن����ه ت����م أداء الصالة على 
الشارع الذي جرفه االحتالل، للتأكيد أن أهالي المنطقة لن 
يرضخوا لممارساته التي يسعى من خاللها لتهجيرهم من 
أراضيه����م. وأكد أن االحتالل كثف خالل األيام األخيرة من 
انتهاكاته في مناطق محافظة طوباس واألغوار الشمالية، 
وتمثل����ت بعملي����ات التجري����ف، واإلخط����ارات المتزايدة، 

واعتقال المواطنين وترهيبهم.
يذكر أن ق����وات االحتالل جرفت اإلثنين الماضي، ش����ارعا 
معبدا بطول 1600 متر ش����رق قرية تياسير إلى الشرق من 
طوباس، علما أن االحتالل يس����تهدف الط����رق التي تربط 
القرى والبلدات والمناطق الفلسطينية في األغوار بتدميرها 

كليا أو بشكل جزئي.

هنية: نخوض معركة على أكثر من صعيد من 
أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى اآلالف من المواطنين، أمس الجمعة ، في المس���جد األقص���ى المبارك، رغم الوجود 

المكثف لقوات االحتالل اإلسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب األقصى.
وقالت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة: »منذ س���اعات الصباح األولى توافد 
آالف المصلي���ن من أبناء القدس وداخل أراضي ال�48، وقلة ممن س���مح لهم من الضفة 
الغربية، من الوصول إلى المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة في رحابه؛ حيث بلغ 
عدد المصلين نحو 40 ألًفا«. وش���ددت قوات االحتالل من قيودها على المداخل واألبواب 
والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنعت عدًدا كبيًرا من الوافدين للصالة من الضفة الغربية 

وأراضي ال�48، من الوصول إلى المسجد األقصى المبارك.

جنين/ االستقالل: 
أخذت قوات االحتالل اإلس���رائيلي -أمس الجمعة- قياسات مس���جد، وصورت عدًدا من 

المنازل القديمة في قرية عانين غرب جنين.
وأوردت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت قرية عاني���ن الواقعة بمحاذاة جدار 
الضم )الس���لب( والتوسع العنصري، وأخذ قياسات مس���جدها الغربي، وصورت المنازل 
القديم���ة. وأوضحت المصادر أن ق���واٍت أخرى من جيش االحتالل اقتحمت عدة قرى في 
محافظة جنين، منها رمانة، والطيبة، وتعنك، وكثفت من وجودها العس���كري في سهل 

قرية الجلمة غرب جنين.

40 ألف مصٍل يؤدون 
الجمعة في رحاب األقصى

االحتالل يأخذ قياسات 
المسجد الغربي في جنين

مواطنون يؤدون صالة الجمعة على
 الشارع الذي جرفه االحتالل شرق طوباس
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وأضاف هؤالء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "االستقالل"، 
أن ما تحقق من انتصار يعكس اإلرادة الصلبة وقوة التحدي 
التي يتمّتع بها األس���رى عموًما، وأسرى "الجهاد اإلسالمي" 
خصوًصا، الذين قهروا بكل بس���الة انتقام وإرهاب السّجان 
بحقهم، متس���ّلحين بإيمان راس���خ بنصر الله لهم، والثقة 
بالمقاوم���ة وقادتها، أنه���ا لن تتركهم لقمة س���ائغة بين 

أنياب المحتل. 
وكانت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد، أعلنت 
عن تعليق اإلض���راب المفتوح عن الطع���ام، بعد 9 أيام من 
خوضه؛ النت���زاع حقوقهم ووقف اإلجراءات االنتقامية التي 
اّتخذتها إدارة س���جون االحتالل ضدهم، منذ عملية "انتزاع 

الحرية".
وقالت الهيئ���ة في بيان، وصل "االس���تقالل" الُجمعة، إنها 
"أدارت مفاوض���ات صعب���ة ومعّقدة تحت ضغط اس���تمرار 
التمّرد واإلضراب المفتوح، وبعد 9 أيام من استمرار اإلضراب 
المفتوح وأكثر من 40 يوًما من التمرد والعصيان، وفي فترة 
زمنية قياس���ية من عمر نضاالت الحركة األسيرة استطعنا 

إنجاز معظم أهداف وعناوين اإلضراب".
وتابع البيان "توافق���ت الهيئة القيادي���ة بأعضائها كاّفة، 
وباالستماع إلى آراء مجلس الشورى العام والعديد من كوادر 
الحرك���ة على إع���الن تعليق اإلضراب المفت���وح عن الطعام 

ووقف خطوات التمرد والعصيان".
وأّك���د أن تعلي���ق اإلضراب ج���اء بعد رضوخ إدارة س���جون 
االحتالل لمطال���ب الهيئة، وهي "الوق���ف الفوري للهجمة 
المس���عورة بحق أبناء الجهاد اإلسالمي، ورفع كل اإلجراءات 
العقابي���ة بحقه���م، واس���تعادة التمثيل والبن���اء والكيان 
التنظيمي لحركة الجهاد داخل السجون، وعودة المعزولين 
من قيادات وكوادر الحركة؛ ليكونوا بين مجاهديهم، إضافة 
إلى تحسين الظروف المعيشية لألسيرات الماجدات، وإلغاء 

الغرامات والعقوبات المالية المليونية".
وشّدد على أن "هذا االنتصار مسّجل على اسم أسرى الجهاد 
اإلسالمي كاّفة وجميع من ناصرهم وآزرهم من أبناء الحركة 
األسيرة ومركباتها الوطنية، وهو انتصار لجميع أبناء شعبنا 
الفلس���طيني وأح���رار العالم الذين دعم���وا وناصروا دفاعنا 
المق���دس عن كرامتن���ا وهويتنا التنظيمي���ة وإرث رجاالت 

وشهداء الحركة األسيرة الفلسطينية".
ولفت���ت الهيئة إلى أن "ما نحن بص���دده )من انتصار( جولة 
من جوالت الصراع المس���تمر مع االحتالل، والعهد والوعد أن 
نبقى مس���تمرين في دفاعنا المش���روع عن منجزات الحركة 
األس���يرة وحقوقها العادلة وعلى رأسها إطالق سراح اإلخوة 

المضربي���ن عن الطعام رفًضا لالعتق���ال اإلداري الجائر دون 
شرٍط أو قيد". بحسب البيان. 

تداعيات كبرية 
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي د. يوسف 
الحس���اينة، وصف انتصار أس���رى حركته وعموم األس���رى، 
ا أنه  على الس���ّجان الصهيوني ب���� "اإلنجاز الكبي���ر"، مؤكّدً
"س���يكون له تداعيات كبيرة على مس���تقبل الصراع الممتد 
الذي تخوضه الحركة األسيرة مع هذا الكيان وإدارة مصلحة 

سجونه الظالمة".
وقال الحس���اينة ف���ي تصريح له الجمع���ة، إن ما تحّقق من 
انتصار "يروي حكاية ش���عب عصّي على االنكسار والذوبان، 
تحكيها ساحات النضال داخل س���جون ومعتقالت الكيان 
منذ نح���و 50 يوًم���ا؛ رفض���ًا للع���دوان وانته���اك الكرامة 

واإلجراءات التنكيلية والعقابية اإلجرامية بحّقهم".
وأضاف: "أس���رانا البواسل كما عهدناهم، في كل معاركهم 
مع هذا العدو الغاصب، يس���ّطرون االنتصارات على منظومة 
حقده وأمنه وقه���ره، على طريق انتزاع حريتهم وكرامتهم 

ُرغًما عن أنف سّجانه وبطشه".
وتابع عض���و المكتب السياس���ي للجه���اد: "ونحن نعيش 
لحظات االنتصار؛ نبارك لش���عبنا ومقاومتنا وأس���رانا وأحرار 
األمة والعالم ه���ذا اإلنجاز الكبير الذي حقق���ه ومنحنا إّياه 

فرساننا البواسل في سجون العدّو".

موقف موّحد
من جانبه، قال المتحدث بلس���ان حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( حازم قاس���م، إن كس���ر أس���رى الجهاد اإلسالمي، 

واألس���رى، هجمة الس���ّجان بحقهم، إنجاز كبير يبعث على 
االفتخار، بالحركة األسيرة موقفها الجمعّي. 

وأش���ار قاس���م في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" الجمعة، 
ا واحًدا  إلى أن الموقف الموّحد للحركة األسيرة، ووقوفها صّفً
ف���ي وجه هجمة االحتالل وإدارة س���جونه االنتقامية؛ هو ما 

مّكنها من تحقيق هذا اإلنجاز.
وبعث بالتحية لألس���رى البواسل من الفصائل كاّفة، مؤّكًدا 
أنهم "كانوا خير درع وس���ند إلخوانهم أسرى حركة الجهاد 

اإلسالمي، في مواجهة هجمة السجان الصهيوني".
اإجناز اإ�ضايف

أما عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
)فتح( تيس���ير نصر الل���ه،   أكد  إن االنتص���ار األخير الذي 
حققه أس���رى الجهاد اإلسالمي على السّجان وإرهابه، ليس 
جديًدا على الحركة األس���يرة، "التي عّودتن���ا دائًما بهزيمة 

االحتالل وإدارة سجونه، بإرادتهم وعزيمتهم الصلبة". 
وقال نصر الله في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" الجمعة، 
"م���ا تحّقق إنجاز مهّم يضاف إلى اإلنجاز األكبر، الذي تمّثل 
بعملية نف���ق الحرّية ف���ي جلبوع، التي ضرب���ت المنظومة 

األمنية لالحتالل ومصلحة سجونه".
وفيما أشار إلى أهمية االلتفاف الفلسطيني بمكوناته كاّفة 
حول األسرى وقضيتهم، وانعكاس ذلك على ما تحّقق في 
انتصارهم على الس���ّجان؛ "إاّل أن االنتصار والدعم والمؤازرة 
والدفاع عن قضية األسرى يجب أن يستمر دون توّقف".    

وأضاف "يجب االس���تمرار بالحمالت الشعبية والتضامنية 
اليومي���ة والتفاعل المتواصل من المس���تويات كاّفة، وفي 

مقدمته المستوى الرسمي مع هذه القضية، فهنالك أسرى 
مرضى، وأس���رى إداريون، ومنهم مضرب���ون عن الطعام منذ 
أس���ابيع طويلة، كل هؤالء وجميع األس���رى يحتاجون دعًما 
لصموده���م، وفضح إره���اب وجرائم وانته���اكات االحتالل 
الممنهجة تجاههم، أمام المنظمات والمؤسس���ات الدولية، 

وصواًل إلطالقهم سراحهم". 
ويوم 6 سبتمبر )أيلول( الفائت، تمّكن 6 أسرى فلسطينيين، 
5 منهم ينتمون للجهاد اإلس���المي، من انتزاع حريتهم من 
سجن "جلبوع" االحتاللّي في مدينة بيسان شمال فلسطين 
المحتلة، األكثر تش���ديًدا وتحصيًن���ا، عبر نفق ممتد حفروه 
من غرفة زنزانتهم، قبل أن يعي���د االحتالل اعتقالهم على 

دفعات، بعد أيام من المطاردة امتدت لنحو أسبوعين.
ومنذ عملية انتزاع األسرى حريتهم من "جلبوع"؛ تشّن إدارة 
س���جون االحتالل حملة إجراءات انتقامية وتعس���فية غير 
مس���بوقة، كالعزل والتعذيب والتنكيل ضد أس���رى الجهاد 

اإلسالمي.
وعلى إثر ذلك، قّررت الهيئة القيادية العليا ألس���رى الحركة 
داخل الس���جون الش���روع في خطوة اإلض���راب المفتوح عن 
الطعام، استمر ل� 9 أيام، قبل أن تعلن أمس الجمعة، تعليق 

الخطوة عقب االستجابة لمطالبهم اإلنسانية العادلة.
وف����ي وقت س����ابق، أّك����د األمي����ن العام لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين القائد زياد النّخالة، أن "حركته لن 
تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي 
دا على أنها ستقف مع األسرى وتساندهم  العدو"، مشّدً
بكل ما تملك، "حّتى لو اس����تدعى ذلك أن نذهب للحرب 
م����ن أجلهم، ولن يمنعنا ع����ن ذلك أّي����ة اّتفاقيات أو أّي 

اعتبارات أخرى".
ونتيجة لذلك، أعلنت "سرايا القدس" حالة "النفير العام" في 
صفوف مجاهديها، عقب تهديدات القائد "النّخالة". وقالت 
السرايا في بيان مقتضب الخميس الماضي، "تلقينا تصريح 
األخ األمي���ن العام القائد زياد النّخال���ة، حول ما يتعّرض له 
أس���رانا األبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية؛ وعليه 
نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا"، مشددة أنها "على 

جهوزية كاملة، ورهن اإلشارة".
ويبلغ عدد أس���رى حركة الجهاد في سجون االحتالل )400( 
أسير على األقّل، من إجمالي نحو )4650( أسيًرا، بينهم )41( 
أسيرة، و )180( طفاًل وقاصًرا، و )700( مريض يعانون أمراًضا 
بينها "مزمنة وخطيرة"، و )400( معتقل إدارّي )دون تهمة(، 
في حين بلغ عدد األس���رى الش���هداء داخل السجون )226( 

شهيدًا، منذ النكسة سنة 1967.

»عّلقوا إضرابهم عن الطعام بعد رضوخ إدارة السجون لمطالبهم«

تشرين البطوالت .. أسرى »الجهاد اإلسالمي« يسّجلون للحركة األسيرة انتصاًرا جديدًا
غزة/ قا�ضم الأغا: 

ييل اأ�ضييرى حركيية اجلهيياد الإ�ضالمييي يف فل�ضطيين،  �َضجَّ
باأمعائهييم اخلاوية وخطييوات ن�ضالية اأخييرى، وبفرتة 
زمنييية قيا�ضييية ميين عميير ن�ضييالت احلركيية الوطنية 

الأ�ضرية انت�ضاًرا جديًدا على الحتالل واإدارة �ضجونه، 
التييي �ضرعييت يف هجميية انتقامية غييري م�ضبوقيية �ضد 
اأ�ضرى اجلهاد، منذ متكنهم من انتزاع حريتهم من �ضجن 
»جلبوع«، بي 6 �ضبتمرب )اأيلول( الفائت. واأّكد �ضيا�ضيون 

اأن هييذا النت�ضييار، انت�ضار جديييد، ي�ضيياف اإىل �ضل�ضلة 
النت�ضييارات التي خا�ضتها احلركة الأ�ضييرية، واأجربت 
الر�ضييوخ ملطالبهييم  ال�ضجييون علييى  واإدارة  الحتييالل 

الإن�ضانية العادلة. 

غزة/ االستقالل: 
أكد أبو حمزة الناطق باس���م س���رايا القدس 
الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أن 
س���رايا القدس ستبقى السند الصلب والدرع 
الحصين ألسرانا األبطال في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال أبو حم���زة في تغريدة له أمس الجمعة: 
"سنبقى سيف شعبنا ومقدساتنا في طريقنا 
الطوي���ل، وصراعن���ا الممتد م���ع العدو حتى 

الحرية، والنصر األكيد إن شاء الله".
���ا وما زلنا نؤمن ب���أن معية الله  وأضاف: "كنَّ

معنا، وبأنه سيمدنا بإنجاٍز جديٍد في معركة 
الس���جون، التي استمرت 42 يومًا، كان آخرها 
إضراب أس���رانا لمدة 9 أيام، ُتعد بمجموعها 
جت اليوم بانتصار  محطات عٍز وافتخ���اٍر، وُتوِّ

اإلرادة التي ال تعرف اليأس".
وكان أسرى حركة "الجهاد اإلسالمي"، اعلنوا 
الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون 
اإلجراءات  "كل  برف���ع  اإلس���رائيلية، يقضي 
العقابي���ة المتخذة بحقهم"، وإنهاء اإلضراب 

عن الطعام.
وقالت الهيئة القيادية العليا ألسرى الحركة، 

في بيان لها إن "الس���جان اإلس���رائيلي" بادر 
"جاهدا" في محاول���ة للوصول إلى تفاهمات 
تؤدي إلى تعليق اإلضراب عن الطعام، "على 

وقع تهديدات الحركة في غزة والخارج".
وأضاف���ت "لق���د أدي���رت مفاوض���ات صعبة 
ومعق���دة، تح���ت ضغ���ط اس���تمرار التمرد 
لع���دد من  ووصل���ت  المفت���وح  واإلض���راب 

النتائج".
ولفتت الهيئ���ة إلى أن االتف���اق ينص على 
"الوقف الفوري للهجمة المسعورة بحق أبناء 
الجهاد اإلس���المي في سجون االحتالل، ورفع 

كل اإلجراءات العقابية بحقهم".
وأش���ارت إل���ى أن األس���رى اتفقوا م���ع إدارة 
الس���جون على "اس���تعادة التمثي���ل والبناء 
والكيان التنظيمي لحركة الجهاد اإلس���المي 

في سجون االحتالل".
وأوضحت أن االتفاق يضمن "عودة المعزولين 
)في الزنازين االنفرادية( من قيادات وكوادر 
الحركة؛ ليكونوا بين مجاهديهم، وتحس���ين 
الظروف المعيشية لألسيرات الماجدات في 

سجون االحتالل".
لّوح القائد زي���اد النخالة، األمين العام لحركة 

"الجهاد اإلس���المي" في فلس���طين، األسبوع 
الماضي، ب� "الذهاب للحرب" مع "إس���رائيل" 

من أجل مساندة أسرى حركته في السجون.
وقال القائ���د النخالة، إن "حرك���ة الجهاد لن 
تت���رك أبناءها ف���ي الس���جون الصهيونية 
ضحايا بين أيدي العدو، وعليه سنقف معهم 
ونس���اندهم بكل ما نملك، حتى لو استدعى 

ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".
وأضاف القائ���د النخالة: "لن يمنعنا عن ذلك 
)خي���ار الحرب( أي اتفاقي���ات أو أي اعتبارات 

أخرى"، دون توضيح.

أبو حمزة: سنبقى السند الصلب والدرع الحصين ألسرانا وسيف شعبنا ومقدساتنا
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جمعية الهدى التنموية

 

اإعالن مزايدة رقم 2021-02
بيع )قطعة اأر�ض(

 تعل���ن جمعية الهدى التنموية عن رغبتها بإجراء مزايدة بالظرف المختوم 
لبيع قطعة أرض مملوكة للجمعية في منطقة الزنة الشمالية تبلغ مساحتها 
1337 م قطع���ة رقم222 قس���يمة رقم 8 ,فعلى الراغبي���ن بالتقدم للعطاء 
التوجه إلى مقر الجمعية  في بني س���هيال –شارع أبو حامد – روضة الهدى 
التنموية الستالم وثائق العطاء ابتداء من يوم  السبت الموافق 2021/10/23 

الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وفق الشروط التالية:
1-  ثمن كراس المزايدة 100 شيكل غير مستردة  ويكون البيع بالظرف المختوم. 

2- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 
3- فت���رة معاين���ة قطع���ة األرض الم���راد بيعها ب���دءا من يوم الس���بت 

الموافق2021/10/23 .
4- يتم فع ما نس���بته5% كتأمين دخول المزاد صادر من بنك معتمد لدى 
سلطة النقد من اجمالي قيمة المزاد باسم جمعية الهدى التنموية ساري 

المفعول لمدة شهرين. 
5- يحق للجمعية الغاء أو تمديد أو اعادة المزايدة دون إبداء األسباب. 

6- األسعار المقدمة يجب ان تكون بعملةالدينار.
آخر موعد لتسليم المزايدة هو يوم الخميس الموافق 28-10-2021  الساعة 
الواحدة ظهرا  في مقر الجمعية الكائن  في بني سهيال  شارع أبو حامد – 

روضة الهدى التنموية لمن يرغب في الحضور من المشتركين.
لالستفسار يمكن االتصال على هاتف رقم 2071950.

 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شارك مئات الفلسطينيين، الجمعة، في وقفتين 
ش���عبيتين، تضامن���ا مع األس���رى المضربين عن 

الطعام في السجون اإلسرائيلية.
ففي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، شارك 
مئات الفلسطينيين في مسيرة انطلقت من مسجد 
الحس���ين، وانته���ت بوقفة على دّوار "ابن رش���د" 
الحيوي وسط المدينة، تطالب باإلفراج عن األسير 

المضرب مقداد القواسمة واألسرى المضربين.
وف���ي كلمته خ���الل الوقفة طالب خض���ر عدنان، 
القيادي ف���ي حركة الجه���اد اإلس���المي، اللجنة 
الدولية للصليب األحم���ر، القيام "بواجبها وإصدار 

موقف تجاه ما يجري" بحق األسرى المضربين.
وأض���اف أن "االحتالل يصر على تغذية األس���رى 
قس���را"، مشيرا إلى استمرار األسرى المضربين في 

رفض المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.
ووصف القيادي عدنان المستشفيات التي ينقل 
إليها األسرى المضربون بأنها "زنازين يصبح فيها 

الطبيب سجانا".

وش���مالي الضفة، شهدت بلدة "عنبتا" شرق مدينة 
طولكرم، وقفة تضامن وإس���ناد لألسرى المضربين 

وخاصة األسير عالء األعرج.
وف���ي كلمته خ���الل الوقفة، قال حس���ن يوس���ف 

القيادي في حركة "حماس" إن األس���رى "يواجهون 
سياسات عنصرية من دولة احتاللية عنصرية بكل 

مكوناتها".
وأض���اف أن "الوح���دة بي���ن األس���رى ف���ي أفضل 

تجلياتها"، معربًا عن أمله باإلفراج عنهم.
والجمع���ة، أطلق إلس ديب���وف، مدير بعثة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر ف���ي القدس "نداء عاجال" 
بشأن األسيرين مقداد القواسمة وكايد الفسفوس 
حّث فيه "الس���لطات والمعتقلين وممثليهم على 

إيجاد حل يجنب أي خسائر في األرواح".
وقال إن اللجنة تواص���ل "زيارة و مراقبة أوضاعهم 
عن كث���ب"، مضيفا "لكل معتقل الحق في معاملة 

إنسانية تحفظ كرامته".
ووفق نادي األس���ير الفلس���طيني )غير حكومي(، 
يواصل س���تة أس���رى إضرابهم عن الطعام رفضًا 

لالعتقال اإلداري.
واألسرى المضربون هم: كايد الفسفوس، مضرب 
منذ 101 يوم، مقداد القواس���مة )من���ذ 94 يومًا(، 
عالء األعرج )77 يوما(، هشام أبو هواش )68 يوما(، 
شادي أبو عكر )60 يوما(، عّياد الهريمي )31 يوما(.

وتعتقل "إس���رائيل" إداريًا نحو 520 أسيرًا، من بين 
4850 فلسطينيا في سجونها، وفق معطيات نادي 

األسير الفلسطيني حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

الضفة.. وقفتان تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام

جنين/ االستقالل: 
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ أن األسير المجاهد 
س���امي س���ليمان إبراهيم جرادات )53 عاًما( من بلدة سيلة الحارثية بمحافظة 
جنين شمال الضفة المحتلة؛ أنهى ثمانية عشر عاًما في األسر ودخل امس عامه 

التاسع عشر على التوالي في سجون االحتالل الصهيوني.
وأوضحت مهج���ة القدس أن ق���وات االحت���الل الصهيوني اعتقلت���ه بتاريخ 
2003/10/22م؛ وأص���درت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالس���جن المؤبد 
23 مرة باإلضافة للس���جن 50 عاًما بتهمة اإلنتماء والعضوية في سرايا القدس 
الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين والمشاركة في عمليات 

للسرايا أدت لمقتل جنود صهاينة.
جدير بالذكر أن األسير س���امي جرادات ولد بتاريخ 1968/05/04م؛ وهو متزوج 

وأب لسبعة أبناء؛ ويقبع حالًيا في سجن رامون.

األسير سامي جرادات يدخل عامه 
الـ )19( في سجون االحتالل رام الله/ االستقالل: 

اقتحمت ق���وات القمع "المتس���ادا، ودرور، والّيماز" 
التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، المدججة 
بالسالح قس���م )1( في سجن "جلبوع" واعتدت على 

األسرى.
قال نادي األس���ير الفلسطيني إن قوات إسرائيلية 
اقتحم���ت، ليلة الخميس/الجمعة، قس���ما بس���جن 

"جلبوع" شمالي إسرائيل، واعتدت على 90 أسيرا.
وذكر نادي األس���ير في بيان وصل "االستقالل" أن 
قوات "قمع" خاصة، مدججة بالسالح اقتحمت قسم 

)1( في س���جن جلبوع الليلة قبل الماضية، واستمر 
االقتحام حّتى فجر الجمعة.

ووف���ق النادي فق���د نّفذت تلك الق���وات "عمليات 
تفتيش واسعة داخل القسم، واعتدت على األسرى 
البالغ عددهم نحو 90، وأقدمت إدارة الس���جن على 

قطع الماء والكهرباء عنهم".
يذك���ر أن س���جن "جلبوع" ش���هد عملية األس���رى 
البطولية، التي تمّكن فيها 6 أس���رى في السادس 
من أيلول الماضي، من انتزاع حريتهم، حيث شرعت 
إدارة السجون عقبها بنقل نصف األسرى القابعين 

فيه، وكثفت من عملي���ات التفتيش واالقتحامات، 
كما وهددت مرارا بنقلهم إلى السجون األخرى.

وفي 6 س���بتمبر/أيلول، تمّكن س���تة أسرى، خمسة 
منه���م م���ن حركة الجهاد اإلس���المي، م���ن تحرير 

أنفسهم، وأعيد اعتقالهم خالل أسبوعين.
يذك���ر أّن )360( أس���يرا كانوا يقبعون في س���جن 
"جلبوع" قبل عملية انتزاع األسرى حريتهم، موزعين 

على أربعة أقسام جرى نقل قسمين منهم.
وتعتقل "إس���رائيل" في سجونها نحو 4600 أسير 

فلسطيني، وفق بيانات رسمية.

قوات القمع »اإلسرائيلية« تعتدي على 90 أسيرًا في سجن »جلبوع«

MOJ-4 - 2021 اإعالن طرح عطاء رقم
KWP 12 م�سروع توريد وتركيب وت�سغيل نظام طاقة �سم�سية قدرة

تعلن جمعية مجددون التنموية الخيرية لدعم الشباب وبتمويل من هيئة األعمال 
الخيرية - أستراليا عن طرح عطاء بالظرف المختوم لمشروع توريد وتركيب وتشغيل 
نظام طاقة شمس����ية قدرة KWP 12، فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة 
رس����ميًا في دوائر الضريبة وترغب بالمشاركة في هذا العطاء، التقدم للحصول على 

وثائق العطاء واالطالع على الشروط والمواصفات المطلوبة مع مراعاة التالي:
1. يتم اس����تالم مس����تندات العطاء ابتداًء من يوم األحد 2021/10/24م خالل ساعات 
الدوام الرس����مية من الس����اعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مس����اًء، وذلك في مقر 
الجمعية الكائن في )رفح – حي تل السلطان – خلف قرية األيتام SOS – حي الفرقان2(.

2. ثمن كراسة العطاء )NIS 200( غير مستردة.
3. األسعار بالدوالر األمريكي ويجب تقديم فواتير ضريبية وخلو طرف من 

ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وإرفاق شهادة التسجيل.
4. إرفاق ش����يك بنكي )ش����يك مصدق( بقيمة 5% من قيمة العطاء وبظرف منفصل 
على أن يكون س����اري المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة أش����هر وال تقبل المبالغ النقدية 

أو الشيكات الشخصية، واألسعار سارية لمدة ال تقل عن 90 يومًا من تسليم العطاء.
5. االجتماع التمهيدي س���يكون ي���وم األربعاء المواف���ق 2021/10/27م 

الساعة الحادية عشر صباحًا في مقر الجمعية.
6. تس���ليم كراس���ة العطاء مع كاف���ة التفاصيل بالظ���رف المختوم يوم اإلثني���ن الموافق 
2021/11/01م ف���ي مق���ر الجمعية قبل الس���اعة الحادية عش���ر صباحًا عل���ى أن يكون فتح 
المظاريف في نفس اليوم والوقت لمن يرغب من ممثلي الشركات المتقدمة للعطاء بالحضور.

مالحظات هامة:
• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

• يحق للجمعية إلغاء العطاء بدون إبداء األسباب.
• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على جوال رقم: 0592577979.

جمعية جمددون التنموية اخلريية لدعم ال�سباب

MOJ-3 - 2021 اإعالن طرح عطاء رقم
م�سروع حفر بئر مياه

تعلن جمعية مجددون التنموية الخيرية لدعم الشباب وبتمويل من هيئة 
األعمال الخيرية - أس���تراليا عن طرح عطاء بالظرف المختوم لحفر بئر مياه 
للجمعية، فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا في دوائر 
الضريبة وترغب بالمش���اركة في هذا العطاء، التقدم للحصول على وثائق 

العطاء  واالطالع على الشروط والمواصفات المطلوبة مع مراعاة التالي:
1. يتم اس����تالم مس����تندات العطاء ابتداًء من يوم األحد 2021/10/24م خالل ساعات 
الدوام الرس����مية من الس����اعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مس����اًء، وذلك في مقر 
الجمعية الكائن في )رفح – حي تل السلطان – خلف قرية األيتام SOS – حي الفرقان2(.

2. ثمن كراسة العطاء )NIS 150( غير مستردة.
3. األسعار بالدوالر األمريكي ويجب تقديم فواتير ضريبية وخلو طرف من 

ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وإرفاق شهادة التسجيل.
4. إرفاق شيك بنكي )شيك مصدق( بقيمة 5% من قيمة العطاء وبظرف 
منفصل على أن يكون ساري المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تقبل 
المبالغ النقدية أو الش���يكات الشخصية، واألسعار سارية لمدة ال تقل عن 

90 يومًا من تسليم العطاء.
5. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم يوم االثنين 
الموافق 2021/11/01م في مقر الجمعية قبل الساعة الثانية عشر صباحًا 
عل���ى أن يك���ون فتح المظاريف ف���ي نفس اليوم لمن يرغ���ب من ممثلي 

الشركات المتقدمة للعطاء بالحضور.

مالحظات هامة:
• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

• يحق للجمعية إلغاء العطاء بدون إبداء األسباب.
• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على جوال رقم: 0592577979.

جمعية جمددون التنموية اخلريية لدعم ال�سباب
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )10(   منطقة تنظيم – رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلس���تها رقم 2021/25 المنعقدة بتاريخ 2021/08/25 
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )10( 
بعرض )12( مترًا وارتداد )3( متر والمحصور بين الشارع رقم )1( والشارع 

رقم )22( والمار بالقسائم )5-12-27-28( من القطعة رقم )3(.
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقالل بتاريخ 2018/10/11. 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية و في 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعــالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

إيداع مجدد للمخطط  التفصيلي لحي رفح الغربية لالعتراض   منطقة تنظيم- رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة أنها قد 
قررت بجلس���تها رقم 2021/26 المنعقدة بتاريخ 2021/09/01 عن ايداع 
مج���ددا للمخطط التفصيلي لحي رفح الغربية الذي أعدته اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم في بلدية رفح والذي يشمل القطع والقسائم التالية.

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع 
أو بأي مش���روع آخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك أو باية صفة 
اخرى االطالع مجانا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية رفح خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم 
االعتراضات عليه خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن 
في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب...

))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

إيداع مخطط  تفصيلي للشارع رقم 2941  منطقة تنظيم- رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/20 المنعق���دة بتاري���خ 2021/07/14 عن اي���داع المخطط 
التفصيلي لمس���ار الشارع رقم )2941( بعرض )10( متر وارتداد )3( متر 
والمحصور بين الش���ارع رقم )2( والشارع رقم )6( والمار بالقسائم ) 18-

19 ( من القطعة رقم )4(
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعلي���ه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح...
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي محمد شلح "إن 
الشعب الفلس���طيني يقاوم منذ أكثر من مائة عام وهو 
قل���ب المعركة التي صنعها الغرب المج���رم بزرع الكيان 
الصهيوني في قلب هذه االمة على أرض فلس���طين أمام 

مرأى العالم واألمة العربية واإلسالمية.
وأضاف، "بعد أكثر من 100 عام فإن الشعب الفلسطيني 
يعتب���ر طليع���ة األم���ة ورأس الحربة في وجه المش���روع 

االستعمار الغربي".
وأضاف القيادي في الجهاد: "فلس���طين رأس الحربة بل 
غزة في رأس رأس الحربة وستبقى جذوة الصراع مستمرة 

في وجه االحتالل".
وأدى حش���د كبير من المواطنين ف���ي مدينة غزة، صالة 
الجمعة، أمام مقر "اللجنة الدولية للصليب األحمر" إسنادًا 
لألس���رى واحتف���اًء بانجازهم الذي ج���اء تتويجًا لمعركة 
امت���دت قرابة ال����50 يوًما منه���ا 10 أيام م���ن االضراب 

المفتوح عن الطعام.
وشارك في الصالة التي دعت لها حركة الجهاد اإلسالمي 
كافة القوى السياس���ية والهيئات النقابية وحش���د من 

أنصار الجهاد اإلسالمي وعوائل االسرى.
وأوضح شلح: » غزة في رأس الحربة من خالل معركة سيف 
القدس حيث سجل شعبنا انجازات واضحة وفي اعقابها 
س���جل أبطال الجهاد اإلسالمي في سجن جلبوع انتصارا 
جديدا اس���تطاعوا أن يرفعوا رأس���نا ورأس شعبنا وامتنا 
عاليا"، مؤكدا أن انتصار األسرى في معركة االمعاء الخاوية 
هو امتداد لالنتصار في معركة سيف القدس. ولفت إلى 

أن الع���دو المجرم منذ أن تلقى الضربة المؤلمة في عملية 
جلبوع وهو يقوم بالتنكيل والتعذيب لألس���رى وخاصة 
أس���رى الجهاد االس���المي حتى قرروا خ���وض االضراب 
المفتوح عن الطعام رفضا لهذه االجراءات العقابية حتى 

استطاعوا االنتصار بأمعائهم الخاوية.
وأضاف "الع���دو الخائب والجبان كان يس���تجدي ابناءنا 
االس���رى ان يضغط���وا م���ن الخ���ارج لوق���ف الفعاليات 
والتظاهرات المس���اندة لهم في غزة والضفة"، مؤكدا أن 
تهديد االمين العام لحركة الجه���اد القائد زياد النخالة 
الواضح ومن بعده سرايا القدس بإعالنها االستنفار حتى 
بدأ يستجدي اطرافًا عدة لكي يوقف هذه الفعاليات التي 

تساند االسرى المضربين.

وتوجه شلح بالتحية لألسرى ولجميع ابناء شعبنا ولألسرى  
األبطال الذي كانوا في المواجهة وضغطوا على االحتالل 
بحرق السجون، موجها التحية لقائد االضراب األسير زيد 
بسيسي و ثابت مرداوي واالسير سامح الشوبكي والقائد 
عبد الله العارضة، واألس���يرات منى قعدان وأمل طقاطقه 

وشاتيال ابو عيادة.
وتوجه بالتحية لألمين العام والذي استطاع منذ اللحظة 
االولى ان يستل سيف القدس لتثبت معادلة جديدة هي 
معادلة االس���رى ليسوا وحدهم كما ثبت من قبل معادلة 

القدس ليست وحدها ومعادلة الردع بالردع.
وجه شلح التحية للفصائل الفلس���طينية التي ساندت 

الحركة االسيرة منذ لحظة االضراب األولى.

رام الله/ االستقالل: 
وجهت الحركة الوطنية األس���يرة في س���جون االحتالل 
أمس الجمعة التحية لكافة األسرى الذين خاضوا معركة 
اإلض���راب المفتوح ع���ن الطعام، ولكافة األس���رى الذين 
س���اندوهم بالخطوات التضامنية ف���ي كافة المعتقالت 
والس���جون. وقال���ت الحرك���ة ف���ي بيان صحف���ي تلقت 
»االستقالل« نسخة عنه إننا »أنهينا جولة جديدة مع إدارة 
السجون، ونستعد لجولة أخرى متوقعة في ظل تشكيل 

لجان من قبل االحتالل للتضييق علينا مستقباًل«.
وأضافت »وعليه ندعو أس���رانا لإلبق���اء على أعلى درجات 
االستعداد لمواجهة أي إجراء قد يسعى االحتالل لفرضه 

علينا«.
كم���ا توجهت بالتحية لألس���رى اإلداريين المضربين عن 
الطعام، والذي���ن اقترب عدد منهم على كس���ر حاجز ال� 
100 يوم من اإلضراب عن الطعام مطالًبا بالحرية من هذا 

االعتقال الظالم وغير القانوني على اإلطالق.
أيضا توجهت الحركة األسيرة بالتحية »لكافة أبناء شعبنا 

ولمقاومتنا الباس���لة، الذين وقفوا مساندين ومناصرين 
كعادتهم ألس���راهم األبطال الذين ه���م عنوان التحدي 

والمواجهة الدائمة لهذا العدو الغاصب«.
كما توجهت الحركة األس���ير بالتحية ألبطال نفق الحرية 
ولألخوي���ن عبد الله العارضة وزيد بسيس���ي »اللذين آثرا 
القبول بالعزل لفترة محدودة على أن يستمر كافة األسرى 

باإلضراب«.
وقال���ت »نعاهدهم هن���ا أن نبقى على س���عينا الحثيث 

إلخراجهم من العزل في أقرب وقت بإذن الله«.
وأكدت أن المطلب األساسي والحل األمثل لكافة التحديات 
التي يواجهها األسرى تتمثل في السعي الحثيث للحرية 

الشاملة والكاملة لكافة األسرى والمعتقلين.
وج���ددت الحركة األس���يرة العهد مع األس���رى »أن نبقى 
الصامدين، ودعوتنا لكم مقاومتنا الباسلة باستمرار العمل 

إلطالق سراحنا قريًبا«.
وبحسب البيان »ففي عام االنتصارات، العام الذي سطرت 
فيه مقاومتنا وش���عبنا في كافة أماك���ن تواجده انتصاًرا 

عزيًزا في معركة سيف القدس، أبى األسرى إال أن يسطروا 
وبطريقتهم الخاصة نصًرا جديًدا عبر عملية نفق الحرية 
التي كسرت عنجهية السجان ومؤسسات األمن في دولة 

االحتالل«.
وأوضح بيان الحركة األسيرة أن ذلك كان »من خالل كسر 
كاف���ة إجراءاته األمنية المعقدة، والتي على إثرها حاولت 
إدارة الس���جون أن تفرض واقًعا جديًدا عبر إجراءات عدة 
تتمثل في محاولة إعادة الس���جون س���نوات إل���ى الوراء 
وتجاوز كافة منجزاتهم، ومن خ���الل محاولة حل تنظيم 
الجهاد اإلس���المي في الس���جون وعزل قيادت���ه وتوزيع 

مجاهديه على السجون والغرف المختلفة«.
وذكر أنه »عندما وقف األسرى موحدون في وجه السجان 
من خالل العصيان واإلضراب المفتوح عن الطعام، والذي 
خاضه قرابة 250 أسيًرا من أسرى الجهاد اإلسالمي، بإسناد 
كامل ودعم شامل من كافة أطياف الحركة األسيرة، تراجع 
االحتالل عن هذه اإلجراءات، ليوقف أسرانا األبطال جولة 

من جوالت التحدي والمواجهة لهذا السجان«.

د. شلح: انتصار األسرى إنجاز مهم على طريق الحرية

رام الله/ االستقالل: 
أّكد نادي األسير الفلسطيني امس الجمعة، أّن أسرى الجهاد اإلسالمي علقوا 
خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ ما يزيد عن الشهر، وكذلك إضرابهم 

عن الطعام الذي استمر لمدة تسعة أيام، بعد أن حققوا مطالبهم.
وكان أبرزه���ا وقف الهجمة المضاعفة على أس���رى الجهاد اإلس���المي وإلغاء 
العقوب���ات الجماعية التي فرضت عليهم منذ عملية "انتزاع الحرية" البطولية، 
وإع���ادة كافة المعزولين بما فيهم من قيادات التنظيم إلى األقس���ام العامة، 
وإلغاء الغرامات المالية التي تقدر بماليين الش���واقل، والسماح لهم بالزيارة، 
وااللتزام بع���دم فتح ملفات لألس���رى الذين واجهوا الّس���جان بحرق الغرف، 
واألهم هو الحفاظ على البنية التنظيمية ألسرى الجهاد، بما شّكل ذلك حماية 

ألهم منجزات الحركة األسيرة تاريخًيا.
وأوضح نادي األس���ير أن هذا االنتصار الذي ارتكز على وحدة الحركة األسيرة، 
جاء في أعقاب برنامج نضالي نّفذته الحركة األس���يرة من خالل لجنة الطوارئ 
العليا لألس���رى الذي استند على العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجن، 
وكذلك بعد حوار مضٍن وش���اق خاضته كافة مكونات الحركة األسيرة مع إدارة 

سجون االحتالل على مدار أكثر من شهر.
ولفت نادي األس���ير إلى أّن وحدة الحركة األس���يرة في ه���ذه المعركة، أثبتت 
مجدًدا أنها السالح األقوى في وجه السجان، حيث أّن ما جرى على مدار الشهر 

من تكاتف واشتباك يومي فرض انتصاًرا للكل الفلسطيني.

نادي األسير: انتصار أسرى الجهاد جاء 
بعد حوار مضٍن وشاق مع إدارة السجون

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في القدس إلس ديبوف “نجدد 
نداءنا العاجل بشأن مقداد القواسمة وكايد نمورة الفسفوس”. وحث في بيان 
صدر عنه، امس الجمعة، السلطات اإلسرائيلية على إيجاد حل يجنب أي خسائر 
في األرواح، مؤك���دة مواصلة زيارة ومراقبة أوضاعهما عن كثب، إضافة لمتابعة 

وضع ستة معتقلين آخرين مضربين عن الطعام، بمن فيهم عالء األعرج.

 “الصليب األحمر” تطلق نداء عاجال بشأن 
حياة األسيرين القواسمة والفسفوس الحركة األسيرة: أنهينا جولة جديدة مع إدارة السجون ونستعد ألخرى متوقعة
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع مخطط  تفصيلي للشارع رقم 6  منطقة تنظيم- رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/26 المنعق���دة بتاري���خ 2021/09/01 عن اي���داع المخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )6( بعرض )14( مت���رًا وارتداد )3( متر 
والمحصور بين الش���ارع رقم )39( والش���ارع رقم )16( والمار بالقس���ائم 
)79-77-78-75-69-64-65-58-46-47-37 ( م���ن القطع���ة رقم )2360( 

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن.
وعلي���ه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح...
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

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

يف الطلب املدين رقم 1091/2021 يف الدعوى املدنية رقم 810/ 2021
المدعي / رائد فؤاد محمد البريم من خانيونس- بني سهيال هوية رقم )900670084( 
المدعى عليه / وائل عبد ربه أحمد القرا - خانيونس - بني سهيال - مسافر 

خارج البالد حاليا
نوع الدعوى حقوق )مطالبة مالية( قيمة الدعوى / )۱۹۰ دينارًا اردنيًا (

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم ۱۰۹۱ / ۲۰۲۱  في الدعوى المدنية رقم ۸۱۰/ ۲۰۲۱

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوی 
)۸۱۰/۲۰۲۱( اس���تنادا إلى م���ا يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كم���ا يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة 
۲4/۱۱/۲۰۲۱ لنظ����ر الدعوى ويكون معلوما لديك أن����ك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 2021/10/31

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�صوم �صادر عن حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية
إلى المدع���ى عليه )وائل عثمان رش���يد ابو عاصي( من غ���زة )الزيتون( 
- ش���ارع کش���کو الس���رحي - س���ابقًا وحاليا مجهول محل االقامة خارج 
قطاع غ���زة يقتضي حضورك له���ذه المحكمة ي���وم الخميس الموافق 
)۳۰/۱۱/۲۰۲۱م( الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس

610/2021م  وموضوعها )تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة عليك 
من قبل المدعية )ابتس����ام جميل ديب عوي����ص( وان لم تحضر في 
الوقت المعين أو ترس����ل وكيال عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مشروعة 
س����يجِر بحقك المقتضي الش����رعي لذا صار تبليغك حسب األصول 

وحرر بتاريخ 20/10/2021م 

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

عمان/ االستقالل: 
أص���درت وزارة الخارجية األردني���ة تعميما جددت من خالله 
تعليم���ات الخارجي���ة ووزارة القضاء األردني���ة، التي تحظر 
تحضي���ر وكاالت دورية والتوقيع عل���ى صفقات وعقود لبيع 

األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ووفقا لصحيفة “يس���رائيل هيوم”، فإن التعليمات تنص 
على حظر إبرام أي صفقات لبيع األراضي بالضفة الغربية ألي 
جهة كانت، مس���تذكرة أن الضف���ة كانت تحت حكم األردن 
حتى تم احتالله���ا من قبل الجيش اإلس���رائيلي في العام 
1967، حيث إن مس���احات واسعة من األراضي الفلسطينية 

ما زالت مسجلة بالدوائر األردنية.
وأوضحت الصحيفة أن مس���طحات واس���عة م���ن األراضي 
الفلس���طينية بالضفة الغربية والقدس المس���جلة بالطابو 
األردن���ي ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث يوجد أهمية 
جوهرية من ناحية قضائية ب���كل ما يتعلق للطابو األردني، 
إذ تعتمد السلطات اإلس���رائيلية على المستندات األردنية 
في الكثير من األحيان. وج���دد وزير الخارجية األردني، أيمن 
الصف���دي، التعليمات التي تحظر تحضي���ر أي وكاالت لبيع 
األراضي الفلس���طينية، وطالب من نقابة المحامين األردنية 
التذكير به���ذه التعليمات وتعميمها على جميع المحامين 
وحثه���م على عدم إبرام أي صفق���ات لبيع األراضي في دولة 

فلسطين.
ذات الموق���ف تدعمه، نقاب���ة المحامي���ن األردنيين، التي 

أصدرت قبل أيام تعميما يلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم 
وتوقيع أي وكالة أو اتفاقية تعنى ببيع األراضي الفلسطينية.

وأوضح���ت نقابة المحامين األردنيي���ن، أن التعميم جاء بناء 
عل���ى كتاب صادر عن وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، 
ومذكرة طلب من س���فارة فلس���طين في العاصمة األردنية 

عمان.
وأكد عضو مجلس النقابة، إياد الَبو، أن مضمون هذا التعميم 

معمول به س���ابقا، وال يضيف أي جديد، ويندرج في س���ياق 
التذكي���ر والتأكي���د، موضحا أن “الهيئ���ة العامة للمحامين 
مناهضة للتطبيع بكافة أش���كاله، وال يمكن أن تش���ارك في 

عمليات تسريب أو بيع ألراٍض في فلسطين المحتلة”.
وقال الَبو إن كاتب العدل في األردن أساسا، يضع بندا واضحا 
في أي وكالة عامة، ينص على أنه “يستثنى من أحكام هذه 
الوكالة البيع والرهن والشراء بالضفة الغربية، الواقعة تحت 

سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بما في ذلك مدينة القدس 
وضواحيها، وباقي األراضي الفلس���طينية المحتلة، وتوكيل 

الغير في األموال غير المنقولة”.
وش���دد على أن النقاب���ة تحظر على المحامي���ن التدخل في 
ه���ذه البيوعات، وال تتوانى في اتخاذ إجراءات ضد من يثبت 
تورطه فيها، مضيفا “طلبن���ا من الزمالء في نقابة المحامين 
الفلسطينيين تزويدنا بأي وثائق تكشف عن تورط محامين 

أردنيين، ولم يردنا منهم أي معلومات أو وثائق”.
وبين الَبو أن “المش���كلة تكمن في السماس���رة داخل وخارج 
أراضي فلسطين المحتلة، الذين يقومون على إجراء صفقات 

بيوع”.
من جهته؛ ق���ال نقيب المحامين األردنيين األس���بق، عضو 
مجلس النواب الحالي، صال���ح العرموطي، إن “هذا التعميم 
ص���ادر عن الهيئ���ة العامة منذ ما يزيد ع���ن 25 عاما، وليس 
معم���وال به ف���ي نقابة المحامين فحس���ب، إنم���ا في جميع 
النقابات المهنية األردنية، ويقضي بعدم التعامل مع العدو 

الصهيوني، بيعًا وشراء وزيارة وترافعًا”.
وألمح إل���ى احتمالية وجود عبث في ال���وكاالت التي تصدر، 
م���ا دفع وزارة الخارجية إلجراء تدابي���ر احترازية، منها إصدار 
كتابه���ا األخير، ولكن ليس هناك معلوم���ات عن حاالت، ولو 
وجدت لقامت نقابة المحامين الفلسطينيين بالتنسيق مع 
المحامين األردنيين، فالتنس���يق قائم بي���ن النقابتين، ولنا 

فروع في القدس كنقابات مهنية أردنية.

األردن يحظر تحضير وكاالت دورية لبيع األراضي بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صّنف وزير أمن االحتالل، بيني غانتس، س���ّت 
مؤسسات حقوقّية فلس���طينية معروفة على 
أنها "إرهابية"، بحس���ب قائمة نش���رتها وزارة 

القضاء اإلسرائيلية، أمس، الجمعة.
وزع���م االحتالل أّن هذه المؤّسس���ات "مرتبطة 
بالجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين"، وأنها 
حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 

"200 مليون يورو" من عّدة دول أوروبية.
"عش���رات  أن  القض���اء  وزارة  بي���ان  واّدع���ى 
المس���ؤولين في هذه المؤسس���ات مرتبطون 
بالجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، بطرق 
مختلفة، حت���ى إن بعضه���م كان متورًطا في 
قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات 
المانحة تجاهلت لس���نواٍت الوقائع"، على حّد 

زعم البيان.
وأوردت وزارة القضاء أس���ماء المؤّسسات، هي: 

الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة 
العالمي���ة للدفاع ع���ن الطفل، مركز بيس���ان 

لألبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي.
القضاء اإلس���رائيلية  بي���ان وزارة  واس���تعان 
بمعلومات قّدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" 
بمواقفه���ا  المعروف���ة   ،)NGO Monitor(
المتش���ّددة تجاه المؤسس���ات الفلسطينية، 
في التحريض على المؤسس���ات الفلسطينية، 
وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين.
 ومنذ سنوات، يش���ن االحتالل حملة تحريض 
واس���عة عل���ى مؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان 
الفلس���طينية في االتحاد األوروبي في محاولة 

لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
فسبق لوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي األسبق، 
غلعاد إردان، أن اّدعى أن االتحاد األوروبي يمّول 
حرك���ة المقاطعة، وأّن االتح���اد "يتجاهل أدلة 

واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى 
تمويال منها، مباش���رة أو غير مباش���رة، مرتبطة 
أو تتع���اون مع منظم���ات إرهابية مثل حماس 

والجبهة الشعبية".
وفي العام 2018 أص���در إردان تقريًرا بعنوان 
"الماليين الت���ي تمنحها مؤسس���ات االتحاد 
األوروب���ي لجمعي���ات له���ا ص���الت باإلرهاب 
والمقاطع���ات ضد إس���رائيل"، وه���و ما رفضه 

االتحاد.
واّدعى إردان أن االتحاد أوروبي مّول 14 جمعية 
أوروبية وفلسطينية تعمل بوضوح على الترويج 

لخدمات المقاطعة، في العام 2016.
وادعى إردان أيض���ا أن "بعض المنظمات التي 
حصلت على تمويل مباش���ر أو غير مباش���ر من 
االتح���اد مرتبطة بمنظمات إرهابية"، كما ادعى 
أن التمويل يضر ب�"إسرائيل" واالتحاد األوروبي 

ويقوض فرص السالم.

االحتالل يصنف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها »إرهابية«

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة عن تس���جيل 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و1173 حالة تعاف خالل ال�24 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة. وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلس���طين، 

أن 4 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين.
ولفتت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، جنين 
28، سلفيت 5، أريحا واألغوار 6، قلقيلية 4، الخليل 27، نابلس 22، بيت لحم 8، طوباس 

3، طولكرم 5، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 334".
وأوضحت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 22، 
جنين 27، سلفيت 5، أريحا واألغوار 10، قلقيلية 2، الخليل 35، نابلس 34، بيت لحم 13، 

طوباس 7، طولكرم 25، رام الله والبيرة 35، قطاع غزة 958".
وبينت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 96.7% فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت الكيلة إلى وجود 61 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 10 مرضى على أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وحول عدد جرعات التطعيم في فلس���طين، ذكرت وزي���رة الصحة أن عددها الكلي في 

فلسطين بلغ 2,455,581 جرعة بينها 1,774,949 في الضفة، و680,632 في غزة.

6 وفيات و459 إصابة
 جديدة بكورونا بالضفة وغزة
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المجتمع كاإلنس���ان، فطالما يصرخ ويتألم فهو على قيد الحياة، فإن 
الذ بالصمت، يكون المجتمع قد كف عن التألم، ومات، وحتى ال يموت 
الفق���راء في غزة والضفة الغربية من الجوع، وحتى ال تموت الضمائر، 
فال بد من صرخة، صرخة محتاج لقوت يومه تدق أبواب المس���ؤولين 
ع���ن تجويع فقراء غزة والضفة الغربية، والمس���ؤولون ثالثة أطراف، 

هم أصحاب القرار.
الطرف األول: وزارة الش���ؤون االجتماعية في رام الل���ه، وهي الوزارة 
المسؤولة بشكل مباش���ر عن صرف مخصصات الشؤون االجتماعية 
لعدد 116 ألف أس���رة في الضفة الغربية وغزة، منهم 81 ألف أسرة 
ف���ي قطاع غ���زة، وعلى مدار الس���نوات الماضي���ة، كان يتم الصرف 
للمحتاجين بواقع أربع دفعات س���نوية، قيمة كل دفعة 130 مليون 
ش���يكل تقريبًا، يدفع االتح���اد األوربي ما نس���بته %60 من المبلغ، 
لتكمل وزارة الشؤون االجتماعية ما قيمته %40، وهذه األرقام أقرب 
إلى الحقيقية من حديث وزير التنمي���ة االجتماعية أحمد مجدالني 
المتناق���ض، حيث ادعى ف���ي تصريح صحف���ي أن االتحاد األوروبي 
يدفع 10 مليون يورو فقط لألس���ر الفقي���رة، أي ما يعادل %25، ثم 
يناقض نفس���ه، ويقول ف���ي التصريح نفس���ه: إن االتحاد األوروبي 
أوقف صرف 40 مليون يورو مخصصة لألسر الفقيرة، هذا التناقض 
في تصريح الوزير يخفي مالبسات كثيرة، ونوايا غير بريئة، فضحها 
المتحدث باس���م مكتب االتحاد األوروبي شادي عثمان، حين قال: إن 
االتحاد األوروبي يدفع للس���لطة 150 مليون ي���ورو، منها 60 مليون 
يورو مخصصة لألس���ر الفقيرة، بينما يدف���ع 90 مليون يورو لرواتب 

موظفي السلطة.
الطرف الثاني: االتحاد األوروبي، الذي ينتظر قرار البرلمان، وللبرلمان 
األوروبي شروط، منها مطالبة السلطة الفلسطينية بتعديل المناهج 
التعليمية، وإجراء االنتخابات الديمقراطية، كش���رط مسبق لتحويل 
المبال���غ المخصص���ة للفقراء، وفي ه���ذا المضمار، تدعي الس���لطة 
الفلس���طينية بأنها جاهزة للنقاش ضمن لجنة التحريض الثالثية، 
وبأنها جاهزة إلجراء االنتخابات التش���ريعية والرئاسية فور موافقة 
االحتالل اإلس���رائيلي على إجرائها في القدس، لتقع مسؤولية تأخر 

تطبيق الديمقراطية على عاتق االحتالل.
الطرف الثالث: االحتالل اإلسرائيلي، والذي يدعي أنه ال يعارض إجراء 
االنتخابات الفلسطينية في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية دون 
القدس، ألنها عاصمة موحدة لدولته، وال يحق للسلطة الفلسطينية 
التدخل في ش���ؤون القدس أرضًا وشعبًا، فسكان القدس العرب هم 

مواطنو الدولة، ومسموح لهم حمل الهوية اإلسرائيلية الزرقاء.
تلك األرجوحة التي دوخت الفقراء، لن تس���اعد السلطة في التهرب 
م���ن تحمل كامل المس���ؤولية عن تأخر صرف مخصصات الش���ؤون 
االجتماعية، وهذا ما تفضحه األجه���زة األمنية التي لم تتوقف عن 
تسلم رواتبها، رغم غياب الديمقراطية، وعدم إجراء االنتخابات، ولم 
تتوقف عن المسؤولين مصروفات بدل مهمات العمل، وبدل السفر، 
وبدل خدمات اس���تثنائية، وبدل مخاطرة، والشيء نفسه يجري على 
المساعدات المقدمة لمتقاعدي السلطة العسكريين والمدنيين، فما 
زال االتحاد األوروبي يلتزم بدفع نصيبه دون تأخير، والش���ي نفسه 
يج���ري على صندوق البلدي���ات، فما زالت المس���اعدات غير مقرونة 
باالنتخاب���ات، فلماذا ظهرت المرجلة على مخصصات الفقراء في غزة 
والضف���ة الغربية؟ فهل هذا ضعف في وزارة الش���ؤون االجتماعية 
التي ال تطالب وزارة المالية بصرف مخصصات الفقراء؟ أم أن تجويع 
الفقراء في غزة )81 ألف أسرة( إجراء متعمد من قبل قيادة السلطة؟
الحقيق����ة تق����ول: إن تأخر ص����رف مخصصات الش����ؤون االجتماعية 
قضية سياس����ية، ويجري معاقبة قيادة غزة من خ����الل معاقبة فقراء 
غزة، لذلك فإن دعوة منتفعي الشؤون االجتماعية، للمشاركة بالوقفة 
االحتجاجية ضد تأخير صرف ش����يكات الش����ؤون االجتماعية، والتي 
حدد موعدها صب����اح الخميس المواف����ق2021/10/21 أمام مقر وزارة 
التنمي����ة االجتماعية، والتي دعت إليها الهيئة العليا المش����كلة من 
القوى الوطنية واإلسالمية، والمؤسسات الحقوقية، والمستفيدون من 

المساعدات، هذه الدعوة، ورغم أهميتها، ليست إال الخطوة األولى.
أم���ا الخط���وة التالي���ة، واألهم وف���ق تقديري، وهي دعوة عش���رات 
آالف األس���ر المنتفعة لوقفة احتجاجية أم���ام مكتب ممثل االتحاد 
األوروب���ي في غ���زة، طالما كان ه���و المتهم بالمس���ؤولية عن تأخر 
صرف مخصصات الش���ؤون االجتماعي���ة، وال بأس أن تتحول الوقفة 
االحتجاجي���ة فيما بعد إلى اعتصام مفتوح أمام المكتب، إلى أن يتم 

تحقيق مطالب الفقراء اإلنسانية العادلة.

، الغزي����ة “عائش����ة  مات����ت الطفل����ة  الفلس����طينية 
اللول����و” خبر عادي، ف����كل يوم يطارد الم����وت األطفال 
الفلس����طينيين، وأسماء الش����هداء األطفال وصورهم 
الت����ي تعط����رت بالدموع س����رعان ما هج����رت الالفتات 
واألوراق المثقل����ة بنواح األمه����ات ، واكتفت بالوقوف 
إلى جانب الش����هداء اآلب����اء في مخازن األي����ام، نعرف 
أن أيام المواطن الفلس����طيني أصبح����ت ثرثارة ، حيث  
يع����اد  يوميًا وصف الدم والرص����اص واالهانات وإقامة 
المستوطنات وقلع أش����جار الزيتون واستباحة البيوت 
والشوارع وعربدة الجيش والمستوطنين، وأصبح ارتداء  
النظارات الس����وداء من األمور المتوافق عليها، ألن رؤية 
الحقيقة سيهز خصر السالم الراقص في بارات العهر 

العربية والدولية .
أما الطفلة ”  عائشة اللولو ”  خمس سنوات ، فحكايتها 
تختصر حكاية الذئب م����ع ليلى ، فبعد عدة فحوصات 
تبين أن الطفلة ” عائش����ة ”  مصاب����ة بورم في الدماغ، 
وقد تنقلت في عدة مستش����فيات في غزة ، وقد  تبين 
أن  المستشفيات  في غزة تفتقر للمستلزمات الطبية.

 وبع����د مح����اوالت إنس����انية قدم����ت ” عائش����ة ” إلى 
الق����دس ورقدت في احدى المستش����فيات ، لكن أثناء 
وجوده����ا في مدينة القدس منع االحتالل والدة الطفلة 
من مرافقته����ا أو والدها أو أحد أقاربه����ا ، وأجريت لها 
عملية جراحية، و بقيت  الطفلة في المستشفى تنادي 

والدتها حتى دخلت في الغيبوبة ، وماتت وحيدة،  وتم 
نق����ل جثمانها إلى غزة، وأكد كل من حضر وفاتها أنها 

ماتت وهي تبكي تريد والدتها .
تخيلوا لو عائش����ة  طفل����ة يهودية في إح����دى الدول 
األوروبي����ة، وتعامل����وا معها بهذا األس����لوب كيف كان 
العال����م س����يرد، بالطبع س����يخرج العالم  قلب����ه الحنون 
الدافئ، ويفرش����ه سجادة أمام وس����ائل االعالم ، ويبدأ 
بالبكاء والصراخ على الطفول����ة المهانة، أما الديناصور 
العاطفي االحتاللي اإلسرائيلي فسيرتدي عباءة اللطم 
ويبدأ بالغارات اللفظية والكالمية ضد الفلس����طينيين  
في جميع القنوات والفضائيات التي س����تدخل  الدورة 
الدموية لكل مشاهد، والذي س����يفك شيفرة االحتالل 
ويقوم بإضافة اس����مه عليها، مؤيدًا لس����وطها وعذوبة 

استيطانها .
هل تذكرون في عام 2001  في االنتفاضة الثانية، حين  
ُقتلت في الخليل الرضيعة ” ش����الهفيت باس”   التي 
كان����ت تبلغ من العمر 10 أش����هر، وكيف  قامت قيامة 
الجمهور اإلس����رائيلي، وأخذ يتس����اءل بغضب ”كيف 
ت����م قتل طفل����ة” واته����م القناص الفلس����طيني بأنه 
قتلها بش����كل متعمد ، وأصبحت ” شالهفيت” الطفلة 
الضحية البريئة للعنف – حس����ب الصحف العالمية – 
وآنذاك  طالب شارون اليهود المستوطنين في الخليل 
باحتالل حي أبو سنينة ، وقد أخذت تردد عائلة الطفلة 

أن الطفلة لن تدفن حتى يحتل الجيش الحي .
وبقيت تفتش الس����لطات اإلس����رائيلية على القناص 
حت����ى اعتقلته ع����ام 2004  ويدعى ” محم����ود عمر ” 
وقد حكمت عليه المحكمة اإلس����رائيلية بثالثة أحكام 
بالس����جن مدى الحياة . عدا عن القض����اة الذين أصدروا 
الحكم،  وقد كتبوا أن القاتل حكم باإلعدام على الطفلة 
والصورة محفورة في أذهاننا وال تعطي السالم ألرواحنا 
.  ونع����رف أن وال����د الطفل����ة انضم الحقًا إل����ى جماعة 
إرهابية يهودية خططت لتفجير مدرس����ة فلسطينية 
للفتيات في مدينة الق����دس وتم القبض عليه بتهمة 
حي����ازة كمية من المتفجرات ، وقضى عقوبة بالس����جن 

لمدة عامين .
أما الصحف العالمية فقد نشرت قصة الطفلة اليهودية 
الت����ي قتلت ف����ي الضفة الغربية ، وف����ي كتاب ” عذاب 
األرض الموع����ودة انتق����د ” جوش����وا ليف����ي ”  الوكالة 
اليهودية التي قللت  من أهمية قتل الطفلة ”شالهفيت 
” .وقد تمت كتابة أغنية لذكراها غناها ”ابراهام فرايد”  
ف����ي حفل موس����يقى في الخليل وقد وض����ع عمدة لندن  

آنذاك صورة ” شالهفيت ” على مكتبه .
كانت ستي تردد المثل الشعبي ” اثنين ما حدا يدري 
فيه����م ” موت الفقير  وتعريص الغني ” وإس����رائيل 
الغني … وتبقى حكاية الطفل الفلس����طيني، الحكاية 

االستثنائية في عالم  االحتالل  .

تحويل التحدي���ات إلى فرص من عالم���ات النجاح، ولذلك 
 تحويل تح���دي االختالف إلى فرصة لالئتالف من أهم 

َّ
فإن

عالمات النج���اح، وهذا بالضبط  ما أبدع���ه اإلمام الثائر آية 
الل���ه الخميني – رحمه الله – قب���ل أربعين عامًا، عندما حّول 
الخالف بين الُس���ّنة والش���يعة في يوم مولد النبي محمد – 
صل���ى الله عليه وس���لم – إلى فرصة للوف���اق بين مكّونات 
األمة اإلس���المية، فأعلن عن أسبوع الوحدة اإلسالمية ما بين 
التاريخين الُمختل���ف عليهما من )12( ربيع األول إلى )17( 
ربيع األول، وأهم فعالياته مؤتمر الوحدة اإلس���المية، الذي 
ينظمه س���نويًا المجم���ع العالمي للتقري���ب بين المذاهب 
اإلس���المية، وُيعقد هذا العام تحت شعار )السالم وتجّنب 
الُفرقة والص���راع في العالم اإلس���المي(، والهدف من هذا 
األسبوع والمؤتمر هو استثمار ذكرى المولد النبوي الُمباركة 
في إيجاد أرضية مش���تركة لالتح���اد والتضامن في العالم 
اإلس���المي، وتبادل األفكار بين العلم���اء والباحثين لتقارب 
المس���لمين الفكري، وااللتقاء على أص���ول الدين الجامعة، 

وقضايا األمة المركزية، ومصالح المسلمين المشتركة.
أسبوع الوحدة اإلس���المية يقوم على أساس ديني باعتبار 
األمة اإلس���المية أم���ة واحدة، لها نبي ودي���ن واحد، وحدة 
ًة  ُتُكْم ُأمَّ ���ِذِه ُأمَّ  َهٰ

َّ
منصوص عليها في الق���رآن الكريم »ِإن

ُكْم َفاْعُبُدوِن«، وفي الُسّنة النبوية كما ورد في  َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ
صحيفة المدينة عن المسلمين » إنهم أمة واحدة من دون 
الناس«، وهذه األمة لها اس���م توقيفي من عند الله تعالى 
كورثة عقيدة التوحيد على لس���ان إبراهيم وإس���ماعيل – 
َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن  عليهما السالم – في س���ورة البقرة: »َربَّ
َك«، والتس���مية واضحة  ْس���ِلَمًة لَّ ًة مُّ ِتَن���ا ُأمَّ يَّ َلَك َوِم���ن ُذرِّ
اُكُم اْلُمْس���ِلِميَن« ، ولذلك اسم  في س���ورة الحج »ُهَو َس���مَّ
)األمة اإلس���المية( هو األصل الجامع لكل المس���لمين منذ 
تكوين المجتمع اإلس���المي األول في عهد النبوة والخالفة 
الراشدة، واستمر شعور المسلمين بأنهم أمة واحدة سواء 
جمعتهم الخالفة كنظام سياسي موحد لألمة، أم فّرقتهم 
الدول ككيانات سياس���ية ُمفِرقة لألمة، وتواصل إحساس 
المسلمين بهويتهم الجمعية المتميزة كأمة رغم موجات 

الغزو الخارجي ودوامات الصراع الداخلي.
إحس���اس المس���لمين بهويته���م كأمة واح���دة متميزة 
مغ���روس ف���ي الوجدان الش���عبي اإلس���المي، وموثق في 

التراث الثقافي اإلسالمي، ولكنه تعّرض لتيارات تفكيكية 
من داخ���ل األمة وخارجها، ارت���دت مفاهيمها ثيابًا بألوان 
الش���عوبية والقومية والوطني���ة والمذهبية، ولكن أكثرها 
تأثيرًا ما ُألبس ثوٌب ديني، فاتخذ طابع القداس���ة، واحتكر 
لقب الش���رف، وهو مفهوم )أهل الُسّنة والجماعة(، ظاهره 
 المفهوم 

َّ
في���ه الوحدة، وباطن���ه ممزوج بالُفرقة، ذل���ك بأن

تبلور تاريخيًا في س���ياٍق غير ُمّوِحٍد لألمة اإلسالمية، وفي 
 اإلس���الم قد 

َّ
إطار أقرب للتفكيك منه للتجميع. فاألصل أن

طرح مش���روعًا سياس���يًا وحدويًا، يقوم على مفهوم األمة 
التي تجمعه���ا رابطة العقيدة، فأقام اإلس���الم دولة األمة 
الواحدة، بقيادة الرسول – صلى الله عليه وسلم – والخلفاء 
الراش���دين من بع���ده، فكانت األمة هي كل المس���لمين، 
وهي جماعة المس���لمين، حتى إذا م���ا بدأت الفتنة الكبرى 
انقس���مت األمة الواحدة إلى جماعات متفّرقة ومتصارعة، 

للفوز بقوة نفوذ السلطة وشرعية تمثيل اإلسالم.
وعندما استقر أمر السلطة واإلسالم عند الدولة األموية في 
)ع���ام الجماعة( ُأطلق على كل المس���لمين الراضين بحكم 
���ة الُمتغّلب طوعًا أو كرهًا اس���م )الجماعة(، وعلى  بني ُأميَّ
الرافضين لحكم األمر الواقع س���لمًا أو حربًا اسم الخارجين 
على الجماعة، وأش���هرهم الش���يعة والخ���وارج، وبعد دهٍر 
ة( إل���ى )الجماعة(؛ لتصبح  من الزمان ُأضيف اس���م )الُس���نَّ
)أهل الُس���ّنة والجماعة( تمييزًا لهم عن الفرق والمذاهب 
األخ���رى، ف���ي عصٍر كُث���رت في���ه الصراعات السياس���ية 
والفكرية والفقهية بين الفرق والمذاهب، والتبس���ت فيه 
الُس���ّنة بالبدعة، والص���واب بالخطأ، واالعت���دال بالتطرف. 
وبالمقدار ال���ذي حمل فيه المصطلح مضمون الحفاظ على 
نهج الكتاب وهدي الُس���ّنة. حمل معه سوطًا مرفوعًا على 
ظه���ور المجتهدين المبدعين من علم���اء األمة الرافضين 
الحتكار تفس���ير اإلسالم. وحمل معه س���يفًا ُمسّلطًا على 
رقاب الُمخالفين المعارضين لالس���تحواذ بالسلطة والثروة 

من نخبة الحكام.
وألن المفهوم ارتبط بعقيدة الفرقة الناجية فقد تنافست 
الفرق للفوز باللقب وإخراج غيرها منه، وال زالت المنافس���ة 
قائم���ة إل���ى يومنا هذا، وم���ا حدث في مؤتم���ري جروزني 
والكويت خي���ر دليل على ذلك. فقد ُعق���د مؤتمر جروزني 
عاصمة دولة الشيش���ان في شهر اغس���طس عام 2016م 

بزعامة علماء األزهر رّواد المدرسة األشعرية الوسطية تحت 
عنوان )من هم أهل الُس���ّنة والجماعة؟( بعد أْن كاد التيار 
السلفي أن يس���رق اللقب منهم، فقرر العلماء المؤتمرون 
 أهل الُس���ّنة والجماعة هم: األشاعرة والماتريدية، وأهل 

َّ
أن

الحديث المفّوضة ف���ي االعتقاد، وأهل المذاهب األربعة... 
في الفقه، وأهل التصّوف الصافي...« وأجمعوا على إخراج 
من س���مّوهم »الس���لفية التكفيرية« بجمي���ع فروعها من 
دائرة أهل الُس���ّنة والجماعة، ولكنهم لم ُيخرجوا أحدًا من 

ملة اإلسالم.
وبعد ثالثة أش���هر ف���ي نفس الع���ام رد عليه���م التيار 
الس���لفي بعقد مؤتمر الكويت في ش���هر نوفمبر، بحضور 
من أس���موهم »علماء أهل الُس���ّنة والجماعة« تحت عنوان 
)المفهوم الصحيح ألهل الُس���ّنة والجماع���ة(، في محاولة 
الس���ترداد اللقب من المدرسة األزهرية األشعرية وتيارها 
 أهل الُسّنة والجماعة هم: 

َّ
في العالم اإلس���المي، فقرروا أن

»المتبعون للكتاب والُس���ّنة... ومن ألقابهم: أهل الحديث، 
وأهل األثر، والفرقة الناجي���ة، والطائفة المنصورة... وأهل 
الحق، والس���لفيون...«، وجميعها أس���ماء لمسّمى واحد – 
عنده���م – هم المدرس���ة الوهابية وتيارها الس���لفي في 
العالم اإلس���المي، وم���ا عداهم من األش���اعرة والماتريدية 
والمعتزلة والش���يعة والصوفية... ليس���وا من أهل الُسّنة 

والجماعة، وبعضهم ليسوا من ملة اإلسالم وفق رؤيتهم.
ُخالص���ة األمر يجب إع���ادة ق���راءة مفهوم )أهل الُس���ّنة 
والجماع���ة(، ق���راءة توحيدية تحافظ عل���ى أصول عقيدة 
التوحيد ودين اإلس���الم، وقراءة وحدوية تحافظ على وحدة 
األمة اإلس���المية وتضامن المس���لمين ش���عوبًا وقوميات 
ومذاهب، وقراءة تنويرية تتجاوز إرث الصراعات الشعوبية 
والمذهبية نحو البحث عن القواس���م المش���تركة والكلمة 
س���واء واألصول المّوحِدة، وقراءة مس���تقبلية تنظر بعين 
األمة الطامح���ة إلى مواجه���ة التحدي الغرب���ي الحديث، 
وتحقيق النهضة واالس���تقالل وتحرير فلس���طين... وإذا 
تع���ّذر ذل���ك كله فال فائدة من التمس���ك بلق���ب تاريخي 
غير ُمقّدس من وضع البش���ر،  بل يجب التمس���ك وتعزيز 
اللقب الُمقدس من عند الله تعالى وهو )األمة اإلسالمية(، 
الجامع لكل أهل القبلة المتنافس���ين على لقب أهل الُسّنة 

والجماعة، وغيرهم الُمبعدين عن اللقب.

بين شلهفيت اليهودية وعائشة الفلسطينية

الوحدة اإلسالمية بين مفهومي األمة والجماعة هل يتآمر االتحاد 
األوروبي على فقراء غزة؟

شوقية عروق منصور

الدكتور وليد القططي

د. فايز أبو شمالة
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دولة فل�سطني    
   املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية رفح ب�سفتها ال�ستئنافية 
 يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 2020/378 حمكمة بداية رفح ب�سفتها ال�ستئنافية

يف الطلب احلقوق رقم  2021/430 ) ن�سر م�ستبدل (
 ) المس���تأنف / المس���تدعي( / عب���د اله���ادي عب���د الله مجيد الش���اعر 
- م���ن س���كان رفح - مقابل ش���ركة ج���وال - هوية رق���م )410221592(                                       

وكيله المحاميان / مجيد زياد أبو عبدو و سليمان قريبة . 
في المستأنف ضدهما / ) المستدعى ضدهما (  1 _سالم عبد الله محمد 
الش���اعر -  من س���كان رفح - الحي اإلداري - جنوب مس���جد بدر )سابقا( - 
مجه���ول محل اإلقامة )حالي���ا(. 2 -  عاطف عبد الله مجيد الش���اعر -  من 

سكان رفح - الحي اإلداري )سابقا( - مجهول محل اإلقامة )حاليا(.
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب 2021/430

 في االستئناف الحقوقي رقم 2020/378م محكمة بداية رفح بصفتها االستئنافية
إلى ) المس���تأنف ضدهما / المس���تدعى ضدهم���ا ( المذكورين بعاليه، بما أن المس���تأنف 
ق���د أقام عليكما االس���تئناف الحقوقي رقم ۳۷۸ / ۲۰۲۰م لدى محكم���ة بداية رفح بصفتها 
االستئنافية، والذي موضوعه استئناف الحكم الصادر بتاريخ 2020/6/25م عن محكمة صلح 
رفح في القضية الحقوقية رقم 2018/186م  والقاضي / حكمت المحكمة برد دعوى المدعي / 
عبد الهادي عبدالله محمد الشاعر وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتب دينار اتعاب محاماة. 
لذلك يقتضى عليكما الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبلغكما بهذه المذكرة ، كما يقتضى عليكما أن تودعا قلم هذه المحكمة 
ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة ، علما 
بأنه قد تحدد جلس���ة يوم األربعاء المواف���ق 2021/11/17م. لنظر هذه القضية 

أمام محكمة بداية رفح بصفتها االستئنافية . تحريرا في 2021/10/17م

  رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
اأ. اأكرم اأبو طعيمة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 561/ 2021  يف الطلب رقم 1945 /2021 

المستدعي : خالد أنور عبد العال أبو الخير وكيله السيد / علي أنور عبد العال 
أب���و الخير بموجب الوكالة الصادرة بالقنصلية العامة لدولة فلس���طين بجدة 
المملكة العربية الس���عودية رقم صادر 4 20210224-   بتاريخ 2021/2/24 

يحمل هوية رقم ۸۰۱۲5۳4۹۳  وكيله المحامي / كنعان بكر زنداح
 المستدعى ضدها / وداد صابر عبد العال أبو الخير باألصالة عن نفسها وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وترك���ة والدها المرحوم / صابر عبد العال أب���و الخير من غزة الزيتون 

مدرسة الحرية مركز حسونة الطبي عمارة أبو عالء طافش موجودة خارج البالد . 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني. 

قيمة الدعوى )15000(  دينار أردني خمسة عشر ألف دينار أردني فقط ال غير
  ))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((   لدى محكمة بداية غزة  الموقرة

   في القضية رقم  2021/561    في الطلب رقم 2021/1945
الى المس����تدعي ضدها بم����ا أن المدعي المذكور ق����د تقدم لدى محكمة بداي����ة غزة بالقضية 
المرقومة أعاله موضوعها )تنفيذ عيني( استنادا لما يدعيه في الئحة دعواه نظرا ألنكم مقيمون 
خارج البالد وحس����ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر ه����ذه القضية وعمال بالمادة ۲۰ من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ۲ لس����نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار الس����يد قاضي 
محكمة بداية غزة في الطلب 2021/1945 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل . 

لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين و بتاريخ 2021/11/8 وأيضا 
الحضور جلسة الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك لهذه المذكرة ، كما يقتضي عليك أن تقدم جوابك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم 

عن ذلك سينظر في القضية باعتباركم حاضرين  حرر بتاريخ : 2011/10/11

   رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
   الأ�ستاذ : عمار قنديل

  دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 1870 / 2021  يف الطلب رقم 2021/2120

المستدعية / شركة ابناء فالح السوافيري للتجارة العامة ويمثلها السيد/ 
عزات فالح سعيد السوافيري - غزة   وكيلها المحامي / سامي ديب

المس���تدعى ضده / عالء حسن سالمة ش���مالي من سكان غزة الشجاعية 
بالقرب من مستشفى جنين ) خارج البالد (

نوع الدعوى / حقوق ) مطالبة بدين ( 
قيمة الدعوى / 13643 شيكال ) ثالثة عشر ألف وستمائة وثالثة وأربعون شيكال (

) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
  في القضية رقم 2021/1870    في الطلب رقم 2021/2120

إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت 
لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها ) حقوق مطالبة 
بدين ( استنادا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها ونظرا ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة ف���ي نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 
2001 وبن���اء على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غ���زة في الطلب رقم 

2120 /2021 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
 لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 
2021/11/10 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتض���ي عليك إيداع 
جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن 
معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية واعتبارك 

حاضرًا. صدر في 2021/10/21

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

واشنطن/ االستقالل: 
أعل���ن البن���ك الدول���ي، أم���س، عن منح���ة جديدة 
لفلس���طين قيمتها 80 مليون دوالر، لتخفيف آثار 

جائحة كورونا والعدوان األخير على قطاع غزة.
وقال البنك في بيان إن مجلس مديرية التنفيذيين 
"أوصى بتخصيص 80 ملي���ون دوالر لدعم األحوال 
المعيش���ية وإتاحة الفرص االقتصادي���ة الدائمة 
للش���عب الفلس���طيني، على أن يتم تحويل هذه 
األم���وال، عل���ى ش���كل منح م���ن دخل البن���ك إلى 
الصندوق االس���تئماني الُمخصص لمساعدة قطاع 

غزة والضفة الغربية".
وأوضح أن المنحة ستس���اند تنفيذ اس���تراتيجية 
المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي، وتهدف إلى 
تدعيم القدرة على الصمود في وجه األزمات، وتقديم 

الدعم الضروري لتدابير الحماية االجتماعية.
وأضاف: تتس���ق هذه االس���تراتيجية مع استجابة 
مجموعة البنك الدولي ألزمة كورونا والحد من اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنها، كما تدعم 
جهود التعافي في قطاع غزة من خالل إتاحة فرص 
المال مقابل العمل للفئات الفقيرة واألكثر احتياجا، 
ومن خ���الل المرحل���ة الثانية من النه���ج البرامجي 

متعدد المراحل لقطاع الطاقة.
وستس���هم هذه الموارد التمويلي���ة في إقامة 
اقتصاد فلس���طيني مترابط ترابط���ا قويا وأكثر 
اندماجا في األس���واق اإلقليمي���ة والعالمية، مع 
التركيز بش���كل خاص على تجارة الطاقة والربط 

الرقمي، وفقا لبيان البنك الدولي.
وأض���اف: س���يفيد ذلك على وج���ه الخصوص نمو 
القطاع الخاص، بما في ذلك ش���ركات التكنولوجيا 
الناش���ئة وقطاع خدمات تكنولوجي���ا المعلومات، 
وستس���اعد هذه الجهود ف���ي تعزيز خلق وظائف 
جديدة وفرص مس���تدامة، والت���ي تقع في صميم 

استراتيجية البنك الدولي.
وج���اء في البيان إن "مجموعة البن���ك الدولي البنك 
س���تعمل مع واضعي السياس���ات الفلسطينيين 
لمساندة أجندة اإلصالح في المجاالت ذات األولوية 
المتصلة بالحوكمة واإلدارة المالية العامة، وإصالح 

وضع المرأة، ومكافحة تغي���ر المناخ، فضاًل عن بناء 
ثقة المستثمرين في بيئة األعمال".

وقال المدي���ر والممثل المقيم للبن���ك الدولي في 
الضف���ة الغربي���ة وقطاع غزة كانثان ش���انكار: "في 
ضوء تفشي جائحة كورونا، التي دخلت اآلن عامها 
الثاني، وتأثير جولة الصراع التي شهدها قطاع غزة 
في أي���ار 2021، والضائقة المالي���ة، تأتي العملية 
الجديدة لتجديد الموارد في وقت حرج للمس���اعدة 
في دعم عملية التنمي���ة االقتصادية في األراضي 
الفلس���طينية، والتصدي في الوقت نفس���ه لتلك 

الصدمات التي يتعرض لها االقتصاد والمجتمع".

البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دوالر منحة جديدة لفلسطين

االستقالل/ وكاالت: 
أوضح آرون تشومس���كي، رئيس قسم االس���تثمار في الصندوق في سوق 
األصول المش���فرة ، ICB Fund، بأنه مع نهاية الشهر من المرجح أن يصل 
س���عر بيتكوين إل���ى 68.5-70 ألف دوالر، لكن من غي���ر المرجح أن يواجه 
مقاومة جدية، وبحلول نهاية العام، قد يرتفع إلى 85 ألف دوالر، وربما يصل 

إلى 100 ألف دوالر.
ففي مقابلة مع »إزفس���تيا«، تحدث تشومس���كي، عن إمكانية زيادة قيمة 
العملة المشفرة »بيتكوين« مع نهاية العام لتصل لعتبة ال�100 ألف دوالر.

وتابع قائال: »بعد اختراق أعلى مس���توى له على اإلطالق في أبريل/نيسان، 
عند 64850 دوالرا، أزالت عملة بيتكوين عقبة أمام استمرار االرتفاع، والذي 

قد يؤدي على المدى الطويل إلى قيم مكونة من ستة أرقام«.
وبحس���ب ما أضاف، فإن الحركة عل���ى المدى المتوس���ط ، بطبيعتها، قد 
تتوافق مع ديناميكيات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأبريل 2021. 
في ذلك الوقت، يعود السبب لتوقع موافقة هيئة األوراق المالية والبورصات 
األمريكية )SEC( على صناديق االستثمار المتداولة في البيتكوين واعتماد 

المزيد من العمالت المشفرة.
وبعد أن سمحت العمولة بإطالق صندوق متداول في البورصة على أساس 
العقود اآلجلة المتداولة في بورصة ش���يكاغو التجارية، حصل السوق على 

الشرعية المطلوبة لفئة أصول جديدة.
ووفقا للخبير، يمكن أن يؤدي نمو التوقعات التضخمية على خلفية ارتفاع 
أسعار المواد الخام، والنقص العالمي في الرقائق واالضطرابات المستمرة 
في سالسل التوريد إلى زيادة االهتمام بالعملة المشفرة األولى. سيساهم 
العرض المحدود أيًضا في تعزي���ز نمو »بيتكوين«، كما وانخفضت أرصدة 
الصرف إلى الحد األدنى في ثالث س���نوات، وبدأ معظم المس���تثمرين في 

االلتزام بنموذج السلوك التراكمي، كما يتضح من البيانات على السلسلة.
الحظ تشومسكي أنه ال توجد أسباب لتشكيل تصحيح وانعكاس لسعر 
بيتكوين. وقال إن إغالق حس����ابات التج����ار الصينيين من خالل منصات 
مركزية في نهاية العام »قد ال يكون له تأثير ملموس«، مضيفا أن العديد 
من مستثمري العمالت المشفرة يشترون حاليا حسابات اجتازت التحقق 
 VPN طريقة للتحقق من هوية العميل(، وإتقان بروتوكوالت( KYC م����ن

.DeFi و
وبش���كل عام يتزايد جمهور حاملي العمالت المش���فرة. وتوقع أن يرتفع 

عددهم من 200 مليون حاليا إلى مليار خالل السنوات األربع المقبلة.

واشنطن/ االستقالل: 
قال الرئيس األميركي جو بايدن إن خفض أس���عار النفط 
س���يكون أمرا صعبا، لكنه لم يس���تبعد ذل���ك، مؤكدا أن 
خفض أسعار النفط يعتمد إلى حد ما على اإلجراءات التي 

ستتخذها المملكة العربية السعودية.
 -)CNN( وأضاف بايدن -في حديث لش���بكة س���ي إن إن
هناك الكثير من األش���خاص في الش���رق األوسط الذين 
يريدون التحدث معه، وأنه ليس متأكدا من أنه سيتحدث 
معه���م، وتابع أن األمر يتعلق بإنت���اج النفط، وأن هناك 

أش���ياء يمكن القيام بها في هذا الص���دد.  وعن الجدول 
الزمني الذي يتوقعه النخفاض أس���عار النفط، عبر بايدن 
عن اعتقاده بأن هذه األسعار ستنخفض مع مرور الوقت 

في العام المقبل، وليس في الوقت الحالي، حسب قوله.
وقد ارتفعت أس���عار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أعوام 

أول أمس، بفضل قلة اإلمدادات، وأزمة الطاقة العالمية.
وخالل جلس����ة امس الجمعة تذبذبت أس����عار النفط بين 
صعود وهبوط، وتأثرت األس����واق بانخف����اض الطلب على 
المنتجات النفطية في قط����اع توليد الطاقة نتيجة تراجع 

أس����عار الفحم والغاز. وانخفضت أسعار الفحم في الصين 
بنس����بة 11% بعدما ألمحت الحكومة إلى أنها قد تتدخل 
لتهدئة السوق. ونقلت وكالة رويترز عن محللين في أسواق 
الس����لع األولية أن أسعار النفط تش����هد بعض التصحيح 
ضمن عمليات بيع، مع تج����دد المخاوف من جائحة كورونا 

وتوقعات بشتاء أكثر اعتدااًل في الواليات المتحدة.
وارتفع سعر مزيج برنت إلى نحو84.6 دوالرا للبرميل، كما 
بلغ سعر خام غرب تكساس األميركي إلى نحو 82.8 دوالرا 

للبرميل.

بايدن: انخفاض أسعار النفط يتوقف على عوامل عدة منها اإلجراءات التي تتخذها السعودية

خبير مالي يتوقع 
وصول »بيتكوين« 

لحاجز 100 ألف دوالر
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليه/ أمجد س���مير يوسف العوضي من غزة سابقا و مجهول 
محل االقامة في ألمانيا يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة االربعاء

الموافق ۲4/۱۱/۲۰۲۱م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية
أس���اس 1505/2021 وموضوعها نفقة زوج���ة والمرفوعة عليك من قبل 
المدعية/ سارة ثابت يوسف دغمش من غزة وسكانها وإن لم تحضر في
الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجر
بحقك المقتضي الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في ۲۱/۱۰/۲۰۲۱م.

قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليه/ محمد فضل سلمان ابو القمبز من غزة سابقا و مجهول  
محل االقامة في المملكة العربية السعودية يقتضي حضورك إلى هذه

المحكمة يوم االربعاء الموافق ۲4/۱۱/۲۰۲۱م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر 
في القضية أساس 1105/2021 وموضوعها عفش بيت المرفوعة عليك من قبل 
المدعية/ هديل جميل اس���ماعيل س���كيك من غزة س���كانها وإن لم تحضر في 
الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد محكمة معذرة مشروعة سيجر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 21/10/2021

قا�سی غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلی للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إلى المدعى عليه فتحي محمد عطا الكتناني من غزة التفاح سابقا وحاليا خارج 
قطاع غزة ومجهول محل االقامة اآلن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في 
القضية اساس 705/2020م  وموضوعها تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة 
عليك من قبل المدعية نور س���عيد جبر الكتناني بتطليقها منك طلقة واحدة 
بائنة بينونة صغرى بعد الدخول لغيابك عنها مدة تزيد عن س���نة بال س���بب 
ش���رعي وال عذر مقبول وتضررها من ذلك وأن عليها العدة الشرعية اعتبارا من 
تاري���خ هذا الحكم الواقع بتاري���خ ۲۰/۱۰/۲۰۲۱م حكما وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالس���تئناف، لذا 

صار تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 20/10/2021م 

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

بغداد/ االستقالل: 
طالب زعماء عش����ائر في وس����ط وجنوب الع����راق بإعادة 
إجراء االنتخاب����ات البرلمانية، التي أجريت في العاش����ر 
من الش����هر الحالي، واصفين إياه����ا "بالمزورة"، في حين 
رفضت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات األغلبية 

الساحقة للطعون على نتائج االقتراع.
وطالب ش����يوخ عش����ائر من محافظات الوسط والجنوب 
-في مؤتم����ر صحفي عقدوه بس����احة االعتصام ببغداد- 
بإعادة االنتخابات ومواصل����ة االحتجاجات حتى تحقيق 

مطالبهم.
 وقال متحدث باسم العشائر إنهم يطالبون بإعادة إجراء 
االنتخاب����ات على أن تكون بيد أمينة، وبأن يكون االقتراع 
"نزيها ينتج برلمانا يحارب الفس����اد الذي دمر مؤسسات 
الدولة، وحكومة توفر األمن والخدمات للشعب العراقي، 
ال س����يما الوس����ط والجنوب اللذين يعانيان من الحرمان 

والتهميش".
وتأت����ي مطالب العش����ائر في وقت يواص����ل فيه أنصار 
األحزاب والقوى الرافضة لنتائج االنتخابات التشريعية 
األخي����رة اعتصامه����م في س����احة الحس����نين )وس����ط 
بغ����داد( للمطالبة بإع����ادة عّد األص����وات يدويا، ويطالب 
المعتصمون أيضا بمحاسبة من وصفوهم "بالمتالعبين" 

بنتائج االنتخابات وإحالتهم إلى القضاء.
وقالت مصادر إعالمية في بغ����داد إن المعتصمين قرب 
إحدى بواب����ات المنطق����ة الخضراء ش����ديدة التحصين 

يصرون على مطلب رئيسي وهو إعادة عّد وفرز األصوات 
بشكل يدوي في عموم العراق، وتقول قيادات في اإلطار 
التنس����يقي -الذي يجمع كافة القوى الش����يعية ما عدا 
التي����ار الصدري- إن %20 من مراك����ز االقتراع في عموم 
العراق لم يجر احتس����ابها، وإن احتسابها سيغير نتائج 

االقتراع وتوزيع المقاعد على األحزاب المتنافسة.
ودخل االعتصام يومه الرابع، وسط توقعات بتوافد أعداد 
إضافية إلى الساحة التي تنتشر فيها الخيام والشعارات 

المطالبة بإعادة العّد والفرز يدويا. وكانت قوى ش����يعية 
-بينها فصائل متنفذة- حّذرت األس����بوع الماضي من أن 
المضي بهذه النتائج يهدد السلم األهلي في البالد، مما 

أثار مخاوف من احتمال اندالع اقتتال داخلي.
ف����ي المقابل، ق����ال رئي����س حكومة تصري����ف األعمال 
مصطفى الكاظمي إن التظاهر بش����أن نتائج االنتخابات 
حق كفله الدس����تور، داعيا الق����وات األمنية إلى تقديم 
الحماي����ة للمتظاهرين، ومنع من وصفهم بالمندس����ين 

والجماعات اإلرهابية من استغالل الثغرات.
 وش����دد وقالت مفوضية االنتخابات إنها قبلت 7 طعون 
مدعومة باألدلة، موزعة بين بغداد )2( والبصرة )1( وأربيل 
)1( ونين����وى )3(، من أصل 181 طعًنا تم تقديمها أمس 
الخميس، وأوض����ح بيان للمفوضية أنه بعد اس����تكمال 
اإلجراءات التحقيقي����ة الالزمة في ضوء األدلة والتوصية 

المرفوعة، أوصى المجلس برّد 174 طعنا.
وأض����اف البي����ان أنه ت����م قب����ول 7 من الطع����ون كانت 
مدعومة باألدلة، وأنه على ضوء ذلك س����يتم فتح المراكز 
االنتخابي����ة المطع����ون فيها وف����ق قان����ون االنتخابات، 
ا بحض����ور ممثلي  وس����يتم ف����رز األصوات وعده����ا يدوّيً
المرشحين المتنافس����ين وفق مواعيد وإجراءات وآليات 

يتم تحديدها الحقا، والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.
ووف����ق النتائج األولي����ة لالنتخابات التش����ريعية، جاءت 
الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
في صدارة الفائزين ب� 73 مقعدا من أصل 329، في حين 
حصلت كتلة "تق����دم" بزعامة رئي����س البرلمان المنحل 
محمد الحلبوس����ي على 38 مقعدا، وف����ي المرتبة الثالثة 
حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء األس����بق 

نوري المالكي ب�34 مقعدا.
ويعد تحال����ف "الفتح" -وهو مظلة سياس����ية للفصائل 
المسلحة- أبرز الخاسرين في االنتخابات األخيرة بحصوله 
على 16 مقعًدا، بع����د أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في 

انتخابات 2018.

العراق.. زعماء عشائر يطالبون بإعادة االنتخابات والمفوضية ترفض أغلب الطعون

االستقالل/ وكاالت: 
لقي سبعة من مس���لمي الجئي الروهينجا، على األقل، حتفهم 
في هجوم شنه مسلحون مجهولون على أحد مخيمات الالجئين 
في جنوب بنجالديش، بحسب ما ذكره مسؤولون امس الجمعة.

وق���ال مس���ؤول الحكوم���ة المحلية، نظ���ام الدي���ن أحمد، في 
تصريح���ات عبر الهات���ف لوكالة األنب���اء األلماني���ة )د.ب.أ( إن 
أربعة أش���خاص لفظوا أنفاس���هم ف���ي مكان الح���ادث، حينما 
شن المس���لحون هجومهم قبل الفجر على مدرسة دينية داخل 
مخيم لالجئين بضاحية أوخيا في مدينة كوكس بازار البنغالية.

وأضاف أحمد أن ثالثة آخرين لقوا حتفهم داخل منشأة صحية، 
مش���يرا إلى أن أربعة آخرين يتلقون العالج بالمستش���فى جراء 

إصابتهم بطلقات نارية.
وأوضح أحمد أن أربعة من ضحايا الهجوم مدرسو تربية إسالمية، 

والباقون من الطالب.
ويقع المخي���م على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب ش���رقي 

العاصمة البنغالية دكا.
ويأتي الهجوم بعد أقل من ش���هر م���ن مقتل زعيم حقوقي من 

الروهينجا في المخيم، على يد مسلحين مجهولين.
وقال شهاب قيصر، قائد كتيبة الشرطة المسلحة المسؤولة عن 
حف���ظ النظام داخل المخيمات، إن رج���ال إنفاذ القانون اعتقلوا 
مش���تبها به منذ عملية تمش���يط قاموا بها بعد وقت قصير من 

تنفيذ الهجوم األخير.
وأضاف قيصر :”نحاول تعقب منفذي الهجوم”.

وتستضيف بنجالديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا، 
الذين فروا من االضطهاد في ميانمار، ذات األغلبية البوذية. 

وعب���ر ما يقرب م���ن 750 ألًفا منهم الحدود ف���ي أعقاب الحملة 
العس���كرية التي ش���نها جيش ميانمار ع���ام 2017 في والية 

راخين شمالي البالد.
ومن���ذ 25 أغس���طس/آب 2017، يش���ن الجي���ش ف���ي ميانمار 
ومليشيات بوذية حملة عس���كرية ومجازر وحشية ضد مسلمي 

الروهينغا في إقليم أراكان، مما أدى لمقتل آالف الروهينغا.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا »مهاجرين غير نظاميين« من 
بنغالديش، في حين تصنفه���م األمم المتحدة »األقلية األكثر 

اضطهادا في العالم«.

موسكو/ االستقالل: 
قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن بالده تتجه نحو رفع 

حركة طالبان من قائمتها للجماعات اإلرهابية.
 وأض���اف -خالل مش���اركته أمس في منت���دى "فالداي" في 
مدينة سوتش���ي )غربي روسيا( أن موسكو تتعاون مع حركة 
طالب���ان وتتوقع منه���ا أن تعمل على تطوي���ر األوضاع في 

أفغانستان بشكل إيجابي.
وربط الرئيس الروسي بين رفع طالبان من قائمة التنظيمات 
اإلرهابية وطريقة إدارتها ألفغانس���تان، وق���ال "نتوقع من 
حركة طالبان -التي تمسك بمقاليد السلطة في أفغانستان- 
أن تط���ور األوضاع ف���ي البالد، وبناء على ذلك س���نتخذ قرارا 
جماعي���ا بش���أن اس���تبعاد طالبان م���ن قائم���ة المنظمات 

اإلرهابية".
غير أن الرئيس بوتين شدد على أن قرار رفع طالبان من قائمة 

التنظيمات اإلرهابية يجري اتخاذه داخل األمم المتحدة.
وكان���ت روس���يا وصفت طالبان ع���ام 2003 بأنه���ا "منظمة 
إرهابي���ة"، لكنها اس���تقبلت ممثلين عنها ف���ي محادثات 

بموسكو مرات عدة، قبل أن تستولي الحركة على السلطة في 
أفغانستان، واستقبلتهم بعد ذلك أيضا.

وج���اء تصريح بوتين بع���د يوم من إج���راء محادثات رفيعة 
المس���توى في موس���كو بين المس���ؤولين الروس ووفد من 
الحكوم���ة األفغانية المؤقت���ة التي ش���كلتها طالبان عقب 
سيطرتها على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وعقدت ف���ي العاصمة الروس���ية األربعاء مباحث���ات دولية 
بخصوص أفغانستان، بحضور وزراء خارجية 10 دول، ووزراء 

من حكومة طالبان لتصريف األعمال. 
وقال وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الفروف في افتتاح 
المشاورات إن موس���كو تعترف بالجهود المبذولة لتحقيق 

االستقرار العسكري والسياسي في أفغانستان.
وكان عب���د الس���الم حنفي نائ���ب رئيس ال���وزراء األفغاني 
بالوكالة قال في آخر س���بتمبر/أيلول الماضي إن على العالم 
االعت���راف بالحكومة التي ش���كلتها حركة طالب���ان إذا أراد 
القضاء على المخدرات واإلرهاب، مش���يرا إلى رغبة الحكومة 

في إقامة عالقات مع الواليات المتحدة.

بنغالديش.. مقتل 7 في هجوم 
مسلح على مخيم لالجئي الروهينغا

بوتين: روسيا تتجه نحو رفع طالبان 
من قائمة الجماعات اإلرهابية
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روما / االستقالل: 
اس���تفاق يوفنتوس بعد بداية كارثية للموسم في 
ال���دوري اإليطالي، لكن فريق المدرب ماس���يميليانو 
أليجري س���يواجه اختباًرا قوًيا لصحوته األخيرة أمام 

غريمه إنتر ميالن حامل اللقب، غدًا األحد.
وش���هدت عودة أليج���ري لفترة ثانية ف���ي تدريب 
يوفنت���وس، بداية كارثية بع���د أن أخفق فريقه في 
الفوز في أول 4 مباريات للدوري ألول مرة في 60 عامًا

ويعتق���د المداف���ع جورجي���و كيلين���ي، أن رحي���ل 
كريس���تيانو رونالدو لمانشس���تر يونايتد قبل غلق 
فترة االنتقاالت مباش���رة، لعب دوًرا في بداية الفريق 

البطيئة للموسم.
وقال "غادر رونالدو في 28 أغس���طس/آب، أعتقد أنه 
كان من األفضل أن يغادر مبكًرا عن ذلك لالس���تعداد 

جيدا للموسم. دفعنا ثمن هذا األمر".
وتابع "تسبب رحيله في صدمة ودفعنا ثمن ذلك من 

خالل خسارة النقاط في المباريات االفتتاحية".
وم���ع خروج رونالدو من الص���ورة، عانى يوفنتوس من 
العقم التهديفي، لكن هذا األمر لم يؤثر على النتائج 

األخي���رة، حيث فاز يوفنتوس ف���ي كل مرة بمبارياته 
األربع األخيرة في كل المسابقات بنتيجة 0-1.

ومنذ تعادل���ه المخيب 1-1 مع ميالن في س���بتمبر/
أيلول، فاز يوفنتوس ف���ي آخر 4 مباريات في الدوري 

ليتق���دم للمركز الس���ابع متأخًرا ب� 3 نق���اط عن إنتر 
صاحب المركز الثالث، الذي انتهت بدايته الخالية من 
الهزائم في الدوري هذا الموس���م أمام التسيو مطلع 

األسبوع الجاري.

وتعافى فريق المدرب سيموني إنزاجي من الخسارة 
1-3 ف���ي روم���ا، بتحقي���ق أول انتصار ل���ه في دوري 
األبطال هذا الموس���م أمام شيريف تيراسبول ليمنح 
نفس���ه فرصة بلوغ دور خ���روج المغلوب ألول مرة في 

10 سنوات.
ومن بين المباريات الب���ارزة يوم األحد، يلتقي نابولي 
وه���و الفريق الوحيد في مس���ابقات الدوري الخمس 
الكب���رى في أوروبا، الذي حافظ عل���ى العالمة الكاملة 
حتى اآلن مع مضيفه روما الذي يقوده المدرب جوزيه 

مورينيو.
وحطم مورينيو بالفعل، العديد من األرقام القياسية 
منذ العودة مج���ددا إلى التدريب في إيطاليا، ليصبح 

أسرع مدرب يحقق 50 انتصاًرا في الدوري اإليطالي.
كم���ا حقق أطول س���جل من المباري���ات دون هزيمة 
على أرضه في المسابقة، ويسعى أيًضا إلنهاء بداية 

نابولي المظفرة.
ويحل ميالن ضيفًا على بولونيا اليوم الس���بت، ساعًيا 
لنس���يان عودته البائسة لدوري األبطال، بعد أن خسر 

كل مبارياته الثالث في دور المجموعات حتى اآلن.

يوفنتوس يختبر صحوته أمام إنتر ميالن في الدوري اإليطالي 

باريس/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي، عن وجود أزمة لألرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس 

سان جيرمان، خالل الفترة األخيرة.
وبحسب شبكة »sport bible«، فإن ميسي على خالف مع زميله ومواطنه ماورو 

إيكاردي، ويريد رحيله عن الفريق الفرنسي على الفور.
وأضافت الش���بكة »ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، لديه عالقة متوترة مع 

إيكاردي، وبدأت تسبب انقسامًا في غرفة مالبس الفريق«.
وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان مستعد للتخلص من إيكادري، وذلك 

عبر صفقة تبادلية مع برشلونة.
وأفادت الش���بكة أن إدارة باريس تس���عى لمبادلة إيكاردي بس���يرجيو أجويرو 

مهاجم برشلونة الحالي، وصديق ميسي المقرب.
وانضم ميس���ي إلى صفوف باريس خالل سوق االنتقاالت الصيفية الماضية، 
بعدما فشلت محاوالت تجديد عقده مع البلوجرانا، ليرحل في صفقة انتقال حر 

للعمالق الباريسي.
وكانت أزمة نش���بت بين إيكاردي ونجوم المنتخ���ب األرجنتيني، عقب عالقته 
مع واندا نارا التي كانت زوجة زميله في المنتخب ماكس���ي لوبيز، وتسببت في 

طالقهما وزواجها بإيكاردي فيما بعد.

برلين/ االستقالل:
زاد النرويج���ي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس���يا دورتموند، من 

صعوبة التعاقد معه مستقباًل، حال رحيله عن النادي األلماني.
وأفادت تقاري���ر عديدة باحتمالية رحي���ل النرويجي عن ملعب 
س���يجنال إيدونا بارك بنهاية الموس���م الحالي، مستغاًل وجود 
شرط جزائي يمنحه فرصة المغادرة مقابل 75 مليون يورو بحلول 

صيف 2022.
وكش���فت صحيفة »ديل���ي ميل« عن رغبة صاح���ب 21 عاًما في 
الحصول على راتب مرتفع، يزيد عن 500 ألف جنيه إس���ترليني 

أسبوعًيا عند االنتقال لفريق جديد.
ويعني ذلك أن الفريق ال���ذي يريد ضم هاالند الصيف القادم، 
سيتحتم عليه توفير 30 مليون جنيه إسترليني سنوًيا، لمنحها 

إلى الالعب الشاب.
ومن المتوقع أن يحصر هذا الش���رط، السباق بين أندية محددة 
ق���ادرة عل���ى تلبية طلب���ات هاالند، على رأس���ها ري���ال مدريد، 

تشيلسي، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
وبات هاالند هدًفا رئيس���ًيا لعمالقة أوروبا مؤخًرا، نظرا لتألقه مع 
أسود الفيستفيال في آخر موسمين، وهو ما توجه بفوزه بجائزة 

هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 10 أهداف.

برن/ االستقالل: 
أثنى االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حس���ابه الرسمي على 
موق���ع "تويتر" على النجم المصري محمد صالح مهاجم ليفربول، 

والذي يعيش حالة كبيرة من التألق رفقة الريدز هذا الموسم.
ونشر حساب الفيفا عبر "تويتر" تغريدة تضم صورًا لمحمد صالح 
وكتب: " لقد سجل 12 هدًفا في 11 مباراة وأحرز هدًفا في كل من 

مبارياته التسع األخيرة".
أضاف: "ال عجب في هذا الرائع، لديه وجه ابتسامة عريضة بعيون 

مبتسمة".
ويحت���ل محمد صالح صدارة قائمة ترتيب الهدافين ب�7 أهداف، 

وهو نفس رصيد جيمي فاردي العب ليستر سيتي.
وتخط���ى محمد صالح رق���م ديديه دروجب���ا ب105 أهداف، في 

صدارة قائمة الهدافين األفارقة في تاريخ الدوري اإلنجليزي.
ويحل ليفربول ضيفا ثقيال على مانشستر يونايتد مساء غٍد األحد 
بملعب "أولد ترافورد"، في الجولة التاس���عة من منافسات الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري االنجليزي الممتاز برصيد 
18 نقط���ة خلف تشيلس���ي المتصدر ب�19 نقط���ة، فيما يحتل 

مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة.

هاالند يحدد راتبه مع ناديه المقبلفيفا يتغزل في محمد صالح بعد تألقه مع ليفربول

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إسباني عن نية مسؤولي برشلونة بإبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد 
مع كيليان مبابي، مهاجم باريس س���ان جيرمان.  وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس س���ان 

جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه االنتقال ألي ناٍد مجانا، إذا لم يجدد تعاقده الحالي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة البارسا تنوي رفع سقف الرواتب في الموسم المقبل، 

وتفكر في إبرام صفقة ثقيلة رغم األوضاع المالية المعقدة التي يعيشها النادي.
وأش���ارت الصحيفة الكتالونية إلى أن مس���ؤولي البارس���ا يرون أنه بإمكانه���م إبرام صفقة قوية 

بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان صاحب ال�22 عاًما.
وأضافت: "إدارة برشلونة كلفت وكيل األعمال الشهير بيني زهافي بمهمة إقناع مبابي، مثلما دفع 

نيمار لكسر شرطه الجزائي لالنتقال إلى سان جيرمان".
وأكدت صحيفة "س���بورت" أن مهمة البارسا تبدو صعبة ألكثر من سبب منها الوضع االقتصادي، 
وتلقي الالعب الفرنس���ي عرضًا من ريال مدريد. إال أن برش���لونة يبدو على استعداد إلغراء كيليان 
مبابي بمكافأة توقيع ضخمة قيمتها 90 مليون يورو، مقابل 50 مليون يورو قدمها النادي الملكي.

كما سيتم منح مبابي راتبًا سنويًا يتخطى 17 مليون يورو، وهو مبلغ لن يصل إليه ريال مدريد رغم 
أن وضعه االقتصادي أفضل كثيرا من غريمه الكتالوني. وأتمت الصحيفة: "مبابي كان على وشك 
االنتقال إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو حوافز، إال 

أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق فضل التعاقد مع عثمان ديمبلي".

غضب ميسي يدفع باريس للتفكير 
بصفقة تبادلية مع برشلونة

برشلونة يقتحم الصراع
 مع الريال على مبابي
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حققه األس����رى األبطال في سجون االحتالل، 
وف����ي مقدمتهم أس����رى الجهاد اإلس����المي 
الس����جان  م����ع  مواجه����ة  خاض����وا  الذي����ن 
الصهيوني ألكثر من 40 يوًما توجت بإضراب 
مفتوح عن الطعام في آخ����ر 9 أيام وأفضت 
لخضوع االحتالل وس����جانه لمطالب األسرى. 
وق����ال القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي 
ومدير عام مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألس����رى والجرح����ى د. جمي����ل عليان خالل 
مؤتم����ر صحفي بمدينة غ����زة أمس الجمعة: 
»إن����ه ومنذ بدء اإلضراب أعلنت حركة الجهاد 
اإلس����المي النفير الع����ام، وفًق����ا لتعليمات 
األمي����ن العام القائ����د زياد النخالة إلس����ناد 
األس����رى ف����ي معركتهم، وقد كانت س����رايا 
القدس ف����ي أتم جاهزية لدخ����ول مواجهة 
عسكرية إذا لزم األمر، إسنادًا لألسرى األبطال 
ومنع العدو من التالعب بحياة األسرى وإطالة 

أمد اإلضراب«.
وأك����د د. عليان عل����ى اس����تمرار العمل على 
تحقي����ق مطال����ب المعتقلي����ن اإلداريي����ن 
المضربي����ن ع����ن الطع����ام وه����م: )مق����داد 
القواس����مي، هش����ام أب����و ه����واش، كاي����د 
فس����فوس، عياد الهريمي، عالء األعرج، لؤي 
األشقر( والذين وصلت حالتهم الصحية إلى 
مستوى خطير، مشيًرا إلى أن اعتداء االحتالل 
على أس����رانا، يفرض علينا العمل الجاد بكل 

الس����بل م����ن أج����ل تحريره����م، وأن الجهاد 
اإلسالمي تعتبر هذا الواجب أولوية أساسية 

ومتقدمة في العمل الجهادي المقاوم.
كما ش����دد على ضرورة وحدة الحركة األسيرة 
وتكاتفه����ا ف����ي مواجه����ة إدارة مصلح����ة 
السجون، وعدم السماح لها بأي خرق لالتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع األس����رى الليلة قبل 
الماضي����ة، أو التالعب بأي من المكتس����بات 
واالنج����ازات التي حققته����ا الحركة الوطنية 
األس����يرة، موضًحا أن اإلض����راب الذي خاضه 
أس����رى الجه����اد اإلس����المي ه����و محطة من 
محطات الصعود ف����ي مواجهة ال تنتهي وال 
تتوقف إال ب����زوال االحت����الل وتحرير أرضنا 

واسترداد مقدساتنا.
ووج����ه د. عليان التحية ألبناء ش����عبنا الذين 
س����اندوا األسرى ش����عبًيا وإعالمًيا وسياسًيا، 
الوطني واإلس����المي ولكل  العمل  ولفصائل 
الهيئ����ات المدافع����ة عن األس����رى، ولألخوة 
ف����ي جمهورية مصر العربي����ة الذين تابعوا 
االتصاالت ط����وال الوقت مع قي����ادة الحركة 
وبذلوا جهًدا كبيًرا في دعم مطالب األسرى. 

ودع����ا د. عليان في خت����ام مؤتمر االعالن عن 
انتص����ار األس����رى إل����ى اس����تمرار فعاليات 
الدعم والنصرة ألس����رانا األبطال، فهم ليسوا 
وحده����م، مش����يًرا إل����ى أن واجبنا الش����رعي 
والوطني أن تكون إلى جانبهم وأن تستنفر 

في كل وقت لحمايتهم والذود عنهم.
وأعلنت مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء 
الجمعة،  أم����س  والجرح����ى، فجر  واألس����رى 
عن تعليق أس����رى حركة الجهاد اإلس����المي 
إلضرابه����م ع����ن الطع����ام، وانتصارهم في 

معركة األمعاء الخاوية.
وقالت المهجة في تصريح مقتضب: »الهيئة 
القيادية ألسرى الجهاد في سجون االحتالل 
تعلن تعليق اإلض����راب عن الطعام وانتصار 

مجاهديها في معركة األمعاء الخاوية«.
ومن جهتها أك����دت الهيئة القيادية العليا 
ألس����رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون 
االحت����الل أن قرار تعلي����ق االضراب المفتوح 
ع����ن الطعام جاء بعد خضوع ادارة الس����جون 
االس����رائيلية لتحقيق معظم مطالب »أسرى 
الجهاد« والتي أهمها وقف الحملة المسعورة 
ضدهم واعادة المعزولين وتحس����ين ظروف 

األسيرات في السجون. 
وأوضح����ت الهيئ����ة ف����ي بي����ان له����ا وصل 
»االس����تقالل« نس����خة عنه أم����س الجمعة، 
أن انتص����ار أس����رى الجه����اد اإلس����المي هو 
انتصار ألبناء الحركة األس����يرة، ولجميع أبناء 
ش����عبنا الفلس����طيني وأح����رار العالم الذين 
دعموا وناص����روا معركة االضراب عن الطعام 
للحفاظ على الهوية التنظيمية وإرث رجاالت 

وشهداء الحركة األسيرة الفلسطينية. 

وأش����ار البيان إلى أنه ق����د أديرت مفاوضات 
صعبة ومعقدة تحت ضغط استمرار التمرد 
واإلضراب المفت����وح هدفت إلى الوصول إلى 
نتائج الوق����ف الفوري للهجمة المس����عورة 
بحق أبن����اء الجهاد اإلس����المي في س����جون 
االحت����الل، ورف����ع كل اإلج����راءات العقابي����ة 
والكيان  والبناء  التمثيل  بحقهم، واستعادة 
التنظيم����ي لحرك����ة الجهاد اإلس����المي في 

سجون االحتالل.   
وإلى جانب ذلك عودة المعزولين من قيادات 
وك����وادر الحركة؛ ليكونوا بي����ن مجاهديهم، 
لألسيرات  المعيش����ية  الظروف  وتحس����ين 
الماج����دات ف����ي س����جون االحت����الل، وإلغاء 

الغرامات والعقوبات المالية المليونية. 
ون����وه البيان إلى أن الهيئ����ة القيادية بكافة 
أعضائها وباالستماع إلى آراء مجلس الشورى 
العام والعديد م����ن كوادر الحركة على إعالن 
تعليق اإلضراب المفتوح عن الطعام ووقف 

خطوات التمرد والعصيان.
يش����ار إل����ى أّن إدارة س����جون االحتالل ومنذ 
الس����ادس م����ن أيل����ول/ س����بتمبر الماضي، 
وه����و تاريخ عملية »انتزاع الحّرّية«، ش����رعت 
بف����رض جمل����ة م����ن اإلج����راءات التنكيلية، 
وسياسات التضييق المضاعفة على األسرى، 
واس����تهدفت أس����رى الجهاد اإلسالمي من 
خالل نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين 

ال تتوفر فيها أدنى ش����روط الحياة اآلدمية، 
عدا ع����ن نقل مجموع����ة من القي����ادات إلى 

التحقيق.
ويوم 6 أيلول/س����بتمبر الماض����ي، تمّكن 6 
أسرى فلسطينيين، 5 منهم ينتمون لحركة 
الجهاد اإلس����المي، من انت����زاع حريتهم من 
س����جن »جلبوع« االحتاللي، األكثر تش����ديًدا 
وتحصيًن����ا، عبر نفق ممت����د حفروه من غرفة 
زنزانته����م، قبل أن يعيد االحتالل اعتقالهم 
على دفعات، بعد أي����ام من المطاردة امتدت 

لنحو أسبوعين.
وأبط����ال كتيبة جنين أو كتيب����ة الحرية، هم 
األسرى القادة: محمود عارضة )46 عاًما(، أمير 
أس����رى حركة الجهاد اإلسالمي في »جلبوع«، 
والمحكوم مدى الحي����اة، ومحمد عارضة )39 
عاًما(، محكوم م����دى الحياة، ويعقوب قادري 
)49 عاًم����ا(، محك����وم م����دى الحي����اة، وأيهم 
كمامج����ي )35 عاًما(، محكوم م����دى الحياة، 
ومناض����ل انفيعات )26 عاًم����ا(، معتقل منذ 
عام 2019، وخمس����تهم ينتم����ون للجهاد، 
فيم����ا زكريا الزبيدي )46 عام����ًا( معتقل منذ 
عام 2019، ينتم����ي لحركة فتح، وجميعهم 

من جنين.
وتعتقل »إسرائيل« في سجونها نحو 4600 
أس����ير فلس����طيني، وفق بيانات فلسطينية 

رسمية.

قوات االحتالل اإلس����رائيلي، مسيرة مطالبة باسترداد 
جثامين 3 ش����هداء في بلدة بّدو ش����مال غربًا. وأفادت 
مص����ادر محلية، بأن قوات االحت����الل اقتحمت منطقة 
الكرم ق����رب البل����دة، عقب انط����الق مس����يرة مطالبة 
باس����ترداد جثامين 3 ش����هداء ارتقوا قبل نحو شهر، 
محتجزين في ثالج����ات االحت����الل، وقمعتها بقنابل 
الص����وت والغاز المس����يل للدموع، والرص����اص الحي 

والمطاطي.
وأضافت أن شابين أصيبا برصاص “التوتو”، في اليد 

والفخذ.
واستش����هد في 26 أيلول/ س����بتمبر الماضي كل من 
أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، من بلدة 

بّدو.
في حين تشهد البلدة مواجهات مستمرة بين األهالي 
والقرى المجاورة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث 
يخ����رج المواطنون تنديدا باس����تمرار احتجاز جثامين 

الشهداء.
وف����ي قلقيلي����ة أصيب ثالث����ة مواطني����ن بالرصاص 

المعدني المغل����ف بالمطاط، والعش����رات باالختناق، 
أمس الجمعة، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

لمسيرة قرية كفر قدوم األسبوعية شرقًا.
وقال����ت مص����ادر محلي����ة إن جنود االحت����الل هاجموا 
المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف 
بالمط����اط، وقناب����ل الصوت، والغاز المس����يل للدموع، 
م����ا أدى إلصابة 3 مواطني����ن بالرصاص والعش����رات 

باالختناق عولجوا ميدانيًا.
وكانت قوات االحتالل اإلس����رائيلي اقتحمت عدة قرى 
في محافظة جني����ن، منها رمان����ة، والطيبة، وتعنك، 
وكثفت م����ن تواجدها العس����كري في س����هل قرية 

الجلمة غرب جنين.
في نفس الوقت اقتحمت ق����وات االحتالل بلدة يعبد 
غرب جني����ن وداهمت منجرة، تعود ملكيتها للمواطن 
فاي����ز الخطيب واعتدت عليه بالض����رب هو والمواطن 

محمد سميح أبوبكر واستجوبتهما.
هذا واندلعت أمس الجمعة مواجهات بين المواطنين 
وق����وات االحت����الل الت����ي قمع����ت مس����يرات رافضة 

لالستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس شمال 
الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت بعد صالة أمس الجمعة مسيرة رفًضا للبؤرة 
االس����تيطانية المقامة على قمة جبل صبيح في بلدة 

بيتا جنوب نابلس.
في حي����ن، أطلق جن����ود االحتالل اإلس����رائيلي قنابل 
الصوت والغاز المس����يل للدموع باتجاه المش����اركين 

بالمسيرة.
يشار إلى أن جرافات االحتالل عملت صباح امس على 
تجري����ف وتخريب الط����رق المؤدية إل����ى جبل صبيح، 

لعرقلة وصول المتظاهرين ومركبات اإلسعاف.
وف����ي بلدة بي����ت دجن ش����رق نابلس، أدى عش����رات 
المواطني����ن صالة الجمع����ة عند المدخل الرئيس����ي 
المغلق منذ ست س����نوات، رفضا للبؤرة االستيطانية 

المقامة على أراضي البلدة.
وانطلق المشاركون بمسيرة عقب الصالة، وأطلق جنود 
االحتالل باتجاههم قنابل الغاز المس����يل للدموع، ما 

أدى لوقوع حاالت اختناق بينهم.

أم الفحم/ االستقالل: 
تظاه���ر المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة، أمام محطة الش���رطة، عقب 
صالة أمس الجمعة، تنديًدا بازدياد جرائم القتل وتواطؤ الش���رطة اإلسرائيلية مع 

عصابات اإلجرام، وانعدام األمن واألمان لفلسطينيي عام 1948.
ورفع المش���اركون في المظاهرة التي حملت عنوان »جمعة الغضب 13« و »أم الفحم 
أقوى م���ن اإلجرام«، األعالم الفلس���طينية والفتات كتبت عليها ش���عارات مطالبة 
بمكافحة العنف والجريمة، ورددوا هتافات داعية للتسامح والحوار، محملين الشرطة 

اإلسرائيلية المسؤولية عن ازدياد الجريمة.
وأقيمت صالة الجمعة في ساحة دار بلدية أم الفحم، إذ ألقى خطيب الجمعة الضوء 

على العنف والجريمة، وشدد على أهمية التحرك من أجل حقن دماء األبرياء.
وش���هدت مدينة أم الفحم، تزامنا مع التظاهرة، انتش���اًرا مكثف���ا لقوات معززة من 
الش���رطة اإلس���رائيلية ووحداتها الخاصة و »حرس الحدود« والخيالة وسيارات رش 

المياه العادمة.

أهالي أم الفحم يتظاهرون تنديدًا 
بالجريمة وتواطؤ شرطة االحتالل

بيروت/ االستقالل: 
أكد ممثل »حركة الجهاد اإلس���المي« في لبنان إحس���ان 
عطاي���ا، أن »الوحدة الوطنية حول قضية األس���رى تجلت 
بإع���الن أس���رى حركة الجه���اد واألس���رى المضربين عن 
الطعام، انتصارهم على جبروت العدو الصهيوني، وذلك 
بفضل إرادتهم الصلبة وعزيمتهم التي ال تلين وصبرهم 
الجميل«، معتبرًا أنها »بركة من بركات الوحدة اإلسالمية 
حول دعم الش���عب الفلس���طيني والتضامن مع األسرى، 
والتي تكمن أهميتها بأنها تثبيت لمشروعية المقاومة 

من أجل تحرير كل فلسطين«.
وق���ال عطايا في تصري���ح صحفي خالل مش���اركته في 
انطالق اليوم الصحي المجاني في مخيمات لبنان للهيئة 
الصحية اإلس���المية، أمس الجمعة: »ه���ذا اليوم الصحي 
المجان���ي يأتي بالتزامن مع أس���بوع الوحدة اإلس���المية 
وذكرى المولد الشريف، ما يؤكد على أهمية التضامن مع 
الشعب الفلس���طيني، ودعم صموده في مخيمات اللجوء 
لحي���ن عودته إلى وطن���ه«. وأضاف: »الوحدة اإلس���المية 
عنوانها فلس���طين والقدس، لذلك نراه���ا تتجلى اليوم 

بصورة مش���رقة ومش���رفة، وبخاصة بعد إنجازات معركة 
سيف القدس وعملية انتزاع الحرية، واليوم إعالن األسرى 
انتصارهم على الس���جان الصهيوني«. ولفت إلى أن »ما 
نصبو إليه هو التضامن مع الش���عب الفلس���طيني ودعم 
مقاومته، حتى نس���تطيع تحرير األرض من المحتل، وها 
هم األس���رى يس���جلون انتصارًا جديدًا ممهورًا بمعادلة 
الق���وة الجديدة التي صنعتها حركة الجهاد اإلس���المي 
وس���رايا القدس بقيادة أمينها الع���ام حفظه الله، وهي 

حماية األسرى وعدم السماح للعدو بالنيل منهم«.

غزة/ االستقالل: 
رحب���ت اللجن���ة المش���تركة لالجئي���ن بنتائج 
التصويت الذي جري في البرلمان األوروبي )529 
صوتا مقابل 354 صوتا( وتأكيده على مواصلة 
دعم »األونروا« وزيادة بمبلغ 55 مليون يورو للعام 

2022 في جميع ميادين عملياتها.
وأش���ارت اللجن���ة في بي���ان لها إل���ى أنه هذا 

التصويت جاء في الوقت الذي تم فيه إس���قاط 
اقتراح كان مقدمًا من عدد من األحزاب اليمينية 
األوربي���ة التي تصط���ف الى جان���ب االحتالل 
اإلس���رائيلي بخف���ض األم���وال الت���ي تقدم ل� 
»األون���روا« بقيم���ة 23 ملي���ون ي���ورو، وربطها 
بتعديل المناهج الدراسية والتدخل بالمحتوي 

التعليمي.

وأكدت اللجنة على أهمية تتويج هذا الموقف 
المهم بخطواٍت واجراءاٍت سياس���ية تصب في 
صالح حق���وق الالجئين، ورفض أي تدخالت في 
عم���ل »األونروا«، ومواجه���ة مخططات االحتالل 
وحلفائ���ه التي تس���تهدف قضي���ة الالجئين 
بالمحاوالت الحثيثة لتصفية وإنهاء عمل وكالة 

غوث وتشغيل الالجئين »األونروا«.

غزة/ االستقالل: 
رحبت حركة "حماس" بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان، الذي اعتبرت 
فيه مجموعة العمل التابعة للمجلس أن "اس����تمرار السلطات السعودية في 
"حرمان د. محمد صالح الخضري وابنه هاني محمد الخضري من الحرية" إجراء 
تعس����فًيا، حيث أكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للمجلس، أن حالة د. 
الخضري وابنه هاني تنطبق عليها وصف "االحتجاز التعس����في"، كما وثقت 

تعرضهم للتعذيب وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة.
وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورة مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة 91، المنعقدة في أيلول/س����بتمبر الماضي، أن الحقوق 
اإلنسانية األساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد 
انتهكت، وأن العالج المناس����ب هو اإلفراج عنهم فورًا، ومنحهم حقًا واجب 

النفاذ في التعويض والتعويضات األخرى.
وبهذه المناس����بة جددت حماس، الدعوة لقيادة المملكة العربية للسعودية 
التخ����اذ قرار ف����وري بطي ه����ذه الصفح����ة واإلف����راج ع����ن كل المعتقلين 

الفلسطينيين. 
وقالت: إن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائالتهم للظلم والمعاناة 
الش����ديدة يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الش����عب 

الفلسطيني، 

حماس ترحب بتقرير مجلس حقوق 
اإلنسان حول المعتقلين بالسعودية

عطايا: األسرى يسجلون انتصارًا جديدًا ممهورًا بمعادلة القوة الجديدة

اللجنة المشتركة لالجئين ترحب بإعالن االتحاد األوروبي مواصلة دعمه لألونروا

�إ�صابات بالر�صا�ص ..

�أ�صرى " �جلهاد"  ..
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م�شهد من �شاطئ بحر مدينة غزة 

واشنطن/ االستقالل: 
بدال من وضعه خلف القضبان، انتهى األمر برجل كان من المفترض احتجازه بسجن 
في والية أالباما األمريكية، إلى مستش���فى بعد أن كش���ف مسح لجسده عن وجود 
طلقة بندقية في بطنه. ويخضع الس���جناء الذين يدخلون س���جن مقاطعة مورغان 
بشكل دوري لفحص جسدي عند دخولهم، وأظهرت صورة حديثة ما يبدو أنها طلقة 
من بندقية عيار 0.410 تم ابتالعها داخل جسد شخص، حسبما قال المتحدث باسم 
السجن مايك سوافورد الخميس. وأضاف سوافورد: »لم يتم احتجازه مطلقا. عندما 

رأى طاقمنا الطبي ذلك، قالوا إنه يجب أن يذهب إلى المستشفى«.
وأوضح س���وافورد أن الرجل، الذي اعتقلته وكالة أخرى إلنفاذ القانون في المقاطعة، 

أطلق سراحه الحقا بناء على تعهده الخاص، ولم يتضح ما حدث للطلقة.
لم تكشف السلطات عن اسم الشخص وال سبب االعتقال.

وأشار سوافورد إلى أن إدارة الشرطة نشرت صورة المسح على حسابها على وسائل 
التواصل االجتماعي إلعالم الناس بعملية المسح في السجن.

ولف���ت إلى أنه بينما يتم أحيانا الكش���ف عن أكياس أو غيره���ا من الحاويات التي 
تحتوي على مخدرات داخل أجساد السجناء، فإن العثور على ذخيرة أمر غير معتاد.

وأردف قائ���ال: »ال نرى طلقة بندقية ف���ي كثير من األحيان. نتوقع أنها تحتوي على 
مخدرات لكننا ال نعرف حقا«.

مفاجأة داخل بطن 
سجين خالل فحصه

واشنطن/ االستقالل: 
وس���ط اهتمام ش���ركات الطيران بتوفير طائرات تفوق 
سرعتها س���رعة الصوت تم الكشف عن طائرات فائقة 
الس���رعة قيد التطوير  وس���رعتها تفوق سرعة الصوت 

بخمسة أضعاف.
وذكرت ش���بكة "سي إن إن" األمريكية، أن هناك العديد 
من طائرات فائقة الس���رعة قيد التطوير، وسط اهتمام 
ش���ركات الطيران بتوفير طائرات تفوق سرعتها سرعة 
الص���وت، الختص���ار مدة الس���فر، كما في حالة ش���ركة 
"يونايت���د إيرالينز" الت���ي تعهدت توفي���ر مثل هذه 

الطائرات بحلول عام 2029.
وقالت الش���بكة إن هناك َمن يطور طائرة تفوق س���رعة 
الصوت بكثير، بخمس���ة أضعاف تقريبا، مما يجعل مدة 
الرحل���ة بين لندن ونيويورك نحو 90 دقيقة فقط، بينما 

تستغرق الطائرات التجارية التقليدية نحو 7 ساعات.

وكانت طائ���رة "الكونكورد" التي كان���ت تعدت فائقة 
السرعة في حينها تقطع المحيط األطلسي، الذي يفصل 

بين المدينتين، في نحو 3 ساعات.
وتعكف عل���ى إنتاج الطائرة الفائقة الس���رعة ش���ركة 
"هيرميوس" الناش���ئة ومقرها مدينة أتالنتا األمريكية. 
ويقول مس���ؤولون في الش���ركة إنها بدأت تختبر نوعا 
جديدا من المحركات، يعتقد أنها ستزيد سرعة الطائرة 
إلى 5 ماخ )أي ما يزيد على 4828 كيلومترا في الساعة(.

وصمم المح���رك لطائرة صغيرة وغي���ر مأهولة، ويجري 
حالي���ا صنع هذه الطائرة للقوات الجوية األمريكية، لكن 
مع زيادة حجمها، سيكون بوسعها أن تكون طائرة ركاب 

تجارية.
وبحسب سكاي نيوز تأمل الش���ركة األمريكية بأن ترى 
الطائرة المرتقبة النور خ���الل عقد من الزمان، ومرد هذه 
المدة الطويلة نس���بيا أن تكنولوجيا هذه الطائرة يجب 

أن تبنى من الصفر.
وفي البداية، ستكون الطائرة أصغر بكثير من الطائرات 
الحالية وحتى "الكونكورد"، التي كانت تتسع لنحو 100 

شخص.
ويقول الرئيس التنفيذي للش���ركة، إي جي بيبليكا، إن 
الشركة بنت نموذج طائرة تجارية، مشيرا إلى أنها تركز 
حاليا على درجة رجال األعمال والمس���افرين من الدرجة 

األولى.
وأض���اف أن الش���ركة أج���رت تعديالت على الس���رعة 
وتكاليف التش���غيل، لتظهر في النهاية طائرة تتسع 

لنحو 20 راكبا.
وقال إن الطائرة ستكون مربحة في البداية اعتمادا على 

أسعار درجة رجال األعمال هذه األيام.
وتتوقع الشركة أن تتسع الطائرة لعدد أكبر من الركاب 

في وقت الحق.

من لندن إلى نيويورك في 90 دقيقة.. طائرة سرعتها تفوق سرعة الصوت بـ 5 أضعاف

القاهرة/ االستقالل: 
نشرت وسائل اإلعالم المصرية مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط سيارة من أعلى 
محور صفط اللبن، ببوالق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة مما أسفر عن سقوط عدة 
إصابات. وكانت السيارة سقطت من أعلى الكوبري حيث تسببت في كسر الحاجز 
الحديدي، وانقلبت في منتصف الشارع، ما أدى إلى إصابة السائق وثالثة آخرين، 
بينهم س���يدة في األربعين من عمرها، وبحسب شهود عيان أكدوا أنها توفيت، 
بينما جرى نقل ش���اب إلى مستشفى قصر العيني، بعد سقوط الحاجز الحديدي 

على رأسه، ما تسبب في تهشم الجمجمة وحدوث نزيف في المخ.
وعل���ى الفور، انتقلت األجهزة األمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الس���يارة بعد أن 

تحطمت تماما، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العالج الالزم.
واتصل أحد ش���هود العيان بشرطة النجدة لإلبالغ عن الحادث، وعلى الفور انتقل 

رجال مباحث قسم شرطة بوالق الدكرور.

سقوط سيارة على رؤوس 
المواطنين في مصر

القاهرة/ االستقالل: 
ش���هدت محاكم وفروع مصلحة خبراء محافظة س���وهاج 
المصرية، واقعة غريبة عندما تم اكتشاف اختفاء 47358 

ملف قضية في ظروف غامضة.
وتش���مل هذه القضايا مختل���ف أنواع الدع���اوى اإلدارية 
والجنايات والمدنية والجنح واألحوال الشخصية في الفترة 
ما بين عام 2010 وعام 2016، وهي قضايا مقيدة بسجالت 
اإلحالة بمصلحة الخبراء، وقضايا أخرى لم يتم تس���ديدها 
مفتوحة حتى اآلن، ما دف���ع وزارة العدل، ومصلحة الخبراء 

إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفني، وذلك لمراجعة 
كافة اعمال مكتب خبراء طهطا ويضم محاكم طهطا وطما 
وجهينة والمراغة وس���رعة إعداد تقرير مفصل، بحس���ب 

صحيفة أخبار اليوم المصرية.
 وكشف تقرير اللجنة أن معظم القضايا تخص مواطنين 
يضعون أيديهم على أراضي أمالك دولة، كاشفًا عن وجود 
إهمال إداري جس���يم من قبل اإلداريين باإلدارة المركزية 
لخب���راء طهطا كل فيم���ا يخصه، بعدم اتب���اع التعليمات 

المنظمة للعمل اإلداري.

واشنطن/ االستقالل: 
اشترى جامع مقتنيات أمريكي، لم يتم الكشف عن اسمه، رفات 
"بيغ ج���ون"، وهو أكبر ديناصور من فصيلة الديناصورات ثالثية 
القرون يكتشفه علماء الحفريات على اإلطالق، بمبلغ 6.65 ماليين 
ي���ورو )7.74 ماليين دوالر( في مزاد بباريس أمس. وقبل أكثر من 
66 مليون س���نة، كان "بيغ جون" يعي���ش في األرض في المكان 
الذي تقع فيه والية س���اوث داكوتا اآلن، وُأطلق عليه اسم صاحب 

األرض التي ُعثر فيها على عظامه.
وق���ال ج���وان ريفرز، ممث���ل المش���تري: "يس���تحوذ عليه جامع 

مقتنيات أمريكي، وهو سعيد للغاية بفكرة ضم قطعة مثل هذه 
لمقتنياته". وُعثر عل���ى أول قطعة من الهيكل العظمي الضخم 
ف���ي عام 2014، وهذا الديناصور ش���ديد الضخامة، إذ يبلغ طول 

الجمجمة وحدها 2.62 متر، ويصل عرضها إلى مترين.
وبحل���ول 2015، كان العلماء اكتش���فوا، بمه���ارة فائقة، 60 في 
المئة من الهيكل العظمي، تشتمل على أكثر من 200 قطعة تم 
تجميعها معًا بصعوبة بالغة في إيطاليا، استعدادًا لمزاد باريس.

ويظهر بالجمجمة أثر إصابة، ق���ال باحثون إنها من المحتمل أن 
تكون نتيجة ضربة من الخلف سددها له ديناصور آخر.

بيع رفات ديناصور في مزاد
 بأكثر من 7.5 ماليين دوالر

اختفاء 47 ألف قضية في ظروف 
غامضة من محكمة مصرية

لندن/ االستقالل: 
كش���ف طبيب من هيئة الخدم���ات الصحية الوطنية 
البريطانية )NHS( عن والدة حمل حديث الوالدة بعين 

واحدة في منتصف رأسه. 
ونش���ر الدكت���ور كاران راج���ان، وهو طبي���ب جراحي 
ومحاض���ر في جامعة س���ندرالند، مقطع فيديو يوضح 
 .»cyclopia« حمل أعور العين يعاني من حالة تسمي

وأوض���ح الطبيب الجراحي أن هذه الحالة تعني التحام 
العينين هو ن���وع نادر جدا من اندم���اج مقدم الدماغ 

ويمثل عيب خلقي  يمكن أن يحدث للبشر وهي صورة 
واردة جدًا. 

وتابع المحاض���ر في مقطع الفيديو قائ���اًل: »إنه عيب 
خلقي نادر ال ينقسم فيه جزء من الدماغ إلى نصفين، 
لذلك لي���س لديك نصفي الكرة المخية، وال يتم وضع 

مقل العيون في تجاويف عينية منفصلة«. 
واصل الطبيب من هيئة الخدم���ات الصحية الوطنية 
البريطانية أن من يولد به���ذه الحالة ال يعيش كثيرًا، 

ويموت صاحبها على األرجح خالل ساعات بسيطة. 

وشاهد مقطع الفيديو الذي نشر الخميس،21 أكتوبر، 
أكثر من 300000 مرة ، وش���ارك اآلالف من الناس في 
التعليقات.  وقال أحد األش���خاص: »خروف مس���كين 
يذكرني بقصيدة العجل ذات الرأسين«، وأضاف ثاني: 
»لست متأكًدا من السبب ، لكن هذا أزعجني حًقا، عنزة 

مسكينة أتمنى أال تتألم«. 
وتساءل ش���خص ثالث: »هل يمكن أن يكون هذا هو 
سبب وجود العمالق في بعض األساطير التي أتساءل 

عنها؟«. 

بـ »عين واحدة«.. خروف حديث الوالدة يثير الجدل في لندن 

بكين/ االستقالل:
أجبر مليونير صيني موظفي بنك على سحب 5 ماليين يوان وعدها ورقة ورقة في واقعة 
فريدة ش���هدها بنك "ش���نغهاي". وبرر المليونير تصرفه هذا بأن موظفي البنك أساؤوا 
معاملت���ه، لذا قرر أن يس���حب نقوده إليداعها في بنك آخر، وتوع���د موظفي البنك بأنه 

سيأتيهم مرة أخرى الستكمال سحب باقي أمواله.
من جهتهم، ذكر الموظفون، وفقا لموق���ع "ladbible" البريطاني، أن المليونير تصرف 

بهذه الطريقة بعدما طلب منه حارس األمن ارتداء الكمامة أثناء وجوده في البنك.

مليونير يعاقب موظفي بنك 
»عد« 5 ماليين يوان ورقة ورقة بـ


