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الضفة الغربية/ االستقالل: 
قال المتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي بالضفة المحتلة 
طارق ع���ز الدين، أمس األح���د، إن الوضع الصحي لألس���رى 
اإلداريين الس���تة المضربين ع���ن الطعام بالغ���ة الخطورة، 
خاصة كايد فسفوس ومقداد القواسمي وهشام أبو هواش.

وأكد عز الدي���ن في تصريح، أن سياس���ة المماطلة والخداع 
التي يتبعها االحت���الل لن تعفيه من المس���ؤولية الكاملة 

ع���ن حياة المعتقلين اإلداريين المضربين عن الطعام الذين 
يطالب���ون بحريتهم ويرفضون سياس���ة االعتق���ال االداري 

الظالمة.
ودعا عز الدين جماهير ش���عبنا إلى المش���اركة في فعاليات 
إس���ناد المعتقلين المضربين ، والتوجه إلى نقاط االشتباك 
م���ع االحت���الل نص���رة ألبنائن���ا واخواننا الذي���ن يواجهون 

بجوعهم وعطشهم ارهاب االحتالل.

الجهاد تدعو إلى االشتباك مع 
االحتالل نصرة لألسرى المضربين

الضفة الغربية –القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين، بحاالت اختناق، أمس 
األحد؛ جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، مسيرة 
سلمية انطلقت في الخليل دعما لألسرى المضربين 

عن الطعام، فيما أخطرت قوات االحتالل، مواطنين 
بوقف البناء بمنزليهما في قرية التواني بمس���افر 
يطا، جنوب الخليل، في الوقت الذي اقتحم عشرات 
المستوطنون، المس���جد األقصى المبارك بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل "اإلسرائيلي". وقمعت 
قوات االحتالل أمس األحد، مس���يرة داعمة لألسرى 

المضربين عن الطع���ام انطلقت من 
أمام جامعة الخليل وس���ط المدينة 

عشرات المستوطنون يقتحمون »األقصى«
إصابات بقمع االحتالل مسيرة إسنادية لألسرى

 في الخليل وإخطارات بوقف البناء بمنزلين في يطا 

االحتالل يطرح مناقصات لبناء 
1355 وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طرحت س���لطات االحتالل االس���رائيلي، أم���س األحد، مناقصات لبن���اء نحو 1,355 

وحدة اس���تيطانية جديدة في الضفة الغربية. وس���تقام الوحدات 
االستيطانية الجديدة، بحسب ما نقلته وسائل اعالم إسرائيلية، في 

جنين/ االستقالل: 
حذر القيادي المحرر خضر عدنان، من تدهور الحالة الصحية لألسير 
المضرب عن الطعام في س���جون االحتالل مقداد القواس���مي. وقال 

غزة/ سماح المبحوح: 
يوًم���ا بعد اآلخر تته���اوى دقات قلوب المضربي���ن عن الطعام 
في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، في ظل أوضاعهم الصحية 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل س���بعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، تس���جيل 10 حاالت 
وفاة و270 إصابة جدي���دة بفيروس "كورونا" بعد فحص 4462 

رام الله/ االستقالل:
تعهدت 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، باالستمرار في عملها، 
بما في ذلك مالحقة مجرمي الحرب اإلس���رائيليين في المحكمة 

غزة / االستقالل:
قال وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان بغزة ناجي سرحان إن 
المنحة المصرية المقدمة بقيمة 500 مليون دوالر ش���ملت عدة 

غزة/ االستقالل:
أكد الدكتور محمد الهندي مس���ؤول الدائرة السياس���ية 
لحركة الجهاد االس���المي في فلس���طين وعضو المكتب 

السياسي لمؤتمر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
االسالمية، أن القدس ستبقى عامل توحيد 
لألمة اإلس���المية وبوصل���ة لجهادها مهما 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين رس���الن 
محاجنة، إن محكمة االحتالل اإلس���رائيلي أجّلت محاكمة 

األسرى الس���تة الذي انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، 
وخمس���ة آخرين إل���ى الثامن من الش���هر 
المقبل. وأضاف أن جلسة يوم أمس عقدت 

تأجيل جلسة محاكمة أسرى »انتزاع الحرية« 
وخمسة آخرين للثامن من الشهر المقبل

د. الهندي: القدس ستبقى عامل توحيد 
لألمة اإلسالمية وبوصلة لجهادها

10 وفيات و270 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

بعد قرار اغالقها .. مؤسسات أهلية تتعهد بمواصلة 
عملها في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

سرحان يكشف عن الفئات المستفيدة 
من مشاريع اإلسكان المصرية

عدنان يحذر من إمكانية استشهاد 
األسير المضرب مقداد القواسمي

األسرى المضربين عن الطعام.. أنفاس 
متقطعة تقاوم »تعنت« االحتالل  

7 أسرى يواصلون اإلضراب 
بظروف صحية خطيرة
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طهران/ االستقالل: 
اختتم���ت أعمال المؤتم���ر الدولي 35 
للوح���دة االس���المية وال���ذي عقد في 
العاصم���ة طه���ران بعن���وان "الوحدة 
اإلس���المية والصلح والحذر من الفرقة 
والصراع في العالم اإلسالمي" بمشاركة 
واسعة من العلماء والنخب من مختلف 
الدول اإلسالمية بصورة حضورية وفي 
الفضاء االفتراضي مع مراعاة األس���س 

الصحّية.
و جاء في البي���ان الختامي للمؤتمر: أّن 
"واقع الس���احة العالمي���ة يتطلب من 
كل أصحاب القرار السياس���ي ومن كل 
األطياف الفكرية والعلمية واإلعالمية 
والفنية أن يعملوا عل���ى إخماد نيران 
الحروب العدواني���ة وأن يوّفروا األجواء 
إلحالل السالم في ربوع المعمورة وهذا 
يتطلب تعاوًنا دولًيا مخلًصا بعيًدا عن 

ممارسة الضغوط والتهديد".
وشدد البيان على أن األزمات الموجودة 
في العالم بعامة وفي الدول اإلسالمية 
بخاص���ة والت���ي تتمثل ف���ي الحروب 
والصراعات وحاالت اإلرهاب إلى جانب 
س���وء اإلدارة وعدم أهلية المجتمعات 
الدولي���ة لمعالجة ه���ذه األزمات لهي 
أم���وٌر تظه���ر ض���رورة مب���ادرة الدول 
اإلس���المية إلى معالجتها أكثر من أي 

وقت مضى.
وأوض���ح أّن ج���ذور اإلره���اب ال يمكن 
اس���تئصالها إال بتجفي���ف مص���ادر 
تغذيته���ا بالم���ال والس���الح والفكر 

المتط���ّرف المتخّل���ف وه���ذا يحتاج 
إلى توعية ش���املة لألم���ة كي ال تفتح 
ثغ���رات وال توفر أج���واء تمّكن األعداء 
م���ن توس���يع نط���اق ه���ذه الظاهرة 
المؤلمة التي تس���تهدف اإلساءة إلى 
اإلسالم والمسلمين وإلى كل ما يحمله 

المسلمون من شعارات مقّدسة.
القضي���ة  عل���ى  المش���اركون  ورك���ز 
القضي���ة  باعتباره���ا  الفلس���طينية 
المحوري���ة عل���ى الس���احتين الدولية 
واإلس���المية، وأكدوا أن السالم واألمن 
واالستقرار في المنطقة بل في العالم 
ال يمكن أن يستتب إال بإزالة بؤر األزمات 

العالمي���ة  بالصهيوني���ة  المتمثل���ة 
وغّدتها السرطانية »إسرائيل«.

و أكد المشاركون أن الحل األمثل لهذه 
القضية هو المش���روع ال���ذي قدمته 
إجراء  بش���أن  اإلس���المية  الجمهورية 
اس���تفتاء عام للفلس���طينيين بكافة 
أديانهم داخ���ل األرض المحتلة وفي 
الشتات بش���أن مستقبل بلدهم.. وهو 
مشروع ديمقراطي عادل يتناسب مع 

األعراف الدولية والمبادئ اإلنسانية.
كما أكد المش���اركون على أن التطبيع 
الذي تس���ارعت إليه بعض البلدان مع 
التمادي  األسف يشجع االحتالل على 

في غّيه وبطش���ه وعدوانه، ودعوا تلك 
البلدان إلى إع���ادة النظر في مواقفها 
وطالبوا ش���عوب تلك البلدان أن تعلن 

مواقفها لهذا التراجع المذّل.
وحيا المش���اركون فصائ���ل المقاومة 
الصامدة في وجه االحتالل الصهيوني.. 
مطالبي���ن بل���دان العال���م اإلس���المي 
مساندتها ومس���اعدتها فإنها تمثل 
رمز ما نحن عليه م���ن عزة وكرامة، كما 
حّيوا جهود األس���رى الفلس���طينيين 
الرابضين في سجون االحتالل، وعوائل 
الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم 

في سبيل الله.

المؤتمر الدولي 35 للوحدة اإلسالمية في طهران يختتم أعماله 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي أمس األحد، حملة مداهمات وتفتيشات 
بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدٍد من الش����بان، فيما 

اندلعت مواجهات في بعض المناطق.
وتش����هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بش����كل 
يومي، تتركز في س����اعات الليلة، يتخللها عملي����ات تخريب المنازل وإرهاب 

الساكنين اآلمنين في منازلهم.
ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل 3 شبان من مدينة بيت لحم.

وأفاد نادي األس����ير، بأن قوات االحتالل اعتقلت قسام رمزي نعيم عميرة، بعد 
أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت قوات االحتالل الش����ابين قصي عدلي حمامرة، ومحمد رؤوف أبو 
يابس من بلدة حوسان.

وفي مدينة جنين أصيب عدد من الشبان باالختناق، خالل مواجهات مع قوات 
االحتالل على مفترق قرية عنزة.

وتش����هد منطقة دوار عنزة ف����ي اآلونة األخيرة ان����دالع مواجهات بين قوات 
االحتالل واألهال����ي، يتخللها إلق����اء الحجارة وزجاجات حارق����ة على دوريات 

االحتالل.
وش����هد الحاجز الشمال لمدينة قلقيلية اندالع مواجهات مع قوات االحتالل، 
أطلق خالله����ا الجنود الرصاص الح����ي وقنابل الصوت والغ����از صوب منازل 

المواطنين.
كما ش����هدت بلدة س����لوان في القدس المحتل����ة، فجر امس األح����د، اندالع 
مواجهات عنيفة بين الش����بان وقوات االحتالل الت����ي داهمت البلدة بأعداد 

كبيرة من الجنود.
إلى ذلك، رصد تقرير في الضفة الغربية ارتكاب االحتالل 2694 انتهاكا خالل 
أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن أيلول من العام 2020.
ووث����ق التقرير 156عملية ده����م لمنازل المواطني����ن و315 اقتحاما لمناطق 
مختلفة في الضفة والقدس المحتل����ة، اعتقل خاللها االحتالل 363 مواطنا، 

وبلغ عدد الحواجز 352 مؤقتا وثابتا.

اعتقاالت ومداهمات 
»إسرائيلية« في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طرحت س���لطات االحت���الل االس���رائيلي، أمس األحد، 
مناقصات لبناء نحو 1,355 وحدة اس���تيطانية جديدة 
في الضفة الغربية. وس���تقام الوحدات االستيطانية 
الجديدة، بحس���ب ما نقلته وس���ائل اعالم إسرائيلية، 
في مس���توطنات: »بيت إيل« )346 وحدة استيطانية 
جدي���دة(، و«أريئيل« )729(، و«الكان���ا« )102(، و«غيفع 
بنيامين« )96(، و«عمانوئيل« )57(، و«كارني شومرون« 

)22(، و«بيتار عيليت« )1(.
وتعتزم حكوم���ة االحتالل، المصادقة على بناء 3,144 
وحدة اس���تيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك 
خالل جلسة ستنعقد يوم األربعاء المقبل؛ للمصادقة 

على مخطط البناء االستيطاني الضخم.
وس���تتوّزع الوحدات االستيطانية على 30 مستوطنة 
وب���ؤرة اس���تيطانية في الضف���ة الغربية بم���ا فيها 
القدس، أكبرها في مس���توطنتي »رفافا« )399 وحدة 
اس���تيطانية( و«كدوميم« )380( و«كف���ار عتصيون« 

)292( و«هار براخ ا« )286( وحدة استيطانية.
في هذا السياق، قال وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي، 
زئيف إلكين، الذي أوعز بط���رح المناقصات الجديدة، 
إن »تعزيز وتوسيع االس���تيطان اليهودي في يهودا 
والس���امرة )الضفة المحتلة( أمر ضروري ومهم للغاية 

وفي صلب المشروع الصهيوني«.
وأضاف أن���ه »بعد فترة طويلة من تجمي���د البناء في 
يهودا والسامرة، أرحب بطرح مناقصات لبناء أكثر من 
1000 وحدة سكنية«؛ وتعهد إلكين، في بيان صدر عن 
مكتبه، ب�«مواصلة الحفاظ على االس���تيطان اليهودي 

في يهودا والسامرة وتعزيزه«.

هذا، وتعتزم الحكومة اإلسرائيلية، المصادقة على بناء 
3,144 وحدة اس���تيطانية جديدة في الضفة الغربية، 
وذلك خالل جلس���ة »لجنة التخطيط والترخيص«، من 

المقرر أن تعقد في وقت الحق من األسبوع الجاري.
وذكر موقع »القناة الس���ابعة« اإللكتروني أن جلس���ة 
»لجنة التخطيط والترخيص« س���تنعقد يوم األربعاء 
المقب���ل؛ للمصادقة على مخطط البناء االس���تيطاني 

الضخم.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، قد 
حذرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلية من بناء وحدات 
استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية، خطة إسرائيل بشأن 

الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في 
مستوطنات بالضفة الغربية األسبوع المقبل.

وفي الس���ياق، قالت حركة »السالم اآلن« االسرائيلية، 
إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية، تواصل سياسة الضم 

التي كان ينتهجها نتنياهو.
وأكدت الحركة وفق ما نشرته صحيفة »معاريف«، أن 
االستس���الم ألقلية صغيرة ومتطرفة ال يقوض فقط 
أمن إس���رائيل وفرص السالم، بل يقوض العالقات مع 

الواليات المتحدة.
وأضافت: على زعماء حزب العم���ل وميرتس المطالبة 
بإلغاء البناء في المس���توطنات ال���ذي يضر بالمصالح 

اإلسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي.

غزة/ االستقالل: 
قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى 
والمحرري���ن، أمس األحد، إنه ثمانية أس���رى مضى على اعتقالهم في س���جون 
االحتالل أكثر من 35 س���نة متتالية.  وأوضح أن بعد انضمام األس���ير سمير أبو 
نعمة، فإن األس���رى الذين أمضوا أكثر من 35 سنة متتالية في السجن ثمانية، 
وه���م: كريم يونس المعتقل من���ذ 6-1-1983، وماهر يونس منذ 1983-1-18، 
ومحم���د الطوس المعتقل منذ 6-10-1985، وإبراهيم أبو مخ معتقل منذ 3-24-
1986، ووليد دقة معتقل منذ 25-3-1986، وإبراهيم بيادسة منذ 1986-3-26، 

وأحمد أبو جابر معتقل منذ 8-7-1986 وسمير أبو نعمة منذ 1986-10-20.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقل���ت )القناة 13( العبري���ة، أمس األحد، عن نائب وزير جي���ش االحتالل، ألون 
شوستر حول إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، بأننا »نحن نقترب من 
شيء ما، نأمل أن تكون هذه التطورات التي نراها هي الضوء في نهاية النفق«.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح نقلته إذاعة جيش االحتالل، بأن وزير جيش 
االحت���الل، بيني غانتس، غادر أمس ف���ي زيارة أمنية خارج »إس���رائيل«. وكان 
مس���ؤول ملف األسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، قال في تصريح له أمس، 

أن »االحتالل سيخضع لشروط المقاومة التي قطعت عهدًا أن يعود كل أسير«.

»فروانة«: ثمانية أسرى أمضوا 
أكثر من 35 سنة في األسر

نائب وزير جيش االحتالل: »نحن نقترب 
من شيء ما« بشأن صفقة تبادل أسرى

االحتالل يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة
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وقال الدكت����ور الهندي خ����ال كلمته في 
المؤتمر الدولي الخامس والثاثين للوحدة 
االس����امية المنعقد بش����كل افتراضي في 
العاصم����ة طه����ران تحت عن����وان "االتحاد 
االسامي، الس����ام واجتناب الفرقة والنزاع 
في العالم االس����امي " "نلتق����ي اليوم في 
أس����بوع الوح����دة اإلس����امية بالتزام����ن مع 
الذكرى العطرة لمولد نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم، لنتدارس شؤون األمة الواحدة 
الت����ي يتكال����ب عليه����ا أعداؤن����ا ليمنعوا 
نهضتها مرة أخرى من الغرب تحت دعاوي 
مكافحة االرهاب ويبثون سمومهم لتشوية 

رسالة االسام.
وأوض����ح أن األعداء ُيحاصرون أمة االس����ام 
ببث الفرقة والنزاعات ليس����تمروا في نهب 
ثروات األم����ة وإفقاره����ا، وتنصيب الطغاة 
حكام����ًا متنفذي����ن ليقاوم����وا نهضة األمة 
وعودته����ا إلى وحدته����ا وعزتها في قيادة 

البشرية .
وبين أن أعداء األمة االسامية يزرعون اليوم 
"إس����رائيل" كيان����ًا غاصبًا مدجج����ًا بالحقد 
والس����اح في قلب األمة الستمرار الهيمنة 
والسيطرة واإلذالل وهي بذلك ال تستهدف 

احتال أرض فلس����طين بل أيضًا السيطرة 
على حضارة وثقافة وتاريخ األمة اإلسامية 
ومقدس����اتها ومنع نهضته����ا من جديد، 
مشيرًا إلى كيان قام على العنف والمجازر، 
ويستمر في العنف والمجازر وزرع الفتنة 
بين أبناء األمة الواحدة لينفذ من خال نبذ 
الفتنة إلى حكام مرهوبين وأنظمة هش����ة 
يطبعون عاقاته معه����ا ويعقد تحالفاته 
تح����ت ذريعة التص����در لنف����وذ ايران في 

المنطقة.
وش����دد على أن الكيان الذي يس����تهدف 

كاف����ة المنطقة بما فيه����ا المطبعين معه 
ويح����رص أن تك����ون دوال ضعيفة مرتهنة 
لمصالحه وارداته، ألنه في األساس مشروع 
هيمن����ة وس����يطرة وواه����م من يظ����ن أنه 

يستقوي بالكيان الحاقد .
وأوضح د. الهندي أن "اسرائيل" أضعف من 
أن تتحرك وحدها ضد ايران ,  و"اسرائيل" 
المطبعي����ن  تحم����ي  أن  م����ن  أضع����ف 
والمتحالفين مع أنظم����ة العرب المنهارة ، 
وأضعف من ان تحمي نفس����ها ، من شعب 

فلسطين المجاهد ومقاومته الباسلة .
ون����وه إلى أن األع����داء "يقيم����ون الدنيا وال 

يقعدونها عل����ى البرنامج النووي اإليراني"، 
وه����م الذين يملك����ون رؤوس����ًا نووية منذ 
الخليج  الس����نين ويخيفون دول  عش����رات 
ويس����تنفرون الغ����رب واإلدارة األمريكي����ة 
لتعدي����ل االتف����اق النووي االيران����ي ، بعد 
فش����لهم ف����ي اخض����اع اي����ران بالحصار ، 
باإلضاف����ة ال����ى تحدثه����م  ع����ن المخاطر 

والوجودية لكيانهم الهش .
وأش����ار د. الهندي، إلى انهم يتحدثون مرة 
عن المقاوم����ة في الضفة وغ����زة ، ومرة عن 
ايران النووية وثالثة عن صواريخ المقاومة 
ف����ي لبنان ، وال يدركون أن هذه أمة واحدة ، 

أمة ال تجتمع اال على الحق .
وقال مسؤول الدائرة السياسية : "بالرغم 
من مظاهر التشتت والتفرق ستعود األمة 
اإلسامية ناهضة لُتخرج الكيان الغاصب 
من األقصى والقدس ومن كل فلسطين ، 
مسرى نبينا محمد والتي يرقد فيها علماء 
أجاء مجاهدون من جمي����ع أقطار األرض 
بألس����نة واعراق مختلفة ج����اؤوا إلى بيت 

القدس للجهاد .
وشدد على أن القدس ستبقى عامل توحيد 
لألمة اإلس����امية وبوصلة لجهادها مهما 
كانت ، وكما كان����ت على الدوام من أكناف 
بيت المق����دس ، مباركًا أي خطوة في اتجاه 
التفاهم بين الدول والش����عوب اإلسامية 
وبين الجمهورية االيرانية وجيرانها بعيدًا 

عن هيمنة الغرب  وأمريكا .
وتاب����ع عضو المكت����ب السياس����ي لحركة 
الجهاد : م����ن القدس التي تتعرض لحملة 
شرس����ة لمصادرة األرض وتهويد القدس ، 
وهدم األحياء  اإلسامية نعاهدكم على أن 
نستمر على المقاومة لتبقى القدس بوصلة 
هذه األم����ة ومهوى وفؤاد األح����رار وعامل 

وحدة أمام مؤامرات االعداء".

وتمن���ى د. الهن���دي م���ن مؤتم���ر الوح���دة 
اإلس���امية في دورت���ه ال����35 لتفعيل دور 
العلماء المخلصين الذين بذلوا جهودًا مباركة 
لتج���اوز كافة أس���باب الفرق���ة ،  والتوفيق 

للجمهورية االسامية في مواجهة االعداء .
ويش����ار إل����ى أن المؤتمر الدول����ي للوحدة 
االس����امية بدورته ال�35 ال����ذي ُعقد من ال� 
19 لغاي����ة 24 أكتوبر الج����اري،  تجمع بين 
الحضور واالفتراض  تحت ش����عار "الوحدة 
اإلسامية - السام وتجنب الفرقة والصراع 

في العالم اإلسامي".
 والمؤتمر أقيم بالتعاون مع رابطة الثقافة 
والعاق����ات اإلس����امية في اي����ران، ووزارة 
والمستش����اريات  االيراني����ة،  الخارجي����ة 
الثقافي����ة االيرانية خارج الب����اد، ومكاتب 
قائد الثورة االسامية االيرانية خارج الباد.

الرئيس االيراني  و"المؤتمر افتتح بكلم����ة 
الس����يد ابراهي����م رئيس����ي وف����ي الحفل 
الختام����ي للمؤتمر تح����دث رئيس مجلس 
الدكت����ور  االيران����ي  االس����امي  الش����ورى 
محم����د باقر قاليباف. وش����ارك في المؤتمر 
52 ش����خصية دولية م����ن 16 دولة، و180 

شخصية من داخل الباد

في المؤتمر الدولي الـ35 للوحدة اإلسالمية المنعقد في طهران

د. الهندي: القدس ستبقى عامل توحيد لألمة اإلسالمية وبوصلة لجهادها
غزة/ اال�ستقالل:

اأك��د الدكت�ر حمم��د الهن��دي م�س���ؤول الدائرة 
ال�سيا�سي��ة حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني 

وع�س��� املكت��ب ال�سيا�س��ي مل�ؤمتر املجم��ع العاملي 
للتقري��ب ب��ني املذاه��ب االإ�سالمي��ة، اأن القد�س 
�ستبقى عامل ت�حيد لالأمة االإ�سالمية وب��سلة 

جلهاده��ا مهما كانت ، كم��ا اأن »اإ�سرائيل« اأ�سعف 
م��ن اأن حتم��ي نف�سها من �سع��ب فل�سطني املجاهد 

ومقاومته البا�سلة.

غزة/ االستقال: 
قال مركز فلسطين لدراسات األسرى: إن 33 سيدة 
فلس���طينية مغيبات في سجون االحتال يعانين 
ظروف���ًا اعتقالية ومعيش���ية قاس���ية، ويتعرضن 
لكل أش���كال الظلم واالضطهاد، ويفتقدن ألدنى 

الحقوق اإلنسانية التي أقرتها القوانين الدولية.
وأكد المركز أن االحتال صّعد في األشهر األخيرة 
من انتهاكاته بحق األسيرات بمصادرة حقوقهن، 
ومضاعف���ة عملي���ات االقتحام للغ���رف والتنكيل 
وسلب أغراضهن البس���يطة وفرض غرامات مالية 

عليهن بدعوى مخالفة قوانين السجن.
 مدي���ر المركز الباح���ث رياض األش���قر أوضح أن 
االحت���ال يعتقل في س���جن الدامون 33 س���يدة 
فلس���طينية منهن 7 أمهات، إضافة إلى مسّنات، 
ومريضات، وجريحات، وجميعهن يتعرضن لحملة 

قمع منظمة، ويحرمن من حقوقهن.
ووفق "األشقر"؛ تش���تكي األسيرات من عدم توفر 
الخصوصي���ة نتيجة وجود كامي���رات مراقبة على 
مدار الس���اعة، إضاف���ة إلى وض���ع الحمامات خارج 

الغرف، والسماح باس���تخدامها في أوقات محددة 
فق���ط.  وق���ال: إن األس���يرات يتعرض���ن لظروف 
إنس���انية قاه���رة، ويحرمن من حقوقه���ن الدنيا، 
ويتعرضن إلج���راءات قمعية متع���ددة، بما فيها 
الع���زل االنفرادي، والحرمان م���ن العاج والتعليم، 

والتفتيش المهين.
وبّين األش���قر أن األس���يرات يعاني���ن كذلك من 
التنقل بسيارة البوس���طة؛ حيث يتعمد االحتال 
إذاللهن بعمليات التنقل، وذلك عبر عرضهن على 
المحاك���م في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد 

من التنكيل عليهن.
وبّي���ن أنه يتم إخ���راج األس���يرات المريضات من 
السجن الس���اعة الرابعة فجرا، ويعدن مساء اليوم 
نفس���ه، األمر الذي يس���بب لهن التعب الجسدي 
والنفس���ي واإلره���اق، وطوال مّدة الس���فر يقّيدن 
بالساس���ل الحديدية باألي���دي واألرجل، وينقلن 
مع معتقلي���ن جنائيين يوجهون لهن الش���تائم 

والتهديد في كثير من األحيان.
وتعان���ي عدد من األس���يرات من ظ���روف صحية 

متردي���ة، وال يتلقي���ن أي ع���اج مناس���ب، وف���ى 
مقدمتهن المقدس���ية الجريحة إسراء جعابيص، 
التي تحتاج إلى إجراء عدة عمليات يماطل االحتال 
ف���ي إجرائها، ويرفض توفير طبيبة نس���ائية في 

عيادة السجن لرعاية األسيرات.
وكش���ف األش���قر أن عدد حاالت اعتقال النس���اء 
من���ذ عام 1967، وحتى الي���وم بلغ ما يزيد على 16 
ألًف���ا، وتقضى حاليًا 8 أس���يرات أحكامًا بالس���جن 
لمدة تزيد على 10 س���نوات، إضافة إلى 8 أسيرات 
صدرت بحقهن أحكام من 5 إلى 10 س���نوات، في 
حين هناك أسيرة واحدة تخضع لاعتقال اإلداري 
المتجدد دون تهمة، وهي األسيرة ختام الخطيب.

وطالب مركز فلس���طين جميع المؤسس���ات التي 
تتغنى بحق���وق الم���رأة، الوق���وف المحايد تجاه 
معاناة األس���يرات المتفاقمة، والتدخل الحقيقي 
من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن 
له���ا، داعيًا وس���ائل اإلع���ام المحلي���ة والعربية 
لتسليط الضوء أكثر على معاناة األسيرات، والتي 

لم تأخذ حقها الكافي في النشر اإلعامي.

33 أسيرة في سجون االحتالل يتعرضن لكل أشكال القمع والتنكيل

جنين/ االستقال: 
حذر القيادي المحرر خضر عدنان، من تدهور الحالة الصحية لألسير المضرب 

عن الطعام في سجون االحتال مقداد القواسمي.
وقال عدنان في تصريح صحفي أمس األحد: "األخبار عن صحة األس���ير مقداد 
القواسمي توحي بأنه قد يفقد حياته في أي لحظة، وبحالة األخ مقداد واإلخوة 
المضربين لن تستش���يرنا الضرب���ة الصحية قلبًيا أو دماغًيا لهم مع تاش���ي 

األماح من أجسادهم واختال كهرباء القلب عندهم".
ودعا عدنان إلى التحرك العاجل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام.

رام الله/ االستقال: 
أّكد نادي األس���ير، أّن قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتال، اقتحمت أمس األحد، 

قسم )21( في سجن »عوفر«، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه.
وأضاف نادي األس���ير في بيانه مساء امس، أن مواجهة جرت بين أحد األسرى وسجان، 
وعلى خلفية ذلك هددت إدارة الس���جن بإعادة اقتحام القسم وعزل األسير والتنكيل 
به، األمر الذي رفضه األس���رى، وتم إغاق الس���جن بالكامل، كما أرجعوا وجبات الطعام 

كخطوة احتجاجية، وتسود حالة من التوتر أقسام األسرى.
ومن الجدير ذكره أن األسرى في سجن »عوفر« يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ 
مطلع هذا العام ُس���جلت العديد من االقتحامات الت���ي تنفذها وحدات القمع بهدف 
التنكيل باألسرى، وإبقائهم في حالة عدم »استقرار«، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.

ُيش���ار إلى أن وحدات القمع كانت قد نّفذت عملية اقتحام واس���عة في قسم )1( في 
سجن »جلبوع« قبل يومين ونّكلت باألسرى واعتدت عليهم ليكون هذا االقتحام الثاني 

الذي ُيسجل خال أيام.

عدنان يحذر من إمكانية استشهاد 
األسير المضرب مقداد القواسمي

رام الله/ االستقال: 
يواصل س���بعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام 
في س���جون االحتال اإلس���رائيلي، رفضا العتقالهم 
اإلداري، أقدمهم األس���ير كايد الفسفوس المضرب 

منذ 103 يوم.
واألس���رى المضربون ال���ى جانب الفس���فوس، هم: 
مقداد القواسمة منذ )96 يوما(، وعاء األعرج منذ )79 
يوما(، وهش���ام أبو هواش منذ )70 يوما(، وشادي أبو 

عكر منذ )62 يوم���ا(، وعياد الهريمي منذ )33 يوما(، 
وآخرهم األس���ير رأفت أبو ربيع المضرب منذ تسعة 

أيام.
وح���ذرت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن من 
خطورة األوضاع الصحية لألس���رى المضربين، خاصة 
الفسفوس والقواسمة، المضربين منذ أكثر من ثاثة 
أشهر، حيث يزداد الخطر عليهما، وهناك خشية من 
إمكاني���ة تعرضهما النتكاس���ة صحي���ة مفاجئة، أو 

استشهاد أحدهما، نتيجة نقص كمية السوائل.
ولفتت ال���ى أن نيابة ومحكمة االحتال تتهربان من 
اتخاذ قرار بوقف أمر اعتقالهم اإلداري، وهذا بمثابة 

قتل بطيء لهم.
وأوضحت الهيئة، أن أطباء االحتال في مستش���فى 
"كابان" حاولوا تغذية األس���ير القواسمة )24 عاما( 
قس���را، بالمحالي���ل والمدعمات، في محاولة لكس���ر 

إضرابه.

7 أسرى يواصلون اإلضراب بظروف صحية خطيرة

قوات القمع تقتحم قسم 21 
في “عوفر” وتهدد األسرى



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات.
2. آخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االثني���ن الموافق 
2021/11/01 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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اسم العطاء

صيانة غس���التين في مغس���لة 
مجمع الشفاء الطبي

رقم 
العطاء

موعد الفتح 
سعر 

الكراسة 

)100( شيكل
 غير مستردة

 11:00
صباحًا

2021/83

 

وظيفة �شاغرة
 جمعية آفاق جديدة بصدد تنفيذ مشروع بعنوان " تعزيز الصحة النفسية 
واالجتماعية ألطفال مخيم النصي���رات المتضررين من العنف االجتماعي 
والسياسي في غزة " حيث س���يتم تنفيذ المشروع من خالل جلسات دعم 

نفسي لألطفال والسيدات ، لذا فإننا بحاجة إلى الوظيفة التالية:-
وظيفة اخصائية نفسية:

امل�ؤهالت واخلربات املطل�بة:
1 - شهادة بكالوريوس في االرشاد النفسي.

2 - خبرة ال تقل عن سنتين في العمل المجتمعي.
3 - إجادة اللغة االنجليزية والعربية كتابة وقراءة ومحادثة.

4 - قدرة جيدة في استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته.

 املهام وامل�سئ�ليات :
1 - تنفيذ جلسات الدعم النفسي االجتماعي حسب دليل الدعم النفسي المعتمد.
2 - استخدام التقنيات والمهارات الالزمة لتطبيق المهارات الحياتية لألطفال وأسرهم.

3 - المشاركة في األنشطة المختلفة لألطفال وأسرهم.
4 - كتابة وتسليم التقارير الخاصة بالجانب النفسي بالمشروع.

5 - القدرة على تحمل ضغط العمل.
6 - ان يكون المتقدم للوظيفة من سكان المحافظة الوسطى.

* ترس����ل السيرة الذاتية مرفقة بصور عن الش����هادات واألوراق الثبوتية على 
البريد االلكتروني للجمعية  afaqjad@yahoo.com )نسخةPDF( ، أو تسلم 
في مق����ر جمعية آفاق جديدة الكائن في النصيرات - المخيم الجديد – خلف 
مدارس الوكالة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوميا من يوم 

االثنين الموافق :2021/10/25 وحتى يوم الخميس الموافق : 2021/10/28.

AFAQ JADEEDA ASSOC
ESTABLISHED IN 2000
GAZA STRIP NUSEIRAT
E-MAIL: afaqjad@yahoo.com
Tel/fax: +972 8 2553166

ج�م�عي�ة آف���اق ج�دي�دة
ت�أس�ست س�ن�ة 2000 م

ق�ط�اع غ�زة- النص�يرات
تليفاكس :2553166 8 +972

      دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة امل�قرة
ب�سفتها ال�ستئنافية

 يف ال�ستئناف رقم :  133 / 2020  يف الطلب رقم : 2021/286
المستدعي : - أحمد غازي جبر أعبيد - هويته رقم )903631190( " المستأنف" عنوانه 

:- من سكان مشروع بيت الهيا - بالقرب من مسجد الرباط - بجوار منزل فتحي حماد
وكيله المحامي : صالح محمد أبو حش���يش - محافظة ش���مال غزة- جوال 
رقم )0599703165( عنواني : محافظة ش���مال غزة بلدة أم النصر) القرية 

البدوية( _ خلف بلدية أم النصر منزل أبو سليم.
 المستدعى ضده : أيهاب شكري عبد الحافظ عبد الهادي يسكن خانيونس - 

خلف الهالل شرق السوق )مجهولة محل اإلقامة خارج البالد حاليا(
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (( 

في الطلب رقم2021/286 في االستئناف رقم : 2020/133
 إلى المس���تدعى ضده قد قام المس���تدعي بتقديم الطل���ب المذكور أعاله لكي 
يبلغك بموعد جلس���ة االس���تئناف المذكور أعاله المقام عليك من المستدعي 
وذلك حسب ما يدعيه في الئحة االستئناف ، المذكور أعاله ونظرا ألنك مجهولة 
مح���ل اإلقامة )وخ���ارج البالد( وحس���ب اختصاص محكمة بداي���ة غزة بصفتها 
االس���تئنافية في نظر هذه االس���تئناف ، أجابت الطلب ، عم���ال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار 
السيد قاضي محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية على الطلب المذكور اعاله 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول . 
لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق ) 11-10-

2021 ( الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في االستئناف باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/10/17م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة  ب�سفتها ال�ستئنافية 
  الأ�ستاذ : عمار قنديل

واألسرى السبعة المضربون عن الطعام أقدمهم األسير كايد 
الفسفوس المضرب منذ 103 يوم، واألسير مقداد القواسمة 
منذ 96 يومًا، وعالء األعرج منذ 79 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 
70 يومًا، إضافة لألس���رى ش���ادي أبو عكر منذ 62 يومًا، وعياد 
الهريمي منذ 33 يومًا، وآخره���م رأفت أبو ربيع المضرب منذ 

نحو أسبوع.
وترفض "إس���رائيل" االستجابة لطلب األس���رى وقف اعتقالهم 
اإلداري، لكنها منحت بعضهم تجميدًا للقرار اإلداري وليس إلغاء، 

وهو أمر رفضه االسرى.
وتتمثل مطالب األس���رى المضربين عن الطع���ام بإلغاء االعتقال 

اإلداري بحقهم واإلفراج عنهم. 
يش���ار إلى وجود نحو 540 أسيرًا بالس���جون اإلسرائيلية بموجب 

قرارات اعتقال إدارية من بين حوالي 4700 أسير.
ويعرف االعتق���ال االداري بأنه حبس لمدة تت���راوح بين 4 إلى 6 
أشهر من دون محاكمة، ويعتمد على ملف سّري تقدمه المخابرات 

اإلسرائيلية، ويتم تجديده مرات متتالية.
 ويق���در عدد قرارات االعتقال اإلداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 

ألف قرار، ما بين قرار جديد وقرار بتجديد االعتقال اإلداري.

ارتقاء �سهداء
حذر المتحدث باس���م هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد 
ربه من ارتقاء أحد األس���رى السبعة المضربين عن الطعام، نتيجة 

سوء أوضاعهم الصحية ووصولهم لمرحلة خطيرة للغاية.
وق���ال عبد رب���ه ل�"االس���تقالل" إن : " جميع األس���رى المضربين 
يعيش���ون أوضاعًا صحي���ة غاية ف���ي الخطورة، خاصة األس���ير 
الفسفوس الذي يرقد بمستش���فى " برزالي " واألسير القواسمة 
الذي يرقد بمستش���فى"  كب���الن "، حيث يتهدد حياتهم الخطر 
الشديد وهناك خش���ية من تعرضهم النتكاسة صحية مفاجئة 
تؤث���ر على الدماغ أو الجهاز العصبي أو حتى تؤدي الستش���هاد 

أحدهم". وأضاف : " األس���يران الفس���فوس والقواسمة يعانيان 
من نقص بكمية السوائل بالجسم ، وضعف بوظائف أعضائهم 
الحيوي���ة وهي الكب���د والقلب والرئتين وأوجاع ش���ديدة، ما أدى 

لحدوث تشنجات و حالة هزال شديد جدا لديهما".
وأوضح أن األس���يرين أبو هواش واألعرج نقال قبل أيام للمشافي 
المدنية قبل أن يتم نقلهما مؤخرًا إلى مستش���فى سجن الرملة، 
لس���وء وضعهما الصحي، كما أن األسير الهريمي يقضي إضرابه 
بالعزل االنفرادي بزنزانة بس���جن  " عوفر " بوضع نفسي وصحي 
صعب، مش���يرا إلى أن األسير أبو عكر ال يقل وضعه الصحي سوءًا 

عن باقي األسرى المضربين.
وشدد على تكامل األدوار بين منظومة االحتالل الصحية و النيابة 
العس���كرية و المحكمة العليا بالتآمر على األسرى بدفعهم نحو 

القتل البطيء؛ لعدم االس���تجابة لمطلبهم بتحديد سقف زمني 
العتقالهم االداري.

وأش���ار إل���ى أن محكمة االحت���الل العليا أصدرت ق���رارًا بتجميد 
االعتقال االداري لألسيرين الفسفوس والقواسمة وليس إلغاءه، 
أما األس���ير األعرج فرفضت اصدار قرار بالتجميد أو اإللغاء وبقية 
األسرى لم تناقش أوضاعهم القانونية بعد، ما دفعهم لالستمرار 

ومواصلة اضرابهم المفتوح عن الطعام.
ولفت إلى أن خطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام تمثل وس���يلة 
نضالية هامة لألس���رى بالرغم من الوجع الش���ديد الذي يعانونه 
خ���الل فترة اضرابهم، إال أنهم يلجأون لها من أجل انتزاع حقهم 

بالحياة والجرية والخالص من ألم االعتقال االداري التعسفي.
تفعيل التضامن الشعبي والرسمي 

بدوره، رأى المختص بشؤون األسرى رامز الحلبي أن قادة االحتالل 
االسرائيلي يزيدون أوجاع األسرى خاصة المضربين عن الطعام، إذ 

يعززون معاناتهم برفضهم إنهاء اعتقالهم اإلداري.
وأوض���ح الحلبي ل�"االس���تقالل" أن االحتالل االس���رائيلي وإعالمه 
يتلذذان ويعيش���ان بقمة السعادة حين يرو األسير الفلسطيني 
وهو يعيش بحالة صحية صعبة، دون مراعاة ألوضاعه، و ال لقانون 

وضعي أو سماوي.
وبين أن���ه على م���دار تاريخ الحركة األس���يرة يح���اول االحتالل 
االسرائيلي بمؤسساته كافة ايجاد مزيد من المعاناة لألسرى من 
خالل فرض شتى أنواع العقوبات، بدءًا من األحكام الجارية ومرورًا 
بتعذيبه���م بأقبي���ة التحقيق، وصوال بالتس���بب بإعاقات دائمة 
ومؤقتة حين التنكيل بهم وحرمانهم من الزيارات وفرض غرامات 

مالية عليهم وغيرها من العقوبات. 
وبالتزام���ن مع المعاناة التي يعيش���ها األس���رى المضربين عن 
الطعام داخل الس���جون والمشافي اإلسرائيلية، أكد المختص أن 
الفعاليات التضامنية الشعبية والفصائلية التي تنظم بمختلف 

المدن الفلسطينية ال ترتقي لحجم لتضحيات األسرى.
وش���دد على أن المطلوب أوال وأخيرًا هو تحرير األس���رى من خالل 
تعزيز كل وس���يلة يمكن من خالله���ا أن يضمنوا حريتهم، الفتا 
إلى أن الش���عب الفلس���طيني والفصائل و شرائح المجتمع كافة 
هم الرئة التي يتنفس منها األس���رى، لذلك يعولون كثيرًا على 

الوسائل واألساليب التي سيعتمدها الشعب الفلسطيني.  
وبين أن معظم االنجازات التي حققتها الحركة األسيرة بالسجون 
كانت من خالل الخطوات االحتجاجية التي خاضوها بالس���جون، 
إضاف���ة للتضامن الش���عبي الكبير خارجها، مش���يرًا الى اضراب 
األس���رى في العام 1992 الذي انتصر خالله األسرى، بعد أن لقي 
تضامنًا شعبيًا كبيرًا، إذ ارتقى حينها حوالي 15 شهيدًا من خالل 

االشتباك على خطوط التماس مع االحتالل االسرائيلي.

تحذيرات من ارتقائهم شهداء

األسرى المضربون عن الطعام.. أنفاس متقطعة تقاوم »تعنت« االحتالل  
غزة/ �سماح املبح�ح: 

ي�ًم��ا بع��د الآخر تته��اوى دق��ات قل���ب امل�سربني عن 
الطع��ام يف �سج���ن الحت��الل الإ�سرائيل��ي، يف اإط��ار 

اأو�ساعه��م ال�سحي��ة اخلطرية الت��ي تنذر ب��اأن ي�سبح 
ال�اح��د منهم �سم��ن »قائمة ال�سه��داء« يف اأي حلظة، 
وم��ا ت��زال اإدارة ال�سج���ن يف تعنته��ا يف ع��دم حتديد 

�سقف زمني لإنه��اء اعتقالهم، دون النظر اإىل خط�رة 
اجلرمي��ة عل��ى �سحته��م، ب��دًل م��ن تلبي��ة مطالبه��م 

امل�سروعة باإنهاء اعتقالهم الإداري.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2020/8741 
نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية غزة 
ف���ي القضية التنفيذية 2020/8741 لبيع الش���قة الموج���ودة بالدور األول 
بعم���ارة التوفيق حي النصر ش���ارع عز الدين القس���ام المتقاطع مع ش���ارع 
مطعم العافية س���ابقا الواقعة في الجهة الشمالية مقابل المصد ورقم "2" 
ومس���احتها 95 مترًا تقريبا فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور 
الى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه 
بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المش���تري علما بان المزاد س���ينعقد الساعة التاسعة 

صباحا من يوم الخميس بتاريخ 2021/11/25م. حرر في: 2021/10/24م.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

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

يف الطلب رقم 2021/1103 يف الق�سية رقم 2019/1434
 المس���تدعية  /  هنيدة علي منصور اللحام خانيونس وتحمل هوية رقم 
900773433  وكيلها المحامي / محمد عيسى ابو ميري – دير البلح .              
المس���تدعى ضدها / صابرين احمد محمود الخطيب )كساب بعد الزواج( 

من سكان خانيونس –البلد – بجوار مطعم رمضان وحاليا خارج البالد .
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك  قيمة الدعوى / تزيد عن عشرة آالف دينار .

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم 2019/1434
الى المس���تدعى ضده���ا المذكورة بعالي���ه بما ان المس���تدعية قد أقام���ت عليِك دعوى 
)2021/1434( اس���تنادا ال���ى م���ا تدعيه في الئحة دع���واه المرفق لك نس���خة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك تقضى عليِك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغِك هذه المذكرة كما تقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغِك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها 
جلس���ة 2021/11/10م لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك أن���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعية ان تسير في دعواها حسب االصول . تحريرا في 24-10-2021 م.

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

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 

حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان

إلى المدعى عليه / نعيم أمجد نعيم األش���قر من بربرة و س���كان النصر سابقا - 
ومجهول محل اإلقامة حاليا - يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم االربعاء 
الواقع في 2021/11/17 الساعة التاسعة صباحا وذلك بخصوص القضية أساس 
۱۰۸۹/ ۲۰۲۱ و موضوعها نفقة ول���د و القضية 2021/1088 وموضوعها نفقة 
زوجة و المرفوعة عليك من قبل المدعية/ مالك رامي زهير األخش���م من حمامة 
و س���كان معس���كر الش���اطئ هوية رقم 408064.61 وإن لم تحضر في الوقت 
المعين أو ترسل وكيال عنك سيجِر بحقك المقتضي الشرعي غيابيا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في ربيع األول/1443ه وفق 2021/10/24م

 قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
    دولة فل�سطني

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية رفح

يف الطلب رقم  2021/436    يف الق�سية املدنية  رقم 2021/44
المس���تدعي / رمزي سعيد محمد العبسي من سكان جباليا-النزلة - هوية 
رقم )945753655(   وكيله المحامي / عبد الرحمن علي النجار –خانيونس

 المستدعى ضده  / أحمد أحمد عبده البنا - مجهول محل اإلقامة
  مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

  في الطلب رقم 2021/436     في القضية المدنية رقم 2021/44
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
حقوق اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة طلبه المرفقة لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضي أن 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغك بهذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم 2021/11/3م لنظر 
الدع���وى ويكون معلوم���ا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي 

السير في دعواه حسب األصول. تحريرا  في 2021/10/24م

   رئي�س قلم حمكمة بداية رفح

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني، إّن احتمالي���ة ارتقاء 
ش���هداء بين صفوف المعتقلين المضربين عن الطعام 
تتصاعد، في س���ياق اس���تمرار س���لطات االحتالل في 
تعنتها ورفضها اإلفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم اإلدارّي 
التعسفّي، واألسرى هم: كايد الفسفوس المضرب منذ 
)103(، ومقداد القواسمة المضرب منذ )96( يوًما، وعالء 
األعرج )79( يوًما، وهشام أبو هواش )70( يوًما، وشادي 

أبو عكر)62( يوما، وعّياد الهريمّي )33( يوًما.
وأضاف نادي األس���ير في بيان يوم أمس، أّن األس���رى 
يواجهون خطًرا مضاعًفا مع مرور كل ساعة، فجميعهم 
وصلوا إلى مرحلة الخطر الش���ديد، ورغ���م كل النداءات 
المتواصلة والمطالبات على عدة أصعدة، إال أّن االحتالل 
ماٍض ف���ي تعنته، األمر الذي يعني أّن هناك نية لقتل 
أحده���م بتواطؤ من محاكم االحتالل، فلم يعد االحتالل 
يكتف���ي بإيصالهم لمرحلة صحية خطيرة تس���تنزف 
أجسادهم وتسبب لهم مخاطر صحية يصعب عالجها 

الحًقا. 
واعتبر نادي األس���ير، أّن خطورة ما يجري مع المضربين 
في هذه المرحلة، لم نش���هده منذ س���نوات خاصة في 
إطار ضع���ف حالة اإلس���ناد وعلى كافة المس���تويات، 
عدا ع���ن حالة الصمت والبيان���ات الخجولة التي تصدر 
عن المؤسس���ات الدولية الحقوقي���ة، فلم يعد تعبيرها 
عن القل���ق على مصي���ر المعتقلي���ن المضربين كافيًا 
م���ع تصاعد سياس���ة االعتق���ال اإلدارّي، ورغم الموقف 
الواضح للمنظومة الحقوقية الدولية من هذه السياسة 
التعس���فية، وحج���م القي���ود المفروضة عليه���ا، إال أّن 

االحتالل ال يقيم أي وزن لذلك. 

وتابع، إّن هذه المعاناة المتواصلة مس���ت حياة ُأسرهم 
وأطفاله���م حي���ث إن جميع المضربين ه���م معتقلون 
س���ابقون مض���ى على اعتقاله���م س���نوات جّلها رهن 

االعتقال اإلدارّي.
ُيش���ار إلى أّن المعتقلي���ن كايد الفس���فوس، ومقداد 
القواسمة يقبعان في مش���افي االحتالل، بوضع صحّي 
بالغ الخط���ورة، وقد وصل���وا لمرحلة حرجة ج���ًدا، حيث 
جّمدت المحكم���ة العليا لالحت���الل اعتقالهم اإلدارّي، 

والذي ال يعني إلغاءه.
أم����ا المعتقلون األعرج، وأبو ه����واش، وأبو عكر، فيقبع 
ثالثتهم في سجن"عيادة الرملة" بوضع صحي خطير 
يتفاق����م مع مرور الوقت وهناك احتمالية لنقلهم إلى 
مشافي االحتالل إلبقائهم فيها بشكل دائم، إضافة 

إلى األسير عياد الهريمي الذي يقبع في زنازين سجن 
"عوفر". وكان األس����رى في سجون االحتالل قد وجهوا 
رس����الة قالوا فيها:" نناشدكم بتصعيد حملة اإلسناد 
مع األسرى اإلداريين المضربين، حيث إن الوقت ينفد 
وأبناؤكم كايد الفس����فوس، ومقداد القواسمة بمثابة 
ش����هداء مع وقف التنفي����ذ عار عل����ى كل من يتأخر 
في إس����نادهم لينالوا حريتهم ونحن كحركة أس����يرة 
س����نصعد من خطواتنا النضالية المس����تمرة لألسرى 
المضربي����ن، وهذه رس����الة إلى كاف����ة فصائل العمل 
الوطني واإلس����المي أننا ال نفهم مس����توى المشاركة 
المتدنية ووقفات اإلس����ناد الدعم لألسرى المضربين 
أنقذوا أبناءكم قبل أن يستش����هدوا وتصبح أرواحهم 

لعنة على كل من تقاعس.

نادي األسير: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف األسرى المضربين تتصاعد

رام الله/ االستقالل:
قال محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين رس���الن محاجن���ة، إن محكمة االحتالل 
اإلس���رائيلي أجّلت محاكمة األسرى الس���تة الذي انتزعوا حريتهم من سجن »جلبوع«، 
وخمس���ة آخرين إلى الثامن من الشهر المقبل. وأضاف أن جلسة يوم أمس عقدت من 
أجل تمديد اعتقالهم، وقراءة الئحة االتهام الموجه ضدهم، مش���يرا إلى أن األس���رى 

ال�11 حضروا وجاهيا لمحكمة االحتالل بمدينة الناصرة.
ولفت إلى أن األسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، 
وأيه���م كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، إضافة إلى تمديد 
توقيف خمس���ة أس���رى آخرين، وهم: محمود أبو اش���رين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، 
ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات. يشار إلى أن االحتالل كان قد أعاد اعتقال األسير الزبيدي 
الى جانب األسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل األسفل بتاريخ 
11 أيلول/س���بتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال األس���يرين ق���ادري ومحمود العارضة 
بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، واألسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 
أيلول/س���بتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم 

حفره أسفل سجن »جلبوع«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم األس���ير زكريا الزبيدي التماًسا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 
قرار وضعه في العزل االنفرادي، عقب عملية »نفق الحرية« من س���جن جلبوع 
قبل شهرين. وأفادت صحيفة »معاريف« العبرية بأن الزبيدي طالب باإلضافة 
إلى إخراجه من العزل االنفرادي بتزويده بأغطية للش���تاء والسماح له بالشراء 

من الكانتينا والزيارات العائلية.
وبين الزبيدي بالتماس���ه أنه لم يس���جل عليه أية مخالفات بفترة اعتقاله وأنه 
لم يبادر لعملية الفرار من الس���جن لكنه انضم لخط���ة الهروب الحًقا. وجاء في 
االلتماس أن مصلحة السجون فرضت عليه عقوبة العزل وسحبت منه مقتنياته 

لفشلها بإحباط عملية الهرب، وأن العقوبات نابعة من احباط السجانين.

تأجيل جلسة محاكمة أسرى »انتزاع الحرية« 
وخمسة آخرين للثامن من الشهر المقبل

الزبيدي يلتمس للمحكمة 
اإلسرائيلية إلنهاء عزله

غزة / االستقالل:
اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" يوم امس، 
إقرار قائد سالح المش���اة اإلسرائيلي "يوؤال ستريك" 
بأن المجتمع اإلسرائيلي لم يعد يحتمل خسائر الحرب 

ما يعكس حجم هزيمته.
وقال الناطق باس���م حماس فوزي بره���وم: إن "اإلقرار 
اعت���راف بالهزيم���ة المادية والمعنوي���ة التي لحقت 
بالمجتمع اإلس���رائيلي وقياداته أم���ام صمود وثبات 
وضربات المقاومة الفلسطينية وتحديًدا خالل معركة 

"سيف القدس".
وأك���د أن ه���ذه التصريح���ات تأكي���د عل���ى صوابية 
ونجاح برنامج المقاومة بخ���وض المعارك مع االحتالل 
اإلس���رائيلي وحس���مها لصالح ش���عبنا الفلسطيني 

وانتزاع حقوقه وكسر معادالت االحتالل.
وبي���ن بره���وم أن المقاوم���ة الباس���لة التي س���جلت 

االنتصارات على "إس���رائيل" لق���ادرة على إلحاق مزيد 
من الهزائم به حتى دحره واس���ترداد حقوق ش���عبنا 

المسلوبة.
وكان "س���تريك" قال إن طبيعة الحروب لم تتغير في 
الس���نوات األخيرة، لكن المجتمع اإلسرائيلي هو الذي 

تغير. 
وأضاف الضابط اإلسرائيلي في مقابلة مع القناة "13" 
العبري���ة- أن المجتمع اإلس���رائيلي ل���م يعد يحتمل 

الخسائر في الحروب وخاصة البشرية منها.
وش���دد على أن الجيش اإلس���رائيلي ال زال مس���تعًدا 
للقيام بعمليات برية في أي مواجهة مستقبلية، وفق 

زعمه.
وحول تراجع قوة سالح المش���اة وامتناعه عن التدخل 
بالمواجه���ة األخيرة بغزة، قال "س���تريك" إنه "ال يرى 
اجتياًحا برًيا واسًعا لقطاع غزة طالما لم يتخذ المستوى 

السياسي قراًرا حاسًما بالقضاء على حكم حماس".
وق���ال: "طالما لم يتخ���ذ هكذا قرار فس���يكون هناك 
المزيد من العمليات العس���كرية القادمة في غزة التي 

ستقتصر على الضربات الجوية".
وبش���أن االعتقاد الس���ائد ل���دى اإلس���رائيليين بأن 
المستوى السياسي ال يعتمد كثيًرا على سالح المشاة 
بمعارك غزة واس���تبدالهم ذلك بضربات جوية نظيفة 
عب���ر طائرات تقلع وتعود دون خس���ائر أو مخاوف من 
خطف، أكد "س���تريك" أنه لن يك���ون باإلمكان تدمير 
حكم حماس من الجو فقط بوقت س���يتخذ فيه هكذا 

قرار فسيتم اشراكها.
وش���دد على أن سالح المشاة سيمتنع قدر اإلمكان عن 
عمليات عس���كرية باإلمكان حسمها بطرق أكثر تطوًرا 
وحكمة ب���داًل من دفع الثمن باهًظا عب���ر عمليات برية 

غير محسوبة.

حماس: تصريحات قائد سالح المشاة اإلسرائيلي إقرار جديد بالهزيمة
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/594(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
اش���رف رزق سالم قديح من س���كان خانيونس هوية رقم 700091358 

بصفته وكيال عن: رزق سالم حامد قديح واكرم رزق سالم قديح 
بموج���ب وكال���ة رقم: 77 / 2021 صادرة عن س���فارة دولة فلس���طين – 

الجزائر + 93 / 2021 صادرة عن سفارة دولة فلسطين - الجزائر
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 243 القسيمة 6 المدينة عبسان + القطعة 246 القسيمة 34 المدينة عبسان
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2021/10/24م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/596(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رامي أكرم موس���ى الجرجير من سكان بيت الهيا هوية رقم 803731926 

بصفته وكيال عن: اكرم موسى صالح الجرجير 
بموجب وكالة رقم: 2020/3558 صادرة عن شمال غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 971 القسيمة 31 المدينة النزلة 

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2021/10/24م

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

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدي حمكمة  �سلح غزة املوقرة 
يف الطلب املدين رقم 2021/2151 يف الدعوى املدنية رقم 2021/1771

المستدعي : أكرم محمد عبد الكريم جراد، من غزة، ويحمل هوية رقم ) 4 ۸۰۱۲۵۹۹۹(   
وكالؤه المحامون محمد نبيل الريس ومحمد ماهر حمادة و عمر رياض عبد الواحد . 

  من غزة - الرمال - مفترق مسجد الكنز - عمارة شعت- الطابق األول 
المس���تدعي ضده : محمد رأفت راضي حمدية، من غ���زة - الرمال - مقابل 

كاظم مباشرة       "مقيم خارج البالد " 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في الطلب المدني رقم 2021/2151  في الدعوى المدنية رقم 2021/1771
إلى المس���تدعى ضده / محمد رأفت راضي حمدية، م���ن غزة - الرمال - مقابل 
كاظم مباش���رة . مقيم خارج الباد"  بما أن المس���تدعي المذكور أعاله قد أقام 
عليك الدعوى المدنية رقم 2021/1771؛ استنادا لما يدعيه في الئحة الدعوى 
المحفوظ  لك نس���خة عنها في مل���ف الدعوى لدى ه���ذه المحكمة ، فليكن 
بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى جلس���ة يوم الثالثاء الموافق 2021/11/16، 
لذلك يقتضي منك الحضور وأن تودع ردك الجوابي على الئحة الدعوى خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر ، وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن 
الحضور فإنه يجوز للمستدعي أن يسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرا .

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
    اأ. اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ 

مبحكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية
  �إخطار تنفيذ حكم   �ضادر: عن حمكمة �ل�ضجاعية �ل�ضرعية 
الى المنفذ ضده / محمد راتب محمد دياب سكان الشجاعية سابقا وحاليا 
مجهول محل اإلقامة اآلن في مصر لقد تم تنفيذ الحكم عليك لدى دائرة 
تنفيذ محكمة الش���جاعية في القضية أس���اس 2021/461م وموضوعها 
زيادة نفقة بنت بالغ وقدرها )15( خمس���ة عش���ر دينارا أردنيا ش���هريا 
والمتكونة بينك وبين طالبه التنفيذ / نجاة محمد راتب دياب س���كان تل 
الهوا ، وإن لم تحضر أو تقدم للمحكمة معذرة مش���روعة أو ترس���ل وكيال 
عنك خالل اسبوعين من تاريخ النشر ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

حسب القانون  . وحرر في: 2021/10/20م

ماأمور تنفيد
عدنان ح�سن اأبو مغ�سيب

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  دائرة التنفيذ 

مبحكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية
 �إخطار تنفيذ حكم   �ضادر: عن حمكمة �ل�ضجاعية �ل�ضرعية 
الى المنفذ ضده / محمد راتب محمد دياب سكان الشجاعية سابقا وحاليا 
مجهول محل اإلقامة اآلن في مصر لقد تم تنفيذ الحكم عليك لدى دائرة 
تنفيذ محكمة الشجاعية في القضية أس���اس 2021/466م وموضوعها 
زي���ادة نفقة ولد بالغ وقدرها )25( خمس���ة عش���ر دينارا أردنيا ش���هريا 
والمتكونة بينك وبين طالبه التنفيذ / مهند محمد راتب دياب سكان تل 
الهوا ، وإن لم تحضر أو تقدم للمحكمة معذرة مش���روعة أو ترس���ل وكيال 
عنك خالل اسبوعين من تاريخ النشر ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

حسب القانون  وحرر في: 2021/10/20م

   ماأمور تنفيد
عدنان ح�سن اأبو مغ�سيب

 دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

   �إعالن ب�ضاأن خمتار 
عائلة حمد�ن ) بيت حانون (

)) تعلن دائرة  ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات 
غزة بأن السيد / جميل يوسف احمد حمدان قد تقدم لشغل منصب 
مخت���ار لعائلة حمدان ) بيت حانون ( , على من يرغب في االعتراض 
التوج���ه الى الدائرة في مقر ال���وزارة  لتقديم طلب االعتراض وذلك 

خالل أسبوعين من تاريخه (( .

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / احمد محمد س���الم معروف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )921102919( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
تعه���دت 6 مؤسس���ات أهلية فلس���طينية، 
باالس���تمرار في عملها، بما ف���ي ذلك مالحقة 
مجرمي الح���رب اإلس���رائيليين في المحكمة 
الجنائية الدولية، رغم إعالن إسرائيل إغالقها.

ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحف���ي بمدينة رام 
الله، تعقيبا على إعالن الجيش اإلس���رائيلي، 
الجمعة، إغالق 6 مؤسسات، معظمها حقوقية، 
بذريعة ارتباطها ب� »الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين« )فصيل يساري(.
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة »القانون 
م���ن أجل حقوق اإلنس���ان« )الح���ق(، متحدثا 
»سنستمر  المس���تهدفة:  المؤسسات  باسم 
بعملنا، وكأنه ال يوجد قانون أو قرار إسرائيلي 
)باإلغ���الق(؛ إيمانا منا بما نق���وم به دفاعا عن 

حقوق الشعب الفلسطيني«.
المس���تهدفة  المؤسس���ات  أن  وأض���اف 
»مؤسسات للش���عب الفلسطيني، وبرنامجها 
هو برنامج الش���عب الفلس���طيني في الحرية 

واالستقالل ومالحقة المجرمين«.
وأش���ار إلى أن المؤسسات المس���تهدفة لم 
ٌتبلغ بالقرار »الصادر عما يس���مى وزير الدفاع 

اإلسرائيلي بني غانتس وعلمنا به من وسائل 
اإلعالم«.

والجمع���ة، قالت صحيفة »جروزاليم بوس���ت« 
العبرية إن القرار اإلس���رائيلي يش���مل إغالق 
»مؤسس���ة الضمي���ر لرعاية األس���ير وحقوق 
اإلنسان«، و«مؤسس���ة القانون من أجل حقوق 
اإلنس���ان« )الحق(، ومركز »بيس���ان«، و »شبكة 
صام���دون للدفاع ع���ن األس���رى«، و »الحركة 
العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين«، و«اتحاد 

لجان العمل الزراعي«.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن الق���رار اعتبر هذه 
المؤسسات ذراعا »للمنظمة اإلرهابية، الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين«، حسب تعبيره.
واعتب���ر جبارين، في المؤتم���ر الصحفي يوم 
أم���س، القرار اإلس���رائيلي »سياس���يا وليس 

أمنيا«.
وقال: »نتحدى أن ُيقدم الجانب اإلسرائيلي أي 
إثبات لما يدعيه«، مضيفًا أن القرار »يأتي في 
إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات 
إلس���كاتها وإنه���اء صوتها على المس���توى 
الدولي، بينها الضغط على الممولين لتجفيف 

مواردها«.

ولفت جبارين، إلى أن المؤسس���ات الحقوقية 
»تدرس الخطوة التالية بعد اإلغالق«، وفي ذات 
الوقت »سنستمر في موضوع مالحقة مجرمي 

الحرب اإلسرائيليين«.
وتاب���ع: »غانت���س هو مج���رم الح���رب، يداه 
ملطختان بالدم في غزة والضفة وأطفال ونساء 
فلسطين وتدمير الممتلكات، وهو الذي يجب 

أن ُيالحق«.
ومطل���ع مارس/آذار الماض���ي، أعلنت المدعية 
العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، إطالق 
تحقي���ق بالحالة في فلس���طين، ومؤسس���ة 
»الحق«، واحدة من أبرز المؤسسات التي أعدت 
ملف���ات قدمت للمحكمة بينها ملفا األس���رى 

واالستيطان.
م���ن جهته، ق���ال عمار حجازي، مس���اعد وزير 
الخارجية الفلسطيني، في المؤتمر الصحفي 
ذاته، إن السلطة الفلس���طينية طالبت الدول 

بشكل مباشر بالوقوف مع هذه المؤسسات.
وأضاف أن القرار اإلسرائيلي »ُيعرض الفاعلين 
والناشِطين في المجتمع المدني للخطر« محمال 
»إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة 

العاملين في المجتمع المدني«.

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، تسجيل 10 حاالت وفاة 
و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 4462 عينة في 

الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية، أن 7 حاالت وفاة 
نتيجة اإلصابة بالفيروس ُس���جلت في قطاع غ���زة، و3 حاالت في 

جنين.
وأش���ارت إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النح���و التالي: 
"طوب���اس 8، أريحا واألغوار 9، الخليل 46، جنين 17، بيت لحم 10، 
قلقيلية 3، طولكرم 7، نابلس 16، ضواحي القدس 3، س���لفيت 2، 

رام الله والبيرة 10، وقطاع غزة 139".
وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 
97.1% فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 1.9% ونسبة الوفيات 

1% من مجمل اإلصابات.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 
11، أريحا واألغوار 14، الخليل 46، جنين 27، بيت لحم 17، قلقيلية 
7، طولكرم 8، نابلس 44، ضواحي القدس 12، س���لفيت 8، رام الله 

والبيرة 23، وقطاع غزة 900".
ولفت���ت وزي���رة الصحة إلى وج���ود 63 مريًضا في غ���رف العناية 
المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات 
بالضف���ة 110 مرضى، بينه���م 11 مريًضا عل���ى أجهزة التنفس 

االصطناعي.

بعد قرار إغالقها .. مؤسسات أهلية تتعهد بمواصلة 
عملها في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

10 وفيات و270 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة
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عنوان المواجهة المشتعلة االن بين الفلسطينيين واالحتالل الصهيوني 
هي »االس���رى« فبعد انتصار أس���ري الجهاد اإلسالمي في معكرتهم ضد 
االحتالل وانتزاع حقوقهم بالقوة من بين انيابه، ال زال أسرى فلسطينيون 
آخرون يخوضون اضرابه���م المفتوح عن الطعام منهم من تخطى اضرابه 
المائة يوم ومنهم من ش���ارف على ذلك، أقدمهم األسير كايد الفسفوس 
المضرب ع���ن الطعام منذ 103 ي���وم رفضا لقرار اعتقال���ه اداريا. ومقداد 
القواس���مة منذ )96 يوما(، وعالء األعرج منذ )79 يوما(، وهش���ام أبو هواش 
من���ذ )70 يوما(، وش���ادي أبو عكر يخوض إضرابه للي���وم )62 يوما(، وعياد 
الهريمي منذ )33 يوما(، وآخرهم األس���ير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو 
عش���رة أيام، وقد وصلت أوضاع االس���رى الصحية ال���ى وضع خطير للغاية 
نتيج���ة تعنت االحتالل، واس���تخدامه للقوة في محاولة إلفش���ال اضراب 
االسرى وتغذيتهم قس���را، ويبدو ان االحتالل يحاول »المكابرة« والتعنت 
في التعامل مع مطالب االس���رى اإلداريين العادل���ة, والتي ينتهك فيها 
االحت���الل الصهيوني كل المعايي���ر والقوانين الدولي���ة ويمارس نازيته 
وس���اديته ضد االسرى الفلسطينيين بشكل بشع ودنيء يدل على المأزق 
الذي يعيشه االحتالل الصهيوني اليوم, وهو يواجه االسرى في معاركهم 
التي يخوضونها النتزاع حقوقهم من بين انيابه, ويبدو ان معركة االسرى 
اإلداريين ممتدة ولن تتوقف في ظل إصرار االس���رى اإلداريين المعتقلين 
في سجون االحتالل بال أي تهمة توجه اليهم على اسقاط سياسة االعتقال 

اإلداري تماما بعد معاناة امتدت لسنوات وبات ال بد ان تنتهي بال رجعة. 
الوجه اآلخر واألكثر بش���اعة لالحتالل الصهيوني وما يمارس���ه من جرائم 
ضد االس���رى الفلس���طينيين, وبات واضحا في معاملة مصلحة الس���جون 
الصهيونية ألس���رى »انت���زاع الحرية« الس���تة الذين يتعرض���ون للقمع 
والتعذيب والعزل االنفرادي, وباتت حياتهم مهددة في ظل ما يشهدونه 
من معاناة وأوضاع مأساوية, حتى ان االحتالل منع الصحفيين من تصويرهم 
عندما وجههم الى المحكمة اول امس حتى ال تظهر عالمات التعذيب على 
وجوههم واحاطهم بعناصر الشرطة من كل جانب كي ال تصل الكاميرات 
اليهم, لكن المشهد المأساوي الذي يعيشه االسرى الستة االبطال واضح 
تماما وال يحتاج الى دالئل, حتى اآلن شرطة االحتالل النازية اعتدت وامام 
كاميرات الصحفيين على األسيرين زكريا الزبيدي ويعقوب القادري، ابطال 
نفق الحرية خالل عرضهما على محكمة االحتالل. وأظهر مقطع فيديو، من 
جلسة المحكمة، اعتداء عناصر من وحدة »النحشون« التابعة إلدارة سجون 
االحتالل، على األس���يرين زكريا الزبيدي ويعقوب الق���ادري, وثارت ضجة 
كبيرة في قاعة المحكمة, وهذه المعاملة النازية من الس���جان الصهيوني 
لألس���رى الس���تة ابطال عملية انتزاع الحرية البطولي���ة دفعت بعضهم 
لإلعالن عن خوض اضراب مفتوح عن الطعام ومنهم األسير القائد محمود 
العارضة, ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي, واالحتالل يحاول دائما التعمية 
على الخطوات التصعيدية التي ينوى االسرى الستة القيام بها, لكن إرادة 
االس���رى دائما اكبر من كل إجراءات االحتالل القمعية, وهم حتما قادرون 

على تحقيق مطالبهم والوصول ألهدافهم .
مأس���اة االس���رى الفلس���طينيين ال تتوقف عند ما يمارس���ه االحتالل من 
ممارسات نازية ضدهم, انما تمتد معاناة االسرى الفلسطينيين الى عواصم 
عربية حيث يعتقل عدد من الفلس���طينيين على قضايا سياسية بعد أن 
نفض بعض الرس���ميين العرب أيديهم تماما من القضية الفلسطينية, 
واعتبرها عبئا ثقيال عليهم يجب ان يتخلصوا منه بأي شكل كان, فرئيس 
المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصاالت مكثفة 
خ���الل األيام الماضية مع العديد م���ن دول اإلقليم للتدخل من أجل إطالق 
سراح معتقلي الحركة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم ممثل 
الحركة الس���ابق الدكتور محمد الخضري, وزّود هني���ة األمين العام لألمم 
المتحدة بكش���ف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة 
بهم، معرًبا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطالق جميع المعتقلين، 
وتلقى هنية وع���وًدا بالتحرك من هذه ال���دول، والعمل على معالجة هذه 
القضية، وأكد أنه وإخوانه في قيادة الحركة سيواصلون حراكهم السياسي 
والدبلوماس���ي من أجل تأمين اإلفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغالق 
هذا الملف نهائًيا, كما تس���تمر مساعي قيادة الحركة من أجل اإلفراج عن 
المعتقلين في ليبيا، وفي مقدمتهم ممثل الحركة في ليبيا مروان األشقر، 
وتمنى هنية أن يغلق هذا الملف المؤلم الذي مضى عليه أكثر من ثماني 
س���نوات بما يتناقض مع تاريخ ليبيا وش���عبها األصيل في دعم القضية 
الفلسطينية, لقد استعان الفلسطينيون باألمم المتحدة عند األخوة العرب 
األش���قاء من أجل االسرى بعد ان فشلت العروبة في تحقيق هذا المطلب, 

فهل ستنجح األمم المتحدة؟!. 

األسرى بين القمع والعزل 
والبحث عن وسيط 

رأي

المعركة التي يخوضها األسرى على مدار سنوات 
األس���ر ه���ي معركة اإلبق���اء على س���المة العقل 
والس���يطرة عل���ى إدارة الوق���ت، وكل جزئيٍة من 
جزئيات الصراع ترتبط مباش���رة به���ذا المركب، 
فعملية األس���ر ليست سوى السيطرة على العقل 
والوقت، وتحويل زمن كبير م���ن حياة أبطال هذا 
الش���عب إلى زمن لي���س فيه رصي���د، ومتوقف 
ع���ن الحياة؛ ك���ي يتحولوا - عندم���ا يعودون إلى 
ش���عبهم - إلى عالٍة على الش���عب وعلى أهلهم 
وعلى َمن أرسلهم، كأصحاب كهٍف تغيبوا تماًما 
عن الحياة، تقلًبا ف���ي الزنازين ذات اليمين وذات 
ْيَت  َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّ الش���مال، وعندما عادوا »َلِو اطَّ
ِمْنُه���ْم ِف���َراًرا َوَلُمِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعًب���ا«. تخيل أن َمن 
دخلوا السجون اإلسرائيلية )وهم أكثر من نصف 
الش���عب الفلس���طيني( تحولوا إلى هك���ذا حالة، 

كيف سيكون حالنا كمجتمع؟
إن كل تفصي���ل ف���ي حياة األس���رى مرتبط بهذا 
الص���راع )الصراع على الوق���ت والعقل(، اإلضراب 
عن الطعام م���ن أجل الحصول على الراديو والقلم 
والكتاب والورقة، وحتى المالبس التي يرس���لها 
األهل كي ال يبقوا طوال الوقت بمالبس الس���جن 
ذات اللون البرتقالي، الذي يجعل األسير في حالة 
توتر طوال االس���تخدام، وحتى تحقيق الحصول 
عل���ى التزاور م���ع األهل، واالس���تمرار في اإلصرار 
على مشاركتنا حياتنا من خالل خوضهم المعارك 
كي يبقوا يطلوا برؤوس���هم ويتأك���دوا من أنهم 
م���ا زالوا في وقتنا وعقلنا، وم���ا زالوا ضمن الرواية 

الفلس���طينية وضمن محور الصراع، ولم يتحولوا 
إلى ش���ؤون اجتماعية كما يريد العدو من السلطة 

الفلسطينية أن تفعل.
في المرحل���ة األخيرة، كان ألس���رى الجهاد كلمة 
مختلفة، رسائلهم لم تتوقف منذ أن قرروا دخول 
حياتن���ا المتوقفة ع���ن المتابعة، م���رة يعيدون 
الناص���رة إل���ى قلب فلس���طين، بع���د أن طالتها 
ألس���نتنا بس���وء، ومرة يدافعون ع���ن جنين من 
س���وء ظننا، ومرة يدافعون عنا ض���د من يتهمنا 
بالتقصير بحقهم، وكأنه���م مرضعة هذا الوطن 

أو حملوه وهًنا على وهٍن في قلوبهم الصافية.
لماذا يحاولون اإلفالت من س���جن هم يعلمون أن 
النهاي���ة أقلها هي العودة إليه؟ إنها ربع قرن من 
المح���اوالت، هم يعلمون أن هذه الطريقة للخروج 
من هذا الس���جن ليس���ت هي الطريقة المناسبة 
لمش���اركة الطلقاء حياتهم، أم إنهم يعلمون أننا 
لس���نا على قيد الحي���اة وأن حياتهم هي الحياة؟ 
أم إنه���م يبحثون عن حياة يظنون بأنها موجودة 
عندنا، فيكتش���فون أن العودة إل���ى هناك أرحم، 
وأن الحل���م أفضل من االس���تيقاظ على الكابوس 
الحقيق���ي الذي نعيش���ه؟ أم يري���دون أن يطلوا 
برؤوسهم من باب الفضول كي يفهموا ما الخطب 
عن���د جيرانهم؟ أم هم ش���هداء قامت قيامتهم 
ليقولوا لنا »جربوا كل ش���يء، فما الكيان إال خيط 
من عنكبوت«، وعادوا إلى النوم لنصحوا، وقالوا لنا 
»تصبحون عل���ى وطن«، وقالوا »ما قمنا بِه ليس إال 
لنسرق وقًتا نطل بِه عليكم كي ال يسرقنا الوقت«؟

لقد كانت رس���الة  الحفر أنه يجب أال نتوقف عن 
المحاولة، وأال يسرقنا التفكير الكبير في اإلعداد؛ 
فاألدوات البسيطة ُيمكنها أن تفعل الكثير، كما 
أن الرواية هي أهم مركب في الصراع، لم يستطع 
الكي���ان وال كل منظوم���ة اإلع���الم والتحريض أن 
تتحدث ع���ن س���بب وجودهم في الس���جن وأن 
ترب���ط بينهم وبي���ن اإلرهاب، فق���د كان الصراع 
عل���ى القضي���ة األساس���ية، وهو أنه���م اخترقوا 
حصون���ه، وأنه غير قادر عل���ى دفنهم أحياء، وأن 
َم���ن يقوم بذلك إنما يس���تحق الحي���اة، وأن هذا 
العالم يعت���رف باألقوياء وبَم���ن يفكر بعقله وال 
يهم���ه االس���تعراض، وأن الصور التي ينش���رها 
الع���دو عن قدرات���ه والتقارير الت���ي تحدثت عن 
تعقيد عملي���ات البحث - كي يس���تعيد صورته 
المستباحة ويصنع صورة نصر جديدة - ال تصّب 
إال في صالح األبطال الس���تة ورواية الفلسطيني 
على أرضه، وأن الناصرة والكرمل والحقول وجنين 
هي التاريخ الفلس���طيني. س���يبقى ه���ذا العدو 
يعاني من مش���كلة الش���عور بأن أرض فلسطين 
لها أصحابها الذين ال يذوبون وال تغيب روايتهم، 
وعندما يعودون إليها يعرفهم صبارها وشقائق 

النعمان.
وأخي���ًرا، وبع���د تحقيقه���م اإلنج���از واالنتصار 
ف���ي إضرابه���م، أهنئهم بالس���المة م���ن حادث 
المستحيل، عندما تذهبون إلى النوم هذا المساء 
أقول لكم: تصبح���ون على وطٍن حّملوه على فرس 

راكضه وأهمس يا أصدقائي لن تصبحوا مثلنا

حينما قامت إدارة مصلحة الس���جون االسرائيلية 
بالهجمة المس���عورة على األس���رى خاصة أسرى 
حركة الجهاد اإلس���المي، في أعقاب عملية انتزاع 
الحرية في الس���ادس من سبتمبر الماضي، وكانت 
األزمة الحقيقية بتفريق األسرى والهيئة القيادية 
العليا بين الفصائل والسجون، وهنا يبرز الموقف 
االس���تثنائي والفريد بمواجهة عنيدة وش���جاعة 
متس���لحة باإليمان وقوة الحق )في لحظات أس���رع 

لقلب الطاولة على رأس الكل بال استثناء( .
في هذه األثناء نجحت قيادة أسرى حركة الجهاد 
اإلس���المي  في الس���جون بدعم وتواف���ق الحركة 
الوطنية الفلس���طينية األسيرة بنسبة العشرة من 
عش���رة بال خالف بإنقاذ الموقف وتحقيق الكرامة 
والحقوق األساسية واالنس���انية بمغامرة خاضها 
) األس���ير البطل س���امح الش���وبكي عضو الهيئة 
القيادية العليا بمش���ورة المقربين ( وكانت الخيار 
األوحد حينها لألس���رى خاضه���ا البعض بإضراب 
مفت���وح عن الطعام في 12 /2021/10  بحماس���ة 
وقوة وجرأة منقطعة النظير وتحمل عبئها وقلقها، 
المسئولية  بتحمل  االس���تثنائية  القيادة  وكانت 
وتكملة المش���وار رغم عدم القناعة بالخطوة إال أنه 
خاضها ببسالة ونخوة وشهامة حينما حاور األسير 
البط���ل ثابت الم���رداوى عضو الهيئ���ة القيادية 
العليا وممثل لجنة الحوار مع إدارة الس���جون بعد 
دراس���ة حكيمة للموقف في الس���جون والحكومة 
االس���رائيلية وأجهزة األمن وح���رج إدارة مصلحة 
الس���جون االس���رائيلية ، ونجح في 2021/10/21  
ورفاقه بنس���بة العشرة من عش���رة بالتنسيق مع 
باقي أعضاء الهيئة القيادية العليا » وعددهم 11 
عض���وًا« في إدارة الحوار حتى نال األس���رى غالبية 

مطالبهم وهي :
- إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه ما قبل السادس 

من سبتمبر.
- إعادة االعتراف بالهيئ���ة القيادية العليا لحركة 

الجهاد
- تخفيض الغرامات.

- الغاء العقوبات.
- استئناف الزيارات للجميع في ديسمبر القادم.

- عودة األسرى ألماكنهم.
- تحسين ظروف األسيرات.
- وقضايا وتفاصيل أخرى.

وبقيت المعضلة النهائية في المفاوضات برفض 
إدارة السجون لخروج  األسيرين زيد بسيسى أمير 
الهيئة القيادية العليا ، وعبد الله العارضة  األمير 
الس���ابق للهيئة من العزل لفترة محدودة ، كنوع 
من حفظ مي���ة الوجه إلدارة الس���جون في أعقاب 
انتصار األس���رى فكان قرار المتسلح بالمسئولية 
والتضحي���ة الكبيري���ن أن يقبال ) زي���د وعبد الله( 
ب���اإلرادة والتوافق باإلبقاء في العزل لفترة محددة 
بالثالث���ة أش���هر إلنق���اذ النص���ر وأرواح األخ���وة 
واستدراك الموقف فكانا ناجحين بنسبة العشرة 
م���ن عش���رة ، وال ننس���ى أن هذا الموق���ف وافقه 
متابع���ة كاملة من المؤسس���ات الفاعلة في مجال 
األسرى والمؤسسات الحقوقية واالنسانية وقيادة 
الجهاد اإلس���المي في الخارج وعلى رأس���ه األمين 

العام للحركة المجاهد الحبيب أبو طارق النخالة .
أعتقد أن نجاح االض���راب يؤكد على ابداع الحركة 
األس���يرة في إدارة المعركة م���ع المحتل بحكمة، 
خاص���ة ف���ي مواجهة االحت���الل والس���جان الذى 
يعم���ل لي���ل نهار لتحطي���م معنويات الش���عب 
الفلس���طيني واألس���رى ) بال ج���دوى(  وللحيلولة 
دون تطوي���ر إمكانياتهم وقدراتهم، وال ننس���ى 
أن األس���رى كما نجحوا ف���ي اضرابهم فقد نجحوا 
في إيجاد المؤسس���ات الديمقراطية للتنظيمات 

الفلسطينية في الس���جون، فقد أبدعوا في ايجاد 
معادلة توازٍن بينهم وبين إدارة مصلحة السجون، 
رغم اإلمكانيات األخيرة مقاب���ل افتقار األولى من 
اإلمكانيات المادية، وأبدعوا في أش���كال التواصل 
واالتصال بين الس���جون وخارجه���ا، وفي تجارب 
التعلي���م وحصوله���م على الدراس���ات العليا من 
جامع���اٍت إس���رائيلية وعربي���ة ودولي���ة، وأبدعوا 
ف���ي البن���اء الثقافي، وف���ي التأثير السياس���ي، 
وصياغتهم لوثيقة األس���رى التي تحولت لوثيقة 
الوف���اق الوطني الفلس���طيني لتحقي���ق الوحدة 
الوطني���ة، وأبدعوا ف���ي إدخال الهوات���ف النقالة 
لداخل الس���جون لتوفير االتصال باألهل في ظل 
منع الزيارات لس���نواٍت طويلة، وفي إخراج النطف 
وإنج���اب األطف���ال كتجرب���ٍة غير مس���بوقة على 

مستوى حركات التحرر العالمية.
وتؤكد ه���ذه التجربة أن الس���جون كانت وال زالت 
مدرس���ة وطنية وتربوية ودائ���رة من دوائر العمل 
النضالي اإلبداعي فصاغت وبلورت طالئع األسرى 
والمعتقلي���ن، الذين كان له���م عظيم التأثير في 
بلورة الوعي النضال���ي والديمقراطي في المجتمع 
المحرري���ن  األس���رى  آلالف  وكان  الفلس���طيني، 
دوره���م في ه���ذا االتج���اه، بع���د أن تخرجوا من 
والمراكز  المواق���ع  الس���جون وتصدروا  أكاديمية 
المتنوعة، وتبوأوا مواقع سياس���ية وأماكن مهمة 
في المؤسس���ات المجتمعية المختلفة ولعبوا وال 
زالوا دورًا مؤثرًا في الحياة السياس���ية، والفكرية، 
واالجتماعي���ة، واإلعالمي���ة، كق���ادة سياس���يين 
وعس���كريين، ووزراء ونواب وأمناء عاّمين وأعضاء 
مكاتب سياسية لفصائل وحركات ثورية، وأعضاء 
في المجلس���ين » الوطني والتش���ريعي«، ومدراء 
لمؤسس���ات رس���مية وأهلية، وخب���راء ومفكرين، 

ونخب أكاديمية وإدارية.

األسرى في معركة العقل والوقت..

إدارة حكيمة إلضراب األسرى بنسبة العشرة من عشرة.. 

 بقلم: عبد الرحمن شهاب

بقلم: الدكتور رأفت حمدونة
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دولة فل�سطني  
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
   قائمة �شروط البيع

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية 
2019/13496 والمتكون���ة فيم���ا بين طالب التنفيذ/ ري���اض فوزي ديب صالح 
والمنفذ ضده/ جهاد محمد رباح عرفة وآخر القضية مقامة لتنفيذ حكم محكمة 
بداية غزة في القضية رقم 2019/273 والقاضي بتصديق االتفاق الذي توصل 
الي���ه وكيال الطرفين واعتب���اره حكما صادرًا عن المحكمة واج���ب النفاذ بتاريخ 
2019/10/22 ت���م إخطار المنفذ ضدهم بإخطار لتنفيذ حكم المحكمة حس���ب 
األصول بتاريخ 2019/11/27م تم إيق���اع الحجز التنفيذي على الرووف الطابق 
الس���ادس الواقع في العمارة المقامة على ارض القسيمة رقم )۲۹( من القطعة 
)696( الكائنة بغزة الدرج ش���ارع الفاخورة بجوار مس���جد التوحيد والسنة حيث 
يحدها من الغرب ش���ارع ومنزل عطاالله ومن الش���رق منزل آل صالح منزل صالح 
والش���مال شارع يؤدي على ش���ارع النفق ومس���احتها تقريبا ۱۲6 مترًا  بتاريخ 
2020/1/6م تم وضع يد مأمور التنفيذ على الرووف المحجوز. تم تثمين س���عر 
الش���قة بمبلغ ۱۷۰۰۰ دوالر أمريکي  وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة 
المحددة لذلك يوم الخميس الموافق 2021/11/25م فعلى من لديه أي اعتراض 
عل���ى البيع أن يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد 

أقصاه يوم االثنين الموافق 2021/11/22م .حرر في: 2021/10/24

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم)31( )المعروف بشارع العزبة(
منطقة تنظيم: بيت حانون  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها رقم 
2021/13 المنعقدة بتاريخ 2021/4/28 عن إيداع المخطط التفصيلي لمسار 
الش����ارع رقم )31( )المعروف بش����ارع العزبة( بعرض )20( مت����رًا بدون ارتداد 
المحصور بين الش����ارع رقم )4( والمار بالقس����يمة )7( من القطعة رقم )575( 
والقسائم رقم )71-70-72-73-44-29-40( من القطعة رقم )577( والقسائم 
رق����م )7-9-10-11-12-13-24( من القطعة رقم )1769( والقس����ائم رقم )26-

19-18( من القطعة رقم )1778( والقسيمة رقم )8( من القطعة رقم )575(
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فانه يجوز لجميع أصح���اب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إل���ى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني 
 مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم  2021/722 يف الطلب رقم 2021/2166

المستدعية : ش���ركة نخبة األوائل للتجارة الدولية والمقاوالت ويمثلها السيد / 
رائد داود سعدو السوافيري من سكان غزة الزيتون قرب المجمع اإلسالمي هوية 

رقم ) 905527123 (.     وكياله المحاميان / محمد وادي ورشاد مشتهي - غزة
المس���تدعي ضده / محمود مروان سعد الله اليازجي - غزة الميناء بجانب 

فندق غزة الدولي - بجوار برج األندلس ) موجود خارج البالد ( .
نوع الدعوى / حقوق

 قيمة الدعوى /1511 شيكال )ألف وخمسمائة وأحد عشر شيكال (
  ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

 في القضية رقم 2021/722    في الطلب رقم2021/2166
إلى المستدعى ضده /المذكور بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها ) حقوق( اس���تنادا إلى ما تدعيه في 
الئح���ة دعواها ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح 
غ���زة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاض���ي محكمة صلح غزة 

في الطلب رقم 2166 /2021 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل . 
لذل���ك يقتض���ي عليك���م أن تحض���ر له���ذه المحكمة ي���وم الثالث���اء بتاريخ 
2021/11/16 الس���اعة التاس���عة صباحا كم���ا يقتضي عليك اي���داع  جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا 
تخلفت عن ذلك سينظر في القضية واعتبارك حاضرا .  صدر في 2021/10/24

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة الو�سطى ال�سرعية
اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية

قدم���ت له���ذه المحكمة مضبط���ة موقعة م���ن مختار اهال���ي بيت دراس 
تتضمن ان عمر فارس محمود ابو شمالة توفي الى رحمة الله تعالى بتاريخ 
1995/10/21م . وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في : زوجته رسمية محمد 
جمعة ابو ش���مالة وفي اوالده منه وهم عزم���ي وعوني وخليل وعاطف واياد 
وعناية وعواطف ثم بتاريخ 2014/3/6م توفيت رس���مية المذكورة وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدي���ن لها من زوجها المتوفى 
قبلها عمر فارس محمد ابو ش���مالة وهم عزمي وعوني وخليل وعاطف واياد 
وعناي���ة وعواطف فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا روثة فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوسطى الشرعية خالل 

خمسة عشر يوما من النشر وحرر في2021/10/24م

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

   دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية خانيون�س
  دائرة التنفيذ

  اإخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف  الق�شية التنفيذية رقم 4499/2021

  إل���ى المنف���ذ ض���ده / اس���ماعيل مصطفى محم���د عصف���ور هوية : 
801590126 العنوان خانيونس - عبس���ان الجديدة - بالقرب من مسجد 
الصحابة حارة أبو عصفور خارج البالد حاليا نبلغك أنه طبقا للحكم الصادر 
ضدك من محكمة صل���ح خانيونس في القضية رقم 2021/347 الصادر 
بتاري���خ 2021/6/17  والقاض���ي بإلزامكم بدفع مبلغ وق���دره 150 دينارًا 
أردنيًا باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف واتعاب المحاماة لصالح طالب 

التنفيذ / حسان خالد اسماعيل أبو العال هوية : 804437523 
لذل���ك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن لتنفيذ الحكم الصادر  ضدك ودفع مبلغ المديونية حس���ب 
األصول وإذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ 
ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
  اأ. مهدي نبيل القدرة

بيت لحم/ االستقالل:
أعل���ن رئيس الحكومة محمد اش���تية يوم أمس، عن بدء الس���ياحة الدولية في 
فلس���طين، مؤك���ًدا أنه لن يك���ون أية إغالق���ات في ظل االقتراب م���ن المناعة 

المجتمعية عبر جهود الحكومة في إعطاء اللقاح.
وأفاد اش����تية بعمل الحكومة على تمويل بناء مشفى جديد في بلدة 
الدوحة، بتمويل من دولة الهند نظًرا لحاجة بيت لحم إلى مشفى جديد، 
مش����يًرا إلى بدء العمل قريًبا في مش����فى فلسطين المتواجد في بلدة 

حرملة
واعتب���ر إع���الن االحتالل ع���ن 2862 وح���دة اس���تيطانية جديدة وش���رعنته 
لمس���تعمرتين جديدتين ووحدات استيطانية في الخليل، عدوانًا صارخًا على 

األراضي الفلسطينية.
وأعرب اش���تية عن رفض الحكومة منح تصاريح لبناء 1303 بيوت فلسطينية، 

مقابل الموافقة على بناء 3000 وحدة استيطانية.

اشتية: بدء السياحة الدولية بفلسطين وال 
إغالقات مع اقترابنا من المناعة المجتمعية

غزة / االستقالل:
قال وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان 
بغ���زة ناجي س���رحان إن المنحة المصرية 
المقدمة بقيمة 500 مليون دوالر ش���ملت 
عدة مشاريع منها، شارع الرشيد الممتد من 
الس���ودانية وحتى الواحة بطول 1.5 كيلو 

متر، والكورنيش.
وأوضح سرحان في تصريح له، إنه تم البدء 
فيه بالمعدات المصرية، متوقًعا االنتهاء 

منه خالل 6 أشهر.
وأش���ار إل���ى ط���رح مناقص���ة للش���ركات 
الفلسطينية ألعمال البنية التحتية وأعمال 

الرصف لمشروع شارع الرشيد.
وذكر أن منها مش���روع مدينة العاشر من 
رمضان التي ستقام على مساحة 40 دونما، 
مبيًن���ا أنه يبدأ العمل فيه���ا خالل الفترة 

القريبة المقبلة.
وقال س���رحان: "ال زلنا بطور التصميم من 
قبل المصريين، والش���ارع الواصل ما بين 

المدرسة األمريكية والواحة سيتم تطويره 
ضمن المنحة المصرية".

وبين أن المس���تفيدين من مدينة العاشر 
س���يكونون فئتين هم���ا األولى ألصحاب 
الدخل المحدود بنظام األقس���اط والثانية 
ألصح���اب الحاالت االجتماعية وس���تكون 

االستفادة بنظام التسجيل ثم القرعة.
في س���ياق آخر، نبه إلى أن تسليم دفعات 
األض���رار الجزئي���ة لعدوان 2021 تس���ير 
بش���كل جيد، بينما األضرار الكلية سيبدأ 
العم���ل فيها ضمن المنح���ة القطرية من 
خ���الل عملية اإلعم���ار خالل األس���بوعين 

القادمين.
وأضاف أن األضرار الجزئية لعدوان 2014، 
تبق���ى 80 ملي���ون دوالر أض���رار جزئي���ة 
للمواطنين، البعض منهم اس���تلم دفعة 
ودفعتي���ن والبع���ض اآلخر لم يس���تلم 
أي دفعة، مش���يًرا إلى أن هن���اك اهتمامًا 
من الوزارة به ونأم���ل أن يكون هناك منح 

تستهدفهم.
وقال س���رحان: "بعض المانحي���ن ما زالوا 
ُيصرون عل���ى أن تكون عملية بناء المنازل 
المدم���رة بع���دوان 2021 بش���كل عطاء، 
بمعنى بناء المقاول للمنازل، ونحن كوزارة 
نفضل دف���ع المبالغ للمواطنين مباش���رة 
والقيام بإعادة إعمارها حسب رغبتهم، وما 
يهمنا هو إعادة اإلعمار وعودة المواطنين 

لمنازلهم".
وأكد أن ُش���ح حديد البناء ف���ي قطاع غزة 
ج���اء نتيجة لعدم وجود وفرة في الس���وق 
الفلسطينية بش���كل عام وهناك موردين 
طلبوا كميات كبي���رة، متوقًعا توفره خالل 

األسبوع الحالي بكميات كبيرة.
وبين وكيل الوزارة أن السعر الرسمي لطن 
حدي���د البناء في الس���وق 3200 ش���يقل، 
مبينًا أن وزارة االقتصاد تتابع غالء األسعار، 
وخالل األس���بوع الجاري س���تبدأ بالعودة 

لطبيعتها بعد توفيره بكميات كبيرة.

سرحان يكشف عن الفئات المستفيدة من مشاريع اإلسكان المصرية

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة االقتصاد الوطني في غزة يوم أمس، أنها ستضرب بيد من حديد على أي تاجر يحاول رفع أسعار 

السلع في قطاع غزة المحاصر.
وقال المتحدث باسم االقتصاد عبد الفتاح أبو موسى في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن طواقمنا في جميع 

محافظات غزة تجري حمالت تفتيش دورية لمنع االحتكار واالستغالل ورفع األسعار.
وأضاف: » فقط قمنا بعمل 30 محضر ضبط وتوقيف 3 تجار رفعوا األسعار«.

وحذر أبو موس���ى من أن وزارته ستضرب بيد من حديد كل من يحاول رفع األسعار على أبناء شعبنا بمزاجه 
ودون العودة لها.  وبين أن ظاهرة ارتفاع األسعار ال تقتصر على قطاع غزة فقط إنما موجودة في كل العالم 

نتيجة صعوبة بإمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو جراء جائحة كورونا.
وذكر أبو موس���ى أن العالم ش���هد في 2021 ارتفاًعا في أس���عار الغذاء بنس���بة 16٪ وهذا انعكس على 
االقتصاد في غزة. وقال: »صحيح أن هناك ارتفاع أسعار عالمي لكن نحن قلنا للتجار منذ تفشي الجائحة أنه 

ال يجوز رفع سعر أي سلعة دون العودة للوزارة وإعطاء مبررات لذلك حينها«.
وأكمل: إذا كان هناك اس���تيراد من التجار بس���عر جديد نحن نتفهم هذا السعر وعندها يمكن أن يبيع به 
التاجر، أما أن يكون هناك بضائع قديمة في مخازن وتباع باس���تغالل واحتكار من تجارنا لن نقف مكتوفي 
األيدي تجاه ذلك«. وأكد أبو موسى أن الوزارة ستحول كل من تسول له نفسه برفع األسعار إلى النيابة العامة 

ألخذ المقتضى القانوني بحقه.

اقتصاد غزة: كل تاجر تسول له 
نفسه رفع األسعار سيحول للنيابة
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أعلن أنا المواطن / عادل نضال محمد ابو شماله 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )407802701( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / ابراهيم محمد ياس���ين 
األس���طل عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)400939310( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / نعمة أحمد محمد ابو عزوم 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )901613042( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / س���ليمان صالح يوس���ف 
الفقع���اوي ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)804746964( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / كمال محمد حس���ين النجار  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )910845759  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / احمد عطية سليمان شاهين  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )914790480( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد حمدي منس���ي كوارع  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )930353933( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فوزي حمد س���الم قديح  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )410193398( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / أحمد محمود محمد البنا عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )803189471  ( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سامي احمد محمد ابو القمبز 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )700324379  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ايمان خالد شحادة   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  )804697365  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ان���وار محمود احمد حجازي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401212428( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

واشنطن/ االستقالل:
بعد التصعيد التركي وطلب الرئيس رجب طيب 
أردوغان طرد 10 س����فراء لدول من بينها الواليات 
المتحدة بش����أن موقف األخي����رة من قضية رجل 
األعمال التركي عثمان كافاال، الخارجية األميركية 

تطالب تركيا بتوضيح.
عّلق����ت وزارة الخارجية األميركية، يوم أمس، على 
تصريحات الرئي����س التركي رجب طيب إردوغان 
بش����أن طرد 10 س����فراء لدول غربية م����ن بينها 

الواليات المتحدة.
وبع����د أمر إردوغ����ان بط����رد الس����فراء لدعوتهم 
لإلف����راج عن رجل األعمال الترك����ي عثمان كافاال، 
ق����ال المتحدث الرس����مي باس����م وزارة الخارجية 
األميركية، نيد برايس: "لقد رأينا تلك التصريحات 
ونحن نطلب توضيحًا من وزارة الخارجية التركية".

وكان س����فراء كل م����ن كندا والدنمارك وفرنس����ا 
وألماني����ا وهولن����دا والنرويج والس����ويد وفنلندا 
ونيوزيلن����دا والوالي����ات المتحدة دع����وا في بيان 
مشترك صدر في 18 تش����رين األول/ أكتوبر، إلى 
حّل ع����ادل وس����ريع لقضية كافاال وإل����ى "إطالق 

سراحه فورًا".
واس����تدعت وزارة الخارجي����ة التركي����ة الس����فراء 

العشرة ووصفت البيان بأنه غير مسؤول.

في الصدد نفس����ه، قال رئيس البرلمان األوروبي 
ديفيد ساس����ولي على صفحته عل����ى "تويتر" إّن 
"طرد عشرة س����فراء دليل على اندفاع استبدادي 
من الحكومة التركية. ل����ن نخاف. الحرية لعثمان 

كافاال".
وه����ّدد مجل����س أوروبا، ف����ي وقٍت س����ابق، أنقرة 
بعقوبات يمكن إقراره����ا خالل دورته المقبلة، إذا 
لم يتّم اإلفراج عن المعارض حتى نهاية الش����هر 

المقبل.

وتحتجز الس����لطات التركية كافاال دون إدانة منذ 
عام 2017. وُب����ّرئ العام الماضي من تهم تتعلق 
باحتجاجات حديقة جي����زي عام 2013، وتّم إلغاء 
الحكم وتوجيه تهم جديدة ضده لتورطه المزعوم 

في محاولة االنقالب في البالد عام 2016.
وف����ي تش����رين األول/أكتوبر الج����اري، مثل كافاال 
لمحاكمة هي الثالثة خالل 4 سنوات من االحتجاز 
بتهمة التآمر على الحكومة، وهي المحاكمة التي 

وصفتها منظمة العفو الدولية بأّنه����ا "هزلي����ة".

واشنطن تطلب توضيحًا بشأن قرار أردوغان طرد السفير األميركي

الخرطوم/ االستقالل:
قال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، يوم أمس، إن بالده قررت وقف دخول 

السفن التي تحمل الوقود إلى المياه اإلقليمية السودانية.
وأض����اف عبيد ف����ي تصريح صحفي، أن الق����رار جاء لتجنب فرض غرامات بس����بب 
التأخير في تفريغ ش����حنات البواخر الراسية بميناء بورتسودان نتيجة احتجاجات 

شرق السودان، والذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على الحكومة.
وأفاد الوزير السوداني أن الس����ودان يواجه شحا في المخزون االستراتيجي للمواد 

البترولية.
وتصاعدت وتيرة األحداث في واليات شرق السودان، على خلفية إعالن قبائل البجا، 
إغالق بعض المرافق االستراتيجية والحيوية في المنطقة خالل األسابيع الماضية.

وعمدت قبائل البجا إلى إغالق الخط الناقل للوقود من ميناء بورتس����ودان ش����رقي 
السودان وإغالق الطريق المؤدي إلى العاصمة الخرطوم، ما تسبب في تعطل حركة 
عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر 

بعواقب وخيمة على االقتصاد السوداني.
وتعاني مناطق شرق السودان، منذ استقالل البالد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة 

عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
واعترف����ت اتفاقية »جوبا« الموقعة في العاصمة الجنوب س����ودانية في تش����رين 
األول/أكتوبر 2020، بين الحكومة الس����ودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، 
بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات األساسية مما 

أدخلت مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.

السودان يعلن منع دخول سفن 
الوقود إلى مياهه اإلقليمية

دبي/ االستقالل:
أعلنت القنصلية اإلس���رائيلية في دبي، أن إسرائيل واإلمارات توقعان اتفاق 
"الممر األخضر" للسماح للذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحرية 

التنقل بين البلدين.
وأدخلت إسرائيل منذ 3 أكتوبر/ تشرين األول الجاري قواعد جديدة لما يسمى 
ب� "المعيار األخضر" ألولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا باإلضافة 

للذين تعافوا.
 حيث ُيعتبر األش���خاص محصنين بعد أس���بوع من التطعيم الثالث أو الثاني 
بلقاح "فايز"، ولكن بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، يعتبر 
الش���خص مرة أخرى غير محّصن، والستعادة الحصانة الصحية، يجب أن يتم 

التطعيم بجرعة ثالثة، بحسب القسم الصحفي لوزارة الصحة في تل أبيب.
وكانت رئاس���ة الوزراء اإلس���رائيلية، أعلنت أن رئيس ال���وزراء نفتالي بينيت، 

سيسافر إلى اإلمارات في أول زيارة رسمية له.

»إسرائيل« واإلمارات تدشنان »ممرًا 
تونس/ االستقالل:أخضر« تسهيال لحركة مواطنيهما

أصدرت الش���ركة الرس���مية لخدمات البريد في تونس، 
يوم أمس، طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري، عليه 

صورة »وادي مجردة«.
وبحسب موقع »قناة نسمة«، فإن اختيار وادي مجردة جاء 
لكونه يمثل موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين.

ويكش���ف ه���ذا االختي���ار عم���ا يجمع ش���عبي تونس 
والجزائ���ر من روابط األخوة والوفاق والعالقات التاريخية 
والحضارية العريقة. ووادي مجردة، هو أحد أهم األودية 
ف���ي المغرب العرب���ي، حيث يبلغ طول���ه 460 كيلومترا 
مربعا، ومس���احة حوض���ه 23700 كيلومت���ر ثلثها في 
الجزائر. وينبع ال���وادي المطبوع على طابع البريد بالقرب 

من س���وق أهراس في الجزائر، ثم يتدفق باتجاه الشرق 
قبل أن يص���ب في البحر األبيض المتوس���ط عند خليج 
تونس. ويأت���ي اإلصدار للطابع البريدي الجديد في إطار 
تنفيذ توصيات اللجنة المش���تركة التونسية الجزائرية 
في مج���ال البريد الت���ي عقدت في الجزائ���ر في يناير/ 

كانون الثاني من عام 2019.

بيروت/ االستقالل:
التقى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، مع القائم 
بأعمال سفارة دولة قطر لدى بيروت، علي المطاوعة، 

في إطار بحث العالقات الثنائية بين البلدين.
وفي بيان له، أش���ار المكتب اإلعالمي لوزير الطاقة 

إلى أنه تم خالل هذا اللق���اء، »البحث في العالقات 
الثنائية بين البلدين، ال س���يما التعاون في مجالي 
النفط والغاز، وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز 

الطبيعي المسال وإعادة تغويزه«.
وأوضح البيان أن »البحث تن���اول موضوع التنقيب 

ع���ن النف���ط وإمكاني���ة مش���اركة قطر ف���ي دورة 
التراخيص الثانية الستكش���اف النفط والغاز في 
المي���اه البحرية اللبنانية«، الفتا إل���ى أن »الطرفين 
اتفق���ا على متابعة اللقاءات والح���وارات بما يخدم 

مصلحة البلدين«.

الجزائر وتونس تصدران طابعًا بريديًا موحدًا

قطر تبحث تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المسال
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مدريد/االستقالل:
حقق ريال مدريد االنتص����ار بنتيجة )2-1(، خالل مواجهة 
الكالس����يكو أمام الغريم التقليدي برش����لونة ، في معقل 
البلوجرانا »كامب نو«في إطار منافسات الجولة العاشرة من 

الليجا .
بهذا االنتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في 
صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برش����لونة عند 15 

نقطة في المركز الثامن.
ب����دأت المباراة بتحفظ من كال الفريقين، وكان أول تهديد 
في الدقيق����ة 3 ألصحاب األرض بتمري����رة في العمق من 
جوردي ألبا تجاه الش����اب أنس����و فاتي، لوال خروج الحارس 

كورتوا الذي أمسك الكرة.
وانطلق فينيس����يوس جونيور على الطرف األيسر وحاول 
التمري����ر داخل منطق����ة الجزاء، لوال تدخ����ل المدافع إريك 

جارسيا الذي حول الكرة إلى الركنية في الدقيقة 13.
وتوغ���ل فينيس���يوس جوني���ور داخل منطق���ة جزاء 
برشلونة في الدقيقة 21 وراوغ دفاع البلوجرانا، قبل أن 
يس���قط ويطالب بركلة جزاء، لك���ن حكم المباراة رفض 

احتساب الخطأ.

ونجح دافيد أالبا في تس����جيل هدف التقدم لريال مدريد 
في الدقيقة 32، حيث تلقى تمريرة من زميله رودريجو على 
الطرف األيسر لمنطقة جزاء برشلونة، وسدد قذيفة أقصى 

يسار تير شتيجن الذي لم يستطع إيقافها.
وأض����اع جيرارد بيكيه فرصة تس����جيل ه����دف التعادل 
لبرش����لونة في الدقيقة 34، بتسديدة رأسية مرت بجانب 

القائم األيمن لمرمى كورتوا.
لينتهى الشوط األول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر كومان مدرب برشلونة الدفع 
بكوتينيو بدال من مينجويزا، ليعود دست إلى مركز الظهير 

األيمن.
ونجح البديل كوتينيو في تهديد الميرنجي، بتس����ديدة 
م����ن داخل المنطقة، اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول إلى 

ركنية في الدقيقة 47.
وأنقذ دست برش����لونة من اس����تقبال الهدف الثاني في 
الدقيقة 60، حيث شتت الكرة قبل أن ُيسدد فينيسيوس 

جونيور داخل المنطقة.
وتلقى كريم بنزيما كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد على 
الطائر كرة تصدى لها ببراعة تير شتيجن في الدقيقة 69.
وم����ن هجمة مرت����دة لريال مدريد، نجح لوكاس فاس����كيز 
في تس����جيل الهدف الثاني في الدقيقة 94، حيث سدد 

أسينسيو كرة ارتدت لفاسكيز الذي أسكنها الشباك.
وس����جل أجويرو ه����دف تقلي����ص الفارق لبرش����لونة في 
الدقيقة 97، بصناعة من دست، وأطلق بعدها حكم المباراة 

صافرة النهاية.

ريال مدريد ُيسقط برشلونة في الكالسيكو ويقفز لصدارة الليجا

لندن/ االستقالل: 
واص����ل النجم المصري محمد صالح تألق����ه مع ليفربول ، 
أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة 

الجولة التاسعة من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وتقدم ليفربول برباعية نظيفة في الش����وط األول، بعدما 
افتتح نابي كيتا التسجيل في الدقيقة الخامسة، وأضاف 
جوتا الهدف الثاني في الدقيقة )14(، قبل أن يحرز صالح 
الهدفي����ن الثالث والرابع، ويس����جل الخام����س في بداية 

الشوط الثاني.
وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات، بات صالح أول العب 
في تاريخ ليفربول، يس����جل في 3 مباريات متتالية على 

أرض مانشستر يونايتد.
كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع 

الريدز، في جميع المسابقات.
ومنذ موس����م )2017- 2018(، ب����ات صالح رابع العب فقط 

يحقق هذا األمر، في الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى، 
بعد كريس����تيانو رونالدو )أبريل/نيس����ان 2018( ودوفان 
زاباتا )يناير/كانون ثان 2019( وروبرت ليفاندوفسكي )3 

مرات(.
كما يعد دانيل س����توريدج الالعب الوحيد، الذي س����جل 
أهداًفا في عدد أكبر من المباريات المتتالية لليفربول في 

البريميرليج أكثر من صالح.
فقد زار اإلنجليزي الش����باك ف����ي 8 مباريات متتالية، بين 
نوفمبر/تش����رين ثان 2013 وفبراير/ش����باط 2014، بينما 
سجل صالح حالًيا في 7 مباريات متتالية بالدوري الممتاز.

كما أحرز صالح هدفه رقم 107 في مسيرته بالبريميرليج، 
ليصب����ح أفضل ه����داف إفريق����ي في تاريخ المس����ابقة، 

متخطًيا أسطورة كوت ديفوار، ديدييه دروجبا.
وكان صالح يتقاس����م ص����دارة هذه القائمة م����ع دروجبا، 

برصيد 104 أهداف لكل منهما، قبل مباراة األمس.

بعد »الهاتريك« في شباك يونايتد.. 
محمد صالح يحقق أرقامًا قياسية تاريخية 

القاهرة/االستقالل: 
قررت محكم���ة القض���اء اإلداري، حكمًا بإلغاء 
قرار وزير الرياضة القاضي باستبعاد مرتضى 

منصور ومجلسه من إدارة الزمالك.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري 
بمجلس الدول���ة ، بقبول طعن رئيس الزمالك 
الس���ابق مرتضى منصور وإيقاف قرار إيقاف 
واس���تبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي 

وجود مخالفات مالية ضد المجلس الحالي.
 وطالبت الدعوى التي تق���دم بها هاني زادة 
عضو مجلس اإلدارة بإلغاء قرار مديرية الشباب 
والرياضة بالجي���زة الذي صدر يوم 29 نوفمبر 
/تش���رين ثاٍن م���ن العام الماضي بتش���كيل 
لجنة مؤقت���ة إلدارة الزمالك وإيقاف المجلس 

المنتخب.
وقررت المحكمة بقبول دعوى الطعن ضد قرار 
وزير الرياضة وما ترت���ب عليه من آثار وهو ما 
يس���مح لمرتضى منصور ومجلس���ه بالعودة 

لرئاسة نادي الزمالك مرة آخرى.
 وكانت وزارة الرياضة قد قامت بتعيين لجنة 
مؤقتة برئاسة المستشار الراحل أحمد البكري 

ثم تولى المهمة المستشار عماد عبد العزيز 
قب���ل تعيين لجن���ة آخرى بناء عل���ى الالئحة 

االسترشادية برئاسة حسين لبيب.
وأك���د رئي���س الزمالك مرتض���ى منصور في 
أولى رسائله أن هناك اتفاقا مع وزير الشباب 
والرياض���ة، حفاظ���ا عل���ى اس���تقرار الفريق، 
سيتس���لم النادي عق���ب مباراة القم���ة أمام 
األهلي المقرر إقامتها 5 نوفمبر/تشرين ثان 

المقبل. فيما جاءت ثاني رسائله بالتأكيد على 
استمرار الفرنس���ي باتريس كارتيرون المدير 
الفن���ي للفريق نافيا ما ت���ردد حول إقالته من 

منصبه.
وأتم مرتضى منصور رس���ائله، بالحديث عن 
خوضه انتخاب���ات الزمالك القادمة قائال "هذا 
قرار يخصني بجانب أسرتي في الوقت الحالي 

ولن يتم اإلعالن عنه حاليا".

غزة/ االستقالل:
تواصل أندية قطاع غزة, إبرام المزيد من الصفقات لتعزيز صفوفها, استعدادًا النطالق الموسم 

الجديد, في الرابع من ديسمبر القادم.
وأعل���ن نادي الهالل الرياضي, عن تعاقده مع الالعب خالد دادر لتعزيز مركز خط الوس���ط  لمدة 

موسم واحد, عقب رحيله عن نظيره اتحاد بيت حانون مؤخرًا.
وتوص���ل مجل���س إدارة النادي األهلي التفاق مع الالعب أس���امة أبو قرش���ين، لضمه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وعزز نادي المشتل صفوفه بالالعب المخضرم حازم ثابت، قادمًا من نادي خدمات دير البلح.

وجدد نادي اتحاد الش���جاعية لالعبه محمد دهمان لموسم أخر، بعدما ظهر بشكل الفت الموسم 
السابق.

و نجح نادي التفاح الرياضي, المنافس بدوري الدرجة األولى في تجديد عقود العديد من العبيه.
و توصل الن���ادي التفاق مع كل من خميس حمودة , أنيس البحطيطي وطارق الش���رفا, ومحمد 
أبو خضر, وخليل حمدان, ويوس���ف الجرج���اوي, و نور الدين حمادة, ومحم���د حنون و عز الدين 

الرنتيسي .
فيما أبرم نادي خدمات جباليا 5 صفقات, استعدادا لدوري الدرجة األولى في قطاع غزة.

وضم خدمات جباليا الخماس���ي ثائر عفانة, ومحمد مس���عود, وناصر الطناني, ومؤمن أبو عودة, 
وعبد أبو جبل.

ويمّني بطل الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" بالموسم األخير, الظهور بشكل قوي في الموسم 
الكروي القادم بالدرجة األولى.

األندية الغزية تواصل عقد صفقات 
جديدة استعدادًا لبدء الموسم الجديد

حكم قضائي يعيد مرتضى للزمالك
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أعل���ن أنا المواطن / احمد نضال حس���ين النجار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404075343( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عالء محم���د زكري الغرابلي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801829193( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / هاني نضال بكر الريس  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )400140372 ( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عالء ناصر صالح دردونه عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )402514517 ( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أحمد عرفات حس���ن الغندور 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404316499( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / جهاد عمر عبد الفتاح الناطور 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )412293375( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���ادية أكرم محمود نشوان   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )403262801( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهيم فايز س���عيد عوض 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )403046055( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / زياد زاه���ر جودت اليازجي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )٨٠١٣٠٨٨٤٢( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

جنوب���ي الضف���ة الغربي���ة المحتلة، أدى ذل���ك الى وقوع 
عشرات اإلصابات باالختناق بين صفوف المواطنين. 

وأف���ادت مص���ادر محلية أن ق���وات االحت���الل اعترضت 
المش���اركين في المس���يرة التي انطلقت من أمام جامعة 
الخليل، وصوال إلى منطقة رأس الجورة، المدخل الشمالي 
للمدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما 

أدى إلصابة عدد منهم باالختناق.
وطالب المش���اركون في المس���يرة الت���ي نظمتها نقابة 
العاملي���ن ف���ي جامعة الخليل، وهيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين، ونادي األس���ير، بضرورة اإلف���راج العاجل عن 

األسرى المضربين الذين يصارعون الموت.
وقال نقيب العاملين في جامعة الخليل موسى عجوة: إن 
األس���رى هم من دفعوا حريتهم م���ن أجل الوطن، ويجب 

على الجميع العمل من أجل اإلفراج عنهم.

ودع���ا الناطق اإلعالمي لنادي األس���ير أمج���د النجار، إلى 
ضرورة التحرك الفوري إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن 
الطعام، مش���يرا إلى أن قيادات الحركة األسيرة في جميع 
السجون قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام لمساندة 
األس���رى المضربين عن الطعام في إط���ار رفض مصلحة 

سجون االحتالل اإلفراج عنهم.
فيم���ا أخطرت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، 
مواطني���ن بوق���ف البن���اء بمنزليهما في قري���ة التواني 

بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال منس���ق اللجان الوطنية والش���عبية لمقاومة الجدار 
واالس���تيطان راتب جبور، إن قوات االحتالل سلمت إخطارا 
للمواطني���ن فؤاد العمور، وغانم عيس���ى الهريني، لوقف 

البناء في منزليهما.
وأض���اف أن المنزلي���ن يقعان ضمن المخط���ط الهيكلي 

للقري���ة، إال أن االحت���الل يواصل اس���تهدافه للمواطنين 
وممتلكاتهم، بهدف ترحيلهم من المنطقة، واالس���تيالء 

على األراضي لصالح االستيطان.
وإلى ذلك كش���فت صحيفة عبرية، ع���ن قيام مجموعات 
استيطانية إس���رائيلية بتسميم آبار مياه خاصة بالشرب 
في بعض المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ونبهت صحيفة "هآرتس" في تقرير للكاتب اإلسرائيلي 
جدع���ون ليفي، أنه ف���ي الوقت الذي تنش���غل العائالت 
الفلس���طينية بجني الزيتون في موسم قطافه، تتصاعد 

اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وأضاف���ت: "في الس���نوات األخيرة، تحول هذا الموس���م 
الجميل إلى كابوس بالنس���بة للفلس���طينيين، فال يوجد 
أي يوم يمر بدون هجمات للمس���توطنين، وال يوجد صباح 

بدون أشجار مقطوعة ومدمرة أو مجردة من الثمار".

رت 8 آالف ش���جرة  وبحس���ب إحصائية األمم المتحدة، ُدمِّ
زيتون ع���ام 2021، على يد مئات المس���توطنين، الذين 
يس���رقون أيضا أكياس الزيتون مم���ن جنى محصوله من 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، اقتحم مس���توطنون، أمس األحد، المسجد 
األقصى المبارك بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

"اإلسرائيلي".
وقال ش���هود عيان، إن عش���رات المس���توطنين اقتحموا 
المس���جد األقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت 

استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه.
وتش���هد القدس القديم���ة وبوابتها إجراءات عس���كرية 
مش���ددة تتمث���ل بالتفتي���ش الدقي���ق للمقدس���يين 
والمصلين في األقصى، إضافة إلى جملة من االستفزازات 

بحق الشبان.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال إي���دان رول، نائ���ب وزير خارجي���ة االحتالل، 
أم���س األح���د: "إن اإلدارة األمريكي���ة ق���د تتراجع 
ع���ن قرارها ف���ي إعادة فت���ح بعثة ديبلوماس���ية 
أمريكية للفلس���طينيين في القدس، بعد أن أعرب 
االحتالل عن معارضته لمثل هذه الخطوة"، حسب 

ما أفادت به وكالة )رويترز(.
وكان���ت قنصلية القدس قد ُأدمجت في الس���فارة 

األمريكي���ة من قبل إدارة الرئيس الس���ابق دونالد 
ترامب في ع���ام 2018، بعدما ت���م نقلها من )تل 
أبي���ب( إلى مدينة القدس، وهو عكس السياس���ة 
األمريكي���ة الت���ي أش���اد به���ا االحت���الل وأدانها 

الفلسطينيون.
وقال إيدان رول، لموقع )واينت( العبري: "أعتقد أن 
لدي أس���باًبا وجيهة لالعتقاد أن ذلك لن يحدث"، 
مضيف���ا: "األمريكي���ون يتفهمون تعق���د الوضع 

السياس���ي. ولنا معه���م عالقات طيب���ة للغاية ... 
وال نؤم���ن بمفاجأته���م بش���يء، وال أعتق���د أنهم 

سيحاولون مفاجأتنا بشيء".
الخارجي���ة  وزي���ر  بلينكي���ن،  أنطون���ي  وكان 
األمريكي، أكد سابًقا هذا الشهر، خطة واشنطن 
إلعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق 
العالقات مع الفلس���طينيين، ولم يذكر جداول 

زمنية لذلك.

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزارة الداخلية في الضفة الغربية المحتلة، أن الجمعيات الحقوقية والمدنية 
الفلس����طينية التي صنفتها سلطات االحتالل اإلس����رائيلي ك�«اإلرهابية«، مسجلة 
لديها استنادًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، وتعمل وفقًا للقوانين 
المعم����ول بها في دولة فلس����طين. وعبّرت الداخلية، في بي����ان لها يوم أمس، عن 
استنكارها وش����جبها لهذا القرار، واعتبرته جريمة للعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياس����ية، وأكدت أن ه����ذه الجمعيات فاعلة وريادية ف����ي الوطن، وأن اإلرهاب 

الحقيقي هو االحتالل االستعماري اإلسرائيلي بكل مكوناته القائمة بالقوة.
واعتب���رت القرار ال���ذي يتنافى مع كاف���ة المواثيق واألع���راف الدولية، مدانًا 
ومرفوضًا جملة وتفصيال، ويستدعي من كافة الجهات الحقوقية والمنظمات 
الدولي���ة واألم���م المتحدة التدخل للج���م هذا االحتالل، وحماي���ة الجمعيات 
والمؤسس���ات المدنية في فلسطين. وكانت سلطات االحتالل قد صنفت قبل 

يومين 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية ك�«منظمات إرهابية«.

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أمام ارتفاع أسعار السلع األساسية في غزة، 
وتقاذف المسؤوليات والُمسببات الجهات الحكومية لتسعير السلع األساسية واعالنها 
لجمهور المستهلكين، وتش���ديد الرقابة على األسعار، وانفاذ القانون بحق المتالعبين 
بها. واعتبرت الجبهة بأن التالعب بقوت الفقراء من شأنه أن يعزز انعدام األمن الغذائي، 
وضرب لصمود المواطنين في القطاع، الذين يواجهون الحصار والعدوان. وأكدت أن غزة 
اليوم أحوج ما تكون لدعم الس���لع األساس���ية والمنتوج الوطني، وتوفير األمن الغذائي 
للفقراء، وهو ما يتطلب نبذ وتعرية المحتكرين والمتالعبين بأس���عار السلع األساسية، 
ووقف سياس���ة إغراق األسواق بالسلع المنافسة للسلع الوطنية، ووقف لإلجراءات التي 

من الممكن أن ترفع أسعارها وتزيد من فجوات الحرمان للفقراء.

غزة/ االستقالل:
حصل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمس���ية على أس���طح البنايات ف���ي مدينة غزة 
الصناعية، الذي أنشأته شركة “باديكو القابضة”، 
على جائ���زة األمم المتحدة للعمل المناخي العالمي 

بعنوان »االعتماد على الذات«.
وتم اإلعالن ع���ن الفائزين في جائزة األمم المتحدة 
للعم���ل المناخ���ي ضم���ن فئ���ة التموي���ل بغرض 
االس���تثمار في المشاريع الصديقة للبيئة بالتعاون 
ما بين مؤسس���ة التمويل الدولي���ة )IFC( ومجموعة 
البن���ك الدول���ي وباديكو القابضة، ف���ي مدينة بون 
األلمانية، وستقام مراسم تسليمها في مؤتمر األمم 
المتحدة للتغير المناخي )COP26( الذي س���يعقد 

في مدينة جالسكو البريطانية الشهر المقبل.
وتعتب���ر الجائ���زة األممية للعم���ل المناخي، جائزة 
عالمي���ة مرموق���ة تمنحها منظمة األم���م المتحدة 
للمناخ العالمي ألول مرة في فلسطين، تسلط الضوء 
على المشاريع اإلبداعية وقدرة الشعوب في العالم 

على مواجهة التغيير المناخي.
ويؤمن المش���روع الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة 

باديك���و القابضة بش���ار المصري في ش���هر آذار/
مارس الماضي، الكهرباء لكافة المصانع والمنشآت 
التجارية والمؤسس���ات الدولية، القائمة في مدينة 
غزة الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى )7.3( ميغا 

واط، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 12 مليون دوالر.
وأعرب المص���ري عن فخره بحصول المش���روع على 
ه���ذه الجائزة المرموق���ة من قبل األم���م المتحدة، 
»خاصة أن���ه يعتبر ح���ال مثاليا للعج���ز الكبير في 
الطاق���ة الكهربائي���ة الذي يعاني من���ه قطاع غزة، 

بسبب الحصار المفروض عليه منذ 14 عاما«.
وقال »إن هذه الجائزة ألهلنا وش���عبنا في قطاع غزة 
الصامدي���ن في ظل الحص���ار، الصابرين بعد الدمار 
ولملمة الجراح، وهذا المش���روع االس���تراتيجي إنما 
أطلق للتخفي���ف من معاناتهم، وللمس���اهمة في 
تعزيز بنية االقتصاد هن���اك، رغم تدمير جزء كبير 
من���ه خالل الع���دوان األخير على قط���اع غزة وتكبد 
مدين���ة غزة الصناعية لخس���ائر تجاوزت 12 مليون 

دوالر«.
واعتب���ر أن هذه الجائ���زة تؤكد قدرة ش���عبنا على 
بناء دولته واقتصاده من خالل مش���اريع مستدامة، 

»فلدينا إرادة قوية وعزيمة صلبة س���اهمت في بناء 
اقتصادات دول، واليوم نس���عى للنهوض بدولتنا 

وشعبنا«.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة ش���ركة بيدكو خالد 
عنبتاوي »إن المش���روع س���اهم في ارتفاع نس���ب 
التش���غيل وخفض تكاليف االنتاج في مدينة غزة 
الصناعية، نتيجة توفر مصدر دائم للكهرباء ودون 
انقط���اع، األمر الذي يعني خلق فرص عمل إضافية. 
ما أثر بش���كل كبير على القطاع الخاص والمنشآت 
االقتصادي���ة في غ���زة، واليوم بات���ت المصانع في 
المدين���ة الصناعي���ة تعمل بش���كل دائ���م بوجود 

كهرباء منتظمة وبتعرفة أقل«.
ولفت إل���ى أن هذه ثان���ي جائزة دولي���ة يفوز بها 
مش���روع تولي���د الطاق���ة الكهربائية م���ن الطاقة 
الشمسية على األس���طح في مدينة غزة الصناعية، 
حيث حصل المشروع على جائزة التميز من مجموعة 
البنك الدولي عام 2019، تقديرا للجهود التي بذلها 
في التغل���ب على كافة المخاطر لضمان اس���تدامة 
المش���روع الذي يلبي إحدى االحتياجات الرئيسية 

في القطاع.

مشروع »مدينة غزة الصناعية« للطاقة الشمسية يحصل على جائزة العمل المناخي األممية الداخلية: الجمعيات التي صنفها االحتالل 
كـ »إرهابية« مسجلة وتعمل وفقًا للقانون

الشعبية تدعو لمراقبة األسواق وإنفاذ 
خارجية االحتالل: اإلدارة األمريكية قد تتراجع عن فتح قنصليتها للفلسطينيين بالقدسالقانون بحق المتالعبين باألسعار

�إ�صابات بقمع ..
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لندن/ االستقالل:
نج���ت ام���رأة بريطانية من الموت بأعجوبة بعدما س���قطت من ناف���ذة على ارتفاع 30 
قدمًا وهي تمش���ي أثناء نومها. وسقطت لو ميتش���ل )40 عامًا( من نافذة شقة إحدى 
صديقاته���ا بالطابق الرابع في أبردين باس���كتلندا، واس���تقرت على مبنى خارجي من 

المعدن المموج، حيث كان على رجال اإلطفاء إنقاذها.
وتم نقل ميتشل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، لكنها عانت فقط من التواء 

في الكاحل األيسر وندوب على جبهتها.
وقالت ميتش���ل في حديث لصحيفة ذا صن البريطانية: »كنت في زيارة لمنزل إحدى 
صديقاتي وأمضيت ليلة سعيدة حًقا، وذهبت إلى الفراش والشيء التالي الذي أتذكره 
أنني اس���تيقظت فوق هذا المبنى وأنا أصرخ. كنت أعاني من ألم ش���ديد وكان هناك 

الكثير من الدماء على رأسي. كنت مرعوبة ولم أستطع معرفة كيف حدث ذلك«.
وقالت ميتشيل وهي طالبة علم نفس متفرغة »اعتدت المشي أثناء نومي عندما كنت 
مراهق���ة، لكنني كب���رت على ذلك. وقالت والدتي إنني كنت أس���ير في غرف مختلفة 
وأتحدث مع نفسي، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل من قبل. أشعر بأنني محظوظة 
للغاية ألنني بخير. وقال األطباء والممرضات إنها معجزة«. وأوضحت ميتش���ل أن شقة 
صديقتها تطل على موقف س���يارات في مركز تس���وق، ولحسن الحظ كان شخص ما 

هناك عندما صرخت طالبة، المساعدة وسارع لطلب سيارة اإلسعاف.

تسقط من نافذة في الطابق 
الرابع وهي تمشي أثناء نومها

القاهرة/ االستقالل:
تسبب خالف على اسم المولود بين زوجين مصريين 
إلى الطالق وجعلهما يتواجهان في المحاكم منذ 9 

سنوات.
بداية القضية، عندما تزوج موظف من فتاة ش���ابة 
لم تتجاوز الثامنة والعشرين من عمرها، واكتشف 
االثنان بعد الزواج اختالف���ا كبيرا في الرأي، وتركت 
الزوجة مسكن الزوجية بعد 3 أشهر من الزواج لعدم 
تحملها المعيش���ة م���ع زوجها ال���ذي وصفته بأنه 
شخص س���ليط وآراءه كلها خاطئة، تدخل األقارب 
م���ن الطرفين وتم الصلح بينهما بعد أن علموا أنها 

حامل في شهرها األول.

عادت الزوجة إلى مسكن الزوجية وتابعت الحمل مع 
طبيب أمراض نس���اء وتوليد، وعلمت خالل المتابعة 
نوع الجنين بأن���ه »بنت«، ووقعت مش���ادة كالمية 
بينها وبين زوجها على تسمية الجنين، فكانت األم 
تريد تسميتها »همس«، واألب اعترض على االسم 

وقرر تسميتها »فاطمة«.
5 أش���هر والمش���اكل لم تنته بينهما بسبب اسم 
المولود فتركت الزوجة مرة ثانية مس���كن الزوجية 
وأقام���ت عند والدتها حتى ش���عرت ب���آالم الوالدة 
وتوجه���ت إل���ى المستش���فى بصحب���ة والديها 
وش���قيقها وأنجبت طفلتها، وعلم ال���زوج بوالدته 
فتوجه إلى المستشفى وطلب من المسؤولين إخطار 

الوالدة لكي يتوجه به إلى مكتب الصحة وتسجيل 
ابنته باالسم الذي يريده.

إال إن المس���ؤولين في المستش���فى رفضوا لعدم 
حض���وره معه���ا أو م���ا يفي���د أن المول���ودة ابنته، 
فتوجه إلى قسم الشرطة وطلب تحرير محضر ضد 
المستشفى، لكن المشكلة تم حلها وديًا وتمكن من 

الحصول على اإلخطار وتسميتها »فاطمة«.
غادرت الزوجة المستشفى بصحبه طفلتها وتدخل 
األق���ارب وتمت إعادته���ا إلى مس���كن الزوجية لم 
تستكمل شهورا وعادت إلى منزل والدها وانتهت 
العالق���ة الزوجي���ة بينهما بالطالق، وكان الس���بب 

األساسي اسم المولود.

9 سنوات في المحاكم .. بسبب خالف على اسم المولود

بيروت/ االستقالل:
أقدم شاب س���وري من مواليد عام 1987على ق��تل شقيقه من مواليد 1998 وقطع أطراف 
الج��ثة ورميها في غرفة مهجورة، وذلك إثر خالف دار بينهما في لبنان. وقام الشقيق بضرب 
ش���قيقه بم�طرقة على رأسه ومن ثم طع�نه بس��كين للتأكد من موته. ثم قام القاتل بقطع 
أطراف الجثة بواسطة منشار ووضعها في أكياس من النايلون ورماها داخل غرفة مهجورة 
قرب مكان إقامته، تاركا بقية الجسد على أن يتخلص منه الحقا، ثم نظف الغرفة وانتقل الى 
سكن آخر. وتمكنت الجهات المختصة من تحديد مكان تواجد المتهم، وتوقيفه في مدينة 
عاليه، داخل غرفة اس���تأجرها حديثًا. وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع 

المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، بحسب المديرية.

شاب سوري يقـتـل 
شقيقه ويقـطع جثـته 

بكين/ االستقالل:
أقرت الصين قانونا يفرض الحد من الفروض 
والحصص الدراسية خارج أوقات التدريس، 
في مبادرة ترمي إلى تخفيف العبء الثقيل 
عل����ى التالميذ، وفق ما أعلنت وس����ائل إعالم 

حكومية.
وباسم حماية الناشئة، أقرت الحكومة خالل 
األش����هر األخي����رة قواع����د كثي����رة للحد من 

األنشطة التي تراها مؤذية لنمو األطفال.
وقد حظرت عل����ى القّصر اللع����ب ألكثر من 
ثالث س����اعات أسبوعيا باأللعاب اإللكترونية 
لمكافح����ة اإلدمان على هذه األنش����طة، كما 
قلصت بص����ورة كبي����رة إمكان االس����تعانة 

بدروس خصوصية للدعم المدرسي.
وفي األس����ابيع الماضية، اتخذت السلطات 
أيضا تدابي����ر ذات طابع عقائدي أكثر ترمي 
م����ن خاللها إل����ى التصدي لله����وس الزائد 
التلفزيونية  البرام����ج  وحظ����ر  بالمش����اهير 

"المبتذلة".
وأش����ارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن 
القانون الجدي����د الذي أقره البرلمان الصيني 
يفرض عل����ى الس����لطات المحلي����ة "تعزيز 
إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل 
التالمي����ذ على صعيد الف����روض والحصص 

خارج ساعات التدريس".
ويل����زم القانون الجدي����د األه����ل ب�"التوزيع 

المنطقي لوقت األبن����اء القّصر بين الدروس 
الجسدي  والنش����اط  والترفيه  واالس����تراحة 
بهدف ع����دم إثقال كاهله����م على صعيد 

التعلم وتفادي اإلدمان على اإلنترنت".
ويدخل قانون "الترويج للتربية العائلية" هذا 
حيز التنفيذ اعتبارا من األول من يناير 2022.

وتض����م الصي����ن نظام����ا تعليميا ش����ديد 
الصيني����ون منذ  إذ يتحض����ر  االنتقائي����ة، 
الطفولة للخض����وع إلى مس����ابقات الدخول 
إلى الجامعات في س����ن الثامنة عشرة والذي 
يحدد إمكان انضمام الطالب إلى مؤسس����ات 
التعليم العالي من عدمه، وهوية المؤسسة 

التعليمية التي سيلتحق بها.

الصين تقر قانونًا للحد من الفروض المدرسية
الرياض/ االستقالل:

استفاد صائد صقور سعودي من إقامة مزاد في »نادي الصقور السعودي« ليبيع طيرًا التقطه في 
سماء طريف )شمال السعودية( بمبلغ قياسي وهو 405 آالف ريال سعودي.

وكان »الطاروح« )الصّقار( وابنه الذي يدعى شادي قد قضيا يومين في االنتظار والترقب الصطياد 
هذا الصقر ونجحا أخيرًا في الظفر به باستخدام شباك الصيد، ليحطم رقمًا قياسيًا كأغلى صقر 
تم بيعه في مزاد. ونقل موقع العربية نت عن االبن ش���ادي قوله إنه س���عيد جدا بالصفقة التي 

ستمكنه من تسديد نفقات زواجه.
 واض���اف »اعتدُت الذه���اب إلى الطرح وصيد الصقور مع والدي من���ذ الصغر، في هواية ورثتها 
عن أجدادي، لكن ه���ذه هي المرة األولى التي نعرض فيها طرحنا في منصة مزاد نادي الصقور 

السعودي«.
وكش���ف ش���ادي عن مواصفات الصقر الذي تم بيعه، حيث يبلغ من الطول 15 إنش���ًا، وعرضه 
15.50 إنش. وقد كانت المنافسة عليه مثيرة، حيث انطلق المزاد بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت 

المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد، بعد أن أوصل المزايدة إلى 405 آالف ريال.

سعودي يبيع صقرًا بمبلغ قياسي

القاهرة/ االستقالل:
أق���دم عامل على تعذي���ب ابنته دون 
رحمة حت���ى وفاتها، بحج���ة تأديبها 
لس���رقتها متعلق���ات بالجي���ران، في 
مدينة أطفي���ح بمحافظ���ة الجيزة في 

مصر.
وأوض���ح مس���ؤول أمن���ي أن األجهزة 
من  بالغا  بالمحافظة تلق���ت  األمني���ة 

سيدة حول اشتباهها في وفاة ابنتها 
البالغ���ة م���ن العمر 14 عام���ا، واتهام 

والدها بقتلها.
وأضاف، أن والدة الطفلة عندما علمت 
بوفاتها، توجهت إل���ى منزل طليقها 
لرؤيتها وتوديعها إلى مثواها األخير، 
لكنه���ا فوجئت بوجود كدم���ات وآثار 
تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها، 

فأبلغ���ت األجهزة األمني���ة على الفور 
واتهمت طليقها بقتل الطفلة. 

الت���ي أجرتها  التحري���ات  وكش���فت 
األجهزة األمنية من خ���الل مناظرتها 
لجثمان الفتاة، عن وجود إصابات وآثار 
تعذي���ب بأماك���ن متفرقة من جس���د 
المجن���ي عليها، ناتج���ة عن تعرضها 

للضرب المبرح.

وتابع المسؤول األمني، أن والد الفتاة الذ 
بالف���رار بعد وفاة ابنته وعقب تكثيف 
التحريات نجحت األجهزة األمنية في 
إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف 
بقت���ل ابنت���ه، بزعم تأديبها بس���بب 

سرقتها لمتعلقات الجيران.
واختتم، أن وال���د الطفلة أقر باعتدائه 
عليها بالضرب المب���رح، مرات عديدة، 

بعد أن ق���ام بتقييدها بالحبال، ولكنه 
فوجئ أثناء ضربه���ا بفقدانها للوعي، 
وعندم���ا ح���اول إس���عافها، كانت قد 
لفظت أنفاسها األخيرة، مما دفعه إلى 
الهروب من المنزل، بعد إخباره للجيران، 

بضرورة اتصالهم بوالدتها لزيارتها.
وتم تحرير محض���ر بالواقعة، وإخطار 

النيابة العامة للتحقيق.

مصــر.. يعــذب ابنتــه بــال رحمــة حتــى المــوت


