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طولكرم/ االستقالل:
جّددت مخابرات االحتالل »اإلس���رائيلي«، يوم 
امس، االعتق���ال اإلداري للصحفي حازم ناصر 

من طولكرم.
وأفادت مصادر مختصة بش���ؤون األسرى، أن 
مخابرات االحتالل ج���ددت »اإلداري« للمصور 

ناصر 3 أشهر للمرة الثانية توالًيا.
وفي يوليو الماض���ي، حولت محكمة االحتالل 
ف���ي عوفر الصحي ناصر ل�«اإلداري« 6 أش���هر 

تبدأ بعد انتهاء الحكم الصادر بحقه 3 أشهر.
واعتقلت قوات االحتالل، الصحفي ناصر بعد 
توقيفه شرق طولكرم أثناء تغطية مواجهات 
م���ع االحت���الل تزامنت م���ع معركة »س���يف 

القدس« يوم 12 مايو.
وبتاريخ 14 يوليو أصدر االحتالل بحقه حكمًا 
بالس���جن الفعل���ي ٣ أش���هر ، باالضافة الى 
تحويله  لالعتقال اإلداري، ما يعد انتقاًما منه 

لكونه صحفي.

االحتالل يجدد »اإلداري« للصحفي حازم ناصر للمرة الثانية

القدس المحتلة/ االستقالل:
انطلقت دع����وات لمجموعات اس����تيطانية لمضاعفة أعداد 
المس����توطنين المقتحمين للمس����جد األقصى المبارك بعد 

رام الله/ االستقالل:
يواصل جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية 
منذ أس���بوعين اعتقال األسير المحرر وس���ام أبو الرب من 

رام الله/ االستقالل:
رف���ض القيادي المحرر خضر عدنان، ي���وم أمس، إجراءات 
الس���لطة وأجهزتها األمني���ة للتضييق على اس���تقبال 

الصحة: 5 وفيات و257 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

»أمن السلطة« يواصل مالحقته 
لنشطاء »الجهاد« في الضفة

عدنان: نرفض إجراءات أجهزة السلطة 
للتضييق على استقبال األسرى المحررين

دعوات استيطانية لتكثيف 
اقتحام األقصى بعيد »الحانوكاة«

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية تسجيل 5 حاالت وفاة 
و257 إصابة جديدة بفي���روس كورونا في الضفة الغربية 

مداهمات واعتقاالت في مناطق 
مختلفة بالضفة والقدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، حملة دهم 
واقتحام���ات في مناط���ق متفرقة بالضف���ة الغربية والقدس 

رام الله/ االستقالل:
ُأصي���ب عش���رات المواطنين، مس���اء أم���س، خالل 
مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، 

ف���ي بل���دة س���لوان بالق���دس المحتلة، ف���ي حين 
أطلق مس���توطنون النار تج���اه منازل 
مركباته���م  وهاجم���وا  المواطني���ن 

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى

إصابات خالل مواجهات مع االحتالل بالقدس 
واعتداءات للمستوطنين في الضفة

الحتالل يعرقل و�صول اأهايل بيت حلم لأرا�صيهم الواقعة خلف جدار الف�صل العن�صري     )وفا(

الشجراوي لـ »االستقالل«: تعميق التطبيع 
مع »إسرائيل« استباحة لألمن القومي العربي

غزة/ دعاء الحطاب:
أكد رئيس حرك���ة NOR لمقاومة التطبيع 
في إسطنبول محمود سعيد الشجراوي، أن 

تزايد حرك���ة التطبيع في الوطن العربي مع 
وتعميق  اإلسرائيلي  االحتالل 
الدبلوماس���ية  العالق���ات 

مهجة القدس: إدارة سجن »ريمونيم« ترفض 
تقديم العالج لألسير المعزول يعقوب قادري

غزة/ االستقالل:
الق���دس  مهج���ة  مؤسس���ة  أك���دت 
للشهداء واألسرى والجرحى، يوم أمس، 

أن ما تس���مى »إدارة س���جن ريمونيم« 
العالج  تقدي���م  ترف���ض 
المجاهد  المعزول  لألسير 

مخطط استيطاني لتهويد 
الجدار الغربي للمسجد األقصى

احلايك: املوافقة على 
دخول العمال للأرا�ضي 

املحتلة كتجار حل 
غري جذري

»الطائرات المسيرة« موجودة وتصنع في غزة

القائد النخالة: أي عملية اغتيال ألي قائد أو 
مقاوم سيكون الرد مباشرًا بقصف »تل أبيب«

بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد 
زياد النخال���ة، أن أية عملية اغتيال »إس���رائيلية« 

لق���ادة وعناصر المقاومة في أي مكان س���يتم الرد 
عليها مباش���رة بقصف »ت���ل أبيب« 
دون تردد، مش���دًدا على أن المقاومة 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
انطلقت دعوات لمجموعات استيطانية لمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين 
للمس���جد األقصى المبارك بعد خمس���ة أيام، بمناس���بة ما يس���مى عي���د األنوار 

»الحانوكاة«. 
وبالتزام���ن مع دعوات تكثي���ف االقتحام لألقصى، انطلقت دعوات فلس���طينية 

للتصدي القتحامات المستوطنين ونصرة المسجد األقصى والمسرى.
وتأتي دعوات مضاعفة اقتحام المس���توطنين لألقصى بمناس���بة ما يسمى عيد 
األنوار »الحانوكاة«، والذي يحتفل فيه اليهود وفق زعمهم ل�«إحياء ذكرى تدشين 

المعبد الثاني في القدس«.
 وأطلق الشيخ عكرمة صبري -خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية 
العليا في القدس- نداًء لكل الفلسطينيين لشد الرحال لألقصى؛ إلعماره والدفاع 

عنه وصد أي إجراء متوقع من المستوطنين بحق المسجد. 
 وقال الش���يخ صبري: إن االحتالل حّول مدينة القدس لثكنة عسكرية منذ األحد 

ا. الماضي، وصّعد من التضييق على األهالي تصعيًدا استفزازّيً
وأوض���ح أن االحتالل ش���دد الحصار على المس���جد األقصى، وش���دد من عمليات 
التفتي���ش للمصلين، في الوقت الذي فتح المج���ال لليهود ليصولوا ويجولوا في 
األقصى المبارك. ولفت خطيب األقصى إلى أن االقتحامات تزداد وتيرتها للتأكيد 

ا. على طمع االحتالل في األقصى، ومحاولة الهيمنة وفرض السيادة عليه تدريجّيً
وقال: إن ما يجرى يعني أن االحتالل ماٍض في سياس���ته على المستوى الرسمي 

والسياسي، وليس على مستوى الجماعات االستيطانية فقط.
وجدد الش���يخ عكرمة رفض ه���ذه اإلجراءات االحتاللية محم���اًل حكومة االحتالل 

المسؤولية الكاملة عن أي إجراء يمس األقصى المبارك.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 حاالت 
وف���اة و257 إصابة جدي���دة بفي���روس كورونا في 
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة 

الماضية.
وذكرت الصحة في التقري���ر الوبائي حول فيروس 
كورونا في فلس���طين خالل ال�24 ساعة األخيرة أنه 
سجلت 3 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس في 

قطاع غزة، وحالتان في بيت لحم.

وأش���ارت وزيرة الصحة مي الكيلة إلى أن اإلصابات 
الجديدة سجلت على النحو التالي: »ضواحي القدس 
3، طوب���اس 6، بيت لحم 25، الخليل 49، جنين 16، 
أريح���ا واألغ���وار 6، رام الله والبي���رة 25، طولكرم 7، 

نابلس 13، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 106«.
ولفت���ت إلى وج���ود 38 مريضًا في غ���رف العناية 
المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستش���فيات في الضفة 70 مريض���ًا، بينهم 8 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.

وأعلنت أن نس���بة التعافي م���ن فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش���طة 0.6% ونس���بة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصابات.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حس���ب التالي: »ضواحي القدس 3، طوباس 3، بيت 
لحم 15، الخليل 41، جنين 13، أريحا واألغوار 0، رام 
الل���ه والبيرة 11، طولكرم 3، نابل���س 4، قلقيلية 0، 

سلفيت 1، قطاع غزة 100«.

رام الله/ االستقالل:
يواصل جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية منذ أسبوعين اعتقال 
األسير المحرر وسام أبو الرب من بلدة قباطية بمدينة جنين المحتلة، في سجن 

أريحا دون توضيح أي معلومات بخصوص اعتقاله.
وقال ش���قيق األسير وس���ام: »إن أجهزة األمن اقتحمت البيت، واعتقلت سامح 
رهينة مقابل تسليم وسام نفسه«، مستنكرًا طريقة اقتحام البيت، التي تشبه 

اقتحام القوات )اإلسرائيلية(.
وأض���اف أنهم لم يتمكنوا من معرفة وضعه الصح���ي أو أي معلومات عنه في 

سجن أريحا، داعيًا الجهات القانونية للكشف عن مصيره.

رام الله/ االستقالل:
رفض القيادي المحرر خضر عدنان، يوم أمس، إجراءات الس����لطة وأجهزتها 

األمنية للتضييق على استقبال األسرى المحررين.
وقال عدن����ان في تصريح له: »كنت أتمنى من قيادات الفصائل التعبير عن 

رفضها اإلجراءات التي اتخذت ضد استقبال األسير معتصم زلوم«.
وشدد على أن جنين وأهلها ضد أي احتراب داخلي فلسطيني، وأبدًا لن يكون 

سالح المقاومة موجهًا للداخل.
وأضاف: »أن تلقى األس����هم إلى صدر المقاومة ش����يطنة لمخيم جنين أمر 

مرفوض«

الصحة: 5 وفيات و257 إصابة جديدة بالضفة وغزة

»أمن السلطة« يواصل مالحقته 
لنشطاء »الجهاد« في الضفة

عدنان: نرفض إجراءات أجهزة السلطة 
للتضييق على استقبال األسرى المحررين

دعوات استيطانية لتكثيف 
اقتحام األقصى بعيد »الحانوكاة«

بيروت/ االستقالل:
أكد األمي����ن العام لحركة الجهاد اإلس����المي القائد زياد 
النخالة، أن أية عملية اغتيال »إسرائيلية« لقادة وعناصر 
المقاومة في أي مكان سيتم الرد عليها مباشرة بقصف 
»تل أبيب« دون تردد، مشدًدا على أن المقاومة تستطيع 

قصف كل المدن المحتلة في أي وقت.
وق����ال القائد النخالة خالل لقاء ف����ي برنامج »لعبة األمم« 
الذي عرض على قناة الميادين مس����اء أمس األربعاء: »إن 
االحتالل اإلس����رائيلي يس����تطيع أن يقصف غزة ولكن 
في المقابل نحن نس����تطيع قصف مدن العدو ومقاتلونا 

جاهزون في الميدان ألي مواجهة«.
وحول قرار العمليات العسكرية ضد االحتالل، أكد األمين 
الع����ام أن خيار المقاومة المس����لحة موجود لدى فصائل 
المقاومة الفلس����طينية بش����كل دائم ومس����تمر، وغير 
محصورة في قط����اع غزة، وليس قرارًا لحظي����ًا وانما قرار 

تاريخي نلتزم به أمام شعبنا.
وعلق القائد النخالة على تهديدات االحتالل لغزة بالقول: 
أن المقاومة حاضرة في الميدان وهي جاهزة على الدوام 
ألي معركة قادمة، مؤكدًا أن التهديدات الصهيونية لن 

تغير قواعد عمل المقاومة.
وأوضح القائ����د النخالة، أن االحتالل اإلس����رائيلي يدرك 
تمام����ًا خطورة التوغل البري على جيش����ه في قطاع غزة، 
ألن المقاومة أحدثت كي وعي لقادة االحتالل األمر الذي 
يجعلهم يحسبون حسابات كبيرة قبل أي توجه ضد غزة، 

مستبعًدا أي عدوان في الفترة الحالية.
وقال: »رغم التحليالت حول اس����تبعاد شن االحتالل حرًبا 
على قطاع غزة إال أن المطلوب من المقاومين أخذ الحيطة 

والحذر«.
وشدد القائد النخالة على أن المقاومة بعد معركة »سيف 
الق����دس« لم تتوقف مطلًقا من تطوي����ر أدائها وتصنع 
أس����لحتها المتنوعة في قط����اع غزة، قائ����اًل: »الطائرات 

المس����يرة موج����ودة في ورش����ات التصني����ع بقطاع غزة 
باإلضافة لوجود الخبرة للتعامل معها«.

وشدد على أن مسيرة المقاومة مستمرة والشهداء الكبار 
يتركون أثرًا كبيرًا خلفهم ومقاتلين أشداء ويمأل المكان 

قادة آخرين.

الت�صهيالت االقت�صادية
وحول التسهيالت المقدمة لغزة، أكد القائد النخالة أنها 
استحقاق واجب وليست امتيازات ُتعطى للشعب، مؤكدًا 

على ضرورة أن ينتهي الحصار بكل األحوال.
وقال: »اإلخوة في مصر لديهم رغبة بتخفيف الحصار عن 
غزة، وتقديم تس����هيالت، وأعتقد أنها بطلب إسرائيلي 
مباشر، مش����يرا إلى أن االحتالل اإلس����رائيلي يحاول من 

خالل تقديم التس����هيالت للس����كان في غ����زة ترويض 
المقاومة و«تفكيك قنبلة غزة«.

وفيما يتعلق بفتح باب العم����ل داخل االراضي المحتلة 
)اس����رائيل( قال: »من المفت����رض أال تتعاطى المقاومة 
م����ع هذا الطرح. وال تقوم ب����دور الوكيل للعمل في كيان 
االحتالل، ف�«إسرائيل« تريد أن ُتحول غزة مخزنًا للعمالة 

المستمرة«.
وأض����اف: »اس����تغربت فت����ح الحكومة في غ����زة مكاتب 
لتسجيل وتنسيق دخول العمال لكيان االحتالل، معتبرًا 
هذه خطوة محاولة إسرائيلية المتصاص طاقة الشباب«.

مهمة ال�صلطة
وفيما يجري م����ن مالحقة للمقاومين في الضفة الغربية 

من قبل أمن السلطة قال القائد النخالة: »السلطة تريد أن 
تثبت أنها ُتسيطر على الوضع األمني لكنها تحاول عبثًا، 
فيما يمارس االحتالل اعتداءاته بشكل مستمر«، مضيفا 
»ما تقوم به السلطة في الضفة اآلن ليس مهمة مشرفة«.

ووج����ه القائد النخالة كلمة قوية للمقاومين في جنين ال 
سيما المالحقين من أمن السلطة قائاًل: »أقول للمقاومين 
في مخيم جنين، وف����ي كل أنحاء الضفة، يجب أن نقوم 
بواجباتنا، وعلينا أن نس����تمر في برنامجن����ا ونضالنا، وال 

يوقفنا أي عائق«.
ولفت القائد النخالة إلى أن التنسيق األمني بين السلطة 
واالحتالل هو من تس����بب باعتقال األسرى الذين انتزعوا 
حريتهم من سجن جلبوع أبطال كتيبة جنين، قائاًل: »إن 
األسرى حققوا إنجازًا كبيرًا لكن من الواضح أن التنسيق 

األمني لعب دورًا في اعتقال أسرى انتزاع الحرية«.

النظام العربي
وفي س����ياق أخر أك����د القائد النخال����ة أن النظام العربي 
قرر بأن فلس����طين أصبحت »إس����رائيل«، وُيريد البعض 
أن يجعل����وا قط����اع غ����زة الهوية السياس����ية للش����عب 

الفلسطيني«.
وبين أن النظ����ام العربي ليس هو من يحدد الموقف من 
القضية الفلسطينية بل الشعوب من تحدد موقفها من 

قضية فلسطين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأش����ار إلى أن الموقف االيراني هو الموقف المنحاز إلى 
الشعب الفلسطيني على مدار الوقت ومبدئي وال أعتقد 
أن أي اتفاقات سياس����ية ستغير هذا الموقف، الفًتا إلى 
أن ايران تعتبر فلس����طين أرضًا مقدس����ة، وهم ينظرون 

لألقصى أنه قيمة دينية كبيرة.
ووجه القائد النخالة كلمة للش����عب اليمني قائاًل: »نحن 
ُنعول على الش����عب اليمني كثيرًا، ويجب أن يتم وقف 
هذه الحرب الظالمة عليه، فهو ش����عب مق����اوم ومنحاز 
لفلسطين ومقاومتها، وما يجري باليمن يؤذي كل األمة.

»الطائرات المسيرة« موجودة وتصنع في غزة
القائد النخالة: أي عملية اغتيال ألي قائد أو مقاوم سيكون الرد مباشرًا بقصف »تل أبيب«



ورس����م االتفاق، الذي وقعه غانت����س والوزير المنتدب 
المكلف ب����إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف 
لودي����ي، التع����اون األمن����ي بي����ن البلدي����ن 
»بمختلف أشكاله« في مواجهة »التهديدات 
والتحدي����ات التي تعرفه����ا المنطقة«، وفق 

االعالم العبري.
اقتن����اء معدات  للمغرب  وس����يتيح االتفاق 
أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، 
إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي 

والبحث والتطوير.
ووص����ف غانتس االتفاق بأنه »أمر مهم جدًا، 
س����يمكننا من تبادل اآلراء وإطالق مش����اريع 

مشتركة وتحفيز الصادرات اإلسرائيلية« إلى المغرب.
ا�ستباحة للأمن القومي

ويرى الش����جراوي خ����الل حديث����ه ل�«االس����تقالل«، أن 
االتفاقيات التي توقعتها األنظمة العربية المطبعة مع 
»الكيان اإلسرائيلي«، ليست حريصة على االمن القومي 
العربي بل تجعله مس����تباحًا للعدو الصهيوني، وتجعل 
األجهزة األمنية في الدول العربية المطبعة تحت خدمة 

أمن االحتالل. 
وبين أن االتفاق����ات المنوي عقدها م����ع دولة المغرب، 
تتجاوز إطار التطبيع إلى مس����توى الشراكة، مما يجعل 
س����لطات المغرب ش����ريكة لالحت����الل الصهيوني في 
جرائمه بحق الش����عب الفلس����طيني، من خ����الل إجراء 
تدريبات عس����كرية مش����تركة، إضافة إلى التعاون في 
التخطيط العملياتي والبحث والتطوير واقتناء معدات 

أمنية عالية التكنولوجيا.
وج����اء في بيان ص����ادر عن مكتب غانت����س أن »االتفاق 
يوفر إطار عمل للعالقات األمنية بين الدولتين، ويسمح 
ببداية التعاون األمني الرس����مي بينهما، وش����راء أسلحة 

وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة«.
كما تتي����ح االتفاقيات لالحتالل بإظه����ار مالمح احتالله 
ف����ي الدول العربية المطبعة، من خالل التحكم بمواردها 
الطبيعي����ة ك�«المياه والبترول والغ����از وغيرها«، فمؤخرًا 

وقع����ت األردن و«إس����رائيل« واإلم����ارات، »إع����الن نوايا« 
لمقايضة الكهرباء بالمياه، بحيث يجعل المياه والطاقة 
الكهربائية األردنية رهينة ل�«إسرائيل«، وفق الشجراوي.

ال�سعب يرف�ض التطبيع
وأش����اد الش����جراوي، بموقف الش����عب المغربي المندد 
والراف����ض للتطبي����ع، حي����ث أطلقت جمعي����ة »الجبهة 

وضد  فلس����طين  لدعم  المغربية 
المغربية  و«الهيئ����ة  التطبي����ع« 
حملة  األم����ة«،  قضاي����ا  لنص����رة 
إعالمية وميداني����ة رافضة لزيارة 
وزي����ر الدفاع اإلس����رائيلي بيني 
غانت����س للب����الد، منوه����ًا الى أن 
حال  بلسان  تنطقان  الجمعيتين 

الشعب المغربي الذي ُيعد من أخلص الشعوب العربية 
للقضية الفلسطينية وأشد والًء لها. 

وأوضح أن الش����عب المغربي ينظر بخطورة بالغة لزيارة 
»غانتس« للبالد، فاس����تقبال هذا المجرم والوجه البشع 

لالحتالل لمناقش����ة قضايا أمني����ة بحته، يعنى أن االمر 
س����يكون لصالح أمن »إس����رائيل« وض����د مصلحة األمن 

الفلسطيني والمغربي.
وبين الشجراوي، أن الدور األبرز في الترويج لالتفاقيات 
العسكرية واألمينة مع »الكيان اإلسرائيلي«، كان لدولة 
االمارات، حيث تتحمل األعب����اء والتكلفة المادية لهذه 
االتفاقي����ات اذا كان����ت ال����دول 
العربية ضعيف����ة ماليًا ك�«مصر 
واألردن والمغرب«، مش����يرًا الى 
إن النظام االماراتي ٌيبدد ثروات 
االم����ة وينفقها عل����ى االحتالل 
واتفاقي����ات ُيل����زم به����ا أنظمة 
ال����دول العربي����ة المطبعة رغم 

انها ُمخلة بسيادة تلك الدول.
نتائج وتوقعات

وحول النتائ����ج المتوقع من زيارة »غانت����س« للمغرب، 
توقع الش����جراوي أن تقوم المغرب بمنع زيارة النشطاء 

الفلس����طينيين الذين يعملون إلحياء قضية فلسطين 
باألم����ة، إضافة لحظ����ر زي����ارة المقاومين وخب����راء بيت 
المق����دس الذين يحاض����رون في قضي����ة القدس لبالد 
المغ����رب العربي، األمر ال����ذي ُيخرج المغ����رب عن دعم 

القضية الفلسطينية.  
ونوه الى أن المغرب لديها مكاتب ارتباط ونظام تطبيع 
قديم ج����دًا، لكنه توقف مؤقتًا عام 2002«، مبرهنًا ذلك 
ب�« أن عدد اليهود المغاربة الذين هاجروا الى فلسطين 
ك�«مس����توطنين يه����ود« يبلغ في الكي����ان الصهيوني 
مليون مغربي، مازالوا يحملون جنس����يات وجوازات سفر 
مغربية تمكنهم من دخ����ول البالد بأي وقت، األمر الذي 

ُيعد خطوة تطبيعية خطيرة على دول المغرب العربي.
وكانت إس����رائيل والمغرب أعلنتا نهاية العام الماضي 
عن اس����تئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين بعد 
توقفه����ا عام 2002، ومنذ ذلك الحين تم افتتاح مكتب 
االتص����ال اإلس����رائيلي بالمغرب خالل زي����ارة البيد إلى 

الرباط في أغسطس الماضي. 
وحذر م����ن التداعي����ات الخطيرة المترتبة عن اس����تمرار 
الزي����ارات واالتفاقي����ات التطبيعية م����ع االحتالل، على 
القضي����ة الفلس����طينية، والمتمثلة ب�« اس����تباحة دماء 
الفلسطينيين وتدمير بيوتهم، وامعان االحتالل بجرائم 
االس����تيطان واالس����تفراد بالمدينة المقدسة و المسجد 
األقصى المبارك الذي ُيعد أعظم المقدس����ات اإلسالمية 
بفلس����طين، كما يفتح بوابات أمام ما تس����مى ب�«صفقة 
الق����رن« وتطبيقها عل����ى أرض الواقع، مس����تدركًا:« لوال 
التطبيع لما تجرأت »إسرائيل« على االستمرار بجرائمها«.

وحمل الس����لطة الفلسطينية ورئيس����ها محمود عباس 
وأجهزته����ا األمنية المرتهنة ل�«االحتالل«، المس����ؤولية 
األكبر في تجرؤ بعض األنظمة العربية على هذه الوقاحة 
التطبيعية الس����تقبال مجرم حرب »غانتس« في بالدها، 
باعتباره����ا الراعي األول للتنس����يق األمني مع االحتالل، 
معتبرًا التنس����يق األمني خيانة وجريمة عظمى جعلت 
جرائم التطبيع والتنس����يق األمني العربي أقل استغرابًا 

لدى الشعوب.
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غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء 
واألس����رى والجرحى، يوم أمس، أن ما تسمى 
»إدارة س����جن ريموني����م« ترف����ض تقديم 
العالج لألس����ير المع����زول المجاهد يعقوب 
محمود أحمد قادري »غوادرة«، حيث يعاني 
م����ن آالم وأوجاع ف����ي يده اليمن����ى وكتفه 
وقدمه اليس����رى جراء االعتداء عليه من قبل 
ما تسمى قوات )النحش����ون( التابعة إلدارة 

مصلحة سجون االحتالل الصهيوني.
وأفاد األس����ير المجاهد يعقوب قادري في 
القدس« نس����خًة  رس����الة وصلت »مهج����ة 
عنها، أنه يعاني من مشكلة حقيقية حيث 
يعان����ي م����ن آالم وأوجاع في ي����ده اليمنى 
وكتفه وقدمه اليس����رى ج����راء اعتداء قوات 

)النحش����ون( عليه بالضرب وذل����ك على أثر 
الحدي����ث ال����ذي أدلى ب����ه لإلع����الم بتاريخ 
2021/11/08م خالل جلس����ة محاكمته في 
محكمة الناصرة االحتاللية، موضًحا أن إدارة 
سجن ريمونيم ترفض عالجه بأي شكل من 

األشكال.
وأشار في رسالته إلى أن الطبيبة الموجودة 
في عي����ادة الس����جن فقط ما قام����ت به هو 
محادث����ة عن بع����د دون أن تق����وم بفحصه 

سريرًيا، ولم تقدم له أي شيء.
وبخصوص ظروف عزله في سجن ريمونيم، 
فقد أوضح، أن األمور في السجن على حالها 
ل����م يتغي����ر ش����يء، وال يخرج إلى الس����احة 
)الفورة( ألن السالس����ل الموجودة في قدماه 
أثناء خروجه للفورة قد حفرت بعمق بقدميه 

اليمن����ى واليس����رى، لذلك ق����رر أن ال يخرج 
للفورة.

جدي����ر بالذكر أن األس����ير يعق����وب قادري 
من قرية بئر الباش����ا بمحافظة جنين شمال 
الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 1972/12/22م؛ 
وه����و أع����زب؛ واعتقلت����ه ق����وات االحتالل 
2003/10/18م؛  بتاري����خ  الصهيون����ي 
وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكًما 
بالس����جن المؤبد )مرتين( باإلضافة إلى )35 
عاًما( بتهمة االنتماء والعضوية في س����رايا 
الق����دس الجناح العس����كري لحركة الجهاد 
السرايا  اإلسالمي والمش����اركة في عمليات 

ضد قوات االحتالل.
ونج����ح األس����ير المجاهد يعق����وب بتاريخ 
2021/09/06م برفقة إخوانه األسرى محمود 

عارضة، أيه����م كمامجي، محم����د العارضة، 
ومناض����ل انفيعات وزكريا زبي����دي بانتزاع 
حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 
2021/09/10م في مس����اء يوم الجمعة في 
مدينة الناصرة ف����ي الداخل المحتل أعادت 
قوات االحتالل اعتقاله مع األس����ير محمود 

عبدالله عارضة.
ق����وات  أع����ادت  التال����ي  الي����وم  وف����ي 
االحتالل اعتقال األس����يرين محمد قاس����م 
عارضة، واألس����ير زكري����ا زبي����دي، وبتاريخ 
2021/09/19م فج����ر يوم األح����د في الحارة 
الش����رقية بمدينة جنين بعد مطاردة وبحث 
اس����تمرت 13 يومًا أعادت ق����وات االحتالل 
اعتقال األس����يرين أيهم كمامجي ومناضل 

انفيعات.

خالل رسالة من داخل سجنه
مهجة القدس: إدارة سجن »ريمونيم« ترفض تقديم العالج لألسير المعزول يعقوب قادري

تجاوز التطبيع إلى مستوى الشراكة
الشجراوي لـ »االستقالل«: تعميق التطبيع مع »إسرائيل« استباحة لألمن القومي العربي

غزة/ دعاء احلطاب:
يف  التطبي��ع  ملقاوم��ة   NOR حرك��ة  رئي���ض  اأك��د 
اإ�سطنبول حممود �سعيد ال�سجراوي اأن تزايد حركة 
التطبيع يف الوطن العربي مع الحتلل الإ�س��رائيلي 

بال��غ  اأم��ر  مع��ه،  الدبلوما�س��ية  العلق��ات  وتعمي��ق 
اخلطورة ُيهدد الق�سية الفل�سطينية خا�سة وم�سالح 
الأم��ة العربي��ة ب�س��كل ع��ام، مبين��ًا اأن التفاقي��ات 
الأمنية الع�س��كرية م��ع »الكيان الإ�س��رائيلي« جتعل 

املغ��رب  ووق��ع  م�س��تباحًا.  العرب��ي  القوم��ي  الأم��ن 
واإ�س��رائيل، ي��وم اأم���ض، اتفاق اإط��ار للتع��اون الأمني 
»غري م�سبوق« خلل زيارة هي الأوىل من نوعها لوزير 

الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�ض اإىل اململكة.

الإمارات الراعي الأول 
لالتفاقيات الع�سكرية 

والأمينة مع اإ�سرائيل



دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة  املوقرة 
يف الق�سية رقم 565 / 2019

يف الطلب رقم 2288 /2021 »ن�سر م�ستبدل«
 المس����تدعي / مصطفى كامل عيد الحاوي، من کندا، بواس����طة وكيلته الس����يدة/ وداد 
محمد حسن الحاوي، من غزة، تل الهواء مقابل بنك فلسطين، هوية رقم )923260251(، 

بموجب وكالة عامة رقم ) 18/497( صادرة عن سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي
   وكيله المحامي/ جالل نبيل يوس���ف - غزة - الشيخ رضوان - جوال )0598778025( 
المس���تدعى ضدها/ وفاء اس���حق خالد الصوراني، من غزة، الرمال، شارع عمر المختار، 

مفترق مسجد العباس، منزل المرحوم خضر الصوراني )حاليا مسافرة خارج البالد(.
نوع الدعوى: تنفيذ عيني وإلغاء تسجيل.

 قيمة الدعوى: )208360 د. أ.( مائتان وثمانية آالف وثالثمائة وس���تون دينارا أردنيا 
فقط ال غير.  تاريخ االيداع: 2019/6/20م.  جلسة يوم: 2021/11/17م

 الحضور: حضر أ/ جالل يوسف وكيل المدعي.
 لم يحضر المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريا اعتباريا حسب األصول.

الحكم
  باسم الشعب العربي الفلسطيني

   حكمت المحكمة بتنفيذ العقد الموس���وم بعنوان )عقد اتفاق على بيع( والمؤش���ر 
عليه بالمبرز )م/1 عدد2( والمدون بتاريخ 2002/3/30 تنفيذا عينيا وذلك بش���طب ما 
مس���احته )221.90مترًا مربعًا( منتان وواحد وعشرون مترًا مربعًا وتسعون سنتيمترا 
عن اسم المدعى عليه األول/ راجي خضر موسى الصوراني، وبشطب ما مساحته )299 
مترًا ربعًا( مئتان وتس���ع وتس���عون مترا مربعا عن أس���ماء المدع���ى عليهم من األول 
حتى الس���ادس وبصفتهم المذكورة في الئحة الدعوى المعدل���ة بتاريخ 2021/4/7 
وفقأ لحصصهم االرثية التي آلت إليهم عن مورثهم/ هاني خضر موس���ى الصوراني 
ومورثهم/ طارق خضر موس���ى الصوراني بموجب حج���ج حصر االرث المبرز م/3 عدد3 
وذل���ك في أرض القس���يمة رقم »61« من القطعة رقم »728« م���ن أراضي محلة الدرج 
والمسماة »تل الهوى الغربي« وتسجيل المساحتين المذكورتين سالفا باسم المدعي 
/ مصطف���ى كامل عيد الحاوي واش���عار االدارة العامة لتس���جيل األراضي والعقارات 
بسلطة األراضي »الطابو« بذلك، وتضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ 

100 دينار أردني أتعاب محاماة، حكما صدر وأفهم علنا بتاريخ: 2021/11/17م
                                                                 قاضي محكمة البداية

                                                                األستاذ / إيهاب عرفات 
نبلغك ايتها المس���تدعى ضده���ا أنه وبتاريخ 2021/11/17 ق���د صدر بحقك الحكم 
المذكور وعليه نبلغكم صورة عنه حس���ب األصول حتي يتسنى لكم اتخاذ المقتضى 

القانوني حسب األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه حسب األصول . حرر 2021/11/24

       رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
       ال�ستاذ / عمار قنديل
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 دولة فل�سطني 
وزارة الأوقاف وال�سئون الدينية

اإعالن املناق�صة رقم)2021/19(
اخلا�صة:- توريد اأجهزة �صوت ولوازمها للم�صاجد 

تع�لن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن ط�رح المناقصة رق�م )19/ 2021( 
وذل���ك بطريق الظرف المختوم للموضوع المذكور أعاله، حس���ب كراس���ة 
الشروط والمواصفات المعدة، والتي يمكن الحصول عليها من اإلدارة العامة 
للشئون المالية – دائرة المشتريات، بمقر الوزارة بمدينة غزة، خ�الل س�اعات 
الدوام الرسمي ابتداًء من يوم االربعاء، المواف�ق:- 2021/11/24م، مع العلم 
بأن آخر موعد لتسليم المظاريف هو يوم االربعاء، المواف�ق:- 2021/12/1م 
الس�اعة الحادية عشرة ظهرا وستفتح المناقصات في نفس اليوم والساعة 

بحضور أصحاب المناقصات أو مندوبيهم. 
*- مالحظات:-

1- ثمن كراسة المناقصة )100شيكل( غير مستردة.
2- يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة 
المالية بغزة البنك الوطني اإلسالمي او بنك اإلنتاج او نقدا بمبلغ )1000شيكل(  
" كتأمي���ن دخول " س���اري المفعول لمدة  ) 60 يوما( م���ن آخر موعد لتقديم 

المناقصة وال يلتفت إلى المناقصة غير المصحوبة بالتأمين المذكور.
3- يجب أن يكون المورد مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وتقدم األسعار 

بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
4-الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األس���عار ولل���وزارة الحق إلغاء المناقصة أو 

إعادة المناقصة دون إبداء األسباب.
5- أجرة اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

6- لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم )2623116(.
 الإدارة العامة لل�سئون املالية
دائـــرة  امل�سرتيات

دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�صوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  لدى 

الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )2021/699(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد عاشور عيد التوم من سكان جباليا هوية رقم 931103451 بصفته 

وكيال عن: صالح أحمد محمد الكحلوت
بموجب وكالة رقم: 1305 / 2017 صادرة عن جباليا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 966 القسيمة 35 المدينة النزلة

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2021/11/24م    

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

اإعالن ت�صجيل مركبة
 أعلن أنا /  عبد الرحمن توفيق احمد ش���عبان  من سكان الشمال  وأحمل 
هوية رقم  405447350 عن رغبتي بتس���جيل المركبة من نوع / تجارية 
موح���دة مغلقة، موديل  1982  ورقم المركب���ة /  3014110  ومحرك رقم   

WV2zzz25ZEH100168   وتحمل شاصي رقم  JXO26072
والمس���جلة مس���بقا باس���م / محمد غ���ازي قوي���در ويحم���ل هوية رقم  
803290667  وأرغب بتس���جيلها ل���دى دائرة ترخيص غزة فمن لديه أي 
اعتراض على ذلك ان يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة 
النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا االعالن .  

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�صاأن خمتار عائلة الدرد�صاوي 
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد / عادل محمد علي الدردساوي قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الدردساوي على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه (( .

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمد س���فيان سالم السقا  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    404181125   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، حملة 
دهم واقتحامات ف����ي مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
والقدس المحتلة، اعتقلت خاللها عدًدا من المواطنين 

منهم سيدة.
ففي رام الله، اعتقلت ق����وات االحتالل المواطنة نبيلة 
حمدان أب����و الصب����ري )50 عاما(، ونجلها بالل س����امي 
حم����دان أبو الصبري )30 عاما( عقب اقتحام منزلها في 

مخيم الجلزون شمال المدينة.
واعتقل����ت قوات االحتالل األس����ير المح����رر ثائر زهير 
صمادع����ة، عقب اقتح����ام وتفتيش منزل����ه في مخيم 

الجلزون لالجئين.
وس����لمت ق����وات االحتالل الش����اب محمد حم����دان أبو 

الصبري استدعاء للتحقيق.
داهمت قوات االحتالل منزل األسير عبد الله البرغوثي 
في بلدة بيت ريما ش����مال غرب رام الله، واعتقلت نجله 

أسامة.
وفي ذات الس����ياق، أصي����ب ثالثة عمال م����ن بيرنباال 
أحدهم برصاص����ة مطاطية واثنان آخ����ران باالختناق، 
بعد أن اس����تهدفت قوات االحتالل المركبة التي كانوا 

يستقلونها أثناء مرورهم بالقرب من مخيم الجلزون.
ودهمت مركبات وآليات االحتالل مدينة البيرة، ومخيم 

الجلزون، وقرى دير نظام، ودير أبو مشعل.
وف����ي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل الش����ابين خالد 
أس����امة أبو العز، وعمرو إبراهيم تي����م، بعد أن داهمت 

منزليهما في بلدة زيتا شمال المدينة.
وفي نابلس، اقتحمت قوات االحتالل قريتي دير شرف 
واللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، 
عرف منها منزل النائب في التشريعي جمال الطيراوي. 
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 

أنس قنبر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة 
جبل المكبر.

كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس، نائب 
مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، بعد اعتراض 

مركبته قرب »باب األسباط« بالمدينة المحتلة.
وذكرت مصادر مقدس����ية، أن االحتالل نقل »بكيرات« 
لجهة غير معلومة عقب اعتقاله من مركبته في منطقة 
»باب األسباط« شرقي البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وجددت س����لطات االحتالل يوم 6 أي����ار/ مايو الماضي، 
قرار منع الش����يخ ناج����ح بكيرات من دخول المس����جد 
األقصى وباحاته 6 أش����هر انتهت بداية شهر نوفمبر 
الجاري. وفي الس����ياق، اس����تدعت مخاب����رات االحتالل 
اإلس����رائيلي، أمس االربعاء، المرابطتين المقدسيتين 

خديجة خويص وهنادي الحلواني للتحقيق.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات االحتالل استدعت 
المقدس����يتين خويص والحلواني إلى غرف التحقيق 
رقم )4( في سجن »المسكوبية« غربي القدس المحتلة.
وتعرضت خوي����ص والحلواني س����ابًقا لسلس����لة من 
االعتق����االت واالس����تدعاءات والتحقي����ق، واإلبعاد عن 
المس����جد األقصى لفترات تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 

أشهر، وكذلك المنع من السفر.
وكان����ت س����لطات االحتالل ج����ددت إبع����اد المرابطة 
الحلواني عن األقصى 6 أشهر منتصف يونيو الماضي، 
بعد ساعات من عودتها الى المسجد، عقب انتهاء فترة 

إبعادها التي دامت أكثر من 6 أشهر.
ويواص����ل االحتالل وقوات����ه الخاصة »المس����تعربون« 
اعتقاالته للمواطني����ن، باإلضافة إلى تس����ليم آخرين 

بالغات لمراجعة »مخابرات االحتالل« لالستجواب.

مداهمات واعتقاالت في مناطق مختلفة بالضفة والقدس

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسيران هشام إس����ماعيل أبو هواش )39 عاما(، ولؤي األشقر )45 
عاما( إضرابهما المفتوح على الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، رفضا 

العتقالهما اإلداري.
وأوضح نادي األس����ير، في بيان، أمس األربعاء، أن األسير أبو هواش من دورا 

في محافظة الخليل، مضرب منذ 101 أيام، ويقبع في سجن »عيادة الرملة.
هذا وقّررت محكمة االس����تئناف العس����كرية التابعة لالحتالل في س����جن 
»عوفر«، أمس األربعاء، إرجاء جلس����ة االس����تئناف التي قدمت باسم األسير 
هشام أبو هواش ، وذلك بعد تعذر نقله إلى المحكمة؛ بسبب وضعه الصحي 

الخطير.
وأص����درت س����لطات االحتالل بحّقه ثالث����ة أوامر اعتق����ال إداري منذ تاريخ 
اعتقاله، علًما أّنه أس����ير س����ابق أمضى ما مجموعه )8( سنوات، وهو متزوج 

وأب لخمسة أطفال.
وبالنس����بة لألس����ير األش����قر من بلدة صيدا في طولكرم، مضرب منذ )46( 
يومًا، ويقبع في عزل س����جن »الجلمة«، وهو معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ 
تش����رين األول الجاري، وأصدرت س����لطات االحتالل أمر اعتقال إداري بحّقه 
لمّدة س����ّتة شهور، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقاالت إدارية 
ومحكوميات، كما وتعّرض لتحقيق عسكري قاٍس خالل إحدى اعتقاالته عام 

2005، ما أّدى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى.
ويعاني األسير األش����قر من وضع صّحي صعب نتيجة إضرابه المفتوح عن 
الطعام، فهو يرفض تناول األدوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وخس����ر من 
وزنه ما يقارب )27( كغم، ويعاني أيضًا من ش����عور مستمر بالدوار، وضعف 

بالنظر، وتقيؤ األحماض من المعدة.

رفضًا العتقالهما اإلداري
 األسيران أبو هواش واألشقر 
يواصالن إضرابهما عن الطعام
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س

 يف الطلب رقم 2021/1242
 يف الطلب رقم 2021/805  يف الق�سية رقم 2021/920

المستدعي / باسم س����ليمان رشدي فياض باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة والده المرحوم / سليمان رشدي فياض خانيونس يحمل هوية رقم )701014433( 

المستدعى ضدهم /
سامي علي رش����دي فياض باألصالة عن نفسه وباالضافة لباقي ورثة وتركة والده / علي 

فياض خانيونس - القرارة خارج البالد حاليا
  يوسف رشدي عوض فياض خانيونس - القرارة خارج البالد حاليا

  عصام سليمان رشدي فياض خانيونس - القرارة خارج البالد حاليا
 رش����دي موسي رشدي فياض باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده / 

موسي فياض خانيونس - القرارة خارج البالد حاليا
   نوع الدعوى/ اعتراض الغير،    قيمة الدعوى / غير محددة القيمة

                             مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في القضية الحقوقية رقم: 2021/920 في الطلب المستعجل رقم : 2021/805

إلى المس����تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المس����تدعي ق����د أقام عليكم دعوى 
)2021/920( و الطلب المستعجل رقم 2021/805 استنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه 
وطلبة المرفق لكم نسخة منهما ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما 
يقتضى أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس����ة 2021/12/8 لنظر الدعوى والطلب 
ويكون معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس����تدعي أن يسير في دعواه 

حسب األصول.  تحرير في : 2021/11/24

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

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

 يف الطلب رقم 2021/542 يف الق�سية رقم 2021/80
المس���تدعي / باسم سليمان رشدي فياض باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وتركة والده المرحوم / س���ليمان رش���دي فياض خانيونس 

يحمل هوية رقم )701014433( وكيله المحامي / فايز فهمي المصري
المستدعي ضدهم /

سامي علي رشدي فياض خانيونس - القرارة  - الزنة خارج البالد حاليا
يوسف رشدي  عوض فياض خانيونس - القرارة – الزنة خارج البالد حاليا
رشدي موسى رشدي فياض خانيونس – القرارة – الزنة خارج البالد حاليا 

   نوع الدعوى/ تثبيت توزيع وتخصيص ) قسمة قديمة (
 قيمة الدعوى / 600000 د.أ

                             مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                        في القضية الحقوقية رقم: 2021/80

إلى المس���تدعى ضده���م المذكورين بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام 
عليكم دعوى )2021/80( و موضوعها تثبيت توزيع وتخصيص ) قس���مة 
قديم���ة ( امام محكمة بداية خانيونس اس���تنادا إلى ما يدعي في الئحة 
دعواه المرفق لك نس���خة منها ومن مرفقاتها ل���دى قلم المحكمة لذلك 
يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
علم���ا أنه قد تحدد لها جلس���ة 2021/12/26 لنظر الدعوى ويكون معلوما 
لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يس���ير في دعواه 

حسب األصول.  تحرير في : 2021/10/12

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية رقم 11 / 2020   في طلب النشر المستبدل 2268 / 2021 
المستدعي: هاشم حيدر هاشم اللولو – غزة الرمال شارع عمر المختار مجمع اللولو 
التج���اري رقم1 الطاب���ق الثاني هوية رقم 906005434 – وكياله/ هيفاء هاش���م 
لولو وحيدر هاش���م اللول���و المحاميان – غزة الرمال مجمع اللول���و التجاري 1 جوال 

رقم 0599268004 
المستدعى ضدهما: -1نسرين عبد ربه مصطفى أبو معيلق )الحسنات بعد الزواج( 
– من دير البلح الش���ارع الع���ام خلف محطة دير البلح للبت���رول – ه 801771221 
)مجهولة محل اإلقامة( -2شروق عبد ربه مصطفى أبو معيلق - من دير البلح الشارع 

العام خلف محطة دير البلح للبترول – ه 906742531 )مجهولة محل اإلقامة( 
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة بدفع اتعاب محاماة مستحقة( 

قيمة الدعوى: )$25000( خمسة وعشرون الف دوالر امريكي
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  لدى محكمة بداية غزة الموقرة 

في القضية رقم 11 / 2020     في طلب النشر المستبدل 2268 / 2021
الى المستدعى ضدهما بما ان المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
غ���زة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعه���ا حقوق )مطالبة بدف���ع اتعاب محاماة 
مستحقة( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه وحسب اختصاص محكمة بداية 
غ���زة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في 
الطلب رقم 2268 / 2021 بالس���ماح لنا بتبليغكما عن طريق النش���ر المس���تبدل 
لذلك يقتضى عليكما ان تحضرا لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2022/1/12م 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكما إيداع جوابكما التحريري خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوم���ا لديكما انكم���ا اذا تخلفتما عن ذلك 

سينظر في القضية باعتباركما حاضرتين  حرر في: 2021/11/23م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / آية عيس���ى مرزوق جعرور عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م  802553537 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /     عبير فض���ل محمد اللحام عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   951064369  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   محم���د وليد خالد بصل  عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م    420476608     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر 

القدس المحتلة/ االستقالل:
طرحت شركة هندسية استيطانية مخططا لتغيير 
ش���كل الجدار الغربي للمس���جد األقص���ى المبارك 
»حائط البراق«، على حكومة االحتالل للموافقة عليه.

وأف���ادت مص���ادر مقدس���ية أن  ش���ركة هن���دل 
الهندس���ية التي تتخذ من الواليات المتحدة مقرًا 
لها، كشفت عن مخططات لتهويد الحائط الجنوبي 

الغربي للمسجد األقصى.
وأوضح���ت أن ه���ذه المنطق���ة تقع بي���ن تلة باب 
المغارب���ة والزاوي���ة الجنوبي���ة الغربية للمس���جد 

األقصى المبارك.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات التغيير في هذه 
المنطقة الواسعة جدًا ستخصص حسب المخطط 
لطقوس جماعة »نس���اء الحائط الغربي« وما تعرف 

بطائفة »اإلصالحيين« غير المتدينين.
ويتضح من التصميم الذي سلم للجنة الوزارية في 
حكومة االحتالل أنه يتضمن ثالث طبقات بمساحة 
900 مت���ر مربع، بتكلفة 40 مليون ش���يكل )حوالي 

13 مليون دوالر(.
ويمثل حائ���ط البراق الج���زء الجنوبي من الس���ور 
الغربي للمسجد األقصى، ويمتد من جهة الجنوب 
من ب���اب المغاربة باتجاه الش���مال إلى المدرس���ة 
التنكزي���ة الت���ي حولها االحتالل اإلس���رائيلي إلى 
كني���س ومقرات أمنية، ويبلغ طوله نحو خمس���ين 
مترا وارتفاعه نحو عش���رين مترا. وتواصل سلطات 
االحت���الل مخططاتها ف���ي الق���دس المحتلة، في 

محاولة منها لبسط السيطرة الكاملة على المدينة 
المقدس���ة، وتنفي���ذ مش���اريعها االس���تيطانية 
المستوطنات  القدس وتوس���يع  الهادفة لتهويد 
وربطه���ا ككتلة واحدة. وفي مقاب���ل عمليات البناء 
االس���تيطاني المتسارع، تتس���ارع عمليات الهدم 
والمصادرة لمنش���ئات ومنازل المقدسيين. وتنفذ 
عملي���ات اله���دم بدعوى ع���دم الترخي���ص التي 
تستخدمها بلدية االحتالل لمنع التمدد الطبيعي 
للفلس���طينيين والتضيي���ق عليه���م ومص���ادرة 
أراضيهم لتهويد المدينة المقدس���ة والس���يطرة 

الكاملة على األرض.

ومنذ احت���الل المدينة ع���ام 1967، هدم االحتالل 
أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة 
عدواني���ة عنصري���ة ممنهجة تجاه المقدس���يين؛ 
بهدف إحكام الس���يطرة عل���ى القدس وتهويدها 
وتضييق الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك من 
خالل سلس���لة من القرارات واإلجراءات التعسفية 
والت���ي طال���ت جميع جوان���ب حياة المقدس���يين 
اليومية. وم���ن بين هذه اإلجراءات هدم س���لطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي المن���ازل والمنش���آت بعد 
وضعه���ا العديد م���ن العراقي���ل والمعوقات أمام 

إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

مخطط استيطاني لتهويد الجدار الغربي للمسجد األقصى

غزة/ االستقالل: 
أكدت اللجنة المش����تركة لالجئين أن محاولة الس����فير اإلسرائيلي لدى 
األمم المتحدة جلعاد أردان اقتحام جلس����ة للجمعية العامة التي كانت 
تناقش أوضاع وكالة غوث وتش����غيل الالجئي����ن »األونروا« هو تكريس 
إلرهاب الدولة المُنظم للكيان اإلسرائيلي حتى في داخل مباني واروقة 

األمم المتحدة.
واعتب����رت اللجنة في بيان وصل »االس����تقالل« أم����س األربعاء أن إقدام 
أردان عل����ى اقتحام اجتماع للجمعية العامة حاماًل صورة لهتلر لمحاولة 
التحريض على المنهاج الفلس����طيني بوصفه »معاديًا للسامية ويعلم 
الط����الب الكراهية والعنصرية« هو محاول����ة من االحتالل للتغطية على 

جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا التصرف يأتي لحرف األنظار عن خطاب الكراهية 
واإلرهاب والقتل المتدفق من األيديلوجية الصهيونية التلمودية التي 
جسدت نقطة ارتكاز لسياسات االحتالل وحكوماته اليمينية المتطرفة 
المتعاقبة والقائمة على القتل وارتكاب المجازر والتهويد واالستيطان 

واالعتقال وهدم البيوت.
وش����ددت على أن ق����ادة االحتالل هم م����ن يجب أن يدان����وا باإلرهاب 
ويحاكم����وا أمام محكمة الجنايات الدولي����ة كمجرمي حرب خاصة أردان 
مهندس سياس����ة التنكيل والقمع بحق األسيرات واألسرى في سجون 

االحتالل.
واعتبرت أن ما قام به أردن يجب أن يكون درس����ًا لألمم المتحدة وإلدارة 
األونروا، بالتخلي عن سياس����ة الكيل بمكيالي����ن أو االنحياز لالحتالل أو 
الخضوع لضغوطاته، والتعامل بمسؤولية ووضوح وجدية حول القضايا 
الُملح����ة والعاجلة التي تس����اهم في حماية الالجئين الفلس����طينيين 

وتوفير مقومات الصمود لهم.
وأكدت ضرورة عدم المس����اس بالمنهاج الفلس����طيني الذي يستحضر 
مظلومية الشعب الفلسطيني، ويضع الرواية الفلسطينية أمام األجيال 
الفلسطينية المتعاقبة كما هي وكحقيقة ناصعة في وجه المتسببين 

في المأساة والنكبة واالحتالل.

لجنة: محاولة أردان اقتحام جلسة 
أممية تكريس لإلرهاب اإلسرائيلي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن /   بدر وليد حم���دي عابدين  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    802842310   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الله محمد حس���ن ابو علي  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم405774779   الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
ب�سفتها ال�ستئنافية 

يف ال�ستئناف  رقم : 2021/470 يف الطلب رقم : 2021/273 
المستدعي : مصطفى تيسير محمد ياسين – من سكان غزة – الشاطئ الشمالي 

بجوار صيدلية لؤي – هوية رقم )403255326(
وكيله المحامي / محمد لطفي مطر – غزة.

المس���تدعى ضده : مهند محمد مس���امح الخالدي – من س���كان غزة – معس���كر 
الشاطئ – شارع حميد مقابل البريد القديم .

)مجهول محل االقامة حاليا / خارج البالد( .
)مذكرة حضور بالنشر المستبدل(

في االستئناف رقم : 2021/470 في الطلب رقم 2021/273
الى المستدعى ضده بما ان المستدعي المذكور اعاله تقدم باالستئناف والطلب 
المرقومي���ن اعاله ونظ���را ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
بداية غزة بصفتها االس���تئنافية في نظر هذه االستئناف والطلب وعمال بالمادة 
20 م���ن قانون اص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا 
على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية في الطلب رقم 
)2021/273( بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل وذلك حسب 

االصول القانونية .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم )االحد( الموافق )2021/12/12( 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابكم التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر 

في االستئناف والطلب باعتبارك حاضرا .

رئي�س قلم حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة 
ال�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
 يف الدعوى رقم 2021/796 يف الطلب رقم 2021/2278

المستدعي / 
مؤمن جميل موسى عكيلة من غزة/ النصر بجوار مطبخ بيروت هوية رقم )800255580(.
 باسل احمد رشيد مكي من غزة / النصر بجوار مطبخ بيروت هوية رقم )۹۹۱۲۹۵۷۹۱(.

 وكيلهما المحامي /  إبراهيم طارق الزيتونية 
المستدعى ضده/ بسام بكر شعبان أبو القمبز من غزة/ الشيخ رضوان- الشارع األول-شرق 

دوار الجسر- عيادة الدكتور بسام أبو القمبز لألسنان. 
نوع الدعوى / حقوق مالية .

 قيمة الدعوى /۹۷۹۲ شيكل تسعة االف وسبعمائة واثنين وتسعون شيكل .
                       )مذكرة حضور بالنشر المستبدل(

         في الدعوى رقم 2021/796 في الطلب رقم 2021/2278
الى المس���تدعى ضده بما أن المس���تدعيان المذكوران أعاله قد تقدما لدى محكمة صلح 
غزة في الدع���وى المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق مالية( واس���تنادا إلى ما يدعيه في 
الئحة الدعوى وعم���ال بنص المادة ۲۰ من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية 
رقم ۲ لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار األس���تاذ / قاضي محكمة صلح غ���زة في الطلب رقم 
2021/2278 بالس���ماح لهما بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليكم 
ان تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2022/1/19 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم 
إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك 
اذا ما تخلفت عن الحضور سينظر في القضية باعتبارك حاضر . تحرر في 2021/11/24

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
   اأ / اكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف جريدة
إلى المدعى عليه : صبحي محمد عبد العزيز محمد من مصر وسكانها لقد عادت 
القضية أساس 2020/517م وموضوعها » تفريق للهجر والتعليق » والمتكونة 
بينك وبين المدعية : وجدان س���عدي جبر النباهين من السبع وسكان البريج » 
مصدقة القرار االبتدائي » بموجب القرار االستئنافي »« رقم 4263 » »عدد ۳۷۹ 
» المؤرخة بتاريخ 2021/9/30م حكما قابال للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/11/17م

  قا�سي الو�سطى ال�سرعي

دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

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

اإعــالن خ�سوم �سادر عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
الى المدعى عليه تامر جميل ريشة من غزة الزيتون سابقا وحاليا مقيم في الضفة 
الغربية ومجهول محل االقامة االن يقتضى حضورك لهذه المحكمة يوم االربعاء 
الموافق 2021/12/29م الس���اعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في القضية اس���اس 
2021/251م وموضوعه���ا تفريق للض���رر من الغياب والمرفوع���ة عليك من قبل 
المدعية زينة معروف صالح ابو عاصي وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا 

صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/11/24م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
  حممد مو�سى كريزم

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن طالق �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى ساره بنت عبد الله بن علي ديمورا المشهورة المناعمة من الفلبين والمقيمة حاليا 
في الفلبين هوية رقم 413377839 مواليد 1970/1/20م م نعلمك بأن زوجك الداخل 
بك بصحيح العقد الشرعي / عبد الرؤوف بن علي بن محمد المناعمة من عزة و سكانها 
هوية رقم 969061282 موالي����د 1967م بأنه قد أوقع عليك طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول بتاريخ 2021/11/24م لدى محكمة غرة الش����رعية و المس����جلة في سجل 46 

عدد 552 لذا صار تبليغك حسب األصول. وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير

 قا�سي غرة ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
في القضية الحقوقية رقم 1171 / 2021 في الطلب رقم 891 / 2021 نشر مستبدل
المس���تدعية/ المدرس���ة األمريكية الدولية بغزة- ويمثلها المش���رف العام على 
إدارة المدرس���ة السيد/ نبيل يوس���ف الزعيم- هوية رقم 908170533 وكالؤها 

المحامون/ شرحبيل الزعيم وشركاه
المس���تدعى ضده/ حاتم كامل محمد عابد- من غزة ش���ارع ص���الح الدين مقابل 

اإلدارة المدنية سابقًا بجوار مصنع عابد للرخام ومسافر خارج البالد حاليًا.
نوع الدعوى: حقوق مالية

قيمة الدعوى )13594.79 ش���يكل( ثالثة عشر الف وخمسمائة وأربعة وتسعون 
شيكل وتسعة وسبعون اغورة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 1171 / 2021 في الطلب رقم 891 / 2021 نشر مستبدل

إلى المس���تدعى ضده المذكور أع���اله بما أن المس���تدعية المذكورة قد تقدمت 
لدى محكمة صلح ش���مال غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق مالية( 
اس���تنادًا لما تدعيه في الئحة الدعوى المرفق لك نسخة عنها في ملف القضية 
ونظرًا ألنك خارج البالد حاليًا وحس���ب اختصاص محكمة صلح ش���مال غزة وعمال 
بن���ص المادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناًء على قرار السيد/ قاضي محكمة صلح شمال غزة في الطلب رقم 891/ 
2021. لذا يقتض���ي عليك أن تحضر لهذه المحكمة في الجلس���ة المحدد لنظر 
القضية وذلك يوم األربعاء الموافق 2021/12/15م الس���اعة التاسعة صباحًا كما 
يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النشر 
وليكن معلوم���ًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فس���ينظر في القضية باعتبارك 

حاضرًا وفق األصول. حرر في: 2021/11/22م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ/ هاين الهندي

غزة/ االستقالل: 
شارك العش���رات من مس���تفيدي الشؤون 
االجتماعي���ة ف���ي غ���زة أمس األربع���اء في 
وقف���ة احتجاجي���ة تنديًدا باس���تمرار قطع 

مخصصاتهم المالية.
وتجمع العشرات من مستفيدي الشؤون أمام 
مق���ر »يو ان دي بي« ف���ي مدينة غزة ورفعوا 
الفتات تطال���ب بعودة صرف ش���يكاتهم 

وإنهاء معاناتهم اإلنسانية.
وجاءت الوقفة تزامًنا مع وصول معظم سفراء 
وقناصل االتح���اد األوروبي إلى القطاع صباح 

أمس األربعاء.
وق���ال صبحي المغرب���ي المتحدث باس���م 
»الهيئ���ة العلي���ا للمطالب���ة بحق���وق فقراء 
ومنتفعي الش���ؤون االجتماعي���ة« إن »قطع 
المخصصات يتم بشكل سياسي منظم بأيد 
دولية وبتنفيذ فلسطيني وصهيوأمريكي«.

وأش���ار المغربي إل���ى أن الدفع���ات المالية 
كانت تتأخر في السنوات الماضية وتصرف 
كل 4 أو 5 أش���هر ب���دال من 3 أش���هر بحجج 
واهية وكاذب���ة من وزارة المالية بالس���لطة 

الفلسطينية.
ا وتجويعا  وأضاف »حت���ى ازداد األمر س���وًء
في الع���ام الجاري 2021 ولم تصرف فيه أي 
دفعة، فقد مر علينا ش���هر رمضان وعيدان، 

ومرت علينا الح���رب األخيرة على غزة، ونحن 
في ظ���روف صعبة ج���دا، والس���لطة ووزارة 

الشؤون لم تحرك ساكنا«.
وذك���ر المغرب���ي أن »هن���اك كابونات في 
المخازن مكدسة في وزارة التنمية ال تصرف 
إال بأم���ر من الوزير أحمد مجدالني، إنه القتل 

الممنهج والتجويع والفقر«.
يذكر أن وزارة التنمية االجتماعية برام الله، 

لم تصرف لألسر الفقيرة سوى جزء من دفعة 
واحدة بقيمة 750 ش���يكال، منذ مطلع العام 
الجاري، بس���بب م���ا تقوله إنه ع���دم تمويل 

االتحاد األوروبي.
ويتلّقى نحو 115 ألف مس���تفيد في الضفة 
المحتل���ة وقطاع غزة مس���اعدات نقدية من 
وزارة التنمية، في وقت ارتفعت نسبة الفقر 

والبطالة جراء تفشي وباء كورونا.

تزامًنا مع وصول سفراء أوروبيين 
وقفة غاضبة لمستفيدي الشؤون االجتماعية بغزة

غزة/ االستقالل: 
طالب صالح النجار المتحدث باس���م متضرري ح���رب العام 2014، وكالة الغوث 
»األونروا« بصرف تعويضاتهم، موضحًا أن الكثير من المتضررين تأثروا بفعل 

عدم صرف تعويضات العام 2014 من الوكالة.
وأوضح النجار في تصريحات اذاعية، أن إجمالي المتضررين بلغ 55 ألف عائلة، 
وبحاج���ة من 70 - 80 ملي���ون دوالر، قائاًل: »ال أظن أن الوكالة والمانحين عاجزون 

عن صرف هذا المبلغ«.
وأضاف: »الوكالة تعدنا في كل مرة، ونحن اآلن ندخل السنة السابعة ولم يصرف 
لنا شيء حتى اللحظة وهناك مماطلة بشكل كبير، طلبوا منا الترميم والتصليح 
على حس���ابنا وبعدها سيصرفون لنا المستحقات ولم يصرف لنا أي دوالر، ومن 

المتضررين من أصبحوا في السجون ومنهم توفي وعليه ديون للناس«.

متضررو حرب 2014 يطالبون 
»األونروا« بصرف تعويضاتهم

غزة/ االستقالل: 
توغلت آليات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، في أراضي المواطنين شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن 11 آليات عسكرية إسرائيلية شملت 8 جرافات توغلت عشرات 
األمتار وتحت غطاء من طائرات االستطالع شرق حي الشجاعية شرقي المدينة، وشرعت 

بأعمال تمشيط وتجريف داخل أراضي المواطنين المحاذية الشريط الحدودي.

توغل محدود آلليات 
االحتالل شرق غزة
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في اعقاب كل عملية فدائية يقوم بها مواطن فلس����طيني ثائر سواء في القدس المحتلة او الضفة 
الغربية, تش����رع الس����لطة الفلس����طينية بحملة اعتقاالت في صفوف الفلس����طينيين المعارضين 
لسياستها, وتحديدا من أبناء حماس والجهاد اإلسالمي, ويبدو ان هذا االمر يتم بمطالب إسرائيلية 
واضحة حيث توجه »إس����رائيل« اوامرها مباش����رة لقادة األجهزة األمنية الفلسطينية للشروع بحملة 
اعتقاالت في صفوف الفلسطينيين, تحسبا من وجود مجموعات عسكرية تابعة لفصائل المقاومة 
الفلس����طينية في الضفة المحتلة قد تش����رع في تنفيذ عمليات ض����د الجيش الصهيوني وقطعان 
المستوطنين, فالسلطة باتت تؤمن ايمانا راسخا ان مبرر وجودها على األرض الفلسطينية هو الحفاظ 
على امن »إسرائيل« وان عدم القيام بهذا االمر يعني انه ال مبرر لوجودها بتاتا, وان مصيرها الى زوال, 
لذلك ال تتوانى السلطة عن القيام بتنفيذ اإلمالءات التي تمليها عليها »إسرائيل«, وقد وصف رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس التنسيق األمني »بالمقدس« واعتبره الضامن لوجود السلطة في 
الضفة, كما ان رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج, ومسؤول اإلدارة المدنية حسين الشيخ ال يتوانيان 
ع����ن اثبات والئهما وطاعتهما في كل وقت وحين »إلس����رائيل« دون خجل او وجل, وهما يلعبان دور 
الوسيط في القضايا العالقة بين السلطة و«إسرائيل« كقضية أموال المقاصة, والعجول المستوردة, 
واللقاحات الفاس����دة, وغيرها من القضاي����ا, وذلك إليجاد مبرر دائ����م لوجودهما على راس عملهما, 
واالستمرار في عقد الصفقات مع االحتالل, والتي تأتي دائما على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني 

وعلى حساب ثوابته التي طالما ناضل من اجلها وقدم عظيم التضحيات لكي يحافظ عليها. 
قب����ل أيام قليلة جمعني لقاء تلفزيوني مع احد قادة حركة فتح الذي رفض مصطلح تنس����يق امني 
بين السلطة و«إس����رائيل«, وقال ان هذا ليس تنسيقا امنيا, انما هو تعاون امني, فرددت عليه باننا 
اذا س����لمنا بان هذا تعاون امني وليس تنس����يقا امنيا كما يقول, فان التعاون األمني يكون بتبادل 
المعلومات ويترتب عليه اس����تحقاقات, وذكرت ان المس����توطنين الصهاين����ة احرقوا الطفل محمد 
أبو خضيرة وهو حي وس����كبوا الوقود في فمه واش����علوا فيه النيران, وان المستوطنين احرقوا منزل 
عائلة دوابش����ة وبداخله أطفال احرقوا بالنيران واستش����هدوا, فماذا قدمت »إسرائيل« من معلومات 
للس����لطة عن مرتكبي هذه الجريمة, ولماذا لم يتم تس����ليمهم للسلطة كي تحاكمهم, فنحن ال نرى 
اال تس����ليم لقيادات شعبنا الفلس����طيني حيث تقوم أجهزة امن الس����لطة باعتقالهم ومن ثم يتم 
تس����ليمهم بسيناريوهات متفق عليها مع »إس����رائيل«, وهذا حدث مع احمد سعدات األمين العام 
للجبهة الش����عبية وتكرر مع قيادات فلسطينية أخرى, فالتنس����يق األمني جريمة ,والتعاون األمني 
أيض����ا جريمة, ألنه ال يجوز التعاون امنيا مع عدو يحتل ارضك, وينتهك حرمة مقدس����اتك, ويقتل 
ويسفك الدماء, ويمارس االستيطان والتهجير والتهويد, ويقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية 
ليقوم باعتقال وتصفية المجاهدين, فمتى س����تؤمن الس����لطة الفلس����طينية بان التنسيق األمني 
جريمة يعاقب عليها القانون, وان هذا التنسيق مع االحتالل الصهيوني يترتب عليه خسائر بشرية 
كبيرة حيث يتم الزج بالفلس����طينيين في المعتقالت الصهيونية, وتصفيتهم بدم بارد, والنداءات 
المتكررة للسلطة بضرورة وقف التنسيق األمني تصطدم دوما بإرادة متنفذين داخل السلطة ترتبط 

مصالحهم باستمرار التنسيق األمني.    
وعودة لالعتقاالت التي تقوم بها أجهزة امن الس����لطة بحق المخالفين لسياستها قال الناطق باسم 
حركة المقاومة اإلسالمية » حماس » حازم قاسم إن تصعيد أجهزة أمن السلطة لالعتقاالت السياسية 
في الضفة الغربية بحق أبناء ش����عبنا، جريمة حقيقية بحق أهلنا ف����ي الضفة، وال يخدم إال االحتالل 
وسياسته. وبّين قاسم في تصريح صحفي أن هناك جملة واسعة من االنتهاكات ضد المواطنين في 
الضفة الغربية عبر االعتقال السياس����ي، باإلضافة إلى قمع الحريات ومصادرة الحق في التعبير. وأكد 
أن استمرار هذه السياسة من السلطة يضرب بعرض الحائط كل االعتبارات الوطنية، خاصة في ظل 
الهجمة الصهيونية على األرض واإلنسان الفلسطيني، وتصاعد وتيرة االستيطان في الضفة بشكل 
غير مسبوق. ودعا قاسم إلى موقف وطني جامع يضع حًدا لسلوك السلطة، ومنعها من االستمرار في 
التغول على حريات أهلنا في الضفة«, السلطة لألسف الشديد تضرب بعرض الحائط تلك النداءات 
واالنتقادات التي توجه لها على كبتها للحريات, واصرارها على انتهاج كل اشكال القمع للمعارضين 
لسياستها, وهى تحتكر القرار السياس����ي لصالحها, وال تؤمن بالتعددية واختالف المواقف الذي 
ال يفس����د للود قضية, السلطة الفلسطينية تصر على شراء المعاداة من الفلسطينيين, الذين باتوا 
يتعاملون معها على انها جزء من معاناتهم السياسية واالقتصادية واألمنية, وما التظاهرات التي 
تخرج في الضفة ضد سياس����ات الس����لطة, اال صاعق ينذر بانفجار في وجهها, وهذا ما ال يرغب به 
احد, الن معركتنا يجب ان تبقى مع االحتالل, فأوقفوا االعتقاالت السياسية يا قادة األجهزة األمنية 

الفلسطينية ان كنتم بالفعل حريصون على وحدة الشارع الفلسطيني وقوته.

االعتقاالت السياسية برهان الوالء إلسرائيل

رأي

لمن األولوية من وجهة نظر الحكومة اإلسرائيلية؟ هل األولوية 
للملف النووي اإليراني؟ الذي يش���كل خط���رًا وجوديًا على دولة 
الكي���ان الصهيوني � كما يزعمون � أم األولوية للملف العقائدي 
المتمث���ل بالقدس؛ عاصم���ة موحدة لدولة الكي���ان، مع الرفض 
المطل���ق لتدني���س وحدتها بقنصلي���ة أمريكية ف���ي القدس 
الش���رقية، تخ���دم العرب؟  لق���د ظهرت الخالفات بي���ن أمريكا 
وإس���رائيل بجالء حين رفض رئيس الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي 
بين���ت لقاء الموف���د األمريكي للمل���ف الن���ووي اإليراني روبرت 
مالي، وأناب عنه مس���ؤولين عرضوا عل���ى الموفد األمريكي مواد 
اس���تخباراتية، تظهر تقدم اإليرانيين ف���ي برنامجهم النووي، 
وأنهم يماطلون كس���بًا للوقت، وأن الجيش اإلس���رائيلي يجهز 
نفسه للرد، وأن إسرائيل جادة في رفض لقاءات فينا، ولن توافق 
على أي اتفاق حول المشروع النووي يتعارض مع مصالحها. في 
الوقت نفس���ه كثف نفتالي بينت م���ن تصريحاته حول رفضه 
الفتتاح القنصلية األمريكية ف���ي القدس، وواصل تأكيده على 
أن القدس الموحدة عاصمة لدولته، وألمريكا الحرية في افتتاح 

قنصليتها في أبوديس أو رام الله إن شاءت، إنما القدس، فال.
ف���ي المقابل، فقد أش���ارت مجمل التصريح���ات األمريكية إلى 
الرغب���ة الجادة في التوصل التفاق مع إيران، مع عدم اس���تعداد 
أمري���كا ألي مغامرة عس���كرية غير محس���وبة العواقب، بما في 
ذلك عدم الس���ماح إس���رائيل بتوريط أمريكا في حرب مفتوحة 
عل���ى كل احتمال، ال وصل األم���ر ب���اإلدارة األمريكية أن حذرت 
إس���رائيل من التفكير خارج المأل���وف، مع ضرورة تجنب عواقب 
حرب الس���ايبر ضد إيران، ومن انعكاس���ات الحرب السرية التي 

هدد بها قادة الكيان الصهيوني، وهذا ما تفهمته إس���رائيل، 
وظهر في التصريح األخير لوزير الحرب بني غانتس، الذي أعلن 
تأييده التفاق ن���ووي محكم مع إيران، اتفاق طويل المدى، يحد 

من قدرات إيران النووية.
أم���ا فيما يتعلق بالقدس، فقد ش���هد الواقع ت���ردد أمريكا في 
افتت���اح القنصلية األمريكية، ورغم تصريح���ات وزير الخارجية 
األمريكي���ة الذي زار رام الله ف���ي أواخر مايو من هذا العام، وأبلغ 
الس���يد محمود عباس بأنباء فتح القنصلي���ة، كجزء من تعميق 
العالقات مع الفلس���طينيين، إال أن هذا اإلعالن ظل خامدًا حتى 
اآلن، ول���م تج���رؤ اإلدارة األمريكية على افتت���اح القنصلية في 
القدس، رغم مضي أحد عش���ر ش���هرًا على تولى بايدن الرئاسة 
األمريكي���ة. فلماذا تتباطأ أمريكا ف���ي افتتاح القنصلية؟ ولماذا 
تت���ردد؟ ولماذا ال تجرؤ حتى اليوم عل���ى القيام بفعل كان جزءًا 
م���ن البرنامج االنتخابي للرئيس بايدن؟ لماذا تحاول اس���ترضاء 

إسرائيل؟
لقد بلغ التش���نج اإلس���رائيلي حول القنصلي���ة األمريكية في 
القدس مداه، فالقدس ليس���ت قضية سياسية، وال مجال فيها 
للمناورة، القدس بالنسبة لإلس���رائيليين قضية عقائدية، وقد 
حسموا أمرها فيما بينهم نهائيًا، وأعطت الحكومة اإلسرائيلية 
ردها القاط���ع الذي يحظ���ى بإجماع كل األحزاب اإلس���رائيلية، 
ويحظ���ى بإجم���اع الجمهور اإلس���رائيلي؛ الذي ي���رى بالقدس 
ملتقى الروح اليهودية، وناظم الترابط المصيري، وهي اإلجماع 
الوطني، رغم الرسالة التي وجهها 300 من الجنراالت السابقين 
في الجيش اإلسرائيلي إلى المش���رعين اإلسرائيليين، وأعضاء 

مجلس ال���وزراء؛ يحثونه���م فيها على دعم خط���ة إدارة بايدن 
إلعادة فتح القنصلية األميركية في القدس، رغم هذه الرس���الة، 
ف���إن المزاج العام، واإلجماع الحكوم���ي يقوم على وحدة القدس 
تحت الس���يادة اإلس���رائيلية، وهذا الموقف مدعوم من حوالي 
200 من الجمهوريين في مجلس النواب األمريكي، الذين وقعوا 
على رس���الة تحتج عل���ى نية إدارة بايدن إع���ادة فتح القنصلية 
في الق���دس، وهؤالء الجمهوريون مدعوم���ون من بعض أعضاء 
الحزب الديمقراطي، كما ذكرت صحيفة “واش���نطن بوس���ت” 
فهل تتراجع أمريكا عن افتتاح القنصلية األمريكية في القدس 
الش���رقية، مقابل تراجع الحكومة اإلسرائيلية في الملف النووي 
اإليراني؟ وهل التش���دد اإلسرائيلي في الملف النووي اإليراني، 
يه���دف إلى الضغط على الحكوم���ة األمريكية في ملف افتتاح 

القنصلية األمريكية في القدس؟
الشواهد العملية تؤكد أن لدى إيران قدرات ضاغطة على اإلدارة 
األمريكية، وهذا الذي س���يفرض عليهما الضغط على إسرائيل، 
لتتراج���ع في الملف النووي اإليران���ي، ولكن لعدم وجود أي قوة 
ضاغطة عل���ى اإلدارة األمريكية من قبل القيادة الفلس���طينية، 
فلن تس���عى إل���ى الضغط عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية إلعادة 
افتتاح القنصلي���ة األمريكية في القدس الش���رقية. إنه درس 
القوة؛ الذي لم ترتِق إليه القيادة الفلسطينية الحالمة بالسالمة، 
وهي تتنظ���ر م���ن اإلدارة األمريكية أن تقات���ل معركتها، وأن 
تتصدى لألطماع اإلسرائيلية نيابة عنها، ليعبر الوقت، وتمضي 
السنين، ويضيع مع التنسيق والتعاون األمني ما تبقى من أرض 

فلسطين.

بتردد واستحياء، س���ألني أحد األصدقاء: أشعر أّن في نصوصك 
حزًنا عميًقا، فما السّر في ذلك؟

تنهّدت مطّواًل، وابتسمت أطول، ثّم أجبت:
أن���ا يا صديقي طافٌح باليقين، وقّلما تغادرنا البشاش���ُة، لكّن في 
أعماقي من مبّررات الحزن ما يف���وق احتياطي الخليج من النفط، 
وفي الوقت ذاته مسكوٌن بيقين وثقة تفوق يقين الدول النووّية 
بترس���انتها، فهم يحملون ثقتهم بحقائب نووي���ة، وأنا أحمل 

ثقتي بمضغٍة ال تعرف اليأس، وموقنة أّن العاقبة للمّتقين.
أعُذُرهم أولئك الذين ُيبصرون الدمع في النصوص، ويس���معون 
النشيج في سطورها، فأنا أكتب نيابًة عن المقهورين، وعن الذين 
يسابقون العتمة؛ كي يصلوا ش���قاءهم باكًرا، ثّم يعودوا مساًء، 

وقد تدّثروا بالعتمة واإلرهاق والقلق.
نصوصي هي صوُت أولئك المصلوبين على أعواد الوقت، تحّزهم 

سكاكين الحياة، فيهربون منها إلى مسالخ الشقاء.
ه���ي صرخ���ات الُمكّممين بكورون���ا الكبت، وَفَرمانات الساس���ة، 

وسياط الجالدين.

كلمات���ي يا صديقي هي بقايا الصراخ الذي تجّمد على الش���فاه 
اليابس���ة، واألحزان العالقة على جدران الحياة، والتجّعدات التي 

ترتسم فوق جباه الُمتعبين عالمَة شقاٍء فارقة!
أنا أكت���ب نيابًة ع���ن أولئك الذي���ن تمضغ الزنازي���ُن لحوَمهم، 
وأعماَرهم، ثّم ُيتركون فرادى في مواجهة الغياب، فكيف ال تبدو 

كلماتي ُمغّمسًة بالحزن والدموع؟
أن���ا يا صديقي، ال أس���تطيع إغم���اض عيني ع���ن الماليين مّمن 
يجوبون أصقاع األرض هرًبا من أوطانهم وذكرياتهم، وينشدون 
النجاَة مّمن سلب منهم الحياة، فيتركون أوطانهم ُمكرهين؛ كي 

ال يسفك القتلة دماءهم، او يهتك األوغاد أعراضهم.
ال أس���تطيع إغماض قلب���ي عن أولئ���ك الذين ُيم���ارس عليهم 
المخصّيون فحوَلَتهم، ويتركونهم في أصقاع األرض أشالًء يدّب 

القهر في خالياها
هل تريدني أن أش���اهد نشرة أخباٍر عن اليمن الجريح، وأنا أمضغ 

القات السياسي؟
ه���ل تريدني أن أغ���ّض الطرف ع���ن األطفال الذي���ن تبتلعهم 

المآس���ي، ثم تلفظه���م الحروب ضحاي���ا على ش���واطئ الغربة 
والضياع؟

أنا ال أستطيع مشاركة الجيل انهياراته، والرقص معه على ألحان 
)عمّي يا أبو البار(، كما ال أستطيع مقاومة الغزاة بهّزِة خصٍر بحّنية

 في دموعي حتى مفرق 
ٌ

نعم أنا متخٌم بالحزن ح���ّد الكآبة، وغارق
القل���ب الذي ما عاد يق���وى على الصمت إزاء ه���ذا االنهيار الذي 

يجتاح مناحي الحياة
فأنا ال أس���تطيُع الغناء مع فيروز )شّتي يا دنيا شّتي( فيما ُيمطُر 

األوغاُد بيوَت الفقراء بقنابل الفسفور، والقذائف الُمتفّجرة
ا ذا خصٍر رقيق، أو  ال أستطيع- مهما تظاهرت بالَجَلد- أن ُأنتَج نّصً
قصيدَة غزٍل، فيما تعاني ) ليلى( من السبي، أو االغتصاب، وتنام 

آخر ليلها على أسّرٍة من مهانة.
ي���ا صديقي، ُكْن عل���ى يقيِن أّنني ما دمت على قيد اإلنس���انّية، 
فس���أظّل اخرُج من معاركي اليومّية بنص���وٍص مضّرجٍة بالحزن، 
لكّنن���ي لن أبرح اليقين، وإّن للحزن دموًعا إذا َس���قيت بها قلبك، 

سينبُت في أرجائه شجر الغار والطمأنينة.

هل تقايض إسرائيل ملف القدس بالملف النووي اإليراني؟

وتسألني لماذا تتشُح بالحزن الكلمات؟

بقلم: د. فايز أبو شمالة

بقلم: عبد الله الشاعر

رغ����م أن العرب قد خاض����وا أربع حروب متتالية مع عدوهم »إس����رائيل” في 
األع����وام 1948 و1956 و1967 و1973، إاّل أن مصر وهي أكبر الدول العربية 
رغ����م انتصارها في آخر تلك الح����روب قد وقعت »اتفاقي����ة كامب ديفيد« 
للس����الم أواخ����ر 1978 برعاية الواليات المتحدة األمريكي����ة! تال ذلك توقيع 
»معاهدة الس����الم« في 26 مارس 1979، والتي اشتملت على اعتراف مصر 
ب »إس����رائيل« كدولة، وتبادلت معها السفارات والسفراء! وفي اليوم التالي 
للتوقي����ع أي في 27 مارس 1979 أعلن الع����رب جميعًا عن مقاطعة القاهرة، 
ووقف كل خط����وط الطيران معها، بقرار من مجل����س وزاري عربي طارئ في 
بغداد، وتم نقل مقر جامعة الدولة العربية ألول مرة من القاهرة إلى تونس. 
ورغ����م تل����ك الخطوة الكبي����رة من العرب ض����د تطبيع مص����ر إاّل أنه وبعد 3 
س����نوات فقط قد اعترف العرب ضمنيًا بحق إس����رائيل بالوجود على األرض 
الفلس����طينية، حتى حدود 1967 وليس 1948 في قمة الرباط بالمغرب عام 
1982، وه����و الذي م����ا زال قائمًا في كل المواقف العربي����ة، وصواًل إلى قمة 
بيروت 2002 والتي اش����تملت على »المبادرة العربية للس����الم«، التي جعلت 
من أقصى طموح الدولة الفلس����طينية على حدود 1967 أن تكون العاصمة 

هي القدس الش����رقية فقط! وهو ما أصبح -لألسف- في كل مخرجات القمم 
العربية وحتى اإلسالمية بما فيها منظمة التعاون اإلسالمي التي خصصت 
ألول مرة »القدس الش����رقية« عاصمة للدولة الفلس����طينية المنشودة! وهذا 

يعني ضمن بأن »القدس الغربية« هي عاصمة االحتالل اإلسرائيلي!
ع����ادت مصر إلى جامعة الدول العربية عام 1989 وعاد مقر الجامعة العربية 
إليها عام 1990، وذهب كثير من العرب إلى إسرائيل حبوًا أو مشيًا أو جريًا. 
بل إنه م����ن أصل 193 دولة في الجمعية العام����ة لألمم المتحدة ال تعترف 
ب� “إس����رائيل” س����وى 28 دولة، منهم 15 أعضاء في الجامعة العربية و10 
أعضاء في منظمة التعاون اإلس����المي، باإلضافة إلى كوريا الشمالية وبوتان 
وكوب����ا. أي أن %86 م����ن دول العالم ال تعترف به����ذا الكيان العنصري في 
مقاب����ل %71 تعترف بفلس����طين كدول����ة، أي 137 دولة )حتى أغس����طس 

2018م(. 
كل هذه الهرول����ة العربية المجاني����ة للتطبيع وال يزال العدو اإلس����رائيلي 
يرفض كل المش����اريع العربية »للسالم” بل إنه ال يذكرها ال سلبًا وال إيجابًا، 
ألنه -كم����ا أصبح واضحًا- لديه اتصاالت تاريخية م����ع معظم الدول العربية 

وعلى مستويات متعددة. 
إن التطبيع بمعناه الصريح يش����مل كل عالقة تنشأ مع االحتالل الصهيوني 
تش����ّرع وجوده على أرض فلس����طين، وحتى بحس����ب تعري����ف موقع حركة 
المقاطعة المعروف باسم BDS فإن التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو 
مبادرة أو نش����اط، محلي أو دولي، يجمع على نفس المنصة بين فلسطينيين 
أو عرب وإس����رائيليين، أفرادًا كانوا أم مؤسس����ات، وال يس����توفي الشْرَطْين 

التالَيْين:
أن يعترف الطرف اإلس����رائيلي بالحقوق األساس����ية للشعب الفلسطيني 
بموجب القانون الدولي. وأن يش����ّكل النش����اط ش����كاًل من أش����كال النضال 

المشترك ضد نظام االحتالل والفصل العنصري اإلسرائيلي. 
كم����ا ال يمك����ن حصر التطبي����ع مع العدو الصهيوني في ش����كل سياس����ي 
أو اقتص����ادي، فهو يتعدى ذلك إل����ى التطبيع اإلعالم����ي والثقافي وحتى 

األكاديمي والديني. 
لقد كان����ت دعاوي المطبعين ف����ي البداية أنهم يقوم����ون بالتطبيع خدمة 
للقضية الفلس����طينية، ثم تطور “الفكر التطبيعي” إلى القول بأن التطبيع 

هو اعتراف بالواقع واس����تجابة موضوعية لحقيقة وجود “دولة إس����رائيل”! 
وهذا صريح في كل خطابات المطبعين منذ أول مطبع وهو الرئيس المصري 
»أنور الس����ادات« 1978، وصواًل إل����ى »عبد الفتاح البره����ان« رئيس مجلس 

السيادة السوداني 2021. 
ورغم كل ما قدمه العرب من تطبيع وخدمات سياس����ية واقتصادية وأمنية 
لصالح االحتالل إاّل أنهم لم يجنوا اس����تقرارًا سياسيًا وال تنمية اقتصادية 
وال رفاهية اجتماعية، بل على العكس من ذلك ازدادت أزماتهم السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية. فتقسمت األرض على إثنيات وعرقيات ومذاهب 
سواء بش����كل جغرافي أو سياسي. ونقلت أموالهم لصالح وظائف لمواطني 

دول غربية، وبقيت الشعوب العربية في فقرها وحروبها الداخلية. 
ولق����د قلنا بأن على العرب أن يدركوا أن التطبيع ال يمثل خطرًا على القضية 
الفلس����طينية فحسب، بل هو خطر حقيقي على شعوب المنطقة ومستقبل 
دوله����ا؛ ف »إس����رائيل« كيان اس����تيطاني س����رطاني قائم عل����ى التمييز 
العنصري في سلوكه السياسي واالقتصادي واألمني عوضًا عن االجتماعي. 

فهل يدرك العرب ذلك قبل فوات األوان.؟!

بقلم: ناجي �شكري الظاظاهل التطبيع يجلب السالم للعرب أم يزيد حروبهم؟ 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
س����جل س����عر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلس����رائيلي ارتفاعا 
ملحوظ����ا في الت����داوالت المصرفية مس����اء امس االربعاء، وس����ط توقعات 

باستمرار الصعود خالل الفترة القريبة المقبلة.
وسجل سعر صرف الدوالر اآلن ارتفاعا مقابل الشيكل اإلسرائيلي بلغ 3:15 

شيكل، فيما يصرف في السوق المحلي ما بين 3:15 و3:17 شيكل.
وقال الخبير االقتصادي الدكتور بكر اش����تية إن ارتفاع سعر صرف الدوالر 
ج����اء بعد حديث الواليات المتحدة االمريكية نيته����ا االفراج عن 50 مليون 

برميل نفط من المخزون االستراتيجي.
وأكد ان ما يحدث حاليا هو ارتفاع حقيقي لسعر صرف الدوالر وليس هبوط 
سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي، مبينا ان هذا االرتفاع سيستمر خالل األيام 

المقبلة، ولكنه سيشهد مزيدًا من االستقرار خالل الفترة القريبة.

ارتفاع ملحوظ على سعر 
صرف الدوالر مقابل الشيكل

غزة/ االستقالل: 
ناقش����ت وزارة االقتص����اد الوطن����ي ووكالة غوث 
وتش����غيل الالجئين »أونروا« أهمية وصول السلع 

الغذائية لالجئين بطرق صحية وسليمة.
وحضر اللقاء نائب مدير عملي����ات الوكالة جينفر 
اوس����تين ومدير منطقة غزة ف����ي عمليات الوكالة 
ماجد البايض وع����ن وزارة االقتصاد الوطني وكيل 
ال����وزارة م. عبد الفتاح الزريع����ي ومدير عام حماية 
المس����تهلك و المكات����ب الفرعي����ة عبدالفتاح أبو 

موسى.

وأكد وكي����ل وزارة االقتصاد المهن����دس الزريعي 
على أهمي����ة التعاون المش����ترك والمتب����ادل بما 
يحقق المصلحة للجميع، مع ضرورة أن تكون المواد 
الموزع����ة ذات جودة عالية ومطابق����ة للمواصفات 

والمقاييس الفلسطينية المعتمدة لدى الوزارة.
وأوضح الزريعي أن المساعدات المقدمة هي مهمة 
للمواطنين ال س����يما في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعيش����ها المواطنون في قطاع غزة 

والحصار الخانق عليهم.
 وأش����ار الزريعي إلى أن طواقم حماية المستهلك 

ومباحث التموين يعملون على مراقبة كل السلع في 
قطاع غزة ويتم ضبط غير الصالح منها والمنتهية 

صالحيته حرصًا على سالمة وصحة المواطنين.
 من جهتها رحب����ت نائب مدير عملي����ات الوكالة 
جينفر اوستين بجهود وزارة االقتصاد في متابعة 
س����المة وجودة السلع في قطاع غزة بما في ذلك ما 

تقوم االونروا بتسليمه لالجئين.
 ودعت اوس����تين إلى إبالغهم بأي خلل أو مشكلة 
يتم ضبطها للسلة الغذائية التي يتم تسليمها 

لالجئين حتى يتم متابعة وحل الخلل.

االقتصاد و »أونروا« تناقشان أهمية وصول السلع لالجئين بطرق صحية وسليمة

غزة/ االستقالل: 
كشف المتحدث باس����م وزارة الزراعة بغزة أدهم 
البس����يوني، أمس االربعاء، عن معايير اس����تيراد 

زيت الزيتون من الخارج.
وأكد البسيوني في تصريٍح صحفي: “إّن الشح في 
إنتاج زيت الزيتون لهذا العام دفع الوزارة للسماح 
باس����تيراده من الخارج”، ُمش����يًرا إلى أّن استيراد 

زيت الزيتون تلبية لتغطية حاجة السوق.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم اس����تيراد 
زيت الزيتون وإدخاله إلى قطاع غّزة 1200 طن من 
زيت الزيتون خالل الفترة المقبلة، الفًتا إلى أّن ما 
جرى إدخاله فعلًيا 20 طن وهذا تس����ويق محلي 

ضمن التبادل التجاري بين قطاع غّزة والضفة.
وأفاد البس���يوني أّن وزارة الزرعة وضعت معايير 
ومواصفات لعملية استيراد زيت الزيتون، والتي 
تتضمن أّن تكون الش���ركة مسجلة لدى الوزارة، 
وأّن يك���ون تقديم مس���بق لعملية االس���تيراد، 
ويجب أّن تك���ون الدول التي يمكن االس���تيراد 
منها والكمي���ات المراد إدخاله���ا والمواصفات 

ضمن جودة عالمية.
وأضاف “يتطلب م���ن وزارة الزراعة بغزة الرقابة 
على عملية االستيراد حرًصا منها على وصول زيت 

الزيتون بجودة عالمية تلبي رغبات المواطن”.

وبين البس����يوني أن المساحة اإلجمالية لألراضي 
المزروع���ة بالزيتون ف���ي قطاع غ���زة تقدر نحو 
35000 دونم، مؤكدًا أن هناك تراجعًا كبيرًا في 
كمي���ات إنتاج الزيتون للموس���م الحالي، بفعل 
التقلبات المناخية متوقعًا وصول نسبة اإلنتاج 

إلى 35% فقط.

ووفق���ا لإلحصائيات الرس���مية ف���ي قطاع غزة، 
يبلغ عدد معاص���ر الزيتون 28 معصرة، ُتصنف 
حس���ب نمط عملها إلى 2 حجر قديم، 6 نصف 
ا: 2  أتوماتيك، و20 أوتوماتي���ك، وتوزع جغرافّيً
ش���مال غزة، و8 في غزة، و9 في الوسطى، و7 في 

خان يونس، و2 في رفح.

وزارة الزراعة بغزة تكشف عن معايير استيراد زيت الزيتون من الخارج

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس الغرفة التجارية بغزة علي الحايك، أن ما يجري في موضوع 
العمال من موافق����ة على العمل تحت بند تصاري����ح التجار ليس حاًل 

جذريًا.
وقال الحايك ف����ي تصريح له: »لهذه اللحظ����ة ال يوجد أي موافقة من 
الجانب الصهيوني إلصدار تصاريح تحت مسمى عّمال والتي يحصل 

من خاللها العامل على حقوق وضمانات للحفاظ على حياته«.
وأشار إلى أن السجل التجاري ليس اجبارًيا من سلطات االحتالل لكونه 

يعلم أنهم عمال يريدون العمل في الداخل المحتل.
ولف����ت الحايك لوجود ضرر يلحق بالعامل تحت مس����مى تاجر، لكونه 
ال يتقاضى أجرة حقيقية وال يس����تطيع صاحب العمل تس����جيله في 

السجالت الرسمية وتعويضه في حال حدوث ضرر.
ودع����ا إلعادة النظر ف����ي خروج العمال من قطاع غ����زة من خالل جهات 
رس����مية تعلم تمام����ًا طبيعة العم����ل للمحافظة عل����ى العامل صحًيا 

وإنسانيًا وأمنيًا.

الحايك: الموافقة على دخول العمال 
لألراضي المحتلة كتجار حل غير جذري

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة
المدعي/ عبد الله سعيد حمد الحويطي- غزة الرمال مجمع الحويطي التجاري 
هوية رق���م/ 961677655 وكالؤه المحامون/ محم���د خيري دلول ومحمود 

وفيق الشرقاوي ومهند جمال غبن- غزة الرمال مجمع الحويطي التجاري 
قيمة الدعوى )57.000 د.أ( سبعة وخمسون ألف دينار أردني

نوع الدعوى: تنفيذ عيني
المدعى عليهم/ 1- أش���رف محمد شكري عاشور- مسافر خارج البالد وآخر 
محل اقامة مقابل سوق فراس بجوار السودة لألجهزة الكهربائية 2- فيروز 
عاصم بدوي الخضري - مس���افر خارج البالد وآخر محل اقامة مقابل س���وق 
فراس بجوار الس���ودة لألجهزة الكهربائية 3-تهاني محمد شكري عاشور- 
مس���افر خارج البالد وآخر محل اقامة مقابل س���وق فراس بجوار الس���ودة 
لألجهزة الكهربائية 4-أماني محمد شكري عاشور- مسافر خارج البالد وآخر 
محل اقامة مقابل س���وق فراس بجوار السودة لألجهزة الكهربائية 5-هالة 
محمد شكري عاشور- مسافر خارج البالد وآخر محل اقامة مقابل سوق فراس 
بجوار السودة لألجهزة الكهربائية 6-شريف محمد شكري عاشور- مسافر 
خارج البالد وآخر محل اقامة مقابل س���وق فراس بجوار الس���ودة لألجهزة 

الكهربائية
في الدعوى رقم )366 / 2021(    في الطلب رقم )1744 / 2021(

إلى المدعى عليه المذكور أعاله والمجهول محل اإلقامة حاليًا، بما أن المدعي 
المذكور أعاله قد تقدم بالدع���وى المرقوم أعاله لدى هذه المحكمة نطالبك 
بتنفيذ العقد المحرر بتاريخ 2021/1/21م تنفيذا عينيًا وذلك استنادًا إلى ما 
يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ لك نسخة منها في ملف الدعوى والمعين 
لها جلس���ة يوم األحد الموافق 2022/1/11م ، لذلك يقتضي عليك الحضور 
في اليوم المح���دد لنظر الدعوى أو توكيل من تش���اء للحضور عنك وليكن 
معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرًا 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى المس���تأنف ضده / مصباح حس���ن مصباح أبو حويلة من يافا وسكان 
غزة س���ابقا وخارج قطاع غزة ، ومجهول مكان اإلقامة في المانيا حاليا لقد 
عادت القضية أس���اس 2020/728م وموضوعها / تفريق للشقاق و النزاع 
بينك وبين المس���تأنفة | منار عبد الس���الم محمد عوض من غزة وسكانها 
وكيلتها المحامية / عال النعيزي من مقام محكمة االستئناف الشرعية بغزة 
مصدقة الحكم المستأنف بموجب القرار االستئنافي أساس رقم )۸۸۰5( 
سجل )۲4( المؤرخ في 2021/11/1م حكما قابال للطعن أمام المحكمة العليا 
الشرعية في غزة لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/11/24م

 قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ ديب مرزوق س���ليم جعرور من سكان غزة 
هوية رقم / 941378572 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ والد موكلته والذي 

يدعي أنه مسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // جبر سالمة حرز
القطعة 701  القسيمة 10  أراضي 

إلى االسم الصحيح له// جبر سالمة حرز عطا الله
لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض 
بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة 
أقصاها خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في 

سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
موفق حممد علوان

  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  عماد س���لمان نم���ر ابو عرار   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    401817499    
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   محمد خليل س���الم عياد  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   915803076      
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    فاطمه بس���ام محمد شابط  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   402970636   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /  والء صبح���ي احمد جوده      
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   804749471      
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 
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دمشق/ االستقالل:
استشهد مدنيان، وأصيب 7 آخرون، فجر أمس األربعاء، جراء غارات إسرائيلية 
اس���تهدفت المنطقة الوس���طى بالقرب من حمص، بحس���ب ما أفادت وكالة 

األنباء السورية »سانا«.
وقالت وكالة »س���انا« إن الطائرات الحربية اإلس���رائيلية قصفت برشقات من 
الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في المنطقة 

الوسطى.
وأعلن التلفزيون السوري استش���هاد مدنيين اثنين وإصابة آخر في الهجوم 

على المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، كما أسفر عن إصابة 6 جنود.
وأك���دت وكالة »س���انا«، أن القاع���دة األميركية في مطار خ���راب الجير بريف 

الحسكة تعرضت لهجوم بالقذائف الصاروخية.
ونقلت عن مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة، أن 5 صواريخ استهدفت 

مطار خراب الجير العسكري، دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.
وقال���ت هيئة البث اإلس���رائيلية »اخترق صاروخ مضاد للطائ���رات -ُأطلق من 
سوريا فجر أمس- سماء »إسرائيل« وانفجر في عرض البحر في منطقة حيفا«.

وأش���ارت إلى أن الحادث وقع »خالل الهجوم المنسوب لسالح الجو اإلسرائيلي 
في منطقة حمص«.

وفي تش���رين األول/أكتوبر الماضي، أدى قصف إس���رائيلي إلى استش���هاد 
جندي وجرح ثالثة آخرين، بقصف طال مواقع في تدمر بريف حمص الشرقي، 

وسط البالد.

شهيدان في قصف 
أديس بابا/ االستقالل: »إسرائيلي« قرب حمص بسوريا

قالت وس���ائل إع���الم تابعة للدولة أم���س األربعاء 
إن رئيس الوزراء اإلثيوبي آب���ي أحمد توجه إلدارة 
جه���ود الحرب م���ن الخطوط األمامي���ة، وإن نائب 
رئي���س الوزراء وزير الخارجي���ة ديميكي ميكونين 
سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه.

وقال تقرير -ُنش���ر عل���ى موقع فان���ا اإلخباري- إن 
المتحدث باس���م الحكومة ليجيسي تولو قدم في 
مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض 

األعمال اليومية.
وكان آب���ي أحمد أعلن ف���ي وقت متأخ���ر االثنين 
الماض���ي أنه يعت���زم قيادة الحرب ش���خصيا ضد 
ق���وات جبهة تحري���ر تيغ���راي وحلفائها. وكتب 
»لنلتقي في جبهة القتال… حان الوقت للتضحية 

من أجل قيادة البالد«.
وه���ددت قوات تيغ���راي وحلفاؤه���ا بالزحف إلى 
العاصمة، لكنها تقاتل بشراسة أيضا في محاولة 
لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء 

رئيسي في جيبوتي.
وقال المبعوث األميرك���ي الخاص للقرن األفريقي 
جيف���ري فيلتمان الثالث���اء إن الجي���ش اإلثيوبي 
وجماعات مس���لحة من األقالي���م تمكنوا إلى حد ما 
م���ن وقف تحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن 

قوات تيغ���راي تمكنت من التح���رك جنوبا صوب 
أديس أباب���ا. وكان فيلتمان ق���ال -في تصريحات 
صحفية عقب عودته م���ن زيارته إلثيوبيا- إن آبي 
أحم���د وجبهة تيغراي »يعتق���دان على ما يبدو أن 

كال منهما على وشك تحقيق نصر عسكري«.
وتحت���دم المعارك حالي���ا بين الق���وات اإلثيوبية 
وجبهة تيغراي والمتحالفي���ن معها في مدينتي 
شورابيت ودبرسينا على بعد 218 كيلومترا شمال 

العاصمة اإلثيوبية.
وأرس���لت الحكومة المركزية في أديس أبابا قوات 

وعتادا عس���كريا لتعزيز قواعد الجيش في محيط 
مدينتي شورابيت ودبرسينا في إقليم أمهرة.

وق���ال مدير مكتب الجزيرة ف���ي أديس أبابا محمد 
طه توكل إن القتال بين القوات الحكومية وجبهة 
تيغ���راي انتقل م���ن محافظة وال���و بإقليم أمهرة 
-حيث س���يطرت الجبهة على عدد من المدن- إلى 

منطقة شوا )220 كيلومترا شمال العاصمة(.
وبس���بب تصاع���د القتال ف���ي الش���مال اإلثيوبي 
واقتراب���ه من العاصمة، قال���ت األمم المتحدة إنها 
س���تجلي جميع أفراد عائالت الموظفين الدوليين 
العاملين في إثيوبيا، وفق وثيقة رس���مية اطلعت 

عليها وكالة األنباء الفرنسية.
وتوجد ف���ي العاصم���ة اإلثيوبية أكث���ر من 170 
سفارة، فضال عن مقر االتحاد األفريقي والمنظمات 
الدولي���ة، ويق���در ع���دد األجان���ب المقيمين في 
اإلثيوبية -حس���ب إحص���اءات حديثة-  العاصمة 

ب�300 ألف شخص.
وفي الراب���ع من نوفمبر/تش���رين الثان���ي 2020، 
اندلعت اش���تباكات بين الجيش اإلثيوبي وجبهة 
تيغراي، بعدما دخلت القوات الحكومية اإلقليم ردا 
على هجوم اس���تهدف قاعدة للجيش، واستطاع 
األخير استعادة الس���يطرة على اإلقليم الحدودي 

مع السودان.

رئيس وزراء إثيوبيا يتوجه لجبهة القتال وينقل مهامه لنائبه

كانبرا/  االستقالل: 
أعلنت الحكومة األس���ترالية، أمس األربعاء، أنه���ا بصدد تصنيف »حزب الله« 

اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي »منظمة إرهابية«.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز، في مؤتمر صحفي، إن »تصنيف 
حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية، يجعل االنضمام إلى 
هذه الكيانات، أو دعمها، جريمة جنائية، بموجب قانون العقوبات األسترالي«، 

بحسب صحيفة »ذا أوستراليان«.
وأشارت الوزيرة إلى أن »تهديد اإلرهاب مستمر في البالد، وليس هناك مكان 

للتهاون«.
وأوضحت أن »تهديد اإلرهاب يمكن أن يتفاقم مع اس���تعداد أستراليا إلعادة 

فتح حدودها الدولية أمام السياح والنازحين«.
وأك���دت أن »التهدي���د ال يزال محتماًل، رغم عدم تلقي معلومات اس���تخبارية 
موثوقة بأن هناك أفرادا لديهم القدرة والنية لشن هجوم إرهابي في البالد«.

وتابعت أندروز، أن »حكومة أستراليا ال تتسامح مطلقا مع العنف، وال يوجد أي 
سبب ديني أو أيديولوجي يبرر قتل األبرياء«.

       يش���ار إلى أن 3 دول ب���ارزة في االتحاد األوروبي هي فرنس���ا وهولندا وألمانيا 
تصنف »حزب الله« »منظمة إرهابية« وتحظر أنشطته على أراضيها.

أستراليا تعتزم تصنيف »حزب 
الله« اللبناني »منظمة إرهابية« بغداد/ االستقالل: 

أعل���ن الجيش العراق���ي، أمس األربع���اء، أن القوات 
األجنبية القتالية س���تنهي وجودها في البالد خالل 

ال�15 يوما المقبلة.
وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة 
العمليات المش���تركة )تتبع وزارة الدفاع(، إن »ملف 
إنهاء التواجد األجنبي يس���ير وفق الجدول المخطط 
ل���ه وال توجد قواعد مخصصة لهم س���وى تواجدهم 

بشكل بسيط في عين األسد«.
وأوضح الخفاجي، في تصريح لوكالة األنباء الرسمية 
»واع«، أن »أغلب الق���وات القتالية خرجت من العراق 
ولم يب���َق إالاَّ المستش���ارون ومن يعم���ل في مجال 
التدري���ب  وكذل���ك  االس���تطالع  أو  االس���تخبارات 

واالستشارة«.
وتابع أن »المتبقي من القوات األجنبية جزء بس���يط 
وس���تخرج جميعه���ا خ���الل 15 يوما باس���تثناء من 
تحولت مهمتهم إلى االستش���ارة وتقديم معلومات 

ودعم القوات األمنية العراقية«.
ولف���ت إلى أن »هناك جدوال في تس���ليم األس���لحة 

والمعدات إلى القوات القتالية«.
للمقاومة  التنس���يقية  الهيئ���ة  والجمع���ة، قال���ت 
العراقية، إنها لم ترصد أي مظهر النس���حاب القوات 
األمريكي���ة من البالد، المقرر بش���كل كل���ي في 31 

ديسمبر/ كانون األول المقبل.
واتفق���ت بغ���داد وواش���نطن، خ���الل جول���ة الحوار 
االستراتيجي الرابعة واألخيرة بينهما في 26 يوليو/ 
تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات األمريكية 

المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري.
واتف���ق الجانب���ان بعد اس���تكمال مباحث���ات الفرق 
الفنية األخي���رة، على أن العالقة األمنية بين البلدين 
»ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون 
االستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية 

أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021«.
وفي س���ياق أخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات في العراق، األربعاء، االنتهاء من عّد وفرز 
389 مركز اقت���راع من أصل 870 تق���رر إعادة عدها 
وفرزها يدوي���ا، مرجحة أن ُتعل���ن النتائج النهائية 

لالنتخابات البرلمانية األسبوع المقبل.

ج���اء ذل���ك في تصري���ح لعض���و الفري���ق اإلعالمي 
بالمفوضي���ة العليا المس���تقلة لالنتخاب���ات، عادل 

جميل، لصحيفة »الصباح« الرسمية.
وق���ال جمي���ل، إن »المفوضية أنه���ت الثالثاء، العد 
والفرز اليدوي ل���� 389 مركزا مطعونا به في محافظة 
ذي ق���ار، بناء على قرار الهيئة القضائية لالنتخابات، 
بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين 

واإلعالميين«.
وأض���اف: »اليوم الخميس س���يتم االنتهاء من باقي 
المراكز البال���غ عددها 481، بواق���ع 217 في نينوى 
)ش���مال(، و49 بالمثن���ى )جن���وب(، و31 في النجف 

)وسط(، و184 في العاصمة بغداد«.
ورجح جميل، أن »األس���بوع المقبل سيش���هد إعالن 
النتائ���ج النهائية، بعد بت الهيئة القضائية بجميع 

الطعون«.
ومنذ أكتوبر/تش���رين األول الماضي، يعيش العراق 
توترات سياس���ية، على وقع رفض فصائل ش���يعية 
مس���لحة للنتائج األولية لالنتخابات، إذ يقولون إنها 

»مفبركة« ويطالبون بإعادة فرز األصوات يدويا.

الجيش العراقي: القوات األجنبية القتالية تنهي وجودها خالل 15 يومًا

 دولة فل�سطني 
  املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
 اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/10339
 إلى المنفذ ضده /محمد خليل عز الدين لولو 

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المستحقة 
الدفع والمس���حوبة على بنك فلس���طين المحدود  والبال���غ قيمتها 4670 
شيكل ) أربعة آالف وس���تمائة وسبعين شيكال فقط ال غير( والتي تحمل 
األرقام التالية )30000215 – 30000216 – 30000217 ( والصادرة لصالح 
طالب التنفيذ ش���ركة كرم للتجارة والصناعة والمقاوالت ويمثلها الس���يد 
/ كرم ك���رم والقاضي بالزامك بدفع قيمة الش���يكات البالغ قيمتها 4670 

شيكل لصالح طالب التنفيذ باإلضافة إلي رسوم ومصاريف القضية
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري

ماأمور تنفيذ  حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 
املو�شوع : تبليغات �شرعية

 الى المدعى عليه : خليل س���يف احمد صافي من خانيونس وسكانها – 
ومجه���ول محل االقامة االن في قطاع غزة  - يقتضي حضورك الى محكمة 
خانيونس الش���رعية يوم االثنين الموافق 2021/12/27 الس���اعة الثامنة 
والنصف صباحا وذلك للنظر في الدعوى أس���اس 2021/927 وموضوعها 
نفقة زوجة والدعوى اساس 2021/929 وموضوعها نفقة بنات والمقامتان 
عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي : المدعية هناء 
ابراهيم محمد مصبح من عبس���ان الكبيرة وس���كانها وكيلتها المحامية 
الش���رعية ايناس فرحات وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال 
عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك 

جرى تبليغك حسب االصول . وحرر في 2021/11/22م.

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
فريد حممد بركة 

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

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

حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية 
اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية

قدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة ابو حجير 
تتضمن ان س���المة حسين س���ليمان ابو مراحيل من السبع وسكان مصر 
توف���ي الى رحمة الل���ه تعالى بتاريخ 2006/6/8م وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقال���ي في زوجته فوزية محمد احم���د وفي اوالده منها وهم : عصام 
واسامة ووليد وايمان وناهد وحنان وغادة فقط  وال وارث للمتوفى المذكور 
س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياته وترك���وا ورثه فمن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة 
محكمة الوسطى الشرعية خالل خمسة عشر يوما من  النشر وحرر بتاريخ 

2021/11/24م.

قا�سي الو�سطى ال�سرعي 
ح�سام ابراهيم احلليمي 
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غزة/االستقالل:
صعد فريقا الصداقة وشباب رفح لنهائي بطولة الشهيد 

»ياسر عرفات« 2021 ألندية النخبة في قطاع غزة.
وحقق الصداقة فوزا س���هال على حساب نظيره األهلي )3-

.)0
وسجل ثالثية الفائز ميسرة البواب في الدقيقة )1(, وعمر 
بلح في الدقيقة )47(, ومحمد الحمامي في الدقيقة )92(, 
ليخطف ورقة الموقعة الختامية, رغم خسارته في الذهاب 

.)2-1(
وتفوق ش���باب خانيونس على منافسه شباب رفح )2-1(, 

لكن األخير وصل النهائي, بعدما فاز ذهابا )0-2(.
وسجل هدفي »النشامى« رفيق عاشور في الدقيقة )53(, 
وعبد الله الزرابي في الدقيق���ة )77(, في حين أحرز هدف 

»الزعيم« محمد أبو دان في الدقيقة )65( من ركلة جزاء.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في النهائي السبت القادم 

على ملعب فلسطين بغزة الساعة الثانية ظهرا.

الدوحة/االستقالل:
كش���ف االتحاد الفلس���طيني لك���رة القدم، ع���ن القائمة 
النهائية للمنتخب الوطني المش���ارك ف���ي بطولة كأس 

العرب 2021.
وأكد اتحاد القدم، أن القائمة تضم 23 العبا, بعد استبعاد 
الثنائي توفيق علي, ومحمد الغول من المعس���كر األخير، 

الذي جرى بقطر.
وفيما يلي قائمة منتخب فلسطين لكأس العرب: 

وفي ح���راس المرمى: رامي حمادة، عبد الله ش���قفة، عمرو 
ق���دورة. وفي خط الدف���اع: مصعب البط���اط، عبد اللطيف 
البهداري، ياس���ر حمد، محمد صالح، محم���د خليل، أحمد 

قطميش، عبد السالم سالمة، موسى سليم.
وبخط الوسط: محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة، 
محمد درويش، عدي خ���روب، يزن عويوي، علي عدوي، عبد 
الحميد أبو حبيب. وفي خط الهجوم: رئبال دهامشة، تامر 

صيام، محمود عيد، ليث خروب.

تأهل الزعيم والصداقة لبطولة الشهيد ياسر عرفات 23 العبًا في قائمة فلسطين النهائية لكأس العرب

مدريد/االستقالل:
عل���ق األلماني مارك أندريه تير ش���تيجن، حارس مرمى برش���لونة، 
على تعادل فريقه مع بنفيكا، وتأجيل حس���م التأهل لثمن نهائي 

األبطال، إلى الجولة األخيرة.
وتعادل برش���لونة مع بنفيكا، بدون أه���داف، على ملعب كامب نو، 
ضمن مباريات الجولة الخامس���ة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال 

أوروبا.
وق���ال تير ش���تيجن ف���ي تصريح���ات أبرزتها صحيف���ة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس���بانية: »ال أش���عر بالهزيمة، أنا فخور بالفريق ألننا 

قمنا بعمل رائع«.
وأض���اف: »نحن نواج���ه فريًقا س���جل 3 أهداف أمامن���ا في مباراة 
الذهاب، وهو بالفعل فريق رائع، لقد قمنا بعمل ممتاز وقدمنا جهًدا 
كبيًرا، لكن لألسف لم نتمكن من التسجيل، لم يكن األمر سهاًل، كنا 

بحاجة فقط إلى هدف واحد«.
وعن الفرصة المؤكدة األخيرة لبنفيكا في المباراة، قال: »لقد خاطرنا 
كثيًرا للتسجيل، والحظ حالفنا ألنهم لم يسجلوا في هذا التوقيت«.

وعن أسلوب المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، قال: »الجميع يرى 
الحماس الذي يجعلنا تش���افي نلعب به، كلنا متصلون، لدينا فكرة 
عن كيفية اللعب، وترك مس���احات قليلة ج���ًدا للمنافس، وهذا أمر 

جيد، وبهذه الطريقة سننتصر بالتأكيد«.

تير شتيجن: فخور ببرشلونة.. 
والحظ حالفنا أمام بنفيكا

القاهرة / االستقالل:
قال المستش����ار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ما حدث 

في القلعة البيضاء، لم يشهده أي ناٍد آخر في العالم.
وأض����اف رئيس الزمال����ك، في أول مؤتمر صحفي بع����د إلغاء قرار 
إيقافه ، أن أبناء القلعة البيضاء لألس����ف هم من يهزون استقراره 

في بعض األوقات.
وتابع: »هدفي دائمًا الحفاظ على كيان الزمالك، والدليل على ذلك 
أنني تنازلت عن قضيتي في انتخابات القلعة البيضاء عام 2010 
رغم أحقيتي في إبطال االنتخابات.. ومازلت عند رأيي أن الجمعية 
العمومية فقط صاحبة الحق في تجميد مجلس اإلدارة ومحاسبته 

باللوائح والقوانين«.
وأكد مرتضى أنه رفض تصعيد أزمته لالتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، أو اللجنة األولمبية الدولية، واتهام وزارة الرياضة بالتدخل 

في شئون الزمالك، ألنه شخص وطني ومحب لمصر.
وأكمل: »األهم بالنس����بة لي منتخب مصر، استمتع دائمًا بمحمد 

صالح وطارق حامد وأتمنى أن يعود األخير للمنتخب«.
وأش����ار إلى أن جمهور الزمالك عظيم وش����جاع، ولم يهدأ في ظل 
الظل����م الذي وقع على ناديه، وصنع المعجزة، وصمد من أجل عودة 

الحق.

مرتضى: ما حدث للزمالك لم 
يشهده أي ناٍد في العالم

لندن/االستقالل:
أعرب النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، 
عن س���عادته بالفوز على فياريال، والتأهل لل���دور ثمن النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.
وفاز مانشستر يونايتد على فياريال 2-0 ، على ملعب ال سيراميكا، ضمن 

مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري األبطال. 
وسجل رونالدو وزميله اإلنجليزي الشاب جادون سانشو هدفي الشياطين 

الحمر في المباراة .
وكتب رونالدو عبر حس���ابه على فيسبوك عقب المباراة: »دائًما ما يكون 
رائًعا اللعب في إس���بانيا، وكذلك الفوز والتس���جيل في هذا البلد الذي 

شعرت فيه دائما بالخصوصية«.
وأضاف: »تهانينا لالعبين على الف���وز العظيم الذي وضعنا في المكان 
الذي ننتمي إليه،  نحن مانشس���تر يونايتد، ولن نتوقف عن القتال من 

أجل هذا النادي«.
ويعد هذا اللقاء هو األول لمانشس���تر يونايتد بع���د رحيل أولي جونار 

سولسكاير، المدير الفني السابق. 
وتولى مايكل كاريك مساعد سولس���كاير المهمة بشكل مؤقت، لحين 

التعاقد مع مدير فني جديد.

رونالدو: الفوز وضعنا في مكاننا 
الطبيعي.. ولن نتوقف عن القتال
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دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�سوم �سادر عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
الى المدعى عليه اشرف مس���عود درويش الزعيم من غزة الشجاعية سابقا 
وحاليا خارج قطاع غزة ومجه���ول محل االقامة االن يقتضى حضورك لهذه 
المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/12/29م الس���اعة الثامنة صباحا وذلك 
للنظر في القضية اس���اس 2021/1203م وموضوعها عفش بيت والقضية 
اس���اس 2021/1201 وموضوعه���ا نفقة زوجة والمرفوع���ة  عليك من قبل 
المدعية نهى نظمي محمد الرزي وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عن���ك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/11/24م

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
   حممد مو�سى كريزم

 دولة فل�سطني
        ال�سلطة الق�سائية 

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

 �إعالم خ�صوم جريدة
ال���ى المدع���ى عليه : ع���دي عصام ارش���يد الرحاحلة من األردن من وس���كانها 
ومجه���ول محل االقامة فيه���ا االن يقتضى حضورك إل���ى محكمة خانيونس 
الش���رعية يوم األحد الموافق 2021/12/26م الس���اعة الثامنة صباحا للنظر في 
الدعوى أس���اس 2021/1560م المرفوعة عليك من قب���ل زوجتك المدعية مي 
عم���اد محمد المجايدة من خانيونس وس���كانها وموضوعها نفقة زوجة وان لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي 

والقانوني لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/11/18م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
 عبادة �سالح الدين الرقب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / فوزية صالح محمود الشيخ يوسف   
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  026230889 الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد زاهر س���ليمان ابو خليل   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  409479789 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / أس���امة خالد هاش���م الكاتب  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم 802467274 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   محمد عالء نصار رش���وان   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    404549875   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   ناهد حمزة عثمان ش���عت   عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  907392724   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني 
�سلطة االأرا�سي

 مكتب رئي�س �سلطة االأرا�سي
�ملو�صوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  لدى 

�لإد�رة �لعامة لالأر��صي و�لعقار�ت رقم )2021/700(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
هناء مصطفى درويش البلبيس���ي من سكان غزة هوية رقم 801156837 
بصفته وكيال عن: سوزان وشيريهان وسوسن ومحمد وطارق واحمد أبناء / 

مصطفى درويش البلبيسي 
بموجب وكالة رقم: 2021111105 / 2021 صادرة عن جدة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 727 القسيمة 453 المدينة غزة الدرج 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/11/24م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ال�سلطة الق�سائية
ديوان الق�ساء ال�سرعي

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

إلى المدعى عليه محمود رش���اد عبدالرزاق بكر م���ن غزة ، يقتضية حضورك 
إل���ى هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق ۲۹/۱۲/۲۰۲۱م الس���اعة التاس���عة 
صباح���ا وذلك للنظر في القضي���ة أس���اس 1510/2021م  بخصوص دعوى 
نفقة زوجة المقامة عليك من قبل المدعية/ آمال ضياء الدين رمضان بكر من 
غزة وس���كانها ، وإن لم تحضر في الوقت المعين سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب  األصول وحرر في 24/11/2021م 

قا�سى غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الق�سية احلقوقية رقم 373/2019
المدعون:

1_ اكرم ابراهيم سالمه المليحي - خانيونس - هوية رقم )931661253( خانيونس
2_  احمد مصطفى عبد الهادي البطران - غزة 

3_ فاتن جابر عبدالله طافش - غزة
وكيلهم المحامي /  محمد إبراهيم بشير

المدعى عليها: اسالم على محمود عرفه )الفي بعد الزواج( - رفح - مجهولة محل االقامة.
مذكرة تبليغ بالحكم الغيابي في القضية الحقوقية رقم 373/2020

إل���ى المدعى عليه���ا المذكورة بعالية بما أن المدعي قد تق���دم بالقضية الحقوقية رقم 
373/2020، وق���د صدر حك���م بتاريخ ۲۸/۱۰/۲۰۱۹ والقاض���ي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
خمسمائة واربعة وثالثون دوالرا للمدعي األول اکرم ابراهيم سالمة المليحي و واربعمائة 
وس���تون دوالرا للمدعي الثاني احمد مصطفى عبد الهادي البطران وخمسمائة وثمانية 
وثمان���ون للمدعية الثالثة فات���ن جابر عبدالله طافش ، والزامك بالرس���وم والمصاريف. 

تحريرا في : 23/11/2021م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س/  اأ.  ال�سديق الرقب

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 634 /2021

يف الدعوى املدنية رقم 239 / 2021
المدعي���ة/ صفاء عبد الجواد محمد أب���و راس- من غزة بالقرب من برج هنادي هوية 
رقم/ 985177724 وكالؤها المحامون/ عمرو معاوية الرملي ومحمود إبراهيم مهنا 
ومحمد عصام غانم ومحمد س���ليم ياسين – غزة شارع الجالء مفترق ضبيط عمارة 

الفاروق الطابق الرابع جوال 0592439691
المدعى عليهم/-1حامد حمدي س���لمان الزايغ بصفته الش���خصية وبصفته أحد 
ورثة والدته المرحومة/ وهيبة عاش���ور حس���ن أبو راس من غزة الميناء بجوار بيت 
الرئيس أبو عمار -2حياة حمدي س���لمان الزايغ بصفتها الشخصية وبصفته أحد 
ورثة والدتها المرحومة/ وهيبة عاش���ور حس���ن أبو راس من غزة الميناء بجوار بيت 
الرئيس أبو عمار -3براء عطا عاش���ور أبو راس من غ���زة الميناء مقابل برج األندلس 
عمارة عطا أبو راس -4براءة عطا عاشور أبو راس من غزة الميناء مقابل برج األندلس 
عمارة عطا أبو راس -5دينا عطا عاش���ور أبو راس من غزة الميناء مقابل برج األندلس 
عمارة عطا أبو راس -6ياسر عطا عاشور أبو راس من غزة الميناء مقابل برج األندلس 
عمارة عطا أبو راس -7أشرف أحمد عاشور أبو راس باألصالة عن نفسه وباإلنابة عن 
باقي ورثة والده المرحوم/ أحمد عاشور أبو راس من غزة أنصار مقابل األطباء العرب 

خلف مس���جد زيد بن حارثة منزل محمد كامل أبو راس
في الطلب المدني رقم 634 / 2021 في الدعوى المدنية رقم 239 / 2021

إلى المدعى عليهم المذكورين أعاله مسافرين خارج البالد بما أن المدعية المذكور 
اسمه أعاله قد أقام عليكم القضية رقم 239 / 2021 ونوعها تنفيذ عيني استنادًا 
لما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ لكم نس���خة عنها في ملف الدعوى لدى هذه 
المحكمة ونظرًا لثبوت أنكم مجهولين محل اإلقامة خارج البالد فليكن بعلمكم أنه 
قد تحدد لنظرها جلس���ة يوم األحد المواف���ق 2021/12/19م لذلك يقتضى منكم 
الحضور وأن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمس���ة عشر يومًا من 
تاريخ النش���ر واعلم أن���ه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور فإن���ه يجوز للمدعية أن 

تسير بحقكم في القضية باعتباركم حاضرين. غزة في: 2021/11/23

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح

بالحجارة في الضفة الغربية. 
وذكرت جمعية األمل للخدم����ات الصحية أن المواجهات 
أسفرت عن إصابة 3 ش����بان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمط����اط، في حين ُأصيب نح����و 60 آخرين بحالة اختناق 
بالغ����از. وتعمد جنود االحتالل اس����تهداف المس����عفين 
خالل المواجهات ُمباشرة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهما، 
أحدهم����ا برصاصة مطاطية، واآلخر بحال����ة اختناق بالغاز 

وحرق في وجهه.
وأف����ادت مص����ادر محلية أن الش����باب الثائر في س����لوان 
تص����دوا بالمفرقعات النارية والزجاج����ات الحارقة لقوات 
االحتالل التي اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية.
وترك����زت المواجهات ف����ي حي بئر أيوب بس����لوان حيث 
تمكن الشبان من إحراق عامود لكاميرات المراقبة التابعة 

لالحتالل.
وفي الس����ياق ذاته أطلق مس����توطنون الن����ار تجاه منازل 
المواطنين، وهاجموا المركبات بالحجارة، مساء أمس، قرب 

مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.
وقال مس����ؤول ملف االس����تيطان ش����مال الضفة غسان 
دغلس: إن عشرات المس����توطنين تسللوا من مستوطنة 
»حوم����ش« المخالة، وهاجم����وا مركب����ات المواطنين قرب 
مدخل القرية على طريق الواصل بين جنين ونابلس، األمر 
ال����ذي أدى لتضرر عدد منها. وأضاف: إن المس����توطنين 
أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى 
الندالع مواجهات مع األهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

ويذكر أن قرية برقة تتعرض لهجوم المستوطنين لليوم 
الثال����ث توالًيا. كما أصيب ثالثة مواطنين بجروح، أحدهم 
وصفت إصابته بالخطيرة، جراء اعتداء للمستوطنين على 
مركبات المواطنين قرب قرية المغّير شمال شرق رام الله.

وقال مس����ؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية 
غسان دغلس: إن مس����توطنين اعتدوا على مركبة مواطن 
م����ن نابلس برش����قها بالحجارة مم����ا أدى إل����ى انقالبها، 

وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح متوسطة، 
حيث نقال إلى المستشفى لتلقي العالج.

وقالت مصادر محلية إن مواطنًا آخرا من قرية دوما جنوب 
نابلس أصيب بجروح طفيفة جراء تعرض مركبته للرشق 

بالحجارة، وتطاير الزجاج.
يذكر أن المستوطنين بحماية من جيش االحتالل اعتدوا 
يوم أمس على المزارعي����ن قرب المنطقة المذكورة، حيث 

قاموا بخلع شتالت للزيتون وهدم سالسل حجرية.
وكانت الطفل����ة زين خميس ف����راج )15 عاما( قد أصيبت 
بجروح في رأس����ها، مس����اء الثالثاء عقب تع����رض مركبة 
كانت تقلها إلى الرش����ق بالحجارة من قبل المستوطنين، 
شمال رام الله. وفي مدينة القدس أصابت قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، يوم أمس، 3 عمال من بلدة بيرنباال ش����مال 
غرب المدينة. وأف����ادت مصادر محلية، أن ثالثة عمال من 
بيرنب����اال أصيبوا، أحدهم برصاصة مطاطية واثنين آخرين 
باالختناق، بعد ان اس����تهدفت ق����وات االحتالل المركبة 
التي كانوا يس����تقلونها أثن����اء مرورهم بالقرب من مخيم 
الجل����زون، وتم نقلهم إلى مجمع فلس����طين الطبي لتلقي 
العالج. وفي السياق ذاته اندلعت مواجهات عنيفة، بين 
قوات االحتالل اإلس����رائيلي والمواطنين في بلدة سلوان 

جنوب المسجد األقصى بالقدس المحتلة.
ووقعت المواجهات عقب اقتح����ام قوات االحتالل للبلدة 
المقدس����ية وس����ط اطالق نار وقناب����ل غاز تج����اه منازل 
المواطني����ن، األمر الذي دف����ع المواطنين للتصدي لقوات 
االحتالل عبر اس����تخدام األلع����اب الناري����ة التي اطلقت 
تجاه جنود االحتالل. وتقتحم قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بلدة سلوان بش����كل يومي العتقال عدد من المقدسيين 
أو تفتي����ش البي����وت وتخريبه����ا به����دف التنكيل ضد 
المواطنين األمنين في منازلهم لدفعهم إلى الهجرة من 

البلدة القديمة.
كما أغلقت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، يوم أمس، طريقا 
فرعية بالمكعبات اإلس����منتية، ش����مال ش����رق بلدة إذنا 

بمحافظة الخليل.
وذك����ر مدير العالقات العامة ف����ي بلدية إذنا عبد الرحمن 
طميزي، أن قوات االحتالل أغلقت بالمكعبات اإلس����منتية 
الطريق المعروفة »بمدخل الكسارة«، الواقعة قرب كسارة 
»بن اري« اإلس����رائيلية والمقامة عل����ى أراضي المواطنين 

غرب الخليل، ومنعت المواطنين من استخدامه.
وأكد أن هذا اإلجراء االحتاللي سيزيد من معاناة عدد كبير 
من المواطنين في قرية الكوم وبلدة بيت عوا، وغيرها من 
البل����دات والقرى التي يعتمد س����كانها على هذه الطريق 
في الوصول إلى منازلهم وأعمالهم، ويجبرهم على سلوك 
طرق بديلة. إلى ذلك اقتحم عش����رات المستوطنين يوم 
أمس، باحات المس����جد األقصى المبارك، بحراسة مشددة 
من شرطة االحتالل اإلس����رائيلي. وأفادت مصادر محلية، 
بأن 121 مس����توطنا اقتحموا األقص����ى، عبر باب المغاربة، 
على ش����كل مجموعات اس����تفزازية، ونف����ذوا جوالت في 
باحاته. وأفاد ش����هود عيان، بأن عددا من المس����توطنين 
نصبوا ش����معدانا ذهبيا ضخما، إلضاءته بالش����موع ليالي 
االحتفال بهذا العيد، الذي يبدأ األحد المقبل، ويس����تمر 
لمدة أسبوع. وتتس����ارع هذه األيام إجراءات االحتالل ضد 
األرض الفلسطينية والمقدس����ات، وخاصة ضد المسجد 

األقصى، وبالذات حائط البراق.
وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات االحتالل للمستوطنين 
باقتح����ام األقصى، تش����هد القدس القديم����ة وبواباتها 
إجراءات عس����كرية مش����ددة تتمثل بالتفتيش الدقيق 

للمواطنين والمصلين واالعتداء على بعضهم.
وتت����م اقتحام����ات المس����جد األقصى يوميا؛ ع����دا يومي 
الجمعة والس����بت، وخ����الل فترتين صباحية ومس����ائية 
)بع����د صالة الظهر( وألربع س����اعات ونصف. وُتبعد قوات 
االحت����الل بين الفين����ة واألخرى مرابطي����ن ومرابطات عن 
المسجد األقصى بدعاوى واهية، بهدف تفريغه من أهله 
ومرابطيه، وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه 

فسادًا.

اإ�سابات خالل..
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واشنطن/ االستقالل: 
أطلقت وكالة الفضاء األمريكية » ناس����ا« قم����را اصطناعيا أمس األربعاء 
س����وف يتم توجيهه مباشرة إلى كويكب لتعديل مساره، في أول مهمة 

من نوعها.
وانطلق مس����بار الدفاع، على متن صاروخ فالكون 9، الذي صنعته شركة 
س����بيس اكس التي يمتلكها إيلون موس����ك، الس����اعة العاشرة واثنين 
وعش����رين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي )0622 بتوقيت جرينتش( من 

محطة فاندينبيرج في كاليفورنيا.
وكتبت ناسا في تغريدة« كويكب ديمورفوس: نحن قادمون إليك«.

ومن المقرر أن يصطدم القمر االصطناعي، الذي تقول ناسا إنه بحجم آلة 
بيع، بكويك����ب ديمورفوس في أكتوبر المقبل، خالل المهمة التي يطلق 

عليها اختبار إعادة التوجيه الكويكب المزدوج.
وال يمث����ل الكويكب ديمورفوس، الذي يبلغ قط����ره نحو 160 مترا، خطرا 
على األرض، وفقا الحصاءات ناسا، وتهدف المهمة لضمان أنه حتى بعد 

االصطدام، لن تكون هناك خطورة على كوكب األرض.
ومن المق����رر أن تدرس مهمة » هيرا« التابعة لوكال����ة الفضاء األوروبية، 

المقرر إطالقها عام 2024، االصطدام بتفاصيل أوسع نطاقا.
وتأمل ناسا أن تؤدي المهمة، التي تتكلف نحو 330 مليون دوالر، لمعرفة 

كيفية حماية األرض من أي كويكبات تقترب منها.

ألول مرة.. »ناسا« تطلق قمرًا 
اصطناعيًا لتعديل مسار كويكب

باريس/ االستقالل: 
كان م���ن المنطقي أن تباع بمبلغ خيالي بلغ نحو 
13 ملي���ون دوالر خالل مزاد أقي���م الثالثاء في 
باريس إح���دى المخطوط���ات المتعلقة بألبرت 
آينش���تاين، مّهد فيها عاِلم الفيزياء الش���هير 

لنظرية النسبية العامة.
وكان الرقمان القياسيان السابقان لمخطوطات 
آينشتاين يبلغان 2,8 مليون دوالر ثمنًا لرسالة 
عن الله بيعت عام 2018 في مدينة نيويورك و 

1,56 مليون دوالر لرسالة عن سر السعادة.
أما الوثيقة التي طرحت في مزاد الثالثاء، فكانت 
قيمته���ا تقّدر بم���ا بين مليوني ي���ورو وثالثة 
ماليين، لكنها بيعت بمبل���غ 11,6 مليون يورو 
)13,04 مليون دوالر( مع النفقات )10,2 ماليين 
م���ن دون النفقات(، ويكم���ن طابعها النادر في 
كونه���ا وثيقة عمل علمية، خالف���ًا للوثيقتين 
اللتي���ن كانتا تحم���الن الرقمين القياس���يين 

السابقين.
والوثيقة ه���ي عبارة عن مخطوط���ة مؤّلفة من 
54 صفحة كتبها الفيزيائي األلماني الش���هير 

آينش���تاين وش���ريكه وصديق���ه المهن���دس 
السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، 

في زيوريخ )سويسرا(.
وتعتبر »الوثائق العلمية الموّقعة من آينشتاين 
م���ن هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بش���كل عام، 
نادرة جّدًا«، على ما أوضحت دار »كريستيز« قبل 

المزاد الذي نظمته لحساب دار »أغوت«.
وانطلق���ت العروض بمليون ونصف مليون يورو 
وما لبثت أن ارتفعت، ثم انحصرت المنافس���ة 
بين مزايدين اثنين ش���اركا عبر الهاتف، وكان 

كل منهما يزيد 200 ألف يورو في كل مرة.
ولم ُتعَرف بعد جنس���ية الشاري. وحضر المزاد 
في القاعة نحو مئة من الفضوليين وهواة الجمع 

لكّن ايًا منهم لم يشارك في المزايدة.
وقال���ت »كريس���تيز« ف���ي بيانه���ا »إن ه���ذه 
المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة تقريبًا« بفضل 
المهندس السويس���ري، إذ »لما كان آينشتاين 
ُعني على األرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل 

في نظره«.
وبع���د نظرية النس���بية الخاص���ة التي جعلته 

يبرهن في ع���ام 1905 معادل���ة تكافؤ الكتلة 
والطاقة، بدأ آينش���تاين العمل عام 1912 على 

نظرية النسبية العامة.
وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي ُنش���رت في 
نوفمب���ر 1915 ث���ورة في طريقة فه���م للكون. 
وتوفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 
عامًا، وأصبح رمزًا للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح 
رمزًا للشخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة 

عام 1951 التي يمّد فيها لسانه.
وفي أوائل العام 1913، »انكّب الزميالن على حّل 
لغز حّير العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار 
كوكب عطارد«، بحس���ب كريستيز، وقد توصال 
بالفعل إلى حلها. وعندما اكتش���ف آينشتاين 
بعض الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث 

لها، إاّل أّن بيسو احتفظ بها.
والوثيق���ة األخ���رى المعروفة من ه���ذه الفترة 
المهّمة في أبحاث الفيزيائي، والمسّماة »دفتر 
زيوريخ« )أواخر عام 1912، أوائل عام 1913( هي 
جزء من أرشيف آينشتاين الموجود في الجامعة 

العبرية في القدس.

بيع مخطوطة آلينشتاين ممهدة لنظرية النسبية بـ 13 مليون دوالر

باريس/ االستقالل: 
أجرى شاب فرنسي العديد من العمليات التجميلية الخطيرة ليتحول إلى »كائن 

فضائي«، فقام بتشويه مالمح وجهه وقطع أصابعه.
وق���ام أنتوني لوفريدو، البالغ من العمر 33 عاًما، بتغطية جس���ده ووجهه أيًضا 
بالوش���م ليجعل نفس���ه يبدو وكأنه كائن فضائي حقيقي، بحس���ب ما ذكرت 

صحيفة »mirror«  البريطانية.
نش���ر »أنتوني« عبر حسابه الرسمي على تطبيق »إنستغرام« العديد من الصور 

لنتائج عملياته الجراحية المرعبة.
كما خضع الش���اب الفرنسي سابًقا لعملية جراحية من أجل إزالة أذنيه، كما أنه 

خاطر بشق لسانه، عبر قطع العضو العضلي إلى قسمين بمشرط.
وأثار الش���اب ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواص���ل االجتماعي بعد عملية 
قطعه ألصابع���ه، وكتب أحد المغردين المعجبين بلوفري���دو: »مزعج ورائع في 

نفس الوقت. ال أعتقد أنني يمكن أن أفعل ذلك«.
وانتقد مغرد آخر بالقول: »عدم احترام صارخ، 100% سيندم هذا الشخص في 

نهاية المطاف«.

شاب يشوه وجهه ويقطع أصابعه 
ليشبه الكائنات الفضائية

بكين/ االستقالل: 
أوضحت صحيف���ة »س���ترايت تايمز« أن 
الصين عثرت على نحو 12 مليون طفل لم 

تكن تعلم بوجودهم )غير مسجلين(.
وبحس���ب التقرير الذي ذكرته »سترايت 
تايمز«، نقال ع���ن تقرير ل�«بلومبيرغ«، فقد 
خفضت الصي���ن عدد األطفال المولودين 
في الفترة من 2000 إلى 2010 بما ال يقل 
عن 11.6 مليون - أي ما يعادل عدد سكان 
بلجيكا الحاليين - جزئيا، بسبب سياستها 
الصارم���ة الخاص���ة بالطف���ل الواحد، في 
حين يقدر أحدث كتاب إحصائي سنوي 
أصدرته الحكومة عدد األطفال المولودين 
خالل تلك الفترة ب����172 مليون ونصف، 
وه���و أعلى بكثير م���ن 160.9 مليون في 
تلك الفئة العمرية المس���جلة في تعداد 

.2010

وأشار التقرير إلى أن »االختالف قد يكون 
ناتجا عن فش���ل بعض اآلباء في تسجيل 
المواليد لتجن���ب العقوب���ة إذا انتهكوا 
سياسة الطفل الواحد«، فيما بدأت الصين 
بالسماح لجميع األزواج بإنجاب طفل ثان 
فقط ف���ي عام 2016، مما يعني أن بعض 
اآلباء لن يبلغوا رسميا عن مولود جديد إذا 
تجاوزوا الحصة المحددة حتى يبلغ الطفل 
س���ن السادس���ة ويحتاج إلى التسجيل 
ف���ي المدرس���ة، وفق���ا لما ذك���ره الخبير 

الديموغرافي المستقل، هي يافو.
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن »حوالي 57% من 
األطفال الذين تم تسجيلهم الحقا كانوا 
من الفتيات، مما يش���ير إلى أن التناقض 
يمك���ن أن يك���ون مرتبطا جزئي���ا بعدم 
إب���الغ اآلباء عن الفتي���ات، حتى يتمكنوا 
من االس���تمرار في محاولة اإلنجاب«، وفق 

التقرير.
باإلضاف���ة إل���ى ذلك، ت���م إج���راء تعداد 
2010 ف���ي 1 نوفمب���ر 2010 ، لذلك كان 
من الممك���ن أن يكون قد فات والدات في 
الش���هرين األخيرين من الع���ام، بينما ال 
تشمل مسوحات التعداد عادة األشخاص 
الذين مات���وا أو هاج���روا في الس���نوات 

الفاصلة، بحسب التقرير.
جدير بالذك���ر أن التنقيحات تظهر مدى 
صعوبة حساب عدد األشخاص بدقة في 

أكثر دول العالم اكتظاًظا بالسكان.
ه���ذا وأوض���ح التقري���ر أنه ت���م تعديل 
معدالت المواليد لألع���وام من 2011 إلى 
2017 بش���كل تصاعدي في أحدث كتاب 
إحصائي س���نوي، مما يشير إلى استمرار 
مش���كلة تقليل عدد األطفال على األرجح 

بعد عام 2010.

الصين تكتشف 12 مليون طفل لم تعلم بوجودهم!

مانيال/ االستقالل: 
بعد معاصرة قرون وسنين طويلة، انتهت رحلة أكبر شخص يسير على األرض على اإلطالق، حيث 

توفيت آخر امرأة على قيد الحياة ولدت في القرن التاسع عشر.
توفيت فرانسيس���كا سوسانو ، التي كانت ُتدعى ب� »مودة لوال إيسكا«  في منزلها بالفلبين، عن 
عمر ناهز ال� 124 عاًما ، مما يجعلها أكبر معمرة على اإلطالق، بحس���ب ما نش���رت صحيفة »ديلي 

ستار« البريطانية.
وأكدت الحكومة المحلية في مس���قط رأسها كابانكاالن ، في نيجروس أوكسيدنتال ، الخبر على 
رة هي الشخص الوحيد الباقي  وسائل التواصل االجتماعي، ووفًقا للمسؤولين ، كانت هذه المعمِّ

على قيد الحياة في العالم المولود في القرن التاسع عشر.
وفًقا لمسؤولين محلين ، تجاوز عمر لوال أصحاب األرقام القياسية السابقة بنحو عامين ، على الرغم 

من أن المصادر المستقلة لم تتمكن من التحقق من هذا االدعاء قبل وفاتها.
تظهر الوثائق أنها ولدت في 11 س���بتمبر 1897 ، أي قبل عام واحد فقط من تخلي األسبان عن 
حكم الفلبين، في اآلونة األخيرة وفي س���بتمبر من هذا العام ، كانت موس���وعة جينيس لألرقام 

القياسية ما تزال تبحث في الوثائق الالزمة إلعالنها رسمًيا كأكبر معمر في العالم.

ولدت في القرن التاسع عشر.. اإلعالن 
عن وفاة أكبر معمرة في العالم

)apaimages(   اإقبال على بائع احللويات م�صعود القطاطي الذي يقدم حلوياته باأ�صعار زهيدة يف ظل الأو�صاع الإقت�صادية ال�صعبة بقطاع غزة


