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غزة/ االستقالل:
أبعدت سلطات االحتالل،  مساء امس، أسيًرا 

محرًرا، عن المسجد األقصى لمدة 6 شهور.
واستدعت مخابرات االحتالل المحرر جميل 
العباسي للتحقيق، وس����لمته قرارا باإلبعاد 

عن األقصى، بعد ابعاد عنه لمدة أسبوع.
العباس����ي  االحت����الل  س����لطات  وتالح����ق 
واالقتحام����ات  المتك����ررة،  باالس����تدعاءات 
لمنزله، كم����ا قطعت عنه مؤخ����ًرا »التأمين 

الصحي ».

مخابرات االحتالل تبعد أسيًرا 
محرًرا عن األقصى لـ 6 شهور

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة 
ويقتحم مدرسة بالقدس ويعتقل مديرتها

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أمس االربعاء، أن خيار 
المقاومة والمواجهة هو القادر على ردع االحتالل وكس���ر غطرسته 

الجهاد تنعى شهيد رام الله وتدعو 
لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

القيادي السعدي يلتقي وفدًا من 
األمم المتحدة بالضفة المحتلة

رام الله/ االستقالل:
أك���د مصدر مس���ؤول في حرك���ة الجهاد اإلس���المي في الضف���ة الغربية، يوم 

أم���س، أن جهاز المخابرات التابع للس���لطة ف���ي الضفة، يواصل 
اعتقال األس���ير المحرر وعد عرفات مصطفى الهدمي، وذلك بعد 

مخابرات السلطة تواصل اعتقال 
األسير المحرر وعد الهدمي

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل 6 أس���رى ف���ي س���جون االحت���الل 
اإلس���رائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، 

رفضا لسياسة االعتقال االداري.

وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، 
في بيان له���ا، أمس، أن األس���رى المضربين 
هم: األس���ير كايد الفسفوس من دورا جنوب 
الخليل يخوض إضرابه منذ 50 يوما، و مقداد 

القواسمة من الخليل يواصل إضرابه لليوم 32 
على التوالي، وعالء األعرج من طولكرم يخوض 

إضرابه منذ 25 يوما، و هشام أبو 
الخلي���ل مضرب عن  هواش من 

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عددا من المواطنين 
في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي بلدة كوبر غرب مدينة 

االحتالل يرجئ البت في طلب 
اإلفراج عن األسيرة أنهار الديك

رام الله/ االستقالل: 
أرجأت محكمة االحتالل اإلسرائيلي العس���كرية في »عوفر«، يوم أمس، 

البت في طلب إخالء س���بيل األس���يرة الحامل أنهار الديك 
بكفال���ة، حتى األح���د المقبل. وأفاد محامي هيئة ش���ؤون  األمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد قتل »اسرائيل« للفلسطينيين

دعم الصحفيين: 60 انتهاكًا  إسرائيليًا 
بحق الصحفيين الفلسطينيين

غزة/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي انتهاك حري���ة العمل الصحفي 

من خالل االعتداء على الصحفيين  ووس���ائل اإلعالم في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، بالرصاص الحي والمطاط 

)apaimages(       اأم�س، يف قرية بيت عور التحتا )ت�سييع جثمان ال�سهيد رائد يو�سف جاد اهلل )39 عاما

إدانات فصائلية إلعدام االحتالل 
الشاب جاد الله برام الله

غزة/ االستقالل:
أدانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، يوم أمس، جريمة 
إعدام االحتالل اإلس���رائيلي، للشاب رائد جاد الله بدم بارد 

»إسرائيل هيوم«: حكومة بينيت تسير 
في خطأ استراتيجي بالتعامل مع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »إسرائيل هيوم«، العبرية، إن حكومة االحتالل برئاسة 

نفتالي بينيت، تس���ير في خطأ اس���تراتيجي من خالل 
تعاملها مع المقاومة في قطاع غزة عبر سياس���ة »األمن 

محافظات/ االستقالل:
ش���ّيع آالف المواطنين ي���وم أمس، جثمان 
الشهيد رائد يوسف راشد )39 عاًما( بقرية 

بيت عور التحتا جنوب غرب مدينة رام الله 
وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التش���ييع بمسيرة محمولة 

م���ن مدينة رام الله باتج���اه قرية بيت عور 
األهالي  ألق���ى  التحت���ا، حيث 
نظ���رة ال���وداع عل���ى جثم���ان 

االحتالل يهدم منشآت سكنية وزراعية
تشييع غاضب لجثمان الشهيد جاد الله في رام الله وإصابات في غزة والضفة
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القاهرة/ االستقالل:
حملت جامعة الدول العربية، سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« المسؤولية الكاملة 

عن حياة األسيرة أنهار الديك وحياة طفلها المرتقب.
ودعت الجامعة العربية، منظمات ومؤسس���ات المجتمع المدني في دول العالم 
إلى تنس���يق ومضاعفة جهودها وممارس���ة المزيد من الضغوط على سلطات 

االحتالل لالمتثال ألحكام وقواعد القانون الدولي.
وقال األمين العام المس���اعد لش���ؤون فلس���طين واألراض���ي العربية المحتلة 
بالجامعة العربية س���عيد أبو علي، في تصريح صحف���ي، يوم أمس، إن »األمانة 
العامة تتابع بقلق بالغ معاناة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، خاصة 
كبار الس���ن والمرضى والنساء وأمهات األطفال، وباالخص مأساة األسيرة أنهار 
الديك التي أوشكت على وضع مولودها خالل عدة أيام في سجون االحتالل في 
ظل غياب الرعاية الطبية المالئمة، األمر الذي يتنافى كليا مع القيم اإلنس���انية 

والمبادئ والقواعد القانونية لحقوق اإلنسان«.
ودعت »الجامعة العربية«، المنظمات الدولية العاملة في مجاالت حقوق اإلنسان 
والمرأة والطفل لتحمل مس���ؤوليتها، والعمل على س���رعة إطالق سراح األسيرة 
الديك لتتمكن من وضع مولودها خارج زنازين االحتالل، امتثاال ألبسط معايير 
حقوق اإلنسان، والضغط على االحتالل إلطالق سراحها وجميع األسيرات، خاصة 

األمهات منهن.

الجامعة العربية تحمل االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسيرة أنهار الديك رام الله/ االستقالل: 

أرجأت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي العسكرية في 
»عوفر«، يوم أمس، البت في طلب إخالء سبيل األسيرة 

الحامل أنهار الديك بكفالة، حتى األحد المقبل.
وأفاد محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين أكرم 
س���مارة، أنه تقدم خالل جلس���ة )أمس( ببينة بديل 
االعتق���ال لغاية اإلف���راج عن األس���يرة الديك التي 
تعاني م���ن ظ���روف اعتقالية صعب���ة وقاهرة في 

نهايات حملها بجنينها.
وأكد ثائر الديك زوج األس���يرة الحامل أنهار الديك، 
أمس األربعاء، أن محكمة االحتالل االسرائيلي أجلت 
محكمة زوجتي ليوم األحد القادم وستدلي المحكمة 

بقرارها النهائي.
وقال الدي���ك في تصريحات اذاعي���ة: إن »االحتالل 
يعاق���ب زوجتي وفقدت من وزنها، وتعيش مخاض 

الوالدة داخل السجون في ظروف صعبة«.
وطالب العالم والمؤسسات الدولية بالتدخل لإلفراج 
عن زوجته االس���يرة في أس���رع وقت، مش���ّدًدا على 
استمرار الضغط على االحتالل إلنهاء معاناتها قبل 

أن تضع مولودها.
يش���ار إلى أن األس���يرة أنهار الدي���ك )26 عاًما( من 

قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من 
مارس/ آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، 
وكانت حامال في شهرها الثالث، وقبعت في ظروف 

قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.

وفي ح���ال أنجبت داخل الس���جن س���تكون الحالة 
التاسعة التي تضع مولودها في سجون االحتالل إن 
لم ُيفرج عنها س���ريًعا، وقد تداهمها آالم المخاض 

في أي لحظة.

االحتالل يرجئ البت في طلب اإلفراج عن األسيرة أنهار الديك

غزة/ االستقالل:
أدانت فصائ����ل فلس����طينية في قطاع 
غزة، يوم أمس، جريم����ة إعدام االحتالل 
اإلسرائيلي، للشاب رائد جاد الله بدم بارد 

باطالق النار عليه أثناء عودته من عمله.
الديمقراطية لتحرير  الجبه����ة  ووصفت 
فلسطين الجريمة اإلس����رائيلية النكراء 
التي أدت إلى استش����هاد المواطن جاد 
الله، برصاص قوات االحتالل، بأنها عملية 
إعدام بدم بارد دون أي مبرر، سوى اإلصرار 
عل����ى زرع الرعب في قل����وب المواطنين 
الفلسطينيين لردعهم عن المشاركة في 
أعمال المقاومة الش����عبية ضد االحتالل 

واالستيطان.
وقال����ت الجبهة في بيان له����ا: »إن هذه 
االحتالل،  لقوات  الهمجية  الممارس����ات 
تؤكد أن القرار اإلس����رائيلي بشأن إدارة 
المناط����ق المحتل����ة لم يتغي����ر، وأنه ما 
زال يق����وم على البطش والق����وة العمياء 
وس����فك الدماء، وإهانة الكرامة الوطنية 
للمواطنين، وتدمير ممتلكاتهم وتعطيل 

مصالحهم وعرقلة حياتهم اليومية«.
وأك����دت  أن هذه الممارس����ات الهوجاء 
تأتي بعد ساعات على لقاء قيادة السلطة 
الفلسطينية مع وزير الجيش اإلسرائيلي 
بيني غانتس، الذي ألزم الس����لطة بمزيد 
من التعه����دات األمنية واالقتصادية، ما 
يعزز التحاق السلطة بالقرار اإلسرائيلي.

وطالبت الجبهة الس����لطة الفلسطينية، 
بالعالقة مع إس����رائيل  النظ����ر  بإع����ادة 
باعتبارها دولة احتالل وعدوان واستعمار 
استيطاني ووقف كل أشكال التنسيق 
األمني معها، والتحرر من قيود بروتوكول 
باري����س، واس����ترداد س����جل الس����كان 
واألراض����ي م����ن اإلدارة المدني����ة لدولة 

االحتالل.
وأكدت على ضرورة تعبئة صفوف الحالة 
الوطني����ة، واس����تنهاض عناص����ر القوة 
فيها، ودعم النضاالت اليومية لش����عبنا، 
عبر تش����كيل القيادة الوطنية الموحدة 
للمقاومة الشعبية، التي تنتشر ميادين 
اش����تباكها اليوم����ي في أنح����اء الضفة 
الفلس����طينية وفي القلب منها القدس 

المحتلة.
اإمعان يف اجلرمية

وبدوره قال القي����ادي في حركة حماس 
الش����يخ حسن يوس����ف، إن استهداف 
االحتالل اإلسرائيلي للشباب الفلسطيني 
والذين كان آخرهم الشهيد رائد، يؤكد 

أنه ممعن في جرائمه ويس����تهدف كل 
ما هو فلسطيني سواء البشر أو الحجر أو 

المقدسات.
وأكد القيادي حس����ن يوس����ف، على أن 
االحت����الل ال يبحث عما يبرر له القتل، ألن 
هدفه القتل وااليذاء التنكيل بش����عبنا 
الفلسطيني بكل الوسائل وبكل أشكال 

العدوان بما في ذلك اإلعدام الميداني.
وأضاف يوس����ف: »يتجرأ االحتالل على 
قت����ل رجل عائ����د من عمله ف����ي الداخل 
الفلسطيني المحتل بدون أي سابق إنذار 
وترك����ه ينزف حتى قتله بدم بارد، وترك 

من بعده 3 أطفال حرموا نعمة األبوة«.
وبّين يوس����ف أن االحتالل عندما يرى أن 

هناك تسابقًا لعقد لقاءات معه واللهث 
خلف عملية التس����وية، فإن ذلك يمثل 
ش����رعنة له بالتمادي والقيام بمثل هذه 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأدان يوسف العملية العدوانية الظالمة 
والجائرة بحق أبناء شعبنا، موجها رسالته 
للس����لطة والكل الفلسطيني بضرورة أن 
يتوحد ويعيد عجلة الحوار الفلسطيني 
في مسارها الصحيح ووضعها الطبيعي 

للتوحد في مواجهة غطرسة االحتالل.
وطالب يوس����ف بضرورة التوجه لكل من 
له عالق����ة بفضح االحتالل اإلس����رائيلي 
ليفرض عليه التوقف عن جرائمه بشتى 

الوسائل واألساليب.

حرب مفتوحة
الخارجي����ة  وزارة  أدان����ت  وبدوره����ا 
والمغتربي����ن، بأش����د العب����ارات، جريمة 
اإلعدام الميداني الت����ي ارتكبتها قوات 

االحتالل بحق الشهيد جاد الله .
وحملت الوزارة في بيان صادر عنها يوم 
أمس، الحكومة اإلس����رائيلية المسؤولية 
الكاملة والمباش����رة عن ه����ذه الجريمة، 
واعتبرتها جزءا ال يتجزأ من حرب االحتالل 
المفتوح����ة عل����ى الوجود الفلس����طيني 
المادي والوطني واإلنس����اني، وانعكاسًا 
لعقلية قادة دول����ة االحتالل وثقافتهم 

العنصرية الفاشية.
وقالت »إنها س����تتابع مل����ف االعدامات 
الميدانية بحق أبناء شعبنا مع الجنائية 
الدولية ومكونات المجتمع الدولي ومراكز 

صنع القرار في الدول.«
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي 
على جرائم اإلعدامات الميدانية وجرائم 
االحت����الل األخ����رى يجعله لي����س فقط 
متواطئًا مع تلك الجرائم بل ش����ريكًا في 

التغطية عليها.
وأش����ارت »الخارجي����ة« ، ال����ى أن »ه����ذه 
الجريمة النكراء تأتي امتدادًا لمسلسل 
اإلعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات 
االحتالل المنتش����رة على حواجز الموت 
على الطرقات ومداخل المدن والمخيمات 
والبلدات الفلس����طينية في طول وعرض 

الضفة الغربية المحتلة.
 واستشهد، الش����اب رائد يوسف راشد 
)3٩ عام����ا( برص����اص ق����وات االحت����الل 
اإلس����رائيلي، قرب قرية بيت عور التحتا 
غرب رام الله، أثن����اء عودته من األراضي 
المحتل����ة ع����ام 1٩48م، وتركه االحتالل 

ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيًدا.

إدانات فصائلية إلعدام االحتالل الشاب جاد الله برام الله



3الخميس 24 محرم 1443 هـ 2 سبتمبر 2021 م

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عددا من 

المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
فف����ي بلدة كوبر غ����رب مدينة رام الله، اعتقل الش����اب 
مع����ن ماهر البرغوث����ي، ودارت مواجهات بين الش����بان 
الفلس����طينيين وقوات االحتالل في البل����دة، وفي بلدة 

بيرزيت المجاورة، عقب اقتحام قوات االحتالل.
كما أصيب فجر أمس األربعاء، الشاب محمد عطا موسى 
من بلدة نعلين غ����رب رام الله، وذلك بعد أن أطلق عليه 
جنود االحتالل الرصاص قرب حاجز عسكري على مدخل 

البلدة.
وفي مدينة بيت لحم؛ اعتقل كل من حس����نين حس����ن 
ش����وكة )59 عاما( ويوس����ف عياد الهريمي، من ش����ارع 
الصف وسط المدينة، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

واعتقل مصطفى صالح أبو حم����اد )20 عاما( من مخيم 
عايدة شماال، بعد أن أوقفه جنود االحتالل المتمركزون 

على حاجز »الكونتينر« شمال شرق بيت لحم.
وفي بلدة بيت جاال شمال غربي بيت لحم؛ اعتقلت قوات 
االحتالل مساء الثالثاء، عيس����ى محمد زرينة )17 عاما( 
من منطق����ة بير عونة، ومنصور صالح فرج )16 عاما( من 
مخي����م عايدة، وذلك أثناء تواجدهم����ا بالقرب من جدار 

الفصل العنصري في البلدة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، ثالثة 
مواطنين من المحافظة.

وأفادت مص����ادر محلية ، بأن ق����وات االحتالل اعتقلت 
المواطن إياد البو من بلدة حلحول شمال الخليل، ووائل 
عايد ربع����ي من بل����دة دورا جنوبا، ويس����ري أبو قبيطة 

أثن����اء توجهه الى عمله في الخ����ط االخضر على الطرق 
االلتفافي.

كم����ا داهمت قوات االحتالل منزل المواطن أحمد زيدان 
في بلدة خاراس وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وف����ي جنين، اعتقل����ت قوات االحت����الل المواطنة غدير 

عدنان قرارية من قرية الفندقومية، عقب مداهمة منزل 
ذويها والعب����ث بمحتوياته، وهي زوجة األس����ير مالك 
ياس����ر فشافش����ة من بلدة جبع؛ الذي اعتقله االحتالل 

الشهر الماضي.
واعتقل االحتالل الش����اب أحمد صالح أبو رميلة من بلدة 

يعبد، أثناء مروره عن حاجز عسكري »دوتان«.
وف����ي الق����دس المحتل����ة، اعتقل����ت ق����وات االحتالل 
اإلسرائيلي، مديرة مدرسة في حي وادي الجوز بالمدينة 

، واستولت على حواسيب وعدد من الملفات.
وأف����ادت مصادر محلي����ة، أن قوات االحت����الل اقتحمت 
مدرس����ة الش����ابات المس����لمات الثانوية، خالل الدوام 
الدراس����ي، واعتقلت مديرتها إكرام الوحيدي؛ بذريعة 
اجتماعه����ا بموظفين تابعي����ن لمكت����ب وزارة التربية 

والتعليم الفلسطيني.
وأضاف����ت، أن تل����ك الق����وات اس����تولت عل����ى عدد من 

الحواسيب والملفات أثناء تفتيش مرافق المدرسة.
وس����ّلمت قوات االحتالل استدعائين للمعلمتين لما أبو 
السعود، وغدير الجوالني، لمراجعة مخابراتها في مركز 

التحقيق والتوقيف »المسكوبية«.
وتعتقل س����لطات االحتالل في سجونها 4850 أسيرا، 
بينهم 41 أسيرة و225 طفال و540 معتقال إداريا، وفق 

مؤسسات مختصة بشؤون األسرى.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة ويقتحم مدرسة بالقدس ويعتقل مديرتها

غزة/ االستقالل: 
أك����دت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين أمس االربع����اء، أن خيار 
المقاوم����ة والمواجه����ة ه����و القادر على ردع االحتالل وكس����ر غطرس����ته 
وعنجهيته، واصفًة إعدام الش����اب رائد راش����د برام الل����ه بالضفة المحتلة 

بالجريمة العدوانية.
ونعى الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي طارق سلمي، الشاب 
رائد يوسف راشد جاد الله الذي جرى إعدامه بالرصاص الصهيوني الغادر 

عند إحدى النقاط العسكرية الصهيونية.
وأكد س����لمي، أن كل اللق����اءات واالرتباطات األمنية م����ع العدو وقادته لن 
توفر الحماية وال األمن ألبناء شعبنا، بل إنها تمنح العدو الغطاء لمزيد من 
االنتهاكات والجرائم بحق ش����عبنا وأرضنا ومقدساتنا، وإن خيار المقاومة 

والمواجهة هو القادر على ردع االحتالل وكسر غطرسته وعنجهيته.
وأشاد سلمي، بتصاعد المقاومة في مناطق الضفة المحتلة، مؤكدًا أن نهج 

المقاومة سيجبر االحتالل ويدفعه نحو التراجع.
ودعا الناطق باسم الجهاد، لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ردًا على جرائم 

االحتالل وإرهابه بحق أبناء شعبنا.

الجهاد تنعى شهيد رام الله 
وتدعو لتصعيد المقاومة 

بكافة أشكالها

الضفة المحتلة/ االستقالل:
التقى القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ بسام السعدي يوم أمس، 
وف���دًا من األمم المتحدة ضم ش���خصيات من دول عدي���دة، وذلك في الضفة 

المحتلة.
وخالل الزيارة، اطلع القيادي في حركة »الجهاد االس���المي« الوفد األممي على 

آخر مستجدات األحداث في الضفة.
وتحدث الشيخ بسام الس���عدي، أمام الوفد عن خطورة الجرائم التي يرتكبها 
االحت���الل واإلعدام���ات الميدانية واالعت���داءات التي تقع بح���ق المواطنين 
الفلسطينيين واقتحامات جيش االحتالل للمدن والقرى والمخيمات بالضفة.

واعتبر أن تلك االنتهاكات تمثل، تهديدًا وانتهاكًا خطيرًا ال يمكن السكوت 
عنه، في ظل تزايد ارتقاء الشهداء والجرحى وعمليات التهجير للفلسطينيين 

والسيطرة على مئات الدونمات.

القيادي السعدي يلتقي وفدًا من 
األمم المتحدة بالضفة المحتلة

الدوحة/ االستقالل: 
كشف نائب رئيس حركة »حم��اس« صالح الع��اروري  حقيقة تقدم مفاوضات 

في صفقة تبادل األسرى.
وأوضح العاروري أنهم مصرون على إنجاز صفقة تبادل تشمل أسرى مؤبدات 
والنس���اء واألطفال والمرضى وكبار الس���ن وجثامين الشه��داء، مشيرا بأنه »ال 
يوجد أي تقدم بهذا الملف الذي يرواح مكانه بسبب عدم وجود تقدم جوهري 

من طرف االحتالل«.
وقال »لس���نا متفائلي���ن بإجراء االنتخاب���ات في القريب، فنح���ن نعلم أن قوى 
إقليمي���ة ودولية جاءت لرام الله وضغطوا لعدم إجرائها خوًفا من فوز حم���اس 
بها«. وأضاف بأنه يجب كسر معادلة التعلق بأوهام التسوية وما يترتب عليها 
من تنسيق أمني وتعاون وتقييد لقدرات شعبنا.  وتابع »زيارة مش��عل وهن��ية 
لألردن كانت لحضور تشييع جث��مان الفقيد إبراهيم غ��وشة، وكانت لمدة يوم 

ثم ُمددت، وال يوجد برنامج سياسي فيها ولم يجر عقد لقاءات رسمية«.

العاروري: ملف صفقة تبادل 
األسرى يراوح مكانه بسبب االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أكد مصدر مس����ؤول في حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية، يوم أمس، أن جهاز 
المخابرات التابع للسلطة في الضفة، يواصل اعتقال األسير المحرر وعد عرفات مصطفى 

الهدمي، وذلك بعد استدعائه للمقابلة أمس االول.
وأش����ار المصدر، إلى أن األس����ير المحرر وعد الهدمي أمضى س����ت س����نوات في سجون 
االحتالل خالل خمس����ة اعتقاالت س����ابقة، وهو شقيق األسير إس����الم الهدمي المعتقل 
في س����جون االحتالل الصهيوني. وأدان المصدر المس����ؤول في حركة الجهاد اإلسالمي، 
سياسة السلطة المس����تمرة في مالحقة أبناء وكوادر الحركة في الضفة المحتلة، مطالبًا 

إياها بالكف عن هذه السياسة التي ال تخدم سوى االحتالل وأعوانه.
وطالب المصدر باإلفراج الفوري عن األس����ير المحرر وعد الهدمي، محذرًا من أن اس����تمرار 
اعتقال����ه من قبل جه����از المخابرات في الخلي����ل يمثل طعنة في صدر جميع األس����رى 

المحررين والمناضلين من شعبنا الفلسطيني المجاهد.

مخابرات السلطة تواصل اعتقال 
األسير المحرر وعد الهدمي

رام الله/ االستقالل: 
يواص����ل 6 أس����رى ف����ي س����جون االحت����الل 
اإلس����رائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، 

رفضا لسياسة االعتقال االداري.
وأوضحت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، 
في بيان له����ا، أمس، أن األس����رى المضربين 
هم: األس����ير كايد الفسفوس من دورا جنوب 
الخليل يخوض إضرابه منذ 50 يوما، و مقداد 
القواس����مة من الخليل يواصل إضرابه لليوم 
32 عل����ى التوالي، وعالء األع����رج من طولكرم 
يخ����وض إضرابه من����ذ 25 يوما، و هش����ام أبو 
هواش من الخلي����ل مضرب عن الطعام لليوم 
17، و رايق بش����ارات من طوباس يستمر في 
معركته منذ 12 يوما، و األسير شادي أبو عكر 
من مخيم عايدة في بيت لحم ش����رع بإضرابه 

منذ )9( أيام.
فيما علق األس����ير أحمد حمامرة من بيت لحم، 
إضراب����ه المفتوح عن الطعام، والذي اس����تمر 

لمدة 33 يوًما.

وأفاد نادي األسير، في بيان له، يوم أمس، بأن 
األسير حمامرة علق إضرابه بعد اتفاق يقضي 
باإلف����راج عنه في 14 ش����باط المقبل، علما أنه 
جرى نقله من زنازين »بئر الس����بع« إلى سجن 

النقب.
وأكد »إّن إدارة سجون االحتالل ُتنّكل باألسرى 
المضربي����ن عب����ر عملي����ات النق����ل المتكررة 
والممنهج����ة، دون أدن����ى مراع����اة لوضعهم 
الصحي، في محاولة للضغط عليهم وعزلهم، 
وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث ُتش����ّكل 
عملي����ات النقل إلى جانب الع����زل إحدى أبرز 
 

ّ
األدوات التنكيلي����ة الت����ي ُتمارس����ها بح����ق

المضربين«.
م����ن الجدير ذك����ره أن االعتق����ال اإلداري هو 
اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ُيحرم المعتقل 
ومحامي����ه من معرفة أس����باب االعتقال، وفي 
كثي����ر من األحيان يتم تجدي����د أمر االعتقال 
اإلداري الص����ادر بحق األس����ير ف����ي اللحظات 
األخيرة من مدة انته����اء أمر االعتقال اإلداري 

السابق.
السجون  وإدارات  االحتالل  وتتذرع س����لطات 
بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات س����رية 
ال يمك����ن الكش����ف عنها مطلق����ا، فال يعرف 
المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 

إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتق����ل اإلداري لتجديد 
مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش����هر 
أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى 

سنة كاملة.
م����ن الجدير ذك����ره أّن غالبية األس����رى الذين 
خاضوا إضرابات ع����ن الطعام منذ مطلع العام 
الجاري، انتهت إضراباتهم باتفاقات تقضي 

بتحديد سقف اعتقالهم اإلدارّي.
ُيش����ار إلى أّن نحو 550 أس����يًرا رهن االعتقال 
اإلداري، غالبيته����م أس����رى س����ابقون أمضوا 
س����نوات في س����جون االحت����الل، ومنهم من 
تجاوزت مجموع س����نوات اعتقالهم أكثر من 

15 عاًما.

أحمد حمامرة يعلق إضرابه 
ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري



 
 

 

الخميس 24 محرم 1443 هـ 2 سبتمبر 2021 م

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/484(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: محمد عزمي 
عارف العلمي من س���كان غزة هوية رق���م 801063322 بصفته وكيال عن: لميس 

هاشم عطا الشوا، وأمية هاشم عطا خضر وسميرة هاشم عطا أبو سمرة
بموجب وكالة رقم: 2 / 2021 صادرة عن عمان

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 581 القسيمة 17 المدينة بيت حانون
القطعة 582 القسيمة 1 المدينة بيت حانون

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/8/31م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الرا�سي

الدارة العامة للم�ساح-دائرة الت�سوية 
اإخطار ب�ضاأن معاملة ت�ضجيل جمدد

إلى السيد / مصطفى عوض عبد العزيز - من سكان غزة سوق الزاوية مكتبة عوض 
نظ���را لعدم توقيعكم عل���ى أوراق معاملة التس���جيل المجدد التي تخص 
المواطن / ورثة حلمي حس���يب المباش���ر من سكان غزة الش���جاعة والبالغ 
مساحته 186 مترًا مربعًا في القسيمة ، ۲۰0 مالية  ) حسب ادعاء المواطن ( 
من القطعة 616 مالية )حسب ادعاء المواطن ( من أراضي غزة الفرج - بالقرب 
من شرطة المدينة سابقا- شارع الهاشمية - وحيث إنك جار لألرض الخاصة 
بالمواط���ن المذكور من الجهة الجنوبية، نرجو العلم بأنه إذا كان لديكم اي 
اعتراض على إتمام المعاملة المذكورة أعاله عليكم إثبات اعتراضكم حسب 
األصول ومراجعتنا خالل 15 يوما من تاريخ تبليغكم إخطارنا هذا أو إحضار 
حكم قضائي بالخصوص خالل تلك الفترة وإال س���يتم السير في المعاملة 

حسب اإلجراءات المثبتة لدينا قانونا.

 دائرة الت�سوية
الدارة العامة للم�ساحة

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

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

حمكمة الو�سطى ال�سرعية
اإعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية

 في القضية أساس 20213/429 وموضوعها تفريق للهجر والتعليق
إلى المدعى عليه / عادل أحمد عبد اللطيف عبد الجواد من السوافير وسكان البريج 
سابقا و مجهول محل  اإلقامة في لبنان االن، يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة 
يوم األحد 2021/10/10م الساعة التاسعة صباحا ونك لنظر الدعوى أساس 429 
/2020 وموضوعه���ا تفريق للضرر من الهج���ر والتعليق المرفوعة عليك من قبل 
زوجتك المدعية / هدى ناهض ياسين عبد الجواد من السوافير وسكان البريج وان 
ثم نحضر في الوقت المعين أو لم ترسل وكيال عنك يجر بحقك اإليجاب الشرعي 

غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول .  وحرر في 2021/8/31

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محم���د اياد ابراهيم ابو زيارة 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405905779( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / طارق ضياء محمد حميد عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )407843432( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلس����المية )حماس(، أمس األربعاء، 
إن تعيين نظام البحرين سفيًرا له في الكيان اإلسرائيلي 
يعكس إص����راراه على »الخطيئة القومي����ة« التي ارتكبها 

بتوقيع اتفاق التطبيع مع االحتالل.
وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح وصل 
»االس���تقالل«، أن »تعيين الس���فير البحريني المدان لدى 
الكيان الصهيوني في الوقت الذي يواصل االحتالل عدوانه 
على شعبنا من حصار واستيطان وانتهاك لمقدسات األمة، 
يمثل دعًما واضًحا وشراكة كاملة مع االحتالل في سياسته 

وإجرامه، ويخدم الرواية الصهيونية«.
وحّي����ت حم����اس »الش����عب البحريني الش����قيق الرافض 
ل����كل خط����وات التطبيع، وال����ذي يقف إل����ى جانب الحق 

الفلسطيني«.

وأضافت »ليعلم الع����دو أن التطبيع مع األنظمة هو مجرد 
وهم وأمنيات بترسيخ وجوده الزائل حتًما«.

وأك����دت حم����اس أن »ش����عبنا الفلس����طيني س����يواصل 
نضاله حتى تحقيق أهدافه مس����لًحا بإرادته وبمقاومته، 
وبالمواقف الداعمة لحقه المشروع، ولن ينسى ولن يغفر 

لمن وقف إلى جانب المحتل«.
ووصل الس����فير البحريني لدى الكيان اإلس����رائيلي خالد 

الجالهمة إلى »تل أبيب« أول أمس لتسلم مهامه.
وق����ال الجالهمة عبر تويت����ر: »«يس����عدني أن أعلن أنني 
س����أصل إلى مدينة »تل أبيب« ، لبدء مهامي كأول سفير 

لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل«.
ا من تحقيق رؤية سيدي  وأضاف »يش����رفني أن أكون جزًء
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة )..( 

للتعايش السلمي مع جميع الدول«.

حماس: تعيين البحرين سفيرًا لها في 
»إسرائيل« إصرار على »الخطيئة القومية«

عمان/ االستقالل: 
انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة األردنية لينة الحوراني من مشروع 
عالم���ي طرحته جامعة )جون هوبكنز( في الوالي���ات المتحدة، إليجاد حلول للمدن 

للتعافي من آثار وباء كورونا، على الصعيد االقتصادي والبيئي والحضري وغيره.
وعلمت الحوراني في أول اجتماع رسمي بين ممثل أمانة عمان وممثل المسابقة، 
أن العاصم���ة عّم���ان في المملك���ة األردنية وكي���ان االحتالل، ت���م اختيارهما 

كمتنافستين عن الشرق األوسط، وهو ما رفضته الطالبة الحوراني.
وقالت المهندسة األردنية: »إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في األصل 
إثبات لوجوده، وهذا مرفوض«، وقامت باالنس���حاب، لتعلق الحقا على صفحتها 

على فيسبوك بجملة »نحن مبادئ تختبر«.

طالبة أردنية تنسحب من »مشروع 
عالمي« لوجود إسرائيلي

رام الله / االستقالل: 
 أعلن���ت وزارة الخارجية والمغتربين تس���جيل وفاة جديدة في صفوف جاليتنا 

بجنوب افريقيا نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وبينت أنه بتس���جيل حالة الوفاة هذه يرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا 

إلى 423 حالة وفاة، بينما سجلت 13357 إصابة بالفيروس.

»الخارجية«: تسجيل وفاة بفيروس كورونا 
في صفوف الجالية بجنوب افريقيا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال����ت صحيفة »إس����رائيل هي����وم«، العبرية، إن 
حكومة االحتالل برئاس����ة نفتالي بينيت، تسير 
في خطأ اس����تراتيجي م����ن خ����الل تعاملها مع 
المقاومة في قطاع غزة عبر سياسة »األمن مقابل 

التسوية االقتصادية.
ويعتقد الكات����ب والمحلل اإلس����رائيلي »دورون 
مصا«، أن حكومة »بينيت« تعيش وهما كبيرا إذا 
اعتقدت بأن »حماس« س����تترك السالح أو القوة 
العس����كرية ضد »إس����رائيل« مقابل أي »تسوية 

اقتصادية«.
وقال »مصا« في مقال نشرته صحيفة »إسرائيل 
هيوم« العبرية: »س����قوط مقات����ل حرس الحدود 
برئيل ش����موئيلي بع����د إصابته الش����ديدة بنار 
ناشط حماس على حدود القطاع، ال يعكس فقط 
خطأ تكتيكيًا للجيش اإلس����رائيلي، بل يعكس 

تشويهًا استراتيجيًا«.
وأضاف: »إس����رائيل، مثل الواليات المتحدة في 
الس����ياق اإليراني، تتوق لتس����وية م����ع حماس، 
ومث����ل األمريكيي����ن، عندن����ا أيضًا ه����ذه أمنية، 

تختبئ خلفها قراءة عليلة لحماس برئاسة يحيى 
السنوار«.

وتابع: » بعد نحو 30 س����نة من انهيار المس����يرة 
السياس����ية بين الس����لطة وإس����رائيل، إسرائيل 
مصرة على تكرار الخط����أ الفكري إياه، ولكن هذه 
المرة بالنسبة، حماس. هذه المرة ورث مكان فكرة 
التسوية االقتصادية  التسوية السياسية فكرة 
– الس����يدة إياها مع تغيير التمش����يطة – والتي 
تقوم على أس����اس اس����تبدال فكرة األمن مقابل 
األرض بفكرة األمن مقابل االقتصاد وتحرير جزئي 

للحصار على القطاع«.
واعتب����ر أن »هذه الفكرة أصبحت في الس����نوات 
األخي����رة حجر الزاوية في سياس����ة »إس����رائيل« 
تجاه قطاع غزة، فقد انخرطت ضمن عدم اهتمام 
»إسرائيل« بمعركة عس����كرية في القطاع، وكان 
التمسك بها ش����ديدًا لدرجة أن »إسرائيل« مالت 
ألن ترى بعماها اس����تمرار مقاومة حماس كفعل 
مارق ال يمثل الخط الرسمي للمنظمة، أو كتعبير 
عن مخاض ال����والدة الذي يرافق مس����يرة دخول 

الحركة إلى تسوية بعيدة المدى«.

وأوضح الكاتب اإلسرائيلي أن » المواجهة األخيرة 
مع حماس في أيار لم تؤد هي األخرى إلى تغيير 
في زاوية النظر اإلسرائيلية، العكس هو الصحيح؛ 
فقد أكدت الفرضية بأن نضجًا للتسوية نشأ في 
أعقاب القتال، تنظر حماس إلى اس����تراتيجيتها 
بتعابي����ر الواق����ع ال����ذي يدم����ج المفاوضات مع 
المقاومة، هذه اس����تراتيجية هذا وذاك )تسوية 
ومقاوم����ة في الوقت نفس����ه( التي تمي����ز إيران 
)مفاوض����ات مع الوالي����ات المتح����دة ونووي في 
الوقت نفسه(، وهي تتناقض مع االستراتيجية 
اإلس����رائيلية التي تقوم على أساس نموذج إما أو 

)إما المواجهة أو التسوية(«.
وختم »مصا«: »إن الدرس الذي يعلمه لنا التاريخ 
بأن إس����رائيل تميل إلى تك����رار أخطائها كونها 
تطبق أنم����اط تفكير غربية عل����ى خصومها، بل 
أيضًا في أن التضحية السياس����ية ليس����ت قدرًا، 
بعد وهم التس����وية السياس����ية، يمكن الصحوة 
أيضًا من فكرة التسوية االقتصادية، أو على األقل 
استيعاب أنها ال تحمل في داخلها وعدًا بواقع من 

الهدوء األمني«.

»إسرائيل هيوم«: حكومة بينيت تسير في خطأ استراتيجي بالتعامل مع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلس����رائيلي أم����س األربعاء، عن 

تسهيالت جديدة لقطاع غزة.
وقال مكتب المنسق اإلسرائيلي في بيان له: »في ختام 
تقييم لألوضاع األمنية وبمصادقة المستوى السياسي 
تقرر توسيع مس����احة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 
ا وإعادة فتح معبر كرم أبو س����الم بالكامل  15 مياًل بحرًيّ

إلدخال المعدات والبضائع«.
وأضاف البيان أنه »ستزاد حصة التجار الغزيين للمرور 
عب����ر حاجز بي����ت حانون »إي����رز« ب�����5000 تاجر إضافي 
ليصل المجموع الكل����ي إلى 7000 تاجر، على أن ُتصدر 
التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من 

الفيروس«.

وأش����ار إلى أنه تقرر زيادة حصة المياه للقطاع بكمية 5 
مليون متر مكعب.

وأوضح البي����ان أن »هذه الخطوات مش����روطة بمواصلة 
الحفاظ على اس����تقرار أمني طويل األمد حيث س����يتم 

بحث توسيعها وفًقا لتقييم الوضع«.
ومن����ذ العدوان اإلس����رائيلي األخير ف����ي 10 مايو/ أيار 
الماضي، أغلقت سلطات االحتالل معابر القطاع، ومنعت 
الصيد في بحره بالكامل، وشددت من حصارها، قبل أن 

تسمح بتسهيالت جزئية.
وتأتي هذه التس����هيالت في ظل مس����يرات ش����عبية 
وفعالي����ات اإلرباك الليلي على الس����ياج األمني ش����رق 
قطاع غزة، التي دعت لها الفصائل الفلس����طينية كأحد 

أساليب الضغط على االحتالل لرفع الحصار.

االحتالل يعلن عن تسهيالت 
جديدة لقطاع غزة
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دولة فل�سطني   
 املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
ن�سر اآمر بيع باملزاد العلني

بناء للقرار الص���ادر بتاريخ 2021/8/22م على صفحات القضية رقم 1584/ 
2020 وموضوعها السند التنفيذي ش���يك بمبلغ وقدره )4۸,۰۰۰ شيكل( 
والمتكون���ة بين طالب التنفيذ / محمود أحمد محمود بدوان والمنفذ ضده/ 
محمود صقر محمود أبو صقر والقاضي بنشر أمر بيع المركبة بالمزاد العلني 
)من نوع س���كودا رمش موديل ۲۰۱۰ لون أسود تحمل رقم25 - 3-2246 (، 
وقد تم تثمنيها بمبلغ وقدره )۹۰۰۰( دوالر أمريكي، وحددت جلس���ة يوم 
االثنين 2021/10/4 للمزايدة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على أن يدفع المش���ترك 

تأمينا قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين المركبة المذكورة أعاله.

ماأمور تتفيد حمكمة بداية دير البلح
 جميل رجب اللحام

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
دائرة التنفيذ – اإخطار لتنفيذ 

حكم �سادرعن دائرة تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
يف الق�سية التنفيذية 5579 / 2019

إلى المنف���ذ ضده/ عماد الدين يوس���ف عبد اللطيف أب���و عمارة هوية/ 
-962365433 العن���وان خانيونس حي األمل المش���روع صاحب صيدلة 
اليازوي خارج البالد حاليًا أبلغك أنه طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة 
صلح خانيونس  في القضية رقم 24 / 2018 الصادر بتاريخ 2019/3/11 
والقاضي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 27234 ش���يقال إسرائيليًا، باإلضافة 
إلى الرس���وم والمصاريف اتعاب المحاماة/ لصالح طالب التنفيذ/ شركة 
معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل ويمثلها 
السيد/ فيصل غازي الشوا هوية 946545340. لذلك عليك الحضور إلى 
دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن لتنفيذ الحكم 
الصادر ضدك حس���ب األصول، وإذا لم تحض���ر في المدة المحددة لذلك 
فإنك ُتعد ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة التنفيذ إجراءات 

التنفيذ بحقك حسب األصول. التاريخ: 2021/8/26

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
  وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات 
غزة بامل�سادقة على املخطط التف�سيلي لل�سارع رقم )17(

                          منطقة تنظيم- : بيت الهيا
              قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2021/10  المنعقدة بتاريخ 2021/1/31 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )17( بعرض )20( 
مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين الش���ارع رقم )1( والشارع رقم )47( 
والمار بالقسائم )163-165-175( من القطعة رقم )1776( والقسائم رقم 
-46-44-43-42-40-35-34-31  30--27  25-  24--23-22-21-20-19-8(

75-76-78-82-81-32-33 ( من القطعة رقم )1744(
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة )فلسطين( بتاريخ 2021/1/4
كم���ا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

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

للجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / زاهر تيس���ير سليم القدره عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )959300856( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

غزة/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي انتهاك حرية العمل 
الصحفي من خ���الل االعتداء على الصحفيين  ووس���ائل 
اإلع���الم في األراضي الفلس���طينية المحتل���ة، بالرصاص 
الحي والمطاط وقنابل الغاز السام والرش بالمياه العادمة، 
ومصادرة معدات عملهم الصحفي واالعتقال  والمنع من 
التغطية، وذلك في تنكر خطير لكافة القوانين والمواثيق 
الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وس���جلت لجنة دعم الصحفيين، خالل التقرير الش���هري 
لحالة الحريات الصحفية في ش���هر اغسطس / آب2021، 
عدة انتهاكات بحق الحريات اإلعالمية والصحفيين منها 
) 60( انتهاكًا اسرائيليًا، و)10( حاالت من االنتهاكات من 
قبل جهات داخلية فلسطينية،  عدا عن تسجيل أكثر من 
)3(  حالة من االنتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل 
االجتماع���ي،  لمواق���ع وصفحات وحس���ابات الصحفيين 
الش���خصية ونش���طاء، وذلك في اطار محارب���ة المحتوى 
الفلس���طيني وطم���س جرائ���م االحتالل بحق الش���عب 

الفلسطيني.
انتهاكات إسرائيلية

وزادت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
المحتل���ة، خ���الل ش���هر أغس���طس/ آب2021 المنصرم 
من خ���الل اعتقال واحتجاز واس���تدعاء ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي عدد)  14( من الصحفيين، وتم االفراج عنهم 

فيما بعد.
فيما أصدرت محكمة االحتالل  قرار تجديد اعتقال اداري 

عدد)1(، بحق الشاعر محمود عياد للمرة الرابعة.
كما سجل التقرير تعرض أكثر من ) 15(  من الصحفيين 
ف���ي الضفة المحتلة  وقطاع غزة لالس���تهداف واالعتداء 
عليهم من قبل قوات االحتالل بالرصاص الحي والمطاطي 
وقناب���ل الغاز الس���ام والفلفل، كان م���ن ضمنهم إصابة 

الصحفي نس���يم معال  بع���د ان اطلقت علي���ه الرصاص 
المعدن���ي المغلف بالمط���اط بمنطقة الركب���ة، والمصور 
الصحفي وه���اج بني مفلح برص���اص االحتالل المطاطي 
بالقدم، إصابة الصحفي طارق يوس���ف السركجي، بقنبلة 

صوتية بوجهه.
 وكذلك اعت���دت قوات االحتالل عل���ى الصحفيين خالل 
تأديته���م مهامهم اإلعالمية ش���رق قطاع غزة ورش���هم 
بالغاز السام من خالل طائرات »كواد كابتر« ، عرف منهم  
الصحفي عاصم ش���حادة مصور الوكال���ة الوطنية  والذي 
أصيب بعيار ناري بالوجه اطلقتها من قناصة إس���رائيلية 
، والصحفي طه بك���ر والذي أصيب بركبته، عدا عن إصابة 
العديد باالختناق منهم مراس���ل قن���اة الجزيرة الصحفي 

وائل الدحدوح،  والمصور الصحفي محمود المصري.
في حين منعت قوات االحتالل الصحفيين من ممارس���ة 
عمله���م المهني ف���ي تغطية انته���اكات االحتالل بحق 
الفلس���طينيين والتي س���جلت عدد) 21 ( حالة منع  من 

التغطية.
وع���ن المداهم���ات واالقتحام���ات لمن���ازل الصحفيي���ن 
والمؤسسات اإلعالمية س���جل التقرير )3 (حاالت اقتحام 
وتحطيم لمركز بيس���ان للبحوث واإلنم���اء في مدينة رام 
الله وس���رقة ممتلكات خاص���ة بالمكان،  ومقر الش���ركة 
الفلس���طينية للدعاية واإلعالن والذي تم تحطيم األبواب 
وتدمي���ر األثاث والمعدات وتس���جيل )3( حاالت مصادرة 
حواسيب ومعدات ، كما س���جلت )1( حالة اغالق للشركة 

الفلسطينية للدعاية واالعالن.
وفي إط���ار مضايق���ات االحت���الل للصحفيين االس���رى 
في س���جون االحتالل س���جل التقرير ع���دد)1( حالة بحق 
الصحف���ي خالد الزبدة والذي اجبرته على دفع غرامة مالية 

قبل أن يتم االفراج عنه.
وف���ي جانب محارب���ة المحت���وى الفلس���طيني،  أقدمت 
إدارات مواقع التواصل االجتماع���ي،  وبالتواطؤ االحتالل 
اإلس���رائيلي الغالق مواقع  وقنوات فلس���طينية، وحجب  
وحذف وتقييد العديد من حسابات صحفيين ومؤسسات 
إعالمية والذي تم رص���د منهم )3( انتهاكات جراء اغالق 
موقع يوتيوب  قناة »فلس���طين اليوم«، كما حظرت إدارة 
الفيس بوك حسابات كل من الكاتب واإلعالمي مصطفى 
الصواف، وكذلك صفحة الصحفي والباحث عالء الريماوي 
، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلس���طيني، وتكذيب 

الرواية الفلسطينية.
انتهاكات داخلية

اعتقاالتها  الفلس���طينية،  األمني���ة  األجه���زة  واصل���ت 
السياس���ية للصحفيين والكتاب الذين يمارسون عملهم 
ف���ي تغطية االحداث الجارية ف���ي الضفة المحتلة، حيث 
س���جلت اللجنة )10( م���ن االنتهاكات، تضم���ن اعتقال 
واس���تدعاء عدد)3( وهما الكاتب زكريا محمد، والصحفي 
ع���الء الربيع���ي )اس���تدعاء واعتقال( لعدة س���اعات بعد 

التحقيق معهما.
كم���ا اعتدت األجه���زة األمنية في رام الل���ه على عدد)2( 
صحفيي���ن أجنبيين يعم���الن لدى صحيفة “واش���نطن 
بوست” األمريكية، وشمل تسجيل تهديد عدد)2(، ومنع  

الصحفيين من التغطية سجلت عدد)2(.
كم���ا تعرض الصحفي فايز أبو الع���ون النتهاك )1( بقرار 
فصل دون أي ابداء األس���باب من قبل صحيفة األيام الذي 

يعمل بها منذ سنوات طويلة.

دعم الصحفيين: 60 انتهاكًا  إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عارض وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، 
إعادة فتح القنصلي���ة األمريكية في القدس 

المحتلة، معتبرا أنها »فكرة سيئة«.
وق���ال في لق���اء مع صحفيي���ن أجانب، أمس 
األربعاء »نعتقد أنها فكرة سيئة، وقد أخبرنا 

أمريكا أننا نعتقد أنها فكرة سيئة«.
ونقل موقع »تايمز أوف إس���رائيل« اإلخباري 
اإلس���رائيلي عن���ه إضافت���ه، إن إع���ادة فتح 
القنصلي���ة »سترس���ل رس���الة خاطئة، ليس 

فق���ط للمنطقة، ليس فقط للفلس���طينيين، 
ولك���ن أيًضا للدول األخ���رى، ونحن ال نريد أن 

يحدث هذا«.
وتاب���ع البيد » عالوة على ذل���ك، لدينا هيكل 
مثير لالهتمام وحس���اس لحكومتنا، ونعتقد 
أن هذا قد يزعزع اس���تقرار هذه الحكومة، وال 
أعتقد أن اإلدارة األمريكية تريد حدوث ذلك«.

وتتك���ون الحكومة اإلس���رائيلية الحالية من 
ائتالف ه���ش للغاية، بين أح���زاب يمينية 

متطرفة، ووسطية، ويسارية، وأخرى عربية.

وكانت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن قد 
أعلنت عزمها إعادة فتح القنصلية األمريكية 
العامة في الق���دس، بع���د أن أغلقتها إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
العام���ة  األمريكي���ة  القنصلي���ة  وتخت���ص 
باالتص���ال م���ع الفلس���طينيين، بعي���دا عن 
السفارة األمريكية التي تختص باالتصال مع 

اإلسرائيليين.
ولم تح���دد اإلدارة األمريكية موعد إعادة فتح 
القنصلي���ة، ولكن الفلس���طينيون أعربوا عن 

األمل بأن يتم ذلك قريبا.
وم���ن جهة ثانية، اعتبر البيد أن االنس���حاب 
األمريكي من أفغانستان، كان بمثابة الخطوة 

الصحيحة التي تمت بطريقة خاطئة.
وق���ال »لم يجِر بالطريق���ة التي كان يجب أن 
يجري فيها، وكان على األرجح القرار الصحيح 
الذي لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة، وأنا 
اقترح االستماع إلى خطاب الرئيس األمريكي 

جو بايدن عن ضرورة الخطوة«.
واستدرك »لن أعلق على الطريقة التي يعمل 

فيها حليفنا األكبر، في المنطقة«.
وأض���اف »ال اعتقد أننا نفه���م كل تفاصيل 
هذه الخطوة من حيث ماهي���ة تأثيرها على 
باكستان والحدود الطويلة التي باتت إليران 
مع دولة سنية متشددة، تدار من قبل منظمة 
سنية متش���ددة، وس���يكون لها تأثير كبير 
على الصراع م���ا بين القاع���دة وداعش، ولذا 
اعتقد أن علين���ا االنتظار قليال قبل القفز إلى 
نتائج بشأن ما سيحدث بالضبط، ما بعد هذه 

الخطوة«.

وزير الخارجية اإلسرائيلي: إعادة فتح القنصلية األمريكية بالقدس »فكرة سيئة«
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دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

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

ذكر حلف ميني �سرعية
إلى المدعى عليه / عاهد محمود حس����ن أبو زيد من الفالوجا وسكان رفح سابقا 
وهو مسافر حاليا في اليونان مجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضى حضورك 
إلى هذه المحكمة األربعاء الموافق 2021/10/6م الس����اعة الثامنة صباحا وذلك 
لحلف اليمين الشرعية في الدعوى أساس 2021/587 وموضوعها إثبات طالق 
ونصه����ا اآلتي: )والله العظيم المنتقم الجب����ار أنني زوج وداخل بصحيح العقد 
الش����رعي إلى المدعية حلين إبراهيم حس����ن القطروس وال صحة لما ادعته من 
انني قمت يوم الثالثاء الموافق 2021/1/19م الس����اعة السابعة وثالثًا وأربعين 
دقيقة مساء وأنا خارج البالد في اليونان ومجهول محل اإلقامة فيها باالتصال 
عل����ى المدعية )حنين ( المذكورة وهي ف����ي منزل أهلها الكائن في مدينة رفح 
بيننا خلف مس����جد الهدى بواس����طة هاتفي على هاتفها المحفوظ رقمه في 
ملف الدعوى وقلت لها وانا بحال معتبرة ش����رعا وقانونا وغير مكره وال مدهوش 
) حنين انتي طالق حنين انتي طالق ( قاصدا إيقاع الطالق بها وال صحة كذلك 
م����ن انه يكون قد وقع الطالق مني بحق المدعية ) حنين ( المذكور، حيث انني 
لم أقم بإرجاعها إلى عصمتي وعقد نکاحي أثناء عدتها الش����رعية مني والتي 
انقضت منه بتاريخ 2021/4/20م  بمرور ثالثة حيض کوامل حيث أني لم أوقع 
عليه����ا الطالق المذكور أصال وبذلك تكون ق����د بانت مني بينونة صغرى وانها 
لم تطلب مني تس����جيل هذا الطالق حسب األصول مراعاة لحدود الله عز وجل 
وتطبيقا ألحكام الش����رع الحنيف حيث انني لم أمتنع بدون حق وال وجه شرعي 
حلفا ش����رعيا( وإن لم تحضر في الوقت المعي����ن تعتبر ناكال عن حلف اليمين 
الشرعية ومقرا بدعوى المدعية حنين المذكورة ويجر بحقك المقتضي الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/1م .

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

 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة / حلف ميني �سرعية
الى المدعى عليه /  محمد محمد الداالتي من سوريا وسكان ماليزيا ومجهول محل 
اإلقامة فيها اآلن ويحمل جواز س���فر سوريًا رقم 012882627 يقتضى حضورك 
إل���ى هذه المحكمة يوم األربع���اء الموافق 2021/10/6م الس���اعة الثامنة صباحا 
وذلك لحلف اليمين الش���رعية في الدعوى أساس 2021/539 وموضوعها إثبات 
ط���الق ونصها اآلتي: ) والل���ه العظيم أنه ال صحة لما ادعت���ه زوجتي ومدخولتي 
بصحيح العقد الش���رعي المدعية وفاء وائل سالمة أبو ليلة من أنني قد قمت يوم 
االثنين الموافق 2021/2/15م الساعة الرابعة عصرا وفي منزل الزوجية الكائن في 
بل���وك A18-17 بمدينة كوااللمبور بدولة ماليزيا بقولي وفي مواجهتها وأنا بحال 
معتبرة ش���رعا وقانونا وقد كنت قاصدا إيقاع الطالق عليها ) إذا طلعتي من هذا 
البيت أنت طالق وما إلك رجعة نهائي( وعلى إثره قامت المدعية ) وفاء ( المذكورة 
بالخ���روج من البيت المذكور في نفس الوق���ت وأنها لم تعد إلي حتى اآلن وعليه 
فقد تحقق الش���رط ووقع الطالق مني بحق المدعية ) وف���اء ( المذكورة وال صحة 
من انني لم اقم بإرجاع المدعية ) وفاء ( المذكورة إلى عصمتي وعقد نکاحي بعد 
الطالق المذكور أثناء عدتها الشرعية مني وال تكون المدعية قد بانت مني بينونة 
صغرى بانقضاء عدتها الش���رعية مني بم���رور ثالثة حيض کوامل عليها طهرت 
م���ن آخرهن بتاريخ 2021/5/17م حيث أنني لم أوقع عليها الطالق أصال وال صحة 
كذلك من انها قد طالبتي تسجيل هذا الطالق حسب األصول ومراعاة الحدود الله 
عز وجل وتطبيقا ألحكام الشرع الحنيف وإنني لم أمتنع بدون حق وال وجه شرعي 
حلفة ش���رعيا( وإن لم تحض���ر في الوقت المعين تعتبر ن���اکال عن حلف اليمين 
الش���رعية ومقرا بدعوى المدعية وفاء المذكورة ويجر بحقك المقتضى الش���رعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/1م.

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة دير البلح ال�سرعية

�إعـــالن خ�صوم
الى المدعى عليه /  مصطفى عادل شمس شمس الدين من مصر ومجهول 
محل اإلقامة فيها االن يقضي حضورك إلى محكمة دير البلح الش���رعية 
يوم الخميس الموافق 2021/10/7م، الساعة 8 صباحا وموضوعها تفريق 
للضرر من الش���قاق والنزاع وتحمل اس���اس رقم 2021/428م والمرفوعة 
علي���ك من قبل زوجتك المدعية / نعمة زهر الدين فتحي بش���ير من دير 
البلح وس���كانها، وان لم تحضر او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة سيجري 

بحقك المقتضى الشرعي حسب األصول. حرر في :2021-9-1
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن���ة / مريم عبدالله عابد ابو دحروج عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800180911    ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله / االستقالل:
طالب���ت دائرة العمل النقاب���ي والجماهيري 
المركزي���ة ف���ي جبه���ة النضال الش���عبي 
الفلس���طيني بضرورة االس���تمرار بالجهود 
النضالية والمطلبية إلنشاء مؤسسة الضمان 
االجتماعي لمواصلة عملها وتطوير وتنفيذ 

قانون الضمان االجتماعي.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة مح�مد 
العطاون���ة، خ���الل اجتماعه���ا، أن الحقوق 
االجتماعي���ة وفي المقدم���ة منها »الضمان 
االجتماعي »أحد األشكال الرئيسية للحماية 
االجتماعية الت���ي ينبغي تحقيقها لتوفير 

الحماية والعدالة والحياة العادلة لعمالنا.
الضم���ان  انج���از  أن  العطاون���ة،  وأض���اف 
االجتماعي في فلسطين من القضايا النقابية 
المطلبية األساس���ية للنضال النقابي الذي 
طالم���ا نادينا به وعملنا من اجل تحقيقه بما 
يكرس الشراكة الثالثية والحوار االجتماعي 
بين الشركاء االجتماعيين لتحقيق العدالة 
لكافة قطاعات شعبنا وفي مقدمتهم عمالنا.

وأوض���ح أن م���ا يج���ري من تفاع���الت حول 
الضم���ان االجتماع���ي يوج���ب عل���ى كافة 
الحريصين عل���ى مصالح العمال وحقوقهم 
االبتع���اد عن تش���ويه الحقائ���ق والتعامل 

م���ع الحقائق بموضوعية بم���ا يخدم قضايا 
شعبنا وعمالنا واالستفادة من الحالة القائمة 
لتحقيق المطالب العادلة بإدخال المزيد من 
التعديالت على قانون الضمان االجتماعي، 

وسد كافة الثغرات.
وشدد العطاونة، على ضرورة توفير الحماية 
االجتماعية للعمال من خالل تطبيق قانون 
العمل الفلسطيني وضمان تطبيق القوانين 
والتش���ريعات الت���ي تكفل حق���وق كافة 
الشرائح المجتمعية وبخاصة العمال والمرأة 
والش���باب وحماية حقوقه���م االقتصادية 

واالجتماعية.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة األوقاف ب���رام الله، عن موافقة المملكة العربية الس���عودية على 
اس���تقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية المؤهلة من الوزارة والراغبة 

بالعمل بموسم العمرة للعام الحالي 2022-2021.
وأوض���ح وكيل الوزارة حس���ام أبو الرب، ف���ي تصريح له، يوم أم���س، اإلجراءات 
التي تق���وم بها وزارة األوقاف في متابعة عمل ش���ركات الحج والعمرة وحرص 
الوزارة على االلتزام باألنظمة والتعليمات الجديدة التي تضمن س���المة وصحة 

المعتمرين.
وأشار أبو الرب إلى الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني من 
خالل اإلجراءات االحتاللية التي تفرض على المواطنين في تنقلهم وس���فرهم 
وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات االسالمية والمسيحية«.

من جهته، أكد القنصل الس���عودي العام فهاد الرشيدي، على عمق العالقات 
الس���عودية الفلس���طينية واالهتم���ام الذي توفره الس���فارة لتس���هيل أمور 
المعتمرين ف���ي ظل الجائحة والحرص على تقديم الخدمات المطلوبة من أجل 
التيسير عليهم«. ومنذ ديسمبر / كانون األول 2014، لم يتمكن أي من معتمري 

قطاع غزة، من السفر إلى المملكة العربية السعودية ألداء العمرة.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، يوم أمس، تسجيل 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« الوبائ���ي، و837 حالة تعاٍف في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�24 

ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أّنه تم تسجيل 6 

حاالت وفاة في قطاع غزة، ووفاة واحدة في قلقيلية، وأخرى في طولكرم.
وبّينت الكيلة أّن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: »قلقيلية 126، 
طولكرم 294، سلفيت 101، نابلس 374، طوباس 22، جنين 134، رام الله والبيرة 
152، أريحا واألغ���وار 4، ضواحي القدس 5، الخليل 40، بيت لحم 10، قطاع غزة 
»1413«. وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4 
بلغت 93.0%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات %1 

من مجمل اإلصابات.
وأضافت أّن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »قلقيلية 24، طولكرم 
65، س���لفيت 14، نابلس 193، طوباس 34، جنين 49، رام الله والبيرة 33، أريحا 

واألغوار 5، ضواحي القدس 2، الخليل 40، بيت لحم 3، قطاع غزة 375«.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريًضا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 
في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة الغربية 135 مرضى، 

بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 991,613 بينهم 459,128 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

السعودية توافق على استقبال عقود 
شركات الحج والعمرة لفلسطين

»النضال الشعبي« تطالب بضرورة إنجاز الضمان االجتماعي

8  وفيات و2675 إصابة جديدة 
واشنطن/ االستقالل:بكورونا في الضفة وغزة

أعربت االم����م المتح����دة عن قلقها م����ن تصاعد 
قتل ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي للمواطنين 
الفلس����طينيين، ودعت ال����ى حمايتهم من عنف 

المستوطنين.
وفي السياق، نشرت األمم المتحدة شريطا مصورا 
بعنوان فلسطين: قلقون من الخسائر في األرواح 

واإلصابات في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضم����ن الش����ريط مالحظات المنس����ق الخاص 
لعملية السالم في الشرق األوسط تور وينسالند، 

بشأن األراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وينسالند، أمام مجلس األمن االثنين، »إنني 
قلق من استمرار الخس����ائر المأساوية في األرواح 
واإلصاب����ات الخطي����رة في األرض الفلس����طينية 
المحتلة«، داعًيا »إس����رائيل« إلى »الوفاء بالتزامها 

بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف«.
وفي إحاطة أعضاء المجلس خالل مش����اركته من 
القدس عبر فيديو كونفرنس، أش����ار وينس����الند 
إلى »عنف المس����توطنين المتكرر ضد المدنيين 
الفلس����طينيين« وقال »يجب اتخ����اذ المزيد من 
اإلج����راءات لضمان وف����اء »إس����رائيل« بالتزامها 
بحماية المدنيين الفلس����طينيين من العنف، بما 

في ذلك من قبل المس����توطنين اإلس����رائيليين، 
والتحقيق ومحاس����بة المس����ؤولين عن مثل هذه 
الهجم����ات«. ووص����ف المنس����ق الخ����اص كيف 
تع����رض صبي فلس����طيني يبلغ م����ن العمر )15 
عاًما( في 17 أغس����طس/ آب لالعتداء في ش����مال 
الضفة الغربي����ة، عندما اختطفت����ه مجموعة من 
اإلس����رائيليين وربطته بش����جرة  المس����توطنين 
واعتدت عليه بوحش����ية وحرقت أجزاء من جسده. 
وأعرب وينسالند عن قلقه الشديد من هذا العمل 
الشنيع، داعيًا السلطات اإلسرائيلية إلجراء تحقيق 

سريع وشامل وشفاف يتضمن محاسبة الجناة«.
كم����ا دعا »إس����رائيل« إلى اتخاذ جمي����ع التدابير 
الالزمة لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات 
وضمان حماية منظمات حقوق اإلنسان في األرض 

الفلسطينية المحتلة من األعمال التعسفية«.
ورحب المنس����ق الخاص بإع����الن قطر عن تبرعها 
بمبل����غ 40 مليون دوالر أمريك����ي على مدى أربعة 
أش����هر لألمم المتحدة لتقديم مس����اعدة نقدية 
لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في غزة، وقال إنه 
ال يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المالي الصعب 
الذي تواجهه السلطة الفلسطينية وقدرتها على 

تحمل األزمات المالية والصحية الجارية ».

وقال: »هذا س����يؤثر على جميع الفلسطينيين«، 
»من الضروري تمكين الس����لطة الفلسطينية من 
ممارس����ة مس����ؤولياتها في جميع أنح����اء األرض 
الفلس����طينية المحتلة، بما في ذلك إعادة اإلعمار 

في قطاع غزة«.
وشمل الشريط المصور، الذي بثته االمم المتحدة 
دعوة وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان، أثناء 
ترؤسه اجتماع مجلس األمن حول الشرق األوسط، 
المساهمة في تسهيل نقل المساعدات وغيرها 
من المواد األساس����ية إلى غ����زة لتخفيف الوضع 
اإلنساني، وتسهيل إعادة اإلعمار المبكر، وكذلك 

لما هو مناسب«.  استخدام هذه المساعدات.
م����ن جانبه قال ريتش����ارد ميلز، نائ����ب المندوب 
الدائم للوالي����ات المتحدة لدى األم����م المتحدة: 
»بعد إع����الن الواليات المتحدة ع����ن تقديم 136 
مليون دوالر أمريكي أخرى كمس����اعدات إنسانية 
لعمليات األونروا في المنطقة الش����هر الماضي«، 
فإن الواليات المتحدة تحث الدول األعضاء األخرى 
مرة أخرى على تقديم التزامات مالية، كما رأينا مع 
ع����ودة 290،000 طالب وطالبة إلى مدارس األونروا 
في غزة، فإن خدمات األونروا هي ش����ريان الحياة 

للعديد من الالجئين الفلسطينيين.

األمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد قتل »اسرائيل« للفلسطينيين
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يلج����ؤون للدع����اء ال����ى الله عز وج����ل ان يف����ك كربتهم, ويلج����أون اليه 
س����بحانه وتعال����ى ان ينتقم م����ن  كل من يحرمهم م����ن مخصصاتهم 
المالية والمس����اعدات التي يتلقونها من الشؤون االجتماعية, اولئك هم 
المسحوقون الفقراء الذين يعتاشون من مخصصات الشؤون االجتماعية 
والعوائد المالية البس����يطة جدا التي تقدم اليهم بين فترة وفترة, ما ان 
تفتح موجة بث على احدى االذاعات المحلية حتى تنهال عليك المكالمات 
متى موعد صرف مخصصات الشؤون االجتماعية, وبينما تقف انت عاجز 
ًاعن االجابة الحقيقية عن الس����ؤال تلجأ الى المس����ؤول الذي يخبرك فورا 
»ليس لدينا موعد محدد للصرف.. ان ش����اء الله بتفرج« وكأنه وجه طعنة 
للس����ائل الذي يبقى في حيرته, ويتطلع الى السماء رافعا يديه, ويتمتم 
بكلمات ال يعلمها اال الله عز وجل, بينما المس����ؤول يصاب بداء الالمباالة 
والتبلد واالنكار, يستدرك المذيع مع المسؤول, طيب احنا اسمعنا يمكن 
االس����بوع اللي جاي عندك علم بهيك امر, يجيب المسؤول, ال اعلم شيئا, 
وليس لدي مواعيد محددة, يستطرد المذيع طيب يمكن تحدد النا موعد 
تقريبي لصرف المس����تحقات, يجيب المس����ؤول ال والله ما بعرف ممكن 
اليوم بكرة بعد اس����بوع بعد ش����هر بعد س����نة ما بعرف, وكل ذلك يقع 
كالسهام في قلب المواطن الضعيف قليل الحيلة الذي ال يملك اال جوعه 
وفقره وحاجته, كلمات ال يلقي لها احد باال, لكنها تسقط كالسيف على 
رقبة الفقير الذي يتعلق بقشة المس����تحقات لدى الشؤون االجتماعية, 
وكلما مر الوقت طالت المعان����اة وازدادت الحاجة اكثر للمال, وال ملجأ من 

الله اال اليه. 
مفوض عام وزارة التنمي����ة االجتماعية لؤي المدهون قال ان ال معلومات 
بش����أن موعد صرف مخصصات التنمية االجتماعية حتى اللحظة، بالرغم 
من ابالغ االتحاد االوروبي للس����لطة الفلسطينية بعودة استئناف الدعم 
المال����ي المق����دم لها بس����بتمبر الج����اري. واضاف« نأم����ل ان يتم صرف 
مخصصات الش����ؤون االجتماعية خالل األيام القادمة ، وخاصة بعد عودة 
استئناف المساعدات ، مشيرًا ان سبب توقف الدعم يعود ألسباب فنية 
وليس����ت سياسية, وال ندري حقيقة ما هي االسباب الفنية التي يتحدث 
عنها المدهون, وهل تتعلق بالس����لطة ام باالحتالل ام باالتحاد االوروبي, 
وهل هي اسباب متكررة ام تم حلها جذريا, ألنه بدأ يسود لدينا اعتقاد ان 
المخصصات المقدمة للمستحقين باتت مسيسة ويتم تقييدها بشكل 
متعمد لزيادة المعاناة وكسر ارادة الفلسطينيين, واضعاف حالة الصمود 
والمواجهة في الجبهة الداخلي����ة, فهل من مخرج لهذه المعاناة التي ال 
تكاد تنتهي ام س����تبقى الس����لطة تدور في فلك االزم����ات الفنية الى ما 
ال نهاية, وتعمل بمبدأ »الش����نطة« اذا اجت الشنطة راح تقبضوا ما اجت 
اتحملونا,  مع ان اولى اولويات الس����لطة يجب ان يكون مس����اعدة هؤالء 
المس����تحقين لمخصصات الش����ؤون االجتماعية, وتوفير مخصصاتهم 
قب����ل توفير مخصصات الوزراء والمدراء والمتنفذين داخل الس����لطة, الن 
هؤالء لديهم من الرصيد ما يمكنهم من الصمود, اما اصحاب مخصصات 
الش����ؤون االجتماعية فال رصيد لهم يعينه����م على التغلب على االزمات 
المعيشية, لذلك يجب انهاء معاناة الشؤون ألنها تمثل الكثير لدى ذوي 

الحاجة.
هذه معاناة الش����ؤون االجتماعية اما معاناة السجون فنلخصها في ارجاء 
محكمة االحتالل الصهيوني العس����كرية في »عوفر«، امس األربعاء، البت 
في طلب إخالء س����بيل األسيرة الفلسطينية الحامل أنهار الديك بكفالة، 
حتى األحد المقبل، واألس����يرة الديك تعاني من ظروف اعتقالية صعبة 
وقاه����رة وتزداد معاناتها بش����كل اكبر  في نهاي����ات حملها بجنينها, 
حيث إن األس����يرة أنه����ار الديك )26 عاًما( من قري����ة كفر نعمة غرب رام 
الل����ه، اعتقلت في الثامن من م����ارس/ آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة 
العالمي، وكانت حامال في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون 
مراعاة حالتها الصحية، وقد ناش����دت األسيرة الفلسطينية في رسالتها 
إلى عائلتها أحرار العالم التدخل العاجل من أجل اإلفراج عنها لتتمكن من 
وضع جنينها خارج أسوار سجون االحتالل, وقالت: »طالبوا كل حر وشريف 
بأن يتحرك ولو بكلمة«. وأضافت »ماذا أعمل إذا أنجبت بعيدة عن عائلتي؟ 
وأنا مقيدة، وأنتم تعلمون ما هي الوالدة القيصرية خارج الس����جن، كيف 
بالسجن وأنا وحدي؟«. وستكون االسيرة الديك هي الحالة التاسعة التي 
تضع مولودها في سجون االحتالل إن لم ُيفرج عنها سريًعا، وقد تداهمها 
آالم المخ����اض في أي لحظة, وأنهار الديك معتقلة منذ خمس����ة أش����هر 
بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في بؤرة استيطانية على جبل كيسان 
القريب من بلدتها كفر نعمة غرب رام الله، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، 
وهي تقبع في س����جن الدامون الصهيوني ، ومنذ اعتقالها سمح لزوجها 

فقط بزيارتها مرة واحدة, انهوا عذابات الشؤون, وعذابات السجون!.

عذابات الشؤون .. وعذابات السجون

رأي

اش����ترط محمود عباس للشراكة السياس����ية مع حماس، أن يوقع إسماعيل 
هنية شخصيًا على تعهد يفيد بموافقة حركة حماس على شروط الرباعية، 

ولهذا الشرط الفج أهداٌف، منها:
أواًل: يعرف محمود عباس مسبقًا أن إسماعيل هنية لن يوقع على مثل هكذا 
تعهد، حت����ى ولو قصوا كف يده، وفقأوا عيني����ه، ويعرف عباس أن تنظيم 
حماس والجهاد والش����عبية واألحرار والمجاهدي����ن وغيرهم من تنظيمات 
المقاومة الفلسطينية، لن يدنسوا أياديهم بمثل هكذا توقيع. إذن، عباس 

ال يسعى إلى شراكة سياسية باي حال من األحوال!
ثانيًا: بعد وصول جو بايدن إلى الرئاسة األمريكية، وقيامه بتجديد التكليف 
لمحمود عباس قائدًا للش����عب الفلس����طيني � كما قال باي����دن � بدأ محمود 
عباس يلتقط أنفاس����ه، ويش����عر أنه قوي، وأن  مجال المناورة السياسية مع 
حرك����ة حماس، ومع غيرها قد اتس����ع إلى حد فرض الش����روط. إذن؛ عباس ال 

يريدهم شركاء، وإنما في السجون أو القبور ضمن معادلة التعاون األمني!
ثالث����ًا: يريد عب����اس أن يؤك����د للش����عب الفلس����طيني أن كل التنظيمات 
الفلسطينية، بما في ذلك حماس، ستسير على نهجه السياسي، وستوافق 
على شروط الرباعية، وتعترف بإسرائيل، وتحارب المقاومة، ونقدس جميعًا 
التعاون األمني مع المخابرات اإلس����رائيلية. إذن؛ تس����ليم س����الح المقاومة 

والمقاومين إلسرائيل هو المسعى لمحمود عباس!
رابع����ًا: يريد عباس أن يقول لإلس����رائيليين ولألمريكيين: ش����كراً لكم على 
المساعدة، وسأظل األكثر إخالصًا ووفاًء لتعليماتكم، ولن تجدوا غيري قادرًا 
على كسر ذراع غزة العسكري، وجلب حماس صاغرة إلى شروط الرباعية. إذن؛ 
هذه هي النقطة الحساس����ة التي انطلق منه����ا اللقاء الذي عقد بين محمود 
عب����اس وبني غانتس في رام الله، وبمبارك����ة نفتالي بينت، الذي يتطلع إلى 
تعزيز مكانته بين قومه، من خالل ترسيخ كل ما أنجزته دولة الغزاة سياسيًا 

طوال العشرين سنة الماضية.
لقد حرص محمود عباس على أن يكون اللقاء بينه وبين بني غانتس س����ريًا، 
ودون التقاط صور، فالتآمر ال يتم في العلن، ولكن اإلعالم اإلسرائيلي الخبيث 
� وألهداف ال نعرفها � تعمد أن يفضح اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف، 

منها أربعون دقيقة لقاًء خاصًا س����ريًا بين وزير الحرب الصهيوني غانتس، 
ومحمود عباس، لم يطلع عل����ى تفاصل اللقاء وال يعرف ما دار فيه، وال ما تم 
االتفاق حوله؛ حتى أقرب المقربين من عباس، بما في ذلك حس����ين الش����يخ 
وماجد فرج، اللذان أخرجا من غرفة االجتماعات. فماذا دار في االجتماع السري 

المنفرد بين غانتس وعباس؟
م����ن المؤكد أن مس����تقبل قطاع  غزة كان محور اللقاء الس����ري، وهذا ما أكده 
مكت����ب غانت����س، الذي أعل����ن أن الطرفين ناقش����ا تش����كيل الواقع األمني 
واالقتص����ادي والمدني في الضف����ة الغربية وقطاع غ����زة، ولكنه أضاف: إن 
إس����رائيل مستعدة لسلس����لة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد 
الس����لطة في الضف����ة الغربية. وفي هذه النقط����ة االقتصادية لم يذكر غزة 
مطلقًا. تأكيد مكتب غانتس أن قطاع غزة كان جزءًا من اللقاء، يثير المخاوف 
والش����كوك، فماذا يرتب هذان الحليفان المعاديان ألهل قطاع غزة؟ وما هو 
مس����تقبل قطاع غزة من وجهة نظر ش����خصين يحقدان عل����ى غزة وأهلها، 
ويعرفان أن مص����در القلق والخوف واإلزعاج والتهديد لمس����تقبل كليهما، 
هو قطاع غزة، ألنه البقعة الجغرافية الخارجة عن س����يادة الطرفين، ويمتلك 
س����الح المقاومة ضد االحت����الل، وعليه، فإن كل ما اتف����ق عليه الطرفان في 
االجتماع الس����ري، س����يظل مهددًا بالتقويض طالما ظل قطاع غزة منتصبًا 

كرمح عربي يأبى االنكسار.
لق����د أكد مصدر مقرب من نفتالي بينت ما ذهبنا إليه حين قال: إن لقاء وزير 
الحرب غانتس برئيس الس����لطة عباس، كان من أجل القضايا العس����كرية، 
وعمليات التنس����يق األمني بين الجيش والس����لطة فقط، وإذا كنا ندرك أن 
التنس����يق والتعاون األمني بين الجيش اإلس����رائيلي والس����لطة قائم، فما 
المقصود بالقضايا العس����كرية بين الطرفين غير استهداف غزة؟ والسيما 
أن المصدر المقرب من بينت قد أش����ار إلى أنه ال توجد عملية سياس����ية مع 
الفلس����طينيين في الوق����ت الراهن،  ولن تكون هناك عملية سياس����ية في 
المستقبل القريب،  وفي هذا التصريح اختصار لكل التكهنات والتحليالت، 
فلق����اء عباس مع وزي����ر الحرب محص����ور بالوظيفة األمنية الت����ي تقوم بها 
السلطة، وسبل تطوريها لتتعدى الضفة الغربية إلى عمل عدواني ضد غزة، 

مقابل تعزيز مكانة الس����لطة لدى س����كان الضفة الغربية! ألم يسبق اللقاء 
تقديم مس����اعدات مالية للس����لطة على هيئة قرض بمبلغ 800 مليون دوالر 

أمريكي؟
لق����اء غانتس عباس عقد ف����ي مدينة رام الله، فوزير الح����رب لم يدع عباس 
للقائ����ه في القدس، وال في تل أبيب، فهذه أماكن محرمة على أمثال محمود 
عب����اس مهما قدم له����م، لقد عقد اللقاء في رام الله، حيث الس����يادة لإلدارة 
المدنية اإلسرائيلية، ممثلة بالجنرال الصهيوني الذي أصيب بجراح خطيرة 
قبل عدة س����نوات على بوابات غزة، الجنرال غس����ان عليان، الذي لم يش����ارك 
في اللقاء الس����ري! أما زمان اللقاء، فقد تقرر مجرد انتهاء زيارة بينت ألمريكا، 

وقبل عودته، وذلك ألمرين:
األول: لتأكيد موافقة إس����رائيل على الطلب األمريكي، بأن يبقى الوضع في 
االراضي المحتلة على ما هو عليه سياسيًا، مع عرض رزمة تسهيالت مدنية، 

وأن يصير تحسين ظروف الحياة المعيشية لسكان الضفة الغربية.
ثاني����ًا: لقطع الطريق على لقاء بينت مع عب����اس، وهذه هو األصل في اللقاء، 
والذي يشترط الندية، فطالما كان عباس رئيسًا للسلطة، فاألجدر أن يلتقي 
مع رئيس الوزراء، ال مع ش����خصية أقل درجة، حتى ولو كان وزير الحرب، ولكن 
بين����ت أراد أن يؤكد لعباس أن أراض����ي الضفة الغربية قضية أمنية محضة، 
ومستوى اللقاءات فيها أمنيًا، وليس سياسيًا! فهل صارت قضية فلسطين 
رغيف خب����ز، وفرصة عمل، وآلية س����فر على المعبر، وص����رف الرواتب مطلع 
الشهر، والتنقل بين المدن الفلسطينية، وصرف شيك الشؤون االجتماعية؟

ه����ذا الس����ؤال س����تجيب علي����ه التنظيم����ات الفلس����طينية المقاومة من 
خالل موق����ف وطني موحد، بعيدًا عن الش����جب واإلدانة، عل����ى التنظيمات 
الفلس����طينية والقوى السياس����ية ان تخرج علينا بوثيقة عمل، تبدأ بتجريم 
اللق����اء مع وزير الحرب، وتخوين كل من يلتقي مع العدو اإلس����رائيلي، وعليه 
يصي����ر تحديد فترة زمنية قصيرة، على حركة فت����ح أن تختار خاللها بدياًل 
لمحم����ود عباس، وما دون ذل����ك، فالمحاكمة الش����عبية لمحمود عباس وفق 
قانون القضاء الث����وري واجبة، مع البدء الفوري بخط����وات عقد مؤتمر وطني 

فلسطيني جامع، يفرز قيادة جديدة للشعب الفلسطيني.

ش���كلت المقاومة الفلس���طينية وال ت���زال، العق���دة األهم في 
االس���تراتيجية الصهيونية إلسقاط المش���روع المقاوم، وتثبت 
بالتالي سيطرتها التامة على كل مفاصل النظام الشرق أوسطي 
ف���ي كل دول الط���وق العربي، وتعتبر المقاوم���ة في قطاع عزة، 
حجر األس���اس في تيار المقاومة بمختل���ف أطيافه وتوجهاته 
وقناعاته، حي���ث و إن اختلفت كل تي���ارات المقاومة من طنجة 
إلى جاكرتا على األساليب المستخدمة، فهي متفقة على ضرورة 
زوال هذا الكيان الس���رطاني الذي ينخر جسد األمة، ويعمل على 

تفتيتها وإضعافها بشتى الطرق والوسائل الممكنة.
فصناع القرار الَسياس���ي و العس���كري واألمني ف���ي تل أبيب، 
اس���تخدموا وال يزالون منذ عهد حكومة ديفيد بن غوريون، وإلى 
الي���وم كل التهم الدعائي���ة وقوتهم العس���كرية، في محاولة 
منهم إليهام الرأي العام الدولي والمحلي داخل الكيان المحتل، 
إلظهار الكيان الغاصب بمظهر الضحية، في وس���ط عربي معاٍد 
ومتوحش، وبأنهم معرضون لإلبادة الجماعية إن هم لم يدافعوا 
عن حقهم في الوجود باعتبارهم واحة للديمقراطية في الشرق 
األوسط، وحاملي النموذج الغربي في التفكير والتحضر، والسمو 

األخالقي و الثقافي.
وظل���ت هذه الص���ورة مالصقة له���ذا الكيان المجرم لعش���رات 
الس���نين، حتى وص���ول بنيامين نتنياهو زعيم ح���زب الليكود 
لس���َدة الحكم في إسرائيل، حيث قام وخالل فترة امتدت ألكثر 
من عش���رين سنة، بشعل منصب رئيس وزراء هذا الكيان الغير 
ش���رعي، وذلك في فت���رات متقطعة من تاريخه، حيث ش���غل 
هذا المنصب من س���نة 1996م إلى غاية س���نة 1999م، ثم من 
س���نة 2009م إلى غاية 2021م، ويعتبر رئيس الوزراء التاس���ع 
إلس���رائيل، ويعتبر كذلك حالي���ُا هو رئيس للحرك���ة الوطنية 

الليبرالية.
فنتنياهو الذي يتزع���م حزبًا يمينيًا متطرفًا، ويؤمن بفكرة دولة 
“إس���رائيل الكب���رى”، وبخصوصي���ة األمة اليهودي���ة وضرورة 
اس���تلهام وإحي���اء تراثها، ويتزعم حزب الليكود الذي تش���كل 
سنة 1973م، من تكتل قاده رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن 
، تول���ى الحكم أول مرة س���نة 1977م، انش���ق عنه جزء كبير من 
أعضائه بزعامة أرييل ش���ارون سنة 2005م، مثلما جاء في مقال 
نشر على موقع الجزيرة مباشر، وذلك بتاريخ 22/نوفمبر، تشرين 

الثاني/2014م، بعنوان “الليكود”.
فنتنياهو الذي اعتقد بأنه قد س���يطر على المش���هد السَياسي 

في الكي���ان المحتل، وبقي صامدًا رغ���م كل الهزات االرتدادية 
التي تعرض لها بفعل فضائح الفساد التي طالته وزوجته سارة 
لسنوات، وبسبب عجزه عن الحْد من انتشار فيروس كورونا، الذي 
فتك بحياة الكثيرين في الكيان المحتل، حيث بلغ عدد اإلصابات 
مثلما أش���ارت إلى ذل���ك وزارة الصح���ة الصهيوني���ة، أجمالي 
863.680إصابة بينم���ا بلغ عدد الوفيات حوالي 6461حالة وفاة، 
وذلك حس���بما ذكر موقع وكالة األناض���ول التركية، بتاريخ 27/

جويلية، يوليو/2021م، في مقال بعنوان” إسرائيل تسجل أكبر 
عدد ممكن من إصابات كورونا، منذ شهر مارس الماضي”، للعلم 
فإن هذا الرقم في ارتفاع مس���تمر، فنتنياهو الذي سَلم رئاسة 
الوزراء لغريمه نفتالي بينت، زعي���م حزب يمينا والمتحالف مع 
حزب أمل جديد برئاس���ة ساعر، في بداية شهر جوان المنصرم، 
وقام بحس���ب صحيفة “هأرتس”، بإتالف  وثائق سرية للغاية، 
س���ويعات قبل تس���لم نفتالي بينت لمنصبه، وه���و ما يحظره 
القانون بش���كل قطعي، مثلما ذكر ذلك موقع العدسة اإلخباري، 
بتاري���خ 18/ جوان، يوليو/2021م، في مق���ال بعنوان” نتنياهو 
يتلف وثائق سرية للغاية، قبل تركه للحكومة”، كانت محفوظة 

في األرشيف الخاص لديوان رئاسة الوزراء.
ال يريد التس���ليم بالهزيمة، أو االعتراف أَن الس���بب الرئيس���ي 
لهزيمته المذل���ة أمام خصمه بينت، والذي نالت حكومته الثقة 
في التصويت الذي جرى في بنى الكنيس���ت اإلسرائيلي بواقع 
تأييد 60 عض���وًا، ومعارضة 59نائبًا، لتصبح بذلك الحكومة رقم 

36 في تاريخ االحتالل الصهيوني.
هو الضربات المتتالية التي تلقاها من المقاومة الفلس���طينية  
في قطاع عزة، طوال س���نوات حكمه، وخاصة بعد فشله المدوي 
في التصدي ألالف الصواريخ التي س���قطت على مدن تل أبيب 
والناصرة و أسدود و عسقالن والجليل ويافا وحيفا ومطار اللد….

وبن غوريون….إلخ وغيرها من البلدات والمغتصبات الصهيونية 
والمراكز الحيوية في إس���رائيل، فمعركة س���يف القدس التي 
ج���اءت ردًا على االنته���اكات اإلس���رائيلية المتك���ررة لباحات 
المس���جد األقصى، ومحاوالت الكيان الغاصب الخبيثة لتهويد 
حي الشيخ جرَاح، الذي هو جزء ال يتجزأ من مدينة القدس، أولى 

القبلتين وثاني الحرمين الشريفين.
فقيادات المقاومة الفلس���طينية ورجاالتها في غزة، لقنوا العدو 
الذي ال يفهم إاَل لغة القوة والبطش درس���ًا لن ينس���اه، إذ وألَول 
مرة ف���ي تاريخ الصراع العربي اإلس���رائيلي، ٌيوق����ت أبو عبيدة 

الناطق الرس���مي لكتائب عزة الدين القس���ام، لإلس���رائيليين 
حياته���م، إذ أصبح���ت خطاباته بمثاب���ة فرمان���ات لحريتهم 
المؤقتة، لبعض ساعات أو لوقت نزولهم كالجرذان المذعورة إلى 
المالجئ لالختباء من صواري���خ المقاومة التي تحدت المنظومة 
األمنية واالس���تخباراتية الصهيونية، وقببه���ا الحديدية التي 
لطالما تباهت إس���رائيل أنها فخر الصناعة العس���كرية الجوية 

اإلسرائيلية.
فالكي���ان الصهيوني الذي تعرض لخس���ائر فادحة في األرواح 
والعتاد كذلك، حيث وبحسب وكالة األنباء الفرنسية فإنه وألول 
م���رة منذ حرب غزة 2014م، تتعرض إس���رائيل لهذا الحجم من 
األضرار: منازل مهدمة، س���يارات مدمرة، وإصابة منشأة نفطية، 
حس���بما ذكر موقع الجزيرة مباش���ر في مقال بعنوان” الصحافة 
العالمي���ة ترصد خس���ائر إس���رائيل ج���راء صواري���خ المقاومة 
الفلسطينية”، نش���ر بتاريخ 12/ماي، حزيران/2021م، باإلضافة 
إلى عشرات القتلى والجرحى الذين أصابتهم صواريخ المقاومة 

في مختلف المدن والمغتصبات الصهيونية.
ولكن على ما يبدو فإَن نفتالي بينت المتغطرس لم يستوعب الدرس 
جيدًا ول���م يحفظه  إذ صَرح غداة تس���لمه لمنصبه الجديد كرئيس 
للوزراء بأَن حكومته لن تجمد االستيطان في الضفة الغربية، كما أنها 
ستشن عملية عس���كرية على قطاع عزة ولبنان، إذا اقتضت الحاجة، 
مثلما جاء في موقع  Sputnik  عربي، بتاريخ 5/جوان، يونيو/2021م، 
في مقال له بعنوان” لماذا هَدد بينت بشَن حرب على عزة ولبنان، وما 

تأثير تصريحاته على الحكومة الجديدة؟”.
وهي التصريحات الت���ي رأت الدكتورة حكمت المصري الباحثة 
الفلسطينية، أنها كانت متوقعة ومن الطبيعي، أن يهدد بينت 
بش���َن حروب على المنطقة، خصوصًا بع���د تاريخه الدموي الذي 
قضاه في الحروب، حيث ش���ارك في حرب لبنان وفي اجتياحات 

الضفة الغربية، والعدوان على عزة خالل السنوات الماضية.
وبالتالي فإن نفتالي بينت، الذي ينتمي تقريبًا لنفس المدرسة 
الفكري���ة واأليديولوجي���ة ، والت���ي تخرج منه���ا كل من صقور 
إس���رائيل كم���ا يطلق عليهم، س���رعان ما س���يتحول إلى مجرد 
دجاجة تنتف���ض  من الخوف والهلع والرع���ب، وتهرب إلى قَن 
الدجاج الكبير، المس���مى كذبًا وزورًا بإس���رائيل وه���و نبي الله 
“يعقوب عليه الس���الم”، وذلك في أول مواجهة عس���كرية مع 
أس���ود المقاومة الفلس���طينية أو حتَى اللبناني���ة، واأليام بيننا 

حكم.

إلى متى الصمت على اللقاء المشبوه بين عباس وغانتس؟

هل ستسقط المقاومة الفلسطينية، نفتالي بينت كما أسقطت نتنياهو يا ترى؟

بقلم: د. فايز أبو شمالة

بقلم: عميرة أيسر
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل
يف الق�سية التنفيذية رقم 2197 / 2021

إلى المنفذ ضده/ صقر حس����ن أحمد أب����و طواحينه، عنوانه دير البلح مفترق ش����ارع 
البركة مع شارع جكر المنزل فوق محالت أعالف أبو سمرة صيدلية الحرية خارج البالد

ُنبلغك���م أنه طبقًا لاللت���زام المترتب عليك بموج���ب الحكم الصادر من 
محكم���ة صلح دير البلح قضي���ة رق���م 836 / 2019 والقاضي ) حكمت 
المحكم���ة المدعى عليه/ صقر حس���ن أحم���د أبو طواحين���ه بدفع مبلغ 
3018 ش���يكال للمدعي شركة معامل الشرق األوس���ط لصناعة األدوية 
ومستحضرات التجميل يمثلها الس���يد/ فيصل الشوا والزامه بالرسوم 
والمصاريف و100 ش���يكل أتعاب محاماة( لذا عليكم الحضور إلى دائرة 
التنفي���ذ في غضون أس���بوعين وإذا ل���م تحضر خالل الم���دة المذكورة 
فإنك ُتعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة التنفيذ إجراءات 

التنفيذ الجبري بحقك التاريخ: 2021/8/30م

ماأمور تنفيذ بداية دير البلح
جميل رجب اللحام

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
  وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات 
غزة بامل�سادقة على املخطط التف�سيلي لل�سارع رقم )12056(

                          منطقة تنظيم- : خانيونس
              قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلس���تها رقم2021/7 المنعقدة بتاريخ 2021/3/3م التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )12056( بعرض 
)14( مترًا بدون ارتداد والمحصور بين الش���ارع رقم )21( والشارع رقم )5( 

والمار بالقسائم )30-33-34-37-38-39-70( من القطعة )44( .
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة )فلسطين-واالستقالل ( بتاريخ 2020/11/26 
كم���ا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب.

وذلك وفقا لنص المادة ) 18 ( من قانون تنظيم المدن .

للجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / خض���ر محمد رمضان طه عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )906642665( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / حنان س���عدي رجب علي عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )407708098( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية االجتماعية 
بغزة عزي����زة الكحلوت، عن تفاصي����ل حول اإلعالن 
عن بدء صرف مس����اعدات نقدية ل�4 آالف أسرة من 
متضرري العدوان األخير على قطاع غزة، عبر برنامج 

الغذاء العالمي.
وأفادت ف����ي تصريح له����ا، يوم أمس، ب����أن قيمة 
المس����اعدة 878 شيكال س����تصرف لمدة 3 شهور، 
وهي ألس����ر المواطني����ن »غير الالجئي����ن«، منوهة 

إل����ى أنها س����تصرف ببطاقات مصرفي����ة عبر بنك 
فلسطين.

وأش����ارت إلى أن اختيار األس����ماء ت����م بالتوافق مع 
وزارة األش����غال على كل متض����رري العدوان الذين 
تعرض����ت منازلهم لله����دم الكل����ي، والمنازل غير 
الصالحة للس����كن، موضحة أنه سيكون هناك رزمة 
من البرامج خالل ش����هر س����بتمبر وستشمل األسر 
الفقيرة والمدرجة على قوائم وزارة التنمية وقوائم 

البرنامج الوطني.

وفيم����ا يتعلق بموعد صرف مخصصات الش����ؤون، 
أش����ار إلى أنه حتى اللحظة ال موعد محددًا لصرف 
شيكات الش����ؤون، وتحديد الصرف يعود للمالية 
برام الل����ه وهناك جهود تبذل لتحديد موعد قريب 

لصرف المخصصات وسنعلن عنه فور تحديده. 
وح����ول المنحة القطرية، نوهت الكحلوت إلى أنهم 
ينتظرون وصول السفير العمادي لغزة حتى تتضح 
الرؤية حول المش����اريع، وحتى اللحظة ال معلومات 

واضحة حول المنحة القطرية.

جنيف/ االستقالل: 
قال المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنس���ان ف���ي تقرير له 
األربعاء، إّن الهجوم العس���كري اإلسرائيلي على قطاع غزة في 
أيار/ماي���و 2021 خلف آث���اًرا اقتصادية كارثية وال س���يما في 
القطاع اإلنتاجي، وتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 

نصف مليار دوالر في مختلف القطاعات.
وذكر المرصد األورومتوس���طي ومقّره جنيف، في تقرير أصدره 
تح���ت عنوان )أضحى رم���ادًا(، أّن فريقه رص���د تنفيذ الجيش 
اإلس���رائيلي هجمات دقيقة ومركزة على منش���آت اقتصادية 
تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنّوعة، اس���ُتهدفت بش���كل 
مباش���ر إما بغ���ارات الطيران الحرب���ي اإلس���رائيلي، أو قذائف 

المدفعية الموجهة.
وأوضح أّنه إلى جانب استهداف المنشآت اإلنتاجية في مناطق 
متفرقة من قطاع غزة، عمد الجيش اإلسرائيلي خالل هجومه إلى 
اس���تهداف مدينة غزة الصناعية بشكل مباشر، وهي من أكبر 
التجمعات اإلنتاجية في قطاع غزة، إذ تضم عش���رات المصانع 
والشركات التي تشّغل مئات العاملين، ويجري داخلها جزء كبير 

من العمليات اإلنتاجية لمصانع القطاع.
وقالت مسؤولة اإلعالم في المرصد األورومتوسطي »نور علوان« 
إّنه من خالل مراجعة سلوك الجيش اإلسرائيلي وطبيعة الذخائر 
الدقيقة التي استخدمها في استهداف المنشآت االقتصادية، 
يتضح أّن إس���رائيل ربما تعمدت استهداف القطاع اإلنتاجي 
في قطاع غ���زة على نحو خاص، من أجل إح���داث أضرار فادحة 
وطويل���ة األمد في القدرات اإلنتاجي���ة، ووأد أي جهود لتحقيق 

تنمية اقتصادية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاًما.
وف���ي 10 مايو/أّيار 2021، ش���ّن الجيش اإلس���رائيلي هجوًما 
عسكرًيا واسًعا على قطاع غزة اس���تمر 11 يوًما، نّفذ فيه آالف 

الهجمات الجوية والمدفعية على القطاع الصغير الذي يكتظ 
بأكثر من 2 مليون ش���خص، ما أّدى إلى مقتل 254 فلسطينًيا 
بينه���م 66 طفاًل، و39 امرأة، إلى جان���ب تدمير آالف الوحدات 
السكنية والمنشآت االقتصادية، وإلحاق أضرار كبيرة في البنية 

التحتية.
وخالل الهجوم العس���كري الذي أطلقت عليه إس���رائيل اس���م 
»حارس األسوار«، ارتكب الجيش اإلسرائيلي انتهاكات متعددة 
ومركبة، قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، عبر القوة 
النارية الهائلة التي استخدمها ضد المناطق المدنية المكتظة 
بالسكان، ليعتدي بذلك على عدد من الحقوق األساسية أبرزها 
الحق في الحياة، والحق في الس���كن، والحق في العمل وكسب 

العيش والحق في الملكية
ولف���ت تقرير األورومتوس���طي إلى أّن الهجمات اإلس���رائيلية 
المباش���رة ألحقت دماًرا واسًعا في المنش���آت االقتصادية في 
قط���اع غزة، بما في ذل���ك تدمير وإلحاق أض���رار بأكثر من 100 
مصنع، وتدمير بنايات وأبراج س���كنية تض���م محالت تجارية 
متعددة الخدمات، واس���تهداف ورش صناعية، ومؤسس���ات 
تعليمي���ة ومراكز تدري���ب، وقصف أراض زراعية بمس���احات 

واسعة، تضم بعضها مزارع لتربية المواشي والدواجن.
و أض���اف إلى ذلك الضرر الكبير ال���ذي لحق بقطاع الصيد جراء 
إغالق البحر ومنع الصيد ط���وال فترة الهجوم وما بعده، وتكرار 
تقليص مس���احة الصيد بي���ن الحين واآلخر كن���وع من أنواع 

العقاب الجماعي الذي تمارس���ه إسرائيل بحق الفلسطينيين 
في قطاع غزة.

وبّين التقرير أّن الهجوم اإلس���رائيلي تسّبب أيًضا بأضرار غير 
مباش���رة ال تقل خطورة عن تلك التي تسبب بها بشكل مباشر، 
من خ���الل تعطيل المصالح االقتصادية م���ن مصانع ومعامل، 
وم���زارع وصيد واألعمال االقتصادية األخرى، وما نجم عن إغالق 
المعابر من منع التصدير ومنع استيراد المواد الخام، ما أّدى إلى 

خسائر كبيرة في القطاعات االقتصادية المختلفة.
وخلص تقرير المرصد األورومتوسطي إلى إلحاق خسائر مباشرة 
وغير مباش���رة تتجاوز نصف مليار دوالر في مختلف القطاعات 
االقتصادي���ة في غزة، ما عّمق من أزم���ة االقتصاد الهش أصاًل 

بفعل تداعيات 15 عاًما من الحصار واالنقسام.
وأش���ار األورومتوس���طي إلى أّن تدمير وإعاق���ة عمل المصانع 
والمنش���آت اإلنتاجية تسبب بتعطيل آالف العمال عن العمل، 
وزيادة معدل البطالة المتفش���ية بنسبة عالية أساًسا في قطاع 
غ���زة، حيث تبلغ نحو 49 % بش���كل عام، وترتفع في أوس���اط 

الشباب والخريجين إلى أكثر من 67 %.
وطالب المرصد األورومتوس���طي السلطات اإلسرائيلية ب فتح 
تحقي���ق جدي ف���ي اس���تهداف القطاع االقتص���ادي في غزة 
ومحاسبة الفاعلين، والعمل على تحييد المدنيين وممتلكاتهم 

والمنشآت االقتصادية خالل الهجمات العسكرية.
ودعا مجلس األم���ن الدولي إلى فتح تحقي���ق في االنتهاكات 
الجسيمة التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية خالل هجومها على 
قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين واستهداف ممتلكاتهم، 
وتعمد تدمير وإلحاق أضرار بالغة في المقار اإلعالمية واألراضي 
الزراعية والمنش���آت االقتصادية التي تعيل وتقدم خدماتها 

لمئات اآلالف من السكان المدنيين.

األورومتوسطي: نصف مليار دوالر خسائر القصف اإلسرائيلي للمنشآت االقتصادية بغزة

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية في غزة، امس، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 
أغس���طس/ آب الماضي. وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل »االستقالل« 
نس���خة منه، »إن صرف الرواتب س���يكون اليوم الخميس، في كافة فروع بنك 

البريد وبنكي الوطني واإلنتاج«.

المالية بغزة تعلن موعد 
صرف رواتب المتقاعدين

غزة /االستقالل:
قّرر الملتقى العام للحملة الش���عبية والتجمع الوطني إللغاء التقاعد القس���ري 
لموظفي الس���لطة بقطاع غزة، التوّجه إلى القضاء الس���تصدار حكم بإلغاء قرار 

الحكومة إحالتهم إلى التقاعد القسري، وتحصيل حقوقهم.
وقال الناطق باس���م الملتقى جهاد ملكة، ف���ي مؤتمر صحفي يوم أمس، إّنهم 
قاموا مؤخًرا بالكثي���ر من الفعاليات إليصال صوتهم إل���ى الحكومة والرئيس 
محمود عباس، مش���يًرا إلى خوضهم اعتصاًما لمدة 4 أش���هر تخّلله إضراب عن 

الطعام، وتلقيهم وعوًدا بإلغاء التقاعد القسري.
واس���تدرك »لكن وعود الرئيس والحكومة بإلغاء التقاعد القس���ري تبخرت مع 

اإلعالن عن تأجيل االنتخابات«.
وأعل���ن عن قرارهم بالتوجه إلى القضاء الفلس���طيني »ال���ذي نثق في نزاهته 
للحصول على حقوقنا، وهي تعديل القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 من إجباري 

إلى اختياري، وإعطاؤنا حقوقنا إدارًيا ومالًيا«.
وأشار إلى أّن المتقاعدين نفذوا العديد من االعتصامات والفعاليات واإلضراب 

عن الطعام دون استجابة لمطالبهم، متسائال »إلى أي حد تريدوننا أن نصل؟«.
وناش���د ملكة نقابة المحامين بتقديم واجباتها وانت���داب محامين للدفاع عن 

قضية الموظفين المحالين إلى التقاعد القسري بقطاع غزة.
وأصدرت الس���لطة في مارس 2017 قراًرا بإحالة أكثر من 7 آالف موظف بقطاع 
غزة من جميع الوزارات إلى التقاعد المالي واإلداري القسري، إلى جانب إحالة أكثر 
من 20 ألف موظف عس���كري بغزة للتقاعد المبكر، ضمن حزمة عقوبات ما تزال 

تفرضها على القطاع المحاصر.

المتقاعدون قسًرا بغزة 
يلجؤون إلى القضاء

التنمية بغزة: صرف 878 شيكال لمتضرري العدوان األخير من أسر غير الالجئين
ً
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

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

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

قدمت لهذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار ابو مهادي مؤرخة في 
2021/9/1 تتضم���ن ان / يونس محمد س���ليمان ابو مه���ادي توفى الى 
رحمه الله تعالى بتاريخ 2007/12/13م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في : زوجته فاطمة عبد الله س���ليمان ابو مه���ادي وفي اوالده منها وهم 
– جبر واسعد واكرم ورزق وفؤاد وسعدة وسعدية واكرام واسماء وكاملة 
وصبحية وامال فقط وال وارث له س���وى من ذك���ر وليس له وصية واجبة 
او اختياري���ة وال اوالد كبار توف���وا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوس���طى الشرعية خالل 

تاريخ خمسة عشر يوما من النشر وحرر في : 2021/9/1م .

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  اإعالن وراثه �شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية
قدم����ت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو حلوب - بيت الهيا 
مؤرخة في 2021/8/31م تتضمن أن / فاطمه عثمان حس����ين أبو حالوب المشهورة 
كيالني والمش����هورة فاطمة عثمان حسين أبو حلوب من بيت الهيا وسكانها سابقا 
قد توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 2006/7/14م، وانحصر إرثها الشرعي واالنتقالي 
ف����ي أوالدها من زوجها المتوفي قبلها س����عيد أحمد كيالن����ي كيالني وهم محمد 
ونعيم وامنه وحليمه وفي أوالد ابنها المتوفي قبلها احمد المتولدين له من زوجته 
س����عديه محمد أحمد كيالني وهم نش����أت وناصر وس����عيد وجمال ونجوى وفريال 
وعايده وبثينة وس����ائده وفاتن وفي أوالد ابنها المتوفي قبلها عطيه المتولدين له 
من زوجته مريم ديب أحمد كيالني وهم راند ورامي ورامز وسعيد وسمر ونجاح وفي 
أوالد ابنها المتوفي قبلها س����الم المتولدي����ن له من زوجته ناديه خليل عبد الكريم 
أبو حالوب المشهورة كيالني وهم وسام وسعيد ودياال فقط وال وارث لها سوى من 
ذكر ولي����س لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كب����ار توفوا حال حياتها وتركوا 
ورثه فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، وحرر بتاريخ 2021/9/1م

 قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / وس���ام بسام ش���كري النحال   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )903496776( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / زياد عبدالعزي���ز محمود ابو ملوح   
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )933181646 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / احمد صالح ابو ش���باب عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م  )٨٠٣٧٢٥٤٣١  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد بس���ام ابراهيم صبح عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )800379240( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / صائب احم���د محمد ابو مطر   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )909495251( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

موسكو/ االستقالل: 
اعتب���ر الرئيس الروس���ي فالديمي���ر بوتين امس 
ف���ي  األميرك���ي  والوج���ود  الح���رب  أن  األربع���اء 
أفغانس���تان الذي اس���تمر 20 عاما كان “مأساة” 
لهذا البلد، غداة انسحاب القوات األميركية الكامل.
وق����ال بوتي����ن خ����الل اجتم����اع مع ش����باب بثه 
التلفزي����ون مباش����رة “لمدة عش����رين عاما كان 
الجنود األميركيون حاضرين في هذه المنطقة، 
عشرون عاما لمحاولة )…( جعل الذين يعيشون 
فيها »متحضرين« لترسيخ معاييرهم ومعايير 
حياته����م هناك”. وأضاف خ����الل زيارة قام بها 
إلى أقصى الشرق الروسي “النتيجة هي مأساة 

وخس����ائر لمن فعل ذلك، الواليات المتحدة، بل 
أكثر من ذلك لألش����خاص الذين يعيش����ون في 

أفغانستان”.
وحول مستقبل البالد بعد انسحاب األميركيين 
وحلفائه����م، رأى فالديمي����ر بوتي����ن أن����ه “من 

المستحيل فرض أي شيء من الخارج”
. وق����ال “يج����ب أن ينض����ج الوض����ع، وإذا أردنا 
أن ينضج بش����كل أس����رع وأفض����ل فيجب علينا 

مساعدة الناس”.
الروس����ية موقف����ا تصالحيا  الس����لطات  وتبنت 
إلى حد حيال طالبان. فق����د اعترفت بانتصارها 
ودعتها إل����ى “حوار وطني” لتش����كيل حكومة 

تمثيلية.
م����ع ذلك ما زالت موس����كو تعتب����ر طالبان حركة 
“إرهابية” على الرغم من أن روس����يا تجري حوارا 
معها منذ سنوات، وال تنوي االعتراف بسلطتها 
في أفغانس����تان قبل أن تقدم تعهدات كافية. 
وتش����عر روس����يا بالقل����ق خصوصا بش����أن أمن 
جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق في آسيا 
الوس����طى عند الحدود مع أفغانس����تان وظهور 
جماعات جهادية جديدة مس����توحاة من طالبان 
أو تدعمه����ا. وتريد موس����كو أيًض����ا منع تدفق 
الالجئي����ن على المنطقة وتزاي����د تجارة األفيون 

والهيرويين.

بوتين: الوجود األميركي في أفغانستان كان “مأساة”

واشنطن/ االستقالل: 
حذرت المنظمة العالمي����ة لألرصاد الجوية التابعة لألمم 
المتح����دة، امس األربعاء، من ارتفاع ك����وارث المناخ حول 
العال����م بأكثر من 4 إلى 5 أضعاف، وتس����ببها في أضرار 
أكب����ر ب�7 أضعاف مما كانت عليه في س����بعينيات القرن 

الماضي.
وأفاد تقرير ص����ادر عن المنظمة، تناول أكثر من 11 ألف 
كارث����ة مناخية في نصف الق����رن الماضي، أنه رغم زيادة 
ك����وارث المناخ وأضرارها، إال  أنه����ا باتت تقتل عددا أقل 

بكثير من الناس.
وأش����ار التقرير أنه »في س����بعينيات وثمانينيات القرن 
الماضي، كانت الكوارث المناخية تتس����بب في قتل نحو 

170 ش����خصا يوميا في جميع أنحاء العالم، لكن في عقد 
2010، انخفض ذلك إلى حوالي 40 قتيال يوميا«، حسب 

ما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس« األمريكية.
وأوضح أنه »في س����بعينيات القرن الماضي، بلغ متوسط 
ع����دد الكوارث المناخي����ة في العالم حوال����ي 711 كارثة 
س����نويا، ولكن من عام 2000 إلى ع����ام 2009، وصل هذا 
الرقم إلى 3 آالف و536 كارثة س����نويا، أو ما يقرب من 10 

كوراث في اليوم«.
وأشار التقرير، الذي استخدم بيانات من مركز أبحاث علم 
أوبئة الكوارث في بلجيكا، إلى أن متوس����ط عدد الكوارث 
السنوية انخفض قلياًل في عقد 2010 إلى 3 آالف و165 

كارثة.

وج����اءت معظ����م الوفيات واألض����رار خ����الل 50 عاما من 
الكوارث المناخية جراء العواصف والفيضانات والجفاف.

ونوه����ت المنظمة األممية ف����ي تقريرها أن »أكثر من 90 
بالمائ����ة من أكثر م����ن مليوني حالة وف����اة وقعت في ما 
تعتبره����ا األمم المتحدة دوال نامية، في حين أن ما يقرب 
من 60 بالمائة من األضرار االقتصادية وقعت في البلدان 

األكثر ثراء«.
وأض����اف التقرير أنه »في س����بعينيات الق����رن الماضي، 
تسببت كوارث الطقس بأضرار تقدر بحوالي 175 مليون 
دوالر س����نويا على مس����توى العالم، وزاد ذلك الرقم إلى 

1.38 مليار دوالر سنويا منذ 2010«.
وق����ال مس����ؤولو األم����م المتح����دة المعني����ون بالكوارث 

والطقس، إن الس����بب وراء الدمار هو أن المزيد من الناس 
ينتقل����ون إلى مناطق خطرة، حيث أن تغير المناخ يجعل 

كوارث الطقس أقوى وأكثر تواترا.
وأضاف����وا أن����ه »في الوق����ت نفس����ه تقل����ل التحذيرات 
واالس����تعدادات الجوية األفضل ع����دد القتلى جراء هذه 

الكوارث«.
وقال األمين العام للمنظمة، بيتيري تاالس، خالل مؤتمر 
صحفي، إن »الخبر الس����ار هو أنن����ا تمكنا من تقليل عدد 
الضحايا، لكن الخبر الس����يء هو أن الخسائر االقتصادية 
تتزاي����د بس����رعة كبيرة، وم����ن المتوقع أن تس����تمر هذه 
الزيادة، وسنشهد المزيد من الظواهر المناخية الشديدة 

بسبب تغير المناخ«.

األمم المتحدة: كوارث المناخ ترتفع من حيث األرقام والتكلفة

االستقالل/ وكاالت:
أفادت قيادة األس����طول الخامس األميركي أنها نفذت مناورات مع البحرية 
اإلس����رائيلية في خليج العقبة على البحر األحمر، وذلك بعد دخول قرار نقل 
»إس����رائيل« من منطقة عملي����ات القيادة األوروبية للق����وات األميركية إلى 

منطقة عمليات القيادة الوسطى حيز التنفيذ أمس األربعاء.
وأوض����ح بيان أن المناورات ته����دف إلى ضمان االس����تقرار البحري واألمن 
والمالحة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر المضائق اإلستراتيجية 

في المنطقة.
وقال الجيش اإلس����رائيلي إنه أجرى من����اورات بحرية هي األولى من نوعها 
مع البحرية األميركية في البحر األحمر، هدفها تحسين األمن والحفاظ على 

طرق التجارة البحرية أيضا.
وقب����ل 20 يوما، اختتمت تدريبات جوية إس����رائيلية أميركية أطلق عليها 
»نس����ر الصحراء«، وقالت القيادة الوس����طى األميركي����ة إن التدريبات التي 
جمع����ت قواتها الجوية م����ع القوات الجوية اإلس����رائيلية كانت األولى من 

نوعها.
وقالت القوات الجوية اإلسرائيلية، على تويتر، إن التدريبات شاركت فيها 
طائرات »إفF-15( »-15( إسرائيلية وأميركية قامت بمحاكاة سيناريوهات 

عملياتية متعددة في األجواء اإلسرائيلية.
وأضافت أن هذه التدريبات تؤكد التحالف الوطيد والطويل بين إس����رائيل 

والواليات المتحدة.

األسطول الخامس األميركي يجري 
مناورات عسكرية مع البحرية اإلسرائيلية كابول/ االستقالل:

أك���دت حركة طالب���ان يوم أم���س، أن رئيس 
الحكومة االفغانية س���يكون من نصيب هبة 

الله آخوند زاده.
وقال عضو اللجن���ة الثقافية للحركة أنام الله 
سمنكاني: »ال ش���ك أن الزعيم األعلى لطالبان 
هبة الله آخوند زاده سيصبح رئيًسا للحكومة 
األفغانية الجديدة وال ينبغي أن يكون هناك 

شك في هذا األمر«. 

وأعلنت حرك���ة طالبان، إن المناقش���ات التي 
ج���رت بش���أن تش���كيل حكومة جدي���دة قد 
انته���ت وس���تصدر إعالًنا عنه���ا قريًبا حول 

أعضاء الحكومة.
وقال س���منكاني: »لقد أوش���كت المشاورات 
بشأن الحكومة الجديدة على االنتهاء، كما تم 
إجراء المناقشات الالزمة حول مجلس الوزراء. 
الحكومة اإلس���المية التي سنعلنها ستكون 

نموذجا للشعب )األفغاني(«.

هبة الله زاده أول رئيس حكومة أفغانية بعد سيطرة طالبان
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غزة/ االستقالل:
حقق خدم����ات النصيرات ف����وزا صعبا بنتيجة 
)29_26(، على منافس����ه خدمات البريج، ضمن 
منافس����ات الجول����ة الخامس����ة ل����دوري جوال 
2021_2022 للمحافظ����ات الجنوبية، في اللقاء 
الذي أقيم على صالة أبو يوسف النجار بمدينة 

خانيونس.
في الشوط األول ، بادر خدمات البريج بالتسجيل 
منذ الدقيقة األولى عن طريق محمود ش����عالن، 
لكن ال����رد لم يتأخر للنصيرات بتس����جيل عبد 
العزي����ز مصلح، لتس����تمر المب����اراة هدف هنا 
وهدف هناك، فتألق يوس����ف صالح بتسجيل 
)5( أهداف للبريج، فيما سجل عبد العزيز مصلح 
)6( أهداف للنصيرات، لينتهي الش����وط األول 

بتقدم خدمات البريج )16_13(.
وفي الش����وط الثاني ظهر خدم����ات النصيرات 
بش����كل مختلف، بالضغط عل����ى مفاتيح لعب 
البري����ج، وإغ����الق المنطقة الجزائية، فس����جل 
عب����د العزيز مصل����ح) 8 أهداف، وعب����د القادر 
الغصين )5( أهداف، فيما سجل للبريج عبد الله 
الدعالسة )4( أهداف، لينتهي الشوط لمصلحة 
النصي����رات )16_10(، وبنتيجة إجمالية لصالح 

النصيرات )29_26(.
و رفع النصيرات رصيده للنقطة )9( في صدارة 
الترتيب من )6( مباريات، فيما بات البريج ثانيا 

برصيد) 8 ( نقاط من )5( مباريات.
أفضل )3( مس����جلين لخدمات النصيرات، عبد 

العزي����ز مصلح )14(، عبد الق����ادر الغصين )7(، 
أحمد أبو ناجع )4(.

أفضل )3( مس����جلين لخدمات البريج، عبد الله 
الدعالس����ة )8(، يوس����ف ص����الح )7(، محم����ود 

شعالن)5(.

فوز صعب ليد النصيرات على البريج بدوري »جوال«

غزة/االستقالل:
أبل���غ الحارس محم���د نصار »ش���هران«، إدارة أهلي النصيرات ع���ن عدم رغبته 
بالتجديد لموسم آخر، والدفاع عن األلوان الحمراء الموسم المقبل ، رغم االتفاق 

المبدئي بين الطرفين .
و كش���ف »شهران« عن  س���ر عدم التجديد للنصيرات ، و قال انه ينوي خوض 
تجربة جديدة مع نادي خدمات رفح ، من أجل بناء اسما شخصيا قويا له ، وطرق 

أبواب االحتراف بقوة ، دون النظر للعائد المادي .
ويعد نصار من الحراس المميزين في الدوري الغزي، ومطمع للكثير من األندية 
المحلية ، عطفا على خبرته في تمثيله للعديد من األندية ، بداية من خدمات دير 
البلح وغزة الرياضي ، مرورا بالجالء وشباب خانيونس ، ونهاية بأهلي النصيرات . 

من أجل عرين »الماتادور« 
»نصار« يرفض أهلي النصيرات

بيشك/ االستقالل:
قال التونس����ي مك����رم دب����وب المدير الفني 
للمنتخب الفلس����طيني األول لكرة القدم، إن 
خوض مباراتين وديتين أمام قيرغيزس����تان 
وبنجالدش يأتي في إطار التحضيرات لبطولة 
كأس العرب المقررة ف����ي الدوحة في كانون 
أول/ ديسمبر المقبل، والتصفيات اآلسيوية 

المؤهلة إلى كأس آسيا الصين 2023.
وأك����د دبدوب ف����ي الوقت ذات����ه أن الهدف 
اليوم  األساس����ي ه����و تحقي����ق االنتص����ار 
أم����ام صاح����ب األرض والجمه����ور منتخ����ب 
قيرغيزس����تان، ومواصل����ة سلس����لة النتائج 
اإليجابي����ة التي حققها الفدائ����ي في الفترة 

األخيرة.
وأكد دبوب خالل المؤتمر الصحفي والذي يس����بق 
مواجهة منتخب قيرغيزستان اليوم الخميس ، أن 

المنتخب الوطني جاهز لخوض اللقاء.
وف����ي رده على س����ؤال حول غي����اب بعض 
األس����ماء قال دب����وب إنه يث����ق بالمجموعة 
الحاضرة، مؤكًدا أن المنتخب الوطني يلعب 
ب����روح المجموع����ة الواح����دة، وكل العب في 

المنتخب مهم ويقدم اإلضافة المطلوبة.
وأضاف أن منتخب قيرغيزس����تان منتخب 
متط����ور ويمتل����ك العبين جيدي����ن، ودائما 
المنافس����ة والندية حاضرة بي����ن الفدائي 
وقيرغيزستان، معتبًرا أن الحظوظ متساوية.

من جهته قال مدافع المنتخب الفلسطيني 
ياس����ر حم����د، إن مواجه����ة المنافس قوية 
للغاية، وإننا كالعبين س����نقدم كل ما لدينا 

من أجل تحقيق الفوز.

مدرب فلسطين: لقاء قيرغيزستان مهم للغاية

مدريد/االستقالل:
أعل����ن نادي برش����لونة، ع����ن الالعب الذي س����يرتدي 
قمي����ص النج����م األرجنتيني ليونيل ميس����ي خالل 

الموسم الحالي.
وكان ميس����ي يرتدي القميص رقم 10 مع برشلونة، 
قبل أن يرحل في الميركات����و الصيفي المنصرم إلى 

باريس سان جيرمان خالل صفقة مجانية.
ونش����ر برش����لونة، على مواقع التواص����ل االجتماعي، 
فيديو ألنس����و فاتي، نجم الفري����ق، يرتدي القميص 

رقم 10.
وبدأ فاتي مسيرته مع الفريق األول لبرشلونة مرتدًيا 
القمي����ص رقم 31، ثم انتقل إل����ى القميص 22 في 
الع����ام الماضي، بينما تم تقديمه برقم 17 في كأس 

خوان جامبر.
وغاب فاتي عن المش����اركة مع برشلونة في المباريات 
لفترة طويلة منذ الموس����م الماضي، بس����بب تعرضه 

إلصابة في الركبة.

برشلونة يمنح 
قميص ميسي 
لجوهرة الفريق

باريس/ االستقالل:
كان النجم المخضرم، فرانك ريبيري مرش���حا لالنتقال إلى أحد 
األندية الفرنسية البارزة قبل ساعات قليلة من إغالق الميركاتو 

الصيفي أول أمس الثالثاء.
 وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أولمبيك ليون كان 
يبحث عن صفقة هجومية أخرى بعد التعاقد مع السويس���ري، 

شيردان شاكيري، العب ليفربول.
 ولفتت إلى أربعة خي���ارات كانت على طاولة ليون، أبرزها بابلو 
سارابيا العب باريس سان جيرمان الذي فضل ناديه إعارته إلى 
سبورتنج لشبونة ضمن صفقة استعارة نونو مينديز من النادي 

البرتغالي.
وأضافت أن ويليان العب آرس���نال فضل الع���ودة إلى البرازيل 
عن االنضمام إلى النادي الفرنسي ألسباب عائلية، بينما رفض 
أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد فكرة العودة إلى 

ليون.
 وأك���دت أن فران���ك ريبي���ري )38 عاما( كان ضم���ن الخيارات 
المطروح���ة أمام بيت���ر بوس المدي���ر الفن���ي ألولمبيك ليون 
والبرازيلي جونينيو المدير الرياضي، لكن استقرا في النهاية 

على صرف النظر عن هذه الصفقة.
وذك���رت أن ليون كان مهتم���ا بضم ريبي���ري عندما رحل عن 
صف���وف بايرن ميونخ قبل عامين، علم���ا بأن الالعب المخضرم 

يبقى بال ناد حاليا بعد انتهاء تعاقده مع فيورنتينا اإليطالي.

عمالق فرنسي يرفض ريبيري

لندن/ االستقالل:
أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي ، تجديد عقد أحد نجومه لمدة طويلة.

وقال مانشس���تر س���يتي، في بيان عبر موقعه الرس���مي، إن الح���ارس البرازيلي 
إيدرسون مورايس، وقع على عقد جديد مع النادي حتى 2026، ليطيل فترة التزامه 

مع الفريق السماوي إلى 9 سنوات، منذ وصوله في يونيو/حزيران 2017.
ويعد إيدرس���ون خامس العب، يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي في 

عام 2021، بعد كيفن دي بروين وفرناندينيو وجون ستونز وروبن دياز.
وقال الحارس البرازيلي عن ذلك: »كان التوقيع على عقد جديد قراًرا سهاًل بالنسبة 

لي، ال يوجد مكان آخر أريد أن أكون فيه«.
ا من أحد أفضل الفرق في الكرة العالمية، وأن  وأضاف: »كل العب يريد أن يكون جزًء
ينافس على األلقاب عاًما بعد عام، وهذه الفرصة ُتمنح لك في مانشستر سيتي«.

رسمًيا.. مانشستر سيتي 
يحصن نجمه حتى 2026
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبت عائلة الجندي »اإلسرائيلي« األسير في قطاع غزة، هدار غولدن 
يوم أمس، بعدم اإلفراج عن جثامين الش���هداء الفلسطينيين إال بعد 

اإلفراج عن ابنهم.
ونقل المراس���ل العسكري للقناة ال�12 العبرية، نير دفوري، عن سمحا 
غولدن، والدة الضابط األس���ير هدار غول���دن، قولها :«يجب على بني 
غانت���س، وأفيف كوخافي، الذين تركاه ورفاقه في س���احة المعركة 

التكفير عن ذنبهما وإعادته لدياره«.
وتحتفظ حماس بأربعة »إس���رائيليين«، بينهم جنديان ُأس���را خالل 
الحرب على غزة صيف عام 2014، أما اآلخران، فقد دخال غزة في ظروف 

غير واضحة، وال تفصح الحركة عن مصيرهم.
فيما يقبع في الس���جون اإلس���رائيلية زهاء 5 آالف أسير فلسطيني، 
بينهم نحو 300 طفل و40 أسيرة، يعيشون أوضاًعا مأساوية، بحسب 

مؤسسات رسمية وأهلية ودولية.

عائلة غولدن تطالب بعدم اإلفراج عن 
خانيونس/ االستقالل:جثامين الفلسطينيين قبل عودة ابنهم

نظمت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين أمام 
مبن���ى اللجنة الدولية للصليب األحم���ر يوم أمس، وقفة 
تضامنية مع المعتقلة في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 

أنهار الديك.
وش���ارك في الوقفة عشرات النسوة رفعّن صورة األسيرة 
الدي���ك والفتات تطال���ب المؤسس���ات بالتدخل لإلفراج 
عنها وأخرى كتب عليها »الحرية لألس���يرة أنهار الديك 
استمرار اعتقال األسيرات الفلسطينيات انتهاك سافر 

للقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف«.
وق���ال مس���ؤول مكتب الجبه���ة في خانيون���س محمد 
ص���الح: »جئن���ا رفًض���ا لالنته���اكات بح���ق األس���يرات 
الفلس���طينيات خاصة أنه���ار الدي���ك الت���ي س���تضع 
مولودته���ا داخ���ل المعتق���ل دون االكت���راث لوضعها 

الصحي وحاجتها لرعاية طبية خاصة«.
ودع���ا ص���الح كاف���ة المؤسس���ات الدولي���ة والحقوقية 
واإلنس���انية للتحرك الفوري والجاد إلنقاذ حياة األسيرة 

الديك ومولدها قبل تعرضه���ا ألي مكروه في معتقالت 
االحتالل.

ولفت صالح إلى أن فعالياتهم وحراكهم مس���تمر حتى 
يتحقق حلم األسرى على رأسهم األسيرة الديك بالحرية.

تجدر اإلش���ارة إلى أن األسيرة الديك من قرية كفر نعمة 

قرب رام الله، معتقلة منذ خمس���ة أش���هر في س���جون 
االحتالل بتهمة محاولة تنفي���ذ عملية طعن ولم يصدر 
بحقه���ا بعد أي حك���م. وتقبع منذ اعتقالها في س���جن 
الدامون اإلسرائيلي، وُس���مح لزوجها فقط بزيارتها لمرة 

واحدة.

وقفة تضامنية بخانيونس مع األسيرة أنهار الديك

غزة/ االستقالل:
س���ّلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
واإلس���المية، يوم أمس، رسالة موّجهة 
إل���ى المف���وض الع���ام لوكال���ة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين 
»أون���روا« فيليب الزارين���ي عّبرت فيها 
الموّقع  اإلط���ار«  ل�«اتفاق  عن رفضه���ا 
بي���ن الوكالة األممي���ة ووزارة الخارجية 
األمريكي���ة وال���ذي تضّم���ن ش���روًطا 

أمريكية إلعادة تمويل »أونروا«.
وقالت اللجنة، في بي���ان صحفي، إّنها 
عّبرت »عن قلقها الش���ديد لما في هذه 
الوثائق من خط���ورة بالغة على قضية 

الالجئين بالمعني السياسي والقانوني 
صارًخا  انتهاًكا  واعتبرتها  والخدماتي، 
لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من 
األمم المتحدة، وكذلك للقانون الدولي 
والعهد  اإلنس���اني  الدولي  والقان���ون 
المدنية  بالحق���وق  الخ���اص  الدول���ي 

والسياسية، لصالح دولة أجنبية«.
وأكدت في رس���التها إلى الزاريني على 
ض���رورة التزام »أون���روا« بالقرار األممي 
الُمنش���يء لها رقم 302 لع���ام 1٩4٩ 
وتجّن���ب أي مس���اس بهذا ال���دور بما 

يشكل مدخاًل إللغاء تفويضها.
الوطنية  للقوى  المتابعة  لجنة  وطالبت 

واإلسالمية بتوضيح مكتوب من رئاسة 
»أونروا« حول ه���ذه الوثائق وحيثيات 

توقيعها.
المتابع���ة دعت جماهير  لجنة  وكانت 
رفض  إلى  الفلس���طينيين  الالجئي���ن 
االتفاق الذي يس���مح بالتدخل السافر 
م���ن الواليات المتحدة ب���أدق تفاصيل 
المناهج  بم���ا فيه���ا  »أون���روا«  عم���ل 
الدراس���ية ومص���ادر التمويل ووجهة 

الصرف.
وأعلن���ت ع���ن عزمها تنفيذ »سلس���لة 
الرافضة لالتفاق  الفعاليات  طويلة من 
حتى إسقاطه ومنع تجديده أو تكراره«.

رسالة من القوى الوطنية واإلسالمية لمفوض »أونروا«

رام الله/ االستقالل:
دعا المطران عطا الله حنا رئيس اس���اقفة سبس���طية للروم االرثوذكس ي���وم أمس، الى ضرورة 

تفعيل وتكريس الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات االحتالل االسرائيلي.
وقال حنا في تصريح له: إننا نقف الى جانب اي مبادرة او جهد يبذل من اجل انهاء االنقسامات 
والتصدعات الفلسطينية الداخلية على قاعدة وطنية متينة فيها الحفاظ على الثوابت والمبادئ 
الوطنية الس���امية . واضاف »ان االنقس���ام الفلس���طيني الداخلي ليس قدرا ال يمكن تجاوزه او 
انهاءه واعتقد بأنه من االهمية بمكان ان تبذل جهود من اجل انهاء حالة االنقس���ام فالتعددية 
السياسية والفصائلية والفكرية الموجودة في بالدنا ال يجوز ان تكون حائال وحاجزا امام تتميم 

المصالحة وانهاء حالة التشرذم واالنقسام والتي ال يستفيد منها اال االحتالل«.
واعرب عن أمله في أن تنجح المبادرات الهادفة الى انهاء االنقسامات على قاعدة صحيحة اهمها 
الثوابت الوطنية التي ال تس���قط بالتقادم فالفلس���طينيون جميعا بكاف���ة انتماءاتهم الحزبية 

والفصائلية والسياسية هم شعب واحد مناضل من اجل الحرية واستعادة الحقوق السليبة.

جثمان الشهيد.
وأدى المواطن���ون ص���الة الجنازة عل���ى الجثمان في 
مس���جد »الدعوة« بالقرية وانطلقوا بمس���يرة مهيبة 
طافت ش���وارع القرية، إل���ى أن ووري الث���رى بمقبرة 

القرية.
ورفع المش���اركون األعالم الفلسطينية ورددوا عبارات 
التكبير، وس���ط دعوات لالنتقام للش���هيد والرّد على 
بط���ش االحتالل، لقيام االحت���الل بقتله متعمًدا بدم 

بارد.
واستش���هد راش���د بعد إطالق جنود االحت���الل النار 
علي���ه على مدخ���ل القرية الغربي، خ���الل عودته من 
عمله بالمناطق المحتلة عام 1948. وُنقل جثمانه إلى 
مستش���فى رام الله بعد احتجازه من االحتالل ألكثر 
من ساعة، ثم جرى نقله لمعهد الطب العدلي بجامعة 

القدس لتشريح الجثمان.
وكشف مهدي سلمان صديق الشهيد، أنه توجه إلى 
المنطقة الفاصلة بين بيت عور واألراضي المحتلة عام 
1948 بع���د أن تلقى اتصااًل من رائد، كي يوصله إلى 

المنزل بعد أن عاد من عمله في الداخل المحتل.
وتاب���ع: »عندما وصل���ت إلى المكان س���معت أصوات 
إطالق نار وبع���د أن ترجلت من مركبتي، اتصلت على 
هاتف رائد لكنه لم يجب، وبدأ صوت هاتفه يعلو من 
مكان قريب ومشيت باتجاه الصوت، حتى عثرت عليه 
وقد فارق الحياة بع���د أن تركه جنود االحتالل ينزف 

حتى استشهد«.
وأش���ار إلى أن قناصة االحتالل أطلقوا النار تجاه رائد 
)أب ألربع���ة أطفال( من مس���افة بعيدة نس���بيًا، ولم 

يتوجهوا إلى مكانه وبقي ينزف حتى استشهد.
وتنتش���ر ف���ي محيط مكان استش���هاد رائ���د أبراج 
عسكرية لجيش االحتالل توفر لقناصته القدرة على 

استهداف الفلسطينيين.

اإ�ضابات بغزة وال�ضفة
وفي قطاع غزة أصيب يوم أمس، عدد من المتظاهرين 
باالختناق الش���ديد اثر استنش���اقهم الغاز المسيل 
للدموع خالل قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي فعالية 

االرباك الليلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اطلقت واباًل 
من قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين على 
الحدود شرق مدينة رفح األمر الذي أصاب المتظاهرين 

باالختناق الشديد.
وش���هدت حدود قطاع غزة توتًرا خالل األيام الماضية، 
إث���ر ان���دالع مواجهات بي���ن الفلس���طينيين وقوات 
االحتالل، أدت إلى إصابة فلس���طينيين ومقتل جندي 

إسرائيلي.
و«اإلرباك الليلي« مجموعات ش���بابية تنظم مس���يرات 
ليلية قرب حدود غزة مع إسرائيل، وتستخدم القنابل 
الصوتية، وتش���عل إط���ارات مركبات، به���دف إزعاج 
الجيش اإلسرائيلي وسكان المس���توطنات المتاخمة 
للح���دود، احتجاًجا على مماطلة االحتالل اإلس���رائيلي 
بتنفيذ بنود اتفاق وقف اطالق النار مع المقاومة عقب 

انتهاء معركة »سيف القدس«.
وتنص االتفاقي���ة التي وقعت بوس���اطة الجمهورية 
المصري���ة على اعادة اعمار ما دم���ره االحتالل وادخال 
البضائع وفتح المعاب���ر وانهاء الحصار المفروض على 

سكان قطاع غزة منذ عام 2007 حتى اليوم.
وفي الضفة المحتلة أصيب الش���اب محمد عطا موسى 
م���ن بلدة نعلين غرب رام الله، وذلك بعد أن أطلق عليه 
جن���ود االحتالل الرص���اص قرب حاجز عس���كري على 

مدخل البلدة.
واف���ادت مصادر محلي���ة، بأن مواجهات بين الش���بان 

وقوات االحتالل اندلعت في أزقة البلدة حتى انسحاب 
قوات االحت���الل، كم���ا دارت مواجهات بين الش���بان 
وق���وات االحتالل في بل���دة بيرزيت المج���اورة اصيب 
خاللها عدد من الشبان باالختناق جراء استنشاق الغاز 

المسيل للدموع.
عمليات هدم 

وفي الس���ياق ذاته هدمت قوات االحتالل يوم أمس، 
منزلين قيد االنش���اء في قرية بيت تعمر ش���رق بيت 

لحم.  
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
في بي���ت لحم حس���ن بريجي���ة، بأن ق���وة من جيش 
االحتالل ترافقه���ا جرافتان اقتحمت حي الزواهرة في 
بيت تعمر، وهدمت منزال قيد اإلنش���اء يعود للمواطن 

عليان صالح زواهرة، بحجة عدم الترخيص. 
وكان���ت قوات االحتالل قد س���لمت المواط���ن زواهرة 

اخطارا بالهدم قبل أيام .
كم���ا هدمت  ق���وات االحتالل منزل اخر قيد االنش���اء 
يع���ود للمواطن نصري محمد صبي���ح في قرية حرملة 

شرق بيت لحم .
وف���ي نابل���س هدمت ق���وات االحت���الل، منزلين وبئر 
مياه في بلدة دوما جنوب ش���رق نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي دوما س���ليمان دوابشة، بأن 
قوة م���ن جيش االحت���الل واإلدارة المدني���ة ترافقها 
الجرافات اقتحم���ت البلدة ، وش���رعت بعمليات هدم 

لعدد من المنشآت بحجة عدم الترخيص.
وأوضح دوابش���ة أن عملي���ات الهدم طال���ت منزلين، 
أحدهما قيد اإلنشاء، وإتالف أشجار مثمرة في حديقة 

أحد المنزلين، باإلضافة لهدم بئر لجمع المياه.
وعبر عن قل���ق األهالي من إق���دام االحتالل على هدم 

المزيد من المنشآت في البلدة، خاصة وأن هناك أكثر 
من 40 منشأة تتهددها اخطارات بالهدم.

كما هدمت قوات االحتالل، ثالث منشآت في منطقتي  
الرهية، والعقدة شرق بلدة دوما في نابلس.

وأفاد مس����ؤول ملف االستيطان ش����مال الضفة الغربية 
غس����ان دغلس، بأن جراف����ات االحتالل هدمت منش����أة 
زراعية تعود للمواطن فارس سالودة في منطقة الرهية، 
وأخريين من الصفيح في منطقة العقدة ش����رق القرية 

تعود لمواطن من مدينة القدس.
وأشار إلى أن قوات االحتالل تستهدف المنطقة بشكل 
متواصل، وس����ّلمت عدة اخطارات باله����دم؛ بحجة أنها 

واقعة بالمناطق المصنفة »ج«.

اقتحامات الأق�ضى
إل����ى ذلك اقتحم عش����رات المس����توطنين اليهود، يوم 
أمس، باحات المسجد األقصى، بحراسة شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأفادت »مؤسس����ة القدس الدولية«، أن 81 مس����توطنا 
اقتحموا المس����جد األقصى خ����الل الفت����رة الصباحية، 

بحراسة شرطة االحتالل.
وأشارت إلى أن عمليات االقتحام للمسجد األقصى، تمت 
م����ن باب المغاربة، بحراس����ة من قوات ش����رطة االحتالل 

اإلسرائيلي، وغادروا المسجد من جهة »باب السلسلة«.
وتسمح ش����رطة االحتالل للمستوطنين اليهود باقتحام 
»األقصى« على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة 

ساعات.
ويتعرض المس����جد األقص����ى القتحامات إس����رائيلية 
مستمرة من المس����توطنين وشرطة االحتالل، ومحاوالت 

لمنع إعماره، فضاًل عن فرض قيود مشددة على رواده.
ومنذ احتالل مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات 
االحتالل عل����ى مفاتيح باب المغارب����ة، ومن خالله تنفذ 

دعوة لتفعيل الوحدة الوطنية لمواجهة 
مخططات تصفية القضية الفلسطينية

ت�ضييع غا�ضب..
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القاهرة/ االستقالل: 
ألق���ى رجال المباح���ث بمديرية أمن الجي���زة في مصر القبض عل���ى ربة منزل 
التهامهما بقت���ل طفلتها التي تبلغ من العمر عامين ف���ي حي بوالق الدكرور 

بمدينة الجيزة، حيث طعنتها بسكين بسبب بكائها.
وفي تفاصيل الواقعة تلقى قس���م شرطة بوالق الدكرور بالغا يفيد بنقل طفلة 
تبلغ من العمر ما يقرب من عامين إلى المستشفى مصابة بجرح طعني وفارقت 

الحياة متأثرة باإلصابة التي لحقت بها.
وبإجراء التحريات تبين أن والدتها وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها حاولت إنكار 
االتهام المنسوب إليها وادعت بأن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار 
إال أن التحريات كشفت أنها وراء االعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها 

ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر.
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه المتهمة، وجار استكمال التحريات 

لكشف مالبسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وبس���ؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله 
وأنه متزوج األم منذ 6 سنوات ولهما طفل آخر، 5 سنوات، وال يعرف سبب قيام 

األم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.

مصرية تطعن رضيعتها 
حتى الموت بسبب بكائها!

فل�سطينيون  ُيعدون منتجات العنب التقليدية "ملنب وخبي�سة ودب�س" با�ستخدام الو�سائل احلديثة مبدينة اخلليل         )وفا(

واشنطن/ االستقالل: 
على الرغم من أن الش����عور بالغثيان واإلعياء أثناء 
الحمل أمر شائع، إال أن هذه المرأة عانت من أعراض 
حمل نادرة جعلتها تتقيأ بمعدل ثمانين مرة في 

اليوم.
عانت بريانا ش����رودر )19 عامًا(، من والية كولورادو 
األمريكية، ألشهر من الغثيان واإلعياء المفرطين، 
بعد تش����خيص إصابتها بفرط القيء في المراحل 

األولى من حملها.
وكانت بريانا قد ذهبت إلى المستشفى في حالة 
إس����عافية بعدما شعرت بآالم شديدة في المعدة 
جعلتها تتقيأ بشكل مفرط. وبعد إجراء مجموعة 
متنوعة من االختبارات، تبين أن الشابة حامل في 

شهرها األول.

اعتقد المس����عفون أن األم الصغيرة كانت تعاني 
ف����ي البداية م����ن غثي����ان الصباح، ولك����ن بحلول 
األسبوع السابع، ازداد معدل التقيؤ لديها ليصل 
إل����ى ثمانين مرة يوميًا. وارتفع هذا الرقم إلى 130 
مرة خالل أسوأ فترات حملها، حيث أمضت معظم 
أيامها جالسة في الحمام غير قادرة على الحركة أو 

تناول الطعام.
وقال����ت بريانا وه����ي تتحدث عن حالته����ا: “ لم 
أس����تطع فهم ما كان يحدث لجسدي. في بعض 
األيام وصل عدد م����رات التقيؤ إلى 130 مرة، وفي 
هذه المرحلة كنت أتقيًا س����وائل صفراء مخلوطة 

بالدماء.”
وأضاف����ت: “ أثر التقيؤ المس����تمر على جس����مي 
بش����كل س����لبي لدرجة أنه أتل����ف بطانة معدتي 

بش����كل دائم، وأدى إلى تمزق المريء. كل ما كنت 
أس����تطيع تناوله هو كعكة واحدة كل ثالثة أيام، 
وفي النهاية كان علي تلقي ُحقن السوائل لتزويد 

جسمي بالغذاء الالزم”
خالل ش����هور الحمل، وصف األطب����اء العديد من 
األدوية المختلفة لتخفيف أعراض الش����ابة، حتى 
وص����ل عدد األدوية في مرحلة من المراحل إلى 15 
دواء مختلف����ًا. ومع اقتراب نهاي����ة حملها، فقدت 
بريانا 36٪ من وزن جس����مها وعانت من الجفاف 
وس����وء التغذية لدرجة أنها دخل����ت في المراحل 

األولى من فشل عدة أعضاء في جسمها.
كم����ا تم تش����خيص إصابتها بفقر الدم، بس����بب 
النقص الحاد في الحديد، وأصيبت بضرر دائم في 

القلب بسبب مستويات البوتاسيوم لديها.

تتقيأ 130 مرة في اليوم بسبب أعراض حمل نادرة

دمشق/ االستقالل: 
كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل عملية خطف للحصول على فدية، كان 

أحد المشاركين فيها شقيق المخطوف في مدينة حلب شمال غربي البالد.
وأوضحت الوزارة أن ثالثة مجهولين اختطفوا ش���خصا في مدينة حلب، بعد أن 
انتحل���وا صفة أمنية ووضعوه في س���يارة وتوجهوا ب���ه إلى جهة مجهولة، ثم 
ترك���وه بعد أن دفع ش���قيقه فدية لهم قدرها 27 مليون ليرة س���ورية )نحو 9 

آالف دوالر(.
وأضافت الوزارة أن فرع األمن الجنائي في المدينة كش���ف مالبس���ات الخطف، 
وتبين أن شقيق المخطوف متورط فيه، وقالت إنها قبضت عليه وعلى شخص 
آخر، و«اعترفا بالتخطيط لعملية الخطف بهدف طلب الفدية المالية المذكورة، 
باالتفاق مع ثالثة أشخاص متوارين قاموا بانتحال صفة أمنية«. وختمت الوزارة 

بأن البحث ما زال مستمرا عن المتوارين المشتركين في عملية الخطف.

سوري يشارك في اختطاف 
شقيقه للحصول على فدية

لندن/ االستقالل: 
ُيق����ال إن ضربة الح����ظ ال تأتي في الحي����اة إال مرة 
واحدة، وهذا ما حدث مع عامل فندق ورث ثروة من 
سائح بريطاني ثري، ولم يعد يتوجب عليه العمل 

مرة أخرى.
ترك الس����ائح البريطاني تش����ارلز جورج كورتني، 
حصة كبيرة م����ن ثروته لعامل ف����ي أحد الفنادق 
التركية ُيدعى تاس����كين داس����دان، وذلك بفضل 

حسن معاملة الموظف له أثناء نزوله في الفندق.
وعل����ى الرغم من أنه ورث ث����روة صغيرة ُتغنيه عن 
العمل، أكد تاسكين، على أنه يحب وظيفته كثيرًا، 
وينوي االس����تمرار في مزاولة عمل����ه ألنه يتيح له 

مقابلة أشخاص من جميع أنحاء العالم.
وف����ي حديثه إلى وس����ائل اإلع����الم المحلية، قال 
تاسكين: “ اتصل بالفندق مسؤولون من المملكة 
المتحدة قائلي����ن إنهم يري����دون التحدث معي، 
وعندما أخبروني بأن السيد تشارلز قد ترك لي مبلغًا 
كبيرًا وبعض المبالغ الصغيرة لزمالئي، لم أستطع 

تمالك نفسي من الفرح”
وأضاف: “عملت في الفندق منذ عام 1990 وعرفت 
السيد تشارلز لسنوات عديدة، وكنت أحاول دائمًا 
أتعامل معه بلطف وود، كما أفعل مع جميع النزالء. 
في الماضي منحني الس����يد تش����ارلز بعض المال 
لمساعدتي في تعليم أبنائي وكنت ممتنًا له كثيرًا 

على هذا، ولكنني لم أتوق����ع أن يخصص لي جزءًا 
كبيرًا من ثروته”

وبحس����ب صحيفة ميرور البريطانية، فإن الس����يد 
تش����ارلز كان يقضي عطلته كل ع����ام في منطقة 
كوساداسي في والية آيدين، في فندق كورور دي 
لوكس، حيث التقى تاسكين، الذي كان لديه موهبة 

في جعل النزالء يشعرون بأنهم في منازلهم.
بعد وفاة تش����ارلز في تاريخ غير محدد هذا العام، 
فوجئ أقاربه عندما اكتشفوا أن الحصة الرئيسية 
من ميراثه في وصيته كانت مخصصة لتاس����كين 
مع بع����ض الوصاي����ا الصغيرة لموظف����ي الفندق 

اآلخرين.

الرياض/ االستقالل: 
أق���ر مجلس الوزراء الس���عودي تعدي���ال جديدا على نظام وثائق الس���فر، 
حي���ث تم رفع الغرامة على المخالفين إل���ى 100 ألف ريال كحد أعلى، بدال 
من الحد األعلى الس���ابق المقدر ب�5 آالف ريال، مع رفع مدة المنع من السفر 
إلى 5 س���نوات كحد أعلى، بدال من المدة السابقة المقدرة ب�3 سنوات. وفقا 

لصحيفة عكاظ.
وستشمل العقوبات المستحدثة كل من قام باإلضافة أو الحذف أو التغيير 
في معلومات جواز س���فره أو تذكرة م���روره، أو إتالفه المتعمد أو تحريفه أو 
تغيير صورته الش���خصية، وكذلك يش���مل من قام باإلهمال المؤدي إلى 
فقدان جواز الس���فر أو تذكرة المرور، مع من ساهم غيره عمدا في استعمال 

جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.
وستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة 
مرور تع���ود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملك���ة أو الدخول إليها من غير 
المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر 
)وتستثنى األعذار المقبولة(، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام 

نظام وثائق السفر والئحته التنفيذية.
ووفقا لنظام الس���فر فإن وزير الداخلية يحدد البلدان التي ال يسمح بالسفر 
إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ اإلجراء المناسب، وشمل النظام أن كافة 

العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو الئحته التنفيذية.

السعودية.. رفع عقوبة إهمال 
وثائق السفر إلى 100 ألف ريال

عامل فندق يرث ثروة من أحد النزالء

موسكو/ االستقالل: 
أصيب أحد س���كان مدينة نوفوروسيسك في 
س���يبيريا بج���روح خطيرة في ال���رأس نتيجة 
انفجار وقع عندما ح���اول اصطياد الصراصير 

في شقته.
و أف���ادت بذل���ك صحيفة »نوفوروسيس���كي 

رابوتشي« في صفحتها على »إنستغرام«.
وقد وقع الحادث في منزل الرجل الذي استعان 

بطريق���ة خاص���ة لمحارب���ة الحش���رات حيث 
استخدم علب ديكلوروفوس. 

وأش���ارت زوجته إلى حدوث تفاعل كيميائي 
أدى إلى وقوع انفجار أثناء اصطياد الصراصير.

وأصي���ب الرجل بج���روح خطيرة ف���ي الرأس 
والكتف ونقل إلى المستشفى.

ه���ذا وكانت إح���دى قن���وات Telegram قد 
نشرت في وقت س���ابق مقطع فيديو، صّورته 

امرأة من س���كان مدينة كراسنودار في جنوب 
روسيا. 

وأظهر الفيديو، صرص���ورا ضخما يزحف في 
مطبخها، حيث علقت المرأة على حركته بصوت 
هامس كيال تخيف���ه، وهي تصفه ب�«الضيف 

غير المدعو« وب�«فيل الماموث« أو »الوحش«. 
وقالت المرأة إن الصرصور يمكنه الطيران وإنه 

قد أكل قطعة صابون بالكامل.

انفجار في منزل بسبب مكافحة الصراصير!


