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رام الله /االستقالل:
 أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مساء أمس الثالثاء، 
بأن األس���ير الجريح باس���ل ش���وامرة يقبع في مستش���فى 

»شعاري تصيدك« بوضع صحي خطير، رغم استقراره.
ولفت���ت الهيئة، في بيان له���ا، أن محكمة االحتالل مددت 
أمس توقيف األسير ش���وامرة حتى األحد المقبل، بذريعة 

استكمال التحقيق.
وأوضحت أن ش���وامرة البالغ من العم���ر 17 عامًا، أصيب أول 
أمس بخمس رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده بدعوى 
تنفي���ذه عملية طعن في المحط���ة المركزية غربي القدس، 
مشيرة إلى أن عملية جراحية أجريت له أمس، ويتم إعطاؤه 

المخدر بعد العملية الجراحية.

»هيئة األسرى«: األسير الجريح شوامرة 
في وضع صحي خطير لكنه مستقر  

الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل: 
ُأصيب عش���رات الفلس���طينيين، أم���س الثالثاء، 
بجراح، وبحاالت اختناق، خالل قمع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلية، خالل مواجهات ومس���يرات، منددة 

باإلجراءات العقابية بحق األس���رى داخل السجون، 
فيم���ا، اقتح���م عش���رات المس���توطنين وعناصر 
من جه���از المخاب���رات، باحات المس���جد األقصى 
ومصلياته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية تحت 

حماية مش���ددة من قوات االحتالل. وأصيب، أمس 
الثالثاء، مواطن���ان بالرص���اص المعدني المغلف 

باالختناق جراء  والعشرات  بالمطاط، 
إطالق قوات االحت���الل قنابل الغاز، 

إصابات بمواجهات مع االحتالل في الضفة.. 
وعشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«

تنكيل االحتالل باألسرى.. يفجر الغضب 
الشعبــي فــي الشــارع الفلسطينــي 

»مهجة القدس«: االحتالل يفرض عقوبات 
جديدة بحق أسرى الجهاد في سجن النقب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعلنت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، تعزيز انتشار قواتها في 

مدينة الق���دس ومناطق التماس ب�2000 ش���رطي وجندي من 
قوات حرس الحدود. وقالت القن���اة 12 العبرية: إن الجيش قرر 

االحتالل يعزز قواته في القدس 
والضفة تحسبًا للتصعيد

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى أمس، 
أن سلطات االحتالل الصهيوني فرضت عقوبات تعسفية جديدة 

غزة/ سماح المبحوح:
أك���د محللون ومختص���ون أن حالة الصمت اإلس���رائيلي 
على أوضاع األس���رى المعاد اعتقالهم، سيدفع إلى مزيد 

م���ن التصعيد في الضفة الغربي���ة المحتلة خالل الفترة 
المقبلة، مش���يرين إلى أن »إسرائيل« واهمة 
حينما اعتق���دت أن فصل الفلس���طينيين 

قنديل لـ »االستقالل«: مخاوف كبيرة من إعدام 
االحتالل لألسرى األربعة المعاد اعتقالهم

االحتالل يجري حفريات 
وأعمال بناء في ساحة البراق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
يواصل االحتالل اإلس���رائيلي أعمال البناء والحفريات في س���احة البراق غربي 

المسجد األقصى المبارك، وباب المغاربة، إلقامة مشاريع تهويدية 
ضخم���ة. وقال نائ���ب المدير الع���ام لدائرة األوقاف اإلس���المية 

غزة/ قاسم األغا: 
عّبر مدير جمعية واعد لألسرى والمحررين عبد الله قنديل 
عن تخّوفه من تعرض األسرى األربعة الُمعاد اعتقالهم، 

بعد تحّررهم من سجن جلبوع، شمال فلسطين المحتلة، 
لإلعدام »غير المباش���ر«.  وقال قنديل في 
مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل« الثالثاء، 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصح���ة مي الكيلة أمس الثالثاء، عن تس���جيل 6 وفيات و2753 

إصابة جديدة بفيروس كورون���ا و2005 حاالت تعاٍف في الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 س���اعة األخيرة. وأوضحت 

 6 وفيات و2753 إصابة 
»كورونا« في الضفة وغزة بـ

 6 أسرى يواصلون معركة األمعاء 
الخاوية وسط تدهور صحي خطير

عطايا يدعو اإلعالم المقاوم 
إلعطاء األولوية لقضية األسرى

رام الله/ االستقالل: 
 يواصل 6 أس���رى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، إضرابهم المفتوح عن 

الطع���ام، في ظل انعدام بوادر الحلول لمأس���اة االعتقال اإلداري. 
وقالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن المضربين يواجهون 

بيروت/ االستقالل: 
دعا ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان إحسان عطايا، وسائل اإلعالم المقاوم 

إلى »إعطاء األولوية لقضية األس���رى من خالل نشر معاناتهم في 
06زنازي���ن العدو الصهيون���ي وفضح جرائمه بحق أس���رانا األبطال،  04 04

) APA images (    ملو�جهات �لتي �شهدتها مدينة �خلليل �أم�س�

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واسعة بالضفة والقدس  02
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وفي ه���ذا الصدد، وص���ف مدير جمعي���ة "واعد" 
ما يجري تجاه أس���رانا داخل الس���جون ب� "الهجمة 
األعن���ف"، في تاري���خ الحركة األس���يرة، مؤكدًا أن 
االحتالل يخفي الجزء األكبر من حقيقة األوضاع، عبر 

إعالمه الموّجه. 

�صمت مريب
ونّدد بدور المؤسس���ات الحقوقية الدولية العاملة 
ف���ي األرض الفلس���طينية المحتلة، أم���ام الحملة 
الشرسة التي يتعرض لها األسرى الفلسطينيون، 
ا، بعد تمكّنهم من  خصوًصا المعاد اعتقالهم مؤخّرً

تحرير أنفسهم.
وقال "نح���ن ال نتفّهم الصمت المطب���ق والمريب 
لهذه المؤسس���ات، في ضوء انطالق أشرس حملة 
انتهاكات وقمع وتنكيل وتعذيب تجاه األسرى في 

سجون االحتالل".
 وطالَب المراكز والمؤسس���ات الحقوقية المحلية، 
ال سيما الش���ريكة مع المؤسسات الغربية بتقديم 
موقف قانوني واضح حول ما يمارس بحق األسرى، 
وبي���ان المركز القانوني لم���ن انتزعوا حريتهم من 

سجن "جلبوع".
ولفت إلى أن س���جون االحتالل ستشهد ما وصفها 
ا من  ب� "الهّبة النضالية التصعيدية"؛ رفًضا وتصدّيً
األسرى لكل االنتهاكات واإلجراءات العدوانّية التي 
يمارس���ها االحتالل تجاههم، موضًحا أن   الحركة 
الوطنية األس���يرة من مختلف الق���وى والفصائل 

أنهت مشاوراتها في هذا الصدد. 

خيارات عدة 
وتابع "من المقرر أن يش���ارك آالف األسرى في هذه 
الهّبة النضالية األوسع داخل السجون، ولديهم من 
الخيارات ما يجعل قّوات الس���جون تتراجع عن كل 

ا". إجراءاتها القمعية التي فرضتها مؤخّرً
ودعا مكونات شعبنا الفلسطيني كافة، إلى التوحد 
خلف قضية األس���رى وتس���طير مواقفه الوطنية 
الرائ���دة خل���ف هذه القضي���ة، وأن تبدأ الس���لطة 
الفلسطينية بتحريك دعاوى قانونية ضد االحتالل 
ومس���ؤوليه أمام الجهات الدولي���ة، لمعاقبته على 
جرائم���ه وانتهاكات���ه المتصاعدة تجاه أس���رانا.   
وسيشرع مئات األسرى الفلسطينيين في إضراب 

مفتوح عن الطعام الجمعة المقبل؛ رفًضا لإلجراءات 
العدواني���ة القمعية "غير المس���بوقة" م���ن إدارة 
سجون االحتالل، في أعقاب عملية "انتزاع الحرية. 

وسيخوض اإلضراب 1380 أسير على األقل، على أن 
ينضم عشرات األسرى لإلضراب عن الطعام والماء 
الثالثاء المقبل، حتى رض���وخ االحتالل لمطالبهم 

اإلنسانية العادلة  
ومن���ذ نحو أس���بوع تفرض إدارة س���جون االحتالل 
إج���راءات عقابي���ة على األس���رى، بينه���ا اقتحام 
السجون والتنكيل بالمعتقلين وضربهم، ونقلهم 

إلى سجون أخرى.
وتتركز الهجمة المس���عورة إلدارة سجون االحتالل 
على األس���رى، في مقدمتهم أس���رى حركة الجهاد 
اإلس���المي، بمس���اعدة وحدات خاصة مدّججة بكل 
أنواع األس���لحة والكالب البوليس���ية، وتحت غطاء 

سياسي وعسكري من حكومة "نفتالي بينيت".
وف���ي الس���ياق، كش���فت هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن أن الحركة األس���يرة ته���دف من وراء 
خطواته���ا التصعيدي���ة وق���ف سياس���ة القمع 
والتنكيل والتنقالت التعسفية، وإنهاء العقوبات 
المفروض���ة عل���ى مئات األس���رى وإخراج األس���رى 
المعزولي���ن لألقس���ام العادي���ة، وع���ودة الظروف 
االعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول/ سبتمبر 

الماضي )تحّرر أسرى جلبوع(.
وكما تهدف للمطالبة بوضع حد لسياسة االعتقال 

اإلداري التعس���فية ووق���ف سياس���ة التجدي���د 
للمعتقلين اإلداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر 
الش���بك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب 
تلفون عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد 
"الكانتين" كما كانت قبل "قانون شاليط"، وإدخال 
المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة 

إدخال المالبس عبر زيارات األهل.
ومس���اء الجمعة وفجر الس���بت الماضيين، أعادت 
قوات االحت���الل اعتقال أربعة أس���رى هم: محمود 
ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، 
من بين ستة حّرروا أنفسهم من سجن "جلبوع" عبر 
نفق حفروه من داخل الزنزانة، فيما تواصل البحث 

عن المحّررين أيهم كممجي، ومناضل نفيعات.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى في س���جون االحتالل 
حوالي )4650( أس���يرًا، بينهم )41( أسيرة، و )180( 
طفاًل وقاصًرا، و )700( مريض يعانون أمراًضا بينها 
"مزمن���ة وخطي���رة"، و )400( معتق���ل إدارّي )دون 
تهمة(، في حين بلغ عدد األس���رى الشهداء داخل 

السجون )226( شهيدًا، منذ النكسة سنة 1967.

»نّدد بصمت المؤسسات الدولية: مطبق ومريب«

قنديل لـ »االستقالل«: مخاوف كبيرة من إعدام االحتالل لألسرى األربعة المعاد اعتقالهم
غزة/ قا�صم الأغا: 

ع���رّ مدي��ر جمعي��ة واع��د للأ�ص��رى واملحرري��ن عبد 
ف��ه من تعر�ض الأ�ص��رى الأربعة  اهلل قندي��ل عن تخورّ
رهم من �صجن جلبوع، �صمال  املُعاد اعتقالهم، بع��د حتررّ
فل�صط��ن املحتل��ة، للإع��دام »غ��ر املبا�ص��ر«.  وق��ال 

قندي��ل يف مقابلة مع �صحيفة »ال�صتق��لل« الثلثاء، 
»هنالك تخوفات كب��رة من عملية اإعدام غر مبا�صر، 
ق��د يتعر�ض لها الأ�ص��رى الأربعة، عل��ى وقع تعر�صهم 
للتنكيل والتعذيب اجل�صدي فور اإعادة اعتقالهم، وبعد 
ي��م حال��ة م��ن الغليان غر  حتويله��م للتحقي��ق«. وتخرّ

امل�صب��وق، على اأق�صام الأ�ص��رى الفل�صطينين يف �صجون 
الحتلل الإ�صرائيلي، على وقع الإجراءات العدوانية 
هم، منذ  والقمعي��ة التي تقرتفه��ا اإدارة ال�صج��ون بحقرّ
عملية »انتزاع احلرية«، ل�صتة اأ�صرى فل�صطينين، قبل 

اأن ُيعاد اعتقال اأربعة منهم. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
يواص���ل االحت���الل اإلس���رائيلي أعم���ال البن���اء 
والحفري���ات في س���احة الب���راق غربي المس���جد 
األقصى المبارك، وباب المغاربة، إلقامة مش���اريع 

تهويدية ضخمة.
وقال نائب المدير العام لدائرة األوقاف اإلسالمية 
بالقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات: إن االحتالل 
استغل موضوع االستفراد في ساحة البراق وباب 
المغارب���ة منذ الع���ام 1967، لتنفي���ذ مخططاته 
التهويدية من خالل عدة مؤسسات، تتمثل فيما 
يس���مى »تطوير حائط المبك���ى«، ووزارة المالية و 
»س���لطة اآلثار« اإلس���رائيلية، والجامعة العبرية، 

والجمعيات االستيطانية.
وأضاف بكيرات في تصريحات صحفية أن » هناك 
منظومة إسرائيلية متكاملة تعمل من أجل تهويد 
س���احة البراق، وتخصص ميزانيات ضخمة تفوق 

ا لتحقيق هذا الهدف«. ال�10 مليون دوالر سنوّيً
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل تجري حفريات 
وأعمال بناء مستمرة في س���احة البراق، وتحديدًا 
في المنطقة الغربية الش���مالية، بدعوى التطوير، 
لكنها في حقيق���ة األمر تهدف إل���ى خلق واقع 

وقداسة يهودية في المكان.
وأوض���ح أن ه���ذه الحفريات كش���فت عن معظم 
أساس���ات الحائط الغربي لألقصى، وأحدثت خلال 
في تلة باب المغاربة، بما يؤدي إلى طمس وتغيير 

المعالم اإلسالمية في المنطقة.
ا على اس���تبدال  ولفت إلى أن االحتالل يعمل حالًيّ
أعمدة جس���ر المغاربة الخش���بي بآخ���ر حديدي 
لتوس���يع س���احة ص���الة اليه���ود على حس���اب 
المباني اإلس���المية، ولزيادة أعداد المستوطنين 
المقتحمين للمسجد األقصى، ولتهيئته إلدخال 

آليات ومدرعات عسكرية للمسجد.
ويس���عى االحت���الل -وفًقا لبكي���رات- إلى تغيير 
الرؤي���ة البصري���ة للمكان، وخلق واق���ع جديد من 
خالل توسيع س���احة البراق، وأيًضا إقامة منشآت 

تهويدية جديدة.
وأش���ار إلى أنه تم س���ابًقا بناء أكث���ر من متحف 
وكني���س يهودي ومب���اٍن لش���رطة االحتالل في 
المنطق���ة، وهناك تحضيرات لبن���اء كنيس عند 
المدرسة التنكزية، وعدة مشاريع تهويدية أخرى، 
بم���ا فيها مش���روع »القطار الهوائ���ي«، و »القطار 
األرض���ي«، وبن���اء نفق تح���ت األرض، وس���احات 

ومواقف سيارات وغيرها.
وتابع: »نحن أمام مشهد متداخل ومعقد يهدف 
إلى ترس���يخ فك���رة أحقية اليهود ف���ي القدس، 
وأنها عاصمتهم الموحدة، وكذلك التحضير لبناء 

الهيكل المزعوم«.
وحذر بكيرات من خطورة ما يجرى في ساحة البراق 
وب���اب المغاربة، وما له م���ن تداعيات خطيرة على 

قضية المسجد األقصى.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس الثالثاء، حملة اعتقاالت 
واسعة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، في 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال جي���ش االحتالل ف���ي بيان: إن جن���وده اعتقلوا ع���دًدا من 
الفلس���طينيين بالضفة الغربية، حولوا للتحقي���ق لدى األجهزة 
األمنية؛ بدعوى المش���اركة في أعمال مقاومة ش���عبية ضد قوات 
االحتالل والمس���توطنين.ففي الخليل )جن���وب الضفة الغربية(  
اعتقلت قوات االحتالل كال من: عبد الله محمد العواودة، وش���اهر 
غازي الشرحة، ومراد محمود حريبات، ومحمد ماجد حريبات، وحسين 
عبد القادر أبو هاش���م شوامرة، ونجله إس���ماعيل، عقب تفتيش 
منازلهم في دورا، ودير سامت، وقرى كريسة، وبيت الروش الفوقا، 
ودير العسل، جنوب غرب الخليل. وأعادت قوات االحتالل اعتقال 
األس���ير المحرر خليل عبد الكريم إبراهيم الفروخ، من بلدة سعير 
شمال شرق الخليل، واعتقلت كذلك الشاب حمادة عنان جرادات. 
وفي مدين���ة الخليل؛ اعتقل االحتالل المواطن حجازي علي الجدع 
القواسمة، وهو أب ألربعة أطفال أكبرهم مصاب بالسرطان وعمره 
)11 عام���ا(، كما داهمت قوات االحتالل متجر القواس���مة في بلدة 

العيزرية جنوب شرق القدس، وعبثت بمحتوياته.
وفي رام الله والبيرة )وسط(، اعتقلت قوات االحتالل: حمدي رمانة، 
وقسام عابد، ومجدي محمد الشيخ؛ الذي خربت القوات محتويات 
منزله، وس���رقت منه نحو 100 ألف ش���يكل )31 ألف دوالر( وفق 
تصريح لنادي األس���ير الفلس���طيني. وفي قرية كفر عين شمال 
رام الله؛ اعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد خليل أبو خرمة )19 
عاما( عقب مداهمة منزل ذويه. وفي مدينة نابلس )شماال( اعُتقل 

الشابان قسورة عسعوس وحكم منصور.
وفي سلفيت )شماال( احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ثالثة 
شبان من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، قبل أن تخلي سبيلهم، 

بعد عدة ساعات، كما اعتدت على مواطن.
وأف���اد رئيس بلدية كف���ل حارس عصام أبو يعق���وب، بأن قوات 
االحتالل احتجزت: عمير ناصر شقور، وصهيب خالد شقور، وعبد 

القادر زايد شقور ثم أطلقت سراحهم في ساعات الصباح.
وأض���اف، أن قوات االحتالل أغلقت الليل���ة قبل الماضية مداخل 
البل���دة، وداهم���ت منزل المواط���ن خالد ش���قور، واعتقلت نجله 
صهيب، واعتدت على المحامي عبد القادر زايد ش���قور بالضرب 
على منطقة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات 
في س���لفيت. وفي جنين )شماال( اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
عبد الكريم أبو فرحة، من قرية الجلمة ش���رق جنين، داخل أراضي 
ال�48. وفي بيت لحم )جنوبا( اعُتقل الش���اب إسماعيل العروج من 
بلدة حرملة ش���رق بيت لحم، كما داهمت منزل األسير طه سعيد 

العروج من قرية جناته شرقا، وفتشته وحققت مع ساكنيه.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ، سيدة من مدينة بيت 

لحم، واعتدت على موظف في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن قوات االحتالل وقوات إس���رائيلية 
خاصة، حاصرت منزل المواطن حس���ن ش���وكة في منطقة شارع 
الصف وسط بيت لحم، واعتقلت زوجته شريهان عبدالله شوكة 

)33 عاما( بعدما فشلوا في اعتقاله.
يش���ار الى قوات االحت���الل كانت قد اعتقلت األس���بوع الماضي 

حسنين شوكة والد حسن وشقيقه.
ال���ى ذلك، قال مدي���ر مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
ف���ي بيت لحم حس���ن بريجية، إن قوات االحت���الل اقتحمت مقر 
الهيئة واعتدت على الموظف عبدالله حمدان )32 عاما( بالضرب 

عقب احتجازه والتحقيق معه ميدانيا، قبل إطالق سراحه.
وفي الق���دس المحتلة؛ اعتقلت قوات االحتالل س���تة مواطنين 
فلس���طينيين؛ هم: زهران زهران، ومجد زهران، وموس���ى زهران، 

وحمزة زهران، وهشام حميدان، ومحمد كنعان.

إلقامة مشاريع تهويديةاالحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس 

االحتالل يجري حفريات وأعمال بناء في ساحة البراق
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و تتواص����ل الفعالي����ات التضامني����ة المناصرة والمس����اندة 
لألسرى الفلس����طينيين، ف����ي وج����ه م����ا يتعرض����ون له من 
انتهاكات داخل س����جون االحتالل اإلس����رائيلي، بالتزامن مع 
حجب االحتالل المعلومات والتكّتم على أماكن احتجاز األسرى 
المع����اد اعتقالهم وه����م: زكريا الزبيدي، ومحم����ود العارضة، 
ومحم����د العارض����ة، ويعقوب ق����ادري، ومنعه����م من حقهم 
ف����ي لقاء المحامي����ن، هذا في وقت اإلفصاح ع����ن المعلومات 

المتعلقة بنقل األسير الزبيدي مرتين إلى المستشفى.
قلق المواطنين الفلس���طينيين حول مصير األسرى المعاد 
اعتقالهم في ظل األنباء التي تتحدث عن تدهور صحتهم 
جراء التعذيب، دفعهم لتنفيذ مسيرات ومواجهات غاضبة 

مع االحتالل في مناطق عدة من الضفة الغريبة المحتلة. 
و تش���هد عدة مناطق بالضفة الغربية من���ذ أيام فعاليات 
ومس���يرات ومواجهات م���ع االحتالل تضامنًا مع األس���رى، 
وخالل األس���بوعين األخيرين تحول���ت الفعاليات الرافضة 
لالس���تيطان من مس���يرات أس���بوعية وإرباك ليل���ي، إلى 
مناسبات لنصرة قضية األس���رى، ما يعكس التفاًفا شعبًيا 

حول هذه القضية الجامعة.

ر�سائل عدة
الكاتب والمحلل السياسي د. ماهر شامية رأى أن االلتفاف 
الش���عبي ح���ول قضية األس���رى وم���ا يتعرض���ون له من 
انتهاكات داخل سجون االحتالل، خاصة بعد اعادة اعتقال 
االسرى األربعة، يحمل رس���ائل عدة ، منها موجه لالحتالل 

االسرائيلي والعالم ورسائل للفصائل الفلسطينية .
وأوضح شامية ل�"الستقالل" أن الشعب الفلسطيني يريد أن 

يثبت لالحتالل االسرائيلي وللعالم أن قضية األسرى عليها 
اجماع وطني كبير في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل 
وبالش���تات، لذلك يواصل تنفيذه المسيرات واالحتجاجات 

والمواجهات بمختلف المدن بالضفة الغربية.
وبين أن رسالة الشعب الفلسطيني لفصائل المقاومة، بأن 
لديهم ورقة رابحة، لذلك يجب عليهم التحرك سريعا لعقد 
صفقة تبادل يضمن خاللها الشعب تبييض السجون، على 
رأسهم األسرى المعاد اعتقالهم، متوقعا أن يزداد الغضب 

الش���عبي المناصر لألس���رى خالل الفترة المقبلة ولن يهدأ 
إال باالطمئن���ان على المع���اد اعتقالهم، ووق���ف اإلجراءات 

العقابية ضد االسرى داخل السجون.
وأشار إلى أن قضية انتزاع االسرى لحريتهم من نفق سجن 
جلبوع، أعاد قضية األس���رى وم���ا يتعرضون له من تضييق 
وانته���اكات للواجهة م���ن جديد وبقوة، على المس���توى 
المحلي والعالم���ي، بعكس ما كانت تتوقعه " اس���رائيل" 

التي تنكرها هي وأحالفها.

مزيد من الت�سعيد
ب����دوره، أكد المحل����ل والكاتب من الداخل الفلس����طيني 
المحتل عبد اللطيف حصري، أن حالة الصمت اإلسرائيلي 
ح����ول أوضاع االس����رى المعاد اعتقالهم وم����ا يتعرضون 
له، س����يدفع الى مزيد من التصعيد ف����ي الضفة الغربية 
المحتل����ة خالل الفت����رة المقبلة، خاصة إذا نفذ األس����رى 
تهديدهم وشرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 

يوم الجمعة القادم.
وقال حصري ل�"االس���تقالل" : " إن الشعب الفلسطيني عبر 
عن رفضه للواقع الذي يعيش���ه األس���رى داخل الس���جون 
اإلس���رائيلية من خالل اعالنه التمرد والعصيان بالش���وارع، 
وترج���م ذلك من مواجهات وتصعيد الفعل الش���عبي على 

الحواجز في مختلف أماكن الضفة الغربية والقدس".
وأضاف أن : " غالبية العائالت الفلس���طينية لديها أس���ير 
أو ش���هيد أو جريح، لذلك فإن الش���عب الفلسطيني بكافة 
أطيافه ومكوناته يرفض الظلم والصمت ، وقدم أروع صورة 

للتضامن التكاتف والوحدة ".
وش���دد على أن " اس���رائيل" تعيش في م���أزق العتقادها 
الواهم أنها تس���تطيع حصر الفلس���طيني لألبد في معازل 
وتجمعات س���كنية، وفصله عن واقع���ه وقضاياه الوطنية، 

فباتت اآلن أكثر حاجة للهدوء وامتصاص فتيل الغضب. 
وأشار إلى أن " اسرائيل" هي من خلقت الظروف المأساوية 
للش���عب الفلس���طيني، الذي بات يتمنى زواله���ا وتقرير 
مصي���ره واقامة دولت���ه، كما ضيقت الخناق على األس���رى 

وجعلت حياتهم جحيمًا.

فوهة بركان تغلي

تنكيل االحتالل باألسرى.. يفجر الغضب الشعبي في الشارع الفلسطيني 
غزة/ �سماح املبحوح:

اأك��د حملل��ون وخمت�س��ون اأن حال��ة ال�سم��ت الإ�سرائيلي 
على اأو�ساع الأ�سرى املعاد اعتقالهم، �سيدفع اإىل مزيد من 
الت�سعيد يف ال�سفة الغربية املحتلة خالل الفرتة املقبلة، 

م�سريين اإىل اأن »اإ�سرائيل« واهمة حينما اعتقدت اأن ف�سل 
الفل�سطينيني يف جتمعات �سكنية �سيبعدهم عن ق�ساياهم 
م��ع  اأحادي��ث منف�سل��ة  الوطني��ة. واأجم��ع املحلل��ون يف 
�سحيف��ة » ال�ستقالل« على اأن » اإ�سرائيل« تعي�ش يف ماأزق 

نتيجة حالة الغ�سب الفل�سطيني املت�ساعدة مبختلف مدن 
ال�سف��ة الغربية، ت�سامنًا مع الأ�سرى يف �سجون الحتالل 
خ�سو�س��ًا املع��اد اعتقالهم، م�سددي��ن عل��ى اأن »اإ�سرائيل« 

باتت اأكرث حاجة للهدوء وامت�سا�ش فتيل الغ�سب.

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى 
والجرحى أمس، أن س���لطات االحت���الل الصهيوني 
فرض���ت عقوب���ات تعس���فية جديدة بحق أس���رى 
حركة الجهاد اإلس���المي في س���جن النقب بس���بب 
مقاطعته���م للوقوف عل���ى الع���دد رًدا منهم على 
الهجم���ة المس���عورة بحقه���م م���ن قب���ل مصلحة 
الس���جون، تمثلت بفرض غرامة مالية على كل أسير 
منهم 200 ش���يقل على كل يوم وشهر منع زيارات 

وشهر منع كانتينا.
وأفاد أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في س���جن 
النق���ب لمهجة القدس أن إدارة الس���جن قامت يوم 
األربع���اء الماضي بإدخال قوات القمع إلخراجهم من 
األقسام المتواجدين فيها وتوزيعهم على كل غرف 
الفصائل وباقي السجون األخرى، حيث قامت القوات 

بإخراجهم بالقوة بعد أن قيدت أيديهم وأدخلتهم 
إلى غرف الفصائل كل أسير منهم في غرفة.

وأش���ار أس���رى الجهاد في رس���التهم إلى أن أسرى 
الجهاد الذين كانوا متواجدين في قسم 6 وعددهم 
35 أس���يًرا نقلتهم مصلحة الس���جون إل���ى زنازين 
سجون أيالون وبئر السبع وديكل وعزل سجن النقب، 
ومازالوا حتى اللحظة معزولي���ن وال ُيعرف أخبارهم 

وما حدث معهم، وممنوعين من زيارة المحامين.
وأضاف أسرى الجهاد أن غرف الفصائل كان متواجد 
فيها 4 أبراش وأن األسير الخامس من الجهاد حالًيا 
ينام على فرش���ة على األرض، وأثناء دق الش���بابيك 
تخرجه���م إدارة الس���جن مقيدين بالكلبش���ات من 

الخلف في اليدين وباقي األسرى بدون قيد.
وكانت لجن���ة الط���وارئ التابعة للهيئ���ة القيادية 
ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل 

قد أفادت أول أمس أن ما تس���مى مصلحة س���جون 
االحت���الل قام���ت بتقديم ما يقارب 400 أس���ير من 
الجهاد اإلس���المي للمحاكم بدون حضورهم بتهمة 
التمرد على قوانينها وأنظمتها، ومنها عدم الوقوف 

على العدد والتشخيص والفحص األمني.
كما أص���درت هذه المحاكم أحكاًم���ا عقابية غيابية 
مضاعفة بحقهم تمثلت ما بين الحرمان من الزيارات 
والكانتين والعزل االنف���رادي واألدوات الكهربائية 
والغرامات المالية التي وصلت ل� 500 ش���يقل على 
كل أس���ير من أسرى الحركة، وذلك في ظل استمرار 
الهجمة المسعورة التي تستهدف الحركة األسيرة 
وتستهدفهم بشكل خاص، وذلك بعد انتزاع ستة 
أس���رى حريتهم عبر نفق من س���جن جلبوع خمسة 
منهم من أس���رى الجهاد اإلسالمي وواحد من أسرى 

حركة فتح.

 رام الله / االستقالل:
 أكد نادي األس���ير، أن اس���تمرار االحتالل اإلسرائيلي 
بمنع زيارة المحامين لألس���رى األربع���ة الذين انتزعوا 
حريته���م من س���جن "جلبوع" وأعي���د اعتقالهم وهم 
)محم���ود العارضة، ويعقوب ق���ادري، وزكريا الزبيدي، 
ومحمد العارضة(، يؤكد أن لديه ما يخفيه، وأن روايته 

حول مصيرهم ستبقى محط شك.
وأوضح نادي األس���ير، في بيان له، أم���س الثالثاء، أّنه 
من���ذ أول أمس ومع تصاعد األنب���اء حول مخاطر كبيرة 

على مصير األس���رى األربعة، والتخوفات من تعرضهم 
للتنكيل والتعذيب الش���ديد، وم���ا أظهرته الصور من 
وجود عالمات اعتداء عليهم، يواصل نادي األس���ير مع 
عضو الكنيس���ت أيمن عودة، لمعرفة مصير األس���ير 
الزبي���دي والذي كان قد أعلن إع���الم االحتالل أنه نقل 
إلى المستشفى مرتين. وذكر النادي أن عودة تواصل 
مع ما يس���مى بوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، والذي 

قال بأن الوضع الصحي لألسير الزبيدي "سليم".
وأكد أن المعيار الذي تس���تخدمه س���لطات االحتالل 

اإلسرائيلي لمصطلح "سليم" قد يعني أنه ما زال على 
قيد الحياة، وذلك كما حدث مع تجارب سابقة على مدار 
تاريخ االعتقال، أفص���ح االحتالل عن وضعها الصحي 
بأنه "س���ليم"، وكان���ت قد تعّرضت لتعذيب ش���ديد 
تس���ّبب لها بإعاقات وآثار دائمة. وجدد نادي األس���ير 
مطالبته بالضغ���ط على االحتالل للس���ماح للمحامين 
بزيارة األسرى، واالطمئنان عليهم بشكل مباشر، مطالبا 
المؤسس���ات الحقوقية وعلى رأس���ها الصليب األحمر 

ببذل الجهود الالزمة لزيارتهم، وبأسرع وقت.

»مهجة القدس«: االحتالل يفرض عقوبات جديدة بحق أسرى الجهاد في سجن النقب

نادي األسير: منع زيارة المحامين لألسرى األربعة يؤكد أن رواية االحتالل موضع شك

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعلنت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، تعزيز انتشار قواتها في 
مدينة الق���دس ومناطق التماس ب�2000 ش���رطي وجندي م���ن قوات حرس 

الحدود.
وقالت القناة 12 العبرية: إن الجيش قرر تعزيز نش���ر قواته في الضفة، وذلك 
على ضوء العمليات األخيرة والخش���ية من تنفيذ عمليات أخرى عشية اقتراب 

عيد الغفران غًدا.
وأضافت أن الجيش قرر تحويل بعض القوات التي تعمل في مالحقة األسرى 
"الهاربين" وضمها للقوات العاملة في المناطق في محاولة؛ لفرض الس���يطرة 

ومنع العمليات.
أما فيما يتعلق بإمكانية الدخول في موجة تصعيد مع غزة، قال مراسل القناة 
نير دفوري: إن األجهزة األمنية تؤيد القيام بخطوات لتحقيق الهدوء وتجنب 
الدخ���ول في مواجهة في هذه المرحلة الحساس���ة، كم���ا أوصت بالعمل على 
حل مش���كلة المنحة القطرية، ومطالبة مصر بالضغط على حماس لمنع إطالق 

الصواريخ تجاه المستوطنات.
في المقابل، أش����ارت المراس����لة دانا فايس إلى أن رئيس حكومة 
االحتالل اإلس����رائيلي نفتالي بينت طلب م����ن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيس����ي تش����ديد الرقابة على الحركة التجارية في 
معبر رفح البري؛ لمنع حماس تهريب مواد تس����تخدم في تصنيع 

األسلحة.
ا س���اخًنا بين مصر واالحت���الل، واتصاالت بين  كما أش���ارت إلى أن هناك خّطً
المخابرات المصرية وما يسّمى رئيس مجلس األمن القومي إيال خوالتا، لمنع 
التصعيد الس���يما وأن صاروًخا واحًدا قد يس���قط على منزل ويؤدي إلى وقوع 
عدد كبير من اإلصابات س���يكون كفياًل بتغيير الص���ورة كامال، والدخول في 

جولة قتالية أخرى.

االحتالل يعزز قواته في القدس 
والضفة تحسبًا للتصعيد
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م�ضروع: التدعيم االن�ضائي للمباين املت�ضررة اخلطرة نتيجة عدوان 2021
تعلن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء لمش���روع التدعيم االنشائي 

للمباني المتضررة الخطرة نتيجة عدوان 2021، وذلك وفق الشروط التالية:
* المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة 
التصنيف الوطنية تخصص أبنية أو تخصص صيانة أبنية والمس���جلين 

لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
* يمكن ش���راء وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر الوزارة في غزة 
– ش���ارع النصر – مدينة العودة  )ابراج المقوس���ي( وذلك اعتبارًا من يوم الثالثاء 
الموافق 2021/09/14 وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2021/09/21، وذلك 
مقابل مبلغ مالي قيمته )50( خمسون دوالرًا امريكيًا غير مستردة على أن يصطحب 
المقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.

* آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية 
الساعة الحادية عشر صباحًا )11:00( يوم األربعاء الموافق 2021/09/22

* ترفق بالع���رض كفالة دخول عطاء بقيم���ة )3,000( دوالر أمريكي وتكون 
الكفالة سارية المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العروض وصادرة من 
أحد فروع بنك البريد  في قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.

* سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم األحد الموافق 2021/09/19 
الس���اعة 11:30 صباحا في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النصر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة دون ذكر األسباب.

 * رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

  دائرة العطاءات املركزية

دولة فل�ضطني
وزارة االأ�ضغال العامة واالإ�ضكان

دائرة العطاءات املركزية

دولة فل�ضطني 
املجل�س االأعلى للق�ضاء

لدى حمكمة �ضلح غزة املوقرة 
يف الق�ضية رقم 2259 / 2018    يف الطلب رقم 2021/917

المس���تدعون :  1. محمد موس���ى العبد اش���بير، من غزة الش���اطئ ، بجوار 
المس���جد الغربي هوية رقم )926355538( 2. علي موس���ى العبد اشبير ، 
غزة الشيخ رضوان ، الشارع االول بالقرب من معرض عروستي  3. نافذ عبد 
الوهاب موس���ى العبد اشبير ، من غزة الش���يخ رضوان باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لباق���ي ورثة وتركة والده المرحوم / عبد الوهاب موس���ى العبد 

اشبير / بجوار معرض عروستي . وكيله المحامي / فادي كمال البورنو .
المستدعى ضدها / رئيسة موسى العبد ابو لبن )اشبير قبل الزواج ( من غزة معسكر الشاطئ 

بجوار منزل ابو العبد هنية منزل كمال موسى اشبير _ مجهولة محل االقامة حاليا . 
نوع الدعوى : تقسيم اموال مشتركة غير منقولة

)مذكرة حضور بالنشر المستبدل للمستدعى ضدها(
الى المس����تدعى ضده����ا المذكورة اعاله بما ان المس����تدعين المذكورين قد أقاموا لدى 
محكمة صلح غزة القضية المرقومة اعاله وموضوعها تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 
استنادا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم المحفوظ لكم نسخة عنها لدى قلم المحكمة 
ونظرا ألنكم مقيمون خارج البالد حاليا وحس����ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر 
هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 وبناء على قرار الس����يد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2021/917بالسماح 
لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليكم الحضور لهذه المحكمة 

يوم االربعاء الموافق 2021/9/29 م الساعة التاسعة صباحا . 
كما يقتضي عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن 
معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين .

رئي�س قلم حمكمة �ضلح غزة
اأكرم اأبو ال�ضبح 

دولة فل�ضطني  
ال�ضلطة الق�ضائية 

ديوان  للق�ضاء ال�ضرعي 
املحكمة ال�ضرعية يف غزة  

�ملو�صوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�صادرة عن حمكمة غزة �ل�صرعية 

 الى المدعى عليه / ابراهيم زياد س���ليم الحفني من غزة وس���كانها سابقا 
واآلن مجهول محل االقامة خارج القطاع نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل 
ه���ذه المحكمة للمدعية / االء محمد مصب���اح البردويل من غزة بنفقة بنات 
وقدرها ثالثون دينارًا اردنيًا لكل بنت أو ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر 
حوائجها الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكسوة والمسكن وأمرتك بدفع 
ذلك وتس���ليمه للمدعية االء اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 2021/4/4م 
وذلك بموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أس���اس 
2021/562 م مس���جل في سجل )102( عدد )1747( صفحة )197( وكذلك 
بحكم أجرة حضانة وقدرها عش���رة دنانير اردنية ل���كل بنت أو ما يعادلها 
بالنقد المتداول لس���ائر حوائجها الضرورية الشرعية بما في ذلك الكسوة 
والمس���كن وأمرت���ك بدفع ذلك وتس���ليمه للمدعية االء اعتب���ارا من تاريخ 
الطلب الواقع ف���ي 2021/4/4م وذلك بموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه 
المحكمة في القضية أس���اس 2021/560م مس���جل في سجل )102( عدد 
)1748( صفحة )198( حكما غيابا بحق المدعية االء قابال لالستئناف غيابيا 
بحق المدعى عليه ابراهيم المذكور قابال لالعتراض واالس���تئناف لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/12م .

قا�ضي غزة ال�ضرعي 
رائد حممد مطر 

رام الله/ االستقالل: 
 يواصل 6 أس����رى في س����جون االحتالل اإلسرائيلي، 
إضرابهم المفتوح ع����ن الطعام، في ظل انعدام بوادر 

الحلول لمأساة االعتقال اإلداري.
وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن المضربين 
يواجه����ون أوضاعا صحي����ة صعبة تتفاق����م مع مرور 
الوق����ت، ج����ّراء تعن����ت ورف����ض س����لطات االحتالل 
اإلس����رائيلي االس����تجابة لمطلبهم بإنهاء اعتقالهم 

اإلداري.
باألس����رى  تس����تفرد  الس����جون  إدارة  أن  وأضاف����ت 
المضربين وس����ط سلسلة من السياس����ات التنكيلية 
الممنهجة، لثنيهم والضغ����ط عليهم للتراجع، حيث 
تقوم بعزل األس����رى ونقلهم المتك����رر، وعرقلة زيارة 
المحامين لهم، والس����ماح بزيارتهم فقط بعد تقديم 

التماس للمحكمة.
كم����ا تق����وم باحتجاز األس����رى المضربين ف����ي غرفة 
به����ا كاميرات مراقبة 24 س����اعة، ويتم نقل األس����رى 
المضربين عن الطعام إلى مستش����فى مدني بعد 40 
يوما، إال أنه في اآلونة األخيرة ال يتم نقل األسير إال إذا 

كان هناك خطر كبير على حياته.

وأوضحت الهيئ����ة أنه لغاية اللحظ����ة ال يوجد حلول 
حقيقية بشأن قضية اإلضراب، حيث يعرض عليهم  
جهاز المخابرات اإلسرائيلية )الشاباك( فترات اعتقال 

إداري طويلة، علما أن األسرى سيرفضون هذه المدد.
ولفتت إلى أن األسرى المضربين الفسفوس وقواسمة 
واألعرج، محتجزون بذات الغرفة داخل عيادة "س����جن 
الرملة" بأجس����اد مرهق����ة، حيث مضى عل����ى إضراب 
األسير كايد الفسفوس )32 عاما(  من بلدة دورا جنوب 
الخلي����ل )63 يوما(، وحالته الصحي����ة آخذة بالتدهور، 
ويشتكي من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده خاصة 
في منطقة الكلى والقدمين، وآالم في الرأس، ووخزات 
في القلب، وخس����ر من وزنه ما يق����ارب 30 كيلو غرام، 
ومن المتوقع أن يتوقف األسير الفسفوس عن شرب 

الماء في حال عدم إيجاد حل جدي لقضيته.
وفيم����ا يتعلق باألس����ير مقداد القواس����مة )24 عامًا( 
من مدينة الخليل، فهو يواص����ل إضرابه لليوم ال� 56 
على التوالي، وس����ط تراجع ح����اد على وضعه الصحي، 
حيث يعاني من انخفاض في الوزن وأوجاع في الكلى 
والمفاص����ل، وآالم في ال����رأس ويش����عر بضغط على 
عينيه، ويتنقل األسير حاليا على كرسي متحرك، ألنه 

يفقد التوازن إذا تنقل على قدميه.
أما عن األسير عالء األعرج )34 عامًا( من بلدة عنبتا في 
طولكرم، فهو مضرب للي����وم 38 تواليا، وكذلك الحال 
يمر األس����ير األعرج بوضع صحي ق����اس، ويعاني من 
أوجاع في البطن ووخزات وآالم في الصدر وتش����نجات 
وضعف بالعضالت، ويتنقل األسير األعرج حاليا على 

كرسي متحرك.
وإلى جانبهم يواصل 3 أس����رى آخ����رون إضرابهم عن 
الطعام وهم: هش����ام أب����و هواش من بل����دة دوار في 
الخليل مضرب عن الطعام لليوم ال�30، ورايق بشارات 
من بلدة طمون قرب طوباس منذ ال� 25 يوميا ، وشادي 
أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم يخوض إضرابه 

لليوم ال� 22،
وحّملت الهيئة س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي كامل 
المسؤولية عن حياة األسرى المضربين، مطالبة جهات 
االختصاص كافة وعلى رأسها الصليب األحمر الدولّي، 
بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والجاد لمتابعة األسرى 
المضربين وطمأنة عائالتهم، كما دعت المؤسس����ات 
الحقوقي����ة الدولي����ة بض����رورة التدخل الج����اد لوقف 

سياسة االعتقال اإلدارّي.

بيروت/ االستقالل: 
دع���ا ممثل حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
لبنان إحسان عطايا، وسائل اإلعالم المقاوم 
إلى "إعط���اء األولوية لقضية األس���رى من 
خالل نش���ر معاناتهم في زنازي���ن العدو 
الصهيون���ي وفضح جرائمه بحق أس���رانا 

األبطال، ليصل صوتهم إلى كل العالم".
حديث عطايا جاء خالل مشاركته في الوقفة 
التضامنية مع األسرى التي دعت لها "هيئة 
التنسيق اللبنانية لألسرى والمحررين" أمام 
مبنى "األس���كوا" في بيروت ، وذلك بحضور 
ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى 
واألحزاب اللبنانية وأس���رى محررين، وحشد 

من أهالي المخيمات.
وتوجه عطايا في كلمته إلى األسرى، قائاًل: 
"م���ن هنا، من بيروت المقاومة نرس���ل لكم 

تحية المقاومة، تحية الوحدة الفلسطينية 
الت���ي أعدت���م جمعه���ا به���ذه العملي���ة 
المباركة"، معتبرًا عملية انتزاع الحرية بأنها 
"امتداد واس���تكمال إلنجازات المقاومة في 
معركة س���يف القدس، والتي عمل العدو 
من���ذ انتهائها على ترميم خس���ائره التي 
مني به���ا، لتأتي هذه العملية وتضرب كل 

مساعيه".
ورأى عطايا أن "عملية انتزاع الحرية اإلبداعية 
وحدت الشعب الفلسطيني في كل مكان، 
كما وحدته حول خيار المقاومة في معركة 
س���يف القدس، فأسرانا هم قضية جامعة 
ل���كل فصائل المقاومة، لذل���ك كانت هذه 
العملية ضربة له���ذا العدو الذي عمل على 
شق الصف الفلسطيني، من خالل بث بذور 
الفتن والخالفات والفرقة بين الفلسطينيين 

بالتعاون مع اإلدارة األمريكية وحلفائه، ألن 
الوحدة الفلسطينية أرعبت العدو وشكلت 

ضربة موجعة له في صميم وجوده".
وأوضح عطايا أن "األس���رى األبط���ال أرادوا 

الخروج من س���جن جلبوع األش���د تحصينًا، 
ليس هربًا بل ليتابعوا مس���يرة مقاومتهم 
ونضالهم على طريق تحرير فلسطين. وقد 
وجهوا جملة رس���ائل مهمة؛ منها رس���الة 
للشعب الفلسطيني بأن يتحد خلف خيار 
المقاوم���ة، وأخرى لفصائل���ه المقاومة بأن 
األس���رى بحاجة إل���ى مقاومتك���م من أجل 

تحريرهم من األسر واالعتقال".
وأضاف: "الرس���الة الثالثة لش���عوب أمتنا 
وكل أح���رار العالم ولمح���ور المقاومة، بأن 
قضي���ة األس���رى يجب أن تك���ون القضية 
األولى على سلم أولوياتكم، وعليكم العمل 
بكل الوس���ائل من أجل تحريرهم. والرابعة 
كانت لألسرى في س���جون العدو وزنازينه، 
بأنك���م بإرادتكم الصلبة وعزيمتكم التي ال 
تلين وصبركم ومثابرتكم تستطيعون كسر 

قيد السجان، وكس���ر إرادة المحتل وفضح 
جرائمه. والخامس���ة للعدو الصهيوني، بأن 
كل تحصينات���ك ومنظومت���ك األمنية لن 
تمنعنا من مقاومتك ومواجهة اعتداءاتك 

والعمل حتى إزالة كل أشكال احتاللك".
و حذر العدو الصهيوني من أن "أي مساس 
بحياة أس���رى الحرية س���يكون رد س���رايا 
الكيان"،  القدس والمقاوم���ة مزلزاًل عل���ى 
داعيًا مج���ددًا اإلعالم المق���اوم بأن يكون 
صوتًا لألس���رى، قائ���اًل: "أيه���ا اإلخوة في 
اإلعالم المق���اوم، كما كان لكم دور بارز في 
معركة س���يف القدس وكنتم شركاء في 
إنجازات المقاومة التي تحققت، فإنه يقع 
على عاتقكم متابعة مس���يرتكم اإلعالمية 
المؤث���رة، في دع���م قضية األس���رى على 

مختلف المستويات".

 6 أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاوية وسط تدهور صحي خطير

عطايــا يدعــو اإلعــالم المقــاوم إلعطــاء األولويــة لقضيــة األســرى

رام الله/ االستقالل: 
سّلمت الس���لطة الفلس���طينية عائلة الناش���ط نزار بنات، تصريح دفنه، وتقرير الطب 

العدلي، وذلك بعد أشهر من اغتيال أجهزة أمن السلطة له، ودفنه. 
يأتي ذلك في وقت قرر فيه قاضي المحكمة العسكرية في رام الله، أمس الثالثاء، تأجيل 
النظر في محاكمة المتهمين باغتيال الناش���ط السياسي نزار بنات إلى الثالثاء المقبل 

)21 سبتمبر/ أيلول الجاري(، لعدم حضور محامي المتهمين بمقتله. 
وقال المحام���ي غاندي أمين، رئيس الهيئة القانونية الت���ي تمثل عائلة نزار بنات في 
تصريح مكتوب: "اليوم )أمس( الجلس���ة األولى لمحاكمة المتهمين في قضية قتل نزار 

بنات، وكان مخيبًا لآلمال أن تؤجل قبل تالوة التهمة لعدم حضور محامي المتهمين".
وقتلت أجهزة السلطة نزار ضرًبا بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزاًل كان فيه بالمنطقة 
الجنوبية في الخليل ب�24 حزيران/ يونيو، في حين اتهمت عائلته الس���لطة باغتياله مع 
س���بق اإلصرار، رافضة تحويل القضية إلى عشائرية، وما زالت تنظم فعاليات ومؤتمرات 
للمطالبة بمحاكمة القتلة ومحاس���بتهم. وقمعت األجهزة األمني���ة الفعاليات المنددة 

باغتياله، واعتقلت عشرات الناشطين وقادة الفصائل والرأي.

السلطة تسلم عائلة نزار بنات 
تصريح دفنه بعد أشهر على قتله
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية   
 حمكمة بداية دير البلح

  يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/115
  يف الطلب احلقوقي رقم 2021/505

المس���تدعي / يوس���ف محمد عبد العزيز ش���اهين – بطاقة تعريف رقم 
)703053629(    وكياله المحاميان / حبيب ابو جبر وموسى مغازي

المستدعى ضدهم / 1 - بسمة احمد عبد الحميد ابو جبر – دير البلح شرق برج الزمالك  
2 - نغم خالد حسن ابو جبر – دير البلح شرق برج الزمالك 3 - ايمان خالد حسن ابو جبر 
– دير البلح شرق برج الزمالك  4 - براءة خالد حسن ابو جبر – دير البلح شرق برج الزمالك 

5 - دينا خالد حسن ابو جبر – دير البلح شرق برج الزمالك   ) مجهولو محل االقامة (
نوع الدعوى / تنفيذ عيني  قيمة الدعوى / ) 15000د.ا( خمسة عشر الف دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
  في القضية الحقوقية رقم 2021/115     في الطلب الحقوقي رقم 2021/505

الى المس����تدعى ضدهم المذكورين اعاله بما ان المس����تدعي قد أقام عليكم قضية 
حقوقية تحمل الرق����م 2021/115 وموضوعها تنفيذ عين����ي لذلك يقتضى عليكم 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
كما يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس����ة يوم االربعاء الموافق 
2021/10/13م للنظ����ر في الدعوى وليكن معلوم����ا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك 

يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/9/13م  

  رئي�س قلم حمكمة بداية رفح 
 الأ�ستاذ / حممد عاطف غزال 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 906/ 2021    يف الطلب رقم 1772 /2021

المستدعية/ نوال محسن رمضان أبو جهل – من غزة الدرج شارع يافا بالقرب  
من مسجد حمزة. وكيلها/ محمد زكريا كحيل وعبد الحميد ريحان المحاميان

المس���تدعى ضدها/ ختام محسن رمضان أبو جهل "نصر بعد الزواج" من 
غزة الدرج شارع يافا بالقرب من مسجد حمزة 

نوع الدعوى: وضع يد باالشتراك   قيمة الدعوى: تزيد عن مائة ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضدها المذكورة أعاله بما أن المستدعية المذكورة أعاله قد تقدمت 
ل���دى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )وضع يد باالش���تراك( 
اس���تنادًا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها، ونظرًا ألنك مجهولة محل اإلقامة وحسب 
اختص���اص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول 
المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد قاضي 
محكم���ة صلح غزة ف���ي الطلب رقم 1772 / 2021 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق 
النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضري لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ 
2021/10/17م الساعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك أيداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرة. حرر في 2021/9/13م

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

  دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء
 لدى حمكمة بداية رفح

 يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/26      يف الطلب رقم 2021/167
المستدعي / محمد حسن احمد سعيد ويحمل هوية رقم 919851303 – من سكان رفح تل 
السلطان الشارع االول مفترق السقا – وكياله المحاميان / محمد عبد العاطي ومحمد فرحات 
المستدعى ضده : اياد صالح حس���ن معبد باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة والده المرحوم / صالح حس���ن احمد معبد – من سكان رفح تل 

السلطان الشارع االول مقابل السقا ) مجهول محل االقامة حاليا (
الموضوع / تبليغ المستدعى ضده بالقضية الحقوقية المرقومة اعاله عن 

طريق النشر المستبدل 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده / اياد صالح حس���ن معبد – منس كان رفح تل الس���لطان الشارع 
االول مفترق السقا سابقا ) مجهول محل االقامة حاليا( بما ان المستدعي قد أقام عليك 
القضي���ة الحقوقية وتحمل الرقم 2020/26 وموضوعه���ا تعديل قيود وابطال عقد بيع 
لذل���ك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغكم ه���ذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة يوم 2021/10/19 
الس���اعة التاس���عة صباحا لنظر في القضية وليكن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعي السير بالقضية بحقك حسب األصول . تحريرا في 2021/9/14

 رئي�س قلم حمكمة بداية رفح
   الأ�ستاذ / اأكرم اأبو طعيمة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / نص���ر س���الم عبدالله ابو 
مصطفى ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )963427869(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / رمض���ان عب���د الهادي 
رمض���ان اب���و تيم ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  
الرق���م  )401796602( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / حس���ين عبدربه س���الم 
اب���و منديل  ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )949839823(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���ارك العش���رات من أبناء محافظة طوباس، امس الثالثاء، في 
وقفة دعم وإس���ناد لألس���رى في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، 
وذلك بدعوة من هيئه التوجيه السياسي، وهيئة شؤون األسرى 

والمحررين، ونادي األسير، ولجنه التنسيق الفصائلي.
وف���ي كلمته، أش���ار محافظ طوب���اس يونس العاص���ي، إلى أن 
األس���رى الستة عندما انتزعوا حريتهم شكلوا خرقا في منظومة 

األمن اإلسرائيلية، ونموذجا للوحدة والتعاون.
ودعا العاصي المؤسس���ات الدولية وكل من يرفع ش���عار حقوق 
اإلنس���ان، أن يوجه هذه الش���عارات وينفذه���ا بحيث تنصف 

المظلوم وأال تكون لصالح الظالم.
وفي كلمة لجنة التنسيق الفصائلي، أكد أمين سر حركة "فتح" 
في طوباس محمود صوافطة، أن المشاركين في الوقفة يؤكدون 

من خاللها أن شعبنا لن يترك أسراه وحدهم فريسة لالحتالل.
وأضاف أن سلطات االحتالل تتعامل في قضية األسرى وغيرها 
م���ن القضايا على أنها فوق القانون، وعلى العالم والمؤسس���ات 

الحقوقية إيقافها عند حدها.
كما ش���اركت فعالي���ات ومؤسس���ات جنين وط���الب المدارس 
وفصائل العمل الوطني واإلسالمي، أمس الثالثاء، بوقفة إسناد 
لألس���رى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي أمام مقر الصليب 
األحم���ر في المدينة، رفضا للتنكيل واإلج���راءات العقابية التي 
اتخذتها إدارة سجون االحتالل بحقهم، ودعما وإسنادا لألسرى 

الستة الذين انتزعوا حريتهم.
ورفع المش���اركون في الوقفة التي دع���ت لها حركة فتح ونادي 
األس���ير وهيئة شؤون األس���رى والمحررين، صور األسرى الستة 

الذين انتزعوا حريتهم من سجن "الجلبوع" االحتاللي، والالفتات 
المطالبة بتوفير الحماية الدولية لألسرى في سجون االحتالل.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب: إن الشعب الفلسطيني 
يصطف خلف األس���رى الذين قدموا أعمارهم ف���داًء لوطنهم، 
وأع���ادوا قضية فلس���طين واألس���رى من جديد ال���ى الواجهة، 
مؤكدا ضرورة االلتفاف حول قضية األس���رى ومطالبة المجتمع 
الدولي والمنظمات الحقوقي���ة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف 

االنتهاكات بحقهم.
بدوره، ق���ال عالء عبيد في كلمة القوى الوطنية واإلس���المية إن 
األس���رى أوصلوا رس���الة لحكوم���ة االحتالل أننا ش���عب يمتلك 
اإلرادة ويواصل الس���عي حتى نيل حقه المشروع بإقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب بتكثيف فعاليات اإلس���ناد لألس���رى، وإرس���ال رسائل 
لالحت���الل أن م���ن حق ش���عبنا النضال من أج���ل تحرير األرض 
واإلنس���ان، كما ش���دد على مواصلة الحراك الش���عبي لتسليم 
جثامين الش���هداء المحتج���زة لدى قوات االحت���الل في "مقابر 

األرقام".
وس���لم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى مديرة مكتب الصليب 
األحمر ديما محاجنة، تطالب بالعمل إلنقاذ حياة األسرى األربعة 
الذي���ن أعيد اعتقالهم، والتدخل لدى س���لطات االحتالل لوقف 
اجراءاتها التعس���فية وعمليات النق���ل والتنكيل التي تنفذها 

بحق األسرى.
وفي طولكرم، ش���ارك المئات من ذوي األس���رى، وممثلو فصائل 
العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والشعبية واألمنية، واألطر 

النس���وية وطلبة المدارس والجامعات، في مسيرة دعم وإسناد 
مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي خاصة الذين انتزعوا 

حريتهم من "جلبوع" وأعيد اعتقال 4 منهم.
وانطلق���ت المس���يرة عقب الوقفة األس���بوعية اإلس���نادية مع 
األس���رى من أمام مقر الصليب األحمر، رفع خاللها المش���اركون 
األعالم الفلس���طينية، ورددوا الهتافات الوطنية الداعية لحرية 
األس���رى، والمطالبة بااللتفاف حول الحركة األسيرة التي تمثل 

عنوانا ونبراسا لشعبنا.
وشدد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على إسناد الحركة األسيرة 
والوقوف الدائم والمس���تمر مع أس���رانا في س���جون االحتالل، 
والذين يخوضون معركة الصبر والصمود والتحدي لكسر القيد 

ومواجهة كل ما تقوم به إدارة السجون بحقهم.
وأش���ار إلى أن قضية األسرى قضية مركزية، وثابت من الثوابت 
الوطني���ة، على طريق التح���رر واالنعتاق م���ن االحتالل، وصوال 
إلى إقامة دولتنا الفلس���طينية المس���تقلة وعاصمتها القدس 
المحتلة. وتحدث عن أن صمود األس���رى في س���جون االحتالل، 
بع���ث أمال كبيرا من أجل االس���تمرار بالنضال على طريق التحرر 
واالس���تقالل، موضحا أن محافظة طولكرم تقف مع أس���رانا من 

خالل وقفات وفعاليات وطنية متواصلة.
وأوضح أبو بكر، أنه بعد انتزاع ستة من األسرى حريتهم، وإعادة 
اعتقال 4 منهم، فإن ه���ذا الحدث كان األهم في تاريخ الحركة 
األس���يرة، والذي يع���زز ويكرس حقهم بالبحث عن أي وس���يلة 
للخروج من األس���ر، وش���عبنا وقيادتنا يقفون إلى جانب أسرانا، 
ونحن لن نهدأ إال بعد تحريرهم، وعودتهم سالمين إلى ذويهم 

وعائالتهم.

وقفــات فــي الضفــة دعمــًا وإسنــادًا لألســرى فــي سجــون االحتــالل

الداخل المحتل/ االستقالل: 
دع���ت لجنة المتابع���ة العلي���ا للجماهير 
العربية، مساء أمس الثالثاء، إلى المشاركة 
في مظاهرة ش���عبية قطري���ة تنظم يوم 
األح���د 19 أيلول/ س���بتمبر الج���اري، أمام 
س���جن الجلمة، نص���رة للحركة األس���يرة، 
وذلك ضمن سلس���لة فعاليات احتجاجية 
واإلج���راءات  االعت���داءات  على تصعي���د 

القمعي���ة التي يتعرض لها األس���رى في 
سجون االحتالل.

وأعلنت المتابعة عن "إطالق حملة تضامن 
مع األس���رى وضد التنكي���ل والقمع الذي 
يتعرضون له وإطالق حملة محلية ودولية 
للمطالب���ة بالتعامل معه���م وفق األعراف 
والقواني���ن الدولية وحملة لإلفراج عنهم"، 
بحس���ب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة، 

مساء أمس.
وأوضحت اللجنة في بي���ان صدر عنها أن 
المظاه���رة تقام في الس���اعة السادس���ة 
مساء يوم األحد المقبل أمام سجن الجلمة 
جنوب ش���رق مدينة حيفا؛ كما أعلنت عن 
تنظي���م "وقفات وتظاه���رات في مختلف 
القرى والمدن العربية في الجليل والمثلث 
والنق���ب والس���احل خ���الل أي���ام نهاية 

األسبوع الجاري".
وش���ددت اللجنة عل���ى ض���رورة "االلتزام 
التح���ركات  )له���ذه  الواس���ع  بالتجني���د 
االحتجاجي���ة( م���ن كل مركب���ات لجن���ة 
والحراكات  الش���عبية  واللجان  المتابع���ة 

الشعبية والشبابية وعموم أبناء شعبنا".
وقال���ت اللجنة إنها "تتاب���ع بقلق وغضب 
ش���ديدين أخب���ار القم���ع والتنكيل التي 

يتعرض لها أس���رى ش���عبنا الفلسطيني 
االسرائيلية"،  والمعتقالت  الس���جون  في 
وأضافت أن "األسرى الفلسطينيين عموما، 
واألسرى األربعة الذين اعتقلوا في أعقاب 
عبورهم إل���ى الحرية من س���جن الجلبوع، 
يتعرضون ف���ي هذه األي���ام لمضايقات 
وتنكيل وقمع من قبل مصلحة الس���جون 

وأجهزة القمع اإلسرائيلية األخرى".

المتابعة بالداخل المحتل تدعو لمظاهرة أمام سجن الجلمة نصرة لألسرى
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2034 / 2020

ُنعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية التنفيذية 
 "k "223711 برقم 'AD'ABU JEH 2034 / 2020 لبيع المولد من نوع بيركنز 110 لون أبيض
فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد علي���ه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بع���د دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على 
نفقة المش���تري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم 

الخميس بتاريخ 2021/9/30م  حرر في 2021/9/14م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

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

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

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور  �ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية
ال���ى المدع���ى عليه / محم���د ايمن محمد الوادية من غزة وس���كانها س���ابقا 
ومجهول محل االقامة في جمهورية مصر العربية يقتضي حضورك الى هذه 
المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/10/20م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظر في القضية اساس 2021/1323م بخصوص دعوى نفقة اوالد واساس 
2021/1325 بخصوص دعوى نفقة زوجة المرفوعتين عليك من قبل المدعية 
/ س���حر محمود محمد ساق الله ) المش���هورة الوادية ( من سكان غزة وكيلها 
المحام���ي حمتو الغرة وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في 2021/9/13م

 قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ قرار ا�ضتئنايف
الى المدعى عليه/ محمد حسن مسلم ابو سويرح من سكان لبنان وحاليا خارج 
البالد ومجه���ول محل االقامة اآلن . لقد عادت القضية أس���اس 2020/693  
المتكون���ة بينك وبي���ن المدعية نداء جم���ال محمد محجز من غزة س���ابقا 
والمقيم���ة حاليا في دولة النرويج من مقام محكمة االس���تئناف الش���رعية 
مصدقة الحكم المستأنف بتطليقها منك طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى 
بعد الدخول وعليها العدة الشرعية بموجب القرار االستئنافي أساس 8718 
سجل 23 المؤرخ في 2021/9/8م قابال للطعن أمام المحكمة  العليا الشرعية 

لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2021/9/14م.

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  تبليغات �ضرعية
الى المدعى عليه / وحيد عطية محيس���ن عرفات من يافا وس���كان رفح سابقا 
والمجهول محل االقامة حاليا في الضفة الغربية – قلقيلية يقتضي حضورك 
الى محكمة رفح الش���رعية يوم االحد الموافق 2021/10/17م الساعة الثامنة 
صباح���ا وذلك لنظر الدعوى اس���اس 2021/1031 وموضوعها " نفقة زوجة " 
المقام���ة عليك من قبل زوجت���ك غير الداخل بها وال المختل���ي بها المدعية 
: مالك خالد محمود نجم من عاقر وس���كان رفح هوي���ة 409124922 وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر يحقك المقتضى الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/9/12م .

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�ضاأن خمتار عائلة اأحمد )بربرة(
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / صالح عبد الرحمن أحمد قد تقدم لش���غل منصب مختار لعائلة 
أحم���د )بربرة( عل���ى من يرغب في االعتراض التوجه ال���ى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه (( .

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن جريدة �ضادرة عن حمكمة دير البلح ال�ضرعية
ال���ى الزوجة / تغريد عبد  الوه���اب محمد قنديل هوية رق���م 901698035 من 
اس���دود والمقيمة اآلن في كن���دا نعلمك أن زوجك الداخل ب���ك بصحيح العقد 
الش���رعي لؤي رسمي سالمة وادي من بيت دراس وس���كان دير البلح هوية رقم 
976089235 قد طلقك لدى محكمة دير البلح الشرعية طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول حال غياب الزوجة بتاريخ 2021/9/14م وان عليك العدة الشرعية اعتبارا 

من تاريخه أدناه لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2021/9/14م . 

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

بيروت/ االستقالل: 
طالب����ت هيئة حقوقي����ة تعن����ى بالالجئين 
الفلس����طينيين، بتوس����يع صالحيات وكالة 
غ����وث وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين 

»أونروا«، لتشمل الحماية الجسدية لالجئين.
جاء ذل����ك في رس����الة بعثت به����ا »الهيئة 
302« )مس����تقلة( إلى الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، أمس الثالثاء، بالذكرى ال� 39 لمجزرة 

»صبرا وشاتيال«، بحسب بيان صادر عنها.
وقال����ت الهيئة: إنها »وجهت رس����الة عاجلة 
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، تطالبها 
بالعمل على توسيع والية وكالة أونروا لتشمل 

الحماية الجسدية لالجئين«.
ودعت في رسالتها إلى »عدم االكتفاء بتوفير 

كل من الحماية اإلنس����انية غي����ر المكتملة 
والمتمثل����ة بخدم����ات الصح����ة والتعلي����م 
واإلغاثة والبنى التحتية، والحماية القانونية 
المقتص����رة على تقديم المش����ورة القانونية 

لالجئين دون أي إجراءات عملية«.
وأك����دت في ه����ذا الص����دد أن »مذبحة صبرا 
وشاتيال واستهداف الالجئين في المخيمين 
ليست الوحيدة بحق الالجئين الفلسطينيين؛ 
فقد س����بقها اعتداءات وأعمال قتل وتدمير 
مخيمات عدة في مناطق عمليات أونروا، األمر 
الذي يس����تدعي تحركًا عاج����ال من الجمعية 
العامة لتوفير الحماية الجسدية لالجئين في 

المخيمات من خالل الوكالة«.
واس����تحضرت الهيئة المجزرة التي استمرت 

على م����دار ثالثة أي����ام )15 و16 و17 أيلول/
سبتمبر( 1982، »وأودت بحياة ما يقارب من 4 
آالف شهيد من كبار السن واألطفال والنساء 

من المدنيين العزل«.
وأشارت إلى أنه »كان من المفترض أن يكون 
س����كان المخيمي����ن )صبرا وش����اتيال(، تحت 
حماية ق����وات أمريكية وفرنس����ية وإيطالية 
بعد خروج منظمة التحرير الفلس����طينية من 
لبنان وف����ق اتفاق تم توقيع����ه بين مبعوث 
المتح����دة فيلي����ب حبي����ب والدولة  األم����م 
اللبناني����ة ومنظمة التحرير، لك����ن لم تِف أي 
من هذه الدول بوعودها في حماية الالجئين 

الفلسطينيين، وغادرت المخيمين«.
وأكدت أن »المذبحة لم تكن إال أحد المؤشرات 

الت����ي تدل على تواطؤ دول����ي إلنهاء الوجود 
الفلسطيني من صبرا وشاتيال كمقدمة إلنهاء 
بالعودة، وش����طب  الالجئين وحقهم  قضية 
المخيمات التي تش����كل شاهدًا على جريمة 

النكبة ومظلمة المجتمع الدولي لالجئين«.
وش����ددت الهيئة على تمس����كها والشعب 
الفلسطيني وأحرار العالم »بطلب معاقبة من 
ارتكب المذبحة إبان الغ����زو الصهيوني إلى 

لبنان في العام 1982«.
ومجزرة »صبرا وش����اتيال« وقعت في مخيمين 
لالجئي����ن ف����ي بي����روت يحمالن االس����مين 
ذاتيهم����ا، ف����ي 16 س����بتمبر/أيلول 1982، 
واس����تمرت 3 أي����ام، خ����الل م����ّدة االجتياح 
اإلسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية 

األهلية )1975 - 1990(.
ووفق روايات س����كان من المخيمين شهدوا 
المج����زرة، فإنها ب����دأت قبل غروب ش����مس 
يوم الس����ادس عش����ر، عندما فرض الجيش 
اإلسرائيلي حصارا مش����ددا على المخيمين، 
ليس����هل عملي����ة اقتحامهما من ميليش����يا 
لبناني����ة مس����لحة موالي����ة ل����ه، وُق����در عدد 
الضحايا بنحو 4 آالف ش����هيد غالبيتهم من 

الفلسطينيين.
ويقع مخيما »صبرا« و »ش����اتيال« في الش����طر 
الغربي للعاصمة بيروت، وتبلغ مس����احتهما 
كيلومترا مربعا واحدا، ويبلغ عدد س����كانهما 
الي����وم حوالي 12 ألف ش����خص، من بين 12 

مخيما لالجئين الفلسطينيين في لبنان.

رام الله/االستقالل:
 قررت المحكمة العس����كرية، أمس الثالثاء، تأجيل 
محاكم����ة المتهمين في قضية وفاة نزار بنات إلى 
الثالثاء المقب����ل 21 أيلول الج����اري، لعدم حضور 

وكيل المتهمين.
وعقدت المحكمة العس����كرية الخاصة جلس����تها 
األولى في القضية، برئاس����ة القاضي عيسى عمرو 
وعضوية القاضيين إس����ماعيل النم����ر وأكرم عرار، 
بحض����ور المتهمي����ن األربعة عش����ر، وجميعهم 
ينتس����بون لجهاز األمن الوقائ����ي، وممثل االدعاء 

العام ووكيل ذوي الضحية.
وحض����ر الجلس����ة، قناص����ل دول أجنبي����ة وممثلو 
منظم����ات حقوقي����ة محلي����ة ودولية، وعش����رات 
المواطنين والناش����طين ف����ي القضاي����ا المدنية 

وإعالميون.

ورفع القاضي عمرو الجلسة بعد نحو ربع ساعة على 
بدئها، قائال: "ال يمكن السير في اجراءات المحكمة 
دون حض����ور وكيل دف����اع المتهمين، وعليه تقرر 

تأجيل الجلسة حتى 21 من الشهر الجاري".
ورفع����ت الجلس����ة دون ت����الوة الته����م الموجهة 

للمتهمين.
واعتقل المتهمون يوم 11 تموز على خلفية وفاة 
المواطن بنات من الخليل، وانتهى التحقيق معهم 
في 5 أيلول الجاري، ووجهت لهم عدة تهم، أبرزها: 
الضرب المفضي إلى الموت، وإس����اءة اس����تخدام 

السلطة، ومخالفة األوامر العسكرية.
وف����ي 24 حزي����ران، توجه����ت قوة أمني����ة تضم 
المتهمي����ن ال�14 لمنزل عائل����ة المواطن بنات في 
الخلي����ل العتقال����ه، وتعرض خ����الل االعتقال إلى 

الضرب ما أدى إلى وفاته.

وكان المفوض السياس����ي العام، المتحدث باسم 
األجه����زة األمنية الل����واء طالل دوي����كات، قال " إن 
رئيس الوزراء محمد اش����تية، أوعز بتشكيل لجنة 
تحقيق فورية ومحاي����دة، بخصوص وفاة المواطن 
ن����زار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى األمن، تنفيذا 
لق����رار النيابة العام����ة، وأنه ال مانع من مش����اركة 
مؤسس����ات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن 
الحكومة جاهزة التخاذ أية اج����راءات تترتب على 
النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

وترأس لجنة التحقيق وزير العدل محمد الشاللدة، 
بعضوية: ممث����ل عن الهيئة المس����تقلة لحقوق 
اإلنس����ان، وطبيب يمثل عائلة بن����ات، واللواء ماهر 
الفارس عن االستخبارات العسكرية،  وبدأت العمل 
فورا للبحث والتقصي والوقوف على أس����باب وفاة 

بنات.

هيئة تطالب بتوسيع والية »أونروا« لتشمل الحماية الجسدية لالجئين

 تأجيل محاكمة المتهمين في قضية نزار بنات لألسبوع المقبل

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس الثالثاء، عن تسجيل 6 وفيات و2753 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و2005 حاالت تعاٍف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 

ساعة األخيرة.
وأوضح���ت الكيلة في التقري���ر اليومي حول الحالة الوبائية في فلس���طين، أن الوفيات 

سجلت في نابلس، والخليل، وطوباس، وطولكرم.
وبينت أن اإلصابات س���جلت على النحو التال���ي: »طولكرم 193، قلقيلية 62، جنين 129، 
طوباس 32، نابلس 213، س���لفيت 54، رام الله والبيرة 110، ضواحي القدس 16، الخليل 

32، أريحا واألغوار 5، بيت لحم 9، قطاع غزة 1805، مدينة القدس 93«.
وذكرت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »طولكرم 129، قلقيلية 
37، جني���ن 148، طوباس 23، نابلس 177، س���لفيت 85، رام الل���ه والبيرة 118، ضواحي 
الق���دس 11، الخليل 31، أريحا واألغوار 8، بيت لحم 17، قطاع غزة 1155، مدينة القدس 
66«. وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
ولفت���ت الكيلة إلى وج���ود 76 مصابا في غرف العناية المكثف���ة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 185، بينه���م 19 على أجهزة التنفس 
االصطناع���ي. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، 
فقد بل���غ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,241,641 بينهم 515,623 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 6 وفيات و2753 إصابة 
»كورونا« في الضفة وغزة بـ
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ال نريد أن نتساوق مع الروايات اإلسرائيلية بتعاون وثيق مع أجهزة امن السلطة 
لمعرفة أماكن تواجد االس����يرين البطلين المحررين اللذين حررا نفس����يهما من 
سجن جلبوع المحصن في عملية بطولية معقدة أذهلت العالم وتعددت فيها 
الرواي����ات والتوقعات والمش����اهد, حيث تواصل قوات االحت����ال الصهيوني 
عمليات البحث والتمشيط في أنحاء مختلفة العتقال األسيرين المحررين أيهم 
كممج����ي ومناضل نفيعات، خاصة بعد ان ت����داول اإلعام العبري رواية جديدة 
بش����أن مواقعهما المحتملة، وذلك بعد أن تمكنت أجه����زة االحتال من إعادة 
اعتقال أربعة من االس����رى االبطال, قناة كان العبرية زعمت ان لدى أجهزة األمن 
اإلسرائيلية »معلومات دقيقة« تفيد بأن األسيرين متواجدين حاليا في الضفة 
الغربية المحتلة، فيما قال ما يس����مى بوزير األم����ن الصهيوني، بيني غانتس، 
إنه يجري تعاونًا وثيقًا بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية المختلفة في عمليات 
البحث عن األس����رى الفلس����طينيين الستة الذين فروا من س����جن الجلبوع، يوم 
اإلثنين الماضي، الفتا إلى أن التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية مستمر, 
وتابع المجرم غانتس, دي انطباع كبير من التعاون الضروري لنجاح ما يحدث اآلن 
على االرض، من المس����توى االستخباراتي وحتى المستوى العماني الميداني. 
وهذا التعاون سيستمر وفي نهاية األمر، عاجا أو آجا، سنقبض على من ينبغي 
القبض عليهم«, هكذا يتحدث وزير الحرب الصهيوني وهكذا تسول له نفسه, 

فهو يراهن على التنسيق االمني.
الغريب ان وزير االس����رى الس����ابق أش����رف العجرمي قال إن السلطة ستعتقل 
األس����رى الس����تة الذين نجحوا في الهروب من س����جن جلبوع، زاعمًا إن األفضل 
هو أن يغادروا فلس����طين إن استطاعوا، وأنه ال ضمانة بالكامل لحمايتهم حال 
وجودهم في مناطق السلطة الفلس����طينية، مضيفا: “هذا هو السبيل الوحيد 
لحمايتهم, في نفس الوقت الذي نس����بت فيه وسائل اعام عبرية تصريحات 
لرئيس جهاز مخابرات الس����لطة ماجد فرج يقول فيها ان الس����لطة اذا ما ألقت 
القبض على االسرى المحررين من جلبوع, فإنها ستقوم بتسليمهم »إلسرائيل« 
صحيفة األخبار اللبنانية قالت إن قيادة السلطة الفلسطينية وافقت على طلب 
»إس����رائيل« التعاون معها في البحث عن األس����رى. ونقل����ت عن مصدر قيادي 
في الس����لطة، قوله إن نقاش����ًا دار أّول أمس بين مسؤولين في اللجنة المركزية 
لحركة فتح، ومس����ؤولين أمنيين في السلطة، أفضى إلى التوافق على مساعدة 
رين، من أجل إنهاء هذا الملّف الذي ُيخش����ى  تل أبيب ف����ي الوصول إلى المحرَّ
تطّوره ش����عبيًا وميدانيًا، بما ال يخدم موقف رام الله الساعية إلى تهدئة الوضع 
الس����تكمال مشروع الس����ام االقتصادي الذي انطلق أخيرًا. وعلى األرض، بدأت 
بالفعل جلس����ات التنسيق بين االحتال واألجهزة األمنية للسلطة التي حذرت 
في لقاء ُعقد أّول أمس في الضفة المحتلة بين مس����ؤول منها ومسؤولين فيما 
ُيسّمى “اإلدارة المدنية” في جيش االحتال، من اغتيال االسرى السّتة ألن ذلك 

قد يؤّدي إلى تفّجر األوضاع في الضفة.
هذا يعني ان الس����لطة مستعدة الن تنسق مع »إس����رائيل« ألجل الوصول الى 
االس����يرين ايهم كممجي ومناضل انفيعات, وإعادة اعتقالهم وليس قتلهم, 
ألنها تخش����ى ان قتلتهم »إس����رائيل« ان يؤدي هذا الى توتر شديد ومواجهة 
مع االحتال ال تس����تطيع اخمادها,  وهذا االمر س����وف ينجي »إس����رائيل« من 
مواجهة عسكرية مع قطاع غزة هي ليست مستعدة لها االن, وسينجي السلطة 
من غضبة الش����ارع الفلس����طيني, وعدم تقبله لها ووضعها في دائرة األعداء, 
والواضح ان »إس����رائيل« وهي تتحدث عن وصول االس����رين المحررين كممجي 
وانقيع����ات الى الضفة, فهي لم تس����تند الى معلوم����ات, وتبني مواقفها على 
التحليل والرصد, فاألس����يران لهما عش����رة أيام خارج معتقل جلبوع, وانه ليس 
باستطاعتهما التخفي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 طوال هذه 
المدة, اال اذا كان هناك من يس����اعدهما, وه����ي تقول إن عملية الهروب جاءت 
عشوائية بمعنى أن أحدًا لم يساعدهم من الخارج, وبالتالي هي ترجح ان يكونا 
ق����د وصا بالفعل الى الضفة, لذلك ق����ام الجيش الصهيوني بعملية تفتيش 
دقيقة للج����دار الفاصل بين األراضي المحتلة عام 48 والضفة, وقام بإغاق كل 
الثغرات والفتحات في الجدار, ومنع نشر أي معلومة عبر وسائل االعام العبرية 
المجندة عن عمليات البحث, وما يخشاه االحتال ويعمل له الف حساب هو قيام 
االسيرين المحررين بعمليات هجومية على الجيش وقطعان المستوطنين وهو 

ما يرعب الحكومة والمستوطنين االشرار.    
ما تفعله الس����لطة الفلسطينية من تنسيق امني مع االحتال يجعلها مصنفة 
في دائرة االحتال, وتساعده على استهداف الفلسطينيين وإعادة اعتقالهم 
وقتلهم وتسهيل الوصول اليهم, وهى قبلت ان تضع نفسها في دائرة االتهام 
الن العقلي����ة التي تديرها هي عقلية تجارية, وكل ش����يء لديها خاضع لقانون 
الربح والخسارة الذي يحكمها, فمن يديرها هم مجموعة من السماسرة والتجار, 
وكل اناء بما فيه ينضح, وسنرى في النهاية ما سيخرجه لنا اناء السلطة من زبد, 
»فأما الزبد فيذهب جفاء, واما ما ينفع الناس فيمكث في األرض« وعلى ما يبدو ان 
السلطة ال تنظر الى المستقبل القريب او البعيد,  انما تنظر تحت قدميها, ألن 
ثوب الهزيمة يتلبسها, وهى مؤمنة تماما ان مبرر وجودها على األرض مرهون 
برضا او عدم رضا »إسرائيل« عنها, وزي مبيقولوا كبارنا اللي راكن على إسرائيل 

زي اللي راكن على حيطة مايلة, وستثبت لكم األيام صحة ما نقول . 

كل إناء بما فيه ينضح 
رأي

ح���دث هذا يوم االثنين، الثاني عش���ر م���ن س���بتمبر 2005 . اليوم الذي 
ترقبناه بلهفة وأمل منذ أن قرر شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي االنسحاب 
من قطاع غزة يأس���ا من البق���اء فيه لتعاظم تكلفة ه���ذا البقاء موتا ورعبا 
للمستوطنين والجنود اإلس���رائيليين بعد اشتداد المقاومة الفلسطينية 
التي بدأت تمطر المستوطنات بقذائف الهاون المحلية التصنيع، وتهدد 
أولئ���ك المس���توطنين والجنود في طرقهم االلتفافية، وفي ش���ارع صاح 
الدين . لم تنس���حب إس���رائيل من قطاع غزة دفعة واحدة في يوم واحد . 
اتصل انسحابها قرابة شهرين، نقلت إبانهما ما في مستوطناتها اإلحدى 

والعشرين من مقومات حياة كاملة مؤَمنة مترفة.
ولوقوع بيتي بين مس���توطنة كفار داروم شماال، وش���ارع الشهداء جنوبا، 
تسميه إس���رائيل ش���ارع كيس���وفيم، كنت أقف على س���طحه، وأراقب 
الش���احنات بمقطوراتها المحملة بمحتويات تلك المستوطنات؛ متجهة 
إلى أراضي ال 1948 المحتلة. ومرة قلت في نفسي: ” هذه مكونات دولة”. 
كان توالي تلك الش���احنات يشعرني بقرب اندحار االحتال الذي انقضى 
علي���ه حت���ى ذلك الزمان 38 عاما، منها 11 عاما بعد أوس���لو ترس���خ فيها 
االس���تيطان وتأَمن، ولم يعترض ترس���خه ويقلق تأمنه إال اش���تداد بأس 
المقاومة المسلحة التي شعرت أن أوسلو أقاد االحتال واالستيطان، وضر 

الفلسطينيين ضرا عميقا محبطا .
وردت إس����رائيل على المقاومة باجتياحات لبعض المناطق بين وقت وآخر، 
وبإغاق جزء من ش����ارع ص����اح الدين أمام الفلس����طينيين، ابتداء من كفار 
داروم ش����ماال، وانتهاء بشارع الشهداء، كيس����وفيم، جنوبا في منطقة أبي 
هولي. وبدأ العالم يس����مع عن حاجز أبي هولي الذي صار يفصل بين جنوب 
القطاع وشماله. وكثيرا ما أجبر الناس على البقاء والمبيت في منطقة الحاجز 
ليل����ة أوليلتين أو ثاثا، وكان ذلك يح����دث أحيانا في رمضان. ومن المألوف 

أن يقتل جنود الحاجز من تأتيهم األوامر بقتله بعد التعرف على هويته.
ودأبُت من فوق سطح بيتي على مراقبة ما يجري في كفار داروم من خطوات 
االنسحاب. وفي الواحدة من فجر الثاني عشر من سبتمبر، كمنت مع اثنين 
من جيراني خلف تل ترابي س���بق أن أقامته جرافة إسرائيلية فوق الشارع 
المفضي من الش���رق إلى شارع صاح الدين لمنع أي سيارة أو دراجة نارية 
أو دراجة هوائية من االتجاه إلى ش���ارع صاح الدين خش���ية قيام راكبها 
بعملية ضد الجنود والمس���توطنين الس���ائرين فيه. تركزت عيون ثاثتنا 
على م���ا تبقى من المس���توطنة الملفوفة بالظ���ام. وانطلقت منها دفقة 

رشاش غربا، وسمعنا صوت تحرك عربات، وبعد دقائق ميزنا مجنزرتين في 
شارع صاح الدين تتجهان جنوبا إلى طريق الشهداء. وغربي المستوطنة، 
في مدخل ش���ارع المزرعة المتفرع من ش���ارع صاح الدين، تفجرت نوافير 
ملونة من األضواء علمنا بعد قليل أن الش���رطة الفلسطينية أطلقتها عند 

اقترابها من المستوطنة.
ركض ثاثتنا شماال في ابتهاج هائل وجنون انفعال. لحظة ما حلمنا بها. 
لحظة من عالم خيال خرافي، الريبة في تحققه أكبر من الثقة واألمل. خمس 
س���نوات لم تزرع فيها األرض التي كنا نركض خالها تأمينا للمستوطنة. 
من يقترب تطلق عليه النار. ومع تلك السنين تكاثفت األشواك وألعشاب 
فيها وتكدس���ت وتيبست. لم نعبأ باألشواك في جو ابتهاجنا وانفعاالتنا. 
وصلنا سياج المستوطنة ذا األشواك الش���فرية الحادة السريعة التجريح 
لم���ن يلمس���ها دون حذر. الذين س���بقونا  أطاحوا بجوان���ب منه . كان في 
نفوس���نا توجس من ألغام تركت عمدا. كيف س���بقنا كل هؤالء؟! طاروا با 
أجنح���ة. أمواج تتاطم. كلهم مبتهجون منبه���رون، يهنئون من يعرفون 

ومن يجهلون. منهم من يحملون مصابيح كهربية.
صليت ركعة شكرا لله الذي أنعم علينا بهذا النصر المبين. تذكرت شامتا 
س���اخرا قول رابين إنه سيؤمن مستوطني كفار داروم تأمينا يشربون فيه 
الش���اي أثناء إطاق   الفلس���طينيين النار عليهم! بقي في المس���توطنة 
بع���ض المباني، أهمها مصنع تغليف الخضراوات خاصة الخس والكرنب، 
والمصن���ع من الس���عة القدرة حتى إن���ه كان يغلف بع���ض إنتاج تجمع 
مستوطنات جوش قطيف. نحن اآلن في القسم الشرقي من المستوطنة، 
القسم األكبر. اتجهت إلى القسم الغربي. ال أعرف أين ذهب صاحباي. في 
القسم الغربي مبنيان دينيان يهوديان تركا على حالهما، وقصفت طائرة 
إس���رائيلية في حرب 2008 أكبرهما، ودمر الفلس���طينيون المبنى الثاني 
من قبل، ويقوم في مكانه اآلن مس���جد أني���ق بهيج المنظر. ذهب الباطل، 
وج���اء الحق، ودائما يذهب الباطل، ودائما يجيء الحق. س���نة الله العادلة 

المستقيمة. وفي الجنوب الغربي، انحدر خط أضواء.
كانت عربات إس���رائيلية، حتما عس���كرية، آتية من جوش قطيف، التجمع 
االستيطاني الجنوبي. سار بعض الناس جنوبا مع شارع صاح الدين. كنت 
بينهم. ووصلت العربات الش���ارع لتس���لك طريق الش���هداء ميممة شرقا. 
وتوارينا خلف مكعبات اإلس���منت التي تحيط بش���ارع صاح الدين حين 
أطلق���ت تلك العربات رش���قات رصاص. وبعد أن رأيناها تبتعد مش���رقة، 

أس���رعنا إلى تقاطع ش���ارع الشهداء مع ش���ارع صاح الدين. وجلت أضواء 
الفجر المكان، وتوقفنا عند دعامتي الجس���ر الذي أنشأه االحتال في ذلك 
التقاطع ليعبر عليه المس���توطنون والجن���ود المقيمون في جوش قطيف 

وفي كفار داروم.
أخذوا عند انس���حابهم أجزاءه الحديدية، وخلفوا الدعامتين اإلسمنتيين 
العريضتي���ن. ومع طلوع النهار، راح الناس يطيحون بس���ياجي األس���اك 
الش���ائكة الحافين بش���ارع صاح الدي���ن. وبعد خمس س���نوات من حظر 
وصولن���ا إليه، اتجهت منه إلى الش���ارع النافذ نحو بيت���ي. الناس ما زالوا 
يتدفقون على المس���توطنة. رجعت إلى البيت، ولم يطل لبثي فيه. ذهبت 
إلى دير البلح مارا بالمس���توطنة وما تغص به من أمواج الناس. مشيت في 
ش���ارع أبي عريف المتفرع من ش���ارع صاح الدين قرب المستوطنة. ُحِظر 
على الناس دخوله من جهته الش���رقية خمس سنوات. الناس يتوجهون 
في���ه إلى المس���توطنة التي ح���ررت، وبعضهم يعودون منها. اش���تريت 
الصحف الفلس���طينية الثاث اآلتية من القدس ورام الله: ” القدس” ، و 
” األيام” ، و ” الحياة الجديدة” . عناوينها بحروفها الحمراء ش���به موحدة، 
تفيض ابتهاجا باالنس���حاب، ويكاد القلب يسمع همسا، أما بين السطور: 

” العقبى للقدس والضفة” .
***                                        

ما تا االنس���حاب من صراعات فلس���طينية انتهت باالنقسام في 2007، 
وحصار غزة، ومشكات الخروج منها والدخول إليها، وتعقيدات ومشكات 
معبر رفح، واتس���اع البطال���ة، وضق العيش، كلها احتش���دت زمرة واحدة 
قاس���ية مظلمة محبطة أش���عرت الناس في غزة ب���أن تحريرها لم يأِت بما 
كانوا يأملون من الحرية ويس���ر الحياة، فوه���ن وعيهم بعظم هذا اإلنجاز 
الوطن���ي التاريخي، وصارت ذكراه تأت���ي دون احتفال. وحدثت صحوة من 

هذا الوهن، فقررت فصائل المقاومة منذ أيام جعله عيدا وطنيا سنويا.
***                                  

بعد س���ماعنا األنباء الفاجع���ة لقبض العدو الكريه على أربعة من نس���ور 
الحرية:

ال يأس يا نسورنا ، ما خانكم جناحكم
قد خانكم قوم لكم ، لم َتعِنهم أرواحكم

مهما ادلهم ليلكم ، ففي غٍد صباحكم
كفاكُم مجدا لكم أْن ما غفت رياحكم

فش���ل العدو قبل أيام، في إثارة الفتنة بين فلس���طينيي 1948 وباقي الشعب 
الفلس���طيني، عندم���ا حاول إعامه الخبي���ث التلميح بأن أه���ل مدينة الناصرة 
قّصروا عن مس���اعدة بعض أس���رى نفق الحرية، الذين لج���أوا الى المنطقة، وأن 

فلسطينيين من الداخل قد ساعدوا األجهزة الصهيونية في بحثها عنهم.
ردا على هذه اإلش���اعات الش���ريرة والمغرضة، أصدرت المقاومة الفلس���طينية 
)حركة الجهاد اإلسامي( بيانا ترفض رواية المحتل وتؤكد »على وحدة الشعب 
الفلس���طيني وحدة أرضه ووحدة مصي���ره وأهدافه العلي���ا المتمثلة بالتحرير 
والعودة«، وتذّكر بمش���اركة فلس���طينيي الداخل »في محطات الدعم واإلسناد 
لألسرى« ومس���اهمتهم »في تحقيق انتصارات األسرى خال معارك اإلضراب 
ع���ن الطعام«، ودع���ت »للوقوف صفًا واح���دًا في مواجهة االحت���ال والتصدي 

لمشاريع الفتنة التي أرادها المحتل لعقاب شعبنا«.
ل���م تكن هي الم���رة األولى التي يحاول فيه���ا العدو بث الفتن���ة والفرقة بين 
أبناء الش���عب الواح���د، ألن مصي���ر كيانه مرتب���ط بعملية تفكي���ك وتفتيت 
الشعب الفلس���طيني الى مجموعات، من أجل ش���رعنه وجوده وسرقته لألرض 
واستيطانها واستقدام مستوطنين ليحّلوا مكان ما يعتبرهم مجموعات بشرية 
ُوجدت على »أرضهم«. فهو يحاول، كلما سنحت له الفرصة، اختراع روايات تثير 
الفتن والحساس���يات في داخل مجتمع الش���عب المستعَمر. فكانت هذه المرة 
الرواية الكاذبة حول أهل الناصرة وعاقتهم مع األسرى الهاربين، حيث وجدت 
األجه���زة األمني���ة الصهيونية، بعد 4 أيام على فراره���م، أربعة منهم )محمود 
العارضة ويعق���وب غوادره(، قرب مدينة الناصرة المحتلة، وبعد اس���تنفار عام 

شّل الكيان.
م���ن أجل ترميم صورة كيانه المهزوزة واس���تبدالها بصورة نصر ما، اس���تخدم 
العدو أس���اليبه المعتادة، أولها العنف والتعامل الوحش���ي مع األسرى بشكل 
خاص والش���عب الفلسطيني بش���كل عام، وانتش���ار قواته المس���لحة بكافة 
تش���كياتها، واس���تعراضها أمام اإلعام المحلي والعالمي، وتكثيف الغارات 
وإلقاء التهديدات اللفظية ضد األسرى األبطال وأهلهم وأبناء بلدتهم، والوعود 
بإيجاد األس���رى بأس���رع وقت ممكن. من خال بث صور إعادة االعتقال وتكبيل 

األس���رى وضربهم المبرح وتصوير بعض المشاهد داخل المحكمة، طمح العدو 
إلحباط معنويات الفلسطيني المنتفض والثائر. لكنه حتى اآلن، لم يعثر العدو، 
رغم قوته وإرهابه واعتقاله لألقارب، على أس���يرين، هما األس���ير المحّرر أيهم 

الكممجي من بلدة يعبد، واألسير المحّرر مناضل أنفيعات، من بلدة عرابة.
من بين األساليب المعتادة أيضا، بث اإلشاعات لكسر وحدة الشعب وانتفاضته 
التي رافقت هروب األس���رى من نفق س���جن جلبوع، وتحويل فرحته وابتهاجه 
بالعملي���ة البطولية الى مأتم وح���زن، وبث الروح االنهزامي���ة القائلة بأن العدو 
يتحكم بكل شيء وال يستطيع الفلسطيني اإلفات من قبضة المستعِمر، مهما 
فع���ل وضّحى. يريد إثبات أن الكيان هو المنتصر دوما، ليس فقط بس���بب قوة 
س���احه، بل ألنه يعرف نفسية الفلس���طيني، ويعرف كيف يتاعب بمشاعره، 

وبالتالي، ال فائدة لمقاومة وجوده ونظامه وظلمه.
بث اإلش���اعات وإثارة الفتن والترويج لألكاذيب تعد من أقدم األساليب الحربية 
التي يس���تعملها المستعِمر ضد الش���عب الضحية، لمنع وحدته وشّل قدراته 
الفكرية والمادية، إضافة الى أنها تس���تقطب األف���راد غير الواعية والضعيفة 
نفس���يا، المس���تعدة للوقوف مع العدو ضد مصلحة ش���عبها، بس���بب جهلها 

بأساليب القتال من ناحية وبتاريخ شعبها وأمتها من ناحية أخرى.
من جهة أخرى، يعيش المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48 صراعًا 
دمويًا مع العدو الذي يحاول أسرلته وانتزاع هويته واعتزازه بالوطن والمقاومة، 
من خال إشاعة القتل العشوائي والمنظمات اإلجرامية في بلداته ومدنه، والتي 
تعمل م���ع األجهزة األمنية الصهيونية. لقد اس���تطاع المجتمع الفلس���طيني 
تج���اوز هذه المحنة خال انتفاضة ومعركة »س���يف القدس« في ش���هر مايو/

أيار الماضي، وكان في مقدمة المنتفضين ش���باب م���دن اللد وعكا وأم الفحم، 
الذين أعلنوا عداءهم للكيان والمس���توطنين، وأثبتوا تاحمهم مع أهلهم في 

القدس وقطاع غزة.
 لقد فاجأوا - كما اعترف الصهاينة - المؤسس���ة الصهيونية ومس���توطنيها، 
باس���تعدادهم للمواجه���ة م���ع المحتلي���ن، وأثبتوا أن���ه ال مجال لما يس���مى 
»س���ام اقتصادي« أو غيره، بين المجتمع الفلس���طيني في الداخل ومؤسس���ة 

المس���توطنين. لهذا الس���بب، تأتي محاولة كيان العدو إلبعاد فلسطينيي 48 
عن ش���عبهم، عن طريق بث إش���اعات كاذبة حول موقفهم من قضية االس���رى 

وحريتهم.
في كتابه الصادر عن »مؤسس���ة مهجة القدس« قبل سنوات بعنوان »الرواحل«، 
لفت األس���ير الذي أعي���د اعتقاله، القائ���د محمود عارضة، ال���ى ظاهرة اإلعام 
المعادي وأهمية الوعي ألس���اليبه، لكي يتمّكن الشعب من الخروج من دائرته 
وفضح إش���اعاته، الى جان���ب العمل على بث إعام يحم���ي المجتمع من اآلفات 

واألمراض ومواجهة األعداء بطرق واعية.
يتن���اول كت���اب »الرواحل« ض���رورة الوعي ألس���اليب األعداء، الذين يس���عون 
ال���ى تفتيت األم���ة من خال كتاب���ة التاري���خ العربي واإلس���امي، كما يفعل 
المستش���رقون الغربيون، الذي يرك���زون على الفتن والصراعات والدس���ائس 
والش���خصيات الضعيفة الس���اعية للحكم، من أجل إحباط معنويات الشعوب 
العربية واإلس���امية بتصوير تاريخها كأنه تاريخ مجموع���ات متناحرة وليس 
تاري���خ أمة نهضت وأبدعت في كافة المج���االت وحافظت على تنوعها الفكري 
والقوم���ي واإلثن���ي والديني، ومن أج���ل تكبيلها ومنعها من التحّرر. بالنس���بة 
لألس���ير القائد، الوعي والقراءة والتثقيف هي سبل مواجهة هؤالء ورواياتهم، 

الستعادة الثقة بالنفس وبقدرات شعوب األمة.
ولكن ليس كل م���ن يدعو الى الوحدة ونبذ الفتنة ف���ي المجتمع الواحد ينطق 
بالحق، إذ من المهم معرفة األسباب التي تدعوه الى التركيز على هذه المسألة 
في وقت ما. فالسلطة الفلسطينية خير مثال على ذلك، عندما تدعو الى الوحدة 
ونب���ذ الفتن في الوقت الذي يش���تّد في���ه قمعها للحري���ات واغتيال واعتقال 
األحرار الرافضين لسياس���اتها وعاقاتها مع العدو. تسعى السلطة الى توحيد 
الشعب الفلسطيني تحت سقف اتفاقيات أوسلو وتقمع كل األصوات المنّددة 
والرافضة لمسار التس���وية المذل. أي أن معرفة األسباب لنداءات الوحدة التي 
يطلقها أحيانا أركان الس���لطة مهم للتمييز بين م���ن يطمح للحرية ومن يقبل 
بالتبعية، ومن يس���عى لمقاومة االحتال مقابل من يس���عى لتمكين الس���لطة 

وأجهزتها األمنية ضد طموحات الشعب الفلسطيني بالتحرير الكامل.

 الذكرى السادسة عشرة لالنسحاب اإلسرائيلي.. يوم دخلنا مستوطنة كفار داروم

بالوعــي تتحطــم أكــاذيب العــدو

حماد صبح

بقلم: راغدة عسيران
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/168 يف الطلب رقم 2021/146

المدعي / ربحي زكي عبد الهادي جبر  هوية رقم )927211599( من سكان 
بيت حانون – الطريق العام     وكيله المحامي / محمود وليد الشياح

المدعى عليها / كفاح عبد الرحمن محمد الزعانين  من س���كان بيت حانون 
– الطريق العام  مجهولة محل االقامة

نوع الدعوى : اعتراض الغير
قيمة الدعوى : ) 12600 دينار اردني ( اثنا عشر وستمائة دينار أردني 

 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
  في القضية رقم 2019/168   في الطلب رقم 2021/146

بما أن المدعي قد اقام عليِك دعوى رقم ) اعتراض الغير ( استنادا الى ما يدعيه في 
الئحة دعواه المرفقة نس���خة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة – لذلك يقتضي 
علي���ِك أن تحضري الى هذه المحكم���ة للرد على دعواه في ي���وم الثالثاء الموافق 
2021/10/12 الثامن���ة والنص���ف صباحا كما يقتضى علي���ِك أن تودعي قلم هذه 
المحكمة ردِك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
والئحة الطلب المرفقة معه , وان ترسلي نسخة الى المدعي حسب عنوانه . وليكن 

معلوما لديِك انِك اذا تخلفت عن ذلك , يجوز للمدعي ان يسير في دعواه .

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة

 دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خان يون�س 
يف الطلب رقم 2021/614   يف الطلب رقم 2021/216

المستدعي / حس���ام احمد خليل الدغمة – سكان خانيونس – هوية رقم 
)923999668( . وكيله المحامي / ريان ابو يونس 

المستدعي ضده / حسن مس���مح عليان ابو بريكة – خانيونس  ومجهول 
محل االقامة حاليا .

نوع الطلب / فك رهن .  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2021/614  في الطلب رقم 2021/216

الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك الطلب 
)2021/216( المرفق لك نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك 
يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلسة 2021/10/11 لنظر الطلب ويكون معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي أن يسير في طلبه حسب األصول .تحريرا في 2021/9/13م .

رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س 
�سادي �سويدان 

دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
قدمت لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو شاب 
مؤرخة في 2021/9/14م تتضمن س����ليمان عبد المولى س����الم الدرديسي من بني 
س����هيال وس����كان االردن قد توفى الى رحمته تعالى بتاريخ 2003/4/15م وانحصر 
ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته االولى سالمة سالم خليل الشامي وفي اوالده 
المتولدين له منها وهم كمال وناجي وزايدة ومزيونة وزينة وفي اوالد ابنته رابعة 
المتوفاة قبله والمتولدين لها من زوجها رمضان حس����ين احمد الدرديس����ي وهم 
حسين ورامي واشرف وحاتم وريم ورانيا وكرم وفي زوجته الثانية زينه حسين عبد 
المعطي س����مور وفي اوالده المتولدين له منها وهم رفعت ومازن وس����امي وزينب 
وانصاف وفريال ومنى وكرم وكفى وهالة وس����وزان وفي زوجته الثالثة مرزوقة رزق 
محم����د المدني وف����ي اوالده المتولدين له منها وهم محم����د وجمال وصالح وعمر 
ونبيل وعواط����ف وهند وعالية ونادية فقط وال وارث للمتوفى المذكور س����وى من 
ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في 7 محرم لسنة 1443 وفق 2021/9/14م

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

دولة فل�سطني
   �سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة -  دائرة الت�سوية
اإخطار  ب�شاأن معاملة ت�شجيل جمدد
الى السيد / ايمن عبد العزيز عبد المحسن فسيفس – خانيونس

نظرا لعدم توقيعكم على اوراق معاملة التسجيل المجدد التي تخص المواطن 
/ وليد جمعة موس���ى ش���عت وآخرين من س���كان منطقة خانيونس – والبالغ 
مس���احته 185 مترًا مربعًا في القس���يمة 20 مالية ) حسب ادعاء المواطن( من 
القطعة 106 مالية ) حسب ادعاء المواطن ( من اراضي خانيونس البلد , وحيث 

انك جار لألرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشمالية .
نرج���و العلم بأنه اذا كان لديكم أي اعت���راض على اتمام المعاملة المذكورة 
اعاله عليكم اثبات اعتراضكم حس���ب األصول ومراجعتنا خالل 15 يوما من 
تاري���خ تبليغكم اخطارنا هذا او احضار حكم قضائي بالخصوص خالل تلك 
الفترة واال سيتم السير في المعاملة حسب االجراءات المثبتة لدينا قانونا .

 الإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�شوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )2021/507(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: أيمن محمد 
عبد الله س����رور من س����كان خانيونس هوية رق����م 930674452 بصفته وكيال عن: 
عفاف محمد بكير األسطل وعطاف محمد بكير أبو عقلين ومازن محمد بكير األسطل

بموجب وكالة رقم: 4761 / 2021 صادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 96 القسيمة 29 المدينة خانيونس
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 
س���وف 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:  2021/9/14م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة - دائرة 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�شية رقم 4557/2021

تعلن للعم����وم أنه معروض للبيع م����ن قبل دائرة تنفي����ذ محكمة بداية غزة 
ف����ي القضية التنفيذي����ة 4557/2021 المتكونة بين طال����ب التنفيذ/ أحمد 
عبد الله محمد حمدان والمنفذ ضدهما ش����ركة عب����د الرحيم ابو حمزة واوالده 
لبيع موجودات ومحتويات والبضائع المملوكة للمستدعى ضدها والموجودة 
في مخازنها الواقعة في غزة ش����ارع عمر المختار شارع المحكمة مقابل سوق 
الذهب والبضائع كالتالي )جريان سكريينی عدد122 جربان اطفال عدد 568 
جرب����ان بناتي صغير عدد198  - جرب����ان مبطن عدد 75...الخ( فعلى من يرغب 
بالدخ����ول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات 
الدوام الرس����مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرس����وم والداللة واالنتقال علي نفقة المشتري علما بان المزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم الثالثاء بتاريخ  28/9/2021م 

مامور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.رامي �سلوحة

رام الله/ االستقالل:
وّق����ع وزير الزراعة رياض العطاري، الثالثاء، مذك����رة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية 
الزراعي����ة ممثلة برئيس مجل����س اإلدارة رائد عودة. وقال العط����اري: إن التوقيع على هذه 
المذك����رة يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الش����راكة والحفاظ على تطوير آلية 
التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية العاملة في القطاع الزراعي. واتفق 
الطرف����ان على مواصلة التعاون والتكامل والش����راكة الكامل����ة بينهما بما يخدم المصلحة 
الوطنية للقطاع الزراعي، ويعزز استخدام المصادر المتاحة بشكل أفضل، وحماية المنتوج 
الزراع����ي المحلي، ويدعم مدخالت اإلنتاج الزراعي����ة، والتركيز على الزراعة التي تعزز األمن 
الغذائي وبصورة تعزز من االستخدام األمثل للمصادر الطبيعية المتاحة وبشكل مستدام.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن رئيس مجلس إدارة ش���ركة كهرباء محافظة القدس ومديره���ا العام، المهندس 
هشام الُعمري، عن بدء الطواقم الميدانية بعمليات غسيل الشبكات في مناطق امتيازها، 
والذي يستمر لنحو شهرين، حيث سُتنهي طواقمنا من كافة عمليات غسيل الشبكات 
نهاية شهر أكتوبر القريب. وأكد الُعمري، في تصريح صدر عن مكتبه الثالثاء أن الشركة 
انتهت مؤخرًا من غسيل الشبكات في منطقة امتياز بيت لحم، وبدأت حديثًا في مناطق 
امتياز القدس ورام الله والبيرة، فيما ستبدأ في محافظة أريحا واألغوار نهاية شهر أكتوبر 

القادم، تجنبًا للقطع المتزامن، في انتظار انخفاض درجات الحرارة في أريحا.
وثمن رئيس مجلس اإلدارة تفهم المشتركين لهذا اإلجراء الدوري والسنوي، والهادف 
إلى تمكين الشبكات وضمان عملها في ذروة المنخفضات الجوية، وأضاف: “أقدر أيضًا 
جهود الطواقم الفنية والميدانية التي تقوم بعمليات غس���يل الش���بكات من جهة وما 

يرافقها من إزالة أغصان األشجار المالمسة للشبكات من جهٍة أخرى”.

نابلس/ االستقالل:
اس���تقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
نابلس عمر هاش���م، الثالثاء، وف���د مكتب الرباعية 
الدولي���ة في القدس، لمناقش���ة آلي���ات وترتيبات 
التعاون المش���ترك بخصوص مش���روع جديد بين 
الغرفة ومكتب الرباعية الدولية للعام الحالي 2021.
وض���ّم الوفد كال م���ن الخبير عبد المع���ز الحموري، 
ومساعديه عالء زينة وزينب مصلح واحمد شويكة، 
بحضور اعضاء مجل���س ادارة الغرفة عثمان مصلح 
وطايل الحواري وياس���ين دويكات واي���اد الكردي 

ومعتز المصري، والمدير العام عصام ابو زيد.
ورحب عمر هاش���م بالوف���د، مؤكدا على اس���تمرار 
التعاون المشترك والبناء على ما تحقق في السنوات 
السابقة، وش���دد على اهمية ايجاد حلول للمشاكل 

التي يعاني منها القطاع الخاص الفلسطيني.
وأشاد بعمل الغرفة مع مكتب الرباعية الدولية في 
القضايا العدي���دة التي عانى ويعاني منها القطاع 
الخاص، كما أش���اد بما تم انجازه س���ابقا في العمل 
المشترك بين الغرفة والرباعية الدولية في موضوع 
Door to Door عل���ى المعابر، واس���تفادة عدد من 
المصدري���ن، وأهمية اختيار القطاعات المناس���بة 
من اجل فتح اس���واق جديدة للمنتج���ات الوطنية 
بم���ا يعمل عل���ى تعزي���ز الص���ادرات الوطنية الى 
الخارج، ورحب بالمش���روع الجديد الخاص بقطاعي 

المفروشات والخياطة.
وأشار أعضاء مجلس ادارة الغرفة الى اهمية العمل 
م���ن جانب الرباعية على العوائ���ق الممنهجة التي 
تواجه منشآت القطاع الخاص والخسائر التي تلحق 
بسببها بالتاجر الفلسطيني جّراء تلك السياسات، 
نظ���را ألهمي���ة ذلك وانعكاس���ها عل���ى االقتصاد 

الوطني.
من جانب���ه، أكد الخبي���ر عبد المع���ز الحموري على 
سياس���ة مكتب الرباعي���ة بالتعامل المباش���ر مع 
القطاع الخاص، والتعرف على المش���اكل والعوائق 
من خالل معطيات ومعلومات صحيحة، وتحديدها 

ضمن اولويات للعمل عليها من خالل دراسة خاصة 
قبل المش���روع الجديد، وايجاد الحلول لها من خالل 
الرباعية الدولية والشركاء الدوليين، معربا عن تفاؤله 
بذلك. وتطرق الى طبيعة المشروع الجديد الخاص 
بقطاعي المفروش���ات والخياطة، باعتبارهما إحدى 
أهم القطاع���ات في نابلس من ناحية االس���تثمار 

والعدد الكلي وتشغيل العمال.
واختت���م اللقاء باالتفاق على البدء بإجراء الدراس���ة 
الميداني���ة للقطاعين وصوال إليج���اد رؤية موحدة 
للقضايا والمش���اكل وضمن اولوي���ات واحتياجات 

واضحة للقطاعين.

رام الله: الزراعة واتحاد الجمعيات
 التعاونية الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم

شركة كهرباء القدس تبدأ بغسيل 
الشبكات استعدادًا لفصل الشتاء

غرفة تجارة نابلس تبحث التعاون المشترك مع وفد من مكتب الرباعية الدولية
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أعل���ن أن���ا المواط���ن / عبدالله نايف حس���ين 
البحابص���ه  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)800613614  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود علي س���ليمان عقل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )403029580( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سمير محمد عبدالقادر فروانة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )919205138( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / علي محمود حس���ن ابو علي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410552830( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / نجاح نجيب أحمد الرخاوي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )959776733( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / صالح عمر س���لمان التروري 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900157066( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد أحمد عاشور تمراز عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )408987808( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / شريف حمدي محمود ابوطه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )918676354( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س���ائد محمد فايق ابو عرار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401686803( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / كفاح س���ليمان موس���ى 
كعب���وش  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )900192626(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حس���ن علي حسن ابو طويله 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )931670517( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
الس����ودانية،  الس����لطات  أعلن����ت 
الثالث����اء، ارتفاع عدد ضحايا الس����يول 
والفيضان����ات إلى 84 قتيال و67 مصابا 
من����ذ بداية فصل األمطار الخريفية في 

يونيو/حزيران.
المدني  الدفاع  وقال متحدث مجل����س 
)حكوم����ي( العقي����د عب����د الجليل عبد 
الرحي����م، إن حصيل����ة الوفي����ات جراء 
الس����يول والفيضانات ارتفعت إلى 84 

في حين ارتفع عدد اإلصابات إلى 67.
وكان����ت آخر حصيلة رس����مية للضحايا 
أعلنتها السلطات في 30 أغسطس/آب 

الماضي، وبلغت آنذاك 35 قتيال.
وأض����اف عب����د الرحي����م أن الس����يول 
والفيضانات تس����ببت أيضا في انهيار 
36 ألف����ا و46 منزال؛ منها 8 آالف و554 
منزال كليا. ولف����ت المتحدث إلى تضرر 
113 مرفق����ا حكومي����ا و57 من المخازن 
والمتاج����ر، إضافة إلى نف����وق 372 من 

المواشي جراء السيول والفيضانات.

واإلثني����ن، دع����ا رئي����س ال����وزراء عبد 
الل����ه حمدوك، المؤسس����ات الحكومية 
التدخل  إل����ى  والمنظمات  والش����عبية 
اإلنس����اني لمعالجة أوضاع المتضررين 
من الس����يول والفيضان����ات في والية 

النيل األبيض جنوبي البالد.

فيم����ا أعلنت األم����م المتح����دة، في 9 
س����بتمبر/أيلول الجاري، تضرر أكثر من 
102 ألف شخص من السيول واألمطار، 
وانهيار 20 ألفا و400 منزل كليا وجزئيا 

منذ بداية موسم األمطار بالسودان.
األمط����ار  موس����م  يس����تمر  وس����نويا، 

الخريفي����ة في الس����ودان م����ن يونيو 
إل����ى أكتوب����ر/ تش����رين األول؛ حي����ث 
تهطل عادة أمطار غزيرة تتس����بب في 

فيضانات وسيول واسعة.
وبلغ عدد ضحايا السيول والفيضانات 

في البالد 138 شخًصا العام الماضي.

السودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 84 قتيال

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، الثالثاء، إن قطر وتركيا قامتا باإلصالحات 
الفني���ة لمط���ار كابل، وما زالت هناك مش���اورات بش���أن تأمين المطار ف���ي العاصمة 
األفغانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير القطري مع نظيره االسباني 
خوس���يه مانويل ألباريس، في الدوحة عقب مباحثات ثنائية بش���أن تطورات األوضاع 
في أفغانس���تان. والخميس، أعربت األمم المتحدة عن امتنانها لتركيا وقطر جراء دور 
البلدين في إعادة تش���غيل مطار »حامد كرزاي الدولي«، بالعاصمة األفغانية كابل بعد 
اس���تئناف عمليات اإلجالء منه إثر توقفها منذ االنس���حاب األمريكي من البالد نهاية 

أغسطس/ آب الماضي.
ودع���ا ابن عبدالرحمن، إل���ى »التحاور مع األفغ���ان وحكومة طالبان«، مش���ددا أن »عزل 

أفغانستان ومقاطعتها ليس حال«.
وأكد أن »الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع وال يمكن أن نترك بلدا عاش 
هذه الصعوبات وحيدا«، وأكمل: »موقفنا أنه ال يمكننا أن نعزل أفغانستان أو نقاطعها 

ألن طالبان تسلمت مقاليد األمور«.
كما ش���دد على »حاجة الشعب األفغاني للمساعدات اإلنس���انية«، مؤكدا على ضرورة 
»تضاف���ر الجهود الدولي���ة من أجل ذلك«. وخالل 10 أيام من أغس���طس/ آب الماضي، 
س���يطرت »طالبان« على أفغانس���تان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة 

مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية ذلك الشهر.

قطر: الدوحة وأنقرة نفذتا 
اإلصالحات الفنية بمطار كابل

االستقالل/ وكاالت:
أف���اد الكرملي���ن، الثالث���اء، ب���أن الرئيس 
الروس���ي فالديمير بوتين عقد اجتماعًا مع 
نظيره الس���وري بشار األسد الذي وصل إلى 
العاصمة الروس���ية موس���كو في زيارة غير 

معلنة مسبقًا.
وأش���ار بوتين خالل اللقاء إلى أن »الرئيس 
الس���وري يفعل الكثي���ر إلقامة ح���وار مع 

المعارضين السياسيين«.
كما هنأ بوتين األس���د ب���� »النتائج الجيدة 
لالنتخاب���ات الرئاس���ية«، قائ���اًل إن ه���ذه 
النتائ���ج »تؤكد أن الس���وريين يثقون بك، 
وعل���ى الرغم من كل الصعوبات والمآس���ي 
التي شهدتها الس���نوات السابقة، فإنهم 
ُيعّولون عليك في عملية العودة إلى الحياة 

الطبيعية«.
وأض���اف الرئي���س الروس���ي: »بجهودن���ا 
المشتركة وجهنا ضربة لإلرهابيين«، الفتًا 

إلى أن »الجيش السوري يسيطر على أكثر 
من %90 من أراضي الب���الد، رغم بقاء عدد 

من بؤر اإلرهاب قائمة«.
وأشار إلى أن المش���كلة األساسية لسوريا 
هي الوجود غير الش���رعي للقوات األجنبية 
على أراضيها، معتبرًا أن »هذا يعيق التقدم 

على طريق تعزيز وحدة البالد«.
ولفت بوتين إلى أن التب���ادل التجاري بين 
روس���يا وس���وريا ازداد بمقدار 3.5 مرة في 
النصف األول من العام الجاري، كما أنه تم 
تسليم أولى ش���حنات لقاحات »سبوتنيك 

V« و »سبوتنيك اليت« لسوريا.
وبحس���ب الكرملين، توجه الرئيس األس���د 
لبوتين بالقول إن »جيش���ي البلدين أسهما 
كثيرًا في حماية البش���رية من شّر اإلرهاب 
الدول���ي«، مضيف���ًا أن »بعض ال���دول لها 
تأثير مدمر على إمكاني���ة إجراء العمليات 

السياسية بكل الطرق«.

وأض���اف األس���د أن الجيش���ين الس���وري 
والروس���ي حققا نتائج مهم���ة في تحرير 
األراضي وتدمير اإلرهاب، وس���اهما بعودة 
الالجئي���ن الذي���ن أجب���روا عل���ى مغ���ادرة 

منازلهم.
واعتبر أن »اإلرهاب الدولي ال يعرف حدودًا 
وينتش���ر مثل الع���دوى في جمي���ع أنحاء 
العالم«، مشددًا على أن »الجيشين أسهما 
إس���هامًا كبيرًا في قضية حماية البش���رية 

جمعاء من اإلرهاب«.
الرئيس السوري أكد أن »أعمالنا السياسية 
س���واء كانت في سوتش���ي أو في أستانة 
س���اهمت أيض���ًا ف���ي تطبيع الحي���اة في 

سوريا«.
ووصف األس���د العقوب���ات المفروضة على 
سوريا بأنها »ال إنسانية وال شرعية«، شاكرًا 
»روسيا وش���عبها على المساعدة اإلنسانية 

التي يقدمها االتحاد الروسي إلى سوريا«.

بوتين خالل استقباله األسد: بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة لإلرهابيين

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت األمم المتحدة، الثالثاء، عن مشروع لدعم خمس محافظات عراقية محررة 
من تنظيم "داعش" اإلرهابي؛ عبر مس���اعدة الش���ركات الصغيرة والمتوسطة 

التابعة للقطاع الخاص.
جاء ذلك، بحسب مديرة البرنامج االنمائي لألمم المتحدة في العراق، زينة علي 

أحمد، لوكالة األنباء الرسمية )واع(.
وقالت إن "البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ينفذ مش���روعًا يس���هم في وضع 
مساعدات تقنية ومادية للش���ركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 

التابعة للقطاع الخاص، ويتم تنفيذها في المحافظات المحررة من داعش".
والمحافظات هي "نينوى، واألنبار، وصالح الدين، وكركوك، وديالى".

وأوضحت أحمد أن "األمم المتحدة تنفذ عمليات مس���ح للمؤسسات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، كجزء من شراكتنا مع وزارة التخطيط والهدف 

منها وضع تصور يساعد الحكومة على وضع خطة لتنمية القطاع الخاص".
وأضافت المسؤولة األممية أنه "تم إجراء مسح شمل نحو ألفي مؤسسة عراقية 
)شركات قطاع خاص( في ثالث محافظات وهي بغداد والبصرة ونينوى.. تبين 

لنا احتياجاتها الضرورية".
وتعرضت غالبية شركات القطاع الخاص في المحافظات التي شهدت سيطرة 
"داعش" على أجزاء منها بين عامي 2014-2017 إلى خس���ائر كبيرة، أدى إلى 

توقفها عن العمل.
وقدرت الحكومة العراقية في فبراير/ش���باط 2018، وفقا لدراسة أجراها خبراء 
عراقي���ون ودوليون، الحاجة الفعلية إلعادة إعم���ار المناطق التي تعرضت إلى 
الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" ب� 88.2 مليار دوالر على مدى 10 سنوات.

العراق: مشروع أممي لدعم 5 
محافظات محررة من »داعش«
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
استهل نادي جبل المكبر، مشواره في دوري 
المحترفين ، بانتصار مهم على مركز طولكرم 
)1/3(، في اللقاء الذي أقيم على ستاد فيصل 

الحسيني، في افتتاح لقاءات الجولة األولى.
وحصد المكبر بهذا الفوز أول 3 نقاط، بينما 
تلقى المركز الصاعد لدوري المحترفين أول 
خس����ارة.   وانطلق اللقاء بهج����وم متواصل 
وكاسح من جانب العبي جبل المكبر، بحثًا عن 

هدف مبكر.
محاوالت المكبر للتس����جيل، تكللت بالنجاح 
فبعد مرور 6 دقائق تمكن ساجد الغول من 
تسديدة زاحفة متقنة من على حدود منطقة 
الجزاء من افتتاح التس����جيل، حيث ارتطمت 
كرت����ه بالقائ����م األيم����ن وأخ����ذت طريقها 

للشباك.
أربك هذا الهدف المبكر، حس����ابات المركز، 
فتسيد المكبر اللقاء، وتوالت فرصه المهدرة 

عن طريق شهاب القنبر.
وأثم����ر ضغط المكبر عن الهدف الثاني، عبر 
رأسية القناص شهاب القنبر الذي تابع الكرة 

المرتدة من الحارس احمد حجيرات.
وقبل الهدف مباش����رة أنقذ حجيرات هدفًا 
محقق����ًا من رأس����ية نجم الوس����ط هش����ام 

الش����وط األول بتقدم  لينته����ي  الصالحي، 
المكبر )0/2(.

في الش����وط الثاني، نش����ط المركز وتحسن 
أداؤه، وتمكن من تقليص النتيجة عن طريق 

محمود أبو الهيجا.
المكبر اس����تعاد م����رة ثانية زم����ام المبادرة، 
والحت ل����ه فرصة إضافة الثال����ث أبرزها من 

انفراد القنبر  أنقذه الحارس حجيرات.
استمر تفوق المكبر،  مع غياب واضح للمركز، 
خاصة خط الوسط، بينما أضافت التغييرات 

بالنسبة للمكبر المزيد من القوة للهجوم بعد 
دخول الثنائي عبد جبارين وليث خروب إلى 

جانب القنبر.
وأنقذ الحارس أحمد احجيرات مرماه من أكثر 
من هدف عبر بهاء علقم وجبارين وهش����ام 

الصالحي.
وفي الدقيقة الخامس����ة من الوقت بدل من 
الضائع، وقبل صافرة النهاية انفرد شهاب 
القنبر وسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني 

له، لينتهي اللقاء )1/3(.

جبل المكبر يضرب مركز طولكرم بثالثية

غزة/االستقالل: 
أعلن نادي خدمات النصيرات عن ابرامه صفقتين استعدادا للموسم الكروي القادم في قطاع غزة.

و أكد خدمات النصيرات تعاقده مع الثنائي أحمد العمواسي, ومحمد أبو زايد, لتعزيز صفوفه في الموسم 
الجديد بدوري الدرجة األولى بغزة. ويعّد العمواسي إضافة قوية لخط هجوم فريق خدمات النصيرات فيما 
يلعب أبو زايد في مركز خط الوس���ط. و واصل نادي نماء نش���اطه في االنتق���االت الصيفية، عقب تعاقده 
مع المهاجم فادي عوض الله, للدفاع عن ألوانه في الموس���م الكروي القادم. وأكد نماء انضمام عوض الله 

لصفوفه مدة موسم واحد, بعد رحيله عن نظيره التفاح إثر هبوطه للدرجة األولى في نهاية الموسم.
ويعّد الالعب إضافة جيدة لفريق نماء, الذي سبق له التعاقد مع الحارس محمد الدالي, والظهير األيسر نور 
الدين أبو شقفة, واقترابه من ضم آخرين. هذا و كشف نادي هالل غزة عن أول صفقاته الصيفية, استعدادًا 
للموسم الكروي القادم بالمحافظات الجنوبية 2021-2022. وأكد الهالل تعاقده مع العب الجناح يوسف لولو 

مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف التفاح في الفترة األخيرة.

خدمات النصيرات يضم العمواسي
 وأبو زايد و هالل غزة يبرم أولى صفقاته

روما/االستقالل: 
ف����ي مواجهة من العيار الثقيل، يحل ريال مدريد ضيفا 
على نظيره إنتر ميالن، مساء اليوم األربعاء ، على ملعب 
سان س����يرو، في إطار منافس����ات الجولة األولى بمرحلة 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 
مواجهة تعد تكراًرا لمواجهة الموسم الماضي "2020-

2021"، والت����ي التقى فيه����ا الفريقان أيًض����ا في دور 
المجموعات.

�سالح ملكي
يمتلك فريق ريال مدريد سالًحا فعااًل سيلجأ له بال شك 
أم����ام اإلنتر، من أجل الفوز على الفري����ق اإليطالي، الذي 

يعاني من نقطة ضعف واضحة.
سالح العرضيات سيلجأ له المرينجي أمام إنتر، حيث نجح 
الفريق الملكي من خالل����ه في مباراتي الذهاب والعودة 
بمرحلة المجموعات بالموسم الماضي، في تحقيق الفوز 

ذهاًبا بنتيجة )3-2( وفي العودة بنتيجة )0-2(.
ففي اللقاء األول بالجولة الثالثة بالمجموعات، نجح ريال 
مدريد في تس����جيل هدفين عن طريق سيرجيو راموس 
ورودريجو، من كرات عرضية، كما نجح في مباراة العودة 

بالجولة الرابعة من تسجيل هدف آخر. 
ويمتل����ك الري����ال مهاجًما قناًصا مثل الفرنس����ي كريم 
بنزيم����ا، والذي يعيش أوج توهجه منذ بداية الموس����م 
الماضي على وجه التحديد، ومع الحالة التي يعيش����ها 

فه����و قادر على ضرب دفاع اإلنت����ر من خالل العرضيات 
الُمرسلة إليه.

وأظه����ر بنزيما في مب����اراة فريقه األخيرة أمام س����يلتا 
فيجو، بالجولة الرابعة من الدوري اإلس����باني، ما يمتلكه 

من قدراته الهجومية، بعدما س����جل هدًفا رائًعا برأسية 
متقنة بعد كرة عرضي����ة أيًضا، ما ينذر إنتر بخطر كبير 

قادم خالل مباراة اليوم .
معاناة زرقاء

في الجانب اآلخر، يعاني إنتر ميالن بش����دة من الناحية 
الدفاعي����ة، رغم أنه يمتلك خط دفاع مميًزا وبه أس����ماء 
رنان����ة، لكنه كثيًرا ما يعاني ف����ي الفترة األخيرة دفاعًيا 
وتحديًدا من الكرات العرضية التي تشكل الخطر األكبر 

على األفاعي.
كما يعد سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى النيراتزوري، 
أحد نقاط الضعف أيًضا بالفريق، والذي كثيًرا ما يتسبب 
في إلحاق المعاناة بفريقه من خالل الكرات السهلة التي 
تسكن مرماه، ووقوفه المتكرر وهو يشاهد الكرات وهي 

تسكن مرماه.
وفي المباراة األخيرة التي خاضها إنتر أمام س����امبدوريا، 
بمنافس����ات الجولة الثالثة من الكالتش����يو، استقبلت 
شباك اإلنتر هدفين عن طريق العرضيات، فجاء الهدف 
األول م����ن ركلة ركني����ة، بينما جاء اله����دف الثاني من 

عرضية وسط انهيار الخط الدفاعي للفريق.

السالح الملكي يثير قلق إنتر ميالن في دوري أبطال أوروبا 

باريس/ االستقالل:
كشف العب الوسط الهولندي جيورجينيو فينالدوم عن األندية التي 
حاولت ضمه قبل توقيعه لباريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.
وكان الدولي الهولندي على مقربة من االنضمام إلى برشلونة فور رحيله 
عن ليفربول بنهاية تعاقده، لكن سان جيرمان نجح في الظفر بتوقيعه 

في نهاية المطاف.
وخ���الل تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنس���ية، اعت���رف فينالدوم 
بدخول بايرن ميونخ في مفاوضات معه قبل انتقاله للنادي الباريسي، 

لكنه أشار إلى أنها كانت منذ وقت طويل.
وأضاف "لقد تحدثت أيضا مع إنتر ميالن، ولقد ترك مسؤولوه انطباعا 

هائال بالنسبة لي، وهو ما يريده أي العب".
وفيما يتعلق بفشل انتقاله للبارس���ا، قال "كان لدي شعور 
جيد في ظل المحادثات التي اس���تمرت بيننا لفترة طويلة، 
قبل أن يصلني عرض باريس، الذي س���بق له محاولة ضمي 

في 2015".

فينالــدوم: ثالثــي عمــالق حــاول ضمــي

لندن/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إنجلي���زي ، عن رغبة ليفربول في تجديد عقد مهاجمه الس���نغالي 
س���اديو ماني حتى صيف 2025، ما يعني أنه سيبقى في آنفيلد حتى يبلغ من العمر 34 

عاًما. 
وحاول ليفربول خالل العامين الماضيين، إقناع ماني بالتجديد، مع تقديم 200 ألف جنيه 

إسترليني راتًبا أسبوعًيا، إال أن الالعب تصدى لتلك المحاوالت.
وبحس���ب صحيفة "صن" البريطانية، فمع قيام ليفربول بتجديد عقد كل من أليسون بيكر، 
فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، ألكسندر أرنولد، جورادن هيندرسون، فابينيو، هناك 

رغبة لتأمين باقي العناصر األساسية في الفريق، بتجديد عقدي محمد صالح وماني.
وأضافت الصحيفة، أن الريدز يستعدون لتقديم عرض لماني بنفس قيمة راتب فيرجيل، 
الذي يتقاضى 220 ألف إسترليني في األسبوع. أما بالنسبة لصالح، فيستهدف ليفربول 

منحه أعلى راتب في الدوري اإلنجليزي الممتاز، بقيمة 500 ألف إسترليني في األسبوع.

ليفربول يغري ماني براتب فان 
دايك.. وعرض تاريخي لصالح
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / س���عيد احمد س���عيد حماد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401037635( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اس���ماعيل عوض اسماعيل 
البلبيس���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )802619205(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / بتول عيس���ى عبد الله 
الس���دودي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )407035864(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / اسماء محمد مرازيق عويضة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )909345688( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / أش���رف ناص���ر عبد الحي 
ابو لب���دة ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)804370112   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / عبدالله نايف حس���ين 
البحابص���ه عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)800613614   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

  

 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية
تبليغات �شرعية

إلى المدعى عليه/ نادر فتحي عبد أبو عمرة من بئر السبع وسكان رفح سابقا يقيم في بلجيكا 
حالي���ا والمجهول محل اإلقامة فيها اآلن هوية 909114274 يقتضي حضورك إلى محكمة 
رفح الشرعية يوم الثالثاء الموافق 19/10/2021م الساعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى 
أس���اس 1021/2021 وموضوعها "طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم طالق صادر عن 
بلد أجنبي المقامة عليك من قبل زوجتك الداخل بها والمختلي بها بصحيح العقد الشرعي 
المدعية: نوال نوار عبد أبو عمرة من بئر السبع وسكان رفح سابقا والمقيمة حاليا في بلجيكا 
هوي���ة 801105925 وإن ل���م تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكي���ال عنك يجر بحقك 

المقتضي الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 13/09/2021م.

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

دولة فل�سطي
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
يف الطلب رقم 2021/ 466  يف الطلب رقم 2021/ 418

يف الق�سية احلقوقية 520/2021
المدعي / مصباح بسام مصباح زنون من رفح- هوية )403723802( وكيله 

المحامي / بكر عبد الرحمن الرياطي
المدعى عليه /  عطا العبد محمد ابو جبة من سكان غزة ومجهول محل اإلقامة

نوع الدعوى / حقوق )استرداد أموال منقولة (
قيمة الدعوى / )$5000( خمسة آالف دوالر أمريکي

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في الطلب رقم 466/2021 والطلب رقم 418/2021 والقضية
الحقوقية رقم 520/2021

إل���ى المدعى علي���ه المذكور بعاليه بما أن المدعي ق���د أقام عليك دعوی 
حقوق اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نس���خة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة يوم 
26/9/2021  لنظ���ر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمدعي السير في دعواه حسب األصول . تحريرة في 14/9/2021م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
الأ�ستاذ / اكرم ابو طعيمة

غزة/ االستقالل: 
نظمت القوى الوطنية واإلس���المية والفعاليات الشعبية، مؤتمرا شعبيا كبيرا في مخيم 
الش���اطئ لالجئين في مدينة غزة، بمشاركة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، رفضا 
التفاقية اإلطار بين وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين »أونروا« والواليات 

المتحدة األمريكية. 
وأكد مس���ؤول ملف الالجئين في حركة حماس د. محمد المدهون في كلمته عن القوى 
الوطنية واإلسالمية، في المؤتمر  مساء امس الثالثاء، على الرفض الشعبي القاطع التفاق 

اإلطار بين »أونروا« والواليات المتحدة األمريكية. 
وقال المدهون: »نحتش���د اليوم إلطالق فعاليات المؤتمر الش���عبي األول الذي سيتبعه 
ع���دد كبير من الفعاليات الرافضة التفاق االطار، وعلينا أن نتحرك على مس���تويات عدة 

أولها، تشكيل وإعالن الحملة الوطنية لمواجهة اتفاق اإلطار عبر وحدة وطنية جامعة«. 
وأكد أن اتفاق اإلطار بين »أونروا« والواليات المتحدة مجحف بحق ش���عبنا وظالم لحقوق 

اإلنسان والديمقراطية. 
وشدد على أن شعبنا كما أسقط كل االتفاقات المشبوهة السابقة سيسقط هذا االتفاق، 
مطالبا األمم المتحدة توفير الدعم الكامل ألونروا لتنفذ مهامها التي أنشئت من أجلها. 

وأشار إلى أن اتفاق اإلطار يريد من جمهور شعبنا من الالجئين والمستفيدين أن يعملوا 
وكالء معلومات عن بعضهم البعض، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع.

 بدوره قال الش���يخ يوسف سالمة المتحدث باس���م الفعاليات الشعبية خالل فعاليات 
المؤتمر: »نعلن نحن أبناء الشعب الفلسطيني عن رفضنا القاطع التفاق اإلطار اإلجرامي 

الذي وقع بين أونروا والخارجية األمريكية«.
 وأضاف: »نعلن أن فلس���طين هي قلب األمة النابض، ولوال أن فلس���طين هي فلسطين 
بقدسها وأقصاها وقيامتها وحائط البراق فيها وأبنيتها وساحاتها، ما صمم المحتلون 

على أن يحتلوا هذه البالد، ألنها هي أرض السماوات وأرض البطوالت«. 
وش���دد على أن اتفاق اإلطار بمثابة إعالن حرب على ش���عبنا بجميع مكوناته، وحرب على 
مناهجنا التعليمية، مؤكدا أن شعبنا بكل فصائله ومكوناته يرفض رفضا باتا هذا اإلطار 

اإلجرامي، ويرفض جميع ملحقاته. 
وقال: »نعلن عن تمس���كنا بحق العودة لالجئين الفلس���طينيين ألنه حق تاريخي وحق 

شرعي َتَواُرثي ال يجوز التنازل عنه أو التفاوض عليه«. 

غزة: مؤتمر شعبي رفضًا لـ »اتفاق 
اإلطار« بين »أونروا« و الواليات المتحدة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تبليغات �شرعية
إل���ى المدع���ى عليه /  راس���م صابر محم���ود خليفة من البطان���ي الغربي 
وس���كان رفح سابقا وحاليا في الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها 
اآلن يقتض���ي حضورك إلى محكمة رفح الش���رعية ي���وم االربعاء الموافق 
20/10/2021م الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى 524/2021 
وموضوعه���ا تفريق للض���رر من الغياب والمقامة علي���ك من قبل زوجتك 
المدعية: وفاء إبراهيم احمد خليفة من حمامة وسكان رفح. وإن لم تحضر 
في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي الش���رعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 13/09/2021م.

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية

بمواجهات اندلعت عقب مس���يرة تضامنية مع األسرى، 
في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين أصيبا بش���كل مباشر 
بقنابل الغ���از، وآخري���ن بالرصاص المعدن���ي المغلف 
بالمطاط، والعش���رات باالختناق، في مواجهات اندلعت 
بمنطقة »واد خنيس« قرب الش���ارع االلتفافي )60( غرب 
بلدة س���عير، عقب مس���يرة تضامنية انطلقت من البلدة 
بمش���اركة العش���رات من تالميذ المدارس الذين رفعوا 
علم فلس���طين وصورا لألس���رى القابعين في س���جون 

االحتالل، ورددوا هتافات مطالبة باإلفراج عنهم.
وفي الس���ياق ذاته، أصيب، العش���رات م���ن المواطنين 
وطلبة المدارس بح���االت اختناق، ف���ي مواجهات قرب 
الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأف���ادت مصادر صحفي���ة، بأن مواجه���ات اندلعت مع 
قوات االحتالل على حاجز أبو الريش المقام على المدخل 
الجنوب���ي للبلدة القديمة غرب الحرم اإلبراهيمي، أصيب 
خاللها العش���رات من تالمي���ذ الم���دارس والمواطنين 

بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
فيما، أصيب عدد من طالب مدرس���ة تياس���ير الثانوية 
بح���االت اختناق، أم���س الثالثاء، جراء استنش���اق الغاز 
المس���يل للدموع خالل اقتحام ق���وات االحتالل للقرية 
ش���رق طوباس. وقالت مص���ادر في اله���الل األحمر: إن 
طواقمه���ا تعاملت مع 30 إصاب���ة باالختناق لطالب ثم 

نقلتهم إلى العيادة الصحة قي القرية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل التي اقتحمت 
القرية أطلقت قنابل الغاز بكثافة وبشكل مباشر باتجاه 

مدرس���ة الذكور الثانوية الواقعة ش���رقي البلدة، ما أدى 
لوقوع حاالت اختناق بين الطالب والمدرسين.

وفي نابلس ش���مال الضفة الغربي���ة، أصيب 22 مواطنا، 
مس���اء أمس الثالث���اء، بالرص���اص المعدن���ي المغلف 
بالمطاط، وبحاالت اختناق بالغاز المس���يل للدموع، خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي اندلعت على 

حاجز حوارة، جنوب نابلس.
وأفاد مدير مركز الطوارئ واإلسعاف في جمعية الهالل 
األحمر بنابلس، أحمد جبري���ل، بأن من بين المصابين 4 
بالرصاص »المطاط���ي«، و16 بحاالت اختن���اق، و2 جراء 

السقوط خالل مطاردة االحتالل للمواطنين.
وفي بيت لح���م، أصيب عدد م���ن المواطنين باالختناق 
بالغ���از المدم���ع ال���ذي أطلقته ق���وات االحت���الل خالل 

مواجهات اندلعت عند مدخل بيت لحم الشمالي.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل أطلقوا قنابل 
الغاز والصوت تجاه عش���رات المواطنين الذين تظاهروا 
إس���نادا وتضامن���ا مع األس���رى، وكذلك ص���وب منازل 
المواطنين في مخيم العزة شماال، ما أدى الى إصابة عدد 

منهم باالختناق، وعولجوا ميدانيا.
وفي جنين، اندلعت اش���تباكات مس���لحة بين مقاومين 
وقوات االحتالل على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق 
جنين. وأفادت مص���ادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار 
على حاجز الجلمة العس���كري، كما ألقى مقاومون آخرون 

عبوات متفجرة محلية الصنع »أكواع« على ذات الحاجز.
والى ذلك، اقتحم عش���رات المستوطنين وعناصر قوات 
االحت���الل ومخابرات���ه، أمس ، باحات المس���جد األقصى 

المبارك ومصلياته، وأدوا طقوًس���ا تلمودية استفزازية 
تحت حماية مشددة من قوات االحتالل. وأفادت مصادر 
مقدس���ية أن257 مس���توطنًا منهم 82 ف���ردا من أفراد 
قوات االحتالل و4 عناصر م���ن مخابراته اقتحموا باحات 
المس���جد األقصى في الفت���رة الصباحي���ة لالقتحامات 
اليومية. وأوضحت المصادر أن المستوطنين تجولوا في 
باحات األقصى، وأدوا طقوس تلمودية علنية في باحات 
األقصى، ويتحججون بالجلوس لالس���تراحة، إلطالة وقت 
مكوثهم في المس���جد، ضمن التصرفات االس���تفزازية 
المتواصلة. وذكرت المصادر أن المس���توطنين اقتحموا 
المس���جد في يوم عيدهم مرتدين قمصانًا كتب عليها 
»لنبني الهيكل«، ولباس���ًا مخال وطقوسًا علنية وعبارات 

توراتية في قلب األقصى.
وس���بق أن أطلقت جماعات متطرفة استيطانية دعوات 
متكررة لتنفيذ اقتحامات واس���عة، خالل ش���هر أيلول/ 

سبتمبر الجاري بدعوى موسم األعياد اليهودية.
وتتم االقتحام���ات على فترتين صباحي���ة، وبعد صالة 
الظه���ر عبر ب���اب المغاربة في الج���دار الغربي لألقصى 
بحماية ومرافقة من قوات االحتالل، ضمن جوالت دورية 
تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدس���ة والمسجد 
األقصى المبارك. وتش���هد فترة االقتحامات إخالء قوات 
االحتالل المنطقة الش���رقية من المس���جد من المصلين 

والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.
ويس���تهدف االحتالل المقدسيين من خالل االعتقاالت 
واإلبع���اد والغرام���ات، به���دف إبعادهم عن المس���جد 
األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.

غزة/ االستقالل: 
نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين، أمس الثالثاء، أحد القادة 
الميدانيين للس���رايا في لواء رفح المجاهد س���عد 
أحمد سليمان أبو حسنين- أبو أحمد 46 عامًا، والذي 
توفي نتيج���ة اصابته بفي���روس "كورونا". وقالت 
الس���رايا في بيان وصل "االس���تقالل" إن المجاهد 
أبو حسنين وهو من س���كان الحي السعودي برفح، 
توفي فجر ام���س، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، 
ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة س���خرت في سبيل 

الله جه���ادًا ودفاعًا عن أبناء ش���عبنا في مواجهة 
االحتالل الصهيوني المجرم.

وأضاف���ت" إننا في س���رايا القدس نحس���ب فقيدنا من 
المجاهدين األفذاذ الذين صال���وا وجالوا مقاومة وعطاء 
وكانت له البصمة واألثر في مش���روع المقاومة والتحرير، 
ونس���أل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن 
يس���كنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، 
ونعاه���ده وكل الش���هداء أن نبق���ى محافظي���ن على 
أمانة الس���الح وخط الجهاد والمقاوم���ة حتى حرية كل 

فلسطين".

سرايا القدس تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر »كورونا«

اإ�سابات مبواجهات ..
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االستقالل/ وكاالت:
قالت وس���ائل إعالم يابانية أن مواطنًا روسيًا أقدم على السباحة لمدة 23 ساعة عبر بحر 
أوخوتسك من جزر الكوريل للوصول إلى أرخبيل اليابان هربًا من نظام الرئيس فالديمير 
بوتين، بحسب ما قال. ذكرت صحيفة Japan Today في 29 أغسطس 2021 أن الروسي 
المدعو فاس فينيكس نوكارد ظهر ألول مرة في بلدة شيبيتس���و اليابانية على الساحل 

الشرقي لمنطقة هوكايدو بعد مغادرة جزيرة »كوناشير« الروسية.
وأخبر هذا الرجل الغامض البالغ من العمر 38 عامًا السلطات اليابانية أنه عبر البحر سباحة 

ووصل بعد 23 ساعة إلى الشاطئ الياباني »بسبب حكومة بوتين«.
ونقل���ت الصحيفة عن نوكارد قوله »أردت االبتعاد عن النظام االس���تبدادي في روس���يا. 
سئمت من إدارة بوتين. ال أحد يستطيع معارضة بوتين في روسيا اليوم. ال يمكننا إال أن 
نصمت أو نغادر البالد«. وعند وصوله إلى اليابان، تقدم نوكارد بطلب لجوء سياسي لكن 
هذا المطلب يمثل إش���كالية بسبب النزاع اإلقليمي بين اليابان وروسيا في جزر الكوريل 

والمستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ورغم سيطرة روسيا الفعلية على جزيرة كوناشير إال أن اليابان ال تزال تعتبرها جزءًا 
من أراضيها، وهو ما يعني أن طوكيو تعتبر أن نوكارد قام بالسباحة من اليابان إلى 
اليابان وبالتالي من الصعب منحه وضع الالجئ السياس���ي. وهذا عدا عن أن نوكارد 
نفسه كان قد طرد بالفعل من األرخبيل الياباني عام 2011 بسبب انتهاكه شروط 

تأشيرة اإلقامة.

االستقالل/ وكاالت:
اعترف س���تة مواطنين كولومبيي���ن أمام محكمة 
اتحادية بتورطهم في التآمر الستخدام »غواصات 
المخدرات« لتهريب أكثر من 19 ألف كيلوجرام من 

الكوكايين لصالح عصابة المخدرات »سينالوا«.
ووفق���ا لوزارة العدل األمريكية، كان المدعى عليهم 
ج���زءا من منظم���ة إجرامي���ة قامت ببن���اء وصيانة 
غواص���ات المخ���درات التي اس���تخدمت إلرس���ال 

الكوكايين من كولومبيا إلى المحيط الهادئ حيث 
يقوم أعضاء عصابة س���ينالوا باستالمه وتجميعه 
بالقرب من أواكس���اكا بالمكسيك، بحسب صحيفة 

»نيويورك ديلي نيوز«.
وخ���الل الفترة بين تموز/يولي���و 2015 وآذار/مارس 
2016، اعت���رض المحقق���ون األمريكي���ون ث���الث 
غواصات تابعة لتلك الجماعة ف���ي المياه الدولية. 
وفي المجموع، تم ضبط كميات كبيرة من الكوكايين 

في هذه الحوادث.
وفي نهاية المطاف، تم القبض على عدة رجال وتم 

تسليمهم إلى الواليات المتحدة.
وأجرت التحقيق قوة مهام مش���تركة ضمت عمالء 
ومحللي���ن م���ن إدارة مكافحة المخ���درات ومكتب 
التحقيق���ات االتحادي ومكتب الهج���رة والجمارك 
وخف���ر الس���واحل والبحري���ة والقي���ادة الجنوبية 

األمريكية.

روسي يسبح لـ 23 ساعة 
باتجاه اليابان هربًا من بوتين!

كولومبيون يهربون آالف الكيلوجرامات من الكوكايين بغواصات

االستقالل/ وكاالت:
تنفق ام����رأة »مجنونة بالحمام« 4000 جنيه إس����ترليني 
سنوًيا على تصميم مالبس لحمامتين، اللتين تستمتعان 
بغرفة نوم مكيفة وخزانة مالبسهم وحتى التنزه في عربة 

أطفال فاخرة. 
أنقذت ميغي جونس����ون، البالغة م����ن العمر 23 عاًما، من 
الوث، لينكولنش����اير، حمامتيها األليفتين، بعد أن عثرت 

عليهما مهجورتين ومعرضتين للخطر.
قامت محب����ة الحيوانات برعايتهما صحي����ًا، وإطعامهما 
يدوًيا بأنبوب على مدار الس����اعة لمدة ستة أسابيع حتى 

أصبحتا أليفتين ومحبتين مثل أي حيوان أليف عادي.
تعيش الحمامتان اآلن »حي����اة الرفاهية« مع هدايا أعياد 

المي����الد، ومجموعة من الدمى اللين����ة، وحتى التنزه خارج 
المنزل في عربة أطفال خاصة تسمح لكل طائر باالستمتاع 
بمحيطه بأمان من مقصورته الش����بكية، بحس����ب »ديلي 

ميل«.
وعلى الرغم من التعليقات القاس����ية م����ن الناس، الذين 
وصفوا الطيور بأنها »فئران طائرة«، إال أن ميجي تصر على 
أنها حيواناتها أليفة ورائعة و »تس����تحق فرصة« مثلها 

مثل أي حيوان آخر.
جنبًا إلى جنب مع عصفورين آخرين تم إنقاذهما ويعيشان 
في متجر مستلزمات الحيوانات األليفة الخاص بها، تنفق 
محبة الحيوانات ما يصل إلى 400 جنيه إسترليني شهرًيا 

على طيورها المدللة.

االستقالل/ وكاالت:
نجح باحثون نيوزيلندي���ون وألمان في تدريب األبقار على 
اس���تخدام دورات المياه، على أمل أن يساعد ذلك في الحد 
من تل���وث المياه وانبعاثات الغازات المس���ببة لالحتباس 

الحراري.
وعم���ل الباحث���ان في جامع���ة أوكالند ليندس���اي ماتيوز 
ودوج���الس إليف على تدريب 16 م���ن العجول في مزرعة 

يديرها معهد أبحاث بيولوجيا المزارع في ألمانيا.
وق���اال في بي���ان إنه إلى جان���ب زمالئهما األلم���ان، أظهر 
الباحثان أنه يمكن تدري���ب معظم العجول على "التحكم 

في األمر".
وترتفع نس���بة النيتروجين في بول البقر، لذلك إذا كان من 

الممكن تدريب األبقار على التبول في "مرحاض" على األقل 
في بعض األحيان، يمكن التق���اط النيتروجين والتعامل 

معه قبل أن يلوث الماء أو يتحول إلى غاز أكسيد النيتروز.
وإذا ب���دأت األبقار بالتبول في الم���كان الخطأ، فإن العلماء 
س���يجعلون أطواقها تهتز. وكانت العجول ُتكافأ بالطعام 

إذا تبولت في المرحاض.
وقال ماتي���وز: "هكذا يدرب بعض األش���خاص أطفالهم، 
ويضعونهم ف���ي المرحاض وينتظرونه���م ليتبولوا، ثم 

يكافئونهم إذا فعلوا ذلك".
وأضاف: "تبين أن هذا األمر يعمل مع العجول أيضا".

وبعد نهاية 15 يوما من التدريب، كان ثالثة أرباع الحيوانات 
يقوم بثالثة أرباع عمليات التبول في المراحيض.

علماء ينجحون في تدريب األبقار 
على استخدام دورات المياه

تنفق 4000 جنيه إسترليني 
سنويًا على رفاهية حمامتين

االستقالل/ وكاالت:
توفي »طرزان الحقيقي«، الذي قضى 40 عاما في إحدى الغابات المنعزلة بعيدا 

عن البشر والعالم المتحضر في فيتنام.
وتوف���ي األس���طورة الفيتنامية، الذي وص���ف على مدى عق���ود بفتى األدغال 
و»طرزان« الحقيقي نظرا لحياة العزلة التي قضاها في األدغال بعيدا عن البش���ر 
وعن اس���تخدام أي نوع من أنواع األدوات الحديث���ة، معتمدا اعتمادا كليا على 

الغابة والطبيعة لتوفير قوته اليومي.
وتوف���ي »طرزان الحقيق���ي« عن عمر ناهز 52 عاما، بس���بب مرض عضال أصابه 

اضطره إلى االستعانة بالعالم المتحضر في فترات حياته األخيرة.
وفارق فان النغ، وهو االس���م الحقيقي للرجل، الحياة االثنين الماضي، بس���بب 

إصابته بسرطان الكبد جعلته يعاني في آخر أيام حياته، بحسب »سبوتنيك«.
قال صديق النغ، الفارو سيريزو: ›أنا حزين للغاية لرؤيته يرحل، لكن بالنسبة لي 
فإن وفاته هي أيضا تحرير له، ألنني أعلم أنه كان يعاني في األشهر الماضية. 

لقد كان إنساًنا جمياًل، سيكون من المستحيل نسيانه«.
وعاش الطفل حياة »فتى األدغال« الحقيقية، حيث لم يصادف امرأة في حياته 
بعد مقتل أمه، وبقي طوال تلك الفترة وحتى يومنا هذا في أعماق غابة فيتنامية 

كثيفة تنتشر في منطقة تاي ترا بمقاطعة كوانغ نغاي.
واقتات »فتى األدغال« على الصيد من خالل اس���تخدام األدوات البدائية 
والضروري���ة باإلضافة إل���ى قطاف الفاكهة التي تنتجها الغابة بش���كل 

طبيعي.
وعندما سئل، في لقاء سابق معه، عما إذا كان يعرف ما هي األنثى، قال إن والده 
لم يشرحها له قط، أما الذكور فقد شاهد 5 أشخاص فقط في حياته منذ مغادرة 

القرية، حيث كانوا يهربون خوفًا منهم.

االستقالل/ وكاالت:
س����تطلق مدينة س����ان فرانسيس����كو األمريكية 
اعتبارًا من ش����هر أكتوبر 2021 برنامجًا يتضمن 
دفع مبلغ 300 دوالر ألفراد من عصابة في المدينة 

حتى ال يطلقوا النار على الناس بقدر اإلمكان.
قالت صحيفة »سان فرانسيسكو إكزامينر« في 30 
أغس����طس 2021 إنه وبالنظر إلى الزيادة المقلقة 
في معدل جرائم القتل في المدينة، والتي بلغت 
21 جريمة من����ذ بداية العام مقارن����ة ب� 14 لعام 
2019 بأكمله، فقد تق����رر إطالق برنامج مالي غير 

تقليدي.
وبحس����ب تقرير رس����مي نقلت����ه الصحيفة، فإن 

غالبية المتورطين في العنف المسلح، سواء كانوا 
من مطلقي النار أو من الضحايا، مرتبطون بش����كل 

مباشر باثنتي عشرة عصابة تعمل في المدينة.
ولذلك ستبدأ سان فرانسيسكو في دفع 300 دوالر 
شهريًا ألفراد معينين ينتمون إلى هذه الجماعات 
اإلجرامية حتى ال يطلقوا النار على بعضهم وعلى 
أي من الس����كان. ويمكن للمشاركين في البرنامج 
أيضًا كس����ب 200 دوالر إضافية شهريًا إذا سعوا 
بنش����اط للحصول على عمل أو اس����توفوا شروط 

إطالق سراحهم في حالة المعتقلين السابقين.
وبحسب ديفيد محمد، المدير التنفيذي للمعهد 
الوطني إلصالح العدالة الجنائية، فإن »الغرض من 

هذا البرنامج هو أن نقول إننا سنس����تثمر الموارد 
في شاب يبلغ من العمر 25 عامًا تم القبض عليه 
ثمان����ي مرات وحصل على إفراج مش����روط ويفخر 
بكونه عضوًا في عصابة في حيه وال يس����عى إلى 
تركها. البرنامج الجديد ليس تقليديًا وقد ال يكون 
مقبواًل المعنى السياسي ولكن هذا ما يجب القيام 

به للحد من عنف السالح«.
من المتوقع أن تبدأ المنح����ة في أكتوبر كبرنامج 
تجريبي محدود. وس����يكون هناك حوالي عش����رة 
مش����اركين فقط في البداية ثم 30 بحلول نهاية 
العام. وإذا نجح المشروع، سيكون هناك 200 إلى 

300 مشارك في المجموع.

رحيل »طرزان الحقيقي« بعد 
مخالطته العالم المتحضر

سان فرانسيسكو تمنح المجرمين 300 دوالر شهريًا حتى ال يطلقوا النار!


