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القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم عبرية مساء األربعاء، باعتقال 
فلس���طيني بزع���م تنفيذ عملية دهس ش���مالي 

مدينة القدس المحتلة.
وذك���رت القن���اة 20 العبرية، أن ق���وات االحتالل 
مس���توطنة »معاليه  ف���ي  اعتقلت فلس���طينًيا 
أدومي���م« بع���د تنفي���ذه عملية دهس ش���مالي 

المدينة.
إل���ى إصابة مس���توطنة بعملية  القناة  وأش���ارت 
الده���س، مؤك���دة أن »ق���وات االحتالل ح���ددت 
العملية بأنه���ا عملية دهس بعد فحص كاميرات 

المراقبة على طول منطقة الحادث«.
وقالت القناة إن حالة المستوطنة االسرائيلية بعد 

نقلها للمستشفى ُوصفت بالمتوسطة.

اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذ 
عملية دهس شمال القدس

الضفة المحتلة- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين مساء األربعاء خالل 
مواجهات مع قوات االحت���الل قرب بلدة دير 

الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية.

وأف���ادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت 
بين الش���بان وق���وات االحتالل عل���ى الطريق 
االلتفاف���ي »أل���ون موري���ه« بي���ن بلدتي دير 
الحطب وس���الم، أطلق خاللها جنود االحتالل 

الرص���اص المعدن���ي وقنابل الغاز المس���يل 
للدم���وع. وأصي���ب المص���ور الصحفي ناصر 

اش���تية بعيار معدن���ي بالرأس، 
باالختناق  مواطنون  أصيب  فيما 

مئات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
إصابات خالل مواجهات بنابلس والقدس واالحتالل 

يستولي على آالف الدونمات في الضفة

قوات االحتالل تعتقل �شابًا من باب العامود يف القد�س

»أبو بكر« يحذر من تعتيم 
االحتالل على وضع »أسرى النفق«

الجهاد: االنتخابات المحلية ملهاة 
جديدة وهروب من االستحقاق األهم

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها إلجراء أي انتخابات دون التوافق 

على برنامج سياس���ي واضح ومحدد يس���تند إلى مواجهة 
االحتالل ووقف تغوله على الشعب واألرض والمقدسات.

رام الله/ االستقالل: 
حّذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، من التعتيم 

الشديد الذي تنتهجه إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
على وضع األسرى الستة، الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع 

سجون االحتالل/ االستقالل:
نفت لجنة الطوارئ ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل 

»اإلس���رائيلي« يوم أمس، الوص���ول ألي اتفاق مع مصلحة 
س���جون االحتالل. وأكدت لجنة الطوارئ أن أسرى الحركة 

أسرى الجهاد ينفون التوصل ألي 
اتفاق مع مصلحة سجون االحتالل

غزة/ دعاء الحطاب:
بينم���ا كان اللي���ل يلب���س ثيابه الس���وداء، 
والس���ماء ُملبدة بالطائرات اإلس���رائيلية، وال 

صوُت في األرجاء، تسلل مئات الجنود وعلى 
خاصة صهيونية  قواٍت  رأسهم 
المختص���ة  اليم���ام«  »وح���دة 

األسيران » نفيعات و كممجي«: استسالم 
مكره من أجل حياة محتضنيهم

عليان: أبطال عملية »انتزاع الحرية« 
فتحوا بوابة النتفاضة فلسطينية مرتقبة

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الدكتور جميل عليان، امس 

األربعاء، أن األسرى الس���تة أبطال عملية »انتزاع الحرية« 
فتحوا بواب���ة النتفاضة فلس���طينية مرتقب���ة، وأحدثوا 

 6 أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 
في سجون االحتالل

ترحيب بقرار حظر منتجات 
المستوطنات في أسواق بريطانية

غزة/ االستقالل:
ثمن مركز حماية لحقوق اإلنسان قرار حزب الديمقراطيين 
البريطاني بشأن حظر منتجات المستوطنات اإلسرائيلية 

16 حالة وفاة و1899 إصابة 
جديدة بكورونا في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، أم���س األربعاء، وفاة 16 
مصاًبا وتس���جيل 1899 إصابة جدي���دة بفيروس كورونا 

االحتالل يعتقل عددًا من 
المواطنين بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد ضباط في الجيش االحتالل »اإلسرائيلي، استخدامهم 
لطائرة درون انتحارية تشتهر محلّيًا ب� “كواد كابتر”، في 

جيش االحتالل يؤكد استخدام 
طائرات انتحارية في غزة
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رام الله/ االستقالل: 
حّذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو 
بكر، من التعتيم الشديد الذي تنتهجه إدارة سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي، على وضع األس���رى الس���تة، 
الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من سجن 

»جلبوع«.
وق���ال »أبو بكر« في حديث إذاع���ي أمس األربعاء، إنه 
حت���ى اللحظة ال توج���د معلومات متوف���رة عن وضع 
األس���يرين أيهم كممجي، ومناضل انفيعات، بسبب 

منع زيارات المحامين، بدعوى عدم انتهاء التحقيق.
وفجر األح���د، أعاد جيش االحت���الل اعتقال كممجي 
ونفيعات، آخر أسيرين تمكنا من انتزاع حريتهم من 
السجن، وذلك من المنطقة الشرقية في مدينة جنين 

شمال الضفة الغربية المحتلة.

وف���ي 6 أيلول/س���بتمبر الجاري، حفر س���تة أس���رى 
فلس���طينيين نفقا من زنزانتهم إلى خارج الس���جن، 
وُأعي���د اعتقال أربع���ة منهم وهم: محم���د العارضة 

ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.
من جهة ثانية، كشف »أبو بكر« أن األسرى في سجن 
»عوف���ر« أعطوا مهل���ة إلدارة الس���جون حتى نهاية 
المتمثلة،  الجاري، لالس���تجابة لمطالبهم  األس���بوع 
بعالج أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي، وإعادتهم إلى 
غرفهم. وقال إنه في حال عدم االس���تجابة س���يكون 

هناك تصعيد يشمل جميع السجون.
وتعتق���ل س���لطات االحت���الل ف���ي س���جونها نحو 
4500 فلس���طيني، بينهم 40 س���يدة، فيما بلغ عدد 
المعتقلين األطفال قرابة 170، والمعتقلين اإلداريين 

نحو 370، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها إلجراء أي انتخابات 
دون التوافق على برنامج سياس���ي واضح ومحدد يستند 
إلى مواجهة االحتالل ووقف تغوله على الش���عب واألرض 

والمقدسات.
وقال���ت الحركة في بيان وصل »االس���تقالل« أمس األربعاء 
تعليقا عل���ى قرار الحكومة الفلس���طينية إجراء انتخابات 
ببعض الهيئات المحلية إن »أي انتخابات في ظل االحتالل 
إنما تش���كل ملهاة جديدة وهروبًا من االس���تحقاق األهم 
وهو إعادة بناء المشروع الوطني وفق استراتيجية جديدة 
وشاملة إلدارة الصراع مع االحتالل«. ودعت ألهمية تشكيل 
مرجعية وطنية إلدارة الش���أن الداخلي، واالنتخابات مهما 
بالغ المتحدثون في إظهار أهميتها لن تحقق هذا الهدف.

واعتبرت الحركة أن الظروف الراهنة تستدعي من الجميع 

التركيز على كيفية التصدي لالحتالل وعدوانه، والذود عن 
األسرى في سجون االحتالل والتصدي لالستيطان وحماية 
ما تبقى م���ن األرض، وإنهاء الحصار على غ���زة، والرد على 

جرائم االحتالل في الضفة والقدس.
وأكدت »أن األولوية األساس���ية لشعبنا، والحاجة الوطنية 
األول���ى هي التحرر من االحتالل، وهذا لن يتم إال بالمقاومة 
وتصعي���د االنتفاضة وتطويرها ال بااللتف���اف عليها عبر 
المفاوضات وااللتزامات األمنية والسياسية وتعزيز الروابط 

االقتصادية مع االحتالل«.
وقبل أيام أص���درت الحكومة قراًرا يقضي بإجراء انتخابات 
الهيئات المحلي���ة على مرحلتين، بحي���ث ُتعقد المرحلة 
األولى في 11 ديس���مبر/ كان���ون أول المقبل، في المناطق 
المصنف���ة »ج«، والمرحلة الثانية في الرب���ع األول من عام 

2022 في المناطق المصنفة )أ، ب(.

نابلس/ االستقالل: 
أك����د المحام����ي مهند كراجة، أم����س األربعاء، أنه تم توثيق عش����رات حاالت 
االعتقال واالس����تدعاء على خلفية سياسية، في صفوف طلبة جامعة النجاح 

الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة
ورصد المحامي 7 اعتقاالت و20 اس����تدعاء لطلبة جامعة النجاح الوطنية من 

قبل األجهزة األمنية الفلسطينية.
بدورها، أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة 
أن جهاز األمن الوقائي ما زال يعتقل الطالب في جامعة النجاح جعفر مروان 

أقرع بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.
وأش����ارت إلى مواصل����ة اعتقال الطالب عبادة جودة لليوم ال����� 8 على التوالي، 

والطالب حسن تفاحة لليوم ال� 9 على التوالي.
في السياق، اعتقل جهاز المخابرات في بيت لحم الشاب مهدي طه الشيخ من 

بلدة مراح رباح بعد استدعائه للمقابلة أول أمس.
وذكرت اللجنة أن جهاز األمن الوقائي في الخليل اعتقل األسير المحرر حمزة 
الزهور بعد اقتحام منزله فجر أول أمس وهو معتقل سياس����ي س����ابق لعدة 

مرات.
فيما يواصل جهاز المخابرات في الخليل اعتقال األس�����ير المحرر والمعتقل 
السياسي السابق الشيخ خضر الحروب والطالب محي الدين الشراونة من بلدة 

دورا لليوم ال� 10 على التوالي.

»أبو بكر« يحذر من تعتيم 
االحتالل على وضع »أسرى النفق«

الجهاد: االنتخابات المحلية ملهاة 
جديدة وهروب من االستحقاق األهم

سجون االحتالل/ االستقالل:
نف���ت لجن���ة الطوارئ ألس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في س���جون االحتالل 

»اإلسرائيلي« يوم أمس، الوصول ألي اتفاق مع مصلحة سجون االحتالل.
وأكدت لجنة الطوارئ أن أس���رى الحركة مستمرون في خطواتهم التصعيدية 
ضد الس���جان الصهيوني. وتش���تد الهجمة الصهيوني الشرسة من قبل إدارة 
السجون بحق أسرى الجهاد اإلسالمي تحديدًا بعد عملية نفق الحرية البطولية 

في السادس من أيلول الحالي.
من ناحيتها، أكدت هيئة شؤون األسرى، أن إدارة سجون االحتالل ال زالت تقوم 
بحملة تنكيلية واسعة بحق األس���رى في سجن جلبوع وتعمل على نقل أسرى 

قسم )5( الى قسم آخر بغرض التفتيش.

أسرى الجهاد ينفون التوصل ألي 
القدس المحتلة / االستقالل:اتفاق مع مصلحة سجون االحتالل

رفض المقدس���ي نضال الرجبي ه���دم منزله 
ذاتيًا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مؤكدا 
أنه لن يزي���ل طوبة واحدة بيده، بعد تس���لمه 
إخطارًا من س���لطات االحتالل التي أمهلته 21 

يوما لتنفيذ القرار.
وقال الرجبي: »إذا كان االحتالل عازما على هدم 
منزلي فليقم هو بذاته، ولو هدمه مرات ومرات 

سأعيد بناءه يوما ما وكذلك أبنائي«.
وأضاف: »هم يطلبون منا نحن أن نهدم بيوتنا 
بأنفسنا، أنا لست أعلم أي مبدأ وأي دين يجعل 
شخًصا يقتل نفس���ه؟! إذا فرض علينا الهدم 
الذي يوازي الموت فليقتلنا االحتالل، ولن نقتل 

أنفسنا«.
وأش���ار الرجبي إلى أن االحتالل يريد من خالل 
الهدم الذاتي كسر صورة المقدسيين وتدمير 

حالتهم المعنوية.
وبّي���ن أن عائلته المكونة م���ن 9 أفراد مهددة 
بالتهجير، مش���ددًا على إص���راره على الصمود 
في القدس، حتى لو هدم منزله فسيعيش في 
خيمة، ولن يترك األرض المقدسة، فليس عنها 

أي بديل.
ورأى الرجب���ي أن االحت���الل بتصرفات���ه هذه 
يري���د فقط تهجير المقدس���يين من القدس، 
والس���يطرة عل���ى أرضه���م َعنوة، مؤك���دا أنه 
وعائلته متجذرون في أرضهم ولو كلفهم ذلك 

حياتهم.
وهدم���ت قوات االحت���الل قبل أس���ابيع محال 
تجاريا للمواطن الرجب���ي، وأصابت نجله إصابة 
خطرة أدت إلى اس���تئصال جزء من الكبد، أثناء 

التصدي لجريمة االحتالل.
ا  ويتهدد التهجير قرابة 750 مواطًنا مقدس���ّيً
في 86 أس���رة موزعة على حوالي 5 دونمات في 
حي س���لوان، في محاولة لتغيي���ر الوقائع على 
األرض لمصلحة المس���توطنين، كما هو الحال 

في حي الشيخ جراح.
يش���ار إلى أن عدد البؤر االستيطانية في حي 
بطن الهوى في س���لوان، ارتفع إلى حوالي 12 

بؤرة استيطانية وقطعة أرض.

المقدسي نضال الرجبي: لن أهدم منزلي بيدي وسأعمره مجددًا

السلطة تعتقل 7 طالب من جامعة 
النجاح على خلفية سياسية

نيويورك/ االستقالل:
دعا الرئي���س التركي رجب طي���ب أردوغان، إلى 
ضرورة  إنهاء سياس���ات االحتالل وضم األراضي 

واالستيطان في أسرع وقت.
وقال، في كلمة له يوم أمس، أمام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة ف���ي نيويورك في دورتها ال� 76، 
وأوردتها وكالة األنباء التركية الرسمية، إنه كلما 

استمر الظلم اإلس���رائيلي بحق الفلسطينيين، 
يصبح إح���الل الس���الم واالس���تقرار الدائم في 

الشرق األوسط أمرا غير ممكن.
وأكد أردوغان اس���تمرار تركيا ف���ي الوقوف في 
وجه انته���اكات الوضع الدولي للقدس بناء على 
قرار األم���م المتحدة لع���ام 1947، وحرمة الحرم 

الشريف، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وش���دد أردوغان في كلمته على »ض���رورة إحياء 
عملية الس���الم والتطلع لح���ل الدولتين مجددا 

بأسرع وقت دون مزيد من التأخير«.
وقال: »النزاع الفلس���طيني اإلسرائيلي يعد من 
أبرز المشاكل التي تؤدي لتأجيج عدم االستقرار، 
ويش���كل تهدي���دا عل���ى األم���ن والس���الم في 

المنطقة«.

»أردوغان« يدعو إلى إنهاء سياسات االحتالل وضم األراضي واالستيطان

واشنطن / االستقالل:
وجه���ت 30 منظم���ة محلي���ة أميركية ف���ي والية 
ماساتشوستس، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ 
في برلم���ان الوالي���ة المحلي، تطال���ب فيها بدعم 
الحق���وق الفلس���طينية وإنهاء الدعم العس���كري 
األميرك���ي لالحتالل، وتقديم نس���خة من مش���روع 
قانون مجلس الن���واب األميركي الذي يطالب بربط 
المس���اعدات المالي���ة لالحت���الل باحترامه لحقوق 

الفلسطينيين.
وتم تسليم الرسالة لممثل عن مجلس الشيوخ خالل 

تظاهرة نظمت أمام مبنى البرلمان المحلي للوالية.
وتطالب الرسالة بإجراء تحقيق بشأن كيفية تأثير 
األس���لحة والتمويل األميركي على »قمع وتشريد« 

فلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
وأوض���ح عمار أحم���د، وهو عضو في حركة الس���الم 
الش���امل، أن الرسالة تطالب باحترام حقوق اإلنسان 

الفلس���طيني، والكرامة الفلسطينية، وسلسلة من 
التوصيات السياسية.

وش���ارك في حمل���ة التواقي���ع على الرس���الة عدة 
منظم���ات منها: أصوات يهودية من أجل الس���الم، 
ورابط���ة العدالة اإلس���المية، والتحال���ف من أجل 
العدالة المائية في فلسطين، ومنظمة »نيو إنجالند« 
لتحقيق العدالة من أجل فلس���طين، والتحالف من 

أجل العدالة المائية في فلسطين.

30  منظمة محلية في والية أميركية تطالب 
بإنهاء الدعم العسكري لـ »إسرائيل«
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فلم يمض الوقت طوياًل، حتى خرج األس���يران من المنزل، 
واستس���لما مكرهين بدون آي مقاوم���ة، حفاظًا على حياة 
تلك األس���رة المناضل���ة التي خاطرت من أج���ل ايوائهما، 
وعادا للس���جن أشد وأقسي مما خرجا منه، بمعنويات أعلى 

وإرادة أقوى، بعد أن سطرا أروع مالحم البطولة.
ويذكر أنه بعد أس���بوعين من مطاردة أسرى عملية »انتزاع 
الحرية« التي اس���تنزفت قوات األمن اإلسرائيلية، وكلفها 
ما بين 3-6ماليين دوالر يوميًا، اعتقلت قوات االحتالل فجر 
األحد الماضي األسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات 
ف���ي منزل بمدين���ة جنين، لينضما لرفاقه���م الذين أعيد 

اعتقالهم على دفعات.
فخر وعزة

بعد أيام م���ن الفرح المم���زوج بالتوتر والخ���وف، تخللها 
الكثير م���ن األمنيات والدع���وات، ُصعق ذوو األس���يرين 
»أيهم ومناضل« بنبأ اعتقال نجليهما، ففرحتهم ب�«انتزاع 
الحرية« لم تدم طوياًل، فس���رعان ما عادا الى زنازين الموت 
اإلس���رائيلية التي دفنت زهرة شبابهما وسلبتهما أبسط 

أمنياتهما.
وبالرغم من األلم والخوف العميق الذي استوطن قلوب ذوي 
األس���رى الس���ته أبطال عملية« انتزاع الحرية« على مصير 
أبنائهم لما يتعرضون له م���ن بطش وانتقام عقب إعادة 
اعتقالهم، إال أن مشاعر الفخر والعزة ال ُيمكن وصفها، فما 
س���طره أبناؤهم من بطوالت ستظل عالمة فارقة في تاريخ 

المقاومة الفلسطينية والصراع مع االحتالل. 
»انتزاع األسرى الستة حريتهم بأنفسهم وبدون مساعدة 
أحد، وتخفى »مناضل وأيه���م« 13يوم عن أعين مخابرات 
االحتالل وجيش���ه، كان عزة وفخرًا كبيرًا لنا ولكل انس���ان 
فلس���طيني وعرب���ي مناص���ر للقضية«، هكذا ب���دأ نضال 
انفعيات شقيق األسير »مناضل«، حديثه ل�«االستقالل«.   
وأض���اف بص���وت يعتري���ه األلم:« من���ذ اللحظ���ة االولى 
لإلعالن عن انتزاع س���تة اسرى حريتهم من سجن جلبوع، 
س���يطرت علينا مش���اعر الفخر الممزوجة بالقلق والخوف 
على مصيرهم وحياتهم، فلم يكن لدينا س���وى احتمالين 

الشهادة أو اعادة اعتقالهم«. 
س���ته عش���ر عامًا لم يجتمع »مناضل« مع أشقائه األربعة 
تحت س���قف منزله���م المتواضع بمخيم جني���ن، بفعل 
االعتقاالت الُمتكررة والمتفرقة لجميعهم داخل س���جون 

االحتالل اإلسرائيلي، وفق قوله.
وتابع بحس���رة:« 13يومًا لم يغمض لنا جفن، ونحن نترقب 
وننتظ���ر أي خبر م���ن »مناض���ل«، لدرجة أننا رس���منا في 

مخيلتنا مش���هد اس���تقباله عند وصوله الينا، كنا نتمنى 
احتضان���ه واالجتماع معه حتى للحظات قليلة«، مش���يرًا 
ال���ى أن »مناضل« لم يتمكن طول فترة تحرره من التحدث 

معهم او االلتقاء بهم.    
ويحل���م »مناضل« اآلن أس���وة بزمالئه الخمس���ة في أقبية 
التحقي���ق، بغف���وة س���ريعة أو ش���ربة ماء، بعد س���اعات 
طويلة م���ن التعذيب النفس���ي والجس���دي، الذي أفصح 
عنه المحامون وكش���فته الهاالت الس���وداء حول أعينهم 

المحمّرة.
وطال���ب »انفيع���ات« منظمات حقوق االنس���ان والصليب 
األحمر بالوقوف أمام مسؤولياتهم اتجاه االسرى، والضغط 
على االحتالل لوقف التحقيق القاسي الذي يتعرض اليه 

االسرى الستة منذ إعادة اعتقالهم. 
الت�صال الأول والأخري

عند الس���اعة الثالثة فجرًا تقريبًا، تفاج���أ »فؤاد كممجي« 
برنين هاتفه »رقم مجهول«، فلم يتمالك نفس���ه حينها 
لكنه تش���جع وفتح االتصال، ليس���مع صوت فلذة كبده:« 
يابا أنا أيهم، الجيش محاصر المنزل المتواجد فيه، وبدي 
أس���لم نفس���ي حرصًا على س���المة الجميع«، صمت قلياًل 

وأجابه بغصة« الله معك ويحميك يا ابني«. 
وق���ال كممج���ي وال���د األس���ير أيه���م، خ���الل حديث���ه 
ل�«االس���تقالل«:« عند الساعة ال� 2:45 فجًرا ، وردني اتصال 
من رقم غريب، وكان المتص���ل أيهم يخبرني أنه محاصر 

وسيسّلم نفسه حتى ال يتعرض أحد من أهل البيت الذي 
استضافه لألذى أو المضايقة على يد جنود االحتالل«.

في تلك اللحظة، كان »أيهم« بالحارة الش���رقية في جنين 
أي يبعد نحو 4 كيلومترات فقط عن منزله وأهله، وأمضى 
هن���اك 11 يوًما قبل أن يع���اد اعتقاله، فج���ر يوم األحد 

الماضي.
ويتابع كممجي بغصة تعترض صوته، إنه شعر بالصدمة 
لقرب ابنه منه وعدم قدرته على رؤيته أو احتضانه، فضاًل 
عن مرارة إعادة اعتقاله، مس���تدركًا »كنت أتوقع أنه ذهب 
بعي���ًدا ونال حريته، لكنه���ا كانت المفاج���أة الكبيرة أنه 

متواجد معنا في جنين«. 
وأضاف:« كنت أتمنى أن يحصل ابني على حريته بطريقة 
مش���روعة، لكن جرى ما قّدره الله، وفرحت حين علمت أنه 
استنش���ق نس���يم الحرية وش���اف وطنه وأكل من ثماره، 
ووددت لو ظل حًرا خارج المعتقل، وفي الوقت نفسه كنت 

قلًقا مما تحمله األيام المقبلة«. 
ون���وه والد »أيهم« إل���ى أن نجله كان يتمت���ع بمعنوياٍت 
عالية، وثق���ة كبيرة بالنفس عندما ُأعي���د اعتقاله، محماًل 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياته »أيهم«.
وأضاف »ابني أيه���م، وأصدقاؤه الخمس���ة أبطال عملية 
»انت���زاع الحري���ة« س���لطوا الض���وء على معاناة األس���ير 
الفلسطيني، أعادوا قضية األس���رى إلى الواجهة وللعالم 
أجمع بعدما كانت طي النسيان، ذكروا العالم بأناس أفنوا 

زهرة شبابهم، وأمضوا عشرات السنين داخل السجن دون 
مجيب«.

وفيما يتعلق بتأكيد المقاومة الفلس���طينية، على  إعادة 
تحرير أيهم ورفاقه في أقرب صفقة تبادل لألس���رى، قال 
فؤاد كممج���ي« الفرج من عند الله أواًل ث���م المقاومة، وقد 
أعادت إلينا الفرحة واألمل في تحرير أبنائنا، وأرجو أن أرى 

ابني حًرا قبل موتي، وللمقاومة كل التقدير«.
وفي نهاية حدثيه، تقدم والد األس���ير بالش���كر لكل من 
س���اعد ابن���ه ورفاقه خ���الل حريتهم قصي���رة األمد خارج 
الس���جن، وعبر عن امتنانه للبيت الذي اس���تضافه، مؤكًدا 
أن االحتالل لن يقضي على المقاومة الفلسطينية أو يضع 

لها حًدا.
حماولة اغتيال

ونج���ا األس���ير أيهم ورفي���ق دربه مناض���ل انفيعات من 
محاولتي اغتيال في 48 س���اعة خ���الل فترة المطاردة منذ 

تحررهما من سجن »جلبوع« قبل حوالي أسبوعين.
وقال محامي هيئة األسرى، منذر أبو أحمد، الذي زار األسير 
قبل عرضه على محكمة االحتالل، إن أيهم ألحق باالحتالل 
فش���اًل أمنًيا، ونجا مع مناضل مرتين من االغتيال خالل 48 
ساعة، األولى حينما أطلق االحتالل عليهما النار في منطقة 

العفولة في اليوم الثاني من خروجهما من النفق.
وأوضح »رمى كممج���ي مقتنياته وبينها الحقيبة والراديو 
وأختبأ بين العش���ب، حيث كان أحد الجنود يمر من جانبه 
ول���م ينتبه إلي���ه، بينما كان أيهم يح���دق في جندي آخر 
يفتش في حقيبته على مقربه منه، وأكمل بعدها المسير«.

وأش���ار إلى أن محاولة االغتيال الثانية »تمت حين اقترب 
من منطق���ة التماس بمحيط فتحة للجدار قرب معس���كر 
س���الم القريب من مدين���ة جنين، »ورغم ذل���ك تمكنا من 

دخول جنين«.
وأض���اف أيهم كممجي نجح في الوص���ول إلى جنين في 
اليوم الثالث لخروجه من النفق، والتقى مجدًدا مع مناضل 

انفيعات بعد ستة أيام من تاريخ انتزاع الحرية«.
»اجلنة يف جنني«

وتابع أيهم »رجعت إلى جنين نظرت إلى الس���ماء وكلمت 
النجوم، وقلت فعاًل عدت إلى الجنة«، بهذه الكلمات وصف 
أيهم كممجي فرحة دخول أرض جنين بعد انتزاع الحرية 

من سجون االحتالل.
ونوه المحام���ي »أبو أحمد« إلى أن »ما لم يحققه أيهم قبل 
إع���ادة اعتقاله هو زيارة قبر والدت���ه التي توفيت في عام 

.»2018

األسيران » نفيعات و كممجي«: استسالم مكره من أجل حياة محتضنيهم
غزة/ دعاء احلطاب:

بينما كان الليل يلب�س ثيابه ال�صوداء، وال�صماء ُملبدة 
بالطائرات الإ�صرائيلية، ول �صوُت يف الأرجاء، ت�صلل 
مئ��ات اجلنود وعلى راأ�ص��هم قواٍت خا�ص��ة �ص��هيونية 
املُطاردي��ن  بت�ص��فية  املُخت�ص��ة  اليم��ام«  »وح��دة 

الفل�صطينيني، للحي ال�صرقي ملدينة جنني، وحا�صرت 
املنزل الذي حت�ص��ن فيه الأ�ص��ريان« منا�ص��ل نفيعات 
واأيهم كممجي« من كل جانب، ُمطالبة من فيه بت�صلم 

اأنف�صهم واإل �صتعمل على ن�صف املنزل.
حلظات ع�صيبة عا�صها الأ�صريان، خالل حما�صرتهما 

مبئات اجلنود املدججني بال�ص��الح وع�ص��رات الليات 
اإم��ا  لهم��ا،  فاأمامهم��ا خي��اران ل ثال��ث  الع�ص��كرية، 
املقاومة ورف�س ال�صت�ص��الم وبالت��ايل تعري�س حياة 
اأ�ص��حاب املن��زل الذي احت�ص��نهما، اأو ال�صت�ص��الم يف 

�صبيل حماية اأرواحهم.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور جميل 
عليان، امس األربعاء، أن األس����رى الستة أبطال عملية 
»انتزاع الحري����ة« فتحوا بوابة النتفاضة فلس����طينية 
مرتقبة، وأحدثوا تصدع����ات واهتزازات في المنظومة 

»اإلسرائيلية« وحققوا انتصارات استراتيجية.
جاء ذلك خالل وقفة نظمتها حركة الجهاد اإلس����المي 
في فلس����طين، تضامنًا مع األس����رى البواس����ل الذين 
يتعرضون للتنكيل على يد مصلحة الس����جون، ورفضًا 
لإلجراءات القمعي����ة التي تمارس بحقهم، وذلك أمام 

حاجز بيت حانون )ايرز( شمال قطاع غزة.

وش����دد د. عليان، على أن عملية انتزاع الحرية رسمت 
صورًة مشرفة للفلس����طيني المقاوم وحلقت عاليًا في 
س����ماء العالم كله، الفتًا إلى أن أس����رانا اس����تطاعوا أن 
ينتزعوا حريتهم في الس����ادس من سبتمبر، وحققوا 
انتصارات استراتيجية بوصوله لألراضي المحتلة عام 
1948. وأكد أن وصول األسرى الستة لألراضي المحتلة 
يؤكد للعدو مجددًا على التمس����ك بح����ق العودة، أنه 
يمكن����ه تحقيقه بأق����ل االمكانيات، حي����ث أكلوا من 
ثمرات فلس����طين، قائاًل:« األسرى أكدوا أن هذه أرضنا 
وبالدنا وس����نعود إليها، وموازين القوى ليس����ت قدرًا 

وعاماًل أساسيًا«.

عليان: أبطال عملية »انتزاع الحرية« 
فتحوا بوابة النتفاضة فلسطينية مرتقبة

رام الله/ االستقالل: 
أّكد نادي األس���ير الفلسطيني بأن أس���رى حركة الجهاد 
اإلسالمي مستمّرون بخطواتهم الّنضالية؛ ضد اإلجراءات 

الّتنكيلية التي فرضتها إدارة سجون االحتالل عليهم.
وأوض���ح نادي األس���ير أنهم ش���ّكلوا لجنة ط���وارئ بعد 
محاولة إدارة الّس���جون ح���ّل البنية الّتنظيمي���ة، وأّنهم 
باش���روا العصيان على جميع قوانين الّس���جن، وامتنعوا 
عن الوقوف على الع���دد، ويرفضون الخروج عند الفحص 
األمني للّش���بابيك واألرضي���ات، موضحًا أن الّس���جانين 

يقومون بتقييدهم وإخراجهم بالقّوة.
وبّين نادي األس���ير أن إدارة سجون االحتالل فرضت ومنذ 
عملي���ة »انتزاع الحرية« منظومة م���ن اإلجراءات العقابية 

على األس���رى بش���كل عام، واختّصت األس���رى الّتابعين 
للجهاد اإلس���المي بعقوبات مضاعف���ة، الفتًا إلى أّن إدارة 
الّس���جون قامت بنق���ل غالبيتهم من غرفه���م إلى غرف 
الفصائل األخرى، ومنعتهم من العيش في غرف واحدة، 
وفرضت عليهم غرامات مالي���ة عالية، ونقلت نحو )100( 
من كوادر الجهاد اإلس���المي إل���ى الزنازين كإجراء عقابي 
أو للّتحقيق. وأضاف أن أسرى الجهاد في سجن »النقب« 
يعيش���ون في أربعة غرف كانت قد تعّرضت للحرق خالل 
س���يرورة االحتجاجات، وتحّولت لغ���رف عزل، وهي غرف 
فارغة م���ن جميع االحتياجات الحياتي���ة الضرورية، وإلى 
جانب ذلك تقّدم لهم إدارة الّس���جن فراشًا خالل ساعات 

المساء وتقوم بمصادرته صباحًا.

أسرى الجهاد اإلسالمي يواصلون خطواتهم 
النضالية ضد إجراءات إدارة السجون
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 1724 / 2021
يف الدعوى املدنية رقم 630 / 2020

المس���تدعيات /-1 ريما عمر خلي���ل الحايك- من غزة الرمال -2س���مر عمر خليل 
الحاي���ك- من غزة الرمال -3س���ها عمر خليل الحايك- من غ���زة الرمال -4لمى عمر 
خليل الحايك- من غزة الرمال -5ربى عمر خليل الحايك- من غزة الرمال- بواس���طة 
وكيلهن الس���يد/ س���الم رمضان س���الم الحايك من غزة الرمال الجنوبي دوار أبو 
مازن ويحمل هوية رقم/ 410228092 بموجب وكالالت عامة صادرة عن س���فارة 
دولة فلس���طين في كل من ال���دول اآلتية/ مملكة البحري���ن المنامة وتحمل رقم 
235 / 2019 بتاري���خ 2019/12/23 الري���اض وتحمل رق���م 215 / 2019 بتاريخ 
2019/12/18 الرياض وتحمل رقم 44 / 2015 بتاريخ 2015/6/28 وكذلك س���ند 
وكال���ة عامة صادرة عن كاتب الع���دل بغزة تحمل رق���م 10094 / 2012 بتاريخ 
2012/6/13م وكالؤه���ن المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلم���ي وليد الحايك 
وتامر فتحي األش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو شقفة ويوسف دياب 
قدوم ونائل إبراهيم العشي- غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف 

مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595 
المس���تدعى ضده/ رش���اد صبحي حنفي البنا باألصالة عن نفسه وباإلنابة عن 
باق���ي ورثة وتركة مورثته والدته المرجو لها الرحمة/ ش���ريفة خليل مصطفى 
الحاي���ك بصفتها من ورثة والدها المرجو ل���ه الرحمة/ خليل مصطفى الحايك 
من غزة الرمال الجنوبي شرق دوار أبو مازن الشارع المقابل لبرج مكة من الجهة 

الجنوبية منزل الحاج/ أبو وليد الحايك
نوع الدعوى: تثبيت عقد اتفاق على قسمة رضائية ونفاذه في الطابو

قيمة الدعوى: تزيد عن مائة ألف دينار أردني
في الطلب المدني رقم 1724 / 2021 في الدعوى المدنية رقم 630 / 2020

إلى المستدعى ضده المدعى عليه الخامس المذكور أعاله بما أن المستدعيات 
المذكورات أعاله ق���د أقمن عليك الدعوى رق���م 630 / 2020 ونوعها )تثبيت 
عقد اتفاق على قس���مة رضائية ونفاذه في الطابو( وفقًا لما يدعين في الئحة 
دعواهن فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلس���ة يوم األحد 
الموافق 2021/11/14م لذل���ك يقتضى منك الحضور وأن تودع ردك الجوابي 
على الئحة دعواهن خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن بعلمك أنه 
بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمس���تدعيات أن يسرن بحقك في 

الدعوى باعتبارك حاضرة. غزة في: 2021/9/13م

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

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت له���ذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار منطق���ة غزة المؤرخة 
2021/9/22م تتضمن ان احمد بن محمد بن عبد القادر س���اق الله المتوفى 
لرحمه الله تعالى بتاريخ 2002/7/10م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي 
في زوجته س���لوى بنت فؤاد بن محمد س���اق الله وفي اوالده منها الذكور 
وهم محمد انا المقرر وابراهيم وناهض وخليل واالناث وهن ليلى وابتسام 
وايم���ان فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذك���ر ولس له وصية 
واجبة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ومن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 2021/9/22م .

قا�سي غزة ال�سرعي
 رائد حممد مطري

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

املو�سوع / مذكرة اعالن خ�سوم �سادرة عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان
إل���ى المدعى عليه / عصام عبد الس���الم حس���ين مصطفي م���ن الناصرة 
وس���كان الناصرة حاليا مجهول محل االقامة فيها ويقتضى حضورك الى 
هذه المحكمة يوم الخميس الواقع في 2021/10/28م الس���اعة التاسعة 
صباحا وذل���ك بخصوص القضية اس���اس 2021/591 وموضوعها دعوى 
اثبات طالق المرفوعة عليك من قبل المدعية / س���ارة باسم صقر السعد 
وان ل���م تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك س���يجرى بحقك 
المقتضى الش���رعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حس���ب اأًلصول وحرر في 

15/ صفر / 1443 وفق 2021/9/22م .

 قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
حممد كامل ابو را�س

غزة/ االستقالل: 
ل استئناف  دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقف عن تسوُّ

المفاوضات السياسية مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت الجبهة األربعاء في تصريح وصل »االس���تقالل«: »في الوقت الذي يزداد 
فيه قادة االحتالل عنجهية وتعالًيا، في تنافس على من سيكون أكثر تشدًدا مع 
قضيتنا وحقوقنا الوطنية، كثرت التصريحات والبيانات المتضاربة من مصادر 

عدة في السلطة الفلسطينية«.
وأضافت أن »كل هذه التصريحات والبيانات تشير إلى حالة الفوضى السياسية 
التي تتخبط فيها الس���لطة في إدارتها للشأن السياسي والعالقة مع سلطات 
االحتالل، وحالة اإلرباك واالرتباك التي باتت عالمة يومية من عالمات السياس���ة 

الرسمية الفلسطينية«.
ودعت الجبهة إلى ضرورة الخروج من هذه األجواء، نحو اس���تعادة استراتيجية 
سياس���ية كفاحية، كفيلة بإعادة تجميع الموقف الوطني الفلسطيني في إطار 
برنامج نضالي متوافق عليه، والتي عبرت عنه المؤسس���ة الوطنية في المجلس 
الوطن���ي )2018( واالجتماع القي���ادي )2020/5/19( ومؤتم���ر األمناء العامين 

.)2020/9/3(

»الديمقراطية« تدعو للتوقف 
ل استئناف المفاوضات عن تسوُّ

غزة/ االستقالل:
ثم���ن مركز حماي���ة لحقوق اإلنس���ان ق���رار حزب 
الديمقراطيي���ن البريطاني بش���أن حظ���ر منتجات 

المستوطنات اإلسرائيلية في األسواق البريطانية.
ورّحب مركز حماية في بيان وصل »االستقالل« أمس 
األربعاء بموقف الحزب المتف���ق مع قواعد القانون 

الدولي ومقررات األسرة الدولية.
واعتب���ر الق���رار »انتص���اًرا للعدالة، وش���رفا لجميع 
المدافعين عن حقوق اإلنس���ان، وهو إشارة واضحة 
لعدم االعتراف بسيادة سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

على األراضي الفلسطينية المحتلة«.

وطال���ب المرك���ز المجتمع الدولي باتخ���اذ إجراءات 
عملية فورية مماثلة إلعادة االعتبار للقانون الدولي، 

واالنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.
كم���ا دعا األطراف الس���امية، ودول االتحاد األوروبي 
على وجه الخصوص، للوف���اء بالتزاماتها القانونية 
واتخ���اذ إج���راءات جادة لضم���ان احت���رام الكيان 
اإلس���رائيلي لالتفاقية، وحظر أي تعامالت تجارية 
تدع���م االس���تيطان اإلس���رائيلي ف���ي األراض���ي 
الفلسطينية، بما في ذلك االس���تثمارات األجنبية 

المباشرة في المستوطنات.
م���ن جانبه، رحب مجلس العالق���ات الدولية بالقرار، 

البريطان���ي المتزايد  التي���ار  معتب���را أنه يعكس 
والمناهض لجرائ���م االحتالل اإلس���رائيلي وزيادة 

الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وجاء ف���ي بيان المجل���س: إن الموافق���ة على تلك 
الق���رارات هي خط���وة رمزية كبي���رة تعطي األمل 
للشعب الفلسطيني بالتضامن الدولي في مسيرته 

نحو التحرر واالستقالل وتقرير المصير«.
ودع���ا المجلس جميع األحزاب البريطانية إلى اتخاذ 
قرارات مشابهة نصرة للحق الفلسطيني التاريخي 
وتصحيًحا للخطأ التاريخ���ي من قبل بريطانيا بحق 

شعبنا.

رام الله/ االستقالل:
يواصل 6 اس���رى اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا 
على اعتقالهم االداري وهم : األس���ير كايد الفس���فوس 
)32 عاًما(، من دورا/ الخليل، مضرب من 70 يوًما، يقبع في 
س���جن “عيادة الرملة”، هو أسير سابق ُاعتقل عدة مرات، 
وكان آخر اعتقاالته في ش���هر تم���وز 2020 وهو متزوج 
وأب لطفلة اس���مها )جوان(، وله ثالثة أشقاء آخرين رهن 
االعتقال وهم: أكرم، ومحم���ود وحافظ، خاض إضراُبا عن 
الطعام ع���ام 2019، قبل اعتقال���ه كان يعمل موظًفا في 
بلدية مدينة دورا، واس���تأنف دراسته مؤخًرا في جامعة 
الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات خاللها 

تعثرت دراسته بسبب االعتقاالت المتكررة.
مضرب منذ 64 يوًما، األسير مقداد القواسمة )24 عاًما( من 
الخليل، ومعتقل منذ شهر يناير العام الجاري، ويقبع في 
س���جن “عيادة الرملة” وهو أسير سابق تعرض لالعتقال 

ع���دة م���رات، وأمضى م���ا مجموعه في س���جون االحتالل 
نحو أربعة أعوام بين أح���كام واعتقال إداري، حيث بدأت 
مواجهته لعمليات االعتقال منذ عام 2015، ُيشار إلى أن 

األسير القواسمة طالب جامعّي.
و األس���ير عالء األعرج )34 عاًما( من طولكرم وهو مهندس 
مدني، مضرب منذ 46 يوًم���ا تعرض لالعتقال عدة مرات 
منذ عام 2013، من بينها اعتقاالت إدارّية، ووصلت مجموع 
سنوات اعتقاله بش���كل متفرق أكثر من خمس سنوات، 
وخالل فترات اعتقاله الس���ابقة فق���د والده، كما أن طفله 
الوحيد أبصر النور وهو رهن االعتقال، وأعادت س���لطات 
االحتالل اعتقاله في 30 حزي���ران 2021، وأصدرت بحقه 

أمر اعتقال إدارّي لمدة 6 شهور.
و األسير هشام إس���ماعيل ابو هواش )39 عاًما( من دورا/ 
الخلي���ل، مضرب من���ذ    38 يوما، و معتق���ل منذ أكتوبر 
2020، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، 

هو أس���ير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج 
وأب لخمسة أطفال.

و األس���ير رايق صادق بش���ارات )44 عاًم���ا( من طوباس، 
مضرب منذ 33 يوًما،  هو أس���ير س���ابق ُبت���رت يداه عام 
2002، وُاستش���هدت زوجت���ه، وأصيب نجل���ه، وتعرض 
للمط���اردة وُاعتق���ل ع���ام 2003، وحكم علي���ه االحتالل 
بالّسجن لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه عام 2012. وفي ال�23 
تموز/ يوليو 2021، أعاد االحت���الل اعتقاله إدارّيا، وأصدر 
بحّقه أمر اعتقال إداري لمدة ثالثة شهور، علًما أّنه يعاني 

من مشاكل صحية عديدة.
واألسير  شادي أبو عكر )37 عاًما( من مخيم عايدة، مضرب 
منذ 30 يوًما، هو أس���ير س���ابق، أعاد االحت���الل اعتقاله 
معتق���ل في ش���هر أكتوبر 2020، مت���زوج وأب لطفلين، 
أمضى س���ابًقا عشر سنوات بش���كل متواصل، وأفرج عنه 
عام 2012، والحًقا أعاد االحتالل اعتقاله ثالث مرات إدارّيا.

 6  أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت قناة »12« العبرية، أمس األربعاء، إن رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 

عباس يرغب في مقابلة وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد.
ونقلت القناة عن مصدر في الس���لطة الفلس���طينية، قوله: »إن الرئيس عباس 
يرغب في عقد اللقاء مع البيد بعد أن التقى مؤخًرا مع وزير الجيش بيني غانتس«.

قناة عبرية: عباس يرغب 
بعقد لقاء مع البيد

ترحيب بقرار حظر منتجات المستوطنات في أسواق بريطانية

غزة / االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس����المية 
إن مصادق����ة حكومة  )حم����اس( 
االحتالل اإلس����رائيلي على إنشاء 
معاب����د يهودية يأت����ي في إطار 
إنش����اء بؤر اس����تيطانية جديدة، 
وتمدد للمشروع االستيطاني في 
الضفة الغربي����ة، وهو ما يعكس 
اإلسرائيلية  العدوانية  السياسة 
األرض  تهوي����د  في  المس����تمرة 

الفلسطينية وسرقتها.
وأشار الناطق باس����م الحركة عبد 
اللطي����ف القان����وع ف����ي تصريح 
له، إلى أن ه����ذا اإلعالن يأتي في 
الوق����ت الذي التق����ى فيه رئيس 
الس����لطة بوزير جي����ش االحتالل 

بيني غانتس، واس����تمرار أجهزة 
أم����ن الس����لطة ف����ي التنس����يق 
األمني مع االحت����الل، والبحث عن 
وعبثية  الثنائية  اللق����اءات  وهم 

المفاوضات.

وأوضح أن ذلك يأتي أيًضا في ظل 
انشغال السلطة بإجراء انتخابات 
قروية صغيرة بشكل منفرد ودون 
مواجهة  متجاهلة  وطني،  توافق 
التمدد االس����تيطاني في الضفة، 

وهو ما شجع االحتالل على ارتكاب 
جرائم ضد ش����عبنا وبناء مزيد من 

البؤر االستيطانية.
االحت����الل  مصادق����ة  أن  وأك����د 
االس����تيطان  وتي����رة  وتصاع����د 
في الضف����ة يتطل����ب مواجهته 
والتص����دي له بمختل����ف األدوات 

والوسائل.
تصاعد  »ض����رورة  عل����ى  وش����دد 
وقطعان  المحتل  ض����د  المقاومة 
مس����توطنيه من خ����الل رفع اليد 
الغليظة ألجهزة أمن السلطة عن 
المقاومين والثائرين في الضفة، 
واعتقالهم،  مالحقته����م  ووقف 
وإنه����اء كل أش����كال التنس����يق 

األمني مع االحتالل«.

حماس: إنشاء معابد يهودية بالضفة تمدد استيطاني يجب التصدي له
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   نور يوسف صالح أبو ربيعة     عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم   406152306      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

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

يف الطلب رقم 2021/882
يف الق�سية رقم 2021/319

المس���تدعي / فهد فوزي محمد ابو طه – سكان خانيونس – البلد – هوية 
رقم ) 804434025(  وكيلها المحامي / انور محمد النحال

المستدعى ضده / احمد سعد الدين احمد ابو سبله – سكان معن الجامعة 
االسالمية – خارج البالد

نوع الدعوى / حقوق
قيمة الدعوى / 4500 شيكل أي اربعة االف وخمسمائة شيكل

                             مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                             في الطلب رقم 2021/882

                            في القضية رقم 2021/319
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام عليك 
دع���وى ) 2021/319 ( اس���تنادا ال���ى ما يدعيه في الئح���ة دعواه المرفق 
لك نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذك���رة كما يقتضى ان تودع قلم ه���ذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها 
جلس���ة 2021/10/10 لنظر الدعوى ويك���ون معلوما لديك انك اذا تخلفت 
عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في دعواه حس���ب األصول . تحريرا 

في 2021/9/15

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

 دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س 

يف اال�ستئناف رقم 2021/235
 يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/637

المس���تأنف / باسم سليمان رشدي فياض باالصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وتركة والده المرحوم / س���ليمان رش���دي فياض خانيونس 
يحمل هوية رقم )701014433(   وكيله المحامي / فايز فهمي المصري 

  المستأنف ضدهم /
سامي على رشدي فياض خانيونس – القرارة – الزنة – باألصالة عن نفسه 

وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده / على فياض حاليا خارج البالد
يوسف رش���دي عوض فياض خانيونس – القرارة – الزنة – عائلة فياض 

حاليا خارج البالد
رش���دي موس���ى رش���دي فياض خانيونس – القرارة – الزنة – باألصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده / موسى فياض   حاليا خارج البالد 

 وجميعهم مجهولين محل االقامة
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في االستئناف رقم 2021/235

الى المس���تأنف ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المس���تأنف قد تقدم 
باالس���تئناف رق���م 2021/235 لذلك يقتضى عليك���م الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة االثنين 
المواف���ق 2021/10/13 للنظر في االس���تئناف . وليك���ن معلوما لديكم 
انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير في االستئناف حسب 

األصول . حرر في 2021/9/22

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

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

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

غزة  يف الق�سية التنفيذية رقم 11046 / 2021
إل���ى المنفذ ضده���م/ -1نفين رفيق ف���رح فرح -2 ريم الي���اس فرح فرح 
-3دوريس الياس فرح فرح -4فرح الياس فرح فرح -5سامح سعد فرح فرح 

-6سامر سعد فرح فرح -7فرح سعد فرح فرح -8 سوسن سعد فرح فرح
طبقًا للحكم الصادر ضدك لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الكنيس���ة 
البدائي���ة لبطريركية ال���روم األرثوذكس في غزة لتنفيذ وصية كنيس���ة 
لصال���ح طال���ب التنفيذ/ ايف���ون فرح الي���اس فرح بتاري���خ 2006/2/17 
والقاضي بالزامك���م بتنفيذ وصية المرحوم/ هيلدا ف���رح الياس الطويل 
)ف���رح قبل الزواج(. لذل���ك عليك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون 
أس���بوعين وإذا لم تحضر خ���الل المدة المذكورة فإن���ك ُتعد ممتنعًا عن 

التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.
حرر في: 2021/9/21م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل����ت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي، أمس 
األربعاء، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة 

من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
الشاب صبحي زيد بعد أن دهمت منزله وفتشته 
وخربت ف����ي محتوياته خ����الل اقتحامها مخيم 

الجلزون قضاء رام الله.
وأوضح����ت مصادر محلي����ة أن ق����وات االحتالل 
اقتحم����ت المخيم فج����ًرا واعتقلت الش����اب زيد 

ونقلته لجهة غير معلومة بعد.
وفي أريحا، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب بهاء 
غروف، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة أريحا.

وفي جنين، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بلدت����ي يعبد وعراب����ة، وقريتي كفي����رت، ونزلة 
زيد، وموقعا قرب س����يلة الظهر، وش����نت حمالت 
تمش����يط واس����عة، ونصب����ت كمائ����ن وحواجز 
عس����كرية في تل����ك المناط����ق، دون أن يبلغ عن 

اعتقاالت.
وف����ي القدس المحتلة، اعتقل����ت قوات االحتالل 

الش����بان مهدي جابر وسلطان س����رحان ومحمد 
شلودي من بلدة سلوان بمدينة القدس.

واقتحمت قوات االحتالل فج����ر امس بلدة عناتا 
شمال شرق القدس، وأجرت عمليات تفتيش في 

المنطقة الصناعية وحي البحيرة بالبلدة.

وتش����هد مناط����ق متفرق����ة بالضف����ة الغربي����ة 
والق����دس، حمالت دهم واعتقال بش����كل يومي، 
تتركز في س����اعات الليل����ة، يتخلله����ا عمليات 
تخريب للمنازل وإرهاب الس����اكنين اآلمنين في 

منازلهم.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

رام الله / االستقالل:
 قال رئيس نادي األسير قدورة فارس، إّن قرار خمسة أسرى إداريين بمقاطعة 
محاكم االحتالل، يتطلب من الجميع وعلى رأسهم األسرى اإلداريون، االلتفاف 
حول هذه الخطوة وترس���يخها تدريجيًا، إلى حين الوصول إلى مقاطعة شاملة 

لمحاكم االحتالل بكافة درجاتها.
وأض���اف فارس، أّن هذه الخطوة ُتش���ّكل إحدى المس���ارات الهامة لمواجهة 
سياس���ة االعتق���ال اإلدارّي، "وهذه كانت دعوتنا المتكررة، في ظل اس���تمرار 
سلطات االحتالل بعمليات تصعيد سياس���ة االعتقال اإلدارّي، واستهدافها 
للفاعلين في المجتمع الفلسطيني." ودعا مجدًدا إلى دعم هذه الخطوة بكافة 
الوس���ائل المتاحة، وفضح سياس���ة االحتالل التي حاولت وما تزال لش���رعنة 

االعتقال اإلدارّي التعسفي.
وكان خمسة أسرى قد أعلنوا مقاطعة محاكم االحتالل، وهم: أحمد أبو سندس، 

ويوسف قزاز، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي، وعايد دودين.
يذكر أن مواجهة االعتقال اإلدارّي مس���تمرة بكافة الوسائل النضالية، وأبرزها 
اإلضراب عن الطعام الذي شّكل وما يزال أبرز هذه الوسائل، حيث يواصل ستة 
أس���رى إضرابهم المفتوح عن الطعام منهم من مر على إضرابه شهران، وهم: 
كايد الفس���فوس، ومقداد القواسمة، وعالء األعرج، ورايق بشارات، وهشام أبو 

هواش، وشادي أبو عكر. 

نادي األسير يدعو إلى االلتفاف 
حول خطوة مقاطعة محاكم االحتالل

غزة/ االستقالل: 
قال المجلس التنس����يقي للقوائم االنتخابية المستقلة 
"ننظر بخطورة لقرار الحكومة برام الله إجراء االنتخابات 

المحلية على مراحل وفق فئات". 
وأش����ار المجل����س في مؤتم����ر صحفي عق����ده بغزة إلى 
أن "انتخاب����ات الهيئ����ات المحلية ذر رم����اد في العيون 
ومحاولة الستقراء الشارع الفلسطيني ليس إال"، مشددا 
عل����ى أنها خط����وة تمثل التفافا واضحا على الش����رعية 

الفلسطينية ومحاولة إللغاء الكل الفلسطيني. 
كما ش����دد على أن االنتخاب����ات المحلية ينبغي أن تعبر 
عن حالة توافق وطني وأن تكون مقدمة إلنهاء االنقسام 

بدال من تعزيزه حال أجريت خارج نص التوافق. 

وقال المجل����س: "االنتخاب����ات يجب أن تجري بش����كل 
هرمي من األعلى لألس����فل وليس العكس وعليه نطالب 
بانتخابات ش����املة رئاسة وتش����ريعية ومجلس وطني 

وهيئات محلية بالتزامن". 
وطال����ب المجلس الكل الفلس����طيني بض����رورة اإلجماع 
عل����ى رفض االنتخابات المحلية به����ذه الطريقة واآللية 
والضغط نحو إجراء انتخابات ش����املة بالضفة والقدس 

وغزة.   
وكانت حكومة اش����تية قد قررت أول من أمس أن يكون 
11 ديس����مبر/ كانون األول المقبل، موعًدا لعقد المرحلة 
األولى م����ن االنتخاب����ات القروية الجزئي����ة دون توافق 

وطني، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

» القوائم االنتخابية المستقلة«: ننظر بخطورة 
إلجراء السلطة »انتخابات قروية جزئية«

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، أم���س األربعاء، وفاة 16 
مصاًبا وتس���جيل 1899 إصابة جدي���دة بفيروس كورونا 
المس���تجد، في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة خالل ال�24 

ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة ف���ي التقرير اليومي للحالة الوبائية في 
فلس���طين وصل "االس���تقالال" أنه تم إجراء 9681 فحًصا 
مخبرًيا. وأش���ارت إلى تعافي 2117 مصاًبا من الفيروس، 
مش���يرة إلى أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا في 
فلس���طين بلغ���ت %91.6، فيما بلغت نس���بة اإلصابات 
النشطة %7.4 ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.

وذكرت أن اإلصابات الجديدة ُس���جلت على النحو التالي: 
قلقيلية 44، ضواحي القدس 32، س���لفيت 41، طولكرم 

73، جنين 101، أريحا واألغ���وار 31، نابلس 143، رام الله 
والبيرة 93، طوباس 8، الخليل 37، بيت لحم 16، قطاع غزة 
1280. وقال���ت إن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت على: 
قلقيلي���ة 70، ضواحي القدس 2، س���لفيت 57، طولكرم 
152، جني���ن 97، أريحا واألغوار 5، نابل���س 309، رام الله 
والبيرة 71، طوباس 22، الخليل 21، بيت لحم 6، قطاع غزة 
1305. وبينت الكيلة أنه تم تسجيل 7 حاالت وفاة نتيجة 
اإلصاب���ة بالفيروس في قطاع غزة، 4 ح���االت في نابلس، 
3 ح���االت في أريح���ا، حالة في رام الل���ه والبيرة، حالة في 
طولك���رم. ولفتت إلى وج���ود 73 مريًضا في غرف العناية 
المكثف���ة، فيم���ا ٌيعالج ف���ي مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستشفيات في الضفة 209 مرضى، بينهم 12 مريًضا 

على أجهزة التنفس االصطناعي.

16 حالة وفاة و1899 إصابة 
جديدة بكورونا في الضفة وغزة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة ال�ستئناف غزة
مذكرة ح�سور 

يف ال�ستئناف رقم 728 / 2020 يف الطلب رقم 362 / 2021
المس���تدعي/ عمر خليل حسين الرمالوي – من غزة التفاح شارع م يافا هوية رقم/ 

943985234 وكيله المحاميان/ شعبان وعبد الله الغالييني
المس���تدعى ضدهم/ -1خضر أكرم خضر كيالني عبد الرحم���ن الحرتاني بصفته 
الش���خصية وباإلضافة لورثة والده وجده كيالني الحرتان���ي وبوكالته عن والدته 
ثريا محمد عبد الرحمن الحرتان���ي- العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة 
اللحوم س���تي ميت -2 سعدي س���عيد عبد الرحمن عبد القادر الحرتاني – بصفته 
الش���خصية وباإلضافة لباقي ورثة وال���ده- العنوان  آخر موطن له غزة الرمال مقابل 
مدينة اللحوم س���تي ميت -3رمضان عيسى رمضان عبد القادر الحرتاني- بصفته 
الش���خصية وباإلضافة لباقي ورثة والده العنوان آخر موط���ن له غزة الرمال مقابل 
مدينة اللحوم ستي ميت -4لبيبة محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفتها الشخصية 
وباإلضافة لباقي ورثة والدتها عايش���ة الس���يد بكر نعيم غزة الرمال مقابل مدينة 
اللحوم س���تي ميت -5سامي أحمد محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفته الشخصية 
وباإلضاف���ة لباقي ورثة والده العنوان غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم س���تي ميت 
-6زياد س���ليم محمد عبد الرحمن الحرتاني- بصفته الش���خصية وباإلضافة لباقي 
ورث���ة والده العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم س���تي ميت -7 
عايش حيدر محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة 
والده العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم س���تي ميت -8تيسير 
عوني محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والده 
العن���وان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم س���تي ميت -9مكرم محمد 
عبد الرحمن الحرتاني- غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت -10رشيد شحدة 
أبو س���معان بصفته الش���خصية وباإلضافة لباقي ورثة والدته سهيلة محمد عبد 
الرحمن الحرتاني العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت 
-11 وليد ش���كري/ محمد عب���د الرحمن الحرتاني غزة الرم���ال مقابل مدينة اللحوم 
س���تي ميت -12فريد شكري/ محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة 
اللحوم س���تي ميت -13عبلة شكري/ محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل 
مدينة اللحوم ستي ميت -14فدوى شكري/ محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال 
مقابل مدينة اللحوم س���تي ميت -15علي محمد عل���ي الحرتاني غزة الرمال مقابل 
مدينة اللحوم س���تي ميت -16أسمهان محمد علي اسليم غزة الرمال مقابل مدينة 
اللحوم ستي ميت -17 لولو محمد علي عرابي غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي

المدعى عليهم 15و 16 و17 بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدته عطره 
عبد القادر خليل الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت

إلى المستدعى ضدهم بما أن المستدعي قد تقدم باالستئناف بالطلب المرقومين 
أع���اله ونظرا ألنكم خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة االس���تئناف في نظر 
هذا االس���تئناف والطلب وعمال بالمادة 20 من قان���ون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار قاضي محكمة االس���تئناف غزة في 
الطلب رقم 362 / 2020 بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل وذلك 
حس���ب األصول. لذلك يقتض���ي عليكم أن تحضروا له���ذه المحكمة يوم الثالثاء 
الموافق 2021/11/16م الس���اعة التاسعة صباحًا وعليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم فسينظر 

في االستئناف والطلب باعتباركم حاضرين. غزة في 2021/9/22م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة / اأ. هناء ما�سي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   وجدي جميل نايف  الصليبي   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم     800534836   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني  
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020/1209

يف طلب ن�سر امل�ستبدل 2021/1789
المس���تدعية / ش���ركة ملكان للتجارة والصناعة ويمثلها الس���يد / ناجي رمضان 

زهري حمادة من سكان غزة شارع النفق
وكيلها المحامي / رمضان عبد الكريم اهل من سكان غزة شارع النفق عمارة ضبان 

الطابق االول جوال رقم 0597191364
المس���تدعى ضده / حاتم وليد اس���حاق زيارة من سكان غزة ش���ارع عمر المختار 

الشارع المقابل لمسجد العمري محل احذية حاتم زيارة
قيمة الدعوى )1470 شيكل (

       )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((  لدى محكمة صلح غزة الموقرة
      في القضية رقم 2020/1209 في طلب نشر المستبدل 2021/1789

الى المس���تدعى ضده بما ان المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة صلح 
غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق( استنادا الى ما تدعيه في الئحة 
دعواها وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 
20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناءا على 
قرار الس���يد قاضي محكم���ة صلح غزة في الطلب رقم 2021/1789 بالس���ماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) االحد ( بتاريخ 2021/10/17 
وايضا الحضور جلس���ة القضية الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع 
جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك 

اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/9/21

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
ال�ستاذ / اكرم ه�سام ابو ال�سبح

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعـالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار منطقة غ���زة المؤرخة 
2021/9/22م تتضمن ان حس���ن بن احمد بن خل���ف كرت المتوفى لرحمه 
الله تعالى بتاريخ 2006/4/26م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
س���لوى بنت هاش���م بن ابراهيم شملخ المش���هورة كرت وفي اوالده منها 
الذكور وهم ايمن واش���رف ومحمد وحاتم وح���ازم انا المقرر واياد وعبد الله 
وحمد وهيثم واحمد واالناث وهن س���مر وسهير ورنا ودينا وعال وفي بناته 
من زوجته المتوفاة قبله رمزية بنت على بن كامل كرت وهن ربيحة وسميحة 
واكتمال وتمام ومنى وايمان فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر 
ولي���س له وصية واجبة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 2021/9/22م .

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

غزة/ االستقالل: 
طال���ب المجلس التش���ريعي الفلس���طيني، وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين بالتراجع عن التزامه���ا بتنفيذ بنود اتفاقي���ة اإلطار الموقعة 
م���ع الواليات المتح���دة، لما توقعه هذه االتفاقية من ض���رر بالغ على الالجئين 

الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. 
وأدان المجلس خالل جلسة عقدها أمس األربعاء بمدينة غزة، اتفاقية اإلطار الموقعة بين 
الواليات المتحدة ووكالة الغوث، معتبرها مقدمة عملية إللغاء حق العودة الفلسطيني. 

وأكد أن هذه االتفاقية تشكل انتهاًكا صارًخا للقانون الدولي، وتتنافى مع مواد 
القرار 302 لعام 1949 القاضي بإنش���اء وكالة غوث وتشغيل الالجئين لتوفير 

الحماية والمساعدات لالجئين الفلسطينيين إلى حين إنهاء معاناتهم. 
واعتب���ر أن بنود االتفاقية تش���كل أيًضا خرًقا لمبدأ حي���اد المنظمات الدولية، 
وتعدًيا واضًحا على حقوق الموظفين العاملين في مؤسسات وكالة الغوث من 
الالجئين الفلسطينيين، كما تشكل حرًفا للوكالة عن دورها اإلنساني، و«تجعل 

منها وكياًل أمنًيا أمريكًيا للرقابة على الالجئين الفلسطينيين«. 
وش���دد على رفضه التام للتدخل األمريكي في تعديل المناهج التعليمية في 
مدارس وكالة الغوث، ويرى أنها محاولة لدفع الالجئين الفلس���طينيين للقبول 
بالتعاي���ش في ظل االحت���الل. ورفض أن تكون للوالي���ات المتحدة أي وصاية 
مباشرة أو تدّخل في وضع السياس���ات الناظمة لعمل وكالة الغوث، مشيًرا إلى 
أن »السياس���ات األمريكية الداعمة لالحتالل تجع���ل الواليات المتحدة خصًما 

سياسًيا غير مؤتمن على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني«.
 وطالب المؤسسات الحقوقية كافة، ومؤسسات دعم الالجئين بالقيام بدورهم 

الفاعل في الضغط على وكالة الغوث ودفعها للتراجع عن اتفاقية »اإلطار«. 

المجلس التشريعي يطالب »أونروا« 
بالتراجع عن اتفاقية »اإلطار«« القدس المحتلة/ االستقالل: 

وصفت قن����اة عبري����ة امس األربع����اء رف����ض الكونغرس 
األمريكي المصادقة على الدعم العسكري المقّدم لالحتالل 
اإلس����رائيلي ب�«الهزة األرضية« في العالقات الثنائية بين 

واشنطن و«تل أبيب«.
وذك����رت قن����اة »كان 11« الرس����مية اإلس����رائيلية أّن قرار 
الكونغ����رس بإزالة بند تمويل منظومة القبة الحديدية من 
جدول أعماله يعّد »قراًرا غير مس����بوق ول����ه ما بعده«، بعد 
تأجي����ل المجلس المصادقة على منح الكي����ان قرابة مليار 
دوالر على شكل تسليح لصواريخ القبة الحديدية وتطوير 

بطاريات جديدة للمنظومة الدفاعية اإلسرائيلية.
وقالت القناة »يعد قرار قيادة الحزب الديمقراطي األمريكي 
استبعاد بند تمويل القبة الحديدية من جلسة الكونغرس 
أول أمس الثالثاء بمثابة هزة أرضية، هذا الحدث له تداعيات 
بعيدة األمد في كل ما يتعلق بالعالقات اإلس����رائيلية مع 
الح����زب الديمقراطي، فللمرة األولى تخض����ع قيادة الحزب 
الديمقراطي لألصوات المتطرفة المعادية إلس����رائيل ولم 

تصادق على المساعدات العسكرية«، وفق قولها.
وتحدث����ت القناة عن »قوة اللوبي المعادي إلس����رائيل في 
الكونغرس«، مش����يرة إلى أّن »اللوب����ي« المزعوم حاول منع 
تقديم الدعم العسكري األمريكي للكيان خالل عدوانه على 
قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، معتبرة رفض »الكونغرس« 
المصادق����ة على الدعم العس����كري للقب����ة الحديدية بأّنه 

»انقالب في الموازين«.
ولفتت القناة إل����ى أّنه وعلى الرغم م����ن إمكانية أن يكون 
»الرفض مؤقًتا« كما وع����د زعيم الكونغرس وزير الخارجية 
اإلس����رائيلي يائير لبيد بذلك أول أم����س، إاّل أّن مصادر في 
واش����نطن قالت للقناة العبرية »إّن مفاج����أة القرار مقدمة 

لسلسة مفاجآت قد تتعرض لها »إسرائيل« الحًقا«.
وبّينت أّن م����ا حصل »قد يكون عينة فق����ط للمتوقع حال 
طلبت »إس����رائيل« من الواليات المتح����دة المصادقة على 
أسلحة هجومية كالصواريخ الدقيقة«، معربة عن قلقها من 

»تنامي قوة اللوبي اليس����اري في الحزب الديمقراطي كلما 
اقتربنا من موعد إجراء انتخابات منتصف الوالية«.

وأضافت القناة »الس����ؤال الكبير هن����ا والذي ال يوجد لدينا 
اجابة عليه هو هل تش����اورت زعامة الح����زب الديمقراطي 
مع البيت األبيض فيما يتعلق بقرار اس����تبعاد بند تمويل 
صواريخ القبة الحديدية من قانون الميزانية؟« مشيرة إلى 
إعالن الرئيس االمريكي جو بايدن بعد انتهاء العدوان على 
غزة التزامه بتزويد »إس����رائيل« بمخ����زون جديد لصواريخ 

»القبة الحديدية«.

قناة عبرية: ميزانية القبة الحديدية تحدث »زلزاال« بالعالقات مع أمريكا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد ضباط في الجيش االحتالل »اإلسرائيلي، استخدامهم لطائرة درون انتحارية 
تشتهر محلّيًا ب� “كواد كابتر”، في عمليات داخل قطاع غزة في اآلونة األخيرة، 

وخاصًة في العدوان األخير الذي ُشّن في مايو/ أيار الماضي. 
وبحس���ب تقرير لقناة 13 العبرية، فإن تل���ك الطائرات حلقت بكثافة في أجواء 

غزة، ونفذت عمليات انتحارية بعضها ضد راجمات صواريخ لحركة »حماس«. 
ووفًق���ا للتقرير المتلفز، فإن رئيس أركان جي���ش االحتالل أفيف كوخافي أمر 
بزيادة معدل إنتاج الحوامات الهجومية في إطار االس���تعدادات للحرب المقبلة 

والتعامل مع التهديد الصاروخي.
 وكانت تقارير س���ابقة، تحدثت عن استخدام تلك الطائرات من قبل االحتالل 
في قطاع غزة، حيث أقدمت على اغتيال مجموعة من المقاومين، كما أن بعضها 

انفجر داخل مواقع للمقاومة.

جيش االحتالل يؤكد استخدام 
طائرات انتحارية في غزة

بيت لحم/ االستقالل: 
جددت محكمة االحتالل العسكرية االعتقال اإلداري لألسير أحمد عياد الهريمي 
)35 عاًما( من سكان مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة 

للمرة الرابعة على التوالي، لمدة 4 أشهر.
وأوضح مكتب إعالم األسرى، أن قوات خاصة لالحتالل اعتقلت الهريمي بتاريخ 
2020/2/24 من مكان عمله في منطقة الكركفة في بيت لحم، وتم إبالغ عائلته 
عن طريق الصليب األحمر أنه معتقل لدى االحتالل. وأشار إلى أن محكمة »عوفر« 
العسكرية وبتوصية من المخابرات أصدرت بعد 10 أيام من اعتقاله بحقه قرارًا 
إداريا لمدة 6 أش���هر. وحين قاربت على االنتهاء ج���ددت له اإلداري لمرة ثانية 
لستة أخرى، ثم لثالثة لستة شهور، واليوم جددت له للمرة الرابعة على التوالي، 
بحيث أمضى حتى اآلن 19 ش���هًرا في االعتقال اإلداري. وبين أن هذا االعتقال 
ليس األول لألسير الهريمي، بل كان اعتقل سابًقا عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 

5 سنوات في سجون االحتالل جزء منها في االعتقال اإلداري.

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري 
لألسير أحمد الهريمي



الخميس 16 صفر 1443 هـ 23 سبتمبر 2021 م

تصريحات تخرج على لسان مسؤولين في السلطة الفلسطينية اقل ما يقال عنها 
انها تستخف بعقول الفلس���طينيين وتستفز مشاعرهم وتصيبهم بالغثيان, 
فف���ي الوقت الذي يتغول فيه االحتالل الصهيوني على ش���عبنا الفلس���طيني 
واس���رانا االبطال ويقتل ويدمر ويهجر وينتهك حرمة المقدس���ات ويس���تبيح 
دماء اسرانا البواس���ل في س���جونه النازية  نفاجأ بأن لجنة االنتخابات المركزية 
الفلسطينية تبحث قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 
والتي ستش���مل ف���ي مرحلتها األول���ى 387 هيئة محلية، م���ن بينها 376 في 
الضفة الغربية و11 مجلسًا بلديًا في قطاع غزة. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أش���تية، ناشد حركة حماس إلى السماح بإجراء االنتخابات البلدية في قطاع غزة، 
وه���و يعلم ان حماس لن توافق على ذلك الن الس���لطة رفضت اجراء االنتخابات 
التشريعية والرئاس���ية والوطنية، لكن اشتية يريد ان يسجل موقف فقط على 
حم���اس، فهذا ما يعنيه فقط, ويبدو ان الس���لطة تريد ان تقدم خدمات مجانية 
لالحتالل الصهيوني, من خالل ملهاة االنتخابات بعد ان اشتعلت الضفة الغربية 
والقدس المحتلة في وجه االحتالل الصهيوني, والكفيل بإطفاء شعلة الثورة في 
األراضي الفلسطينية يتلخص في ملهاة االنتخابات المحلية. ولو كانت السلطة 
التي تواجه انتفاضة في الشارع الفلسطيني على خلفية قتل الناشط السياسي 
نزار بنات حريصة على االنتخابات بالفعل، لبدأت بانتخابات المجلس الوطني أوال 
ألنها البوابة الحقيقية لالنتخابات التي تليها س���واء االنتخابات التش���ريعية او 
الرئاس���ية او المحلية لكنها مسرحية مكش���وفه تهدف فقط المتصاص غضبة 

الشارع الفلسطيني في وجه االحتالل الصهيوني، وفي وجه الفساد.     
حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين اكدت أمس االربعاء التأكيد على موقفها 
الس���ابق الرافض لالنتخاب���ات دون التوافق على برنامج سياس���ي واضح ومحدد 
يستند إلى مواجهة االحتالل ووقف تغوله على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وقالت 
الحركة خالل بيان لها »بعد إعالن السلطة في رام الله نيتها إجراء انتخابات محلية 
في عدد من القرى والبلدات »ان أي انتخابات في ظل االحتالل يشكل ملهاة جديدة 
وهروبًا من االس���تحقاق األهم وهو إعادة بناء المشروع الوطني وفق استراتيجية 
جديدة وش���املة إلدارة الصراع م���ع العدو من جهة، وتش���كيل مرجعية وطنية 
إلدارة الش���أن الداخلي، موضحًة ان االنتخاب���ات مهما بالغ المتحدثون في إظهار 
أهميتها لن تحقق هذا الهدف. وأش���ارت الحركة ان الظروف الراهنة، تستدعي 
من الجمي���ع التركيز على كيفية التصدي لالحتالل وعدوانه، والذود عن أس���رانا 
في سجون االحتالل، والتصدي لالس���تيطان وحماية ما تبقى من األرض، وإنهاء 
الحص���ار الظالم على فطاع غزة، والرد على جرائ���م االحتالل في الضفة والقدس، 
وحماية وحدة الشعب الفلس���طيني، ووقف تحكم االحتالل بكل مفاصل الحياة 
والخدمات, واعتبرت الحركة ان األولوية األساسية لشعبنا، والحاجة الوطنية األولى 
هي التحرر من االحتالل، وهذا لن يتم إال بالمقاومة وتصعيد االنتفاضة وتطويرها 
ال بااللتفاف عليها عبر المفاوضات وااللتزامات األمنية والسياسية وتعزيز الروابط 
االقتصادية مع العدو«, والغريب ان الس���لطة تدرك ذلك جيدا لكنها مصرة على 
مخالفة اجماع الشعب الفلسطيني الن خطواتها مرتبطة بمصالحها الخاصة فقط.

والن الس���لطة اعتادت على اتخاذ القرارات الفردية دون مش���اورة مع احد, وألنها 
ال تؤمن بالش���راكة بين الفصائل, وتعلم بانها تغرد خارج الس���رب, فقد خرجت 
بق���رار اجراء االنتخاب���ات المحلية وهو يحمل كل عوامل فش���له لتبرر اجراء هذه 
االنتخابات بشكل فردي ودون منافسة مع احد, وهى تعلم جيدا ان فرص فوزها 
باالنتخابات المحلية ان كانت انتخاب���ات حقيقية ونزيهة تكاد تكون معدومة, 
فحس���ب استطالع اجراه المركز الفلس���طيني للبحوث السياسية والمسحية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة وظهرت نتائجه باألمس,  »لو جرت انتخابات رئاس���ية 
جدي���دة اليوم وترش���ح فيها اثنان فق���ط هما محمود عباس واس���ماعيل هنية 
فس���يحصل عباس على 34% من األصوات ويحصل هنية على 56% , ولو كانت 
المنافسة بين محمد اشتيه وإس���ماعيل هنية فإن اشتية سيحصل على %31 
وهنية على 60%. ونس���بة الرضا عن أداء عباس تبل���غ 24% وعدم الرضا %73. 
وتقول نسبة 78% أنها تريد من الرئيس االستقالة، ولو جرت انتخابات برلمانية 
جديدة اليوم بمش���اركة كافة القوى السياسية تحصل قائمة التغيير واإلصالح 
التابعة لحركة حماس على 37%، وفتح على 32%«. لذلك فان حظوظ الس���لطة 
للفوز باي انتخابات س���تكون ضئيلة جدا، لكن دعوة الس���لطة إلجراء االنتخابات 
المحلية تهدف لحرف البوصلة عن انتفاضة الحرية التي تدور رحاها في الضفة 
والقدس, لذلك فان فصائل المقاومة الفلسطينية رفضت إجراء انتخابات محلية 
داعية إلى االلتزام باالتفاقيات السابقة وإجراء انتخابات شاملة, لكن السلطة دائما 

ال تستجيب لمطالب الفصائل. 
الحقيق���ة ان أي انتخابات تحتاج إل���ى توافق وطني وتهيئ���ة المناخات لذلك, 
فال تس���تخفوا بعقول الفلس���طينيين النهم يقرؤون الواقع جيدا, وقادرون على 
التنقي���ح والوقوف على مرامي المواقف الرس���مية واهدافها, على الس���لطة ان 
تلتفت لمأساة الشعب الفلسطيني وترفع العقوبات عن غزة وتتوافق مع فصائل 
المقاومة الفلسطينية فان هذا هو المكسب الحقيقي لها ان فعلت ذلك, وليس 

انتخابات شكلية تعزز من االنقسام وتباعد المواقف.   

ملهاة االنتخابات المحلية ومأساة الشعب 

رأي

بعد 13 يومًا م���ن الخروج من نفق ظلم الس���جون نحو حرية 
اثب���ت أصحابها للعالم اجمع ان الحرية حق من يس���عى لها، 
س���د النفق من جديد ليمأل ظالم الس���جون ظلمة من جديد. 
ما قام به ابطال التحرر الس���تة – محم���ود العارضة، يعقوب 
القادري، محم���د العارضة، زكريا الزبي���دي، مناضل نفيعات 
وايهم كممجي س���يبقى درس���ا ألحرار العالم والمتعطشين 
للحرية منا بدأ التاريخ كتابته للتو. كتاب تاريخ يفوق شهادة 
ماجستير تلبكت جامعة بمنحها ألحد االبطال الستة، لتصنع 
م���ن هذا البحث تاريخا لعراقته���ا، لم يكن ليضيف لصاحب 
البحث شرف ش���هادة. والجامعة هنا، تش���به سلطة مرتابة 
حت���ى الفزع من فك قيد غاش���م لحر. م���ن الصعب ان نفهم 
العبي���د معنى الحرية، حتى لو لب���س العبد بدلة وجلس في 
قصر وعلق على حائط شهادات. محزن بالتأكيد انتهاء هذه 
القصة بنهايته���ا المتوقعة. فنحن دائم���ا نتمنى نهايات 
تمنحن���ا االمل وتبث فينا الجرأة لما يجعلنا أكثر اس���تحقاقا 
لحياتن���ا. ولكن مهم���ا احزنتن���ا النهاية المتوقع���ة، تبقى 

انتصارا يفوق كل التوقعات من كل زاوية نظرنا اليها.
من���ذ بداية هذه المغامرة التي ش���حننا أصحابها بأدرينالين 
غير مس���بوق على مدار ال 312 س���اعة لتحررهم، كنا نتمنى 
ان المستحيل الذي مكنهم من اختراق المستحيل قد يكون 
ممكنا وس���ط سياج الس���جن الكبير الذي نعيشه. تمنينا ان 
نكون كما كنا من مجتمع ملتحم متماس���ك ال يرد فيه سائل 
ويجعل ألبطاله من بيته س���قفا يحميه ويؤويه. وكنا كذلك 
نعرف ان هذا مس���تحيل بقدر المس���تحيل ال���ذي اخترقه 
االبطال الستة للتو وسط سجن محكم االغالق والقبضة. فلقد 

أطل���ق االحتالل كل اجهزته بما فيها الكالب لشمش���مة كل 
واي أث���ر لألبطال، تكنولوجيا فائقة التق���دم والذكاء، جيش 
متعدد الوحدات واالختصاصات، أجهزة مخابرات وتنس���يق 
على كافة المستويات. كل هذا وسط كاميرات وحواجز وجدار 

وشوارع سريعة مزروعة في كل زاوية ومكان.
في اس���طورة االحتالل الذي ال يهزم التي عهدناها، لم يكن 
ذلك “الهروب” ليدوم أكثر من س���اعات معدودة. ولكن في 
س���باق االبطال نحو الحرية دام لبعضهم ل312 ساعة. على 
الرغم من كل اإلمكانيات التي كرس���ت م���ن اجل ايجادهم، 
فشلت منظومة االحتالل بجبروتها ان تجدهم بسهولة. نعم 
نحن مخترقون. وبكل اس���ف اختراقنا بأجهزة امن الس���لطة 
هو اختراق ال يقل س���وء عن اخت���راق المخبرين لدى أجهزة 
االحتالل. فالس���لطة الفلسطينية موجودة حتى هذه اللحظة 
فق���ط من اج���ل هذا االمر. م���ن اجل التنس���يق األمني الذي 
شهدنا العديد من كارثيته، فأحمد جرار وباسل االعرج ونزار 
بنات والكثير غيرهم قصص تنسيق يجر الذل ألصحابه الى 
االب���د. ولكن على الرغم من كل ه���ذا احتمى ابطالنا في رحم 
جنين الذي اواهم وحماهم قدر استطاعته، وسط مستحيل 

ال يقل استحالة عن خروجهم من ذلك النفق.
من���ذ لحظة تحررهم األولى كان التحلي���ل المبدئي لكل واي 
خبير، انهم إذا ما لجئوا الى جنين ستكون فرص نجاتهم هي 
األضعف. ومع هذا من كانت فرص نجاتهم هي األكبر كانت 
م���ن حظ البطلين اللذين لجآ الى جنين. نحن بخير على الرغم 
من تنس���يق االذالء ومن يظنون ان األوطان حس���ابات بنوك 
وبدالت يرتدونها وس���يارات يركبونها وبي���وت يمتلكونها. 

نع���م، نحن مخترقون منذ زمن من قب���ل االحتالل. وال تحتاج 
إس���رائيل في معادلتنا للعمالء، فلق���د ولى زمن روابط القرى 
واس���تبدل بالتنسيق األمني والسلطة الفلسطينية من اعلى 
هرمها، فيكفي إس���رائيل المخبرين على كافة المس���تويات 

لتتأكد من احكام سيطرتها المطلقة.
نعم، ما يكس���رنا هو هؤالء، واالصعب اننا كنا نخشى العمالء 
والمخبرين لالحتالل ولكنا كنا نعرفهم ونستطيع ان نميزهم 
فنحمي أنفسنا نوعا ما منهم. ولكن اليوم، المخبر يعمل لدى 
أجهزة تس���مي نفس���ها “وطنية” تحت اس���م جهاز أمني 
فلس���طيني. فكما كان البيت الفلس���طيني بالس���بق حاضنًا 
لكاف���ة الفصائل كأن يكون أحد اف���راد العائلة من فتح وآخر 
م���ن الجبهة وثالث من الجهاد وراب���ع من فصيل اخر وهكذا. 
اليوم لم يعد الفصيل المختلف ما يجمع البيت الواحد، ولكن 
األجهزة األمني���ة المختلفة، ففي كل بيت م���ن يتبع لجهاز 
أمن���ي ما مناهض او مناكف للجهاز االخ���ر، صار األخ ال يأمن 
اخاه، والجار يحرص من جاره، وعابر السبيل صار خطرا محدقا 

يجب التخلص منه.
ولكن مع ه���ذا، وجد ايهم ومناضل ابطاال يزيدون لبطولتهم 
بطول���ة. فل���م يخل رحم فلس���طين من جنين���ي رحيم بطل، 
فأوى الش���اب عبد الرحمن أبو جعفر البطلين في ملحمة ربما 
بدأنا االطالع على بعض خيوطها لعائلة اثبتت ان االنس���ان 
الفلس���طيني ال يزال ينبض نخوة وم���روءة، فخرجت من هذه 
البطولة بطوالت أخرى يسجلها التاريخ لنا لتبقى اوسمة نرفع 
بها رؤوسنا بوطن سنستمر باألمل ببقائه لقضية عدلها أكبر 

من بطش او خنوع البشر.

ال توج���د ني���ة أميركي���ة إلحي���اء »مفاوض���ات س���الم« بي���ن 
الفلس���طينيين وإس���رائيل، ألن األولوية األميركية هي لدمج 
إس���رائيل، وتثبيت هيمنته���ا من خالل توس���يع االتفاقيات 
اإلبراهيمية، وتدش���ين دورها في هيمنة رس���مية أميركية – 
إس���رائيلية أمنية اقتصادية في المنطقة. وهذا ليس جديدًا، 
لك���ن المهم أن ه���ذا هو عنوان فه���م س���ياق كل التحّركات 
األميركية الس���ابقة والحالية والالحقة، من دون وهم أو أوهام. 
عدم إعطاء األولوية للدفع بمفاوضات إسرائيلية – فلسطينية، 
وبم���ا تس���مى »عملية الس���الم«، يص���ب في صال���ح القضية 
الفلس���طينية، إذ إن اس���تئنافًا لعملية »س���الم«، هو كما كان 
دائمًا ليس أكث���ر من توفير مظلة للجرائ���م الصهيونية، لكن 
أميركا ليست معنيًة بمصلحة الشعب الفلسطيني، بل الرفض 
القاط���ع لرئيس الحكومة اإلس���رائيلي، نفتالي بنيت، للجلوس 
مع الفلس���طينيين، ولواش���نطن مخّططها الُمِلح والمعلن، وهو 
مأسسة تحالف أمني إسرائيلي عربي ضروري إلضعاف النفوذ 
اإليراني، واألهم تدعيم مواجهة نفوذ الصين في العالم, وفي 

المحصلة إنهاء القضية الفلسطينية. 
ش���هدنا األسبوع الماضي مؤّش���رات وخطوات مهمة، قد يكون 
أهمها ب���دء تطبيق قرار الرئي���س األميركي الس���ابق، دونالد 
ترامب، نقل إس���رائيل من عضوية حلفاء القيادة العس���كرية 
األميركية ف���ي أوروبا إلى القيادة المركزي���ة للجيش األميركي 
)السينتكوم( في الشرق األوس���ط، وهو ما تناولته الكاتبة في 
مقال في حينه���ا، ودعوة وزي���ر الخارجية األميرك���ي، أنتوني 
بلينك���ن، الدول العربية إل���ى االنضمام إل���ى اتفاقية التطبيع 
التحالفي م���ع اإلمارات والبحرين والس���ودان والمغرب، إذ إنها 
الخط���وة األهم برأي اإلدارة الحالي���ة لتطويع تدريجي للموقف 
الفلس���طيني لقبول »اتفاقية س���الم نهائية«، وفقًا للش���روط 
الصهيونية. ج���اءت التصريح���ات األكثر أهمية على لس���ان 
المتحدث باس���م الخارجية األميركية، ني���د برايس، الذي قال 
بصراحة إن واشنطن تعتقد أن االتفاقيات لم تفشل، بل تؤّدي 
إلى تعميق الروابط االقتصادية بين الدول العربية وإس���رائيل، 

وبالتالي العالقات الشعبية. 
ولكن في موازاة اتباع سياس���ات تجسير الهوة والتقريب بين 
اإلسرائيليين والفلس���طينيين، موضحًا، في رّده على سؤاٍل من 
مراس���ل صحيفة »القدس« س���عيد عريقات، أن »هدفنا التأكد 
من أن اإلس���رائيليين والفلس���طينيين على حد س���واء قادرون 
على تجربة مس���تويات متساوية من األمن والحرية، واألهم من 
ذلك، الكرامة. ويمكنن���ا القيام باألمرين في آن واحد«. ويلّخص 

تصري���ح برايس، بوضوح، رؤي���ة اإلدارة األميركية، فعلى الرغم 
من اس���تعماله تعبيرات منّمقة، مثل األم���ن والحرية والكرامة 
للطرفي���ن، فه���و يتحّدث ع���ن الت���زام الجانب الفلس���طيني 
بالتنس���يق األمني مع إس���رائيل، بمقابل ال يخلو م���ن االبتزاز، 
يش���مل تس���هيالٍت على الحواجز العس���كرية وحرية الحركة، 
تبقى رهنًا بالشروط األمنية اإلسرائيلية، فيما تستمّر عمليات 
تطبي���ع اقتصادية وسياس���ة وثقافية وأمني���ة تزيد من عزلة 
الفلسطينيين. لكن أهم أسلحة إدارة بايدن العودة إلى خديعة 
الس���الم »االقتصادي« الذي كان أول من بّش���ر به في منتصف 
الثمانينيات وزير الخارجية األميركي في حينه، جورج ش���ولتز، 
وجعل منها رئيس الوزراء اإلس���رائيلي السابق، شمعون بيريز، 
فلسفة »س���الم مزيف« إلعطاء غطاء »أخالقي« الستمرار الحرب 

الصهيونية على الشعب الفلسطيني.
 ولكن أدوات »الس���الم االقتصادي« س���وف تعتمد، هذه المّرة، 
على تمويل دول خارجية، تحت ش���عار مشاريع قد توفر فرص 
عم���ل، لكنها ته���دف إلى توس���يع طبقة المس���تفيدين من 
استمرار االحتالل، على أمل كسر شكيمة الشعب الفلسطيني. 
واض���ح أن اإلدارة األميركية لم تفهم وال تريد أن تفهم معاني 
هّبة أيار والهّبات المس���تمّرة، وال مغزى اختراق األسرى الستة 
المعتق���ل األمني اإلس���رائيلي، وال تعي تأثي���ره العميق على 
ال���روح المعنوية الفلس���طينية، ب���ل والعربية، فه���ي لم تكن 
عملية تس���ّجل عالميًا في حكايات اختراق السجون األمنية، بل 
كانت وس���وف تبقى، في الوعي الجمعي الفلس���طيني، حكاية 
اختراق احتالل وترس���انة عس���كرية. وحكاية وصول األس���رى 
الفاّري���ن إلى مروج فلس���طين التاريخية هي إحي���اء أمل بحق 
العودة، وهو أمل يمثل تصميمًا ال تس���تطيع إسرائيل وأميركا 
نزعه من أرواح الفلس���طينيين وعقولهم، بخطط اقتصادية، لم 
تنج���ح في إعطاء األمل لفقراء أمي���ركا، فكيف تخمد الثورة في 
روح ش���عب يقاوم المحتل؟ ال يهدف التأكيد هنا على شجاعة 
الشعب الفلسطيني واس���تمراره في المقاومة إلى التقليل من 
خطورة الخطوات األميركية، فالمسألة ليست في نجاح المخطط 
بهزيمة الفلس���طينيين، بل في أن هذه السياسات، النابعة من 
عقلية استعمارية بليدة المشاعر، ستجلب ويالٍت على الشعب 
المقاوم، خصوصًا في اتساع صفاقة تصريحات قيادات بعض 
الدول المطّبعة لتأييد جرائم إس���رائيل وإنكار معاناة الشعب 
الفلس���طيني وحقوقه ومقاومته، خصوصًا أن اإلدارة األميركية 
تعم���ل بنفس طويل الم���دى، فهي تق���ارن كل تغيير في أي 
حي في العالم العربي، أو تصرح من أي ش���خص معروف أو غير 

معروف، بحقيق���ة أن أحدًا لم يكن يجرؤ، س���ابقًا، على محاولة 
»السخرية« من القضية الفلسطينية سابقًا. 

يجب أال ندع التصريحات أو الكتابات التطبيعية والمتصهينة 
على وس���ائل التواصل االجتماع���ي ُتحبطنا، لكنها مؤّش���رات 
خطي���رة يجب مواجهتها، فالخط���ة األميركية تعتمد أكثر مما 
يتوقع كثي���رون منا على تأثير المطّبعين على تش���ويه الوعي 
العرب���ي، ألن التطبي���ع واالتفاقي���ات التحالفي���ة، كما اعترف 
المتحدث باسم وارزة الخارجية األميركية، يتطلعان إلى توسيع 
العالقات بين إسرائيل والشعوب العربية وتعميقها، ألن هؤالء 
المطبعين أدوات ُتش���هر ف���ي وجوه األبطال الفلس���طينيين، 
فالمعركة األميركية - اإلس���رائيلية ضد الفلسطينيين تتطّلب 
إش���هار أدوات غي���ر أخالقي���ة تم���س المقاوم ال���ذي يفضح، 
بش���جاعته وثورت���ه، الواقع غي���ر األخالقي واإلنس���اني لوجود 
المؤّسسة السياسية والعسكرية الصهيونية. فال يمكن فهم 
أق���وال الروائي المصري يوس���ف زيدان إال في س���ياق أهمية 
أدوات خدم االستعمار، وفي س���ياق »دور«، فسخريته المقيتة 
م���ن عملية هرب األس���رى البطولية، لم تهدف إلى الس���خرية 
فحس���ب، بل إلى إحباط الش���عب العربي ودّب اليأس في قدرة 
الفلسطيني على هزيمة المشروع الصهيوني، وقدرة الشعوب 
العربية في رفض االستبداد والهيمنة اإلسرائيلية األميركية. 

واعتذاره الالحق دليل على أن مواجهة هذه األصوات هي أيضًا 
فعل مقاوم، فالس���خرية من المقاومة ه���ي محاولة لتجريمها، 
ومحاول���ة لمنع تحّول المقاومين واألبطال الس���تة إلى ملهمين 
للش���باب الفلس���طيني والعربي، ب���ل في كل العالم. دراس���ة 
السياس���ة األميركية وتش���ريحها ال يفيدان من دون كش���ف 
األدوات والح���ّث على ضرورة مواجهتها ف���ي كل مكان. تحاول 
واش���نطن تدجين الش���عوب العربية، لتأمين نصر صهيوني 
س���احق. لذا تحارب حركات مقاطعة إس���رائيل، وفي مقدمتها 
»بي دي إس« والتي تترج���م عمليًا في البالد العربية بمواجهة 
المش���اريع االقتصادية االس���تراتيجية. تفهم واشنطن تمامًا 
التطبيع االقتصادي على أنه تكبيل إلرادة الدول بل والش���عوب 
أيضا. وفي هذه المرحلة، هذه أهم ركيزة للسياس���ة األميركية 
في المنطقة. لذلك، التعاطف والتضامن الشعبي مع انتفاضة 
أي���ار وأهل القدس وبيتا وكل فلس���طين ال يكفيان، فمن يريد 
أن يناصر األبطال الس���تة، الذين يعلموننا دروسًا في الشجاعة 
والقيادة في كل لحظة، واجبه أن يشارك في حمالت المقاطعة، 
أو ال يّدعي أنه مس���كون بالحزن، وال يس���تطيع فعل ش���يء، وال 

نصبح جميعنا أدوات لتنفيذ الخطة األميركية.

خرجوا من نفق الحرية ستة أسرى، وعادوا سبعة أبطال يسجلون للتاريخ ملحمة أسطورية

في دعم األبطال الستة ومواجهة الهيمنة »اإلسرائيلية«

بقلم: نادية عصام حرحش

بقلم: لميس أندوني
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�إعالن فقد �شيكات
أعلن انا / ش���ريف هشام رزق الس���وافيري  من سكان غزة  وأحمل هوية 
رقم )908972508( عن فقد الش���يكات المس���حوبة الت���ي تحمل الرقم  
)30003503 (  قيمت���ه ) 15350ش���يكال (  / )30003499 ( قيمت���ه ) 
13000 ش���يكل ( مسحوبين لدى بنك فلسطين فرع غزة من حساب رقم 
1122144710باسم ش���ركة لورد غزة للدواجن  ،  فأرجو ممن يجدها  أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر  والتقدير.

�إعالن �شادر عن جمعية �شفارة �خلري للتنمية 
يعلن مجل���س إدارة جمعية س���فارة الخير للتنمية ع���ن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية للعام )2021( وذلك يوم الخميس الموافق 

2021/9/30 الساعة 6 في مقر الجمعية النصيرات – السوق 
وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعامي 2019-2020م
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

استمرار فتح باب االنتساب وتس���ديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2021( وذلك حتى تاريخ 2021/9/25م

فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة يومين ايام من 
تاريخ 2021/9/26 الى تاريخ 2021/9/27

فت���ح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س االدارة والجمعية 
العمومية وذلك لم���دة يومين ايام من تاري���خ 2021/9/28 حتى تاريخ 

2021/9/29م.  ومع فائق االحترام والتقدير.

جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمد س���ليم عاشور سعدة   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   901319418  
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    يس���ري عوض إس���ماعيل 
العرعي���ر  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
951902865    الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   اسالم نبيل عيسى العزامي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     802710830   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /   وائل أحمد يوسف عزالدين    
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   802111286    
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�شوع/ �إعالن عن بيع �ر�ض مبوجب وكالة  لدى 

�لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )2021/520(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد سعيد سعدي حسين خيال من سكان غزة هوية رقم 930985486 

بصفته وكيال عن: مصطفى حافظ مصطفى فريح أبو مدين 
بموجب وكالة رقم: 17239 / 2017 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 2313 القسيمة 1 المدينة أبو مدين 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة 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 المسؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.
 التاريخ:  2021/9/22م

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

رام الله/ االستقالل: 
أظهر مس���ح لبيانات سلطة النقد أن قيمة الش���يكات المقدمة للصرف يوميا 
إلى فروع البنوك العاملة في فلس���طين، بلغت 80.2 مليون دوالر، خالل الشهور 

الثمانية األولى من العام الجاري.
و أظهرت البيانات أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف منذ مطلع العام الجاري، 

حتى نهاية أغسطس/آب 2021، بلغت 13.47 مليار دوالر.
ويفوق رقم الش���يكات المقدمة للصرف خالل الفترة الماضية من العام الجاري، 
موازنة فلسطين للعامين الجاري والماضي، وتعادل تقريبا، قيمة الناتج المحلي 

اإلجمالي لفلسطين في 2020.
وبلغ عدد أوراق الش���يكات المقدمة للصرف خالل الش���هور الثمانية األولى من 
العام الجاري، 5.087 ماليين ورقة، بمتوسط يومي 302 ألف ورقة قدمت لفروع 

البنوك.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الش���يكات المرتجع���ة خالل الفترة 1.035 مليار 
دوالر، تمثل نس���بتها قراب���ة 7.6% من إجمالي الش���يكات المقدمة للتقاص 

)الصرف(.
وبلغ متوس���ط قيمة الش���يكات المرتجعة يوميا في السوق الفلسطينية خالل 
الشهور الثمانية األولى من العام الجاري 6.16 ماليين دوالر، موزعة على متوسط 

3390 ورقة مرتجعة يوميا.
وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، األوراق التي قدمت داخل 

فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.
وخالل العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، 
نحو 17.844 مليار دوالر أمريكي، بينما ال تتوفر بيانات الفترة المقابلة )2019(.

ويعمل في الس���وق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية 
)ثالثة تعمل وفق الشريعة اإلس���المية(، و6 بنوك وافدة منها 5 بنوك أردنية، 

ومصرف مصري واحد.

  80  مليون دوالر قيمة الشيكات 
المقدمة للصرف يوميًا بفلسطين غزة/ االستقالل: 

أجمع المش���اركون في ورش���ة عمل نظمتها نقابة 
المهندس���ين لمناقش���ة موضوع إعادة استخدام 
حديد التس���ليح المس���تخرج م���ن المبان���ي التي 
تعرض���ت للقصف على أن الحديد المس���تخرج من 
المباني المهدمة ال يصلح لالستخدام في العناصر 

اإلنشانية.
وأكد المش���اركون على ضرورة اإلشراف الهندسي 
اإللزامي على تنفيذ كافة المباني والمنشآت لضمان 
تحقيق الس���المة اإلنش���ائية وحماي���ة االقتصاد 

الوطني والمقدرات.
وش���ارك في الورش���ة خبراء ومختصون ع���ن وزارة 
األش���غال العامة واإلس���كان ووزارة الحكم المحلي 
ووزارة االقتص���اد الوطن���ي وبلدية غ���زة والجامعة 
اإلس���المية واتحاد المقاولين وهيئ���ة المواصفات 
والمقايي���س واتحاد الصناعات اإلنش���ائية وهيئة 

المكاتب الهندسية ومركز التحكيم الهندسي.
وأوضح المش���اركون أن حديد التسليح المستخرج 
من المباني المهدمة يك���ون قد تعرض إلجهادات 
متنوعة نتيجة القصف ودرجات الحرارة المرتفعة، 
فضاًل على تعرضه للطرق والسحب والتعديل أثناء 

استخراجه من الخرسانة.
وأش���اروا إلى اختالف الخصائص الفنية لكل سيخ 
من األسياخ من حيث قوة التحمل والطول والتركيب 
البلوري وقوة التماسك ومعامل المرونة وغيرها من 
الخصائ���ص الفنية التي تعتم���د عليها معادالت 

التصميم اإلنشائي.

وأفاد المشاركون أن نس���بة الحديد المستخرج من 
المبان���ي المهدمة ال تزيد ع���ن )10%( من إجمالي 
كمية الحديد التي يحتاجها قطاع غزة في المباني، 
وأن اس���تخدام الحديد المس���تخرج م���ن المباني 
المهدمة يؤثر على كفاءة العناصر اإلنشائية وعلى 
العمر الزمني للمبن���ى ويزيد من احتماليات حدوث 
خلل إنش���ائي في المبنى، وهذا يوضح أن الجدوى 
االقتصادي���ة مقارنًة باآلث���ار المحتملة هي جدوى 

بسيطة.

ومن ناحية اقتصادية يمكن استخدام هذا الحديد 
ألغراض غير إنشائية.

وف���ي نهاية الورش���ة أوص���ى المش���اركون بمنع 
استخدام الحديد المستخرج من المباني المهدمة 
ف���ي العناصر اإلنش���ائية، وضرورة توفي���ر الرقابة 
الالزمة واإلشراف اإللزامي، وعلى أهمية إجراء أبحاث 
علمية وتج���ارب مخبرية على الحديد المس���تخدم 
ودعم ه���ذه األبحاث من خ���الل األموال المخصصة 

إلعادة اإلعمار.

نقابة المهندسين: حديد المباني المهدمة ال يصلح لالستخدام بالعناصر اإلنشائية

غزة/ االستقالل: 
نظمت طواقم وزارة االقتصاد الوطني 164 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية واألسواق 

في محافظات قطاع غزة.
وقالت اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة بالوزارة، إن طواقم اإلدارة العامة لحماية المس���تهلك 
نظمت الجوالت في المحافظات الخمس لمتابعة جودة البضائع التي يتم بيعها للمواطنين وسالمتها 
والتأكد من التزام التجار باألس���عار التي حددتها الوزارة. وأوضحت الوزارة أن طواقمها س���جلت 26 
محضر إتالف لبضائع منتهية الصالحية وفاس���دة و10 محاضر ضبط و7 محاضر تحفظ و16 محضر 
أخذ عينة لبضائع. وأش���ارت إلى أنها حرصت خالل جوالتها على التأكد من أن البضائع في األسواق 

مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعمل محاضر ضبط للمخالفين لإلجراءات المتبعة.
ودعت طواقم الوزارة أصحاب المحال والتجار بضرورة االلتزام بإجراءات الس���المة والوقاية حرصا على 

سالمتهم وسالمة المواطنين حتى زوال هذه الجائحة.

االقتصاد تنظم 164 جولة وزيارة 
رام الله / االستقالل:تفتيشية على المحال التجارية واألسواق

 قال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن الصادرات 
انخفضت خالل شهر تموز/ يوليو من عام 
2021، بنس���بة 13%، مقارنة مع الش���هر 
السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة 
مع ش���هر تموز/ يوليو عام 2020، وبلغت 

قيمتها 109 ماليين دوالر أميركي.
وأوض���ح اإلحصاء في بي���ان صحفي امس 
األربع���اء، أن الص���ادرات إلى »إس���رائيل« 
انخفض���ت خالل الفت���رة ذاتها بنس���بة 
12% مقارنة مع الش���هر السابق، وشكلت 
الصادرات إلى »إسرائيل« 93% من إجمالي 

قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2021. 
كم���ا انخفضت الصادرات إل���ى باقي دول 
العالم بنس���بة 19% مقارنة مع الش���هر 

السابق.
انخفضت الواردات الس���لعية خالل شهر 
تموز م���ن عام 2021 بنس���بة 7% مقارنة 
مع الشهر الس���ابق، بينما ارتفعت بنسبة 
20% مقارنة مع شهر تموز من عام 2020، 
وبلغت قيمتها 506 ماليين دوالر أميركي.

وس���جلت الواردات من »إس���رائيل« خالل 
ش���هر تموز 2021 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 
0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 

الواردات من »إسرائيل« 54% من إجمالي 
قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2021، 
كم���ا انخفضت ال���واردات م���ن باقي دول 
العالم بنس���بة 14% مقارنة مع الش���هر 

السابق.
أما الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين 
الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضًا 
في قيمة العجز بنس���بة 5% خالل شهر 
تم���وز من ع���ام 2021 مقارنة مع الش���هر 
الس���ابق، بينما ارتفع بنسبة 22% مقارنة 
مع شهر تموز من عام 2020، وبلغت قيمة 

العجز 397 مليون دوالر أميركي.

اإلحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية في تموز المنصرم
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أعلن أنا المواطنة /   ايمان سهيل محمود شمالي عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   801738071     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   وائل ابراهيم راش���د العلمي   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   922575949   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   صالح ش���فيق صالحي ابو كميل 
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   987677440     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    يزيد عبدالله  ب���راوي بكر عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   408072551    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /      عبدالله اش���رف فاروق المغربي   
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   408472587     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   زهير محم���د صالح الزهارنه عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   926086133     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /      خالد مني���ر احمد عفانه   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    410075782    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     حافظ محمد حافظ العباسى عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم    410208176     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  احمد حمدي منس���ي كوارع  عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م 930353941   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    مهند مصطفى احمد الحاج محمد     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   400552048    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /    مي شعبان سعيد ابو سيدو   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    922726153      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمود عب���د الرحيم محمد عوض     
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم 402513865   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

تونس/ االستقالل: 
أعلنت 4 أحزاب تونس���ية الثالثاء رفضها تعليق 
العم���ل بالدس���تور أو تمدي���د العم���ل بالتدابير 
االس���تثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع 

يكّرس الحكم الفردي ويهدد بعودة االستبداد.
وتعاني تونس أزمة سياس���ية ح���ادة منذ أن قرر 
رئيسها قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي 
إقالة رئيس الحكومة هش���ام المشيشي، على أن 
يتولى هو الس���لطة التنفيذي���ة بمعاونة حكومة 
يعين رئيسها، باإلضافة إلى تجميد اختصاصات 
البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة 

العامة.
»التي���ار  ألح���زاب  العام���ون  األمن���اء  التق���ى  و 
الديمقراط���ي« )اجتماع���ي ديمقراط���ي: 22 نائبا 
من أص���ل 217( و«أفاق تون���س« )ليبرالي: نائبان( 
و«التكت���ل الديمقراطي من أجل العمل والحريات« 
)اجتماع���ي ديمقراطي: بال ن���واب( و«الجمهوري« 
)وس���ط: ب���ال ن���واب( م���ع األمي���ن الع���ام التحاد 
الش���غل )أكبر منظمة نقابية( نور الدين الطبوبي 
بمق���ر االتح���اد في العاصم���ة، وفق بي���ان للحزب 

»الجمهوري«.
وعّب���رت األحزاب األربعة، وفق البي���ان، عن »قلقها 
البالغ إزاء اس���تمرار الغموض والدفع باألوضاع نحو 
مزيد التصعيد والتش���نج، في الوقت الذي تحتاج 
فيه البالد إلى تعاٍط هادئ مع تداعيات األزمة التي 

باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام«.

وأف���ادت ب�«رفضه���ا ل���كل الدع���وات الصريح���ة 
والمقنع���ة لتعلي���ق العمل بالدس���تور أو لتمديد 
العم���ل بالتدابير االس���تثنائية دون أفق«، محذرة 
من أن هذا الوض���ع »يكّرس الحكم الفردي ويهدد 

بعودة االستبداد«.
ودع���ت إل���ى »اإلس���راع بتكليف رئي���س حكومة 
لمواجه���ة الملف���ات االقتصادي���ة والمالية ذات 
األولوية، والقطع مع كل س���لبيات اإلدارة السابقة 

لمؤسسات الحكم«.
واالثني���ن الماضي، أعلن س���عيد، ف���ي خطاب من 
والية س���يدي بوزيد )وس���ط(، أن »العمل بالتدابير 
االستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية 
)دون توضي���ح(، مع المحافظ���ة على كل ما ورد في 
الّدس���تور«، في إش���ارة إلى بداية التجهيز لس���ن 

قوانين انتقالية وتعديل القانون االنتخابي.
وأعلنت حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية 
ب�53 نائبا، عبر بيان الثالثاء رفضها توّجه س���عيد 
إلى إقرار »أحكام انتقالية«، معتبرة أنه مصمم على 
إلغاء الدستور، ومحذرة من »تفكك الدولة« في حال 

استمرار العمل بتدابيره االستثنائية.
ورفض���ت غالبية األحزاب ه���ذه التدابير، واعتبرها 
البعض »انقالبا على الدس���تور«، في حين أيدتها 
أحزاب أخ���رى رأت فيها »تصحيحا للمس���ار«، في 
ظل أزمات سياس���ية واقتصادية وصحية )جائحة 

كورونا(.
من جانبه، قال الرئيس التونسي األسبق المنصف 

المرزوق���ي إن إع���الن الرئي���س التونس���ي قيس 
س���عيد عن وجود أحكام انتقالية هو إعالم بنهاية 
الدس���تور، وهو ما يعني سقوَط ش���رعية الرئيس 

نهائيا ووجوَب عزله ومحاكمته، حسب قوله.
جاء ذل���ك في كلمة توج���ه بها المرزوقي، مس���اء 
أمس الثالثاء، للش���عب التونسي، بثتها صفحته 

.)Facebook( »الرسمية على موقع »فيسبوك
وق���ال المرزوق���ي إن »حديث س���عيد ع���ن وضع 
األح���كام االنتقالية يعن���ي إلغاء الدس���تور، وهو 
ما يعني الذهاب في س���ن قواني���ن على المقاس، 
وحالما تصدر هذه األحكام س���يتحكم )س���عيد( 
في مصيرنا، وس���يكون ذلك اعترافا صريحا بموت 

الدستور«.
وج���ّدد المرزوقي التأكيد على أن »س���عيد منقلب 
وال يمك���ن وصف���ه إال بذل���ك، وش���رعيته متآكلة 
وس���تنتهي، ويصبح ع���زل الرج���ل وإحالته على 
المحاكمة هو وكل من س���اهم في مأس���اة تونس 

قضية مطروحة بكل جدية«.
في سياق متصل، قالت محامية ومصدر رسمي إن 
قاضيا عسكريا تونسيا أمر الثالثاء بسجن نائبين 

من ائتالف الكرامة المعارض للرئيس سعيد.
وكان الرئيس التونسي قد رفع الحصانة عن نواب 
البرلمان وجّمد أعماله وعزل رئيس الحكومة ضمن 
إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها انقالب، 
في حين قال س���عيد إنها كان���ت ضرورية إلنقاذ 

البالد من االنهيار والتفكك.

أربعة أحزاب تونسية ترفض تمديد العمل باإلجراءات االستثنائية

الرباط/ االستقالل: 
ق���ال رئيس الحكومة المغربي المكلف عزي���ز أخنوش أمس األربعاء إن أكبر 3 
أح���زاب حصلت على مقاعد في االنتخابات البرلمانية التي جرت هذا الش���هر 
-وه���ي أحزاب التجم���ع الوطني لألح���رار، واألصالة والمعاصرة، واالس���تقالل- 

اتفقت على تشكيل حكومة جديدة.
وكلف الملك محمد السادس في العاش���ر من سبتمبر/أيلول الحالي أخنوش، 
وهو زعيم حزب التجمع الوطني لألحرار، بتش���كيل حكومة جديدة بعد أن جاء 
حزبه في صدارة الفائزين ف���ي االنتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا 

في البرلمان.
وقال أخنوش خالل مؤتمر صحفي مشترك بالرباط إن األحزاب الثالثة ستعمل 
على اقتراح أسماء مرشحين للحقائب الوزارية يتمتعون بالكفاءة والمسؤولية.

وأضاف أخنوش أن االئتالف الحكومي سيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي 
الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف.

ب���دوره قال األمي���ن العام لحزب األصال���ة والمعاصرة عب���د اللطيف وهبي إن 
»مس���ؤولية التحالف كبيرة، ألن انتظار )آمال( المواطنين كبير على المستوى 

االقتصادي واالجتماعي والحريات«.
ودع���ا إلى ض���رورة توفر »حكومة قوية ومنس���جمة تعمل من أجل مس���تقبل 
أفضل«، مش���ددا على أن »المس���ؤولية الكبيرة تفرض علينا اختيار مسؤولين 

في المستوى«.
وحصل األصالة والمعاصر على 86 مقعدا، في حين فاز االستقالل ب�81 مقعدا. 
وقد حل ح���زب »العدالة والتنمية«، قائد التحالف الحكومي المنتهية واليته، 
في المركز الثامن، مس���جال تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 

125 في انتخابات 2016.

كابول/ االستقالل: 
ذكرت مصادر اعالمية أن 3 تفجيرات استهدفت، أمس األربعاء، 
مدين���ة جالل آباد عاصمة والية ننغرهار ش���رقي أفغانس���تان، 

وخلفت قتلى وجرحى من حركة طالبان وكذا من المدنيين.
وقال مراس���ل الجزيرة إن أحد هذه التفجيرات استهدف سيارة 

مدنية في المنطقة الثانية من مدينة جالل آباد.
أما التفجير الثاني فوقع وسط المدينة بعد تجمع قوات الشرطة 
وع���دد من المارة، مما أدى إلى مقت���ل 8 مدنيين وإصابة آخرين. 
ونق���ل عن مصادر محلية أن عنصرين م���ن طالبان ومدنيا قتلوا 
بالهجوم الثالث الذي اس���تهدف نقطة تفتيش تابعة للحركة 
ق���رب مقر الل���واء الحدودي بالمنطقة الخامس���ة ف���ي المدينة، 
مضيفا أن المسلحين اس���تولوا على أسلحة عناصر طالبان قبل 

مغادرة موقع الهجوم.

وكانت طالبان ش���رعت في تعقب منفذي تفجيرات استهدفت 
مدينة جالل آب���اد قبل أيام، وتبناها تنظيم الدولة اإلس���المية، 
خلف���ت عددا م���ن القتلى والجرح���ى بين قوات األم���ن التابعة 

للحكومة المؤقتة، وبين المدنيين.
وتبن���ى تنظي���م الدولة -في بي���ان بثه عبر وس���ائل التواصل- 
سلس���لة التفجيرات التي وقعت الس���بت واألحد في جالل آباد، 
وقال إنها أدت إلى س���قوط أكثر من 35 عنصرا من حركة طالبان 

بين قتيل وجريح.
كما س���قط قتل���ى وجرحى ي���وم االثنين جراء انفج���ار عبوتين 

ناسفتين وسط مدينة جالل آباد.
ونقل عن مصدر أمني قول���ه إن حاكمي واليتي ننغرهار وكونر 
أقيال على خلفية األح���داث األخيرة، وعينت الحكومة المؤقتة 5 

قادة جددا لقوات الشرطة بمديريات تقع شرقي البالد وغربها.

رئيس الحكومة المغربي المكلف 
يعلن تشكيل ائتالف من ثالثة أحزاب

قتلى وجرحى في تفجيرات استهدفت 
مدينة جالل آباد بأفغانستان

الخرطوم/ االستقالل: 
أكد رئيس مجلس الس���يادة االنتقالي في السودان عبد الفتاح 
البرهان أمس األربعاء، عدم اس���تطاعة أي جه���ة إبعاد القوات 

المسلحة والدعم السريع والشرطة عن المشهد.
وق���ال البرهان، خ���الل مخاطبته فعاليات تخري���ج دورة القوات 
الخاصة بأحد المعس���كرات امس، إن “المحاول���ة االنقالبية تم 
إجهاضه���ا من قبل القوات المس���لحة”، مش���يرًا إلى أنه “كان 
من الممكن أن يس���تمر إطالق النار حتى اآلن لوال حكمة القوات 
المس���لحة”. وأضاف: “نقول للسياس���يين نح���ن من أجهضنا 
المحاولة االنقالبية م���ا فيه جهة ثاني���ة أجهضتها”. متابعا: 
“نحن على قناعة بهذا التحول، ال أحد لديه الرغبة في االستيالء 

على السلطة”.
بدوره، أش���اد الفري���ق أول محمد حم���دان دقل���و النائب األول 

لرئيس مجلس السيادة، “بالقوات النظامية التي بذلت جهودا 
مقدرة من أجل حماية الش���عب واألرض والتي تكس���رت أمامها 
كل مح���اوالت المتربصين الذين يس���عون لي���ل نهار إلى خلق 
الفتن والمكائد لزعزعة اس���تقرار الب���الد”. ونقلت وكالة األنباء 
السودانية )سونا( عن دقلو قوله، إن هذه المرحلة تعد مفصلية 
في تاريخ التغيير للس���ودان، مثمنا دور القوات النظامية التي 
قامت بإفش���ال المحاولة االنقالبية التي ج���رت أول أمس، وتم 

القبض على المجموعة التي قامت بذلك دون خسائر.
ق���ال وكيل وزي���ر الخارجية الس���وداني محمد ش���ريف، إنه تم 
اعتقال جميع المش���اركين في محاولة االنقالب في الس���ودان، 

وسيتم تقديمهم للعدالة.
وأضاف أنه س���يتم نقل هؤالء الذين ش���اركوا في االنقالب إلى 

القضاء.

البرهان: ال تستطيع أي جهة إبعاد القوات 
المسلحة عن المشهد في السودان
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الضفة الغربية/االستقالل:
اتفاقه  الظاهرية  أنهى نادي ش���باب 
الرس���مي مع نادي سيراميكا كليوباترا 
المصري أحد أندية الدوري الممتاز في 
مصر ، الحت���راف نجمه ونجم منتخب 
فلس���طين مصعب البطاط في الدوري 
الممتاز المصري لموسمين متتاليين .

وقام الظاهرية بتسهيل كافة إجراءات 
انتقال البط���اط للفريق المصري ، فور 
وصول العرض االحتراف���ي المصري ، 
حرصا منه على عدم وقوفه بمستقبل 

احتراف أي العبيه في الخارج .
ويع���د البطاط أحد أب���رز الالعبين على 
مستوى فلس���طين في مركز الظهير 

األيم���ن، باإلضاف���ة لكون���ه القائ���د الثاني 
للمنتخ���ب الوطن���ي وأح���د أب���رز العناصر 

األساسية للفدائي في السنوات األخيرة.

و طالب نادي شباب الظاهرية اتحاد كرة 
القدم بالس���ماح له بقيد العب آخر بعد 
رحيل العبه الدولي مصعب البطاط عن 
صف���وف الفريق إلى نادي س���يراميكا 

كليوباترا .
ويأم���ل الغزالن ف���ي الحص���ول على 
موافقة اس���تثنائية خاصة وأنه لعب 
دور هامًا بتسهيل احتراف البطاط في 
الدوري المصري ، حرصا منه على عدم 
وقوفه بمستقبل احتراف أي العبيه في 

الخارج .
يش���ار إلى أن فترة قيد الالعبين بدوري 
المحترفي���ن الفلس���طيني ، قد ُأغلقت 
قبي���ل بدء الدوري بأي���ام ، في ال�14 من 

الشهر الجاري .

سيراميكا كليوباترا المصري ينجح في ضم الفلسطيني مصعب البطاط

القاهرة / االستقالل:
دخل عبدالحميد بس����يوني المدي����ر الفني لطالئع 
الجيش تاريخ النادي العسكري باعتباره أول مدرب 
يقود الفريق لتحقيق لقب بف����وزه على األهلي في 

السوبر المصري بركالت الترجيح.
وانضم بس����يوني لقائم����ة المدربي����ن المصريين 
المتوجين ببطوالت خارج القطبين األهلي والزمالك، 

وكان آخرهم مختار مختار مع إنبي في 2011.
نجح بس����يوني فيما فشل فيه العديد من المدربين 
المصريي����ن بتحقي����ق بطول����ة بعيدا ع����ن األهلي 
والزمالك خ����الل تواجده مع طالئ����ع الجيش ليتوج 
بلقبه األول كمدير فني بعد أن حقق بطولة الس����وبر 
مع حرس الحدود عندما كان مساعدا لطارق العشري 

في2009 .
عبدالحميد بس����يوني رحلة نجاح وكفاح كبيرة سواء 
كالعب أو كمدرب وكتب تاريخا جديدا لنفس����ه بعد 
أن حقق ذلك كالعب في فترات صعبة عاش����ها في 
المالع����ب ويكفي عودته للمالع����ب خالل وجوده مع 

الزمالك بعد غياب عام كامل عقب إصابته بالمالريا.
وكانت رحل����ة البداية عندما تعرض ألزمة كبيرة في 
الزمالك ورحل عنه في موسم 2001- 2002 وانتقاله 
لإلس����ماعيلي بعد أن وجد نفس����ه على دكة البدالء 
لحسام حسن ووليد صالح عبداللطيف وعبدالحليم 
علي خاصة أن����ه كان اله����داف األول للفريق وتوج 
بلقب هداف الدوري في أول موسم له 1997 – 1998 

بعد انتقاله للزمالك قادما من كفر الشيخ.
وس����اهم في فوز الزمالك باأللقاب كالدوري وبطولة 
أفريقيا أبطال الكؤوس وكأس مصر واألفروآسيوي، 
ولكن رحلة النجاح لم تتوقف بعد أن قاد الدراويش 
للفوز بال����دوري في موس����مه األول وكانت المكافأة 
التواجد مع منتخب مصر ف����ي عهد الراحل محمود 
الجوهري ومش����اركته في تصفيات مونديال 2002 
وإحرازه أس����رع س����وبر هاتريك وتكريمه من الفيفا 
بعد أن س����جل 3 أهداف »هاتريك« في 3 دقائق مع 
منتخب مصر ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم 
، ليتوج بها مش����واره الدولي الذي لم يستمر طويال 

مع منتخب مصر.
رحلة التألق لبس����يوني لم تتوق����ف بعد رحيله عن 
الدراوي����ش وانتقاله لحرس الح����دود وقدم أفضل 
مواسمه وهو ما جعله هدفا للبرتغالي مانويل جوزيه 
المدير الفني السابق لألهلي الذي طالب بضمه في 
موس����م 2005 – 2006 رغم تجاوزه ال� 33 عاما ولكن 
تمسك إدارة حرس الحدود حرمه من ارتداء القميص 
األحمر ليس����تمر مع الفريق حتى االعتزال واالتجاه 
لعالم التدريب وبدأ مشواره كمساعد لطارق العشري 
والمساهمة في الفوز بكأس مصر والسوبر المصري.

وأصبح الرجل األول للحرس في موسم 2014 – 2015 
قبل توليه مهمة الجيش في موس����م 2018- 2019 
والمس����اهمة في بقائه قب����ل أن يتحول للمنقذ في 
الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثامن بعد أن 
كان الفريق يصارع للبقاء ليكون التتويج بالس����وبر 

المصري مكافأة جديدة على اجتهاده.
وأحرز بس����يوني في الدوري المص����ري 71 هدفا مع 
األندية التي لعب لها الزمالك واإلسماعيلي والحرس.

روما/االستقالل:
قال ماتيو دارميان، الظهير األيمن إلنتر ميالن، إن فريقه أراد أن يعطي إش���ارة 
قوية لنفس���ه ولمنافسيهم في بطولة الدوري، وذلك بعد الفوز على فيورنتينا، 

بنتيجة )3-1(، بمنافسات األسبوع الخامس من الكالتشيو.
ونجح إنتر نجح في قلب الطاولة في الشوط الثاني من خالل تسجيل 3 أهداف، 

بعدما تأخر بهدف، ليصل للنقطة رقم 13 ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.
وقال دارميان في تصريحاته لقناة إنتر: »هذه نقاط لها وزن كبير، كنا نعلم أنها 

ستكون مباراة صعبة وظهر ذلك فعاًل«.
وأضاف »في الش���وط األول عانينا لكننا تمتعنا بجودة في الرد، لقد حصلنا على 

النقاط الثالث وأنا سعيد ألنني سجلت هدًفا وساعدت الفريق على الفوز«.
وزاد »هدف���ي؟ لقد فعلت م���ا كان علَي فعله، كان من المه���م تحقيق نتيجة 
إيجابية، أردنا إعطاء إش���ارة لآلخرين وألنفسنا، وقد فعلنا ذلك، دعونا نستمتع 

بالفوز والتركيز على التحدي القادم«.

نجم إنتر: وجهنا رسالة 
للمنافسين أمام فيورنتينا

عبدالحميد بسيوني.. رحلة كفاح سوبر

مدريد/االستقالل:
يعتق���د الهولندي رونال���د كوم���ان، المدير الفني 
لبرشلونة، أن رحيل نجم الفريق األرجنتيني ليونيل 

ميسي، أظهر مشاكل البارسا.
وس���قط برش���لونة في مباراتين متتاليتين بدوري 
أبط���ال أوروبا والليجا، وكلتاهم���ا على ملعبه، حيث 
خسر في األولى أمام بايرن ميونخ بثالثية، وتعادل 

في الثانية مع غرناطة بهدف لمثله.
هذا األمر جعل مس���تقبل كومان مع برشلونة على 
المحك، حيث زعمت الصحف اإلس���بانية، أن هناك 

تفكيرًا في إقالته وتعيين مدير فني جديد.
 Voetball« وأج���رى كوم���ان، مقابل���ة م���ع مجل���ة
Internacional« الهولندي���ة، تح���دث خاللها عن 
رحيله عن تدريب منتخب هولندا، ومغادرة ميسي 

لبرشلونة.
وقال كومان، في التصريحات التي نقلتها صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلس���بانية: »لم أندم على ترك 

منتخب هولندا لتدريب برشلونة«.
وأض���اف: »في هذه المواق���ف، أتخذ أفضل قرار لي 

وللفريق«.
وعن رأيه فيما يقال حول تراجع مستوى الفريق هذا 
الموسم، بعد رحيل ميسي، علق: »ميسي يخفي كل 
شيء«، في إشارة إلى أن جودة وفاعلية ميسي، غطت 

على كل مشاكل برشلونة في السنوات األخيرة.

كومان: جودة ميسي غطت على مشاكل برشلونة
لشبونة / االستقالل:

طلبت والدة النج���م البرتغالي، كريس���تيانو رونالدو، من 
ابنها أن يلعب مجددا بقميص س���بورتنج لشبونة، الذي 
انضم إليه وعمره 12 عاما في 1997، واس���تمر معه حتى 
2003 عندما انتقل لمانشستر يونايتد، الذي عاد إليه هذا 

الصيف.
وقالت والدة كريس���تيانو، دولوري���س أفيرو، خالل مقابلة 
مع أحد البرامج التي أذاعها موقع س���بورتنج لشبونة، إنها 

عندما تطرح على نجلها األمر يرد بالقول: »سنرى...«.
وأضاف���ت أنه إذا لم يعد كريس���تيانو لنادي »األس���ود«، 

فسيفعل حفيدها »كريستيانينيو« ذلك.
وذكرت خ���الل المقابل���ة أن حفيدها »في عم���ره الحالي، 
يلع���ب أفضل من رونالدو«، قب���ل أن تضيف: »عندما كان 
كريس���تيانو في مثل عمر ابنه ل���م يكن لديه مدرب، لكن 

رونالدو اليوم هو مدرب ابنه«.
وتابعت: »نجل كريس���تيانو يقول لوال���ده: عندما نذهب 

للعيش في لشبونة، أريد اللعب في سبورتنج«.
وأكدت أن »رؤيتهما وهما يرتديان قميص سبورتنج، حلم 

بالنسبة لي قبل وفاتي«.
وح���ول التقاري���ر الت���ي ربط���ت كريس���تيانو )36 عاما( 
بمانشس���تر س���يتي، خ���الل الميركاتو األخي���ر، قالت إن 
ابنها أبلغها: »أمي، ال تقلقي مما ينش���ر، ألنني س���أذهب 

لمانشستر )يونايتد(«.
وأضافت »من الرائع أن ترى ملعبا كامال به 75 ألف شخص 

يرددون اسمه«.

والدة كريستيانو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي



  

الخميس 16 صفر 1443 هـ 23 سبتمبر 2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد س���عدي عطية شكشك  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  803292770   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /     سعدي احمد سليمان القدوة عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     951240662      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  اكرم حس���ن عبدالله ابو صالح  عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  907253579  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   امنه محمد حس���ن ش���اهين   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    973338429   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية الإبتدائية

مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف �سادر عن حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
إلى المدعى عليها / فريال بنت س���عيد بن خالد من الجزائر في س���كان 

تركيا لقد عادت القضية أساس
267/2021 من مقام محكمة االس���تئناف الشرعية بغزة والمقامة ضدك 

من قبل زوجك المدعي
)المس���تأنف عليه( / عمرو بن صالح بن عبد الرؤوف بعلوشة من المجدل 
و س���كان تركيا وموضوعها  دعوي اثبات زوجية و نسب ومصدقه الحكم 
االبتدائي بموجب القرار االس���تئنافي اس���اس 7834س���جل 24  بتاريخ 
20/9/2021م حكم���ا موق���وف النفاذ على تصديقه م���ن مقام المحكمة 
العليا الش���رعية حسب األصول لذا جرى تبليغك حسب األصول بواسطة 

النشر المستبدل. حرر بتاريخ   22/9/2021م 

قا�سى �سمال غزة ال�سرعي
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�سوم �سادر عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية
في القضية أساس 549/2021 وموضوعها نفقة زوجة

ونفقة أوالد أساس 550/2021
- المدعى عليه / إيهاب وليد رمضان رمضان من الخليل وس���كان المملكة 
األردنية الهاشمية ومجهول محل االقامة فيها االن. يقتضي حضورك إلى 
هذه المحكمة يوم األحد الموافق 2/11/2021م الس���اعة التاسعة صباحا 
وذل���ك لنظر في القضية أس���اس 549 / 2021 وموضوعه���ا نفقة زوجة ، 
وقضية أس���اس 550 /2021. نفق���ة أوالدوالمرفوعة عليك من قبل زوجته 
المدعي���ة رنين أدهم مصب���اح الهندي من المجدل وس���كان غزة ، وان لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك يجر بحقك اإليجاب الشرعي 

غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 19/9/2021م

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

فيما أصيب مواطنون باالختناق بالغاز.
كم���ا أصيب ش���اب فلس���طيني برص���اص ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، خالل مواجهات وسط مدينة القدس 

المحتلة.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن شهود عيان، أن قوات االحتالل 
أطلقت الرصاص المطاطي على الش���اب بس���ام أبو س���بيتان، 
وأصابته بقدمه اليس���رى، خالل مواجهات قرب مدرسة ذكور 

»الطور« الثانوية، واقتادته إلى أحد مراكز االعتقال بالقدس.
وأضاف���ت المصادر أن عددا من الطلبة ضربهم جنود االحتالل 

بعنف.
في السياق، اعتقلت قوات االحتالل، الطالب بسام أبو اسبيتان 
من بلدة الط���ور في القدس المحتلة رغ���م إصابته بالرصاص 

المعدني في قدمه.
وذك���رت مصادر محلية أن جنود االحتالل الذين اقتحموا بلدة 
الطور هاجموا الطالب أثناء خروجهم من مدارس���هم، واعتدوا 
بالض���رب على الفتى أبو اس���بيتان دون االلتف���ات إلى حالته 

الصحية وصراخه من األلم. 
وفرضت قوات االحتالل إغالقات على عدة ش���وارع وأحياء في 
الق���دس المحتلة، وتس���ببت بأزمات خانق���ة خاصة مع خروج 

الطلبة من مدارسهم.
وانتشرت حواجز االحتالل في ش���ارع وادي حلوة، أحد شوارع 
سلوان الرئيس���ة،  وعند مفرق البلدة والطريق المؤدي لخيمة 
االعتص���ام في حي بئ���ر أيوب التي تعرض���ت القتحام قوات 

االحتالل.
كما اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، بلدات 

وقرى جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات االحتالل اقتحمت بلدتي يعبد 
وعرابة، وقريتي كفيرت، ونزلة زيد، وموقعا قرب  سيلة الظهر، 
وش���نت حمالت تمش���يط واس���عة، ونصبت كمائن وحواجز 

عسكرية في تلك المناطق.
كم���ا أغلقت قوات االحتالل يوم أم���س، المدخل الغربي لبلدة 
يعبد جنوب غرب جنين، والتي تتعرض الستهداف احتاللي 

منذ ايام.
م�سادرة ارا�س

وفي سياق متصل أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم 
أمس، قراًرا بالمصادرة واالس���تيالء ما يزيد عن 48 ألف دونم 
من أراضي قرية كيس���ان ومحيطها ش���رقي مدينة بيت لحم 

بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي قرية كيس���ان أحم���د غزال، بأن ما 
يسمى ب�«مجلس المستوطنات األعلى« أصدر قرارًا باالستيالء 
على 48 أل���ف و700 دونم من أراضي القرية ومحيطها؛ بحّجة 

تحويلها إلى »محمية طبيعية«.
وبّين غزال أّن األراضي تعود لعائالت الش���يوخ، والس���ياعرة، 
وعش���ائر التعامرة وعالئالت أخرى من قرية كيس���ان، مشيًرا 
إلى أّن سلطات االحتالل تسعى إلى توسعة مستوطنتي »ابي 

هناحل« و«معالي عاموس«، على حساب أراضي المواطنين.
وأوضح أّن االحتالل يمنع منذ أش���هر وصول المواطنين ورعاة 
األغن���ام إلى تلك األراض���ي إال بتصريح، الفًتا إل���ى أّن القرية 

أصبح���ت محاطة بش���كل كامل باألراضي المص���ادرة من قبل 
االحتالل ويتّم االستيالء على أراضيها بالتدريج.

وأشار إلى أهمية المساحات المستولى عليها ألهالي القرية؛ 
إذ يعتمدون عليه���ا في الرعي والزراع���ة، مضيًفا أّنها كانت 

متنفًسا ألهالي مدينة بيت لحم وتمّر بها مسارات سياحية.
وطال���ب رئي���س مجلس ق���روي قرية كيس���ان المؤسس���ات 
الحقوقية وهيئ���ة مقاومة الجدار واالس���تيطان بالعمل على 
مواجهة قرار االحتالل باالس���تيالء على أراضي القرية معتبًرا 

إّياه »بمثابة اإلعدام لسكانها«.
عمليات جتريف

وفي االغوار الشمالية واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أمس، عمليات تجريف أراٍض في قرية كردلة.

وقال الناش���ط الحقوق���ي عارف دراغم���ة، إن أعمال التجريف 
تجري لصالح ش���ركة »ميكروت« اإلس���رائيلية، منذ عدة ايام، 
بغرض إنشاء خزان مياه اسمنتي في المنطقة، بهدف خدمة 

المستوطنين.
وأوضح رئيس مجلس قروي كردلة غس���ان فقها، أن عمليات 
التجريف تجري ف���ي الجهة الجنوبية من القرية، حيث يجري 
التحضي���ر إلنش���اء خزان اس���منتي ضخم على مس���احة من 
األراضي التي يستولي عليها االحتالل، وهناك تخوفات لدى 
المواطنين أن يؤدي ذلك لالس���تيالء عل���ى المزيد من أراضي 

المواطنين في المنطقة، وحرمانهم من دخولها.
وفي نابلس جّرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 30 

دونما من أراضي المواطنين، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة غسان دغلس، 
إن آليات االحتالل ش���رعت بتجريف نحو 30 دونما من أراضي 
بل���دات: قصرة، وجوريش، وعقربا، في منطقة تس���مى ب�«كفر 
عاطي���ة«. وأعرب دغلس عن خش���يته من أن تك���ون عمليات 
التجريف هذه مقدمة إلنش���اء بؤرة اس���تيطانية جديدة في 

المنطقة.
كما أدى مس���توطنون يوم أمس، طقوسا تلمودية استفزازية 
على مدخل قرية اللبن الش���رقية جنوب نابلس، وذلك بحماية 
من جنود االحت���الل. وقال مصادر محلية، إن عددا من مركبات 
المس���توطنين توقفت على المدخل الرئيس���ي للقرية، وقام 
عدد من المس���توطنين بأداء طقوس وصلوات بحماية كبيرة 

من جيش االحتالل الذي منع الدخول والخروج للقرية.
وأفادت المصادر، بتواجد مركبة للمس���توطنين حملت رايات 
يهودية، ومكبرات للصوت تم تشغيلها بهدف إزعاج األهالي 

واستفزاز المارة.
مواقع اثرية

كما اقتحم مئات المس���توطنين، يوم أمس، عددا من المواقع 
األثرية في محافظة نابلس، وتحت حماية مش���ددة من قوات 

االحتالل.
ففي سبسطية شمال نابلس، اقتحمت قوات االحتالل الموقع 
األثري في البلدة بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة، وأغلقت 

المنطقة في وجه المواطنين الفلسطينيين.
وش���هدت بلدة سبسطية تواجدا عس���كريا كبيرا على جميع 
مداخل البلدة وفي الش���ارع المؤدي إلى المنطقة األثرية، وتم 

منع أصحاب المحالت التجارية من فتحها.
واقتحم مئات المس���توطنين المنطقة األثرية في سبسطية 

وسط أداء طقوس تلمودية استفزازية ف المكان.
وتتعرض بلدة سبس���طية القتحامات متك���ررة من قبل قوات 
االحت���الل، واإلغالق المتك���رر للموقع األث���ري، لتأمين دخول 
س���ياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بدعوى أنها أراض 

»إسرائيلية«.
ويهدد االحتالل بإزالة س���ارية العلم الفلسطيني التي يصل 
ارتفاعها 17 متًرا والمنصوبة في »ساحة البيادر« بالبلدة وهي 

منطقة مصنفة »ب«.
اقتحامات الأق�سى

إل���ى ذلك اقتحم مئ���ات المس���توطنين، يوم أم���س، باحات 
المس���جد األقصى المبارك، بحماية من ق���وات االحتالل، كما 
واقتحم آالف المس���توطنين س���احة البراق وس���ط إجراءات 

مشددة.
وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين 
اقتحمت باحات األقصى وسط أداء صلوات تلمودية بأصوات 

مرتفعة عبر السماعات في ساحة البراق.
وأوضحت المصادر أن المستوطنين قدموا شروحات تلمودية 
خالل اقتحامهم لباحات األقصى، فيما اقتحم قائد لواء قوات 
االحتالل في القدس وعدد من ضباط االحتالل باحات المسجد 

األقصى.
وفي الس���ياق ذاته، اقتحم آالف المس���توطنين ساحة البراق 
ألداء ما يس���مى »صلوات البركة« بمناس���بة ما يس���مى »عيد 
الُعرش«، في وقت عززت فيه قوات االحتالل من انتشار قواتها 
في القدس المحتلة وخاصًة البلدة القديمة ومحيطها لتأمين 

استمرار اقتحامات المستوطنين واحتفاالتهم بأعيادهم.
 وحس���ب وسائل إعالم عبرية فإنه س���يتم تشديد اإلجراءات 
يوم غٍد داخل البلدة القديمة، بس���بب ما يسمى أداء »صلوات 

البركة« في ساحة حائط البراق.
وأش���ار إعالم االحت���الل إلى أنه تقرر منع الدخ���ول بالمركبات 
الخاص���ة، ويس���مح فقط بالوص���ول للمكان عب���ر المواصالت 

العامة.
 وج���ددت لجنة الق���دس واألقصى دعواتها الفلس���طينيين 
في القدس والضفة والداخل المحتل للرباط واالحتش���اد في 
س���احات األقصى إلفش���ال مخططات االحتالل ومستوطنيه 

عشية أعيادهم المزعومة.
وسبق أن أطلقت جماعات متطرفة استيطانية دعوات متكررة 
لتنفيذ اقتحامات واس���عة، خالل شهر أيلول/ سبتمبر الجاري 

بحجة موسم األعياد اليهودية.
وتت���م االقتحامات على فترتين صباحي���ة، وبعد صالة الظهر 
عبر باب المغاربة في الجدار الغربي لألقصى بحماية ومرافقة 
من قوات االحت���الل، ضمن جوالت دورية يقومون بها تهدف 
لتغيي���ر الواق���ع في المدينة المقدس���ة والمس���جد األقصى 

المبارك.
ويس���تهدف االحت���الل المقدس���يين من خ���الل االعتقاالت 
واإلبع���اد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المس���جد األقصى، 

وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.

اإ�سابات خالل..

واشنطن / االستقالل:
نظم أنصار الحق الفلس����طيني، تظاهرة وس����ط مدين����ة داالس األميركية 
تضامن����ا مع األس����رى الفلس����طينيين في س����جون االحتالل اإلس����رائيلي، 

وللمطالبة بإطالق سراحهم.
وألقيت خالل التظاهرة، التي نظمته����ا »منظمة طالب من أجل العدالة في 
فلس����طين«، وش����ارك فيها العديد من المنظمات التقدمية األميركية، عدة 
كلمات بينها كلمة للناشطة جيها فيلينا من حركة مااليا الفلبينية، طالبت 

فيها بوقف الدعم العسكري األميركي إلسرائيل.
وأعرب عمار نانجيان����ي، من تحالف داالس ض����د العنصرية، عن معارضته 
للعنصري����ة والقم����ع السياس����ي، مؤك����دا تضامن����ه م����ع نضال األس����رى 

الفلسطينيين.
من جانبه، أدان دانيال سوليفان، من لجنة داالس المناهضة للحرب، الدعم 
األميركي إلس����رائيل، معربا عن تضامنه مع النضال الفلس����طيني باعتباره 

معركة تحرر عالمية.
وقال سوليفان: »إن دعم الواليات المتحدة إلسرائيل دليل جيد للغاية على 
حقيقة السياس����ة الخارجية للواليات المتحدة، وكيف أنها ليس����ت معنية 
بحقوق اإلنسان، وال تهتم بالديمقراطية، وال تهتم بالحرية، ولكنها ليست 

سوى استعمار حديث«.

تظاهرة في مدينة داالس األميركية 
تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم امس، عن اعتقاله فلس���طينًيا حاول 

التسلل إلى شواطئ كيبوتس »زيكيم« شمالي قطاع غزة.
وأفادت القناة السابعة العبرية بأن قوة بحرية إسرائيلية اعتقلت الفلسطيني 

الذي وصل للمنطقة شمالي القطاع سباحة.
وبينت أن التحقيقات األولية بينت عدم نيته تنفيذ عملية في المكان.

وفي سياق متصل حلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية يوم أمس، في أجواء 
مختلفة من قطاع غزة على مسافات منخفضة.

وأف���ادت مصادر محلية، أن طائرات االس���تطالع اإلس���رائيلية لم تتوقف عن 
التحلي���ق في كاف���ة محافظات قطاع غ���زة، معبرة عن خش���يتها من خطورة 

التحليق المكثف للطائرات.
ونقاًل عن مصادر خاصة فإن الطائرات التي حلقت في س���ماء قطاع غزة تتنوع 
األهداف الموكلة إليها فمنها ما هو رصد ومتابعة وأخرى اس���تخبارية وأخرى 

محملة بالصواريخ.

اعتقال فلسطيني بزعم محاولته 
التسلل لشواطئ »زيكيم«
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الجزائر/ االستقالل: 
صادقت المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف في الس����عودية الثالثاء على 
ص����ك العفو عن قاتل، بعد أن بادرت أس����رة القتيل بالعفو عن قاتل ابنهم 

دون مقابل مادي.
وبحسب صحيفة عكاظ، اشترط الوالدان في التنازل بناء جامع داخل مدينة 
الطائف باس����م المجني عليه وفقا الش����تراطات وزارة الش����ؤون اإلسالمية 
وتسليم الجامع بعد اكتمال بنائه إلى فرع الوزارة لتشغيله بالكامل شريطة 

أن تتم عمليات البناء والتسليم في فترة ال تتجاوز سنة ونصفًا.
وتمت المصادقة على التنازل في المحكمة وس����ط دعوات الشكر واالبتهال 

بأن يجعل العمل في ميزان حسنات والديه.
وح����رص والد القتيل على الحضور للمحكمة مطالبا بتس����ريع إطالق س����راح 

الجاني.
وعبر أبناء داخل بن حامد العريفي الحارثي عن عظيم ش����كرهم وتقديرهم 
لوالدي القتيل محمد بن طليحان الحارثي وزينب بنت جارالله الحارثي وأنهما 
ف����ي مقام والديهما وس����يبقون مدينين لهما مدى العم����ر إذ أعادا الفرحة 

لألسرة.
وتعود الحادثة إلى نحو 17س����نة، وبادر محمد بن طليحان الحارثي، وزينب 
بنت جارالله الحارثي والدا القتيل »عبدالله« إلى العفو عن الجاني لوجه الله 
دون أي قيد أو مقابل مالي بالرغم من عرض الماليين عليهما من فاعلي الخير.

أسرة تعفو عن قاتل ابنها 
مقابل بناء مسجد في السعودية

واشنطن/ االستقالل: 
اتهمت أم أمريكية بقتل ابنتيها الصغيرتين بعد 
أن أعطتهما جرعة زائدة من األدوية في شقتهما 
في والية أريزونا، حي����ث كانت تظن أن طفلتيها 
مصابتان ب� في����روس كورونا “كوفيد-19”، بينما 
كان أحد دوافع قيامها بهذا الفعل هو خسارتها 

لحضانة واحدة من أطفالها.
تم العثور على أبناء »ريتا كروز« والبالغة من العمر 
35 عاًم����ا، في غرفة نوم م����ع العديد من الطعنات 
التي ظهرت على جثتي ابنتيها عالية البالغة من 
العمر تس����ع س����نوات، ورويال ماكنتاير البالغ من 

العمر 4 سنوات.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشرطة عثرت على 

الفتاتين في الف����راش، ويبدو أنه تم نقلهما بعد 
مقتلهم، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي ستار« 

البريطانية.
يق����ول التقري����ر إن الفتاتي����ن كانت����ا تواجهان 
بعضهما البعض، وأذرعها حول بعضها البعض 
كما لو أنه����ا تم وضعها في ه����ذا الوضع، وقالوا 
إنهم عثروا على رس����الة مكتوبة بخط اليد موقعة 

من كروز.
وأفادت الش����رطة أنهم تحدثوا إلى رجل قال إنه 
زوج األم وأب إلحدى الفتاتين، وقال للش����رطة إن 
كروز كانت منزعجة من جلس����ة المحكمة األخيرة 

التي فقدت فيها حضانة إحدى الطفلتين.
كم����ا أخب����ر الرجل الش����رطة أن ك����روز يعتقد أن 

الفتاتين مصابتان ب� »كوفيد-19، وأن الدواء كان 
يستخدم من أجل مساعدتهما على النوم.

وُيعتقد أن كروز قد اس����تخدم مزيًجا من ›األدوية 
الموصوف����ة واألدوية التي ال تحت����اج إلى وصفة 
طبية لتسكين األطفال ولكن استهلكت في ذلك 

جرعات زائدة.
وأكدت الش����رطة وجود عالمات تش����ير إلى جرعة 
زائ����دة محتملة مع حبة وصفة طبي����ة بالقرب من 

أفواههم وزجاجة من أوكسيكودون في الغرفة.
ما يزال المحققون ينتظرون تقارير علم السموم، 
كما كش����فت وثائق المحكمة أن ك����روز اعترفت 
لموظفي المستش����فى بتورطها في قتل ابنتها 

الكبرى ومحاولة االنتحار.

أم بال قلب.. تقتل طفلتيها بـ جرعات زائدة من األدوية

برلين/ االستقالل:
ألقت الش���رطة األلمانية القبض على شخص يبلغ 
من العمر 49 عامًا، لالشتباه في ارتكابه جريمة قتل 
بح���ق عامل في محطة وقود، بعد خالف حول ارتداء 

قناع الوجه.
وقالت الس���لطات ف���ي بلدة ترير غرب���ي ألمانيا، إن 
المشتبه به أبلغ رجال الش���رطة أنه تصرف »بدافع 
الغضب« بعد أن طلب منه العامل في محطة الوقود، 

وعمره 20 عامًا، ارتداء قناع وجه.
وأفادت الش���رطة في بيان »قال المشتبه به كذلك 
أثناء االس���تجواب إنه يرفض اإلج���راءات المرتبطة 

لفيروس كورونا«.
ووفق التحقيقات، فإن الرجل غادر محطة الوقود في 
البداية بعد الخالف، لكنه عاد بعد ذلك مرتديا قناع 

وجه، وأطلق النار على العامل قبل أن يلوذ بالفرار.
ولم تعلن الش���رطة هوية المشتبه به، وهو مواطن 

ألماني، تماشيا مع قوانين الخصوصية.
وق���ال المدعي الع���ام، كاي فورم���ان، »االثنين« إن 
الجاني المش���تبه ب���ه المحتج���ز اآلن اعترف بقتل 
العام���ل، وعمره 20 عامًا، برصاصة في الرأس، مدعيًا 

أن أعباء الجائحة دفعته إلى فعل ذلك.
يذكر أن  ارت���داء كمامة الوجه من بي���ن اإلجراءات 
المعمول بها ف���ي ألمانيا لوقف انتش���ار فيروس 

كورونا .

خالف على كمامة ينتهي بجريمة قتل

ويلينغتون/ االستقالل: 
قالت الش���رطة النيوزيلندية إنها ألقت القبض عل���ى رجلين بعد أن عثرت في 
صندوق س���يارتهما على مئات صناديق الدجاج المقلي من »كنتاكي« مع أكثر 
م���ن 100 ألف دوالر نقدًا، وذلك أثناء محاولتها عب���ور الحدود إلى أوكالند على 

الرغم من اإلغالق الصارم للحدود بسبب أزمة كوفيد 19.
وح���اول الرجال الهروب من قبضة الش���رطة إال أنها تمّكنت من إيقافهما، وعند 
تفتيش الس���يارة وجدت كميات الدجاج المقلي الهائلة، وفق ما قاله متحدث 

باسم الشرطة النيوزيلندية في بيان لها، أمس االثنين.
وقال���ت الش���رطة إّن الرجلين )23 و30 عامًا(، كانا مس���افرين إل���ى أوكالند من 

هاميلتون، على بعد 75 مياًل جنوب المدينة.
وأظهرت صور نشرتها الشرطة ما ال يقل عن ثالثة دالء من الدجاج، وحوالي 10 
أكواب من سلطة »الكولسلو«، وكمية كبيرة من البطاطا المقلية، وأربعة أكياس 

كبيرة تحتوي على عناصر أخرى من »كنتاكي فرايد تشيكن«.
وأّثر االعتقال على وتر حس���اس لدى سكان أوكالند، والذين يعيشون منذ أكثر 
من ش���هر في إغالق شديد الصرامة من المس���توى الرابع، إْذ ال يسمح للمطاعم 
بفتح أبوابها، بل من الممن���وع حّتى طلب الوجبات الجاهزة. وفي أوضاع كهذه، 
فإّن الوجبات السريعة تصبح تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا هائلة. وفي األسبوع 
الماضي اتهمت الشرطة رجاًل بخرق القوانين بعد نشر مقطع فيديو على وسائل 

التواصل االجتماعي وهو يبحث عن مطعم »ماكدونالدز«.
وقالت الش���رطة إّن الرجلين س���يمثالن أمام المحكمة بتهم���ة انتهاك النظام 

الصحي النيوزيلندي، مضيفة »من المحتمل توجيه مزيد من االتهامات«.
وعلى الرغم من أّن الخبر يشبه حبكة لمسلسل في كوميديا الجريمة، إال أّنه يعد 
في الواقع انتهاكًا خطيرًا لقانون االس���تجابة العامة الصحية ألزمة كوفيد في 

نيوزيلندا. ويمكن أن تصل مّدة السجن إلى 6 أشهر.

شرطة نيوزيلندا تضبط رجلين 
يهربان الدجاج المقلي

اسالم ابالد/ االستقالل: 
كانت ممارس����ة التعذيب ه����ي الطريقة 
التي تجلب السعادة على روح »رجل أمن«، 
فيتلذذ بتعذيب المرضى ب� أبشع الطرق 
وتصوي����ر جرائم التعذيب الذي يرتكبها 

حتى انكشف أمره.
وكشفت الش����رطة الباكستانية عن قيام 
مشرف أمن بأحد المستشفيات بتصوير 
نفسه وهو يعذب المرضى في مستشفى 

في باكستان.

“زهيب مالك”، وهو مشرف أمن وصيانة 
متعاق����د مع القطاع الخ����اص، أطلق عليه 
لقب »العقل المدبر« وراء اإلس����اءات التي 

ارتكبت في مستشفى مايو في الهور.
وتم تس����ريب لقطات مس����ربة للتعذيب 
المزعوم على وسائل التواصل االجتماعي؛ 
مم����ا دفع الش����رطة إلى اتخ����اذ إجراءات، 
بحسب ما نش����رت صحيفة »ديلي ستار« 

البريطانية.
وج����رى الكش����ف اآلن ع����ن أن مقاط����ع 

الفيدي����و تم تصويرها في غرفة س����رية 
بمق����ر المستش����فى، وجمعت الش����رطة 
أدل����ة على االنته����اكات خالل األش����هر 
الثالث����ة الماضية، لك����ن مالك يعمل في 

المستشفى منذ 10 سنوات.
وكان “مالك” يحضر إلى الغرفة السرية 
أش����خاًصا يش����تبه في ارتكابهم جريمة، 
مث����ل التعدي عل����ى ممتل����كات الغير أو 

السرقة أو سوء التصرف.
 ،VICE World News وف����ي حديثه م����ع

قال مدير ش����رطة مدينة اله����ور، رضوان 
طارق: »يمكنك الق����ول إنه كان يتصرف 
كق����اٍض داخل قاعة المحكمة الخاصة به، 
وكان يأخذ الشخص ثم يستجوبه، ويلجأ 
إلى العنف إذا ل����م يحصل على اإلجابات 

التي يطلبها«.
وأضاف طارق أن معظم األشخاص الذين 
عذبهم كانوا من »فئات الدخل المحدود« 
وبعضهم مشردون ، ولهذا لم يتقدم أحد 

بشأن سوء المعاملة.

وال تعرف الشرطة سبب تصوير الحادث 
لكنه����ا تعتق����د أن����ه كان للترفي����ه عن 
“مال����ك”، في اللقطات المس����ربة، يمكن 
رؤية مالك وهو يض����رب رجاًل بحذاء وهو 

على األرض.
في مقطع فيديو آخر لإليذاء، يظهر رجل 
ينزع ش����عره قبل أن يواصل مالك ضربه 
عدة مرات، وتش����تبه الش����رطة في تورط 
موظفين آخرين في مساعدة “مالك” في 

االعتداء.

في غرفة سرية.. موظف أمن يتلذذ بتعذيب المرضى داخل مستشفى

)apaimages(       عمال فل�صطينيون يعملون داخل م�صنع للخياطة يف مدينة غزة


