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القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد موق���ع والال العب���ري، مس���اء األربع���اء، أن الرئيس 
األميرك���ي جو بايدن رفض لق���اء الرئيس محمود عباس، 
على هامش اجتماعات الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة 

التي جرت خالل األيام األخيرة.
ونقل الموقع عن مصادر أميركية وفلسطينية قولها إنه 
عقب الرفض األميركي، قرر الرئيس عباس عدم الس���فر 
إلى نيويورك وإلقاء خطاب مسجل أمام الجمعية العامة.

واعتب���ر الموقع أن ه���ذه الخطوة غير معتادة بالنس���بة 
لرئي���س أميرك���ي يرف���ض طل���ب عق���د اجتم���اع م���ع 

الفلس���طينيين وخاصًة على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة.

وأش���ارت المصادر، أن السلطة الفلس���طينية طلبت من 
البي���ت األبيض معرفة فيم���ا إذا كان م���ن الممكن عقد 
اجتماع بين عباس وبايدن، على هامش اجتماعات األمم 
المتحدة، أو بعد ذلك مباشرة، إال أن الطلب قوبل بالرفض 
م���ن قب���ل اإلدارة األميركية. وأوضح البي���ت األبيض، أن 
بايدن لم يخطط لعقد اجتماعات جانبية خالل الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، وأنه سيكتفي بإلقاء كلمته فقط 

التي خاللها أظهر دعمه بشكل مفاجئ لحل الدولتين.

موقع عبري: بايدن رفض لقاء عباس

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االسقالل:
األربع���اء،  المس���توطنين  عش���رات  واص���ل 
اقتحاماته���م لباح���ات المس���جد األقص���ى 
المبارك وس���ط حماية مشددة من قبل شرطة 

االحتالل، فيما واصلت قوات االحتالل حمالت 
الده���م واالعتق���ال في مناط���ق متفرقة من 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
فقد اقتحم مس���توطنون متطرف���ون، صباح 

أمس، المس���جد األقص���ى المب���ارك من باب 
المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الخاصة. وذك���رت دائرة األوقاف 
اإلس���المية بالق���دس المحتل���ة 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
واالحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصح���ة، األربع���اء، عن تس���جيل 17 وفاة، 
و1606 إصابات بكورونا، و2526 حالة تعاٍف من الفيروس 

17  وفاة و1606 إصابات جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

المدلل: االحتالل لن يعيش بأمن واستقرار 
طالما يواصل الهجمة ضد أسرانا

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل، على أن العدو 

الصهيوني ل���ن يعيش بأمن واس���تقرار طالما تتواصل 
الهجمة على أسرانا البواس���ل، سيما أسرى عملية انتزاع 

رام الله/ االستقالل:
أكد محامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن األسير محمد عارضة، أحد 

األس���رى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من 
س���جن جلبوع وأعيد اعتقالهم، إنهم »يقبعون في زنازين 

محاجنة: أسرى عملية »جلبوع« في 
زنازين انفرادية وبظروف صعبة

تقرير أممي: االحتالل »اإلسرائيلي« 
السبب لكل مشاكل االقتصاد الفلسطيني

االستقالل/ وكاالت:
اعتب���رت األم���م المتح���دة، ف���ي تقري���ر له���ا، االحتالل 
»االسرائيلي« وممارساته على األرض السبب لكل المشاكل 

مختصان: االعتداءات على »األقصى« تصعيد 
خطير ومقدمة لبناء »الهيكل« المزعوم

االحتالل ينقل 55 أسيرًا من 
»الجهاد« إلى سجن »عوفر«

غزة/ دعاء الحطاب: 
تس���عي حكومة االحتالل »اإلس���رائيلي« وجماعات 
المس���توطنين بش���تي الطرق والوس���ائل إلخضاع 
المس���جد األقصى تحت سيطرتها وإحكام القبضة 

علي���ه؛ لتتمكن من تنفي���ذ مخططاتها التهويدية 
العنصري���ة الرامي���ة لخل���ق وقائع جدي���دة وصواًل 

زيادة  عب���ر  المزعوم،  الهي���كل  لبن���اء 
وتي���رة االقتحامات وأعداد المقتحمين 

الناصرة/ االستقالل: 
قدم المدعي العام »اإلس���رائيلي« للنياب���ة، األربعاء، ملف 
التحقيق���ات النهائي مع األس���رى الس���تة، الذين نجحوا 

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي 
في فلس���طين د. يوسف الحساينة، األربعاء، إن قدر 
الفلس���طيني أن يظل يقاوم ويناضل، ما دام هناك 

شبر مغتصب من أرضه ومقدساته.
وأك���د د. الحس���اينة، أن ال تحري���ر وال كرامة وطنية 

المستمر ضد  المقاومة والنضال  خارج 
االحت���الل اإلس���رائيلي االس���تيطاني 

د. الحساينة: مسار المقاومة هو المسار الطبيعي 
والواقعي لمواجهة اإلرهاب »اإلسرائيلي« المنظم

توجيه لوائح اتهام ضد أسرى 
“انتزاع الحرية” وخمسة آخرين

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للش���هداء واألسرى والجرحى األربعاء، أن 

س���لطات االحتالل مازالت تواصل عزل 13 أسيًرا من أسرى 
حركة الجهاد اإلسالمي بقس���م العزل في سجن عسقالن 

»مهجة القدس«: االحتالل يعزل 13 أسيًرا من 
»الجهاد« في سجن عسقالن بظروف صعبة

قو�ت �الحتالل تعتقل �ساًبا من طريق �لو�د بالقد�س �ملحتلة م�ساء �أم�س
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الناصرة/ االستقالل: 
قدم المدعي العام »اإلسرائيلي« للنيابة، األربعاء، ملف التحقيقات النهائي مع 

األسرى الستة، الذين نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن “جلبوع” منذ أسابيع.
وبحس���ب القناة العبرية السابعة، فإنه س���يتم تقديم لوائح اتهام يوم األحد 
المقبل، أمام محكمة الناصرة المركزية، ضد األس���رى الس���تة وكذلك 5 أس���رى 

آخرين يشتبه في أنهم ساعدوهم على »انتزاع حريتهم«.
ونقل موق���ع »0404« اإلخباري العب���ري، عن محاضر التحقيق���ات، أنه تبين أن 
األسرى الستة، تلقوا مساعدة داخلية، من جانب خمسة أسرى آخرين في سجن 

»جلبوع«، للهروب من السجن، قبل أن ُيعاد اعتقالهم.
وأش���ار إلى أنه على إثره، قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية صباح امس األربعاء، 
إلى محكمة »الصلح« اإلسرائيلية في مدينة الناصرة »تصريح مدعي« ضد األسرى 
الس���تة، باإلضافة إلى األسرى الخمس���ة المشتبه فيهم بتقديم المساعدة في 
عملية انتزاع الحرية، والذين علموا بنيتهم ولم يبلغوا، حيث سُيمدد اعتقالهم.

ولفت إلى أن أحد األسرى الذين قدموا المساعدة، كان من المفترض أن يكون من 
بين الذين انتزعوا حريتهم ، إال أنه تراجع، ووضع األسير زكريا الزبيدي بدال منه.

وكان األس���رى الستة عرضوا على المحكمة على “ذمة قضية نفق جلبوع”، وتم 
توجيه عدة اتهامات لهم، منه���ا “التخطيط لعمليات”، حيث مدد اعتقالهم 

على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات التي أعلن عن انتهائها اليوم.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، نجح ستة أسرى فلسطينيين، في التحرر ذاتيا من 

سجن »جلبوع« شديد الحراسة عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.
وُأعيد اعتقال أربعة من األس���رى، بع���د أيام بعد أن لم يتمكنوا من الوصول إلى 
مناطق الضف���ة الغربية، فيما اعتقل االثنان اآلخران بعد أس���بوعين من داخل 
منزل في مدينة جنين. واألس���رى الس���تة الذين تمكنوا من الهروب هم: زكريا 
زبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء األقصى في مخيم جنين، وخمسة أسرى 
من حركة الجهاد اإلس���المي من منطقة جنين وهم، مناضل يعقوب انفيعات، 

ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم الكممجي، ومحمود  العارضة.

غزة/ االستقالل: 
ق����ال عض����و المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
االس����المي في فلس����طين د. يوس����ف الحساينة، 
األربع����اء، إن ق����در الفلس����طيني أن يظ����ل يقاوم 
ويناضل، ما دام هناك ش����بر مغتص����ب من أرضه 

ومقدساته.
وأكد د. الحس����اينة، أن ال تحري����ر وال كرامة وطنية 
خ����ارج المقاومة والنضال المس����تمر ضد االحتالل 

اإلسرائيلي االستيطاني العنصري.
وأضاف أن »مسار المقاومة وتعزيز حالة االشتباك 
مع العدو، هو المسار الطبيعي والواقعي لمواجهة 
اإلرهاب اإلس����رائيلي المنّظم، أما مسار التسويات 
واالتفاقيات ووهم ما يس����مى )الس����الم( مع العدو 
الغاصب، فإنه المعادل الموضوعي إلطالة أمد وعمر 
االحتالل االس����تيطاني، وهو ال����ذي يمنحه المزيد 
من الوق����ت لقضم ما تبق����ى م����ن أراٍض، وتهويد 
المقدسات، وفرض واقع أمنى وسياسي واقتصادي، 
يخنق الفلسطينيين؛ لدفعهم إلى اليأس واإلحباط 

والهجرة من أراضيهم وممتلكاتهم«.
وش����دد د. الحس����اينة، على أن الصمود األسطوري 
والعناد الثوري للشعب الفلسطيني المقاوم، يجعل 
االحتالل يعيش في مأزق وجودي يبحث عن شرعية 
وهمية تمنحه إياها أنظمة بائسة وفاسدة وفاقدة 

للشرعية.

وأكم����ل:« ذلك يحصل تمامًا كم����ا يجري في ملف 
التطبيع الم����ذل، إلى جانب دعم غرب����ي ال محدود؛ 
لضم����ان تفوقه النوع����ي كرأس حربة لمش����روعه 
االستعماري الهادف للسيطرة على المنطقة ونهب 

ثرواتها«.
وأضاف عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي 
أن الش����عب الفلس����طيني، ورغم تخّل����ى األنظمة 
الرس����مية المطبعة عن دعمه وإسناده، سيبقى في 

طليع����ة ورأس حربة األمة في مواجهة المش����روع 
الغربي الصهيوني، وس����يظل شعبنا كما كان في 
كل المحط����ات والمنعطف����ات التاريخي����ة حاضرا 
في ميادي����ن المقاومة والنضال رافضا االس����تالم 

واالعتراف بالمحتل الغاصب، 
وتابع » س����يرى العدو والعالم بأس����ره، مدى البأس 
والقوة والصبر الال محدود الذي يتمتع به ش����عبنا 
مدافع����ا ع����ن ثوابته وحقوق����ه وأرض����ه، ال تثنيه 
المؤام����رات وال اإلرهاب »اإلس����رائيلي« عن طريقه 
حتى ينال حريته واس����تقالله، عبر ممارس����ة حقه 
المش����روع ف����ي المقاوم����ة والنض����ال دون تراجع 
مستخدمًا كل أشكال النضال والمقاومة والرفض 
للمحتل الغاصب على ش����كل هب����ات جماهيرية 
وانتفاضات شعبية، ومقاومة مسلحة واعية، تراكم 
قوته����ا لردع الع����دو، وصواًل إلى معرك����ة التحرير 

الشامل بإذن الله«.
وأك����د د. الحس����اينة ان ش����عبنا الفلس����طيني لن 
يعدم الوس����ائل في مواجهة الغطرس����ة واإلرهاب 

»اإلسرائيلي« في كل مواجهة ومعركة ومحطة.
وتاب����ع »وما انتفاضة األقصى الت����ي نعيش اليوم 
ذكراها الواحدة والعش����رين، والت����ي زلزلت الكيان 
بعملياتها االستش����هادية النوعي����ة والجريئة، إال 
ش����اهدا على صدق ما نقول، حيث ما زالت أحداثها 

وبطوالتها ماثلة أمام العدو، وقد مثل«.

د. الحساينة: مسار المقاومة هو المسار الطبيعي 
والواقعي لمواجهة اإلرهاب »اإلسرائيلي« المنظم

توجيه لوائح اتهام ضد أسرى 
“انتزاع الحرية” وخمسة آخرين

 غزة/ االستقالل: 
أك���دت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، األربعاء، أن مقاومة الش���عب 
الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المش���روع الصهيوني واحتالله لفلسطين، 

وليست مرتبطة بأي هدف آخر.
وش���ددت الحركة في تصريح صحفي تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه، على 
تحالفها مع الجمهورية اإلس���المية اإليرانية في مواجهة  الكيان الصهيوني 
واحتالله لفلسطين. وجاء تصريح الحركة، تعقيبًا على تصريح ألحد قادة حرس 
الثورة اإلسالمية في إيران, والذي ذكر فيه بأن المقاومة في فلسطين بما فيها 
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، هي للدفاع عن الجمهورية اإلسالمية، وتم 

تداوله في اإلعالم بطريقة سلبية.
وأكدت الحركة، على أن قوى المقاومة بما فيها إيران، تقف موضوعيًا في جبهة 

واحدة ضد العدو الصهيوني وحلفائه.

»الجهاد«: تحالفنا مع إيران في مواجهة 
الكيان الصهيوني واحتالله لفلسطين

رام الله/ االستقالل:
حذر نادي األس���ير، من استش���هاد أحد األسرى السبعة 
المضربي���ن عن الطعام، رفضا العتقاله���م اإلداري، حيث 
يم���رون بوضع صحي صعب، في ظل عدم وجود أي حلول 

واضحة من إدارة سجون االحتالل »اإلسرائيلي«.
وقال مدير عام نادي األس���ير عبد الله الزغاري، في حديث 
إلذاعة »صوت فلس���طين«، األربع���اء، إن حالة من التوتر ال 
تزال تسود سجون االحتالل في ظل استمرار االعتداءات 
على األسرى بشكل عام وأس���رى حركة الجهاد االسالمي 

بشكل خاص.
ولف���ت إلى أن األس���رى الذين أحرقوا قس���ما في س���جن 
»النقب« يمرون بظروف غاية في الصعوبة وتم سحب كل 
احتياجاتهم وأغراضهم الش���خصية وأغطيتهم، وما زال 

150 أسيرا في زنازين العزل االنفرادي.
وأك���د الزغاري أن األس���رى يحضرون أنفس���هم لخطوات 
نضالية احتجاجية، نظرا لتنكر إدارة سجون االحتالل لما 

تم االتفاق عليه خالل األسابيع الماضية.
ويواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا 

العتقالهم اإلداري وهم: كايد الفس���فوس منذ 77 يوما، 
ومقداد القواسمة منذ 70 يوما، وعالء األعرج منذ 52 يوما، 
وهش���ام أبو هواش منذ 44 يوما، ورايق بش���ارات منذ 39 
يوما، وشادي أبو عكر منذ 36 يوما، وآخرهم األسير حسن 

شوكة المضرب منذ 10 أيام.
ويقبع القواس���مة في مستشفى »كابالن«، فيما يقبع كل 
من: الفسفوس، واألعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن 
»عيادة الرملة«، أما األسيرين شادي أبو عكر، وحسن شوكة 

فيقبعان في زنازين سجن »عوفر«.

تحذير من استشهاد أحدهم
سبعة أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام رفضا العتقالهم اإلداري

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى 
والجرح���ى األربعاء، أن س���لطات االحت���الل مازالت 
تواصل عزل 13 أس���يًرا من أس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي بقس���م العزل في سجن عسقالن بظروف 
صعبة جًدا، بعد انتزاع س���تة أس���رى حريتهم عبر 
نفق من سجن جلبوع بتاريخ 2021/09/06م، خمسة 
منهم من أس���رى الجهاد اإلسالمي وواحد من أسرى 

حركة فتح.
وأفاد أس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في س���جون 
االحتالل عبر رس���الة وصلت مهجة القدس نس���خًة 
عنها، أن إدارة سجن عس���قالن مازالت تواصل عزل 
األس���رى )فراس صوافطة، محمد أب���و طبيخ، محمد 
بشير أبو الرب، بالل ياسين، مهنى زيود، مهند بني 
غ���رة، محمد زبيدي، صقر فقها، حم���زة أبو صواوين، 

محمد هن���دي، أحمد اجع���ارة، عمر أبو ال���رب وأمير 
أبو ال���رب(، حيث يعانون من أوض���اع صعبة نتيجة 
العقوب���ات التي فرضتها عليهم مصلحة س���جون 

االحتالل.
وأوضح أس���رى الجهاد اإلسالمي في رسالتهم التي 
وصلت مهجة القدس، أن األس���رى فراس صوافطة 
ومحمد أبو طبيخ باإلضافة ألس���ير آخر وهو موس���ى 
صوف���ان يعانون من أوضاًعا صحية صعبة جًدا وهم 
بحاجة للمتابعة الطبية والعالج، لكن إدارة السجن ال 

تقدم لهم شيًئا.
وأشار أس���رى الجهاد برس���التهم إلى أن ما يسمى 
إدارة مصلحة سجون االحتالل مازالت تشن بحقهم 
هجمة غير مسبوقة في تاريخ الحركة األسيرة، حيث 
مازال 400 أسير من أسرى الجهاد موزعين على 400 
غرفة في باقي أقس���ام وغرف الفصائل في سجون 

االحت���الل، وترفض عودتهم إلى األقس���ام والغرف 
التي كانوا متواجدين فيها، مطالبين تدخل الجهات 

المعنية في وقف هذه الهجمة المسعورة بحقهم.
بدورها، طالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات 
الحقوقي���ة واإلنس���انية، وخاص���ة اللجن���ة الدولية 
للصليب األحمر، ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة بالتدخل لدى سلطات االحتالل الصهيوني 
لوضع ح���د لوقف ه���ذه الهجمة المس���عورة التي 
تستهدف أس���رى حركة الجهاد اإلسالمي تحديًدا، 
والتدخل العاجل من أج���ل وقف وفضح انتهاكات 
مصلحة سجون االحتالل بحقهم وبحق باقي أسرانا 
البواس���ل في الس���جون الصهيونية، والعمل على 
إخراجهم من العزل وإلغاء العقوبات التعسفية التي 
فرضته���ا عليهم، وإال فإن األوضاع داخل الس���جون 
وخارجها تتجه للتصعيد مع االحتالل في كل مكان.

»مهجة القدس«: االحتالل يعزل 13 أسيًرا من »الجهاد« في سجن عسقالن بظروف صعبة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس���تؤنفت صباح األربعاء، جلس���ات االس���تماع في محاكمة رئيس المعارضة 
»اإلس���رائيلية« ورئيس الوزراء الس���ابق بنيامين نتنياهو في ملفات الفس���اد 

الموجهة ضده.
وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن محكمة القدس المركزية بدأت باالستماع 
مجدًدا لمدير عام موقع “والال” إيالن يش���وع، في الملف 4000 المعروف باسم 

والال- بيزك.
وسيتم التحقق من مواد جديدة أخذت من هاتف يشوع.

استئناف جلسات 
محاكمة نتنياهو
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وأف���ادت القناة الس���ابعة العبرية، بأن 5597 مس���توطًنا 
اقتحموا المس���جد األقصى خالل ما يسمى ب�«عيد المظلة 
اليهودي«، الذي جاء في فترة ما بين 20-27 من س���بتمبر 

الجاري بينهم ساسة ورجال دين يهود.
وكانت مؤسس���ة القدس الدولية أشارت إلى أن األقصى 
شهد على مدى موسم األعياد عدواًنا لم يشهد مثيله منذ 
احتالل���ه عام 1967، إذ عملت »جماعات المعبد« المتطرفة 
وحكومة االحتالل على المضي قدًما في أجندة »التأسيس 
المعنوي للمعبد« عبر فرض كامل الطقوس التوراتية في 

األقصى.

جتاوزات غري م�سبوقة 
خطيب المس����جد األقصى ورئيس الهيئة اإلس����المية 
العليا بالقدس الش����يخ عكرمة صبري، أكد أن المس����جد 
األقصى يش����هد مؤخرًا تصعيدًا خطي����رًا من قبل قوات 
االحتالل االسرائيلي ومس����توطنيها، في محاولة منهم 
لف����رض الس����يطرة اإلس����رائيلية علي����ه وس����حب كافة 

الصالحيات من األوقاف اإلسالمية. 
وأوضح صبري خالل حديثه ل�« االس����تقالل«، أن ما حدث 
داخل المس����جد األقصى م����ن »رفع العلم اإلس����رائيلي 
وأداء صلوات تلموديه علنية ونفخ بالبوق »فترة األعياد 
اليهودي����ة، يمثل تج����اوزات خطيرة، واعت����داءات غير 

مسبوقة نستنكرها ونرفضها بشدة.
وأش����ار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين لألقصى 
خالل األي����ام القليلة الماضية، بلغت حًدا غير مس����بوق 
بحجة االحتفال باألعياد اليهودية، حيث وصل عددهم 

لما يزيد عن 1000 مقتحم. 
وحّم����ل صبري حكوم����ة االحت����الل برئاس����ة المتطرف 
نفتالي بينت المس����ؤولية الكاملة ع����ن هذه التجاوزات 
واالعت����داءات، مؤكًدا أن »بيني����ت« يحاول تحقيق قبول 
لم يسبق للحكومات السابقة تحقيقه، وإثبات أنه جدير 

بالحكم على حساب المسجد األقصى وقدسيته. 
وأضاف: »األقصى من حق المس����لمين وحدهم وال عالقة 
لليهود به ال من قرب وال من بعيد، ولن نقبل ولن نعترف 

بأي إجراءات احتاللية داخله.
وحذر صب����ري من التداعيات الخطي����رة المترتبة على ما 
يجري ف����ي األقصى، والمتمثل ب�« تغي����ر الواقع داخله، 
وحرمان المسلمين من الصالة فيه، ألن االحتالل يسعى 
لتحقيق مخطط تفريغ المس����جد المبارك من المسلمين 
إلتاح����ة المج����ال للمتطرفين اليهود للعرب����دة والصالة 
وغيرها، وصواًل لبسط سطرته وسيادته الكاملة عليه«. 

وأكد على أن ش����د الرحال إلى المسجد األقصى والتواجد 
والرباط ف����ي بحاته، وإعم����اره بالمصلين بش����كل دائم 
دفاًعا عن األقصى، خاصة من قبل المقدس����يين وأهالي 
الداخل المحتل، هو السبيل الوحيد لمواجهة اعتداءات 

المستوطنين وإفشال مخططات االحتالل التهويدية. 
وتاب����ع » الفلس����طينيون ُتركوا وحدهم ف����ي الميدان، 
نحن نعتمد على أنفس����نا بالدفاع عن األقصى، في ظل 
الصمت العربي واإلس����المي«، موجًها في الوقت نفس����ه 
ن����داًء عاجاًل للعالم بأن »يس����تيقظ ويتح����رك لوقف ما 

يجري باألقصى«. 

مقدمة لبناء الهيكل 
وم���ن جانبه، ي���ري المختص في ش���ؤون الق���دس زياد 
الحم���وري، أن ما يجري في المس���جد األقص���ى مؤخرًا من 
»رفع العلم اإلسرائيلي وأداء صلوات تلمودية علنية ونفخ 
بالبوق وذبح المواش���ي والدخول من األب���واب«، عبارة عن 
تقسيم مكاني وزماني لألقصى، ومقدمة خطيرة لبدأ ببناء 

الهيكل المزعوم.
وقال الحموري خالل حديثه ل�«االس���تقالل«:« إن االحتالل 
يس���عي منذ س���نوات طويلة لفرض وقائ���ع جديدة على 
المس���جد االقصى، عبر االقتحامات المتكررة والمتزايدة، 
ومن���ع المصلي���ن م���ن الدخ���ول للمس���جد، والس���ماح 
للمس���توطنين ب���أداء الطقوس التلمودية  وش���عائرهم 
الدني���ة، إضافة ال���ى   تغير معالم المدينة المقدس���ة و 
البلدة القديم���ة، والحفريات وانش���اء مدينة كامله تحت 

االقصى وغيرها في سبيل اثبات حقهم به«.
وأض���اف:« أن االحت���الل عمل عل���ى التقس���يم الزماني 
والمكان���ي لألقصى، حيث يتعمد يوميًا تنفيذ اقتحاماته 
من الس���اعة الس���ابعة صباحا  حتى ال� 11 ظه���رًا، و منع 
المصلين وإدارة االوقاف االسالمية من الدخول اليه خالل  
تلك الس���اعات، كما حدد بعض األماك���ن داخل االقصى 

ألداء الصالة بها،  ومؤخرًا  حاول دخول  لقبة الصخرة ».
وأوضح أن ممارسات االحتالل االس���تفزازية خالل أعياده 
األخي���رة، وتجاوزه كاف���ة الخطوط الحم���راء، ُيعّد مقدمة 
لمخطط خطير جدًا وهو »بناء الهيكل المزعوم« حيث عمل 
على  توزيع منشورات للسياح و المستوطنين ُكتب فيها 

»جبل الهيكل« بداًل من المسجد االقصى أو الحرم. 
وش���دد على ضرورة  أن تتحرك الدول العربية واإلسالمية 
على المستوي الرسمي والسياسي والدبلوماسي وبشكل 
عاج���ل، للضغ���ط عل���ى س���لطات االحت���الل للتراجع عن 

ممارستها وإجراءاتها بحق األقصى.

مختصان: االعتداءات على »األقصى« تصعيد خطير ومقدمة لبناء »الهيكل« المزعوم
غزة/ دعاء احلطاب: 

»الإ�س��رائيلي«  الحت��ال  حكوم��ة  ت�س��عي 
وجماعات امل�ستوطنني ب�ستي الطرق والو�سائل 
لإخ�س��اع امل�س��جد الأق�س��ى حت��ت �س��يطرتها 
واإح��كام القب�س��ة علي��ه؛ لتتمك��ن م��ن تنفيذ 
خمططاته��ا التهويدي��ة العن�س��رية الرامية 

خلل��ق وقائ��ع جدي��دة و�س��وًل لبن��اء الهيكل 
املزعوم، عرب زيادة وترية القتحامات واأعداد 
املقتحمني للم�سجد ب�سكل غري م�سبوق، اإ�سافة 
لأداء طقو���س تلمودي��ة علني��ة ورف��ع العل��م 
»الإ�س��رائيلي« يف باحات��ه، م�س��تغلة الأعي��اد 

واملنا�سبات اخلا�سة بها. 

ت�س��اعدت  اليهودي��ة،  الأعي��اد  وخ��ال 
اعتداءات الحتال وم�ستوطنيه على امل�سجد 
الأق�س��ى، والت��ي �س��ملت انته��اكات باجلمل��ة 
حلرمت��ه واأداء �س��لوات تلمودية علنية ونفخ 
بالبوق ورفع لعلم الحتال، و�س��ط ت�سييقات 

م�سددة على امل�سلني واعتقال بع�سهم.

 رام الله/ االستقالل:
نقلت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، 
55 أسيرا من أس����رى الجهاد اإلسالمي من غرف 

العزل من عدة سجون، إلى سجن »عوفر«.
وأفادت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، أمس، 
بأن إدارة س����جون االحتالل نقلت ثمانية أس����رى 
ووزعته����م على 8 غرف بقس����م رق����م )21( في 

»عوفر«، وكذلك الحال بنفس العدد والتوزيع في 
قس����م رقم )22(، فيما تم نقل األس����رى الباقين 
وتوزيعه����م بواقع 6 أس����رى على باقي أقس����ام 

السجن.
وقال����ت الهيئة، إن إدارة الس����جون تتعمد توزيع 
أسرى الجهاد على غرف األسرى من فصائل أخرى 
في »عوف����ر«، خالفا لالتفاق مع الحركة األس����يرة، 

الذي نص على تخصيص غرف مس����تقلة داخل 
أقسام السجون لنقل أسرى الجهاد اليها.

وبينت، أن حالة من التوتر تس����ود س����جن عوفر، 
بس����بب تنصل إدارة الس����جون من هذا االتفاق، 
وعدم االلتزام به، وأن األسرى قد يتخذون خطوات 
تصعيدية تجاه هذه السياس����ة القمعية خالل 

األيام المقبلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك����دت مص����ادر عبري����ة األربع����اء، أن الضاب����ط 
»اإلس����رائيلي« الذي أصيب ف����ي جنين قبل عدة 
أي����ام، تلقى 9 رصاصات اس����تقرت جميعها في 

جسده.
وبينت المصادر العبرية أن الرصاصات استقرت 
خ����الل اش����ت��باك في جني����ن استش����هد خالله 
الشهيد أس����امة صبح المقاوم في سرايا القدس 

الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي.
من جهتها، أعلنت س����رايا الق����دس، في بيان، أن 
من بين الش����هداء أسامة ياس����ر صبح )22 عاما( 
من السرايا، وقالت إنه استشهد في اشتباك مع 

قوات االحتالل في برقين.
وقال أبو حمزة الناطق العس����كري باس����م س����رايا 
الق����دس أن مقاتل����ي الس����رايا تص����دوا للتوغل 
»اإلس����رائيلي« ف����ي جني����ن وخاضوا »اش����تباكا 

بطوليا«. وأضاف أنه����م »أوقعوا إصابات محققة 
في صف����وف العدو« خ����الل التص����دي للعملية 

العسكرية.
 ُيذكر أن جيش االحتالل، كان قد اعترف بإصابة 
ضابط ومجند م����ن وحدة دوفدفان بجروح خطيرة 
خالل االشتباك المسلح مع مقاتلي سرايا القدس 
الجناح العس����كري لحركة الجهاد االس����المي في 

برقين قرب جنين.

استشهد خالله مقاوم من سرايا القدس
مصادر عبرية: إصابة ضابط »إسرائيلي« بـ »9« رصاصات خالل اشتباك جنين

االحتالل ينقل 55 أسيرا من »الجهاد« إلى سجن »عوفر«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 انتق����دت جهات في االئت����الف الحكوم����ي »اإلس����رائيلي«، بعضها من 
“يمين����ا”، حزب رئيس الوزراء نفتالي بيني����ت، اإلحاطات التي خرجت من 
مكتبه ضد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو عش����ية خطاب بينيت في 

الجمعية العمومية.
وبحسب هذه الجهات، فإن االنش����غال المستمر بنتنياهو يسيء لبينيت 
ومحاولته وحكومته الحصول على ش����رعية عام����ة، كما جاء في هيئة البث 

اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
وتعتقد هذه الجهات أن بينيت ارتكب خطًأ بهجومه على كبار المسؤولين 

في الجهاز الصحي، في وقت يستمر فيه الوباء.
إلى ذلك أش����ار رئيس شعبة االستخبارات س����ابًقا عاموس يادلين، إلى أن 
بينيت لم يذكر في خطابه العودة لالتفاق النووي، على الرغم من تكريسه 

حصة األسد منه إليران.
وع����زا يادلين ذلك للقرار بتنس����يق التعامل مع االتفاق بين »إس����رائيل« 

والواليات المتحدة.
ومن جهته، احتج عضو الكنيس����ت عن “ميرتس” موس����ي راز، عدم ذكر 
الفلس����طينيين في الخطاب، وقال إنه كان يجب على بينيت عرض رؤيته 

للسالم أمام العالم.

انتقادات »إسرائيلية« لخطاب 
بينيت في األمم المتحدة
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات.
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف المختوم يوم الثالثاء الموافق 2021/10/05 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. زي���ارة الموقع من قبل الش���ركات في المبن���ى االداري لوزارة الصحة يوم 
األح���د الموافق 2021/10/03 من الس���اعة 10 حتى 12 ظهرًا بالتواصل مع 

المهندس يوسف أبو صافي جوال رقم 0599607788.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو بنك 
البريد أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من 

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

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوب���ة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على 

كراسة العطاء.

اسم العطاءم

صيانة المبن���ى االداري لوزارة 
الصحة

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

سعر 
الكراسة 

)100( شيكل
 غير مستردة

 11:00
صباحًا 2021/76 1

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة .. امل�قرة 
يف الق�سية احلق�قية رقم 2021/597

يف الطلب رقم 2021/711
المس���تدعي/ عبد اللطيف ابراهيم احمد الرياطي- من س���كان بيت الهيا- 

خلف التعليم . هوية رقم 909371163
المستدعى ضدهما/

قتيبة يوسف سعيد الرباطي من سكان بيت الهيا خلف التعليم مجهول محل االقامة 
محمد على احمد الرباطي من سكان بيت الهيا خلف التعليم مجهول محل االقامة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 2021/597     في الطلب رقم 2021/711

إلى المس���تدعى ضدهما بما ان المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح 
ش���مال غزة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه و نظرا 
النكما مجهوال محل االقامة )خارج البالد( و حس���ب اختصاص محكمة صلح ش���مال 
غ���زة في نظر هذا الطلب و عمال بالم���ادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية ة 
التجارية رقم 2 لس���نة 2001 و بناءا على قرار السيد قاضي محكمة صلح شمال غزة 

في الطلب رقم 2021/711 بالسماح لي بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليكما ان تحضرا لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2021/10/25 
كما يقتضى عليك ايداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 
وليكن معلوما لديكم اذا تخلفتما  عن ذلك سينظر في القضية و الطلب باعتباركما 

حاضرين. حرر 2021/9/29 

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

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
 قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار مؤرخة في 2021/9/29م 
تتضمن ان / حليمة س���ليمان موس���ى الدده المتوف���اة 1951/2/27م انحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقال���ي في  اوالدها المتولدين له���ا من زوجها المتوفى 
قبلها احمد بدوي الجدبة الذكور وهم خليل وهاشم وسعيد وحرب  ثم بتاريخ 
1983/5/30م توفى خليل المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
مريم عوض الش���كري المش���هورة الجدبة وفي اوالده منها الذكور وهم ايوب 
وجهاد وممدوح واالناث وهن ندى وانتصار وفتحية وكاملة وخضرة وفي ابنته 

من مطلقته حمدة احمد خضرة االنثى وهي فاطمة فقط .
وال وارث لهم سوى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار 
توف���وا حال حياتهم وتركوا ورثة فمن ل���ه حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة المحكمة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . تحريرا في 
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قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود حس���ن عبد الجليل السباخي 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )     926674771 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد عالء العطار عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم  )  421077595 ( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  حس���ن حم���زه احمد الزهار عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )905363685 ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
شرعت إدارة سجون االحتالل »اإلسرائيلي«، األربعاء، 
بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية وعقابية جديدة بحق 

األسرى في مختلف المعتقالت.
وقالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، إن هذه 
اإلجراءات تمثلت بعدة ق���رارات منها اعتبار جميع 
األسرى األمنيين المحتجزين داخل سجونها بأنهم 
»خطيرون ويشكلون مصدر تهديد«، كذلك تنفيذ 
حملة تنقالت بين صفوفهم، بحيث يتم نقلهم مرة 
كل 6 أش���هر وتوزيعهم بين الغرف، ومرة كل سنة 

بين األقسام في السجون.
ولفتت إلى أن اإلجراءات التي تقوم بها إدارة سجون 
االحتالل والتي تضاعفت في الفترة األخيرة، جاءت 

به���دف التنغيص على األس���رى ب���كل تفاصيل 
حياته���م، وتضيق الخن���اق عليهم أكث���ر، لجعل 

حياتهم داخل األسر ال تطاق.
م���ن ناحيت���ه، أكد نادي األس���ير، أن إدارة س���جون 
االحت���الل ماضية في فرض إج���راءات جديدة على 
األس���رى تمس حياته���م التنظيمي���ة، إضافة إلى 

االستمرار في عمليات العزل والنقل.
وأض���اف أن إدارة س���جن »جلبوع« أبلغت األس���رى 
أنه س���يتم قريبا نقلهم إلى قس���م )8( في سجن 
»ريمون«، بعد أن كانت أبلغتهم س���ابقا باحتمالية 
نقل بقية األس���رى القابعين في���ه وعددهم )180( 
أس���يرا إلى س���جون أخرى، في حين رد األسرى بأنه 

سيكون هناك إجراءات عصيان ورفض للقرار.

وفي الس���ياق ذات���ه، أبلغت إدارة س���جن »ريمون« 
األس���رى أنها س���تبدأ بعملية تدوي���ر لهم داخل 
الس���جن، بحيث يتم نقلهم من غرفهم إلى الغرف 
في األقسام األخرى، حتى ال يبقى األسير مدة تزيد 
عن عام في نفس القسم، وال يبقى في نفس الغرفة 

مدة تزيد عن ستة أشهر.
ولف���ت نادي األس���ير، إلى أن إدارة الس���جون بدأت 
تدريجًيا بف���رض إجراءات جدي���دة خطيرة، تمس 
الحي���اة التنظيمي���ة لألس���رى، من���ذ قيامها بنقل 
األس���رى، وتوزيعهم وتفريقهم داخل األقس���ام، 
واالستمرار باإلجراءات التنكيلية بحقهم. وحذر من 
هذه اإلجراءات التي تمس منجزات الحركة األسيرة، 

وُتشّكل صلب الحياة التنظيمية.

رام الله/ االستقالل:
أك����د محامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن األس����ير محم����د عارضة، أحد 
األسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وأعيد 
اعتقاله����م، إنهم »يقبعون ف����ي زنازين انفرادية وبظروف إنس����انية صعبة 
للغاي����ة، بعد أن انتهى التحقيق معهم في أجهزة المخابرات، وتقرر تقديم 

لوائح اتهام ضدهم في المحكمة المركزية بالناصرة، يوم األحد المقبل.
 وكانت محكم����ة االحتالل ذاتها قد م����ددت صباح الي����وم، األربعاء، اعتقال 
األس����رى الس����تة لغاية يوم األحد المقبل، باإلضافة إلى خمسة أسرى تدعي 
النيابة العامة أنهم »قدموا المس����اعدة لألسرى وتستروا على عملية الهروب 

من السجن«.
وأوضح أن الحد األقصى لتهمة الفرار من الس����جن هي س����بع سنوات، لكن ما 
تقوم به النيابة اليوم هو تلفيق تهم أمنية من أجل تضخيم الملف ومضاعفة 
األح����كام عليهم، ومجرد إدخال قانون مكافح����ة اإلرهاب في القضية تصبح 
العقوبة مضاعفة والخمس سنوات تصبح عشرا، وقس على ذلك بقية التهم 

وبقية األحكام.

محاجنة: أسرى عملية »جلبوع« في 
زنازين انفرادية وبظروف صعبة

إدارة سجون االحتالل تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق األسرى

حيفا/ االستقالل: 
مددت محكم���ة صلح االحتالل ف���ي مدينة حيفا بالداخل الفلس���طيني 
المحتل، األربعاء، اعتقال المقاول نسيم الصح )44 عاًما( من مدينة عرابة 

البطوف لثمانية أيام أخرى بتهمة دهس شرطي »إسرائيلي«.
وقالت مصادر محلية إن المحكمة تشتبه بالصح بدهس متعمد لشرطي 
»إس���رائيلي« ومتطوع خالل تواجدهما على حاجز ج���رى نصبه قرب أحد 

الشواطئ في مدينة نهاريا قبل أيام.
وأس���فر الحادث عن مصرع ش���رطي وإصاب���ة آخر بج���روح وصفت بأنها 

متوسطة.

تمديد اعتقال فلسطيني بالداخل على 
خلفية قتل شرطي »إسرائيلي« دهسًا

رام الله / االستقالل:
 قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء، إن األسير ناصر أبو حميد 

محتجز بمستشفى »برزالي« »اإلسرائيلي« بوضع صحي مقلق وسيئ.
وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة عقب زيارته له، أن األسير أبو حميد ما زال يعاني 
من نوبات سعال شديدة تجعله يتقيأ، ومن ارتفاع بدرجة الحرارة، وأوجاع بمختلف 
أنحاء جسده، وفقد من وزنه ما يزيد عن عشرة كغم، ويقوم أطباء االحتالل بتزويده 

بمضادات حيوية عبر الوريد.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم إجراء فحوصات طبية له، من بينها فحص لوظائف 

الرئة، وسيتم تحديد موعد إجراء العملية على ضوء نتائج الفحوصات.
ولفتت الهيئة إلى أنه رغم صعوبة الوضع الصحي لألسير أبو حميد، إال أن سلطات 

االحتالل تعمد تقييد إحدى يديه ورجليه بسرير المستشفى.
يشار إلى أن األسير أبو حميد )49 عامًا( من مخيم األمعري بمدينة رام الله، معتقل 
منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء 
يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقالت، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة 

مرات على يد قوات االحتالل، وُحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.

غزة/ االستقالل:
أعلن أس���يران فلس���طينيان من الضفة الغربي���ة المحتلة، األربع���اء، االضراب 
عن الطعام رفضًا لسياس���ة الع���زل االنفرادي التي تنتهجه���ا قوات االحتالل 

»االسرائيلي« ضد األسرى.
وقالت مؤسس���ة مهجة القدس في تصريح لها أمس، إن »األسيران حماد أحمد 
حماد أبو مارية من محافظة الخليل ومحمود مراد محمود ملش من محافظة بيت 
لحم أعلنا األربعاء، إضرابهم عن الطعام رفًضا الستمرار مصلحة سجون االحتالل 

عزلهما في الزنازين والتنكيل بهما«.
يش���ار الى أن قوات االحتالل صّعدت من عزلها لألس���رى خ���الل العام الماضي 
2020 بحجج واهية، أن يكون األس���ير وحده أو مزدوجا، ويكون برفقة أسير آخر 
في المكان الضيق ذاته، وقد يعزل األس���ير جماعيا مع أشخاص تحددهم إدارة 

السجن أو المخابرات.

احتجاجًا على عزلهما االنفرادي

أسيران من الضفة يعلنان 
إضرابهما عن الطعام

األسير ناصر أبو حميد 
بوضع صحي مقلق
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  دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب املدين رقم 2021/968  يف الدعوى املدنية رقم 2021/899
المس����تدعى / زين����ه محمد محمد الش����واف ) ابو يوس����ف قبل ال����زواج ( من 
خانيونس هوية رقم ) 24733222(  وكيلها المحامي / خضر سالم الشواف

\المدعى عليهم / 
معتصم محمد محمد ابو يوسف – خانيونس – مسافر خارج البالد حاليا
منتصر محمد محمد ابو يوسف – خانيونس – مسافر خارج البالد حاليا

معتز محمد محمد ابو يوسف – خانيونس – مسافر خارج البالد حاليا
نوع الدعوى / حقوق ) تقسيم اموال مشتركة (

قيمة الدعوى / ) تزيد عن عشرة االف دينار اردني (
                              مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                             في الطلب المدني ) 2021/968(

                             في الدعوى المدنية )2021/899(
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعى قد اقام عليك 
دعوى ) 2021/899( اس���تنادا الى ما يدعى في الئحة دعواه المرفق لك 
نس���خة منها ومن مرفقاتها ل���دى قلم المحكمة لذل���ك يقتضى عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة كما يقتض���ى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذك���رة علما انه قد 
تحدد لها جلس���ة 2021/10/31 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول .

تحريرا في 2021/9/27م

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سديق الرقب

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

 املو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
الى المدعى عليها / س���قال يوسف عيسى قدوم من غزة وسكانها سابقا 
ومجهولة محل االقامة خارج البالد نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل هذه 
المحكمة للمدعى / صبري محمد سليمان الطاللقه من غزة وسكانها بقطع 
نفقة ولد وقدرها خمسة وعشرون دينار اردنيا شهريا وذلك بموجب اعالم 
الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية اس���اس رقم 2021/1112م 
 )275( صفح���ه   )1858  ( ع���دد   )102( مس���جل  2012/9/21م  بتاري���خ 
حكما وجاهيا بح���ق المدعية غيابيا بحق المدع���ى عليها قابال لالعتراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/9/29م .

 قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة 
يف ال�ستئناف املدين رقم: 2020/81م  يف الطلب رقم 2021/374 

المس���تدعي: سالمة عمر نور الدين بسيسو من غزة الجالء مفترق ضبيط 
ويحمل هوية رقم/ 951242676. وكالؤه المحامون/ أمين ساق الله وفؤاد 

عبد العال ويعاد عليان وميساء بكري ورهام زنداح ولؤي بسيسو.
المستدعى ضده: خضر عطا الله العجرمي – من غزة )خارج البالد(

الموضوع: تبليغ المستدعى ضده باالستئناف المرقوم أعاله.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

في االستئناف المدني رقم 2020/81م 
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد قام بتقديم 
االس���تئناف المرقوم أع���اله ضدك اس���تنادا الى ما يدعي���ه في الئحة 
اس���تئنافه المودع نسخة لكم عنها لدى قلم هذه المحكمة لذا يقتضي 
علي���ك ان تحضر الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغك بهذه المذكرة كم���ا يقتضي عليك ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تم تحديد جلس���ة يوم األربع���اء الموافق 2021/11/24 لنظر 
االس���تئناف. وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في 
االس���تئناف باعتبارك حاضرا لذا فان المس���تدعي يبلغك باالستئناف 
المرق���وم أعاله حس���ب األصول. وليك���ن معلوما لديك ان���ك اذا تبلغت 

باالستئناف المرقوم أعاله بموجب تلك المذكرة حسب األصول. 
تحريرا في: 2021/9/29م 

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة 
الأ�ستاذة/ هناء ما�سي

غزة/ االستقالل:
أكد القي����ادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد 
المدل����ل، عل����ى أن العدو الصهيون����ي لن يعيش 
بأمن واستقرار طالما تتواصل الهجمة على أسرانا 
البواسل، سيما أسرى عملية انتزاع الحرية األبطال.

ج����اء ذلك خالل وقف����ة نظمتها مؤسس����ة مهجة 
القدس للشهداء واألسرى والجرحى وهيئة شؤون 
األس����رى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بمدين����ة غزة األربع����اء، دعًما لألس����رى أبطال نفق 
الحرية ورفًضا لإلجراءات االنتقامية التي تنفذها 

إدارة مصلحة السجون بحقهم.
وطالب المدلل المؤسس����ات الحقوقي����ة والدولية 
والصلي����ب األحم����ر بالتدخ����ل العاج����ل من أجل 
إنقاذ أس����رانا م����ن الجرائم الت����ي يرتكبها العدو 
بحقهم، مش����يًرا إلى أن استمرار إجراءات االحتالل 
التعس����فية والهمجية بحق األسرى في السجون، 
وخصوًصا أبطال عملية انتزاع الحرية الس����تة، لن 
يضع����ف إرادة األس����رى ولن يثنيه����م عن طريق 

المقاومة.
وتابع: »االحتالل يحاول عبر التضييق والتش����ديد 
على أس����رى الجهاد اإلسالمي وحرمانهم من أدنى 
حقوقهم داخل األسر، التغطية على فشله الذريع، 

عقب ما حققه أبطال كتيبة جنين من انتصار«.
وأكد المدلل على اس����تمرار فعاليات دعم وإسناد 
األس����رى لفضح جرائم مصلحة الس����جون، قائاًل: 

»مقاومتنا مس����تمرة وجهادنا متواصل، وس����يف 
الق����دس ل����ن يغم����د طالما هن����اك أس����ير داخل 

السجون«.
بدوره قال رئيس لجنة ادارة هيئة شؤون األسرى 
في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة إن »صورة 
مصلح����ة الس����جون األمنية الت����ي كان يحاول أن 
يس����وقها على حسابنا، تم دوس����ها بأقدام أسرى 
عملية انتزاع الحري����ة، واالحتالل يحاول ترميمها 

بأفعاله الوحش����ية بحق ش����رائح ش����عبنا س����يما 
األسرى«.

وش����دد قنيطة على أن الحركة الوطنية األس����يرة 
اس����توعبت أن س����ر انتصارها ف����ي وحدتها، لذا 
فهي لن تترك أس����رى الجهاد اإلسالمي مبعثرين 
ومش����تتين، محذًرا م����ن أن االحتالل يس����وق بأن 
معركته في الس����جون محصورة مع أسرى الجهاد 

اإلسالمي فقط.

خالل وقفة نظمتها مهجة القدس وهيئة األسرى
المدلل: االحتالل لن يعيش بأمن واستقرار طالما يواصل الهجمة ضد أسرانا

القدس المحتلة/ االستقالل:
محكمة االحتالل اإلس���رائيلي العليا، األربعاء، تأجيل 
البت في قضية إخالء قرية الخان األحمر شرقي مدينة 

القدس المحتلة ستة أشهر.
وذكرت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« العبرية، أن 
المحكمة وافقت على طلب النيابة اإلسرائيلية، وأقرت 
بأن حس���م قضية إخالء الخان األحمر سيتم تأجيلها 

لستة أشهر.
وأوضح���ت أن القاضي نوعام س���ولبرغ انتقد حكومة 
االحت���الل، وقال في ق���راره إنه »ليس باإلمكان ش���د 

الحبل أكثر من الالزم وإن االلتماس غير واضح المعالم 
من األس���اس، وس���يتم تأجيل البت فيه مرة بعد مرة 
لعدم حسم الحكومة اإلسرائيلية موقفها حتى اآلن«. 
وأضاف »على الحكومة تقديم قرارها للمحكمة حتى 

السادس من آذار 2022«.
ويحيط بالخان األحمر عدد من المس���توطنات، حيث 
تق���ع ضم���ن األراضي الت���ي يس���تهدفها االحتالل 
اإلسرائيلي لتنفيذ مش���روعه االستيطاني المسمى 
» »E1. وتنفيذ عملية طرد س���كان خان األحمر وهدم 
القرية من شأنه التمهيد إلقامة مشاريع استيطانية 

تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقس���م الضفة 
الغربية إلى قس���مين. ويش���ّكل موقع القرية الحالي 
وصاًل ف���ي األراضي بين الق���دس وأريحا، وتهجيرها 
يعني القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينّية غير 

مقّطعة األوصال في هذه المنطقة.
وبحس���ب مراقبين فلس���طينيين، فإن إخ���الء الخان 
األحم���ر س���يكون مقدمة إلخ���الء باق���ي التجمعات 
البدوية المحيطة بالقدس، والبالغ عددها 26 تجمًعا، 
يقاسون األمرين جراء اعتداءات االحتالل وممارساته 

الممنهجة والمستمرة يومًيا بحقهم.

»العليا اإلسرائيلية« تؤجل البت في إخالء الخان األحمر لستة أشهر

االستقالل/ وكاالت:
عقد مجلس األمن الدولي، مس����اء األربعاء، جلس����ة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 
بش����أن االس����تيطان، ومتابعة اس����تفزازات جي����ش االحتالل »اإلس����رائيلي«، 
وانتهاكاته، وتدمير المنازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من 

خالل تقرير األمين العام لألمم المتحدة.
وقال المنس����ق األممي لعملية السالم في الش����رق األوسط تور وينسالند، في 
عرضه لتقرير األمين العام لألمم المتحدة، إن القرار 2334 يدعو »إسرائيل« إلى 
وقف األنشطة االستيطانية، بما في ذلك »القدس الشرقية«، مطالبا »إسرائيل« 

بتنفيذه.
وأكد وينسالند أن المستوطنات كافة غير شرعية بموجب القانون الدولي، معربا 
عن قلقه حيال استمرار قوات االحتالل بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين 
واالس����تيالء على عدد من المباني، منها الممول����ة دوليا، كما أكد أنه يجب على 

»إسرائيل« وقف عمليات الهدم واإلخالء.
وأكد أن االحتالل يواصل تدمير منازل الفلسطينيين، حيث تم  تدمير 302 من 
المباني الفلسطينية أو وضعت سلطات االحتالل اليد عليها خالل العام الجاري، 
كما قتلت قوات االحتالل 24 فلس����طينيا بينهم نس����اء خالل الفترة الماضية، 

وهجرت 433 شخصا بينهم 251 طفال جراء عمليات هدم منازل فلسطينية.
وقال إن الس����لطة الوطنية الفلس����طينية تواجه أزمة مالية تؤثر على قدرتها 

باسترداد الحق األدنى من النفقات وتعيق صرف الرواتب.
وأعرب عن قلقه جراء استمرار العنف المتصل بالمستوطنات بالضفة الغربية 
المحتل����ة بما في ذلك القدس الش����رقية، مؤكدا أنه يجب دخول المس����اعدات 
اإلنسانية والضرورية إلى قطاع غزة بشكل دائم لتحقيق االستقرار واالنعاش 

االقتصادي.

مجلس األمن يعقد جلسة لمتابعة 
تنفيذ القرار )2334( بشأن االستيطان

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية »اإلس���رائيلية« األربعاء إن »إسرائيل« سوف تدشن خط 
طيران مباش���ر م���ع دولة البحرين يش���مل رحلتين جويتين أس���بوعيا ، حيث 

ستسيرهما شركة الطيران البحرينية »غولف إير«.
وأض���اف عيدان رول نائ���ب وزير الخارجية اإلس���رائيلي ان دولة البحرين هي 
وجهة تجارية هامة بالنس���بة لدولة »إس���رائيل«، وافتتاح خ���ط الطيران بين 
الدولتين خطوة اس���تراتيجية هامة، ستس���هم كثيرا لالقتصاد اإلسرائيلي 
وكذلك للس���ياحة الواف���دة والمغادرة، ألن هذه وجهة تس���مح برحالت جوية 

رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق )االقصى(«.
وأضاف رول أن »ه���ذه خطوة هامة أخرى في توثيق العالقات مع دول الخليج 
في إطار اتفاقيات أبراهام، التي س���تحقق خط���وات تعاون أخرى في مجاالت 

عديدة«.
وج���اء في بي���ان الخارجية اإلس���رائيلية أنه »ف���ي إط���ار دفء العالقات بين 
الدولتين اس���تمرارا التفاقيات ابراهام، ستسمح حكومة البحرين للمواطنين 
في »إسرائيل« باس���تصدار تأشيرة دخول بصورة رقمية والحصول عليها في 
غضون 24 ساعة، بتكلفة 80 شيكل«. وأعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير 

لبيد، مؤخرا، أنه سيتوجه إلى البحرين »قريبا« في زيارة رسمية.

تدشين خط طيران مباشر 
بين »إسرائيل« والبحرين
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
دائرة التنفيذ 

اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عند دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
خانيون�س يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/1249

إلى المنفذ ضدهم / هناء عطوة احمد ابو لبدة 
شيرين عطوة احمد ابو لبدة 

مرفت عطوة احمد ابو لبدة 
اخالص احمد عطوة ابو لبدة 

العنوان جميعهم من خانيونس – بني سهيال- مجهولين محل االقامة حاليا 
نبلغكم انه طبقا للحكم المترتب عليكم من محكمة بداية خانيونس في 

القضية المدنية رقم 2017/331 الصادر بتاريخ 
2019/9/2 وذلك بالزامكم بتنفيذ الحكم الصادر ضدكم و القاضي باثبات 

صحة عقد االتفاق على بيع بال عوض 
المبرز م/1 المحرر بين المدعين كمشترين و مورثهم المرحوم/ عطوة احمد 
ابراهيم ابو لبدة المؤرخة بتاريخ 1998/7/30 و الغاء التسجيل الذي تم في 
ارض القسيمة 216/50 المسماة الرميضة من اراضي بني سهيال باالضافة 
الى الرسوم و المصاريف و 300 ش���يقل اسرائيلي اتعاب محاماة لصالح 

طالب التنفيذ / محمد عطوة  احمد ابو لبدة  هوية 80082171 
لذلك عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين من تاريخ 
ه���ذا االعالن لتنفيذ الحكم حس���ب االصول و اذا لم تحض���روا في المدة 
المح���ددة فانكم تع���دو ممتنعين عن التنفيذ و من ثم ستباش���ر دائرة 

التنفيذ بحقكم حسب االصول. 

 مامور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س 
مهدي نبيل القدرة

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
قائمة �سروط البيع 

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية رقم 
2809 / 2021 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ/ س���مير صبحي محمد الصباغ 
واخر والمنفذ ضدهم/ محمد سعد رشيد نمر البواب واخرون القضية مقامة لتنفيذ 
حك���م محكمة صلح غزة تحت رق���م 803 / 2011 حيث »حكم���ت المحكمة بإزالة 
الشيوع بين المدعين والمدعى عليهم في األموال الغير منقولة الخاصة بالقسيمة 
)53( من القطعة )693( من أراضي غزة الدرج بطريق البيع بالمزاد العلني حس���ب 
األصول وتضمين كل طرف ما اداه من رس���وم ومصاريف. بتاريخ 2021/3/17 تم 
اخطار المنفذ ضدهم باخطار التنفيذ حسب األصول بتاريخ 2021/6/28 تم إيقاع 
الحجز التنفيذي على ارض القسيمة رقم )53( من القطعة رقم )693( ومساحتها 
تقريبا »1070م2« الكائنة في ش���ارع الجالء مقابل ش���ركة جوال حيث مقام على 
هذه األرض مبنى مكون من ثالث طوابق وهو مبنى قديم بمس���احة مائة واربعون 
متر تقريبا ومبنى اخر في اخر القسيمة شرقا وهذا المبنى مكون من ثالث طوابق 
ويوجد مس���احة ارض فارغة اما المنزل تقريب���ا مائة متر ومحالت تقع على الجهة 
الجنوبي���ة من األرض مقابل برج الجالء س���ابقا وهناك منزل مجاور للحواصل جهة 
الغرب مكون من ثالث طوابق ومساحة المنزل مائة وخسة عشر متر تقريبا والبناء 
قديم ومحل عطوة أبو عرار وهي ش���ركة بيع السيارات تقع على الناحية الشرقية 
الجنوبية الغربية على شارع مقابل شركة جوال وهي حاصلين بها سيارات واعلى 
الحواصل س���دة بها مكتب المستأجر عطوة أبو عرار ومنجرة في اخر القسيمة من 
الناحية الش���رقية الشمالية ويوجد بجوار المنجرة منزل مكون من غرفتين ومطبخ 
وحمام ومك���ون من طابقين وطابق ارضي وهناك مبنى اخر مكون من طابق ارضي 
وغرفة ومطبخ وحمام وسدة ال يسكن بها احد سدة صغير ويوجد محل المستأجر 
وهو محل للس���يارات وحاصل مغلق ومحل تجارة عامة يعود للمستأجر محمد أبو 
خوصة ومحل اخر عب���ارة عن محل لبيع األجهزة والمكيف���ات ومحل اخر للصرافة 
بتاريخ 2021/8/18م تم وضع ي���د مأمور التنفيذ على األرض المحجوزة وما عليها 
من مباني ومحالت تجارية تم تثمين قيمة بقيمة 1600 دينار اردني حيث القيمة 
االجمالية لألرض 1712000 دينار اردني وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلسة 
المحددة لذلك يوم االح���د الموافق 2021/10/31 فعلى من لديه أي اعتراض على 
البيع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم 

الخميس الموافق 2021/10/28م. التاريخ: 2021/9/29م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

عـــدم م�س�ؤولية
بتاريخ���ه انا الموقع ادناه / خالد محمد عياد ابو خوصة – وأحمل هوية رقم 
) 923917710 ( – من سكان البريج بصفتي امثل اخوتي ابناء محمد عياد 
ابو خوصة , اقر بعدم مس���ئوليتي ال من قريب وال من بعيد عن ابناء ناصر 
محمد عياد ابو خوصة وابناء حمد عياد سليم ابو خوصة وابناء حسين عياد 

سليم ابو خوصة وكذلك احمد وحسام ابناء محمد عياد ابو خوصة .
حرر بتاريخ : 2021/9/21

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 1919 / 2021

يف الدعوى املدنية رقم 1941 / 2019
المدعي/حازم حم���دي محمود الجمالي- من غزة الرمال الجنوبي برج الظافر 
-4 وكياله المحاميان/ عمرو معاوية الرملي ومحمود إبراهيم مهنا- من غزة 

الجالء مفترق ضبيط عمارة الفاروق الطابق الرابع
المدعى عليها/ انتصار طالل سليمان أبو زيد )الجمالي بعد الزواج( من غزة 

بالقرب من دوار أبو مازن برج مكة الطابق 13
نوع الدعوى: حقوق »مطالبة بمبلغ«

قيمة الدعوى: )25972 ش���يكل( خمسة وعشرون ألف وتسعمائة واثنين 
وسبعون شيكل فقط ال غير

جلسة يوم األربعاء 2021/7/14م تاريخ اإليداع: 2019/9/29م 
الحضور: حضر األستاذ عبد القادر البطش متمرن لدى وكيل المدعي، ولم 

يحضر المدعى عليها لسبق السير بحقه حضوريًا.
في الطلب المدني رقم 1919 / 2021 دعوى حقوق / مدني رقم 1941 / 2019

إل���ى المدعى عليها المذكور أعاله خذ علم���ًا أن المدعية وبموجب الدعوى 
المدني���ة رق���م 1941 / 2019 صل���ح غزة ونوعه���ا »المطالب���ة بمبلغ« قد 
استحصلت على حكم من المحكمة يقتضي بالزام المدعي عليها/ انتصار 
طالل س���ليمان  أبو زي���د )الجمالي بعد الزواج( بدف���ع مبلغ وقدره )19459 
ش( تس���عة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون شيكل للمدعي/ حازم 
حمدي محمود الجمالي مقابل حقوقه محل الدعوى الراهنة والزام المدعى 
عليها بالرس���وم والمصاريف القانونية ومبلغ أربعون دينار أردني أتعاب 
محام���اة ورد الدعوى فيما عدا ذلك. حكم���ًا صدر وُأفهم علنًا اليوم األربعاء 

بتاريخ 2021/7/14م، غزة في: 2021/9/29م

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

وعرض الخفي����ف واألقرع التقرير الس����نوي ل�«اونكتاد« 
حول واقع وتطورات االقتصاد الفلسطيني للعام 2020، 
خالل مؤتمر صحفي عقد في جنيف، واستضافه معهد 
ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس«، عبر 

منصة »زووم«. 
وق����ال المس����ؤوالن األمميان »جائح����ة كورونا لم تضف 
ش����يئا لتعقيدات االقتصادي الفلسطيني. الوضع كان 
س����يئا قبل الجائحة واس����تمر وتفاقم خ����الل الجائحة، 
حيث لم تتوقف س����لطات االحتالل عن خططها بالضم 
واالس����تيطان والحص����ار والمعيق����ات لحرك����ة االفراد 

والبضائع«. 
وجاء في التقرير أن الوضع في األراضي الفلسطينية قبل 
الجائحة اتس����م بضعف االنتاجية، والتفتت الجغرافي 
وتش����ظي األس����واق، والقيود على اس����تيراد المدخالت 
والتكنولوجي����ا، وفق����دان األراضي والم����وارد الطبيعية 
لصال����ح المس����توطنات، وتس����رب الم����وارد المالية إلى 
األراضي المحتلة، واستنزاف االقتصاد اإلقليمي لقطاع 
غزة بس����بب الحصار والعمليات العس����كرية المستمرة، 

وكل هذا استمر خالل الجائحة. 
وذهب المس����ؤوالن األمميان إلى أبعد من ذلك، باتهام 
سلطات االحتالل بانها المس����ؤولة عن حرمان الحكومة 
الفلس����طينية للقدرة على مواجه����ة الجائحة وتقديم 
الخدمات الطبية الالزمة واجراءات االنعاش االقتصادي، 
باحتجازها للموارد المالية الفلسطينية )المقاصة( لفترة 

تزيد عن س����تة أش����هر في عام 2020. وقال التقرير »ال 
ش����يء جديد، اإلغ����الق المرتبط بالجائح����ة أضيف إلى 
اإلغ����الق طويل األمد ال����ذي يفرضه االحت����الل، )حيث( 
عانى الشعب الفلسطيني واقتصاده من حصار بطريقة 
أو بأخ����رى منذ االنتفاضة الثانية ف����ي أيلول عام 2000، 
بتطبيق اس����رائيل سياس����ة إغالق مش����ددة مع نظام 
معقد م����ن القيود عل����ى تنقل األش����خاص والبضائع«. 
ولف����ت التقرير إلى أن انكماش االقتصاد الفلس����طيني 
بنس����بة 11.5% في 2020 كان قريبا لنسبة االنكماش 
في عام 2002 عندم����ا انخفض الناتج المحلي اإلجمالي 
بنس����بة 12.4%، م����ا يعني ان أس����وأ انكم����اش ارتبط 
بحاالت اإلغالق، أحدهما سياس����ي، واآلخر بس����بب أزمة 
صحي����ة عالمية تحدث مرة كل ق����رن. وألمح التقرير إلى 
أن سلطات االحتالل استغلت ظروف الجائحة لتصعيد 
ممارساتها، إذ في نيس����ان 2020، في ظل أسوأ جائحة 
عالمية منذ قرن، أعلنت عن خطط لضم أجزاء من الضفة 
الغربي����ة، ورفضت الس����لطة الوطنية اس����تالم عائدات 
المقاصة المالية التي تجمعها  سلطات االحتالل )بسبب 
اقتطاع����ات غير قانوني����ة قامت بها حكوم����ة االحتالل 
اإلس����رائيلي(. ولفت التقرير إلى الخطة االس����تيطانية 
طويلة األمد التي أطلقتها حكومة االحتالل منذ احتاللها 
الضفة الغربي����ة وقطاع غزة ع����ام 1967. وقال: »بحلول 
أوائل عام 2021، تمكنت س����لطات االحتالل من إنش����اء 
280 مس����توطنة، وارتفع عدد المس����توطنين إلى أكثر 

م����ن 650 ألفا، وبحلول عام 2019، كان هناك 11 مجمعا 
صناعيا اس����رائيليا في المناطق المسماة )ج( من الضفة 
الغربية، وأنفق االحتالل مليارات لتش����ييد بنية تحتية 
حديثة لتوسيع المس����توطنات، وتقديم حوافز سخية 
للمس����توطنين ورجال االعمال، مثل األراضي الرخيصة 
المس����تولى عليها من الفلس����طينيين، وحوافز إسكان، 
وإعانات لألعمال التجاري����ة وللمناطق الصناعية، ومزايا 
ضريبية، وإعانات توظيف«. وتابع: »تؤدي المستوطنات 
إلى تدهور بيئي، وتسلب حق الشعب الفلسطيني في 
التنمية، حيث تقوم س����لطات االحتالل بنقل النفايات 
الخط����رة إل����ى الضفة الغربي����ة، بما في ذل����ك النفايات 
الطبي����ة، والزيوت المس����تعملة، والمذيب����ات والمعادن 
والبطاري����ات وآالف األطنان من النفاي����ات اإللكترونية«. 
وقال التقرير إن س����لطات االحتالل، وألغراض توس����يع 
المس����توطنات، تس����تولي على األراضي وتدمر ماليين 
أشجار الزيتون وأشجار أخرى، مخلفة عواقب وخيمة، وال 
تس����تثني عمليات الهدم واالستيالء المدارس وأنابيب 
المياه والمباني اإلنس����انية الممولة من المانحين، حيث 
هدمت اسرائيل منذ 2009 حوالي 1343 مبنى مموال من 
المانحين. ووفقا للتقرير، اس����تهدفت سلطات االحتالل 
في عام 2020 وحده )الع����ام األول للجائحة(، 848 عقارا 
مملوكا للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة، وهو أعلى 
مستوى على اإلطالق منذ 2009، باستثناء عام 2016، ما 
أدى إلى نزوح 996 فلسطينيا أكثر من نصفهم أطفال. 

وتابع التقرير: إن سلطات االحتالل سرعت عمليات الهدم 
في 2021، حيث هدمت واستولت على ما ال يقل عن 292 
مبنى مملوكا للفلس����طينيين في الربع األول، ما أدى إلى 

نزوح 450 شخصا. 
وقال التقرير، على الرغم من التأجيل الرسمي لخطة الضم 
التي أعلنتها سلطات االحتالل في نيسان 2020، إال أن 
الواقع عل����ى األرض لم يتغير، حيث واصلت التعامل مع 
المستوطنات باعتبارها جزءا منها. ولفت التقرير إلى ردة 
فعل الفلسطينيين على خطط طرد عائالت فلسطينية 
في حي الشيخ جراح بالقدس، وكانت الحصيلة أن قتلت 
قوات االحتالل 31 فلس����طينيا وجرح����ت 7516 آخرين 

واعتقلت 798. 
وتطرق التقرير إلى اآلثار المدمرة للعدوان اإلس����رائيلي 
األخي����ر على قطاع غزة في أيار الماضي، والذي اس����تمر 
11 يوما، تخللها 1500 غارة جوية، دمرت 28 مستشفى 
ومركزا صحيا، وقتلت 256 فلس����طينيا، وجرحت 1948 
آخرين، وأدت إلى نزوح نحو 8 آالف شخص، ودمرت 331 
مبنى بصورة كلية، وتضرر 15129 وحدة سكنية ومنشأة 
تجاري����ة، وحرمت نح����و 400 ألف ش����خص من الوصول 

المنتظم للمياه الصالحة للشرب. 
واضاف التقرير في استخالصه: »لترجمة الدعم الدولي 
إلى تق����دم حقيقي، على س����لطات االحت����الل أن ترفع، 
دون ش����روط، جميع القيود التي تفرضها على األراضي 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس«.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / تغريد ابراهيم علي الجبور   عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )801041203( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

تقرير أممي: االحتالل »اإلسرائيلي« السبب لكل مشاكل االقتصاد الفلسطيني
اال�ستقالل/ وكاالت:

اعتببرت االأمم املتحدة، يف تقرير لها، االحتالل 
»اال�سببرائيلي« وممار�سبباته على االأر�س ال�سبببب 
لكل امل�ساكل التي يعانيها االقت�ساد الفل�سطيني، 
فيما مل ت�سببف جائحة كورونا، رغم تداعياتها، 

�سببيئا يذكببر لتعقيببدات الو�سببع االقت�سببادي يف 
االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 

وقال من�سق وحدة م�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني 
والتنميببة،  للتجببارة  املتحببدة  االأمم  موؤمتببر  يف 
حممود اخلفيف، وم�سوؤول ال�سوؤون االقت�سادية 

يف املنظمببة معت�سببم االأقرع، اإن جائحببة كورونا 
تركببت تداعيببات علببى كل دول العببامل، »لكن يف 
فل�سببطني الظروف خمتلفة، ور�سالتنا االأ�سا�سية 
اأن العامل اال�سا�سي امل�سر باالقت�ساد الفل�سطيني 

هو االحتالل«. 
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م���ع تعرض االحتالل الصهيوني لموجة جديدة من المواجهة الش���عبية والعس���كرية في الضفة 
الغربية, وتش���ابه األحداث الميدانية المتصاعدة في الضفة مع االحداث التي س���بقت انس���حاب 
االحت���الل الصهيوني من قطاع غزة ع���ام 2005م, بدأت التقديرات اإلس���رائيلية تحذر مما يعقب 
االنسحاب من الضفة حيث اشارت الى ان هذا يعني اقترابا أكثر للصواريخ وقال الكاتب الصهيوني 
مردخاي ليفمان في مقال على موقع نيوز ون، أن »إسرائيل في هذه الحالة ستجد نفسها قريبًا تحت 
تهديد إطالق الصواريخ من الضفة الغربية باتجاه مدن كفار س���ابا وبيتاح تكفا وضواحي تل أبيب، 
وبعبارة أخرى، فإن الدرس المس���تفاد من فك االرتباط مع قطاع غزة هو الحفاظ على أس���لوب الحياة 
الحالي في الضفة الغربية، ومنح اس���تقاللية محدودة للسلطة الفلسطينية، بينما تتولى إسرائيل 
الس���يطرة على األرض«. محذرا أن »ازدحام األحداث التي حلت بإسرائيل في األشهر األخيرة، صرف 
انتباه اإلس���رائيليين عن التجربة اإلسرائيلية في العقود الماضية، مع العلم أنه في أيلول/ سبتمبر 
2005، أي قبل 16 عاًما بالضبط، تم االنتهاء من انس���حاب الجيش اإلس���رائيلي من قطاع غزة، األمر 
الذي أنهى أيًضا الس���يطرة والوجود اإلس���رائيليين هناك، بعد أن حكمته إسرائيل لمدة 38 عاًما«. 
وأوضح أنه »في 14 حزيران/ يونيو 2007 في نهاية سلس���لة من المعارك القصيرة، سيطرت حركة 
حماس على قطاع غزة، ووس���عت نفوذها العسكري والميداني على المستوطنات القريبة من قطاع 

غزة، ومنذ ذلك الحين تم فتح حساب دموي بين »إسرائيل« وبين حماس في غزة.
هذه المؤشرات لها دالالتها التي يجب ان يعيها أهلنا في الضفة الغربية المحتلة, فان مقاومتكم 
لالحتالل بكل الطرق والوس���ائل جعلته يفكر في النتائج المترتبة عن االنسحاب من الضفة, أي ان 
انس���حاب جيش االحتالل من الضفة الغربية لم يعد مستحيال كما يعتقد البعض, حتى وان كانوا 
يتحدثون عن »يهودا والسامرة« والتوسع االستيطاني في المناطق »ج« وفي كل مدن الضفة, حتى 
وهم يتحدثون عن اساطير التوراة التي تبشرهم بإسرائيل الكبرى, لكن كل ذلك سينهار تماما امام 
صالبة المقاومة وقوة إرادة الفلس���طينيين, لم ينس شعبنا الفلسطيني تصريحات رئيس الوزراء 
الصهيوني المقبور ارئيل ش���ارون عندما قال ان »نتس���اريم تس���اوي تل ابيب« ولكنه خرج من غزة 
مدحورا تحت ضربات المقاومة الفلسطينية, ويجب ان تؤمن مقاومتنا في الضفة الغربية المحتلة ان 
هدفها القريب هو دحر االحتالل عن الضفة, وانها قادرة على اجباره على االنسحاب منها اذا تعززت 
المقاومة واشتدت الضربات وانتفض الشعب في وجه االحتالل, خاصة ان هذا الشعور بدأ يتسرب 
الى اإلسرائيليين وباتوا يتخيلون السيناريو األسوأ بأن صواريخ المقاومة الفلسطينية ستنهمر على 
مدن كفار سابا وبيتاح تكفا وضواحي تل أبيب, كل هذا الشعور بالهزيمة الذي يعتري »إلسرائيل« 
جاء كنتيجة طبيعية من نتائج ملحمة سيف القدس البطولية, ومن تبعها من عملية التحرر ألسرى 
الحرية من س���جن جلبوع, والنقلة النوعية للعمل المقاوم ف���ي الضفة وتحديدا في جنين, والعمل 

الشعبي ألهلنا في بلدة بيتا جنوب نابلس والذي اربك االحتالل ويخشى تمدده.     
الكاتب الصهيوني مردخاي ليفمان أكد أنه »إذا نظرنا إلى الوراء، فإن »إس���رائيل« تعمل وفق قاعدة 
فرق تس���د، وبالتالي فإن الوحدة بين الفصائل الفلس���طينية لن تتحقق وفق التصور اإلسرائيلي، 
م���ع العلم أن تهديد حماس لم يعد موجهًا فقط ضد »إس���رائيل«، ولكن أيضا ضد حكم الس���لطة 
الفلس���طينية نفسها في الضفة الغربية على حد زعمه، وهناك أس���اس معقول لالفتراض أنه إذا 
سمحت »إسرائيل« بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وعندما تسمح بذلك، فإنها ستخضع 
لعملية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة«, علينا ان ندرك جيدا ان »إس���رائيل« ال تس���تطيع 
ان تتحمل أي خس���ائر بشرية او حتى مادية, وهى تتصدع في داخلها ان تعرضت لتلك الخسائر, 
واليوم علينا واجب وطني باستنهاض ش���عبنا الفلسطيني في القدس واألراضي المحتلة عام 48 
وفي قطاع غزة والضفة الغربية وفي الشتات حتى نمهد الطريق لمعركة التحرير والتي تحتاج الى 
وحدة الش���عب في مواجهة االحتالل, ولو تخلف البعض عن اللحاق بشعبنا ونضاالته فال يجب ان 
يحبطنا ذلك ألنه عاجال او اجال سيلتحق بركب الشعب الفلسطيني وسينخرط في انتفاضة التحرير 

والخالص من االحتالل الصهيوني البغيض. 

تقديرات "إسرائيلية" لالنسحاب من الضفة

رأي
مش���هد التكاذب الضاحك بين قادة إمارات القهر العربي في 
أكثر من مكان، ال يخفي اس���تمرار األحق���اد بين هذه الدول، 
ومس���اعيها لطعن بعضه���ا بعضًا على خلفي���ة الصراع على 
النف���وذ ف���ي المنطقة العربية م���ن جهة، ومراض���اة الجانب 
األميركي من جهة أخرى. لكن الجديد، كان في مس���اع حثيثة 
تبذله���ا دولة اإلم���ارات العربية المتحدة إلقام���ة تحالف مع 
السعودية ومصر واألردن لتضييق الخناق على حركة حماس 
في فلس���طين، باعتبارها »آخر معاقل اإلخوان المسلمين« في 
المنطق���ة العربية، بعد الضربات الت���ي تعّرضت لها الجماعة 
في مص���ر واألردن وتون���س والمغرب وس���وريا ودول أخرى. 
ووفق المعطيات، فإن المس���اعي اإلماراتية تجري بتنس���يق 
تام مع العدو اإلس���رائيلي الذي يتولى من جانبه فرض قيود 
وتعقي���دات عل���ى أي نوع من المس���اعدات ألبن���اء المناطق 

الفلسطينية المحتلة، وال سيما قطاع غزة.
بعد معركة »س���يف القدس«، في أيار الماضي، تداعت هذه 
الق���وى إلى لقاءات لتنفيذ هذه المهمة. وتبين، مع الوقت، أن 
الضغوط لمنع عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة، تندرج ضمن 
خطة ال تتعلق بالمطالب اإلس���رائيلية فحس���ب، بل بمطالب 
لهؤالء، وخصوصًا اإلمارات العربية المتحدة التي تس���عى إلى 
محاص���رة أي دور قطري في تقديم الدع���م لحماس أو غيرها 
من جماعات اإلخوان، مع التسليم لألميركيين واإلسرائيليين 

بالتعاون في مكافحة قوى المقاومة في فلسطين وغيرها.
وش���هدت األشهر الماضية تطورات تصب في هذا اإلطار، من 
تضيي���ق الحصار على القطاع، وممارس���ة ضغوط على صرف 
المنحة القطرية، وس���عي القاهرة إلى اإلشراف المباشر على 
عمليات إعادة إعم���ار ما خلفه العدوان على غ���زة، وصواًل إلى 
العمل السياس���ي على محاصرة نتائ���ج المعركة التي صبت 
في مصلحة محور المقاومة. وقد توس���عت خطوات التضييق 
لتش���مل كل ال���دول المنضوية ف���ي هذا التحال���ف، وهو ما 
يفس���ر إعداد سلطات الحكم في السودان الئحة بالمؤسسات 
والش���ركات والجمعيات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات 
فلس���طينية، خصوصًا تلك المقربة م���ن حماس، والتي كانت 
تحظ���ى بهامش كبير م���ن الحركة في ه���ذا البلد خالل فترة 
حكم الرئيس السابق عمر البش���ير. وبحسب المعلومات، فإن 
الواليات المتحدة وإس���رائيل طالبتا السلطات القطرية بوضع 
إطار يحّد من نشاط حماس في الدوحة، وحصر أي دعم باألطر 
التي تضمن عدم اس���تخدام الحركة هذه األموال في الجانب 
العس���كري أو حتى في أنشطتها السياس���ية داخل القطاع 

وخارجه.

خطوات التضييق هذه تظهر بوضوح من خالل وثيقة س���رية 
صادرة عن وزارة الخارجية الس���عودية، حصلت »األخبار« على 
نسخة منها، تكش���ف الكثير من التفاصيل، من خالل تقرير 
أعده وزير الخارجية الس���عودي فيصل بن فرحان وأرسله إلى 
ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان، يشرح فيه أهداف 
وتفاصيل زيارة خاطفة قام بها ولي العهد في اإلمارات محمد 
بن زاي���د إلى األردن والتق���ى خاللها الملك عب���د الله الثاني 
مط���واًل. علمًا أن ابن س���لمان يبدي حذرًا كبي���رًا حيال الملك 
األردني، وق���د زاد غضبه عليه بعد إدانة الس���لطات األردنية 
مستش���ار ابن س���لمان، )رئيس الديوان األردني سابقًا باسم 
عوض الله، بالتآمر ضد الحكم الهاش���مي، ورفض ملك األردن 
إص���دار عفو عن عوض الله الذي يدير مجموعة من األنش���طة 
االقتصادية واالتصاالت السياس���ية لولي العهد السعودي. 
وينعكس هذا الغضب رفضًا س���عوديًا لتقديم أي عون مالي 
لألردن الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، فيما تحاول أبو 
ظبي معالجة األمر ش���رط الحصول على موافقة الملك عبد الله 

على خطوات سياسية تصب في خدمة المشروع اإلماراتي.
كذلك، فإن ولي العهد الس���عودي لي���س راضيًا عن تحركات 
نظي���ره اإلماراتي. وتؤكد مصادر مطلع���ة أن آخر لقاء بينهما 
كان عاصفًا ما جعل التواصل المباش���ر بي���ن الرجلين معقدًا، 
ودفعهم���ا إلى اعتم���اد المس���ؤول الفعلي ع���ن المخابرات 
اإلماراتية طحنون بن زايد وس���يطًا البن زايد مع ابن س���لمان، 

وأيضًا مع تركيا وقطر.
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الموض���وع: ح���ول الزي���ارة المفاجئة لولي عهد أب���و ظبي إلى 
المملكة األردنية الهاشمية

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله

الس���الم عليكم ورحم���ة الل���ه وبركاته، باإلش���ارة إلى خطاب 
س���فارتنا ف���ي األردن، أوّد إحاطة س���موكم بالمعلومات حول 
الزيارة المفاجئة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد 
ب���ن زايد إلى األردن في 27 مايو والتي اس���تمرت لس���اعات، 
وبعد المواجهات األخيرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات 

اإلسرائيلية:
- خ���الل المباحثات التي جرت في مطار ماركا العس���كري بين 
الملك األردني وولي عهد أبو ظبي، تم الطلب من رئيس جهاز 
المخابرات العامة األردنية تقديم عرض شامل عن المكاسب 
الت���ي حققتها حرك���ة حماس بع���د المواجه���ة األخيرة مع 
إس���رائيل، وانعكاس ذلك على دور جماعة اإلخوان المسلمين 

ف���ي الدول العربي���ة. وفي ضوء ذلك، ي���رى األردن اآلن فرصة 
لتج���اوز حالة البرود في عالقاته مع اإلم���ارات التي كانت تلّح 
في طلب وضع جماع���ة اإلخوان على قائمة اإلرهاب، والتعاون 

لمحاصرة حماس.
- أظه���ر التقيي���م أن الرئي���س الفلس���طيني يعد م���ن أبرز 
الخاس���رين في هذه المعركة، وخاصة بعد تأجيله االنتخابات 
التش���ريعية خوفًا من ف���وز حماس فيها. كما فش���ل رئيس 
ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو ف���ي توظيف نتائج 

المعركة لترؤس حكومة جديدة.
- ت���م التوافق على ضرورة العمل لمواجهة دور قطر في قطاع 
غزة بالتع���اون بين المملكة األردنية الهاش���مية وجمهورية 
مص���ر العربية ودول���ة اإلم���ارات العربية والمملك���ة العربية 
السعودية، بسبب القلق من مش���روع اإلخوان وتأثيراته على 
ليبي���ا ومصر، إضافة إلى تجنب تس���جيل ما ق���د تراه حماس 
انتصارًا سياس���يًا ض���د اإلم���ارات والبحرين اللتين باش���رتا 
بعالقات مع إس���رائيل، األمر الذي من شأنه أن يساعد حماس 

في كسب شعبية في الشارع العربي.
- ت���م التوافق أيضًا عل���ى فتح قنوات التنس���يق بين األردن 
ومص���ر واإلمارات والس���عودية في مل���ف إع���ادة إعمار غزة 
لتقويض حضور وش���عبية حركة حماس ف���ي القطاع، حيث 
يتول���ى الجيش المصري الش���ق اللوجس���تي ويت���م إدخال 
الشركات المصرية تحت مظلته بالتفاهم مع إسرائيل، بينما 
توفر اإلمارات والسعودية الدعم المالي. وال تستطيع حماس 
رفض ذلك نظرًا لحاجتها إلى الدور المصري المهم بالنس���بة 
لها وأيضًا لض���رورة تعافي قطاع غزة من األضرار التي نجمت 

عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية.
- التأكيد والتنس���يق مع الجانب اإلس���رائيلي لعدم السماح 
بإدخال المس���اعدات القطرية، بينما ستس���مح لمصر بإدخال 
كافة م���واد البن���اء، على أن يت���م التواصل بين الس���عودية 

واإلمارات لترتيب المساعدة المطلوبة.
- دعم الدول العربية المعنية )الس���عودية – األردن – مصر – 
اإلمارات( اختيار الدكتور سالم فياض رئيسًا لوزراء فلسطين 
بداًل من الدكتور محمد أش���تيه، تماشيًا مع التوجه األميركي 

بهذا الشأن.
- خالل اللقاء، أعرب ملك األردن عن انزعاجه من حصر إسرائيل 
العالقة معه في إطار التنس���يق األمني، وه���ذا يهمش دور 

األردن.
وتقبلوا – سموكم الكريم – فائق التحية والتقدير

وزير الخارجية األمير فيصل بن فرحان آل سعود

»السعودية - ليكس«: خطة ابن زايد لحصار »حماس«
بقلم: ابراهيم األمين    

القنبلة التي بش���ر بها أحد جهابذة الس���لطة في خطاب عباس 
ال���ذي القي عن بعد في الجمعية العامة لألمم المتحدة لم تتعد 
كونها “فتاش���ة ب���اردة” لم تنطل���ق في اله���واء وبقيت حيث 
نصب���ت. الخطاب ل���م يأت بجديد على االط���الق ال بل جاء ليؤكد 
النهج االستسالمي المدمر لشعبنا الفلسطيني والقضية برمتها 
وإعطاء مزيدا من الوقت للتالعب من جانب الكيان الصهيوني وما 
يس���مى بالمجتمع الدولي الذي لم يكتفي بصم اذنيه وتغطية 
عينيه عن القضية من���ذ أن باعها الطرف القيادي المتنفذ فيما 
كان يس���مى بمنظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها الى عائلة 
منتفعة وسماس���رة ارض وقضية ال أكثر ب���ل )المجتمع الدولي( 
توغل في التآمر على القضية الفلسطينية ومنح الفرص الكافية 
للكيان الصهيوني بمصادرة وس���رقة األرضي وتهويد الجزء من 
فلس���طين التاريخية التي احتلت ع���ام 1967 الى الدرجة التي 
لم يعد فيها مجاال من الناحية الجغرافية إلقامة حتى س���لطات 
بلدية ناهيك عن “حل الدولتين” هذا الس���راب والوهم الذي ما 
زال البعض يزحف من أجله في فضاء التيه لعقود ذهب البعض 
منهم ال���ى العالم االخر والبقية تنتظر دوره���ا في مغادرة هذا 

الكوكب فقد هرموا.
تحدث عباس عن االنتخابات التشريعية والرئاسية وان ما حصل 
ه���و تأجيل ه���ذه االنتخابات وليس الغائها وأن���ه حالما توافق 

الحكومة اإلس���رائيلية على الس���ماح ألهل الق���دس بالتصويت 
س���تتم ه���ذه االنتخاب���ات وال انتخاب���ات بدون الق���دس ودعا 
“المجتمع الدول���ي” بالضغط على الحكومة اإلس���رائيلية لكي 
“تس���مح” لسكان القدس باإلداء بأصواتهم. ال نريد الخوض عن 
الس���بب الحقيقي “لتأجيل” او “الغاء” فالسبب الرئيس ما زال 
قائما وهو تراجع “شعبية” الرئيس وبحسب آخر االستطالعات 
فإن %80 لن يعطوا أصواتهم الى الرئيس عباس فيما إذا ترشح 
لالنتخاب���ات. وبما أن الكيان الصهيون���ي معني الى درجة كبيرة 
لإلبقاء على عباس أبو المقاومة السلمية الشعبية ) مقاومة الكت 
كات( فإنها لن تقوم بالس���ماح لس���كان القدس بالمشاركة في 
االنتخابات بالطريقة التي يرديها الس���يد عباس. هذا باإلضافة 
الى ان الكيان الصهيوني بعدم موافقته يرس���ل رسالة واضحة 
ان القدس س���تبقى العاصم���ة الموحدة األبدية له���ذا الكيان 
وهي به���ذا الموقف مدعومة من قبل كل االدارات االمريكية من 

الناحية العملية والتي لهما إدارة الصراع وليس حله.
وتح���دث الس���يد عباس عل���ى ان الس���لطة قامت ببن���اء الدولة 
ومؤسس���اتها مح���اوال ان يقن���ع العال���م بأن الخط���وة الناقصة 
االن م���ا ه���ي اال االنس���حاب اإلس���رائيلي واالعت���راف بالدولة 
الوهمية الفلس���طينية ومؤسس���اتها التي ينخر فيها الفساد 
والمحسوبيات والتي تدار بشكل عائلي بامتياز. هذا الوهم الذي 
يعشش في أذهان رموز السلطة وزبانيتها نابع من األلقاب التي 
اغدقت على البعض رئيس الدولة رئيس الوزراء وزير مستشار….

الخ. حتى انه عندنا ما ش���اء الله قوات بحرية وكل هذا يدخل في 
مفه���وم الفانتازيا ال أكثر من ه���ذا. والمصيبة أيضا ان يذكر ان 
هذه المؤسسات قائمة على الديمقراطية والتعددية والشفافية 
وهو االمر الذي يضحك الطفل الفلسطيني لمعرفته بكبر الكذبة 
الله���م اال إذا كان المقصود بالتعددية أن كل من الزوج والزوجة 
واالبن والبنت وإبن العم وإبن األخت …الخ ان كل منهم ماس���ك 
وظيفة واحدة فقط وليس ع���دة وظائف في آن واحد. أما قضية 
الش���فافية فحدث وال حرج والن الش���فافية متواجدة وبدرجات 
عالي���ة فإن الدول المانحة وعلى راس���ها االتح���اد األوروبي طلب 
رس���ميا االش���راف على تدقيق الميزانية والمصاريف وإرس���ال 
المبعوثي���ن للتأك���د من تنفيذ المش���اريع عل���ى األرض بجميع 

مراحلها والتي قامت السلطة بتقديم طلبات لدعمها ماديا.
وتحدث الرئيس ع���ن الديمقراطية وحري���ة التعبير وحقوق 
االنس���ان وأنه أص���در المراس���يم والتوجيهات…الخ. ينطبق 
عليه المثل أس���مع كالمك اصدقك أشوف أفعالك استغرب. 
الصدي���ق والعدو والدول المانحة تعلم جي���دا ان هذا الكالم 
بعي���د عن الصح���ة فمنذ القت���ل الميداني لن���زار بنات وهو 
بالمناس���بة ليس او من يقتل على ايدي زع���ران دايتون ألنه 
من الخطأ تس���ميتهم رج���ال االمن الى جان���ب االعتداء على 
المتظاهرين الس���لميين بما فيهم العائالت واالعتقاالت لم 
تتوقف لالن. وبحب التقارير الدولية ومنظمات حقوق االنسان 
المحلي���ة والدولي���ة فإن أجهزة الس���لطة تم���ارس التعذيب 

والض���رب المبرح وتق���وم باعتقاالت واس���عة بي���ن صفوف 
المعارضي���ن ودون تميي���ز هذا باإلضافة ال���ى التهديد لهم 
ولعائالتهم الذي وصل الى ح���د التهديد باالغتصاب. فأين 
هي يا “سيادة الرئيس” حقوق التعبير وحقوق االنسان في 
دولت���ك الوهمية. يجب االعتراف بان م���ن كتب لك الخطاب 
كاتب متمكن وخبير في قلب الحقائق على األرض أو انه كاتب 
يوتوبيا. أما قضية الكالشيه “حل الدولتين” فقد كتب عنها 
الكثي���ر وال داع���ي لالجترار. وما زال عباس متمس���ك بالرباعية 
والمفاوضات والجمي���ع مدرك بالوي الرباعي���ة والمفاوضات. 
ربما “القنبلة” التي قد أشار لها جهابذة السلطة هي تهديد 
الكيان الصهيوني بأن امامه س���نة “فقط” لالنسحاب وقيام 
الدولة الفلسطينية وإال فإن السيد عباس سيعطي التعليمات 
للذهاب الى محكمة الجنايات والعدل الدولية وعنها تتحمل 
إسرائيل نتيجة القرار. ما ش���اء الله ومنذ متى يعطي الكيان 
الصهيون���ي أي اعتبار لق���رارات المنظم���ات الدولية او حتى 
األمم المتحدة ومجلس أمنها؟ االمم المتحدة لم تستطيع ان 
تضغط على إسرائيل بالسماح الي لجنة للوصول الى األراضي 
المحتلة للتحقيق في ممارسات االحتالل فهل يعقل يا رجل 
ان تقب���ل بقرارات ومخرجات محكمة الع���دل الدولية؟ الكيان 
الصهيوني ونخبه السياسية والدبلوماسية من المؤكد انهم 
يرددون قول الش���اعر ” زعم الفرزدق انه سيقتل مربعا أبشر 

بطول السالمة يا مربع”.

 “قنبلة” عباس التي وعدنا بها جهابذة السلطة.. و”زعم الفرزدق أنه سيقتل مربعا أبشر بطول السالمة يا مربع”
بقلم: بهيج �سكاكيني
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أعلن أنا المواطن / دعاء محمد حس���ن ابو ريده عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )409678950( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  نبيل أديب احمد ابو نحل عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  )926722109     ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد ابراهيم محمد بعلوش���ة عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  )    921048658 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / جميله اسماعيل عثمان الغلبان  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )802694778( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد عثم���ان علي الجبور عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )800910051( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  خالد س���امي عبد الحليم العيسوي  
ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )      80237698 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

رام الله /االستقالل:
ذكر الجه���از المركزي لإلحصاء، إن الرقم القياس���ي 
العام ألس���عار المنتج، سجل ارتفاعا نسبته %0.65 
خالل ش���هر آب المنصرم، مقارنة مع الش���هر الذي 
س���بقه، وبلغ الرقم القياس���ي العام 99.96، مقارنة 
ب 99.32 خالل ش���هر تموز )س���نة األساس 2019 = 

.)100
وأوضح »اإلحصاء« ف���ي تقرير أعده بهذا الخصوص، 
ووزع���ت نتائجه أم���س األربعاء، أن الرقم القياس���ي 
ألسعار المنتج للس���لع المصدرة من اإلنتاج المحلي 
سجل ارتفاعا نس���بته 0.94%، وبلغ الرقم القياسي 
ألسعار المنتج للس���لع المصدرة من اإلنتاج المحلي 
105.49 خالل الش���هر المرصود، مقارنة ب� 104.51 
خالل الش���هر الذي سبقه )سنة األس���اس 2019 = 

.)100
وأش���ار إلى أن الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع 
المستهلكة محليا من اإلنتاج المحلي سجل ارتفاعًا 
نس���بته 0.62%، وبلغ 99.37، مقارنة ب 98.76 خالل 

شهر تموز 2021 )سنة األساس 2019 = 100(.
وفقا للتقرير، فقد س���جلت أس���عار إمدادات المياه 
وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 
ارتفاعا هي األخرى، نس���بته 2.85%، والتي تشكل 

أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
وسجلت أس���عار السلع المنتجة من نش���اط الزراعة 
والحراجة وصيد األس���ماك ارتفاعًا نسبته %2.42، 
والتي تش���كل أهميتها النسبية 29.94% من سلة 
المنتج، وذلك الرتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة 
المحاصيل غير الدائمة بنس���بة 14.11%، نتج هذا 
االرتفاع عن ارتفاع أس���عار زراعة الحبوب حيث ارتفع 
س���عر القمح ليبلغ بالمتوسط 100 شيقل/50 كغم، 
وأس���عار معظم أصناف الخض���روات الطازجة وبلغ 
متوسط س���عر الزهرة 1.85 شيقل/كغم، ومتوسط 
سعر الملفوف األبيض 1.66 شيقل/كغم، ومتوسط 
س���عر البقدونس 3.41 شيقل/كغم، ومتوسط سعر 

بي���وت بالس���تيكية 2.57 ش���يقل/كغم،  البندورة 
ومتوسط سعر الكوسا 2.45 شيقل/كغم، ومتوسط 
سعر الباذنجان 1.26 ش���يقل/كغم، ومتوسط سعر 
فلفل أخضر حار 1.60 ش���يقل/كغم، ومتوسط سعر 
فاصولي���اء خضراء 3.07 ش���يقل/كغم، ومتوس���ط 
س���عر البامية 9.00 ش���واقل/كغم، وأس���عار السلع 
ضمن نشاط صيد األسماك بنس���بة 5.31%، بينما 
انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط االنتاج الحيواني 
بمقدار 3.74%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي 
حي 28.65 ش���يقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي 
حي 34.08 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج الحم 
حي كبير 8.58 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض 
الطازج 7.69 ش���يقل/2كغم، وأس���عار السلع ضمن 
نش���اط زراعة المحاصيل الدائم���ة المعمرة بمقدار 
2.36%، حيث بلغ متوسط سعر البلح األصفر 3.93 
شيقل/كغم، ومتوس���ط سعر الليمون 2.10 شيقل/

كغم، ومتوسط سعر الخوخ 3.99 شيقل/كغم.
كما سجلت أس���عار الس���لع المنتجة من الصناعات 
التحويلي���ة ارتفاعًا طفيفًا نس���بته 0.01%، والتي 

تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، 
وذلك بس���بب ارتفاع أس���عار صناعة المنس���وجات 
بنسبة 2.81%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق 
بنسبة 1.84%، وأس���عار صناعة منتجات المعادن 
المش���كلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة %0.77، 
على الرغ���م من انخفاض أس���عار صناعة المنتجات 
المعدني���ة الالفلزي���ة غير المصنفة ف���ي مكان آخر 
بمقدار 5.00%، وأسعار صناعة المجوهرات والحلي 
الثمينة واألصناف المتصلة بمقدار 0.86%، وأسعار 
صناع���ة المالبس بمقدار 0.80%، وأس���عار صناعة 
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار %0.76.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغالل 
المحاجر اس���تقرارا خالل الش���هر المرص���ود، حيث 
اس���تقر الرقم القياس���ي عند 98.55، والتي تشكل 

أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.
في حين س���جلت أس���عار إمدادات الكهرباء والغاز 
والبخار وتكييف الهواء انخفاض���ًا مقداره %0.87، 
والتي تش���كل أهميتها النس���بية 8.23% من سلة 

المنتج.

اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.65 % خالل آب المنصرم

 رام الله /االستقالل:
 ق����ال الجه����از المركزي لإلحصاء، وس����لطة النق����د، إن التف����اوت بين أرصدة 
اس����تثمارات االقتص����اد الفلس����طيني الموظف����ة خارج فلس����طين، وأرصدة 
االستثمارات األجنبية الموظفة في االقتصاد الفلسطيني )األصول الخارجية 
– االلتزامات األجنبية(، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ما يزال كبيرا، 
وبقيمة بلغت 3,338 مليون دوالر أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 15% مقارنة 

مع الربع السابق.
وأوضح اإلحصاء وس����لطة النقد في تقرير مش����ترك حول االستثمار الدولي 
والدْي����ن الخارج����ي، وزعت نتائجه أم����س األربعاء، أن إجمال����ي أرصدة أصول 
االقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 8,958 مليون دوالر أميركي، 
موزعة بين اس����تثمار أجنبي مباشر بنس����بة 4%، واستثمارات حافظة %17، 

واستثمارات أخرى )أهمها العملة والودائع( 70%، وأصول احتياطية %9...
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 
)أرص����دة في الخارج، ونقد في الصندوق، واس����تثمارات الحافظة في الخارج( 

70% من إجمالي األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية )االلتزامات( على االقتصاد 
الفلسطيني )أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين( حوالي 5,620 
ملي����ون دوالر أميركي، توزعت بين اس����تثمار أجنبي مباش����ر بنس����بة %51، 
واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى )أهمها القروض والودائع من 

الخارج( بحوالي %36..
أما على المس����توى القطاعي، شكلت االستثمارات األجنبية في قطاع البنوك 

حوالي 35% من إجمالي الخصوم األجنبية على االقتصاد الفلسطيني.
وأش����ارت النتائج األولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات 
االقتصادية الفلس����طينية قد بلغ حوالي 2,052 مليون دوالر أميركي نهاية 
الربع الثاني 2021، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، توزعت 
بين دين على القطاع الحكومي بنس����بة 64%، وقطاع البنوك بنس����بة %33 
)ودائع غي����ر المقيمين في المص����ارف العاملة في فلس����طين(، والقطاعات 
األخرى )الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات 
األهلية، واألس����ر المعيشية( بنس����بة 2%، واالقتراض بين الشركات التابعة 

المنتسبة بنسبة %1.

  3.3  مليار دوالر رصيد 
االستثمار الخارجي في فلسطين

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس إن األوضاع المالية 

الصعبة قد تؤثر على موعد ونسبة دفعة راتب الشهر الجاري لموظفي القطاع.
ونقل���ت نقابة موظفي غزة عن الدعليس قوله خالل لقائه مجلس���ها، إن »الواقع 
المالي الصعب الذي تمر به المؤسسة الحكومية حالًيا قد يؤثر على موعد ونسبة 
دفعة الراتب هذا الشهر، في ظل عدم دخول المنحة القطرية للموظفين وتراجع 

اإليرادات وزيادة االلتزامات واألعباء المالية بعد العدوان األخير«.
وأوضحت النقابة، في تصريح وصل »االس���تقالل«، أن الدعليس »أش���اد بدورها 
في متابعة قضايا وهموم الموظفين«٬ مبدًيا استعداده للتعاون مع النقابة بما 

يخدم مصلحة الموظفين.
وأشارت إلى أن »الدعليس منفتح على كل الخيارات والمقترحات التي تساهم 

في التخفيف عن الموظفين في إطار من النزاهة والعدالة والشفافية«.
وذك���رت أن وفد النقابة برئاس���ة نقيب الموظفين كمال موس���ى اس���تمع إلى 
اس���تعراض تفصيلي من رئي���س متابعة العمل الحكومي ع���ن الواقع المالي 

الصعب.
بدوره، أكد نقيب موظفي غزة »أهمية التعاون والتواصل الدائم من أجل تعزيز 
صمود الموظفين وتلبية مطالبهم الملحة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة 

التي يعاني منها الجميع«.
وأوض���ح أن مجلس النقابة ناقش مع الدعليس قضايا دفعة الراتب الش���هري 
ومرابحات ما قبل 2014 وعالوة المخاط���رة لإلداريين »وزارة الصحة« وتعديالت 
قانون التقاعد 2005/7 أسوة بالزمالء في المحافظات الشمالية والتسكين على 

الهيكليات إضافة إلى طلب تسديد كامل فاتورة الكهرباء من المستحقات.
وأضاف أن »الدعليس وعد بدراسة المقترحات المقدمة حسب اإلمكانات إدارًيا 

ومالًيا، بعد دراستها ونقاشها مع جهات االختصاص«.

غزة/ االستقالل: 
حذر رئيس اتحاد المقاولين عالء األعرج، أمس األربعاء، 
من استمرار االنهيار في ش����ركات المقاوالت، وتفاقم 
أزمات مجمل القطاع الخاص، جراء عدم صرف الحكومة 
مستحقات شركات المقاوالت المتأخرة في المحافظات 

الشمالية والجنوبية.
وأوضح األع����رج، في تصريح صحف����ي، أن حجم ديون 
ش����ركات المقاوالت في الضفة الغربية وقطاع غزة على 
الحكومة يصل إلى 204 ماليين دوالر بواقع 124 مليون 
دوالر للمحافظات الشمالية، وإرجاع ضريبي للمحافظات 

الجنوبية بما يقارب 80 مليون دوالر.
وبّين األعرج أن ديون ش����ركات الضف����ة على الحكومة 
تت����وزع على ع����دة ملفات منه����ا، 45.6 ملي����ون دوالر 
كمس����تحقات و31 مليون دوالر كفواتير قيد التدقيق 

ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دوالر إرجاع ضريبي.
وأش����ار األعرج إلى أن الس����بب الرئيسي في تركم هذه 
المبال����غ ه����و امتن����اع وزارة المالية برام الل����ه عن دفع 
المس����تحقات التي ال تزي����د تواريخها عن 56 يومًا في 
الضف����ة الغربية بعد انتهاء المش����روع وفقًا لما ينص 
عليه العقد، الفتًا إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع 
من����ذ أكثر من عامين ولم تحصل على أي مس����تحقات 

حتى اآلن.
وأكد أن قيم����ة اإلرجاعات الضريبة الخاصة بش����ركات 
المق����اوالت ف����ي قط����اع غ����زة تص����ل إل����ى 80 مليون 
دوالر، يض����اف إليه����ا مبالغ أخرى بماليي����ن الدوالرات 
كمس����تحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 

2008 ألسباب تتعلق باالنقسام الداخلي.
وش����دد األعرج على أن العديد من الش����ركات تعرضت 

للحج����ز عل����ى أصولها وأفلس����ت نتيجة ع����دم صرف 
مستحقاتها في الضفة وغزة.

ودعا األع����رج الى تطبيق عقد المقاول����ة الموحد، الذي 
يف����رض على الحكومة دف����ع 9% كنفقات تمويل في 
حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية وفق التاريخ 
المحدد في كل عام، وع����دم تحميل أعباء إضافية على 
كاهل المقاولين، وااللتزام بدفع مستحقات المقاولين 
وفقًا للوزارة التي طرح من خاللها المش����اريع مباش����رة، 

وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.
وحذر األعرج من اس����تمرار التنكر لحق����وق المقاولين 
األمر الذي يزيد من استنزاف شركاتنا الوطنية وخروج 
ش����ركات جديدة من س����وق العمل بعد إفالسها، األمر 
الذي يؤدي الى تداعي����ات قاتلة على مجمل االقتصاد 

الوطني.

الدعليس: الوضع الصعب 
قد يؤثر على موعد ونسبة 
دفعة راتب الشهر الجاري

رئيس اتحاد المقاولين: ديون شركاتنا على الحكومة تهددها باإلفالس
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الدعوى رقم: 2021/1751م 

المس���تدعي: شعبان سالم محمد سلمن من غزة والمقيم في السعودية 
هوي���ة رقم/ 920917937. وكالؤه المحامون/ امين س���اق الله وفؤاد عبد 

العال ويعاد عليان وميساء بكري ولؤي بسيسو.
المس���تدعى ضدها: فاطمة س���الم محمد س���لمن من غزة و المقيمة في 

السعودية 
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة 

قيمة الدعوى: )تزيد عن 10000 دينار اردني( 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الدعوى رقم 2021/1751م 
الى المستدعى ضدها المذكورة بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك 
دعوى تقس���يم أموال مشتركة اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه 
المودعة نس���خة لك منها ومن ملحقاتها قلم هذه المحكمة لذا يقتضي 
علي���ك ان تحضري الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش يوما من تاريخ 
تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضي عليك ان تودعي قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما ان قد تحدد لها جلس���ة االحد 2021/10/17م لنظر الدعوى. وليكن 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في 

دعواه حسب األصول. تحريرا في: 2021/9/29م 

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

بداية غزة يف  الق�سية التنفيذية رقم 2021/9825 
إلى المنفذ ضده/ خليل عبد السميع حسن االفرنجي

طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك م���ن محكمة بداي���ة غزة في الش���يكات 
المستحقة الدفع والمسحوبة على بنك فلسطين المحدود والتي تحمل 
-30000128-30000738-30000676-30000677 ( التالي���ة  األرق���ام 
30000129( والبال���غ قيمتها )25010 ش���يكل( والصادرة لصالح طالب 
التنفيذ/ ش���ركة الميراج للتجارة الدولية ذ.م.م ويمثلها الس���يد/ معتز 
رياض داود والقاضي بالزامك بدفع قيمة الشيكات لصالح طالب التنفيذ 

باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية. 
لذل���ك عليك الحض���ور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.  حرر في: 2021/9/23 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ. رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمد فارس الغندور عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م  ) 400857116       ( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الجزائر/ االستقالل: 
هاجم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق الس����عيد ش����نقريحة، المغرب، 

متهما إياه بالضلوع في مؤامرات ضد بالده.
وقال ش����نقريحة، في خطاب ألقاه خالل زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية 
في وهران، إن »ثبات الجزائر على مبادئها وتصميمها على عدم الحياد عنها 
أصبح يزعج نظام المخزن )الس����لطة الحاكمة في المغرب(، ويعيق تجس����يد 

مخططاته المريبة في المنطقة«.
وأضاف أن »هذا النظام يتمادى بتوس����ع في المؤامرات والدسائس، وإطالق 
حم����الت من الدعاية الهدامة، م����ن أجل تحجيم دور الجزائ����ر في المنطقة«، 
متهما المغرب أيضا بالس����عي إلى »استنزاف قدرات الجزائر، وتعطيل مسار 
تطويرها، ومحاولة ضرب وحدة ش����عبها من خالل إشعال نار الفتنة والفرقة 

والتشتت بين صفوفه«.
وش����دد رئيس األركان الجزائري عل����ى أن »كل المحاوالت لدف����ع الجزائر إلى 
التخلي عن مبادئها الثابتة س����تبوء بالفشل، ألن الجزائر الجديدة عازمة أكثر 
م����ن أي وقت مضى على الحفاظ على س����يادتها ووحدته����ا الوطنية وقرارها 

السيد«.
وختم ش����نقريحة بالتأكيد أن ب����الده »على أتم االس����تعداد للتصدي، بحزم 
وصرامة، لكل المخططات الدنيئة، التي تحاك في الس����ر والعلن الستهداف 

كيان الدولة الوطنية ورموزها«.
وأعلن وزير الخارجي����ة الجزائري، رمطان لعمامرة، مؤخ����را، قطع عالقات بالده 
الدبلوماس����ية م����ع المملك����ة المغربية، متهم����ا األخيرة بارت����كاب ما وصفه 

ب�«األعمال الدنيئة« ضد الجزائر، مضيفا: »عداء المغرب ممنهج ومبيت«.
وتده����ورت العالقات منذ العام الماضي بين المغ����رب والجزائر، عندما عادت 
قضية الصحراء الغربية إلى صدارة المشهد بعد سنوات من الهدوء النسبي. 
ويعتبر المغ����رب المنطقة المتنازع عليها جزءا م����ن أراضيه. وتدعم الجزائر 

جبهة البوليساريو التي تنادي باستقالل المنطقة.
فيما قالت الخارجية المغربية، في بيان لها، إن »القرار غير مبرر تماما«، مؤكدة 
ف����ي الوقت ذاته، أن م����ا حدث كان متوقعا في ظل التصعيد األخير. وش����دد 
المغ����رب على أنه »يرفض بش����كل قاطع المبررات الزائفة، ب����ل العبثية التي 

انبنى عليها هذا القرار«.

باريس/ االستقالل: 
أعل���ن وزير الداخلية الفرنس���ي،  جيرال���د دارمانان ، أن 
الحكومة باش���رت بإجراءات ترمي إلى إغالق 6 مساجد 
وح���ّل عدد م���ن الجمعي���ات، وذلك بس���بب ترويجها 

لإلسالم المتطرف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي خالل مقابلة مع صحيفة 
»لو فيغارو«: »ثلث أماكن العبادة ال�89 المش���تبه بأنها 
متطرفة، والمس���جلة في قوائم أجهزة االس���تخبارات، 
تم���ت مراقبتها من���ذ نوفمب���ر 2020«، الفًت���ا إلى أن 
»الحكومة أطلقت إجراءات إلغالق سّتة منها، وأن أماكن 

العبادة هذه تتوزع، على خمس مقاطعات فرنسية«.

وأك���د دارمان���ان أن »األجه���زة األمني���ة، وف���ي إطار 
مكافحتها لالنفصالية  اإلس���الم ية، نفذت منذ 2017 
نحو 24 أل���ف عملي���ة تفتي���ش، و650 عملية إغالق 
ألماكن يقصدها متش���ددون«، الفًت���ا إلى أنه طلب من 
المحافظين من���ع »أي تغيير لتصريح إقامة إلمام ُمعار 

من دولة أجنبية«.
وأضاف وزير الداخلية الفرنس���ية أنه سيطلب حل كل 
من »دار النشر اإلسالمية، نوى« و«رابطة الدفاع السوداء 
األفريقية«، موضحا أن األولى تحرض على إبادة اليهود 
وتفتي برجم الش���واذ، وأما الجمعي���ة الثانية فترجع 
السلطات سبب المطالبة بحلها إلى »دعوتها للكراهية 

والتمييز العنص���ري«. وكانت رابطة الدفاع الس���وداء 
األفريقية قد أعلنت عن نفس���ها خ���الل مظاهرة ضد 
عنف الش���رطة نّظمتها في يونيو/حزيران 2020 أمام 

سفارة الواليات المّتحدة في باريس.
ويوم 24 س���بتمبر/أيلول الجاري، صادق مجلس الدولة 
الفرنس���ي على ق���رار الحكومة حل كل م���ن »التجمع 
المناهض لإلسالموفوبيا في فرنسا«، و«مدينة البركة«. 
وكان���ت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين نهاية 
2020، إثر مقتل المدرس الفرنس���ي س���امويل باتي 
بقطع الرأس على يد شاب مس���لم في أكتوبر/تشرين 

األول 2020.

كابول/ االستقالل: 
ح���ذرت حركة طالبان امس األربعاء من العواقب 
إذا لم توقف الوالي���ات المتحدة إطالق طائرات 
مس���ّيرة في المجال الجوي األفغاني، في حين 
أك���دت الحركة أنها س���تطبق دس���تور العهد 

الملك���ي تطبيق���ا مؤقت���ا.
وقال���ت طالبان في بيان على تويتر إن »الواليات 
المتحدة انتهكت بتس���يير هذه الطائرات في 
الدولية  والقوانين  الحقوق  أفغانس���تان جميع 
وكذل���ك خرق���ت التزام���ا قطعت���ه لطالبان في 

الدوحة بدولة قطر«.
وناشدت الحركة جميع الدول، بخاصة الواليات 
المتح���دة، أن تعام���ل أفغانس���تان ف���ي ضوء 
الحقوق والقوانين وااللتزامات الدولية من أجل 

تجنب أي عواقب سلبية، وفق البيان.
وقال ذبيح الله مجاه���د وكيل وزارة اإلعالم في 
حكومة تصريف األعمال األفغانية، إن طائرات 
أميركية مس���يرة دخلت مؤخ���را المجال الجوي 
األفغاني، وهو ما اعتب���ره خرقا للقواعد الدولية 

ولما تعهدت به واشنطن في الدوحة.
وندد ذبيح الله بما س���ماه انتهاك وحدة أراضي 
أفغانس���تان، مطالبا واش���نطن بإبداء االحترام 
تجاه أفغانس���تان، منعا ألي عواقب سيئة على 

الواليات المتحدة مستقبال، حسب تعبيره.
م���ن جانب آخ���ر، أعلن وزير الع���دل في حكومة 
تصريف األعمال األفغانية عبد الحكيم شرعي 

أن حركة طالبان ستطبق دستور العهد الملكي 
لفت���رة مؤقتة، باس���تثناء ما يتع���ارض فيه مع 
الشريعة اإلس���المية، وذلك لسد ما تعّده فراغا 

في انتظار إقرار دستور جديد.
وقال بيان نش���رته وزارة الع���دل على صفحتها 
بموق���ع التواص���ل االجتماعي فيس���بوك -بعد 
لقاء بين ش���رعي والس���فير الصيني في كابل 
وانغ يو- إن »اإلمارة اإلس���المية ستطبق القانون 
الدس���توري للمل���ك محم���د ظاهر ش���اه لفترة 
مؤقتة، من دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع 

الشريعة اإلسالمية، ومبادئ اإلمارة اإلسالمية«.
م���ن جانب���ه، ق���ال المتح���دث باس���م المكتب 
السياس���ي للحركة س���هيل ش���اهين إن قرار 
اعتم���اد هذا الدس���تور -الذي يعود إلى س���نة 
-1964 »ج���اء لم���لء الفراغ الحالي ف���ي انتظار 
صياغة دس���تور جدي���د يراعي حقوق النس���اء 

والرجال«، كما قال.
وأش���ار ش���اهين إلى أن زعيم طالب���ان هبة الله 
آخون���د زاده ل���ن يتمت���ع بصالحي���ات الملك 

المنصوص عليها في الدستور المؤقت.

حركة طالبان تحذر من عواقب تحليق طائرات مسيرة أميركية في المجال الجوي األفغاني

واشنطن/ االستقالل: 
أفادت مصادر ب����أن مجلس النواب األميركي مرر تش����ريعا »لتثبيت 
االس����تقرار في ليبيا« وأحاله إلى مجلس الشيوخ، حيث نال التشريع 

موافقة 386 صوتا مقابل 35 اعتراضا.
ويدعو القان����ون الرئيس جو بايدن إلى ف����رض عقوبات ومنع إصدار 
تأش����يرات ألي شخص أجنبي يدعم أو يتعامل مع شخصيات أجنبية 
تعمل مع روس����يا أو ينخرط في أنشطة تهدد السلم واالستقرار في 
ليبيا، أو من يس����يء اس����تخدام أمالك وموارد الحكومة الليبية، أو أي 

مسؤول متورط في انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا.
في سياق مواز، قالت السفارة األميركية في ليبيا إن الجنرال ستيفن 
تاونسند قائد القيادة العس����كرية األميركية في أفريقيا )أفريكوم( 
التق����ى رئيس حكوم����ة الوحدة الوطني����ة عبد الحمي����د الدبيبة في 

طرابلس.
وأضافت الس����فارة أن اللقاء بحث التطورات في قط����اع األمن الليبي 
واالنتخابات المقررة في 24 ديس����مبر/كانون األول المقبل، باعتبارها 

خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا.
وبحس����ب مكتب الدبيبة اإلعالم����ي، بحث الجانبان تنس����يق جهود 
مكافحة اإلرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة ووجود قوات 
أجنبية في الجنوب، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا 

الشأن.

رئيس األركان الجزائري 
يتهم المغرب بـ »التمادي 

في المؤامرات«

مجلس النواب األميركي يمرر 
تشريعًا يدعو بايدن لفرض عقوبات 

على من يهدد استقرار ليبيا

الحكومة الفرنسية تباشر بإجراءات إلغالق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات
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غزة/االستقالل:
حقق فريق غ���زة الرياضي فوزا ه���ام وصعب على 
نظيره ش���باب رفح، في اللقاء الذي جمعهما بدوري 
ج���وال لك���رة الس���لة 2020_2021 للمحافظ���ات 
الجنوبية، ضمن منافس���ات الجولة الثامنة ، بصالة 

المرحوم خلف العجلة بنادي خدمات البريج.
وظهر شباب رفح بش���كل جيد مع انطالقة المباراة، 
واستغل تحرك وس���ام سويلم بالكرة بشكل سريع 
من منتصف ملعبه وتوغل سلة الرياضي، وتسجيل 
إبراهيم المغاري وأحمد أبو السعود من تحت السلة، 
بينما استثمر الرياضي صناعة مؤمن أبو غزال للنقاط 
وتس���جيله 7 منه���ا ثالثية، وثالثي���ة أخرى لالعب 
الخبرة محمد عاشور، تمكن من خاللها الرياضي من 

حسم نتيجة الربع لصالحه 17_16.
وفي الربع الثاني افتتح شباب رفح التسجيل بثالثية 
إبراهي���م المغاري، وتكفل زميل���ه رفعت أبو مرزوق 
بتس���جيل 3 رميات ثالثية، قبل أن يختتم المغاري 
التسجيل بثالثية ثانية له وخامسة لفريقه، بينما 
س���جل مؤمن أبو غزال ثالثيتين للرياضي، و4 نقاط 
عن طريق محمد عاشور وتيسير درويش، لينتهي 

الربع 18_10 لشباب رفح. 
وفي الرب���ع الثالث ظهر الرياضي بش���كل مختلف 
بتكثي���ف الضغط على حامل الك���رة وقطع العديد 
من الكرات واللعب على الهجمة المرتدة عن طريق 

مؤمن أبو غزال بتس���جيله 8 نقاط، و5 نقاط لفضل 
البورنو، لينتهي الربع لمصلحة الرياضي 25_11.

وفي الربع الرابع استعاد شباب رفح تركيزه، وتمكن 
من معادلة النتيجة مرتين في أخر دقيقتين، لكن 
تس���رع العبيه في التمرير والتصويب على الس���لة 
أفقده العديد من الفرص في التسجيل، مما أعطى 
الفرصة للرياضي بعودة التقدم من الرميات الحرة، 

فس���جل محمد عاشور ومؤمن أبو غزال 4 رميات حرة 
حافظا بها على فارق النقاط، لينتهي الربع لمصلحة 
ش���باب رفح 17_15، وبنتيجة إجمالية 67_62 لغزة 

الرياضي. 
ورف���ع الرياض���ي رصي���ده للنقطة 11 ف���ي المركز 
الس���ادس، فيما بات شباب رفح س���ابعا برصيد 10 

نقاط. 

غزة الرياضي يفوز بصعوبة على شباب رفح بدوري جوال السلوي

مدريد/ االستقالل:
لم صيتوق���ع أكثر المتفائلين من مش���جعي فريق 
شيريف تيراس���بول المولدوفي، تحقيق الفوز على 
ريال مدريد، صاحب الرقم القياس���ي للتتويج بدوري 

أبطال أوروبا.
الفري���ق المولدوفي الطموح الذي يش���ارك ألول مرة 
بالمس���ابقة األوروبية األغلى، نج���ح في تحقيق فوز 
تاريخي بنتيجة )2-1(، وفي معقل الملكي »سانتياجو 
برنابيو«، في إطار منافس���ات الجولة الثانية من دور 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وتأتي خسارة الملكي أمام الفريق المغمور الذي كان 
مرش���ًحا لتذيل ترتيب المجموعة، صفعة على وجه 
الالعبين ومدربهم كارلو أنش���يلوتي، وتدق ناقوس 

الخطر داخل الملكي.
وأضاع الميرنجي فرصة ثمين���ة لتصدر المجموعة، 
خاصة بعد تعادل إنتر ميالن مع شاختار دونيتسك 
سلبًيا، ليحتل شيريف تيراسبول الصدارة ب�6 نقاط 

بعد فوزه في الجولة األولى على الفريق األوكراني.
وقد تكون هزيم���ة ريال مدريد أمام ش���يريف هي 

األشهر في دوري األبطال، ال سيما وأنه فريق من دولة 
غير موجودة على الخريطة، وتسمى ترانسنيستريا 
والت���ي تقاتل لس���نوات م���ن أجل االس���تقالل عن 

مولدوفا.
وبالنظر إلحصائيات ريال مدريد، خالل اللقاء، فالفريق 
سدد 31 كرة منها 11 على المرمى ولم ُيسجل سوى 

هدًفا وحيًدا من ركلة جزاء، مما يعني غياب اللمس���ة 
األخيرة وترجمة الفرص ألهداف.

كارلو أنش���يلوتي المدير الفني لريال مدريد، رفض 
االعتراف بوجود أخطاء منه في اختيار التشكيل بعد 
التع���ادل ضد فياريال في الليج���ا، وأكد أنه حتى لو 

أخطأ فلن يعترف بأخطائه لإلعالم.
وضد شيريف واصل كارلو أخطاءه، مما وضع الملكي 
في هذه الفوضى، حيث وضع فالفيردي وكامافينجا 
على األط���راف، وتجاهل وجود الع���ب مثل لوكاس 
فاس���كيز كان ش���ارك على األقل كبديل لتنش���يط 

الهجوم.
وحتى أسينس���يو الذي بدأ يستعيد ثقته مؤخًرا لم 
يحظى بأي دقيقة في المباراة، وأيًضا إيس���كو الذي 

ظل حبيسا لدكة البدالء.
ولم يتبقى أمام الميرنجي سوى مواجهة إسبانيول 
األحد المقبل في الليج���ا، قبل فترة التوقف الدولي، 
والتي سيتوجب على أنشيلوتي فيها تعديل أوراقه 
م���ن جديد والوق���وف على نقاط ضعف ومش���اكل 

الفريق، لمواصلة القتال على األلقاب هذا الموسم.

فضيحة شيريف تدق ناقوس الخطر في مدريد

عواصم/االستقالل:
تخوض فرق التسيو وأوليمبيك مارسيليا 
وليس����تر ونابول����ي وب����ي إس آيندهوفن 
الجول����ة الثانية من ال����دوري األوروبي بعد 
إخفاقه����ا ف����ي الجول����ة األول����ى والبداية 

المحبطة.
ول����م يكن أي م����ن هذه الفرق ق����ادرا على 
حصد النقاط الثالث ف����ي المباراة األولى، 
لكنه����ا بحاجة لفعل ذلك في الجولة التي 
ستنطلق مس����اء اليوم الخميس ، للحفاظ 
على فرصها في التأهل من موقع الصدارة 
ال����ذي يضم����ن التأه����ل المباش����ر لثمن 
النهائي، بينما يدخل المركز الثاني صاحبه 
في تصفيات مع ثوال����ث المجموعات من 

دوري األبطال وهي مخاطرة ال داعي لها.
من جانبها، تتواجد الفرق اإلسبانية خارج 

هذه المش����كلة بعد النتائج الطيبة التي 
حققتها في أول مشاركة قارية لها حيث 
ف����از بيتيس على س����يلتك وتعادل ريال 

سوسييداد مع آيندهوفن.
ويزور المدرب مانويل بيليجريني والعبوه 
المج����ر لمواجهة فيرنتسفاروش����ي للمرة 
األول����ى ، وكان بطل المجر قد خس����ر في 
المباراة األولى على يد باير ليفركوزن الذي 
يناف����س بيتيس على ص����دارة المجموعة 

السابعة.
من جانبه، يتمنى ريال سوسييداد انتزاع 
صدارة المجموعة الثانية من موناكو حين 
يس����تضيف الفريق الفرنس����ي باألراضي 
اإلسبانية، منتشيا بتعادله مع آيندهوفن 

في عقر داره.
ويتواج����ه موناك����و، الذي فاز ف����ي الجولة 

الماضية على شتورم جراتس، للمرة األولى 
مع ريال سوسييداد أوروبيا. بينما يستقبل 
ممثل النمسا بي إس في آيندهوفن بطل 
هولندا والذي يحتاج للفوز كي يبقي على 

آماله في التأهل.
بينما سيحاول التسيو تعويض سقوطه 
على يد جالطة سراي، ألن أي نتيجة خالف 
الفوز س����تعني تبخر أحالم����ه في التأهل 

والذي يبدو الفريق التركي أقرب إليه.
بقي����ادة خورخي  مارس����يليا  ويس����تقبل 
سامباولي، الذي سقط في فخ التعادل على 
األراضي الروسية مع لوكوموتيف موسكو 
الجولة الماضية، الفريق التركي، بينما يزور 
الفريق الروسي الملعب األوليمبي في روما 

لمواجهة التسيو.
أما نابولي وليستر فقد تعادال في إنجلترا 

بملعب كينج باور، وهو ما اس����تغله ليجيا 
وارس����و الذي جمع ثالث نق����اط من ملعب 
سبارتاك موس����كو كي يتصدر المجموعة 
الثالث����ة، ويلع����ب الفري����ق البولندي على 

الصدارة حين يستضيف ليستر.
أرماندو  يس����تقبل نابولي بملعب دييجو 
مارادونا منافس����ه الروسي، فيما سيسعى 
لي����ون لتأكي����د ريادت����ه بعد الف����وز على 
جالس����جو رينج����رز، ويس����تقبل بروندبي 
الدنماركي الذي تعادل في الجولة األولى 
مع س����بارتا براغ الذي سيستقبل الفريق 

األسكتلندي بقيادة ستيفن جيرارد.
كما يحاول وست هام إثبات أنه يمر بفترة 
تألق وتحقيق الف����وز الثاني على التوالي 
حين يستقبل رابيد فيينا بعد تغلبه في 
الجولة الماضية على دينامو زغرب في عقر 

دار األخير. من ناحيته سيتمس����ك جينك 
البلجيكي بفرصة المنافسة على الصدارة 

حين يستقبل الفريق الكرواتي.
على  زعامت����ه  أوليمبياك����وس  ويف����رض 
الرابعة مس����تفيدا من تعادل  المجموعة 
آينتراخ����ت فرانكفورت وفنربخش����ة على 
أرض األول، بينما فاز الفريق اليوناني على 
أنتويرب. ويزور الفريق اليوناني إسطنبول، 

بينما يسافر فرانكفورت إلى أنتويرب.
وف����ي المجموع����ة السادس����ة، يس����يطر 
النجم األحم����ر على مجري����ات األمور بعد 
انتص����اره على براجا وتع����ادل ميتالند مع 
لودوجوريتس، ويلتق����ي الفريق الصربي 
في رازج����راد مع لودوجوريت����س، بينما ال 
بديل أمام براجا سوى الفوز وسط جمهوره 

على الفريق الدنماركي.

الكبار يرفعون حالة الطوارئ في يوروبا ليج

باريس/االستقالل:
عاش األرجنتيني ليونيل ميس���ي، نجم باريس سان جيرمان، ليلة سعيد، بعد 
قيادة فريقه لتحقيق فوز صعب على مانشس���تر سيتي، بهدفين دون رد، في 
اللق���اء الذي أقيم عل���ى ملعب حديقة األمراء، في قم���ة مباريات الجولة الثانية 

لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وافتتح ميس���ي سجلهه التهديفي مع باريس س���ان جيرمان، بإضافة الهدف 

الثاني، بعد لعبة رائعة مع زميله كيليان مبابي.
ونش���ر ميسي عبر حسابه على »فيس���بوك« صوًرا له من المباراة، وكتب عليها: 
»سعيد جًدا بالفوز في مثل هذه المباراة المعقدة، وبتسجيل هدفي األول.. آمل 

أن يأتي المزيد«.
جدير بالذكر، أن ميس���ي انتقل لباريس سان جيرمان هذا الصيف، في صفقة 

انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.
وذكرت ش���بكة »أوبتا« أن ميس���ي س���جل 27 هدًفا في 35 مب���اراة ضد أندية 

البريميرليج في دوري األبطال، ليتفوق بفارق 15 هدًفا عن أي العب آخر.

ميسي: آمل أن أسجل المزيد
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غزة/ االستقالل:
أكد س���المة مع���روف، رئيس المكت���ب اإلعالمي 
الحكومي بغ���زة، األربع���اء، أنه يوج���د جهود من 
أطراف ع���دة وتدخالت للتمكن م���ن إدخال منحة 

القطرية للموظفين خالل األيام القادمة.
وقال رئيس المكتب اإلعالمي، معروف، إن: »هناك 
اتصاالت وضغط دائم من قبل العديد من األطراف 
حول هذا األم���ر، لكنها وفي لحظات معينة وصلت 
التفاق بين اللجنة القطرية والسلطة والتي بدورها 

أعاقت جهود إدخالها لغزة«.
وبخص���وص إج���ازة الموظفين، أض���اف معروف، 
ف���ي حديث إلذاعة األقصى، أنه ت���م تحديد األول 

م���ن أكتوبر القادم الموعد األخي���ر للموظفين غير 
المطعيمن إلتاحة الفرصة أمامهم لتلقى اللقاح.

وأش���ار إلى أنه بعد تاريخ األول من أكتوبر س���يتم 
البدء باتخاذ اإلجراءات القانونية بحس���ب األصول 
المعم���ول به���ا في دي���وان الموظفي���ن بحق غير 

الملتزمين من القرار.
كما وأكد أنه »كل موظف تثبت إصابته بالفيروس 
ولم يتلَق التطعيم س���يتم احتس���اب مدة اإلجازة 

المرضية من راتبه«.
ولف مع���روف، إل���ى أن هناك إج���راء قانوني آخر 
يق���دره دي���وان الموظفي���ن باعتب���ار أن الموظف 
غي���ر المطعم قد خالف الق���رار الصادر عن الجهة 

الحكومية المختص���ة مثل: الق���رار الخاص بإلزام 
شرائح وفئات محددة لتلقى التطعيم في المرافق 

والمنشآت المختلفة.
وأوضح رئيس المكتب اإلعالمي، أن هناك استجابة 
كبيرة بتلقي التطعيم س���واء على صعيد المجتمع 
أو على صعيد موظفي القطاع العام وتحديدا خالل 

الشهر األخير.
عل���ى  للتس���هيل  الحكومي���ة  الجه���ود  وح���ول 
الموظفين، ق���ال معروف: الجه���ود الحكومية لم 
تنقطع في تحس���ين واقع الموظفين س���واء على 
صعيد تحس���ين نس���بة صرف الرات���ب أو الدفعة 

المالية الشهرية أو الواقع اإلداري.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة، األربعاء، عن تس���جيل 17 وفاة، و1606 إصابات بكورونا، 
و2526 حال���ة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 9063 عينة في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة خالل 24 ساعة.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، خالل تقرير وبائي يومي وصل »االستقالل«، 
أن وزارتها س���ّجلت 14 حالة وفاة نتيج���ة اإلصابة بالفيروس في غزة، وحالتان 

في قلقيلية، وحالة في رام الله والبيرة.
وأش���ارت إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التال���ي: »جنين 68، 
قلقيلية 22، طولكرم 40، نابلس 87، طوباس 15، بيت لحم 29، س���لفيت 13، 
ضواحي الق���دس 11، رام الله والبيرة 51، أريحا واألغوار 17، الخليل 24، قطاع 

غزة 1229«.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »جنين 99، 
قلقيلية 57، طولكرم 93، نابلس 205، طوباس 40، بيت لحم 9، س���لفيت 45، 
ضواح���ي القدس 4، رام الله والبيرة 45، أريح���ا واألغوار 10، الخليل 33، قطاع 

غزة 1886«.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضًا في غ���رف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 192 مريضًا، 

بينهم 18 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وأكدت أن نس���بة التعاف���ي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 92.7% 
فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة %6.3 ونس���بة الوفيات %1 من مجمل 

اإلصابات.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغ 
عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1.392.986 بينهم 736.870 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

17  وفاة و1606 إصابات جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

معروف: إدخال المنحة القطرية للموظفين خالل األيام القادمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
لقي خمسة مس����توطنين مصارعهم، وأصيب أكثر من 40 
شخصا بجراح متفاوتة، من جراء تعرضهم لحادث طرق وقع 
مس����اء األربعاء، على شارع رقم 89 قرب »حرفيش«، القريبة 
من مدينة الجليل ش����مال فلس����طين المحتلة، بين حافلة 
ركاب أقلت 40 ش����خصا على األقل وبين ش����احنة صغيرة 

ومركبات خاصة. 
وأقرت الطواقم الطبية »اإلسرائيلية« وفاة خمسة أشخاص 
متأثرين بجراحهم الحرجة، وأش����ارت التقارير األولية التي 
أوردتها الطواقم الطبية م����ن مكان الحادث إلى أن الحافلة 

تقل أطفاال. 
وذك����رت المصادر أن أربعة عالقين في مركبة خاصة فارقوا 

الحياة تأثرا بحالتهم الحرجة. 
وم����ن بين الضحايا امرأة )35 عام����ا( وفتى )15 عاما( وفتى 
)12 عام����ا( وطفل����ة )5 أع����وام(؛ كما لقي مس����توطنا )في 
األربعينات من عمره(، مصرع����ه، إثر تعرضه إلصابة بجروح 
بالغة الخطورة. ووصفت حالة ثالث����ة مصابين ب�«الحرجة«، 

بينهم سائق مركبة خاصة واثنان من ركاب الحافلة. 
كما أفادت الطواقم الطبية بأن 30 شخصا من ركاب الحافلة 
أصيب����وا بجراح طفيف����ة. ونقل ثالثة مصابين الس����تكمال 

الع����الج إلى مستش����فى »زيف« ف����ي صف����د، وآخرين إلى 
مستش����فى الجليل الغربي في نهريا، ووصل عدد الجرحى 

الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى 35 مصابا. 
وعملت ث����الث طائرات مروحية تابع����ة لالحتالل على نقل 
اإلصابات الحرجة والخطيرة. ووصل إلى المكان العديد من 
الطواقم الطبية وطواقم اإلنقاذ وقوات من ش����رطة وجيش 
االحتالل. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت تحت بند سمح 
بالنش����ر إن من كانوا على متن الحافلة هم طالب من حركة 
»بن����ي عكيفا« وهي حركة دينية تق����وم على تربية  »جيل 

مخلص للتوراة ولليهودية«.

مصرع 5 مستوطنين وإصابة العشرات بحادث مروري بالجليل

أن 73 مس���توطًنا اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، 
وأدوا طقوًسا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية منه.

وأوضحت أن ش���رطة االحتالل شددت قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين 
من الق���دس والداخل المحتل لألقص���ى، واحتجزت بعض الهوي���ات عند بواباته 

الخارجية.
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، 
بحيث يتخللها استفزازات للمصلين الفلس���طينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن 

المسجد، والتي ازدادت وتيرتها خالل األعياد اليهودية.
وتت���م االقتحامات على فترتين صباحي���ة، وبعد صالة الظهر عبر ب���اب المغاربة، 
بحماية من قوات االحتالل، ضمن جوالت دورية ينفذونها بهدف تغيير الواقع في 

المدينة المقدسة والمسجد األقصى.
كما ش���نت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« أمس، حملة ده���م واعتقاالت في أنحاء 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
فف���ي القدس المحتل���ة، اعتقلت قوات االحتالل 9 فلس���طينيين من بلدات الطور 

والعيساوية وبدو، وحي واد الجوز.
والمعتقلون هم: عبد الس���الم الهدرة، محمد داود أبو الهوى، طالل الصياد من بلدة 
الطور ش���رقي القدس، والشابان محمد سعيدة، وعز الدين طوطح من حي واد الجوز 
وسط المدينة. واعتقل االحتالل شابين، من بلدة العيساوية، شمال شرق القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن االحتالل اعتقل الش���قيقين: األسير المحرر أيوب محمد 

سليم الخضور من منزله في بلدة بدو شمال غربي القدس، وشقيقه عبد الغني من 
مكان سكنه في بلدة بيت سيرا جنوب غربي رام الله.

وقال مصادر محلية في رام الله، إن االحتالل اعتقل الشاب حسني نزهي من قرية 
بدرس غربي المدينة، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

ونقلت المصادر عن شاهد عيان قوله، إن جنود االحتالل اعتدوا على نجل المعتقل 
»نزهي« محمود بالضرب المبرح. منبًها إلى أن محمود أجرى عملية جراحية ويعاني 

من عدة أمراض.
ونبهت المصادر إلى أن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب مجدي س���ليم حمدان من 

بلدة بيت سيرا، جنوب غربي رام الله، خالل عودته من السفر.
كما اعتقلت قوات االحتالل، أسيرا محررا من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأف���ادت مص���ادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب عودة أحمد عس���كر 
الخطيب )26 عاما(، بعد أن داهمت منزله، واستجواب ساكنيه.

 وفي الس���ياق، اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أم���س، على عدد من 
المواطني���ن المقدس���يين وأصحاب المح���ال التجارية ف���ي طريق ال���واد بالبلدة 
القديمة بالقدس المحتلة. وأفاد ش���هود عيان، بأن قوات االحتالل اعتقلت ش���ابا 
مقدس���يا لم تعرف هويته، بعد االعتداء عليه بالضرب خالل تصديه لمستوطنين 
استفزوا المقدسيين في شارع الواد. واعتقلت قوات االحتالل المواطن محمد علي 
القواس���مي، عقب دهم وتفتيش منزله في مدينة الخليل، باإلضافة للشاب رامي 
محمد خالد العويوي، من منزله في ش���ارع الس���الم بالمدينة. كم���ا اعتقلت قوات 

االحتالل، مس���اء األربعاء، ثالثة ش���بان أثناء مرورهم على حاجز حوارة العس���كري 
جنوب نابلس.

وأفاد مكتب إعالم األس���رى أن من المعتقلين الش���ابان عبد العزيز أبو الرب ومحمد 
لطف���ي أبو الرب، وت���م اقتيادهما لداخل معتقل حوارة، فيم���ا لم يعرف المعتقل 

الثالث.
ويشار إلى أن محمد لطفي أبو الرب من جنين، أسير محرر قضى 3 سنوات ونصف 

في األسر سابقا.
وحاجز حوارة العسكري هو عبارة عن نقطة تفتيش رئيسية تابعة لجيش االحتالل 

اإلسرائيلي عند أحد مخارج نابلس األربعة، ويقع في الجنوب من المدينة.

ع�سرات امل�ستوطنني..

 

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�ضوع /  مذكرة تبليغ حكم غيابي 
�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان

إلى المدعى عليه / حس���ن ناصر رباح عفانة من السوافير وسكان الشيخ 
رضوان س���ابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا نعلم���ك بانه قد حكم عليك 
م���ن قبل المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل المدعية ابتس���ام عماد 
صبري ابوحاجب في القضية اساس 407/2021 وموضوعها دعوى نفقة 
زوجة وقدرها س���بعون دينار اردنيا ش���هريا حكما وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تتناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى 

تبليغك حسب االصول وحرر في 22/ صفر /1443ه وفق 29/9/2021م.

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى 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
إلى المدعى عليه /  محمد عالء يوس���ف صالح من حمامة وس���كان النصر 
س���ابقا ومجهول مجال االقام���ة - تركيا - و يقتض���ي حضورك إلى هذه 
المحكمة يوم الثالثاء الواقع في 2/11/2021م   الس���اعة التاسعة صباحا 
وذلك بخصوص القضية أس���اس 567/2021  وموضوعها دعوى تطليق 
لع���دم االنفاق المرفوعة عليك من قبل المدعية اس���راء زياد  عبد الرحيم 
ع���روق وان لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك س���يجرى 
بحق المقتضي الش���رعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول، صفر 

1443وفق 23/9/2021م 

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

الدي حمكمة بداية رفح املوقرة
يف الطلب رقم 307/2021

يف الق�سية احلقوقية رقم 119/2021
يف طلب اثبات احلالة واملنع رقم 233/2021 

المدعلی / س���ليمان محمد سلمان أبو شوارب - سكان رفح - في التنور - 
بجوار مسجد الش���افعي - هوية رقم951603133 وكالؤه المحامون / د. 

يوسف أبو هاشم ونجاح أبو زکار و حسين الصوفي 
المدعى عليه / عماد محمد سلمان أبو شوارب.

ن���وع الدعوى / إبطال عقد اتفاق على بي���ع قطعة ارض والعمارة المقامة 
عليها وتسليم حصة   شقة ( .

قيمة الدعوى /)75000( خمسة وسبعون الف دينار اردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 199/2021
بناء على القرار الصادر في جلسة يوم ۲۷/۹/۲۰۲۱ م

على المدعى عليه���م المذكورين أعاله بما أن المدع���ي تقدم بالقضية 
رق���م ۱۱۹ /۲۰۲۱ لدى محكمة بداية رفح يطال���ب فيها المدعى عليهم 
بمبلغ وقدره )75000( خمسة وسبعون ألف دينار اردني ، لذلك يقتضي 
عليكم أن تودعوا لدى قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوما م���ن تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما بانه تحدد لها جلس���ة يوم 

26/10/2021 للنظر في هذه الدعوى.
ليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في دعواه 

حسب األصول. تحريرا في : 29/9/2021م 

رئي�س قلم حمكمة بداية رفح 
اأ. اكرم ابو ال�سبح
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واشنطن/ االستقالل: 
افتدت أم أطفالها بحياتها، حيث ُقتلت األم بطريقة بش���عة على يد كلب يبلغ 
وزنه 120 رطاًل له تاريخ من الهجمات العنيفة، فقد كان ش���غلها الش���اغل هو 

إنقاذ حياة أطفالها وإبعادهم عن الكلب الشرس.
تعرض���ت »أمبر ال بيل« للهجوم بينما كانت تصرخ ألطفالها للخروج من المنزل، 
مما دفع شريكها السابق إلى القول »آخر شيء فعلته على هذه األرض هو إنقاذ 

حياة أطفالها«.
ُقتل���ت »البيل« من مدينة ميرت���ل بوينت في مقاطعة ك���وس بوالية أوريغون 
األمريكي���ة ، على يد كلب بول���دوج وثور أمريكي في منزله���ا ، حيث أقامت مع 

ابنتيها.
وقالت »أبريل شو« وهي من السكان المحليين ، إنها سمعت صديقتها تصرخ 
وهرعت للمساعدة ، حيث صادفت إحدى بنات الضحية التي صرخت في الجيران 

لالتصال بخدمات الطوارئ.
وأضاف ش���و: »لقد كان مشهًدا سيًئا للغاية، فقد كانت البيل ال تستجيب في 
ذلك الوقت«، وقد تم نقلها إلى المستشفى عن طريق خدمات اإلسعاف الجوي 

حيث توفيت في اليوم التالي.
قال الشريك الس���ابق البيل، ووالد طفليهما، جوزيف ديكمان: ›الشيء الوحيد 
الذي أود أن يعرفه الناس هو أن آخر شيء فعلته على هذه األرض هو إنقاذ حياة 
أطفاله���ا«. وأوضح ديكمان أن الضحية صرخت على أطفالها للخروج من المنزل 

أثناء مهاجمتها من قبل الكلب.

القاهرة/ االستقالل: 
فارق���ت طفلة تبل���غ من العمر 12عامًا الحياة، إثر س���قوطها من لعبة تس���مى 

“اإلعصار” بمدينة مالهي في اإلسكندرية شمال مصر.
وقررت نيابة أول المتنزه في اإلسكندرية حبس مالك مدينة المالهي، موجهة له 

تهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص والتسبب في قتل طفلة.
 حيث تلقى أن مدير أمن اإلس���كندرية بالغًا بسقوط طفلة من لعبة في مدينة 
مالهي عقب تشغيلها بدقائق، ووفاتها. وفقًا لما جاء في موقع “العربية. نت”.

كما تبين من المعاينة األولية أن الطفلة كانت في نزهة برفقة أسرتها، وطلبت 
اس���تقالل لعبة “اإلعصار”. وعقب تشغيلها بدقائق، فوجئ الجميع بسقوطها 
من مسافة 10 أمتار، وارتطامها بقوة في أجزاء من اللعبة، حيث لفظت أنفاسها 

األخيرة متأثرة بإصابتها.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المالك، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، 
ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم عن ملف تراخيص 

مدينة المالهي. ومدى مطابقتها للمواصفات والتزامها بوسائل األمان.
كما كش���ف تقرير اللجنة أن مدينة المالهي تدار بدون ترخيص وغير ملتزمة 
بأي اش���تراطات للس���المة المهنية. وأن المعدات واأللعاب متهالكة وال تصلح 

لالستخدام.
وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة وإغالق مدينة المالهي.

مصر.. طفلة تفارق الحياة 
بسبب لعبة في مدينة المالهي

)apaimages(    ا�صتمرار عمليات الإزالة لربج اجلوهرة الذي ق�صفته طائرات الحتالل يف احلرب الأخرية على غزة

لندن/االستقالل: 
خس���رت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 8 س���نوات 
فقط معظم خصالت شعرها، بعد أن مزقت شعرها 
نتيجة التوت���ر وضغوط اإلغالق الناتج���ة عن أزمة 

كورونا.
ولم يتبق سوى بضع خصالت من الشعر في مؤخرة 
رأس أميليا مانسي من بريس���تول، وباتت ال تغادر 
المنزل إال بعد وضع منديل أو ش���عر مس���تعار على 

رأسها.
والحظت والدتها، جيما مانسي، ألول مرة أن ابنتها 
بدأت في سحب رموشها بعد شهر من اإلغالق األول 
الذي تم فرضه في بريطانيا للس���يطرة على انتشار 
في���روس كورون���ا، وتعتقد أن الضغ���ط الناجم عن 
عمليات اإلغالق يمكن أن يكون قد تسبب في حالة 

تعرف باسم متالزمة نتف الشعر، حيث ال يستطيع 
الش���خص مقاومة الرغبة في نتف شعره استجابة 

لموقف مرهق.
وقال���ت األم إنه���ا حاولت أال تفكر ف���ي األمر عندما 
الحظت ألول مرة أن أميليا تنزع رموش���ها، ولكن في 

النهاية لم يتبق لها أي رموش على اإلطالق.
 وقالت إن نتف الش���عر اس���تمر ف���ي التدهور مع 
مرور الوقت وأنها بدأت في ش���د شعر رأسها خالل 

عمليات اإلغالق الشتوية.
وفي البداية، بدأت تظه���ر بعض البقع الخالية من 
الشعر تحت مؤخرة رأسها، واستمر األمر يزداد سوءًا 

لدرجة أن أميليا انتزعت كل شعرها من رأسها. 
وقالت األم »كان ش���عرها يصل إلى أسفل كتفيها، 
أما اآلن فال يوجد س���وى القليل من الشعر القصير 

في أعلى رأسها وبضعة خصالت طويلة في الخلف«.
وأضافت األم أن أميليا تدرك أنها تس���حب شعرها 
لكنها ال تحب الحديث عن ذلك، كما أن شخصيتها 
تغيرت كثيرًا منذ أن فقدت شعرها، وباتت منعزلة 
اآلن، خاصة أنها تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب 

شعرها.
وأكد األطباء أن أميليا تعاني من هوس نتف الشعر 
بعد أن قالوا في البداية إنها س���تتخلص من هذه 
الع���ادة عندما عادت إلى المدرس���ة بع���د العطلة 
الصيفي���ة. وباإلضافة إل���ى رؤية معالج مدرس���ي 
أسبوعًيا، تدفع جيما أيًضا بشكل خاص مقابل زيارة 
أميليا لمعالج تنويم مغناطيس���ي كل أس���بوع في 
محاولة لمحاولة مس���اعدة ابنتها على التخلص من 

هذه المشكلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

التوتر يصيب طفلة بريطانية بالصلع

موسكو/ االستقالل: 
أنفق، صاح���ب قط أليف، عش���رات اآلالف من الدوالرات ف���ي محاولة إلنقاص 
وزن قطه الذي يزن أكث���ر من 12.5، ما دفعه إلى وضع أقفال على الثالجة لمنع 

حيوانه األليف االقتراب من الطعام. 
عندما ش���اهده أصحابه بهذه الشراهة، فتحوا له حسابا عبر »إنستغرام«، واآلن 
يتابعه أكثر من 90 ألف شخص. ليس لدى القط أي مشاكل، فهو نشط وماكر، 
يأكل الكثير م���ن الطعام غير المعتاد لحيوان أليف، ويعش���ق الخضار وحتى 
يفتش في علب القمامة مثل قطة مشردة. عانى القط من الكثير من المشاكل 
الصحية، وتعامل أصحابه معها جميًعا، لكن الوزن المتزايد بشكل كبير - من 5 

كغم إلى 11 كغم في 7 سنوات، لم تتم إدارته حتى يومنا هذا.
وبحسب وكالة »سبوتنيك««، قال صاحب القط: »كان علينا وضع المزيد والمزيد من 
األقفال على كل خزانة طعام، ولكن رغم ذلك، سيجد القط طريقة لفتحها واألكل.

قط يجبر أصحابه على وضع 
أقفال للخزائن والثالجة

لندن/ االستقالل: 
كش����فت صور عن القرية المفق����ودة في منطقة “ليك 
ديس����تريكت” والت����ي اختفت منذ أكثر م����ن 80 عاًما 

ولكنها عادت إلى الظهور بشكل شبه كامل حالًيا.
اختفت قرية »ماردال جرين« في كمبريا في ثالثينيات 
القرن الماضي عندما غمرت المياه أحد األودية إلنش����اء 
خزان، ويمكن اآلن رؤيتها مرة أخرى بس����بب انخفاض 
مس����تويات المياه، بحسب ما نش����رت صحيفة »ديلي 

ستار« البريطانية.

واآلن ظهرت صور لجس����ر أحدب من القرن السابع عشر 
ويظهر مخطط الش����وارع أنقاض المباني القديمة في 
القرية الزراعية القديمة. يمكن رؤية الطريق الرئيسي 
عبر القرية باإلضافة إلى أنقاض كنيسة قديمة وحانة 
ومنزل، وقد ت����م إخالؤه في عام 1935 وتم تحويله إلى 

خزان مياه هاوز لتزويد شمال غرب إنجلترا بالمياه.
ُأجبر المئات من الس����كان على المغادرة وهدم العديد 
م����ن المباني من قبل المهندس����ين الملكيين ، وتقول 
ش����ركة يونايتد يوتيليتيز ، التي تمتل����ك الخزان، إن 

الخزان ممتلئ حالًيا بنسبة 40% بينما يتوقعون عادًة 
أن يكون عند 70% في هذا الوقت من العام.

وألقت الشركة باللوم على زيادة الطلب على المياه، وقال 
متح����دث: »مهما كان الطقس، فإنن����ا نطلب دائًما من 
عمالئنا استخدام المياه بحكمة، وهذا تذكير في الوقت 
المناسب بأنه مورد ثمين«. كما أضاف: »تميل الخزانات 
دائًم����ا إلى أن تكون في أدنى مس����توياتها في نهاية 
الصيف قبل إعادة ملء الش����تاء، ومع ذلك فإن بعضها 

يكون أقل مما كنا نتوقع«.

بوغوتا/ االستقالل: 
تدرس الس���لطات الكولومبية منح الموظفين إجازة 
مدفوعة األجر لمدة يومين متتالين في حالة نفوق 

حيواناتهم األليفة بموجب قانون جديد.
وبحس���ب موق���ع »ذا دايل���ي مي���ل«، ق���دم عضو 
الكونغرس عن الحزب الليبرالي، أليخاندرو كارلوس 
تشاكون، مشروع قانون يلزم أصحاب العمل بتوفير 
يومي إج���ازة مدفوعة األج���ر للموظفين بعد نفوق 

حيواناتهم األليفة.

وقال تش���اكون إّن »بعض الناس لم ُيرزقوا بأطفال، 
لذل���ك يط���ورون عالقة عميق���ة جدًا م���ع الحيوان 
األليف«، مضيف���ًا أن اإلجازة المقترحة ستس���اعد 
الناس عل���ى »التغلب عل���ى حزنهم وأل���م فقدان 

حيواناتهم األليفة دون االنشغال بوظائفهم«.
وينص مشروع القانون على أن أيام اإلجازة المدفوعة 
ال تنطب���ق في حال���ة نف���وق الحيوان���ات البرية أو 

الحيوانات »غير األليفة«.
وف���ي التفاصي���ل، تن���ص الوثيقة أيض���ًا على أن 

الموظ���ف لن يحصل على إجازة مدفوعة األجر إال إذا 
أخبر صاح���ب العمل عن مرض الحيوان األليف قبل 
نفوقه أو تقديم دليل على ذلك. وبالتالي، يجب على 
العامل إبالغ صاح���ب العمل بتربيته لحيوان أليف 
منذ بداي���ة عمله أو بعد يومين م���ن الحصول على 
حيواٍن أليف. ويهدف مش���روع القانون إلى تثبيط 
المخاوف في ما يتعّلق بكذب الموظفين بشأن موت 
حيواناتهم األليفة، م���ن خالل فرض غرامات بمبلغ 

غير محدد لغاية اآلن.

أعجوبة .. ظهور القرية المفقودة بعد اختفائها لما يقرب من 100 عام

في كولومبيا.. إجازة مدفوعة األجر للعاملين بعد نفوق حيواناتهم

بطريقة بشعة.. مقتل أم وهي تحمي 
أطفالها من هجمات كلب شرس


