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رام الله /االستقالل:
 أّكد نادي األسير الفلسطيني، أّن األسرى ومن كافة السجون، 
قرروا التوافق عل���ى برنامج نضالي تدريج���ي يبدأ من الليلة 
)أمس(، ويستمر حتى نهاية األسبوع الجاري، وذلك للمطالبة 
بوقف اإلجراءات الّتنكيلية التي ُفرضت على أس���رى الجهاد 

اإلسالمّي بشكٍل خاص.
ويتمثل البرنامج بالعصيان ورفض »قوانين« الّسجن، كعدم 
االمتثال لما ُيسمى بالفحص األمنّي »العدد«، وإغالق األقسام 
بش���كٍل جزئّي، بحيث يوقف األس���رى مجموع���ة من تقاليد 

الحياة اليومية في األس���ر، والتي تتعلق ببعض المهام التي 
يقومون بها داخل األقس���ام، إضافة إلى الخ���روج إلى الفورة 
بلب���اس »الش���اباص«، األمر ال���ذي يعني أّنهم مس���تعدون 
للمواجهة المباش���رة، عالوة على بقاء مجموعة من األسرى في 

الفورة عند خروج أسرى الجهاد إلى ساحة الفورة.
ولفت نادي األسير، إلى أّن هذه الخطوات سيكون استمرارها 
مرهون برد إدارة الس���جون على مطالب األس���رى خالل الفترة 
القادم���ة، مبينا أن يوم الجمعة القادم س���يتم تقييم نتائج 

خطواتهم. 

نادي األسير: األسرى يتوافقون على برنامج نضالي تدريجي

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أجبرت س���لطات االحت���الل الصهيون���ي المواطن 
المقدس���ي عرفات الرجبي على ه���دم المنزل في 
بلدة بي���ت حنينا بالق���دس المحتل���ة، وإلى ذلك، 

تصدى أهال���ي وادي الربابة في س���لوان الحامية 
الجنوبي���ة للمس���جد األقصى، العت���داءات عناصر 
بلدية االحتالل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، 
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة 

مش���ددة من ش���رطة االحت���الل الخاص���ة وأجبرت 
س���لطات االحتالل الصهيوني المواطن المقدسي 

عرفات الرجبي على هدم المنزل في 
المحتلة.  بالق���دس  بيت حنينا  بلدة 

مستوطنون يقتحمون »األقصى«..

ًاالحتالل يجرب مقد�سيا على هدم منزله ويعتدي على املواطنني يف �سلوان 

محلل لـ »االستقالل«: كلمة القائد »النخالة« بـملتقى »صالح الدين 
األيوبي الدولي« تأكيد على استراتيجيات »الجهاد اإلسالمي«

غزة/ قاسم األغا:
وص���ف كاتب ومحلل سياس���ي فلس���طيني كلمة األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين القائد زياد 

النّخال���ة، خالل ملتقى صالح الدين األيوبي الفكري الدولي 
بدورت���ه الثالثة، ب�أنها تعبي���ر حقيقي عن 
الواقع الراهن، عبر تضمّنها نقاًطا ورس���ائل 

االحتالل يواصل اعتداءاته.. 
حملة اعتقاالت بالضفة الغربية

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر أم���س األحد، حملة اعتق���االت طالت عدًدا من 

المواطني���ن في الضف���ة الغربية المحتلة. ففي رام الل���ه اقتحمت قوات 
االحتالل بلدات بيرزيت وكوبر ونعلي���ن والبيرة، واعتقلت ُكاًلّ من توفيق 

أسرى » انتزاع الحرية«.. إرادة صلبة تقهر عقاب االحتالل 
غزة/ سماح المبحوح:

يحاول االحتالل االس����رائيلي فرض اجراءات مأس����اوية وعقوبات 
قاس����ية بحق أس����رى عملية " انتزاع الحرية"، عدا عن استخدامه 

أساليب وحش����ية ضدهم داخل زنازين العزل االنفرادية، بعد أن 
مرغوا أنفه باألرض وكسروا صورته األمنية المزيفة 
أمام العالم.وقدم االدعاء اإلسرائيلي، أمس، لوائح 

رام الله/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد االسالمي بالضفة الغربية طارق عز الدين، 

أن نهج مهند حلب���ي وضياء تالحمة وأبط���ال عملية ايتمار هو 
النهج األصيل الذي يردع االحتالل وهو الس���بيل لحماية األرض 

الجهاد: نهج الشهيدين حلبي وتالحمة 
هو النهج األصيل الذي يردع االحتالل 

تأجيل محاكمة األسرى الستة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري

12 وفاة و872 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل 12 وفاة و872 إصابة بكورونا 
و1380 حال���ة تعاٍف م���ن الفيروس بعد فح���ص 5990 عينة في الضفة 

تقرير: 4 شهداء بالقدس وتصاعد 
اقتحامات األقصى بأيلول

سرايا القدس تنعى أحد قادتها 
البارزين بعد وفاته متأثًرا بكورونا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنص���رة القدس والمقدس���ات تصاعد 
انتهاكات االحتالل االس���رائيلي بحق مدينة القدس ومقدساتها خالل أيلول / 
سبتمبر 2021. وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته يوم أمس، أن قوات االحتالل 

غزة/االستقالل:
نفت حركة المقاومة اإلس���المية حماس، خ���الل تصريح صحفي 
مس���اء أمس االحد، ما تناولته قناة العربية عن إنجاز اتفاق صفقة 

حماس تنفي التوصل لصفقة تبادل 
وتدعو وسائل اإلعالم توخي الحذر

ضهير: وفيات كورونا بقطاع 
غزة من أقل النسب عالميًا

غزة/ االستقالل: 
قال نائ���ب مدير عام الرعاية الصحية األولية د. مجدي ضهير إن نس���بة 
06الوفيات بس���بب فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة هي 1 % وهي من أقل  06 02

) APA images (   أطفال يقفون على �أنقا�س منزلهم �لذي �أجربهم �الحتالل على هدمه يف مدينة �لقد�س �ملحتلة �أم�س�
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وقال الكاتب والمحلل السياس���ي د. أس���عد جودة، 
في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" األحد، إن القائد 
النخالة كان واضًحا وصريًحا في كلمته التي تركزت 
على قضية فلس���طين والقدس والمسجد األقصى 
المبارك، وما تواجهه من تغّول وطغيان صهيوني، 

وسط ترّهل رسمّي عربي وإسالمي. 
وأضاف جودة إن الكلمة كش���فت التقصير العربي 
واإلس���المي إزاء الدفاع عن القضية الفلس���طينية 
وثوابتها ومقدس���اتها، وأن م���ن يدافع عنها وعن 
األمة العربية واإلس���المية جمعاء، وع���ن العقيدة 
والتاريخ والمستقبل هم شعبنا الفلسطيني فقط، 
ال���ذي يقدم الغال���ي والّنفيس ويدف���ع من دمائه 
وحيًدا، في معركة تتطل���ب التفاًفا ودعًما وانحياًزا 
ا وإس���المًيا.     وأشار إلى أن ما أدلى به النخالة  عربّيً
جّدد فيه على أحقّية ش���عبنا وأمتنا بكل فلسطين 
التاريخي���ة، وم���ن الممكن تحريرها باس���تخالص 
العبر من تجربة القائد صالح الدين األيوبّي؛ كونها 
متكاملة، م���ن حيث الجه���اد والمواجه���ة وإرادة 
التحّدي، واإلعداد الشامل من النواحي: العسكرية، 

والسياسية، والمالية، واالقتصادية.
وتابع الكاتب والمحلل السياس���ي إن األمين العام 
لحركة الجهاد اإلس���المي أص���اب حينما أّكد خالل 
كلمت���ه، إمكاني���ة البناء على تجرب���ة القائد صالح 
الدين األيوبّي، وأن األّمة العربية واإلسالمية بحاجة 
إلى تجربته "الفريدة والعظيمة" تلك، مقروًنا بالثقة 
واليقين بوع���د الله تعالى بالنصر والتحرير، وإدامة 

المشاغلة واالشتباك مع العدّو الصهيوني.
كما شملت الكلمة نقاًطا أساسّية، واستراتيجيات 
تؤمن بها "الجهاد اإلسالمي" منذ تأسيسها كونها 
حركة وطنية فلسطينية، تتخذ من اإلسالم منهج 
حياة ومقاومة، أال وهي مش���روع تحرير فلس���طين 
والقدس واألقص���ى من بحرها إل���ى نحرها، واجب 
يق���ع على كاهل األّم���ة كاّفة، وال يخّص الش���عب 

الفلسطيني بمفرده.
وأردف: "القائ���د النخالة، ذّكر األمة 
الت���ي تتقاع���س اليوم ع���ن أداء 
واجبه���ا، مطالبة بالدف���اع القدس 
واألقص���ى، كونه قبلة المس���لمين 
الدف���اع  الواج���ب  وم���ن  األول���ى، 
فلس���طين،  وأرض  وتحري���ره  عنه 
ففلس���طين هي عن���وان المعركة، 
والمفتاح األساس وكلمة السّر في 
إع���ادة نهوض األم���ة جمعاء تجاه 
استئصال المشروع الصهيوني من 

المنطقة". 
وّج���دد الكاتب والمحلل السياس���ي 

الفلس���طيني التأكيد على شمولية وكمالية كلمة 
أمين ع���ام الجهاد اإلس���المي في ال���دورة الثالثة 
ل�ملتق���ى صالح الدي���ن األيوبي الفك���ري الدولي، 
قائاًل: "الكلمة اّتسمت بالكمالية والشمولية، وتعّبر 
عن القواسم المش���تركة التي تجمع األمة العربية 
واإلسالمية، تماًما كالقائد األيوبي الفّذ الذي تجاوز 
النزاعات المذهبية، ورّكز على ما يوّحدها ويجمعها، 
وكان���ت نتيجة ذلك أنه نجح نجاًحا باهًرا في إعادة 

بيت المقدس لحضن اإلسالم والمسلمين".   
القد�س العنوان 

وكان القائد زي���اد النّخالة أّكد أن أبناء فلس���طين 
يدافعون عن مقدس���ات األم���ة ويفدونها باألرواح 
ويس���طرون أروع ملحمة تاريخية تس���جل أسمى 
معاني البطولة، مشّدًدا على أن القدس هي عنوان 

وحدة وعزة األمة.
وأوضح في كلمته السبت، خالل ملتقى صالح الدين 
األيوب���ي الثالث، أن "الملتقى ينعقد بينما القدس 
أس���يرة في أيدي أعداء الله وأعداء األمة، والمسجد 
األقصى مس���تهدف بالتهويد ومشاريع التقاسم 
الزماني والمكاني، وحتى بالتدمير، والمقدس���يون 

يعانون كل صنوف القمع والتنكيل واألس���ر، وأبناء 
فلسطين يدافعون عن مقدسات األمة، ويفتدونها 
باألرواح، في أروع ملحمة تاريخية تس���جل أس���مى 
معان���ي البطول���ة والف���داء والتمس���ك ب���األرض 

والمقدسات، دفاًعا عن كرامة األمة ودينها".
وقال: "تستحق ذكرى تحرير القدس على يد القائد 
صالح الدين األيوبي أن نقف عندها ونس���تخلص 
منها العب���ر؛ لمواجهة المش���روع الغربي المتجدد 
الذي يس���تهدف أمتنا العربية واإلس���المية، منذ 
غزو نابليون لمصر، وخروجه مهزوًما بعدما انكس���ر 
جيشه على أسوار عكا"، مبّيًنا أن "معركة تحرير بيت 
المقدس التي خاضها القائد صالح الدين األيوبي 
ال يمك���ن اختصارها في معرك���ة حطين المجيدة 
وحدها، بل س���بقها إعداد وتجهيز وإشغال ووضع 
خطط عل���ى مس���توى العالم العربي واإلس���المي، 
تستحق أن تدرس كأنموذج ناجح لتحرير القدس 

مرة أخرى".
وزاد األمي���ن العام للجهاد اإلس���المي: "ال ش���ّك أن 
ا بدراسة مختلف جوانب  ملتقاكم هذا سيكون غنّيً
تجرب���ة القائد صالح الدين األيوبي، وسيس���تلهم 
منه���ا الدروس والعبر المفي���دة، لكي تكون معيًنا 

لنا، ولكل من ال يزال يتمس���ك بالقدس 
وفلسطين في هذه األمة".

وتحدث عن حالة التش���رذم واالنقسام 
والتقاتل والخالف التي كانت تعيشها 
األمة قبل تحرير بيت المقدس؛ ما أغرى 
أعداءها من الفرنجة الصليبيين بغزوها 
وانتزاع بي���ت المقدس، من بين أيديها، 
مضيًف���ا: "امتد االحت���الل الصليبي من 
البوسفور ش���مااًل إلى بور سعيد جنوًبا، 
مخضًعا كل الساحل في بالد الشام، ومع 
ذلك نجح القائد صالح الدين في توحيد 
األمة، وتصويب االتجاه إلى القبلة األولى، 
وهذا يمنحن���ا األمل والثق���ة بأنه يمكن 
التغلب على مفردات الهزيمة في أمتنا، وأنه يمكن 
إع���ادة توحيد جهد األم���ة وجهادها نحو القدس، 
فالقدس تجمعنا، وهي عنوان وحدتنا وعزة أمتنا".

وقال: "ن����درك تماًما الفارق التاريخ����ي بين األمس 
والي����وم وندرك أن الهجم����ة الغربية المعاصرة ضد 
أمتنا أش����د تعقيًدا بكثير من أيام الغزو الصليبي"، 
الفًت����ا إلى أن الهجم����ة الغربية الحالي����ة ضد أمتنا 
التي وصل����ت إلى ذروتها ب����زرع الكيان الصهيوني 
ف����ي أرض فلس����طين، خدم����ة لمش����روع الهيمنة 
واالس����تعمار والسيطرة، يدعمها اليوم نظام عالمي 
يمس����ك بمفاصل االقتصاد والسياس����ة، ويمتلك 
أعتى منظومة عس����كرية ف����ي التاريخ، واس����تطاع 
تفتيت األمة وتجزئة الوطن العربي واإلسالمي، وزرع 
التغريب من خالل تدمير منظومات التعليم والوقف 
والقض����اء، وأرغمنا على تبني منظومات ال تمثلنا، وال 

تنسجم مع قيمنا ومبادئنا وديننا الحنيف.
وأكمل: "مع ذلك نقول، إن تجربة القائد صالح الدين 
ما زالت تصلح في خطوطها العامة كاستراتيجية 
يمكن البناء عليها، لصياغة مشروع تحرير معاصر، 
يقوم على أس���اس توحيد الجهد والجهود باتجاه 

بيت المق���دس، ومقاومة التغريب الذي فرض على 
أمتنا ف���ي نواحي حياتنا كافة، وبناء جيل مس���لم 
مجاه���د، واس���تعادة العلماء لدوره���م الرباني في 
هداية األمة وقيادتها، وإعادة توحيد جبهات األمة 
ضد المحت���ل، وتحقيق تنمية حقيقية على قاعدة 
المقاومة، ال على قاعدة االرتهان لنظام عالمي ظالم 
ومستكبر، وفي الوقت ذاته، استمرار مشاغلة العدو 
واس���تنزافه، وعدم الرضوخ ل���ه، أو التهادن معه، أو 
التفاوض معه، أو التس���ليم له، تحت أي ظرف من 
الظروف" مؤكدا أن ذلك كل���ه ممكن، إذا ما توفرت 

اإلرادة الحقيقية، والرؤية الصائبة، واإلخالص.
وزاد القائد النخالة: "إننا في حركة الجهاد اإلسالمي، 
ومن���ذ انطالقة حركتنا، نؤمن أن تحرير فلس���طين 
مشروع أمة، ال مشروع فصيل أو شعب بمفرده، وأن 
األمة تحت���اج إلى نهضة حقيقية إلنجاز مش���روع 
التحرير والتحرر من الهيمنة الغربية، واس���تعادة 
الفكري���ة والعلمية وقدراتها  ثقتها بمنظوماتها 
د على أن "ما تقوم به قوى المقاومة  الذاتية". وش���دَّ
في فلس���طين، ه���و إدامة االش���تباك م���ع العدو 
الصهيوني، بانتظار أن تس���تعيد األمة نهضتها 
ووحدتها، على قاعدة اإلسالم العظيم، والجهاد في 
سبيل الله، لتحرير القدس من أعدائها، وفتح فصل 

جديد من فصول الرسالة اإلسالمية".
وأردف: "نحن على ثقة كاملة بأن المواجهات التي 
خاضتها ق���وى المقاومة وتخوضها ض���د الكيان 
الغاصب، واستمرار شعبنا الفلسطيني في مواجهة 
االحتالل، من ش���أنه أن يجدد في األمة روح الجهاد 
والتحرير، وهي ترى ش���باب فلس���طين يسطرون 
إبداعات في اختراق المنظومات العسكرية واألمنية 
واالس���تخبارية الصهيوني���ة، رغم قل���ة النصير"، 
متسائاًل: "كيف سيكون الحال لو أن األمة بأكملها 
تقف وراءهم، وتدعمهم، وتقوم بواجبها في تحرير 

مقدساتها؟".

ا السبت بمشاركة علماء وشخصيات إسالمية« »انعقد مرئّيً

محلل لـ »االستقالل«: كلمة القائد »النخالة« بـملتقى »صالح الدين األيوبي الدولي« تأكيد على استراتيجيات »الجهاد اإلسالمي«
غزة/ قا�سم الأغا:

و�س��ف كاتب وحمل��ل �سيا�س��ي فل�سطيني كلم��ة الأمني 
الع��ام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني القائد زياد 
النّخال��ة، خالل ملتق��ى �سالح الدي��ن الأيوبي الفكري 
الدويل بدورته الثالثة، ب�اأنها تعبري حقيقي عن الواقع 

الراه��ن، عرب ت�سمّنه��ا نقاًطا ور�سائ��ل وا�سرتاتيجيات 
اأ�سا�سي��ة تنطلق منه��ا احلركة، اأبرزه��ا اإدامة وتعزيز 
م�س��روع املقاومة �س��د الحتالل ال�س��هيوين.     وانعقد 
امللتق��ى ال��ذي ينظم��ه معه��د �س��الح الدي��ن البحث��ي، 
بالتن�س��يق م��ع ح��زب »اله��دى« الرتك��ي، ال�س��بت، عرب 

تقنية الّت�س��ال املرئي، مب�س��اركة علماء و�سخ�س��يات 
اإ�س��المية، تزامًن��ا مع حتري��ر مدينة القد���س، على يد 
�س��الح الدين الأيوبي عام 1187م، عقب انت�ساره على 
الحتالل ال�س��ليبّي، والت��ي حتّل ذكراه ي��وم 2 اأكتوبر 

)ت�سرين الأول(، يف كل عام. 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األحد، حملة 
اعتقاالت طالت عدًدا م���ن المواطنين في الضفة الغربية 

المحتلة.
ففي رام الله اقتحمت قوات االحتالل بلدات بيرزيت وكوبر 
ونعلين والبيرة، واعتقلت ُكاًلّ من توفيق أحمد عمر، وعلي 

هاني أبو الخير، وعميد الناهض من مدينة البيرة. 
واعتقلت ق���وات االحتالل عمر محم���د البرغوثي من بلدة 
كوبر، ومحمد ناصر الخواجا ومحمد مصطفى موس���ى من 

بلدة نعلين. 
واقتحم���ت قوات االحتالل قرية كفر عي���ن غرب رام الله، 

واعتقلت الفتى عاصف الرفاعي. 
وتخلل عمليات االعتقال عمليات دهم وتفتيش وتحقيق 
ميداني مع الس���كان، كما اقتحمت قوات االحتالل بلدات 
بيت لقيا، وشقبا غرب رام الله، وبيرزيت، ودير أبو مشعل، 

ودير غسانة شماال. 
وفي نابل���س، اعتقلت قوات االحتالل س���امي الوزير من 
مخيم بالطة ش���رق نابلس، وخليل أبو عوض، وإبراهيم أبو 
عوض، وعالء أبو عوض م���ن المدينة، وذلك بعد مداهمة 

عدة منازل. 
كما اعتقلت قوات االحتالل "االس���رائيلي"، امس ، ثالثة 

أطفال من مدينة نابلس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل اعتقلت 3 أطفال 
أثناء عودتهم من المدرسة في قرية اللبن الشرقية جنوب 

مدينة نابلس، واقتادتهم الى جهة مجهولة.
وفي جني���ن، اعتقلت قوات االحتالل الطفل ثائر عبد الله 
تركمان )15 عاما( من بلدة يعبد أثناء تواجده على مدخل 
البلدة، فيما كثفت قوات االحتالل من تواجدها في محيط 

يعبد، وكفيرت، وعرابة، ونزلة زيد. 
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، 

ش���قيقين، أثناء تصديهما العتداءات المستوطنين في 
تجمع لصيفر شرق يطا جنوب المدينة.

وقال منس���ق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد 
العمور، إن قوات االحتالل اعتقلت الشقيقين عثمان )37 
عاما(، وعباس أبو قبيطة )34عاما(، أثناء تصديهما العتداء 
المستوطنين على سكان التجمع، المعزول بجدار الفصل 

العنصري، شرق يطا.
يذكر أن المواطنين كس���بوا قضية في محكمة االحتالل 
لصالح ملكيته���م ألراضي لصيفر المصنف���ة )ج(، األمر 
الذي أدى إلى تصعيد المس���توطنين العتداءاتهم بحق 
سكان التجمع، إلجبارهم على الرحيل من أراضيهم؛ لصالح 

االستيطان.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات 
اعتقال يومية، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات 

تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين اآلمنين في منازلهم.

االحتالل يواصل اعتداءاته.. حملة اعتقاالت بالضفة الغربية

غزة/االستقالل:
نفت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، خالل تصريح صحفي مساء أمس االحد، 

ما تناولته قناة العربية عن إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع االحتالل.
وأكد عضو المكتب السياس���ي ومسؤول ملف األس���رى في حركة حماس زاهر 
جبارين، عدم صحة المعلومات التي أوردتها قناة العربية عن إنجاز اتفاق صفقة 

تبادل مع االحتالل.
ودعت حماس وسائل اإلعالم لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتالعب 
في مشاعر األسرى وعائالتهم، مشددة على أن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح 

في الضغط على قيادة المقاومة.

حماس تنفي التوصل 
لصفقة تبادل وتدعو 

وسائل اإلعالم توخي الحذر



3االثنين 27 صفر 1443 هـ 4 أكتوبر 2021 م

ويتوق���ع توجيه لوائ���ح اتهام بحق األس���رى تش���مل »انتزاع 
حريتهم من السجن، ودخول دولة االحتالل بشكل غير قانوني، 
وتعريض الحياة للخطر، كما سينسب لألسرى الخمسة اآلخرين 

تهم المساعدة على ارتكاب مخالفة. وفق تعبير االحتالل.
وكان ستة أس���رى نجحوا، فجر 6 س���بتمبر/ أيلول الماضي، في 

تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق تمكنوا من حفره.
وأعاد جيش االحتالل اعتقال األسيرين الزبيدي ومحمد العارضة 
قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل األسفل بتاريخ 11 أيلول/ 
سبتمبر، واألسيرين قادري ومحمود العارضة« بتاريخ 10 أيلول/ 

سبتمبر في الناصرة.
 فيم���ا أعلنت ق���وات االحتالل فجر 19 أيلول/ س���بتمبر، اعتقال 
األس���يرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات في مدينة جنين، 

بعد 13 يوًما من انتزاع حريتهما.
رسالن محاجنة محامي األس���رى محمود العارضة وقصي مرعي 
أكد أن االدعاء اإلس���رائيلي أجل محاكمة األس���رى الستة الذين 
انتزعوا حريتهم من س���جن جلبوع، باإلضافة لألس���رى الخمسة 

المتهمين بمساعدتهم ل�10/24 من الشهر الجاري.

 �صبغة �أمنية
وقال محاجنة ل�«االس���تقالل » إن: » تأجيل محاكمة األسرى جاء 
بناء على طلب محامي األسرى خاصة بعقد جلسة وجاهية لهم، 
بعد عقد جلسة لهم عبر تطبيق الزووم، لالطمئنان على صحتهم 

والطالعهم بشكل مباشر على حيثيات التهم الموجه لهم«.
وأضاف أن : » االدعاء اإلس���رائيلي وجه تهمة الهروب لألس���رى 
الس���تة منهم محمود العارضة، وتهمة المساعدة بعملية الحفر 

والمراقبة لألسرى الخمسة من ضمنهم األسير مرعي ». 
وأش���ار إلى أن التهم التي وجهت لألس���رى تختلف بشكل تام 
عن الش���بهات التي وجهت لهم خالل فت���رة التحقيق من قبل 
مخابرات االحت���الل، موضحا أن المخاب���رات كانت تحاول اضفاء 
صبغة أمنية ضد األسرى ، كمحاولة تنفيذهم عمليات عسكرية.

وشدد على أن عملية انتزاع األسرى لحريتهم من السجن أهانت 
دولة االحتالل ومؤسس���اته األمنية وقضت مضاجع قادتها، عدا 
عن تحطيم نفس���ية المجتمع اإلس���رائيلي، فحاولوا التش���في 
واالنتقام من األس���رى بعقابهم من���ذ اعتقالهم، وتوجيه تهم 

كيدية لهم.
ولفت إلى أن الدفاع عن األس���رى من قبل المحامين سيكون من 
باب أحقيتهم ومشروعيتهم بالبحث عن حريتهم، خاصة أنهم 
محكوم���ون بالمؤبدات، إذ ال تاري���خ وال يوم محدد لخروجهم من 

السجن.
وتوق���ع أن يق���دم االحتالل على إضافة 7 س���نوات لكل أس���ير 
تضاف الى محكومياتهم السابقة، مبينا أن القانون اإلسرائيلي 

يفرض عقوبة مخففة على بند محاولة الهروب من السجن.
وش���دد على بذله جهدًا مصاعفًا إلطالق س���راح األس���ير مرعي، 
خاص���ة أنه من المفت���رض أن ينال حريته الش���هر القادم بعد 
انتهاء محكوميته، الفتا الى أن األس���ير مرعي نقل يوم العملية 
لسجن النقب، أي لم يش���ارك األسرى في انتزاع حريتهم وإنما 

وجهت له تهمة المشاركة بالحفر والمراقبة .

�جر�ء�ت �نتقامية قا�صية 
 المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني 
حس����ن عبد رب����ه رأى أن االحت����الل االس����رائيلي يتعامل مع 
األس����رى الس����تة الذين انتزعوا حريتهم من سجن » جلبوع » 
ومس����اعديهم بطريقة انتقامية حاقدة، كما أنه يحاول قتل 

روحهم المعنوية بالوسائل كافة . 
وأوضح عبد ربه ل�«االس���تقالل« أن االحتالل يستخدم اإلجراءات 
االنتقامية كافة ضد األس���رى، لكس���ر ارادتهم واظهارهم على 
أنه���م مجرمون، بعد تمكنه���م من تمريغ أنفه وكس���ر هيبته 

العسكرية أمام العالم.
وبين أن االحتالل عقد جلس���ة عبر تطبي���ق الزووم للتعتيم على 
وضع األس���رى الصحي ، وانتهاك لحقوقه���م القانونية، بعدم 
حصولهم على االستش���ارات الالزمة بش���كل فوري و مباشر من 
المحاميي���ن، كذلك محاولته إلضعاف عملي���ة التواصل بينهم 

وبين القضاة، بسبب التقنية االلكترونية بقاعة المحكمة. 
وأش���ار إلى أن االحتالل لجأ لعقد جلسة الكترونية، كي ال يظهر 

األسرى كأبطال ويتم التقاط صور لهم وهم داخل المحكمة.
ولفت إلى أن إدارة سجون االحتالل فرضت على األسرى اجراءات 
عقابية مدة 6 أش���هر، تتعمد خالله���ا زجهم في ظروف اعتقال 
»مأساوية وقاسية«، »من ناحية قذارة الزنازين، وانعدام مقومات 
النظافة الصحي���ة فيها، وزرع كاميرات مراقب���ة فيها على مدار 
الس���اعة، عدا عن تكبيل أطرافهم عند االلتقاء بمحاميهم وأثناء 

التفتيش األمني الذي يجري مرتين باليوم.
ونبه إلى إدارة س����جون االحتالل، فرضت على األس����رى أيضا 
غرام����ات مالية، كذل����ك حرمتهم من المقتنيات األساس����ية 
كالبالط����ة التي تس����تخدم للطه����ي وأدوات الطعام األخرى، 
وحرمانه����م م����ن المالبس واألغطي����ة والفورة » االس����تراحة«  
والكنتين����ا، وتمنعهم من التواصل مع بقية األس����رى داخل 

السجون واألقسام.
وعن األوضاع الصحية لألسرى، أكد أن ادارة السجون والمخابرات 
رفض���ت طلب بتحويل األس���رى للمستش���فيات وعرضهم على 
األطباء، بعد التأكد من معاناتهم من خدوش وكدمات بمختلف 
أنحاء جس���دهم، ومعاناة األس���ير زكريا الزبيدي لكس���ر بالفك 

وبكسرين بأضالع قفصه الصدري.

"أحرار ولو كبلوهم بألف قيد"

أسرى » انتزاع الحرية«.. إرادة صلبة تقهر عقاب االحتالل 
غزة/ �صماح �ملبحوح:

يح��اول �الحتالل �ال�صر�ئيلي فر�ض �جر�ء�ت ماأ�صاوية وعقوبات 
قا�صي��ة بحق �أ�صرى عملية " �نت��ز�ع �حلرية"، عد� عن ��صتخد�مه 
�أ�صالي��ب وح�صي��ة �صدهم د�خ��ل زنازي��ن �لع��زل �النفر�دية، بعد 
�أن مرغ��و� �أنف��ه باالأر���ض وك�ص��رو� �صورت��ه �الأمنية �ملزيف��ة �أمام 

�لعامل.وقدم �الدعاء �الإ�صر�ئيلي، �أم�ض، لو�ئح �تهام �أمام حمكمة 
�لنا�صرة �ملركزي��ة، بحق �الأ�صرى �ل�صتة �لذي��ن �نتزعو� حريتهم 
م��ن �صجن جلبوع بد�ية �ل�صهر �ملا�ص��ي، �إىل جانب 5 �أ�صرى �آخرين 
يزعم �الحتالل باأنهم قدمو� �مل�صاعدة لهم. و�أو�صحت هيئة �صوؤون 
�ال�صرى �أن الئحة �التهام ت�صمنت 20 بندً�، حيث مت توجيه تهمة 

�له��روب لالأ�صرى �ل�صت��ة )�أ�صرى نفق �حلرية(: حمم��ود عار�صة، 
وحمم��د عار�صة، و�أيهم كممجي، ومنا�صل �نفيعات، وزكريا زبيدي 
ويعق��وب ق��ادري، وتوجيه تهم��ة �لت�صرت و�مل�صاعدة عل��ى �لهروب 
لالأ�ص��رى �خلم�صة �لتالي��ة �أ�صماوؤهم: حممود �أب��و ��صرين، وق�صي 

مرعي، وعلي �أبو بكر، وحممود �أبو بكر، و�إياد جر�د�ت.

رام الله/ االستقالل: 
ق���ال محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن خالد 
محاجنة، إن محكمة االحتالل اإلس���رائيلي، قررت تأجيل 
محاكمة األس���رى الس���تة الذين انتزع���وا حريتهم من 
س���جن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، حتى الرابع والعشرين 

من الشهر الجاري.
وأضاف ف���ي تصريحات صحفية، أن األس���رى الس���تة 
س���يتم إحضارهم بش���كل وجاهي للمحكم���ة، بداًل من 

الجلسات التي تتم عبر تقنيات الفيديو.
ولفت إلى أن نيابة االحتالل قدمت الئحة اتهام مخففة 
بحق األسرى، حيث تم االكتفاء بتهمة "محاولة الهروب"، 
مش���يرًا إلى أن ذلك يؤكد بأن رواية األس���رى الستة هي 

الحقيقة بأنهم بحثوا عن الحرية ولم يحاولوا القيام بأي 
من األمور التي حاولت مخابرات االحتالل اتهامهم بها.

وتابع: "أن موكله األسير محمد العارضة أكد بأنه معزول 
في زنزانة صغيرة جدًا في ظروف أقس���ى من التي كان 
فيها أثن���اء التحقيق معه، كما أنها مراقبة 24 س���اعة، 
وكل م���ا فيها مراقب بما في���ه الحمام، ولم يبدل مالبس 
منذ اليوم األول إلعادة اعتقاله، كما عرض األسرى الستة 
على ما يس���مى بمحكمة تأديبي���ة حيث ُفرضت عليهم 

إجراءات صارمة".
وكانت محكم���ة االحتالل مددت، ف���ي 9/29، توقيف 
األسرى الس���تة، وهم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، 
وأيه���م كممج���ي، ومناضل نفيع���ات، وزكريا زبيدي، 

ويعقوب قادري، لمدة خمس���ة أيام، بذريعة استكمال 
التحقي���ق معه���م، وتقديم لوائ���ح االته���ام لنيابة 

االحتالل.
يش���ار إل���ى أن االحتالل كان ق���د أعاد اعتقال األس���ير 
الزبيدي إلى جانب األس���ير محم���د العارضة قرب قرية 
أم الغنم في منطقة الجليل األس���فل بتاريخ 11 أيلول/

س���بتمبر الماضي، وكذلك أعاد اعتقال األسيرين قادري 
ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الماضي في 
الناصرة، واألسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/

سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع 
حريتهم عبر نفق تم حفره أس���فل سجن "جلبوع"، فجر 

يوم اإلثنين الموافق 2021/9/6.

رام الله / االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين »أن س���لطات 
االحت���الل تحتجز األس���ير يعق���وب قادري أح���د أبطال 
نف���ق الحرية داخ���ل عزل »ريمونيم« بأوضاع معيش���ية 

واعتقالية قاسية للغاية ومقلقة«.
وأوضح���ت الهيئة ف���ي تقرير له، أن األس���ير قادري تم 
زجه داخل قس���م األس���رى الجنائيين في زنزانة تفتقر 

إلى أدن���ى مقومات الحي���اة اآلدمية، مع���زول تمامًا عن 
العالم الخارجي، وب���دون أدوات كهربائية، كذلك خالل 
التفتي���ش األمني ال���ذي يتم إجراؤه مرتي���ن في اليوم 

يعمد السجانون تقييد يديه للخلف.
وقالت إن إدارة الس���جن عقدت لألس���ير قادري محكمة 
تأديبي���ة وفرضت بحق���ه عدة عقوبات م���ن بينها عزله 
لمدة 14 داخ���ل الزنازين، وحرمانه من الكانتينا وزيارات 

األهل لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية »للشاباس« إدارة 
السجن بقيمة 562 ش���يكل، وغرامة أخرى بقيمة 2800 

شيكل لتصليح معتقل »جلبوع« وترميمه.
ولفتت إلى أن إدارة الس���جن أبلغت األس���ير قادري بأنه 
سيبقى في العزل لمدة 6 أش���هر، وذلك ألنه يعتبر من 
أخطر 6 أسرى معتقلين داخل السجون، وبالتالي سيتم 

التعامل معهم بشكل استثنائي.

رام الله/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد االس���المي بالضفة الغربية طارق عز 
الدين، أن نهج مهند حلبي وضياء تالحمة وأبطال عملية ايتمار هو النهج 

األصيل الذي يردع االحتالل وهو السبيل لحماية األرض والمقدسات.
وق���ال عز الدين في تصريح له بمناس���بة ذكرى انتفاض���ة القدس التي 
فجرها المجاهد البطل مهند حلبي: "لقد كان الرباط في المسجد األقصى 
وما يزال عنوان المواجهة، ولقد كانت عملية البطل مهند حلبي استجابة 
عملية لصرخات الحرائر الالت���ي تعرضّن النتهاكات واعتداءات االحتالل 

على بوابات األقصى".
وأشار إلى أن الحركة الطالبية مثلت جبهة عريضة في مواجهة االحتالل، 

وحاضنة للمجاهدين والفدائيين، ومنبعًا للثورة والغضب.
وأض���اف ع���ز الدين "مهند حلب���ي االبن الب���ار للرابطة االس���المية اإلطار 
الطالبي لحركة الجهاد االس���المي بجامعة القدس "أبو ديس"، ش���كل مع 
زميله ورفيقه ضياء التالحمة نموذجًا للش���باب الواعي بقضيته والملتزم 

بواجباته".
وتوجه عز الدين بالتحية للش���باب الثائر والمقاوم الذي يقود المواجهة 

واالنتفاضة في بيتا وجنين وفي كل ساحات المواجهة.

الجهاد: نهج الشهيدين 
حلبي وتالحمة هو النهج 

األصيل الذي يردع االحتالل 

تأجيل محاكمة األسرى الستة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري

االحتالل يحتجز األسير يعقوب قادري بعزل »ريمونيم« بأوضاع مقلقة
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  دولة فل�سطني   
املجل�س االعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

 يف الطلب احلقوقي رقم 2021/790
يف الق�سة احلقوقية رقم 2019/603

المدعى / محمد حسين على جربوع ويحمل هوية رقم ) 954625448(  من 
س���كان رفح – تل السلطان وكيله المحامي / محمد عبد القادر ابو علوان – 

رفح تل السلطان – االسكان االبيض ) جوال رقم 0599495882
المدعى عليه االول / -1 محمد على محمد جاد الله  من سكان غزة – رمزون 

السامر – خلف محطة شعت – الدور السابع بالبرج خلف المحطة
نوع الدعوى / حقوق ) ديون( 

قيمة الدعوى / ) 10000 دينار اردني ( عشرة االف دينار اردني فقط ال غير 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

الى المدعى عليه االول / محمد على محمد جاد الله من سكان غزة – رمزون السامر – 
خلف محطة شعت – الدور السابع بالبرج خلف المحطة قد اقام عليك المدعى دعوى 
حق���وق يطالبك فيه بحقوق مالية لدى محكمة صلح غزة في الدعوى الحقوقية رقم 
2019/306 اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نس���خة منها ومن 
مرفقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضى عليك ان تحضر الى هذه المحكمة للرد على 
طلبها يوم الثالثاء الموافق 2021/10/19م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى 
عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اس���تالمك هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة معها وان ترسل نسخة عنها الى 

المدعى المذكور حسب األصول .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى ان يس���ير في 

دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقك حسب األصول .

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

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 501 /2021
 يف الطلب رقم 1796/ 2021

المدع���ي: كمال محمد يونس  مصطفي - غ���زة - النصر - بالقرب من مطبخ 
بيروت - هوية رقم )941543183(.  وكيله المحامي / محمد ماهر مصطفي.

المدعى عليهم:1 -  وجدان علي أحمد علي كبة الحلبي )أبو شعبان بعد الزواج( - غزة 
- الرمال - شارع عمر المختار – محالت روكسي لأللعاب. 2 -  )أحمد سامح( علي أحمد 
على كبة الحلبي - غزة - الرمال - ش����ارع عمر المختار - محالت روكس����ي لأللعاب  3 - 
)محمد نادر( علي أحمد على كبة الحلبي - غزة - الرمال - ش����ارع عمر المختار - محالت 
روكس����ي لأللعاب. 4 -  )محمد بدر الدين( علي أحمد على كبة الحلبي – غزة – الرمال 

- شارع عمر المختار - محالت روكسي األلعاب.    وحاليا جميعهم خارج البالد
نوع الدعوي: ))تنفيذ عيني((.

قيمة الدعوى: )$27150( سبعة وعشرون ألف ومائة وخمسون دوالرًا أمريكيًا.
))مذكرة تبليغ حضور بالنشر المستبدل((

إل���ى المدعي عليه���م المذكورين أع���اله، بما أن المدعي المذك���ور أعاله قد 
أقام عليكم الدع���وى رقم )2021/501( وموضوعه���ا )تنفيذ عيني( ، وذلك 
اس���تنادا لما يدعي���ه في الئحة الدعوى وعمال بنص الم���ادة )20( من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001م وبناء على قرار 
األس���تاذ قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم )2021/1796( بالسماح له 
بتبليغكم عن طريق النش���ر المس���تبدل ، لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا 
لهذه المحكمة بتاريخ 2021/10/24  الساعة التاسعة صباحا وتقدم جوابك 
التحريري بش���أن االدعاء المذكور خالل خمسة عشر يوم من تاريخه ، وليكن 
معلوم���ا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك س���ينظر ف���ي القضية باعتباركم 

حاضرين . حرر بتاريخ 2021/9/30م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
  اأ/ عماد قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 1844 / 2021 متفرع عن الق�سية رقم 309 / 2021
نوع الدعوى / تنفيذ عينية   قيمة الدعوى/ 60000 ستون ألف دينار أردني فقط ال غير

المس���تدعي/ روح���ي أحمد س���عيد أبو حصي���رة – من غ���زة هوية رقم/ 
917356677 وكيله المحاميان/ حماد ويوسف الدحدوح

المس���تدعى ضدهم/ 1 - اكرام إس���ماعيل نامق الريس )العلم���ي( من غزة الرمال 
ش���ارع الصناعة مقعد آل الريس مربع آل الريس وحالي���ًا مجهولة محل اإلقامة 2 
- مهدي عبد حس���ن الريس من غزة الرمال ش���ارع س���وبرماركت أبو الكاس بجوار 
سوبرماركت أبو غنيمة وحاليًا مجهول محل اإلقامة 3 -  حسن خضر حسن الريس 
م���ن غزة الرمال مقابل برج داوود غرب برج الظاف���ر )الوطنية( وحاليًا مجهول محل 
اإلقامة 4 - وس���ام خضر حس���ن الريس من غزة الرمال مقابل برج داوود غرب برج 
الظافر )الوطنية( وحاليًا مجهول محل اإلقامة 5 - س���لمى خضر حسن الريس من 
غزة الرمال مقابل برج داوود غرب برج الظافر )الوطنية( وحاليًا مجهول محل اإلقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد تقدم 
لدى محكمة بداية غزة في القضية المرقومة أعاله وموضوعها تنفيذ عيني استنادًا 
لما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنهم مجهولين محل اإلقامة وحس���ب اختصاص 
محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية 
غزة في الطلب رقم 1844 / 2021 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر له���ذه المحكمة يوم األح���د بتاريخ 2021/11/7م 
الس���اعة التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشر يوم من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. تحريرًا بغزة بتاريخ 2021/9/29م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الهيئة اإلس����المية المسيحية لنصرة 
الق����دس والمقدس����ات تصاع����د انتهاكات 
االحتالل االس����رائيلي بحق مدين����ة القدس 

ومقدساتها خالل أيلول / سبتمبر 2021.
وأوضحت الهيئ����ة في تقري����ر أصدرته يوم 
أمس، أن قوات االحتالل واصلت انتهاكاتها 
لقواع����د القان����ون الدول����ي واإلنس����اني في 
األرض الفلس����طينية المحتلة، وقتلت أربعة 

مقدسيين خالل أيلول الماضي.
وأش����ارت إلى استش����هاد المقدس����ي حازم 
الجوالن����ي برص����اص االحت����الل ف����ي البلدة 
القديم����ة، وال����ذي ُترك ين����زف دون تقديم 
أي مس����اعدة طبية له، كما استشهد كل من 

أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، 
وجميعهم من بلدة بّدو شمال غربي القدس.

وقالت إن األعياد اليهودية تعتبر مناس����بات 
غاش����مة تزيد من ثقل االحتالل وانتهاكاته 
ضد القدس ومقدساتها، حيث عاني المسجد 
االقصى طوال فترة األعي����اد، والتي بدأت مع 
"رأس الس����نة العبرية" في 7/9/2021 وصوالاً 
إلى28/9/2021 مع عي����د "فرحة التوراة" الذي 
اختتم به أس����بوع "عيد العرش"، من جملة من 

االنتهاكات واالقتحامات.
وأضافت أن هذه الفترة كانت حافلة بتصعيد 
االعتداءات على األقصى، والتي مّهدت لها ما 
تسمى "جماعات المعبد" بالدعوة إلى تكثيف 
المش����اركة في اقتحامات المس����جد، وفرض 

الطقوس التوراتية داخله.
وتضمنت احتفاالتهم داخ����ل االقصى وفي 
باحاته وعلى مرأى العال����م أجمع أداء" الصالة 
التلمودية العلنية والجماعية في المس����جد، 

ونفخ البوق، وإدخال القرابين".
وفي سابقة خطيرة من نوعها، رفع مستوطنون 
علم االحت����الل في األقصى ث����الث مرات في 
اليوم ذاته، وذلك في محاولة لفرض س����يادة 

االحتالل على المسجد المبارك.
وأش����ارت إلى أن "منظم����ات المعبد" صعدت 
دعواته����ا لحش����د المس����توطنين القتح����ام 
األقص����ى، بالتزامن م����ع األعي����اد اليهودية، 
وأعلن����ت ع����ن تعاونها مع ش����رطة االحتالل، 
لتقدي����م الحماي����ة الالزمة لالقتح����ام، تحت 

ش����عار "اقتح����م وال تخف فالش����رطة تحمي 
جبل المعب����د"، إضافةاً إلى النفخ بالبوق داخل 

المسجد.
وخالل أيل����ول المنصرم، أصيب عدد من طلبة 
المدارس في ح����ي "رأس العام����ود" بمدينة 
الق����دس المحتل����ة بالهلع، بعدم����ا أطلق أحد 

ا باتجاههم. المستوطنين النار عشوائّياً
وفيما يتعلق بإجراءات التهويد في المدينة، 
ذكر التقري����ر أن قوات االحتالل واصلت خالل 
الشهر الماضي، أعمال الترميم للجسر الواصل 
بين باحة حائط البراق والمسجد األقصى من 
جهة باب المغاربة، عل����ى الرغم من معارضة 

دائرة األوقاف اإلسالمية لهذه األعمال.
ا  ا تذكارياً وأفاد بأن قوات االحتالل هدمت نصباً

في المقبرة اليوسفية، وجرفت طواقم "سلطة 
الطبيعة والحدائق" أجزاء من المقبرة، وهدمت 
الصرح التذكاري، ثم صب����ت األرض المجرفة 

باإلسمنت، لمنع أي عمليات دفن الحقة.
وح����ول جرائ����م التجريف واله����دم، أوضحت 
الهيئ����ة أن س����لطات االحت����الل أجبرت خالل 
ا على هدم منزله في سلوان،  أيلول، مقدس����ياً
وآخر على ه����دم أجزاء من منزله في بلدة بيت 

حنينا.
كم����ا أجبر االحت����الل عائلة فلس����طينية على 
هدم منزلها في بلدة سلوان، بحجة البناء دون 
ترخي����ص، وهدد أهالي حي دير الس����نة في 
بلدة جبل المكبر، بمصادرة كل أرٍض ال يس����لم 

أصحابها أوراق ملكيتها خالل مدة محدودة.

تقرير: 4 شهداء بالقدس وتصاعد اقتحامات األقصى بأيلول

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية إن االحتالل 
اإلسرائيلي دنس المسجد األقصى المبارك خالل 
أيلول/س����بتمبر الماض����ي، أكثر م����ن 23 مرة عبر 
اقتحامه من قبل المستوطنين، وضباط مخابرات 
وعناصر من ش����رطة االحتالل وأعضاء كنيس����ت 

سابقين.
وأوضحت ال����وزارة ف����ي تقرير لها، أن المس����جد 
األقصى شهد منذ بداية موسم األعياد اليهودية 
ا في وتيرة االعتداءات التي نفذتها  ا كبيراً تصاعداً

ما تسمى "جماعات المعبد" وسلطات االحتالل.
وأضاف����ت أن ه����ذه االعت����داءات ش����ملت "فرض 
الطقوس التوراتية، والنفخ بالبوق داخل المسجد، 
وأداء صل����وات علنية بلب����اس التوب����ة التوراتي، 
وتنفيذ محاكاة لتقديم قربان الغفران، وأناش����يد 
توراتية، وإدخ����ال قرابين الع����رش إلى األقصى، 
ورفع علم االحتالل، كما ارتدى بعض المقتحمين 

ا كتب عليها لنبني الهيكل". قمصاناً
ورص����د التقري����ر، منع االحت����الل رف����ع اآلذان في 

ا، وأغلقه 5 أيام بحجة  المسجد اإلبراهيمي، 80 وقتاً
األعياد.

وأش����ار إلى أن المستوطنين اس����تباحوا المسجد 
بأعداد كبيرة وسط غناء ورقص، وصلوات تلمودية، 
وأن االحت����الل واص����ل حفريات����ه ومنع����ه لعمال 

الصيانة من القيام بأعمالهم داخل المسجد.
ولفت إلى أن ش����رطة االحتالل عززت خالل الشهر 
الماضي، من تواجدها العسكري وانتشار المئات 
م����ن عناصرها وقواتها الخاصة، وش����رطة "حرس 
ا في  الحدود" في مدينة القدس المحتلة، وتحديداً
البلدة القديمة وأزقتها ومحيط المسجد األقصى.

وأوضحت األوقاف، أن الجماعات المتطرفة تتعمد 
توظي����ف األعياد الس����تباحة المس����جد من خالل 
اقتحامات كثيفة بما في ذل����ك باللباس الديني، 
وأداء صل����وات تلمودية، واالنبط����اح على األرض، 

واستفزاز مشاعر المسلمين في المسجد.
وفي الوقت نفس����ه، ُيوظف االحت����الل كل جنده 
وش����رطته إلبع����اد م����ن تواجد ف����ي األقصى من 
المصليين المس����لمين من االقت����راب أو التصوير 

بمس����ارات االقتحام����ات، ال ب����ل ويعتقل منهم 
وخاصة حراس وسدنة األقصى.

ونوهت إلى أن ش����هر أيلول شهد استمرار أعمال 
البناء والحفريات في ساحة البراق وباب المغاربة، 
إلقامة مشاريع تهويدية ضخمة، بدعوى التطوير، 

لكنها في الواقع تهدف إلى خلق واقع جديد.
وأكدت أن االحتالل يس����عى إل����ى تغيير الصورة 
للمكان، وإقامة منش����آت تهويدية جديدة، حيث 
ا بناء أكثر من متحف وكنيس يهودي  تم س����ابقاً
ومباٍن لش����رطة االحتالل في المنطقة، ناهيك عن 
أعمال التجريف في مقبرة الشهداء، من أجل إقامة 

حديقة توراتية وحديقة عامة بالمكان.
وجدد وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب تحذيره 
من خط����ورة األوض����اع في المس����جدين األقصى 
واإلبراهيمي في ظل تصاعد االنتهاكات والهجمة 
الشرس����ة، التي تطال البش����ر والحجر، وتصرفات 
االحتالل االس����تفزازية لمشاعر المسلمين، والتي 
ا خاصة خ����الل فترات  ب����دأت تأخذ منح����ى خطيراً

األعياد.

األوقاف: 23 تدنيسًا لألقصى ومنع رفع اآلذان باإلبراهيمي80 وقتًا بأيلول

غزة/ االستقالل:
نعت سرايا القدس، الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
أحد قادتها في المنطقة الشمالية، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت س���رايا القدس في بيان صحفي يوم أمس: "ننعى القائد عبد الله نهاد 
الس���مك "أبو جهاد" )40 عامًا(، نائب عضو المجلس العسكري، ومسؤول وحدة 
اإلعالم الحربي في المنطقة الشمالية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا".

سرايا القدس تنعى أحد قادتها 
البارزين بعد وفاته متأثًرا بكورونا
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دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020/651   يف الطلب رقم 2021/835      

المستدعيتان / 1 - نبيلة بدوى براوي خضر ) المشهورة الكيالي ( من سكان غزة
2  - يسرى بدوي براوي خضر من سكان غزة  وكيلهم المحامي / محمد عبد الفتاح بكر

المس���تدعى ضدهما / 1 - ع���اء نبيل بدوي خضر من س���كان غزة التفاح 
)موجود حاليا خارج الباد ( 2 - بهاء نبيل بدوي خضر من سكان غزة التفاح 

) موجود حاليا خارج الباد (
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة   قيمة الدعوى / تزيد عن مائة الف دينار اردني 

 ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
  في القضية رقم 2020/651  في الطلب رقم 2021/835

الى المس���تدعى ضدهم / المذكورين بما ان المس���تدعيتان المذكورة قد 
تقدموا لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة اعاه وموضوعها تقسيم 
اموال مش���تركة اس���تنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظرا ألنكم 
خارج الباد محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا 
الطلب وعما بالمادة 20 من قان���ون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في 
الطلب رقم 2021/835 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .

لذل���ك يقتض���ى عليك���م ان تحض���روا له���ذه المحكمة ي���وم االربع���اء بتاريخ 
2021/10/27 الس���اعة التاس���عة صباحا كم���ا يقتضى عليكم اي���داع جوابكم 
التحريري خال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا 
تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية واعتبارك حاضرا . صدر في 2021/9/30م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اكرم ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 1609/ 2020
يف طلب الن�سر امل�ستبدل 1978 / 2021

المس���تدعي/ حاتم عصام عبد القادر أحمد من س���كان غزة أبراج المقوسي 
ويحمل هوية رقم 410606768 وكيله المحامي/ منذر الفراني وأيمن سرور

المستدعى ضده/ غس���ان عماد الدين خميس أبو ديه – والمقيم في رام 
الله بصفته من ورثة المرحوم/ عماد الدين أبو ديه

ن���وع الدعوى: حقوق عمالي���ة   قيمة الدع���وى )3266 دوالرًا( ثاثة آالف 
ومئتان وستة وستون دوالرًا أمريكيًا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية المدنية رقم 1609 / 2020
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاه بما أن المس���تدعي المذك���ور قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاه اس���تنادًا لم���ا يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا 
ألن المس���تدعى ضدهم مجولين محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في 
نظر هذا الطلب وعما بالم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطب )1979 / 2021( 
بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه 
المحكمة يوم االثنين الموافق 2021/10/25م التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خال خمس���ة عشر يومًا من  تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا 

تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا. حرر في 2021/10/1م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غــزة
الأ�ستاذ/ اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 1610/ 2020
يف طلب الن�سر امل�ستبدل 1979 / 2021

المس���تدعي/ امر فصل شحادة الهباش – س���كان غزة تل الهوى ويحمل 
هوية رقم 410606768 وكيله المحامي/ منذر الفراني وأيمن سرور

المستدعى ضده/ غسان عماد الدين خميس أبو ديه – والمقيم في رام الله 
بصفته من ورثة المرحوم/ عماد الدين أبو ديه

نوع الدعوى: حقوق عمالية
قيمة الدعوى )8108 دوالر( ثمانية آالف ومئة وثمانية دوالر أمريكي 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية المدنية رقم 1610 / 2020م
إلى المس����تدعى ضدهم المذكورين أعاه بما أن المس����تدعي المذك����ور قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاه اس����تنادًا لم����ا يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا 
ألن المس����تدعى ضدهم مجولين محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في 
نظر هذا الطلب وعما بالم����ادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطب )1979 / 2021( 
بالس����ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش����ر المس����تبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر 
لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2021/10/20م التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك 
إيداع جوابك التحريري خال خمس����ة عش����ر يومًا من  تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا.  حرر في 2021/10/1م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غــزة
الأ�ستاذ/ اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

غزة/ االستقال:
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى والجرحى والجبهة الش���عبية 
لتحري���ر فلس���طين ي���وم أم���س، وقفًة 
دعم وإسناد مع األس���رى البواسل الذين 
ي���د مصلحة  على  للتنكيل  يتعرض���ون 
السجون الصهيونية واألسرى المضربين 
عن الطعام، أمام مقر المفوض الس���امي 

بمدينة غزة.
من جهته ق���ال أحمد المدل���ل القيادي 
في حرك���ة الجه���اد اإلس���امي: "العدو 
الصهيون���ي ينف���رد بأس���رى الجه���اد 
اإلس���امي داخل الس���جون والمعتقات 
الصهيوني���ة، ويقوم بتش���تيتهم على 
كافة الغرف واألقسام، ويعزل منهم في 
الغرف المحترق���ة، ويصادر مقتنياتهم 

ويسحب الفراش منهم".
وأض���اف المدل���ل: "الع���دو الصهيوني 
يمتل���ك غباء كبيًرا إذا اعتقد أن من خال 
الجرائ���م الت���ي يرتكبها بحق األس���رى 
النض���ال والمقاومة  أنه س���ينهي حالة 

وسيكسر إرادة أسرانا".
وأردف المدل���ل: "يواصل األس���ير كايد 
الطع���ام ألكثر  الفس���فوس إضرابه عن 
م���ن 80 يوًما وال يزال يؤك���د بأن كرامته 
أغلى من طعامه وشرابه وهو مصمم على 
االس���تمرار في إضرابه ع���ن الطعام هو 

وإخوانه الخمس���ة الباقون حتى يكس���ر 
سيف االعتقال اإلداري".

وأكد المدلل بأن األس���رى األبطال الذين 
يخوض���ون معركة األمع���اء الخاوية هم 
الذين س���ينتصرون عل���ى إدارة مصلحة 
الس���جون وبإرادتهم سيكسرون سيف 

االعتقال اإلداري.
وتس���اءل القيادي في الجهاد اإلسامي 
إلى متى س���يظل ه���ذا الصمت من قبل 
الهيئات الدولية والصليب األحمر واألمم 
المتح���دة والمف���وض الس���امي لحقوق 
اإلنسان حتى الجامعة العربية، ومنظمة 

التع���اون اإلس���امي؟ أين ه���م اآلن مما 
يحدث ألس���رانا األبطال داخل الس���جون 
الصهيوني���ة الذين دافع���وا عن كرامة 
األمة، ويمضون زهرات شبابهم من اجل 

عزة األمة ومقدسات األمة؟
من جانب���ه حمل مروان أب���و النصر عضو 
الش���عبية؛  للجبهة  المركزي���ة  اللجن���ة 
الع���دو الصهيوني المس���ئولية الكاملة 
عن حياة األس���رى المضربين عن الطعام 
الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة، 
مؤكًدا بأن االس���تمرار في هذه السياسة 
اإلجرامي���ة والتلك���ؤ لمطال���ب األس���رى 

المضربين س���يفجر األوض���اع من جديد 
داخل السجون وخارجها.

الرس���مية  المؤسس���ات  النصر  أبو  ودعا 
كاف���ة  عل���ى  للتح���رك  الفلس���طينية 
المس���تويات الدولي���ة؛ م���ن أجل وقف 
الهجمة الممنهجة على األس���رى، فا بد 
من تحرك دبلوماس���ي وقانوني وتقديم 
مل���ف متكامل يتضم���ن تفاصيل هذه 
الدولي���ة؛ إلدانة  المحاكم  إل���ى  الجرائم 
قادة االحتال وضباط مصلحة الس���جون 
وتقديمه���م كمجرم���ي ح���رب إلى هذه 

المحاكم.

مهجة القدس والجبهة الشعبية تنظمان وقفة دعم وإسناد لألسرى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقال:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم أمس، إن الحركة األسيرة في سجون االحتال 
اإلس���رائيلي، بكافة فصائلها، قررت البدء بخطوات تصعيدية، في ضوء ما يتعرض له 

األسرى من هجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تصل إلى مستوى "جرائم حرب".
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الخطوات تأتي إسناًدا لألسرى المضربين، ومن 
أجل حل قضية أس���رى حركة الجهاد اإلس���امي، الذين يخضعون لعقوبات ممنهجة، 
من عزل، وتحقيق، وتعذيب، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".

وأكدت تصاعد الهجمة اإلس���رائيلية بش���كل غير مس���بوق بحق األس���رى في سجون 
االحت���ال باآلون���ة األخيرة. وأش���ارت إلى أن س���لطات االحتال تم���ارس منظومة من 
اإلجراءات والقوانين التعس���فية لانتقام من األس���رى، وأن هناك ضوًء أخضر من قبل 

إدارة السجون بالتعامل معهم بالشكل الذي يرونه مناسًبا.
وطالبت هيئة األس���رى كافة الهيئات والمنظم���ات المحلية والدولية وخاصة الصليب 
االحم���ر، بض���رورة التدخل الفوري لزي���ارة المعزولين والمضربين ووق���ف التفرد بهم، 
والعمل الجاد على توفير الحماية لهم، واس���تمرار الضغط الرس���مي والشعبي لتبقى 

هذه القضية العادلة محط أنظار العالم.

كانبرا/ االستقال: 
تبنى حزب العمال في والية غرب أس���تراليا، السبت، مشروع قرار يقضي بدعم 

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة.
ج���اء ذلك بعد مطالبة تقدم بها أعضاء في الح���زب، عبر كلمة ألقاها الدكتور 
ناصر الزيادات، أمام المؤتمر السنوي العام للحزب في مدينة بيرث، استعرض 
فيها فصواًل من المآس���ي التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء سياسات 
االحتال العنصرية. واس���تعرض الزيادات، وهو أس���ترالي م���ن أصل أردني، 
انتهاكات االحتال الممنهجة لحقوق اإلنس���ان الفلسطيني، والتي تتعارض 
مع قوانين حقوق اإلنس���ان الدولية، ال س���يما س���لب األراضي، وهدم البيوت، 
وتهجير أهلها، وما ينجم عن ذلك من معاناة للفلسطينيين. وتقدم بمشروع 
الق���رار كل من نقابة »العمال المتحدون«، وفرع التعددية الثقافية في الحزب، 
وهما تجمعان ألس���تراليين من جنس���يات مختلفة، داعمين لحقوق اإلنسان 

في العالم.
واعتمد المؤتمرون مش���روع القرار بصفته أولوية أم���ام حزب العمال في حال 
فوزه���م باالنتخابات الفيدرالية العام المقبل، وهو األمر الذي يرجحه مراقبون؛ 
بسبب تراجع حظوظ اليمين األسترالي المتمثل بتحالف حزب »األحرار« وحزب 

»أمة واحدة« اليميني.

رام الله / االستقال:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، يوم أمس، بأن 
محكمة "عوفر" العس���كرية رفضت االستئناف المقدم 
من قبل الهيئة للطعن في قرار االعتقال اإلداري الصادر 

بحق األسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس.
وبينت الهيئة في بيان وصل االس���تقال نسخة منه، أن 
الفسفوس يخوض إضرابه لليوم 82 على التوالي رفضًا 
العتقاله االداري، وسط تدهور حاد على حالته الصحية.

ولفت���ت أن الطاقم القانون���ي بالهيئة بص���دد التوجه 
للمحكم���ة العليا في الق���دس للطعن بق���رار االعتقال 

اإلداري الصادر بحقه.
ُيذك���ر أن الفس���فوس )32عاما( من بل���دة دورا / الخليل 

أسير سابق اعتقل عدة مرات وكان آخرها في شهر تموز 
2020 وهو متزوج وأب لطفلة.

وتجدر االشارة بأنه الى جانب األسير الفسفوس يواصل 
خمسة أسرى آخرون معركتهم رفضًا لسياسة االعتقال 
اإلداري وهم: األسير مقداد القواسمة / الخليل ويخوض 
إضرابه لليوم 75 واألس���ير عاء االعرج / طولكرم ومضرب 
منذ 57 يومًا واألسير هشام ابو هواش / الخليل ويخوض 
إضرابه لليوم 49 واألسير رايق بشارات /طوباس ومضرب 
لليوم 44 واألسير شادي أبو عكر/ بيت لحم ومضرب منذ 

41 يومًا.
وفي السياق، تقدمت الهيئة عبر طاقمها القانوني يوم 
أمس، بالتماس لما تس���مى المحكمة العليا اإلسرائيلية 

في الق���دس، للطعن في قرار االعتق���ال اإلداري الصادر 
بحق األس���رى محمود نزال، مصطفى س���لهب، ومجدي 

أبو جلدة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن األس���ير محمود نزال 
معتقل منذ تاري���خ 2020/11/18، حيث صدر بحقه اول 

قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وتم تجديده مرتين.
وذكرت أنه تم اعتقال األس���ير مصطفى س���لهب يوم 
2020/12/13، وص���در بحقه قرار اعتق���ال إداري لمدة 6 

أشهر، وتم تجديده مرة أخرى بتاريخ 2021/06/12.
أم���ا األس���ير مج���دي أبو جل���دة فق���د اعتق���ل بتاريخ 
2020/12/30 وحك���م إدارًيا 6 أش���هر، جددت مرة أخرى 

يوم 2021/06/29.

رفض االستئناف ضد »اإلداري« لألسير المضرب الفسفوس وتقديم طعون لـ3 أسرى

الحركة األسيرة تقرر البدء بخطوات 
تصعيدية إسنادًا لألسرى المضربين

حزب العمال األسترالي يتبنى مشروع 
قرار داعم لحقوق الفلسطينيين
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

  اعالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية
قدم����ت له����ذه المحكمة مضبط����ة موقعة م����ن مختار عائل����ة عي����اش المؤرخة في 
2021/9/14م تتضم����ن ان عبد الغني س����الم محمد عياش من الس����بع وس����كان رفح 
هوي����ة رق����م )963243516( قد توف����ى الى رحمه الل����ه تعالى بتاري����خ 1998/5/6م 
وانحص����ر ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته غالية جمعة س����ليم عياش وفي جمع 
من االخوة االش����قاء وهم عبد الكريم وسعيد ومسعود ثم بتاريخ 2002/5/16م توفى 
عب����د الكريم المذكور وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته فضية فرح محمد 
عياش وفي اوالده المتولدين له منها وهم عبد الله وعبد الرحيم ومحمد عبد المعطي 
وعب����د العزيز وفاطمة وحليمة ومريم وامنة وخديجة  ثم بتاريخ 2008/1/17م توفيت 
فضية المذكورة وانحصر ارثها الش����رعي واالنتقالي ف����ي اوالدها المتولدين لها من 
زوجه����ا المتوفى قبلها عبد الكريم المذكور وهم عب����د الله وعبد الرحيم ومحمد وعبد 
المعط����ي وعبد العزيز وفاطمة وحليمة ومريم وامنة وخديجة ثم بتاريخ 2014/7/11م 
توفى سعيد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته حمدية سيد حامد 
الش����اهد وفي اوالده المتولدين له منها وهم محمد وعبد الله وايمان وفاطمة واسماء 
ثم بتاريخ 2018/1/28م توفى مسعود المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجته مريم توفيق ابو صيام وفي اوالده المتولدين له منها وهم ياسر وعبد الله وامل 
وس����مر وهبة وايمان وريم وهدى ومها ورش����ا وبسمة فقط وال وارث للمتوفى المذكور 
سوى من ذكر فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2021/10/3م

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية
اعالن حكم غيابي جريدة

الى المدعى عليه : عمر هشام عمر عدوان من غزة وسكان النصيرات سابقا والمقيم 
حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهول محل االقامة فيها االن لقد حكم عليك 
من قبل ه���ذه المحكمة بتاري���خ 2021/8/24م في القضية أس���اس 2021/469 
وموضوعها "نفقة زوج���ة" والمتكونة وبين زوجتك المدعي���ة " اية احمد محمود 
البغدادي " من المس���مية الكبيرة وسكان البريج قدرها " خمسة وخمسون دينارا 
اردنيا شهريا"  او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجها الضرورية الشرعية 
بما في ذلك الكسوة والمس���كن "حكما وجاهيا" بحق المدعية اية المذكورة قابال 
لالستئناف " غيابيا " بحق المدعى عليه عمر المذكور قابال لالعتراض واالستئناف 

لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2021/9/29 م .

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �شادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بايداع  مشروع تقسيم ارض لغايات السكن  منطقة تنظيم – خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظي���م المدن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلس���تها رق���م 2021/21 المنعقدة بتاري���خ 2021/7/28 ايداع 
مش���روع تقسيم أرض لغايات السكن باس���م ورثة المرحوم / اسماعيل 

محمد النجار لجزء من أرض القسيمة رقم )2( من القطعة رقم )86( .
وذلك بن���اء على طلب من اللجن���ة المحلية للبن���اء والتنظيم في بلدية 

خانيونس بكتابها رقم 2021/163793 المؤرخ 2021/6/9 .
وعليه ووفقا لنص المادة )20( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 
1936 فانه يجوز الي ش���خص م���ن ذوي الحقوق في االراضي او االمالك 
االخرى الواقعة ضمن ارض المش���روع سواء بصفتهم من أصحاب هذه 
االمالك أو بأية صفة أخرى االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب 
اللجن���ة المحلية للبن���اء والتنظيم بمقرها في بلدي���ة خانيونس خالل 
ساعات الدوام الرسمي ولمدة س���تة أسابيع من تاريخ نشر هذا االعالن 
في الجريدة الرس���مية أو في صحيفتين يوميتين أيهما أقرب ومن ثم 
تقدي���م االعتراضات عليه خالل هذه المدة ال���ى مكتب اللجنة المحلية 
بصورة رسمية . ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية  للأبينة وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 1886 / 2021 متفرع عن الق�سية رقم 318 / 2020

نوع الدعوى / تنفيذ عيني
قيمة الدعوى/ 42000 اثنان وأربعون ألف دينار أردني فقط ال غير

المس���تدعي/ عبد الله جهاد عبد الله نوفل– م���ن م. جباليا بلوك 4 هوية 
رقم/ 802648311 وكيله المحاميان/ حماد ويوسف الدحدوح

المستدعى ضدهم/ عبد المنعم عبد الرحمن نجم الدين العلمي – من معسكر جباليا 
الفالوجا خلف مطعم أيوب بجوار منزل أبو غازي الشرافي وحاليًا مجهولة محل اإلقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس����تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد تقدم لدى 
محكمة بداي����ة غزة في القضية المرقومة أعاله وموضوعها تنفيذ عيني اس����تنادًا 
لما يدعيه ف����ي الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس����ب اختصاص 
محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية 
غزة في الطلب رقم 1886 / 2021 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذل����ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة ي����وم األحد بتاريخ 2021/11/21م 
الس����اعة التاس����عة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشر يوم من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضر. تحريرًا بغزة بتاريخ 2021/9/30م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
جمل�س الق�ساء االأعلى 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
مذكرة ح�شور

المدع���ي/ عادل عبد س���المة عطا الله – غزة ش���ارع النفق قرب مس���جد 
البخاري هوية / 900520206 وكيله المحامي/ محمد حسن الدهشان

المستدعى ضدهم/ وافي عبد سالمة عطا الله – غزة شارع النفق مقابل مسجد البخاري
دعوى رقم 660 / 2020

بم����ا أن المدع����ي قد أقام عليك دع����وى يطالبك اس����تنادًا إلى ما يدعي����ه في الئحة 
الدعوى المرفقة نس����خة منه����ا ومن ملحقاتها بهذه المذك����رة لذلك يقتضي عليك 
أن تحض����ر لهذه المحكمة للرد على دعواه في يوم األربع����اء الموافق 2021/10/20م 
الساعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك أن تودع خالل خمسة عشر يوم من تاريخ 
استالمك مذكرة الحضور هذه لدى قلم التسجيل في هذه المحكمة جوابك التحريري 
بش����أن االدعاء المذكور وأن ترس����ل نس����خة منه إلى المدعي المذكور حسب عنوانه، 
وليك����ن معلومًا لديك أنك إذا تخلف����ت عن ذلك يجوز للمدعي أن يس����ير في دعواه 

وللمحكمة أن تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا. تحريرًا في: 2021/10/3م

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح 

رام الله / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة، يوم أمس، عن تس���جيل 12 وفاة 
و872 إصابة بكورونا و1380 حالة تعاٍف من الفيروس بعد 
فحص 5990 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 

خالل 24 ساعة.
أوضحت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، خالل التقرير اليومي 
حول فيروس كورونا، وصل االس���تقالل نس���خة منه، أن 
وزارتها سّجلت 6 حاالت وفاة في غزة، وحالتين في نابلس، 
وحالتين في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأش���ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على 
النح���و التالي: "قلقيلي���ة 19، س���لفيت 20، طوباس 13، 

طولك���رم 34، أريح���ا واألغ���وار 23، بيت لح���م 30، جنين 
45، نابل���س 53، رام الله والبي���رة 69، ضواحي القدس 9، 
الخليل 46، قطاع غزة 511". ولفتت إلى أن حاالت التعافي 
الجديدة توزعت حس���ب التالي: "قلقيلية 61، س���لفيت 
34، طوباس 3، طولك���رم 65، أريحا واألغوار 22، بيت لحم 
13، جنين 51، نابل���س 203، رام الله والبيرة 95، ضواحي 
القدس 31، الخليل 25، قطاع غزة 777". وأكدت وجود 68 
مريض���ًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، 

بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وذكرت أن نس���بة التعافي من الفيروس في فلس���طين 

بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة %5.6 
ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

وبل���غ ع���دد المطعمين بالجرع���ة األولى في فلس���طين 
1,416,215 بينه���م 776,687 تلق���وا الجرعتي���ن م���ن 

التطعيم، منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.
وف���ي الضفة الغربية كان عدد المطعمين بالجرعة األولى 
991,071 مواطنًا، بينهم 619,561 تلقوا الجرعة الثانية 

من التطعيم، منهم 2,083 تلقوا الجرعة الثالثة.
وف���ي قطاع غ���زة، بلغ ع���دد المطعمين بالجرع���ة األولى 
425,177 مواطًنا، بينه���م 157,126 تلقوا الجرعتين من 

التطعيم.

غزة/ االستقالل: 
قال نائب مدي���ر عام الرعاية الصحي���ة األولية د. مجدي 
ضهير إن نس���بة الوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 في 
قطاع غزة هي 1 % وهي من أقل النسب المسجلة عالميا.

وأرج���ع ظهير ذلك إلى م���دى الجهود واإلج���راءات التي 
بذلتها وزارة الصحة ف���ي تعظيم الجهوزية للتعامل مع 
مرض���ى كوفيد 19. وأوض���ح أن 425 أل���ف مواطن تلقوا 

التطعيم ضد كوفيد 19 منذ بداية حملة التطعيم الوطني 
في نهاية فبراير الماضي وحتى اآلن بنسبة 40 %.

وق���ال »ال زلن���ا نتطلع إل���ى الوصول ل����� 70 % من الفئة 
المستهدفة من السكان حتى نحقق المناعة المجتمعية«.

وأضاف ضهي���ر أن كافة اللقاحات المتوفرة هي لقاحات 
آمنة وس���ليمة وتحقق مناعة م���ن 80% إلى 90%، وهي 
نسب ممتازة وتس���اعد في الحد من التداعيات الخطيرة 

لإلصابة بفيروس كوفيد 19.
ودع���ا ذوي األم���راض المزمنة والمناع���ة الضعيفة ومن 
يتلقون أدوي���ة مثبط���ة المناعة كمرض���ى زراعة الكلى 
واألعض���اء ومرضى الس���رطان ومن يعان���ون من جلطات 
لس���رعة التوجه إلى مراكز التطعي���م لتلقي اللقاح تجنبا 
ألي مضاعفات صحية ش���ديدة ق���د تهدد حياتهم حال 

إصابتهم بالفيروس.

غزة/ االستقالل:
دعت وزارة الصحة الفلس���طينية النساء الحوامل في قطاع غزة إلى سرعة التوجه للمراكز 
الصحية لتلق���ي اللقاحات ضد جائحة كورونا، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة للنس���اء 
الحوام���ل وتعمل عل���ى حمايتهن من خطر اإلصاب���ة بمضاعفات خالل الحمل بس���بب 
الفيروس. وق���ال مدير وحدة مكافحة العدوى في وزارة الصح���ة رامي العبادلة في بيان 
صحفي: "إن التطعيم هو الحل األمثل، وفي كل أوقات الحمل، ومن خالل الدراسات التي 
أجريت على مس���توى العالم أثبت بالدلي���ل القاطع أن التطعيم يحمي الحوامل من خطر 

الوفاة التي تنتج عن اإلصابة بكوفيد 19".
وأضاف "نش���جع جميع الحوامل والمرضعات كذلك على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من 

كوفيد19".
ولفت إلى أنه لم يسبق أن كان األمر أكثر إلحاحًا لزيادة عمليات التطعيم من اآلن، معلاًل 
بالقول "ألننا نواجه المتحورة دلتا ش���ديدة العدوى، ونرى خطورة على النس���اء الحوامل 

اللواتي لم يتلقين اللقاح".
وأش���ار إل���ى أن وزارته تس���عى إلى تحصين أكبر ع���دد ممكن من مواطن���ي القطاع عبر 
حصوله���م على التطعيم، في ضوء تجدد موجات اإلصابة بكوفيد19، خاصة من الفئات 

ضعيفي المناعة والنساء الحوامل.
وذك���ر أن أعداد متلقي اللقاح تتراوح بين 5 آالف إلى 6 آالف يوميا وهذا عدد جيد ولكن 

هناك حاجة إلى زيادة هذه األرقام في ظل مخاطر اقتراب الموجة الرابعة من الفيروس.
وأفاد بأن الصحة وعبر حمالت التطعيم التي تنظمها على مس���توى قطاع غزة تس���عى 
إل���ى حصول ما يقرب من 80% م���ن المواطنين في القطاع عل���ى اللقاح بما يقلص من 
حدة الموجة الرابعة ويحد من آثارها الصعبة يقلل من أعداد الوفيات التي تس���ببت بها 

الموجات السابقة والموجة الحالية.

دولة فل�سطني 
  ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية
اعالم حكم جريدة

الى المدعى عليه : محمد سليمان محمد الشامي من عبسان الصغيرة وسكانها 
س���ابقا  والمقيم حاليا في االمارات ومجه���ول محل االقامة فيها االن لقد حكم 
علي���ك بتاريخ 2021/9/8م في القضية اس���اس 2021/834م وموضوعها نفقة 
زوجة والمرفوعة ضدك من قبل المدعية وس���ام نافز عاش���ور بريص من حمامة 
وسكان خانيونس وذلك بنفقة ش���رعية قدرها ثمانون دينارا اردنيا شهريا او 
م���ا يعادلها بالنقد المت���داول اعتبارا من تاريخ الطل���ب الواقع في 2021/7/5م 
حكم���ا وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحق���ك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/10/3م .

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

الصحة بغزة: اللقاحات ضد كورونا 
آمنة وندعو الحوامل لتلقي التطعيم

12 وفاة و872 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

ضهير: وفيات كورونا بقطاع غزة من أقل النسب عالميًا
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اس����تهل األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة كلمته خالل 
ملتقى صالح الدين األيوبي الثالث، السبت، حيث أوضح أن الملتقى ينعقد بينما 
القدس أس����يرة في أيدي أعداء الله وأعداء األمة، والمسجد األقصى مستهدف 
بالتهويد ومش����اريع التقاسم الزماني والمكاني، وحتى بالتدمير، والمقدسيون 
يعان����ون كل صنوف القمع والتنكيل واألس����ر، وأبناء فلس����طين يدافعون عن 
مقدس����ات األمة، ويفتدونها باألرواح، في أروع ملحمة تاريخية تس����جل أسمى 
معاني البطولة والفداء والتمس����ك باألرض والمقدسات، دفاًعا عن كرامة األمة 
ودينه����ا, وهذا معناه ان القائد النخالة يؤم����ن بان هذه التضحيات لن تذهب 
هدرا, وان طريق ذات الش����وكه الذي يعيشه شعبنا ويسطر فيه أروع المالحم 
البطولية س����ينتهي حتما بإنجاز لعله يعيد ش����عوبنا اإلسالمية الى اصالتها 
ومجده����ا وتتحد لمواجهة االحتالل الصهيوني وتحرير فلس����طين كما حررها 
القائ����د العظيم صالح الدين االيوبي, وأضاف القائد النخالة, تس����تحق ذكرى 
تحرير القدس على يد القائد صالح الدين األيوبي أن نقف عندها ونستخلص 
منها العبر، لمواجهة المشروع الغربي المتجدد الذي يستهدف أمتنا العربية 
واإلس����المية، منذ غزو نابليون لمصر، وخروجه مهزوًما بعدما انكسر جيشه على 
أس����وار عكا« مبينا أن معركة تحرير بيت المق����دس التي خاضها القائد صالح 
الدين األيوبي ال يمكن اختصارها في معركة حطين المجيدة وحدها، بل سبقها 
إعداد وتجهيز وإش����غال ووضع خطط على مس����توى العالم العربي واإلسالمي، 

تستحق أن تدرس كأنموذج ناجح لتحرير القدس مرة أخرى.  
يجب ان يؤمن الجميع بأن صراعنا مع االحتالل هو صراع حضاري, وهو صراع 
وجود ويتطلب وعيا كبيرا واس���تعدادا دائما لمواجه���ة األعداء, خاصة ان 
كان عدونا هم اليهود أعداء البش���رية وقتلة األنبياء والرسل وهذا يتطلب 
اعداد االمة اإلس���المية اعدادا جيدا, وبناء جيل النصر على قواعد ايمانية 
ثابته ال تتزعزع وال تتراجع وال تهادن, ولنا في تجارب الس���لف الصالح عبر 
كثيرة يمكن االستفادة منها, فمعركة حطين المجيدة هي امتداد طبيعي 
لمعركة س���يف القدس ومعارك جنين ومعرك���ة القدس وحتى نصل الى 
مرحلة تحقيق االنتصار الذي تحقق في معركة حطين التي نحيي ذكراها 
االن ف���ان هذا يتطلب الوقوف على حقائق كثيرة تحدث عنها القائد زياد 
النخال���ة بالقول ان أي معركة نخوضه���ا ضد االحتالل الصهيوني يتطلب 
إعدادًا وتجهيزًا وإش���غاال, وان انتصار حطين لم يتحقق اال بإعداد ايماني 
وعس���كري ولوجس���تي جيد وعندما تحققت هذه العوامل انتصر القائد 
العظيم صالح الدين االيوبي في معركة حطين, وفتح بيت المقدس وحرر 
الب���الد والعباد من حك���م الصليبيين, ولكي يؤكد عل���ى اطروحاته خاطب 
القائد النخالة الحضور في المؤتمر الثالث بالقول »ال شك أن ملتقاكم هذا 
ا بدراس���ة مختلف جوانب تجربة القائد صالح الدين األيوبي،  سيكون غنّيً
وسيستلهم منها الدروس والعبر المفيدة، لكي تكون معيًنا لنا، ولكل من 
ال يزال يتمسك بالقدس وفلسطين في هذه األمة«, لقد أشار القائد النخالة 
بوض���وح الى عوامل انتصار القائد صالح الدين االيوبي في معركة حطين, 

وطالب بإعادة بناء االمة من جديد على قاعدة الجهاد في سبيل الله.   
القائ����د النخالة تحدث عن أهمي����ة دور العلماء في قي����ادة االمة واهمية دور 
المساجد في بناء الش����خصية المجاهدة التي تبذل الجهد وتعطي بال حدود 
كما تحدث عن العدل السائد والذي يؤدي الى النصر واحياء سنة الوقف بين 
المس����لمين فهذه كانت من عوامل بناء االمة التي سلكها القائد صالح الدين 
باإلضافة لتحس����ين أوض����اع االمة االقتصادية وأكد القائ����د النخالة أن عظمة 
م����ا قام به القائد ص����الح الدين األيوبي هو أنه خ����اض الصراع على جبهتين، 
الجبهة الداخلية، وكانت اس����تراتيجيته في ذلك الوحدة والتسامح، وتجميع 
الصف����وف باتجاه هدف واحد جامع، والجبهة الخارجية، واس����تراتيجيته في 
ذل����ك عدم المهادنة، ومواصل����ة القتال، وعدم م����واالة الظالمين أو عمالئهم، 
مش����يرا إلى أن هذه اإلستراتيجية أثمرت نصًرا مؤزًرا في حطين، ودخول بيت 
المقدس، فكان القائد صالح الدين بحق مجدًدا وموحًدا ومحرًرا، واس����تحق أن 
يخلد اس����مه في التاريخ, مضيفا إن تجربة القائد صالح الدين ما زالت تصلح 
في خطوطها العامة كاستراتيجية يمكن البناء عليها، لصياغة مشروع تحرير 
معاص����ر، وإعادة توحيد جبهات األمة ض����د المحتل، وتحقيق تنمية حقيقية 
على قاعدة المقاومة، ال على قاعدة االرتهان لنظام عالمي ظالم ومستكبر، وفي 
الوقت ذاته، اس����تمرار مشاغلة العدو واستنزافه، وعدم الرضوخ له، أو التهادن 
معه، أو التفاوض معه، أو التس����ليم له، تحت أي ظرف من الظروف« مؤكدا أن 
ذلك كله ممكن، إذا ما توف����رت اإلرادة الحقيقية، والرؤية الصائبة، واإلخالص, 

انها روشتة للوصول الى لحظة النصر مستوحاة من ملحمة حطين البطولية. 
 وختم القائد زياد النخالة بالقول إننا في حركة الجهاد اإلسالمي، ومنذ انطالقة 
حركتنا، نؤمن أن تحرير فلسطين مشروع أمة، ال مشروع فصيل أو شعب بمفرده، 
وأن األمة تحتاج إلى نهضة حقيقية إلنجاز مشروع التحرير والتحرر من الهيمنة 
الغربية، واس����تعادة ثقتها بمنظوماتها الفكرية والعلمية وقدراتها الذاتية« 

فهل يمكن ان نستفيد من العبر المستوحاة من معركة حطين البطولية.

القائد النخالة: العبر 
المستوحاة من انتصار حطين

رأي
يتعرض األس���رى الفلس���طينيون الس���تة، الذين تمكنوا من 
الفرار من سجن جلبوع »الخزنة«، بعد أن تمكنت قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي من إعادة اعتقالهم، إلى أش���د أن���واع التعذيب 
الجس���دي والنفس���ي، انتقامًا منهم، وحقدًا عليه���م، وعقابًا 
لهم، وتصفية للحس���اِب معهم، وتأديبًا لهم، ودرسًا لغيرهم، 
وإغاظة لشعبهم، وشماتًة بأهلهم، ومحاولًة دنيئًة لرد االعتبار 
لمؤسساتهم األمنية والعس���كرية، التي تلقت صفعًة مؤلمًة 
وركل���ًة مخزيًة، بنجاح األس���رى الس���تة بالفرار من س���جنهم 
المحصن، المصنف أمنيًا بأنه األول بين السجون اإلسرائيلية، 
واألكث���ر تحصينًا وحماي���ًة، فعمدوا إلى تعذيبهم بس���اديٍة 
مفرط���ٍة، وعنصريٍة مس���تنكرٍة، وبطريقٍة تعبر عن نفوس���هم 
المريضة، وأخالقهم الدنيئة، وهزيمتهم الداخلية، ومرارتهم 

الخفية.
منذ اللحظات األولى لعملية اعتقال األس���رى األبطال الس���تة، 
الت���ي تمت ف���ي أكثر من م���كاٍن، وعلى مراح���ل مختلفة، كان 
آخرها بعد ثالثة عش���ر يومًا من فرارهم، انهال عليهم الجنود 
اإلس���رائيليون ورجال األمن ضربًا عنيف���ًا وركاًل مبرحًا، وحرصوا 
على تصوير األس���رى وقت اقتيادهم، وقد ب���دت آثار الضرب 
والتعذيب على وجوههم وأجس���ادهم، ف���ي أوضح تعبيٍر عن 
إحساس���هم بمرارة الهزيمة، وش���دة اللطمة، وانكسار الهيبة، 
واهتزاز الصورة، التي بدو فيها ضعافًا أمام ش���عبهم، وصغارًا 
أمام أنفسهم، ومخزيين أمام قيادتهم العسكرية وحكومتهم 

السياسية.
 لو أن العدو اإلس���رائيلي كان صادقًا فيما يدعي، بأنه صاحب 
الجيش األكثر مناقبية في العالم، وصاحب المؤسس���ة األمنية 
األكثر أخالقية، لكان لزامًا عليه أن يرفع القبعة احترامًا، ويؤدي 
التحية تقديرًا للرجال الس���تة الذين مرغ���وا أنف كيانه الذي 
يدع���ي القوة والفوقية، وأجبروه عل���ى أن يجرد أضخم حمالته 
األمني���ة والعس���كرية، المؤلفة م���ن آالف الجن���ود والضباط، 
المزودي���ن بالطائرات المروحية والطيارات المس���يرة، واألقمار 
االصطناعية، وآالف الكامي���رات المنصوبة، وأجهزة الكمبيوتر 
العمالقة التي تتابع الصور وتحلل البيانات وتجمع المعلومات. 

إال أن هذا العدو أبى إال أن يس���فر عن أخالقه الدنيئة، وفطرته 
المريضة، ومفاهيمه الفاس���دة، وقيم���ه المنحرفة، وعنصريته 
المفرطة، فقام بصب جام غضبه على األس���رى الستة تحديدًا، 
وعموم األس���رى بص���ورٍة عامٍة، وأخضعه���م لعمليات تحقيٍق 
قاس���يٍة، لم تخ���ُل من التعذيب الجس���دي والمعن���وي، التي 
س���بقها اعتقاُل عدٍد م���ن ذويهم وأفراد أس���رهم، والتهديد 
به���دم بيوته���م وطردهم م���ن أرضهم إلى قطاع غ���زة أو إلى 
غيره، ورغم أن العدو كان يخش���ى مقتل األس���رى أو بعضهم، 
إال أن���ه بالغ ف���ي تعذيبهم بما ال يفضي إلى موتهم، خش���ية 
أن تتس���بب ش���هادتهم في اندالع »موجة عن���ٍف« انتفاضٍة 
عامٍة وثورٍة ش���املٍة، ال يقوى عل���ى صدها أو وضع حٍد لها ومنع 
انتشارها. قامت سلطات السجون اإلسرائيلية بتفريق األسرى 
الس���تة عن بعضهم البعض، ونقلتهم إلى سجون ومعتقالٍت 
أخرى، وق���ررت وضعهم في زنازين الع���زل االنفرادي، بعد أن 
جردته���م من كل األدوات الش���خصية، فلم تب���ق معهم غير 
ثيابهم التي يلبسونها، وفراش���هم الذي ينامون عليه، بينما 
قام���ت بتثبيت كل ش���يٍء آخر قد يحتاج���ون إليه أو يضطرون 
الس���تخدامه، ومنع���ت أي احت���كاٍك أو تواص���ٍل بينهم وبين 
إخوانه���م المعتقلي���ن، وحرمتهم من »الف���ورة« والخروج إلى 
الساحة للمش���ي، وحرمتهم من زيارة المعتقلين اآلخرين في 
غرفهم، ولم تس���مح ألحٍد من المعتقلي���ن بزيارتهم، وقد كان 

هذا حقًا مشروعًا ومكتسبًا نضاليًا قديمًا.
ال يبدو أن سلطات االحتالل اإلس���رائيلي ستسمح على المدى 
القريب لذوي األس���رى الس���تة بزيارتهم، وإن س���محت فإنها 
س���تجعل من زيارتهم قطعة من جهن���م، ورحلة إلى الجحيم 
ال تط���اق، بالنظر إل���ى حجم الصعوبات والمعوقات والش���روط 
الت���ي يجب أن يجتازها أو يمر بها األهل للحصول على حقهم 
في زي���ارة أبنائهم، وهو ما يعانيه ذوو األس���رى بصورة عامٍة، 
خ���الل رحلة زيارته���م القصيرة ألبنائهم األس���رى، وقد بدأت 
س���لطات الس���جون في اإلعداد للش���روط الجديدة التعجيزية 
المعقدة، التي ستفرضها على ذويهم، وقد باشرت في سحب 
امتيازاتهم التي حققوها بنضالهم، وحرمانهم من حقوقهم 

الطبيعية والمشروعة.
لن يكون مفاجئًا لنا إقدام س���لطات السجون اإلسرائيلية، على 
تقييد أيدي األس���رى الس���تة بقيوٍد ثقيلة، وتكبيل أقدامهم 
بسالس���ل طويلة، ووضعه���م ف���ي زنازين خاص���ٍة، مفتوحة 
ومكش���وفة بقضب���ان معدني���ة، بعيدٍة عن أقس���ام األس���رى 
والمعتقلي���ن، وإخضاعه���م للمراقب���ة والمتابع���ة والتصوير، 
بما ينتهك حقوقهم الش���خصية، ويعت���دي على حرماتهم، 
ويفقده���م القدرة على القيام بحاجاته���م الخاصة، وغير ذلك 
من اإلجراءات التي قد يتفتق عنها ذهن الحراس والسجانين، 

وعقلية الضباط واألمنيين.
يبدو أن األيام القادمة س���تكون صعبة وعس���يرة على أبطالنا 
األس���رى الس���تة، وقد يتعرضون لم���ا ال نعلم أو ن���درك، وقد 
يص���ار إلى تعريضه���م لما يمكن أن يض���ر صحتهم العامة، 
ويعرضه���م ألم���راٍض خطي���رٍة، تمس أجس���ادهم وس���المة 
عقولهم، فما أحدثوه في الكيان الصهيوني صعٌب أن ينسى، 
ومن المس���تحيل أن يمر دون عقاٍب، ولكن اإلس���رائيليين لن 
يملكوا الجرأة لمواجهة الشعب الفلسطيني وأسراه ومعتقليه 
بخطواٍت علنيٍة مكش���وفٍة، أو إجراءاٍت سافرٍة مباشرٍة، وإنما قد 
يلجأون إلى طرٍق عديدٍة ووس���ائل مختلفة، كتسميم الطعام 
أو تلوي���ث اله���واء، أو تعريضهم ألنواع من األش���عة التي ال 
تت���رك أثرًا ولكنه���ا تهتك النفوس وتفتك باألجس���اد. أمام 
هذه اإلج���راءات اإلس���رائيلية المقصودة، والنواي���ا الخبيثة 
تِة، ينبغي علينا أن نك���ون منتبهين وحذرين، ويقظين  الُمَبيَّ
ومس���تعدين، لمواجهة العدو والتصدي لسياساته، وإفشال 
مخططات���ه وتح���دي إرادته، والعم���ل بكل الس���بل الممكنة 
أواًل لتس���ليط الضوء عل���ى معاناتهم وظروفه���م، والمطالبة 
بتحس���ين ش���روط اعتقالهم، ومنع االعتداء عليهم واالنتقام 
منهم، والعمل على إتمام صفقة تبادل األس���رى القادمة، بعد 
ضمان إدراج أس���ماء األبطال الستة فيها، وفي المقدمة منها، 
واش���تراط عدم إنجازها أو الموافقة عليه���ا، إال أن يكونوا في 
مقدم���ة المحررين، أو أن يس���بقوهم ثمنًا لمعلوم���اٍت أو بيانًا 

لحسن الثقة وجدية االلتزام.

تمّر بنا في ه���ذه األيام ذكرى عزيزة علينا جميع���ًا، إنها ذكرى تحرير 
القدس عل���ى يد القائد صالح الدين األيوبي-رحم���ه الله-،  ففي اليوم 
الثاني من شهر أكتوبر س���نة 1187م حّرر القائد صالح الدين األيوبي 
َر المس���جد األقصى من  مدين���ة القدس من االحت���الل الصليبي، وَطهَّ
دنسهم، بعد أن كانت هذه المدينة المقدسة أسيرة لثمانية وثمانين 
عام���ًا في أيدي االحتالل الفرنجي )الصليبيين(، دون إراقة المس���لمين 
لقطرة دٍم واحدة من الُغزاة، وهي التي س���بحت فيها خيول الصليبيين 
رت مدينة القدس في ذكرى إسراء الرسول-  في دم المسلمين، وقد تحرَّ
صّلى الله عليه وسّلم-من مكة المكرمة إليها وذلك في يوم الجمعة 27/

رجب /583ه� وفق 2/أكتوبر/1187م.
 القائد صالح الدين األيوبي –رحمه الله- ُيَعدُّ من أشهر 

َّ
من المعلوم أن

ارسون في  الش���خصيات العس���كرية والسياس���ية التي يتناولها الدَّ
تاريخ اإلس���الم، فقد َحَمَل هموم األمة في قلبه وعقله، فجمع الش���مل، 
ب الجيوش، فكان النصر حليفه، ولّما استعصى فتح  َد الكلمة ،ورتَّ َوَوحَّ
مدينة عكا على القائد المس���لم صالح الدين، استعان بإخوانه من بالد 
دين لمساندته، وفعاًل تمَّ  المغرب العربي الذين أرس���لوا أسطول الُمَوحِّ
فتح  مدينة عكا، وش���ارك هؤالء الجند مع القائد صالح الدين في فتح 
المدينة المقدسة، وأوقف عليهم القائد صالح الدين وولده االبن البكر 
علّي وقفيًة في المدينة المقدسة ُعِرفت بوقفية الملك األفضل تقديرًا 
لجهودهم في تحرير المدينة المقدس���ة، وأس���كنهم ح���ارة المغاربة 
بجوار المس���جد األقصى، هذه الحارة التي هدمها االحتالل اإلسرائيلي 

وأزالها عن الوجود بعد احتالله للقدس عام 1967م. 
وه���ا هو التاريخ ُيعيد نفس���ه، لنعيش نحن أبناء هذا الجيل، أقس���ى 
ك األمة  مراح���ل تاريخنا، مرحل���ة النكبة المش���ؤومة، وضعف وتف���كُّ
العربية واإلسالمية ، وكيف َعَدا عليها الحاقدون من كّل حدب وصوب، 
س���وا مقدس���اتها، وها هي   فاس���تباحوا أرضها ، ونهبوا ثرواتها، َوَدنَّ
القدس يسعى المحتلون اإلسرائيليون لتكون عاصمة لهم، ويعملون 
ُطون لمدينة الق���دس أْن تندثر وأْن  على تهويده���ا، حيث إنهم ُيَخطِّ
يندثر أهلها ، ولكّن القدس س���تبقى إس���المية الوجه، عربية التاريخ، 

فلسطينية الهوية، ولن يسلبها االحتالل وجهها وتاريخها وهويتها 
مهما أوغل في اإلجرام وتزييف الحقائق.

ِإّن القدس في ه����ذه األيام تتعرض ِلِمْحَنٍة من أش����ّد الِمَحن وأخطرها، 
وما يحدث من جرائم في حّي الش����يخ جراح وحّي البس����تان وفي سلوان 
والعيس����اوية وغيرها إال دلي����ل على ذلك، كما يتع����رض قلب المدينة 
المقدس����ة المس����جد األقصى المبارك العتداءات عدي����دة، فاقتحامات 
المس����توطنين للمس����جد األقص����ى في األي����ام األخيرة  ق����د تصاعدت 
وتيرتها، حيث قاموا برفع العلم اإلس����رائيلي وأداء الطقوس الّتلمودية 
والنفخ في البوق داخل المسجد، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي 
التي تس����عى لفرض س����يطرتها عليه، وتنفي����ذ مخططاتها اإلجرامية 

بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك-ال سمح الله-.
 الظروف الصعبة التي 

ِّ
وتأتي ذكرى تحرير القدس ه���ذا العام في ِظل

يمّر بها شعبنا الفلسطيني ومدينتنا المقدسة وقضيتنا العادلة؛ لذلك 
فإّن عاصمتنا األبدي���ة مدينة القدس الحبيبة ُتخاطب األمتين العربية 
ُهوا صورتي  ُلوا بهم، َوَشوَّ واإلسالمية، قائلة لهم: لقد طردوا أبنائي َوَنكَّ
العربية واإلس���المية، َوَحاُلوا بين أحبائي من العلماء والخطباء والّسدنة 
والمرابطي���ن من الوصول إلّي  لتكتحل عيونهم بالصالة في المس���جد 
األقصى والدفاع عنه، َوَعَزُلوني عن ُمحيطي الفلس���طيني بجداِر الفصل 
العنص���رّي الذي َقَض���َم األرض، وبإقامة آالف الوحدات االس���تيطانية 
ِلَطْمِس الهوية اإلسالمية العربية الفلسطينية داخل َأْحَيائي، وفرضوا 
الضرائب الباهظة على أهلي، كي ُيجبروهم على الّرحيل من أرض اآلباء 
ُفوا التاريخ، و ما زالوا  واألجداد، وهدموا البي���وت، وصادروا الهويات، َوَزيَّ
���ُبل الُمَتاحة، من خالل إقامة الُكُنس،  يعملون على تهويدي بكافة السُّ
وعمله���م الدؤوب لهدم وإزالة لؤلؤتي المس���جد األقصى المبارك، كي 
ُيقيموا هيكلهم المزعوم بدالً منه، وما اقتحاماتهم اليومية للمس���جد 

األقصى تحت حماية قوات االحتالل عنا ببعيد!.
لذلك فإنني أناش����دكم يا أبناء األمتين العربية واإلس����المية َأالَّ تنس����وا 
مسرى نبيكم محمد- صّلى الله عليه وسّلم- وأهله، وأن تعملوا جاهدين 
على المحافظة على هذه المدينة المباركة وحماية أقصاها ومقدساتها، 

فهي بحاجة إلى ُخطوات فعلية ُتس����هم ف����ي المحافظة على عروبتها 
وإس����الميتها ودعم صم����ود أهله����ا، فالواجب عليكم دعم أش����ّقائكم 
ى المجاالت كي يبقوا مرابطين ثابتين فوق أرضهم  المقدسيين في َشتَّ
المباركة؛ ألّن المواطن المقدس����ي وشقيقه من فلسطينيي الداخل هم 

الذين يدافعون عن األقصى والقدس والمقدسات صباح مساء.
 الظروف الصعبة التي َيُمرُّ بها  

ِّ
 شعبنا الفلس���طيني اليوم وفي ِظل

َّ
ِإن

ر عبر التاريخ إال بالوحدة،  أح���وج ما يكون إلى الوحدة، فالقدس لم ُتَح���رَّ
دين  ف���إّن جميع المؤامرات ضّد  ولن تتح���ّرر إال بالوحدة، فإذا كنا ُمَوحَّ
ش���عبنا الفلسطيني سيكون مصيرها الفش���ل بإذن الله، فعلى صخرة 
حاك  م المؤام���رات الخبيثة التي ُتُ الوحدة تفش���ل التهديدات وتتحطَّ

ِضّد شعبنا المرابط وأرضنا المباركة.
إنن���ا على ثقة ويقي���ن بالله س���بحانه وتعالى بأّن بالدن���ا المباركة 
س���تلفظ هذا المحتّل إن ش���اء الله، فما زالت اآليات القرآنية تترّدد 
 َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا {، لتقول لنا 

َّ
 َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا * ِإن

َّ
على مسامعنا: }َفِإن

جميعًا: س���يأتي الفرج بعد الضيق، والُيْسر بعد الُعْسر، فال نحزن، وال 
نضجر، فلن يغلب ُعْسٌر ُيْسَرين بإذن الله، فديننا اإلسالمي الحنيف 
منا ِإّياه رس���ولنا  م اليأس وأوجد البدي���ل وهو األمل ، وهذا ما علَّ ح���رَّ
محمد –صّلى الله عليه وس���ّلم- عندما قال ِلُسراقة بن مالك يوم َلِحَق 
به أثناء الهجرة: ُعْد يا ُس���راقة وإنني َأِعُدَك بسوارِى كسرى، ما الذي 
دفع الرس���ول – صّلى الله عليه وس���ّلم – إلى قول ذل���ك ، إنه األمل 
، ألّن الله ال ُيخلف وعده، فالليل مهما طال 

َّ
 وجل

َّ
والثق���ة بنصر الله عز

فال ُبدَّ من بزوغ الفجر، وِإّن الفجَر آٍت بإذن الله ، فقد لفظت فلس���طين 
المحتلي���ن عبر التاريخ، فعلى أرضها المبارك���ة ُهِزم الصليبيون في 
َتار في معركة عي���ن جالوت، ووقف  معرك���ة حطين، كما وُه���ِزم التَّ
نابليون بونابرت القائد الفرنسي عاجزًا عن احتالل مدينة عكا، وألقى 
َعِتِه من فوق أسوارها، فهذه المدينة الُم�قدسة ستلفظ إن شاء  ِبُق�بَّ
الله هذا المحتل كما لفظت َمْن سبقه من الُمْحتلين، ويسألونك متى 
هو ؟! ُقْل عسى أن يكون قريبًا . نسأل الله أن يحفظ شعبنا والقدس 

واألقصى والمقدسات وفلسطين من كّل سوء. 

 وعدو يقمع
ُ

المحررون الستة قامات تشمخ

فــي ذكــرى تحريــر القــدس 

مصطفى يوسف اللداوي

بقلم الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة
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 دولة فل�سطني
 حمكمة �سلح غزة

 يف الق�سية املدنية رقم 2021/1419
المدعون : 1 - فاتن فؤاد مصطفي كحيل من سكان غزة الرمال شارع فلسطين 
هوي����ة رقم ) 90632254336( 2 - فدوي ف����ؤاد مصطفي كحيل 3 - رانيا فؤاد 
مصطف����ي كحيل 4 - ماجد فؤاد مصطفي كحيل 5 - فداء فؤاد مصطفي كحيل  
وكيلهم المحاميان / مروان عثمان وعلى الدن – غزة – شارع الوحدة عمارة االمل 

المدعى عليها : حنان فؤاد مصطفي كحيل – مجهولة محل االقامة 
نوع الدعوى / إزالة شيوع ) قسمة اموال مشتركة (

قيمة الدعوى / ) غير محددة القيمة ( تزيد عن عشرة االف دينار ردني 
  تبليغ دعوى بالنشر المستبدل

 في القضية المدنية رقم 2021/1419   في طلب النشر رقم 2021/1932
بما ان المدعين قد اقاموا عليك ايها المدعى عليها دعوى مدنية ونوعها قسمة 
اموال مش���تركة استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواهم المودعة لدى المحكمة 
لذلك يقتضى عليك ايها المدعى عليها ان تحضري الى هذه المحكمة للرد على 
دعوى المدعي���ن المحدد لها في يوم 2021/10/19م الس���اعة الثامنة والنصف 
صباحا كما يقتضى عليك ان تودع ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ تبليغك هذه الدعوى وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمدعين ان يسيروا في دعواهم بإعتبارك حاضرة .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اكرم ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
  املو�شوع / ن�شر امر بيع باملزاد العلني وقائمة �شروط بيع
بناء للقرار الصادر بتاريخ 2021/5/3 على ذمة القضية التنفيذية رقم 2015/809

المتكونة بين طالب التنفيذ / سعدي محمد سالم جمعة
والمنفذ ضده / حرب اجميعان تربان شلوف  

والقاضي بنش���ر قائمة شروط البيع على صفحات القضية المرقومة اعاله 
وموضوعها مبلغ كمبيالة مس���تحقة االداء بتاريخ 2015/4/1 قدره خمسة 
وعش���رون الف دوالر امريكي لصالح طالب التنفيذ وقد تبلغ المنفذ ضده 
بالقضية بتاريخ 2015/4/14 حس���ب األصول وتم ايقاع الحجز التنفيذي 
بتاريخ 2020/8/13 على المنزل واالرض الواقعة برفح – البحر – المواصي 
– ال ش���لوف ضمن القطعة 2359 القس���يمة 29وقد تم وضع يد مأمور 
التنفيذ على المنزل واالرض بتاريخ 2021/2/28 والبالغ مساحتها تقريبا 
400 متر مربع حس���ب الطلب المقدم بتاريخ 2021/5/3 وحس���ب تقرير 

المثمن فأن اجمالي قيمة المنزل واالرض قدره 47004 دوالر امريكي .
على ان تكون جلسة لالعتراض بتاريخ 2021/10/26 لنظر االعتراضات المقدمة حول 

امر البيع وقد قرر ان تكون جلسة البيع بالمزاد العلني بتاريخ 2021/11/28م .
لذا عل����ى من يرغب في الدخول بالم����زاد العلني مراجعة دائ����رة التنفيذ خالل الدوام 
اليومي قبل موعد البيع على ان يدفع المشترك تأمينا قدره %10 من قيمة التثمين .

 ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
ابراهيم ابو ريدة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ 

  اإخطار تنفيذ 
 الى المخطر اليه / يوسف احمد اسماعيل الكحلوت  " مجهول محل االقامة "

  نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2021/4653
  لصالح طالب التنفيذ / وسيم سهيل احمد الكحلوت

وذلك لتس���ديد قيمة شيكات والبالغ قيمتها 131500 شيكل + 58500 
دوالر ف���ي القضية الراهن���ة باالضافة الى رس���وم ومصاري���ف القضية 
التنفيذية وذلك خالل اس���بوعين من نش���ر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد 

االجراءات القانونية بحقك حسب األصول .
  لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ .جمال النمرة

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 

  حمكمة بداية خانيون�س
  دائرة التنفيذ 

اخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف الق�شية التنفيذية رقم 2021/5475

ال���ى المنفذ ضده / محمد مالحي حس���ين نصر ) بربخ ( هوي���ة : 900329178  
العنوان – خانيونس – البلد – خلف القلعة – مجهول محل االقامة حاليا مسافر

أبلغك ان����ه طبقا للحك����م الصادر ضدك م����ن محكمة صلح خانيون����س في القضية 
رقم 2019/1331 الص����ادر بتاريخ 2021/1/20 والقاض����ي بإلزامكم باخالء الحاصلين 
التجاريين محَلي الدعوى الراهنة وتسليمها لصالح المدعى وإلزامكم بدفع مبلغ 2840 
دينارًا أردنيًا باإلضافة الى الرس����وم والمصاريف و40 دين����ارًا أردنيًا اتعاب المحاماة 

لصالح طالب التنفيذ / على ناجي على شراب هوية : 800273732 .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين من تاريخ 
هذا االعالن لتنفيذ الحكم الصادر ضدك ودفع المبلغ المس���تحق حسب 
األصول واذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ 
ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

    ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة

  دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ 

 اإخطار تنفيذ 
   الى المخطر اليه / يوسف احمد اسماعيل الكحلوت  " مجهول محل االقامة "

   نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2021/4888
   لصالح طالب التنفيذ / تامر احمد اسماعيل الكحلوت

وذلك لتسديد قيمة شيك رقم 30000534 والبالغ قيمته 19000 شيكل 
والشيك رقم 20000612 والبالغ قيمته 10000 دوالر في القضية الراهنة 
باالضافة الى رسوم ومصاريف القضية التنفيذية وذلك خالل اسبوعين 
من نش���ر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد االجراءات القانونية بحقك حسب 

األصول .    لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

غزة/ االستقالل:
نّظم عشرات المزارعين والتّجار ومصدري 
المحاصيل الزراعية ف���ي غزة، يوم امس، 
وقفًة غاضب���ة احتجاًجا على سياس���ات 
االحتالل وش���روطه التعجيزية للس���ماح 
بتصدي���ر الس���لع الزراعية إل���ى الضفة 

الغربية المحتلة والخارج.
واحتش���د هؤالء أمام مقر األمم المتحدة 
غربي مدينة غزة وس���ط هتافات غاضبة 
ضد العراقيل والشروط التعجيزية التي 
يضعها االحتالل أمام سلعهم الزراعية، 
والس���يما اإلصرار على السماح بتصدير 

البندورة بدون »قمعة« فقط.
وقال المزارع إيهاب ماضي إن المزارعين 
م���ا زال���وا يعان���ون األمري���ن م���ن تلف 
محاصيلهم الزراعية، مناشًدا المسؤولين 
بالضغط على االحتالل إلنقاذ المحاصيل.

وأك���د ماض���ي أن »المزارعي���ن يتكبدون 
خس���ائر فادح���ة تتضاعف يوًم���ا بعد 
اآلخر، في وقٍت ال يحرّك أحد س���اكًنا أمام 
ش���روط االحتالل التعجيزية بحق سلعنا 

الزراعية«.
وأضاف »جئنا لنرفع الصوت عالًيا ونرفض 
القرار اإلس���رائيلي بوضع شروط ومعايير 
تعجيزية أمام تس���ويق وتصدير بعض 
المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم 

التجاري، وخاصة محصول البندورة«.
وأشار ماضي إلى أن االحتالل يشترط نزع 

الغطاء األخضر »القمعة« عن كل حبة يتم 
دخولها للمحافظات الشمالية، وهو ما قد 

يتسبب بإفسادها.
وق���ال ماض���ي »نحن هن���ا الي���وم، ومن 
أم���ام مقر األمم المتحدة، جئنا لتس���جل 
احتجاجنا ونرفع صوتنا وتقدم رس���التنا 
لممثليه���ا في قط���اع غزة وفلس���طين 
وخارجها، م���ن أجل التدخل والتوس���ط 
لدى االحتالل لرفع ش���روطه أمام تصدير 
محصول البن���دورة، ورفع كافة القيود عن 

محاصيلنا التصديرية«.

ودعا كافة المؤسسات والجهات الدولية 
والعربية للوقوف عند مسؤولياتها إلجبار 
االحت���الل على رفع القيود عن تس���ويق 
وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على 
إدخال مدخالت اإلنتاج لضمان اس���تمرار 

العملية الزراعية في القطاع.
وح���ّذر ماضي من ع���زوف المزارعين عن 
الزراعة في ظل تدني األس���عار المحلية 
ومنع االحت���الل منتجاتهم من التصدير 
للضفة الغربية والدول العربية، فضاًل عن 

منع إدخال مستلزمات اإلنتاج.

وح���ّذر م���ن أن »اس���تمرار ه���ذا الوضع، 
الغذائي���ة  الس���لة  عل���ى  س���ينعكس 

للمواطنين في القطاع«.
وق���ال المزارع���ون إن البن���دورة محصول 
تس���ويقي رئيس لهم وللتجار، إذ يتربع 
على عرش المحاصيل التسويقية، »والذي 
بدون وج���وده ضمن قائم���ة الخضروات 
المعدة للتصدير، يصعب على المزارعين 
تس���ويق باقي أصناف الخضروات، األمر 
الذي يكبدهم خسائر فادحة ال يمكنهم 

تحملها«.

وقفة لمزارعين بغزة احتجاًجا على شروط االحتالل »التعجيزية« للسماح بالتصدير

غزة/ االستقالل:
بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع االتحاد األوروبي مشاكل 
غ���زة والقطاع الخاص وطبيع���ة التدخالت المطلوبة للنه���وض باألوضاع 

اإلنسانية واالقتصادية.
جاء ذلك خالل اجتماع عقد بمقر جمعية رجال األعمال بغزة، بحضور طاقم 
من االتحاد األوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية 
االقتصادي���ة والمياه والطاقة في مكتب االتحاد في فلس���طين، ورؤس���اء 

مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.
ورحب رئيس الجمعية نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك بالوفد، 
مثمًنا جهود االتحاد األوروبي للتخفيف من معاناة س���كان غزة والنهوض 
بالقطاع الخاص بظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي خلفتها س���نوات 

الحصار والحروب المتكررة.
وأكد أهمية أن يساهم االتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل 
مباش���ر بالمنح والقروض والمس���اعدات المالية وتعويضه عن خس���ائره 
والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والس���ماح بإدخال كافة أصناف 

المواد الخام واآلالت.
وش���دد الحايك على أهمية إعمار المنش���آت االقتصادية والبنى التحتية 
والوحدات السكنية التي تضررت خالل العدوان األخير وصرف التعويضات 
للقطاع الخاص والضغط على »إسرائيل« إللغاء نظام GRM بشكل نهائي، 
وقائم���ة المواد الممنوعة تحت بند »االس���تخدام المزدوج« لما لها من دور 

كبير في تدمير اقتصاد غزة.
وأش���ار إلى ضرورة إعطاء غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق 
الفلس���طينية األخرى وأال تقل حصته عن 50%، الفًت���ا إلى أن غزة تقف 
على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها االقتصادية السيما بعد العدوان 

األخير.
من جهته شكر تشارلز، القطاع الخاص على تعاونه المتواصل مع االتحاد 

األوروبي فيما يتعلق بحل مشاكل غزة ومساعدة سكانه.
وأكد أن االتحاد األوروبي يعمل وفق سياس���ة جديدة قائمة على الشراكة 
مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المس���اعدات 

والمنح والقرض ألصحاب المشاريع واألعمال والمصانع والتجار.
وش���دد تشارلز على أن الحل الوحيد لمش���كلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء 

االحتالل والسماح بحرية الحركة والتنقل.
بدورهم طالب رؤس���اء القطاع الخاص ورجال األعمال، بضرورة أن تش���مل 
تدخالت االتح���اد األوروبي كافة القطاعات االقتصادية وممارس���ة ضغط 

حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.
ودعا هؤالء االتحاد االوروبي لضرورة مس���اعدة القطاع الخاص في حل ملف 
االرجاعات الضريبة الخاصة بالمقاولين كون ذلك يس���اهم بإنعاش كامل 

قطاعات االقتصاد.
وأكدوا أهمية الضغط إليجاد مس���اعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين 
فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض 

نسب البطالة والفقر وتحسين األوضاع المعيشية.

»القطاع الخاص« يبحث مع االتحاد 
األوروبي النهوض باقتصاد غزة
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أعلن أنا المواطن /    سالم حرب سالم ابو زايده    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   906634860     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد يعقوب يونس عيد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    802610535   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواطن /    أحمد رسمي دياب العزايزة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803500677    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /   عبد الرحم���ن وصفي 
محم���د بارود  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
800905572    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

أعلن أنا المواط���ن /   علي عبد الله نبهان   عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   400023636   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     محمد حس���ن ابووردة       
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801288390   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   اكرم فايز س���الم ابو حجير     
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  900630740    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   فايز جبر عبد الحي ابو ندي  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  921443818    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    حامده ابراهيم ش���تيوي 
ضهي���ر  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
907393011     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   ش���وكت محمود خميس 
الرنتيس���ي  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
802508424   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    عوض حمدان محمد فوجو  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   924221336  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     أحمد غالب على القطاوي    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    402557573    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

تونس/ االستقالل:
قال النائب المس���تقيل من مجلس النواب التونس���ي، 
فيص���ل الطاهري، يوم امس، إن الرئيس قيس س���عيد 
أك���د على إج���راء ح���وار وطني لح���ل األزمة ف���ي البالد، 
»وه���و المنتظر« من قبل »المنظم���ات المدنية واألحزاب 

واألطياف السياسية وأيضا الشعب التونسي«.
ولف���ت في تصريح له: إل���ى أن »الحديث عن حوار وطني 
يعني انفراج األزمة السياسية وباقي األزمات ألنه طيلة 
الفترة السابقة هناك تعتيم وعدم ذكر أي استراتيجية 
أو خارط���ة طريق«. وطالب بأن يكون الحوار الوطني مبنيا 
على أس���س ومواثيق مؤسس���ة على اتفاق���ات ترضي 

أطياف الشعب التونسي«. وشدد على ضرورة »تشكيل 
الحكومة التي تسببت في فراغ ال يمكن تحمله، وبالتالي 
س���وف تأتي الحكوم���ة في ظل اإلج���راءات المنصوص 
عليها في الفصل 80 والتي خولت للرئيس اتخاذ تدابير 
اس���تثنائية«. وقال إن الحكومة الجديدة س���وف تكون 
»حكومة إنجاز وتصريف أعمال لهذه المرحلة خاصة في 
مسألة مقاومة الفساد لطي صفحة الفساد وهو ما يطلبه 

الشارع ويؤكد عليه«.
وأش���ار إلى أن »قوى اإلس���الم السياس���ي المتمثل في 
)حرك���ة النهض���ة وائتالف الكرامة وبع���ض نواب قلب 
تونس( ترفض اإلجراءات األخيرة من قبل الرئيس قيس 

س���عيد ويأتي هذا الحوار المفت���رض لتقريب وجهات 
النظر والتنازل عن هذا الرفض والدخول في الحوار الذي 
يجعل البالد تمر إلى ش���اطيء األمان«. وأعلنت الرئاسة 
الفرنسية أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد خالل 
اتصال هاتفي مع نظيره الفرنس���ي، إيمانويل ماكرون، 

أنه يعتزم إطالق حوار وطني لحل األزمة في تونس. 
وأك���د قصر اإلليزي���ه في بيان، إن ماك���رون تطرق خالل 
االتصال الهاتفي مع سعيد لألجندة المؤسساتية التي 
ينتظرها الشعب التونسي والمجتمع الدولي، مضيفا أن 
س���عيد أكد لماكرون أن الحكومة ستتش���كل خالل أيام 

وأنه ينوي إطالق حوار وطني في البالد.

عمان/ االستقالل:
أعل����ن الديوان الملكي األردني، ي����وم امس، أن العاهل 
األردن����ي المل����ك عبد الل����ه الثاني ناق����ش هاتفيا مع 
الرئيس الس����وري بشار األس����د العالقات الثنائية بين 

البلدين.
وأضاف الديوان الملك����ي أن خالل المحادثة، أكد ملك 
األردن دعم بالده لجهود الحفاظ على سيادة واستقرار 

سوريا.
ومنذ أيام استأنفت س����وريا واألردن العمل رسميا في 
المعب����ر الحدودي "النصيب - جابر" المش����ترك، وذلك 

بعد توقفه ألكثر من عام على خلفية جائحة كورونا.
واختتم����ت منذ أي����ام ف����ي العاصمة األردني����ة عمان 

االجتماعات الوزارية )الس����ورية - األردنية( الموس����عة 
التي انعقدت على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون 

الثنائي في العديد من المجاالت االقتصادية.
وتوص����ل الجانبان خالل المباحثات إلى رؤى مش����تركة 
وتفاهم����ات تعزز التع����اون االقتص����ادي في مجاالت 
التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي 

يعود بالفائدة على البلدين.
وأكد ال����وزراء م����ن الجانبين أهمية وض����ع تصور لرفع 
مستوى التعاون االقتصادي بين البلدين، ومعالجة أي 
صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع 
باتج����اه تعزيز الش����راكة في مجاالت الطاق����ة والمياه 

والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.

انقرة/ االستقالل:
صرحت وزارة الخارجية التركية أنها ستتخذ خطوات، عبر 
القنوات الدبلوماس���ية وعلى األرض، لمواجهة استخراج 
الم���وارد الهيدروكربونية بالقرب من س���احل قبرص، ألن 

ذلك ينتهك حقوق أنقرة والقبارصة األتراك.
وذكرت الوزارة في بيان أن���ه »يتم اتخاذ جميع الخطوات 
الالزم���ة ضد ه���ذه األعمال األحادي���ة الجان���ب لليونان 
واإلدارة القبرصي���ة اليونانية عل���ى األرض وعلى الطاولة 

)المفاوضات(«.
وأعلن���ت اإلدارة القبرصية اليوناني���ة، يوم أمس، خطتها 
للحصول على س���فينة مملوكة إليطالي���ا ترفع علم مالطا، 
وعزمها على بدء عملية حفر جديدة في جنوب قبرص في 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
فيما قال���ت الوزارة التركية إن »كل هذه األعمال األحادية 
الجانب س���تزيد التوتر ش���رقي المتوسط  وتهدد السالم 

واالستقرار«.
من جانب���ه، قال الرئيس القبرصي التركي إرس���ين تاتار 
الش���هر الماضي، إن ش���مال قبرص ال يزال ينتظر ردا من 
جمهورية قب���رص على اقتراح عقد مؤتمر حول ش���رقي 

البحر المتوسط.
 وطالب وزي���ر الخارجية التركي، مولود تش���اووش أوغلو، 
الشهر الماضي، بالمس���اواة في السيادة والوضع الدولي 
للش���عب القبرصي التركي مع القبارصة الروم في الجزيرة 

في أقرب وقت، على حد قوله.

تركيا: سنواجه خطط التنقيب 
عن الموارد قبالة سواحل قبرص

العاهل األردني يناقش مع الرئيس السوري 
بشار األسد العالقات الثنائية بين البلدين

طهران/ االستقالل:
أك���د وزي���ر الخارجي���ة اإليراني حس���ين أمير عبد 
اللهي���ان، يوم أم���س، إن "طه���ران ال تتحمل ابدا 

حضور الكيان الصهيوني قرب حدودها".
وق���ال وزير الخارجي���ة اإليراني، عب���د اللهيان، إن 
"بعض العناص���ر اإلرهابية حض���رت خالل تحرير 
أذربيجان لمنطقة قراب���اغ وأّن الكيان الصهيوني 
س���عى الس���تغالل هذا التوتر"، مؤك���ًدا أن "بالده 

دعمت تحرير قراباغ من االحتالل األرمني".

وأض���اف الوزير اإليراني، عب���د اللهيان، أن طهران 
"أبلغت أذربيجان قلقنا سياس���يًا وأمنيًا من وجود 

اسرائيل خالل الصراع في قراباغ".
وذك����ر أن "األمريكيين حاولوا االتصال بنا في 
نيويورك عبر قنوات مختلفة وقلنا للوس����طاء 
إذا كان����ت نواياه����م جادة فليصدروا إش����ارة 

جادة".
وأش���ار عبد اللهيان، إلى أن بالده قالت للوس���طاء 
"لتكن إش���ارة االميركيين الج���ادة اإلفراج عن 10 

ملي���ارات دوالر على األق���ل من األم���وال االيرانية 
المجمدة، مش���يرا إلى أن المفاوضات التي تنتهي 

باحتساء القهوة ال تنفع".
وشّدد وزير خارجية ايران، على أن الواليات المتحدة 
الب���د ان تعلم انه ال ينبغي هذه المرة ان يكون كل 
ش���يء مكتوبا لكنه ال يتحقق عمليا فشعبنا يريد 
ان يرى نتائج المحادث���ات، وعلى االطراف االخرى 
اال تفكر حتى بالمحادثات حول الصواريخ وبش���أن 

المنطقة.

خبير: إطالق الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس التونسي سيسهم في انفراج األزمة 

ايران تؤكد: عدم تحملها للتواجد "اإلسرائيلي" قرب حدودها

مسقط/ االستقالل:
 أعلنت س���لطنة عمان عن تفعيل خطة الط���وارئ الوطنية، لمواجهة تأثيرات 
إعصار "ش���اهين"، الذي من المتوقع أن يدخل في بحر ُعمان وبعدها لسواحل 

السلطنة، مسببا الرياح العالية واألمطار.
وعطلت الس���لطنة، دوام الحكومة والقطاع الخاص ليومي األحد واإلثنين، فيما 

تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات.
وقالت المديرية العامة لألرصاد الجوية في سلطنة عمان، إن اإلعصار المداري 
"ش���اهين"، يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مس���قط على دائرة عرض 24.2 

درجة شماال وخط طول 59.3 درجة شرقا.
وقدرت المديرية س���رعة الري���اح حول المركز ب� 64 عقدة )116 كم/ س���اعة(، 
ومن المحتمل أن يستمر اإلعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة 

شمال الباطنة.
وأهابت هيئة الطي���ران المدني بالجميع ضرورة أخ���ذ أقصى درجات الحيطة 
والح���ذر وعدم المجازفة بعبور األودية واالبتع���اد عن األماكن المنخفضة، كما 

حذرت من ارتياد البحر خالل هذه الفترة.
وأعلن���ت اللجنة الوطني���ة إلدارة الحاالت الطارئة في س���لطنة عمان، عن قطع 
الحركة المرورية على طريق الس���لطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منس���وب 
المياه بمنطقة الزاهية بوالية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين 

بالصعود إلى أعلى منازلهم.
وب���دأ مس���تخدمو موقع "تويتر" بنش���ر مقاطع فيديو م���ن محافظات عمانية 
مختلفة تظهر ارتفاع األمواج إلى مس���تويات غير معتادة، إضافة إلى تساقط 

المطر.

سلطنة عمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن 
إجازة ليومين لمواجهة إعصار »شاهين«
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الرياض/االستقالل: 
اختت����م المنتخب األولمبي الفلس����طيني, 
تدريبات����ه ف����ي الس����عودية, اس����تعدادا 
للمش����اركة في بطولة غرب آسيا »تحت 23 

عاما«.
وم����ن المق����رر أن تنطل����ق البطول����ة اليوم 
االثنين في العاصمة السعودية »الرياض«, 
بمش����اركة 11 منتخبا عربي����ا وزعوا على 3 

مجموعات.
ويلع����ب »الوطني« ف����ي المجموعة الثانية 
إلى جان����ب العراق )4 أكتوب����ر(, ولبنان )6 
أكتوب����ر(, واإلمارات )8 أكتوب����ر(, أما األولى 
فتضم األردن, واليم����ن, والكويت, وُعمان, 

فيم����ا يتواج����د ف����ي الثالثة الس����عودية 
»المستضيف«, والبحرين, وسوريا.

ويأم����ل الجه����از الفني لألولمب����ي بقيادة 
إيهاب أب����و ج����زر, تحقيق نتائ����ج جيدة 
ف����ي البطولة, التي س����تكون خي����ر إعداد 
للتصفي����ات اآلس����يوية المق����رر إقامتها 
بالخامس والعش����رين من الش����هر الجاري 
ف����ي العاصمة األردنية »عم����ان«, إذ يلعب 
األردن  أم����ام  الفلس����طيني  المنتخ����ب 
وتركمانس����تان, للمنافس����ة عل����ى بطاقة 
الوصول ألمم آس����يا 2022 »تحت 23 عاما« 

في أوزبكستان.
يش����ار إلى أن قائمة األولمبي الفلسطيني 

تض����م 23 العبا ه����م بدر موس����ى, وحامد 
حمدان, وأحمد أبو حس����نين, وأحمد كالب, 
ومحمد الترامسي, وخالد النبريص, ومحمد 
عزت، وعلي وريدات، وليام بركات، ووجدي 
نبهان، وفادي قطميش، وبشار الشوبكي، 
وأحمد الطويل، وأنس بني عودة، وريد قنبر، 
ووليد قنبر، ومحمد ديري����ة، وأمير قطاوي، 
وعمي����د صوافطة، وجمال حم����د، وعلي أبو 

علفة، وداوود عراقي، وليث حسون.
و سيواجه اليوم المنتخب األولمبي نظيره 
المنتخب العراقي الساعة 3:30 ، ثم  يواجه 
لبنان األربعاء الس����اعة 8.45 مس����اء, و يوم 

الجمعة يواجه اإلمارات الساعة 3.30 .

غزة/ االستقالل:
تواصل أندية عدة في قطاع غزة, في إبرام عدد من 
الصفقات في فترة االنتقاالت الصيفية, استعدادًا 

للموسم الكروي المقبل 2021-2020.
فف���ي الدرجة الممت���ازة ، تعاقد ش���باب جباليا مع 
السداسي فراس األسمر, ومحمود الحبيبي, وأسامة 
عيد, وأحمد الكرنز, وأحمد عليان, ومحمد أبو كرش.

فيما ض���م ش���باب خانيونس الثالثي ش���ادي أبو 
العراج, وعبد الله الزرابي, ووليد أبو موس���ى, بجانب 

استعادته إسالم أبو عبيدة.
و في الدرجة األولى ، واصل نادي خدمات النصيرات 

صفقاته في االنتقاالت الصيفية.
وأعلن خدمات النصيرات تعاقده مع الثنائي مروان 
ش���يخ العيد ولب���اد األخرس مدة موس���م واحد في 

صفقة انتقال حر, للظهور معه في دوري األولى.
وس���بق لخدم���ات النصي���رات ضم كل م���ن أحمد 
العمواس���ي, ومحمود حرب, وخالد شلتوت, ومهند 
مصلح, وأمين الحل���و, وعبد اللطيف عليان, ومحمد 

أبو زايد. هذا و أعلن نادي شباب الزوايدة تعاقده مع 
5 العبين جدد, اس���تعدادا للموسم الكروي القادم 

بالمحافظات الجنوبية 2022-2021.
وضم ش���باب الزوايدة الخماس���ي ماج���د بن حمد, 
وكريم البريم, وأمين العيادي, ومحمد فروانة, وأحمد 

أبو بكرة.
ويأمل الزواي���دة أن يكون الخماس���ي إضافة قوية 
للفريق, لضمان الظهور بصورة جيدة خالل الموسم 

الكروي الجديد بدوري األولى.
أما نماء فأنجز صفقة جديدة بضمه أحمد سعد.

األولمبي الفلسطيني يختتم تدريباته بالسعودية

الضفة الغربية/االستقالل: 
أكد نادي أهلي الخليل, أن نجمه س���عيد السباخي قد يحصل على 

تصريح دخول الضفة المحتلة األسبوع القادم .
وكان الس���باخي قد انضم لصفوف أهلي الخليل في الصيف, بعد 
رحيله عن صفوف ش���باب رفح, الذي س���اهم في حصوله على لقب 

الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينطلق دوري المحترفين الجزئي في الرابع عش���ر من 

الشهر الحالي, حيث يلعب أهلي الخليل مع إسالمي صور باهر.
ويأمل أهلي الخليل أن تنجح مس���اعيه في حصول نجمه السباخي 
على تصريح دخول الضفة, الذي سيضمن له الظهور مع الفريق في 

افتتاح منافسات الدوري.

أهلي الخليل يترقب شباب جباليا يضم »6« العبين و خدمات النصيرات يواصل تعزيز صفوفه 
صدور تصريح السباخي 

األسبوع المقبل

باريس/االستقالل: 
سقط باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين بهدفين دون رد ، ضمن منافسات 

الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.
ورفع أصحاب األرض رصيدهم إلى 12 نقطة، ليقفزوا للمركز السابع، بينما تجمد 

رصيد سان جيرمان عند 24 نقطة، لتتوقف سلسلة االنتصارات المتتالية.
 تكتل فريق رين بكثافة عددي����ة أمام مرماه، إال أن نجوم بي إس جي اخترقوا 
منطق����ة الجزاء أكثر من مرة، وهددوا المرمى بفرص خطيرة لنيمار ومبابي ودي 
ماريا، كما تصدت العارضة لركلة حرة س����ددها ميسي، بخالف تسديدة أخرى 

إلدريسا جايي بجوار القائم. 
لم يكتف أصح����اب األرض بالدفاع فقط بل هددوا مرم����ى دوناروما بأكثر من 

محاولة للمزعج كمال الدين سليمان وجايتان البورد .
وفي الدقيقة األخيرة من الشوط األول، سجل البورد الهدف األول مستغال سوء 

التغطية والتمركز من الظهير األيسر نونو مينديز .
بعد ثوان قليلة من انطالقة الشوط الثاني، تلقى الفريق الباريسي طعنة قوية 

بهدف ثان سجله فالفيان تايت بعد تمريرة من البورد. 
انتف����ض بي إس جي لتضييق الف����ارق، إال أن محاوالته كانت جميعها بثالث 

محاوالت فردية لمبابي من تسديدات خارج منطقة الجزاء. 
كما س����جل كيليان هدفا، ألغاه حكم الفيديو المس����اعد بداعي التسلل، بينما 

سدد ميسي ركلة حرة بجوار القائم. 
ووسط النش����اط الباريس����ي، تهدد مرمى جيانلويجي دوناروما بتسديدتين 
لتراوري وكمال الدين س����ليمانا. احتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، 
لكن بدا على نجوم باريس س����ان جيرمان اإلرهاق الش����ديد، وعدم القدرة على 
مج����اراة العبي رين، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومس����تحق لرجال المدرب برونو 

جينيسيو.
 

مدريد/االستقالل:
حقق فريق إسبانيول انتصاًرا ثميًنا 
على ريال مدريد بنتيجة )1-2(، في 
إطار منافس���ات الجولة الثامنة من 

الليجا.
إس���بانيول  يرفع  االنتص���ار  وبهذا 
رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني 
عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد 

عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.
ب���دأت المب���اراة بتهديد م���ن ريال 
مدريد، حيث مرر الشاب فينيسيوس 
جونيور كرة بالعكب داخل المنطقة 
لكريم بنزيما، الذي س���دد من لمسة 
واحدة لكن بين ي���دي دييجو لوبيز 

حارس إسبانيول في الدقيقة 4.
وج���اء أول رد م���ن إس���بانيول في 
الدقيقة 9، بتس���ديدة م���ن إمباربا 
من خ���ارج منطقة الجزاء، تصدى لها 

كورتوا وحولها إلى الركنية.
وعكس س���ير اللقاء نجح راؤول دي توماس 
في تس���جيل ه���دف التقدم إلس���بانيول 
في الدقيقة 17، حي���ث تلقى كرة عرضية 
من الطرف األيمن م���ن زميله إمباربا داخل 
المنطقة وس���دد أس���فل يس���ار الحارس 

كورتوا.
وأرس���ل بنزيما تسديدة من خارج المنطقة 
في الدقيقة 20، س���يطر عليها بس���هولة 

دييجو لوبيز حارس إسبانيول.
وانتهى الش���وط األول بتقدم إس���بانيول 

بهدف دون رد.
وفي الش���وط الثاني، نج���ح أليكس فيدال 
في تس���جيل الهدف الثاني إلس���بانيول 
في الدقيقة 60، حيث انطلق من منتصف 
الملعب وراوغ ناتش���و قبل أن ُيس���دد غلى  

يسار كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.
وأرس���ل كاس���يميرو العب خط وسط ريال 
مدريد، تصويبة من خارج المنطقة، تصدى 
لها دييج���و لوبيز وحولها إل���ى ركنية في 

الدقيقة 63.
وس���جل كريم بنزيما اله���دف األول لريال 
مدريد في الدقيق���ة 67، لكن حكم المباراة 

ألغاه بداعي التسلل.
ونج���ح بنزيما في تس���جيل الهدف األول 
للميرنج���ي في الدقيق���ة 71، بعد مجهود 
فردي كبير، انطلق بالكرة وراوغ الدفاع، قبل 
أن ُيس���دد على يس���ار دييجو لوبيز حارس 

إسبانيول.
وسجل البديل إيدين هازارد الهدف الثاني 
لري���ال مدريد في الدقيق���ة 84، لكن ألغاه 

الحكم بداعي التسلل.
وفش���لت محاوالت ريال مدريد في العودة، 
ليواصل الملكي تعثره محلًيا بعدما تعادل 

الجولة الماضية ضد فياريال.

ريال مدريد يواصل التخبط ويسقط بثنائية أمام إسبانيول باريس ينهار أمام رين 
في وجود الرباعي المدمر
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أعلن أنا المواطن /   رائد موسى ابراهيم النجار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800386898    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد نبيل محمد المصري    
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405871963     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  نبيل محمد حسين المصري     
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 947356267      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حسام يوسف سعيد مشعل 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801122979 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  نداء حمدان محمود ابو شنب   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   401207444    
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 126/ 2020
يف طلب الن�سر امل�ستبدل 1810 / 2021

المس���تدعي/ رامي ماهر البنا - سكان غزة الزيتون ش���ارع النديم ويحمل 
هوية رقم 800737702 وكيله المحامي/ منذر رشاد الفراني 

المستدعى ضده/ مهند عبد الوهاب خليل الدحدوح – سكان غزة الزيتون 
شارع النديم بجوار منجرة كامل فورة 

نوع الدعوى: حقوق    قيمة الدعوى )14000 دينار ( أربعة عشر ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم 126 / 2020م

إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله اس���تنادًا لما يدعيه في الئحة دعواه 
ونظرًا ألن المستدعى ضده مجول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية 
غ���زة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في 
الطب )1810/ 2021( بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك 
يقتض���ي عليك أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم الثالثاء الموافق 2021/10/19م 
التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يومًا من  تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا. حرر في 2021/9/27م

رئي�س قلم حمكمة بداية غــزة
الأ�ستاذ/ عمار قنديل

وأف����ادت مصادر محلية، أن المنزل مس����احته 50 مترا 
فقط، وي����ؤوي 10 أفراد هم عائلة المقدس����ي عرفات 

الرجبي في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.
وذك����رت أن الهدم جاء بدعوى ع����دم الترخيص، وهو 
الترخي����ص الذي م����ن المس����تحيل أن يحصل عليه 

المقدسي مهما حاول.
العائ����الت  آالف  االحت����الل  س����لطات  وتس����تهدف 
الفلس����طينية في جميع القرى والبل����دات في مدينة 
القدس المحتلة، وتس����عى إلى تش����ريد أفرادها من 
خ����الل تس����ليمهم أوامر ه����دم بدعوى البن����اء بدون 

تراخيص.
ورغم س����عي س����كان مدينة الق����دس للحصول على 
الرخ����ص المطلوب����ة للبناء، إال أّن س����لطات االحتالل ال 
تس����مح بذلك خاصة في المناط����ق القريبة من مركز 

المدينة.
ويضطر الفلس����طينيون لهدم منازلهم بأيديهم في 
القدس، لتفادي دف����ع غرامات باهظة تفرضها بلدية 

االحتالل.
وتنتهج س����لطات االحتالل اإلسرائيلي منذ اللحظات 
األولى الحتاللها القدس عام 1967، سياسة عدوانية 
عنصرية تجاه الفلس����طينيين المقدس����يين؛ بهدف 
إح����كام الس����يطرة عل����ى مدينة الق����دس وتهويدها 
وتضييق الخناق على س����كانها األصليين؛ وذلك من 
خالل سلس����لة من الق����رارات واإلجراءات التعس����فية 
والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

وفي الس����ياق، تصدى أهالي وادي الربابة في سلوان 
الحامية الجنوبية للمسجد األقصى، العتداءات عناصر 

بلدية االحتالل.
وأفادت مص����ادر مقدس����ية، أن اش����تباكات باأليدي 
اندلعت بين عناصر "س����لطة الطبيعة" التابعة لبلدية 

االحتالل وأصحاب األراضي في وادي الربابة بسلوان. 
وأشارت المصادر أن عناصر س����لطة الطبيعة اعتدت 
على المواطنين بالهراوات وغاز الفلفل، ما أدى إلصابة 

المقدسي أحمد آدم عوض. 
ويواصل أهالي حي وادي الربابة في بلدة س����لوان في 
الق����دس المحتلة الصمود والثبات في أراضيهم التي 
يحاول االحتالل وما يس����مى "سلطة الطبيعة" التابعة 

له، االستيالء عليها منذ ما يقارب العام. 
ونظم أصح����اب أراضي حي واد الرباب����ة وأهالي الحي 
ومتضامن����ون ف����ي الفت����رة الماضي����ة، اعتصام����ات 
وفعاليات إلثبات وجودهم في األرض وحقهم فيها. 

وتتواصل الفعاليات في خيمة التضامن التي تشهد 
أسبوعيا أداء صالة الجمعة في الوادي، ووسط دعوات 
لبقية األهالي والمقدسيين لاللتحاق بهم واالحتشاد 

ألداء صالة الجمعة في المكان. 
وتعد بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد األقصى 
المبارك ومحرابه، حيث يحاول االحتالل اقتالع السكان 
منها من خالل س����رقة البيوت أو هدمها واالس����تيالء 
على األراضي واستهداف مقابرها، حيث يحاول اليوم 

تخريب مقبرة باب الرحمة وتجرفيها. 
وإلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس األحد، 
المس����جد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، 
في بيان مقتضب: أن "47 مستوطًنا اقتحموا المسجد 
األقص����ى خ����الل الفت����رة الصباحية، ونظم����وا جوالت 

استفزازية في باحاته". 
وأوضح����ت أن المس����توطنين تلق����وا ش����روحات عن 
"الهي����كل" المزعوم خ����الل االقتحام، وأدوا طقوًس����ا 

تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وفرضت ش����رطة االحتالل قيوًدا على دخول المصلين 
الوافدين من القدس والداخل الفلس����طيني المحتل 
لألقص����ى، واحتجزت بع����ض الهويات عن����د بواباته 

الخارجية.
وفي السياق، قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون 
في بلدة بورين جنوبي نابلس ش����مالي الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد مس����ؤول ملف االس����تيطان في ش����مال الضفة 
غسان دغلس، بأن مس����توطنين قطعوا العشرات من 
أش����جار الزيتون ف����ي الجهة الش����رقية الجنوبية من 

بورين، المحاذية لمستوطنة "يتسهار".
وتعود ملكية هذه األش����جار للمواطنين أكرم إبراهيم 

عمران وتمام عيد.
وأكد دغلس أن تزامن االعتداء مع قرب انطالق موسم 
قط����ف الزيتون، يأتي ضمن س����عي المس����توطنين 
لضرب هذا الموسم المهم للمزارعين الفلسطينيين، 

والذي يشكل أحد ركائز صمودهم على أرضهم.
في اإلطار، منع مستوطنون األحد مزارعين من الدخول 
والعمل في أراضيهم ببلدة بديا غرب س����لفيت شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن األراضي يوسف 
أبو صفية أن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الطريق 
الم����ؤدي لألراض����ي الزراعية في منطقة خلة حس����ان 
الواقعة ش����مال بلديا وأعاقوا وصول المزارعين للعمل 

بأراضيهم وقطف ثمار الزيتون.
وأش����ار إلى أنها ليس����ت المرة األولى التي يقوم بها 
المس����توطنون وبمس����اندة قوات االحت����الل بمنعهم 
م����ن الوص����ول ألراضيه����م والعم����ل به����ا، ومصادرة 
بعض اآلليات أثناء العمل، وذلك من أجل االس����تيالء 

والسيطرة عليها لصالح المستوطنة.

غزة/ االستقالل: 
غادر وفد حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( عبر معبر رفح البري إلى القاهرة، 

أمس األحد، إلجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين.
وكان الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، قال في تصريح مقتضب، إن وفدًا من 
الحركة برئاس���ة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيتوجه للقاهرة 

اليوم )أمس(، ب� »دعوة كريمة من األشقاء في جمهورية مصر العربية«.
وأض���اف برهوم في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي ل� »التباحث حول العديد 

من الملفات الوطنية الهامة«.
ونش���ر رئي���س المكتب اإلعالم���ي الحكومي بغزة س���المة مع���روف، أن وفد 
حكومي فني غادر لمصر لمناقش���ة العديد من الملفات والقضايا المهمة مع 

المسؤولين المصريين.

وفد من حماس وآخر من 
الحكومة بغزة يغادران للقاهرة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة )هآرتس( اإلس���رائيلية، نقال عن مصادر في السلطة 
الفلس���طينية ب���ان »مس���ؤولين ف���ي اإلدارة األمريكي���ة أبلغوا بأن 
القنصلية االمريكية لسكان ش���رق القدس ستفتح كما هو مخطط 
له���ا في غضون أس���ابيع قليلة، بع���د المصادقة عل���ى الموازنة في 

إسرائيل«.
وافادت الصحيفة بأن وزارة الخارجية األمريكية وافقت على ميزانية 
لتشغيل القنصلية في غرب المدينة، واتخذت المزيد من الخطوات 

الفنية لتنفيذ القرار.
ومن المق���رر، أن يصل المبعوث االمريكي للش���رق االوس���ط هادي 
عم���رو المنطق���ة الي���وم االثنين في زي���ارة يلتق���ي خاللها رئيس 
السلطة محمود عباس ومسؤولين اسرائيليين، لبحث اخر التطورات 

الميدانية والسياسية بالمنطقة.

»هآرتس«: واشنطن تنوي 
افتتاح القنصلية األمريكية 

في القدس خالل أسابيع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق���ت حكومة االحتالل، أم���س األحد، على قرار 
بدفع قوات من الجيش اإلس���رائيلي وجهاز األمن 
العام "الش���اباك" ال���ى البلدات العربي���ة والبلدات 
المختلطة، في أعقاب ارتفاع معدل الجريمة فيها.

وبحس���ب القناة ال�20 اإلس���رائيلية، فقد صادقت 
الحكوم���ة على قرار من نائب وزي���ر األمن الداخلي 
يؤاف سجلوفيتش يقضي بدفع الشاباك والجيش 
اإلس���رائيلي وعدد م���ن ال���وزارات والهيئات في 
"إسرائيل"، من أجل محاربة ظاهرة الفلتان المسلح 

في الوسط العربي.
ووف���ق بعض المداوالت التي ج���رت في الحكومة، 
فان���ه من المتوقع ان يعم���ل الجيش بالتعاون مع 
الش���اباك على القضاء على الس���الح ون���زع فتيل 

العنف والجريمة.
وق���ال الوزير س���جلوفيتش "تم تعيين���ي اليوم 
مدير مش���روع حكومي لمعالجة الجريمة والعنف 
في المجتم���ع العرب���ي، الوضع ط���ارئ والحكومة 
تتعامل معه على هذا األس���اس، ستنخرط جميع 
وكاالت إنفاذ القانون والوزارات في عمل مش���ترك 

الس���تعادة القانون والنظام واألمن الشخصي في 
المجتمعات العربية".

وش���دد بينيت، خ���الل اجتم���اع اللجن���ة الوزارية 
لمحاربة الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني، 
على أن الوضع هناك وصل إلى الخط األحمر، مدعيًا 

بأن قوات الشرطة ليست عدوة للمجتمع العربي.
وتأتي ه���ذه التقاري���ر، بعد قيام عدة أش���خاص 
في كفر قاس���م بضرب ع���دد من رجال الش���رطة 
اإلس���رائيلية، االمر الذي اس���تدعى القيام بجهود 

مكثفة لمحاربة العنف وضبط النظام.

حكومة االحتالل تقرر الزج بالشاباك والجيش في البلدات العربية

جنين/ االستقالل: 
أكد القيادي المحرر الش���يخ خضر عدنان، أن راي���ة انتفاضة القدس، ما يزال 

أبطالها يحملونها، غضًبا وثورة على العدو.
وق���ال عدنان في تصريح له بمناس���بة الذكرى السادس���ة النتفاضة القدس: 
»راية الجه���اد التي حملها مهند الحلبي من ضي���اء التالحمة ومعتز حجازي، 
رفعها بهاء أبو العط���ا وجميل العموري، وأبطال المخي���م وبرقين والحارثية، 
وخرج محمود العارضة وصحبه من نفق الطريق إلى القدس معلين إياها حريًة 

وانتصارًا، وتقدم بها أبطال الجهاد في جنين والسجون غضبًا وثورًة«.

غزة/ االستقالل: 
قدمت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( التعازي لحركة الجهاد اإلس���المي برحيل 
القائ���د في س���رايا القدس عبد الله نهاد الس���مك، الذي توفى إث���ر إصابته بفيروس 
»كورونا«. وقال الناطق باس���م الحركة حازم قاس���م في بيان وصل »االس���تقالل«: »إننا 
نش���اطر اإلخوة في حركة الجهاد اإلس���المي بمصابهم األليم برحيل القائد في سرايا 
القدس المجاهد عبد الله نهاد الس���مك«. وأضاف أن »المجاهد عبد الله السمك ترجل 
بعد مشوار جهادي قارع فيه المحتل الصهيوني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السالح الصبر والسلوان«.

عدنان: راية انتفاضة القدس ما يزال 
أبطالها يحملونها غضًبا وثورة على العدو

حماس تعزي بوفاة أحد 
قادة سرايا القدس

الحتالل يجرب ..
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االستقالل/ وكاالت:
أزال أطباء في ليتوانيا أكثر من كيلوغرام من المس����امير والبراغي من معدة 

رجل، بدأ في بلع أجسام معدنية بعد إقالعه عن تناول الكحوليات.
ونقل الرجل الذي لم يكش����ف عن اسمه لمستش����فى في مدينة كاليبيدا 
الساحلية على بحر البلطيق، حيث كان يعاني من آالم شديدة بمنطقة البطن.

وأظهرت األشعة السينية التي أجريت للمريض وجود قطع معدنية يصل 
طول بعضها إلى 10 سنتيمترات.

ونقلت صحيفة »ذا غارديان« عن الجراح س����اروناس ديليديناس الذي أجرى 
عملية عاجلة للمريض، قوله: »خالل العملية التي اس����تغرقت ثالث ساعات 
مع استخدام األشعة السينية، تمت إزالة جميع األجسام الغريبة من معدة 

المريض«.
وم����ن جانبه قال رئي����س الجراحين في مستش����فى كاليبيدا الجيرداس 
سلبافيس����يوس لوس����ائل إعالم محلية: »لم نر ش����يئا مث����ل ذلك طيلة 
مس����يرتنا المهنية«، مضيفا أن »حالة الرجل مس����تقرة اآلن بعد العملية 

التي أجريت له«.
وبحس����ب سلبافيس����يوس، فإن الرجل بدأ في بلع األش����ياء المعدنية خالل 
الش����هر الماضي، بعد أن توقف عن شرب الكحوليات، مستغربا إقدامه على 

مثل هذا األمر غير المبرر.

أطباء يكتشفون مفاجأة غير 
متوقعة في بطن مريض

االستقالل/ وكاالت:
 أصيب ضيوف حفل زفاف بصدمة كبيرة، بعد أن طالبهما 
العروس���ان بدفع مبالغ مالية عن كل قطعة تناولوها من 
كعكة الزفاف.  وكشف أحد الضيوف أن العروسين أعلنا 
في يوم زفافهما أن على الضيوف المساعدة في دفع ثمن 
كعك���ة الزفاف، من خالل المس���اهمة في دفع المال قبل 

الحصول على شريحة من الكعكة.
ول���م يعترض الضي���وف على دف���ع مبل���غ 3.66 جنيه 
إس���ترليني )4.5 دوالرا( مقاب���ل الحصول على قطعة من 
كعك���ة الزفاف، لك���ن المفاجأة كانت عندم���ا تلقى أحد 
الضيوف رس���الة من الزوجين يطالبان���ه فيها بدفع مبلغ 

3.66 جنيه إس���ترليني )4.5 دوالرا( إضافية، ألنه حصل 
على قطعة ثانية من الكعكة خالل الحفل.

وش���ارك الضيف مقطع فيديو لمحادثة الواتس أب التي 
دارت بين���ه وبين الزوجين بعد عدة أيام من حفل الزفاف، 
حيث قال العروس���ان "مرحبا، لقد كنا نراجع صور الكاميرا 
التلفزيوني���ة، والحظن���ا أنك حصلت عل���ى قطعتين من 
كعكة الزفاف. لقد أعلنا أن على كل ضيف أن يدفع 3.66 
جنيهًا إس���ترليني ثمنًا لكل قطع���ة كعك، والحظنا أنك 
دفعت ثمن قطع���ة واحدة فقط، هل يمكنك من فضلك 
أن ترس���ل مبلغ 3.66 جنيها إس���ترليني على الفور ثمنًا 
للقطعة الثانية". وتم تحميل صورة للرس���الة على موقع 

ريديت، والقت انتقادات ش���ديدة من قبل مس���تخدمي 
الموق���ع، حيث قال أحدهم "إذا كنت ال تس���تطيع ش���راء 

كعكة لتقدمها لضيوفك، فال تحصل على كعكة".
وانتقد أحد المعلقين خطوة العروسين بشدة، حيث قال 
س���اخرًا "لقد دفعت مبلغًا من المال مقابل الهدية ومبلغًا 
آخر على وقود الس���يارة ألصل إلى الحفل ومبلغ ثالث على 
المالبس الرتدائها في حفل زفافكما، كما ضيعت فرصة 
العمل لس���اعات إضافية ألتواجد ف���ي الحفل، وبما أنكما 
فرضتما ثمن���ًا للحصول على قطعة م���ن كعكة الزفاف، 
فأنتم���ا مدينان لي بكل هذه المبالغ، يرجى التحويل فورًا 

لتجنب رسوم التأخير".

لندن/ االستقالل:
 أقدم عروس���ان بريطانيان، عل���ى زرع أجهزة تنصت 
أس���فل طاوالت حف���ل زفافهما، ف���ي محاولة منهم 

لسماع تعليقات الضيوف عنهم.
ووفق���ا لصحيف���ة »ديلي س���تار« البريطاني���ة، فإن 
العريسان تمكنا بالفعل من سماع تعليقات ضيوف 
حف���ل الزفاف، فيما كان���ت ضحكاتهم تتعالى كلما 

سمعوا تعليقا من أحد الضيوف.
وأش���ارت الصحيف���ة، إل���ى أن العريس���ان أرجعا زرع 

أجهزة التنصت إلى رغبتهم في س���ماع ردود أفعال 
أصدقائهم���ا خالل حفل الزفاف، بعد 5 س���نوات من 

الخطوبة.
وعقب انتهاء حفل الزفاف، نش���ر العريسان مقطعا 
مص���ورا لهما وه���م يضحكان بش���كل كبي���ر وهم 
يسمعون تعليقات أصدقائهم خالل الرقصة األولى 

لهما.
وأوضح العريسان أن السبب في ضحكهما الهستيري 

هو سماع تعليقات أصدقائهما خالل رقصهم.

واشنطن/ االستقالل:
أضطر أحد س���كان مدينة غراند فوركس األمريكية لقضاء 
يومين في جمع الجوز من سيارته، حيث تم استعمالها من 

طرف سنجاب بري للتخزين الشتوي.
وتنمو ثمرة ج���وز كبيرة في حديقة من���زل الرجل صاحب 
الس���يارة، الذي حقق حص���اًدا كبيًرا هذا الع���ام، وحين لم 
يستعمل سيارته لمدة 4 أيام، اعتقد الحيوان أنها المكان 

المناسب لتخزين طعامه.
وبعد تش����غيل المحرك، س����مع الرجل صوت����ا غريبا 

ففتح الغطاء، ليتفاجأ بالحج����رة بأكملها وهي مليئة 
بالمكسرات.

وعلق الرجل في منش���ور له على صفحته في "فيس���بوك" 
قائاًل: "مرحبًا، تعال واحصل على الجوز األس���ود الطبيعي! 
42 غالون متاحة. نمت بشكل طبيعي، لقد قطفها سنجاب، 

سنجاب أحمر على وجه الدقة".
وأضاف "أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود ألنني سمعت 
أن ساكن الشجرة الفروي الذي يعمل بجد قد يتقاعد قريبا 

ألسباب صحية!".

سنجاب يحول سيارة أمريكي 
لمستودع للجوز استعدادًا للشتاء

عروسان يزرعان أجهزة تنصت
 في طاوالت حفل زفافهما

واشنطن/ االستقالل:
تس���بب اصطدام طائر بمحرك طائرة أمريكية أثن���اء محاولتها اإلقالع من مطار 

أتالنتيك سيتي، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجالء الركاب.
وذكرت وس���ائل إعالم أمريكية، أن الطائر اصطدم بالمحرك األيمن، وأن الطائرة 
تابعة لشركة "س���بيريت إيرالينز". وقال حاكم والية نيو جيرسي، فيل مورفي، 
على "تويتر"، في وقت الحق إن المطار استأنف عمله بعد مرور وقت قصير على 

الحادث، وأكد أنه لم تسجل أي إصابات جراء ما وقع.
وفتحت إدارة الطيران المدني تحقيقا في ما جرى.

عروسان يتقاضيان من الضيوف مقابل قطع من كعكة الزفاف طائر يتسبب باحتراق محرك 
طائرة أثناء محاولتها اإلقالع

القاهرة/ االستقالل:
تداول أصدقاء ش����اب في اإلسكندرية مقطع فيديو 
على موق����ع التواصل االجتماعي "فيس����بوك" يظهر 
لحظة وفاته س����اجدا أثناء الصالة بمقر عمله بمنطقة 

سموحة.
ورص���دت كاميرات المراقبة المصري "أحمد الس���يد"، 
39 عاما، رجل أمن بمركز أشعة بمنطقة سموحة، أثناء 

أدائه صالة قيام الليل وحيدا بمقر عمله.
ووفق���ا لمقطع الفيديو المتداول، عند دقات الس���اعة 
الثانية و51 دقيقة صباح يوم 29 س���بتمبر الماضي، 
سقط "أحمد" على سجادة الصالة ولفظ أنفاسه األخيرة 

إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وبحسب أصدقاء المتوفى، فإن "أحمد" متزوج ولديه 3 
أطفال، أكبرهم طفلة في المرحلة اإلعدادية، ويقيم في 

منطقة "الحضرة" بحي وسط اإلسكندرية.
والقي الفيديو انتش���ارا واس���عا على مواقع التواصل 
االجتماع���ي، تحت عناوين عديدة من بينها "حس���ن 
الخاتمة"، "ماذا بينك وبين ربك"، "من عاش على ش���يء 

مات عليه".
ونع���ي أصدقاء الراحل بكلمات مؤثرة، إذ علق أش���رف 
جابر قائال:"زميلنا توفى وهو يصلي قيام الليل.. اللهم 

ارزقنا حسن الخاتمة".

وفاة شاب مصري على سجادة الصالة
روما/ االستقالل:

تعرض جس����ر يزيد عمره ع����ن 150 عاما ف����ي العاصمة 
اإليطالية روما ألضرار هائلة وانهار جزئيا، بس����بب حريق 

مدمر التهمه.
وأك����دت صحيف����ة la Repubblica أن الحريق اندلع في 
س����اعة متأخرة من يوم أمس الس����بت في جسر الصناعة 
المعروف بالجس����ر الحدي����دي الذي يرب����ط بين ضفتي 
نهر التيبر، وأنش����ئ عام 1862، ويعد من رموز العاصمة 

اإليطالية.
وتمكنت فرق اإلطفاء من السيطرة على الحريق في غضون 
نحو ساعة من تدخلها، لكن الجسر تعرض ألضرار هائلة 

وانهارت أجزاء منه في النهر.

وأعلنت الس����لطات ع����ن عدم وقوع إصابات بش����رية جراء 
الحادث، غير أن الحريق أس����فر عن قطع خطوط الكهرباء 

وأنابيب الغاز.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن رجال اإلطفاء اكتش����فوا تحت 
الجس����ر أربعة مخيمات وفيها اسطوانات غاز استخدمت 

لطبخ الطعام، ومن المرجح أن الحريق بدأ هناك.
وزارت عمدة روما، فيرجيني����ا رادجي، موقع الحادث بغية 
تفقد الدمار الذي لحق بالجس����ر التاريخ����ي، وقالت: "من 

المفجع رؤية جزء من التاريخ يتحول إلى ذلك".
بدوره، صرح المتحدث باس����م إدارة اإلطفاء، فرانشيسكو 
نوتارو، بأنه من السابق ألوانه الحديث عن الفترة المطلوبة 

لمعالجة األضرار وإعادة افتتاح الجسر.

حريق يلتهم جسرًا يعود إلى القرن الـ19 في روما


