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الداخل المحتل/ االستقالل: 
ش���هدت أراض���ي الداخ���ل المحتل، مس���اء أمس 
األربع���اء، جمل���ة م���ن الفعالي���ات والتظاه���رات 
االحتجاجية المنددة باستشهاد الصحفية شيرين 
أبو عاقلة بعد اغتيالها من قوات االحتالل بدم بارد.

ونّظمت الق���وى الوطنية والسياس���ية في مدينة 
الناصرة، وقفة احتجاجية على ساحة العين وذلك 

ردا على اقتحام مخيم جنين واستهداف أبو عاقلة.
كما نظمت وقفة حداد تخللها رفع الش���موع وإنارة 
المشاعل حزنا وحدادا على فقدان شهيدة الكلمة، 

شيرين أبو عاقلة.
وعلى صعيد متصل، نّظمت وقفة احتجاجية أخرى 
في مدينة حيفا، في س���احة األسير أغلقت خاللها 

جادة »بن غوريون« في المدينة.

تظاهرات في الداخل المحتل 
تنديدًا باغتيال شيرين أبو عاقلة

غزة/ معتز شاهين:
ش���هادة جديدة تضاف إلى سجل جرائم االحتالل 
بح���ق  المتواصل���ة  وانتهاكات���ه  اإلس���رائيلي« 

الصحفيي���ن الفلس���طينيين، عق���ب اغتيال جنود 
االحتالل، الصحفية ش���رين أبو عاقلة، 
أثناء تغطيته���ا االعالمية صباح أمس 

غزة/ االستقالل: 
أّكدت فصائل المقاومة الفلس���طينية، أم���س األربعاء، 
أّن جريمة اغتيال االحتالل للصحفية ش���يرين أبو عاقلة 

فصائل المقاومة: اغتيال أبو عاقلة يستوجب 
على »الجزيرة« حظر استضافة »إسرائيليين«

»الجهاد« تقدم التعازي بارتقاء 
الصحفية شيرين أبو عاقلة

استشهاد أبو عاقلة.. دليل جديد على إجرام 
االحتالل بحق الصحفيين الفلسطينيين

غزة/ االستقالل: 
قدم وفد رس����مي كبير من حركة الجهاد اإلس����المي، أمس 
االربعاء، التعازي بارتقاء الصحفية الفلس����طينية القديرة 

وقفات في غزة والضفة تنديدًا 
بجريمة اغتيال الزميلة »أبو عاقلة«

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
ن���دد صحفيون فلس���طينيون ف���ي قطاع غ���زة، والضفة 
الغربي���ة، أمس األربع���اء، بإقدام االحتالل عل���ى اغتيال 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات، 
األب مانويل مس���لم، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي تعمد 

إدانات فلسطينية رسمية وشعبية واسعة الغتيال االحتالل الصحفية شيرين أبو عاقلة

األب مسلم: االحتالل اغتال »أبو عاقلة« 
لشعوره بالهزيمة أمام المقاومة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اغتال���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلية صباح أم���س األربعاء الصحفية 
شيرين أبو عاقلة مراس���لة قناة الجزيرة أثناء تغطيتها اقتحام مخيم 

جنين، فيما أصيب الصحفي علي سمودي بجروح وصفت 
بالمتوسطة في ظهره أثناء تغطيته للحدث نفسه، وأعلن 

شهيد برصاص »إسرائيلي« في البيرة وتشييع آخر في خانيونس 

 �سريين اأبو عاقلة �سهيدة.. اإدانات عربية ودولية وا�سعة جلرمية االحتالل

الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدم الجيش اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، 8 مساكن 
فلس���طينية وع���دة حظائ���ر لألغن���ام وبركس���ات 

)حاوي���ات( زراعي���ة من الصفيح ش���رق بل���دة يطا، 
وقال منس���ق  الغربية.  الضفة  جنوبي 
لجان الحماية والصم���ود فؤاد العمور، 

االحتالل يهدم منازل بالضفة والقدس 
ويوزع عشرات اإلخطارات لهدم أخرى  

)apaimages(      حلظة �إلقاء نظرة �لود�ع على �ل�سهيدة �ل�سحفية �سريين �أبو عاقلة و�سط مدينة ر�م �هلل �أم�س

الشيخ عزام: االحتالل يحاول التعتيم 
على جرائمه بقتل الصحفيين

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، الشيخ نافذ عزام، إن االحتالل يحاول التعتيم على 
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غزة- رام الله/ االستقالل: 
أثارت جريمة اغتيال االحتالل الصحفية ش���رين ابو عاقلة 
أم���س االربع���اء، على يد ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي في 
مدينة جنين، ادانات فلسطينية رسمية وشعبية وحقوقية 

واسعة.
حيث أدانت فصائل وجهات رسمية فلسطينية ومؤسسات، 
إعدام قوات االحتالل اإلسرائيلي الصحفية أبو عاقلة خالل 
تأديتها عملها الصحفي في مدينة جنين، وحملت مختلف 
االوساط الفلسطينية حكومة االحتالل وجيشها المسؤولية 
كاملة ع���ن ه���ذه الجريمة واك���دت على ض���رورة مالحقة 

مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم. 
و أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس األربعاء، 
بأش���د العبارات جريمة إعدام الصحفية ش���يرين أبو عاقلة 
النكراء، مش���يرة إلى أن االحتالل ح���اول عبرها قتل الصورة 

والكلمة التي تالحق عدوانه وإرهابه.
وقالت الحركة في بيان لها: »إن استهداف اإلعالم واالعتداء 
على الصحفيين نهج ثابت في سياسة االحتالل والشواهد 

على ذلك عديدة«.
وأضافت: »في استمرار لعدوان االحتالل وجرائمه اإلرهابية 
أقدم جيش االحتالل على ارتكاب جريمة بشعة استهدفت 
هذه الم���رة الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون 

االحتالل ويوثقون جرائمه«. 
حركة حما�س 

وم���ن جهته، قال الناط���ق بحركة حماس حازم قاس���م، إن 
اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة جريمة جديدة 
تضاف لسلسلة من الجرائم التي يرتكبها االحتالل تحديدًا 

بحق اإلعالم الفلسطيني. 
وأضاف: ه���ذا االغتيال المتعمد جريم���ة مركبة ويجب أن 

يحاسب عليها االحتالل في المحافل الدولية. 
وتابع، يأتي اغتيال مراس���لة قناة الجزيرة أبو عاقلة من أجل 
إره���اب الصحفيين وع���دم نقل الحقيق���ة وإيصال جرائم 

االحتالل لكل العالم. 
ودعا، المؤسسات الحقوقية والدولية أن تعلي صوتها بعد 

هذه الجريم���ة، وأن تتخذ خطوات عملية لمعاقبة االحتالل 
على هذه الجريمة.

حركة فتح 
كما، أدانت حركة » فتح« بش���دة، جريمة اغتيال الصحفية 
الفلسطينية ش���رين أبو عاقلة التي ارتكبها جنود وضباط 
جيش االحتالل االس���رائيلي عن س���بق إصرار وترصد في 

مخيم جنين فجر امس. 
وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة 
والتعبئ���ة الفكرية ان هذا االغتيال الجبان هو جريمة حرب 
مكتملة األركان هدفها قتل الحقيقة، والتغطية على جرائم 

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين في 
بيان إن استش���هاد ش���يرين لن يمّكن االحتالل من حجب 
الصورة ع���ن جرائمه اليومية التي يرتكبها بحق الش���عب 

الفلسطيني، بل انها ستضيف جريمة جديدة الى جرائمه 
اليومية ، ولن تثني الصحفيين واالعالميين الفلسطينيين 

عن مواصلة القيام بواجبهم الوطني والمهني.
وقال ح���زب »فدا« إن ما ج���رى جريمة بش���عة ووصمة عار 
تضاف إلى الس���جل الطويل لقوات االحتالل المليء بمثل 

هذه الجرائم التي يندى لها جبين االنسانية.
اجلبهة ال�شعبية

م���ن جهت���ه، تقدم عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إلى جماهير شعبنا 
الفلس���طيني وجم���وع الصحافيي���ن واإلعالميين بخالص 
التعزية باستش���هاد الصحافية الكبيرة شيرين أبو عاقلة 
مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في جريمة صهيونية غادرة 
استهدفتها أثناء تغطيتها لالجتياح الصهيوني لمدينة 

جنين فجر امس.

كما أعرب مزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للصحافي علي 
السمودي الذي أصيب برصاصة غادرة ايضًا في ظهره أثناء 

تغطيته أحداث جنين.
وأدانت الرئاس���ة، جريمة اعدام قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

للصحفية شيرين أبو عاقلة.
وحملت الرئاس���ة، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 
عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية 

ينتهجها االحتالل بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته .
من جانبها قالت وزارة اإلعالم الفلسطينية، إن جريمة اغتيال 
الزميلة الصحفية ش���يرين أبو عاقلة، تس���تدعي تكثيف 
الجهود الفلس���طينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة 
لروح ش���يرين ولضحاي���ا االحتالل اإلس���رائيلي، خصوصًا 

الصحفيين ونشطاء حرية المعلومة والرأي.
�شبكة املنظمات الأهلية

وقالت ش���بكة المنظمات االهلية الفلس���طينية بان »هذه 
الجريمة النكراء يجب ان تمثل لحظة فاصلة على مس���توى 
المؤسسات الحقوقية الدولية، واالتحاد الدولي للصحفيين، 
والمؤسس���ات المحب���ة للعدل والس���الم وبما تش���كل من 
لحظ���ة فاصلة من اجل العمل عل���ى محاكمة دولة االحتالل 
ومحاس���بتها على جرائمها، والعمل عل���ى توفير الحماية 

لإلعالمين والصحفيين العاملين في االراضي الفلسطيني 
الإعالم احلكومي 

كما نعى المكتب اإلعالمي الحكومي، مراس���لة قناة الجزيرة 
الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح 
أم���س خالل تغطيتها اقتحام قوات االحتالل مدينة جنين 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة، إثر استهدافها بالرصاص 

بشكل مباشر في الرأس.
وأكد المكتب في بيان صحفي، أن اس���تهداف الصحفيين 
هو اس���تكمااًل لمسلسل الجرائم اإلسرائيلية التي تصنف 
كجرائم حرب يعاقب عليها القانون، من أجل إسكات صوت 
الحقيقة لمن���ع نقل صورة العدوان والجرائم البربرية للعدو 
بحق ش���عبنا الفلس���طيني عامة والصحفيين المقدسيين 

وفي الضفة المحتلة خاصة.

إدانات فلسطينية رسمية وشعبية واسعة الغتيال االحتالل الصحفية شيرين أبو عاقلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات، األب مانويل مسلم، 
أن جيش االحتالل اإلسرائيلي تعمد اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو 

عاقلة أثناء تغطيتها القتحام مخيم، جنين صباح أمس األربعاء.
وقال األب مس���لم مخاطبا المحتلين الذين يختلقون مبررات واهية للتنصل من 
جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة: »أنتم القتلة المجرمون أيها الصهاينة، وعليكم 

دم شيرين ودماء زمالئها الصحفيين من البداية إلى النهاية«.
 جنود االحتالل تعمدوا قتلها »ليعطوا أنفسهم ثقة بأنفسهم، وهم 

َّ
وأضاف أن

المهزومون في كل صدام«.
وقدم التع���ازي واالحترام والفخ���ر واالعتزاز للصحافيين، وثّمن »ش���جاعتهم 
وإقدامهم وإصرارهم على نقل الحقيقة في األرض المقدس���ة التي تدنس���ت 

بوجود أمثال هذه العصابات الصهيونية عليها«.
واستش���هدت مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين برصاص قوات االحتالل أثناء 
تغطيتها اقتحام مخيم جنين، رغ���م ارتدائها مالبس وخوذة الصحفيين. كما 

أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.
وحاصرت قوات االحتالل، صباح أمس االربع���اء، أحد المنازل في حي الجابريات 

بجنين، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تقوم باالنسحاب.
وتصدى مقاومون القتحام قوات االحتالل، وأطلقوا النار تجاه الجنود المقتحمين، 

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة.
وتزايدت عمليات المقاومة في مدن الضفة الغربية، مع ارتفاع وتيرة اعتداءات 

وجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

األب مسلم: االحتالل اغتال »أبو عاقلة« 
لشعوره بالهزيمة أمام المقاومة غزة/ االستقالل: 

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، الش���يخ نافذ عزام، إن االحتالل يحاول 
التعتيم على جرائم���ه وإرهابه بقتل الصحفيين، كما 
فعل اليوم)أمس( مع مراس���لة قناة الجزيرة شيرين ابو 
عاقلة، الت���ي تعرضت لرصاص قناص أثناء تغطيتها 
اقتحام مدينة جني���ن، داعيا أحرار العالم إلى تكثيف 

جهودهم في فضح جرائم العدو.
جاء ذلك عب���ر برنامج )لق���اء خاص( ال���ذي بثته قناة 

فلسطين اليوم، أمس األربعاء .
وتوجه الشيخ عزام بالتعزية لعائلة اإلعالمية شيرين 

أبو عاقلة وألسرة شبكة الجزيرة اإلخبارية.
وأضاف: ش���يرين رافقت كفاح شعبنا ونضاله ودورها 
كان واضحًا في إظه���ار حقيقة هذا المحتل وجرائمه، 
ونتمنى على قناة الجزيرة أن يتم متابعة هذه الجريمة 
لتعرية سياس���ة االحتالل وحتى يرى العالم ما يجري 
من انتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين و سلسلة 
الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني ليوضع 

االحتالل في قفص االتهام«.
وتابع الش���يخ عزام: تغطيات الصحفيين موضوعية، 
لك���ن االحتالل ال يري���د ذلك، بل يري���د أن يعتم على 

الجرائم واالنتهاكات الصارخة.. 
هذه الجريمة ليس���ت األولى ولن تكون األخيرة لعدم 
وج���ود رادع لهذا المحتل الصهيون���ي ، وعلى جميع 
أحرار العالم أن يكثفوا من أنش���طتهم لكش���ف وجه 

االحتالل«.
وتحدث الش���يخ عزام عن معركة سيف القدس، التي 
يعي���ش الفلس���طينيون ذكراها األول���ى، حيث أكد 
أن المعرك���ة كانت نقلة هامة وأثبت���ت رغم الظروف 
القاس���ية التي تمارس بحق الش���عب الفلس���طيني 
ومقاومت���ه أن���ه يقف ف���ي وجه االحتالل، وأش���عرت 
الفلسطينيين باألمل والثقة رغم اختالل موازين القوى 
و أظهرت عظمة الشعب ورغبته في الحياة رغم تواطؤ 
المجتمع الدولي واألمريكي ورغم التطبيع الحاصل من 

األنظمة العربية.
وقال: ش���عبنا يعيش بحيوية وش���موخ في مواجهة 
االحتالل الت���ي ال تتوقف انتهاكات���ه وال آلة تدميره 

مستمرة«.
وأعرب الشيخ عزام عن فخره بما تقوم به المقاومة بكافة 
أذرعها، من خالل رسم مالمح المستقبل للفلسطينيين 
ولألمتين العربية واإلس���المية، ورسمهم مالمح مرحلة 
جدي���دة في جنين ونابلس والق���دس في ظل تهاوي 

األنظمة العربية عبر السالم والتطبيع.
وزاد قائال: نحن على يقين أن ما يقوم به أبطال س���رايا 
القدس وكتائب القس���ام وكتيبة جنين يس���هم في 
اس���تنهاض األمة بأق���ل اإلمكانيات ويمث���ل رافعة 
لكل األمة، والدماء التي س���الت وتسيل تمثل مخزونًا 
لألمة كلها وعنصر إلهام يجب أن تعززه كل أش���كال 
الدعم والمساندة«. وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من 
استفزازات وتوسيع استيطاني واقتحامات واعتقاالت 
يؤدي إلى ردة فعل، يتمثل في خروج األبطال لالنتقام، 

متسلحين بالقوة واإلصرار المستمد من الشهداء.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، 
أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم وهو على قدر 
من المسؤولية ويش���عر بفخر وهو يدافع عن قضيته 

وعن أرضه وهويته ومقدساته وأقصاه.
واستطرد بالقول: نشعر كفلسطينين بألم وحزن عندما 
يتأخر إخواننا العرب عن نصرتنا، نش���عر باأللم ونحن 
نرى تبل���د الموقف الدولي واألوروب���ي ومواقف الدول 
العربية التي تصطف في المعس���كر المعادي، وهذا 
ال يحبط س���عي ش���عبنا وال يفت في عضده وال يبعث 

فيهم حالة اليأس«.

الشيخ عزام: االحتالل يحاول التعتيم على جرائمه بقتل الصحفيين
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فيما أدانت مؤسسات وفصائل وجهات رسمية فلسطينية 
وعربية، إعدام قوات االحتالل اإلسرائيلي الصحفية شيرين 
أبو عاقلة خالل تأديتها عملها الصحفي في مدينة جنين.

اإ�صرار على القتل
وتقول الصحفية شذا حنايشة، التي كانت برفقة الشهيدة 
أبو عاقل���ة، لحظة اغتياله���ا في ش���هادتها » كنا نرتدي 
الس���ترة الصحفية ووقفنا أمام عي���ن جنود االحتالل حتى 
يرونا، لم يكن هناك إط���الق النار أو مواجهات، وبدأ جيش 
االحت���الل بإطالق النار، حيث أصيب ف���ي البداية الصحفي 
على السمودي، وبدأت شيرين بالصراخ« »علي أصيب.. علي 
أصيب«، وكانت تهم للوصول الى المكان الذي كانت تقف 

فيه فسقطت فجأة.
وتابعت، » كنت أحاول الوصول اليها ولكن استمرار إطالق 
النار، وحتى بعد استشهادها لم أتمكن من الوصول اليها.

وكان كل من االتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين 
للفلس���طينيين  للعدالة  الدولي  والمركز  الفلس���طينيين، 
»ICIP«، قدم���وا في 27 من الش���هر الماضي، ش���كوى إلى 
المحكمة الجنائية الدولية يتهمون فيها الكيان بارتكاب 

»جرائم حرب« بحق صحفيين في األراضي الفلسطينية.
وتوضح الش���كوى بالتفصي���ل االس���تهداف »الممنهج« 
للصحفيين الفلس���طينيين نيابة عن أربع���ة ضحايا، هم 
أحمد أبو حس���ين، ياس���ر مرتج���ى، معاذ عمارن���ة ونضال 
اش���تية، والذين استش���هدوا على أيدي قناصة االحتالل 
»اإلسرائيلي« وكانوا جميعا يرتدون سترات صحافة تحمل 

عالمات واضحة وقت إطالق النار عليهم«.
وتعِرض الش���كوى تفاصيل اس���تهداف وس���ائل اإلعالم 
وتفجير برجي الش���روق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ 

مايو 2021، حيث مقرات عدد من وسائل اإلعالم.
وقال االتحاد الدولي للصحفيين، إن »إس���رائيل« قتلت ما ال 
يقل عن 46 صحفيا منذ عام 2000، ولم ُيحاس���ب أحد رغم 
توثيق الجرائم، ولم يتم تش���كيل لجنة تحقيق جدية في 
مقتل العاملين في وس���ائل اإلعالم والذي يرقى لمستوى 

جرائم حرب.

غياب املالحقة القانونية
أكد رئيس لجن���ة دعم الصحفيين الفلس���طينيين صالح 
المصري، أن االحتالل باغتياله الصحفية ش���يرين أبو عاقلة 
يدل���ل على االس���تهداف الواضح والمتعم���د للصحفيين 
الفلس���طينيين، بالقتل من أجل تغييب صورة المش���هد 

والرواية الفلسطينية أمام العالم.
وقال المصري ل� »االستقالل« إن قوة اإلعالم الفلسطيني في 
السنوات األخيرة في فضح جرائم االحتالل دفع »إسرائيل« 
إلى استهداف الصحفيين والمؤسسات االعالمية من خالل 
القت���ل وقصف المقرات كما جرى بعدوان مايو/2021 على 

قطاع غزة حيث دمرت 59 مؤسسة إعالمية فلسطينية.
وَأض���اف، االحتالل قت���ل منذ عام 2000 نح���و 48 صحفيًا 
ليرتفع العدد بجريمة اغتيال أبو عاقلة، ما يؤكد أن االحتالل 
يتعمد في اس���تهداف الصحفيين بالقتل من أجل طمس 

الحقيقة وعدم نقلها للعالم الخارجي.
وأوض���ح المصري، أن تمادي »إس���رائيل« في عدوانها ضد 
الصحفيي���ن، نتيجة غي���اب المالحق���ة القانونية لها في 
المحاكم الدولية مضيفا، »عدم مالحقة اس���رائيل هو الذي 
يش���جع جنود االحتالل الرتكاب المزيد م���ن الجرائم بحق 

الصحفيين الفلسطينيين«.
وداع���ا إل���ى أن تك���ون جريمة اغتي���ال أبو عاقل���ة، فرصة 
للصحفيين الفلسطينيين من أجل التوحد في حمل ملفات 
جرائ���م االحتالل والتي ترتقي ل� )جرائم حرب( إلى محكمة 

الجنايات الدولية حتى ال تفلت من العقاب.
�صيا�صة االغتياالت

بدوره وقال الكاتب والمحلل السياس����ي حسن عبدو، إن 
اغتيال قوات االحتالل للصحفية ش����رين أو عاقلة، يؤكد 
عودته الى سياس����ة االغتي����االت، خاصة وأن ما جرى هو 

عملية اعدام واضحة بس����بق اإلصرار والترصد، مشددًا 
على أن ه����ذه الجريمة ارتكبت عن عم����د وفقا ما ذكره 

شهود العيان.
وأك����د عبدو ل� »االس����تقالل«، أن االحت����الل باغتيال أبو 
عاقلة يس����عى إلى طم����س معالم الحقيق����ة، وتغطية 
جرائمه ومنع رؤيتها كالتي يقوم بها في مخيم جنين 
بالتحديد، مش����يرًا إلى أن االحت����الل ُيصر على ارتكاب 
الجرائم بحق الش����عب الفلسطيني دون أن يصل ذلك 

إلى االعالم حتى يتملص من المالحقة القانونية.
 وأش����ار إلى أن قائد جيش الحرب »اإلس����رائيلي« َغير 
قواع����د االش����تباك للجيش قب����ل فترة وجيزة وس����مح 
لجنوده بإطالق النار على الفلس����طينيين، بدون كوابح 
وبدون أي مراجعة ما عكس ذلك تمام في عملية اغتيال 

أبو عاقلة. 
ولفت عبدو، إلى أن تصريحات عضو كنيست االحتالل، 
المتط����رف »إيتمار بن غبير« ف����ي دعم جيش االحتالل 
بقت����ل الصحفي����ة أبو عاقل����ة، يؤكد أننا ام����ام مجتمع 
ن����ازي ولدي����ه عقيدة عنصرية فاش����ية ضد الش����عب 
الفلسطيني، مش����يرًا إلى أن صمت العالم يساعده في 
ارتكاب المزيد من الجرائم، في ظل أن الواليات المتحدة 
االمريكية توفر ل����ه كل الضمانات من أجل التملص من 

الجرائم كافة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وكان »ب����ن غفي����ر« برر جريم����ة اغتيال جن����ود االحتالل 
للصحفية ش����يرين أبو عاقلة، خالل تغطيتها اإلعالمية 
القتح����ام مخيم جنين مضيفا »عندم����ا يتم إطالق النار 
على جنودن����ا، عليهم أن يردوا على إط����الق النار بكامل 
قوتهم، حتى لو كان هناك صحفيون من قناة الجزيرة«.

وش����دد المختص على أن االحتالل يراك����م اليوم جملة 
من األخطاء في ظل ما يقوم به من جرائم ضد الش����عب 
الفلس����طيني، وهذا يتطلب من الجميع باالنتباه والحذر 
الشديد من استغالل الكيان االنشغال بخبر استشهاد 
أبو عاقلة بارتكاب حماقات جديدة، سواء بالداخل أو في 

الخارج.

 قناص »إسرائيلي« يغتال عين الحقيقة
استشهاد أبو عاقلة.. دليل جديد على إجرام االحتالل بحق الصحفيين الفلسطينيين

غزة/ معتز �صاهني:
�صهادة جديدة ت�صاف اإىل �صجل جرائم االحتالل 
االإ�صرائيلي« وانتهاكاته املتوا�صلة بحق ال�صحفيني 
الفل�صطينيللني، عقللب اغتيللال جنللود االحتللالل، 

ال�صحفيللة �صريللن اأبللو عاقلللة، اأثنللاء تغطيتهللا 
االعالميللة �صباح اأم�للس االربعللاء القتحام خميم 

جنني �صمايل ال�صفة الغربية املحتلة.
ووثللق مقطع فيديو حلظة اإطالق جنود االحتالل 

الر�صا�س احلللي اجتاه اأبو عاقلللة، رغم ارتداءها 
هي وزميلها على ال�صمودي الدرع والزي ال�صحفي، ما 
اأدى الإ�صابتها بالراأ�س اإ�صابة مبا�صرة وا�صت�صهادها 

على الفور، وا�صابة زميلها بحالة متو�صطة.

غزة/ االستقالل: 
أّكدت فصائل المقاومة الفلس����طينية، أمس األربعاء، أّن جريم����ة اغتيال االحتالل للصحفية 
ش����يرين أبو عاقلة تس����توجب على قن����اة الجزيرة الفضائية حظر اس����تضافة الش����خصيات 

اإلسرائيلية على شاشتها.
وعّب����رت الفصائ����ل، في بيان وصل »االس����تقالل«، عن اس����تنكارها الش����ديد لجريمة اغتيال 
الصحفية أبوعاقلة مراس����لة قناة الجزيرة »التي قتلت بدم ب����ارد على يد قوات االحتالل خالل 

تغطيتها للتوغل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية«.
وأضافت »جريمة اإلعدام النكراء للصحفية ش����يرين تأتي في إطار مس����اعي االحتالل الخبيثة 
لتغييب الحق، وهي محاولة خائبة للتش����ويش على الصورة الحقيقية لالحتالل الذي يمارس 

أبشع جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا«.
وحّيت الطواقم الصحفية والمؤسسات اإلعالمية التي تعمل ليل نهار لفضح جرائم االحتالل 

وكشف زيف روايته وإظهار حقيقة بطشه وتغوله بحق شعبنا وأرضنا. 
وطالب البيان الجهات الدولية المختصة والمعنية بحماية الصحفيين بالقيام بمسؤولياتها تجاه 
الطواقم الصحفية والمؤسس���ات اإلعالمية في فلسطين التي تعرضت ألوسع جريمة استهداف 

بشكل مباشر سواء على مستوى األفراد والكوادر الصحفية أو المكاتب اإلعالمية والفضائيات.

فصائل المقاومة: اغتيال أبو عاقلة يستوجب 
غزة/ االستقالل: على »الجزيرة« حظر استضافة »إسرائيليين«

ق���دم وفد رس���مي كبير م���ن حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، أمس االربع���اء، التع���ازي بارتقاء 
الصحفية الفلس���طينية القديرة ش���يرين أبو 
عاقلة، التي قتلها جيش االحتالل أمس خالل 

اقتحام مخيم جنين.
وق���د ضم الوفد الذي ترأس���ه عض���و المكتب 
السياس���ي خال���د البطش، عددًا م���ن قيادات 
الحركة والعالق���ات الوطنية والجهاز اإلعالمي 

في الحركة بفروعه كافة.
ونق���ل البطش تع���ازي األمين الع���ام القائد 
زي���اد النخالة وتع���ازي المكتب السياس���ي و 
دوائ���ر و أذرع الحرك���ة، كافة لطاق���م الجزيرة 
ولألس���رة اإلعالمي���ة ف���ي فلس���طين، بارتقاء 
الصحفية المخضرمة ش���يرين أبو عاقلة التي 
مثلت أيقونة إعالمي���ة ووطنية بمصداقيتها 

ومهنيتها العالية وخبرتها الكبيرة.

 وقال البطش إن جريمة قتل الصحفية شيرين 
أبو عاقلة هو إع���دام ممنهج ومقصود به قتل 
الحقيقة وإرهاب وس���ائل اإلع���الم في محاولة 
لتحييده���ا وإبعادها عن نقل الص���ورة التي 

توثق إرهاب جنود االحتالل والمستوطنين.
وأض���اف البطش إن قت���ل االحتالل للصحفية 
شيرين ابو عاقلة يأتي بعد عام من استهداف 
مقر قناة الجزيرة في غ���زة وتدميره، باإلضافة 
إلى مئات ح���وادث التضييق على الصحفيين 
واعتقالهم وضربهم واالعتداء عليهم من قبل 

الجنود والمستوطنين.
وأك���د البط���ش أن جريم���ة إع���دام الصحفية 
ش���يرين ابو عاقل���ة ال تحتاج إل���ى تحقيقات 
وش���واهد إثب���ات ويكفي أن ننظ���ر إلى حجم 
االرتباك الذي أصاب االحتالل بكل أذرع إرهابه 

لنعرف كيف ولماذا قتلت شيرين.
واس���تنكر البطش ازدواجية المعايير الدولية 

التي تغمض أعينها وال ت���رى عدوان وإرهاب 
االحتالل في فلس���طين بينما تختلق األحداث 
وتغذيه���ا في مناطق أخرى من العالم س���عيًا 
وراء مصالحها السياس���ية، وقال لو كان حادث 
قتل ش���يرين أب���و عاقلة ف���ي أوكرانيا لقامت 

الدنيا ولم تقعد!
ودع���ا البطش الهيئ���ات واالتح���ادات واألطر 
الصحفية الفلس���طينية والعربية إلى توحيد 
جهدها والعم���ل صفًا واحدًا حت���ى ال يضيع 
دم ش���يرين هدرًا ويفلت المحت���ل من عقابه، 
موضحًا أن هذا األمر مسؤولية كبيرة تقع على 

كاهلنا جميعًا كفلسطينيين وعرب.
وعب���ر البطش عن دعم وإس���ناد حركة الجهاد 
اإلس���المي لإلعالميين وتضامنه���ا مع طواقم 
الجزيرة واألس���رة اإلعالمية التي فقدت واحدة 
من أهم أيقونات العمل اإلعالمي الفلسطيني 

والعربي..

»الجهاد« تقدم التعازي بارتقاء الصحفية شيرين أبو عاقلة
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�إعادة دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �لن�ضري�ت 

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم المشروع: توريد مواد لزوم تبليط شوارع متفرعة من شارع رقم 10 في النصيرات
- حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منح���ة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من ع���دد  من  المانحين )البنك 
الدولي- KFW-AFD (س���يتم تنفيذها  من خ���ال صندوق تطوير وإقراض 
 )MDPIII( الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة
وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المش���روع ال���ى دعم بلديات الضفة الغربية 
وقط���اع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال 
تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي 

تخدم أكبر عدد من السكان.
- وقد حصلت بلدية النصيرات على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد لزوم تبليط 
شوارع متفرعة من ش���ارع رقم 10  في النصيرات وتنوي استعمال جزء من 
أموال هذه المنحة الفرعية ف���ي عمل دفعات تحت العقد رقم  1622127- 

15a -MDPIIIW6 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
- الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الازمة من بلدية 
النصيرات دائرة المشاريع، السيد/ م. خليل اسماعيل، هاتف: 082550126 
فاكس: 082551553، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2022/05/12 وحتى تاريخ 2022/05/19.
- عروض األس���عار يجب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل يوم الخميس  أو 

بتاريخ 2022/05/19 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

- العنوان المش���ار إليه أعاه هو: النصيرات - شارع ابو بكر الصديق - بلدية 
النصيرات - الطابق الثالث - دائرة المشاريع.

بلديـة النصيرات
بتمويل من:

�ل�ضلطة �لوطنية �لفل�ضطينية  
حمكمة �ضلح دير �لبلح

يف �لق�ضية رقم : 2021/676
يف �لطلب رقم: 2022/369

المستدعي/ بشير اسماعيل حسين بشير - دير البلح - المزرعة - شارع ابو عريف 
المس����تدعى ضده: زايد سامة زايد ابو زايد - الزوايدة - بجوار البلدية بصفته 

الشخصية وبوكالته العدليه عن السيدة / صبحة سلمان سليمان البيادي
 نوع الدعوى / )حقوق( 

قيمة الدعوى / )7000( سبعة االف دينار اردنيا
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2021/676 في الطلب رقم : 2022/369
إلى المس����تدعى ض����ده المذكور أعاه ، بما أن المس����تدعي ق����د أقام عليكم 
قضية مدني����ة تحمل الرق����م 2021/676 لذلك يقتضي علي����ك الحضور إلى 
هذه المحكمة خال خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خال خمسة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تم تحديد جلس����ة يوم االحد الموافق 
2022/5/31 للنظر في الدعوى . وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في : 2022/5/11

رئي�ض قلم حمكمة �ضلح دير �لبلح
�لأ�ضتاذ / حممود ح�ضني �ملزين

دولة فل�ضطني
 �ل�ضلطة �لق�ضائية

 ديو�ن �لق�ضاء �ل�ضرعي
 حمكمة غزة �ل�ضرعية

�إعالم حكم جريدة
إل���ى المدعى عليه: إبراهي���م محمد إبراهيم محمد م���ن مصر و مجهول 
محل اإلقامة فيها ، نعلمك أن���ه تم الحكم علين بتاريخ 2022/5/9م في 
القضية أس���اس 2022/428 وموضوعها نفقه زوجه وفي القضية أساس 
2022/427 وموضوعه���ا نفقة بنت المرفوعت���ان ضدك من قبل زوجتك 
المدعي���ة ه���دي صبري مصطفى عط���ا الله من غزة وس���كانها وكيلتها 
المحامية امتياز حسب الله وذلك بنفقة زوجة شرعية قدرها ستون دينارا 
اردنيا ش���هريا او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجها الضرورية 
الشرعية بما في ذلك الكسوة والمسكن ونفقة بنت وقدرها ثاثون دينارا 
اردنيا ش���هريا او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجها الضرورية 
الشرعية بما في ذلك الكسوة والمسكن اعتبارا من تاريخ طلبها الواقع في 
2022/3/23 حكما وجاهيا بحق المدعية قابا لاس���تئناف غيابية بحقك 
قابل لاعتراض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 

10 من شوال لسنة 1443 ه وفق 2022/5/11 

قا�ضي غزة �ل�ضرعي 
حممد عديل �ل�ضاعر

رام الله/ االستقال: 
يواص���ل نح���و 500 معتق���ل إداري ف���ي س���جون 
االحت���ال »اإلس���رائيلي«، مقاطعته���م لمحاك���م 
االحتال »اإلس���رائيلية« لليوم ال� 132على التوالي، 
في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتق���ال اإلداري،  

تحت شعار »قرارنا حرية«،
وتش���كل مقاطعة محاكم االحتال إرباًكا لدى إدارة 
الس���جون، حيث يصبح هناك انقط���اع بينها وبين 
المعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود األجنبية التي 

تزور المعتق���ات كل فترة بقضية االعتقال اإلداري 
وبالتالي تداولها وتس���ليط الض���وء عليها ونقلها 

للعالم.
وكان األسرى اإلداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/

يناير الماضي، المقاطعة الش���املة والنهائية لكل 
إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة 

قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الس���ماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد 

الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنس���اني، لتكون »إس���رائيل« هي الجهة 

الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وس���جل، ش���هر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار 
أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت 
س���لطات االحتال، خال 2021، حوالي )1600( أمر 
اعتق���ال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض مؤخًرا، 
نحو 60 أس���يًرا إدارًيا إضرابات فردي���ة عن الطعام 

لمواجهة هذه السياسة.

الضفة الغربية/ االستقال: 
شنت قوات االحتال اإلسرائيلي، أمس األربعاء، حملة اعتقاالت ومداهمات في أنحاء 

متفرقة بالضفة الغربية، عقب اقتحام وتفتيش عدة منازل والعبث بمحتوياتها.
وذك���رت مصادر محلية، أن قوات االحتال دهمت محافظة رام الله والبيرة، وس���ط 

الضفة، و اعتقلت أمس األربعاء، أربعة مواطنين، بينهم طفل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتال اعتقلت سامي عبد الله حامد )24 عاما(، 
ومحمد قاهر حماد، ومحمد خالد حماد )26 عاما(، والطفل حسن شحادة حماد )15 

عاما(، عقب اقتحام بلدة سلواد شمال رام الله.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتال احتجزت أربعة شبان آخرين، ثم أفرجت 
عنهم الحقا. كما، اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، أمس األربعاء، ثاثة مواطنين 

من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.
وذكر نادي األس���ير في طولكرم ، أن قوات االحتال اعتقلت كا من: إياد عبد الله 
معين )47 عاما(، ومحمود بريكي )63 عاما(، ونجله محمد )22 عاما(، بعد أن داهمت 
منازلهم في المخيم، وفتش���تها. كما اقتحمت قوات االحتال ضاحية ش���ويكة 

شماال، وفتشت منزل المواطن سليمان عبد أبو جبل، وعبثت بمحتوياته.
وطالت االعتقاالت اإلس���رائيلية، الشاب حسين أبو س���رور من محافظة بيت لحم، 

جنوب الضفة، وبديع ناصر من بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، شمااًل.
وفي جنين اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، فجر أمس األربعاء، ثاثة مواطنين.

وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، أن ق���وات االحتال اعتقلت 
الشابين إبراهيم أيمن علي ضبايا من مخيم جنين، وعبد السام مفيد عيسة، من 

بلدة صانور، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.
وأض���اف، أن قوات االحت���ال اعتقلت، الليلة قبل الماضية، األس���ير المحرر فادي 

رشدي حمدان، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.
وإلى ذلك ، داهمت قوات االحتال اإلسرائيلي، أمس األربعاء، وادي الفارعة جنوب 

طوباس، وفتشت عدة منازل واستجوبت قاطنيها. 
وأفاد مدير نادي األس���ير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات االحتال داهمت 
عدة من���ازل، من بينها منزل أمين س���ر حرك���ة »فتح«، محمد صاح���ات، وعبثت 
بمحتويات���ه، دون التبليغ عن حاالت اعتقال. وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتال 

اإلسرائيلي، أمس األربعاء، مواطنين من المنطقة الجنوبية للمدينة.
وقال���ت مصادر محلية، أن ق���وات االحتال اعتقلت المواطنين م���ازن عمران وزوز، 

ومحمود دويك من منطقة »مفرق الصاحب« جنوب مدينة الخليل.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات في الضفة

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم 132 تواليًا

رام الله/ االستقال: 
واصل األس���يران خليل عواودة )40 عامًا(، ورائد ريان )28 عامًا( اضرابهما المفتوح 
عن الطعام رفضا العتقالهما اإلداري، وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي.

وذك���رت محامية األس���ير عواودة أحام ح���داد، عقب لقائها مع���ه أنه يصر على 
االس���تمرار في إضرابه عن الطعام، المس���تمر منذ )71يوم���ا( حتى إنهاء اعتقاله 
اإلداري، رغ���م تده���ور حالته الصحية حي���ث يعاني عواودة م���ن آالم في الرأس، 
والمفاصل، وهزال، وإرهاق ش���ديد، وعدم انتظام في نبض���ات القلب والتنفس، 

وانخفاض حاد في الوزن ويتقيأ الدم في معظم األحيان.
وأعادت س���لطات االحتال األس���ير عواودة من مستش���فى “أس���اف هروفيه” 

اإلسرائيلي إلى عيادة سجن الرملة رغم تدهور حالته الصحية.
فيما، يواصل األسير رائد ريان )28 عاما(، إضرابه عن الطعام لليوم 34 على التوالي 
رفضا العتقاله اإلداري، ويعاني من آالم في الرأس، والمفاصل، وال يستطيع المشي 

ويتنقل على كرسي متحرك.
يذكر أن ريان اعتقل في الثالث من تش���رين الثاني 2021، لمدة 6 أش���هر إدارًيا، 
وعن���د اقتراب انتهاء م���دة اعتقاله، تم تجديدها ألربعة أش���هر إضافية، ليعلن 
إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل س���ابق أمضى ما يقارب 21 ش���هرا 

رهن االعتقال اإلداري.

الخليل / االستقال: 
ش���ارك عش���رات المواطنين، أمس األربعاء، في وقفة دعم وإس���نادا لألسيرين 
المضربي���ن عن الطعام، خليل عواودة )40( من بلدة إذنا غرب الخليل والمضرب 
عن الطعام منذ )71( يوما، ورائد ريان )27 عاما( من قرية بيت دقو شمال القدس 

والمضرب عن الطعام منذ )36( يوما، رفًضا الستمرار اعتقالهما اإلداري.
ورفع المش���اركون في الوقفة التي نظمتها هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
بالتعاون مع نادي األس���ير، ولجان أهالي األس���رى، أمام مقر الصليب األحمر في 
الخليل، صور األسيرين اللذين يواجهان أوضاعا صحية حرجة، ورددوا شعارات 

منددة باالحتال، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.
وشدد المتحدثون في الوقفة على دعم ومساندة قضية األسرى وخاصة الذين 
يخوض���ون بعزيمتهم وإرادتهم حرب األمعاء الخاوية لنيل حريتهم، مطالبين 
المجتم���ع الدولي ومؤسس���ات حقوق اإلنس���ان بالوقوف عند مس���ؤولياتهم 
والتدخ���ل الجدي والعاجل إلنقاذ حياة أس���رانا، ووضع حد لسياس���ة االحتال 
الهادفة إلى تصفيتهم، واإلضرار بهم من خال سياس���ة اإلهمال الطبي التي 

ينتهجها بحقهم.
وكان���ت قوات االحتال قد نقلت ي���وم أول أمس الثاثاء، األس���ير عواودة، إلى 

مستشفى »أساف هروفيه« وقرروا إبقاءه هناك، بعد تدهور حالته الصحية.

األسيران عواودة وريان يواصالن 
اضرابهما عن الطعام في سجون االحتالل

وقفة دعم وإسناد لألسيرين عواودة 
وريان أمام الصليب األحمر في الخليل

رام الله/ االستقال: 
وثق����ت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين أم����س األربعاء، 
عب����ر محاميها مأمون الحش����يم ش����هادات اعتقال ش����ابين 
فلس����طينيين تعرض����ا للض����رب والتنكيل من قب����ل قوات 

االحتال أثناء عملية االعتقال والتحقيق.
ومنهم األس����ير خلي����ل وليد ناصر من مخي����م قلنديا والذي 
اعتقلته قوات االحتال بعد مداهمة منزله الس����اعة الثامنة 
صباحا، وكان برفقتهم كلبا بوليس����يا تم إطاقه نحو األسير 
والذي بدأ ينهش����ه دون توقف، وفيم����ا بعد تم اقتياده إلى 

إحدى المعس����كرات وخ����ال عملي����ة االقتياد ق����ام الجنود 
باالعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأش����ارت الهيئة إلى أن االسير ما زال يعاني من عدم تقديم 
أي ع����اج ليده المصاب����ة على الرغم من توصي����ة األطباء في 
المستشفيات المدنية بضرورة متابعته بشكل يومي، حيث 
ما زال األسير يعاني من آالم في يده ويعاني أيضا من التقيؤ 

بشكل مستمر. 
كما نكل سجانو االحتال بالفتى مجدي محمد الزعاقيق من 
بيت أمر بالخليل أثناء احتج����ازه بمعتقل عوفر وتم االعتداء 

علي����ه وضربه بلكمة مباش����رة على أنفه، مم����ا أدى إلى نزول 
الدماء وأبوقوه ينزف لوحده داخل زنزانته دون تقديم العاج 
المناس����ب له. وأضافت الهيئة أنه وبعد ربع ساعة من عملية 
الضرب والتنكيل حضر نفس الس����جانين وقاموا بأخذه إلى 
منطقة الدوش����ات، وهناك قاموا بوض����ع قيود حديدية بيده 
وشدها بشكل أدى إلى شعور األسير بأن يده سوف تتقطع 
من كثرة الش����د، ليعي����دوه مرة أخرى إل����ى زنزانته وقام أحد 
السجانين بدفع األسير بشكل عنيف داخل الغرفة على أثرها 

أصاب بالعديد من الرضوض والكدمات في منطقة الظهر.

هيئة األسرى: توثيق شهادات تعرض شابين ألقسى أنواع التنكيل لحظة االعتقال والتحقيق



الخميس 11 شوال 1443 هـ 12 مايو 2022 م

دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1792 / 2017 يف الطلب رقم 943 / 2022

المدع���ي/ ماه���ر عطي���ة العبد أبو جب���ة – من غ���زة الرمال هوي���ة رقم/ 
915306856 وكيله المحامي/ عوني الشياح – غزة تقاطع اليرموك عمارة 

الطويل األمين 2 جوال رقم 0599527600 
المدعى عليهن/-1 س���ميرة س���ليم محمد أبو حمدة – غزة الرمال ش���ارع 
التايالندي مدرسة أبو سليم للس���ياقة -2ميسر سليم محمد أبو حمدة – 
غزة الرمال ش���ارع التايالندي مدرسة أبو سليم للسياقة »مجهولتي محل 

اإلقامة«
نوع الدعوى: إزالة شيوع

قيمة الدعوى: تزيد على مائة ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 943 / 2022 في القضية رقم 1792 / 2017 
بما أن المدع���ي قد أقام القضية رقم 1792 / 2017 اس���تنادًا إلى الئحة 
دعواه المرفقة نس���خة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي 
علي���ك أن تحض���ر إلى هذه المحكم���ة للرد على القضية ف���ي يوم األحد 
الموافق 12 ش���هر 6 س���نة 2022 الس���اعة الثامنة والنصف صباحًا، كما 
يقتضي عليك أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة معه 
وأن ترس���ل نس���خة إلى المدعى عليهن، وليكن معلوم���ًا لديك أنك إذا 

تخلفت عن ذلك يجوز للمدعين أن يسيروا في دعواهم.

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأكرم اأبو ال�سبح

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة بداية غزة

يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/654
يف الطلب رقم 2022/884

المس���تدعي / زكري���ا س���مير زكريا ري���ان  – تل اإلس���الم – بالقرب من 
سوبرماركت جرادة هوية رقم 905265013
وكيلته المحامية / ايمان صبحي أبو نادي 

المس���تدعى ضدهم/ احمد زكريا محمود ريان – تل اإلسالم – بالقرب من 
سوبرماركت جرادة ، خارج البالد 

 محمود زكريا محمود ريان – تل اإلسالم – بالقرب من سوبرماركت جرادة     
خارج البالد

 مها زكريا محمود ريان – تل اإلسالم – بالقرب من سوبرماركت جرادة خارج البالد
نوع الدعوى / حقوق اثبات ملكية 

قيمة الدعوى / تزيد عن مائة الف دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2020/654 في الطلب رقم 2022/884
الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعى قد اقام عليكم 
قضية مدني���ة تحمل الرقم 2020/654لذلك يقتضي عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
كم���ا يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلسة 

يوم االثنين الموافق 2022/6/6م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير 

في دعواه حسب األصول  تحريرا في / 2022/5/11 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة لدى 

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )302 /2022(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد س���عيد سعدي حسين خيال من سكان غزة هوية رقم 930985486 
بصفت���ه وكيال عن: اس���عاف مصطفى عبد الله أبو رمضان وماهر س���عدي 

حسين خيال
بموج���ب وكالة رقم: 2021 / 2955 صادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في 
القاهرة والمصدقة من خارجية غزة تحت رقم 4275 + 2010 / 9120 كاتب 

عدل غزة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 754 القسيمة 80 المدينة غزة التفاح
القطعة 2317 القسيمة 1 المدينة أبو مدين

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2022/4/10م  

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ . عرابي حمدي اأبو �سعبان 

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
ندد صحفيون فلس����طينيون في قطاع غزة، 
والضف����ة الغربية، أم����س األربع����اء، بإقدام 
االحتالل على اغتيال الصحفية ش����يرين أبو 

عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، القطرية.
وفي قط����اع غزة نظمت األطر والمؤسس����ات 
الصحفي����ة وقفة امام فن����دق المتحف غرب 
مدين����ة غ����زة ، والثانية دعت إليه����ا نقابة 
أمام مكتب قناة  الفلسطينيين  الصحفيين 

الجزيرة، بمدينة غزة.
ورف����ع المش����اركون ف����ي الوقفتي����ن، صورا 
للصحفية الراحلة »أبو عاقلة«، والفتات ُكتب 
على بعضها »لن يس����كتوا صوت الحقيقة«، 

و«الرصاصة لن تقتل الكلمة«.
وفي الوقفة األولى، قال هشام زقوت، مراسل 
قن����اة الجزيرة، إن »ش����بكة الجزي����رة ُتحّمل 
الحكومة اإلس����رائيلية المسؤولية عن هذه 

الجريمة، التي تّمت بدم بارد«.
وأضاف زق����وت، ف����ي كلمة خ����الل الوقفة: 
»االحتالل يس����عى من خالل ه����ذه الجريمة، 
الس����تهداف اإلعالم الفلسطيني لمنعه من 

أداء رسالته«.
ونق����ل زقوت، تأكيد ش����بكة الجزيرة، عزمها 
»مالحق����ة المجرمين الذين كان لهم دور في 

هذه العملية، في المحافل الدولية«.
واستكمل قائال: »هذه الجريمة لن تنال من 
إرادتنا كصحفيين ولن يس����تطيع االحتالل 

من منعنا من التغطية ونقل الحقيقة«.
ب����دوره، أدان عم����اد زق����وت، رئي����س كتلة 
الصحف����ي الفلس����طيني )نقابي����ة(، عملية 

»اغتيال الصحفية أبو عاقلة«.
وقال في كلمة خالل الوقفة: »يريد االحتالل 
بشكل ُممنهج، طمس الرواية الفلسطينية، 

كي ال يتم الكشف عن جرائمه«.
وأضاف: »الش����عب ب����كل مكّونات����ه ُيحّمل 
ع����ن  المس����ؤولية  اإلس����رائيلي  االحت����الل 

استهداف الصحفيين الفلسطينيين«.
من جانب����ه، وصف صالح المص����ري، رئيس 

لجنة »دع����م الصحفيين« )غي����ر حكومية(، 
جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة ب�«الفاجعة 

الكبيرة«.
وقال ف����ي كلمة خالل الوقفة: »استش����هاد 
الزميلة أبو عاقلة، والجرائم اإلس����رائيلية، لن 
تنال من عزيمة الصحفيين الفلس����طينيين 

في مواصلة التغطية الصحفية«.
جرمية قتل وا�سحة

وفي الوقفة الثانية، قال تحس����ين األسطل، 
نائ����ب نقي����ب الصحفيين الفلس����طينيين 
»إن االحت����الل ارتكب جريم����ة قتل واضحة 

المعالم«.
وأض����اف: »نطال����ب بلجنة تحقي����ق دولية، 
لتحقق مع االحتالل أمام المحكمة الجنائية 
الدولي����ة، كمتهمي����ن في عملي����ة قتل أبو 

عاقلة«.
وأش����ار إلى أن نقابة الصحفيين »ستمضي 

ف����ي إج����راءات مالحق����ة االحت����الل«، داعيا 
إلى ض����رورة وجود »مس����اندة دولية تضمن 
الحريات، وتحمي الصحفيين من آلة البطش 
الت����ي تحركه����ا المس����تويات السياس����ية 

بإسرائيل«.
والصحفي����ة »أبو عاقلة«، م����ن مواليد مدينة 
القدس، عام 1971، وهي حاصلة على درجة 
الصحاف����ة واإلعالم، من  ف����ي  البكالوريوس 

جامعة اليرموك باألردن.
كما تحمل أبو عاقلة، الجنسية األمريكية.

اإلعالمي����ة،  الجزي����رة  ش����بكة  واتهم����ت 
»إسرائيل«، بتعمد قتل مراسلتها أبو عاقلة، 

بإطالق النار عليها.
وقالت الشبكة في بيان نشرته على موقعها 
اإللكترون����ي »الجزيرة نت«: »في جريمة قتل 
مفجع����ة تخرق القوانين واألع����راف الدولية 
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي وبدم بارد 

على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة«
ال�سفة الغربية 

ش����ارك  المحتل����ة،  الغربي����ة  والضف����ة 
العش����رات م����ن الفلس����طينيين، ف����ي عدة 
وقف����ات في الخلي����ل وس����لفيت وطولكرم 
، تندي����ًدا باغتي����ال االحتالل اإلس����رائيلي 
للصحفية شيرين أبو عاقلة خالل تغطيتها 

اقتحام قواته لمخيم جنين.
ففي دوار »ابن راش����د« وسط الخليل، شارك 
فلسطينيون بوقفٍة احتجاجية، طالبوا فيها 
بحماية الصحفيين ومحاس����بة »إس����رائيل« 

على جرائمها بحقهم.
ورفع المشاركون، صور الصحفية الشهيدة 
»أبو عاقل����ة«، والفتات تدين جرائم االحتالل 
بح����ق الصحفيين ومؤسس����اتهم، مؤكدين 
أن اس����تهداف اإلعالمي الفلس����طيني، هو 
محاولة لمنع ايص����ال الصورة وفضح جرائم 

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
كم����ا، ش����ارك عش����رات الصحفيي����ن ف����ي 
المؤسسات  محافظة سلفيت والعاملين في 
األهلية والرس����مية، أمس األربعاء، في وقفة 
احتجاجي����ة أم����ام مبنى محافظة س����لفيت، 
تندي����دا بجريم����ة إع����دام ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، للصحفية ش����يرين أبو عاقلة، 
مراس����لة قن����اة الجزي����رة، أثن����اء تغطيتها 

القتحام مخيم جنين.
ورفع المشاركون في الوقفة صور الشهيدة 
أبو عاقلة، والفتات تن����دد بجرائم االحتالل، 
وباالنته����اكات بحق الصحفيي����ن، مطالبين 

بتوفير الحماية الدولية لهم.
وش����ارك األالف من المواطنين في طولكرم، 
مس����اء أمس األربعاء، في الوقف����ة المنددة 
بإع����دام الش����هيدة الصحفية ش����يرين أبو 
عاقلة في مخيم جني����ن، في جريمة اغتيال 
بدم ب����ارد، حي����ث طالبوا المجتم����ع الدولي 
والمؤسس����ات الحقوقي����ة واإلنس����انية في 
العالم بحماية الصحفيين الفلس����طينيين، 
ومحاكمة االحتالل، وفضح ممارس����اته بحق 

الكلمة الحرة.
وخ����الل الوقف����ة، الت����ي دعت إليه����ا نقابة 
الصحفيي����ن في طولكرم، ردد المش����اركون 
الهتاف����ات الوطني����ة الغاضب����ة والمن����ددة 
بجريمة االحتالل بحق الش����هيدة أبو عاقلة، 

رافعين صورها، واألعالم الفلسطينية.
وفي كلم����ة له، أكد محاف����ظ طولكرم عصام 
أب����و بك����ر، أن جريمة االحتالل باس����تهداف 
الش����هيدة الصحفية ش����يرين أب����و عاقله، 
تهدف إلسكات الصوت الفلسطيني، صوت 
الصحافة بنقل الحقيقة واعتداءات االحتالل 

اليومية بحق أبناء شعبنا في كل مكان.
ومن جانب����ه، اعتبر منس����ق فصائل العمل 
الوطن����ي فيصل س����المة اغتيال أب����و عاقلة 
من قب����ل االحتالل إنم����ا هو قت����ل الصوت 
الحر والكلمة الحرة، مش����ددا على أن صوتها 

سيبقى في كل أرجاء الوطن.

وقفات في غزة والضفة تنديدًا بجريمة اغتيال الزميلة »أبو عاقلة«
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 919 / 2018 يف الطلب رقم 786 / 2022

المدعون/ -1 محمد يوس���ف محمد الشنطي – هوية رقم/ 912293819 -2منال 
يوس���ف محمد الش���نطي – هوية رقم/ 912283702 -3س���عاد محمود سلمان 
الش���نطي هوية رقم/ 917400525 -4أس���ماء يوس���ف محمد الشنطي – هوية 
رقم/ 917400574. وكيلهم/ عوض محمد عوض الله الش���نطي- بموجب الوكالة 
الصادرة عن سفارة فلسطين في القاهرة والتي تحمل رقم 1546 – 2019 بتاريخ 
2019/10/15. -5أكرم يوسف محمد الشنطي – هوية رقم/917400541 وكيله/ 
عوض محمد عوض الله الش���نطي بموجب الوكالة الصادرة عن سفارة فلسطين 
في القاهرة والتي تحمل رقم 1247 – 2019 بتاريخ 2019/10/2 -6محمد سلمان 
محمد الش���نطي باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ 
س���لمان محمد أحمد الش���نطي هوية رقم/ 960247658 غزة الرمال ش���ارع برج 
الغفري مقابل محل حس���ونة للخضار وكيلهم المحاميان/ عوني الشياح وحازم 

الشياح – غزة تقاطع اليرموك عمارة الطويل األمين 2 جوال: 0599527600
المدعى عليه/ زياد حس���ن محمد الشنطي هوية رقم/ 917400376 جباليا شارع 

نبيل أبو سليمه بجوار جامع عمر بن الخطاب »مجهول محل اإلقامة«
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 919 / 2018 في الطلب رقم 786 / 2022
بما أن المدعين قد أقاموا القضية رقم 919 / 2018 اس���تنادًا إلى الئحة دعواهم 
المرفقة نس���خة منها وم���ن ملحقاتها بهذه المذكرة لذل���ك يقتضي عليك أن 
تحضر إل���ى هذه المحكمة للرد على القضية في يوم الثالثاء الموافق 7 ش���هر 
6 س���نة 2022 الساعة الثامنة والنصف صباحًا كما يقتضي عليك أن تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة والئحة الدعوى المرفقة معه وأن ترسل نسخة إلى المدعى عليه، وليكن 

معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعين أن يسيروا في دعواهم.

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ عمار قنديل

دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
قائمة �سروط البيع

بن����اء على قرار الس����يد قاضي التنفيذ وبع����د االطالع على ملف القضي����ة التنفيذية 
2017/768 والمتكون����ة فيم����ا بين طالب التنفيذ/ رمضان عب����د الله احمد حلس وآخر 
والمنف����ذ ضده/ محمد صبحي حس����ين حلس وموضوعها تنفي����ذ حكم محكمة بداية 
غزة في القضية 2013/403 والقاضي بتنفيذ سند الشراكة المؤشر عليه في الدعوى 
بالمبرز )م/1( المبرم بين المدعيين والمدعى عليه ورد االدعاء المتقابل رقم 2013/824 
وتضمي����ن المدع����ى عليه/محمد صبحي حس����ين حلس بالرس����وم والمصاريف ومبلغ 

۵۰۰ش أتعاب محاماه.
 بتاريخ 2017/2/7 تم إخطار المنفذ ضده حسب األصول. 

بتاريخ 2017/9/26 تم إيقاع الحجز التنفيذي على المقاس����م الواقعة في القس����يمة 
)۸( قطعة رقم )611( وتتضمن المقسم رقم )24( البالغ مساحته )۳۰۸(م۲ و المقسم 
رقم )۲۹( البالغ مس����احته )526(م۲ و المقس����م رقم )۳۲( البالغ مس����احته )627(م۲ و 
المقس����م رقم )36( البالغ مساحته)654(م۲ و المقسم رقم )۳۷( البالغ مساحته )44۲(
م۲ و المقس����م رقم )۳۸( البالغ مساحته )575(م۲ و المقسم رقم )40( البالغ مساحته 
)553(م۲ و المقس����م رقم )41( البالغ مساحته )407(م۲ وهذه المقاسم تقع جميعها 
في منطقة فراس بجوار جامع السوسي من الناحية الجنوبية ويحد األرض من الناحية 
الجنوبية ش����ارع بعرض ۱۰م ومن الجهة الش����مالية شارع بعرض ۱۲م ومن الرق شارع 
۱۲ م وجميعها رملية وش����ارع ۱۲م من الناحية المالية والناحية الغربية ش����ارع نجم 
الدين الش����ارع العام والجنوب أيضا كراج باصات أبو رمضان والمس����احة ارض فضاء ال 
يوجد بها أي بناء أو زراعة . والمقاسم الواقعة في القسيمة رقم )44( قطعة رقم )623( 
من أراضي محلة التركمان وتتضمن المقس����م رقم )۳۰( البالغ مساحته )430(م۲ تقع 
خلف العمارة ويحدها منزل هيثم حلس و المقسمين رقم )۳۱+۳۲( البالغ مساحتهما 
)۹۰۰(م۲ والمقس����م رقم )۳۳( البالغ مس����احته )635( ما يحدها من الشمال دار مروان 

حلس. وهذه المقاسم تقع في منطقة الشجاعية . 
بتاريخ 2022/4/10 تم وضع يد مأمور التنفيذ علي القسائم المحجوزة 

تم تثمين القسائم الواقعة ضمن القسيمة)۸( قطعة رقم )611( كالتالي:
• المقس����م رقم )۲4( البالغ مساحته )۳۰۸(م۲ س����عر المتر 400 دينار حيث 

القيمة اإلجمالية.۱۲۳۲۰ دينار
 • المقس����م رقم )۲۹( البالغ مس����احته )۵۲6(م۲ سعر المتر 450 دينار حيث 

القيمة اإلجمالية.23670دينار
 • المقسم رقم رقم )۳۲( البالغ مساحته)627(م ۲ سعر المتر 400دينار حيث 

القيمة اإلجمالية. ۲۰۰۸۰ دينار . 
و المقس����م رقم )36( البالغ مس����احته)654(م۲ س����عر المتر 350 دينار حيث 

القيمة اإلجمالية228900دينار
 • المقس����م رقم )۳7( البالغ مس����احته )44۲(م۲ سعر المتر ۳۰۰ دينار حيث 

القيمة اإلجمالية.۱۳۲6 ۰ دينار
 • المقس����م رقم )۳۸( البالغ مساحته )575( م ۲ سعر المتر 400 دينار حيث 

القيمة اإلجمالية ۲۳۰۰۰0 دينار
 • المقس����م رقم )40( البالغ مس����احته )553(م۲ سعر المتر 500 دينار حيث 

القيمة اإلجمالية 276500 دينار
• المقس����م رقم )41( البالغ مساحته )407(م۲ س����عر المتر ۳۰۰ دينار حيث 

القيمة اإلجمالية.۱۲۲۱۰دينار
. تثمين القسائم الواقعة ضمن القسيمة رقم )44( قطعة رقم )623( كالتالي:

 • المقس����م رقم )۳۰( البالغ مساحته)430( م ۲ سعر المتر ۳۰۰ دينار  حيث 
القيمة اإلجمالية ۱۲۹6۰۰ دينار

 • المقس����مين رقم )۳۱+۳۲( البالغ مس����احتهما )۹۰۰(م۲ س����عر المتر 450 
دينار حيث القيمة اإلجمالية 4.5۰۰۰ دينار

* والمقس����م رقم )۳۳( البالغ مساحته )635(م ۲ سعر المتر ۲۳۰ دينار حيث 
القيمة اإلجمالية

146.50 دينار وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم االحد الموافق 
2022/6/۱۲ فعل����ى من لديه أي اعتراض عل����ى البيع أن يتقدم له الدائرة التنفيذ في 

مواعيد الدوام الرسمي حتي موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2022/6/9 .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   كائنات عوض محمد البنا عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م    920866969       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    جمال يوس���ف محمود ابو زيد عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم     903512044    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /      ف���راس عماد خليل مهدي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م      803227537 الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    ناهض انور عبي���د قديح  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم     405933565   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   ابراهيم ياس���ر فايز مصلح   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم      401293626  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية، الشيخ حاتم 
البكري، إن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي اقتحمت 
المس���جد األقصى المب���ارك 21 م���رة، ومنعت رفع 
األذان في المسجد اإلبراهيمي 52 وقًتا، خالل شهر 

نيسان/ أبريل الماضي.
وأكد »البكري« في بيان له أمس األربعاء، أن االحتالل 
حش���د كل جه���وده لترويع المصلين المس���لمين 
اآلمنين في األقص���ى واإلبراهيمي، طيلة أيام »عيد 
الفص���ح«، وذل���ك لتأمي���ن االقتحام���ات الجماعية 

للمستوطنين.
ونب���ه إلى ض���رورة االنتباه لخطورة م���ا يتعرض له 
المسجد األقصى من انتهاكات تهدف إلى تغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، للس���يطرة 

عليه بالكامل.
وأردف: »االحتالل ُيحاول تحديد قواعد إدارة جديدة 
للمس���جد األقصى، وهو أمر مرفوض، ولن يس���مح 

شعبنا وقيادته بتمريره«.
وبّين���ت وزارة األوق���اف، أنه تم رص���د تكرار هجوم 
قوات االحت���الل على المعتكفين لي���اًل، وفي وقت 
صالة الفجر بالمس���جد األقصى، في محاولة يائسة 
إلخراجه���م، ليكون س���احة فارغة للمس���توطنين 

لممارسة طقوسهم التلمودية.
وأش���ارت إل���ى أن »االحت���الل م���ارس انتهاكات���ه 
وتعدياته على األقصى، من خالل التعرض لألعداد 
ت  الغفي���رة م���ن المؤمني���ن الصائمي���ن، والتي أمَّ

األقصى لممارسة عبادتهم الدينية بأمن وسالم«.
وأش���ار التقرير إلى أن الش���هر الماضي قد ش���هد 
عش���رات الدعوات من الجماعات المتطرفة الداعية 

القتحام األقصى وتقديم القرابين.
وفيما يتعلق باالنتهاكات التي تعرض لها المسجد 
اإلبراهيم���ي خالل أبري���ل الماضي، رص���د التقرير 
منع االحت���الل رفع األذان 52 وقًت���ا، واقتحام مئات 
المس���توطنين، بدعوى االحتفال ب���� »عيد الفصح« 

اليهودي.
وتابع: »شددت قوات االحتالل إجراءاتها العسكرية 
في محيط اإلبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، 
ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل 
المؤدي���ة له، وأعاقت حرك���ة المواطنين ووصولهم 

إليه، وأغلقته لمدة يومين«.
وواص���ل االحت���الل عملي���ات الحفر في س���احات 
اإلبراهيمي، كما أقدم المستوطنون على وضع ستار 
على عرض حديقة المسجد بجانب مبنى االستراحة، 
للتغطي���ة على أعمال االعتداء الت���ي تقوم بها في 

المنطقة.
ورصدت »األوق���اف« اقتحام قوات االحتالل منطقة 
الب���اب الش���رقي ف���ي اإلبراهيم���ي، ورف���ع األعالم 
اإلسرائيلية على سطحه، وأسواره الخارجية، واقتحم 

عشرات المستوطنين الساحة الشرقية للمسجد.
لت قوات االحتالل بالمصلين، وأعاقت وصولهم  ونكَّ
إلي���ه، وأخضعتهم للتفتيش الجس���دي، للحد من 
توافدهم له، كما اقتحم عش���رات المس���توطنين 
وبحماية قوات االحتالل الس���احة الش���رقية للحرم 
وأقاموا حفاًل صاخًبا، وأدوا رقصات وطقوسًا تلمودية 

داخله وفي باحاته بحجة االحتفال ب�أعيادهم.
ووثق التقرير االنتهاكات التي جرت في احتفاالت 
الكنائس المس���يحية في »س���بت النور« في البلدة 
القديمة بالقدس، والتي حّولها االحتالل إلى ثكنة 

عسكرية.
وفرضت سلطات االحتالل قيوًدا على أعداد الداخلين 
إلى »كنيسة القيامة« في القدس المحتلة للمشاركة 

في هذه االحتفاالت، واقتحمتها بالسالح.
واعتدى جنود االحتالل على المصلين اآلمنين »في 
مشهٍد غير مسبوق« خالل أهم األعياد المسيحية، 
عدا ع���ن قراراته التي س���بقت االحتفاالت بتحديد 

اعداد المحتفلين.

»األوقاف«: 73 اعتداء بحق األقصى واإلبراهيمي في أبريل

غزة/ االستقالل: 
استهدفت بحرية االحتالل، أمس األربعاء، بنيران رشاشاتها مراكب الصيادين 

في عرض بحر شمال محافظة غزة.
وأفاد ش���هود عيان، بأن الزوارق الحربية اإلس���رائيلية المتمركزة في عرض بحر 
محافظة غزة فتحت نيران رشاش���اتها الثقيلة وبكثافة تجاه مراكب الصيادين 

في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وق���ال إن تلك الزوارق فتحت أيضا مضخات المياه تجاه مراكب الصيادين على 

ُبعد 5 أميال بحرية وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.
يذكر أن الزوارق اإلس���رائيلية تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين وتتفنن 

في طرق إيذائهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسالم.

بحرية االحتالل تستهدف 
الصيادين شمال غزة

غزة/ االستقالل:
ق���ال المتحدث باس���م حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( جهاد طه، أمس األربعاء، إّن إعالن بريطانيا 
وضع خطط لحظ���ر المجالس المحلي���ة والهيئات 
العامة والمؤسسات المشاركة في حمالت مقاطعة 
االحت���الل اإلس���رائيلي »يعّبر عن االنحي���از الكامل 
لسياس���ة االحت���الل، وتكميم األف���واه، ومنع حرية 

التعبير«.
واعتبر طه، في تصريح صحفي وصل »االستقالل«، 
أّن اإلعالن البريطاني يعيق عمل عشرات المؤسسات 
الحقوقي���ة واإلنس���انية وف���ق األنظم���ة واألعراف 
والمواثيق الدولية، خاصًة للدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
ودع���ا المؤسس���ات الحقوقي���ة واالنس���انية كافة 
للعم���ل على وق���ف إص���دار أي من التش���ريعات 
البرلماني���ة البريطانية لهذا الغ���رض، الهادفة الى 
عرقلة جهوده���ا في نصرة ودعم حقوق الش���عب 
الفلسطيني في مواجهة سياسة فرض األمر الواقع 
الت���ي ينتهجها االحت���الل بحق ش���عبنا وحقوقه 

المشروعة.
وثّم���ن مواقف المؤسس���ات الحقوقي���ة والمدنية 
البريطاني���ة والدولي���ة المعارضة له���ذه القوانين 
والتش���ريعات، ومواصل���ة عمله���ا لكش���ف جرائم 
االحت���الل، بما ينس���جم مع المنظوم���ات الحقوقية 

واإلنس���انية الصادرة عن هيئات ومؤسس���ات األمم 
المتحدة، بما يكفل حرية العمل اإلنساني والحقوقي.

وكان األمير تش���ارلز أعلن في خط���اب أمام البرلمان 
البريطاني أّن الحكومة س���تقّدم تش���ريعات تمنع 
الهيئات العامة من المش���اركة في حمالت مقاطعة 
االحتالل اإلسرائيلي؛ ما يوجه ضربة قوية لمناصري 

حقوق الفلسطينيين في المملكة المتحدة.
وأعرب���ت 46 جماعة حقوقي���ة ومدنية بريطانية عن 
معارضتها لمش���روع القانون؛ ألّنه يح���د من الحق 
في دع���م قضايا عادل���ة، ودعت لوقف س���ن هذه 
التش���ريعات المتعارضة مع القانون الدولي وحقوق 

اإلنسان.

حماس: اإلعالن البريطاني انحياز كامل لسياسة االحتالل وتكميم لألفواه
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استشهاد صحفية قناة الجزيرة الفضائية الزميلة شيرين أبو عاقلة جاء كدليل جديد على 
ان الصحفيين الفلس���طينيين يدخلون ضمن بنك األهداف الصهيوني وانهم دائما في 
دائرة االس���تهداف والقتل, ثمانية وأربعين صحفيا او يزيد استش���هدوا برصاص جنود 
االحت���ال الصهيوني منذ العام 2000م, ورغم تعدد وتنوع وتكرار جرائم القتل المتعمد 
للصحفيين الفلس���طينيين اثناء تغطي���ة االحداث, اال ان المجتمع الدولي ومؤسس���اته 
الحقوقية واإلنس���انية يغضون الطرف عن جرائم االحتال ويراهنون على الوقت لطمس 
معالم الجريمة, وكل االس���تنكار والشجب الذي يحدث سرعان ما ينتهي بانتهاء الحدث 
فتطمس الجريمة وتختفي معالمها, فمن ينسى جريمة اغتيال الطفل محمد الدرة التي 
رصدتها الكاميرا, ومن ينسى جريمة اغتيال اسرة الطفلة هدى غالية وهى تستجم على 
شاطئ بحر غزة والتي وثقتها الكاميرا ايضا, من ينسى جريمة قتل المتضامنة االمريكية 
راش���يل كوري التي دفنتها جراف���ات االحتال الصهيوني وهى حية, من ينس���ى االف 
الجرائم التي ارتكبها االحتال الصهيوني, ايكم يدلني على جريمة تم محاسبة االحتال 
الصهيوني عليها, او ايكم يدلني على مساءلة تعرض لها مسؤول صهيوني على جريمة 
ارتكبها بحق الفلسطينيين, انه المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية واإلنسانية, والذي 
ال يرى اال بعين »إس���رائيل« وهو محكوم من قوى الشر والطغيان في العالم, وتقوده دول 
»عظمى« فتحدد له مس���اراته, وتوجهه حيث تشاء, فتتحول الجريمة الى مجرد »حادثة« 
مجهولة المصدر, وتسود سياسة التشكيك المقصودة, وتدخل الجريمة في دائرة الجدال 
واالتهامات المتبادلة, ويتم تش���كيل لجنة, فتضي���ع كل معالم الجريمة وتنتهي الى ال 

شيء. 
من تس���تر على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي, ومن تستر على جريمة 
قتل الناشط السياسي نزار بنات,  ومن تستر على جريمة اغتيال نحو 48 صحفيا فلسطينيا 
على يد االحتال الصهيوني, هو الذي سيتس���تر عل���ى جريمة اغتيال الزميلة الصحفية 
ش���يرين أبو عاقلة, »إسرائيل« اس���تمرأت اس���تهداف الصحفيين واستسهلت قتلهم 
وهى ماضية في هذا المسلس���ل االجرامي ول���ن يوقفها احد, دوافعها لقتل الصحفيين 
ه���و محاولة إخفاء الصورة, والتعمية على عين الحقيقة, وكس���ر عدس���ات الكاميرا التي 
ترص���د جرائم االحتال, االحتال الصهيوني كان عازم على اجتياح جنين وارتكاب مجازر 
بحق س���كانها, القناة 12 العبرية قالت :« إن ما ُيعرف ب�المجلس األمني المصغر لحكومة 
االحتال »الكابينت« اتخذ قرار باجتياح بري واس���ع لمنطقة جنين«, المراس���ل العسكري 
للقناة 12 العبرية نير دفوري قال :«هناك توجه لدى الجيش لعملية عسكرية شاملة ضد 
جنين، بينما تشكلت معارضة ضد تنفيذ الهجمات ضد قطاع غزة », واالحتال كان يوجه 
رسالة واضحة للصحفيين ان حياتهم معرضة للخطر اذا ما قاموا بتغطية العدوان المزمع 
على جنين, وش���يرين أبو عاقلة بفوة حضورها اإلعامي, وبصفتها مراسلة لمحطة الجزيرة 
الفضائية المصنفة على انها من اقوى الفضائيات اإلعامية على مس���توى العالم, كانت 
نموذج لاستهداف الصهيوني حتى يدرك الصحفيون انه ال حصانة الحد منهم, ويبدو 
ان هذا االستهداف للجزيرة بات مقصودا في كل عدوان صهيوني يقوم به االحتال, فقد 
س���بق وقام االحتال بقصف برج الجاء في غزة والذي يضم قناة الجزيرة وقنوات إعامية 

أخرى حتى يقول انه ليس امامه أي خطوط حمراء وكل شيء مستهدف. 
العقلية النازية التي يتعامل بها االحتال الصهيوني عبر عنها بوضوح ودون ادنى مواربة 
عضو الكنيست الصهيوني إيتمار بن غفير، في اعقاب استشهاد شرين أبو عاقلة بالقول 
»أّن عل���ى الجنود اإلس���رائيليين إطاق النار باتجاه مصادر النيران الفلس���طينية حتى لو 
تواج���د صحافيون في المكان, وأضاف في تغريدة ف���ي »تويتر«: »عندما يطلق إرهابيون 
الن���ار على جنودنا في جنين، يجب أن يرد الجنود بإطاق النار بكامل قوتهم، حتى لو كان 
هن���اك صحافيون في المنطقة« زاعم���ا ان »صحافيو قناة الجزيرة غالبًا ما يقفون عمدًا في 
منتصف المواجهات ويعرقلون عمل الجنود », هذا هو الموقف الصهيوني الرس���مي في 
التعامل مع الصحفيين كما عبر عنه المجرم بن غفير, و«إس���رائيل« تبدأ في التخلص من 
جريمتها بمحاولة التش���كيك في الجهة التي استهدفت الضحية, ثم تتحدث عن لجنة 
خاصة لتخرج بنتائج, ثم تراهن على الوقت لتهدئة الرأي العام, وسرعان ما ينسى العالم 
جرائم »إسرائيل« ويتجاوزها, لكن وسيلة العقاب الناجعة تبقى في يد قناة الجزيرة التي 
يجب ان تتوقف عن اس���تضافة إسرائيليين على شاشاتها, وهذا ما طالبت به الصحفية 
خديجة بن قنة اإلعامية البارزة في قناة الجزيرة في تغريدة لها على تويتر قائلة : ُمقاطعة 
الضيوف »اإلسرائيليين« على الشاش���ة، ومحاكمة المجرمين مطلب أساسي بعد اغتيال 
أب���و عاقلة. وانضم لها الصحفي أحمد منصور في تغريدة ل���ه على تويتر :« أضم صوتي 
لصوت الزميلة خديجة بن قنة، وأطالب الجزيرة بوقف اس���تضافة القتلة »اإلسرائيليين« 
على شاش���تها أو من يمثلهم لقد شاهدناهم يقتلون شيرين أبو عاقلة بدم بارد واغتيال 
متعمد لواحدة من أهم الشهود على جرائمهم طيلة أكثر ما يقرب من ثاثة عقود, قاطعوا 
اإلس���رائيليين واغلقوا منابركم اإلعامية في وجوههم, فقتل الزميلة االعامين شيرين 
أبو عاقلة تم بش���كل ممنهج, ومع س���بق اإلصرار والترصد, واعلموا ان القادم اعظم, ألننا 

امام احتال مجرم.

اغتيال أبو عاقلة.. 
مع سبق اإلصرار والترصد 

رأي

أكاد ال أنس����ى أبدًا منذ عرفته����ا أول مرٍة، قبل 
أن يعرفه����ا الفلس����طينيون والعال����م كله من 
خ����ال عملها ف����ي قن����اة الجزي����رة الفضائية، 
خطابه����ا الحماس����ي، ومفرداته����ا الوطني����ة، 
وكلماتها الثورية، وحس����ها العربي، وانتماءها 
الفلس����طيني، ووالءه����ا الش����عبي، وعنفوانها 
الدائم، وجرأتها الش����ديدة، واندفاعها الواعي، 
وإحساسها بش����رف مهنتها وأمانة وظيفتها، 
ودوره����ا الوطن����ي ف����ي المقاوم����ة والنض����ال، 
ومس����ؤوليتها في حماية ش����عبها والدفاع عن 
حقوق����ه ومقدس����اته، وغيرته����ا الافتة على 
شعبها وأهلها، وحنوها عليهم وقربها منهم، 
ومشاطرتهم  وألمهم،  بمعاناتهم  وإحساسها 
همومه����م وأحزانه����م، وتفانيها ف����ي عملها 
الذي كانت تراه رس����الًة وطنيًة، وتؤمن به واجبًا 
ربانيًا، وتصر على مواصلته واالستمرار فيه رغم 

خطورة مهنة الصحافة في فلسطين.
قد كنا على موعٍد معها قبل شهرين في المؤتمر 
الشعبي لفلسطيني الخارج الذي عقد في تركيا، 
للحضور،  واس����تعدت  للمش����اركة  وقد تهيأت 
وس����رها كثيرًا أن تكون من بين المشاركين في 
أعم����ال هذا المؤتمر، رغم انش����غاالتها الكثيرة 
ومهامها الكبيرة، وقد سعدت كثيرًا أنها كانت 
من بي����ن الضيوف المكرمي����ن، ورأت أن اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر ق����د احتفت بها واهتمت 
بمش����اركتها، فتمن����ت أن تك����ون مش����اركتها 
على قدر ثقة المنظمي����ن للمؤتمر بها، ووعدت 
باإلض����اءة عليه وتغطية فعاليات����ه، فقد كانت 
تؤمن برأي الش����عب ودوره، وتعتقد أنه أساس 
الصم����ود وس����بب االس����تمرار، وأنه ل����وال صبره 
واحتماله، وجلده وتضحيات����ه، ما كان للقضية 
الفلس����طينية أن تبقى حاضرًة بهذه القوة، وأن 
تفرض وجودها على مستوى العالم كله، كأهم 

قضية وأعقد صراٍع في التاريخ.
كان اس���مها المعًا، ودورها الفتًا، وأداؤها في كل 
محطاتها اإلعامية مميزًا، وكانت تغطياتها في 
قناة الجزيرة للحدث الفلس���طيني واجبًا مقدسًا 

ومهم���ًة وطنية، آمنت ب���ه وأخلصت له، وأيقنت 
أنها تس���اهم ف���ي الميدان كأي مق���اوٍم يحمل 
بندقيته، وتش���ارك في تغطي���ة األحداث نصرًة 
لش���عبها، وتعريًة للع���دو وفضحًا لسياس���اته 
العنصري���ة، التي ال يميز فيها بين فلس���طينٍي 
وآخر، فقد كانت ش���يرين وإخواننا المسيحيون 
في فلسطين، يقاسون الويات من أجل الوصول 
إلى كنيسة القيامة والصاة فيها، شأنهم شأن 
إخوانهم المس���لمين الذي���ن يعانون ويكابدون 
الصعاب خال محاوالتهم المس���تحيلة الدخول 
إلى مدينة القدس والصاة في المسجد األقصى 

المبارك.
كانت شيرين أبو عاقلة حاضرًة في كل األحداث، 
ف���ي القدس ورام الل���ه، وفي حيف���ا والخضيرة، 
وف���ي العفولة والناصرة، وف���ي اللد والرملة، وفي 
هب���ة النقب األخي���رة، تمامًا كما كان���ت حاضرًة 
خ���ال االنتفاضة الثانية، وأثناء عملية »الس���ور 
الواق���ي« واجتياح مخي���م جنين، حي���ث كانت 
ببزتها الرسمية وشارتها الصحفية حاضرًة بقوٍة، 
تصف بدقٍة، وتنقل األحداث بموضوعيٍة وطنية، 
وتس���لط األضواء على الجرائم اإلس���رائيلية، وال 
تغيب عن أي مناس���بٍة وطني���ٍة أو نضاليٍة، رغم 
األخط���ار الت���ي كان���ت تكتنفها أثن���اء عملها، 
وتشهد شاش���ة الجزيرة عليها وهي تتقدم في 
المي���دان، وتصطدم من جن���ود االحتال، ويعلو 
صوته���ا تحاججهم وتصد أوامرهم، وال يمنعها 
عن أداء مهمتها قنابل الغاز المس���يلة للدموع، 

التي أدمتها وكادت أن تخنقها أكثر من مرٍة.
رأيته���ا قبيل ش���هر رمضان الفائ���ت تتهيأ له 
وكأنه���ا س���تصوم أيام���ه، وتتجهز ل���ه وكأنها 
س���تقوم لياليه، فقد شدت مئزرها وعزمت أمرها 
وأعدت ل���ه عدتها، وأنهت الكثي���ر من ملفاتها، 
وأجلت ما تراه غير عاجٍل منها، إذ باتت على يقيٍن 
تاٍم أن ش���هر رمضان لهذا العام سيكون مختلفًا 
عن غيره، ولن يشبه سواه، بل سيكون أشد وطيسًا 
من العام الذي س���بقه، وأكثر قسوًة على شعبها، 
ولكنها كان���ت تؤمن أن معركة س���يف القدس 

الثانية قد باتت على األبواب، وأنها ستندلع كما 
األولى، ولكنها ستكون أقوى وأشد مراسًا، وأكثر 
جدوى وأعمق أثرًا، فبدت حماستها كالمقاتلين، 
ت كلماتها  واتقدت حميتها كالمقاومي���ن، َوَحدَّ
كأنصال الس���يوف، ولبست س���ترتها واعتمرت 
قبعته���ا، ووضعت على صدرها وظهرها ش���ارة 
الصحافة، وأدركت أن س���اعة المواجهة قد دنت، 

وأن المعركة الكبرى قد اقتربت.
دومًا كانت ش���يرين تتوقع الشهادة وال تهابها، 
وتقترب منه���ا وال تخافها، وتتق���دم الصفوف 
األولى ومن معها من المصورين، فا تهتز لدوي 
المداف���ع، وال ترتعب من صلي���ات الرصاص، وال 
تغمض كاميرتها قنابل الدخ���ان والغاز المدمع 
والس���ام، وما كان جن���ود االحت���ال المدججين 
بالس���اح يس���تطيعون إخماد صوتها، أو تغيير 
خطابها، أو دفعها للتراجع واإلنكفاء، وقد أكبرت 
كثي���رًا زميلتها جيف���ارا البدي���ري وهنأتها على 
قوة ش���خصيتها ورباطة جأشها، وشجعتها على 
موقفه���ا، وأيدتها ف���ي دفاعها، ي���وم أن كانت 
تتقدم صفوف الفلسطينيين ولو كإعامية، في 

معركة حي الشيخ جراح المستمرة.
ما كانت ش���يرين أبو عاقلة تعلم أنها ستنس���ج 
اس���مها بخي���وٍط نورانية، وأنها س���تزين ثوبها 
وأن  ذهبي���ٍة،  بأل���واٍن  القش���يب  الفلس���طيني 
ش���هادتها س���تكون مدويًة، وسيش���هد عليها 
العالم كله، وسيدينها األحرار والشرفاء، وستكون 
انتصارًا لقضيتها ووطنها، ورفعة لها ولشعبها، 
وأنها ستنتصر لفلس���طين بدمها كما انتصرت 
لها من قبل بلس���انها وقلبه���ا، وأن ما بعدها لن 

يكون إال نصرًا وتحريرًا، وطردًا للعدو ودحرًا له. 
طوب���ى لك ش���يرين مقام���ك العال���ي ومنزلتك 
الس���امية، وهنيئًا لك ش���هادتك، وس���ام الله 
عليك، من القدس وأهلها، ومن المسجد األقصى 
والمراطبين فيه، ومن عموم الفلسطينيين وأحرار 
العالم وش���رفائه في كل مكان، سام الله عليك 
وللقدس وكنيس���ة القيامة، ولبيت لحم وكنيسة 

المهد.

تفرض علينا الذكرى األولى لمعركة س���يف القدس 
المبارك رس���م صورة حقيقية لفلس���طين وللمنطقة 
ومس���تقبلها انطاقا من هذه المواجهة الكبيرة في 
رمض���ان 2021، كان انتصار س���يف القدس محطة 
حتمي���ة لإلنج���ازات الكثي���رة التي راكمها ش���عبنا 
وق���وى المقاومة من���ذ انتصار الصم���ود في 2008-

2009 مرورا ب���كل المعارك الت���ي اعقبته والحركات 
الشعبية كانتفاضة القدس ومسيرات العودة وثورة 
السكاكين والبوابات ومصلى باب الرحمة والمعادالت 
الت���ي فرضتها قوى المقاومة ف���ي العقد األخير من 

الصراع.
معركة س���يف القدس ال يمكن فصله���ا عن مرحلة 
االنتص���ارات الفلس���طينية المتتالي���ة التي أدخلت 
المنطقة في الزمن الفلس���طيني الذي نرى تجلياته 
المباركة في كل مكان من فلس���طين.. في 300.000 
معتك���ف في األقصى، في صمود الش���يخ جراح، في 
ث���ورة الداخل الفلس���طيني 48، ف���ي كتيبة جنين 
وث���وار الضفة الغربية، في النق���ب ووادي عارة وبني 
براك وديزنقوف وإلع���اد، في كي الوعي الصهيوني 
وحالة الخوف ومسيرة المسخ في القدس وبا اعام، 

واالرتباك والتسليم النفسي بقرب نهاية »اسرائيل«.
نرى س���يف القدس في قوة قوى المقاومة والمحور 
التي بدأت تلتحم بمعادالت سيف القدس من خال 
مع���ادالت األقصى والحرب التي أعلنها حزب الله في 
لبنان وأنص���ار الله في اليمن وق���وى مقاومة عراقية 

اخرى.
س���يف القدس اس���تنفرت كل المش���اعر الوطنية 
والعروبية واإلس���امية ف���ي المنطق���ة والتي باتت 
مش���هدا مألوفا في التجمعات المختلفة كالبرلمانية 
والتعليمية والرياضية والفنية وغيرها واستحضرت 
كل معان���ي الثقة بالنصر واع���ادت االعتبار لمحاولة 

النفي والتضاد مع العدو الصهيوني.
نعم إنه الزمن الفلسطيني الذي بدأ بعد انكفاء العدو 
من جنوب لبنان 2000 وغزة عام 2005 وصعود الخط 
البياني لقوى وقدرات المقاومة.. وهو نفسه زمن قوى 
المقاومة في المنطقة بعد فشل المشاريع االمريكية 

في سوريا والعراق.
إننا أمام زمن محور القدس الذي يفرض قوانينه على 
الغزاة واالعداء ويعيد روح االنتصار لشعوب المنطقة 
ومفكريها وقواها السياس���ية، س���يف القدس هي 

مدخل مهم لفهم المنطق���ة وموازين القوى وعقدة 
الثمانينات عن���د العدو الصهيون���ي.. مدخل للثقة 
بهزيم���ة التوجهات واالنظمة التطبيعية والس���ام 

اإلبراهيمي وفشل كل تحالفات الشر في منطقتنا.
عندما تس���تطيع المقاوم���ة في فلس���طين بأدوات 
بدائية احداث تحوالت وتحقيق مكاس���ب عسكرية 
تف���وق اضعاف ما تحققه كل اس���لحتهم المتطورة 
وقدراته���م وحلفائهم، وته���زم الملعقة في جلبوع 
امكانات بمئات المايين من الدوالرات، والمس���دس 
يفرض منع التجوال في عاصمتهم المزعومة وغيرها 
الكثير نجد أنفسنا كفلسطينيين وعرب وإساميين 
امام نصر قريب ونهاية قريبة مفرحة لمش���روع الشر 

في منطقتنا.
س���يف الق���دس تج���دد فين���ا الثق���ة واألم���ل اننا 
نس���تطيع هزيمة امريكا و »اس���رائيل« عندنا نتوحد 
كفلس���طينيين داخليا ونتوحد مع كل قوى المقاومة 
ف���ي المنطقة والعالم ونتخلص من خبث التس���وية 
والتطبيع وكل إفرازاتها، زمام أمر المنطقة والمبادرة 
أصبحت بأيدينا ولن نس���مح ألحد بعد اآلن بانتزاعه 

منا.

شيرين أبو عاقلة شهادة وطن وذاكرة شعب

بعد عام على سيف القدس المشرع

بقلم: مصطفى يوسف اللداوي

بقلم: د. جميل عليان
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رام الله/ االستقالل:
دعا اتحاد نقابات عمال فلس����طين منظمة العمل 
الدولية، والهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، 
للقيام بواجبها تجاه العمال الفلسطينيين ولجم 
غائلة انته����اكات االحتالل المتصاعدة ومواصلة 

إيذاء العمال الفلسطينيين وقتلهم.
ر أمي����ن عام اتحاد نقابات عمال فلس����طين  وحذَّ
ش����اهر س����عد، من تبعات مالحق����ات االحتالل 
الفلس����طينيين،  للعمال  القاتل����ة  اإلس����رائيلي 
التي يس����تخدم خاللها الذخيرة الحية والكالب 
البوليسية والطائرات المسيرة، وتنتهي بإصابة 
العديد منه����م بجروح مميته؛ ومن ثم اعتقالهم 
وال����زج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف، وذلك 
بحجة أنهم يعبرون الح����دود دون الحصول على 
تصاريح الدخول الالزمة لألراضي الفلس����طينية 

المحتلة.
وقال سعد في تصريح صحفي: إن “هذه الحملة 
المس����عورة لق����وات االحتالل العس����كرية تأتي 
تنفيذًا، لق����رارات حكومة االحتالل اإلس����رائيلي 

األخيرة”.
واعتبر دعوة رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينت 
لتش����كيل قوات “حرس وطني” لحماية الحدود 
وتمكي����ن المدنيين اإلس����رائيليين م����ن الدفاع 
عن أنفس����هم مفتوحة وغير مقيدة للتعس����ف 
اإلس����رائيلي في س����فك دماء الفلس����طينيين؛ 
وتسببت بقتل العامل محمود سامي خليل عرام 
)27 عامًا( عندما كان يحاول الوصول لسوق العمل 
اإلسرائيلي، عبر إحدى الفتحات المتاحة في جدار 

الضم والتوسع المحيط بأراضي طولكرم”.

وأش����ار إلى أن وجود)815( عاماًل فلسطينيًا، يتم 
احتجازهم اآلن لدى أجهزة االحتالل العسكرية، 
م����ن بينهم )91( متهمًا بتش����غيل وإيواء ونقل 
العمال غير الحاصلين على تصاريح خاصة، ضمن 
ظروف احتجاز وتوقيف غير إنس����انية ومنافية 

لقواعد التعامل مع المعتقلين المدنيين.
وأفاد بأن )67( عاماًل فلس����طينيًا قد لقوا حتفهم 
في سوق العمل اإلسرائيلي، خالل الفترة الواقعة 

بين أيار 2021م – أيار 2022م.
وأعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، 
اعتقالها مئات العمال الفلس����طينيين في مدن 

الداخل المحتل، بزعم إقامتهم بدون تصاريح.
وادعت شرطة االحتالل، في بيان لها أن عناصرها 

وبالتعاون مع ما تس����مى “قوات حرس الحدود” 
اعتقلت خالل حملة بدأتها نهاية عطلة األسبوع 
الحالي 815 عاماًل فلس����طينيًا، تواجدوا في مدن 

الداخل دون الحصول على تصاريح.
وتابع بيانها أنه م����ن بين المعتقلين 91 متهمًا 
بتشغيل وإيواء ونقل العمال غير الحاصلين على 

تصاريح خاصة.
كما توعدت ش����رطة االحتالل، بمواصلة حملتها 
العتقال العمال الذين يتواجدون في مدن الداخل 

دون تصاريح.
وخالل الفترة األخيرة شددت قوات االحتالل، من 
إجراءاتها بحق العمال الفلسطينيين، بعد تنفيذ 

عدد من العمليات في مدن الداخل المحتل.

سعد يحذر من مالحقة االحتالل للعمال الفلسطينيين

واشنطن/ االستقالل:
صعدت أس���عار النفط، يوم أمس، بأكثر من 2% مع األنب���اء الواردة بانخفاض 
أعداد مصابين فيروس كورونا في الصين، وترقب العالم لصدور بيانات التضخم 

في الواليات المتحدة.
وارتفعت القود اآلجلة لخام برنت 2.22% لتصل إلى 104.73 دوالًرا للبرميل، في 

تمام الساعة 09:00 صباًحا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس األمريكي بنسبة 2.20% لتصل 

إلى 101.95 دوالر للبرميل، بعدما تراجعت 9% اليومين الماضيين.
وأش���ار تقديرات لمعهد البترول األمريكي صعود مخزونات النفط في الواليات 

المتحدة بمقدار 1.62 مليون برميل األسبوع الماضي.
قرابة 16 مليار دوالر قيمة الودائع المصرفية للقطاع الخاص بالربع األول 2022

رام الله/ االستقالل:
صعدت قيمة الودائع المصرفية للقطاع الفلس���طيني الخاص إلى 15.9 مليار 

دوالر في الربع األول 2022.
وقالت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، إن الودائع المصرفية للقطاع 

الخاص زادت 1.3 مليار دوالر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت، أن ودائع القطاع العام ارتفعت أيضًا إلى 690.7 مليون دوالر في الربع 
األول 2022 مقابل 506.6 مليون دوالر في نهاية الربع األول من العام الماضي.

وأش���ارت البيانات إلى أن ودائع القطاع العام توزع���ت على 176.5 مليون دوالر 
للمؤسسات العامة والسلطات المحلية 514.2 مليون دوالر للحكومة المركزية.

ولفت���ت إلى أن إجمالي ودائ���ع القطاعين العام والخ���اص 16.610 مليار دوالر 
لنهاية شهر آذار)مارس( الماضي.

وبينت أن 55% من إجمالي قيمة الودائع البنكية يتلقى أصحابها عليها فوائد.
وأك���دت قيمة الودائع التي يتلقى عليها أصحابه���ا فوائد تبلغ 10.267 مليار 

دوالر، والتي ال يتقاضى عليها فوائد 5.652 مليار دوالر.

النفط يرتفع بأكثر من 
2 %.. وهذا سعر برنت؟

رام الله/ االستقالل:
 طال���ب رئيس الوزراء د. محمد اش���تية بإنهاء 
االحت���الل ووق���ف االس���تيطان واإلج���راءات 
األحادية وعدوان المس���توطنين، واإلفراج عن 
أموالنا المحتجزة وتحويل األموال المس���تحقة 
الموقعة، والحفاظ  باالتفاقي���ات  لنا، وااللتزام 

على األمر القائم والتاريخي في القدس.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي االستمرار 
في دعم فلس���طين لتجديد األمل لدى شعبنا، 
وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق باالحتالل 
حيثم���ا كان، وتطبيق القان���ون في كل مكان 
وعدم تجزئ���ة ذلك واحترام حقوق االنس���ان، 
والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل 
باالتفاقيات الموقعة معنا واحترامها والعمل 

بموجبها.
ج���اء ذلك خ���الل كلمت���ه في اجتم���اع الدول 
المانح���ة، الثالث���اء في العاصم���ة البلجيكية 
بروكس���ل، بمشاركة دولية واسعة ورفيعة من 
30 دولة ومؤسسة دولية، بهدف حشد الدعم 

المالي والتنموي لدولة فلسطين.
وق���ال اش���تية: »نفذت اس���رائيل مؤخرا 384 
عملية هدم منها 64 لمنش���آت كانت بتمويل 
من الدول المانحة، وهن���اك تضييق على بناء 
المس���اكن للفلس���طينيين، فيضطر البعض 
للبناء بدون ترخيص ألن إسرائيل ال تمنحهم 
الرخ���ص كم���ا تمنحها للمس���توطنين، واالن 
اس���رائيل س���تهدم 12 قري���ة وتجمعا بدويا 
يقطن فيه���ا أربعة آالف مواط���ن في منطقة 

مسافر يطا جنوب الخليل«.
وتابع رئي���س الوزراء: »منذ اجتماعنا الس���ابق 
في أوس���لو تعهدت إس���رائيل بتنفيذ بعض 
القضاي���ا، ولكنها ل���م تقم بتحوي���ل أموالنا 
باالس���تيطان  واس���تمرت  لن���ا  المس���تحقة 
واقتطاع أموال المقاصة واالعتقاالت، ويرفض 
الوزراء اإلس���رائيليون االجتم���اع مع نظرائهم 
التصريحات  ال���ى  باإلضافة  الفلس���طينيين، 
م���ن  العدواني���ة  اإلس���رائيلية  اإلعالمي���ة 
اإلسرائيلي«.  الكنيس���ت  وأعضاء  المسؤولين 

واستعرض اش���تية األوضاع االقتصادية في 
فلسطين، قائال: »بدأنا التعافي من أزمة جائحة 
كورونا، وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

7% عام 2021«.
وأض���اف: »االقتص���اد الفلس���طيني يعان���ي 
من خلل ف���ي تركيبته فه���و اقتصاد حبيس 
ومحاصر وال يس���يطر على مصادره أو مقدراته، 
ويعي���ش حالة اس���تثنائية يفرضه���ا واقع 
االحتالل وإجراءاته س���واء من خالل منع دخول 
المستثمرين إال بإذن منه ومنع دخول اساتذة 
الجامعات إال بإذنه، ومنع المشاريع في مناطق 
ج وه���ي تش���كل 61% من مس���احة الضفة 

الغربية إال بإذنه أيضا«.
وأشار اش���تية الى أنه من المناطق المحدودة 
التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية وتجبى 
منه���ا الضرائب يتم اإلنفاق عل���ى قطاع غزة، 
والقدس، ومناطق ج، وفلس���طينيي الشتات، 
وهذا وضع غير طبيعي خاصة أنه ال يتم جباية 

أي عائدات ضريبية من تلك المناطق.

وحول واقع البطالة في األراضي الفلس���طينية 
قال رئيس الوزراء: »انخفضت نسبة البطالة في 
الرب���ع األخير من العام 2021 إلى 13% بعد أن 
بلغت 18% ف���ي 2019، وفي قطاع غزة بقيت 
البطالة مرتفعة كما هي، وذلك بسبب مجاالت 

عمل جديدة والعمل في إسرائيل«.
وأش���ار اش���تية الى أن الحكومة تتحمل نحو 
157 مليون شيكل شهريا، فرقية األسعار بين 
مرحل���ة ما قبل األزمة ف���ي أوكرانيا وما بعدها، 
بس���بب ارتفاع البضائع األساس���ية والبترول 
والكهرباء. وأردف: »هناك تراجع للمس���اعدات 
الدولي���ة للخزينة، مع اس���تمرار المس���اعدات 

للمشاريع ونحن نشكركم على ذلك«.
واس���تطرد اش���تية: »ف���ي األع���وام الماضية 
س���خرنا كل مقدراتنا المالية لمعالجة قضايا 
كورون���ا حيث وفرنا كل الفحوصات والعالجات 
والتطعيم بش���كل مجان���ي للمواطنين، وهذا 
أنهكنا بش���كل كبير ولكن النتائج واألداء كان 

ممتازا«.

وقال رئي���س ال���وزراء: »االتف���اق االقتصادي 
باسم  والمعروف  اإلس���رائيلي  الفلس���طيني 
»اتفاق باريس« لم يجرى عليه أي تحديث منذ 
العام 1994، وإسرائيل ترفض اجتماع اللجنة 
.»JEC االقتصادية المشتركة والمعروفة باسم

وأضاف اشتية: »اليوم تقدمنا لكم بأجندة من 
حوالي 21 خط���وة إصالحية متعلقة بالقضايا 
اإلدارية والمالية واألمن والجوانب االجتماعية 
واالقتصادية، هذه األجندة بحاجة إلى دعمكم 
وبحاجة إل���ى وقت إلنجازها، وه���ي تنال دعم 
كامل من الس���يد الرئيس، وهي ليست شروط 
أي أحد علينا، ولكن رأينا أنه ال بد من عمل ذلك«.

وتابع رئيس الوزراء: »مهما عملنا من إصالحات 
فه���ي وحدها غير كافي���ة لمعالجة الخلل في 
التركيب االقتصادي الفلسطيني بسبب وقوعه 
تحت االحتالل االستعماري االستيطاني. لذلك 
ال بد أن تقوم إسرائيل بإجراءات من طرفها وال 
بد من اس���تمرار دعم الدول المانحة لتمكيننا 

من االستمرار باإليفاء بالتزاماتنا«.

اشتية يطالب باإلفراج عن أموال السلطة المحتجزة

دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

املو�سوع  / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
 الى المس���تأنف ضده/ رامي عبدالرحيم مصطفى شراب من خانيونس 
والمقي���م حاليا في مص���ر ومجهول محل اإلقامة فيه���ا اآلن لقد عادت 
القضية اساس تنفيذي )2019/319/320/362( وموضوعها نفقة زوجة 
+ عفش بي���ت + مهر مؤجل( والمتكونة بينك وبي���ن / عادل عز الدين 
القسام حمدي شراب من خانيونس وسكانها وكيله أ. نصر خضر وهند 
مروان ابراهيم لظن من غزة وس���كان الرمال وكيلتها أ. امتياز حسب الله 
من مقام محكمة االستئناف الشرعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار 
االس���تئنافي أس���اس رقم 306 عدد 16 المؤرخ في 2022/4/13م لذلك 

صار تبليغك حسب األصول.  وحرر في : 2022/5/11م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليـــــا ال�سرعيـــة

املو�سوع /مذكرة تبليغ ح�سور �سادرة عن حمكمة جباليا ال�سرعية
إل���ى المدعى عليه/ أحمد علي مصطفى حس���ونة من حمامة وس���كان جباليا 
س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة خارج البالد في السويد اآلن، يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم األربعاء الواقع في 2022/06/15م الس���اعة التاس���عة 
صباح���ا للنظر في القضي���ة أس���اس 2022/482 وموضوعه���ا/ نفقة زوجة 
والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية/ مها يحيى خميس صقر من حمامة 
وسكان السويد وكيلها المحامي نصر خضر وإن لم تحضر في الوقت المعين 
أو ترس���ل وكياًل عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة يجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول. وحرر في 2022/05/09م. 

قا�سي جباليا ال�سرعي

اإعالن �سادر عن جمعية الكادحني الفل�سطينيني 
يعل���ن مجلس إدارة جمعية الكادحين الفلس���طينيين ع���ن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومي���ة للع���ام 2022 وذلك يوم الثالث���اء الموافق 
2022/5/24 الس���اعة 12 ظهرا في مقر الجمعي���ة الكائن في غزة – مفترق 
الش���عبية ش���ارع المعامل عمارة كحيل، وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد 

بعد استكمال اآلتي:
1-فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 2022 

وذلك من تاريخ 2022/5/12 الى تاريخ 2022/5/17.
2-فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2022/5/18 

الى تاريخ 2022/5/21.
3-فتح ب���اب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة 

والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2022/5/22 الى تاريخ 2022/5/24.
4-تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2022/5/12 الى تاريخ 
2022/5/24 ف���ي مق���ر الجمعية المذكور أعاله من الس���اعة 9 صباحا حتى 

الساعة 1 ظهرا.
التواصل على الجوال رقم 0593622098
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االستقالل/ وكاالت: 
أدانت دول عربية وجهات ومؤسس���ات أجنبية ودولية، األربعاء، 
اقدام االحت���الل على اغتيال اإلعالمية الفلس���طينية مراس���لة 
فضائية »الجزيرة« القطرية ش���يرين أب���و عاقلة اثناء تغطيتها 

اإلعالمية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. 
وصباح األربعاء، استش���هدت اإلعالمية أبو عاقلة )51 عاما( جراء 
إصابتها برصاص الجيش اإلسرائيلي في مدينة جنين بالضفة 

الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
من جهت���ه، قال الرئيس اللبناني ميش���ال ع���ون إن »االحتالل 
اإلس���رائيلي يضيف بجريمة قتل الصحفية ش���يرين أبو عاقلة، 
إل���ى تاريخه الدم���وي فصال جديدا م���ن التعس���ف واالعتداء 

واالستهتار بالحياة والعدالة«.
وقدم عون، في برقية وجهها إلى رئيس الس���لطة الفلسطينية 
محمود عباس، التعازي في »استش���هاد اإلعالمية ش���يرين أبو 

عاقلة برصاص الغدر اإلسرائيلي«، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
م���ن جهته، أدان وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي بش���دة، 
اغتي���ال أبو عاقلة، واصف���ا إياها ب�«الجريمة البش���عة واالعتداء 

الصارخ على حرية الصحافة«.
ودع���ا الصفدي، عبر حس���ابه على تويتر، إلى محاس���بة مرتكبي 
هذه الجريمة، قائال: »رحم الل���ه الفقيدة التي تميزت على مدى 
السنين، صحفية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب 

الفلسطيني الشقيق. أحر التعازي لذويها وقناة الجزيرة«.
حترك عاجل 

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن اغتيال 
أبو عاقلة »جريمة ش���نيعة وانتهاك صارخ للقانون اإلنس���اني 

الدولي، وتعدي سافر على حرية اإلعالم والتعبير«.
ودعت قط���ر »المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع س���لطات 
االحت���الل م���ن ارت���كاب المزيد م���ن االنتهاك لحري���ة التعبير 
والمعلوم���ات، واتخ���اذ كاف���ة اإلج���راءات لوق���ف العنف ضد 

الفلسطينيين والعاملين في وسائل اإلعالم«.
كما ش���ّددت على ضرورة مس���اءلة االحتالل عل���ى هذه الجريمة 
المرّوعة وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية، ال س���يما 
وأن القانون اإلنساني الدولي يعتبر الصحفيين واإلعالميين في 
مناطق النزاعات المسلحة مدنيين ويجب احترامهم وحمايتهم.

من جانب���ه، قدم رئيس حكوم���ة الوحدة الوطني���ة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، عبر حس���ابه على فيس���بوك، التعازي ألسرة أبو 
عاقلة  والشعب الفلسطيني إثر استهدافها أثناء تأدية واجبها 

الصحفي.
كم���ا أعرب���ت وزارة الخارجي���ة الكويتية، في بيان، ع���ن إدانتها 
واس���تنكارها الش���ديدين الغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي 

لإلعالمية الفلسطينية أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر.

انتهاك للقانون الإن�ساين 
وأوض���ح البيان أن »هذه الجريمة النكراء التي تتحمل س���لطات 
االحتالل مسؤولياتها كاملة، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
اإلنساني، وتعديا سافرا على حرية التعبير، ودليال جديدا دامغا 

على بشاعة اعتداءات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني«.
فيم���ا قال���ت وزارة الخارجية المصري���ة، في بي���ان، إن »جريمة 
االغتيال النكراء للصحفية الفلس���طينية شيرين أبو عاقلة، ُتعد 
انتهاًكا صارًخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وتعدًيا 

سافًرا على حرية الصحافة واإلعالم والحق في التعبير«.
وطال���ب البيان ب�«البدء الفوري في إجراء تحقيق ش���امل ُيفضي 
إلى تحقيق العدال���ة الناجزة في الواقعة«، مقدما العزاء وصادق 
المواس���اة لذوي الفقيدة ولكافة األشقاء الفلسطينيين في هذا 

الُمصاب الجلل وفقدان الصحافة إلعالمية وطنية كبيرة.
كم���ا أدانت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، 
نش���رته وكالة األنباء الرس���مية »سبأ«، بش���دة اغتيال أبو عاقلة 

داعية »إلى محاسبة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة«.
من جانبه���ا، أدانت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين باليمن 
اغتي���ال أبو عاقلة، معتبرة في بيان أن ذلك يمثل »أحد أش���كال 

ممارسة التصفيات والقتل خارج القانون«.
فيم���ا اعتبرت منظم���ة التعاون اإلس���المي، في بي���ان، اغتيال 
أبو عاقلة أثن���اء القيام بواجبها الصحفي، ه���و »انتهاك واضح 
للقواني���ن واألع���راف الدولي���ة يس���تدعي التحقي���ق الفوري 

والمحاسبة«.

وأوضح البيان أن ذلك »يأتي في سياق االنتهاكات اإلسرائيلية 
لحري���ة الصحافة واإلعالم، ضمن سياس���تها الهادفة لمصادرة 
الحقيقة وتكميم األفواه والتغطية عل���ى انتهاكاتها اليومية 

ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي«.
جرمية ب�سعة

فيما وصف���ت الجامع���ة العربية، ف���ي بيان، مقت���ل اإلعالمية 
الفلس���طينية، ب�«وأد صوت الحق والحقيقة والحرية والدفاع عن 

قضايا العدل والعدالة اإلنسانية«.
وحملت الجامعة العربية، حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة 
عن هذه الجريمة البش���عة، والتي تس���تدعي المساءلة الدولية 

ومالحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة.
كما، أدانت األمم المتحدة، أمس األربعاء، »بش���دة« استش���هاد 

الصحافية شيرين أبو عاقلة ودعت »إلجراء تحقيق فوري«. 
وصّرح���ت بعث���ة االتح���اد األوروبي ف���ي فلس���طين أن »مقتل 
الصحافية ش���يرين أبو عاقلة صدمة ونع���رب عن أعمق تعازينا 
ألس���رتها وندعو إلى إجراء تحقيق س���ريع ومس���تقل لتقديم 

الجناة إلى العدالة«. 
وقال مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، 
تور وينيس���الند، في تغريدة »أدعو إلجراء تحقيق فوري وشامل 

في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاسبة المسؤولين«.
دان االتح���اد العام للصحفيين الع���رب، أمس األربعاء، بكل قوة 
جريمة العدو الصهيوني البش���عة التي نتج عنها استش���هاد 

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

مطالبات بالتحقيق الفوري 
ل االتحاد العام للصحفيين، في بيان له، وصل بوابة الهدف  وحمَّ
نس���خة عنه، االحتالل »اإلسرائيلي« المسؤولية الكاملة عن هذه 

الجريمة البشعة بحق حرية الصحافة.
وطالب���ت الواليات المتح���دة وعدد من المنظم���ات الدولية، يوم 
أم���س، بإج���راء تحقيق »ش���فاف وش���امل« في واقع���ة مقتل 
الصحفية ش���يرين أبو عاقلة، مراس���لة قناة الجزي���رة القطرية، 

برصاص الجيش اإلسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.
وقالت الوحدة الدبلوماسية األمريكية لشؤون فلسطين: »تعازينا 
الحارة في وفاة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي 

كانت معروفة لنا ولجميع الفلسطينيين، رحمها الله«.
من جهت���ه، أعرب الناطق الرس���مي لالتح���اد األوروبي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغال بوينو، عن صدمته 
ج���راء استش���هاد الصحفية أب���و عاقلة وطالب بفت���ح تحقيق 

»مستقل وسريع«.
وق���ال في تغري���دة: »لقد صدمنا بمقتل الصحفية ش���يرين أبو 
عاقل���ة اثناء تأديته���ا لعملها في تغطية التوغل اإلس���رائيلي 
في جنين. نع���رب عن خالص تعازينا لعائلتها وندعو إلى إجراء 

تحقيق مستقل وسريع لتقديم الجناة إلى العدالة«.
وفي الس���ياق، دعا مبع���وث األمم المتحدة لعملية الس���الم في 
الش���رق األوس���ط تور وينس���الند، أيضا إلج���راء تحقيق »فوري 

وشامل« في مقتل الصحفية أبو عاقلة ومحاسبة المسؤولين.
وكتب على تويتر: »أدين بشدة مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو 
عاقلة التي أصيبت برصاصة حي���ة صباح امس، أثناء تغطيتها 
لعملية نفذتها قوات األمن اإلسرائيلية إسرائيل جنين بالضفة 

الغربية المحتلة«.
وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، صباح األربعاء، استش���هاد 
الصحفية أبو عاقلة برصاص الجيش اإلسرائيلي، شمالي الضفة.

وقالت ال���وزارة، في تصري���ح مقتضب »استش���هاد الصحفية 
ش���يرين أبو عاقلة )51 عاما( مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء 

إصابتها برصاص الجيش اإلسرائيلي في مدينة جنين«.
كم���ا ذكرت أن الصحفي علي الس���مودي ُأصي���ب برصاصة في 

»الظهر«، وَوصفت وضعه بالمستقر.
بدورها، اتهمت ش���بكة الجزيرة اإلعالمية، إسرائيل بتعمد قتل 

مراسلتها بإطالق النار عليها.
وقالت الش���بكة في بيان نش���رته عل���ى موقعه���ا اإللكتروني 
»الجزيرة نت«: »في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين واألعراف 
الدولية أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي وبدم بارد على اغتيال 

مراسلتنا شيرين أبو عاقلة«.
وأدانت الش���بكة ما وصفتها ب� »الجريمة البش���عة التي يراد من 

خاللها منع اإلعالم من أداء رسالته«.

إدانات عربية ودولية واسعة.. مطالب بالتحقيق الفوري في جريمة اغتيال االحتالل »أبو عاقلة«

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    س���ناء جميل مصطفى ملكه عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     801246612     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /    عدنان جميل ع���واد الباز    عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    940000383      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    نض���ال فضل توفيق غراب  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم     801464918   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواط���ن /    وفاء علي نعيم زيديه  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م   802561936    الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   هبه س���عيد رزق العس���لي   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    800312381   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

طهران/ االستقالل:
قصفت المدفعي���ة اإليرانية قصفت صباح األربع���اء، مرتفعات حدودية مع 

إقليم كردستان العراق، وفقا لوسائل عراقية وإيرانية.
 وأك���د مدير ناحية س���يدكان ش���مالي أربيل، إحس���ان جلب���ي، األربعاء، أن 

المدفعية اإليرانية أطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية.
 وأوضح مدير ناحية س���يدكان لوس���ائل إعالم عراقية أن »القصف بعيد عن 

المناطق المأهولة، ولم تسجل أي خسائر بشرية او مادية«.
 وتقع ناحية س���يدكان ضمن حدود قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في 

إقليم كوردستان العراق.
من جانبها، ذكرت وكالة تس���نيم اإليرانية شبه الرسمية، أن الحرس الثوري 

استهدف مواقع ما وصفته بالجماعات المسلحة في أربيل بالعراق.
وأضافت الوكالة اإليرانية أن الحرس الثوري استهدف في السابق معسكرات 
الجماعات المس���لحة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني، 

في شمال العراق في عدة مناسبات.
وف���ي آذار/م���ارس الماض���ي، قال الح���رس الث���وري إنه اس���تهدف »مراكز 
استراتيجية« إس���رائيلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق 

حسبما أفادت وسائل إعالم رسمية.
 وتعرض���ت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقص���ف المدفعي اإليراني، ما 

أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

الحرس الثوري اإليراني يقصف 
مواقع في شمال العراق

موسكو/ االستقالل:
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، يوم 
أمس، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت في إطار العملية العسكرية في 
أوكرانيا بإسقاط تس���ع طائرات أوكرانية مسيرة خالل الليل، من بينها واحدة 

من طراز »بيرقدار«.
وقال كوناش���ينكوف في إحاطة: »قامت وس���ائل الدفاع الج���وي خالل الليل 
بتدمير تس���ع طائرات مس���يرة، من بينها 4 مس���يرات ف���ي منطقة باالكليي 
بمقاطع���ة خاركوف، وث���الث في منطق���ة روبيجنوي بجمهورية لوهانس���ك 
الش���عبية، وواحدة في منطقة جزيرة »زميني«، وواحدة من طراز »بيرقدار- تي 

بي 2« في منطقة أرخانغيلسكوي بمقاطعة نيكواليفسكايا«.
وتابع كوناشينكوف قائال: »قامت المقاتالت والمروحيات الروسية خالل الليل 
بتدمي���ر 93 هدفا، من بينه���ا مركزا قيادة، 69 مركزا لتجم���ع القوات والعتاد 

العسكري، و3 مستودعات للذخيرة«.

موسكو: قواتنا الصاروخية 
أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية



الخميس 11 شوال 1443 هـ 12 مايو 2022 م

غزة/ االستقالل: 
عّبر العبو فريقي اتحاد الش���جاعية وشباب رفح, عن حزنهم الشديد باستشهاد 
الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة, وذلك قبل انطالق مباراة الطرفين 
على ملعب اليرموك بغزة, لحس���اب األس���بوع الخامس عش���ر م���ن دوري الدرجة 

الممتازة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.  
ووقف العبو الطرفين قبل انطالق اللقاء, دقيقة حداد على روح الشهيدة أبو عاقلة, 
في الوقت الذي انتشرت فيه عشرات الصور على المدرجات, تعبيرا من الجماهير 

عن تضامنهم مع عائلتها في القدس المحتلة وأسرة قناة الجزيرة. 
وكان���ت ق���وات االحتالل قد اغتالت مراس���لة الجزيرة, بعدما أطل���ق عليها جنود 

الرصاص الحي أثناء تغطيتها القتحام مدينة جنين بالضفة المحتلة. 
يشار إلى أن أبو عاقلة من الرعيل األول للمراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة, حيث 

التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطالقها.

»شيرين أبو عاقلة« حاضرة في ملعب اليرموك

غزة/ االستقالل: 
احتكم فريقا اتحاد الشجاعية وشباب رفح للتعادل 
الس���لبي, في اللقاء المؤجل من األس���بوع الخامس 

عشر لدوري الدرجة الممتازة.
وخرج���ت المباراة إل���ى بر األمان رغم حالة الش���حن 
الكبي���رة بين الجماهير، وفي مش���هد أس���عد كل 
م���ن كان ف���ي المعلب قب���ل ضربة البداي���ة ترافق 
مشجعي الفريقين لتحية الجمهورين على مدرجات 
الش���جاعية وشباب رفح ما كان له األثر اإليجابي في 

إزالة المشاحنات بين الجماهير.
وتحت أنظ���ار آالف الجماهير التي مألت المدرجات 
حاول الفريقان الوصول لهز الش���باك في الش���وط 
األول من خالل بعض المحاوالت لكن الحذر كان سيد 
الموق���ف في المناطق الدفاعي���ة. ومالت األفضلية 
الهجومية للش���جاعية قلياًل لكن التركيز غاب عن 

المهاجمين لينتهي الشوط األول سلبي النتيجة.
الش���وط الثاني لم يختلف كثيرًا في أداء الفريقين 
غي���ر محاولة المدربي���ن تغيير الدم���اء الهجومية 
لمحاولة خطف هدف وس���رق نقاط المباراة دون أن 

تكون الخطورة كافية في الثلث الهجومي، لتنتهي 
المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذا التعادل رفع »المنطار« رصيده إلى 28 نقطة 

في المركز الثالث, ف���ي حين أصبح رصيد »الزعيم« 
29 نقطة ف���ي المركز الثاني, بفارق نقطتين خلف 

اتحاد خانيونس.

قمة »المنطار« و»الزعيم« سلبية في الدوري الممتاز
غزة/ االستقالل: 

طالب مجلس إدارة النادي األهلي الفلسطيني في رسالة رسمية قدمها التحاد 
كرة القدم بإعادة المباراة التي خس���رها )1/2( أمام الهالل في الجولة السادسة 
عشرة من الدوري الممتاز. وقال األهلي في الشكوى إن حكم المباراة هالل شبات 
احتس���ب ركلة ج���زاء خيالية غّيرت مجرى اللقاء ال���ذي كان األهلي يتقدم فيه 

بهدف نظيف وفي وقت مبكر من المباراة.
وأضاف األهلي في رسالته التحاد الكرة أن الخطأ الذي ارتكبه الحكم, أحدث حالة 
من االرتباك بين العبي الفريق، بعدما شعروا بوقوعهم ضحية للظلم التحكيمي.

وناشد األهلي اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في األمر، خاصة أن المباراة تأتي 
في الجوالت األخيرة والحاسمة من الموسم الحالي والتي تعتبر مصيرية لألهلي.

لندن/ االستقالل: 
رد النج���م المصري محم���د ص���الح، جن���اح 
ليفربول المهاجم، وقائد منتخب مصر، على 
االتهام���ات الت���ي يتعرض له���ا من بعض 
جماهي���ره باتهامه���م ب�«األناني���ة«، خالل 
مش���اركته ف���ي مباريات ليفرب���ول بالدوري 

اإلنجليزي ودوري األبطال.
وقال محمد صالح ع���ن هذه االتهامات، في 
تصريحات إعالمية أمس األربعاء، »ال أستمع 
إلى كل ما يق���ال، ول���و قارنتموني بكل من 
في مركزي بجميع الفرق، سأكون أفضل من 
الجميع، لكن���ي أركز على عملي واألرقام خير 
دليل على كالمي«. وأضاف مهاجم ليفربول: 
»أبحث دائمًا عن الدوافع والحافز لتقديم كل 
ما لدى ف���ي المباريات، ويجب أن تكون لدي 
طرق مختلف���ة من أجل تس���جيل األهداف 

وصناعتها لصالح الفريق«.
وواصل ص���الح »في حيات���ي، أفكر بطريقة 
معينة، أريد أن أكون على الطريق الصحيح، 
قب���ل 2018، قيل إنني لن أفعل ش���يًئا بعد 
الرحيل عن تشلس���ي، وقالوا إنني لن أحقق 
شيًئا، لكنني استمريت ولعبت جيًدا وفزت 

بالعدي���د من األلقاب، وأح���اول بذل قصارى 
جهدي والفوز م���ع النادي ببطول���ة الدوري 
اإلنجليزي ودوري أبط���ال أوروبا، ولكن األهم 

بالطبع هو الجماعة الفريق فى النهاية«.
وتابع صالح ف���ي تصريحاته »لقد جئت من 
بلد تحب ك���رة القدم، لذلك األمر متش���ابه 
كثيًرا مع األجواء في ليفربول وإنجلترا، نحن 
نلع���ب بطريقة جيدة، ولك���ن يجب أن نركز 
عل���ى تطوير الكرة العربية أكثر من ذلك في 
الس���نوات المقبلة«. وعن بطولة كأس العالم 
2022 التي س���تقام في قطر خالل شهري 
نوفمبر وديس���مبر المقبلي���ن قائاًل: »أعتقد 
أنه���م س���ينظمون بطولة رائع���ة في قطر 
والجمي���ع ينتظرها«. وأكم���ل صالح »أتذكر 
جيًدا النهائي الس���ابق ضد ريال مدريد كما 
ل���و كانت المب���اراة ُلعبت أم���س وأتمنى أن 
نرد االعتبار، ونس���تعد لرد اعتبارنا أمام ريال 
مدريد«. وزاد الفرع���ون محمد صالح: »أتذكر 
النهائي الس���ابق أمام ري���ال مدريد كما لو 
كانت المباراة باألمس، كنا مستعدين جيدا 
وأتمنى أن نرد االعتبار في المباراة النهائية 

الُمقبلة، ونريد استمرار تحقيقنا لأللقاب«.

محمد صالح: أنا األفضل في مركزي وهدفنا 
الفوز بالدوري اإلنجليزي ودوري األبطال

األهلي يطلب إعادة مباراته 
أمام الهالل في الدوري الممتاز

باريس/ االستقالل: 
أضفى القطري ناص���ر الخليفي، رئيس نادي باريس س���ان جيرمان، مزيدا من 

اإلثارة على مستقبل مهاجم الفريق، الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي تعاقد مبابي مع س���ان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل 
التفاق بش���أن التجديد حتى اآلن، مع وج���ود أنباء قوية تفيد باتفاق الالعب مع 

ريال مدريد على االنتقال له مجاًنا عقب نهاية عقده.
وبحسب صحيفة »آس« اإلسبانية، فإن الخليفي استغل اجتماعات رابطة األندية 
األوروبية في مدريد، للتأكيد على أن مبابي جدد تعاقده بالفعل مع باريس سان 
جيرمان. وأضافت الصحيفة، أن تصريحات الخليفي في مدريد جاءت تزامنا مع 
تواجد مبابي نفسه في ذات المدينة مع أشرف حكيمي وسيرجيو راموس، خالل 
الساعات الماضية. وختمت الصحيفة بأن ملف مبابي، سيظل مفتوحا حتى 30 
يونيو/حزيران المقبل، موعد انتهاء عقده مع باريس، ووقتها س���يخرج الالعب 

ليعلن موقفه من البقاء في سان جيرمان أو الرحيل للريال.

الخليفي يوجه صدمة 
قوية لريال مدريد

لندن/ االستقالل: 
أفاد تقرير صحفي إنجليزي، أمس األربعاء، بأن برشلونة يراقب نجم ريال مدريد 

السابق، تحسًبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويسعى برشلونة لتعزيز الجبهة اليسرى في صفوفه، في ظل تقدم عمر جوردي 

ألبا، وعدم وجود بديل له.
وبحس���ب صحيفة »ميرور« البريطانية، فإن برش���لونة وضع اإلس���باني سيرجي 
ريجيلون، ظهير أيس���ر توتنه���ام الحالي وريال مدريد الس���ابق، ضمن قائمة 

المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوفه.

نجم ريال مدريد السابق 
على رادار برشلونة
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دولة  فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
دائرة التنفيذ مبحكمة جباليا ال�سرعية االبتدائية 

اإعالن اخطار تنفيذ حكم 
الى المنفذ ضده / محمد ش���اكر عبد الفتاح ابو العيش من نعليا وسكان جباليا 

سابقا ومجهول محل االقامة في رام الله
 ابلغ���ك انه وطبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب االحكام الصادرة عن محكمة 
ش���مال غزة الش���رعية بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٧  لصالح طالبة التنفيذ مها رمزي عبد 
الرحيم وكذلك نبلغك وطبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب عقد الزواج الصادر 

من محكمة الشيخ رضوان الشرعية بتاريخ ٢/١/٢٠١١ م 
لصالح طالبة التنفيذ مها المذكورة والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور 
بدف���ع قيمة عفش بيت والذي تبلغ قيمته) ٤٠٠٠ د.أ ( اربعة االف دينار اردني 
وذلك على ذم���ة القضية التنفيذية رقم ١٧٣/٢٠٢٢ . ونكلفك بالوفاء بااللتزام 
المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة جباليا الشرعية االبتدائية 
وذلك خالل اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن وان لم تحضر او توكل من ينيب  

عنك فان دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب القانون.

ماأمور التنفيذ 
حممد كمال ال�سو�سي

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  محمد ياس���ر محمد س���عيد عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم 421222969 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

 
 

دولة فل�سطني   
املجل�س االعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
مذكرة ح�سور يف الق�سية رقم ٧٠٦/٢٠٢٠ يف الطلب رقم ٨٨٢/٢٠٢٢ 
المستدعي / فطوم محمد علي محمد دغمش بموجب حجة تخارج صادرة بتاريخ 

١٣/٧/٢٠٢١ م هوية رقم ٩٣٥٨٧٨٢٧٢ 
وكيلت���ه المحامي���ة / حليم���ة ج���واد نصر الل���ه _ غ���زة _ التفاح ج���وال رقم 

 ٠٥٩٩٠٤٢٤٨٧
المستدعي ضده خالد خالد احمد الزهار غزة الجالء عمارة الزهارنة الثانية خارج 

البالد مجهول محل االقامة 
نوع الدعوى تنفيذ عيني 

قيمة الدعوى ٢٩٠.٠٠٠ $  مئتان وتسعون الف دوالر امريكي فقط ال غير 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

الى المس���تدعي ضده المذكور اعاله بما ان المستدعي قد تقدم بالقضية رقم 
٧٠٦/٢٠٢٠ استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة منها ومن 

مرفقاتها لدي قلم المحكمة 
لذل���ك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة لل���رد على الئحة الدعوى كما 
يقتضي ان تودع لدي قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا من تاريخ تبلغكم بهذه المذكرة كما يقتضي عليك ان ترس���ل نس���خة 
عنها الي المستدعي حسب عنوانه علما بان قد تعين لها جلسة يوم الخميس 
٢/٦/٢٠٢٢م لنظ���ر دعواه وليكن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي ان يسير في دعواه حسب االصول . حرر في ١١/٥/٢٠٢٢ 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
دولة فل�سطني عمار قنديل

ال�سلطة الق�سائية 
لدى حمكمة �سلح دير البلح 

يف الق�سية احلقوقية رقم ٢٦٣/٢٠٢٢ يف الطلب احلقوقي رقم ٣٦٣/٢٠٢٢
المس����تدعية/ ناصرة حس����ان الفي مليح بعد الزواج )رميالت( س����كان 

الزوايدة )٨٠٢٩٤٩٣١٣ ( 
وكالؤه المحامون / عبد الله وابراهيم ابو عمرة _ احمد خطاب _ وديع ابو فنونة 

المستدعى ضده / عبد الرحمن ابراهيم عيد رميالت 
س����كان النصيرات ش����ارع ابو مهادي بجوار مس����جد الرحمة والمقي����م في المملكة 

العربية السعودية 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل الصادر في القضية الحقوقية رقم ٢٦٣/٢٠٢٢ 

الى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعية قد قامت برفع دعوى لدى 
محكمة صلح دير البلح في القضي����ة الحقوقية رقم ٢٦٣/٢٠٢٢ وموضوعها مطالبة 
مصاغها الذهبي لذبك يقتضي حضورك الجلس����ة المعينة في تاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م 
او ايداع ردك التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبلغك بالئحة الدعوى 
وليكن معلوما لديك ان����ك اذا تخلفت عن الحضور او ايداع ردك التحريري فبامكان 

المستدعية السير بحقك باعتبارك حاضر في الدعوى حسب االصول .

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
حممود ح�سني املزين

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

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

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2022/7996 
إلى المنفذ ضدهما/ -1 صبحية رجب أحمد خلف -2 يسرى رجب أحمد خلف.

طبق���ا للحكم الص���ادر ضدكما من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2021/356 لصال���ح طال���ب التنفي���ذ/ عدلي وليد محمد فت���وح والصادر 
بتاري���خ 2022/1/30 والقاضي بتنفيذ عقدي االتف���اق على بيع الواردين 
ضمن المبرز م/1 عدد 26 والمحررين بتاريخ 2020/3/2 والقاضي بالزامكما 
بتنفي���ذ الحكم الصادر في القضية رقم 2021/356. لذلك عليك الحضور 
ال���ى دائرة التنفيذ ف���ي غضون أس���بوعين واذا لم تحضر خ���الل المدة 
المذك���ورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في/ 2022/5/10 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

إن حصيلة عملية الهدم في قرى التوانة والمركز والفخيت بلغت 8 مس���اكن، إضافة 
إلى عدة حظائر وبركسات زراعية بذريعة عدم الترخيص.

من جهته، قال منس���ق اللجان الش���عبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوبي الضفة 
الغربي���ة، راتب الجبور، إن جيش االحتالل نفذ عملية هدم في منطقة أقرت المحكمة 

العليا اإلسرائيلية تهجير سكانها.
وقررت المحكمة العليا اإلسرائيلية، األسبوع الماضي، رفض التماس مقدم من أهالي 
12 تجمعًا س���كنيًا بالمنطقة »ج« في َمس���افر يّطا جنوب الخلي���ل، ضد قرار إعالنها 
»مناطق إطالق نار«، ما يعني هدمها وتهجير سكانها، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية 
الفلسطينية. وُيحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة »ج« دون 

تصريح إسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.
في السياق، هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي،أمس األربعاء، منزال في قرية الولجة 

غرب بيت لحم.
وقال الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله، إن قوات االحتالل هدمت منزال في حي عين 
حويزة ش���مال القرية مكون من طابق واحد بمس���احة 90 مترا، بحجة عدم الترخيص، 

يعود للمواطن أحمد نضال برغوث الذي كان يستعد وعائلته للسكن فيه.
بينما في القدس، هدمت قوات االحتالل صباح اليوم األربعاء، منشأة تجارية في بلدة 
جبل المكبر، كما أجبرت س���لطات االحتالل المقدسي محمد مصطفى على هدم منزله 

في بلدة العيسوية.
وأف���اد مركز معلوم���ات وادي حلوة، بأن ق���وات االحتالل اقتحمت بل���دة جبل المكبر 

وهدمت مكتبا تجاريا يعود للمواطن علي حيدر القنبر.
كما هدمت الجرافات في س���اعات الصباح، منزال في بلدة بيت حنينا يقطنه 11 فردًا 

من عائلة الس���اليمة. وأفاد ش���هود عيان، بأن قوات االحت���الل حاصرت منزال في حي 
األشقرية في بلدة بيت حنينا، تعود ملكيته للمواطن عطوان الساليمة، وأجبرته على 

هدم منزله قسرا بحجة البناء عدم الترخيص.
وتبلغ مساحة المنزل المستهدف نحو 200 متر مربع ويسكنه ثمانية أفراد.

كما أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء أمس األربعاء، بوقف العمل والبناء في 
19 مسكنا ومنشأة زراعية وخدماتية شرق يطا جنوب الخليل.

وإلى ذلك، اقتحم عش���رات المس���توطنين ساحات المس���جد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراس���ة مشددة لقوات االحتالل اإلس���رائيلي التي وسعت من االقتحامات 

والمداهمات بالضفة الغربية التي تخللها اعتقال عددا من المواطنين، 
وأفادت دائرة األوقاف بأن 150 مس���توطنا اقتحموا المس���جد األقصى من جهة باب 
المغاربة بالفترة الصباحية، ونفذوا جوالت اس���تفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات 
عن الهي���كل المزعوم وقاموا بش���عائر تلمودية قبالة قبة الصخ���رة قبل أن يغادروا 

ساحات الحرم من جهة باب المغاربة.
ودعت جماعات »الهيكل« دعت الى اقتحام مركزي للمسجد األقصى األسبوع المقبل.

وأعل���ن معهد الط���ب العدلي ف���ي جامعة النج���اح، بعد ظهر 
أمس، أن »رصاص���ة قناص متفجرة اخترقت الرأس وتس���ببت 

باستشهادها.
وأكدت وزارة الصحة الفلس���طينية استش���هاد أب���و عاقلة بعد 
إصابتها بعيار ناري مباشر في الرأس، حيث نقلت إلى مستشفى 

ابن سينا في حالة حرجة قبل أن يعلن عن استشهادها.
كم���ا أصيب الصحف���ي علي الس���مودي برصاصة ف���ي الظهر 

ووضعه مستقر.
وق���ال وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، إن ش���يرين أبو عاقلة 
كانت متجهة إلى مخيم جنين لتغطية اقتحام قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي مدين���ة جني���ن ومخيمها، وكانت ترتدي س���ترة 
الصحافة المميزة، إاّل أن قوات االحتالل استهدفتها عبر قناص 

برصاصة مباشرة في رأسها.
واقتحم���ت قوات كبي���رة من جي���ش االحتالل مدين���ة جنين 

ومخيمها من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.
كما اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على المخيم وس���مع 
جنود االحتالل ي���رددون عبر مكبرات الصوت ن���داءات تطالب 
شبان بتسليم أنفسهم. إلى ذلك أدانت شبكة الجزيرة اإلعالمية 
»جريمة اغتيال« قوات االحتالل اإلسرائيلي لمراسلتها شيرين 
أبو عاقلة، مؤكدًة أنها تمت ب� »بش���كل متعمد يخرق القوانين 
واألعراف الدولية، حيث تم اس���تهدافها وهي ترتدي السترة 

الصحفية بشكل واضح يدّل على هويتها«.
والصحفية ش���يرين أب���و عاقلة من مواليد الق���دس عام 1971 
في القدس، وهي صحفية فلس���طينية كانت تعمل مع شبكة 

الجزيرة اإلعالمية.
و درس���ت في البداية الهندس���ة المعمارية في جامعة العلوم 

والتكنولوجي���ا في األردن، ثم انتقل���ت إلى تخصص الصحافة 
المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك 
في األردن. وعادت بعد التخرج إلى فلس���طين، وعملت في عدة 
مواقع مثل وكالة األونروا، وإذاعة صوت فلس���طين، وقناة عمان 

الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو.
ومن���ذ عام 1997 ب���دأت العمل مع قن���اة الجزي���رة الفضائية، 
وتميزت بتغطيتها المختلفة لألحداث والمواجهات، وسبق أن 
تعرضت العتداءات من قوات االحتالل والمستوطنين، وكذلك 
اش���تركت في تغطيات خارجية لمصلحة الجزيرة. قد أكد مدير 
دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح ريان العلي أن الرصاصة 
التي أصابت ش���يرين أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكل مباشر في 
الرأس. وأضاف أن المرحلة األولى من تش���ريح جثمان الشهيدة 
ش���يرين أبو عاقلة انتهت، مش���يرا إلى أن العملية ستستكمل 
لمحاول���ة إيجاد أي أدل���ة يمكن ربطها بالجهة المس���ؤولة عن 

استشهادها.
و أدانت فصائل فلس���طينية و دول عربية وجهات ومؤسسات 
أجنبية ودولية، األربعاء، اق���دام االحتالل على اغتيال اإلعالمية 
الفلس���طينية مراس���لة فضائية »الجزيرة« القطرية شيرين أبو 
عاقلة اثناء تغطيتها اإلعالمية في مخيم جنين ش���مال الضفة 
الغربية المحتلة.  و مس���اء أمس االربعاء، قمعت قوات االحتالل 
االسرائيلي، مسيرة رافضة الغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة 
في بلدة بيت حنينا ش���مالي القدس المحتلة، ما أدى إلصابة 5 

مواطنين إلى جانب اعتقال 4 آخرين.
وأف���ادت جمعي���ة الهالل األحمر الفلس���طيني ب���أن طواقمها 
تعاملت م���ع 5 إصابات جراء مواجهات م���ع قوات االحتالل في 

بيت حنينا.

وأضافت أن طواقمها نقلت إحدى االصابات للمستشفى لتلقي 
العالج، بينما أصيب مس���عف خالل تقديمه اإلس���عاف األولي 

لمصاب، وعرقلت قوات االحتالل عمل طواقمها في المكان.
وانطلقت المس���يرة من من���زل الراحلة أبو عاقلة تجاه الش���ارع 
الرئيس في بيت حنينا، ورفع المش���اركون األعالم الفلسطينية 

ورددوا هتافات نصرة للشهداء.
وأكد شهود عيان أن القوات اعتدت على المشاركين بالمسيرة 
بالضرب المبرح باستخدام الهراوات، كما استدعت مركبة المياه 
العادمة للمكان، وأطلقت الرصاص المطاطي صوب المشاركين.

فيم���ا، اقتحمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، ظه���ر األربعاء، 
منزل الصحافية الش���هيدة ش���يرين أبو عاقلة، ف���ي بلدة بيت 
حنينا ش���مال مدينة القدس، واندلعت مواجهات شمال وغرب 
المدينة. وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل اقتحمت منزل 
»أب���و عاقلة«، وحاولت إمالء ش���روط على أس���رتها تتمثل بعدم 
رفع األعالم الفلس���طينية، واألناش���يد الوطنية، إال أن الش���بان 

والمشيعون تصدوا لهم، ومنعوهم من التواجد في المنزل.
وفي س���ياق متص���ل، أعلن���ت وزارة الصح���ة، أم���س األربعاء، 
استشهاد شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، في مدينة 

البيرة بالضفة الغربية. 
وأف���ادت الوزارة في بيان مقتضب، باستش���هاد الش���اب ثائر 
مصلط »اليازوري« الذي يبلغ م���ن العمر )18 عاما(، بعد إصابته 
برصاصة في القلب بش���كل مباشر، أطلقها عليه جنود االحتالل 

على جبل الطويل بمدينة البيرة. 
وفي وقت الحق، ش���ّيع مئات الفلس���طينيين، جثمان الش���اب 
مصل���ط »اليازوري« الذي استش���هد برص���اص االحتالل، أمس 

األربعاء، وسط الضفة الغربية.

وانطلق موكب تش���ييع جثمان الش���اب اليازوري )18 عاما(، من 
مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، إلى مدينة البيرة، 

مسقط رأسه، حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة المدينة.
فيم���ا، ش���ّيع المئات في محافظ���ة خان يون���س جنوبي قطاع 
غزة، مس���اء أمس األربعاء، جثمان الش���اب محمود سامي عرام، 

بعد تسليم جثمانه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
واستش���هد عرام بنيران االحتالل، األح���د الماضي، قرب مدينة 
طولكرم، ش���مالي الضفة الغربية، وجرى تس���ليم جثمانه عصر 
األربعاء. وانطلق موكب التش���ييع من مجمع ناصر الطبي غربي 
المحافظ���ة، وصواًل إلى منزل���ه في مخيم خ���ان يونس جنوبي 
القطاع، من ثم إلى مس���جد الرحمة ألداء ص���الة العصر الجنازة 
علي���ه. وأدى المش���يعون صالة الجنازة على جثم���ان عرام، قبل 
أن ينقل محمواًل على األكت���اف لموارته الثرى في إحدى مقابر 
المحافظة الغريب���ة. وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية في 8 
مايو/ أيار الج���اري، خالل بيان صحفي مقتضب، »استش���هاد 
الش���اب عّرام بعد إطالق االحتالل النار علي���ه قرب حاجز جبارة 
ش���مالي الضفة. هذا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
أمس األربعاء، النار على ش���اب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ 

عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس.
وأفادت إذاع���ة جي���ش االحت���الل: »إط���الق النار على ش���اب 
فلس���طيني في البل���دة القديمة بالقدس بع���د محاولته طعن 

شرطي إسرائيلي، دون وقوع إصابات«.
وفي وقت الحق أفاد لمحامي خلدون نجم أن »الش���اب المصاب 
برص���اص االحتالل في باب القطانين بالقدس هو رامي س���رور 
)24 عام���ًا( من قرية نعلين غرب رام الله، ووضعه الصحي خطير 

ويرقد بمستشفى هداسا«.

االحتال يهدم..

�سريين اأبو عاقلة..
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كاليفورنيا/ االستقالل:
صّور باحثون وعلماء مش���اهد فريدة لس���مكة التنين الغريبة والنادرة في 

أعماق مياه خليج مونتيري في كاليفورنيا.
وتبدو هذه السمكة الغريبة للوهلة األولى نوعا من السيجار البرونزي الفاخر، 
حيث تظهر كرقاقة صغيرة نوعا ما، مع لمعان بسيط، لكن التذبذب السريع 

في نهاية هذا السيجار النادر، يكشف هوّية المخلوق.
ويطلق العلماء على هذا المخلوق البرونزي النادر اسم سمكة التنين العالية 
الزعانف )Bathophilus flemingi(، ومن بين جميع أس���ماك التنين في 
أعماق البحار في خليج مونتيري، تعد هذه واحدة من أندرها، بحسب المقال 

المنشور في مجلة »sciencealert« العلمية.
وقال معهد »مونتيري« لألبحاث في سلس���لة تغري���دات على »تويتر«، إنه 
»بع���د أكثر من ثالثة عقود من البحث في أعم���اق البحار وأكثر من 27600 

ساعة تصوير، رأينا هذا النوع بعينه أربع مرات فقط!«.
وس���جلت المش���اهد على عمق 300 متر تقريبا )1000 قدم(، حيث كانت 

سمكة التنين تتجه إلى األعماق، بحسب »اليف ساينس«.
وبحس���ب المقال، يمكن أن يكون لدى س���مكة التنين نوع من الصبغيات 

يعتبر من أكثر األلوان الصبغية سوادا في الطبيعة.

رصد سمكة التنين الغامضة 
األكثر سوادًا في قيعان البحار

االستقالل/ وكاالت:
يقول ساتو هيسامو؛ المدير التنفيذي لشركة 
سينتاكو، عن خلفية تأسيس���ه شركته، ”لم 
يكن ل���دي أي خيارات في األعمال التي يمكنه 
القيام بها. لذا رغبت في تأسيس شركة تتيح 
خيارات جديدة لألشخاص من ذوي االحتياجات 
الخاصة واألشخاص ممن يواجهون احتياجات 
خاص���ة مجتمعي���ة، ل���ذا أسس���ت ش���ركتي 

“سينتاكو”.
ُشِخص ساتو بعد 10 أشهر من والدته، بمرض 
عض���ال منعه من الحركة؛ وه���و ضمور عضلي 
نتيج���ة اعت���الل النخاع تس���بب ف���ي ضعف 
العضالت وضمورها نتيج���ة اضطراب الخاليا 

العصبية المسؤولة عن الحركة.
وق���ام بعد تخرج���ه م���ن المدرس���ة الثانوية 

بتأس���يس ش���ركته، حيث لم يكن له رغبة في 
البحث عن عمل. فيقوم بتش���غيل الكومبيوتر 
بتحريك بسيط لعينيه وطرف إبهامه، متولًيا 
مهام رئيس الش���ركة والنقاشات التجارية مع 

العمالء، وفق موقع »اليابان بالعربي«.
ويس���تهدف من ذلك تحقيق ”مجتمع يعلي 

من قيمة عمل جميع األفراد“.
ونظ���ًرا لك���ون الكثير من بين موظفي ش���ركة 
س���ينتاكو م���ن ذوي االحتياج���ات الخاص���ة، 

يقومون بمهام عملهم عبر اإلنترنت.
وأحد األنش���طة الرئيسية للشركة هو تعريف 
الش���ركات باألش���خاص من ذوي االحتياجات 
العام���ة لتوظيفهم، وهكذا يس���تطيع هؤالء 
األش���خاص العثور على العمل الذي يناسبهم 
من خالل تس���جيل نوعية االحتياجات الخاصة 

لديهم ومهاراتهم مسبًقا.
كما بدأت الشركة في مجال إدارة عربات الطعام 
ومتاج���ر الش���طائر انطالًقا من فك���رة ”توفير 
اختيارات ثرية للطعام“ لألش���خاص من ذوي 
االحتياج���ات الخاص���ة المقيمة في منش���آت 

الرعاية.
يقول ساتو، ”نهدف إلى تحقيق مجتمع يعلي 
من قيمة عم���ل جميع األفراد. وخلق المزيد من 
الخيارات أمام ذوي االحتياجات الخاصة للخروج 
والمشاركة في ميادين الحياة المختلفة. وهكذا 

أسعى ألن أكون قادًرا على دعم ذلك“.
ويتواف���ق طموح س���اتو ف���ي هذا الش���أن مع 
أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها األمم 
المتحدة في سبتمبر العام 2015، وتتبناها في 

جميع جلساتها.

مريض بالضمور العضلي يؤسس شركة لذوي االحتياجات الخاصة

كانبرا/ االستقالل:
ُغّرم���ت امرأة من بيرث بأس���تراليا ما يقرب م���ن 2000 دوالر، بعد أن اصطدمت 

بسيارتها عبر سياج سكني وسقطت هي وسيارتها في مسبح المنزل.
وكانت تيري هتوت، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، تقود س���يارتها في ثورنلي، 
في جنوب شرق بيرث عندما فقدت السيطرة على السيارة، ودخلت على المنزل 

المجاور.
وتظهر لقطات فيديو كيف أن المرأة تجاوزت سياج المنزل لتسقط وسيارتها 
في مسبح المنزل، وسرعان ما غرقت الس���يارة في قاع المسبح والمرأة بداخلها، 

ليقفز اثنان من الرجال الذين شهدوا الحادث بسرعة إلى المسبح إلنقاذها.
ومع إغالق األبواب بس���بب ضغ���ط المياه، اضطر الرجالن إل���ى تحطيم النوافذ 

للوصول إلى المرأة.

امرأة تقتحم منزال بسيارتها 
وتغرق في مسبحه الخاص

ً

 واشنطن/ االستقالل:
تبحث ش���ابة أمريكية تعرضت ألكثر من 100 كسر 
في عظامها نتيج���ة اضطراب نادر، عن فتى أحالمها 

رغم كل ما تعانيه.
تم تش���خيص بريان���ا تي���ري، 28 عاًم���ا، بإصابتها 
بهشاش���ة العظام عندما كانت تبلغ من العمر عامين 
فقط، وقيل لوالديها آنذاك إنها لن تعيش بعد سن 
العاشرة. اضطرابها النادر يتسبب في تحجر العظام 
وضعفه���ا لدرجة أن اصطدامها بأي ش���يء يس���بب 

كسورًا في عظامها.
وتقول بريانا، من تكس���اس، والتي تعاني من فقدان 
البصر أيضًا: » نتيجة لهذا االضطراب، كسرت الكثير 

من عظام جسدي، وتعرضت لكسور في نفس األماكن 
عدة مرات. لقد فاق عدد مرات دخولي إلى المستشفى 

المئة مرة«.
وعل���ى الرغ���م من حالتها، ترفض الش���ابة الس���ماح 
الضطرابها بتقييد حياته���ا، وتحرص على التعرف 

على أشخاص جدد على الدوام.
ول���دت بريانا قب���ل األوان، وهي فاق���دة للبصر، وكان 
والداه���ا يعتقدان بأنها ستس���تعيد بصرها عندما 
تكب���ر، ولكن ذلك لم يح���دث، وازدادت معاناة الفتاة 
عندما بلغت الثانية من عمرها حيث تم تش���خيص 
إصابتها بهشاشة العظام الشديدة، بعدما اصطدمت 
قدمها بالس���رير وتبين بأنها تعاني من كس���ر في 

القدم.
ومنذ ذلك الحين، عمد والدا الشابة إلى إفراغ غرفتها 
من أي شيء يمكن أن يتسبب لها باإلصابة بالكسور، 
وكان���ا يراقبانها ع���ن كثب طوال الوق���ت للتأكد من 
س���المتها. تم تش���خيص بريانا أيًضا بأنها مصابة 
بالته���اب مزمن في العظام يس���مى التهاب العظم 
والنقي، مما أدى إلى دخولها المستشفى ثماني مرات 

على األقل خالل دراستها الثانوية.
وعلى الرغم م���ن العقبات الت���ي واجهتها، تخرجت 
بريانا من المدرس���ة الثانوية بامتياز، ولكنها لألسف 
لم تستطع متابعة دراسة استشارات الصحة العقلية 
كما حلمت، بسبب دخولها المستشفى بشكل متكرر.

باريس/ االستقالل:
َيمُثل رجل إطفاء س���ابق ف���ي باريس يبلغ الثالثة والس���تين، أمام محكمة في 
مدينة تور بوسط فرنسا تتولى محاكمته بتهمة قتل امرأة تسعينية كان يملك 
منزلها بموجب نظام األقساط مدى الحياة، وُيعتقد أنه استخدم لقتلها »سالح« 

إطعامها حلوى المادلين مسببًا اختناقها.
فق���د ُعثر على إيفيت )92 عامًا( في 13 )أيار( 2019 ميتة في س���ريرها في دار 
لرعاية المس���نين كانت تقيم فيها ضمن وح���دة مخصصة للمصابين بمرض 

الزهايمر، وكان في فمها قطعة من حلوى المادلين.
وكان المته���م زارها قبل ذل���ك بدقائق، وأحضر معه علب���ة حلويات من ماركة 
مش���هورة. وأثار إقفاله باب الغرفة بالمفتاح شكوك طاقم التمريض الذي كان 

حاضرًا في الدار يومها.
والمادلين عبارة عن حلوى تقليدية على شكل صدفة مطبوخة بالبيض، وغالًبا ما 

ُتغمس في مشروب ساخن. 
ومع أن تش���ريح الجثة أشار إلى وجود اختناق بجسم غريب ذي طبيعة غذائية، 
فإن خبرة الطب الشرعي لم تتح تأكيد حصول تدخل طرف ثالث في وفاة المرأة 
التسعينية. إاّل أن وضعها الصحي لم يكن يسمح لها بأن تأكل بنفسها، إذ لم 

تكن تستطيع إال أن تأكل الطعام المقّطع إلى قطع صغيرة جدًا.
وأكد المتهم خالل استجوابه أنه لم يضع حلوى المادلين في فم الضحية التي 

كانت، بحسب قوله، ال تزال على قيد الحياة لدى مغادرته.

خنقها بقطعة حلوى.. أغرب تتحدى حالة نادرة تسببت بـ 100 كسر في جسمها
جريمة قتل في العالم

الكويت/ االستقالل:
أحالت وزارة الداخلية الكويتية، مركبة أجرة إلى كراج 
حجز المرور لقي���ام قائدها بوضع ملصقات مخالفة 

لقوانين المرور على المركبة.

وأوضح���ت الوزارة عبر حس���ابها بتويت���ر، أنه جاري 
استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.
ولم توضح الوزارة العبارات الملصقة على الس���يارة، 

إال أن مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي تداولت صورة 
للمركبة، التي أثارت جدال في البالد، وقد كتب عليها 
ج���زء من اآلية رقم 42 من س���ورة ه���ود في القرآن 

الكريم: »يا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين«.

الكويت.. حجز مركبة أجرة بسبب عبارة مخالفة

م�سهد من قرية الفخيت مب�سافر يطا جنوب اخلليل املهددة بالتهجري          )وفا(


