
252107االثنين 19 شوال 1442 هــ 31 مايو 2021 م

11

02

02

03

05

03

03

12

11

02

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن زعيم حزب »يمينا« االس���رائيلي نفتالي بينيت، مس���اء 
ام���س األحد، االنضم���ام إلى زعي���م المعارض���ة يائير البيد 
لتش���كيل حكومة إسرائيلية جديدة. وقال بينيت في مؤتمر 
صحفي إنه »أج���رى مفاوضات لالنضمام إلى حكومة التغيير 
التي من ش���أنها إنهاء حي���اة نتنياهو في رئاس���ة الوزراء«. 

وشدد على أنه »سيشكل حكومة مع البيد وسأكون األول في 
التناوب على رئاس���ة الوزراء«. وأكد بينيت أن »فرص تشكيل 
حكوم���ة يمينية مع نتنياهو معدوم���ة«. وأضاف: »هناك من 
يقول إن هناك حكومة يمينية قريبة - هذه كذبة كاملة، إنها 
إما انتخابات خامس���ة أو حكومة وحدة - ق���د تكون الحكومة 

القادمة يمينية أكثر من التي سبقتها«.

بينيت يعلن قرب إسقاط نتنياهو 
وتشكيل حكومة جديدة مع البيد 

وقفة تضامنية بغزة تنديدًا باعتقال االحتالل القيادي خضر عدنان 

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين طارق سلمي أن 

اعتقال الش���يخ المجاهد خضر عدنان على أحد حواجز االحتالل 
العسكرية فجر أمس يعكس مدى المعاناة التي يعيشها أهلنا 

الجهاد تحذر العدو اإلسرائيلي من 
تبعات اعتقال الشيخ خضر عدنان

محكمة االحتالل تمدد اعتقال الشيخ 
كمال الخطيب وعدد من المقدسيين

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، إن ما تسمى 
محكمة »الصلح« اإلس���رائيلية في القدس، مددت فترة اعتقال 

غزة/ االستقالل:
ندد مشاركون في وقفة تضامنية،  اعتقال قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي، القيادي في حركة الجهاد 

اإلس����المي في فلس����طين الش����يخ خض����ر عدنان 
ونظير نص����ار ومنى قعدان على إح����دى الحواجز 
العس����كرية ف����ي قرية دير ش����رف غ����رب مدينة 

نابلس شمال الضفة المحتلة. وطالب المشاركون 
في الوقفة التي نظمتها مؤسس����ة 
واألسرى  للش����هداء  القدس  مهجة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الش���يخ عكرمة صبري خطيب المس���جد األقصى المبارك أن 
حمالت اإلبعاد الجماعية عن المس���جد األقصى من قبل االحتالل 

البطش: لن نسمح لالحتالل بفرض 
الشروط على المقاومة أو عزل غزة

عكرمة صبري: حمالت اإلبعاد عن األقصى 
انتقام للفشل في »سيف القدس«

غزة/ االستقالل:
أك���دت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واالس���المية في قطاع غزة  
يوم أمس، أن هناك من س���يحاول أن يفرغ انتصار المقاومة في 

القوى الوطنية: هناك من يحاول إفراغ نصر 
المقاومة من مضمونة بمبادرات فاشلة

»أزمة الكهرباء« تحّول بحر غزة إلى »مكرهة 
صحّية« وتحرم المواطنين من متنفسهم  

غزة/ سماح المبحوح: 
يضط���ر المواطن أحمد المملوك من مدينة غزة التحايل مرارًا على صغاره باللعب داخل 
إحدى المتنزهات أو اصطحابهم بزيارة ألحد األقارب، عوضًا عن تلبيته لطلبهم المتكرر 

الذهاب للبحر للس���باحة واللعب على رماله. "بحر غزة نظيف" باتت تلك 
الجملة حلم يراود "المملوك" منذ س���نوات طويلة حرم وعائلته خاللها 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
وقع جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس األحد، 
أمرًا به���دم منزل منفذ عملية حاج���ز زعترة بداية 
الشهر الحالي في الضفة الغربية، في الوقت الذي 

اقتح���م عش���رات المس���توطنين، يتقدمهم وزير 
اإلسكان في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، المسجد 
األقصى، فيما شرع مس���توطنون بتجريف أراضي 
المواطنين في منطقة "عي���ن البيضاء"، وفي قرية 

بيرين جنوبي الخليل، كما دهس شرطي إسرائيلي 
الطفل غازي عامر العباس���ي في حي رأس العامود 

ببل���دة س���لوان بالق���دس المحتلة. 
وصادق جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

ا لرفعه علم فلسطين شرطي »إسرائيلي« يدهس طفال مقدسّيً

االحتالل يقرر هدم منزل األسير منتصر شلبي.. ومستوطنون 
يقتحمون »األقصى« وآخرون يجرفون أراضي بالخليل

األسيران عواد وأبو عطوان يواصالن إضرابها منذ 27 يومًا
رام الله / االستقالل:

يواصل األس���يران محمد ع���واد )25 عاًما( م���ن بيت لحم، 
والغضنف���ر أبو عط���وان )28 عاًما( من الخلي���ل، إضرابهما 
عن الطعام منذ 27 يوًما في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، 

رفًض���ا العتقالهما اإلداري. وأوضح نادي األس���ير في بيان 
صحفي، أن األس���ير عواد نجل الشهيد عواد عواد شرع في 

إضرابه بالخامس من أيار/ مايو الجاري، بعد 
أن رفض���ت المحكمة العس���كرية لالحتالل 

و210  وفيات    3
�إ�صابات جديدة 

بفريو�س »كورونا« 
بال�صفة وغزة

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، 

عن  أم���س،  ي���وم 
تسجيل 3 وفيات،  0206إطالق برنامج لتبادل الطالب والمعلمين بين اإلمارات و »إسرائيل«

) APA images (   جانب من �لوقفة �لت�ضامنية بغزة �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك أن حمالت اإلبعاد الجماعية عن 
المسجد األقصى من قبل االحتالل اإلسرائيلي إجراءات انتقامية خاصة بعد فشلهم في 
معركة "سيف القدس". وشدد صبري في تصريحات صحفية، أن "هذه سياسة انتقامية 
تتع���ارض مع قوانين العالم واألعراف الدولية، وتتعارض مع حرية العبادة، وأنه ال يوجد 

دولة في العالم تتبع سياسة اإلبعاد عن أماكن العبادة سوى سلطات االحتالل".
وق���ال إن قرارات اإلبعاد تهدف إلفس���اح المجال أمام المس���توطنين القتحام األقصى، 
مش���يرًا إلى أن كافة اإلجراءات االحتاللية منذ عام 1967 تهدف للهيمنة على المسجد 

األقصى وتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني.
ولل���رد على هذه اإلج���راءات، دعا صبري إلى ض���رورة تكثيف التواجد وش���د الرحال إلى 

األقصى، إلفشال سياسة إبعاد الناس وتنفيرهم وتخويفهم وإرهابهم.
وبين "صبري" أن االقتحامات تتم بحماية شرطية ُمشددة، ما يدلل على أن األقصى ليس 

لهم وأن كل هذه االقتحامات لن تعطيهم أي مكسب يحلمون به.
وصعدت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي من قرارات اإلبعاد بش���كل جماعي عن المسجد 

األقصى والتي طالت أكثر من 50 مقدسًيا منذ بداية الشهر الجاري.

غزة/ االستقالل:
قال ممثل القوى الوطنية واالس���المية 
السياس���ي لحركة  المكت���ب  وعض���و 
الجهاد االس���المي خال���د البطش يوم 
أمس، » لن نسمح للعدو بفرض الشروط 
على المقاوم���ة بغزة أو بوضع ش���روط 
تعزل قطاع غزة عن األمور الوطنية في 

الضفة والقدس المحتلة«.
واعتبر القي���ادي البطش خالل مؤتمر« 
النقاب���ات المهني���ة ودورها في نصرة 
الق���دس ودعم غزة  »نتائ���ج المعركة 
األخي���رة مع االحت���الل أنه���ت عربدة 
االحت���الل والمس���توطنين في مدينة 
القدس والمس���جد األقصى وأنهت ما 

يسمى صفقة القرن.
وأش���ار البطش الى ان دور النقابات في 
غ���زة مهم ويجب أن نش���ركهم بإعادة 
االعمار ف���ي قطاع غ���زة ، داعيًا جميع 

الدول العربية واإلسالمية بأن يكون لها 
سهمًا واضحًا في إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي العاش���ر من يونيو الحالي ش���ن 
االحت���الل عدوانا على قط���اع غزة، برا 

وجوًا وبحرًا، أسفر عن استشهاد 255 
فلسطينيًا، بينهم 66 طفال و39 سيدة 
17 مسنا، قبل أن ينتهي بالتوصل إلى 
وق���ف إلطالق النار ف���ي 21 مايو/أيار، 

بينما ردت فصائ���ل المقاومة بإطالق 
آالف الصواريخ على مدن إس���رائيلية، 
مم���ا أدى إل���ى مقتل 13 إس���رائيليا 

وإصابة المئات.

عكرمة صبري: حمالت اإلبعاد عن األقصى البطش: لن نسمح لالحتالل بفرض الشروط على المقاومة أو عزل غزة
انتقام للفشل في »سيف القدس«

غزة/ االستقالل:
أكدت لجن���ة المتابعة للق���وى الوطنية واالس���المية في 
قط���اع غ���زة  يوم أم���س، أن هناك من س���يحاول ان يفرغ 
انتصار المقاومة في معركة »سيف القدس« من مضمونه 

بمبادرات سياسية فاشلة او اقتراحات هزيلة.
وطالب���ت القوى الوطنية  في بيان له���ا، ضرورة المحافظة 
علي الزخم السياس���ي لهذا االنتصار واستثماره سياسيا 
بترسيخ وحده الميدان وتحويلها الى وحدة وطنية حقيقية 
تنهي االنقسام وترس���خ المصالحة وتعيد ترتيب البيت 

الفلسطيني.
وش���ددت القوى الوطنية عل���ى ضرورة اط���الق المقاومة 
الشعبية وتحديد القيادة الموحدة لها واستثمار القانون 
الدولي وقرارات المؤسسات الدولية لمالحقة مجرمي الحرب 

ومحاكمتهم.
وبينت أن المقاومة تعاملت وقيادتها السياس���ية بحنكة 

مع االطراف االقليمية والدولية التي س���عت لوقف اطالق 
النار واس���تطاعت ان تتحكم في وق���ف القتال في الوقت 
الذي حددته واس���تمرت في القتال حتى الساعة االخيرة 

قبل وقف اطالق النار.
وقالت ان المقاومة الباسلة سطرت نموذجا للوحدة والصمود 
والحكمة السياس���ية والحنكة العس���كرية فصمدت امام 
الغارات الهمجية وتماس���كت امام الضغوطات االنسانية 
التى مارس���ها االحتالل بقتل االطفال والمدنيين وبتدمير 
االبراج والمس���اكن وه���دم البنية التحتي���ة للضغط على 

المقاومة واجبارها على وقف تصديها للعدوان.
وجددت القوى الوطنية تحيتها للمقاومة الفلسطينية في 
قطاع غزه والتى انتصرت للقدس واالقصى عندما استنصر 
بها فنصرته وافش���لت مخطط اقتحام المس���جد االقصى 
وافشلت مس���يرة االعالم للمستوطنين ودافعت عن وحدة 

الشعب والقضية.

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، عن تسجيل 
3 وفي���ات، و210 إصابات جديدة بفي���روس »كورونا«، 
و137 حالة تعاٍف خالل ال�24 س���اعة األخيرة، بالضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأوضح���ت الكيلة في التقري���ر اليومي ح���ول الحالة 
الوبائية في فلس���طين، أنه تم تس���جيل حالتي وفاة 
في الضفة: »نابلس 1، رام الله والبيرة 1«، وتم تسجيل 
حالة وفاة واحدة في قطاع غزة. وأشارت إلى أن اإلصابات 
الجديدة سجلت على النحو التالي: »طولكرم 10، جنين 
16، قلقيلية 1، نابلس 16، رام الله والبيرة 6، بيت لحم 

1، الخليل 1«، قطاع غزة 159.
وأضاف���ت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب 
التالي: »طولكرم 20، جنين 20، قلقيلية 9، نابلس 16، 
رام الله والبيرة 28، بيت لحم 3، الخليل 9، س���لفيت 3، 

ضواح���ي القدس 2، طوباس 1، أريحا واألغوار 1«، قطاع 
غزة 25.

وبين���ت أن نس���بة التعاف���ي من في���روس كورونا في 
فلس���طين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش���طة 1.2%، ونس���بة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصح���ة إلى وجود 24 مصابا بكورونا في 
غ���رف العناية المكثفة، بينه���م 5 موصولون بأجهزة 
التنف���س االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام 
كورون���ا في المستش���فيات في الضف���ة الغربية 65 

مريضًا.
وفيم���ا يخ���ص المواطني���ن الذين تلق���وا الطعومات 
المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 306,946 بينهم 217,575 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القوى الوطنية: هناك من يحاول إفراغ نصر 
المقاومة من مضمونه بمبادرات فاشلة

3  وفيات و210 إصابات جديدة 
بفيروس »كورونا« بالضفة وغزة

واشنطن/ االستقالل: 
تعه���د األكاديمي األميرك���ي نعوم تشومس���كي بمقاطعة ش���ركة التأمين 

الفرنسية العمالقة “AXA “، بسبب دعمها االستيطان اإلسرائيلي.
ونش���رت حركة مقاطعة "إس���رائيل" وسحب االس���تثمارات منها “BDS” في 
تغريدة على “تويتر” المنشور الذي نشره تشومسكي، ووصف فيه االستيطان 

ب�”المشروع اإلجرامي”.
تجدر اإلش���ارة إلى أن نحو 12 ألفًا قد انضموا لتشومسكي، وتعهدوا بمقاطعة 

الشركة الفرنسية، حتى ينتهي تواطؤها في الفصل العنصري.
وقد انطلقت في تش���رين األول/أكتوبر الماضي حملة كبيرة لمقاطعة ش���ركة 
التأمي���ن المذك���ورة، وذلك الس���تثمارها ماليي���ن الدوالرات ف���ي ثالثة بنوك 
إسرائيلية تمول المشاريع االستيطانية غير القانونية في األراضي الفلسطينية 

والجوالن المحتل.

لدعمها االستيطان..
 أكاديمي أمريكي و12 ألفًا آخرون 

يتعهدون بمقاطعة شركة تأمين فرنسية 
غزة/ االستقالل: 

أفاد مركز فلس���طين لدراسات األس���رى بأن سلطات 
ا بحق أس���رى  االحت���الل أص���درت )554( ق���راًرا إدارًيّ

فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.
وأوض���ح المركز ف���ي تقرير له، أن س���لطات االحتالل 
صّع���دت منذ بداية العام من إص���دار األوامر اإلدارية 
بحق األسرى الفلس���طينيين، وخاصة في الشهرين 

األخيرين.
وقال إن االحتالل لجأ مؤخًرا إلى إصدار أوامر االعتقال 
اإلداري بتوس���ع ملحوظ كسياس���ة عق���اب جماعي 
للفلس���طينيين لتضامنه���م م���ع أهال���ي القدس، 
واحتجاًجا على العدوان اإلس���رائيلي الهمجي األخير 

على قطاع غزة.
وأش���ار إلى أنه اعتقال تعس���في ال يحتاج إلى لوائح 

اتهام أو إجراءات قضائية.
وذك���ر مدير المركز الباحث رياض األش���قر أن األوامر 
اإلداري���ة ترك���زت خاصة عل���ى القي���ادات الوطنية 

واإلسالمية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، ومن 
يدعي االحتالل بأنهم "محرضون خش���ية من تأجيج 
الشارع الفلس���طيني وتحريضه لمواجهة سياسات 

االحتالل العدوانية وإجرامه بحق الفلسطينيين".
ولف���ت إل���ى أن االحتالل أصدر خ���الل أبريل الماضي 
العش���رات من أوامر االعتقال اإلداري بحق مرشحين 
النتخاب���ات المجلس التش���ريعي، الت���ي كان مقرًرا 
إجراؤها في ماي���و الجاري وتم إلغاؤه���ا، وخاصة من 

منتسبي كتلة القدس موعدنا.
وأوضح أن القرارات اإلداري���ة التي صدرت منذ بداية 
العام بلغت )554( قراًرا، من بينها )324( قرار تجديد 
اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين ش���هرين 
إلى 6 أش���هر، ووصلت إلى )5( مرات لبعض األسرى، 
ا صدرت بحق أس���رى ألول مرة،  بينما )230( قراًرا إدارًيّ

معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
وعّد األش���قر أن سياس���ة االعتقال أداة م���ن أدوات 
العق���اب الجماع���ي بح���ق الش���عب الفلس���طيني، 

يستخدمه االحتالل بكثافة دون مراعاة المحاذير التي 
وضعها القانون الدولي والتي حّدت من اس���تخدامه، 
إال ف���ي إطار ضيق، مما يعد اس���تهتاًرا بكل األعراف 

والقوانين واستخفافا بالمؤسسات الدولية.
وأضاف أنه رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام 
االحتالل لقان���ون االعتق���ال اإلداري وع���دم التزامه 
بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع 
من االعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين بأنهم 
معتقلو رأي، إال أن االحتالل لم يتوقف عن إصدار أوامر 

االعتقال اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين.
وق���ال إن االعتقال اإلداري سياس���ة إجرامية الهدف 
منها اس���تنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان 
دون س���ند قانوني، س���وى االعتب���ارات األمنية التي 
يعتم���د عليها ضباط جهاز المخاب���رات الذي يتولى 
إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية 
بإصدار األوامر االدارية بناء على ملفات سرية ال يسمح 

ألحد باالطالع عليها.

تقرير: 554 قرارًا إداريًا بحق األسرى منذ بداية العام
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غزة/ االستقالل:
ندد مشاركون في وقفة تضامنية،  اعتقال قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين الشيخ خضر عدنان ونظير نصار ومنى قعدان 
على إحدى الحواجز العس����كرية في قرية دير شرف غرب 

مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.
وطالب المش����اركون في الوقفة التي نظمتها مؤسس����ة 
مهجة القدس للش����هداء واألس����رى والجرح����ى، أمام برج 
شوا وحصري وس����ط مدينة غزة رفًضا لسياسة االعتقال 
التعسفي، المؤسسات الحقوقية بالضغط على االحتالل 

لإلفراج عنهم فوًرا.
واعتبر المش����اركون، أن الهدف من وراء اعتقال القيادي 
عدن����ان مفجر معرك����ة األمعاء الخاوية ف����ي االضراب عن 
الطعام داخل الس����جون، هو إس����كات ص����وت المقاومة 
المدافع عن فلس����طين ومقدس����اتها وأهله����ا، مؤكدين 
أن "المقاومة الفلس����طينية س����تظل تواجه سياس����ات 

)إسرائيل( العنجهية، حتى دحره".
وب����دوره أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي، أحمد 
المدلل،  أن صوت الش����يخ خضر عدنان ما زال صادًحا في 
الضف����ة ومدنها، وال خيار لدح����ر االحتالل إال خيار الكفاح 

المسلح، وأن العدو لن يهنأ باعتقال القيادي ورفاقه.
وش����ّدد المدلل، في كلمة له، على أن الشعب الفلسطيني 
ومقاومته يقفان مع األس����ير عدن����ان وأن تهديد األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس����المي القائد زياد النخالة ما زال 
قوًيا بقصف "تل ابيب"، رًدا على أي عدوان "إس����رائيلي" 

محتمل.
وحمل القي����ادي، االحتالل المس����ؤولية الكاملة عن حياة 
األس����ير، داعًيا المنظمات الحقوقي����ة والجهات المعنية 

بضرورة الضغط على حكوم����ة االحتالل لإلفراج عنه وعن 
بقية االسرى.

وقال المدلل: "البد أن تكون هناك وحدة وطنية حقيقية 
عنوانها المقاومة تحقق طموح وأهداف ش����عبنا وصواًل 

لفك الحصار عن غزة المتواصل منذ عام 2007".
وأضاف أن المرحل����ة المقبلة هي للمقاومة، وأن س����يف 

الجهاد والقدس لن "يغمد أبًدا".
وأش����ار المدلل، إل����ى أن جوالت وص����والت القيادي خضر 
عدنان ف����ي مدن الضفة وصوته المقاوم  صنع هاجًس����ا 
حقيقًي����ا للعدو، وتابع: إن "األس����ير عدنان انتصر في 13 
معركة بإضرابه عن الطعام، واليوم نثق بانتصاره في أي 

معركة إضراب قد يخوضها".

القيادي خضر عدنان )52 عاما( أب لتسعة أبناء، وهو من 
بل����دة عّرابة، جنوبي مدينة جنين، وأمضى في الس����جون 
اإلس����رائيلية م����ا مجموعه س����بع س����نوات ونصف، وفق 

زوجته.
ويطلق على الش����يخ خض����ر عدنان لق����ب "مفجر معركة 
األمع����اء الخاوية" لخوضه إضرابا عن الطعام اس����تمر 66 
يوم����ا، في عام 2012، وتمكن فيه من انتزاع قرار باإلفراج 

عنه.
م����ن جانبه اعتبر األس����ير المحرر رامز ح����رب، أن اعتقال 
القي����ادي عدنان لن "يثني م����ن عزيمته القوية وهذا هو 
ش����عاره التي تبناه في الدفاع عن االس����رى والمقدسات 

اإلسالمية ومواجهة االحتالل".

وأكد ح����رب، أن االمتداد الوطن����ي الجغرافي بين الضفة 
والقدس وغزة والمدن الفلس����طينية في الداخل المحتل 
في مواجهة انتهاكات وسياس����ات االحت����الل يعبر عن 
مش����هد نضالي وطني فلس����طيني مكتمل، كان االسير 

ا كبيًرا في دعواته لهذا االمتداد. عدنان جزًء
وش����ّدد على أن هؤالء األس����رى لن يكون����وا وحدهم في 
الميدان، وأن الش����عب الفلس����طيني الحر يقف خلفهم 

مدافًعا عن قضيتهم.
اعتقال تع�سفي

بدوره قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى والجرحى، تامر الزعانين: إن الفعاليات الرافضة 
العتقال الشيخ عدنان ستبقى مستمرة ومتواصلة بشدة 

حتى يتم االفراج عنه ورفيقيه االثنين.
وق���ال الزعانين: إن "الش���عب الفلس���طيني يقف مع 
معركة الش���يخ عدنان ضد سياسات االحتالل"، مؤكًدا 
أن هذه "االعتقاالت واإلجراءات االحتاللية التعس���فية 
لن تثني االس���رى عن طري���ق المقاوم���ة والدفاع عن 

فلسطين".
وطالب المنظمات الحقوقية واإلنسانية والمعنية بضرورة 
التدخ����ل العاج����ل للضغط عل����ى االحت����الل لوقف تلك 

االعتداءات مع االفراج عن االسرى.
ولف����ت الزعانين، إلى أن����ه في معركة "س����يف القدس" 
األخيرة اعتقلت قوات االحتالل ما يقارب 2000 فلسطيني 
في الضفة ومدن الداخل، تحت ظروف تعس����فية صعبة، 

وصلت العتقالهم تحت ملف االعتقال اإلداري.
وتواص����ل ق����وات االحتالل اعتق����ال نحو 5 آالف أس����ير 
فلسطيني داخل الس����جون، بينهم أطفال ونساء، وسط 

ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وقفة تضامنية بغزة تنددًا باعتقال االحتالل القيادي خضر عدنان 

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين طارق سلمي أن اعتقال الشيخ المجاهد خضر 
عدن���ان على أحد حواجز االحتالل العس���كرية فجر أمس يعكس مدى المعاناة التي يعيش���ها أهلنا في 

الضفة الغربية بسبب االحتالل وعدوانه وإرهابه.
وأوضح س���لمي في تصريٍح وزعه المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي أن الشيخ خضر عدنان اعتقل 
أثناء عودته من نابلس حيث كان يؤدي الواجب الوطني تجاه عوائل الشهداء الذين يستهدفهم رصاص 

اإلرهاب اإلسرائيلي الحاقد، وكان آخرهم الشهيد البطل زكريا حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس. 
وذك���ر أن حمالت االعتقاالت المركزة والمكثفة ف���ي الضفة والقدس واألرض المحتلة عام 48 هي جرائم 
يتحمل مس���ؤوليتها االحتالل، وهي محاوالت فاش���لة الجهاض روح الثورة والغضب المتصاعد بس���بب 
العدوان واإلرهاب الذي يتعرض له ش���عبنا. وقال: "س���يبقى الشيخ خضر عدنان رمزًا وطنيًا ، واعتقاله لن 

يوقف االنتفاضة، فشباب الضفة الثائر سيبقى في الميدان ولن يستسلم أمام اإلرهاب اإلسرائيلي".
وأضاف: "إننا نحمل االحتالل المجرم كامل المس���ؤولية عن حياة الشيخ المجاهد خضر عدنان، ونحذر من 
أي مس���اس أو أذى يتعرض له الش���يخ المجاهد الذي عودنا على االنتصار وكسر القيد بطريقته". وتوجه 
بالتحية لكل أسرانا البواسل، ونؤكد لهم سعي المقاومة المتواصل والحثيث من أجل حريتهم القريبة.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األحد، 
عدًدا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية 
اعتقل���ت القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي 
المحرر خضر عدنان على حاجز عس���كري "ش���افي 
ش���مرون" أثناء عودته من مدينة نابلس إلى منزله 

في بلدة عرابة.
وذكرت أن ق���وات االحتالل اعتقل���ت المواطنين 
أحم���د كامل أبو بكر، وفرج محم���ود أبو بكر، وأحمد 
محمد أب���و بكر، عقب مداهمة من���ازل ذويهم في 

منطقة "الملول" جنوًبا.
وبينت المصادر بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب 

رامي محم���د ثوابتة )19عاًما( م���ن بلدة بيت فجار 
جن���وب مدينة بي���ت لحم جنوًبا، بع���د دهم منزل 
ذويه، وتفتيشه. وأشارت إلى أنها داهمت منزلي 
المواطنين يوس���ف ابو حرب الحسنات ومحمد أبو 
تيسير ثوابته. ونبهت إلى أنها داهمت منزل ذوي 
الش���اب عمر موس���ى حجاحجة )27 عاما( في بلدة 
تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسّلمته بالغا لمراجعة 

مخابراتها بمجمع مستوطنة "غوش عتصيون".
كما اعتقلت ق���وات االحتالل مواطًن���ا على حاجز 

عسكري جنوب مدينة الخليل جنوًبا.
وأفادت مصادر بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب 
أمجد النتش���ة على حاجز عسكري قرب مستوطنة 
"حاج���اي"، المقامة عل���ى أراضي مدين���ة الخليل 
جنوًبا. اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، طفال 

من بلدة بيت امر، بعد استدعائه لمراجعة مخابرات 
االحتالل. واكد الناش���ط االعالمي محمد عوض، أن 
مخاب���رات االحت���الل اعتقلت الطفل س���ند محمد 
إبراهيم مقبل )13 عاما( من بلدة بيت امر ش���مال 
الخليل، خالل مراجعته مخابرات االحتالل في مركز 
تحقيق عصيون. وأش���ار ال���ى ان اب الطفل رافقه 
لمقابلة مخابرات االحتالل، اال انه اعتقل ونقل الى 

سجن عصيون شمال شرق البلدة.
كما اعتقلت ق���وات االحتالل مواطنا من محافظة 
رام الل���ه والبي���رة عقب اقتحام قري���ة عين قينيا 
شمال غربي رام الله ومداهمة منزل المواطن مهند 

ابو زايد، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وأبو زاي���د أصيب برصاص االحت���الل أواخر أبريل 

المنصرم.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، 
يوم أمس، إن ما تس����مى محكمة "الصلح" 
اإلس����رائيلية في القدس، م����ددت فترة 
اعتقال عدد من الشبان المقدسيين لمدد 

متفاوتة بذرائع استكمال التحقيق.
وأوضحت الهيئة ف����ي بيان صحفي يوم 
أم����س، أن المعتقلين الذي����ن تم تمديد 
توقيفهم: محمد عبيد، وخالد ش����ويكي، 
وبسام أبو س����بيتان، وزينة حلواني، وهبة 

مكية، ومحمد العباسي.
كما أجلت محكمة االحتالل "اإلسرائيلي" 
في حيف����ا المحتلة، يوم أم����س محاكمة 
الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة 

اإلسالمية، لليوم االثنين الستئناف النظر 
في القضية المتهم بها.

وكانت نياب����ة االحت����الل العامة أصدرت 
الخمي����س الماضي في مدين����ة الناصرة 
الئحة اتهام ضد الش����يخ كمال الخطيب، 
وذلك بدع����وى دعمه "اإلره����اب"، بعد أن 

مددت اعتقاله للمرة الرابعة تواليا.
ومددت محكمة االحتالل اعتقال الش����يخ 
الخطيب ، لتمكي����ن طاقم الدفاع من الرد 
النيابة اإلس����رائيلية  التهم ومزاعم  على 
التي طلبت م����ن المحكمة تمديد اعتقال 
الخطيب حت����ى االنتهاء م����ن اإلجراءات 

القانونية ضده.
وتعتمد نيابة االحتالل في الئحة االتهام 

على منش���ورات وتصريحات منسوبة إلى 
الش���يخ الخطي���ب تتعلق بهب���ة القدس 
واألقصى وأحداث الش���يخ ج���راح، وكذلك 
عل���ى تغري���دات له عب���ر صفحت���ه على 
التي  باالحتجاج���ات  تتعل���ق  فيس���بوك 
ش���هدتها بل���دات الداخل الفلس���طيني 
المحتل، واعتداءات عصابات المستوطنين 

على العرب في يافا واللد.
وتدعي نيابة االحتالل في الئحة االتهام 
للش����يخ الخطي����ب تهما تتعل����ق ب�"دعم 
اإلره����اب"، و"التحري����ض عل����ى العن����ف 
منظم����ة  م����ع  "والتماه����ي  واإلره����اب"، 

إرهابية".
واستجابت المحكمة لطلب النيابة، وأبقت 

الش����يخ الخطيب رهن االعتقال، ومنعته 
التصريح والحديث لوس����ائل اإلعالم  من 

خالل محاكمته.
واعتقل الش����يخ كم����ال الخطيب يوم 14 
مايو/ أيار الحال����ي، من منزله في كفر كنا 
وس����ط إطالق الرصاص الحي والغاز على 
منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي 

يعمل الشيخ كمال إمامًا وخطيبًا له.
وقال المحامي عمر خمايس����ي، من طاقم 
المدافعي����ن ع����ن الخطي����ب، إّن ما يجري 
مع الش����يخ كمال مالحقة سياس����ية على 
المواق����ف التي يقوم بها أبناء الش����عب 

الفلسطيني.
وهو ما أكده المحامي خالد زبارقة أن نيابة 

االحتالل ال ت����زال مصرة عل����ى المالحقة 
السياس����ية، حيث أصبحت إحدى أدوات 
القمع المنفلت ض����د العرب، وال أدل على 
ذلك من هذا االس����تئناف ولوائح االتهام 

التي قدمتها ضد العرب.
وصع����د االحتالل م����ن مالحق����ة الحركة 
اإلس����المية في الداخل المحتل منذ سنة 
2003، لثنيه����ا عن الدفاع ع����ن الثوابت 
الوطنية وعن المس����جد األقصى والقدس 

والشيخ جراح، وأهلنا في غزة.
ويحاول االحتالل أن يرهب الفلسطينيين 
ف����ي الداخ����ل المحتل حتى ال يس����تمروا 
ف����ي نهجه����م الوطن����ي ودفاعه����م عن 

المقدسات.

الجهاد تحذر العدو اإلسرائيلي من 
تبعات اعتقال الشيخ خضر عدنان

اعتقاالت إسرائيلية بمداهمات بالضفة 
والقدس بينهم القيادي خضر عدنان

محكمة االحتالل تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب وعدد من المقدسيين
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة خانيون�س ال�شرعية
لقد تقدمت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة 
وادي مؤرخة بتاريخ 2021/5/30م تبين أن المرحوم محمد علي صالح 
عاب���د من بيت دراس قد توفي ف���ي خانيونس بتاريخ 1999/2/11م 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته / س���عده بنت حسن 
ب���ن محمود عابد وفي اوالدها منه وهم عب���د الرحمن وخليل ومحمد 
وياسر ورائد وعمر وحس���ن والهام واحالم وميسره وختام وسماهر 
وصباح فقط ثم بتاريخ 2019/10/2م توفيت سعده المذكورة اعاله 
وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالدها المتولدين لها من 
زوجه���ا / محمد علي صال���ح عابد المتوفى قبله���ا وهم عبد الرحمن 
وخليل ومحمد وياس���ر ورائد وعمر وحس���ن والهام واحالم وميسرة 
وختام وس���ماهر وصباح فقط وال وارث للمتوفيين المذكورين سوى 
من ذكر وليس لهما وصية واجبة او اختيارية وليس لهما اوالد كبار 
توفوا حال حياتها وتركوا ورثة وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة 
تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل خمس���ة عشر 

يوما من تاريخ هذا االعالن . وحرر في 2021/5/30م

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
 ال�سيخ / عبادة الرقب

اإعالن �شادر عن اجلمعية التنموية لبناء الأ�شرة 
يعلن مجلس إدارة الجمعية التنموية لبناء االسرة عن عزمه إجراء انتخابات 
مجل���س االدارة لدورة 2024/2021م وذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
العادي الذي س���يعقد يوم االربعاء الموافق 2021/6/16م الساعة 11:00 

في مقر الجمعية الكائن في بني سهيال – شارع الساقية 
* وذلك لمناقشة ) جدول االعمال ( 

* انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
* قراءة التقرير المالي واالداري لعام 

* اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني 
بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية الرئيس في اوقات الدوام الرسمي 

من الساعة : 8 الى الساعة 14:00 
* استمرار فتح باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام ) 2021( وذلك حتى تاريخ 2021/6/7م 
* فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة لم���دة ثالثة ايام من تاريخ 

2021/6/8 الى تاريخ 2021/6/10
* فتح باب الطعن واالنس���حاب واالعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 

ثالثة ايام من تاريخ 2021/6/12م حتى تاريخ 2021/6/14م 
* الرد على االعتراضات : 2021/6/15م 

  ومع فائق الحرتام والتقدير ,,,
 جمل�س اإدارة اجلمعية 

رام الله / االستقالل:
يواصل األس���يران محمد ع���واد )25 عاًما( من بيت 
لح���م، والغضنفر أبو عط���وان )28 عاًما( من الخليل، 
إضرابهم���ا عن الطع���ام منذ 27 يوًما في س���جون 

االحتالل اإلسرائيلي، رفًضا العتقالهما اإلداري.
وأوضح نادي األس���ير في بيان صحفي، أن األس���ير 
عواد نجل الش���هيد عواد عواد ش���رع ف���ي إضرابه 
بالخام���س من أي���ار/ مايو الجاري، بع���د أن رفضت 
المحكمة العس���كرية لالحتالل االستئناف الُمقدم 

ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله اإلدارّي.
وأش���ار إلى أن األسير عواد ُنقل الحًقا إلى زنازين 
س���جن "النقب" الصح���راوي في حين���ه، ويوم 
الخمي���س المنصرم، ُنقل مرة أخرى إلى س���جن 

آخر لم يعرف حتى اآلن. وّبين أن إدارة س���جون 
االحتالل حاولت االلتفاف على إضراب األس���ير 
عواد، وإش���اعة معلومات تفيد بأنه غير مضرب، 
وتعمدت إدخال الطعام إلى الزنزانة حيث يقبع، 

للضغط عليه.
واألسير عواد معتقل منذ 25 تشرين األول/ أكتوبر 
2020، أصدرت سلطات االحتالل بحقه أمري اعتقال 
إدارّي منذ اعتقاله، وهو حالًيا في األمر الثاني ومدته 

)6( أشهر.
كما يواصل األس���ير أبو عطوان إضرابه عن الطعام، 
)27( على التوال���ي رفًضا العتقاله اإلداري،  لليوم ال�

ويقبع في زنازين سجن "أوهليكدار".
وأوض���ح نادي األس���ير أّن أبو عط���وان معتقل منذ 

أكتوبر/ تشرين األول 2020، وأصدر االحتالل بحّقه 
أمري اعتقال إدارّي مدة كل واحد منهما )6( أشهر، 
وهو أسير سابق تعّرض لالعتقال عدة مرات، وذلك 
م���ن عام 2013، علًم���ا أنه خاض س���ابًقا إضراًبا عن 

الطعام عام 2019 رفًضا العتقاله اإلدارّي.
ويأت���ي إضرابهما في ظل التصعي���د الخطير الذي 
تنتهج���ه س���لطات االحت���الل مؤخًرا م���ع تصاعد 
المواجهة، ال س���يما فيما يتعلق بسياسة االعتقال 
اإلدارّي، وتحويل العشرات من المعتقلين خالل أيار 
الجاري لالعتقال اإلدارّي، واستهداف أسرى سابقين 
وش���خصيات فاعلة عل���ى المس���توى االجتماعي، 
والسياس���ي، والمعرفي، في محاول���ة لتقويض أي 

مواجهة راهّنة.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
ذكرت مصادر محلية مساء أمس األحد، أن شرطة االحتالل اعتقلت أربعة شبان، 

من بلدة كفر قرع بالداخل المحتل.
وبحس���ب موقع "عرب48"، فإن ش���رطة االحتالل اعتقلت الشبان أواخر األسبوع 
الماضي، وهم في العش���رينيات من أعمارهم من سكان قرية كفر قرع، بشبهة 

"االعتداء على عائلة يهودية« بعد أن دخلت المكان عن طريق الخطأ.
وأفادت مصادر أن من بين التهم إلقاء الحجارة نحو أفراد الش���رطة، وإضرام النار 

بشكل متعمد في نقطة الشرطة بالقرية"، حسب ادعاء الشرطة.
وتواصل الشرطة حملة االعتقاالت في البلدات العربية على خلفية االحتجاجات 
ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المس���توطنين على مواطنين 

عرب في البالد، قبل نحو أسبوعين.
وكانت الش���رطة قد اعتقلت ستة شبان آخرين ادعت أنهم أخلوا بالنظام العام 
خالل االحتجاج���ات األخيرة. ومما يذكر أن المحكم���ة في حيفا مددت توقيف 
الشبان، الجمعة الماضية الى يوم االحد.  وفي السياق، أعلن مجلس محلي كفر 
قرع، أمس األحد، أنه "تم اإلفراج عن خمسة معتقلين من شباب كفر قرع، والذين 

اعتقلوا على إثر األحداث األخيرة التي شهدتها البالد.

األسيران عواد وأبو عطوان يواصالن إضرابها منذ 27 يومًا

الداخل المحتل: سلطات 
االحتالل تعتقل 4 شبان وتفرج 

عن آخرين في بلدة كفر قرع

رام الله / االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين إن حصار حي الش���يخ 
ج���ّراح وقم���ع المتضامنين اختب���ار لمصداقية المجتمع 

الدولي واالدارة األميركية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، أمس األحد، بأش���د العبارات 
مواصلة قوات االحتالل قمع الوقفات التضامنية السلمية 
مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير القسري 
وطردهم من منازلهم لصالح جمعيات اس���تيطانية، كان 
آخرها اعتداء شرطة االحتالل أول أمس على المتضامنين 
والصحفيي���ن بالضرب وقناب���ل الغاز المس���يل للدموع 
وطردهم بالقوة من المنطقة واعتقال عدد منهم، باإلضافة 
إلى اقتحام منازل السكان واالعتداء على قاطنيها، وسط 

اس���تمرار إغالق مدخل الحي بالمكعبات االسمنتية منذ 
أكثر من أسبوعين.

كما أدانت الوزارة بشدة استمرار االقتحامات االستفزازية 
لباحات المسجد األقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيم 
المس���جد زمانيا ريثما يتم تقس���يمه مكانيا، كما حدث  

أمس من اقتحامات قادها وزراء في حكومة االحتالل.
ورأت الوزارة أن استمرار "إسرائيل" في تصعيد اعتداءاتها 
وانتهاكاتها ضد شعبنا عامة وضد القدس ومقدساتها 
ومواطنيها خاصة، يش���كل اس���تخفافا بجميع الجهود 
المبذولة لتثبيت التهدئ���ة ووقف إطالق النار والعدوان، 
ومحاولة إلفشالها في مهدها، وفرض الشروط اإلسرائيلية 
على األرض كأمر واقع وبقوة االحتالل، خاصة بعد المواقف 

اإليجابي���ة التي أعلنت عنه���ا إدارة الرئيس بايدن ووزير 
خارجيته. وأك���دت وزارة الخارجي���ة والمغتربين مواصلة 
حراكها السياس���ي والدبلوماسي على المستويات كافة، 
بم���ا فيها األمم المتحدة ومنظماته���ا، والدور الذي يجب 
أن تلعبه وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا(، في توفير الحماية والخدمات لهم، كون سكان 
هذا الحي هم الجئون فلسطينيون حسب تصنيف األمم 
المتحدة لالجئ الفلسطيني، وكذلك الجهد المبذول على 
المس���ار القانوني الدولي، بهدف تطوير الموقف الدولي 
الرافض للعدوان وترجمته إلى خطوات سياس���ية كفيلة 
بمعالج���ة الجذور الحقيقي���ة للصراع، وص���وال إلى إنهاء 

االحتالل والحصار واالستيطان من أرض دولة فلسطين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت وسائل اعالم عبرية، أن حادثة قصف برج الجالء في غزة كانت نقطة تحول 
في موقف وسائل اإلعالم العالمية تجاه "إسرائيل"، كونه يحتوي على مقر لقناة 
الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس. وأوضحت قناة كان العبرية، أن القصف نفسه 
أضر بصورة "إس���رائيل" حول العالم، مشيرة إلى أن الصورة كانت أن "إسرائيل" 

تحاول إسكات وسائل اإلعالم ومنع كشف ما يجري في غزة.
وش���ن االحتالل "اإلس���رائيلي" عدوانًا غاش���مًا على قطاع غزة، اس���تهدف فيه 
المدنيين واألطفال والنس���اء وكبار الس���ن، إضافة إلى تدمير ع���دد من األبراج 
المدنية، من بينها برج الجالء الذي كان يضم عددا من الوكاالت االعالمية الدولية 
والمحلية، ما أثار حالة من الغضب العالمية إزاء استهداف المؤسسات االعالمية.

اإلعالم العبري: قصف برج الجالء 
أضر بصورة »إسرائيل« حول العالم

رام الله/ االستقالل:
اعتبر مدير مؤسس����ة الحق ش����عوان جبارين، قرار مجلس 
حقوق االنس����ان تش����كيل لجنة لتقص����ي الحقائق، حول 
ما يتعرض له شعبنا من ممارس����ات وانتهاكات احتاللية 
"س����ابقة في تاريخ قراراته"، كونه ألول مرة يش����مل أهلنا 

داخ����ل أراضي ع����ام 1948. وبين جبارين ف����ي تصريح، ان 
مجلس حقوق االنسان سجل سابقة باعتبار اللجنة دائمة، 
ول����ن يقتصر عملها لمدة عام، مش����يرا الى انها س����تقدم 
تقارير عدة، وسترسل الى الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ومجلس حقوق االنس����ان والجنائية الدولية. وبدوره شّدد 

مدي����ر مركز القدس للحق����وق االقتصادي����ة واالجتماعية 
زي����اد الحموري، على أهمية البن����اء على قرار مجلس حقوق 
االنسان، والخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق من خالل 
تنفيذ عدة حمالت قانونية، ودبلوماسية، وشعبية، إلسقاط 
المخططات االحتاللية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

»الخارجية«: حصار حي الشيخ جّراح وقمع المتضامنين اختبار لمصداقية المجتمع الدولي 

مؤسسات حقوقية: قرار تشكيل لجنة »دائمة« للتحقيق في جرائم االحتالل »سابقة تاريخية«

اإعادة اإعالن �شادر عن بلدية رفح
 لتلزمي رعاية منتزه الر�سيد باحلي الإداري بنظام الظرف املختوم  
تعلن بلدية رفح عن طرح مزايدة بالظرف المختوم لتلزيم منتزه الرشيد في 
منطقة البرازيل بالحي اإلداري ش���ارع هارون الرشيد التابع لبلدية رفح وذلك 
يوم األربعاء الموافق 2021/06/02م ووفق شروط الئحة التلزيم لدى الدائرة 

القانونية في بلدية رفح ووفق الشروط اآلتية:
1 يت���م دفع تأمين ابتدائ���ي بقيمة 100 دوالر من قيم���ة المزايدة داخل 

مظروف المزايدة. 
2. يقوم من يرسو عليه العطاء بدفع قيمة التلزيم كاملة فور رسو المزاد عليه.

3. أن يكون المتقدم من سكان مدينة رفح مع إحضار شهادة حسن السير والسلوك.
4. التلزيم يكون لمدة سنة قابلة للتجديد.

5. يلتزم الملتزم بالمحافظة على المرافق الداخلية والخارجية )دورة المياه -المخزن 
–الغرفة – األلعاب-األثاث -الكراسي –خزانات المياه -المضخات -أسوار الحديقة(.

6. يكون الموعد النهائي الستالم المظاريف في تمام الساعة العاشرة من 
صباح يوم األربعاء المواف���ق 2021/06/02م لدى الدائرة القانونية ويكون 

موعد فتح المظاريف الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
7. يتوجب على المزايدين قبل دخ���ول المزايدة معاينة المكان المعاينة 
النافية للجهالة واالطالع على الئحة الشروط الخاصة لدى الدائرة القانونية 

به وتفهمها جيدًا والتوقيع عليها قبل دخول المزاد.
8. البلدية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

9. شروط اإلعالن جزء ال يتجزأ من شروط الئحة التلزيم.
10. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

    بلدية رفح 



االثنين 19 شوال 1442 هــ 31 مايو 2021 م

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

   يف الطلب رقم : 528/ 2021
 يف الق�سية رقم : 2019/906

المستدعية : روضة سالم مسعود االغا ) ابو النجا بعد الزواج ( – خانيونس هوية 
رقم ) 955255880 ( وكيله المحامي / جهاد ووسام وبشار االغا واحمد القدرة 

المس���تدعى ضده / رامي جبر موسى ابو النجا – خارج البالد حاليا سكان 
خانيونس – معن بجوار ديوان أبو النجا 

نوع الدعوى : وضع يد باالشتراك   قيمة الدعوى : 100000 دينار اردني 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

الى المس���تدعى ض���ده المذكور اعاله بما أن المس���تدعي قد اقام عليك 
دعوى ) حقوق ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئح���ة دعواها المرفق لكم 
نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضى عليكم 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة كم���ا يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلس���ة االحد 2021/6/20 لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك انك إذا 

تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول .

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

  دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

  بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم ) 86( 
منطقة تنظيم : خانيونس 

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2021/7 المنعق���دة بتاريخ 2021/3/3 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمسار الش���ارع رقم )86( ضمن حي مركز المدينة بعرض )20( مترًا بدون 
ارت���داد والمحصور بين الش���ارع رقم )1400( والش���ارع رق���م )55( والمار 

بالقسائم رقم ) 40-41-75-76( من القطعة رقم )47( .
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا االعالن .

وعلي���ه فإنه يجوز لجميع اصحاب الحق���وق في االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غـزة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )2021/291(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عالء عمر احمد الزير من سكان غزة هوية رقم 900617994 بصفته وكيال 

عن/ عال عمر احمد الحداد 
بموجب وكالة رقم: 2021/4861 صادرة عن كندا 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2336 القسيمة 6 المدينة النصيرات 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/5/30م

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

غزة/ االستقالل: 
أن  التش���ريعي،  المجل���س  اعتب���ر 
حرم���ان جه���از الدف���اع المدني في 
غزة م���ن المع���دات، ُيع���د "جريمة 
ضد اإلنس���انية"، مطالبًا المؤسسات 
وم���ده  الجه���از  بإغاث���ة  الدولي���ة 
حماية  ف���ي  الالزم���ة  باإلمكاني���ات 

المدنيين في القطاع. 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته 
والحكم  واألم����ن  الداخلي����ة  لجن����ة 
المحل����ي في المجلس التش����ريعي، 
أمس األحد، في مقر الدفاع المدني 
جن����وب مدينة غ����زة بحضور رئيس 
وأعضاء اللجنة وقيادة جهاز الدفاع 

المدني. 
واألمن  الداخلية  لجنة  وناش���د مقرر 
ف���ي المجل���س التش���ريعي النائب 
مروان أبو راس لجنة حقوق اإلنس���ان 
في األم���م المتح���دة بالعم���ل على 
مالحقة االحت���الل على جرائم الحرب 
المدنيي���ن في غزة،  المرتكبة ض���د 

السيما خالل العدوان األخير. 
وق���ال أب���و راس: "إن ارت���كاب هذه 
الجرائ���م ومن���ع الدف���اع المدني من 
القيام بواجبه جريمة جاهزة ال تحتاج 
إلى تحقي���ق بل تس���تدعي إصدار 
العقوب���ة ضد االحتالل دون تأخير أو 

تعطيل". 

المجل���س  ف���ي  النائ���ب  وطال���ب 
المسؤولية  بتحمل  التشريعي مصر 
اإلنس���انية وم���د يد الع���ون إلغاثة 
الدف���اع المدن���ي في غ���زة؛ باعتباره 
صمام أمان للمحافظة على المدنيين. 
وش���دد عل���ى أن الدف���اع المدن���ي 
مضيفًا  خدماتية،  إنسانية  مؤسسة 
المدن���ي  الدف���اع  جه���ود  "ُنق���در 
ونعتبره���م خط الدفاع األول عن كل 
مواطن، ونعتبر أنفسنا جنودًا معهم 

ومكملين لدورهم". 

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
طواقم الدفاع المدني خالل العدوان 
اإلس���رائيلي األخير على غزة، مشيرًا 
إلى أن رجال الدفاع المدني س���جلوا 
إنج���ازات بطولية ف���ي الميدان في 

إنقاذ المصابين وإطفاء الحرائق. 
بدوره، ناشد مدير عام الدفاع المدني 
اللواء زهير شاهين المنظمة الدولية 
للحماي���ة المدني���ة بض���رورة توفير 
كل م���ا يحتاج���ه الجه���از باعتباره 
جهازًا يقدم خدمات إنس���انية، وفق 

التنصيف الدولي. 
ووجه اللواء ش���اهين رسالة للجهات 
الداعمة في قطاع غزة "بضرورة توفير 
كل ما ه���و مطلوب للدف���اع المدني 
ليتسنى لنا الوقوف أمام التحديات 

الماثلة أمامنا". 
الحقوقية  المؤسس���ات  طال���ب  كما 
داخل وخارج غزة بضرورة العمل على 
محاس���بة قادة االحتالل على جرائم 
الحرب المرتكبة بحق أبناء الش���عب 

الفلسطيني في القطاع. 

»التشريعي«: حرمان الدفاع المدني بغزة من المعدات جريمة ضد اإلنسانية

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة بغزة، إن جيش االحتالل ارتكب 19 مجزرة 
بح����ق عائالت، خالل عدوانه على قطاع غ����زة المحاصر، والذي 

استمر نحو 11 يوما، ما أسفر عن استشهاد 91 شخصا. 
وأك����دت الوزارة أنه من بين الش����هداء ال�����91؛ 41 طفال، و25 

سيدة. 
وبحسب رصد الوزارة، فإن عائلة "الكولك"، شهدت مجزرة راح 
ضحيتها العدد األكبر من الشهداء وبلغ 21، بينهم 8 أطفال 

و6 سيدات. 
وأشارت إلى أن عائلة "أبو عوف"، فقدت 9 أفراد بينهم طفل 
و5 س����يدات، جّراء استهداف مباش����ر لمنزلهم بمدينة غزة، 

بحسب الوزارة. 
ووّثقت الوزارة استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة الطناني، 
شمالي قطاع غزة، في استهداف إسرائيلي لمنزلهم، بينهم 

4 أطفال وسيدة. 
فيما فقدت عوائل "المصري، والعّطار، والحديدي، وأبو حطب، 
واشكنتنا، واإلفرنجي"، 5 أفراد من كل عائلة، بحسب الوزارة. 
وأش����ارت إلى أن عائلتي "شرير وأمن" فقدتا 8 أفراد، بواقع 4 
من كل عائلة، مش����يرة إلى أن عائلة "صالحة" فقدت 3 أفراد 

أيضا. 
ورصدت الوزارة فقدان فردين م����ن كل من عوائل "التلباني، 

وعيسى، وعرفة، وأبو داير، وبركة، والزبدة، والمنسي". 
وفجر 21 أيار/ مايو الجاري، بدأ س����ريان وقف إطالق النار بين 
فصائل المقاومة في غزة واالحتالل بوساطة مصرية ودولية، 

بعد عدوان على القطاع استمر 11 يوما.

91  شهيدًا خالل 19 مجزرة 
ارتكبت بحق عائالت بغزة

رام الله / االستقالل:
 قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، تعتقل في سجونها 18 

صحفيا.
وأوضحت الهيئة في بي���ان صحفي يوم أمس، 
أن ق���وات االحت���الل اعتقلت مؤخ���را الصحفية 
زينة حلواني والمص���ور الصحفي وهبي مكية، 
واعتدت عليهما بش���كل وحشي، وهما ال يزاالن 
موقوفين حتى اآلن بذريعة استكمال التحقيق 

معهما.  
وأضافت أن سلطات االحتالل صعدت من وتيرة 

االعتداءات بحق الصحفيين والطواقم االعالمية 
الفلس���طينية في اآلونة االخيرة، س���يما داخل 
حي الش���يخ جراح في القدس المحتلة، المهدد 

سكانه بإخالء منازلهم لصالح مستوطنين.
وأوضحت أن���ه منذ بداي���ة المواجه���ة وخروج 
المس���يرات المنددة بالسياس���ات اإلسرائيلية 
الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني 
وتحديدًا في القدس، وسلطات االحتالل تعمل 
على عرقلة عم���ل الصحفيين ومنعهم من نقل 
الحقيق���ة وفض���ح الجرائم المرتكب���ة بالصورة 

والصوت والكلمة.  

وأضافت أن وسائل مالحقة االحتالل للصحفيين 
والطواق���م االعالمي���ة تتنوع ما بي���ن االعتقال 
واالس���تدعاء والقمع واالس���تيالء على المعدات 
وتقيي���د حري���ة الحرك���ة وإطالق النار بش���كل 
مباشر، إضافة إلى اقتحام المقرات والمؤسسات 

اإلعالمية واالستيالء على معداتها وإغالقها.
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية 
بضرورة إرسال لجان تحقيق لتوثيق االنتهاكات 
المرتكبة بحق الطواقم االعالمية، ومحاسبة دولة 
االحت���الل على الجرائم الت���ي ترتكبها ضدهم 

وهم يمارسون واجبهم المهني. 

دولة فل�سطني  
وزارة القت�ساد الوطني 

الإدارة العامة لل�سركات – مراقب ال�سركات 
اإعالن للعموم 

يعلن مراقب الشركات – أن شركة ورق المتحدة التجارية للتجارة 
العامة ذ.م.م ويمثلها السيد/ عوني مصباح الجراح رئيس هيئة 
المديرين ووكيله المحامي األس���تاذ/ زهير الحداد والمس���جلة 
لدينا تح���ت 563151844 بتاريخ 2011/10/27م تقدمت بطلب 
لتغيير مركز الشركة الرئيسي من )غزة – الرمال – شارع الوحدة( 
الى )غ���زة – تل الهوى – ش���ارع صنعاء – غ���رب دوار أبو مازن(  

تحريرا في 2021/5/30م 

مراقب ال�سركات 

هيئة األسرى: 18 صحفيًا في سجون االحتالل اإلسرائيلي
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أعلن أنا المواطن / محمود  أحمد  محمود  قنوفه   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )957410244( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / كريمه خليل محمد النجار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم ) 999781800( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / اس���ماء محفوظ حس���ين 
ابو س���معان عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)804677698  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

و يعتبر ش����اطئ البحر ف����ي غزة المتنف����س الوحيد الذي 
يستطيع السكان من خالله الترويح عن أنفسهم وممارسة 
الس����باحة في فص����ل الصيف، إال أن المخ����اوف تزداد من 
تس����جيل طواقم اإلنقاذ حاالت إصابات بالتقيؤ واالسهال 
جراء تعرضهم للمياه الملوثة أثناء السباحة، خاصة مع قرار 
بلدية غزة بضخ مياه الصرف غير المعالجة  فيه، بس����بب 

نقص ساعات وصل التيار الكهربائي. 
وأكدت البلدية في تنويه صادر عنها للمواطنين بأن شركة 
الكهرباء أبلغته����م بالتوقف عن تزويد محطات ضخ مياه 
الصرف الصحي بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة كما كان 
معموال به خالل الس����نة الماضية؛ وذلك نتيجة التقليص 
الحاد بإم����دادات التيار الكهربائي، مش����يرة إلى أن وصل 

التيار لمحطات الضخ لمدة 4 ساعات فقط.
وحذرت البلدية المواطنين من عدم الس����باحة نهائًيا في 
البحر؛ مؤكدة أنها تبذل كل جهد لمحاولة وقف ضخ المياه 

الى البحر والبحث عن حلول.
وبين المواطن المملوك أنه في ظل وجوده وعائلته في بيت 
من " الزينكو " وتزامن ذلك مع انخفاض ساعات وصل التيار 
الكهربائي، و ارتفاع درجات الحرارة، فإن أطفاله يعانون من 

انتشار الحشرات و بعض أنواع األمراض الجلدية .
ولف���ت إلى ش���عوره بالعجز أم���ام رؤيته ألبنائ���ه يعانون 
من تأثير قط���ع الكهرباء، وبين مطلبه���م بالذهاب للبحر 
الملوث خصوصا مع ب���دء فصل الصيف وانتهاء بالعدوان 
اإلس���رائيلي على قطاع غزة والذي استمر 11 يومًا متواصال 
مم���ا خلف حالة نفس���ية صعبة عل���ى المواطنين وخاصة 
األطفال، مشيرًا إلى أنه يحاول حمايتهم من التلوث بالوقت 

الذي ال يستطيع فيه حمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.
وقبل أيام أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة عدم وجود 
إشارات حتى اللحظة تفيد بإمكانية تحسن ساعات وصول 
التي����ار الكهربائي إلى المنازل أو المنش����آت في ظل عجز 
يصل إلى 80%، أي أن س����اعات وص����ل التيار الكهربائي 

يصل ل�3-4 ساعات فقط.
وتفاقم العجز إثر استهداف االحتالل االسرائيلي خطوط 
الكهرباء الرئيس����ية خالل  العدوان األخيرة على قطاع غزة 
ومنع إدخال ش����حنات وقود لصالح محطة توليد الكهرباء 

الوحيدة في القطاع.
كما ح����ذرت منظمات حقوقية من تأثي����ر نقص الكهرباء 
في تفاقم األوضاع اإلنس����انية في قطاع غزة بما في ذلك 
نقص توفي����ر المي����اه ومعالجة الصرف الصح����ي وقدرة 
المستش����فيات التي ما تزال تعالج مئ����ات الجرحى خالل 

جولة التوتر.

م�ستنقع مياه عادمة 
يتخوف عش����رات اآلالف من الفلسطينيين في قطاع غزة 
من االستجمام، هذا الصيف، على شاطئ البحر، بعد إعالن 

"بلدية غزة" أن شركة الكهرباء أبلغتهم بالتوقف عن تزويد 
محط����ات ضخ مياه الصرف الصحي بالتي����ار الكهربائي ؛ 
وذلك نتيجة التقليص الحاد بإمدادات التيار الكهربائي، 
االمر الذي يجعله����م يقومون بضخ مياه الصرف الصحي 

في البحر ؛ دون معالجة.
وترفض الشابة الثالثينية أم أحمد من مدينة غزة، التنّزه 
مع أطفالها على ش����اطئ البحر، خوف����ًا عليهم من اإلصابة 

بأمراض جلدية، نتيجة تلّوث مياه البحر.
وتقول ام احمد ، ل�" االستقالل"، إن استمرار أزمة الكهرباء 
حّولت المتنّفس الوحيد في قطاع غزة، إلى مس����تنقع من 

المياه العادمة.

احلرمان من ال�سباحة
ولم يختلف حال المواطن محمد النجار عن س����ابقه، فهو 
اآلخر عبر عن اس����تيائه الش����ديد من ض����خ مياه الصرف 
الصحي غير المعالجة للبحر، والتي تس����ببت بحرمانه من 

السباحة بأمان وراحة، كما كان يفعل في السابق .  
وقال النجار ل�"االس����تقالل"  : " إن االحتالل ونتيجة قصفه 
لخطوط الكهرباء حرمنا من الس����باحة بالمتنفس الوحيد 
المتبق����ي لنا بغ����زة، والوج����ود لبديل أمامنا لالس����تمتاع 
بالصيف سوى الذهاب للجلوس على الشاطئ  والنظر له " .  
وأضاف أن : " رياضة السباحة هي هوايتي المفضلة التي 
كنت أنافس بها مجموعة من الش����باب ونقيم المسابقات 

على المستوى المحلي ، لكن بعد اليوم ال عودة لما نحب".
وأش����ار إلى أنه " ما بيده حيلة " وبديل عن البحر، فمخاوفه 
من ممارس����ة ما يحب داخل المسابح كبيرة ، لكونه يخاف 

من االصابة بكورونا أو أمراض جلدية معدية.

»أزمة الكهرباء« تحّول بحر غزة إلى »مكرهة صحّية« وتحرم المواطنين من متنفسهم  
غزة/ �سماح املبحوح: 

ي�سط��ر املواطن اأحمد اململ��وك من مدينة غ��زة التحايل مرارًا 
عل��ى �سغ��اره باللع��ب داخ��ل اإح��دى املتنزه��ات اأو ا�سطحابهم 
بزيارة لأحد الأقارب، عو�سًا عن تلبيته لطلبهم املتكرر الذهاب 

للبحر لل�سباح��ة واللعب على رماله. "بح��ر غزة نظيف" باتت 
تل��ك اجلمل��ة حلم ي��راود "اململ��وك" منذ �سن��وات طويلة حرم 
وعائلت��ه خالله��ا من ال�ستمت��اع بال�سباح��ة داخ��ل البحر، مع 
ارتفاع ن�سبة تلوثه، يف ظ��ل ويالت احل�سار الإ�سرائيلي اخلانق 

املفرو���ض عليه��م للع��ام ال���15 عل��ى الت��وايل، وزاد الط��ن بله 
الع��دوان الأخري على قطاع غزة وم��ا �ساحبه من انقطاع التيار 
الكهربائي ل�ساعات طويلة واإعالن عن �سخ مياه ال�سرف ال�سحي 

يف البحر للتغلب على الأزمة.، كما اأو�سح ل� "ال�ستقالل".

رام الله / االستقالل:
ح���ذر مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان، ي���وم أمس، من تداعيات اس���تمرار أزمة 
الكهرباء وانعكاس���ها على األوضاع اإلنس���انية، مؤكدًا عل���ى ضرورة الكف عن 

استخدام الحاجات اإلنسانية كعقوبات جماعية ضد المدنيين.
وقال المركز في بيان له ، "تتفاقم المش���كالت اإلنسانية التي تعصف بسكان 
قطاع غزة، مع اس���تمرار سلطات االحتالل استخدام الحاجات اإلنسانية للسكان 
المدنيين في قطاع غزة كعقاب جماعي ووس���يلة للضغط واالبتزاز السياسي، 
حيث تتعمد س���لطات االحتالل تعظيم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي سواء 
من خالل استهدافها المنظم لشبكات التغذية، والسيما خطوط التوتر العالي، 
وعدم السماح بدخول الوقود الالزم لتشغيل محطة التوليد، واالمتناع عن إصالح 
وإعادة تش���غيل أربعة من خطوط التغذية الرئيسة" واستنكر المركز، استمرار 
سلطات االحتالل في توظيف تحكمها المطلق في المعابر والحدود، وقدراتها 
التدميرية الفائقة، التي تس���تهدف مصادر ال غنى عنها لحياة الس���كان، في 

تعظيم المشكالت اإلنسانية ومحاولة استخدامها كوسيلة لالبتزاز السياسي.
وج���دد مطالبته المجتمع الدول���ي بالتحرك العاجل والفاعل وف���اء بالتزاماتها 
القانونية الناش���ئة عن اتفاقية جنيف الرابعة لوقف هذه السياسة العنصرية 
والت���ي تنتهك قواعد القانون الدولي والضغط على س���لطات االحتالل إلصالح 

خطوط التغذية الرئيسة والسماح بدخول الوقود وغيره من المواد االغاثية.

»الميزان« يحذر من تداعيات 
استمرار أزمة الكهرباء وانعكاسها 

على األوضاع اإلنسانية

القاهرة / االستقالل:
رحبت جامعة ال���دول العربية بتصوي���ت مجلس حقوق 
اإلنس���ان التابع لألمم الُمتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة 
دولية ُمس���تقلة للتحقيق ف���ي الجرائ���م واالنتهاكات 
االس���رائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنس���اني 
بحق أبناء الش���عب الفلس���طيني، وُمعاقبة مرتكبي هذه 
الجرائم وداعميهم، باعتباره���ا جرائم حرب وجرائم ضد 

االنسانية
وأكد األمين العام المس���اعد لشؤون فلسطين واألراضي 
العربية الُمحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في 
تصريح صحفي يوم أم���س، أن تبني هذا القرار ُيعّبر عن 
وقوف غالبية الدول إلى جانب الش���عب الفلسطيني، في 

نضاله العادل، ودعم حقوقه المشروعة.
وأوضح أن القرار يعكس حالة الغضب واستياء الُمجتمع 
الدول���ي من ت���رّدي حالة حقوق اإلنس���ان ف���ي األراضي 

الفلسطينية الُمحتلة جراء استمرار "إسرائيل" في اإلمعان 
في جرائمها وانتهاكاتها في كافة األراضي الفلسطينية 
الُمحتلة، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، خاصة في ضوء 

تصاعد وتيرة العدوان.
وقال إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام 
بمس���ؤولياته تجاه ما يواجهه الش���عب الفلسطيني من 
مجازر والُمضي ُقُدًما في مس���اءلة ومحاس���بة المسؤولين 
اإلس���رائيليين عنها، وتنفيذ القان���ون الدولي والقانون 
الدول���ي لحق���وق االنس���ان، وحماي���ة حقوق االنس���ان 

الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.
وأضاف أنه يش���ير أيًضا إلى العزم بُمحاس���بة وُمحاكمة 
المسؤولين اإلسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة 
االحتالل االس���تيطاني، وعدم السكوت عن الظلم، وصواًل 
إلى إنف���اذ العدالة الدولية، لوقف العدوان اإلس���رائيلي 
المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبما ُيفضي إلى 

إنهاء االحتالل، وتجس���يد الدولة الفلسطينية الُمستقلة 
وعاصمتها القدس. وأعرب عن تقديره للدول التي وقفت 
في ص���ّف العدالة الدولية والحق الفلس���طيني، وأعلنت 
صراحة عب���ر بياناتها عن ش���جبها وإدانته���ا لالحتالل 
وُممارساته الُعنصرية، وعكست الدول بتصويتها لصالح 
القرار رفضها للظلم والعدوان اإلسرائيلي الُمستمر على 
الشعب الفلسطيني. وطالب أبو علي الدول التي امتنعت 
أو صوتت ض���د القرار أن ُتراجع مواقفه���ا، وأن تقف إلى 
جانب القان���ون الدولي، والقانون الدولي اإلنس���اني، وأن 

تكون عاماًل ُمساعًدا على تحقيق العدالة.
ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل 
الدعم إلنجاح عملها، وأن تضغط الدول واألطراف الدولية 
الفاعلة على "إسرائيل" )القوة القائمة باالحتالل( لاللتزام 
بع���دم عرقلة عملها، واالنصياع لمب���ادئ القانون الدولي، 
وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة الُمجتمع الدولي.

الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، عن 
تس���جيل حالتي وف���اة بفي���روس »كورونا« 

بصفوف جاليتنا في تركيا.

وأوضح���ت الخارجي���ة ف���ي بي���ان صحفي، 
أن المتوفيي���ن هما: خالد مط���ر )60( عاما، 
ومحمود عزال، ليرتفع عدد حاالت الوفاة في 

تركيا إلى 24.

وأش���ارت إلى أن���ه بتس���جيل الوفاتين في 
تركيا، ترتفع الحصيلة إلى 407 في صفوف 
جالياتن���ا حول العالم، فيم���ا بلغت حصيلة 

اإلصابات 13326 إصابة. 

حالتا وفاة بفيروس »كورونا« بصفوف جاليتنا في تركيا
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ما أن حطت قدماي في س���احة السرايا ألتابع مهرجان ) سيف القدس 
– اقترب الوعد( والذي نظمته حركة الجهاد االس���امي في فلسطين 
السبت الفائت حتى شعرت بدفء العاطفة بين الجماهير المحتشدة 
والتي مألت س���احة الس���رايا والش���وارع التي حولها, مع ابناء السرايا 
المجاهدين االبطال الذين توزعوا في س���احة الس���رايا والشوارع التي 
حولها من اجل الحفاظ على االمن واالمان داخل المهرجان وفي محيطه, 
فهم اعتادوا على العطاء والبذل والتضحيات ألجل ش���عبهم, افترش 
بع���ض الحضور االرض وتس���لق آخرون االماك���ن المرتفعة وصدحت 
الحناج���ر بالهتافات للمقاوم���ة والتحية للمجاهدين, كان الش���يوخ 
يقبل���ون رؤوس المجاهدين من ابناء الس���رايا, والش���باب يتزاحمون 
عل���ى التقاط الصور مع الصواريخ التي حملتها عربات الس���رايا, تلك 
الصواريخ التي حققت المعجزات, واذاقت االحتال الويات, واجبرت 
االحتال على القبول بمعادالت جديدة فرضتها المقاومة بالقوة, تلك 
الصواريخ التي هدمت اس���وار الخطوط الحمراء التي طالما خش���يتها 
الجيوش العربية, فوصلت الى تل ابيب وغوش دان وعيون قارة وايات 
وحيف���ا وما بعده���ا, كان االطفال يلتقطون الصور م���ع المجاهدين, 
والنس���اء والفتيات يهتفن لهن ويكيلون عبارات المدح والثناء على 
مس���امعهم, وابناء الس���رايا يزدادون تواضعا ويحنون على االطفال 
ويداعبونهم ويوزعون ابتسامتهم على الجميع في مشهد ملحمي راٍق  
يدل على الحب واالحترام المتبادل بينهما, وكأن الجهاد اعاد للشعب 

بهجة العيد مجددا في هذا المهرجان الجماهيري الحاشد. 
حركة الجهاد االس���امي ثبتت قواعدها االصيلة بكلمة االمين العام 
للحرك���ة القائ���د زياد النخالة, ال���ذي ارتقى في خطاب���ه بقدر العطاء 
والتضحيات التي قدمتها الس���رايا في ميدان المعركة, كيف ال وهو 
الخط���اب الذي جاء ممزوجا بلذة النصر, كيف ال وهو الذي يعلي الءاته 
دائما في وجه الخذالن, ويرفض ان يساوم ويناور ويحاور في الثوابت, 
كي���ف ال وهو الذي يباي���ع البطولة وينتمي الى المي���دان, ويرفع لواء 
النصر عاليا خفاقا في كل وق���ت وزمان ومكان, كان الخطاب راقيا ألن 
كلماته كتبت بدماء الش���هداء االطهار, وبالفعل البطولي الذي صنعه 
المجاهدون ليفاجئ االعداء والمهزومين ودعاة االستس���ام على حد 
س���واء, لكن االمين العام للجهاد االس���امي كان يرتل على مسامعنا 
كل يوم اهازي���ج النصر والتمكين ويتوع���د المحتلين, كان يتحدث 
ع���ن المفاجآت ومعية الله عز وجل بثقة ويقي���ن, كان يزرع االمل في 
نفوس ش���عبنا في الوقت الذي كانت اقدام المطبعين والمتحالفين 
والمستسلمين تدوس ارض فلسطين المغتصبة تحت شعار السام 
والتعايش وسياس���ة االم���ر الواقع, في هذا الوق���ت العصيب كانت 
الس���رايا تقاتل وحدها في الميدان, تغامر بكل ش���يء ألجل شعبها 
)صيحة الفجر- بشائر االنتصار- بأس الصادقين .. وغيرها( كانت حركة 
الجهاد تركز على أن المرحلة القادمة س���تعيد تركيب الخط المقاوم 
في فلسطين على قاعدة أولوية مواجهة هذا االحتال، وانها ستبقى 
متمسكة بقاعدة الرد على جرائم االحتال بالرد المباشر بإجماع فصائل 

المقاومة وترجمة الوحدة الميدانية على قاعدة تثبيت القواعد.
األمين العام لحركة الجهاد االس���امي في فلس���طين ركز كثيرا على 
فرض المع���ادالت على االحت���ال, والبناء على نتائج ملحمة س���يف 
القدس, وأرس���ى القاعدة الرئيس���ية بالقول )الحركة ملتزمٌة بمقاومة 
الكي���ان الصهيوني، ولن تتوق���ف عن قتاله حت���ى يرحل عن أرض 
فلس���طين، مهما كانت التضحيات( . وثبت ايضا قاعدة الثوابت التي 
بناه���ا على خمس, أواًل: إنن���ا ملتزمون بمقاومة الكي���ان الصهيوني، 
ول���ن نتوقف عن قتاله حتى يرحل عن أرضنا فلس���طين، مهما كانت 
التضحي���ات. ثانًيا: إن وحدة ش���عبنا ومقاومته هي الس���بيل األهم 
الستعادة حقوقنا في فلسطين. ثالًثا: ال سام في المنطقة والعالم ما 
بقي هذا االحتال قائًما على أرض فلسطين. رابًعا: إن القدس ستبقى 
مح���ط رحالنا، ومهوى قلوبنا، طال الزمان أم قصر. خامًس���ا: أقول لقادة 
العدو: إن أي عملية اغتيال، تستهدف مقاتلينا أو قادتنا، في أي مكان، 
وفي أي زمان، س���نرد عليها في نفس الوق�ت، بقصف تل أبيب ق�واًل 
حف«, لقد ارتقى االمين العام بخطابه  واحدًا، »ُرفعت األقاُم وجفت الصُّ
لمستوى الحدث, وهتفت الجماهير طويا للجهاد االسامي, وخرجت 
الصحف العبرية ووسائل االعام المختلفة لتحلل خطاب االمين العام 
وتعيد قراءة المشهد السياس���ي لحركة الجهاد االسامي من جديد 
وذلك وفق المعادالت الجديدة التي فرضتها المقاومة, فحركة الجهاد 
االس���امي حركة أبية ال تتنازل او تلين وهي عصية على االنكس���ار, 
وملتحمة بجماهير شعبها الفلسطيني, وتكبر بالتفاف الجماهير حول 

خياراتها, لقد أوفت الجماهير للجهاد كما أوفت الجهاد للجماهير. 
 

مهرجان الجهاد اإلسالمي ..
 بلذة االنتصار

رأي
كثيرة هي الرس���ائل التي بعث بها أمين المقاومة 
الح���اج زياد النخال���ة خال إطالته ف���ي مهرجان 
»س���يف القدس.. اقترب الوعد« عبر ساحة السرايا 
وسط مدينة غزة، تلك الساحة التي شهدت مياد 
فجر حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، من بين 

قضبان السجن الخرب والذي بات أثرًا بعد عين..!
رس���ائل يأخذنا به���ا األمين المؤتم���ن إلى حيث 
البدايات األولى.. بدايات الطه���ر والنقاء.. بدايات 
النب���ع الصاف���ي المتدفق م���ن بين ثناي���ا الوعي 
المتسربل بآيات اإلسراء، والمتلفح بعذابات كرباء 

وصرخات حراء..
أول هذه الرسائل، والتي تُنم عن ُخلق المجاهدين 
المؤَيدين بنصر الله، حجم التواضع الذي تبّدى في 
قوله: »بداي���ة، أنحني بكل ما أملك من قوة ويقين، 
إجااًل وإكباًرا لش���هداء ش���عبنا م���ن المجاهدين 
والمواطني���ن الع���زل الذي���ن كان له���م الفضل 
األكبر ف���ي جمعنا هذا«. فالتواضع صفة س���امية 
من صف���ات المؤمنين المجاهدي���ن، الذين ارتقوا 
بعاقتهم مع الله بعد أن أعلو قيم الروح على قيم 
الطين، فما أحوجنا إلى تفشي هذا الخلق وسريانه 
في أوساط مجاهدينا الذين قال الله فيهم: »أذلة 

على المؤمنين، أعّزة على الكافرين«.!
أم���ا ثاني ه���ذه الرس���ائل، فه���ي رد الفضل في 
انتص���ار »س���يف القدس« إلى أهله م���ن بعد الله 
ث���م المجاهدين ف���ي المي���دان، أال وهم »حواضن 
المقاوم���ة« وُحماتها، الذين صب���روا على الباء، وما 
ضعفوا وما اس���تكانوا، ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم، 
وثبات���ًا م���ع ثباتهم، وهم ي���رون صني���ع فلذات 
أكبادهم الذين أذهلوا العالم بأسره، بعد أن أخذوا 
بأس���باب العزة والمنعة »وأعدوا لهم ما استطعتم 

من قوة ومن رباط الخيل..«.

وتتوالى الرسائل، رسائل االنتصار.. رسائل الوعي 
واإليمان والثورة.. بالتأكي���د على االلتزام بمقاومة 
الكي���ان الغاصب، وعدم التوقف ع���ن قتاله حتى 

يرحل عن كل ذرة تراب من تراب أرضنا فلسطين.
ومن بين تلك الرس���ائل المهم���ة والتي ما فتأت 
حركة الجهاد منذ انطاقتها المباركة على التأكيد 
عليها والتنظير لها في كل المناس���بات باعتبارها 
س���بيل الخ���اص مما نح���ن فيه من ب���ؤس وقهر 
واضطهاد وضياع للحقوق، أال وهي وحدة ش���عبنا 
وأمتن���ا وديمومة وتماس���ك مقاومتن���ا ببعديها 
القومي واإلسامي، »وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 

ربكم فاعبدون«.
فهذه األمة لن ينصلح حاله���ا إال بما صلح به حال 
أس���افها، ولن يكون لها موطئ قدم بين األمم، إال 
بالعودة الحقيقية إلى منبع قوتها وس���ر وجودها، 

»واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا...«.
وعلى صلة بما سبق، »رس���الة الوحدة واالعتصام«، 
لم ينِس أبو طارق الوفّي، اإلش���ارة إلى رابط األخوة 
الممتد من فلس���طين إلى طه���ران، مرورًا بعواصم 
المح���ور المقاتل وفي القلب من���ه صنعاء البطولة 
والش���هامة والوفاء، الذين »يؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة« رغ���م ما يكابدون من جوع 
وأل���م بفعل ع���دوان ذوي القرب���ى!، ليعلموا الدنيا 
بأسرها كيف تكون األخّوة الحقيقية! أخّوة رباطها 
الدين واإلنسانية ومعاداة قوى الشر على اختاف 

مسمياتهم! 
ومما أكد عليه أمين المقاومة، أن منطقتنا والعالم 
س���يظان على فوهة بركان ال يه���دأ، ما بقي هذا 
الكيان الغاصب جاثمًا على أرض اإلسراء والمعراج، 
أَوهل سمعتم يومًا أن جس���دًا مسكونًا بالسرطان 

ذاق طعم الراحة؟!.

وفي هذا رسالة إلى من حاولوا خداع شعبنا، وتخدير 
ش���عوب المنطقة وتشويه وعيها بقولهم زورًا إنه 
من الممك���ن التعايش مع هذا الكيان واقتس���ام 
األرض والس���ماء والهواء معه! فهذا الكيان )الغدة 
السرطانية( لن يستريح جسد المنطقة بل والعالم 
بأس���ره إال باجتثاث���ه، لتعود لإلنس���انية بهجتها 

وللحياة طبيعتها!
وللقدس في قلب عاش���قها مكان���ة، ولذلك فهي 
»س���تبقى محط رحالنا ومهوى قلوبنا، طال الزمان 
أم قصر« فمعركتها »أنهت مرحلة س���قطت فيها 
أوهام الس���ام الزائف، وب���دأت مرحلة جديدة من 

جهادنا ونضالنا«.
فالقدس.. معراج المجاهدين إلى الس���ماء، وجوهر 
الص���راع، وصاعق التفجير الذي ل���ن يهدأ، ما دام 

يسكنها األغراب وشذاذ اآلفاق!.
ومن الرس���ائل المهمة التي بع���ث بها »أبو طارق« 
للقري���ب والبعي���د.. أن الرماة ما زال���وا على الجبل، 
لم يبرح���وا أماكنه���م، متلفحين غب���ار المعركة، 
بأياديهم سيف القدس، وعيونهم ترنو إلى حيث 
مسقط آبائنا وأجدادنا في يافا وحيفا واللد والرملة 
والمجدل وبيسان... ف� »جولة القتال مع االحتال لم 
تنتِه« كما قال المقاتل العنيد في محور المقاومة 

التليد..
أّم���ا مس���ك الختام في رس���ائل األمي���ن المقاتل، 
المكتوبة بنار البراق، ولهيب البدر، ودّقة الكورنيت.. 
فسأذكرها كما جاءت على لسانه الصادق الصدوق، 

فهي أبلغ من أن أفسرها لتستبين: 
أقول لقادة العدو: إن أي عملية اغتيال، تستهدف 
مقاتلين���ا أو قادتن���ا، في أي مكان، وف���ي أي زمان، 
س���نرد عليها في نفس الوق�ت، بقصف تل أبيب 

ُحُف«. ْت الصُّ ْقَاُم َوَجفَّ ق�واًل واحًدا، »ُرِفَعْت اأْلَ

من تذوق لذة االنتصار يأبى زنازين االنكسار، والشعب 
الفلس���طيني ال���ذي رف���ض الهزيمة وهل���ل النتصار 
المقاومة، يأبى أن يتراجع خطوة، وس���يواصل  مش���وار 

المواجهة حتى تحقيق هدفين مهمين:
اله���دف األول ل���ه عاق���ة بف���رض ش���روط المجتمع 
الفلس���طيني فيما يتعلق بإعمار غزة، ورفع الحصار عن 
أهلها، وه���ذه معركة مفتوحة على كل احتمال، والقرار 
هنا يرجع للقيادة التي أدارت المعركة مع العدو بكفاءة 

عالية.
الهدف الثاني له عاقة وثيقة بالهدف األول، ويتمثل 
في هزيمة مخط���ط مدير عمليات األون���روا، وطرده من 
أرض غزة، الس���تكمال مش���روع اإلعمار والبناء، إذ كيف 
نقوم بإعمار غزة، وعلى رأس هرم اإلعمار من يسعى إلى 

الخراب؟
ماتي���اس ش���مالي مدير عملي���ات األون���روا أهان عمل 
األونروا اإلنس���اني، فهو لم يسيئء ألهل غزة فقط حين 
التقى مع القناة 13 العبرية، مادحًا العدوان اإلسرائيلي 
على المدنيين، مش���يدًا بدقة الصواريخ اإلس���رائيلية 
التي ال تصيب األطفال والنس���اء، ماتياس شمالي هذا 
مارس أبش���ع الجرائم ضد اإلنس���انية حي���ن امتنع عن 
تقديم الطعام والش���راب لعش���رات آالف النازحين من 
جراء العدوان اإلس���رائيلي، ولم يكتف بذلك، بل رفض 
ماتي���اس ش���مالي ونائب���ه ديفيد ديبولد أن يس���محا 
للمنظم���ات األهلية وللبن���وك الفلس���طينية أن تقدم 
الطعام والش���راب للنازحين، ورفض ماتياس ش���مالي 
ونائبة ديفيد أن يس���محا بتش���غيل مولدات الكهرباء 
الت���ي تعمل على رفع  المياه، لخدم���ة النازحين، ويصر 

اليوم على فتح المدارس، وعودة الطاب، وهو يعرف أن 
المدارس تضج بالنازحين، وشبابيك المدارس وأبوابها 
مكس���رة جراء القصف، وهو يع���رف أن المدارس تخلو 
من مياه الش���رب للطاب، وتخلو من الكهرباء، وتخلو من 
المي���اه الضرورية لدورات المي���اه، وهو يعرف أن هناك 
ق���رارًا من الحكوم���ة بإنهاء العام الدراس���ي، فهل كان 
ماتياس شمالي يقصد مصلحة الطاب، أم كان يهدف 
إلى كن���س النازحين من مدارس اإلي���واء بذريعة عودة 

الدراسة.
ول���و عدنا إلى تاري���خ الجريمة الت���ي اقترفها ماتياس 
ش���مالي بحق الاجئين، سنكتش���ف أنه قطع عشرات 
آالف المس���اعدات عن الفقراء والمحتاجين من الشعب 
الفلس���طيني، وقلص الخدم���ات المقدمة لهم في عدة 
مجاالت، وتساوق مع صفقة القرن، حين صنف الاجئين 
وفق هوى اإلدارة األمريكي���ة، والذريعة هي عدم وجود 
األم���وال، في الوق���ت ال���ذي كان يوفر الم���ال للبرامج 
الترفيهي���ة؛ التي تخدم مخططات التعاون المش���ترك 

بين ماتياس شمالي واالحتال اإلسرائيلي.
الموظفي���ن  عل���ى  ش���مالي  ماتي���اس  ف���رض  لق���د 
الفلسطينيين عدم التدخل في السياسة، وعدم النشاط 
اإلعامي، وقام بمحاس���بة بعض الموظفين لمجرد أنهم 
شاركوا بكتابة منش���ور، أو قاموا بالتعليق عبر صفحات 
التواص���ل االجتماعي، وهن���ا يقول الموظف���ون: طالما 
تطالبنا بالحيادة حت���ى في قضايانا الوطنية، فلماذا لم 
تلتزم أن���ت بالحيادية، وأعلن���ت والءك وإخاصك لمن 
يحتل أرض فلسطين، ضاربًا عرض الحائط قرارات األمم 

المتحدة، ودور األونروا اإلنساني.

قبل س���نوات طرد الاجئ���ون الفلس���طينيون ماتياس 
شمالي من لبنان، وقبل ذلك لم تسمح سوريا لماتياس 
ش���مالي دخول أراضيها، تحس���بًا لدوره المش���بوه في 
تصفي���ة قضي���ة الاجئين، ول���م تجد رئاس���ة األونروا 
مكانًا أنس���ب من غزة الجائعة المحاصرة لتلقي به بين 
س���كانها، ليتمم مشوار الحصار اإلس���رائيلي، ومشوار 
اإلجراءات العقابية المفروضة عل���ى أهل غزة، ليكتمل 
وجع غ���زة مع تصريحاته المش���بوهة ومواقفه المخزية 
أثناء العدوان على غزة، لذلك كانت الغضبة الش���عبية 
على مدي���ر عمليات األونروا من ش���قين، ش���ق يتعلق 
بالموقف السياسي، وش���ق يتعلق بالموقف الحياتي، 
وكل ذلك يتجس���د في مطلب شرعي وإنساني وشعبي 
واحد يقول لمفوض عام األونروا: ال نريد ماتياس شمالي 
ونائب���ة ديفيد ديبولد على أرض غ���زة، وهذا هو مطلب 
المس���يرات الجماهيرية التي ستجوب شوارع غزة يوم 

االثنين 5/31، والتي ستنطلق من أمام مقر األونروا.
المس���يرة ال تخص موظف���ي األونروا فق���ط، وال تخص 
الاجئي���ن ولجانهم الش���عبية فقط، وال���ذي يجب أن 
يتقدموا الصفوف، والمس���يرة ال تخ���ص الاجئين في 
قط���اع غزة، وإنما نح���ن أمام قضية وطنية وإنس���انية، 
يتطلب الحش���د لها، والدعم، والمشاركة من كل أطياف 
الشعب الفلسطيني، والدعوة موجهة ألهلنا في الضفة 
الغربية، وللش���عب الفلس���طيني ف���ي األردن، تحركوا 
ي���ا قوم، باتجاه مقرات األونروا دعم���ًا لمطالب أهل غزة، 
فغزة لم تخذلكم يومًا، ولن تخذلكم، فا تخذلوها بلقمة 
عيش���ها. رحيل ماتياس شمالي واجب وطني، فالشعب 

الفلسطيني لن يرحل عن أرضه.

ُرفعت األقالم وجفت الصحف!

لتنتصر فلسطين في معركتها ضد ماتياس شمالي

توفيق السيد سليم

د. فايز أبو شمالة
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أعل���ن أنا المواطنة / ايمان خليل دياب ابو ندى 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803557575( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  احمد مصباح س���عيد 
اب���و غليون  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801469941(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود رجب مالحي ش���راب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )926768920( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / عطاف عطا محمود النجار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم ) 924788458( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القاهرة/ االستقالل:
ينطلق ف���ي حزيران-يونيو المقبل، ملتقى القاهرة الدولي 
األول لش���ركاء "العمران"، وهو حدث فريد من نوعه، والذي 
يقام ألول م���رة على أرض مصر، تح���ت رعاية د. مصطفى 
مدبول���ي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ع���دد من الوزراء، 
وس���فراء ع���دة دول وكبرى الش���ركات العامل���ة في مجال 
التش���ييد والبناء والتطوير العقاري، والخبراء، وبمش���اركة 

دولة فلسطين.
وق���ال المهندس أحمد هاش���م رئي���س الملتقى القاهرة 
الدول���ي األول لش���ركاء "العمران" إن ه���ذا الملتقى يأتي 
اس���تجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، إلعادة 
إعمار غ���زة، والتي س���تكون أحد المحاور الرئيس���ية على 
مائدة الملتقى، والذي يهدف إلى اجتماع شركاء العمران 
من جميع أجهزة الدولة التنفيذية والمقاولين والمطورين 
والمكاتب االستشارية ومنتجي مواد البناء، في مكان واحد، 
من أجل خلق حالة من التفاع���ل المنتج لعقد التفاهمات 

والشراكات بين شركاء الملتقى.
وأضاف في بيان صحفي، يوم أمس أن الملتقى س���يكون 
عب���ارة عن مجموعة م���ن الفعاليات المتوازي���ة التي تقام 
في مكان واحد وتوقي���ت واحد، حيث يضم القمة الدولية 
للتنمية العمرانية والتشييد المستدام، وهي أهم أحداث 
الملتقى والتي ترأسها د. نيفين عبد الخالق، ويشارك بها 

جميع المسؤولين والهيئات وثيقة الصلة بالعمران. 
وأوضح هاشم أنه سيقام ضمن فعاليات الملتقى مسابقة 
لشباب المعماريين، عن تحدي تصميم الفراغات الصغيرة 
في ظل جائحة )كورونا( وكيفية تغلب التصميم على هذا 
التحدي، ويعرض خاللها شباب المعماريين النتائج التي 

توصلوا إليها بشأن موضوع المسابقة، التي تحظى بعناية 
ورعاية من الجامعات المصرية واإلقليمية والدولية، وتضم 
هيئة تحكيم المسابقة كبار أساتذة الجامعات في أقسام 

العمارة والديكور والتصميم الداخلي.
من جانبها أكدت د. نيفين عبد الخالق، الرئيس التنفيذي 

والمقرر العام للقمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد 
المستدام، أن هذا الملتقى يعد حدًثا فريًدا من نوعه، حيث 
يلتقي الشركاء من أجهزة تنفيذية رسمية ومكاتب خبرة 
استش���ارية من مطورين ومقاولين ومنتجي مواد البناء من 
القطاع الخاص والقطاع الرس���مي، مما يدل على االهتمام 
بجودة الفكرة وإظهار قوة التجربة المصرية في مجال البناء 
والتش���ييد خالل السنوات السبع الماضية، وإظهار تكامل 
المشروعات وانعكاس ذلك على التبشير بمستقبل أفضل.

وأضاف���ت أن أحد أهداف هذا الملتق���ى، هو إظهار مالمح 
التجرب���ة المصري���ة كامل���ة بحيث يمكن االس���تفادة من 
اإلمكاني���ات التي توطنت في مصر خ���الل اآلونة األخيرة، 
لتصدير تلك الخبرات إل���ى المحيط العربي واإلقليمي بل 

والمستوى الدولي أيضًا. 
وأوضحت عبد الخالق، أن مشاركة السفير الفلسطيني دياب 
اللوح، في الجلسة االفتتاحية للقمة التي تعقد على هامش 
الملتقى، هو إشارة قوية على اهتمام الملتقى بدعم مبادرة 
إعادة إعمار غزة، وتدشين بداية أعمال المبادرة، ونحن نعد 
باستجابة من مجتمع التشييد والبناء بكل مكوناته، حيث 
قد تلقينا العديد من اإلش���ارات اإليجابية عن اس���تعداد 
شركات المقاوالت والمنتجين لمواد البناء، في المساهمة 
بقوة بغض النظر عن المكسب المادي على اعتبار أن هذه 
قضية أمن قومي وقضية أخالقية تجاه الشقيقة فلسطين.

انطــالق أول ملتقــى عمرانــي لدعــم مبــادرة إعمــار غــزة فــي القاهرة

غزة/ االستقالل:
أكدت ش���ركة توزيع الكهرباء يوم أمس، ان أزمة الكهرباء 
في قط���اع غزة مازالت متواصلة وان الخطوط الرئيس���ية 
االربع���ة من داخل االراض���ي المحتلة ع���ام 1948 التزال 
متعطل���ة ، وان ج���دول التوزيع كما هو 4 س���اعات وصل 

مقابل 16 ساعة فصل  .
وقالت ش���ركة توزيع الكهرباء خالل بيانه���ا اليومي ، ان 
الخطوط االربعة الرئيس���ية الواصلة من الداخل المحتل 
متعطلة منذ بداية الع���دوان وحتى اللحظة وهي :بغداد 
متعطل من تاريخ 2021/05/11 ، والقبة متعطل من تاريخ 
2021/05/12، الشعف متعطل من تاريخ 2021/05/14 ، 

وجباليا متعطل من تاريخ  2021/05/19 )13:50)
وأوضح���ت الش���ركة ان الخطوط المتوف���ر م���ن الداخل 
المحتل)71( ميجا وات ، مشيرة الى ان المتوفر من محطة 

التوليد عبر تشغيل مولدين= "4" ميجا وات .
وشددت الش���ركة على انها تواجه تحديات كبيرة مالية 
وفنية لعملية االستمرار في تأمين وقود المحطة من السوق 
المحلي في ظل عدم استئناف ضخ الوقود المخصص لها 
عبر كرم أبو سالم، معتبرةً  ان مجموع المتوفر من طاقة من 
مختلف المصادر لهذا اليوم هو "116"ميجا وات. وبينت ان 
متوسط الطلب على الطاقة  الساعة )7 ( صباحا )425(ميجا 
وات، مع العلم بأن الطلب يزداد خالل فترة الذروة النهارية 

والمسائية ليتعدى حاجز )540ميجا وات(، مشيرةً  الى ان 
متوس���ط العجز الكلي في الطاقة )75%( وحذرت الشركة 
من تداعيات نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية 
في غزة، وم���ن بينها القط���اع الصحي والمستش���فيات 
وقط���اع الصرف الصحي، حيث اضط���رت بعض البلديات 
إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى 
مياه البحر وهو ما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين 

والبيئة البحرية.
ووجهت الشركة دعوتها لجميع مكونات المجتمع بضرورة 
العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم للمساهمة 

في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه األزمة.

رام الله/ االستقالل:
ح���ذرت وزارة االقتصاد بغ���زة، التجار م���ن االحتكار 
والتالعب ورفع أس���عار السلع بكافة أصنافها، خاصة 

وان شعبنا الفلسطيني خرج من عدوان بشع وكبير.
وأك���دت اإلدارة العام���ة لإلعالم والعالق���ات العامة 
بال���وزارة في بيان أصدرته يوم أم���س، أن الوزارة لن 
تسمح ألي تاجر اس���تغالل معاناة شعبنا والتالعب 
باألس���عار، مطالب���ة التج���ار بالوق���وف إل���ى جانب 
المواطنين وتعزيز صمودهم، ال س���يما بعد الحرب 

اإلجرامية على قطاع غزة.

وشددت الوزارة أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بح���ق المخالفين وإحالتهم إل���ى النيابة العامة فورا، 
مؤكدة أنه س���يتم اتخاذ أقص���ى العقوبات بحق كل 

تاجر يقوم برفع أو احتكار األسعار.
ودعت المواطنين والمس���تهلكين إلى اإلبالغ عن أي 
تاج���ر أو صاحب محل تجاري يقوم برفع األس���عار أو 
االحتكار من خالل االتصال على الرقم المجاني للوزارة 
1800112233 أو بالتوج���ه مباش���رة لمكاتب حماية 
المس���تهلك التابعة للوزارة والمنتش���رة في جميع 

محافظات قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
قال وزير األش���غال العامة محمد زيارة يوم أمس:" أن عملية إعادة 
اإلعمار ف���ي قطاع غزة س���وف تلبي جميع متطلب���ات المجتمع، 
والتقدي���رات األولية تش���ير ال���ى أن حجم الدمار يق���در بمئات 

الماليين من الدوالرات".
وأضاف زي���ارة في تصريح له: " االحتالل اس���تهدف المدنيين، 
واألبراج والمباني الس���كنية، والمصانع، والبنية التحتية، والطرق، 
والمي���اه، ومحطات الصرف الصحي، والمعالج���ة والضخ، وجميع 
مناح���ي الحياة"، الفتًا أن الحكومة تعمل على مدار الس���اعة وفق 

خطة الطوارئ على أساس إعداد الخطط اإلغاثية واعادة اإلعمار.

وأوضح أن الحكومة في طور تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن 
شفافية عملية اعادة االعمار، الذي سيتم اختيار اعضائه بالتشاور 

مع كل الجهات التي لها عالقة بعملية اعادة االعمار.
وتابع زيارة: "نعمل اآلن مع مؤسس���ات أممية على عملية تقييم 
حقيقي لألضرار الموجودة، تبدأ من مس���توى عال بخرائط أقمار 
صناعية، وتنتهي بالتفاصيل الخاصة بكل منش���أة تم تدميرها 
أو الح���اق الضرر بها ". وفي س���ياق متصل  التق���ى الوزير زيارة، 
بمكتب���ه في غزة، وزي���رة الصحة د. مي كيلة، حيث تم مناقش���ة 
التجهي���ز آلليات إعادة اإلعمار في جمي���ع المجاالت التي تخص 

عمل الحكومة، وخاصة في مجال الصحة.

شركة توزيع الكهرباء بغزة توضح آخر تطورات األزمة والجدول المعمول به

االقتصاد بغزة تحذر: ســــيتم اتخاذ أقصى 
العقوبات بحق كل تاجر يحتكر ويرفع األسعار

وزير األشغال: الدمار بغزة يقدر 
بمئات الماليين من الدوالرات

رام الله/ االستقالل:
نمت أرباح الش���ركة العربية الفلسطينية لالستثمار" أبيك" بنسبة 62.4% في 

الربع األول من 2021.
وقال موقع بورصة فلس���طين إن أرباح أبيك بعد الضرائب 8.312 ماليين دوالر 

حتى أذار الماضي، ارتفاعا من 5.11 ماليين دوالر في  ذات الفترة من 2020.
وأضاف الموقع أن االرتفاع في األرباح جاء نتيجة صعود في المبيعات الس���يما 
في ذات العالقة باألغذية والسجائر، والتغيرات الجارية بأسعار الصرف وتحسن 

أسعار صرف الشيك اإلسرائيلي مقابل الدوالر األمريكي.
وأش���ار الموقع إلى أن مبيعات أبيك ارتفعت إلى 258.7 مليون دوالر حتى أواخر 

مارس، مقارنة  ب� 217 مليون دوالر في نفس الوقت من 2020.
ولف���ت الموقع إلى أن إجمالي األرباح من المبيعات وصلت ل� 32.77 مليون دوالر، 

ارتفاعًا من 25.76 مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأبيك هي ش���ركة أجنبية مدرجة في بورصة فلس���طين، تستثمر في مجاالت 
الصناعة والتجارة والخدمات والتوزيع في دول فلسطين، واألردن، والسعودية، 

واإلمارات.
وتضم أبيك تسع ش���ركات مثل س���نيورة للمواد الغذائية، والوطنية لصناعة 
األلمنيوم والبروفيالت )نابكو(، ويونيبال للتجارة العامة، والفلسطينية للسيارات، 

وشركة التوريدات والخدمات الطبية.
ومن الجدير بالذكر أن الش���ركات المدرجة في بورصة فلسطين تأثرت بجائحة 
كورونا، التي أسفرت عن عدة إغالقات متتابعة في القطاعات التجارية والصناعية 
والغذائية والسياحية، مما ساهم بتراجع ملحوظ في أرباح تلك الشركات، حسب 

البيانات واالرقام التي أعلنت عنها خالل ذروة الجائحة خالل العام الماضي.

ارتفاع أرباح أبيك بنسبة 
62.4 % بالربع األول من 2021
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اديس أبابا/ االستقالل:
انتق���د متظاهرون مؤيدون للحكومة 
اإلثيوبي���ة، ي���وم أم���س، الوالي���ات 
عل���ى  قي���ودا  لفرضه���ا  المتح���دة 
ألديس  تقدمها  التي  المس���اعدات 
أباب���ا على خلفية الص���راع في إقليم 

تيغراي.
جاء هذا في مسيرة حاشدة نظمتها 
الس���لطات إلظهار الدعم الش���عبي 

لمواقفها، بحسب "رويترز".
وشارك في التظاهرة ما يزيد على 10 
آالف شخص بعضهم يحمل الفتات 
باللغة  ش���عارات  عليه���ا  مكت���وب 

اإلنجليزية والعربية واألمهرية.
"الوالي���ات  الش���عارات:  وتضمن���ت 
المتح���دة أظه���ري لن���ا حي���ادك"، 
و"إثيوبيا ليست بحاجة إلى مراقب"، 
و"امأل الس���د"، في إش���ارة إلى س���د 
النهضة الذي تبنيه على منابع النيل 

وسط معارضة مصرية وسودانية.
وخاط���ب أدانيت���ش أبيب���ي رئيس 
التي  المس���يرة  أبابا،  بلدية أدي���س 
نظمته���ا وزارة الش���باب، قائال: "لن 
االس���تباقية  الش���روط  أب���دا..  نركع 

وقيود السفر التي فرضتها الواليات 
المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة تماما، 

إنها بحاجة للتصحيح".
دولي���ا  ضغط���ا  إثيوبي���ا  وتواج���ه 
متصاع���دا على خلفي���ة الصراع في 
إقليم تيغراي، حيث أرسلت جارتها 
إريتريا قوات العام الماضي إلسقاط 

السلطات اإلقليمية.

وقب���ل أس���بوع، فرض���ت الوالي���ات 
المس���اعدات  على  قي���ودا  المتحدة 
االقتصادية واألمنية إلثيوبيا بسبب 

الصراع في تيغراي.  
وقالت واش���نطن أيضا إنها ستمنع 
اإلثيوبيي���ن  المس���ؤولين  دخ���ول 
الحاليين والسابقين الذين تعتبرهم 

مسؤولين عن األزمة.

كما أن عملية ملء خزان سد النهضة 
الذي تبلغ كلفة إنش���ائه 4 مليارات 

دوالر أثارت نزاعات دولية.
وفي الوقت ال���ذي تقول فيه إثيوبيا 
إن الكهرباء التي س���يولدها الس���د 
مطلوب���ة لتطوي���ر اقتصادها، تقول 
ينته���ك  إن���ه  والس���ودان  مص���ر 

حصتهما في مياه النيل.

آالف المتظاهرين في أديس أبابا يطالبون بملء سد النهضة

أنقرة / االستقالل:
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى ش���نطوب إن »إس���رائيل« 
أصبحت تدرك جيدًا أن اس���تخدام القوة والممارسات الوحشية، 

لن يردع حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذل���ك في رس���الة فيديو مس���جلة لش���نطوب، خاطب بها 
الجمعية العام���ة ال� 142 لالتحاد البرلماني الدولي، التي ُعقدت 
عبر تقني���ة »الفيديو كونفرانس«، في الفترة من 24 _27 مايو/

أيار الجاري.
وأضاف ش���نطوب »على إس���رائيل التخلي الف���وري عن إرهاب 
الدولة الذي تمارس���ه بح���ق المدنيين في قط���اع غزة والضفة 

الغربية والقدس المحتلة«.
وأك���د أن حكومة االحت���الل تتجاه���ل متعمدة ق���رارات األمم 
المتح���دة، وتواص���ل احتاللها غير الش���رعي ألراض���ي الدولة 
الفلسطينية، ومارست أبشع صور العنف ضد شعب فلسطين، 

دون المراعاة لحرمة شهر رمضان وقدسيته لدى المسلمين.
وأش���ار إلى الدور المهم والمحوري لبرلمانات الدول في إرس���اء 

الثقة والسالم بين شعوب العالم.

البرلمان التركي: »إسرائيل« 
أدركت جيدًا أن القوة لن 

تردع الفلسطينيين

واشنطن/ االستقالل:
اته���م الرئيس األمريك���ي جو باي���دن الجمهوريين 
باالعتداء على حق التصويت والديموقراطية في والية 

تكساس.
وجاءت اتهامات الرئيس األمريكي، على خلفية مشروع 
قانون على وش���ك أن يتبناه النواب الجمهوريون في 

والية تكساس رسميا لجعل االنتخابات أكثر أمانا.
وجاء في بي���ان للرئيس الديموقراطي أن تكس���اس 
تنض���م اآلن إلى واليت���ي جورجيا وفلوري���دا اللتين 
يهيمن عليهما الجمهوريون »عبر االعتداء على الحق 

المقدس في التصويت«.
وبعد بدء تداول المس���ودة النهائية لمشروع القانون 
في المجلس التش���ريعي لتكساس، قال بايدن: »هذا 

جزء من اعتداء على الديموقراطية شهدناه كثيرا هذا 
العام«.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحرم األمريكيين السود 
واألقليات األخرى، من تكافؤ الفرص.

وتوصل مجلس���ا الكونغرس في والية تكس���اس إلى 
تس���وية حول نص بعنوان »قانون مجلس الشيوخ 7« 
)س���ينيت بيل 7( يفرض خصوصا قيودا عديدة على 
مواعيد التصويت وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع 

االنتخاب من السيارات.
ويستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق 
التصويت التي تفضلها األقليات - وخصوصا األفارقة 
من أصل أمريكي - الناخبون الذين يؤيدون بشكل عام 

الديموقراطيين.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وكالة »بلومبرغ« أن االتحاد األوروبي دعا الواليات المتحدة 
إلى إق���رار بيان مش���ترك يعلن فيه الطرفان أنهما س���يردان 
بشكل حاسم على »السلوك السلبي واإلجراءات العدائية« من 

قبل روسيا.
وأوضحت الوكالة أن بروكس���ل وجهت إلى واش���نطن مشروع 
بيان مش���ترك يقترح إق���راره بعد القم���ة األمريكية األوروبية 
في بروكس���ل يوم 15 يونيو، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين 

الرئيسين الروسي، فالديمير بوتين، واألمريكي، جو بايدن.
وتقول الوثيقة، حس���ب »بلومبرغ«: »إنن���ا موحدون في نهجنا 
المبدئي تجاه روس���يا وس���نرد بشكل حاس���م على نموذجها 

المستمر للسلوك السلبي واإلجراءات العدائية«.
ومن المتوقع أن يعلن الجانبان في البيان رفضهما لما يوصف 

ب�«قمع روس���يا للمجتمع المدني والمعارضة ووس���ائل اإلعالم 
المستقلة«.

وينص مش���روع البيان كذلك عل���ى تأكيد االتح���اد األوروبي 
والواليات المتحدة تعاونهما في مجال مواجهة الصين.

هذا ويستمر تدهور العالقات بين روسيا والغرب في األسابيع 
األخي���رة، فق���د أعلنت الوالي���ات المتحدة وبلغاري���ا وأوكرانيا 
وجمهورية التش���يك وس���لوفاكيا وبولن���دا وليتوانيا والتفيا 
وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس ألسباب 

مختلفة.
وقامت الخارجية الروس���ية نهاية الش���هر الماضي باستدعاء 
رئيس بعثة االتح���اد األوروبي لدى روس���يا، ماركوس إديرير، 
وسلمته مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات التي فرضها 

مجلس االتحاد األوروبي ضد روسيا في 2 آذار/مارس 2021.

بايدن يتهم الحزب الجمهوري 
باالعتداء على حق التصويت

االتحاد األوروبي يدعو واشنطن لاللتزام 
برد حازم على »اإلجراءات العدائية« لروسيا

صنعاء/ االستقالل:
أعلن���ت جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( اليمنية، يوم 
أم���س، تنفيذ هجوم جوي جديد عل���ى قاعدة الملك 
خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وذكر المتحدث باس���م الق���وات المس���لحة اليمنية 
الموالية لجماعة »أنصار الله«، العميد يحيى س���ريع، 
في بيان مقتضب عبر »تويتر«، أن »سالح الجو الُمسير 
تمك���ن فجر أمس من اس���تهداف قاعدة الملك خالد 
الجوية في خميس مش���يط بطائرة ن���وع )قاصف 2 

كي( محققًا إصابة دقيقة«.
وأضاف أن »االس���تهداف ردًا على اس���تمرار الحصار 
والعدوان )في إش���ارة إلى عملي���ات التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية في اليمن( على بلدنا«.

ف���ي المقابل، نقلت وكالة األنباء الس���عودية »واس« 
عن التحالف العرب���ي، إن الدفاعات الجوية اعترضت 
ودمرت طائ���رة بدون طيار مفخخ���ة أطلقتها جماعة 
»أنص���ار الل���ه« تجاه خميس مش���يط جن���وب غربي 

السعودية.
واتهم التحالف، »أنصار الله« ب� »اس���تمرار محاوالت 
اس���تهداف المدنيي���ن واألعيان المدني���ة«، مؤكدا: 
»اتخ���اذه اإلج���راءات العملياتية لحماي���ة المدنيين 

واألعيان المدنية من المحاوالت العدائية«.
ويع���د الهج���وم الجوي ه���و الثاني م���ن نوعه خالل 
يومين، إذ أعلنت وس���ائل إعالم س���عودية، الجمعة، 
تمك���ن التحال���ف من تدمي���ر طائرتين ُمس���يرتين 
أطلقتهم���ا »أنص���ار الل���ه« باتجاه خميس مش���يط 

والمنطقة الجنوبية في الس���عودية، وه���و ما تبنته 
الجماعة مؤكدة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية 
بطائرتي���ن من نوع )قاصف 2 ك���ي(، وتحقيق إصابة 

وصفتها ب� »الدقيقة«.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا 
عس���كريًا من دول عربية وإس���المية، دعمًا للحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليًا، في س���عيها الستعادة 
العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت 

عليها جماعة »أنصار الله« أواخر 2014.
ف���ي المقابل تنف���ذ جماع���ة »أنصار الل���ه« هجمات 
بطائ���رات دون طي���ار، وصواريخ باليس���تية، وقوارب 
مفخخة، تس���تهدف قوات س���عودية ويمنية داخل 

اليمن، وداخل أراضي المملكة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / هب���ه الل���ه   مصطفى  
حمدان  الزيني عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
)803884527  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سالم عاطف سالم القريناوي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408409274( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / احمد جميل احمد الطهراوي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )404136590( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

»أنصار الله« تعلن معاودة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية

بغداد/ االستقالل:
قرر مجلس النواب العراقي، منح الفلسطينيين المقيمين في البالد، 

الحقوق التي يتمتع بها المواطن األصلي.
ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة 

العراقي في الحقوق والواجبات.
ورغم أن القانون يمنح الفلس����طيني كافة حق����وق المواطن العراقي، 
إال أنه يس����تثنيه من الجنسية العراقية ومش����اركته في االنتخابات 

ترشيحًا وتصويًتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.
ويعيش نحو 3500 فلسطيني في العراق موزعين في بغداد وإقليم 

كردستان.

قانون عراقي يمنح الفلسطينيين 
حقوق المواطن األصلي
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مدريد/ االستقالل: 
يعتبر األرجنتيني ماوريس���يو بوتش���يتينو من بين 
المرش���حين بش���دة خالل هذه الفترة م���ن أجل تولي 
تدريب ريال مدريد اإلسباني بداية من الموسم المقبل 

خلًفا للفرنسي زين الدين زيدان.
قالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية حول احتمالية تدريب 
بوتش���يتينو لريال مدري���د خالل الفت���رة القادمة، إن 

المدرب ال يجد بابا للخروج من باريس سان جيرمان.
وأضاف���ت الصحيفة أن األمر يتكرر للم���رة الثانية مع 
بوتشيتينو ، خصوًصا أنه بعد فوز ريال مدريد بدوري 
األبط���ال 2018 في كيي���ف، تحرك الن���ادي الملكي 
للتعاق���د مع الم���درب، لكنه جدد عق���ده مع توتنهام 
وقتها قبل أسبوعين فقط، وطلب دانيال ليفي رئيس 
توتنهام 50 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل 

المدرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف يتكرر مرة أخرى، لكن 
هذه المرة برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي 

ال يري���د النادي الملكي أن يدخل معه في صراعات من 
أجل الم���درب، حتى ال يحدث تعنت في صفقة مبابي 

والذي يأمل الميرنجى في الحصول على خدماته.

وأكدت ماركا أن ريال مدريد يعرف جيًدا أن المفاوضات 
للتعاقد مع بوتش���يتينو لن تكون س���هلة، كما حدث 
في الس���ابق عند التعاقد مع كارلو أنش���يلوتي عندما 

كان مدرًبا لباريس س���ان جيرم���ان، موضحة أن ابتعاد 
بوتش���يتينو عن تدريب ريال مدري���د يقرب اإليطالي 
أنطونيو كونتي بش���دة من تولي زمام األمور بداية من 

الموسم القادم.
ويعتب���ر أنطوني���و كونتي بدون أي فري���ق حالًيا، بعد 
رحيله عن إنتر ميالن، وهو ما يسهل على ريال مدريد 

المفاوضات معه من أجل تولي تدريب الفريق.
من جانبها قالت صحيفة "ديفنسا سنترال" اإلسبانية، 
إن الن���ادي الباريس���ي ق���د يس���مح برحي���ل المدرب 
األرجنتيني من أجل تدري���ب الفريق الملكي في حال 

حصولهم على مقابل من 10 إلى 15 مليون يورو.
وكان بوتش���يتينو لفترة طويلة مرشحا بقوة لتدريب 
ريال مدريد خالل الموس���مين الماضيي���ن قبل عودة 
الفرنس���ي زين الدين زيدان لتدريب الفريق مرة أخرى 
في 2019، وحتى أثناء وجود المدرب الفرنسي بسبب 
رغب���ة فلورنتين���و بيريز رئي���س الن���ادي الملكي في 

الحصول على خدماته.

مدرب باريس سان جيرمان يبتعد عن تدريب ريال مدريد

ميونخ/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي ، عن تصنيف دول أوروبا عقب انتهاء 

البطوالت القارية لألندية هذا الموسم.
وُحسم لقب دوري أبطال أوروبا ، عقب تفوق تشيلسي على 

مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون رد.
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت ألمانيا«، فإن إنجلترا حصلت 
عل���ى 0.429 نقطة إضافي���ة، عقب وص���ول أنديتها إلى 

نهائي دوري األبطال والدوري األوروبي.
كما حصلت إسبانيا على 0.143 نقطة بفضل فوز فياريال 

على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري األوروبي.
وتتص���در أندية إنجلترا الترتيب العام ، الذي يتعلق بآخر 

5 س���نوات، بفارق 2.714 نقطة، كما س���تزيد هذه الفجوة 
بشكل كبير في الموسم المقبل. وستخسر أندية إسبانيا 
20.142 نقطة، عندما يبدأ الحس���اب من موسم 17/2016، 

بينما سيفقد اإلنجليز 14.928 نقطة فقط.
وجاء التصنيف الحالي للدول في االتحاد األوروبي، كاآلتي:

ف���ي المركز األول إنجلت���را - 100,569 نقطة ، و في المركز 
الثاني إس���بانيا 97,855 نقطة ، ثالث���ا إيطاليا - 75,438 
نقطة ، و ألمانيا 73,570 نقطة في المركز الرابع ، و خامس���ا 

فرنسا برصيد 56,081 نقطة.
ويحدد االتحاد األوروبي وفًقا لهذا التصنيف عدد األندية 

المتأهلة من كل دولة إلى البطوالت القارية.

تصنيف دول أوروبا عقب نهائي األبطال

مدريد/ االستقالل: 
يوق����ع األرجنتيني س����يرجيو أجوي����رو، مهاجم فريق مانشس����تر 
س����يتي اإلنجليزي، على عقود انتقاله إلى برشلونة اليوًم، اإلثنين، 
وكان س����يرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي قد أنهي مشواره 
مع الفريق الس����ماوى مساء اول أمس، الس����بت، بعد الهزيمة أمام 

تشيلسي 0-1، وخسارة لقب دوري أبطال أوروبا 2021.
وحسبما ذكرت صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن سيرجيو أجويرو 
سيصل برشلونة اليوم االثنين، وسيخضع للكشف الطبي تمهيدًا 

للتوقيع على عقود إنتقاله بشكل رسمي إلى البلوجرانا.
وأضافت الصحيفة أن س����يرجيو أجويرو س����يوقع عل����ى عقده مع 
برشلونة، ولكن سيؤجل تقديمه في ملعب »كامب نو« عقب نهاية 
بطول����ة كوب����ا أمريكا. وخاض أجوي����رو آخر مباراة له مع مانشس����تر 
سيتي، أول أمس السبت، عندما شارك بدياًل في خسارة فريقه أمام 

تشيلسي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان فريق مانشستر س����يتي قد أعلن الفترة الماضية، عن رحيل 
األرجنتيني سيرجيو أجويرو عن جدران ملعب »اإلتحاد« بعد مسيرة 
مليئة باألرقام واإلنجازات. جدير بالذكر أن سيرجيو أجويرو قد إنهمر 
في البكاء على أرضية ملعب »الدراجاو«، بعد خسارة لقب دوري أبطال 

أوروبا، حيث كان يتمنى إحراز اللقب قبل رحيله عن السيتي.
وخاض س����يرجيو أجويرو 390 مباراة مع مانشس����تر سيتي بكافة 
المسابقات، منذ قدومه من أتلتيكو مدريد، وسجل 260 هدفًا و73 

تمريرة حاسمة.

أجويرو يوقع مع برشلونة اليوم 
وتقديمه في كامب نو بعد كوبا أمريكا

غزة/االستقالل: 
أعلن عبد الس���الم هنية مس���اعد أمين ع���ام المجلس األعلى للش���باب 
والرياضة، عن رعاية مباراة كأس الس���وبر لكرة الس���لة والتي تحمل اسم 
الشهيد وائل عيسى. وأوضح هنية أن السوبر سيجمع بين بطل الدوري 

خدمات البريج وبطل الكأس خدمات رفح.
ومن المقرر أن تقام المباراة التي تمثل انطالق الموس���م الرياضي للعبة 

في صالة سعد صايل الشهر المقبل.
كما س���يتم تس���ليم الحقيبة الرياضية ألندية كرة السلة بعد أسبوعين 

تمهيدا النطالق الموسم الرياضي ودعما لألندية.
يذكر أن إطالق اسم الش���هيد وائل عيسى على مباراة سوبر السلة يعد 
تكريمًا للش���هيد الذي ارتقى خالل عدوان االحتالل اإلس���رائيلي خالل 

الشهر الجاري وهو نائب رئيس نادي شباب البريج.

هنية يعلن عن رعاية 
سوبر كرة السلة

كيجالي/االستقالل:
توج فريق كرة الس���لة لنادي الزمالك المصري ، بلقب بطولة أفريقيا 
لألندية "األفروليج"، بعد فوزه على االتحاد المنس���تيري التونس���ي 
بنتيجة )63/76(، ف���ي نهائي البطولة التي أقيمت في رواندا، تحت 

.)NBA( رعاية
وكان االتحاد المنستيري قد تقدم في الفترة األولى بنتيجة )22/17(، 
بينما عاد الزمالك في الفترة الثانية وتقدم )42/44(، ثم واصل تفوقه 

في الفترة الثالثة بنتيجة )51/55(.
و نهاية الفترة الرابعة بنتيجة )63/76(.

ونج���ح الزمالك في الفوز بجميع مباريات���ه في البطولة، حيث تخطى 
كل من فيروفيارو الموزمبيقي، والمجمع البترولي الجزائري، ودوانس 

السنغالي، في دور المجموعات.
كما تغلب الفريق األبيض على فاب الكاميروني، في الدور ربع النهائي، 

ثم على بترو أتليتكو دي لواندا األنجولي، في نصف النهائي.
وأقيمت بطولة أفريقيا لكرة الس���لة برعاي���ة )NBA( ألول مرة، حيث 

شارك فيها 12 فريقا، تم تقسيمها على 3 مجموعات.

سلة الزمالك تتوج ببطولة أفريقيا
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ام����س األحد، بش����كل نهائي ورس����مي على 
أم����ر هدم منزل األس����ير منتصر ش����لبي في 
بلدة ترمس����عيا شمالي مدينة رام الله، وسط 

الضفة الغربية.
وأعلن المتحدث باس����م الجيش اإلسرائيلي، 
عن توقيع أمر بهدم منزل منفذ عملية حاجز 
زعترة في نابلس بتاري����خ 2021/5/2، والذي 

يعود للمواطن منتصر شلبي.
وزعم المتحدث أن األمر جاء على خلفية قتل 
ش����لبي لمس����توطن إس����رائيلي على الحاجز 

وإصابة اثنين آخرين.
وكان جي����ش االحت����ال قد اعتق����ل منتصر 
ش����لبي البالغ من العمر 44 عاما، متهما إياه 
بتنفيذ عملية اط����اق النار على حاجز زعترة 

جنوبي نابلس بداية الشهر الحالي.
وجدد عشرات المستوطنين، يتقدمهم وزير 
اإلسرائيلي،  االحتال  اإلس����كان في حكومة 
أم����س االح����د، اقتح����ام المس����جد األقصى 

المبارك. 

ونق����ا عن مص����ادر محلية، اقتحم عش����رات 
المس����توطنين برفق����ة الوزير اإلس����رائيلي، 
األقص����ى من جهة ب����اب المغارب����ة، ونفذوا 
جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه 

من باب السلسلة.
يأتي ذلك مع استمرار تمركز شرطة االحتال 
على بوابات األقصى وتضييقها الخناق على 
واحتجاز  للمس����جد،  الفلس����طينيين  دخول 

بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم إليه.
وتمتّد اقتحامات المس����توطنين طوال أيام 
األس����بوع، ع����دا الجمعة والس����بت، وتبدأ من 
صب����اح األحد وحت����ى الخمي����س، وتتّم على 
فترتي����ن؛ صباحي����ة حتى قب����ل موعد صاة 

الظهر، وبعد الصاة لمدة ساعة.
فيما ش����رع مستوطنون أمس األحد بتجريف 
أراضي المواطنين في منطقة "عين البيضاء"، 
وفي قرية بيري����ن جنوبي الخلي����ل بالضفة 

الغربية المحتلة.
م����ن جهت����ه، ق����ال منس����ق لج����ان الحماية 

والصم����ود ف����ؤاد العم����ور، إن مس����توطني 
"حافات ماعون" و"كرمئيل" أقدموا على إعادة 
التجريف ف����ي أراض����ي المواطنين في عين 
البيضاء ش����رق يطا، بعد أن انتزع المواطنون 
قرارا من المحكمة اإلسرائيلية بوقف العمل 
ف����ي المنطقة قبل ش����هرين، وهذه األراضي 
التي تقدر مساحتها 150 دونما لعائات أبو 

زهرة، وبحيص، وادعيس.
وحذر منس����ق اللج����ان الش����عبية والوطنية 
لمقاومة الجدار واالستيطان راتب الجبور في 
تصريحات صحفية، من نوايا مبيتة إلنش����اء 
بؤرة استيطانية جديدة، قرب نصب تذكاري 

أقامه المستوطنون في المكان.
كما أخطرت قوات االحتال اإلسرائيلي، أمس 
األحد، بهدم عيادة صحية في منطقة بيرين 

شرق يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منس����ق اللج����ان الش����عبية والوطنية 
لمقاوم����ة الج����دار واالس����تيطان ش����رق يطا 
وجنوب الخلي����ل راتب الجب����ور، أن االحتال 

أخطر به����دم العي����ادة بدعوى البن����اء دون 
ترخيص في المناطق المسماة "ج".

المق����درات  ه����دم  االحت����ال  ويتعم����د 
الضف����ة  ف����ي  الفلس����طينية  والمن����ازل 
المحتل����ة؛ لدف����ع الفلس����طينيين لمغ����ادرة 
وممتلكاتهم؛ تمهيدًا الس����تياء  أراضيهم 
المس����توطنين عليها، وتوسيع مشاريعهم 

االستيطانية.
اإلسرائيلي، مساء  االحتال  ودهست شرطة 
امس األحد، الطفل جواد عباس����ي )15 عاما( 
في ح����ي رأس العامود ببلدة س����لوان جنوب 
المس����جد األقصى المبارك، بحجة رفعه علم 

فلسطين على دراجته الهوائية.
وأفاد ش����هود عي����ان، بأن ثاث����ة عناصر من 
ش����رطة االحت����ال الحق����وا الطفل عباس����ي 
بمركبتهم، وقد كان يستقل دراجة هوائية 
قرب مفترق ح����ي رأس العامود، ودهس����وه 
بحجة رفعه علم فلس����طين على الدراجة، ما 

أدى إلصابته بجروح في ساقيه.

وأضاف ش����هود العيان أن ش����رطة االحتال 
احتجزت الطفل عباس����ي لفت����رة من الوقت، 

قبل أن يتم نقله للعاج.
في الس����ياق، أفرجت س����لطات االحتال في 
س����جن ش����طة أمس عن األس����ير المقدسي 
محمد الش����لبي من س����كان البل����دة القديمة 
بالق����دس المحتل����ة، بع����د أن أمض����ى مدة 

محكوميته البالغة 14 شهرا.
كم����ا اندلعت مواجهات، مس����اء امس األحد، 
بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين 
وقوات االحتال من جهة أخرى، في قرية دير 

جرير شمال شرق رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت 
بعد هجوم مس����توطنين عل����ى منطقة جبل 
الش����رفة، إذ تصدى لهم الس����كان وتدخلت 

قوات االحتال بجانب المستوطنين.
بإصابة فلس����طيني وتضرر  المصادر  وأفات 
مركبة ج����ّراء هجوم مس����توطنين على جبل 

الشرفة في القرية.

القدس المحتلة/ االستقال: 
رأى مركز دراسات إسرائيلي، أن العدوان األخير على قطاع 
غزة انتهى ب�"انتصار تكتيكي" و"هزيمة اس���تراتيجية" 
في ذات الوقت. ورأى المركز في تحليل كتبه دورون مصا، 
أن االحت���ال أنهى الحرب بانتص���ارات تكتيكية، إال أنه 
تجرع هزيمة استراتيجية في حالة مشابهة لما حدث مع 

الواليات المتحدة في فيتنام.
وأض���اف أن الح���رب الرابعة بين غ���زة واالحتال انتهت 
مثل س���ابقاتها دون حس���م واضح، "لكن االنطباع هو أن 
المناوش���ة الحالية كانت مختلفة تماما عن جوالت القتال 
السابقة من ناحية اللغة وطرق التفكير المختلفة لحماس 

و"إسرائيل" والتي عكست قوة في الفكر والمفاهيم".
وتاب���ع بأنه "بينم���ا تميز التفكير اإلس���رائيلي على مدى 
القت���ال بمنطق تكتيكي-كمي، فق���د كان تفكير حماس 

استراتيجي–كيفي".
وأض���اف أن االحتال ركز عل���ى عدد األه���داف واألبراج 
المستهدفة، وعدد قيادات القسام الذين اغتالهم، وعدد 
الصواريخ الت���ي أطلقها، واألخرى التي أطلقتها المقاومة 

وتمكنت القبة الحديدية من تدميرها.
ولف���ت النظر إلى أن هذا األمر نجاح مطلق ال يس���توي مع 
النجاح االس���تراتيجي الذي تفوقت فيه المقاومة بشكل 

عام.

غزة/ االستقال: 
أكد فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
أن حركته لن تقف مكتوفة األيدي أمام مماطلة االحتال 

في فتح المعابر وتعطيل االعمار.
وقال حماد في كلمته -مس���اء امس األحد- خال مهرجان 
الشمال لتكريم شهداء معركة سيف القدس: "أيدينا ما 

زالت على الزناد، وصواريخنا جاهزة في المرابض".
وأضاف "المقاومة في غزة ترقب عن كثب س���لوك العدو 
ة من  الصهيوني والمس���توطنين، وجاهزون إلع���ادة الكرَّ

جديد".
وشدد القيادي في حماس على أن المقاومة اليوم أصبحت 

أمل األمة في التحرير وطرد االحتال، والش���عوب العربية 
واإلسامية الزالت حية.

وقال: "الشهداء هم تيجاننا اليوم، ونقول ونحن نودعهم 
لقد أخزى الله االحتال ولم يحقق له ما أراد".

وأش���ار إلى أن العدو حاول تس���ويق ص���ورة نصره بقتل 
األطفال وتدمير البيوت والمصانع والمزارع والمنشآت.

وأكد حماد أن من أعظم تجليات معركة "س���يف القدس" 
وحدة الموقف الفلس���طيني السياسي والعسكري تحت 
مظلة المقاومة. ووجه رسالة لنتنياهو بعد سقوطه، قائًا: 
"غزة ومقاومة غزة هي قبر ألحامك البائسة "لقد سقطت 

يا نتنياهو وبقيت غزة".

حماد: لن نقبل المماطلة في
 فتح المعابر وتعطيل اإلعمار

مركز إسرائيلي: الحرب على
 غزة هزيمة استراتيجية

القدس المحتلة/ االستقال: 
أعلنت "إس���رائيل"، أمس األح���د، عن إطاق برنامج 
لتبادل الطاب والمعلمين مع دولة عربية، بحس���ب 

إعام عبري.
وأف���اد "موقع والا"، بأن وزير التعليم اإلس���رائيلي 
ي���وآف غاالنت، التقى امس ف���ي القدس الغربية، 

السفير اإلماراتي محمد آل خاجة.
وأض���اف أن غاالن���ت أعلن خال اللق���اء عن إطاق 

برامج لتب���ادل الطاب والتامي���ذ والمعلمين بين 
البلدين.,من جانبه، قال وزير التعليم اإلس���رائيلي 
في تغريدة بحس���ابه على تويت���ر: "التقيت اليوم 
)أمس( وألول مرة بس���فير دولة اإلم���ارات العربية 

المتحدة محمد آل خاجة".
وأضاف: "سعدت بلقاء ش���ريك لدولة "إسرائيل"، 
أش���كركم على االجتماع المهم وعلى استعدادكم 
لبدء برامج للتعاون بين البلدين في مجال التعليم، 

ش���كرا رئيس الوزراء بنيامي���ن نتنياهو على دفع 
السام بين إسرائيل واإلمارات".

ووقعت "إس���رائيل" واإلمارات منتصف س���بتمبر/
أيلول الماضي اتفاق س���ام في واش���نطن برعاية 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك 
الحين وقع الجانبان على العش���رات من االتفاقات 
في مجاالت مختلفة كالطيران والصحة واالستثمار 

والتجارة وغيرها.

إطالق برنامج لتبادل الطالب والمعلمين بين الyمارات و »إسرائيل«

الداخل المحتل/ االستقال: 
شنت النائب السابق في الكنيست )البرلمان( حنين زعبي هجومًا الذعًا 

على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكتبت زعبي في منش����ور على حس����ابها في »فيسبوك« »لن يستطيع 
ش����عبنا الثائر أن يطّور نضاله في ظل احتال بالوكالة يس����ّمى سلطة 

رام الله«.
وقالت »السلطة الفلس����طينّية تعمل كوكيل لدى إس����رائيل، لمحاربة 
الهبة الش����عبية عبر االعتق����االت والتعذيب والماحق����ات والّتخويف 

والًتهديد«.
وأضافت »س����لطة رام الله تستمر في تصعيد ماحقاتها بهدف ضرب 

الّنضال الفلسطيني وإمكانيات تطوير مقاومة شعبية«.
ولفتت إلى أن »السلطة تس����اند »إسرائيل« في االعتقاالت والماحقات 
وِفي إضعاف الش����عب الفلس����طيني. ال يمكن محاربة »إسرائيل« دون 

التخّلص من الّسلطة«.

واشنطن/ االستقال: 
كش���فت صحيفة »نيوي���ورك تايمز« األمريكي���ة، عن ربط »إس���رائيلي« بين 
المس���اعدات المن���وي تقديمها لغزة بعد العدوان األخي���ر على القطاع، وبين 

تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن »مسؤولين إسرائيليين أخبروا وزير الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن، أنهم س���يمنعون المس���اهمة في حزمة المساعدات لغزة، ما 
لم تتوقف السلطة الفلس���طينية عن التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية 

الدولية في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين«.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن الجهود الس���ابقة إلعادة إعمار قطاع غزة وانتشال 
س���كانه من الفقر المدقع، قد فشلت، منوهة إلى أن واشنطن قدمت حتى اآلن 

360 مليون دوالر كمساعدات إنسانية وتنموية للفلسطينيين.
ولفت���ت إل���ى أن »تل أبي���ب« أبلغت الوالي���ات المتحدة بنيته���ا تعطيل أي 
مس���اعدات، بحال لم تتوقف تحركات السلطة الفلسطينية الدولية، وتحديدا 

فيما يتعلق بملف الجنائية الدولية.

صحيفة: ربط »إسرائيلي« بين 
مساعدات غزة وتحقيق »الجنائية«

زعبي: السلطة الفلسطينية 
تعمل كوكيل لدى »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقال: 
أبعدت ش���رطة االحت���ال أمس االحد الح���ارس مختار القاضي عن المس���جد 
األقصى لمدة 4 أشهر، وكان اعتقل قبل أسبوع وسلمته قرار إبعاد، ثم جددت 

إبعاده امس.
في حين أفرجت ش���رطة االحتال امس عن الش���اب مالك عس���يلة من سكان 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بقرار من المحكمة بكفالة مالية قيمتها 500 

شيكل، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 3 آالف شيكل.

واشنطن/ االستقال: 
خرجت مظاهرة حاش���دة في العاصمة األمريكية واشنطن، مساء السبت، 
تندي���دًا بجرائم االحتال التي ارتكبها خال الع���دوان األخير على قطاع 

غزة.
وجاءت المظاهرة بدعوة من المؤسسات الفلسطينية والعربية واإلسامية 
العاملة في الساحة األميركية، وانطلقت من أمام نصب لينكون التذكاري 

وصوال إلى الساحة المطلة على البيت األبيض.
ورفع المش���اركون في المس���يرة العلم الفلس���طيني بصورة تظهر لحمة 
الش���عب ف���ي الداخل والش���تات ضد سياس���ات االحتال اإلس���رائيلي 
العنصري���ة، مطالبين اإلدارة األميركية بوقف دعم حكومة االحتال لقتل 
أبناء ش���عبنا في الضفة والقدس وغزة، وض���رورة إنهاء أطول احتال في 

التاريخ المعاصر.

االحتالل يبعد الحارس مختار 
القاضي عن األقصى لمدة 4 أشهر

مظاهرة حاشدة في واشنطن 
تنديدًا بجرائم االحتالل

االحتالل يقرر ..
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لندن/ االستقالل:
قام س���كان منطقة كينينغتون البريطانية، بإطالق اس���م » غ���زة« على إحدى 

الشوارع في العاصمة البريطانية  في لندن.
وكتب الس���فير الفلسطيني في بريطانيا حس���ام زملط على صورة نشرها عبر 
حس���ابه الشخصي »تويتر«، أنه: »سعيد لرؤية شارع يحمل اسم غزة في مدينة 

كينينغتون بلندن.. أشكركم على وضع اسم مسقط رأسي على خريطة لندن«.
وفي 13 أبريل/ نيس���ان الماضي، تفجرت األوضاع باألراضي الفلسطينية، جراء 
اعتداءات »وحشية« إس���رائيلية في القدس المحتلة، خاصة المسجد األقصى 
ا وتسليمها  وحي »الش���يخ جراح« )وسط(، في محاولة إلخالء 12 منزال فلسطينًيّ
لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية 

في غزة. 
وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطالق النار بين الفصائل الفلسطينية 
في غزة و »إسرائيل« بوساطة مصرية ودولية، بعد عدوان شنته قوات االحتالل 

على القطاع استمر 11 يوما.
وأسفر العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية إجماال، عن 289 شهيدا، 
منهم 69 طفال، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، منهم 90 

إصابتهم »شديدة الخطورة«.

إطالق اسم غزة على 
إحدى شوارع لندن

 اإزالة اآثار الدمار من ق�شف الحتالل لربج ال�شروق يف العدوان الأخري على غزة

كوتي/ االستقالل:
تواجه سريالنكا أس���وأ أزمة تلّوث تجتاح شواطئها 
نتيجة أطن���ان من النفايات البالس���تيكية خلفها 
احتراق س���فينة حاويات، وفق ما أفادت به مسؤولة 
بيئي���ة رفيعة. وت���م حظر الصيادي���ن من منطقة 
س���احلية يبلغ طولها 80 كلم قريبة من الس���فينة 
المنكوب���ة "إم ف���ي إكس برس برل" المس���جلة في 
س���نغافورة، في وق���ت تواصلت الجه���ود الدولية 

إلخماد الحريق لليوم العاشر.
وق���ال الناطق باس���م البحرية الكابت���ن إنديكا دي 
سيلفا لفرانس برس: "هناك دخان ونيران متقطعة 
تتصاعد من الس���فينة.. لكن السفينة مستقرة وال 

تزال راسية".
وبالنس���بة للس���لطات فإن مصدر القلق األكبر هو 
ماليي���ن حبيبات البول���ي إثيلين الت���ي تصل إلى 

الشواطئ وتهدد تكاثر السمك في المياه الضحلة.
وتع���رف المنطق���ة المتض���ررة بش���واطئها التي 
تجتذب الس���ياح، وبثروتها من السرطانات البحرية 

والقريدس.
وقالت رئيسة س���لطة البيئة البحرية والحماية في 
سريالنكا، دارشاني الهاندابورا: "إن هذه أسوأ حادثة 

تلّوث للشاطئ على األرجح في تاريخنا".
ويش���ارك آالف عناصر الجيش واألمن الذين ارتدوا 
مالب���س واقية في عمليات تنظيف الش���واطئ من 
النفايات البالس���تيكية والحطام من السفينة التي 
احترق���ت في 20 ماي���و، ويجري تقيي���م األثر على 
نباتات األيكات الساحلية والبحيرات والحياة البرية 

والبحرية في المنطقة.
كما أشارت الس���لطات إلى أن الحادثة عرضت عمل 
آالف الصيادين للخطر، فيما حذرت س���لطة البيئة 

البحري���ة والحماية من أنه في حال حصل تس���رب 
نفطي محتمل، فسوف تتفاقم الكارثة.

وذكر مسؤولون أن الجزء األكبر من حمولة السفينة 
دمر عل���ى األرجح في الحريق، وم���ن ضمنه 25 طنا 
من حم���ض النيتريك وهيدروكس���يد الصوديوم 

والشحوم وغيرها من المواد الكيميائية.
واندلع���ت النيران في "إكس برس برل" بينما كانت 
بانتظار دخول ميناء كولومبو، وال تزال راسية خارجه، 
وتعتقد الس���لطات بأن الحريق كان نتيجة تسرب 
لحمض النيتري���ك كان الطاقم على علم به منذ 11 
مايو، علما أنه قد تم إجالء أفراد الطاقم البالغ عددهم 

25 بعدما وقع انفجار على متن السفينة.
وشاركت أربع سفن هندية في جهود إخماد الحريق، 
وذكر مس���ؤولون أنه تم تزويد سفينتين بمعدات 

تمكنهما من التعامل مع أي تسرب نفطي.

سريالنكا أمام كارثة بحرية بسبب احتراق سفينة

أبو ظبي/ االستقالل:
قض���ت محكمة مدني كلي ف���ي محاكم رأس الخيمة في اإلم���ارات، بإلزام 
الزوج���ة بأن تدفع 5431 درهمًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا لزوجها عما لحقه من 

ضرر.
وذل���ك بع���د أن انتهك���ت الزوجة خصوصي���ة زوجها, وفتش���ت هاتفه 
وتلصصت عليه، ونقلت الصور والتس���جيالت الخاصة به وأرس���لتها إلى 

أسرته لتشويه صورته”.
وأفادت النيابة العامة في الئحة االتهام بأن “الزوجة اعتدت على خصوصية 
زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات بأن فتشت هاتفه ونقلت صورًا 
وتس���جيالت خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواس���طة 
وس���ائل تقنية المعلومات، وكانت محكمة الجنح قضت ببراءة الزوجة من 

تهمة السب، وتغريمها 1500 درهم عن تهمة تفتيش الهاتف”.

الحكم بتغريم زوجة بعد 
تفتيشها هاتف زوجها

االستقالل/ وكاالت:
 ف���ي مس���تنقعات الغاب���ات المطيرة ف���ي غينيا 
الجديدة، اكتش���ف عالم أس���ترالي نوعا جديدا من 

الضفادع، عرف باسم "ضفدع الشوكوالتة".
وكان ستيف ريتشاردز، المتخصص في الضفادع 
بمتح���ف جنوب أس���تراليا، قد اكتش���ف المخلوق 
الملون بلون الكاكاو، ألول م���رة في عام 2016، لكن 
بس���بب صعوبة البيئة التي يعيش فيها الضفدع، 
لم يتمكن من دراسته بشكل كامل والتأكد من أنه 

ينتمي لفصيلة جديدة إال مؤخرا.
وقال: "هذا هو الس���بب في أن األمر اس���تغرق وقتا 

طويال للعثور على ه���ذا الضفدع، فهو يعيش في 
مس���تنقع حيث يوج���د البعوض الحام���ل للمالريا، 
باإلضافة إلى وجود تماس���يح هناك"، وفق ما ذكرت 

صحيفة "غارديان" البريطانية.
ورغ���م صعوبة تل���ك البيئة، تمكن ريتش���اردز من 
الحصول عل���ى بعض العينات، وبعد س���نوات من 
البحث المضني والتحليل الجين���ي، أصبح بإمكانه 
التأكي���د على أن "ليتوريا ميرا" فصيلة جديدة )غير 

مكتشفة( من الضفادع.
وأوضح بول أوليفر، م���ن متحف كوينزالند وجامعة 
غريفيث، والذي كان مسؤوال عن العمل الجيني، أنه 

تم إطالق اسم "ليتوريا ميرا" على الضفدع، ألن كلمة 
"ميرا" تعني مفاجأة أو الشيء الغريب بالالتينية.

ويش���به "ضف���دع الش���وكوالتة"، ضفدع الش���جرة 
الخضراء األسترالية، باس���تثناء جلده البني الالمع. 
لك���ن التحلي���ل الجيني يظهر أن ليتوري���ا ميرا قد 
تطورت لتصبح متميزة وراثيا، لدرجة أن النوعين لن 

يكونا قادرين على التكاثر.
وتابع أوليفر: "لقد كان اكتشافا مفاجئا، العثور على 
قريب تم تجاهله لضفدع الشجر األخضر المعروف 
والش���ائع في أس���تراليا، والذي يعيش في الغابات 

المطيرة المنخفضة في غينيا الجديدة".

ضفدع الشوكوالتة.. اكتشاف جديد في المستنقعات

 كانبرا/ االستقالل:
 قامت س���يدة أس���ترالية، خ���الل زيارتها أحد 
الصالونات المتخصصة بالتجميل، باكتش���اف 
جثة امرأة فى جهاز التس���مير، الذي تركت فيه 

ألكثر من ساعتين.
السيدة التي قصدت صالون التجميل، الحظت 
وجود امرأة فى الخمس���ينيات من عمرها بجهاز 
لتسمير البشرة. دون أن يصدر عنها أي استجابة 

عندما حاولت سؤالها إن كانت تعاني أي شيء.
وقامت الس���يدة بعد ذلك، بإبالغ إدارة الصالون، 
حيث اتضح وف���اة المرأة فى الجهاز الذي كانت 

فيه على مدى ساعتين.
وأوضحت الش���رطة، عدم وجود ش���بهة جنائية 
فى الحادث���ة. كما أكدت غياب أي أعطال تقنية 
فى جهاز التس���مير، قد يكون السبب في وفاة 

السيدة.

القاهرة/ االستقالل:
تلقت األجه���زة األمنية في مصر، بالغًا من األهالي بالعثور على 3 جثث ل�“أب ونجليه“، 

مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات األولية، أن الجثث لموظف 

ونجليه طفل بعمر 10 سنوات و طفلة بعمر 12 سنة ولديهما آثار خنق بالرقبة.
كم���ا توصلت التحريات إلى أن والدة الطفلين تعمل بمصنع مالبس وتقيم بمنزل أهلها 
بعد خالفات مع زوجها. وأظهرت تحريات رجال المباحث، أن األب هو المتهم الرئيس���ي 
في الواقعة وأنه قام بخنق أطفاله ثم أقدم على االنتحار، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية.

مصري يخنق طفليه 
حتى الموت ثم ينتحر

بكين/ االستقالل:
تعرض شركات عقارية في هونغ كونغ شقة سكنية 
تص����ل قيمتها إل����ى 1.4 ملي����ون دوالر جائزة لمن 

يتلقون لقاح كوفيد-19.
وقالت مؤسس����ة نج تينج فونج لألعم����ال الخيرية، 
التابع����ة لمجموعة س����ينو، وش����ركة إس����تايتس 
هولدينجز الصينية، إنهما تعرضان ش����قة جديدة 
في مش����روعهما “جراند سنترال” في منطقة كون 

تونج. وس����كان هون����غ كونغ الذين تلق����وا جرعتي 
اللقاح مؤهلون للمش����اركة في سحب للفوز بالوحدة 
السكنية البالغة مساحتها 449 قدمًا مربعًا )42 مترًا 

مربعًا(.
وكان����ت الحكومة ت����درس خيارات تش����مل التبرع 
بجرعات اللق����اح غير المس����تخدمة، والتي تنتهي 
صالحيتها في أغس����طس المقبل. تشجيعًا لتلقي 

جرعات اللقاح.

أستراليا: اكتشاف جثة سيدة داخل جهاز للتسمير ستحصل على شقة عندما تأخذ لقاح كورونا بهذا البلد


