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القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعمت القناة 12 العبري���ة وقوع عملية إطالق 
نار على سيارة للمستوطنين بالضفة المحتلة.

ونش���ر اإلعالم العبري أن عملي���ة إطالق النار 

تم���ت بالقرب من مس���توطنة »أل���ون موريه« 
المقامة على أراضي مدينة نابلس، ما أدى إلى 
إلحاق أضرار ف���ي المركبة، ولم ينتج عنها أي 

إصابات.

اإلعالم العبري: وقوع عملية إطالق نار 
على مركبة للمستوطنين قرب نابلس
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رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األربعاء، عن تسجيل 
4 وفيات و304 إصابات بفيروس كورونا بعد فحص 2751 

4 وفيات و304 إصابات جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

مداهمات واعتقاالت »إسرائيلية« في 
مناطق مختلفة من الضفة والقدس

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، حملة دهم وتفتيش 
واعتق���االت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ففي رام الله، 

اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األربعاء، ثالثة 
مواطنين، بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل.

مسؤول إسرائيلي كبير: فرص التوصل 
لصفقة تبادل زادت وننتظر عرضًا من مصر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مس���ؤول إس���رائيلي كبير، إن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أس���رى مع 

حماس قد زادت، وأن إس���رائيل تنتظر اآلن عرًضا من الوس���يط 
المصري لمثل هذه الصفقة، والذي سيشمل إطالق سراح أسرى 

جنين - غزة / محمد أبو هويدي:
يواص���ل القي���ادي ف���ي حرك���ة الجه���اد 
اإلسالمي في الضفة المحتلة الشيخ خضر 
عدن���ان إضراًبا مفتوًحا ع���ن الطعام لليوم 

الخامس على تواليًا ضد اعتقاله التعسفي 
وبدون أي تهم مباش���رة له من قبل جيش 

من  اعتقاله  وتمديد  االحتالل 
العسكرية  قبل محكمة سالم 

الشيخ خضر عدنان.. ثورة أغاظت 
االحتالل في الضفة فانتقم منه بالسجن

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات 
»األقصى« و الموقع األثري في سبسطية

غزة/ دعاء الحطاب: 
» ركاُم ينهال فوق جس���دها الصغير، وأص���واٍت ُمخيفة تغتال قلبها، 

ظالُم دامس وغبار يحجب رؤيتها، وصراخات فرق اإلنقاذ 
تردد »في حد هنا.. حد س���امعنا؟؟، لتكون اإلجابة صمٌت 

رغم انتهاء العدوان.. صواريخ االحتالل 
تحول أحالم أطفال غزة لكوابيس

إعالم االحتالل: نصف أعضاء حزب 
»ليكود« يؤيدون استبدال نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن أن نصف أعضاء 
ح���زب »الليكود« يؤيدون إقالة بنيامين نتنياهو ولو مؤقتا 

واشنطن/ االستقالل: 
أفاد موقع أكس���يوس )Axios( اإلخباري بأن 17 من األعضاء 
الديمقراطيين بمجلس الش���يوخ األميركي وجهوا رسالة إلى 

أعضاء بالشيوخ األميركي يطالبون 
بإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة

غزة- رام الله/ االستقالل: 
ش���يعت جماهير غفيرة في مدينة غزة، مساء 
أمس االربعاء، جثماني شهيدين من كتائب 
القس���ام ارتقيا في انفجار جس���م مشبوه من 

للمقاومة  مخلف���ات االحتالل داخ���ل موق���ع 
عت جماهير غفيرة  وسط قطاع غزة، فيما شيَّ
من محافظ���ة البيرة، جثمان الش���هيد فادي 
وش���حة، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، الذي 

استش���هد متأثرًا بإصابته برصاص االحتالل 
قبل أسبوعين على المدخل الشمالي للمدينة.

في  غفي���رة  جماهير  وش���يعت 
مدين���ة غ���زة أم���س، جثمان���ي 

تشييع شهيدين ارتقيا في انفجار لمخلفات االحتالل 
وسط القطاع وآخر متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين في البيرة

اأ�سريان يف �سجون 
االحتالل يوا�سالن 
اإ�سرابهما عن الطعام

)apaimages(        ت�سييع جثماين �ل�سهيدين �أحمد �بو ح�سرية و�أ�سامة جنينة بغزة �أم�س

االحتالل يجرف أراضَي ويخطر 
بوقف العمل بمنشآت بالضفة

الضفة الغربية/ االستقالل: 
جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أراضي زراعية في منطقة القبو 
الواقعة ما بين قريتي حوس���ان وواد فوكين غرب بيت لحم، وردمت بئًرا 
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رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، أمس األربعاء، عن تس���جيل 4 وفيات و304 
إصابات بفي���روس كورونا بعد فحص 2751 عينة في الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة، وتعافي 294 حالة خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأشارت الكيلة، في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل »االستقالل«، إلى أنه تم 

تسجيل حالتي وفاة في الضفة: »جنين 1، والخليل 1«، وحالتي وفاة في غزة.
وأوضحت أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: »جنين 14، طولكرم 
6، نابلس 14، أريح���ا واألغوار 3، طوباس 1، ضواحي القدس 1، الخليل 4، ورام 

الله والبيرة 4«، وقطاع غزة 257.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي »جنين 14، 
طولكرم 15، نابلس 25، أريحا واألغوار 1، طوباس 0، ضواحي القدس 1، الخليل 

4، رام الله والبيرة 11، سلفيت 3، قلقيلية 6، بيت لحم 0«، وقطاع غزة 208.
وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس »كورونا« بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة 

اإلصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مريًضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 
مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام »كورونا« 

في المستشفيات في الضفة الغربية 55 مريًضا.

4 وفيات و304 إصابات جديدة 
الضفة الغربية/ االستقالل: بكورونا في الضفة وغزة

ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس األربعاء، 
حملة دهم وتفتيش واعتقاالت، في مناطق متفرقة 

بالضفة الغربية المحتلة.
ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
امس األربعاء، ثالثة مواطنين، بينهم القيادي في 

حركة حماس جمال الطويل.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت 
حي أم الشرايط في البيرة في ساعة متأخرة من ليلة 
اول أمس، واعتقلت القي����ادي في »حماس« جمال 

الطويل.
واعتقلت قوات االحتالل كذلك الشاب صالح سياغة 
من بلدة سلواد، وداهمت منزل ذوي الشهيد أنس 

حماد وعبثت بمحتوياته.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب 
رامي حمدان، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت سيرا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
سبعة مواطنين.

وأفادت مص����ادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 
يوسف جالل طقاطقة، وعبيدة محمد ثوابته، وأحمد 

علي أبو العسل، من بلدة بيت فجار.
واعتقلت أيضًا محمد عيسى عبيات، ورائد عبيات، 
من منطقة واد أبو فريحة من مدينة بيت س����احور،  
وأحم����د أيمن عل����ي، وف����ادي داود عس����اكرة، من 
العساكرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

  وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أربعة مواطنين من المدينة ومخيم العروب، منهم 

فتيان.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 
الفتى س����ند محمد إبراهيم مقب����ل )13 عاما( من 
مخيم العروب شمال الخليل، بعد أن داهمت منزل 

ذويه.
وأضاف����ت أن قوات االحتالل اعتقلت الش����قيقين 
بهاء الدي����ن محمد النهن����وش )22 عاما(، والفتى 
عمر )15 عاما(، ومحمد عادل الساليمة من المنطقة 
الجنوبية في مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازل 

ذويهم، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.
كما اعتقلت قوات االحتالل األس����ير المحرر محمد 
وليد ثوابته من بلدة بيت فجار على حاجز عسكري 

قرب بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي الس����ياق ذاته، نصبت قوات االحتالل حواجز 
عس����كرية على مداخ����ل مدينة الخلي����ل وبلداتها 
ومخيماتها، وأوقفت مركب����ات المواطنين ودققت 

في هوياتهم.
وف����ي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
مواطنين اثنين، من قرية دير شرف غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت 
دير شرف فجرا، واعتقلت المواطنين هشام فقها، 

وورد العنتري.
وف����ي القدس المحتل����ة، اعتقلت ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، فتيين من حي بط����ن الهوى المهدد 
باإلخالء قس����ريا في بلدة س����لوان جن����وب األقصى 

المبارك.
وقال����ت مصادر محلية إن ق����وات االحتالل اعتقلت 
الفتيين محم����د وليد الرجبي، ورامي مس����المة من 

الحي، واقتادتهما إلى مراكز االعتقال بالقدس.
كما أصدرت محكمة االحتالل قرارًا بتمديد اعتقال 
الش����اب ن����واف أيمن أبو اله����وى من بل����دة الطور 
بالق����دس، حتى تاري����خ 2021/6/7 ، يذكر أن قوات 

االحتالل اعتقلته صباح امس.

مداهمات واعتقاالت »إسرائيلية« في مناطق مختلفة من الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مس���ؤول إسرائيلي كبير، إن فرص التوصل إلى صفقة تبادل 
أس���رى مع حماس قد زادت، وأن إس���رائيل تنتظر اآلن عرًضا من 
الوسيط المصري لمثل هذه الصفقة، والذي سيشمل إطالق سراح 
أسرى فلسطينيين مقابل تسليم جثتي الجنديين أورون شاؤول 

وهدار غولدن، واألسيرين إفراهام منغستو وهشام السيد.
ونقل موق���ع “واي نت” العب���ري عن المصدر قول���ه، إن الجانب 
المص���ري مهتٌم جًدا بالصفقة ويتفهم أنه بدون حلها لن يكون 

هناك إعادة إعمار للقطاع بعد العملية األخيرة بغزة.
ووفًق���ا للموقع، فإن نجاح مص���ر في تحقيق وق���ف إطالق النار 
جعل القاهرة رصي���ًدا مهًما في نظر اإلدارة األميركية بقيادة جو 
بايدن، والذي يعتبرها عاماًل أساس���ًيا في الحفاظ على االستقرار 
بالمنطقة، لذلك هذا يعد إنجاًزا كبيًرا للرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي الذي حسن من مكانته دولًيا.
وقال المصدر، إن مصر مصممة على التوصل إلى صفقة، مش���يًرا 
إلى أن التقديرات تش���ير بأن مصر ستمارس ضغًطا شديًدا على 

حماس لتكون مرنة بشأن هذه القضية من أجل الشروع في إعادة 
إعمار القطاع بدعم واسع من المجتمع الدولي.

وتصر حماس على فصل قضية صفقة األس���رى عن ملف اإلعمار، 
في حين أن »إسرائيل« أعلنت مراًرا وتكراًرا رفضها لذلك.

وس���يناقش وزير جيش االحتالل بيني غانتس هذه القضايا مع 
نظرائه األميركيين خالل زيارته السريعة لواشنطن والتي بدأت 
امس األربع���اء. وألمح وزير المخابرات المصرية عباس كامل الذي 
أجرى محادثات مع كبار المس���ؤولين في القدس وغزة دعمه لحل 
ش���امل للقضايا بداًل من الفصل بينهما، كما ذكر الموقع العبري. 
وم���ن المقرر أن يتوجه وفد أمني إس���رائيلي إل���ى القاهرة قريًبا 

لمناقشة ذات الملف.
وقال مص���در أمني إس���رائيلي تعقيًبا عل���ى تصريحات يحيى 
السنوار قائد حماس بغزة وإشارته لطلب حركته اإلفراج عن 1111 
أسيًرا، إن “المشكلة ليست في عدد األسرى الذين سيتم اإلفراج 
عنهم” إنما من هم هؤالء األس���رى، لن يفرج عن سجناء ‘ملطخة 

أيديهم’ بالدماء.

مسؤول إسرائيلي كبير: فرص التوصل 
لصفقة تبادل زادت وننتظر عرضًا من مصر

الضفة الغربية/ االستقالل: 
جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أراضي زراعية في منطقة 
القبو الواقعة ما بين قريتي حوس���ان وواد فوكين غرب بيت لحم، 

وردمت بئًرا للمياه.
وأفاد مدير مكت���ب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت 
لحم حس���ن بريجية أن قوات االحتالل جرفت أراضي تقدر بأربعة 
دونم���ات، وردمت بئًرا للمياه، في منطقت���ي قرنة أبو علي وخربة 

الغزاوي لعائلة عبيد الله.
وتأتي عملي���ات التجريف لمصلحة االس���تيطان في بيت لحم؛ 
حيث تعود بداية االس���تيطان ف���ي المحافظة إلى س���تينيات 
القرن الماضي. وكانت مس���توطنة »غوش عتصي���ون« من أولى 
المستوطنات اإلس���رائيلية التي ُزرعت في األرض الفلسطينية 

بعد حرب حزيران عام 1967م.
وفي س���ياق متصل، أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي بوقف 
العمل بغرف س���كنية وشارع زراعي وحظائر أغنام وبركسات في 

يطا جنوب الخليل.
وأكد منس���ق لج���ان الحماية والصم���ود فؤاد العم���ور، أن قوات 
االحتالل اقتحمت منطقة الفخيت ش���رق يط���ا، وأخطرت بوقف 
العم���ل بغرفتين س���كنيتين من الصفيح والط���وب، وخيمتين 

ووحدتين صحيتين، وحظيرة أغنام، وشارع زراعي في المنطقة.
وحس���ب العمور؛ فالمنش���آت ل�: فؤاد العمور، ورائد العمور، ونافز 

العمور، وجميل العمور.
ويهدف االحتالل من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر 
يطا إلجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة 

رقعة االستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.
ومؤخًرا أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت »جفعات ماعون«، 
وهي األخطر؛ حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين، وخاصة 

في موسم قطف الزيتون والعنب.
كما أخطرت س���لطات االحتالل االس���رائيلي، امس األربعاء، بإزالة 

بركة زراعية في قرية بردلة باألغوار الشمالية.

االحتالل يجرف أراضَي ويخطر 
بوقف العمل بمنشآت بالضفة

القدس المحتلة- نابلس/ االستقالل: 
اقتحم عش����رات المس����توطنين، أم����س األربعاء، 
باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية من قوات 

االحتالل اإلسرائيلي الخاصة.
وأفادت مصادر مقدسية أن 61 مستوطنا اقتحموا 
باح����ات األقصى عب����ر مجموعات م����ن جهة باب 

المغاربة، بمشاركة أعضاء من الكنيست.
وأوضحت المصادر أن المستوطنين نفذوا جوالت 
اس����تفزازية في باح����ات األقصى، وق����دم خاللها 

حاخاماتهم شروحات عن »الهيكل« المزعوم.
وتواصل ق����وات االحتالل تعزيزاتها العس����كرية 
المشددة في المس����جد األقصى والبلدة القديمة 

لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.
ا  ويقتحم المس����توطنون المس����جد األقصى يومًيّ
عدا الجمعة والس����بت، ويؤدون شعائر تلمودية، 
ويتعمدون اس����تفزاز المصلين المسلمين، فيما 

تحميهم قوات االحتالل التي تش����دد إجراءاتها 
على الفلسطينيين وتمنعهم من أداء شعائرهم 

في المسجد األقصى بحرية.
في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، 
الموقع األثري في بلدة سبس����طية ش����مال نابلس 

تحت حماية قوات االحتالل.
وق����ال رئيس بلدية سبس����طية محمد ع����ازم: إن 
الموقع األثري  المس����توطنين اقتحموا  عش����رات 
في البل����دة، الفًت����ا إل����ى أن االقتحام جاء وس����ط 
حماية مش����ددة من قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
الت����ي اقتحمت البلدة باك����ًرا، وأغلقت الموقع أمام 
المواطنين، وفرضت حظر تجول على أهالي البلدة 

في المنطقة.
يشار إلى أن المستوطنين ينظمون منذ قرابة ستة 
أشهر اقتحامات كل أربعاء للموقع األثري، بحراسة 

من جيش االحتالل.

وتتع����رض بلدة سبس����طية القتحام����ات متكررة 
من  ق����وات االحت����الل، واإلغالق المتك����رر للموقع 
األثري، لتأمين دخول س����ياح يهود الذين يؤدون 

طقوًسا دينية، بدعوى أنها »أراض إسرائيلية«.
ويهدد االحتالل بإزالة س����ارية العلم الفلسطيني 
الت����ي يصل ارتفاعه����ا 17 مت����ًرا والمنصوبة في 
»ساحة البيادر« بالبلدة، وهي منطقة مصنفة »ب«.

وكانت ما تسمى »اإلدارة المدنية« لالحتالل طالبت 
س����ابقا بلدية سبس����طية بإزالة الس����ارية والعلم 
الفلسطيني من ساحة البيدر، وأكدت البلدية في 
حينه: »لن نزيل العلم، وسيبقى خفاقًا، ولن نرضخ 

لالحتالل وضغوطاته«.
وتتعرض المواق����ع األثرية في الضفة منذ نهاية 
الثمانيني����ات لمحاوالت االحت����الل وضعها تحت 
إدارته، وتم فعال تحويل سبس����طية لتكون ضمن 

ما تسمى بالحدائق العامة اإلسرائيلية.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات »األقصى« و الموقع األثري في سبسطية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األونروا« 
فليب الزاريني، أمس  األربعاء، إن معاناة الس���كان المهددين باإلخالء من 

منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس تتجاوز الواقع.
وأض���اف الزاريني خالل مؤتمر صحف���ي، من أمام أحد المن���ازل المهددة 
باإلخالء القسري لصالح االستيطان في الحي »من الصعب جدا شرح كيف 
تمضي حياة أسر حي الشيخ جراح، وهناك تهديد مستمر، قلب حياتهم 
رأسا على عقب في فترة 3 عقود«.  ودعا الزاريني إلى وقف اإلخالء القسري 

للسكان، معتبرا أنه يتعارض بشكل صارخ مع القانون اإلنساني الدولي.
أش���ار إلى أن األونروا مستمرة في إطالق الدعوات باتجاه سلطات االحتالل 
لوقف إجراءات اإلخالء وحماية حقوق وكرامة الالجئين الفلسطينيين في 
حي الش���يخ جراح وفي الضفة الغربية، وعلى »إس���رائيل« أن تلتزم بهذه 

األمور.

مفوض عام »أونروا«: معاناة 
سكان الشيخ جراح تتجاوز الواقع
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بتاري����خ  ول����د  عدن����ان  خض����ر  األس����ير  والش����يخ 
1978/03/24م، وه����و مت����زوج ولديه س����بعة أطفال؛ 
واعتقل س����ابًقا في س����جون االحت����ال الصهيوني 
اثني عش����ر اعتقااًل على خلفية عضويته ونشاطاته 
في صفوف حركة الجهاد اإلس����امي في فلسطين، 
وهو مفجر معركة اإلرادة، معركة األمعاء الخاوية ضد 
سياس����ة االعتقال اإلداري التعس����في بدون توجيه 
اته����ام، وحقق انتص����اًرا نوعًيا في ثاث����ة إضرابات 
سابقة خاضها في األس����ر وتكللت برضوخ االحتال 

لمطلبه في الحرية.
اإ�صكات �صوت احلق 

أم عبد الرحمن زوجة األسير القيادي عدنان قالت: »إن 
االحتال اإلس����رائيلي كان حريًصا في اآلونة األخيرة 
على اعتقال كل القيادات المؤثرة والمحركة للش����ارع 
الفلس����طيني خاصة من حركتي الجه����اد و حماس، 
مش����يرة الى تلقي الش����يخ عدنان تهديدات بشكل 
غير مباش����ر من قبل االحتال برفقه عدد من أس����رى 
الجهاد اإلس����امي تحذرهم من االس����تمرار بالخروج 
في مس����يرات وفعاليات مؤيدة وداعمة لما جرى في 
غزة خال الع����دوان األخير أو األحداث التي جرت في 

المسجد األقصى«.
وأوضحت أم عبد الرحمن ل� »االستقال«، أن االحتال 
دائًما يخشى الش����خصيات التي تستطيع أن تخرج 
الشارع الفلسطيني وخاصة في مدن الضفة المحتلة 
وتس����تنهض الجماهير، الفتة الى أن جل اعتقاالت 
زوجه����ا الس����ابقة كان����ت تتزامن مع أحداث س����واء 
كانت حرب غزة أو اعت����داءات في األقصى والمدينة 

المقدسة في عام 2012 و2014 .
وأكدت عل����ى أن االحتال اإلس����رائيلي معني تماًما 
بأن تكون الضفة الغربية غائبة تماًما عن المش����هد 
الع����ام وخاصة عما كان يجري م����ن عدوان صهيوني 
ضد القطاع بهدف ابعادهم عن أي مظاهر تجس����د 
معالم التاحم والوحدة بين الفلس����طينيين، مشيرة 
الى أن الش����يخ عدنان كان متوقع����ا اعتقاله في أي 
لحظة وكان حديثه في اللحظات األخيرة »إن قدر الله 
لنا أن نعتقل نس����أل الله أن نعتقل ونحن على رأس 

عملنا وواجبنا الوطني«.

وأضافت أم عبد الرحمن، خال المحاكمة التي عقدت 
يوم أول أمس والتي مددت اعتقاله حتى السابع من 
حزيران الجاري كانت االبتسامة ال تفارقه، ويؤكد أنه 
س����ينتصر على االحتال كما فعل في السابق، الفتة 
ال����ى أن اضرابه ع����ن الطعام ال����ذي كان منذ اللحظة 
األولى العتقاله يش����كل مرحلة جديدة من اإلضراب 
فجل إضراباته الس����ابقة كانت ضد االعتقال اإلداري 
ولكن هذه المرة يضرب لرفض االعتقال من أساس����ه 
ويقول »إننا أحرار وس����تبقى أحرار وسنبقى على هذا 

الوطن«.

اعتقال تع�صفي
من جانبه أكد الناطق باس����م مهجة القدس لألسرى 
والش����هداء محمد الش����قاقي، أنه منذ اعتقال الشيخ 
خضر عدنان بداية األس����بوع الج����اري لم توجه له أي 
تهمة ولم يتم تحويل����ه لاعتقال اإلداراي وإنما هي 
مجرد ش����بهات قدمت من قبل الش����رطة العسكرية 
الصهيونية إلى محكمة سالم العسكرية في جنين. 
وأضاف الشقاقي ل� »االستقال«: أن جلسة المحاكمة 
لم تق����دم أي أدلة أو أس����باب ح����ول اعتقاله وكل ما 
يروجه االحت����ال هو فقط عن نش����اطاته وتحركاته 
الشعبية التي يقوم بها في الضفة الغربية المحتلة 
سواء كانت مع االسرى أوتضامنا مع غزة والقدس« . 

وأوضح »أن الش����يخ خضر عدن����ان منذ لحظة اعتقاله 
على الجاجز في مدين����ة نابلس أعلن فورًا عن اضرابه 
المفت����وح عن الطع����ام رفًض����ا لسياس����ة االعتقال 
التعس����في بحقه وهو الذي هدد سابًقا االحتال أن 
أي محاولة اعتقال أو مس����اس به فإنه سيش����رع فورًا 
بإض����راب مفتوح عن الطعام وهذا م����ا حدث بالفعل 

معه«.
ولفت الش����قاقي، إل����ى أن مهجة الق����دس تتابع أمر 
اعتقال الش����يخ عدنان وقامت بتشكيل عدة زيارات 
للجهات القانوني����ة، ولكن االحتال يحاول أن يغيب 
األسير عدنان عن الشكل القانوني وكذلك عن اإلعام، 
الفت����ا الى أن االحت����ال يعلم ما ه����ي المكانة التي 
يتمتع بها الش����يخ عدنان في الشارع لكونه يقضي 
معظم وقته من أجل الدفاع عن األس����رى والش����هداء 

والوقوف المستمر بجوار قضاياهم العادلة .

مضرب عن الطعام منذ اعتقاله
الشيخ خضر عدنان.. ثورة أغاظت االحتالل في الضفة فانتقم منه بالسجن  

جنني - غزة / حممد اأبو هويدي:
يوا�ص��ل القيادي يف حركة اجلهاد الإ�صالمي 
ال�صي��خ خ�ص��ر عدن��ان  املحتل��ة  ال�صف��ة  يف 
اإ�صراًب��ا مفتوًحا عن الطع��ام لليوم اخلام�س 
تواليًا �صد اعتقاله التع�صفي وبدون اأي تهم 

مبا�صرة له من قبل جي�س الحتالل ومتديد 
اعتقال��ه من قب��ل حمكمة �ص��امل الع�صكرية 
بحج��ة التحقيق معه عل��ى خلفية امل�صاركة 
يف فعالي��ات وم�ص��رات يف ال�صفة ت�صامنا مع 

القد�س وغزة.

واعتقل القيادي يف حركة اجلهاد الإ�صالمي 
ال�صي��خ خ�ص��ر عدن��ان  املحتل��ة  ال�صف��ة  يف 
بتاري��خ 2021/05/30م عل��ى حاج��ز م��ا 
ي�صم��ى )�صايف �صمرون( ق��رب مدينة نابل�س 

يف ال�صفة املحتلة. 

غزة/ االستقال: 
أعلن����ت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس����امية 
بغزة، ام����س األربعاء، مغادرة مدي����ر عمليات وكالة 
غوث وتش����غيل الاجئين الفلس����طينيين )أونروا( 
في غزة ماتياس ش����مالي ونائبه ديفيد ديبول بعد 

إعانهما شخصين غير مرغوب بهما في القطاع.
وأشارت اللجنة، في تصريح صحفي، إلى أّن شمالي 
ونائبه كانا »سبًبا رئيسًيا في معاناة آالف الاجئين 
الفلس����طينيين وموظف����ي أونروا في قط����اع غزة«، 

مؤّكدة رفض عودتهما للقطاع.
ونتيج����ة لذلك، أعلنت اللجنة إلغ����اء الفعالية التي 
كان من المقرر تنظيمها صباح اليوم الخميس أمام 
مق����ر »أونروا« بغزة للمطالبة برحيل ش����مالي ونائبه 

القطاع با عودة.
وطالبت اللجنة المفوض العام لوكالة الغوث فيليب 
الزارين����ي بض����رورة تعيين مدير ونائ����ب جديدين 
للوكالة األممية في غزة »يكونان على قدر المسؤولية 
بخدم����ة ملي����ون و400 ألف الجئ فلس����طيني في 

الضرورية لاجئين  الحاج����ات  القطاع ويتفهم����ان 
والموظفين« بغزة.

وشّددت على تمّس����كها ب�«أونروا« واستمرارها في 
تقديم خدماتها لجم����وع الاجئين أينما وجدوا إلى 
أن يت����ّم تطبيق الق����رار األمم����ي 194 بالعودة إلى 

ديارهم.
وش����كرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسامية 
كل من بذل جهًدا وعمل للضغط على شمالي ونائبه 
لمغادره غزة، مش����يرة إلى أّن فترته التي اس����تمّرت 
ثاث سنوات شهدت »س����وء إدارة، وقهرًا وظيفيًا، 

وتقليصًا للخدمات، وظلمًا لاجئين والموظفين«.
وكان شمالي قال في مقابلة أجراها مع القناة العبرية 
12 إنه: »ال يش����ك في مدى دقة القصف الذي نفذه 
الجيش اإلس����رائيلي على غزة، وي����رى حرفية عالية 

بطريقة قصفه على مدار األيام ال�11 الماضية«.
وتسببت تصريحات شمالي بحالة غضب في القطاع، 
وُنظمت عدي����د التظاهرات والوقف����ات المنددة به، 

والمطالبة بمغادرته القطاع دون عودة.

القوى بغزة تعلن مغادرة شمالي 
ونائبه القطاع وتطالب بعدم عودتهما

غزة/ االستقال: 
قال الش���يخ الداعية عمر فورة، إن القدس أرض 
وقف لكل المس���لمين، كما مكة المكرمة، مؤكدا 

أن الدفاع عن القدس واجب شرعي.
جاء ذلك في كلمة للش���يخ ف���ورة خال »مؤتمر 
علماء فلس���طين لدع���م المقاوم���ة ونصرة بيت 

المقدس« المنعقد في غزة.
وأضاف الشيخ فورة: القدس ملك لكل المسلمين، 
والدفاع عنها واجب شرعي تتحقق فيه المقاصد 
الشرعية، حفظ الدين وحفظ النفس من األعداء 
وحفظ المال، وهي قبلة المسلمين األولى و قلب 

األمة النابض وقضيه المسلمين األولى«.
وأوضح أن الخطر ف���ي القدس هو خطر على كل 
المس���لمين، مضيفا: عندما يقول الذي يريد أن 
يش���كل الحكومة أنا مؤمن بإسرائيل الكبرى، ما 
معنى »إس���رائيل« الكبرى من األرز إلى النخيل؟ 
أي من لبنان إلى الع���راق ومن الفرات إلى النيل، 

هذه هي إسرائيل الكبرى«.

وتابع بالقول: أراد أعداء األمة أن تكون »إسرائيل« 
كب����رى وعظم����ى، لك����ن غ����زة أبطل����ت مفهوم 
»إسرائيل« الكبرى ولم تس����تطع »إسرائيل« أن 
تواجه غزه ومقاومتها، فكيف لو نهض 2 مليارا 

مسلم؟.«.
وزاد ف����ورة بالقول: غزة علمت المس����لمين كيف 
تك����ون المقاوم����ة وأصبحتم أنتم مدرس����ة في 
المقاومة، ورغم المواجهة لم تستطع »إسرائيل« 
أن تكسر شوكة غزة، بل غزة وضعت هذا الكيان 
على المحك، وأبطلت مفهوم »إسرائيل« الكبرى 
التي لم تستطع الس����يطرة على 360 كيلو متر 

مربعًا«.
وقال الش����يخ فورة: »نحن ننتمي إلى أمة عربية 
قوامها أكث����ر من نصف مليار عرب����ي و مجتمع 
إس����امي جزء من الوطن اإلس����امي الذي يمتد 
من طنجه إلى جاكرتا، نحن لس����نا أيتامًا، وليعلم 
اليهود أننا لس����نا مقطوعي����ن، نحن جزء من أمة 

عربية وإسامية«.

الشيخ فورة: القدس أرض وقف لكل 
المسلمين والدفاع عنها واجب شرعي
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/296(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: إسماعيل 
محمد علي البطش من س���كان جباليا هوية رقم 936921386 بصفته وكيال عن/ 
عب���د اللطيف احمد محمد البطش وعبد الحميد احمد محمد البطش وفاطمة احمد 

محمد دردونة )البطش( ، بموجب وكالة رقم: 2020/4578 صادرة عن جباليا 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 920 القسيمة 24 المدينة جباليا النزلة 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/2م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/295(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: موس���ى 
عبد الله محمد العبادلة من سكان رفح هوية رقم 959165549 بصفته وكيال عن/ 

رباب عبد الله محمد عبد االله )العبادلة( 
بموجب وكالة رقم: 2021/20210217 صادرة عن جدة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 24 القسيمة 8 المدينة رفح 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/6/2م

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �سادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء 
املدن مبحافظات غزة ب�ساأن / باإيداع نقل ملكية 

حمطة غاز فئة )ج(
تعلن اللجن���ة المركزية للتنظيم وبناء الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م بأنه���ا قد قررت بجلس���تها رق���م 2021/14 المنعق���دة بتاريخ 

 . 2021/5/5
إيداع نقل ملكية محطة غاز فئة )ج( من المالك حاتم حكمت أبو جبة الى 
ش���ركة إكلين غاز للبترول والغاز عنها / م���ازن حكمت أبو جبة على أرض 
القسيمة رقم )37( من القطعة رقم )741( من أراضي غزة المقدمة للجنة 

بإسم السيد / شركة إكلين غاز للبترول والغاز .
وعلي���ه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراضي واألبني���ة واألمالك األخرى 
المش���مولة بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخرى أن 
يتقدموا باعتراضهم على المش���روع وذلك خالل مدة )خمسة عشر يوما( 

من تاريخ نشر هذا االعالن .
تق���دم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلي���ة للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية غزة وللس���يد / س���كرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم 

المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي . 
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد إنقضاء المدة المحددة(( 

اللجنة املركزية  لالأبينة وتنظيم  املدن مبحافظات غزة

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، إن إدارة 
س���جون االحتالل تواصل إهم���ال الحالة الصحية 
لألسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق )78 
عامًا(، والذي يقبع في سجن عسقالن، وتزداد ظروفه 

الصحية سوء يوًما بعد آخر.
وأوضحت الهيئة أن االس���ير عروق قد فقد من وزنه 
خالل عام واحد أكثر من 15 كيلوجراًما بسبب تدهور 

حالته الصحية، وتعمد إهمال���ه طبًيا من االحتالل، 
حي���ث يعاني من التهابات بالرئة وانخفاض ضغط 
الدم وه���زال عام واإلرهاق الدائ���م، كما يعاني من 
صعوبة بالمش���ي، ال���ى جانب معانات���ه من مرض 

السرطان في الكبد واألمعاء.
وأضافت، أن إدارة الس���جن تواص���ل اهمال طلبات 
األس���ير المتكررة في توفي���ر طعام خاص له بحكم 
ظرفه الصحي الصعب، وال يستطيع أن يتناول سوى 

السوائل والشوربة، الى جانب أنه يتناول ستة أنواع 
من األدوية المسكنة والمخدرة يوميا.

وبينت الهيئة، أن األس���ير عروق م���ن يافا الناصرة 
معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالّسجن ل�مدة )30 
عاًما(، وهو واحد من 11 أسيرا على األقل يعانون من 
مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات 
االحتالل احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأس���اوية ال 

تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة.

رام الله/ االستقالل: 
أكد رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ق���دري أبو بكر، امس 
األربعاء، إحالة 4 آالف أس���ير من المحرري���ن للتقاعد المالي، وتفريغ 
الباقين على مؤسسات السلطة الفلسطينية كحل ألزمتهم المتعلقة 

بالرواتب.
وقال أبو بكر »إن قرار التقاعد طبق على أسرى الضفة الغربية ويجري 
العمل عل���ى تطبيقه حاليًا في قطاع غزة«، مش���يرًا إلى أن من أحيل 
للتقاعد س���يتلقى راتبه من هيئ���ة التقاعد الفلس���طينية كباقي 

الموظفين المتقاعدين.
وأضاف »سيتم صرف رواتب األسرى المحررين للشهر الماضي اليوم 
الخمي���س أو األحد كأقصى تقدير وفقًا لأللية التي اتبعت الش���هر 

الماضي عبر فروع البريد ومكاتب الصرافة«.
وأش���ار أبو بكر إلى أن نسبة الصرف ستكون 100% لجميع األسرى، 

مقدرًا قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب ب� 50 مليون شيكل.
وأكد أن الرواتب س���تصرف الشهر القادم وفق أليات جديدة تتعلق 
باإلجراءات التي اتخذت بحق كل أسير فيما يتعلق بالتقاعد والتفريغ 

في المؤسسات.
ويبلغ عدد حسابات األسرى المحررين 7500 حساب، وترجع الخطوة 
العملي���ة األولى ألزمة رواتب األس���رى والمحررين وذوي الش���هداء، 
إلى فبراير/ ش���باط 2019، عندما اقتطعت »إس���رائيل« 542 مليون 
ش���يكل )166 مليون دوالر( من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل 
مخصصاتهم عن فترة عام، مما دفع بالس���لطة لدفع رواتبهم لمدة 
ثالثة أش���هر دفعة واحدة، ثم صرفها عب���ر مكاتب البريد والصرافة 

لتجاوز القيود التي تفرضها إسرائيل على البنوك الفلسطينية.

 خسر 15 كيلوجراًما من وزنه
االحتالل يواصل إهمال الحالة الصحية لألسير المسن موفق عروق

هيئة االسرى: تعرض طفلين مقدسيين 
لتعذيب داخل سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة األس���رى، إن الطفلين األسيرين محمد حوشية )14 
عاًما( من مخيم شعفاط وآدم أبو الهوى )14 عاًما( من بلدة الطور، 
خضعا لتحقيقات قاس���ية جًدا في مركز “المس���كوبية” غرب 

القدس.
وأفادت أنهما تعّرضا للسب والشتم والضرب على الوجه والرأس.

وتش���ن قوات االحتالل اإلس���رائيلي هجمة شرسة على القدس 
والمقدسيين، وال سيما األحياء المهددة بالتهجير القسري.

أبو بكر: إحالة 4 آالف أسير للتقاعد 
وتفريغ آخرين في مؤسسات السلطة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعلنت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية، أن 
دولة هندوراس الواقعة في أمريكا الالتينية 
ستقوم بافتتاح س���فارتها بمدينة القدس 
نهاية الشهر الحالي، لتكون السفارة الرابعة 

التي تفتتح في القدس. 
هندوراس  رئي���س  وذكرت الصحيف���ة، أن 
خوان اورالندو هيرنانديس سيصل في زيارة 

رسمية إلى »إسرائيل« بعد ثالثة اسابيع.
وبعد عملية متواصل���ة منذ عامين ونصف، 
هيرنانديز سيقوم بافتتاح سفارة بالدة في 

»إس���رائيل«، بعد تعهده القيام بذلك أمام 
لجنة ايباك 2019.  

ووفًق���ا لالتفاق بين هيرناندي���ز ونتنياهو، 
فان���ه بمقابل فتح س���فارة اس���رائيلية في 

تاغوسليبا
»عاصمة هندوراس«، ف���إن الدولة الالتينية 

ستفتتح سفارتها في مدينة القدس. 
وتس���ببت األزمة السياسية في »إسرائيل«، 
بتأخير أمور كثي���رة، من بينها تعذر بعض 
الس���فراء االسرائيليين اس���تالم مناصبهم 
رس���مًيا، من بينهم الس���فير اإلس���رائيلي 

المعين في هندوراس الداد جوالن والذي بدأ 
بمباشرة مهام منصبة كقائم بأعمال السفارة 

في هندوراس وليس كسفير معترف به. 
في الوقت نفسه، هيرنانديز الذي سينهي 
مهام منصبه الخريف القادم طلب تحقيق 
تعهده ولذلك اعلن رسميا انه سيصل في 
زيارة الى »إس���رائيل« بتاري���خ 23 حزيران/

يونيو، رغم األزمة السياسية في البالد.
وفي حال تم افتتاح السفارة فانها ستكون 
الرابعة م���ع الوالي���ات المتحدة،  الس���فارة 

غواتيماال وكوسوفو.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن أن نصف 
أعضاء ح���زب »الليك���ود« يؤيدون إقال���ة بنيامين 
نتنياه���و ول���و مؤقتا م���ن منصب رئيس ال���وزراء، 

واستبداله بمرشح آخر من الحزب. 
واش���ارت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي، إلى أن خطوة 
الحزب تهدف إلى إفشال تشكيل حكومة التغيير 
وف���ض التحالف بين ح���زب »يش عتي���د« )هناك 
مس���تقبل( برئاس���ة البيد و يمينا )اليمين( برئاسة 

نفتالي بينيت. 
وبحس���ب اإلذاعة، فإن حزب »ليكود« الذي يترأسه 
رئيس الحكومة المنتهية واليته بنيامين نتنياهو 
والذي فش���ل ف���ي تش���كيل حكومة إس���رائيلية، 
يشهد حاليا صراعات داخلية حول الشخصية التي 

ستترأس الحزب. 

وأش���ارت إلى أنه يقف على رأس قائمة المرشحين 
لخالف���ة نتنياه���و، وزراء كب���ار مثل وزي���ر المالية 
يسرائيل كاتس ووزير الصحة يولي إدلشتاين، كما 
يحاول عضو البرلمان اإلس���رائيلي نير بركات أيًضا 
االنضمام إلى قائمة المرش���حين لخالفة نتنياهو، 
وسيحاول إقناع مسؤولي الحزب بذلك في المؤتمر 

الذي سيعقده الحزب األسبوع المقبل.
 واضافت أنه في محاولة إلسكات الرياح التي تهب 
علي���ه، يفكر نتنياهو ف���ي اإلعالن ع���ن انتخابات 
تمهيدي���ة داخل ح���زب الليكود للبق���اء على راس 

الحزب .  
ووصف نائ���ب وزير الصحة عض���و »ليكود«، يوآف 
كيش المقرب من نتنياهو ، المحاوالت الس���تبدال 
نتنياهو بأنها عملية تخريبية للحزب، وأن نتنياهو 
سيفوز بشكل كبير في أي انتخابات داخلية للحزب، 

واصفا المعطيات التي اشارت إلى أن نصف أعضاء 
حزب »ليكود« يؤي���دون اس���تبدال نتنياهو بأنها 
كذبة، وجاءت بتكليف من ش���خصية داخل الحزب 

مثيرة لالشمئزاز دون أن يسمي هذه الشخصية.  
وشّكل حصول البيد على دعم بينيت دفعة كبيرة، 
باتج���اه تحقي���ق حكوم���ة التغيير، وه���و ما جعل 
بنيامين نتنياهو يهاجم بينيت مس���اء األحد، بعد 

إعالنه السعي لتشكيل حكومة التغيير. 
وفي حال تشكلت حكومة التغيير، سيكون بينيت 
األول الذي يترأسها حتى سبتمبر/أيلول 2023، ثم 
يترأس���ها البيد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، 
بحسب هيئة البث اإلسرائيلية. وكان نتنياهو، الذي 
أخفق بتشكيل حكومة حتى مطلع الشهر الجاري، 
قد ترأس جميع الحكومات اإلس���رائيلية منذ العام 

.2009

إعالم االحتالل: نصف أعضاء حزب »ليكود« يؤيدون استبدال نتنياهو

هندوراس ستفتتح سفارتها لدى االحتالل في القدس نهاية الشهر الحالي
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أعلن أنا المواطن / امجد يوس���ف شحاته البيوك  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800907255( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /  زه���رة حميدان نايف حدايد عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )914662739( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

        دولة فل�سطني 
       ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
  حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية 
ال���ى المدعى عليه / ) صالح نبيل على ش���حادة ( من غزة – خانيونس – 
السطر الغربي – منطقة البداوة سابقا وحاليا في دولة ) تركيا ( ومجهول 
مح���ل االقامة فيه���ا يقتضى حضورك لهذه المحكمة ي���وم ) الثالثاء ( 
الموافق ) 2021/7/6( الساعة التاسعة  صباحا وذلك للنظر في القضية 
اس���اس 2021/84م وموضوعه���ا ) تفريق للضرر من الش���قاق والنزاع( 
والمرفوع���ة علي���ك من قبل زوجت���ك المدعية ) آية س���مير عبد المجيد 
كحي���ل( وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك او تبدي 
للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجرى بحقك المقتضى الشرعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/6/1م 

   قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي 
 حممد طاهر �سحادة

    دولة فل�سطني
   �سلطة االرا�سي 

االدارة العامة للم�ساحة - دائرة الت�سوية
اإعالن لت�شجيل اأرا�شي »مال غري منقول«  

ت�سجيال جمددا �سادرًا عن دائرة الت�سوية ب�ساأن معاملة الت�سجيل املجدد
يعن للعموم ان الس���يد / احمد عبد العزيز عبد القادر التلباني واحمد اس���ماعيل 
احمد التلباني قد تقدما لتس���جيل المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده 
ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة 

التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن .
اس���م وعنوان طالب التس���جيل / احمد عب���د العزيز عبد الق���ادر التلباني واحمد 

اسماعيل احمد التلباني / من المغازي
اسم المدينة او القرية / المغازي 

اسم موقع االرض : المغازي / نصيرات السبع – بالقرب من مسجد االستقامة 
رقم القس���يمة : 7 » مالية » حس���ب ادعاء المواطن رقم القطع���ة : 18 » مالية » 

حسب ادعاء المواطن 
المساحة : 617م2                 الحصة : كامال                نوع االرض : ميري 

الحدود بموجب المخطط : الشرقي : محمود سليمان سالم المصدر
الغربي : عدنان اسماعيل عليان التلباني + صبري احمد سليمان التلباني  .

الشمالي : اسماعيل محمد خليل ابو مشايخ، الجنوبي : محمود سليمان سالم المصدر 
كيفية االيلولة لطالب التس���جيل : والتي الت اليهم بالشراء من محمود سليمان 
سالم المصدر والمسجلة باسمه لدى االدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية 
االدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية االبتدائية 

مذكرة تبليغ �شهادة طالق �شادر عن 
حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية

إل���ى / فاطمة علي بلمادي من الجزائر وس���كان والية البورية نعلمك بأن 
زوجك الغير داخل بك وال المختلي خلوة صحيحة بصحيح العقد الشرعي 
/ نعيم انيس العبد غنيمة قد اوقع عليك طلقة واحدة قبل الدخول وقبل 
الخلوة حال غياب الزوجة وال عدة عليها بموجب شهادة الطالق الصادرة 
عن محكمة الش���جاعية الشرعية والمسجلة في س���جل )9( عدد )159( 

لذلك صار تبليغك حسب األصول . حرر بتاريخ 2021/6/2 م .

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي  
حممد مو�سى كريزم 

وتعكس الطفلة »سوزي« صورة مصغرة للحالة النفسية التي ما 
زال يعاني منها معظم أطفال غزة، الذين عاشوا أياًما من جحيم 
الح���رب والقصف وأص���وات الصواريخ، باإلضافة إلى مش���اهد 
الدماء والقتل والتدمي���ر، حيث فقدت صوتها لفترة طويلة وما 

زالت تعاني من أعراض نفسية شديدة. 
ويذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت عن ارتقاء 255 ش���هيدًا من 
بينهم 66 طفال و 39 س���يدة و 17 مس���نًا و 1984 اصابة بجراح 
مختلفة جراء العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة واس���تمر 11 

يومًا.
عزلة وبكاء

»صامت���ه، منعزلة، ش���ديدة الب���كاء، كثيرة الص���راخ، متعلقة 
بوالدها، بالكاد تأكل وتش���رب، تكره الليل، خائفة، ال تكف عن 
الس���ؤال عن والدتها وأش���قائها«، هكذا وصف رمزي إشكنتنا 
ابنة أخية الطفلة »س���وزي« منذ انقاذه���ا ووالدها »رياض« من 

تحت األنقاض.   
بغصة وألم، يقول إشكنتنا خالل حديثه ل�«االستقالل«:« سوزي 
ُدفت 12س���اعة تحت الركام، سمعت صراخ والدتها وأشقائها 
وه���م يصارعون الموت، دون أن تس���تطيع أن تصدر أي صوت، 
فقد فقدت قدرتها على الكالم من ش���دة الصدمة«، متس���ائال 
بحرق���ة:« كيف لطفل���ة ال تتجاوز ال�7س���نوات تنس���ي الرعب 

والخوف والوجع اللي عاشته«. 
وأكد أن »س���وزي« رغ���م مرور 20يوما على اس���تهداف طائرات 
االحتالل لمنزل العائلة، اال أنها ال تزال تعاني من حالة نفس���ية 
صعبة جدًا، مش���يرًا الى أنها ال تتفاعل مع الناس من حولها وال 

تريد سوى البقاء بجانب والدها الجريح. 
وأضاف:« س���وزي خالل ساعات النهار تتفاعل وتلعب قلياًل مع 
األطف���ال، وبمجرد ابتعادهم عنها تبدأ بالصراخ والبكاء بش���دة 
مستذكرة والدتها وأشقاءها، أما ساعات الليل تقضيها بقضم 

أظافرها و الفزع واحتضان والدها، حتى يغلبها النوم«.  
وأنهى حديثه قائاًل:« حس���بنا الله ونعم وكيل ب� »اس���رائيل« 
قت���ل األطفال والنس���اء، بكل م���ن يطبع ويخون وُيش���ارك في 
س���فك دمائن���ا«، مطالبًا المجتم���ع الدولي ومؤسس���ات حقوق 
االنسان بالوقوف على مسؤولياتهم وحماية أطفال غزة خاصة 

وفلسطين عامة من جرائم االحتالل وعنجهية. 

�سدمة نف�سية �سديدة
ول����م تكن حالة الطفل����ة ماريا ابو حطب » 5 س����نوات« أفضل من 
س����ابقتها، فهي األخرى تعاني من صدمة نفسية شديدة، بعدما 
ارتكب االحتالل االس����رائيلي مجزرة مروع����ه بحق عائلتها و عائلة 

الحديدي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. 
بصوت متقطع بالكاد ُيس����مع من شدة األلم، يروي عالء أبو حطب 
تفاصي����ل تلك الليل����ة:« ثاني يوم العيد ج����اءت أختي وأطفالها 
لزيارتنا واالطمئنان علينا، وبذات الوقت تريد أن تتناسي الخوف 
من القصف معنا، لكنني ل����م أظن للحظة أنها جاءت لقدرها، وأن 

هذا سيكون العيد االخير لعائلتي«. 
ويتابع:« كانت الس����اعة تش����ير إلى الواحدة لياًل، وكّنا آمنين في 
بيوتنا، لكن جاءت الصواريخ الحربية بشكل مفاجئ ودمرت المنزل 
المكون من 3 طوابق س����كنية، مما أس����فر عن استشهاد زوجتي 
وأبنائ����ي األربعة، وأختي وأطفالها الثالث����ة«، فيما بقيت » ماريا« 

والرضيع عمر الحديدي الناجيين الوحيدين من هذه المجزرة.  
وح����ول الحالة النفس����ية التي تعان����ي منها الطفل����ة ماريا، قال 
والدها:« ماريا كانت وس����ط االنفجارات و ش����اهدت النيران و موت 
والدتها وجميع أفراد العائلة أمام عينيها«، مضيفا:« ماريا وجدها 

المس����عفون جالسه بس����احة المنزل و بحاله صدمة وذهول كبير، 
ومازالت حتي اللحظة تعاني وتستذكر المشهد«. 

وتابع:« االحت����الل قتل كل أفراد عائلتنا فل����م يبقي لماريا غيري 
أن����ا، األمر الذي جع����ل حالتها النفس����ية أصع����ب ، فهي طوال 
الوقت تس����أل عن والدتها وأخواتها«، مردفا:« أحاول قدر االمكان 
ادماج ماريا مع أبناء خالتها لعلها تجد الس����عادة معهم، وأخذها 
بش����كل شبة يومي الى شاطئ البحر للترفيه عنها، كذلك نبعثها 
لجلسات تفريغ نفسي تقوم بها بعض المؤسسات، اال أنها حتى 

اللحظة ال تتفاعل مع االخرين، وتقضي معظم وقتها بجانبي«.
بغصة تعترض صوته، يصف أبو حطب العالم »بالظالم والمجرم« 
جراء صمته على قتل األطفال والنس����اء، » أطفالنا ونساؤنا يقتلوا 
بدون ذنب، وبيوتنا تهدم فوق رؤوس����هم، والعالم يقف مكتوف 
األيدي وال يحرك س����اكنًا، بل يصفق لالحتالل على ما يرتكبه من 
جرائ����م بحقنا«، » أطفالنا كانوا بمالبس العي����د بدهم يفرحوا، ما 

كانوا بطلقوا صواريخ، شو ذنبهم يموتوا؟«

ا�سطراب نف�سي
م����ا بين تجربة نزوح األطفال م����ع عائلتهم ولجوئهم إلى مدارس 

األون����روا واحتمائهم بها، وما بين خس����ارة بيوته����م وهدمها، أو 
حزنهم الش����ديد على فقدان أحد من عائلتهم، أو من نجوا وبقوا 
الوحيدي����ن تحت األنقاض وهم على قي����د الحياة، أو من فقد أحد 
أطرافه نتيجة اإلصابة.. كلها مشاهد مؤلمة ال تفارقهم وتتداخل 

مع حياتهم اليومية.
وبدوره، أكد درداح الشاعر المختص النفسي واالجتماعي، أن العدوان 
اإلس���رائيلي على غزة خلف آالمًا كبيرة ومآس���ي على ذوي الشهداء 
والجرحى وأصح���اب البيوت المدمرة، باإلضافة ال���ى حزمة كبيرة من 

اآلثار النفسية واالجتماعية التي تضرب بالدرجة األولى األطفال. 
وقال الشاعر ل�«االس����تقالل«:« إن األطفال هم الفئة األكثر تضررًا 
م����ن أي عدوان أو ح����رب، لكون الطفل بطبيعت����ه ال يدرك ما يدور 
حوله من أحداث، وتسيطر عليه مشاعر الطفولة واالعتماد المطلق 
على غيره«، مشيرًا الى أن الطفل في حالة الخوف يلجأ الى والديه 
واخوان����ه باعتبارهم الس����ند الوحيد له، فاذا ل����م يجدهم تتوالي 
عليه االزمات النفسية والذكريات المؤلمة التي تظهر عليه الحقًا 

بشكل ردود أفعال نفسية عنيفة.
وفيما يتعلق بأبرز االثار النفس����ية التي يعاني منها أطفال غزة، 
أوضح:« األطف����ال يعانون من االضطراب النفس����ي، وتقطع النوم 
بالليل، والب����كاء الطويل والتبول الالإرادي، وقط����م األظافر، الفزع 
والكوابيس، باإلضافة الى أن الطفل قد تنشأ لديه مشاعر عدوانية 
اتج����اه األخرين، وصعوبة بالتركيز والدراس����ة وتضارب العمليات 

العقلية، كذلك العزلة واالنطواء«. 
وبين أن هناك أساليب واس����تراتيجيات من شأنها اخراج الطفل 
من الحالة النفسية التي يعاني منها، متمثلة ب�« أن تعود األسرة 
الى نش����اط حياتها اليومي بحالة طبيعي����ة وتعاود ترتيب نظام 
الطعام والش����راب والمبيت، وأن يتحكم الوالدان بردود أفعالهما 
و التحل����ي بق����وة االعصاب حت����ى ال تنتقل حالة الخ����وف منهما 
ألطفالهم، باإلضافة الى ضرورة اس����تصحاب األطفال الى األماكن 
الترفيهية أو شاطئ البحر، وإلحاقهم ببعض الرحالت الترفيهية 

التي تقدم لهم الدعم والتفريغ النفسي«. 
ولفت الى ضرورة معاودة نش����اط الطف����ل بالبيت من خالل ألعابه 
ورس����ماته وحركاته المتنوع����ة، وتوفير البيئ����ة األمنه للتنفيس 
عن انفعاالته، كم����ا ُيفضل إبقاء الطفل بجوار اخوانه أو أصدقائه 

الذين يشعر معهم باألمان والرضى و السعادة.

آثار نفسية ال تقل تأثيرًا عن المجازر
رغم انتهاء العدوان.. صواريخ االحتالل تحول أحالم أطفال غزة لكوابيس

غزة/ دعاء احلطاب: 
يفة تغتال  » ركامخُ ينهال فوق ج�سدها ال�سغري، واأ�سواٍت مخُ
قلبها، ظالمخُ دام�س وغبار يحجب روؤيتها، و�سراخات فرق 
االإنقاذ تردد »يف حد هنا.. حد �سامعنا؟، لتكون االإجابة 
�سم��ًا مطبقًا و�سياٌل من الدم��وع«، �ساعاٍت ع�سيبة عا�ستها 

الطفل��ة �سوزي اإ�سكنتن��ا »7 �سنوات« حت��ت اأنقا�س منزل 
عائلته��ا ال��ذي دمرت��ه طائ��رات االحت��الل االإ�سرائيلي 

خالل العدوان االأخري على قطاع غزة.
وبع��د مرور12 �ساعة من البحث حتت الركام، متكن اأحد 
امل�سعفني من انقاذ حياة »�سوزي«، فحملها ب�سكون املالئكة 

وه��دوء امل�سن��ني، حتى ارتخ��ت يداها وقدماه��ا لالأ�سفل 
دقان ب�سمت  ب��ال حركة، م�سرج��ًة بدمائها، عيناه��ا حتخُ
مبن حوله��ا، لترتك يف ذاكرتها م�ساه��د قا�سية واأوجاعًا 
ق��د ترافقها م��دى احلياة، خا�سًة بع��د ا�ست�سهاد والدتها 

واأ�سقائها االأربعة.   
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�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا عبد الهادي ماهر محمد حجاج من س���كان غ���زة وأحمل هوية رقم 
908970973  عن رغبتي بتسجيل المركبة ذات الرقم 3085702  نوع هوندا 
فيرنا والتي تحمل ش���اصي رقم AEGCH41RP13P166640  والمس���جلة 
سابقا باسم المواطن ضياء س���الم شاهين مجهول محل االقامة حاليا لدى 
دائ���رة المرور بغزة . فمن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يتقدم باعتراضه 

لدى دائرة المرور بغزة خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن .

�إعالن ت�سجيل مركبة
اعلن انا / س���ليم حسن محمد البيوك  من س���كان خان يونس واحمل هوية رقم 
803782309 عن رغبتي في بتسجيل المركبة رقم )3195522( من نوع مرسيدس 
دوبر مان  250  لونها ابيض الوقود ديزل سنة االنتاج 1988 وتحمل شاصي رقم 
)MOTG541273 ( ومحرك رقم )12101346 (والمس���جلة سابقا باسم المواطن / 
عبد الرحيم ابراهيم فرا  ويحمل هوية رقم )802753970( حيث انني اش���تريت 
المركبة س���ابقا وارغب بتس���جيلها على اس���مي لدى دائرة الترخيص فمن لديه 
اعتراض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة 

النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا االعالن .

 �إعالن ت�سجيل مركبة
تعلن / ش����ركة صبري نمر ابو عرار وش����ركاه  ع����ن رغبتها في تس����جيل المركبة رقم 
)3161900( من نوع هونداي توسان   لونها فضي + متلك سنة االنتاج 2007 وتحمل 
شاصي رقم )KMHJN81VP7U538728( ومحرك رقم )6H208294 (والمسجلة سابقا 
باس����م المواطن / عبد الرحمن محمود كحيل  ويحمل هوية رقم )410712442( حيث 
انني اشتريت المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة الترخيص فمن 
لديه اعتراض على ذلك عليه أن يس����جل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة 

النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا االعالن .

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية املدنية رقم 956 / 2020
يف الطلب املدين رقم 545 / 2021

المس���تدعية/ شركة العشي لألخش���اب والتجارة والصناعة العامة ويمثلها السيد/ 
محمد نايف هاشم العش���ي هوية 905264453 ومقرها غزة الدرج شارع بور سعيد 

»النفق« وكيالها المحاميان/ محمود ماهر أبو القمبز، محمد أحمد السويركي
المستدعى ضده/ مهدي فؤاد إسماعيل القوقا، هوية رقم/ 926121997 وعنوانه غزة 
الشيخ رضوان الجالء مفترق الجسر خلف صيدلية التقوى )مسافر خارج البالد حاليًا( 

نوع الدعوى: حقوق مالية
قيمة الدعوى: )1507 شواكل( ألف وخمسمائة وسبعة شواكل فقط ال غير

مذكر حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم 545 / 2021 في القضية المدنية رقم 956 / 2020 

إلى المس���تدعى ض���ده المذكور بما أن المس���تدعية المذكورة ق���د أقامت القضية 
والطلب المرقومين أعاله حس���ب ما تدعيه ف���ي صحيفة دعواها ونظرًا ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح في نظر هذه القضية والطلب وعمال 
بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء 
على قرار الس���يد/ قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 545 / 2021 بالس���ماح لنا 
بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول. لذلك يقتضى علبكم أن 
تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 2021/6/21م الس���اعة التاسعة صباحًا، 
كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النشر، 
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتبارك 

حاضرًا. حرر في 2021/6/2م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  س���جى عيس���ى دياب الحاج عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )402146237( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

أعلن أنا المواطن / سالم عبد الفتاح سالم عيسى  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )943551945( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
�إخطار لتنفيذ حكم �سادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 470 / 2021 

ال���ى المنفذ ضده/ محمد هاني احمد القيش���اوي طبقا للحكم الصادر ضدك من 
محكمة بداية غزة بالزامكم لدفع قيمة السند التنفيذي مبلغ وقدره 67328 دوالر 
امريكي لصالح طالب التنفيذ/ بنك اإلنتاج الفلس���طيني ويمثله الس���يد المدير 
العام/ محمد رامي عبد الرافع أبو ش���عبان وعليه نفيد سيادتكم علما بان األستاذ 
قاضي التنفيذ ق���رر بتاريخ 2021/3/30 وعلى ذمة القضية التنفيذية رقم 470 
/ 2021 إيق���اع الحجز التنفيذي عل���ى األرض المملوكة لكم والبالغ مس���احتها 
762م2 والتي تقع في ارض القسيمة رقم 38 من القطعة رقم 2345 من أراضي 
النصيرات المس���ماة الديارنة الغربية لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في 
غضون أس���بوعين واذا لم تحضر خ���الل المدة المذكورة فان���ك تعد ممتنع عن 

التنفيذ وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية  حرر في: 2021/6/1م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة »حماس« إن المجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل ضد ركاب 
س����فينة مرمرة هي جريمة حرب مكتملة األركان، وهي من أبش����ع أنواع 

الجرائم في تاريخ البشرية.
وأضاف الناطق باس����م الحركة حازم قاس����م في بيان وصل »االستقالل« 
بمناس����بة الذكرى الحادية عش����رة لمجزرة س����فينة مرم����رة، أناالحتالل 
اإلس����رائيلي أراد من هذه الجريمة ردع كل من يريد أن يتضامن مع قطاع 

غزة وفلسطين.
وأوضح قاسم أن هذه الحادثة أكدت حجم البطولة اإلنسانية التي حملها 
النشطاء وخاصة األتراك على متن الس����فينة، ومقدار نبل ذلك السلوك 
اإلنس����اني العظيم لهؤالء الش����هداء الذين قدموا أرواحه����م دفاعا عن 

المبادئ اإلنسانية ونصرة للمحاصرين.
وأشار إلى أن حادثة سفينة مرمرة أكدت على عمق القضية الفلسطينية 
ومكانتها لدى الش����عب التركي الذي وقف خلف ه����ذه البطولة، وأظهر 

غضبه العارم إزاء الجريمة اإلسرائيلية.
وطالب قاسم بتصعيد حاالت التضامن الجماهيري لدى كل الشعوب مع 
القضية الفلسطينية وثوابتها التي تمس األمة، وباألخص مدينة القدس 

والمسجد األقصى.
ونفذت بحرية االحتالل اإلس����رائيلي ضد أس����طول الحرية وتحديًدا على 
سطح س����فينة مافي مرمرة التركية أثناء توجهها لكسر حصار غزة في 

29 مايو عام 2010.
وجاء انطالق سفن كس����ر الحصار بعد أن قررت ست منظمات دولية غير 
حكومية، أهمها هيئة اإلغاثة اإلنس����انية التركية )İHH( القيام بمبادرة 

لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر تسيير أسطول بحري إليها.
فق على االلتقاء  وانطلق األسطول من موانئ تركيا ودول بجنوب أوروبا، واتُّ
عند نقطة محددة في س����احل مدينة ليماس����ول جن����وب قبرص، ليبحر 

األسطول في اتجاه غزة.
غير أن سفينة مافي مرمرة، إحدى أهم سفن األسطول، تعرضت وهي في 
المياه الدولية يوم 31 مايو/أيار 2010 لهجوم من قوات كوماندوز تابعة 
للبحرية اإلسرائيلية اس����تخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، 

فحال ذلك دون وصول األسطول إلى قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن زعيم حزب العمل األسبق يتسحاك هرتسوغ، أمس 
األربعاء، فوزه في انتخابات رئاسة الكيان اإلسرائيلي أمام 

منافسته مريام بيرتس.
وذكرت القناة السابعة العبرية، أن »هرتسوغ« حصل على 
87 صوتا من أعضاء الكنيس���ت مقابل 26 صوتا لصالح 

منافسته.
و«هرتس���وغ« البالغ من العمر 60 عامًا ه���و ابن الرئيس 

اإلسرائيلي السادس حاييم هرتسوغ.
وتجند للجيش وخدم في وحدة االستخبارات »8200«.

كم���ا تقلد ع���دة مناصب ف���ي الحياة السياس���ية منها 
زعيم حزب العمل، وس���كرتير الحكومة، ورئيس الوكالة 

اليهودية، ووزير البناء، والسياحة، والرفاهية.
ويعتبر »هرتسوغ« من مؤيدي فكرة »حل الدولتين«، ومع 
ذلك، قال عام 2015 إنه ال مجال لتطبيق »حل الدولتين« 
دون إح���داث تغيير كبير في الش���رق األوس���ط لصالح 

معسكر السالم.
وسبق ل�«هرتسوغ« أن طرح رؤيته للسالم و«حل الدولتين« 
عام 2016، والتي تقضي باإلبقاء على الكتل االستيطانية 
بيد »إسرائيل«، باإلضافة لمنح الجيش صالحيات أمنية 

وعسكرية في الضفة الغربية في إطار أي حل مستقبلي.
وس���تنتهي فترة والية الرئيس الحالي للكيان رؤوفين 
ريفلين في الخامس من تموز/ يوليو المقبل بعد قضائه 

7 سنوات في هذا المنصب.
وال يتي���ح القانون تمديد فترة الوالية وفقًا للمادة 3 )ب( 

من القانون األساسي.
وال يحظى الرئيس اإلسرائيلي بصالحيات تنفيذية وفقًا 
للقانون األساسي ويقتصر دوره على المناسبات الرسمية 
واإلعف���اءات وتوصيات تش���كيل الحكوم���ة وغيرها من 

المهام، وُيعد المنصب فخرًيا.

انتخاب »يتسحاك هرتسوغ« رئيسًا للكيان اإلسرائيلي

حماس: مجزرة سفينة مرمرة 
جريمة حرب مكتملة األركان غزة/ االستقالل: 

رصد مركز فلسطين لدراسات األسرى، 2450 حالة اعتقال 
نفذها االحتالل اإلس���رائيلي بحق الفلس���طينيين في 

مناطق متفرقة، وذلك خالل شهر أيار الماضي.
وبين المركز في تقريره الشهري، أن من بين تلك الحاالت، 
1700 لفلس���طينيين من الداخل، مشيًرا إلى أن االحتالل 
صع���د من حمالت التنكيل واالعتقال بش���كل كبير جًدا 

خالل الشهر الماضي.
وأش���ار إلى أنه تم رصد حالة اعتقال واحدة لش���اب من 
قطاع غزة، بعد اجتيازه السياج الفاصل شرق رفح جنوب 

القطاع.
ولفت إلى أن االحت���الل أعاد اعتقال القيادي في الجهاد 
واألسير المحرر خضر عدنان على أحد الحواجز العسكرية 
في نابلس، مش���يًرا إلى أن خضر عدنان دخل في إضراب 

عن الطعام منذ اللحظة األولى العتقاله.
وقال مدير المركز رياض األش���قر، إن س���لطات االحتالل 
واجهت انتفاضة الفلس���طينيين داخ���ل مناطق ال�48 
بحمالت اعتقال واسعة في مختلف المدن والقرى، وصلت 
إلى )1700( حالة اعتقال، كان أشرس���ها في حيفا، واللد، 

وأم الفحم، والطيرة والناصرة.
وأضاف األش���قر أن االعتقاالت طالت األطفال والنس���اء 
وكبار السن والصحفيين والنشطاء، إلى جانب قياديين 
م���ن مختلف األح���زاب والحركات الفاعلة على الس���احة 
الفلس���طينية في الداخ���ل، حيث طالت الش���يخ كمال 
خطي���ب، نائب رئيس الحركة اإلس���المية والذي ما يزال 

معتقاًل.

ولفت إلى أن غالبية المعتقلين تعرضوا للضرب واإلهانة 
حين االعتقال وفي مراكز الشرطة التي نقلوا إليها، حيث 
أصي���ب عدد منهم بكس���ور ورضوض وت���م نقلهم إلى 
المستش���فيات للعالج، وقد أطلق سراح غالبيتهم عقب 
التحقيق معهم بع���د فرض غرامات بحقهم، أو إبعادهم 
عن أماكن س���كناهم ألس���ابيع، بينما ما ي���زال أكثر من 
200 منه���م معتقلين، وتم تقديم لوائح اتهام بحقهم، 
تراوحت م���ا بين “اإلخالل بالنظام والتحريض على أعمال 
شغب، وإشعال إطارات مطاطية، واالعتداء على الشرطة أو 

التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل االجتماعي”.
ونوه األش���قر إل���ى أن س���لطات االحتالل نف���ذت حملة 
اعتقاالت واسعة ضد المقدسيين، حيث تم رصد ما يزيد 
ع���ن )420( حالة اعتقال، لردع المقدس���يين وتخويفهم 
ومنعهم من التصدي لهجمات المستوطنين واقتحامات 
األقصى، وكذلك وقف االحتجاجات الواس���عة على إخالء 

حي “الشيخ جراح” من أهله لصالح المستوطنين.
وشملت حملة االعتقاالت كافة أحياء القدس وتركزت في 
مخيم شعفاط، وسلوان، وجبل المكبر، والعيسوية، وبيت 
حنينا، والشيخ جراح والبلدة القديمة، وطالت كافة الفئات 
منها، 12 امرأة وفتاة وعشرات األطفال، إضافة إلى الجرحى 
وكبار السن، كما اعتقل االحتالل 10 من موظفي األوقاف، 

من حراس وسدنة وموظفي إعمار األقصى.
وق���د تعرض معظ���م المعتقلي���ن للض���رب والتنكيل، 
وبعضهم تكس���رت أطراف���ه نتيجة االعت���داء الهمجي 
عليهم، وأصدر االحتالل أوامر إبعاد عن المسجد األقصى 
والمناطق المحيطة به بحق 81 مقدسًيا، تراوحت بين 10 

أيام إلى س���تة أشهر، منهم 10 من موظفي األوقاف و13 
فتاة تواجدن في ساحات المسجد، كما ذكر األشقر.

ولفت مدير مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى، إلى أن 
االحتالل اس���تهدف األطفال القاصرين بشكل متصاعد 
خالل الش���هر الماضي، حيث وصلت حاالت االعتقال في 
صفوفهم إلى ما يزيد عن )500( حالة، نصفها من الداخل 
الفلس���طيني والتي وصلت إلى ما يزي���د عن )260( طفاًل 
ال تتج���اوز أعمارهم 18 عاًما، وم���ن القدس وصلت حاالت 

االعتقال بين القاصرين إلى )170 (.
وأضاف األشقر أنه تم اعتقال األطفال في ظروف قاسية 
واالعت���داء عليه���م بالضرب، وحقق معه���م دون حضور 
أح���د من أفراد العائلة أو وجود محاٍم، كما فرضت ش���رطة 
االحتالل الحبس المنزلي على عدد كبير منهم بعد اإلفراج 

عنهم بغرامة مالية.
وذكر أن س���لطات االحتالل اس���تهدفت في اعتقاالتها 
النساء، حيث رصد التقرير 40 حالة بين النساء والفتيات، 
منهن 23 حالة اعتقال من داخل الخط األخضر، و12 امرأة 
م���ن القدس و5 من مدن الضفة الغربية، تم االعتداء على 
بعضهن بالضرب، منهمن قاصرات وناشطات وصحفيات.

وبش���أن الق���رارات اإلدارية، أوضح األش���قر أنه تم إصدار 
)175( قراًرا ما بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين 
إلى س���تة أشهر، من بينها )91( أمرًا إداريًا جديدًا ألسرى 
تم اعتقالهم خالل ش���هري أيار ونيسان الماضيين، إلى 

جانب )84( قرار تجديد لفترات مختلفة ألسرى إداريين.
وأص���در االحتالل 15 قراًرا إداريًا بحق أس���رى من القدس 

دون تهمة، بتعليمات مباشرة من وزير جيش االحتالل.

مركز: 2450 حالة اعتقال خالل أيار الماضي
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قبل ايام قليلة وصلتني وثيقة وقع عليها عدد من  األكاديميين والمثقفين الفلسطينيين 
لنزع الش���رعية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إما باالستقالة أو اإلقالة, هذه 
الوثيقة موقعة من د. سلمان أبو ستة. عضو مجلس وطني، بريطانيا د. انيس فوزي القاسم. 
خبير في القانون الدولي، األردن د. اسعد غانم. أستاذ جامعي، حيفا، فلسطين  حنين الزعبي 
– ناشطة سياسية، الناصرة، فلسطين وعدد من الشخصيات الوطنية االخرى الوثيقة موجهة 
الى الشعب الفلسطيني وتطالبة بنزع »ما تبقى من شرعية عن رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس« والمطالبة باس���تقالته أو إقالته الفورية من مناصبه القيادية كلها؛ رئاس���ة 
السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح، ومساندة الحملة الوطنية 
إلعادة بناء منظمة التحرير الفلس���طينية، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني, وهذا 
المواقف بنيت على حقيقة ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ال يؤمن باي خيار 
سوى خيار التسوية ويتمس���ك باتفاقية اوسلو وينكر على الشعب الفلسطيني ومقاومته 

حقهما في مقاومة االحتالل الصهيوني وانتزاع الحقوق الفلسطينية منه بالقوة.
في المقابل فان هناك مس���ارًا اخر تتبناه »اس���رائيل« وتق���وده االدارة االمريكية وحلفاؤها 
في المنطقة يدفع التجاه تحييد المقاومة الفلس���طينية من خ���الل وصم حركات المقاومة 
»باإلرهابية« والتحريض الدائم عليها, ورفع غطاء الش���رعية عنها, احداث حالة من التباين 
في مواقفها السياس���ية فيما بينها, ومنع توحيد جبهته���ا لمواجهة مخططات االحتالل, 
وفي س���بيل ذلك يسعون إلدخالها في مس���ارات صعبة تشغلها عن الثوابت الفلسطينية 
وتمنعها من التفرغ لمواجهة سياسات االحتالل وأطماعه, فيحاصرون غزة, ويمنعون ادخال 
االموال, ويحرم���ون قطاع غزة من التواصل مع العالم الخارج���ي بعزله وبإغالق المعابر ومنع 
ادخال المساعدات وتحويله الى سجن كبير, ثم تتحول غزة بفعل ممارسات هؤالء الى منطقة 
ال تصل للعيش االدامي حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية والبيئة واكثر من 90% من 
مخزون المياه الجوفية ال يصلح لالس���تخدام االنساني, وهناك تحذيرات من انتشار االوبئة 
واالمراض الفتاكة داخل قطاع غزة, وكل ذلك بفعل ممارس���ة هؤالء االش���رار, الن غزة تقاوم 
االحتالل, وتبحث عن حرية الوطن والش���عب, وتتصدى لمحاوالت تهويد القدس والسيطرة 

على الضفة المحتلة. 
الخالصة ان من يطالب بتحييد رئيس الس���لطة الفلس���طينية وضرورة اقالته او استقالته 
تحكمه المواقف الهزيلة للرئيس محمود عباس, الذي لم يس���تطع ان يس���تفيد من نتائج 
معركة س���يف القدس البطولية, والت���ي نفضت عنه التراب, وبات مق���ر المقاطعة محطة 
للتواصل بينه وبين رؤس���اء العالم, وحظى »بش���رف« مهاتفة الرئيس االمريكي جو بايدن 
ل���ه, تلك المكالمة التي ما قدر له���ا ان تحدث لوال اداء المقاومة المش���هود, وبعد ان علت 
صواري���خ المقاوم���ة لتضرب تل ابيب وم���ا بعدها, وبدال من ان يأخذ محم���ود عباس نتائج 
المعركة ويرتقي بها بالقول والفعل, حملها على كاهله وهوى بها الى مستنقع »قذر« بحثا 
عن الس���الم المدنس والمفاوضات العبثية, واستعداده للتفاوض على ما فاوض عليه مرات 
ومرات, وكأن التجارب كلها لم تعلمه ولم يس���تفد منها قط, وكأنه يس���رح وحده في واد, 
والش���عب الفلس���طيني كله في واد اخر, وقد افرغ سيادته كل شيء من مضمونه, فتحولت 
منظم���ة التحرير كما قال رئيس حركة حماس في غزة القائد يحيى الس���نوار لمجرد صالون 
سياس���ي, وتحولت السلطة الى ادارة مدنية, وتحولت فتح من حركة مقاومة رائدة الى مجرد 

حزب سياسي يسعى للسلطة والجاه.     
لعل الفرصة ال زالت س���انحة امام الرئيس محمود عباس لتدارك هذا االمر واستغالل نتائج 
معركة سيف القدس بالشكل االمثل, فحوارات القاهرة تفتح امامه االبواب على مصراعيها 
للتوافق مع الفصائل الفلس���طينية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتحلل من اوسلو 
ومسارات التسوية »الهزيلة« الن الرئيس محمود عباس ان بقى متصلبا في مواقفه فسيكون 
كالدبة التي قتلت صاحبها, يحكى أّن رجالاً كان يسير في الغابة، فقابل دبة صغيرة جميلة 
جدا جائعة ترتعش من ش���دة البرد. فأخذها ورعاها إلى ان كبرت وأصبحت هي التي ترعاه. 
وفي يوم من األيام وقفت ذبابة على رأس الرجل وهو نائم، خافت الدّبة من الذبابة بأن تسبب 
ا ورمته على رأس صاحبها، فطارت الذبابة ومات  ا كبيراً قلقا لصاحبها وهو نائم، فأخذت حجراً
الرجل, وال نحبذ ان يكون مصير الرئيس عباس كالدبة, الن الذي يتربص بعباس هم أصحابه 

الذين تربوا على يديه, وهو اليوم بات يتربى على ايديهم. 

طارت الذبابة ومات الرجل
رأي

ا بعد يوم تتصاعد وتتعالى األصوات الفلس����طينية  يوماً
المطالبة باس����تقالة وتنحي الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أو اقالته وعزله من كّل المناصب اإلدارية وإفساح 
المجال للش����عب الفلسطيني أن يقرر ويختار من يقوده 
في المرحلة القادمة، ويأخذ بيديه نحو الحرية والخالص 

من االحتالل.
لقد ضاق ش����عبنا الفلس����طيني في كل مواقعه واماكن 
����ا من خطاب وممارس����ات محم����ود عباس  تواج����ده، ذرعاً

ومواقفه المتلعثمة، ومن فساد السلطة الفلسطينية.
فمحم����ود عب����اس ل����م يع����د يمث����ل قطاعات ش����عبنا 
ا عن القدس  الفلسطيني، والهبة الشعبية األخيرة دفاعاً
واألقصى والش����يخ ج����راح ث����م االحتجاج عل����ى الحرب 
والع����دوان االس����رائيلي الغاش����م على قطاع غ����زة، هذه 
األحداث كشفت عجزه وسياسته وموقفه الذي لم يرتِق 
ا بل من  لمستوى األحداث كرئيس فلسطيني، وكان عاجزاً
اكبر العاجزين عن اتخاذ موقف صلب وش����جاع، والغائب 

في االنتفاضة الشعبية األخيرة.
لق����د أثبت محمود عباس فش����له في قيادة ش����عبنا، ولم 
ا على رس����م وصياغة رؤية سياس����ية واضحة،  يعد قادراً

الفلس����طينية  بالقضية  وتوجهات ملموس����ة تمض����ي 
إلى االمام، ومس����ار المفاوضات ال����ذي انتهجه وال يزال 
ا سوى السراب وابتالع المزيد  يتمسك به، لم يحقق شيئاً
من األرض الفلس����طينية وتوغل االس����تيطان. ومنذ  ان 
تعطلت المفاوضات مع الجانب االس����رائيلي لم يكشف 
أو يعلن عن اس����تراتيجية بديلة، وهو ال يصغي ألي أحد 
من رفاق الدرب الكفاحي ومن الشخصيات الفلسطينية 
الكبيرة إال لنفس����ه وصدى صوته، ويتش����بث بكرس����ي 
السلطة كمن يتش����بث بالفرح، وهو يرى السفينة تغرق 
في بحر سياس����ي متالطم، ويخادع نفس����ه بالقدرة على 
البقاء والتمس����ك بموقعه رغم الفشل واالخفاق االداري 

والسياسي.
ومحمود عباس غير جاد وغير معني في انهاء االنقس����ام 
في الش����ارع الفلس����طيني، وكل مرة يماطل ويبحث عن 
تخريجة لتأجيل المصالحة واس����تعادة الوحدة الوطنية، 
وأعلن ع����ن تأجيل بل تعطي����ل وربما إلغ����اء االنتخابات 
التشريعية، ألنه يخش����ى من هزيمة محققة، ومن غيره 
يعرف ويعلم بأنه سيكون هو وحركته الخاسر في هذه 

االنتخابات.

لم تكن القضية الفلسطينية في يوم من األيام محكومة 
بالتمزق والفوضى واالحباط كما هو الحال في الس����نوات 
األخيرة، ومحم����ود عباس يتحمل المس����ؤولية عن ذلك، 

والقسط الكبير من هذا الواقع البائس.
ص����درت مجموعة م����ن المثقفي����ن واألكاديميين  لق����د أاً
ا  والشخصيات الوطنية الفلسطينية قبل أيام قليلة، بياناً
ا  طالب����ت فيه بض����رورة تنحي أو عزل محم����ود عباس نظراً
لمواقفه الخنوعة، وبسبب فشله الذريع وتراجع القضية 
الفلس����طينية وتآكل الحق����وق الوطنية الفلس����طينية، 
وعدائ����ه للمقاوم����ة واالنتفاض����ة، وغياب����ه المخجل في 
انتفاض����ة القدس األخي����رة. وبدوري أض����م صوتي إلى 
ه����ذه األصوات الفلس����طينية المطالب����ة بإقالة أو تنحي 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، الذي أثبت 
فش����له، وال مشروع سياس����ي وكفاحي لديه في مواجهة 
تحديات المرحلة، والمؤامرات التي تستهدف النيل من 
ا  ش����عبنا وقضيته الوطنية العادلة. فش����عبنا ليس عاقراً
ولديه الكثير من الكفاءات القادرة على قيادة الس����فينة 
الفلس����طينية نحو بر األمان وشاطئ الحرية واالستقالل، 

وآن األوان لعباس أن يستقيل أو ُيقال.

البق����اء لألق����وى، لكن ليس ف����ي الميدان الفلس����طيني، 
اإلشكال في الصورة المش����وهة، ليس هذا فقط، بل في 

المصدر الذي بنيت عليه واألصل الذي أتت منه.
في السياق الفلسطيني، وفي س����نوات الصراع الطويلة، 
تفرد فريقان في تشكيل وصناعة الصورة، وكالهما أنتج 
تش����وهات ال يمكن إصالحها، هذا المشهد المتكون من 
العرض الخاطئ للوقائ����ع واألحداث، قلب الحقائق بجعل 
االحتالل الصهيوني نفس����ه صاح����ب األرض والمتحكم 

المطلق فيها.
ه����ذا من جهة، وم����ن جهة أخ����رى انب����رى البعض ممن 
يجلس على ضف����اف القضية الفلس����طينية ليقود زمام 
ا من العائالت التي تحالفت مع  الجمهور الفلسطيني، بدءاً
ا بروابط  االحتالل البريطاني ومن بع����ده الصهيوني، مروراً
القرى، وصوالاً إلى منظمة التحري����ر والفصائل المنطوية 
تحته����ا والتي اعترفت بحق الكيان الصهيوني في أرض 

فلسطين.
ا  ا كانت النتائج واالرتدادات أكثر تش����وهاً مما ذكر س����ابقاً
بحيث قلب����ت الحق باط����الاً بفعل المنظم����ة وصنيعتها 
»س����لطة رام الل����ه وأجهزتها األمنية« والت����ي تعتبر من 
يق����اوم االحتالل الصهيوني بكل الوس����ائل واإلمكانيات 
ا ع����ن القانون والص����ف الوطني، هذا من  ����ا وخارجاً إرهابياً
ا  جهة، ومن جهة االحتالل نفس����ه الذي جعل الباطل حقاً
ا،  ا مقدساً باعتباره المسجد األقصى وساحاته وأبنيته مكاناً

ويطلقون عليه »جبل الهيكل« وهذا ال على الحصر.
م����ن بين كل ه����ذه التش����وهات كان هناك ن����ور خافت 
تصاعد وهجه حتى أنار دروب الس����الكين وغير مجريات 
األمور م����ن خالل البحث ع����ن الرواي����ة المتكاملة للصراع 
وإظهاره����ا للعل����ن، الرواي����ة المتكاملة بين����ت أن الذين 
يجلس����ون على ضف����اف القضية الفلس����طينية، والذين 
أنتجوا أوس����لوا بعد انتفاضة الش����عب الفلسطيني عام 
1987م، واستمروا في تشوهاتهم حتى أنتجوا من جديد 
مصطلح التنسيق األمني المقدس بعد انتفاضة األقصى 
المبارك����ة عام 2000م أن هؤالء وعلى مدار س����نوات كانوا 
يدعون ألنفس����هم التمثيل الش����رعي والوحيد للقضية 
الفلسطينية، ما هم إال هامش بسيط على صفحة الشعب 

الفلسطيني المشرقة.
في حي����ن كان من يبحث عن الرواية الحقيقية المتكاملة 
بصم����ت يعيد ق����راءة المش����هد إلنتاج ص����ورة واضحة 
ومختلف����ة للكينون����ة الفلس����طينية، فمن خ����الل بنائه 
المتراكم منذ انتفاضة الحجارة عام 1987م، واس����تثمار 
كل المع����ارك والجوالت القتالية، أوصلت����ه إلى االنتصار 
العظيم في معركة سيف القدس 2021م، هذا االنتصار 
اليوم أتى بعد كل التراكم الكمي للمقاومة، والذي صنعه 
أبط����ال الش����عب الفلس����طيني، وأداره التيار اإلس����المي 

المقاوم.
العالمة الفارق����ة للصورة المتكاملة اليوم هي مش����اركة 

الشعب الفلس���طيني الواقع تحت االحتالل الصهيوني 
المباش���ر في أراضي فلس���طين ع���ام 1948م في صنع 
انتصار الصورة، وهذه المس���ألة تتعدى كونها مس���ألة 
عرضي���ة إلى أن تك���ون في قلب الص���راع، فوجود قرابة 
مليوني فلسطيني في الداخل المحتل يشكل أهم خطر 
استراتيجي على الكيان الصهيوني، باإلضافة إلى التيار 
المقاوم اإلسالمي في باقي أراضي فلسطين التاريخية.

هب���ة الجمهور الفلس���طيني في أراض���ي 1948م هي 
الرصيد الفط���ري للمقاوم���ة، والتي جعل���ت من صورة 
النص���ر ذات أبعاد ومحددات جديدة ومربكة للمش���هد 

ا. الصهيوني لم تكن في ومدلوالت الصراع سابقاً
ا، من كل الرواية المتكاملة للتاريخ الفلس���طيني  وأخيراً
المعاصر والذي تم قراءته م���ن جديد، يتبين أن هناك 
تراجع���ًا في عم���ق المش���روع الصهيون���ي، وصل إلى 
حال���ة العجز الكل���ي، عجٌز في آليات اس���تمرار االحتالل 
الصهيوني كقوة متفردة بمضامين الصراع الصهيوني 
الفلسطيني، وعجٌز في المبنى الفكري الوجودي للكيان 
الصهيوني، ومن���ه عجٌز في كيفية تش���كيل الحكومة 
الصهيونية، لتبقى صورة النص���ر التي حققته معركة 
ا في  س���يف القدس الص���ورة المتكاملة األكث���ر وضوحاً
التاريخ الفلس���طيني المعاصر، والت���ي تعتبر من أهم 
البش���ائر لزوال االحتالل الصهيوني عن فلس���طين كل 

فلسطين.

آن األوان لمحمود عباس أن يستقيل! 

سيف القدس وكشف الصورة

بقلم: شاكر فريد حسن

بقلم: إسالم حسن حامد

ف  اإلع���الم الصهيوني ليس ناق���ال للحقائق واألخبار، بل ه���و إعالٌم ُمزيِّ
لة، »أرٌض بال شعب، لشعٍب بال أرض« »األرض  ف، نحَت شعاراٍت ُمضلِّ وُمَزيَّ
 الصهيونيون يعتبرون اإلعالميين 

َّ
الموعودة« أعداء الجنس السامي«. ظل

لة ألدَّ أعدائهم، ألنهم قادرون  المنافس���ين لهم لدحض روايتهم الُمضلِّ
على كش���ف زيفهم، وإبطال نقطة تفوقه���م، اعتمد منظرو الصهيونية 
احتكار اإلعالم، وفرض الهيمنة عليه، ووضعوا اس���تراتيجية رئيس���ة له 

وهي )تسخير اإلعالم لتزييف التاريخ وإعادة كتابته من جديد(!
ال غراب���ة ف���ي أن المحتلين اإلس���رائيليين يعمدون ف���ي كل عدوان إلى 
تصفية اإلعالميين، وقصف مقرات وسائل اإلعالم، واعتقال الصحفيين، 
كم���ا حدث في آخر عدوان على غزة، بدأ ي���وم 10-5-2021م، حين اغتالوا 
الصحفي، يوس���ف أبو حس���ين في غرفة نومه، فقد أدرك الصهيونيون 
األوائ���ل، وبخاصٍة زعيمه���م، الصحفي، تيودور هرتس���ل، بأن َمن يملك 

مفاتيح الصحافة واإلعالم قادٌر على قيادة العالم وتوجيهه!

ب الصحفي، هرتس���ل تأثير الصحافة حينم���ا حدثت قضية الضابط  جرَّ
اليهودي الفرنس���ي، ألفرد درايفوس: »كان درايفوس، ضابطا في سالح 
هم بأنه جاسوٌس للسفارة األلمانية في باريس،  المدفعية الفرنس���ي، اتُّ
حكم عليه القضاُء الفرنسي باألشغال الشاقة المؤبدة والنفي إلى جزيرة، 
الش���يطان، قبل المؤتمر الصهيوني األول بثالث سنوات، عام 1894جرى 
تبرئ���ة، درايفوس من التهمة عام 1906م، أعيدت له رتبته العس���كرية، 
بفضل الحملة اإلعالمية التي أس���هم فيها، هرتسل، والكاتب الفرنسي، 

إميل زوال!
 الصحفي الفرنس���ي اليهودي، تيودور هرتسل، هذه الحادثة، 

َّ
اس���تغل

ليعلن نظريته، وهي )إن الشفاء من داء الالسامية ال يتحقق إال بتأسيس 
دول���ة لليهود( وأل���ف كتاب���ه، الدولة اليهودي���ة. وصوال إل���ى المؤتمر 
الصهيوني األول 1897 ش���رع اللوبي الصهيوني اإلعالمي في تأسيس 
البنية اإلعالمية الصهيونية، وفق اس���تراتيجيات أساس���ية، بدأت بغزو 

األدب العالمي الروائي غزوا إعالميا، مثل رواية، دانيال ديروندا، للروائية، 
ماري آن إيفانز، باس���مها المس���تعار، جورج إليوت، 1876م، وهي الرواية 
التي بش���رت بإس���رائيل قبل الصهيونية، فتولى منظ���رو الصهيونية، 
قوها إعالميا، ثم انتقل���وا إلى غزو  ترجمته���ا إلى لغ���اٍت كثيرة، ثم س���وَّ
الدين المسيحي باستخدام الس���الح الفتاك )اإلعالم(، مزجوا المسيحية 
ح في  بالصهيونية، في التيار اإلنجيلي، في عقيدة  الماس���يح، والماش���يَّ

أرض الميعاد.
أدرك الفلس���طينيون منذ النكبة أهمية اإلعالم ف���ي مواجهة التضليل 
الصهيوني، لذلك ش���رع الفلسطينيون في تأس���يس ُبنيتهم اإلعالمية 
الفلسطينية، فال غرابة حين أصدر، أحمد الشقيري قرارًا بتأسيس البنية 
الرئيسة لإلعالم الفلسطيني، أو، عقل فلسطين، عام 1965م المتمثل في 
مركز األبحاث الفلس���طيني، ألجل مركز ذلك شرع أباطرة إعالم التضليل 
الصهيونيي���ن في وضع خطط هدفها تصفية الباحثين، وتدمير المركز 

 المحتلون الصهاينة يعتبرون 
َّ

بالكامل، بعد سرقة محتوياته 1983م. ظل
اإلعالميين أش���د خطرا من العسكريين والسياسيين، فقد اغتالوا غسان 
كنفان���ي، ووائ���ل زعيتر، ومحم���ود الهمش���ري، وكمال ع���دوان، وكمال 
ناصر، وأبو يوس���ف النجار، وماجد أبو ش���رار، وحنا مقبل، في سبعينيات 
وثمانينيات الق���رن الماضي، ألنهم كانوا يملكون قدرات إعالمية فائقة، 
اس���تطاعوا بها أن يفككوا التضليل اإلعالمي الصهيوني، ويكسبوا الرأي 
العام العربي، والدولي، تمكنوا بالفعل من اكتس���اب جماهيرية تنويرية 
عالمية! كذلك لم يكن سبُب اغتيال، عاطف بسيسو، وهايل عبد الحميد، 
وأبو جهاد، وفتحي الش���قاقي، والشيخ أحمد ياسين، وأبو على مصطفي، 

وياسر عرفات، هو أنهم قادة عسكريون فقط، بل ألنهم قادة إعالميون!
س���يظل اإلعالميون الفلس���طينيون في ألفيتنا الثالثة أهدافا عسكرية 
إسرائيلية بالغة الخطورة، ألن عصرنا الراهن هو عصر التوجيه، والتأثير، 

والتغيير اإلعالمي!

بقلم: توفيق �أبو �شومرلماذا يغتالون اإلعالميين؟
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غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الزراعة، أن إجمالي الخس����ائر واألضرار التي 
تكبده����ا القط����اع الزراعي خالل العدوان اإلس����رائيلي 
األخير على قطاع غزة بلغت 204 ماليين دوالر أمريكي.

وقال����ت الوزارة خالل مؤتمر صحفي عقد، أمس األربعاء، 
إن قيمة األضرار المباش����رة بلغت أكثر من 126 مليون 

دوالر ، وغير المباشرة بلغت قرابة 79 مليون دوالر.
وأضافت أن األضرار والخسائر في القطاع الزراعي شملت 
تلف مئ����ات الدونمات الزراعية من خضار مكش����وفة و 
دفيئات، وأش����جار إما نتيجة االس����تهداف المباشر أو 
نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خالل 
فترة العدوان اإلس����رائيلي. وأشارت الوزارة إلى أن مربي 
الثروة الحيوانية »دواجن ومجترات واستزراع سمكي و 
نحل« تكبدوا خسائر فادحة تمثلت بنفوق أعداد كبيرة 
من الطيور، والحيوانات نتيج����ة انقطاع االمدادات من 

األعالف الحيوانية نتيجة إغالق المعابر.
وأكدت أنه لحق أضرارا بليغة بكل من المنشآت الزراعية 
ومصانع األع����الف واآلبار، والخطوط الناقلة الرئيس����ة 
والفرعية والبرك الزراعية، ومحطات االستزراع السمكي 

ومخازن األع����الف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات 
وم����زارع النحل. وذك����رت الوزارة أن ذلك كل����ه أدى إلى 
ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض األحيان 
للعديد من المنتج����ات الزراعية النباتي����ة والحيوانية 
نتيج����ة تقييد الحرك����ة وصعوبة الوص����ول لألراضي 

الزراعية.
 ولفتت إلى غي����اب الفرصة التصديري����ة للعديد من 
المنتج����ات الزراعية واألس����ماك، »وكل ه����ذه العوامل 
وغيرها س����ببت في انخفاض األسعار بصورة حادة في 
العديد من المنتجات الزراعية مس����ببة خسائر فادحة 

لدى المنتجين«.
وأوضح����ت ال����وزارة، أن العدوان اإلس����رائيلي، أدى إلى 
تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي 
والحيواني، شمل ذلك الصيادين مما أثر بشكل مباشر 
على تردي الوض����ع االقتصادي لديهم. وأش����ارت إلى 
االس����تهداف المباش����ر من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 
لمخازن ش����ركات خضير للمس����تلزمات الزراعية بكافة 
أنواعه����ا، وخاصة م����ا تحوي من األس����مدة والمبيدات 

والبالستيك.

وك����ررت المناش����دة العاجل����ة للمؤسس����ات الدولي����ة 
والحقوقية وإلى الجه����ات ذات العالقة كافة، بضرورة 
اتخاذ ما يلزم بالس����رعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة 
واآلثار السلبية المترتبة على اإلنسان والبيئة والصحة 

العامة.
وطالب����ت كل الجهات الداعمة للقط����اع الزراعي محليًا 
ودوليًا، إلى المس����اعدة في تمويل مشاريع إعادة إحياء 
القط����اع الزراعي في قطاع غزة وتعويض المزارعين عن 

خسائرهم التي تكبدوها خالل العدوان األخير.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة في تقريرها إلى أن 
المنهجية التي تتبعها في تقدير الخس����ائر واألضرار، 
حيث يتمثل الحصر لألضرار والخسائر في ثالث محاور 

رئيسية »األضرار المباشرة«.
 وتش����مل المحاور األصول من قطاع اإلنت����اج النباتي، 
قطاع المياه، قطاع اإلنتاج الحيواني، قطاع االس����تزراع 

السمكي، وقطاع المنشآت واآلالت الزراعية«.
 وتختلف بين القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي، بحيث 
تش����مل العودة الى العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو 

القدرة على التصدير واالستيراد.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارتا العمل والتنمي����ة االجتماعية أمس 
األربع����اء، عن البدء بص����رف الدفع����ة الثالثة من 
مش����روع الحماية االجتماعية بقيمة 700 شيكل 

ل�13,640 مستفيًدا من العمال واألسر المتضررة.
وأوضحت الوزارتان في بيان وصل »االس����تقالل«، 
أن م����ن بي����ن المس����تفيدين 69% م����ن العمال 
اّلذين يعملون في الس����وق المحل����ي، و31% من 
اأُلس����ر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة 

»كورونا«.
وأش����ارتا إل����ى أنه بص����رف هذه الدفع����ة، يصبح 
مجموع من تم الصرف لهم خالل الدفعات الثالث 
حوالي 41 ألف مستفيد من أصل حوالي 65 ألف 

يستهدفهم المشروع.
وذكر البيان أن من أهم القطاعات التشغيلية التي 
تم استهدافها الس����ياحة والخدمات واإلنشاءات 
والزراعة والغزل  المواص����الت والصناع����ة  والنقل 
والنس����يج، والمحاج����ر، والحرفيي����ن وغيره����ا من 

القطاعات المتضررة والمشغلة للعمال.
وبينت الوزارتان أن معظم المستفيدين يعيلون 
أس����رهم، إذ بلغت نس����بة المتزوجي����ن 82% من 

المستفيدين.
وأوضحت����ا أن ه����ذه الدفعة تغط����ي المحافظات 
الش����مالية والجنوبي����ة، مش����يرة إل����ى أن����ه »تم 
فرز المس����تفيدين م����ن خالل حمالت تس����جيل 
المتضرري����ن من جائح����ة »كورون����ا« التي قامت 
بها الوزارت����ان ووزارة الحكم المحل����ي، إلى جانب 

المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين 
لدى وزارة التنمية االجتماعية«.

وأك����دت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون 
الشركاء في المشروع، الذي ضم إلى جانبهم وزارة 

المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني.
ولفت البي����ان إل����ى أن »كافة الح����االت أُخضعت 
للفح����ص والتدقيق مع كل م����ن وزارات الداخلية، 
المالية، االقتصاد الوطن����ي، والنقل والمواصالت، 
إلى جانب سجالت وقواعد بيانات وزارتي التنمية 
والعمل ومجموعة من النقاب����ات المهنية، للتأكد 

م����ن عدم وجود دخل أو راتب أو ش����به راتب، وعدم 
تلقي األس����ر لمساعدات من وزارة التنمية أو وقفة 
عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس 
األسرة وعمال داخل األراضي المحتلة عام 1948«.

وش����كرت الوزارت����ان البن����ك الدول����ي عل����ى دعم 
جه����ود الحكومة في مواجه����ة اآلثار االقتصادية 
واالجتماعي����ة للجائح����ة، وكذل����ك المؤسس����ات 
والجه����ات كافة التي س����اعدت وتعاونت معهما 
في الفحص والتدقيق، باإلضافة إلى بنك القدس 

لتعاونه وتقديمه الخدمة مجانية.

في الضفة وغزة
بدء صرف 700 شيقل لـ13640 متضرًرا من كورونا

»الزراعة«: خسائر القطاع الزراعي بلغت 204 مليون دوالر

غزة/ االستقالل: 
قدر وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، أحمد أبو راس، امس األربعاء، 

خسائر القطاعات التي تنطوي تحت وزارته ب� 100 مليون دوالر أمريكي.
وق���ال أبو رأس ف���ي تصريحات اذاعي���ة، إن طواقم وزارت���ه بالتعاون مع 
البلديات ستنتهي من حصر كامل األضرار بشكل دقيق األسبوع القادم.

وأض���اف أبو راس أن التقدي���ر النهائي لألضرار س���يوضع أمام الحكومة 
الفلسطينية والجهات المانحة.

وأكد أبو راس أن وزارته والبلديات وضعوا حلواًل مؤقتة لبعض المش���اكل 
التي تس���بب بها العدوان األخير على القطاع، مشددًا على ضرورة إصالح 

كامل ما تم تدميره.
وأشار إلى أن االحتالل االسرائيلي استهدف بشكل واضح شبكات البنى 

التحتية بهدف الحاق أكبر قدر من الخسائر والتدمير.
ولفت أبو راس إلى تواصل العديد من الجهات المانحة مع وزارته للوقوف 
على االحتياجات الطارئة والعاجلة ذات العالقة بتوفير الس���والر واآلليات 

الثقيلة الالزمة لعمليات اإلعمار.
وشدد على أهمية تشكيل هيئة وطنية مشتركة للوقف على احتياجات 
االعمار بما يحقق أفضل النتائج بما يعزز صمود س���كان قطاع غزة الذين 

يعانون من أوضاع صعبة بشتى المجاالت الحياتية.
وتس���بب العدوان االس���رائيلي األخير على قطاع غزة بخسائر فادحة في 
قطاعات االقتصاد الفلس���طيني وش���ملت الصناعة والتجارة والسياحة 
والزراع���ة والخدمات والوحدات الس���كنية والبنى التحتي���ة، وغيرها من 

المرافق.
وتج���ري الجهات الحكومية ف���ي القطاع عمليات حصر ش���املة ودقيقة 
لألضرار التي تسبب بها العدوان بهدف إطالق عمليات اإلعمار بالشراكة 
مع عدد من الجهات المحلية والدولية أبرزها جمهورية مصر العربية ودولة 

قطر وغيرهم من الدول.

100  مليون دوالر خسائر الحكم 
المحلي في قطاع غزة نتيجة العدوان

غزة/ االستقالل: 
بحث وزير األشغال العامة واإلسكان محمد زيارة، مع مسؤولين 
دوليي���ن، خطط الحكومة ف���ي ملف إعادة اإلعم���ار وأولويات 
التدخ���الت العاجلة، التي يجري العم���ل عليها من أجل إعادة 

األسر إلى بيوتها، وتوفير مأوى دائم ومالئم لها.
واجتمع الوزير زيارة في غزة، مع وفد من برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، برئاسة الممثل الخاص للبرنامج في فلسطين ايفون 
هالي، ووفد آخر من مجموعة قطاع اإلس���كان والمأوى برئاسة 
إياد أبو حمام، إضافة إلى وفد من اللجنة الدولة للصليب األحمر 
برئاس���ة مديرة مكتب اللجنة بغزة مريام ميلر، كل على حدة، 

بمشاركة منسق الفريق الوطني إلعادة اإلعمار سعدي علي.
وأكد وزير األش���غال أهمي���ة التعاون والتنس���يق مع جميع 
الجهات الشريكة، ما سيحقق هدف الحكومة في إعادة اإلعمار 

والتنمية المستدامة والعدالة االجتماعية، وتوفير فرص عمل 
ووظائف للخريجين مع اإلهتمام بالشرائح المهمشة وأصحاب 

المهن وقضايا المرأة.
وشدد على أن السلطة ستوفر الدعم الالزم  للمؤسسات التي 

ستعمل على إغاثة المواطنين وإعادة اإلعمار في قطاع غزة.
وأش���اد بجهود جميع المؤسس���ات الدولية وال���دول العربية 
وعلى رأس���ها جمهورية مصر العربية التي لديها القدرة على 
العمل في قطاع غزة، من خالل اهتمامها الكبير في التدخالت 
العاجلة واإلغاثات اإلنس���انية، الت���ي تبعث األمل في نفوس 

المتضررين.
م���ن جهتها، أك���دت جميع المؤسس���ات عل���ى تعاونها مع 
الحكومة الفلس���طينية واس���تعدادها للقيام بواجباتها نحو 

قطاع غزة والعمل بما يتالءم مع الخطط الوطنية.

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت بلدية غزة ، أم���س األربع���اء، عن إط���الق أكبر حملة 
تس���هيالت مالية للمواطنين لتس���ديد المبال���غ المتراكمة 
على فاتورة الخدمات، وذلك اس���تكماال لدورها في مس���اندة 
المواطنين ودعم صمودهم بعد العدوان اإلس���رائيلي ضمن 
حملة »حنعمهرها« التي أطلقتها البلدية مباشرة بعد العدوان 

اإلسرائيلي على القطاع.
وبحسب بيان لبلدية غزة، فإن الحملة التي تستمر حتى نهاية 
ش���هر يونيو حزيران الحالي حملت اس���م »نص علينا ونص 
عليك«، حي���ث أوضحت البلدية أنها س���تتحمل نفس قيمة 
المبلغ التي سيسدده المواطن بحيث تضاعف قيمة أي مبلغ 
يسدده المواطن للبلدية ويخصم من المبالغ المستحقة عليه.

وذكرت أن حملة التس���هيالت المالية تراعي ظروف س���كان 

المدينة واألوضاع الصعبة، ولتش���جيعهم للدف���ع أواًل بأول، 
حيث ترتبط الحملة بأهمية التزام المواطن بتسديد فاتورته 
بش���كل دوري فيما بع���د، داعية المواطنين إلى اإلس���راع في 
االش���تراك بالحملة التي تمتد لمدة ش���هر واحد فقط وهي 

مرتبطة فقط بظروف العدوان اإلسرائيلي.
وأوضح���ت البلدي���ة ان الحمل���ة إضافة الى مس���اهمتها في 
التخفيف عن كاه���ل المواطن، فإن أي مبلغ يس���دد للبلدية 
سيساعدها في االس���تمرار في تقديم خدماتها خاصة بعد 

العدوان اإلسرائيلي األخير.
ودعت المس���تفيدين والراغبين بالمزيد م���ن المعلومات إلى 
زي���ارة موقع البلدي���ة اإللكترون���ي www.gaza-city.org أو 
االتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم المختصر 

115، واالطالع على تفاصيل الحملة.

بلدية غزة تعلن عن أكبر حملة تسهيالت مالية للمواطنينوزير األشغال يبحث مع مسؤولين دوليين ملف إعادة اإلعمار

دولة فل�سطني
ال�سلطة الف�سائية

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إلى المدعى عليه صدام بشير محمد نتيل من غزة وسكانها سابقا وحاليا
خ����ارج قطاع غزة في الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها االن لقد 
حك����م عليك من قبل ه����ذه المحكمة في القضية اس����اس 1334/2019 
وموضوعها تفريق للضرر من الهجر والتعليق والمرفوعة عليك من قبل

المدعية ناريمان نعيم حس����ن زهد بتطليقها من����ك طلقة واحدة بائنة 
بينون����ة صغرى بعد الدخول لهجرك وتعليقك لها مدة تزيد عن س����نة 
ميالدي����ة كاملة بال س����بب ش����رعي وال ع����ذر مقبول وتضرره����ا من ذلك 
وأن عليها العدة الش����رعية اعتبارًا من تاريخ ه����ذا الحكم الواقع بتاريخ 
26/5/2021م حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالس����تئناف غيابيا بحق 
المدع����ى علي����ه قابال لالعتراض واالس����تئناف لذا صار تبليغك حس����ب 

األصول.  وحرر بتاريخ 26/5/2021م 

قا�سي حمكمة ال�سجاعية
حممد مو�سى كريزم
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أعل���ن أنا المواطن / أحمد محمد ش���حادة الدغمة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800324386( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

أعل���ن أنا المواطن / عبد الرحمن عرفات عبد الله الجمل  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )40521067( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

أعل���ن أنا المواطن /  ابراهيم محمد حس���ن ابو الطيور  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )953103298( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

أعل���ن أنا المواطن / ماهر محمد اب���و عيدة     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )803071646( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر.

أعل���ن أنا المواطن /  محمد يحي عاش���ور البطش   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )400773669  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر,

أعل���ن أنا المواطن /  محمد زهي���ر فايز العنصري  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )802964635   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

أعلن أنا المواطن /  محمد حامد ابو ورد عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم )803726975( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أن���ا المواطن / اياد محمد مصل���ح ابو مطير  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )701044869( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

أعل���ن أنا المواطن / ناصر محمد س���الم حس���ونه  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )975870940( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن االتحاد األوروب����ي أن األطراف المتبقية في االتفاق 
النووي مع إيران اختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات 

في فيينا امس األربعاء. 
بدوره ق����ال كبير المفاوضين ومس����اعد وزي����ر الخارجية 
اإليران����ي عب����اس عراقج����ي إن »الوفود المش����اركة في 
مفاوض����ات فيينا س����تعود إل����ى عواصمه����ا لمزيد من 

التشاور«.
وقال دبلوماس����يون إن اجتماع امس عقد الختتام أحدث 
جول����ة محادثات من أجل إنعاش االتفاق ثم س����تتوقف 

المناقشات لمدة أسبوع على األقل.
وأفادت مصادر من داخل المفاوضات أنها حققت تقدما، 
لكنها م����ا زالت في طور مناقش����ة ومحاول����ة حل قضايا 

خالفية وصفت بالجوهرية والمهمة.
وتجري المفاوضات في وقت تأمل فيه األطراف المشاركة 
للوصول قريب����ا إلى حل تعود بموجب����ه كل من الواليات 

المتحدة وإيران إلى االلتزام ببنود خطة العمل الشاملة.
هذا وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن »المفاوضات 
النووية في فيينا تش����هد تقدما وإنه ت����م حل الملفات 

األساسية مع واشنطن«.
وأكد روحان����ي أن حكومته تمكنت م����ن مواجهة الحرب 

االقتصادي����ة الت����ي فرضها الرئيس األميركي الس����ابق 
دونال����د ترام����ب على ب����الده ألنها مدعومة من الش����عب 

اإليراني.
ومضى قائ����ال: »الرئيس األميركي الحالي جو بايدن أعلن 
-خ����الل حملته االنتخابية قبل ش����هور- أنه ينوي العودة 
لالتفاق الن����ووي، ألنه كان يدرك أن الح����وار هو الطريق 
األمثل للتعامل مع إيران، بعد فش����ل سياس����ة الضغوط 

القصوى لترامب«.
وقال روحان����ي إن ترامب كان يطالب بالتفاوض مع إيران 
و«طلب من أحد قادة دول ش����رق آسيا أن يتوسط للحوار 

معنا، وطلب لقائي أكثر من مرة«.
وانطلق����ت مؤخرا ف����ي فيينا مفاوضات إلحي����اء »االتفاق 
النووي« بين إيران والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنس����ا 
والصين وروس����يا وألمانيا، وتهدف إلعادة واشنطن إلى 
االتفاق وتمهيد الطريق لتراج����ع إيران عن تملصها من 

القيود التي فرضت عليها بموجب االتفاق.
واألس����بوع الماضي، أجرت إي����ران الجولة الخامس����ة من 
مفاوض����ات االتف����اق الن����ووي م����ع الق����وى العظمى في 
العاصمة النمس����اوية، وس����ط توقعات بعودة الواليات 
المتحدة لالتفاق مجددا بعد انس����حابها ف����ي مايو/أيار 

.2018

انقرة/ االستقالل: 
أك����د الرئيس الترك����ي، رجب طيب أردوغ����ان، وجود 
إمكانيات وف����رص تعاون كبيرة بين بالده ومصر في 
ا من شرقي المتوسط وحتى ليبيا. منطقة واسعة بدًء

جاء ذل����ك في تصريحات، أدلى بها أردوغان، مس����اء 
الثالث����اء، خالل لقاء م����ع عدد م����ن الصحفيين على 

شاشة التلفزيون الرسمي التركي.
وشدد أردوغان على أن هناك »ترابطًا نابعًا من التاريخ 
في الوجدان والمصير يجمع بين شعبي تركيا ومصر 
»، مضيًفا »والعالقات بين الدولتين تقدمت وما زالت 

تتقدم على هذا األساس«.
وأوضح أن »المحادث����ات )مع القاهرة( التي بدأت اوال 
بين الوحدات االس����تخباراتية من الجانبين، ثم بين 
مس����ؤولين من وزارتي خارجية البلدين توسعت وما 
زالت مس����تمرة. ولدينا إمكانيات تعاون كبيرة بيننا 
في منطقة واس����عة بدءا من شرقي المتوسط وحتى 

ليبيا«.
وأض����اف الرئيس التركي قائال: »وال توجد بالنس����بة 
لنا أية مش����كلة بخصوص إجراء وزيري الدولتين)في 
إش����ارة لوزيري الخارجية التركي والمصري( مباحثات 
ف����ي هذه الموضوع����ات، ونقول لوزرائن����ا حول هذا: 

يمكنكم عقد اجتماعاتكم«.
وتاب����ع »ودائًم����ا م����ا قلنا لمس����ؤولي اتح����اد الغرف 
والبورصات التركية بضرورة أن تعقد محادثاتهم مع 
نظرائه����م، بالطريقة المثلى؛ ألننا بحاجة إلى تطوير 
األعمال في المجال التجاري، ونرغب في االس����تفادة 
من ف����رص التعاون ه����ذه إلى أقصى ح����د، وتعزيز 
عالقاتن����ا على أس����اس )رابح-رابح(، هذا هو الش����كل 

العام للجهود التي نسيرها بهذا الخصوص حالًيا«.
كما شدد الرئيس أردوغان على أن هذا الكالم ينطبق 
كذلك على كافة دول الخلي����ج، مضيًفا »بالطبع ، كما 
أق����ول دائًم����ا ، ال أرى أية غضاضة ف����ي الركض إلى 

أولئك الذين يخطون نحونا خطوة واحدة«.
واس����تطرد قائال: »وم����ع ذلك ، يج����ب أن أقول إنه ال 
يمك����ن وضع عالقة تركيا بمصر في مقارنة مع عالقة 
تركي����ا باليونان أو عالقة مص����ر باليونان، الن عالقتنا 
مع الش����عب المصري ال يمكن أن تشبه العالقة بين 

الشعبين المصري واليوناني«.
وزاد أردوغ����ان قائ����ال: »وذلك ألنني أعرف الش����عب 
المصري جي����ًدا، وأكن له المحبة، وال ش����ك أن البعد 
الثقافي لروابطنا قوي جدا، لذلك نحن مصممون على 

بدء هذا المسار من جديد«.

النووي اإليراني.. اختتام الجولة الخامسة لمفاوضات فيينا أردوغان: توجد آفاق واسعة للتعاون مع مصر

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن جيش االحتالل اإلس����رائيلي، عن تدميره 
نقطة مراقبة أمامي����ة، ادعى أنها تابعة للجيش 
الس����وري قرب الحدود مع الج����والن، وذلك للمرة 

الثالثة هذا العام. 
وق����ال بيان للجيش اإلس����رائيلي، أمس األربعاء، 
إن »النقط����ة مقامة ف����ي منطقة )إس����رائيلية( 
وَس����ط هضبة الجوالن، وإن ق����وة تابعة للجيش 

اقتحمته����ا وفّجرته����ا«. 
وأض����اف البي����ان أن الجي����ش لن يتس����امح مع 
أي محاول����ة النته����اك، لم����ا وصفه ب� »س����يادة 

»إسرائيل«على الجوالن«. 

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى أو 
جرحى. وخالل السنوات الماضية، شن االحتالل 
اإلسرائيلي عدد من الضربات الجوية في سورية، 
مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري 
وأهدافا إيرانية وأخ����رى ل� »حزب الله« اللبناني ، 

على حد قوله. 
واحتل����ت »إس����رائيل« ثلث����ي هضب����ة الجوالن 
خ����الل حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الش����طر 
عام 1981 في خطوة ل����م يعترف بها المجتمع 

الدولي. 
وقرر برلمان االحتالل »كنيس����ت« في 14 كانون 
أول/ ديس����مبر 1981 عب����ر ما يس����مى ب� »قانون 

واإلدارة  والقض����اء  القان����ون  »ف����رض  الجوالن«، 
اإلسرائيلية على هضبة الجوالن«. 

ولم يعت����رف المجتمع الدولي بالق����رار ورفضه 
مجل����س األمن ف����ي الق����رار رقم 497 وتش����ير 
وثائق األمم المتحدة إلى منطقة الجوالن باس����م 

»الجوالن السوري المحتل«. 
ولتكري����س ق����رار االس����تيالء عق����دت حكومة 
االحتالل في نيس����ان/ فبراير 2019، أول اجتماع 
رس����مي لها في الجوالن الس����وري منذ احتالله. 
ليص����در الرئي����س األمريكي دونال����د ترمب في 
ش����هر آذار/مارس 2019، وثيق����ة يعترف فيها 

بسيادة دولة االحتالل على الجوالن.

طهران/ االستقالل: 
أعلن����ت البحرية اإليراني����ة غرق س����فينة حربية بالقرب من ميناء جاس����ك 
بمحافظ����ة هرمزغان جنوبي البالد جراء حريق نش����ب في أنظمة الس����فينة، 
وأوضح����ت أن جهود إخم����اد الحريق الذي اندلع فيه����ا ومحاولة إنقاذها لم 

تفلح.
وأوضح����ت البحرية اإليرانية أن غرق س����فينة التدريب يرجع إلى االنتش����ار 
الكبير للحريق، وأن جهود الس����يطرة عليه اس����تمرت لنحو 20 س����اعة دون 

نتيجة. 
وأكدت البحرية اإليرانية أنه تم إجالء طاقم الس����فينة، ولم يسقط ضحايا، 

ووقع الحادث قرب ميناء جاسك المطل على خليج عمان.
وقالت مصادر إنه لم يعرف لحد الس����اعة أي معلومات عن أس����باب الحريق، 
وإن الس����لطات تجري تحقيقات لمعرفة مالبس����اته، مضيفة أن الس����فينة 
عمرها يتجاوز 40 سنة وقد أعيد تأهيلها في السابق عقب الحرب اإليرانية 

العراقية.
وأضافت أنه ربما يكون لعامل قدم السفينة دور في نشوب الحريق، وقالت 
إنه ال توجد أية معلومات عن هجوم إلكتروني تعرضت له سفينة التدريب.

وكان����ت طه����ران أعلنت ف����ي أبريل/نيس����ان الماض����ي أن إحدى س����فنها 
اس����ُتهدفت في البحر األحمر بعد تقارير إعالمية تحدثت عن أن الس����فينة 
تعرض����ت للهجوم بألغام؛ وكان ذلك أحدث هجوم ضمن سلس����لة هجمات 
على س����فن شحن مملوكة إلس����رائيل وإيران منذ آخر فبراير/شباط الماضي، 

حّملت إحداهما األخرى المسؤولية عنها.

االحتالل يعلن تدمير نقطة مراقبة سورية في الجوالن

عمان/ االستقالل: 
أص����در مدعي عام محكمة أم����ن الدولة في األردن 
أم����س األربع����اء قرار ظ����ن بحق المش����تكى عليه 
باس����م ابراهيم يوس����ف عوض الله والمش����تكى 
عليه الش����ريف عبد الرحمن حسن” زيد حسين آل 

هاشم.
وذك����رت وكالة األنب����اء األردنية )بت����را( امس أنه 
تم رفع القرار وارس����ال الدعوى إل����ى النائب العام 

لمحكمة أمن الدولة إلجراء المقتضى القانوني.
كان����ت المملك����ة األردنية قد أعلنت  ف����ي الثالث 
من نيس����ان/ أبريل  الماضي  عن اعتقاالت طالت 
مسؤولين س����ابقين بعد رصد اتصاالت مع جهات 

خارجية لزعزعة استقرار البالد.
وأعل����ن النائ����ب الع����ام لمحكمة أم����ن الدولة في 
األردن القاضي العس����كري العميد حازم المجالي 
في 22 نيس����ان/ أبريل الماضي اإلف����راج عن عدد 

من الموقوفين في قضي����ة الفتنة ، وعددهم 16 
موقوفًا.

وقال المجالي حينها إنه “فيما يتعلق بالمتهمين 
)باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن 
زيد(، فلم يت����م اإلفراج عنهم����ا ارتباطًا باختالف 
أدوارهم����ا وتباينه����ا والوقائع المنس����وبة إليهما 
ودرج����ة التحري����ض الت����ي تختل����ف ع����ن بقية 

المتهمين الذين تم اإلفراج عنهم”.

األردن: إحالة يوسف عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة

البحرية اإليرانية: غرق سفينة 
حربية بعد اندالع حريق فيها
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الكويت/ االستقالل: 
دخل الفلس���طيني عدي الدباغ مهاج���م العربي الكويتي، 
س���باق نجم شهر أيار/مايو عن غرب آس���يا في االستفتاء 

الذي ينظمه االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
ويتناف���س الدباغ مع أحمد العكايش���ي ماجهم )الكويت 
الكويت���ي( ومع بافيتيمب���ي جوميز )الهالل الس���عودي( 
وأوديون إيجالو )الشباب السعودي( وعلى مبخوت )الجزيرة 

اإلمارات���ي( ويزن العرب )الوح���دات األردني( والكاميروني 
رونالد ونجاه )الس���لط األردني( وإس���ماعيل عبد اللطيف 

)المحرق البحريني(.
وس���اهم عدي الدباغ هداف الدوري الكويتي بشكل كبير 
في رحلة استعادة العربي للقب الدوري الكويتي بعد غياب 
دام قرابة 19 عاما من خالل تسجيل 13 هدفا بعد انضمامه 

للفريق في االنتقاالت الشتوية الماضية.

الفلسطيني »الدباغ« ينافس 
على نجم مايو في غرب آسيا

المنامة /االستقالل: 
أعلن نادي الحد البحرين���ي، عن تعاقده مع المهاجم 
الفلس���طيني خالد س���الم لتمثيل الفريق، بداية من 

الموسم المقبل.
ووقع الالعب على عقده الرس���مي لموس���م واحد مع 
مس���ؤولي الحد في رام الل���ه بعدما توص���ل النادي 
البحرين���ي التف���اق م���ع ن���ادي مركز ش���باب بالطة 

الفلسطيني.
وج���اء التوقيع مع الالعب بعد مش���اهدته في الفترة 

الماضية، حيث أعجبت قدرات���ه الفنية إدارة النادي، 
خاص���ة في مش���اركته األخيرة مع مرك���ز بالطة بدور 
المجموع���ات لكأس االتحاد اآلس���يوي ، و تس���جيله 

هاتريك في لقاء فوز فريقه على المحرق البحريني .
وكان الح���د ودع كأس االتح���اد اآلس���يوي م���ن دور 
المجموعات، كما فقد لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز 

الذي توج بلقبه الرفاع.
ومن المتوق���ع أن يصل الالعب إلى البحرين مع بداية 

إعداد الفريق التي لم يعلن عنها حتى اآلن.

الحد البحريني يضم الفلسطيني خالد سالم

لندن/االستقالل: 
سيطر مانشستر سيتي على قائمة 
المرش����حين لجائزة العب الموسم، 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز، برأي 
الالعبين المحترفي����ن ، بينما غاب 
عنها كل من العب ليفربول، محمد 
صالح، وجناح السيتي، رياض محرز.

وضم����ت القائمة 4 مرش����حين من 
مانشس����تر س����يتي، ه����م: إلكاي 
جوندوجان وكيفن دي بروين وروبن 
دياز وفيل فودين، وأكمل القائمة 
هداف توتنهام، هاري كين، ونجم 

مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز.
وكان دي بروي����ن ق����د ف����از بجائزة 
الموس����م الماضي، بعدما قدم 20 

تمريرة حاسمة في الدوري.
لكنه سيلقى هذا الموسم منافسة 
ش����ديدة من زميله البرتغالي دياز، 
الذي ق����اد دفاع الس����يتي بثبات، 
في موس����مه األول مع الفريق، بعد 
قدومه إليه الصي����ف الماضي من 

بنفيكا.
دورا  فلع���ب  جوندوج���ان،  أم���ا 
مهم���ا في ف���وز الس���يتي بلقب 

البريميرلي���ج، خصوصا مع ارتفاع 
مستواه على الصعيد التهديفي، 
فيم���ا ب���رز فودين كنج���م يافع 
اس���تحق مكانه في التش���كيلة 

األساسية.
م���ن جانبه، تصدر كي���ن ترتيب 
هداف���ي المس���ابقة، برصيد 23 
هدف���ا، كما أن���ه أفض���ل صانع 
أهداف في ال���دوري أيضا، بينما 
قدم فرنانديز مس���تويات مميزة 
مع مانشستر يونايتد، الذي حل 

وصيفا لجاره سيتي.

صالح ومحرز خارج المرشحين لألفضل في إنجلترا

مدريد/االستقالل: 
كشف المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، أسباب رحيله المفاجئ عن إيفرتون، والعودة 

لتدريب ريال مدريد.
وكان ري���ال مدريد، قد أعلن عن تعيين أنش���يلوتي مدي���ًرا فنًيا للميرنجي حتى صيف 

2024، في والية ثانية، خلًفا للفرنسي زين الدين زيدان.
وقال أنش���يلوتي عبر حس���ابه على موقع التواصل االجتماعي تويتر »أريد ش���كر نادي 

إيفرتون والالعبين والمشجعين على منحي الفرصة إلدارة هذا الفريق العريق«.
وأضاف »لقد قررت الرحيل عن التوفي���ز، أمامي اختبار جديد مع النادي الذي كان دائًما 
لدي���ه مكانة خاصة ف���ي قلبي، وهو ريال مدريد«. وأتم الم���درب اإليطالي »أغادر جدران 
إيفرتون، وأحمل معي كل اللحظات الرائعة التي عش���ناها مًعا، أتمنى التوفيق للفريق 

والمشجعين«.
كما صرح أنش���يلوتي في بيان ُنش���ر على موقع إيفرتون الرسمي: »أود أن أشكر مجلس 
اإلدارة والالعبين وإيفرتون على الدعم الهائل الذي قدموه لي جميًعا خالل فترة وجودي 

في النادي«.
وأضاف: »لدي احترام كامل لكل ش���خص مرتبط بإيفرتون وآمل أن يتمكنوا من تحقيق 
الفرص المثيرة التي أمامهم«. وختم: »بينما كنت أس���تمتع بالتواجد في إيفرتون، فقد 
أتيحت لي فرصة غير متوقعة أعتقد أنها الخطوة الصحيحة بالنس���بة لي ولعائلتي في 
هذا الوقت«. يذكر أن كارلو أنش���يلوتي عمل مدرًبا لري���ال مدريد من قبل، وتحديًدا في 
الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق الملكي لتحقيق دوري أبطال أوروبا )العاشرة(.

أنشيلوتي يوضح سبب عودته لريال مدريد
مدريد/ االستقالل:

أعلن نادي برشلونة اإلسباني، بشكل رسمي عن التعاقد مع البرازيلي إيمرسون نجم ريال بيتيس، 
لمدة 3 مواسم مقبلة.

قال برش���لونة في بيان له، إنه تم التعاقد مع البرازيلي إيمرس���ون الظهي���ر األيمن لفريق ريال 
بيتيس لمدة 3 مواسم حتي يونيو 2024.

أبلغ برشلونة، ريال بتيس قراره بتفعيل بند استعادة الالعب إيمرسون صاحب ال� 22 عامًا ، الذي 
لعب معارًا للفريق األندلس���ي خالل الموسمين األخيرين. الالعب البرازيلي سينضم إلى صفوف 

برشلونة بدءًا من 1 يوليو المقبل,
ودفع فريق برش���لونة إلى ريال بيتي���س، مبلغ 9 مليون يورو من أجل اس���تعادة العبه البرازيلي 
إيمرس���ون. خاض البرازيلي إيمرسون 79 مباراة مع ريال بيتيس في موسمين، وسجل 5 أهداف 

و10 تمريرات حاسمة.
ويعد الالعب البرازيلي، هو أكثر الالعبين مش���اركة رفقة ناديه الس���ابق بالموسم الماضي بواقع 
3186 دقيقة، كما انه ساعد الفريق على احتالل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري اإلسباني 

والعودة للمشاركة في دوري األوروبي خالل الموسم القادم.
ويستعد الالعب حالًيا للمشاركة رفقة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا والتي سوف تنطلق هذا 

الشهر في البرازيل.
يعد إيمرس���ون هو ثالث صفقات برشلونة للموس���م الجديد، وذلك بعد التعاقد مع األرجنتيني 

سيرجيو أغويرو واإلسباني إيريك غارسيا من صفوف مانشستر سيتي اإلنجليزي.

برشلونة يعلن ضم ثالث صفقاته الصيفية
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
قدم���ت انا/ محمد عادل يعقوب بسيس���و من غزة وس���كانها بصفتي وكيال عن 
الس���يد/محمد فؤاد عيس���ى المزيني المقيم في كندا ويحمل جواز س���فر رقم 
G199353 له���ذه المحكم���ة مضبطة موقعة م���ن المختار بغ���زة والمؤرخة في 
2021/5/30م تتضم���ن ان والدة موكلي/  امنة بنت قاس���م بن محمد الكجك من 
غزة والمقيم في كندا توفيت الى رحمة الله تعالى بتاريخ 2002/6/24م وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها/ 
عيسى عبد الله سلمان المزيني الذكور وهم/ عبد الله ومحمد فؤاد ومحمد شريف 
واالناث وهن/ افتخار وعلياء وملكة فقط  ثم بتاريخ 2012/4/28م توفي عبد الله 
المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته/ نعيمة الطباع وأوالده منها 
الذكور وهم/ عيسى وعماد وماهر واالنثى وهي/ عبير فقط وانه ال وراث للمتوفي 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجب���ة او اختيارية وال أوالد توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر والجل تس���جيل حجة وراثة تبين نصيب كل 
وارث ش���رعا وانتقاال أعطيت هذه المضبطة موقعة مني حس���ب األصول فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشيخ رضوان الشرعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر  وحرر في: 2021/5/30م

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س العلى للق�ساء 
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية 

مذكرة اإعادة تبليغ اإعالن خ�ضوم
�ضادر عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليها / فريال بنت سعيد خالد من الجزائر وسكان تركيا 
إسطنبول ومجهولة محل اإلقامة فيها اآلن، يقتضى حضورك لهذه 
المحكمة يوم االحد 13/6/2021م الساعة التاسعة صباحا للنظر في 
القضية أس���اس267/2021 وموضوعها دعوى اثبات زوجية و نسب 
المرفوعة عليك من قبل المدعي / عمرو صالح عبد الرؤوف بعلوش���ة 
من المجدل وس���كان تركيا وحيث صادف الموعد الجلسة السابقة 
الموافق 19/5/2021م العدوان الغاشم على قطاع غزة ولم تراجعي 
المحكم���ة بعد انتهاء العدوان حيث تم تبليغك س���ابقا بواس���طة 
جريدة االس���تقالل واس���عة االنتش���ار بتاريخ 5/4/2021م ، وان لم 
تحضري او ترس���لي وكيال عنك أو تبدي للمحكمة معذرة مش���روعه 

يجر بحقك المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول.
حرر في 2/6/2021م

قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 221/2019

أمام األستاذ : حامد السمك قاضي بداية         سكرتارية : منال األخشم
المدعي : ختام حس���ن الس���يد أبو طالب - من س���كان بيت الهي���ا - هوية رقم 

)909257759(
المدعى عليه : عزام خالد ابراهيم المس���لمي - من س���كان بيت الهيا س���ابقا - 

مجهول محل اإلقامة حاليا .
نوع الدعوى : حقوق )قيمة ذهب و حقوق مالية(

قيمة الدعوى : )13710 دينار أردني+ 7500 دوالر امريكي ( .
جلسة يود : 28/02/2021

الحضور : حضرت األس���تاذة / رحاب المصري وكيله المدعية و حضرت المدعية 
بالذات ولم يحضر المدعى عليه لس���بق الس���ير بحقه حضوريا و إعالنه بواسطة 

النشر المستبدل
)) الحکم ((

باس���م الشعب العربي الفلس���طيني حكمت المحكمة بالزام المدعي عليه/ عزام 
خالد ابراهيم المس���لمي بدفع وتس���ليم المدعية / ذهب وزنه 457 جرام ذهب 
عيار21 ، مقابل ذهبها الذي اس���تلمه المدعى عليه لسداد قروضه، ومبلغ 7000 
دوالر مقاب���ل ما دفعته في تش���طيب منزله ، وتضمين المدعى عليه بالرس���وم 

والمصاريف و.200 شيكل  أتعاب محاماة.
حكما صدر وأعلن اليوم االحد بتاريخ 28/02/2021 .

قاضي البداية 
االستاذ : حامد السمك 

تبلغك أيها المس���تدعى ضده أنه وبتاريخ 28/02/2021 قد صدر بحقك الحكم 
المذك���ور وعليه نبلغك ص���ورة عنه حس���ب األصول حتى يتس���نى لك اتخاذ 

المقتضى القانوني حسب األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه حسب األصول

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
الأ�ستاذ : حممد مطر

غزة/ االستقالل: 
قال مدير وح���دة مكافحة العدوى والس���المة بوزارة 
الصح���ة في غزة د. رامي العبادل���ة، أمس األربعاء، إن 
الصحة تتخذ قراراتها بن���اء على الحالة الوبائية في 
القطاع؛ وذلك حفاظا على الس���المة العامة، الفًتا إلى 
أن���ه قد يدخل القط���اع في موجة ثالث���ة من جائحة 

كورونا بشكل سريع.
وأكد العبادلة في تصريح���ات إذاعية »، أن الجهات 
المختصة أصدرت قراًرا بضرورة تطعيم كل العاملين 
في الوزارات، وعلى رأس���هم وزارتا التعليم والصحة، 

ومن ثم بقية الوزارات.
وأضاف: »وصلن���ا 10 أالف جرعة من اللقاح الصيني، 
و48 أل���ف جرع���ة من لق���اح فايزر، وس���يصلنا قريًبا 

لقاحات سبوتنيك«.
وتابع: »س���يكون لدينا كمية كافية لتطعيم الكوادر 

في وزاراتي الصحة والتعليم ولبقية الوزارات«.
لفت إلى أن اللقاح يعطى وفق الفئة العمرية والحالة 
الصحي���ة للمتلق���ي، وقبل أخذ اللق���اح يعرض على 

الشخص نوعية اللقاح الذي يتناسب معه.
وبّي���ن د. العبادل���ة، أن االختالفات بي���ن اللقاحات ال 

تتعدى ال���� »%10«، وكل األنواع تش���كل خط أمان 
للمجتمعات.

وأكد، أن اللقاح يوفر نس���بة حماية بين 80 – 95%، 
وكل م���ن يحصل عليه ح���ال أصي���ب ال يحتاج إلى 
مستشفى. وزاد بالقول: »لدينا حوالي 70 حالة ما بين 
حرجة وخطيرة، والمنحن���ى الوبائي في حالة هبوط، 
وهذا مطمئن بعد االختالط العالي خالل فترة النزوح 

أثناء العدوان الصهيوني«.
ولفت إلى أنه قد ندخل ف���ي موجة ثالثة من جائحة 

كورونا بشكل سريع.

  قد ندخل في موجة ثالثة من جائحة كورونا بشكل سريع
د. العبادلة: قرار بتطعيم كل العاملين بالوزارات واللقاح يوفر نســــبة حماية بين 80 – 95 %

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت ش���ركة »يس���راير« اإلس���رائيلية، الثالثاء، أن أول رحل���ة طيران تجارية 
س���تقوم الشركة بتس���ييرها إلى مراكش في المغرب ستنطلق في تاريخ 19 
تموز/يوليو المقبل. وتنوي الش���ركة تس���يير 5 رحالت أسبوعية إلى مراكش، 
وتستغرق الرحلة 6 ساعات. ونقل اإلعالم اإلسرائيلي عن نائبة مدير التسويق 
في شركة »يسراير« غيل ستاف قولها إن »المغرب وجهة تناسب جميع أفراد 
العائلة وأيضًا الشباب، تحتوي على كل شيء - مناخ جيد، مدن نابضة بالحياة، 
تسوق رخيص، طبيعة خالبة، شواطئ، جذور، ثقافة وكل األشياء الجيدة. نحن 
نقّدر ان الطلب س���يكون عاليا ومئات آالف الس���ياح من »إسرائيل« سيزورون 

هذه الوجهة من خالل الرحالت المنظمة أو الرزمات السياحية«.

انطالق أول رحلة طيران إسرائيلية 
تجارية إلى المغرب قريبًا

واشنطن/ االستقالل: 
أفاد موقع أكسيوس )Axios( اإلخباري بأن 17 من األعضاء الديمقراطيين بمجلس 
الش����يوخ األميركي وجهوا رس����الة إلى وزي����ر الخارجية أنتون����ي بلينكن لحثه على 
الضغط على »إس����رائيل« للسماح بدخول المواد الالزمة إلعادة اإلعمار والمساعدات 

اإلنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا الموقعون أيضا إلى إعادة التمويل األميركي للجهود اإلنس����انية في غزة إلى 

مستويات ما قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
كما حث����وا اإلدارة على تعيين س����فير إلى »إس����رائيل« وقنصل ع����ام في القدس 

للتنسيق مع الفلسطينيين ورئيس لبعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية.
وكان ممثل االتحاد األوروبي في فلس����طين س����فين كون فون بورغسدورف قال إن 
»االتحاد األوروبي ال يضع ش����روطا إلعادة إعمار غ����زة، ولكنه يطالب بخطوات مهمة، 

ومنها توحيد القيادة الفلسطينية ورفع الحصار اإلسرائيلي«.
وأش����ار المس����ؤول األوروبي -في مؤتمر صحفي أمام أنقاض برج الجالء، الذي دمره 
االحتالل اإلس����رائيلي خالل العدوان األخيرة على غزة- إلى أن االتحاد ينخرط حاليا 
ف����ي تقييم عاجل لألض����رار التي لحقت بقطاع غزة، وس����يتم العم����ل على توفير 

الخدمات الضرورية.
وبّين أن إعادة اإلعمار تتطلب أيضا -حس����ب رؤية االتحاد األوروبي- رفع الحصار عن 

غزة كي يتحرك الناس بحرية، ولضمان حرية التجارة أيضا.
وش����دد على ضرورة إيجاد حل سياس����ي ليس فقط في غزة، ب����ل في كل األراضي 

الفلسطينية.

أعضاء بالشيوخ األميركي يطالبون 
بإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة

أس����امة فضل جنينة وأحمد زكي أب����و حصيرة اللذان 
ارتقيا في انفجار جس����م مشبوه من مخلفات االحتالل 

داخل موقع للمقاومة وسط قطاع غزة.
وأدت الجماهير صالة الجنازة على الشهيدين جنينة 
و أبو حصيرة، في المس����جد العمري وسط غزة، ليوارو 

بعد ذلك الثرى.
وفي وقت س����ابق ، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
واألمن الوطني، إياد البزم »إن الش����هيدين كانا داخل 
أحد مواقع المقاومة وس����ط قطاع غزة، لتفكيك جسم 

مشبوه من مخلفات االحتالل اإلسرائيلي«.

وذكرت مص����ادر محلية، أن األجه����زة المعنية نقلت 
الش����هيدين وآخري����ن أصيب����وا ج����راء االنفج����ار، إلى 

مستشفى شهداء األقصى في دير البلح.
بدوره����ا، زفت كتائب القس����ام الشهيدين، أس����امة 

جنينة وأحمد أبو حصيرة. 
وقالت الكتائب إن الشهيدين ارتقيا أثناء تأديتهما 
واجبهما الجه����ادي في تفكيك إح����دى الذخائر من 

مخلفات االحتالل خالل معركة سيف القدس.
ع أهالي البيرة، أمس األربعاء، جثمان  وفي السياق، شيَّ
الش����هيد فادي وش����حة، )34عاما(، من بل����دة بيرزيت 

ش����مال رام الل����ه،  الذي استش����هد متأث����رًا بإصابته 
برص����اص االحت����الل قب����ل أس����بوعين عل����ى المدخل 

الشمالي لمدينة البيرة.
يذكر أن الش����هيد وش����حة كان ق����د أصيب برصاص 
االحتالل الحي في رأس����ه، خ����الل مواجهات مع قوات 
االحت����الل عن����د مدخ����ل البيرة الش����مالي قب����ل نحو 

أسبوعين.
ومكث في العناية المكثفة نتيجة جراحه البالغة، قبل 
أن يعلن عن استشهاده امس، وهو أسير محرر، قضى 

11 عامًا داخل سجون االحتالل.

رام الله/ االستقالل: 
أّكد نادي األس���ير أن األس���ير محمد عواد )25 عاًما( من 
بيت لحم، عّلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 
قرابة الشهر، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله 

اإلدارّي.
وبين النادي أن األسير الغضنفر أبو عطوان )28 عاًما( من 
دورا بالخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام؛ رفًضا 
العتقاله اإلدارّي لليوم ال�30 على التوالي، واألسير الشيخ 
خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي؛ 

رفًضا العتقاله التعسفّي.
وبّين نادي األس���ير، أّن األس���ير الغضنفر يواجه أوضاًعا 
صعبة في زنازين العزل االنفرادّي في سجن »أوهليكدار« 
والتي ال تتوفر فيها أدنى ش���روط الحياة اآلدمية، حيث 

تنتشر فيها الحشرات.
إل���ى  »الغضنف���ر«  األس���ير  الس���جون  إدارة   ونقل���ت 

»أوهليكدار« بعد 14 يوًما على احتجازه في زنازين سجن 
»ريمون«.

ويتعمد الس���جانون تفتيش زنزانته بشكٍل متكرر، رغم 
افتقارها ألي م���ن المقتنيات، في وقت امتنع عدة مرات 

عن شرب الماء احتجاًجا على ظروف احتجازه.
وذكر نادي األس���ير أن األس���ير أبو عط���وان معتقل منذ 
ش���هر تش���رين األول/ أكتوبر 2020،  وهو أسير سابق 
أمضى 4 سنوات، منها 16 شهًرا رهن االعتقال اإلدارّي، 
وخ���اض ع���ام 2019 إضراًبا عن الطع���ام رفًضا العتقاله 

اإلدارّي.
وفي الس���ياق يواصل األسير الش���يخ خضر عدنان )43 
عاًم���ا( م���ن جنين، إضراب���ه المفتوح عن الطع���ام رفًضا 
العتقاله التعسفّي، حيث يقبع في زنازين سجن »مجدو«.

 ومددت محكمة االحت���الل اعتقاله يوم أول أمس حتى 
السابع من حزيران الجاري.

ُيش���ار إلى أن األس���ير عدنان تعرض لالعتقال 12 مرة، 
وأمضى ما مجموعه في س���جون االحتالل ثماني سنوات 

معظمها رهن االعتقال اإلدارّي.
وخالل هذه الس���نوات خ���اض أربعة إضرابات س���ابقة، 
منهم���ا ثالثة إضراب���ات رفًضا العتقال���ه اإلدارّي، حيث 
خاض إضراًبا عام 2004 رفًضا لعزله، واس���تمر 25 يوًما، 
وفي عام 2012 خاض إضراًبا ثانيا واستمر 66 يوًما، وفي 
عام 2015 اس���تمر 56 يوًما، وفي عام 2018 واستمر 58 
يوًما، وتمّكن من خالل هذه المواجهة المتكررة من نيل 

حريته، ومواجهة اعتقاالته التعسفية المتكررة.  
وطالب نادي األس���ير المؤسس���ات الحقوقي���ة الدولية 
وعلى رأس���ها األمم المتحدة، بأخذ موقف جدي يساهم 
بالضغط على االحتالل لوقف ه���ذا التصعيد الحاصل، 
من عمليات اعتقال ممنهجة وتحويل العش���رات منهم 

إلى االعتقال اإلدارّي.

أسيران في سجون االحتالل يواصالن إضرابهما عن الطعام

ت�سييع �سهيدين..



الخميس 22 شوال  1442 هــ  3 يونيو  2021 م

موسكو/ االستقالل: 
نجا مواطن روسي من سكان س���خالين من الموت بعدما خاض 
معركة قتالية مع دب، حس���بما أكدت وزارة الغابات والصيد في 

منطقة سخالين الروسية. 
ونقلت صحيفة » موسكوفسكي كومس���موليتس« عن الوزارة 
قوله���ا إن الحادث وقع بالقرب من نه���ر في المنطقة وأن خبراء 

الصيد يقيمون الوضع في مكان الحادث.
وبحس���ب تقارير إعالمية محلية، ف���إن الرجل توجه في الصباح 

الباكر إلى النهر لتفقد شبكة الصيد، فانقض عليه الدب. 
من جانبها قالت صحيفة »روسكايا جازيتا« إن الدب هجم على 
الرج���ل وبدأ ف���ي إزالة فروة الرأس ، وع���ض يديه وقدميه، لكن 
الرج���ل اتخذ القرار الصحيح وتوقف ع���ن الحركة متظاهرا بأنه 

ميت، فهدأ الدب وغادر .
وبحس���ب الوزارة يت���م التعامل مع حالة الرج���ل على أنها حالة 
مرضي���ة حرجة ، رغم  وصوله إلى المركز الطبي بنفس���ه وطلب 

المساعدة.

نجاة مواطن روسي من 
الموت بعد معركة مع دب

)apaimages(      فل�شطينيون ياأوون اإىل منازلهم املدمرة من قبل طائرات الحتالل الإ�شرائيلي �شمال قطاع غزة

واشنطن/ االستقالل: 
قال مدعون اتحاديون أميركيون إن عميال متقاعدا 
م����ن مكتب التحقيق����ات الفدرال����ي »إف بي آي«، 
متهم بخداع امرأة من تكساس، واالستيالء منها 
على نح����و 800 ألف دوالر، بع����د أن أقنعها بأنها 
كانت تحت »المراقبة الس����رية« بس����بب ارتكابها 

جرائم مخدرات.
وت����م توجيه الئحة اتهام إلى وليام روي س����تون 
جونيور، البالغ من العمر 62 عاما، األسبوع الماضي، 
تتضمن سبع تهم، من بينها االحتيال اإللكتروني 
، وانتحال شخصية ضابط فدرالي، وفق بيان صادر 
عن بريراك شاه، القائم بأعمال المدعي األميركي 

للمنطقة الشمالية من تكساس.
وفي ح����ال إدانته، فإن س����تون، ال����ذي مثل أمام 
المحكمة ألول م����رة يوم الجمعة وق����ال إنه »غير 

مذن����ب«، قد يواجه عقوبة تصل إلى 178 عاما في 
سجن فدرالي.

وقد أقنع س����تون سيدة من مدينة غرانبري بوالية 
تكساس، تم تحديدها في وثائق المحكمة باسم 
»س����ي تي«، بأنها كانت تحت« المراقبة الس����رية  
الرتكاب جرائم مخدرات في مدينة أوس����تن، وفق 

الئحة االتهام.
وبحس����ب المدعين، فإن س����تون أخبر »سي تي«، 
التي كانت قد ورثت ع����ن جدتها مبلغا كبيرا من 
المال، بأن����ه تم تعيينه كمش����رف عليها، وأنها 
يجب أن تبلغه بكل أنش����طتها وأصولها المالية، 
وهددها بالس����جن وبأنها قد تفقد أطفالها إذا لم 

تمتثل لمطالبه.
وأخبره����ا أيضا أن عليها دفع مصاريف إش����رافه 
عليها، بما في ذلك نفقات سفر ومنزل وسيارات، 

وأقنعها أيضا بدفع أم����وال زعم أنها »تعويض« 
لش����ركة مظلومة، لكنه أودع النقود في حس����ابه 

المصرفي، بحسب الئحة االتهام.
طلب س����تون م����ن ضحيت����ه أال تخبر أح����دا عن 
وضعه����ا »تح����ت المراقبة«، وأخبره����ا أن بإمكانه 
مراقبة اتص����االت هاتفها المحمول، وأجرى معها  
»مكالم����ات »وهمية« متظاهرا بأن����ه قاض يتابع 
قضيتها، وطلب من شخص آخر االتصال بها على 
أنه من »إدارة مكافحة المخدرات«، بحس����ب الئحة 

االتهام.
وفي مرحلة ما، عرض ستون على »سي تي« الزواج 
منها، وقال إنه س����يطلب من القاضي التخلي عن 

فترة المراقبة.
وأك����د المدعون الفدراليون أن »س����ي تي« دفعت 
لستون على مدار سنوات، أكثر من 800 ألف دوالر.

عميل سابق في إف بي آي يحتال على سيدة بـ 800 ألف دوالر

لندن/ االستقالل: 
ضرر واضح أحدثته خردة فضاء لل���ذراع الروبوتية المتصلة بمحطة 
الفضاء الدولية، حيث تعرض جزء صغير من الذراع والغطاء الحراري 
لنظ���ام المناولة عن ُبعد لمحطة الفضاء )كن���دارم 2(. وكانت محطة 
الفضاء الكندية، وفقًا لما أورده منش���ور مدونة تابع لها، قد الحظت 
وج���ود الضرر للمرة األولى »أثناء جولة تفقدية روتينية« في 12 مايو 

الماضي.
وذك���ر موقع »ديلي ميل« أن���ه برغم الضرر الحاصل، م���ا تزال الذراع 

الروبوتية تعمل. 
وقد أشارت نتائج التحليالت الجارية على أنه بالرغم من التأثير الواقع 

فإن أداء الذراع لم يتأثر بالضربة.

خردة فضاء تثقب ذراع 
محطة الفضاء الدولية

موسكو/ االستقالل: 
طور العلماء في س���انت بطرس���برغ في روسيا أقمشة 
يمكنه���ا تنظيفها ذاتًيا، ما قد يعن���ي أن مثل هذه 
االختراعات قد تجعلنا نس���تخدم غس���االت األلبسة 

بدرجة أقل في المستقبل.
يكمن الس���ر ف���ي طالء خ���اص يتكون م���ن »أصباغ 
التداخل«، أكاس���يد التيتاني���وم والحديد والقصدير 
والني���كل واأللمنيوم والكروم ومع���ادن أخرى تجعل 
هذه األصباغ قادرة على تدمير األوساخ العضوية وغير 
العضوية عند تعرضها للش���مس أو عند تبللها تحت 

زخات المطر، وفق »يورونيوز«.
توضح ناتاليا داشينكو، األستاذة المساعدة في قسم 
التقنيات الكيميائية في جامعة س���انت بطرس���برغ 
للتقنيات الصناعية والتصميم، أن »هذه األصباغ لها 

خصائص تحفيز ضوئ���ي، أو بعبارة أخرى، لها القدرة 
على تدمير األوس���اخ العضوية عند التعرض لألشعة 
فوق البنفسجية.« يتم تطبيق األصباغ على ما يسمى 
بطبق���ة الترابط من القماش والتي تحافظ على إحكام 

الجسيمات النانوية وتمكنها من غسلها بالماء.
يعتم���د هيكل طبق���ة الترابط على القماش نفس���ه 
ويمكن تطبيق الطالء على األقمش���ة من أية تركيبة، 
بم���ا في ذلك تلك التي تحت���وي على خيوط معدنية 
وخليط من األلياف. كما أن الصبغة تعطي النسيج لوًنا 

مختلًفا، وهي ميزة إضافية، وفًقا لداشينكو.
تضيف األس���تاذة داش���ينكو في ش���رحها أنه »من 
الممكن تطبيق أصباغ بألوان مختلفة والحصول على 
لوحة مثيرة لالهتمام، وتمنح الصبغة النسيج تأثيًرا 
لونًيا مختلفا وكذلك جودة التنظيف الذاتي للسطح«.

يقول المطورون إن قم���اش التنظيف الذاتي يحمل 
فائدة خاصة في إنتاج المالب���س الرياضية ومفارش 
المائدة والمفروش���ات والديكورات الداخلية للسيارة. 
كما أن عملية إدخال هذه التقنية الجديدة إلى قطاع 

الصناعة لن يكون مكلًفا على اإلطالق.
وفًقا للمطورين، تبلغ تكلفة هذه المعالجة التلقائية 
لأللبسة حوالي 80 روبال ما يقارب )1.08 دوالر أمريكي( 

لكل متر مربع من القماش.
ال تعد هذه التقنية ابتكارا أوال حيث سبق وأن استخدم 
علماء ثاني أكس���يد التيتانيوم في صناعة األقمشة 
ذاتية التنظيف. كما أب���دى مصنعو األثاث ومالبس 
العم���ل والمفروش���ات للديكور الداخلي للس���يارات 
اهتماًم���ا بالفعل بهذه المنس���وجات المصنوعة في 

سانت بطرسبرغ.

لندن/ االستقالل: 
عث����ر بريطاني في كراج منزله في هامبش����اير، على منبه س����اعة قديم، يحوي 
تس����جياًل بصوت والدته الراحلة تدعوه فيه لالستيقاظ من الفراش، وذلك بعد 

23 عامًا من فقدانه.
وكانت األم التي توفيت في عام 2006، قد أرسلته البنها بمناسبة انتقاله إلى 
الجامعة، وهو التس����جيل الوحيد لصوتها الذي يحتفظ به، وقد تمكن أطفاله، 
وأعماره����م بين 9 و11 عامًا، من االس����تماع إلى ص����وت جدتهم المتوفاة للمرة 

األولى.
وعلى أثر اكتش����اف المنبه، غرد إد موريش البالغ 41 عامًا، قائاًل: »عندما ذهبت 
إلى الجامعة في عام 1998، أعطتني والدتي منبه الس����اعة فيه تسجيل يعمل 
كمنبه، فطلبت منها تس����جيل صوتها، لقد وجدته للتّو وال يزال يعمل«. وفي 
التسجيل، يمكن سماع صوت والدته كريستين موريس وهي تصرخ »انهض 
ي����ا إدوارد«. وأضاف المنتج الصوتي والكوميدي ف����ي تغريدته: »من الرائع أن 

يجري تذكيري بصوتها، ولقد ضحكت بالطبع«.
وق����ال موريش إن����ه اس����تخدم المنبه طول فت����رة وجوده في معه����د العلوم 
والتكنولوجيا بجامعة مانشستر، مؤكدًا: »ال شيء يرغمك على االستيقاظ مثل 

والدتك«.
وبعد مشاهدة مقطع الفيديو على »تويتر«، رد مخترع ساعة المنبه، توم لوتون، 
قائاًل: يا إلهي هذا رائع، كان المنبه أول اختراع لي باسم »وايك يو«. أنا متحمس 

جدًا لسماع قصتك وآمل أن تكون بخير.

أقمشة تنظف نفسها بنفسها

لندن/ االستقالل: 
 alien autopsy ُتعرض نس����خة أصلية من فيلم
المثير للجدل بمبلغ يزيد عن مليون دوالر في مزاد.

ويظهر الفيلم لقطات باألبيض واألسود مدتها 17 
دقيقة لتشريح جثة من خارج كوكب األرض وهي 
مس����تلقية على طاولة فحص طبي، وفقا لصحيفة 

”ديلي ميل“ البريطانية.

وت����ردد أنه ت����م تصوير هذه اللقط����ات خالل عام 
1947 بع����د تقارير عن تحطم جس����م غريب في 
روزويل، نيو مكس����يكو، حيث تحطم بالون مراقبة 
عس����كري، وأش����ارت التقاري����ر إلى أنها س����فينة 
فضائية من خارج كوك����ب األرض وأنه تم العثور 

على مخلوقات فضائية في مكان الحادث.
وكان المخل����وق الموج����ود في الفيل����م على متن 

الجسم الغامض وتوفي في الحادث، وبعد ذلك تم 
تشريحه سرا من قبل الحكومة األمريكية، بحسب 

المقطع.
وتعرض نس����خة الفيلم في المزاد كرمز غير قابل 
للمبادلة أو NFT، ما يعني أن المزايد سيحصل على 
إطار الفيلم )الش����ريط( وسلسلة من الكود الفريد 

الذي يتحقق من أصالة الفيلم.

عرض فيلم لتشريح “كائن فضائي” للبيع بمبلغ مليون دوالر!

يعثر على منّبه بصوت 
أمه بعد 23 عامًا


