
252114االثنين 26 شوال 1442 هــ 7 يونيو 2021 م

11

03

03

05

06

03

12

02

02

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة »إس���رائيل اليوم« العبرية، إن ش���رطة 
االحت���الل صادق���ت عل���ى إقام���ة »مس���يرة األع���الم« 
اإلس���رائيلية يوم الخميس المقبل 17 حزيران 2021.  
وبحس���ب القناة 12 العبرية، ف���إن »الوضع في القدس 

على وشك انفجار آخر«.
وكتب وزير خارجية االحتالل غابي أش���كنازي بحسب القناة، 

رسالة إلى رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، قال فيها: 
»هناك اهتمام دولي بالقدس، ولها وضع خاص، تحديدا في 
العالمين العربي واإلس���المي، وأنا أخش���ى زيادة الضغط من 
طرف المجتمع الدولي بس���بب الوضع المتفجر في المس���جد 
األقص���ى ومحيطه«. وبحس���ب القناة، فإن أش���كنازي طالب 
نتنياهو بعقد جلسة مباحثات عاجلة حول الوضع في القدس 

واالستعداد لسيناريوهات التصعيد.

شرطة االحتالل توافق على إجراء 
»مسيرة األعالم« الخميس المقبل

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصي���ب 4 مواطنين بينهم صحفية إثر قمع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس األحد، مشاركين 
في مؤتمر صحفي عقده أهالي حي الش���يخ جراح 

والنش���طاء المقدسيين، أمام مركز شرطة االحتالل 
في ش���ارع صالح الدين وس���ط الق���دس المحتلة، 
كما أعلن���ت وزارة الصحة عن إصابة ش���اب بجراح 
خطي���رة بالرصاص الحي بال���رأس خالل مواجهات 

بقري���ة النبي صالح ش���مال غرب مدين���ة رام الله.  
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي 

أطلقت قنابل الص���وت والغاز تجاه 
المؤتمر  في  المشاركين  المواطنين 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«..
االحتالل يقمع صحفيين ومتضامنين ويصيب عددًا منهم 
بالقدس وإصابة خطيرة لشاب بمواجهات في رام الله 

د. الهندي: الراحل رمضان شلح صاحب رؤية واضحة وأرسى دعائم المقاومة

القائد الكبير الدكتور شلح.. أيقونة عربية عشقت القدس وفلسطين
غزة/ االستقالل: 

لم يكن الس���ادس من حزيران للع���ام ٢٠٢٠ يومًا 
عاديًا، حيث فقدت األمة العربية واإلسالمية، قائدًا 

كبيرًا الدكت���ور »رمضان عبدالله ش���لح«. الدكتور 
ش���لح أيقونة عربية عش���قت القدس وفلسطين، 
اش���تهر بدفاعه الدائم عن قضي���ة القدس فهو 

صاحب مقولة »القدس بالنس���بة لي جزء من ديني 
وعقيدتي، ومن يقول لي تنازل عنها 
كأنما يقول لي احذف س���ورة اإلسراء 

القائد النخالة: معركتنا السياسية القادمة 
لن تكون أقل ضراوة من معركتنا العسكرية

غزة/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، القائد زياد النخالة، أن حركة الجهاد 

التي قادها الدكتور شلح لعشرين عامًا أصبحت ملء سمع العالم 
وبص���ره، وعلى الرغم من المعيقات الكثي���رة والعقبات الكبيرة. 

منى الكرد.. أيقونة مقاومة 
مقدسية تقهر المحتل 

غزة/ سماح المبحوح: 
تحولت الناش���طة المقدسية منى الكرد، من مجرد صوت عادي أو ناشطة تدافع 

عن قضيتها، إل���ى أيقونة جديدة للنضال والتضامن واإلس���ناد 
في الشارع الفلسطيني ضد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، بعد 

رام الله/ االستقالل: 
قمعت وح����دات القمع التابعة إلدارة س����جون االحتالل 
أسرى قسم 12 في سجن نفحة، ونقلت أغلبهم لسجن 

وحدات إسرائيلية تقمع 
أسرى قسم )12( بسجن نفحة

القدس المحتلة / االستقالل: 
هدد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط 
الحكومة اإلس���رائيلية القادمة والتي قد ت���رى النور خالل أيام. 

عكرمة صبري: اإلصرار على مسيرة 
األعالم استفزاز سيسّبب تصعيدًا

نتنياهو يهدد بإسقاط 
الحكومة الجديدة سريعًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس وخطيب األقصى الشيخ عكرمة 

صبري على أن إصرار المس���توطنين على تنظيم »مسيرة األعالم« 
ل  ا وسيسبب تصعيًدا في المنطقة. وحمَّ يعُد تصرًفا اس���تفزازّيً

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس األحد، عن وفاة واحدة و173 إصابة 
جدي���دة بفيروس »كورونا« و٢11 حالة تعاٍف خالل ال�٢4 س���اعة األخيرة. 

وفاة و173 إصابة جديدة بكورونا 
و211 حالة تعاٍف في الضفة وغزة

الشيخ عزام: الدكتور »شلح« صاحب أغنى 
مسيرة في العمل الوطني واإلسالمي

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي الشيخ نافذ 
ع���زام، يوم أمس، أن األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي الدكتور 

د. القططي: معركة »سيف القدس« محطة 
تحّول كبرى وما بعدها ليس كما قبلها
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غزة/ االستقالل: 
أك���د عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي ورئيس الدائرة السياسية الدكتور محمد 
الهندي، أن الدكتور رمضان أفنى عمره مقاتاًل في 
سبيل الله، مش���دًدا على ان الحركة ما زالت تسير 

على نفس الطريق.
وقال د. الهندي في تصريحات إلذاعة القدس بغزة 
امس االحد، بمناسبة مرور الذكرى السنوية األولى 
لرحيل الدكتور رمضان شلح، "الدكتور رمضان كان 
المحرض األول في الحركة فبدأ محرضًا في محطته 
األولى عبر الدروس والخطابة منذ عام 1981"، مشيًرا 
إل���ى أنه بذل كل جهده لتأكيد ش���خصية الحركة 

التي تميزت عن كل الحركات الفلسطينية.
وأش���ار الهندي إلى أن الدكتور ش���لح وضع ثالث 
قضايا كأعمدة أساسية في حياته أولها ان الدكتور 
كان عالم دين س���ني صاحب إطالع واس���ع، وحفظ 
تموض���ع الحركة مع رموز أهل الس���نة، مضيًفا "أما 

القضية الثانية فقد كان مجاهًدا حتى النخاع كون 
فلس���طين قضية المسلمين األولى وبنى تحالفات 

على هذا األساس".
وأوض���ح أن القضي���ة الثالثة أن الدكت���ور رمضان 
صاحب رؤية سياسية واضحة أبرزت موقف الحركة 

في كل المراحل وفي ظ���ل العواصف التي 
ضرب���ت فلس���طين وتحديدا اتفاق أوس���لو 

وتحديد موقف الحركة في هذا السياق.
وشدد الهندي على ان الدكتور رمضان كان 
يؤمن أن فلسطين جزء من القرآن وأن الجهاد 
قضية من داخل عقيدة المس���لمين وعمل 
بكل جهد على بناء القوة العسكرية للحركة.

وتابع "عمل الدكتور ب���كل جهده مع الجميع 
م���ن أج���ل تمكي���ن المقاومة الفلس���طينية 
بالسالح والمال وتواصل مع الجميع ولم يتوان 
للحظة حت���ى توفير اإلمكانات الالزمة للجهاز 
العس���كري س���رايا القدس"، مؤك���ًدا أن قرار 
قصف "تل ابيب" عام 2012 يحس���ب للدكتور 
رمضان ش���لح. وأكد أن وثيقة الدكتور رمضان التي 
طرحه���ا وصاغها تعال���ج جوانب عدة م���ن القضايا 
السياسية المطروحة، داعًيا للحفاظ على هذا الموقف 

الذي يعتبر إرثًا للدكتور رمضان والتمسك به.

د. الهندي: الراحل رمضان شلح صاحب رؤية واضحة وأرسى دعائم المقاومة

غزة/ االستقالل: 
ق���ال عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين الدكتور وليد القططي إن 
انتصار المقاومة في معركة "سيف القدس" عمقت 
المأزق األمني لدى العدو اإلسرائيلي، مع إشارته إلى 
أّن المعركة جعلت مأزقه الوجودي أسرع في انحداره 
 الخط البياني لزوال 

َّ
إلى الهاوية، وانتبه العدو إلى أن

"دولته" إلى هبوط، والخط البياني للتحرير والعودة 
إلى صعود".

وأوضح الدكتور القططي خالل لقاء سياسي نظمة 
اإلتحاد اإلس���المي في النقاب���ات المهنية بعنوان 
"وعد اآلخ���رة.. آمال وتحديات" أن���ه عندما يتقاطع 
خ���ط زوال الكي���ان الصهيوني الهاب���ط مع الخط 
البياني الفلسطيني الصاعد، سيتوقف الزمن ُبرهة، 
ليتحق���ق قدر الله، في انتصار تم���ام الحق والخير 
على تمام الباطل والش���ر، فُينزع الخنجر المغروس 
في قلب األمة "فلسطين"، وقلب فلسطين "القدس"، 
وقلب القدس "المسجد األقصى"، فيفرح المؤمنون 
بنصر الله، ويفرح الفلسطينيون بالتحرير والعودة.

 زم���ن انتص���ارات 
َّ

وي���رى الدكت���ور القطط���ي أن
"إس���رائيل" أدب���ر دون رجع���ة، وزم���ن هزائمها 
 

َّ
أقبل من دون توقف، واكتش���فت "إس���رائيل" أن
هزائمها االس���تراتيجية أمام محور المقاومة في 
لبنان وفلس���طين زادت هزيمة في معركة )سيف 
القدس(". وأش���ار إلى أن الع���دو لم يصدق جّدية 
المقاومة في تحذيرهم من مواصلة انتهاك ُحرمة 
ها قد تبدأ  المسجد األقصى والدم الفلسطيني، وأنَّ
المعركة وُتبادر إلى الهجوم، ذلك أّنهم بادروا إلى 
الهجوم في كل معاركهم الس���ابقة مع المقاومة 
 

ٌ
 قطاع غزة غارق

َّ
في فلس���طين ولبنان، وال سّيما أن

في الحص���ار والفقر، فتفاجأ الكي���ان الصهيوني 
بالهجوم، وفتحت معركة "سيف القدس"، فكانت 
اس���مًا على ُمسّمى، وأتت منس���جمة مع أهدافها 

ونتائجها".
وذك���ر أن صواري���خ المقاومة الفلس���طينية التي 
اس���تمّرت باالنهمار على المستوطنة الصهيونية 
الُكبرى، عّمقت المأزق اإلسرائيلي األمني، وتجاوزته 
لُتعّمق مأزقه الوجودي، مع إشارته إلى أن المشروع 

 
َّ

الصهيوني قام على أساس إقناع يهود العالم بأن
"إس���رائيل" هي الوطن القومي اليهودي والمكان 
األكثر أمنًا وأمانًا لليهود في العالم )أرض الميعاد(، 
والمكان األكثر فائدة اقتصادية لليهود في العالم 

)أرض السمن والعسل(.
ين عل���ى أن ح���روب المقاومة، وآخرها "س���يف  وبَّ
القدس"، حّولت "إسرائيل" إلى المكان األكثر خطرًا 
وخوف���ًا على اليهود ف���ي العالم؛ مس���تدركًا "وإذا 

استمر ذلك الخطر والخوف، فسيكون المكان األكثر 
خسارة اقتصادية لليهود في العالم، وستبّخر حرارة 

الصواريخ ما تبقى من سمن وعسل".
وذك���ر أن الع���دو فش���ل ف���ي تحقي���ق أهدافه 
العسكرية، موضحًا أن من أهم مظاهر هذا الفشل 
هو عدم قدرة "الجيش" اإلسرائيلي، حارس أسوار 
"دول���ة الجيش" )"إس���رائيل"(، عل���ى وقف إطالق 
رشقات الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة، 
وهو سالح المقاومة األساسي في المعركة، والخطر 
األول على أمن المستوطنين في الجبهة الداخلية 

للكيان.
 المأزق األمني والوجودي الذي سببته 

َّ
وأشار إلى أن

صواريخ المقاومة للكيان الصهيوني في تصديها 
لحروب ومعارك الكيان العدوانية الس���ابقة، تّعمق 
بش���كل كبير وس���ريع في الجولة الحربية الحالية 
)سيف القدس(، بسبب تطور صواريخ المقاومة كما 
ونوعا ومس���افة، ومراكمتها لعناصر القوة المبنية 
على كل ج���والت الصراع الس���ابقة، وإصرارها على 
إرادة النصر رغم ضخامة الخسائر البشرية والمادية، 

وإيمانها بأهمية نتائج المعركة على مسار الصراع 
مع الكيان الصهيوني.

وذكر ان هناك انعكاسات كبيرة للمعركة متعلقة 
بالجبهة الداخلية للكيان، من ش���أنها أن ُتس���اهم 
في تفكي���ك الكيان م���ن الداخل، ككي���ان أوهن 
من بيت العنكبوت، والتي س���تجعلهم ))ُيْخِرُبوَن 
ُبُيوَتُهم ِبَأْيِديِه���ْم((، ولكن األهم منها هو تكملة 
اآلية القرآنية الكريمة ))َوَأْي���ِدي اْلُمْؤِمِنيَن((، وهي 
النتيجة التي س���يخرج بها أعداء "إس���رائيل" في 
مح���ور المقاوم���ة وكل أحرار األم���ة والعالم، عندما 
يرون عجزها أم���ام جبهة غزة منفردة، فكيف إذا ما 
انهم���رت الصواريخ على الكي���ان من كل الجبهات 

مرة واحدة؟.
 مرحل���ة ما بعد 

َّ
وش���دد الدكتور القطط���ي على أن

"س���يف القدس" ليس���ت كما قبله���ا على جميع 
الصعد، وذلك استنادًا إلى الحقائق العظيمة التي 
فرضتها المقاومة، مع إش���ارته إلى تلك التحوالت 
س���تنعكس على ترتيبات البيت الفلس���طيني بما 

يحمي المقاومة والثوابت.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس األحد، عن وف���اة واحدة و173 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« و211 

حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلس���طين، أنه تم تس���جيل حالة وفاة واحدة 
بالفيروس في مدينة بيت لحم.  وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: »طوباس 3، 
طولك���رم 3، نابلس 11، جنين 7، س���لفيت 1، بيت لحم 1، الخليل 3، رام الله والبي���رة 5، ضواحي القدس 0، 
قلقيلي���ة 0، أريح���ا األغوار 0«، قطاع غ���زة 139. وأضافت ان حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: 
»طوباس 2، طولكرم 9، نابلس 30، جنين 31، س���لفيت 2، بيت لحم 4، الخليل 9، رام الله والبيرة 17، ضواحي 
القدس 0، قلقيلية 6، أريحا األغوار 3«، قطاع غزة 98. وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 

بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إل���ى وجود 18 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة 
التنفس االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  41 مريضا.

وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفي���روس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في 
الضفة الغربية  وقطاع غزة 375,966، بينهم 234,420 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

د. القططي: معركة »سيف القدس« محطة تحّول كبرى وما بعدها ليس كما قبلها

وفاة و173 إصابة جديدة بكورونا 
و211 حالة تعاٍف في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
نافذ عزام، يوم أمس، أن األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
الدكتور الراحل رمضان ش���لح، أنه صاحب أغنى مس���يرة في 
العمل الوطني واإلسالمي وحمل أمانة قيادة الحركة في وقت 
عصي���ب كانت األمانة والتحديات كبي���رة؛ ولكن الدكتور كان 
على قدر هذه االمنة وحملها على ثبات وشجاعة". وشّدد عزام 
في حفل توزيع وسام الدكتور رمضان شلح على شرف معركة 
"س���يف الق���دس"، على أن األمي���ن الراحل ش���لح أدى األمانة 
العاتق عليها ف���ي الدفاع عن القضية الفلس���طينية، وحمل 
بعده القائد زي���اد النخالة ومضى عل���ى ذات الدرب واإلصرار. 
وأوضح أنه رغم الخسارة لحركة الجهاد وللشعب الفلسطيني 
بغياب القادة الكبار في مقدمتهم الدكتور شلح، فإن المسيرة 
مس���تمرة، وأن معرك���ة "س���يف القدس، دلي���ل إضافي على 
قوة هذا الش���عب وعلى قدرته على االس���تمرار رغم كل شيء. 
وبّين ان���ه مع مرور الوقت ورغم كل الخس���ائر والمعاناة وفقد 
القادة والكوادر والش���هداء يزداد ش���عبنا ايماًنا أن فلسطين 
ستعود يومًا ما وتحرر من االحتالل. وقال القيادي في الجهاد 

اإلسالمي: إن "مسيرة هذا الشعب مزدحمة باألسماء والتاريخ 
والمش���اهد، وأن ش���عبنا على مدى مئة عام قدم التضحيات 
وتنق���ل من نكبة إلى نكب���ة ومن معاناة إل���ى معاناة؛ لكن ما 
ميزه انه ظل ثابًتا وشامًخا بحقوقه لم يصعب ولم يخضع ولم 
يستسلم". وأضاف الش���يخ  عزام، أنه على مدار عقود الصراع 

رحل قادة كبار وعظام ونش���عر الخس���ارة ف���ي غيابهم؛ لكن 
هذه المس���يرة الجهادية مستمرة، مش���يًرا إلى انه من راهن 
على شعبنا هو الذي يكسب الرهان، وانه يثبت جدارته بهذه 
األمانة والمسؤولية، وهو ما أثبته في معركة "سيف القدس". 
مشّددا على أن الشعب الفلسطيني يمثل الرافعة لهذه االمة 

وألحرار العالم. وذكر الش���يخ عزام، أن "واجبنا نس���عى بوقتنا 
الختص���ار المس���افة وتقليل حجم المعاناة ف���ي الوصول إلى 
تحرير فلسطين، وأنه الشعب الفلسطيني وفصائله يمضون 
ب���كل فخر من أج���ل تحقيق األهداف التي مض���ى من أجلها 

الشهداء والقادة".
واردف أن الفلسطينيين يعيشون اليوم ذكرى النكبة الثانية 
التي اس���قطت ما تبقى من فلسطين؛ لكن روح الشعب تحيي 

أماًل في المنطقة واألمة كلها.
ودعا الش���يخ عزام، جميع الفصائل الفلس���طينية إلى العمل 
بق���وة إلحياء المش���روع الوطني وترتيب البي���ت الداخلي، مع 
تعزيز العالقة مع كل أطياف ابناء ش���عبنا تحت يد واحدة في 

مواجهة كافة التحديات والمؤامرات "اإلسرائيلية".
ويصادف يوم أمس الس���ادس من حزيران الذكرى الس���نوية 
األولى لوفاة األمين العام الس���ابق لحركة الجهاد االس���المي 
الدكتور رمضان عبد الله ش���لح عن عمر يناه���ز 62 عاما، بعد 
ص���راع طويل مع الم���رض، لتفقد االمة العربي���ة رجل الحكمة 
والوح���دة واالصرار على اس���ترداد كافة الحق���وق من المحتل 

وعدم التنازل عن أي شبر من االراضي المحتلة.

الشيخ عزام: الدكتور »شلح« صاحب أغنى مسيرة في العمل الوطني واإلسالمي
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وقاد الدكتور ش���لح حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
عل���ى مدار ما يقارب عش���رين عامًا، لم يكن دربه س���هاًل 
وميس���رًا فقد خاض الكثير من العواصف الشديدة التي 
واجهت القضية الفلس���طينية وتآم���ر الكثير عليها، هو 
من رفض المش���اركة ف���ي العديد م���ن االتفاقيات تحت 
س���قف االحت���الل الصهيوني، فلم يع���رف اإلنحناء أمام 
هذه العواصف ولم تثَن م���ن عزائمه كثرة األعداء وهول 
الظ���روف العاتية، فبقيت عزيمت���ه مرفوعة تواجه وتصّر 
عل���ى التضحية مهما كان الثمن باهظ���ًا ألن القدس في 

قلبه مزروعة وتعني له كل غاٍل ونفيس.
كان  للدكتور ش����لح ال����دور الكبير بانط����الق المبادرات 
إلنهاء االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، 
ووقف س����ريان الدم الفلس����طيني الفلسطيني، وعمل 
بكل قوة م����ن أجل إعادة الوحدة الفلس����طينية، لكي ال 
تنحرف البوصلة التي ُحمل ألجلها الس����الح وُأسس����ت 
المقاومة الفلسطينية الباسلة لطرد المحتل الصهيوني 
واس����تعادة أراضينا المغتصبة و جعل القدس عاصمة 

فلسطين األبدية.
وفي الذك���رى األولى لرحيل الدكتور رمضان ش���لح قالت 
مسؤولة اإلطار النسوي بحركة الجهاد اإلسالمي الدكتورة 
أس���مهان عبد العال: "يأتي حزيران وتأتي الذكرى األولى 
على رحيل المفكر األديب والقائد األمين الشاهد الشهيد 
ونحن مازلنا في صراع مستمر مع العدو المتغطرس الذي 

ينتهك المقدس���ات ويس���تبيح كل ما هو فلسطيني من 
الخان األحمر إلى س���لوان إلى حي الش���يخ جراح إلى باب 
العامود، ولكنها بداية النهاية لزوال الكيان المس���خ؛ ألن 

زواله حتمية قرآنية. 
وأضاف���ت عبد العال: "وللقائد ش���لح كلمات رائعة خلدها 
التاريخ دللت بها األمة على الطريق الصحيح.. اتجهوا إلى 
فلسطين ستعطيكم ما ال تتوقعون، والتخلي عن القدس 
هو تخ���ٍل عن مكة ألن القدس جزء م���ن العقيدة والدين، 

فأنصت أهل غزة ومجاهدوها لتلك الكلمات وهبوا لنجدة 
القدس والدفاع عن مس���رى رس���ول الله صل���ى الله عليه 
وسلم، وأدركوا أن االنتصار ليس خيرًا بل هو فريضة، وما 

أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة".
منبع الن�ضج

وفيما يتعلق بتأثير الدكتور رمضان شلح على أبناء حركة 
الجهاد اإلس���المي أكدت نائب مس���ؤولة اإلطار النسوي  
للحركة آمنة حميد أن الدكتور رمضان كان زاد من عزيمتنا 

ف���ي طريق ذات الش���وكة من بعد الش���هيد المؤس���س 
الدكتور فتحي الشقاقي، وهاهو اليوم يكمل القائد زياد 

النخالة األمين العام نفس المنهج".
 وأضافت حميد "أنه على غرار كونه مفوهًا وخطيبًا وناقدًا 
وأديبًا وكاتبًا فقد كبرنا ونضجن���ا بعد قراءة زاوية المرايا 
الدائمة الخاصة به في صحيفة االس���تقالل، الفتة الى أن 
محمد الفاتح كان من أبرز الش���خصيات السياس���ية التي 
أثرت في طفولة وش���باب الكثي���ر وزادت من وعي العديد 
من األخوات، فأصبح منبع النضج ومرآة السياس���ة وفهم 

المرحلة".
املراأة يف عهد الدكتور

بينت حميد "أن الدكتور رمضان شلح أفرَد مساحة واسعة 
وكبيرة تزيد م���ن تأثير المرأة في المجتمع الفلس���طيني 
واندماجه���ا به، حي���ث انطلقت المرأة ف���ي عهده لتنخرط 
بالعمل السياسي بمساحة كبيرة مما أثر إيجابيًا على حشد 
حاضنة شعبية كبيرة وضخمة ملتفة حول خيار المقاومة".

وذك���رت حميد: "أن من أب���رز إس���هامات الدكتور األمين 
لكونه قناة رس���مية لرأب الصدع الفلس���طيني، ومن أشد 
الذين س���اروا في طريق المصالحة بنقاطه العشر، مشيرة 
الى أنه عبد للنس���اء الفلس���طينيات طريقًا واس���عًا مليئًا 
بالثقة واالتزان بعد مبادرته تلك، فأصبح لنا مجااًل واسعًا 
للتش���بيك مع كافة فصائل منظمة التحرير وباقي القوى 

الوطنية والسياسية".

القائد الكبير الدكتور شلح.. أيقونة عربية عشقت القدس وفلسطين
غزة/ اال�ضتقالل: 

مل يك��ن ال�ضاد���س من حزي��ران للع��ام ٢٠٢٠ يومًا 
عادي��ًا، حيث فق��دت االأمة العربي��ة واالإ�ضالمية، 
قائ��دًا كب��رًا الدكت��ور »رم�ض��ان عب��داهلل �ضل��ح«. 

الدكت��ور �ضل��ح اأيقون��ة عربي��ة ع�ضق��ت القد���س 
وفل�ضط��ن، ا�ضته��ر بدفاع��ه الدائ��م ع��ن ق�ضي��ة 
القد�س فه��و �ضاحب مقولة »القد���س بالن�ضبة يل 
ج��زء م��ن دين��ي وعقيدتي، وم��ن يق��ول يل تنازل 

عنه��ا كاأمن��ا يق��ول يل احذف �ض��ورة االإ�ض��راء من 
الق��راآن«، كررها مرارًا ليثب��ت اأن القد�س مل ينظر 
اإليها من ثقِب الباب بل كان يراها من ثقٍب يف قلبه، 

تر�ضخت داخله طوال �ضنن حياته.

غزة/ االستقالل:
أكد األمي����ن الع����ام لحركة الجهاد اإلس����المي، 
القائد زياد النخالة، أن حركة الجهاد التي قادها 
الدكتور شلح لعش����رين عامًا أصبحت ملء سمع 
العالم وبصره، وعلى الرغم من المعيقات الكثيرة 

والعقبات الكبيرة.
وشدد القائد النخالة في الذكرى السنوية األولى 
لرحي����ل القائد الوطني الكبي����ر الدكتور رمضان 
عبد الله ش����ّلح، على أن الحركة بقيت بقيادته و 
تقدم����ت بثبات على كل المس����تويات التربوية 

والسياسية والعسكرية.
وأوضح النخال����ة خالل كلمته ف����ي حفل توزيع 
وس����ام الدكتور رمضان عبد الله شّلح الذي أقيم 
في الذكرى السنوية األولى لرحيل األمين العام 
الس����ابق للحرك����ة: "أن حركة الجهاد اإلس����المي 
الي����وم كما لم تكن في أي وقت مضى، لم تغادر 
مواقعها بل س����جلت حضورًا بارزًا ومميزًا إن كان 

ذلك في معاركها السياسية أو العسكرية.
وأوضح أن معركة س����يف القدس كما المعارك 
السابقة، ومساهمتها الكبيرة فيها في مواجهة 
العدوان الصهيوني على شعبنا في القدس أكبر 
دليل على حيويتها وقوتها وحضورها، موضحًا 
أن هذا ل����م يكن ليتم ل����وال التضحيات والعمل 
الجاد وال����دؤوب، ولوال الش����هداء الذين تقدموا 
مس����يرتنا ونقلوا حركتنا من موقع آلخر بكل قوة 
واقتدار، وعلى مدار الوقت ومنذ انطالقة حركتنا 

وحتى يومنا هذا.
وأك����د القائ����د النخال����ة عل����ى تمس����ك الحركة 
الوطنية  لكافة حواراته����ا  وادارته����ا  بثوابتها، 
القادمة وفقًا له����ذه الثوابت، ووفق����ًا لما أنجزه 

شعبنا ومقاومتنا ومقاتلونا الشجعان في سرايا 
القدس خالل معركة سيف القدس.

وش����دد النخالة على أن معركة س����يف القدس 
فتحت آفاق����ا كبيرة أمام طموحات ش����عبنا في 
الحرية والتحري����ر والعودة، وعلينا عدم التفريط 

بما أنجزته المقاومة".
وقال: "معركتنا السياسية القادمة لن تكون أقل 
ضراوة عن معركتنا العس����كرية، لذلك على كل 
قوى المقاومة واجب ترتيب أوضاعها والتوافق 
على رؤية موحدة حتى ال يفرغوا نصر شعبنا من 

محتواه".
وعّد أن "مح����اوالت احتواء ما أنجزه ش����عبنا في 
معرك����ة س����يف القدس ل����ن تتوق����ف، وعلينا 
أن نك����ون في أتم مس����تويات اليقظ����ة والحذر 
والجاهزي����ة لكل تل����ك المح����اوالت، وأن نغادر 
االس����تئثار ونعم����ل ب����دون كلل م����ع كل قوى 

المقاومة لنخرج بأفضل إنجاز ممكن لش����عبنا 
ومقاومتنا".

وطال����ب القائد النخال����ة، المقاومين وس����رايا 
القدس الباسلة، وكذلك كل قوى المقاومة أال 
تغفل عن س����الحها لحظة واحدة، فما زلنا في 

وسط المعركة.
وج����دد القائ����د النخالة، تأكي����ده في خضم 
األحداث أن الدكتور رمضان يمتلك من الرؤية 
الوازن����ة والمعتبرة الت����ي تجاوزنا بها الكثير 
من التحديات، وم����ا زال حضوره أعظم من أن 
تخفيه األحداث، ولق����د كان امتدادًا حقيقيًا 
لفكر حركة الجهاد وقائده����ا األول الدكتور 

الشهيد فتحي الشقاقي رحمه الله.
ولفت إل����ى أن الدكت����ور رمضان "كالش����امة 
بينن����ا، مميز في الكثير من الصفات، وبفقدان 
األخ العزيز والقائ����د المميز فقدت حركتنا ركنًا 
أساس����يًا من أركانها ، وترك فراغ����ًا كبيرًا، لكن 
وعل����ى الرغم من ذلك اس����تطاعت حركتنا بحمد 
الله تج����اوز المحنة كما تج����اوزت محنة فقدان 

القائد المؤسس الدكتور فتحي.
وأضاف أن مس����يرة الجهاد والمقاومة الشامخة 
اس����تمرت بالحضور البارز والمميز لقادة الحركة 
وأعضائها في كل الساحات وفي كافة المجاالت، 
واس����تطاعت حركتنا أن تبني على ما تم انجازه 
وتتقدم وسط التعقيدات والتحديات بكل قوة 
وبسالة واقتدار، بتضحيات كبيرة وبرؤى واضحة 

وثابتة.
ووج����ه تحي����ة ل����روح القائ����د الوطن����ي العربي 
االسالمي الكبير الدكتور رمضان، ولكل شهداء 

شعبنا البطل ولكل أسرانا البواسل.

بالذكرى السنوية لرحيل د. شلح

القائد النخالة: معركتنا السياسية القادمة لن تكون أقل ضراوة من معركتنا العسكرية
غزة/ االستقالل:

قال عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين د. 
يوسف الحس����اينة، يوم أمس، "نحن نتفيأ الذكرى األولى للرحيل المفجع 
للقائ����د الوطن����ي الكبير األمين الش����اهد د. رمضان ش����لح )أبو عب����د الله(، 
ونس����تحضر قامة وطنية إس����المية كبيرة وصادق����ة ومتفانية في خدمة 

القضايا الوطنية واإلسالمية".
وأضاف الحس����اينة، أن الدكتور رمضان شلح  أحد أعالم المقامة في العصر 
الحديث، ولق����د كان ضمانة حقيقية، وصادقة، وفاعلة للمش����روع الوطني، 
محافظًا على ثوابت األمة، والش����عب الفلس����طيني، موضًحا أنه "عمل بكل 

جهٍد ومثابرٍة على صيانة الحقوق الوطنية".
وأك����د القيادي في الجهاد اإلس����المي، أن األمين الراحل ش����لح "قد تخطى 
ببصيرته، ووعيه، الخالفات التنظيمية بين اإلسالميين والوطنيين، مشّدًدا 
على أن نهج المقاومة وطريقها هي األكثر جدوى في وحدة األمة والشعب 
الفلسطيني بكل مكوناته، وأن طريق "التسوية" ونهج "أوسلو"، ال يؤدى إال 

إلى مزيٍد من ضياع الحقوق وتهديد النسيج الوطني.
وأش����ار إلى أنه  كان وحدويًا، وأس����س عالقة جيدة م����ع كل مكونات العمل 
الوطن����ي ورغم معارضته لنهج التس����وية إال أن����ه كان حريصًا على إضفاء 
ُبع����ٍد أخ����وى  وقيمي مع الذي����ن يختلف معه����م في الرؤية السياس����ية 

واالستراتيجية.
وبّين أن الدكتور ش����لح قد "آمن الراحل الكبي����ر، بوحدة األمة بكل مذاهبها 
وطوائفها، وأهمية وحدته����ا لمواجهة التحدي الغربي، ومؤامرات تصفية 

القضية الفلسطينية، وحالة االرتهان للمستعمر الغربي".
وتاب����ع:  "عزاؤنا في رحيلك يا )أب����ا عبد الله( أنك تركت خلفك ُتراثًا فكريًا ال 
ينضب، وثورة جامحة ال تهدأ، ورجااًل أفذاذًا يمتشقون "سيف القدس" وبه 

يضربون.. وينتصرون!". 
ويصادف يوم أمس الس����ادس من حزيران الذكرى الس����نوية األولى لوفاة 
األمين العام السابق لحركة الجهاد االسالمي الدكتور رمضان عبد الله شلح 
ع����ن عمر يناهز 62 عاما، بعد ص����راع طويل مع المرض، لتفقد االمة العربية 
رج����ل الحكمة والوحدة واالصرار على اس����ترداد كاف����ة الحقوق من المحتل 

وعدم التنازل عن أي شبر من االراضي المحتلة.

د. الحساينة : الدكتور رمضان 
شلح قامة وطنية إسالمية كبيرة
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دعـوة لتقديـم عـر�ض اأ�سعـار/ توريدات 
بلديـة املغازي

ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / 
)MDPIII-W6( النافذة ال�شاد�شة

ا�شم امل�شروع الفرعي: توريد حمروقات لزوم اآليات 
خدمات البلدية واآبار املياه وم�شخات ال�شرف ال�شحي

 1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية عل���ى منحة إضافية بقيم���ة 44 مليون ي���ورو من عدد  من  
المانحين )البنك الدولي- KFW-AFD ( سيتم تنفيذها  من خالل صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات 
ف���ي الضفة الغربية وقطاع غ���زة ، حيث يهدف هذا المش���روع إلى دعم 
بلديات الضفة الغربية وقطاع غ���زة  لمواجهة اآلثار اإلقتصادية لجائحة 
)كوفي���د 19( وذلك من خالل تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة لتحس���ين 

الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2( وق���د حصلت بلدية عبس���ان الجديدة على منح���ة فرعية من صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع  توريد 
محروقات لزوم آليات خدمات البلدية وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي 
استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 

رقم MDPIIIW6 -1622130-01 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( الم���وردون  المعنيون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من 
بلدية المغازي،  دائرة الصحة ، السيد/ م.  خالد أحمد، هاتف: 082551146 
فاك���س: 082550121، وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامن���ة صباحًا وحتى 

الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2021/6/6 م وحتى تاريخ2021/6/13م .
4( عروض األس���عار يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/13 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 
بلدية المغازي - دائرة الصحة - الطابق االرضي - شارع صالح الدين

بلديـة املغازي 
بتمويل من:

دعـوة  لتقديـم عـر�ض اأ�سعـار/ ب�سائع
بلديـة خان يون�ض

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
ا�شم امل�شروع الفرعي: توريد مواد لزوم �شيانة �شبكات املياه 

وال�شرف ال�شحي-مرحلة ثالثة
 1.حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صندوق تطوير وإقراض الهيئ����ات المحلية - على منحة من مجموعة من 
الش����ركاء والممولين )باإلضافة الى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية  
بنسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة 
الثانية وقد حصلت بلدية خان يونس على منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية   )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد 
لزوم صيانة شبكات المياه والصرف الصحي-مرحلة ثالثة وتنوي استعمال 
جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم

MDPIII-CII -1521120 - 28 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2.الم����وردون المعني����ون يمكنهم الحصول على المعلوم����ات الالزمة من بلدية خان 
يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات، السيد/ عدنان شبير هاتف: 2066770-08 
فاكس:08-2053155 وذلك ابتداًء من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الواحدة والنصف 

ظهرًا   من تاريخ 2021/06/07م وحتى تاريخ 2021/06/17م.
3.ع���روض األس���عار يج���ب أن تقدم عل���ى العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/17م الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4.المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

بــلـديــة خــان يــونــ�س

  دولة فل�شطني  
 املجل�س الأعلى للق�شاء 

 لدى حمكمة �شلح رفح املوقرة 
    يف الق�شية رقم 2021/171م

  يف الطلب رقم 2021/236 )ن�شر م�شتبدل(
المدعية : شركة سليم للتجارة و الصناعة ذ.م.م – غزة شارع الجالء – مقابل 

جمعية الشبان المسيحية شارع الجالء .
ويمثلها السيد / احمد حلمي سليم – هوية رقم )920800760(

وكالؤها المحامون/ سامي سعيد حمدونة  وبالل احمد خضير واحمد حلس 
– غزة شارع عمر المختار – برج االسراء الطابق الخامس 

المدعى عليه : ناهض عودة عواد ماضي – رفح – دوار الخربة- بجانب محل ماضي للفواكه.
نوع الدعوى : حقوق 

قيمة الدعوى: )17300 شيكل ( سبعة عشر الف وثالثمائة شيكل
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في الطلب رقم 2021/236   في القضية رقم 2021/171
ال����ى المدعى عليه/ ناهض ع����ودة عواد ماضي – رف����ح – دوار الخربة – بجانب محل 
ماضي للفواكهة ) مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد( نحيطك علما بان المدعية 
ق����د أقامت القضية المرقومة اعاله و موضوعها ) حقوق( اس����تنادا الى ما تدعيه في 
الئح����ة دعواها ونظرا النك مجهول محل االقامة وحس����ب اختصاص محكمة الصلح 
برفح في نظر ه����ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اص����ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب 

رقم )2021/236( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء المواق 2021/6/22م 
التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا.   مع االحترام حرر في 2021/6/3 

 رئي�س قلم حمكمة ال�شلح برفح 
  الأ�شتاذ اأكرم حممد اأبو طعيمة

غزة/ سماح المبحوح: 
تحولت الناش���طة المقدس���ية منى 
الك���رد، من مج���رد صوت ع���ادي أو 
ناش���طة تدافع عن قضيته���ا، إلى 
والتضامن  للنض���ال  أيقونة جديدة 
واالسناد في الشارع الفلسطيني ضد 
بعد  اإلسرائيلي،  االحتالل  ممارسات 
أن انتفض���ت دفاعا عن حي الش���يخ 
جراح، وعن حق عائلتها في منزلهم 
لصالح  والتهجي���ر  المص���ادرة  ضد 

المستوطنين المتطرفين.
وأفرجت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
مس���اء أمس األح���د، عن الناش���طة 
والتي  الك���رد  من���ى  الفلس���طينية 
اعتقل���ت صب���اح امس م���ن منزلها 
بالقوة، فيما يستمر احتجاز شقيقها 

محمد.
وأفاد شهود عيان بأن الناشطة منى 
الكرد وصل���ت إلى منزله���ا في حي 
الش���يخ جراح مرفوعة الرأس وس���ط 

حضور جماهيري الفت.
وت���داول النش���طاء ص���ورة لمن���ى 
وأش���قائها فور إفراج قوات االحتالل 

عنها.
وفي وقت س���ابق امس األحد، س���لم 
الناشط محمد الكرد نفسه للشرطة، 
بعد س���اعات م���ن اقتحامه���ا منزل 
عائلته واعتقال شقيقته التوأم منى 

قبل أن يتم االفراج عنها.

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في 
حي "الش���يخ جراح" ص���درت بحقها 
أحكام تقض���ي بتهجير أفرادها من 

منازلهم لصالح مستوطنين.
وُيعد الش���قيقان منى ومحمد الكرد 
من أبرز الناش���طين ف���ي التعريف 
والدفاع عن قضية حي الشيخ جراح. 
معهما  االحت���الل  ش���رطة  وحققت 
بتهمة اإلخالل بما تس���ميه النظام 
والسلم العام، والقيام بأعمال شغب 

على خلفية قومية.
و قال محامي محمد ومنى الكرد إن أمر 
اعتقالهما أصدرته ش���رطة االحتالل 
يوم الخميس الماضي، وصدقت عليه 

محكمة االحتالل.
يذك���ر أن اعتقال الش���قيقين الكرد 
تزام���ن مع اعتق���ال االحتالل رئيس 
لجنة حي بطن الهوى ببلدة س���لوان 
زهير الرجبي، و استدعاء الناشط  إياد 
أبو سنينة للتحقيق ، كما تم اإلفراج 
أول أمس عن مراسلة الجزيرة جيفارا 
البديري بعد س���اعات م���ن اعتقالها 
المصور  وعل���ى  عليه���ا  واالعت���داء 

المرافق لها من حي الشيخ جراح.
وقب���ل أن يتم االف���راج عنها، ضّجت 
االجتماع���ي  التواص���ل  مواق���ع 
الفلسطينية  الناشطة  بخبر اعتقال 
واإلعالمية المقدسية من حي الشيخ 
ج���راح، منى الكرد، فتصّدر اس���مها 

قائم���ة األكث���ر تداواًل ف���ي عدد من 
ال���دول العربّية، وس���ط غضب عارم 
كونها واح���دة من أكثر الناش���طين 
انتش���ارًا ومتابع���ة بعدم���ا جّندت 
نفس���ها للدفاع عن القضية والنشر 
حولها، وكان لها المجهود األكبر في 

تدويلها.
وخ���الل الش���هر الماضي، اش���ُتهر 
كّل م���ن من���ى وش���قيقها محم���د، 
إثر اس���تخدامهما مواق���ع التواصل 
لنقل الصورة من حي الش���يخ جراح 
للعالم، فيما اعتبرهما متابعون عرب 

"أيقونتين". 

�شيا�شة ممنهجة ومنظمة
أب���و  صال���ح  المقدس���ي  الناش���ط 
دي���اب أكد أن اس���تهداف االحتالل 
المقدسية  للناش���طة  االس���رائيلي 
منى الكرد  وش���قيقها محمد وعدد 
من الناش���طين والصحفيين بأحياء 
مدينة القدس  خاصة حي الش���يخ 
جراح وحي بطن الهوى، يأتي ضمن 

سياسة ممنهجة ومنظمة يقوم بها 
االحتالل في مساٍع منه لمنعهم من 

فضح ممارساته  وجرائمه بحقهم .
وأوض���ح أبو دياب ل�"االس���تقالل" أن 
الناش���طة المقدس���ية من���ى الكرد 
هي من األوائل الذي���ن أججوا الرأي 
الع���ام حول قضي���ة تهجيرهم من 
الحي واالستيالء على الجزء المتبقي 
من منزلهم، كما أن ش���قيقها فعل 
القضي���ة عل���ى مواق���ع التواص���ل 
االجتماعي وخاطب وس���ائل االعالم 

باللغة االنجليزية. 
وبين أن االحتالل يشن هجمة شرسة 
ضد منى وشقيقها  و كل الناشطين 
بحي  يتواجدون  الذين  والصحفيين 
الش���يخ جراح وبالقرب م���ن األحياء 
في  بالمصادرة،  المه���ددة  والمنازل 
محاولة منه إلخفاء الحقيقة وتكميم 

األفواه. 
وأش���ار إلى أن���ه بالرغم م���ن جبروت 
االحتالل االس���رائيلي وغطرسته ، إال 

أن منى اس���تطاعت بهاتفها النقال 
أن توص���ل صوت عائلته���ا وجميع 
العائالت أصح���اب القضية الواحدة 
للعالم ، ثم جعلت فلسطين حاضرة 
بالمحافل الدولي���ة ، بعد أن تحولت 
قضيتهم من مج���رد حي يتعرض 
س���كانه للتهجي���ر إلى حال���ة دفاع 

ونضال فلسطيني عام . 
وش���دد عل���ى أن منى تمث���ل المرأة 
تعمل  التي  المناضلة  الفلسطينية 
على  رف���ع الظلم عن ش���عبها قبل 
يقوم  االحت���الل  لذل���ك  عائلته���ا، 
باس���تهدافها باالعتقال والتهديد 
باإلبعاد عن منزلها بحي الشيخ جراح، 
مؤكدا أن كل ممارس���ات وأس���اليب 
االحتالل لن تثنيهم عن الدفاع عن 
حقوقه���م أو التراجع عن الفعاليات 
لسياسيات  المناهضة  والنشاطات 

وجرائم االحتالل.
�شتف�شل اأهدافه

ومن جهته، عض���و لجنة الدفاع عن 

الش���يخ جراح يعقوب أب���و عرفة رأى 
أن ق���رار اس���تهداف من���ى الكرد و 
وشقيقها محمد س���واء باالعتقال أو 
التهديد ليس مستغربًا وجديدًا على 
دولة االحتالل اإلس���رائيلي،  وليس 
وليد اللحظ���ة، إنما يخطط لذلك منذ 

أيام .
ل�"االس���تقالل"  عرفة  أب���و  وأوضح 
أن االحت���الل يوج���ه دائم���ا لمنى 
وش���قيقها محمد تهم���ة الدعوة 
للتحري���ض ض���ده ، والمش���اركة 
بالتظاهرات غير المرخصة  إضافة 
للقيام بأعمال ش���غب ، مشيرا إلى 
أن تلك الته���م الموجهة ضد أي 
ناشط يتم اعتقاله من حي الشيخ 
جراح واألحياء المقدس���ية بشكل 

عام، جاهزة مسبقا.
ونب���ه إلى أن منى وش���قيقها محمد 
وكل ناشط مقدس���ي يعتقل بذات 
الته���م، يت���م تحويل���ه م���ن مركز 
توقيف ش���ارع صالح الدين لسجن 
التحقيق  المس���كوبية الس���تكمال 
وبع���د االنتهاء يت���م توجيه التهم 
ضدهم، وتحويلهم ألحد الس���جون، 
إل���ى حين إص���دار محكم���ة الصلح 
االحكام بحقه���م و التي من الممكن 
أن تتضمن السجن لمدة تتراوح من 
6 شهور لعامين ، وفرض غرامة مالية 

تقدر بحوالي 2000شيكل. 
ورأى أن كل ما يقوم به االحتالل ضد 
الناشطين بمدينة القدس المحتلة، 
س���يكون له تداعيات عكسية عليه، 
و سيفشل في إيقاف حالة التفاعل 
والتضام���ن والدف���اع م���ع قضي���ة 
تهجيره���م و مص���ادرة منازله���م و 

أحيائهم.

منــى الكــرد.. أيقونــة مقاومــة مقدسيــة تقهــر المحتــل 
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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
  املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور

 �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
الى المدعى عليه / س���اهر محمود علي الدنف من حمامة وسكان الشاطئ 
س���ابقا ومجهول محل االقامة حاليا – يقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
ي���وم االربعاء الواقع ف���ي 2021/6/22م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك 
بخص���وص القضي���ة اس���اس 2021/144 وموضوعها دع���وى مهر مؤجل 
والمرفوعة عليك من قبل المدعية / آية كمال محمود ابو ش���قفة من حمامة 
وسكان الشاطئ هوية رقم 401768619 وإن لم تحضر في الوقت المعين 
او ترسل وكيال سيجِر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 14/شوال / 1442 ه� وفق 2021/5/26م 

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
راأفت جمعة بارود

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية املدنية رقم 347 / 2021  
   يف الطلب املدين رقم 921 / 2021

المستدعية )المدعية(: شركة العشي لالخشاب والتجارة والصناعة العامة )ذ.م.م( 
ويمثلها الس���يد/ محمد نايف هاشم العشي هوية رقم 905264453 ومقرها غزة 

الدرج شارع بور سعيد "النفق" – وكيلها المحامي/ محمود ماهر أبو القمبز 
المستدعى ضده )المدعى عليه الثاني(: عماد نعيم محمد حندوقة هوية 
رقم 931180538 – وعنوانه غزة الرمال شارع الرشيد مقابل حسبة السمك 

عمارة حندوقة "مسافر خارج البالد حاليا" 
نوع الدعوى: حقوق مالية 

قيمة الدعوى: )16.517 شيكال( ستة عشر الف وخمسمائة وسبعة عشر شيكال فقط ال غير 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية المدنية رقم 347 / 2021     في الطلب المدني رقم 921 / 2021
الى المس���تدعى ضده المذك���ور بما أن المس���تدعية المذكورة قد اقامت 
القضية والطلب المرقومين أعاله حس���ب ما تدعي���ه في صحيفة دعواها 
ونظ���را ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح في 
نظ���ر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة 
عل���ى صفحات الطلب رقم 921 / 2021 بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق 
النش���ر المستبدل وذلك حسب األصول لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا 
لهذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/7/11 الس���اعة التاس���عة صباحا 
كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في: 2021/6/3م

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

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

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

   املو�ضوع :-اإعالن للعموم
تقدم����ت له����ذه المحكمة المدعي����ة :- منال صادق محمد البش����يتي 
المشهورة الشاعر من خانيونس وس����كانها ضد المدعى عليه : انس 
محمود س����عيد الشاعر من خانيونس وس����كانها بصفته قيما شرعيا 
على اموال المفقود عبد الرحمن محمود س����عيد الشاعر من خانيونس 
وسكانها س����ابقا في القضية اس����اس رقم 2021/571م ولك بدعوى 
اثب����ات وفاة المفقود عبد الرحمن المذكور والذي فقد منذ عام 2014م 
ف����ي ظروف غامضة وتوج����ه الى جهة غير معلوم����ة وال تعرف حياته 
م����ن مماته حت����ى اآلن نرجو ممن يعرف عنه ش����ئيًا الحضور لمحكمة 
خانيونس الش����رعية لإلخبار عما يعرفه عن����ه إحقاقًا للحق وذلك قبل 
موعد الجلس����ة الواقع في يوم الخميس الموافق 2021/7/15م الساعة 

الثامنة صباحا وحرر في 2021/6/6م 

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / رمضان محم���د رمضان 
المه���دد  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)40933720( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اشرف احمد يوسف ياسين  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800152274( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز فلس���طين لدراسات األس���رىأن سلطات 
دت خالل العام الحالي من سياس���ة  االحت���الل صعَّ
االعتق���االت التي تنفذها بحق أبناء ش���عبنا والتي 
ا مالزًما للفلس���طينيين، حيث  أصبح���ت حدًثا يومّيً

رصد المركز )4200( حالة منذ بداية العام 2021 .
وأوض���ح مدير المرك���ز الباحث رياض األش���قر في 
بي���ان صحفي أن االحتالل واجه انتفاضة الش���عب 
الفلس���طيني في كل أماكن تواج���ده، وخاصة في 
داخل األراض���ي المحتلة ع���ام 48 بحمالت اعتقال 
واسعة وعش���وائية، بهدف تحقيق سياسة الردع 
والتخويف ومنعهم من إسناد أهالي القدس وغزة 

التي تعرضت لعدوان همجي خالل مايو الماضي.
وكش���ف أّن االعتقاالت طالت كاف���ة الفئات حيث 
وصلت حاالت االعتقال منذ بداية العام بحق النساء 
إلى )77(، بينهم قاصرات ومس���نات، و)800( حالة 
اعتقال اس���تهدفت األطفال القاصرين، كما اعتقل 
5 م���ن نواب المجلس التش���ريعي والعش���رات من 
القيادات الوطنية واإلس���المية إضافة إلى مداهمة 
من���ازل آخرين وتوجي���ه تهديدات مباش���رة لهم 

باالعتقال.
بينما ش���هد قطاع غزة منذ بداية العام الجاري )26( 
حالة اعتقال، )24( منها لش���بان اقتربوا من الحدود 
الش���رقية وأطلق س���راح غالبيتهم بع���د التحقيق 
معهم، منهم الفتى "عام���ر أبو عمران" من الزوايدة 
والذي أطلق سراحه بعد 9 أيام من االعتقال، فيما ما 
يزال يعتقل الفتى "عبد الرحيم رامي الخالدي" )17 
عاما( من س���كان البريج، بعد اعتقاله أثناء محاولته 

العبور لألراضي المحتلة عام 48.
 واس���تمر االحتالل في استغالل حاجز بيت حانون/ 
إيرز كمصيدة للفلسطينيين، واستغالل حاجتهم 
اإلنسانية للمعبر سواء للعالج أو التجارة، حيث اعتقل 
الش���اب "والء الرفاعي"، )35 عامًا(، من بلدة المغازي، 
خالل توجهه لمستشفى المقاصد بالقدس إلجراء 
عملية جراحية لزوجته التي تعاني من سرطان في 
الدماغ، واعتقل المواطن "كرم أبو حدايد"، من سكان 
خان يونس على حاجز بيت حانون "إيرز" خالل إجراء 

مقابلة مع مخابرات االحتالل.
اعتقالت القد�س

 االحتالل صعد من اعتداءاته على 
َّ

ن األش���قر أن وبيَّ
أهالي القدس وخاصة من خالل ممارس���ة عمليات 
االعتقال الواس���عة والت���ي تزامنت م���ع التصدي 

المس���جد األقصى، والتصدي لتهجير  القتحامات 
أهال���ي حي الش���يخ ج���راح، حيث وصل���ت حاالت 
االعتقال إلى )1052(، طال���ت كافة فئات المجتمع 

المقدسي مع التركيز على فئة األطفال.
 وأش���ار إلى أن سلطات االحتالل صعدت منذ بداية 
الع���ام الجاري م���ن االعتقاالت بحق المقدس���يين، 
الس���تنزاف  ومقص���ودة  ممنهج���ة  كسياس���ة 
المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني 
قاٍس، لدفعه���م إلى ترك منازلهم ومقدس���اتهم 
طواعي���ة لالحت���الل واله���رب إليجاد حي���اة آمنة 
وكريمة، وذلك ضمن االس���تهداف المباشر للوجود 
الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة 

المقدسة.
اعتقالت الداخل

وبي���ن األش���قر أن س���لطات االحت���الل واجه���ت 
انتفاضة الفلس���طينيين داخ���ل األراضي المحتلة 
ع���ام 48، تضامنًا م���ع أهالي قطاع غ���زة والقدس، 
بحمالت اعتقال واس���عة في مختلف المدن والقرى 
الفلس���طينية وصلت إلى )1700( حالة اعتقال كان 
أشرسها في حيفا واللد وأم الفحم والطيرة والناصرة.

االعتق���االت طالت األطفال والنس���اء وكبار الس���ن 
والصحافيي���ن والنش���طاء وقياديي���ن من مختلف 
األحزاب والح���ركات الفاعلة على الس���احة العربية 
في الداخل، كما طالت الش���يخ كمال الخطيب نائب 
رئيس الحركة اإلس���المية، والذي ال ي���زال معتقاًل 

ومدد اعتقاله عدة مرات.
وأض���اف أن غالبي���ة المعتقلين تعرض���وا للضرب 
واإلهان���ة حين االعتقال وفى مراكز الش���رطة التي 
نقل���وا إليه���ا، حيث أصي���ب عدد منهم بكس���ور 
ورضوض ونقل���وا إلى المستش���فيات للعالج، وقد 
أطلق س���راح غالبيتهم عقب التحقيق معهم، بعد 
فرض غرامات مالي���ة بحقهم، أو االبتعاد عن أماكن 
سكناهم ألس���ابيع، بينما قدمت لوائح اتهام بحق 
أكثر من 160 منهم، تراوحت ما بين اإلخالل بالنظام 
والتحري���ض على أعمال ش���غب، وإش���عال إطارات 
مطاطية، واالعتداء على الش���رطة، أو التحريض عبر 

الكتابة على مواقع التواصل االجتماعي.
اعتقال الأطفال والن�ساء

ن األشقر أن حاالت االعتقال بين األطفال ما دون  وبيَّ
الثامنة عش���ر من أعمارهم خالل الشهور الخمسة 
األولى من العام الجاري وصلت إلى )800(، غالبيتهم 
من مدينة القدس المحتلة والداخل بعضهم جرحى 

أطلق النار عليهم واعتقلوا وهم مصابين بالرصاص، 
إضافة إلى اعتق���ال أطفال مرض���ى يحتاجون إلى 
رعاية طبية مستمرة، ومن بين المعتقلين أطفال ال 

تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط.
بينما واصلت قوات االحتالل اس���تهداف النس���اء 
باالعتقال حيث بلغت حاالت االعتقال بين النس���اء 
)77(، غالبيته���م م���ن مدين���ة الق���دس المحتلة، 
بينه���ن عدد من المرابطات، وأطلق س���راحهم بعد 
إبعادهنع���ن المس���جد األقص���ى، فيم���ا اعتقلت 

صحفيات، وقاصرات.
اعتقال النواب القيادات

 االحت���الل نفذ حمل���ة اعتقاالت 
َّ

 وأكد األش���قر أن
واسعة منذ بداية العام الجاري استهدفت القيادات 
الوطني���ة واإلس���المية إضافة إل���ى مداهمة منازل 
آخرين وتوجيه تهديدات لهم بشكل واضح بعدم 

المشاركة في أية نشاطات أو فعاليات وطنية.
وطالت االعتقاالت 5 نواب في المجلس التشريعي 
وهم محمد ب���در 62 عامًا، والنائ���ب نايف الرجوب 
والنائ���ب حاتم قفيش���ة وثالثتهم م���ن الخليل، 
والنائب ياس���ر منصور من نابل���س، والنائب أحمد 
مب���ارك من البيرة ليرتفع ع���دد النواب المختطفين 

إلى 12.
فيما اعتقلت قوات االحتالل الوزير السابق عيسى 
الجعب����ري من الخلي����ل، والقياديين عبد الباس����ط 
الح����اج، وخالد الحاج ونزيه أبو عون وهما من جنين، 
وعدنان عصفور ومصطفى النشار وهما من نابلس، 
والقيادي ف����ازع صوافطة من طوب����اس، واعتقلت 
القيادي جم����ال الطويل من البيرة، والقيادي خضر 
عدنان م����ن جنين حيث يخوض إضرابا عن الطعام 

منذ اعتقاله.
القرارات الإدارية

وأكد األش���قر أن محاكم االحتالل الصورية أصدرت 
ا خالل العام الجاري ما بين جديد  )570( ق���رارا إدارّيً
وتجديد من بينها )332( قرار تجديد اعتقال إداري 
لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، 
ووصلت إلى )5( مرات لبعض األس���رى، بينما )238( 
ا صدرت بحق أس���رى ألول مرة، معظمهم  قراًرا إدارّيً

أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
وقد طالت األوامر اإلدارية كافة شرائح األسرى، حيث 
أصدرت محاكم االحتالل قرارات إدارية بحق أطفال 
ونساء ونواب في المجلس التشريعي وقيادات في 

العمل الوطني واإلسالمي.

رام الله/ االستقالل: 
قمعت وحدات القمع التابعة إلدارة س����جون االحتالل أسرى قسم 12 

في سجن نفحة، ونقلت أغلبهم لسجن رامون.
وأفاد مكتب إعالم األس����رى أن وحدات القمع التابعة إلدارة س����جون 
االحتالل تقتحم قس����م 12 في سجن نفحة، وتنقل األسرى كافة إلى 

قسم 8 في سجن رامون. 
ولفت المكتب إلى أن إدارة س����جون االحتالل استثنت من عملية نقل 

األسرى 25 أسيرًا من المرضى وكبار السن. 
وأوضح إعالم األسرى أن القمع ونقل األسرى جاء بذريعة إجراء أعمال 
تفتيش جذرية في القسم، موضحا أن قسم 8 في سجن رامون ُجهز 

سابقًا الستيعاب مصابي كورونا. 
ُيذكر أن إدارة س����جون االحتالل صّعدت من عمليات االقتحام والقمع 

بحق األسرى خالل األشهر الماضية. 
ويمارس االحتالل كل أصناف التعذيب النفس����ي والجس����دي بحق 
األسرى، ويتبع معهم سياس����ة اإلهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، 
وإذاللهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة الس����جن، والقضاء على أي 

مظاهر احتجاج، ولفرض سياسة األمر الواقع عليهم. 
وتعتقل سلطات االحتالل نحو 5000 أسير، منهم حوالي 600 أسير 
ا، وحوالي 200 طفل،  م����ن ذوي األحكام العالية، و425 معتق����ال إدارًيّ

و45 أسيرة. 
كما يبلغ عدد المعتقلين اإلداريين نحو 500 أسير، في حين بلغ عدد 
األس����رى المرضى قرابة 700 أس����ير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة 
بحاج����ة لعالج مس����تمر، و10 على األقل مصابون بالس����رطان وبأورام 

بدرجات متفاوتة. 
ووصل عدد األس����رى الذين صدر بحقهم أحكام بالّسجن المؤبد إلى 
)543( أسيًرا منهم خمسة أسرى خالل العام 2020، وأعلى حكم أسير 

من بينهم األسير عبد الله البرغوثي ومدته )67( مؤبًدا.
ووصل عدد األس����رى المرضى قرابة )700( أس����ير منهم قرابة )300( 
حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعالج مناس����ب ورعاية مستمرة، 
وعلى األقل هناك عش����ر حاالت مصابون بالس����رطان وبأورام بدرجات 

متفاوتة.
ويعاني األسرى داخل س����جون االحتالل من أبشع االنتهاكات، سواء 
م����ن خ����الل إدارة مصلحة الس����جون، أو من خالل سياس����ة االحتالل، 
والقوانين التي تقدم ضدهم وضد عائالتهم، تهدف إلى المزيد من 

التنكيل بهم والتضييق عليهم.

وحدات إسرائيلية تقمع أسرى 
قسم )12( بسجن نفحة

مركز فلسطين: 4200 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/302(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محم���د عبد ال���رازق عبد المجي���د المجايدة من س���كان غ���زة هوية رقم 

410219281 بصفته وكيال عن/ عال عبد الرازق عبد المجيد شعت 
بموجب وكالة رقم: 2015/13023 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2310 القسيمة 57 المدينة أبو مدين 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/6م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/299(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���عد عبد الوهاب محمود الداية من سكان غزة هوية رقم 953833993 

بصفته وكيال عن/ محمد عبد المعطي محمد العصار 
بموجب وكالة رقم: 2014/2717 صادرة عن دير البلح 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 127 القسيمة 60 المدينة دير البلح 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/6م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  آمال ثابت محسن  الغيالني 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802625343( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ش���يماء محمد اس���ماعيل 
اب���و ظاهر ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801202169(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / انور غزال محمد صالحة عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )960889483( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة / االستقالل: 
هدد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة 

اإلسرائيلية القادمة والتي قد ترى النور خالل أيام.
وقال نتنياهو في افتتاحية جلسة كتلة حزب الليكود في الكنيست إن أيام 

حكومة اليسار لبيد – بينيت لن تطول متوعدًا بإسقاطها في وقت قصير.
وأضاف أن هكذا حكومة س���تكون عاجزة عن مواجهة التحديات وبخاصة 
تحدي النووي اإليراني وغيره من التحديات، الفتًا إلى أنها ستحظى بغطاء 
من األحزاب الفلسطينية في الداخل ما يعني تقييد يد الجيش عن العمل.

وفيما يتعلق بدعوات رئيس الش���اباك إلى التهدئة على مواقع التواصل 
والتوقف عن التحريض، قال نتنياهو إن ما يجري هو مشروع وتكفله حرية 
التعبي���ر طالما ال توجد دعوات صريحة للعنف، داعيًا الجمهور إلى التعبير 

عن رأيه برفض الحكومة الجديدة.
وقال " لن يتمكن أحد من إخراس صوتنا، فعندما يش���عر جمهور كبير أن 
هنالك من خدعه ويس���عى لحكومة يسارية خطرة فمن حقه االحتجاج بأي 

طريقة قانونية وديمقراطية".
وأض���اف أن "الحكوم���ة القادمة س���تكون عاجزة عن مواجه���ة المنظمات 
الفلس���طينية في قطاع غزة كما أنها لن تنجح في مواجهة قرارات محكمة 

الجنايات الدولية في الهاي ضد االحتالل".
واختتم نتنياهو حديثه قائاًل "نحن أعضاء الليكود س���نواجه بشدة إقامة 
حكوم���ة الخداع واالستس���الم الخط���رة هذه وفي حال قامت ال س���مح الله 

فسنسقطها سريعًا جدًا".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد رئيس الهيئة اإلس���المية العلي���ا في القدس 
وخطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري على أن إصرار 
المس���توطنين على تنظيم "مس���يرة األعالم" يعُد 

ا وسيسبب تصعيًدا في المنطقة. تصرًفا استفزازّيً
ل الش���يخ عكرمة صبري ف���ي تصريح صحفي  وحمَّ
حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عما س���ينتج 
عن مسيرة المستوطنين، مشيًرا إلى أنها هي التي 
س���توفر الحماية الكاملة والحراسة الشاملة والدعم 

للمسيرة.
وش���دد صبري عل���ى رف���ض دائرة األوق���اف لهذا 
االعت���داء، داعًيا االحتالل إلى ضرورة أن يس���تفيد 
جيًدا من ال���درس الذي قد جرى في معركة القدس 
الس���ابقة، وأن يرى مس���ار المس���يرة للنهاية قبل 
القب���ول بها ودعمها، كي ال يحاولوا أن يعيدوا الكرة 

مرة أخرى.
وع���دَّ أن االعتداء على الصحفيين واس���تهدافهم 
دلي���ل على أن االحت���الل يقوم بتصرف���ات خاطئة 
ويخش���ى كاميرات اإلع���الم التي تعك���س صورة 

االحتالل وانتهاكاته.
ولفت إل���ى أن الصحفيين يقوم���ون بواجبهم خير 
قيام، وينقل���ون الواقع كما هو، مس���تنكًرا اعتقال 
النشطاء واالعتداء على الصحفيين، ومطالًبا بتوفير 

حصانة لهم.

وطالب صبري العالم اإلس���المي بض���رورة اعتبار ما 
حصل في المعركة الس���ابقة بمثاب���ة إنجاز جزئي 
مؤقت، داعيا لضرورة البقاء حذرين ومتيقظين "ألي 

نصر يمكن أن نخسره".
وكانت جمعيات اس���تيطانية متطرف���ة قد دعت 
إلعادة إقامة "مسيرة األعالم" في البلدة القديمة في 
الق���دس المحتلة يوم الخميس القادم، والتي جرى 
وقفها ف���ي ذكرى احتالل ش���رق القدس المحتلة 
الشهر الماضي بعد إطالق المقاومة للصواريخ نحو 

القدس.
ودعا مقدس���يون ونش���طاء وش���خصيات إلى شّد 
الرح���ال إلى المس���جد األقصى المب���ارك والتواجد 
في ش���وارع المدينة والبلدة القديم���ة ومحيطها، 
لمواجهة "مسيرة األعالم" التي ينوي المستوطنون 

تنظيمها الخميس المقبل 10 حزيران 2021.
وطالبت الدعوات، التجار المقدس���يين، بعدم إغالق 
محاله���م التجاري���ة بالتزامن مع "مس���يرة األعالم" 
اإلسرائيلية، وكذلك تشكيل لجان شبابية لحماية 
هذه المحال من أي اعتداء قد يقوم به المستوطنون.

نتنياهو يهدد بإسقاط عكرمة صبري: اإلصرار على مسيرة األعالم استفزاز سيسّبب تصعيدًا
الحكومة الجديدة سريعًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت سلطات االحتالل -امس األحد- اعتقال المقدسي رشيد رسمي 

ا قبيل تحرره بساعات. الرشق )21 عامًا( ثالثة أشهر إدارّيً
وقال الناش���ط المقدس���ي أمجد أبو عصب، في تصريح صحفي: إن 
س���لطات االحتالل وبقرار من وزير الحرب اإلس���رائيلي بيني غانتس 
مددت اعتقال الرش���ق بعد أن أمضى محكوميته البالغة 10 أش���هر 

إضافة لستة أشهر رهن االعتقال اإلداري.
وس���بق أن اعتقل الشاب الرشق وهو من س���كان البلدة القديمة 13 
شهرا بعد توجيه الئحة اتهام له تتعلق بالرباط في المسجد األقصى.

كما اعتقل رش���يد وهو طفل لم يتجاوز 15 عام���ًا عدة مرات، وحكم 
بالسجن 15 شهرًا إضافة إلى الحبس المنزلي.

وعام 2014 تعرض الرشق وهو طفل للتعذيب والتجريد من المالبس 
من جنود االحتالل اإلسرائيلي الذين اعتقلوه، وأذاقوه شتى صنوف 
التعذيب الجس���دي والنفسي، وتعرض لشبح متواصل على كرسي 

خالل التحقيق معه.
وعّد رش���يد الرش���ق في حينه أصغر أسير فلس���طيني في سجون 

االحتالل.

االحتالل يمدد اعتقال أسير 
مقدسي بعد انتهاء محكوميته

رام الله/ االستقالل:
كشفت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، يوم أمس، عن استمرار الجرائم 
الصحية البشعة التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى القابعين 
في الس����جون، حيث يعاني األس����يران أحمد عبيد وباسم سليم أبو ظاهر من 

وضع صحي صعب وخطير، ويقبعان في معتقل "ريمون".
وأوضحت الهيئة أن األس����ير أحم����د عبيد البالغ من العم����ر31 عامًا من بلدة 
العيس����وية، مصاب بمرض نادر بالعين )داء بهجت( يستدعي إجراء عملية 
عاجل����ة ورعاي����ة صحية خاص����ة، في حين تتعم����د إدارة الس����جن المماطلة 

والتأجيل المستمر وفق نهجها المتبع دائمًا.
فيما تدهور الوضع الصحي لألس����ير باس����م سليم أبو ظاهر والبالغ من العمر 
44 عامًا من قطاع غزة، وخس����ر 12 كيل����و من وزنه حيث يعاني من ضيق في 
أسفل المريء والتهابات حادة في المعدة تدفعه إلى استفراغ دم أسود على 

مدار الساعة، باإلضافة إلى معاناته من مشاكل باألسنان تمنعه من األكل.
في سياق متصل، حذرت الهيئة من خطورة الوضع في سجن "ريمون"، سيما 
بعد التصعيد الذي يمارس����ه المدير الجديد للسجن والتعنت الذي يتعامل 

به في اآلونة األخيرة، في محاولة منه لفرض قوانينه وقمع إرادة األسرى.
وخالل زيارة محامي الهيئة لمعتقل "ريمون"، أكد األسير أحمد سعدات على 
أن األوضاع في السجن حاليًا متأزمة، وأن األسرى لن يقبلوا أن ُيفرض عليهم 

واقع جديد مرتبط بأهواء ومزاجية مدير السجن.

 الخليل/ االستقالل:
ش���ارك العش���رات من المواطنين، يوم أمس، في وقفة اس���ناد مع االسرى في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي، خاصة المضربين عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري، وتنديدا 
بسياسة االهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون بحق االسرى المرضى، واحتجاجا 

على عدم استئناف الزيارات للسجون.
ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمت امام مقر منظمة الصليب االحمر في الخليل، 
بدعوة من هيئة شؤون االسرى والمحررين، ومؤسسات محافظة الخليل، ونادي األسير، 
باإلضاف���ة للجان اهالي االس���رى، االعالم الفلس���طينية وصور األس���رى المضربين عن 

الطعام، كذلك الشعارات المطالبة بمساندة األسرى، ونصرة قضاياهم.
كم���ا عبروا ع���ن احتجاجهم على عدم اس���تئناف زيارات اهال���ي المعتقلين وذويهم 
ألبنائهم في السجون االسرائيلية، والمتوقفة من قبل االحتالل منذ شهر آذار 2020.

وقال مدير مكتب هيئة ش���ؤون االس���رى والمحررين ابراهيم نجاجرة، إن هذه الوقفة 
تأتي دعما واس���نادا ألبنائنا وإخواننا األس���رى في س���جون االحتالل، الذين يخوضون 
اضرابا عن الطعام رفضا لالعتقال االداري، مشيرا الى االسير الغضنفر ابو عطوان الذي 

يواصل اضرابه منذ 33 يوما.
وذكر نجاجرة ان هناك 500 أس���ير يراجعون عيادة الس���جن بشكل يومي، و14 أسيرا 
مريض���ا يعان���ون من امراض عدة، منها: الش���لل، والس���رطان، وام���راض مزمنة اخرى، 
باإلضافة الى عدد من ذوي االحتياجات الخاصة، يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن 

الرملة، ويتعرضون الى سوء المعاملة واهمال طبي مقصود يهدد حياتهم.

هيئة: تصاعد الجرائم الطبية 
وتردي األوضاع الحياتية بـ »ريمون«

وقفة إسناد مع األسرى المضربين 
عن الطعام والمرضى في الخليل
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تتداعى الكلمات وتتزاحم االفكار في رأس����ي وأنا أحاول أن أكتب عن قامة 
وطنية كبيرة بحجم الدكتور رمضان عبد الله شلح, من أين أبدأ وكيف أفي 
ه����ذا االمين حقه, وما هي الكلمات الت����ي يمكن ان تعبر عن عطاءات هذا 
القائد وانجازاته لصالح القضية الفلس����طينية والحركة االسالمية, لكننا 
نحتسب ذلك كله عند الله عز وجل فهو وحده القادر على أن يثيب امثال 
هؤالء الذين نذروا انفسهم لله وفي سبيل الله عز وجل, ولكي نقترب من 
ش����خصية الدكتور رمضان عبد الله شلح أبي عبد الله, علينا ان نرقب جزءًا 
من حياته فه����و الداعية الكبير الذي كان يعتل����ي المنبر وهو في ريعان 
ش����بابه ويخطب في الناس ويجمع الكثير من الش����باب حول موائد العلم 
التي كان يؤمه����ا, وكانت تعرفه مصاطب المس����جد االقصى عندما كان 
يذهب الى هناك في الجمعة االخيرة من شهر رمضان ليخطب في الناس 
ويعل����ي من ذاك الصوت المقاوم الذي كان خافتا آنذاك خوفا من اجراءات 
االحتالل القمعية, كان الدكتور رمضان يعلي صوته في االقصى ويحطم 
حواجز الخوف لدى الناس فتعلو الهتافات وتطلق الحناجر شعارات الثورة 
واالنتفاضة, فتتعزز لغة الطرح الجهادي المستنير للقضية الفلسطينية 
وفق رؤية الجهاد االسالمي واطروحتها السياسية, فلم يكن الخطاب حزبيا 
ضيقا, انما كان خطابا واقعيا فضفاضا تتس����ع مساحته الفكرية لحلقات 
من النقاش والتمحيص كي تقف على اقدامها وتتجذر في افكار الناس. 
ثم برزت ش����خصية الدكتور رمضان شلح ذاك الطالب الجامعي النابغة, والذي 
ي����درس االقتصاد في جامع����ة الزقازيق بمصر, حيث التق����ى هناك بالدكتور 
المؤس����س فتحي الشقاقي, وتالقت االفكار والرؤى, وتوحدت اللغة والمواقف 
السياسية, وبدأت ترسم نواة لفكر جديد تحمله حركة الجهاد االسالمي, فكر 
يمزج بين السياسة والدين والثقافة والوعي, لم تتوقف احالم الدكتور رمضان 
شلح عند حدود, فقد تخطى كل الحواجز والعقبات وذهب الى بريطانيا لينال 
درج����ة الدكتوراه ف����ي االقتصاد, ويعمل محاضرا في جامع����ة جنوب فلوريدا 
بالوالي����ات المتحدة االمريكي����ة, حتى انه كان ينتدب ليلق����ي محاضرات في 
معسكرات للجيش االمريكي, وكل هذا كان يصقل شخصيته ويزيد من قوته 
وصالبته, وينمي حالة الوعي السياس����ي والثقاف����ي عنده وهو محصن ومدثر 
برداء الدين الذي كان المعيار االساس����ي في تقييم سلوكه وخطواته في كل 
آرائه ومواقفه السياسية, وهو ما استفز االدارة االمريكية فوضعته على قائمة 
المطلوبين, ورصدت خمس����ة ماليين دوالر مكافأة لمن يقوم باس����تهدافه او 
اعتقاله وتس����ليمه ألمريكا, لكن الدكتور رمضان كان يحلق في س����ماء الكون 
كالنس����ر الحر الذي يحمل لقب ملك الفض����اء, وكان قد ترك العمل في جامعة 
فلوريدا بعد عامين من التعاقد معه ونزل الى س����وريا للقاء االمين العام لحركة 
الجهاد االس����المي الدكتور فتحي الش����قاقي تمهيدا لعودت����ه الى قطاع غزة 

وااللتحام بشعبه الفلسطيني. 
ارادة الله عز وجل قضت باستش����هاد الدكتور فتحي الشقاقي بعملية جبانة 
للموساد االس����رائيلي في مالطا, وكان الدكتور رمضان خير خلف لخير سلف, 
حمل االمانة وأدى الرس����الة, وحافظ على النه����ج, وواكب كل المتغيرات التي 
ش����هدتها المنطقة العربية والشرق اوس����طية بفكر راٍق وواٍع, فركز على قوة 
س����رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين, وبنى 
قوة عس����كرية كبيرة لتكون اليد الضاربة لالحتالل وتفشل اهدافه العدوانية, 
وحافظ على اس����تقاللية القرار السياسي لحركة الجهاد االسالمي, وسعى الى 
التقارب مع الحركات الوطنية واالس����المية, واقترب تحديدا من حركة حماس 
كحركة اس����المية تتغذى هي والجهاد االس����المي من نب����ع واحد وتصب في 
حوض واحد, وتحكمها ش����ريعة الله عز وجل ونهج النبوة, وذلك للحفاظ على 
حق مقاومة االحتالل عس����كريا بعد ان جرمت الس����لطة الفلسطينية المقاومة 
الفلسطينية وعناصرها, ثم سعى رحمه الله الى مواجهة رواية السالم الزائفة 
التي كانت تتبناها السلطة وتروج لها دول المنطقة, ففند هذه الروايات ووجه 
سهام النقد اليها, ودفع باتجاه تعزيز لغة االعالم المقاوم, فكتب العديد من 
المقاالت السياس����ية بلغات عدة, وافرد لنفس����ه زاوية في صحيفة االستقالل 
كأول صحيف����ة مقاومة في قط����اع غزة, اطلق عليها اس����م مرايا, وكتب تحت 
اس����م محمد الفاتح, وكان لها جمهورها العريض ومتابعوها الكثر خاصة من 
المثقفين والسياس����يين, وكانت الزاوية تمزج بين الفكر السياسي واالسلوب 

االدبي الرائع, فأسس لهذه المدرسة التي بدأ البعض يتبعها. 
لعله����ا بع����ض الكلمات التي يمكن م����ن خاللها ان نتعرف عل����ى هذا الرجل 
الش����هيد الدكتور رمضان ش����لح )أبي عبد الله( ولكنها كفيلة بأن تكشف لنا 
ش����خصية هذا الرجل الفذ, وتجعلنا نمضي على دربه وننتهج نهجه, فنحن 
اليوم في صحبة االمين العام القائد زياد النخالة صاحب نفس المدرسة ونفس 
النهج وعاقد لواء المقاومة, والقائد سيخلفه الف قائد والشهيد سيخلفه الف 

شهيد, فامضوا على بركة الله وشعبكم معكم لن يتخلى عنكم ابدا.           

الشعب يكلل جبين الدكتور 
رمضان شلح بوسام العز والفخر

رأي
بعيدًا م����ن الخرائب، س����كنتني عربّيًا ص����ورّة واح����دّة بحثًا عن 

فلسطين وتفاصيل تاريخ غّزة والغّزاويين:
ُيول����د الطفل الصغي����ر هناك من ت����راٍب ليعود طفاًل ش����هيدًا 
إل����ى التراب بعد حي����اٍة قصيرة كان يقضيها حف����رًا في التراب. 
تضع هذه الص����ورة العالم األبله أمام اس����تراتيجية بناء األنفاق 
وتطويرها لتصبح مخازن للصواريخ، وأجد أمامي أطفااًل أعمارهم 
بين ال7 وال15 سنة يحفرون األنفاق بأيديهم ليبنوا مدينتهم 
ويحّصن����ون حياتهم ومقاومتهم. أس����ماهم الفرنس����ي جورج 
مالبرونو “أهل الطفولة البائس����ة” التي تنمو بأجسادهم الطرّية 
صناعة األنفاق لتصنع أجيااًل ُجبلت بالبؤس التاريخي والمقاومة 
الطبيعية. أش����ّبه هؤالء بأجياٍل اقتبس����ت النمل والنحل تأمينًا 
للبقاء والتواصل، لكّنهم يتجاوزون، كّل مقاٍل وقوٍل وسياس����ات 
وإيديولوجّيات ومواقف عربّية ودولّية ومنّظمات تثبيتًا لقوانين 
 بالحي����اة ال بقّوة الحروب 

ّ
وحق����وق ال قيمة لها أم����ام قانون الحق

وديمومتها.
توقف����ت حرب غّزة لرّبما مؤّقتًا، بانتظار إعادة اإلعمار للمّرة الرابعة 
أو أكث����ر. لكن الس����ؤال الرصاصة في رأس العال����م: من يعيد لنا 
ال� 65 طفاًل ش����هيدًا ومئات المصابين العالق����ّة بوجدان العين 
العالمية المتفاجئة والمفتوحة على أس����ئلة المستقبل المعّقدة 
حول فلس����طين والق����دس »وإس����رائيل« ؟ إن الغوص في مالمح 
األنقاض التي تبرد هناك، ُيش����عرك بأّن قلق����ًا وضياعًا كبيرين 
داهما العرب و”إس����رائيل” والعالم، وأدخلهم في أنفاٍق فكرية 
واستراتيجّية، أين منها أنفاق غّزة حيث تداخلت استراتيجيات 

السالم والتسويات والمقاومات.
لطالما اعُتبرت األنفاق في غزة، الش����ريان األبهر الذي نمت عبره 
حياة الغّزاويين بانتظار فتح المعابر ش����رايين للحياة أو بانتظار 

وصول البش����رية الفاشلة إلى حلوٍل نهائّية لهذا الصراع الُمزمن. 
سيبقى العالم يس����مع ويرى المضي في بناء األنفاق وتخزينها 
وتدميره����ا بعدما فاجأت غّزة العالم باألمس، وقلبت بعض مالمح 
صورة الصراع العربي اإلسرائيلي الطويل. ليس رعب “إسرائيل” 
األخير وقد طاولتها الصواريخ مدنها سوى الحّفاز الجاذب والملّح 
القوي لالنتب����اه العالمي بغّزة وباألنفاق ش����به المطموس����ة عن 

متابعات الرأي العام العالمي.
ل����ن يفيدنا االخت����الف العربي ف����ي المصطلح����ات ودور اإلعالم 
الذي حّمله البعض مس����ؤولية تعميق الشروخات العربّية، بينما 
اعتبره آخرون صاحب دوٍر مقاوم يتجاوز المعالجات والسياسات 
العربي����ة التقليدية ألزماتهم. لهذا كّل����ه، ال مجازفة في اإلمعان 
بوض����ع بعض اإلعالم المحلي واإلقليمي أمام المحاس����بة، بتهمة 
السقوط األخالقي والمهني القومي أثناء تغطية الحرب األخيرة، 
بل من الُمستحس����ن إلقاء األضواء على معاني األنفاق اإلنسانّية 
وأبعاده����ا التاريخّي����ة وم����رارات الحصار، والبناء عل����ى التفكيك 
الحاصل المهتّز أخيرًا والذي س����يعّدل من سياسات “إسرائيل” 
وإعالمها المضّلل على مستوى الصحافيين والقّراء والمستمعين 
والمش����اهدين وحّتى صانعي القرار في العال����م. قد ُيثمر األمر 
وحدة للفلسطينيين وتعّطشًا مفهومًا للعرب بحثًا عن مستقبل 
حقيقي س����واء أكان هذا المستقبل حربًا ومقاومة أم سلمًا وأمانًا 

على األقّل.
لماذا؟ ألّن تاريخ األطفال في األنفاق بأجسادهم الطرية أقوى من 
كّل سالح ولو أن المخيلة البشرية سبق واخترعت لهم في حرب 
غّزة 2008، س���الحًا خياليًا جّربته “اسرائيل” للمّرة األولى ُعرف 
باس���م دايم وتعني Dime “انفجار المعدن المكّثف الصلب أو 
Dense inert metal exploses”. وكانت نتائجه الكارثّية بتر 

النتؤآت الظاهرة وخصوصًا األطراف، واعُتبر اس���تخدامه آنذاك 
من جرائم الحرب الكبرى لما لحق باألطفال الغّزاويين. أس���تعيد 
هن���ا تعظيم المفّكر جوزف فندري���س لليدين بكونهما األثمن 
في جسد اإلنس���ان بعد محركهما العقل. لوالهما لولد اإلنسان 
زاحفًا، إذ بنى حولهما نظرية رائعة في تشابه العناصر البشرّية 
التي ُتوّحد الجميع قبل صرخة الوالدة وبعد الموت في دائرتين 
متش���ابهتين هما الرحم والقبر يتساوى فيهما البشر أباطرًة أو 
ُمعدمين، مع افتراقهم وتباينهم الطبيعي في الش���كل واللون 
وال���ذكاء والحظ���وظ والمراكز في دائرة الحياة المتوّس���طة بين 

الرحم والقبر.
هناك أيٍد صغيرة تعمل وأخرى تبذخ. قد يرتاح أصحاب األنفاق 
من رجال األعمال الشبان أو “أغنياء الحرب” الذين جمعوا ثروات 
طائلة من صناعة أنفاق التهريب باس����تخدام جيوش من األيدي 
العاملة الصغي����رة، حيث تتحول األنفاق تج����ارة هائلة، تجعلنا 
نمق����ت أبعاد اللغو السياس����ي والجدل التاريخ����ي المتعّفن في 
التصريحات والتعمي����ات واألوراق والمبادرات وطمس الحقائق، 
وكلها تتمحور حول مراقبة األنفاق من قبل لجاٍن إقليمية مطّعمة 

بمراقبين أوروبيين.
إن الدخ����ول ولو بالصورة والصوت والن����ص المطّرز بدماء األطفال 
عبر هذه األنفاق، يجعلنا ُندرك معاني تلك التس����ميات القاسية 
التي وّلدتها “اس����رائيل” في غّزة هذا “الجبل المش����تعل” منذ 
ما قبل الميالد، مثل ” وكر األفاعي” أو” مس����تنقع التماس����يح” 
أو “الب����ركان المخيف”، الذي يحلم أّي مس����ؤول “إس����رائيلي” 
بأن يس����تيقظ يومًا وقد ابتلعه البح����ر لكّنها أحالم تتداعى، في 
زمٍن ممطوط يرتعد فيه المس����تفيدون من هذه األنفاق الغائرة 
الُمرعبة التي حفظها عمق الصحراء ولو باضت لهم ذهبًا وفشاًل.

اس���تطاعت معركة سيف القدس المجيدة تحقيق جملًة من األهداف 
وفي مقدمتها أنها أعادت القضية الفلس���طينية إلى واجهة االحداث 
بع���د المح���اوالت المس���تميتة م���ن الكي���ان الصهيوني وش���ركائه 
األمريكيي���ن و بعض األنظمة العربية الرجعية لطمس���ها و رميها في 
غياه���ب الظلمات. تلك األنظمة العربية الرجعي���ة ذاتها التي حاولت 
بنفوذه���ا وملياراته���ا وابواقه���ا اإلعالمية تفتي���ت وتقويض وحدة 
العالمين العربي و اإلس���المي، فبذرت بذور الطائفية المقيتة و غذتها 
ب���كل ما أوتيت من مكر وخب���ث ودهاء، حاولت تمزي���ق الوطن العربي 
فأشعلت فتيل الحروب في سوريا وليبيا واليمن، وأدخلت االنفصالين 
إلى هذه الدول و دعمتهم باألس���لحة والم���ال والعتاد بل واالنكى من 
ذلك أن طيرانها شارك في قصف المدنيين في سوريا و ليبيا، وفرضت 
حصاًرا ظالًما على قطر وحاولت تقويض االس���تقرار وقلب نظام الحكم 
في االردن وال يس���عنا المجال في هذا المق���ام التطرق إلى فظاعاتها 
في اليمن الس���عيد وال���ذي يحتاج المرء لمجل���دات حتى يغطي جزءًا 
منها. تلك الدول هي نفسها التي شّيطنت حركات المقاومة الشامخة 
المناوئة للكيان الصهيوني وحاربتها وتجسست عليها لصالح الكيان 
الصهيوني خالل تقديمها مساعداتها اإلنسانية ألبناء غزة بعد حرب 
٢٠١٤، و ه���ي نفس األنظمة التي انتهج���ت منذ زمن بعيد ايدلوجية 

ثالثية المحاور تتلخص في:
١- الهرولة والتطبيع واإلنبطاح التام للكيان الصهيوني.

 ٢- تقويض مكتس���بات االمة و التهجم على رموزها ولم تكتِف بذلك 
ب���ل اصطدمت بالنصوص الدينية المقدس���ة وحجرت على كثير منها 
وحذف���ت كل ما ينتقد اليه���ود والصهاينة من مناهجها الدراس���ية 
وب���دأت اللعب عل���ى وتر مظلومي���ة اليهود في التاري���خ وعمدت إلى 
تلطي���ف وتزوير تاريخ اليهود حتى تس���تطيع إدراج���ه تدريجيا في 

مناهجها الدراسية.
 ٣- أما المحور الثالث فاستماتت في محاوالتها حرف بوصلة النضال 
والمقاومة ضد عدو االمة” الكيان الصهيوني” و حاولت توجيه إرادة 
الجماهي���ر ضد عدو افتراضي مختل���ق لتحقيقها مآربها و أجنداتها 
الخبيثة، إذ سعت من خالل اس���تراتيجياتها وابواقها اإلعالمية إلى 

تضخيم و تهويل الخطر القادم من العدو االفتراضي )إيران(
أما بالنسبة للمحورين األوليين فقد تناولناهما بكثير من التفصيل في 
اكثر من مقال، أما فيم����ا يخص الخطر اإليراني المكذوب، فقد تحالفت 
تلك ال����دول الرجعية م����ع الحل����ف الصهيوأمريكي و انس����اقت خلف 

أس����طوانتهما المش����روخة بأن الخطر االعظم واالوح����د المحدق بالدول 
العربية وخصوص����ا منطقة الخليج يكمن في الخط����ر اإليراني، واخذت 
االدارتان االمريكية والصهيونية في اس����تخدام إيران كفزاعة لتحقيق 
اكثر من غاية ، حيث إن إيران أضحت البوابة السحرية للكيان الصهيوني 
لبسط س����طوته وسيطرته على الدول العربية والخليجية بشكل خاص، 
فأصبحت الدول العربية والخليجية منها، على وجه الخصوص، تتسابق 
ف����ي التطبيع م����ع الكيان الصهيوني وكس����ب وده وصداقت����ه وإقامة 
تحالفات استراتيجية معه لدرء خطر إيران االفتراضي، والغاية الثانية 
أن الكيان الصهيوني اس����تطاع أن يوجد ع����دوًا وخصمًا للدول العربية 
وجعل معظمها توجه كل طاقاتها لدحر هذا العدو االفتراضي ولم تعد 
أي حكومة عربية توجه س����هام كنانتها للكيان الصهيوني، ومن جهة 
أخرى عمل����ت اإلدارات االمريكية المتعاقبة والكي����ان الصهيوني على 
اس����تحداث وس����لخ دول من خاصرة الدول العربية مثل الدولة الكردية 
ودولة جنوب الس����ودان والدول التي حاولت س����لخها من خاصرة سوريا 
و ليبي����ا مع وجود إي����ران وتركيا إلثبات أن الكي����ان الصهيوني لم يعد 
جسما غريبا في منطقة كانت سابقا متجانسة حتى يتم شرعنه الكيان 
الصهيوني جغرافي����ا، اما فيما يتعلق بالجان����ب االقتصادي، فأضحت 
الدول العربية السوق االهم لتسويق االسلحة االمريكية والتي تدر على 
الخزينة االمريكية مليارات الدوالرات س����نويا من أجل االستعداد للخطر 

االيراني االفتراضي والوهمي.
أفش���لت الهّبة الفلس���طينية المباركة مخططاتهم وقطعت المقاومة 
الفلس���طينية الباس���لة قول كل خطي���ب وأماطت اللث���ام عن حقائٍق 
كانت باألمس من االحجيات واالس���رار بالغة الطي والكتمان و صدحت 
عالًي���ا و صرح���ت في اكثر من مناس���بة ب���أن النصر الم���ؤزر ضد تتار 
العص���ر الحديث ما كان ليكون لوال فض���ل الله عز وجل ومن ثم مؤازرة 
ومساندة الجمهورية اإلس���المية اإليرانية، فقط دون غيرها، والتي لم 
تبخل بتقديم المس���اعدات غير المش���روطة للمقاومة الفلس���طينية، 
فقدم���ت الخدمات اللوجس���تية و التقنية والعتاد والم���ال و ما خفي 
كان أعظ���م. ونحن في هذه العجالة، لس���نا بصدد التغني واإلش���ادة 
والتعري���ف بفضائل الجمهورية االس���المية، و لكننا نقف في خندق 
المقاومة وحس���ب، و نردد ما جاء على ألسنة قادتها، ونؤكد أنه لم يعد 
ينطل���ي على الجماهي���ر العربية االجندات المغرض���ة التي تقوم بها 
األنظمة الرجعي���ة ومحاوالتها الدؤوبة في طمس قضية العرب األولى 
ومحاوالتها المفضوحة في حرف بوصلة الكفاح والمقاومة والتي يجب 

ان تكون ضد عدو واحد فقط دون س���واه أال وه���و الكيان الصهيوني 
الغاش���م. ال نريد كيل االتهامات لجهة دون غيرها، فالحقائق أضحت 
جلي���ة و ال يمتن���ع عن رؤياه���ا إال كل أّفاك أثيم، و لك���ن و من حرصنا 
على الدول العربية واالسالمية قاطبة، و من باب النصح و نصرة إخواننا 
ظالمي���ن كانوا أو مظلومي���ن، نتوجه في هذا المقام إل���ى هذه الدول 

الرجعية بعدة أسئلة لعلها أن تراجع مواقفها و تعود إلى الحق:
بعد أن عّرت المقاومة الفلس���طينية الباسلة العدو الصهيوني وأثبتت 
مم���ا ال ش���ك فيه أنه أوهن من بي���ت العنكبوت وأثبتت فش���ل وعدم 
نجاعة قبته الحديدية ومن قبل أفشلت اسطورة دبابة الميركافا، أليس 
األولى واالجدر بهذه األنظمة الرجعية أن تشكر المقاومة الفلسطينية 
الباس���لة ومن كان يقف خلفها بعد أن كش���فتا عدم نجاعة الصناعات 
العس���كرية الصهيوني���ة والت���ي كان العدو الصهيوني على وش���ك 
أن يبيعه���ا لهذه األنظمة و يحت���ال عليها ويضع ي���ده على أموالها 
ومدخرات أبنائها؟! أليس من باب أولى ان تعود هذه األنظمة عن غيها 
و ان تعود إلى رش���دها و إلى عمقها العربي و اإلسالمي؟! أما زالت تلك 

الدول الرجعية تعتقد أنها تراهن على الحصان الرابح؟!
ختام���ا: معركة س���يف الق���دس ” الفرق���ان” و على ألس���نة قادتها 
االشاوس والذين كما عهدناهم ال يداهنون و ال ُيزّيفون الحقائق و إنما 
يش���كرون من وقف مس���اندًا داعمًا لهم حينما تخلى عنهم و حاربهم 
أبناء جلدتهم، خرجوا للعلن و أزاحوا الغشاوة عن العيون و بّينوا للتاريخ 
و الجماهير من كان في خندقهم و من كان يس���اندهم و يمد لهم يد 
العون دون إمالءات او ش���روط او تدخل في ش���ؤونهم الداخلية، فكان 
حق���ًا علين���ا ان نحذو حذوهم و أن نش���كر من س���اند مقاومتنا ، و في 
نف���س الوقت أن نقدم النص���ح ألبناء جلدتنا الذي���ن يجذفون عكس 
التيار و نقول لهم حاولوا أن تس���تلهموا ال���دروس و العبر من التاريخ 
وأن تع���ودوا إلى رش���دكم، فباألمس أضاع مل���وك الطوائف باالقتتال 
فيما بينهم وبانبطاحهم وتخاذله���م وعماالتهم مع القوى الخارجية 
والممالك المناوئة لهم، أضاعوا ملك آباءهم و تضحياتهم وإنجازاتهم 
ومكتس���باتهم وش���رف األمة بأسرها. أما بالنس���بة للشعوب العربية، 
فنقول له���م اآلن حصحص الحق، و أضحت الحقيقة جلية ال يكتنفها 
أي غموض، لذلك على شعوبنا العربية االبية مجابهة وإفشال أجندات 
و سياس���ات األنظمة العربية الرجعية و التي ال تنفك تنخر في االمة و 
تحاول تقسيمها و تحاول بكل ما أوتيت من قوة حرف بوصلة الجهاد و 

النضال ضد عدونا و عدو اإلنسانية ” الكيان الصهيوني“.

غزة: رصاصة في رأس العالم من رأس ”الجبل المشتعل”

المقاومة الفلسطينية تصوب البوصلة و بطل فرية العدو الوهمي “إيران”

الدكتور نسيم الخوري

سفيان الجنيدي

يف الذكرى ال�سنوية الأوىل لرحيله
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�إعالن فقد �شيك
أعلن انا  / حس���ن ناصر احمد صبيح  من س���كان غزة  وأحمل هوية رقم 
)804599348( عن فقد الشيك المسحوب على بنك االنتاج الفلسطيني 
وال���ذي يحمل الرقم التال���ي )30000376( وقيمته )12000 ش���يكل ( 
مس���تحق االداء بتاري���خ 2021/6/1  والص���ادر من بنك فلس���طين فرع 
خانيونس من حس���اب الس���يد / محمد ايمن محمد ابو دراز،  فأرجو ممن 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر والتقدير .

�إعالن �شادر عن جمعية �لر�أفة للتنمية �الجتماعية 
يعل���ن مجلس إدارة جمعية الرأفة للتنمية االجتماعية ورعاية المعاقين 
عن فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 
2021 لمدة 3 أيام من تاري���خ 2021/6/8 الى تاريخ 2021/6/10 وكذلك 
انتخاب رئيس واعضاء مجلس إدارة جدد للجمعية لدورة 2024-2021 

مالحظة :- لن يقبل تس���ديد أي رس���وم عضوية بعد تاريخ 2021/6/10 
وحتى انتهاء عملية سير االنتخابات .

�إعالن �شادر عن جمعية �أهد�ف للتنمية و�لثقافة
يعلن مجلس إدارة جمعية أهداف للتنمية والثقافة عن عقد االجتماع العادي 
للجمعي����ة العمومية للع����ام )2021( وذلك يوم األح����د الموافق 2021/6/20 

الساعة 12 في مقر الجمعية الكائن في برج الوحدة شارع الشفاء 
الطابق 11 وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي : 
1- فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021( وذلك من تاريخ 2021/6/7 الى تاريخ 2021/6/12.
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2021/6/13 

الى تاريخ 2021/6/15.
3- فتح ب���اب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2021/6/16 حتى تاريخ 2021/6/19 . 
4- تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2021/6/7 الى تاريخ 
2021/6/20 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1.

للتواصل على جوال رقم 0598998585.

جمل�س اإدارة اجلمعية 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود ناهض محمد ضبان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403243942( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / دينا جهاد عبد الخالق حبيب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410177059( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  احمد صبحي محمد المهدد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403025075( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
اللجن���ة االقتصادية في  أكد رئيس 
المجلس التش���ريعي عاطف عدوان، 
على ض���رورة إدراج األض���رار للقطاع 
الزراعي والصناعي ف���ي أموال المنح 
المالي���ة لقط���اع غ���زة كونها عصب 

االقتصاد.
عق���دت اللجن���ة االقتصادي���ة ف���ي 
المجلس التش���ريعي برئاسة عاطف 
عدوان وعضوية جميلة الشنطي جلسة 
استماع لوكيلي وزارة الزراعة إبراهيم 
القدرة ووزارة االقتصاد الوطني رشدي 
وادي، لالطالع عل���ى جهودهما خالل 

وبعد العدوان على قطاع غزة.
وأك���د ع���دوان عل���ى ال���دور المهم 
للوزارتي���ن كونهم���ا تنظم���ان أكبر 
قطاعي���ن رئيس���ين ف���ي االقتصاد 
الفلسطيني، وخاصة في ظل األزمات 
الناتجة عن العدوان الصهيوني على 

قطاع غزة.
و أوض���ح الق���درة أن وزارت���ه تابعت 
القطاع الزراعي من بداية العدوان على 

قط���اع غزة، وس���عت لتوفير األعالف 
للقطاع الحيواني في ظل إغالق المعبر 
التجاري، الفتًا إلى أن وزارته تواصلت 
مع الجه���ات الدولية من أجل تقديم 

الدعم العاجل للقطاع الزراعي.
وبين أن وزارة الزراعة حصرت الخسائر 
اليومي���ة للقط���اع الزراع���ي بس���بب 
همجية االحتالل المتعمدة من خالل 
اس���تهداف مزارع الدواج���ن واألبقار 

وش���بكات المي���اه الزراعي���ة ومخازن 
المستلزمات الزراعية، حيث اعتمدت 
عل���ى تقدي���ر الخس���ائر المباش���رة 
وغير المباش���رة وتأثر قط���اع العمالة 

المتوقفة جراء العدوان األخير.
ب���دوره، أوضح وكي���ل وزارة االقتصاد 
رشدي وادي أن االحتالل الصهيوني 
اس���تهدف القطاع الصناعي بشكل 
متعمد مما ألحق خس���ائر فادحة في 

هذا القطاع، مش���يرًا إل���ى أن طواقم 
الوزارة الفنية باش���رت بحصر األضرار 
بشكل عملي وممنهج وفق المعايير 
الدولية وتقدير الخسائر للمتضررين 
من أجل تقديمه���ا للجهات المانحة 

لصرف التعويضات الالزمة لهم.
وفي نهاية اللقاء، ثمن عدوان جهود 
المس���تمرة  المتابعة  ال���وزارات على 

وتقديم الدعم الفني للمتضررين. 

عدوان: يجب إدراج األضرار الزراعية والصناعية في أموال المنح المالية للقطاع

غزة/ االستقالل:
ق����ال رئي����س جمعي����ة رج����ال األعمال 
الفلس����طينيين بقطاع غزة علي الحايك، 
إنه لم يتم إش����راك القط����اع الخاص في 
خطط إعادة اإلعمار واللجان الخاصة بذلك.

وبي����ن في تصري����ح له، أن ل����دى القطاع 
الخ����اص الخب����رة واالمكاني����ات لتقديم 
االستشارات وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار 

قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير.
وأضاف » لدينا فرق تتواصل مع أصحاب 
المصان����ع ورجال األعمال وبدأوا من اليوم 
الثان����ي بحصر األض����رار واالطالع على ما 

وصل إليه دمار المنشآت الصناعية«.
وتابع »لغاي����ة اللحظة لم تبادر  الحكومة 
سواء في رام الله أو غزة بتقديم يد العون 

ألصحاب المنشآت الصناعية المدمرة«.

وش����دد الحايك عل����ى ض����رورة  تقديم 
مساعدات عاجلة لهؤالء المتضررين حتى 

يستطيعوا  المحافظة على أماكنهم.
وأك����د أن عل����ى الحكومة وض����ع القطاع 
الصناعي المتضرر على أولوياتها س����واء 
في المس����اعدات والتعويض وإعادة بناء 

المصانع التي دمرت.

غزة/ االستقالل:
أكد اتحاد الصناعات اإلنش���ائية، يوم أمس، على قدرة مصانع غزة  والقطاع الخاص 
عل���ى القيام بعمليات إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب اإلس���رائيلية خالل العدوان 
األخير على قطاع غزة. وقال االتحاد في بيان صحفي، إن مصانع غزة والقطاع الخاص 
يمتلكون من الخبرات ما يكفي ويمكنهم من إعمار قطاع غزة السيما وأنهم خاضوا 
ثالثة حروب س���ابقة، تلتها عمليات إعادة إعمار آلالف الوحدات الس���كنية والبنى 

التحتية والمنشآت االقتصادية والتجارية والخدماتية والزراعية.
وأضاف االتحاد أن أصحاب المصانع والقطاع الخاص يرون في عمليات إعادة االعمار 
فرصة إلعادة تعويض خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار 
والحروب اإلس���رائيلية، واستغالل الثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها القطاع، 

والحد من أزمتي البطالة والفقر في البالد.
وأكد االتحاد أن ما يحتاجه الفلس���طينيون في القط���اع فقط توفر األموال وإدخال 
المواد الخام ومس���تلزمات اإلعمار، مطالبًا جميع األط���راف الدولية واألمم المتحدة 
بالضغ���ط على االحتالل اإلس���رائيلي لفتح معابر القطاع، والس���ماح بإدخال كافة 
متطلبات إعادة اإلعمار بعيدًا عن سياسات التضييق والحصار المتبعة منذ سنوات.

ودع���ا االتحاد لضرورة توحي���د الجهود لبدء عملية إعمار ش���املة لما دمرته الحرب 
األخيرة على القطاع يكون عنوانها إعادة إحياء االقتصاد الغزي، وفتح آفاق جديدة 
للتنمي���ة االقتصادية بما يعزز صمود أكثر من 2 مليون فلس���طيني في قطاع غزة 

يحلمون بالعيش الكريم كباقي سكان العالم.

اتحاد الصناعات اإلنشائية: مصانع غزة 
والقطاع الخاص قادرون على إعادة اإلعمار

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة ، يوم أمس ، موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين. وقالت المالية، 
إنه سيتم صرف راتب شهر مايو/2021 بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك اليوم 
االثنين 06/07. وبينت أن صرف رواتب الموظفين سيكون، في بنكي الوطني واإلنتاج وكافة 

فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا .

غزة/ االستقالل:
أكد المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش أن ملف التفريغات كان قد تلقى وعودًا 
ٓاخره����ا من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح بتفعيل اللجنة المقرة والذي هو 
ٔاحد أعضائها، ولكن كل هذه الوعود تبخرت. وقال أبو كرش في تصريح له: »خضنا إضرابًا 

عن الطعام لمدة 45 يومًا ونظرًا لألوضاع األمنية أثناء العدوان اضطررنا لفكه موقتا«.

مالية غزة تعلن موعد ونسبة 
صرف رواتب الموظفين

تفريغات 2005 : كل الوعود 
التي تلقيناها تبخرت

 رام الله/ االستقالل:
سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
انخفاضًا مقداره 0.52% خالل ش���هر نيس���ان 
الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض 
الرقم القياس���ي لكميات اإلنتاج الصناعي إلى 
،102.40 مقارن���ة ب� 102.93 خالل ش���هر آذار 

2021 )سنة األساس 2019 = 100(.
وسجلت أنش���طة التعدين واستغالل المحاجر 
انخفاض���ًا مق���داره 20.48%، والتي تش���كل 
أهميتها النسبية 2.89%، من إجمالي أنشطة 

الصناعة.
كما س���جلت أنش���طة إمدادات الكهرباء والغاز 
والبخ���ار وتكيي���ف اله���واء انخفاض���ا مقداره 
1.17%، والت���ي تش���كل أهميتها النس���بية 

7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
بينما سجلت أنش���طة إمدادات المياه والصرف 
الصح���ي وإدارة النفاي���ات ومعالجتها ارتفاعًا 
نسبته 0.52%، والتي تشكل أهميتها النسبية 

1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنش���طة الصناعات التحويلية ارتفاعًا 
نس���بته 0.15%، مقارن���ة بش���هر آذار، والتي 
تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي 

أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنش���طة الفرعي���ة، والتي لها 
تأثير نس���بي كبير على مجمل الرقم القياسي، 
فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية 
ارتفاعًا، مقارنة بالش���هر الذي س���بقه، أهمها: 
صناعة منتجات المعادن المشكلة، عدا الماكنات 

والمع���دات »األلمني���وم«، وصناع���ة المنتجات 
الصيدالنية األساسية ومستحضراتها، وصناعة 
األث���اث، وصناع���ة الكيماوي���ات والمنتج���ات 
الكيميائي���ة، وصناعة الجل���د والمنتجات ذات 

الصلة.
من ناحية أخرى س���جل الرقم القياسي لكميات 
اإلنت���اج الصناعي انخفاضًا في بعض أنش���طة 
الصناع���ات التحويلية منه���ا صناعة منتجات 
المع���ادن الالفلزي���ة األخرى »الباط���ون، الحجر 
والرخ���ام، واإلس���فلت«، وصناع���ة المنتج���ات 
وصناعة  المنس���وجات،  وصناع���ة  الغذائي���ة، 
منتج���ات التبغ، وصناع���ة المالبس، ونش���اط 
الطباعة واستنساخ وس���ائط األعالم المسجلة، 

وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

اإلحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي خالل نيسان

الحايك: لم يتم إشراك القطاع الخاص في خطط إعادة اإلعمار
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / ريم محمود حس���ن ابو 
ش���اويش  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )401956495(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد حس���ن محمد عبيد  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )926717216( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  خلي���ل جهاد خليل ابو لوز  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803468131( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / وئام كمال احمد كلوس���ة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400268231( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ياس���ر سامي زايد ابو جامع  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400194957( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  رجب محمد سليمان النجار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )976097329( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رغدة اسماعيل حسن ابو جزر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900770207( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / احمد محمود عيد مس���عود 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800517120( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد بهاء ابراهيم مس���لم  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )409357043( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يوس���ف بهجت العبد حجي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408466183( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عواصم/ االستقالل:
بين���ت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
المعلنة حول جائح���ة "كورونا"، يوم 
أم���س، أن عدد الوفيات جراء االصابة 
بالفي���روس بل���غ 3 ماليي���ن ونح���و 
737 أل���ف وفاة، فيم���ا تبلغ حصيلة 
اإلصاب���ات االجمالية 173 مليونا، وما 
يزيد على 727 أل���ف اصابة، تعافى 
منه���م 156 مليونا وم���ا يقارب من 

855 ألف مريض.
وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها 
في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العالم، وسجلت دول العالم 399 ألف 
و69 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة 
خالل ال�24 س���اعة األخي���رة 9,273 

حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س����جلت، أعلى حصيلة وفيات 
خالل ي����وم واحد ف����ي العالم، كانت 
على التوال����ي: الهند الت����ي ال تزال 
تعاني من س����رعة انتشار الفيروس 
وف����اة(،   2,683( مواطنيه����ا  بي����ن 
والبرازي����ل )1,661 وفاة(، وكولومبيا 
 456( واألرجنتي����ن  وف����اة(،   532(
وفاة(، وروس����يا الت����ي ازاحت اميركا 
م����ن القائمة الخماس����ية، مس����جلة 
)399 وف����اة(، فيم����ا تراجعت اميركا 

الى المركز الس����ادس عالميا مسجلة 
)388 وفاة(.

ال���دول  أن  البيان���ات،  وأوضح���ت 
الخم���س التي س���جلت أم���س أعلى 
حصيل���ة إصاب���ات جدي���دة، عالميا، 
خالل يوم واح���د، كانت على التوالي: 
الهن���د )114,537 إصابة(، والبرازيل 
)65,471 إصابة(، وكولومبيا )28,971 
إصابة(، واألرجنتين )23,627 إصابة(، 

واميركا )11,603 إصابات(.
وخالل الفترة األخيرة والهند تسجل 
حصيل���ة اصاب���ات ووفي���ات يومية 

تعتب���ر مرتفعة جدا، ورغ���م الوضع 
الكارث���ي ف���ي الهن���د، إال أن اميركا 
ال ت���زال تتصدر دول العالم قياس���ا 
بأعل���ى حصيل���ة وفي���ات واصابات 
اجمالي���ة، وذل���ك رغ���م تراجعه���ا 
الملحوظ مؤخرا في األعداد االجمالية 

اليومية لإلصابات والوفيات.
ال���دول  وأوضح���ت اإلحص���اءات أن 
الخمس التي تعتبر حتى يوم أمس، 
األكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم 
الحصيلة اإلجمالية ألعداد  من حيث 
 612,203( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 

وفي���ات(، والبرازيل )472,629 وفاة(، 
والهند )346,784 وفاة(، والمكسيك 
 186,073( وبي���رو  وفاة(،   228,754(

وفاة(.
الخم���س التي  ال���دول  وبين���ت، أن 
تعتبر حت���ى اآلن األكثر تأثرا عالميًا 
الحصيلة اإلجمالية ألعداد  من حيث 
 34,204,374( أمي���ركا  اإلصاب���ات: 
 28,809,339( والهن���د  إصاب���ة(، 
 16,907,425( والبرازي���ل  إصاب���ة(، 
إصابة(، وفرنسا )5,707,683 إصابة(، 

وتركيا )5,282,594 إصابة(.

كورونا عالميًا: 3 ماليين و737 ألف وفاة و173 مليونًا و727 ألف إصابة

طهران/ االستقالل:
ضرب زلزال، بق���وة 5.2 درجة على مقياس ريختر، يوم أم���س، مدينة صالح آباد 
بمحافظ���ة مهران بإقليم إيالم جنوب إيران. ووفًقا لبيان مركز رصد الزالزل التابع 
لمعهد الجيوفيزي���اء بجامعة طهران، والذي نقلت تفاصيل���ه وكالة »إرنا«، وقع 
الزل���زال في الس���اعة 09:24 بالتوقيت المحلي وعلى عم���ق 9 كيلومترات تحت 

األرض.
وكان مركز الزلزال عند خط طول 45.98 درجة وخط عرض 33.439 درجة.

وقال حاكم مهران، أس���د قاسمي: إن الخس���ائر الناجمة عن هذا الحادث، 
اقتص���رت فقط على تش���ققات الجدران في بعض المن���ازل، والتي يتم 
تقييم حجم هذه االضرار حاليا بواسطة فرق التقييم المنتشرة في موقع 

الحدث.
يذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزالزل شبه اليومية.

زلزال بقوة 5.2 يضرب غربي إيران

أديس أبابا/ االستقالل:
ق���ال مس���ؤول إثيوبي كبير في مش���روع بناء س���د النهض���ة: إن المصريين 

يتصرفون كأن النيل يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا.
وقال غيتانة إن "اس���تكمال المشروع التاريخي لسد النهضة اإلثيوبي الكبير 
س���يجعل هذا الجيل فخورا حيث وصل بناؤه اإلجمال���ي اآلن إلى أكثر من 80 

بالمائة".
وأضاف: "ما يجعلني سعيًدا في هذه اللحظة هو أن السد يقترب من االكتمال. 

اآلن واجبنا أن نكملها بالكامل ألطفالنا وللجيل القادم".
وأش���ار كذلك إلى أن اإلثيوبيين يفتقرون إلى االتجاه نحو الترويج المناس���ب 
لموارد البالد الوفيرة لصالح ش���عبها، مضيفا "بس���بب نهجنا السلبي، تصرف 

المصريون كأن النيل يتدفق من مصر إلى إثيوبيا".
واعتبر أن "سد النهضة بالنسبة لإلثيوبيين هو رمز وعالمة على االعتماد على 
الذات وقوة الوحدة. وهو أيضا بيان عن إلغاء جدران االستحالة"، على حد قوله.

وقال المس���ؤول اإلثيوبي إنه سيتم إجراء الملء الثاني لسد النهضة اإلثيوبي 
الكبير في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021.

وفش���لت حتى اليوم كل جوالت المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر 
والس���ودان من جهة أخرى  في التوصل التفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، 
وكان أبرز تلك الجوالت تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين 
الدول الثالث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع االتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كم���ا فش���ل االتحاد األفريقي على م���دى ثالث دورات، برئاس���ة كل من مصر 
وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثالث إلبرام اتفاق.

مسؤول بناء »سد النهضة«: 
المصريون يتصرفون كأن النيل 

يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن 
حلف شمال األطلسي يراقب التعاون النشط المتزايد 

بين روسيا والصين، والذي يمثل "تحديا خطيرا".
 :Welt am Sonntag وأعلن س���تولتنبرغ لصحيف���ة
"نالح���ظ أن روس���يا والصين تتعاونان مؤخرا بش���كل 

متزايد على الصعيدين السياسي والعسكري".
وبحسب األمين العام للناتو ، فإن التعاون بين البلدين 

يمثل "بعدا جديدا وتحديا خطيرا".
وأضاف ستولتنبرغ: "تجري الدولتان مناورات مشتركة 
باستخدام طائرات مقاتلة ذات قدرة تحليق لمسافات 
بعيدة وعمليات بحرية، وتتش���اركان بش���كل مكثف 

خبرتهما في مجال األسلحة والسيطرة على اإلنترنت".
هذا وتعقد قمة "الناتو" التى تس���تمر يوما واحدا في 

مقر الحلف فى بروكسل يوم 14 يونيو الجاري. 
م���ن المتوق���ع أن يك���ون محور ج���دول األعم���ال هو 
الموافق���ة على مبادرة النات���و 2030 ، المصممة لتحل 
محل اس���تراتيجية الحلف لع���ام 2010 التي أصبحت 
قديمة، والتي ل���م تأخذ بعين االعتب���ار "التهديدات 
الجديدة" )من روس���يا والصين واإلرهاب والتهديدات 
اإللكتروني���ة( ، وكذلك الخطوط العريضة للعمل خالل 

السنوات العشر القادمة.
في الس���نوات األخيرة، كانت روسيا تتابع النشاط غير 
المس���بوق للناتو عل���ى طول حدوده���ا الغربية. الناتو 

يوس���ع مبادراته ويصفها ب�"احتواء العدوان الروسي". 
وقد أعربت موس���كو مرارا عن قلقها بشأن حشد قوات 

التحالف في أوروبا.
وقال الس���كرتير الصحفي للرئيس الروس���ي ديمتري 
بيس���كوف، في وقت س���ابق إن روس���يا ال تشكل أي 
تهديد ألي شخص، لكنها لن تتجاهل اإلجراءات التي 

قد تكون خطرة على مصالحها.
وصرح���ت وزارة الخارجية الصيني���ة أن خطط "الناتو" 
لتحديث مفهومه االس���تراتيجي فيما يتعلق بصعود 
جمهوري���ة الصين الش���عبية هي مظه���ر من مظاهر 
تفكير الح���رب الباردة، والتي ال يوج���د لها في العالم 

الحديث طريق للمزيد من التطوير.

»الناتو« يصف تعزيز التعاون بين روسيا والصين بـ »التحدي الخطير«

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / تحس���ين اس���ماعيل حسن 
الس���كني ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )910895770(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / والء محمد شحاده ابو عيادة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )701071102( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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غزة / االستقالل: 
عادت منافسات بطولة القدس الرمضانية من جديد ، بعد توقف طارئ بسبب الحرب التي شنها االحتالل 
الصهيون���ي على قطاع غزة ، ليتأهل فريقا اتحاد خانيونس وغزة الرياضي إلى نصف نهائي البطولة التي 

ينظمها المجلس األعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد الكرة بعد فوزهما على اتحاد دير البلح والجالء.
ونجح اتحاد خانيونس في تخطي منافس���ه اتحاد دير البلح بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على 
ملعب الدرة، حيث تناوب على تسجيل األهداف الخمسة باسل أبو بطنين و راغب فارس و أحمد كالب و عيد 

العكاوي و حسن أبو رتيمة )هدف ذاتي(.
وينتظر اتحاد خانيونس الفائز من مباراة الهالل ونماء والتي س���تقام مساء اليوم االثنين على ملعب بيت 
حانون. وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب فلس���طين حس���م فريق غزة الرياضي التأهل بركالت 
الترجيح 4/5، لينتظر العميد الفائز من مباراة خدمات الشاطئ و شباب الزوايدة والتي ستقام اليوم االثنين 

على ملعب فلسطين.

غزة/االستقالل: 
س���حب االتحاد الفلس���طيني لكرة اليد، قرعة 
دوري جوال وبطولة الناش���ئين مواليد 2002 
الجنوبية،  للمحافظات   2022_2021 للموسم 
بمقر االتحاد بمبنى اللجنة األولمبية، بحضور 
جمال أبو يوس���ف رئيس االتحاد، ورزق مسلم 
عض���و االتحاد، ومحمد الش���رفا مدير قس���م 
التس���ويق بش���ركة جوال، وس���امر شاهين 
مسئول الملف الرياضي بشركة جوال، ولجان 

االتحاد ومندوبي األندية المشاركة بالبطولة. 
ورحب أبو يوس���ف بمندوبي األندية وش���ركة 
جوال، وقدم شكره لشركة جوال راعي البطولة 
على كل ما تقدمه للرياضة الفلسطينية عامة 

وكرة اليد خاصة.
وتمنى أبو يوس���ف لألندية تقديم موس���م 
مميز، وأن تتكامل كافة أطراف المنظومة من 
اتحاد ولجان وأندية، إلنجاز الموس���م بأفضل 

شكل ممكن.
بدوره عبر الش���رفا عن س���عادته باستئناف 
نشاط كرة اليد، وتمنى التوفيق لكافة األندية 

خالل بطولة دوري جوال.
وسيتم تنظيم البطولة من دور واحد، وتشارك 
الفرق األربعة األولى في بطولة مجمعة لتحديد 
الفريق البطل الحاصل على أكثر النقاط خالل 

البطولة الرباعية.

وجاءت مباريات األسبوع األول الذي سينطلق 
السبت 3/7/2021 على النحو التالي:

خدمات المغ���ازي يواجه خدمات الش���اطئ ، 
و خدمات البريج يلتق���ي خدمات خانيونس، 
و اتحاد دير البلح يس���تضيف شباب جباليا، 
و خدم���ات النصيرات يصطدم ب���� »الصالح« 

الرياضي
وج���اءت نتائ���ج الجولة األول���ى لقرعة بطولة 

الناشئين )الشيخ جراح(  على النحو التالي:
اتح���اد دير البل���ح يواجه خدمات الش���اطئ، 
وخدمات النصيرات يلتقي الصالح الرياضي ، 

و خدمات البريج.
وس���تقام كافة المباريات بصالة أبو يوس���ف 
النج���ار بمدين���ة خانيون���س، والت���ي ت���م 
تخصيصها لكافة أنشطة اتحاد كرة اليد من 

قبل وزارة الشباب والرياضة.

اتحاد اليد يسحب قرعة دوري »جوال« والناشئين

اتحاد خانيونس وغزة الرياضي 
يتأهالن لنصف نهائي بطولة القدس

ميونخ/ االستقالل:
يستحوذ المهاجم النرويجي الشاب، إيرلينج هاالند على 
اهتم����ام كبار أندية القارة العج����وز، بعد تألقه الالفت مع 
بوروس����يا دورتموند األلماني، ومنافسته للكبار على لقب 

أفضل المهاجمين في العالم.
وبالرغم من توهج الالعب في سن مبكرة وقبل انتقاله إلى 
إحدى الدوريات الكبرى، إال أن موهبته لم تقنع الهولندي، 
رونالد كومان، المدير الفني الحالي لبرش����لونة، في بداية 

مسيرته بالدوري المحلي.
كانت أعين كش����افي المواهب تتاب����ع هاالند منذ بداية 
مسيرته في فريق برينه النرويجي بدوري الدرجة الثانية، 
وكان فريق كش����اف المواهب الش����هير، ستيف والش، 
ضم����ن المتابعين لالعب، وبدأ في عرض����ه على أكثر من 

فريق في الدوريات الكبرى.
واكتسب والش شهرة في عالم كرة القدم، بعد اكتشافه 
لمواهب بحجم النجم الجزائري رياض محرز، المتألق حاليا 

مع مانشستر سيتي، والفرنسي نجولو كانتي، أحد أسباب 
تتويج تشلس����ي بدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، 
وجيمي فاردي مهاجم ليس����تر س����يتي اإلنجليزي بين 

آخرين.

وتم تعيين والش في الجهاز الفني إليفرتون في نفس 
الصيف الذي تعاقد الفريق مع رونالد كومان، لتولي قيادة 
الفريق األول، ليعرض على المدرب الالعب النرويجي البالغ 
من العمر 16 عاما وقتها، ويؤكد له أنه س����يكون أحد أهم 

المواهب في عالم كرة القدم.
وأوضح والش في مقابلة س����ابقة أجراه����ا مع موقع "ذي 
أثليت����ك" أن هاالن����د كان قريبا للغاية م����ن االنتقال إلى 
إيفرت����ون قادما من س����الزبورج النرويج����ي، وخاض فترة 
اختبار لعدة أيام مع الفريق اإلنجليزي، وطلب والده وقتها 
4 ماليي����ن يورو لض����م نجله إلى صف����وف الفريق، إال أن 
المهاجم الش����اب لم يقنع كومان وإيفرتون في النهاية، 
على حد قول كاش����ف المواهب، وتنته����ي المفاوضات 

والصفقة بالفشل.
وبم����رور الوقت تألق هاالند بش����كل كبير مع س����الزبورج 
ومنتخ����ب بالده، ويجذب أنظار أكب����ر فرق العالم، وينجح 
فريق بوروس����يا دورتمون����د في ضمه، ويصب����ح أحد أبرز 
المواهب في عالم كرة القدم إلى جانب الفرنسي كيليان 
مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لتضيع على 
كومان وإيفرتون فرصة االستفادة رياضيا واقتصاديا من 

أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم.

مفاجــأة.. كومــان رفــض التعاقــد مــع هاالنــد

مدريد/االستقالل: 
كش���ف تقرير صحف���ي إس���باني ، عن تطور جديد بش���أن 
مستقبل األرجنتيني ليونيل ميس���ي، نجم برشلونة، خالل 

الموسم المقبل.
وينتهي عقد ميس���ي مع برشلونة هذا الش���هر، ولم يعلن 

البرغوث موقفه من التجديد حتى اآلن.
ووفًقا لبرنامج »كواترو« اإلس���باني، فإن خوان البورتا، رئيس 
برشلونة، س���يقدم العرض الرسمي لميسي بشأن التجديد 

خالل أسبوعين أو ثالثة على األكثر.
وأشار إلى أن ميسي س���يقول »نعم« للعرض الرسمي، لكنه 
ينتظر الحصول على الصيغة النهائية للعقد، ليرى إذا كان 

بحاجة إلى تغيير أي بند.
وأوضح البرنامج اإلس���باني أنه وفًقا للمتغيرات الحالية، فإن 
ميسي س���يعلن تجديده بشكل رسمي في منتصف بطولة 

كوبا أمريكا هذا الصيف.
يذكر أن العديد من التقارير قالت إن العقد الجديد لميسي 
مع برشلونة س���يكون لمدة 10 س���نوات، منها اللعب لمدة 
موسمين فقط مع البارسا ثم االنتقال إلى الدوري األمريكي .

لندن/ االستقالل: 
رغم أنه لم يمر على انضمامه إلى صفوف تشيلس���ي س���وى 
موس���م واحد، يبدو الفريق اللندني منفت���ح على بيع الدولي 

المغربي حكيم زياش العب أياكس أمستردام السابق.
وانض���م زياش، للبل���وز مقابل36.7 مليون جنيه إس���ترليني 
الصي���ف الماضي، وخ���اض النج���م المغربي 39 مب���اراة مع 
تشيلس���ي بجميع المس���ابقات، وس���جل 6 أهداف، وقدم 4 
تمريرات حاس���مة. وقالت صحيفة »ذا ص���ن« البريطانية ، إن 
تشيلسي منفتح على بيع زياش، مشيرة إلى أن النادي اللندني 
يهدف للتعاقد مع مهاجم صريح هذا الصيف، من بين روميلو 
لوكاك���و )إنتر ميالن(، وإيرلينج هاالند )بوروس���يا دورتموند(، 

وهاري كين )توتنهام(.
وأوضحت أن المهاجم الجديد، س���يصعب موقف زياش في 
إيجاد مقعد بالتش���كيلة األساسية للبلوز، ال سيما وأنه يواجه 
منافسة شرسة من ماسون مونت، وكاي هافيرتز، وكريستيان 

بوليسيتش، وكالوم هودسون أودوي، وتيمو فيرنر.
وذكرت أن زياش يحظى باهتمام ميالن، ونابولي، لكن ال يوجد 

عرض رسمي حتى اآلن.

ميسي يعلن قرارًا مصيريًا في منتصف كوبا أمريكا المغربي زياش على رادار ميالن ونابولي



االثنين 26 شوال  1442 هــ  7 يونيو  2021 م

 دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية

املو�سوع | تبليغات �سرعية
�إعالم حكم غيابي

إلى المدعى عليه / أحمد عمر عثمان عبيد من حمامة وس����كان رفح 
سابقا ومجهول محل اإلقامة خارج قطاع غزة. لقد حكم عليك بتاريخ 
21/5/2021م  في الدعوى أس����اس676/2021 وموضوعها" تفريق 
للض����رر من الغي����اب " المقامة عليك من قب����ل زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقد الش����رعي المدعية/ منى توفيق إبراهيم عبد الواحد 
من اسدود وسگان رفح وذلك بالتفريق بينك وبينها بطلقة واحدة 
بائن����ة بينونة صغرى لغيابك عنها مدة أكثر من س����نة بال س����بب 
شرعي وال عذر مقبول وعليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ الحكم 
المذك����ور حكمة حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالس����تئناف. 

وبذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 6/6/2021م 

قا�سي رفح ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ / ماهر جميل اللحام

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2391 / 2019

يف طلب ن�سر امل�ستبدل رقم 786 /2021
المستدعي / أحمد رائد محمد ابو ركبة من سكان جباليا شارع السكة قرب 
االدارة المدني���ة هوية رقم ) 803725639( وكيله المحامي / محمد ماهر 

دويدار - معسكر جباليا بجانب مضخة بركة ابو راشد
المس���تدعي ضده / ش���ركة ميزان للتكنولوجيا ويمثلها المدير العام السيد / کارم محمد 
عبد الله شحادة - غزة رمزون السرايا - عمارة جاد الطابق الثاني ) حاليا موجود خارج البالد (

نوع الدعوى : حقوق عمالية اجرة مترصدة
قيمة الدعوى : )3500 ( ) ثالثة آالف وخمسمائة دوالر أمريكي ( + 3689 

و ) ثالثة االف وستمائة وتسعة وثمانون دوالرًا امريكيًا (
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل(

في القضية رقم 2391 / 2019 في طلب نشر المستبدل رقم 786 /2021
 إلى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة بالقضية 
المرقوم���ة أعاله وموضوعها حقوق عمالية + اجرة مترصدة ( اس���تنادا إلى ما يدعيه في 
الئحة دعواه ونظرا ألنك مقيم خارج البالد وحس���ب  اختصاص محكمة صلح غزة في نظر 
هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 786 / 2021 بالسماح 
لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة 
يوم ) الخميس ( بتاريخ 17/6/2021 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك أنك إذا 

تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا حرر في 06/06/2021

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / عزيزة حس���ن جمعة عوض  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900274846( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الصحفي بالتزامن مع استمرار اعتقال محمد الكرد 
ش���قيق منى الكرد الذي أفرج االحتالل عنها بعد 

اعتقالها لعدة ساعات.
وأق���دم جنود االحت���الل اإلس���رائيلي على إطالق 
قناب���ل الصوت والغاز تج���اه المواطنين والطواقم 
الصحفية والنش���طاء وتم إصابة عدد من الشبان 

باالختناق بالغاز والرصاص المغلف بالمطاط.
أصي���ب خالل قم���ع المؤتم���ر الصحفي مراس���لة 
الجزيرة ف���ي القدس نج���وان س���مري، وعدد من 

الصحفيين الذين تواجدوا في المكان.
في الس���ياق، اصيب مس���اء أمس االحد شاب )34 
عاما( بجروح خطي���رة إثر إطالق االحتالل الرصاص 

عليه خ���الل مواجهات بقرية النبي صالح ش���مال 
غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وق���ال الناش���ط في مج���ال حقوق اإلنس���ان بالل 
التميم���ي إن االحتالل أطل���ق الرصاص الحي على 
مجموعة من الش���بان خالل مواجهات اندلعت في 
المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى إلصابة شاب 
بالرص���اص الحي في الرأس بصورة مباش���رة جرى 
الريحان  االستش���اري بضاحية  للمستشفى  نقله 
برام الله. وأعلن���ت وزارة الصحة عن إصابة خطيرة 
بالرص���اص الح���ي بال���رأس وصلت المستش���فى 

االستشاري برام الله.
كما اغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس 

األحد، البوابة الحديدية على مدخل القرى الغربية 
لمدينة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان.

وأفادت مصادر محلية ، بأن اغالق البوابة تس���بب 
في أزمة مرورية خانق���ة، وعرقلة حركة المواطنين 
المغادري���ن والمتوجهين من وإل���ى بلدات وقرى 

غرب سلفيت.
والى ذلك، اقتحم عش���رات المس���توطنين، أمس 
األحد، باحات المس���جد األقصى المبارك، بحراسة 

مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
اقتح���م  فق���د  مقدس���ية،  مص���ادر  وبحس���ب 
108  مستوطنين باحات المسجد األقصى ونفذوا 
جوالت اس���تفزازية في باحاته، إلى أّن غادروه من 

باب السلسلة.
وتأت���ي هذه االقتحام���ات بدعوات م���ن جماعات 
المعبد المتطرفة، والت���ي تضع كل ثقلها لفرض 
االقتحام���ات بش���كل أوس���ع والمض���ي في خطة 

تقسيم األقصى زمانيا ومكانيا.
وتواصل ق���وات االحتالل تعزيزاتها العس���كرية 
المشددة في المس���جد األقصى والبلدة القديمة 

لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.
وتفرض ق���وات االحتالل إجراءات أمنية مش���ددة 
على المقدس���يين وأهالي الداخل، فيما تنتش���ر 
قوات االحتالل في ساحات المسجد األقصى، وفي 

طرقاته خاصة على طول مسار االقتحامات.

وتأت���ي االقتحام���ات في ظ���ل ق���رار الجمعيات 
"مس���يرة  إقامة  إعادة  المتطرف���ة  االس���تيطانية 
األعالم" في البلدة القديم���ة في القدس المحتلة 
يوم الخميس القادم، والتي جرى وقفها في ذكرى 
احتالل شرق القدس المحتلة الشهر الماضي بعد 

إطالق المقاومة للصواريخ نحو القدس.
ودع���ا مقدس���يون ونش���طاء ورج���ال دي���ن، إلى 
ش���ّد الرح���ال إل���ى المس���جد األقص���ى المبارك 
والتواج���د في ش���وارع المدينة والبل���دة القديمة 
ومحيطها، لمواجهة "مس���يرة األعالم" التي ينوي 
المس���توطنون تنظيمه���ا الخمي���س المقبل 10 

حزيران/يونيو 2021.

غزة / االستقالل: 
وقعت ش���ركة االتصاالت الفلسطينية 
“بالت���ل" إح���دى ش���ركات مجموع���ة 
رجال  الفلسطينية وجمعية  االتصاالت 
استراتيجية  ش���راكة  اتفاقية  األعمال 
لتزوي���د الجمعي���ة بش���بكة إنترن���ت 
رئيس���ية عبر تقنية األلياف الضوئية 

وبسرعات فائقة.
وج���رى توقي���ع االتفاقي���ة بي���ن علي 
الحاي���ك رئيس جمعي���ة رجال األعمال 
أب���و نحلة مدير  الفلس���طينية ومحمد 
إدارة إقلي���م غزة في مق���ر إدارة إقليم 
غزة – مركز األعمال يوم األربعاء بتاريخ 

.2021/6/2
ورح���ب الحاي���ك باالتفاقي���ة معتب���رًا 
أنه���ا خط���وة لتعزي���ز ش���راكة دائمة 
واس���تراتيجية م���ع "بالت���ل" ونقط���ة 
انط���الق لتقديم المزيد م���ن الخدمات 
للمواط���ن  المتط���ورة  التكنولوجي���ة 
الفلسطيني، مش���يرًا الى أن االتفاقية 
تعتبر جزء من اس���تراتيجية الجمعية 
الرامي���ة ال���ى تمكين القط���اع الخاص 
م���ن أداء دوره ف���ي عملي���ة التنمي���ة 

االقتصادية المس���تدامة في فلسطين 
وخدم���ة أعضائه���ا من رج���ال األعمال 
بمختلف القطاعات واألنش���طة وتوفير 
أعماله���م وتبادل  بيئة متمي���زة ألداء 
الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة. 

وأكد أن "بالتل" حظيت على مدار األعوام 
الماضية بثقة جميع مؤسس���ات الوطن 
في القطاع الخاص والعام نتيجة لتميز 
شبكتها باالس���تقرار واألمان باإلضافة 

الى تقديمها ألحدث الخدمات والحلول 
التكنولوجية وفق أعلى معايير الجودة.

وبدوره أشار أبو نحلة إلى أن التكنولوجيا 
تمتل���ك الق���درة عل���ى التغيي���ر وبناء 
مس���تقبل أفضل فق���د أثبت���ت بالتل 
ريادتها ف���ي مجال خدم���ات البيانات 
التكنولوجي���ة  والحل���ول  واإلنترن���ت 
المتكامل���ة المقدم���ة لقط���اع األعمال 
في السوق الفلس���طيني، وتمكنت من 

تقديم حلول تقنية مميزة عبر شبكتها 
الممت���دة جغرافيًا لربط فروع ش���ركات 
قطاع األعم���ال مع مراكزها الرئيس���ية 
محليًا ودوليًا بأحدث تقنيات االتصاالت 
ووفق أعلى معايير الجودة، لذلك نتطلع 
االس���تراتيجية  الش���راكات  زيادة  الى 
لالرتقاء أكثر ف���ي المجال التكنولوجي 
بشكل خاص والقطاعات األخرى بشكل 

عام.

عبر تقنية األلياف الضوئية 
جمعية رجال األعمال وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم خدمات اإلنترنت 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالب غابي أش���كنازي وزير خارجية االحتالل، امس األح���د، بنيامين نتنياهو 
رئيس الحكومة بعقد "جلسة نقاش عاجلة حول الوضع الحساس في القدس 

واالستعداد لسيناريوهات التدهور والتصعيد". وفق القناة 12 العبرية.
وحذر أش���كنازي، بحسب القناة العبرية، من "احتمال تفجر الوضع في منطقة 

األق�صى. 
أشارت القناة إلى أن أشكنازي يعتقد أنه يجب منع التوتر حتى لو على حساب 

إلغاء أو تغيير مسار "مسيرة األعالم".
ومساء أول أمس الس���بت، طالب وزير الحرب اإلسرائيلي، بيني غانتس، بإلغاء 

"مسيرة األعالم" االستفزازية المقّررة في القدس يوم الخميس المقبل.
وأجرى غانتس مشاورات أمنية "على خلفّية األسبوع الحّساس على المستوى 
األمني"، ش���ارك فيها رئيس أركان الجيش وقائد جهاز الشرطة، والمستشار 
القضائي للحكومة اإلس���رائيلّية وأجهزة أمنية أخرى، بحسب ما جاء في بيان 

عن مكتب غانتس.
وجاء ف���ي البيان "بعدما اس���تمع إلى تقدير الموق���ف األمني والجهود 
العملياتّي���ة المطلوبة من الجيش والش���رطة، خلص الوزي���ر إلى الطلب 
بأال تجري ’مس���يرة األعالم’ في الق���دس بالخطة التي توجب جهًدا أمنًيا 
خاًصا ومن الممكن أن تؤدي إلى اإلضرار بالنظام الجماهيري والمس���ارات 

الدبلوماسية الجارية".

أشكنازي يطالب نتنياهو 
بعقد جلسة خاصة حول 

»الوضع الحساس في القدس«

الحتالل يقمع ..

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األح���د، عددًا من المواطنين في مدينة 
الق���دس والضفة الغربي���ة المحتلة، في الوق���ت الذي أفرجت فيه عن الناش���طة 
المقدس���ية من حي الشيخ جراح منى الكرد بعد س���اعات من اعتقالها واستدعاء 
ش���قيقها محمد ال���ذي أفرج عنه بعد ذلك.  واعتقلت ق���وات االحتالل امس زهير 
الرجبي رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد األقصى.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات االحتالل اعتقلت الرجبي، بعد استدعائه في وقت 
سابق من يوم امس ، للتحقيق في مركز شرطة البريد بشارع صالح الدين.

ويقع حي بطن الهوى في بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد األقصى، ويتعرض 
تس���عينيات القرن الماضي لواحدٍة من أش���رس عمليات االس���تيطان والتهجير 
تقودها جمعية اس���تيطانّية باسم "عطيرت كوهنيم". وهناك أكثر من 80 عائلة 
فلس���طينية )700 فرد(، تسكن حّي بطن الهوى في سلوان ُتهددها أوامر اإلخالء 

والتهجير اإلسرائيلية.
يذكر أن محمد الكرد هو ناش����ط مقدس����ي فلسطيني يبلغ 23 عاما، يقطن في حي 
الش����يخ جراح في مدينة القدس، وهو أحد النشطاء البارزين رفقة أخته منى اللذين 
ينشران كل االعتداءات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى، 
كم����ا يفضحان االعتداءات اإلس����رائيلية المتكررة على الق����دس ومصادرة البيوت 

واإلخالء القسري في حي الشيخ جراح بما في ذلك أسرته المهددة بإخالء منزلها.
كما افرجت سلطات االحتالل، مساء األحد، عن الناشطة المقدسية منى الكرد، بعد 

اعتقالها من منزلها بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة صباح امس.
واعتقلت قوات االحتالل، الناش���طة المقدس���ّية منى الك���رد )23 عاًما(، عقب 
دهم منزل عائلتها في حي الش���يخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واستدعت 

شقيقها محمد.

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت واستدعاءات 
في القدس ويفرج عن الناشطة منى الكرد 
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أنقرة/ االستقالل: 
قضت محكمة تركية، بالسجن على رئيس مجموعة إعالمية ورئيس شرطة سابق بالسجن 
لمدة تتراوح بين ألف و 2170 وعامًا على ضابط شرطة بتهمة »التآمر« ضد نادي فنربخشة 
التركي لكرة القدم. وقالت مصادر إعالمية إن المحكمة أصدرت حكمًا على القائد السابق 
لقس���م الجريمة المنظمة في شرطة إسطنبول، نظمي أرديك، بالسجن 2170 عاما بتهم 

من بينها تزوير وثائق والتآمر ضد النادي.
كما حكمت بالس���جن ل�1406 أعوام بح���ق هدايت كاراجا، رئيس مجموعة س���امانيولو 
اإلعالمية، وأغلقتها السلطات في وقت سابق. وتضمنت الئحة االتهام ضده التحريض 

على التنصت على مكالمات هاتفية وتزوير الوثائق.
وبحس���ب قناة »الحرة« فإن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن على 25 متهما آخرين على 
األقل، بينهم ضابط الش���رطة الس���ابق لقمان يانيك، الذي كان يق���ود التحقيقات في 

التالعب في نتائج المباريات في حينها. وتم الحكم بسجن يانيك لمدة 161 عاما.
وتم سجن رئيس نادي فنربخشة السابق بتهمة التالعب بنتائج المباريات قبل نحو عقد 
من الزمن، وُمنع النادي من اللعب في المس���ابقات األوروبية لمدة موسمين، لكن القضية 

افتتحت من جديد بعد أن قال ممثلو االدعاء إنها بنيت على »مؤامرة«.
وكانت كرة القدم التركية ف���ي ذلك الوقت تعاني من مزاعم التالعب بنتائج المباريات، 

حيث وجهت اتهامات لنادي فنربخشة العريق بتزعمها.

الحكم على ضابط بـ 2170 
سنة سجنًا بسبب كرة القدم!

بدء مو�صم احل�صاد يف مدينة دورا جنوب اخلليل    

الرياض/ االستقالل:
نشر الرئيس التنفيذي لشركة »ماجد الفطيم« العقارية، 
أحم����د جالل إس����ماعيل، مقطعا مصورا لجه����از وضع في 
مدينة نيوم السعودية، قال إنه يمكنه استخراج الماء من 

الهواء.
ونش����ر إس����ماعيل مقطع الفيديو على »تويتر« وهو يقف 
أمام آلة ليضغط على زر ليخ����رج الماء، وعلق على المقطع 

قائال »ماء من الهواء«
وتس����اعد هذه التقنيات في اس����تخراج المياه من الهواء 

الجاف تقريبا باس����تخدام حرارة أشعة الشمس، على نحو 
يمكن أن يساعد في توفير مصدر دائم للمياه في المناطق 
النائية ذات الوصول المحدود إلى الكهرباء. وهي مناسبة 

للمناطق الصحراوية.
وتضم بع����ض األجهزة مادة ماصة تجمع بخ����ار الماء من 
اله����واء ليال. وفي وقت النهار تعم����ل الحرارة الناتجة عن 
الشمس المتجمعة في لوحة االمتصاص على إطالق الماء 
من المادة بحيث تكون مناسبة لالستخدام، بحسب ما نقل 

موقع »سي أن أن«.

واشنطن/ االستقالل:
رص���دت وكالة بي���ع القوارب ف���ي مدينة بلوف س���يتي 
األمريكية، جائزة ضخمة لمن ينجح في صيد سمكة صاحبة 
العالمة المميزة والتي س���تطلقها في مياه بحيرة س���اوث 
 ،2.0 Ol Walter هولستون، حيث ستحمل السمكة عالمة
وسيحصل من يتمكن من صيدها في الفترة ما بين الساعة 
12:01 صباح 12 يونيو إلى الساعة 11:59 مساء 13 يونيو 

الجاري على جائزة تبلغ 100 ألف دوالر.
ونش���رت وكالة بيع القوارب عبر صفحتها على فيس���بوك 
صورة تقول إنها مش���ابهة للس���مكة التي ستطلقها في 

البحي���رة، وتمن���ت الحظ الس���عيد للصيادي���ن، علما بأنه 
وبحس���ب وكالة بيع القوارب فإن المش���اركة في مسابقة 
الحظ ال تتطلب التسجيل، كما يمكن للصيادين استخدام 
أي طعوم حية أو اصطناعية، ولكن يجب اس���تخدام صنارة 
وبكرة لصيد الس���مكة. وقال آرون جري���ن، مالك متجر بيع 
الق���وارب، إن���ه أراد إقامة الح���دث لتش���جيع الناس على 
الذهاب للصيد، وكذلك للخروج من الحنين إلى الماضي في 
الثمانينيات، حيث تم إطالق أول فالتر س���ابقًا في البحيرة 
بنف���س الجائزة المقدمة، مش���يرًا إلى أن���ه يتذكر باعتزاز 

اإلثارة حول الحدث وأراد إعادة إنشائه.

باريس/ االستقالل:
اعت����رف رج����ل بجريمته بعد 7 س����نوات من 
ارتكابه����ا، وقام بالذهاب لقس����م الش����رطة 
واالعتراف بإخفاء جث����ة والدته المتوفاة منذ 

عام 2014.
وبحس����ب صحيفة »لو باريزيان« الفرنس����ية، 
تقدم رج����ل يبلغ من العمر 47 عامًا لش����رطة 
العاصمة باريس لالعت����راف بجريمته وإعالن 
إخفاء جثة والدته التي توفيت منذ 7 سنوات، 
وإخفاء وفاتها بهدف الحصول على معاشها.

وم����ن الجدي����ر بالذك����ر أن المته����م اعترف 
بجريمته، بعدما أجبر على إخالء المنزل لفائدة 

مالكيه.
وتم إيقاف المتهم والتحقيق معه، وبالفعل 
وجدت الش����رطة جثة لس����يدة عجوز محنطة 
داخل صندوق بالحمام، وبتشريح الجثة تبين 
أنها ماتت موتًا طبيعيًا عند عمر 75 عامًا بعد 
إصابتها بالس����رطان، وأن المتهم لم تكن له 
عالقة بوفاتها، لكنه سيمثل أمام القضاء من 

جديد لمحاكمته بتهمة إخفاء جثة والدته.

رجل يعيش مع جثة والدته 7 سنوات!100 ألف دوالر لمن يصطاد هذه السمكة

نيودلهي/ االستقالل:
مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء الهند، 
لجأ كثي���رون إلى مراكز إلي���واء األبقار مرة أس���بوعيا 
لتغطية أجسادهم بفضالتها، ظنا أنها تعزز المناعة 

أو تسهم في الشفاء من »كوفيد 19«،
لكن األطباء حذروا بش���دة م���ن هذه الممارس���ة، وقالوا 
إنه ال يوج���د دليل علمي يثبت فعاليته���ا، بل إنها قد 
تتسبب في نش���ر أمراض أخرى. ويعصف وباء فيروس 
كورونا بالهند، حيث س���جلت البالد حت���ى اآلن 22.66 
مليون إصاب���ة و246116 وفاة، ويقول خب���راء إن العدد 
الفعلي قد يكون أعلى بواقع 5 إلى 10 أمثال ما هو معلن.

ويعاني المواطنون في شتى أنحاء الهند للعثور على 
أماكن بالمستشفيات أو اسطوانات أكسجين أو أدوية، 

ويتوفى كثيرون بسبب االفتقار إلى العالج.
وفي والي���ة جوجارات غربي البالد، يتردد البعض على 

الحظائر طلبا للحماية أو الشفاء عبر فضالت األبقار.
وتقدس الهندوس���ية األبقار وتعتبره���ا رمزا للحياة 
واألرض، ويس���تخدم الهندوس منذ قرون روث األبقار 
لتنظي���ف منازلهم اعتقادا أنه���ا تمتلك خصائص 

عالجية ومصدرا للتطهير.
 وقال جواتام مانيالل، وهو مس���ؤول بش���ركة أدوية 
وأحد المؤمنين بنجاعة ه���ذه الطريقة: »حتى األطباء 
يأتون إلى هنا. يؤمن���ون أن هذا العالج يعزز المناعة 
وبأنهم يس���تطيعون بعده عالج مرضاهم بال خوف«، 
مشيرا إلى أن تلك الممارسة ساعدته على التعافي من 

»كوفيد 19« العام الماضي.

وينتظ���ر المش���اركون ف���ي ه���ذه الممارس���ة حتى 
ويم���ارس  أجس���ادهم،  عل���ى  الفض���الت  جف���اف 
الطاقة، ثم تزال  بعضهم اليوغا لتعزيز مس���تويات 

هذه المواد بعد ذلك باستخدام الحليب.
وحذر أطباء وخبراء في الهند وف���ي أنحاء العالم مرارا 
من ممارس���ة عالجات بديلة بهدف الشفاء أو الوقاية 
من »كوفيد 19«، وقالوا إنها قد تؤدي إلى مش���كالت 
صحية معقدة وإحس���اس زائف باألمن. وقال الدكتور 
جا جياالل رئيس الرابطة الطبية الهندية: »ال يوجد أي 
دليل علمي ملموس يقطع بأن روث أو بول األبقار يعزز 

المناعة ضد كورونا. هذا يستند تماما على الظن«.
وأض���اف قائال: »توجد أيضا مخاطر صحية. قد تنتقل 

أمراض أخرى من الحيوان إلى اإلنسان«.

مواجهــة كورونــا بـ »فضــالت األبقــار«

االستقالل/ وكاالت:
بيع���ت قطع���ة صلبة من دج���اج ماكدونالدز بس���عر وصل 
ل����99997 دوالرا، بعدما عرضت القطعة في مزاد في 28 أيار 
بس���عر وصل ل�99 س���نتا. وتعود قصة قطعة الماكدونالدز 
التي تشبه أحد أعضاء طاقم »بيننا«، عندما طرحت للبيع في 
مزاد على موقع eBay، في أيار الى أن القطعة لم تشهد طلبا.

لتعود سلسلة المطاعم السريعة بعرض القطعة مرة 

أخرى للبيع، ليبدأ سعرها بمبلغ 39 ألف دوالر.
لكن مع استمرار عرضها للبيع على موقع eBay وصل 

سعرها إلى ما يقارب 100 ألف دوالر أميركي.
وبحسب بائعها فإن متوسط صالحيتها يبلغ 14 يوما 

.theverge تقريبا، بحسب ما نقل موقع
يذكر بأن سعرها وصل في العرض األول الذي تم في 

أيار الى 14869.69 دوالرا.

بكين/ االستقالل:
قال رئيس شركة "س���ينوفاك بيوتك" الصينية، يين ويدونغ، إن الصين أقرت 
االستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة 

العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.
وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى 
الثال���ث من يونيو، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عش���رة عاما. وأضاف يين، 
في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني، أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية 

األصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.
وأظه���رت المرحلتان األولى والثانية من التج���ارب اإلكلينيكية للقاح أنه يحفز 
الجهاز المناعي عند األطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

الصين تقر التطعيم 
لألطفال بسن 3 أعوام

رئيس شركة يعرض جهازًا الستخراج 
الماء من الهواء في السعودية

بيع قطعة دجاج من 
ماكدونالدز بـ100 ألف دوالر 


