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رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء الفلس���طيني، محمد اشتية، إن 
القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، 
وباتت عل���ى رأس ج���دول أعمال العال���م. وأوضح 
اش���تية، في تصريح له،  أن التصعيد اإلسرائيلي 
في القدس، والع���دوان األخير على قطاع غزة ، زادا 
من تعاطف العالم مع القضية الفلس���طينية على 

نحو غير مس���بوق، مش���يرا إلى أن إدارة فيس���بوك 
أخبرته -في اجتماع عقده معها مؤخرا- بوجود 76 
مليون مشاركة عبر وسم )هاشتاغ( »الشيخ جراح«.  
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني ، أن جهود إعادة 
اإلعمار في قطاع غزة س���تخضع للتغيير، وأن اآللية 
التي وضعتها إس���رائيل مع األمم المتحدة لم تعد 

تعمل بعد إعادة فتح معبر رفح.

اشتية: القضية الفلسطينية استعادت 
وهجها بعد معركة  »سيف القدس« 

القدس المحتلة- الضفة المحتلة / االستقالل:
أجبرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
مواطنا مقدس���يا عل���ى هدم منزله ف���ي بلدة جبل 
المكب���ر جنوب القدس المحتلة،  كما هدمت قوات 

االحتالل 10 منشآت سكنية في منطقة المعرجات 
شمال أريحا، في الوقت الذي جرف فيه مستوطنون 
حيا تاريخيًا قرب الحرم االبراهيمي بالبلدة القديمة 
بمدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية، أن سلطات 

االحتالل اجبرت الش���اب مهند بش���ير، على هدم 
منزله في "حي بشير" في بلدة جبل المكبر بضغط 

م���ن بلدي���ة االحتالل، بحج���ة البناء 
دون ترخيص. واوضحت أن سلطات 

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا بالخليل وآخرون يقتحمون االقصى

االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله 
ويهدم 10 منشآت سكنية وزراعية في اريحا

إلغاء مسيرة األعالم.. انتصار جديد 
للمقاومة وضربة مزدوجة لهيبة »إسرائيل«

غزة/ دعاء الحطاب: 
شكل قرار قائد ش���رطة االحتالل االسرائيلي، بإلغاء مسيرة االعالم االستفزازية، 
عقب تهديدات المقاومة الفلس���طينية بغزة، انتصارًا جديدًا لمعركة »س���يف 
القدس« التي استطاعت أن تفرض نفسها على أجندة قادة االحتالل، وأن تشكل 

الغرفة المشتركة: نراقب عن كثب سلوك 
العدو بالقدس وسيكون لنا كلمتنا

مفتي القدس يدعو لشد الرحال 
إلى المسجد األقصى المبارك

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 

محمد حسين يوم أمس، المواطنين لشد الرحال للمسجد االقصى 
وإعم���اره، في ظل تصاع���د اقتحامات المس���توطنين المتطرفين 

غزة/ االستقالل:
أكدت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها »تراقب عن 
كثب س���لوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة«. وشددت قيادة الغرفة 
المش���تركة في بيان لها تلقت االس���تقالل نس���خة منه، على أنه سيكون لها 

األسير خضر عدنان يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم العاشر

رام الله / االستقالل:
 مددت المحكمة العسكرية لالحتالل في سالم، يوم أمس، اعتقال 
األس���ير الش���يخ خضر عدنان )43 عاًما( من جنين، لمدة 48 ساعة، 

مختصون: اإلعالم الحربي للسرايا أيقونة »سيف 
القدس« وانعكاس ألداء المجاهدين في الميدان

غزة/ االستقالل:
رت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس انجازًا  سطَّ
كبيرًا وتغييرًا واضحًا في معادلة الردع واالش���تباك مع االحتالل 

الصهيوني، خالل معركة س���يف القدس البطولية. ولعب إعالم 
المقاوم���ة دورًا مؤث���رًا في تعزيز صم���ود الجبهة 
المعنوية  ال���روح  ورفع  الفلس���طينية  الداخلي���ة 

مؤتمر بغزة يدعو لوضع خطة 
لتعزز الصمود ودعم المقاومة 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا 
المستجد، في حين تم تس���جيل 207 إصابات جديدة وذلك خالل ال�24 

الصحة: ال وفيات جديدة بكورونا 
وتسجيل 207 إصابات جديدة

غزة/ االستقالل:
دع���ا مؤتمرون في غ���زة إلى إعمار قط���اع غزة في إط���ار رؤية وطنية 
فلس���طينية، تتك���ون من ش���قين، أولهم���ا يتمثل ف���ي تعويض 

فتح لـ »االستقالل«: وفدنا إلى القاهرة 
سيناقش أنهاء االنقسام بآليات محددة

الضفة المحتلة - غزة/ قاسم األغا: 
َكَشف المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
)فتح( د. حس���ين حمايل، عن أن وف���ًدا من مركزية حركته 

س���يصل العاصمة المصرية القاهرة الي���وم الثالثاء، في 
زيارة يعقد خاللها حوارات مع المس���ؤولين 
في جهاز المخابرات العامة المصرية.  وقال 

البطش يؤكد مسيرة األعالم 
تهدف إلفشال حوارات القاهرة
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) APA images (     قوات االحتالل تغلق مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابل�س
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وأض���اف "الحوارات المقّررة ستس���تمر 
يومين ستعمل أيًضا على إرساء ُأسس 
للق���اءات وطنية، في مقدمتها عقد لقاء 
لألمن���اء العامين للفصائل، مش���يًرا إلى 
أن ترتي���ب البيت الفلس���طيني، وإتمام 
المصالحة الوطنية، ُتعد "أولوية" وعنوان 

المرحلة لدى حركته.
وتابع "بالنس���بة لنا بفتح، س���تبقى لغة 
الح���وار س���ّيدة الموق���ف، وسنس���عى 
مجتمعين، بمساعدة األشقاء المصريين، 
واألردنيين، والحلفاء العرب، وفي العالم، 
لالنطالق نحو ترتي���ب أوراقنا الداخلية، 
بما يخدم قضيتنا، ويحافظ على الثوابت 

الوطنية الفلسطينية".  
برنامج المنّظمة

التحري���ر  منظم���ة  عل���ى  وبالتركي���ز 
الفلس���طينية وإع���ادة بنائها وترتيبها 
كخط���وة حقيقية أولى على طريق إنهاء 
االنقس���ام؛ أوضح أن "المنّظمة ليس���ت 
حكًرا على فصيل دون اآلخر، وس���تبقى 
والوحيد  الش���رعي  والممّث���ل  المظّل���ة 
لشعبنا الفلسطيني ومكوناته في أماكن 
تواجده كاّفة، وهذه الشرعية جاءت بعد 

تضحيات كبيرة".   
وبّي���ن أن من يري���د الدخ���ول لمنظمة 

التحرير، عليه أن يلتزم بأس���س وقواعد 
وطنية وأنظمة وآليات منذ تأسيس���ها، 
ال تفرضها وتش���ترطها حرك���ة فتح أو 
غيرها، على رأس���ها "االعتراف بالبرنامج 

السياسي للمنظمة".
وفي ه���ذا الص���دد، قال: "نح���ن بفتح 
س���نقدم كل ما يخدم قضيتنا الوطنية، 
من خ���الل العم���ل الوح���دوي الداخلي، 
واالنطالق الدبلوماسي الموحد، على وقع 
التضحيات الجسام، التي ما زال يقدمها 
ش���عبنا؛ للوصول إلى حريته واستقالله 
بعاصمتها  المس���تقلة  دولت���ه  وإقامة 

القدس". 
وأع���رب حمايل عن تف���اؤل بإمكانية أن 
تش���هد المرحلة القادمة تقدًما ملموًسا 
لجهة إنهاء االنقس���ام، مضيًفا أن "لدى 
فتح اإلرادة السياس���ية التي يمكن من 
خاللها تخّطي كل العقبات، على قاعدة 
ا،  ضرورة طّي تلك الصفحة السوداء عملّيً
على المستويين السياسي والجغرافي". 
وأضاف "الوحدة الميدانية التي جسدها 
ويجّس���دها الش���عب في كل جغرافيا 
فلس���طين المحتل���ة، ال س���يما بمعركة 
القدس األخيرة، يحّتم على الكل الوطني 
الفلس���طيني االنط���الق موّحدي���ن في 

والدبلوماسي،  السياسي  روايتنا وعملنا 
بعيًدا ع���ن المناكفات الحزبّية الضيقة، 

التي ال تخدم إاّل أجندة االحتالل".  
ومنذ يوني���و )حزيران( 2007، تش���هد 
الساحة الفلسطينية حالة من االنقسام 
بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح 
وس���اطات واتفاقيات عدة في إنهائها 

حتى حينه.
وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( د. سهيل 
الهن���دي، رّجح انطالق لقاءات الفصائل 
بالقاه���رة، ضمن  المرتقب���ة  الوطني���ة 
الجهود المصرية المعلنة لترتيب البيت 

الداخلي الفلسطيني، األسبوع القادم.
وأض���اف الهن���دي في مقابلة س���ابقة 
مع صحيف���ة "االس���تقالل" أن اللقاءات 
الوطنية المرتقبة س���تضم ممثلين عن 
الفصائل كّافة؛ لمناقشة ملفات مهّمة، 
مرتبطة بالقضية الفلسطينية، الفًتا إلى 
أن حركته ستش���ارك في هذه اللقاءات 

بوفد رفيع المستوى، وفق تعبيره.  
وش���ّدد على ضرورة إع���ادة بناء وترتيب 
 دماء وطني���ة جدي���دة للمنّظمة 

ّ
وض���خ

ومؤسس���اتها، بالش���كل ال���ذي يمّهد 
والجهاد  النضم���ام حركت���ي حم���اس 
اإلسالمي فيها، وال يمكن أن ُتعد ممثلة 
عن ال���كل الوطني، دون دخ���ول هاَتْين 

الحركتين".
وتش���هد القضي���ة الفلس���طينية منذ 
العدوان اإلسرائيلي األخير على  انتهاء 
قطاع غزة يوم 21 ماي���و )أّيار( الماضي؛ 
وساطات من قبل اإلدارة األمريكية ودول 
إقليمية فاعلة؛ لتثبيت وقف إطالق النار 
بين فصائل المقاومة بالقطاع واالحتالل.

وتفّجرت األوضاع في األرض الفلسطينية 
المحتلة منذ 13 أبريل )نيسان( الماضي؛ 
عقب تصاعد انتهاكات قوات االحتالل 
المس���جد  في  مس���توطنيه  وقطع���ان 

األقص���ى المب���ارك، ومدين���ة الق���دس 
المحتلة، خصوًصا بحّي "الش���يخ جراح"، 
حيث يتهّدد أهله نكبة تهجير جديدة.

وتمّددت رقعة ع���دوان االحتالل لتصل 
قطاع غزة، إذ ش���ّنت طائرات���ه وبوارجه 
وآليات���ه الحربية عل���ى م���دار 11 يومًا 
متواصاًل قصًفا مكثًفا على القطاع؛ أسفر 
عنه ارتقاء 255 شهيًدا، بينهم 66 طفاًل، 
ا، إضافة إلى 1980  و39 سيدة، و17 مسّنً
مصاًبا، بينها "حرجة وخطيرة"، فضاًل عن 
تضّرر 1800 وحدة سكنية، وتدمير 184 
برًجا ومنزاًل وعش���رات المصانع والمرافق 

االقتصادية والمؤسسات الحكومية.
في المقاب���ل، أّدت مئات الصواريخ التي 
دّكت بها المقاومة، في مقدمتها "سرايا 
الق���دس"، وكتائ���ب القس���ام، مختلف 
المدن والمناطق في جغرافيا فلسطين 
المحتلة كاّف���ة، إلى حظر التجوال فيها، 
وإرغام المس���توطنين على الدخول إلى 
المالجئ، ووقف حركة القطارات، وتعليق 
هب���وط وإقالع الرح���الت الجوية لفترات 
بمطار بن غوري���ون الدولي ب� "تل أبيب"، 
فضاًل عن مقتل 13 مس���توطًنا بينهم 
جنود، وإصابة نحو 330 مستوطًنا آخرين، 

بحسب وسائل إعالم عبرّية.

»يصل اليوم برئاسة الرجوب«

فتح لـ »االستقالل«: وفدنا إلى القاهرة سيناقش إنهاء االنقسام بآليات محددة
ال�سفة املحتلة - غزة/ قا�سم الأغا: 

َك�َسف املتحدث با�سم حركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( 
د. ح�سني حمايل اأن وفًدا من مركزية حركته �سي�سل العا�سمة 
امل�سرية القاهرة اليوم الثالثاء، يف زيارة يعقد خاللها حوارات 

م��ع امل�سوؤولني يف جهاز املخابرات العامة امل�سرية.  وقال حمايل 
يف مقابل��ة مع �سحيف��ة »ال�ستقالل« اأم�س الإثن��ني، اإن وفًدا من 
اللجنة املركزية حلركة فتح، برئا�سة الفريق جربيل الرجوب، 
وع�سوي��ة روح��ي فت��وح، واأحمد حّل�س �سيب��داأ زي��ارة للعا�سمة 

امل�سري��ة، يعقد خالله��ا حوارات م��ع م�سوؤويل جه��از املخابرات 
امل�سرية، ترتكز يف اأ�سا�سها على الإنهاء اجلدّي لالنق�سام، وبناء 
�سراكة وطنية حقيقية يف امل�ستوي��ات كاّفة، والنطالق باآليات 

عمل حمددة يف هذا ال�سدد. 

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خالد 
البطش يوم أمس، الشباب الفلسطيني الثائر بالضفة المحتلة للخروج 
لنق���اط التم���اس والتصدي للمس���توطنين وقوات االحت���الل لحماية 
المقدس���ات وحماية الس���يادة الوطنية  والدينية، وإفشال كل صفقة 

القرن األمريكية.
وحث البطش، في تصريح صحفي، جماهير شعبنا في القدس والضفة 
ال�48 إلى ش���د الرحال للقدس للتصدي لمس���يرة االعالم الصهيونية 
وافشالها  وحماية مقدسات االمة اإلسالمية والمسيحية  وعدم السماح 

لالحتالل بتثبيت روايته الزائفة في جنبات األقصى المبارك .
وقال البطش:" إن تنظيم مس���يرة األعالم هدفه إلغاء وإفش���ال الجهد 
المصري مما قد يؤثر س���لبًا على حوارات القاهرة عبر اندالع موجة أخرى 
من المواجهات مع المقاومة إلطالة فترة حكم نتنياهو ووضع العراقيل 

أمام خصومه من تشكيل حكومة تودي به إلى السجن".
كما دعا، كل الحريصين على استمرار التهدئة التي تم التوصل اليها 
بجهود مصرية يوم 21-5-2012 الى التدخل الفوري لمنع االحتالل من 

تنفيذ اجندته عبر مسيرة اإلعالم.
وجدد البطش موقفه أن الش���يخ جراح والمسجد األقصى خط أحمر لن 

ُيسمح لالحتالل بتجاوزه.

الضفة الغربية - القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، 
عدًدا من المواطنين، بينهم مرش���ح عن قائمة 
انتخابية، خالل مداهمات بمناطق متفرقة من 
محافظ���ات الضفة الغربية المحتلة، وس���لبت 

أموااًل من منزل.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة بير زيت شمالي 
رام الله واعتقلت المرش���ح ع���ن قائمة "نبض 
الش���عب" التابعة للجبهة الشعبية أشرف أبو 

عرام، خالل مداهمة منزله في البلدة.
كما داهم���ت مخيم الجلزون ش���ماال واعتقلت 
الش���اب مجد مهدي الرمحي )26عاًما( والشاب 
عطا عيسى ش���راكه )24 عاما(، بعد أن داهمت 

منزليهما وقامت بأعمال التفتيش داخلها.
واعتقلت قوات االحتالل األس���ير المحرر رامي 
فضايل خالل اقتحام منزله بحي الطيرة جنوبي 

رام الله.
وفي نابلس، داهمت قوات االحتالل، يوم أمس، 
منزلي أسيرين بنابلس شمالي الضفة، وسلبت 

أموااًل.
وأف���ادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتالل 
داهمت منزل األسير بش���ير زيادة ببلدة مادما 

جنوب نابلس، وفتش���ته ودم���رت محتوياته، 
واستولت على مبلغ 5 آالف شيكل من حصالة 

أطفاله.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت زيادة الش���هر 
الماض���ي، وحّولته إلى االعتق���ال اإلداري لمدة 

أربعة أشهر.
وداهمت قوات االحتالل كذلك منزل األس���ير 
محم���د نمر عصيدة ومنزل ش���قيقه أحمد في 
بلدة تل جنوب غرب نابلس، وفتشت المنزلين 
باإلضاف���ة إل���ى مركبة األس���ير، وعاث���ت خرابًا 

بالمنزلين.
وف���ي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل تس���عة 

مواطنين بينهم سبعة من عائلة واحدة.
وأف���اد المواط���ن عماد أب���و صبيح، ب���أن قوات 
االحتالل اعتقلت سبعة مواطنين من العائلة، 
وهم: تيسير عبد الله أبو صبيح وأبناؤه األربعة، 
محمد، وحس���ام، وعبد الرحمن، وقصي، وجواد 
أيوب أب���و صبيح ونجله ط���ارق، عقب مداهمة 
منازلهم في منطقة "عقب���ة إنجيلة" بالخليل، 

والعبث بمحتوياتها.
وأوض���ح أبو صبيح أن ق���وات االحتالل داهمت 
منزل���ه ومنزل���ي ابنيه عناد ومهن���د، وصادرت 

هواتفه���م واعتدت بالضرب عل���ى المعتقل 
طارق ونجليه أيوب وأحمد.

وقال إن ق���وات االحتالل داهمت من���زاًل فارغًا 
للعائل���ة وعاث���ت فيه فس���ادًا، وأطلقت قنابل 
الص���وت وأتلف���ت العديد من األش���جار خالل 

عملية اقتحام منازل العائلة.
كم���ا اعتقل���ت ق���وات االحتالل الش���اب فهد 
الزعتري، والمواطن مؤيد الشربي عقب مداهمة 
منزليهم���ا وتفتيش���هما في مخي���م العروب 

شمالي المحافظة.
 وف���ي مدينة القدس المحتل���ة اعتقلت قوات 
االحتالل االسرائيلي، يوم امس سبعة مواطنين 

.
وحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات االحتالل 
كال من: عبد الله الهش���لمون، وعبد الرحمن أبو 
عصب، وآدم صب لبن، ومحمد أبو عصب، ورياض 
الغزاوي من حي القرمي بالبلدة القديمة، ومحمد 
يونس عبد الرازق صي���ام من حي الثوري، وهو 

أسير محرر، ومهدي سالمة من مخيم شعفاط.
وأضاف���ت أن ق���وات االحتالل داهم���ت عددا 
من المنازل في بلدة س���لوان ومخيم شعفاط، 

وفتشتها.

حملة اعتقاالت إسرائيلية وسلب أموال بالضفة والقدس البطش يؤكد مسيرة األعالم 
تهدف إلفشال حوارات القاهرة
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وذكرت مص���ادر إعالمية عبري���ة، أن ق���رار اإللغاء جاء 
بعد "وصول معلومات اس���تخباراتية عن احتمال وقوع 

تصعيد كبير في القدس وغزة والضفة إذا أقيمت".
وقبل الق���رار اإلس���رائيلي بدقائق، ح���ذرت المقاومة 
الفلس���طينية في غزة، الكيان اإلس���رائيلي من تكرار 
س���يناريو 1 مايو/ أيار )قصف المقاومة مدينة القدس 

المحتلة( بسبب "مسيرة األعالم".
وكان م���ن المقّرر أن تجرى المس���يرة في العاش���ر من 
أيار/مايو الماضي، فيما يس���مى يوم "توحيد القدس"، 
أي ذكرى احتالل الش���طر الشرقي منها، قبل أن ُيعّدل 
مس���ارها نتيجة لضغوط شعبية ودولية، لتلغى الحًقا 
مع إطالق المقاومة الفلسطينّية 4 صواريخ على مدينة 

القدس، في يوم المسيرة.
ومنذ 30 عاًما، ينظم "شبيبة تيار الصهيونية الدينية" 
االس���تيطاني هذه المسيرة، بمش���اركة عشرات آالف 
المس���توطنين، الذي يحمل���ون األعالم اإلس���رائيلّية، 
ويرددون ش���عارات معادية للعرب والفلس���طينيين، 

ويجوبون البلدة القديمة وشوارعها.
فر�ض معادلة جديدة

وبدوره، أكد المختص بالش���أن األمني والعس���كري د. 
إبراهيم حبيب، أن إلغاء ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي 
مس���يرة األع���الم، يع���د انتص���ارًا جدي���دًا للمقاومة 
الفلس���طينية، وتثبيت���ًا للمعادلة الجدي���دة "ربط غزة 
بالق���دس"، وأن المقاوم���ة لم تعد غزي���ة بقدر ما هي 

فلسطينية ومقدسية. 
وبين حبيب خ���الل حديثه ل�"االس���تقالل"، أن انتصار 
المقاومة الفلسطينية بمعركة "سيف القدس" جعلها 
تفرض نفسها بقوه على القرار اإلسرائيلي منذ اللحظة 
االولى التي س���عى به���ا االحتالل لوقف اط���الق النار 
بغزة، كما جعلها صاحبة الوالية على المسجد األقصى 
وسكان مدينة القدس المحتلة، فكل من يتعرض لهم 

سيجد سيف المقاومة مسلط عليه. 
وأضاف:" إن االحتالل كان ينوي تنفيذ مس���يرة االعالم 
كحالة تحٍد للمقاومة واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين 
خاصة والمس���لمين عامًة، لكن عندما حذرت المقاومة 
الفلسطينية من تكرار سيناريو معركة "سيف القدس"، 
أدرك االحت���الل خطورة الوض���ع وأن المقاومة جادة في 

تهديداتها وأنها لن تتوان���ى عن ضرب القدس وتل 
أبيب، لذا اتجه نحو إلغائها". 

وحول الس���يناريوهات المتوقعة خالل الفترة القادمة، 
أوضح حبيب، أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى الستعادة 
هيبتها المنكس���رة والصورة األس���طورية التي كانت 
تسوقها للعام بأنها" الجيش الذي ال يقهر"، من خالل 
اإليحاء لجبهتها الداخلية والعالم أجمع بأنها ستقف 
أم���ام أي اجراء تريد المقاومة الفلس���طينية تحقيقه، 
رغم ادراكها أن هذه الضغوط ستولد انفجارًا وستدفع 

باتجاه مواجهة مسلحة جديدة. 
واعتقد أن تعم���ل الواليات المتح���دة االمريكية على 
تش���كيل حكومة إس���رائيلية جديدة، تك���ون معنية 
بفرض حالة من الهدوء و الضغط على االحتالل، مشيرًا 
الى أنه في حال عارضت "إس���رائيل" تلك السياس���ية، 
فسيكون لها تداعيات كثيرة على مكانتها بالواليات 

المتحدة وعلى مستوى سياستها الخارجية. 
ونوه الى أن الشارع اإلسرائيلي ال يزال يعيش حالة من 
الغطرسة والتكبر ويحاول قدر اإلمكان أن يلوم الحكومة 
والجيش بخضوعهما لش���روط المقاومة بغزة، ويحاول 
قدر اإلمكان استفزاز القيادة اإلسرائيلية لشن هجمات 

مس���عورة ضد الفلس���طينيين بالقدس وغزة والضفة، 
ب�"إسرائيل"  العس���كرية والسياس���ية  القيادات  لكن 
تدرك المخاط���ر، وبالتالي لن ُتش���كل تلك المحاوالت 

ضغطًا على القرار والسياسية اإلسرائيلية. 
ر�سائل باجتاهات خمتلفة

وب���دوره، يرى المختص بالش���ؤون االس���رائيلية نهاد 
الش���يخ خليل، أن إلغاء مس���يرة األعالم تأتي استمرارا 
لإلنجازات التي حققتها المقاومة والشعب الفلسطيني 
بوحدته خالل معركة "س���يف الق���دس"، مبينًا أن هذا 
االنجاز يحمل في طياته رس���ائل مختلفة و باتجاهات 

عدة. 
وأوضح خليل خ���الل حديثه ل� "االس���تقالل"، أن إلغاء 
مسيرة االعالم يعد رس���الة واضحة لقادة االحتالل بأن 
المقاومة اس���تطاعت زعزعة أمن "اس���رائيل" وهزيمة 
الجي���ش الذي ال يقهر، كما نجحت ف���ي اثارة النعرات 
واالنقس���ام في جبهتهم الداخلية، اضاف���ة الى أنها 
باتت تتحكم في قراراتهم العس���كرية و سياساتهم 

االجرامية اتجاه كل ما هو فلسطيني. 
ونوه الى أن خضوع قادة االحتالل لتهديدات المقاومة 
الفلس���طينية توصل رسالة للمس���توطنين وجماعات 

اليمين المتطرف، مفادها " أن الحكومة االس���رائيلية 
لم يعد بإمكانها حماية مشروعهم االستيطاني، وأنه 
في طريقه للزوال"، كما تعد ضربة قاس���ية لكل الدول 
العربية التى هرولت نحو التطبيع مع االحتالل و جرأته 

للتغول على الحقوق الفلسطينية«. 
وأكد أن انجازات المقاومة خالل معركة "سيف القدس" 
و ما بعدها، رسالة ُمشجعه للشعب الفلسطيني بكافة 
أماكن تواجده و أحرار العالم ، بأن االحتالل االسرائيلي 
كيان ضعيف ورخو س���هل إخضاعه لشروط المقاومة 
واإلرادة الفلس���طينية وكلمة الحق، من خالل الضغط 
عليه بشكل متواصل وبكافة وسائل المقاومة الشعبية 
و المس���لحة، وأن نكون على قل���ب رجل واحد بمختلف 
الميادين " غزة، القدس، الضفة، واألراضي المحتلة عام 

48، والخارج" كما جرى خالل معركة "سيف القدس".
وش���دد خليل، أن المقاومة الفلسطينية أثبتت الفترة 
الماضية أنها تجمع بين البطولة في الميدان، والمعرفة 
باألس���لحة وتطويره���ا، والحكم���ة باختي���ار التوقيت 
المناس���ب للبدء بالمعركة واالنتهاء منها، اضافة الى 
الحنكة السياسية والعسكرية التي مكنتها من تغيير 
المعادل���ة العس���كرية لصالحها، تثبي���ت معادلة أن 

القدس خط أحمر ال يمكن المساس بها.
غ�سب بال�سارع الإ�سرائيلي

وأثار قرار ش���رطة االحتالل إلغاء "مسيرة األعالم" التي 
كانت مقررة في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس 
المقب���ل، غضب الجماع���ات االس���تيطانية وقادة تيار 

"الصهيونية الدينية".
وق���ال رئيس ح���زب الصهيونية الدينية، بتس���لئيل 
س���موترتيش، إن قرار الشرطة "استسالم واضح وكبير 
لإلرهاب"، حس���ب وصفه، في إشارة لرضوخ "إسرائيل" 

لتهديدات المقاومة.
وأضاف ف���ي تصريحات عق���ب الق���رار: "ليس هناك 
استسالم أكبر من ذلك أمام المقاومة الفلسطينية في 

غزة، لقد خضعنا لتهديداتها".
واعتب���ر عض���و "الكنيس���ت" وأح���د ق���ادة الجماعات 
االس���تيطانية، إيتمار بن غبير، أن قائد الشرطة "خضع 
للمقاومة بغزة"، وقال: "سأسير في المسيرة حتى بدون 

قرار إلقامتها".

بعد تهديدات غزة

إلغاء مسيرة األعالم.. انتصار جديد للمقاومة وضربة مزدوجة لهيبة »إسرائيل«
غزة/ دعاء احلطاب: 

�سكل قرار قائد �سرطة الحتالل ال�سرائيلي، باإلغاء م�سرية 
العالم ال�ستفزازية، عقب تهديدات املقاومة الفل�سطينية 
الت��ي  القد���ض«  »�سي��ف  ملعرك��ة  جدي��دًا  انت�س��ارًا  بغ��زة، 

ا�ستطاع��ت اأن تفر���ض نف�سها على اأجندة ق��ادة الحتالل، 
واأن ت�س��كل عالم��ة فارقه يف تاريخ ال�س��راع الفل�سطيني مع 
الحت��الل، فبات��ت املقاوم��ة �ساحب��ة الكلم��ة الأويل فيما 
يتعلق بق�سية القد�ض املحتلة، وهو ما عّده كرٌث خ�سوًعا من 

حكوم��ة الحتالل ملا زعم��وا اأنه »ابت��زاز للمقاومة بغزة«. 
وق��ال امل�ستوطن��ون القائمون عل��ى »م�سرية الأع��الم« اأم�ض 
الثن��ن، اإن �سرط��ة الحت��الل الإ�سرائيل��ي اأبلغتهم بعدم 

وجود موافقة على تنظيمها يوم اخلمي�ض، و�سيتم اإلغاوؤها.

غزة/ االستقالل:
أكدت قي���ادة الغرفة المش���تركة لفصائل المقاومة 
الفلس���طينية أنها "تراقب عن كثب س���لوك العدو 

الصهيوني في المدينة المقدسة".
وشددت قيادة الغرفة المشتركة في بيان لها تلقت 
»االستقالل« نسخة منه، على أنه سيكون لها كلمتها 
"إذا ما قرر العدو العودة باألوضاع إلى ما قبل 11 مايو"، 
مؤكدة على انها "لن تسمح لالحتالل بتصدير أزماته 

الداخلية نحو شعبنا".
وجاء البيان "في ظل ما يتوارد من أنباء في هذه األيام 
حول مسيرة األعالم الصهيونية واألوضاع في الشيخ 

جراح وعموم المدينة المقدسة".
ووجهت التحية لصمود الش���عب بكافة أطيافه وفي 
كافة أماكن تواجده الذي اس���تطاع فرض إرادته على 

المحتل سابقًا.
ولفتت الغرفة المش���تركة إلى أن الشعب قادر على 

إفش���ال كل مخططات���ه المس���تقبلية الهادفة إلى 
تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت جماهير الشعب في القدس والضفة والداخل 
المحتل إلى االس���تمرار في التصدي للعدو، وإشعال 
األرض من تحت أقدامه بش���تى الطرق، وعدم السماح 

له بتمرير مخططاته التهويدية واالستيطانية.
ونوه���ت الغرفة المش���تركة في دعوته���ا لجماهير 
الشعب الفلسطيني في القدس والضفة "سيجدون 
مقاومتهم إلى جانبهم جاهزًة إلسنادهم في اللحظة 

المناسبة".
وقالت "لقد س���طر ش���عبنا ومقاومته بكافة أطيافها 
ملحمًة بطولي���ًة في مواجهة العدو الصهيوني خالل 
معركة "س���يف الق���دس"، وتمكن ش���عبنا بوحدته 
وتكاتفه وبوس���ائل المقاومة المختلف���ة من تمريغ 
أنف االحتالل، وإفشال مخططاته الهادفة إلى فرض 
وقائع جديدة في المدينة المقدسة، من خالل تهجير 

أهلها ومالحقتهم والسعي لفرض التقسيم الزماني 
والمكاني في المسجد األقصى المبارك".

وأضافت الغرفة المش���تركة "لقد أخطأ العدو الجبان 
التقدير وظ���ن أن البيئة مواتية لهكذا خطواٍت رعناء 
غير محس���وبة، ظان���ًا أن أمامه فرص���ة ذهبية للعبث 

بمقدسات وثوابت شعبنا".
وأردفت "ولك���ن الرد جاء صاعقًا ول���م يكن للمقاومة 
الت���ي راكمت قوتها على مدار أعواٍم من أجل القدس، 
وتحملت وش���عبها الحصار والتجويع في سبيل ذلك 
أن تقف مكتوفة األيدي، فكانت نعم النصير والسند 
لهبة المقدس���يين وحراك أهلنا في الضفة، والتحم 
معهم أهلنا ف���ي الداخل المحتل وجماهير أمتنا في 
كل م���كان، ما أربك حس���ابات االحت���الل وأفهمه بأن 
لألقصى رجااًل لن يتوانوا عن الدفاع عن مقدس���اتهم 
مهما كلف ذلك من ثمن، ما اضطره لوقف عدوانه وجّر 

ذيول الخيبة والهزيمة".

مفتي القدس يدعو الغرفة المشتركة: نراقب عن كثب سلوك العدو بالقدس وسيكون لنا كلمتنا
لشد الرحال إلى المسجد 

األقصى المبارك
القدس المحتلة/ االستقالل:

دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقصى 
المبارك الش���يخ محمد حسين يوم أمس، المواطنين لشد الرحال 
للمسجد االقصى وإعماره، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين 
المتطرفي���ن لباحاته. وحذر مفتي القدس، من تنفيذ ما يس���مى 
بمس���يرة األعالم في القدس المحتلة، التي يراد منها اس���تفزاز 
الفلسطينيين واس���ترضاء المستوطنين المتطرفين، ما يساهم 
في توتير أجواء في مدينة القدس. كما أشار إلى خطورة ما تقوم 
به سلطات االحتالل من إجراءات لتغيير طريق جسر باب المغاربة 

الذي يصل ساحة البراق بالمسجد االقصى المبارك.
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دولة فل�سطني  
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى املحكمة البداية بغزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2021/287    يف الطلب رقم 2021/887 

مذكرة ح�سور 
يف الق�سية رقم 2021/287     يف الطلب رقم 887 /2021 
المس���تدعون/ -1 رامز جمعة عطية الش���رفا – س���كان غزة – التفاح – بالقرب من 
مدرسة يافا -2 رامي جمعة عطية الشرفا – سكان غزة – التفاح – بالقرب من مدرسة 
يافا -3 محمود جمعة عطية الش���رفا – س���كان غزة – التفاح – بالقرب من مدرسة 
يافا -4 أحمد جمعة عطية الشرفا – سكان غزة – التفاح – بالقرب من مدرسة يافا. 

وكيلهم المحامي/ محمود روحي أحمد حمودة هوية رقم )801958430(.
المس���تدعى ضدهما: -1 كفى محمد عثمان اللبابيدي – س���كان غزة – ش���ارع عمر المختار 
)خارج البالد( -2 رضا محمد عثمان اللبابيدي – سكان غزة – شارع عمر المختار )خارج البالد(.

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
الى المس���تدعى ضدهما المذكورين أعاله بما ان المستدعين قد تقدموا بالقضية رقم 
2021/287 اس���تنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفقة لكم نس���خة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة. لذلك يقتض���ى عليكما الحضور لهذه المحكمة للرد على 
الئح���ة الدعوى كما يقتض���ى ان تودعا لدى قلم هذه المحكم���ة ردكما التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكما بهذه المذكرة. كما يقتضى عليكما أن ترسال نسخة 
عنها الى المس���تدعين حس���ب عنوانهم. علما بأنه قد تحدد لهم جلسة يوم )الثالثاء( 
بتاريخ )2021/6/29( لنظر دعواهم. وليك���ن معلوما لديكما أنكما اذا تخلفتما عن ذلك 

يجوز للمستدعين ان يسيروا في دعواهم حسب األصول. حرر في: 2021/6/7م 

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
الأ�ستاذ: عمار قنديل 

دعوة لت�شغيل عمال كارات
بلديـة رفح

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة 
)MDPIIIW6( ال�ساد�سة

ا�سم امل�سروع: حت�سني وتعزيز خدمات النفايات 
ال�سلبة يف مدينة رفح - ت�سغيل عمال كارات

MDPIIIW6 -1421117- 11 :رقم العقد
تاريخ اصدار الدعوة: 2021/06/08

1( حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلس���طينية 
عل���ى منحة إضافية بقيم���ة 10 ماليين يورو من البنك الدول���ي من خالل صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة 
)MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع خاصة بمراف���ق وخدمات البلديات في قطاع غزة، 
حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات القطاع من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة 
العمالة لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.

2(  وقد حصلت بلدية رفح على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع تحس���ين وتعزيز خدمات النفايات 
الصلبة في مدينة رفح - تش���غيل عمال كارات من خالل تش���غيل عمال الكارات 
وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 

رقم )MDPIIIW6 -1421117 -05( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( وفي هذا اإلطار تعلن بلدية رفح عن تشغيل عمال لفترة زمنية مؤقتة 
من تاريخ 2021/07/01 حتى تاري���خ 2021/08/31 فعلى من يرغب في 
التسجيل التقدم بطلب التشغيل في موعد اقصاه 2021/06/23 الساعة 
الثانية عشرة ظهرًا في مبني البلدية الرئيسي مكتب الدائرة االدارية  

4( من خالل المش���روع يقوم العمال وباالس���تعانة بعرب���ات الكارو التي 
تجرها الدواب بتمش���يط الش���وارع وجم���ع وترحيل النفاي���ات من أمام 
المنازل والمصانع والمؤسسات وكافة شوارع مدينة رفح ونقلها لألماكن 
المخصصة لها تحت إدارة وإشراف بلدية رفح – قسم النفايات الصلبة.

فعلى الراغبين في التقدم للعمل مراعاة الشروط التالية: 
أ . أن يقبل المتقدم العمل في قسم النفايات الصلبة في البلدية ويكون 

العمل من قبل صاحب عربة الكارو فقط.
ب . يجب عل���ى المتقدم أن يملك أو يحوز على عربة كارو وأن تكون عربة 

الكارو مزودة بصندوق لجمع النفايات داخله.
ت . العمل كل ايام االسبوع بما فيها ايام الجمع واالعياد الرسمية بنظام 

6 ساعات حسب متطلبات العمل. 
ث . مواعيد العمل وطبيعتة حس���ب تعليمات مس���ئول قسم النفايات 
الصلبة اومفتش الصحة ويكون تفري���غ النفايات في األماكن المحددة 

من قبل مسئولي قسم النفايات الصلبة في البلدية.
ج . على المتق���دم االلتزام بأنظمة وقوانيين بلدي���ة رفح وعلى المخالف 

تحمل المسئولية القانونية.
ح . العمل يتم بنظام المياومة.

خ . يتقاضى العامل مبلغ 9 يورو يوميا والدفع خالل خمسة واربعون يوما 
من تقديم كشف الدوام. 

د . على الراغبين في التس����جيل للعمل التوجه إلى مبني بلدية رفح مكتب الدائرة 
اإلدارية وتعبئة طلب التش����غيل مصطحبا معه الهوية وصورة عنها وذلك ابتداء 

من 2021/06/08 وحتى 2021/06/23 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

    د اأحمد ال�سويف
  رئي�س بلديـة رفح

بتمويل من:                                 

 

اإعالن عطاء )رقم 3(
لتوريد وترميم وتهيئة منازل ا�سخا�س ذوي الإعاقة 

جمعية الغد المشرق ألبناء البلد جمعية أهلية غير ربحية مسجلة لدى وزارة 
الداخلية رقم تس����جيل 7269 تهدف لخدمة االس���رة الفلسطينية الهشة 
والمهمشة وتعلن جمعية الغد المش���رق ألبناء البلد ضمن مشروع )تدريب 
وتأهيل والدمج لألش���خاص ذوي االعاقة في كافة مناشط الحياة( والممول 
م���ن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عن طرح عطاء )رقم 3( 
لتوري���د وترميم وتهيئة منازل اش���خاص ذوي اإلعاقة ومواجهة التحديات 
في قطاع غزة حس�ب الش�روط المنصوص عليها في مستند العطاء )رقم 3(.

وتدعو كافة الش�ركات واالفراد الراغبين في اداء ترميم وتهيئة منازل اشخاص 
ذوي اإلعاقة ومن ذوي االختصاص والخبرة التقدم للمشاركة في هذه العطاء 
واس����تالم مس����تند العطاء مقابل مبلغ قدره 100 ش�����يكل فقط غير مستردة 
اعتبارا من الس����اعة التاس����عة من صباح يوم: الخميس الموافق:2021/6/10م 

وحتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس 2021/6/10م.
من مقر الجمعية في خزاعة بجوار مقبرة الرضوان جوال رقم 0595035171

وسيتم فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2021/6/13 في مقر الجمعية 
وحض���ور من يرغب من الموردين وعلى أن يكون العطاء س���اري المفعول 

لفترة 60 يوما من تاريخ االقفال.
مالحظة: رسوم اعالن الجريدة على من يرسو عليه العطاء.

اإدارة اجلمعية 

رام الله/ االستقالل:
حذر مركز فلسطين لدراسات األسرى من الخطورة 
الحقيقية على حياة األس����ير الغضنفر أبو عطوان 
)28 عاما( من دورا بمحافظ����ة الخليل، بعد تراجع 
وضع����ه الصحي إل����ى حد كبير نتيجة اس����تمرار 

إضرابه المفتوح عن الطعام.
ل "مركز فلسطين" س����لطات االحتالل وإدارة  وحمَّ
الس����جون المس����ئولية الكاملة عن حياة وسالمة 
األسير "أبو عطوان "الذي يتعرض للموت البطيء، 
وقد نقل من عزله في س����جن "اوهيلكدار" بالسبع 
إلى "عيادة سجن الرملة" مؤخرًا بعد تردى وضعه 
الصحي، حيث يخوض إضراًبا عن الطعام منذ 34 

يومًا ضد اعتقاله اإلداري.
واكد مدير المركز الباحث رياض األشقر، أن األسير 
أبو عطوان يعاني من ه����زال وضعف عام وأوجاع 
في مختلف أنحاء الجس����د، وال ي����كاد يقوى على 

الوقوف على قدمي����ه، وبدأت تظهر عليه عالمات 
مشاكل في التنفس وتأثر ضربات القلب، وهناك 
خش����ية على حياته في ظل اس����تهتار االحتالل 
بحياته، ورفض االستجابة لمطلبه العادل بإنهاء 

اعتقاله اإلداري.
وكش����ف األش����قر أن األس����ير أبو عطوان تعرض 
لظروف اعتقاليه قاهرة منذ بدء إضرابه؛ حيث عزل 
ا في زنزانة مليئة بالحش����رات واألوساخ ال  انفرادّيً
يوجد بها س����وى سرير حديدي وبطانيه متسخة، 
وتستفزه عناصر إدارة السجون بتفتيش زنزانته 
ا، كل ذلك لممارسة الضغط عليه  عدة مرات يومّيً

لوقف إضرابه.
ن األش����قر أن األسير أبو عطوان اعتقل سابقًا   وبيَّ
ع����دة مرات لدى االحتالل، وأمض����ى ما يزيد عن 5 
سنوات غالبيتها في االعتقال اإلداري، وكان خاض 
إضراًبا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله اإلداري، 

وأعيد اعتقاله في 2020/10/9 بعد تسليم نفسه 
لمخاب����رات االحتالل التي اقتحم����ت منزل عائلته 
عدة مرات وفش����لت في اعتقاله، وهددهم ضابط 

المخابرات بقتله.
 وفرضت محكمة االحتالل على األسير أبو عطوان 
االعتقال اإلداري 6 أش����هر بعد مرور أس����بوع على 
اعتقاله دون تهمة بدعوى الملف الس����ري، وحين 
قارب����ت على االنته����اء جددت له اإلداري لس����تة 
أشهر أخرى األمر الذي دفعه للدخول في إضراب 
مفتوح عن الطعام احتجاجًا على االعتقال اإلداري 

التعسفي.
وطالب األش����قر بتدخل المؤسس����ات الحقوقية 
واإلنسانية الدولية فورا لوقف الموت البطيء الذي 
يتعرض له األس����ير أبو عط����وان، حيث إن وضعه 
الصحي يتراجع سريعا وهناك خشية حقيقة على 
حياته، وقد فقد ما يزيد عن 12 كيلوغراما من وزنه.

رام الله / االستقالل:
 مددت المحكمة العسكرية لالحتالل في سالم، يوم 
أمس، اعتقال األسير الش���يخ خضر عدنان )43 عاًما( 
من جنين، لمدة 48 س���اعة، إلصدار أمر اعتقال إدارّي 

بحّقه.
وأكد نادي األسير أن األس���ير عدنان يواصل إضرابه 
عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفًضا العتقاله 
التعسفي، وش���رع في إضرابه منذ لحظة اعتقاله في 

ال�30 من أيار الماضي، ويقبع حتى اليوم في معتقل 
"الجلمة". يشار إلى أن األسير عدنان تعرض لالعتقال 
)12( مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون االحتالل نحو 

ثماني سنوات معظمها رهن االعتقال اإلدارّي.
وخالل هذه الس���نوات خاض أربعة إضرابات سابقة، 
منهما ثالثة إضرابات رفضا العتقاله اإلدارّي، وخاض 
إضرابا عام 2004 رفضا لعزله، واستمر لمدة )25( يوما، 
وفي عام 2012 خاض إضرابا ثانيا واستمر لمدة )66( 

يوما، وفي عام 2015 لمدة )56( يوما، وفي عام 2018 
لمدة )58( يوم���ا، وتمّكن من خالل ه���ذه المواجهة 
المتك���ررة من ني���ل حريت���ه، ومواجه���ة اعتقاالته 

التعسفية المتكررة.
يذكر أن األسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس 
في الرياضيات االقتصادية، متزوج وهو أب لتس���عة 
من األبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرا، 

وأكبرهم )13 عاما(.

الضفة الغربية/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل العسكرية يوم أمس، حكمًا 
بالس���جن الفعلي 18 ش���هرًا إضافة إلى غرامة مالية 
وقدرها »4000« ش���يكل على الطالب في كلية الطب 

في جامعة القدس األسير عز الدين فايز الريماوي.
وقال مكتب إعالم األسرى إن قوات االحتالل اعتقلت 
الريم���اوي في 22 من أكتوبر عام 2020، بعد مداهمة 
منزله وتحطيم محتوياته في بلدة بيت ريما برام الله 

بدعوى التفتي���ش، ونقلته ال���ى التحقيق في مركز 
تحقيق عسقالن.

واس���تمر التحقيق مع الطالب الريماوي ألكثر من 40 
يومًا في عسقالن قبل أن ينقل الى سجن عوفر.

وأوضح إعالم األس���رى أن النيابة العسكرية لالحتالل 
وجهت لألسير الريماوي تهمة التحريض والمشاركة 
في فعاليات للكتلة اإلسالمية، وبعد تأجيل محاكمته 
عدة م���رات، أصدرت بحقه اليوم حكما بالس���جن 18 

شهرًا أمضى منها حوالي 8 أشهر.
ورغم م���ا تتعرض له من مالحق���ة مزدوجة من قوات 
االحتالل وأجهزة الس���لطة، تواصل الكتلة اإلسالمية 

في جامعات الضفة الغربية نشاطاتها.
وشهدت الفترة األخيرة تزايدا في وتيرة االعتقاالت 
من ق���وات االحتالل إلضعاف الكتلة االس���المية في 
الجامعات، ومحاولة إيقاف أنشطتها، وتحجيم العمل 

الطالبي الفاعل داخل الجامعات.

األسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر

خطورة حقيقة على حياة األسير الغضنفر أبو عطوان

رام الله / االستقالل:
 عزلت إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي، األس���ير رفعت أبو فارة )34 عاما(، في زنازين 
سجن "النقب الصحراوي" منذ 25 يوًما، بعد أدائه لخطبة عيد الفطر، وحديثه عن عدوان 
االحتالل وجرائمه على غزة. وقال نادي األسير، إن إدارة سجون االحتالل نقلته يوم أمس 

من زنازين "النقب"، ولم يعرف حّتى اآلن جهة التي جرى نقله إليها.
ُيش���ار إلى أّنه ومن المفترض أن ُيفرج االحتالل عن���ه في 16 حزيران الجاري، إضافة إلى 
اثنين من أشقائه وهما: رافع، وعالء، وذلك بعد أن أمضيا في سجون االحتالل 5 سنوات.

يذكر أن األسير رفعت من بلدة بني نعيم شرق الخليل، متزوج وله ابنة.

االحتالل يعزل أسيرًا منذ 25 
يومًا والتهمة خطبة الجمعة

االحتالل يحكم بالسجن وغرامة مالية على الطالب الريماوي
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دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية 

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 

الى المدعى عليه / صبحي توفيق ش���حادة نور الدين من يافا وس���كان الش���يخ 
رضوان سابقا ومجهول محل االقامة حاليا – يقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
ي���وم االحد الواقع في 2021/7/11م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك بخصوص 
القضية اساس 2020/76 و موضعها دعوى تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة 
عليك من قبل المدعية / والء اس���امة سرحان ابو كلوب المشهورة نور الدين من 
هربيا وسكان النصر هوية رقم 802491225 وان لم تحضر في الوقت المعين او 
ترسل وكيال عنك سيجرى بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 25/شوال / 1442ه� وفق 2021/6/6م .

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

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية االبتدائية 

 اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية 
قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة ابو حلوب – 
بي���ت الهيا مؤرخة ف���ي 2021/6/7م تتضمن ان / صبحي محمد محمد ابو 
جراد من بيت الهيا وس���كانها س���ابقا قد توفى لرحمه الله تعالى بتاريخ 
2001/4/8م وانحص���ر ارث���ه الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالده من زوجته 
المتوفاة قبله س���عدية حس���ن خليل ابو جراد وهم صالح ومحمد وايمن 
وس���هيلة ومنتهى وتهان���ي ووردة , فق���ط وال وارث للمتوفى المذكور 
س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختياري���ة وليس له اوالد توفوا 
حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذك���ر فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2021/6/7م 

 قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي   
جلنة ت�سحيح االأ�سماء

اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح ا�ضم يف �ضجالت الطابو  
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يدة / نوال محمود س���ويلم ابو س���تة من سكان 
خانيونس هوية رقم / 963935291   قد تقدمت بطلب لتصحيح اسم/ والدها  

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمود سويلم ابو ستة 
القطعة 49 القسيمة 52 أراضي 

إلى االسم الصحيح له// محمود سويلم محمود ابو ستة 
لذل���ك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.   

رئي�س جلنة ت�سحيح االأ�سماء
موفق حممد علوان

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطنة / نجاح عب���د الكريم محمود 
أبو الجدي���ان عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )926710278(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حس���ام الدين حسين عطوة 
ابو يوس���ف ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
)931670731  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / يوس���ف احمد اس���ماعيل 
اب���و ج���زر عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)400879797  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
رت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس انجازًا  سطَّ
كبيرًا وتغييرًا واضحًا في معادلة الردع واالش���تباك مع االحتالل 

الصهيوني، خالل معركة سيف القدس البطولية.
ولع���ب إع���الم المقاومة دورًا مؤث���رًا في تعزيز صم���ود الجبهة 
الداخلية الفلس���طينية ورفع ال���روح المعنوية لديهم من خالل 
إب���راز قوة المقاومة وإمكانياتها، وبث المش���اهد الحية النطالق 
صليات صواري���خ المقاومة تجاه أراضينا المحتلة، ونقل الصورة 
الحي���ة للمجاهدين األبطال الذين حمل���وا أرواحهم على أكفهم 
ون مواق���ع االحتالل بحمم قذائ���ف الهاون من أرض  وه���م يدكُّ

الميدان؛ رغم التحليق المكثف لطيران االحتالل.
ورأى مختص���ون وإعالميون أن معركة س���يف القدس س���جلت 
حض���ورًا بارزًا وممي���زًا لإلعالم الحربي لس���رايا الق���دس الجناح 
العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، وألبي حمزة 

الناطق العسكري باسم السرايا.
 اإلعالم الحربي للسرايا نجح في إدارة المعركة إعالميًا، 

َّ
وأكدوا أن

وتعزي���ز خط���اب المقاومة، وتثبي���ت الجبهة الداخلية، ونش���ر 
الرواية الفلسطينية ودحض الدعاية الصهيونية الكاذبة.

وقال المختص اإلعالمي ومدير وكالة فلس���طين اليوم اإلخبارية 
صال���ح المص���ري، إن "دور اإلعالم الحربي لس���رايا القدس خالل 
معركة س���يف القدس كان دورًا ُمميزًا وفاعاًل بجانب المقاتلين 
ف���ي الميدان" ،ُموضحًا أن هذا ال���دور ظهر من خالل تعاطيه مع 
المعركة باقتدار، ونش���ر كل ما يدور فيها من قصٍف للصهاينة 

بطريقة احترافية.
واعتب���ر المصري في تصري���ح له، أن اإلع���الم الحربي لعب دورًا 
مًا وبارزًا في نقل صورة المقاومة إلى الجماهير الفلسطينية  ُمتقدِّ

والعربية واإلس���المية رغ���م الماكنة الصهيوني���ة الكبيرة التي 
كانت تبث سمومها وُتحاول أن ُتحرف الرواية الفلسطينية.

وق���ال: "الحظنا تكاماًل وتناغمًا في األداء بين الفعل السياس���ي 
وبين الفع���ل الميداني وبين الفعل اإلعالمي، وهذه السلس���لة 
المتكامل���ة َتخِدم مش���روع المقاومة"، مبين���ًا أن إعالم المقاومة 
َتَطور وبات قادرًا على مواجه���ة الماكنة الصهيونية التي تبث 

سة والمفبركة". سمومها وخطاباتها الكاذبة وأخبارها ُمسيَّ
وع���ن دور الناطق العس���كري للس���رايا، قال المص���ري: "أصبح 
الناطق باسم سرايا القدس أيقونة وطنية من أيقونات الشعب 
الفلس���طيني، وبات اس���مه يت���ردد في األوس���اط الجماهيرية 

س���واء الفلس���طينية أو العربية باعتبار أن خطاباته كانت تلقى 
اهتمامًا بالغًا في األوس���اط الجماهيرية، وكانت الجماهير تخرج 
لتهتف باس���مه؛ نظرًا ألن هذا الخط���اب كان ُيالمس الجماهير 
الفلس���طينية والعربية التي كانت ُتتابع مجريات المعركة في 

الميدان".
اأيقونة للمعركة

وب���دوره أوضح الباحث في الش���أن الصهيوني، خليل القصاص، 
أنه في معركة س���يف القدس، اجتمعت قوة الخطاب وفصاحة 
اللسان مع ضربات الميدان والصليات المباركة، فكانت تغريدات 
أبي حمزة بمثابة العالمة واإلشارة للُمجاهدين لتركيز ضرباتهم 

وقذائفه���م. وأثنى القصاص، في تصريح ل���ه، على دور اإلعالم 
ز منذ بداية معركة س���يف الق���دس، ُموضحًا أن  الحرب���ي الُمَميَّ
ر ص���ورة النصر األولى في معركة س���يف  اإلع���الم الحربي صدَّ
ته في إدارة  الق���دس. وقال: "ظه���رت براعة اإلعالم الحرب���ي وقوَّ
المعركة إعالميًا، فقد أْحَسَن في تقديم الصورة للجمهور بشكٍل 
 بسرايا القدس وُيبرز حضورها وتأثيرها على الساحة".

ُ
راٍق يليق

واض���اف "الحظنا إدارة موزونة وممت���ازة للمعركة إعالميًا من خالل 
التوقيت الُمتَقن لعرض المش���اهد والكليبات الخاصة بالمعركة، 
وسرد تفاصيلها بأس���لوب قوي". وتابع "كان لسرايا القدس كلمة 
البدء وكلمة الفصل في معركة س���يف الق���دس، فِبدأت المعركة 
باس���تهداف جي���ب صهيوني ش���رق بي���ت حانون ش���مال غزة، 
واس���تمرار انطالق الرشقات الصاروخية المباركة حتى قبل دقائق 
معدودة من انتهائها، عدا عن إعالنها عن صواريخ جديدة -صاروخ 
القاس���م- تدخل الخدمة ألول م���رة، دليٌل واضٌح عل���ى الجهوزية 

العالية للسرايا وإعدادها المستمر والمتواصل في كل األوقات".
وُيتاب���ع القصاص: "إن اهتم���ام اإلعالم العرب���ي والدولي بنقل 
المش���اهد واإلصدارات والتصريحات التي بثها موقع الس���رايا 
يدل على حضور مميز ومؤثر لإلعالم الحربي، وكادر قويٍّ متمكن 

من الفنون الصحفية ومتطلباتها".
وأكد على نج���اح اإلعالم الحرب���ي في إدارة المعرك���ة إعالميًا، 
حيث أوصل رس���الته للجمهور، وكان َمصدرًا أساسيًا للقنوات 
الفضائي���ة ووكاالت األنباء المحلية والعربي���ة والدولية، حتى 
 قطعان المس���توطنين كانوا َينتظرون تصريحات أبو حمزة 

َّ
أن

وَيس���تقون األخبار من إعالم المقاومة؛ ألنهم أدركوا أن وسائل 
إعالمه���م ُتهيِم���ُن عليها الرقاب���ة الصهيوني���ة، التي تقدم 

األكاذيب فقط.

مختصون: اإلعالم الحربي للسرايا أيقونة »سيف القدس« وانعكاس ألداء المجاهدين في الميدان

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل "اإلس���رائيلية"، يوم أمس،  قرارًا 
بتحويل األسير القيادي جمال الطويل)56عامًا( من البيرة، 

إلى االعتقال اإلداري، لمدة ستة أشهر.
 واعتقل الطويل بتاري���خ 2021/6/2، عقب اقتحام قوات 
خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله الحقًا إلى سجن عوفر.

 والش���يخ الطويل قيادي في حركة حماس وأس���ير محرر 
أمض���ى نح���و 14 عام���ًا في س���جون االحت���الل وهو أحد 
مرش���حي قائمة القدس موعدنا لالنتخابات التش���ريعية 

والت���ي تالحقها قوات االحت���الل واعتقلت حتى اآلن 10 
من مرش���حيها في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب 10 

مرشحين آخرين أسرى في السجون.
 وكان الطويل قد تحرر من آخر اعتقال بتاريخ 2021-3-7 
بعد أن أمضى ثمانية أشهر ونصفًا في االعتقال اإلداري.

 يشار إلى أن األسيرة بشرى ابنة الطويل ال تزال معتقلة في 
سجون االحتالل منذ 2019/12/11، وتخضع لالعتقال اإلداري 
وق���د جدد لها مرتين وصدر بحقها قرار جوهري بحيث تحرر 

في نهاية الشهر الماضي بعد 8 شهور في اإلداري.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت دائرة االوقاف االس���المية في القدس المحتلة، إن قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي أبعدت 13 موظًفا عن المس���جد األقصى 
المبارك منذ مطلع العام الجاري بشكل مناهض لكل االتفاقيات 
والمواثيق. وأضافت الدائرة في بيان، أن 8 من بين المبعدين ال 
يزال متواصاًل بحقهم قرارات إبعاد مختلفة صادرة عن ش���رطة 

االحتالل، في اعتداء واضح بحق المسجد وسدنته.
وصعدت ش���رطة االحتالل في اآلونة األخيرة، وتحديًدا بعد 
األحداث األخيرة التي ش���هدتها مدين���ة القدس المحتلة، 

والعدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة، من سياس���ة اإلبعاد 
عن المس���جد األقصى، والتي تشكل سيًفا مسلًطا على رقاب 

المقدسيين منذ سنوات طويلة.
وأص���درت عش���رات ق���رارات اإلبع���اد بش���كل جماعي بحق 
مقدسيين ومقدسيات وحراس وموظفين في دائرة األوقاف 
اإلسالمية بالقدس، تراوحت ما بين 15 يوًما إلى ستة أشهر، 
بحج���ج واهية تمثلت في »عرقلة عمل ش���رطة االحتالل في 
األقص���ى، أو أنهم خطر عل���ى أمن الدول���ة أو يحّرضون على 

العنف«.

االحتالل يحول األسير جمال الطويل 
إلى االعتقال اإلداري لمدة 6 أشهر

األوقاف: االحتالل أبعد 13 موظفًا 
عن األقصى منذ مطلع العام
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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 )2021/303(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
يسري عبد الحي حسن درويش من سكان بيت الهيا هوية رقم 910749852 
بصفته وكيال عن/ ادهم عبد الحي حسن درويش ورنا زيدان محمد درويش 
بموجب وكالة رقم: 2021/7114 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في قطر 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 978 القسيمة 1427 المدينة جباليا 

 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 إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/7م.

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 )2021/309(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عب���د المجيد عبد الرازق عبد المجيد المجايدة من س���كان غزة هوية رقم 
410055149 بصفته وكيال عن/ معالي عبد الرازق عبد المجيد المجايدة

بموجب وكالة رقم: 27 / 2013 صادرة عن طوكيو
       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: 2021/6/7م.

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 )308/2021(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
بشير محمود سويلم ابو ستة هوية رقم 963935200 بصفته وكيال عن/ 

انصاف محمود سويلم ابو ستة 
بموجب وكالة رقم: 7478/2011 صادرة عن خانيونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 49 القسيمة 52 المدينة خانيونس

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/7م.

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / جمعة حماد س���الم ابو 
يون���س عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)922801683  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  ضحى عيس���ي س���رحان 
ابو س���رحان عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)408846780( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /  معزوزه عب���د العزيز 
حس���ين  الشقاقي   عن فقد هويتي وتحمل  
الرقم )903261295( فالرجاء ممن يجدها أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
دعا مؤتمرون في غ���زة إلى إعمار قطاع 
غزة في إطار رؤية وطنية فلس���طينية، 
تتكون من ش���قين، أولهما يتمثل في 
تعويض المتضرري���ن، والثاني بوضع 
خط���ة تنموية تع���زز حال���ة الصمود، 
وتدعم المقاومة، وتوظف الدعم لصالح 
الش���عب، وتمنع انحراف بوصلته عن 

األهداف الوطنية.
كم���ا دع���ا المجتمعون خ���الل مؤتمٍر 
نظمته حركة حم���اس لدعم المقاومة 
ونص���رة الق���دس إلى توحي���د جهود 
العاملين في المجتمع األهلي من خالل 
تشكيل تنسيقية لمؤسسات المجتمع 
األهلي والمدني تساعد على استثمار 
األداء، وتعظيم  الجه���ود، وتحس���ين 
والخدمات  للمب���ادرات  اإليجابية  اآلثار 
المجتمع  ُيقدمه���ا  الت���ي  والجه���ود 
المدني واألهلي في مختلف المجاالت.

وطال���ب المؤتم���رون بتضاف���ر جهود 
أطياف الش���عب الفلسطيني عسكريًا 
وسياس���يًا، من خالل تش���كيل قيادة 
وطني���ة موح���دة تس���تقطب جمي���ع 
الكفاءات في س���احتنا الفلس���طينية، 
لخ���وض النض���ال الض���روري من أجل 

تحقيق الحرية واالستقالل.
كما دعوا قادة التنظيمات إلى الجدية 
ف���ي الح���وارات المرتقبة بم���ا يحقق 
العلي���ا للش���عب وترتقي  األه���داف 
لمس���توى التضحي���ات الت���ي بذلها 

مجتمعنا.
الش���عب  أن  المجتمع���ون  وأك���د 
الفلسطيني أظهر في التصدي لعدوان 
قوات االحتالل عل���ى القدس وغزة في 
مايو الماضي وحدة الشعب، وإمكانية 
توحيد مف���ردات قوته ض���د االحتالل 

بشكل مشترك، وأن العمود الذي تقف 
عليه خيمة الش���عب الفلسطيني هو 
المقاوم���ة الجادة بأش���كالها وصورها 
كافة، مع ضرورة لف���ظ التدخالت التي 

تمنعها أو تعيقها.
وأش���اروا إل���ى التكامل بي���ن المقاومة 
المسلحة في غزة، والمقاومة الشعبية 
في الضفة بما فيه���ا القدس، واألرض 
المحتلة عام 1948، إضافة إلى اإلسناد 
م���ن أهلن���ا ف���ي الش���تات، "حيث أن 
االنتص���ار على العدو ممك���ن، وأن هذا 

العدو -رغ���م كل أدوات القوة التي في 
حوزته- ال يملك إال البطش بالمدنيين، 

واستنزاف الموارد المجتمعية".
ولف���ت المؤتم���رون إل���ى أن المجتمع 
المدني واألهلي أثبت أنه شريك كامل 
في توفير البيئة الصالحة لدعم نضال 
الشعب الفلس���طيني من أجل الحرية 
واالس���تقالل، وذلك من خالل ما يقدمه 
من جهود في مج���ال اإلغاثة والتنمية 
والخدمات، ورفض التطبيع والدعوة إلى 

مقاطعة االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"أونروا" أنها وبالتنسيق مع مجموعة قطاع اإلسكان 
والم���أوى التابعة لألم���م المتحدة، بالب���دء بعملية 
تقييم األضرار جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على 
قطاع غ���زة، وذلك ابتداًء من حصر الالجئين الباقين 

في المدارس.
وأوضح بي���ان "أون���روا" ، يوم أم���س،  أن 25 فريًقا 
سيعملون في الميدان إلجراء التقييمات، باإلضافة 
ل� 32 فريًقا في المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء 

قطاع غ���زة، الفت���ة أن األولوية س���ُتعطى لتقييم 
المنازل التي ُدمرت بالكامل والتي لحقت بها أضرار 

جسيمة.
وبينت أنه س���يتم إجراء ه���ذه التقييمات من قبل 
فري���ق متكامل لها يتكون م���ن مهندس واحد من 
برنامج البني التحتية وتطوير المخيمات، وأخصائي 
اجتماعي من برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية، 
بحيث سيس���تخدمون البيانات المقدمة من خالل 
اإلبالغ الذاتي األولي الذي قدمته العائالت المتضررة 

إلى وزارة األشغال العامة واإلسكان.

وأش���ارت إلى أن االنتهاء من مرحلة التقييم سيتم 
في شهر يونيو الجاري، الفتة انها ستحدد خاللها 
العائالت التي تس���تحق الحصول على المس���اعدة 
النقدية للمأوى االنتقالي لمرة واحدة والتي سيتم 

دفعها في أوائل شهر يوليو، قبل عيد األضحى.
وقالت إنها ستقدم تحديثات إضافية حول تقييم 
األضرار التي لحق���ت بالمنازل بما في ذلك تقريرها 
النهائي لهذا الش���هر عند اكتم���ال العملية، كما 
سيتم إجراء تقييمات األضرار للحاالت التي تحتاج 

إلى إصالح.

مؤتمر بغزة يدعو لوضع خطة لتعزز الصمود ودعم المقاومة 

»أونروا« تبدأ عمليات تقييم األضرار التي لحقت بالمنازل جراء العدوان على غزة

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد، في 
حين تم تس���جيل 207 إصابات جديدة وذلك خالل ال�24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة 
في تقريرها يوم أمس، أنه لم تسجل حاالت وفاة في فلسطين خالل ال�24 ساعة الماضية 
نتيجة اإلصابة بالفيروس. وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: 
"طوباس 3، طولكرم 5، نابلس 12، أريحا واألغوار 1، جنين 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، 
قط���اع غزة 181". ولفتت وزيرة الصح���ة إلى وجود 19 مريضًا في غرف العناية المكثفة، 
بينهم مريضان على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا 
في المستش���فيات في الضفة الغربية 39 مريضًا. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا 
الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة 386,144 بينهم 239,689 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
وأعلنت الصحة أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما 

بلغت نسبة اإلصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم 6، نابلس 24، أريحا 

واألغوار 1، جنين 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 5، بيت لحم 3، قطاع غزة 210".

الصحة: ال وفيات جديدة بكورونا 
وتسجيل 207 إصابات جديدة

دمشق/ االستقالل:
أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية في مجلس نواب الش���عب التونسي، 
أنها س���تناقش في اجتماعها اليوم الثالثاء، برنامج عمل���ه الذي يتضّمن تحديد موعد 
للشروع في مناقش���ة "قانون تجريم التطبيع". وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 
مايو المنصرم مش���روع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى لجنة الحقوق 
والحريات مع طلب اس���تعجال النظر فيه. يذكر أن غالبي���ة الكتل النيابية طالبت خالل 
جلسة عامة عقدت في 18 مايو، ب�"تجريم التطبيع" على خلفية العدوان اإلسرائيلي على 

قطاع غزة، واألحداث في األراضي الفلسطينية".

البرلمان التونسي يناقش 
قانون »تجريم التطبيع«

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / ُربا يوس���ف فوزي العقاد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )409285368( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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يش���هد الكيان الصهيوني على المستوى الرسمي والشعبي حالة من 
االرتباك والتخبط والتناحر, في اعقاب ملحمة سيف القدس البطولية, 
على المستوى الشعبي هناك شعور صهيوني موجع ومؤلم »بالهزيمة« 
ام���ام المقاومة الفلس���طينية, واهت���زاز عنيف لص���ورة الجيش الذي 
اعتقدوا على مدار سنوات طويلة انه ال يقهر, بل ان شعورا عاما ينتاب 
االس���رائيليين ان ق���رب زوال كيانهم المصطنع قد ق���رب, وان ما قبل 
معركة »سيف القدس« ليس كما بعدها, وباتت المقاومة الفلسطينية 
تش���كل خطرا كبيرا على وجود »اس���رائيل« وقد ارعب مشهد انتفاضة 
اهلنا ف���ي األراضي المحتلة عام 48 االس���رائيليين وش���كل انعطافة 
خطي���رة في المعاملة مع االس���رائيليين المحتلين, وباتت فلس���طين 
المحتلة من نهرها لبحرها تنشد استقاللها وحريتها واستعادة ارضها 
ومقدس���اتها, فاندثرت احالم »اس���رائيل« التي عملت على ترسيخها 
على مدار اكثر من س���بعين عاما, فكانت تعتقد انها اس���رلت العقول 
الفلسطينية وهودت كل شيء االرض واالنسان والثقافة والوعي, لكن 
اهلنا في االراضي المحتلة عام 48م نفضوا كل هذه الش���وائب والرزايا 
عن كواهلهم واستعادوا هويتهم المخطوفة من االسرائيليين الغزاة, 
واثبتوا انهم اصح���اب االرض ومالكها الحقيقي���ون وانهم متجذرون 
في اعماقها وال يس���تطع احد ان ينتزعه���م من وطنيتهم وانتمائهم 
لفلسطين, ولن يس���تطيع احد ان يغير من مالمحهم العربية االصيلة 
مهما تآمروا وخططوا وفعل���وا الن االصيل لن يميل ابدا ولن ينحرف او 
يحيد واهلنا في ال48 هم رمز االصالة لش���عبنا وامتنا, ولعل اسرائيل 
ايقنت ان انتفاضتهم المباركة وانخراطهم في معركة سيف القدس 
البطولية برفقة اهلهم, يمثل المسمار االول في نعش ما تسمى »بدولة 
اسرائيل«, وهذا ما يمثل انتكاسة لهم وانذارًا مبكرًا لقرب زوالهم.      

على المس���توى الرس���مي تحالف احزاب يمينية برئاسة نفتالي بينت 
مع زعيم المعارضة »الوس���طي« يائير لبيد، لتش���كيل ائتالف حكومي 
يتناوبان بموجبه على منصب رئيس الوزراء، وهذا يعني خروج نتنياهو 
من المش���هد تماما واكثر من ذلك فقد يمض���ي نتنياهو بقية حياته 
في السجن بتهم الفس���اد التي تالحفه, لذلك فان نتنياهو يستخدم 
نفس اس���لوب الرئيس االمريكي االس���بق دونالد ترامب, فهو يحاول 
خلط االوراق وارباك المش���هد ومنع الكنيس���ت من التصويت لحكومة 
»بينت لبيد«, ويش���حن الش���ارع االس���رائيلي لرف���ض حكومة بينت, 
ويحرض الكنيس���ت على عدم التصويت لها, ويحاول اختراق االحزاب 
المتحالفة وس���حب بعض ممثلي هذه االحزاب في الكنيست, وهناك 
خش���ية لدى االس���رائيليين ان يؤدي هذا التحريض إلى فعل مماثل 
لمقتل رئيس الوزراء الصهيوني االس���بق اسحق رابين, الذي قتل على 
يد صهيوني »متطرف« لذلك فان بينت حذر نتنياهو من س���لوك هذا 
النه���ج التحريضي, واحت���رام نتائج االنتخاب���ات, تماما كما حصل مع 
دونالد ترامب عندما حرض االمريكيين على اقتحام الكونغرس, ورفض 
تعيين الرئيس االمريكي الجديد المنتخب جو بايدن, فلعلها مدرسة 
الدكتاتورية الت���ي ينتمي طغاتها دائما الى القمع والقهر والس���طو 
على حقوق االخرين بالقوة, فنتنياهو وترامب من نفس المدرس���ة وقد 
ظنا انهما امتلكا العالم, لذلك لم يس���توعبا س���قوطهما وغيابهما عن 

المشهد فكان سلوكهما الغريب. 
هذا ال يعني ان حكومة بينت افضل حاال من حكومة نتنياهو, فنفتالي 
بين���ت معروف بمواقفه االكثر تطرفا, فه���و ال يؤمن بحل الدولتين وال 
يقبل بتقس���يم القدس, ويرفض المفاوضات مع السلطة على اساس 
اتفاقية اوس���لو, حتى انه رفض ما تسمى »بصفقة القرن« واعتبر انها 
ال تلبي طموحات »اس���رائيل«, وهو يعتب���ر ان العرب مجرد رعاع وعبيد 
»إلس���رائيل« ويجب ان يس���خروا لخدمتها وتحقيق مصالحها, ويبدو 
ان والية بينت ستش���هد المزيد من التصعيد ضد الفلسطينيين, وقد 
تشهد مواجهات عسكرية مع المقاومة الفلسطينية, لكن كل ذلك لن 
يشفع لبينت لدى االسرائيليين ولن يجعله رئيسا للوزراء لفترة طويلة, 
الن ائتالف���ه هش ومتناق���ض في المواقف والسياس���ات, وقد تنهار 
حكومة بينيت في لحظات, نتنياهو سقط ليس بسبب سياساته ألنه 
صاحب اس���س للتطبيع مع العرب, وهو القادر على اس���تمرار سياسة 
التواصل مع الحكام العرب بفضل المصالح المش���تركة بينهما, لكنه 
سقط بسبب الفساد والكذب, فهو تحالف مع غانتس وغدر به, وتحالف 
م���ع ليبرمان وغدر ب���ه, وتحالف مع بينت وغدر ب���ه, وبات مصدرا لعدم 
الثقة, كما انه ينسب أي مكسب »إلسرائيل« لنفسه وليس لحكومته, 
وه���و ما ازعج حلفاءه واعداءه على حد س���واء, لذلك فان نتنياهو يدفع 
ثمن غروره وعنجهيته, وهو سيخرج الى غير رجعة, وينهي حياته على 
غرار ما انهاها اولمرت وتس���يفي ليفني وايهود باراك وغيرهم.. وداعا 

بيبي والى الجحيم.   

وداعًا بيبي والى الجحيم!

رأي
لعلنا ال زلنا نذكر أولويات السياس����ة الخارجية األمريكية الثماني 
التي أشار إليها وزير الخارجية األمريكي »أنتوني بلينكن« بشكل 
واض����ح في األي����ام األولى لتولي����ه منصبه، والتي تبي����ن منها أن 
الش����رق األوس����ط ليس من تلك األولويات! ولعل السبب الرئيس 
في ذلك بأن اإلدارة الحالية ال تملك سياس����ة واضحة للتعامل من 
خاللها مع قضايا المنطق����ة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق ب� 
»القضية الفلس����طينية«! لكن تش����اء األقدار؛ بأن السياسة التي 
يتبعه����ا »ناتنياهو« وزمرت����ه من »عصابات المس����توطنين« في 
اقتحام الحرم القدسي الشريف، وسياسة تهجير الفلسطينيين 
المقدسيين من أحياء القدس؛ في سلوان، والشيخ جراح والعديد 
من البلدات الفلسطينية أدت إلى اندالع جولة جديدة من العدوان 
على غزة، والتي نجحت في أن ُتعيد فرض القضية الفلس����طينية 
عل����ى األجندة األمريكية، وبش����كل قوي! هذا األم����ر حث الرئيس 
األمريكي »بادين« بأن يواصل اتصاالته بالمسؤولين في المنطقة 
من أجل فرض حالة أسماها “وقف إطالق النار« � وكان من األجدر 
تسميتها »وقف العدوان«، فشتان ما بين »العدوان اإلسرائيلي« 
و »الدفاع المش����روع عن النفس للفلسطينيين، وال مجال للمقارنة 
بين القوة العس����كرية المفرطة للعدوان اإلس����رائيلي، وبس����اطة 
مقومات الدفاع عن النفس لدى الفلس����طينيين �، ومن ثم جاءت 
زيارة المندوب األمريكي؛ »ه����ادي عمرو«، ثم زيارة وزير الخارجية 
»بلينكن« وفريقه � الذي لم تفصح عن شخصياته وسائل اإلعالم 
�! لك����ن من المؤكد بأن الموقف األمريكي المتردد في بداية جولة 
العدوان، والتصريحات الغير متوازنة؛ الداعية بأن »لالحتالل الحق 
في الدفاع عن النفس، وإقرار موازنة عس����كرية جديدة لالحتالل« 

أس����همت في زيادة أعداد الضحايا من العدوان! والذي لم يتغير 
إال في المكالمة الخامس����ة مع »ناتنياهو« حينما شعر »بايدن« أنه 

يتحداه حينها كان األمر الواضح ب� »وقف إطالق النار«!
وربما يكون هذا الحدث قد كلف »ناتنياهو« مس���تقبله السياسي، 
باإلضافة إل���ى رغبته في تحدي »بايدن« في الع���ودة إلى االتفاق 
الن���ووي مع »إي���ران«، ومحاوالته إلش���عال فتيل ن���زاع معها في 
المنطقة، فكان الرد األمريكي حاس���مًا بوجوب مغادرته »المشهد 
السياسي«، فكانت دعوة »غانتس« الفورية إلى الواليات المتحدة 
للتأكي���د على عدم االس���تجابة ألي رغبات ل� »ناتنياهو« بإش���عال 
المنطقة! إذن؛ نشهد من خالل ما سبق أن الموقف األمريكي ال زال 
يتراوح بين التراخي والحزم وفقًا لألجندة والرغبة األمريكية! أمريكا 
ترغب في فرض هدن���ة طويلة، وإعادة اإلعمار لك���ن وفق »الرؤية 
اإلس���رائيلية«! أمريكا ترغب في منح دور ل� »السلطة الفلسطينية« 
لك���ن دون إنه���اء االنقس���ام أو االس���تيطان! أمري���كا ترغب في 
المس���اهمة المصرية في تطويق األزمة، ولكنها ُتريد دفع »قطار 
التطبيع« بعيدًا في المنطقة، وتغيير بعض المتدخلين في الشأن 
الفلس���طيني! أمريكا ترغب في توفير الدع���م المادي والمعنوي، 
وزي���ادة الغطاء العس���كري لالحتالل، ولكنها ترف���ض أي نوع من 
المحاس���بة أو حتى اإلدانة لالحتالل أمام المؤسس���ات الدولية! أما 
القضية الوحيدة التي حسمت اإلدارة األمريكية رأيها فيها؛ فهي 
أنها ال تريد »ناتنياهو« في المش���هد اإلس���رائيلي! ولعلها تكون 
حس���نة للصالح الفلس���طيني! ولعل هذا األمر قد يب���دو كله غير 
مقبول لدى الجمهور الديمقراطي الذي تمثله اإلدارة الحالية، التي 
حاربت للتخلص من الرئيس الس���ابق ترام���ب! فهل تخلصت من 

إرثه؟! إذن، ما الحل وكيف الخروج من هذه الفجوة السياسية بين 
سياس���ات »ترامب � بايدن« التي ُتعرقل أي حل سياس���ي واقعي 
قريب للقضية الفلس���طينية؟! الحل ينبع فيما نستطيع صياغته 

بأيدينا!.
• ال شك أن الحل يكمن في تحقيق المزيد من الوحدة والمصالحة 

الفلسطينية، والتمسك بالثوابت مها اشتد الخطب.
• اإلعم���ار الحقيقي يب���دأ بالتخلص من إرث »أوس���لو«، من تحرير 
»معب���ر بيت حانون« والمعابر التجاري���ة للقطاع، ولو بوضعه تحت 
إش���راف دولي � لحماية الحقوق اإلنسانية، قبل إضاعة الوقت في 
وه���م الحديث عن ممر مائي يزيد من تدخل س���لطة االحتالل في 

الشأن الفلسطيني!
• اإلعمار الحقيقي يبدأ في محاس���بة االحتالل عن جرائمه، وليس 

توفير »الدعم العربي والدولي« لدفع تكلفة تلك الجرائم!
• عدم القبول بسياس���ة »النفاق الدولي« وتحديد مطالبات معينة 
لمخاطب���ة المجتم���ع الدولي واجبة النفاذ، واس���تغالل سياس���ة 

المقاطعة، والدبلوماسية البرلمانية والشعبية للمحاسبة!
أخيرًا، االس���تفادة قدر اإلمكان من التغيير الحادث في التحركات 
الدولي���ة، والمش���هد الداخلي ل���� »الكيان االحتالل���ي«، والتعامل 
بش���فافية م���ع اإلدارة األمريكي���ة على قدر رغبته���ا الحقيقة في 
التدخل لإلس���عاف أو اإلنقاذ في قضيتن���ا، أو إدارة الصراع حتى 
حي���ن؛ دون تقدي���م أية تن���ازالت، أو التهاون م���ع أي دولة عربية 
تتجه لمهانة التطبيع، مع السير قدما في محاسبة االحتالل، ورفع 
كلفته. المهم؛ أال تكون هزيمتنا بأيدينا، بعد أن شرعنا في اإليمان 

بإمكانية التغيير والتحرير!

وصل����ت الدع����وات إل����ى الفصائل، وتق����رر عقد جول����ة جديدة م����ن الحوار 
الفلسطيني في القاهرة يومي السبت واألحد القادمين  تتميز هذه الدورة 

من الحوار عن سابقاتها من الدورات المماثلة بثالثة أسباب:
1( األول أنها تأتي بعد أن حقق الش����عب الفلسطيني ومقاومته انتصارات 
باهرة في معركة »سيف القدس« عمقت وحدة صفوفه فوق أرض فلسطين 
وفي الش����تات، وأعادت تقديم قضية واحدة من أهم قضايا التحرر الوطني 
في العالم، في مواجهة دولة االحتالل، واس����تعمار اس����تيطاني، وتطهير 
عرقي وتمييز عنصري، وانكش����فت االدعاءات اإلسرائيلية وتهاوت وحدث 
اختالل ف����ي اتجاهات الرأي العام العالمي لصالح الش����عب الفلس����طيني 
وقضيت����ه، وبات الفلس����طينيون أم����ام مرحل����ة جديدة، ف����ي معادالتها، 
ومعاييره����ا. وأدواتها النضالي����ة، وبالتالي بات على جول����ة الحوار هذه أن 
ترتقي إلى المستوى الذي يستجيب لحجم التحديات التي رسمتها نتائج 
وانتصارات معركة »س����يف القدس«، وإال فإن كل ش����يء مهدد بالتالشي، 
خاصة في ظل تحركات دولية وإقليمية، تكاد تحصر القضية الفلسطينية 
في جوانبها األمنية واإلنسانية، في ظل أطروحات ديماغوجية، كدعوة وزير 
الخارجية األميركي بلينكن في حديثه عن توفير ش����روط حياة متس����اوية 
للفلس����طينيين واإلسرائيليين، متجاهاًل أن شرط الوصول إلى الحد األدنى، 
مما يس����ميه مس����اواة في العيش الكريم، هو االنس����حاب اإلسرائيلي من 
األراضي الفلس����طينية المحتلة، وفوز الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة 

في الحرية والسيادة واالستقالل وحق العودة.
2( أنها تنعقد بعد أن تخلفت قيادة الس����لطة الفلس����طينية لمرتين على 
التوال����ي، ع����ن تحمل مس����ؤولياتها الوطنية في توفير الغطاء السياس����ي 
للمس����يرة النضالي����ة: األولى حين تهربت م����ن المواجه����ة الميدانية في 
القدس، وألغت االنتخابات بذريعة عدم توفر ضمانة إس����رائيلية إلجرائها 
في القدس، وما زالت على موقفها المرتهن للموافقة اإلس����رائيلية، والتي 
تدرك قيادة السلطة، كما يدرك الجميع، أن هذه الضمانة المزعومة لن تأتي 
أبدًا، وأن دولة االحتالل ال تقدم للش����عب الفلس����طيني هدايا مجانية، وأن 
أي انتصار يحققه الش����عب الفلسطيني ال بد أن يدفع ثمنه غالبًا، وبالتالي 
فإن إجراء االنتخابات في القدس، مسألة نضالية، وليست مسألة تفاوضية.

 أم����ا الم����رة الثانية حين تخلفت قيادة الس����لطة الفلس����طينية عن تحمل 
مس����ؤولياتها في معركة »سيف القدس«، وتهربت من واجباتها نحو بديل 
بائس هو تش����كيل لجنة لدراس����ة الخيارات، لم تتش����كل ولم تجتمع، ولم 

تطرح أية خيارات، سوى خيار الرئيس عباس، القائم على مثلث: 
1( حكوم����ة وف����اق وطني مقبولة دولي����ًا )أي وفق ش����روط الرباعية الدولية: 

االعتراف بإسرائيل، ا/ لتزام اتفاق أوسلو، إدانة اإلرهاب/ المقاومة(
 2( مفاوض����ات برعاي����ة الرباعية الدولي����ة، وفق قواعد أوس����لو ومرجعياته 

السياس����ية التي تنحي جانبًا قرارات الش����رعية الدولية، وتفرض الشروط 
اإلسرائيلية أساسًا للمفاوضات.

 3( ح����ل قضي����ة الالجئين ح����اًل متفقًا عليه م����ع الجانب اإلس����رائيلي )أي 
ش����طب حق الع����ودة لصال����ح الحل����ول البديلة( وه����ذا كل����ه يتناقض مع 
االتجاه����ات السياس����ية العامة للفصائ����ل الفلس����طينية، وال يعدو كونه 
سياس����ة فلسطينية رسمية لتمهيد التربة التفاوضية أمام ما يسمى »حل 
الدولتين«، في اس����تعادة  بائس����ة لسياس����ة الرهان، مرة أخرى، على الدور 
األميرك����ي، مرة على »حل الدولتي����ن« والرئيس بوش االب����ن، ثم على »حل 
الدولتي����ن« والرئيس أوباما ووزي����ر خارجيته جون كيري، ث����م على ترامب 
و»صفقة الق����رن« التي تبين أنها »صفعة« على القف����ا، وأخيرًا وليس آخرًا، 
الرهان على بايدن، ووزي����ر خارجيته بلينكن. وهذا يعني كخالصة أن جولة 
الحوار سوف تشهد برنامجين: برنامج قيادة السلطة الفلسطينية، وسقفه 
اتفاق أوس����لو والتزاماته، مقابله برنامج العم����ل الوطني، كما أقرت عناوينه 
واتجاهات����ه، والكثير من تفاصيله ق����رارات المجلس الوطن����ي والمجالس 
المركزية، واالجتم����اع القيادي في 2020/5/19 ومخرج����ات اجتماع األمناء 

العامين في 2020/9/3.
3( أم����ا الس����بب الثالث أن هذه ال����دورة من الحوار، تنعق����د في ظل تجارب 
تؤك����د أن قي����ادة الس����لطة ال تلتزم بما يت����م التوافق عليه ف����ي الحوارات 
الوطني����ة. تعطل المخرجات وتنقل����ب عليها، حتى تل����ك التي تتخذ على 
أعلى المس����تويات الرسمية كالمجلس الوطني على سبيل المثال، ففي كل 
م����رة تتمثل قيادة الس����لطة بوفد من حركة فتح، نظ����رًا للتداخل الهيكلي 
بي����ن الطرفين، حت����ى أن اللجنة المركزية لفتح )ولي����س اللجنة التنفيذية 
كما هو مرس����وم نظاميًا( هي مرجعية الس����لطة الفلسطينية. ما يعني أننا 
أمام خلل في العالقات الوطنية، وخلل في النظام السياس����ي الفلسطيني، 
وخلل في دور المؤسس����ات الرسمية، المعطلة لصالح سياسات »المراسيم« 
و»المراس����يم بقوانين«، بدياًل لسياس����ات التوافق الوطني، التي تفترضها 
العالقات بين فصائ����ل العمل الوطني، كفصائل تنتم����ي إلى حركة تحرر 

وطني، وليس وفق ما تحاول فتح عن تكريسه: سلطة يقابلها معارضة.
وليس مس����تبعدًا، في ظ����ل األجواء الس����ائدة أن تلجأ قيادة الس����لطة إلى 
التعنت في الح����وار وصواًل إلى توتير األجواء لتخفيض الس����قف، وبحيث 
ال يتمخض الحوار س����وى عن بيان هزيل على غ����رار التجربة الحزبية للحوار 
في موس����كو منذ أكثر من عامي����ن، فهل يملك الراعي المص����ري للحوار ما 
يمكنه من تجاوز العقبات المحتملة، وأن يقدم في الوقت نفس����ه ضمانات 
أن ما س����وف يتم التوافق عليه س����يكون ملزمًا للجمي����ع. إن تجربة التوافق 
على االنتخابات والتي انتهت إلى الفش����ل، س����وف تكرر نفسها لكن في 
سياقات سياسية أكثر تعقيدًا، وأكثر خطورة هذه المرة، خاصة وأن قيادة 

السلطة، كما يتبدى تلهث وتستميت خلف الوعود األميركية بإطالق »حل 
الدولتين«.

نعتقد أن قضيتي����ن جوهريتين يجب أن تحتال الموقع المتقدم والرئيس 
في جولة الحوار:

1( األولى هي البرنامج السياس����ي، إذ نحن أم����ام برنامجين: برنامج تدعو له 
قيادة السلطة، وبرنامج أقره المجلس الوطني، وهما ال يلتقيان إال في بعض 
العناوين. أما في الجوهر فهم����ا اتجاهان متناقضان. أولهما خياره الوحيد 
المفاوضات، وال خيار س����واه، ف����ي وقت يدرك فيه الجمي����ع أن هذا الخيار 
استنفد أغراضه، وبات ال يوفر ما هو إيجابي للفلسطينيين، بل يخدم فقط 
مصالح الطبقة السياس����ية المتحكمة بالقرار السياسي، والتي تتخوف أن 
يؤدي أي تغيير حقيقي إلى إلحاق الخس����ائر بمصالحها الفئوية والطبقية، 
والتي تعود عليها بالمغانم غير المحدودة، في ظل فس����اد سياسي وإداري 
ومالي وأخالقي، يعترف الجميع أنه يخترق المؤسسة الرسمية من يمينها 

إلى شمالها.
أما الخيار الوطني، فقد بات واضحًا أن الس����بيل إل����ى تحقيقه هو المقاومة 
بكل أشكالها. هذا ما أقره اجتماع األمناء العامين في 2020/9/3. وما أكدته 
معركة »سيف القدس«، وهبة الضفة ونهوض الجاليات في الشتات. طبعًا 
ه����ذا حل مكلف، ويتطل����ب تضحيات، لكنه الوحيد ال����ذي يضمن الحقوق 

الوطنية غير منقوصة.
2( أما القضية الثانية فهي النظام السياس����ي الفلسطيني الذي وصل إلى 
حائ����ط اإلفالس، وبات عاجزًا ع����ن تقديم ما يفيد القضي����ة الوطنية. فكل 
مؤسس����ات العمل الوطني معطلة، بم����ا في ذلك اللجن����ة التنفيذية التي 
باتت تسير س����ير السلحفاة، بكسل ش����ديد، معلقة على هامش األحداث، 
تعقد اجتماعها في 2021/6/7، لتبحث حربًا امتدت 11 يومًا، وانتهت يوم 
2021/5/21، وهل في هذا دليل أكثر وضوحًا عن غياب اللجنة التنفيذية.

الخيار السياسي هو الذي سيحدد طبيعة النظام السياسي.
إذا كان الخي����ار هو برنامج قيادة الس����لطة، فإن النظ����ام الحالي هو األكثر 
مالءم����ة لمثل هذا الخيار، ألنه نظام مش����لول، يقوم على مبدأ االس����تفراد، 
وتهمي����ش اآلخرين، مما يعط����ي للفرد حرية إدارة الملف دون حس����يب أو 
رقي����ب، في ظل ضجيج إعالمي، هدفه التغطية على التذلل السياس����ي. أما 
إذا كان الخي����ار هو البرنامج الوطني، فال بد م����ن إعادة بناء أوضاع م. ت. ف. 
ونعتقد أن هذا اإلصالح قد خضع لنقاشات عديدة، واتخذت بشأنه قرارات 

توافقية ما زالت معطلة.
طبعًا، س����يبقى ف����ي مقدمة الواجبات إع����ادة إعمار ما دم����ره االحتالل، وفك 
الحص����ار عن القطاع دون أي مس باالنتص����ارات الباهرة للمعركة. أيام قليلة 
وتطلع النتائج. عندها سيكون واضحًا ما هي استحقاقات المرحلة القادمة ؟.

المعضلة الفلسطينية في السياسة الخارجية إلدارة بايدن!

جولــة جديــدة مــن الحــوار الفلسطينـي...

أحمد طه الغندور

معتصم حمادة
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 

  املو�سوع / �سند تبليغ حكم غيابي 
  �سادر من حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 

ال����ى المدعى عليه عبد ربه عب����د الرحمن عبد المطلب فياض من القرارة وس����كانها 
سابقا والمقيم حاليا في السعودية ومجهول محل االقامة فيها االن لقد حكم عليك 
بتاريخ 2021/6/6م في القضية اس����اس 2020/132م وموضوعها تفريق للضرر من 
الغي����اب والمرفوعة ضدك من قبل زوجت����ك ومدخولتك بصحيح العقد الش����رعي 
المدعية نهلة هش����ام عبد الرحمن فياض من بني س����هيال وسكانها بطالقها منك 
طلقة واح����دة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول دفعا للضرر الحاصل لها من غيابك 
عنها بال س����بب ش����رعي وال عذر مقبول حكما غيابيا قابال لالعتراض واالس����تئناف 

اعتبارا من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/6/7م 

قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي 
احمد حممود عا�سور 

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة غزة المؤرخة 
ف����ي 2021/6/7م تتضم����ن ان فارس ب����ن محمود بن محم����د العكة 
المتوف����ى بتاريخ 2016/1/9م وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي في 
اوالده المتولدي����ن له من زوجته المتوفاة قبله / زهرية بنت محمد بن 
محمد العك����ة الذكور وهم / ناصر انا المقرر وجمال و محمد وس����مير 
ومنير واالناث وهن / صبحية والهام فقط وال وارث للمتوفى المذكور 
س����وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا 
ح����ال حياته وتركوا ورثة ومن له حق االعت����راض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وحرر في  26/ شوال / 1442 ه� وفق 2021/6/7م 

قا�سي غزة ال�سرعي 

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/6279

  الى المنفذ ضده / احمد عبد الرازق سعيد زكي
طبق���ا للحك���م الصادر ض���دك من محكمة صل���ح غزة ف���ي القضية رقم 
2019/713 والص���ادر بتاريخ 2021/3/14 لصال���ح طالب التنفيذ / كامل 
اسماعيل عيد االس���ي والقاضي بالزامك بدفع مبلغ وقدره $1600 لذلك 
علي���ك دف���ع قيمة الحك���م مبلغ وق���دره $1600 لصالح طال���ب التنفيذ 

باالضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذل���ك عليك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

ستباشر اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حم���اد محمد عبيد عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم )408664134  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حموده قاسم حموده صافي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802368639( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / جمعة حماد سالم ابو يونس 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم )922801683  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
دعت وزارة العمل في قطاع غزة، 
إل���ى التدخل العاج���ل من أجل 
القطاع���ات االقتصادية  إنق���اذ 
من اآلثار الكارثي���ة التي لحقت 
بها على كافة المستويات جراء 

العدوان اإلسرائيلي األخير.
وقال���ت الوزارة في بي���ان لها: إن 
اآلثار الكارثية ل���م تطل األبنية 
فقط، ب���ل امتدت إلى اإلنس���ان 
وسالمته  العامل  الفلس���طيني 
ومس���تقبله، ليس إض���راًرا فقط 
بحقه بالعمل ب���ل يمتد لتوفير 
الكري���م  العي���ش  ضمان���ات 
المحاصري���ن  للفلس���طينيين 
في قط���اع غزة، الذي���ن يعانون 
باألس���اس من أوضاع إنس���انية 
واقتصادية س���يئة، إضافة إلى 
نس���ب بطالة مرتفعة وآخذة في 
التزايد بفعل اس���تمرار الحصار 
اإلسرائيلي، واألزمة االقتصادية 
الناتجة عن انتشار “كوفيد 19” 
الت���ي زادت من نس���بة البطالة، 
وحرمت آالف العمال والخريجين 

من فرص العمل.
وأش���ارت إلى أنها ال تزال تتابع 
عن كث���ب التط���ورات الحاصلة 
والمؤشرات التي تردها من كافة 
التي  الفلسطينية،  المؤسسات 
المس���تويين  على  بكارثة  تنذر 
االقتصادي واإلنس���اني على حد 

سواء.
وذكرت الوزارة أن المس���ح األولي 
بالتعاون  أعدت���ه  الذي  والطارئ 
مع الجه���ات المختصة أظهر أن 
ع���دد العم���ال المتضررين جراء 
تض���رر المنش���آت الفاعل���ة في 
العدوان اإلسرائيلي األخير على 
قطاع غزة، تجاوز )19766( عاماًل 
بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما 
للعاملين  العدد اإلجمالي  تجاوز 
الذي���ن فق���دوا مص���در رزقهم 

بشكل كامل )5012( عاماًل، فيما 
تضرر بشكل بليغ )6585( عاماًل، 

ويحتاجون عدة أشهر للتعافي.
ولفت���ت إل���ى أن ما نس���بته 55 
بالمائة من العاملين المتضررين 
يتركزون في محافظة غزة، وأن ما 
نسبته 57 بالمائة من المنشآت 
المتضررة هي منش���آت صغيرة 
حيث ال يزيد عدد العاملين فيها 
عن 5 أفراد، فيما يمثل العاملون 
في  المتض���ررة  المنش���آت  في 
قطاعي الزراعة والصناعة، النسبة 
األكبر، وذلك بنس���بة 57 بالمائة 

من العاملين المتضررين.
ال���وزارة أن الضرر الواقع  وبينت 
على المنشآت بشكل عام تجاوز 
14 بالمائ���ة م���ن إجمال���ي عدد 

المنشآت الفاعلة في قطاع غزة.
وأك���دت أن ه���ذه اإلحصاءات 
والخس���ائر  األض���رار  تمث���ل 
العم���ل،  لقط���اع  المباش���رة 
فيما قد تصل الخس���ائر غير 
المباش���رة إلى أضعاف األرقام 

الواردة في التقرير.
الحصار  برف���ع  ال���وزارة  وطالبت 
المف���روض على قط���اع غزة منذ 
أكث���ر م���ن 15 عاًم���ا، ومقاضاة 
االحت���الل على م���ا ق���ام به من 
انتهاكات مباشرة على المنشآت 
االقتصادي���ة، واآلث���ار المترتبة 

عليها.
المؤسس���ات  كاف���ة  ودع���ت 
الدولي���ة، وعلى رأس���ها منظمة 
العم���ل الدولي���ة، إل���ى التدخل 
توفي���ر  خ���الل  م���ن  العاج���ل 
مس���اعدات مالية وإغاثية طارئة 
المتضرري���ن من أجل  للعم���ال 
ضم���ان توفير الح���د األدنى من 
وإعادة  اإلنسانية،  احتياجاتهم 
دمج وتأهيل العمال المتضررين 
في سوق العمل من خالل برامج 

المال مقابل العمل.
وطالبت أن تكون القوى العاملة 
القائ���م  ه���ي  الفلس���طينية 
األساس���ي بتنفيذ عملية إعادة 
اإلعمار، داعيًة إلى تقديم الدعم 

اللوجستي الالزم لها لتمكينها 
م���ن تنفي���ذ خطته���ا الطارئة 

لتجاوز األزمة الراهنة.
وأكدت الوزارة ضرورة أن تتضمن 
خطط إع���ادة اإلعم���ار اعتبارات 
العمال  لخصوصي���ة  حساس���ة 
وأوضاعهم اإلنس���انية من خالل 
تضمينه���م في برام���ج اإلعمار 

كخسائر مستحقة للعمال.
ودعت إلى إنشاء مناطق صناعية 
آمن���ة والئق���ة لضم���ان توفير 
ف���رص عمل وتحقي���ق التنمية 
من  أساسي  كجزء  المس���تدامة 

خطة إعادة اإلعمار.
وقال���ت الوزارة إنه���ا تدرس مع 
الش���ركاء والجه���ات المعني���ة 
تش���كيل صندوق لدعم العمال 
المتضرري���ن من آث���ار العدوان، 
وتوفير مصدر تمويل مس���تمر 
من خالل تخصيص ما نس���بته 
5 بالمائ���ة، من حج���م التمويل 
كمصدر للتش���غيل في س���وق 

العمل.

العمل بغزة تدعو إلنقاذ القطاعات االقتصادية بعد العدوان

رام الله/ االستقالل:
دمغ����ت مديرية المع����ادن الثمينة في وزارة االقتصاد الوطني خالل الش����هر 
الماض����ي 731 كغ����م تقريبًا، ف����ي حين بلغ����ت إيراداتها ج����راء عملية دمغ 
المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية »قبة الصخرة« 703 آلف 

شيكل تقريبًا.
وبلغ متوسط سعر اونصة الذهب عن شهر ايار الماضي 1853 دوالرًا، مسجاًل بذلك 

ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بذات الشهر من العام 2020 مبلغ 1716 دوالرًا.
ونفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 21 جولة تفتيش���ية شملت 125 
منشاة صناعية وتجارية للتأكد من مدى التزامها باألنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت المديرية، المواطنين عند ش���راء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها 
الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر اإلجمالي، والعملة، واسم 
المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى 

نوع صناعة المصوغ )محلي أو أجنبي(.
يذكر ان مديرية المعادن الثمينة دمغت خالل العام الماضي، نحو 5 أطنان ذهب 
في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة 

الفلسطينية »قبة الصخرة« 5 ماليين شيقل تقريبًا.

703 ألف شيكل إيرادات مديرية المعادن 
لدمغها 731 كغم ذهب الشهر الماضي

غزة/ االستقالل:
ق���ررت وزارة االقتصاد الوطني في غزة يوم أمس، إعف���اء التجار والمقاولين من 

إحضار خلو الطرف الضريبي حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وكانت ال���وزارة أعفت التجار والمقاولين من إحض���ار خلو الطرف الضريبي منذ 

ثالثة أشهر ومددتها لشهر آخر تماشًيا مع الظروف الحالية التي يمرون بها.
وأوضح���ت الوزارة أن قرارها يأتي مراعاة لظروف التجار والمقاولين بعد العدوان 
اإلس���رائيلي على قطاع غزة وم���ا خلفه من دمار كبير في المصانع والمنش���آت 

والمحال.
وأش���ارت إلى أنها س���تكتفي بأخذ التعهدات الالزمة على المراجعين إلحضار 
الوثائق المطلوبة خالل فترة ال تزيد عن الش���هر من تاريخ المعاملة تس���هيال 

عليهم.
وأكدت وقوفها الكامل مع التجار والمقاولين الذين عانوا بفعل تدمير مصانعهم 

ومنشآتهم واالنعكاسات الخطيرة للعدوان على أعمالهم.
ولفت���ت إلى أن أبوابها مفتوحة أمام التجار والمقاولين والمراجعين لتس���هيل 

إجراءاتهم بشكل سريع واستقبال أي شكاوى تتعلق بهم.

اقتصاد غزة تمدد إعفاء التجار 
والمقاولين من خلو الطرف الضريبي
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/304(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عماد أحمد محمد أبو عامر من س���كان خانيونس هوية رقم 411756547 
بصفت���ه وكيال عن/ عاطف حامد أبو عامر وعواطف حامد أبو عامر )أبو دراز( 
وام���ال حامد أبو عامر وفتحي���ة محمود محمد أبو دراز )أب���و عامر( ومحمد 
محم���ود أبو دراز واعتم���اد محمود أبو دراز )أبو عامر( مه���ا محمود أبو دراز 
ونبي���ل احمد أبو دراز ومحمود احمد أبو دراز وس���ناء أحمد أبو دراز وهيجر 

حامد أبو عامر )الشواف(             
بموجب وكالة رقم: 2021/2491 صادرة عن خانيونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 249 القسيمة 11 المدينة عبسان 

 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 إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/7م

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

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

أعلن أنا المواطنة / مها اسماعيل جبري محمود 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )948971932( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عماد زياد سالم الحرازين عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )  210227458( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الحميد جاسر حموده الفرا 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )942071317( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���حر عبد المعطي س���ليم 
البي���وك ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)803141092  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / يسرى محمد احمد ابو نحله 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )924870165( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الرحمن يوسف ابو عاذرة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )404622391( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عبد الوهاب صالح محمود 
رس���تم عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)409749264( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / عبد الرحم���ن هاني عبد 
الق���ادر الكحل���وت  عن فقد هويت���ي وتحمل  
الرق���م )402270797( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / فداء محمد عيس���ي 
حمي���د   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)800438418 ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها 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 
بالفيروس بل���غ 3 ماليين وأكثر من 
744 أل���ف وفاة، فيم���ا تبلغ حصيلة 
اإلصابات االجمالية 174 مليونا ونحو 
55 ألف اصاب���ة، تعافى منهم 157 
مليونا وما يزيد عن 337 ألف مريض.

وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها 
في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العال���م، وس���جلت دول العالم، 327 
ألف و663 إصاب���ة جديدة، وأوقعت 
األخيرة  ال�24 س���اعة  الجائحة خالل 

7,738 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعل���ى حصيلة وفيات 
خالل يوم واحد في العالم، كانت على 
التوالي: الهن���د التي ما تزال تعاني 
بين مواطنيها  الفيروس  انتشار  من 
لكنها بدأت منذ ايام قليلة تس���جل 
حصيل���ة وفي���ات واصاب���ات بوتيرة 
اقل ع���ن الفترة الماضية، وس���جلت 
)2,445 وفاة(، والبرازيل )866 وفاة(، 
وكولومبيا )539 وف���اة(، وبيرو )438 
وف���اة(، وروس���يا )351 وف���اة(، فيما 
تراجعت اميركا الى المركز التاس���ع 

عالميًا مسجلة )164 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
أعل���ى حصيلة  أمس  التي س���جلت 
إصاب���ات جديدة، عالمي���ا، خالل يوم 
واح���د، كان���ت على التوال���ي، الهند 
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   101,232(
وكولومبي���ا  إصاب���ة(،   39,637(
واألرجنتي���ن  إصاب���ة(،   24,050(
)16,415 إصاب���ة(، وروس���يا )9,163 
إصابة(، واميركا التي حلت في المركز 

الثامن عالميًا )6,408 إصابات(.

وما تزال أمي���ركا تتصدر دول العالم 
قياسًا بأعلى حصيلة وفيات واصابات 
اجمالي���ة، وذل���ك رغ���م تراجعه���ا 
الملحوظ مؤخرًا في األعداد االجمالية 

اليومية لإلصابات والوفيات.
ال���دول  وأوضح���ت اإلحص���اءات أن 
الخمس التي تعتبر حتى صباح أمس 
األكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم، 
الحصيلة اإلجمالية ألعداد  من حيث 
 612,366( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 
وف���اة(، والبرازي���ل )473,495 وفاة(، 

والهند )349,922 وفاة(، والمكسيك 
)228,804 وفيات(، وبيرو )186,511( 

وفاة.
وأش���ارت إلى أن الدول الخمس التي 
تعتبر حت���ى اآلن األكثر تأثرا عالميًا 
الحصيلة اإلجمالية ألعداد  من حيث 
 34,210,782( أمي���ركا  اإلصاب���ات: 
 28,909,975( والهن���د  إصاب���ة(، 
 16,947,062( والبرازي���ل  إصاب���ة(، 
إصابة(، وفرنسا )5,712,753 إصابة(، 

وتركيا )5,287,980 إصابة(.

3 ماليين و744 ألف وفاة و174 مليونًا و55 ألف إصابة عالميًا

الرباط/ االستقالل:
أعلن ناش���طون في المغرب، إطالق حملة إلكترونية على مواق���ع التواصل االجتماعي 

تطالب بطرد ممثل إسرائيل لدى الرباط، دافيد غوفرين.
وتحت عنوان و«هاش���تاغ«: »اطردوا ممثل الكيان المحتل«، أعرب الناش���طون المغاربة 
عن تضامنهم مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، على خلفية األحداث األخيرة.

تجدر اإلش���ارة إلى أن ذلك يأتي في وقت ال زال فيه الممثل الرس���مي إلسرائيل يقيم 
في فندق بالرباط، إذ لم يتم افتتاح مكتب االتصال اإلسرائيلي في العاصمة المغربية 
لحد اآلن. في سياق متصل، وفي خطوة للتعبير عن رفض تواجد غوفرين في المغرب، 
قام ناش���طون بتنظيف أحد المواقع الساحلية القريبة من مدينة طنجة، والتي تلتقي 
قبالته���ا مياه المحيط األطلس���ي بمياه البحر األبيض المتوس���ط، وذل���ك بعدما زارها 

غوفرين ونشر صورة تذكارية عنها.

القاهرة/ االستقالل:
أكد أس���تاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس ش���راقي، أمس، أن انفراد 
إثيوبيا بقرارات تش���غيل التشغيل والتفريغ مع الس���ودان دون سابق إنذار يعرضها 
للخطر. وأفاد ش���راقي أن إثيوبيا س���تقوم بتفريغ 2 مليار متر مكعب من الماء من سد 

يدعى تاكيزي وهو ما قد يزيد منسوب المياه في نهر عطبرة بالسودان.
وأشار إلى أن نهر عطبرة يمد النيل بحوالي 11 مليار متر مكعب من الماء، وأن السودان 

يمتلك 3 سدود عليه.
وش���دد أس���تاذ الموارد المائية بجامعة القاه���رة، أن وزارة الري والم���وارد المائية في 

السودان حذرت المواطنين من احتمال ارتفاع مناسيب المياه في نهر عطبرة.
وفش���لت حتى اليوم كل ج���والت المفاوضات بي���ن إثيوبيا من جه���ة وكل من مصر 
والسودان  في التوصل التفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجوالت 
تل���ك التي عقدت برعاية أمريكي���ة، دون توقيع اتفاق بين الدول الثالث، حيث رفضت 

إثيوبيا توقيع االتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل االتحاد األفريقي على مدى ثالث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا 

والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثالث إلبرام اتفاق.

المغرب.. ناشطون يطلقون حملة تدعو 
إلى طرد ممثل »إسرائيل« لدى الرباط

خبير مصري يحذر من تفريغ 
إثيوبيا ألحد سدودها المائية

موسكو/ االستقالل:
صرح ألكس���ندر بانكين، نائب وزير الخارجية 
الروس���ي، ب���أن نظ���ام العقوبات ضد روس���يا 
مترس���خ في العديد من النصوص القانونية 

في الغرب وبالتالي فإنه باق إلى األبد.
وقال بانكين خالل جلسات استماع في مجلس 
دوما الروسي يوم أمس: "نظام العقوبات كان 
موجودا دائما وس���يبقى إلى األبد، دعونا نكن 
واقعيين. لقد تم بالفعل ترس���يخ العقوبات 
في العديد من التشريعات للواليات المتحدة 
ودول أخرى، وسيكون من المستحيل التراجع 

عنها".

وأضاف: "كل تلك العقوبات غير ش���رعية، تم 
فرضها بذرائع واهية للغاية، دون وجود أدلة، 
لكن من المس���تحيل التراجع ع���ن اإلجراءات 

التي تم تصويرها على أنها مثالية".
وتابع الدبلوماسي: "من الواضح أننا لن نتخلى 
عن ش���به جزيرة القرم. وطالما بقيت القرم في 
قوام روسيا، س���نعيش تحت وطأة العقوبات، 
مثلما كان���ت هناك عقوب���ات )مفروضة على 
االتحاد السوفيتي( بسبب دول البلطيق حتى 
انفصلت وأصبحت ثالث دول مس���تقلة. هذه 

فكرة قاسية، ولكن علينا أن نكون واقعيين".
وش���دد نائب وزير الخارجية على أن روسيا لن 

تطلب من أحد رفع العقوبات، لكنها ستعمل 
عبر دوائر األعمال على إيصال فكرة بس���يطة 
إلى الغ���رب مفاده���ا أن سياس���ة العقوبات 
معيب���ة، تضر حتى أولئ���ك الذين يفرضونها 
أنفس���هم، وم���ن األفض���ل أال تك���ون هناك 

عقوبات إطالقا".
وأك���د بانكين أن روس���يا تس���تعد لمواجهة 
عقوب���ات إضافية، وفي ه���ذا الصدد بدأ عمل 
جاد تحس���با لفصل البالد المحتمل عن أنظمة 
المدفوعات الدولية، وهو خطر لم تس���تبعده 
وكالة التصني���ف الدولية "موديز" في تقييم 

لها السبت الماضي.

موسكو: العقوبات الغربية ضدنا باقية إلى األبد ونستعد لمواجهة المزيد منها
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غزة/االستقالل:
واصل���ت أندي���ة قطاع غزة بجمي���ع درجاته���ا, تدريباتها 
الجماعية, استعدادا الستئناف النشاط الرياضي من جديد.

وكان اتحاد القدم قد أعلن يوم التاس���ع عش���ر من الشهر 
الج���اري موعدا النطالق إياب دوري الدرجة الممتازة واألولى 

والثانية, وكذلك انطالق الدرجة الثالثة.
وتطمح أندية غ���زة, للوصول ألقصى درجات االس���تعداد 
الستئناف الدوري, خاصة أن الموسم الحالي استثنائي بما 
تحمله الكلمة من معنى, بس���بب الحرب على غزة من جهة, 

وانتشار فيروس "كورونا" من جهة أخرى.
وعل���ى غرار زيادة التدريبات, بدأت األندية بخوض مباريات 
ودية اس���تعدادا لإلياب أيضا, و احتكم فريقا اتحاد بيت 

حانون واألقصي للتعادل اإليجابي بثالثة أهداف لمثلها, 
في اللقاء التجريبي الذي جمعهما على ملعب بيت حانون 
البلدي. وتغلب فريق خدمات المغازي على ُمضيفه شباب 
رفح بهدفين مقابل هدف واحد, في اللقاء الذي جمعهما 

على ملعب رفح البلدي.
وتع���ادل خدمات النصي���رات وضيفه ش���باب خانيونس 
إيجابي���ًا به���دف لمثله, ف���ي اللقاء ال���ذي جمعهما على 
ملعب الدرة تحت األضواء الكاشفة, سجل لألول مصطفى 

الهسي, وللثاني محمد بركات.
وف���ي لق���اءات أخري, ف���از خدمات خانيون���س على فريق 
الترابط بنتيجة)6_3(, فيما اكتسح الشجاعية نظيره شباب 

المغراقة بنتيجة )12_1(.

أنديــة غــزة تكثــف مــن 
تدريباتهــا ومبارياتهــا الوديـة

روما/االستقالل:
أك���د تقرير صحفي ، أن كارلو أنش���يلوتي، المدير الفني 
الجدي���د لريال مدريد، طلب التعاقد م���ع مهاجم نابولي، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وبحسب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن أنشيلوتي 
يريد إحضار المكسيكي هيرفينج لوزانو، مهاجم نابولي، 

لصفوف ريال مدريد.
وأضافت أن النادي الملكي يستعد لمحاولة إقناع نظيره 

نابولي، بالتخلي عن لوزانو خالل الميركاتو الصيفي.
وتابعت الصحيفة أن عرًضا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون 
يورو، قد يكون كافًيا إلقناع أوريليو دي لورينتيس رئيس 

نابولي، برحيل لوزانو.
ونوه���ت أن هناك بع���ض الصعوبات ف���ي طريق ريال 
مدريد، حيث يريد نابولي اإلبقاء على الالعب لمنح المدرب 

سباليتي، فريًقا تنافسًيا للقتال في الموسم الجديد.
يشار إلى أن لوزانو شارك في 32 مباراة بالدوري اإليطالي 
بقمي���ص نابول���ي في الموس���م المنص���رم، وتمكن من 
تس���جيل 11 هدًف���ا، كما يرتبط بعقد م���ع الفريق حتى 

صيف عام 2024.

باريس/االستقالل:
يرى آرس���ين فينجر، المدرب الس���ابق آلرس���نال، أن المنتخب 

الفرنسي مرشح فوق العادة للتتويج بلقب اليورو هذا الصيف.
وقال فينجر : فرنسا ليست مرشحة للقب، بل هي المرشحة األبرز 
للفوز«. وتابع »كلمة مرشح ليست كبيرة بما يكفي، عندما تتوج 
بكأس العالم وتملك في فريقك العبين مثل نجولو كانتي وبول 
بوجبا وكريم بنزيما وأنطوان جيزمان وكينجسلي كومان وجيرو، 
فأن���ت تملك على مقاعد البدالء 11 العًبا قادرين على اللعب في 

أي منتخب آخر«.
وأضاف »ال ننس���ى حقيقة أن فرنس���ا هي بطلة العالم، كما أن 

الفريق لم يصل إلى قمة مستواه بعد«.
ونوه »الفريق ال يزال يتطور، خاصة انه يضم العديد من الالعبين 
الصغار في السن، بعيًدا عن اثنين أو ثالثة العبين، جوهر الفريق 

صغير للغاية«.
وشدد »بالنسبة لي، إنجلترا هو الفريق القادر على تهديد فرنسا، 
ألنهم يملكون العبين من الط���راز األول، ربما ال يزالون صغيرين 
في السن، ولكنهم يملكون مونت وفيل فودين وجاك جريليتش 
وديكالن راي���س وبالطبع هاري كين في األم���ام، وبعض العبي 

الخبرة مثل جوردان هندرسون، بإمكانهم المنافسة مع فرنسا«.

أنشيلوتي يطلب صفقة من الكالتشيو فينجر: فرنسا مرشحة فوق العادة للتتويج

لندن/االستقالل:
ب���دأ يوفنتوس العمل على عدة جبهات، م���ن أجل التعاقد مع مهاجم جديد خالل فترة 
االنتق���االت الصيفية الحالية، إذا تأكد رحيل النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو عن 
الفريق. وربطت تقارير صحفية رونالدو مؤخرا باالنتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم أن 

عقده مع اليوفي ينتهي في صيف 2022.
وقالت صحيفة "الجازيتا ديلو س���بورت" اإليطالية، إن إشارات كريستيانو للرحيل تدفع 
النادي للعمل على أكثر من جبهة، حيث يتحرك فيديريكو تش���يروبيني، رئيس اإلدارة 

الفنية الجديد باليوفي، من أجل تأمين الفريق بالعب بديل للدون.
وأضافت الصحيفة أن تجديد اس���تعارة المهاجم اإلس���باني، ألفارو موراتا، من أتلتيكو 

مدريد هو أمر مؤكد، سواء بقي رونالدو أو رحل.
وفي حال اخت���ار "الدون" الذهاب إلى باريس، فإن ضم م���اورو إيكاردي، مهاجم الفريق 
الفرنس���ي، سيكون أمًرا طبيعًيا، خاصة أن يوفنتوس يراقبه منذ عدة سنوات. كما حدد 
البيانكونيري جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، كأحد األهداف المحتملة، ال 
سيما أن البرازيلي ال يعيش أفضل فتراته تحت قيادة المدرب اإلسباني، بيب جوارديوال.

يوفنتوس يحدد 3 بدائل لرونالدو

مدريد/االستقالل:
توصل اتحاد الكرة اإلس���باني التفاق مع المملكة العربية الس���عودية، 
لتمديد فترة اس���تضافة بطولة كأس الس���وبر اإلسباني، بحسب تقرير 

صحفي.
وكان االتفاق األولي بين الطرفين، يقضي باس���تضافة المملكة 3 نسخ 
م���ن البطولة، من 2019 وحت���ى 2021، لكنها أقيمت العام الماضي في 

إشبيلية بسبب أزمة فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "ماركا" اإلسبانية فإن لويس روبياليس، رئيس االتحاد 
اإلس���باني لكرة القدم، توصل التفاق مع السعودية على تمديد العقد 

حتى عام 2029.
وأضافت الصحيفة: "إذا تم الوفاء بهذا االتفاق، سيدخل خزائن االتحاد 

اإلسباني ما بين 240 و320 مليون يورو".
وتتضمن االتفاقية برامج لتطوير كرة القدم في السعودية، خاصًة على 
مستوى السيدات، لكن أكثر ما يجذب اهتمام الجماهير السعودية هو 

بطولة السوبر.
ومن���ذ توقيع االتفاق بين الطرفين تغير نظ���ام البطولة، حيث أصبحت 
تقام ك���دورة مجمعة من 4 ف���رق، على هيئة نص���ف نهائي ونهائي 

لتحديد البطل، بعدما كانت ُتلعب من مباراة واحدة.

السعودية تمدد 
استضافتها للسوبر 
اإلسباني حتى 2029

روما/االستقالل:
تحدث تقرير صحفي ، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع نجم نابولي، في ظل فشل 

التعاقد مع جورجينيو فينالدوم العب ليفربول.
وكان برش���لونة قد توصل التفاق مع فينالدوم على االنضمام للبارسا، بداية من الموسم 
الجديد، إال أن باريس س���ان جيرمان تدخل في الصفقة، واقترب بشدة من خطف الالعب 
الهولندي. وذكرت صحيفة "س���بورت"، أن فش���ل ضم فينالدوم، جعل برشلونة، يصوب 

أنظاره نحو اإلسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي.
وأضاف���ت أن عملية ض���م رويز، تواجه الكثير من الصعوبات، بس���بب صالبة أوريليو دي 
لورينتيس رئيس نابولي في التف���اوض، وكذلك الوضع االقتصادي الصعب، الذي يمر 
به النادي الكتالوني. وتابعت الصحيفة أن نابولي حدد 50 مليون يورو، من أجل السماح 

برحيل فابيان رويز، البالغ من العمر 25 عاًما.
ونوهت أن الفريق اإليطالي س���يتفاوض على األموال فقط، حيث ال يريد نابولي، دخول 

بعض الالعبين في صفقة رويز.

برشلونة يصوب أنظاره 
نحو نجم نابولي

غزة/االستقالل:
صعد فريقا الهالل وش���باب الزوايدة لنصف نهائي بطولة 
القدس التنش���يطية, عق���ب فوزهما على نم���اء وخدمات 

الشاطئ تواليا, لحساب منافسات دور الثمانية.
وتف���وق الهالل على نماء )4-3(, إذ س���جل لألول أحمد لبد, 
ومحمد القاضي, ومحمد الملفوح, وبالل ش���عت, بينما أحرز 

للثاني بالل عساف "هدفين", وعلي أبو حسنين.
وبه���ذا الفوز المثي���ر, ضرب الهالل موعدا م���ع اتحاد خان 
يونس في نصف النهائي يوم الس���بت المقبل على ملعب 

الدرة بدير البلح في المنطقة الوسطى.
وفاز ش���باب الزوايدة على خدمات الشاطئ )2-0(, أحرزهما 
محمد أبو س���بلة وأحمد المنايعة, ليواعد غزة الرياضي في 

المربع الذهبي السبت أيضا على ملعب فلسطين بغزة.

الهالل والزوايدة يكمالن 
مربع بطولة »القدس«
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واوضحت أن س����لطات االحت����ال كانت قد 
امهلت الشاب بشير حتى يوم أمس لتنفيذ 
الهدم، وإال ستقوم جرافات االحتال بذلك، 
وعليه دف����ع "أجرة اله����دم" لطواقم البلدية 

وآلياتها بقيمة 60 ألف شيقل.
وتبل����غ مس����احة المن����زل 150 مت����را مربعا، 

ويعيش فيه 5 أفراد بينهم 3 أطفال.
وفي الس����ياق قالت مصادر محلية في أريحا، 
ان قوات االحتال هدمت 10 منشآت بينها 
6 بركس����ات وحظائر أغنام، و4 مساكن في 
منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات بحجة عدم 
الترخيص، وش����ردت القاطنين، دون اخطار 

مسبق بنية الهدم.
 وأضافت، ان قوات االحتال اس����تولت على 
جميع ممتلكات المنش����آت المهدمة، والتي 
تع����ود ملكيتها للمواطنين: محمود س����الم 
الظويعين الكعابنة، وأبنائه: عودة، وس����الم، 

وغالب. 
وفي ذات السياق جرف مس����توطنون، يوم 
أمس، حيا تاريخيا ق����رب الحرم االبراهيمي 

بالبلدة القديمة بمدينة الخليل.
وأفاد مدير الدائرة القانونية في لجنة اعمار 
الخليل توفيق جحش����ن، بأن مس����توطنين 

تحت حماية جيش االحتال، شرعوا بتجريف 
ما مساحته 400 متر مربع في حوش قفيشة 
وش����ريف، الذي قطنته باإلضافة للعائلتين 
المذكورتين عائلتا الفاخوري وأبو س����نينة، 
قرب الحرم االبراهيمي بالبلدة القديمة وسط 
مدينة الخلي����ل، وذلك في س����ياق عمليات 
التهويد التي تنتهجها س����لطات االحتال 

بالمدينة القديمة.
وطالب جحش����ن، المجتمع الدول����ي والدول 
االعض����اء في منظم����ة 'اليونس����كو' بتحمل 
مس����ؤولياتهم تجاه ما تقوم به اس����رائيل، 
الس����لطة القائم����ة باالحت����ال، بانتهاكات 
وممتلكاته  الفلس����طيني  الش����عب  لحقوق 
وآثاره وتراثه. وش����دد عل����ى ضرورة قيامهم 
بإنفاذ االتفاقيات المؤسسة لعمل المنظمة 
واتخ����اذ إج����راءات فاعله وتوفي����ر الحماية 
الفكري  ألرض فلسطين وش����عبها وتراثها 

والحضاري.
وأوضح أن الخليل القديمة بكافة احواش����ها 
ثقاف����ي  عالم����ي،  ت����راث  ارض  واحيائه����ا 
وطبيع����ي، وذات قيمة نادرة واس����تثنائية 

يستوجب صونها وحمايتها.
وناشد جحشن، المنظمات الدولية والعربية 

واإلس����امية التدخ����ل الس����ريع لوقف هذا 
التدمي����ر وه����ذه الممارس����ات التصعيدية 
والخطيرة م����ن قبل االحتال ومس����توطنيه 
األرض  عل����ى  االس����تياء  إل����ى  الهادف����ة 

الفلسطينية وتاريخها وحضارتها.
وكان����ت منظم����ة االم����م المتح����دة للتربية 
والثقاف����ة والعلوم "اليونس����كو" أعلنت في 
باريس بتاريخ 7-7-2017 أن البلدة القديمة 
ف����ي الخلي����ل أصبح����ت "منطق����ة محمية"، 
بصفته����ا موقع����ا "يتمتع بقيم����ة عالمية 
اس����تثنائية"، وذل����ك في أعق����اب تصويت 
س����ري على إدراج الخليل على الئحة التراث 

العالمي.
وأدرج����ت "اليونس����كو" في حينه����ا البلدة 
القديمة في الخليل على الئحتين هما الئحة 

التراث العالمي، والئحة التراث المهدد.
المجل����س  وبتاري����خ 10-10-2018 اعتم����د 
التنفيذي للمنظمة الدولية قرار فلس����طين 
والثقافية  التعليمية  والمؤسسات  المحتلة 
التي تعبر عن ض����رورة حماية وصيانة اآلثار 
والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وبتاري����خ 26-6-2018 اعتمدت لجنة التراث 

خ����ال  ل�"اليونس����كو"،  التابع����ة  العالم����ي 
اجتماعه����ا ال�����42 المنعقد ف����ي العاصمة 
البحريني����ة المنام����ة، قراري����ن هامين حول 
مدينتي القدس المحتلة والخليل باإلجماع، 
األول يتعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس 
والثان����ي يخص حالة  وأس����وارها،  القديمة 

الحفاظ على بلدة الخليل القديمة. 
بالقدس س����لطات  المتعلق  الق����رار  وطالب 
االحت����ال بالكف عن االنته����اكات التي من 
شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وعليه 
وأس����وارها  للقدس  القدي����م  الق����رار  يبقي 
مدرجة على الئحة الت����راث العالمي المهدد 
بالخطر، وكذلك األمر بما يخص بلدة الخليل 
القديمة التي تضم الحرم االبراهيمي حيث 
تبقى بس����بب االنتهاكات اإلسرائيلية على 
الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر أيضا.

وفي مدين����ة القدس اعتدى مس����توطنون، 
يوم أمس، على عدد من المواطنين برش����هم 
بغاز الفلفل الحار، أثن����اء تواجدهم في حي 

القرمي بالبلدة القديمة.
المس����توطنين  عش����رات  اقتح����م  كم����ا 
المتطرفين ي����وم أمس، المس����جد األقصى 
المبارك من باب المغاربة، بحماية مش����ددة 

من ش����رطة االحتال الخاصة. ووفرت شرطة 
ا  االحتال الحماية الكامل����ة للمقتحمين بدًء
من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في 
المسجد األقصى وانتهاًء بخروجهم  باحات 

من باب السلسلة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلسامية في القدس 
المحتلة أن 70 مس����توطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى خ����ال الفترة الصباحي����ة، ونظموا 

جوالت استفزازية في ساحاته.
وأوضح����ت أن المس����توطنين تلق����وا خال 
"الهي����كل"  ع����ن  ش����روحات  االقتحام����ات، 
المزع����وم، وأدى بعضهم طقوًس����ا تلمودية 

في المنطقة الشرقية من المسجد.
ونشرت ش����رطة االحتال، عناصرها وقواتها 
الخاصة عند أبواب األقصى والطرق المؤدية 
إليه، ودققت في هويات المصلين الوافدين 
من القدس والداخل الفلسطيني المحتلين 
للمس����جد، واحتجزت بعضه����ا عند البوابات 

الخارجية.
وتسيطر سلطات االحتال على مفاتيح باب 
المغارب����ة، منذ احتال مدين����ة القدس عام 
1967، ومن خاله تنفذ االقتحامات اليومية 

للمستوطنين وقوات االحتال.

خان يونس/ االستقال:
وقع����ت بلدية خان يونس جن����وب محافظات غزة، 
عقوًدا لتش����غيل مجموعة من الُعم����ال والفنيين 
ضمن برنام����ج "تطوير البلدي����ات المرحلة الثالثة 
)MDPIII( التموي����ل اإلضاف����ي- مش����اريع كثيفة 
العمالة لتحسين الخدمات األساسية في بلديات 
قطاع غزة". وذكر مدير دائرة األش����غال والصيانة 
ف����ي البلدية محم����ود القدرة، أنهم أع����دوا "خطة 
متكاملة من أجل تحقيق االستفادة من العاملين 
ضمن المش����روع م����ن خال فرزهم على األقس����ام 
المختلفة ومنها صيانة ش����بكات المياه والصرف 

الصحي".
وأش����ار الق����درة، إلى أنه "ت����م الش����روع فعلًيا في 

أعمال الصيانة التي شملت تمديد شبكات المياه 
وإصاح القائ����م منها، وصيانة خط����وط ومناهل 

الصرف الصحي في عدة أحياء بخان يونس".
من جانبه، ذكر مسؤول ملف الصندوق في البلدية 
عب����د الكريم الفرا، أن المش����روع المؤقت يش����مل 
تشغيل )55( فنًيا وعامًا تم فرزهم من خال إعان 
تم نشره سابًقا على منصات التواصل االجتماعي 
للبلدي����ة، ليتم االس����تفادة منهم في المش����اريع 
الطارئة لتأهيل شبكات الصرف الصحي ومشروع 
تأهيل ش����بكات المياه ووصات المي����اه المنزلية 

باإلضافة إلى القطاعات الهندسية.
وأوضح الفرا، أن العقود الجديدة تش����مل تشغيل 
فنيي����ن في مجاالت الس����باكة والطوب����ار وتأهيل 

ش����بكات المياه والصرف الصحي لمدة )66( يوًما، 
لتعزي����ز خدمات البلدي����ة المقدمة للس����كان في 
ظ����ل الظروف الراهنة، ولدع����م احتياجات البلدية 
من العمال����ة المتخصصة لمس����اعدتها في إنجاز 
األعم����ال الميدانية والتخفي����ف من حدة الظروف 

الراهنة.
ولفت إلى أنه س����يتم خال األيام القليلة المقبلة 

توقيع المزيد من عقود التشغيل المشابهة.
وش����كر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية 
على دعمه المس����تمر لبلدية خان يونس من أجل 
مس����اعدتها في تنفيذ خططها التطويرية ودفع 
عجل����ة التنمي����ة والمس����اعدة ف����ي تخفيف حدة 

البطالة بين قطاعات المجتمع المختلفة.

القاهرة/ االستقال:
حذر األمي���ن العام لجامع���ة الدول العربي���ة أحمد أبو 
الغي���ط،  يوم أمس، م���ن مغبة اإلقدام عل���ى إجراءات 
»إس���رائيلية« من شأنها إش���عال الموقف في القدس 

ألسباب داخلية تتعلق بمصالح أحزاٍب أو أشخاص.
وقال أبو الغيط، في بي���ان له، أنه  يتابع بقلق ما يجري 
من تحريض ضد الفلس���طينيين، فضا عن اس���تمرار 
السلطات اإلس���رائيلية في ممارس���ة إجراءات قمعية 

في األحياء الفلسطينية بالقدس، بما فيها حي الشيخ 
جراح.

وأضاف:« هذا النوع من اإلجراءات هو ما أدى إلى انفجار 
الموقف في شهر أيار الماضي، وإن »إسرائيل« تحاول 
تصدير أزمتها الداخلية إلى الجانب الفلسطيني، كنوع 

من الهروب إلى األمام«.
ولفت إلى خطورة الحش���د الجاري في أوس���اط اليمين 
المتطرف وجماعات االس���تيطان اإلس���رائيلية، والذي 

يهدف بوضوح إلى اس���تفزاز الفلسطينيين وافتعال 
مواجه���ات من خ���ال تنظي���م مس���يرات ومظاهرات 

ستؤدي إلى تأجيج المشاعر ورفع مستوى التوتر.
وأوضح أبو الغي���ط، أن المرحلة الحالية تقتضي إظهار 
المس���ؤولية وممارس���ة ضبط النفس من أجل تثبيت 
الهدنة، بدال م���ن التحريض على العن���ف واإلجراءات 
القمعية، محما الحكومة »اإلسرائيلية« المسؤولية عن 

أي تدهور محتمل في الموقف.

غزة/ االستقال:
أعلن����ت الحكوم����ة الياباني����ة عن تقدي����م مبلغ 3 
مايين دوالر لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في عملية حصر األضرار وإزالة الركام الذي نتج عن 

التصعيد ألحد عشر يوًما متواصا في قطاع غزة.
وسُيمكن هذا الدعم البرنامج من إزالة ما يزيد على 
%40 من الركام أي حوالي 110 ألف طن وخلق 11 

ألف يوم عمل في القطاع على مدى ستة أشهر.
وقال����ت الحكوم����ة الياباني����ة في بيان له����ا، إنها 
"ستس����تمر في لع����ب دور فعال بم����ا فيه توفير 
المساعدة العاجلة ودعم جهود إعادة اإلعمار في 
القطاع. ولقد تعهدت اليابان بتمويل طارئ يبلغ 
10 مايين دوالر لدعم المس����اعدات االنس����انية 
وإع����ادة اإلعم����ار من خ����ال توفير المس����اعدات 

الغذائية وإزالة الركام ودعم قطاع المياه والصرف 
الصحي".

وأضافت: "عملية إزالة الركام سُتمكن السكان من 
تس����هيل وصولهم للخدمات األساسية وتقليل 
خطر انهيار المباني اآليلة للس����قوط ما س����يقلل 
من تهديد المخلفات غير المنفجرة وبقايا الحرب.

وأوضحت أنه خال تنفيذ المش����روع، سيتم إزالة 
المنشآت السكنية والعامة والتجارية والصناعية 
التي تدمرت بشكل كلي أو بليغ غير قابل للسكن 
وتش����كل خطرا على الس����كان باإلضافة الى إزالة 
الركام م����ن الش����وارع واألماكن العامة. وس����يتم 
فيما بعد نقل الركام بش����كل آمن الى مكب خاص 
وأماكن مح����ددة لطحن ال����ركام واع����ادة تدويره 

واستخدامه في مشاريع اعادة تأهيل الطرق.

ومن جهته، رحب برنام���ج األمم المتحدة اإلنمائي 
بمب���ادرة الحكومة اليابانية لتك���ون أول الممولين 
المس���اهمين بمبلغ 2.8 مليون دوالر من أصل 6.1 
مايين دوالر تم رصدها إلتمام عملية إزالة الركام.

وقالت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي إيف����ون هيلي،  "إن احتياجات 
القطاع هائل����ة خاصة وأن األزم����ة األخيرة جاءت 
بعد أربعة عشر عاما من الحصار الذي أعاد القطاع 
س����نوات للوراء وأبطأ من جه����ود التنمية في غزة، 

كما أنه أفقد السكان أملهم بمستقبل أفضل."
وأوضح����ت هيل����ي، أن برنام����ج األم����م المتحدة 
اإلنمائ����ي ملتزم بإعادة البناء وإزالة الركام كركيزة 
أساسية ومتطلب أولي لانطاق نحو عملية البناء 

واالنعاش.

اليابان تتبرع ب 3 ماليين دوالر الزالة الركام في قطاع غزة

األغوار الشمالية/ االستقال:
أنش���أت سلطات االحتال والمستوطنون غرفة اس���تيطانية بالقرب من عين حلوة في 

األغوار الفلسطينية الشمالية، وبدأت بتأهيل طريق استيطانية تصل المنطقة.
وأفادت مصادر محلية، أن سلطات االحتال أنشأت الغرفة وعبدت الطريق بينها وبين 

النبعة بعد تسييجها وسرقتها وبسط السيطرة عليها.
وأقيمت هذه البؤرة االس���تعمارية الجديدة على بع���د أمتار قليلة من خيام المواطنين 
في منطقة عين حلوة، وغّيرت س���لطات االحتال اس���م المكان إل���ى »عين العلم«، في 
إش���ارة إلى علم االحتال. يذكر أن مجموعة من المس���توطنين شرعوا بتمديد خطوط 

مياه لخدمتهم في منطقة وادي الفاو بعين حلوة باألغوار الشمالية األسبوع الماضي.
وتعد عي���ن حلوة من التجمعات البدوي���ة التي تتبع منطق���ة وادي المالح، وتبعد عن 
محافظة طوباس 20 كيلومترا، وكان األصل في تسميتها موقعها الذي يتميز بالمناخ 

الدافئ ووجود عين ماء حلوة فيها.
إضاف���ة إلى ذلك فإن وفرة المياه في عين حلوة جعلتها من المناطق الزراعية والرعوية 
المرغوبة عند كثي���ر من المزارعين في المحافظة. ونظ���ًرا لموقعها المميز الذي جعل 
منه���ا محط أنظار وأطماع المخططات االس���تيطانية، عمل االحتال على تعزيز وجوده 

فيها من معسكرات ومراكز تدريب، حتى أصبحت المنطقة محاصرة بالمستوطنات.
 ويحد عين حلوة من الش���رق مستوطنتي »مخوال« و«مسكيوت »، ومن الشمال الشرقي 
مس���توطنة »روتن« وعدة معسكرات للتدريب. ويعيش س���كان المنطقة حياة بائسة 
وس���ط ظروف بدائية وبسيطة، بسبب سياس���ات االحتال الذي يفرض قيودًا مشددًة 
عليه���م، ويرفض منحهم تصاريح بناء حتى لو كانت خيمة تهدم. ويس���كن المنطقة 
نحو 50 مواطًنا في خيام من الخيش وشوادر الباستيك التي ال تقيهم برد الشتاء وال 

حر الصيف، وكذلك أغنامهم وأبقارهم، ويعتمدون على الرعي والزراعة.

االحتالل ينشئ غرفة استيطانية 
بالقرب من عين حلوة في األغوار

بلدية خان يونس توقع عقود تشغيل عمال وفنيين

القدس المحتلة/ االستقال:
قام مس���توطنون متطرفون، يوم أمس، بوضع الفتة عند باب المغاربة 
قرب المس���جد االقص���ى المبارك، في إطار عمليات تهويد المس���جد 

االقصى.
وأوضحت مصادر محلية أن ما يس���مى بمنظمة "نساء ألجل الهيكل" 
وضعت الفتة عند مدخ���ل باب المغاربة كتب عليها "باب هليل"، في 

محاولة لتغيير اسم باب المغاربة.
جدي���ر ذكره ان باب المغاربة هو أحد أبواب باحات المس���جد األقصى 
الذي تتم من خاله اقتحامات المس���توطنين اليومية لألقصى، وهو 
أقرب باب على حائط البراق الذي يس���يطر عليه االحتال اإلسرائيلي 

منذ العام 1967.

مستوطنون متطرفون يحاولون 
تغيير اسم باب المغاربة

أبو الغيط: اإلجراءات »اإلسرائيلية« في القدس من شأنها إشعال المنطقة مجددًا

االحتالل يجرب ..
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لندن/ االستقالل:
اضطرت السلطات إلى إغالق طريق أساسي ممتد على مسافة 23 
مياًل على إثر اصطدام بين ش���احنتين، أدى إلى انسكاب معجون 
الطماطم على الطريق اإلسفلتي في مشهد يستذكر أفالم الرعب 

الدموية.
وأدى ح���ادث اصطدام بين ش���احنتين قرب تقاط���ع أوفورد على 
الطري���ق A14 المتجه غربًا من كامبريدج إلى برامبتون إلى حدوث 
ازدحام وتأخي���ر كبيري���ن، إذ ُأغلق الطريق للقي���ام باإلصالحات 

الطارئة.
وفي هذا السياق، غردت شرطة كامبريدج شاير، قائلًة: »ما بدا أنه 
مشهد من فيلم رعب ليس في الواقع إال آالف الطماطم المسحوقة. 
فالحادث الذي وقع على الطريق A14 في غودمانشس���تر مس���اء، 
حصل بين ش���احنتين مزودتين برافعة وكان���ت إحداهما تنقل 

أطنانًا من زيت الزيتون والطماطم«.
وأفادت الش���رطة عن إصابة أحد السائقين بجروح طفيفة، ولكنه 

غادر المستشفى في وقت الحق ،
مضيفة أنه تم فتح تحقيق في مالبسات الحادث.

روما/ االستقالل:
تكافح قرية نموذجية إيطالية من أجل إبقاء معالمها، 

بعدما تّم اكتشافها داخل غابة في ويلز.
وتضم المجموعة أكثر من 30 مبنى مصغرًا، تجّس���د 
اإلب���داع والفّن، وتتضمن جس���ر ريالتو من البندقية 
بطول 6 أقدام )مترين(، وكاتدرائية دومو من فلورنسا، 

وبرج بيزا المائل.
وفي التفاصيل، ُصنعت ه���ذه القرية الُمصغرة منذ 
25 عامًا عل���ى يد م���زارع دجاج الراحل م���ارك بورن، 
وزوجت���ه موريل بجوار كوخهما اّل���ذي يعود تاريخه 
إلى القرن التاسع عشر بالقرب من قرية كوريس في 

غويند، شمال ويلز.
لكن ه���ذه المجموعة اّلتي ت���ّم إخفاؤها في الريف 
طوال هذه السنوات تواجه الدمار بعد أن استردتها 

الطبيعة وسقطت في حالة سيئة.
وف���ي مبادرة إلنقاذ الهندس���ة المعمارية اإليطالية، 
باإلضافة إلى عش���قه إليطاليا، أنش���أ الس���يد بورن 
صندوقًا اس���تئمانيًا لجمع األموال واستعادة النسخ 

.»Little Italy Trust« المقلدة تحت اسم

معجون الطماطم 
يغلق طريقًا بريطانيًا

العثور على قرية 
إيطالية مصغرة 

مخبأة بغابة في ويلز

) APA images (   اإعادة ا�ستخدام احلديد من مباِن دمرها االحتالل يف غزة

سيول/ االستقالل:
طور مصمم كوري جنوبي، مقلة عين روبوتية 
يمكن ربطها بجبهة الش���خص، ما يسمح له 
بتصفح الهاتف المحمول أثناء الس���ير دون 

وقوع إصابات.
ويستشعر الجهاز المسمى ب�«العين الثالثة« 
عندما يتم خفض رأس المستخدم للنظر إلى 
الهاتف، وعندما يقترب الش���خص من عائق 
عل���ى بعد متر واحد أو متري���ن، يصدر الجهاز 

صوتا لتحذيره من الخطر.
وقام باين���غ، وهو طال���ب دراس���ات عليا في 

هندس���ة تصميم االبتكار في الكلية الملكية 
للفنون وإمبريال كوليدج لندن – بتجربة العين 
الثالثة في جميع أنحاء س���يول. وتس���تخدم 
العين الثالثة مستشعر جيروسكوبي لقياس 
زاوي���ة عنق المس���تخدم وجهاز استش���عار 
بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين 
العين الروبوتية والعوائق، وكال المستشعرين 
مرتبط���ان بمتحك���م دقيق مفت���وح المصدر 

أحادي اللوحة مع بطارية.
وقال المصمم مي���ن ووك باينغ )28 عاما(، إن 
ه���ذا االبتكار الجديد سيش���كل حال لمدمني 

الهواتف الذكية، الذين ال يستطيعون إبعاد 
أعينهم عن شاش���ة الهاتف أثناء الس���ير، ما 

يجعلهم أكثر عرضة لالصطدامات.
وقال باينغ: »هذا هو نظر البشرية المستقبلي، 
بث���الث عي���ون«، مضيفا أن���ه »نظ���را ألننا ال 
نستطيع أن نرفع أعيننا عن الهواتف الذكية، 
فس���تكون هناك حاجة إلى مزيد من العيون 

في المستقبل«.
وأض���اف: »هذه األيام يمك���ن أن تقع حوادث 
للشباب أثناء استخدام هواتفهم المحمولة. 

سيكون هذا حال مفيدا لهم«.

»عين ثالثة«.. ابتكار يمنع االصطدام 
خالل المشي للمدمنين على الهواتف

القاهرة/ االستقالل:
أق����دم رجل في مصر على قتل زوجته باس����تخدام “يد ف����أس”، وذلك ألنها أحضرت 
له “فردتي جوارب” مختلفتين خالل ارتدائه مالبس����ه استعدادًا للذهاب إلى صالة 

الجمعة.
وقد وصلت الزوجة إلى المستش����فى وهي مصابة بإصاب����ات متفرقة نتيجة تعرضها 
للضرب المبرح، ولم تتحمل فلفظت أنفاس����ها األخيرة متأثرة بإصاباتها، وقد تم إلقاء 

القبض على الزوج.
وج����اءت اعترافات الزوج القاتل بأنه كان يؤدبها ألنه����ا مهملة، حيث أنها أحضرت له 
فردتي جوارب مختلفتين خالل ارتداء مالبس����ه استعدادا للذهاب إلى المسجد، فقام 
بإحض����ار يد فاس وظل يضربها إلى أن أصيبت إصابات بالغة، وقام بعدها باصطحابها 

إلى المستشفى لعالجها ولكنها لفظت أنفاسها األخيرة.

رجل ينهي حياة زوجته 
بالفأس بسبب »جوارب«

القاهرة/ االستقالل:
اس���تيقظ أهالي قري���ة أوالد حمزة بمركز العس���يرات بمحافظة 
سوهاج في صعيد مصر، على مذبحة راح ضحيتها 5 أشخاص من 
أسرة واحدة، وتضاربت األقاويل حول المتهم بين تعاطيه مخدرًا 

وبين كونه مريضا نفسيا.
وشهدت القرية ليلة دامية حيث قام عامل يبلغ من العمر 28 عاما 
بالتعدي بسالح أبيض )ساطور( على أفراد عائلته وهم، والده 70 
عاما يعمل مزارعا وتوفي على إثر ذلك، ووالدته 55 عاما وهي ربة 

منزل، راحت ضحية لهذه المذبحة، وشقيقته التي حاولت الهروب 
عقب سماعها صوت استغاثة والدتها، لكنه دخل عليها حجرتها 
وقام بقتلها هي وأطفالها )رضيع عمره 7 ش���هور وطفلة عمرها 
عامان(. وقال مصدر أمني، إنه تم تحويل المتهم للطب الشرعي 

للكشف عليه لبيان تعاطيه مخدرًا من عدمه.
وكش���فت شاهدة عيان من س���كان القرية، كواليس ما حدث في 
تلك الليلة، حيث قالت: “القاتل معروف عنه أنه مريض نفس���ي، 

ويعاني من اضطراب، وجميع أهالي القرية يعرفون ذلك”.

وأضاف���ت أن الجاني يدعى جورج، لديه ثالث فتيات، وال يتعاطى 
المواد المخدرة مثلما أشيع، مشيرة أنه سبق وأن قام بتهديدهم.

وأش���ارت إلى أن األهالي اس���تيقظوا فجر ذلك اليوم علي صوت 
تحرك قوات األمن بأع���داد كبيرة داخل القرية، وبعدها علمت أن 
جورج قتل أس���رته بالكامل، وقام بإبالغ الش���رطة بعد أن ارتكب 
جريمته، وانتظر قدومها وهو يدخن س���يجارة. وأوضحت شاهدة 
العيان سبب نجاة زوجته وبناته الثالثة من المذبحة، حيث إنهن 

لم يكن متواجدات في المنزل أثناء الواقعة.

نيودلهي/ االستقالل:
أصيبت عائلة هندية بالصدمة بعدما فوجئت بعودة الخالة المتوفاة متأثرة بإصابتها 

بمرض “كوفيد 19” إلى المنزل بعد أسبوعين من جنازتها.
وأبلغ األطباء العائلة بوفاة السيدة البالغة من العمر 60 عاما بعدوى فيروس كورونا لكن 

لم يسمحوا لهم برؤيتها نظرا لظروف الوباء وقيود التباعد االجتماعي.
وعندما حاولت العائلة زيارتها في أحد المش���افي الحكومية قيل أنها توفيت وس���مح 

لهم فقط بإلقاء نظرة على الجسد وهو مغلف في غطاء بالستيكي ومن مسافة بعيدة.
وأحرق���ت األس���رة الجثة بعد اس���تالمها، وكان من المقرر أن تؤدي مراس���م التوديع 
النهائية، عندما وصلت الس���يدة إلى المنزل حية وبصحة جيدة لتسارع بالشكوى من 

عدم قيام أحد بالمجيء الصطحابها أو االطمئنان عليها.

لندن/ االستقالل:
تسببت عائلة من األوز الكندي في توقف حركة المرور عند عبورها لطريق دائري مزدحم 

في مدينة مانشستر في بريطانيا.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، ُتظهر اللقطات التي التقطتها الطالبة دالل القالف ، 
24 عاًما ، عائلة األوز وهي تتجول ببطء أمام السيارات والشاحنات الصغيرة في سالفورد 
بمانشستر. وفي غضون ثواٍن ، بدأ س���ائقو السيارات في إيقاف سياراتهم لينتظروا 

بصبر األوز ليشقوا طريقهم عبر الطريق المزدوج.
وأظهر الفيديو خروج أحد سائقي السيارات للتأكد من مرور األوز بأمان.

من جانبها علقت “فيلمر الق���الف” قائلًة :”اعتقدت أنه كان لطيًفا للغاية وكان علي 
فقط التقاط مقطع فيديو”.

ليلة دامية عاشتها قرية في مصر.. متعاٍط ارتكب مجزرة بها!

في حادثة صادمة.. عادت بعد 
وفاتها بكورونا وإحراق جثتها 

أوزة تربك الحركة المرورية 
بطريق دائري في بريطانيا 


