
252116األربعاء 28 شوال 1442 هــ 9 يونيو 2021 م

11

02

05

02

12

03

11

04

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن المجلس ال���وزاري المصغر للش���ؤون األمني���ة والسياسية 
»الكابيني���ت« مساء أم���س، الثالثاء، تأجيل »مسي���رة األعالم« في 
مدينة الق���دس المحتلة، حتى ي���وم الثالثاء 15 حزي���ران/ يونيو 
الجاري، على أن تقام بموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع 
الشرطة. جاء ذلك على الرغم من إصرار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، عل���ى إقامة »مسيرة األعالم«، يوم غٍد الخميس ، 

رغ���م تحذيرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية، من أن يؤدي ذلك إلى 
»تأجيج األوضاع األمنية«. وخالل جلسة »الكابينيت«، أوصى كل من 
رئيس جهاز األمن العام )الشاب���اك(، نداف أرغمان، ورئيس أركان 
الجي���ش اإلسرائيلي، أفي���ف كوخافي، والمفت���ش العام للشرطة، 
يعق���وب شفتاي، بعدم إقامة المسيرة وفقا للمخطط األصلي الذي 
يقض���ي بالدخول إلى البلدة القديمة من ب���اب العامود والمرور من 

الحي اإلسالمي وصوال إلى باحة حائط البراق.

»الكابينيت« يقرر تأجيل مسيرة 
األعالم إلى الثالثاء المقبل

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عشرات الفلسطينيي���ن، أمس الثالثاء، إثر 
قمع ق���وات االحتالل اإلسرائيل���ي، مسيرة منددة 
باالستيطان جنوبي نابلس )شمال الضفة الغربية 

المحتلة(، فيما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
حظيرة أغن���ام وغرفة زراعية جن���وب الخليل، كما 
هدمت بركتي مياه لالستخ���دام الزراعي في قرية 
بردلة باألغ���وار الشمالية، الى ذل���ك جرفت طريقًا 

زراعي���ًا ف���ي سهل قاعون غ���رب القري���ة، وكذلك 
مساحات واسعة من أراض���ي المواطنين في بلدة 

وأصيب  نابل���س.   جال���ود جن���وب 
عش���رات الفلسطينيين، يوم أمس، 

عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى" .. 
االحتالل يصيب العشرات بقمع مسيرة بنابلس 

ويهــدم منشــآت زراعيــة فــي الخليــل واألغــوار 

إصابة 3 أسرى بقمع قوات االحتالل قسم )7( بـ »مجدو«

تحويل قضية الشيخ جراح للمحكمة 
اإلسرائيلية العليا.. ضوء أخضر لإلخالء

غزة/ سماح المبحوح: 
تهرب المستشار القضائ���ي بحكومة االحتالل االسرائيلي أفيحاي مندلبليت 
م���ن تقديم رايه في قضي���ة الشيخ جراح وترك األم���ر للمحكمة اإلسرائيلية 
العلي���ا ، مما يشك���ل ذلك ضوءًا أخض���ر لعملية االخالء في ظ���ل وجود لعبة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دع���ت فعاليات ونشط���اء للنفير العام في مدينة الق���دس المحتلة للتصدي 
للمستوطنين ومن���ع محاولة اقتحام واسع لألقصى غدًا الخميس ، الذي تدعو 
إليه جمعيات استيطانية ردًا على إلغاء ما تسمى ب�"مسيرة األعالم" في مدينة 

هيئة مقدسية: تصعيد االحتالل في 
القدس سيؤدي لالنفجار في أية لحظة

المدلل: واشنطن تشارك العدو 
بارتكاب جرائمه ضد شعبنا

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، عن تسجيل 3 وفيات و311 إصابة 

بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، 
خالل 24 ساعة. وذكرت الكيلة في التقرير اليومي لفيروس كورونا 

3 وفيات و311 إصابة 
جديدة بكورونا بالضفة وغزة

أشكنازي: دول عربية أخرى تنظر 
في تحسين عالقاتها مع »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
أك���د القيادي في حرك���ة الجهاد اإلسالمي أحم���د المدلل، أمس 
الثالثاء، أن  اإلدارات األمريكية المتعاقبة جمهورية أو ديمقراطية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي إن دواًل إضافية تنظر في إمكانية تحسين 

عالقاتها مع »إسرائيل« في ظل اتفاقيات التطبيع مع اإلمارات والبحرين 
والمغرب. وأوضح أشكنازي خالل حوار مع صحفيين أن اإلدارة األمريكية 

إطالق حملة »فيسبوك يعدمنا« 
رفضًا الستهداف المحتوى العربي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلق ناشطون متخصصون ومؤثرون عرب حملة شعبية نوعية على منصات التواصل 

االجتماعي تتناول قضية »اإلعدام الرقمي العشوائي« للمحتوى العربي 
اآلم���ن المسالم. وُأطلقت الحملة من مدينة القدس المحتلة في اعتبار 

أربعة أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام في سجون االحتالل
رام الله/ االستقالل: 

أّكد ن����ادي األسي����ر أن أربعة أس����رى في سجون 
االحتالل يواصلون اإلضراب عن الطعام، أقدمهم 

األسير الغضنفر أبو عط����وان )28 عامًا( من دورا/ 
الخليل، وال����ذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 
)36( على التوالي رفًض����ا العتقاله اإلدارّي، حيث 

يقب����ع في سجن »الرملة«. وبّي����ن نادي األسير أن 
األسي����ر الغضنفر يواج����ه أوضاًعا 
صحية صعب����ة، مع استمرار تعنت 

الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل، أمس الثالثاء، حملة اعتقاالت في مناطق 
متفرق���ة بالضفة الغربي���ة والقدس المحتل���ة، طالت عددا من 

حملة اعتقاالت »إسرائيلية« 
واسعة بالضفة والقدس

إصابة عدد من المستوطنين 
والجنود رشقًا بالحجارة في القدس
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غزة/ االستقالل:
أك���د القيادي ف���ي حركة الجه���اد اإلسالمي أحمد 
المدل���ل، أم���س الثالث���اء، أن  اإلدارات األمريكي���ة 
المتعاقبة جمهوري���ة أو ديمقراطية وجهان لعملة 
واحدة ولن تتغير سياس���ة الدعم الالمتناهي وبال 

حدود لدولة االحتالل .
وق���ال المدلل ف���ي تصريح صحفي أم���س الثالثاء 
رّدًا على تصريح���ات وزير الخارجية األمريكية التى 
تعطى "إسرائيل" الحق بالدفاع عن نفسها :" تصر 
اإلدارة األمريكي���ة عل���ى االنحي���از الكام���ل للعدو 
الصهيون���ي والوقوف ف���ي صف أع���داء الشعب 

الفلسطيني وطموحاته  بالحرية والعودة".
وأضاف :" اإلدارة األمريكية بهذه التصريحات لوزير 
الخارجية تشارك العدو الصهيوني عمليًا  ارتكاب 
جرائمه الت���ى لم تتوق���ف ضد أطفالن���ا ونسائنا 
وأرضن���ا ومقدساتن���ا وه���ى التى تدعم���ه بكل ما 
يحتاجه من طائرات ال إف٣٥ المتطورة بصواريخها 
التى دمرت االبراج والمبان���ي السكنية على رؤوس 

ساكنيها وقتلت االطفال والنساء وذوى االعاقات".
 وأوضح المدل���ل أن الزيف األمريك���ي بادعاء الحرية 
والديمقراطي���ة والدفاع عن االنسانية يتكشف اليوم 
بشكل صارخ ام���ام مشاركتها الفعلي���ة في تقتيل 
أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيره والشعب اليمنى 
والسوري والعراقي والليبي ، مبينا بأن اإلدارة األمريكية 

ال يمك���ن الرهان عليها بأن تك���ون نزيهة في قضايا 
التحرر العالمي وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

وأك���د أن أمريكا به���ذا التصريح لوزي���ر الخارجية 
تقف ف���ي وجه الشعوب كله���ا )خصوصا الشعب 
األمريك���ي( الت���ى خرج���ت بمظاه���رات مليونيه 
داعمة للحق الفلسطيني ومنح���ازة الى المظلومية 
الفلسطيني���ة في معركة سي���ف القدس ورافضه 

للدعم األمريكي لدولة الكيان.
وبين المدل���ل أن هذه التصريحات المنحازة للكيان 
الغاص���ب ل���ن تثن���ى مقاومتن���ا الفلسطينية عن 
االستمرار في توجيه ضرباتها وصواريخها الى عمق 
الكي���ان الصهيوني وزلزلة أركان���ه حتى دحره عن 

ارضنا ومقدساتنا .
وك���ان وزير الخارجي���ة االمريكية بلينكن صرح في 
إفادة أمام أعضاء مجلس النواب األمريكي اإلثنين، 
ب���أن حم���اس "منخرطة ف���ي اإلره���اب"، مؤكدا أن 
إلسرائيل "الحق بالدف���اع عن نفسها وأن واشنطن 
ملتزمة بتجديد نظام القبة الحديدية" اإلسرائيلية.

ردًا على تصريحات بلينكن

المدلل: واشنطن تشارك العدو بارتكاب جرائمه ضد شعبنا
رام الله/ االستقالل: 

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، عن تسجيل ٣ وفيات و٣11 إصابة بفيروس 
كورونا المستجد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خالل 24 ساعة.

وذكرت الكيل���ة في التقرير اليومي لفيروس كورونا ف���ي فلسطين، وصل "االستقالل"، 
أن نسب���ة التعافي بلغت 97.٥%، فيما بلغت نسبة اإلصاب���ات النشطة 1.4%، ونسبة 

الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجدي���دة سجلت على النحو التالي: "نابل���س 22، طوباس 2، 

طولكرم 4، جنين 6، الخليل 2، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 27٣".
وذكرت الكيل���ة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 6، طولكرم 9، 
جني���ن 16، الخليل 19، رام الله والبيرة ٥، ضواح���ي القدس 1، قلقيلية 2، أريحا واألغوار 

2، قطاع غزة 1٥0".
ونبهت إلى تسجيل حالة وفاة في مدينة دورا جنوب الخليل، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 18 مريًضا بغرف العناية المكثفة، بينهم ٣ مرضى على 
أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 

الضفة الغربية ٣٣ مريًضا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم 
اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ٣9٣,٥06 بينهم 2٣9,822 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

3  وفيات و311 إصابة 
جديدة بكورونا بالضفة وغزة

 رام الله / االستقالل:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي 
واإلدارة األميركية برئاسة جو باين، بتوفير الحماية 
الدولية لشعبن����ا، وحماية الق����دس من مخططات 

االحتالل اإلسرائيلي التهويدية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، امس الثالثاء، أن رئيس 
وزراء االحت����الل بنيامين نتنياهو المنتهية واليته 
يواصل تصعيد الع����دوان االحتاللي اإلحاللي على 
القدس ومقدساته����ا ومواطنيها كحبل نجاة يرى 
فيه األفض����ل لتثبيت حكمه، ويحث المستوطنين 

على مواصلة اعتداءاتهم االستفزازية وتكثيفها.
وقالت إن العدوان البش����ع والهمجي الذي مارسته 
حكوم����ة نتنياهو ض����د المشاركين ف����ي ماراثون 
القدس، دليل آخر على تورطها وأذرعها المختلفة 
في تصعيد وتوتير األوض����اع والعدوان، الفتة إلى 

أن وق����ف العدوان عل����ى شعبنا يج����ب أن يشمل 
الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كوحدة 
جغرافية واحدة ال تتجزأ مع قطاع غزة، وكأرض دولة 

فلسطين المحتلة.
وأدان����ت الوزارة ع����دوان االحت����الل المتواصل ضد 
شعبن����ا عامة، والق����دس خاصة، محمل����ة نتنياهو 
المسؤولي����ة الكاملة عن هذا الع����دوان، معتبرة أنه 
محاول����ة مكشوفة منه لالستنج����اد بدوامة العنف 
وردود األفع����ال لتحقيق مصالح����ه الضيقة للبقاء 
في الحكم على حس����اب شعبنا وحياته ومستقبل 

أجياله.
وحذرت م����ن خطورة ق����رار المستش����ار القضائي 
لحكومة نتنياهو برفض التدخل في إخالء عائالت 
ح����ي الشيخ جراح، وترك الق����رار لمحكمة االحتالل 
العلي����ا، ما يضع أهالي الحي الذي����ن يزيد عددهم 

ع����ن ٥00 فرد ضمن 28 عائل����ة أمام خطر التهجير 
الفعلي.

وأش����ارت الوزارة إلى أن اله����دف من ذلك إضعاف 
القضية في المس����ار القانون����ي وتسهيل عملية 
ترحي����ل وتهجير األس����ر الفلسطيني����ة من الحي، 
إضافة الستمرار حصار وخن����ق الحي وتحويله الى 
ثكن����ة عسكرية، وقمع أية فعالي����ات تضامنية مع 
أهالي الحي، واعتقال المتضامنين والتنكيل بهم، 

بمن فيهم الطواقم الصحفية واإلعالمية.
وشددت ال����وزارة على أن جميع إج����راءات االحتالل 
االستيطاني����ة االستعمارية باطل����ة وغير شرعية، 
وترتق����ي لمست����وى جرائ����م ح����رب وجرائم ضد 
اإلنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ولن تنجح 
في كسر ارادة شعبنا وصمود المقدسيين دفاعا عن 

مدينتهم وكرامتهم وحقوقهم السياسية.

الخارجية تطالب اإلدارة األميركية بلجم محاوالت نتنياهو تفجير األوضاع في القدس

رام الله/ االستقالل: 
استنك���رت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أم���س الثالثاء، إقدام 
ق���وات االحتالل اإلسرائيلي على منع آليات الوزارة العاملة في أرض 
الوقف بمنطق���ة العوجا في محافظ���ة أريحا واألغ���وار من العمل، 

واحتجاز العاملين.
وقال���ت الوزارة في بيان لها، إن هذا العمل يأتي في سياق سياسة 
االحتالل الممنهجة في منع كاف���ة األعمال التنموية الداعمة لفئة 
الشب���اب ف���ي مجتمعنا الفلسطين���ي حيث أن ه���ذه األراضي تم 
تأجيرها لطلبة جامعة القدس المفتوحة فرع أريحا والبالغ عددهم 

70 طالبا.
وأكدت الوزارة بأن صالحيات العمل في أراضي وممتلكات األوقاف 

تتبع لها، وال يحق ألي كان بأن يمنعها من العمل.

األوقاف تستنكر منع االحتالل 
آلياتها العمل في أرض الوقف بأريحا

القاهرة/ االستقالل: 
قالت حرك���ة المقاومة اإلسالمية )حماس(، أمس الثالثاء، إن وفًدا قيادًيا 
برئاسة رئيس مكتبها السياس���ي إسماعيل هنية وصل إلى العاصمة 

المصرية القاهرة.
وذك���رت حماس، في بيان وصل "االستق���الل"، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من 
القيادة المصري���ة إلجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، 

خاصة في ظالل معركة سيف القدس.
وبينت أن وفد الحركة ضم كاًل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء 
المكت���ب السياسي موسى أب���و مرزوق، وع���زت الرشق، ومحمد ن���زال، وروحي 

مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين.
وقبل أيام، تلق���ى هنية دعوة مصرية لزي���ارة القاهرة خالل األيام 

المقبلة.
وكان رئي���س المخابرات المصرية عب���اس كامل بحث خ���الل لقاَءيه مع قيادة 
"حم���اس" والفصائل في غزة األسبوع الماضي تثبي���ت وقف إطالق النار عقب 
الع���دوان اإلسرائيلي األخير، إلى جانب ملف إع���ادة إعمار القطاع، وملف تبادل 

األسرى.

وفد من حركة حماس 
برئاسة هنية يصل القاهرة القدس المحتلة/ االستقالل: 

قال وزي���ر الخارجية اإلسرائيلي غاب���ي أشكنازي إن دواًل 
إضافية تنظر في إمكانية تحسين عالقاتها مع "إسرائيل" 
في ظل اتفاقيات التطبيع مع اإلمارات والبحرين والمغرب.

وأوض���ح أشكنازي خالل ح���وار مع صحفيي���ن أن اإلدارة 
األمريكية ستكلف مسؤواًل تناط به مهمة توسيع رقعة 
الدول العربية المطبعة مع "إسرائيل"، وذلك بعد مغادرة 
جاري���د كوشنر، الذي ك���ان يتولى هذا المل���ف في إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب.

يش���ار إلى أن وزير الخارجية تح���دث مؤخرا مع سبعة من 
نظرائ���ه في الش���رق األوسط بعضهم م���ن دول ال تقيم 

عالقات دبلوماسية مع "إسرائيل".
وانتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "تسّرع" 
بعض الدول العربية في تطبي���ع عالقاتها مع إسرائيل، 
مؤك���دا أن ه���ذا يعد "مشارك���ة في الجرائ���م"، في وقت 

يتصاعد فيه العنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
وكانت أرب����ع دول عربية هي اإلم����ارات والبحرين والمغرب 
والسودان قّررت تطبيع العالقات مع إسرائيل العام الماضي 

بوساطة من إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب. 
وج����اءت تصريحات المالكي أم����ام اجتماع طارئ افتراضي 
للجنة التنفيذي����ة على مستوى وزراء الخارجية في منظمة 
التعاون اإلسالمي، دعت إليه السعودية لبحث األوضاع في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، منتصف الشهر الماضي. 
ويدش����ن جاريد كوشنر مؤسسة جديدة لتدعيم العالقات 
بين أربع دول عربية وإسرائيل بعد التطبيع بينها بموجب 
اتفاق����ات ساعد في إبرامها أثن����اء شغله منصب أحد كبار 

مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب، والد زوجته.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت قناة 12 العبرية، امس الثالثاء، عن خالفات داخل 
كتلة التغيير التي ينتظر أن تحصل حكومتها على الثقة 
من الكنيست اإلسرائيلي، بشأن قضية البناء الفلسطيني 

في مناطق )ج(.
وبحسب القن����اة، فإن الخالف باألس����اس دائر بين 

بين����ي غانتس زعيم ح����زب أزرق – أبي����ض والذي 
سيكون وزيًرا للجيش في الحكومة الجديدة، وبين 
زئي����ف إلكين من حزب أم����ل جديد والذي سيكون 

وزيًرا لإلسكان.
ووفًق���ا للقن���اة، فإن غانت���س يصر عل���ى أن يكون ملف 
البناء ف���ي تلك المناطق بصالحيات وزارته التي يشملها 

المسؤولي���ة عن اإلدارة المدنية المعنية بهذا الملف، في 
حين أن إلكي���ن يصر على تعيين مدير خارجي ال يخضع 

لغانتس لمتابعة هذه القضية.
ويؤكد غانتس أن هذا الملف يتعلق بالمسائل األمنية.

وحاولت مصادر من حزب أمل جديد، التقليل من الخالفات 
حول هذه القضية، مشيرين إلى أنها في طريقها للحل.

أشكنازي: دول عربية أخرى تنظر في تحسين عالقاتها مع »إسرائيل«

قناة عبرية: خالفات في كتلة التغيير بشأن البناء الفلسطيني بمناطق )ج(
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قالت لجنة ح���ي الشيخ جّراح، إّن المستش���ار القضائي، 
رفض االثني���ن، التدخل في قضية وح���دات حي الشيخ 

جراح.
وأشارت اللجن���ة في بيان لها وص���ل "االستقالل" نسخة 
عنه، إل���ى أّن المستشار القضائي ت���رك القرار للمحكمة 
العلي���ا الصهيونية، موضحة أن ذل���ك يضع أهالي الحي 
الذين يزي���د عددهم عن 500 فرد ضم���ن 28 عائلة أمام 

خطر التهجير الفعلي.
و سابق���ا أمهلت العليا اإلسرائيلية مندلبليت، حتى أمس 
الثامن م���ن يونيو/حزيران، لتقديم موقفه في ملف إخالء 
عائالت فلسطيني���ة من منازلها بح���ي الشيخ جراح، كما 
قررت المحكم���ة تأجيل المداوالت بش���أن قضية الشيخ 

جراح إلى موعد آخر.
والشهر الماضي، أرج���أت المحكمة قرارها بشأن التماس 
قدمت���ه 7 عائالت ضد إخالء منازله���ا إلى حين االستماع 

لرأي المستشار القانوني للحكومة.

لعبة �سيا�سية 
عضو لجنة الدف���اع عن حي الشيخ جراح يعقوب أبو عرفة 
أكد أن دولة االحتالل االسرائيلي وعلى رأسهم المستشار 
القضائي يعيشون في حال���ة تخبط، نتيجة الضغوطات 
الشعبي���ة والدولي���ة التي تمارس عليه���م، بشأن قضية 
تهجي���ر سك���ان حي الشيخ ج���راح من منازله���م لصالح 

المستوطنين.
وقال أب���و عرف���ة ل�"الستق���الل":" إن موق���ف المستشار 
أفيح���اي مندلبليت،  للحكومة اإلسرائيلي���ة،  القضائ���ي 
الص���ادر، والقاضي بعدم التدخ���ل بمناقشة ملف ملكية 
أرض الحي هو هروب فعلي م���ن مسؤولياته باتخاذ قرار 

لصالح سكان الحي" .
و أض���اف أن:" المستشار القضائ���ي للحكومة حول 
المل���ف للمحكم���ة العليا، الت���ي بدوره���ا ردته له 
م���رة أخرى، مم���ا يؤكد وجود مماطلة ف���ي النظر في 

قضيتهم، االمر الذي يضع أهالي الحي الذين يزيد 
عدده���م عن 500 ف���رد ضمن 28 عائل���ة أمام خطر 

التهجير الفعلي" . 
وأش���ار إلى أن���ه قب���ل تخل���ي المستشار ع���ن القضية 
وتحويله���ا للمحكمة العليا، اتخذت المحكمتان المركزية 
والصل���ح ذات الخط���وات، وهو رفض مناقش���ة القضية 
المتعلقة بملكية أرض ح���ي الشيخ جراح، ما دفع محامّي 
الحي لتوجي���ه كتاب للمحكمة العلي���ا إلجبار المستشار 

للتدخل مرة أخرى. 
وشدد على أن ما يدور على أرض الواقع هو لعبة سياسية 
تمارسه���ا جميع األط���راف بدءا بالمستش���ار القضائي ، 
إذ جميعه���م يؤجلون النظ���ر بالقضية إلى حين تشكيل 
الحكومة القادم���ة، وهي التي ستكون أشد تطرفا وتتخذ 

قرارًا لصالح المستوطنين .
وعبر عضو اللجنة عن تخوفه وأهالي الحي من تهجيرهم 

وطرده���م من منازله���م في أقرب فرص���ة تتشكل فيها 
الحكومة اإلسرائيلية القادمة، على الرغم من الضغوطات 
التي تمارس عليها وعل���ى اإلدارة األمريكية ، إذ يضغط 
أكث���ر من  50 عض���وًا بالكونغرس عل���ى الحكومة لوقف 
عملي���ة الطرد والتهجير، إضافة للضغوطات التي تمارس 

من المقاومة بغزة.   
وشدد على أن اإلجرام الذي تمارسه دوله االحتالل يضرب 
بع���رض الحائط المواثيق الدولية وحقوق اإلنسان" كافة، 
كما أن هذه المحاوالت لن تضعف من إرادتهم بالصمود 

في أراضيهم .

م�سريهم الطرد والتهجري
بدوره، حذر المخت���ص بالقانون الدولي د. حنا عيسى من 
تداعي���ات ق���رار المستشار القضائ���ي لحكومة االحتالل 
أفيخاي مندلبلي���ت، القاضي بع���دم التدخل في قضية 
الحي، تاركًا القرار للمحكمة العليا االسرائيلية، االمر الذي 

يض���ع 28 عائلة ) يزيد ع���دد أفرادها عن 500( أمام خطر 
التهجير الفعلي.

وأوضح عيسى ل�"االستقالل" أن هذا الموقف يعني رفض 
نق���اش قضية الشيخ جراح كقضي���ة دستورية أو قضية 
له���ا أبعاد بالقانون الدولي أو قضي���ة حقوق إنسان، وهو 
محاولة أخرى إلضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار 

القانوني.

خرق قانوين 
وبين أن القض���اء االسرائيلي جزء ال يتج���زأ من الحكومة 
لذلك ل���ن يكون عادال لصال���ح الفلسطينيي���ن، وبالتالي 
ته���رب المستشار القانوني من مهام���ه يعني أنه أطلق 
اليد للمحكمة العليا من أجل إصدار قرار إلخالء المواطنين 

من حي الشيخ جراح .
وأش���ار الى أن مستشار حكوم���ة االحتالل القضائي عادة 
م���ا يقدم رأيه بأي قضية من أج���ل اتخاذ االجراءات، الفتا 
الى ان انسحابه ورفضه أن يك���ون له رأي في هذا الملف 
انم���ا يدل على أن هن���اك خرقا قانوني���ا وبالتالي لم يشأ 
المستش���ار أن يكش���ف عنصرية المحاك���م االسرائيلية 
خاصة ان القضية أخذت ُبعدًا دوليًا، كما أنه أراد أن يعطي 

الضوء األخضر لإلخالء.
وشدد على أن " إسرائيل" تتعامل مع قضية الحي انطالقا 
م���ن أنها نزاع عقاري وليست نزاع���ًا سياسيًا أو وجوديًا أو 
حقوقي ، إضافة أنها ال تنظر للقضية من جوهرها، خاصة 
في أبعادها المتعلقة بالقان���ون الدولي لحقوق اإلنسان، 
واحت���رام القان���ون الدولي وتعه���دات الحكومة األردنية 
واألون���روا المواطني���ن الفلسطينيين أصح���اب القضايا 

كتعهدات ملزمه.
ولفت النظر الى أن طرد وتهجير سكان الحي من منازلهم 
وأراضيهم يرقى لمستوى جرائم الحرب، فحسب نصوص 
وم���واد اتفاقية جنيف الرابعة ونظ���ام روما ، فإنه ال يجوز 

ترحيل المواطنين خارج وطنهم .

تحويل قضية الشيخ جراح للمحكمة اإلسرائيلية العليا.. ضوء أخضر لإلخالء
غزة/ �سماح املبحوح: 

ته��رب امل�ست�سار الق�سائي بحكوم��ة االحتالل اال�سرائيلي 
اأفيح��اي مندلبليت من تقدمي رايه يف ق�سية ال�سيخ جراح 
وترك االأمر للمحكمة االإ�سرائيلية العليا ، مما ي�سكل ذلك 

�سوءًا اأخ�سر لعملية االخالء يف ظل وجود لعبة �سيا�سية 
متار�سه��ا جميع االأطراف بدءًا بامل�ست�سار الذي هو جزء ال 
يتج��زاأ من احلكومة لذلك فاإن القرار �سيخدم اال�ستيطان 
على ح�س��اب املواطن املقد�سي. ورف���ض امل�ست�سار الق�سائي 

حلكومة االحتالل االإ�سرائيلي اأفيحاي مندلبليت، التدخل 
يف ق�سية حي ال�سيخ ج��راح، تارًكا القرار للمحكمة العليا 
االإ�سرائيلية، ما ي�سع اأهايل احلي الذين يزيد عددهم عن 

500 فرد �سمن 28 عائلة، اأمام خطر التهجري الفعلي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعت فعاليات ونشطاء للنفي���ر العام في مدينة القدس 
المحتلة للتص���دي للمستوطنين ومن���ع محاولة اقتحام 
واسع لألقصى غدًا الخمي���س ، الذي تدعو إليه جمعيات 
ا على إلغاء ما تسمى ب�"مسيرة األعالم" في  استيطانية رّدً

مدينة القدس.
وح���ذرت هيئة مقدسية م���ن أن تصعي���د االحتالل في 
الق���دس سيؤدي في أية لحظة النفجار الموقف، وحينها 
ل���ن تستطي���ع سلط���ات االحت���الل أن تتخي���ل النتائج 

وستكون عاجزة عن إعادة األمور لنصابها.
ت�سعيد ومواجهة

بدوره، أك���د رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد 
ناصر الهدمي على وجود تصعيد واضح من االحتالل في 
القدس في محاولة الستع���ادة كرامته وحفظ ماء وجهه 

بسبب اإلهانة التي تعرض لها خالل المعركة األخيرة.
وح���ذر الهدمي من أن م���ا يجري في الق���دس وتصعيد 
االحتالل سي���ؤدي في أي لحظة النفجار الموقف وحينها 
ل���ن تستطيع سلط���ات االحت���الل أن تتخي���ل النتائج، 
وستك���ون عاجزة عن إعادة األم���ور لنصابها، فتتورط في 
مواجهة عسكري���ة ليست هي الفاع���ل األساسي فيها، 

وليست من يقرر نهايتها.
وق���ال الهدم���ي: "الواقع وم���ا يجري في الق���دس مبشر، 
واالحتالل ب���دأ ينصاع للمقاومة، وأفعال���ه جلها من باب 

التجريب واختبار ردة الفعل وتلمس قدرة المقاومة".
ولف���ت الهدمي إل���ى أن االحت���الل حرص عل���ى اقتحام 
األقصى في أول فرصة له بعد وقف إطالق النار، وصعد من 
انتهاكاته في حي الشيخ جراح فاعتدى على الصحفيين 
والنشطاء واعتق���ل عددا منهم، وذل���ك في مسعى منه 

إلرهاب المقدسيين.
ويرى الهدم���ي أن اإلعالن عن "مسي���رة األعالم" ثم عدم 
الموافق���ة على إجرائها يندرج في إط���ار محاولة سلطات 
االحت���الل الستعادة كرامتها وحفظ م���اء وجهها بسبب 

اإلهانة التي تعرضت لها في غزة.
وأردف: "كل ذلك يأتي لذر الرماد في العيون، وإثبات أنه 
ال اتفاقات مع المقاوم���ة الفلسطينية، وال خضوع لشروط 
المقاومة المتعلقة بالق���دس"، مبيًنا أن سلطات االحتالل 
تم���ارس هذه االنتهاك���ات لتختبر مصداقي���ة المقاومة 
ومدى حرصه���ا على ه���ذه المصداقي���ة، وقدرتها على 

الحفاظ عليها.
وبّين أن االحت���الل يعي أن اتخاذ ق���رار في الحرب ليس 
سه���ال، ويعلم أن هناك هامش���ا يستطيع أن يلعب فيه 
لتغيي���ر الوقائع وتمرير مشاريعه ف���ي القدس، الفتا أنه 
تعّمد الحفاظ عل���ى اقتحام األقصى للسيطرة عليه كونه 
مشروعا مهما ج���دا بالنسبة له، ومستعد لدفع ثمن كبير 
لذل���ك، وكذلك مشروع تهويد الشي���خ جراح الذي ينفذه 

تحت مظلة القانون.

الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل:
شنت ق���وات االحت���الل، أم���س الثالث���اء، حملة 
اعتقاالت ف���ي مناطق متفرقة بالضف���ة الغربية 
والق���دس المحتل���ة، طالت عددا م���ن المواطنين 

منهم أسرى محررون.
ففي بي���ت لحم، اعتقلت ق���وات االحتالل خمسة 
مواطني���ن منهم أسي���ر محرر، بعد ده���م منازل 
ذويه���م وتفتيشها، وهم: محمد رؤوف أبو يابس 
)22 عام���ا(، وقصي عدلي حمام���رة )22 عاما(، من 
قرية حوسان غرب بي���ت لحم، وعلي محمد مصلح 
)48 عاما(، وأحمد عزات أبو دية )23 عاما(، واألسير 
المحرر غسان إبراهيم زواهرة )33 عاما(، جميعهم 

من مخيم الدهيشة جنوبا.
وأفادت مص���ادر محلية أنه خ���الل اقتحام مخيم 
الدهيشة اندلع���ت مواجهات بين الشبان وقوات 
االحت���الل التي أطلقت ني���ران أسلحتها، مما أدى 
إل���ى إصابة ش���اب بالرص���اص الحي ف���ي ساقه، 
ووصفت جراحه بالمتوسطة، كما أصيب العشرات 

باالختناق.
وف���ي رام الله، اعتقل���ت قوات االحت���الل األسير 
المحرر محمد هدى األسمر )41 عامًا( بعد مداهمة 
منزله والعبث بمحتوياته في بلدة بيت ريما شمال 

غرب رام الله.
واعتقلت قوات االحتالل األسي���ر المحرر يوسف 
عودة، بع���د دهم وتفتيش منزله ف���ي قرية دير 

عمار غرب رام الله.
وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشاب أنس 
الخنف���ة، م���ن بلدة بي���ت إيبا غرب نابل���س، فيما 
داهمت قوات االحتالل من���زل األسير أحمد عواد 

في مدينة نابلس فجر امس وخربت محتوياته.
وفي الق���دس المحتلة، اعتقلت ق���وات االحتالل 
الشب���ان عريب محس���ن أبو خضي���ر، ومحمد وليد 
أب���و خضير، وسي���ف وليد أبو خضي���ر، بعد دهم 

وتفتيش منازلهم في البلدة القديمة بالقدس.
كما اعتقل���ت قوات االحت���الل اإلسرائيلي، مساء 
ام���س الثالث���اء، طفال م���ن بلدة الط���ور بالقدس 

المحتلة.
وقالت مصادر محلية ، إن قوات االحتالل اعتقلت 
الطف���ل أيمن هان���ي أبو اله���وى )14 عاما( خالل 

تواجده في الشارع الجديد بالبلدة.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يوميا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
من���ازل وتخري���ب محتوياتها،  دهم وتفتي���ش 

وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

هيئة مقدسية: تصعيد االحتالل في 
القدس سيؤدي لالنفجار في أية لحظة

حملة اعتقاالت »إسرائيلية« 
واسعة بالضفة والقدس
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة 
يف ال�ستئناف التنفيذي رقم 129 / 2021  

    يف الطلب رقم 126 / 2021 
المستدعي���ة: الشركة العربي���ة الفلسطينية للتخزي���ن والتبريد 
ويمثله���ا نائ���ب رئيس هيئ���ة المديرين السيد/ عم���اد خوري – 

وكالؤها المحامون/ شرحبيل الزعيم وشركاه 
المستدعى ضده: مصعب يوسف محمود القدرة – خانيونس السطر الشرقي 
قرب مسجد المجمع اإلسالمي منزل يوسف القدرة "مسافر خارج البالد حاليا"

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل / محكمة االستئناف بغزة 
في االستئناف التنفيذي رقم 129 / 2021

الى المستدعى ض���ده المذكور أعاله بم���ا ان المستدعية المذكورة 
ق���د أقامت ض���دك االستئن���اف التنفيذي المرقوم أع���اله بصفتك 
مستأنف���ًا ضده اول باإلضافة ال���ى المستأنف ضده الثاني/ يوسف 
محمود جندي القدرة وذلك لدى محكم���ة االستئناف بغزة استنادا 
الى ما تدعي���ه في الئحة االستئناف التنفي���ذي المرفق لك نسخة 
عنها في الملف لذا يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة جلسة 
يوم الثالثاء الموافق 2021/7/13م الساعة التاسعة صباحا المحددة 
لنظر االستئناف رقم 129 / 2021 كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خ���الل خمسة عشر يوما من تاري���خ النشر وليكن معلوما 
لدي���ك ان���ك اذا تخلفت عن الحض���ور فإنه سوف يت���م السير في 

االستئناف باعتبارك حاضرا وفق األصول . حرر في: 2021/6/8م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة 
الأ�ستاذة: هناء عبد النا�سر ما�سي

دعوة لت�شغيل عمال كارات
بلديـة الن�شر

)MDPIIIW6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة ال�ساد�سة
ا�سم امل�سروع: حت�سني وتعزيز خدمات النفايات ال�سلبة - ت�سغيل عمال كارات

 MDP111W6 - 1424119- 02 :رقم المشروع
تاريخ اصدار الدعوة: 2021/06/09

1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلسطيني���ة لصالح السلط���ة الوطنية 
الفلسطيني���ة على منحة إضافية بقيمة 10 مليون يورو من البنك الدولي 
م���ن خالل صندوق تطوي���ر وإقراض الهيئات المحلية- ف���ي إطار برنامج 
تطوي���ر البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة 
بمراف���ق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا المشروع الى 
دع���م بلديات القطاع من خالل تنفيذ مشاري���ع كثيفة العمالة لتحسين 

الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2(  وق���د حصلت بلدية النصر على منحة فرعية م���ن صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلي���ة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تحسين وتعزيز خدمات 
النفايات الصلبة - تشغيل عمال كارات من خالل تشغيل عمال الكارات وتنوي 
استعمال ج���زء من أموال هذه المنحة الفرعية ف���ي عمل دفعات تحت العقد 
رقم )MDP111W6 - 1424119- 02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( وف���ي هذا اإلط���ار تعلن بلدية النصر عن تشغي���ل عمال لفترة زمنية 
مؤقتة من تاريخ 2021/07/03 حتى تاريخ 2022/05/03 فعلى من يرغب 
في التسجي���ل التقدم بطلب التشغيل في موع���د اقصاه 2021/06/22 
الساعة الثانية عشر ظهرًا في مكتب قسم النظافة التابع لبلدية النصر.

4( م���ن خ���الل المشروع يقوم العم���ال وباالستعانة بعرب���ات الكارو الت���ي تجرها الدواب 
بتمشيط الشوارع وجمع وترحيل النفايات من أمام المنازل والمؤسسات وكافة شوارع بلدة 

النصر ونقلها لألماكن المخصصة لها تحت إدارة وإشراف بلدية النصر – قسم النظافة
فعلى الراغبين في التقدم للعمل مراعاة الشروط التالية: 

أ . أن يكون المتقدم من سكان بلدة النصر ويقبل العمل في قسم النظافة 
في البلدية ويكون العمل من قبل صاحب عربة الكارو فقط.

ب . يج���ب على المتقدم أن يملك أو يح���وز على عربة كارو وأن تكون عربة 
الكارو مزودة بصندوق لجمع النفايات داخله.

ت . العم���ل كل ايام االسبوع بما فيها ايام الجمع واالعياد الرسمية بنظام 
6 ساعات حسب متطلبات العمل. 

ث . مواعي���د العمل وطبيعتة حس���ب تعليمات مسئول قس���م النظافة ويكون 
تفريغ النفايات في األماكن المحددة من قبل مسئولي قسم النظافة في البلدية.

ج . عل���ى المتقدم االلتزام بأنظمة وقوانين بلدي���ة النصر وعلى المخالف 
تحمل المسئولية القانونية.

ح . العمل يتم بنظام المياومة.
خ . يتقاض���ى العامل مبلغ 9 يورو يوميا والدفع خالل خمسة واربعين يومًا 

من تقديم كشف الدوام. 
د . على الراغبين ف���ي التسجيل للعمل التوجه إلى مكتب قسم النظافة في بلدية 
النصر للتسجيل وتعبئة طلب التشغيل مصطحبا معه الهوية وصورة عنها وذلك 

ابتداء من 2021/06/09 وحتى 2021/06/22 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

  بلديـة الن�سر
  بتمويل من:                                 

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

جمعية الغد المشرق ألبناء البل���د جمعية أهلية غير ربحية مسجلة لدى 
وزارة الداخلية رقم تس�جيل 7269 ته���دف لخدمة االسرة الفلسطينية 
الهشة والمهمشة وتعلن جمعية الغد المشرق ألبناء البلد ضمن مشروع 
)تدريب وتأهيل والدمج لألشخاص ذوي االعاقة في كافة مناشط الحياة( 
والممول من الصندوق العربي لإلنم���اء االقتصادي واالجتماعي عن طرح 
عط���اء )رق���م 3( لتوريد وترميم وتهيئ���ة منازل اشخ���اص 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 هذا العطاء 
واستالم مستن���د العطاء مقابل مبلغ ق���دره 100 ش�يكل فقط غير مستردة 
اعتبارا من الساعة التاسعة من صب���اح 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 وعل���ى أن يكون العطاء ساري المفعول 

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

اإدارة اجلمعية 

رام الله/ االستقالل: 
أصي���ب ثالثة أسرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر اقتحام قوات القمع قسم 

)7( بسجن "مجدو".
وأفادت هيئ���ة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير، أم���س الثالثاء، بأن قوات القمع 
التابع���ة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، اقتحمت قسم )7( في سجن "مجدو"، وشنت 
عملية قم���ع واسعة، أطلقت خاللها الرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط تجاه األسرى، 
ورشته���م بالغاز، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ونقل���ت عددا منهم إلى زنازين العزل 
االنفرادي. وأكدت الهيئة والنادي، أنه وفقا لعائالت أسرى القدس، الذين تمكنوا من زيارة 
أبنائهم امس، فإن آثار الضرب واالعتداء الهمجي الذي تعرضوا له، كانت واضحة عليهم.

أوضح���ت الهيئة بأن إدارة السجن قامت بعزل الموجه العام ألسرى حركة فتح عز الدين 
العطار، ونقلته إلى زنازين "مج���دو". وأكد نادي األسير، أن هذا االقتحام هو األعنف منذ 
10 سن���وات، حيث صّعدت قوات القم���ع التابعة إلدارة سج���ون االحتالل عملية القمع 
واالقتحامات، والتي ُتشكل أبرز األدوات التنكيلية الممنهجة التي تستخدمها بهدف 

فرض المزيد من السيطرة على األسرى والتنكيل بهم.

إصابة 3 أسرى بقمع قوات 
االحتالل قسم )7( بـ »مجدو«

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية الإبتدائية 

�شند تبليغ حكم غيابی �شادر 
عن حمكمة الو�شطی ال�شرعية

القضايا أساس 430/2020 و موضوعها نفقة زوجة
إلى المدعى عليه/ عادل أحمد عبد اللطيف عبد الجواد من السوافير وسكان 
البري���ج سابقا والمقي���م حاليا في دولة لبنان ومجه���ول محل اإلقامة فيها 
اآلن لق���د حكم عليك في القضية أساس 430/2020 المقامة عليك من قبل 
المدعية هدى ناهض ياسين عبد الج���واد من السوافير وسكان البريج بحكم 
نفقة زوجة وقدرها خمسون دينارا أردنيا شهريا أو ما يعادلها بالنقد المتداول 
م���ن تاريخ الطلب الواقع ف���ي 9/7/2020 حكما غيابيا بحق���ك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 31/5/2021م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى الإبتدائية

�شند تبليغ حكم غيابي �شادر 
عن حمكمة الو�شطی ال�شرعية

في القضايا أساس 719/2020 و موضوعها عفش بيت
إلى المدعى علي���ه/ وليد خالد محمد عوض الل���ه من أسدود وسكان 
النصيرات سابقا ومجهول محل اإلقامة في دولة تركيا اآلن لقد حكم 
عليك في القضية أساس 719/2020 المقامة عليك من قبل المدعية 
لما حسين علي ع���وض الله المشهورة أبو اللي���ل بحكم عفش بيت 
وقدرها ثالث���ة آالف دينار أردني أو ما يعادله���ا بالنقد المتداول حكما 
غيابي���ا بحقك قابال لالعت���راض واالستئناف لذلك ص���ار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 31/5/2021م .

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

رام الله/ االستقالل: 
طالب مركز فلسطين لدراسات األسرى، أمس الثالثاء، 
فصائل المقاومة باإلصرار على موقفها بضرورة إطالق 
سراح أسرى صفقة "وفاء األحرار« التي تمت عام 2011 
والذي���ن أعيد اعتقالهم قبل البدء ب���أي اتفاق جديد 

حول صفقة تبادل أسرى مع االحتالل.
وأوضح المركز أن االحت���الل ما يزال يعتقل 48 محررًا 
ممن أطلق سراحه���م في صفقة "وفاء األحرار"، منذ 7 

سنوات متواصلة كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة، 
فيما أعاد األحك���ام السابقة له���م وغالبيتها أحكام 
بالسج���ن المؤبد، أو عش���رات السنين، بشكل يخالف 

بنود االتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.
وأش���ار بيان المركز إلى أن تج���دد الحديث في اآلونة 
األخي���رة ع���ن إمكانية عق���د صفقة تب���ادل جديدة، 
أحي���ت األمل في نفوس األس���رى المعاد اختطافهم 
وعائالته���م بق���رب موع���د الحرية بعد سن���وات من 

المعاناة وهم يثقون بقادة المقاومة وطريقة إدارتهم 
لهذا الملف الهام.

وأضاف "ك���ل الحلول السلمي���ة والمناشدات إلغالق 
هذا الملف وإط���الق سراح أسرى صفقة "وفاء األحرار" 
قد تالشت منذ فترة طويل���ة، في ظل إصرار االحتالل 
على جعل قضيتهم ورقة للمساومة واالبتزاز، ولم يعد 
أمامهم سوى انتظار تمك���ن المقاومة من تحريرهم 

بالتزامها باإلفراج عنهم بما تمتلك من أوراق قوة."

غزة/ االستقالل: 
هاتف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول 
فرعها ف���ي القطاع جمي���ل مزهر، امس الثالث���اء، عائلة 
المناضل الوطني األسير خضر عدنان واطمأن على حالته 
الصحية في ظل خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم 
الحادي عشر على التوالي. وأك���د مزهر خالل االتصال أن 

شعبنا بأسره يقف خلفه في معركة الحرية والكرامة التي 
يخوضها رفضًا لسياسات االحتالل وجرائمه.

بدورها، شك���رت المناضلة أم عبد الرحم���ن زوجة الشيخ 
)خضر عدنان( مزهر مشيرة الى أن زوجها أكد خالل عرضه 
عل���ى المحكمة الصهيونية ي���وم اول أمس أنه عازم على 
مواصلة معرك���ة اإلضراب عن الطعام ولن يوقفه إال بنيل 

حريت���ه. يذكر أن الشيخ خضر عدنان الذي يسكن جنين 
قيادي وشخصي���ة وطنية معروفة وق���د اعتقلته قوات 
االحت���الل أكثر من مرة أبرزها اعتقال���ه اإلداري أواخر عام 
2014 وال���ذي خاض لكسره إضراب���ًا مفتوحًا عن الطعام 
بدأه في الخامس من أيار عام 2015 وواصله لمدة 56 يومًا 

وأرغم سلطات االحتالل في حينها على إطالق سراحه.

دعوة إلطالق سراح أسرى »وفاء األحرار« قبل الخوض بصفقة جديدة

مزهر يهاتف زوجة الشيخ خضر عدنان لالطمئنان على صحته
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حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 6339 / 2014

نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذية رقم 6339 / 2014 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ 
البن���ك العربي والمنفذ ضدهم/ الممثل القانون���ي لشركة الشنطي اخوان 
)رافي���ا بالست( وسلمان محمد احمد الشنط���ي بصفته الشريك المتضامن 
لشركة الشنطي اخوان )رافيا بالست( ارض القسيمة رقم 163 من القطعة 
رق���م 1776 أراضي بيت الهيا والبالغ مساحتها )3806.50م2( على الشيوع 
من اجمال���ي المساحة البالغة )31226م2( بتاري���خ 2017/4/6 تم وضع يد 
مأم���ور التنفيذ على األرض الواقعة في آخ���ر بيت الهيا ويحدها من الشرق 
شاليه االسي وم���ن الجنوب الشارع العام بعرض 20م ومن الشمال والغرب 
باق���ي القسيمة فعلى من يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور الى دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرسوم والداللة واالنتقال 
عل���ى نفقة المشتري علما بأن الم���زاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم االحد بتاريخ 2021/7/11م حرر في: 2021/6/8م.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�ضوع / مذكرة حلف ميني �ضرعية
�ضادرة عن حمكمة جباليا ال�ضرعية

ال���ى المدعى عليه / فادي خميس خضر بكر من سكان جباليا سابقا ومجهول 
محل االقامة في جمهورية مصر العربية اآلن تم تبليغك بمذكرة حلف يمين 
شرعي���ة لحضور جلسة خاصة بك لدى محكمة جباليا الشرعية بتاريخ الثالثاء 
المواف���ق 2021/5/18م  وحيث ص���ادف يوم الجلسة الع���دوان االسرائيلي 
الغاش���م عل���ى قطاع غزة ول���م تراجع المحكم���ة بعد انتهاء الع���دوان حتى 
تاريخ���ه أدناه وعليه فقد تق���رر إعادة تبليغك والحضور ال���ى المحكمة يوم 
األحد 2021/6/20م الساعة التاسعة صباحا وذلك لتحليفك اليمين الشرعية 
المطلوب���ة في القضية اس���اس 2020/124 بناء على طل���ب زوجتك المدعية 

ياسمين اسالم خضر زغرة من يافا وسكان الشيخ رضوان واآلتي نصها :
أقس���م بالله العظيم المنتق���م الجبار انه ال صحة لما ادعت���ه زوجتي ومدخولتي 
بصحيح العقد الشرعي ياسمي���ن اسالم خضر زغرة من أنني أوقعت عليها طلقة 
واحدة رجعية بعد الدخول بتاريخ 2019/11/12م بقولي لها مخاطبا اياها بصريح 
العبارة أنت طالق أنا أساسا ما بدى اياكي من آخر مرة ارجعتي فيها وذلك الساعة 
الحادي���ة عشر ظهرا في بيت الزوجية الواقع ف���ي جباليا التوام شارع خالد جمعة 
أثن���اء اقامتها معي ومن ث���م قمت بطردها من بيت الزوجي���ة ولكنها لم تذهب 
ال���ى بيت أهلها بسبب امتحانات أوالدها ومكثت ف���ي بيت الزوجية لمدة نصف 
شهر بغرفة منفصلة بعيدا عني وبعد مرور نصف شهر قمت باالتصال على أهل 
المدعية قائال خلي أبوها ييج���ي ياخدها ألني طلقتها وهي محرمة عليا وممنوع 
تف���وت بيتي وقد كن���ت بحالة معتبرة شرع���ا وبكامل قواي العقلي���ة والشرعية 
والقانوني���ة غير مكره وال مدهوش واعيا لما خاطبته���ا به مدركا ألقوالي وأفعالي 
بطوعي واختياري قاصدا إيق���اع الطالق بها وانني لم أرجعها الى عصمتي وعقد 
نكاح���ي ال قوال وال فعال بعد ه���ذه الطلقة أثناء عدتها الشرعي���ة مني  وأنني لم 
ألتق���ي بها مطلقا بعد تاريخ الطالق المذكور حت���ى انتهاء عدتها الشرعية مني 
وبذلك تك���ون قد بانت مني بينونة صغرى وقد طالبتن���ي بتسجيل هذه الطلقة 
لدى المحكمة الشرعي���ة فامتنعت عن ذلك بدون حق وال وجه شرعي وإنني أؤكد 
لمحكمتكم الموقرة أنني ل���م أوقع عليها طالقا معلقا وال منجزا وال بعد ذلك حلفا 
شرعي���ا وإن لم تحضر في الوقت المعي���ن لحلف اليمين الشرعية تعتبر ناكال أي 
مق���را بباقي دعوى المدعية ويجر بحقك المقتض���ى الشرعي لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول . وحرر في 2021/6/1م .

قا�سي جباليا ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
 اإعالن بيع باملزاد العلني 

نعلن للعم����وم انه معروض للبي����ع من قبل دائ����رة تنفيذ محكمة 
بداي����ة شم����ال غزة سي����ارة من ن����وع ) مرسيدس ( ل����ون ) فضي ( 
موديل ) 2001( وتحمل لوحة ارق����ام )3319101( والمحجوزة على 
ذمة القضية التنفيذية رق����م 2020/2827م والمتكونة بين طالب 
التنفي����ذ / أدهم محمد مصطفى زرندح  والمنفذ ضده / محمد زكي 
محمد ابو وطفة وذلك يوم االربع����اء الموافق 2021/6/23م الساعة 

الثانية عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة 
فعل����ى من يرغب بالدخ����ول في المزايدة عليه الحض����ور لدائرة تنفيذ 
محكم����ة شمال غزة في اوق����ات الدوام الرسم����ي وتسجيل اسمه بعد 
دفع قيمة تأمين دخول الم����زاد بواقع %10 من قيمة تثمين السيارة 
المحج����وزة 6800 دوالر امريكي ) قيم����ة التأمين 680 دوالرًا امريكيًا ( 
مست����ردة مع العلم ب����أن رسوم الداللة واالنتقال عل����ى نفقة من ترسو 
عليه المزايدة .   على ذمة القضية التنفيذية رقم 2020/2827 تنفيذ 

شمال غزة  حرر بتاريخ 2021/6/8م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال حمدي النمرة

رام الله/ االستقالل: 
أّك����د نادي األسير أن أربعة أس����رى في سجون االحتالل 
يواصل����ون اإلض����راب ع����ن الطع����ام، أقدمه����م األسير 
الغضنفر أب����و عطوان )28 عاًما( من دورا/ الخليل، والذي 
يواص����ل إضرابه ع����ن الطعام للي����وم )36( على التوالي 

رفًضا العتقاله اإلدارّي، حيث يقبع في سجن "الرملة".
وبّي����ن نادي األسير أن األسي����ر الغضنفر يواجه أوضاًعا 
صحية صعب����ة، مع استمرار تعنت االحتالل باالستجابة 

لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله اإلدارّي.
ولفت إلى أن إدارة سجون االحتالل تتعمد نقله المتكرر 
به����دف إنهاكه وفرض المزيد من الضغوط عليه لثنيه 
ع����ن االستمرار في إضراب����ه، ويتم ذل����ك بمساندة من 
محاكم االحتالل العسكرية التي ُتشّكل الذراع األساس 
في ترسيخ سياسة االعتقال اإلدارّي، عبر تنفيذ قرارات 
مخاب����رات االحتالل "الشاباك"، حيث رفضت االستئناف 

الذي قدمه محاميه مؤخًرا إللغاء اعتقاله اإلدارّي.
وكانت إدارة سجون االحتالل قد نقلت األسير الغضنفر 
بع����د )14( يوًما من احتجازه ف����ي زنازين سجن "ريمون" 
إلى زنازين "أوهليكدار"، ومؤخًرا نقلته إلى سجن "عيادة 

الرملة".
ُيشار إلى أن األسير أبو عطوان معتقل منذ شهر أكتوبر/ 
تشرين األول 2020، وأصدر االحتالل بحّقه أمرّي اعتقال 
إدارّي مدة كل واحد منهما )6( شهور، وهو أسير سابق 
تع����ّرض لالعتقال عدة مرات، وذلك منذ عام 2013، علًما 
أنه خاض سابًق����ا إضراًبا عن الطعام ع����ام 2019 رفًضا 

العتقاله اإلدارّي.
كم����ا يواصل األسير الشيخ خضر عدن����ان )43 عاًما( من 
جني����ن، إضرابه عن الطع����ام لليوم الح����ادي عشر على 
التوالي رفًضا العتقاله التعسفّي، حيث مددت محكمة 

االحتالل في "سالم" ي����وم أول أمس اعتقاله لمدة )48( 
ساعة إلصدار أمر اعتقاٍل إدارّي بحّقه.

وأوضح نادي األسير، أن األسير عدنان ُيعتبر أبرز األسرى 
الذين واجهوا سياسة االعتقال اإلدارّي، من خالل معركة 
األمع����اء الخاوية على م����دار السن����وات الماضية، حيث 
خاض أربعة إضرابات سابقة، منها ثالثة إضرابات رفًضا 
العتقال����ه اإلدارّي، فقد خاض إضراًبا ع����ام 2004 رفًضا 
لعزله، واستمر لمدة )25( يوًم����ا، وفي عام 2012 خاض 
إضراًب����ا ثانيًا واستمر لمدة )66( يوًم����ا، وفي عام 2015 
لمدة )56( يومًا، وفي عام 2018 لمدة )58( يوًما، وتمّكن 

من خالل ه����ذه المواجه����ة المتكررة من ني����ل حريته، 
ومواجهة اعتقاالته التعسفية المتكررة.

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلته في 30 من أيار/ مايو 
الماضي، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

ومن الجدير ذكره أن األسير عدنان تعرض لالعتقال )12( 
مرة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات 
االقتصادي����ة، متزوج وهو أب لتسعة من األبناء والبنات، 

أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم )13 عاًما(.
وفي نفس السياق يواصل األسيران عمر شامي الشامي 
)18 عاًما(، ويوسف العامر )28 عاًما( وكالهما من مخيم 

جنين، إضرابهما عن الطعام العاشر على التوالي رفًضا 
العتقالهما التعسفّي، ووفًقا آلخر المعلومات فإن إدارة 
الّسج����ن نقلتهما إلى زنازين العزل االنفرادّي في سجن 

"مجدو".
وأوضح ن����ادي األسير أن األسير الشام����ي، معتقل منذ 
شهر نيسان 2020، وبعد انته����اء مدة محكوميته في 
شهر نيسان الماض����ي والبالغة عامًا، حّوله االحتالل إلى 
االعتقال اإلدارّي لمدة أربعة شهور، وتم تثبيت اعتقاله 

اإلدارّي.
أم����ا األسير يوس����ف العامر معتقل من����ذ شهر حزيران 
الع����ام الماضي، حي����ث بق����ي موقوًفا لمدة ع����ام، وفي 
المحكم����ة األخيرة، صدر ق����رار باالكتف����اء بالمدة التي 
قضاه����ا في السج����ن، إال أن سلط����ات االحتالل أصدرت 
أم����ر اعتق����ال إدارّي بحّقه، علًما أنه أمض����ى ما مجموعه 
في سجون االحت����الل نحو ثماني سنوات، كما أن غالبية 
أشقائه تعرضوا لالعتقال وأحدهم ما يزال معتقاًل وهو 

األسير إبراهيم العامر.
ويأتي إضراب األسرى األربعة في ظل التصعيد الخطير 
الذي تنتهج����ه سلطات االحت����الل مؤخًرا م����ع تصاعد 
المواجه����ة، السيما فيم����ا يتعلق بسياس����ة االعتقال 
اإلدارّي، وتحويل العش����رات من المعتقلين خالل شهر 
أيار الماضي إلى االعتق����ال اإلدارّي، واستهداف أسرى 
سابقين وشخصيات فاعل����ة على المستوى االجتماعي، 
والسياس����ي، والمعرف����ي، ف����ي محاول����ة لتقويض أي 

مواجهة راهّنة.
ُيشار إلى أّن����ه ومنذ مطلع العام الج����اري، نّفذ مجموعة 
من األسرى إضرابات فردية، لمواجهة سياسة االعتقال 
اإلدارّي، انتهت ُجّله����ا بتحديد سقف االعتقال اإلدارّي 

لهم.

أربعــة أســرى يواصلــون اإلضــراب عــن الطعــام فــي سجــون االحتــالل

الداخل المحتل/ االستقالل: 
مددت ما تسمى محكمة "الصلح" الصهيونية 
امس الثالثاء، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، 
رئي����س لجنة الحري����ات، المنبثق����ة عن لجنة 
المتابع����ة العلي����ا للجماهي����ر العربي����ة، في 
الداخل الفلسطين����ي، حتى انتهاء اإلجراءات 

القضائية.
وعدَّ طاق����م الدفاع عن الشي����خ الخطيب هذا 

القرار، بأنه "سابقة قضائية".
وقال المحامي عم����ر خمايسة، محامي الشيخ 
الخطيب، للصحافيين بع����د جلسة المحكمة 
"نحن أمام سابقة قانونية، فقد اعتدنا أنه في 

مثل هذه الملف����ات أن يتم اإلفراج، وكأقصى 
حد كانت المحاكم تتشدد في شروط اإلفراج".

وأضاف: "نفاجأ أن القاضي اليوم، أصدر قرارا 
سياسيا، ألن المحاكمة منذ البداية سياسية".

وتابع: "الشيخ كمال الخطيب بمعنويات عالية 
ج����دا، وال يهاب مثل هذا القرار، وكان متوقعا 

أن يكون هناك تعامل كيدي من القاضي".
وأش����ار المحام����ي خمايس����ة إلى ع����زم طاقم 
الدف����اع، االلتماس ضد القرار إل����ى المحكمة 

المركزية اإلسرائيلية.
وق����ال: "نح����ن سن����درس حيثي����ات الق����رار، 
وسنستأن����ف عليه بأسرع وق����ت ممكن أمام 

المحكمة المركزي����ة، ونحن نعي أن مثل هذه 
الملف����ات تصل إلى المحكم����ة العليا، بما لها 
أهمية بما يسم����ى مساحة التعبير عن الرأي، 
إذا بقي هناك مساحة للرأي عندما تكون عربيا 

فلسطينيا".
وكان����ت شرط����ة االحت����الل اعتقل����ت الشيخ 
الخطيب من منزله ف����ي قرية كفر كّنا الشهر 
الماض����ي، والحقا، وجهت له تهم����ة االنتماء 
إلى منظم����ة محظورة وهي الحركة اإلسالمية، 
ونشر تدوين����ات تدعي أنها تدعم ما تسميه 
العنف، فيما نفى الشيخ الخطيب االتهامات 

الموجهة إليه.

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

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

املو�صوع / تبليغ قرار ا�صتئنايف �صادر 
عن حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية

الى المدعى عليه / محمد فاروق عبد العزيز محمد من مصر وسكانها حاليا لقد 
ع���ادت القضية أساس 2020/242 المتكونة بينك وبين المستأنف ضدها / 
فل���ك احسان خليل النونو م���ن غزة وسكانها من مق���ام محكمة االستئناف 

الشرعية في غزة منقوضة الحكم االبتدائي بموجب أساس استئنافي
 8566 سج���ل 22 المؤرخ ف���ي 2021/4/5 م وموضوعه���ا تفريق للشقاق 
والنزاع حكما قابال للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية وعليه تقرر تعيين 
جلسة جديدة تحت أساس جديد 2021/490م المقررة يوم االربعاء الموافق 
2021/7/14 م الساع���ة التاسعة صباحا لذلك جرى تبليغك حسب األصول 
وحرر في 2021/6/6م. جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/6/6م .

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

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �صادر عن حمكمة غزة ال�صرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار منطق���ة غزة مؤرخة في 
2021/6/7م تتضم���ن ان / مجدي���ة بن���ت هاشم بن حسي���ن البواب السك 
توفيت  بتاريخ 2007/10/26م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها 
المتولدي���ن لها من زوجها المتوفى قبلها حسن بن محمود بن اسعد البواب 
السك الذكور وهم رياض وماهر واالناث وهن نجوى ونهى وسلوى فقط , وال 
وارث للمتوف���اة المذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية 
وال اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبط���ة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 

النشر وحرر في 26/ شوال / لسنة 1442 ه� الموافق 2021/6/7م  

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 2021/2654

الى المنفذ ضده / عبد السالم محمد خليل شملخ
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المستحقة 
الدف���ع والبالغ قيمتها مبلغ وق���دره 5400 شيكل )خمسة آالف وأربعمائة 
شيكل فق���ط ال غير( لصالح طالب التنفيذ / ع���وض خليل عوض الرفاعي 
لذل���ك عليك دفع قيم���ة الكمبيالة مبل���غ وق���دره )5400 شيكل( لطالب 

التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر 
خ���الل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .حرر في 2021/6/6م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / لبنى عب���د السالم عثمان 
عب���د االله ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
409818325الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسام الدين حسين سالمه 
الهم���ص ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
926573858  الرج���اء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / سعاد فيصل فؤاد العيلة 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801100629  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلق ناشطون متخصصون ومؤثرون عرب حملة شعبية 
نوعية على منصات التواصل االجتماعي تتناول قضية 
"اإلعدام الرقم���ي العشوائي" للمحت���وى العربي اآلمن 

المسالم.
وُأطلقت الحملة م���ن مدينة القدس المحتلة في اعتبار 
لرمزي���ة المدينة، ونظرًا لما تع���رض له مؤخرًا المحتوى 
العربي المتعاط���ف مع فلسطين م���ن حجب لماليين 
الحساب���ات والمنشورات التي طرح���ت أو نقلت الرواية 
الفلسطينية وبالذات على منصتي فيسبوك وإنستغرام 

اللتين تحظيان بانتشار واسع في العالم العربي.
وتسته���دف الحملة، وفق القائمين عليها، وضع حلول 
أمام "فيسب���وك" إلزالة تحيز برمجيات���ه ضد المحتوى 
العربي اآلمن المناصر للحري���ات والقيم اإلنسانية، عبر 
إشراك المؤثرين والخبراء العرب في تطوير السياسات 

واألنظمة اآللية التي تقرر سالمة وأمان هذا المحتوى.
وتهدف حمل���ة "فيسبوك يعدمنا" إل���ى حشد توقيع 

مليون مؤازر رقم���ي على صفحة الحمل���ة إلضفاء ثقل 
شعبي على رسالة الحملة إلى فيسبوك.

وق���ال مدير حملة "فيسبوك يعدمنا"، وأحد مؤسسيها 
محمود الشريف: "هذه حملة عفوية غير مسّيسة وغير 
ممولة من أية جهة، وتأتي رّدًا على ما تعرض له المؤثر 
العرب���ي والمواطن الرقمي البسيط عل���ى حد سواء من 
انتهاك لحرية التعبير عل���ى يد إعدامات رقمية جائرة 

على منصات التواصل االجتماعي مؤخرًا".
وأضاف: "يشارك في إدارة الحملة متطوعون من ١٢ بلدًا، 
ال ه���ّم لهم إال الدفاع عن ح���ق المحتوى الذي يعّبر عّنا 

ا". وعن آمالنا المشروعة السلمية في الحياة رقمّيً
واعترف فيسبوك أنه وبالتزامن مع األحداث األخيرة في 
فلسطين قّيد الوصول إلى وسم )#األقصى( بعدة طرق.

وأرسل فيسبوك إشارة تحذيرية مرافقة للتقييد تقول: 
إن "األقصى" يندرج تحت بند "عنف أو منظمة خطيرة".

كم���ا صنف���ت أنظم���ة فيسب���وك العديد م���ن صور 
االحتجاجات الفلسطينية على أنها "تحرش أو بلطجة" 

ضمن تصنيفات الشركة الداخلية.
ويعصف بالشركة الي���وم نقاش داخلي بين موظفيها 
عن مدى تحي���ز مؤسستهم األكبر ف���ي عالم شبكات 

التواصل االجتماعي، ضد العرب والمسلمين.
ووّقع نحو ٢00 موظف في فيسبوك -األسبوع الماضي- 
عريض���ة داخلية تدعو شركتهم إلجراء تحقيق يتناول 
أنظمة رقابة المحتوى التي استثارت كثيرًا من شكاوى 
اإلعدام الرقمي لألص���وات الفلسطينية والمتعاطفين 
معه���ا. ووردت إل���ى حمل���ة "فيسب���وك يعدمنا" آالف 
الرسائل، كثي���ر منها يوثق شك���اوى إعدامات رقمية 
تعرض لها أصح���اب حسابات عربية في األحداث التي 
ترافقت مع إخالء قسري لسك���ان حي الشيخ جراح في 
القدس، وعمليات عسكرية طالت حياة مدنيين في غزة 

معظمهم من األطفال، وفق الشريف.
واشتك���ى المئات م���ن استمرار تع���رض حساباتهم 
ومنشوراتهم لإلعدام الرقمي حتى بعد وقوع التهدئة 

الميدانية ولغاية اليوم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ح���دد رئيس الكنيست اإلسرائيلي "يريف ليفين" موع���د عرض الحكومة اإلسرائيلية 
الجديدة على الكنيست لنيل الثقة، بعد أيام من اإلعالن عن نجاح المعارضة في تشكيل 

حكومة "تغيير".
وذكرت قناة "كان ١١" العبرية، أن "ليفين" قرر السماح بعرض الحكومة على الكنيست 
األحد المقبل قبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية لعرضها، وسيجري أيًضا انتخاب 

رئيس جديد للكنيست في نفس اليوم.
ويأتي تحديد موعد عرض الحكومة بعد يوم واحد من إعالن "ليفين" في الكنيست عن 

نجاح زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد في تشكيل حكومة جديدة.
وي���رى أقطاب الحكومة الجديدة أن "ليفين" المحسوب على حزب الليكود سعى لتأخير 
التصويت على الحكومة في الكنيست إلفشال تشكيلها عبر إحداث انشقاقات جديدة 

في األحزاب اليمينية المنضوية في إطارها.
بينما يدور الحديث عن حكومة التناقضات، التي تشكلت من أحزاب يمينية ويسارية، 
باإلضافة إلى أح���زاب وسط. واعتبر أن الهدف الرئيسي له���ذه الحكومة إسقاط حكم 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن المقرر أن يتولى زعيم حزب "يمينا" رئاسة الحكومة 
لعامين، يليه "لبيد" بعدها لعامين آخرين. في حين يرى مراقبون أن الحكومة لن تصمد 
طوي���اًل بالنظر إلى عظم التناق���ض في برامج أعضائها، باإلضاف���ة الى سعي نتنياهو 

الدؤوب إلسقاطها بأسرع وقت ممكن حسب، ما قال قبل يومين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت قناة )كان( العبرية، أن االئت���الف الحكومي الجديد اقترح قانونا جديدا 
يمن���ع بموجبه رؤساء حكومة االحتالل من الترشح للكنيست لمدة 4 سنوات إذا 

كانوا في السلطة لمدة ثماني سنوات متتالية.
ويه���دف مقترح القانون الجديد إلى ضمان ع���دم تمكن بنيامين نتنياهو من 

اإلطاحة بحكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد التي توشك على تنصيبها
وبحسب القناة العبرية، عّلق حزب "الليكود" في بيان على المقترح الجديد بقوله: 
"بينيت يحول "إسرائيل" إل���ى ديكتاتورية مظلمة، بعد خداع ناخبيه وتحويل 
األصوات من اليمين إلى اليسار لتعيين رئيس وزراء بستة مقاعد، يقترح قانوًنا 

غير موجود في أي ديمقراطية في العالم".
غير أن حزب "يمينا" الذي يرأسه نفتالي بينت نفى مثل مقترح القانون، قائاًل: 
"لن يكون هناك اتفاق بشأن منع مرشح للكنيست من الترشح لرئاسة الحكومة، 
إن���ه اقتراح تم تقديمه، ولم يتم إجراؤه، لم يتم قبوله بعد، الشيء الوحيد الذي 

تم االتفاق عليه هو حصر مدة رئاسة الوزراء بفترتين متتاليتين".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تجمع مص����ادر في ح����زب "ليك����ود" الذي فشل 
رئيس����ه بنيامين نتنياهو ف����ي تشكيل حكومة 
جديدة بعد االنتخابات األخي����رة، على أن انتهاء 

عهده بات قريًبا.
 وقال����ت صحيف����ة "يسرائيل هي����وم" اليمينية 
المقربة من الحكوم����ة اإلسرائيلية: "بعد أن تأكد 
اآلن لحزب ليكود أن حكومة التغيير اإلسرائيلية 
الجديدة بقي����ادة يائير البي����د ونفتالي بينيت، 
أصبحت واقعا، وأن الحزب سيجلس في المعارضة، 
بدأت تحرك����ات إلجراء انتخابات تمهيدية داخل 

حزب ليكود الستبدال نتنياهو".
ونقل����ت صحيف����ة "يسرائي����ل هي����وم" عن أحد 
قياديي حزب الليكود )لم تسمه( قوله: "إن نهاية 

عهد نتنياهو قد بدأت".
وأش����ارت الصحيف����ة إلى تزايد األص����وات داخل 
"ليكود" للمطالبة باستبدال نتنياهو، وأنها باتت 
تسمع علنا، حيث أعلن وزير الصحة اإلسرائيلية، 
يول����ي ادلشتاين، عن رغبته ف����ي التنافس على 
رئاس����ة حزب "ليك����ود"، قائال: "يج����ب استبدال 

نتنياهو )..( المهم����ة المشتركة لنا جميعا هي 
إفشال الحكومة التي تعتمد على أصوات الحركة 

اإلسالمية".
وذكرت قناة "ك����ان" العبرية، أن يولي ادلشتاين، 
قد اجتمع خالل األيام المنصرمة مع نشطاء بارزين 
في حزب "الليكود" بهدف الحصول على دعمهم 

لخطوته هذه.
ونقل����ت القناة عن مصادر ف����ي الحزب قولهم إن 

نتنياه����و يخطط إلج����راء انتخاب����ات مبكرة على 
رئاسة الحزب في أقرب وق����ت لتجديد الثقة به، 
مشيرة إلى أن نتنياهو يتخوف من تراجع التأييد 
له داخ����ل الحزب، م����ع وجود حزب����ه في صفوف 

المعارضة.
ويشعر قياديون بالليك����ود أن حكم حزبهم بات 
في خطر، مع إعالن ائتالف حكومي سيتناوب فيه 
على رئاسة الحكومة يائير لبيد زعيم حزب يوجد 
مستقبل )وس����ط( ونفتالي بيني����ت زعيم حزب 
يمينا )يمين( والذي سُيعرض على ال� "كنيست" 

)البرلمان( يوم األحد ١3 يونيو/حزيران الجاري.
يشار إل����ى أن نتنياهو )7١ عام����ا( والذي يشغل 
منصًبا رفيًعا منذ ١5 عاًما منذ عام ١996، سيواجه 
ا وتهديدات محتملة لحريته، بعد  خط����ًرا سياسًيّ

تشكيل حكومة التغيير الجديدة.
وُيتهم نتنياهو حالًيا ف����ي ثالث قضايا فساد - 
بته����م االحتي����ال والرشوة وخيان����ة األمانة، وقد 
ُيحرمه من الحصانة البرلمانية، ويمكن للحكومة 
الجديدة أن تسن تشريًعا لمنعه من تولي منصب 

رئيس وزراء في المستقبل.

عرض الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إطالق حملة »فيسبوك يعدمنا« رفضًا الستهداف المحتوى العربي
على الكنيست األحد المقبل 

اقتراح قانون جديد لمنع نتنياهو 
من اإلطاحة بالحكومة الجديدة

صحيفة يمينية إسرائيلية: انتهاء عهد نتنياهو بات قريبًا
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قرر رئي���س السلطة الفلسطينية محمود عباس ع���دم المشاركة في 
ح���وارات القاهرة, والتمترس خلف افكاره ومعتقداته التي عفا عليها 
الزمن, وتختطها جحافل المجاهدين لتؤسس لما بعد الملحمة, عباس 
الذي يقاطع حوارات القاهرة يلهث وراء »اسرائيل« ويستجدي العالم 
كله كي يجلس مع القاتل المجرم بنيامين نتنياهو والعودة الى مسار 
التسوية, ويناج���ي الله عز وجل ان ينعم علي���ه بالجلوس مع رئيس 
االدارة االمريكي���ة جو بايدن, فهذا هو االنتص���ار بعينة واقصى آمال 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, اما الجلوس لترتيب البيت 
الداخل���ي الفلسطيني ومواجهة التحديات فهو خارج تفكيره, فإما ان 
تأتي صاغرا لمربع التسوية المش���ؤوم, وتقبل الدخول للمنظمة وفق 
برنامجها االستسالمي, وتسقط أي خيارات لديك سوى خيار التسوية 
الهزيل,  واال فانك ستفقد كل حقوقك وستعاقب ويقطع راتبك وتحرم 
من المخصصات ألسر الشهداء والجرحى, وسيتم مناشدة زعماء العالم 
العربي للقيام »بعاصفة حزم« تخلص قطاع غزة من »االرهاب« الممثل 
في المقاومة الفلسطينية بكافة اذرعها, واعادتها الى شرعية السلطة 
ممثلة في محمود عباس وماجد ف���رج وحسين الشيخ وظلهم الظليل 

محمود الهباش, الذي يحمل الفتاوى المفصلة تحت إبطه.
 فعب���اس ال زال يتمترس خلف المتراس ) يق���ظ منتبه حساس، بلع 
السارق ضفة ، قلب عباس القرطاس، ضرب األخماس بأسداس، بقيت 
ضفة, لملم عباس ذخيرته والمتراس، ومضى يصقل سيفه، عبر اللص 
ضيفك  عباس  قتلى،  أبناؤك  عباس  زوجة  صرخت  ببيته،  وحل  إليه، 
منتبه  الحساس  اليقظ  عباس  عباس،  يا  أنقذني  قم  عباس  راودني، 
لم يسمع شيئا، زوجته تغتاب الناس صرخت زوجته, عباس، الضيف 
بأسداس،  األخماس  ضرب  القرطاس،  عباس  قلب  نعجتنا،  سيسرق 
أرسل برقية تهديد، اصقل سيفك يا عباس, عباس يستخدم تكتيكًا 
جديدًا واستعد للجولة المنتظ���رة(. فالسؤال الذي يتبادر للذهن هنا 
لم���اذا يرفض عباس المشاركة في ح���وارات القاهرة رغم الضغوطات 
التي تمارس عليه, ولماذا يص���ر على زراعة الفشل قبل أي جولة حوار 
لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, ولم���اذا يستفرد وفريقه بالقرار 
ويرف���ض اآلخر الذي ب���ات العالم يتجرعه بفضل قوت���ه وقدرته على 
الصمود والمواجهة, ويعترف به وتعم���ل له »اسرائيل« الف حساب 
الواض���ح ان رئيس السلطة يمارس االستئس���اد على شعبه ويرفض 

المشاركة في حوارات القاهرة لألسباب التالية:
اوال: عب���اس يرفض تغيير قناعاته ويصر على ان يبقي اطار التسوية 
ه���و االطار الجامع للفلسطينيين رغم كل ما يعتريه من ضعف ووهن 

ورغم السقوط المدوي لكل من يحملون هذا الخيار الهزيل.
ثاني���ا: عباس ال يرغب في اج���راء انتخابات للمجلس الوطني, ويرفض 
اع���ادة تأهيل منظمة التحري���ر الفلسطينية وض���م حركتي حماس 
والجه���اد االسالمي لها وفق برنامج وطني جامع يتوافق عليه الجميع, 
ويعيد االعتبار لمنظمة التحري���ر حتى ال تبقى مجرد صالون سياسى 

وتملك خيار الردع في ذاتها. 
ثالثا: يشعر عباس ان هذه الجولة من الحوار لن تكون كسابقتها 
بع���د ان اثبتت فصائل المقاوم���ة الفلسطينية جدارتها بفرض 
سياستها وقدرته���ا على مجابهة االحت���الل,  ووقف أي عدوان 
على الشعب الفلسطيني, وهذا معن���اه ان خيار رئيس السلطة 
سق���ط ولم يعد مقنعا لشعبنا وفصائله المقاومة وال يمثل الكل 

الفلسطيني.     
رابع���ا: مشاركة فصائل وشخصيات فلسطيني���ة في جلسات الحوار, 
كان له���ا مناكفات مع رئيس السلطة وق���د بعدت عنه وهي تختلف 
مع���ه في الرؤى والمواقف السياسية وتنتقد سلوكه الفردي في ادارة 
السلطة وتؤمن بتعدد خيارات المواجهة ضد االحتالل الصهيوني كي 

نستطيع انتزاع الحقوق بالقوة من االحتالل الصهيوني. 
خامسا: عباس يخشى البديل, وان ينه���ي حياته السياسية بإخفاق 
كبير يدل على عدم صوابية مواقف���ه وآرائه, ويضعه في دائرة النقد 
والمساءلة, وهو ما يمثل بالنسب���ة له خطر التخلي عن السلطة, سواء 
من خالل االنتخاب���ات, او من خالل »الخلع« ال���ذي ربما يأتي من حركة 

فتح قبل غيرها. 
لعل ضغوطات كبيرة ال زالت تمارس على رئيس السلطة محمود عباس 
للمشاركة في حوارات القاهرة, وان هذه المشاركة ستضفي عليه شيئا 
م���ن الشرعية امام المجتمع الدولي, فهل يبقى عباس متمترسا خلف 
المت���راس, ام يتزحزح هنيهة نحو اغراء كسب الشرعية, االجابة دائما 

لديه فارتقبوا إنا معكم مرتقبون.  

لماذا يرفض عباس المشاركة 
في حوارات القاهرة؟

رأي

تنظ���ر »إسرائيل« إلى الردع كأحد أدوات جيشها ف���ي مواجهة الخطر المحيط بها، 
ومحاولًة لرفع المعنوية القتالية للجيش اإلسرائيلي ولذلك تقوم بعمليات عسكرية 
هدفها القتل، وهذا متأص���ل في الفكر الصهيوني، حيث يعد اإلرهاب والقتل أحد 
ركائز الفكر الصهيوني، حيث أشاد زعماء الحركة الصهيونية بفكرة اإلرهاب وطالبوا 
بممارسته من أجل تحقيق المشروع الصهيوني، فهرتزل دعا إلى استخدام السالح، 
وممارس���ة العن���ف الجماعي من أجل إقام���ة »دولة يهودية«، وحايي���م وايزمان رأى 
ضرورة اللج���وء إلى العنف واإلرهاب كقوة لها فوائدها ف���ي تحقيق الوطن القومي 
»اليهودي«، وشدد بن غوريون على ضرورة بناء »القوة اليهودية«؛ ألنها العامل الذي 

سوف يقرر مصير اليهود، وتحديد نتيجة الصراع في فلسطين.
فغولدا مائير بعد صدور قرار التقسي���م  عام 1947م سافرت إلى الواليات المتحدة 
األمريكي���ة وذل���ك بغرض جمع األموال إلنشاء جيش لليه���ود في المنطق���ة، وقد 
بالطب���ع مبلغ يفوق ثالث���ة  استطاعت جمع مبلغ 50 مليون دوالر من هناك وهو 
أضعاف جميع مدخ���والت البترول للمملكة العربية السعودي���ة لسنة 1947م، وقد 
رصدت هذه األموال الت���ي جمعتها لش���راء الس���الح؛ وتحقيق التف���وق العسكري، 

وبالتالي تحقيق قوة الردع في المنطقة .
أخذ مفهوم األمن لدى »إسرائيل« تفسيرات متعددة عبر حقب زمنية متعاقبة, وذلك 
حسب تطور األوضاع في المنطقة ووضع »إسرائيل« ذاتها, فعند قيامها كان مفهوم 
األمن القومي اإلسرائيلي يهدف الى تثبيت وجودها في المنطقة, وفي مرحلة الحقة 
تضم����ن مفهومها األمني اعتماد استراتيجية الردع والحفاظ على التفوق العسكري, 
إضافًة لالرتكاز على مبدأ الحرب الوقائية والهجوم المسبق، ورغم حالة الثبات النسبي 
الت����ي تميز بها الردع اإلسرائيلي في ضوء التطورات اإلقليمية والدولية, إال أن القدرة 
عل����ى الحفاظ عل����ى مصداقيته وهيبته أصبح����ت أكثر صعوبة, مثل����ه في ذلك مثل 
مرتك����زات أمنية أخرى تراجع����ت المقدرة على تطبيقها, كنق����ل الحرب ألرض العدو 
والعم����ق االستراتيجي وقدرة القوات اإلسرائيلي����ة على تحقيق الحسم في معاركها.  

فهناك عالق����ة ترابط وتكام����ل بين عناصر المرتك����زات األمني����ة اإلسرائيلية, ففي 
حي����ن يضعف أحدهما يأتي اآلخر ليعززه, فال����ردع حينما يكون ضعيفًا تأتي الحرب 
االستباقية لتعزيزه وحين تنجح الثانية في تحقيق أهدافها فهي تعمل على تعزيز 
قوة الردع, »فإسرائيل« تستخدم الحرب لتحقيق الردع وال تستخدم الردع لمنع الحرب 
بل لتأجيلها لفترة محدودة فقط, وأيضًا تستخدم الحروب لتحقيق أهداف سياسية.
وك���ان تهجي���ر الفلسطينيي���ن م���ن أرضهم ج���زءًا م���ن استراتيجي���ة المنظمات 
الصهيوني���ة، التي اتفقت أهدافها على طرد السك���ان األصليين من أجل بناء دولة 
لليه���ود، وقد اتبعت أبشع األساليب اإلرهابية لدفع السكان لترك أراضيهم، وقامت 
بارتك���اب العديد من المجازر بهدف بث الرعب ف���ي قلوبهم، مما دفعهم إلى الفرار 
والنجاة بأرواحهم، واقت���رف الصهاينة عشرات المجازر لكي يتحقق لهم االستيالء 
عل���ى فلسطين، راح ضحيتها عشرات اآلالف م���ن الفلسطينيين، وكان من أشهرها 
مذبح���ة دير ياسين ف���ي 9/4/1948م الت���ي اعترف الصهاين���ة أنفسهم بقتلهم 
وذبحه���م  254 رجاًل وامرأًة وطفاًل، وعبر اإلرهابي مناحي���م بيجين عن تأثير مذبحة 
دير ياسي���ن بقوله: »إن قوة هذه المج���زرة قدمت »إلسرائيل« م���ن النفع ما يعادل 
فائ���دة ست فرق عسكرية فقد أصبحت القرى العربي���ة خالية من البشر من الخوف 

والرعب دون قتال«.
كم���ا وكان االستيطان من أهم الوسائل لتعزيز قوة الردع الصهيونية والحفاظ على 
أمنهم، قال زئيف جابوتنسكي: »الصهيونية تعني االستيطان، وهي تحيا وتموت 
مع الق���وة المسلحة لالستيالء على األرض«، بهذه العب���ارة اختزل جابوتنسكي، أحد 
أبرز قادة الحرك���ة الصهيونية في الثلث األخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشري���ن، واحدًا من أبرز معالم أيديولوجيا الحرك���ة الصهيونية، بل يعد ركيزتها 
األساسية، ومحرك ممارساتها، القائم على االستيطان واالستيالء على األرض، كونه 
مشروع حياة له���ذه األيديولوجيا يتغذى على الخراف���ة التوراتية والقوة المسلحة، 
ولذا أدرك الق���ادة الصهاينة أهمية جعل االستيط���ان وسيلة لحفظ أمنهم، يقول 

بن غوريون: »علينا أن نتخذ من العمليات العسكرية أساسًا لالستيطان وواقعًا يجبر 
الجمي���ع على الرضوخ له واالنحناء أمامه«، بينما اعتب���ر موشي ديان في عام 1956م 
»أن جيل���ه هو من المستوطنين لن يستطيع أن يزرع شجرة أو أن يبني بدون الخوذة 

الفوالذية«.
إن نظري���ة الردع اإلسرائيلية تعتمد دائم���ًا وأبدًا على االفتراض بأن نصرًا إسرائيليًا 
جليًا في كل مجابهة عسكرية مع العرب, يؤدي ليس فقط إلنهاء الحرب, بل يساهم 
أيض���ا في إقن���اع العرب بعقم الخي���ار العسكري, فقد فضل���ت »إسرائيل« ممارسة 
سياس���ة الردع تجاه ال���دول العربي���ة والفصائل الفلسطينية كبدي���ل عن سياسة 
الح���رب بمفهومها الشامل, لذل���ك استخدمت نوعين من الردع وهم���ا الردع العام 
وال���ردع الخاص المحدود, فقد ركز الردع العام اإلسرائيلي على مفهوم إظهار ملكية 
»إسرائيل« للق���وة الفائقة وظلت »إسرائيل« تردد الق���ول »أن بإمكان العرب اختيار 
وق���ت الحرب بينما نحن الذين نقرر مجالها ونطاقها«, وقد أريد بذلك توصيل رسالة 
إل���ى الدول العربية بأن ال تبادر الى الحرب ألن »إسرائيل« ستلحق بهم هزيمة يفوق 

ثمن الذهاب الى الحرب ثمن أية فوائد قد تجنيها من ورائها.
وأثبت���ت الحروب األخيرة الت���ي خاضتها »إسرائيل في كل م���ن لبنان وغزة, أن ثمة 
تراج���ع ملحوظ في ق���درة الجيش اإلسرائيل���ي على حسم المعرك���ة وفق األسلوب 
القدي���م القاضي بتدمير ق���وات الخصم واحتالل أرضه، وقد تبن���ت »إسرائيل« في 
األلفية الجديدة عقيدة عسكرية جديدة مستوحاة من العقيدة األمريكية في حربها 
عل���ى العراق عام 2003م, وه���ي تعتمد على الصدمة والرع���ب وترتكز على الحسم 
والردع, باستخ���دام قوة نيرانية هائلة بكافة األسلحة مرة واحدة وبشكل مفاجئ مع 
سرعة حس���م المعركة بقوة, ومن دون النظر للرأي العام العالمي, ألن كل شيء مباح 
بالحرب أسوة بالحلي���ف االستراتيجي األمريكي وما فعل���ه بالعراق, ومظاهر حروب 
القرن الحادي والعشرين بالعالم, وهذه كانت سمات الحرب التي شنتها »إسرائيل« 

على لبنان في تموز 2006.

في الذكرى األولى لرحيل القائد المجاهد والمفّكر، الدكتور رمضان عبد الله شلح، األمين 
العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، وبعد االنتصار الذي حّققه الشعب 
الفلسطين����ي ومقاومت����ه في معركة »سيف القدس«، ال بّد م����ن التذكير بدوره في صنع 
ه����ذا االنتصار الكبير، وهو الذي تولى قيادة »حركة الجهاد اإلسالمي« لمدة 22 عاما، من 
العام 1995 الى 2018، بعد اغتي����ال الدكتور فتحي الشقاقي، مؤسس الحركة وأمينها 
العام األول. خالل عقدين من الزمن، ساهم القائد الراحل بتجذير وتوسيع »حركة الجهاد 
اإلسالم����ي في فلسطين«، فكريا وسياسيا وعسكري����ا وتنظيميا، واالنتقال بها من حركة 
مقاوم����ة مبادرة لقتال العدو ومتصدية لمشاريع التسوية، الى حركة تتمتع بقدرة عالية 
على مواجهة الع����دو والتصدي لعدوانه، حتى أصبحت إحدى الق����وى الضاربة والمؤثرة 

في فلسطين.
�صلح باين مرتكزات االنت�صار

لقد ذك����ر القائد زي����اد النخالة أن »حركة الجه����اد تطّورت، وتضاعف����ت قوتها في ظل 
قيادة الدكتور رمضان شل����ح«. فطّورت أداءها السياسي، وبنت جهازًا عسكريًا متماسكًا 
ومتطورًا، ووّسع����ت تحالفاتها للتصدي للضغوط الداخلي����ة والخارجية، لفرض تسوية 
مذّلة على الشعب الفلسطيني.. وعملت جاهدة لرّص صفوف الشعب الفلسطيني تحت 
راي����ة المقاومة. ويضيف أن األمين العام السابق للحركة »ترك بصمة واضحة في مسيرة 

الجهاد والمقاومة ومسيرة الشعب الفلسطيني باتجاه القدس وباتجاه فلسطين.«
فك����ان القائ����د المجاهد رمض����ان شّلح ينطلق دائم����ا في أسس صراع األم����ة مع الكيان 
الصهيون����ي والغرب االمبريال����ي، فكريا وسياسيا، لبناء جبهة قوي����ة متماسكة ال تفّرط 
بالثوابت، رغم صعوبات وتحديات المرحلة، خاصة بعد اتفاقيات »أوسلو«، وبعد انتفاضة 
األقصى، وبعد الحروب العربي����ة الداخلية المتنقلة وانكشاف عجز النظام العربي، إن لم 

يكن تواطؤه، تحت مظلة الواليات المتحدة األميركية.
ال يمك����ن الحديث عن تطّور »حركة الجهاد اإلسالم����ي في فلسطين«، من كافة النواحي، 
ف����ي فلسطين المحتلة وفي اللجوء، دون التذكير بدور القائد الراحل، الذي رّكز في كافة 
خطاباته والمقابالت معه، في السنوات األخيرة وحتى قبلها، على أهم مرتكزات االنتصار 
ال����ذي تحّقق في »سي����ف القدس«: مكانة مدينة القدس في العقي����دة والتاريخ؛ واجب 
الجه����اد ضد العدو؛ تنمية القدرات العسكرية وإمكانية االنتصار؛ معنى ضرب تل أبيب 
)البق����رة المقدسة( ل����دى الصهاينة؛ كسر عزلة قطاع غزة ع����ن فلسطين؛ أهمية الوحدة 
الوطني����ة على أساس المقاوم����ة ومواجهة العدو؛ وشمول فلسطيني����ي 48 واللجوء في 
»االستراتيجي����ة الوطنية«؛ وتوحيد األمة وقواها الضاربة في مواجهة العدوان الصهيو- 

أميركي على المنطقة.
انت�صار »�صيف القد�س«

ورغم الظ����روف القاسية التي مّرت على الشعب الفلسطين����ي ومقاومته، بعد اتفاقيات 
أوسلو، وما تالها م����ن إقامة السلطة الفلسطينية، والتفري����ط العربي الرسمي بالقضية 
الفلسطيني����ة، كان د. رمضان شلح متفائال، كونه ق����رأ جيدا التحوالت االستراتيجية في 
المنطق����ة، بعد معركة التحرير في لبنان )العام 2000( وصعود قوى المقاومة االقليمية، 

ودور الجمهورية اإلسالمية في ايران،  بتغيير المعادلة في المنطقة. فكان االنتصار في 
معركة »سيف القدس« تتويجا لما أسسه خالل عقدين من الزمن، سياسيا وعسكريا.

انطالق����ا من مفهوم الص����راع الذي تبّنته »حرك����ة الجهاد اإلسالم����ي«، باعتباره »صراعًا 
حضاري����ًا شامل بكل أبعاده وبك����ل مكوناته... )و( صراع وجود ال ص����راع حدود؛ أن نكون 
أو ال نك����ون.. )و( صراعًا على التاري����خ والجغرافيا؛ وعلى الدور والمكان����ة في العالم«، كما 
ح����ّدده القائد المجاهد د. رمضان شّلح )2012(؛ أّك����د مرارا على رفض اتفاقيات »أوسلو« 
واالعتراف بالكيان الصهيوني. حيث أن االعتراف به »يعني لنا االعتراف بإلغاء فلسطين 
وأصحابه����ا األصليين.. وال يملك أحد على وج����ه األرض أن يلغي فلسطين« )2017(؛ مع 
اإلصرار على توحي����د الشعب الفلسطيني بكل مكونات����ه وأينما وجد: »شعب فلسطين 
شع����ب واحد، قضيته واح����دة ومصيره واحد، وهدفه واحد، وه����و تحرير وطنه فلسطين 
والعودة اليه«؛ مذّكرا أن فلسطينيي 48 »أهم ذخر استراتيجي للقضية«، ما أصبح يرّدده 
الي����وم كثيرون، بعد اكتش����اف دورهم في مواجهة الكي����ان الصهيوني خالل المعركة 

األخيرة، في مدينة القدس والبلدات والمدن المحتلة.
القد�س مدينة مقد�صة

لقد شّدد القائد الراحل مرارا على أهمية القدس وماذا تعني قداسة القدس في مشروع 
تحري����ر فلسطين واألم����ة، فهي ليست مجرد أهم مدينة وعاصم����ة فلسطين، بل مدينة 
مقّدس����ة: »أما نحن فقداسة القدس لدين����ا.. قبلتنا األولى، ومسرى نبينا محمد صلى الله 
علي����ه وسلم، ومعراجه إلى السماء« )2013(، ولذلك، القدس هي األساس والبوصلة، ومن 

يتخلى عنها وال يسعى لتحريرها قد تخلى عن مقدسات األمة.
ويضيف للتأكيد على مركزية مدينة القدس والهدف من بناء القدرات العسكرية: »إننا 
نرى من فوه����ة بنادقنا القدس ومآذن القدس«. وك����ان د. محمد الهندي، عضو المكتب 
السياس����ي ف����ي الحركة، قد ذكر أن »اتج����اه البوصلة كان في ذه����ن الدكتور دائما نحو 
القدس، وهي الت����ي تحّدد البوصلة سواء الداخلية أو الخارجية، فمن يقترب من القدس 

ومن يدافع عن القدس والمقاومة نحن نقف معه«.
�صر انت�صار املقاومة

كان د. رمضان شل����ّح واثقا بإمكانية خوض المعارك ضد العدو واالنتصار عليه، ألن »سر 
انتصار المقاومة أنها ليست مهزومة نفسيًا ومعنويا«، أي أن العامل البشري يبقى األهم 
ف����ي معركة تحرير فلسطي����ن. فأكد على دور الشباب »جيل أسام����ة«، الذي يبدع ويبادر 
وينه����ض بقضية فلسطين، ويقّدم لها أثمن ما عن����ده. فكان واثقا من أهمية المقاومة 
المسلح����ة لردع العدو وتعديل ميزان القوة، قائال: »الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث 
تغييرا هو استمرار الضغط العسكري على »إسرائيل« لتعديل ميزان القوة، وإحداث نوع 
من كي الوعي وتغيير المفاهيم، وهذه مهمة المقاومة ووظيفتها كما فعلت في غزة..«

خ����الل عقدين من الزمن، ساهم القائ����د الراحل في بناء الق����درات العسكرية في حركة 
الجهاد اإلسالمي، الى جانب أخوان����ه، وقام بتأسيس »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
في الحركة، انطالقا م����ن ايمانه الراسخ بأهمية اإلعداد لمش����روع التحرير.. بهذا الصدد 
يقول: »فالله سبحانه وتعالى وضع لنا العالج والوصفة )لتحرير فلسطين( »وأعّدوا لهم ما 

استطعتم من قوة« )صدق الله العظيم(. وأعّدوا لهم، هذا هو البرنامج والمفتاح لمشروع 
التحرير.. اإلعداد وطول النفس واالستعداد هو الحل« )2012(.

الدكتور �صلح اأم�صى حياته بني املجاهدين
فكان يتابع بشك����ل مباشر تطّور »السرايا«، من التدريب ال����ى التجهيز وصناعة السالح 
وتطوي����ر قدراته، معتب����را أنه يجب »أن نكون على أعلى درج����ات الجهوزية، وأن ال ندخر 
جه����دًا في تعزي����ز اإلمكانات والق����درات القتالية« )2016(. تأكيدا عل����ى ذلك، قال »أبو 
هادي« »القيادي الكبير في سرايا القدس« أن السرايا كانت »تمثل له األولوية األولى من 
بي����ن الملفات التي كان يحملها، وال ننسى عندما كان يقول لنا إن »سرايا القدس« تمثل 
ل����ه ما يشبه )الواد المقدس(.. كان يعيش بينن����ا ويتابع ويراجع معنا كل التفاصيل عن 
كث����ب، وال ننسى عندما كان يبحث عن إجابة كيف ستض����رب تل أبيب قبل ضربها في 
الع����ام 2012. فقد كان همه ضرب االحتالل في مقتل وإلح����اق الوجع في المحتل الذي 
آذى األم����ة العربية واإلسالمية«. ويضيف أبو ه����ادي: »كانت تربط األمين العام الدكتور 
شلح بالمقاومي����ن والمقاتلين عالقة أخوية واحترام، وكلم����ا التقينا به كنا نرى عظمته، 

وتواضعه، وشموخه، ورصانة وشمولية فكره، وصالبة مواقفه من الثوابت«.
وذكر د. أنور أبو طه، عضو المكتب السياسي في الحركة أن »الدكتور شّلح أمضى حياته 
بين صف����وف المجاهدين متنقاًل في زيه العسكري بين معسك����رات اإلعداد والتدريب 

للمجاهدين، مجاهدًا بحق ومقاتاًل بحق، سائاًل الله بأن يختم له بالشهادة بحق.«
غزة قاعدة للمقاومة اأم جزء من م�صروع ال�صلطة؟

آمن القائد الراح����ل بقدرة االنسان الفلسطيني العربي على تج����اوز الصعوبات والمحن، 
إذا امتل����ك اإلرادة والرؤية الواضح����ة، ألن بإمكانه صنع أي شيء، مثل صنع الصواريخ من 
أنابي����ب المياه، كما صّرح القائد زياد النخال����ة قبل أيام. فبث خالل مقابالته وتصريحاته 

األمل بحتمية النصر، ألن قضية فلسطين هي قضية حق ال بد أن يعود الى أصحابه.
وبعد المعارك التي خاضته����ا المقاومة في قطاع غزة، من 2008 الى 2014 حيث أرست 
قواعد الردع، توّجه الى الشعب الفلسطيني لطمأنته حول قدرات المقاومة »التي صنعت 
معادلة جديدة لتوازن الرعب والردع مع العدو الصهيوني«، مضيفا »ال تخافوا، وال تحزنوا، 
وال يضرك����م خذالن النظام العربي لكم، فالشع����وب قادمة، ومواكب النصر والتحرير البد 
أن تحقق وعد الله بتحري����ر القدس على خطا الفاروق عمر )رضي الله عنه( وصالح الدين 

بعون الله«.
ك����ان يرى أن المقاومة في غزة ستخ����رج من معادلة صّد العدوان على القطاع الى معركة 
تحرير فلسطين. فتساءل : هل )غ����زة( قاعدة للمقاومة، أم جزء من مشروع السلطة؟ هل 
مطلوب منه����ا أن تدافع عن نفسها، أم إنها أصبحت قاع����دة ومنطلقًا لتحرير فلسطين 
كله����ا؟« )2014(، حيث رفض أن تبق����ى معزولة عن فلسطين، كما خطط العدو الذي منع 

»أن تخرج منه طلقة واحدة ضد »إسرائيل« مهما تفعل في الضفة أو القدس«.
فج����اءت معركة »سيف القدس« لتؤكد على أن المقاومة في غزة تجاوزت المعادلة التي 
وضعه����ا العدو و »أصبح����ت قاعدة ومنطلقا لتحري����ر فلسطين كلها«، ألنه����ا »كرة النار 

الملتهبة، والصخرة التي يرابط فيها أسود الجهاد والمقاومة«.

معركة سيف القدس وتآكل قوة الردع اإلسرائيلية..

الدكتور شلح: »إننا نرى من فوهة بنادقنا القدس ومآذن القدس«

د. عبد الجواد العطار

بقلم: راغدة عسيران
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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 )310/2021(
يعلن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
به���اء الدي���ن غالب نصر الله عي���د من سكان هوية رق���م 803525484 

بصفته وكيال عن/ اسامة ابراهيم حسن ابو خالد 
بموجب وكالة رقم: 2231/2020 صادرة عن القاهرة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2333 القسيمة 16 المدينة النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاه���ا خمسة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلع���الن وبخالف ذلك سوف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكي���ل المسؤولية الكاملة عن استخ���دام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/8م

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 لألراض���ي والعقارات بغزة السيد: 
بشيره 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 
لألراض���ي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخ���الف ذلك سوف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
ح���ال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/7م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / اماني محم���ود عبد ابو 
هميس���ة ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
800135436  الرج���اء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر  

أعلن أنا المواطن / محمد حسين موسى شاهين 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  957366966 
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
حقق����ت شركة االتص����االت الفلسطيني����ة أرباحا 
صافية خالل الربع األول م����ن العام الجاري بلغت 
17.1 مليون دينار مقارنة ب� 7 ماليين لذات الفترة 
م����ن العام الماض����ي بارتفاع بلغ����ت نسبته 143 

بالمئة.
وأظهرت البيان����ات ارتفاع اإليرادات المحققة من 
عقود الزبائن بنسبة 15.7 بالمئة إلى 81.7 مليون 

دينار.
وبل����غ إجمالي األرباح بعد ط����رح تكلفة المبيعات 
حوالي 64.8 مليون دين����ار بارتفاع مقداره 12.3 

بالمئة.

وأوضحت بيانات الشرك����ة أن قاعدة المشتركين 
اإلجمالية للشركة نمت بنسبة طفيفة 0.7 بالمئة 
مقارن����ة بنهاية العام الماض����ي لتصل إلى 3.87 
مليون مشترك لكنها أش����ارت إلى ارتفاع معدل 
االيراد الشه����ري كل من مشت����رك في قطاعات 

االتصاالت الالسلكية والسلكية.
ووفق����ا للبيان����ات المالي����ة للشرك����ة ساهم في 
زيادة االرباح للرب����ع االول تحقيق صافي أرباح من 
االستثمارات بحوالي 2.5 مليون دينار إضافة إلى 

انخفاض مصاريف التمويل واالخرى.
وبشان التدفقات النقدية أظهرت البيانات ارتفاع 
صافي أنشطة التشغيل خالل الربع االول من العام 

الجاري بنسب����ة 127.6 بالمئة إل����ى حوالي 19.1 
مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها عام 2020.

بينما انخفض صافي أنشطة التمويل بنسبة 173 
بالمئة إلى 7.4 مليون دينار.

كما شهد صاف����ي التدفقات النقدية من أنشطة 
االستثم����ار انخفاضا بنسب����ة 385.9 بالمئة إلى 

11.63 مليون دينار.
بل����غ صافي مجموع المطلوبات حوالي 396 مليون 
بارتف����اع مق����داره 8 بالمئ����ة كما ارتف����ع مجموع 
الموجودات بنسبة 1 بالمئة إلى 824 مليون دينار.
بينما انخفض مجموع حقوق الملكية بنسبة 4.69 

بالمئة إلى 428 مليون دينار.

نابلس/ االستقالل:
في خطوة لتشجيع مقاطعة المنتجات »اإلسرائيلية«، قرر مجلس قروي زواتا في محافظة 
نابل���س االثنين، إعفاء المحال التجارية الخالية من المنتج���ات »اإلسرائيلية« من رسوم 
الح���رف والصناعات. وأكد رئيس مجلس قروي زواتا، حافظ عيلوي، أن المجلس قرر إلغاء 
رس���وم الحرف والصناعات عن المحالت التجارية الخالية من البضائع االسرائيلية، وذلك 

للسنة الحالية و السنة القادمة.
وأضاف في حديثه أنه سيتم عمل ج���والت ميدانية على المحالت التجارية والمنشآت 
خ���الل الفترة الحالية وفحص مدى التزامها بالمقاطعة والتأكد من خلوها من المنتجات 
»اإلسرائيلي���ة«، مشي���رًا إلى أن حوالي 63 منشأة في القري���ة سيتم فحصها للتأكد من 
التزامه���ا بذلك.  وأشار الى أن التاجر المتخلف عن دفع الرسوم هذا العام وملتزم بالقرار 
سيتم إعفاؤه منها، والتاجر الذي دفع الرسوم مسبقا عن العام الحالي سيتم اعفاؤه من 

الرسوم العام القادم.

وسط تحسن في األنشطة التشغيلية

17 مليون دينار أرباح االتصاالت الفلسطينية في الربع األول 2021
»زواتا«: إعفاء المحال الخالية من البضائع 
»اإلسرائيلية« من رسوم الحرف والصناعات

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت بلدي���ة غ���زة، الثالث���اء، عن تواص���ل حملة 
تسهيالت مالية أطلقتها بداية شهر يونيو الحالي 
لدعم وإسناد المواطنين ف���ي المدينة بعد العدوان 
األخير عل���ى قطاع غ���زة ضمن جهوده���ا لتشجيع 

المواطنين لتسوية أوضاعهم واالستفادة منها.
وأوضح���ت البلدية، في بيان وص���ل »االستقالل«، أن 
مراكزه���ا مفتوحة على م���دار األسبوع م���ن الساعة 

السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة عصًرا.
وبين���ت أن الحملة هي األكبر من���ذ 15عاًما وتشمل 
تسهي���الت بخصومات تعادل 50% على ما يسدده 

المواطن بما فيها المستحقات المتراكمة سابقًا.
ولفتت البلدي���ة إلى أن فاتورة شه���ر مايو الماضي 

والتي تم إصدارها مع بداية الشهر الحالي وتوزيعها 
على المشتركين هي فاتورة عادية كما في كل شهر.

ونوهت إلى أنها كان���ت تقسم قيمة رسوم األمالك 
والمنازل »اإلشغال« عل���ى 3 دورات مختلفة؛ إال أنها 
آثرت إدراجها مرة واحدة هذا الشهر إلتاحة الفرصة 
للمواطنين لالستفادة من الخصم على الفاتورة الذي 

يصل 50% من قيمتها.
وذكرت البلدية أن ضريبتي األمالك والمنازل ليست 
بدعة أقرتها البلدية؛ مؤكدة أنها ُتحصل في البلدية 
منذ عشرات السنوات خ���الل عهد المجالس البلدية 
السابق���ة، وهي منصوص عليها في قانون الهيئات 
المحلي���ة الفلسطين���ي للع���ام 1997 وال���ذي أقره 

المجلس التشريعي.

ونوهت إلى أنه يتم احتسابها وتحصيلها في كافة 
البلديات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية 

باستثناء مناطق نفوذ معسكرات الالجئين.
وبين���ت البلدية أن االستثناء الوحي���د الذي تم هذا 
الشهر هو إدراج قيمة ضريبة األمالك والمنازل التي 
تحصل مرة واحدة في السن���ة بيونيو الحالي، وعدم 
تقسيمه���ا على ع���دة أشهر كما ج���رت العادة كي 
يستفيد المواطن م���ن خصومات الحملة التي تمتد 

لمدة شهر واحد فقط.
ودعت البلدية المواطني���ن الذين لديهم إشكاليات 
في فواتيرهم أو المبالغ المترصدة إلى مراجعة دائرة 
خدمات الجمهور ف���ي البلدية أو قسم التسهيالت، 

وسيتم حل أي إشكالية بشكل مستعجل.

االستقالل/ وكاالت:
تراجع����ت أسعار النف����ط الخام ف����ي التعامالت 
المبك����رة، الثالثاء، للجلس����ة الثانية على التوالي، 
وس����ط مخاوف من ع����ودة إم����دادات قوية للخام 

اإليراني إلى السوق العالمية.
وتب����دأ خ����الل وقت الحق م����ن األسب����وع الجاري، 
سادس جوالت المفاوض����ات المعقدة بين إيران 
والقوى العظمى في العاصمة النمساوية فيينا، 
بحسب وصف وكال����ة الطاقة الذرية، فيما يتوقع 

عودة واشنطن لالتفاق مجددا.
ويعني انضم����ام واشنطن ورف����ع العقوبات عن 
طهران، عودة إم����دادات النفط الخام للجمهورية 
اإلسالمية لألس����واق العالمية، بمتوسط صادرات 
يومي 2.3 ملي����ون برميل من إجمالي إنتاج 3.86 

ماليين برميل.
وعن����د الساع����ة )05:30 ت.غ(، تراجع����ت أسعار 
العق����ود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
تسليم أغسط����س/آب، بنسبة 0.81 بالمئة أو 58 

سنتا إلى 70.91 دوالرا للبرميل.
كذل����ك، تراجعت أسع����ار العق����ود اآلجلة للخام 
األمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/

تم����وز بنسبة 0.76 بالمئة أو 53 سنتا إلى 68.70 
دوالرا للبرميل.

وتراجع����ت ص����ادرات النف����ط اإليران����ي للسوق 
العالمية اعتبارا من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، 
بع����د فرض واشنطن عقوبات نفطية على اإلنتاج 

واإلمدادات.

بلدية غزة: حملة التسهيالت المالية مستمرة حتى نهاية يونيو

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من استئناف إمدادات الخام اإليرانية

االستقالل/ وكاالت:
أك���د صندوق النقد الدولي الثالثاء، أن اإلمارات أسرع الدول المصنفة ضمن فئة 

األسواق الناشئة في التعافي من التداعيات االقتصادية لجائحة »كوفيد19«.
وذك���ر الصندوق ف���ي تقرير أن سرعة تعافي اإلمارات تع���زى إلى مجموعة من 
العوام���ل وفي مقدمتها قدرتها عل���ى احتواء الفي���روس، و تطعيم أكبر عدد 
ممك���ن من السكان، ووفرة االحتياطيات المالية لدى اإلمارات، األمر الذي مكنها 
من تكوين مصدات مالية كافية لمواجهة اآلثار السلبية على االقتصاد، وأيضًا 
تزويد الكيانات االقتصادية المختلفة العامل���ة في الدولة بالدعم المالي الذي 
تحتاجه الجتياز ه���ذه المواجهة بنجاح، وتمتع الدول���ة بسهولة الوصول إلى 

األسواق العالمية.

»النقد الدولي« يصنف اإلمارات 
ضمن أسرع األسواق الناشئة تعافيًا

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية
مذكرة �ضادرة عن حمكمة �لو�ضطى �ل�ضرعية

يف �لق�ضية �أ�ضا�ض 517/2020م
إلى المدعى عليه صبحي محيي عبد العزيز محمد من السبع وسكان البريج لقد 
تقرر في القضية أساس 517/2020.م إعذارك بتجهيز مسكن للمدعية وجدان 
سعدي جبر النباهين خالل مدة شهر ونصف وطلبها للنقلة اليك في جمهورية 
مصر العربية أو الحضور لإقامة معها في قطاع غزة اعتبارًا من تاريخ تبلغك هذا 
اإلعذار وإن لم تقم بتجهيز مسكن شرعي أو طلبها للنقلة اليك في جمهورية 
مصر العربي���ة أو الحضور لإقامة معها في قطاع غ���زة ستقوم هذه المحكمة 
بتطليقها عليك طلقة واحدة بائنة بيونة صغرى دفعة للضرر الحاصل لها من 
الهج���ر والتعليق ، لذلك صار تبليغك حسب األصول علما أن موعد الجلسة هو 
يوم  الثالث���اء 27/7/2021.م الساعة التاسعة صباحا، وعليه فقد قررت تأجيل 
الدعوى لجلسة ي���وم الثالثاء 27/7/2021.م الساع���ة التاسعة صباحا ، وان لم 
تحض���ر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجٍر بحقك المقتضى الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 6/6/2021 م .

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام اإبراهيم احلليمي
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أعل���ن أنا المواطن / محم���د هشام عيد دبو عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  802967299  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محم���د نافذ مصطفى بربخ 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  408033298  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / جهاد محمد حسن الصعيدي 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  802866186  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / نور محمود مسعود عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  410524433  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محم���د تيسير سالم واكد 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  421155292 
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر  

أعل���ن أنا المواط���ن / نور عبدالناص���ر ابراهيم 
رض���وان ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
412305401 الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد ماهر عوض ابو لطيفة  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  802479337  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
كش����ف تحقي����ق أج����راه مجل����س 
الشيوخ بش����أن أحداث العنف التي 
شهدها مق����ر المجلس »الكابيتول« 
مطلع الع����ام 2021، ع����ن إخفاقات 
واسعة من جانب الحكومة والجيش 
ووكاالت إنفاذ القانون قبل الهجوم 
العني����ف ال����ذي وقع ف����ي 6 يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
وأش����ار التقري����ر الص����ادر، الثالثاء، 
إلى ح����دوث »خلل« داخ����ل وكاالت 
االستخب����ارات، بما ف����ي ذلك نقص 
وإع����داد ضب����اط شرط����ة  تدري����ب 
الكابيت����ول، حسبم����ا نقل����ت وكالة 

»أسوشيتيد برس« األمريكية.
ويعد التقرير، األول الذي يصدر عن 
أعض����اء مجلس الشيوخ من الحزبين 
ويمثل  والجمه����وري،  الديمقراطي 
لكيفية تمكن  الحزبين  مراجعة من 
مئات م����ن أنصار الرئي����س السابق 

دونال����د ترامب من تج����اوز الخطوط 
األمني����ة واقتحام مبن����ى الكابيتول 

في ذلك اليوم.
التقري����ر تفاصيل جديدة  وتضمن 
ع����ن ضب����اط الشرطة ف����ي الخطوط 
بحروق  أصيب����وا  الذي����ن  األمامي����ة 

كيميائي����ة وإصاب����ات ف����ي الدماغ 
وكسور في العظ����ام، والذين أخبروا 
أعضاء مجل����س الشيوخ أنهم تركوا 
بال توجي����ه عندما تعطل����ت أنظمة 

القيادة.
في سابقة خطيرة بالحياة السياسية 

األمريكي����ة، شهدت واشنطن في 6 
يناي����ر، مواجهات بي����ن قوات األمن 
ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا 
مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 
5 أشخ����اص بينه����م ضابط شرطة، 

واعتقال 52.

الكونغرس: حدوث إخفاقات أمنية قبيل حادثة االعتداء على الكابيتول

االستقالل/ وكاالت:
صادقت الحكومة العراقية، الثالثاء، على بنود االستراتيجية الوطنية لمكافحة 

الفساد المقترحة من »هيئة النزاهة العامة« لألعوام 2024-2021.
وذكرت األمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن »مجلس الوزراء قرر الموافقة 
على إقرار االستراتيجية الوطني���ة للنزاهة ومكافحة الفساد )2021 – 2024( 
التي أعدتها هيئة النزاهة االتحادية )حكومية(، لإلسهام في مكافحة الفساد 
والحد منه«. وتتضمن بنود االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد االستعانة 
بالشرك���ات العالمية التي تمتلك الخب���رة والكفاءة في مجال استرداد األموال 
المهرب���ة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم 
األموال والكسب غير المشروع. وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام 

تنفيذ أوامر االعتقاالت إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومن���ذ أكتوبر/تشري���ن األول 2019، تع���د محاربة الفساد عل���ى رأس مطالب 
احتجاج���ات عارمة في العراق ال���ذي يعد من أكث���ر دول العالم التي تشهد 

فسادًا خالل السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة 

إن 150 مليار دوالر هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

العراق يقر استراتيجية 
وطنية لمكافحة الفساد

االستقالل/ وكاالت:
دعا المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى التعجيل 
بالقضاء على ظاهرة اإلسالموفوبيا عقب جريمة الدهس 
المروع���ة التي استهدفت أس���رة مسلمة اإلثنين، وقتل 
فيه���ا 4 م���ن أفرادها وأصي���ب الخامس إصاب���ة بالغة، 
واعتبرت���ه السلطات المحلية “عماًل متج���ذرا من أعمال 

القتل الجماعي ضد المسلمين”.
وق���ال رئيس المجل���س مصطفى ف���اروق “هذا هجوم 
إرهابي على األراضي الكندية، ويجب التعامل معه على 

هذا األساس”.
من جهته، قال مس���ؤول الجالية المسلمة المحامي نواز 
طاهر “يجب أن نواجه ونقضي على اإلسالموفوبيا، اليوم 

وليس غدا، من أجل أطفالنا وعائلتنا ومجتمعاتنا”.
وذكرت الشرطة اإلثني���ن أن سائقًا دهس عائلة مكونة 
م���ن 5 أف���راد بشاحنة س���وداء، مما أسفر ع���ن مقتل 4 

منه���م وإصابة اآلخر بجروح خطي���رة، في هجوم متعمد 
استهدف الضحايا ألنهم مسلمون.

وقال���ت السلطات إن شابًا اعتقل ف���ي موقف للسيارات 
بمرك���ز تجاري قريب بعد الحادث ال���ذي وقع ليلة األحد 
بمدين���ة أونتاريو الواقعة على بعد نح���و 200 كيلومتر 

جنوبي غربي تورنتو.
ووصف رئيس البلدية إد هول���در الحادث بأنه عمل من 
أعمال القتل الجماعي التي ارتكبت ضد المسلمين “لقد 

كان متجذرا في كراهية ال توصف”.
وأص���درت أسرة الضحايا بيانا حددت فيه أسماء أبنائها 
القتلى وهم سلمان أفضل )46 عاما( زوجته مديحة )44 
سن���ة( ابنتهما يمنى )15 سنة( والجدة )74 عاما( والتي 
ت���م حجب اسمه���ا، مضيفة أن الفتى “فاي���ز” إصابته 

بالغة وتم نقله إلى المستشفى.
وق���ال البيان “كل من يعرف سلم���ان وبقية أفراد عائلة 

)أفض���ل( يعرفون األسرة النموذجي���ة التي كانوا عليها 
كمسلمين وكنديين وباكستانيين”. لقد عملوا بجد في 
مجاالته���م وتفوقوا. كان أطفالهم م���ن الطالب األوائل 
في مدرستهم وكانوا مرتبطين بقوة بهويتهم الروحية 
)الدينية(”. ودعت األسرة في بيانها الجميع إلى الوقوف 
ضد الكراهي���ة و”اإلسالموفوبيا” مضيفة “هذا الشاب 
ال���ذي ارتكب هذا العمل اإلرهابي تأث���ر بجماعة يرتبط 
به���ا، ويجب على بقية المجتم���ع اتخاذ موقف قوي ضد 
ه���ذا، من أعلى المستويات في حكومتنا إلى كل فرد من 

أفراد المجتمع”.
وأوقفت الشرط���ة المحلية المشتبه في���ه، وهو شاب 
يدع���ى ناثانيال فيلتم���ان )20 عام���ا( ووضعته قيد 
االحتج���از، وذك���رت وسائل إعالم محلي���ة أن سلطات 
التحقي���ق بمدينة أونتاري���و وجهت ل���ه 4 اتهامات 

بالقتل من الدرجة األولى.

بعد جريمة الدهس المفجعة لعائلة مسلمة بأكملها.. 
كندا: مطالبات قوية للقضاء فورًا على ظاهرة »اإلسالموفوبيا«

االستقالل/ وكاالت:
رحب االتح���اد األوروبي، الثالثاء، بقرار المغرب المتعل���ق بالتسوية النهائية 
لقضية »القاصرين المغاربة غير المرفوقين بأسرهم« الموجودين بشكل غير 
نظام���ي في أوروبا. ج���اء ذلك بحسب تصريح للناطقة باس���م االتحاد للشؤون 

الخارجية والسياسة األمنية، لوكالة األنباء المغربية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن المسؤولة، التي لم تذكر اسمها، أن »االتحاد األوروبي يرحب 
بقرار المغ���رب تسهيل عودة القاصرين المغاربة غي���ر المرفوقين، الذين تم 

تحديد هويتهم على الوجه األكمل«.
وأكدت أن »االتحاد األوروبي والمغرب حافظا، طوال سنوات، على تعاون ممتاز 
ف���ي مجال الهجرة؛ ما أدى إلى بلوغ نتائج جي���دة للغاية«، معربة عن قناعتها 
بأنه »يمكن الحفاظ على هذا التعاون المثمر«. ورأت الناطقة أن »المغرب يعد 

شريكا مهما بالنسبة إلى االتحاد األوروبي وأحد أقرب جيراننا«.
وقالت إن بروكسل ستواصل »تعاونها الوثيق مع الرباط بهدف رفع تحدياتنا 

المشتركة والدفع قدما بشراكتنا الثنائية، خدمة لمصلحتنا المشتركة«.
ويأتي هذا الموقف تعليقا على توجيه لعاهل المغرب محمد السادس، مطلع 
يونيو/حزي���ران الجاري، أمر فيه ب�تسوية قضي���ة »القاصرين غير المرفوقين« 

الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية.
وأفاد بي���ان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجي���ة المغربيتين، أنه »تم وضع 
آلي���ات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ال سيما فرنسا وإسبانيا، والتي 

أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب«.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا 

وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.

ترحيب أوروبي بقرار المغرب تسهيل 
عودة »القاصرين غير النظاميين«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الشرط���ة األسترالية، الثالث���اء، أّن الشرطة 
الدولية )إنتربول( نّفذت بالتعاون مع أجهزة أمنية 
في عش���رات الدول عملية ه���ي "األكثر تطّورًا في 

العالم" لمكافحة الجريمة المنّظمة حول العالم.
وأش���ارت إل���ى أّن عدد الذين اعُتقل���وا بفضل هذا 
اإلنجاز ف���ي أسترالي���ا ونيوزيلن���دا لوحدهما بلغ 

المئات.
وقال���ت الشرطة الفيدرالي���ة األسترالية إّن تحالفًا 

من وكاالت إنفاذ القانون في عشرات الدول تمّكن 
من الوصول إلى تطبي���ق يستخدمه عالم الجريمة 
المنّظمة، مّما سمح للشرطة باالّطالع على رسائلهم 

المشّفرة وتنفيذ هذه االعتقاالت.
واعترضت أجهزة إنفاذ القانون المنضوية في هذا 
التحال���ف والمنتشرة في العديد م���ن دول أوروبا 
والوالي���ات المتح���دة وأسترالي���ا ونيوزيلندا، هذا 
الك���م الهائل من الرسائل المشفرة بفضل تطبيق 
يسم���ى "ANOM" استخدم���ه مجرمون في جميع 

أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفرة، ولكن مكتب 
التحقيقات الفيدرال���ي )FBI(، الشرطة الفيدرالية 

األمريكية، كان يتحكم به في الواقع.
وتب���ادل 224 من المشتبه بهم، الذين اعُتقلوا في 
سائر أنح���اء أستراليا، على ه���ذا التطبيق رسائل 
تتعل���ق بشكل خاص بمشاري���ع اغتيال وتهريب 

مخدرات وأسلحة.
وأش���ارت الشرط���ة األسترالي���ة إل���ى أن "مئ���ات 

األشخاص اعُتقلوا" خارج أستراليا.

»اإلنتربول« ينفذ أكبر عملية دولية ضد الجريمة المنظمة
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الرياض/االستقالل
استأن���ف المنتخب الوطني األول لكرة الق���دم تدريباته من جديد في 
العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للمواجهة المرتقبة والمهمة 

التي ستجمعه أمام منتخب اليمن الشقيق يوم 15 الجاري.
وحقق الفدائي انتصارًا عريضًا على منتخب سنغافورة، بأربعة أهداف 
نظيفة، ليصعد للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويصبح على بعد خطوة 

من المرور للدور الثاني واألخير المؤهل لنهائيات كأس آسيا »2023«.
ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب مكرم دبدوب الالعبين راحة سلبية 
لمدة يومين بعد الفوز على سنغافورة، ورأى حاجة المنتخب للراحة بعد 
التدريبات المنتظم���ة والقوية التي خاضها الفدائي سواء على إستاد 
فيصل الحسيني في المعسك���ر الداخلي قبل الوصول إلى الرياض، أو 

منذ الوصول إلى السعودية يوم 26 الجاري، وتدرب بشكل يومي.
ويخدم جدول المباريات الحالي الفدائ���ي، خاصة أنه أكثر المنتخبات 
التي خاضت مباريات في المجموع���ة الرابعة، وهو أمر جاء في صالحه، 

عكس منتخَب���ي سنغافورة واليمن المطالَبين بخ���وض مباريات قوية 
ف���ي ظرف أسبوع، بينما سيكون لدى رج���ال الفدائي 7 أيام للتحضير 
للق���اء اليمن وأيضًا متابعة لقاءات المنتخ���ب اليمني أمام السعودية 
وأوزبكست���ان وتقييم موقف���ه. ومنح الجهاز الطب���ي للمنتخب الضوء 
األخضر للمداف���ع األيسر أحمد قطميش بالعودة للتدريبات الجماعية، 

وترك مسألة مشاركته من عدمه للجهاز الفني.
وغاب قطميش ع���ن المباراة األولى أمام سنغافورة، وهو ما دفع الجهاز 
الفني للمنتخب للدفع بالالعب محمد خليل الذي ظهر بشكل جيد في 

الشقين الدفاعي والهجومي.
وكان العب���و الفدائي على م���دار األيام الماضية ق���د تبادلوا التهاني 
والتبريكات على الصفحات الخاصة بهم على »فيسبوك« ابتهاجًا بالفوز 
العريض، مؤكدين على قدرة المنتخب عل���ى مواصلة المشوار الناجح 
وتخطى عقب���ة اليمن األخيرة، والذهاب إلى قطر ومالقاة جزر القمر في 

بطولة كأس العرب بمعنويات عالية.

الرام/ االستقالل: 
وج���ه رئيس االتح���اد الفلسطين���ي لكرة الق���دم، جبريل 
الرجوب، رسالة إلى رئيس االتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، 
طالب فيها الفيفا واالتحادين اآلسيوي واألوروبي بضرورة 
حماية الرياضة والرياضيين الفلسطينيين من االعتداءات 
الصهيونية العنصرية المتك���ررة، والتي كان آخرها خالل 

الحرب األخيرة على قطاع غزة.
وق���ال الرجوب في رسالته: "كنت أتمن���ى أن أكتب إليكم 
أخب���ارا ُمفرحة، لك���ن الحقائق المحزنة ف���ي هذا الجزء من 

العالم ُتجبرني على خالف ذلك".
وأض���اف: "ربما تكون التهدئة قد أنه���ت الغارات الجوية 
على غزة، لكن تلك الغارات خلفت دمارًا كبيرًا في أعقابها، 
ومحت عائالت بأكملها من السجل المدني، وتركت المئات 

بال مأوى".
وتابع: "ل���م يسلم العبو كرة القدم م���ن قائمة القتل التي 
طال���ت الجمي���ع دون تميي���ز، وذلك كما ت���م إبالغكم في 
مراسالت سابقة، ولم تن���ُج البنية التحتية لكرة القدم في 

قطاع غزة من القصف العشوائي الذي جعل من مقر االتحاد 
الفلسطيني لك���رة القدم في بيت الهيا  - الذي ُبني ضمن 
مشروع الهدف من قبل الفيفا - خطرًا على سالمة موظفينا، 

وكان علينا إيجاد موقع بديل لمواصلة عملهم".
وأردف: "من المؤس���ف أن الصور ومقاطع الفيديو المرفقة 
للدمار ال���ذي حل بالمبنى ال ُتبين س���وى ظل باهت لحجم 

الدمار الذي حل بقطاع غ���زة الصغير والمحاصر والمكتظ 
بالسكان في فلسطين، فقد كان مقر االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم مفخرة لعناصر اللعبة في قطاع غزة، وذلك قبل 
أن ُتحوله غارات االحت���الل الصهيوني المتعاقبة في عام 

2014، واآلن في عام 2021، إلى مبنى أشباح".
وأوض���ح: "يحتج االتحاد الفلسطيني لكرة القدم مرة أخرى 
على ه���ذه االعتداءات الت���ي تأتي في ظ���ل تجاهل تام 
للحق���وق األساسية المنصوص عليها في أنظمة وقوانين 
الفيفا والميثاق األولمبي، ويرجو منكم التدخل لوقف مثل 

هذه الممارسات العنصرية واالعتداءات في المستقبل".
وختم الرج���وب بقوله: "ندعو االتح���اد الدولي واالتحادات 
القارية لكرة القدم للعمل على حماية الرياضة الفلسطينية 
والرياضيي���ن الفلسطينيي���ن من مثل ه���ذه الوحشية، 
والمساعدة ف���ي إعادة بناء هذه المراف���ق الرياضية التي 
تمنح األمل لشبابن���ا الذين يتمُ حرمانهم بشكل منهجي 
من ممارسة الحقوق األساسية التي يتمتع بها أقرانهم في 

كل مكان في العالم".

  في رسالة وجهها لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 

 الرجوب يطالب بحماية الرياضة والرياضيين الفلسطينيين من اعتداءات االحتالل 

»الفدائي« يستأنف تدريباته استعدادًا لموقعة اليمن 

غزة / االستقالل: 
بدأ العب���و منتخبنا الوطن���ي األولمبي في 
المحافظات الجنوبي���ة، معسكرًا تدريبيًا 
داخليًا على ملعب فلسطين يستمر لمدة 
6 أي���ام، قبل االنضم���ام للتجمع الخارجي 
المقرر إقامته ف���ي جمهورية مصر العربية 
في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وذلك 
استع���دادًا لالستحقاقات اآلسيوية القادمة، 
بحضور ياسر رضوان عضو المكتب التنفيذي 
التح���اد الكرة، والكابت���ن صائب جندية مقرر 
لجنة المنتخبات. وتق���ام تدريبات المنتخب 
األولمب���ي تزامنًا مع المعسك���ر الداخلي في 
المحافظات الشمالية بقيادة الكابتن إيهاب 

أبو جزر المدير الفني للمنتخب األولمبي.
ويستع���د المنتخب الوطني األولمبي لخوض 
التصفيات المؤهلة لنهائي���ات بطولة آسيا 
تحت )23 عامًا ( 2022 في أوزبكستان، حيث 
تقام تصفيات البطولة خ���الل الفترة من 23 
إل���ى 31 تشرين األول/أكتوب���ر 2021، وذلك 
بنظام التجمع، حيث سيتم اإلعالن عن الدول 

المضيفة لكل مجموعة في وقت الحق.
وق���ال رض���وان إن االتح���اد يول���ي االهتمام 
بالمعسك���ر الداخلي لالعبي���ن قبل االنضمام 

للمعسكر الخارجي في القاهرة.
وشدد رضوان على أهمية االلتزام واالنضباط 
بالتدريب���ات م���ن أجل الحص���ول على فرصة 
تمثي���ل المنتخب الوطن���ي األولمبي، متمنيًا 
التوفي���ق لالعبين وبذل أقص���ى مجهود في 
التدريب���ات. ونق���ل رضوان تحي���ات رئيس 

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب 
ونائبه إبراهيم أبو سلي���م إلي الالعبين كافة 

والطاقم الفني واإلداري.
واختار الكابتن هاني المصدر مساعد المدير 
الفن���ي 10 العبين لالنضمام إل���ى المعسكر 
الخارجي وه���م أحمد كالب، أحم���د أبو عبيد، 
ربحي اشتي���وى، أنس الشخري���ت، أحمد أبو 
حسنين، عبد الرحمن صالح، ابراهيم ابو عميرة، 
موسى حرارة، أحمد الغزالي، محمد الترامسي.

انطالق المعسكر الداخلي لالعبي المنتخب 
الوطني األولمبي بالمحافظات الجنوبية

مدريد/االستقالل: 
جدد نادي مانشستر سيتي الجدل حول مستقبل 

نجم برشلونة ليونيل ميسي، بخطوة مفاجئة، كشف 
عنها برنام���ج الشيرنجيتو اإلسبان���ي. وينتهي عقد 

ليونيل ميسي مع برشلونة الشهر الجاري، ويحق لالعب 
األرجنتيني التوقيع ألي ناٍد مجاًنا.

ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو«، فإن خورخي ميسي، والد ووكيل 
العب برشلونة، تلقى اتصااًل جدي���ًدا من مسؤولي مانشستر 
سيتي. ولم يحصل ميسي على أي عرض رسمي من برشلونة 

من أجل تجديد عقده حتى اآلن.
وكان���ت تقاري���ر عدة قد أش���ارت إلى ع���رض مبدئي طرحه 
رئي���س برشلونة خوان البورتا عل���ى ميسي، يشمل التوقيع 
عل���ى عقد يمتد إلى 10 سن���وات. ولن يستمر ميسي -وفقا 
للع���رض المبدئي- في برشلونة س���وى لعامين فقط، ثم 
يسمح ل���ه بعد ذلك باالنتق���ال إلى ال���دوري األمريكي. 
وأضاف���ت التقارير أنه تم االتفاق عل���ى هذه التفاصيل 

»بشكل ودي« بين الرئيس خوان البورتا ووالد ميسي.

مانشستر سيتي 
يجدد الجدل حول 

مستقبل ميسي
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

�صند تبليغ حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة الو�صطى ال�صرعية

في القضايا أساس 33، 34/2020 و موضوعها نفقة زوجة ونفقة أوالد
إلى المدعى عليه/ أحمد جمال محمد منصور من برقة وسكان البريج سابقا والمقيم حاليا في 
دولة لبنان ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم عليك في القضية أساس 33/2020 
وموضوعها نفقة زوجة وقدرها خمسون دينارا أردنيا شهريا أو ما يعادلها بالنقد المتداول 
وفي القضية أساس 34/2020 وموضوعها نفقة أوالد لكل واحد من األوالد ريماس وعائشة 
وماريا وأسامة وقدرها خمسة وعشرون دينارا أردنيا شهريا أو ما يعادلها بالنقد المتداول 
وكلت���ا القضيتين مرفوعتان ضدك من قبل المدعية أنعام سهيل محمد منصور من برقة 
وسك���ان البريج وذلك اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع ف���ي 14/1/2020 حكما غيابيا بحقك 

قابال لالعتراض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب االصول  وحرر في 31/5/2021م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام خليل احلليمي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

مذكرة تبليغ حكم ا�صتئنايف �صادر
 عن حمكمة الو�صطى ال�صرعية

في القضية اساس 587/2020م و موضوعها إثبات طالق
الى المدعى عليه / عل����ي سعيد محمود عبد العال من المحرقة وسكان البريج سابقا 
والمقيم حاليا في تركيا ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم عليك في القضية 
أس����اس 587/2020 المقامة عليك من قبل المدعية زوجتك بصحيح العقد الشرعي/ 
هب����ة سالم سعيد عبد العال من المحرقة وسكان البري����ج بثبوت طلقة واحدة بائنة 
بينون����ة صغرى قبل الدخول والخلوة بتاريخ 23/2/2019م وال عدة عليها حكما غيابيا 
بحقك وقد عادت القضية من مقام محكمة االستئناف الشرعية بخانيونس مصدقة 
حس����ب األصول بتاريخ 2/3/2021م حكما قابال للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية 

وصار تبليغك حسب األصول . حرر في 20/10/1442ه� وفق 1/6/2021م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / آمنة محم���د احمد مسلم  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  908700628  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /احمد محمود محمد ابو حطب  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800294399  
الرجاء مم���ن يجدها أن يسلمه���ا ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إثر قمع ق����وات االحتالل اإلسرائيلي، مسيرة 
من����ددة باالستيطان جنوب����ي نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مص����ادر محلية أن ق����وات االحتالل 
أطلق����ت قنابل الغاز المسي����ل للدموع تجاه 
المشاركي����ن بمسي����رة نظمه����ا أهالي بلدة 
»بيتا«، من����ددة بشق طريق استيطانية على 
أراضي بلدتي »بيتا« و«حوارة« جنوبي نابلس.

وأش����ارت إلى إصابة عدد منه����م باالختناق، 
كما تعرضت مركب����ة إسعاف تابعة لإلغاثة 
الطبية في نابلس لالستهداف بقنبلة غاز ما 

أدى إلى تحطم زجاجها األمامي.
وشارك أهالي جنوبي نابلس بمسيرة منددة 
العمل  إليها فصائ����ل  باالستيطان، دع����ت 
الوطني في محافظة نابلس، ولجنة التنسيق 
الفصائلي في بلدتي »حوارة« و«بيتا«، وهيئة 
مقاومة الجدار واالستيطان، ضد شق الطريق 

االستيطانية.
وبحسب معطيات رسمية؛ يسكن نحو 650 
ألف إسرائيلي، ف����ي 164 مستوطنة و124 
بؤرة استيطاني����ة، بالضفة الغربية والقدس 

المحتلتين.

فيما، هدم����ت قوات االحت����الل اإلسرائيلي، 
أم����س الثالثاء، حظيرة أغن����ام وغرفة زراعية 

جنوب الخليل.
وق����ال منسق اللج����ان الشعبي����ة والوطنية 
لمقاوم����ة الجدار واالستيط����ان راتب الجبور، 
أن ق����وات االحت����الل هدمت حظي����رة أغنام 
تعود للمواطن محمد عيسى ربعي في قرية 
التوان����ة، وغرفة زراعي����ة للمواطن فضل رباع 

لعمور في تجمع الركيز شرق يطا.
كم����ا هدمت جرافات االحت����الل اإلسرائيلي، 
الثالث����اء، بركت����ي مي����اه لالستخدام  أمس 
الزراع����ي في قرية بردلة باألغ����وار الشمالية، 
وجرف����ت طريقا زراعيا في سهل قاعون غرب 

القرية.
وأفاد مدير دائرة الزراعة في األغوار الشمالية 
هاشم صوافطة، ب����أن االحتالل هدم بركتي 
مياه تخدم ع����ددا من المزارعي����ن في قرية 
بردل����ة باألغوار الشمالية بسعة 1000 كوب، 

و250 كوبًا مقدمتين من وزارة الزراعة.
وأض���اف صوافطة أن جراف���ات االحتالل 
دم���رت طريق���ا زراعيا في سه���ل قاعون 
غ���رب بردل���ة بط���ول 1600 مت���ر يخدم 

المزارعين ف���ي السهل. كما جرفت آليات 
الثالثاء،  أم���س  اإلسرائيل���ي،  االحت���الل 
مساحات واسعة من أراض���ي المواطنين 
ف���ي بلدة جال���ود جنوب نابل���س، لصالح 
راحيل«.  »شف���وت  توسي���ع مستوطن���ة 
وقال مس���ؤول ملف االستيط���ان شمال 
الضفة الغربية غسان دغلس، إن عددًا من 
البلدات في ريف نابلس الجنوبي تشهد 
أعمال تجري���ف واسع���ة، لصالح توسيع 
8 مستوطن���ات وب���ؤر استيطانية وهي: 
»شيل���و«، و«شف���وت راحي���ل«، و«عمحاي« 
الجدي���دة، و«احيا«، و«ع���ادي عاد«، و«ايش 
ك���ودش«، و«هداعت، و«كي���دا«، في اطار 
توسيع هكيلية كل منها، وبناء المزيد من 

الوحدات االستيطانية.
وأضاف، انه منذ يومين تجري أعمال تجريف 
في مستوطنة »شف����وت راحيل« في اراضي 
تابعة لبلدة جالود، في حوض رقم )13( موقع 
الخفافي����ش؛ من أجل تهيئ����ة األرض، لبناء 

المزيد من الوحدات االستيطانية.
كم����ا شرعت جرافات االحت����الل اإلسرائيلي، 
أمس الثالثاء، بشق طريق استيطانية قرب 

مدخ����ل بلدة حزم����ا الرئيسي شم����ال شرق 
مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلي����ة، إن جرافات االحتالل 
بمساندة طواق����م من بلدية القدس وحماية 
من الجيش، ب����دأت بتجري����ف وشق طريق 
استيطاني����ة تمتد من مدخ����ل البلدة حتى 
منطقة الشع����ب القريبة من شارع حزما جبع 
الرئيسي، وتعود ملكي����ة األراضي إلى عدد 

من عائالت البلدة.
وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، 
امس الثالث����اء، المسجد األقص����ى المبارك، 
م����ن جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 
إن 102 مستوط����ن اقتحموا باحات األقصى، 
ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من 

جهة باب السلسلة.
وكانت دع����وات خرجت من ما يسمى »اتحاد 
منظمات الهيكل« المزعوم ألنصاره وجمهور 
المستوطني����ن إل����ى اقتح����اٍم جماعي كبير 
للمسجد األقصى المبارك يوم غٍد الخميس، 
رًدا عل����ى إلغاء »مسيرة األع����الم« في مدينة 

القدس المحتلة.
ودع����ت جمعي����ات استيطاني����ة، أنصارها، 
إل����ى اقتحام واس����ع للمسج����د األقصى غدًا 
ا على إلغاء ما تسمى ب� »مسيرة  الخميس، رًدّ

األعالم« في مدينة القدس المحتلة.
ونشر االتحاد في إعالنه: »تم إلغاء المسيرة 
ف����ي الخارج، فلنقم بها داخ����ل جبل المعبد، 
ال تقعد في البيت، تع����ال واصعد إلى جبل 
المعب����د بسعادٍة، وأن نصل����ي ألجل حكومٍة 

جيدٍة وشجاعٍة إلسرائيل«، على حد زعمه.
كما دعت منظم����ات إرهابي����ة متطرفة، من 
بينها منظم����ة »الهاف����ا« المستوطنين إلى 
المشارك����ة ف����ي اقتح����ام واس����ع للمسجد 
األقصى غ����دًا الخميس، في تم����ام الساعة 

1:30 ظهًرا.
وفي وقت الحق من مساء امس الثالثاء أعلن 
المجلس الوزاري المصغ����ر للشؤون األمنية 
والسياسي����ة »الكابيني����ت« تأجيل »مسيرة 
األعالم« في مدينة الق����دس المحتلة، حتى 
ي����وم الثالث����اء 15 حزيران/ يوني����و الجاري، 
على أن تقام بموج����ب مخطط يتوافق عليه 

المستوطنون مع الشرطة.

بيروت/ االستقالل: 
قال األمين العام لحزب الل���ه اللبناني حسن نصرالله، مساء أمس الثالثاء، إنه 
ما يزال يحلم ويحمل ام���اًل كبيًرا بالصالة سويًا بالمسجد األقصى في القدس 

المحتلة.
وأش���ار نصرالله في حديث تلفزيون���ي عبر قناة "المن���ار" اللبنانية، إلى أن ما 
يجري في فلسطين يجب أن ُيواكب من كل األمة وكل من يتحمل المسؤولية 

اإليمانية تجاه فلسطين ومقدساتها.
وش���دد على أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على األمة 
أن تدعمهم، مضيفا: "نحن أمام عدو حاقد وأحمق ومأزوم وقد يهرب إلى األمام 

من مآزقه الداخلية".
وي���رى أن رئيس الحكوم���ة اإلسرائيلية بنيامين نتنياه���و، قد يذهب إلى أي 

خيارات، وهدد بالملف النووي اإليراني كذلك قد يرتكب حماقة بالقدس.
وأضاف: "نتنياهو اليوم مهزوم ومأزوم وقد يلجأ إلى خيارات مختلفة ومتهورة 

لكي يخرج من أزماته".
وأكد نصرالل���ه، أنهم يعملون بجد على أن يصلوا إلى معادلة أن االعتداء على 

القدس يعني حربًا إقليمية.
وأوضح، أن م���ن النتائج المباشرة النتصار المقاومة ع���ام 2000 كان التفاعل 

الكبير في فلسطين، مشيًرا إلى أنهم أهدوا االنتصار للشعب الفلسطيني.

نصر الله: نعمل بجد لنصل 
لمعادلة أن االعتداء على 

القدس يعني حربًا إقليمية

بروكسل/ االستقالل: 
كش���ف استطالع لل���رأي أجرت���ه مجموعة البح���ث والتحليل 
الدولي���ة "يوجوف"، عن تراجع مست���وى تأييد "إسرائيل" في 
عم���وم الدول األوروبية بنسبة بلغت في المتوسط %14، بعد 
الع���دوان األخير على قط���اع غزة، الذي أوق���ع مئات الشهداء 

والجرحى.
وقالت المجموعة في عرض لنتائ���ج االستطالع على موقعها 
على اإلنترنت: إن شعبية "إسرائيل" تراجعت كثيًرا في عموم 

أوروبا، منذ آخر استطالع أجري في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف���ت: أظه���ر االستط���الع أن البريطانيين كان���وا األقل 
تفضيال ل�"إسرائيل"؛ حيث انخفض التأييد من 14 نقطة في 
فبراير/شب���اط إلى 41 في مستوى التأيي���د والتفضيل حاليا، 

مشددة على أنها األدنى منذ عام 2016.

وأوضح���ت أن %13 من حزب العمال البريطاني فقط ينظرون 
ا، في  إيجاًب���ا ل�"إسرائيل"، في حين %68 ينظ���رون لها سلبّيً
ا  حين أن %53 م���ن ناخبي حزب المحافظي���ن ينظرون سلبّيً

ا. ل�"إسرائيل"، مقابل %29 إيجابّيً
ووف���ق االستطالع؛ حلت فرنسا في المرتب���ة الثانية بين دول 
أوروبا من حي���ث انخفاض مستوى التأيي���د ل�"إسرائيل" بعد 
الع���دوان غ���زة؛ إذ انخفض من 13 إلى 36 نقط���ة، وهو أدنى 

تأييد منذ 2019، وكان للدنمارك األمر ذاته.
ولف���ت إلى أن السوي���د وألمانيا تشهدان أق���ل انخفاضا في 

التأييد عند 17 و14 نقطة توالًيا.
وأسفر العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية إجماال 
ع���ن ارتقاء أكثر من 292 شهيدا، منهم 69 طفال، و40 سيدة، 

ا، وأكثر من 8900 مصاب، إضافة إلى دمار هائل. و17 مسّنً

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت قوات االحتالل إصابة مستوطنين اثنين وعدد 
من الجنود مساء امس الثالثاء جّراء رشقهم بالحجارة 

في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
واقتحمت ق���وات االحتالل بلدة الط���ور برفقة سيارة 
المياه العادمة حيث اندلع���ت مواجهات مع الشبان 

في الشارع الجديد.
وذكر شهود عيان أن الشب���ان ألقوا واباًل من الحجارة 
والمفرقعات الناري���ة تجاه قوات االحت���الل وسيارة 
للمستوطنين ما أدى الى تحطيم زجاجها وإصابة من 

بداخلها.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل عددًا م���ن الشبان من 
بينه���م سفيان أب���و الهوى، وعدي ف���ادي أبو جمعة 

والشبل ايهم رائد )أبو مفرح(.
كم���ا اقتحمت ق���وات االحتالل حي���ي البستان وبئر 
أيوب في بلدة سلوان، وس���ط إلقاء القنابل الصوتية 

والغازية تجاه المواطنين.
كذل���ك تعمدت قوات االحتالل ف���رض غرامات مالية 
عل���ى المقدسيين في شارع الرشي���د، ضمن سياسة 
االحت���الل المستم���رة للتضييق عل���ى المقدسيين 

واستهدافهم.
ومنذ سنوات يعيش المقدسيون وخاصة في األحياء 
القريبة من المسج���د األقصى حرب ثبات ووجود في 
ضوء ما يتعرضون ل���ه من محاوالت اجتثاث وتشريد 
وترحي���ل على أيدي ق���وات االحت���الل والمجموعات 

االستيطانية.

تراجع تأييد »إسرائيل« في أوروبا 
بعد العدوان األخير على غزة

إصابة عدد من المستوطنين 
والجنود رشقًا بالحجارة في القدس

دعوات يهودية ..
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االستقالل/ وكاالت:
دخل الذكاء االصطناعي عالم مستحضرات التجميل، وأطلقت العالمات التجارية 
منتجات يمكن تفصيلها على قياس كل شخص، سعيًا إلى جذب الزبائن الذين 
يريدون التميز. وب���ات يمكن تحديد رائحة العطر األنسب، بفضل ما توفره دار 

»سياج« الصغيرة للعطور التي تأسست في 2017.
فف���ي صالة عرضها األنيقة في الدائرة الحادية عش���رة من باريس، تتيح الدار 
التي أسسها ماكسيم غارسيا جانان، الحصول على عطر مركب تبعًا لميول كل 
شخص تقريبًا. وقال جانان إن صناعة ه���ذه العطور الراقية تركز على اإلنسان 

وتفضيالته أو ما يعرف ب�«صناعة 3.0«.
ويعتم���د جانان على نموذج عطر أصلي ال يوزع في المتاجر وال يخزن، واألهم ال تنفق 
عليه أي تكاليف تسويق، ما يشكل عنصرًا مهمًا في السعر النهائي للعطر. وتستخدم 
»سياج« كل التقنيات الرائجة ف���ي عالم الجمال المعاصر، من الذكاء االصطناعي إلى 
الطلب عبر اإلنترنت، مرورًا بشبك���ة إنستغرام التي تتوجه من خاللها إلى الجمهور... 

وُيشَحن العطر إلى الزبون مع عينة ليجربه، وإذا لزم األمر يمكنه أن يرده إلى الدار.
وقال رائ���د األعمال الشاب: »نواكب التوّجه المتزاي���د إلى الطلب عبر اإلنترنت، 
إضاف���ة إلى أن فكرتنا تتمثل في جع���ل العطور الباريسية الفاخرة في متناول 

الجميع، أينما كانوا«.

ذكاء اصطناعي يحدد 
رائحة العطر المثالية

 ) APA images(   فل�ضطينيون يح�ضرون معر�ضًا بعنوان "الرتاب واحلجارة" يف قرية الفنون واحلرف يف مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
ُص���دم رجل هندي عندما عاد إل���ى المنزل بعد 
حفل تأبين زوجته ليجدها بانتظاره في المنزل.

وكانت موتايال غيريجام���ا )75 عامًا( قد أدخلت 
إلى المستشفى الحكومي العام في فيجاياوادا 
بوالية أندرا براديش، جنوب الهند، بعد أن ثبتت 
إصابتها بفيروس كورونا، وك���ان زوجها غدايا 
يزورها كل ي���وم للتأكد من أنها تتحسن، لكن 
عندما وصل إلى المستشفى في 15 مايو )أيار( 

لم يتمكن من العثور عليها.
وبعد س���ؤال الممرضات واألطباء ع���ن زوجته، 
قال المسؤولون الطبي���ون للرجل إن زوجته قد 

توفي���ت، وتم تسليم جثتها إليه داخل حقيبة 
للجث���ث، وُنصح الرجل الحزين على فراق زوجته 
بع���دم لمس الحقيب���ة أو فتحه���ا دون ارتداء 
مع���دات الحماية الشخصية لتجن���ب انتشار 

الفيروس القاتل.
وأخذ غدايا جثة زوجته الحبيبة إلى قريته وأدى 
طقوس دفنها األخيرة في ذلك اليوم. وبعد أيام 
قليلة، تلقى الرج���ل المزيد من األخبار المحزنة 
عندما توفي ابنه راميش أيًضا بفيروس كورونا، 
فدف���ن غدايا ابنه ونظم حف���ل تأبين مشترك 

لزوجته وابنه.
لكن موتاي���ال تركت الجميع ف���ي حالة صدمة 

عندم���ا ج���اءت في أعق���اب الجن���ازة وجلست 
وهي تنظر إلى الجمي���ع. وكانت المرأة المسنة 
منزعجة ألن زوجها لم يأخذها من المستشفى، 
واضطرت إلى اقتراض الم���ال لتستقل سيارة 

أجرة إلى المنزل.
وأصيب غدايا وعائلت���ه بالرعب عندما علموا أن 
المستشفى ق���د سلمتهم جثة ام���رأة غريبة، 
ودفنوها معتقدين أنه���ا موتايال . ولم ُتعرف 
بعد هوية الم���رأة الموجودة في حقيبة الجثث 
الت���ي أعطيت لغدايا. ول���م يعلق المستشفى 
على األمر، ولم يتم تسجيل أي حالة إهمال لدى 

السلطات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

القاهرة/ االستقالل: 
شهدت مدينة دس���وق الواقعة في محافظة كفر الشيخ المصرية واقعة غريبة عندما توجه موظف سابق 
بتليفون���ات دسوق إل���ى مكتب البريد لصرف معاشه عن شهر مايو فاكتش���ف أنه متوفى في السجالت، 
وفقا للمصري اليوم. وقال الموظف: »أعول أسرة كبيرة وليس لي أي مصدر رزق آخر وأبلغ من العمر 72 سنة 
وفوجئ���ت بأن معاشي متوقف، وطالبني المسؤولون ببريد دسوق بالتوجه إلى تأمينات دسوق لالستفسار 
عن سبب إيقافه، فتوجهت لمكتب تأمينات دسوق وبالسؤال فوجئت بأنهم يبلغوني بأنني متوفى ولست 
على قيد الحياة« . وأضاف: »منحوني إفادة بذلك وأن معاشي توقف من أول شهر مايو بسبب الوفاة، أصبت 
بصدم���ة عنيفة وتوجهت لإلدارة الصحية بدسوق للتأكد من أنن���ي مازلت على قيد الحياة أو أنني توفيت 
بالفع���ل وأن م���ا أشاهده هو أوهام لي وأنا بالقبر، فأكدوا لي أنني على قيد الحياة ولم أتوف أو يتم إبالغهم 

بوفاتي ولم يتم استخراج شهادة وفاة لي ومنحوني إفادة بذلك فاطمأننت أنني مازلت على قيد الحياة«.
وتابع: »توجهت مرة أخرى للتأمين���ات بدسوق وقدمت لهم تلك االفادة، إال أنهم أصيبوا بالصمت الرهيب 
وأخذوا االفادة غير مصدقين أنفسهم ومازلت حتى اآلن لم يصرف معاشي إلصرار مسؤولي التأمينات بأنني 

توفاني الله رغم ما قدمته من إفادة الصحة وإطالعهم على بطاقة الرقم القومي خاصتي«.

يعود من جنازة زوجته فيجدها في المنزل!ذهب لصرف معاشه.. فاكتشف أنه ميت

االستقالل/ وكاالت:
نش���أ »أوس عودة« دون إعاقة تتعلق بالسمع أو الكالم لكن 
الطفل البالغ من العمر 5 أع���وام اضطر لتعلم لغة اإلشارة 

للتواصل مع جده وجدته وهما من الصم والبكم.
ويستخ���دم عودة اآلن مواقع التواصل االجتماعي في طرح 
قضية قريبة جدًا إلى قلبه وهي نشر أساسيات لغة اإلشارة 

بين الشبان األردنيين بطريقته الخاصة.
وك���ان في بادئ األمر قد تعلم لغة اإلشارة من والده ثم قرر 
إنتاج تسجيالت فيديو إرشادية يعرضها على قناة خاصة 

به على موقع يوتيوب.
وقال المدرب الصغير: »عشان أق���در عشان الناس يقدروا 

يتواصلوا مع الصم يتعلموا مني ويستفيدوا«.

وتح���دث أشرف عودة والد أوس عن ابن���ه قائاًل: »هال، 
أوس بش���وف إنه كثير متحم���س كثير عم بيحب إنه 
يتعلم لغة اإلشارة وبيحب انه ينّزل دائمًا حلقات على 
قناته عل���ى اليوتيوب بحس إنه هو بيتميز بينه وبين 
أصدقائه وبالتحديد ف���ي واحدة بيحبها كثير اسمها 
مريم بيح���ب ينزل حلق���ات ويفرجيها إن���ه أنا كثير 
مشهور وكثير أنا الناس بيحبوني وأنا عم بعلم الناس 
لغ���ة اإلشارة. بالنسبة إله ممك���ن حافز إنه صديقة إله 

اسمها مريم بتابعه«.
ويعتقد أشرف عودة أن ابنه يمكنه أن يعول على مستقبل 
مشرق في مج���ال ترجمة لغة اإلشارة ألن���ه محاط بأقارب 

يمكنه التعلم منهم والتدريب معهم.

االستقالل/ وكاالت:
ألقت السلطات البريطانية القبض على ما يمكن وصفه بأنه 
"أصغر تاجر مخدرات" على اإلطالق، حيث كان المتهم طفال 

ال يتعدى من العمر 9 أعوام.
وأف���ادت وسائل إع���الم بريطانية بأنه مؤش���ر آخر على أن 
تج���ار المخدرات ال يوفرون أي وسيل���ة في سبيل الترويج 

لبضاعتهم المسمومة.
وأفادت صحيف���ة "ميرور" البريطانية، بأن الطفل الذي وقع 
بيد الشرطة البريطانية ال يزال طالبا في المرحلة االبتدائية، 
وقد عثر بحوزته على مواد مخدرة بغرض توزيعها واالتجار 

بها.
ولفت���ت الصحيفة إل���ى أن السن القانوني���ة للمسؤولية 

الجنائية في كل من إنجلترا وويلز هو 10 أعوام، وبالتالي لن 
يكون باإلمكان توجيه أي اتهامات للطفل في هذه الحالة.

ول���م تكشف الجه���ات المختصة عن اس���م الطفل الذي 
ألق���ي القبض عليه وبحوزته مخدرات، إال أن وسائل اإلعالم 
البريطانية رجحت أن يكون الطفل قد أجبر على حيازة هذه 
المواد الخطرة والممنوع���ة، وأنها قد تعود لتجار مخدرات 
أكب���ر. وعزت وسائل اإلع���الم البريطانية زي���ادة استغالل 
األطف���ال بشكل عام مؤخرا، خصوصا م���ن جانب عصابات 
الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، إلى اآلثار االقتصادية 
المدمرة التي خلفتها جائح���ة كورونا، والتي دفعت حتى 
ذوي بع���ض األطفال مم���ن يعملون في ه���ذه األنشطة 

باألساس، إلى استغالل أطفالهم.

الطفل »أوس«.. أصغر معلم للغة اإلشارة في األردناعتقال أصغر تاجر مخدرات في بريطانيا!

االستقالل/ وكاالت:
خلصت دراسة أجراها علم���اء أمريكيون إلى أن استهالك 
كمي���ات مفرطة م���ن الكافيين يزيد من خط���ر اإلصابة ب� 
الغلوكوما أكثر ب�3 أضعاف لدى من يعانون ارتفاع ضغط 
العي���ن. وكشفت الدراس���ة التي نشرت ف���ي مجلة ’’طب 
العيون‘‘ األمريكية أن الخبراء حللوا سجالت أكثر من 120 
ألف مشارك تم جمعها بين عامي 2006 و2010، حيث كان 
المتطوعون الذين قّدم���وا عينات الحمض النووي الخاصة 

بهم بين 39 و73 عاًما.
وأش���ار المشرف���ون على الدراس���ة إلى ع���دد المشروبات 

المحتوي���ة على الكافيين التي يشربونه���ا يومًيا، وكذلك 
األطعمة التي تحتوي عل���ى الكافيين التي تناولوها وفي 

أي حصص.
وأوضحت الدراسة أن استهالك أكثر من 480 ملليغراًما من 
القهوة يومًيا )ما يع���ادل تقريًبا أربعة أكواب من القهوة( 
ساهم في ضغط العين بمق���دار 0.35 ملم من الزئبق، مع 
وج���ود مخاطر وراثية عالية، وأن استهالك حوالي 3 أكواب 
من القهوة يومًيا زاد م���ن خطر اإلصابة بالغلوكوما بنسبة 
3.9 مرة مقارن���ة بأولئك الذين شربوا القليل من الكافيين 

أو بدون كافيين.

االستقالل/ وكاالت:
نفق كوبي، أكب���ر شمبانزي ذكر معم���ر في الواليات 
المتح���دة، بحديقة حيوان س���ان فرانسيسكو عن 63 

عاما.
وقال���ت تاينا بيترسون، المدي���رة التنفيذية لجمعية 
سان فرانسيسكو لعلوم الحيوان في بيان »كان كوبي 
جزءا من سان فرانسيسكو.. ال يمكن تعويضه وقلوبنا 

محطمة«.
وقالت حديقة الحيوان إن حراس الحديقة سيفتقدون 
كثيرا »كيف كان يعبر بصوت خافت عن تمنياته لهم 

ولم يترك كوبي وراءه ذرية حية وقد خالف التوقعات 
من خالل العيش حتى سن 63 قبل وفاته يوم السبت. 
وقال خبراء ف���ي الحيوانات إن متوسط العمر المتوقع 
للشمبانزي هو 33 عاما في البرية وما بين 50و60 عاما 

تحت رعاية اإلنسان.
وقالت حديق���ة الحي���وان إن الشمبانزي م���ن األنواع 
المهددة باالنقراض ومن بين أكثر الرئيسيات عرضة 
للخطر في أفريقيا، حي���ث يبلغ تعدادها في البرية ما 
بين 100 ألف و200 ألف بسبب تهديدات مثل الصيد 

وفقدان الموائل واألمراض.

احذر.. القهوة تشكل خطرًا على البصر! نفوق أكبر شمبانزي معمر في أمريكا عن 63 عامًا


