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القدس المحتلة/ االستقالل:
نظم المستوطنون، مساء أمس، مسيرة »األبواب« الشهرية، 

داخل القدس القديمة، بمناسبة بداية الشهر العبري.
وانطلقت المسيرة من حائط البراق باتجاه شارع الواد مرورا 
بأبواب األقصى من الجهة الخارجية، السلس���لة، القطانين، 
المجل���س، وص���وال إلى س���احة باب األس���باط عب���ر طريق 
المجاهدين، مرروا بأب���واب الغوانمة والملك فيصل وحطة، 
ورفع المس���توطنون أعالما تحمل صور الهي���كل المزعوم، 

محاولين استفزاز األهالي والمتواجدين في المنطقة، وأدى 
المستوطنون الصلوات والطقوس الخاصة خالل مسيرتهم.

وانتشرت قوات االحتالل بأعداد كبيرة في القدس القديمة، 
وعلى طول س���ير المسيرة، وعلى أبواب األقصى، إضافة إلى 
انتش���ار على أبواب البلدة القديمة، كما أغلقت منطقة باب 
األس���باط أمام المركبات. وكانت الش���رطة قد طالبت التجار 
في ش���ارع الواد والقطانين بإغالق محالتهم التجارية بعد 

ساعات العصر، قبل بدء المسيرة الشهرية.

وسط انتشار لقوات االحتالل.. مئات 
المستوطنين في »مسيرة األبواب الشهرية«
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الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلس���رائيلي  جنود االحت���الل  واص���ل 
والمس���توطنون، يوم أمس، اعتداءاتهم على 
أبناء شعبنا ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث 

أصيب ثالثة ش���بان بالرصاص الحي، أحدهم 
بجروح خطرة، خالل اقتح���ام مدينة طوباس، 
كم���ا جرف���ت آليات االحت���الل ش���ارعا زراعيا 
بمس���افر يطا جنوب الخليل، ومسحت أراضي 

في خربة »الحمة« باألغوار، واقتحمت المنطقة 
االثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال ش���هود عيان إن مواجهات 
اندلع���ت ف���ي مدين���ة طوباس 

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى
االحتالل يواصل انتهاكاته: إصابة 3 شبان بالرصاص وتجريف 

ومسح اراٍض واقتالع أشجار واقتحام مناطق أثرية في الضفة

مهجة القدس والجبهة الشعبية تنظمان وقفة دعم للشيخ خضر عدنان والغضنفر
غزة/ االستقالل: 

نظم���ت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألسرى والجرحى والجبهة الشعبية لتحرير 

فلس���طين أمس االربعاء، وقفًة دعم وإس���ناد 
مع األس���يرين المضربين عن الطعام الش���يخ 
القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر 

عدن���ان و الغضنف���ر أب���و عطوان، أم���ام مقر 
بمدينة غزة.  الس���امي  المفوض 
من جهته قال ياسر مزهر عضو 

وقفة ت�صامنية مع �لأ�صريين �مل�صربني عن �لطعام �ل�صيخ خ�صر عدنان و�لأ�صري �لغ�صنفر �أمام مقر �ل�صليب �لأحمر بغزة �أم�س

تحذيرات من مخطط إلحالل 25 ألف مستوطن في محيط األقصى

وفاتان و246 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« خالل 24 ساعة

غزة/ االستقالل:
أكد قيادي في س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة 
الجهاد االس���المي،  أن أي عودة »إس���رائيلية« للتصعيد 

قيادي في سرايا القدس: أي عودة »إسرائيلية« 
للتصعيد سيقابلها رد من المقاومة

رام الله / االستقالل:
أفاد نادي األس���ير ب���أّن تفاقًما طرأ عل���ى الوضع الصحّي 
لألس���ير طارق محمود عاصي )39 عاًما( من مدينة نابلس 

تفاقم الوضع الصحي لألسير 
طارق عاصي من نابلس

عائالت قتلى إسرائيليين ترفع دعوى قضائية ضد قطر بأكثر من 360 مليون دوالر

المتضامنون األجانب .. دروع إنسانية تؤازر المقدسيين
القدس المحتلة–غزة / محمد أبو هويدي:

ازدادت ف���ي اآلونة األخيرة وبش���كل ملحوظ 
أعداد المتضامنين االجانب مع الفلسطينيين 
في كفاحه���م العادل، فكان له���م دور كبير 

في فضح ممارس���ات االحتالل، وإظهار الوجه 
القبيح إلسرائيل، وإبراز معاناة الفلسطينيين، 
وإثارة الرأي العام العالمي نحو عدالة وشرعية 

القضية الفلسطينية.

المتضامنين يش���اركون بشكل دوري  هؤالء 
في المسيرات والفعاليات اليومية المناهضة 

ينظمه���ا  الت���ي  و  لالحت���الل 
الفلس���طينيون، ال س���يما ف���ي 

رام الله/ االستقالل: 
 األسير الشيخ خضر 

ّ
أصدرت مخابرات االحتالل أمر اعتقاٍل إدارّي بحق

عدنان المضرب عن الطعام منذ 12 يوًما رفًضا العتقاله، 
وذلك لمدة ش���هر يبدأ من تاري���خ اعتقاله وينتهي في 

االحتالل يصدر حكمًا باالعتقال 
اإلداري بحق الشيخ خضر عدنان

عطايا: الدكتور رمضان قامة كبيرة 
على مستوى الجهاد والمقاومة

بيروت/ االستقالل: 
رأى ممث���ل »حركة الجهاد اإلس���المي« في لبنان إحس���ان 
عطاي���ا، أن »تزامن الذكرى الس���نوية األولى لرحيل القائد 

»الشاباك« ينتقد تأجيل »مسيرة 
األعالم« اإلسرائيلية بالقدس

مؤتمرون يطالبون باإلسراع 
في عملية إعادة إعمار غزة

غزة/ االستقالل:
طالب مؤتمرون مختصون في غزة يوم أمس، باإلس����راع في 
عملية إعادة اإلعمار، داعين لضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي 
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غزة/ االستقالل: 
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس 
االربعاء، وقفًة دعم وإسناد مع األسيرين المضربين 
ع���ن الطعام الش���يخ القيادي في حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي خضر عدنان و الغضنفر أبو عطوان، أمام 

مقر المفوض السامي بمدينة غزة.
م���ن جهته قال ياس���ر مزهر عضو لجنة األس���رى 
للق���وى الوطنية واإلس���المية: »يلج���أ المعتقلون 
اإلداريون إلى انتزاع حريتهم من بين أنياب العدو 
الصهيون���ي عن طريق اإلضراب ع���ن الطعام رغم 
صعوبة اإلضراب وما قد يس���ببه من أضرار بصحة 
المعتقلي���ن، ولكنه���م يلجئون له لي���س حًبا في 
الجوع والعطش، أو الش���هرة وتس���جيل المواقف، 

وإنما من أجل الدفاع عن كرامتهم«.
وأضاف مزهر: »الشيخ خضر عدنان يعاني أوضاعًا 
صحي���ة صعبة ج���ًدا نتيج���ة اإلضراب���ات الثالثة 
السابقة حيث تم استئصال بعض من أمعائه، وال 
يستطيع الوقوف والحركة ويشعر بدوخة وآالم في 
المفاصل وهب���وط حاد في الضغط ويرفض جميع 

المقويات والمدعمات«.
من جانبه حذر القيادي في الجبهة الشعبية عطية 
البسيوني من استمرار سياس���ة االعتقال اإلداري 

التي ما زالت سيًفا مس���لًطا على رقاب أبناء شعبنا 
الفلسطيني.

ودعا البسيوني المؤسسات الدولية وفي مقدمتها 
األمم المتح���دة واللجنة الدولي���ة للصليب األحمر 
إلى التدخل العاجل إلنهاء معاناة أس���رانا األبطال 

وخاصة المرضى منهم.
وفي كلمة أصدقاء مؤسس���ة الضمير أش���ارت نور 
اله���دى أبو صفي���ة إلى حق األس���رى األبطال في 

الدف���اع عن أنفس���هم مواجهة االعتق���ال اإلداري 
بكافة الوسائل المتاحة لهم، وأنهم يقدمون أغلى 

ما يملكون من أجل حريتهم.
وتنته���ج إدارة الس���جون الصهيوني���ة سياس���ة 
االعتق���ال اإلداري بحق األس���رى، حي���ث بلغ عدد 
األسرى اإلداريين في سجون االحتالل الصهيوني 
قرابة 440 أس���يًرا فلس���طينًيا يقبعون جميعهم 

دون أن يوجه لهم أية تهمة.

مهجة القدس والجبهة الشعبية تنظمان وقفة دعم للشيخ خضر عدنان والغضنفر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال قائ���د أركان جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي 
أفيف كوخافي، أم���س األربعاء، إن العدوان األخير 
على قطاع غزة سيش���كل نقطة تحول في طبيعة 

التعامل مع قطاع غزة.
وأضاف كوخافي أن »الجيش قام بسلس���ة ضربات 
توازي ثالثة أضعاف الضربات التي كان يقوم بها 

في العمليات السابقة«.

وتاب���ع »لم يكن هدف العملي���ة إخضاع قطاع غزة 
ولكن ممارس���ة ضغط عسكري كبير لسلب حماس 
والجهاد اإلسالمي قدرات عسكرية وخلق قدرة ردع 
سنحتاج لنرى نتائجها على طول الفترة القادمة«.

وذكر أنه »لم يتجاهل تأثير إطالق الصواريخ على 
الجبهة الداخلية، ولكن نجحت حماس بشكل أقل 

بكثير من الذي خططت له«، وفق ادعائه.
واس���تطرد »يجب أن نكون متواضعين في الطرح 

ح���ول آلية الردع التي وصلنا إليها، فالحياة متقلبة 
وحرب األيام الس���تة كانت نصرًا واضحًا ولكن بعد 

وقت قصير بدأت حرب االستنزاف«.
وأش���ار إلى أننا »س���نحتاج إلى ترجم���ة ما حصل 
على شكل إنجازات سياس���ية استراتيجية، وهذا 
مرتبط برئيس الحكومة ووزير الجيش، فالذي كان 
)مسبًقا( لن يكون )مس���تقباًل(، حتى فيما يتعلق 

بطبيعة الردود والتعامل مع حماس«.

كوخافي: المعركة األخيرة ستشكل نقطة تحول بالتعامل مع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصل س���لطات االحتالل مخططاتها الهادفة لتغيير 
الواق���ع الديموغرافي وتاريخ مدين���ة القدس المحتلة، 
حيث شرعت في األيام األخيرة بإخطار عدد من العائالت 
لهدم 13 منزال في بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى.

وحذر الناطق باس���م لجنة الدفاع عن س���لوان فخري أبو 
دياب من مخطط إلحالل أكثر من 25 ألف مستوطن في 
المناطق المقدسية من جبل المكبر حتى أسوار المسجد 
األقصى في الجهة الجنوبي���ة، وهذ يعني ترحيل كل 

المقدسيين من المنطقة.
وأوضح أن االحتالل يريد تشكيل حزام استيطاني ممتد 
من حي بطن الهوى مرورا بس���لوان ووص���وال إلى وادي 
الحلوة، وكل ذلك وعين االحتالل على المسجد األقصى 

الذي هو في عين العاصفة.
وأك���د أبو دي���اب أن الهدف من ه���دم وترحيل أهالي 
س���لوان هو سياسي اس���تيطاني تهويدي، حيث يعد 

الحي الحامية الجنوبية للمسجد األقصى.
ونبه إل���ى أن االحتالل يزعم أن ه���ذه البيوت قد بنيت 
دون ترخيص، في حين أن أغلبه���ا موجودة قبل وجود 

االحتالل.
 وقال أبو دي���اب إن المطلوب هو الضغط على االحتالل 
إللغاء قرارات هدم وترحيل سكان الحي لصالح جمعيات 

استيطانية بشكل نهائي.
خمططات خبيثة

وقالت أم محمد دياب إحدى المواطنات المخطرات بهدم 

منزلها: إن سلطات االحتالل أخطرت بتنفيذ قرار سابق 
بهدم منزلها، وذلك خالل 21 يوما من تاريخ اإلخطار.

وأش���ارت إلى أن س���لطات االحتالل تركت اإلخطار في 
الفن���اء الخلفي للمن���زل حتى ال يتم رؤيت���ه، وأن يأتوا 
إلى المنزل وقت الهدم بش���كل مفاجئ حتى ال يتسنى 

للعائلة إخراج أي شيء من البيت وقت الهدم.
وأوضح���ت أم محم���د أن المنزل تقطنه ه���ي وزوجها 
وأبناؤها المتزوجون وغير المتزوجين، وأنه عبر سنوات 
وكلما كبرت العائلة كلم���ا احتاجت لتكبير المنزل كي 

يتسع الجميع، وقد أنفقت العائلة كل ما لديها لبنائه.
وقالت إن أكث���ر من 100 بيت يقطن���ه أكثر من 1600 

مواطن، يعانون نف���س المعاناة مع االحتالل، وكل بيت 
فيه عدد من الشقق السكنية، التي يقطنها عادة األب 

وأبناؤه المتزوجون.
وأوضح أبو محمد دياب أنهم تقدموا لبلدية االحتالل في 
القدس عدة مرات بطلب ترخيص، إال أن االحتالل رفض 
الطلب بحجة أنها »مدينة داوود«، ومن غير المس���موح 

البناء عليها.
وأكد أبو محمد على صموده���م في بيوتهم وأرضهم، 
رافضا كل قرارات االحتالل الغير شرعية، الفتا إلى أنه ال 
يوجد أي مكان يستطيع الذهاب إليه سوى منزله الذي 

ورثه عن والده، وعاش وترعرع فيه.

تحذيرات من مخطط إلحالل 25 ألف مستوطن في محيط األقصى

رام الله / االستقالل:
اعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، تسجيل وفاتين، و246 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا«، و320 حالة تعاٍف خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلس���طين، أن 

الوفاتين الجديدتين سجلتا على النحو التالي: نابلس )1(، قطاع غزة )1(.
وقالت إن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: طوباس )4(، نابلس )9(، 
جني���ن )6(، رام الله والبيرة )5(، الخلي���ل )1(، قطاع غزة )221(، الفتة إلى أنه تم 

إجراء 2761 فحصا.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: نابلس )24(، جنين 
)19(، رام الله والبيرة )7(، الخليل )8(، طولكرم )10(، س���لفيت )2(، بيت لحم )2(، 

قطاع غزة )246(.
وذك���رت الكيلة أن نس���بة التعافي من فيروس »كورونا« في فلس���طين بلغت 
97.5%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 1.4%، ونسبة الوفيات %1.1 

من مجمل اإلصابات
ولفت���ت إلى وج���ود 18 مريضا في غ���رف العناية المكثف���ة، بينهم 4 مرضى 
عل���ى أجهزة التنفس االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام »كورونا« في 

مستشفيات الضفة 30 مريضا.
وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعوم���ات المضادة للفيروس، فقد بلغ 
عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غ���زة 399,363، بينهم 241,825 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفاتان و246 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« خالل 24 ساعة

غزة/ االستقالل:
أكد قيادي في س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة الجهاد االسالمي،  أن 
أي عودة »إس���رائيلية« للتصعيد أو أي عملية اغتيال لفلسطينيين، سيقابلها 

رد فوري من المقاومة الفلسطينية.
وق���ال القيادي »أبو الوليد« في تصريح له،  أن المقاومة س���تعيد الكرة كما كان 
الحال في معركة س���يف القدس أن عاد االحتالل »االسرائيلي« اعتداءاته بحق 
المدينة المقدسة، مؤكدًا ان المقاومة ال خطوط حمراء لها أمام الدم الفلسطيني«.

وأوضح »أبو الوليد« أنه منذ اللحظات األولى النتهاء العدوان، ش���رعت المقاومة 
بإعادة مراكمة س���الحها وعتادها الذي اس���تنفد خالل المواجهة، الفتًا إلى أن 

»مهندسي التصنيع العسكري« يواصلون عملهم في هذا اإلطار.
وش���ّدد على أن س���رايا القدس، إلى جانب فصائل المقاومة األخرى، قادرٌة على 
خوض معركة  تستمر شهورًا، موضحًا ان ما كشفت عنه المقاومة خالل الجولة 

األخيرة، ال يمثل سوى جزء يسير مما أعدته لتلك المواجهة الطويلة.
ولف���ت القيادي »أبو الولي���د«، إلى أن س���رايا القدس آثرت افتت���اح ردها على 
االعتداءات »اإلسرائيلية« على القدس، بتاريخ 10 مايو الماضي، عبر استهداف 

سيارة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة، في رسالة تحّد للجيش اإلسرائيلي.
وبّين أن عددًا من األهداف كانت ُمعدة على طاولة العمليات، إال »أن استهداف 
الس���يارة العس���كرية أوصل رس���الة لالحتالل أننا نس���تطيع الوصول إليه في 

التوقيت والمكان الذي نختاره، وأننا من يحدد شكل المعركة«.
وأضاف:«لقد انتصرت المقاومة لش���عبنا الذي اس���تغاث به���ا، بعد أن خذلته 

األنظمة الرسمية وغيرها«.
وحول تصريحات الساسة والعس���كريين »اإلسرائيليين« بتمّكنهم من ضرب 
مقدرات المقاومة، أشار »أبو الوليد« إلى أن الرد العملي على ذلك كان يتم لحظيًا، 
عبر رش���قات صاروخية مختلفة المدى، مبينًا أن العدو يحاول تس���ويق روايته 

ليضلل جمهوره الداخلي، ويثّبت بعض المعادالت ألغراض معينة.
وبش���أن التلويح »اإلسرائيلي« بشن عملية برية خالل العدوان، أشار »أبو الوليد« 
إلى أن »سرايا القدس« رّدت بنشر مقطع فيديو من تصوير طائرة ُمسيرة يظهر 

خلو حدود قطاع غزة من أية تحشيدات أو آليات »إسرائيلية«.
وبي���ن أن المقطع المصّور دحض الرواية التي حاولت »إس���رائيل« تس���ويقها، 
باالدعاء بحشد قوات كبيرة على الحدود تمهيًدا لعمل بري، الفتا إلى أن القيادة 
العس���كرية للمقاومة أدارت المعركة مع االحتالل بحكمة واقتدار، وفق تكامل 

لألدوار، ما بين العمل الميداني واإلعالمي.
وأكد  أبو الوليد أن  إدارة المعركة تمت وفق خطة محكمة، بالتنوع والتنس���يق 
بين إطالق الرش���قات الصاروخية، تجاه مدن ومستوطنات غالف غزة، وقذائف 

الهاون، والصواريخ الموّجهة ضد اآلليات العسكرية اإلسرائيلية«.

قيادي في سرايا القدس: أي عودة »إسرائيلية« 
للتصعيد سيقابلها رد من المقاومة
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دور مهم
الناشط المقدسي محمد أبو الحمص أكد، أن المتضامنين 
األجانب في فلس���طين عموًما وف���ي القدس خصوًصا كان 
لهم دور مميز خالل السنوات الماضية وهم يدافعون عن 
مظلومية ش���عبنا الفلس���طيني، وزاد هذا الدور مؤخرًا في 
القدس ال س���يما مع األحداث التي جرت في العيس���وية 
وبطن الهوى وس���لوان وقضية تهجير أهالي حي الشيخ 

جراح.
وق���ال أبو الحم���ص ل���� »االس���تقالل«، إن دور المتضامن 
االجنب���ي يكمن ف���ي إيصال ص���وت وصورة ش���عبنا إلى 
دولهم وحكوماتهم وش���عوبهم ليروا اإلجرام اإلسرائيلي 
والعنصرية الصهيونية بحق الفلس���طينيين في المدينة 
المقدس���ة وف���ي كاف���ة االراض���ي المحتلة، مش���يرًا إلى 
أهمي���ة المؤسس���ات الحقوقية التي يعم���ل فيها هؤالء 
المتضامنون ، في الدفاع عن الحقوق الفلس���طينية ولفت 
أنظ���ار العالم إلى معاناة الش���عب الفلس���طيني اليومية 

ودعمهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وأض���اف أن المتضامني���ن األجانب يع���ودون إلى بلدهم 
وينقل���ون ما يرون���ه على األراض���ي الفلس���طينية، وهذا 
يساهم في دعم المقاطعة إلسرائيل، ونشر رسالة النضال 

الفلسطيني على مستوى أوسع وبصور مختلفة.
وأوضح أن المتضامنين االجان���ب قدموا خدمات حقيقية 
لدعم صمود األهالي، فغالبا ما كانوا ينجحون في تخليص 
شبان فلسطينيين من االعتقال، أو حمايتهم من القتل، أو 
في منع جنود االحتالل من اس���تخدام أساليب محرمة في 
القمع واالس���تخدام المفرط للق���وة، خاصة في حالة غياب 

اإلعالم.
وأك���د أن الجهات األجنبي���ة المتمثل���ة بمنظمات حقوق 
االنس���ان والمؤسس���ات األهلي���ة الحقوقية واالنس���انية 
والناشطين والمتضامنين األجانب باألراضي الفلسطينية 
تواجه مش���كالت كبيرة أثناء نش���اطها، إذ كثيرا ما تقوم 

الس���لطات اإلس���رائيلية بس���حب التراخيص وتأشيرات 
الدخول للمتطوعين األجانب،  ناهيك عن االعتداءات بحق 
المتضامنين مثل تعرضهم لإلصابات واالختناقات بسبب 
مشاركتهم في المسيرات والفعاليات السلمية والوقفات 

االحتجاجية.
وأش���ار إلى أن ذلك يعطي زخمًا لألحداث ويزيد من حجم 
التعاط���ف الدول���ي مع الفلس���طينيين ويكش���ف الوجه 
الحقيقي إلس���رائيل بصورته الوحش���ية أم���ام المجتمع 
الدولي، مما يسبب اإلحراج لدولة االحتالل، وقد يصل ذلك 
إلى س���حب الس���فراء ودعوة ممثلي قنصلياتهم للضغط 
عل���ى االحتالل ووقف كافة ممارس���اته التعس���فية بحق 

الشعب الفلسطيني.
وبين أن دور المتضامنين االجانب ال يقف عند المش���اركة 
في الفعاليات الس���لمية واالحتجاجية وحس���ب بل يقوم 

البعض بتس���جيل وتدوي���ن كل اإلجراءات اإلس���رائيلية 
باألراضي الفلس���طينية من هدم للبيوت وسرقة األراضي 
وإقامة الج���دار الفاصل الذي يقطع أوص���ال مدن الضفة 

الغربية والبؤر االستيطانية الموجودة بكثافة.
ولفت أبو الحمص، إلى دور الش���باب الفلس���طيني المهم 
ف���ي هذه المرحلة، وكيفية اس���تغالل وس���ائل التواصل 
االجتماعي الس���تقطاب مزيد م���ن المتضامنين، وإيصال 
الرسالة س���ريًعا وجعل القضية الفلسطينية محط أنظار 

العالم. 
الت�ضامن لي�س كافًيا

ب���دوره قال مدير مرك���ز القدس للحق���وق االجتماعي في 
مدينة القدس زياد الحموري: »إن دور المنظمات الحقوقية 
واإلنس���انية والمتضامنين الذين يأت���ون من جميع أنحاء 
العالم ويقفون مع قضيتنا ويناصرون شعبنا الفلسطيني 

فعال جدًا ويس���اعد ف���ي إيصال معاناتنا إلى ش���عوبهم 
ودولهم ويرسم الصورة الحقيقية لدولة االحتالل واإلجرام 

الصهيوني.
وأض���اف الحم���وري ل� »االس���تقالل«، أن ما فعله ش���بابنا 
الفلس���طيني من تحش���يد محلي وإقليمي وعالمي سواء 
في الداخل أو في الخارج كان س���بًبا واضًحا لتوجه العالم 
والمتضامنين إلى فلسطين والقدس المحتلة ليشاهدوا 
ب���أم أعينهم تل���ك الجرائ���م العنصرية الت���ي يرتكبها 
االحتالل اإلس���رائيلي في حي ش���يخ جراح وسلوان وبطن 
اله���وى وفي غزة كل هذا س���اعدنا في إيصال صوتنا إلى 
العال���م، وكان س���بًبا مهمًا في الدفاع عن حقوق ش���عبنا 

الفلسطيني.
وأضاف الحموري، أن التضامن مع شعبنا الفلسطيني بات 
تضامًنا عالميًا فشاهدنا المظاهرات في كل انحاء العالم 
كما شاهدنا المحطات والقنوات العالمية تفرد مساحات 
كامل���ة للحديث عن قضيتنا وعما يجري في القدس وغزة، 
باإلضاف���ة إل���ى طرد عدد من س���فراء دول���ة االحتالل في 
مختلف الدول،  هذا كله بفضل النشطاء الفلسسطينيين 

واألجانب المتواجدين داخل أراضينا المحتلة.
ودعا الحموروي، المجتمع الدولي والمؤسس���ات الحقوقية 
إلى ض���رورة أن تزي���د من تواجده���ا وتضامنه���ا وتأخذ 
إجراءات عملية تدين ما تقوم به دولة االحتالل من جرائم 
وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وبحق مقدساتنا وأن 
تضع حدًا لتلك االنتهاكات وتحاكم مرتكبي جرائم الحرب 
في المحاك���م الدولية، مؤكدًا أن دورهم ليس دور تضامن 
وتفاع���ل مع قضيتنا فقط بل يج���ب أن يكون تضامنهم 

باتخاذ إجراءات عملية توقف دولة االحتالل عند حدها.
كم���ا طالب المتضامني���ن األجانب بتح���رك دولي لنصرة 
الشعب الفلس���طيني وقضيته التي يصفونها بالعادلة، 
ودعمه بكل الطرق والوس���ائل حتى ين���ال حقوقه ويقيم 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المتضامنون األجانب .. دروع إنسانية تؤازر المقدسيين
القد�س املحتلة–غزة / حممد اأبو هويدي:

الآون��ة الأخ��رة وب�ض��كل ملح��وظ  ازدادت يف 
اأع��داد املت�ضامن��ني الجان��ب م��ع الفل�ضطينيني 
يف كفاحه��م العادل، ف��كان لهم دور كبر يف ف�ضح 
ممار�ض��ات الحت��ال، واإظه��ار الوج��ه القبي��ح 

لإ�ضرائيل، واإبراز معان��اة الفل�ضطينيني، واإثارة 
الراأي العام العاملي نحو عدالة و�ضرعية الق�ضية 

الفل�ضطينية.
دوري  ب�ض��كل  ي�ضارك��ون  املت�ضامن��ون  ه��وؤلء 
املناه�ض��ة  اليومي��ة  والفعالي��ات  امل�ض��رات  يف 

الفل�ضطيني��ون، ل  الت��ي ينظمه��ا  و  لاحت��ال 
�ضيم��ا يف القد���س املحتل��ة، الأم��ر ال��ذي زاد من 
التح�ضيد والت�ضامن العاملي وا�ضتقطاب املزيد من 
املتعاطفني مع الفل�ضطينيني واإعادة الق�ضية اإىل 

الواجهة من جديد.

رام الله/ االستقالل: 
 األسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن 

ّ
أصدرت مخابرات االحتالل أمر اعتقاٍل إدارّي بحق

الطعام منذ 12 يوًما رفًضا العتقاله، وذلك لمدة ش���هر يب���دأ من تاريخ اعتقاله وينتهي 
في 29 حزيران الجارّي.

 وأوضح نادي األس���ير أّن األس���ير عدنان )43 عاًما( من جنين، شرع في إضرابه منذ لحظة 
اعتقاله، وما يزال يقبع في معتقل »الجلمة«، في زنزانة ضيقة تفتقر ألدنى شروط الحياة 

اآلدمية.
ويعتبر هذا اإلضراب هو اإلضراب الخامس الذي ينفذه األس���ير عدنان على مدار سنوات 
اعتقاله، والبالغة نحو ثماني س���نوات، فقد خاض إضراًبا عام 2004 رفًضا لعزله، واستمر 
لم���دة )25( يوًما، وفي عام 2012 خاض إضراًبا ثانيًا واس���تمر لم���دة )66( يوًما، وفي عام 
2015 لمدة )56( يوًم���ا، وفي عام 2018 لمدة )58( يوًما، وتمّكن من خالل هذه المواجهة 

المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقاالته التعسفية المتكررة.
وم���ن الجدير ذكره أن األس���ير عدنان تعرض لالعتقال )12( م���رة، وهو حاصل على درجة 
البكالوري���وس في الرياضيات االقتصادية، متزوج وهو أب لتس���عة م���ن األبناء والبنات، 

أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرًا، وأكبرهم )13 عاًما(.  
علًما أن ثالثة أس���رى آخري���ن يواصلون إضرابهم عن الطعام، أقدمهم األس���ير الغضنفر 
)37( على التوالي،  أب���و عطوان )28 عاًما( من دورا /الخليل والذي يواص���ل إضرابه لليوم ال�
كما يواصل األسيران عمر الش���امي )18 عاًما(، ويوسف العامر )28 عاًما( من مخيم جنين 
إضرابهما عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي، وثالثتهم يخوضون اإلضراب رفًضا 

العتقالهم اإلدارّي.

االحتالل يصدر حكمًا باالعتقال 
بيروت/ االستقالل: اإلداري بحق الشيخ خضر عدنان

رأى ممثل »حركة الجهاد اإلسالمي« في لبنان 
إحس���ان عطايا، أن »تزامن الذكرى الس���نوية 
األول���ى لرحيل القائد الدكتور رمضان عبد الله 
شلح مع انتصارات ش���عبنا في معركة سيف 
القدس تش���ير إلى أن هناك لطائف وبركات 
وإشارات يرس���لها لنا الله تؤكد على صوابية 
نهج حرك���ة الجهاد اإلس���المي المقاوم على 

طريق تحرير فلسطين«.
وق���ال عطايا في مداخلة له على قناة »القدس 
اليوم«: »ش���هداء معركة سيف القدس ساروا 
على درب الشهيد القائد الدكتور رمضان شلح 
الذي قاد حركتنا إلى مصاف الريادة والتقدم، 
فه���و دائم���ًا كان يؤكد على نه���ج المقاومة 
والثوابت التي ال يمكن أن تحيد عنها حركتنا 
قيد أنملة، وهي مستمرة على هذا النهج حتى 

تحرير كل شبر من أرضنا المحتلة«.
وأضاف: »نقول لش���هيدنا وقائدنا العزيز: نم 
قرير العين، فإنك لو كنت بيننا اآلن لشاهدت 
إنجازات الحركة وس���رايا القدس التي سطرت 
ملحم���ة تاريخي���ة مهم���ة جدًا في المس���ار 

النضالي لشعبنا الفلسطيني«.
ولفت إلى أن »معركة س���يف القدس أظهرت 

وحدة الشعب الفلسطيني التي تجلت بأبهى 
حلتها، م���ا يلزمنا جميع���ًا بالمحافظة عليها، 
ومواصل���ة طريق المقاومة حتى إنجاز التحرير 

الكامل بإذن الله تعالى«.
أردف قائال: »عندما نتحدث عن القائد الكبير 
الراح���ل الدكت���ور رمضان فإنن���ا نتحدث عن 
قام���ة كبيرة على مس���توى العط���اء والجهاد 
والمقاومة، وعلى مس���توى الرقي واالس���تنارة 
في التفكير وُبعد النظر في المسائل الوطنية، 

وقد كانت واضحة ج���دًا لكل من يلتقيه، وإذا 
أردن���ا أن نقرن ه���ذه الصفة الت���ي تدل على 
مس���تواه الفكري والمعرف���ي والثقافي، فإننا 

نقرنها بمستوى تواضعه ونبل أخالقه«.
وأوضح: »الدكتور رمض���ان كان نموذجًا مميزًا 
على أكثر من مس���توى وعلى أكثر من صعيد، 
ف���كان يجمع بين كثي���ٍر من الصف���ات التي 
مكنت���ه أن يك���ون رائدًا على مس���توى األمة 
اإلس���المية وليس فقط على مستوى الشعب 
الفلس���طيني، حيث كان قائدًا وطنيًا ُيشهد 
له بأن���ه األكثر اطالعًا وقراءًة وثقافة بين قادة 
الش���عب الفلس���طيني، وقد أثب���ت ذلك قواًل 

وفعاًل«.
وأض���اف: »الدكت���ور رمض���ان كان نموذج���ًا 
يحتذى به، واستطاع أن يتابع مسيرة الشهيد 
القائ���د الكبي���ر المؤس���س الدكت���ور فتحي 
الش���قاقي التي عب���رت عن روحي���ة المقاومة 
وعن آمال ش���عبنا الفلس���طيني وطموحه في 
تحرير أرضه، بعد أن حلت العتمة السياس���ية 
واس���وّدت سماء فلسطين وأظلم أفق التحرير، 
مع انحراف مسار النضال الفلسطيني باتجاه 
المفاوض���ات العبثية مع الع���دو الصهيوني 
وصواًل إلى توقيع اتفاقية أوسلو ومخرجاتها«.

عطايا: الدكتور رمضان قامة كبيرة على مستوى الجهاد والمقاومة
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �لزو�يدة

)MDPIII-AF( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / التمويل االضافي
اسم المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم مشروع صيانة شوارع متفرقة بالزوايدة

07a – 1623131-MDPIIIAF :رقم العقد
تاريخ اصدار الدعوة: 2021/06/10.

- حصل���ت منظم���ة التحرير الفلس���طينية لصال���ح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية على منح���ة إضافية بقيمة 10 ماليي���ن دوالر أمريكي من 
البنك الدولي من خالل صندوق تطوي���ر وإقراض الهيئات المحلية- في 
إطار برنامج تطوي���ر البلديات المرحلة الثالث���ة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
المشروع الى دعم بلديات القطاع من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 
لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.

- وق���د حصلت بلدي���ة الزوايدة عل���ى منحة فرعية من صن���دوق تطوير 
وإق���راض الهيئات المحلي���ة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد 
مواد لزوم مش���روع صيانة ش���وارع متفرقة بالزوايدة وتنوي اس���تعمال 
جزء من أم���وال هذه المنحة الفرعية في عم���ل دفعات تحت العقد رقم 

07a – 1623131-MDPIIIAF الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
- الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
الزوايدة، الدائرة الفنية / قسم المشاريع، السيد/ م. محمد تيسير مسلم، 
هاتف: 082550140 فاك���س: 082551138، وذلك ابتداًء من الس���اعة 
الثامنة صباحًا وحتى الثانية عش���ر ظهرًا من تاريخ 2021/06/10 وحتى 

تاريخ 2021/06/20.
- ع���روض األس���عار يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/20 الساعة الثانية عشرة ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

- العنوان المشار اليه أعاله: الزوايدة – شارع خالد بن الوليد – مبنى البلدية 
– مقابل محطة زينة )األغا( للوقود 

بلدية الزوايدة
بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة خان يون�ض

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة االولى
اسم المشروع الفرعي: توريد مواد كهرباء لصيانة شبكة كهرباء الشوارع

1. حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين )باإلضافة الى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية  بنسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالث���ة / الدورة الثانية وقد حصلت بلدية خان يونس على منحة فرعية 
م���ن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلي���ة       )المتلقية للمنحة( 
لتنفيذ مشروع  توريد مواد كهرباء لصيانة شبكة كهرباء الشوارع وتنوي 
استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 

رقم  MDPIII-CII-1521120-20الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من 
بلدية خان يونس، الدائرة المالية/قسم المشتريات، السيد/ عدنان شبير 
هات���ف: 08-2066770 فاكس:08-2053155 وذلك ابتداًء من الس���اعة 
08:00 صباح���ًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا م���ن تاريخ 2021/06/10م 

وحتى تاريخ 2021/06/20م.
3. ع���روض األس���عار يجب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/20م الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

بلديـة خان يون�س

دولة فل�سطني 
 لدى حمكمة بداية خانيون�س املوقرة 

 ب�سفتها اال�ستئنافية 
 يف اال�ستئناف رقم 2019/135

المستدعي / مصطفي احمد سليم ابو ربيع وآخرون
وكيله المحامي / سامح صافي 

المستدعى ضده / ابراهيم احمد سليم ابو ربيع – خانيونس – المعسكر 
– خلف السوق التجاري – مجهول محل االقامة حاليا .
                            مذكرة حضور بالنشر المستبدل

                          لدى محكمة بداية خانيونس الموقرة 
                                  بصفتها االستئنافية

                            في االستئناف رقم 2019/135
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام ضدك 
االس���تئناف الذي يحمل رقم ) 2019/135( اس���تنادا الى ما يدعيه في 
الئحة استئنافه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علم���ا انه قد تحدد له جلس���ة ي���وم االربعاء بتاري���خ 2021/6/30ن لنظر 
االستئناف وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعى 

ان يسير في استئنافه حسب األصول . حرر بتاريخ : 2021/6/9م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة /   عطاف احم���د عبد الخالق 
اب���و طعيمه   ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)413051731( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن /  صالح  رام���ي  صالح الحلو   
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )408840676( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  مصطفى شعبان احمد دواس  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )926765801( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وجه مس���ؤولون في جه���از األمن اإلس���رائيلي 
“انتقادات شديدة” إلى رئيس حكومة االحتالل، 
بنيامي���ن نتنياهو، ف���ي أعقاب ق���رار المجلس 
الوزاري المصغر للش���ؤون السياس���ية واألمنية 
)الكابينيت(، أول أمس، بتأجيل “مسيرة األعالم” 
االستفزازية التي ينظمها المستوطنون واليمين 

في القدس المحتلة إلى يوم الثالثاء المقبل.
ونقلت صحيف���ة “معاريف” امس، األربعاء، عن 
المس���ؤولين األمنيين قولهم إنه “ُيش���تم من 
إبقاء هذا الموضوع عل���ى األجندة العامة رائحة 
اعتبارات سياسية وغير موضوعية وتسبب ضررا 

زائدا”.
وأضافوا أنه “ال توجد أي مش���كلة بإجراء مسيرة 
أعالم في القدس، طالما أنها ستجري ضمن خطة 
توافق عليها الشرطة وال تمر في نقاط احتكاك 

في البلدة القديمة”.
ورفض المس���ؤولون األمنيون اسرائيليون ادعاء 
اليمين المتطرف بأن إلغاء هذه المسيرة بمثابة 
“منح جائ���زة لحماس” بعد تهديدها بتصعيد 
وإطالق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. وقالوا 
إن “قطاع غ���زة ليس القضي���ة المركزية”، وأن 
“هذه مس���ألة داخلية قبل أي ش���يء آخر وثمة 
حاجة إلى استقرار الوضع في القدس بعد فترة 

متوترة وعنيفة ومعقدة جدا”.
وأثنى المسؤولون أنفسهم على موقف المفتش 
العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وأنه “استعرض 
صورة الوضع باستقامة، وعمل مقابل المنظمين 
من أجل أال تجري المسيرة ضمن مسار قد يقود 

مرة أخرى إلى توتر وتصعيد أمني”.
ونقل���ت صحيف���ة “هآرتس” ع���ن مصادر في 

“كتل���ة التغيير” تقديره���ا أن إصرار نتنياهو 
وأوحان���ا على إجراء المس���يرة غ���دا كان غايته 
إشعال الشارع الفلس���طيني ودفع احتجاجات 
عنيفة والتسبب بانفجار في “ائتالف التغيير”، 

قبل المصادقة على تنصيب الحكومة.
وأضاف���ت الصحيفة أن المستش���ار القضائي 
للحكومة، أفيح���اي مندلبليت، قرر أول أمس أنه 
لي���س بإم���كان نتنياهو تعيي���ن الهيئة التي 
ستحسم موضوع مسار المسيرة، وإنما عليه أن 
يعقد اجتماع���ا للكابينيت، بعد تحذيرات قادة 
األجهزة األمنية م���ن تصعيد محتمل وعارضوا 
إج���راء المس���يرة. وكان ش���بتاي قد ق���رر إلغاء 

المسيرة بشكل نهائي.

ولفت���ت الصحيفة إل���ى أن نتنياهو يعي جيدا 
الدولي���ة حيال قضي���ة القدس،  الحساس���ية 
والواليات المتح���دة والدول األوروبية حذروا مرة 
تلو األخرى، في األسابيع األخيرة، أثناء العدوان 
على غزة وبعده، من “استفزازات إسرائيلية” في 

القدس المحتلة.
ووفقا للصحيف���ة، فإنه في األيام األخيرة، وبعد 
النش���ر عن إجراء ه���ذه المس���يرة، وصلت إلى 
المس���توى السياس���ي في »إس���رائيل« أسئلة 
اس���تيضاحية حول الموضوع من دول عديدة. 
“وإجراء المس���يرة من ش���أنه أن يقود إلى أزمة 
دبلوماسية كبيرة ووضع صعوبات أمام إمكانية 

استمرار االتصاالت من أجل التهدئة”.

»الشاباك« ينتقد تأجيل »مسيرة األعالم« اإلسرائيلية بالقدس

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس األربعاء، إن الس���جانين فيما تسمى 
»عيادة سجن الرملة«، اعتدوا على مدار األيام الثالثة الماضية بالضرب والتنكيل على 
األس���ير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 37 يوما ضد اعتقاله اإلداري. 
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة الس���جون قد نقلت األس���ير أبو عطوان 
من سجن اهوليكدار إلى عيادة الرملة يوم الخميس الماضي، وفي اليوم ذاته وعند 
دخول األس���ير حمام الغرفة، وإغالقه الباب، اقتحم السجانون الغرفة واعتدوا عليه 

وضربوه بهمجية، ما أدى إلصابته بكدمات ورضوض بمختلف أنحاء جسده.
ا على ذلك أحرق األس���ير الفرش���ة الخاصة به داخل الغرفة، ليقوم  وأضافت، رّدً
السجانون برشه بمادة إلطفاء الحريق؛ ما أدى إلصابته باالختناق ونقل على أثرها 
للمستشفى، وأعيد باليوم ذاته، وعند إدخاله للغرفة فتشه السجانون واعتدوا 

عليه بالضرب والتنكيل به، وشبحه وربطه بالسرير عاريا 12 ساعة.
وأوضح���ت الهيئة، أن س���لطات االحتالل عاقبت األس���ير أبو عط���وان بالحبس 
االنف���رادي داخل غرفة بداخلها 3  كاميرات ألس���بوع، وس���حبت جميع أغراضه 

الخاصة، ومنعت الزيارة عنه.
وقالت إن األس���ير أبو عطوان يعاني م���ن هزال وضعف عام وأوجاع في مختلف 

أنحاء جسده بسبب إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 2021-5-6

سجانو عيادة سجن الرملة ينكلون 
باألسير المضرب عن الطعام أبو عطوان

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس األربعاء، عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2022/2021.
وقالت ال���وزارة: »يب���دأ دوام الهيئ���ات اإلدارية والتدريس���ية صباح الس���بت 
2021/8/14، للم���دارس الت���ي تعط���ل يوم���ي الجمعة واألح���د، وصباح األحد 

2021/8/15 للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت«.
وبخصوص دوام الطلبة؛ س���يكون اعتباًرا من صباح االثنين 2021/8/16، معلنًة 

أنها ستصدر الحقًا األجندة المفصلة للعام الدراسي المقبل.

»التربية والتعليم« تعلن موعد 
بدء العام الدراسي الجديد
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�إعالن فقد �شيك
أعلن انا  ياس���ر سعدو حسن الضعيفي من سكان غزة  وأحمل هوية رقم 
)802130245( عن فقد الش���يك والذي يحمل الرقم التالي )30000657( 
الصادر من حس���اب الس���يد / عبد الل���ه محمد يوس���ف النمنم لدى بنك 
القدس قيمته ) 22000 شيكل ( مستحق الدفع بتاريخ 2021/4/5، فأرجو 

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

�إعالن �شادر عن جمعية �جلليل للتنمية و�لتطوير 
يعلن مجلس إدارة جمعية الجلي���ل للتنمية والتطوير عن عقد االجتماع 
العادي للجمعي���ة العمومية للعام )2021( وذلك ي���وم االربعاء الموافق 
: 2021/6/23 الس���اعة 12 في مق���ر الجمعية الكائن في البلد – ش���ارع 
عمر المختار – بجوار حمام الس���مرة وذلك النتخ���اب مجلس إدارة جديد 

للجمعية بعد استكمال االتي : 
- فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021( وذلك من تاريخ : 2021/6/10 الى تاريخ 2021/6/15
- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2021/6/16 

الى تاريخ 2021/6/19 
- فت���ح باب االنس���حاب والطع���ون واالعت���راض لعضوية مجل���س االدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ : 2021/6/20 حتى تاريخ 2021/6/22

- تباش���ر اللجنة االنتخابي���ة مهامها من تاري���خ 2021/6/10 الى تاريخ 
2021/6/23 في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1

- التواصل على جوال رقم : 0599915209

جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 1300 / 2018
يف الطلب رقم 961 / 2021

المس���تدعية/ شركة التكافل الفلسطينية للتأمين م.ع.م ويمثلها السيد/ جمال 
عواد هوية رقم/ 919674739 – غزة وكيلها المحامي/ نواف س���لمان ثابت – غزة 

أبو خضرة جوال رقم/ 0599418677 
المستدعى ضده/ محمد حس���ن عبد القادر النجار- بيت حانون أبراج العودة برج 

رقم )4( جوال رقم/ 0597974996 
نوع الدعوى: )حقوق رجوع(

قيمة الدعوى: )18000 شيكل( ثمانية عشر ألف شيكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 1300 / 2018
إلى المستدعى ضده المذكور أعاله، بما أن المستدعية قد أقامت عليك القضية 
المرقومة أع���اله لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يومًا م���ن تاريخ تبلغك به���ذه المذكرة، كما يقتضى أن ت���ودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة، 
علمًا أنه قد تحدد جلسة يوم االثنين الموافق 2021/6/28م لنظر القضية وليكن 
معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعية السير في القضية 

حسب األصول. حرر في 2021/6/8م

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

    دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية 

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

     �ملو�شوع / مذكرة تبليغ ح�شور بخ�شو�ص تعديل ��شم �ملدعية 
وتاريخ جل�شة جديدة  �شادرة عن حمكمة غزة �ل�شرعية 

ت���م صدور مذك���رة حضور من محكمة غزة الش���رعية بتاري���خ 2021/5/24م 
ونصه���ا االتي :  ) الى المدع���ى عليه / عماد ناهض عم���اد ابو ليفة من غزة 
وس���كانها س���ابقا ومجهول محل االقامة االن خارج البالد يقتضى حضورك 
الى هذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/6/27م الس���اعة التاسعة صباحا 
وذلك للنظر في القضية اساس 2021/346م بخصوص دعوى تفريق للغياب 
والضرر والمقامة عليك من قبل المدعية / لما س���فيان عماد ابو ليفة من غزة 
وسكانها وقد تم ذكر اسم المدعية خطأ سهوا والصحيح والصواب ان اسم 
المدعية / لما س���فيان داود عاش���ور والمش���هورة ابو ليفة من غزة وسكانها 
وحيث تم نش���ر هذا االعالن بواسطة جريدة االستقالل بتاريخ 2021/5/25م 
عدد 2101 صفحه 5 لذا ننوه بخصوص ذلك وعلى حضور المدعى عليه عماد 
المذكور الى هذه المحكمة وذلك يوم االحد الموافق 2021/7/11م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وان ل���م تحضر في الوقت المعين يج���ر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/6/9م

  قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

غزة/ االستقالل:
طالب مؤتمرون مختصون في غزة يوم أمس، باإلس���راع في 
عملية إعادة اإلعمار، داعين لضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي 

المفروض عن غزة بشكل كلي.
جاء ذلك خ���الل مؤتمر نّظمه المركز الفلس���طيني لحقوق 
اإلنس���ان تناول األوضاع اإلنس���انية في غ���زة بعد العدوان 
اإلس���رائيلي على غزة، بحضور مختصين رسميين وممثلين 

عن مراكز حقوقية.
وقال مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان راجي الصوراني إن 
»العدوان األخير على غزة هو حرب عار مارسها االحتالل بحق 
المدنيين العزل واألبراج والشقق السكنية والبنى التحتية 

واستهداف المختبر الوحيد لوزارة الصحة«.
وأوض���ح الصوران���ي أن االحت���الل تعّمد ف���ي عدوانه رغم 
االمكاني���ات والقوى التي يمتلكها، اس���تهداف المدنيين 
رغم القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وميثاق روما 

واتفاقيات جنيف التي تحّرم استهداف المدنيين.
م���ن جهته، أوضح مدي���ر عام وزارة الصح���ة مدحت عباس 
أن االحتالل تعّمد اس���تهداف العيادات والمراكز الصحية 
وكذلك طواقم اإلس���عاف مثل عيادة الشوا والدرج وعيادة 

الرمال.
ا، مضيًفا:  وذكر عباس أن االحتالل استهدف 25 مركًزا صحّيً

»لألسف تتكرر هذه الجرائم دون أي رادع لالحتالل«.
وش���دد على ضرورة محاس���بة قادة االحتالل على جرائمهم 

الس���ابقة وجرائمهم التي ال يزالوا يرتكبونها.
عّمقت الأزمة

من ناحيته، أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج أن العدوان 
اإلس���رائيلي األخير عّمق األزمة الكبي���رة التي تعاني منها 

بلديات قطاع غزة جراء الحصار وتفشي وباء كورونا.
وبّين السراج أن االحتالل استهدف بشكل مباشر وممنهج 
البنى التحتية والش���وارع الرئيس���ة، مضيًفا: »االستهداف 
كان م���ن قذائ���ف غريبة وضخمة تحدث حف���ًرا تزيد عن 5 

أمتار، وفي بعض مناطق زادت عن 10 أمتار«.
وق���ال: »هذه القذائف أحدثت اهت���زاًزا كبيًرا في التربة؛ ما 
تسبب بتخريب البنى التحتية وخطوط المياه المستهدفة 
والمحيطة له���ا أيًضا من عدة اتجاهات يصعب كش���فها 

بسهولة«.
وذكر السراج أن القصف طال خطوط الصرف الصحي التي 
بدأت تحدث كارثة بيئية وإخراج مضخات الصرف الصحي 
عن الخدمة، مؤكًدا أنه لم يتوفر غطاء أو تنس���يق ألي عامل 

إلصالحها أو األضرار أثناء العدوان.
وأشار إلى أن الحصار اإلسرائيلي على غزة تسبب بأسطول 
من مركبات متهالك يزي���د عمرها عن 30 عاًما، وباتت عبئًا 
على البلديات ومصاريف تش���غيلها كبيرة ألنها متهالكة، 

داعًيا لتحديث عاجل وسريع لهذا األسطول.
وبّين الس���راج أن عدة جهات مانحة تواصلت مع البلديات 

في غزة، وطالب���ت بتوفير بيانات وإحص���اءات عن األضرار 
وتعاوننا مع الجميع، لكن حت���ى اللحظة ال يوجد أي خطوة 

عملية.
وقال: »ال نريد تسييس إعادة اإلعمار؛ ونطالب وبقوة أن تبدأ 
عملية اإلعمار فوًرا وسريًعا إلنقاذ ما يمكن انقاذه في غزة«.

بدوره، أوضح مدير عام مصلحة مياه بلديات الس���احل منذر 
ش���بالق أن »الحروب الس���ابقة كانت ذريعة الس���تهداف 
مرافقن���ا بزع���م أنه بجانبها أنش���طة عس���كرية وال بد الرد 

عليها«.
وأوضح ش���بالق أنه بعد عدوان ع���ام 2014 ميزت مصلحة 
بلديات الس���احل بالتع���اون مع الجه���ات الدولية وخاصة 

الصليب األحمر مرافقنا تجنًبا الستهدافها.
وبحس���ب مصلحة بلديات الس���احل فإنه تم اس���تهداف 
غالبي���ة مرافقها خالل الع���دوان اإلس���رائيلي عام 2014 

ووصلت األضرار ألكثر من 35 مليون دوالر.
ونبه ش���بالق أن���ه ال يكفي إع���داد ملف���ات لمحاكمة قادة 
على االحتالل؛ لكن يجب أن يش���ار باليد لمؤسسات األمم 

المتحدة لصمتها المريب على تلك الجرائم.
م���ن جهتها، أكدت مدير عام س���لطة الطاق���ة هالة الزبدة 
أن أكث���ر من نصف مصادر الكهرب���اء فقدت جراء العدوان 
اإلس���رائيلي األخير على غزة، موضح���ًة أن االحتالل تعمد 

استهداف مصادر الطاقة.
وقالت الزبدة إن ش���بكات شركة الكهرباء تعّرضت لقصف 
مباشر، مشيرًة إلى أن الشركة استعانت بالمواد المخزنية-

المعدة للمشاريع-الستخدامها ووصل شبكات الكهرباء.

ولفتت إلى أن خسائر شبكات الكهرباء منذ بداية العدوان 
قّدرت ب� 3 ماليين ش���يكل، ومع نهاية العدوان وصلت إلى 

15 مليون شيكل.
وأضافت الزب���دة: »بعد انتهاء الع���دوان وصلنا إلى جدول 
4 ساعات، لكن مع بعد ش���بك الخطوط تحسنت الكهرباء؛ 
وحتى اللحظ���ة نعاني من رفض االحت���الل دخول المنحة 

القطرية التي توفر وقودًا لتشغيل المحطة«.
وأوصت بتوفير رصي���د احتياطي من الوقود لمحطة توليد 
الكهرباء حال وقع أي تصعيد إس���رائيلي على غزة، لتالفي 

الوقوع في أزمة الكهرباء.

اإعادة الإعمار
بدوره، قال مس���ؤول ملف إع���ادة اإلعمار بوزارة األش���غال 
العامة واإلس���كان محم���د عبود إن وزارته حرصت بش���كل 
عاجل على صرف االغاثات للمتضررين، تم صرف مساعدة 

كريمة من اللجنة القطرية ل�500 أسرة.
وأوضح عبود أن االحصائية األولية لألضرار وصلت إلى 350 
مليون دوالر، 150 مليون جراء العدوان االخير و200 مليون 

من االعتداءات اإلسرائيلية السابقة على غزة.
وبحس���ب وزارة األش���غال فإن العدوان تس���بب بتش���ريد 
نحو3000 أس���رة جراء دمار وحداتها الس���كنية بين كلي 
وجزئي غير صال���ح، فيما وصل أعداد الوحدات الس���كنية 
المتضررة بش���كل متوس���ط إل���ى طفي���ف 17 ألف وحدة 

سكنية.
وأك���د جهوزية وزارته إلعادة إعمار قطاع غزة خالل عام حال 

توفرت أموال اإلعمار.

ح�سر الأ�سرار
واستعرض مفوض وزارة التنمية االجتماعية لؤي المدهون 
جهود وزارته بحصر األضرار الناتجة عن العدوان، مؤكًدا أن 
1800 سكنية تضررت بش���كل كلي و16800 وحدة بشكل 

جزئي.
وق���ال المدهون إن طائرات االحتالل تس���بب بدمار 5 أبراج 
س���كنية بش���كل كامل، باإلضافة إلى تضرر 74 منشأة غير 

سكنية تضررت بشكل كلي.
وأوضح أن 66 مدرس���ة حكومية تعرضت للقصف بش���كل 

مباشر، إضافة إلى دمار 3 مساجد بشكل كلي.
ب���دوره، قال المتحدث باس���م وزارة االقتصاد عبد الفتاح أبو 
موس���ى إن وزارته بدأت بحصر األضرار عبر تش���كيل 9 فرق 
ميدانية مختصة لمتابعة المنشآت االقتصادية المتضررة، 

مشيًرا إلى أن الحصر الكامل سينتهي خالل أسبوع.
وأوض���ح أبو موس���ى أن منهجية حصر األض���رار تغّيرت، إذ 
لم يعد الحص���ر قاصًرا على تضرر المنش���آت االقتصادية 

فحسب؛ بل امتد الحصر ألضرار العمال.
وأك���د أن حص���ر األضرار لم يش���مل فقط م���ن تضرروا في 
الع���دوان األخير؛ بل جميع االعتداءات اإلس���رائيلية، حيث 
س���يتم تعويضهم جميًعا، مبيًنا أن جميع أضرارهم موّثقة 

لدينا في وزارة االقتصاد.

قطاع التعليم
م���ن ناحيته، أوض���ح مدير ع���ام التخطيط ب���وزارة التربية 
والتعليم رشيد أبو جحجوح أن قطاع التعليم أصيب بشكل 

كبير جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
وبّي���ن أب���و جحج���وح أن إجمالي عدد مق���ار ال���وزارة التي 
استهدفت خالل العدوان بلغ 299 مبنى حكوميًا، فيما عدد 
المدارس التي قصفت وصلت إلى 422 مدرسة منها 57% 

تعمل بنظام فترتين.
وأش���ار إل���ى أن عدد الش���هداء الطلبة الذي���ن ارتقوا خالل 
العدوان بلغ 22 ش���هيًدا منهم 11 ذك���ورًا ومثلهم إناث، 
فيما بلغ ع���دد الطلبة المتضررين والت���ي هدمت منازلهم 

165 طالبًا.
وذكر أن برامج التش���غيل المؤقت توقفت بسبب العدوان، 
حيث توق���ف البرنامج ع���ن 150 خريج���ًا، باإلضافة إلى أن 

االختبارات التجريبية لطلبة الثانوية العامة توّقفت أيًضا.
وبّين أبو جحجوح أن 14 مبنى أصيب بش���كل بليغ، ليتضرر 
نتيجة ذلك 14 ألف طالب، مشيًرا إلى أن تأخر عملية اإلعمار 
س���يؤثر ذلك على زي���ادة الكثافة الطالبي���ة في الصفوف 
الدراسية، إذ من الممكن أن يصل الصف الواحد ل� 55 طالًبا.

ودعا للضرورة في اإلس���راع بعملية اإلعمار في غزة والسّيما 
المؤسسات التعليمية، ومعالجة اآلثار النفسية الناجمة عن 

ذلك للطلبة.

مؤتمرون يطالبون باإلسراع في عملية إعادة إعمار غزة
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 دولة فل�سطني 
  املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة بداية خانيون�س

يف الطلب رقم : 2021/362
يف الق�سية رقم : 2016/342

المدعي : غس���ان عبد الله يوسف االغا خانيونس وكيله المحامون / جهاد 
ووسام وبشار االغا واحمد القدرة 

المدعى عليه / 1- مهدي عصام مهدي االغا – خارج البالد حاليا خانيونس 
شارع االغا سابقًا.

2- سامية مهدي نعمان االغا – خارج البالد حاليا خانيونس شارع االغا سابقا 
نوع الدعوى : تثبيت قسمة رضائية

قيمة الدعوى ك 12000 دينار اردني
                               مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
                            في القضية الحقوقية 2016/342 

إلى المستدعى ضدهما المذكورين اعاله بما ان المستدعي قد اقام عليكما 
دعوى تثبيت قسمة رضائية استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواها المرفق 
لكم نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكما 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ تبليغكما 
هذه المذك���رة كما يقتضى ان تودعا قلم ه���ذه المحكمة ردكما التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة علما أنه قد تحدد 
لها جلس���ة االحد 2021/7/4 لنظر الدعوى ويك���ون معلوما لديكما أنكما اذا 

تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س 
يف الطلب رقم 2021/359
يف الق�سية رقم 2021/64

المس���تدعي / محمد احمد س���عيد البطة من خانيونس البلد  هوية رقم ) 
900915620(   وكيله المحامي / اسماعيل جبريل العويطي 

المستدعى ضدهم / 
محمد سعيد احمد البطة من خانيونس البلد مقابل مدرسة حيفا 

محمود سعيد احمد البطة  من خانيونس البلد مقابل مدرسة حيفا 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني 

قيمة الدعوى / سبعون الف دينار اردني 
                         مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
                      في القضية الحقوقية : 2021/64

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
) 2021/64 ( اس���تنادا ال���ى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منها ومن مرفقاتها ل���دى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كم 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2021/6/30 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في : 2021/6/9
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم 

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
�سادي �سويدان

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

  يف الدعوى رقم / 463/ 2020
  يف الطلب رقم 559 / 2021

المس���تدعي / غالية محمد موس���ى زقم���اط » الش���اعر » وكيلها العدلي / 
اس���ماعيل حمدان عبد الله زقم���اط بموجب توكيل رق���م ) 2019/5597( 
كاتب عدل خانيونس – خانيونس - البلد – بجوار مسجد النور هوية رقم ) 

962098373( واخرين – وكيلهم المحامي / محمد سامي حجازي 
المس���تدعى ضده / عايشة موسى محمد الشاعر  خانيونس – البلد بجوار 

مسجد النور وخارج  البالد حاليا .
نوع الدعوى / حقوق ) تقسيم اموال مشتركة ( 

قيمة الدعوى / خمسة مائة الف دينار اردني
                               مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

                              في الدعوى رقم ) 2020/463( 
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
) تقسيم اموال مشتركة ( استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري  خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة  علما انه قد تحدد لها جلس���ة بتاريخ 
2021/6/30 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/6/9م 

ئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
�سديق عبد الرازق الرقب 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رفعت منظمات إس����رائيلية دعوى 
األربعاء،  أم����س  قضائية ضخم����ة، 
ضد بنوك وجمعيات قطرية بحجة 
العس����كريين  للجناحين  دعمه����ا 
لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، 
بما في ذلك خ����الل العدوان األخير 

على قطاع غزة.
»يديع����وت  صحيف����ة  وذك����رت 
أحرونوت«، أن منظمة »شورات دين« 
اليمينية قدمت أمس األربعاء دعوى 
تعويضات مالية للمحكمة المركزية 
في القدس المحتل����ة بقيمة مليار 
و200 مليون شيقل باسم 24 عائلة 
ُقتل أبناؤها في عمليات فلسطينية.

وبين����ت أن العائ����الت تض����م 130 
مدعًي����ا، وت����م رف����ع الدع����وى ضد 
قطري����ة  وبن����وك  زكاة  جمعي����ات 
بتهم����ة تحويل أم����وال للجناحين 
العس����كريين لحم����اس والجه����اد 

الماضية،  السنوات  اإلسالمي خالل 
بما في ذلك خالل الحرب األخيرة.

وُرفع����ت الدعوى القضائية باس����م 
عائ����الت العديد م����ن القتلى ومن 
بينه����ا عائل����ة المس����توطنة أوري 
أنس����باخر التي قتلت ف����ي أحراش 
القدس عام 2019، وكذلك الحاخام 
نخامي����ا لفي الذي قت����ل في البلدة 
القديم����ة من القدس ع����ام 2015، 

والحاخام »شاي اوخيون« الذي قتل 
قرب بيتاح تكفا بعملية طعن.

ووفقًا لكتاب الدعوى؛ ُحّولت األموال 
من حس����اب جمعية الزكاة المحلية 
إل����ى جمعيات تابع����ة لحماس في 

قطاع غزة أو شخصيات من الحركة.
وق����ّدرت منظمة »ش����ورات دين« ما 
قالت إنه����ا إثباتات عل����ى حواالت 
بنكية م����ن الخليج إل����ى جمعيات 

تمتلكه����ا حم����اس في قط����اع غزة 
أو ناش����طون في الحركة، باإلضافة 
العترافات من أس����رى فلسطينيين 
لصال����ح  حول����ت  األم����وال  ب����أن 

نشاطاتهم.
ف����ي حي����ن، قال����ت الصحيف����ة إن 
إلى  الدعوى موجهة في األس����اس 
10 منظم����ات وم����ن بينه����ا بنوك 
وصنادي����ق زكاة م����ن قط����ر وم����ن 
السلطة الفلسطينية والتي تمتلك 
قطر بعضها، وتم تصنيف بعضها 
الس����ابق كمنظم����ات محظورة  في 
على يد وزير جيش االحتالل ومنها 
جمعية قطر الخيري����ة في الدوحة، 
والمعروفة باسم »جمعية زكاة قطر« 
والتي سبق وأن أعلن عنها كتنظيم 

محظور عام 2008.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن األموال 
كانت تحول عبر أفرع الجمعية في 

رام الله مباشرة إلى قطاع غزة.

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة األس���رى، أمس األربعاء، أن األس���يرين المضربين عن الطعام عمر 
الش���امي ويوس���ف العامر من مخيم جنين ش���مالي الضف���ة الغربية المحتلة 
يواجهان أوضاًعا صحية صعبة ومقلقة، بعد مرور 11 يوم على إضرابهما رفًضا 
العتقالهم���ا اإلداري، ويقبعان حالًي���ا داخل زنازين الع���زل االنفرادي بمعتقل 

»مجدو«.
وأوضحت الهيئة، في بيان وصل »االس���تقالل«، أن األس���ير الشامي )18 عاًما( 
يعاني من تعب متواصل وال يقو على المش���ي، ومنذ يومين بدأ يتقيأ وفقد من 

وزنه 6 كغم.
وكانت سلطات االحتالل اعتقلت الشاب شامي بتاريخ 2020/4/23، وبعد انتهاء 
محكوميته بش���هر أبريل/ نيس���ان الماضي، صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 

4 أشهر.
أما عن األسير العامر )28 عاًما( فهو يشتكي من هزال وضعف شديد وال يقوى 
الحركة ويعاني من مش���اكل في الكلى، وهو معتقل منذ شهر يونيو/ حزيران 

العام الماضي، وصدر بحقه مؤخًرا أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.
وإلى جانب األس���يرين الش���امي والعامر يواصل كل من األس���ير الغضنفر أبو 
عطوان إضرابه لليوم )37( على التوالي رفضًا العتقاله اإلداري ويقبع حاليًا داخل 
ما يس���مى »عيادة معتقل الرملة«، واألسير الش���يخ خضر عدنان والقابع بمركز 

توقيف »الجلمة« ويخوض إضرابه منذ 12 يومًا.

هيئة: األسيران المضربان شامي 
وعامر يواجهان أوضاعًا صحية مقلقة

عائالت قتلى إسرائيليين ترفع دعوى قضائية ضد قطر بأكثر من 360 مليون دوالر

غزة/االستقالل
األهلي���ة  المنظم���ات  ش���بكة  اس���تنكرت 
االحت���الل  جي���ش  اقتح���ام  الفلس���طينية 
اإلس���رائيلي مقر لج���ان العم���ل الصحي في 
منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة وسط الضفة 

الغربية الليلة قبل الماضية.
ولفتت الشبكة في بيان لها تلقت »االستقالل« 
نس���خة عن���ه إل���ى تخري���ب جن���ود االحتالل 
محتوي���ات المق���ر، والعبث بها قب���ل مصادرة 
عدد من األقراص المدمجة، وتحطيم األجهزة، 
والمحتوي���ات بعد كس���ر األب���واب الخارجية 

بالمطارق الثقيلة.
وقالت: »ألصق الجنود ورقة على الباب الخارجي 
تتضمن قرارا يمنع بموجبه دخول المقر، وتحذر 
الموظفين من الدوام فيه، صادرة عما يس���مى 

قائد جيش االحتالل«.
وأكدت الشبكة أنها تنظر لهذا الفعل اإلجرامي 
بخطورة كبيرة بعد سلس���لة اقتحامات سابقة 
للمقر والمؤسسات المنضوية في إطار الشبكة، 
والعمل الصح���ي إحدى مؤسس���ات هيئتها 
العام���ة التي تعمل بش���كل علن���ي وحاصلة 
على تس���جيل رس���مي بالعمل من الس���لطة 
للجمهور  الفلس���طينية، وتق���دم خدماته���ا 
الفلسطيني بش���كل واسع في مجال الخدمات 

الصحية واإلنسانية.
وطالب���ت الحكومة الفلس���طينية بالعمل بكل 
اإلمكانات المتاحة لحماية المؤسسات األهلية 
العامل���ة في األراض���ي الفلس���طينية، واتخاذ 
التدابي���ر الكفيل���ة بوق���ف التعدي���ات التي 
يمارس���ها االحتالل بحق المؤسسات األهلية، 

ومنع االعتداءات عليها.
ودع���ت المؤسس���ات الحقوقية، واإلنس���انية 
للتدخل الفوري ل�«وق���ف جرائم االحتالل بحق 
المؤسس���ات األهلي���ة، والجمعي���ات الخيرية 
العاملة في األراضي الفلس���طينية، وتضييق 
الخناق عليها بش���تى السبل بما فيها ما تقوم 
به المؤسس���ات القريبة من اللوبي الصهيوني 
في أوروب���ا، ودول أخرى ف���ي العالم المختلفة 
من حمالت تحريض وقح���ة لتجفيف مصادر 
دعمها، وتشويه صورتها، ومحاولة وسم عملها 
ب اإلرهاب ونشر األكاذيب وترويج الشائعات 
حول عمله���ا الذي يقوم على أس���اس خدمي، 
وإنس���اني، وبش���كل علني، ورس���مي، وتتمتع 
بش���خصية اعتبارية في إطار المجتمع المدني 

الفلسطيني«.

المنظمات األهلية: اقتحام وإغالق مقر »العمل الصحي« تعٍد على القيم اإلنسانية

غزة/ االستقالل: 
قال����ت حركة المقاومة اإلس����المية )حم����اس(، أمس األربع����اء، إن تكرار جيش 
االحتالل اإلس����رائيلي أكاذيبه بوجود مكاتب للحرك����ة في برج الجالء »محاولة 
فاش����لة لتبرير جريمته باستهداف برج مدني يحوي مكاتب صحفية لقنوات 

ووكاالت عالمية«.
وذكر المتحدث باس����م الحركة حازم قاسم، في تصريح وصل »االستقالل«، أن 
»تدمير برج الجالء جريمة حرب مكتملة األركان تضاف إلى سلسلة طويلة من 

الجرائم التي ارتكبها جيش االحتالل في عدوانه األخير على قطاع غزة«.
ودّمر جيش االحتالل البرج المذكور خالل عدوانه األخير على غزة، وهو المبنى 
ال����ذي يضم مقرات قنوات تلفزيونية ووكاالت أنباء، أبرزها أسوش����يتد برس، 

وقناة الجزيرة.
والقى تدمير البرج اس����تنكاًرا عالمًيا واس����ًعا، فيما حاول االحتالل تبرير ذلك 

بالقول إن هناك شقة تتبع لحماس في البرج.

 حماس: تكرار االحتالل أكاذيبه بشأن 
برج الجالء محاولة فاشلة لتبرير الجريمة
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حال���ة من التخبط تنت���اب اعضاء حكومة بنيامي���ن نتنياهو في اعق���اب التهديدات التي 
اطلقتها المقاومة الفلس���طينية حول مس���يرة االعالم المزمع اجراؤه���ا اليوم الخميس في 
القدس المحتلة, فهناك من ايد ودعم الموقف الذي تم اتخاذه بتقديرات امنية وعسكرية 
صهيونية بضرورة الغاء المس���يرة ألنها قد تؤدي الى اندالع ش���رارة المعركة من جديد بين 
المقاومة الفلس���طينية والجيش الصهيوني, وهناك من دعا الى عدم االنصياع لتهديدات 
المقاومة لما لها من اثار سلبية على صورة »اسرائيل« ومكانتها في العالم, وهذا االسلوب قد 
تستخدمة المقاومة الفلسطينية في أي وقت لوقف مخططات اسرائيل في القدس والضفة, 
وهناك من دعا الى حل وسط يضمن تنظيم المسيرة ولكن بشرطين تغيير موعدها بحيث 
تنفذ في وقت اخر, وتغيير مس���ارها بحيث تجري غربي القدس, وال تمر باألحياء العربية وال 
تصل للمسجد االقصى حتى ال تستفز مش���اعر المسلمين, وقد اجل الكابينت الصهيوني 
المصغر البت  في االمر الى يوم الثالثاء القادم, بينما ضغط نتنياهو »المأزوم« سياسيا إلنفاذ 
مس���يرة االعالم في موعدها, بحجة عدم االنصياع لمطالب المقاومة الفلسطينية, لكن بيبي 
يهدف من وراء انفاذ المسيرة حسب تقديرات المحللين والخبراء الى افشال جهود نفتالي 
بينت إلقرار تشكيل حكومته الجديدة, ولن يتحقق ذلك اال بخلط االوراق سواء بعدوان على 

غزة, او حرب مع ايران, او اشتباك مع حزب الله. 
االعالم الفلسطيني والعربي والدولي له دور كبير في فضح نوايا »اسرائيل«, وذلك بتسليط 
الضوء على الجرائم التي يرتكبها االحتالل في القدس ضد المواطنين الفلسطينيين, ونوايا 
االحتالل في اخالء المقدسيين من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة, وحي بطن الهوى ببلدة 
سلوان جنوب شرق البلدة القديمة بالقدس وهى مالصقة للحائط الجنوبي للمسجد االقصى, 
وهذا يعني ان »اسرائيل« تخطط لفرض واقع جديدة في المسجد االقصى يسمح بالتقسيم 
الزمان���ي والمكاني له, ويهدف لتهويد مدينة القدس بالكامل, وس���ائل االعالم المختلفة 
عليه���ا ان تواكب االح���داث جيدا, وان تفضح ممارس���ات االحتالل, ألن »اس���رائيل« باتت 
مفضوحة بخطواتها التصعيدية ضد الصحفيين بعد تدمير برج الجالء اثناء معركة سيف 
القدس بغزة, وما مارس���ته من اعتداء على مراس���لة قناة الجزيرة جيفارا البديري وصحفيين 
اخرين يثبت بما ال يدع مجاال للش���ك دور »اس���رائيل« في محاول���ة التعمية وحجب الصورة 
البش���عة التي تمارسها ضد الفلسطينيين بالقوة, وتستخدم في سبيل ذلك كل االساليب 
القمعية المجرمة والتي تدين سلوكها العدواني بحق الصحفيين, وربما تشهد االيام القليلة 
القادمة قرارا »اسرائيليا« باغالق قناة الجزيرة ومنع مراسليها من متابعة االحداث, فقد تعالت 
االصوات االس���رائيلية بضرورة طرد الجزيرة التي نقل���ت حالة المدن داخل االراضي المحتلة 
بالص���وت والصورة اثناء العدوان على غزة, وقد تحولت هذه المدن الى مدن اش���باح, كما ان 
الجزي���رة تتابع في كل لحظة تطورات االوضاع الميداني���ة في القدس, وهذا يزعج االحتالل 

ويشحن الرأي العام ضده, لذلك هناك حالة سخط على الجزيرة قد تنتهي بمنعها. 
وهنا ال يجب ان نغفل هجوم وزارة الخارجية الصهيونية س���ابقا على قناة الجزيرة القطرية 
في اعقاب بث ش���ريط فيديو نش���رته )الجزيرة بلس( ، والذي يش���كك في الهولوكوس���ت 
وإنكاره وعلقت الخارجية اإلسرائيلية في حسابها آنذاك وتطرقت الوزارة بشكل مفصل إلى 
المزاعم الواردة في الش���ريط وقامت بتفنيدها جميعه���ا. ان ادارة قناة الجزيرة باتت تعلم 
نوايا االحتالل تجاهها والس���عي إلغالق مكاتبها في الق���دس واالراضي المحتلة عام 48م, 
»اسرائيل« بالجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين باتت مفضوحة امام العالم, وتخشى 
المالحقة القانونية امام المحاكم الدولية, لذلك فهى تسعى لتحييد وسائل االعالم وحجب 
الص���ورة تماما, علما ان اصرار نتنياهو على المضي بإطالق مس���يرة االعالم في القدس في 
موعدها وعدم تغيير مسارها يعني ان مجزرة سترتكب في القدس اذا ما مرت المسيرة من 
االحياء العربية, ويعني ان ملحمة سيف القدس ستبدأ من جديد, واالعالم مطالب ان يقوم 
بدوره ويفضح جرائم االحتالل ويظهر بش���اعة ودموية ممارسات نتنياهو وجنوده االشرار, 
فالمعركة ستبقى دائما محتدمة بين »اس���رائيل« ووسائل االعالم المختلفة, والصراع على 
نقل الصورة الى العالم سيبقى قائما, و«اسرائيل« ستتخذ المزيد من االجراءات التي تحظر 
على الصحفيين التحرك بحرية, وس���تفرض رقابة على كل ما ينقل عبر الصحافة الى العالم 
ألنها باتت مفضوحة ومتهمة, والكثير من قادة االحتالل سترفع عليهم قضايا في المحاكم 

الجنائية الدولية, بعد ان ارتكبوا جرائم حرب بشعة يحاسب عليها القانون .

مسيرة األعالم .. ودور اإلعالم 

رأي

منذ االعالن ع���ن نجاح يئير لبيد في تش���كيل حكومة مع 
منصور عب���اس، تش���هد الحي���اة السياس���ية والمجتمع 
االس���رائيلي، حمل���ة تحريض واس���عة من قب���ل نتنياهو 
وعناص���ر الليكود واليمي���ن االس���تيطاني المتطرف ضد 
أقطاب هذه الحكومة، وهذا الوضع يشبه إلى حد ما الوضع 
الذي سبق اغتيال رئيس الوزراء االسرائيلي اسحق رابين. 
 ويح���اول اليمين االس���رائيلي تفجير األوض���اع من خالل 
االصرار على إقامة مس���يرة األعالم في منطقة باب العامود، 
وذلك كبديل للمس���يرة الماضية التي أفش���لتها صواريخ 

قوى المقاومة في قطاع غزة.  
وفي الوقت الذي حذر فيه وزير االمن بيني غانتس وأوصى 
بع���دم إقامة مس���يرة األعالم المخطط له���ا يوم الخميس 
المقبل، بسبب حساسية الوضع، إال أن بن غفير وسموترش 
يدعمان بقوة هذه المس���يرة االستفزازية، وهاجما غانتس 

ووصف���اه بالجبان. وكان رئيس جهاز المخابرات الش���اباك 
ارغمان قد حذر من اغتياالت سياسية جّراء  ازدياد التطرف 
الخطي���ر في النق���اش العنيف والمح���رض، خصوًصا في 

مواقع التواصل االجتماعي. 
ال ج���دال أن دولة االحتالل تعي���ش أزمة عميقة في جميع 
األصعدة، السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقيادية، 
وه���ي أزمة نظ���ام فحس���ب. ونتنياه���و ق���ام بالمغامرة 
العس���كرية األخيرة عل���ى قطاع غزة، والتي ل���م تحقق أيًّا 
م���ن أهدافها، وأراد باألس���اس م���ن ورائها انقاذ نفس���ه 
كقائد منتص���ر يجلب ويحق���ق األمن واالس���تقرار لدولة 
االحت���الل. واآلن فهو يستأس���د ويستش���رس لمنع إقامة 
حكومة »التغيير«، ويسعى جاهًدا لشق وتفسيخ األحزاب 
االس���رائيلية المنضوية تحت خيم���ة االئتالف الحكومي 
الجدي���د، وهو لن يستس���لم بالس���هولة، وبخبثه الثعلبي 

ودهائ���ه وكذبه وخداعه التضليلي، س���يعمل على إحباط 
عدم نيل ه���ذه الحكومة، حكومة لبي���د- بينيت – عباس، 
ثقة األغلبية، من خالل سلس���لة من المس���ارات واألنشطة 
والفعالي���ات والمس���يرات والمنصات المتاحة والمس���اق 
االعالمي بتخوين قيادات االحزاب اليمينية وبأنها ارتمت 
في أحضان اليس���ار وباع���ت النقب للع���رب، وهو يمارس 
ضغوطات كبيرة على أعضاء من االحزاب اليمينية ومحاولة 
اختراقه���ا وتفكيكها وانقس���امها، خاصة حزبي »يميناه« 

و«هتكفاه حدشاه«. 
نتنياه���و ك���ي ال ينتح���ر سياس���ًيا ولك���ي ال يغيب عن 
المش���هد السياسي االس���رائيلي والخارطة الحزبية وعدم 
دخول الس���جن بتهمة الرشوة، سيعمل مع عناصر اليمين 
المتط���رف على  تفجي���ر األوضاع على نحو واس���ع، وخلط 

االوراق، وإقامة حكومة طوارئ تبقيه في سدة الحكم.  

ش���كلت معركة س���يف القدس عالمًة فارقة في مس���يرة 
نضال الش���عب الفلس���طيني ضد االحتالل الصهيوني، 
فقد تمكن الش���عب الفلس���طيني ومقاومته الباسلة في 
ه���ذه المعركة التي اس���تمرت أكثر من عش���رة أيام  من 
تلقين العدو درس���ًا قاس���يًا س���يظل محفورًا ف���ي ذاكرة 
األجيال القادمة، فكيف له���ؤالء الفقراء المحاصرين منذ 
أكثر من عقٍد من الزمان أن يسطروا هذا الصمود البطولي 
طيل���ة هذه األي���ام العجاف أمام ه���ذه العنجهية والعلو 
والصل���ف الصهيوني المتس���لح بأحدث وس���ائل الفتك 
والقت���ل واإلجرام من طائرات حربي���ة مقاتلة وتكنولوجيا 
منقطع���ة النظير؟، كي���ف لهؤالء الذين م���ورس بحقهم 
جميع أن���واع الظلم والقهر والتميي���ز العنصري منذ عام 
مهم؟، كي���ف ألبناء المدينة  1948م أن يقف���وا بوجه ُظالاَّ
المقدسة وفلس���طينيي الداخل الذين ُأْغرقوا بالمخدرات 
والجريمة المنظمة بتدبير من أجهزة أمن العدو أن يكونوا 
خ���ط الدفاع األول عن القدس ضد الهجمة االس���تعمارية 

بنموذٍج رائٍع من نماذج المقاومة الشعبية؟
لق���د مثل���ت صرخ���ات المقدس���يين الع���زل، والعصيان 
المدن���ي الذي أقدم عليه فلس���طينيو الداخل، ومظاهرات 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية، وزئي���ر مجاهدي غزة 
المحاصرة منذ سنوات، مثلوا جميعًا صورة نضاليًة رائعة، 
وَجْرس���ًا جهاديًا منوعًا وفق ما أتيح لكل منهم، فالتحمت 
صواعق صواريخ غزة مع حناجر المقدس���يين وأهل الضفة 
و قنابل فلس���طينيي الداخل الحارق���ة، لتمثل جميع هذه 
المظاهر صرخة الفلس���طيني العالية نحو الحرية والتحرر 
واالنعتاق من االحتالل، رغم الفظائع والجرائم التي ارتكبت 
بحقه���م ومحاولة االحتالل ش���رذمتهم وطمس هويتهم 
الوطنية، عبر ممارس���ة سياس���ات عنصرية وحصاٍر خانق 
يستهدف صحة هذا الش���عب وتعليمه وجميع تفاصيل 

حياته على مدى سنيٍن طوال من الظلم والقهر والعدوان
ورغ���م هذه الملحم���ة الوطني���ة الفريدة الت���ي أنتجتها 
معركة س���يف القدس خاصًة في س���احة غزة، خرج علينا 
بعض الدع���اة والوعاظ في وس���ائل التواصل االجتماعي 
يتحدث���ون عن حرمة االس���تعانة بمح���ور المقاومة وعلى 
رأس���ه إي���ران وتبعهم في ذلك بعض نش���طاء وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي ، خرجوا جميعًا ف���ي وقٍت متزامن 
يطرحون نقاطًا متس���قة بما يثير الريبة حول وقوف جهٍة 
سياس���ية أو دينية ما خلفهم ف���ي الكواليس، فما نلبث 
حتى نس���مع هذا الطرح متس���ترًا بنصيح���ٍة أو تحذيٍر أو 
عظة ف���ي أمٍر يمكن قراءته كمحاولٍة للطعن في االجتهاد 
الشرعي والسياسي الذي استندت إليه حركات المقاومة 
في فلس���طين لرد الجميل لمحور المقاومة وعلى رأس���ها 
الجمهورية اإلسالمية في إيران التي لم تبخل في تقديم 
الدعم العسكري واللوجستي لها، فهي الدولة التي وقفت 
إلى جانب المقاومة الفلسطينية تسليحًا وتدريبًا وتموياًل، 
ولم تس���تأثر بخبرة فنية أو معرفية، فشهد أداء المقاومة 
الفلسطينية تحسنًا ملحوظًا بعد دعمها، وامتلكت أسلحًة 
محلي���ًة متطورة، وأصبحت صواريخه���ا أكثر دقًة وتحمل 
رؤوسًا متفجرًة نوعية، بل وفاجأتنا المقاومة بالتقاط خبرة 
تصنيع المسيرات بمختلف أنواعها، فتعاظمت ثقتنا بها 
وبقدراتها الميدانية، وأصبحن���ا نرى موعد النصر قريبًا –

رغم المعاناة الممتدة لسنواٍت-.
ال ش���ك أن لكل امرٍئ الحق في إبداء رأيه سواء كان شخصًا 
عادي���ًا أو مؤط���رًا في س���ائر القضايا س���واًء كانت خاصة 
بالمقاوم���ة وتحالفاته���ا أو غير ذلك، ولك���ن –وفي الوقت 
نفس���ه- تفرض ه���ذه الحرية على صاحبها واجبًا ش���رعيًا 
متمثاًل بأداء األمانة كاملًة وعدم حجب ش���يٍء من الحقيقة 
 َما 

ْ
غ ُسوُل َبلِّ َها الراَّ الشرعية أو السياس���ية، قال تعالى: َيا َأيُّ

ُه  ْغَت ِرَس���اَلَتُه َواللاَّ َك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلاَّ ُأْن���ِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ
َه اَل َيْهِدي اْلَق���ْوَم اْلَكاِفِريَن«   اللاَّ

اَّ
���اِس ِإن َيْعِصُم���َك ِمَن الناَّ

المائ���دة ]67[، فم���ا أعظمها من فاحش���ٍة أن تبرز ما يحبه 
هواك وتحجب ما يضير مصالحك!، فلماذا ال نسمع صوتكم 
أيها المنكرون على فصائل المقاومة تحالفهم مع مكونات 
مح���ور القدس تخلف كياناٍت إس���المية وعربية كبيرة عن 
نصرة المقاومة؟!، لماذا ال توجهون س���هام انتقادكم إلى 
الذي���ن قعدوا عن دعم المقاومة الفلس���طينية في الوقت 
ال���ذي خرج في���ه محور المقاوم���ة في ركب دعم مس���يرة 
المقاوم���ة؟!، لم���اذا تصمتون على ما أقدم���ت عليه بعض 
الدول العربية من تطبيع مثل طعنة للقضية الفلسطينية؟ 
ما موقفكم أيها المنكرون من التعاون األمني مع االحتالل 
الصهيوني في المنطقة ؟! لماذا تقاعستم عن بيان الحكم 
الشرعي أو السياس���ي في إقامة قواعد أميركية في بلداٍن 
عربية تس���تخدم في شن الغارة تلو الغارة ضد المسلمين؟ 
لم���اذا لم تنكروا دفع الجزية من دوٍل إس���المية إلى أميركا 
بال مقابل؟! وكثيٌر من األس���ئلة تنتظر اجتهادكم الفقهي 

والسياسي أيها الحريصون على األمة!
ال مشكلة في تقديم النصيحة إلى حركات المقاومة بشأن 
تحالفاتها فيما يظن الناصح أنه الحق، ولكن الواجب عليه 
أيضًا أن يتحدث بنس���ٍق متواٍز ع���ن تقصير معظم الدول 
اإلسالمية وقلة دعمها للمقاومة بل وطعناتها لها، وذلك 
حتى نحسن الظن في هذه النصيحة، يبرئ الناصح نفسه 
م���ن االتهام بازدواجية المعايير، فموقع النصيحة يفرض 
عليك أن تكيل األمور بمكياٍل واحٍد ال أكثر، وإال فإن وعظك 
ونصيحتك هو الهوى وما تريده دوٌل ما وليس الدين. قال 
ُه َعَلى ِعْلٍم  ُه اللاَّ َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلاَّ تعال���ى: »َأَفَرَأْيَت َمِن اتاَّ
َوَخَتَم َعَلى َس���ْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَش���اَوًة َفَمْن 

ُروَن« الجاثية ]23[. ِه َأَفاَل َتَذكاَّ َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللاَّ

هل ينجح نتنياهو بمنع حكومة »التغيير«..؟! 

استقامة التفكير ثمرة طيبة من ثمار معركة سيف القدس

بقلم: شاكر فريد حسن

بقلم: أ.محمد حميد

ش���ّكلت المواجهة األخيرة مع االحتالل »اإلس���رائيلي« والتي انطلقت 
من باحات المس���جد األقصى المبارك، وحي الش���يخ جراح، مرورًا باللد 
والرملة وأم الفحم ويافا، وصواًل إلى معركة »س���يف القدس« في قطاع 
غ���زة، نقطة تحّول كبرى لجهة إبراز دور ومركزية اإلعالم في الصراع مع 

العدو »اإلسرائيلي«.
فمن صرخ���ات الحرائر في باحات األقصى والش���يخ ج���راح، إلى هبة 
المنتفضين ف���ي الداخل المحتل، ورش���قات الصواريخ المنطلقة من 
باط���ن األرض المحاصرة في غ���زة، وتحركات المهّجري���ن على حدود 
الوطن المس���لوب، والت���ي كانت جميعه���ا على الهواء مباش���رة عبر 
وس���ائل اإلعالم كافة، وفي مقدمتها وس���ائل إعالم المقاومة، ومواقع 
وش���بكات التواصل االجتماعي )رغم محاوالت األخيرة تقييد ومحاربة 
المحت���وى الفلس���طيني(، والتي أحدث���ت فارقًا مهمًا ف���ي التعاطي 
م���ع القضية الفلس���طينية داخليًا وخارجيًا، ب���ات الجميع يدرك الدور 
المهم الذي يؤديه اإلعالم المقاوم في تغيير مس���ارات المواجهة مع 

االحتالل، باعتباره ش���ريكًا أصياًل في المواجه���ة، وجزءًا ال يتجزأ منها 
وم���ن تفاصيلها، لما يتمتع به من مصداقي���ة، ومهنية أربكت اإلعالم 
المع���ادي، حتى بات اإلعالم المقاوم )المؤَسس���ي وغير المؤَسس���ي( 
يشكل مرجعًا ليس لجمهور المقاومة فحسب، وإنما للجمهور المحايد، 

أو المعادي في كثير من األحيان.
ولذل���ك رأينا خالل معركة »س���يف القدس«، وبالرغ���م من محدودية 
اإلعالم المؤَسس���ي المقاوم، أمام تضخم اإلعالم المؤَسسي المعادي، 
حجم التحش���يد العال���ي، والتأطير غي���ر المس���بوق، وااللتفاف غير 
المتناهي، حول القضية الفلس���طينية بمركزيتها وقدسيتها، وحق 
المقاومة في الدفاع عن ش���عبنا ومقدس���اتنا ف���ي مواجهة آلة القتل 
»اإلس���رائيلية«، األمر الذي أربك مخططات االحتالل، وأفش���ل مساعيه 
في تأليب الشارع الفلسطيني على مقاومته والنيل منها أو االستفراد 
بها، فما بالنا لو كنا أمام منظومة إعالمية مؤسس���اتية مقاِومة ممتدة 
عب���ر عديد العواصم، تصن���ع الحدث وفق أس���س ومعايير تقود إلى 

إحداث تغييرات معرفية، ووجدانية، وسلوكية تجاه الحق الفلسطيني 
األبلج، في مواجهة الباطل »اإلسرائيلي« ومن يدور في فلكه من أنظمة 

استعمارية غربية داعمة، وعربية ذليلة متواطئة!.
إن حال���ة االش���تباك التي خاضها اإلعالم المق���اوم قبل وخالل معركة 
»س���يف القدس«، م���ع الرواية »اإلس���رائيلية«، والت���ي حقق خاللها 
إنجازات يش���ار له���ا بالبنان ف���ي مواجهة إعالم االحت���الل، تدعو إلى 
مزيد من االش���تباك وتصاعد المواجهة عبر مختلف المنابر اإلعالمية، 
لتعزيز الرواية الفلس���طينية، وإثبات المظلومي���ة التي يتعرض لها 
الفلس���طينيون، ولذل���ك ف���إن كل اإلعالميي���ن األحرار الذي���ن أثبتوا 
انحيازه���م للحقيقة، مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمواصلة 
هذا الدور، لتعزيز الوعي وتحشيده باتجاه فلسطين القضية والهوية 
والتاريخ، من خالل كتاباتهم وصورهم ورسوماتهم التي تؤكد بداية 
على مش���روعية المقاومة بأشكالها كافة، والعمل على أنسنة القضية 
الفلس���طينية، وتجس���يد مظلوميتها، وأيضًا التأكي���د على همجية 

وعدواني���ة االحت���الل وعدم مش���روعيته، وقابليته ف���ي نفس الوقت 
للهزيمة واالنكسار والزوال وهو ما أثبتته »سيف القدس«.  

وختام���ًا، ورغم أن الح���رب على غزة ق���د وضعت أوزاره���ا، وقد هدأت 
الراجم���ات التحت أرضي���ة التي هي -بحس���ب ق���ادة المقاومة- قيد 
»التذخي���ر« من اللحظة األول���ى لوقف إطالق النار، اس���تعدادًا للجولة 
المقبلة، إال أن ذلك ال يعني أن المتخندقين في جبهة اإلعالم مسموح 
له���م بالركون إلى الهدوء، فكل الجبهات قد ته���دأ إاّل جبهة اإلعالم، 
فم���ن واجبها أن تظ���ل تقاتل، فالمعرك���ة على الوعي م���ا زالت على 
أش���ّدها!  وهذا يدفعنا إلى التفكير جديًا للعمل على مأسسة اإلعالم 
المقاوم الذي يمتل���ك زمام المبادرة، عب���ر رؤى إبداعية وخاّلقة قادرة 
على ترجمة مش���روع المقاومة النهضوي الكبير اآلخذ في التمدد، إلى 
خطاب إعالمي متكامل، من أعمال وبرامج وفعاليات، ومصطلحات، قادٌر 
على المواجهة، وقادٌر على تحقيق االنتصار!. ويسألونك متى هو، قل 

عسى أن يكون قريبًا!

بقلم: توفيق ال�سيد �سليماإلعالم.. جبهة قتال ال تهدأ!
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أعلن أنا المواطنة /  ندى زياد عرفات عبد الدايم.  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )٨٠٢٥٦٦٧٤٥( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد اش���رف علي عابد    عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )404658445  ( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رواء محمود قاس���م القاضي  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )803192400( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / نرمي���ن محمد عوض ابو لطيفة  
عن فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )٤٠٢133٨٢1( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
طال���ب وزي���ر العمل نصري أب���و جيش، منظمة 
العمل العربية إلى دعم التشغيل في فلسطين 
وخفض نسبة البطالة التي وصلت لنسبة ٥٠% 

من القوى العاملة وهي األعلى في العالم.
ودعا أبو جيش في كلمته ضمن أعمال الملتقى 
الدولي للتضامن مع عمال وش���عب فلس���طين، 
والذي يس���تمر من 3 ولغاية 19 حزيران/ يونيو 
الجاري، لدعم االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
والتي تم إعداده���ا بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولية من خالل مؤتمر دولي لدعم التش���غيل، 
كذل���ك إلدانة االحتالل اإلس���رائيلي ودعم حق 

تقرير المصير لشعبنا.
وقال إن االحتالل استغل جائحة »كورونا« لفرض 
سياس���ات جديدة، وتوسيع دائرة هدم المنازل 
وتش���ديد اإلغ���الق والتحكم في حرك���ة األفراد 

والبضائع.
وأض���اف أبو جيش إن ش���عبنا يواجه سياس���ة 
تمييز عنصري وتطهير عرقي واسع النطاق، ألن 

»إسرائيل« تعتبر نفسها فوق القانون.
ودعا أبو جي���ش منظمة العم���ل الدولية، إلقرار 
توصيات لمس���اعدة عمال فلسطين، والضغط 
على سلطات االحتالل لوقف انتهاكاته بحقهم.

 بدوره، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية 
فاي���ز المطيري إن هناك قواني���ن وأعرافًا دولية 
وق���رارات أممية تضرب بها »إس���رائيل« بعرض 

الحائط، حيث تواص���ل أعمال التطهير العرقي 
بحي الش���يخ ج���راح، وحي بطن اله���وى، إلخالء 
األحياء بش���كل قس���ري، بموجب قرارات زائفة 
وباطل���ة، وعقوب���ة من يق���ف أمامه���ا االعتقال 

والقتل .
من جانب���ه، أكد مدير عام منظمة العمل الدولية 
ج���اي رايدر التعاون مع منظم���ة العمل العربية 
من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم التش���غيل في 
فلسطين، وضرورة تقوية االقتصاد الفلسطيني 

والحفاظ على استقراره وتطويره.
بدورها، ش���ددت س���فيرة جمهوري���ة ناميبيا، 
الممث���ل الدائم لها لدى األم���م المتحدة جوليا 

سندورو على حقوق ودعم عمال فلسطين.
وفي كلمة لفريق أصحاب األعمال أكدت كل من 
األمين العام للمنظمة الدولية ألصحاب األعمال 
ريناتا دراوز، ورئيسة فريق العمال بمؤتمر العمل 
الدولي كاتلين باشيه حقوق شعبنا الفلسطيني 
بالحرية واالس���تقالل، وأدانوا االنتهاكات التي 

يتعرض لها عمال فلسطين.

وزير العمل يدعو لدعم التشغيل في فلسطين وخفض نسبة البطالة

غزة/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الصحة في غزة، أم���س األربعاء، إن إجمالي 
خسائر القطاع الصحي الحكومي واألهلي والخاص خالل 

العدوان اإلسرائيلي على القطاع بلغ ٤.٢ مليون دوالر.
وأوضح مدير عام الهندس���ة والصيانة بالوزارة بس���ام 
الحمدين أن الخس���ائر ترك���زت ما بين مراك���ز الرعاية 
األولية والمستش���فيات والمؤسسات الصحية األهلية 

والصيدليات والمختبرات والعيادات الخاصة.
وبي���ن أن إجمالي الخس���ائر التي لحقت بالمؤسس���ات 
الصحي���ة الحكومية بل���غ ٢ ملي���ون دوالر، فيما وصلت 
خسائر القطاع الصحي األهلي والخاص إلى ٢.٢ مليون 

دوالر.
وطالب الحمادين المؤسسات اإلغاثية والجهات الداعمة 
بسرعة تحقيق االستجابة إلعادة تأهيل وإعمار ما لحق 
بتل���ك المؤسس���ات الصحية من دمار ليتس���نى إعادة 

تشغيلها لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.
وأش���ار إلى أن جيش االحتالل استهدف خالل عدوانه 
األخي���ر ٢٤ منش���أة صحية حكومي���ة وأهلية، تضررت 
بشكل مباشر أو غير مباشر، األمر الذي تسبب في خروج 

معظمها من الخدمة.
وأسفر العدوان اإلس���رائيلي الذي استمر 11 يوًما، عن 

استشهاد أكثر من ٢٥٠ فلس���طينًيا، معظمهم نساء 
وأطف���ال، وإصابة 19٤٨ بجروح مختلف���ة، باإلضافة إلى 

دمار كبير في البنية التحتية والمنازل السكنية.
وقصف���ت مقات���الت االحتالل خ���الل الع���دوان أبراًجا 
وعمارات س���كنية ومنازل المواطني���ن ومقار حكومية 

بشكل مكّثف.

وتس���بب قصف االحتالل منازل على رؤوس ساكنيها 
بمجازر راح ضحيتها أسر كاملة.

كما أحدث القصف اإلسرائيلي تدميًرا هائاًل في البنية 
التحي���ة بالقطاع، ونددت ع���دد من البلدي���ات بتعّمد 
االحتالل تخريب البنية التحية من طرق وش���بكات مياه 

وكهرباء وصرف صحي.

 4.2 ماليين$ خسائر القطاع الصحي جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة

غزة / االستقالل: 
قال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن العمال الفلسطينيين 
ف���ي قطاع غزة يتحلون بكفاءة عالية ف���ي كل المجاالت وبإرادة كبيرة تس���تطيع إزالة آثار 

العدوان اإلسرائيلي على غزة وإعادة إعمار القطاع.
وأك���د العمصي في تصريح له، رفض نقابات العمال اس���تقدام أيٍد عاملة من الخارج بظل 
وجود نحو ٤٠ ألف عامل يعملون في قطاع اإلنش���اءات في غزة، وهم متعطلون عن العمل 
منذ عدة س���نوات وبعضهم يعمل بصورة متقطعة، وأن األولى أن يتم االستعانة بهم في 

إزالة آثار العدوان واإلعمار.
وبين أن استقدام عمالة خارجية يحرم العمال الفلسطينيين في غزة من إيجاد فرص عمل 
تخرجهم من مستنقع البطالة، وتفاقم أوضاع آالف العمال المتعطلين عن العمل، مشيًرا إلى 
أن أعداد المتعطلين عن العمل بلغت ربع مليون عامل، فيما وصلت نسبة البطالة إلى ٧٥%.
ولفت إلى أن العمال الفلسطينيين يستطيعون إعادة إعمار ما دمره االحتالل ب� »إرادة كبيرة«.

وقال العمصي: »عمالنا البواسل يقومون اآلن بإعادة تعديل الحديد المستخرج من األماكن 
التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في العدوان األخير، إلعادة استخدامه مرة أخرى«.

وأضاف أن »استقدام العمالة العربية قد يعزز من جانب األخوة بين الشعوب العربية، لكن في 
الوقت نفسه يحرم آالف العمال الفلس���طينيين من الحصول على فرص عمل«. وطالب نقيب 
العم���ال الجه���ات المختصة في غزة بوضع العمال المتعطلين عن العمل على س���لم أولويات 

برامج التعويض ومشاريع إعادة اإلعمار واالستغناء عن توجهات استقدام العمالة الخارجية.

العمصي: استقدام عمال من 
الخارج يحرم غزة من آالف الفرص

رام الله/ االستقالل: 
قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن سلطة النقد 
تعمل حالًيا على إعداد برامج تمويل خاصة بمحافظة 
القدس والمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(، تتناسب 
مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع وتعّزز 
فرص توفير التمويل المخصص ألغراض الس���كن، 
موضًحا أنه س���يتم اإلع���الن عنها في المس���تقبل 

القريب.
جاء ذلك خ���الل لقاء صحفي عقدته س���لطة النقد، 
الثالث���اء، بمقرها في مدينة رام الل���ه حول صندوق 
»اس���تدامة« لتموي���ل القطاع���ات االقتصادية، بعد 
اإلعالن مؤخًرا عن إعادة هيكلته ليصبح صندوًقا دائًما 
يهدف لتوفير التمويل )الق���روض(، عبر المصارف 
االقتصادي���ة  للقطاع���ات  واإلس���المية،  التجاري���ة 
المختلف���ة، وتمكي���ن المش���اريع االقتصادي���ة من 
التعاف���ي وزيادة دورة اإلنت���اج وتوفير فرص العمل 
بشكل يتوافق مع اإلطار العام وتوجيهات الحكومة 

االقتصادية.
وأوضح ملحم أن تطوير صندوق »استدامة« تم ضمن 
معايير تمّكن شرائح أوسع من المجتمع من االستفادة 
منه، للمساهمة في التنمية االقتصادية، وذلك في 
ضوء المس���تجدات االقتصادية وخاص���ة تداعيات 

أزمة »كورونا« على جميع القطاعات، واالس���تماع إلى 
شرائح واسعة من الجهات االقتصادية والمجتمعية 
والخبراء، والتشاور مع مجلس الوزراء، وأصبحت قيمة 
الصندوق ٤3٥ مليون دوالر، س���اهمت سلطة النقد 
منها بما قيمته ٢1٠ ماليين دوالر في المرحلة األولى، 
مش���يًرا إلى أن فت���رة اإلقراض تصل إلى ٤٨ ش���هًرا 

وفترة السماح 1٢ شهًرا.
ولفت أنه تم الطلب من المصارف منح األولوية لتوفير 
التمويل للقطاعات االقتصادية وفق ستة برامج هامة 
وهي: برنامج تموي���ل القطاع الصحي بهدف توفير 
مقومات الحفاظ على الحياة، وبرنامج تمويل القطاع 
التعليمي به���دف ضمان توفي���ر التعليم للجميع، 
وبرنامج تمويل التحول الرقمي بهدف االنتقال إلى 
االقتصاد الرقمي واالندم���اج في االقتصاد العالمي، 
وبرنامج تمويل المش���اريع متناهية الصغر، وبرنامج 
التعافي وتشجيع النمو االقتصادي، وبرنامج توفير 

التمويل لمؤسسات اإلقراض المتخصصة.
وبي���ن أن الحكومة قدم���ت دعًما بقيم���ة ٤ ماليين 
دوالر لتخفيف مخاطر االئتمان وخاصة للمش���اريع 

المتناهية الصغر.
وقال محافظ سلطة النقد إنه تم تخصيص ما قيمته 
1٠ ماليين دوالر لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، 

من خالل خمسة بنوك، بسقف تمويل 1٠ آالف دوالر 
للمشروع، ما يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن ألف 
مش���روع بالحصول على تموي���ل دون تكلفة، وذلك 
لتش���جيع تلك الفئات من نس���اء ورياديين إلنشاء 
مشاريعهم أو مساعدتهم على استمراريتها، الفتا 
أن هذا البرنامج يَمّكن المش���اريع المتناهية الصغر 
من االس���تمرار في دورة اإلنتاج والحفاظ على فرص 

العمل.
وأضاف أن المش���اريع المس���تهدفة تشمل تطوير 
مش���اريع الس���ياحة والزراعة والصناع���ة والخدمات 
وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات 
التجزئة والمش���اريع األخرى، التي تسهم في تعزيز 
دورة اإلنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مش���اريع 
جديدة خاصة الت���ي يقودها الش���باب والرياديون 
والخبراء وتش���جيع إنشاء ش���راكات جديدة وإنشاء 

سالسل اإلنتاج.
وأش���ار إل���ى أن برنام���ج التعافي وتش���جيع النمو 
االقتصادي يش���مل تموي���ل المش���اريع الصغيرة 
بسقف ٥٠ ألف دوالر، والمشاريع المتوسطة بسقف 
1٥٠ ألف دوالر، والمشاريع األخرى بسقف 3٠٠ ألف 
دوالر، وأن���ه ال يوجد س���قف منح تمويل للمش���اريع 

الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.

سلطة النقد: نعد برامج تمويل خاصة بالقدس وقطاع غزة

رام الله/ االستقالل: 
صعد الدين العام المس���تحق على الحكومة الفلسطينية، بمقدار 1٥٧ مليون دوالر على أساس 

شهري، إلى 3.٧٠٢ مليارات دوالر، بنهاية أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، صعد الدين العام خالل أبريل، 

من 3.٥٤ مليارات دوالر في مارس/آذار السابق له.
وأرقام الدين العام المس���تحقة على الحكومة، ال تش���مل المتأخرات المتراكمة على الحكومات 

السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 1٥ مليار شيكل )٤.٦ مليارات دوالر(.
ويتوزع الدين العام المس���تحق على الحكومة الفلس���طينية حتى نهاي���ة أبريل، بين دين عام 

داخلي بقيمة ٢.3٨ مليار دوالر، ودين عام خارجي قيمته 1.3٢3 مليار شيكل.
ولم تفس���ر وزارة المالية في بيان لها، س���بب ارتفاع الدين العام المس���تحق عليها خالل أبريل 

الماضي، على الرغم من استئناف تسلم أموال المقاصة من »إسرائيل«.
كان الدين العام س���جل أعلى مستوى تاريخي له في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بقيمة 1٢ 

مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة.
ومع تحويل الدين العام المستحق على الحكومة إلى عملة الشيكل )دون احتساب المتأخرات(، 

تكون قيمته 1٢ مليار شيكل بنهاية أبريل، مقارنة مع 11.٨٢٧ مليار شيكل في مارس ٢٠٢1
وبالعودة إل���ى المتأخرات المالية البالغة قرابة ٤.٦ ملي���ارات دوالر، فهي ديون بفائدة صفرية 

لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.
وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر األكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خالل 

أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران ٢٠٢٠، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز ٢٥٠ مليون شيكل.

الدين العام الفلسطيني يصعد 
إلى 3.7 مليارات دوالر حتى أبريل
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أعل���ن أنا المواطنة /  نعيم���ة  احمد ابراهيم الحرازين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410227441( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   علي حس���ن محمد ابو شحمة   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )932080039( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / صبحية دعسان احمد الصياح  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )903270957( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / زياد س���امح دي���ب الحرازين  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )950858431  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / نصر عمر محم���د النملة  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )902427046( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / كرم زياد يوس���ف ابو ندى    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )٤٠٨٧٧٠٩٦٤( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  حس���ين محمد عبد الرؤوف الداعور   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802835165( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / اش���رف محمد محمد المغاري  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )٨٠٢٠٣٥٩٥٦( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  حاتم محمد ابراهيم ش���يخ العيد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410030381( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /  هيا مصطفى نظمي الخطيب عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )403768245( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  يوس���ف حسن حسن ابو شعر عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )919396630( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / رائد زكي عبد قلج���ة     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )900519364( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

االستقالل/ وكاالت: 
تستعد شركتا فايزر وبيونتك لبدء تجربة لقاحهما 
على األطفال دون سن 12 عاما، بينما وافق البرلمان 
األوروب����ي على »جوازات س����فر« تب����رز خلو صاحبها 
من فيروس كورونا لتس����هيل التنقل داخل الكتلة 
األوروبية بالتزامن مع بدء موسم العطالت الصيفية 

عالميا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية أن شركتي فايزر 
وبيونتك أعلنتا اعتزامها في غضون أسابيع قليلة 
بدء تجربة لقاحهما على األطفال دون سن 12 عاما، 
وذلك ضمن المرحلة األخيرة من دراسة تهدف إلى 

توسيع الوقاية لمختلف الفئات العمرية.
ووفقا لبلومبي����رغ فإن الش����ركتين اختارتا جرعات 
جديدة مخفف����ة مقداره����ا 10 ميكروغرامات لمن 
تت����راوح أعماره����م بي����ن 5 س����نوات و11 عاما، و3 
ميكروغرامات لألطفال بين عمر 6 أشهر و5 سنوات.

من جهة أخرى، وبحس����ب بيان ص����ادر عن البرلمان 
األوروبي امس األربعاء، فإن حامل جواز السفر الذي 
يثبت تلقي لقاح كورونا، سيمنح الحرية الكاملة في 
التنق����ل داخل دول التكت����ل دون الحاجة إلى فترة 

حجر أو فحص سالمة من الفيروس.
وال تعني موافق����ة البرلمان بداي����ة تنفيذ الخطوة 
الجديدة، إذ يتعي����ن موافقة دول االتحاد األوروبي 

على جواز الس����فر قبل نهاية الش����هر الجاري، قبل 
دخ����ول الموافقة حي����ز التنفيذ، اعتب����ارا من مطلع 

يوليو/تموز المقبل، ويستمر 12 شهرا.
ويتضم����ن ج����واز الس����فر، تأكيدا من الس����لطات 
الصحية داخل االتحاد، بحص����ول حامله على لقاح 

ض����د الفيروس، أو تعافيه م����ن المرض، أو خضوعه 
الختبار سلبي مؤخرا.

وعل����ى الصعيد العالمي، أظه����ر إحصاء لرويترز أن 
حوالي 174  مليون نس����مة ُأصيبوا بفيروس كورونا، 
في حين وصل إجمالي ع����دد الوفيات الناجمة عن 

الفيروس إلى 3 ماليين و890 ألفا.
وتأت���ي الوالي���ات المتح���دة ف���ي ص���دارة الدول 
المتض���ررة، بحصيلة بلغ���ت 597 ألف وفاة، وأكثر 
من 33 مليونا و538 ألف مص���اب، ثم الهند التي 
سجلت 353 ألف وفاة وأكثر من 29 مليون مصاب، 
تليها البرازي���ل بنحو 473 ألف وف���اة و17 مليون 

مصاب.
وم���ا زال���ت الحكوم���ة الهندية تكاف���ح لمواجهة 
االنتشار السريع للوباء، حيث سجلت امس األربعاء 
92 ألفا و596 إصابة جديدة خالل الس���اعات ال�24 

الماضية، إلى جانب 2219 وفاة.
وعلى الصعيد العربي، يأت���ي العراق في الصدارة 
بأكثر من 16 ألف وفاة ومليون و233 ألف مصاب، 
ثم األردن الذي س���جل 9549 وفاة وأكثر من 741 
ألف مصاب، ثم اإلمارات التي سجلت 1704 وفيات 

وأكثر من 587 ألف إصابة.
وسجلت وزارة الصحة المصرية الثالثاء 773 إصابة 
جديدة و38 حالة وفاة، مقارنة مع 782 حالة إصابة 

و47 وفاة في اليوم السابق.
وأعلن���ت تونس الثالثاء وفاة 99 ش���خصا وإصابة 

1433، إضافة إلى تعافي 1751 مريضا.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 وفاة 

و1279 إصابة، فضال عن تعافي 2367 مريضا.

كورونا.. استعدادات لتجريب اللقاح على األطفال والبرلمان األوروبي يوافق على »جواز سفر« الوباء

طرابلس/ االستقالل: 
اتهم رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا 
خالد المش���ري أطرافا محلي���ة وأخرى دولية 
بالس���عي وراء تأجيل االنتخابات العامة في 
البالد، وأك���د أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
يق���ف وراء تعطي���ل إجراء االس���تفتاء على 

الدستور.
فق���د اتهم المش���ري -في مؤتم���ر صحفي 
عق���د بطرابلس الثالث���اء- رئيس المفوضية 
الوطني���ة العلي���ا لالنتخابات عماد الس���ائح 
بم���ا وصفه بالتدليس وع���دم نقل الحقيقة 

للشعب.
وفي س���ياق حديثه عن السائح وموقفه من 
االس���تفتاء على الدستور، قال المشري: هذا 
الرجل خرج بتصريح���ات صحفية أقل ما قد 
يقال فيها إنها تدليس وعدم نقل الحقيقة 

للشعب.
ويشير المشري -في حديثه- إلى تصريحات 
للس���ائح في 24 مايو/أيار الماضي قال فيها 
إن المجلس األعلى للدولة وعقب اس���تالمه 
قانون االس���تفتاء على الدستور عام 2018 
بعث برس���الة إلى المفوضي���ة يطلب إيقافا 

فوريا لهذه العملية )االستفتاء(.
وأض���اف حينها في مقابلة م���ع قناة محلية 
خاص���ة: الي���وم نتفاج���أ أن مجل���س الدولة 
يطال���ب بإجراء االس���تفتاء على الدس���تور 
بنفس القانون رقم 6، لكنه )المشري( أوضح 
خ���الل المؤتمر الصحف���ي أن مجلس الدولة 
كان معترضا على القانون األول )رقم 6( قبل 
التعديل بموجب قانون رقم 1 لس���نة 2019 

دون توضيح الفارق بين القانونين.
وأض���اف: هن���اك ش���بهة تق���ول إن���ه إذا 

ت���م االس���تفتاء على الدس���تور ق���د تؤجل 
االنتخابات، وهذا غير صحيح.

وحول من يقف وراء عرقلة االس���تفتاء، قال 
رئيس المجلس األعلى للدولة إن المعلومات 
التي لديه تؤك���د أن حفتر أبلغ كل الجهات 
الدولية بأنه يرفض االستفتاء على الدستور.

وكشف رئيس المجلس األعلى أن حفتر غير 
راض عل���ى بعض مواد الدس���تور مثل مادة 
ازدواجية الجنسية )تمنع مزدوجي الجنسية 

من تولي المناصب العليا(.
ومنذ أشهر، تش���هد ليبيا انفراجا سياسيا، 
فف���ي 16 م���ارس/آذار الماض���ي، تس���لمت 
سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة 
ومجلس���ا رئاس���يا، مهامها قيادة البالد إلى 
انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/

كانون األول المقبل.

ليبيا.. المشري يتهم أطرافًا محلية ودولية بالسعي لتأجيل 

طهران/ االستقالل: 
قال الرئيس اإليراني حس���ن روحاني إن حكومته منعت وقوع حرب على بلده، 

وتمكنت من إدارة إيران في ظروف حرب اقتصادية وجائحة عالمية.
وأضاف -في كلمة له بمس���تهل جلس���ة ألعضاء حكومته- أن واشنطن شنت 
خالل السنوات الثالث الماضية حربا اقتصادية على بالده لم يشهد لها العالم 
مثيال، وأن »إسرائيل« ومن وصفهم بالمتطرفين في الواليات المتحدة خططوا 
لهذه الحرب. وأكد أن االتفاق النووي يعتبر المس���ار الوحيد الذي سيؤدي إلى 
رف���ع العقوبات عن البالد، وأن على المرش���حين ف���ي االنتخابات أن يعلنوا عن 

موقفهم من االتفاق النووي.
وأضاف الرئيس أنه تم إلغاء القرارات التي فرضت على إيران بموجب الفصل 

السابع من ميثاق األمم المتحدة.
من جانبه، ق���ال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينك���ن إنه يتوقع أن تظل 
مئات العقوبات األميركية سارية على طهران حتى إذا تم االتفاق على العودة 
إلى االتفاق النووي. في المقابل، أش���ار الناطق باس���م الحكومة اإليرانية علي 
ربيع���ي إلى أنه ال يوجد ما يمنع الحكومة م���ن التوصل التفاق في فيينا قبل 

االنتخابات الرئاسية المقبلة.

روحاني: واشنطن شنت مؤخرًا حربًا اقتصادية 
على إيران لم يشهد لها العالم مثيال



لشبونة/ االستقالل:
بعدما مر بأحد اس���وأ األعوام في مسيرته، 
وعدم تحقيق بطولته المفضلة أيضا وهي 
دوري األبط���ال، يدخل النج���م البرتغالي، 
كريس���تيانو رونالدو، بطول���ة كأس األمم 
األوروبية كأس���د حبيس، عاقد العزم على 
االحتفاظ اللقب الذي حققه منتخب بالده، 

في النسخة األخيرة عام 2016.
وكان تودي���ع دوري األبط���ال أح���د أكث���ر 
األح���داث مرارة لرونال���دو، فقد كانت هذه 
المرة األولى منذ 15 عاما، التي يودع فيها 
البطول���ة من ال���دور ثمن النهائ���ي، دون 

تسجيل أي أهداف في هذا الدور.
كم���ا كان هذا العام الثان���ي على التوالي، 
الذي يغ���ادر فيه البطولة م���ن الدور ثمن 
النهائ���ي، حيث انتهت مس���يرة اليوفي 
حينها على يد ليون الفرنس���ي، بينما في 
موس���م )2019/2018( خرج البيانكونيري 

من ربع النهائي أمام أياكس أمستردام.
وأنهى رونالدو موس���مه الماضي في دوري 
األبطال، بتس���جيل أربعة أه���داف فقط، 

كانت جميعها في دور المجموعات.
كم���ا أن فريق »الس���يدة العج���وز« تأهل 
بصعوبة، في الجولة األخيرة من »سيري آ«، 
للنسخة المقبلة من دوري األبطال، بفضل 

تعثر نابولي أمام هيالس فيرونا.
»جوع رونالدو«

وال يمك���ن لبطولت���ي كأس إيطاليا وكأس 
حققهم���ا  اللتي���ن  اإليطال���ي،  الس���وبر 
يوفنتوس في الموس���م المنصرم، إشباع 
جوع العب يرغب في مواصلة كتابة التاريخ 
م���ع منتخب ب���الده، كم���ا أن لدي���ه حافزًا 
إضافيًا، في ظل تواج���د منتخب »البحارة« 

في مجموعة الموت ببطولة »يورو 2020«.
ويشارك منتخب البرتغال ضمن المجموعة 
السادس���ة، التي تضم كال من فرنسا، بطل 

كأس العالم 2018، وألمانيا بطل مونديال 
2014، والمجر التي تعد األقل قوة بين فرق 

المجموعة.
وقد انضم لصف���وف البرتغال العديد من 
النجوم في الس���نوات األخيرة، مثل برونو 
فرنانديز، نجم مانشس���تر يونايتد، وجواو 
فيليكس، العب أتلتيك���و مدريد، ودييجو 

جوتا، جناح ليفربول.
كما ال زالت هناك الدعائم األساسية للفريق 
أمثال المدافع بيبي، الذي زامل رونالدو في 
ريال مدريد، وجوزي���ه فونتي بطل الدوري 
الفرنسي مع ليل، وجواو موتينيو عقل خط 

الوسط.
وس���تمنح »ي���ورو 2020« رونال���دو فرصة 
استعادة البطولة المطلقة، والحصول على 
دفعة قوية للمس���تقبل، الذي ال يعلم أحد 
هل س���يكون في اليوف���ي أم في ناد كبير 

آخر.
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كريستيانو رونالدو.. أسد جائع للفرائس األوروبية

لندن/ االستقالل:
أع���رب جوزيه مورينيو، م���درب روما، عن حزنه من عدم 
الحصول عل���ى الفرصة لقيادة توتنه���ام في نهائي 
كأس الرابطة والذي خس���ره الفريق أمام مانشس���تر 

سيتي.
وأقيل مورينيو من تدريب توتنهام قبل نحو 6 أيام من 
المب���اراة النهائية، وهي اإلقالة التي ال تزال تترك أثرا 

في نفس المدرب البرتغالي.
وق���ال مورينيو في حوار مع الممثل اإلنجليزي جيمس 
كوردن نقلته صحيفة »ذا صن« البريطانية مستعيًدا 
ذكريات تدريبه لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام: 
»م���ع اليونايتد، نجح���ت في الفوز بثالث���ة ألقاب في 

الموسم األول، وكانت لدي رغبة في المزيد«.
وأضاف: »أتحلى بالتفاؤل ولكن م���ع الواقعية، عندما 
توجنا بالدوري األوروبي والكأس المحلي، ش���عرت بأن 
قائمة الالعبين غير كافية لتحقي���ق الخطوة التالية، 
في في الموس���م التالي البعض قال إنه موسم عظيم 
بإنهائه في المركز الثاني، ولكن بالنس���بة لي اإلنهاء 

في المركز الثاني يعني موسمًا سيئ«.
وأتم: »عند النظر إلى عدد األلقاب التي توجت بها في 

مس���يرتي، هناك 25 لقًبا ونصف، وذلك النصف هو 
النهائ���ي الذي لم أخضه مع توتنهام، بالطبع أش���عر 
باإلحب���اط من ع���دم خوضه، حيث كان���ت لدي فرصة 
التتويج بلقب مع ن���اد ال يملك الكثير، كان ذلك حلًما 

بالنسبة لي، ولكن في النهاية لم يكن القرار لي«.

مورينيو: توجت ب 25 لقًبا ونصف

مدريد/ االستقالل:
يتطلع برش���لونة في إبرام صفقة أخ���رى لتدعيم مركز قلب 
الدف���اع، بعد التعاقد مع اإلس���باني إريك جارس���يا قادًما من 

مانشستر سيتي، وفقا لتقرير صحفي.
ويتعلق األمر بمدافع ميالن، أليس���يو رومانيولي، الذي ذكرت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية أن عقده س���ينتهي 
الصيف المقب���ل، لذا من المتوقع أن يقب���ل النادي اإليطالي 
بعقد صفقة تبادلية مع برشلونة، حتى ال يخسر الالعب مجاًنا 
بعد نهاية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يعد عنصًرا أساسًيا 
مع الروس���ونيري. وُاس���تبعد رومانيولي من قائمة المنتخب 
اإليطال���ي ل�«ي���ورو 2020«، في ظل عدم مش���اركته بش���كل 
أساس���ي مع ميالن، ويعد هدًفا قديًما لبرش���لونة الذي حاول 

ضمه الصيف الماضي، لوال جائحة كورونا.
وأضافت الصحيفة أن رومانيولي، يرفض كل محاوالت ميالن 
لتجديد عقده، وبالتالي أصبح رحيله عن سان سيرو قريًبا جًدا.

ومع وجود تقارير تفيد برغبة الروس���ونيري في ضم جونيور 
فيربو، ظهير برش���لونة، قد يلجأ البارس���ا للمقايضة ويطلب 

رومانيولي.
واختتمت »موندو ديبورتيفو« بتأكي���د وجود رغبة أيًضا، من 
جانب أندية مانشس���تر يونايتد وتوتنهام وباريس س���ان 

جيرمان، في ضم رومانيولي هذا الصيف.

برشلونة يعاود االنقضاض على حلم إيطالي قديم

روما/ االستقالل: 
يرغب تشيلس���ي ف���ي التعاقد م���ع الدولي المغربي، أش���رف 
حكيم���ي، ظهير إنتر ميالن، هذا الصيف، خاصة في ظل تطلع 
النيرات���زوري لبيع بعض نجومه، من أجل التخلص من الضائقة 

المالية التي يمر بها، بحسب تقارير صحفية عديدة.
ووفقا لش���بكة »سكاي س���بورتس إيطاليا«، فإن تشيلسي قد 
يتفوق على باريس س���ان جيرمان، الذي يتفاوض على ش���راء 

حكيمي منذ عدة أيام.
وقدم سان جيرمان عرًضا قيمته 60 مليون يورو إلنجاز الصفقة، 

بينما يتمسك إنتر ميالن بالحصول على 80 مليوًنا.
وأضافت الشبكة أن تشيلسي سيقدم 60 مليوًنا كذلك للنادي 
اإليطالي، إلى جانب أحد الالعبين، إيمرسون بالميري أو أندرياس 

كريستنسن.
وإيمرس���ون تحديًدا من الالعبين الذين كان يس���عى أنطونيو 
كونتي، المدير الفني السابق إلنتر ميالن، لضمهم هذا الصيف 

لتعزيز صفوف فريقه، قبل رحيله عن النيراتزوري.
أما كريستنسن، فسينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم 
المقب���ل، وق���د تراجع دوره بش���كل واضح في خط���ط المدرب 

األلماني، توماس توخيل.

تشيلسي يغري إنتر بهدف كونتي لضم حكيمي

االستقالل/ وكاالت: 
واص���ل منتخب البرازي���ل انتصاراته ف���ي التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم بدولة قطر للعام 2022، بعدما تغلب على باراجواي 

 . )0-2(
وبحسب ش���بكة »أوبتا« لإلحصائيات، لم يتعرض البرازيلي تيتي، المدير 
الفني لمنتخب السامبا، ألي هزيمة مع منتخب بالده في التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم.
وأضافت الش���بكة، أن تيت���ي قاد البرازيل في 18 مب���اراة بتصفيات كأس 
العالم، فاز في 16 وتعادل في 2، كأطول سلس���لة ال هزيمة ألي مدرب في 

التصفيات على مدار التاريخ.
وأشارت الشبكة، إلى أن شباك منتخب البرازيل لم تتلق أي أهداف خالل 14 

مباراة من أصل 18 في التصفيات.
يذكر أن ثنائية الس���امبا في مرمى منتخ���ب باراجواي حملت توقيع نيمار 

ولوكاس باكيتا في الدقيقتين 4 و)3+90(.
ورف���ع منتخب البرازيل رصيده إل���ى 18 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات من 

أصل 6 مباريات لعبها حتى اآلن.

إنجاز تاريخي لتيتي 
مع منتخب البرازيل
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الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، 
حملة دهم واقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خاللها عدًدا 
من المواطنين منه���م قيادي في حركة حماس 

وأسرى محررون.
ففي طوباس، اعتقل���ت قوات االحتالل القيادي 
في حركة حم���اس نادر صوافطة )47 عاًما(، بعد 
اقتح���ام منزله بطريقة وحش���ية، باإلضافة إلى 

األسير المحرر أسيد شفيق خراز )33 عاًما(.
وأف���ادت مصادر محلية أن ثالثة ش���بان أصيبوا 
بالرصاص الح���ي، أحدهم بج���روح خطرة، خالل 
مواجه���ات اندلعت في المدين���ة عقب اقتحام 
قوات االحت���الل، التي أطلق���ت الرصاص الحي 

وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان.
وفي رام الله، اعتقلت ق���وات االحتالل من قرية 
أم صفا ش���مال غرب المحافظ���ة: منصور محمد 
طناطرة )24 عاًما(، ومجد ناجح طناطرة )17 عاًما( 
وهو طالب في الثانوية العامة، وبراء أسامة حمد 

)20 عاًما(، ومأمون عصام صباح )21 عاًما(.

كما اعتقل االحت���الل المواطن عبد الكريم زيادة 
)60 عاًما( بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته 

في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وفي محافظة رام الله اعتقل الجنود فريد مرة من 
منزله في حي الطيرة، كما اعتقلوا األسير المحرر 

إسالم نمر من مخيم األمعري في المدينة.
وفي السياق ذاته اعتقلت قوات االحتالل األسير 
المحرر أسيد اشتية من قرية سالم شرق نابلس 
أثناء تواجده في مدين���ة رام الله؛ فيما اعتقلت 
الش���ابين ثمي���ن حم���دان وناظم اش���تية بعد 

مداهمة منزليهما في القرية ثم أفرج عنهما.
وفي الخلي���ل، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب 
آدم بنات والطفل أحمد أبو ش���رار )13 عاًما( بعد 
مداهم���ة منزليهما في مخيم العروب ش���مال 

الخليل.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس 

االربعاء، راعي أغنام شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد منس���ق لج���ان الحماي���ة والصمود جنوب 
الخليل فؤاد العمور، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
المواط���ن مصلح ش���حادة مخامرة، أثن���اء رعيه 

باألغنام في منطقة مغاير العبيد.
وكان مستوطنون، قد حاولوا منع المواطن مخامرة 

من التواجد في تلك المنطقة.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب 
رياض العمور، بعد مداهمة وتفتيش منزل والده 

في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وفي الق���دس المحتلة، أف���ادت مصادر محلية 
إن قوات االحتالل اعتقل���ت أربعة مواطنين من 
بلدة حزما، وهم: غازي ب���در الخطيب )28 عاما(، 
ومحمد راش���د س���الم )22 عام���ا(، وقصي حامد 
عام���ر الخطيب )19 عاما(، وش���قيقه فادي )16 
عاما(، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت 

بمحتوياتها.
وأضاف ان قوات االحتالل اعتقلت الشابين فؤاد 
الرجبي، ومحمد الرجبي عقب اقتحامها حي بطن 

الهوى من سلوان.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
ا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها  المحتلة يومّيً
دهم وتفتيش من���ازل وتخري���ب محتوياتها، 

وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة )يسرائيل هيوم( اإلسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على 

تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة، نقال عن مصادر لم تمس���ها، أن الوسطاء المصريين 
أك���دوا لحركة حماس أن إس���رائيل ستس���مح بتحويل أم���وال المنحة 
القطري���ة إلى غزة نهاية األس���بوع أو على أبعد تقدير بداية األس���بوع 

القادم.
وكانت وسائل إعالم عبرية أفادت أن إسرائيل اشترطت تغيير أسلوب 
إدخ���ال المنحة إلى القطاع، والذي كان نقًدا بالعملة الورقية، كما طلبت 

أن يتم تحويل األموال عبر السلطة الفلسطينية أول مصادر دولية.

)يسرائيل هيوم(: إسرائيل تسمح 
بتحويل المنحة القطرية لقطاع غزة

في مدينة طوباس يوم أمس، عقب اقتحام قوات االحتالل، التي أطلقت الرصاص 
الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثالثة منهم بالرصاص الحي 

في الحوض وفي اليد، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العالج.
يشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل اقتحامها لمدينة طوباس: القيادي في 
حركة حماس نادر صوافطة، واألسير المحرر أسيد خراز، بعد أن داهمت منازلهم 

وفتشتها في المدينة.
وتتعمد قوات االحتالل اس���تخدام الرصاص الحي إليقاع الضرر المباشر بالشبان 

خالل المواجهات التي تشهدها المدن الفلسطينية ومنها طوباس.
كم���ا وتتعمد ق���وات االحتالل إحداث الخ���راب والدمار أثن���اء التفتيش والعبث 
واقتح���ام المنازل في المدن الفلس���طينية؛ بغرض تكبي���د المواطنين أكبر قدر 

ممكن من الخسائر، إلى جانب زرع الرعب في نفوس السكان.
وف���ي الس���ياق ذات���ه جرف���ت آلي���ات االحت���الل اإلس���رائيلي، ي���وم أم���س، 

شارعين زراعيين بمسافر يطا جنوب الخليل.
واكد منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل 
راتب الجبور، ان قوات االحتالل جرفت الش���ارع الزراعي الذي شق منذ عام 2019 
والرابط بين بلدة يطا وخلة الضبع بمسافر يطا والذي أخطر بالتجريف قبل اسبوع، 
كما جرفت شارع شعب البطم بالمسافر، تمهيًدا لمصادرة أراضي الفلسطينيين 

لصالح المشاريع االستيطانية..
واك���د الجبور أن عمليات الهدم والتجريف التي تمارس���ها ق���وات االحتالل في 
مناطق ش���رق يطا، انما تس���تهدف منع تواص���ل المواطنين بي���ن قرى وخرب 
يطا ومس���افرها تمهيدا لمص���ادرة اراضي المواطنين لصالح عمليات التوس���ع 

االستيطاني.
ويسعى االحتالل ومستوطنوه من خالل انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق 
على أهالي الخليل ومس���افر يطا؛ إلجبار الس���كان والمزارعين على ترك منازلهم 
وأراضيهم، التي تعّد مطمعا لحكومة االحتالل التي تسعى إلى السيطرة عليها 

لمصلحة االستيطان.
في الس���ياق، اقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 150 شجرة زيتون، 

غربي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية أن قوة عس���كرية تابعة لجي���ش االحتالل اقتحمت أرًضا 
لعائلة الديك، برفقة جرافات، وش���رعت في عملية اقتالع أش���جار زيتون، مزروعة 

قبل نحو 10 س���نوات.
وأضافت المصادر أن العملية طالت نحو 150 ش���جرة، بدعوى زراعتها في منطقة 

مصنفة ك�«محمية طبيعية«.
ويس���تغل االحت���الل اإلس���رائيلي تصني���ف مس���احات واس���عة م���ن أراضي 
الفلس���طينيين ك�«محمي���ات طبيعية«؛ للس���يطرة عليها لمصلحة المش���اريع 

االستيطانية.
كما أغلقت قوات االحتالل البوابة الحديدية المقامة قرب المدخل الرئيسي لبلدة 

قراوة بني حسان، والمؤدية إلى عدة قرى وبلدات غرب مدينة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية ، بأن إغالق البوابة تس���بب في أزمة مرورية خانقة وعرقلة 

لحركة تنقل المواطنين في القرى والبلدات الغربية للمحافظة.
يذكر أن االحتالل يعيق حركة تنقل المواطنين بش���كل شبه يومي في المنطقة، 
عب���ر اغالق البوابة الحديدي���ة على مدخل قراوة بني حس���ان، وإقامة العديد من 

الحواجز العسكرية المفاجئة شمال وغرب سلفيت.
 وفي السياق ذاته مسحت طواقم تابعة لسلطات االحتالل يوم أمس، أراضي في 

خربة »الحمة« باألغوار الشمالية. 
وقال مس���ؤول مل���ف األغوار في محافظ���ة طوباس، معتز بش���ارات، إن االحتالل 
داهم »الحمة« باألغوار الش���مالية، وأجرى عمليات مس���ح ألراض قريبة من خيام 

المواطنين تقدر مساحتها بعشرات الدونمات.

يذكر أن مستوطنين يقيمون منذ سنوات بؤرة استيطانية قرب خيام المواطنين 
في »الحمة«، ويضيقون عليهم في مجاالت الحياة كافة.

كما اقتحمت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، يوم أمس، بلدة سبسطية شمال غرب 
نابلس، وانتشرت في المنطقة األثرية غرب البلدة.

وقال رئيس بلدية سبس���طية محمد عازم في تصريح���ات صحفية، إن عددا من 
المركبات العس���كرية، وحافل���ة محملة بالجنود اقتحمت البل���دة وأغلقت مداخل 

الساحة األثرية فيها، حيث تجول الجنود وهم يحملون خرائط عن المنطقة.
إلى ذلك بدأ مس���توطنون يوم أمس، ببناء بؤرة اس���تيطانية في أراض تقع بين 

بلدتي الخضر ونحالين غرب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد ش���هود بأن مستوطنين ش���رعوا بإقامة بؤرة اس���تيطانية من خالل نصب 

»كرافانات« في منطقة »بانياس« تعود لمواطنين من بلدتي الخضر ونحالين.
وبين���وا أن هذا اإلجراء يأتي بهدف االس���تيالء على مزيد م���ن األراضي الزراعية 
وربطها بمستوطنتي »بيتار عيليت« و«دانيال« المقامتين على اراضي المواطنين.

كما  اقتحم عشرات المستوطنين يوم أمس، ساحات المسجد األقصى من جهة 
باب المغاربة بحراسة قوات األمن اإلسرائيلية.

وأوضحت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة، أن 78 مستوطنا و60 طالبا 
يهوديا، اقتحموا باحات المسجد األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية.

وأضافت أن المس���توطنين، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على 
شكل مجموعات، وتلقوا ش���روحات عن »الهيكل« المزعوم قبل مغادرة الساحات 
من ب���اب المغاربة. ودعا ما يس���مى »اتحاد منظمات الهي���كل« المزعوم أنصاره 
وجمهور المستوطنين إلى اقتحام جماعي كبير للمسجد األقصى اليوم الخميس.

ونشرت الشرطة اإلس���رائيلية منذ الصباح الباكر، عناصرها وقواتها الخاصة عند 
أب���واب األقصى والطرق المؤدية إليه، ودقق���ت في هويات الوافدين من القدس 

والداخلين للمسجد، واحتجزت بعضهم عند البوابات الخارجية.

رام الله / االستقالل:
أفاد نادي األس���ير ب���أّن تفاقًما طرأ على الوضع الصحّي لألس���ير طارق محمود 
عاصي )39 عاًما( من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد تعرضه 
لوعكة صحية مؤخرا في س���جن »نفحة«، تقرر على إثرها نقله إلى مستشفى 

»برزالي« اإلسرائيلّي.
وبّين نادي األس���ير في بيان يوم امس، أن معاناة عاصي مع المرض بدأت بعد 
اعتقاله بثالثة أعوام، وبدأ مواجهته لسياس���ة اإلهمال الطبي )القتل البطيء( 

كما المئات من األسرى عبر جملة أدوات ممنهجة تنفذها إدارة السجون.
وأش���ار إلى أن أبرزها المماطلة في تش���خيص المرض وتقديم العالج الالزم، 
ففي عام 2010 ثبتت إصابته بورم في القولون حيث تم اس���تئصاله، وما يزال 

بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وبي���ن النادي أنه يعاني من خلع في كتفه جّراء اعتداء تعرض له في س���جن 
»جلبوع« عام 2014، وهو كذلك بحاجة إلى عملية جراحية، إال أّن إدارة س���جون 

االحتالل ُتماطل في إجرائها حّتى اليوم.
ُيش���ار إلى أن األس���ير عاصي اعتقل عام 2005، وواجه تحقيًقا قاسًيا استمر 
لمدة شهرين، وأصدر االحتالل بحّقه ُحكًما بالّسجن الفعلي لمدة 20 عاًما بعد 
مرور ع���ام ونصف على اعتقاله. وتعرض غالبية أفراد عائلته لالعتقال، وخالل 
سنوات أسره فقَد ش���قيقه أسامة، وله شقيق أسير في سجون االحتالل وهو 

األسير محمد المحكوم بالّسجن 42 شهًرا.

تفاقم الوضع الصحي لألسير 
طارق عاصي من نابلس

االحتالل يوا�صل..

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

لدى حمكمة �صلح غزة املوقرة
يف الق�صية رقم:  995/2020
يف الطلب رقم : 991/2021

المس���تدعي : ماجد إس���ماعيل محمد أبو حمام - من سكان غزة - الشاطئ - جامعة 
القدس - هوية رقم )952080588(

وكيله المحامي / ناجي بكر ابو عصر _ غزة 
المس���تدعى ضدها : هالة عبد الكريم أس���عد فتوح - من غزة - الجالء - بجوار صالة 

الشروق )مجهولة محل اإلقامة حاليا(
نوع الدعوى : حقوق

قيمة الدعوى : )17230شيكال( سبعة عشر ألف ومائتان وثالثون شيكال.
 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في القضية رقم :  995/2020
في الطلب رقم :  991/2021

إلى المس���تدعى ضدها بما أن المس���تدعي المذك���ور قد أق���ام القضية والطلب 
المرقومين أعاله إل���ى ما يدعيه في الئحة دعواه والطلب المذكور أعاله ونظرا ألنك 
مجهولة محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية 
والطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة
في الطلب رقم )991/2021 ( بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل 

وذلك حسب األصول
لذل���ك يقتضى عليك أن تحضري لهذه المحكمة يوم ) األحد الموافق ) 4/7/2021 
( الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضى علي إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لدي أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر 

في القضية والطلب باعتبارك حاضرة )) مع االحترام ((.
حرر في 8/6/2021م 

رئي�س قلم حمكمة �صلح غزة
االأ�صتاذ : اأكرم ه�صام اأبو ال�صبح

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 5341/2021

إلى المنفذ ضده/ رأفت نمر أحمد الصواف
طبق���ا للحك���م الصادر ضدك م���ن محكمة صل���ح غزة ف���ي القضية رقم 
818/2015 حق���وق والصادر بتاري���خ 24/2/2020 والصادر لصالح طالبي 
التنفيذ بشير سلمان حسن الدردساوي ونظر نمر شاکر عكيلة والقاضي 

بالزامك بدفع مبلغ وقدره
25000 ش���يكل )خمسة وعش���رون ألف ش���يكل ( لصالح طالبي التنفيذ 

لذلك عليك دفع المبلغ 25000 شيكل لصالح طالبي
التنفي���ذ باإلضافة الي الرس���وم والمصاريف القضائي���ة ومبلغ 50 دينار 

أردني أتعاب محاماة
لذلك عليك الحض���ور إلى الدائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 

تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ
ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �صلوحة
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االستقالل/ وكاالت: 
وجد علم���اء روس مخلوقات دقيقة جدًا ومتجمدة ف���ي قلب التربة الصقيعية 

المستخرجة من التربة في سيبيريا باستخدام جهاز حفر.
ع���اد حيوان مجهري إلى الحياة بعد نومه ف���ي التربة الصقيعية القطبية لمدة 

.”Current Biology“ 24000 عام، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة
فالروتيفيرات )Bdelloid(، وهي عبارة عن سلس���لة من الخاليا الدقيقة يتراوح 
حجمه���ا من 4 – 15 ميك���رون، تعيش عادة في بيئات مائي���ة ولديها قدرة ال 

تصدق على البقاء. وفقًا لما جاء في موقع “العربية. نت”.
وأظهرت األبحاث الس���ابقة التي أجرتها مجموعات أخ���رى أن هذه المخلوقات 

يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 10 سنوات عندما يتم تجميدها.
واس���تخدم الباحثون الروس، وفي الدراس���ة الجديدة، التاريخ بالكربون المشع 
لتحدي���د أن المخلوقات التي اس���تعادوها من الترب���ة الصقيعية. وهي أرض 
متجمدة على مدار العام، بصرف النظر قرب الطبقة من سطح األرض، كان عمرها 

حوالي 24000 عام.
وتمت إعادة زراعة جذوع طحلب “أنتاركتيكا” بنجاح من عينة عمرها 1000 عام 

كانت مغطاة بالجليد لمدة 400 عام تقريبًا.
كم���ا تم إحياء زهرة من أنس���جة الب���ذور، والتي من المحتم���ل أن تكون مخزنة 
بواسطة سنجاب عثر عليه القطب الشمالي. والتي تم حفظها لمدة 32 ألف عام 

في التربة الصقيعية القديمة.
وأيضًا تم إحياء بعض الديدان البسيطة، المسماة بالديدان الخيطية، من التربة 
الصقيعية من مكانين في ش���مال شرق سيبيريا. عثر عليها في رواسب عمرها 

أكثر من 30 ألف عام.

كائن يعود إلى الحياة بعدما 
ظل مجمدًا 24 ألف سنة

م�شاهد من خميم عقبة جرب لالجئني جنوب مدينة اريحا

واشنطن/ االستقالل: 
توفيت س����يدة أمريكية تدعى »كاثى بون« 
البالغة من العمر 49 عاما، من والية أوريجون 
بالواليات المتحدة مش����ردة وحيدة بال مأوى، 
غير مدرك����ة لوجود ميراث له����ا بقيمة 600 
ألف جنيه اس����ترليني بما ي����وازى 800 ألف 
دوالر أمريكي عن والدتها، حيث إنها المالك 
الش����رعي للمال بعد وف����اة والدتها في عام 
2016، وتوفيت بعد فشل محاوالت تتبعها 

وتسليم الثروة لها.
وعلى الرغم م����ن اإلعالنات الصحفية للعثور 
عل����ى كاث����ي ومس����اعدة محقق خ����اص، لم 
يت����م تعقبها ف����ي الوقت المناس����ب، وقال 
والدها جاك س����بيثال إنها كانت بحاجة إلى 
المس����اعدة في آخر حياته����ا، وفقا لصحيفة 

»ميرور« البريطانية.
ويقول والده����ا عن وفاتها: »ل����م يكن األمر 
منطقيًا بالنس����بة لي، لقد كان المال موجودًا 
طوال تلك الس����نوات وهى في أمس الحاجة 

إليه«.

ونش����أت كاثى في منطقة بورتالند وانتقلت 
الحًقا إلى أستوريا، حيث عاشت والدتها بعد 
انفص����ال والديها، وكان����ت كاثي تعانى من 
مشاكل تتعلق بالمخدرات والصحة العقلية 
عندما توفيت أثناء نومها فى أستوريا بوالية 

أوريجون«.
وما تزال أموالها الموروث����ة البالغة 884407 
دوالرات غي����ر مطال����ب بها اآلن في حس����اب 
مصرفي حكومي بع����د أن تعذر على ممثلي 
الترك����ة تحدي����د مكانها، وتم نق����ل األموال 
إلى وزارة أراضي الدولة وس����ط حالة من عدم 

اليقين بشأن من لديه حق المطالبة بها.
وقالت كلوديا س����يوبانو، المتحدثة باس����م 
ال����وزارة: »بالنظ����ر إل����ى عام ونص����ف العام 
م����ن الجهد ال����ذى بذله الممثل الش����خصي 
والمحامي له����ذه التركة بالذات، ليس هناك 
الكثير مما يمكن أن تفعله الدولة.. هذه حالة 
فريدة ونحن نتعاطف مع األسرة«، الفتة إلى 
أن ابنى السيدة كاثي البيولوجيين وأشخاصًا 

آخرين يمكن أن يطالبوا بأموال التركة.

واشنطن/ االستقالل:
ألقت الس����طات في والي����ة بنس����لفانيا األمريكية 
القبض على ش����اب زعم أن عائلة الرئيس األميركي 
السابق، دونالد ترامب، وكلته لجمع األموال لصالح 
مجموع����ة عمل سياس����ية وقام باس����تخدام صور 

وأسماء أفراد العائلة لسرقة ضحاياه.
وق����ال مكتب التحقيقات الفيدرالي )أف بي آي( إن 
جوشوا هول )22 عاما( خدع المئات من أنصار إعادة 
انتخاب ترامب الذين جم����ع منهم آالف الدوالرات 
عب����ر زعم����ه أن األموال س����تذهب إل����ى “التنظيم 

الميداني والبضائع”.
ووص����ف ه����ول نفس����ه عل����ى وس����ائل التواصل 

االجتماع����ي بأنه مؤي����د قوي لترام����ب وله عالقات 
وثيقة باألسرة، وجذب أكثر من 100 ألف متابع على 

حساباته.
ونش����ر هول منش����ورات مزيفة مس����تخدما صورا 
وأسماء عائلة الرئيس الس����ابق، من بينها حساب 
يظهر صورة بارون، نجل ترام����ب )15 عاما( ويقول 

فيه إن جوش “صديق وشريك” للرئيس.
وجاء في منش����ور مزيف آخر: “ج����وش وطني رائع 
يقوم بأش����ياء هائلة لبلدنا العظيم. إنه حصل على 

تصديقي الكامل والتام”.
وف����ي ديس����مبر الماض����ي، ق����ال ه����ول لصحيفة 
“نيويورك تايم����ز” إنه فوجئ عندم����ا قام ترامب 

بالتغريد شاكرا شقيقته إليزابيث ترامب جراو، بعد 
مقال ُذِكر فيه أنها انضمت إلى تويتر لدعم جهوده 
إللغاء نتائ����ج انتخابات 2020. وقالت الصحيفة إن 

حساب تويتر الذي دفع بالمقال كان هول وراءه.
وق����ال ممثل����و االدعاء ف����ي مكتب المدع����ي العام 
الفيدرال����ي في نيوي����ورك إنه ال توج����د مجموعة 
سياس����ية من األس����اس، كما أنه أنفق األموال على 

نفسه.
وألق����ي القبض على ه����ول، في ميكانيكس����بيرغ 
بوالية بنسلفانيا، يوم الثالثاء، ووجهت إليه تهمة 
االحتيال وس����رقة الهوية، ويواجه عقوبة الس����جن 

لمدة تصل إلى 22 عاما في حالة إدانته.

رجل ينتحل شخصيات عائلة ترامب ويسرق أموال أنصاره!

القاهرة/ االستقالل: 
نشر هاني يونس المتحدث باس���م مجلس الوزراء المصري صورا لتعليق توك 
توك برافعة على مدخل جهاز تنمية مدينة الش���روق، تمهيدا لمصادرته نظرا 

ألن التوك توك ممنوع في المدينة.
وكتب يونس في منش���ور على صفحته عبر »فيس���بوك«: »رسالة رئيس جهاز 
الش���روق.. إلى من يهمه األمر، متحاولش علشان ده اللي هيحصل مع أي )توك 

توك( يقرب من مدينة الشروق«.
وأضاف: »واتفرج على المصير النهائي للتوك توك الوحيد المتحفظ عليه بالمدينة 
أثناء نقله وإيداعه بمخازن الجهاز تمهيدا إلجراءات المصادرة، وسط تأييد وفرحة 

من السكان، حفاظا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق«.

»علقوه على الباب«.. عقابًا لتوك 
توك تسلل إلى مدينة مصرية

تموت مشردة رغم وجود ميراث 
القاهرة/ االستقالل: لها يزيد عن 800 ألف دوالر

ش���هدت مدينة اإلس���ماعيلية بمصر حادثة 
مؤلم���ة كادت تودي بحي���اة رضيع، حيث عثر 
عدد من األهالي على طفل حي داخل المقبرة.

ووفقا لبوابة »أخبار اليوم«، اكتشف مشيعون 
لجنازة طفل تعرض للغرق فى أحد ش���واطئ 
محافظة اإلسماعيلية، وجود طفل رضيع داخل 
المقبرة التي سيتم دفن الطفل الغريق فيها.

وظن المش���يعون أن الطفل الرضيع تم إلقاؤه 

داخل المقابر بع���د وفاته، إال أنه بمجرد لمس 
ش���خص له تحرك الطفل وحرك قدميه معلنا 

أنه ما زال على قيد الحياة.
وانتشل أحد األهالي الطفل الرضيع وتوجه به 

ألقرب طبيب.
ونقل موق���ع »الوطن« عن أحد األهالي قوله إن 
»الطفل كان في حالة صعبة وكان جائعا جدا 
وفور إعطائه جرعة من الحليب تناولها كاملة 
وكان من الواضح أنه داخل القبر منذ أكثر من 

3 ساعات لوجود رمال على وجهه«.
وأض���اف أن الطفل كان معرض���ا للوفاة خالل 
س���اعات ح���ال عدم رؤي���ة أحد له أو س���ماعه 
لصوته، مشيرا إلى أن الجنازة التي شيعوا بها 

الطفل الغريق كانت مع آخر ضوء للنهار.
وتابع قائال: »كان الطف���ل هيموت قبل طلوع 
النه���ار وكان ممكن يتعرض ل���ه كلب أو أي 
حيوان آخر ويتم نهش���ه لك���ن الله كتب له 

النجاة والسالمة«.

ذهبوا لتشييع جنازة طفل غريق فوجدوا مفاجأة مذهلة في المقبرة

جاكرتا/ االستقالل: 
أطلقت أس����رة إندونيس����ية على مولودها 
اسم »س����يف القدس«؛ وذلك تضامًنا مع 
الش����عب الفلس����طيني واعتزاًزا بانتصار 
مقاومته في معركتها األخيرة مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
ووضع����ت المواطن����ة اإلندونيس����ية نور 
فطرية في الثالث من شهر حزيران/يونيو 
الجاري، مولودها الذكر »س����يف القدس« 

في إحدى المش����افي بقرية بينجاسينان 
اإلندونيسية.

وأع����رب »اده����ام خالد«، وال����د الطفل، من 
س����كان قري����ة مينتيج دالم ف����ي منطقة 
تيبيت بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا، عن 
سعادته بالمولود السادس ألسرته، مؤّكًدا 
على أن اختيار اسم مولودهم الجديد يأتي 
تضامًنا مع الشعب الفلسطيني وانتصار 
مقاومت����ه عل����ى الكيان اإلس����رائيلي في 

معركة »سيف القدس«.
وأشار إلى أّن الش����عب اإلندونيسي ُيكّن 
االحترام والتقدير للش����عب الفلسطيني 
الق����دس والمس����جد  ال����ذي يداف����ع عن 
األقص����ى، ويحت����اج الدع����م والمناص����رة 
والتص����دي لسياس����ات االحت����الل، داعًيا 
إلى حش����د الطاقات لتبّني قضايا الشعب 
الفلس����طيني والدف����اع ع����ن حقوقه بكل 

الوسائل المشروعة.

والدة »سيف القدس« في أندونيسيا


