
القدس المحتّلة – غزة/ قاسم األغا:
ح���ّذر مدير المس���جد األقصى الش���يخ عمر الكس���واني، 
االحتالل اإلس���رائيلي من تداعيات ما تس���مى »مس���يرة 
األعالم التعويضية«، التي يعتزم ُقطعان المس���توطنين 

المتطرفي���ن تنظيمه���ا يوم غ���ٍد الثالثاء، في س���احات 
المس���جد األقصى، وش���وارع البلدة القديم���ة، في مدينة 

القدس المحتلة.    وقال الش���يخ الكسواني 
في مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل« أمس 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق » الكنيست » اإلس���رائيلي، مساء أمس األحد، على 
منح الثقة للحكومة اإلسرائيلية الجديدة بالتناوب، بزعامة 

نفتالي بينيت، ويائير البيد.
ج���اء ذلك بعد أن تم من���ح الثقة لحكوم���ة نفتالي بينت 
- يائي���ر البيد  بأغلبي���ة 60 مقعدًا مقاب���ل معارضة 59، 
ليصبح رس���ميا نفتالي بينيت هو رئي���س وزراء الحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة.
وفي السياق ذاته، قام »الكنيست« بانتخاب ميكي ليفي 

رئيسا جديدا له، خلفا ليريف ليفين.
وق���د صوت لليفي  67 نائبا  فيما ص���وت 52 نائبا لصالح 
يعقوب مرغي  وامتنع عضو كنيست واحد عن التصويت .

وس���بق التصويت نقاش حامي الوطيس تخللته صراخات 
ألعضاء الكنيست من الليكود والكتل المعارضة.

الكنيست اإلسرائيلي يمنح 
الثقة لحكومة بينيت - لبيد

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة اإلسرائيلية رسميا عن توسعة مستوطنة 
"ش���فوت" راحيل بخمس���ة أضع���اف وه���ي مقامة على 
أراض���ي المواطنين في قرية جالود جن���وب نابلس ، في 

الوق���ت الذي هدمت قوات االحتالل ، عدة خيام س���كنية 
في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة ش���رق رام الله، كما 

نصبت خيمة عس���كرية، وواصلت جرافاتها 
تجري���ف األراض���ي قرب مدخل بل���دة حزما 

الجهاد وحماس دعتا للنفير العام غًدا تزامًنا مع »مسيرة األعالم«عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى..  

مخطط »إسرائيلي« لمضاعفة االستيطان 5 مرات جنوب 
نابلس وعمليات هدم وتجريف برام الله والقدس 

الكسواني لـ »االستقالل«: سلوك االحتالل »العدواني 
االستفزازي« باألقصى سيدفع المنطقة نحو االنفجار

غزة/ االستقالل: 
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرح���ى بالش���راكة مع هيئة ش���ئون األس���رى 

والجبهة الش���عبية أمس، وقفة دعم وإس���ناد مع 
األسرى المضربين عن الطعام، ورفًضا لالعتداءات 
المتكررة التي تنفذها ق���وات القمع الصهيونية، 

أمام مقر األمم المتحدة غرب مدينة غزة. وقال تامر 
لمؤسسة  اإلعالمي  الناطق  الزعانين 
مهج���ة الق���دس: " الع���دو يمارس 

مهجة القدس« تنظم وقفة دعم وإسناد لألسرى المضربين عن الطعام

غزة/ االستقالل: 
دعت لجن���ة المتابع���ة للق���وى الوطنية واإلس���المية في فلسطين، ش���عبنا 
الفلس���طيني في أراضي عام 1948م، وفي الضفة الغربي���ة، إلى الزحف نحو 

القوى الوطنية واإلسالمية تعلن الثالثاء 
القادم يومًا للغضب واالستنفار

عكرمة صبري: الدفاع عن األقصى 
والرباط فيه واجب ديني

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عكرمة صبري، إن الدفاع عن المس���جد 
األقصى هو دفاع عن العقيدة، ومن يرابط فيه يؤدي واجبا دينيا عقائديا. وأكد الشيخ 
عكرمة صبري، خالل ندوة إلكتروني���ة امس األحد، أن مخططات االحتالل التي يقودها 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل خمسة أسرى فلس���طينيين، إضرابهم المفتوح 
عن الطعام، لفترات متفاوتة، وصواًل لتحقيق أهدافهم.

5 أسرى في سجون االحتالل 
يواصلون معركة اإلضراب عن الطعام

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األحد، عن تسجيل 3 وفيات و123 إصابة بكورونا 

و378 حالة تعاٍف من الفيروس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 
بعد فحص 2559 عينة خالل 24 ساعة. وأوضحت الكيلة، خالل التقرير 

غزة: قرار حكومي بو�سع ت�سور ي�سمح 
با�ستئناف اإعادة فتح الأ�سواق ال�سعبية

3 وفيات و123 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

ا�ستطالع اأطل�س: )90.1 %( يرون اأن املقاومة 
جنحت يف تثبيت معادلة القد�س - غزة

د. الحساينة: حكومة االحتالل الجديدة 
تحمل سياسات عدوانية ضد الفلسطينيين

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين الدكتور يوسف الحساينة »إن تشكيل الحكومة 

الصهيونية الجديدة، وفي ضوء ما تلّوح به من سياس���ات 
عدوانية تجاه ش���عبنا، خاصة على صعيد 
إيالء مزيد من الدعم للمشاريع االستيطانية 

بينت: �سنو�سع ال�ستيطان 
ودائرة ال�سالم ولن ن�سمح 

لإيــران بامتــالك
 اأ�سلحــة نوويــة
القدس المحتلة/ االستقالل: 

طل���ب نفتال���ي بينت رئيس حزب 
»يمين���ا« اليمين���ي المتطرف، من 
»الكنيست« خالل جلسة التصويت 

منح  األح���د،  أم���س 
لحكومت���ه.  03الثق���ة 

) APA images (   وقفة ت�ضامنية مع �لأ�ضرى �مل�ضربني عن �لطعام بغزة �أم�س
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غزة/ االستقالل: 
القدس  نظم���ت مؤسس���ة مهج���ة 
للشهداء واألسرى والجرحى بالشراكة 
مع هيئة ش���ئون األس���رى والجبهة 
الشعبية أمس، وقفًة دعم وإسناد مع 
األسرى المضربين عن الطعام، ورفًضا 
تنفذها  التي  المتك���ررة  لالعتداءات 
ق���وات القمع الصهيوني���ة، أمام مقر 

األمم المتحدة غرب مدينة غزة.
وقال تام���ر الزعانين الناطق اإلعالمي 
لمؤسس���ة مهجة الق���دس: " العدو 
بادعائه  اإلداري  االعتق���ال  يم���ارس 
الحفاظ عل���ى األمن وخوًفا من تدهور 
الوضع األمني، وأن األس���رى يمثلون 

خطًرا على الكيان الصهيوني".
وأضاف الزعانين: "يخوض الشيخ خضر 
عدنان معرك���ة الكرامة من أجل الحرية 
ا لسياسة االعتقال اإلداري وإلى  ورفّضً
جانبه أربعة أسرى أبطال هم الغضنفر 
أبو عطوان وعمرو الش���امي ويوس���ف 

العامر وجمال أبو عطوان".
المتح���دة  األم���م  الزعاني���ن  ودع���ا 
والمؤسس���ات القانوني���ة والدولي���ة 
بالتحرك الفوري والعاجل إلنقاذ حياة 
األس���رى داخل السجون، والخروج عن 

حالة الصمت.
من جانب���ه طالب رئيس لجن���ة إدارة 

هيئة شئون األس���رى والمحررين في 
الجنوبية حس���ن قنيطة  المحافظات 
المؤسس���ات الدولي���ة وعلى رأس���ها 
مجلس حقوق اإلنسان واللجنة الدولية 
المتحدة  للصلي���ب األحم���ر واألم���م 
والحقوقية  اإلنس���انية  والمؤسسات 
بتقديم قادة إدارة مصلحة الس���جون 
للمحاكم الدولية في أعقاب االنتهاك 
الصارخ للسجون واقتحام قسم )3( في 

سجن النقب الصحراوي.
وق���ال قنيطة: "يدخل اليوم األس���ير 
البطل الغضنفر أب���و عطوان يومه ال� 

41 في اإلضراب المفتوح عن الطعام 
رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري، وإلى 
جانبه الشيخ القائد خضر عدنان الذي 
أصبح اسمه مرتبًطا باالعتقال اإلداري 
فله الفضل في تفجير معركة األمعاء 
الخاوي���ة، وكذلك األخ���وة المضربين 

الشامي والعامر وأبو عطوان".
واعتبر قنيطة أن الظلم الذي يقع على 
أس���رانا األبطال اليوم م���ا كان ليكون 
لوال صمت مؤسسات المجتمع الدولي 
وغياب الرادع القانوني ضد االحتالل 
ال���ذي يض���رب بع���رض الحائط كل 

القوانين والمواثيق واألعراف الدولية.
وتنتهج إدارة الس���جون الصهيونية 
سياسة االعتقال اإلداري بحق األسرى، 
حيث بلغ عدد األس���رى اإلداريين في 
س���جون االحت���الل الصهيوني قرابة 
يقبع���ون  فلس���طينًيا  أس���يًرا   440
جميعه���م دون أن يوج���ه له���م أي 
الفترة األخيرة  ف���ي  تهمة، وازدادت 
القمع الصهيونية  ق���وات  اعتداءات 
على األسرى في السجون حيث شهد 
سجن النقب العديد من االقتحامات 
الشديدة والعنيفة منذ العام 2016م.

مهجة القدس« تنظم وقفة دعم وإسناد لألسرى المضربين عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وعد رئيس الوزراء اإلس���رائيلي السابق بنيامين نتنياهو بكل قوته للعمل على 

إسقاط الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بزعامة نفتالي بينيت.
وقال نتنياهو: "سنسقط حكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون"، مضيفًا أن 
"عدد األصوات خالل االنتخابات كان جيدًا بالنسبة لنا، لكن نفتالي بينت تمكن 

بالغش والخداع من أخذ مئات األصوات".
وحاول نتنياهو أن يقلل من قوة الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة، قائاًل: "إذا قدر 
لنا أن نكون في المعارضة فس���نفعل ذلك منتصبي القامة حتى نس���قط هذه 

الحكومة ونعود للحكم".
وأضاف نتنياهو أن "إس���رائيل" واجهت عددًا من التحديات خالل فترة حكمه 
بزمام رئاس���ة الوزراء، حيث قال "التحدي الثاني أمامنا بعد التحدي اإليراني هو 

منع إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا".
وحول نقل الس���فارة األمريكية، أضاف نتنياهو، "عملنا على إقناع أمريكا بنقل 
س���فارتها إلى القدس واالعتراف بس���يادتنا على الجوالن". وأضاف: اتفاقيات 
التطبيع مع الدول العربية مكنتنا من الخروج من معادلة األرض مقابل الس���الم 

إلى السالم مقابل السالم، ولم نتنازل عن شبر، وطبعنا مع 4 دول عربية".
وق���ال عن المل���ف اإليراني، إن إس���رائيل "قاتلت بقوة ضد إي���ران لمنعها من 

الحصول على السالح النووي، ونفذنا عمليات جريئة في قلب طهران".
وتابع نتنياهو مس���تهزًئا بق���درات الحكومة الجديدة: "الحكوم���ة القادمة لن 
تس���تطيع المصادقة على أي عمليات داخل إيران لمنعها من التسلح النووي"، 

مضيفًا أنه "لوال جهودنا المتلكت إيران سالحًا نوويًا يهدد وجودنا كدول".
واعتب���ر الكثيرون خطاب نتنياهو بأنه خطاب نصر، وعرض إلنجازاته الس���ابقة 

خالل توليه عهدة رئاسة وزراء "إسرائيل".

غزة/ االستقالل: 
قال المتحدث باس����م حركة المقاومة اإلس����المية "حم����اس" فوزي برهوم إن 
تكرار العملية االنتخابية اإلس����رائيلية وإفرازاتها داخل الكيان اإلسرائيلي، 
دليل عمق األزمة السياسية التي يعيش����ها هذا الكيان بالتوازي مع أزماته 

العسكرية واألمنية المتواصلة.
واعتبر برهوم األحد في بيان وصل "االس����تقالل" أن ذلك "نتيجة لقوة وتأثير 

الفعل المقاوم الفلسطيني، وثبات وصمود شعبنا".
وقال: "أيا كان شكل الحكومات اإلسرائيلية، لن يغير من طبيعة تعاملنا معه 
ككيان احتاللي استيطاني يجب مقاومته وانتزاع حقوقنا منه وبكل السبل 

وأشكال المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".
وأضاف " نحن مستمرون في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات 
خط أحمر، وأن س����لوك هذه الحكومة على األرض سوف يحدد طبيعة ومسار 

التعامل الميداني مع االحتالل على األرض".

خان يونس/ االستقالل: 
اس����تهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، المزارعين في األراضي 

الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال ش����هود عيان إن قوات االحتالل اإلس����رائيلي المتمركزة خلف الشريط 
الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين 
في األراضي الزراعية بمنطقة الفخاري ش����رق مدينة خان يونس، وأجبرتهم 
على ترك أراضيهم الزراعية والع����ودة إلى بيوتهم. وتتعمد قوات االحتالل 
اإلسرائيلي مهاجمة المزارعين في األراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق 

القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزارعتها أو فالحتها.

جنين / االستقالل:
اعتدى جنود االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، 
بالض���رب المبرح على ثالثة عم���ال بالقرب من 

حاجز عسكري جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن جنود االحتالل نكلوا 

بالعمال معاذ بني شمسي، وآدم حمد عديلي، 
وإس���الم أنس خضر، وجميعهم من قرية بيتا 
في محافظة نابل���س، واعتدوا عليهم بالضرب 
المب���رح أثناء توجههم للعم���ل داخل أراضي 
ال48 قرب إح���دى الفتحات في ج���دار الضم 

والتوس���ع العنصري بالقرب من حاجز عسكري 
برطعة.

واضاف���ت المص���ادر أنه ج���رى نقله���م إلى 
مستشفى الش���هيد خليل سليمان الحكومي 

في جنين.

غزة/ االستقالل: 
ق����ال عض����و المكت����ب السياس����ي لحركة 
الجهاد اإلس����المي في فلس����طين الدكتور 
الحكومة  الحساينة »إن تش����كيل  يوسف 
الصهيونية الجديدة، وفي ضوء ما تلّوح به 
من سياسات عدوانية تجاه شعبنا، خاصة 
على صعيد إيالء مزيد من الدعم للمشاريع 
االس����تيطانية في مناط����ق الضفة الغربية 
المحتلة ومدينة القدس، ُينذر بوضع مزيد 
من صواعق التفجير ف����ي المنطقة، والتي 
لن يك����ون الكيان الصهيون����ي بمنأى عن 

ارتداداتها وآثارها«.
ودعا د. الحساينة في منشور على صفحته في 
»فيس بوك« الفلس����طينيين اللتقاط الفرصة 
التي أسس����ت لها معركة »س����يف القدس«، 
واإلسراع نحو تشكيل مرجعية وطنية تحررية 
تحمي الحق����وق وتحافظ على الثوابت، وليس 
»أوسلو«،  إعادة إنتاج سلطة محكومة ومرتبطة ب�
ومسار التسوية السراب، وإنما سلطة خدماتية؛ 
لتعزيز صمود الش����عب الفلس����طيني داخل 

األراضي المحتلة.
أضاف: »إن استكمال معركة )سيف القدس( 
واس����تثمار إنجازاته����ا يكم����ن ف����ي النضال 
السياس����ي العني����د والصلب، لف����رض اإلرادة 
النضالية لشعبنا على جدول األعمال العالمي، 
من خالل الوحدة الحقيقية وإعادة بناء المشروع 
الوطن����ي لمواجهة التحدي����ات التي تعترض 

قضيتنا وشعبنا«.
وأش���ار إلى »أنه لم يعد مقب���واًل اآلن ونحن 

نؤسس لمرحلة ما بعد )سيف القدس( 
الرهان مجددًا على وه���م إعادة إحياء 
مس���يرة التس���وية في ظ���ل حكومة 
»بينت- لبي���د« اليمينية الصهيونية 
المتطرفة، باعتباره رهانًا خاسرًا وإنتاجًا 
جدي���دًا لمس���يرة عقود من الس���راب 

والوهم.
واختتم الدكتور الحس���اينة تصريحه 
قائاًل: »لقد بات الجميع يدرك أننا أمام 
عدو صهيوني ال يقيم أدنى اعتبار لما 
يسمونه )حل الدولتين(، وإنما يسعى 
إلى ش���راء الوقت لقض���م المزيد أرضنا 
وحقوق شعبنا وأمتنا، ولذلك فإنه من العبث 
منحه ه���ذه الفرصة حتى يحكم س���يطرته 
على الضفة باالستيطان والطرق االلتفافية، 
واقتالع األحياء العربية في القدس وتهجير 
س���كانها، كما يتعرض له حي الشيخ جراح، 
وح���ي بطن اله���وى ف���ي س���لوان، وفرض 
التقس���يم الزماني والمكاني في المس���جد 

األقصى المبارك«.

نتنياهو يتعهد بـ »عودة قريبة« 
ويدعو لمنع إقامة دولة فلسطينية

د. الحساينة: حكومة االحتالل الجديدة تحمل سياسات عدوانية ضد الفلسطينيين

جنود االحتالل يعتدون بالضرب على ثالثة عمال جنوب غرب جنين

حماس: سلوك حكومة االحتالل سيحدد 
طبيعة ومسار التعامل الميداني

االحتالل يستهدف 
المزارعين شرق خان يونس

حذر من تفجر المنطقة ..
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وأضاف "نحّمل االحتالل المسؤولية الكاملة 
ع����ن كل تلك االعتداءات، وعن تداعيات كل 
ما  واس����تفزازّي، خصوًصا  س����لوك عدواني 
تس����مى مس����يرة األعالم، المقررة مساء يوم 
الثالثاء من األسبوع الجاري، والتي تأتي في 
إطار إرضاء اليمين المتطرف لدى االحتالل".

وش����ّدد على أن تلك االقتحامات ومحاوالت 
اس����تفزازّية  مسيرات  وتس����يير  التدنيس 
نحو المس����جد األقصى وس����احاته وأبوابه، 
من قطعان المس����توطنين الصهاينة تحت 
حماية قوات االحت����الل الغاصبة "لن تحقق 
لهم محاوالتهم فرض واقع جديد بالمسجد 
المبارك، وإظهار أنهم أصحاب سيادة عليه، 

وعلى مدينة القدس بأكملها". 
ودعا مدير المسجد األقصى إلى "شّد الرحال 
إليه؛ للحفاظ على إس����الميته وعروبته، على 
وق����ع اس����تهداف االحتالل ومس����توطنيه 
الوحش����ي والمحم����وم، للمس����جد المبارك، 

وللقدس الشريف". 
حماوالت فا�سلة يائ�سة

وف����ي وق����ت س����ابق، دع����ا عض����و المكتب 
السياس����ي لحرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين خالد البطش، الشباب الثائر في 
الق����دس والضفة الباس����لة والصامدين في 
كل م����كان للنفير كل ف����ي خندقه لحماية 
األقصى من أي محاولة للمّس به يوم الثالثاء 
القادم"، بالتزامن مع تنظيم المس����توطنين 

"مس����يرة األعالم"، مشّدًدا على أنه "ال 
خيار أمامنا س����وى حماي����ة المدينة 
المقّدسة، وإفشال كل محاولة للنيل 

منها".
وأضاف البط����ش أن "محاوالت فرض 
الهوي����ة اليهودي����ة عل����ى القدس 
والمسيحية،  اإلسالمية  ومقدساتها 
محاوالت فاش����لة يائسة من اليمين 
يس����يطر  ب����ات  ال����ذي  المتط����رف 
المش����روع  بأن  القرار، ويش����عر  على 
الصهيوني برمته في خطر حقيقي"، 
مش����يًرا إل����ى أن "معطي����ات اإلقليم 
تغي����رت بما يس����مح بع����ودة وحدة 
الق����وى المقاتلة في األم����ة العربية 
لمقاتلة االحتالل في أي عدوان قادم 

على القدس بشكل خاص".

النفري العام 
في الس����ياق، دع����ا المتحدث باس����م حركة 
"حماس" عن مدين����ة القدس محمد حمادة، 
ش����عبنا الفلس����طيني في مدني����ة القدس 
المحتل����ة إلى النفير العام واالحتش����اد في 
س����احات المس����جد األقصى، وفي ش����وارع 
البل����دة القديم����ة؛ لتفوي����ت الفرصة على 
قطعان المس����توطنين بتحقيق مبتغاهم، 

بتنظيم "مسيرة األعالم".
وقال حم����ادة في تصري����ح، وصل صحيفة 
مخاطًب����ا  األح����د،  أم����س  "االس����تقالل" 

المقدس����يين: "ليكن يوم الثالث����اء القادم 
يوم نفير ورباط نحو المسجد األقصى، ويوم 

غضب وتحٍد لالحتالل اإلسرائيلي".
وأض����اف "ها هو االحت����الل البغيض يطلق 
العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس 
أزّقة وحواري الق����دس العتيقة، ورفع أعالم 
كيانهم الزائل، في خطوة ال تنبع من أي ثقة 

وقوة، وما دافعه فيها إال فشله وانكفاؤه".
والجمعة الماضي، وافقت ش����رطة االحتالل 
لقطع����ان  المحتل����ة  الق����دس  بمدين����ة 
األعالم"  "مسيرة  إقامة  على  المس����توطنين 
في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحسب 
وس����ائل اإلع����الم العبرّية، الت����ي قالت "إن 

الثالثاء،  التي ستجري يوم  المسيرة 
ستطوف ش����وارع البلدة القديمة من 
القدس، وصواًل الى حائط البراق، عبر 
حيّي النص����ارى واليهود، وليس عبر 

الحي اإلسالمي".
وكان من المقرر أن ُتنظم المس����يرة 
الخمي����س الماض����ي؛ إاّل أن ش����رطة 
االحتالل رفضت الس����ماح بتنظيمها 
أكثر من مرة؛ على خلفية الخشية من 
تجدد المواجهة مع فصائل المقاومة 

في قطاع غزة.
وُتنظ����م المس����يرة ع����ادة منتصف 
العبري،  التقوي����م  )أّي����ار( وفق  مايو 
في ذكرى اس����تكمال احتالل شرقّي 
الق����دس المحتل����ة، قب����ل أن تلغ����ى 
الش����هر الماضي، على وقع قصف المقاومة 
لمس����توطنات االحتالل غربّي المدينة، في 
إطار معركة "سيف القدس" التي خاضتها؛ 
تلبي����ًة لن����داء المقدس����يين، وال����ذود عن 

المقدسات والثوابت الفلسطينية.
وتفّجرت األوضاع في األرض الفلس����طينية 
المحتلة منذ 13 أبريل )نيس����ان( الماضي؛ 
عقب تصاع����د انتهاكات ق����وات االحتالل 
وقطعان مس����توطنيه في المسجد األقصى 
المبارك، ومدينة القدس المحتلة، خصوًصا 
بحّي "الشيخ جراح"، حيث يتهّدد أهله نكبة 

تهجير جديدة.

وتم����ّددت رقعة ع����دوان االحت����الل لتصل 
قطاع غزة، إذ شّنت طائراته وبوارجه وآلياته 
الحربية على م����دار 11 يومًا متواصاًل قصًفا 
مكثًفا على القطاع؛ أس����فر عنه ارتقاء 255 
ش����هيًدا، بينهم 66 طفاًل، و39 سيدة، و17 
ا، إضافة إلى 1980 مصاًبا، بينها "حرجة  مسّنً
وخطي����رة"، فض����اًل عن تض����ّرر 1800 وحدة 
س����كنية، وتدمير 184 برًجا ومنزاًل وعشرات 
المصانع والمرافق االقتصادية والمؤسسات 

الحكومية.
في المقابل، أّدت مئات الصواريخ التي دّكت 
بها المقاومة، في مقدمتها "سرايا القدس"، 
وكتائب القس����ام، مختلف المدن والمناطق 
في جغرافيا فلس����طين المحتل����ة كاّفة، إلى 
المس����توطنين  وإرغام  التجوال فيها،  حظر 
على الدخ����ول إلى المالج����ئ، ووقف حركة 
القط����ارات، وتعليق هب����وط وإقالع الرحالت 
الجوي����ة لفترات بمطار بن غوريون الدولي ب� 
"تل أبيب"، فضاًل عن مقتل 13 مس����توطًنا 
بينهم جنود، وإصابة نحو 330 مس����توطًنا 

آخرين، بحسب وسائل إعالم عبرّية.
ومنذ انته����اء العدوان اإلس����رائيلي األخير 
على قطاع غ����زة يوم 21 مايو )أّيار( الماضي، 
تش����هد القضية الفلسطينية وساطات من 
قبل اإلدارة األمريكية ودول إقليمية فاعلة؛ 
لتثبي����ت وقف إط����الق النار بي����ن فصائل 

المقاومة بالقطاع واالحتالل.

الجهاد وحماس دعتا للنفير العام غًدا تزامًنا مع »مسيرة األعالم«

الكسواني لـ »االستقالل«: سلوك االحتالل »العدواني االستفزازي« باألقصى سيدفع المنطقة نحو االنفجار
القد�س املحتّلة – غزة/ قا�سم االأغا:

ح��ّذر مدير امل�سجد االأق�سى ال�سي��خ عمر الك�سواين، االحتالل 
االأع��الم  »م�س��رية  ت�سم��ى  م��ا  تداعي��ات  م��ن  االإ�سرائيل��ي 
التعوي�سي��ة«، الت��ي يعت��زم ُقطع��ان امل�ستوطن��ن املتطرف��ن 

تنظيمها يوم غٍد الثالثاء، يف �ساحات امل�سجد االأق�سى، و�سوارع 
البل��دة القدمي��ة، يف مدين��ة القد���س املحتل��ة.    وق��ال ال�سيخ 
الك�س��واين يف مقابل��ة مع �سحيف��ة »اال�ستقالل« اأم���س االأحد، 
»نح��ّذر االحت��الل وم�ستوطنيه م��ن مغّبة وتبع��ات ممار�ساته 

العدوانية جتاه مدينة القد�س وامل�سجد االأق�سى، التي يحاول 
م��ن خالله��ا ومن��ذ �سنوات طويل��ة، ا�ستف��زاز م�ساع��ر امل�سلمن 
يف اأنح��اء املعم��ورة كاّف��ة، وه��ذا �سيدف��ع املنطق��ة برّمتها اإىل 

االنفجار، واملزيد من العنف«، وفق تعبريه.   

غزة/ االستقالل: 
دعت لجن���ة المتابع���ة للق���وى الوطنية واإلس���المية في فلسطين، ش���عبنا 
الفلس���طيني في أراضي عام 1948م، وفي الضفة الغربي���ة، إلى الزحف نحو 

القدس، والمسجد األقصى المبارك غدًا الثالثاء لحماية المسجد األقصى.
كما ودع���ت في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه، »الش���باب الثائر إلى 
التصدي لعربدة المس���توطنين، وإفشال مس���يرة األعالم، لنؤكد من جديد أن 

القدس لنا، وليس للصهاينة الغزاة«.
ودعت اللجن���ة العتبار يوم غٍد الثالثاء يومًا للغضب الفلس���طيني العارم في 
الق���دس والضفة الغربي���ة، وقطاع غ���زة والداخل لتنتفض فلس���طين كلها 
وش���عبها في الداخل والش���تات وتحت العلم الفلس���طيني نص���رة للقدس، 

وحماية لها وألحيائها، وللمسجد األقصى المبارك.
وطالب���ت األذرع العس���كرية للمقاوم���ة في فلس���طين، وق���وى المقاومة في 
لبنان وحيثما وج���دت في منطقتنا العربية كلها، إلى إعالن حالة االس���تنفار 
واالس���تعداد للذود عن القدس والمس���جد األقصى إذا لزم، فالقدس درة تاج 

العروبة، وأرض اإلسراء والمعراج وهي أمانة في عنق كل عربي ومسلم.
ودعت  لجن���ة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية في فلس���طين،  ش���عبنا 
الفلس���طيني في أراضي عام 1948م أحرار العالم ف���ي كل مكان إلى التحرك 
نصرة للش���عب الفلس���طيني وقضيته العادلة، ووقف ع���دوان االحتالل على 
شعبنا ومقدس���اته ول� »يعلم العالم كله أن استمرار االنتهاكات والتعديات 
الصهيونية في القدس تبقي صواعق التفجير والمواجهة قائمة ومستمرة«.

وش���ددت على ضرورة »تنظيم المس���يرات في المحافظات الفلسطينية كافة 
تحت راية العلم الفلس���طيني وفي كل الساحات ومخيمات الشتات تزامنًا مع 

انطالق مسيرة األعالم للمتطرفين الصهاينة«.

القوى الوطنية واإلسالمية تعلن الثالثاء 
القدس المحتلة/ االستقالل: القادم يومًا للغضب واالستنفار

قال خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عكرمة 
صب���ري، إن الدفاع عن المس���جد األقصى ه���و دفاع عن 

العقيدة، ومن يرابط فيه يؤدي واجبا دينيا عقائديا.
وأكد الش���يخ عكرمة صبري، خالل ندوة إلكترونية امس 
األحد، أن مخططات االحتالل التي يقودها ويس���عى من 
خاللها لتهويد المدينة بكل طاقاته وفي كافة المجاالت 
هي مخططات فاش���لة، موجها بالش���كر والتقدير لكل 
العائالت الحريصة على الرباط بشكل كامل بكل أفرادها 

لتعزيز صمود المرابطين في األقصى.
 وأش���ار صبري إلى أن انتهاكات االحتالل بحق األقصى 

متشعبة ما بين اقتحامات وحفريات وإبعادات.
 وقال: »االقتحام يكون من خالل حراس���ة مشددة، وهذا 
يدل على أن األقصى ليس لهم، بل يكثفون االقتحامات 
لتحقيق مكاس���ب لهم، فيما يحاول إبعاد المقدسيين 

بهدف تفريغ األقصى«، واصفا ذلك ب� »السياسة الباطلة 
غي���ر القانوني���ة وغير اإلنس���انية وغي���ر الحضارية، بل 

تتعارض مع القوانين الدولية«.
وبين أن الحفريات قديم���ة تهدف إليجاد حجر للتاريخ 
العب���ري وقد اعترف اليهود بفش���لهم في ذلك، مؤكدا 
أن »كل تلك االجراءات لن تثني المقدسيين عن الدفاع 
عن األقصى«، مثمنا جهود فلسطينيي الداخل المحتل 

الذين يساندون في إعمار االقصى والدفاع عنه.
وفي حديثه عن حي الش���يخ جراح، بين خطيب األقصى 
أن الجماعات المتطرفة ل���م تتمكن إثبات ملكية األرض 
حي الش���يخ جراح منذ ع���ام 1972، وأردف: »ولو تمكنوا 

لرحلوا أهلها، ما يدل على أنها كلها ادعاءات باطلة«.
وش���دد خطيب األقصى على أن المقدسيين المرابطين 
ف���ي الحي متمس���كون وثابتون ولن يقبل���وا بالتفاوض 
والصفقات، الفًتا أن محاك���م االحتالل تماطل وتضغط 

على سكان الحي بوضع مكعبات إسمنتية لحصار الحي 
وفصله عن باقي المدينة المقدس���ة. وق���ال: »االحتالل 
يدرك أنه لن يتمكن من حي الشيخ جراح ويضعه ضمن 
مخطط احتاللي خطير وهم يريدون السيطرة على الشيخ 
جراح شماال، والبس���تان وحي بطن الهوى بسلوان جنوبا 
لمحاصرة االقصى وهذا مخطط خطير يجب االنتباه له«. 
وتطرق الش���يخ صبري إلى مساعي االحتالل ومخططاته 
في باب الرحمة، وأوضح أن مخططات االحتالل الفاش���لة 
التي قادها بعد 2019 تركزت حول باب الرحمة الذي هو 
جزء ال يتجزأ من االقصى المبارك ويش���مل قاعات وغرفًا 

لألئمة والعلماء إلنجاز تحضيراتهم العلمية.
وش���دد أن »قرارات االحت���الل باطلة، ومحاكمه ليس���ت 
صاحبة اختصاص وال يحق لها أن تصدر أي قرار يخص 
األقص���ى، فهو أس���مى م���ن أن يكون ورق���ه مفاوضات 

ومساومات وتنازالت«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طل���ب نفتال���ي بينت رئيس ح���زب »يمين���ا« اليميني 
المتطرف، م���ن »الكنيس���ت« خالل جلس���ة التصويت 
أم���س األحد، منح الثق���ة لحكومته. لإلطاح���ة ببنيامين 
نتنياهو وفريقه من رئاس���ة الحكومة. وشكر بينت في 
كلمته نتنياهو وزوجته سارة وتعهد بمواصلة األنشطة 
االس���تيطانية، بما في ذل���ك في »منطق���ة ج« بالضفة 

الغربي���ة المحتل���ة، و »الحفاظ على »إس���رائيل« كدولة 
قومية للشعب اليهودي وديمقراطية دولة قوية«.

وقال : »سندعم االستيطان في كل مناطق البالد وسنبدأ 
عهدا جديدا في عالقاتنا مع المجتمع الدولي«.

كما تعه���د بينت ب� »توس���يع دائرة الس���الم« مع دول 
المنطقة، مش���يرا ف���ي هذا الصدد إلى اتف���اق التطبيع 

المبرم بين »إسرائيل« واإلمارات في سبتمبر الماضي.

كما ش���كر الرئيس األمريك���ي جو بايدن عل���ى مواقفه 
المؤي���دة لالحتالل خالل جولة التصعي���د األخيرة حول 
قط���اع غ���زة والتزامه ب���� »أمن إس���رائيل«. وأش���ار إلى 
أن الحكومة الجديدة س���تبدأ عملها بمواجهة المشروع 
النووي اإليراني، معتبرا إياه »التهديد األكبر إلسرائيل«.

وق���ال : »تجديد االتفاق النووي مع إيران س���يكون قراًرا 
خاطئًا ولن نسمح لطهران بامتالك أسلحة نووية«.

عكرمة صبري: الدفاع عن األقصى والرباط فيه واجب ديني

بينت: سنوسع االستيطان ودائرة السالم ولن نسمح إليران بامتالك أسلحة نووية



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائ���رة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس���جلين رس���ميًا مراجع���ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/06/16 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخل���وات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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م
اسم العطاء

صيانة وتعبئة اسطوانات الحريق في 
مستشفى الصداقة التركي

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2021/39 1

 دولة فل�سطني 
وزارة الأوقاف وال�سئ�ن الدينية

اإعالن املناق�صة رقم)2021/7(
اخلا�سة بت�ريد وتركيب زجاج و�سيانة 

اأمل�ني�م لزوم ت�سليح اأ�سرار ملباين الأوقاف 
لزوم مديرية اوقاف الشمال ومعهد حموده ومسجد المعهد

تع�لن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن ط�رح المناقصة رق�م )7/ 2021( 
وذلك بطري���ق الظرف المختوم للموضوع المذكور أعاله، حس���ب كراس���ة 
الش���روط والمواصفات المع���دة، والتي يمكن الحصول عليه���ا من اإلدارة 
العامة للش���ئون المالية – دائرة المشتريات، بمقر الوزارة بمدينة غزة،خ�الل 
س����اعات الدوام الرس���مي ابتداًء من يوم االثنين، المواف�ق:- 2021/6/14م،  
م���ع العلم بأن آخر موعد لتس���ليم المظاري���ف هو يوم االح���د، المواف�ق:- 
2021/6/20م الس�اعة الحادية عشرة وستفتح المناقصات في نفس اليوم 

والساعة بحضور أصحاب المناقصات أو مندوبيهم. 

*- مالحظات:-
1 - ثمن كراسة المناقصة )100شيكل( غير مستردة.

2 - يج���ب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي صادري���ن من بنك معتمد 
ل���دى وزارة المالية بغزة )البنك الوطني اإلس���المي أو بنك اإلنتاج( أو نقدًا 
بمبلغ )%5 خمسة بالمائة( " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة سريان 
المناقص���ة من آخر موعد لتقديم المناقصة وال يلتفت إلى المناقصة غير 

المصحوبة بالتأمين المذكور.
3 -  يج���ب أن يكون المورد مس���جاًل رس���ميًا في دوائ���ر الضريبة وتقدم 

األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
4 - الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة 

أو إعادة المناقصة دون إبداء األسباب.
5 -  أجرة اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

6 - لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم )2623116(.

 الإدارة العامة لل�سئ�ن املالية
  دائـــرة  امل�سرتيات

  

اإعالن لتوريد قطع غيار حمرك
 كبا�ش G 950 لزوم بلدية رفح

تعل���ن بلدية رف���ح عن طرح عرض س���عر بالظرف المخت���وم لتوريد قطع 
غيار مح���رك كباش 950G )افره���ول( ابتداًء م���ن 2021/06/14م وحتى 
2021/06/16م وذلك حس���ب الش���روط التي يمكن الحص���ول عليها من 

مكتب الدائرة المالية وخالل أوقات الدوام الرسمي للبلدية.
•  آخر موعد لتسلم العطاءات يوم األربعاء الموافق 2021/06/16م الساعة 

الثانية عشرة ظهرًا في مبنى البلدية الرئيسي.
• يمك���ن الحص���ول على مزي���د من المعلوم���ات من: بلدية رفح - قس���م 
المشتريات، خالل الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباًحا حتى الثانية 

ظهًرا، جوال 0599854505
• مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

•تحريرًا في 2021/06/14م.

 د. اأحمد ال�س�يف
رئي�س بلدية رفـــح

جنين/ االستقالل: 
نظم ن���ادي األس���ير وهيئة ش���ؤون 
األس���رى والمحررين واللجنة الشعبية 
لخدم���ات مخيم جنين، أم���س األحد، 
وقف���ة اس���ناد وتضامن مع 5 أس���رى 
مضربين ع���ن الطعام، وهم: الش���يخ 
خضر عدنان، وعمرو الشامي، ويوسف 
الطوي���ل،  العام���ر، والش���يخ جم���ال 
والغضنفر أبو عطوان، وذلك أمام مقر 
اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر في 

جنين.
ورفع المش���اركون في وقفة االس���ناد 
صور األس���رى والفتات تندد بإجراءات 
إدارة الس���جون بحق األسرى المرضى 
والمضربي���ن، ورددوا هتافات تطالب 
بتبيي���ض الس���جون، وتحمل حكومة 
االحتالل المسؤولية الكاملة على حياة 

األسرى داخل سجون االحتالل.
واكد متحدثون خ���الل الوقفة، وقوف 
المؤسس���ات وفصائل العمل الوطني 
وكافة مكونات شعبنا صفا واحدا لدعم 

صمود األس���رى ومطالبهم المشروعة 
في الحرية من سجون االحتالل.

ودعا المتحدثون المؤسسات الدولية 
كافة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما 
يتعرض له األسرى من ظلم ممنهج 
ف����ي س����بيل النيل م����ن كرامتهم، 

والعمل  اإلداريين،  األس����رى  خاصة 
على  سراحهم. وشددوا  إطالق  على 
ض����رورة وق����ف سياس����ة االعتقال 
التي  القمعية  والسياس����ة  اإلداري، 
تتصاعد يوما بعد يوم بحق الحركة 
األسيرة، وحملوا س����لطات االحتالل 

المس����ؤولية الكاملة على حياتهم. 
وسلم المشاركون مذكرة إلى مديرة 
الصليب ديما محاجنة، طالبوا فيها 
مؤسس����ة الصليب األحمر بالتدخل 
والعمل عل����ى إنقاذ حياة األس����رى 

والعمل على اإلفراج عنهم.

جنين: وقفة اسناد لألسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
يواصل خمسة أسرى فلس���طينيين، إضرابهم المفتوح عن الطعام، 

لفترات متفاوتة، وصواًل لتحقيق أهدافهم.
ويواصل األسير الغضنفر أبو عطوان )28 عاًما( من دورا الخليل إضرابه 

عن الطعام منذ )41( يوًما رفضا الستمرار اعتقاله اإلدارّي.
فيما األس���ير الش���يخ خضر عدنان )43 عاًما( م���ن جنين، مضرب عن 

الطعام منذ )16( يوًما رفًضا الستمرار اعتقاله اإلدارّي.
ويواصل األس���يران عمرو الشامي )18 عاًما(، ويوسف العامر )29 عاًما( 
من مخيم جنين، إضرابهما لليوم ال�15 على التوالي، رفًضا الس���تمرار 

اعتقالهما اإلداري.
في الس���ياق يواصل األسير الشيخ جمال الطويل من رام الله، إضرابه 
عن الطعام لليوم الحادي عشر رفًضا الستمرار اعتقال ابنته الصحافية 

بشرى الطويل إدارّيا.

5 أسرى في سجون االحتالل 
يواصلون معركة اإلضراب عن الطعام

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، أمس األحد، بأن إدارة سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي نقلت األس���ير رأفت خليل أبو ربيع )46 عاما( من سجن »عوفر« إلى 

عيادة سجن الرملة.
ولفتت الهيئة، في بيان لها، أن األس���ير أبو ربيع يعاني من مشاكل صحية في 

القلب والصدر.
يذكر أن محكمة عوفر العسكرية جددت الثالثاء الماضي )2021/6/7( االعتقال 
اإلداري بحق األس���ير أبو ربيع من بلدة المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة، 

لمدة 6 شهور.
وكانت س���لطات االحت���الل قد أعادت اعتقال األس���ير المحرر أب���و ربيع بتاريخ 
2020/8/26 بعد مداهمة منزله في البلدة، ونقلته إلى التحقيق في »عوفر«، وبعد 

شهر أصدرت بحقه حكما فعليا بالسجن لمدة 4 شهور إضافة لغرامة مالية.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االحد ، عددا من المواطنين في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل الشاب خالد المصري بعد دهم وتفتيش 

منزله في قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله.
واعتقلت قوات االحتالل األس���ير المحرر إس���الم دنون بع���د أن اقتحمت قرية 

رنتيس غرب رام الله، وداهمت منزله وفتشته وخّربت في محتوياته. 
وفي الخليل، اس���تدعت قوات االحتالل األس���ير المحرر نوح قفيشة من مدينة 

الخليل بعد مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوة خاصة من المستعربين، الليلة قبل الماضية، 

ثالثة شبان من حي الطور في مدينة القدس، بعد أن اعتدت عليهم.
وأفادت مصادر محلية إن مس���تعربين هاجموا الش���بان رامي صالح الدين )21 
عام���ا(، ولؤي الكس���واني )22 عاما(، وعبد الل���ه الهدرة )25 عام���ا(، وهددوهم 

باستخدام السالح، قبل اعتقالهم.
 وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والق���دس المحتلة يوميا اقتحامات 
ق���وات االحتالل، يتخللها دهم وتفتيش من���ازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

االحتالل ينقل األسير رأفت أبو 
ربيع إلى عيادة سجن الرملة

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين إن قوة من وحدة "اليمام" اإلسرائيلية 
مدججة باألسلحة والهروات والكالب البوليسية اقتحمت، أمس األحد، قسم )12( 

في سجن عوفر، ونقلت جميع األسرى من القسم إلى قسم )18(.
وأوضح���ت الهيئة، في تصريح وصل "االس���تقالل"، أن ق���وات "اليمام" اعتدت 
على األس���رى وحطمت مقتنياتهم ما تس���بب بحالة من الس���خط والتوتر في 
صفوف األسرى، بحجة التفتيش والمساس باألمن.وحّملت الهيئة إدارة السجن 
المس���ؤولية الكاملة عما يحدث ف���ي معتقل "عوفر"، داعي���ة المنظمات كافة 

بالتدخل العاجل، للجم االحتالل ووقف جرائمه بحق األسرى الفلسطينيين.

قوات القمع تقتحم سجن 
عوفر وتعتدي على األسرى

حملة اعتقاالت ومداهمات 
بالضفة والقدس
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    دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س 
    يف الطلب رقم 2021/374
  يف الق�سية رقم 2020/235

المس���تدعية / ندى محمد احمد ابو ش���قفة – خانيونس – المعس���كر – 
هوية رقم ) 410195531(      وكيلها المحامي / محمود البيوك 

المس���تدعى ض���ده / س���عيد محمود احم���د ابو ش���قفة – خانيونس – 
المعسكر – شارع البحر – خارج البالد .

نوع الدعوى / حقوق اثبات صحة سند اقرار وتنازل وتخصيص  
قيمة الدعوى / 30000 دينار اردني    مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

    في الطلب رقم 2021/374    في القضية رقم 2020/235
الى المس����تدعى ضده المذك����ور بعاليه بما أن المس����تدعية قد أقامت عليك 
دع����وى ) 2020/235( اس����تنادا الى ما تدعيه في الئح����ة دعواها المرفق لك 
نس����خة 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 علما انه قد تحدد لها جلسة 2021/7/6 لنظر 
الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعية أن 

تسير في دعواها حسب األصول . تحريرا في 2021/6/13م 

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
اأ. �سادي ا�سماعيل �سويدان

اإعالن �صادر عن جمعية النجاة اخلريية
ُيعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة النجاة الخيرية ، عن عزم���ه إجراء انتخابات 
مجلس اإلدارة لدورة 2021/2024 م ،وذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
العادي الذي س���يعقد يوم الخميس الموافق 24/06/2021 م الساعة 11 

صباحًا في مقر الجمعية الكائن في بني سهيال – ش. أبو سرور 
وذلك لمناقشة ) جدول األعمال ( :

• انتخاب مجلس إدارة جديد .
• قراءة التقرير المالي واإلداري لعام 2020 م

• اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني .
بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية الرئيسي في أوقات الدوام الرسمي 

من الساعة 08:30 صباحًا إلى الساعة 14:00 مساًء .
• اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام 2021 وذلك حتى تاريخ 14/06/2021 م .
• فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة ثالثة أيام من 

تاريخ 15/06/2021 م إلى تاريخ 17/06/2021 م.
• فتح باب الطعن واالنس���حاب واالعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 

ثالثة أيام من تاريخ 20/06/2021 م إلى تاريخ 23/06/2021 م.
• الرد على االعتراضات 23/06/2021 م .

ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ مبحكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

   اإعالن اإخطار تنفيذ حكم
الى المنفذ ضده / صبحي حس���ن عبد اله���ادي ابو كرش من بيت دراس 
وسكان الشيخ رضوان س���ابقا معلوم محل االقامة في الخارج او مجهول 
أبلغ���ك انه وطبق���ا لاللتزام المترت���ب عليك بموجب االح���كام الصادرة 
عن محكمة الش���يخ رض���وان الش���رعية بتاري���خ 2021/2/11م وبتاريخ 
2021/2/14م لصالح طالب التنفيذ / نسرين جمال عبد الهادي ابو كرش 
من بيت دراس وس���كان الش���اطئ والذي يلزمك بتنفي���ذ قرار المحكمة 
المذكور بدفع نفقة زوجة قدرها س���تون ديناريًا أردنيًا ش���هريا ونفقة 
ل���أوالد ) حال وحمزة ( وقدرها اربعون دينارًا أردنيًا لكل واحد منهما او ما 
يعادلهما بالنقد المتداول وذلك اعتبارا من تاريخ 2021/12/1 وذلك على 

ذمة القضية التنفيذية رقم 2021/175 
ونكلفك بالوفاء بااللت���زام المذكور وذلك بحضورك ال���ى دائرة التنفيذ 
بمحكمة الش���يخ رضوان الش���رعية االبتدائية وذلك خالل اسبوعين من 
تاري���خ ه���ذا االعالن وان لم تحض���ر او توكل من ينيب عن���ك فإن دائرة 

التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب القانون .

  ماأمور التنفيذ 
هاين عودة ح�سي�س

غزة/ االستقالل: 
قال محمود مطر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، 
بغ���زة، إن���ه س���يتم بدء الع���ام الدراس���ي الجدي���د في 
منتصف آب/أغسطس القادم، معربًا عن أمله، بأن تسمح 
الحالة الوبائية باس���تئناف الدراسة في هذا التاريخ وأي 
معطيات جديدة تتعلق بالوضع الصحي سيتم مراجعته.

وتاب���ع في تصريحات اذاعية: أن���ه »ال تعديل على موعد 
امتحانات الثانوي���ة العامة التوجيه���ي المقررة في 24 

حزيران/يونيو وتمتد حتى تاريخ 12 تموز/يوليو«. 
وقال مطر: »س���يعقب انته���اء امتحان���ات »التوجيهي« 
مخيمات تعليمية وترفيهية للطلبة، سيستفيد منها 50 

ألف طالب من الصفوف )األول حتى التاسع األساسي(«.
ودعا مطر أولياء األمور إللحاق أبنائهم الطلبة للتس���جيل 
بالمخيم���ات لما لها م���ن فائدة كبيرة، خاص���ة بعد فترة 

االنقط���اع الطويل���ة عن الدراس���ة خالل العام الدراس���ي 
الماضي والتي س���تمكنهم م���ن تعويض جزء من الفاقد 

التعليمي ألبنائهم.
وش���دد عل���ى أن هن���اك ِفرق���ًا من ال���وزارة تعم���ل على 
مدار الس���اعة إلنجاز م���واد تدمج ما بي���ن المهارات التي 
سيدرسها الطلبة في الصفوف الجديدة والمهارات التي 
فاتتهم كنتيجة لظ���روف جائحة )كورون���ا( والتصعيد 

األخير على غزة.
وتابع: س���يكون هناك مواد تعليمية س���يتم نشرها مع 
بداي���ة العام الدراس���ي القادم وإقرار سياس���ة تعليمية 
تتعل���ق بآليات العم���ل وفق س���يناريوهات مختلفة، إما 
الس���يناريو الكامل الذي يتناول الدراس���ة الوجاهية كما 
هي، أو الس���يناريو الجزئي في حال االنقطاع عن الدراسة 

كما كان في العام الماضي .

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي، سالمة معروف، إنه سيتم 
إعادة فتح األس���واق الش���عبية في غزة قريبًا وفق خطة تضمن 
عدم إعادة إغالقه���ا وفقًا للحالة الوبائي���ة. وأضاف معروف في 
تصريحات إذاعية، أمس األحد، أن إعادة فتح األس���واق الشعبية 
في القطاع س���يكون مرتبًا له بناًء على خط���ة وضعتها الجهات 
المختصة في غزة لضمان اس���تمرارية الفت���ح وعدم اإلغالق مع 
تغي���ر الحالة الوبائية أو الدخول في موجات جديدة من الجائحة.

وكشف معروف، “لدينا قرار حكومي ألصحاب البسطات ووضع 
تصور يس���مح باس���تئناف إعادة فتح األس���واق الشعبية دون 
حدوث أي إشكالية طبية، بمعني وضع حل جذري يسمح بعمل 
هذه األس���واق بحيث ال تؤثر على الحالة الوبائية حتى ال تصبح 
مصالح هؤالء المواطنين من أصحاب الدخل اليومي مهددة كلما 
تغير الواق���ع الوبائي”. وقررت وزارة الداخلية قبل عدة أش���هر 

إغالق كافة األس���واق الش���عبية في القطاع، في ظل التزايد في 
ع���دد إصابات ووفيات في���روس كورونا وما تبع���ه من إجراءات 

حكومية لكبح جماح الجائحة.
وفي الثالث من ش���هر يونيو الجاري، أصدرت وزارة الداخلية في 
قط���اع غزة، قراًرا يقتضي في إعادة فت���ح صاالت األفراح اعتبارًا 
من 4 يونيو بعد إغالقها لظروف تفشي الوباء في القطاع. وقال 
إياد البزم المتحدث باسم الداخلية في بيان وصل »االستقالل«، 
حينها، ” فتح الصاالت س���يكون وفقًا لبروتوكول خاص أعدته 
وزارة الصح���ة، وس���تتابع المباح���ث العامة بالش���رطة االلتزام 
بالشروط واإلجراءات الخاصة بذلك حرصًا على السالمة العامة”.

وأضاف “وفي ذات اإلطار يتم دراس���ة إعادة فتح األس���واق 
الش���عبية األس���بوعية وفق بروتوك���ول وإج���راءات خاصة 
بالتع���اون مع وزارة الحكم المحلي، وس���يتم اإلعالن عن ذلك 

في وقت الحق”.

رام الله/ االستقالل: 
توجه، وفد وزاري برئاس���ة نائب رئيس الوزراء زياد 
أبو عمرو،أمس األحد، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة 

إعمار قطاع غزة.

ويضم الوفد كل من وزير االقتصاد خالد العسيلي، 
ووزير االشغال العامة واإلسكان محمد زيارة، ووزير 
الزراع���ة رياض العط���اري، ووزير الحك���م المحلي 
مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية 

أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء 
اصطيفان س���المة. وم���ن المق���رر أن يلتقي الوفد 
ال���وزاري بعدد من المس���ؤولين المصريين، خاصة 

اولئك المختصين بقضايا اإلعمار.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األحد، عن تسجيل 3 وفيات و123 إصابة بكورونا 
و378 حالة تع���اٍف من الفيروس في الضفة الغربية المحتل���ة وقطاع غزة بعد فحص 

2559 عينة خالل 24 ساعة.
وأوضح���ت الكيلة، خالل التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا، وصل "االس���تقالل"، 
أن نس���بة التعافي بلغت %97.7، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة %1.2، ونسبة 

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
وأفادت بتسجيل حالة وفاة في مدينة نابلس، وحالتي وفاة في القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، طوباس 
1، سلفيت 1، بيت لحم 2، جنين 4، نابلس 6، رام الله والبيرة 3، قطاع غزة 102".

وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 3، طوباس 
2، جنين 10، ضواحي القدس 2، الخليل 3، أريحا واألغوار 2، قطاع غزة 356".

ولفت���ت وزي���رة الصحة إلى وج���ود 13 مريضًا في غ���رف العناية المكثف���ة، بينهم 2 
مرض���ى على أجهزة التنف���س االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستش���فيات في الضفة الغربية 23 مريضًا. وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا 
الطعوم���ات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة 408,803 بينهم 249,272 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

»التعليم« بغزة: نأمل بأن تسمح الحالة 
الوبائية باستئناف الدراسة بالتاريخ المحدد

غزة: قرار حكومي بوضع تصور يسمح 
باستئناف إعادة فتح األسواق الشعبية

3  وفيات و123 إصابة جديدة 
القدس المحتلة/ االستقالل: بكورونا في الضفة وغزة

كشفت وسائل إعالم اس���رائيلية، أمس االحد، عن قيام 
وزير األمن االس���رائيلي بيني غانت���س بالتوقيع على ما 

أسمته "بنك أهداف" جديد في قطاع غزة  .
وقال���ت القناة 12 االس���رائيلية، أن غانتس، صادق على 
"بنك أهداف" ف���ي قطاع غزة، ويحت���وي بنك االهداف 
الجديد على عدة مئات م���ن األهداف الجديدة التي تم 
تجميعها في أعقاب العدوان على غزة، الشهر الماضي.

كذلك ص���ادق غانتس عل���ى مجموعة من مس���تويات 
تصعيد الخطوات العس���كرية اإلسرائيلية في حال شن 

"إسرائيل" عدوانا جديدا في قطاع غزة.
وحذر مس���ؤولون أمنيون إسرائيليون، األسبوع الماضي، 
م���ن أن إج���راء مس���يرة المس���توطنين االس���تفزازية 

في القدس المحتلة، التي يطلق عليها تسمية "مسيرة 
األعالم"، من ش���أنها إعادة إش���عال المنطقة، في أعقاب 
تهديدات حماس بأنها تتابع األحداث في القدس ولن 

تسمح بالمس بالمسجد األقصى.
وحس���ب هيئة البث العامة اإلس���رائيلية "كان 11"، فإن 
التقديرات في جهاز األمن اإلس���رائيلي تش���ير إلى أن 
حماس لن ترد على مسيرة المستوطنين بإطالق قذائف 
صاروخية باتجاه "إس���رائيل"، وإنما يتوقع أن يكون الرد 
من خالل إطالق بالونات من قط���اع غزة وتنفيذ عمليات 

تنطلق من الضفة الغربية.
واتفقت الش���رطة اإلس���رائيلية، الجمع���ة، مع منظمي 

مسيرة المستوطنين االستفزازية على مسارها.
وحسب االتفاق، فإن المس���يرة االستفزازية تنطلق من 

ش���ارع "هِنفيئيم" باتجاه شارع السلطان سليمان وصوال 
إلى س���احة باب العامود، حيث س���يقوم المستوطنون 
بحلقات رقص، ثم تتجه المس���يرة إلى "ميدان تساَهل" 
عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق. وسيمر قسم 
من المش���اركين في المس���يرة االس���تفزازية في الحي 

اإلسالمي، وقسم آخر في الحي اليهودي .
وكان المفت���ش العام للش���رطة اإلس���رائيلية، يعقوب 
ش���بتاي، قد قرر األس���بوع الماضي إلغاء المسيرة، لكن 
رئي���س الحكومة المنتهي���ة واليته، بنيامين نتنياهو ، 
عق���د اجتماعا للكابينيت، تقرر خالله بتأجيل المس���يرة 
من يوم الخميس الماضي إلى غٍد الثالثاء.  وقال بار ليف 
ل�"كان" إنه يعتمد على ش���بتاي وقيادة الش���رطة الذين 

استخلصوا الدروس من أحداث مشابهة سابقة.

القناة 12: غانتس يصادق على »بنك أهداف« جديد في قطاع غزة

وفد وزاري يتجه للقاهرة لمناقشة ملف إعادة إعمار غزة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
�سادر عن حمكمة دير البلح ال�سرعية 

الى المس���تأنف ضده ) المدعى عليه ( محمود محمد خليل االس���تاذ من 
المجدل وس���كان الش���يخ رضوان س���ابقا وحاليا في تركيا ومجهول محل 
االقام���ة فيها لقد ع���ادت القضية اس���اس 2020/477 والمتكونة بينك 
وبين المدعية هديل غسان محمد منسي من دير البلح وسكانها من مقام 
محكمة االستئناف الشرعية بخانيونس مصدقة القرار االبتدائي بموجب 
قرار استئنافي رقم 4107 عدد 223 والمؤرخ في 2021/6/6م قابال للطعن 

لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/6/13م .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي
  ف�سيلة ال�سيخ / حممود �سامل م�سلح 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

  املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف 
الى المس���تأنف عليه / محمود بن احمد محم���ود القرم من حمامة 
وسكان الشاطئ سابقا – ومجهول محل االقامة في السعودية اآلن 
-  لقد عادت القضية اساس 2020/845 وموضوعها دعوى تطليق 
لع���دم االنفاق المتكونة بين���ك وبين زوجت���ك المدعية / نارمين 
بنت س���مير بن شعبان شامية من حمامة وس���كان الشيخ رضوان 
وق���د عادت القضية مصدقة الحكم المس���تأنف من مقام محكمة 
االستئناف الش���رعية بموجب القرار االستئنافي اساس ) 8620( 
س���جل ) 22( المؤرخ بتاري���خ 2021/3/25م حكما قابال للطعن امام 

المحكمة العليا الشرعية وحرر في 2021/6/13م 

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

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
 املو�سوع / تبليغات �سرعية 

الى س���عاد محمد احمد ابو حطب من سطرية القبيبة وسكان ليبيا مدينة 
مس���راطة ومجهول���ة محل االقامة فيه���ا حاليا , يقتض���ى حضورك الى 
محكمة خانيونس الش���رعية يوم الثالثاء الموافق 2021/7/13م الس���اعة 
الثامن���ة صباحا وذلك للنظر في االس���تدعاء المقدم م���ن قبل زوجك عبد 
العزي���ز اس���ماعيل نصر ابو الحصين من عش���يرة ابي الحصين وس���كان 
خانيون���س وذلك بخصوص طالقك منه طلقة واحدة رجعية بعد الدخول 
وإن ل���م تحضري في الوقت المعين او ترس���لي وكي���ال عنك يجر بحقك 
المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في الثاني 

من ذي القعدة لسنة 1442 ه�� الموافق 2021/6/13م .

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ / عبادة الرقب 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / رائدة اس���عد صبح  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم )403735152  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / حمزة عم���ر حمدان خفاجه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400873089( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  عماد ع���زات محمد قروط   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410197016( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
كشف استطالع للرأي ُنشرت نتائجه، أمس األحد، أن 
)80.6%( من الجمهور ف���ي قطاع غزة يرى أن نتائج 
جولة "س���يف القدس" تعد انتصاًرا للمقاومة، فيما 
اعتبر )71.3%( أن السلطة أصبحت عبًئا على القضية 

الفلسطينية.
وأجرى االس���تطالع مركز أطلس للدراس���ات والبحوث 
من خالل المقابلة الش���خصية مع عينة عشوائية بلغ 
عددها 1046 ش���خًصا من قطاع غ���زة )ذكور، وإناث(، 

وبهامش خطأ )%3-2(.
وقال المركز إن "هناك حالة رضا ش���به تامة بنس���بة 
)96.7%( من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة عن 
موقف المقاومة في غزة في نصرة أهل القدس وحي 

الشيخ جراح".
وت���رى الغالبية العظمى من الجمه���ور )90.1%( أن 
المقاومة نجحت في تثبيت معادلة القدس - غزة، كما 
تؤيد غالبية كبيرة من الجمهور )78.5%( اس���تمرار 
المقاومة في تثبيت معادل���ة القدس - غزة، حتى لو 

كلف ذلك عدواًنا جديًدا.
ووفق االس���تطالع أيًضا، ت���رى الغالبية العظمى من 
الجمهور )80.6%( أن نتائج جولة "س���يف القدس" 
تع���د انتصاًرا للمقاومة في غزة؛ إذ نجحت في حماية 
المقدس���يين وتحريك الفلس���طينيين في الضفة 
والداخ���ل المحتل، فضاًل عن إع���ادة االعتبار للقضية 

الفلسطينية، عربًيا وإقليمًيا ودولًيا.
وأشار االس���تطالع إلى حالة رضا شبه تامة )%96.2( 
م���ن الجمهور ع���ن أداء الغرفة المش���تركة لفصائل 

المقاومة خالل جولة "سيف القدس".
وعّب���رت الغالبي���ة المطلقة من الجمه���ور )%93.7( 
عن رضاه���ا عن أداء األجهزة الحكومية ومؤسس���ات 
المجتمع المدني )الصحة، الش���رطة، الدفاع المدني، 

البلديات، األشغال( خالل جولة "سيف القدس".
كما عّبرت غالبية كبيرة )79.3%( عن عدم رضاها عن 
أداء الس���لطة الفلسطينية خالل فترة العدوان، حيث 
اعتبر المستطلعة آراؤهم أن السلطة لم تظهر إال عند 

الحديث عن ملف إعادة اإلعمار.
فيم���ا قّيمت الغالبية العظمى من الجمهور أداء وزارة 
الخارجي���ة والبعثات الدبلوماس���ية تقييًما س���لبًيا، 
حيث رأت ما نس���بته )79.2%( أنها لم ترّوج للرواية 

الفلسطينية بشكل كاٍف.
وعبرت الغالبي���ة العظمى )74.6%( عن عدم رضاهم 
عن أداء محمد اش���تية كرئيس وزراء، وتتقاطع هذه 
النتيج���ة مع تقييم موقف الحكوم���ة من ملف إعادة 
اإلعمار، حي���ث عب���رت الغالبي���ة )79.7%( عن عدم 

رضاهم عن أداء حكومة اشتية بهذا الشأن.
وأبدى )83.7%( من المش���اركين باالس���تطالع، عدم 
رضاهم عن أداء حكومة اش���تية فيما يتعلق بملفات 

قطاع غزة.
وأوضح االس���تطالع أن )74.9%( غير راضين عن أداء 
منظمة التحرير خالل العدوان، وترى الغالبية العظمى 
من الجمه���ور )76.4%( أن المنظمة لم تقم بدورها 
كممثل شرعي ووحيد للش���عب الفلسطيني. وتؤّيد 
الغالبي���ة العظمى م���ن الجمه���ور )89.5%( دخول 
حركتي حماس والجهاد اإلس���المي لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية وإعادة دورها كممثل ش���رعي ووحيد 

للشعب الفلسطيني، وفق االستطالع.
ويرى )71.3%( أن الس���لطة الفلس���طينية أصبحت 
عبًئا على القضية والشعب الفلسطيني، فيما يعتبر 
ما نس���بته )25.3%( أن الس���لطة الفلسطينية إنجاز 

للشعب الفلسطيني.

ويرى )81.4%( أن األولوية التي يجب على الفصائل 
الوطنية االتف���اق حولها في الوضع الراهن هي إعادة 
تفعيل وبن���اء منظمة التحرير من خ���الل عقد اإلطار 

القيادي المؤقت.
في حي���ن يرى ما نس���بته )15.7%( أن األولوية هي 
تش���كيل حكوم���ة وحدة وطني���ة تعت���رف بقرارات 

الشرعية الدولية.

املفاو�سات حول الأ�سرى
وتابع ما نس���بته )80%( من الجمهور برنامج ما خفي 
أعظ���م "في قبض���ة المقاومة"، حيث عب���رت الغالبية 
العظم���ى م���ن المتابعين )91.5%( ع���ن رضاها عن 

محتوى البرنامج.
وأك���د )89.8%( أنهم راضون ع���ن أداء وفد المقاومة 

المفاوض خالل إبرام صفقة "وفاء األحرار".
ورأت نسبة كبيرة من الجمهور )90.7%( أن المقاومة 

تمتلك أوراق ضغط كافية إلبرام صفقة مشابهة.
الإعمار

وأشار )31.6%( من الجمهور إلى أن الشكل األنسب 
إلدارة ملف اإلعمار يكون من خالل قطر، في حين رأى 
ما نس���بته )24.5%( أن الش���كل األنسب إلدارة ملف 

اإلعمار من خالل الجهات الحكومية في غزة.

ولفت )19.3%( إلى أن الشكل األنسب هو من خالل 
لجنة وطنية )فصائل، رجال أعمال، قطاع خاص(، فيما 
اعتبر )17.2%( أن الش���كل األنسب من خالل جهات 
دولي���ة، مقابل )5.5%( اعتب���رت أن إعادة اإلعمار من 
خالل مصر هو الش���كل األنس���ب، و)4.9%( قالوا إن 

الشكل األنسب لإلعمار من خالل السلطة الوطنية.

اخليارات الفل�سطينية
ويعتقد )55.7%( أن المقاومة المسلحة هي الخيار 
األمثل الس���تعادة الحقوق والثوابت، فيما ترى نسبة 
بس���يطة )3.7%( المفاوضات والتسوية هي الخيار 
األمث���ل. ورأى )4.5%( أن المقاوم���ة الش���عبية هي 
الخي���ار األمثل، في حين اعتب���ر )29.4%( أن الخيار 
األمثل الس���تعادة الحقوق والثواب���ت هو الجمع بين 

المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية.
وبّي���ن )5.7%( أن الخيار األمثل الس���تعادة الحقوق 
والثوابت هو الجمع بين المقاومة الشعبية من جهة 

والمفاوضات والتسوية من جهة أخرى.

اختيار القيادة الفل�سطينية
وعند س���ؤال الجمه���ور "في حال ج���رت االنتخابات 
التش���ريعية ف���ي األراض���ي الفلس���طينية، ألي من 
القوائم ستصوت؟"، حصلت قائمة حركة حماس على 
)45.2%(، مقاب���ل )14.5%( لقائمة حركة فتح/ تيار 

عباس، وفق الجهة القائمة على االستطالع.
بينم���ا حصلت قائمة فتح/ تيار دح���الن )9.6%(، أما 
قائمة فتح/ ناصر القدوة )5%(، والجبهة الش���عبية 
والمب���ادرة   ،)%1( الديمقراطي���ة  والجبه���ة   ،)%4(
)1.2%(، وحزب الشعب )0.3%(، وحزب فدا )%0.2(، 
وجبه���ة النضال الش���عبي )0.1%(، وجبهة التحرير 
الفلس���طينية )0.1%(، وجبه���ة التحري���ر العربية 

)0.1%(، ومستقلين )10%(، ال أحد )%8.7(.
وتظهر النتائج أنه لو جرت انتخابات رئاسية وترشح 
كل من األس���ماء التالية، فسيحصل إسماعيل هنية 
عل���ى )36.8%( مقاب���ل حصول محم���ود عباس على 

)13.4%( من أصوات الناخبين.
بينم���ا س���يحصل محمد دح���الن عل���ى )7.5%( من 
األصوات، ومروان البرغوثي على )21.2%( ومصطفى 
البرغوثي على )6.8%(، وسيحصل خالد مشعل على 
)7.4%( من األصوات، فيما سيحصل جبريل الرجوب 

على )1.2%( من أصوات الناخبين.

 )80.6 %( يعّدون »سيف القدس« انتصاًرا

استطالع أطلس: )90.1 %( يرون أن المقاومة نجحت في تثبيت معادلة القدس - غزة
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يس����عى االحت����ال الصهيوني دائم����ا الى تحديد معايي����ر مواقفه 
السياسية وفق مصالحه الخاصة, ووفق ما يخدم أجندته سواء االجندة 
الداخلي����ة او الخارجي����ة, ويضغط للوصول الى االنج����ازات من أقصر 
الطرق مهما كان الس����بيل للوصول الى الهدف فليس مهمًا انتهاك 
االوضاع االنسانية وغير األخاقية واستخدام كل االساليب القذرة, ألن 
»اسرائيل« ال تنظر اال لمصالحها فقط وال يعنيها مصالح االخرين, وقد 
رأت »اس����رائيل« ان من مصلحتها ربط الملفات للسماح بفتح المعابر 
والبدء باإلعمار في قطاع غزة, فطالبت بربط ملف االعمار بملف الجنود 
الصهاينة االس����رى لدى كتائب القس����ام, رغم ان حماس أكدت مرارا 
وتكرارا ان ملف الجنود االس����رى له مس����ار آخر وغير مرتبط باإلعمار او 
التهدئة او االنتخابات او حتى المصالحة الفلس����طينية, وان امكانية 
االفراج عن الجنود الصهاينة لدى القس����ام مرتبطة بموافقة االحتال 
الصهيوني عل����ى االفراج عن معتقلين فلس����طينيين في س����جون 
االحتال, واالفراج عن اس����رى صفقة وفاء االحرار الذين قام االحتال 
باعتقاله����م بعد االفراج عنهم, ورفض تصنيف االس����رى بالمعايير 
االس����رائيلية او وضع خطوط حمراء على اس����ماء اسرى فلسطينيين 
قابعين في س����جون االحتال الصهيوني تصنفهم »اسرائيل« على 
انهم اسرى ملطخة ايديهم بالدماء, فمن حق المقاومة ان تحدد عدد 
االسرى واسماءهم وتطالب باإلفراج عنهم ان كانت »اسرائيل« جادة 

فعا  في اطاق سراح جنودها.    
معركة سيف القدس ال زالت مستمرة, ألن المقاومة لم تجِن بعد ثمرة هذا 
النصر المبين, وان احتاجت المقاومة الفلس����طينية الستئناف المعركة 
فإنها لن تتوانى عن ذلك وقد تستأنف معركتها في أية لحظة, فا مجال 
الستمرار الحصار الصهيوني مفروضا على قطاع غزة اكثر من ذلك, وهو ما 
عبر عنه رئيس حركة حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار الذي وعد 
سكان قطاع غزة بتحس����ن اوضاعهم المعيشية ورفع الحصار المفروض 
على القطاع منذ نحو خمسة عشر عاما قبل نهاية هذا العام, وهذا يعني 
ان المقاومة سترفع هذا الحصار عن غزة بالقوة ان لم يرفعه االحتال جبرا,  
فا مجال الستمرار اغاق المعابر ومنع دخول البضائع والسلع ومواد البناء 
اليه, وال مجال لتعطيل عجلة االعمار ووقف المس����اعدات لسكان القطاع, 
وال مجال لغض الطرف عما يحدث في القدس والمسجد االقصى المبارك, 
وال مجال للصمت عل����ى جرائم القتل التي يرتكبها االحتال الصهيوني 
على الحواجز العس����كرية والتي كان آخرها جريمة اعدام األسيرة المحررة 
ابتس����ام كعابنة, فقد بات االعدام على الحواجز العس����كرية في الضفة 
المحتلة نهجا اس����رائيليا متزاي����دا لن يتوقف اال بال����رد والتصعيد في 
الضفة المحتلة, وهذا كله س����يتحقق رغم مح����اوالت االحتال االلتفاف 
على الحقوق الفلس����طينية التي فرضتها المقاومة, وفي سبيل الوصول 
اليها قدمت عظيم التضحيات, وليدرك االحتال انه سيدفع الثمن طوعا 

او كرها.  
اوراق القوة ال زالت حاضرة بيد المقاومة الفلس���طينية, فالمقاومة قالت 
انها جاهزة ألية معركة يفرضها االحت���ال, وانها قادرة على الصمود 
في وجه العدوان, وانها تملك من الساح والعتاد ما يمكنها من ايقاع 
خسائر في صفوف االسرائيليين, وان مفاجأتها في المعركة القادمة 
س���تربك االحتال وتزلزل اركانه, والس���اح االقوى بيد المقاومة دائما 
هو الحاضنة الش���عبية التي تنس���جم وتتاحم مع مقاومتها وتتوحد 
في الميدان فيتكام���ل االداء الجهادي بأبهى صوره وصوال الى النصر, 
مركز اطلس للدراس���ات والبحوث، اجرى امس األحد، نتائج اس���تطاع 
للرأي نظمه المركز، في ضوء معركة س���يف القدس ونتائجها وأش���ار  
إلى أن الجمهور كان في حالة رضى ش���به تام من موقف المقاومة في 
غزة ونصرتها ألهل القدس وحي الش���يخ جراح بنسبة »96.7%«، الفتًا 
إلى »90.1%« من الجمهور يرى أن المقاومة نجحت في تثبيت معادلة 
القدس – غزة, وأشار إلى أن غالبية كبيرة من الجمهور بنسبة »%78.5« 
تؤيد اس���تمرار المقاومة في تثبيت هذه المعادلة، حتى لو كلف ذلك 
عدواًنا جديًدا, وتابع »ترى الغالبية العظمى من الجمهور )80.6%( أن 
نتائج جولة )س���يف القدس( تعد انتصاًرا للمقاومة الفلسطينية في 
غزة؛ حيث نجحت في حماية المقدس���يين وتحريك الفلسطينيين في 
الضفة والداخل المحتل، فضًا عن إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية، 

عربًيا وإقليمًيا ودولًيا«.
»اس���رائيل« بسياسة ربط الملفات تناور من اجل الضغط على الغزيين 
للتأثي���ر على المقاومة بالقبول بش���روطها لرفع الحص���ار وبدء االعمار 
وتحس���ين االوضاع, وهى ال ت���دري ان اهل غزة هم الدافع االساس���ي 
والرئيس���ي لمقاومتهم ألجل التمس���ك بالحقوق الفلسطينية وعدم 
التنازل لاحتال, وثق���ة الغزيين بمقاومتهم ال تتزع���زع ابدا فانتزاع 
الحقوق من بين انياب االحت���ال يحتاج الى مزيد من الصمود والصبر, 

والغزيون دائما وأبدًا عنوان للصبر والصمود.  

سياسة ربط الملفات وصمود غزة

رأي
ال يحق للواليات المتحدة األميركية أن ُتعطي نصائح في األخاق واإلنسانية، كما ال يحق 
للثعلب أن يعظ غيره. قصيدة »الثعلب والديك« ألمير الش���عراء أحمد شوقي هي حكاية 
شعرية قصيرة وبسيطة ورمزية، مطلعها خدعة من الثعلب الستدراج الديك وافتراسه: 

برَز الثعلُب يومًا في ثياب الواعظينا
فمشى في األرِض يهدي ويسُب الماكرينا

وختامها حكمة ذهبت مثًا:
 للثعلِب دينًا

َّ
 يومًا أن

َّ
ُمخطٌئ مْن ظن

 الثعلب ف���ي القصيدة إلى االس���تعمار، بينما يرمز الديُك إلى الش���عوِب المعّرضة 
ُ
يرم���ز

لاس���تعمار، والهدف منها تحذير الشعوب من مكر االستعمار، وعدم االنخداع بما يلبسه 
 لاستعماِر 

َّ
 يومًا أن

َّ
من أقنعٍة جميلة ُتخفي وراءها وجوهًا قبيحة، والحكمة: ُمخطٌئ مْن ظن

قيمًا أخاقية ومبادئ إنسانية، سواء االس���تعمار األوروبي القديم أو االستعمار األميركي 
الجدي���د. ومْن أمثلة ذل���ك، تباكي االس���تعمار الغربي على الضحايا اليه���ود في الحرب 
العالمي���ة الثانية، والضحايا األرمن في الحرب العالمي���ة األولى، في الوقت الذي يتجاهل 
الضحاي���ا العرب والمس���لمين في كفاحهم ضد االس���تعمار. آخر هذا المسلس���ل تبرير 
االستعمار األميركي على لسان الرئيس جو بايدن، وعدم إدانته مذابح الكيان الصهيوني 

 الشعب الفلسطيني في معركة »سيف القدس«.
ّ

بحق
���دت في بيان الرئيس األميركي جو بايدن الخاص باألرمن، الذي  صورة الثعلب واعظًا تجسَّ
اعتب���ر أن األحداث التي وقعت معهم أثن���اء الحرب العالمية األول���ى وبعدها في الدولة 
بت ف���ي تهجير وموت مئات اآلالف منه���م، بمثابة إبادة جماعية  العثمانية، والتي تس���بَّ
ذين لقوا  نفذته���ا الدولة التركية العثمانية، فقال: »األميركي���ون يكّرمون جميع األرمن الَّ
���ت الواليات المتحدة  حتفه���م في اإلب���ادة التي وقعت قبل 106 أع���وام«. وبذلك، انضمَّ
األميركي���ة إلى حوالى 30 دولة أخرى في العالم تعترف باإلب���ادة الجماعية لألرمن، ولكّل 
منها أس���بابه الخاصة، آخرها التمسك بالحقيقة، منها أرمينيا، واليونان، وقبرص، وروسيا، 
وفرنسا، وألمانيا، ولبنان، وسوريا، فيما أمسكت »إسرائيل« العصا من الّنصف، حفاظًا على 
عاقتها بأرمينيا وتركيا معًا، فوصفت مأساة األرمن ب� »المأساة الرهيبة«، من دون أْن تصل 

إلى درجة تسميتها ب� »اإلبادة الجماعية«.
بين تس���مية معاناة األرمن بالمأس���اة الرهيبة أو اإلبادة الجماعية، غابت الرواية الُمحايدة 

 عدد الضحايا 300 ألف 
َّ

لمعاناتهم، وحضرت روايتان مختلفتان. الرواية التركية تقول إن
أرميني، ُقتلوا وماتوا بس���بب الحرب والصراع واألوبئ���ة والمجاعات، كما ُقتل ومات غيرهم 
م���ن مواطني الدولة م���ن كل األديان واألعراق، وهي تعترف بعمليات التهجير القس���ري 
لألرمن من إقليم األناضول، ولكنها ُتبرره بتمّردهم وتعاونهم مع العدو الروس���ي الغازي، 
وقيام عصاباتهم الُمسّلحة بقتل سكان األناضول المسلمين وتهجيرهم، وتعترف بوقوع 
عملي���ات القتل، ولكّنها تعتبرها نتيجة للص���راع، ومن دون أوامر حكومية أو خطة للدولة. 
 ع���دد الضحايا يبلغ 1,5 مليون أرميني، قتلوا وماتوا بس���بب 

َّ
والرواي���ة األرمينية تقول إن

خطة وأوامر من حكومة تركيا الفتاة. وقد تواصلت مع الحكومة الكمالية، في إطار مش���روع 
التتريك ذي المس���ارين؛ تتريك المس���لمين غير األتراك، وإبادة المسيحيين غير األتراك 
)األرم���ن(. وبذل���ك، يكون ما حدث هو عملي���ة تطهير عرقي وإب���ادة جماعية وفق معايير 

األمم المتحدة.
إن االخت���اف بي���ن الروايتين التركية واألرمينية حول مأس���اة األرمن يقتضي البحث في 
تعري���ف اإلبادة الجماعي���ة، وفق مرجعية األم���م المتحدة التي وضع���ت معايير ُمحددة 
للمفه���وم، عندما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتح���دة في العام 1948 اتفاقية منع 
عملي���ات اإلبادة الجماعي���ة وتجريمها، واعتبرتها جزءًا من القان���ون الدولي الُملزم لجميع 
ال���دول؛ ففي المادة الثانية لاتفاقية، اعتبرت اإلب���ادة الجماعية أيًا من األفعال المرتكبة 
بقص���د التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومي���ة أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وحددت 5 
معايير لذلك، هي: قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خِطر بأعضائها، 
وإخضاعها عمدًا لظروف معيش���ية ُيراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير 
تستهدف المسؤول دون إنجاب أطفال داخلها، ونقل أطفال منها عنوًة إلى جماعة أخرى. 
اإلب���ادة الجماعية، وفق هذا المفهوم الدولي، تنطبق على الجرائم التي ارتكبتها الواليات 
المتح���دة األميركية في سياس���تها تجاه كثير من ش���عوب األرض، بدءًا بإبادة الس���كان 
األصليين للباد التي احتّلوها واستوطنوها وسموها »أميركا«، وأطلقوا على سكانها اسم 

»الهنود الحمر«.
ت   الفكرة التي أدَّ

َّ
وبحس���ب الباحث منير العكش في كتابه »أميركا واإلبادة الجماعية«، إن

إلى إبادة أكثر من 100 مليون إنس���ان بمختلف الطرق الوحشية على يد الغزاة األوروبيين 
 اس���تبدال شعب 

ّ
 ش���عب الله المختار في التضحية باآلخر، وحق

ّ
المس���يحيين، هي حق

بش���عب وثقافة بثقافة، وهي الفكرة نفس���ها التي دفعت الغزاة األوروبيين اليهود إلى 
اغتص���اب فلس���طين، نظرًا إلى ارتوائهم من حضارة عنصرية اس���تعائية اس���تعمارية 
واحدة. أيضًا جريمة اس���تعباد مايين األفارقة بعد أس���رهم وانتزاعهم من بادهم على 
مدار عشرات الس���نين، في جريمة أدت إلى إبادة 50 مليون أفريقي أثناء اصطيادهم في 
أدغال أفريقيا أو نقلهم بالسفن في ظروف بغاية القسوة عبر المحيط األطلنطي. وقد صّور 
أليكس هايلي تلك المأس���اة في كتابه »الجذور«، فوصف معاناة أجداده منذ اصطيادهم 
من باده���م، مرورًا بمعاناة نقلهم بالس���فن، وصواًل إلى حياة العبودية القاس���ية... تلك 
ت حتى بعد تحرير العبيد في العام 1863م، بسبب قوانين التمييز  المعاناة التي اس���تمرَّ

العنصري التي ظّلت تجلد األفارقة 100 سنة أخرى.
جريمت���ا إبادة س���كان أمي���ركا األصليين واس���تعباد األفارقة اس���تمّرتا مئات الس���نين، 
ولك���ن جريمة إبادة ربع مليون إنس���ان ياباني في نهاية الح���رب العالمية الثانية حدثت 
بضرب���ة واحدة على مرحلتين، بفاصل 3 أيام، بين إلق���اء القنبلة الذرية األولى على مدينة 
هيروشيما، والقنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي، وهي الجريمة الحصرية ألميركا، 
التي لم يس���بقها فيها أحد من العالمين، لما أحدثته من إزهاق لألرواح، ومعاناة لألحياء، 
وتدمير للبيئة، وخراب للعمران. وقد تواصلت جرائم اإلبادة الجماعية األميركية بوس���ائل 
ش���تى، منها الح���روب العدوانية على دول العالم، مثل الفيليبين وفيتنام وأفغانس���تان 
وغيره���ا، والحصار االقتصادي لدول أخرى، مثل كوبا وكوريا وإيران وغيرها، ودعم األنظمة 
الديكتاتورية الفاسدة في دول »العالم الثالث«، وإطاق يد حركات تكفيرية متوّحشة في 

دول معينة، مثل سوريا والعراق، ودعم الكيان الصهيوني في جميع حروبه العدوانية.
 جرائم اإلبادة الجماعية األميركّية ضّد سّكان أميركا األصليين، واألفارقة، والشعب 

ِّ
بعد كل

الياباني، والش���عوب التي غزتها أو حاصرتها أو دعمت جاديها أو س���اندت مستوطنيها 
المحتلين... ال يحق للواليات المتحدة األميركية أن ُتعطي نصائح في األخاق واإلنسانية، 

كما ال يحق للثعلب أن يعظ غيره.
وقد صدق أمير الشعراء أحمد شوقي عندما ختم قصيدته »الثعلب والديك« قائًا:

بّل����غ الثع�ل�����ب عن�����ي ع�����ن ج������دودي الصالحين�������ا
إنه�����م قال�����وا خي�����ر الق���������وِل ق������ول العارفين�����������ا

 للثع��ل������ب دين������������ًا
َّ

 يوم�����ًا أن
َّ

ُمخط�����ٌئ م����ْن ظ�����ن

جاءتني مراس����ات كثيرة من أشقاء عرب في العراق وسوريا واليمن، وكلهم عاتٌب على 
حركة حماس، ويلوم ممثلها في اليمن معاذ أبو ش����مالة على تصريحاته، وللشكر الذي 
قدمه للحوثيين لمساندتهم المقاومة الفلسطينية. منطلق العتاب العربي على حركة 
حماس ينصب بمجمل����ه على موقف الحركة من إيران وح����زب الله والحوثيين، فيكف 
لحركة إس����امية سنية أن تش����كر منظمات الش����يعة، وتمتدح مواقفهم؟ وهم الذين 
ذبحوا السنة في العراق واليمن وسوريا� كما يقولون � وهل يصح من حركة حماس التي 
تلقت الدعم والمال واإلس����ناد من الش����عوب العربية، هل يصح أن تدير ظهرها اليوم 
للحاضنة الش����عبية العربية، التي اقتطعت لها لقمة الخبز من قوتها اليومي، لتش����كر 
إيران وحزب الله؟ وإذا كانت األنظمة العربية قد خذلت المقاومة، فإننا كش����عوب عربية 
إس����امية س����نية قد ذبحنا مرتين، مرة من األنظمة نفس����ها، ومرة من إيران وحلفائها، 
وما كان يجب عل����ى حركة حماس � التي نحبها، ونثق فيها، ونتمنى لها االنتصار على 

العدو اإلسرائيلي � ما كان لها أن تطعننا في قناعاتنا ومحبتنا لها، وتشكر أعداءنا.
في البداية ال بد من التأكيد لكل مهتم بهذا األمر أنني لس����ت عضوًا في حركة حماس، 
وال أوظف نفسي مدافعًا عنها، أنا عربي فلسطيني مؤمن بحقي الكامل بأرض فلسطين، 
وواثق من قدرة الشعوب العربية على تحرير نفسها من نير الطغاة، ومن بطش األعداء، 
وال أرى بمام����ة البعض لحركة حماس إال مؤش����ر ثقة، يدلل عل����ى قيمة حركة حماس 
المعنوي، ومكانته����ا الروحية في قلوب األمة، وتأثيرها اإليجاب����ي على األجيال، وهذا 
هو منطلق اإلجابة على الس����ؤال: هل أخطأت حركة حماس حين ش����كرت كل من قدم 
لها يد المس����اعدة والعون؟ حركة حماس ال تقاتل على أرض فلسطين عدوًا إسرائيليًا 
واض����ح المعالم، حركة حماس تقاتل عماء العدو اإلس����رائيلي في المنطقة، وتتصدى 
لحلفاء العدو اإلس����رائيلي في الغرب، وتهاجمها األنظمة الت����ي تدور في فلك أمريكا 
وإسرائيل، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى حلف عربي إسامي دولي، 
يصط����ف إلى جانبها، لتقاتل حلف أمريكا وإس����رائيل، وم����ن دار في فلكهم من أقزام 
وعماء وخونة لألمتين العربية واإلس����امية. ولما كان رجال المقاومة الفلس����طينية في 
غزة تحت الحصار اإلس����رائيلي، واإلجراءات العقابية المش����ددة، فإن الوقوف في وجه 
حلف إس����رائيل وأمريكا وعمائهم يس����توجب البحث عن كل الط����رق الكفيلة بتأمين 
الس����اح، واإلمداد، والتمويل المالي، واإلس����ناد من كل جهة عربية أو إسامية، أو حتى 
أجنبي����ة، كي تواجه حلف األعداء، ولوال هذا الحلف العربي اإلس����امي المناهض لحلف 
أمريكا وإس����رائيل، لما اس����تطاعت حركة حماس ورجال المقاومة في غزة أن يش����هروا 
س����احهم، وأن يقصفوا تل ابيب بصواريخهم، فالمؤامرة على القضية الفلس����طينية 
أكبر من مس����احة فلسطين، وتخترق كل منطقة الش����رق التي يمثل نهوضها اندحارًا 

للمشروع الصهيوني.
المقاومة الفلس����طينية في قطاع غزة بحاجة إلى الس����اح، وبحاجة إلى المال، وال ينكر 

مقاوم أو وطني في غزة أهمية الش����عوب العربية في مد ي����د العون، ولكن ال ينكر أحد 
الدور الذي قامت به إيران في تزويد المقاومة الفلس����طينية باحتياجاتها العس����كرية 
والمادية، بما في ذلك تأمين طرق اإلمداد، والدعم اللوجس����تي، وأزعم أن حزب الله في 
لبنان قد مثل قاعدة انطاق لكثير من االسلحة التي يتزود بها رجال المقاومة في غزة، 
وكذل����ك كانت اليمن، التي فتحت موانئها على البحر األحمر لتخزين س����اح المقاومة، 
وتأمين عبوره إلى غزة، وأزعم أن هذا ما تعرفه أجهزة المخابرات اإلسرائيلية واألمريكية، 
ولكنها تقف إزاءه عاجزة، وهذا ما يعرفه ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، 
وه����و يتابع تفاصيل المس����اعدات التي يقدمها الحوثيون للمقاوم����ة في هذا المجال 
العس����كري. إننا نشكر العرب الحوثيين لما قدموه من خدمات عسكرية للمقاومين في 
غزة، وهذا الش����كر ال يعني أن المقاومة الفلس����طينية ستش����هر ساحها ضد خصوم 
الحوثيين العرب على أرض اليمن، فالحكم����ة تقضي بأن تترفع المقاومة عن النزاعات 
الداخلية، والتي س����تنتهي ف����ي لحظة صفاء وطني، تعود فيه الش����عوب العربية في 
العراق واليمن وسوريا إلى رش����دها، وتدرك ان الفتنة بين مسلم سني ومسلم شيعي 
صناعة إس����رائيلية مئة بالمئ����ة، وال تخدم إال أعداء هذه األمة، وهذا ما أدركه الش����عب 
الفلسطيني، وهو يقاتل في معركة سيف القدس صفًا واحدًا، العنًا االنقسام الجغرافي 

والسياسي الذي زرعه العدو اإلسرائيلي بين الفلسطينيين.
الشعب الفلس����طيني الذي يش����كر الحوثيين، ويشكر حزب الله، ويش����كر اإليرانيين 
على اس����تعداد ألن يقبل أقدام المملكة العربية الس����عودية، وأن يبوس التراب تحت 
أق����دام األم����راء لو وفروا لمقاومت����ه رصاصة واح����دة، يدحر بها المحتلي����ن الصهاينة، 
وش����عبنا الفلس����طيني يتمنى أن يصير ميناء جدة على البحر األحم����ر هو الممر اآلمن 
لس����اح المقاوم����ة إلى غزة، بداًل من مين����اء الحديدة اليمني، فلو تحقق ذلك، س����نخرج 
كلنا لنلوح بيدين عربيتين عرفانًا للس����عودية، وس����نقدم لإلم����ارات درع غزة والقدس 
تفضًا على الدعم العس����كري، ولكن الس����عودية واإلمارات اللتي����ن تحاربان الحوثيين 
في اليمن باسم السنة، تحاربان المقاومة الفلسطينية المسلمة السنية باسم اإلسام، 
وتتآمران عليها، وقد تم ضبط مجموعات تجس����س تابعة لإلم����ارات في غزة، مهمتها 
جم����ع المعلومات لصالح العدو اإلس����رائيلي، لذل����ك لم يكن غريبًا عل����ى وزير خارجية 
اإلمارات أن يس����تغرب من دول الغرب عدم تصنيفهم لحركة حماس ضمن المنظمات 
اإلرهابية! وقد س����بق وأن صنفت الس����عودية حركة حماس باإلره����اب، ولما يزل ممثل 
الحركة يتعرض للتعذيب واإلهانة في الس����جون السعودية. لقد تاقت حركة حماس 
اإلرهابية من وجهة نظر الس����عودية واإلمارات، مع حركة الحوثيين اإلرهابية من وجهة 
نظر السعودية واإلمارات أيضًا، ليمثل هذا التاقي قمة التعاون الميداني في مواجهة 
العدو اإلسرائيلي، الذي ارتجفت مفاصله ومفاصل حلفائه  جراء هذا التاقي. فأين هي 
الشعوب العربية المسلمة )سنة وش����يعة( من هذه الصراعات التي تدور بين تكتلين 

ال بين مذهبين، تكتل سياسي تقوده أمريكا وإسرائيل، وبعض األنظمة العربية؛ التي 
تطلب المباركة من حاخامات إس����رائيل، وتكتل سياس����ي يرفع الساح في وجه أمريكا 
وإس����رائيل وحلفائهم، وال عاقة للمذاهب واألديان في الوقوف مع هذا الحلف أو ذاك، 
فالحرب ليس����ت بين الس����نة والش����يعة، الحرب بين عدو يغزو المنطقة، وأهل الشرق 
الذين يتصدون لهذا الع����دو، وبغض النظر عن أديانهم وطوائفهم، فقد يقف بعض 
المسيحيين والدروز والمسلمين والشيعة إلى جانب الحلف األمريكي اإلسرائيلي، وقد 
يصطف بعض المسلمين والمس����يحيين والشيعة والدروز إلى جانب الحلف المعادي 
لحلف أمريكا، ولنا في المطران كبوش����ي أس����وة حس����نة، حين التحق المطران بالثورة 
الفلس����طينية، وإليكم المطران عمنويل مس����لم، الذي يقف إل����ى جانب حركة حماس 

اإلسامية السنية ضد العدو اإلسرائيلي.
إن أخاق المس����لم لتفرض على حركة حماس، وعلى فصائل المقاومة أن تقدم الشكر 
لكل عربي ومس����لم ومسيحي أو حتى يهودي يمد لها يد العون والمساعدة في حربها 
ضد محور أمريكا وإس����رائيل، وهذا ال يعني أن المقاومة تقف مع حاكم ضد الش����عب، 
وال يعني أن أهل فلس����طين يقبلون أن تكون قضيتهم معروضة في المزاد السياسي، 
فالش����عوب العربية تدرك أن كل بوصلة ال تش����ير إلى القدس مضللة، وأن كل بندقية 
تصوب باتجاه العدو اإلس����رائيلي قد أدركت الحقيقة، وتس����ير على هدي اإلسام، وأن 
كل من يطعن المقاومة، ويضع يده في يد الصهاينة حليفًا أو مطبعًا أو صديقًا أو جارًا 
خانعًا، فإنه حرٌب على اإلس����ام والمس����لمين. فهل أخطأ معاذ ابو ش����مالة ممثل حركة 
حماس في اليمن، حين قدم درع الحركة للحوثين ش����اكرًا مس����اندتهم للمقاومة؟ أنا ال 
أعرف معاذ أبو ش����مالة، ولم أر وجهه منذ أكثر من س����تين عامًا، رغم أنه من مواليد خان 
يونس، فقد فرض علينا العدو اإلس����رائيلي أال نلتقي كل هذه السنين، ولكنني أعرف 
أباه مصطفى أحمد عقيل أبو شمالة، فقد كان أستاذنا، وكان مرشدنا إلى طريق اإلسام 
القويم، كان ذلك قبل س����فره إلى الكويت مدرس����ًا، وأعرف جده أحمد عقيل أبو شمالة، 
وكان من حفظه القرآن، وأحد أئمة مس����جد المخيم، وأعرف جد أبيه عقيل أبو ش����مالة، 
الذي حفر اول بئر في قرية بيت دراس الفلسطينية سنة 1929، ولما أينعت ثمار بيارة 
الحمضيات، اغتصبها الصهاينة س����نة 1948، وطردوا كل أبنائه وأحفاده من وطنهم، 
فصرنا الجئين نقيم في مخيم����ات قطاع غزة، وفي باد اليمن والكويت واألردن وتركيا 
والسعودية ولندن واإلمارات وكل أصقاع األرض. فهل يام معاذ أبو شمالة لو قال شكرًا 
ألي عربي أو هندي أو إفريقي أو مسلم أو مسيحي أو صيني أو حوثي أو مغربي أو ماليزي، 
ش����كرًا لمن يقدم للمقاومة الفلسطينية الدعم، او يؤمن لها طريق الساح، لتغدو قادرة 

على محاربة العدو اإلسرائيلي ومن وااله من حلفاء وعماء؟
ملحوظ����ة: كما يش����كر الفلس����طينيون فضائية الجزي����رة، فإنهم يش����كرون فضائية 

الميادين.

بايدن واألرمن.. الثعلُب واعظًا..

نعم.. نشكر الحوثيين وحزب الله وإيران.. أين المشكلة؟ ولماذا نرحب بأي رصاصة سعودية؟

الدكتور وليد القططي

د. فايز أبو شمالة
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�إعالن �شادر عن جمعية ملتقى �شباب بال حدود
يعلن مجلس إدارة جمعية ملتقى شباب بال حدود عن عزمه إجراء انتخابات 
مجلس االدارة لدورة 2021/ 2024م وذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
العادي الذي س���يعقد يوم الثالثاء الموافق 2021/6/29م الساعة 11:00 

في مقر الجمعية الكائن في خانيونس السطر الشرقي 
وذلك لمناقشة ) جدول االعمال ( 

• انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
• قراءة التقرير المالي واالداري لعام 

• اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني 
• بعد اس���تكمال االت���ي في مقر الجمعي���ة الرئيس في اوق���ات الدوام 

الرسمي من الساعة : الى الساعة 
1- اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام ) 2021( وذلك حتى تاريخ 2021/6/20م .
2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س االدارة وذلك لمدة ثالثة ايام من 

تاريخ 2021/6/21م الى تاريخ 2021/6/23 .
3- فتح باب الطعن واالنس���حاب واالعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 

ثالثة ايام من تاريخ 2021/6/24م حتى تاريخ 2021/6/27م .
4- الرد على االعتراضات 2021/6/28م 

   ومع فائق االحرتام والتقدير 
 جمل�س اإدارة اجلمعية 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ

 �إخطار تنفيذ 
إلى المخطر اليه / مازن سعدي عبد الحميد بدر " مجهول محل االقامة " 

 نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 3096/ 2021
 لصالح طالب التنفيذ / محمد سعدي عبد الحميد بدر

لتس���ديد قيمة الحكم الصادر ف���ي القضية 2019/318 بداية ش���مال غزة 
والبالغ قيمته 57000 دوالر في القضية التنفيذية الراهنة لدى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية ش���مال غزة الى رس���وم ومصاريف القضية التنفيذية وذلك 
خالل أسبوعين من نش���ر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد االجراءات القانونية 

حسب األصول .   لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين 

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  عاط���ف توفيق عبد القادر 
مخيم���ر ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )953334232(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  حماد عايش حماد الصوفي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )909117038( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد مفيد سالم ابو موسى 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403271380( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
قال أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين 
المصريي���ن  المس���ؤولين  إن  في غ���زة 
أبلغ���وا وفدًا فني���ًا، زار القاهرة األس���بوع 
الماضي، ب���أن عملية إع���ادة إعمار قطاع 
غزة ستتم بعيدًا عن حسابات المصالحة 
الفلس���طينية الداخلية أو أي اعتب���ارات 
سياس���ية أخرى، وأنها لن تكون مرتبطة 
بملفات أخرى كما ترّوج لها بعض األطراف 

والدول.
وأوض���ح كحيل أن المصريي���ن أبلغوهم 
كذل���ك بأن مس���توى التدخ���ل المصري 
لصالح القط���اع لن يقتص���ر على عملية 
إعادة اإلعمار، بل سيمتد إلى عملية تنمية 
بالتوازي  واسعة سيش���هدها قطاع غزة 
مع عملية اإلعمار، وس���تكون نواتها إقامة 
منطق���ة صناعية على الح���دود الجنوبية 
للقطاع مع مصر، وعلى أرض مشتركة بين 

مدينتي رفح المصرية والفلسطينية.
وقال: ت���م االتف���اق مبدئيًا م���ع الجانب 
المص���ري على الب���دء بمراجعة مخططات 
قديمة للمدينة من أجل تحديثها، والبدء 
بالعم���ل عل���ى أرض الواق���ع، والذي من 
المفترض أن يتم في غضون يومين خالل 
زيارة الوفد الهندس���ي المصري للقطاع، 
مبينًا أن المدينة ستس���توعب عش���رات 

المصانع المشتركة وآالف العمال.

وأض���اف كحيل، ال���ذي كان ضمن الوفد: 
إن اتح���اد المقاولين وق���ع مذكرة تفاهم 
م���ع نظي���ره المص���ري للتع���اون خ���الل 
المرحلة القادمة من عملية اإلعمار، والتي 
ستنفذها الش���ركات الفلسطينية وبأيٍد 
فلس���طينية كامل���ة وبتعاون وتنس���يق 
عال مع الشركات المصرية التي ستقدم 

خبراتها للشركات المحلية.
تاب���ع: إن اتح���اد المقاولين يق���وم اآلن، 
بالتع���اون م���ع وزارة األش���غال العام���ة 
واإلسكان، بعملية تحضير وتنظيم لعمل 
المرحلة  الفلس���طينية خالل  الش���ركات 

القادمة، بما يضمن اس���تفادتها جميعًا 
عبر إقرار مش���روع عدم االلتزام بالترسية 

على أقل األسعار المعروضة.
وشدد كحيل على أن عملية اإلعمار تشكل 
فرصة ذهبية س���انحة للشركات المحلية 
لتعويض جزء مهم من الخسائر المادية 
الفادحة التي لحقت بها خالل الس���نوات 
الماضي���ة، نتيجة ضع���ف العمل وعدم 
إرج���اع الردات الضريبي���ة المحتجزة منذ 

12 عامًا.
توقع كحيل أن تس���هم عملي���ة اإلعمار 
والتنمية بتشغيل أكثر من 50 ألف عامل 

وفني وخري���ج من قطاع غ���زة ولفترة قد 
تمتد لسنوات، بما يسهم في التخفيف 

من نسبة البطالة المرتفعة جدًا.
وقال كحي���ل: إن الوفد الذي ضم ممثلين 
ع���ن وزارة األش���غال والحك���م المحل���ي 
المقاولين، وش���ركة  واالقتص���اد واتحاد 
ملت���ي تريد، التقى بنائ���ب رئيس جهاز 
المخاب���رات العام���ة المصري���ة وعدد من 
قادة الجهاز ومن أصح���اب االختصاص، 
إعادة  بأعمال  مختصين  وباستش���اريين 
اإلعمار، وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر 

مستجدات وخطط وبرامج إعادة اإلعمار.

اتحاد المقاولين: مصر تشرع بتنمية موازية إلعمار غزة

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة االقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع أسعار طن الحديد 

إلى نحو 4 آالف شيقل في قطاع غزة.
وقالت الوزارة، إن هذا االرتفاع عالمي، ويأتي من مصدره بتركيا.

وأوضح���ت الوزارة، إنه ال يوجد أي تالعب في أس���عار الزج���اج واأللمونيوم، وأن 
االرتفاع الذي طرأ عليها هو من المصدر نتيجة جائحة كورونا.

 وبينت الوزارة أن المعابر مع االحتالل ما زالت مغلقة حتى اللحظة ونتابع الحالة 
االقتصادية في السوق، وحذرنا جميع التجار من رفع سعر أي سلعة واالستغالل 

غير مسموح وسنتصدى ألي محاوالت احتكار«.
وأضافت« إن هناك تعميم على جميع مدراء مكاتب االقتصاد الوطني في قطاع 
غزة بمتابعة أس���عار الس���لع وأي ارتفاع ألي سلعة يتم عمل محاضر ضبط بحق 

المحتكرين وتحويلها للشؤون القانونية ألخذ المقتضى القانوني«.

اقتصاد غزة: ارتفاع على أسعار 
الحديد من المصدر وال تالعب

غزة/ االستقالل: 
قررت اللجنة االدارية العليا في غزة الس���ماح لمس���توردي السيارات باستيراد 
سيارات حديثة وقديمة من مصر في خطوة أثارت غضب السلطة الفلسطينية 

في رام الله.
وحسب القرار يمكن لمستوردي السيارات استيراد الحديث والمستعمل فوق 

عام 2015 ما يمكن أن يساهم في زيادة ايرادات اللجنة الحكومية بغزة.
واعتبرت السلطة على لسان مصدر مس���ؤول أن تحويل استيراد السيارات من 

معبر بيت حانون شمال قطاع غزة الى معبر رفح جزء من خطة لالنفصال.
وسمحت الس���لطات المصرية في الس���ابق عدة مرات بتوريد السيارات لقطاع 
غزة كما تس���مح بإدخال كميات كبيرة من الغاز والبنزين والس���والر لالستخدام 
الخاص اضافة الى كميات من االس���منت الخاص بالبناء وادوية وبضائع بشكل 
شبه يومي. وأوفدت السلطة عددًا من المسؤولين في الوزارات إلقناع السلطات 
المصرية بالضغط على حماس لتحويل اموال االعمار اليها في وقت توجه فيه 
عدد من المسؤولين الحكوميين من غزة الى القاهرة والتقوا عددا من المسؤولين 
المصرين وتلقوا وعودات مصرية بإعادة بناء االبراج التي دمرها االحتالل و بإقامة 

مدينة سكنية وبناء كباري في غزة بعيدا عن تطور ملف المصالحة.
وأجلت الس���لطات المصرية الحوار الوطني الشامل بين الفصائل الفلسطينية 
بعد عدم حدوث اخت���راق كبير في المحادثات الثانية بين المخابرات المصرية 

ووفدي حركتي فتح وحماس.
وم���ا تزال »إس���رائيل« تفرض اجراءات عقابية مش���ددة على غ���زة منها اغالق 
معبر بيت حانون اال للح���االت الطارئة بما فيها منع البريد ما يعرقل اجراء آالف 
المعامالت للمواطنين بغزة مثل جوازات السفر ومصادقة االوراق الالزمة للسفر 
اضاف���ة الى منع ادخال م���واد البناء والوقود الالزم لمحط���ة الكهرباء وكثير من 

البضائع لقطاع غزة مع االستمرار بتقليص مساحات الصيد.

مصر تسمح بإدخال سيارات 
قديمة وحديثة لغزة

غزة / االستقالل:
للتشغيل  الفلس����طيني  الصندوق  ش����رع 
والحماي����ة االجتماعي����ة للعم����ال، بتنفيذ 
المرحل����ة الثانية م����ن مش����روع »اإلنعاش 
االقتصادي من أجل العمل الكريم في قطاع 
غزة، بتمويل من دول����ة النرويج عبر برنامج 
برنامج مس����اعدة  االنمائي/  المتحدة  األمم 
الش����عب الفلسطيني، بالش����راكة مع وزارة 

العمل وثماني بلديات في القطاع.
وقال المدير التنفيذي للصندوق مهدي 
حمدان، إن المش���روع سيوفر 325 فرصة 
عم���ل مؤقت���ة ل����150 خريجا م���ن حملة 
ش���هادتي البكالوري���وس والدبلوم، و70 
عامال ماه���را مم���ن يحملون ش���هادات 
تدريب مهني أو مدرسة مهنية أو شهادة 
خبرة في التخصص المطلوب، إضافة إلى 
100 من العمال المهرة وخمسة خريجين 
للقي���ام بعملي���ات اإلش���راف والمتابعة 

لمخرجات المشروع.
وأوضح أن����ه إضافة إلى توفير فرص العمل 
فإن فكرة المش����روع ته����دف إلى الحصول 
على مخرجات تس����اهم في تحسين الوضع 
البيئ����ي من خالل التنظي����م والتعقيم في 
ظ����ل جائحة كورونا، وأيض����ا، الحصول على 
بع����ض المخرجات التي تس����اهم في الحد 
من انتش����ار الوباء والمساهمة في إجراءات 
وقائي����ة احترازي����ة للحفاظ عل����ى الصحة 
العامة، إلى جانب المس����اهمة في تقديم 
الخدمات األساس����ية مع الهيئات المحلية 
كجمع مخلف����ات الحجر الصح����ي، وإطالق 
برامج التوعي����ة المكّثف����ة، وتفعيل نظام 
الوقاي����ة والتعقيم الش����خصي للموظفين 
والمراجعين، وتعزيز الس����المة الشخصية 
للعمال، وتعقيم المرافق العامة والمتنزهات 
والش����وارع واألسواق، بشكل يومّي، تعقيم 
وتطهير مراكز الحج����ر الصحي، والتخلص 

اآلمن من مخلفاتها بالمكبات الصحية؛ بما 
يضمن سالمة المواطنين خارج مراكز الحجر، 

وذلك وفق معايير الصحة العالمية.
وأضاف ان مدة تنفيذ المشروع تمتد لعشرة 
أش����هر س����يحظى خاللها المس����تفيدون 
بفرص عمل مؤقتة تت����راوح مدتها ما بين 
ثالثة وستة أش����هر، وسيعملون في قطاع 

الخدمات والخدمات العامة.
وبين حمدان أن من أبرز أهداف المش����روع 
ه����و تمكين 320 مس����تفيدا م����ن الفئات 
الهشة من الوصول الى فرص العمل الكريم 
والتخفيف من مع����دل الفقر والبطالة بين 
صفوف الخريجي����ن والعمال ودمجهم في 

سوق العمل.
ومن الجدي����ر بالذك����ر أن المرحل����ة األولى 
للمش����روع تم تنفيذها ع����ام 2020 ووفرت 
فرص عم����ل مؤقته لقرابة 300 مس����تفيد 

موزعين على ثماني بلديات في قطاع غزة.

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ مشروع اإلنعاش االقتصادي في قطاع غزة
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أعلن أنا المواطنة /  ف���ا ابراهيم توفيق الحلو    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900923434( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / مجدي صالح عواد أبو عمرة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )412389439( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / أماني عبد الجواد حس���ن 
اب���و حطب  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )3  92674373(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / رفعت جب���ر خالد المملوك  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )926746900( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  فاطمة صالح سليمان ابو رزق 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )999780620( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عايش محمد عايش س���رور 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803877497( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  فتحية س���ليم محمد زقول 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )902230150( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  ع���وض الل���ه محمود 
س���ليمان زقول عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
)902240332  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  حسام حسين حسن موسى 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803144740( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / معاذ سمير فواز ابو عيد عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )407130921  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /  فرج يون���س ابراهيم ابو 
حج���ازي  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)803571454   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / غادة عادل محمد شكش���ك  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )901611343( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

لندن/ االستقال: 
اختتم قادة دول مجموعة السبع أمس األحد قّمتهم 
المنعق���دة في جنوب غرب���ي إنجلت���را، بعدما أبدوا 
خ���ال اجتماعاتهم وحدة في مواجهة نفوذ الصين 
وروس���يا، وتصميما عل���ى إعادة العالم إلى مس���اره 

الطبيعي بعد جائحة كورونا.
وُأعلنت مبادرات مش���تركة خال أول قمة حضورية 
منذ قرابة عامين بس���بب كورونا لكن صورة التوافق 
تلّطخ���ت بخافات خرجت إلى العلن، بين األوروبيين 
والبريطانيين بش���أن خ���روج بريطانيا م���ن االتحاد 
األوروبي )بريكست( وملف أيرلندا الشمالية الشائك.

وترك���زت أعم���ال القم���ة ف���ي يومها األخي���ر على 
المناخ، وهو تحٍد كبي���ر لدى المملكة المتحدة التي 
تستضيف، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قمة 

األمم المتحدة الكبيرة بشأن المناخ "كوب 26".
ورأى مراقبون أن أحد أبرز أهداف الرئيس األميركي 
ج���و بايدن -ف���ي أول رحلة له إلى الخ���ارج- هو رّص 
صفوف حلفائه البريطانيين والفرنس���يين واأللمان 
واإليطاليي���ن واليابانيي���ن والكنديين في مواجهة 

موسكو وبكين.

وف���ي الس���ياق، ح���ذرت الصين أمس االح���د زعماء 
مجموعة الس���بع من أن األيام التي كانت تقرر فيها 
مجموعات "صغيرة" من الدول مصير العالم قد وّلت 

منذ وقت بعيد.
وقال متحدث باس���م الس���فارة الصيني���ة في لندن 
"نعتق���د دائما أن الدول متس���اوية، كبيرة كانت أم 
صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، وأنه يجب 

معالجة الشؤون العالمية بالتشاور بين كل الدول".
وفضا عن تلك الملفات، ينوي قادة مجموعة السبع 
وق���ف تدهور التنوع البيولوج���ي بحلول 2030، عبر 
حماية %30 عل���ى األقل من األراض���ي والبحار، في 
حين س���ُتطلق لن���دن صندوقا بقيم���ة 500 مليون 
جنيه أسترليني )أكثر من 582 مليون يورو( لحماية 
المحيط���ات والنظم البيئية البحري���ة في دول مثل 
غانا وإندونيس���يا. وعل���ى صعيد مكافح���ة كورونا، 
تبّنت مجموعة الس���بع خطة لمنع تفشي األوبئة في 
المس���تقبل، بعدما وعدت بتقدي���م مليار جرعة من 
اللقاحات المضادة ل�"كوفيد19- إلى الدول الفقيرة، 

حيث حمات التلقيح ال تزال بطيئة.
وأفادت رويترز، نقا عن مسودة شبه نهائية للقمة، 

"س���نعمل مع القطاع الخاص ومجموعة ال�20 ودول 
أخرى لزيادة هذا اإلسهام خال األشهر المقبلة".

ورحب قادة مجموعة السبع -حسب المسودة- بخطة 
صندوق النقد لحقوق سحب خاصة جديدة قيمتها 
650 ملي���ار دوالر لمس���اعدة ال���دول ف���ي مواجهة 
الجائح���ة، وحثوا على تطبيقها بنهاية أغس���طس/

آب المقبل.
وق���ال مصدران لرويترز إن المس���ودة صارت ش���به 
نهائية وإن دبلوماسيين عملوا على صياغتها حتى 
س���اعة متأخرة من مس���اء أمس السبت لاتفاق على 
معظم م���ا ورد فيها، غير أنهما أضاف���ا أن أجزاء من 

المسودة ربما تتغير خال الساعات المقبلة.
وقال مصدر دبلوماس���ي إن بع���ض الخافات دارت 
بش���أن البيان، وإن اليابان ضغطت م���ن أجل اتخاذ 

موقف أشد صرامة إزاء الصين.
وبع���د البي���ان الختام���ي والمؤتم���رات الصحفي���ة 
التقليدية، س���يجتمع بايدن مع حلفائه األساسيين 
خ���ال قم���ة لحلف ش���مال األطلس���ي )نات���و( في 
بروكس���ل، قبل لق���اء مرتقب مع الرئيس الروس���ي 

فاديمير بوتين األربعاء في جنيف.

توافق بقمة السبع على مواجهة »النفوذ« الصيني الروسي وبكين تندد

عمان/ االستقال: 
ص���ادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في األردن، العميد القاضي العس���كري حازم 
عبد الس���ام المجالي، أمس األحد، على قرار الظن الص���ادر عن مدعي عام محكمة أمن 

الدولة في القضية المعروفة إعاميا ب�"الفتنة".
ووف���ق ما ذكرت وكال���ة األنباء األردنية، ف���إن المجالي صادق على ق���رار الظن الصادر 
ع���ن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمش���تكى عليهما كل من 
)باس���م إبراهيم يوسف عوض الله( و )الشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين( والتي 
أس���ند فيها للمش���تكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم 
السياس���ي القائم في المملكة باالش���تراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض 
س���امة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة باالش���تراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة 

بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
وس���يتم تبليغ المشتكى عليهما بائحة االتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة 

أمن الدولة صاحبة االختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وق���ال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة األنباء األردنية إنه من المتوقع بدء محاكمة 
الُمّتهمين األس���بوع المقبل. ودع���ا العاهل األردني، الملك عبد الل���ه الثاني، في وقت 

سابق، المسؤولين المعنيين إلى اتباع اآللية القانونية المناسبة في هذا المجال.

األردن.. المصادقة على الئحة 
االتهام في قضية »الفتنة«

طهران/ االستقال: 
أعلن نائب وزير الخارجية، كبي���ر المفاوضين اإليرانيين، 
عباس عراقج���ي، بأن الكثي���ر من القضاي���ا الفنية حول 
االتف���اق النووي ما زالت باقية، وينبغي حلها للوصول إلى 

اتفاق نهائي بمباحثات فيينا.
قال عراقجي في تصريح لقناة »برس تي في« اإليرانية إنه 
»على األطراف المفاوضة ح���ول االتفاق النووي في فيينا 
أن تعطي الضمانات للجمهورية اإلسامية اإليرانية بأن ال 

تتكرر األحداث السابقة في المستقبل مجددا«. 
وأضاف أن���ه »عليها )هذه ال���دول( أن تعطي الضمانات 
إلي���ران أوال بأن ما ح���دث في الماضي س���وف لن يتكرر 
مس���تقبا، ولتحقيق هذا األمر هنال���ك حاجة للمزيد من 
النقاشات القانونية والفنية والسياسية، وسنواصل هذه 

النقاشات لغاية ما يستلزم األمر ذلك«.
وحول م���دى التقدم الحاص���ل في مباحث���ات فيينا قال 
عراقجي: »ما زال هنال���ك الكثير من القضايا الفنية التي 

ينبغي حلها للوصول إلى االتفاق النهائي«.

وكان مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة، رئيس الوف���د اإليراني 
لمباحث���ات فيين���ا، عباس عراقجي، قد صرح الس���بت بأن 
»مباحث���ات فيين���ا ال صلة له���ا باالنتخابات الرئاس���ية 
اإليراني���ة، مس���تبعدا التوصل إلى خاص���ة نهائية في 

المباحثات خال األسبوع الحالي«.
وأض���اف: »نواجه وضعا معقدا بس���بب أن عودة الواليات 
المتحدة إلى االتفاق الن���ووي تتضمن جملة من القضايا 
التقنية والقانونية والسياس���ية، فض���ا عن أن التحقق 
من اجراءات الوالي���ات المتحدة بحد ذاته يتضمن بعض 
التعقي���د، وال بد م���ن التخطيط لذلك والتدقيق بش���أنه 

وتحديد المعايير لهذا األمر«.
وتابع: »من الطبيعي أن االجراءات التي ينبغي أن تتخذها 
إيران وكيفية تنظيمها مع الع���ودة إلى االتفاق النووي، 
تكتنفها بعض التعقيدات، نظرا للتطور العلمي والتقني 
الس���ريع الذي توصلت إليه إيران خال هذه الفترة، وهذه 
األمور تتطلب دراس���ات مفصلة، بما فيها الجدول الزمني 

لتنفيذ هذه االجراءات«.

الجزائر/ االستقال:
بلغت نس���بة المش���اركة اإلجمالية في االنتخاب���ات البرلمانية 
بالجزائر، التي أجريت الس���بت، 30.20 بالمئة عند إغاق مكاتب 
التصويت. أعلن ذلك رئيس الس���لطة المس���تقلة لانتخابات، 

محمد شرفي، في مداخلة عبر التلفزيون الرسمي الجزائري.
وقال شرفي إن »نسبة المشاركة في االنتخابات البرلمانية بلغت 

30.20 بالمئة بعد إغاق مكاتب التصويت«.
وتقل نس���بة المشاركة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ 
حي���ث بلغت %37.09 خ���ال انتخابات ع���ام 2017 و42.90% 

خال انتخابات عام 2012.
وقال الرئيس الجزائري عب���د المجيد تبون بعد أن أدلى بصوته 
االنتخابي، الس���بت، إن »نسبة المشاركة في االنتخابات ال تهم، 
بق���در الش���رعية الناتجة عن الصن���دوق، وما تف���رزه من نواب 

برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية«.
وأكد، ف���ي تصريحات صحفي���ة، أنه يحترم ق���رار المقاطعين 

لانتخابات لكن دون أن يفرضوا رأيهم على اآلخرين.
وجرت ه���ذه االنتخابات في ظل مقاطعة كل من حزب »العمال« 

)يساري معارض( وحزب »التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية« 
)علماني معارض( وحزب »جبهة القوى االش���تراكية« )يس���اري 

معارض(. كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.
وفي وقت س���ابق السبت، قال شرفي إن إعان نتائج االنتخابات 
النيابية سيش���هد تأخ���را هذه المرة؛ بس���بب نظ���ام القائمة 
المفتوحة المعقد. وأضاف، في تصريحات للتلفزيون الرس���مي: 
»ال تنتظروا إع���ان النتائج )األحد(«؛ حيث جرت العادة أن تعلن 

السلطة النتائج في اليوم التالي لانتخابات.
وحسبه: »العملية تكون معقدة ش���يئا ما بالنظر لنظام القائمة 

المفتوحة، وتتطلب وقتا أكثر لإلعان عن النتائج«.
وأوضح: »النظام الجديد يتم في���ه فرز األصوات على مرحلتين، 
األولى تخص القوائم )تحديد القوائم الفائزة(، ثم الثانية، وهي 
إعادة النظر في كل ورقة انتخابية الحتس���اب ما حصل عليه كل 

مرشح من نقاط وما منحه الناخبون«.
ووفق ش���رفي، فإن النتائج س���تعلن قبل مهلة 96 ساعة التي 
يمنحها قانون االنتخابات للسلطة )منذ تسلمها محاضر الفرز(، 

لكنه لم يقدم وقتا محددا لذلك.

طهران: هناك الكثير من القضايا الفنية التي 
ينبغي حلها للوصول إلى اتفاق نهائي في فيينا

الجزائر.. نسبة المشاركة اإلجمالية 
بانتخابات البرلمان 30.20 %
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باريس/ االستقالل: 
علق الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على 
مستقبله خالل الموسم المقبل، وارتباطه بالرحيل عن النادي 

الباريسي.
وينته���ي عقد مبابي مع س���ان جيرمان ف���ي صيف 2022، 
ويرف���ض الالعب حت���ى اآلن كل عروض التجدي���د، وتربطه 
الصحاف���ة باالنتقال إلى ريال مدريد. وق���ال مبابي، في حوار 
أجراه م���ع مجلة فرانس فوتبول »لس���ت مجنوًن���ا. أعرف أن 

مشروع النادي قد يتغير بناء على وجودي أو رحيلي«.
وأضاف »عليك أن تفهم شيًئا واحًدا، قرار مستقبلي ال يؤثر 

علي، وال يمثل عبًئا.. سأقول إنه يخدمني إلى حد ما«.
وتابع المهاجم الفرنس���ي »أنا ش���خص أجد نفس���ي تحت 

األضواء، حيث ينتظر الجميع قراري النهائي«.
ونوه »أحب أن أكون تح���ت األضواء طوال اليوم للحديث عن 
مس���تقبلي«. واختتم مبابي »لكن في يوم المب���اراة، أريد أن 
أذكرك أنني العب كرة قدم محترف، س���أجعلك تتحدث عن 

كرة القدم التي أقدمها وليس عن مستقبلي«.

بيروت/االستقالل: 
كش����فت تقارير صحافية أن النجم الفلسطيني وسيم عبد 
الهادي، اتفق مع إدارة الراسينغ، من أجل خوض منافسات 
دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل. ويطمح الراسينغ 
للعودة إلى موقعه الطبيعي في دوري الدرجة األولى، بالنظر 
إلى أنه حصد العديد من األلقاب المحلية، كما يمتلك قاعدة 

جماهيرية كبيرة.
وذك����رت مصادر خاصة أن عبد الهادي اتفق على عقد لمدة 
موسم، حيث س����يوقع اليوم االثنين على كشوفات النادي 
ف����ي مقر االتحاد اللبناني. من جه����ة أخرى، أكدت المصادر 
وجود مفاوضات متقدمة بين النادي والالعب المخضرم في 

صفوف الصفاء، حمزة سالمة.
وكان النادي قد أعلن سابقا ، عن تعاقده مع الحارس المميز 

علي الحاج حسن قادًما من الشباب الغازية.
كم����ا جرى تجديد عقد الهداف محمد ق����دوح، الذي تصدر 
جدول ترتي����ب الهدافين في البطولة بالموس����م الماضي 

برصيد 15 هدًفا. 

مبابي: لست مجنونًا 
وأحب انتظار 
الجميع لقراري

الفلسطيني »عبد 
الهادي« على أعتاب 

فريق الراسينغ اللبناني 

مدريد/االستقالل: 
اعتبر أوناي إيمري مدرب فياريال أن منتخب إس���بانيا 
هو األفضل بين المنتخبات المشاركة في يورو 2020، 
مؤك���دا أن لوي���س إنريكي م���درب )ال روخ���ا( يمتلك 
ش���خصية رائعة وعقلية ف���ذة ويظهر ذل���ك وهو ما 

يساعده على استخراج أفضل ما لدى الالعبين.
وأبرز إيمري أن إس���بانيا لطالما كانت ضمن المرشحين 
للفوز بالبطولة، ربما تكون لفرنسا أو ألمانيا فرص أكبر 
لك���ن )ال روخ���ا( دائما ما يكون أحد المرش���حين للفوز، 
مضيفا أن لمسة لويس إنريكي الشخصية ربما تصنع 

الفارق الذي يجعل إسبانيا تحقق شيئا كبيرا.
وعن فريقه فياريال وموس���م االنتقاالت، كشف إيمري 
أن الوضع العام حاليا صعب بالنسبة لجميع الدوريات 
واألندي���ة، لكن )الغواصات الصفراء( لديهم مش���روع 
مستقر، ويرغب الالعبون في تقديم مستوى الئق خالل 

دوري األبطال الموسم المقبل.

وأش���ار إلى أنه يتمنى إبرام أربعة أو خمس���ة صفقات 
جدي���دة لضمان االس���تمرار ضم���ن المراكز الس���تة 
المتقدمة من الليجا والمنافس���ة على المراكز المؤهلة 

للتشامبيونزليج.
وأفصح إيمري عن بعض مفاتيح النجاح التي استعملها 

خالل مس���يرته التدريبية، والتي حملت���ه إلى كل من 
فرنسا وإنجلترا، حيث أشار إلى أنه يعتمد على التحليل 
وي���درس تدريبات المنافس���ين والمدربي���ن اآلخرين 
وطريقة اللعب ف���ي كل بطولة محلية، موضحا أن لكل 
دوري���ًا طابعًا مميز لكن كرة القدم واحدة في كل مكان 

وأن األمر يتعلق بالتأقلم ومعرفة األفكار الجديدة.
وحول مشاعره خالل ركالت الترجيح في نهائي الدوري 
األوروبي، أقر بأن متابعتها وسط أفكار ومخاوف إهدار 

ركلة ما فضال عن الضغط، ليست أمرا مبهجا للغاية.
وأكد إيمري أن المدافع األرجنتيني خوان فويث يلعب 
أكثر من دور وأن���ه "يفضل اللعب كقلب دفاع رغم أنه 
جيد جدا كجناح وكان شراؤه قرارًا صائبًا اتخذناه"، بعد 
تفعيل فياريال بند الشراء في عقد الالعب من توتنهام 

مقابل 15 مليون يورو للمواسم الخمسة المقبلة.
كم���ا تحدث المدرب عن مس���تقبل كارلوس باكا حيث 
أش���ار إلى أن الالع���ب الكولومبي "م���ا زال لديه الكثير 
ليقدمه في كرة القدم" وأنه أقرب لالستمرار مع الفريق 
في الموس���م المقبل، موضحا أن المهاجم "يعمل بكد 
ومثابرة ويق���دم أفضل ما لديه، رغم تقدمه في العمر" 
حيث س���يبلغ باكا ال�35 من عمره في س���بتمبر/أيلول 

المقبل.

إيمــري: إسبانيــا لديهــا أفضــل فريــق فــي اليــورو

كوبنهاغن/ االستقالل: 
الدنماركي  االتح����اد  ق����ال 
لكرة الق����دم في بيان امس 
األحد ، إن حالة كريس����تيان 
إريكس����ون “مستقرة” في 
مستشفى في كوبنهاغن ، 
وذلك بع����د يوم من وصوله 
اليها لتلق����ي العالج الطبي 
بعد ان س����قط على أرضية 
الملعب خالل مباراة  فريقه 

في يورو 2020 ضد فنلندا.
وذكر البيان أن إريكس����ن “أرسل تحياته إلى زمالئه 
ف����ي الفريق” ، لكنه ال يزال في المستش����فى لمزيد 

من الفحص.
يتم عالج إريكسن ، 29 عاًما ، في ريجشوسبيتالت ، 
على بعد أقل من ميل من ملعب باركين بكوبنهاجن، 

حيث أقيمت المباراة.
تعثر إريكس���ن ، العب الوس���ط المهاج���م والمحرك 

اإلبداعي للفريق الدنماركي، 
أرض  عل���ى  وس���قط  فجأة 
الملعب في الدقيقة 42 من 

مباراة ضد فنلندا.
عملت الفرق الطبية ، التي 
اس����تدعت بش����كل عاجل 
الذين اكتشفوا على الفور 

خطورة حالته ، الصحية .
ف���ي محاول���ة لحماي���ة 
إريكس���ن ، شكل زمالؤه 
م���ن  فريق���ه  وأعض���اء 
الدنمارك دائ���رة حوله لحمايت���ه واألطباء أثناء 
عملهم. وأظهرت صور إريكس���ن مستلقية على 

نقالة أنه مستيقظ.
تم تعليق المباراة لفترة وجيزة ، لكنها اس����تؤنفت 
بعد حوالي 90 دقيق����ة ، بموافقة العبي الفريقين ، 
وفق����ط بعد أن تلقى الدنماركيون أنباء عن تحس����ن 

حالة إريكسن. فازت فنلندا 0-1.

االتحاد الدنماركي: استقرار الحالة الصحية 
لالعب إريكسن ويتحدث إلى األصدقاء روما/االستقالل: 

يري���د المدرب ماس���يمليانو أليجري إحداث نوع���ًا من اإلحالل 
والتجديد في صفوف فريق يوفنتوس، وذلك استعدادًا لثورة 
في الفريق الموس���م القادم بعد خسارة لقب االسكوديتو ألول 

مرة منذ 9 سنوات.
وأش���ارت صحيفة جازيتا إلى أن أليج���ري يتطلع لتجديد خط 
الدفاع أيضًا، وذلك ضمن خطة وضعها إليجاد أربعة مدافعين 

أقوياء على نفس المستوى.
و يتواجد في يوفنت���وس كاًل من دي ليخت باإلضافة للثنائي 
الخبير كيليني وبونوتش���ي، وفي حالة مغ���ادرة ديميرال فإن 

مدرب البيانكونيري يريد مدافعًا قويًا.
ويبدو أن المدافع الصربي ميلينكوفيتش نجم فريق فيورنتينا 
يملك الس���مات المناس���بة لتمثيل فريق يريد استعادة لقب 
ال���دوري اإليطالي. و أظهر نيكوال ميلينكوفيتش صاحب ال�23 
عام���ًا قدرات مميزة مع فريق فيورنتين���ا والذي انتقل إليه في 
صيف عام 2017 قادمًا من بارتيزان بلجراد، وكان أحد األس���ماء 

المتابعة من قبل عمالقة الدوري اإلنجليزي.
و س���يتم التجديد للمدافع األكثر خبرة جورجيو كيليني، بينما 
ي���رى أليجري أن ثنائية بونوتش���ي ودي ليخت س���تكون هي 

األمثل في قلب الدفاع في الموسم القادم.

ميلينكوفيتش مطلوب في يوفنتوس
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الدعوى رقم 877 / 2019   
   يف الطلب رقم 150 / 2021 

المستدعي: شديد محمد خلوصي عمر بسيسو – من غزة شارع النصر ويحمل 
هوية رق���م 936572882 – وكيل���ه المحامي/ محمد عادل بسيس���و بموجب 
سند وكالة عامة س���جل )1457( صفحة )24 / 2015( صادرة عن سفارة دولة 

فلسطين في عمان مصدقة حسب األصول ويحمل هوية رقم 801055427
المستدعى ضدهم: 1 - فتحي عبد الكريم محمد الشامي – من بني سهيال الزنة 
س���وق مازن 2 - فاطمة عبد الكريم محمد الشامي – من بني سهيال الزنة سوق 
مازن 3 - امنة عبد الكريم محمد الش���امي – من بني س���هيال الزنة سوق مازن 4 
- حنان عبد الكريم محمد الش���امي – من بني سهيال الزنة سوق مازن 5 - محمد 
محمد احمد الش���امي – من بني س���هيال الزنة سوق مازن 6 - محي الدين محمد 
احمد الشامي – من بني سهيال الزنة سوق مازن 7 - احمد محمود محمد الشامي 
– من بني س���هيال الزنة س���وق مازن 8 - عادل محمود محمد الشامي – من بني 
سهيال الزنة سوق مازن 9 - فايزة محمود محمد الشامي – من بني سهيال الزنة 
سوق مازن 10 - مجدي عبد الرحمن محمد الشامي – من بني سهيال الزنة سوق 
مازن 11 - ماجد عبد الرحمن محمد الشامي – من بني سهيال الزنة سوق مازن 

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة "غير منقولة" 
قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار اردني 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية رقم 877 / 2019 
الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي قد اقام عليكم 
دعوى )877 / 2019( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها ل���دى قلم المحكمة لذل���ك يقتضي عليكم 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 2021/7/4 لنظر الدعوى وليكن 
معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في 

دعواه حسب األصول  تحريرا في: 2021/6/10

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

الق���دس المحتلة. وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان 
ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة غس���ان دغلس، إن 
سلطات االحتالل اإلس���رائيلية أودعت مخططا كبيرا 
لتوس���عة مستوطنة »ش���فوت راحيل«، بإضافة 534 
وح���دة اس���تيطانية جدي���دة، على حس���اب أراضي 

الفلسطينيين في جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.
وأضاف دغلس أمس األحد، أن إقرار المخطط الجديد 
س���يضاعف االس���تيطان إلى نحو خم���س مرات في 
المس���توطنة الت���ي أقيمت ع���ام 1991، على أراضي 

جالود وترمسعيا.
وأكد أن الوثائق التي صادق عليها ما يسمى »مجلس 
التخطي���ط األعلى« نهاية ش���هر أيار/مايو المنصرم 
لتوسعة مستوطنة »ش���فوت راحيل«، تبين أن البناء 
س���يتم على مس���احة تقدر ب� 376 دونمًا من أراضي 
جالود وترمس���عيا، وتوس���يع مس���احة األرض التي 

تحتلها المستوطنة.
وأش���ار دغلس إلى أنه بحس���ب الخطة المعلنة، فإن 
األراضي تقع في حوض رق���م )13( موقع الخفافيش 
م���ن أراض���ي جالود، وح���وض رقم )3( موقع س���عب 

المصري من أراضي ترمسعيا.
وبين أن الخطة تستهدف تغيير تخصيص األراضي 
م���ن زراعي���ة إل���ى: مناطق س���كنية، ومنطق���ة مباٍن 
ومؤسسات عامة وتجارية، ومساحات مفتوحة ومرافق 

هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق.
هذا وأدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، المش���روع 
االستيطاني االستعماري التوسعي الذي يستهدف 
كامل منطقة جنوب نابلس، وتنفذه سلطات االحتالل 
وأذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من 
االرض الفلس���طينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع 

المستوطنات القائمة.
وقالت الخارجية في بيان صحف���ي األحد، إنها طالما 
حذرت م���ن هذا المخط���ط االس���تيطاني الممنهج، 

المس���توطنين  اعت���داءات  ب���دأت  خاص���ة عندم���ا 
االس���تفزازية ضد المواطنين في بلدات وقرى منطقة 
جنوب نابلس، والت���ي انطلق اغلبها من بؤرة االرهاب 

المسماة »يتسهار«.
فيما، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس األحد، 
عدة خيام س���كنية ف���ي التجمع الب���دوي قرب قرية 

الطيبة شرق رام الله.
وذكر الناش���ط الصحفي فارس كعابنة، أن قوة كبيرة 
م���ن جيش االحتالل داهم���ت التجمع، وهدمت خيام 

المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة.
وأشار إلى أن الخيام المستولى عليها تعود لعائلتي 
عبد الحفيظ كعابنة ونجله إبراهيم، وتؤوي 15 فردا.

وقال كعابنة: »ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية 
هدم مماثلة لخيام أربع عائ���الت في منطقة مجاورة، 
لكن الجديد هو أن العائالت كانت في السابق تتحدى 
الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا 
اصبح غير ممكن بعد قيام االحتالل باالس���تيالء على 

الخيام بعد هدمها«.
ولف���ت إلى أن عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي 
ضمن مخطط احتاللي كبير إلخ���الء كافة التجمعات 
البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا.

وفي الس���ياق، نصب���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
خيمة عس���كرية قرب مدخل بلدة حزما ش���مال شرق 
القدس المحتلة، فيما واصلت جرافاتها ش���ق طريق 

ألغراض عسكرية.
وقال الحج محمد حس���ن صالح الدي���ن أحد أصحاب 
األراض���ي، إن قوات االحتالل نصبت خيمة عس���كرية 
قرب مدخل حزما، وواصلت جرافاتها تجريف األراضي 
قرب مدخل حزما الرئيس���ي، وش���ق شارع يمتد كيلو 

متر بعرض 16 مترا من أراضي البلدة.
وح���ذر صالح الدين من أن هذا الش���ارع قد ال يتوقف 
عند هذا الحد حس���ب مخططات االحتالل، وس���يبتلع 

مئ���ات الدونمات م���ن األراضي التي تحي���ط بالبلدة 
ويطوقها، ويعيق عمليات البناء ومنح التراخيص في 

المنطقة.
ودعا أهال���ي البلدة إلى تكثيف التواجد في المنطقة 

منعًا لمخططات االحتالل.
كما دهس مستوطن، امس األحد، رأس بقر ألحد مربي 

الثروة الحيوانية في األغوار الشمالية.
وأف���اد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن 
مستوطنا من مستوطنة »روتم« دهس بشكل متعمد 
رأس بقر مملوك للمواط���ن عادل عليان زامل دراغمة، 

اثناء رعيه ابقاره في المراعي.
يذكر أن المس���توطنين يعتدون بش���كل شبه يومي 
عل���ى رعاة الماش���ية الفلس���طينيين أثن���اء رعيهم 
مواش���يهم، ويمنعونهم من الوصول إلى مس���احات 

واسعة من األراضي الرعوية.
والى ذلك، اقتحم مستوطنون متطرفون أمس األحد، 
المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة 

مشددة من قوات االحتالل الخاصة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة 
أن 58 مس���توطًنا اقتحم���وا المس���جد األقصى خالل 
الفت���رة الصباحي���ة، ونظموا جوالت اس���تفزازية في 

ساحاته.
وأوضح���ت أن المس���توطنين أدوا طقوًس���ا تلمودية 
في المنطقة الش���رقية من المس���جد، ما أثار استفزاز 

الحراس والمصلين.
وتواص���ل ش���رطة االحت���الل التضييق عل���ى دخول 
للمسجد األقصى، وتحتجز هوياتهم  الفلسطينيين 

عند بواباته الخارجية.
وتسيطر سلطات االحتالل على مفاتيح باب المغاربة، 
منذ احت���الل مدينة القدس ع���ام 1967، ومن خالله 
تنف���ذ االقتحامات اليومي���ة للمس���توطنين وقوات 

االحتالل.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد تقرير ش���هري صادر عن مؤسس���ات األسرى 
وحقوق اإلنس���ان بأن قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
اعتقلت خالل أّيار/ مايو الماضي )3100( فلسطيني، 
من بينهم )42( من النساء و)471( طفاًل، من مختلف 
األراضي الفلسطينية المحتلة ضمن حمالت اعتقال 

عشوائية ومنظمة.
وأوض���ح التقرير الص���ادر أمس األحد، أن الش���هر 
الماضي ش���هد تصعيًدا خطيًرا في عمليات القمع 
 

ّ
واالعت���داءات التي ش���نتها قوات االحت���الل بحق
الش���عب الفلس���طينّي في مختلف أنح���اء الوطن، 
وتحديًدا مع ش���رارة األحداث التي ب���دأت في باب 
العامود في القدس المحتلة يوم 13 نيسان/ أبريل 

.2021
وأش���ار إل���ى أن عمليات االعتقال ش���كلت منذ عام 
2015، نقطة تحول في قضية المعتقلين واألسرى، 
ال س���يما فيما يتعلق بحجم االعتقاالت في حينه، 
ومن حيث أع���داد المعتقلين وكث���رة االنتهاكات 
الت���ي وثقتها المؤسس���ات، إضافة إلى النش���طاء 
والصحفيين، والمواطنين الذين س���اهموا بش���كل 

أساسّي في نقلها والكشف عنها.
وكانت أعلى هذه االعتقاالت خالل مايو الماضي في 

األراضي المحتلة عام 1948، بلغت نحو )2000( حالة 
اعتقال من بينهم )291( طفاًل.

ووفًقا للتقرير، فقد ُسجلت العديد من االنتهاكات 
الجس���يمة، رافق���ت عملي���ات االعتق���ال الكثيفة 
والممنهج���ة في مختل���ف البل���دات بالداخل، ولم 
تتوقف عن���د لحظ���ة االعتقال بح���ق المعتقلين 
وعائالته���م، بل بقيت مس���تمرة عبر سلس���لة من 
األدوات والسياس���ات الحًق���ا، بم���ا فيه���ا عمليات 

الترهيب والتهديد والتعذيب.
وأش���ار إلى أن أكثر من )170( الئحة اتهام ُوجهت 
بحق المعتقلين، كانت أبرز هذه التهم، المش���اركة 

في المظاهرات الرافضة لسياسات االحتالل.
وبي���ن أن أجهزة االحتالل بمس���توياتها المختلفة 
س���اهمت إلى جانب المس���توطنين ف���ي ترهيب 
وتخوي���ف الفلس���طينيين، عبر اقتح���ام منازلهم 
وتدمير ممتلكاتهم، ونش���ر قوات المس���تعربين 
بينهم، وإطالق الرصاص الحّي والمطاطّي صوبهم، 

واالعتداء الجسدّي الوحشّي عليهم.
وذكر أن حمالت اعتقال واسعة طالت معظم المدن 
والق���رى والمخيمات في الضّف���ة الغربّية بما فيها 
القدس، وس���جلت مؤسسات األس���رى نحو )1100( 
حال���ة اعتقال م���ن بينهم )180( طف���اًل، و)42( من 

النساء والفتيات، وكانت أعالها في القدس وصلت 
إلى )677( حالة اعتقال.

وأف���اد بأن عدد أوامر االعتق���ال اإلدارّي الصادرة بلغ 
)200( أمر اعتق���ال إداري، بينها )116( أمر اعتقال 

إدارّي جديد.
وأشارت مؤسس���ات األس���رى، وهي )هيئة شؤون 
األس���رى والمحررين، نادي األسير، مؤسسة الضمير 
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات وادي 
حلوة– القدس(، إلى أن عدد األسرى والمعتقلين في 
س���جون االحتالل بلغ حتى نهاية مايو نحو )5300( 

أسير، بينهم )40( أسيرة.
فيم���ا بلغ عدد المعتقلين األطف���ال القاصرين نحو 
)250( طفاًل كان من بينه���م )81( طفاًل من أراضي 
48 ما زالوا معتقلين، وعدد المعتقلين اإلداريين إلى 

نحو )520( معتقاًل.
وشدد التقرير على أن هذه المعطيات تشكل مؤشًرا 
في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي 
سبقت المواجهة، والتي تؤكد أّن سلطات االحتالل 
ماضية في اس���تخدام هذه السياس���ة على نطاق 
واسع، منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دولًيا 
على اس���تخدام هذا النوع م���ن االعتقال الذي ُيعّد 

تعسفًيا.

مؤسسات حقوقية: »إسرائيل« اعتقلت 3100 فلسطيني خالل مايو

غزة/ االستقالل: 
تس���لم عصام الدعليس أمس األحد مهام منصبه 
رئيسا لمتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة خلفا 

للدكتور محمد عوض.
وأوضح المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة أن مراسم 
التس���ليم واالس���تالم تمت بمقر رئاس���ة متابعة 
العم���ل الحكومي بحضور نائ���ب أمين عام مجلس 

الوزراء.

وذكر المكتب في بيان ل���ه أن »تكليف الدعليس 
جاء بعد مصادقة المجلس التش���ريعي في أعقاب 
قبوله االس���تقالة التي تق���دم بها عوض في وقت 

سابق«.
وشكر الدعليس عوض على جهوده في تطوير 
العمل الحكومي، مثنيا على أدائه خالل توليه 
مسئولية قيادة العمل الحكومي، واعدًا بالبناء 
عل���ى ما تحقق واالس���تمرار بمس���يرة االرتقاء 

بالعمل الحكومي.
من جهته تمنى عوض التوفيق والس���داد لخلفه، 
مش���يرا إلى أهمية اس���تثمار الكفاءات والطاقات 

الحكومية والعمل على االستفادة منها.
يذكر أن الدعليس أحد أعضاء المكتب السياس���ي 
لحرك���ة حماس وعمل س���ابقا مستش���ارا لرئيس 
الوزراء األسبق إس���ماعيل هنية وتقلد العديد من 

المناصب القيادية المختلفة.

تكليف عصام الدعليس رئيسًا جديدًا لمتابعة العمل الحكومي

رام الله/ االستقالل: 
اس���تقبل رئيس الوزراء محمد اش���تية، امس األحد في مكتبه برام الله، نائب 
رئيس البنك الدولي لمنطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا فريد بالحاج، 
وعميد مجلس المحافظين المدير التنفيذي للبنك ميرزا حس���ن، ومستش���ار 
 )IFC( المدير التنفيذي فواز البلبيس���ي، والممثل لمؤسس���ة التمويل الدولية

إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، يوسف حبش.
ووضع اش���تية الوفد بصورة التطورات السياسية خاصة فيما يتعلق بالتحرك 
اإليجاب���ي في العالقة مع الجانب األمريكي، واإلجم���اع الدولي على وجود فراغ 
سياس���ي وضرورة العمل على ملئه، مؤكدا على أهمية دعم مس���ار سياس���ي 

مستند إلى الشرعية الدولية.
كما بحث رئيس الوزراء م���ع الوفد الجهود المبذولة من أجل إعادة اعمار قطاع 
غ���زة وتوفير الدعم المالي الالزم. وأكد ضرورة ان تكون العملية متواصلة وعبر 
عنوان واحد هو السلطة الوطنية. وقال اشتية إنه يجب بدء عملية اإلعمار وفق 
آلي���ات جديدة تضمن اتمامها في إطار زمني مقبول، بعيدا عن اآللية القديمة 

التي فرضتها اسرائيل وكانت سببا ببطء العملية.
وأوض���ح أن هناك 3 مراحل لدعم غزة: تبدأ باإلغاث���ة، ثم اعادة اإلعمار، ويليها 

عملية متكاملة إلنعاش االقتصاد وخلق فرص عمل.
وش���دد على أن غزة بحاجة إلنهاء الحصار فورا وأي حل���ول اقتصادية وحدها 
ل���ن تكون كافية. وبحث اش���تية مع الوفد الدعم الذي يقدم���ه البنك الدولي 

لفلسطين وإمكانيات توسيعه.

اشتية يبحث مع البنك 
الدولي إعادة إعمار قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفاد المتحدث باس����م جي����ش االحتالل اإلس����رائيلي، بأن ق����وات الجيش اعتقلت 
فلس����طينيين اثنين، مس����اء أمس األحد، بزعم محاولتهما التس����لل عبر الس����ياج 
الفاصل من قطاع غزة إلى مستوطنات الغالف.وأكد المتحدث باسم جيش االحتالل 

اإلسرائيلي، بأن الفلس����طينيْين تم اعتقالهما، زاعما بأن كان بحوزتهما س����كين.

االحتالل يعتقل فلسطينيْين بزعم 
محاولتهما التسلل عبر السياج

خمطط »اإ�سرائيلي« ..
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واشنطن/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل إعالم أمريكية بأن صيادًا لجراد البحر نجا بأعجوبة، بعد سقوطه 
بالقرب من سواحل والية ماساتشوستس األمريكية، في فم حوت أحدب الذي 

بصق الصياد فيما بعد.
ونقلت صحيفة »Cape Cod Times« عن الصياد مايكل باكارد )56 عاما( الذي 
س���قط في فم الحوت: »فجأة ش���عرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي الذي 
الحظته هو الظالم الكامل.. وشعرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط على 

عضالت فمه«.
وقال الرجل أيضا أنه كان يعتقد بأنه أصبح ضحية للقرش، لكن فهم 
فيما بعد، وذلك بس���بب عدم وجود األس���نان في الفم، أنه كان داخل 
الحوت. وأضاف أنه كان يفكر أثناء وجوده في حلق الحيوان في الموت 

ويتذكر أبناءه.
وأفادت وسائل اإلعالم بأنه تم نقل باكارد إلى المستشفى بعد الحادث. وسجل 
األطباء تلف األنسجة الرخوة لدى الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسورا، 

وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.
وأشار العلماء إلى أن الحوادث المماثلة نادرة للغاية. وال تشكل الحيتان الحدباء 

عادة أي خطر على البشر. ويمكن أن تبتلع الناس عن طريق الصدفة ال غير.

صياد أمريكي يروي تجربته 
بعد أن ابتلعه حوت وبصقه

) APA images (    صيادون يف ميناء مدينة غزة�

مدريد/ االستقالل: 
كش���ف تحقيق قضائي أولي، في قضية هزت إسبانيا، 
قي���ام رجل إس���باني بقت���ل طفلتيه في منزل���ه وإلقاء 

جثتيهما في البحر قبالة جزيرة تينيريفي اإلسبانية.
وتس���بب اختفاء الطفلتين في خروج مظاهرات غاضبة 

في عدة مدن بأنحاء البالد أول أمس.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتش���يث، أول أمس، خالل 
زيارة لكوستاريكا: »إسبانيا كلها مصدومة، نقدم دعمنا 
الكامل لألس���ر الت���ي تواجه آالما ال تحتم���ل، وال يمكن 
تصورها. نرفض بشكل قاطع العنف الجسدي.. العنف 

الذي ما زال البعض ينكره في بالدنا«.
وتوماس جي، وهو متغيب، هو المش���تبه فيه الرئيس 
في اختفاء أوليفيا )س���تة أعوام( وآنا )عام واحد( بعد أن 

تقاع���س عن إعادة الطفلتين ألمهم���ا في نهاية أبريل 
بحسب اتفاق مسبق.

وأصدرت محكمة أمرًا دوليًا امس بإلقاء القبض عليه.
وجاء في وثيقة قضائية أن المشتبه فيه قتل الطفلتين 

في منزله في تينيريفي يوم 27 أبريل.
وج���اء في الوثيق���ة أن األب نقل جثت���ي الطفلتين في 
س���يارته إلى قارب���ه وألقاهما في البح���ر، بعد وضع كل 
منهما في حقيبة رياضية نحو الس���اعة 10.30 مس���اء 

الليلة ذاتها.
وقالت الوثيقة: »كانت خطة المتهم أن يلحق بشريكته 
الس���ابقة أقصى قدر من األلم يمك���ن أن تتصوره بإثارة 
الغموض عمدًا ح���ول مصير أوليفيا وآن���ا وما يمكن أن 

يلحق بهما على يديه«.

وتم العثور على جثة أوليفيا يوم الخميس الماضي في 
حقيبة رياضية مربوطة ب� »هلب« ترقد على عمق ألف متر 

قرب المكان الذي ُعثر فيه على قارب األب.
وقال بي���ان من المحكمة إن���ه تم العث���ور على حقيبة 

رياضية ثانية في الموقع لكنها كانت فارغة.
وقال محققون إن توماس جي عاد بقاربه إلى الميناء بعد 
إلقاء جثت���ي الطفلتين في البحر، لكن زورق دورية تابعًا 
للش���رطة أوقفه النتهاكه الحظر المفروض بسبب قيود 

كورونا.
وغادر األب مرة أخرى بقاربه الميناء بعد منتصف يوم 28 
أبريل ولم يره أحد بعد ذلك. وطبقًا للمحكمة العليا بجزر 
الكناري، خلص تقرير للطب الشرعي إلى أن أوليفيا ماتت 

إثر إصابتها باستسقاء رئوي.

يقتــل طفلتيــه ويلقـي جثتيهمــا فــي البحــر

الرياض/ االستقالل: 
في ظ���ل أزمة جائحة كورونا، دش���ن الرئيس العام لش���ؤون المس���جد الحرام 
والمسجد النبوي في السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الروبوت 

الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تالمس.
وأشار عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إلى أن التقنية الحديثة باتت تسخر 
لخدمة البش���رية، خصوصا في ظل تفش���ي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن "هذه 

التقنية ستحافظ على سالمة قاصدي الحرمين الشريفين".
وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما وصل له العلم 
الحديث والتطور الرقمي في خدمة البش���رية كاف���ة، حيث يعمل الروبوت على 

توزيع العبوات دون تالمس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

روبوت لتوزيع مياه زمزم 
في الحرمين الشريفين

الرياض/ االستقالل: 
تس���بب نقاش حاد بين زوجين بالسعودية في سكب الزوجة كوب شاي ساخن 
عل���ى يدي زوجها، مما أدى إلى إصابته بحروق؛ ليطالب الزوج في دعوى قضائية 
بتعويض من زوجته ومعاقبتها جراء فعلتها. وأوضحت الزوجة أنها قامت بذلك 
دفاعا عن نفسها؛ حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، 
ولم يكن منها إال أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب 

لما فعل بها.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المستشار القانوني عبد الرحمن األحمدي، 
أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من 
الطرفين، وهذه القضية إذا لم يتضرر الزوج بضرر واضح، ويكون لديه تقرير طبي 
يثبت نسبة الجروح، فال يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، ولكن يحق له 
أن يطال���ب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة. وأضاف: »كذلك الزوجة 
يحق لها أن تطالب بأخذ تعهد على الزوج، بعدم تكرار فعلته ويسجل ذلك في 

محضر الصلح، ويكون هذا المحضر كمستند تنفيذي بعد المصادقة عليه«. 
وأك���د أنه من المتع���ارف أن هذه القضايا تحال لمكات���ب الصلح في المحاكم، 
لتقري���ب وجهة النظر وح���ل الخالف القائم بصلح، حيث وضع���ت وزارة العدل 
مكاتب المصالحة أو الصلح في المحاكم، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتقريب 
وجه���ات النظر بين الطرفين، وحل النزاعات بين األط���راف، باإلضافة إلى حفظ 
العالقات االجتماعية، حيث سبق أن ذكر مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، أن 
عدد القضايا المحالة لمكاتب الصلح في المحاكم، خالل عام 1441 بلغت 92287 
قضي���ة، انتهت 32032 قضية منها بالصلح، فيم���ا أعيدت 25849 قضية إلى 
الدوائر القضائية لعدم الصلح، كما حفظت مكاتب المصالحة في جميع محاكم 
المملك���ة 30895 قضية، لعدم مراجعة أطراف القضية، وال تزال 13126 قضية 

تحت اإلجراء.

كانبرا/ االستقالل: 
اكتش���ف باحث���ون اس���تراليون نوعي���ن جديدين من 
السناجب الطائرة الصوفية على قمم الهمااليا، وبحسب 
الباحثين أن���ه وباإلمعان في أحدها، تبين أنه يزن 2.200 
كيلو غرام وبطول يقدر بنحو 91 س���نتيمترًا، ورغم كونها 
م���ن أقل الثدييات ش���هرة على وج���ه األرض، إال أن ذلك 
الصنف من الس���ناجب الصوفية يعد أحد أكبر السناجب 
في العالم، وقد تم تس���ميته ألول م���رة قبل 130عاما، إذ 
كان ُيعتقد أن القوارض بحجم قط قد انقرضت حتى ُأعيد 

اكتشافها في تسعينيات القرن الماضي.
وفقًا لموقع »ناش���ونال جيوغرافيك«، ف���إن كبير العلماء 
ومدير معهد أبحاث المتاحف األس���ترالية، كريس���توفر 
هيلجن، انجذب لتلك الحيوانات الس���ناجب الحديثة في 

جبال الهيمااليا، وقرر »هيلجن«، -مستكش���ف ناشيونال 
جيوغرافيك - وزمالؤه التعمق أكثر في هذا النوع الغامض 
من خالل فحص العينات وجمع البيانات من مش���اهدات 

األنواع، عبر مصائد الكاميرات.
الس���نجاب الطائر الصوفي هو في الواقع نوعان متميزان 
يعيش���ان على بع���د آالف األمي���ال على س���طح العالم، 
الس���نجاب الطائ���ر الصوفي التبتي، والس���نجاب الطائر 
الصوفي في يونان جنوب غرب الصين، وفًقا للدراسة التي 

ُنشرت مؤخًرا في مجلة علم الحيوان.
 ويقول »جون كوبروفسكي«، خبير السنجاب في جامعة 
»وايومنغ«،: »هذا االكتشاف مثير للغاية، وجود حيوانين 
كبيرين نس���بًيا لم يتم اإلبالغ عنهم���ا ُيظهر مدى ضآلة 

معرفتنا بالعالم الطبيعي«.

الموطن الصخري للس���نجاب الصوفي الذي يقع على 
ارتفاعات تقارب 487 متًرا غير مأهولة بالس���كان، هو 
سبب رؤية القليل من العلماء الغربيين لهذا الحيوان 
في البرية.  كما أن الطبيع���ة الليلية للمخلوق والفراء 
البن���ي الرمادي، الذي يمتزج م���ع الصخور، تجعل من 

الصعب اكتشافه.
»الس���ناجب الطائرة« هي أيضا تسمية خاطئة نوعا ما، إذ 
تنزلق الحيوانات بين الصخور والمنحدرات باستخدام جلد 

ممتد بين أرجلها األمامية والخلفية. 
كما أن ذيولها الطويل���ة الرقيقة، تعمل كدفة وفي حال 
هطول أمطار غزيرة مفاجئ���ة تعمل كمظلة، في حين أن 
أجسام القوارض الكبيرة وفراءها الكثيف يساعدها على 

تحمل انخفاض درجات الحرارة في الجبال المتجمدة.

القاهرة/ االستقالل: 
تنكرت ام���رأة مصرية في قرية البغ���دادي جنوب 
محافظة األقصر بمالبس الرجال لمدة 50 عاما عقب 

وفاة زوجها، وذلك إلعالة ابنتها وأحفادها.
وب���دأت قصة الكفاح لصيصة أبو دوح باألقصر، منذ 
أكثر من 50 س���نة عقب وفاة زوجها وهي حامل في 

الشهر السادس.
وقررت العمل، لكن الع���ادات والتقاليد التي تمنع 
عمل السيدات وقفت حائال في بداية األمر، فقامت 

بقص ش���عرها وارتدت مالبس الرجال وبدأت تخرج 
للعمل بعد أن أنجبت مولودتها الوحيدة هدى.

بدأت أبو دوح في العمل بمصانع الحجارة، وبعد 
سنوات من التعب عملت بمسح األحذية بشارع 
المحطة باألقصر وأمام الفن���ادق وغيرها، حتى 
كب���رت طفلتها ه���دى، وقام���ت بدعمها حتى 

زواجها.
انهالت على المرأة اللقاءات التلفزيونية من مختلف 
وسائل اإلعالم الدولية بعد انكشاف قصتها حيث 

التقى معها التلفزيون اإليطالي، وتم تصوير فيلم 
تلفزيوني وثائقي ع���ن الحاجة صيصة، التي فازت 
بلقب األم المثالية بمحافظة األقصر منذ س���نوات، 
لتس���ليط الضوء على المرأة المصرية وقدرتها على 

العمل في كافة الميادين.
وقالت في تصريح إنها »كباقي س���يدات الصعيد 
لم تفكر في الزواج نهائيا بعد وفاة زوجها، ومكثت 
بجانب ابنتها لتربيتها حتى ال تضيع في المجتمع 

حال زواجها من رجل آخر«.

تحرق زوجها بالشاي 
الساخن والزوج يلجأ للقضاء

اكتشاف نوعين جديدين من السناجب الطائرة

مصر.. امرأة تنكرت بمالبس الرجال لمدة 50 سنة إلعالة ابنتها


