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غزة/ االستقالل:
دع���ت حرك���ة الجه���اد اإلس���المي االثني���ن، جماهير الش���عب 
الفلس���طيني للنفي���ر العام وش���د الرحال إلى المس���جد األقصى 
المبارك اليوم الثالثاء، لمواجهة أي مس���اس بالمقدس���ات. وقالت 
الحركة في بيان وصل »االس���تقالل« نسخة عنه أمس، إن الشعب 
الفلس���طيني كله موحد في معركة الدفاع عن القدس والمس���جد 
األقصى، وهو مستعد في كل وقت للمواجهة الشاملة. ووصفت ما 

يسمى ب�«مسيرة األعالم« التي يجري التحضير لها يوم غٍد )اليوم( 
بأنها عمل اس���تفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس المقدسات، 
وعدواٌن يس���تهدف العرب والمس���لمين جميًعا. ودعت جماهير 
شعبنا في األرض المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس للنفير 
العام في كافة المدن والقرى والمخيمات داخل الوطن وفي مناطق 
اللجوء والش���تات، وشد الرحال إلى المس���جد األقصى والرباط في 

ساحاته، استعداًدا لمواجهة أي عدوان على المقدسات.

»الجهاد« تدعو لشد الرحال لألقصى 
والنفير العام لحماية المقدسات

القدس المحتلة- غزة/ االستقالل:
ش���هدت الس���اعات القليل���ة الماضية، تس���خينًا 
لألجواء إعالميًا وأمنيًا من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 
في أعقاب الموافقة الرسمية من الجهات الرسمية 

في كيان االحت���الل على تنظيم مس���يرة "األعالم 
اإلسرائيلية" ، األمر الذي قوبل بتهديدات صريحة 
من قب���ل فصائل المقاومة في قطاع غزة بالرد على 
أي اعت���داءات "إس���رائيلية" متوقع���ة في مدينة 

الق���دس المحتلة. فقد ب���دأت اآللت���ان اإلعالمية 
واألمنية اإلس���رائيلية بتس���خين األم���ور منذ من 

مس���اء أمس، حيث جرى اإلعالن عن 
عدة خطوات خشية إطالق الصواريخ 

قبيل �ساعات من تنظيم م�سرية »الأعالم«.. الحتالل يوتر الأجواء واملقاومة تهدد

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، االثنين، سبعة محال ومخازن تجارية في 

بلدة دير ش���رف غربي نابلس ش���مالي الضف���ة الغربية المحتلة. 
وأف���اد رئيس مجلس قروي دير ش���رف أحمد ح���ارة، بأن جرافات 

االحتالل يواصل اعتداءاته: هدم منشآت 
سكنية وتجارية واعتقاالت بالضفة والقدس 

المدلل لـ »االستقالل«: »مسيرة األعالم« 
صاعق انفجار وأيدي المقاومة على الزناد

غزة/ قاسم األغا: 
ر القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أحم���د المدّلل، االحتالل  َحذَّ

»اإلسرائيلي« وُقطعان مستوطنيه المتطّرفين من مغّبة تنظيم ما 
ُتسّمى »مسيرة األعالم«، المقررة اليوم الثالثاء، في ساحات المسجد 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر الباحث في ش���ؤون القدس وعضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، 

م���ن أن 17 من���زال س���تهدم في حي البس���تان من بلدة س���لوان جنوبي 
الق���دس المحتلة حتى نهاي���ة تموز/ يوليو المقبل. وق���ال أبو ذياب: إن 

تحذيرات من هدم 17 منزال في 
سلوان حتى نهاية الشهر المقبل

ً

اشتية: هناك حاجة الستبدال 
اآللية السابقة إلعادة إعمار غزة 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
ق���دري أبو بك���ر، االثنين إن 5 أس���رى يواصلون 
إضرابه���م المفتوح عن الطع���ام لمدد متفاوتة 

ضد اعتقالهم اإلداري التعسفي. وأضاف أبو بكر 
خالل زيارته مع وفد من الهيئة خيمة التضامن 
مع األس���ير ابو عطوان وس���ط مدينة دورا قضاء 
الخلي���ل أن أوضاعهم الصحية بدأت بالتفاقم ال 

سيما األس���ير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن 
الطعام منذ 41 يوما بظ���روف اعتقالية خطيرة 

ومقلق���ة للغاية. وبين أن األس���ير 
الغضنف���ر يحتجز فيما تس���مى 

خمسة أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاوية ضد االعتقال اإلداري

محكمة االحتالل ترجئ البت في قرار تثبيت اإلدارّي بحق الشيخ خضر عدنان 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اإلثنين، عن تسجيل 6 حاالت وفاة و156 إصابة بفيروس 

كورونا المس���تجد و325 حالة تعاف ف���ي الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة خالل ال�24 س���اعة. وقالت الكيلة في التقرير اليومي لفيروس كورونا 

»كورونا«: 6 وفيات و156 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

عن مسيرة األعالم.. »#لن_تمر« 
يتصدر مواقع التواصل االجتماعي

غزة/ االستقالل:
تصدر وس���م "#لن_تمر" مواق���ع التواصل االجتماعي، مس���اء اإلثنين، 

بعد دعوات ش���بابية في القدس للتصدي لمسيرة األعالم 
التي ينوي االحتالل ومستوطنوه تنظيمها اليوم الثالثاء. 

»جبل صبيح«.. أطماع استيطانية 
وبؤرة اشتباك جديدة مع االحتالل

غزة/ دعاء الحطاب: 
منذ قرابة ش���هرين، يخوض أهال���ي بلدة بيتا جنوب ش���رقي نابلس والقرى 
المج���اورة معرك���ة حقيقي���ة  مع ق���وات االحت���الل »اإلس���رائيلي« وقطعان 

المس���توطنين عل���ى جبل صبي���ح المهدد باالس���تيالء عليها، 
إلفش���ال أطماعهم ومحاوالتهم المتكررة للس���يطرة عليه عبر 
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رام الله/ االستقالل:
أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اش���تية أن هناك حاجة الس���تبدال اآللية السابقة 

إلعادة إعمار غزة بأخرى من ش���أنها التس���ريع ببناء م���ا دمره العدوان، 
وتوفي���ر المأوى لمن فق���دوا بيوتهم. وقال رئيس ال���وزراء في كلمته 

مستوطنون يقتحمون األقصى
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ودعا الوس����طاء وفي مقدمته����م مصر للجم 
االحتالل ومس����توطنيه وك����ّف اعتداءاتهم 
واس����تفزازاتهم، مؤكًدا أن األقصى والقدس 
"خ����ط أحم����ر"، والمس����اس بهم����ا ومحاولة 
تهويدهما تجاوز له����ذا الخط، وبمثابة خلط 

لألوراق ولعب بالصواعق لتفجير المنطقة.
وفي هذا الص����دد، أض����اف أن المقاومة في 
قطاع غ����زة، ملتزمة بوق����ف إطالق الن����ار، ما 
التزم به االحتالل، مطالًبا شعبنا الفلسطيني 
وخصوًص����ا ش����بابه الثائر ف����ي كل جغرافيا 
فلس����طين المحتلة للنفير العام، واالنتفاض 
بش����كل عارم؛ رفًضا لها، وتأكيًدا على عروبة 
وإس����المية وفلسطينّية المس����جد األقصى، 

والمدينة المقّدسة.
وتاب����ع "يجب أن يعّبر ش����عبنا ع����ن تكاملية 
ومس����توطنيه  االحت����الل  ض����د  المعرك����ة 
المتطّرفي����ن؛ لذل����ك يج����ب أن يدفع تكلفة 
احتالله ألرضن����ا، وانتهاكاته واس����تفزازاته 
المستمرة، خصوًصا ضد أهلنا بمدينة القدس 

المحتلة".
والجمعة الماضية، وافقت ش����رطة االحتالل 
لقطع����ان  المحتل����ة  الق����دس  بمدين����ة 
المس����توطنين على إقامة "مس����يرة األعالم" 
ف����ي البل����دة القديم����ة بالق����دس المحتلة، 
بحس����ب وس����ائل اإلعالم العبرّية، التي قالت 
"إن المس����يرة التي س����تجري اليوم الثالثاء، 
ستطوف شوارع البلدة القديمة من القدس، 
وصواًل الى حائط الب����راق، عبر حيّي النصارى 

واليهود، وليس عبر الحي اإلسالمي".
وكان من المقرر أن ُتنظم المس����يرة الخميس 
الماض����ي؛ إاّل أن ش����رطة االحت����الل رفض����ت 
السماح بتنظيمها أكثر من مرة؛ على خلفية 
الخش����ية من تجدد المواجه����ة مع فصائل 

المقاومة في قطاع غزة.

وُتنظم المس����يرة عادًة منتصف مايو 
)أّيار( وف����ق التقويم العبري، في ذكرى 
اس����تكمال احت����الل ش����رقّي القدس 
المحتلة، قبل أن تلغى الشهر الماضي، 
على وقع قصف المقاومة لمستوطنات 
االحت����الل غرب����ّي المدينة، ف����ي إطار 
معركة "سيف القدس" التي خاضتها؛ 
تلبي����ًة لنداء المقدس����يين، والذود عن 

المقدسات والثوابت الفلسطينية.

ائتالف فا�شل
أما بش����أن االئتالف الحكومي الجديد 
لكي����ان االحت����الل الذي يتن����اوب على 
زعامت����ه اليمينّي المتش����دد "نفتالي 
بينيت"، والمتطرف "يائير البيد"؛ فقد 
ش����ّدد القيادي بالجهاد اإلسالمي على 

أن حكوم����ات الكيان المتعاقب����ة "إرهابية"، 
ول����م تتوقف ع����ن اعتداءاتها على ش����عبنا 
الفلس����طيني وأرضه وحقوقه العادلة؛ لذلك 
لن تغير المقاومة من طريقة التعامل معها 

على أنها حكومة احتالل مجرمة.  
وأّك����د أن المعرك����ة م����ع كي����ان االحتالل لن 
تتوق����ف مهما تغيرت عناوين ومس����ميات 
وتصنيفات حكوماته، واصًفا حكومة الكيان 
األخيرة بأنها "ُولدت َهّشة وفاشلة، ولن تدوم 

طوياًل".
وأرجع ذل����ك إلى حالة اإلرب����اك الكبيرة التي 
تخّيم على الساحة السياس����ية في الكيان؛ 
نتيجة ق����وة وإرادة الش����عب الفلس����طيني 
ومقاومته الباس����لة، التي استطاعت ال سيما 
ف����ي معركتها األخيرة )س����يف القدس(، أن 
ُتلحق بهذا الكيان الهّش الهزائم السياسية، 

واالقتصادية، والعسكرية، واألمنية.       
وأشار إلى أن مصير "بينيت-البيد" "االندحار 
واالنهيار"، كس����لفهما من مس����ؤولي كيان 

االحتالل "نتنياهو وأولمرت، وباراك، وشارون، 
وغيره����م م����ن المجرمي����ن، الذي����ن تلّطخت 

أيديهم بدماء شعبنا". 
وعن تهديدات "بينيت" لقطاع غزة، وفصائل 
المقاومة، خالل جلسة "الكنيست" التي ُمنح 
فيه����ا ائتالفه الثقة؛ فق����د وصفها القيادي 
المّدل����ل ب� "الجوف����اء"، أمام ق����وة وتطور أداء 
المقاومة وإمكاناتها، التي كش����فت عن جزء 

منها في معركة "سيف الُقدس".    
وأضاف: "تلك التهديدات ال تخيف فصائل 
المقاومة، وه����ي ال تعدو عن كونها "فقاعات 
هواء"، يحاول م����ن خاللها )بينيت(، أن يمنح 
نفسه صورة قوية أمام جمهوره الصهيوني؛ 
لك����ن ه����ذه الص����ورة س����رعان ما تتالش����ى 
وتتكس����ر أمام قّوة المقاومة وعزيمة شعبنا 

الفلسطيني". 
ولفت إلى أن على مسؤولي الكيان أن يدركوا 
جّيًدا بأن المقاومة الفلسطينية ما بعد معركة 
س����يف القدس ليس كما قبله����ا، إذ أحدثت 
ا حتى في  ه����ذه المعركة تحّواًل اس����تراتيجّيً

الصهيوني،  الجمه����ور  ل����دى  الوعي 
الذي بات يص����ّدق المقاومة، وال يثق 
والعسكريين  السياسيين  بمسؤوليه 

واألمنيين".  

اأُ�ش�س �شحيحة 
في سياق آخر، شّدد القيادي بالجهاد 
اإلسالمي على أن حركته تحرص على 
تكريس وحدة وطني����ة حقيقية على 
أسس صحيحة وواضحة، تحفظ ثوابت 
شعبنا الفلسطيني وحّقه في مقاومة 

االحتالل.
وق���ال إن المدخ���ل الحقيق���ي لبن���اء 
مصالح���ة ج���اّدة يتمّثل بإع���ادة بناء 
الفلسطينية،  التحرير  وتطوير منّظمة 
عبر تشكيل مجلس وطني جديد، يضم 
الكل الوطني، "وهذا موقف الجهاد اإلسالمي 
الذي تؤك���د عليه ف���ي لقاءاتها م���ع القوى 
والفصائ���ل الوطنية، ولمص���ر الراعية لملف 

المصالحة".    
وج����ّدد التأكيد على وجوب إعادة تش����كيل 
ه����ذا المجلس، وكذل����ك تش����كيل القيادة 
الوطنية الموحدة لقي����ادة االنتفاضة وإدارة 
حالة االش����تباك ضد االحتالل في كل األرض 
الفلسطينية المحتلة، بحسب مخرجات اللقاء 
األخير لألمناء العامين للفصائل بين رام الله 

وبيروت. 
جمل�س وطني لالإعمار

وفيم����ا يخ����ّص ملف إع����ادة إعمار م����ا دمره 
االحتالل في عدوانه األخير على قطاع غزة، عّبر 
المدل����ل عن رفض حركته ألي محاولة للتلكؤ 
في هذا الملف أو فرض آليات للتشديد عليه، 
كآلية "س����يري"، داعًيا إلى "تشكيل مجلس 
وطني لإلعمار، بإش����راف الجهات المختّصة 
الرسمية وغير الرسمية، ومراقبة من الفصائل 

الفلسطينية". 
وتفّج����رت األوضاع في األرض الفلس����طينية 
المحتلة من����ذ 13 أبريل )نيس����ان( الماضي؛ 
عق����ب تصاعد انته����اكات ق����وات االحتالل 
وقطعان مس����توطنيه في المسجد األقصى 
المبارك، ومدين����ة القدس المحتلة، خصوًصا 
بحّي "الشيخ جراح"، حيث يتهّدد أهله نكبة 

تهجير جديدة.
وتمّددت رقعة عدوان االحتالل لتصل قطاع 
غزة، إذ شّنت طائراته وبوارجه وآلياته الحربية 
على م����دار 11 يومًا متواص����اًل قصًفا مكثًفا 
على القطاع؛ أس����فر عنه ارتقاء أكثر من 255 
ش����هيًدا، بينهم 66 طفاًل، و39 سيدة، و17 
ا، إضافة إلى 1980 مصاًبا، بينها "حرجة  مسّنً
وخطي����رة"، فضاًل ع����ن 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 
حظر التجوال فيها، وإرغام المستوطنين على 
الدخول إلى المالجئ، ووقف حركة القطارات، 
وتعليق هبوط وإقالع الرحالت الجوية لفترات 
بمطار بن غوريون الدولي ب� "تل أبيب"، فضاًل 
عن مقتل 13 مستوطًنا بينهم جنود، وإصابة 
نحو 330 مس����توطًنا آخرين، بحسب وسائل 

إعالم عبرّية.
ومنذ انتهاء العدوان اإلسرائيلي األخير على 
قطاع غزة يوم 21 مايو )أّيار( الماضي، تشهد 
القضية الفلسطينية وساطات من قبل اإلدارة 
األمريكية ودول إقليمية فاعلة؛ لتثبيت وقف 

إطالق النار بين فصائل المقاومة واالحتالل.

تهديدات االحتالل للقطاع »فقاعات هواء«

المدلل لـ »االستقالل«: »مسيرة األعالم« صاعق انفجار وأيدي المقاومة على الزناد

ندعو لتشكيل »مجلس وطني« إلعمار غزة ونرفض »التلكؤ« وفرض القيود 

غزة/ قا�شم الأغا: 
ر القيادي بحركة اجلهاد الإ�شالمي يف فل�شطني اأحمد  َحذَّ
املدّل��ل، الحت��الل »الإ�شرائيل��ي« وُقطع��ان م�شتوطني��ه 
املتطّرفني م��ن مغّبة تنظيم ما ُت�شّمى »م�ش��رة الأعالم«، 

املق��ررة الي��وم الثالث��اء، يف �شاح��ات امل�شج��د الأق�ش��ى، 
و�ش��وارع البل��دة القدمي��ة، يف مدين��ة القد���س املحتل��ة. 
وق��ال القيادي املدّلل يف مقابلة مع �شحيفة »ال�شتقالل« 
الإثنني، اإن هذه امل�ش��رة »العدوانية ال�شتفزازية« التي 

كان��ت �شاعقا�س لالنفجار، و�شبًب��ا رئي�ًشا لندلع معركة 
»�شي��ف الُقد���س« لن مت��ّر م��رور الكرام، م�ش��ّدًدا عل��ى اأن 
اأيدي ف�شائل املقاومة عل��ى الّزناد، ولن ت�شمح لالحتالل 

وم�شتوطنيه بتمرير خمططاتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
سلمت بلدية االحتالل "اإلسرائيلي" في القدس المحتلة 
اإلثنين، عدًدا من أصحاب المنازل في حي البستان ببلدة 

سلوان استدعاءات للتحقيق.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب 
إن طواق���م من بلدية االحتالل برفقة أفراد من الش���رطة 
اقتحمت حي البستان، وس���ّلمت استدعاءات لعدد من 

المنازل المهددة بالهدم.

وأوضح أن البلدية س���لمت أصحاب 5 منازل استدعاءات 
للمثول للتحقيق أمام مفتش���يها، بادع���اء أن أصحاب 
المنازل لم يلتزموا بتنفيذ قرارات محكمة االحتالل التي 

أصدرتها قبل أعوام.
وأش���ار إلى أن االس���تدعاءات طالت عائالت قراعين وأبو 
رجب وحمدان، وغيرها، الفًتا إلى أن المنازل المستهدفة 

قائمة منذ عشرات السنين.
وح���ذر أبو دياب م���ن مغبة إقدام بلدي���ة االحتالل على 

تنفيذ عملية الهدم وتهجير وطرد السكان المقدسيين 
من حي البستان قسرًيا.

ويقع حي البستان على بعد 300 متر من السور الجنوبي 
للمسجد األقصى، ويمتد على مساحة 70 دونًما، يدعي 
االحت���الل أنه يمث���ل "إرًث���ا حضارًيا تاريخًيا للش���عب 
اليهودي"، لذلك عمل على تهويد اس���مه وتحويله إلى 

"حديقة الملك داوود".
ويس���عى االحتالل إلى هدم الح���ي بأكمله، حيث تعود 

قصته إلى الع���ام 2005، حينما أصدرت بلدية االحتالل 
قراًرا بهدم���ه، وبدأت بتوزيع أوامر الهدم على س���كانه 
البالغ عددهم 1500 نس���مة، بحجة البناء دون ترخيص، 
رغ���م أن أراضيه ذات ملكية فلس���طينية خاصة، ووقف 

إسالمي.
وكانت بلدية االحتالل رفضت خالل آذار/مارس الماضي، 
المخططات الهندس���ية للحي، وكذل���ك تجميد قرارات 

الهدم.

بلديــة االحتــالل تــوزع استدعــاءات ألهالــي حــي البستــان



3الثالثاء 4 ذو القعدة 1442 هــ  15 يونيو  2021 م

وف���ي أعقاب عملية إط���اق النار التي نفذها الفلس���طيني 
منتصر الش���لبي عند حاجز زعترة الشهر الماضي، وما تاها 
من حملة عس���كرية بحثا عن المنفذ في قرى جنوب ش���رق 
نابلس، س���ارع المس���توطنون القتناص الفرصة، واستأنفوا 

مساعيهم إلعادة بناء البؤرة االستيطانية.  
فخال س���اعات قليلة، نصب المس���توطنون خياما في موقع 
البؤرة، وفي غضون يومين وضعوا بيوتا متنقلة وباشروا بناء 
بيوت خرسانية ثابتة ازداد عددها تدريجيا ليصل إلى أكثر 

من ثاثين.
خمطط ا�سرتاتيجي

ويرى المختص بشؤون االس���تيطان صاح الخواجا، أن البؤرة 
االس���تيطانية عل���ى قمة جب���ل صبيح تأتي ضم���ن مخطط 
اس���تراتيجي "إس���رائيلي" للس���يطرة على الضف���ة الغربية، 
إذ تأتي هذه البؤرة ضمن الحزام االس���تعماري الذي يقس���م 
الضفة ويفصل ش���مالها عن وس���طها. وأوضح الخواجا خال 
حديثه ل�"االس���تقال"، أن هذه البؤرة تش���كل امتدادا للكتلة 
االس���تيطانية األكبر في الضفة الغربية، والتي تبدأ من رأس 
العين مرورا بمستوطنات "الكناة" و"بركان" و"أريئيل" و"تفوح" 

وحاجز زعترة، ثم تتجه شرقا إلى مستوطنات األغوار.
وأش���ار الى أن هذه البؤرة االس���تيطانية تق���وم على أراض 
بملكي���ة خاصة لمواطنين من ق���رى بيتا وقبان ويتما، وتقع 

على جبل صبيح الذي يتمتع بموقع استراتيجي.
وبّي���ن أنه ف���ي حال نجح االحتال بالس���يطرة عل���ى الجبل، 
ستكون البؤرة نقطة انطاق لغاة المستوطنين المتطرفين 
لمص���ادرة آالف الدونم���ات على امتداد ش���ارع زعترة عقربا، 
والس���يطرة عل���ى المناطق التاريخي���ة والزراعي���ة واألثرية 

بالمنطقة ك�"جبل عرمة". 
وذكر أن مطامع االحتال في قرية يبتا تتمثل ب�"االس���تياء 
على المرتفعات التي تش���كل عمقًا اس���تراتيجيًا بالمناطق 
الفلسطينية، وس���رقة مقدرات الشعب الفلسطيني، إضافة 
إلى محاول���ة تقديم رواية االحتال بأن هذه األراضي مناطق 

متنازع عليها ومناطق تاريخية وأثرية"، منوهًا إلى أن االطماع 
"اإلس���رائيلية" بجبل صبيح ال تهدف فقط لاس���تياء عليه 
بل لخل���ق واقع تهويدي بهذه المنطق���ة وتحريف ودحض 
الرواية الفلس���طينية التي تؤكد على أحقية الفلسطينيين 

بالمنطقة.    
وتثير ه���ذه البؤرة مخاوف أهالي بيت���ا التي تعتبر من بين 
بلدات فلس���طينية قليلة في الضفة التي لم يصلها الزحف 
االستيطاني المتسارع، ال سيما وأن البؤرة تطل على المنطقة 

الصناعية في البلدة، وفق الخواجا. 
 وش���دد عل���ى أن السياس���ات العدواني���ة التي يمارس���ها 
االحتال ضد الفلسطينيين، لن تتوقف إال بالنضال والكفاح 
والمواجه���ة والتصعي���د، كما يجري بش���كل يومي بمنطقة 
جبل صبيح، مشيرًا الى أن هناك محاوالت جديدة لاستمرار 
بالمس���يرات المركزي���ة بكل يوم جمعة، ووس���ط األس���بوع 

بالشارع الرابط بين مستعمرتين "أسحار و ايتمار". 

حتٍد و�سمود
بدوره، أكد الناش���ط اإلعامي نسيم معا، أن جبل صبيح بات 
محط أنظار وأطماع االحتال اإلس���رائيلي ومستوطنيه، نظرًا 
لموقعه االس���تراتيجي، حيث يتوس���ط  بل���دات "بيتا، يتما، 
قبان"، ويقع على بعد ثاثة كيلومترات إلى الشرق من حاجز 
زعترة بمحاذاة الطريق المؤدي إلى اريحا واألغوار، كما ُيشكل 

حلقة وصل ل�25 قرية ُتحيط به. 
وأوض���ح مع���ا خ���ال حديث���ه ل�"االس���تقال"، أن االحتال 
والمس���توطنين حاولوا مرارًا االس���تياء على الجبل من خال 
عدة هجمات عس���كرية وإقامة بؤرة اس���تيطانية عليه، لكن 
محاوالتهم فشلت أمام التصدي الحازم من أهالي قرية بيتا 

وتنفيذهم سلسلة فعاليات ومسيرات احتجاجية. 
وبّين أن المستوطنين استغلوا العملية األخيرة التي ُنفذت 
على حاجز زعترة العس���كري، وفرصة انشغال الفلسطينيين 
بأحداث حي الش���يخ جراح والعدوان األخي���ر على قطاع غزة، 

لوضع بيوت س���كنية اس���منتية خال ثاثة أي���ام، والتمدد 
بشكل سريع على قمة جبل صبيح. 

وح���ول الخط���وات االحتجاجية الت���ي اتخذته���ا قرية بيتا 
لموجهة مطامع االحتال، قال معا: "إن أهالي بيتا أش���علوا 
المواجهات اليومية مع االحتال منذ منتصف شهر رمضان، 
وقامت الق���وي الوطنية بالبلدة بإعان ي���وم الجمعة من كل 

أسبوع "يوم الغضب والنفير". 
وأضاف أن أهالي بيتا استعانوا بس����اح "اإلرباك الليلي" من قطاع 
غزة، كأس����لوب إلجبار المس����توطنين على الرحي����ل عن جبل صبيح 
بش����كل س����لمي، ففي كل ليلة ُيشعل الش����باب إطارات السيارات 
ف����ي محيط قمة الجبل، ويطلقون األلعاب النارية وصيحات التكبير 
والنفير لبث الذعر والخوف بين المستوطنين، مشيرًا الى أن االرباك 
الليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء ويستمر للساعة الثانية بعد 

منتصف الليل، وقد يستمر الى بزوغ الفجر.
وأوض���ح أنه ألول مرة على جبل صبيح يقع اش���تباك مس���لح 
بين المقاومين والمس���توطنين، حيث أطلق الفلس���طينيون 
الرصاص الح���ي والقنابل اليدوية صوب البيوت الس���كنية 
بالبؤرة االستيطانية، كما أغلق أهالي القرية الشارع الرئيسي 
لبلدة حوارة، وقاموا برش���ق مركبات المس���توطنين بالحجارة 
مما أدى إلصابة مستوطنين، كما هددوا المستوطنين بحرق 
المركبات والمعدات في حال لم يتم إخاء المستوطنة اليوم 
الثاثاء.  وأش���ار إلى أن ش���رطة االحتال اإلسرائيلي منعت 
إدخال معدات البناء الازمة للمس���توطنين، نتيجة الضغط 

الحاصل على شارع حوار من قبل أهالي بيتا. 
وش���دد على أن "قرية بيتا س���تبقى عصية على االستيطان 
ألنه���ا دفعت الثمن م���ن أرواح أبنائها وم���ن حريتهم، ولن 
يه���دأ أهله���ا إال بإزالة الب���ؤرة االس���تيطانية مهما كلفهم 
األم���ر"، مضيفًا أن للفلس���طينيين "عزيمة م���ن حديد على 
إخراج المس���توطنين من الجبل كي ال يتحول إلى مستوطنة 
دائمة تعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحول القرى 

الفلسطينية إلى جزر معزولة".

مخاوف من »حزام استعماري« يقّسم الضفة

»جبل صبيح«.. أطماع استيطانية وبؤرة اشتباك جديدة مع االحتالل
غزة/ دعاء احلطاب: 

من��ذ قرابة �سهرين، يخو�ض اأه��ايل بلدة بيتا جنوب 
�سرق��ي نابل�ض والقرى املج��اورة معركة حقيقية  مع 
ق��وات الحتالل »الإ�سرائيل��ي« وقطعان امل�ستوطنني 
عل��ى جبل �سبي��ح امله��دد بال�ستيالء عليه��ا، لإف�سال 

علي��ه  لل�سيط��رة  املتك��ررة  وحماولته��م  اأطماعه��م 
عرب تثبيت ب��وؤرة »اأفيتار« ال�ستيطاني��ة كاأمر واقع، 
فل��م تتوقف اجله��ود ال�سعبية للت�سدي له��ذه البوؤرة 
والعم��ل �سعيًا لإزالتها وتفكيكها، كم��ا فعلوا يف املرات 
ال�سابقة. وقدمت بلدة بيتا خالل الأ�سابيع الأخرية 

اأربع��ة �سهداء م��ن اأبنائها وهم« عي�س��ي برهم، زكريا 
حماي��ل، ط��ارق �سنوب��ر، والطف��ل حمم��د حماي��ل«، 
بالإ�سافة اإىل ع�سرات اجلرحى والأ�سرى خالل قمع 
قوات الحتالل للم�س��ريات الأ�سبوعية التي تنظمها 

فعاليات البلدة رف�سا لهذه البوؤرة.

غزة/ االستقال:
الفلس����طينية  المقاومة  فصائ����ل  دع����ت 
أبناء ش����عبنا في الضفة والقدس والداخل 
المحتل لش����د الرحال للرباط في المس����جد 
االحتال  القتحام����ات  للتص����دي  األقصى 
أمر  لس����احاته ومحاوالته فرض  وتدنيسه 
واقع على شعبنا ولمجابهة مسيرة األعام.

كما طالب بي����ان للفصائل اإلثني����ن، أبناء 
ش����عبنا في الضفة وغزة والخارج للمشاركة 
الحاش����دة والفاعلة في مس����يرات الغضب 
غدا للتعبي����ر عن رفضنا لهذا االس����تفزاز 
والعدوان المتواصل على القدس واألقصى.

وأشارت الفصائل إلى أن المقاومة فرضت 
معادل����ة ثابتة في معركة س����يف القدس 
مفاده����ا أن االعتداء على األقصى والقدس 
وأحيائها لن يمر مرور الكرام وأنها جاهزة 

لتقول كلمتها باألفعال وليس باألقوال.
وأك����د البيان أن خي����ار المقاومة هو الخيار 

األمثل واالستراتيجي للتعامل مع العقلية 
الصهيونية القائمة عل����ى القتل واإلجرام 
وس����فك الدم الفلس����طيني وأن اس����تمرار 
إع����دام االحتال ألبناء ش����عبنا في الضفة 
والقدس م����ا هو إال اس����تمرار لمسلس����ل 

اإلرهاب الصهيوني ِضد شعبنا.
كما طالبت الفصائل السلطة الفلسطينية 
برفع يدها عن أبناء ومقاومة ش����عبنا لتأخذ 

دورها في مواجهة االحتال ورفع كلفته.
كما أكدت على أهمية اس����تثمار االنتصار 
الذي حققه ش����عبنا ومقاومته في معركة 
س����يف القدس بتحقيق الوح����دة الوطنية 
وترتيب البيت الفلس����طيني على أس����س 
وطني����ة س����ليمة وعل����ى قاعدة التمس����ك 

بالحقوق والثوابت وبرنامج المقاومة.
وج����ددت الفصائل رفضها لكل أش����كال 
التطبي����ع م����ع االحت����ال لم����ا يمث����ل من 
جريم����ة وطعنة غادرة لتضحيات ش����عبنا 

وخيان����ة لألم����ة وتش����جيعًا لاحتال على 
مواصلة عدوانه ِضد ش����عبنا ونس����تهجن 
القيمي لبعض أقطاب  اس����تمرار االنحدار 
التطبي����ع التي ُتصر على التماهي مع رؤية 

ومخططات االحتال.
وقال����ت إن الواج����ب عل����ى األم����ة بكاف����ة 
مكوناته����ا قادة وزعم����اء وعلماء ومثقفين 
وأح����زاب وإعاميين تحمل مس����ؤولياتهم 
والتح����رك على كل المس����تويات للتصدي 
للعدوان، والضغط على االحتال بتشكيل 
جبهة فلس����طينية عربية إسامية لحماية 
األقص����ى وُنص����رة القدس ودع����م وتعزيز 

صمود أهلها.
وطالبت فصائل المقاوم����ة األمم المتحدة 
وكافة األطراف الراعية التفاق وقف إطاق 
الن����ار بتحمل مس����ؤولياتها والضغط على 
االحت����ال لوقف الع����دوان عل����ى القدس 

واألقصى قبل فوات األوان.

رام الله/ االستقال:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مسيرة األعام التي ينوي اليمين المتطرف 
تنظيمها يوم غد في ش����وارع القدس المحتلة بما فيها البلدة القديمة تهديد 

مباشر للجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا.
وحذرت الوزارة في بيان أمس االثنين، "من مغبة إجراء هذه المسيرة االستفزازية 
ومخاطره����ا ونتائجها على الجهود المبذولة لتثبي����ت التهدئة ووقف العدوان 
وجهود إحياء عملية السام، وتعتبرها امتدادا لعدوان االحتال المتواصل ضد 
المدينة المقدس����ة ومقدس����اتها ومواطنيها، وجزءًا ال يتجزأ من عمليات أسرلة 

وتهويد القدس المحتلة".
وأدانت مجزرة الهدم التي ارتكبته����ا جرافات االحتال صباح اإلثنين في قرية 
ديرشرف غرب مدينة نابلس والتي ادت لهدم 7 محات تجارية وزراعية بحجة 
عدم الترخيص، كما أدانت إقدام قوات االحتال على هدم خيام سكنية بدوية 
قرب قرية الطيبة ش����رق رام الله تؤوي 15مواطنا، ضمن مخطط إلخاء وتهجير 
جميع التجمع����ات البدوية في المنطقة الواقعة بين محافظ����ة رام الله والبيرة 

وأريحا.
كم����ا أدانت ال����وزارة مواصلة جرافات االحتال تجريف أراض فلس����طينية قرب 
مدخل حزما لشق طريق ألغراض عسكرية، وتجريف مساحات واسعة من أراضي 

المزارعين الفلسطينيين في جيوس ألغراض التوسع االستيطاني.

فصائل المقاومة تدعو للنفير العام 
لألقصى للتصدي »لمسيرة األعالم«

الخارجية: »مسيرة األعالم« تهديد 
مباشر لجهود وقف العدوان على شعبنا
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دولة فل�سطني
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية

)MOH-07/ 2021( :إعالن طرح مناق�صة رقم�
م�صروع �إن�صاء �ملركز �لوطني لل�صحة �لنف�صية �ملجتمعية و�لتاأهيل - غزة

تعلن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء لمشروع انشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل - 
غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا لصالح وزارة الصحة، وذلك وفق الشروط التالية:

* المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية تخصص أبنية درجة 
أولى على األقل وتخصص كهروميكانيك والمسجلين لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين، والذين لديهم خبرة موثقة 

في مشاريع مشابهة. 
* يمكن شراء وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر الوزارة في غزة – شارع النصر – مدينة العودة )ابراج 
المقوس���ي( وذلك اعتبارًا من االثنين الموافق 2021/06/14 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2021/06/24، 
وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته )250( مئتان وخمس���ون دوالرًا امريكيًا غير مس���تردة على أن يصطحب المقاول معه 

شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
* آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية الساعة الحادية عشرة ظهرًا )11:00( 

يوم األربعاء الموافق 2021/06/30
* ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة 60,000 دوالر أمريكي وتكون الكفالة س���ارية المفعول لمدة 120 يوما من 
تاريخ تقديم العروض وتكون باس���م مؤسسة أمان فلس���طين وصادرة من أحد فروع بنك البريد في قطاع غزة أو أحد 

البنوك المعتمدة.
* سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم االثنين الموافق 2021/06/21 الساعة 10:30 صباحا في مقر وزارة 

األشغال العامة واإلسكان - غزة- النصر- مدينة العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رس���ميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر 

الضريبية سارية المفعول.
* المشروع معفى من ضريبة القيمة المضافة، والمقاول الذي يرسو عليه العطاء ملزم بتقديم فاتورة غير شاملة ضريبة 

القيمة المضافة وشهادة خصم منبع.
* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة دون ذكر األسباب.

* رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

   دائرة العطاءات املركزية

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة

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

دعوة لتقدمي مز�د�ت
�ملز�ودة رقم: 2021/1

1. تعل���ن وزارة المالية عن ط��رح مزاودة بالظرف المختوم لتأجير أماكن في 
المستش���فيات لوضع ماكينات المشروبات الساخنة – لصالح وزارة الصحة 

تبعًا للشروط الموضحة في كراسة المزاودة.
2. على الش����ركات واألفراد الراغبين في المش����اركة في هذا المزاد 
مراجعة دائرة المشتريات/وزارة الصحة خالل أوقات الدوام الرسمي 
من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق المزاد مقابل دفع 

مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
3. آخ����ر موع����د لقبول عروض األس����عار بالظرف المخت����وم في صندوق 
العطاءات بدائرة المشتريات -وزارة الصحة في غ�زة يوم االثنين الموافق 
2021/06/21 الس����اعة الحادية عشرة صباحًا وتفتح المظاريف بحضور 

ممثلي المزاودين في نفس المكان والزمان.

مالحظة:
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

2. يجب إرفاق س���ند دفع معتم���د من قبل بنك البريد بمبل���غ )500( دوالر 
أو ش���يك بنكي أو كفالة بنكية من البنك الوطني اإلس���المي أو بنك االنتاج 
الفلسطيني كتأمين دخول س���اري المفعول لمدة 60 يومًا مستردة لمن ال 

يرسو عليه المزاد.
3. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الضرائب.

4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.
5. للمتقدم الحق في معاينة االماكن المحددة قبل وضع األسعار. 
6. لجنة العطاءات غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرض.

7. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
                                                               purch@moh.gov.ps :وبريد الكتروني

دائرة امل�سرتيات
ق�سم العطاءات والعق�د

رام الله/ االستقالل:
العسكرية  المحكمة  قررت 
لالحت���الل ف���ي “عوف���ر” 
الخاص  القرار  إرجاء إصدار 
االعتق���ال  أم���ر  بتثبي���ت 
 الش���يخ خضر 

ّ
اإلدارّي بحق

عدنان )43 عاًما( من جنين، 
والمضرب عن الطعام لليوم 
16 عل���ى التوال���ي رفًض���ا 
العتقال���ه اإلدارّي، وذل���ك 
حت���ى تاري���خ 20 حزيران 
الجاري، وف���ق ما ذكر نادي 

األسير.
الن���ادي عن محامي  ونقل 
الشيخ قوله، إن إرجاء القرار 

جاء بعدما طلب���ت المحكمة 
م���ن النيابة العس���كرية أن توض���ح موقفها 
إزاء مجموع���ة م���ن اإلجراءات، الت���ي كان من 
المفت���رض أن تس���بق إصدار أم���ر االعتقال 

اإلدارّي بحّقه.
وكانت سلطات االحتالل أصدرت أمر اعتقال 
إدارّي بح���ق خضر عدنان لمدة ش���هر ، يبدأ 
من تاريخ اعتقاله في ال�29 من أّيار الماضي، 

بحسب نادي األسير.
وأشار إلى أن األسير عدنان تعرض لالعتقال 
)12( م���رة، وأمضى ما مجموعه في س���جون 
االحتالل نحو ثماني س���نوات معظمها رهن 

االعتقال اإلدارّي.

وخالل هذه الس���نوات خاض الش���يخ عدنان 
أربع���ة إضرابات س���ابقة، منه���ا ثالثة رفًضا 
العتقال���ه اإلدارّي، حي���ث خ���اض إضراًبا عام 
2004 رفًضا لعزله، واس���تمر لمدة )25( يوًما، 
وفي 2012 خاض إضراًبا ثاني واس���تمر لمدة 
)66( يوًما، وف���ي 2015 لمدة )56( يوًما، وفي 
2018 لمدة )58( يوًما. وتمّكن من خالل هذه 
المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة 
اعتقاالته التعس���فية المتكررة، وفًقا لنادي 

األسير.
وذكر أن األس���ير عدنان حاص���ل على درجة 
االقتصادية،  الرياضي���ات  في  البكالوريوس 
ومتزوج وأب لتس���عة أبن���اء، أصغرهم بعمر 

الشهر، وأكبرهم 13 عاًما.
في الس���ياق، نظمت عائلة 
عدنان،  القي���ادي  األس���ير 
أم���س، وقفة إس���ناد له، مع 
اس���تمراره في اإلضراب عن 

الطعام منذ 16 يوما.
وج���رت الوقفة أمام س���جن 
"عوفر" "اإلس���رائيلي"، غرب 
مدين���ة رام الل���ه، بالتزامن 
للمحكمة  جلسة  انعقاد  مع 
اإلس���رائيلية  العس���كرية 
للنظر في تثبي���ت اعتقاله 

اإلداري.
زوجة  موس���ى،  رندة  وقالت 
عدن���ان،  خض���ر  األس���ير 
الوقفة،  خ���الل  للصحفيي���ن 
إن س���لطات االحتالل تعمدت إجراء تنقالت 
لزوجه���ا بين الس���جون "بهدف اس���تنزاف 

طاقاته في األيام األولى لإلضراب".
وأضافت: "ال تتوف���ر أي معلومات عن وضعه 
الصح���ي"، لكنه���ا نقلت ع���ن محاميه جواد 

بولص قوله إنه يتمتع "بمعنويات عالية".
وقالت موسى إن زوجها اعتقل بسبب "نصرته 
لعائالت الشهداء واألس���رى، وجرى تحويله 

لالعتقال اإلداري ليبقى أطول فترة ممكنة".
واالعتق���ال اإلداري، حب���س بأم���ر عس���كري 
إس���رائيلي، دون الئحة اتهام، لمدة تصل 6 

شهور، قابلة للتمديد.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
االثني���ن، إن قوات وحدة "المتس���ادا 
واليم���از" التابع���ة لمصلحة س���جون 
االحتالل اقتحمت قسم )4( في سجن 
جلبوع الس���اعة الرابعة فج���را، وأجروا 
حمل���ة تفتي���ش وقمع واس���عة في 
السجن مما تس���بب بحالة من السخط 
والتوت���ر في صف���وف األس���رى في 

السجن.
واس���تنكرت الهيئة م���ا يتعرض له 
األسرى الفلسطينيون في المعتقالت 
اإلسرائيلية من اقتحامات وحشية من 
قبل إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية 
من أجل التضييق على األسرى وفرض 
العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط 

حقوقهم.
يذكر بأن قوات "المتس���ادا " تشكلت 
ف���ي الع���ام 2003 كوح���دة قمعي���ة 
لالس���تجابة في حالة الط���وارئ وهي 
تابعة للشرطة اإلسرائيلية كغيرها من 
الوحدات الخاصة كوحدة "نحش���ون"، 
"والدرور" وتتكون "المتسادا" من جنود 
وضباط في صف���وف النخبة المختارة 
من الجيش اإلسرائيلي، حيث يتسلح 
عناصرها برشاشات "العوزي" والغازات 

المسيلة للدموع وأسلحة الليزر.

هيئة األسرى: قوات 
االحتالل تقتحم قسم 

)4( في سجن جلبوع

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين قدري أبو بكر، االثنين إن 5 
أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لمدد متفاوتة ضد اعتقالهم 

اإلداري التعسفي.
وأضاف أبو بكر خالل زيارته مع وفد من الهيئة خيمة التضامن مع األس���ير 
ابو عطوان وس���ط مدينة دورا قضاء الخلي���ل أن أوضاعهم الصحية بدأت 
بالتفاقم ال سيما األسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 41 

يوما بظروف اعتقالية خطيرة ومقلقة للغاية.
وبين أن األس���ير الغضنفر يحتجز فيما تس���مى بعيادة الرملة في زنزانة 
ق���ذرة وبحالة صحية بدأت بالتردي بعد ه���ذه األيام الطويلة من اإلضراب 
واالعتداءات المتكررة عليه من قبل الس���جانين بالضرب والتنكيل والنقل 

المتواصل.
وذكر، أن الغضنفر المعتقل منذ أكتوبر 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة 
مرات، وخاض س���ابًقا إضراًبا عن الطعام، رفًضا العتقاله اإلداري عام 2019، 
فق���د عدة كيلو جرامات من وزنه ويعاني م���ن الغثيان وآالم في المفاصل 

وأوجاع بكافة أنحاء جسده وحرقة بالمعدة وعدم القدرة على الحركة.
كما أوضح أن كال من األس���رى الش���يخ خضر عدنان واألسير عمرو الشامي 
واألسير يوسف العامر، وجميعهم من مدينة جنين، واألسير الشيخ جمال 
الطويل من رام الله، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام أليام متفاوتة 
ضد سياس���ة االعتقال اإلداري التعسفي، وسط معاملة سيئة وقاسية من 

قبل السجانين لكسر ارادتهم وإضرابهم.
وفي س���ياق ذي صلة، زار أبو بكر كال من بيت األس���ير الطفل س���ند مقبل 
)13 عاًما( من بلدة بيت أمر، وكذلك زيارة االس���ير المحرر خالد العناتي من 
حلحول بعد اعتقال دام 18 س���نة في س���جون االحتالل، واألس���ير المحرر 
صالح الجعبري من مدينة الخليل بعد اعتقال دام 15 سنة في المعتقالت 

اإلسرائيلية.

خمسة أسرى يواصلون 
معركة األمعاء الخاوية 

ضد االعتقال اإلداري

بالتزامن مع  وقفة إسناد له برام الله

محكمة االحتالل ترجئ البت في قرار تثبيت اإلدارّي بحق الشيخ خضر عدنان 
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 املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة بداية �سمال غزة 
 يف الق�سية 2019/174م

  يف الطلب رقم 2021/197م
المدع���ون / 1- يوس���ف محم���د يوس���ف القان���وع ويحمل هوي���ة رقم / 
961660610  2- فوزي محمد يوس���ف القانوع  3- دولت محمد يوس���ف 
القانوع  4- شهيرة محمد يوسف القانوع  - 5 اميرة محمد يوسف القانوع

6- س���نهيت محمد يوس���ف القانوع 7- س���ميرة محمد يوس���ف القانوع   
جميعهم ورثة المرحوم / محمد يوسف حسن القانوع

     وجميعهم من سكان / جباليا البلد  بالقرب من مسجد حراء 
  وكيلهم المحامي / محمود احمد القانوع المحامي

المدعى عليه / محمد عزات " يوس���ف حسن القانوع من سكان جباليا البلد 
شارع الجرجير  خارج البالد ومجهول محل االقامة .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في القضية رقم 2019/174         في الطلب رقم 2021/197

بما ان المدعين قد اقاموا عليك اس���تنادا ال���ى ما يدعونه في الئحة دعواهم 
لذل���ك يقتضى عليك ان تحضر الى هذه المحكمة المختصة بجلس���ة االحد 
الموافق 2021/7/4م للرد على دعواهم كما يقتضى عليك ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحرير خالل مدة ) 15 يومًا ( من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
وان ترس���ل الئحة جوابية الى المدعين حسب عنوانهم وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعين ان يسيروا في دعواهم .

  رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
حممد مطر 

 دولة فل�سطني 
وزارة الأوقاف وال�سئون الدينية

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

اأملونيوم لزوم ت�سليح اأ�سرار ملباين الأوقاف 
لزوم مديرية اوقاف الشمال ومعهد حمودة 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�سئون املالية
  دائـــرة  امل�سرتيات

  

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �صادر عن حمكمة غزة ال�صرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار اهال���ي زرنوقة المؤرخة في 
2021/6/9م تتضم���ن محم���د محمد طاهر الريس المش���هور ) الحاج بدوي ( قد 
توفي بتاريخ 1991/5/28م هوية رقم 955005418 من مواليد 1897م وانحصر 
إرثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته ثرية يوس���ف خليل االرنؤوط المش���هورة 
الري���س وف���ي اوالده منها الذكور وه���م عدنان وابراهيم وعون���ي واالناث وهن 
فتحية وس���عاد ورؤوفة وفايق���ة وفي ابنه المتولد له من زوجت���ه المتوفاة قبله 
مبروكة عبد الهادي س���ليمان اس���ليم وهو احمد وفي اوالد ابن���ه المتوفى قبله 
محمود والمتولدين له من زوجته االولى صبحة حس���ن عبد المطلب الش���وربجي 
الذكور وهم شاكر ومحمد وسامي واالنثى وهي سهام والمتولدين له من زوجته 
الثانية نصرة س���ليم عبد الله اسليم الذكر وهو ياس���ر ثم بتاريخ 2003/1/28م 
توفيت ثرية يوس���ف خليل االرنؤوط المشهورة الريس وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقال���ي في اوالدها المتولدين لها من زوجه���ا المتوفى قبلها محمد محمد 
طاهر الريس الذكور وهم عدنان وابراهيم وعوني واالناث وهن فتحية وس���عاد 
ورؤوفة وفايقة فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية 
واجب���ة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا ح���ال حياته وتركوا ورث���ة ومن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر وحرر في 28/ شوال لسنة 1442 ه� الموافق 2021/6/9م

   قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

غزة/ االستقالل:
دت الجبهة الش����عبّية لتحرير فلس����طين أّن اإلعالن  أكَّ
عن تش����كيل حكومة جديدة لالحتالل برئاسة نفتالي 
بينيت ويائير البيد بالتناوب لن يغّير شيًئا على أرض 
الواقع، مشيرة إلى أن "رئيس وزراء العدو الجديد يتفق 
في جوهر برنامجه وسياساته مع نتنياهو والقائمة على 

العدوان واالستيطان والتهويد".
وقال����ت الجبهة، في بيان االثنين، إن����ه ال يمكن إخفاء 
الم����أزق االس����تراتيجي ال����ذي ُتعاني من����ه المنظومة 
السياس����ّية اإلس����رائيلية، والتي أدت إل����ى إفراز هذه 

الحكومة الضعيفة.
وأوضح����ت أن ه����ذا األمر يس����توجب اس����تثمار ذلك 
فلس����طينًيا بتعزيز عملي����ة التناقض داخ����ل الكيان 
بتكريس عوام����ل الق����ّوة والنهوض وص����وغ البرنامج 
الوطن����ي الموّحد القادر على التصدي لهذه الحكومة أو 

مخططاتها.
ودع����ت الجبه����ة قيادة الس����لطة إلى "نبذ أّي����ة أوهام 
بالع����ودة إلى المفاوضات أو إمكانية تحقيق تس����وية 
سياس����ّية تؤّمن حقوق شعبنا كافة بالرهان على هذه 
الحكومة الجديدة، أو باالستجابة لشروط اللجنة الرباعّية 

أو ما ُيسمى بحل الدولتين الذي ُولد مشّوًها".
كما دعتها إلى االس����تجابة لق����رارات اإلجماع الوطني 
بف����ك االرتباط مع االحتالل، والتحّلل من اتفاق أوس����لو 

وملحقاته األمنّية والسياسّية واالقتصادّية.
واعتبرت أّن "المقاومة المستندة إلى رؤية سياسّية وطنّية 
مقاومة مستمدة من قراءتنا لطبيعة االحتالل وتناقضاته، 
هي اللغة المباش���رة التي يج���ب أن نتعامل بها مع هذا 
الع���دو وتركيبته السياس���ّية القائمة، وبم���ا يجعل من 

مشروع االحتالل مشروًعا مكلًفا وصواًل إلى دحره«.
من جانبه����ا، وصفت الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحرير 
فلسطين الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بأنها ال تحمل 

للفلسطينيين من التغيير سوى اسمها.
وقالت الجبهة في بيان لها: "بشأن القدس المحتلة، فإن 
برنامج الحكومة الجديدة، ينص على ما يس����مى تعزيز 
موقع مدينة القدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، من خالل 
نقل جميع مقرات الوزارات وأقس����امها والمؤسس����ات 

الحكومية اإلسرائيلية إلى المدينة".
وأوضح����ت أن برنام����ج الحكوم����ة أق����ّر "تعزي����ز البناء 
االس����تيطاني في المدينة، وتحويلها إلى ما يس����مى 
عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز 

للحكم في فترة وجيزة بعد نيل الثقة".
وأضاف����ت "ال تخفي حكوم����ة بينيت – البي����د نواياها 
الخبيث����ة نح����و المس����جد األقص����ى، إذ ق����ررت العمل 
على توس����يع مس����احة حائط الب����راق لتعزي����ز الطابع 
اليهودي لمدينة القدس، وش����طب عالماتها الوطنية 
الفلس����طينية". وأكدت أن "حكومة االحتالل الجديدة 

المس����ماة زوًرا وبهتاًنا حكومة التغيي����ر هي في واقع 
الحال حكومة التوس����ع االس����تعماري االس����تيطاني، 
وحكومة ضم المنطقة )ج(، واستكمال مشروع تهويد 
مدين����ة القدس وطمس معالمه����ا الوطنية، وتكريس 

ضمها وتحويلها إلى عاصمة لالحتالل.
وح����ذرت الجبه����ة من خط����ورة الرهان عل����ى الحكومة 
الجديدة، بذريع����ة أنها أقصت نتنياهو، "فمش����اريع 
االس����تيطان ما زالت قائمة، والصراع مع االحتالل ما زال 
يدور في محاوره التي لم تتغير، وهي استعادة األرض 
وتحريرها م����ن االحتالل، وإقامة الدولة الفلس����طينية 

المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
كما حذرت من خط����ورة "االنج����رار وراء أوهام وعود قد 
تطلقها الحكومة اإلسرائيلية، في محاولة منها للتقرب 
من الوالي����ات المتح����دة، وإعادة صياغ����ة عالقتها مع 
اإلدارة األميركية، بما في ذلك حديثها عن استعدادها 

الستئناف المفاوضات الثنائية".
وأكدت أن "أية دعوة للمفاوضات ستبقى مرفوضة، إذا 
كانت ال تضمن الوقف المس����بق لالستيطان، وااللتزام 
بقرارات الش����رعية الدولية، وج����دول أعمال لمفاوضات 
تحت إش����راف مجلس األمن، بحيث تك����ون وظيفتها 
االتف����اق على آليات لتطبيق قرارات الش����رعية الدولية 
الت����ي تكفل الحقوق الوطنية المش����روعة لش����عبنا، ال 

التفاوض عليها".

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اإلثنين، عن تسجيل 6 حاالت وفاة و156 إصابة بفيروس 
كورونا المس���تجد و325 حالة تعاف في الضفة الغربي���ة المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 
س���اعة. وقالت الكيلة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في فلسطين، إن نسبة التعافي 
بلغت %97.7، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة %1.2، ونس���بة الوفيات %1.1 من 
مجمل اإلصابات.وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: "جنين 6، 

نابلس 10، الخليل 3، طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله 3، قطاع غزة 132".
وذكرت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 8، نابلس 33، 
الخلي���ل 1، طولك���رم 4، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 4، س���لفيت 1، ضواحي القدس 1 

قلقيلية 2، طوباس 2، أريحا واألغوار 1، قطاع غزة 266".
وبينت أن حالة وفاة واحدة سجلت في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، و5 حاالت 
وف���اة في قطاع غزة. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 13 مريًضا بغرف العناية المكثفة، 
بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا 
في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريًضا. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا 
الطعوم���ات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة 412,566 بينهم 253,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

اللد المحتلة/ االستقالل:
خرب »مجهولون متطرفون« س���احة مدرس���ة الرازي في مدينة اللد، داخل أراضي العام 
48، ما أس���فر عن أضرار مادية فيها. ووفقا لموقع عرب 48، فإن عددا من األهالي أش���ار 
إلى أن االعتداء يندرج ضمن االعتداءات على خلفية عنصرية من قبل متطرفين يعادون 
المواطنين العرب في اللد. وكان مستوطنون مسلحون ممن يعرفون ب�«النواة التوارتّية« 
اقتحموا الخميس الماضي المدرسة بهدف ضّمها إلى »المدرسة التوراتّية« بحماية من 
شرطة االحتالل »اإلسرائيلي«. وجاء االقتحام بتغطّية من رئيس بلدّية المدينة المتطّرف 
يائير رفيفو، »تنفيذَا لمخطط قديم يستهدف مدرسة الرازي العربّية لضمها للمدرسة 
التوراتّي���ة التي أقيمت قربها قبل س���نوات، لتهويد األحياء العربّية واالس���تيالء على 
المنشآت التعليمّية العربّية في المدينة«. وكان أعضاء بلدية اللد العرب أصدروا بيانا على 
ضوء اقتحام المس���توطنين لتنفيذ قرار البلدية، استنكروا فيه »الممارسات العنصرية 
التي ينتهجها رئيس البلدية ونائبه المعادية للعرب، والتي تسعى إلى سلب المرافق 

العامة التابعة للعرب وتحويلها الى النواة التوراتية العنصرية«.

غزة/ االستقالل:
تص���در وس���م "#لن_تم���ر" مواق���ع التواصل 
االجتماعي، مساء اإلثنين، بعد دعوات شبابية 
في الق���دس للتصدي لمس���يرة األعالم التي 
ينوي االحتالل ومس���توطنوه تنظيمها اليوم 

الثالثاء.
وبدأت حملة إلكترونية، في تمام السادسة من 
مساء أمس، للكتابة والنشر عبر مواقع التواصل 
االجتماعي ضد مس���يرة "األعالم اإلسرائيلية"، 
التي س���يتم من خاللها اقتح���ام باب العامود 

والحي اإلسالمي في القدس المحتلة.

النشطاء والمقدس���يون، لالحتشاد عند  ودعا 
باب العامود الثالثاء في تمام الس���اعة الرابعة 
عصرا، للتصدي لمسيرة "األعالم اإلسرائيلية"، 
في الوقت الذي تواص���ل فيه قوات االحتالل 

"اإلسرائيلي" استعداداتها لتأمين المسيرة.
وأك���د النش���طاء على ض���رورة حماية القدس 
من العدوان الس���افر الذي تش���كله مس���يرة 
األعالم، والتصدي له���ا بكل قوة. داعيين إلى 
يوم غضب واس���تنفار على امتداد فلسطين 

التاريخية.
وكتبت الناش���طة ليان مرعي في حسابها عبر 

تويتر قائلة: كل منا مس���ؤول ع���ن الرباط بما 
اس���تطاع، أهلنا في البالد ش���دوا رحالكم إلى 
القدس، وأهلنا في الش���تات انشروا وشاركوا 

وجاهدوا، لن نرضى أن تمر مسيرة األعالم".
في حين أكد نشطاء، على أن الشبان واألهالي 
س���يكونون متواجدين في كل الشوارع وفي 

كل منطقة في القدس.
وأشار نشطاء، إلى أن "يوم غد )اليوم( سيكون 
ثقيال، علينا أن ال ننسى مسرى رسولنا ونكون 
عن���ه من الغافلي���ن، بل من الواج���ب علينا أن 

نقف مع إخواننا ونساندهم".

»كورونا«: 6 وفيات و156 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

متطرفون يعتدون على 
مدرسة الرازي باللد

المنظومة السياسّية »اإلسرائيلية« تعاني من مأزق استراتيجي 

»الشعبّية« و »الديمقراطية«: حكومة االحتالل الجديدة قائمة على االستيطان والتهويد

عن مسيرة األعالم.. »#لن_تمر« يتصدر مواقع التواصل االجتماعي



الثالثاء 4 ذو القعدة 1442 هــ  15 يونيو  2021 م

     دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
 املو�سوع / ن�سر اإخطار تنفيذ بالن�سر امل�ستبدل 

ال���ى المنفذ ضده /  -1 اس���ماء حماده احمد عواجة هوي���ة : 906698287 مجهول محل 
االقامة . -2 محمد فهمي حسن عواجه هوية رقم : 800234353 مجهول محل االقامة .

أبلغك طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبيالة مس���تحقة الدفع بتاريخ 
2013/12/25 بقيم���ة ) 900 دوالر امريك���ي ( والمح���ررة بتاريخ 2013/2/27 
والمقامة بموجبها قضي���ة تنفيذية رقم 2018/1864 بداية رفح والمتكونة 
بين طالب التنفيذ / ش���ركة يوس���ف وانور عويضة والمنفذ ضده / المذكور 
اعاله والذي يلزمك بدفع المبلغ المذكور اعاله باإلضافة للرس���وم والمصاريف 
لصالح طالب التنفيذ . لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك الى دائرة 
التنفيذ بمحكمة بداية رفح في غضون اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن واذا 

لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب األصول .

    ماأمور التنفيذ 

دولة فل�سطني 
     ال�سلطة الق�سائية 

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

 مذكرة تبليغ حكم غيابي
الى المدعى عليه / اياد محمد عطية ابو خوصة من غزة وس���كان الزيتون س���ابقا 
ومجهول محل االقامة في تركيا االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في 
القضية اساس 2021/440 + 2021/458م وموضوعها نفقة زوجة وقدره ستون 
دين���ارا اردنيا + نفقة ولد وقدرها ثالثون دين���ار اردنيًا او ما يعادل ذلك بالنقد 
المتداول المرفوعة عليك من قبل المدعية / عبير سمير عبد النبي ابو جالل حكما 
وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض 

واالستئناف , لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ 2021/6/14م

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

      دولة فل�سطني 
     ال�سلطة الق�سائية 

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

   مذكرة تبليغ حكم غيابي
الى المدعى عليه / اياد محمد عطية ابو خوصة من غزة وسكان الزيتون سابقا 
ومجهول محل االقامة في تركيا االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة 
ف���ي القضي���ة اس���اس 2021/438 وموضوعها نفقة بن���ت بالغة وقدرها 
اربعون دينارا اردنيا او ما يعادل ذلك بالنقد المتداول المرفوعة عليك من 
قبل المدعية / مرام اياد محمد ابو خوصة حكما وجاهيا بحق المدعية قابال 
لالس���تئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف , لذلك 

صار تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ 2021/6/14م

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

دولة فل�سطني  
املجل�س االأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 430 / 2021 

الى المنفذ ضده/ عالء نعيم محمد حندوقة طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية 
غزة في الشيك المس���تحق الدفع والمسحوب على بنك االستثمار الفلسطيني ويحمل 
رقم )30000268( والبالغ قيمته 10000 ش���يكل )عش���رة االف ش���يكل( لصالح طالب 
التنفيذ/ ش���ركة العشي لالخش���اب والتجارة والصناعة العامة ويمثلها السيد/ محمد 
نايف العش���ي والقاضي بالزامك بدفع قيمة الشيك مبلغ وقدره 10000 شيكل لصالح 
طالب التنفيذ باإلضافة الى رس���وم ومصاري���ف القضية لذلك عليك الحضور الى دائرة 
التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن 

التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في: 2021/6/14

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية 

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
 حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

اإعالم خ�سوم جريدة 
الى المدعى عليه : حمزة فرحان عثمان المصري من خانيونس وس���كانها سابقا 
والمقي���م حاليا في ايطاليا ومجهول محل االقام���ة فيها يقتضى حضورك الى 
هذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/7/18م الس���اعة 8 الثامنة صباحا للنظر 
ف���ي الدع���وى اس���اس 2021/294م المرفوعة عليك من قب���ل زوجتك المدعية 
غف���ران محمد حمدي ابو ناهية المش���هورة المصري من خانيونس وس���كانها 
سابقا والمقيمة حاليا في بلجيكا وكيل وكيلها المحامي الشرعي شحدة شراب 
وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب اأًلصول وحرر في 2021/6/13م .

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
 عبادة �سالح الدين الرقب

 دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني

 االدارة العامة لل�سركات 
   مراقب ال�سركات 

  اإعـالن للـعموم 
يعلن السيد / مراقب الشركات ان شركة شقورة وكلش للمقاوالت والتجارة 
العامة ذ.م.م ويمثلها السيد / جهاد كلش رئيس هيئة المديرين ووكيله 
المحامي االستاذ / باسل العطل والمسجلة لدينا تحت رقم 563135243 
بتاري���خ 2002/8/19م تقدمت بطلب لتغيير مركز الش���ركة الرئيس من 
)شمال غزة – مش���روع بيت الهيا ( الى شمال غزة – بيت الهيا المنشية (  

تحريرا في 2021/6/14م .

 مراقب ال�سركات

رام الله/ االستقالل:
أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية 
أن هناك حاجة الستبدال اآللية السابقة 
إلع���ادة إعمار غ���زة بأخرى من ش���أنها 
التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير 

المأوى لمن فقدوا بيوتهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل 
جلس���ة الحكوم���ة اإلثني���ن: »إن غ���زة 
تحتاج إل���ى جانب إعادة اإلعمار انعاش 
اقتصاده���ا م���ن خ���الل رف���ع الحصار 
وتمكين قاعدتها اإلنتاجية من العمل، 
ووصول ما تنتجه إلى األس���واق، وخلق 

فرص عمل للشباب«.
م���ن جانب آخر، حذر رئي���س الوزراء من 
التداعي���ات الخطي���رة الت���ي قد تنجم 
عن ع���زم س���لطات االحتالل الس���ماح 
للمتطرفين من أح���زاب اليمين القيام 
بمس���يرة األع���الم االس���تفزازية ف���ي 
اليوم  المحتلة  القدس  ش���وارع مدينة 
الثالثاء، التي تشكل استفزازًا لمشاعر 
الفلس���طينيين وعدوان���ًا على القدس 
والمقدس���ات، مؤكدًا أن ه���ذا العدوان 

يجب لجمه ويجب أن ينتهي.
وأدان عملي���ات القت���ل ضد الش���عب 
الفلسطيني التي كان آخرها استشهاد 
األس���يرة المح���ررة ابتس���ام كعابن���ة 
والضابطي���ن في جهاز االس���تخبارات 
أدهم عليوي وتيس���ير عيسة واألسير 
المح���رر جميل الع���وري والطفل محمد 

حماي���ل، وقال إنها تضاف إلى س���جل 
جرائم االحتالل في س���ياق محاس���بة 
المجرمين على جرائمهم لتشكل رادعًا 

لغيرهم.
الجديدة،  اإلسرائيلية  الحكومة  وبشأن 
ق���ال رئي���س ال���وزراء: ال نعتبرها أقل 
سوءًا من سابقاتها، مدينًا إعالن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي الجديد نفتالي بينت 
دعم االس���تيطان، خاصًة في المناطق 
المس���ماة “ج”، وجدد التأكيد على أن 
الشعب الفلسطيني سيواصل تصديه 
لتلك المحاوالت التي مارس���ها سلفه، 

الذي ُطويت صفحته.
وأض���اف رئي���س ال���وزراء: “بمغ���ادرة 
بنيامي���ن نتنياهو كرس���ي الحكم في 
إس���رائيل بعد 12 عام���ًا متواصلة من 
مكوثه، تكون انطوت واحدة من أس���وأ 

المحط���ات ف���ي تاريخات الص���راع، وال 
يمثلها بالس���وء س���وى فترة الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب قبل أن 

يطاح به عبر صناديق االقتراع”.
وش���دد على أن���ه “ال يوج���د للحكومة 
"اإلس���رائيلية" أي مستقبل إن لم تأخذ 
باالعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني 
وحقوقه المشروعة، والذي بات َتعداده 
يزيد عن َتعداد اإلسرائيليين بين النهر 
والبحر، وتجّس���دت وحدته في مواجهة 
الع���دوان اإلس���رائيلي عل���ى أهلنا في 
مدينة القدس وقطاع غ���زة، ومحاوالت 
انتهاك حرمة المقدس���ات اإلس���المية 
والمس���يحية، والتص���دي لسياس���ات 
االضطه���اد والعنصري���ة والتهجي���ر 
القسري التي تمارس���ها إسرائيل ضد 
س���كان حي الشيخ جراح، وبطن الهوى، 

وكذلك االعتقاالت، والتمييز العنصري 
بحق أهلنا في أراضي 48”.

وأكد رئي���س ال���وزراء أن المطلوب من 
الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة أن تبدأ 
العمل عل���ى إنهاء االحت���الل وأدواته 
االس���تعمارية من استيطان وغيره، وأن 

تعترف بالحقوق المشروعة لشعبنا.
وعن الحالة الوبائية في فلس����طين، قال 
رئيس الوزراء: »ما زلنا في مرحلة التعافي 
الحذر من الوباء، وم����ا زالت هناك حاجة 
للتباعد، ولبس الكمام����ة، واالبتعاد عن 

العادات االجتماعية الناقلة للمرض«.
وأضاف: »لدينا كمي���ات من المطاعيم 
متع���ددة المص���ادر، وهي عل���ى درجة 
عالية من المأموني���ة، داعيًا المواطنين 
إلى اإلقب���ال على تلقيها حتى الوصول 

إلى مناعة مجتمعية«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر الباحث في ش���ؤون القدس وعضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، 
من أن 17 منزال ستهدم في حي البستان من بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة حتى 

نهاية تموز/ يوليو المقبل.
وق���ال أبو ذياب: إن 98 منزال مخطرا باله���دم، منها 17 مخطرة بالهدم الفوري؛ بموجب 
قانون »كامينتس« اإلس���رائيلي، الذي يمنع إمكانية االستئناف عليها في المحاكم أو 

تجميدها، خالل تواريخ مختلفة حتى نهاية الشهر المقبل.
وأش���ار أبو ذياب في تصريحات صحفية اإلثنين، إلى أّن المنازل المستهدفة لعائالت: 
أبو ذي���اب، وحمدان، وجالجل، ورجب���ي، وقويدر، وبدران، وعودة، وش���افع، ورجب، وعبد 

الرحمن، وبشير.
وأضاف: »إن طواقم ش���رطة وبلدي���ة االحتالل وزعت اس���تدعاءات ألصحاب منازل في 
البس���تان، اليوم االثنين، لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتش���ها، بدعوى أن أصحاب 

المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتيا بعد إخطارهم خالل العام 2018«.
وأوضح أن س���لطات االحتالل أخطرت خالل المدد السابقة كذلك بهدم عدد من منازل 
المقدس���يين في حي البستان في بلدة س���لوان لتصل إلى 98 منزال، في محاولة لهدم 

الحي بأكمله، ضمن إجراءاتها العنصرية المندرجة تحت سياسة التطهير العرقي.
وذكر أبو ذياب أن المنازل المس���تهدفة قائمة منذ عش���رات السنين، أحدثها في عام 
2000، مطالبا بتدخل سياس���ي ورس���مي ودولي في مواجهة هجمة االحتالل الشرسة 

على الحي وإحكام سيطرتها على القدس.
ويقع حي البس���تان وسط بلدة سلوان ويجاور المسجد األقصى من الجهتين الجنوبية 
والجنوبية الش���رقية، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة 300 متر، ويمتد على مساحة 70 

دونًما، ويسكن فيه حوالي 1550 مواطنا.
وتسعى سلطات االحتالل منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، 
وتحويله إلى »حديقة توراتية« لمصلحة مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط 

أّجل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.
وتعكس حكاية الّش���يخ جّراح وحي البستان وس���لوان وبطن الهوى وتعامل سلطات 
االحت���الل معها طبيعَة النظام القضائي اإلس���رائيلي، ال���ذي يتغاضى عن حقيقة أن 
الوثائق التي تقدمها الجمعيات االستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و«يتعاطف« 
معهم لالس���تيالء على بيوت المقدسيين، في حين يمنع الالجئين الفلسطينيين من 
العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها. ويخضع المقدسيون -اليوم- لما يقارب 33 
ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آالف الوحدات الس���كنية واالستيطانية، في حين 
يهّجر حوالي نصف س���كان مدينة القدس إلى خارجها بس���بب منعهم من استصدار 

رخص بناء، وهدم وسرقة منازلهم وأراضيهم.

تحذيرات من هدم 17 منزال في 
سلوان حتى نهاية الشهر المقبل

حكومة االحتالل الجديدة كسابقاتها
اشتية: هناك حاجة الستبدال اآللية السابقة إلعادة إعمار غزة 
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وس���قط رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد احد عش���ر عاما من قيادته للحكومة 
الصهيوني���ة, س���قوط نتنياهو لم يأت بفضل قوة منافس���يه وقدرتهم على افش���اله, لكن 
س���قوط نتنياهو جاء لفش���له الذريع في تحقيق اهداف العدوان الصهيوني على قطاع غزة, 
فالمقاومة بمعركة سيف القدس اسقطت نتنياهو عسكريا وسياسيا وبات نتنياهو في مرحلة 
الصعود الى الهاوية, ففلسطين ليست كاشفة العورات فقط, انما محطمة للرموز الصهيونية 
فقد س���قط من قبله ايهود باراك وايهود اولمرت وتس���يفي ليفني وغيرهم الكثير من رموز 
الصهيونية, كما ان ارئيل ش���ارون هرب من غزة وازال المستوطنات نتيجة عمليات المقاومة 
البطولية, واسحاق رابين تمنى ان يصحو يوما ليجد غزة وقد ابتلعها البحر, وافيغدور  وليبرمان 
قال اعِط »وزارة الدفاع« االس���رائيلية 24 س���اعة فقط وانا اقضى عل���ى حماس في غزة واغتال 
قادتها وعلى رأسهم اسماعيل هنية وقاد ما تسمى وزارة الدفاع وبقية حماس وقادتها وسقط 
ليبرمان, اما بيني غانتس وزير الحرب الصهيوني فقد توعد باغتيال قائد حماس في غزة يحيى 
السنوار والجنرال محمد ضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس, 
كما وتوعد قادة المقاومة ابان ملحمة سيف القدس فتحداه قائد حماس يحيى السنوار وخرج 
في ش���وارع غزة يمش���ي على قدمية وفي اوقات محددة, ولم يستطع بينت وحكومة االرهاب 
الصهيونية النيل منه او اس���تهدافه خوفا من رد المقاومة الفلسطينية وخشية من ضرباتها 

المؤلمة »إلسرائيل« فالمقاومة فرضت معادالت جديدة.
طريق الصعود الى الهاوية يسلكه اليوم رئيس الوزراء الصهيوني الجديد نفتالي بينت, الذي 
زرع بنيامين نتنياهو حقوال من االلغام في طريقه وتعهد ان يس���قطه في غضون ايام قليلة, 
وقد يس���رع نفتالي بينت بس���قوطه اذا لم يجد مخرجا ألولى االزمات التي زرعها نتنياهو في 
طريقه مع اول يوم من اس���تالمه للس���لطة, وهى مس���يرة االعالم التي من المفترض ان تجري 
اليوم الثالثاء في القدس المحتلة, وهى تحتاج من نفتالي بينت ان كان حريصا على االستمرار 
في رئاس���ة الحكومة عل���ى ان يخلع ثوب الطاووس الزائف ويرت���دي ثوب الحمل الوديع حتى 
ال يدفع ثمن حماقاته ويصعد س���ريعا الى الهاوية التي تنتظره بش���غف كبير, وربما تحاول 
االدارة االمريكي���ة والرئيس جو بايدن التدخل النقاذ نفتالي بينت من حقل االلغام الذي زرعه 
نتنياهو في طريقه, فاإلدارة االمريكية تحاول اقناع حكومة بينت بعد الخوض في حقل االلغام 
المنصوب لها, اما بإلغاء المسيرة او تأجيلها او على االقل تغيير مسارها بحيث تبقى مقصورة 
في منطقة غربي القدس وتمتنع عن الوصول الى االحياء العربية او الى المسجد االقصى او الى 
ساحة باب العمود واالكتفاء بمظهر شكلي للمسيرة إلرضاء اليمين المتطرف, ويبدو ان بينت 
وحكومته المتطرفة يعلمان جيدا نوايا نتنياهو ويبحثان عن مخرج من هذا الشرك الذي وقعوا 
فيه, نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان وجدعون س���اعر ال يس���تطيعون ابداء موقف معارض 
لمس���يرة االعالم ألنهم محسوبون على اليمين المتطرف, وبالتالي ستبقى مواقفهم المعلنة 

غير مواقفهم الخفية فهم ينشدون النجاة. 
احسنت المقاومة الفلسطينية صنعا عندما اعلنت اليوم الثالثاء يوما للنفير العام, والتصدي 
لمحاوالت المس���توطنين انفاذ المس���يرة في االحياء العربية, وه���ى حرضت اهلنا في الضفة 
والقدس المحتلة وفي االراضي المحتلة عام 48م للمشاركة في يوم غضب كبير ضد االحتالل, 
واش���عال االرض لهيبا تحت اقدامه, فهذه هي الوس���يلة االنجع واالجدى الثناء االحتالل عن 
اجراءاته التي يحاول فرضها داخل القدس والمس���جد االقصى, وال يجب ان تثبط عزائم اهلنا 
في الضفة المالحقات التي تقوم بها اجهزة امن الس���لطة ضدهم والزج بهم في الس���جون, 
فالس���لطة التي تقدس التنس���يق االمني هي نفس���ها التي دافع بعض رجاالتها في جهاز 
االس���تخبارات عن المقاومين في جنين وس���قط ش���هيدان برصاص جنود االحتالل من رجال 
االس���تخبارات, وهذا معناه ان التيار االستسالمي المتنفذ داخل السلطة بدأ يلمس تحوال في 
سلوكيات بعض رجال اجهزة االمن الشرفاء, ويخشى على مصالحه وتتأثر عالقته »بإسرائيل« 
وتسحب منه بطاقة ال »vip«, وهو يحاول استعادة زمام االمور بيديه فال تسمحوا لهم بذلك, 
وليكن س���الح اجهزة االمن ذا وجهة واحدة نحو صدور االحتالل, وحماية الشعب الفلسطيني 
فقط, المطلوب اليوم من السلطة ان كانت جادة في موقفها من حكومة االحتالل, ان تنخرط في 
مواجهة مع »اس���رائيل« وتترك المجال ألهلنا في الضفة لتفجير انتفاضتهم بوجه االحتالل, 
عليها ان تؤمن بتعدد الخيارات, وان ما اخذ بالقوة ال يس���ترد بالس���الم القائم على الال عدل وال 

نريد للسلطة صعودا الى الهاوية.        

الصعود إلى الهاوية 

رأي

العدو منذ احتالله العام ١٩٦٧لمدينة القدس والضفة 
الغربية وقطاع غزة وهو يعمل ليل نهار على محورين 
،الطبوغرافيا  )االرض ( والديمغرافيا )السكان(. وأنجز 
الكثير في ظ���ل اوضاع فلس���طينية وعربية ضعيفة 
ومأزومة ،وصمت وتش���جيع دول���ي ليصل الى تحقيق 
حلمه مش���روع  »القدس الكبرى« المقرر ان تكون هذه 
الفت���رة ، ليصبحوا هم المقررين الش���كل التي يكون 
عليه ش���كل المسجد االقصى  والتحكم في المواقيت 
واالماك���ن والدخ���ول والخ���روج واألعم���ار والزائري���ن 

والسياح، ناهيك عن ابراز ما يسمى بهيكل سليمان .
جاءته صاعقة »سيف القدس »لتقلب الطاولة عليه 
وعلى من تواطأ وش���جع ،وترسل رس���اله للعالم  ان 
عنوان الصراع على ارض فلسطين كل فلسطين هو 
القدس والمس���جد االقصى . اقترب الوعد ..مس���يرة 
أعالم مش أعالم بإذن الله سيواجهها الشباب الثائر 
في كل فلسطين  بكل اقتدار بمسيرات الزحف نحو 

القدس .
 المعركة بعناوينها الصحيحة انفتحت وبأذن الله لن 

تغلق حت���ى العودة والتحرير ،وعل���ى الذين ال يزالون 
يراهن���ون على الس���راب والوهم والش���رعية الدولية 
التي باألساس من اس���تنبتت هذه الغدة السرطانية 
ومكنتها ورعتها والزالت ،ان يغادروا مربع الوهم قبل 
فوات االوان . الره���ان الوحيد هو الله المعز المذل ثم 
وحدة الش���عب الثائر ومعه امة تتعطش لمقدس���ها 

ويساندها كل احرار وشرفاء العالم.
»ففإذا ج���اء وعد اآلخرة ليس���وؤوا وجوهكم وليدخلوا 

المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا«.

قامت عدة جمعيات ومؤسس���ات فلسطينية في الداخل المحتل 
عام 1948 بحملة مقاطعة المنتوجات »اإلسرائيلية« واستبدالها 
بالمنتوجات الفلسطينية المتوفرة، استمرارا للهبة الجماهيرية 
التي اندلعت دفاعا عن القدس والمقدس���ات، في شهر أيار/مايو 
الماضي. لق���د تنّبهت جماهير الداخل ال���ى أن مواجهة الكيان 
الصهيوني يجب أن تس���تمر، ولو بطرق أخرى، خاصة بعد القمع 
الهمجي ال���ذي طال اآلالف في المدن والقرى المحتلة عام 1948 

واعتقال اآلالف من الفلسطينيين بعد معركة »سيف القدس«.
ليس���ت هي المرة األولى التي تتم فيها مقاطعة منتوجات العدو في 
الداخل، حيث انطلقت حمل���ة مماثلة خالل انتفاضة األقصى، وتوّجه 
الفلس���طينيون الى البدائل المتوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
إضافة الى البدائل في األسواق المحلية. ثم استمرت هذه الحملة في 
أوساط وطنية، مع مرور الوقت، حتى غدت نمط حياة اعتيادية لديها، 
ما يعن���ي أن مقاطعة منتوج���ات العدو، أو حتى بعض مؤسس���اته،  

ليست ظاهرة استثنائية، رغم انحصارها بين الحين واآلخر.
تكمن أهمية مقاطعة العدو، منتوجاته ومؤسس���اته وجمعياته 
المختلف���ة، بق���در اإلمكان، كونه���ا تقع في »عق���ر داره«، أي في 
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتي يعتبرها المجتمع 
الدول���ي كيانا ش���رعيا يدافع عنه ويدعمه سياس���يا وعس���كريا 
وماليا، وأن فلس���طينيي 48 »مواطنون إسرائيليون«. إضافة الى 
أن مقاطعة منتوجات العدو من قبل فلس���طينيي الداخل تعني 
فصل ذاتهم عن المستوطنين وارتباطهم بتاريخهم وبشعبهم، 
في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة واللجوء، م���ا يعني التأكيد على 
هويتهم الوطنية من جهة ف���ي مواجهة العدو، وعلى عدائهم، 
من جهة أخرى، لمجتمع المس���توطنين الذي سرق األرض وهّجر 

الشعب وأقام كيانا احالليا عنصريا على أرض فلسطين الوطن.
اعتبر المقاطعون في الداخل المحتل أنه يجب التوجه الى البديل، 
أي المنتوجات الفلس����طينية، كما تدعو الي����ه حملة المقاطعة في 
األراض����ي المحتلة عام 1967، ألن البديل لي����س فقط موجودا، بل 
يجب دعم����ه وتنميته، والفصل قدر المس����تطاع بي����ن االقتصاد 
الصهيوني واالقتصاد الفلس����طيني. إن كانت هذه المهمة سهلة 
نوعا ما، إذا توفرت اإلرادة الفعلية لدى مؤسس����ات الس����لطة لمنع 
غزو المنتوجات »اإلسرائيلية« األسواق الفلسطينية، ال توجد حاليا 
مؤسسة وطنية جامعة في الداخل المحتل تأخذ على عاتقها هذه 

المس����ؤولية، إذ تبقى المبادرة رهينة التجمعات الشبابية وبعض 
القوى السياسية الواعية ألبعاد الصراع.

تعيد حملة المقاطعة في الداخ���ل والبحث عن البدائل الوطنية 
الى الواجهة طرح الحركة اإلس���المية بقيادة الش���يخ رائد صالح 
قبل أكثر من عقدين من الزمن حول »المجتمع العصامي«، والذي 
عملت من أجله س���نوات ط���واال قبل ضرب الحرك���ة وجمعياتها 

التنموية وغيرها من قبل الصهاينة.
»المجتمع العصامي« هو المجتمع الذي يحاول بناء ذاته وإمكانياته، 
سياس���يا واقتصادي���ا وثقافيا، بعي���دا عن مجتمع المس���توطنين 
األغراب. لم تلتفت وقتئذ القيادات السياسية والمجتمعية النافذة 
في المجتمع الفلسطيني، الى هذا الطرح، رغم ثوريته وإبداعه، فلم 
تر إال نواقصه، بدال من دعمه والمشاركة به. ف�«المجتمع العصامي« 
ال ينتظر الميزاني���ات الموعودة من الس���لطات الصهيونية للقيام 
بمش���اريع تنموية، التي غالبا ما تكون مشروطة سياسيا، بل يبحث 
عن إمكانيات الصمود الذاتية، ما يزعج المؤسس���ة الصهيونية كما 
أزعجتها هّبة أيار/مايو الماضي، ألنها تظهر جليا فش���ل الصهاينة 
في اس���تيعاب الفلسطينيين في مشروعهم االستعماري، وإن كان 

استيعابهم كأفراد مهمشين بدون روح وهوية.
رغ����م اختالف األوضاع جذريا بين داخل كيان العدو وخارجه، تطرح 
حملة المقاطعة في الداخل والبحث عن البدائل الوطنية، مش����روع 
إنهاء التبعية في الدول العربية، المطّبعة وغير المطّبعة مع كيان 

العدو، ألنها تتجه نحو البدائل الوطنية وتدعو الى تنميتها.
المقاطعة في ال���دول العربية تختلف أيضا ع���ن المقاطعة في 
الدول الغربية، حيث تتخذ مقاطعة العدو أش���كاال مختلفة، تبدأ 
بالمنتوج���ات الزراعية والصناعي���ة )األدوية مثال(، ثم تتوس���ع 
ال���ى الجامع���ات والمؤسس���ات الثقافي���ة، حيث يت���م الضغط 
على المؤسس���ة الغربية لعدم اس���تقبال األس���اتذة أو الفنانين 
الصهاين���ة، أو الضغط من أجل منع ش���ركة أجنبي���ة من العمل 
في الكيان ومس���اعدته في سرقة األرض أو هدم المنازل... ولكن، 
بالنسبة لمقاطعة المنتوجات، ال يتم البحث عن بدائل، المتوفرة 

بكثرة في تلك الدول وتفوق منتوجات الكيان المستوردة.
فلذل���ك، ال ترتبط حمل���ة المقاطعة في الدول الغربية بمس���ألة 
التنمية والتخلص من التبعية، كما هو الحال في الدول العربية، 
ألنها في األصل، هي حملة سياسية وإعالمية، تهدف الى فضح 

جرائم االحتالل.
في الدول العربي���ة المطّبعة مع كيان العدو، تنافس المنتوجات 
»اإلس���رائيلية« المنتوجات الوطنية، كما هو الحال في األس���واق 
األردني���ة )المنتوجات الزراعي���ة خصوصا(، ما ح���ث الجمعيات 
المناهضة للتطبيع على القيام بحملة مقاطعة، ألهداف سياسية 
)رفض وجود الكيان( واقتصادي���ة )حماية المزارع األردني( أكثر 
منها إعالمية، حيث أن الش���عب األردني ي���درك تماما الطبيعة 

اإلجرامية للكيان الصهيوني.
تهدف حملة »نزل القاطع« األخيرة الى مقاطعة الغاز الفلسطيني 
المس���روق الذي يبيع���ه الكيان الصهيوني ال���ى األردن بموجب 

اتفاقية الغاز المهينة الموقعة بين الكيان والنظام األردني.
في الدول العربية غير المطّبعة مع الكيان االس���تيطاني، والتي ال 
يس���تورد تجارها المنتوجات »اإلسرائيلية«، ركّزت بعض حمالت 
المقاطعة على الش���ركات األجنبية التي تدعم كيان العدو ماليا 
واقتصادي���ا وسياس���يا، دون االلتفات الى مس���ألة التخلص من 

التبعية، وكأنها مسألة أخرى خاصة باالقتصاديين.
لم يت���م البحث، في هذه الدول التي يعان���ي اقتصادها من أزمات 
مستمرة، عن البدائل للمنتوجات األجنبية التي تغزو األسواق، وهي 
غالبا منتوجات دول استعمارية وامبريالية تتحكم بالدول وتقّيض 
اس���تقاللها السياس���ي، كالواليات المتح���دة األميركي���ة والدول 
األوروبية. بقيت مسألة المقاطعة انتقائية، مرتبطة مباشرة بالصراع 
العربي الصهيوني )الشركات الداعمة للكيان(، وكأن النفوذ الغربي 
االمبريالي في هذه الدول ال يقّيد اس���تقاللية قرارها بالنس���بة الى 
ه���ذا الصراع، وكأن التخلص من التبعي���ة من خالل تنمية القدرات 
الذاتية )االقتصادية وغيرها( ال يدعم االنس���ان العربي بشكل عام 

في تصديه للعدوان المستمر على المنطقة.
المقاطع���ة كاس���تمرارية للمعرك���ة ض���د الع���دو، كم���ا يقوم 
ب���ه فلس���طينيو الداخل الي���وم، وكما قام���وا ب���ه باالمس، هي 
المس���اهمة األدنى لدعم الش���عب الفلس���طيني ومقاومته ضد 
العدوان الصهيوني. إضافة ال���ى أنها تعلن العداء لكيان العدو 
ومس���توطنيه وتعلن العداء للغرب الصهيو- أميركي، المشارك 
في جريمة إقامة هذا الكيان على أرض فلسطين، المقاطعة هي 
أيض���ا أداة للتخلص من الهيمنة الغربية على بالدنا عندما تكون 

مرتبطة بالبحث عن البدائل الوطنية والعمل لتنميتها.

انقلــب السحــر علــى الساحــر..

من المقاطعة إلى إنهاء التبعية

الدكتور اسعد جودة

بقلم: راغدة عسيران

المش���هد الصاخب للمعارضة ضد »نفتالي بينت« وحكومته 
الجدي���دة داخل قاعة الكنيس���ت مؤش���ر ق���وي على طبيعة 
المعارضة الشرس���ة ض���د ه���ذه الحكومة خاص���ة من قبل 
الصهيوني���ة الديني���ة بقيادة »س���يموتريتش« والحريديم 
بقي���ادة »ليتس���مان« و«ارييه درعي«، ولك���ن يبقى نتنياهو 
رئيس المعارضة الحالية في الكنيست األخطر  على نفتالي 
بينت حيث وعد باسقاط الحكومة بأسرع مما يعتقدون التي 

اعتبرها حكومة يسار خطيرة .
في ظل هذه المعارضة الشرس���ة لحكومة نفتالي س���تكون 
مس���يرة األع���الم اختبارًا صعب���ًا لتلك الحكوم���ة، فمن جهة 

إلغاء او حتى تغيير مس���ار المس���يرة بعكس ما تم الموافقة 
علي���ه من قبل حكومة نتنياهو الس���ابقة، س���يعتبر تراجعًا 
لحكوم���ة نفتالي بينت اول رئيس حكوم���ة من الصهيونية 
االستيطانية الدينية البس���ي ) كيباه(، وتثبيت ان حكومته 
حكومة يسار  من قبل معارضيه فرطت بالسيادة الصهيونية 

على القدس.
وفي المقلب اآلخر اذا أجريت مس���يرة االعالم كما هي حاليا، 
فهذا انفجار جديد للوضع من جديد بعد يومين من بدء عمل 
الحكوم���ة الجديدة، وإلى تداعيات التصعيد س���واء بقي في 
الحالة الشعبية على غرار هبة باب العامود او مظاهرات ال48 

او س���واء تدحرجت االمور لمعركة عسكرية على نسق معركة 
سيف القدس، س���تهز ثبات االئتالف الحكومي المركب من 
متناقضات سياسية وايدلوجية خاصة ان منصور عباس جزء 

من هذا االئتالف.
بناء على ما س���بق اعتق���د ان نفتالي بينت س���يحاول ايجاد 
حل���ول خالقة للخروج من مأزق مس���يرة األعالم ولكن مهمته 
لن تكون سهلة في ظل هذه المعارضة الشرسة من نتنياهو 
واالهم في ظل ه���ذا التوقيت الغير مري���ح لحكومة نفتالي 
بينت، حيث حكومة نتنياهو قبل خروجها من الحكم وضعت 
الكثير م���ن المعيقات أم���ام نفتالي بينت تج���اه قطاع غزة 

امثال اغالق المعابر و التراجع عن التفاهمات وخاصة المنحة 
القطرية ناهيك عن ربط ملف االعمار بالتهدئة وملف االسرى 
الجنود في غ���زة، وغيرها من الملفات األخرى التي تجعل من 
موق���ف الفصائل في غزة أكثر صرام���ة تجاه حكومة نفتالي 
بين���ت، لكن نفتالي بينت للخروج من االزمة، س���يعتمد  على 
موقف المؤسسة العسكرية والجيش الذي يعتبر نفسه انه 
غي���ر جاهز للذهاب إلى تصعيد عس���كري في هذا التوقيت 
وخاصة ان جبهته الداخلية لم تستفق بعد من معركة سيف 
القدس، باإلضافة إلى الموقف االمريكي والمصري الس���اعي 

لتثبيت وقف اطالق النار.

حسن الفيمسيرة األعالم وحكومة »نفتالي بينت«
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المس���تدعي: حسن صالح محمد الحايك – غزة الصبرة متفرع من شارع جمال عبد 
الناصر )الثالثيني( مقابل مصنع بالط الحايك هوية رقم )926147810( – وكالؤه 

المحامون/ نافذ البسوس وشركاه – غزة الرمال برج الظافر 9 
المس���تدعى ض���ده: حلمي خليل فؤاد أبو ش���عبان باالصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ خليل فؤاد أبو شعبان – غزة 

الصبرة "مجهول محل اإلقامة حاليا" 
نوع الدعوى: تنفيذ عيني 

مذكرة حضور
ال���ى المس���تدعى ض���ده المذكور أع���اله مجهول مح���ل اإلقامة حالي���ا بما ان 
المس���تدعي/ حس���ن صالح محمد الحايك غزة الصبرة – وكالؤه المحامون/ نافذ 
البس���وس وش���ركاه تقدم بالقضية رق���م )437 / 2020( والمعين لها جلس���ة 
2021/7/7 ام���ام محكمة بداية غزة وقد تم إيداع نس���خة من الئحة الدعوى في 
هذه المحكمة محفوظة لك لذلك يقتضى عليك الحضور او ارس���ال وكيل عنك 

للرد على دعواه وان يصدر ضدك حكم حسب األصول غزة في: 2021/6/14م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية 2021/ 115

المدعي / منذر سامي محمد جودة من رفح- هوية )804611994(
وكيله المحامي / إياد قشطة ومحمد الشيخ ومحمد ضهير

المدعى عليه / محمد فتحي يوسف ابو مطر من غزة - تل الهوى - مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى / حقوق عمالية

قيمة الدعوى / )20804( عشرون الف وثمانمائة وأربعة شواكل اسرائيلية
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 115/2021

إلى المدعى علي���ه المذكور بعاليه بما أن المدع���ي قد أقام عليك دعوی 
حقوق اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نس���خة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما 
يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة يوم 
30/6/2021م  لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمدعي السير في دعواه حسب األصول. تحريرة في 10/6/2021م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
الأ�ستاذ / اكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة  
اإعالن بيع باملزاد العلني

نعل���ن للعم���وم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية 
ش���مال غزة دار السكن البالغ مس���احتها )100 متر( والواقعة في أراضي 
مخيم جباليا بلوك 8 شمال مدرسة الفاخورة وتحمل رقم 125 والمحجوزة 
تنفيذية على ذمة القضية التنفيذية رقم 4627/2020م والمتكونة بين 
طالب التنفي���ذ/ خالد أمين عبد الله الهجين والمنف���ذ ضده/ ناهل خالد 
محمد محمد وذلك يوم األربعاء الموافق 14/07/2021م الس���اعة الثانية 

عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة .
فعلى من يرغب بالدخ����ول في المزايدة عليه الحض����ور لدائرة تنفيذ محكمة 
بداية ش����مال غزة في أوقات الدوام الرسمي وتس����جيل اسمه بعد دفع قيمة 
تأمي����ن دخول الم����زاد بواقع %10  م����ن قيمة تثمين دار الس����كن المحجوزة 
15.500 دينار أردني قيمة التأمين 1550 دينارًا أردنيًا { مستردة مع العلم بأن 
رس����وم الداللة واالنتقال على نفقة من ترسو عليه المزايدة على ذمة القضية 

التنفيذية رقم 4627/2020 تنفيذ شمال غزة حرر بتاريخ 14/06/2021

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. جمال حمدي النمرة

رام الله/ االستقالل:
القياس���ي ألس���عار  الرق���م  س���جل 
المس���تهلك في فلس���طين ارتفاعًا 
طفيفًا نس���بته 0.08% خالل شهر 
آيار 2021 مقارنة مع ش���هر نيس���ان 
2021، بواق���ع 0.26% ف���ي الضفة 
الغربية، وبنسبة 0.24% في القدس 
J1، في حين س���جل الرقم القياسي 
انخفاضًا مق���داره 0.61% في قطاع 

غزة.
لإلحصاء  المرك���زي  الجه���از  وأوضح 
بي���ان صحف���ي، االثني���ن، أن  ف���ي 
الس���بب الرئيس���ي الرتفاع األسعار 
في فلس���طين، يرجع بشكل أساسي 
الرتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 
6.43%، وأس���عار الدج���اج الط���ازج 
بنسبة 1.74%، وأسعار الغاز بنسبة 
الطازجة  اللح���وم  وأس���عار   ،%0.71
بنس���بة 0.41%، عل���ى الرغ���م م���ن 
انخفاض أسعار الخضروات المجففة 
بمق���دار 17.93%، وأس���عار البيض 
بمقدار 11.32%، وأسعار الخضراوات 
الطازجة بمق���دار 5.52%، وأس���عار 
األس���ماك الحية طازج���ة أو مبردة أو 
مجم���دة بمق���دار 2.61%، وأس���عار 

البطاط���ا بمق���دار 1.89%، وأس���عار 
الزيوت النباتية بمقدار %1.11.

بينما س���جل الرقم القياسي ألسعار 
المس���تهلك في قطاع غزة انخفاضًا 
مقداره 0.61% خالل شهر أيار 2021 
مقارنة مع شهر نيسان 2021، وذلك 
الخضراوات  أسعار  النخفاض  نتيجة 
المجففة بمقدار 28.29%، وأس���عار 
بمق���دار  الطازج���ة  الخض���راوات 
21.56%، وأس���عار البطاط���ا بمقدار 

13.76%، وأس���عار البي���ض بمقدار 
الحية  األس���ماك  وأس���عار   ،%9.44
طازج���ة أو مب���ردة أو مجم���دة بمقدار 
5.75%، وأس���عار الزي���وت النباتية 
بمقدار 3.87%، على الرغم من ارتفاع 
أسعار اللحوم الطازجة بنسبة %4.04، 
وأسعار الس���جائر المستوردة بنسبة 
3.02%، وأس���عار الدج���اج الط���ازج 
بنس���بة 2.64%، وأس���عار الفواك���ه 
وأس���عار  بنس���بة %2.45،  الطازجة 

المس���تخدمة  الس���ائلة  المحروقات 
كوقود للس���يارات "البنزين" بنس���بة 

.%0.47
وسجلت أسعار السلع اآلتية انخفاضًا 
في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 
بي���وت  2 ش���يقل/1كغم، وبن���دورة 
بالستيكية 1 ش���يقل/1كغم، وخيار 
بيوت بالس���تيكية 2 شيقل/1كغم، 
وبطاطا 1.5 ش���يقل/1كغم، والبيض 

10 شيقل/2كغم.

ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل آيار الماضي

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح أن »إس���رائيل« اقتطعت 420 مليون ش���يكل من أموال المقاصة 

الفلسطينية، خالل الشهور األربعة األولى من العام الجاري.
جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، للفترة 
من يناير/كانون ثاني حتى أبريل نيسان 2021، وأظهر أن المبلغ المقتطع يمثل 

52% من المبلغ الذي تتوقع الحكومة اقتطاعه في السنة المالية الحالية.
ويسمى المبلغ المقتطع من جانب »إسرائيل« في بند الميزانية الفلسطينية ب� 
»صافي اإلقراض«، وهي مبالغ تقتطعها إسرائيل دون تنسيق مسبق مع الجانب 

الفلسطيني، بمبالغ متفاوتة، لكن متوسطها 105 ماليين شيكل شهريا.
وصافي اإلقراض، هو أموال تقتطعها »إس���رائيل« م���ن إيرادات المقاصة دون 
وجه حق، لتسوية ديون مستحقة للش���ركات »اإلسرائيلية« المزودة للكهرباء، 
والمستش���فيات وخدمات الصرف الصحي، ومبلغ يعادل مخصصات األس���رى 
)53 مليون ش���يكل( كل ش���هر. ويضاف هذا االقتطاع الذي تنفذه »إسرائيل«، 
إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إس���رائيل، بدل أتعاب 

موظفي الوزارة، بحسب ما ينص عليه بروتوكول باريس االقتصادي.
وفي فترة الش���هور األربعة األولى من الع���ام الماضي، بلغ إجمالي قيمة صافي 

اإلقراض، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، نحو 410.9 ماليين شيكل.
وش���كلت قيمة صافي اإلقراض من إجمالي أموال المقاص���ة خالل الفترة، نحو 
15%، إذ بلغ���ت قيمة أموال المقاصة خالل الش���هور األربع���ة األولى من العام 
الجاري 2.808 مليار ش���يكل. وتعادل قيمة اقتطاع���ات أموال المقاصة تحت 
مس���مى صافي اإلقراض خالل الش���هور الماضية نحو 77% من إجمالي قيمة 

فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم.

في 4 شهور.. »إسرائيل« تقتطع 420 
مليون شيكل من أموال المقاصة

بيروت/ االستقالل: 
سّجلت الليرة اللبنانية تدهورًا قياسيًا جديدًا، إذ تخطى سعر 
الصرف مقابل الدوالر خالل اليومين الماضيين عتبة 15 ألف 
ليرة في الس���وق الس���وداء، في سقوط حر مس���تمر منذ بدء 
االنهيار االقتصادي قبل نحو عامين وعلى وقع شلل سياسي 

مزمن.
وقال صرافون، رفضوا الكش���ف عن هوياتهم لوكالة فرانس 
برس إن س���عر الص���رف الليرة يترواح اإلثني���ن بين 15,400 
و15,500 ليرة للدوالر. وخسرت الليرة بذلك أكثر من تسعين 

في المائة من قيمتها أمام الدوالر.
ومنذ صيف العام 2019، في ظّل االنهيار االقتصادي األسوأ 
في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريج���ًا أمام الدوالر تزامنًا مع 
أزمة س���يولة ح���ادة وتوّقف المصارف ع���ن تزويد المودعين 
بأموالهم بالدوالر، فيما ال يزال س���عر الصرف الرس���مي مثبتًا 

على 1507 ليرة. وفي آذار/مارس الماضي، المس س���عر صرف 
اللي���رة 15 ألفًا مقابل الدوالر قبل أن يعود ويتحس���ن بعض 
الش���يء. إال أنه وعلى وقع أزمة محروقات حادة وشلل سياسي 
ال أفق لحله، عادت الليرة منذ نهاية األسبوع الماضي لتتراجع 

سريعًا أمام الدوالر.
وعلى وقع التدهور االقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت 
وإج���راءات مواجهة فيروس كورونا، ب���دأ احتياطي المصرف 
المركزي اللبناني بالدوالر يتضاءل. وتدرس الس���لطات، بدفع 
من المصرف المركزي، منذ أش���هر ترش���يد أو رفع الدعم عن 

استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود واألدوية.
وحذر البنك الدولي الشهر الحالي من أن أزمة لبنان االقتصادية 
والمالية ُتصّنف من بين أشّد عشر أزمات، وربما من بين الثالث 
األس���وأ منذ منتصف القرن التاسع عش���ر، منتقدًا التقاعس 

الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أس���عار النحاس في مس���تهل تعامالت االثنين 
إلى أقل من 10 آالف دوالر للطن  قبل بدء االجتماع الدوري 
لمجلس االحتي���اط االتحادي )البنك المرك���زي( األمريكي 
لمراجعة السياس���ة النقدية والذي ينته���ي يوم األربعاء 

المقبل.
ويرى المحلل���ون الذين اس���تطلعت وكالة بلومبرج 
لألنباء رأيهم  أن مسؤولي مجلس االحتياط االتحادي 
قد يش���يرون إلى  احتمال رفع أس���عار الفائدة في 
2023 في ظل تس���ارع معدل نمو االقتصاد وارتفاع 

معدل التضخم.
كانت أس���عار النحاس قد ارتفعت إلى مستويات قياسية 
خالل الش���هر الماضي، في ظل ارتفاع عام ألس���عار المواد 
الخام  مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض. وعزز ارتفاع 

أسعار المواد الخام المخاوف من ارتفاع معدل التضخم بما 
في ذلك في أكبر قوة استهالكية في العالم وهو االقتصاد 

الصيني.
وتراجع س���عر النحاس في بورصة لن���دن للمعادن صباح 
اإلثني���ن بنس���بة 3.0% إل���ى 50.9972 دوالر للطن. في  
المقابل ارتفع س���عر األلومنيوم واس���تقرت أسعار الزنك 

والنيكل تقريبا.
وكانت األسواق في أستراليا والصين وهونج كونج مغلقة 

اليوم بسبب عطالت رسمية.
وارتفع س���عر خام الحدي���د في بورصة س���نغافورة اليوم 
بنسبة 7ر0% إلى 60ر211 دوالرًا للطن. وكانت أسعار خام 
الحديد قد ع���ادت إلى االرتفاع في األس���بوع الماضي في 
ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على المعدن وتراجع 

المخزون الصيني.

الليرة اللبنانية تسجل تدهورًا 
قياسيًا جديدًا في سعر الصرف

تراجــع سعــر النحــاس إلــى
 أقــل مــن 10 آالف دوالر للطــن
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أعلن أنا المواطن / احمد محمد ابراهيم براهمه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803407626( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  ايوب محمد نصر الله ابو شعر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )933772766( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / احمد جياب محمد ابو الجديان
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400229092( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواط���ن / عمار فاي���ق احمد علوان
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800738114( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/319(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عمر س���امة محمد حلس من سكان غزة هوية رقم 801373374 بصفته 

وكيا عن/ جمال فؤاد سليمان حلس 
بموجب وكالة رقم: 2016/2813 صادرة عن كاتب عدل غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2368 القسيمة 2 + 3 المدينة رفح + القطعة 2372 القسيمة 2 المدينة رفح
 فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن علي����ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك س����وف يتم الب����دء في إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد 
الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن اس����تخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/14م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/321(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
سلمان ناصر سلمان الحلو من سكان غزة هوية رقم 804625523 بصفته 
وكيا عن/ عايش���ة خليل عبد الكريم خضر وحفيظة محمود محمود خضر 
وفخري وعزيز وفتحي وعام وابتسام وانسام أوالد/ علي عبد الرحمن خضر 

بموجب وكالة رقم: 2020/4319 صادرة عن غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 706 القسيمة 33 المدينة غزة الدرج 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/14م        

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

طهران/ االستقال:
عّلق وزير الخارجية اإليران���ي، محمد جواد ظريف، 
اإلثني���ن، عل���ى انته���اء س���لطة رئيس ال���وزراء 
"اإلس���رائيلي" الس���ابق، بنيامي���ن نتنياهو، بعد 
تصويت الكنيس���ت لصالح من���ح الثقة ل�”حكومة 

التغيير”.
وق���ال ظري���ف في تويت���ر: “بع���د فت���رة طويلة 
م���ن الح���روب واالعت���داءات ضد الفلس���طينيين 
والتهديدات الموجهة للجمهورية اإلس���امية، ها 
هو الطاغية يسقط، وها هي غزة ترفع شارة النصر، 

وتواصل إيران مسيرة العزة”.
وأض���اف: “لعل من يأت���ي بعده )بع���د نتنياهو( 

يتعل���م أن البني���ان الذي تأس���س عل���ى االعتداء 
واالحتال لن يطول بقاؤه”.

وصوت البرلمان اإلس���رائيلي )الكنيس���ت(، األحد، 
لصالح منح الثقة ل�”حكومة التغيير” التي أنهت 
حك���م رئيس الوزراء الس���ابق، بنيامي���ن نتنياهو، 
الذي اس���تمر 12 عاما، ما يمثل فترة قياس���ية في 
تاريخ "إسرائيل"، إذ س���يترأس الحكومة الجديدة 
بالتناوب رئيس���ا حزبي “يمينا” اليميني، نفتالي 
بينيت، و”هناك مستقبل” الوسطي، يائير البيد، 
حيث س���يتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى 
أغس���طس 2023 ، فيما سيعود إلى البيد في هذه 
الفت���رة منصب وزي���ر الخارجية، ثم س���يتبادالن 

المنصبي���ن حتى انقضاء صاحيات الدورة الحالية 
من الكنيست في نوفمبر 2025

في س���ياق منفص���ل، دعا ظري���ف اإليرانيين إلى 
“المش���اركة في االنتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى 
أن “المش���اركة في االنتخابات ستسرع وتيرة رفع 
العقوبات األمريكية، وستفشل أثر أي عقوبات في 

المستقبل”.
وتابع: “المش���اركة في االنتخابات س���تهزم بنية 
الح���رب االقتصادي���ة األمريكية عل���ى طهران”، 
موضحا أن “هناك الكثير من األخطاء، لكن مقاطعة 
االنتخابات ليست حا، وستزيد من المشكات، ولن 

تحل شيئا”.

دعا للمشاركة في االنتخابات الرئاسية لـ "هزيمة أمريكا"

ظريف معلقًا على اإلطاحة بنتنياهو: الطاغية يسقط وغزة ترفع شارة النصر
طهران/ االستقال:

اس���تبعدت الخارجية اإليرانية اإلثنين، أن تكون جول���ة المفاوضات النووية، 
التي تس���تضيفها فيينا حالًيا، هي األخيرة، وأن تسفر عن اتفاق إلعادة إحياء 

االتفاق النووي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إس���نا( عن المتحدث باس���م الوزارة سعيد 
خطيب زاده القول: “من المس���تبعد أن تكون هذه الجولة من محادثات فيينا 

هي الجولة األخيرة، وسيتعين على الواليات المتحدة أن تتخذ قراراتها”.
وانطلقت السبت، الجولة السادسة من المفاوضات الرامية إلعادة إحياء االتفاق 
الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانس���حبت اإلدارة األمريكية الس���ابقة 

برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية.
وكان���ت إيران تأمل في أن تس���فر المفاوضات عن إعادة إحي���اء االتفاق قبل 

االنتخابات الرئاسية المقررة الجمعة القادمة.

الخارجية اإليرانية تستبعد أن تكون جولة 
المفاوضات النووية الحالية هي األخيرة

االستقال/ وكاالت:
دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اإلثنين، المجتمع 
الدول���ي إل���ى "هبة تضامني���ة" لمنع اقتحام المس���جد 
األقصى الش���ريف. جاء ذلك في بيان لاتحاد، عش���ية 
تنظيم "مسيرة األعام" التي من المقرر أن يشارك فيها 
آالف المتطرفي���ن اليهود بالق���دس، إلحياء ذكرى وقوع 

المدينة تحت االحتال "اإلسرائيلي".
ودع���ا األمين العام لاتحاد علي القره داغي، مؤسس���ات 
المجتم���ع الدولي إلى "هب���ة تضامنية" لمن���ع اقتحام 
المس���جد األقص���ى، وكاف���ة المقدس���ات اإلس���امية 
والمس���يحية المعرضة لانتهاكات من قبل اليمينيين 

المتطرفين.
وأكد القره داغي أن "دعوة مس���يرة األعام االستفزازية، 
المعتزم تنظيمها بالق���دس المحتلة اليوم الثاثاء، قد 

تؤدي إلى تفجر األوضاع مجددا بما في ذلك قطاع غزة".
واعتب���ر أن "اعتداءات دولة االحتال ضد المقدس���يين 
والمصلين في المسجد األقصى، هي إرهاب دولة منظم، 
يهدف استكمال حلقات تهويد القدس وضرب الوجود 

العربي الفلسطيني فيها".
وش���دد على أن "استمرار انتهاك حرمة المسجد يتطلب 
من المجتم���ع الدولي، الضغط على س���لطات االحتال، 
لوق���ف انتهاكاته المس���تقبلية، وإجب���اره على االلتزام 

بأحكام القانون الدولي اإلنساني"، حسب البيان ذاته.
وقبل أس���بوع، قرر المجلس الوزاري األمني المصغر في 
"إسرائيل" "الكابينت"، تأجيل موعد "مسيرة األعام" إلى 
الثاثاء، دون البت في مس���ارها وما إن كانت س���تمر من 

باب العامود، وسط تحذيرات فلسطينية من تنظيمها.
وكان من المقرر تنظيم المسيرة التي يرفع فيها األعام 

"اإلسرائيلية"، الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية 
)بموجب التقويم العبري(، الحتال القدس الشرقية عام 
1967، وج���رى تأجيلها إثر العدوان "اإلس���رائيلي" على 
غزة وفي ظل التوتر الش���ديد الذي كان يس���ود القدس 

المحتلة.
وفجر 21 مايو/أيار المنصرم بدأ سريان وقف إلطاق النار 
بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة 
مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت 
خالها "إس���رائيل" مئ���ات الغارات الجوي���ة والقصف 
المدفعي على قطاع غزة، ما تس���بب باستش���هاد 290 
فلس���طينيا وجرح المئات، فيما دك���ت المقاومة مناطق 
متفرقة من "إس���رائيل" بنح���و 4500 قذيفة صاروخية، 
ألحقت خسائر مادية فادحة في المنشآت "اإلسرائيلية" 

عوضا عن مقتل 13 "إسرائيليا" وإصابة المئات.

االستقال/ وكاالت:
قال األمي����ن العام لحلف ش����مال األطلس����ي 
)الناتو(، ين����س س����تولتنبرغ، إن العاقة بين 
روس����يا والحلف عند أدنى مس����توياتها منذ 

نهاية الحرب الباردة.
وقال س����تولتنبرغ، االثنين، خ����ال قمة حلف 
شمال األطلس����ي، المنعقدة في بروكسل، إن 

الحلف سيواصل الحوار مع روسيا.

وفي نفس الس����ياق أعلن األمين العام لحلف 
النات����و، أن الصي����ن باتت تمث����ل تحديا أمنيا 
واقتصادي����ا وسياس����يا، مضيف����ا أن البي����ان 
الختامي لقمة الحلف المنعقدة في بروكس����ل 

سيعزز استراتيجية جديدة تجاه بكين.
وأوضح أن “الصين ليست عدونا ولكنها تمثل 
لنا تحديا”، مش����يرا إلى أنه ال يمكن ألي دولة 
في الحلف بمفردها أن تتصدى للصين لذلك 

سيتم اإلعان عن موقف موحد بشأنها.
وأض����اف: “الصين تقت����رب من����ا. نراهم في 
الفضاء الس����يبراني، ونرى الصين في إفريقيا، 
لكننا نرى أيضا الصين تس����تثمر بكثافة في 

بنيتنا التحتية الحيوية”.
وقال “نعل����م أن الصين ال تش����اركنا قيمنا .. 
نحتاج لل����رد معا كتحالف”، مضيفا أن الصين 

ليست عدوا أو خصما.

بغداد/ االستقال:
تعرضت قاعدة عسكرية تستضيف جنودًا أمريكيين، اإلثنين، إلى 
هجوم بطائرة مس���يّرة غربّي العاصمة العراقي���ة بغداد، دون وقوع 

خسائر بشرية، بحسب مصدر أمني.
وقال ضابط في ش���رطة بغداد، لمراس���ل األناضول، عب���ر الهاتف، 
إن:»طائرة مس���يرة ألق���ت قذائف متفجرة على القاعدة العس���كرية 

داخل مطار بغداد الدولي«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ألنه غير مخول بالحديث 
لإلعام، أن »القذائف المتفجرة سقطت على سور القاعدة العسكرية، 

ما تسبب بحدوث أضرار مادية بالسور دون وقوع إصابات بشرية«.
وتس���تضيف القاعدة العس���كرية ف���ي مطار بغداد، التي تس���مى 
»فيكتوري���ا« جنودًا أمريكيين وآخرين م���ن التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن.
وكانت القاعدة تعرضت لهجوم بثاث طائرات مسيرة مساء األربعاء، 

دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق وزارة الدفاع العراقية.
وعلى مدى األش���هر الماضية تعرضت قواعد عس���كرية تضم قوات 
أمريكية في العراق وسفارة واش���نطن ببغداد لهجمات بالصواريخ، 

اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية إليران بالمسؤولية عنها.
وينتش���ر في العراق نحو 3 آالف جن���دي من قوات التحالف الدولي، 
بينه���م 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم »داعش« اإلرهابي في 

الباد.

»علماء المسلمين« يدعو إلى »هبة تضامنية« لمنع اقتحام األقصى

“الناتو”: عالقتنا مع روسيا عند أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة 

بغداد: طائرة مسيرة تستهدف 
قاعدة عسكرية تضم أمريكيين
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غزة/ االستقالل:
افتتح عبد السالم هنية مساعد أمين عام المجلس األعلى 
للش����باب والرياضة صالة الش����هيد سعد صايل بمدينة 
غزة، بعد إعادة تطويرها، بحضور إبراهيم أبو النجا محافظ 
غ����زة، ود. أحمد اليازجي مؤس����س ووكيل وزارة الش����باب 
والرياضة األس����بق، ود.أس����عد المجدالوي نائب رئيس 
اللجنة األولمبية، ومحمد الشرفا ممثال عن شركة »جوال«، 

.ccc وحسام اصليح ممثال عن شركة اتحاد المقاولين
وتحدث هنية في الحفل ع���ن برامج المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة والتي ترتكز عل���ى تطوير وبناء 
المنشآت الرياضية، بما يتناسب مع الخدمات المقدمة 
لتطوير األلعاب الرياضية وتهيئة األجواء المناس���بة 

لالرتقاء بالرياضة.
وأكد أن مشروع تأهيل صالة سعد صايل جاء بمنحة 
تق���ارب )220( ألف ش���يكل، ضمن المش���اريع التي 
أطلقه���ا المجلس هذا العام، وش���كر كال من ش���ركة 
جوال وش���ركة اتحاد المقاولين ccc على دورهما في 

دعم ورعاية المشروع والمساهمة المتواصلة في دعم 
الرياضة.

وحي���ا ضيوف الحف���ل وتناول دور د.أحم���د اليازجي 
مؤس���س وزارة الشباب والرياضة وما قدمه من جهود 

لتطوي���ر الرياضة خالل فت���رة توليه وكي���ل الوزارة، 
وأوض���ح هنية أن الصالة بحلتها الجديدة س���تمثل 
انطالقة أخرى نحو المزيد من البناء والتطوير للرياضة 
في محافظات غزة. وثمن جهود مش���رفي المش���روع 

م���ن طاقم المجل���س األعلى مهندس���ين وموظفين، 
كما أهدى هذا اإلنجاز ألرواح الشهداء الرئيس ياسر 
عرفات والشيخ أحمد ياس���ين، والقائد سعد صايل، 
والمرحوم جمال أبو حش���يش رئيس نادي الصداقة 

األسبق وأحد أعمدة الرياضة الفلسطينية.
ومن جهت���ه تحدث د.أحمد اليازجي ع���ن إعجابه بما 
تحق���ق من تطوير ف���ي المنش���آت الرياضية وصالة 
س���عد صايل وتط���رق اليازج���ي إلى الجه���ود التي 
بذلت على مدار الس���نوات الماضية من أجل احتضان 
الشباب والرياضيين وتوفير المكان المناسب لتطوير 
مهاراتهم، وش���كر دور عبد السالم هنية في تطوير 

المنشآت الرياضية ودعم الرياضة.
بعد ذلك كرم هنية الجهات الداعمة لمشروع الصالة 
»جوال« واتحاد المقاولين، وقدم درعا تذكاريا للدكتور 
أحمد اليازجي، ولعائلة المرحوم جمال أبو حش���يش، 
وللمش���رفين على المش���روع من مهندسي وموظفي 

المجلس األعلى.

افتتــاح صالــة سعــد صايــل بحلتهــا الجديــدة

غزة/ االستقالل:
توج الصداقة بلقب كأس الراحل جمال أبو حشيش للكرة الطائرة، 
بعد فوزه بلقاء مثير على خدمات جباليا بثالثة أشواط الثنين، في 
اللقاء الذي جمعهما على صالة الشهيد القائد سعد صايل بغزة.

وجاءت نتائج األش���واط عل���ى النحو التالي: الش���وط األول دخل 
الصداقة بقوة و حسم الشوط بنتيجة )2٥_١٦( .

لكن س���رعان ما عاد خدمات جباليا و ضرب الصداقة في شوطين 

متتاليين ، الثاني و الثالث )2٥22( و )2٥2٣(.
ليع���ود الصداق���ة بخبرة العبية و حس���م الش���وط الرابع بنتيجة 
)2٥_2١( . ليلتجئ الفريقان لش���وط فاصل حسمته خبرة العبي 

الصداقة بنتيجة )١٥_١0( .
قاد اللقاء تحكيميًا أس���امة المقيد أواًل، حاتم حمودة ثانيًا، سمير 
المقيد مسجاًل، محمد مهاني، ومحمد درابيه على الخطوط، محمد 

عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام.

الصداقة يتوج بكأس الراحل 
جمال أبو حشيش للكرة الطائرة

الرياض/ االستقالل:
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني ، أن قائد الفدائي عبد 
اللطيف البهداري، سيغيب رسميا عن لقاء اليمن، المقرر له مساء 

الثالثاء، في ختام التصفيات اآلسيوية المزدوجة.
وذكر الموقع الرس���مي التحاد الكرة، أن البهداري، تعرض لوعكة 
صحية، وسيكون خارج حس���ابات مباراة اليمن الختامية، ضمن 

التصفيات اآلسيوية المزدوجة.
ويمثل غياب البهداري مش���كلة للجهاز الفني، خاصة أن األخير 
أعاد التوازن مرة ثانية لدفاع المنتخب الفلس���طيني الذي عانى 
ف���ي عدم وجوده، كم���ا أن هذه المباراة مهم���ة للغاية لالنتقال 
للدور الثاني من التصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات الصين 
202٣. كما أعلن الجهاز الفني غياب العب الوسط سامح مراعبة 

بسبب تجدد اإلصابة التي كانت لحقت به في وقت سابق.
ويخوض الفدائي مباراة اليمن األخيرة في التصفيات اآلسيوية 
وهو يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو يحتاج للتعادل أو 
الفوز لتأمين ه���ذا المركز، عكس اليمن المطالبة بالفوز الحتالل 

المركز الثالث.

منتخب فلسطين 
يتلقى ضربة قوية 

قبل لقاء اليمن

بودابست/ االستقالل:
يس����تهل منتخ����ب البرتغال مش����واره في 
بطول����ة أمم أوروبا – يورو 2020 مس����اء اليوم 
الثالثاء، وذلك عندما يحل ضيفًا على ملعب 
“بوش����كاش أرينا” لمواجهة منتخب المجر، 

في الجولة االفتتاحية من دور المجموعات.
ويلعب منتخب البرتغال في أصعب مجموعة 
في يورو 2020، تضم أيضًا منتخبي فرنس����ا 
وألماني����ا، وبالتالي مباراته ض����د المجر اليوم 
هي األس����هل له بين المباري����ات الثالث في 
دور المجموعات، وهو مطالب فيها بتحقيق 
االنتص����ار ألخذ خط����وة كبيرة نح����و التأهل 
إلى ثم����ن النهائي، بينما تعثره بالهزيمة أو 
التعادل س����يجعل موقفه أكثر صعوبة في 

المباراتين المتبقيتين.
ورغم امتالك منتخ����ب البرتغال العديد من 
النج����وم البارزي����ن في الوقت الراه����ن، إال أن 
اآلمال تبق����ى معلقة على األس����طورة الحية 
كريس����تيانو رونال����دو لقي����ادة الفريق نحو 

االنتص����ار، فهو م����ا زال قادرًا عل����ى صناعة 
الفارق، وأثبت ذلك في العديد من المناسبات 

خالل الموسم المنتهي.
رونالدو اله����داف التاريخ����ي للبرتغال ضد 

المجر
ويملك كريس����تيانو رونالدو سجاًل تهديفيًا 
رائعًا ض����د منتخب المجر، األم����ر الذي يثير 
تفاؤل الجماهي����ر البرتغالية قبل لقاء اليوم، 
حيث خاض ضده ٥ مباريات خالل مس����يرته 
الدولية، ونجح في تس����جيل 4 أهداف، وهو 
أكثر العب ف����ي تاريخ البرتغال يزو ش����باك 

المنتخب المجري.
أرقام رونالدو الرائعة ال تتوقف عند هذا الحد، 
فهو لم يكتِف بتسجيل 4 أهداف وحسب، 
بل قدم أيضًا ٣ تمريرات حاسمة ترجمت إلى 
أهداف في المباريات الخمس ضد المجر، كما 
قاد الفريق لتحقيق االنتصار في 4 مباريات، 
وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ولم يتلق أي 

هزيمة.

أرقام رونالدو ضد المجر تثير تفاؤل البرتغال في يورو 2020

روما/ االستقالل:
أكد الدنماركي كريس���تيان إريكسن نجم وسط إنتر ميالن، أنه يريد أن يفهم 
ما حدث معه، بعد الس���قوط المفزع الذي تع���رض له خالل مباراة منتخب بالده 

وفنلندا.
وخالل مباراة المنتخبين ببطولة يورو 2020، س���قط إريكسن دون تدخل من أي 
العب، ليثير الرعب داخل الملعب، ويتم نقله إلى المستش���فى وتعليق المباراة 

قبل أن تستكمل في وقت الحق من يوم السبت الماضي.
وقال الالعب وفًقا لصحيفة "الجازيتا ديللو س���بورت": "ش���كًرا لكم جميًعا، أنا ال 
أستس���لم، أش���عر بتحس���ن اآلن لكني أريد أن أفهم كل ما حدث، أود أن أشكر 
الجمي���ع على ما فعلوه من أجلي، كانت عائلة إنتر مي���الن قريبة جًدا مني، وأثر 

ذلك في".
وأوضح مارتن ش���وتس، وكيل أعم���ال الالعب: "تحدثنا صب���اح أمس، لقد كان 

كريستيان يمزح معنا، وكان في مزاج جيد".
وأضاف "كلنا نريد أن نفهم ما حدث، وهو أيًضا كذلك، األطباء يجرون فحوصات 

شاملة عليه".
وأتم " سيبقى تحت المراقبة حتى مساء اليوم الثالثاء ، لكنه على أي حال يريد 

تشجيع زمالئه في الفريق ضد بلجيكا".

إريكسن: أنا ال أستسلم.. 
وأريد فهم ما حدث
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أعل���ن أن���ا المواط���ن / اكرم مصطفى س���ليم 
الش���وبكي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)  905489480  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س���ليم داوود عبد العال عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )904301652( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /  رنا ايوب محمد ابو ش���عر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408865897( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  أس���ماء يوسف رزق ابو طه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )409491438( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن /  محمد اب���و الخير محمد 
الفرجان���ي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)800682171  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  حس���ام عب���د المجيد احمد 
االس���طل عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )900329996(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت “الحملة الوطني���ة للمطالبة بتخفيض 
الرس���وم الجامعية” قراًرا اتخذت���ه إدارتا جامعتي 
"فلسطين واإلس���المية" بغزة، والمتمثل بإغالقهما 
صفح���ات الطلب���ة اإللكتروني���ة أثن���اء تقديمهم 
االختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي، بحجة 
عدم دفع رسوم الفصل الحالي وجزء من المستحقات 

المالية المتراكمة.
وأعربت الحملة الوطنية عن رفضها المبدئي والقاطع 
"لمثل هذا القرار "التعسفي" جملًة وتفصياًل، داعيًة 
ف���ي الوقت نفس���ه إدارات الجامعات إل���ى التراجع 
الف���وري عن مثل ه���ذا القرار، كونه س���يحرم آالف 
الطلب���ة الفقراء من حقهم ف���ي التعليم الجامعي، 
في ظ���ل تداعيات العدوان األخير والحصار وكورونا 
واالنقس���ام واألوضاع االقتصادي���ة الكارثية التي 
يعاني منها المجتمع، والتي فاقمت مؤشرات الفقر 

والبطال���ة وانع���دام األمن الغذائي لغالبية األس���ر 
بقطاع غزة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحملة "رامي محسن"، 
على أن الق���رار المذكور الذي أقدم���ت عليه إداراتا 
الجامعتين بأنه قرار غير مدروس وتعسفي، ويمس 
بمستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل. ال سيما 
وأن المرحلة الحالي���ة وتداعياتها تتطلب إجراءات 
استثنائية، تتكاثف خاللها كل الجهود الشعبية 
والرسمية لتعزيز صمود المواطنين، بما فيها اتخاذ 
إدارات مؤسس���اتنا التعليمي���ة مواقف وتدخالت 
إيجابية تنتصر لحق���وق الطلبة الجامعيين، بحيث 
تأخذ بالحسبان كل التحديات التي يعانون وأسرهم 
منها وباألخص في قطاع غزة، حتى ال يبقى العامل 
المادي واالقتصادي عائق���ًا أمام تمتعهم بحقهم 

في التعليم الجامعي.
كما دعت الحملة الوطنية، إدارة جامعتي "فلسطين 

واإلس���المية" للتراجع الف���وري عن ق���رارات إغالق 
صفح���ات الطلبة اإللكترونية، بم���ا في ذلك تقديم 
جملة من التسهيالت للطلبة، وفي مقدمتها تأجيل 
دفع األقس���اط الجامعية خصوص���ًا للطلبة الفقراء، 
حتى يتس���نى لهم تقديم امتحاناتهم على أكمل 
وجه، حتى ال يصبح التعليم س���لعة تكميلية يحرم 
منه���ا من هو غير قادر عل���ى دفع تكلفتها، مؤكدة 
في الوقت نفس���ه وقوف الحملة إلى جانب الطلبة 
وحقوقهم المش���روعة. ال س���يما في ظ���ل األوضاع 
الراهن���ة وما نج���م عنها من تحدي���ات. وتعهدت 
الحمل���ة الوطني���ة بمواصلة نضاله���ا المطلبي من 
أج���ل الدفاع عن حق الطلبة باس���تكمال تعليمهم 
الجامعي، بما في ذلك الضغط إلقرار صندوق وطني 
لدع���م الطالب الجامعي، ال س���يما في ظ���ل الواقع 
المأس���اوي، وغياب السياس���ات الحكومية الداعمة 

لحقوق الطلبة الجامعيين.

بحجة عدم دفع الرسوم الجامعبة
تنديد بإغالق جامعتي »اإلسالمية« و »فلسطين« صفحات  الطلبة

من غزة الثالثاء وبالتزامن مع مس���يرة األعالم في القدس 
المحتلة.

وبين���ت صحيف���ة "يديع���وت أحرون���وت" أن وزير األمن 
الداخلي الجديد "عومير بار – ليف" أقر خطة سير المسيرة 

في البلدة القديمة من القدس.
ووفقا لموقع "واال" العبري، فإن مس���يرة االعالم س���تجري 
الثالثاء في القدس، بحس���ب ما هو مخط���ط له، مبينا أن 
المس���يرة س���تبدأ من نقط���ة معينة خارج اس���وار البلدة 
القديم���ة في القدس، بعد ذلك س���يتم الدخ���ول اليها 
من ب���اب العامود، ومن ثم عبر مس���ار معين داخل البلدة 

القديمة.
وذكرت القناة "13" العبرية أن جيش االحتالل أعاد نش���ر 
المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الجنوب والوسط، 
مع العلم أن الجيش لم يسبق له أن أعلن عن تغيير أماكن 

تلك البطاريات منذ انتهاء المواجهة األخيرة.
ونقل���ت القناة عن قائد أركان الجي���ش "أفيف كوخافي" 
دعوت���ه للوح���دات القتالي���ة لالس���تعداد لخي���ار عودة 
التصعيد مع غزة، بينما يرى مراقبون أن تلك الدعوات كان 

باإلمكان نقلها عبر القنوات الداخلية وليس عبر اإلعالم.
كما شددت مصادر أمنية إس���رائيلية على أن خيار عودة 

المواجهة غدًا مع غزة ليس بالخيار المعقول حاليًا.
فيما حذر المفوض العام لشرطة االحتالل، كوبي شبتاي، 
مس���اء أمس، اإلسرائيليين من تجدد المعارك مع فصائل 
المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية 
الموافقة على مسيرة االعالم في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت اذاعة جيش االحتالل، ع���ن جيورا آيالند، الرئيس 
السابق لمجلس األمن القومي، تأكيده أن المفوض العام 
للشرطة قد حذر قبل أس���بوع من خطورة انتهاك الهدوء 

العام، ولم يوافق على مسيرة األعالم.
وأضاف: "ال أعتقد أن المنطق���ة هدأت واختفت المخاطر، 
وبغض النظر عن حماس، لو كنت مكان المفوض، سألغي 
العرض بس���بب التوتر الذي سينش���أ داخ���ل القدس مع 

السكان الفلسطينيين في الداخل المحتل".
كما رف���ع جيش االحت���الل اإلس���رائيلي حال���ة التأهب، 
تمهيدًا لقيام المس���توطنين "بمس���يرة األعالم"، وس���ط 
تحذيرات المقاومة الفلسطينية من المساس بالمقدسات 

الفلسطينية وانطالق "المسيرة".
من جانبها، حّمل���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية في 
غزة، االحتالل تداعيات تنفيذ "مس���يرة األعالم" واستمرار 
العدوان على القدس وأحيائها واألقصى وساحاته، مؤكدة 
ف���ي بيان لها، عل���ى أن القدس كانت ومازالت وس���تبقى 
عربية إسالمية وهي محور الصراع العربي الصهيوني ولن 

نسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها.
وشددت الفصائل على أن" المقاومة فرضت معادلة ثابتة 
في معركة سيف القدس مفادها أن االعتداء على األقصى 
والقدس وأحيائها لن يمر مرور الكرام وأنها جاهزة لتقول 

كلمتها باألفعال وليس باألقوال".
وبينت أن خيار المقاومة هو الخيار األمثل واالستراتيجي 
للتعام���ل مع العقلي���ة الصهيونية القائم���ة على القتل 
واإلجرام وس���فك الدم الفلس���طيني, مؤكدة بأن استمرار 
إعدام االحتالل ألبناء شعبنا في الضفة والقدس ما هو إال 
اس���تمرار لمسلسل اإلرهاب الصهيوني ِضد شعبنا يجب 
أن ُيجابه بتصعيد كل أش���كال االشتباك مع االحتالل في 
كافة ميادين وس���احات الضفة والقدس, داعية السلطة 
إلى رفع يدها عن أبناء ومقاومة ش���عبنا لتأخذ دورها في 

مواجهة االحتالل ورفع كلفته.

رام الله/ االستقالل:
زار وف���د إماراتي، اإلثنين، كنيس���ًا يهوديًا في مس���توطنة "مودعين عليت" 

المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.
وذكرت مصادر عبرية، أن اإلمارات قدمت دعمًا ماليًا س���خيًا للمس���توطنة في 

أعقاب زيارة الوفد اإلماراتي لها وللكنيس اليهودي.
ووثقت ص���ور ومقاطع فيديو زيارة الوفد الذي ارت���دى الزي الخليجي المعروف، 
فيما احتف���ى االحتالل بهذه الزيارة التي تندرج في إط���ار عملية التطبيع التي 
بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي بشكٍل علني. ومستوطنة "مودعين عيليت" هي 
مستوطنة تأسست عام 1994 وهي مخصصة لليهود "الحريديم المتشددين"، 
الذي���ن وصل عددهم في عام 2010 إلى 48,100 مس���توطن. وتبلغ مس���احتها 

6,740 دونما، وتقع غرب مدينة رام الله، على الطريق بين القدس وتل أبيب.
وخالل معركة سيف القدس األخيرة نجحت المقاومة الفلسطينية في قصف 

المستوطنة ردًا على الجرائم اإلسرائيلية في القدس والضفة وغزة.

ش����رعت منذ الصباح بهدم سبعة مخازن تقع على 
الشارع الرئيس.

وتع����ود ملكية هذه المحال ل����كل من وليد عنتري 
ويعق����وب عنتري ورامي طباري، وس����بق لالحتالل 
أن س����لمهم إخطارات بالهدم قبل ثالثة أسابيع، 

بدعوى البناء بدون ترخيص.
وأوضح ح����ارة أن االحتالل عم����د اليوم لهدم هذه 
المحال فج����أة، بالرغ����م من تقدي����م االعتراضات 

المدعمة بالوثائق.
كم����ا هدمت ق����وات االحت����الل أمس، مس����كنين 
واس����تولت على محتوياتهما قرب قرية مخماس 

شمال شرق القدس المحتلة.
وقال خضر كعابنة أحد س����كان المنطقة، إن قوات 
االحتالل هدمت مسكنين تبلغ مساحة كل منهما 
نحو 30 مترا مربعا، واس����تولت عل����ى ألواح الطاقة 

الشمسية التي تغذيها شرق قرية مخماس.
وتعود ملكية المسكنين للشقيقين سالم ومحمد 

فريج زواهرة.
 في س����ياق آخر، أصيب، أمس، مواطنان، أحدهما 

بحال����ة خطرة برصاص االحتالل اإلس����رائيلي أثناء 
محاول����ة اعتقالهما ف����ي قرية الجفتلك ش����مالي 

مدينة أريحا.
وقال رئي����س مجلس الجفتلك أحم����د غوانمة، إن 
قوات االحتالل أطلقت النار صوب الش����اب حمادة 
عب����د العزي����ز عطاون����ة )35 عاما(، والفت����ى عزيز 
محمد عب����د العزيز عطاونة )16 عاما(، أثناء محاولة 
اعتقالهم����ا م����ن منزلهما في القرية م����ا أدى إلى 
إصاب����ة أحدهما في الخاصرة بج����روح خطيرة نقل 
على إثرها بمروحية إس����رائيلية إلى مستشفيات 

االحتالل، فيما تم اعتقال آخر.
كم����ا اعتقل����ت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي، 10 

مواطنين من محافظات الضفة.
فف����ي الخليل، اعتقلت ق����وات االحتالل، أربعة 
مواطني����ن، وهم: جمال عون����ي العدم من بلدة 
بيت أوال، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر 
يعقوب ابو عرام من يطا، وزاهي س����مير محمد 
الش����وامرة من قرية دير العسل، وعمرو عدنان 
ج����رادات )19 عام����ا( من بلدة س����عير، بعد ان 

داهمت منازلهم وفتشتها.
وم����ن جني����ن، اعتقل����ت ق����وات االحت����الل، أربعة 
مواطنين، وهم: عص����ام خالد عالونة، ومالك طالب 
حمور، من بلدة جبع، واألسيران المحرران يزيد عبد 
الرحيم عابد، ومحمد يوس����ف يعقوب الطاهر، من 

بلدة يعبد.
ومن بيت لح����م، اعتقلت قوات االحتالل، الش����اب 
صاب����ر إبراهيم العبّيات )29 عاما(، بعد أن داهمت 
منزل����ه  بمنطق����ة واد أبو فريحة ف����ي مدينة بيت 

ساحور.
في سياق آخر، اقتحم مستوطنون، أمس، ساحات 
المسجد األقصى المبارك، بحماية شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأوضح����ت دائرة األوقاف اإلس����المية بالقدس أن 
80 مس����توطنا اقتحموا باح����ات األقصى من جهة 
باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت 

استفزازية.
وقال ش����هود عيان، إن هؤالء المستوطنين تلقوا 

شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفد إماراتي يزور كنيسًا يهوديًا 
في مستوطنة غربي رام الله

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة االثنين وصول ش���حنة من اللقاح الروسي 
المط���ور ُيعط���ى على ش���كل جرعة واح���دة فقط وس���يكون متوفرًا 

للمواطنين فوق سن 30عامًا. 
وأوضح بيان للوزارة توفر اللقاح المذكور في األماكن التالية: محافظة 
غزة: عيادت���ا صبحة الحرازين وعيادة ال���درج التابعتان لوزارة الصحة 
وعيادة الش���اطئ التابعة لوكالة الغوث وفي محافظة الشمال، بينت 
الوزارة توافر اللقاح في عيادة الش���يخ رضوان التابعة للوكالة: عيادة 

البريج التابعة للوكالة في محافظة الوسطى.
أما في خانيونس فيتواجد في عيادة مسقط القرارة عيادة رفح التابعة 
للوكال����ة في رفح ودع����ت الوزارة المواطنين الذي����ن تزيد أعمارهم عن 
30عامًا التوجه الى المراك����ز المخصصة لتلقي اللقاح ابتداء من اليوم 
الثالثاء من األحد للخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 12 ظهرًا. 
وأشارت إلى توافر اللقاحات األخرى في المراكز التي تم اإلعالن عنها 

سابقًا.

الصحة بغزة: وصول شحنة 
من لقاح روسي مطّور

االحتالل يوا�صل ..

قبيل �صاعات..
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االستقالل/ وكاالت:
أش���به بعزف »هارمونيكا ش���بحية« أو »ترتيل رهبان« أو »صفير 
مزمار« يصدر مزعجًا من جسر البوابة الذهبية »جسر غولد غايت« 

بكاليفورنيا ويدفع الناس إلى الجنون مع كل هبوب للرياح. 
وقد دفع ذلك بالمس���ؤولين إلى توظي���ف مجموعة من خبراء في 
علوم الصوتيات، وعلم الديناميكا الهوائية للجسور المتحيرين 
بأمرهم لحل لغز الدندنة الغريبة الصادرة عن الجس���ر منذ العام 

الماضي.
وتحول صوت الطنين الغريب، وف���ق مقال لموقع »غارديان« إلى 

جزئية أسطورية من المشهد السمعي لسان فرنسيسكو.
 وق���د جاب رجال تحٍر هواة ش���وارع المدينة ذات المرتفعات في 
محاولة لتعقب الصوت، وزعم منتج موس���يقى إلكترونية أنه قام 
بدمج صوت الجس���ر المخيف ضمن مقطوعة موسيقية تحاكي 

الرعب الوجودي.
وتفاوت���ت اآلراء ف���ي وصف الص���وت الغام���ض فنعته بعض 
المعجبين بأغنية الجس���ر »المهدئة«، فيما رآه آخرون »مرّوعًا« »ال 

يحتمل«.

»طنين« جسر في أمريكا 
يشبه صوت األشباح!

) APA images (       اأحوا�س مزارع الأ�سماك يف خان يون�س جنوب قطاع غزة 

القاهرة/ االستقالل:
أعلن قاٍض مصري، التحفظ على ش���قة في حي “الزمالك” 
الراقي بالعاصمة القاهرة، ووضع محتوياتها تحت الحراسة، 
بعد أن قادت الصدفة، قبل أس���بوع، إلى الكشف عن “كنز 

غير مسبوق” ما يزال يشغل الرأي العام في البالد.
وجاء قرار القاضي، بحسب وسائل إعالم محلية، عقب إعالن 
إثبات وجود قطع أثرية ولوحات فنية تاريخية في الوحدة 

السكنية، من دون أن يكون لها حيازة موثقة رسميا.

فيما قال محامي صاحب الش���قة إن موكله تملك تلك الكنوز 
بطرق مشروعة، وإن الشقة تم فتحها عن طريق الخطأ، ألنها 
ليست المعنية بنزاع قضائي مالي دائر حاليا بين شخصين 
من عائلته. وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، تناقلت وس���ائل 
إع���الم محلية أنباء عن العثور على كنز في ش���قة بالزمالك 
يحوى تحفا فنيا وقطعا أثرية بش���كل غير مسبوق، عقب 
تنفيذ الجهات القضائية والش���رطية حكما بالتحفظ على 

شقة، ضمن نزاع مالي.

االستقالل/ وكاالت:
يبدو أن هناك ش���خصًا ما حريص جدًا على مرافقة جيف 
بي���زوس للفضاء، ليدف���ع 28 ملي���ون دوالر مقابل المقعد 

المتبقي على تلك المركبة.
وكانت ش���ركة )Blue Origin( أعلنت عن إطالق أول رحلة 
لها للفضاء بطاقم فضائي يوم 20 يوليو، هذه الرحلة التي 
تحوي مقاعد لستة أفراد، وأعلنت أيضًا أن أحد هذه المقاعد 
سيتم طرحه في المزاد العلني لمن يرغب في تجربة السفر 

للفضاء. وتناقلت الخبر وسائل اإلعالم المختلفة، حيث أن 
جيف بيزوس س���يكون بذلك أول ملياردير صعد للفضاء 

على مركبة فضائية من شركة يملكها.
ويبدو أن ذلك انعكس على المزاد العلني الخاص بالمقعد 
المتبقي، حيث تسارعت وتيرة المزايدة عليه، ليغلق المزاد 

عند مبلغ 28 مليون دوالر.
وقالت الش���ركة أنها لن تعلن عن اسم الفائز إال قبل وقت 

بسيط من انطالق الرحلة.

بيع المقعــد األخيــر فــي رحلــة
 إلــى الفضــاء.. بالمالييـن!

مصر: التحفظ على »كنز غير 
مسبوق« في »شقة الزمالك«

االستقالل/ وكاالت:
نشرت السلطات الصينية أسطوالاً من 60 
طائ���رة بدون طيار في مدينة قوانغتش���و 
بجنوب الب���الد، لمراقبة تنفيذ ق���رار إبقاء 
الناس ف���ي منازلهم، وتذكير من يخرجون 

بارتداء األقنعة، بعد تفشي كورونا هناك.
وقض���ت الصين إلى ح���د كبير على حاالت 
انتق���ال في���روس كورونا المحلي���ة، لكن 
ا في ساللة دلتا  قوانغتشو شهدت تفشياً

من الفيروس، األكثر عدوى، التي اكتشفت 
في البداية بالهند. 

وتم اإلبالغ عن س���ت حاالت إصابة جديدة 
في قوانغتشو خالل ال� 24 ساعة الماضية، 
م���ا رفع عدد حاالت التفش���ي إلى أكثر من 

 .100
وتحمل طائرات مس���يرة، تديرها الشرطة، 
كاميرات، وتبث رس���ائل لألشخاص الذين 
يغام���رون بالخروج، مفاده���ا أن البقاء في 

الداخل أفضل لتقديم أحسن حماية لهم 
ولآلخرين. 

وتنض���م الطائرات المس���يرة إلى إجراءات 
كثيفة بالفعل من المراقب���ة والوقاية، بما 
في ذل���ك تأكيدات صحية عب���ر الهاتف 
المحمول، وفحوصات درجة الحرارة، والحجر 
الصح���ي ألولئ���ك الذي���ن يعيش���ون في 
المناط���ق التي يعتبر فيه���ا خطر اإلصابة 

ا، أو يسافرون إليها. بالعدوى مرتفعاً

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة البيئة والغابات اإلندونيسية اإلثنين، إن الكاميرات رصدت اثنين من عجول الخرتيت 
من نوع وحيد القرن الجاوي النادر في مارس في حديقة وطنية إندونيس���ية على الطرف الغربي 
لجزيرة جاوة.  وذكرت الوزارة في بيان أن هذا هو أول ظهور، هذا العام، لعجول من النوع المهدد 

باالنقراض حديثة الوالدة في شبه جزيرة حديقة أوجونج كولون الوطنية. 
ورصدت الكاميرا أوالاً أنثى صغيرة من وحيد القرن، والدتها تدعى أمبو، في منتصف شهر مارس

رصد صغيري وحيد قرن من 
النوع النادر في إندونيسيا

60 طائرة مسّيرة إلبقاء الناس داخل منازلهم في الصين!

االستقالل/ وكاالت:
استقر مزاد في نيوزلندا على إحدى النبتات المنزلية النادرة التي تضم 9 أوراق 

متفرعة فقط، عند مبلغ 19297 دوالرا أمريكيا.
ووفقًا لشبكة "س���ي إن إن" األحد، فقد احتدم المزاد بشكل كبير خالل الدقائق 
األربع األخيرة لشراء نبتة تدعى "رافيدوفورا تتراسبيرما" البيضاء النادرة للغاية. 
وصرحت المتحدثة باس���م دار مزادات "تريد مي"، ميلي سيلفس���تر، للش���بكة 

اإلخبارية إنه كان "أغلى نبات منزلي يتم بيعه على اإلطالق" في المزاد.
وقالت في بيان أرس���ل عبر البريد اإللكتروني ل� "س���ي إن إن": بعد حرب مزايدة 
محتدمة في الدقائق األخيرة للم���زاد، حصلت النبتة النادرة على أكثر من 102 
ألف مش���اهدة وأكثر من 1600 قائمة مراقبة، والتي توضح مدى عش���ق الناس 

للنباتات المنزلية".
وأوضحت سيلفس���تر أن النباتات المنزلية النادرة أصحبت عنصرًا أساسيًا على 
مدار العامين الماضيين من ناحية الطلب، وقد شهدت ارتفاع األسعار وتزايدها 

مع ارتفاع عدد السكان المقبلين على هذا االتجاه الجديد.

االستقالل/ وكاالت:
نجحت امرأة صيني���ة في الدخول مجددًا إلى موس���وعة 

غينيس لألرقام القياسية بأطول رموش في العالم.
ودخلت يو جيانكسيا »غينيس« ب� 8 بوصات )20.5 سم( 

من الرموش، محطمة الرقم الس���ابق والمس���جل باسمها 
أيضًا وكان 4.88 بوصة )12.5 سم( في عام 2016، بحسب 
»يو بي أي« اإلخبارية. وبينما عجز األطباء عن تفسير سبب 
نمو رموش���ها لهذا الحد الكبير، قالت جيانكسيا »أدركت 

أن رموشي تنمو بش���كل كبير في عام 2015، دون سبب 
واضح، كما أنها تستمر في النمو عامًا بعد اآلخر«. وأضافت 
»حاولت إيجاد أس���باب علمية أو جيني���ة لهذا النمو دون 

جدوى، فال أحد من عائلتي يمتلك رموشًا طويلة مثلي«.

االستقالل/ وكاالت:
اجتمع صيني في الستينيات من عمره بوالده ألول 

ا من خطفه. مرة في حياته، وذلك بعد 58 عاماً
���ا عندما تم  ���ا« ال ي���زال رضيعاً وكان »ف���و« »60 عاماً
اختطافه من والده في محطة س���كة حديد بمنطقة 

»شويتشينغ« الصينية عام 1963. وقال األب »لوو« 
���ا« إنه كان قد ترك يد ابنه للحظات قبل أن  »90 عاماً
يختفي في غضون دقائق. وقالت صحيفة »ميرور« 
ا،  البريطانية، إنه تم لّم شمل األب وابنه بعد 58 عاماً

يوم الثالثاء الماضي في مدينة »تساوتشوانغ«.

وُيعتق���د أن مهربي بش���ر اختطفوا »ف���و« وذهبوا 
به إلى ش���نغهاي، حيث تم تبنيه من ِقبل زوجين، 
وكان »لوو« وعائلته في رحلة بحث عن »فو« لسنوات 
عدة مستعينين بالصحف ووسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.

صينية  في »غينيس« بأطول رموش في العالم!

»مخطوف« يلتقي والده ألول مرة منذ 58 عامًا!

بيع نبتة منزلية بـ 19 ألف دوالر


