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القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق المستوى السياسي اإلسرائيلي مساء أمس األحد 
على اس���تئناف إدخال الوقود لمحط���ة توليد الكهرباء 
في قطاع غ���زة ابتداًء من اليوم اإلثنين. وذكرت صحيفة 
»معاريف« العبري���ة أن القرار جرى اتخ���اذه بعد تقدير 
لألوضاع األمنية وهو »مشروط باستمرار الهدوء األمني«.

وكانت وس���ائل إعالم عربية، مس���اء أم���س ، عن توصل 

الراعي المصري، التفاق بين المقاومة واالحتالل، يقضي 
بع���ودة تدريجية لألوض���اع إلى ما قبل معركة س���يف 

القدس.
وأوضحت مصادر »الميادين« التي رفضت الكش���ف عن 
اس���مها بأن تنفيذ االتفاق يبدأ بإدخال السوالر القطري، 
والمواد الخ���ام إلى قطاع غزة، وكذل���ك المنحة القطرية 

أواخر األسبوع الجاري، يليها تسهيالت أخرى.

االحتالل يسمح بإعادة توريد 
الوقود لمحطة التوليد في القطاع

نابلس- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عدة شبان فلسطينيين، أمس األحد، بجروح 
جراء إطالق قوات االحت���الل رصاصا معدنيا مغلفا 
بالمطاط وآخرين بحاالت االختناق خالل مواجهات 

في بيتا )جن���وب نابلس(،  في الوقت ذاته أصيب، 
ثالثة ش���بان برض���وض، إثر اعت���داء مجموعة من 
المس���توطنين عليهم ش���رق قرية تياسير شرق 
طوب���اس، فيما ق���اد عض���و الكنيس���ت اليميني 

المتط���رف إيتم���ار بن غفي���ر، اقتحامًا للمس���جد 
األقصى المبارك، شارك فيه عشرات المتطرفين.

وأصيب عدة شبان فلسطينيين،مساء 
أمس األح���د، بج���روح ج���راء إطالق 

إصابات بمواجهات مع االحتالل والمستوطنين 
بالضفة ونائب متطرف يقود اقتحامًا لألقصى 

بدران لـ »االستقالل«: الصمت عن جرائم السلطة »الممنهجة 
والمتصاعدة« تجاه الحريات سيدفعها القتراف المزيد

 انتهاء المهلة التي حددها االحتالل 
لهدم منازل المقدسيين في حي البستان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعهد وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي بيني غانتس مساء أمس األحد بإخالء 
البؤرة االس���تيطانية المقامة عل���ى جبل صبيح قرب بلدة بيت���ا جنوبي نابلس 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، عددًا من المواطنين في مناطق 
متفرق���ة بالضفة الغربية والق���دس المحتلة، واندلعت مواجه���ات بين قوات 

غانتس: سيتم إخالء البؤرة 
االستيطانية قرب »بيتا«

اعتقاالت ومواجهات مع 
االحتالل بالضفة والقدس

عائلــة مقدسيــة تطالــب 
باستعادة منازلها وممتلكاتها

غزة/ قاسم األغا: 
قال عضو المكتب السياس���ي ورئي���س مكتب العالقات 
الوطنية في حركة »حماس« حسام بدران، إن »كل صمت أو 

تخاذل بشأن ما يجري بالضفة المحتلة من قبل أجهزة أمن 
السلطة الفلسطينية التي لم توقفها عقيدة 
أمني���ة وال انتماء وطنّي؛ س���يعني اقترافها 

القدس المحتلة/ االستقالل:
انتهت، أمس األحد، المهلة التي حددتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لهدم 
منازل المقدس���يين في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة. وكانت 
س���لطات االحتالل أمهلت عائ���الت الحي 21 يومًا انتهت أم���س األحد، لهدم 

اغتيال نزار بنات وقمع المتظاهرين 
بالضفة.. هل يرتد في وجه السلطة؟ 

غزة/ سماح المبحوح: 
حالة الغضب العارمة واالحتجاج���ات الكبيرة والمتواصلة التي 
خرج���ت في مدن الضف���ة الغربية المحتلة ضد مقتل الناش���ط 

القوى الوطنية 
والإ�سالمية تدعو 

لوقف تغول الأجهزة 
الأمنية بال�سفة

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أربعة أسرى في سجون االحتالل اإلس���رائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، 
رفًض���ا العتقاله���م اإلداري، وهم: الغضنفر أب���و عطوان، وجمال الطوي���ل، ومنيف أبو 

عطوان، ومحمد أبو فنونة. وقال المستشار اإلعالمي لهيئة شؤون األسرى 
والمحررين حس���ن عبد ربه، امس األحد، إن األسير الغضنفر )28 عاما( من 

أربعة أسرى يواصلون 
إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األحد، عن تس���جيل حالة وفاة و82 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربي���ة المحتلة وقطاع غزة وتعافي 194 

حالة خالل 24 س���اعة الماضية. وقالت الصحة في موجز التقرير 
اليوم���ي لفيروس كورونا في فلس���طين، إن نس���بة التعافي من 

»الصحة«: تسجيل إصابتين بالساللة 
»الهندية« لفيروس كورونا في فلسطين

وفاة و82 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األحد، رصد إصابتين بالساللة »الهندية« 
لفيروس كورونا المستجد- »دلتا«، لفتاتين من قلقيلية وسلفيت وصلتا البالد 

من دولة اإلمارات. وأضافت الكيلة في بيان صحفي، امس األحد، 
أنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من 
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غزة/ قاسم األغا: 
قال عضو المكتب السياس���ي ورئيس مكتب 
العالقات الوطنية في حركة "حماس" حس���ام 
بدران، إن "كل صمت أو تخاذل بشأن ما يجري 
بالضفة المحتلة من قبل أجهزة أمن الس���لطة 
الفلسطينية التي لم توقفها عقيدة أمنية وال 
انتماء وطنّي؛ سيعني اقترافها جرائم أخرى".

وأض���اف ب���دران ف���ي مقابل���ة م���ع صحيفة 
"االستقالل" أمس األحد، أن المستقبل مرتبط 
بالموقَفْين الوطني الشعبي من جريمة اغتيال 
السلطة للناش���ط السياس���ي المعارض نزار 
بنات؛ "لذلك فالمس���ؤولية كبيرة وملقاة علينا 

جميًعا".
ووصف واقع الحريات العامة بالضفة المحتلة 
بأنها في أسوأ أوضاعها، الفًتا إلى أن تصعيد 
السلطة بهذا الشكل غير المسبوق، خصوًصا 
ف���ي هذه المرحل���ة يضع عالمات اس���تفهام 

كثيرة. 
وأش���ار إلى أن انحدارها في هذا الواقع يحمل 

حساس���ية وخصوصي���ة بالغَتْي���ن، كونه 
جاء بعد انتصار الش���عب الفلسطيني في 
معركة "س���يف القدس"، ووح���دة موقفه 
والتفافه بشكل أكبر حول برنامج المقاومة، 
وس���بق ذلك إلغاء رئيس���ها محمود عّباس 
لالنتخابات العامة؛ خوًفا من خسارة فريقه. 

وحّذر م���ن تداعيات تصعي���د أجهزة أمن 
"الممنه���ج والمتصاع���د" تجاه  الس���لطة 
الحريات العامة، حتى وصلت حّد االغتيال 
الجسدي المباشر، في إشارة إلى ما تعرض 
له مؤخًرا الناش���ط السياسي المعارض نزار 

بنات.

جرمية مكتملة الأركان
وفي هذا الصدد، ق���ال بدران إن ما تعرّض له 
"بنات" جريمة قتل مكتملة األركان، عن سبق 
إصرار وترّصد، وتعد ضربة للكل الفلسطيني، 
ال س���ّيما لألصوات الحّرة، الت���ي تصدح ضد 
فساد السلطة ومؤسساتها، وتنادي بمقاومة 

االحتالل اإلسرائيلي.    

وفيما نّبه عضو المكتب السياس���ي لحماس 
إل���ى أن جريمة القتل األخي���رة لم تكن األولى 
على أيدي أمن الس���لطة؛ لفت إلى أن القاعدة 
الشعبية تجاه أدائها ودورها ووظائفها تتآكل 

بشكل أكبر.

كل اخليارات 
وهنا، أضاف "الخالف لم يعد اآلن بين السلطة 

وحرك���ة حماس، ب���ل بين األولى وش���عبنا 
الفلس���طيني، بمكوناته كاّف���ة؛ األمر الذي 
يجعل المستقبل غامًضا ومفتوًحا على كل 

الخيارات، وفق تعبيره. 
وفي وقت س���ابق، اعتدى عشرات العناصر 
م���ن أجه���زة أمن الس���لطة بلب���اس مدني 
واأليدي  والهراوات  العصي  مس���تخدمين 
على متظاهرين، نظّموا وقفة منددة بمقتل 
الناش���ط السياس���ي المعارض نزار بنات، 
عند ميدان الرئيس الراحل ياس���ر عرفات، 
المعروف بدوار "المنارة"، وس���ط مدينة رام 

الله بالضفة المحتلة.
واعت���دت تل���ك العناصر األمني���ة أيًضا على 
صحفيي���ن بالض���رب بينهم المص���ور أحمد 
طلعت حسن بالوجه وحطموا الكاميرا الخاصة 
به، وهددوا آخرين خ���الل قيامهم بالتصوير 
ومصادرة هواتفهم النقالة، في حين صادروا 

شرائح التخزين من الكاميرات.
وفي سياق االحتجاج على قتل الناشط "بنات" 

وقمع اس���تمرار قم���ع المتظاهري���ن بالضفة 
المحتل���ة عل���ى أي���دي أجهزة أمن الس���لطة؛ 
ا أمس  أعلن حزب الش���عب الفلسطيني رسمّيً
االنس���حاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة 

محمد اشتّية.
وقال األمين العام للحزب بس���ام الصالحي، أن 
اللجن���ة المركزية لحزبه ق���ررت في اجتماع له 
عدم االس���تمرار في الحكوم���ة، على وقع عدم 

حمايتها للحريات العاّمة.
وبّي���ن الصالحي خالل مؤتمر صحفي برام الله 
أن وزي���ر العمل نصري أبو جيش المحس���وب 
على حزب الشعب سيقدم استقالته )اإلثنين( 
بش���كل رس���مي خالل الجلس���ة األس���بوعية 

ا إّياها لتقديم استقالتها. للحكومة، داعّيً
وطالب "بمحاس���بة المس���ؤولين عن قتل نزار 
بنات، والتوقف عن كل الممارس���ات السلبية، 
بما في ذل���ك المالحظات التي يمكن إدراجها 
في األداء الحكومي، وتش���كيل "جبهة وطنية 

واسعة لحماية السلم األهلي".

بدران لـ »االستقالل«: الصمت عن جرائم السلطة »الممنهجة والمتصاعدة« تجاه الحريات سيدفعها القتراف المزيد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالب مش���اركون في مؤتمر صحفي عقد امس األحد، في 
قرية كفر عقب ش���مال القدس المحتلة، الجهات الدولية 
التدخل من أجل اس���تعادة أمالك عائلة البشيتي في حارة 

الشرف بالقدس المحتلة. 
وشدد المشاركون في المؤتمر على أن العائلة تملك أوراقا 
ثبوتية تؤكد ملكيتها للعقارات التي يسكنها مستوطنون 
وينتفع���ون م���ن منازلها ومحاله���ا التجاري���ة، بزعم أنها 

مستخدمة للمصلحة العامة. 
وقال مخت���ار عائلة البش���يتي ومتول���ي أوقافها، صبحي 
البشيتي: إننا نطالب القاطنين في منازلنا في حارة الشرف 
بالقدس المحتلة بإخالئها وإعادة أبناء عائلتنا للسكن في 
منازلهم، حيث يوجد 54 ش���قة س���كنية في حارة الشرف 
و36 دكانا ومحاال تجارية يقوم المستوطنون بالسكن فيها 
واس���تغاللها بعد مصادرتها من قبل االحتالل عام 1968 
رغم وجود سندات ملكية تثبت ملكية العائلة لهذه الشقق 
والمحال، ولم يجر بيعها أو تس���ريبها، واالحتالل يعترف 
ب���األوراق الثبوتية الت���ي نملكها لكنه يرف���ض إخالءها 

وإعادتها إلى أصحابها.

 وتساءل البشيتي كيف يمكن أن نفهم مطالبة االحتالل 
بإخالء منازل بناء على أوراق ثبوتية مزورة في الش���يخ جراح 
لصالح جمعيات استيطانية ويرفض التعامل معنا رغم أننا 
نملك أوراقًا ثبوتي���ة ونحن أصحاب هذه المنازل وأصحاب 

حارة الشرف من األزل وإلى األبد.
 وأض���اف أن كني���س الخ���راب المطل على حائ���ط البراق 
والمسجد األقصى مقام على أرض لعائلة البشيتي وأنهم 
يملكون األرواق التي تؤكد أن الشيخ حسين والشيخ سعيد 
البش���يتي قد قاموا بشراء أرض هذا الكنيس بعد أن هدم 
في زل���زال في نهاية القرن الماضي بس���بب عدم إمكانية 
إصالحه، ولكن االحتالل أعاد بناء الكنيس قبل عشر سنوات 
وافتتح���ه رغم انه يعلم أنه مقام على أراٍض فلس���طينية 

مقدسية وقفية. 
وأشار إلى أن اليهود المتطرفين يقومون باستثمار محال 
العائل���ة التجارية، بينما يعمل أبن���اء العائلة أجراء وليس 
لديهم أية عقارات ويسكنون في بيوت مستأجرة، مشددا 
عل���ى أن حجة االس���تيالء على األرض ألغ���راض عامة غير 
صحيح بل أنه جرى فتح محال مجوهرات وسوبرماركت في 
ممتلكات العائلة ويجري استغاللها من قبل المستوطنين. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
انته���ت، امس األح���د، المهلة الت���ي حددتها 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، له���دم منازل 
المقدس���يين في حي البستان ببلدة سلوان في 

القدس المحتلة.
وكانت سلطات االحتالل أمهلت عائالت الحي 21 
يومًا انتهت امس األحد، لهدم منازلهم أو أن تقوم 

هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم.
ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 
نس����مة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات االحتالل 
لهدمه بحّجة بناء حديقة قومّية مكانه، إال أن أسر 
الحي ومن ورائهم المقدسيون خاضوا مواجهات 

مع قوات االحتالل لمنع ذلك.
وتخش����ى 86 عائلة يبلغ عدد أفراده����ا 725، من 
تنفيذ قرارات االحتالل بإخالئهم قسرا من منازلهم 

لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" االستيطانية. 
وفي تش����رين الثاني 2004، قررت بلدية االحتالل 
ف����ي القدس، ه����دم منازل المقدس����يين في حي 
البس����تان بحجة البناء دون ترخيص، ومطلع العام 
ال����ذي تاله ب����دأت بتوزيع أوامر هدم على س����كان 
الحي، وقامت خالل العام نفسه بهدم بيوت تابعة 

لعائلتين فيه.
وإثر ضغ����وط دولية، وافقت بلدي����ة االحتالل عام 
2006 عل����ى تعليق ق����رارات اله����دم، لحين قيام 
الس����كان ب�"ترخي����ص" منازلهم، وعن����د قيامهم 
بتقديم مخطط هيكلي للحي رفض باّدعاء ضرورة 

الحفاظ على تلك المنطقة "مفتوحة".
وعام 2009 اقترحت بلدية االحتالل إخالء السكان 
م����ن منازلهم طواعية إلى منطق����ة أخرى، إال أنهم 
رفضوا ذلك بش����كل قاطع، فقامت بلدية االحتالل 

ع����ام 2010، بتقديم مخطط جدي����د إلقامة متنّزه 
سياحّي "حديقة الملك" في حي البستان، وأخطرت 
به����دم نحو 22 من المباني القائمة، على أن يجري 
النظر في مصير بقي����ة المباني، وعادت في العام 

ذاته وأبلغت السكان بنيتها هدم الحي كامال.
ويواجه أبناء شعبنا في القدس المحتلة، ما يقارب 
33 ألف ق����رار هدم، في المقابل تس����مح حكومة 

االحتالل ببناء مئات آالف الوحدات االستيطانية.
وأمس انتهت المهلة وأصبح ق����رار الهدم نافذًا، 
ما ينذر بمجزرة بحق حي فلسطيني كامل، اضافة 
لحي بطن الهوى القريب من البستان أيضا، علما أن 
حيي البستان وبطن الهوى ال يبعدان عن المسجد 

األقصى سوى 300 متر.
يذكر أن سلطات االحتالل تمنع األهالي من البناء 
في 86% من مساحة سلوان، والبالغة 6540 دونمًا.

 انتهاء المهلة التي حددها االحتالل لهدم منازل المقدسيين في حي البستان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعهد وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي بيني غانتس، مس���اء أمس األحد، بإخالء البؤرة 
االستيطانية المقامة على جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتل���ة. وقال غانتس في تصريح صحافي إن مصير بؤرة »أفيتار« هو اإلخالء كونها لم 
تحصل على التراخيص الالزمة، مشددًا على أن عملية اإلخالء ستتم مع مراعاة حساسية 
المسألة وبالحزم الالزم. وأضاف أن »التوقيت بيد الجهات األمنية حيث تجري مفاوضات 
إلخالء باتفاق منعًا لحدوث احتكاكات مع المستوطنين«. في حين، دعا المستوطنون إلى 
أكب���ر عملية تجمع في المكان ونصب للخيام س���عيًا لمواجهة عملية اإلخالء، في الوقت 

الذي ارتفع فيه عدد عائالت المستوطنين في المكان إلى أكثر من 50 عائلة.
وتشهد المنطقة المحيطة بالبؤرة االستيطانية مواجهات يومية من خالل عمليات إرباك 
ليلي مستمر حيث اش���تكى المستوطنون من شدة الدخان الذي يلف المستوطنة بعد 

إشعال متظاهرين كميات كبيرة من اإلطارات بشكل يومي.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، 
عددا من المواطنين ف���ي مناطق متفرقة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلة، واندلعت مواجهات بين 

قوات االحتالل والشبان. 
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يوميا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.
ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر 
خلدون البرغوثي من بل���دة كوبر، وذلك بالقرب من 

حاجز قلنديا العسكري وصادرت مركبته. 
وف���ي نابل���س، اندلع���ت صباح ام���س مواجهات 
في بلدة بيتا جنوبي نابل���س، عقب اقتحام قوات 
االحت���الل لمنطقة جبل صبيح والمناطق المحيطة 

بها. 
وأفادت مصادر محلية أن جرافة لالحتالل ترافقها 
دوريات االحتالل اقتحمت محيط مسبح في البلدة 
وصادرت الكراس���ي واإلطارات الموجودة فيه، إثر 

ذلك اندلعت مواجهات مع عدد من الشبان. 
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل المواطن زايد 
نعم���ان دعنا، والفت���ى رمزي ذي���اب داود ارفاعية 
)15 عاًما(، عق���ب دهم منزل ذويهما في المنطقة 

الجنوبية من مدينة الخليل. 
وفي الق���دس المحتلة، أصي���ب 3 مواطنين جّراء 
اعتداء االحتالل بالضرب على الفلسطينيين داخل 

حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. 
كما اعتدى المس���توطنون على عائلة عبد اللطيف 
في الح���ي وأصابوا 3 م���ن أفراد العائل���ة بجروح، 
واعتقلت قوات االحتالل الش���اب سمير خليل عبد 

اللطيف. 
واندلعت مواجهات في بلدة حزما ش���مال ش���رق 
الق���دس، وأطلق جنود االحت���الل خاللها الرصاص 

الحي وقنابل الغاز. 
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يوميا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

غانتس: سيتم إخالء البؤرة 
االستيطانية قرب »بيتا«

عائلة مقدسية تطالب باستعادة منازلها وممتلكاتهااعتقاالت ومواجهات مع االحتالل بالضفة والقدس



3االثنين  17 ذو القعدة 1442 هــ 28 يونيو 2021 م

وذكرت الصحيفة، أن الس���لطة في رام الله لم تكن تتوقع 
أن يس���بب مقتل بن���ات كل حالة الغضب الس���ائدة في 

الضفة الغربية المحتلة.
ونقل���ت الصحيف���ة العبري���ة ع���ن مصدر ف���ي الحكومة 
الفلسطينية قوله إن "القيادة الفلسطينية كانت تعتقد 
أن االحتجاج���ات على مقتله س���تتراجع خ���ال يومين أو 

ثاثة".
وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أن حال���ة م���ن القلق تس���ود 
مق���ر المقاطع���ة في رام الله ج���راء انتش���ار المواجهات 
والتظاه���رات في أكثر م���ن مكان، مع تحوله���ا إلى حالة 

غضب ضد السلطة ليس فقط بسبب مقتل بنات.
وقال المصدر الفلسطيني للصحيفة: "إن الدائرة المحيطة 
بالرئيس محمود عباس ال تعرف حتى اآلن كيفية تهدئة 

األمور".
وأول أمس، فرقت الش���رطة الفلسطينية ب�"القوة" تظاهرة 
تضامن مع المعارض الفلس���طيني الش���هيد نزار بنات، 
الذي استش���هد على أيدي أفراد من أجهزة أمن السلطة 

الخميس.
وقامت الشرطة الفلس���طينية بإطاق الرصاص المطاطي 
وقناب���ل الغ���از لتفري���ق المتظاهرين، ما أوقع عش���رات 

اإلصابات بينهم ، بحسب الهال األحمر الفلسطيني.
ولم يقتصر اعتداء أجهزة أمن الس����لطة الفلس����طينية 
بالرص����اص المطاطي والهراوات وقنابل الغاز المس����يل 
للدموع و غ����از الفلفل على المتظاهري����ن فقط ، بل طال 
الصحفيي����ن و الصحفي����ات، لمنعه����م م����ن التغطي����ة 

والتوثيق .
الصحفية بموقع فلس���طين بوست س���جى العلمي إحدى 
الصحفي���ات التي تم رش���ها بغاز الفلف���ل و اطاق قنبلة 
غاز مس���يل للدموع بشكل مباش���ر ومتعمد عليها وعلى 
مجموع���ة من الصحفيات والصحفيي���ن، من قبل عدد من 

أفراد األجهزة األمنية بلباس مدني. 

وأوضحت العلمي ل�"االس���تقال" أن م���ا حدث بالتظاهرة 
ضد المش���اركين والصحفيين أش���به بأفام " األكشن "، 
فأفراد أمن الس���لطة لم يتركوا أي صحف���ي أو مواطن إال 
واعت���دوا عليه بالضرب بالهراوات وقنابل الغاز والرصاص 
المطاط���ي، إضافة لمحاولة مص���ادرة معدات الصحفيين 

وهواتفهم النقالة لمنعهم من تغطية الحدث. 
وبين���ت أنها خ���ال تصويرها للقمع واالعت���داء على أحد 
المتظاهري���ن والصحفيين حاول أحد أفراد األمن س���رقة 
هاتفه���ا، فهربت منه داخ���ل بناية تجاري���ة، فلحق بها 
لته���رب منه مرة أخرى، كذلك اعت���دت مجموعة من أفراد 
األمن على زميلتها مراس���لة وكالة "وطن" االخبارية فيحاء 
خنفر بالض���رب، فعملت عل���ى تخليصه���ا منهم وعدم 

مصادرتهم لهاتف زميلتها.
وأش���ارت إلى أنها حين تم رش���ها بغاز الفلفل ش���عرت 

باالختناق الشديد فعمل زماؤها على معالجتها ميدانيا 
عبر إعطائها أوراقًا من الكحول الطبي كي تتخلص من غاز 

الفلفل الذي انتشر على وجهها ومعداتها . 
ولفت���ت إلى أنها على الرغم من ارتدائها وزمائها الدروع 
الصحفية الت���ي تظهر مهنتهم ، إال أنهم لم يس���لموا 
من االعتداء والقمع والس���حل، مشددة على أن أفراد األمن 

تعمدوا االعتداء عليهم وعلى كل من تواجد بالمكان . 
حتول خطري 

بدروه، أكد المحلل السياس���ي محس���ن أبو رمضان أن ما 
قامت به السلطة الفلسطينية من جريمة اغتيال للناشط 
نزار بنات، عمق من أزمة النضال السياس���ي الفلسطيني، 
وخل���ق فجوة ثقة بين المواطنين والس���لطة، حيث زادت 
تل���ك األزمة من ح���دة التوتر، االمر الذي دفع بناش���طين 
وحركات مختلفة بالدع���وة لتجديد االعتصامات والخروج 

بمظاهرات سلمية شعبية.
وش���دد أبو رمض���ان ل�"االس���تقال" عل���ى أن عملية قمع 
واعت���داء األجهزة األمنية على الصحفيين والمش���اركين 
بتظاه���رة رافضة للجريمة، هو تحول خطير من الس���لطة 

على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
إن القانون األساس����ي الفلس����طيني يضمن الحق بحرية 
ال����رأي والتعبير والتجمع الس����لمي وإنش����اء الجمعيات 
الدولي����ة،  المواثي����ق  عليه����ا  تن����ص  الت����ي  وغيره����ا 
مس����تدركا"لكن الس����لطة خالفت ذلك بقتلها المعارض 
بنات حس����ب نتائج التحقيق و اس����تخدامها القوة ضد 

المتظاهرين والصحفيين". 
وبي���ن أن االنته���اكات الت���ي ارتكبته���ا الس���لطة ضد 
المتظاهري���ن والصحفيين تحول غير مس���بوق،  لكونها 
تأتي بع���د تأجيل االنتخاب���ات، وعقب أن ظن الش���عب 
الفلس���طيني أنه مقبل على عرس انتخاب���ي ديمقراطي 
تس���ود به مظاه���ر التعددية و التس���امح واختاف اآلراء 
بإط���ار وحدة العم���ل الوطني الفلس���طيني واع���ادة بناء 

المؤسسات الوطنية. 
وأش���ار إلى أن التظاهرة التي تم االعت���داء عليها في رام 
الله طغى عليها الطابع الس���لمي، ول���م تخرج عن كونها 
أحد الحق���وق المكفولة للمواطنين، حيث كان أبرز مطالب 
المش���اركين فيها هو تش���كيل لجنة تحقيق حيادية و 
ش���فافة غير حكومية، على اعتبار أن الحكومة من الممكن 
أن تكون منحازة ، كذلك محاس���بة مرتكبي جريمة اغتيال 
الناش���ط بن���ات و إجراء انتخاب���ات عامة، لك���ن ما مورس 

ضدهم مخالف للمواثيق واألعراف الدولية. 
وأك���د أن���ه كان من األفض���ل للحكومة ورئيس الس���لطة 
محم���ود عب���اس معالجة األم���ر، بإدانته للح���ادث ووعده 
بمعاقبة مرتكب���ي االنتهاكات وضمانه ح���ق المواطنين 
بالتجم���ع الس���لمي، وإقال���ة الحكومة وتش���كيل حكومة 

انتقالية تحضر لانتخابات. 

اغتيال نزار بنات وقمع المتظاهرين بالضفة.. هل يرتد في وجه السلطة؟ 
غزة/ �سماح املبحوح: 

الكبييرية  واالحتجاجييات  العارميية  الغ�سييب  حاليية 
واملتوا�سييلة التييي خرجييت يف مييدن ال�سييفة الغربية 
املحتليية �سييد مقتييل النا�سييط ال�سيا�سييي نييزار بنات، 

والتييي دعييت اإىل رحيييل رئي�ييس ال�سييلطة، واأ�سيياليب 
القمييع العنيفة التي ا�سييتخدمتها االأجهييزة االأمنية 
�سييد املتظاهرين ال�سلميني ال�سييبت املا�سي، هل ترتد 
يف وجه ال�سييلطة؟ وهل ت�سييهد مدن ال�سييفة ات�سيياعًا 

لرقعة التظاهرات املطالبة برحيل ال�سلطة. و قالت 
�سييحيفة »يديعييوت اأحرونييوت« العربية، اأم�ييس ،  اإن 
ال�سييلطة الفل�سطينية مل تقراأ ومل تقدر جيدًا نتائج 

اغتيال املعار�س ال�سيا�سي نزار بنات.

غزة/ االستقال: 
دان���ت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���امية 
في قط���اع غزة، ممارس���ات األجه���زة األمنية ضد 
المتظاهري���ن بالضف���ة الغربي���ة المحتلة، ودعت 
لوقف تغ���ول هذه األجهزة والحفاظ على الس���لم 

األهلي.
ونددت اللجنة األحد في بيان وصل "االس���تقال" 
نس���خه عنه قيام األجهزة األمني���ة بالضفة بقمع 
مسيرة جماهيرية س���لمية خرجت لاحتجاج على 
جريمة اغتيال الش���هيد ن���زار بن���ات "المعارض 

والناش���ط السياس���ي في مواجهة مظاهر الفساد 
واالستبداد".

وأكدت أن اس���تخدام الهراوات والقنابل المسيلة 
للدم���وع واالعتداء على الصحفيي���ن جريمة مدانة 

ومرفوضة فلسطينيا.
واعتبرت لجنة المتابعة أن ما جرى مس���اء الس���بت 
في ش���وارع مدينة رام الله من مطاردات وماحقات 
وقم���ع واعتقاالت بح���ق المتظاهرين ممارس���ات 
خطيرة يجب التوقف عنها فورا، مطالبة بمحاسبة 
كل المتورطين في هذه االنتهاكات، وتقديم كل 

المس���ؤولين عنها إلى العدالة مهم���ا كان مركزه 
ومكانته.

وشددت اللجنة على فعل كل ما من شأنه أن يحقن 
الدم الفلس���طيني، ويجنبن���ا أي تداعيات خطيرة 
يمكن أن تُفج���ر الوضع الفلس���طيني برمته ووأد 
الفتن، ورفض كل ما من شأنه حرف مسار الشعب 

الفلسطيني عن مواجهة االحتال.
وفي الس���ياق، دعت لجنة المتابعة الجتماع عاجل 
لألمناء العامين بهدف ترتيب البيت الفلسطيني 

ووضع حد لانقسام.

رام الله/ االستقال: 
هاجم���ت عناصر أمنية بلباس مدني، مس���اء امس 
األحد، مسيرة وفعالية وسط رام الله منددة باغتيال 
المعارض السياسي نزار بنات قبل أيام في الخليل.

وأفاد شهود عيان أن العشرات من العناصر األمنية 
هاجموا المتظاهرين على دوار الس���اعة وس���ط رام 
الله، وانهال���وا بالضرب على عدد منهم، كما حاولوا 

اختطاف آخرين.
وطالت االعتداءات الصحفي إيهاب الخصيب بعد 
مص���ادرة هاتفه خ���ال التظاهرة ومنع ناش���طين 

وصحفيين من التصوير.
وكان العدي���د م���ن المجموع���ات الش���بابية دعت 
للمش���اركة بالمس���يرة على دوار الساعة؛ استمراًرا 
للفعالي���ات المنظم���ة والرافض���ة الغتي���ال بنات 
ونهج الس���لطة في تكميم األفواه وقمع المسيرات 

السلمية.
ودعا نش���طاء وفصائل وطنية وإس���امية جماهير 
شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير 
عن رفضهم لممارسات األجهزة األمنّية البوليسّية 
تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم 

لجريمة االغتيال.
وكانت قوة من أجهزة أمن السلطة قتلت المعارض 
السياسي نزار بنات من الخليل بعد تعرضه للضرب 

والتنكيل العنيف منها أثناء اعتقاله.
وأدت حادثة اغتي���ال بنات إلى موجة غضب عارمة 
في الشارع الفلس���طيني، باإلضافة إلى ردود فعل 
وإدانات من مؤسس���ات حقوقي���ة، ودولية، وكذلك 
االتح���اد األوروبي وأمريكا وبريطاني���ا وكندا واألمم 
المتحدة، وس���ط دع���وات بض���رورة التحقيق في 

مابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لوقف تغول األجهزة األمنية بالضفة

عناصر أمنية بلباس مدني تعتدي على تظاهرة برام الله

رام الله/ االستقال: 
أطلق أس���رى محررون مس���اء أمس األحد، مبادرة دعوا فيها الحكومة إلى 
حماي���ة المتظاهرين خ���ال المظاه���رات التي ش���هدتها المحافظات 
الفلس���طينية في الضف���ة الغربية بعد مقتل المعارض السياس���ي نزار 

بنات.
واعتبر المحررون خال مؤتمر صحفي عقدوه على ميدان المنارة وسط رام 
الله، أن االعتداء على المتظاهرين جريمة تستوجب المحاسبة، معتبرين 

قتل المعارض نزار بنات جريمة خارج القانون.
ودعا المحررون رئيس السلطة إلى عقد اجتماع فوري على مستوى األمناء 
العامي���ن للفصائل، وإطاق ح���وار وطني لمعالج���ة كل القضايا وانجاز 

الوحدة وعقد االنتخابات.
وطالب المحررون اعتبار بنات شهيدا، ينطبق عليه قانون الشهداء ماديا 

ومعنويا.
كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها قاٍض سابق وعضوية 
ممثلين عن مؤسس���ة الحق والهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنسان وممثل 
عن العائلة، على أن تسهل السلطة عمل اللجنة ومنحها الصاحية بقرار 

رسمي ومساءلة كل من تراه مناسبا.
ودع���ا المح���ررون إلى إيق���اف كل من ش���ارك في االعتق���ال والتعذيب 
والمس���ؤولين المباش���رين عن مقتل بن���ات، وكل ذي صل���ة عن العمل 

واحتجازه على ذمة التحقيق وإقالة المحافظ من عمله.
كما دعوا المتظاهرين إلى التظاهر والتعبير عن حقوقهم بشكل سلمي 
وتجنب االحتكاك واس���تخدام األلفاظ والش���عارات الخارجة عن العرف 

الوطني، داعين الفصائل تجنب التعبئة السلبية.

أسرى محررون يطلقون مبادرة الحتواء 
تداعيات مقتل الناشط بنات



   

االثنين  17 ذو القعدة 1442 هــ 28 يونيو 2021 م

�إعالن خارجي رقم ) 1  ( لوظيفة مدير 
وحدة �لتنمية و�ال�ستثمار بنظام �لعقد

تعلـن بلدية خان يونس عن حاجتها لشغـــــل وظيفـــة مدير وحدة التنمية 
واالستثمار بنظام العقد، على أن تتـوافر لديه/ها الشـروط الوظيفيـة التالية:

ال�شــــروط الـــوظيفية:
1. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في العلوم 
االدارية والمالية أو في اإلدارة العامة أو دراســـات اقتصاديات التنمية من 

جامعة معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد جدًا.
2. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال العمل ال تقل عن )7( سنوات.

3. القـــدرة علـــى إجراء التحليـــل االســـتراتيجي البيئي وإعـــداد الخطط 
االستراتيجية ومتابعتها.

4. القدرة على إعداد البحوث العلمية والتقارير وتقديم المقترحات التطويرية.
5. أن يكـــون لدى المتقـــدم المهارات اإلدارية التي تؤهلـــه ألداء المهام 

الوظيفية المطلوبة منه.
6. اجادة اللغة االنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

7.  التفرغ التام لهذه الوظيفة والقدرة على العمل في األوقات اليومية المختلفة.
8. يفضـــل أن يكون لـــدى المتقدم رخصة قيادة ســـارية المفعول وعلى 

استعداد لقيادة السيارات إذا ُطلب منه ذلك.
9. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.

10. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )45( عامًا.
11. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

املهـــــام الوظيفية:
1. اإلشراف على كافة األعمال المتعلقة بمشاريع التنمية واالستثمار.

2. المشـــاركة في إعداد وتطوير وتحديث الخطط االستراتيجية للبلدية، 
والتقويم المستمر لمحاورها.

3. وضع االستراتيجيات العامة لتطبيق الجودة الشاملة في البلدية.
4. اإلشـــراف على تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة فـــي البلدية )نظام إدارة 

الجودة، ونظام اإلدارة البيئية، ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية(.
5. تحديد األخطار الناجمة عن األنشطة المختلفة ووضع اإلجراءات والخطط 

والبرامج للحد منها.
6. وضـــع االســـتراتيجيات العامة لتطوير برامج التنمية واالســـتثمار في 

البلدية ضمن سياسة واضحة المعالم.
7. اقتراح حلواًل مستدامة لتوفير االحتياجات األساسية للمواطن والبلدية.

8. اقتراح حلواًل الستخدام مصادر الطاقة البديلة وترشيد استهالك المياه 
والتقليل من النفايات.

9. إجـــراء البحوث العلمية لقياس أثر مشـــاريع التنمية المســـتدامة على 
المجتمع والنظام البيئي.

10. إجراء التقييمات الالزمـــة بمقتضى األنظمة والقوانين المعتمدة في 
البلدية فيما يخص التنمية واالستثمار. 

11. المســـاهمة في تحديد المشاريع ذات األولوية وفقًا ألولويات التنمية 
المستدامة ومتطلباتها.

12. تعزيز العالقات مع الشـــركاء الداخلييـــن والخارجيين لضمان تقديم 
خدمات وفق أفضل المعايير.

13. تقديم مقترحات ومبادرات لتنمية الموارد المالية للبلدية.
14. المتابعـــة الدورية لمؤشـــرات األداء وإعداد تقارير نســـب االنجاز في 

الوحدة ورفعها إلدارة البلدية.
15. المشاركة في إعداد الخطط السنوية التشغيلية للدوائر واألقسام في 

إطار الخطة االستراتيجية للبلدية.

تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المســـتوفاة للشروط ُمرفقة بالمســـتندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(     الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صـــورة عن الخبـــرات + الـــدورات التدريبية + الســـيرة الذاتية + صورة 
شخصية.

- يبدأ التســـجيل للوظيفة أعاله يوم االثنيـــن 2021/06/28 وينتهي يوم 
الخميس 2021/07/08 .

مالحظات مهمة:
- ســـيتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفســـار، االتصال على هاتف البلديـــة رقم )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

بلدية خان يون�س

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم )  2 ( لوظيفة مدير 
د�ئرة �مل�ساريع بنظام �لعقد

تعلــــن بلدية خان يونس عن حـاجتها لشــــغـل وظيفــة مدير دائرة المشاريع 
بنظام العقد،  علـى أن تتوافر لـديه/ها الشـروط الوظيفيــــة التالية:

ال�شروط الـــوظيفية:
1. أن يكـــون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندســـة المدنية من 

جامعة معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد جدًا، ويفضل حملة الدراسات العليا.
2. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال العمل ال تقل عن )7( سنوات.

3. القدرة على إجراء التحليالت والقياسات المختلفة.
4. الفهم الجيد لتقنيات وأساليب إدارة المشاريع.

5. القدرة على معالجة المشاكل التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشاريع. 
6. القدرة على العمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين.

.MS Project, AutoCAD  :7. القدرة على استخدام البرامج التالية
8. أن يكـــون لدى المتقدم المهـــارات اإلدارية التي تؤهلـــه ألداء المهام 

الوظيفية المطلوبة منه.
9. إجادة اللغة االنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

10. يفضل أن يكـــون لدى المتقدم رخصة قيادة ســـارية المفعول وعلى 
استعداد لقيادة السيارات إذا ُطلب منه ذلك.

11. التفرغ التام لهذه الوظيفة والقدرة على العمل في األوقات اليومية المختلفة.
12. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.

13. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )45( عامًا.
14. أن يكون المتقدم عضوًا في نقابة المهندسين.

15. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

املهـــــام الوظيفية:
1. إعداد الدراسات ومقترحات المشاريع وموازناتها التقديرية. 

2. إعداد الخطط التنفيذية للمشاريع.
3. تحديد المشاريع ذات األولوية وفقًا لالحتياجات والمتطلبات والخطة االستراتيجية.
4. متابعة اإلشراف على حسن تنفيذ المشاريع ورفع التقارير والتوصيات إلدارة البلدية.

5. متابعة شـــركات المقـــاوالت بما يضمن المحافظة علـــى حقوق البلدية 
والعالقات المتميزة معهم.

6. تعزيز العالقات مع المانحين والممولين والشركات.
7. إعداد وجدولة ومراقبة المشاريع.

8. مراجعة المستخلصات وتدقيقها .
9. عقد نــــدوات ولقاءات مفتوحة وورش عمل مع المواطنين والمؤسســــات في المدينة 
لتحديد األولويات واالحتياجات من المشاريع بالتعاون مع دائرة اإلعالم والعالقات العامة.
10. اإلشراف على التصميم وإعداد مواصفات المشاريع ووثائق العطاءات.

11. مراقبـــة الجـــودة والتأكد من التـــزام الموظفين والشـــركات المنفذة 
بالمخططات والمواصفات المطلوبة.

12. القـــدرة على إعـــداد وتقديم مقترحات المشـــاريع حســـب متطلبات 
الممولين وبالتعاون مع األطراف ذات العالقة.

13. متابعة العمل بالمشاريع وميزانياتها والجداول الزمنية والخطط وأداء الموظفين 
أو الشركات المنفذة وتقديم تقرير بانتظام عن حالة كل مشروع إلى إدارة البلدية.
14. التأكد من تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بالمشاريع وفقًا لسياسات البلدية.

15. اإلشراف على أرشفة وتوثيق كافة الوثائق الفنية والمالية المتعلقة بالمشاريع.
16. اإلشراف على تشكيل لجان االستالم والمشاركة فيها .

17. تحديد المخاطر الفنية التي قد تصاحب تنفيذ المشاريع ووضع الخطط 
الالزمة لتفاديها.

18. اإلشراف على إجراءات الصحة والسالمة المهنية في مواقع المشاريع.
تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات المســـتوفاة للشروط ُمرفقة بالمســـتندات اآلتية من خالل 
:) http: //Khanyounis.mun.ps(                       الموقع االلكتروني للبلدية

- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.
- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.

- صورة عن شهادة الميالد.
- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.

- صورة عضوية نقابة المهندسين .
- يبدأ التســـجيل للوظيفة أعاله يوم االثنيـــن 2021/06/28 وينتهي يوم 

الخميس 2021/07/08 .

مالحظات مهمة:
- ســـيتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفســـار، االتصـــال علـــى هاتف البلديـــة رقـــم )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

 بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم )  4 ( لوظيفة رئي�س 
ق�سم �ملو�رد �لب�سرية بنظام �لعقد

تعلـن بلدية خان يونس عن حـاجتها لشـــغـل وظيفة رئيس قسم الموارد 
البشرية بنظام العقد، علـى أن تتوافر لـديه/ها الشروط الوظيفية التاليــة:

ال�شــــروط الـــوظيفية:
1. أن يكـــون المتقدم حاصل علـــى درجة البكالوريوس فـــي إدارة الموارد 
البشرية أو في اإلدارة العامة أو إدارة األعمال من جامعة معترف بها وبتقدير 

ال يقل عن جيد جدًا ويفضل حملة الدراسات العليا.
2. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.

3. االلمام بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني.
4. القدرة على التخطيط للموارد البشرية. 

5. القدرة على العمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين.
6.  القدرة على وضع برامج التدريب.

7. أن يكـــون لدى المتقدم المهـــارات اإلدارية التي تؤهلـــه ألداء المهام 
الوظيفية المطلوبة منه.

8. االلمام باللغة االنجليزية.
9. يفضـــل أن يكون لدى المتقـــدم رخصة قيادة ســـارية المفعول وعلى 

استعداد لقيادة السيارات إذا ُطلب منه ذلك.
10. التفرغ التام لهذه الوظيفة والقدرة على العمل في األوقات اليومية المختلفة.

11. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.
12. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )45( عامًا.

13. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

املهـــــام الوظيفية:
1. التخطيط لتنمية الموارد البشرية وتحديد المسارات الوظيفية للعاملين.
2. إدارة ملفات الموارد البشرية المتعلقة بإجراءات التوظيف والتعيين والتدريب والنقل والترقيات 
والتقاعد والتأمين والمعاشـــات واإلجـــازات والعالوات والبدالت واالجازات والتظلمات والشـــكاوى 
ومتابعة الدوام والمغادرات واإلجازات والتعويضات وإصابات العمل والتقارير الطبية وإنهاء الخدمة.

3. إعداد جدول الشواغر الوظيفية واالحتياجات السنوية بالتنسيق مع دوائر البلدية.
4. تحديـــد االحتياجـــات التدريبية للعاملين في البلديـــة من أجل تنمية 

قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
5.تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير التنظيم االداري والهيكلي للبلدية.

6. تحديث الوصف الوظيفي لموظفي للبلدية.
7. متابعة التزام العاملين في البلدية بإجراءات الصحة والسالمة المهنية.

8. متابعة  تطبيق اللوائح والسياسات واإلجراءات اإلدارية المعتمدة فيما يتعلق بالموارد البشرية.
9. إدارة األداء ومتابعـــة انضباط العامليـــن والتزامهم باألنظمة والقوانين 

والتعليمات ومواعيد العمل الرسمية.
10. إدارة برامج التعويضات والمكافآت والحوافز في البلدية.

11. اإلشراف على أرشفة ملفات موظفي البلدية.
12. إعـــداد اإلعالنـــات الوظيفية وتجهيـــز ملفات المتقدميـــن للوظائف 

وتقديمها للجان المختصة، والمشاركة في أعمال لجان التوظيف.
13. اســـتقبال العاملين الجـــدد وتعريفهم بأنظمـــة البلدية وتعليماتها 

وخدماتها ونظام العمل فيها.
14. وضع نظام للتطوع والتدريب في البلدية.

15. التنســـيق مع الجهات المســـؤولة في البلدية في كافة القضايا التي 
تخص الموارد البشرية.

16. توثيق كافة الوثائق القانونيـــة واألنظمة والتعليمات والقرارات التي 
تصدر عن إدارة البلدية والتعديالت التي قد تصدر عليها.

17. تحديث نماذج ومعايير تقييم األداء السنوي للعاملين.
18. اإلشـــراف علـــى تقييـــم األداء الســـنوي للعاملين فـــي البلدية ورفع 

التوصيات لإلدارة في ضوء نتائج التقييم.

تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المســـتوفاة للشروط ُمرفقة بالمســـتندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(   الموقع االلكتروني للبلدية
-صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

-صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
-صورة عن شهادة الميالد.

-صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.

-يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم االثنين 2021/06/28 وينتهي يوم الخميس 2021/07/08 .

مالحظات مهمة:
-ســـيتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجـــراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
-سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

-لالستفســـار، االتصـــال على هاتـــف البلدية رقـــم )115(، أو جـــوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

 بلدية خان يون�س
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي 
 �ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية 

الى المدعى عليه / كرم فؤاد عبد الغني ابو عيشة من غزة وسكانها سابقا ومجهول محل 
االقام���ة خارج البالد االن نعلم���ك بأنه قد حكم عليك من قبل ه���ذه المحكمة للمدعية / 
اسالم وائل عبد الغني ابو عيشة من غزة وسكانها وكيلتها المحامية / هالة نبهان بنفقة 
زوجية وقدرها خمس���ون دينارًا اردنيًا شهريًا وذلك بموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه 
المحكمة في القضية اس���اس رقم 2020/1335م بتاريخ 2021/1/19م مسجل في سجل 
)101( ع���دد )1072( صفحة ) 147( حكما وجاهيا بحق المدعية غيابيا بحق المدعى عليه 

قابال لالعتراض واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/6/27م .

  قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

اإعالن خارجي رقم )  3 ( لوظيفة 
مربمج حا�ضوب بنظام العقد

تعلن بل�دية خان يونس عن ح��اجتها لشغ�ل وظيفة مبرمج حاسوب بنظام 
العقد  عل��ى أن تتوافر ل�ديه/ها الش�روط الوظيفي�ة التالي�ة:

ال�ســــروط الـــوظيفية:
1. أن يك���ون المتق���دم حاصل عل���ى درجة البكالوريوس ف���ي برمجة قواعد البيان���ات أو تكنولوجيا 
المعلومات أو الحاسوب أو أي تخصص ذات صلة من جامعة معترف بها، وبتقدير ال يقل عن جيد جدًا. 

2. أن يكون حاصل على دورات تدريبية في مجال تصميم قواعد البيانات.
3. أن يكون لديه خبرة عملية  في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.

4. اإللمام بتشريعات وقوانين حماية البيانات.
.MySQL, SQL, RAC :5. القدرة على استخدام برامج إدارة قواعد البيانات مثل

6. اإللمام بلغات معالجة البيانات الرئيسية ومبادئ تصميم قاعدة البيانات.

7. الوعي التجاري وفهم الكود البرمجي ألي نوع من ال� script التي تتعامل مع قواعد البيانات.
8. القدرة على العمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين.

9. أن يكون لدى المتقدم المهارات اإلدارية التي تؤهله ألداء المهام الوظيفية المطلوبة منه.
10. االلمام باللغة االنجليزية.

11. التفرغ التام لهذه الوظيفة والقدرة على العمل في األوقات اليومية المختلفة.
12. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.

13. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )45( عامًا.
14. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

املهـــــام الوظيفية:
1. المشاركة في االشراف على قواعد البيانات وتطويرها وتصميمها.

2. المشاركة في تثبيت واختبار وترقية نظم إدارة قواعد البيانات. 
3. المش���اركة في تصميم وتنظيم وترتيب قواعد البيانات وتحديثها بما 

يلبي متطلبات تخزين النظام.
4. المشاركة في التخطيط ووضع التصميم الخاص بحركة البيانات.

5. المش���اركة ف���ي التخطيط للمتطلب���ات المادية لنظام قواع���د البيانات 
وتخصيصها، مثل الذاكرة والمساحة ومتطلبات الشبكة وغيرها.

6. متابعة االلتزام بقوانين حماية البيانات.
7. تعيين كلمات المرور والسيطرة على أذونات وامتيازات الوصول إلي البيانات. 

8. تطوير وإدارة واختبار خطط النسخ االحتياطي واسترداد البيانات.
9. تطوير وإدارة واختبار أساليب مزامنة البيانات.

10. الصيانة الدورية الالزمة لقواعد البيانات وسيرفراتها.
11. تثبيت برامج قواعد البيانات، وتثبيت التحديثات.

12. تحديث برامج مكافحة الفيروسات بانتظام على خوادم قواعد البيانات.
13. النسخ المتماثل لقواعد البيانات وتنفيذ التعافي من الكوارث.

14.  وضع خطط لتحسين أداء قواعد البيانات وضبطها.
15. متابعة إجراءات التخزين واألرشفة.

تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المس���توفاة للشروط ُمرفقة بالمس���تندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(   الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم االثنين 2021/06/28 وينتهي يوم الخميس 2021/07/08 .
مالحظات مهمة:

- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 
خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.

- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .
- لالستفس���ار، االتص���ال عل���ى هاتف البلدي���ة رق���م )115(، أو جوال رقم 

)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

 بلدية خان يون�س

اإعالن وظيفة معلمة ) تعليم اأ�ضا�ضي(
 لدى مدر�ضة ورو�ضة وح�ضانة يا هال 

مدرس���ة وروضة وحضانة ي���ا هال تقدم خدمات تعليمي���ة متميزة حيث 
أنش���ئت ضمن نظام تعليمي تربوي وإداري عال���ي الجودة لتكون األقدر 

على تحقيق ما يتطلع إليه األهل ألبنائهم.
وفي اطار عملها مع األطفال تعلن عن حاجتها لموظفة / معلمة تعليم اساسي

وذلك وفقًا للشروط التالية :
1 -  بكالوريوس تخصص تعليم أساسي أو معلم صف من جامعة معترف بها.

2- من سكان مدينة غزة.
3- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال التعليم األساسي ) المرحلة الدنيا( 

ال تشمل المراكز التعليمية أو رياض األطفال .
4- المعدل الجامعي ال يقل عن 75 % .

5 - إجادة استخدام الحاسوب .
6 - االستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

7  - لديها مهارات قيادية وإدارية مميزة .
8 - الرغبة وحب العمل مع األطفال مباشرة .

9 -  التفكير اإلبداعي في توصيل األفكار من خالل الصورة والصوت.
10 - قدرة عالية على اإلنجاز تحت ضغط العمل، والعمل بروح الفريق الواحد.

* على من ترغب في التقدم للوظيفة المذكورة تس���ليم الس���يرة الذاتية 
معززة بالش���هادة العلمية حسب األصول وشهادات الخبرة العملية لدى 
مق���ر معهد األمل لأليتام الكائن في ش���ارع الوحدة بج���وار عيادة الرمال 
اعتب���ارَا من ي���وم االحد المواف���ق 2021/06/27 حتى نهاي���ة دوام يوم 

الخميس الموافق  2021/07/01 م .
* للمزيد من االستفس���ار االتصال على هات���ف الجمعية 082861434 

خالل ساعات العمل الرسمية.
* سيتم االتصال فقط على من تنطبق عليها الشروط المطلوبة .

مدر�سة ورو�سة وح�سانة يا هال

  دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

 اإعالن ب�ضاأن خمتار 
لعائلة العطار ) بئر ال�ضبع ( بلي

)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بالمحافظات الجنوبية 
بأنه س���تعقد انتخابات لعم���وم عائلة العطار ) بئر الس���بع ( بلي، حيث تقدم 
حتى تاريخه ثالثة مرشحين وهم ووفق ترتيب تاريخ تقديم طلبات المخترة : 

موسى مرزوق حسن العطار .
محمد رزق سالم العطار .

سلمان محمود سلمان العطار .
وقررت ال���وزارة اعتبار يوم الس���بت المواف���ق 2021/7/17 موعدًا إلجراء 

االنتخابات لمختار عائلة العطار ) بئر السبع ( بلي ((  .

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل أربع���ة أس���رى ف���ي س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفًضا 
العتقاله���م اإلداري، وهم: الغضنف���ر أبو عطوان، 
وجمال الطوي���ل، ومنيف أبو عط���وان، ومحمد أبو 

فنونة.
وقال المستش���ار اإلعالمي لهيئة ش���ؤون األسرى 
والمحررين حس���ن عبد ربه، امس األحد، إن األسير 
الغضنفر )28 عاما( من بلدة دورا بمحافظة الخليل، 
والمعتقل منذ تش���رين أول م���ن العام المنصرم، 

يواص���ل إضرابه ع���ن الطعام من���ذ 55 يوما، وهو 
محتج���ز ف���ي مستش���فى "كابالن" االس���رائيلي، 
ويعاني من تدهور ف���ي صحته، وأغمي عليه عدة 
م���رات، ويعاني من نق���ص في كمية الس���وائل 
بالجسم، وهو ما يؤثر على أعضائه الحيوية بشكل 

سلبي.
وأض���اف أن األس���ير الغضنفر يعان���ي من عدم 
انتظام في دقات القلب، وانتفاخ في الخصيتين، 
وفق���د أكث���ر من 15 كغ���م من وزن���ه، إضافة إلى 

شعوره الدائم بالهزال والتعب واإلعياء الشديد.

وأش���ار إلى انه يرفض الحصول عل���ى المدعمات 
أو إجراء الفحوصات الطبية، ويس���تمر في إضرابه 
رغم ق���رار نيابة االحتالل بتعليق وتجميد اعتقاله 

اإلداري، كون القرار ال يعني إلغاء الحكم.
فيم���ا يواصل األس���ير جمال الطوي���ل )59 عاما(، 
إضراب���ه المفتوح ع���ن الطعام من���ذ 26 يوًما في 
عزل "هشارون"، رفًضا العتقاله االداري، وللمطالبة 
بالغف���راج عن ابنت���ه الصحفية بش���رى الطويل، 

المعتقلة إداريا في سجن "الدامون".
أما األس���ير منيف أبو عطوان، وهو معتقل منذ 18 

عاما، ومحكوم بالمؤبد، يواصل إضرابه عن الطعام 
منذ أس���بوع، تضامًنا مع ابن أخته األسير المضرب 

عن الطعام الغضنفر أبو عطوان.
ومنذ خمسة أيام، شرع األسير محمد أبو فنونة )55 
عاًما( م���ن الخليل إضرابه عن الطع���ام، وذلك منذ 
لحظة اعتقاله في 23  حزي���ران الجارّي، وأصدرت 
مخاب���رات االحتالل بحّقه أمر اعتق���اٍل إدارّي لمدة 
أربع���ة ش���هور، علًما أّنه أس���ير س���ابق أمضى ما 
مجموعه في س���جون االحتالل 12 عاًم���ا، وارتقى 
نجل���ه األكبر أحمد ش���هيدا ع���ام 2016، وحينما 

ارتقى نجله كان معتقاًل في سجون االحتالل.
علًم���ا أّنه يعاني من مش���اكل صحية عديدة، وهو 

بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية.
ودعا نادي األسير، إلى أوسع مشاركة في الوقفات 
اإلسنادية لألسير الغضنفر ورفاقه المضربين عن 

الطعام يوم الثالثاء المقبل 29 حزيران.
ولفت نادي األس���ير إلى أّن الوقفات ستكون أمام 
مق���ار الصليب األحم���ر الدولي ف���ي المحافظات 
وس���يتزامن ذلك مع وقفة ف���ي أراضي عام 1948 

أمام مستشفى "كابلن" اإلسرائيلي.

أربعــة أســرى يواصلــون إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام

نابلس/ االستقالل: 
تظاه���ر أهال���ي المعتقلين السياس���يين 
من قري���ة عوري���ف بنابلس، ام���س األحد، 
في ميدان الش���هداء وس���ط مدينة نابلس 
للمطالب���ة باإلف���راج ع���ن أبنائه���م ووقف 
مالحقتهم سياس���يا، فيما قمع عناصر من 
أمن السلطة بلباس مدني الوقفة وأجبرتهم 

على إنهائها. 
واجتم���ع عش���رات المواطنين ف���ي ميدان 
الش���هداء وس���ط مدينة نابل���س، وطالبوا 
باإلف���راج الفوري عن أبنائه���م الذين مضى 
عل���ى اعتقالهم أكثر من 40 يوما، وتعرضوا 
خاللها للتعذيب، ونقل عدد منهم للمشافي 

بسبب التعذيب. 
وفي الس���ياق ذات���ه، أفاد ش���هود عيان أن 
عناصر من أجهزة أمن السلطة بلباس مدني 

أجبرت أهالي المعتقلين السياس���يين على 
إنهاء وقفتهم على دوار الشهداء. 

وأك���دت العائ���الت عل���ى أن م���ا يحدث مع 
أبنائه���ا هو تنكي���ل وعقوب���ات ممنهجة، 
القوانين المعمول  واالعتقاالت جاءت خارج 
بها فلس���طينيا، وبناء عل���ى تقارير كيدية 
انتقامية، فيما تواصل أجهزة أمن الس���لطة 

اعتقال 30 شابا آخرين. 
وقال والد المعتقل ياسين شحادة أن نجله 
ليس له أي عالقة باألحداث التي حدثت في 
عوريف، وبسبب التعذيب فقد نجله القدرة 
عل���ى قضاء حاجت���ه وخس���ر 20 كلغم من 
وزنه، وتعرض للغيبوبة لمدة 4 أيام بس���بب 
التعذيب. والشاب ياسين شحادة المعروف 
في بلدة عوريف بخلقه واس���تقامته وحسن 
معاملت���ه، أس���ير محرر ومعتقل سياس���ي 

س���ابق، وتعتقل���ه أجهزة أمن الس���لطة مع 
عش���رين ش���ابا من نفس البلدة في س���جن 

أريحا منذ بداية معركة سيف القدس. 
وأوضح���ت عائالت المعتقلي���ن أن أبناءهم 
يعانون من ظروف سيئة ويتعرضون للشبح 
والض���رب منذ اعتقاله���م وتضغط عليهم 
أجهزة السلطة إلنكار تعرضهم للتعذيب. 

فيما كانت ق���د أعلنت عائ���الت المعتقين 
السياس���يين في نابلس، الجمعة الماضية، 
بأن 11 شاًبا من قرية عوريف أعلنوا اإلضراب 
عن الطعام في سجون السلطة منهم 7 في 

سجن أريحا و4 في سجن الجنيد. 
ولفتت العائالت إلى أن أجهزة أمن السلطة 
تواصل عمليات اقتحام البلدة بشكل متكرر 
وفظ، وإره���اب للمواطنين والعائالت بحجة 

البحث عن مطلوبين. 

أجهزة السلطة تقمع الوقفة 
أهالي معتقلي »عوريف« يتظاهرون بنابلس للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم
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 دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

�إعالن ب�شاأن خمتار
 لعائلة عيا�ش ) بئر �ل�شبع (

)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحك���م المحلي بمحافظات غزة 
بأن الس���يد / عبد الله محمود حميد عياش قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة عياش ) بئر السبع ( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه ((

   دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

�إعالن ب�شاأن خمتار لعائلة
 �لنباهني / �ل�شرقيني ) بئر �ل�شبع (

)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن السيد/ 
هش���ام سالم ابراهيم النباهين قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة النباهين / 
الشرقيين ) بئر السبع ( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه (( 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ مبحكمة جباليا ال�سرعية البتدائية 

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم
الى المنفذ ضده / أمير ابراهيم طلب المقيد سكان جباليا سابقا ومجهول 
مح���ل االقامة داخل الخط األخضر أبلغك أنه وطبقا لاللتزام المترتب عليك 
بموجب االحكام الصادرة عن محكمة جباليا الشرعية بتاريخ 2021/4/15م 
لصالح طالبة التنفيذ / دعاء احمد اسعد الناطور من جباليا وسكانها والذي 
يلزم���ك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بدفع قيمة عفش بيت ومهر مؤجل 
وال���ذي تبلغ قيمتهم���ا أربعة االف دينار اردني وذل���ك على ذمة القضية 

التنفيذية رقم 2021/181 .
ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة جباليا 
الش����رعية االبتدائية وذلك خالل اس����بوعين من تاريخ هذا االعالن وإن لم تحضر او 

توكل من ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون .

   ماأمور التنفيذ 
جمال �سالح الدين العلي 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�شوع/ �إعالن عن بيع �أر�ش مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )2021/347(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
سوس���ن خميس س���عد الغف من س���كان غزة هوية رقم 905880498 
بصفته وكيال عن: ياسمين أسعد كامل عجور وكارولين أسعد كامل عجور 

بموجب وكالة رقم: 4078 / 2020 صادرة عن ألمانيا
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 659 القسيمة 37 المدينة غزة الدرج
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/27م

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

غزة/ االستقالل: 
قال الدكتور يوس����ف العقاد مدير مستش����فى غزة األوروبي، أمس األحد، إن 
وزارة الصحة تتوقع وحسب قراءتها للواقع دخول الموجة الثالثة من فيروس 
كورونا الى القط����اع بعد عيد األضحى بقليل خاصة بعد وصول هذه الموجة 

لدول العالم المحيطة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.
وأضاف العقاد خالل تصريحات صحفي����ة أن "الحالة الوبائية في قطاع غزة 
مس����تقرة والحاالت المدخلة إلى المستش����فيات قليلة وهذه ليس����ت دعوة 
للتراخي باإلج����راءات الوقائية خاص����ة مع توقعات دخ����ول الموجة الثالثة 

للقطاع".
وتابع: "ما يحدث في دول العالم من وصول موجات كورونا بالضرورة قد يصل 
لغزة في أي لحظة وهذا ما حدث في الموجات السابقة رغم كل اإلجراءات التي 

اتخذتها الوزارة واستطاعت تأجيل دخول الفيروس لعدة أشهر للقطاع".
وأردف العقاد: "قادرون على التعامل مع أي عدد من اإلصابات في حال دخول 
الموجة الجدي����دة لقطاع غزة ونحث مجتمعنا ألخ����ذ أقصى درجات الحيطة 

والحذر واالهتمام بتناول اللقاحات المتوفرة".
وأوضح أن الشخص الذي تلقى لقاح كورونا إذا ما تعرض لإلصابة ال تؤثر عليه 
بش����كل خطير ولكنه سيكون ناقل لإلصابة لألخرين، مشيرا إلى أن استجابة 
المواطنين لتلقي اللقاحات دون المستوى المطلوب بالرغم من كل اإلجراءات 

التي اتخذتها الوزارة لذلك.
ودعا مدير مستش����فى غزة األوروبي المواطنين لضرورة تس����جيل أسمائهم 
والمبادرة في تلقي اللقاحات في أس����رع وقت ممكن واالستمرار في إجراءات 

الوقاية والسالمة التي باتت ضعيفة جدًا في األماكن العامة والمؤسسات.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزي����رة الصحة م����ي الكيلة، 
أمس األحد، رصد إصابتين بالس����اللة 
"الهندية" لفيروس كورونا المستجد- 
"دلتا"، لفتاتين من قلقيلية وسلفيت 

وصلتا البالد من دولة اإلمارات.
وأضاف����ت الكيلة في بي����ان صحفي، 
امس األح����د، أنه تم عمل كل ما يلزم 
من الناحية الوبائية وسحب العينات 

من المخالطين وحجرهم.
وأهاب����ت وزيرة الصح����ة بالمواطنين 
لس����رعة التس����جيل ف����ي المنص����ة 
اإللكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح 
أنه وبحسب منظمة  كورونا، مضيفة 
الصحة العالمية فإن غالبية المطاعيم 
المس����تخدمة حاليا تحد من اإلصابة 
بفيروس كورونا، وإن لم تمنع اإلصابة 
ب����ه فإنها عل����ى األقل تمن����ع ظهور 

األعراض الخطيرة.
المواطني����ن  عل����ى  أن  وأضاف����ت 
المسنين وأصحاب األمراض المزمنة 
الذين  الطبية  والطواقم  والسرطانية 
ل����م يتلق����وا اللقاحات إل����ى اآلن، أن 

يتوجه����وا بأس����رع وقت إل����ى مراكز 
التطعي����م ألخ����ذ اللق����اح المض����اد 

لفيروس كورونا.
وأهاب����ت بالمواطني����ن الك����رام الحد 
من الس����فر إلى الخارج إال في حاالت 
الضرورة القصوى، إضافة إلى س����رعة 
التس����جيل على المنصة اإللكترونية 

لتلقي لقاح كورونا.
والطف����رة الهندية "متغّير دلتا" هي 
األكث����ر قدرة على االنتق����ال من بين 
متغي����رات فيروس كورون����ا التي تم 
تحديدها حتى اآلن، وينتشر بسرعة 
ا بين األش����خاص خاصة  كبيرة ج����ًدّ
الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى 

أن تطور المرض ل����دى المصابين به 
أسرع من الطفرات األخرى.

وتنتقل اإلصابة بهذه الطفرة بشكل 
أكبر بمرتين على األقل من الفيروس 
األصلي، ولهذا السبب يمكن أن ينقل 
ش����خص واحد المرض لي����س إلى 2 

وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األحد، عن تس���جيل حالة وفاة و82 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربي���ة المحتلة وقطاع غزة وتعافي 194 

حالة خالل 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في فلسطين، إن نسبة 
التعاف���ي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 98,1%، فيما بلغت نس���بة 

اإلصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت الكيلة إلى تس���جيل حالة وف���اة في قطاع غزة لمواط���ن بعد إصابته 
بالفي���روس التاج���ي، الفتة أن اإلصابات الجديدة س���جلت عل���ى النحو التالي: 

"قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا واألغوار 1، جنين 2، نابلس 3، قطاع غزة 73".
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "جنين 5، ضواحي 

القدس 1، الخليل 4، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 5، قطاع غزة 178".
وأكدت وزيرة الصحة وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض 
واحد على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في 
المستش���فيات في الضفة الغربية 14 مريضًا. وفيما يخص المواطنين الذين 
تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة 

الغربية وقطاع غزة 482,695 بينهم 341,475 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفاة و82 إصابة جديدة »الصحة«: تسجيل إصابتين بالساللة »الهندية« لفيروس كورونا في فلسطين
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

»الصحة« تتوقع دخول الموجة الثالثة 
من كورونا لغزة بعد عيد األضحى

غزة/ االستقالل: 
حذر رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي 
العمصي من أن اس���تمرار اغالق المعابر اإلس���رائيلية مع 
قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، تقود لتعطل 

عشرات المصانع وتسريح آالف العمال عن أعمالهم.
وقال العمصي في تصريح صحفي، وصل »االس���تقالل« 
نس���خه عنه إن اغالق المعابر لليوم الس���ادس واألربعين 
على التوال���ي، منع دخول المواد الخ���ام الالزمة للصناعة 
األمر الذي  اضطر بمئ���ات المصانع للعمل بصورة جزئية 
غي���ر منتظمة وهو ما أثر على دخ���ل آالف العمال، وفاقم 

أوضاع عائالتهم.
وأوضح أن اإلغالق أدى لنفاد الكثير من األصناف ومواد الخام 

من المصانع وهو ما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من البضائع 
األساس����ية التي يحتاجها المواطنون، ويخلق أزمة إنسانية 
كارثية إن لم يتم الضغط على االحتالل ويقوم بفتح المعابر.

وأش���ار إلى وجود 2000 مصنع في قط���اع غزة منها 500 
مصنع أغلقت بس���بب الحص���ار والحروب اإلس���رائيلية، 
وباتت تش���غل حاليا نحو 21 ألف عام���ل، مبينا أن اغالق 
المعابر يؤدي إلى تعطل وتضرر قطاعات حيوية كقطاع 
اإلنش���اءات والصناع���ات المعدني���ة والغزل والنس���يج 
والمطابع واألخشاب والزراعة والصيد البحري، والنقل العام 

والتي تشغل في مجموعها نحو 100 ألف عامل.
واستنكر نقيب العمال »الشروط التعجيزية« التي فرضها 
االحتالل عل���ى المزارعين للموافق���ة على تصدير بعض 

المنتجات الزراعية، والتي أدت لتكبد قطاع الزراعة خسائر 
تبل���غ 16 مليون دوالر. وأكد العمصي أن هذه السياس���ة 
اإلس���رائيلية متعمدة تهدف إل���ى توجيه ضربة قاضية 
لالقتصاد الفلسطيني، تفاقمت معها  المعاناة اإلنسانية 
للناس، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات العمل العربية 
والدولي���ة واألم���م المتحدة بالضغط عل���ى االحتالل قبل 

انهيار االقتصاد في قطاع غزة.
ولفت إلى أن قطاع العمال واالقتصاد بشكل عام يعانيان 
من ش���لل كبير قبل العدوان األخي���ر على غزة بفعل أزمة 
فيروس كورونا ، والقيود التي يفرضها االحتالل، في ظل 
ارتفاع نسبة البطالة إلى 55% ووصول أعداد المتعطلين 

عن العمل إلى ربع مليون عامل.

نقابات العمال: نحذر من كارثة إنسانية كبيرة وانهيار لالقتصاد إذا استمر إغالق المعابر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / سعيد ياسر سعيد ابو سته 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )408065621(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /  عفاف محم���ود عبدالله 
الس���ميرى عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)951063767(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر
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يتسترون باللباس المدني مثل قوات المستعربين الصهيونية, يندسون 
بين المواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر لتطبيق القانون على 
المجرمين الذين تورطوا في اغتيال الشهيد المغدور نزار بنات, يعتدون 
على الش���باب والفتيات المكفول لهم حق التظاهر قانونيا ويسحلونهم 
س���حال وكأنهم مجرمون, دماء تنزف م���ن رؤوس بعض الفتيات والفتية 
واالمن يتكتل امام جموع المتظاهرين ويقمع بالعصي والهراوات, وقنابل 
الغاز المس���يل للدموع تتساقط كالمطر وس���ط المتظاهرين لتصيبهم 
بالغثي���ان واالعياء، كل هذا يحدث واكثر منه ألجل حماية الزعيم المفدى 
صاح���ب الصون والعفاف الس���يد محمود عب���اس عاقد لواء المس���اومة 
واالستسالم لالحتالل والذي قال بالحرف »لو خرج اربعة فلسطينيين الى 
الش���وارع اربعة فقط يطالبونني باالستقالة .. فسأستقيل فورا وبال تردد« 
واليوم يخرج الشعب بأكمله لكنه ال يراهم وال يسمع هتافاتهم, لم يرهم 
في االقصى وس���احة باب العمود وهم يطالبونه بالتنحي ويصفونه »....« 
لم يس���معهم في الخليل ورام الله ونابلس وهم يهتفون الش���عب يريد 
اس���قاط الرئيس, لم يس���مع فصائل منظمة التحرير وهى تدعو الشعب 
الفلس���طيني للخروج الى الشوارع واسقاطه, ولم يسمع هتافات اهل غزة 
االحرار وهم يدعونه وحكومة اش���تية لالستقالة, لكنهم يخشون من ان 
يلقوا مصير الطغاة ويحاكمهم الش���عب على جرائمهم وفسادهم لذلك 
يبق���ى خيارهم الدائم هو المواجهة والقمع والقتل لش���عبهم, وش���راء 
س���المتهم من االحت���الل الصهيوني بأي ثمن كان, حت���ى وإن كان على 
حس���اب االوطان وحقوق الناس, فالشعب لدى رئيس السلطة ممثل في 
حسين الشيخ وماجد فرج وزياد هب الريح ومحمود الهباش وبطانة السوء 
التي تحيط بس���يادته م���ن كل جانب, فهؤالء فقط هم صوت الش���عب 
الفلسطيني لدى سيادة الرئيس, انهم مجموعة من الفسدة تجار االوطان, 

الذين يقتاتون من دماء الشهداء والفقراء واالبرياء ليعيشوا هم فقط . 
لقد بدأ مسلسل التهاوي والسقوط للسلطة على يد الجماهير الفلسطينية 
بسبب سياستها وادارتها لشؤون الناس, ان حالة االنفصام بين الشعب 
والسلطة تكبر, والهوة تتسع, والجسور بينهما تتهاوى, عليكم ان تقرؤوا 
الشعارات وتس���معوا الهتافات وصرخات المحتجين لتعلموا الى أي حد 
وصلت العالقة بين الس���لطة والشعب الفلس���طيني, وهو ما ينذر بأن ما 
حدث في قطاع غزة من انقس���ام قد يتكرر ف���ي الضفة المحتلة, بفضل 
سياس���ة الس���لطة واصرارها على تناقض مواقفها بش���كل فج وس���ريع 
ومستفز مع مواقف الشعب الفلسطيني, فبدال من ان تشكل السلطة لجنة 
تحقيق مستقلة في مقتل الشهيد المغدور نزار بنات, شنت حملة تشويه 
ضده, ونش���رت عناصرها االمنية في شوارع الضفة, واعتقلت المواطنين 
واستخدمت القمع المفرط ضدهم , ويبدو انها انحازت الى خيار التصعيد 
ضد الشعب, وهو خيار يعني اننا قادمون على كارثة حقيقية سيستفيد 
منها االحت���الل الصهيوني وس���يغذيها وينميها الن اش���عال الجبهة 
الداخلية الفلسطينية يمنح االحتالل فرصة لتنفيذ مخططاته في القدس 
واالقصى وتوسيع االستيطان وتسريع وتيرته في الضفة المحتلة, وبدال 
من ان تجمع الس���لطة الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات االحتالل, 
واحباط مس���يرات االعالم في الضفة, وافشال مخططات رئيس الحكومة 
الصهيونية نفتالي بينت بتعزيز االس���تيطان في مناطق »ج« الخاضعة 
للس���لطة, نجدها تحش���د انصار حركة فتح, وعناصر االمن الفلسطينية 
لقمع المتظاهرين, وتأجيج الش���ارع الفلسطيني الى حد كبير, حتى اننا 
لم نس���مع كلمة واحدة من السلطة عن جريمة قتل الشهيد المغدور نزار 
بنات, ولم تقم حتى بجبر خاطر اس���رته وعائلته بكلمة اعتذار واحدة, ولم 
توقف أي من المش���اركين في جريمة القتل, وكأنها توحي بأن سياس���ة 
القتل واالس���تهداف لكل من يعارض الرئيس وسياسة السلطة ستبقى 
قائمة ولن يتم التراجع عنها, وهذا يوتر الشارع الفلسطيني ويغذي خيار 
المواجهة بين الفلس���طينيين واالجهزة االمني���ة, لقد قطعوا كل الحبال 

الواهنة بينهم وبين الناس. 
إن حالة االلتفاف الشعبي والعربي واالسالمي حول القضية الفلسطينية 
والتي تجسدت بأبهى صورها في اعقاب ملحمة سيف القدس البطولية, 
والتي أعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة من جديد, ومثلت انتصارا 
رائعا على االحتالل الصهيوني, وأحيت االمل لدى الناس جميعا بإمكانية 
االنتص���ار على »اس���رائيل« وازالتها من المنطقة, قد تتبدد مع مش���اهد 
القمع التي تمارسها السلطة ضد الفلسطينيين, فنحن صنعنا االنتصار 
بوحدتنا الداخلية, لكن السلطة تصر على ابقاء حالة االنقسام في المشهد 
الفلسطيني, وتريد أن تمحو صورة نصرنا على االحتالل, بتصرفات قمعية 
ال يس���توعبها اح���د وال يطيقها احد, فهال عادت الس���لطة الى رش���دها 

ومسحت هذا العار؟!
      

قمع .. وسحل.. 
واعتقال.. يا للعار 

رأي
س���يكون مفاجئًا لجمه���ور المقاومة في غزة أن َيعلم، يوَم استش���هاد 
حس���ام أبو هربيد، أن قائد لواء الش���مال الذي اقترن اس���مه بالمنجزات 
الكبيرة، لم يتجاوز ال�36 عامًا من العمر. مئات اآلالف من الذين حّجوا إلى 
بيت عزائه من دون أن يعرفوه عن قرب، كانوا قد رسموا له في مخّيلتهم 
صورة كهل حكيم حازم بلحية بيضاء. »القائد الذي أهدته لنا الس���ماء«، 
هكذا يصفه أحد رفاقه، الفتًا إلى أنهم لم يتخّيلوا أن يستطيع أحد ملء 
الف���راغ الذي تركه اغتيال القائد بهاء أبو العطا في 12 تش���رين الثاني 
2019، لكن الس���ماء تفضلت ب����  »أبو عبيدة«، الذي اس���تطاع أن يكمل 
مسيرة سلفه على نحو مبدع وفعال. »القائد الحازم، واألب والزوج الهادئ 
الحنون المّتزن«، بهذه الكلمات تتحّدث أم عبيدة عن زوجها الذي ولد في 
مدينة بيت حانون ش���مال غزة عام 1979. تقول: »كان معطاًء في بيته، 
وس���خّيًا على معارفه وجيرانه على رغم بساطة وضعه المادي، وقد رّتب 
األولويات في حياته، وكانت فلس���طين والعمل على تحريرها يش���غالن 

باله على الدوام«.
يستذكر ابن شقيقه، الدكتور محمد، عّمه، متحّدثًا عن حياة الكّد والجلد 
التي عاشها مذ كان طفاًل في الصّف الرابع االبتدائي، فقد اعتقلت قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي ش���قيقه األكبر الش���هيد نصر الدين، ليحمل هو 
على عاتقه مس���ؤولية عائلته. يروي محمد: »كان حسام يخرج للعمل في 
الساعة ال� 12 لياًل مشيًا على قدميه في الطرق الحالكة الكثيفة األشجار، 
ليعمل في بيع المش���روبات الس���اخنة للعّمال الذين يغ���ادرون القطاع 

للعمل ف���ي الداخل المحتّل، ويعود في الخامس���ة صباح���ًا، ثّم يذهب 
إلى مدرسته، واس���تمّر على هذه الحال حتى الصف العاشر األساسي«. 
يتابع: »كان أصغر المقاومين س���ّنًا حين انتمى إلى س���رايا القدس عام 
2002، وه���و لم يتجاوز عمره ال�18 ربيعًا، وقد برزت س���مات القيادة فيه 
مبكرًا، فهو مبادر وس���ّباق إلى ميادين المقاوم���ة، وقد خاض هو ورفاقه 
أّول اشتباك مس���ّلح عام 2003، عندما خرج لالشتباك مع قوة إسرائيلية 
خاصة كانت ق���د توّغلت للقبض على أحد رفاق���ه. يومها، أثخن فيهم، 

وعاد صباحًا إلى البيت، وخرج باكرًا إلى جامعته، وكأنه لم يفعل شيئًا«.
َأْولى أبو هربيد مس���احة واس���عة للعلم في اهتماماته. َتذكر زوجته أنه 
دفعها إلى إتمام دراس���تها العليا في تخّصص تكنولوجيا المعلومات، 
وكان يس���هب في الحديث معها عن كثير من التفاصيل التكنولوجية 
الت���ي تخّص مجال االتصاالت والتتّبع. تق���ول: »كان دائم االّطالع وغزير 
الثقافة، وقد تخّرج من قس���م الدراس���ات الش���رعية على رغم أن العمل 
المقاوم يحتل كل وقته، إال أن ثمة متس���عًا دائم���ًا في نهاره لمطالعة 
كت���اب أو البح���ث عن معلومة«. تضي���ف: »ذات ي���وم، اقترْحت عليه أن 
أس���تغّل وقتي في جمع أطفال الحّي وطالب المدارس فيه لتقديم دورة 
مّجانية في اللغة اإلنجليزية. يومها، برقت عيناه فرحًا، وقال لي س���أكون 
أّول طالبك، ولّما أجريت له اختبار مستوى، وجْدته متمّكنًا بشكل ال بأس 
ب���ه في اللغة اإلنجليزية، فقلت له إن ما أنت عليه يكفيك، فأصّر على أن 

أخصص له وقتًا لتجويد مستواه«.

أّما في الميدان، فَيذكر صديقه أبو العبد الحلبي أن أبو عبيدة كان يسخر 
بكّل آلة البطش اإلس���رائيلية، وينشر بين إخوانه ثقافة اإليمان المطلق 
بقدرة الفعل المقاوم على اإلنجاز، ولم يكن يغادر أّي لقاء من دون أن يرّدد 
الزمته التي يخاطب بها إسرائيل: »َفْلَيحمهم سالحهم وأمنهم وزيفهم 
ووهمهم، َفْلَيحمه���م كذبهم، من الصاروخ المنفجر«. بالنس���بة إلى أبو 
عبيدة، فإن فكرة المقاومة تعتمد على المش���اغلة المس���تمّرة ال العمل 
الموس���مي، وقد طّبق الرجل اقتناعاته التي ظّل ُمنّظرًا لها طيلة حياته، 
فترك بصماته في المس���يرة التي بدأها الشهيد أبو العطا، وواصلها هو 
بعد رحي���ل رفيق دربه، ثّم واصلها رفاقه بع���د رحيل قائدهم. يضيف 
الحلبي: »كان يؤمن بأن شكل المقاومة يجب أن يتحّرر من معادلة الحرب 
إلى االشتباك المس���تمّر، وقد ُترجمت اقتناعاته ميدانيًا بالرّد المستمّر 
على تصعيد االحتالل تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة«. »صاروخ 
واح���د يكفي«؛ يقول أبو مجاهد، وهو أحد رفاقه المقاومين، إنه كان يرى 
أن من ش���أن إطالق صاروخ واحد في كّل أس���بوع أن ُيبق���ي حالة النفير 
مستمّرة، وأن ُيذّكر سّكان المغتصبات من اإلسرائيليين على الدوام بأن 

العيش الهانئ في أرض مسروقة أمر محال.
رَحل صاحب الضربة األولى في معركة »سيف القدس«، والتي اسَتهدف 
فيها بصاروخ »كورنيت« جيبًا عسكريًا يتبع شعبة المخابرات في جيش 
االحتالل، في 18 أي���ار، في عملية اغتيال طاولت المنزل الذي كان يوجد 

فيه في حّي تل الزعتر شمال قطاع غزة.

خ���اض القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، الش���يخ خض���ر عدنان معركة 
جديدة ضد الس���جان معلنا اإلضراب عن الطعام، بع���د اعتقاله يوم 29 أيار/

مايو الماضي، وانتصر مرة أخ���رى بانتزاع حريته بعد إصدار قرار عدم تمديد 
االعتقال اإلداري الذي صدر بحقه، واإلفراج عنه يوم 28 حزيران. يخشى العدو 
الصهيوني من أن يتصدر الش���يخ خضر عدنان اإلعالم الفلسطيني والعربي 
ث���م العالمي، من خالل معركته الجدي���دة والمتجددة التي يخوضها كلما تم 
اعتقاله. يتجّنب العدو ما يثيره الش���يخ من إزعاج لصورة كيانه الهمجي في 
الوقت الذي يحاول فيه إثبات أنه يحترم »حقوق االنسان«. ذكر أحد المحامين 
)2015( أن »اإلعالم اإلسرائيلي الم جيشه ألّنه عّرض دولة إسرائيل للسخرية 
بس���بب رجل يدعى خضر عدنان، إذ اضط���رت الدولة أن تفاوضه وهو مضرب 
عن الطعام، على الرغم من أنها رفضت ذلك دائمًا، وأفرجت عنه أخيرًا ليظهر 

كبطل فلسطيني، ويظهر الجيش بصورة الغبي«.
كان الشيخ عدنان قد أعلن سابقا أنه سيباشر معركة جديدة ما أن تجرأ العدو 
على اعتقال���ه، ألنه يرى في اعتقاله واعتقال أي فلس���طيني، من قبل العدو، 
اعتقاال تعس���فيا يمس كرامة االنسان. ولهذا الس���بب، يجب رفضه وخوض 
المعرك���ة ضده. وق���د صّرح في 2015: »لم ُأضرب حبا ف���ي الموت، بل حبا في 
الحرية، ألكون إلى جانب أبنائي ووالدتي المريضة المقعدة، كما بقية البشر«. 
منذ اعتقاله في العام 2011، حتى اليوم، بعد عش���ر س���نوات، أسس الشيخ 
خض���ر عدنان مدرس���ة نضالية تهدف الى بناء جيل ث���وري يدافع عن كرامة 
االنسان الفلسطيني وحريته أمام غطرسة العدو ووحشيته. تجّسدت تعاليم 
ه���ذه المدرس���ة بالعمل والحركة المس���تمرة في كل أنح���اء الضفة الغربية، 
والتصريح���ات الداعمة لكل فعل ث���وري ومعركة تحّررية ف���ي أنحاء الوطن، 
والمنددة لكل اعتقال ظالم )المناضل نزار بنات عام 2018 مثال الذي اغتالته 
قبل أيام أجهزة الس���لطة(، من قبل الس���لطة الفلس���طينية. لم يترك الشيخ 
خضر عدنان س���احة نضالي���ة إال تواجد فيها، يحث عل���ى النضال والوقوف 

وتحدي المحتل الصهيوني المجرم ويدعم المقاومين ويساند المظلومين.
ش���ّكل الشيخ عدنان مدرسة التحدي داخل السجون، من خالل رفضه المبدئي 
لالعتقال اإلداري كونه اعتقاال تعس���فيًا، يهّدد به العدو كل فلسطيني مجرد 
ان اعتب���ره »تهدي���دا ألمنه«، ولو بالكلم���ة. المعتقلون اإلداري���ون هم ضحية 
اإلره���اب الصهيوني المتصاعد بس���بب عج���ز كيان االحتالل ع���ن مواجهة 
المقاومة، فينتقم منها باعتقال العّزل من الفلسطينيين. لقد وصل اليوم عدد 
المعتقلي���ن اإلداريين الى أكثر من 520 معتقال، من بينهم األطفال والنس���اء 
والصحافيي���ن، إضافة الى الذين يتم اعتقالهم تحت بند »الحبس المنزلي«، ال 
س���يما في القدس. منذ معركة الكرامة التي أطلقها الش���يخ خضر عدنان في 
2011، لم يمّر ش���هر إال وخاض أس���ير أو أكثر هذه المعرك���ة، رفضا لالعتقال 
اإلداري أو طلب���ا لفّك عزله أو ألم���ور أخرى. خالفا لمن يعتق���د أن اإلضراب عن 
الطعام طلبا للحرية هو معركة »فردية«، أّكد الشيخ عدنان، خالل معركة األسير 
ماه���ر األخرس )2020( أن إضرابه »ليس إضرابًا فرديًا كما يطلق عليه البعض، 
وإنما هو إضراب للكل الفلس���طيني.. أنه لم يضرب لنفسه أو لحزبه إنما أضرب 

من أجل فلسطين كل فلسطين«، إيمانا منه أن كل معركة تخاض ضد االحتالل 
هي معركة من أجل حرية فلسطين والفلسطينيين، ولو كانت بشكل صفعة أو 

ركلة. المهم هو المواجهة واعتبار المحتل عدو يجب محاربته.
أدرك الش���يخ عدنان أن مكانة األسرى والش���هداء في المجتمع الفلسطيني، 
ق���د يتم المس���اومة عليها، في س���ياق اتفاقيات أوس���لو وتراجع الس���لطة 
الفلس���طينية أمام الع���دو والمجتمع الدول���ي والمانحين. هذا م���ا تم فعال، 
بش���كل تدريجي، رغم التصريحات التي يطلقها بي���ن الحين واألخر أقطاب 
هذه الس���لطة، لطمأنه الجماهير الفلس���طينية وتهدئتها، في ظل التراجع 
عن »الثوابت«.  لمن���ع أي تراجع من هذا القبيل والحفاظ على مكانتهم، ترّكز 
مدرس���ة الش���يخ خضر عدنان على مكانة األس���رى والش���هداء في المجتمع 
الفلس���طيني وعلى ضرورة دعم ومس���اندة عوائلهم والوق���وف الى جانبهم، 
بل العمل المس���تمر لرفع معنوياتهم وتكريمهم. بهذا الصدد يقول الشيخ 
خضر عدنان: األس���رى هم »من قاموا بالواجب عني وعنك يستحقون بذل كل 
نفيس لينعموا بالحرية« )2018(، ويرّد على منصور عباس )الشريك بحكومة 
العدو بالداخل الفلس���طيني المحتل( بالقول : »إن أس���رانا األبطال هم جنود 
القدس وجنود التحرير والكرامة« )2021(. وبعد اإلفراج عنه عام 2018، توّجه 
مباش���رة الى بيوت األسرى والشهداء في مخيم جنين، قبل وصوله الى بلدته 
عرابة، لالطمئنان على عوائلهم، تأكيدا على مكانتهم الراقية في ضمير هذا 

الشعب المضحي.
لقد جاب الش���يخ خضر عدنان الضفة الغربية من ش���مالها الى جنوبها لدعم 
األسرى واألسيرات، ال سيما المضربين عن الطعام، وشارك في معظم الوقفات 
التضامنية الى جان���ب أهلهم وأصدقائهم وأبناء بلداتهم، مطالبين باإلفراج 
الفوري عنه���م ومطالبين المؤسس���ات الدولي���ة بالقيام بدوره���ا، بما فيها 
مؤسس���ة الصليب األحمر الدولي. فأصّر أكثر من م���رة )آخرها خالل المعركة 
التي خاضها األسير المحرر ماهر األخرس( على االعتصام داخل مقرها، لحّثها 
على تحّمل مس���ؤولياتها اتجاه األس���رى ومواجهة السجان وفضح ممارساته 
الس���ادية. رغم عدم تعويله على هذه المؤسسات الدولية التي أظهرت أكثر 
من مرة أنها منحازة الى جانب الكيان، إال أنه كان يس���عى لفضحها وإس���قاط 
اآلمال المتعلقة بها، حتى يتخّلص الش���عب الفلس���طيني من األوهام التي 

سّوقتها »اتفاقيات أوسلو« وسلطتها.
تأكيدا على مكانة الش���هداء في ضمير وتاريخ الشعب الفلسطيني المقاوم، 
واصل الش���يخ وقوفه الى جانب عوائل الشهداء، من خالل الزيارات المتكررة 
التي يقوم بها برفقة أخوانه لدعمها وتكريمها، في كل أنحاء الضفة الغربية 
المحتلة، ويقول »إن أكبر ش���رعية ممكن أن يأخذها أي مس���ؤول أو مس���توى 
رسمي فقط بالحج الى بيوت األسرى والشهداء ومن هّدمت بيوتهم« )2016(. 
فتكريم الش���هداء واس���تذكار بطوالتهم وعملياته���م الجريئة ضد المحتل 
تهدف أيضا الى جعلهم قدوة للش���باب الثائر اليوم، لمجابهة إعالم ال ينظر 
للش���هداء إال كفعل ماٍض طويت صفحاته، وليس كمسيرة مستمرة الى اآلن 
حتى زوال كيان العدو. لقد طالب الشيخ عدنان باإلفراج عن جثامين الشهداء 

وشارك في الحملة الوطنية الداعية لذلك، قائال: إن »تحرير جثامين الشهداء 
يج���ب أن يوازي تحرير أس���رانا« وإن »هذه رس���الة يج���ب أن تصل لالحتالل 
ب���أال يفكر مج���رد تفكير أن جثامين جنوده هي أغلى من جثامين ش���هدائنا 

المحتجزين في مقابر األرقام«.
كما دعا الى إعادة بناء منازل األس���رى والشهداء التي هدمها المحتل انتقاما 
منهم. خالل زيارته لمنزل والد األس���ير خالد مخام���رة، منفذ عملية تل أبيب، 
والى منزل والد األس���ير مراد ادعيس ومنزل والد الشهيد إياد جمال ادعيس، 
قال: »أتش���رف أن أكون هنا بين أهالي الش���هداء واألسرى والتي قدمت وما 
زال���ت تقدم، وأحّيي هذه القامات« )2016(. إضافة الى هذه الزيارات الداعمة 
ألهالي األس���رى والشهداء، وقد اعتقل في أيار/مايو الماضي خالل عودته من 
أداء واجب العزاء في الش���هيد زكريا حماي���ل ببلدة بيتا جنوبي نابلس وزيارة 
بعض الجرحى، يتس���اءل: »من سيعتقل ويهدم منزل المستوطن الذي قتل 
دهًس���ا ابن ش���عبنا الفلس���طيني عزام عامر على مفترق حارس قبل قليل؟« 
)2021( بعد تصاعد هجمات المس���توطنين عل���ى المواطنين العّزل، التي ال 

تحميهم أجهزة السلطة ولم تشّكل آليات تردع جرائهم.
الأمل بالن�صر والتحرير

أهم أركان مدرسة الشيخ عدنان النضالية تتجّلى في األمل بالنصر والتحرير، 
على قاعدة الس���عي المس���تمر لهذا الهدف، واالتكال عل���ى الله تعالى أوال 
وعلى جماهير الشعب الفلس���طيني وقواه المقاومة، وعلى الجماهير العربية 
واإلسالمية، والش���عوب الحرة في العالم. كثرت تصريحات الشيخ عدنان في 
ه���ذا الخصوص، تأكيدا على ايمانه العمي���ق بأن النصر قريب، مهما تكالبت 
قوى األعداء وحلفائها في العالم. بالنس���بة للش���يخ خض���ر عدنان، االنتصار 
»الف���ردي« على الس���جان رغم جب���روت االحت���الل دليل عل���ى إمكانية الفوز 
ف���ي أي معرك���ة. يقول في خطاب النص���ر في مخيم جني���ن، متحديا الجالد 
الصهيوني )2015( : »قال لي الضباط ماذا تريد؟ أجبته، سأتحرر بمعونة الله 
وأعود ألطفالي وعائلتي. فرّد »حاييم« بصالبة: الله مش���غول بسورية، ومتى 
ينهي هناك يعنيك«. فيقول له الش���يخ: »اليوم أقول له ولشاباكه ولجيشه 
ودولته، هل رأيتموني بحمد الله، عندما قلت لكم س���أتحرر وأكون مع أطفالي 
وأب���ي وأمي، هل تش���اهدونني اآلن«؟ ومن أقواله أيضًا: »ما دام في الش���عب 
الفلسطيني الشهداء والمقاومون الذين يحملون في صدورهم القرآن الكريم 

والسنة، فلن ينكسر هذا الشعب بإذن الله عز وّجل« 2016.
»هذه الحش���ود التي اجتمعت اليوم، تالقت على خيار االستشهاد والمقاومة 
ونبذ لخيار التس���وية... وأنا أنظر إلى النشئ الجديد، أشعر باالطمئنان عليكم 
وعلينا وعلى فلس���طين والقدس، فهؤالء الشباب هم عماد فلسطين الذين ال 
يخافون  في الله لومة الئم«.... 2016 مدرسة الشيخ خضر عدنان هي مدرسة 
المقاومة والمقاومين، مدرس���ة الشهيد الشقاقي وإخوانه، ومدرسة تاريخية 
تربت عليها األجيال الثورية المناهضة للظلم والعدوان في فلسطين. تكمن 
أهميتها اليوم بأنها تس���تعيد تعاليمها وتبثها عبر العمل الدؤوب، بعد أن 

حاولت سلطة أوسلو، بدعم المجتمع الدولي، تزويرها وطمسها.

حسام أبو هربيد... القائد الذي أهدته لنا السماء

مدرســة الشيــخ خضــر عدنــان

بقلم يوسف فارس

بقلم: راغدة عسيران
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب املدين رقم 1208 / 2021    
  يف الدعوى املدنية رقم 617 / 2020 

المس���تدعي: المحامي/ محمد عادل يعقوب بسيسو – من غزة الرمال الجنوبي دوار 
انصار ويحمل هوي���ة رقم 801055427 – وكالؤه المحام���ون/ حلمي وليد الحايك 
وتامر فتحي االشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة ويوسف دياب قدوم 
ونائل إبراهيم العشي – غزة دوار انصار شارع القدس عمارة األوقاف مؤسسة عادل 

بسيسو للمحاماة – هاتف محمول رقم/ 0599329595 
المستدعى ضدها: شركة مس���لماني 2000 ويمثلها السيد/ عيد خضر 

مرتضى المسلماني – من سكان الخليل 
نوع الدعوى: مطالبة بأتعاب محاماة 

قيمة الدعوى: )47865.12 شيكاًل + 3000دينار( 
في الطلب المدني رقم 1208 / 2021      في الدعوى المدنية رقم 617 / 2020

الى المستدعى ضدها "المدعى عليها" المذكورة أعاله بما أن المستدعي المذكور 
أع���اله قد اقام عليك الدعوى المدنية رق���م 617 / 2020 ونوعها "مطالبة بأتعاب 
محاماة" وفقا لما يدعيه في الئحة دعواه فليكن بعلمك انه قد تحدد لنظر الدعوى 
المذكورة جلسة يوم األربعاء الموافق 2021/9/8 لذلك يقتضي منك الحضور وان 
تودعي ردك الجوابي على الئحة الطلب خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر 
وليك���ن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعي ان يس���ير 

بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرة. غزة في: 2021/6/24م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل
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إعالن 
فقد 
هوية
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / محمد س���ويلم س���ليمان 
اب���و الفيته  ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)801201492(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / عائد زهير عب���د الحميد 
ش���اهين عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)802058388(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / صالح مس���لم س���لمان ابو 
خش���ان  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)800877250(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / يوس���ف زاي���د حمدان 
اب���و عاصي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)930153416(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن���ة / إخالص أيمن يوس���ف 
الدوي���ك عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)402145080(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / وفاء فايز محمود ابو ش���نب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )931658207(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / علي محمود علي الش���قاقي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )904425238(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عب���د الرحمن غالب محمود 
يون���س ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)402176796(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
العام���ة  األش���غال  وزارة  قال���ت 
واإلس���كان في غزة، أمس األحد، إنه 
من المتوقع أن تبدأ عملية إعمار ما 
دمره االحتالل اإلسرائيلي بالعدوان 
األخير على قطاع غ���زة خالل ثالثة 
أش���هر مقبلة، ُمعّبرة ع���ن تفاؤلها 
»دخ���ول مصر على خ���ط اإلعمار  ب�

قريًبا جًدا«.
وأوضح وكيل الوزارة في غزة ناجي 
س���رحان، خالل تصريحات اذاعية، 
أن���ه تم حص���ر نح���و 1200 وحدة 
س���كنية مدمرة كليًا، و1000 وحدة 
غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة 

متضررة بشكل جزئي ومتوسط.
وأشار س���رحان إلى أن تكلفة إعادة 
إعم���ار الوح���دات الس���كنية التي 
ُدمرت خالل الع���دوان األخير تقدر 
بنح���و 165 ملي���ون دوالٍر، الفًتا إلى 
وجود عجز مالي بقيمة 150 مليون 
دوالر من الحروب السابقة. وأضاف 
»أوش���كنا على االنته���اء من حصر 

األضرار، وطواقمنا ستقوم بالتواصل 
مع المواطنين الذين لم نتمكن من 
زيارتهم، واألعداد س���تكون ش���به 

نهائية حسب المعطيات لدينا«.
وتابع »حاليًا نقدم إغاثات بالتعاون 
مع المؤسس���ات العاملة في قطاع 
غ���زة، وقدمنا من اللجن���ة القطرية 

2000 دوالر لحوال���ي 500 عائل���ة 
دمرت منازلهم كليًا«.

إغاث���ة  أن  إل���ى  ولف���ت س���رحان 
إلى  بحاجة  المتضررين  المواطنين 
18 مليون دوالر، مش���يرًا إلى وجود 
تعاقدات تصل إلى 7 مليون دوالر، 

وأن هناك عجزًا يقّدر ب� 11 مليوًنا.

وح���ول تكلف���ة أض���رار القطاعات 
المختلفة )بني���ة تحتية واقتصاد 
وغيرها(، بين وكيل وزارة األش���غال 
واإلسكان أن هذه التكلفة تزيد عن 
500 ملي���ون دوالر، باإلضافة لعجز 
بقيمة 600 مليون دوالر من الحروب 

السابقة.

»األشغال« تتوقع بدء إعمار غزة خالل 3 أشهر

رام الله / االستقالل:
تشهد أسعار كوب الخشب بمختلف انواعه 
في الوقت الحال���ي، ارتفاعًا ملحوظًا ومضاعفًا 
في األس���واق المحلية الفلسطينية، إلسباب 
عديدة منها، االحتكار واخرى متعلقة بتراجع 
االنتاج العالمي وارتفاع أسعار الشحن نتيجة 

التداعيات الناجمة عن الجائحة.
عضو مجلس وأمين س���ر اتح���اد الصناعات 
الخشبية في فلس���طين، ايمن سارة، قال في 
تصريحات صحفية، إن أسعار كوب الخشب 
في الس���وق المحلية، ارتفعت بنسب تتراوح 

من 70 إلى %100.
وأوضح، أن س���عر كوب خش���ب » ام دي أف« 
ارتفع م���ن 200 دوالر إل���ى 500 دوالر، بينما 
سعر كوب خشب » البلوط »  صعد من 1200 

دوالر إلى 2000 دوالر في األسواق المحلية.
وأعاز س���ارة ارتفاع أس���عار » كوب الخشب« 
إلى أس���باب مرتبطة بتراجع االنتاج العالمي 
وارتفاع تكاليف الش���حن وزيادة في أسعار 
الم���واد الخ���ام وعدم وج���ود اوعي���ة فارغة 
»كونتينرات« وزيادة في وقت انتظار السفن 

بالموانئ للتحميل. 
وأضاف امين س���ر اتحاد الصناعات الخشبية 
في فلسطين، أن جشع بعض تجار األخشاب 
في فلس���طين، أدت إلى صعود في أس���عار 
الخش���ب في السوق المحلية، مبينًا أن بعض 
التج���ار اش���تروا بضائعه���م على األس���عار 
القديم���ة المنخفض���ة ويقوم���ون ببيعه���ا 

باألسعار الجديدة المرتفعة.
ويوجد بالضفة الغربية حوالي 4000 منشأة 

مرخص���ة تعمل ف���ي مجال صناع���ة األثاث 
واالخش���اب، يعمل فيها أكثر م���ن 20 ألف 

عامل.
وأدت األس���عار الجدي���دة والمرتفعة لكوب 
الخش���ب في فلس���طين، إلى إضعاف رغبة 
الشراء لدى المستهلكين، حسب ما أفاد أمين 

سر اتحاد الصناعات الخشبية في فلسطين.
وض���رب مثااًل على أس���عار غ���رف النوم في 
األس���واق، حيث كان متوسط س���عرها قبل 
االرتف���اع من 9 إل���ى 12 ألف ش���يكل، لكن 
اليوم أصبح متوس���ط سعرها من 14 إلى 16 
ألف ش���يكل، األم���ر الذي جع���ل العديد من 
المواطنين يتراجعوا مبدئيًا عن الشراء، خاصة 
إذا لم يكن بحاج���ة ملحة لها وهو ما أضعف 

الطلب في السوق.

رام الله/ االستقالل:
بينت بيانات الميزانية الفلس���طينية الصادرة عن وزارة المالية، امس األحد، أن 
نفقات األجهزة األمنية وصلت ألكثر من 325 مليون دوالر أمريكي خالل األربعة 

شهور األولى من 2021.
وأش���ارت البيانات، إلى أن النفقات المالية لألجهزة األمنية زادت بنسبة %6.1، 

صعودًا من 306 مليون دوالر خالل ذات الفترة من العام الماضي.
وتوزعت النفقات خالل األشهر األربعة من 2021، على ما بين 271 مليون دوالر 

كفاتورة رواتب، ومبالغ أخرى رأسمالية وسلع وخدمات.
والعام الماضي، وصلت قيمة نفقات األجهزة األمنية الفلس���طينية، ألكثر من 
ملي���ار و47 مليون دوالر أمريكي، أي 20.7% من إجمالي النفقات، و28.6% من 

صافي اإليرادات.
وتشكل المقاصة والضرائب والرسوم المصدر األول إليرادات الحكومة، بحوالي 

82% بمتوسط سنوي يتجاوز 3 مليار و701 مليون دوالر أمريكي.
وكان م���ن المفترض أن تكون األرقام الخاصة بنفقات األجهزة األمنية أعلى من 

ذلك بكثير، لكنها انخفضت مع تحويل اآلالف للتقاعد المبكر العام الماضي.
وحس���ب اإلحصاءات كان ع���دد عناصر أجهزة األمن الفلس���طينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة 83.2 ألف عنصر، موزعين بين 65.463 ألف عنصر بالضفة، 

و17.813 ألف عنصر بغزة.
وتبلغ ميزانية فلسطين للعام الجاري 5.57 مليار دوالر أمريكي، بنسبة عجز مالي 
يصل ل� 1.7 مليار دوالر، وس���ط توقعات الحكومة ووزارة المالية بأن تصل المنح 
الخارجي���ة إلى 683 مليون دوالر، واإليرادات 3.9 مليارات دوالر، بارتفاع نس���بته 

12.5% عن العام الماضي.

 325 مليون دوالر قيمة نفقات 
أجهزة السلطة األمنية خالل 4 أشهر

غزة/ االستقالل: 
أعلن الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل الالجئين "االونروا" عدنان أبو حسنة، 
امس األحد، عن موعد صرف مساعدات التعويض لعدد من العائالت الالجئين 
في قطاع غزة، تضررت منازلهم بشكل كامل خالل العدوان "اإلسرائيلي" األخير 

على القطاع.
وأوضح أبو حس���نة في تصريح صحفي، أن موعد صرف تل���ك األموال والبالغة 
2000 دوالر لكل عائلة متضررة، س���يكون األسبوع المقبل مع بداية شهر يوليو 

وتشمل تكفل االستئجار، مشيًرا إلى أن أموال الصرف متوفرة لدى "األونروا".

»أونروا« تحدد موعد صرف التعويضات 
للمنازل المهدمة خالل العدوان األخير 

ارتفاع أسعار االخشاب في فلسطين إلى الضعف 
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أعلن أنا المواطن / احمد وليد عبد القادر راضي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801114687(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / خالد وليد عبد القادر راضي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801114695(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سلس���بيل نزار احمد حسن 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800477198(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سهام جمعه تربان شلوف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )923426266(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اس���امه احمد يوسف فودة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804828689(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / ابراهيم س���ليمان احمد 
الغلب���ان  عن فقد جزار س���فري ويحمل  الرقم  
)900882929(  الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد يوسف راضي محارب  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802855726(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / نداء  ف���ؤاد حموده فارس 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )931661029(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / اياد جمال عب���د المجيد 
س���عيفان عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)80085969(  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت: 
أصبح���ت المتحورة دلتا التي تس���ببت بارتف���اع جديد بحاالت 
اإلصاب���ة بكورونا ف���ي البرتغال خ���الل األس���ابيع األخيرة، هي 
المتحورة الس���ائدة في الب���الد وفقا ألحدث بيانات الس���لطات 

الصحية.
وهذه المتح���ورة التي تعتبر أكثر عدوى بات���ت تمّثل أكثر من 
51 بالمئ���ة من حاالت اإلصابة الجديدة ف���ي البرتغال وأكثر من 
70 بالمئة من حاالت اإلصابة في منطقة لشبونة، متجاوزة بذلك 
متحورة ألف���ا التي ظهرت بادئ األمر في إنجلترا، حس���ب ارقام 

كشفتها المديرية العامة للصحة مساء الجمعة.
وفي مواجهة ه���ذا الوضع قررت البرتغال تش���ديد القيود في 
المناطق األكثر تضررا بالفيروس مثل لش���بونة حيث تم مجددا 
تقليص ساعات العمل وقدرة المطاعم والمتاجر على االستقبال، 
كم���ا تم اإلبقاء عل���ى قيود التنقل بين منطقة لش���بونة الكبرى 

وبقية أنحاء البالد خالل عطلة نهاية األسبوع.
ودفع هذا االرتفاع في حاالت اإلصابة ألمانيا، الجمعة، إلى إضافة 
البرتغال إلى الئحتها للبلدان التي تنتش���ر فيها نسخ متحورة 
من فيروس كورونا وهو األمر الذي يمنع عمليا دخول أش���خاص 

من هذا البلد إلى األراضي األلمانية.
ونددت الحكوم���ة البرتغالية به���ذا القرار الس���بت، وقال وزير 
الخارجي���ة أوغوس���تو س���انتوس س���يلفا لوكالة لوس���ا لألنباء 

"يؤسفني قرار ألمانيا".
واض���اف "هناك مناطق الوضع فيها مقل���ق لناحية كوفيد19-، 

لكّن الوضع مغاير في مناطق أخرى".
وأعربت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل عن أسفها، الثالثاء، 
لعدم وجود قواعد مش���تركة في االتحاد األوروبي بشأن التنقل، 
وذكرت على وجه الخصوص البرتغال التي أعادت فتح حدودها 

أمام السياح البريطانيين واألوروبيين في منتصف مايو.
والس���بت، س���جلت المملكة المتح���دة أكبر عدد م���ن اإلصابات 
الجديدة بفيروس كورونا منذ أوائل فبراير، حيث دش���نت هيئة 
الخدم���ات الصحي���ة الوطنية مب���ادرة جديدة لزي���ادة معدالت 

التطعيم. وأظهرت اإلحصاءات الحكومية إصابة 18270 شخًصا 
بالفي���روس في جمي���ع أنحاء بريطانيا، وه���و أعلى معدل يومي 

لإلصابات منذ 5 فبراير.
وأصيب ما يقرب من 100 ألف شخص بالفيروس خالل األسبوع 
الماضي، بزيادة تعادل 50 بالمئة مقارنة باألسبوع السابق عليه، 
وه���و ما أثار تس���اؤالت حول إمكانية رفع قي���ود اإلغالق كما هو 

مخطط.
وش���هدت اإلصابات اليومية ارتفاعا حادا بعض الش���يء خالل 

األسابيع القليلة الماضية لتدور حول مؤشر 2000 إصابة.
واعتب���ر علم���اء بالحكومة البريطانية أن س���اللة دلت���ا، التي تم 
اكتش���افها للمرة األولى في الهند، أكثر قابلية لالنتقال بنسبة 
تتراوح بين 40 إلى 80 بالمئة مقارنة بالساللة السائدة السابقة، 
كما وجدوها مس���ؤولة عن جميع حاالت االصابة الجديدة تقريًبا 

في المملكة المتحدة.
معظم الحاالت المؤك���دة الجديدة كانت بي���ن الفئات العمرية 

األصغر التي لم تتلق بعد لقاحات )كوفيد- 19(.
وأعلنت موس���كو، األحد، عددا قياس���يا من الوفيات جّراء كوفيد 
في الساعات ال�24 األخيرة، في مؤشر على تواصل تدهور الوضع 

في روسيا التي ترزح تحت وطأة نسخة كورونا المتحّورة دلتا.
وأشارت بيانات رس���مية أوردتها وكاالت األنباء الروسية إلى أن 
موس���كو سّجلت 144 وفاة خالل 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ 
بدء الوباء، حيث س���ّجلت سان بطرس���برغ، ثاني المدن الروسية، 

حصيلة وفيات قياسية السبت بلغت 107 حاالت.
وسّجلت  روسيا بأكملها 20538 إصابة جديدة من بين أكثر من 
5.4 ماليي���ن حالة معلنة في البالد منذ ب���دء الوباء، وتوفي 599 
ش���خصا خالل يوم واحد من بين حصيلة إجمالية للوفيات تبلغ 

133.282 حالة، وفق أرقام رسمية.
وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي س���وبيانين على التلفزيون 
مساء السبت بأن حوالي ألفي شخص ينقلون إلى المستشفيات 
يوميا في العاصمة جّراء إصابتهم ب� )كوفيد- 19(، وقال: "جّهزنا 
20 ألف سرير بينهم 14 ألفا تم شغلهم حاليا. إنه عدد كبير".

دولة أوروبية تواجه »تسونامي دلتا«.. وبريطانيا وروسيا يدخالن درب الخطر

بغداد/ االستقالل: 
أكد قادة األردن ومص����ر والعراق، ضرورة تفعيل الجهود 
لتحقي����ق الس����الم العادل والش����امل ال����ذي يلبي جميع 
الحقوق المش����روعة للشعب الفلس����طيني ونيل مطالبه 
المش����روعة للحصول على دولته المس����تقلة على خطوط 
الرابع م����ن حزي����ران/ يوني����و 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في البيان الختامي الص���ادر عن القمة الثالثية 
التي ُعق���دت في بغ���داد، امس األح���د، وجمعت رئيس 
جمهوري���ة مصر العربي���ة، عبد الفتاح السيس���ي، وملك 
المملكة األردنية الهاشمية، عبد الله الثاني بن الحسين، 
ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

وأكد القادة أن حل الصراع على أس����اس قرارات الشرعية 
الدولي����ة هو الس����بيل الوحيد لتحقيق الس����الم العادل 
والش����امل والدائم ف����ي المنطقة، وش����ددوا على ضرورة 
وقف »إس����رائيل« جميع االج����راءات التي تقوض فرص 
تحقيق الس����الم العادل، بما فيها تلك التي تستهدف 
تغيي����ر الوضع التاريخي والقانون����ي القائم في القدس 
ومقدساتها اإلسالمية والمس����يحية، وأكدوا على أهمية 

دور الوصاي����ة الهاش����مية التاريخي����ة ف����ي حماية هذه 
المقدسات وهويتها العربية واإلسالمية والمسيحية.

وثمن قادة العراق واألردن الدور المصري في إنهاء جولة 
التصعي����د األخيرة في غزة ووقف العمليات العس����كرية 
اإلس����رائيلية، وأعربوا عن تقديرهم للجه����ود المصرية 
الحثيثة لتثبيت وقف إطالق النار والعمل على استدامة 
التهدئ����ة، كما رحب القادة باإلع����الن المصري عن مبادرة 
إعادة إعم����ار غزة باعتبارها مب����ادرة مصرية تهدف لرفع 
المعاناة عن س����كان قطاع غزة في إط����ار الجهود الدولية 
المبذول����ة في ه����ذا الصدد، وثّم����ن القادة أيض����ا الدور 
المص����ري الفاعل في المصالحة الفلس����طينية باعتبارها 
مس����ألة ال غنى عنها في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
وأع����رب ق����ادة الع����راق ومصر ع����ن تقديره����م لجهود 
االنته����اكات  لوق����ف  والمتواصل����ة  الحثيث����ة  األردن 
واالعتداءات اإلس����رائيلية ف����ي مدينة الق����دس وباقي 
األراضي الفلس����طينية، بما فيها جهود األردن في وقف 
االعت����داءات اإلس����رائيلية األخي����رة ووقف إط����الق النار 

واستعادة التهدئة.

كابول/ االستقالل: 
أف���ادت تقارير ميدانية بأن حركة طالب���ان تطوق مدينة قندوز 
شمالي أفغانس���تان وتحقق مكاسب ميدانية كبيرة، بينما نزح 
آالف الس���كان من منازلهم وس���ط احتدام القتال بين مسلحي 

الحركة والقوات الحكومية.
وقد اش���تد القتال ف���ي أنحاء والية قندوز منذ أيام، واس���تولت 

طالبان فعليا على المناطق المحيطة بالمدينة.
والثالثاء الماضي، اس���تولت الحركة على شير خان بندر المعبر 
الحدودي الرئيس���ي ألفغانس���تان مع طاجيكس���تان، في واحد 
من أهم المكاس���ب التي حققتها الحركة خالل األشهر القليلة 
الماضية. وس���بق لطالبان أن س���يطرت مرتين لفترة وجيزة على 

قندوز التي تعتبر أهم مدينة في شمال أفغانستان.
وتحدثت تقارير عن نزوح 160 ألف أس���رة في أنحاء أفغانستان 

هربًا من القتال.
وقال غالم ساكي رسولي مسؤول شؤون الالجئين في قندوز إن 
"قرابة 5 آالف عائلة نزحت بسبب المعارك"، وما يصل إلى ألفين 
من تلك العائالت فرت إلى كابول وواليات أخرى، وفق المسؤول.

والعديد م���ن الناس لجؤوا إلى مدرس���ة ف���ي المدينة، ووفرت 
الس���لطات لهم الطعام ومواد إغاثة أخرى، بحس���ب غالم رباني 

العضو في المجلس المحلي لقندوز.
ونزح���ت 8 آالف عائلة أخرى م���ن مختلف أنحاء والية قندوز في 
أعقاب شهر من االشتباكات المتقطعة بين المتمردين والقوات 
الحكومية، بحسب رسولي الذي قال إن السلطات لم تتمكن من 

توفير مواد إغاثة لجميع النازحين في أنحاء الوالية.
وأكد مدير الصحة العامة في مدينة قندوز حسان الله فضلي أنه 
منذ اندالع القتال قبل أكثر من أسبوع، قتل 29 مدنيا وجرح 225 
آخ����رون. ومنذ مطلع مايو/أيار الماضي، ش����نت طالبان العديد من 
الهجمات على أهداف حكومية في أنحاء المنطقة الريفية الوعرة، 
وقالت إنها اس����تولت على قرابة 90 من أقاليم البالد البالغ عددها 
400. وتشكك الحكومة في كثير من إعالنات الحركة عن تحقيق 

مكاسب، ومن الصعب تأكيد التقارير من مصادر مستقلة.
وتصاعدت وتيرة القتال في أعقاب بدء سحب الجيش األميركي 
جن���وده المتبقين -وعددهم 2500 عنصر- من البالد، قبل مهلة 
11 أيلول/س���بتمبر التي أعلنها الرئيس جو بايدن لطي صفحة 

أطول حرب ألميركا.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة األنباء األلمانية أن مسلحي طالبان 
س���يطروا على ما ال يقل عن 10 مقاطعات في 7 أقاليم مختلفة 

عبر أفغانستان.

طالبان تسيطر على 90 مقاطعة وتطوق 
مدينة قندوز وسط موجة نزوح جديدة 

قمة بغداد الثالثية تؤكد ضرورة تفعيل 
الجهود لتحقيق السالم في المنطقة 
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غزة/ محمد العقاد: 
خطف فريق اتحاد الشجاعية فوزًا ثمينًا من أنياب 
اله���ال الغزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم 
أمس األح���د على أرضية ملعب اليرموك في مدينة 
غزة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من مسابقة 

دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.
ويدين الشجاعية بهذا الفوز إلى العب الفريق فرج 
جندية الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 
)44( من الشوط األول، لينجح في فك عقدة المنطار 

أمام الهال العنيد.
وبه���ذا االنتصار رفع الش���جاعية رصي���ده إلى 19 
نقطة في المركز الس���ادس على ج���دول الترتيب، 
بينما تجمد رصيد الهال عند النقطة السادسة في 

المركز الثاني عشر واألخير.
هذا وقد س���يطر التع���ادل اإليجاب���ي على موقعة 
الصداقة وش���باب خانيونس »النشامى« بهدفين 
ل���كل منهما، الت���ي أقيم���ت على أرضي���ة ملعب 

فلسطين بمدينة غزة.
وسجل هدفي الصداقة كل من عمر بلح في الدقيقة 
)27( ويوسف سالم في الدقيقة )80(، بينما سجل 
هدفي »النش���امى« محمد أبو موس���ى في الدقيقة 

ب���ركان في  ومحم���د  الدقيقة)70(.)59(، 

وش���هد اللقاء طرد حارس الصداقة البديل مجد أبو 
العمرين بشكل مباشر في الدقيقة )3+45(.

وبه���ذا التعادل رفع الصداقة رصيده إلى 20 نقطة 
في المركز الخامس، بينما رفع رصيد »النشامى« إلى 

13 نقطة في المركز التاسع.
وفي دوري الدرجة األولى، تمكن نادي شباب الزوايدة 
من حسم ديربي الوسطى بفوز صعب على خدمات 

النصيرات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي 
جمعت الفريقين على ملعب الدرة، وذلك لحس���اب 

األسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة األولى.
وس���جل ه���دف النصي���رات يوس���ف داوود في 
الدقيقة )49(، بينما س���جل للزوايدة مؤمن البواب 
هدف التع���ادل في الدقيق���ة )88(، فيما أضاف 
محمد حس���ونة ه���دف الفوز في الوق���ت القاتل 

بالدقيقة )94(.
وشهد اللقاء طرد العب فريق شباب الزوايدة ثائر أبو 

خطاب في الدقيقة )50(.
وبهذا الفوز تصدر الزوايدة جدول ترتيب المسابقة 
برصيد 24 نقطة مؤقًتا، بينما تجمد رصيد خدمات 
النصيرات عند النقطة 23 في المركز الثالث متساوًيا 

بنفس الرصيد مع غزة الرياضي الثاني مؤقًتا.
ونج���ح فريق خدم���ات خانيونس م���ن تحقيق فوز 
صعب على القادسية بهدف وحيد في المباراة التي 

جمعت الفريقين على استاد خانيونس.
ويدين خدمات خانيونس بهذا الفوز لاعب الفريق 
عبد المجيد أحمد الذي س���جل الهدف الوحيد في 
الوقت القاتل أي في الدقيقة)94(، ليمنح الخدمات 

ثاث نقاط غالية.
وتم ط���رد العب خدمات خانيون���س محمود عمران 
في الدقيق���ة )35(، وطرد العبي القادس���ية محمد 
المش���وخي ف���ي الدقيق���ة )56(، محم���د الزمر في 

الدقيقة )94(. 
وبع���د هذا الفوز رفع خدمات خانيونس رصيده إلى 
17 نقطة في المركز الس���ابع على جدول الترتيب، 
بينم���ا تجمد رصيد القادس���ية عند النقطة 12 في 

المركز الحادي عشر وقبل األخير.

»المنطار« يفك عقدة الهالل وتعادل مخيب للصداقة وشباب خانيونس

لندن/ االستقال:
قدم نادي ليفربول عرًضا رسمًيا لضم الفرنسي كينجسلي 
كوم���ان، جناح باي���رن ميونخ، خ���ال فت���رة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
الدولي الفرنسي أمضى 6 مواسم ناجحة داخل ملعب 
أليانز أرين���ا، لكنه يرغب في تحقي���ق حلمه باللعب 
ألحد أندية الدوري اإلنجليزي، ال س���يما في ظل رفضه 

العرض المقدم له من البايرن لتجديد عقده.
وكش���فت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية عن 

بلوغ عرض الريدز حوالي 35 مليون يورو لضم صاحب ال�25 عاًما.
وقاب���ل النادي األلماني الع���رض اإلنجليزي بالرفض، مطالًبا مس���ؤولي 

ليفربول برفعه إلى 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع الاعب.
وكان���ت تقارير صحفية قد أفادت مؤخًرا برغبة كومان في الحصول على 
رات���ب ال يقل عن زميله األلماني ليروي س���اني، من أج���ل الموافقة على 

تجديد عقده مع البايرن.
ويأتي اهتمام ليفربول بضم كومان، رغم امتاك المدرب األلماني يورجن 
كلوب العبي���ن مميزين يلعبون في مركز الجن���اح الهجومي، أمثال محمد 

صاح، ساديو ماني وديوجو جوتا.

عرض رسمي من 
ليفربول لضم كومان 

وبايرن يرد

باريس/ االستقال: 
ذكر تقرير إعامي، أن نادي باريس سان جيرمان، 
توصل إلى اتفاق لضم الظهير األيمن المغربي، 

أشرف حكيمي، من إنترناسيونالي اإليطالي.
وكتب الصحفي اإليطالي )فابري����زو رومانو( عبر 
حس����ابه في موقع )تويتر(: »حكيمي إلى باريس 
س����ان جيرمان، ت����م التوصل إلى اتف����اق، حيث 
س����يخضع المدافع المغربي للكشف الطبي في 

باريس خال األس����بوع المقبل، وس����يمتد عقده 
حتى يونيو 2026«.

وأكمل قائًا: »س����يحصل إنترناس����يونالي على 
مبلغ )60 مليون يورو(، مع 10 مايين يورو أخرى 

كمتغيرات«.
وتابع: »لم يقدم تشيلس����ي )ال����ذي كان مهتما 
بالتعاقد مع حكيمي( أي عرض رسمي، حيث أنه 

اكتفى بعقد محادثات فقط حول الصفقة«.

روما/ االستقال: 
كش����ف تقرير صحفي إيطالي، عن تطور جديد بش����أن ارتباط 

خاميس رودريجي����ز، صانع ألعاب إيفرت����ون، باالنتقال إلى 
ميان.

وس����بق أن زعمت تقارير صحفية أن رودريجيز سيكون 
بديل هاكان تش����الهانوجلو الذي انتقل مؤخًرا إلى 

إنتر.
ووفًقا لموقع »كالتش����يو ميركاتو« اإليطالي، فإن 
صفقة رودريجيز قد تحسم لصالح ميان نظير 

10 مايين يورو فقط.
وأش����ار الموقع اإليطالي إلى أن خورخي مينديز، 
وكيل رودريجيز ورافائيل لياو جناح ميان، عرض 

على الروسونيري إجراء صفقة تبادلية مع إيفرتون 
تضم الاعبين.

وأوضح أن ميان لديه شكوك بشأن الحالة الجسدية لرودريجيز، 
وعدم انتظامه في المشاركة بالمباريات خال المواسم األخيرة.

وذك����رت أن مس����ؤولي ميان س����يعقدون اجتماًعا م����ع مينديز، 
األسبوع المقبل، لتقييم جدوى صفقة رودريجيز.

اجتماع جديد 
يحسم موقف 

ميالن من خاميس

سان جيرمان يحسم صفقة حكيمي
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 أعل���ن أنا المواطنة / نظيره بدوي موس���ى بدره 
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900978511(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواطنة / لينا ظافر عبد الحميد غانم 
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )407978535(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أن���ا المواطن / محمد ايم���ن محمد عفانه 
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )406100195(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / محم���ود عماد نعيم الجملة 
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )400921482(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / عبد الكريم محمد عاطف عطا 
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802175729(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / زاهر فوزي س���ليم شبير  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )801788183(  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االحتالل اإلس���رائيلي رصاصا معدني���ا مغلفا بالمطاط 
خالل مواجهات مع ك���وادر بلدية بيتا )جنوب نابلس(، 
الت���ي كانت تعم���ل على توس���عة الطري���ق المؤدية 
لجب���ل صبيح. وذك���رت بلدية بيتا في بي���ان، أن قوات 
االحت���الل هاجمت ك���وادر البلدية الت���ي كانت تعمل 
على توسعة الطريق المؤدية للجبل، ما أدى إلى إصابة 
ش���ابين بالرصاص المطاط���ي وآخري���ن باختناق جراء 
استنش���اقهم الغاز السام المسيل للدموع.  وأوضحت، 
أن آليات االحت���الل جرفت الطريق وأغلقته بالس���واتر 

الترابية.
وفي وق���ت الحق، أصيب عدد م���ن المواطنين، بحاالت 
اختناق في مواجه���ات متواصلة في جبل صبيح ببلدة 

بيتا بنابلس بالضفة المحتلة.
وأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل أطلقت النار على 
المواطنين، فيما أغلقت الطرق المؤدية إلى جبل صبيح.

والجمع���ة الماضية، أصي���ب حوالي 400 فلس���طينّي 
بالرص���اص الح���ي والمطاطي واالختن���اق بقنابل الغاز 
المس���يل للدموع مباش���رة خالل مواجه���ات مع جيش 

االحتالل اإلسرائيلي فوق جبل صبيح.
ويتخذ أهالي بيتا أسلوب المقاومة الشعبية للدفاع عن 
أراضيهم التي اس���تولى عليها المستوطنون، ونصبوا 
نحو 30 بيتًا متنقال، وس���ط تخوف أهالي القرى الثالث 
من الس���يطرة على كامل الجبل، والبالغة مساحته 840 
دونم���ا.  كما أصيب، مس���اء أمس األحد، ثالثة ش���بان 
برضوض، إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم 

شرق قرية تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر طبية بأن ثالثة شبان أصيبوا برضوض 
إثر اعتداء مس���توطنين عليهم، نقل���وا على إثرها إلى 

المستشفى.
فيما، قاد عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن 

غفير، امس األحد، اقتحاًما للمس���جد األقصى المبارك، 
شارك فيه عشرات المتطرفين.

ودخل المتطرفون س���احات المسجد األقصى، من جهة 
باب المغاربة، وسط حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 

ونفذوا جوالت استفزازية في ساحات »األقصى«.
وأدى النائب المتطرف بن غفير، صلوات توراتية مقابل 

مصلى قبة الصخرة المشرفة.
وتأتي هذه االقتحامات االستفزازية، بالتزامن مع إبعاد 
عشرات المس���لمين عن المس���جد، ويؤدون صلواتهم 

على أبوابه وفي أروقته قسرا.
ويقتحم مجموعات المستوطنين »األقصى« يوميا )عدا 
الجمعة والس���بت( في الصباح وبع���د الظهر، بمرافقة 
الش���رطة اإلس���رائيلية قادمين من باب المغاربة، الذي 
يس���تولي االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل ش���رقي 

القدس عام 1967.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس����م االتحاد األوروبي شادي عثمان، ان موقف االتحاد فيما يتعلق بالقدس 
الش����رقية واالستيطان واضح وهو الرفض القطعي للمشاريع االستيطانية. وقال عثمان في 
تصريح����ات متلفزة:" إن االتحاد يعمل عبر القنوات السياس����ية ومن خالل الحوار بين الدول 
األعضاء و"إس����رائيل" على محاولة وقف هذه السياس����ة، وضم����ان أن ال يكون هناك تهجير 
للمواطنين الفلس����طينيين في مدينة القدس الش����رقية". وحول عم����ل االتحاد األوروبي من 
أجل منع تهجير فلس����طينيين في القدس الشرقية، قال عثمان :" إن حي الشيخ جراح أحد 
تلك المناطق التي يس����عى االتحاد األوروبي للحيلول����ة دون تهجيرها"، الفتا الى أن االتحاد 
على تواصل مس����تمر مع كل مكونات المجتمع المقدس����ي، والمجتمع المدني، ومع القيادة 
الفلسطينية، لالطالع على ما يجري في حي الشيخ جراح، وفي األحياء األخرى، وتحديدا سلوان.

االتحاد األوروبي: نرفض ما يحدث في سلوان 
والشيخ جراح ونعمل لوقف محاوالت التهجير

بيروت/ االستقالل: 
قال رئي���س المكتب السياس���ي لحركة »حماس« إس���ماعيل 
هني���ة، إن زيارته ووفد من قيادة الحرك���ة إلى لبنان تأتي في 
إطار »اس���تثمار انتصار المقاومة العظيم في معركة س���يف 

القدس«.
وش���دد هنية، أمس األحد، خالل مؤتم���ر صحفي عقب وصوله 
للعاصم���ة اللبنانية بيروت في زيارة رس���مية برفقة وفد رفيع 
المس���توى، أن لبن���ان تكتس���ب دائًما أهمي���ة خاصة كونها 
ا من رئاس���ة  فرصة للقاء المس���ؤولين في الدولة اللبنانية بدًء
الجمهوري���ة ورئاس���ة البرلم���ان ورئاس���ة الحكوم���ة، عدا عن 
لق���اء قادة الفصائل الفلس���طينية وق���وى المقاومة واألحزاب 
والفعاليات اللبنانية، وأبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين 

في مخيمات الصمود والعودة.
وأكد أن اللقاءات ستتضمن البحث في الملفات ذات االهتمام 
ا بملف العالقات الثنائية وكيفية العمل على  المش���ترك، بدًء

تنس���يقها وتطويرها بم���ا يخدم مصالح البلدين والش���عبين 
الش���قيقين، وكذلك البح���ث في التطورات السياس���ية التي 
ترتبت على هذا االنتصار الذي صنعه الش���عب الفلس���طيني 
م���ن رحاب المس���جد األقص���ى والق���دس، وامت���دادا إلى كل 
نقط���ة جغرافية داخل فلس���طين التاريخية، وأبناء الش���عب 

الفلسطيني كافة في كل مواقع الشتات وأحرار العالم.
وأوض���ح هنية أنه س���يجري البح���ث أيًضا بش���أن اإلجراءات 
اإلس���رائيلية التي ما زال���ت متواصلة في الق���دس واألراضي 
المحتلة، والتأكيد على ثوابت الش���عب الفلس���طيني وخاصة 

حق العودة ورفض التوطين ورفض الوطن البديل.
وبين أن هذه الثوابت السياس���ية راس���خة في أدبيات حركته 
والشعب الفلسطيني والمقاومة ومتقاطعة بالكامل مع أدبيات 

لبنان رسمًيا وشعبًيا.
وش���دد على تمس���ك حركة حماس بحق العودة إلى كل أرض 

فلسطين، ورفضها التوطين والوطن البديل.

خان يونس/ االستقالل: 
أك���دت بلدية خان يون���س جنوب محافظات غ���زة، أنها 
ستش���رع بتنفيذ حملة تحري���ر األرصفة والش���وارع من 
البس���طات الثابتة والمتحركة من ش���وارع مركز المدينة 
ومحيطه���ا وذلك بالتعاون مع ش���رطة المحافظة الثالثاء 
المقبل الموافق 29 يونيو 2021م، للتخفيف من االزدحام 
المروري وتحرير األرصفة والش���وارع من البس���طات التي 
تعي���ق م���رور المواطني���ن والمركبات وس���يارات الدفاع 

المدني واإلسعاف والطوارئ. 
وش���ددت البلدية خ���الل بيان مكتوب ص���در عنها امس 
األح���د: على أن تنفي���ذ الحملة يأتي في إط���ار جهودها 
إلعادة تنظيم مركز المدينة والش���وارع المحيطة, وكذلك 
بناًء على مناش���دات م���ن المواطنين واللجان الش���عبية 
ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي الذي���ن طالب���وا خالل 
اجتماعاته���م م���ع إدارة البلدية بض���رورة التدخل لفتح 

الش���وارع المغلقة وتحرير األرصفة من البس���طات والتي 
ازدادت خالل الفترة الماضية. 

وأوضح البيان أن الحملة س���يتم تنفيذه���ا بالتعاون مع 
ش���رطة البلديات لتطبيق النظام وإنفاذ القانون، مش���يًرا 
إلى أنه تم استنفاذ كافة اإلجراءات القانونية بالخصوص 
من خالل إش���عار أصحاب البس���طات الثابتة والمتحركة 
بض���رورة إزالتها خالل الم���دة القانونية التي تم إبالغهم 
بها، وبموجب ذلك س���يتم إزالة البسطات التي لم يلتزم 
أصحابها بأنظمة البلدي���ة المعمول بها والواجب اتباعها 

تحقيقًا للمصلحة العامة. 
وش���كرت البلدية في بيانها تعاون المواطنين وأصحاب 
البس���طات والمحال التجارية الذي���ن التزموا بتوجيهات 
البلدية وأنظمتها والتي تصب في إطار تحقيق المصلحة 
العام���ة، مبينًة أن تل���ك الجهود المبذول���ة تأتي لخدمة 

مكونات المجتمع كافة.

بلدية خان يونس: 29 يونيو موعدًا 
لتنفيذ حملة تحرير األرصفة والشوارع

هنية: زيارة لبنان في إطار استثمار 
انتصار معركة »سيف القدس«

رام الله/ االستقالل: 
يواجه األسير المريض موفق عروق )78 عامًا( وضعًا صحيًا قاسيًا، وحالته تزداد سوءًا يومًا بعد 

يوم، وتحتجزه سلطات االحتالل حاليًا بمعتقل "عسقالن".
وأوضحت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، في بيان، صدر عنها أمس األحد، أن األسير يعاني 
من مش���اكل في الرئة، ويتقيأ يوميا، ويش���تكي من اخدرار في قدميه، وتعب وإرهاق مستمر، 

وأوجاع في أنحاء جسده كافة، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.
وأضافت، أن األس���ير عروق بحاجة ماس���ة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه، كما أنه بحاجة لتوفير نوع 
خاص من األطعمة والفيتامينات، نظرًا لوضعه الصحي السيئ. ولفتت الهيئة إلى أنه خالل شهر 
حزيران من عام 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر على األسير عروق، وتبين الحقا أنه مصاب 
بالس���رطان بعد فحوص طبية أجريت له، وماطلت إدارة س���جون االحت���الل حينها بتقديم العالج 
الكيماوي له حتى ش���هر تشرين الثاني في العام ذاته، مما أدى إلى تفاقم حالته في تلك الفترة، 
وبعد عدة جلسات عالج خضع لها، أكد أطباء االحتالل أنه استنفد العالج الكيماوي دون أن يسعفه.

م���ن الجدير ذكره أن األس���ير عروق من بلدة ياف���ة الناصرة معتقل منذ ع���ام 2003، ومحكوم 
بالسجن ل� 30 عاما، ويعد من الحاالت المرضية الصعبة القابعة داخل معتقالت االحتالل.

هيئة األسرى: تدهور الوضع 
الصحي لألسير موفق عروق

رام الله/ االستقالل: 
أدان تجمع المؤسس���ات الحقوقية )حرّية( بأش���د 
العب���ارات اعت���داءات أفراد من األجه���زة األمنية 
التابعة للس���لطة في الضفة الغربية المحتلة على 
المنددين  الس���لميين  والمتظاهرين  الصحفيين 

لجريمة مقتل الناشط الحقوقي نزار بنات.
وذك���رت التجمع في بيان له تلقت »االس���تقالل« 
نس���خة عنه أنه بحس���ب متابعته »فإن مجموعة 
من أجهزة أمن الس���لطة يس���اندها مجموعة من 
البلطجية قامت يوم السبت 2021/6/26 باالعتداء 
بالضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق وكذلك 
بالشتم على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في 

مدينة رام الله«.

وأوض���ح التجمع أن االعت���داء كان أثناء تجمعهم 
للتنديد بجريمة قتل الناشط نزار خليل بنات.

كما قامت أجهزة أمن الس���لطة بقمع مسيرة وسط 
مدين���ة الخلي���ل واالعتداء بالض���رب وإطالق النار 

والغاز الحارق على المشاركين فيها.
واعتب���ر تجمع المؤسس���ات الحقوقي���ة أن »هذه 
الممارس���ات ألفراد األجهزة األمنية تشير إلى نية 
مبيتة ل���دى األجهزة األمنية في الضفة بتقويض 
حرية ال���رأي والتعبير بالقوة ف���ي مناطق الضفة 
الغربي���ة، وخاص���ة بعد إرس���الها العش���رات من 
التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والناش���طين 
كان آخرها رسالة التهديد التي تسلمها الصحفي 
عالء الريماوي وللصحفي علي دراغمة وغيرهم من 

النشطاء والصحفيين«.
وأدانت »هذه الممارس���ات وه���ذا التغول الخطير 
عل���ى حري���ة المواطني���ن، والسياس���ة القمعية 

للحريات العامة«.
وطالب بوقف ممارس���ات واعت���داءات أجهزة أمن 
الس���لطة ض���د المواطنين، والس���ماح لهم بحرية 

التعبير عن آرائهم ومواقفهم وفقا للقانون.
كما طالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي 
في ه���ذه االعتداءات وتقديم المس���ؤولين عنها 

للمحاكم الفورية، ومحاسبة كل من شارك فيها.
ودع���ا تجم���ع المؤسس���ات الحقوقي���ة لتوفي���ر 
الحماية للنش���طاء والصحفيين أثناء ممارستهم 

ألنشطتهم.

تجمع المؤسسات الحقوقية يدين قمع 
أمن السلطة للصحفيين والنشطاء

اإ�صابات مبواجهات ..
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نيودلهي/ االستقالل: 
ألغت فتاة في والية أوتار براديش الهندية زفافها في اللحظات األخيرة بعدما 

اكتشفت أن عريسها يرتدي نظارة بسبب ضعف بصره.
وقعت الحادث���ة الغريبة يوم الجمعة الماضي، بعدما تش���ككت 
العروس أرتش���انا وعائلتها في سالمة نظر العريس شيفام بعد 
رؤيته���م له قبل حفل الزفاف المدبر كم���ا هي العادة في الهند، 

وهو يرتدي النظارة.
وقررت عائلة العروس إجراء اختب���ار للعريس، إذ طلبت منه قراءة صحيفة دون 
ارتداء النظارة، لكن اتضح أنه ال يستطيع القراءة دون استخدام نظارته، فرفضت 
عائلة العروس باإلجماع اس���تكمال حفل الزفاف، إذ إنهم لم يكونوا على دراية 

بضعف بصر العريس.
ول���م ينته األمر عند هذا الحد، إذ طالب أهل العروس بإعادة المهر الذي دفعوه 
للعريس بما في ذلك دراجة نارية، وكذلك المصاريف التي تحملوها في تدبير 

الزواج.
وعندما رفضت عائلة شيفام، تقدمت عائلة العروس بشكوى إلى مركز الشرطة 
المحلي. وحاولت الش���رطة التعامل مع األمر وديا، لكنها لم تتمكن من ذلك، ألن 

عائلة العريس لم ترد التوصل إلى اتفاق.

فتاة تلغي زفافها 
بسبب نظارة العريس

) APA images (    الفل�صطيني حممد من�صور م�صاب مبتالزمة داون ويعمل يف حمطة وقود يف رفح جنوب قطاع غزة

لندن/ االستقالل: 
ط���ور باحثون بجامعة كوليدج لندن، طريقة جديدة 
وفري���دة للكش���ف عن في���روس كورونا، بواس���طة 
الهاتف الذكي، بعيدًا عن المس���حات غير المريحة 
م���ن األنف والحلق وغيرهما، باإلضافة إلى تكلفتها 

الزهيدة، التي تبلغ 6 جنيهات إسترلينية.
ووج���د الباحث���ون أن المرضى المصابي���ن بكورونا 
يخرج���ون ما يكف���ي م���ن الفيروس على شاش���ة 
هواتفه���م أثن���اء اللم���س أو التحدث م���ن خالله، 
مش���يرين إلى أن تركيز الفي���روس على الهواتف 
المحمول���ة كان مماثال لتلك الموج���ودة في األنف، 
وكانت نتائج اختبار "الهاتف الذكي" دقيقًا بنسبة 

تراوحت بين 81 إلى %100.

وتتطلب مس���حة اختبار الهات���ف الذكي، تحليل 
العينات في المختب���ر، بنفس الطريقة المتبعة مع 
اختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل" )بي سي آر( 
الخاص بفيروس كورونا، إذ يتم أخذ العينات مباشرة 
من س���طح الهاتف ووضعه داخل عبوة وإرس���الها 

للمختبر مباشرة. 
وقال الفريق إنه يمكنهم تغيي���ر مدة االختبارات 
لتظهر النتيجة في غضون 6 ساعات، مقارنة بما ال 
يقل عن 24 س���اعة التي تستغرقها نتيجة تفاعل 
البوليميراز المتسلس���ل، حسب ما ورد في صحيفة 

دايلي ميل البريطانية.
وقال الدكت���ور رودريغو يونغ، المؤلف الرئيس���ي 
للدراس���ة، إن اختبار كورونا عب���ر الهاتف قد يعني 

نهاية اس���تخدام مس���حات األنف ف���ي المدارس 
وأماك���ن العمل، رغ���م أنه ال تزال مس���حات األنف 
والفحوصات المخبرية هي المعيار الذهبي إلثبات 

اإلصابة بفيروس كورونا من عدمه.
وتاب���ع يونغ قائاًل عن فحص كورون���ا عبر الهاتف: 
"أعتقد أنه نموذج رائع حقًا، ألنه ال يمكن أن يساعد 
فقط خالل الوباء الحالي ولكن يمكن استخدامه لمنع 

األوبئة في المستقبل".
وأش���ار إلى فائ���دة اس���تخدامه داخ���ل المدارس 
والمكات���ب، باإلضاف���ة إلى إمكانية بيعه مباش���رة 
إلى األش���خاص، إلجرائه���ا داخل المن���ازل، من ثم 
إرسال االختبارات المنزلية إلى المختبرات، والتي ال 

تستغرق وقتًا طوياًل للحصول على نتائج دقيقة.

مسحة الهاتف أحدث طرق كشف كورونا

برلين/ االستقالل: 
قالت الش���رطة األلمانية أمس األحد إن رجاًل يبلغ من العمر 53 عاًما توفي أثناء 

محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في والية بافاريا.
وتابعت الشرطة أن االبن، البالغ من العمر 6 أعوام، سقط في الماء أثناء لعبه في 
نهر ريجين يوم السبت. وقفز الرجل مع اثنين من أصدقائه خلف الصبي، لكن 

مارة قاموا بسحبهم جميعا من الماء.
وكان األب واالبن فاقدين للوعي وكان ال بد من إنعاشهما في مكان الحادث قبل 

نقلهما إلى المستشفى، وتوفي األب في وقت الحق بالمستشفى.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الصبي في طريقه إلى التعافي بعد وصوله إلى 

المستشفى في حالة حرجة.

وفاة رجل أثناء محاولة 
إنقاذ ابنه من الغرق

لندن/ االستقالل: 
أقدمت س���يدة بريطانية على طعن طفلتها حتى الموت 
بعد أن شعرت بالقلق من أن الفتاة الصغيرة ال تستطيع 

العيش بدونها إذا ماتت بسبب فيروس كورونا.
وكانت س���وثا س���يفانانثام )36 عامًا( تشكو من أعراض 
غامض���ة لمدة عام تقريبًا ويعتق���د زوجها أن الخوف من 
الفيروس وقي���ود اإلغالق دفعتها إلى حافة الهاوية، مما 
دفعها إلى طعن ابنتها ساياجي سيفانانثام 15 مرة في 

غرفة النوم في شقة العائلة في جنوب لندن.
وكان الزوج س���وغانثان س���يفانانثام على رأس عمله في 
الس���وبر ماركت عندم���ا تلقى مكالمة هاتفي���ة تقول إن 
زوجته قتلت ابنتهما في منزلهما في ميتشام. واستمعت 

المحكمة إلى أن سيفانانثام ال تتحدث اإلنجليزية وكانت 
تعيش في المملكة المتحدة منذ 2006 بعد زواجها.

وبحلول خريف عام 2019، كانت تش���كو من آالم غامضة 
وزارت المستش���فى مرات عديدة، و خ���الل صيف العام 
التالي، اشتكت ذلك من الدوار وفقدان الوزن، وكان وزنها 

48 كيلوغرامًا فقط.
وقال المدعي بيل إيملي���ن جونز "أصيبت المدعى عليها 
بقلق مرضي من أنها كانت تعاني من مرض خطير لم يتم 

تشخيصه. ويبدو أنها أصبحت مقتنعة بأنها ستموت".
وكشفت اختبارات المستش���فى عن إصابة سيفانانثام 
بفيروس كورونا، وفي الليلة التي س���بقت الحادث، سألت 
زوجها بالتحديد عما إذا كان سيعتني باألطفال في حالة 

وفاتها. وفي صباح يوم 30 يونيو )حزيران( 2020، طلبت 
من زوجها عدم الذهاب إلى العمل، لكنه أوضح أنه اضطر 

للذهاب وتركها في المنزل.
وفي حوالي الس���اعة 4 مساء، تم اس���تدعاء الجيران إلى 
الشقة في مونارك باراد، ميتشام، و وجدت المدعى عليها 
ملقاة على األرض مع طعنة خطيرة في بطنها، حيث قامت 

بطعن نفسها بعدما اجهزت على طفلتها.
وتم نقل األم وابنتها إلى المستشفى عن طريق اإلسعاف 
الجوي، ولكن تم إعالن وفاة ساياجي في وقت الحق متأثرة 
بجراحها الخطيرة. وتم إرس���ال س���يفانانثام للعالج في 
المستشفى بموجب المادتين 37 و41 من قانون الصحة 

العقلية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

تطعن طفلتها حتى الموت بعد إصابتها بكورونا

موسكو/ االستقالل: 
أكد محققون في مدينة بيرم الروس���ية، أول أمس، أن ستة أشخاص ُأحرقوا بعد 

أن صب رجل البنزين على خمسة منهم وأضرم النار فيهم.
وذكر المحققون أن خمسة من المصابين والمشتبه فيه ُنقلوا إلى المستشفى 
مصابين بحروق. ووقع الحادث مس���اء أول أمس في كوخ بمدينة سوليكامسك 
)1200 كيلومتر شرقي موسكو(. كان سبعة رجال وثالث نساء في الكوخ عندما 

اندلع شجار مع المشتبه فيه، الذي قيل إنه كان مخمورًا.
ولم يتوافر المزيد من التفاصيل عن الحادث.

ويجري التحقيق حاليًا مع المشتبه فيه بتهمة الشروع في القتل.

يصب البنزين على 5 أشخاص 
في روسيا ويحرقهم

لندن/ االستقالل: 
في حالة ن���ادرة م���ن نوعها، أنجبت س���يدة 
بريطانية طفلتين توأم غير متطابقتين بفارق 

عامين بينهما.
وحملت راش���يل مكارث���ي بطفلتيها جورجي 
)أربعة أعوام( وفيني )عامين( عن طريق التلقيح 
الصناع���ي، وعل���ى الرغم من الفج���وة العمرية 
التي تبل���غ عامي���ن، إال أن الطفلتين تعتبران 
من الناحي���ة الطبية توأمين غي���ر متطابقين. 
وبع���د أن خضع ماك زوج راش���يل لعملية قطع 

القن���اة الدافقة قب���ل س���نوات، كانت أفضل 
فرصة للزوجين ه���ي الحمل من خالل التلقيح 
االصطناعي، ولكن قيل لهما أنهما ال يمكنهما 
الحصول على تمويل من هيئة الصحة للعملية، 

لذلك اضطرا لتوفير المال الالزم.
وبعد السفر إلى إس���بانيا لتلقي العالج لمدة 
تصل إلى ش���هر في كل مرة، أصيب الزوجان 
بالصدمة بعد فش���ل المحاولتي���ن األوليين، 
لكن حظهما تغير بعد 18 شهًرا، حيث كانت 
ال���دورة الثالثة للتلقيح ناجحة وأس���فرت عن 

تكوين أربعة أجنة، وقررا نقل اثنين من األجنة 
ثم تجميد االثنين اآلخرين.

وبعد 12 أسبوعًا من الحمل بتوأم، أخبر األطباء 
راش���يل أن جنينًا واحدًا نجا وهو جورجي، في 
حين لم تكتب النجاة لآلخر، وتكرر األمر عندما 
حملت بتوأم آخ���ر، ونجا جنين واحد وهو فيني 
في حي���ن مات اآلخ���ر. ولم تنفص���ل خورخي 
وفيني منذ أن ولدت فيني في )حزيران( 2019، 
وتقول راش���يل إنها بالكاد تالحظ فارق السن 

بينهما، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

تنجــب طفلتيــن تــوأم بفــارق عاميــن
واشنطن / االستقالل: 

فارق خمسة أشخاص الحياة جراء حادث منطاد في ألباكركي، جنوبي غربي الواليات المتحدة، وفقا 
لما أعلنت شرطة المدينة، السبت. وتسبب الحادث بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة بضع 
ساعات بعدما اصطدم المنطاد بخط كهربائي. وقالت شرطة ألباكركي على تويتر "لألسف قضى 

أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم بسبب حادث المنطاد".
وأضافت "ُنقل شخص خامس إلى مستشفى محلي وهو حاليا في حالة خطرة وغير مستقرة"، قبل 

أن ُتعلن وفاته متأثرا بجروحه.
وفي وقت مبكر، صباح السبت، ُحرم 13 ألف شخص من التيار الكهربائي بسبب الحادث وفق ما 

كتبت على تويتر شركة الكهرباء المحلية.
وأشارت الى أن العطل ُأصلح وعاد التيار إلى "الزبائن المتضررين".

 5 قتلى بحادث منطاد في أميركا


