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رام الله/ االستقالل:
طالبت مؤسسات حقوق اإلنس���ان الفلسطينية المجتمع الدولي 
بالتدخ���ل العاجل إلنقاذ حياة األس���رى المضربي���ن عن الطعام 
ومواجهة الجرائم والسياس���ات اإلس���رائيلية التعس���فية وغير 
القانونية بحق األس���رى. جاء ذلك خالل لقاء نظمته مؤسس���ات 
األسرى بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، 
حيث أطلع المش���اركون الجهات الدولية عل���ى األوضاع الخطيرة 

التي يعيشها األسرى، وتصاعد االنتهاكات والجرائم الممنهجة 
بحّقهم وبشكل خاص في اآلونة األخيرة. واستعرض المشاركون 
أبرز السياس���ات العنصرية التي تمارس���ها »إس���رائيل« بما في 
ذلك سياس���ة التعذي���ب، ومنع الزيارات، والعقوب���ات الجماعية، 
والمحاكم العسكرية، واالعتقال اإلداري التعسفي السيما قضية 
المعتقلي���ن اإلداريين، والمضربين منهم عن الطعام، إضافة إلى 

قضية األسرى المرضى وجرائم اإلهمال الطبي.

مؤسسات األسرى تطالب المجتمع 
الدولي بالتدخل إلنقاذهم

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عش���رات المواطنين باالختناق، يوم أمس، 
جراء استنش���اقهم الغاز الس���ام المسيل للدموع 
ال���ذي أطلقته قوات االحتالل اإلس���رائيلي بغزارة، 

عقب اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفاد ش���هود عيان، بأن ق���وات االحتالل اقتحمت 
عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتش���تها، 
وأطلقت قنابل الغاز صوبها، ما أدى إلى إصابة عدد 

من المواطنين بح���االت اختناق، وجرى معالجتهم 
ميدانيا. وفي الخليل أغلقت سلطات االحتالل، يوم 

أمس، باإلس���منت ينابيع المياه في 
منطقة البقعة شرقا. وأفادت مصادر 

ع�ضرات االإ�ضابات خالل مواجهات يف ال�ضفة واالحتالل يغلق ينابيع املياه باخلليل
مستوطنون يقتحمون »األقصى« 

غزة/ االستقالل:
قال القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي ومدير 
مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى 

الدكت���ور جمي���ل علي���ان: "إن معركتنا م���ع العدو 
الصهيوني هي معركة األرض واإلنسان، ُمشيًرا أن 
تحرير اإلنس���ان هو تحرير لألرض". وأضاف عليان، 

في كلمة له نيابًة عن لجنة األس���رى للقوى الوطنية 
واإلسالمية، خالل وقفٍة احتجاجية أمام 
مقر اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر 

القيادي عليان: معركتنا مع العدو معركة األرض واإلنسان وبوحدتنا ننتصر ونحرر أسرانا

غزة/ االستقالل:
باركت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، يوم أمس، لألس���ير الشيخ خضر عدنان 

انتصاره الجديد على الس���جان عقب االفراج عنه يوم أمس، بعد خوضه 
اضراب���ا مفتوحا عن الطعام دام 25 يوما.  وقال���ت الحركة في بيان لها، 

القيادي خضر عدنان: أهدي هذا 
االنتصار لشهداء معركة سيف القدس

خطوات احتجاجية ألسرى عوفر 
إسنادًا للمضربين عن الطعام

الجهاد اإلسالمي: القيادي الشيخ خضر 
عدنان يسجل انتصارًا جديدًا على السجان

رام الله/ االستقالل:
قرر أس���رى سجن عوفر البدء بخطوات احتجاجية إسنادًا لألسرى المضربين عن 
الطعام ورفضًا لسياس���ية اإلهمال الطبي في الس���جون. وقال نادي األسير، في 
بيان له يوم أمس:  إن أسرى سجن »عوفر« ارجعوا  وجبات الطعام إسناًدا لألسرى 

جنين/ االستقالل:
أهدى القيادي الش���يخ خضر عدنان انتصاره على االحتالل إلى شهداء معركة 
س���يف القدس التي انطلقت شرارتها من س���احات المسجد األقصى المبارك. 

حويل لـ »االستقالل«: على »فتح« والفصائل كْبح 
تغّول السلطة تجاه حقوق المواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - غزة/ قاسم األغا: 
وص���ف عضو المجلس الث���وري لحرك���ة التحرير الوطني 
الفلس���طيني )فتح( د. جم���ال حويل، األوض���اع بالضفة 

الفلس���طينية المحتلة في أعقاب »استش���هاد« الناشط 
السياسي المعارض نزار بنات بعد اعتقاله 
من أجه���زة أمن الس���لطة ب���� »المتوّترة«.   

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر رئيس الهيئة المقدس���ية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، من خطورة 
نجاح االحتالل في تهجير المقدس���يين من أحياء القدس وتحديدا س���لوان 

القريبة من المسجد األقصى، والتي حفر أسفلها أنفاقا قد تصل 
للمسجد وممكن استخدامها القتحام األقصى واقتطاع جزء منه 

هيئة مقدسية: تهويد سلوان يمهد 
لالحتالل اقتطاع جزء من األقصى

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تسجيل حالتي وفاة و130 
إصابة جديدة بفيروس كورونا ف���ي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 

وفاتان و130 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

الخليل/ االستقالل:
أعل���ن وال���د المعارض السياس���ي 
نزار بن���ات الذي اغتالته أجهزة أمن 
السلطة، رفض لجنة التحقيق التي 
شكلتها حكومة اش���تية؛ »ألن كل 

السلطة  من  أطرافها 
وهذه  الفلسطينية، 

عائلة بنات: 
نرف�ض جلنة 
التحقيق التي 
�سكلتها ال�سلطة

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة 
لالستراتيجيات االستيطانية

االحتالل ي�سن حملة 
اعتقاالت بال�سفة والقد�ض 

ويعيث خرابًا يف املنازل

امل�ستوطنون يوافقون على 
�سيغة الإخالء جزئي 
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رام الله / االستقالل:
قال د. حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
»ان االستيالء على األراضي الفلسطينية يعتبر من أخطر االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق 
المواطنين الفلس���طينيين وأراضيهم ». منوها إلى أن إسرائيل تعتبر أن االستيالء على 
األراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم األحزاب 

اإلسرائيلية.
وأشار، »تبرر إسرائيل مصادرتها لألرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها 

شيوعا هو اإلعالن عن األراضي المصادرة بأنها أراض دولة ومناطق عسكرية ».
وتابع، »تتم معظم المصادرات لألراضي من أجل توس���يع المس���توطنات، وشق الطرق 
االلتفافية والتي تربط المس���توطنات مع بعضها البعض ومع إس���رائيل، كما وتوسيع 
الش���وارع القائمة، وإقامة المش���اريع العامة، وإنش���اء المرافق العامة لتقديم الخدمات 

للمستوطنات والمستوطنين«.
وأوضح، »السياس���ة اإلس���رائيلية لمصادرة األراضي واالستيطان لم تتوقف منذ توقيع 
اتفاقيات أوسلو، والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سارعت وتيرة مصادرة األراضي وبناء 
المس���توطنات، وتجاهلت تصرفات المس���توطنين المتواصلة باالستيالء على األراضي 

القريبة من المستوطنات«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، يوم أمس، أن الوضع بحي س���لون في 
القدس المحتلة، دخل مرحلة الخطر وبات الهدم يتهدد منازل المواطنين في أي 

لحظة، مشددا على أن أهالي سلون لن يهدموا منازلهم بأيديهم، 
وأش���ار صيام في تصريح له، إلى أن صم���ود أهل القدس هو العنوان األبرز منذ 
بدء االحتالل، ولكن يجب أن توفر لهم الحماية من قبل الكل العربي واإلسالمي.

كما أكد، أن الفلس���طينيين حافظوا على وجه مدينته���م الحضاري بوجودهم 
وتضحياتهم، ولكن يجب أن تكون القدس مسؤولية عربية وإسالمية.

ودعا أن تك���ون هناك إرادة دولية لتطبيق قرارات األمم المتحدة المتتالية منذ 
احتالل المدينة المقدسة.

واشنطن/ االستقالل:
 حذر ناش���طون اميركيون متضامنون مع الش���عب 
الفلس���طيني، من خط���ورة ما يهدف له مش���روع 
قانون يدعم���ه أنصار "اس���رائيل" يس���عى إللزام 
وزارة الخارجي���ة األميركي���ة بف���رض عقوبات على 
الدول العربي���ة والعالمية التي لديها قوانين تمنع 
مؤسس���اتها أو مواطنيها من تطبي���ع عالقاتهم او 

اقامة عالقات مع اسرائيل القانون.
وقال الناشط الفلسطيني األميركي الدكتور سنان 
ش���قديح: إن خطورة القانون تكمن في انه يش���رع 
قيام االدارة االميركية بمعاقبة الدول التي ال تقيم 
عالقات دبلوماسية مع اس���رائيل وبعض نصوصه 
العامة ق���د تمتد لمعاقب���ة الدول على نش���اطات 

مناهضة التطبيع فيها.
واضاف ش���قديح: إن هناك تواصل بين الناشطين 
والمؤسس���ات المؤيدة للحق الفلس���طيني ألطالق 

حملة ألس���قاط هذا القانون الذي يسعى لتحويل 
وزارة الخارجي���ة األميركي���ة ألداة لف���رض التطبيع 
العرب���ي م���ع اس���رائيل والتغطية عل���ى جرائمها 
بحق الفلس���طينيين ومنع مواطن���ي الدول العربية 
وحكوماتها حتى من اتخاذ اجراءات لرفض الجرائم 

اإلسرائيلية.
وكانت لجن���ة العالقات الخارجية ف���ي الكونغرس 
األمريكي اقرت يوم الجمعة الماضي، مش���روع هذا 
القان���ون الذي يحمل الرقم " s1061" ويحظى بدعم 
57 عض���وا من اعض���اء الكونغ���رس. ويطالب وزارة 
الخارجية وضع خطة خالل مدة زمنية معينة هدفها 
تعزيز تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية 

والدول والمناطق األخرى ذات الصلة.
وعلى وج���ه التحديد يطالب القانون وزارة الخارجية 
تطوير اس���تراتيجية لتوس���يع وتعزيز "اتفاقيات 
إبراهي���م" وهي االتفاقات الموقعة بين إس���رائيل 

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين.
ويفرض القانون أن تتضمن االس���تراتيجية وصًفا 
للكيفية التي ستش���جع بها الحكوم���ة األمريكية 
المزيد من التطبيع للعالقات مع إس���رائيل وتقديم 
تقرير عن خيارات الجهود الدولية للواليات المتحدة 
لتعزي���ز العالقات بين إس���رائيل وال���دول العربية 

والدول والمناطق األخرى ذات الصلة.
وينص مش���روع القانون: يجب على وزارة الخارجية 
اإلبالغ عن حالة تطبيع عالقات الدول مع إسرائيل بما 
في ذلك معلومات عن القوانين التي تعاقب األفراد 
على العالقات بين مواطني الدول واإلس���رائيليين 

وعن اي قوانين مناهضة التطبيع.
ويطالب القانون ان يش���مل تقرير الخارجية األدلة 
والخطوات التي اتخذته���ا الحكومات العربية نحو 
السماح أو تشجيع تطبيع العالقات بين مواطنيها أو 

المقيمين فيها والمواطنين اإلسرائيليين.

بيروت/ االستقالل:
أكد الرئيس اللبناني ميش���ال عون ي���وم أمس، أن 
التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني 
وصموده خالل العدوان »اإلس���رائيلي« األخير على 
غزة وعدد من المناطق الفلس���طينية، ال بد أن يثمر 

وان يعود الحق ألصحابه«.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الرئيس اللبناني، ميشال 
عون، لرئي���س المكتب السياس���ي لحركة حماس 

إسماعيل هنية، مع الوفد المرافق له.
وقال عون :«ان الش���عب الفلسطيني اثبت وحدته 
في النضال والتضامن بين الضفة الغربية والقطاع، 

وهذا عنصر مهم في معادلة القوة والمواجهة«.
وش���دد على ض���رورة أن يق���وم المجتم���ع الدولي 
بالتح���رك لمواجهة مبدأ الق���وة وعمليات التهجير 
وسلب الحقوق، الفتًا إلى أنه ال سالم من دون عدالة 

وال عدالة من دون احترام للحقوق«.

كم���ا هنأ ع���ون الش���عب الفلس���طيني وقياداته 
عل���ى الصمود الدائم في وجه ممارس���ات االحتالل 
العدوانية، مقدمًا التعازي بالشهداء الذين سقطوا 
خالل االعت���داء األخير على غزة وحي الش���يخ جراح 

والقدس.
كما تمنى اإلس���راع في إعادة اعم���ار قطاع غزة بعد 
الدمار الذي الحقته به الغارات الجوية »اإلسرائيلية«، 

وتوفير الدعم العربي والدولي لهذه العملية«.

الخليل/ االستقالل:
أعلن والد المعارض السياس���ي نزار بن���ات الذي اغتالته 
أجهزة أمن الس���لطة، رفض لجنة التحقيق التي شكلتها 
حكومة اشتية؛ »ألن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية، 
وه���ذه ش���ريعة الغاب«. وق���ال والد بنات، خ���الل مؤتمر 
صحفي، يوم أمس: إنه »لم تتواصل معنا أي جهة رسمية 

فلس���طينية بخصوص مقتل ابننا نزار خالل اعتقاله لدى 
األجهزة األمني���ة«. وأوضح أن ما ح���دث »جريمة مكتملة 
األوصاف من حيث التخطيط واإليحاء والتنفيذ والتكليف 

وما تالها من محاولة إخفاء آثار الجريمة«.
وأضاف: »ُقتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر 
التي نفذت االعتقال والقتل تحت جنح الظالم وتقديمهم 

للمحاكمة بصورة علنية«. وأض���اف: لجنة التحقيق التي 
شكلتها الحكومة غير معترف بها، وما بني على باطل فهو 
باطل. وحّمل والد نزار بنات، محمد اشتية رئيس الحكومة 
برام الله، وقادة األجه���زة األمنية؛ وزياد هب الريح وماهر 
أب���و الحالوة، وجهاد زكارنة، المس���ؤولية عن اغتيال ابنه، 

واألفراد الذين نّفذوا الجريمة.

غزة/ االستقالل:
ق���ال القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي ومدير مؤسس���ة مهجة 
القدس للشهداء واألسرى والجرحى 
الدكتور جميل عليان: "إن معركتنا 
مع الع���دو الصهيوني هي معركة 
األرض واإلنس���ان، ُمشيًرا أن تحرير 

اإلنسان هو تحرير لألرض".
وأضاف عليان، في كلم���ة له نيابًة 
عن لجنة األس���رى للق���وى الوطنية 
احتجاجية  وقفٍة  خالل  واإلسالمية، 
أم���ام مقر اللجن���ة الدولية للصليب 

األحمر بغزة، يوم أمس، إن "ملف المعتقلين اإلداريين 
هو ملف كبير، وبكل ثقة نحن الفلس���طينيين قادرون 
عل���ى إنهائه وإغالقه عندما ُنحِس���ن اس���تخدامه في 

األروقة المحلية والدولية والعربية".

وتابع عليان: "ه���ذا الملف مهم 
جًدا لشعبنا وقواه الحية وفصائل 
واإلس���المي،  الوطن���ي  العم���ل 
والق���وة  األوراق  م���ن  ونمتل���ك 
والمش���روعية  والمصداقي���ة 
والقانونية م���ا ُيغلق هذا الملف 
نهائًيا من خالل ضغط وحش���ر 
الع���دو الصهيون���ي ف���ي زاوية 

االتهام األخالقي واإلنساني".
امتحانات  أم���ام  "نح���ن  وأردف: 
كثيرة، فشعبنا يمتلك من القوة 
ويمتلك من اإلرادة ما يس���تطيع 

-في حالة تفعيلها وفي حالة مراكمتها- أن ينتصر".
وأضاف: "في معركة س���يف القدس انتصرنا بأدوات 
بسيطة وإمكانيات متواضعة، وجعلنا العالم كله يقف 

على رجل واحدة من أجل إنهاء هذه الحرب".

القدس المحتلة/ االستقالل:
اّدع����ت صحيفة »هآرتس« أن مراحل قمع المظاهرات في 
رام الل����ه توضح أن قادة األجهزة األمنية نس����قوا العمل 
وقسموه بينهم، وفي الوقت الذي يشتكي الفلسطينيون 
دائًما من نقص أو س����وء التخطيط ف����ي المهام المدنية 
للس����لطة الفلس����طينية وأيض����ا مواجهته����ا لالحتالل 

اإلسرائيلي.
وأظهرت المؤسسة األمنية الفلسطينية، أنها مدربة جدا 
على القمع، ففي البداي����ة يفرقون المظاهرة بالقوة، ومن 
ثم يشّنون هجوما على الصحفيين ويخطفون هواتفهم، 
وفي المرحلة األخيرة يقتحم����ون الفضاء العام بمظاهرة 

مضادة مؤيدة لمحمود عباس.
وبحس����ب الصحيفة؛ فإن الس����لطة س����محت لنفس����ها 
بممارسة هذا القمع المبالغ فيه ألنها شعرت بالثقة في 
أن الدعم العالمي لها مضمون؛ ألنها من خالل العالقات 
الخاصة التي بَنتها مع االحتالل اإلسرائيلي تحافظ على 

استقرار معين، كما وتعمل على منع نضال الفلسطيني  
ضد االحتالل في دولته المقيدة والالمركزية والعشوائية.

وترى الصحيفة، أن مقاب����ل هذا الدعم الغربي أو الدولي، 
تصمت الس����لطة عن مواصلة »إسرائيل« االستيالء على 
الضفة الغربية وتحطيم التواصل الفلسطيني في شرقّي 
القدس، والدول الغربية التي ال تجرؤ على اتخاذ إجراءات 
ضد »إسرائيل« النتهاكها القانون الدولي وقرارات األمم 
المتحدة، تقدر هذا الصمت للس����لطة ومنعها ألي شكل 

من أشكال المقاومة.
وتقول الصحيفة: إن قيادة السلطة وفتح اختارت أن ترّوج 
إل����ى كون ما يجرى هو نوع من االنق����الب تقوده حماس، 
لكن في الحقيقة أن معظم المش����اركين في المظاهرات 
هم نشطاء مستقلون وبعضهم ينتمي ألحزاب وحركات 
اليس����ار، وال يمكن القول إنه لم يك����ن هناك عناصر من 
حركتي حماس والجهاد اإلس����المي لكنهم كانوا ضمن 

حركة االحتجاج ليس أكثر.

القيادي عليان: معركتنا مع العدو معركة 
األرض واإلنسان وبوحدتنا ننتصر ونحرر أسرانا

هآرتس: العالم يصمت عن قمع 
السلطة مقابل منع المقاومة في الضفة

تحذير من مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع

عون: على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة عمليات التهجير ضد الفلسطينيين

عائلة بنات: نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة

صيام: الوضع في سلوان 
خطير وأهالي الحي لن 

يهدموا منازلهم بأيديهم

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة 
لالستراتيجيات االستيطانية
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وأرج����ع ما يجري من أح����داث "غير قانونية" 
بالضف����ة المحتلة بأنه����ا "انعكاس طبيعي 
الرس����مية،  الرقابية  المؤسس����ات  لغي����اب 
كالمجلس التش����ريعي، وذلك بس����بب عدم 
وج����ود انتخابات دورية، تجدد الش����رعيات 

والقيادات". 
وشّدد على ضرورة معالجة تداعيات ما جري 
تجاه الناشط السياسي المعارض في أسرع 
وقت؛ حفاًظا على الس����لم األهل����ي، مضيًفا 
حت����ى اللحظ����ة لن تت����م المعالج����ة، وحال 
التهاون والتأخير س����يحمل ذلك تداعيات 

كبيرة جًدا على مجتمعنا الفلسطيني.
وتابع "الناشط بنات، مواطن فلسطيني، من 
حقه التعبير عن رأيه، ومن غير المس����موح 
بتاًت����ا ألي س����لطة أو جه����ة أو تنظيم كان 
أو سياس����ي إزه����اق روحه"، مؤك����ًدا ضرورة 
تش����كيل لجن����ة تحقي����ق مس����تقلة ع����ن 
السلطة الفلس����طينية؛ للوقوف على ظروف 
استشهاده، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وف����ي ه����ذا الصدد، ق����ال "يج����ب أن تكون 
أص����وات قيادة وكوادر حرك����ة فتح واضحة 
ج����ًدا، لجهة رف����ض أّية إج����راءات تنال من 
حرية وحياة الفلسطيني، كونها أساًسا من 

أدبيات ومنطلقات الحركة".
وتاب����ع "فت����ح والتنظيمات كاّف����ة، يجب أن 
تك����ون عامل كب����ح للس����لطة، لجهة وقف 
أخطائه����ا وتغّوله����ا على حق����وق وحريات 
المواطني����ن، وما كفل����ه له����م القانون من 

التعبير عن آرائهم".   

ونّبه إلى أن الش����عب الفلسطيني 
ما زال في مرحل����ة التحّرر الوطني 
م����ن االحتالل؛ لذلك يجب حش����د 
وعدم  لمواجهت����ه،  الجه����ود  كل 
االلتفات واستنزاف طاقات شعبنا 
ف����ي الخالف����ات الداخلي����ة، داعًيا 
للتوقف عن بّث خطابات الكراهية 
التحريض، "وعلى الكل الوطنّي أن 
يقف عند حدود مس����ؤولياته في 

هذا األمر". 
وتابع عض����و المجل����س الثوري ب� 
"فت����ح" "على الجميع أن يقف على 
ا  قلب رج����ل واحد، والعمل س����وّيً
الس����تعادة وحدة الشعب، وإيجاد 

نظام سياس����ي فلسطيني، أساسه 
وعماده بناء اإلنس����ان الفلس����طيني وصون 

حرمة دمائه.   
وأض����اف "على القيادة الفلس����طينية، وفي 
مقدمته����ا الرئيس محمود عباس، أن يتّخذ 
خط����وات جريئة لفتح حوار وطني ش����امل، 
وإقال����ة المس����ؤولين ع����ن ه����ذا الموضوع 
)جريم����ة االغتيال(، والتحضي����ر النتخابات 
قادمة، مش����ّدًدا عل����ى أن "المرحلة تتطلب 
الوطنية كافة، وتش����كيل  للجهود  تكثيًفا 
حال����ة من الش����راكة من الق����وى والفصائل 

لحماية مشروعنا الوطني". 
وهنا، َعّبر عن دعم����ه للمبادرة التي أطلقها 
أس����رى محّررون ف����ي وقت س����ابق؛ الحتواء 
تداعي����ات استش����هاد "بنات"، عب����ر دعوة 

الرئيس عب����اس إلى عقد اجتماع فوري على 
مس����توى األمناء العامين للفصائل، وإطالق 
حوار وطن����ي لمعالج����ة كل القضايا وانجاز 

الوحدة وعقد االنتخابات.
وج����اء ف����ي المب����ادرة التي أطلقها أس����رى 
محررون األحد الماضي، خالل مؤتمر صحفّي 
على ميدان المنارة وس����ط مدين����ة رام الله، 
برئاس����ة  الفلس����طينية  الحكومة  مطالب����ة 
محمد اش����تّية إلى حماية المظاهرات التي 
تش����هدها محافظات الضف����ة المحتلة بعد 

اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
وَع����ّدوا قتل المعارض "بنات" واالعتداء على 
المتظاهري����ن ب�"الجريم����ة خ����ارج القانون" 
والت����ي تس����توجب المحاس����بة، مطالبي����ن 
باعتب����اره "ش����هيًدا، ينطب����ق علي����ه قانون 

ا". ا ومعنوّيً الشهداء مادّيً
كم����ا طالبوا بتش����كيل لجنة 
يرأس����ها  مس����تقلة  تحقيق 
وعضوي����ة  س����ابق،  ق����اٍض 
ممثلين عن مؤسس����ة الحق، 
لحقوق  المس����تقلة  والهيئة 
العائلة،  عن  وممثل  اإلنسان، 
على أن تسّهل السلطة عمل 
اللجن����ة ومنحه����ا الصالحية 
بقرار رسمي ومساءلة كل من 

تراه مناسًبا.
المح����ّررون  األس����رى  ودع����ا 
إل����ى إيقاف كل من ش����ارك 
ف����ي االعتق����ال والتعذي����ب 
والمس����ؤولين المباش����رين عن 
مقت����ل "بن����ات"، وكل ذي صلة ع����ن العمل 
وإقالة  التحقي����ق  ذم����ة  عل����ى  واحتج����ازه 

المحافظ من عمله.
كم����ا دع����وا المتظاهري����ن إل����ى التظاه����ر 
والتعبي����ر عن حقوقهم بش����كل س����لمّي، 
األلفاظ  واس����تخدام  االحت����كاك  وتجّن����ب 
والش����عارات الخارجة عن الع����رف الوطني، 
وتجّن����ب الفصائل لما وصف����وه ب�"التعبئة 

السلبية".
وفي وقت س����ابق، اعتدى عشرات العناصر 
م����ن أجه����زة أمن الس����لطة بلب����اس مدني 
مس����تخدمين العصي واله����راوات واأليدي 
على متظاهرين، نظّموا وقفة منددة بمقتل 
نزار بنات، عند ميدان الرئيس الراحل ياسر 

عرف����ات، المع����روف بدوار "المنارة"، وس����ط 
مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

واعت����دت تلك العناصر األمني����ة أيًضا على 
صحفيي����ن بالضرب بينه����م المصور أحمد 
الكاميرا  بالوج����ه وحطم����وا  طلعت حس����ن 
الخاصة به، وهددوا آخري����ن خالل قيامهم 
بالتصوير ومص����ادرة هواتفهم النقالة، في 
حين صادروا شرائح التخزين من الكاميرات.

وف����ي س����ياق االحتجاج على قتل الناش����ط 
"بنات" وقمع اس����تمرار قم����ع المتظاهرين 
بالضف����ة المحتل����ة على أي����دي أجهزة أمن 
الس����لطة؛ أعلن حزب الش����عب الفلسطيني 
ا األحد الماضي، االنسحاب من حكومة  رسمّيً

محمد اشتّية.
وقال األمين العام للحزب بسام الصالحي، أن 
اللجنة المركزية لحزبه قررت في اجتماع له 
عدم االس����تمرار في الحكومة، على وقع عدم 

حمايتها للحريات العاّمة.
وبّين الصالحي خالل مؤتمر صحفي برام الله 
أن وزير العمل نصري أبو جيش المحس����وب 
على حزب الشعب سيقدم استقالته )تّمت 
أمس اإلثنين( بش����كل رسمي خالل الجلسة 
����ا إّياها لتقديم  األس����بوعية للحكومة، داعّيً

استقالتها.
وطالب "بمحاس����بة المسؤولين عن قتل نزار 
بنات، والتوقف عن كل الممارسات السلبية، 
بما في ذلك المالحظات التي يمكن إدراجها 
في األداء الحكومي، وتشكيل "جبهة وطنية 

واسعة لحماية السلم األهلي".

»دعا عّباس التخاذ خطوة جريئة بانعقاد حوار وطني شامل«

حويل لـ »االستقالل«: على »فتح« والفصائل كْبح تغّول السلطة تجاه حقوق المواطنين بالضفة
ال�سفة املحتلة - غزة/ قا�سم الأغا: 

و�سف ع�سو املجل�س الثوري حلركة التحرير الوطني 
الفل�سطيني )فتح( د. جمال حويل، الأو�ساع بال�سفة 
الفل�س��طينية املحتلة يف اأعقاب »ا�ست�س��هاد« النا�سط 

ال�سيا�س��ي املعار�س نزار بنات بعد اعتقاله من اأجهزة 
اأمن ال�س��لطة ب� »املتوّترة«.   واأ�ساف حويل يف مقابلة 
مع �س��حيفة »ال�س��تقالل« اأم���س الثن��ن، اأن »كل ما 
يج��ري خطاأ وخطيئة كبرية جًدا، جتاه كل من يعّب 

عن راأي��ه، ويجب اأن نحرتم ذلك، �س��واء اتفقنا اأو مل 
نتف��ق مع��ه بال��راأى، ويف املقابل م��ن حّق ال�س��لطة اأن 
حتا�س��ب كل من اأخطاأ؛ ولكن يف اإط��ار القانون، ولي�س 

العنف، مهما كانت الأ�سباب«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
المقدس����ية  الهيئ����ة  رئي����س  ح����ذر 
لمناهض����ة التهوي����د ناص����ر الهدمي، 
من خطورة نج����اح االحتالل في تهجير 
المقدسيين من أحياء القدس وتحديدا 
س����لوان القريبة من المس����جد األقصى، 
والت����ي حفر أس����فلها أنفاق����ا قد تصل 
للمسجد وممكن اس����تخدامها القتحام 
األقص����ى واقتطاع جزء من����ه من خالل 
التقسيم المكاني والزماني الذي يحاول 

فرضه على المقدسيين.
وأكد الهدمي، أن اس����تهداف االحتالل 
لحي سلوان منذ زمن يؤكد على اهتمام 
االحتالل باألحياء المقدسية بشكل عام 
وبالمناطق المحيطة واألقرب للمس����جد 

االقصى على وجه التحديد.
وقال الهدم����ي:" لو اس����تطاع االحتالل 
النج����اح في تهجير أهالي س����لوان فإن 
ذل����ك يمث����ل ظاهرة خطيرة س����يحاول 
االحتالل تعميمها في كل أحياء القدس 
المحتل����ة ألج����ل تهجير المقدس����يين 

وس����يكون لها األثر الخطي����ر على أمن 
المقدسيين النسبي أصال".

وأوض����ح أنه في حال وضع االحتالل يده 
على حي الشيخ جراح وحي سلوان، فأن 
أطماعه لن تتوقف وس����يمتد للسيطرة 
عل����ى كل أحي����اء الق����دس للتمهي����د 

للسيطرة عليها بشكل كامل.
وبّين الهدمي أن سيطرة المستوطنين 
على بيوت الفلس����طينيين ف����ي أحياء 
القدس سيزيد من اعتداءاتهم وتدمير 
الحياة االجتماعية للمقدسيين تمهيدا 

لجعلها مناطق عسكرية مغلقة.
الوح����دة  بض����رورة  الهدم����ي  وطال����ب 
والتكات����ف بي����ن المقدس����يين كاف����ة 
كونه����م ليس����وا مج����رد متضامني����ن 
بل أصح����اب ح����ق، وذلك للمس����اهمة 
في تجن����ب تعميم االحت����الل لجريمة 

التهجير في كل احياء القدس.
وش����دد الهدمي عل����ى أن ال����دور األول 
واألخي����ر يق����ع عل����ى عات����ق الش����عب 
الفلس����طيني ف����ي الق����دس والضف����ة 

والداخ����ل وغزة، مش����يرا إل����ى أن تدخل 
المقاوم����ة في غ����زة كان له����ا أثر كبير 
ف����ي تغيي����ر موازيين الق����وى وعناصر 
المواجهة ومعادالت الردع مع االحتالل.

المؤسس����ات  الهدمي كيل  واس����تنكر 
األممية والحقوقي����ة بمكيالين تجاه ما 

يتعرض له الفلسطينيون.
 وق����ال:" لألس����ف ن����رى المؤسس����ات 
الحقوقية فقط عندما يتعلق األمر بأمن 
االحتالل، لكن جرائم����ه التي بدأت منذ 
احتالل فلس����طين منذ 73 عاما وتجري 
في وضح النهار ولم تنته حتى اآلن فال 
نس����مع لهم صوتا وال ن����رى لهم تأثيرا 
إال بإدانة واس����تنكار وابداء قلق وشجب 

خجول".
واعتب����ر الهدمي أن حكوم����ة االحتالل 
الجديدة أسوأ ممن سبقها ألنها تسعى 
إلثبات نفسها بكونها حكومة متطرفة 
من خالل إظه����ار قدرتها عل����ى تنفيذ 
في  واالس����تيطان  التطرف  سياس����ات 

مدينة القدس.

رام الله / االستقالل:
أقدمت إدارة س���جن "الدامون" اإلسرائيلي على نقل األسيرة المقدسية فدوى حمادة إلى سجن 

"الجلمة"، بدعوى "العالج"، رغم أن صحتها جيدة.
وأوضحت المحامية تغريد جهش���ان أن إدارة س���جون االحتالل أبلغت األسيرات في "الدامون" 
أنها نقلت األس���يرة حمادة إلى س���جن "الجلم���ة" بدعوى "العالج"، علًما بأن محامية مؤسس���ة 
الضمير زارتها يوم الثالثاء الماضي، وكانت صحتها ممتازة، ولم يحصل معها أي أمر يستدعي 

نقلها للعالج.
وأكدت أنه طوال س���نين عملها في موضوع األس���رى لم تس���مع بأن هناك أماكن للعالج في 

سجن "الجلمة".
وبحس���ب توّقعات عائلة األس���يرة حمادة، يبدو أن االحتالل ُيحاول من جديد عقاب األس���يرة 
حم���ادة، وعزلها للمرة الثالثة ف���ي محاولة للنيل منها ومن عزيمتها، بعدما تصّدت لس���ّجانة 

إسرائيلية في "الدامون" العام الماضي، أثناء محاولتها إهانة إحدى زميالتهما األسيرات.
بدوره، أدان مكتب إعالم األس���رى االس���تهداف المس���تمر لألسيرة حمادة، مش���كًكا في نوايا 
االحتالل من وراء نقلها إلى سجن "الجلمة"، مشيًرا إلى أن تخوفات العائلة قد تكون في محلها 

من إمكانية إعادة عزلها للمرة الثالثة.
وأوضح أن األس���يرة حمادة من بلدة صور باهر جنوبي الق���دس المحتلة، وهي متزوجة ولديها 
خمس���ة أطفال، وكانت اعُتقل���ت ف���ي 2017/8/12، ووجهت لها تهمة تنفي���ذ عملية طعن، 
وحكمت محكمة االحتالل عليها بالسجن 10 سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.

وأش���ار إلى أن إدارة س���جن "الدامون" أقدمت العام الماضي على عزلها في ظروف صعبة، لمدة 
تزيد عن الش���هرين، وبعد فترة قصيرة من انتهاء عزلها أعادتها مرة أخرى للعزل، وخرجت من 

العزل في شباط/ فبراير 2021.

في استهداف جديد.. نقل األسيرة 
المقدسية فدوى حمادة لسجن »الجلمة«

هيئة مقدسية: تهويد سلوان يمهد 
لالحتالل اقتطاع جزء من األقصى



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/07/07 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرف���اق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

الثالثاء  18 ذو القعدة 1442 هــ 29 يونيو 2021 م

م
اسم العطاء

توفي����ر اجهزة طبي����ة لصالح 
وزارة الصحة

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا

2021/44 1

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة امل�قرة 
مذكرة ح�س�ر بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب املدين رقم 2021/1181        يف الطلب املدين رقم 2021/1032 
المس���تدعي: عبد الرحم���ن محمد عب���د الرحمن مقاط باألصالة عن نفس���ه 
وباإلناب���ة ع���ن ورثة وتركة وال���ده المرحوم/ محمد عبد الرحم���ن مقاط - من 
جباليا البلد بالقرب من مس���جد التوحيد ويحم���ل هوية رقم/ 901356758 
- وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي 
األش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو شقفة ويوس���ف دياب قدوم 
ونائل إبراهيم العشي – غزة دوار انصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف 
مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة – هاتف محمول رقم/ 0599329595 
المستدعى ضدها: شركة الرهنيات الزراعية الفلسطينية، من غزة سابقا 

– ومجهولة محل اإلقامة حاليا.
نوع الطلب: فك الرهن الواقع على القسائم رقم )23، 24، 25، 35(.

قيمة الطلب: )4000 دوالر امريكي( 
في الطلب المدني رقم 2021/1181      في الطلب المدني رقم 2021/1032

الى المس���تدعى ضده���ا – المدع���ى عليه���ا – المذكورة أع���اله بما ان 
المستدعي المذكور أعاله قدم اقام عليك الطلب رقم 2021/1032 ونوعه 
)فك رهن الواقع على القسائم رقم )23، 24، 25، 35( وفقا لما يدعيه في 
الئحة طلبه، فليكن بعلمك انه قد تحدد لنظر الطلب المذكور جلسة يوم 
الخميس الموافق 2021/7/15، لذلك يقتضى منك الحضور وان تودعي 
ردك الجوابي على الئحة طلبه خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر، 
وليك���ن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فانه يجوز للمدعي ان 

يسير بحقك في الطلب باعتبارك حاضرة. غزة في: 2021/6/21م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة امل�قرة 
مذكرة ح�س�ر بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب املدين رقم 2021/1083        يف الدع�ى املدنية رقم 2016/1357 
المستدعي: وليد خالد فؤاد أبو شعبان – من غزة الرمال شرق السرايا برج ذو النورين 
الطابق السابع ش���ركة مجموعة البنيان الدولية ويحمل هوية رقم 804049997 – 
وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي االشرم 
ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو ش���قفة ويوس���ف دياب قدوم ونائل إبراهيم 
العشي – غزة دوار انصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف مؤسسة محمد عادل 

بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595  
المس���تدعى ضده: عمر أسامة خالد فؤاد أبو ش���عبان باألصالة عن نفسه 
وباإلناب���ة عن ورثة وتركة وال���ده المرجو له الرحمة/ أس���امة خالد فؤاد أبو 

شعبان – من غزة البلد شارع عمر المختار معرض شهد للمالبس.
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة  

قيمة الدعوى: تزيد عن خمسة ماليين دينار اردني 
في الطلب المدني رقم 2021/1083     في الدعوى المدنية رقم 2016/1357

الى المستدعى ضده "المدعى عليه" المذكور أعاله بما ان المستدعي 
"المدع���ي" المذكور أعاله ق���د اقام عليك الدعوى رق���م 2016/1357 
ونوعها )تقس���يم أموال مش���تركة( وفقا لما يدعيه في الئحة دعواه 
فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلسة يوم الثالثاء 
المواف���ق 2021/8/10 لذل���ك يقتضى منك الحض���ور وان تودع ردك 
الجوابي على الئحة دعواه خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر 
وليك���ن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فانه يجوز للمدعي 

أن يسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرًا غزة في: 2021/6/28م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اأكرم اأب� ال�سبح 

جنين/ االستقالل:
أه���دى القيادي الش���يخ خض���ر عدنان 
انتصاره على االحتالل إلى شهداء معركة 
سيف القدس التي انطلقت شرارتها من 

ساحات المسجد األقصى المبارك.
وق���ال الش���يخ عدن���ان ف���ي تصريحات 
صحفية، عق���ب اإلفراج عنه من س���جون 
االحتالل ي���وم أمس: أهدي هذا االنتصار 
لش���هداء معركة س���يف الق���دس التي 
انطلقت ش���رارتها من س���احات المسجد 
األقصى«، موجها التحية لشهداء مدينة 
جنين العموري وعليوي وعيس���ة وجميع 

شهداء الضفة.
كما توجه الش���يخ عدن���ان بالتحية لبلدة 
بيتا التي تنتصر دومًا لجبالها وأراضيها، 
وتنتفض في وجه االحتالل في مش���هٍد 
عظيم يمثل التحام االنسان الفلسطيني 

مع أرضه.
واس���تنكر الش���يخ عدنان، حادثة إعدام 
أجهزة أمن الس���لطة للناش���ط السياسي 
ن���زار بنات، مضيف���ا بالق���ول: إذا كان لنا 
بأس فيج���ب أن نوجهه ضد االحتالل، أما 
أن يكون بأس���نا بيننا فهذا أمر مستغرب 
ومستهجن، وليس منا كفلسطينيين من 

يرفع السالح في وجوه بعضنا«.
وطالب بإن���زال العقاب عل���ى من ارتكب 
جريمة إعدام الناش���ط بن���ات، مؤكدًا أن 
الفرحة األكبر ستكون بإخراج باقي األسرى 

من سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وافرج���ت ق���وات االحت���الل ي���وم أمس، 
عن األس���ير القيادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ خضر عدن���ان محمد 
موسى )43 عاًما( من بلدة عرابة بمحافظة 
جنين ش���مال الضفة المحتلة، وذلك بعد 

أن أمض���ى ف���ي االعتقال اإلداري ش���هًرا 
كامال.

وأف���ادت مؤس���س����ة مهج���ة ال�ق�دس 
لل�ش�ه�داء واألس�رى والجرحى يوم أمس، 
أن االحتالل كان قد اعتقل القيادي عدنان 
قبل منتصف ليل السبت 2021/05/29م 
على حاجز ما يسمى )شافي شمرون( قرب 
مدينة نابلس، وخاض األسير خضر عدنان 
اضراًبا مفتوًحا عن الطعام رفًضا العتقاله 
بدءًا م���ن تاريخ 2021/05/30م واس���تمر 

لم���دة 25 يوًما حتى 2021/06/23م وعلق 
إضرابه عن الطع���ام بعد حصول محاميه 
على قرار جوهري بع���دم تجديد اعتقاله 

اإلداري واإلفراج عنه .
وتقدم���ت بالته�ن�ئ�ة الق�لبي����ة ال�ح�ارة 
الش���يخ  القيادي  المح�رر  من األس������ي�ر 
الصابرة،  المجاهدة  خضر عدنان وعائلته 
بمناس���بة تحرره، متمنيًة اإلفراج العاجل 
عن جميع أس���رانا وأس��يراتنا من س��جون 

االحتالل.

غزة/ االستقالل:
باركت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، يوم أمس، لألس���ير الشيخ خضر عدنان 
انتصاره الجديد على الس���جان عقب االفراج عنه ي���وم أمس، بعد خوضه اضرابا مفتوحا 
عن الطعام دام 25 يوما.  وقالت الحركة في بيان لها، وصل االس���تقالل نس���خه عنه، إن 
:«عزيمة الشيخ عدنان مفجر معركة الكرامة واألمعاء الخاوية، ما هي إال نموذج حي لشعبنا 
الفلسطيني الذي ال يرضى على نفسه الذل والمهانة، وال يقبل إال أن يبقى عزيزا شامخا 
مرفوع الرأس، مهما بلغ جبروت العدو اإلرهابي الظالم«. وأضافت :« من جديد تثبت إرادة 
أصحاب الحق قدرتها على هزيمة جبروت الباطل وصلف االحتالل المجرم، من خالل انتزاع 
القيادي الشيخ خضر عدنان لحريته من بين أنياب السجان، ليحقق انتصارا مدويا، بعد 

شهر من اعتقاله، الذي خاض خالله إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 25 يوما«.
وأكدت الحركة في بيانها، أن انتصار القيادي الش���يخ خضر عدنان أثبت مجددًا أن إرادة 
الحق أقوى من جبروت الباطل، وأن عزيمته الصلبة نموذج قادر على تحقيق االنتصارات، 
مبينة أن هذا االنتصار واإلنجاز ما كان ليتم لوال إرادة الصمود والتحدي وصالبة الموقف 

الذي عودنا عليه الشيخ المجاهد وتكرر أكثر من مرة، دون أن يعرف لالستسالم سبيال.
ووجهت التحية لألسرى األبطال المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم البطل الغضنفر أبو 
عطوان والشيخ جمال الطويل واألسير محمد أبو فنونه واألسير منيف أبو عطوان المضرب 
تضامنًا مع شقيقه الغضنفر، مؤكدة على ضرورة استمرار فعاليات الدعم واإلسناد لجميع 

المضربين ولألسرى المرضى الذين يعانون بسبب االهمال الطبي المتعمد.

القيادي خضر عدنان: أهدي هذا االنتصار لشهداء معركة سيف القدس

رام الله/ االستقالل:
قرر أس���رى س���جن عوفر البدء بخطوات احتجاجية 
إس���نادًا لألس���رى المضربين عن الطع���ام ورفضًا 

لسياسية اإلهمال الطبي في السجون.
وقال نادي األسير، في بيان له يوم أمس:  إن أسرى 
سجن "عوفر" ارجعوا  وجبات الطعام إسناًدا لألسرى 
المضربين عن الطعام، واحتجاجا على استمرار إدارة 
سجون االحتالل بتنفيذ جريمة االهمال الطبي بحق 

األسير إياد حريبات.
ويواصل القيادي األس���ير جمال الطويل اإلضراب 

عن الطعام لليوم ال� 27 تواليا، بينما يواصل األسير 
الغضنفر أبو عطوان اإلضراب منذ 56 يوًما.

وأك����دت أم عبد الل����ه زوجة القي����ادي الطويل، أن 
زوجه����ا مس����تمر ف����ي إضرابه عن الطع����ام حتى 

تحقيق مطالبه.
ولفتت أم عب���د الله أن زوجها نق���ص وزنه حوالي 
15 كج���م، ويتعرض لنوبات م���ن الدوخة والصداع 
الشديد، مشددة على أن المعنويات عالية واإلرادة 

قوية والصبر عميق.
وحملت أم عبد الله االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية 

الكامل���ة عن حياة زوجها الش���يخ الطوي���ل، قائلة: 
"االعتق���ال اإلداري ظلم من األصل ألنه احتجاز دون 
توجيه أي تهمة، فما الحال عندما يجتمع االعتقال 

مع اإلضراب؟".
وأضافت أم عبد الله أن ابنتها بشرى لديها محكمة  

بعد غٍد الخميس 7/1، وهي تنتظر نتائجها.
واس���تنكرت أم عب���د الل���ه تقصير المؤسس���ات 
الحقوقي���ة والدولية، الفتة إلى أنه���ا لم تتواصل 
معها أي م���ن المؤسس���ات الحقوقي���ة والدولية 

المدافعة عن األسرى.

خطوات احتجاجية ألسرى عوفر إسنادًا للمضربين عن الطعام

الجهاد اإلسالمي: القيادي الشيخ خضر 
عدنان يسجل انتصارًا جديدًا على السجان

النقب المحتل/ االستقالل:
اقتحم���ت عناصر من الوحدات الخاصة القمعية التي تعرف باس���م " كيتر" يوم أمس، 
وبش���كل مفاجئ ودون إنذار احدى الغرف في قس���م "6" بس���جن النقب، وأجرت أعمال 
تفتيش اس���تفزازية، وهمجية ضد األس���رى". وأكدت مصادر خاصة إلذاعة االسرى، أن 

الوحدات القمعية صادرت عددًا من األغراض الخاصة باألسرى خالل عملية التفتيش.
وأش���ارت المصادر إلى أنه س���ادت حالة من التوتر الشديد في سجن "النقب" منذ لحظة 

االقتحام، الفتًة إلى أن األحداث قابلة للتصعيد ردًا على اقتحام وحدات القمع للقسم.
جدير ذكره أن إدارة مصلحة سجون االحتالل تواصل تهديدها لألسرى بتصعيد عمليات 
القم���ع والتفتيش بحّقهم، ضمن سياس���ة ممنهجة ضدهم، وتتعمد إدارة الس���جون 
اس���تفزاز األس���رى وقمعهم والتنكيل بهم واقتحام األقسام واالعتداء عليهم بالضرب 

ورش الغاز ونقل عدد منهم إلى العزل االنفرادي.

قوات قمع السجون تقتحم 
قسم »6« في سجن النقب
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      دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

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

الى المنفذ ضدهما /  1 - احمد اسامة احمد شرف هوية : 802300095 مجهول محل 
االقامة  2 - سهير فتحي محمود شرف هوية : 913475398 مجهول محل االقامة 

أبلغ���ك طبقا لاللتزام المترت���ب عليك بموجب كمبيالة مس���تحقة الدفع 
بتاري���خ 14-6-2018 بقيم���ة ) 738 دوالرًا امريكي���ًا ( و المقامة بموجبها 
قضية تنفيذية رقم 2018/2721 بداية رفح والمتكونة بين طالب التنفيذ 
/ ش���ركة يوس���ف وانور عويضة ويمثلها السيد / يوسف سعيد عويضة 
والمنفذ ضدهما / المذكور اعاله والذي  يلزمك بدفع المبلغ المذكور اعاله 

باإلضافة للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ .
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذل���ك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداية رفح في غضون اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن واذا لم تحضر فإن 

دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

ماأمور التنفيذ 

      دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

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

ال����ى المنف����ذ ضدهما /  1 - س����امي على عب����د الله اب����و العنين هوية : 
900942012  مجه����ول محل االقامة  2 - محمد أنيس محمد ابو العنين 

هوية : 401794383  مجهول محل االقامة 
أبلغ���ك طبق���ا لاللتزام المترت���ب عليك بموج���ب كمبيالة المح���رر بتاريخ 
2019/12/4  بقيمة ) 878 شيكل ( والمقامة بموجبها قضية تنفيذية رقم 
2020/2625  بداية رفح والمتكونة بين طالب التنفيذ / يوسف سعيد عبد 
اله���ادي عويضة والمنفذ ضدهما / المذكوري���ن اعاله والذي يلزمكم بدفع 

المبلغ المذكور اعاله باإلضافة للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ .
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذل���ك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداية رفح في غضون اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن واذا لم تحضر فإن 

دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

ماأمور التنفيذ

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
   وزارة احلكم املحلي

 اإعالن  �سادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 بإيداع توسعة نفوذ بلدية عبسان الكبيرة لالعتراض
منطقة تنظيم – عبسان الكبيرة 

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/5 المنعقدة بتاريخ 2021/2/10 إيداع توسعة نفوذ 
بلدية عبس���ان الكبيرة م���ن المنطقة االقليمية الناحية الجنوبية الش���رقية 
والمحصورة بين الش���ارع رقم )8( شرقا والش���ارع رقم )2( غربا والشارع رقم 
) 28( ش���ماال والش���ارع رقم )7( جنوبا ال���ذي اعدته اللجن���ة المحلية للبناء 
والتنظيم في بلدية عبسان الكبيرة والذي يشمل القطع  والقسائم التالية :

وذلك وفقا لنص المادة ) 16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 .
وعليه ووفقا نص المادة )17( م���ن ذات القانون فإنه يجوز لجميع اصحاب 
الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك االخرى المش���مولة بهذا المشروع او 
بأي مش���روع اخر س���واء بصفتهم من اصحاب هذه االم���الك او بأيه صفة 
أخرى االطالع مجانا على المش���روع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية عبس���ان الكبيرة خالل ساعات الدوام الرسمي 
وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ستين يوم من تاريخ نشر هذا االعالن 

في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين ايهما أقرب .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعدة هذا التاريخ ((

   اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / احمد عبد الس���الم خليل 
مه���دي ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  802349142(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أحمد اش���رف توفيق زيادة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408431799( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
نظم صحفيون فلسطينيون، يوم أمس، 
وقف����ة احتجاجية رفًضا العتداءات أمن 
السلطة الفلسطينية على الصحفيين، 
خالل تغطيتهم مس����يرات احتجاجية 
نظم����ت في ع����دة مناطق ف����ي الضفة 
المحتلة، احتجاًجا على »مقتل  الغربية 
الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد 

عناصر من أمن السلطة الفلسطينية«.
وطال����ب الصحفي����ون خ����الل الوقف����ة، 
أمام مكت����ب المفوض الس����امي لألمم 
المتحدة في ح����ي الماصيون برام الله، 
بحماية دولية عاجلة من األمم المتحدة، 
بعد اعت����داء فلس����طينيين بزي مدني 
يعتقد أنهم من أجهزة أمن الس����لطة 
الفلس����طينية عليهم أثناء تغطيتهم 
السامي  المفوض  وس����لموا  الصحفية، 
لحقوق اإلنسان رسالة بهذا الخصوص.

وأش����اروا ف����ي رس����التهم إل����ى أن 30 
ا أصيبوا بج����روح ورضوض جراء  صحفّيً
تعّرضه����م العتداء م����ن عناصر أجهزة 
األم����ن الفلس����طينية، خ����الل اليومين 

الماضيين.
ولفت����وا إلى أن حري����ة العمل الصحفي 
أصبح����ت مه����ددة بالكام����ل، بع����د أن 
تعرض كثير من الصحفيين  للمالحقة 
والش����تم  والدفع  والتخوين  والض����رب 
الص����وت والغاز من  واإلصاب����ة بقنابل 
مسافة صفر، إضافة لمصادرة الجواالت 

وكاميرات التصوير وشرائح الكاميرات 
وتحطيمها، تحت وقع الشتائم البذيئة 
من  ومنعهم  جس����دية،  وتهدي����دات 
تغطي����ة المس����يرات االحتجاجية على 
مقتل الناش����ط بن����ات. وكان����ت نقابة 
دع����ت  الفلس����طينيين،  الصحفيي����ن 
اإلعالم  ووس����ائل  الصحفيين  األح����د، 
الفلس����طينية والعربي����ة العامل����ة في 
أراض����ي الس����لطة كافة، إل����ى مقاطعة 

أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية.
ال����وزراء  رئي����س  النقاب����ة  وطالب����ت 
وبصفته  اش����تية  محمد  الفلسطيني  
وزي����رًا للداخلي����ة أيض����ًا، بإقال����ة قائد 

الش����رطة على خلفية تقاعس الشرطة 
عن تأمي����ن الحماية للصحفيين، الذين 
ت����م االعت����داء عليه����م، ومنعهم من 
التغطي����ة، وتهديده����م م����ن عناصر 
بال����زي المدني، على م����رأى من عناصر 
الشرطة، وذلك أثناء محاولتهم تغطية 
احتجاجات واشتباكات باأليدي وقعت 

مساء األحد في مدينة رام الله.
كما طالب���ت بمالحقة المعتدين على 
للقضاء،  وتقديمه���م  الصحفيي���ن 
اعتذار واض���ح للصحفيين،  وتقديم 
وتعه���د باحترام فعلي لحرية العمل 
كان���ت  ���ا  أًيّ والتغطي���ة  الصحف���ي 

األحداث وطبيعتها.
وأش����ارت النقابة إلى أن����ه حال تواصل 
فإن  الصحفيين،  االعتداءات على  هذه 
النقاب����ة خطوات أخرى س����تعلن  لدى 

عنها في حينه.
ودعت النقاب����ة األطراف التي تنزل إلى 
الش����ارع لتحيي����د الصحفيي����ن، وعدم 
الم����س به����م وبعمله����م باعتباره����م 

ا منه. ناقلين للحدث وليسوا جزًء
وأك����دت أنه����ا ستش����رع بالمالحق����ة 
الجنائي����ة ل����كل م����ن يثب����ت تورط����ه 
بأي  الصحفيي����ن  عل����ى  باالعت����داءات 

طريقة كانت.

صحفيون فلسطينيون يطالبون بحماية دولية من اعتداءات أمن السلطة

رام الله / االستقالل:
دعا نادي األس����ير الفلس����طيني، إلى أوسع مش����اركة في الوقفات اإلسنادية 
لألس����ير الغضنفر أبو عط����وان ورفاقه المضربين عن الطع����ام اليوم الثالثاء، 
حيث يواجه األس����ير أبو عطوان ظروًفا صحي����ة في غاية الخطورة، يقابل ذلك 
تعنت من قبل االحتالل بتلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلدارّي، وكذلك 
إسناًدا لألسرى المرضى وعلى رأسهم األسير إياد حريبات الذي يواجه وضًعا 

صحًيا خطيًرا.
ولفت نادي األسير إلى أّن الوقفات ستكون أمام مقار الصليب األحمر الدولي 
في المحافظات وس����يتزامن ذلك مع وقفة في األراض����ي المحتلة عام 1948 

مساء اليوم من أمام مستشفى »كابلن« اإلسرائيلي.
وأوضح����ت أن توقيت الوقف����ات اليوم الثالثاء نصرة لألس����رى في س����جون 
االحت����الل، في مدينة طولكرم الس����اعة 10 صباحًا أمام الصلي����ب األحمر، أما 
الوقفات في طوباس والخليل وبيت لحم ورام الله الساعة 11 صباحًا امام مقار 
الصلي����ب األحمر كل في محافظته، اما في محافظة اريحا فس����تكون يوم غٍد 
االربعاء الساعة 10 صباحًا امام مقر الصليب األحمر، وفي االراضي المحتلة عام 

1948 ستنظم الوقفة الساعة 6:30 من أمام مستشفى »كابلن«.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، يوم أمس، إن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، مددت توقيف المعتقل المصاب محمد أنور محمد عرندة 
من بلدة عينبوس في نابلس، لثمانية أيام بذريعة اس���تكمال التحقيق 

معه.
وأوضح���ت الهيئة في بي���ان صحفي، أن المعتقل عرن���دة محتجز حاليًا 

داخل مستشفى »بلنسون« اإلسرائيلي، وهو بوضع صحي مستقر.
من الجدير ذكره أن قوات االحتالل كانت اعتقلت الش���اب عرندة بتاريخ 

2021/6/25، بعد إطالق النار وإصابته في قدمه اليسرى وبطنه.

نادي األسير يدعو ألوسع مشاركة اليوم 
نصرة لألسير الغضنفر أبو عطوان

تمديد توقيف المعتقل المصاب 
محمد عرندة لثمانية أيام

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرح����ى يوم أمس، أن األس����ير المجاهد محمد 
أحم����د عبد الفتاح أبو فنونة )55 عاًما(؛ من مدينة 
الخليل مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم السابع على التوالي رفًضا لتحويله لالعتقال 

اإلداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.
وقال����ت مهج����ة الق����دس :"إن ق����وات االحتالل 
الصهيون����ي داهمت منزل االس����ير اب����و فنونة 

بتاريخ 2021/06/23م وقامت بتقييده واعتقاله، 
وقب����ل مغادرته����م قاموا بمص����ادرة مبلغ 3150 
ش����يكال، مضيفة أنه أعلن عن إضرابه عن الطعام 

منذ لحظة اعتقاله".
وأوضحت ان س����لطات االحتالل أبلغت االس����ير 
بصدور ق����رار اعتقال اإلداري بحق����ه لمدة أربعة 
ش����هور، وهو يقبع حالًيا في س����جن عوفر، ومنذ 
دخوله الس����جن ال يتلقى أية أدوية، كونه يعاني 

من مرض السكري والضغط.

يش����ار انه من المقرر أن تعقد ما يسمى محكمة 
"عوفر" الصهيونية أمس اإلثنين جلسة لتثبيت 

قرار اعتقاله اإلداري.
جدي����ر بالذكر أن األس����ير محمد أب����و فنونة ولد 
بتاريخ 1966/01/04م؛ وهو متزوج، وأب لتسعة 
أبن����اء؛ ول����ه عدة اعتقاالت س����ابقة في س����جون 
االحت����الل الصهيون����ي على خلفي����ة عضويته 
ونش����اطاته في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي 

في فلسطين.

األسير أبو فنونة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع
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دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح خان يون�س 
يف الدعوى رقم 574 / 2020   يف الطلب رقم 616 / 2021

المستدعي /  مديرية أوقاف خان يونس ويمثلها / د. محمد صالح الغلبان 
بصفته الوظيفية ويمثله األستاذ خالد حسين كوارع 

المس���تدعى ض���ده /  اتحاد لج���ان المرأة خان يون���س -  الفخاري مدخل 
األوروبي ويمثلها السيدة /  نعيمة الشيخ علي.

نوع الدعوى /  إخالء مأجور بسبب التمنع عن دفع األجرة 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الدعوى رقم ) 574 / 2020 (

إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
إخالء ماجور بس���بب التمنع عن دفع األجرة اس���تنادا إل���ى ما يدعي في الئحة 
دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه���ذه المذكرة كما يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 
2021/7/13 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 2021/6/28

رئي�س قيم حمكمة �سلح خان يون�س 
اأ. �سديق عبد الرازق الرقب 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار حي الدرج المؤرخة في 2021/6/28م 
تتضمن ان/ مس����عود بن س����ليم بن مصلح أبو راس المتوف����ى بتاريخ 1994/8/25م 
وانحص����ر ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجت����ه/ لطفية بنت احمد ب����ن محمد بلحه 
المشهورة أبو راس وفي أوالده المتولدين له منها الذكور وهم/ سليم واالناث وهن/ 
س����عدية وفتحية وفوزية ولطيفة ورس����مية وفي أوالد ابنت����ه المتوفاة قبله نعيمة 
المتولدي����ن لها من زوجها/ محمد بن عاش����ور بن محمود أبو راس الذكور وهم/ عاهد 
ان����ا المقرر ومجاهد واالناث وهن/ نهيل ونفين وفي ابن����ة ابنه المتوفى قبله لطفي 
المتولدي����ن له من زوجته/ دالل بنت عودة بن أيوب ع����ودة االنثى وهي/ ريهام وفي 
أوالده المتولدين له من مطلقته/ نظيرة بنت عبد العال بن علي أبو راس الذكور وهم/ 
يوسف ويونس فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة 
او اختياري����ة وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة س����وى من ذكر ومن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش����رعية خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر  وحرر في: 18/ ذي القعدة / 1442ه وفق 2021/6/28م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بايداع مجددا للمخطط التفصيلي للشارع رقم )58( والمعروف بشارع ) أبو الخير (
 منطقة تنظيم: رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 
2021/10 المنعق���دة بتاريخ 2021/03/31 عن ايداع مجددا للمخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم )58( بعرض )8( أمتار وارتداد )3( أمتار والمحصور بين الشارع 
رقم )12( والشارع رقم )69( والمار بالقسائم رقم )12-13( من القطعة رقم )7(.

لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن..
وعليه فإنه يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إل���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

غزة / االستقالل:
أتلف مزارعون فلس���طينيون، يوم أمس، 
محاصيله���م الزراعي���ة أمام مق���ر األمم 
المتح���دة في مدينة غ���زة؛ احتجاجا على 
اس���تمرار االحتالل في منع تصديرها إلى 

الضفة الغربية.
وحذر المزارعون والمصّدرون، خالل الوقفة 
التي نظمت أم���ام مقر األمم المتحدة في 
مدينة غ���زة، وتخللها إت���الف محاصيل 
مع���دة للتصدير، م���ن توق���ف العملية 
الزراعي���ة نتيج���ة ع���زوف المزارعين عن 
الزراعة في إطار تدني األس���عار المحلية، 
ومنع االحتالل تصدير منتجاتهم للضفة 
الغربي���ة والدول العربي���ة، فضاًل عن منع 

إدخال مستلزمات اإلنتاج.
وبينوا أن اس���تمرار هذا الوضع "س���وف 
ينعكس على السلة الغذائية للمواطنين 

في القطاع، ويضعها في دائرة الخطر".
المتضررون،  والتج���ار  المزارعون  وس���لم 
رسالة احتجاج إلى منظمة األمم المتحدة؛ 
رفضًا لقرار االحتالل اإلس���رائيلي األخير 
أمام  بوضع ش���روط ومعايي���ر تعجيزية 

المنتجات  بع���ض  وتصدي���ر  تس���ويق 
الزراعية عبر معبر كرم أبو س���الم التجاري، 

وخاصة محصول البندورة.
ووجهت الرس���الة نداًء إل���ى ممثلي األمم 
المتح���دة ف���ي قط���اع غزة وفلس���طين 
وخارجها؛ للتدخل والضغط على االحتالل 
لرفع ش���روطه التعجيزية أم���ام تصدير 

محصول البن���دورة، ورفع القيود كافة عن 
المحاصيل التصديرية.

المؤسس���ات  لجميع  دعوتهم  وج���ددوا 
والجهات الدولية والعربية بالوقوف عند 
مس���ؤولياتها، وإجبار االحت���الل على رفع 
القيود عن تس���ويق وتصدير المنتجات 
الزراعي���ة، والعمل على إدخ���ال مدخالت 

اإلنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية 
في القطاع.

ووضع االحتالل ش���رطا تعجيزيا للسماح 
بتس���ويق محص���ول البن���دورة للضف���ة 
الغربي���ة، تمثل في ن���زع الغطاء األخضر 
)القمعة(، عن كل حب���ة يتم إدخالها إلى 

المحافظات الشمالية.

مزارعو غزة يتلفون محاصيلهم الزراعية أمام مقر األمم المتحدة

غزة/ االستقالل:
ق���ال مدير ع���ام العالقات العام���ة واإلعالم 
ف���ي ش���ركة توزي���ع الكهرباء بغ���زة محمد 
ثاب���ت، يوم أمس، إن "س���لطة الطاقة أبلغت 
شركته بتش���غيل المولد الثالث في محطة 
التوليد بعد توريد الوقود الالزم  من الجانب 

"اإلسرائيلي".
وأك���د ثابت ف���ي تصريح���ات صحفية، أن 
الثالث س���يمكن الشركة  المولد  تش���غيل 
من تطبيق ج���دول ال�8س���اعات وصل دون 
تقليص، ومن اليوم الثالثاء سيتضح تنفيذ 
العم���ل به بعد احتس���اب كمي���ات الطاقة 
الواصلة إلينا من مصادرها، معربًا عن أمله من 
توافق طواقم الشركة بتوفير بعض الزيادة 
في عدد س���اعات الوصل وخاصة في فترات 

الليل مع انخفاض االحمال.
وبي���ن أن ج���دول التوزيع المعم���ول به،  8 
س���اعات وصل مقابل 8 قطع، مع نسبة عجر 

تصل ما بين 2-3 ساعات يومًيا بسبب ارتفاع 
الطلب عل���ى الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات 

الحرارة.
وأشار ثابت إلى أن الطلب على الكهرباء يصل 
إلى 422.6 ميجاوات، فيما تبلغ نسبة العجر 

الكلي في الطاقة اآلن 60.9 %.
ورحبت ش���ركة توزيع الكهرباء، بإعادة ضح 
الوقود المخصص لتش���غيل محطة التوليد 
عبر كرم أبو سالم، معربة عن أملها باستمرار 
عمليات الضخ بش���كل ميس���ر دون عوائق 

ودون ربط ملف الكهرباء بالوضع السياسي.
وأكدت أن أي مس���اس بمنظوم���ة الكهرباء 
ومكوناتها المختلفة يؤثر بش���كل مباش���ر 
وخطير على حي���اة المواطنين ف���ي المقام 
األول، وه���و يصادر حق أصيل من حقوقهم 

الطبيعية التي كفلتها القوانين الدولية.
وطالب���ت المواطني���ن بض���رورة العمل على 
إدارة الحص���ص الكهربائية الواصلة إليهم 

بشكل مثالي وحكيم للمساهمة في الجهود 
الوطنية لترشيد استهالك الطاقة.

وكانت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي بدأت 
صباح أمس، بإدخال ش���احنات م���ن الوقود 
الصناع���ي القطري إلى قط���اع غزة عبر معبر 
كرم أبو سالم، وذلك للمرة األولى منذ العدوان 
اإلسرائيلي األخير على القطاع منتصف مايو 

الماضي.
وصادق المس���توى السياس���ي اإلسرائيلي، 
على اس���تئناف إدخال الوقود لمحطة توليد 

الكهرباء ابتداًء من يوم االثنين.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن القرار 
جرى اتخاذه بعد تقدير لألوضاع األمنية وهو 

"مشروط باستمرار الهدوء األمني".
ويعاني س���كان القطاع منذ سنوات من أزمة 
كهرباء متصاعدة بسب قلة الطاقة المتوفرة 
مقارنة باحتي���اج المواطنين نتيجة الحصار 

اإلسرائيلي.

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تسجيل حالتي وفاة و130 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا ف���ي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غ���زة وتعافي 275حالة خالل 24 
ساعة الماضية. وسّجلت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في فلسطين، 

حالة وفاة في الضفة الغربية وحالة وفاة في قطاع غزة نتيجة االصابة بفيروس كورونا.
وأوضح���ت الكيلة أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 
98,2%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 0.7%، ونسبة الوفيات %1.1 
من مجمل اإلصابات، مضيفة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: 

"نابلس 22، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قطاع غزة 251".
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 11، ضواحي 

القدس 1، الخليل 3، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 113".
ولفتت وزي���رة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غ���رف العناية المكثفة، بينهم 
مريض واحد على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام 
كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا. وفيما يخص المواطنين 
الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 490,082 بينهم 351,487 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفاتان و130 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

ثابت: سلطة الطاقة أبلغتنا بتشغيل المولد الثالث 

واشنطن/ االستقالل:
حذفت مجلة “س���اينتفك أمريكان” مقالة تدعو للتضامن مع الفلس���طينيين 
من موقعها على ش���بكة اإلنترنت بعد ضغوط من الجماعات الموالية لالحتالل 

اإلسرائيلي في الواليات المتحدة.
وكانت المجلة قد نش���رت مقال���ة افتتاحية في 2 حزي���ران/ يونيو جاء فيها ” 

بصفتنا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، نتضامن مع فلسطين”.
وكتب االفتتاحية مجموعة من األطباء وطالب الطب، وكانت تعرض بالتفاصيل 
الفظائع اإلسرائيلية األخيرة، وتتعهد بتقديم الدعم لحركة مقاطعة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وعلى الفور” س����ارعت مجموعة تدعى “صوت من أجل إسرائيل” بالضغط 
على إدارة المجلة ونشر اتهامات بأنها تقوم بنشر “دعاية سياسة من جانب 

واحد”.
ولم تكن هذه هي المرة األولى، التي تضغط فيها الجماعات الموالية لالحتالل 
على المطبوعات والمجالت العلمية والطبية، حيث اضطرت مجلة “ذا النسيرت” 
إلى حذف مقالة تحذر من تفشي فيرس كورونا في قطاع غزة المحاصر، وكيف 

أن سياسة إسرائيل قد أدت إلى تفاقم الوباء في المنطقة.

اللوبي »اإلسرائيلي« يمنع مجالت 
طبية أمريكية من نشر مقاالت 

متضامنة مع الفلسطينيين
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قررت عائلة الشهيد المغدور نزار بنات سحب ممثلها من لجنة التحقيق 
» الهزلي���ة« التي ش���كلها رئي���س الحكومة محمد اش���تية, حيث أعلن 
د.حازم االشهب وهو الطبيب المنتدب عن عائلة بنات انسحابه من لجنة 
التحقيق الخاصة بمقتل الناش���ط نزار بنات بن���اء على طلب من عائلته, 
واض���اف تفاجأت بعدم وجود الدكتور عم���ار دويك وال أي ممثل للهيئة 
المستقلة لحقوق االنسان في اللجنة حيث كانا ضمن تشكيلتها, ولكن 
اس���تمرت بحكم حسن النوايا وتقديم خدمة مطلوب ان اقدمها، وابلغت 
عائلة الفقيد عن هذه التطورات، ويوم امس اثناء اجتماع اللجنة في رابطة 
الجامعيين تلقيت مكالمة هاتفية من والد الفقيد وطلب مني االجتماع 
مع العائلة وكان قرارهم االنس���حاب من اللجنة ونزوال عند رغبتهم قمت 
باالنسحاب وقمت بإعالم اللجنة بهذا القرار«, و كانت نقابة المحامين قد 
أعلنت اعتذارها عن المش���اركة في اللجنة، حيث قالت في بيان لها: »إن 
اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها المعلن والسابق بضرورة 
تش���كيل لجنة حيادية ومس���تقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية، 
مطالبة بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف 
الحقائق كافة ومالبسات الحادثة سيئة الصيت ونشرها للرأي العام ودون 
مواربة أو تأخير وصوالاً إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة 
كائنا من كان«. وفي وقت س���ابق أعلن مدير الهيئة المس���تقلة لحقوق 
اإلنسان )ديوان المظالم الفلسطيني( عمار دويك، اعتذاره عن المشاركة 
ف���ي اللجنة الحكومي���ة أيضا. وبالتالي لم يبق في ه���ذه اللجنة الهزلية 
سوى ممثل عن االستخبارات العسكرية اللواء ماهر فارس, وكانت جلسة 
واحدة عقدته���ا اللجنة في 6/26 كفيلة بأن تكش���ف زيفها وتوجهها 
والتفافها على الحقيقة فجاء قرار االنس���حاب م���ن اللجنة التي انتهت 
بممثل االستخبارات ماهر فارس, فلعلة يخرج بنتائج ترضي محمد اشتية 

وحكومته وبطانة السوء التي تعيث خرابا وفسادا داخل السلطة. 
السيد محمد اشتية اراد ان »يلم« الموضوع ويعمي على الجريمة, واعتقد 
ان اللجن���ة التي ش���كلها كفيل���ة بتهدئة االوضاع وكبح جماح الش���ارع 
الفلس���طيني, وقد سمى اسماء اعضاء اللجنة حتى يضمن قبولها, لكنه 
كان يعلم ان اللجنة لن تس���تمر, وانها س���تنحل مع بروز أي خالف, لكن 
كان كل همه امتصاص غضبة الش���ارع الفلس���طيني ام���ام هذا الفعل 
االجرامي الشنيع, لذلك اعترضت الفصائل الفلسطينية منذ لحظة على 
تش���كيل اللجنة, وطالبت بلجنة وطنية مس���تقلة ك���ي تقوم بالتحقيق 
وتكش���ف تفاصيل جريمة اعدام الش���هيد المغدور ن���زار بنات, واليوم 
مع هذه االنس���حابات من اللجنة لم تعد قائمة, وهذا معناة التنصل من 
محاس���بة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة, فهل س���ينزل سيادة 
رئيس الوزراء محمد اش���تية عند رؤية الفصائل, ويقوم بتش���كيل لجنة 
مس���تقلة للتحقيق في تفاصيل الجريمة ام س���يبقى يناور ويس���وف 
ويراهن على االيام بأنها كفيلة بامتصاص حالة الغضب والتعمية على 
الجريمة واخفاء معالمها, وهو بذلك ال يقرأ لغة الش���ارع الفلسطيني, وال 
يجيد التعامل معه, الن الشارع الفلسطيني محتقن تماما, وعندما تصل 
االمور الى تسريب لقاحات منتهية الصالحية, وقتل فلسطينيين ابرياء 
لمجرد معارضتهم لسياسة الرئيس, فان لغة الشارع ستسود مهما كان 
حجم القمع والعنف الذي تمارس���ه اجهزة امن السلطة, وألنهم يدركون 
هذا االمر جيدا, فقد اراد هؤالء الفس���دة والقتل���ة والمجرمون الزج بفتح 
وجماهيرها في المواجهة مع الش���عب, وحاول���وا ايهام الفتحاويين ان 
حركته���م هي المس���تهدفة, وان هذا انقالب على ش���رعية فتح وعلى 
قيادتها المتنفذة, وعلى انصار فتح النزول الى الشوارع لحماية قيادتهم 
وممثليهم في الس���لطة واالجهزة االمنية, انه منطق االستكبار والتجبر 
والعنجهية الذي يريد ان يرس���يه البع���ض لخدمة مصالحهم الخاصة, 
فهم والله ال تعنيهم فتح وال جماهيرها انما تعنيهم مصالحهم الخاصة 

فكفاكم فسادا وافسادا. 
حكومة اش���تية تري���د لجنة تحقيق ش���كلية بال مضم���ون, والفصائل 
الفلسطينية وعائلة الشهيد المغدور نزار بنات تريد لجنة تحقيق وطنية 
مس���تقلة ومحايدة ال تش���كلها الس���لطة حتى نضمن نزاهة التحقيق, 
وطالما ان السلطة ال تستجيب فان الشارع الفلسطيني سيبقى في حالة 
غليان, حتى مع كل هذا القمع واالعتقاالت, و«اس���رائيل« تترقب وتقول 
انه���ا تطلع على االح���داث الداخلية اوال بأول وتتواصل مع الس���لطة في 
هذا االمر, وهذا يعن���ي ان االحتالل يراقب قد يتدخل اذا لزم االمر دفاعا 
عن الس���لطة وعن خيار التسوية الهزلي وعن التنسيق االمني المقدس, 
فهل تتحالف السلطة مع االحتالل لكبح جماح الشارع الفلسطيني, ربما 
تفاجئنا االحداث في االيام القادمة,  ونشهد حالة جديدة في العالقة بين 

سلطة اوسلو واالحتالل الصهيوني المجرم.  

لجنة تحقيق شكلية 
وبال مضمون 

رأي
ف���ي مقال س���ابق يعود إلى ع���ام 2016، حي���ث كان هناك إضراب 
للمعلمي���ن دون أن يكون هذا اإلضراب تحت راية »اتحاد المعلمين« 
المناص���ر والداعم للحكومة ألنه ابنها كم���ا هو حال كل االتحاد في 
فلس���طين، نش���رت مقالة قصيرة بعن���وان »عندما تنح���از فتح إلى 
الجهة الخاس���رة«، إذ حاولت بكل م���ا أوتيت من عنجهية وصلف أن 
تفش���ل هذا اإلضراب، وأنهيت ذلك المق���ال بما يأتي: »إن في هذا 
لبالغا لقوم يعقلون من حرك���ة فتح أوال تلك التي كانت تطلق على 
نفس���ها أم الجماهير، فعليها أال تتح���ول إلى خادمة ظلم وطغيان، 
لتجد نفس���ها وإذا به���ا ع���دوٌة للجماهير وينفّض عنه���ا أتباعها 
أولئك الذين سيش���عرون بغصة أن حركتهم ل���م تنتصر لهم في 
معركته���م النقابية من أجل لقمة عيش كريمة في وطن متجس���د 
أوال وأخيرا في اإلنس���ان الفلسطيني، ويش���كل المعلم حارسا أمينا 
للذاكرة الثقافية والتاريخية لهذا الوطن، بعد أن أصبح مسَتلبا، ولم 
يعد موجودا منه إال أش���الء جغرافيا منهوش���ة على أرض الواقع. فال 
تهزموا الفك���رة والحلم واإلرادة بعد ذلك العج���ز عن تحرير األرض 
م���ن المغتصبين«. وها هي حركة فتح مرة أخرى تنزلق نحو الهاوية 
في معاداة الش���عب الفلسطيني وهو يطالب بأال تتغول على أبنائه 
أجهزة أمنية وحش���ية، تسحل الناس في الش���وارع، وتعتدي على 
النس���اء والصحفيين والناس أجمعي���ن. لقد رضيت فتح أن تمارس 
دور الش���بيحة في لباس مدنّي لتضرب الناس أو تعتقلهم وتعين 

الظلمة على المظلومين. فما هو الذنب الذي جناه الناس من أجل أن 
تتغول حركة فتح عليه؟

إن مثل هذا األمر ليش���عر الناس بالصدمة وخيبة األمل من حركة كان 
خطابها السياسي أنها حركة تحرر بكل ما يعنيه مفهوم »التحرر« من 
معن���ى. لقد كان األولى بحركة فتح أن تحترم نضالها وتاريخها الذي 
يّدعيه قادتها، وأال توظف هذا التاريخ لقهر الناس وإذاللهم، ليجتمع 
على الناس ثالث جهات ظالمة، السلطة وأجهزتها األمنية، واالحتالل، 
وأخيرا أبناء حركة فتح. والل���ه إنها لكبيرة وعظيمة، وترقى ألن تكون 
خيانة عظمى للفك���رة وللوطن ولكل القيم اإلنس���انية العالمية. لقد 
كان م���ن األولى أن تكون حركة فتح منح���ازة للجماهير، وضاغطة من 
أجل إصالح عمل الس���لطة وأجهزتها األمنية، وتربأ بنفسها أن تكون 
أداة قمعي���ة بيد األجهزة األمنية، فمن أعان ظالما على ظلمه س���لطه 
الله عليه. ومن أقدر من فتح من تصويب المس���ار والمطالبة بمحاسبة 
المسؤولين وأن تكون راعية لمطالب الجماهير المحقة وليس ضدها؟ 
فحركة فتح ليس���ت ه���ي الحكومة إال إذا نظرت إلى نفس���ها كذلك، 
وحركة فتح ليست هي السلطة وإن كان رئيسها هو رئيس السلطة، 

إال إذا هي رضيت أن تكون كذلك وتذوب في تلك الدهاليز.
ال ش���ك في أن هن���اك عقالء في حركة فتح، آم���ل أن يتداركوا األمر 
وأال تأخذهم العزة باإلثم، وباس���تطاعة فت���ح كحركة أن توقف كل 
هذا العبث لو فكرت مثال بس���حب وزرائها م���ن الحكومة، كما فعل 

حزب الش���عب الفلسطيني بخطوة ش���جاعة ووطنية عندما استقال 
الوزير »نصر أبو جيش« ليس���حب الحزب بذلك مقعده من الحكومة، 
وعل���ى كل الفصائل، وخاصة فصائل اليس���ار عل���ى األقل أن تخرج 
م���ن الحكومة، احتجاجا على ما يجري إن ل���م تقف فتح وقفة جادة، 

وتوقف االنهيار.
 وهنا أسجل اس���تنكاري وش���جبي العنيفين لموقف وزير الثقافة 
في عدم انحيازه للحق والعدالة والوطنية واإلنس���انية، وأس���تغرب 
بقاءه وزيرا للثقافة في حكومة أمنية تس���حل الناس في الش���وارع 
منتهكة أبس���ط الحقوق اإلنسانية، حق التعبير عن الرأي وممارسة 

حرية التعبير المكفولة بوصفها حقا فطريا إنسانيا ال خالف فيه،
وأك���دت هذا الحق كل الش���رائع والمواثيق الدولي���ة والوطنية، بما 
فيها القانون األساس���ي الفلسطيني وميثاق حركة فتح نفسها. إن 
انس���حاب وزير الثقافة من الحكومة- وإن كان منتميا إلى فتح- لهو 
انحي���از لقيم الثقافة أوال، تلك القيم التي يقف دائما مدافعا عنها 
وأهمه���ا حق التعبير ع���ن الرأي والموقف. وثانيًا ه���و انحياز لنقاء 
حركة فتح ذاته���ا، إال إذا رضي الوزير ع���ن أداء الحكومة وتصرفها 

الهمجي ورأى فيه »وطنية« و »فعل مقاومة« ثقافية.
فه���ل تصحو حركة فتح من س���كرتها قبل أن يتح���ول أبناؤها إلى 
مجرد شبيحة يدافعون عن سلطة باتت مكروهة وبقوة من كل فئات 

المجتمع الفلسطيني ومثقفيه وقادته؟

مجموعة ش����باب بمالبس مدنية ظهرت فج����أة من مكان معين 
وبدأت في االندفاع نحو المتظاهرين الذين س����اروا في ش����ارع 
االرسال في وسط رام الله وهتفوا »الشعب يريد اسقاط النظام« 

و »يا للعار، يا للخجل، الثورة تقتل أبناءها«.
 القصد هو الناشط السياسي نزار بنات الذي ضرب بشدة اثناء 
اعتقاله من قبل رجال قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية 
ف����ي يوم الخميس الماض����ي، وتوفي. عدد من الش����باب الذين 
اندفعوا أول أمس نحو المتظاهرين كانوا يحملون في أيديهم 
الهراوات، أحدهم كان يحمل قطعة خش����ب. هؤالء كانوا رجال 
االجهزة األمنية الفلس����طينية أو اعضاء من فتح أو كليهما معا. 
هذه هي طريق����ة العمل المعروفة في فت����رة المظاهرات ضد 
حس����ني مبارك في مصر: رج����ال أمن تحت س����تار بلطجية تم 
ارس����الهم لقمع االحتجاج. بيان لفتح، بعد بضع س����اعات على 
ذلك، واقوال اس����معها كبار رج����االت الحركة في محطة االذاعة 
الرس����مية، »صوت فلس����طين«، قالوا أكثر من ذلك: المهاجمون 
أرسلوا كي يظهروا بأن اجهزة األمن الفلسطينية ليست وحدها 

في المعركة ضد المفترين عليهم.
القم����ع على مراح����ل للمظاهرة ي����دل على أن رؤس����اء االجهزة 
األمني����ة نس����قوا ووزعوا العم����ل فيما بينهم. الفلس����طينيون 
دائما يش����تكون من غي����اب التخطيط أو م����ن تخطيط معيب 
في المهمات المدنية للس����لطة وفي نش����اطاتها ضد االحتالل 
اإلس����رائيلي. ولكن هنا مؤسسات الس����لطة بالتحديد اظهرت 
قدرات لحساب كل جزئية مسبقا. فقد فرقوا بالعنف المظاهرة، 
هاجموا صحافيين وصحافي����ات، اختطفوا هواتف متظاهرين 
وانقض����وا على الفضاء العام في مي����دان المنارة من خالل خلق 

مظاهرة دعم بديلة للرئيس محمود عباس.
من خالل كل ذلك ارس����لت فتح رس����الة قاطع����ة لمن ال يعرف: 
الحرك����ة واالجهزة األمنية التابعة للس����لطة الفلس����طينية هم 
نفس الش����يء، ه����م يمثلون النض����ال الفلس����طيني وال يوجد 
غيرهم، هم النضال الفلس����طيني. ومن يمس����هم فهو يمس 
بالنض����ال وبالش����عب. هل العنف ي����دل على الذع����ر؟ االتحاد 
االوروب����ي عبر عن الصدمة من موت بنات في المعتقل وس����ارع 
ال����ى التوضيح بأنه ال يم����ول االجهزة األمنية الفلس����طينية – 
باس����تثناء الشرطة. نش����طاء فلس����طينيون آخرون طلبوا مؤخرا 
م����ن الدول المانحة وق����ف دعمها المالي للس����لطة. هل هذا ما 
يقلق فتح والس����لطة، لذلك سمحوا ألنفس����هم باتخاذ تكتيك 
ردع وتخويف، الذي فقط اثبت بصورة أش����د االقوال االنتقادية 
للنظام الديكتاتوري المقطوع عن الشعب؟ أو ربما العكس؟ ربما 
أنهم سمحوا ألنفس����هم بذلك النهم شعروا بالثقة بأن الدعم 

العالمي لهم مضمون؛ وأنهم، بواسطة العالقات الخاصة التي 
بنوها مع س����لطة االحتالل اإلسرائيلي، يحافظون على استقرار 
اقليمي معين، ويحافظون عل����ى النضال ضد االحتالل بوضعه 
المنضب����ط، االحتجاج����ي فق����ط، المتفرق وغي����ر المخطط، في 
حين أن إس����رائيل تواصل السيطرة على معظم اراضي الضفة 
الغربي����ة وتحطم التواصل الفلس����طيني في ش����رقي القدس. 
الدول الغربية التي ال تتجرأ على القيام بخطوات ضد إس����رائيل 
بسبب خرقها للقانون الدولي وقرارات االمم المتحدة تقدر هذا 

االستقرار والسلطة الفلسطينية التي تضمنه.
ه����ل تكتيك القمع العنيف تم اختياره بس����بب الخوف من أن 
يتس����ع االحتجاج؟ أو ربم����ا بالتحديد بس����بب معرفة أن معظم 
الجمهور الفلس����طيني، ب����دون أي صلة بدرجة اش����مئزازه من 
الس����لطة، يخ����اف من ضعضعة االس����تقرار المعي����ن الذي تم 
تحقيق����ه ف����ي داخل الجي����وب الفلس����طينية. ولذل����ك هو لن 
ينض����م بجموعه الى االحتجاج؟ في الك����ون الموازي الذي خلقه 
المتحدثون باسم فتح بتصريحاتهم، هذه هي الصورة: حدثت 
حادثة والمواطن بنات قتل. نحن نشارك العائلة حزنها. وقد تم 
تشكيل لجنة تحقيق رس����مية وهذا االمر نحن نشيد به. ولكن 
جهات مشبوهة، مرتزقة، معنية بإثارة الفتنة، ايضا حماس في 
غزة، تس����تغل هذه الحادثة من اجل اثارة اعمال الشغب ونشر 
السم ضد االجهزة األمنية الفلسطينية التي تدافع عن شعبنا 
وحقوقه ونضاله. حركة فتح، كتب في البيان الرسمي، ستضرب 

بقبضة حديدية من يفكر باالفتراء على مؤسساتنا األمنية.
عمليا، س����ار في المسيرة في مس����اء يوم السبت حوالي 100 – 
150 ش����خصًا. فهم انفصلوا عن مجموعة أكبر ولكنها ليس����ت 
كبيرة جدا، بضع مئات من المحتجين الذين تجمعوا قبل ساعة 
م����ن ذلك في ميدان المنارة. لم يتم الق����اء خطابات، عدد قليل 
من رجال الشرطة شوهدوا هناك، السيارات واصلت السفر في 
الميدان، فقط ش����ارع واحد اغلق أمامه����ا، عدد من المتظاهرين 
احض����روا اوالده����م الصغ����ار وحملوهم على اكتافه����م أو على 
أيديهم: اش����ارة واضحة على أنهم قدروا أن السلطة ستضبط 
نفسها. المتظاهرون في معظمهم متماهون مع اليسار: اعضاء 
أو مؤيدون اليوم أو في الس����ابق. أحدهم قال إن بعض مؤيدي 
مروان البرغوثي، الش����خصية الرفيعة في فتح والمسجون لدى 
إس����رائيل، ايضا ش����وهدوا بين المتظاهري����ن. وإذا كان هناك 
مؤيدون لحماس والجهاد االس����المي فهم لم يكونوا معروفين 
ولم يبرزوا. ش����خص ما صرخ »الله أكب����ر« ولم ينضم أي أحد الى 
هتاف����ه. »الداللة المقنعة عل����ى أن االغلبية هي من اليس����ار«، 
اشارت مشاركة. وفي اليس����ار مثلما في اليسار: ثار نقاش هل 

نسير نحو قصر الرئاس����ة )المقاطعة(، شمال شارع االرسال، أو 
االكتفاء بالمسيرة في الش����وارع المحيطة بالميدان. المجموعة 
الصغيرة التي اختارت الس����ير نح����و المقاطعة دعت المارة الى 
ترك االرصفة واالنضمام اليها. المارة نظروا إليهم بفضول ولم 
ينضموا. المتظاهرون تقدموا نحو المقاطعة. في هذه االثناء لم 

يشاهد رجال شرطة. هذا كان أمر غريب. وفجأة ظهر الزعران.
لقد ب����دأوا بإلقاء زجاجات المياه الفارغة واجس����ام غير معروفة 
عل����ى المتظاهري����ن الذي����ن كانوا م����ا يزالون عل����ى بعد 20 – 
30 مت����ر عنه����م. الزعران هتف����وا هتافات غي����ر واضحة. ومن 
المدهش االكتش����اف كي����ف أن الصراخ يمك����ن أن يفزع وأن 
يثير التش����ويش. مدنيون آخرون بمالب����س مدنية ركضوا من 
ش����وارع جانبي����ة نحو المتظاهري����ن وهم يصرخ����ون. اصحاب 
المح����الت التجارية اغلق����وا محالتهم. المارة بحث����وا عن اماكن 
يحتمون فيها. وعندها، الش����باب الذي����ن كانوا بمالبس مدنية 
بدأوا يرش����قون الحجارة على المتظاهرين. هذا شارع معبد في 
وس����ط رام الله، الحج����ارة ال تتدحرج على ارضيت����ه. من المكان 
ال����ذي كنت أقف فيه لم أس����تطع رؤية هل ق����ام المتظاهرون 
برش����ق الحجارة على مهاجميهم، مثلما قيل في أحد التقارير. 
ولكني رأيت بأن من بدأ برش����ق الحجارة ه����م الزعران. مجموعة 
من رجال الش����رطة المتجهمين ظهرت في نهاية الشارع. هم 
لم يتحركوا، اصوات انفجار - قنابل صوت وغاز مس����يل للدموع 
– س����معت. يبدو أن رجال الش����رطة أطلقوها وكانوا قريبين من 
المن����ارة. الغاز بدأ يزعج. بين حين وآخر هاجم الزعران ش����خصًا 
بالهراوات أو انقضوا على شخص وجروه نحو رجال الشرطة وهم 
يضربون����ه على ظهره. يبدو أنه من بي����ن من تمت مهاجمتهم 
كان هن����اك بعض المارة، فتيات صرخن على الزعران، وتبين أن 
هؤالء الزعران قمن باختطاف هواتفهن التي صوروا فيها. هل 
تصرفتم كما يرام، لماذا تخافون من أن تنش����ر صوركم؟ هكذا 

وجهن كالمهم االنتقادي نحوهم.
في ظهي����رة أمس أطلق قاضي محكمة الصلح س����راح عش����رة 
اش����خاص من بين ال� 14 متظاهرًا الذين تم اعتقالهم دون قيد 
أو شرط. في رام الله لم يشاهد توتر استثنائي. »حزب الشعب« 
الصغير انسحب من الحكومة احتجاجا على سلوكها. ولكن في 
هذه االثناء يبدو أن الس����لطة سمحت لنفسها باستخدام القمع 
العني����ف، بالذات ألنها تعرف بأن ع����دم الوضوح بخصوص ما 
س����يحدث إذا انهارت، يخيف الجمه����ور. بالتحديد ألنها على 
ثقة بأن االوروبيين والواليات المتحدة والجمهور الفلس����طيني 
ال يمكنه����م التنازل ع����ن خدماتها وعن نفس االس����تقرار في 

الجيوب في ظل التنسيق األمني والمدني مع إسرائيل.

على حركة فتح أال تتحول إلى مفرخة للتشبيح

السلطة واثقة بدعم الغرب، وتسمح لنفسها بقمع كل احتجاج بالقوة

فراس حج محمد

بقلــم: عميره هس
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

   املو�ضوع / تبليغ طالق رجعي حال غياب الزوجة
الى سونيا محمد ابراهيم ابو محسن المشهورة المصري من خانيونس والمقيمة 
حاليا في اس���تراليا – مقاطعة اضن���اي ومجهولة محل االقامة فيها نعلمك بأن 
زوجك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي سليمان سالم سليمان المصري من 
خانيونس والمقيم حاليا في استراليا قد طلقك طلقة واجدة رجعية بعد الدخول 
حال غيابك بموجب وكالة لشقيقه محمد سالم سليمان المصري بموجب الحجة 
الصادرة عن محكمة خانيونس الشرعية المؤرخة في 2021/6/28م المسجلة في 
س���جل )28( عدد )210( وعليك العدة الش���رعية اعتبارا من تاريخ الطالق الواقع 
في 2021/6/28 لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في السابع عشر من ذي 

القعدة لسنة 1442ه� الموافق 2021/6/28م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن ب�ضاأن خمتار لعائلة االغا
)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير ف���ي وزارة الحكم المحلي 
بمحافظات غزة بأن الس���يد / اياد احمد خالد االغا قد تقدم 
لش���غل منصب مختار لعائلة ) االغ���ا ( على من يرغب في 
االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة  لتقديم طلب 

االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه ((

دولة فل�سطني  
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 83/2020  يف الطلب رقم 280/2021

امام االستاذ/ حامد السمك  قاضي بداية    سكرتارية / منال األخشم
المدعية : روضة خليل جميل الضاني من سكان جباليا- شارع صالح خلف هوية رقم 

411942071  وکالؤها المحامون / عبد الرحمن وبالل عبد الكريم شبير وعمر الفرا
المدعي عليه : تيسير محمد عبد السالم الشريف مقيم في سوريا حاليا.

نوع الدعوى: اثبات صحة عقدي اتفاق على بيع شقتين
قيمة الدعوى: 280000 ريال سعودي )مائتان وثمانون الف ريال سعودي( 

ما يعادل )263000 شيكل( )مائتان وثالث وستون الف شيكل(
جلسة يوم: 30/3/2021م

الحضور/ حضر االستاذ بالل شبير وكيل المدعية
ولم يحضر المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريا .

)) الحكم (( باس���م الشعب العربي الفلس���طيني حكمت المحكمة باثبات 
صحة عقدي االتفاق على بيع الش���قتين بين المدعية )روضة خليل جميل 
الضاني( بصفتها مش���ترية وبين المدعى عليه )تيسير محمد عبد السالم 
الشريف( بصفته بائعًا والمحررين العقد األول بتاريخ 31/3/2010 والموقع 
بتاريخ 1/4/2010 والعقد الثاني محرر بتاريخ 3/3/2011 المبرز )م2 عدد5( 
وتضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و 200 شيكل اتعاب محاماة.

حكم صدر وافهم علنا بتاريخ 30/3/2021.

قا�سي البداية
االأ�ستاذ: حامد ال�سمك

نبلغك ايها المستدعى ضده انه بتاريخ 30/3/2021 قد صدر بحقك الحكم المذكور 
وعليه نبلغك صورة عنه حسب األصول حتی يتسنى لك اتخاذ المقتضى القانوني 

حسب األصول قبل أن يصار الى تنفيذه حسب األصول . حرفي 28/6/2021

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
اال�ستاذ/ حممد مطر

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم: 453/2020 يف الطلب رقم: 1063/2021

المستدعي : معتز عبد الفتاح عبد الله أبو الحصين _ من سكان غزة التوام 
ويحمل هوية رقم )802341545( وكياله المحاميان / محمد ناهض الديب 

ومحمود محمد الديب - غزة الشجاعية شارع المنصورة
المستدعی ضدهم : 1_  محمد خليل الصانع باألصالة عن نفسة وباإلضافة 
لباقي ورثه وترك���ة والدته المرحومة/ فاطمة حس���ن جمعة اإلفرنجي من 
س���كان غزة ش���ارع الثالثيني مفترق ش���ارع الصناعة بجوار شركة ترست 
للتأمين. ۲_ حسن محمد حس���ن االفرنجي باألصالة عن نفسة وباإلضافة 
لباقي ورثه وتركة والده المرحوم محمد حس���ن جمعة اإلفرنجي من سكان 

غزة شارع الثالثيني مفترق شارع الصناعة بجوار شركة ترست للتأمين.
نوع الدعوى: تنفيذ عيني   قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة االف دينار اردني.

) مذکرة  تبليغ بالنشر المستبدل (
في القضية رقم: 453/2020 في الطلب رقم :1063/2021

إلى المستدعى ضدهم / المذكورين بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
ل���دى محكمة بداية غزة القضية المرقوم أعاله اس���تنادا إلى ما يدعيه في 
الئحة دعواه ونظرا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة 
بداي���ة غزة في نظر ه���ذه القضية وعم���ال بالمادة 20 م���ن قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة بداية غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل
لذلك يقتضى عليكم أن تحضرها لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ 
10/10/2021 الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتضى عليکم ايداع 
جوابكم التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ النشر وليکن 
معلوم����ا لديك����م أنكم إذا تخلفت����م عن ذلك س����ينظر في القضية 

واعتباركم حاضرين . صدر في 28/6/2021 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
االأ�ستاذ / عمار قنديل

غزة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي 
س���المة معروف: إن قرار إع���ادة فتح 
األسواق الش���عبية دخل حيز التنفيذ 

اليوم الثالثاء.
وأكد معروف في بيان تلقت االستقالل 
نسخة منه، أن كافة الجهات الحكومية 
اس���تعدادها  أتم���ت  العالق���ة  ذات 
لتنظي���م أماكن تجمع األس���واق وفق 

المحددات الصحية المقرة.
وقال »نؤكد على ضرورة إبراز العاملين 
لشهادة التطعيم، ونهيب بالمواطنين 
ومرتادي هذه األس���واق الحفاظ على 
الشخصية  الصحية  السالمة  إجراءات 
وااللتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم 

عمل األسواق«.
وحي���ا معروف العاملي���ن والتجار في 
هذه األس���واق على س���رعة تجاوبهم 
التطعي���م ضد  بحمل���ة  والتزامه���م 

الفيروس، »وننتظر تعاونهم التام مع 
ممثلة  الميدانية،  الحكومية  الجهات 
في شرطة البلديات وطواقم التفتيش 
والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي 

الناظم للعمل«.
وج���دد رئي���س المكت���ب اإلعالم���ي 
الحكوم���ي دعوة المواطني���ن لضرورة 
الحصول على التطعيم ضد الفيروس، 

»ألث���ره االيجابي في تعزي���ز المناعة 
الصحي���ة وتحصي���ن مجتمعن���ا في 
مواجهة أية موجات محتملة النتشار 

الفيروس أو طفرات جديدة«.

إعــادة فتــح األســواق الشعبيــة بغــزة

واشنطن/ االستقالل:
وقع 150 عضو كونغرس أميركي على عريضة تطالب برفع الحجز عن 75 مليون 

دوالر مساعدات للفلسطينيين.
وطال���ب الموقعون كبي���ر الجمهوريين في لجنة العالق���ات الخارجية بمجلس 
الش���يوخ األميركي جيم ريش، برفع الحجز الذي وضعه على المبلغ المخصص 
لتلبي���ة احتياجات مئات اآلالف من الفلس���طينيين، خاصة في أعقاب العدوان 

األخير في قطاع غزة.
وجاء في العريضة: »إن إدارة بايدن س���تخصص األموال لمس���اعدة 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في مواجهة فيروس 
كورون���ا، واالقتصاد المتدهور، وكذلك إع���ادة البناء في قطاع غزة في 

الحرب األخيرة«.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وكيل وزارة التنمية االجتماعي���ة في رام الل���ه، داوود الديك، إنه ال يوجد 
أي مؤش���رات عن موعد صرف الدفعة الثانية من مخصصات الش���ؤون، لألس���ر 

المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوض���ح الديك في تصريح له، أن التحضيرات لم تب���دأ بعد بالتجهيز لصرف 
المخصص���ات، لعدم وج���ود أي ُمعطيات لقرب صرفها، الفًت���ا إلى أنهم حتى 

اللحظة لم ُيحددوا موعًدا للصرف.
وحول إمكاني���ة صرفها ُقبيل عيد األضحى المقبل، بي���ن الديك أن األمور غير 
واضحة حتى اللحظة حول إمكانية صرف الدفعة الثانية من المخصصات قبل 
عيد األضحى، مؤكًدا في حال اقتراب موعد الصرف تباشر الوزارة بتجهيز األوراق 

واإلجراءات التي ُتسهل ذلك.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم يوم أمس، مصادقة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »األلكس���و«، على تمويل 3 مش���اريع 

لصالح دولة فلسطين للعام 2021.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، شملت 
القطاع���ات التربوية والثقافية والعلمية في المناطق الفلس���طينية المختلفة، 
وخاصة العاصمة القدس الشريف، وذلك لما تتعرض له من انتهاكات همجية 

ممنهجة تجاه المشهد الثقافي والتربوي والتعليمي فيها.
وش���كرت اللجنة ممثلة برئيس���ها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير علي 
زي���دان ٔابو زهري، منظمة »األلكس���و« ممثلة بمديرها العام محم���د ولد أعمر على 
االستجابة السريعة القتراحات المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين للعام 2021.

وأش���ارت إلى أنه تم العمل على هذه المشاريع عبر جهود مشتركة، والتنسيق 
من خاللها مع الشركاء الرسميين من الوزارات والمؤسسات الحكومية واألهلية 
ذات االختصاص، مشدًدا على أهمية العمل والتنسيق مع الشركاء على تنفيذ 

البرامج والمشاريع التي شملت قطاعات عمل المنظمة.

غزة/ االستقالل:
أعلن رئيس لجنة الشؤون المدنية في غزة صالح الزق يوم أمس، استئناف حركة البريد 

عبر معبر بيت حانون – ايرز في االتجاهين اعتبارا من اليوم الثالثاء.
وق���ال الزق في تصريح ل���ه، إنه اعتبارا من صباح اليوم الثالثاء سيس���مح بإدخال البريد 
والصح���ف المحلية الى قط���اع غزة وخروج البريد الخاص والحكوم���ي من القطاع للخارج 

بشكل طبيعي.
وكان رئيس اللجنة المدنية في غزة صالح الزق، قد أعلن في 20 من الش���هر الجاري، عن 
عدد من التسهيالت على معابر قطاع غزة تبدأ من يوم االثنين 21 يونيو الجاري، موضحا 

أنه سيسمح بعودة دخول وخروج الطرود البريدية من قطاع غزة.
إال ان س���لطات االحتالل كانت تس���مح بإدخال كميات محدودة وقليلة من طرود البريد، 
وتمنع خروجه من القطاع الى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون - ايرز، بحسب ما تحدث 

به وسيم مشتهى، رئيس جمعية وكالء السياحة والسفر في غزة في تصريح سابق له.
وأشار مشتهى إلى أن طرود البريد القادمة إلى غزة عبر معبر بيت حانون – ايرز ضعيفة 
جًدا، وال تلّبي طموحات، ورغبات شركات السياحة، والسفر، أو حتى المواطنين العاديين.

»األلكسو« تصادق على تمويل 
3 مشاريع لصالح فلسطين

استئناف حركة البريد 
عبر إيرز في االتجاهين 150 عضو كونغرس يطالبون برفع الحجز 

عن 75 مليون دوالر للفلسطينيين
التنمية برام الله تتحدث عن إمكانية صرف 

مخصصات الشؤون ُقبيل عيد األضحى
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أعلن أنا المواطن / احمد/محمد اسامة/ ابراهيم 
اب���و القمصان عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)802464339  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / شريف كامل محمود طوطح 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800013625( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عبد هاش���م عب���د الرحمن 
الب���راوي ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  802823302(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / حم���زة عبدالمطلب عبدربه 
ابوعي���ادة ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  901490839(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سونيا عبدالله احمد العبادلة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )967305970( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / لمياء محمود محمد البردويل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408563740( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / لميس عب���د الحميد علي 
االس���طل عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  929652865(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / فادي زهدي صبحي عرفات 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )401097431( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ريهام عميد صبحي عوض 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408125144( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 975/2021  يف الطلب رقم 1260/2021

المستدعية )المدعية( : نفين أديب عبد الله اللولو - غزة - حي النصر - عمارة الدانة - هوية 
رقم )801418419( وكيلها المحامي : حذيفة أيمن شبير - غزة - جوال رقم )0598000674(

المستدعى ضده )المدعى عليه( : لؤي خليل حسين خاص - من سكان غزة - معسكر 
الشاطئ - بالقرب من مسجد السوسي - هوية رقم )901515304( )خارج البالد حاليا(

نوع الدعوى : حقوق )مصاغ ذهب(   قيمة الدعوى : )7525 دينارًا أردنيًا(
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في القضية رقم 975/2021   في الطلب رقم 1260/2021
إلى المستدعى ضده بما أن المستدعية المذكورة قد أقامت القضية والطلب المرقومين 
أعاله حسب ما تدعيه في الئحة دعواها والطلب المذكور أعاله ونظرأ ألنك مجهول محل 
اإلقامة )خارج البالد( وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية والطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناءا على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم )1260/2021( بالسماح 

لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم ) األربعاء ( الموافق )2021-07-14 
( الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلومأ لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرا . )) مع االحترام (( حرر في 27/6/2021 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ : اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

طهران/ االستقالل:
انتق���دت وزارة الخارجية اإليراني���ة، يوم أمس، القصف 
الذي شنته الواليات المتحدة، على مواقع داخل األراضي 
الس���ورية والعراقي���ة، واصفة م���ا حدث بأن���ه "جزء من 

الغطرسة" األمريكية وأمر يثير التوتر في المنطقة.
جاء هذا خالل المؤتمر الصحافي األس���بوعي، للمتحدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده، حول 

القصف الذي أعلنته وزارة الدفاع األمريكية أمس.
وقال خطيب زاده: "إثارة التوت���ر في منطقتنا ليس من 

صال���ح الواليات المتحدة التي تس���ير في طريق خاطئ 
تماما، والضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها".

وتاب���ع: "ب���دال م���ن خلق أزمة وخلق مش���اكل لش���عوب 
المنطقة يجب على الواليات المتحدة تصحيح مس���ارها. 
ما تفعله واش���نطن هو زعزعة األمن اإلقليمي، والواليات 

المتحدة نفسها أحد ضحايا زعزعة األمن".
وكانت وكالة األنباء السورية "سانا" أفادت، بوقوع هجوم 
جوي على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال 

في ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وق���ال مص���در محلي" إن غ���ارات جوي���ة مجهولة حتى 
اللحظة اس���تهدفت مستودعات مش���تقات نفطية في 

منطقة معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية.
مسؤوليتها  األمريكية )البنتاغون(  الدفاع  وأعلنت وزارة 
عن الهجمات، موضحة أنها استهدفت "فصائل مسلحة 

مدعومة من إيران في العراق وسوريا".
وأوضح���ت أن ذل���ك يأت���ي ردا على هجم���ات بطائرات 
مسيرة ش���نتها تل���ك الفصائ���ل على أفراد ومنش���آت 

أمريكية في العراق.

موسكو/ االستقالل:
أعل���ن الرئيس���ان، الروس���ي فالديمير بوتي���ن ونظيره 
الصيني شي جين بينغ، أمس، عن تمديد معاهدة حسن 

الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.
وأش���ار التلفزيون الصيني إلى أن الرئيسين، شي جين 
بين���غ وفالديمير بوتين، التقيا عب���ر الفيديو في الثامن 
والعش���رين م���ن ش���هر حزيران/يونيو، وأعلن���ا تمديد 

معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.

وت���م توقيع االتفاقية في تموز/يوليو 2001، بين بوتين 
والرئيس الصيني جيانغ تس���ه مين في موس���كو. وفي 
آذار/م���ارس من هذا العام، اتفقت روس���يا والصين على 

تمديد االتفاقية تلقائًيا لمدة خمس سنوات أخرى.
في 23 آذار/ مارس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الف���روف، أن روس���يا والصي���ن س���تكفالن بالفعل أمن 
العالقات التجارية والمالية من تهديدات الدول األخرى 
بفرض عقوبات، مؤكدا رفض موس���كو وبكين »األالعيب 

الجيوسياسية« وفرض عقوبات أحادية الجانب من قبل 
الغرب.

وفي وقت سابق، اختتم الفروف زيارة إلى الصين، أجرى 
خاللها محادثات م���ع نظيره الصيني وان���غ يي، وبحث 
مع���ه على وجه الخص���وص، اإلعداد لزي���ارات على أعلى 
المس���تويات. وفي وقت سابق أيًضا، تم تمديد معاهدة 
حس���ن الجوار والصداقة والتعاون بين الدولتين تلقائًيا 

لمدة خمس سنوات أخرى.

عواصم/ االستقالل:
كش���فت إحصائية لوكال���ة "رويترز" أن 
إجمالي عدد الوفيات جراء تفش���ي وباء 
كورونا ح���ول العالم بلغ���ت 4 ماليين 
ونح���و 80 أل���ف وف���اة، فيم���ا تجاوزت 
حصيلة اإلصابات 181 مليونا حتى اآلن.
وت����م تس����جيل إصاب����ات بالفي����روس 
في أكث����ر م����ن 210 دول ومناطق منذ 
اكتش����اف أول����ى ح����االت اإلصابة في 
الصي����ن في ديس����مبر/ كان����ون األول 

.2019
وفيما يلي قائمة بالدول العشر األكثر 
تضررا من حيث عدد الوفيات: الواليات 
المتح����دة 603544 حال����ة وف����اة، و33 
والبرازيل:  إصاب����ة.  و755793  مليون����ا 
مليون����ا  و18  وف����اة،  حال����ة   512735
و386894 إصابة. الهند: 395751 حالة 
وف����اة، و30 مليون����ا و233183 إصابة. 

والمكسيك: 232564 حالة وفاة، وأكثر 
من 2.5 مليون إصابة.

ومليونان  وف����اة،  وبيرو: 191500 حالة 
أل����ف إصابة. وروس����يا: 133282  و46 

حالة وفاة، و5 ماليين و451291 إصابة. 
وبريطاني����ا: 128364 حال����ة وف����اة، و4 

ماليين و748 ألف إصابة.
وف����اة، و4  وإيطالي����ا: 127472 حال����ة 

أل����ف إصابة. وفرنس����ا:  ماليي����ن و58 
ماليي����ن  و5  وف����اة،  حال����ة   110951
وكولومبيا: 104678  إصابة.  و768443 
حالة وفاة، و4 ماليين و158 ألف إصابة.

وارسو/ االستقالل:
وبخت بولندا، يوم أمس، المسؤولة عن السفارة اإلسرائيلية في وارسو "تال بن 

آري"، مؤكدة مضّيها قدما في سن قانون يزعج تل أبيب.
وقالت قناة "كان" اإلس���رائيلية الرسمية: "انتهى توبيخ تال بن آري المسؤولة 
عن المفوضية اإلس���رائيلية في وارس���و أم���س االثنين ف���ي وزارة الخارجية 
البولندية". وأضافت: "أرس���ل البولنديون رسالة إلى إس���رائيل مفادها أنهم 
يش���عرون بخيبة أمل من تصريحات وزير الخارجية )اإلس���رائيلي يائير( البيد 
ضد بولندا. وقيل لب���ن آري في االجتماع إن ذلك يضر بالعالقات بين البلدين، 

وأن اللهجة غير مناسبة".
وقب���ل محادثة التوبي���خ، قالوا في بولن���دا إن الهدف هو الجل���وس للنقاش 

والتحدث بصراحة في محاولة لحل األزمة.
لكن في الوقت نفس���ه، أوضحوا في وارس���و أنه: "عل���ى الرغم من التهديدات 

اإلسرائيلية، سنواصل دفع القانون"، بحسب القناة اإلسرائيلية.
وقال مسؤول بولندي رفيع المس���توى تعليقا على تصريحات وزير الخارجية 
اإلس���رائيلي البي���د إن "هجومه علينا س���خيف وينبع من مصالح السياس���ة 
الداخلي���ة. من المريح له الهجوم عل���ى بولندا، على الرغم من عدم وجود عالقة 

بين القانون والمحرقة".
و األح���د، اس���تدعت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية الس���فير البولندي 
لديه���ا، وذلك على خلفي���ة مصادقة البرلمان البولندي على مش���روع 
قانون لش���طب قضايا تعويضات لعائالت ضحاي���ا المحرقة النازية 

"الهولوكوست".
وكان مجلس النواب البولندي )الغرفة السفلى للبرلمان( قد صادق، الخميس، 
بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التصويت على مش���روع 
قانون، س���يجعل من الصعب على الناجين من المحرقة النازية الحصول على 
تعويضات بشأن اس���تيالء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خالل الحرب 

العالمية الثانية.
ومن المقرر أن يعرض مش���روع القانون الحقا على مجلس الش���يوخ البولندي 

)الغرفة العليا للبرلمان( إلقراره بشكل نهائي.
و هاجم وزير خارجية إسرائيل يائير البيد رئيس الوزراء البولندي، قائال: "على 
رئيس الوزراء البولندي التأكد من الحقائق مرة أخرى. ُقتل ماليين اليهود على 

األراضي البولندية ولن يمحو أي تشريع ذكراهم".

بولندا توبخ السفيرة 
اإلسرائيلية وتؤكد: ماضون 

في تشريع القانون

كورونا عالميًا: الوفيات تتجاوز 4 ماليين واإلصابات 181 مليونًا

طهران: القصف األمريكي في العراق وسوريا يثير التوتر وليس من مصلحة أمريكا

روسيا والصين تعلنان تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون
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غزة/االستقالل:
حافظ ش���باب رف���ح، على ص���دارة دوري قطاع غزة بع���د الفوز على 

مضيفه بيت حانون )1-0( ، في ختام المرحلة ال�13من البطولة.
بهذا الفوز رفع الشباب، رصيد إلى 28 نقطة في المركز األول، فيما 

تجمد رصيد بيت حانون عند 16 نقطة في المركز الثامن.
ح���اول العبو بيت حانون، مباغتة المتص���در، من خالل االعتماد على 

انطالقات عبد الرحمن وشاح، وغسان أبو عودة.
ف���ي المقابل رد المتصدر بالهجوم، ونج���ح بعد دقائق من انطالق 
اللقاء في تس���جيل هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد أبو دان 

الذي سدد على يسار الحارس أمير الكرد.
منح الهدف، الثقة لالعبي الشباب فتحركوا بحًثا عن تعزيز تقدمهم 

ومن خالل تحركات مهند أبو زيد.
تحركات ش���باب رفح الهجومي���ة لم تمنع الحواني���ن من الوصول 
للمرمى، حيث أهدر عبد الرحمن وشاح فرصة مهمة، لينتهي الشوط 

األول بتقدم شباب رفح.
في الشوط الثاني توالت الفرص من الفريقين، وأهدر محمد أبو دان 
فرصة الثاني التي ردتها العارضة، وعاد عبد الرحمن وش���اح وأهدر 

فرصة ثانية للتعادل، لينتهي اللقاء بتقدم شباب رفح )0/1(.

هذا و تفوق اتحاد خانيونس على نظيره التفاح بصعوبة)0-1(.
وأحرز مصطفى حسب الله هدف الفوز ل�«الطواحين« في 
الدقيق����ة )82(, ليرفع رصيده إل����ى 26 نقطة في المركز 
الثاني, ويتوقف رصيد التف����اح عند 9 نقاط في المركز 

العاشر.
و في دوري الدرجة األولى ، حقق المجمع اإلس���المي فوزا ثمينا على 
نظيره األقصى )2-1(, ضمن منافس���ات األس���بوع الثالث عشر من 

الدوري.
وتقدم األقصى عبر محمد جودة ف���ي الدقيقة )65( من ركلة جزاء, 
قبل أن يرّد المجمع اإلسالمي بهدفين عن طريق عمر الدحدوح في 

الدقيقتين 66 و94 تواليا.
ورفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الس���ابع, وبقي رصيد 

الخاسر 16 في المركز التاسع.
وفي دوري الثانية فرع »الوسطى والجنوب«, سحق أهلي النصيرات 

منافسه المصدر )0-3(.
أما في الدرجة الثالثة فرع »غزة والش���مال«, فقد تفوق السالم على 
حطين بسهولة )5-1(, في حين فاز شباب معن على الشوكة )0-2( 

في فرع »الوسطى والجنوب«

شباب رفح يؤمن صدارته بانتصار ثمين على بيت حانون و »الطواحين« يهزم »التفاح«

روما/االستقالل:
كشف جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، 
عن رغبت���ه في الفوز بأكبر عدد ممك���ن من األلقاب خالل 
مس���يرته، باإلضافة لحلم���ه األكبر بالحص���ول على الكرة 
الذهبي���ة يوًما م���ا. وانتهى تعاق���د دوناروم���ا )22 عاًما( 
مع ميالن بنهاية الموس���م الج���اري، وأصبح قريًبا جًدا من 

االنتقال إلى باريس سان جيرمان.
وق���ال دوناروم���ا في تصريح���ات نقلها موق���ع »فوتبول 
إيطاليا«: »آمل أن ألعب ألطول فترة ممكنة، وحتى وصولي 

إلى 40 عاًما.. هذا طموحي«.
وأضاف: »هدفي هو الف���وز بأكبر عدد ممكن من األلقاب، 
خاصة مع المنتخب اإليطالي، والحلم األكبر هو الفوز بالكرة 
الذهبية، سأبذل قصارى جهدي، ثم سنرى ما سيحدث ».

ويعتقد دوناروما، الذي ساعد ميالن على العودة للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا، أنه اكتسب المزيد من االحترام بعد 

أن أثبت نفسه كالعب أساسي في سان سيرو.
وتابع: »يمكنك أن تتعلم ش���يًئا جدي���ًدا كل يوم، لطالما 
اعتق���دت أن العمل يؤتي ثماره دائًم���ا، والعمل بتواضع 

وتضحية وشغف يجعل كل شيء أسهل«.
وأوضح: »لقد لعبت في الدوري اإليطالي منذ ست سنوات، 
أنال اآلن مزيدا من االحترام، صوتي أصبح مسموًعا، كما أن 

زمالئي في الفريق يستمعون إلّي«.

لندن/االستقالل:
كش���ف فابريزيو رومانو، خبير س���وق االنتقاالت في 
أوروبا، عن آخر التط���ورات المتعلقة بانتقال الثنائي 
اإلنجلي���زي الدول���ي، ه���اري كين وج���اك جريليش، 
لصفوف مانشستر سيتي خالل الميركاتو الصيفي 

الجاري.
وأب���دى كين رغبته ف���ي الرحيل ع���ن توتنهام هذا 
الصيف، على أن ينتقل إلى فريق يساعده على الفوز 
بالبطوالت، نفس األمر بالنسبة لجريليش الذي يرغب 

في خوض تحدي أكبر من تجربته في أستون فيال.
وكت���ب رومان���و، عبر حس���ابه على »فيس���بوك«، أن 
مانشس���تر س���يتي ُمصر عل���ى التعاقد م���ع كين 
وجريليش ه���ذا الصيف، لكنه لن يأخذ أي خطوة مع 

أنديتهما إال بعد نهاية يورو 2020.
وأضاف رومانو، أن مانشس���تر س���يتي سبق وأن قدم 
عرًضا رسمًيا لضم كين من توتنهام مقابل 100 مليون 

إسترليني، لكنه قوبل بالرفض من إدارة السبيرز.
في الوق���ت ذاته، يحظى جريلي���ش بثقة كبيرة من 

جانب بيب جوارديوال، المدير الفني للسيتي.
ويتواجد كين وجريليش حالًي���ا مع منتخب إنجلترا، 
الذي يستعد لمواجهة ألمانيا، اليوم الثالثاء، في ثمن 

نهائي كأس األمم األوروبية.

جوارديوال مصمم على تفجير سوق االنتقاالتدوناروما: أحلم بحصد الكرة الذهبية

روما/االستقالل:
كشف تقرير صحفي إيطالي ، عن اقتراب باريس سان جيرمان من 

خسارة صفقة مهمة، خالل الميركاتو الصيفي الجاري. 
وم����ن المع����روف أن باريس س����ان جيرمان يس����عى لتعزيز دفاعه 
بصفقات من العيار الثقيل، وهو ما دفعه للتفاوض مع اإلس����باني 

المخضرم سيرجيو راموس، بعد رحيله عن ريال مدريد.
وبحس����ب صحيفة »ال جازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، فقد أراد سان 
جيرمان الجمع بين راموس وزميله في ريال مدريد رافائيل فاران مًعا 

في حديقة األمراء، لكن يبدو أن هذه الرغبة لن تتحقق.
واقترب فاران من مغاردة ريال مدريد هذا الصيف، خاصة وأن عقده 
ينتهي بنهاية الموس����م المقبل، ووجود خالف����ات حول تفاصيل 
العقد الجديد. ومع ذلك، فإن فاران بات أقرب لالنتقال إلى مانشستر 
يونايتد، والذي يس����عى هو اآلخر لتقوية خ����ط دفاعه، الذي عانى 

الموسم الماضي.
وش����رح التقرير، أن مانشس����تر يونايتد كان قريًب����ا أيًضا من ضم 
سيرجيو راموس، قبل أن يحول سان جيرمان وجهته إلى العاصمة 

الفرنسية.

مانشستر يونايتد يعطل خطة باريس لجمع نجمي ريال مدريد

روما/االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إيطالي ، عن تحركات مس���ؤولي نادي يوفنتوس بشأن 
إحدى الصفقات المهمة التي يس���عى بيانكونيري لحس���مها خالل انتقاالت 

الصيف الجارية.
وقال���ت صحيفة توتو س���بورت اإليطالي���ة ، إن اجتماعا جديدا س���ُيعقد خالل 
الس���اعات القليلة المقبلة بين ممثلي يوفنتوس ونظرائهم في نادي ساسولو، 

من أجل حسم صفقة الدولي اإليطالي مانويل لوكاتيلي.
واجتمع الطرفان خالل األيام الماضية، حيث ناقش���ا الموضوع من حيث المبدأ، 
دون االتفاق على تفاصيل. وبحسب الصحيفة اإليطالية، فإن االجتماع الجديد 
س���يعقد قبل مواجهة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020، حفاظا على 

تركيز الالعب مع األزوري، وذلك لالتفاق على الخطوط العريضة.
وأوضح التقرير أن السعر المتداول بشأن صفقة لوكاتيلي يصل إلى 40 مليون 

يورو، لكن يمكن أن يتفق الناديان على مبلغ أكبر قلياًل من هذا الرقم.
وكش���فت أن ال نية في ساسولو إلعارة الالعب لمدة موسمين قبل بيعه نهائيا، 

مثلما حدث في صفقة فيديريكو كييزا.

تحرك جديد من يوفنتوس 
تجاه صفقته الواعدة
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محلية أن ق���وات االحتالل اقتحمت المنطقة، 
وأغلق���ت ينابيع مياه لمحمد أمجد جابر ونادر 
أبو عودة، علما أنها تستخدم لري المساحات 

المزروعة في المكان.
ويذك���ر أن المنطق���ة تعاني م���ن اعتداءات 
االحتالل ومس���توطنيه؛ حي���ث أغلقت قوات 
االحتالل س���ابقا الطريق المؤدية إلى منطقة 

البقعة.
ويأتي إغالق قوات االحتالل الطريق المؤدية 
إلى منطقتي الجالجل والبقعة شرق الخليل، 
والقريب���ة من مس���توطنة »خارصينا«، خدمة 

لألهداف االستيطانية في المنطقة.
وتعّد الخلي���ل المدينة الثاني���ة بعد مدينة 
القدس في أولويات االستهداف االستيطاني 

لسلطات االحتالل؛ نظًرا ألهميتها التاريخية 
والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمس���ين 
موقع���ا اس���تيطانيًا يقيم بها نح���و ثالثين 
ألف مس���توطن، يعملون على تعزيز القبضة 

الشاملة لالحتالل على المدينة.
والمجموعات  االحت���الل  حكوم���ة  وتس���ابق 
االستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على 
أكبر قدر ممكن من األراضي، وإقامة مزيد من 

المستوطنات وشق الطرق.
كما أقدم مس���توطنون، يوم أمس، على قطع 
أشجار مثمرة، وس���رقة مضخة مياه، وأسالك 

كهرباء في قرية جالود جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 

غسان دغلس، ان عددا من مستوطني »احيا« 
المقامة على أراض���ي المواطنين في القرية، 
اقتحموا البلدة، وقطعوا أشجار زيتون وعنب، 
وس���رقوا مضخة مياه، وأس���الك كهرباء، في 
محيط بركس اغنام تع���ود ملكيته للمواطن 

هاشم احمد عبد الهادي حمود.
وذك���ر، أن المنطق���ة القريب���ة من مدرس���ة 
جال���ود تتعرض بش���كل متك���رر العتداءات 
المستوطنين، الذين يستهدفون المواطنين 

وممتلكاتهم.
وف���ي س���ياق متص���ل، أطلق مس���توطنون 
الرصاص على مركبة المواطن يوسف فياض 
دوابشة )40 عاما(، أثناء عودته إلى منزله في 
قري���ة دوما جنوب نابلس، م���ا أدى إلى إلحاق 

أضرار مادية بالمركبة وتحطيم زجاجها، دون 
وقوع إصابات.

فيم���ا اصيب 4 جن���ود إس���رائيليين ، خالل 
محاولة االعتداء على شبان فلسطينيين، في 

بلدة شعفاط )شرق القدس المحتلة(.
وذكر موقع عبري، أن الش���بان الفلسطينيين 
تصدوا لمحاولة اقتحام قوات المس���تعربين 
بلب���اس مدن���ي(  وحرس  )جن���ود س���ريون 
الحدود لش���عفاط في القدس، بإلقاء الحجارة 

والزجاجات الحارقة على القوات.
وأش���ار الموقع إلى إصابة أربعة جنود  بجروح 
طفيفة جراء رشقهم بالحجارة خالل العملية، 
فيما نقل أحد الجنود الجرحى  إلى مستشفى 
المحتلة  القدس  »ش���عاري تس���يديك« في 

لتلقي العالج.
وبحس���ب الموقع، اعتقل شابان فلسطينيان 

خالل المواجهات.
إل���ى ذلك اقتحم مس���توطنون، ي���وم أمس، 
المس���جد األقص���ى المبارك، م���ن جهة باب 
المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل.

ونق���ال عن مص���ادر محلية، اقتحم عش���رات 
األقصى،  المس���جد  باح���ات  المس���توطنين 
ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من 

جهة باب السلسلة.
وقالت دائرة أوقاف القدس، إن 117 مستوطًنا 
اقتحموا المسجد األقصى بحماية من شرطة 
االحت���الل وأّدوا صلوات تلمودية قبل مغادرة 

باحات المسجد.

خان يونس/ االستقالل:
أنه���ت طواقم بلدية خان يونس جن���وب محافظات غزة، 
المرحل���ة األولى من إنش���اء خ���ط الصندوق الخرس���اني 
لمش���روع تصريف مياه األمطار الرئيسي بمنطقة الوفية، 
والذي يتم تنفيذه من خالل ش���ركة أبناء شنن للمقاوالت 

التي تتولى العمل بالمشروع.
وأكد رئي���س بلدية خان يونس، ع���الء الدين البطة، على 
أهمية المش���روع والذي س���ينهي معاناة السكان والتي 
امتدت لعشرات السنين، ال سيما وأن منطقة الوفية تعد 

م���ن أكثر المناطق انخفاًضا في خان يونس، وتصل إليها 
مياه األمطار من كافة أرجاء المحافظة بكميات كبيرة جًدا.

وأش���ار البطة، إلى أن المش���روع يتم تنفيذه بالتعاون مع 
مصلحة مياه الساحل، وسلطة المياه الفلسطينية، وذلك 
بتمويل من دولة الكويت من خالل مؤسس���ة اليونسيف 

بتكلفة )1.5( مليون دوالر.
وش���دد البطة، على أن اس���تمرار العمل بالمشروع يسير 
ضم���ن الخطة المعدة مس���بقا وبش���كل م���رٍض، والذي 

سينتهي العمل به قبل موسم الشتاء القادم بإذن الله.

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة صوت األسرى يوم أمس، بأن أربعة أسرى من 
القدس والضفة الفلس���طينية المحتلتين، دخلوا أعواًما 
جديدة في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، ثالثة منهم 

محكومون بالسجن المؤبد.
وأوضحت االذاعة أن األس���رى هم: األس���ير موسى أحمد 
س���الم س���راحنة )59 عاًما( من مدينة الق���دس المحتلة 
المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة قضى منه 18 عاًما 
بعد اعتقاله عام 2002. باإلضافة إلى األسير محمد باجس 

حس���ن الرجبي، من مدين���ة الخليل والمحكوم بالس���جن 
المؤبد مدى الحياة، باإلضافة إلى 12 عاًما، أمضى منها 19 

عاًما بعد اعتقاله عام 2002. 
واألس���ير عرفات محمد عب���د الحميد زي���ر )36 عاًما(، من 
مدين���ة الخليل المحكوم بالس���جن 35 عاًم���ا قضى منها 
18 عاًم���ا بع���د اعتقاله عام 2003. باإلضافة إلى األس���ير 
ليل���ي أيوب محمد أبو ارجيلة )42 عاًما( من مدينة رام الله 
المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منها 15 عاًما 

بعد اعتقاله عام 2006.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة يوم أمس، عن 
إحصائية محدثة بأعداد صور الش���هداء األطفال الذين 
استشهدوا خالل العدوان االخير على قطاع غزة. وأكدت 

الوزارة إنها سجلت استش���هاد 70 طفاًل وطالبًا موزعين 
على رياض األطفال والمدارس الحكومية والخاصة ووكالة 
الغوث. وأوضحت أن األطفال استش���هدوا نتيجة غارات 
جوي���ة وقذائف أطلقها االحتالل عل���ى منازل المدنيين 

الفلس���طينيين، في انتهاك لكاف���ة المواثيق واألعراف 
الدولية. ودعت الوزارة دول العالم والمنظمات الدولية إلى 
إدان���ة االحتالل وتقديم قادته للمحاكم الدولية بس���بب 

الجرائم التي ارتكبوها بحق االطفال والمدنيين.

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة داخل سجون االحتالل

بلدية خان يونس تنهي المرحلة األولى 
من خط تصريف مياه األمطار بالوفية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أس���قطت الهيئة العامة للكنيس���ت، مس���اء االثنين، مقترحا لحجب الثقة عن حكومة 

االحتالل الجديدة، بحسب ما أوردت صحيفة »يديعوت أحرونوت«.
ورفض���ت الهيئة كامل���ًة، طلبات حجب الثق���ة التي قدمتها أح���زاب المعارضة، التي 
يقودها رئيس وزراء االحتالل الس���ابق، بنيامين نتنياه���و. وكجزء من ذلك، تّم رفض 

طلب حزب الليكود، الذي ُأطلق عليه ُمسّمى »ضعف ثقة الجمهور في القضاء«.
وباإلضاف���ة إلى ذل���ك، تّم رفض طلب حج���ب الثقة، الذي جاء تحت مس���ّمى »حكومة 

الكراهية«، والذي قّدمه كل من كتلة »يهدوت هتوراه«، وحزب »شاس« الحريدّي.
ويواجه نتنياهو، في األس���بوعين األخيرين، حالة غليان ضده داخل حزب الليكود، في 
أعقاب انتقال هذا الحزب إلى صف���وف المعارضة وابتعاده عن مركز القوة في أجهزة 

السلطة، بعد 12 عاما في الحكم.
وقدم���ت مجموعة من قدامى أعضاء الليكود دعوى إلى محكمة الحزب الداخلية، تطالب 
بعقد اجتماع لسكرتارية الليكود في أقرب وقت من أجل مناقشة وضع الحزب، وفق ما 

أفاد موقع »يديعوت أحرونوت« اإللكتروني، يوم االثنين الماضي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئيس مجلس مس���توطنات شمال الضفة »يوسي داغان« يوم أمس، عن التوصل 
لصيغة اتف���اق مع وزارة الجيش تقض���ي بإخالء جزئي للبؤرة االس���تيطانية »أفيتار« 

المقامة على أراضي بلدة بيتا دون إخالء للمباني.
وذك���رت القن���اة »الس���ابعة« العبرية أن صيغ���ة االتف���اق تقضي بإخ���الء البؤرة من 
المستوطنين هذا األسبوع مع اإلبقاء على تواجد عسكري إسرائيلي حيث سيتم إقامة 
قاعدة عس���كرية في المكان بش���كل فوري. كما يقضي االتفاق بعدم هدم أو إخالء أي 
مبنى في البؤرة خالل مدة 6 أش���هر تبحث خاللها اإلدارة المدنية مسألة ملكية األرض 
وهل ينطبق عليها وصف »أراضي دول���ة« أم ال. بدوره، وصف »داغان« االتفاق باإلنجاز 
التاريخي غير المسبوق منذ 30 عامًا، حيث وافق جيش االحتالل على عدم إخالء منازل 

المستوطنين مع أنها أقيمت دون تراخيص الزمة.

المستوطنون يوافقون على صيغة 
إلخالء جزئي لمستوطنة قرب بيتا

إسقاط مقترح في الكنيست لحجب 
الثقة عن حكومة االحتالل الجديدة

الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، يوم أمس، حمالت 
اعتقال وده���م وتفتيش في مناط���ق متفرقة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
ففي نابلس، اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير المحرر 
الصحف���ي محمد منى، بعد تحطيم باب منزله والتخريب 

في محتوياته، واستجوبته حول عمله الصحفي.
وقال منى إن قوة من جيش االحتالل اقتحمت منزله في 
زواتا بعنف، واعتدت عليه وزوجته الحامل وأطفاله حمزة 
)9 أع���وام( وعبد الرحمن )5 أعوام(، بعد أن قامت ب� "خلع" 

باب المنزل.
وأضاف أن االحتالل قام بعملية "تخريب" واسعة داخل 
المنزل، قبل أن يقوم ضاب���ط مخابرات كان يرافق القوة 
ب� "اس���تجوابه ميدانًيا" حول عمله الصحفي والتغطيات 

التي قام بها لألحداث األخيرة في الضفة الغربية.
ومحمد منى )39 عاًما(؛ أس���ير مح���رر أمضى أكثر من 7 
أعوام في سجون االحتالل، بعضها في االعتقال اإلداري، 
بس���بب عمله الصحفي، وهو مراسل "وكالة سند لألنباء" 

في مدينة نابلس.
واقتحمت ق���وات االحتالل، من���زل المواطن عطية أحمد 
موسى، والد األس���ير عمر موسى، في زواتا غربي نابلس، 

وأحدثت خراًبا في محتوياته.
وفتشت منزل نجلي "موس���ى" وصادرت مبلًغا من المال 

لنجله األسير المحرر أحمد.
كما اعتقلت قوات االحتالل الش���اب فارس حشاش من 
مخيم بالطة بع���د توقيفه على حاجز ح���وارة االحتاللي 

جنوب مدينة نابلس.

وذك عيان، أن جن���ود االحتالل المتواجدين على الحاجز 
قاموا بإيقاف المركبة التي يس���تقلها الش���اب حشاش 
قبل أن يقدموا على اعتقاله واقتياده إلى معسكر حوارة 

القريب من الحاجز.
وفي ذات الس���ياق اعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد 
أبو خرج من مدينة جنين، خالل عمله في مدينة أم الفحم 
بالداخ���ل المحتل. وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل 
الش���اب إيهاب درية بعد دهم من���زل ذويه في مدينة 
طولكرم، واقتحمت بلدة عنبتا، واعتقلت األس���ير المحرر 
أحمد ش���حادة )الش���لو( من منزله. كم���ا اعتقلت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، ثالثة شبان من طولكرم.

وذك���رت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت: أحمد 
محمود ش���راقة )23 عاما( من بلدة عنبتا ش���رق طولكرم، 
وإيهاب عقرباوي، وليث س���ليم من مدينة طولكرم، بعد 

أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وف���ي قلقيلية، اقتحمت قوات االحت���الل منزل المواطن 
سامر س���ليم في قرية عزون، واعتقلت نجله الشاب ليث 

سليم، بعد تفتيش المنزل والتخريب في محتوياته.
وفي رام الله، اقتحمت قوات االحتالل حي س���طح مرحبا 
في مدينة البي���رة، واعتقلت المواطن س���يف مقدادي، 
واقتحم���ت مخي���م الجلزون ش���مال رام الل���ه واعتقلت 
المواطن ف���راس خميس هريدي، بع���د دهم وتفتيش 

منازلهم، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء االثنين، 

شاًبا من األغوار الشمالية.
وقال مس���ؤول ملف األغوار ف���ي محافظة طوباس، معتز 
بش���ارات إن االحتالل اعتقل الشاب عرب خليل نواجعة، 

أثناء تواجده في "سهل أم القبا" باألغوار الشمالية.
وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل المواطن أنس سعد 
الدين المرواني أثناء تواجده قرب المس���جد اإلبراهيمي 

في البلدة القديمة.
وفي السياق ذاته، فتشت قوات االحتالل عدة منازل في 
بلدة إذنا غرب الخليل عرف من أصحابها: حارس عوض، 
وعصام طميزي، كما فتش���ت ورشة "خراطة" في مدينة 

الخليل لمواطن من عائلة الشرباتي.
وف���ي الق���دس المحتل���ة، اعتقل���ت ق���وات االحت���الل 
االس���رائيلي، فتاة فلس���طينية على حاجز قلنديا شماال 

بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن
وزعمت وس���ائل اعالم "إس���رائيلية" أن  جيش االحتالل 
اعتق���ل ، فتاة فلس���طينية عل���ى حاجز قلنديا ش���مال 
القدس بحيازته���ا س���كين كان���ت تنوي تنفيذ عملية 
طع���ن. كما اقتحمت ق���وات االحتالل بل���دة بيت حنينا 
وداهمت بعض البيوت وفتش���تها وعبثت بمحتوياتها، 
واعتقلت أربعة شبان وهم: سالمة يوسف غيث، وأحمد 
يوس���ف غيث، وبهجت محمد مس���عود، والشاب كريم 
جمال أبو طاعة. واقتحمت قوات خاصة من المستعربين 
التابعة لجي���ش االحتالل مخيم ش���عفاط في القدس، 

واعتقلت الشاب أدهم حاتم الياسيني.
وفي سياق آخر، داهمت طواقم بلدية االحتالل بتعزيزات 
عسكرية عددا من المحالت التجارية في حي عين اللوزة 
في بلدة سلوان. وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
والق���دس المحتلة يومي���ا اقتحامات ق���وات االحتالل، 
يتخللها ده���م وتفتيش منازل وتخري���ب محتوياتها، 

وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس ويعيث خرابًا في المنازل

التعليم بغزة: استشهاد 70 طفال خالل العدوان األخير على غزة

ع�صرات الإ�صابات ..
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واشنطن/ االستقالل:
ترك زبون مطعم في والية نيوهامشير األمريكية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف 

دوالر، بعدما طلب شطيرتي نقانق »هوت دوج« مع بطاطا مقلية.
وفي بادئ األمر، لم يالحظ النّدل في مطعم »س���تامبل إن ب���ار آند جريل« المتواضع في 
مدينة لندنديري قيمة البقش���يش التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة 

»دبليو ام يو ار« التلفزيونية المحلية.
وكانت قيمة الفاتورة 37,93 دوالرا في مقابل ش���طيرتي »هوت دوج« مع صلصة حراقة 

وبطاطا مقلية ومشروبات. وقد أصبحت قيمتها مع اإلكرامية السخية 16037,93 دوالرا.
وق���ال رئيس المطعم مايك زاريال إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحا لدى دفعه 

قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية »ال تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة«.
وعلق���ت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة اإلكرامية »يا إلهي، هل 
أنت جاد في ما تفعله؟«، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15 % و20 % 

من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.
وب���رر الزبون الذي لم ُتكش���ف هويته هذه الخطوة قائال »أريدكم أن تس���تفيدوا ألنكم 

تعملون بكّد«، حسب زاريال الذي أغلق مطعمه أشهر عدة خالل الجائحة.

16 ألف دوالر إكرامية من زبون 
طلب شطيرتي هوت دوج

) APA iamges (    اأطفال يلهون على �ساطئ دير البلح و�سط قطاع غزة

لندن/ االستقالل:
سجلت بريطانيا، األحد، حالة والدة ألصغر أم في سجالتها، حيث 

لم تتجاوز ال�11 من العمر، في واقعة غريبة ومثيرة للقلق.
ووفق���ا لصحيفة »الصن« البريطانية، تعرضت الطفلة للحمل في 
عمر 10 س���نوات فقط، قبل أن تقوم بال���والدة بعمر 11 عاما، في 

وقت سابق هذا الشهر.
وأكد العاملين في مجال الخدم���ات االجتماعية في بريطانيا، أن 

الطفلة ومولودها بصحة جيدة اآلن.
وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من 
اختصاصي الخدمات االجتماعية اآلن، وأن العائلة ال تزال تعيش 

»حالة صدمة«.
وكانت أصغر أم في بريطانيا، تيريسا ميدلتون، قد أنجبت طفلها 
بعمر 12 عاما، ولكن الوالدة الجديدة للفتاة التي لم يذكر اسمها، 

أصبحت األصغر في بريطانيا.

واشنطن/ االستقالل:
سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على األمريكي 
“أورالن����دو كابوتي”، الذي رفض بيع منزل عائلته الصغير في 
فلوريدا، بمبل����غ خيالي يزيد عن س����عره األصلي بكثير، حيث 
ُقدمت له ع����روض كثيرة ال تعد وال تحصى لش����رائه. وأفادت 
الصحيف����ة، أن العدي����د من الع����روض القيم����ة ُقدمت للرجل 
األمريكي لش����راء منزل عائلته الصغير، حيث يقع المنزل في 

منطقة تنمية تجارية ضخمة سيتم انشاء أكبر مشروع تجاري 
فيها. وأشارت الصحيفة أن ما يصل إلى 60 عرًضا في السنوات 
الست الماضية من المطورين أو وكالء العقارات تقدموا لشراء 
المنزل الذي تقدر مساحته ب 1300 قدم مربع، حيث ارتفعت 
عروض المن����زل إلى 900 ألف دوالر. ُيذك����ر أن كابوتي أكد أن 
منزل عائلته ال يقدر بثمن بالنسبة له، حيث أوضح أن المنزل له 

قيمة عاطفية إضافية منذ وفاة والده في عام 2005.

أميركي يرفض بيع منزله ويعطل 
أكبر مشروع تجاري بفلوريدا

صدمــة اجتماعيــة.. بريطانيــا 
تسجــل أصغــر أم فــي تاريخهــا


