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نابلس/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين باالختناق إثر إطالق قوات االحتالل 
بكثافة للقنابل على المتظاهرين المش���اركين في فعاليات 
اإلرباك الليلي في جب���ل صبيح ببلدة بيتا قرب مدينة نابلس 
بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد ش���هود عيان، أن المواجهات 
اندلعت بين الش���بان وقوات االحتالل خالل تواصل فعاليات 

االرباك الليلي على جبل صبيح وسط إطالق كثيف للنيران.

وتق���ع قرية بيتا )17 ألف نس���مة( بين مرتفعات جبلية عدة، 
بينه���ا جبل صبيح ال���ذي أقيمت عليه البؤرة االس���تيطانية، 
وتسكنها قرابة 50 عائلة إسرائيلية، منذ مايو/أيار الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ينظم الفلس���طينيون بش���كل شبه يومي 
احتجاج���ات ليلية تس���تمر أحيانًا حتى الصب���اح، ويطلقون 
خاللها هتافات »الله أكبر«، وينش���دون أغاني فلس���طينية، 

ليجعلوا حياة المستوطنين ال تطاق.

إصابات باالختناق خالل قمع 
االحتالل »اإلرباك الليلي« في بيتا

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
هدمت طواقم بلدية االحت���الل في القدس، أمس 
الثالثاء، ش���قة س���كنية لعائلة العباسي، في حي 
س���ويح في بلدة س���لوان، جنوب المسجد األقصى 

المب���ارك، كما هدم���ت محال تجاري���ًا تملكه عائلة 
الرجب���ي ضمن المنش���آت المه���ددة بالهدم بعد 
ا، كما أخطرت  انتهاء المهلة المحددة لهدمها ذاتًيّ
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أربعة منازل مأهولة 

بالهدم، في قرية الولجة ش���مال غ���رب بيت لحم؛ 
بدعوى عدم الترخيص. وأفادت مصادر مقدس���ية، 

مس���اء أمس الثالث���اء، ب���أّن طواقم 
بلدية االحت���الل الصهيوني هدمت 

 مستوطنون يقتحمون »األقصى« وآخرون يحرقون عشرات الدونمات الزراعية بنابلس
االحتالل يهدم شقة سكنية ومحال تجاريًا ويعتدي على 
المواطنين في سلوان ويخطر بهدم 4 منازل في بيت لحم

النخالة: المعركة األخيرة جعلت العدو 
يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت لجنة الدفاع عن أحياء س���لوان أن م���ا حصل صباح أمس الثالثاء، من هدم 
االحت���الل لمحل تجاري، هدفه جس نبض المقدس���يين واإلعداد للهدم القادم 
في حي البس���تان. ونقل موقع "القسطل" عن عضو لجنة الدفاع عن أحياء سلوان 

لجنة الدفاع عن سلوان: الهدم في 
البستان هدفه التحضير للهدم الكبير

غزة/ االستقالل: 
ق���ال الناطق اإلعالمي باس���م حرك���ة الجهاد اإلس���المي طارق 
س���لمي أمس الثالثاء: "إن حفل افتتاح سفارة لالحتالل في دولة 

االمارات هو خيانة للق���دس وخذالن ألهلها الذين تداهم قوات 
االحت���الل بيوتهم به���دف هدمها وتهجيرهم 
منها". وأضاف س���لمي :"في الوقت الذي تسفك 

الجهاد: افتتاح سفارة لالحتالل في 
اإلمارات خيانة للقدس وخذالن ألهلها

بيروت/ االستقالل: 
دعا أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين القائد زياد النخالة إلى إعادة قراءة 
المش���روع الصهيوني بعمق. وقال النخالة خالل اس���تقباله وفدًا من معهد الدراس���ات 
الدولية: »إن المعركة األخيرة جعلت العدو الصهيوني يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على 

حّي »البستان« بالقدس.. تاريخ 
من الصمود أمام نكبة التهجير

القدس المحتلة – غزة/ قاسم األغا:
ما زال���ت مدينة القدس المحتل���ة وأحياؤها، تتعرض لهجمات اس���تيطانية 
شرس���ة، تهدف إلى تهجير مواطنيها األصليين، وتهويد المدينة بأكملها، 

وإحالل ُقطعان المس���توطنين المتطرفين بداًل منهم، في وقت 
، الفلس���طينيون المقدس���يون سبياًل 

ّ
ال يجد فيه أصحاب الحق

 األسير أبو عطوان يواجه احتماالت 
خطيرة على حياته منها الشلل

رام الله/ االستقالل:
أّكد محامي األس���ير الغضنفر أبو عط���وان، المحامي جواد بولس، 
أّن تقريًرا طبًيا صدر عن األطباء الثالثاء في مستش���فى »كابلن« 

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزي���رة الصحة مي الكيل���ة الثالثاء، عن تس���جيل حالة 
وفاة و162 إصابة جديدة بفي���روس كورونا في الضفة الغربية 

وفاة و162 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

عباس: اتفاقيات »التطبيع« 
وهم ولن يكتب لها النجاح

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس السلطة الفلس���طينية، محمود عباس، أمس الثالثاء، إن 
اتفاقيات التطبيع، بين »إس���رائيل« وبعض الدول العربية، »وْهم«، 

صحفيو الضفة تحت 
مقصلة أجهزة أمن السلطة 

غزة/ سماح المبحوح: 
على مدار الس���اعات واأليام الماضية، واصل���ت األجهزة األمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة من اعتداءاتها 

موقع عبري: »إسرائيل« تهدد باستمرار 
منع دخول مواد إعادة إعمار غزة

االحتالل يتلك�أ 
يف التحقيق يف 

قتل مدنيني 
على حدود غزة
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بيروت/ االستقالل: 
دعا أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين القائد زي���اد النخالة إلى إعادة 

قراءة المشروع الصهيوني بعمق.
وقال النخال���ة خالل اس���تقباله وفدًا من 
معهد الدراس���ات الدولي���ة: "إن المعركة 
األخيرة جعلت الع���دو الصهيوني يفكر 
ألف مرة قبل أن يقدم على أي اعتداء على 
غزة، ألنه عاجز عن دفع الفاتورة القاس���ية 

التي ستنجم عن مهاجمة غزة".
وض���م الوف���د كال م���ن رئي���س المعهد 
محمد حمي���ة ومدير المعهد محمد فقيه 
واألعضاء ب���الل عبد الس���اتر ود. علي عز 
الدين ود. وسام ياسين وحمزة فضل الله 
وشوقي عواضة، بحضور ممثل الحركة في 

لبنان إحسان عطايا.
وأكد القائد النخال���ة على أننا نعمل على 
الصهيوني،  للمش���روع  معاكس  مشروع 
فمن أبرز م���ا أنجزته المعركة األخيرة ضد 
الع���دو الصهيوني هو ك���ي الوعي لدى 
الصهاينة، واس���تنهاض الوعي العربي. 
وإن حج���م اإلنجاز يجعلن���ا اليوم نحقق 

مكاسب أكثر للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن الجندي الصهيوني هو جندي 
يحمل كل صفات العولمة وحياته مرفهة، 
ولهذا فه���و لم يجرؤ في ه���ذه المعركة 

حتى على تج���اوز خط غزة، على الرغم من 
حجمها الصغير وأرضها المسطحة.

وأضاف: لق���د ولى الزمن ال���ذي كان فيه 
شارون يعتدي على غزة متى يريد، حتى 
وص���ل غروره إلى حد قول���ه خالل اجتياح 
لبنان ع���ام 1982: "أنا أق���در أن أصل إلى 

كراتشي بهذا الجيش".
وكش���ف النخالة أن معظم األسلحة التي 
تستعملها المقاومة الفلسطينية في غزة 
هي صناعة محلية، وأننا نسعى دومًا إلى 
امتالك أدوات القوة، ونحرض شعبنا على 

قتال العدو. وبّين أن روح الوحدة الوطنية 
م���ن العوامل البارزة الت���ي جعلتنا نحقق 
إنجازات مهمة في ه���ذه المعركة، وأكد 

على أن القدس ستبقى لنا.
وحذر أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين من أن أي���ة عملية اغتيال 
ينفذها االحتالل في الداخل أو في الخارج 

سنرد عليها بقصف )تل أبيب(.
وخت���م قائاًل: إن مش���اريع التس���وية وما 
يس���مى برام���ج المرحلة قد فش���لت، وإن 
الصراع مع العدو ه���و صراع وجود، فنحن 

نقاتلهم لتحرير أرضنا واستعادتها، وهم 
يّدعون أن فلس���طين لهم، وأن المسجد 
األقصى بن���ي على الهي���كل، ويعتبرون 
مش���روعهم  قل���ب  والق���دس  الضف���ة 
"يه���ودا  ويس���مونها  الصهيون���ي، 
والس���امرة". لذلك لن يق���دم لنا العدو أي 
ج���زء من فلس���طين عب���ر المفاوضات، أو 
رغبات المجتمع الدولي الذي ال يس���تطيع 
أن يضم���ن للفلس���طينيين أي ح���ق من 
حقوقه���م، ألن "إس���رائيل" تتجاهله وال 

تسأل عن أحد.

خالل استقباله وفدًا من معهد الدراسات الدولية
النخالة: المعركة األخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت لجنة الدفاع عن أحياء س���لوان أن م���ا حصل صباح أمس الثالثاء، من هدم 
االحت���الل لمحل تجاري، هدفه جس نبض المقدس���يين واإلعداد للهدم القادم 

في حي البستان.
ونقل موقع "القسطل" عن عضو لجنة الدفاع عن أحياء سلوان أماني عودة، قولها: 
إن االحتالل يس���عى من خالل الهدم إلى جس نبض الشارع المقدسي، واإلعداد 

للمراحل القادمة لهدم باقي المنازل.
وأضافت "نتحدث اليوم عن 21 منزاًل يتهددها خطر اإلزالة بشكل كامل في هذه 
الفترة، وتنفيذ القرار ُيمكن أن يتم بأية لحظة"، مشيرة إلى أن هناك محكمة في 

ال�15 من شهر آب القادم للبت في قضية منازل حي البستان جميعها.
وأكدت عودة أن أهالي البس���تان رفضوا وما زالوا يرفضون عملية هدم منازلهم 
بأيديهم، وأن هناك وقفة ش���عبية معهم، لكنها ليست كافية كما قالت، وإنما 
يجب "تس���ليط الضوء بشكل أكبر، وكشف الحقائق التي تحصل، واالنتهاكات 

"اإلسرائيلية" التي ُتمارس يومًيا بحق المقدسيين.
وقالت: "نحن اليوم أمام سياسة تطهير عرقي كامل، وعنف سياسي واضح، وعدم 
خضوع ألي قوانين دولية"، مطالبة الجميع بالوقوف مع أهالي سلوان، ألن القضية 

ليست قضية سلوان وحدها.
وكانت قوات االحتالل قد هدمت أمس محاًل تجارًيا في حي البس���تان، واعتدت 
على الس���كان الذي���ن حاولوا التص���دي لعملية الهدم برم���ي القنابل الصوتية 

والغازية والرصاص المطاطي باتجاههم.
وأوضح���ت جمعية اله���الل األحمر أن طواقمه���ا تعاملت م���ع 13 إصابة خالل 

المواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل في سلوان أمس.

لجنة الدفاع عن سلوان: 
الهدم في البستان هدفه 

التحضير للهدم الكبير    

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق اإلعالمي باس���م حركة الجهاد اإلس���المي طارق س���لمي أمس الثالثاء: "إن حفل افتتاح سفارة 
لالحتالل في دولة االمارات هو خيانة للقدس وخذالن ألهلها الذين تداهم قوات االحتالل بيوتهم بهدف 
هدمها وتهجيرهم منها". وأضاف سلمي :"في الوقت الذي تسفك فيه الدماء الفلسطينية بفعل "اإلرهاب 
اليهودي" يقدم حكام االمارات هدية مجانية للقتلة والمجرمين "الصهاينة" بفتح سفارة لهم على أرض 
عربية". كما ش���دد على أن االحتالل ألرض فلس���طين هو باطل، وبالتالي ال شرعية وال قانونية ألي تمثيل 
له ، الفتًا أن ما تم افتتاحه في االمارات تحت مس���مى س���فارة إنما هي "وكر تجسس" وحياكة للمؤامرات 
والدسائس بحق بلدان وشعوب منطقتنا. وكانافتتح وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد، امس الثالثاء، 

في أبو ظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العالقات بين البلدين.

أبو ظبي/ االستقالل: 
افتتح وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد، امس 
الثالث���اء، في أبو ظبي أول س���فارة إس���رائيلية في 
الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العالقات بين 

البلدين.
وزيارة لبيد لإلمارات هي الزيارة الرسمية األولى 
لوزير إس���رائيلي منذ اتفاق تطبيع العالقات 
بي���ن الدولتين في س���بتمبر/ أيلول من العام 

الماضي.
ومن المقرر أن ينتق���ل لبيد إلى دبي حيث يفتتح 
رس���ميا قنصلية بالده في اإلمارة، ويدشن الجناح 

اإلسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.

وكتب لبيد ف���ي تغريدة على حس���ابه في تويتر 
"قص الش���ريط في افتتاح س���فارة "إسرائيل" في 
أبو ظبي" مرفقا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة 

اإلماراتية نورة الكعبي.
ووصف افتتاح الس���فارة باللحظة التاريخية، قائال 
إن "إسرائيل" تختار السالم والتعاون على الحروب 

والعداء.
وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها "إسرائيل" 
مع كل من اإلمارات والبحرين والمغرب والس���ودان 
الفلس���طينيين ووصفوه���ا بأنها  أثارت غض���ب 
"خيانة" وخرق لإلجماع العربي الذي جعل حل النزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني شرطا للسالم مع إسرائيل.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية التي تستغرق يومين 
هي األولى لمس���ؤول إسرائيلي منذ اتفاق البلدين 
عل���ى تطبيع العالقات بينهما في س���بتمبر/أيلول 

الماضي.
ومن���ذ توقيع اتف���اق أبراهام في س���بتمبر 2020، 
وقعت اإلمارات مع "إس���رائيل" ع���ددًا متزايدًا من 

الصفقات التجارية واالتفاقيات الثنائية.
ويعد لبيد المهندس األول وراء تش���كيل الحكومة 
االئتالفية في إس���رائيل التي وصلت إلى السلطة 
ف���ي 13 يونيو/حزيران الج���اري، وأطاحت برئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن وقع اتفاقات 

التطبيع العام الماضي.

»إسرائيل« تفتتح في اإلمارات أول سفارة لها في الخليج الجهاد: افتتاح سفارة لالحتالل في 
اإلمارات خيانة للقدس وخذالن ألهلها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مص���ادر عبرية النق���اب ع���ن أن النيابة 
العس���كرية والجي���ش اإلس���رائيلي، تماطالن في 
التحقيق بحوادث قتل فيها مدنيون فلسطينيون، 
خالل المظاهرات الفلسطينية على حدود قطاع غزة، 
والتي نظمت احتجاجا على اس���تمرار الحصار على 

قطاع غزة، رغم مرور 3 سنوات من بدء المظاهرات.
وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 آذار/

مارس 2018، حيث كان يش���ارك الفلس���طينيون، 
مساء كل جمعة، في الفعاليات السلمية للمسيرة 
التي ُتنظم قرب الس���ياج الفاصل بين شرقي غزة 
واألراضي المحتلة عام 1948، واس���تمرت على مدار 

واحٍد وعشرين شهرًا.
وقال���ت صحيفة "هآرت���س" العبرية ف���ي عددها 

الصادر أمس الثالثاء: إن بيانات الجيش، تشير إلى 
أنه حتى اآلن فتح الجيش اإلسرائيلي تحقيقا في 
237 حادثة قتل فيها فلسطينيون في مظاهرات 
بدأت في آذار 2018 وتوقفت في آذار/مارس 2020.

وُتظه���ر البيان���ات التي قدمه���ا الجيش لتنظيم 
"ييش دين" الحقوقي، أن التحقيقات التي انتهت 
حتى اآلن أدت إلى فتح 36 تحقيًقا، اثنان منها قد 
نضجتا في الئحة اتهام، وفي ثالث من الحاالت، تم 
فتح التحقيق بناء على طلب المحامي العس���كري 

العام ، دون تدخل هيئة األركان العامة.
وفي 95 حادثة قتل فيها فلسطينيون، تقرر إغالق 
القضي���ة بعد "عدم العثور على عطل تش���غيلي"، 
ف���ي حين 15 واقع���ة أخرى تنتظر ق���رار المحامي 
العس���كري العام، الذي يجب أن يح���دد ما إذا كان 

التحقيق مطلوًبا أو ما إذا كان يجب إغالق القضية.
وم���ن القضايا التي تم توجي���ه لوائح اتهام فيها 
-بحسب الصحيفة- حادثة قتل الطفل عثمان حلس 
)14 عاًما( في تموز/ يوليو 2018، ضد جندي من لواء 
"جفعاتي" بعد أن أطلق الن���ار بدون إذن من قائده 
وخالًفا للتعليمات الصادرة. وبعد صفقة مع النيابة 
تقرر الحكم على الجندي بالس���جن شهًرا، والحبس 

مع وقف التنفيذ، وخفض رتبته إلى جندي.
في حين أن القضية األخرى حكم فيها على جندي 
من لواء المظليين بالس���جن 45 يوًما فقط وخفض 
رتبته، بعدما أطلق النار على صياد فلسطيني قرب 
شواطئ غزة بدون تعليمات من قيادته، في حادث 
وص���ف بأنه انتهاك لقواعد فت���ح النار، في حين ال 
ت���زال القضايا ال� 34 األخرى تنتظ���ر قرارالمحامي 

العس���كري العام ف���ي قضيتهم. ف���ي آذار/مارس 
الماض���ي، أعلنت المدعية المنتهي���ة واليتها في 
المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، باتو بنسودا، 
عن فتح تحقيق رس���مي ضد "إس���رائيل" لالشتباه 
بارتكابها جرائم حرب، في إشارة إلى األحداث التي 

وقعت في المنطقة في 13 حزيران/يونيو 2014. 
وفي رأي نش���رته بنسودا نهاية عام 2019، أشارت 
إل���ى ثالثة أنواع من جرائ���م الحرب المحتملة: تلك 

التي ارتكبتها "إسرائيل" في حرب صيف 2014. 
مثل تلك التي نفذتها "إس���رائيل" في مظاهرات 
حاشدة قرب السياج الفاصل بين "إسرائيل" وقطاع 
غ���زة، ابتداًء م���ن آذار / م���ارس 2018 ؛ وتلك التي 
نفذتها "إس���رائيل" بحكم توطي���ن مواطنيها في 

األراضي التي احتلتها.

مباش���رة بعد إعالن محكمة العدل الدولية، قدمت 
ا س���طًرا ينص على أن "محكمة  "إسرائيل" رس���مّيً
الهاي تفتقر إلى أي س���لطة لفت���ح تحقيق"، وأن 
"هذا الموقف كان مدعومًا من الدول الكبرى والخبراء 
القانونيي���ن المعروفي���ن، ومع ذل���ك، اختار قضاة 
األغلبي���ة في قرارهم وكذل���ك المدعية في بيانها 
تجاه���ل العديد من االدع���اءات القانونية الثقيلة 

التي أثيرت في هذا السياق".
ورّد المتح���دث باس���م الجيش اإلس���رائيلي: "كل 
حادثة قتل فيها شخص تم فحصها في إطار آلية 
استجواب هيئة األركان العامة، والتي تعمل بشكل 
مستقل ومهني لتوضيح الحقائق بالشكل األمثل. 
وفيما يتعلق بالقتلى ال���� 36، تم فتح 14 تحقيًقا 

للجيش اإلسرائيلي".

االحتالل يتلكأ في التحقيق في قتل مدنيين على حدود غزة
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وش���رعت آليات االحتالل بهدم منش���أة تجارية تع���ود لعائلة 
الرجب���ي في حّي البس���تان، في حي���ن اعتدت قوات���ه بالضرب 
والقنابل والرصاص على المقدس���يين من أهال���ي الحّي الذين 
تجمه���روا بالمكان، وحاول���وا التصّدي لعملية اله���دم؛ ما أدى 

لتسجيل إصابات.
وتزامًنا مع الهدم؛ صدحت مكبرات مساجد بلدة سلوان بالتكبير، 
واندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والمقدسيين في أحياء 

عّدة بالبلدة في أعقاب ذلك.
وذك���رت جمعي���ة اله���الل األحم���ر الفلس���طيني أن طواقمها 
اإلس���عافية تعاملت مع عش���رات اإلصابات، م���ن بينهم طواقم 

صحفية كانت تنقل األحداث الجارية في حّي البستان.
ويتهّدد الحّي المقدس���ي، الذي يض���م نحو 100 منزل يقطنها 
1600 نس���مة على األقل، نكبة هدم وتهجير، في أعقاب رفض 
بلدية االحتالل بمارس )آذار( المخططات الهندسية التي قدمت 
للبلدي���ة لتنظيم وترخي���ص المنازل، ورف���ض تمديد وتجميد 

قرارات الهدم.
وكان���ت بلدي���ة االحتالل أصدرت ق���راًرا بهدم الحّي منذ س���نة 
2005؛ بهدف إقامة ما تس���مى "حديقة توراتية" على أنقاضه، 
وبدأت بتوزيع أوامر الهدم الذاتي على سكانه، بحجة البناء دون 
ترخيص، رغم أن أراضيه ذات ملكية فلس���طينية خاصة ووقف 

إسالمي.
خّط �أحمر

وأّكدت فصائل فلسطينية وش���خصيات مقدسية، أن ما يجري 
بالحي المقدس���ّي، يعد حلقة في مسلس���ل طويل من الجرائم 
العنصرية والتطهير العرقي المنّظم ضد ش���عبنا الفلسطيني 
في كل جغرافيا فلس���طين التاريخية، وخصوًصا مدينة القدس 

المحتلة. 
وحّذر هؤالء من أن سياس���ة األمر الواقع الت���ي يحاول االحتالل 
فرضها، بالتزوير والتدنيس والنهب واالستعمار؛ تنذر بتفجير 
األوض���اع في المنطقة، مش���ّددين على أن محاوالت المس���اس 
بمدينة الق���دس، وأحيائها ومعالمها العربية اإلس���المية خّط 

أحمر.

�إنذ�ر بالتفجري 
حرك���ة الجه���اد اإلس���المي ف���ي فلس���طين، حّمل���ت االحتالل 
اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه واعتداءاته 

ضد الش���عب الفلس���طيني في مدينة القدس وبلدة "س���لوان" 
بالمدينة المحتلة.  

وقالت الحركة في بيان وصل صحيفة "االستقالل" أمس الثالثاء: 
"نحّمل االحتالل الصهيوني المس���ؤولية الكاملة عما يجري في 

حّي البستان، وفي كل أحياء القدس المحتلة". 
وأّك���دت أن المقاومة تواصل اس���تعدادها وترف���ع جهوزيتها؛ 
للتص���دي ألي ع���دوان يرتكبه الع���دّو، وعينها عل���ى القدس 
المحتلة، وما يجري فيها م���ن تصعيد صهيوني يمّس بقواعد 

االشتباك؛ وهو ما ينذر بتفجير الصراع واشتعال المنطقة".
وشّددت على أن "شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام سياسة 
األم���ر الواقع، التي تهدف القتالعه من أرضه، بل س���يكون دوًما 
بالمرصاد لكل اعتداء، وس���يقف بكل ق���ّوة في وجه المخططات 

االستعمارية واإلرهابية الصهيونية".
ودعت شعبنا من المقدسيين إلى التصدي بكل حزم لالعتداءات 
الصهيوني���ة على منازله���م وممتلكاته���م وأراضيهم، وعدم 
الس���ماح لق���ّوات االحتالل المس���اس بها، وتفعيل كل ُس���بل 

المواجه���ة في الدفاع عن أنفس���هم، والبقاء في بيوتهم مهما 
كّلف ذلك من أثمان.

 �ملقاومة تر�قب
كما حّملت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( االحتالل تبعات 
ونتائج سياس���اته العدوانية العنصرية تجاه شعبنا، ال سيما ما 
تتعرض له بلدة س���لوان وحّي البستان فيها، من هدم وتدمير 

لمنازل الفلسطينيين وتشريدهم منها.  
وق���ال المتحدث بلس���ان الحركة ف���وزي برهوم ف���ي مقابلة مع 
صحيفة "االستقالل" أمس الثالثاء، "إن المقاومة يقظة ومتنّبهة 
وتراقب تصرفات وس���لوك االحتالل على األرض"، محّذًرا من أن 
اس���تمرار إجراءاته وانتهاكات���ه العنصري���ة المتطرفة وخلق 
األزم���ات المتتالية ألبناء ش���عبنا؛ سيش���كل صواع���ق تفجير، 

يتحّمل العدو تبعاتها ونتائجها".
ودعا برهوم مكونات شعبنا في كل جغرافيا فلسطين التاريخية 
والفصائ���ل الوطنية كاّفة إلى االس���تمرار ف���ي التصّدي للعدّو 
الصهيون���ي ومخططات���ه التهويدية بكل األش���كال واألدوات 

النضالية والكفاحّية، وعدم السماح له بتنفيذها.  
وأش���ار إلى أن ما يتعّرض له الش���عب من اعتداءات وانتهاكات 
يومّي���ة م���ن االحت���الل وُقطعان مس���توطنيه؛ يس���توجب من 
"المجتمع الدولي والوسطاء الوقوف الفعلي عند مسؤولياتهم".

م�سل�سل ممنهج
بدوره، أوضح رئيس الهيئة المقدس���ية لمقاومة التهويد ناصر 
الهدمي، أن ما يجري من تهجير وتش���ريد للفلس���طينيين في 
بلدة س���لوان وحي "البس���تان"، يندرج ضمن مسلس���ل ممنهج 

للسيطرة الكاملة على مدينة القدس وتهويد أحيائها. 
وأوض���ح الهدم���ي في مقابلة م���ع صحيفة "االس���تقالل" أمس 
الثالث���اء، أن الهجم���ة االس���تيطانية المس���عورة والمركزّة من 
االحت���الل على الق���دس المحتلة، وخصوًصا بلدة "س���لوان"؛ لما 
تحمله من خصوصي���ة الموقع الجغرافي، وقربها من المس���جد 

األقصى المبارك.
وبّين أن "س���لوان بها أنف���اق تهويدية ع���ّدة، حفرها االحتالل 
أس���فل البلدة القديمة بالقدس إليصالها ببعضها، بالتزامن مع 
مزاعمه التاريخية واألثرية بأن له في بلدة س���لوان آثار تعود إلى 
الحقب���ة التي يّدعيها، من وجود )دولة يهودية( وعاصمة له في 

المكان".    
واس���تدرك: "لكن كل تلك المزاع���م واالّدعاءات ت���ّم تفنيدها 
ا، ولم يس���تطع االحت���الل إثبات أي صلة تاريخية  ا وتاريخّيً علمّيً
له على هذه األرض".  وأشار إلى أن ما تتعرض له مدينة القدس 
وأحياؤها م���ن "هجمات اس���تيطانية"، خصوًصا بع���د انتصار 
معركة سيف القدس، "محاولة يائسة من االحتالل لتفريغ هذا 
االنتصار من مضمونه، وإظهار بأنه ماٍض بسياسته التهويدية، 

ولم يرضخ لمطالب المقاومة".   
وأضاف: "على العكس تماًما، إذ إنه من الواضح جًدا بأن االحتالل 
رضخ وانكس���ر معنوًي���ا في مدين���ة القدس، وم���ا يقترفه من 
ممارس���ات هناك، تأتي من أجل اس���ترداد جزء من كرامته التي 
مّرغها الشعب الفلسطيني ومقاومته في التراب، عقب المعركة 

األخيرة". 
وش���ّدد على أن المقدس���يين قادرون على االنتصار ألنفسهم، 
ومواجه���ة مخططات االحتالل التهويدية واالس���تيطانية التي 
يحاول فرضها كأمر واقع، وهذا ما أثبتته المعارك التي خاضوها 

بكل بسالة وتحّدي، وانتزعوا فيها االنتصارات. 

حّي »البستان« بالقدس .. تاريخ من الصمود أمام نكبة التهجير
�لقد�س �ملحتلة – غزة/ قا�سم �لأغا:

ما ز�لت مدينة �لقد�س �ملحتلة و�أحياوؤها، تتعر�س لهجمات 
��ستيطانية �سر�سة، تهدف �إىل تهجري مو�طنيها �لأ�سليني، 
وتهوي��د �ملدين��ة باأكمله��ا، و�إح��ال ُقطع��ان �مل�ستوطنني 

�ملتطرفني بدلاً منهم، يف وقت ل يجد فيه �أ�سحاب �حلّق، 
�لفل�سطيني��ون �ملقد�سيون �سبي��ااً �إّل �ل�سم��ود و�ملو�جهة 
بال�سب��ل كاّف��ة. �أح��دث تل��ك �لهجم��ات �ل�ستيطانية، ما 
تعّر�س له »حي �لُب�ستان« ببلدة »�سلو�ن«، جنوبّي �مل�سجد 

�لأق�سى �ملبارك �سباح �أم�س، �إذ �قتحمت ع�سر�ت �لآليات 
و�ملركب��ات �لتابع��ة لبلدي��ة و�سرط��ة �لحت��ال �لبلدة 
وحا�سرت �حلي، �ملهّدد بهدم جميع منازله، ل�سالح �إقامة 

ما ت�سمى »حد�ئق تور�تية« للم�ستوطنني.

القاهرة / االستقالل:
أدان���ت جامع���ة ال���دول العربية، بأش���د 
العبارات، ما يتعرض له حي البس���تان في 
بلدة س���لوان بالقدس المحتلة من هجمة 
احتاللية شرسة ممنهجة للهدم وتهجير 
"إس���رائيل"  اس���تمرار  إطار  العائالت في 
في سياس���ة التميي���ز والفصل العنصري 
والتطهي���ر العرق���ي للفلس���طينيين في 
مدين���ة القدس به���دف تزوي���ر التاريخ 
وتهوي���د المدين���ة، بعد ما ب���دأت عملية 
الهدم فعال بواحدة من 17 منزال ومنش���أة 
مهددة بحي البستان بسلوان صباح اليوم.

وح���ذر األمي���ن العام المس���اعد لش���ؤون 
المحتلة  العربي���ة  واألراض���ي  فلس���طين 
بالجامع���ة العربية س���عيد أب���و علي، في 
تصري���ح صحفي ل���ه امس، من اس���تمرار 
تنفيذ مخطط���ات االقتالع والتهجير التي 
اإلسرائيلي  االحتالل  س���لطات  تنتهجها 
لتس���هيل مش���اريع االس���تيطان والضم 
والتهوي���د ف���ي س���لوان والش���يخ جراح 
وغيرها من المناطق واالحياء الفلسطينية 
باله���دم والتهجي���ر، محم���ال  المه���ددة 

باالحتالل(  القائم���ة  )الق���وة  "إس���رائيل" 
مس���ؤولية هذا التصعيد الخطير إلشعال 
وتوتي���ر الموقف من جديد، ضاربة بعرض 
الحائط موقف المجتم���ع الدولي الرافض 
في  اإلس���رائيلي  االحت���الل  النته���اكات 

مدينة القدس.
واش����ار أبو علي الى السياسات والممارسات 
اإلس����رائيلية المتواصلة ف����ي المدينة  بما 
فيها اقتحامات المس����جد األقصى المبارك 
وتدنيسه، مؤكدا أن إمعان سلطات االحتالل 
اإلس����رائيلي واصراراها عل����ى مواصلة هذه 
االعمال اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني 
وممتلكاته وأراضيه ومقدساته واستخفافا 
بالقانون الدولي وقرارات الش����رعية الدولية 
به����ذه  المن����ددة  العال����م  دول  ومواق����ف 
السياسات، غير آبهة باإلدانات والمناشدات 
الدولي����ة، األمر الذي  يحت����م على المجتمع 
الدولي ضرورة االنتقال الى الموقف العملي 
الح����ازم المعبر عن إرادت����ه لتوفير الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني.
كم���ا جدد األمين العام المس���اعد التأكيد 
عل���ى موق���ف الجامع���ة العربي���ة بمرور 

54 عام���ا على ق���رار دول���ة االحتالل "ضم 
الق���دس" ب���أن القدس الش���رقية عاصمة 
دولة فلس���طين وه���ي ج���زء ال يتجزأ من 
األرض الفلس���طينية المحتل���ة كما يقره 
القانون والشرعية الدولية، موجها التحية 
للمقدسيين في صمودهم وثباتهم دفاعا 
عن المدينة وهويتها العربية اإلس���المية 
وعن المقدس���ات اإلس���المية والمسيحية 
ومواجهة الجرائم واالعتداءات الوحش���ية 
اليومية الممنهجة التي يتعرضون لها في 
المدينة من س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 

والمستوطنين المتطرفين.
يذكر أن االحتالل اإلس���رائيلي أقدم صباح 
امس على تنفيذ تهديداته وهدم منشأة 
اقتصادية في حي س���لوان من أصل )17( 
منزال مهددا باله���دم في الحي والتهجير 
القس���ري، حيث أن هن���اك 1550 مواطنا 
م���ا زال���وا مهددي���ن بالتهجير القس���ري 
والتش���ريد من منازلهم في حي الش���يخ 
جراح والبستان، إلى جانب 86 منزال مهددا 
باالس���تيالء عليه في بط���ن الهوى تحت 

مزاعم واهية.

الجامعة العربية تدين هدم المنازل بسلوان في القدس المحتلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف موقع "واال" العبري النقاب مس���اء الثالثاء، ع���ن االتفاق على آلية جديدة إلدخ���ال أموال المنحة 
القطري���ة لغزة نهاية األس���بوع الحالي. وذكر الموقع أن األموال س���يتم إدخالها عب���ر ممثلين من األمم 
المتح���دة وبموافقة إس���رائيلية – قطري���ة. وأضاف "تأتي الخط���وة بعد رفض قطر وحم���اس المقترح 

اإلسرائيلي بإدخال األموال عبر السلطة الفلسطينية".
واعتب���ر الموق���ع العب���ري أن إدخال األم���وال القطرية س���يتيح للجي���ش فرصة االس���تعداد لجملة من 
الس���يناريوهات في المنطقة بما في ذلك التدهور األمني. في حين تأتي الخطوة على الرغم من معارضة 

رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان لهكذا خطوة في السابق.
وفي هذا الس����ياق، أش����ار الموقع إلى أن وفدًا أمنيًا إسرائيليا س����يصل القاهرة خالل األيام القريبة القادمة 
للتباحث حول مس����ألة التس����وية في القطاع بوس����اطة المخابرات المصرية، وبناًء على مصادقة المس����توى 
السياسي اإلسرائيلي فستتم المحادثات على عدة قنوات. وبموازاة ذلك، أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية 
خالل محادثات مغلقة عن اعتقاده����ا بإمكانية التوصل إلى توافقات مقلصة كخطوات لبناء الثقة ما يتيح 

للمستوى السياسي التقليل من الضغط الذي يمارسه على قطاع غزة من خالل التشديد على المعابر.
وقال مصدر أمني رفيع المس���توى إنه "ال توجد نية لتقييد إدخ���ال األدوية والمعدات الطبية واللقاحات 

للقطاع"، الفتًا إلى "أن األمور لن تعود إلى الفترة التي سبقت الحرب حتى اآلن".
ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إن "تقدمًا جوهريًا في الحصار المفروض على القطاع لن يتم طالما 

بقي موقف حماس متصلبًا بخصوص قضية األسرى "اإلسرائيليين" في قطاع غزة".

وفد أمني »إسرائيلي« يصل القاهرة خالل أيام
واال: االتفاق على آلية جديدة 
لتحويل المنحة القطرية لغزة
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دولة فل�سطني

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/1072

يف طلب ن�سر امل�ستبدل رقم 2021/1199
المس���تدعي : كمال جودة محمد عكاشة – من سكان غزة – السرايا – برج 
فلس���طين – هوية رقم )944824309( . وكيله المحامي / غازي حميد أبو 
وردة – غزة السرايا – برج وطن – الطابق األول – جوال رقم 0599749675 
المس���تدعى ضده / باول ويليامز مدير الخدمات المس���اندة لمجموعة س���ان جون 
للعيون – غزة شارع الثالثيني بجوار شركة الكهرباء بغزة )حاليا موجود خارج البالد(
نوع الدعوى : تعويض )أضرار(    قيمة الدعوى :    $1000000 مليون دوالر أمريكي .

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
في القضية رقم 2019/1072    في طلب نشر المستبدل رقم 2021/1199
الى المس���تدعى ضده بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )تعويض أضرار( استنادا الى ما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرا ألنك مقيم خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة بداية 
غ���زة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة 
في الطلب رقم 2021/1199 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .

لذل���ك يقتضي علي���ك ان تحضر له���ذه المحكمة ي���وم )الخمي���س( بتاريخ 
2021/9/26 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا . حرر في 2021/6/28

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
الأ�ستاذ عمار قنديل

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ 
قائمة �شروط بيع 

بن���اًء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االط���الع على ملف القضية 
التنفيذي���ة 2021/470 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ بنك اإلنتاج 
الفلس���طيني ويمثله الس���يد المدير العام/ محمد رامي عب���د الرافع أبو 
ش���عبان والمنفذ ضده/ محمد هاني حسين القيش���اوي القضية مقامة 

لتنفيذ سند دين منظم بقيمة 67328 دوالر امريكي.
بتاري���خ 2021/6/3 ت���م اخط���ار المنفذ ض���ده بإخطار التنفيذ حس���ب 
األصول عن طريق النش���ر المستبدل بتاريخ 2021/4/27 تم إيقاع الحجز 
التنفيذي على األرض بما عليها من بناء الواقعة في ارض القسيمة )38( 
من القطعة رقم )2345( والبالغ مساحتها "762م2" من أراضي النصيرات 
المس���ماة حلقة الديارنة الغربية وهي ارض فارغ���ة ال يوجد بها أي نوع 
من األبنية او االنش���اءات وبها ش���جر زيتون ويحدها من الجهة الغربية 
المقبرة ومن الجهة الش���رقية ارض محس���ن بيدس ومن الجنوب شارع 
أربعة امتار فرعي ومن الش���مال ارض أبو س���رار وبها س���ياج من الشبك 
ومن الناحية الجنوبية الشمالية وسور حجار من ناحية المقبرة وسور من 
جهة الش���رق بارتفاع مترين األرض بها ش���ارع متفرع من شارع الزوايدة 
الرئيسي بعرض ستة امتار منطقة المقبرة واجهة األرض ناحية الجنوب 

حوالي ثالثة واربعين مترًا وبعمق ثمانية عشر مترًا.
بتاريخ 2021/6/24م تم وضع يد مأمور التنفيذ على األرض المحجوزة، تم تثمين سعر 

المتر لألرض بقيمة 70 دينارًا اردنيًا حيث القيمة االجمالية "53340" دينارًا اردنيًا.
وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة المحددة لذل���ك يوم االثنين 
المواف���ق 2021/8/2 فعل���ى من لديه أي اعتراض عل���ى البيع ان يتقدم 
ل���ه لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حت���ى موعد أقصاه يوم 

الخميس الموافق 2021/7/29م. حرر في: 2021/6/29م.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

منظمة التحرير الفل�سطينية – دولة فل�سطني
جمعية املحاربني القدماء

 و�سحايا احلرب – فل�سطني
  اإعالن مزايدة 

ترغب جمعية المحاربي���ن القدماء في ضمان محصول الزيتون والجوافة 
والبلح في بيارة الجمعية مشروع عامر غرب الكرامة .

المراجعة / 2865649 بمقر الجمعية بالصبرة المعاينة واستالم الطلبات 
خالل أسبوعين من 2021/7/3م الى 2021/7/12م

  رئي�س جمل�س الإدارة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن اإخطار تنفيذ حكم
ال���ى المنفذ ض���ده / عبد القادر مصطفى عبد الهادي أحمد س���كان بيت الهيا 
س���ابقا ومجهول محل االقامة ف���ي الضفة الغربية أبلغك أن���ه وطبقا لاللتزام 
المترتب عليك وبموجب األحكام الصادرة عن محكمة جباليا الش���رعية بتاريخ 
2020/2/6م لصال���ح طالب���ة التنفي���ذ / زهر محم���ود خليل حم���ادة من جباليا 
وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بدفع قيمة نفقة زوجة 
ش���هريا والذي تبلغ قيمتها خمسة وخمس���ون دينارًا أردنيًا اعتبارا من تاريخ 

2019/12/17 وذلك على ذمة القضية التنفيذية رقم 2021/182.
ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة جباليا 
الش����رعية االبتدائية وذلك خالل أس����بوعين من تاريخ هذا االعالن وإن لم تحضر أو 
توكل من ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون .

ماأمور التنفيذ
جمال �سالح الدين العلي  

رام الله/ االستقالل:
أّكد محامي األسير الغضنفر أبو 
بولس،  ج���واد  المحامي  عطوان، 
أّن تقري���ًرا طبًيا صدر عن األطباء 
الثالثاء في مستش���فى "كابلن" 
أن  في���ه  أك���دوا  اإلس���رائيلي، 
األس���ير أبو عطوان يواجه ثالثة 
احتماالت خطي���رة منها إصابته 
بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة 
يصعب عالجها الحًقا، إضافة إلى 

احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وأضاف بول���س، أّنه تقدم اليوم 
)أمس( بطلب إلى نيابة االحتالل 

فلسطيني،  مستشفى  إلى  بنقله 
اس���تنادا إلى قرار المحكم���ة العليا بتعليق 
اعتقال���ه اإلدارّي، في محاول���ة لمواجهة هذا 
القرار، الذي شّكل أحد أخطر االختراعات التي 

خرجت فيها نيابة االحتالل ودعمتها المحكمة 
العليا ضد األسرى الذين خاضوا إضرابات عن 

الطعام على مدار السنوات الماضية.
وذكر نادي األس���ير، أّن األس���ير أب���و عطوان 

يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 
ال� 56 عل���ى التوال���ي، ويواصل 
االحتالل احتجازه في مستشفى 
"كابلن" اإلسرائيلي، علًما أن قرار 
تعليق اعتقاله اإلدارّي، ال يعني 

إلغاءه.
ُيشار إلى أن األس���ير أبو عطوان 
يبلغ من العمر )28 عاًما( من دورا/ 
الخلي���ل، اعتقل���ه االحتالل في 
العام الماضي،  شهر أكتوبر من 
وأص���در بحّقه أمرا اعتقال إدارّي، 
م���دة كل منهما 6 ش���هور، وهو 
أس���ير س���ابق واج���ه االعتقال 
اإلدارّي س���ابًقا، وخاض عام 2019 
إضراًبا عن الطعام. وخالل فترة إضرابه تعرض 
أب���و عط���وان لعملي���ات تنكيل واعت���داءات 

ممنهجة من قبل الّسجانين.

وفقًا لتقارير األطباء
 األسير أبو عطوان يواجه احتماالت خطيرة على حياته منها الشلل

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، 
واعتقلت عدًدا من المواطنين بنابلس والخليل ورام الله، وسلمت بالغات لمقابلة مخابرات 

االحتالل.
ففي نابلس، داهمت قوة لالحتالل مدينة نابلس، واعتقلت الش���اب عمر ش���لهوب، بعد 

اقتحام منزل ذويه في شارع عصيرة الشمالية.
وسلمت قوات االحتالل الشاب صهيب الخراز استدعاء لمراجعة مخابرات االحتالل، بعد 

دهم منزل ذويه.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات االحتالل بدلة عزون ش���رقي قلقيلية، ودهمت عدة منازل، 

وسلمت بالغات لمقابلة مخابرات االحتالل.
وفي رام الله، أطلقت قوة من المستعربين النار في الهواء، واعتقلت الشاب حمزة الخطيب 

من أمام منزله في قرية بلعين غرب رام الله.
واعتقل���ت قوات االحت���الل أحمد العبد حمادة، وجهاد أحمد عب���ده، بعد دهم وتفتيش 
منازله���م في رام الله. وفي الخليل، ش���نت قوات االحتالل حمل���ة اعتقاالت في مناطق 
متفرقة بمحافظة الخليل، واعتقلت خاللها المواطنين زكريا القيق، وفضل القيق، وإسالم 

الجندي، وعمر خالد البدوي.
واعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي األسير المحرر سليم يوسف الرجوب بعد اقتحام 

منزله وتفتيشه في دورا جنوب المدينة.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" الثالثاء منزل األسير المحرر 
يعق���وب أبو عصب في حي الصوانة بالطور بالقدس المحتلة، وفتش���ته بدقة وصادرت 
دراجة نارية. وذكر أمجد أبو عص���ب أنه تفاجأ بقوات االحتالل والمخابرات تقتحم منزل 

شقيقه يعقوب، وتفتشه وتخرب محتوياته.
ولف���ت إلى أن قوات االحتالل أصرت على مصادرة الدراجة النارية الخاصة به قبل مغادرة 

المنزل، بحجة أن شقيقه يعقوب يستخدمها.
وأضاف "يوجد قرار س���ابق بحق ش���قيقه يعقوب يقضي بمصادرة مبلغ مالي قدره 21 
ألف شيكل، وعند عدم العثور على ش���يء خالل تفتيش منزله، صادروا دراجتي النارية 
رغم أنها تعود لي". من جهة أخرى، أعادت قوات االحتالل أمس اعتقال المقدسي نضال 

الرجبي، صاحب المحل الذي هدمته جرافات بلدية االحتالل.
وكانت القوات اعتقلت نضال صباح الثالث���اء، واحتجزته قبل البدء بهدم محله في حي 

البستان ببلدة سلوان، وأخلت سبيله عند االنتهاء من عملية الهدم.
كما اعتقلت قوات االحتالل أمس شقيقيه فادي وأحمد خالل هدم المحل، بعد االعتداء 
عليهما بالضرب المبرح، واصابة أحمد بجروح في رأس���ه، ونقله لمستش���فى " ش���عاري 
تصي���دق" للعالج. فيما اعتقلت الش���اب أحمد نجل نضال الرجب���ي، وما زال األربعة قيد 

االعتقال في مركز شرطة االحتالل بالقدس المحتلة.
وتش���هد مناطق متفرق���ة بالضفة الغربية والق���دس المحتلة يومي���ا اقتحامات قوات 
االحتالل، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة 

من النساء واألطفال.

مداهمات واعتقاالت 
إسرائيلية بالضفة والقدس 

خانيونس/ االستقالل: 
توغلت آليات تابعة لالحتالل اإلس����رائيلي شرقي محافظة خان يونس 

جنوبي قطاع غزة، صباح  أمس الثالثاء.
وأفاد شهود عيان بتوغل جرافتين وآليتين إسرائيليتين شرقي بلدة 

عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس.
وأشار الشهود إلى أن آليات االحتالل قامت بأعمال تجريف وتمشيط 

في المكان.

جنين/ االستقالل:
دخل األس���ير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون غرب جنين، الثالثاء، عامه ال� 
19 في س���جون االحتالل »اإلسرائيلي«. وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، 
أن االحتالل اعتقل األس���ير حمدية عام 2003  بعد محاصرة المنطقة الشرقية من بلدته 
اليام���ون، ومداهمة منزل عائلته، وم���ن ثم جرى نقله إلى التحقي���ق، ووجهت له تهمة 
المش���اركة في التصدي لقوات االحتالل خالل اجتي���اح مدينة جنين عام 2002. وأضاف 
سمور، أن محكمة االحتالل أصدرت بحق األسير حمدية حكمًا بالسجن الفعلي مدة 28 عاما.

توغل محدود آلليات 
االحتالل شرقي خانيونس

أسير من جنين يدخل عامه 
الـ19 في سجون االحتالل
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإخطار تنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية االبتدائية

الى المنفذ ضده : اياد محمد عطية ابو خوصة من غزة وس���كان غزة س���ابقا 
والمقي���م حاليا ف���ي تركيا والمجهول محل االقامة فيه���ا , لقد حكم عليك 
اربعون دينارًا اردنيًا ش���هريا من تاري���خ 2021/4/6م نفقة بنت بالغة على 
صفح���ات القضية التنفيذية 2021/221 لصالح طالب���ه التنفيذ : مرام اياد 
محمد ابو خوصة من غزة وسكانها وعلى صفحات القضية اساس2021/438 
ص���ار عليك خالل اس���بوعين مراجعة دائ���رة التنفيذ بمحكمة الش���جاعية 
الشرعية ان لم تحضر او ترسل وكيال عنك او تقدم معذرة مشروعة ستباشر 

بحقك االجراءات القانونية حسب القانون . وحرر في 2021/6/29م

 ماأمور تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 
   اأ . عبد اهلل ح�سن اأبو دان

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإخطار تنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية االبتدائية

ال����ى المنفذ ض����ده : اياد محمد عطية ابو خوصة من غزة وس����كان غزة س����ابقا 
والمقيم حاليا في تركيا والمجهول محل االقامة فيها , لقد حكم عليك ثالثون 
دينارًا اردنيًا ش����هريا من تاريخ 2021/4/6م نفق����ة ولد على صفحات القضية 
التنفيذية 2021/220 لصالح طالبه التنفيذ : عبير س����مير عبد النبي ابو جالل 
من غزة وس����كانها وعلى صفحات القضية اساس 2021/458 صار عليك خالل 
اس����بوعين مراجعة دائرة التنفيذ بمحكمة الشجاعية الشرعية ان لم تحضر او 
ترسل وكيال عنك او تقدم معذرة مشروعة ستباشر بحقك االجراءات القانونية 

حسب القانون . وحرر في 2021/6/29م

  ماأمور تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 
عبد اهلل ح�سن ابو دان 

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإخطار تنفيذ حكم  �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية االبتدائية

الى المنفذ ضده : اياد محمد عطية ابو خوصة من غزة وس���كان غزة سابقا 
والمقيم حاليا في تركيا والمجه���ول محل االقامة فيها , لقد حكم عليك 
س���تون دينارًا اردنيًا ش���هريا من تاري���خ 2021/4/6م نفق���ة زوجة على 
صفح���ات القضية التنفيذي���ة 2021/219 لصالح طالب���ه التنفيذ : عبير 
س���مير عبد النبي اب���و جالل من غزة وس���كانها وعلى صفح���ات القضية 
اس���اس2021/440 صار عليك خالل اس���بوعين مراجعة دائ���رة التنفيذ 
بمحكمة الش���جاعية الش���رعية ان لم تحضر او ترسل وكيال عنك او تقدم 
معذرة مشروعة ستباشر بحقك االجراءات القانونية حسب القانون . وحرر 

في 2021/6/29م

  ماأمور تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / خالد جمي���ل رمضان بكير عن 
فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م )804310498  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / وداد محمد س���ليم ابو داود عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )  917617748  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / ربي طلعت قاعود اس���ماعيل 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )804011815  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
أعلن����ت وكال����ة غ����وث وتش����غيل الالجئين 
الثالثاء عن تقييم  )أونروا(  الفلس����طينيين 
أول����ي لألضرار الت����ي لحقت بالمن����ازل جراء 
العدوان اإلس����رائيلي األخير على قطاع غزة 

في شهر مايو الماضي.
كما أعلنت أونروا في بيان لها عن مس����اعدة 
نقدي����ة خالل الفت����رة االنتقالي����ة ألصحاب 
المنازل المدمرة كلي����ًا والمنازل التي لحقت 

بها أضرار جسيمة.
وبينت أنه س����يتم توزيع المساعدة النقدية 
للم����أوى االنتقال����ي، وذلك بعدم����ا أصدرت 
نتائ����ج تقييم األضرار الت����ي لحقت بمنازل 

الالجئين سواء األضرار الكلية أو البليغة.
وقال����ت "بدأت أون����روا في دفع مس����اعدات 
نقدية )مساعدة بدل إيجار( ومساعدة إعادة 
االندماج للحاالت التي تم تقييمها. سيكون 

إجمال����ي المدفوعات التي س����يتم إصدارها 
بدءًا من اليوم ما مجموع����ه 2.4 مليون دوالر 

تقريبًا".
وبينت أن هذه س����تغطي ستة أشهر موزعة 
على مس����اعدات إعادة االندماج بقيمة 500 
دوالر تمنح لمرة واحدة ومساعدة بدل اإليجار 
بقيمة 1,500 دوالر لتغطي س����تة أش����هر 
)وه����ذا اس����تنادًا إلى الح����د األقصى لحجم 

األسرة وليس الحجم الفعلي لألسرة(.
وذكرت أنه كما تم اإلعالن في أوائل ش����هر 
يوني����و، فقد أعطى مهندس����و برنامج البنى 
التحتي����ة وتطوي����ر المخيمات ف����ي األونروا 
وموظفو برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 
األولوية لتقييم األضرار التي لحقت بمنازل 
الالجئين، وتحديدًا الحاالت التي تم تقديم 
طلب عن تدمير منازلها بشكل كلي والمنازل 
التي لحقت بها أضرار جس����يمة )أي المنازل 

غير الصالحة للسكن(.
وحتى األسبوع الماضي-بحسب بيان أونروا- 
تم االنتهاء م����ن تقييم م����ا إجماله 1,200 
منزل على أساس المعلومات التي وردت إلى 
األونروا من خالل بوابة وزارة األشغال العامة 

واإلسكان. 
باإلضاف����ة إلى ذلك، فقد تم إرس����ال تعميم 
المعلومات على فرق األونروا المتنقلة والبالغ 
عدده����ا 25 فريق����ًا أو الفرق الثابت����ة البالغ 
عددها 35 والمنتشرة في جميع أنحاء قطاع 

غزة.
أولية  التقييم����ات نتائج  وأظهرت غالبي����ة 
مفادها أن معظم المنازل المتضررة تقع في 
محافظات الش����مال وغ����زة، وأن معظمها قد 

تضررت بشكل بليغ.
وأوضح����ت أن الخطوة التالية س����تكون في 
عملية تقييم األض����رار التي لحقت بالمنازل 

عبارة عن مراجعة ألي حاالت جديدة لم يتم 
اإلبالغ عنها مسبقًا.

باإلضافة إلى ذلك، سيس����تمر إجراء تقييم 
األضرار للمنازل التي تضررت بشكل جسيم 

أو بسيط.
ودع����ت أون����روا الراغبين ف����ي الحصول على 
معلوم����ات إضافية أو لإلب����الغ عن أضرار في 
المن����ازل التي لم يتم اإلبالغ عنها مس����بقًا، 
لالطالع عل����ى نهاية هذا البي����ان الصحفي 

للحصول على معلومات االتصال.
وبين����ت معايير االس����تحقاق الحالية وهي: 
إتمام تقييم المنزل الذي لحق به ضرر كلي 
أو ضرر بليغ، وأن العائلة لم تتلَق مس����اعدة 
اإلي����واء من قب����ل )لتجنب التك����رار(، توقيع 
النقدية  المس����اعدة  باستالم  لإلقرار  تعهد 
وكش����ف البيان����ات ونم����وذج التحق����ق من 

الموافقة.

ولفتت إلى أنه عند صدور هذه المدفوعات، 
سيتم إغالق الملجأين المخصصين للطوارئ 

المتبقيين، وذلك بحلول 30 يونيو.
ولفتت أون����روا إلى أن هذا سيس����مح بالبدء 
بشكل عاجل بصيانة المدارس الستخدامها 
في األنش����طة الصيفية أو االس����تعداد لبدء 

العام الدراسي الجديد في أغسطس.
ويتول����ى برنام����ج األمم المتح����دة اإلنمائي 
)UNDP( تنس����يق جميع تقييمات األضرار 
لمن����ازل غير الالجئين والمس����اعدة النقدية 

للمأوى االنتقالي.
وبين����ت أونروا أنه س����يتم التعام����ل مع أي 
مساعدة نقدية للسكن المؤقت أو االنتقالي، 
و أي تحويل في المس����تقبل يتجاوز المبلغ 
المح����دد حالي����ًا ومدته س����تة أش����هر وفقًا 
المحدثة ومعايير  لمعايير قطاع اإلس����كان 

االستحقاق الخاصة باألونروا.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة الثالثاء، عن تس���جيل حالة وفاة و162 إصابة 
جدي���دة بفي���روس كورونا في الضف���ة الغربية المحتلة وقط���اع غزة وتعافي 

154حالة خالل 24 ساعة الماضية.
وسّجلت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في فلسطين، وصل 

"االستقالل" نسخة عنه، حالة وفاة في غزة نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الكيلة أن نس���بة التعافي من الفي���روس بلغت %98,2، فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة %0.7، ونسبة الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التال���ي: طولكرم 4، 
قلقيلية 2، جنين 3، الخليل 3، قطاع غزة 150"، فيما حاالت التعافي الجديدة 

توزعت حسب التالي: "جنين 3، ضواحي القدس 1، رام الله 2 ".
ولفت���ت إلى وجود 8 مرضى في غرف العناي���ة المكثفة، بينهم مريض واحد 
على أجهزة التنفس االصطناعي، في حين ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في 

المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضًا.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المض���ادة لفيروس كورونا، 
فقد بل���غ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقط���اع غزة 497,232 بينهم 

359,393 تلقوا الجرعتين من اللقاح، وفق تقرير الصحة.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، امس 
الثالثاء، إن اتفاقيات التطبيع، بين "إسرائيل" وبعض 

الدول العربية، "وْهم"، ولن يكتب لها النجاح.
جاء ذلك في كلمة مس���جلة بثت ف���ي افتتاح مؤتمر 
علمي بعن���وان "الرواية الصهيوني���ة ما بين النقض 
والتفكيك"، تنظمه حركة "فتح"، بالتعاون مع جامعة 

القدس المفتوحة، في مدينة رام الله.
ويأتي تصريح عباس، تزامنا مع افتتاح وزير الخارجية 
"اإلس���رائيلي"، س���فارة بالده في دولة اإلمارات، أمس 

الثالثاء.

وأض���اف عباس "كم���ا يعلم الجميع فإننا أفش���لنا ما 
يعرف بصفقة القرن )خطة اإلدارة األمريكية السابقة 
للتسوية(، وظهر جليًا للجميع أن ما يسمى باتفاقيات 

أبراهام التطبيعية هي وْهم، لن يكتب لها النجاح".
ووقع���ت أرب���ع دول عربي���ة، هي اإلم���ارات والبحرين 
والس���ودان والمغ���رب، اتفاقي���ات إلقام���ة عالقات 
دبلوماس���ية مع "إس���رائيل" بوس���اطة أمريكية في 
العام 2020، وأطلق عليها اس���م "اتفاقيات أبراهام-

إبراهيم".
وتاب���ع رئيس الس���لطة يق���ول إن "الس���الم واألمن 
ل���ن يتحقق���ا إال بنهاية االحت���الل، ونيل الش���عب 

الفلس���طيني حقوقه بالحرية، واالس���تقالل، والدولة 
بعاصمتها القدس الشرقية".

       وأض���اف "العالم بدأ يرى "إس���رائيل" على حقيقتها 
كدولة احتالل، وفصل عنصري، وأن الرأي العام الدولي 

يشهد تحوال تدريجيا لإلقرار بالرواية الفلسطينية".
وفي وقت س���ابق من الثالثاء، افتت���ح وزير الخارجية 
"اإلسرائيلي" يائير البيد، س���فارة بالده في أبو ظبي، 

بدولة اإلمارات.
واعتبر البيد، وهو أول وزير "إس���رائيلي" يزور اإلمارات 
من���ذ تطبيع العالق���ات بين البلدين الع���ام الماضي، 

افتتاح السفارة بأنها "لحظة تاريخية".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »هآرتس« العبرية، أمس الثالثاء، إن أطراًفا 
في الس���لطة الفلس���طينية قدمت مقترحات لخطوات 

سياسية مستقبلية لإلدارة األمريكية.
وذكرت الصحيفة،  أن الورقة الفلس���طينية تش���مل 30 

مقترًحا لتحسين الصالحيات األمنية الممنوحة للسلطة 
في الضفة وتحس���ين االقتصاد الفلس���طيني ورفاهية 
الس���كان. ونقلت عن مصدر مطلع على المقترحات قوله 
إن السلطة و«إسرائيل« واإلدارة األمريكية لديهم تصور 
بعدم إمكانية الس���ير قدًما بمس���يرة س���لمية بالفترة 

الحالية، وأنه باإلمكان تنفيذ بعضها تحت الطاولة ودون 
إثارة الرأي العام الفلسطيني أو اإلسرائيلي.

وأضاف المص���در المطلع أن »الكثير من المقترحات غير 
قابلة للتنفيذ حالًيا، لكن باإلمكان الس���ير قدًما ببعضها 

الخاصة بالمجال المدني لتحسين حياة السكان«.

»أونروا« تعلن قيمة المساعدة النقدية ألصحاب المنازل المدمرة والمتضررة كليًا

وفاة و162 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

عباس: اتفاقيات »التطبيع« وهم ولن يكتب لها النجاح

»هآرتس«: السلطة قدمت مقترحات سياسية لإلدارة األمريكية



األربعاء  19 ذو القعدة 1442 هــ 30 يونيو 2021 م

دولة فل�سطني    
 املجل�س االعلى للق�ساء 

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الدعوى رقم 2020/445  يف الطلب رقم 2021/1221

المستدعي/شركة كرم للتجارة العامة ويمثلها / كرم كرم من غزة هوية / 
803492073  وكيله المحامي / رشاد زعرب

المستدعى ضده/ عمر توفيق رضوان من غزة منتدي الرئيس برج ابو شعبان
نوع الدعوى / حقوق    قيمة الدعوى / 1610 شيكل

 في الدعوى رقم 2020/445   في الطلب رقم 2021/1221
الى المس���تدعى ضدها بما ان المستدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صل���ح غزة في الدع���وى المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوقية ( اس���تنادا 
الى ما يدعيه في الئحة الدع���وى وعمال بنص المادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار االستاذ/ 
قاض���ي محكمة صل���ح غزة في الطل���ب رقم ) 2021/1221( بالس���ماح له 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى عليك ان تحضر له���ذه المحكمة بتاري���خ 2021/7/13م 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . تحريرا في 2021/6/29م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اأ .اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/351(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عبد 
المنعم حس���ين محمد لبد من س���كان بيت الهيا هوية رقم 966358244 
بصفته وكيال عن: ارغب بنشر الوكالة باسم محمد عبد المنعم حسين لبد 

بموجب وكالة رقم: 2017/16567 صادرة عن بيت الهيا 
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 1742 القسيمة 36 المدينة بيت الهيا 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/29م

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

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/352(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عبد الحي يوس���ف احمد أبو ندى من سكان غزة هوية رقم 910428218 

بصفته وكيال عن: جنة أناتولي بركوف أبو ندى 
بموجب وكالة رقم:2021/58 صادرة عن سفارة دولة فلسطين أوكرانيا 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 575 القسيمة 8 المدينة بيت حانون 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/29م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسني سعيد حسني الجعل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400079067( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���رين سمير حسن قديح 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804315737( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حمزة ممتاز مصطفى ابو جراد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407664887( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

و عل����ى إثر ذلك جاء الرد س����ريعا م����ن الصحفيين على 
االنته����اكات المتواصلة بحقهم من قب����ل أجهزة أمن 
الس����لطة وتقاعس نقابة الصحفيين عن الدفاع عنهم 
وضمان أمنهم وحمايتهم، فقدم بعضهم اس����تقالته 

فيما مزق آخرون بطاقات عضوياتهم من النقابة.
فيما، أعلنت عدد من المؤسس����ات الحقوقية تشكيلها 
فريقًا قانونيًا لمتابعة الش����كاوى حول االعتداءات التي 

تعرض لها الصحفيون.
 وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، عمار 
الديك، في مؤتمر صحفي: إن "مؤسسات حقوق اإلنسان 
اس����تمعت لش����هادات حية من صحفيين وصحفيات 
تعرضوا لالعت����داء خالل تغطيتهم التظاهرات في رام 

الله، خالل األيام الماضية". 
وأضاف: "جرى استهداف متعمد للصحفيين وبشكل 
خاص تجاه الصحفيات في الميدان، من خالل االعتداء 

أو خطف الكاميرات أو سرقة أجهزة االتصال". 
واعتبر أن ما جرى "مقلق جدًا ويحول دون تأدية الصحافة 
لدورها"، مطالًبا بتوفير الحماية للصحفيين في الميدان 
وخاصة للصحفيات، ومحاس����بة ومعاقبة كل من اعتدى 
على أي صحف����ي خالل األيام الماضي����ة، وإعادة أجهزة 

االتصال التي تمت سرقتها".
 وأش����ار إلى تش����كيل فريق قانوني لمتابعة الشكاوى 
حول االعتداءات التي تعرض لها الصحفيون، الفتًا الى 
أن المؤسس����ات على تواصل مع مكتب مفوض السامي 
لحقوق اإلنس����ان في األم����م المتحدة " لبل����ورة موقف 
مشترك من هذه القضايا الخطيرة على حقوق اإلنسان".  

اأفعال مدانة 
ب����دوره، أدان عضو األمان����ة العامة لنقاب����ة الصحفيين 
بالضفة المحتلة موسى الشاعر االعتداءات التي نفذتها 
األجهزة األمنية ضد العشرات من الصحفيين، معبرًا عن 
رفضه لتلك األفعال المؤس����فة من األجهزة األمنية ضد 

أبناء السلطة الرابعة .
و أكد الش����اعر ل�"االستقالل" أن استهداف عناصر األمن 
للصحفيين يعتبر تطورًا خطيرًا في س����ياق االعتداءات 
عل����ى حرية ال����رأي والتعبير والعم����ل الصحفي خاصة، 
مش����ددا على أن حرية الرأي والتعبي����ر مكفولة بموجب 
القانون األساس����ي الفلسطيني ووثيقة االستقالل، وأن 

كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.
وحذر الجهات األمنية م����ن التمادي في التضييق على 
حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر، وعواقب 
ذلك على س����يادة القانون والسلم األهلي والمجتمعي، 
مؤكدًا على أهمية وضرورة صون الحريات العامة، وعدم 
حرف البوصلة عن اتجاهاتها االساس����ية، واالبقاء على 
حالة النهوض وتقديم النماذج الالمعة في الشيخ جراح 

وسلوان وبيتا.
وأشار إلى جملة اإلجراءات التي اتخذتها النقابة للوقوف 
مع حق����وق الصحفيي����ن، كالتواصل مع الناطق باس����م 
الحكوم����ة بالضفة لوقف االعتداء ضدهم، كما نس����قت 

نقابته مع الهيئة المس����تقلة ومؤسس����ة الحق لحصر 
االعتداءات ومعالجة شكاوى الصحفيين وغيرها.

تغول وا�ستقواء 
رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين صالح 
المص���ري، أكد عل���ى رفضهم الكام���ل العتداءات 
عناصر األمن الفلس���طيني بالضفة المحتلة، على 
الصحفيين الفلس���طينيين، في مختلف المدن، ما 
أدى إلى إصابة عدد من الصحفيين، واصفا ما جرى 
م���ن األجهزة ب� "التغول" واالس���تقواء الواضح على 

عمل الصحفيين.
وأوضح المصري ل�"االس����تقالل" أن م����ا ترتكبه األجهزة 
األمني����ة ض����د الصحفيين يعتب����ر تقيي����دًا للحقوق 
والحريات الت����ي كفلتها المواثيق والش����رائع الدولية، 
مبينا أن منع األجهزة األمنية لعمل الطواقم الصحفية 
بحرية وضربهم وركله����م ومحاولة مصادرة معداتهم، 

خطوة تستوجب محاسبة ومساءلة مرتكبيها.
وأش����ار إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات األجهزة االمنية على 
الصحفيين من����ذ جريمة اغتيال المع����ارض نزار بنات، 
مطالب����ا بض����رورة تحييد الصحفيين وع����دم زجهم في 
الص����راع السياس����ي، وتمكينهم من ممارس����ة عملهم 

بحرية.
ووجه نداء لكافة الصحفيين بالعمل تحت ظل جس����م 
نقاب����ي موحد، للدف����اع عنهم وع����ن حقوقهم في ظل 
تراجع عم����ل النقابة في توفير الحماية لهم، وفي وضع 
حد لألجهزة األمنية المستمرة في ارتكاب االنتهاكات 

ضدهم.

 أقالم متكسرة ومداد ينزف

صحفيــو الضفــة تحــت مقصلــة أجهــزة أمــن السلطــة 
غزة/ �سماح املبحوح: 

على مدار ال�ساع��ات واالأيام املا�سية، وا�سلت االأجهزة 
االأمني��ة التابع��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف ال�سف��ة 
املحتل��ة من اعتداءاتها عل��ى الع�سرات من ال�سحفيني 
املوؤ�س�س��ات االإعامي��ة، خ��ال  العامل��ني يف خمتل��ف 

تغطيتهم للتظاهرات ال�سعبية التي جابت �سوارع مدن 
ال�سفة املحتلة، للتنديد مبقتل النا�سط ال�سيا�سي نزار 
بنات. وارتكبت االأجهزة االأمنية �ستى اأنواع االنتهاكات 
�سد ال�سحفيني، الت��ي تنوعت ما بني ال�سحل وال�سرب 
والر�س بغاز الفلفل، واإطاق قنابل الغاز امل�سيل للدموع 

و قذفه��م باالألفاظ النابي��ة، اإ�ساف��ة لعرقلة عملهم 
ومنعه��م من التغطي��ة، و م�س��ادرة معداته��م. اعتداء 
و�ستائم، �سرب وتهديد لل�سحفيني«، هذا اأقل ما ميكن 
و�سف��ه ملا يحدث اأثناء تغطيته��م للمظاهرات املنددة 

باغتيال النا�سط ال�سيا�سي نزار بنات و�سط املدينة.
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المعلومات التي نسوقها في اطار هذا المقال جرى تسريبها من مخابرات 
السلطة وتتحدث حول تفاصيل قتل الناشط نزار بنات, وقبل أن نخوض 
ف���ي التفاصيل نعود الى صحيفة االخبار اللبنانية التي قدمت معلومات 
خطيرة للغاية عن قرار تصفية الناش���ط نزار بنات وأن القرار جاء بعد رفع 
مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج تقريرا عن تدني شعبية رئيس 
الس���لطة محمود عباس في الش���ارع الفلس���طيني الى حد غير مسبوق, 
ومن ضمن اس���باب هذا التدني هو انتقاد سياس���ة الرئيس بشكل فج 
هزت هيبة رئيس الس���لطة امام الشعب الفلسطيني, وأن من ابرز هؤالء 
المنتقدين له ولسياس���اته هو الناش���ط نزار بنات  الموجود في مدينة 
الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والذي بات محّركًا رئيسًا للرأي العام 
ضّد السلطة في األراضي الفلس���طينية، بعدها بيومين، وخالل اجتماع 
عقده عب���اس وضّم عددًا من كبار قادة الس���لطة وحركة »فتح«، ذكر »أبو 
مازن«، بحسب المصادر الرفيعة نفسها، الناشط نزار بنات، متسائاًل عن 
سبب عدم إسكاته إلى اآلن، ليجيب عليه ماجد فرج بأن بنات »مختٍف عن 
األنظار حاليًا، وس���نصل إليه قريبًا«، ليرّد عب���اس: »خلصونا منه!«. وُفهم 
م���ن كالم عباس أنه يوّفر غطاًء لقتل نزار بنات بعد عش���رات المحاوالت 
إلس���كاته عن طريق االعتقاالت عبر النيابة العامة وتلفيق االّتهامات له، 
واتصاالت التهديد والوعيد، وصواًل إلى إطالق النار على منزله وغرفة نومه 
وتك���رار اقتحام بيته من ِقَبل األجهزة األمنية خالل الفترة الماضية لكنه 

لم يتوقف عن انتقاد السلطة وتوجيه االتهامات لها.
وعودة الى ما كش���فت عنه تس���ريبات مخابرات السلطة فالمعلومات قالت 
ان العميد بجهاز المخابرات ناصر عدوي، أجرى اتصاالت بزمالء في الجهاز 
لتنفيذ أوامر اللواء ماجد فرج إليقاف نزار بنات عند حده ووصفه ب� »المرتزق« 
وقال »اللي بدو يعري الس���لطة بنعريه احن���ا«, لذلك فإن عناصر المخابرات 
ص���ّوروا نزار بنات وهو عاٍر أثناء الض���رب ألنهم فهموا تعليمات ماجد فرج 
»اللي بدو يعري السلطة بنعريه احنا« والتي نقلها ناصر عدوي حرفًيا. وكان 
العميد بجهاز المخابرات ناصر العدوي، يتابع جهود التحري عن مكان نزار 
بنات في اليوم السابق الغتياله وُيبلغ ماجد فرج بالتطوارت, وحتى ال يتورط 
ماج���د فرج وحده في ارتكاب هذه الجريمة البش���عة, طلب أن تكون عملية 
اعتقال نزار بنات مش���تركة بي���ن المخابرات واألمن الوقائ���ي، والمخابرات 
أبلغت الوقائي بمكان نزار والتنسيق مع االحتالل القتحام المنطقة, وعندما 
جاءت ساعة الصفر وبدأ تنفيذ العملية كان  نزار بنات متماسًكا رغم شدة 
الض���رب في البداية حتى حمله في الدورة، ومات بعد الضرب المبرح له من 
قوة االعتقال الذي صّوروه بالفيديو إلرساله للواء ماجد فرج. وقد فاضت روح 
ن���زار بنات وهو تحت التصوير والضرب من عناصر المخابرات الذين عذبوه 
وقتلوه بهمجية وجردوه من مالبسه ألجل تصوير مقطع الفيديو لماجد فرج 
وحسين الشيخ الذي كان في عمق التفاصيل ومطلع على العملية أوال بأول.

توفي نزار بنات بعد أقل من س���اعة وأربعين دقيقة من عملية االعتقال 
وق���د ُصدمت قوة االعتقال من وفاته وجرى إخبار المحافظ جبرين البكري 
إلعالن الخبر, فلم يكونوا يتوقعون وفاته بهذه السرعة رغم شدة الضرب 
وقساوته, ويبدو أنهم كانوا ينتظرون قرارا مباشرا بتصفيته وقتله, لكن 
نزار توفي قبل وصول القرار المباشر من المسؤول, وبالتالي تورط الجميع 
في عملية القتل, وجاءت ردة الفعل في الش���ارع الفلس���طيني سريعة 
وساخنة مما خلق حالة ارباك وخوف لدى السلطة ومتنفذين داخلها, وهو 
ما دعى ماجد فرج لعقد اجتماع أمني الجمعة الماضية، بحضور حس���ين 
الش���يخ للوقوف على االح���داث, ومحاولة احتواء غضب الفلس���طينيين 
خصوصا في الضفة, وهم يراهنون على الوقت ومحاولة استرضاء عائلة 
بنات لنس���يان جريمة القتل, لكن العائلة  لن تقبل أي مساومة على دم 
ابنها الش���هيد المغدور والصمت على جريمة اغتي���ال نزار والتخفيف 
من االحتقان الداخلي, ما لم يتم تش���كيل لجنة مس���تقلة للوقوف على 
الحقيق���ة. انها حقائق صادمة ومفجعة تم تس���ريبها في اطار س���عي 
اطراف عديدة للتبرؤ من جريمة اغتيال الناش���ط ن���زار بنات, والبدء في 
توجيه كل طرف اللوم للطرف اآلخر, وخطورة هذه المعلومات انها طالت 
الجميع من رأس الهرم مرورا بوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ, ومدير 
المخابرات العامة اللواء ماجد فرج, والعميد بجهاز المخابرات العامة ناصر 
العدوي, و27 عنصرا شاركوا في عملية القتل وتصفية الشهيد المغدور 
نزار بنات, وهم الحلقة االضعف والذين ستوجه اليهم االتهامات بشكل 
مباش���ر اذا ما تأزمت االمور واحتقن الشارع بشكل أكبر وانتفض في وجه 

السلطة, وأيقن الجميع وقوع الجزاء. 

الفاجعة: حقائق مؤلمة 
تتكشف في قضية 

الشهيد المغدور نزار بنات

رأي
لم تك���ن واقع���ة اغتيال الناش���ط السياس���ي الفلس���طيني، نزار 
بنات، غريب���ة عّمن يعرفون كي���ف ُتدار األمور في أروقة الس���لطة 
الفلس���طينية، وكيف يتعامل الرئيس محمود عباس مع معارضيه 
الذين يهّددون استمراره في قيادة حركة »فتح« والسلطة و »منّظمة 
التحرير«، لتكون تصفية بنات حلقة جديدة في مسلسل اإلقصاء عن 

طريق القتل، بعد محاوالت عّدة إلسكاته طيلة السنوات الماضية.
مصادر رفيعة المس���توى في السلطة الفلسطينية، طلبت عدم ذكر 
»األخبار« تفاصيل متعّلقة بعملية اغتيال المرّش���ح  اس���مها، روت ل�
للمجلس التشريعي، وما سبقها من خّطة ُقّدمت إلى الرئيس محمود 
عباس بخصوص���ه، وما أعقبها من أوامر بالتخّلص منه، في ظّل واقع 
سياسي بات يش���ّكل تهديدًا للس���لطة بعد المواجهة العسكرية 
األخيرة بين المقاومة والعدو، وتدهور ش���عبية حركة »فتح« وفق ما 

أظهرته استطالعات الرأي أخيرًا.
قبل أيام من عملية االغتيال، قّدم مس���ؤول جهاز المخابرات العامة 
الفلس���طيني، ماجد فرج، لعباس، ورقة تقدي���ر موقف حول تراجع 
مكانة الس���لطة وتدّني التأييد الشعبي لها إلى مستويات تاريخية 
في استطالعات الرأي العام. وأشار فرج إلى عّدة عوامل تسّببت بهذا 
التراج���ع، من ضمنها وجود أش���خاص دأبوا على مهاجمة الس���لطة 
وقادتها وحكومة حركة »فتح« وإثارة القضايا ضّدها، وآخرها قضية 

صفق���ة اللقاحات منتهية الصالحية. وَذك���ر من بين أبرز هؤالء نزار 
بنات، الموج���ود في مدينة الخلي���ل في الضفة الغربي���ة المحتلة، 
وال���ذي بات محّركًا رئيس���ًا لل���رأي العام ضّد الس���لطة في األراضي 

الفلسطينية، بحسب الورقة.
ولفت فرج إل���ى أن نتائج المعركة األخيرة في قطاع غزة، وما رافقها 
من تجّرؤ الكثير من الفلس���طينيين على الس���لطة، يشّكل تهديدًا 
م لها من  حقيقيًا لألخي���رة، وُيضعف دورها والدعم الدول���ي الُمقدَّ
عّدة جهات أبرزها االتحاد األوروب���ي، ويوّلد ضغطًا كبيرًا عليها، في 
ظّل محاوالت من ِقَبل خصوم »فتح« لوراثتها والس���يطرة على القرار 

ين. والقيادة الفلسطينيَّ
بعدها بيومين، وخالل اجتماع عقده عباس وضّم عددًا من كبار قادة 
الس���لطة وحركة »فتح«، ذكر »أبو مازن«، بحس���ب المصادر الرفيعة 
نفسها، الناشط نزار بنات، متسائاًل عن سبب عدم إسكاته إلى اآلن، 
ليجيب عليه ماجد فرج بأن بنات »مختٍف عن األنظار حاليًا، وسنصل 

إليه قريبًا«، ليرّد عباس: »خلصونا منه!«.
وُفه���م م���ن كالم عباس أن���ه يوّفر غط���اًء لقتل نزار بعد عش���رات 
المحاوالت إلسكاته عن طريق االعتقاالت عبر النيابة العامة وتلفيق 
االّتهامات له، واتصاالت التهدي���د والوعيد، وصواًل إلى إطالق النار 
على منزله وغرفة نومه وتكرار اقتحام بيته من ِقَبل األجهزة األمنية 

خالل الفترة الماضية.
»اللجنة األمنية المش���تركة«، التي  وبع���د االجتماع، صدرت األوامر ل�
تتش���ّكل من قوى أمنية مختلف���ة أبرزها جهاز المخاب���رات العامة 
وجهاز األمن الوقائي، بالبحث عن بنات إلسكاته بأّي وسيلة، ليتبّين 
أنه غير موجود في منزله منذ فترة، وأنه يقيم لدى أقاربه في الخليل 
في منطقة خاضعة لس���لطة االحتالل األمنية بش���كل كامل )ضمن 

مناطق ج(.
بع���د وقت قصير، وليل���ة تنفيذ االغتيال، نّس���قت األجهزة األمنية 
الفلس���طينية مع االحتالل للس���ماح بدخول دورية تابعة للس���لطة 
العتقال »مطلوبي���ن« من المنطقة، على جري م���ا كان معتادًا طيلة 
الس���نوات الماضية، وأيضًا بعد عودة التنسيق بقّوة العام الفائت. 
كما تّم إبالغ العدو بأن الهدف هو نزار بنات الذي أصبح مثيرًا للرأي 
العام، وعاماًل مس���اعدًا على اش���تعال الوضع األمني في الضفة عبر 
استمرار انتقاده للسلطة ودعوته إلى إدامة المواجهات مع االحتالل، 
لتسمح السلطات »اإلس���رائيلية« باعتقاله، وتتوّجه قّوة مكّونة من 
6 جيبات عس���كرية تض���ّم 25 عنصرًا من »اللجنة المش���تركة« إلى 
المنزل الذي يقيم فيه بنات. وقبل ساعة من فجر الخميس الماضي، 
حاصرت القّوة المنزل، ومن ثّم اقتحمته، حيث اعتقلت نزار وضربته 

بشّدة حتى فارق الحياة. 

ال ُيعد التنس����يق األمني بين )س����لطات االحتالل( والس����لطة الفلسطينية 
مس����ألة مس����تقلة بذاتها بعيدًا من الهوية الفعلية للس����لطة ووظيفتها 
الرئيس����ة، بوصفها وكيلَة االحتالل وجزءًا ال يتج����زأ من ماهيته. وعلى رغم 
قس����اوة التوصيف الذي قد ال يتساوق مع نّية الرئيس الفلسطيني الراحل، 
ياس����ر عرفات، لدى التوقيع على »اتفاقات أوس����لو« وما تبعها، إال أنه يصّح 
ربطًا بما آلت إليه الس����لطة في مرحلة ما بع����د عرفات، وما حققته لتل أبيب 
ابتداًء: جهاز فلس����طيني وكي����ل عنها، يكفل لها تأبي����د احتاللها لألرض 

الفلسطينية، ويرفع عنها تبعاته.
بدءًا من الع����ام 1993، وقعت »منظمة التحرير الفلس����طينية« مع االحتالل 
الصهيوني سلس����لة اتفاقات عرفت ب� »اتفاقات أوسلو«، تعّلقت بما ُسّمي 
»ترتيبات الحكم الذاتي الفلس����طيني االنتقال����ي«. نتج من هذه االتفاقات 
»حكم ذاتي« فلس����طيني محدود، أطلق عليه اسم »السلطة الفلسطينية«، 
الت����ي تح����ددت مهامه����ا وصالحياته����ا ووظائفها و »ش����به س����يادتها« 
»تفاهمات اتحادية« مع المحتل، من ش����أنها تنظيم العالقة معه لخمس  ب�
س����نوات مقبلة، هي المدة المتفق عليها لالنتقال م����ن الحكم الذاتي إلى 

الدولة الفلسطينية.
إاّل أن المرحل����ة االنتقالية تأّبدت؛ وبعد 28 عامًا على توقيع »االتفاق اإلطار« 
ر أن ال تبصر النور  )أوس����لو 1993(، لم تبصر الدولة الفلسطينية النور، ويقدَّ
أبدًا إذا ما اس����تندت إلى المس����يرة السياس����ية، التي أفرغها االحتالل من 

مضمونها.
حققت »إسرائيل«، عبر مسيرة أوسلو، س����لة مكاسب وفوائد استراتيجية، 
فيما تحقق للفلس����طينيين فتات »حكم ذاتي«، س����مي »دولة فلسطين«، 
وفق أدبيات رجال الس����لطة. ومن أهّم ما تحقق )للكيان الغاصب(، ما يعرف 
ب�«التعاون« و«التنس����يق األمن����ي« بين الجانَبين، الذي ارتكز على سلس����لة 
ق����رارات من بينها قرار إنش����اء ق����وات األمن الفلس����طينية بموجب »اتفاق 

القاهرة« لعام 1994، و«اتفاق أوسلو 2« لعام 1995.
ش����هد »التنسيق« حاالت شد وجذب بحس����ب حسن العالقة مع االحتالل أو 
ترّديه����ا، وذلك حتى االنتفاضة الثانية ع����ام 2000، حين توقفت عمليات 
التنسيق في ظل اشتراك قوات األمن الفلسطينية في فاعليات االنتفاضة 
ورعايتها وتأمين الحماية لها بقرار من )ياسر( عرفات، علمًا أن هذه القوات 
كانت مشكلة من أعضاء في جيش التحرير الفلسطيني، جاء معظمهم من 

الشتات، وفي خلفياتهم تاريخ طويل من الكفاح ضّد المحتّل.
بع����د رحيل عرفات عام 2004، و«انتخاب« محمود عباس رئيس����ًا للس����لطة، 
رًا ملموسًا، وصواًل إلى استعادة مستويات التنسيق  شهدت العالقات تغيُّ
كم����ا كانت عليه قب����ل االنتفاضة. ومن بي����ن أهم العوامل الت����ي أّدت إلى 
هذه النتيجة، الجهد الكبير الذي بذله المنّس����ق األمني األميركي للشؤون 
»اإلس����رائيلية« - الفلس����طينية، الجنرال كيث دايتون، والذي أعاد تشكيل 
وتدري����ب وتوجيه عناص����ر األجهزة األمنية الفلس����طينية بم����ا يتالءم مع 
الوظيفة التي ُأريدت لها، ليس فقط في »التنسيق« األمني مع »إسرائيل«، 
ب����ل أيضًا في ضمان الس����يطرة األمنية للس����لطة الفلس����طينية بهويتها 

الجديدة بعد عرفات، وكذلك تأمين اس����تمرار الهوية الجديدة للسلطة مع 
مجيء عباس الذي أعلن عداءه لمقاومة االحتالل ولنهج عرفات، خاصة بعدما 
ش����هدت األراضي الفلس����طينية المحتّلة تماهيًا مع حركة »حماس«، ُترجم 

فوزًا للحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006.
تدريبات دايتون و«إس����رائيل« وَمن معه من رجال عباس، لم تكن تدريبات 
بالمعن����ى المهني لكيان����ات أمنية، بل عملية اختيار و«غربلة« وس����عي إلى 
تأكي����د والء وانصياع أفراد األجه����زة األمنية الفلس����طينية، بما يتالءم مع 
وظيفته����ا ودورها الم����زدوج: حماية ورعاية الس����لطة بهويته����ا الجديدة 
المعادي����ة للخيار المقاِوم، مهما كانت تبعاته؛ واس����تعدادها وجاهزيتها 

ل�«التعاون« مع االحتالل، أيضًا مهما كانت تبعاته.
النتيج����ة، كما هي اآلن، نج����اح المحتّل ورعاته في تش����كيل أجهزة أمنية 
ى  وش����رطية تحّق����ق أهّم وظيفة يريدها من الكيان الفلس����طيني المس����مَّ
س����لطة: خدمة أجن����دة »إس����رائيل« ومصالحه����ا األمنية، م����ا يعني، وفق 
تعبي����رات »إس����رائيلية«، أن »األجهزة الفلس����طينية تعم����ل على تحقيق 
األمن »اإلس����رائيلي« ورّد التهديدات، بالوكالة عن »إسرائيل« وباألصالة عن 
نفس����ها«، على اعتبار ذل����ك العامل الوحيد، وفي ح����ّد أدنى الرئيس، الذي 

يدفع االحتالل إلى اإلبقاء على السلطة كما هي.
 وتن����ص تفاهم����ات »التنس����يق األمن����ي« على جمل����ة التزام����ات ذاتية 
»إس����رائيلية« )غير ملزمة بالمطلق( تجاه الس����لطة الفلسطينية وأجهزتها 
األمني����ة، فيما على األخيرة موجبات والتزامات تجاه االحتالل، تحت عناوين 
مختلف����ة »فضفاض����ة« تعّبر ع����ن ندية ظاه����رة، بينما هي ف����ي معظمها 

»التزامات انصياع«:
1 - تبادل المعلومات االستخبارية: والمقصود بها، تأمين السلطة معلومات 
اس����تخبارية وفقًا لمتطلبات األمن )الصهيوني(، في كل ما يتعّلق بتهديد 

)الكيان( وأمنه؛
2 -  تع����اون األمن الجاري: التزام الس����لطة باعتقال وتس����ليم المقاومين أو 
»المش����بوهين« وفقًا للتعبير العبري، أو التنس����يق مع االحتالل ومساعدته 
ف����ي اعتقالهم، أو اعتقالهم بالوكالة عنه في س����جون الس����لطة، مع أو من 

دون محاكمة؛
3 -  مصادرة األس����لحة لمصلحة االحتالل: التزام السلطة وأجهزتها األمنية 
بتسليم »إسرائيل« أّي سالح يصاَدر في المناطق التي تنشط فيها أجهزة 
الس����لطة الفلسطينية، سواء كان السالح تابعًا لمقاومين أو جهات جنائية، 
األمر الذي يكفل »إلسرائيل« محاسبة السلطة على امتالك أّي سالح ال يكون 
مس����ّجاًل لديها، ما يسهل متابعتها والس����يطرة على قدراتها العسكرية، 

حتى تلك المتعلقة بالقدرات الفردية لعناصر أمنها؛
4 -  إعادة »إس����رائيليين«: وهو نشاط تلتزم به األجهزة الفلسطينية عوضًا 
عن االحت����الل، وذلك عبر البحث عن »إس����رائيليين« »ضّلوا الطريق« ودخلوا 
المناطق المدينية الفلس����طينية، مع تحميل الس����لطة مس����ؤولية أمنهم 
وحمايتهم، إلى حين نقلهم وتس����ليمهم إليها، ما يكفل »إلس����رائيل« أن 
ال تج����ازف في الدخول إلى مناطق ق����د تهّدد عناصر أمنها، إن اضطّرت إلى 

البحث عن مفقودين »إسرائيليين«؛
5 -  تدريبات ومناورات مشتركة: والمقصود هنا، تأكد »إسرائيل« من فهم 
الجانب الفلس����طيني دوره ووظيفته في حاالت الطوارئ أو بناًء على الطلب، 
إلجراء ميداني ُيطلب منه، س����واء في ما يتعّلق باعتقال مقاومين، بش����كل 
أحادي أو مش����ترك، أو تجاه حاالت طارئة تتعّلق بهّبات ش����عبية في أماكن 

احتكاك مع »اإلسرائيليين«، على تخوم مناطق سيطرة السلطة...
عل����ى ذلك، يصبح التنس����يق األمني وظيف����ة أمنية ُتلزم أجهزة الس����لطة 
الفلس����طينية خدمَة األمن »اإلس����رائيلي«، عبر عقد مقاولة دون أّي مقابل. 
وإذا كان المعن����ى العام للتنس����يق يفيد اتصاالت مباش����رة بين الجانبين 
قبل وخالل أّي عمل أمني أو عس����كري، إاّل أنه يعني أيضًا توكيل الس����لطة 
مهّم����ات أمنية وعس����كرية واعتق����االت وعمليات تحقيق واالس����تحصال 
على معلومات اس����تخبارية، تتعّلق بكل ما يفيد، و/أو تريد »إس����رائيل« أن 
تس����تحصل عليه، بل أن هذا »التنس����يق« ينس����حب أيضًا على النشاطات 
العس����كرية واألمنية للس����لطة، التي عليها أن ترسل بها تقارير دورية إلى 
أجهزة األمن »اإلس����رائيلية«، واألمر نفس����ه ينطبق على قضايا غير مّتصلة 
مباشرة بالتهديدات األمنية، سواء لالحتالل أو للسلطة، ومن بينها متابعة 
األنش����طة الثقافية واإلعالمية واالقتصادية وأنش����طة خاصة على وسائل 
التواص����ل االجتماع����ي ومكالمات واتصاالت، تتعّلق بجهات وش����خصيات 

تابعة لفصائل المقاومة أو تلك التي ُيشّك في أنها على صلة معها.
ف����ي المحصلة، ُتعّد أنش����طة األجهزة األمنية الفلس����طينية في ما يتعّلق 
بالتنسيق األمني مع االحتالل، نسخة متطّورة لشكل من أشكال العمالة في 
المناط����ق المحتلة، وهي »روابط القرى« في ثمانينيات القرن الماضي، التي 
أوجدها االحتالل في حينه لترعى مصالحه وتديم احتالله، بأيٍد فلسطينية.

وتعب����ر »إس����رائيل« عن »إش����ادتها« وأيضًا ع����ن »تعّجبها« من اس����تمرار 
التنس����يق األمني كما هو، على رغم التحديات التي واجهتها السلطة على 
مّر السنوات الماضية، بما يشمل نظرة الجمهور الفلسطيني إلى التنسيق 

بوصفه »عمالة« إلسرائيل.
اس����تمّر التنس����يق على حاله، كثابتة من ثوابت الس����لطة، على رغم حروب 
»إس����رائيل« على قطاع غزة؛ وعلى رغم الهجمات واالعتداءات »اإلسرائيلية« 
على الفلسطينيين في القدس والضفة، وعلى رغم األزمات السياسية التي 
أوقفت العملية السياسية بش����كل كامل، وكذلك قرارات اإلدارة األميركية 
الس����ابقة االس����تفزازية، ومن بينها االعتراف بالقدس عاصمة »إلسرائيل« 
ونقل الس����فارة األميركية إليها، وأيضًا التصعيد واإلجراءات »اإلسرائيلية« 
في القدس والحرم القدسي، وكذلك استمرار سياسة االستيطان والتهجير 
وقضم األراضي الفلسطينية بشكل واسع ومدروس. وفي هذا اإلطار، تظهر 
»إس����رائيل« التي ترى في »التنس����يق« ذخرًا اس����تراتيجيًا، مطمئنة إلى أن 
دافعية الس����لطة للحف����اظ عليه محفورة عميقًا في وعيه����ا بل وباتت جزءًا 
ال يتج����ّزأ من هويتها، إلى الحّد الذي ال يمكن ألّي اعتداء »إس����رائيلي« على 
حقوق الفلس����طينيين، أو إذالل الس����لطة نفسها وش����خصياتها، أن يضّر 

بالتنسيق أو يقّلص مستواه.

عباس أمر فرج بتصفية بنات: »خلصونا منه«!

»سلطة دايتون« في خدمة االحتالل: المقاولة األمنية مهمة دائمة

)رجب المدهون/ األخبار اللبنانية(

بقلم: يحيى دبوق
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�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال

تعلن بلدية بني س���هيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض 
القسيمة )64( من القطعة  رقم )219( أراضي بني سهيال  – السطر القبلي – 
شارع متفرع من شارع الشهداء ، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )8310( 
متر مربع بأنه قد تقدم لها المواطن /    ياسر فوزي عليان ابو دقة  من سكان 
بني س���هيال ، وس���ند الملكية  باسم/   سليمان علي س���ليمان ابو دقة  ، من 
أرض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول عل���ى إذن بناء دور ارضي مقترح  
مع خدمات   على مس���احة المقس���م المخصص له )156( مترًا مربعًا ، وذلك 
طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .

 ف���كل من لديه اعتراض على الملكي���ة أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( من تاريخ 

هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عــالء ر�ضــوان                   حمدان ر�ضوان
الق�ضم القــانوين              رئي�س البلدية

 دولة فل�ضطني 
ال�ضلطة الق�ضائية 

 املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية البتدائية

�ملو�سوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �سادرة عن حمكمة �ل�سيخ ر�سو�ن �ل�سرعية

الى المدعى عليه / ساهر محمود علي الدنف من حمامة وسكان الشاطئ 
س���ابقا – مجهول مح���ل االقامة حاليا – نعلمك بأن���ه قد حكم عليك من 
قب���ل هذه المحكمة في الدعوى المرفوعة ض���دك من قبل المدعية / آية 
كمال محمود ابو ش���قفة من هربيا وس���كان الشاطئ في القضية اساس 
2021/144 وموضوعها مهر مؤجل بتاري���خ 2021/6/23م حكما وجاهيا 
بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف 
افهم للمدعية في المجلس علنا لذا جرى تبليغك حس���ب األصول وحرر 

في 18 ذو القعدة 1442 ه� الموافق 2021/6/28م

 قا�ضي حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعي
 راأفت جمعة بارود

     دولة فل�ضطني
املجل�س العلى للق�ضاء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
   �إخطار لتنفيذ حكم �سادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف  �لق�سية �لتنفيذية رقم 2020/10953

الى المنفذ ضدهم / 1 - س����مير حس����ن محمد عيس����ي  2 - هاني س����ليمان سالم 
سليمان ابو عيادة 3 - نوال محمد محمد ابو عيادة   4 - هناء سليمان سالم ابو عيادة 
5 - سليم رشدي راشد الدوس 6 - عبد الفتاح رشدي راشد الدوس 7 - غالية رشدي 
راش����د الدوس    8 - رشيدة رشدي راشد الدوس 9 - محمد بسام اسماعيل الدوس  
10 -  غس����ان اسماعيل رش����دي راشد الدوس 11 - اسامة اس����ماعيل رشدي راشد 
الدوس 12 -  غادة اس����ماعيل رشدي راش����د الدوس 13 -  ميرفت اسماعيل رشدي 
راش���د الدوس  14 -  رويدة اس���ماعيل رحمي 15 - مالك رش���دي راشد الدوس   
16- مثقال رش����دي راشد الدوس  17 -  نافذ رشدي راشد الدوس 18 - مها رشدي 
راش���د الدوس 19 - نهى رش���دي راش���د الدوس   20 -  لبنا رشدي راشد الدوس  

21 - منال رشدي راشد الدوس    22 - منى رشدي راشد الدوس
 طبق���ا للحك���م الص���ادر ضدكم م���ن محكمة بداي���ة غزة ف���ي القضية رقم 
2018/203 والص���ادر بتاريخ 2019/7/11 الغاء تس���جيل واعادة قيد وتنفيذ 
عيني والقاضي بإلغاء التس���جيل ع���ن ما مس���احته ) 319.84م2( من أرض 
القسيمة رقم 6 من القطعة رقم 728 اراضي غزة الدرج تل الهوا وشطبها عن 
اس���ماء المدعى عليهم من الخامس حتى الثاني والعشرين واعادة تسجيلها 
باسم مورثهم المرحوم / رشدي راشد محمد الدوس وتنفيذ عقد االتفاق على 
بيع المحرر بتاريخ 2007/4/22 بين المدعى عليه االول س���مير حس���ن محمد 
عيس���ى والمدعي / خالد بشير نمر السوافيري تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما 
مس���احته 319.84م2 من ارض القسيمة رقم 6 من القطعة رقم 728 اراضي 
غزة الدرج تل الهوا عن اس���م مورث المدعى عليهم من الخامس حتى الثاني 
والعشرين / رشدي راشد محمد الدوس وتسجيلها باسم المدعي / خالد بشير 
نمر السوافيري واشعار دائرة تسجيل االراضي بغزة بذلك وتضمين المدعى 
عليهم بالرس���وم والمصاريف ومبلغ 200 شيكل اتعاب محاماة لذلك عليكم 

تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2018/203م
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم تحضر خالل 
الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنع���ا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2021/6/16م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ .رامي �ضلوحة

رام الله/ االستقالل:
أظه����رت أح����دث مس����وح للجه����از 
المرك����زي الفلس����طيني لإلحص����اء 
وس����لطة النقد، وص����درت نتائجها 
الثالث����اء، اس����تمرار عجز الحس����اب 
المدفوع����ات  لمي����زان  الج����اري 
الفلسطيني للربع األول 2021 بقيمة 

428 مليون دوالر.
وعزا “اإلحصاء” و”النقد” هذا العجز 
في الحس����اب الجاري إلى العجز في 
الميزان التجاري الس����لعي الذي بلغ 
1363 ملي����ون دوالر أمريكي، إضافة 
إلى عجز ميزان الخدم����ات الذي بلغ 

237 مليون دوالر أمريكي.
في المقابل، س����جل حساب الدخل 
ودخ����ل  العاملي����ن،  )تعويض����ات 
االستثمار( فائضا مقداره 750 مليون 
دوالر أمريكي خالل الربع األول .2021 
وق����د كان����ت تعويض����ات العاملين 
في إس����رائيل البالغ����ة 707 ماليين 
دوالر أمريكي الس����بب الرئيسي في 
فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل 
االس����تثمار المقبوض من الخارج 83 
ملي����ون دوالر أمريكي، نتج بش����كل 

أس����اٍس عن الدخ����ل المقبوض على 
اس����تثمارات الحافظة ف����ي الخارج، 
إضافة إل����ى الفوائد المقبوضة على 
الودائع الفلس����طينية ف����ي البنوك 

الخارجية.
األنب����اء  لوكال����ة  وفق����ا  وأوضح����ا، 
)وفا(،  الفلس����طينية  والمعلوم����ات 
أن التحوي����الت الجارية م����ن الخارج 

للقطاعات األخ����رى )غير الحكومية( 
هي الس����بب الرئيس����ي في فائض 
التحويالت الجارية، وكذلك س����جل 
صاف����ي التحوي����الت الجارية فائضًا 
بلغ����ت قيمت����ه 422 ملي����ون دوالر 
أمريك����ي، بانخفاض بلغت نس����بته 

10% عن الربع السابق.
وقد بل����غ إجمالي التحويالت الجارية 

من الخ����ارج 503 ماليين دوالر حيث 
ش����كلت التحويالت الجارية للقطاع 
الحكومي ما نسبته 10% منها، بينما 
شكلت التحويالت الجارية للقطاعات 
األخرى ما نسبته 90%. ومن الجدير 
بالذكر أن تحوي����الت الدول المانحة 
قد شكلت نحو 7% فقط من إجمالي 

التحويالت الجارية من الخارج.

بغداد/ االستقالل:
أعلنت ش���ركة غاز البصرة )حكومية(، توقيع اتفاق مع مؤسسة التمويل 
الدولية، الثالثاء، القتراض 360 مليون دوالر بهدف توس���عة مش���روع 

استثمار الغاز المصاحب الستخراج النفط جنوبي العراق.
وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه األناضول، إنها "وقعت مع مؤسسة 
التمويل الدولية )IFC( أمس، اتفاقية قرض بقيمة 360 مليون دوالر لمدة 

خمس سنوات".
وش���ركة غاز البصرة تأسست عام 2013 وهي مشروع مشترك مدته 25 
عاما بين شركة غاز الجنوب المملوكة للحكومة بنسبة 51 بالمئة، وشركة 
شل التي تمتلك 44 بالمئة من األسهم، وميستوبيشي بنسبة 5 بالمئة.
وذكرت الشركة في بيانها، أن "القرض سيسهم في التوسع وزيادة قدرة 
ش���ركة غاز البصرة على معالجة 400 مليون قدم مكعب قياسي إضافي 

في اليوم من الغاز الطبيعي".
وزادت: "الزيادة تشكل 40 بالمئة من قدرة الشركة الحالية، الهادفة إلى 
مساعدة البالد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتزويد مليون 

منزل عراقي إضافي بالطاقة".
ويضط���ر العراق إلى حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب الس���تخراج 

النفط، لضعف إمكانات االستثمار.
والع���راق، ثاني أكبر منتج للنف���ط الخام في منظمة البل���دان المصدرة 
للبترول، بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ماليين برميل يوميا 

في الظروف الطبيعية.
ويمتلك العراق مخزون���ا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، 
جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة ضعف القدرة على اس���تغالله، وفق 

تقديرات سابقة لوزارة النفط.
ويحتاج العراق الغاز لتش���غيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث 
يس���تورد من إيران 20 مليون قدم مكعب قياس���ي يوميا، فيما يتطلب 
توفير 70 مليون قدم مكعب قياس���ي يوميًا من الغاز يوميًا لتش���غيل 

المحطات.

»غاز البصرة« تقترض 360 مليون 
دوالر من مؤسسة التمويل الدولية

بقيمة 428 مليون دوالر 
ميزان المدفوعات الفلسطيني يسجل عجزًا خالل الربع األول من 2021

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أس���عار العقود اآلجل���ة للنفط مجددا في 
مس���تهل تعامالت الثالثاء في ظل مؤش���رات على 
اتج���اه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط  إلى 
الموافقة على زي���ادة اإلنتاج خالل االجتماع الوزاري 
المقرر الخمي���س المقبل، مع تج���دد المخاوف من 
جائحة فيروس كورونا بس���بب الس���اللة المتحورة 

الجديدة دلتا.
وتراجع س���عر العقود اآلجلة للنف���ط في تعامالت 
بورص���ة نيويورك للس���لع اليوم بنس���بة تصل إلى 
4ر0%  بعد تراجعها أمس بنس���بة 9ر1% هو أكبر 

تراجع يومي لألسعار منذ أكثر من أسبوع.
وكان تزاي���د اإلصابات بالس���اللة الجديدة دلتا من 
فيروس كورونا المس���تجد ف���ي بريطانيا وعدد آخر 
من دول العالم قد أدى إلى إعادة فرض القيود على 
األنش���طة االقتصادية مما قلص اآلمال في تعافي 

الطلب على الطاقة. في الوقت نفس���ه يتوقع تجمع 
“أوبك بل���س” اس���تمرار العجز في س���وق النفط 
العالمية حتى نهاية العام الحالي في حال استقرار 

اإلنتاج عند مستوياته الحالية.
ورغم تراجع األس���عار الثالثاء مازالت أعلى بنس���بة 
10%  تقريب���ا عن مس���تواها في نهاية األس���بوع 
الماضي في ظل تقدم حمالت التطعيم ضد فيروس 
كورونا المس���تجد في العديد م���ن دول العالم مما 

سمح باستئناف العديد من األنشطة االقتصادية.
ومن المنتظر أن تتولى لجنة الخبراء التابعة لتجمع 
أوبك بلس  مراجعة أوضاع الس���وق خالل اجتماعها 
ال���دوري المق���رر الثالثاء، قبل االجتماع األساس���ي 
للتجمع ال���ذي يضم 23 دولة نفطي���ة منها الدول 
األعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 

وروسيا يوم الخميس المقبل.
وبحس���ب التقديرات المقدمة إل���ى اللجنة الفنية 

المش���تركة والتي اطلعت عليه���ا بلومبرج فإنه من 
المتوق���ع زيادة الطل���ب على العرض في الس���وق 
العالمي���ة بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا خالل آب/

أغس���طس المقبل. وسيكون متوسط العجز حوالي 
9ر1 مليون برميل يوميا خ���الل النصف الثاني من 

العام الحالي في ظل مستويات اإلنتاج الحالية.
ويتوقع الخبراء والتجار الذين اس���تطلعت بلومبرج 
رأيهم الموافقة على زي���ادة اإلنتاج بنحو 550 ألف 

برميل يوميا.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام 
القياس���ي للنفط األمريكي خالل تعامالت الثالثاء 
بنس���بة 4ر0% إلى 61ر72 دوالر للبرميل  تس���ليم 
آب/أغس���طس المقبل فيما تراجع س���عر خام برنت 
القياس���ي لألس���واق العالمية بنس���بة 5ر0% إلى 
33ر74 دوالر للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل، 

بعد تراجعه اإلثنين بنسبة %2.

استمرار تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية 

 اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية 
تقدمت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائل���ة ابو رحمة مؤرخة 
في 2021/6/27م تتضمن ان محمد ش���حادة عبد الله بلور من عاقر وس���كان 
النصيرات توفى الى رحمة الله تعال���ى بتاريخ 2004/11/23م وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته االولى المتوفاة قبله 
رابعة عبد الهادي يوسف صيدم وهم مصطفى وشحادة وخضرة وفي اوالده 
من زوجته الثاني���ة المتوفاة قبله خديجة ابراهيم اس���ماعيل ابو عامر وهم 
اكرم وعبد الكريم واياد واكرام ومكرم ومنى وسهير ثم بتاريخ 2011/10/3م 
توفي���ت خض���رة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقال���ي في زوجها 
محم���ود محمد عبد المجيد الصالحات وفي اوالده منها وهم محمد واش���رف 
وش���ادي وادهم ومهند ولؤي ومجدلوين وهلين وباس���مة وكاميليا وشيرين 
وايناس ثم بتاريخ بتاريخ 2021/4/28م توفى محمود المذكور وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله خضرة 
المذكورة وهم محمد واشرف وشادي وادهم ومهند ولؤي ومجدلوين وهلين 
وباس���مة وكاميليا وشيرين وايناس فقط وال وارث له سوى من ذكر وليس له 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوس���طى الشرعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في : 2021/6/27م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
 ح�سام ابراهيم احلليمي

اإعالن �شادر عن جمعية ال�شالم اخلريية التنموية 
يعلن مجلس إدارة جمعية الس���الم الخيرية التنموية عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية للع���ام ) 2020( وذلك يوم االربعاء الموافق 
2021/7/7 الس���اعة 11:00 في مقر الجمعي���ة الكائن في دير البلح البلد 

بالقرب من سوبرماركت شاهين 
وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2019م 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :
اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية 

لعام ) 2021( وذلك حتى تاريخ 2021/7/1م 
فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

2021/7/3 الى تاريخ 2021/7/4م
فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة يومين من تاريخ 2021/7/5 حتى تاريخ 2021/7/6م

  ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
  جمل�س اإدارة اجلمعية 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / اسمهان جاسر عبد العزيز ابو غبن   
ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )  900598749 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / ايمان فهم���ي محمود البواب 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )801078254  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ريم زي���اد توفيق العاصي عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )  403291792 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هديل عبدالرحمن عبدالحميد االعرج 
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )  801402082  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد ناصر هش���ام البنا عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )  411772213  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / امير س���ميح ابو جليله عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )400709242  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الخرطوم/ االستقالل:
أعلنت البعث���ة المختلطة لألمم المتح���دة واالتحاد 
اإلفريقي "يوناميد"، الثالثاء، إنهاء وتصفية أعمالها 
وخروجه���ا نهائيا من دارفور غربي الس���ودان اليوم 

األربعاء.
جاء ذل���ك في مؤتم���ر صحفي عقده األمي���ن العام 
المس���اعد ومس���ؤول البعثة بابكر سيس���ي في مقر 

وكالة األنباء السودانية الرسمية.
ووفق���ا للوكال���ة، فإن البعث���ة أعلنت "إنه���اء عملية 
تحفظها التدريجي في السودان وتصفيتها يوم غد 
المواف���ق 30 يونيو/ حزيران وفقا لقرار مجلس األمن 
الدول���ي في ديس���مبر/ كان���ون األول 2020 الخاص 
بإنه���اء تفويضها وخروجها نهائي���ا في 30 يونيو 

."2021
وأوضح سيس���ي، أن "التركيز كان على إغالق المواقع 
الميداني���ة التابع���ة للبعث���ة وعدده���ا 14، بجانب 
إعادة معدات الدول المس���اهمة بوحدات ش���رطية 

وعسكرية".
وق���ال إنه "تم إعادة 6 آالف من موظفي البعثة البالغ 

عددهم 7 آالف".
وأض���اف سيس���ي، أن "إع���ادة المواق���ع الميدانية 
للحكومة أو الس���لطات المحلية أو حكومات الواليات 
كان أم���را صعبا وواجهه العديد م���ن التحديات ألن 
معظم هذه المواقع كان بعيدا وصعب الوصول إليه".

وأشار إلى "تعرض بعض المواقع للنهب والعمليات 
اإلجرامية مثل معسكر كلمة وزالنجي بعد تسليمها 

للسلطات المحلية".
ولفت سيس���ي، إلى أن بع���ض التحديات التي تمت 
مواجهتها أيضا "إعادة المعدات التي أس���همت بها 
الدول بوحدات ش���رطية وعس���كرية"، مشيرا إلى أن 

معظمها تم شحنها لبلدانها".
وأوضح أن "يوناميد نجحت في إعادة أكثر من 1300 
من األطفال الذين تم تجنيدهم، وأس���همت في بناء 
العديد من مراكز الشرطة والمحاكم الريفية، وكذلك 
دمج أكثر م���ن 11 ألف م���ن المقاتلين الس���ابقين 
وتسريحهم وأنشأت شبكات لحماية النساء بجانب 

التوعية بمخاطر كورونا ومنع انتشارها".
وبحس���ب آخر إحصائي���ة نش���رتها" يوناميد" عبر 

موقعها اإللكتروني، تنتش���ر البعث���ة في 35 موقعا 
موزعة عبر سائر أنحاء واليات دارفور الخمس، وتوجد 
رئاس���ة البعثة في الفاشر بوالية شمال دارفور، ولها 
فروع رئيس���ية ف���ي كّل من الجنينة )غ���رب(، ونياال 

)جنوب(، والضعين )شرق( وزالنجي )وسط(. .
وف���ي اآلون���ة األخي���رة تعرض���ت عدد م���ن مقرات 
"يوناميد" التي تم تس���ليمها للسلطات المحلية في 
واليات دارف���ور الخمس ل�"النهب"، بحس���ب بيانات 

رسمية وتقارير محلية.
وف���ي 31 ديس���مبر/ كان���ون األول الماضي، توقفت 
مهمة "يوناميد" رس���ميا في السودان، بعد أكثر من 
13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات 
الحكومية وحركات مس���لحة أودى بحياة حوالي 300 

ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وأكثر من مرة أكدت السلطات السودانية بعد انتهاء 
تفوي���ض البعثة أنه���ا عازمة على حماي���ة اإلقليم 
بعناصره���ا األمنية المحلية والعس���كرية، فضال عن 
تش���كيل قوة مش���تركة لحس���م "االنفالت األمني" 

بالبالد. 

السودان: »يوناميد« تعلن خروجها النهائي من دارفور 

االستقالل/ وكاالت:
أصي���ب أربعة أش���خاص في انفجار دراج���ة مفخخة بمدينة ج���الل أباد، عاصمة 
مقاطعة نانجارهار ش���رقي أفغانس���تان، الثالثاء، حس���بما أعلن المتحدث باسم 
حكومة المقاطعة عطاء الله خوجياني. وذكر خوجياني أن مس���لحين زرعوا العبوة 
الناسفة في تجاويف دراجة وفجروها، ووقع االنفجار في المنطقة السابعة بمدينة 
جالل آباد ظهر اليوم الثالثاء، ما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين. وفي غضون ذلك، 
قال طبيب بمستش���فى في جالل أباد، ش���ريطة عدم الكشف عن هويته، إن 12 

شخصًا، جميعهم مدنيون، أصيبوا جراء االنفجار ُنقلوا إلى مستشفاه.

إصابات جراء انفجار دراجة 
مفخخة في جالل أباد

االستقالل/ وكاالت:
صدر حكم بالسجن 15 شهرا بحق رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، 
لتورطه بشكل متكرر في المساعدة، والتحريض، على نهب أموال الدولة خالل 
السنوات التسع التي تولى فيها مقاليد األمور في البالد، وذلك بسبب تحديه 
أمرًا قضائيًا لإلدالء بش���هادته في تحقيق فس���اد. وذكرت وكالة “بلومبرج” 
لألنباء أن المحكمة الدس���تورية قضت في كانون ثان/يناير بأنه يتعين على 
زوما الرد على استفسارات لجنة قضائية برئاسة نائب رئيس القضاة ريموند 

زوندو.
لكن زوما )79 عامًا(، وهو ضابط اس���تخبارات س���ابق، اته���م المحكمة وزوندو 
بالتحيز، وخرج من جلس���ة في تشرين ثان/نوفمبر وامتنع عن حضور أخرى في 

شباط/ فبراير. وردت المحكمة بتوجيه اتهامات له بازدراء القضاء.
وقال القائم بأعمال كبير القضاة، سيسي كامبيبي، في حكم صدر في مدينة 
جوهانس���برج  الثالثاء: “يبعث هذا برسالة قاطعة في هذا الشأن حيث يسود 

نظامنا الدستوري وسيادة القانون وإقامة العدل”.

بسبب رفض اإلدالء بشهادة
السجن 15 شهرًا لرئيس 

جنوب أفريقيا السابق

عّمان/ االستقالل:
أيدت محكمة "التمييز" األردني���ة، أعلى هيئة قضائية 
في البالد، الثالثاء، قرارات محكمة أمن الدولة في الحادثة 

المعروفة بقضية "فتى الزرقاء"، بينها 6 إعدامات.
وقال���ة وكالة األنباء الرس���مية، إن المحكمة "ردت جميع 
التميي���زات المقدمة في قضية فت���ى الزرقاء، وأيدت ما 

جاء في القرار المميز".
وأضاف���ت: "توصلت محكمة التمييز ف���ي قرارها إلى أن 
الحكم المطعون فيه جاء مس���توفيا لشروطه القانونية 

كافة، مما يتعين تأييده".
وفي 17 مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة أمن الدولة، 
بإع���دام 6 من بي���ن 17 متهما في الحادث���ة المعروفة 

بقضية "فتى الزرقاء".
وصدر حك���م اإلعدام بحق 6 متهمي���ن، أحدهم فار من 

وجه العدالة.
كما قض���ت المحكم���ة في حين���ه، بحب���س اثنين من 
المتهمي���ن 10 و15 عاما، وعاما واحدا على اثنين آخرين، 

فما برأت 7 متهمين.

وجاء الحكم بحق المتهمين، بعد مرور نحو 6 شهور على 
الحادثة التي هزت الشارع األردني والعربي عندما اعتدوا 
في 13 أكتوبر/ تشرين األول الماضي، على الفتى صالح 
حمدان )16 عام���ا(، في محافظة الزرقاء )وس���ط( وبتروا 

يديه وفقأوا عينيه.
وحظي انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار 

المساعدة، بتعاطف واسع ومطالب بإعدام الجناة.
وتاب���ع عاهل البالد الملك عبد الل���ه الثاني عملية أمنية، 

قادت إلى إلقاء القبض عليهم.

بيروت/ االستقالل:
قال الرئيس اللبناني ميش���ال عون، الثالثاء، إن التعبير 
عن الرأي »ال يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب«، 

مطالبا الجهات األمنية بعدم التهاون مع ذلك.
جاء ذل���ك في كلم���ة له بمس���تهل اجتم���اع المجلس 
األعل���ى للدفاع في قص���ر بعبدا بالعاصم���ة بيروت، في 

ظل تظاهرات متصاعدة من���ذ أيام بمناطق مختلفة من 
البالد، تندي���دا بتدهور الوضع االقتصادي، تخللها قطع 

طرق عامة.
وق���ال عون إن »الغاية األساس���ية من هذا االجتماع هي 
البح���ث ف���ي الوضع األمن���ي خصوصا م���ع حلول فصل 
الصيف؛ حيث ُيتوقع أن يكون الموسم السياحي واعدًا 

مع مجيء اللبنانيين المنتشرين بالخارج«.
وأضاف: »التعبي���ر عن الرأي مؤّمن للجميع ولكن ال يجوز 

أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب«.
وطال���ب ع���ون، الجهات األمني���ة ب� »ع���دم التهاون في 
التعاطي معها )الفوضى( حفاظا على سالمة المواطنين 

واالستقرار العام«.

بينها 6 إعدامات.. تأييد أحكام قضية »فتى الزرقاء« باألردن

الرئيس اللبناني يطالب قوات األمن بعدم التهاون مع »الفوضى«
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برازيليا/االستقالل:
اجتاز ليونيل ميسي، مواطنه خافيير ماسكيرانو، وأصبح 
أكثر العبي األرجنتين خوًضا للمباريات الدولية، وس����جل 
هدفين في الف����وز )4-1( على بوليفيا لتصبح بالده على 

موعد مع اإلكوادور في ربع نهائي كأس كوبا أمريكا.
وتألق ميسي في مباراته الدولية رقم 148 مع األرجنتين 
ومرر ك����رة رائع����ة إلى أليخان����درو جوميز ال����ذي افتتح 
التس����جيل لألرجنتين بتسديدة مباش����رة في الدقيقة 

الخامسة.
وأضاف هداف برش����لونة التاريخ����ي الهدف الثاني من 
ركل����ة جزاء في الدقيقة )32(، قبل أن يجعل النتيجة )3-

0( بعدما تلقى تمريرة من س����يرجيو أجويرو وسدد كرة 
أعلى من الحارس كارلوس المبي.

وخس����رت بوليفيا في آخ����ر 11 مباراة في كوب����ا أمريكا، 
وازدادت معاناتها بسبب فقدان الكرة بشكل متكرر في 

منتصف ملعبها.
لكن مس����توى بوليفيا تحسن بعد االس����تراحة، وفاجأت 

األرجنتين بتقلي����ص الفارق عن طريق إروين س����افيدرا 
بعدما قابل كرة عرضية وس����دد بقوة لتصبح النتيجة )3-

1(. لكن اآلمال الضعيفة في تحقيق انتفاضة تالش����ت 

س����ريعا عندما أعاد الوتارو مارتينيز، الذي شارك بدال من 
أجويرو، فارق األه����داف الثالثة، وس����جل الهدف الرابع 

لمنتخب األرجنتين بعد خمس دقائق.

ورفع ميس����ي بهذه الثنائية رصيده إل����ى 75 هدفًا مع 
األرجنتين، وكان بوسعه تعزيز سجله لوال تدخل الحارس 

المبي في أكثر من مناسبة.
وحافظ����ت األرجنتين على س����جلها الخالي من الهزيمة 
ف����ي 17 مباراة متتالية، وهي السلس����لة التي بدأت بعد 
الخسارة أمام البرازيل في قبل نهائي النسخة الماضية 

لكوبا أمريكا.
وقال جيوفاني لوسيلس����و العب وس����ط األرجنتين الذي 
ش����ارك في الش����وط الثان����ي: "نحن في حال����ة جيدة مع 
الوص����ول إلى دور الثمانية. ي����درك الفريق كيف يلعب 
وماذا يريد. نحن نتحسن واآلن وصلنا إلى الجزء األجمل".

وتعني النتيجة أن األرجنتين ستواجه اإلكوادور في دور 
الثمانية يوم السبت، بينما ستلعب أوروجواي، التي فازت 

)1-0( على باراجواي ، ضد كولومبيا في اليوم ذاته.
وستلتقي البرازيل صاحبة األرض ضد تشيلي في ريو دي 
جانيرو يوم الجمع����ة، بينما تلعب باراجواي ضد بيرو في 

اليوم ذاته.

رقــم قياســي جديــد لميســي فــي اكتســاح األرجنتيــن لبوليفيــا

مدريد/ االستقالل: 
كشف تقرير صحفي إسباني ، عن الوجهة المقبلة للفرنسي زين 

الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد.
وقرر زيدان الرحيل عن ريال مدريد بعد خروج الفريق من الموسم 

خالي الوفاض، رغم تبقي موسم آخر في عقده.
وبحسب برنامج »الشيرنجيتو« اإلسباني الشهير، فإن زيدان رحل 

عن تدريب ريال مدريد من أجل تولي تدريب منتخب فرنسا.
وأكد أنه بع���د توديع منتخب الديوك لكأس األمم األوروبية، بات 
زيدان قريًبا من خالفة ديدييه ديشامب، أكثر من أي وقٍت مضى.

وفجر منتخب سويسرا مفاجأة مدوية بإقصاء نظيره الفرنسي، من 
دور ال�16 لكأس األمم األوروبية »يورو 2020«، بعد مباراة ماراثونية 

امتدت لركالت الترجيح.
وانتهى الوقتان األصلي واإلضافي بتعادل الفريقين )3-3(، قبل 
أن ينتصر منتخب سويسرا )5-4( بركالت الترجيح، ليودع الديوك 
المنافس���ات مبكرا رغ���م تصدرهم ترش���يحات التتويج باللقب 

القاري.
وكان���ت أنباء قوية قد ترددت قبل انط���الق البطولة، حول مصير 
ديشامب، واحتمالية رحيله عقب نهاية مشوار الديوك في اليورو.

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة كبرى يجهز لها بايرن 

ميونخ، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ورحل ديفيد أالبا عن صفوف باي���رن هذا الصيف، وانتقل إلى 
ريال مدريد ف���ي صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في أليانز 

آرينا، وهو ما دفع النادي البافاري للبحث عن بديل.
وبحس���ب موقع "ديفينسا سينترال" اإلسباني، فقد دخل بايرن 
ميونخ في س���باق الحصول على المدافع اإلس���باني المخضرم 

سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق.
ورح���ل راموس عن الميرنجي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع 

الفريق، وعدم التوصل التفاق حول توقيع عقٍد جديد.
وارتبط اس���م راموس مؤخًرا باالنتقال إلى باريس سان جيرمان 
أو مانشس���تر يونايتد، وخصوًصا األول، الذي يملك القدرة على 

دفع راتبه.
وأضاف التقرير، أن بايرن يرى أن راموس سيكون البديل األمثل 
ألالبا، وسيضيف الكثير للفريق بفضل الخبرات التي يتمتع بها.

واختتم الموقع ب���أن بايرن أبدى موافقته على دفع الراتب الذي 
حدده راموس، لمدة 3 مواسم مقبلة.

بايرن يقتحم سباق التعاقد مع راموس الكشف عن وجهة زيدان المقبلة

أمستردام/ االستقالل: 
أعل���ن االتحاد الهولندي لكرة القدم أمس الثالثاء، إقالة فرانك دي بور من تدريب 
منتخ���ب الطواحين بعد الخروج من يورو 2020، ليكون أول ضحايا البطولة القارية 
الكبرى. ونش���ر االتح���اد الهولندي لكرة القدم عبر حس���ابه الرس���مي على موقع 
التدوين���ات القصيرة توتير تغريدة جاء فيها :"فرانك دي بوير يتنحى على الفور 
كمدرب للمنتخ���ب الهولندي". ووجه االتحاد الهولندي الش���كر لمدرب منتخب 

الطواحين :"شكرا لك لكل ما تبذلونه من جهود، نتمنى لكم كل التوفيق".
وجاءت االقالة بعد اجتماع طارئ لالتحاد الهولندي لكرة القدم، لحس���م مستقبل 
فران���ك دي بور  مدرب الطواحين، بع���د وداع بطولة كأس األم���م األوروبية "يورو 

2020"، عقب الخسارة أمام التشيك 0-2 في دور ال� 16.
وقي���م االتحاد الهولندي مش���اركة الطواحي���ن في بطولة كأس األم���م األوروبية 

"يورو2020"، وبناء عليه تم اتخاذ قرار تجاه مستقبل فرانك دي بور.
وانتهى االجتماع إلى إقالة فرانك دي بور من تدريب منتخب هولندا بعد الخروج 

من بطولة كأس األمم األوروبية "يورو 2020".
ويرتبط فرانك دي بور بعقد مع منتخب هولندا حتى يونيو 2022.

وحس���م المنتخب التش���يكي تأهله لربع نهائي يورو 2020 بعدما حقق مفاجأة 
كبيرة بإقصاء المنتخب الهولندي من البطولة بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، في 
المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما ، األحد، على ملعب "بوش���كاش آرينا"، في 
العاصمة المجرية بودابست، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 

"يورو 2020"، التي تقام في 11 مدينة أوروبية، حتى 11 يوليو المقبل.
 

أول ضحايا اليورو.. إقالة فرانك دي بور 
من تدريب منتخب هولندا رسميًا

القاهرة/ االستقالل:
نجح فريق كرة السلة بنادي الزمالك في استعادة لقب بطولة دوري السوبر بعد عام كامل، وذلك 

عقب الفوز على فريق االتحاد السكندري بنتيجة 80-84.
ويقف خلف تتويج الزمالك بلقب البطولة المدير الفني اإلسباني المميز أوجستي بوش، صاحب 

الفضل األول في إعادة بريق الفريق األبيض.
وقد برهن بوش على نجاحه الباهر بحصد أكبر بطولتين في الموسم، في أقل من شهرين، هما: 

بطولة أفريقيا التي نظمت للمرة األولى تحت إشراف NBA، والدوري المحلي.
و كان الزمالك قد تعاقد مع بوش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلفا للمدرب طارق سليم.

ووضع المدرب اإلس���باني بصماته سريعا على أداء الفريق وروحه أيضا، ونجح في 
تطوي���ر الفريق األبيض م���ن خالل تدريبات إضافية لالعبي���ن، كما اهتم بوضوح 

بالالعبين صغار السن.
وقدم الزمالك تحت قيادة أوجس���تي بوش أداء رائعا في مشواره ببطولة أفريقيا، وصوال للمباراة 

النهائية التي فاز فيها على االتحاد المنستيري بطل تونس بنتيجة 63-76.
وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة أفريقيا للسلة خارج مصر في إنجاز تاريخي.

كما نجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة دوري الس���وبر، بأداء مماثل للبطولة القارية، حتى 
اصطدم باالتحاد السكندري العريق، حامل اللقب، وفي منافسات )Best of 5( فاز كل فريق في 
مباراتي���ن، حتى نجح األبيض في الظفر باللق���ب وإعادته إلى ميت عقبة، في اللقاء الخامس، في 

إنجاز جديد يسجل لمجلس اإلدارة المؤقت بقيادة حسين لبيب. 
وبعد تل���ك اإلنجازات يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاس���ة حس���ين لبي���ب، في التجديد 

ألوجستي، ليكمل مسيرة اإلنجازات البيضاء في كرة السلة.

أوجستي بوش صائد 
إنجازات سلة الزمالك
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شّقة سكنّية في حي س���ويح من بلدة سلوان 
جنوب���ي األقص���ى بمدين���ة القدس المحتلة، 

وشردت قاطنيها.
وأوضحت مصادر مقدس���ية أن قوات االحتالل 
برفقة طواقم البلدية داهمت حي س���ويح في 
س���لوان، واقتحمت بناية عائلة العباسي بعد 
االعت���داء على الموجودين، ث���م داهمت منزل 
فض���ل العباس���ي "الطابق الثال���ث"، وأخرجت 

الموجودين منه، لتنفيذ قرار الهدم.
وأوض���ح فضل العباس���ي أن بلدي���ة االحتالل 
داهم���ت المن���زل وهدمته دون س���ابق إنذار، 
مضيفا: "رغم إبالغنا من المحامي بوجود جلسة 

خالل المّدة القادمة لبحث قضية المنزل".
 قوات االحتالل رفضوا 

َّ
ولفت العباس���ي إلى أن

إمهالهم أي وقت لتفريغ المحتويات واألثاث، 
حيث ش���رع العمال في ذل���ك وحطموا األثاث 

ورموه في كل مكان.
وأضاف أن المنزل مس���احته 60 مت���را مربعا، 
ويعيش فيه 4 أش���خاص، منهم الطفل صالح 

وشقيقه محمد.
وأوضح ش���هود عيان أن الق���وات اعتدت على 
الموجودي���ن بالض���رب المبرح والدف���ع، وبغاز 

الفلفل، لتنفيذ عملية الهدم.
كما اعتقلت قوات االحتالل 4 ش���بان من عائلة 

العباسي، وهم: محمد محمود العباسي، وخليل 
محمد العباس���ي، وس���عيد نعمان العباس���ي، 
وسيف محمود العباسي، كما أفاد محامي مركز 

معلومات وادي حلوة فراس الجبريني.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت -امس الثالثاء- 
حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة، 
ا تملكه عائل���ة الرجبي  وهدم���ت مح���اًل تجارًيّ
ضمن المنش���آت المهددة بالهدم بعد انتهاء 

ا. المهلة المحددة لهدمها ذاتًيّ
وأفادت مص���ادر محلية، أن أكثر من 40 مركبة 
عس���كرية وجرافة تابعة لبلدي���ة االحتالل في 

القدس، اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان.
وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل فرضت 

حصارا على حي البستان بالكامل.
وذك���رت مصادر مقدس���ية أن االحتالل حاصر 
ا يعود للمواطن نضال الرجبي في  مح���اًل تجارّيً
حي البس���تان بسلوان، وش���رعت جرافاته في 

هدمه.
وأوضحت المصادر، أن تكبيرات علت في سماء 
سلوان من المس���اجد والمنازل رفضًا لسياسة 
الهدم، ودعوات لش���د الرحال إلى الحّي للدفاع 

عنه.
وف���ي وقت الح���ق، قمع���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، مس���اء الثالثاء، وقفة أمام منزل 

المقدسي نضال الرجبي صاحب منشأة تجارية 
هدمه���ا االحتالل في بلدة س���لوان، واعتقلت 
ش���ابا. وقال الناشط المقدسي صالح ذياب إن 
قوات االحتالل أغلقت مدخل سلوان وانتشرت 
في محيط حي البس���تان عق���ب تنظيم أهالي 
الحي وقفة أمام منزل الرجبي في حي البستان 
بس���لوان، رافعي���ن علم فلس���طين، ومنددين 
بإج���راءات ومخططات االحتالل بتهجير أهالي 

سلوان.
وأض���اف أن ق���وات االحتالل الحقت الش���بان، 
وأطلقت الرص���اص المعدني المغلف بالمطاط 

وقنابل الغاز والصوت، واعتقلت شابا.
وكان���ت ق���وات االحتالل أصاب���ت 6 مواطنين 
بالرص���اص المعدني المغلف بالمطاط إحداها 
بالص���در، وآخرين بحاالت اختن���اق ورضوض، 
صباح امس الثالث���اء، خالل مواجهات اندلعت 
في حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس، 
خالل هدمها لمنشأة تجارية، وذلك مع انتهاء 

المهلة المحددة لهدم 17 منزال في الحي. 
واألح���د الماض���ي، انته���ت مهل���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي 
البس���تان ببلدة سلوان المقدس���ية، المحاذية 

للمسجد األقصى المبارك. 
وأمه���ل االحتالل عائالت الحي 21 يوما، لهدم 

منازله���م أو أن تهدمها هي، وتغرم الس���كان 
كلفة الهدم.

أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، امس 
الثالث���اء أربعة منازل مأهول���ة بالهدم، ألربعة 
أش���قاء من عائلة أبو التين، ف���ي قرية الولجة 

شمال غرب بيت لحم؛ بدعوى عدم الترخيص.
وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن 
س���لطات االحتالل أخطرت بهدم أربعة منازل 
تقع في منطقة "صمي���ع" في حي عين جويزة 
ش���مال غرب القرية، تعود لألش���قاء حس���ين 

ومحمد وطارق ومحمد نصر أبو التين.
جدي���ر بالذكر أن حي عين جويزة يتعرض منذ 
س���نوات لهجمة اس���تيطانية، تتمثل بهدم 
العش���رات من المنازل، وإخطار عدد آخر سواء 
بالهدم أو وقف البناء؛ لتفريغها من أصحابها.

وفي الس���ياق، أحرق مستوطنون امس الثالثاء 
مساحات واسعة من أراضي بلدة بورين جنوب 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مس���ؤول ملف االس���تيطان في ش���مال 
الضفة غس���ان دغلس أن مستوطنين أضرموا 
النار بعش���رات الدونمات من األراضي الزراعية 
بالمنطق���ة الجنوبي���ة في بوري���ن والمحاذية 

لمستوطنة "يتسهار".
ومنعت قوات االحتالل األهالي وطواقم الدفاع 

المدني من الوص���ول للمنطقة إلخماد النيران 
التي أتت على عشرات األشجار.

كم���ا نصب مس���توطنون ع���ددا م���ن البيوت 
المتنقلة "كرافانات" في أراضي قرية كيس���ان 

شرق بيت لحم.
وأفاد نائب رئيس محلي قروي كيس���ان أحمد 
غزال ، بنصب المس���توطنين، خ���الل اليومين 
الماضيي���ن، قراب���ة ٢٠ بيتًا متنق���ال اضافيا، 
في���أاراٍض غ���رب القرية تم االس���تيالء عليها 
قبل فترة، محاذية لمس���توطنة "ايبي هناحل" 

الجاثمة على اراضي المواطنين.
وأش���ار الى ان المس���توطنين اس���تولوا على 
األرض الت���ي تق���در مس���احتها بأكثر من ٥٠ 
دونما، وشقوا طرقا وأقاموا بنية تحتية، بهدف 
إنش���اء بؤرة اس���تيطانية عل���ى األراضي التي 

استهدفت باالستيالء عليها.
والى ذلك، اقتحم العشرات من المستوطنين، 
امس الثالثاء، المسجد األقصى، من جهة باب 

المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
وبحس���ب مصادر مقدس���ية، ف���إن مجموعات 
متتالية من المس���توطنين اقتحمت س���احات 
المس���جد األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية 
وسط انتشار كبير لقوات الشرطة اإلسرائيلية 

التي تعمل على حمايتهم.

 الضفة الغربية/ االستقالل: 
ناش����د ذوو األس����رى والمتضامنون معهم ع����ددًا من ممثلي 
المؤسس����ات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني في 
طولكرم، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العالمية والصليب 
األحمر بالتدخ����ل العاجل إلنقاذ حياة األس����ير المريض إياد 

حريبات، واألسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان.
ج����اء ذلك خ����الل وقف����ة نظمت أم����ام مقر الصلي����ب األحمر، 
امس الثالثاء، دعما لألس����رى القابعين في س����جون االحتالل 
اإلس����رائيلي، خاصة المرضى والمضربين ع����ن الطعام، وفي 
مقدمتهم األسيران أبو عطوان المضرب منذ )57 يوما( رفضا 
العتقاله اإلداري، وحريبات الذي دخل حالة موت س����ريري في 

مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي.
وق����ال مدير نادي األس����ير في طولكرم إبراهي����م النمر، "نرفع 
صوت األس����رى عالي����ا إلنقاذ حياتهم، واإلف����راج عن المرضى 
منهم، خاصة األس����ير أب����و عطوان الموجود في مستش����فى 
كابالن اإلسرائيلي، بوضع صحي خطير، واألسير إياد حريبات 
الذي يعي����ش على أجه����زة التنفس االصطناع����ي، وهو في 

حالة الخطورة الش����ديدة، وجم����ال الطويل المضرب لليوم 27 
احتجاجا على اعتقال ابنته اإلداري اإلعالمية بشرى الطويل".

وطالب الصليب األحمر بإع���ادة تفعيل ملف الزيارات لذوي 
األس���رى الذين ينتابهم القلق الش���ديد على حياة أبنائهم 
خاص���ة المرضى، في ظل انع���دام التواصل معهم منذ عام 
وأربعة أش���هر، وف���رض االحت���الل إلجراءات مش���ددة على 

الزيارات.
في الس����ياق ، طالب مش����اركون في وقفة اسناد وتضامن مع 
االس����ير الغضنفر أبو عطوان المضرب ع����ن الطعام لليوم 57 
على التوالي في مدينة الخليل امس الثالثاء، باإلفراج الفوري 
عنه في ظل تردي وضعه الصحي، مؤكدين رفضهم لسياسة 
االعتقال االداري واالهمال الطبي المتعمد بحق االس����رى في 

سجون االحتالل االسرائيلي.
وقال مدير هيئة ش����ؤون االسرى والمحررين ابراهيم نجاجرة، 
إن هذه الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب األحمر بالخليل، 
تأت����ي بدعوى من نادي االس����ير الفلس����طيني، ولجنة أهالي 
األس����رى، وهيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، وذلك تضامنا 

مع األس����رى المرضى في س����جون االحتالل، ورفضا لسياسة 
االهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون االسرائيلية.

وأش����ار نجاجرة الى أن س����لطات االحتالل تماطل بإصدار قرار 
لإلفراج عن األس����ير الغضنفر، وأقرت وق����ف اعتقاله دون أن 

تحدد سقفا زمنيا لإلفراج عنه بشكل جدي.
 وقال الناطق اإلعالمي لنادي األسير الفلسطيني أمجد النجار، 
إن األسير الغضنفر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 57 على 
التوالي، وأنه س����يبدأ األحد القادم بالشروع بوقف شرب الماء 
لوقف اعتقاله اإلداري وإطالق س����راحه بشكل فعلي دون أي 

مماطله أو وعود وهمية.
وفي البيرة ش����ارك عش����رات المواطنين، أم����س الثالثاء، في 
االعتصام األسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في مدينة البيرة، إس����نادًا لألس����رى المضربي����ن عن الطعام 

والمرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وحم����ل المش����اركون في االعتص����ام صور األس����رى المرضى 
والمضربي����ن، والفتات تطالب بضرورة التحرك الفوري لإلفراج 

عن األسرى المرضى، وإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.

وأكد رئيس هيئة شؤون األس����رى والمحررين، قدري أبو بكر، 
إن الوضع الصحي الحرج الذي وصل له األس����ير الغضنفر أبو 
عطوان نتيجة إضرابه عن الطعام منذ نحو ش����هرين؛ يتطلب 
تدخاًل عاجاًل من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية 
العالمية، من أجل إجبار الس����لطات اإلس����رائيلية على إسقاط 

الحكم اإلداري عنه.
وأض����اف"، أن محكمة االحتالل العلي����ا أصدرت يوم الخميس 
الماضي ق����رارًا بتعليق أمر االعتقال اإلدارّي بحق األس����ير أبو 
عطوان، بناء على طلب النيابة العس����كرية، اس����تنادًا لتقارير 
طبّية صادرة عن مستشفى "كابالن" اإلسرائيلي، والتي ُتشير 

إلى وجود خطورة حقيقية على حياة األسير.
وبّين أن ق����رار تجميد االعتقال اإلداري يش����كل التفافًا على 
مطالب الغضنف����ر، الذي خاض معركة األمع����اء الخاوية طلبًا 
للحري����ة، حيث يمّكن التجميد س����لطات االحت����الل والحاكم 
العس����كري من إعادة الحك����م اإلداري على األس����ير بعد فك 
إضرابه ع����ن الطعام وتحس����ن وضعه الصح����ي وخروجه من 

المستشفى.

وقفات داعمة لألسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مسؤولون أمنيون إس���رائيليون كبار، »إنه حتى لو دخلت األموال القطرية 
إلى غزة، فإنهم سيس���تمرون في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف 
الس���لع مع القطاع، وكذلك سيس���تمر منع دخول الحديد واألموال للمش���اريع 

المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة«.
وأضاف المس���ؤولون وفق موقع )والال( العبري، »سيبقى هذا الحال على ما هو 

عليه طالما أنه ال يوجد تقدم في قضية األسرى والمفقودين.
وأشار الموقع، إلى أنه حسب تقديرات المؤسسة األمنية، فإن هذا األمر يشكل 
معضلة معقدة أمام نفتالي بينت، رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، متسائال: »هل 
يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التس���هيالت رغ���م عدم إحراز تقدم في 
قضية األس���رى؟«. وفي الس���ياق، أفاد الموقع العبري: »في المؤسسة األمنية 
يقول���ون بأن رئيس حركة حماس في غزة يحيى الس���نوار يتصرف كما لو أنه 
انتصر في العملية العس���كرية األخيرة وحقق نتائج، وبالتالي يتصرف بتمرد 

تجعل المفاوضات صعبة للغاية«، على حد تعبيره.

بودابست/ االستقالل:
توف���ي الطبيب الفلس���طيني منذر إبراهيم 
قع���دان، وأف���راد عائلته، جراء تس���رب غاز 
داخل شقة سكنية لهم في مدينة دبرتسن  
ثاني أكبر مدينة ف���ي المجر بعد العاصمة 

بودابست.
وق���ال أحد أفراد عائلته في قطاع غزة، إنهم 

فق���دوا االتصال م���ع الدكتور من���ذ 3 أيام، 
مش���يًرا إلى أنه ت���م إبالغهم ه���ذا الصباح 
عبر أحد أفراد الجالية الفلس���طينية بوفاته 
وزوجت���ه نس���رين ش���لهوب، وأطفاله أمير 

وإمام.
ويعيش الطبيب قعدان منذ سنوات طويلة، 
حيث درس الطب في المجر، وعمل في عدد 

من مستش���فياتها وكان أحد أب���رز األطباء 
الذي���ن عملوا في مواجه���ة فيروس كورونا، 
وعمل عل���ى تلقيح أعداد كبيرة من س���كان 

مدينته باللقاحات الالزمة.
وكتب���ت العديد م���ن المج���الت والصحف 
خاص���ًة المختص���ة بالط���ب، ع���ن مهارات 

الدكتور قعدان وتفانيه في العمل.

بيروت/ االستقالل:
استقبل األمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني حسن 
نص����ر الله الثالثاء، رئيس المكتب السياس����ي لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( إس����ماعيل هنية، الذي 

يزور لبنان.

وأف����ادت قناة "الميادين" بأن "نص����ر الله وهنية أكدا 
عم����ق العالقة بي����ن حزب الل����ه وحم����اس،  وموقعها 

األساسي في محور المقاومة والمعركة الحاسمة".
وذكرت أن الرجلين "اس����تعرضا معركة سيف القدس 
مما يمكن  المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة من 

البن����اء عليها". ووصل هني����ة ووفد قيادي من حماس 
إلى لبنان األحد الماض����ي، والتقى رئيس الجمهورية 
ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
وزراء حكومة تس����يير األعمال حس����ان دياب، وقيادة 

الجماعة اإلسالمية.

خالل اجتماعهما ببيروت
هنية ونصر الله يستعرضان نتائج معركة »سيف القدس«

المجر: وفاة طبيب من غزة وعائلته بتسرب غاز

موقع عبري: »إسرائيل« 
تهدد باستمرار منع دخول 

مواد إعادة إعمار غزة

االحتالل يهدم ..



األربعاء  19 ذو القعدة 1442 هــ 30 يونيو 2021 م

االستقالل/ وكاالت:
قالت مص����ادر مطلعة إن إمبراطور تجارة التجزئة واالس����تثمار العقاري 
السعودي فواز الحكير يعتزم عرض الوحدة السكنية التي يمتلكها في 
ناطحة سحاب بمنطقة 432 بارك أفنيو، أحد أفخم المجمعات السكنية 

في نيويورك، للبيع بسعر يصل إلى 170 مليون دوالر.
وأش����ارت وكالة بلومب����رغ لألنباء إلى أن هذا الس����عر يقترب من ضعف 
الثمن الذي دفعه الحكير لش����راء الوحدة في 2016. وإذا تمت الصفقة 
بهذا السعر فستكون واحدة من أغلى الصفقات العقارية في الواليات 

المتحدة.
وتأتي هذه األنباء بالتزامن من انتعاش س����وق العق����ارات الفاخرة في 
نيويورك والتي تضررت بش����دة خالل العام الماضي من جائحة فيروس 
كورونا المس����تجد. وقد تم بيع ش����قتين بالقرب من 220 سنترال بارك 
ساوث مقابل حوالي 5.157 مليون دوالر في واحدة من أغلى صفقات بيع 

الوحدات السكنية في المدينة.
يذكر أن الوحدة الت����ي يعتزم الحكير بيعها تقع في الطابق 96 وتزيد 
مساحتها على 8000 قدم مكعب وبها 6 غرف نوم، بحسب بيانات بيع 

الوحدة الموجودة لدى مكتب المدعي العام لنيويورك.

نيويورك: سعودي يعرض شقة 
سكنية للبيع بـ 170 مليون دوالر

) APA iamges (    اإعادة فتح الأ�شواق ال�شعبية يف قطاع غزة �أم�س 

عّمان/ االستقالل:
ف���ي إطار جهوده���ا لمكافحة التس���ول، ضبط���ت وزارة التنمية 

االجتماعية األردنية عددًا من المتسولين غير المحتاجين. 
وأفادت الوزارة بأنها مستمرة في مكافحة هذه الظاهرة، حيث ترى 
عدم وجود أي محتاج يتسول في الشارع كما نراه اليوم، داعية أي 
شخص يحتاج إلى مساعدة لمراجعة وزارة التنمية االجتماعية أو 
صندوق المعونة الوطنية. وأشارت الوزارة إلى أن وسائل التسول 
تغيرت وتحولت حسب طبيعة المنطقة، وذلك ألن القانون ال يردع 

هؤالء، خاصة أنه يوجد اآلن ما يسمى بالتسول المنظم.
وقالت إن أحد المتسولين الذين أثاروا الجدل عبر مواقع التواصل 
االجتماعي خ���الل األيام القليلة الماضية وج���د بحوزته )1884( 
دينارًا فيما جرى ضبط موظف في القطاع العام ويعمل س���ائقا 
وهو يمتهن التس���ول، حيث تم تحويله على الفور إلى الجهات 

المعنية.
ولفتت الوزارة إلى أن هناك لجن���ة في وزارة التنمية االجتماعية 

تعمل على الخروج بتوصيات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.

االستقالل/ وكاالت:
أنهت القوات الجوية التابعة للجيش األمريكي مهمة أكبر قمر 

صناعي في تاريخ البشرية وأوقفت تشغيله.
وحس���ب الخبر المنش���ور في موقع«c4isrnet«، في ال�23 من يونيو 
الجاري، فقد تم إطفاء وإيقاف أجهزة القمر الصناعي وإنهاء مهمته 
الش���هر الماضي، بعد حوالي عامين من إطالقه وبعد عام من توقع 
انته���اء مهمته. ويعد القم���ر الصناعي »DSX« أح���د أكبر األقمار 
الصناعية في العالم، إذ يصل طوله بعد فتح أذرعه الرافعة إلى طول 
ملعب كرة قدم تقريب���ا. وأطلق القمر الصناعي الكبير العام 2019، 

لكن العمل على التجربة بدأ منذ العام 2003، حيث أراد مختبر أبحاث 
القوات الجوية األمريكية دراس���ة البيئة اإلشعاعية القاسية لمدار 
األرض المتوس���ط. ويعرف مدار األرض المتوسط على أنه مساحة 
الفض���اء الهائلة التي تق���ع بين ارتفاع���ات 1.243 ميال و22.236 
ميال فوق مس���توى س���طح البحر. جدير بالذك���ر أن القمر الصناعي 
صنع ألهداف علمية بحته، بحس���ب المصادر، حي���ث أراد المختبر 
األمريكي قمرا صناعيا تجريبيا علميا لجمع البيانات حول اإلشعاعات 
الفضائي���ة، األمر الذي يس���اعد وزارة الدفاع األمريكية على فهمها 

والتنبؤ بها وتطوير المركبات الفضائية القادرة على تحملها.

االستقالل/ وكاالت:
بعد بيعه جميع ممتلكاته العقاري���ة، أعلن الملياردير األمريكي 
إيلون ماس���ك عن ش���راء منزل جديد مسبق الصنع متواضع تبلغ 
مس���احته 40 مترًا مربعًا. وأفادت إذاعة »مونت كارلو الدولية« أن 
المنزل الصغير المكون من طابق واحد وأمامه مربع من العش���ب 
االصطناعي يقع في موقع اختبارات شركة »سبايس إكس«، التي 

يملكها ماسك في تكساس.
والمنزل القابل للطي ابتكرته شركة Boxabl األمريكية وكلف 50 
ألف دوالر، ليكون بذلك أرخص من بعض السيارات التي تنتجها 

شركة »تيسال« التي يملكها ماسك أيضًا.
وكان ماس���ك قد أعلن االثنين 14 يونيو 2021 أنه على وشك بيع 
آخ���ر منزل يمتلكه، معتبرًا أن هذا البيت »مكان خاص« ويجب أن 

يتنازل عنه إلى عائلة كبيرة.
وقي���ل في حينه إن ماس���ك أعلن ع���ن نيته بيع جمي���ع منازله 
وممتلكات���ه في وقت مبكر من الع���ام 2020 في محاولة لتهدئة 

الجدل حول ثروته الهائلة.
وكان قد طرح بالفعل اثني���ن من ممتلكاته في كاليفورنيا للبيع 

في غضون أيام قليلة.

االستقالل/ وكاالت:
تمّكن أربعة من عناصر الكش���افة  في مولوز بشرق فرنسا خالل 
عطلة نهاية األسبوع من تشييد برج مبني بأحد عشر ألفًا من ألواح 
»كابال« الخشبية الصغيرة يبلغ ارتفاعه 18 مترًا، مما يجعله األعلى 
في العالم باس���تخدام قطع هذه اللعبة الشهيرة التي يعشقها 

ماليين اليافعين في كل أنحاء العالم.
وعمل عناصر الكش���افة المتحدرون من غرونوبل )جنوب ش���رق 
فرنس���ا( على مدى أربع���ة أيام في نهاية األس���بوع الفائت لبناء 

برجهم الذي بلغ ارتفاعه وفق القياس الرسمي 18,76 مترًا بقطع 
اللعب���ة التي ابتكرها هولندي عام 1987. وكان الرقم القياس���ي 
الس���ابق المس���جل في ليون عام 2016 يبلغ 18,40 مترًا، بحسب 
المنظمين. وش���ّيد الفتيان األربعة برجهم في قاعة التسلق في 
مولوز، وهي األعلى في فرنس���ا، إذ يبلغ ارتف���اع جدارها 25 مترًا. 
وتسّلق البناؤون الشباب الجدار مربوطين بحبل لكي يتمكنوا من 
تكدي���س 11200 قطعة »كابال«، بما يعادل مبنى من 133 طبقة، 

بلغ وزنها 120 كيلوغرامًا.

األعلى في العالم.. تشييد برج 
)11( ألف من ألواح »كابال« الخشبية بـ

األردن: ضبط موظف يمتهن 
التسول وآخر بحوزته 1884 دينارًا

مصير مجهول لقمر صناعي 
أمريكي بحجم ملعب كرة قدم

ملياردير أمريكي يبيع جميع عقاراته 
ويشتري منزال مساحته 40 مترًا مربعًا

االستقالل/ وكاالت:
انتش���رت في اآلونة األخيرة هواية غريب���ة عند البعض 
في تتب���ع ومراقبة النمل الحي، في أدق تفاصيل حياتها 
وأنش���طتها، مما دفع ببعض الش���ركات إلنتاج وصناعة 
بيوت بالس���تيكية للنم���ل أصبحت متاحة ب���كل مكان 
ومنتش���رة إلكتروني���ًا أيض���ا ومصمم���ة خصيصًا لهذه 

الهواية الغريبة من نوعها.
تش���كل مثل هذه األلعاب أو البيوت البالس���تيكية لدى 
محبيها شغفا مثيرا ال يخلو من الفضول في تتبع سلوك 
النمل وكيفية بناء مس���تعمراتها، التصميم يتكون من 
غرف مقسمة لوضع قطع الخبز والفاكهة والماء، ومنطقة 
أخرى تحتوي على مادة جيالتينية تشكل العائق الوحيد 
أم���ام النمل ال���ذي يضطر إلى حفر أنف���اق داخلها، وبناء 

جس���ور، ومع مرور الوقت ومراقبتها يوما بعد يوم يتمكن 
النمل من التكيف مع البيئة وخلق ممرات واسعة تسهل 
حركتها. وتكش���ف ه���ذه التصميم���ات الجديدة على 
الطبيعة الدؤوبة لهذه الحش���رات ونظامها في التكيف 
مهم���ا اختلف���ت ظروف حياته���ا، ومن المثي���ر أيضا أن 
النمل مثل البش���ر يكره االختناقات المرورية ويستخدم 
طرقا بديلة لالبتعاد عنها.  ه���ذا ما تمخضت عنه إحدى 
الدراس���ات العلمية التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية 
حيث قام فريق من الباحثين بتحليل تس���جيالت فيديو 
آلالف النم���ل خالل تجربة تحرك جماع���ي، وتتدافع هذه 
الحشرات الدؤوبة وتتس���ابق من أجل االنتقال بسرعة ما 
بين، مصدر الطعام ومكان اإلقامة مما يدفعها في أحيان 
إل���ى إيجاد طرق بديلة. عثر علم���اء يابانيون على "النملة 

أوباما" في حديقة "كاكاميغا" الكينية، والتي تقع بالقرب 
من القرية التي عاش فيها أسالف باراك أوباما. 

وأوضح الباحث���ون من معهد أوكين���اوا للعلوم والتقنية 
جن���وب اليابان أن تس���ميتها بهذا االس���م، يعد بمثابة 
تكريم ألوباما على مس���اهماته في الحف���اظ على التنوع 

األحيائي على مستوى العالم.
وسمى الباحثون اليابانيون أيضا نوعين آخرين من النمل 
باس���م شخصين مش���هورين، أحدهما الناش���ط البيئي 
والمؤلف النيجيري الش���هير كين س���ارو ويوا، الذي تم 
إعدام���ه عام 1995 عقب حملة ض���د التنقيب عن النفط. 
واآلخر عالم األحياء، ادوار ويلسون، لما قدمه من إسهامات 
في علم أحياء النمل والحفاظ على التنوع البيئي، بحسب 

وكالة االنباء األلمانية.

مراقبة النمل الحي.. أغرب هواية في العالم!

االستقالل/ وكاالت
ت���درس األمم المتحدة حظرًا عالميًا لمادة كيميائية س���امة يقول العلماء إنها 

ستكون »بداية النهاية للبالستيك«.
ويس���تخدم المركب المس���مى »يوفي – 328« على نطاق واس���ع في العبوات 
البالس���تيكية على الرغم من كونه يش���كل خطرًا محتماًل على صحة اإلنس���ان 

والحياة البرية.
ووفقًا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، يرفض عمالقة المواد الكيميائية 
ف����ي العالم أي خطط لوضع تدابير تنظيمية حول تلك المادة. أما الخبراء 
مؤي����دو الحظر في����رون في الحظر لحظ����ة »فاصلة« تن����ذر بنهاية المواد 

البالستيكية. 

حظر مادة كيميائية 
ُينهي »البالستيك«


