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القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت قناة ريش����ت كان العبرية، مساء أمس األحد، 
أن بلدي����ة االحتالل في القدس، طالبت فلس����طينيين 
بإخالء 100 شقة س����كنية تزعم أنها غير قانونية في 

بلدة سلوان.
وبحس����ب القناة، فقد طلب إخالء تلك الش����قق لصالح 

مشروع ما يعرف باسم “حديقة الملك” التي تعكف 
بلدية االحتالل في القدس على تنفيذه.

وقال نائب رئيس بلدي����ة االحتالل في القدس، أرييه 
كينغ: »إنه عرض على الس����كان الفلسطينيين نقلهم 
لمكان آخ����ر للبناء فيه، لكنهم رفض����وا، مدعيًا »أنهم 

بذلك يؤذون أنفسهم«.

خطة إسرائيلية إلخالء 100 شقة 
فلسطينية بسلوان لمشروع استيطاني

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االستيالء على 
آالف الدونمات من أراضي بلدتي قراوة بني حسان 
وديراس���تيا غرب س���لفيت، فيما أجبرت االحتالل، 

مواطنًا مقدس���يًا عل���ى هدم منزله "قيد اإلنش���اء" 
شمال بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، في الوقت 
الذي اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين، 
المس���جد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، 

بحماية مشددة من ش���رطة االحتالل. هذا وأعلنت 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االستيالء على آالف 

الدونمات م���ن أراضي بلدت���ي قراوة 
بني حسان وديراستيا غرب سلفيت. 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«

االحتالل يعلن االستيالء على آالف الدونمات غرب 
سلفيت ويجبر مقدسيًا على هدم منزله في العيسوية

مصدر بحماس لـ »االستقالل«: ال توافقات 
بشأن آلية صرف المنحة القطرية في غزة

غزة/ قاسم األغا: 
َنَفى مصدر سياسي رفيع المستوى في حركة »حماس«، التوصل ألّية توافقات 
بش���أن آلية صرف المنحة القطرية المخصصة للعائ���الت المتعففة في قطاع 

غزة، خالًفا لما أوردته وس���ائل إعالمية مؤخًرا. المصدر الذي فضل 
عدم ذكر اسمه، قال لصحيفة »االستقالل« أمس األحد، أن »ما يتّم 

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعهدت حكومة االحتالل االسرائيلي، يوم أمس، بالحفاظ 
على إصدار تصاريح للمس����توطنين للبناء بالمستوطنات 

حكومة االحتالل تتعهد بالحفاظ على 
إصدار تصاريح البناء في المستوطنات

يواصل إضرابه لليوم 62.. األسير أبو عطوان يمتنع عن شرب الماء
رام الله/ االستقالل:

أعلن األسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام 
للي���وم 62 عل���ى التوالي، امتناعه عن ش���رب الماء، 

كخطوة احتجاجية على اس���تمرار سلطات االحتالل 
تعنتها ورفضها االستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء 
اعتقاله اإلدارّي. وقال نادي األسير في بيان له، إّن أبو 

عطوان يواجه وضًعا صحًيا بالغ الخطورة  في مشفى 
»كابل���ن« اإلس���رائيلي،  ويتفاقم مع 
مرور الوقت، حيث أّن كل س���اعة تمر 

اعتداءات أجهزة السلطة على النشطاء بالضفة.. نهج ال يتغير 
غزة/ سماح المبحوح: 

تواصل األجهزة األمنية التابعة للسلطة بالضفة الغربية 
المحتلة، اعتداءاتها المتكررة و الممنهجة بحق النشطاء 

والمدافعين عن حقوق اإلنس���ان والصحفيين، والتي كان 
للمش���اركين  وقمعها  ممارس���اتها  آخرها 
ف���ي المس���يرة المنددة بمقتل ن���زار بنات 

الخليل/ االستقالل: 
أعلن الصحف���ي عالء الريم���اوي خوضه إضراًب���ا مفتوًحا 
عن الطع���ام؛ احتجاًجا على قيام نياب���ة رام الله بتحويله 

موقوًف���ا إلى نياب���ة الخليل بعد اس���تدعائه صباح أمس 
األحد، بحس���ب ما أفادت مجموعة "محامون 
من أج���ل العدالة". وأف���اد المحامي غاندي 

الصحفي الريماوي يضرب عن الطعام بعد تحويله إلى نيابة الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل���ن رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي نفتال���ي بينيت، أم���س األحد، بأن 

"إسرائيل" معنية بالهدوء وسترد على إطالق البالونات والمسيرات 
واإلرباك. وقال بينيت، خالل عقد جلس���ة الحكومة االعتيادية، إن 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عددًا من المواطنين من 
الخلي���ل بالضفة الغربية، واقتحمت أحي���اء في القدس المحتلة. ففي 

بينيت: »إسرائيل« معنية بالهدوء 
وسنرد على إطالق البالونات 

اعتقاالت واعتداءات إسرائيلية 
فــي الضفــة والقــدس

كشف عن مقترح لصرفها عبر االتحاد األوروبي رفضته حركته 

غزة/ االستقالل:
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي الدكتور 
يوسف الحساينة، أن فوز فريق فلسطيني بمسابقة دولية إلعادة 

د. الحساينة: فوز فريق فلسطيني بمسابقة إلعادة 
بناء ميناء بيروت دليل على اإلبداع رغم التحديات

المغرب و »إسرائيل« تشاركان بمناورة عسكرية دولية

و86  وفيات   3
�إ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا 
يف غزة و�ل�صفة

03

03

06

04

06
02

والد الأ�شري الغ�شنفر اأبو عطوان امل�شرب عن الطعام يتمكن من زيارته داخل م�شت�شفى كابالن
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وأضاف "ال جديد ُيذكر منذ زيارة منسق األمم المتحدة 
الخ���اص لعملية الس���ام في الش���رق األوس���ط تور 
وينس���اند إلى القطاع، ولقائ���ه برئيس حركة حماس 

َيحيى السنوار الشهر الماضي".
وكان "الس���نوار" وصف لقاءه مع "وينساند" يوم 21 
يونيو )حزيران( الماضي، ب�"السلبّي"، متابًعا "اللقاء غير 
إيجاب���ي بالمطلق، وال يحمل أّي بوادر تش���ير إلى حّل 

األزمة اإلنسانية في قطاع غزة". 
وأشار مصدر "حماس" إلى أنها تلّقت مقترًحا بتحويل 
أم���وال المنحة القطرية إلى االتح���اد األوروبّي، على أن 
يتّولى صرفها على ش���كل "كابونات"، مشّدًدا على أن 
"هذا المقترح بالنس���بة لنا مرفوض جملة وتفصيًا"، 

على حّد تعبيره.      
فكرة مرفو�ضة

في سياق آخر، عّبر المصدر السياسي الرفيع عن رفض 
حركته لتقّلد رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق سام 
منصب رئيس حكومة الوح���دة الوطنية، "التي يجري 

ا فقط". التحّدث عنها إعامّيً
وقال "تش���كيل هذه الحكومة من حي���ث المبدأ فكرة 
مرفوض���ة، ونحن نؤكد عل���ى موقفنا ب���أن كل ما كان 
ُيطرح قبل معركة سيف القدس، بشأن ترتيب البيت 
الداخلي الفلسطيني عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
ا وغير ذلك من المسمّيات، أو  أو حكومة تلقى قبواًل دولّيً
الدعوة لعقد لقاءات واجتماعات شكلّية لم يعد مقبواًل 

طرحه بعد المعركة". 
ا العودة إلى المرّبع األول،  وأضاف "من غير المقبول حالّيً

والخوض مجّدًدا في تل���ك المتاهات، التي باتت بعد 
انتصار معركة سيف القدس خلف ظهورنا".

وف���ي هذا الصدد، ش���ّدد عل���ى أن "المرحل���ة الراهنة 
تس���تدعي التركيز عل���ى إعادة بناء وإص���اح منظّمة 
التحرير الفلس���طينية، وتشكيل مجلس وطني جديد 
بالتوافق، يضّم القوى والفصائل الوطنية كاّفة، وحال 
لم يتحّقق ذلك؛ فالطريق العودة إلى إجراء االنتخابات 
بمراحلها الثاث )رئاس���ة س���لطة، مجلس تشريعي، 

مجلس وطني لمنظمة التحرير( وبشرط التزامن".

وتشهد الس���احة الفلس���طينية منذ يونيو )حزيران( 
2007، حالة من االنقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، 
إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهائها حتى 

حينه.  
�ضمت لن يدوم

وفيما يخ���ّص ملف إع���ادة إعم���ار ما دّم���ر االحتال 
اإلس���رائيلي في عدوان���ه على قطاع غ���زة بمايو )أّيار( 
الماضي، أوضح مص���در "حم���اس" أن االحتال يتلّكأ 
ويحاول عرقلة هذا الملف، عبر التشديد وفرض القيود 

على إدخال المس���اعدات ومواد اإلعمار للقطاع؛ "إاّل أن 
حالة الصمت على ذلك لن تدوم طويًا"، كما قال.

وج���ّدد التأكيد على موقف حركت���ه المتعلق بضرورة 
تش���كيل مجلس وطني؛ لإلش���راف على إعادة اإلعمار، 
ورف���ض اللجن���ة الحكومي���ة الت���ي أعلنت الس���لطة 

الفلسطينية عن تشكيلها في هذا الصدد.
تطال����ب غالبية الفصائل الفلس����طينية بتش����كيل 
"مجلس وطني إلعادة إعمار غزة"، بإش����راف الجهات 
المختّصة الرسمية وغير الرسمية، معّبرة عن رفضها 
ألي محاول����ة للتلكؤ في هذا المل����ف أو فرض آليات 
للتشديد عليه، كآلية "س����يري" التضييقية لإلعمار، 
والمتف����ق عليه����ا بين الس����لطة واالحت����ال واألمم 
المتحدة، في أعق����اب عدوان االحتال على قطاع غزة 

صيف 2014.
ومن���ذ انتهاء ع���دوان االحت���ال يوم 21 ماي���و )أّيار( 
الماضي، تش���هد القضية الفلسطينية، وساطات من 
قب���ل اإلدارة األمريكي���ة ودول إقليمية فاعلة؛ لتثبيت 
وقف إطاق الن���ار بين فصائل المقاوم���ة واالحتال، 

وإعادة إعمار ما دّمره األخير بالقطاع.
وبل���غ إجمالي الوحدات الس���كنية المتض���ررة بفعل 
العدوان 16800، منها 2000 وحدة غير صالحة للسكن، 
���ا، فيما بلغت قيمة األضرار  و1000 وحدة هدمت كلّيً
350 ملي���ون دوالر، وفق أحدث أرقام لوزارة األش���غال 
العامة واإلس���كان، في حين اسُتش���هد 255 شهيدًا، 
بينهم 69 طفا، و40 س���يدة، و17 مس���نًا، إضافة إلى 

1980 مصاًبا، بينها "حرجة وخطيرة".

كشف عن مقترح لصرفها عبر االتحاد األوروبي رفضته حركته 

مصدر بحماس لـ »االستقالل«: ال توافقات بشأن آلية صرف المنحة القطرية في غزة
غزة/ قا�ضم الأغا: 

َنَف��ى م�ض��در �ضيا�ض��ي رفي��ع امل�ضت��وى يف حركة 
»حما���س«، التو�ضل لأّي��ة توافقات ب�ض��اأن اآلية 
�ض��ة للعائالت  �ض��رف املنح��ة القطري��ة املخ�ضّ

املتعّففة يف قطاع غزة، خالًفا ملا اأوردته و�ضائل 
ل عدم ذكر  اإعالمية موؤخًرا. امل�ض��در الذي ف�ضّ
ا�ضمه، قال ل�ضحيفة »ال�ضتقالل« اأم�س الأحد، 
الأمم  بت��وّل  ��ا،  اإعالميًّ تداول��ه  يت��ّم  »م��ا  اإن 

املتحدة عملية �ضرف املنحة عرب بنوك �ضلطة 
النق��د عاٍر ع��ن ال�ضّحة متاًما«، موؤك��ًدا اأن »هذا 
املل��ف مل ُيح�ضم حتى الآن، والإ�ضكاليات حوله 

ما زالت قائمة«. 

القدس المحتلة/ االستقال: 
كش���ف موقع "والا" العبري، أمس األحد، أن طائرة ش���حن 
عس���كرية مغربي���ة حطت في قاع���دة "حتس���ور الجوية 
اإلسرائيلية"، وذلك قبل الشروع بتدريبات عسكرية دولية 

كبرى تعقد هذا األسبوع في "إسرائيل".
ورفض المتحدث باسم جيش االحتال الكشف عما إذا كان 
هبوط الطائرة المغربية مرتبطًا بالتمرين العسكري الدولي 
أو ما إذا كان جنود الجيش المغربي سيشاركون في المناورة 
التي يتوقع أن يشارك فيها عدد من الدول بقيادة الواليات 

المتحدة.
وأش���ار الموقع العبري إلى أنه وثق هبوط الطائرة المغربية 
صباح امس، على مواقع تتبع الطائرات على اإلنترنت، وهذه 
هي المرة األولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية 
في "إس���رائيل"، ولم يتضح عدد الجنود وأفراد الطاقم على 

متن الطائرة ومدة بقائهم في الباد.
من جانبه، قال المتحدث باسم جيش االحتال إن "الجيش 

يتعاون مع مجموعة متنوعة من الدول والجيوش األجنبية، 
أثن���اء إج���راء التدريب���ات واالجتماعات العلي���ا والبحوث 
والتطورات المش���تركة، ولن نتطرق إل���ى التعاون مع دولة 

معينة".
يعد التع���اون األمني بين "إس���رائيل" والمغرب مس���ألة 

حساسة للغاية من الناحية السياسية. وفق الموقع.
وتنضم أربع دول عربية إلى مناورات "نسيم البحر" البحرية 
التي تنطلق أواخر الش���هر الجاري بالبحر األس���ود، بصفة 

مشارك أو مراقب وهي تونس واإلمارات والمغرب ومصر.
وتضم قائمة الدول المش���اركة أيًض���ا كًا من الواليات 
المتح���دة وأوكراني���ا وبريطاني���ا و"إس���رائيل" وألبانيا 
وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا 
وفرنس���ا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان. باإلضافة 
إل���ى التفيا وليتواني���ا ومولدوفا والنرويج وباكس���تان 
وبولندا ورومانيا والسنغال وإس���بانيا وكوريا الجنوبية 

والسويد وتركيا.

القدس المحتلة/ االستقال:
تعهدت حكومة االحتال االس����رائيلي، يوم أمس، 
بالحفاظ على إصدار تصاريح للمس����توطنين للبناء 
بالمستوطنات في الضفة الغربية، وشرقي القدس، 

وغور األردن.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فقد أّكدت وزيرة 
الداخلية اليمينية، إيليت شاكيد، في محادثات مع 
زعماء المس����توطنات مؤخًرا، على وجود اتفاق داخل 
الحكوم����ة الجدي����دة وخاصًة مع وزي����ر الحرب بيني 
غانتس، من أجل الحفاظ على هذا االتفاق المتعلق 

بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر حضرت لقاء ش����اكيد 
مع رئيس مجلس يشع االستيطاني ديفيد الحياني 
وبعض زعم����اء المس����توطنين، أّن الوزيرة أّكدت أن 
حزبها يمينا خ����ال اتفاقيات تش����كيل االئتاف 
الحكومي، اتفق م����ع غانتس على أن تجتمع اللجنة 
الخاصة بالموافقة على عمليات البناء االس����تيطاني 
كل 3 أش����هر من أج����ل الموافقة عل����ى مخططات 

جديدة.

وق����ال الحياني، في بيان صدر عن����ه بعد االجتماع: 
"إّن����ه يثق كثيًرا بش����اكيد، وأنه يتمن����ى أن تكون 
هذه الحكومة جيدة من أجل االس����تيطان وأن يتم 
حل مس����ألة تراخيص البناء قريًبا من أجل مستقبل 

المنطقة". وفق قوله.
وأش����ارت الصحيفة إلى أّن اإلدارة العليا للتخطيط 
والبن����اء التابعة لإلدارة المدني����ة، والتي توافق على 
مخطط����ات البناء االس����تيطاني اجتمع����ت آخر مرة 
في السابع عش����ر من كانون الثاني/ يناير الماضي 
ووافقت حينها على بناء 792 وحدة استيطانية على 

مراحل مختلفة.
وأوضح����ت أّن غانتس منذ دخ����ول جو بايدن للبيت 
األبيض بات يعمل بالتنسيق مع إدارته ويمنع عقد 
هذه اللجن����ة بهدف تجميد البناء منًعا ألي خافات 

مع اإلدارة األميركية الجديدة.
وبّينت الصحيف����ة، أّن هذا االتفاق الذي ينص على 
إصدار التصاريح للمس����توطنين لبناء مستوطنات، 
كان باألس����اس بين قيادة المستوطنين والحكومة 

اإلسرائيلية السابقة بزعامة بنيامين نتنياهو.

حكومة االحتالل تتعهد بالحفاظ على 
إصدار تصاريح البناء في المستوطنات

للمرة األولى منذ التطبيع
المغــرب و »إسرائيــل« تشاركــان 

بمنــاورة عسكــرية دوليــة
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ومن���ذ اإلعالن عن وف���اة بنات فجر الجمعة قب���ل الماضية عقب 
اعتقاله من قبل األجهزة األمنية ، تش���هد مدن الضفة الغربية 
المحتل���ة تظاهرات واحتجاجات ، يش���ارك فيها المئات ؛ رفضا 

للجريمة ، وطلبا لتسليم الجناة ومحاكمتهم . 
ومساء السبت وعند دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة 
الغربية احتشد مئات الفلسطينيين ، للتنديد بمقتل نزار بنات 
بعد اقتحام األمن الفلس���طيني من���زال كان موجودا فيه جنوب 
مدين���ة الخليل الخميس قب���ل الماضي، وطالبوا بالكش���ف عن 

القتلة ومحاكمتهم، هاتفين "إحنا صوتك يا نزار".
واعتقلت أجهزة أمن الس���لطة أمس األحد المدافعين عن حقوق 
اإلنسان جهاد عبدو، سالم قطش، والدكتور عز الدين زغلول ، من 
أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية ، إضافة 

العتقال مهند كراجة قبل اإلفراج عنه بعد اعتقاله لساعات.
وأفادت مجموع���ة محامون من أجل العدال���ة، أنه تم االفراج عن 
المحامي مهند كراجة، بعد اعتقاله صباحًا من أمام المحكمة في 

رام الله من قبل عناصر أمن السلطة.
وكان المذك���ورون األربعة قد تجمعوا أم���ام المحكمة للمطالبة 
باإلفراج عن الناش���طين غسان الس���عدي ومحمد فرارجة اللَذين 
ُاعتقال أول أمس الس���بت إثر مشاركتهما في تجمع سلمي مندد 

بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي أفراد األمن.

مرفو�ضة و غري مربرة 
عض���و لجنة الحريات ف���ي الضفة الغربية خليل عس���اف اعتبر 
اعت���داءات أجهزة الس���لطة المتكررة في الضف���ة الغربية ضد 
المش���اركين والصحفيي���ن والمدافعي���ن عن حقوق االنس���ان 
بالتظاهرات المنددة بمقتل الناش���ط المعارض نزار بنات، غير 
مبررة ومرفوضة لدى الش���عب الفلس���طيني، مشددا على أن كل 
من يقوم بتلك التصرفات يضع نفس���ه موضع اتهام بمخالفته 

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .
وعبر عساف في حديثه ل�"االستقالل" عن أسفه لمواصلة أجهزة 
الس���لطة عملية القم���ع والتنكيل والضرب واالعتقال، مش���يرًا 
إلى أن ما ترتكبه أجهزة الس���لطة ضد المتظاهرين والنش���طاء 
والصحفيين مخالف للمواثيق واألعراف الدولية، خاصة اتفاقية 

مناهضة التعذيب  والمحكمة الجنائية. 
وأوض���ح أن أفعال أجهزة الس���لطة بالضفة تجل���ب التوتر إلى 
الشارع الفلس���طيني وتزيد من حالة االحتقان والفتنة العائلية 
والتنظيمية وتزعزع السلم المجتمعي، مشددا على أن االحتالل 
هو المستفيد الوحيد من عدم االستقرار بالمجتمع الفلسطيني. 
وأش���ار إلى أن الس���لطة الفلس���طينية تتهم بش���كل مباش���ر 

المش���اركين بالتظاهرات والصحفيين والمدافعين عن حقوق 
االنس���ان الذين يتواجدون فيها ألداء عملهم ، بالعمالة و أنهم 
يتبع���ون ألجندات خارجية و محاولتهم ل���زرع الفتنة بالمجتمع 

الفلسطيني ، وهو كالم عار عن الصحة . 
ولفت إلى أن هن���اك اعتداءات على القوانين والحريات من قبل 
أجهزة الس���لطة ال يمكن وقفها إال في ظل وجود حكومة وحدة 
وطنية حقيقية، فكل من يعبر عن رأيه بصراحة بالميدان أو على 
مواق���ع التواصل االجتماعي يتم اعتقال���ه تحت تهمة مخالفة 

القانون ويتم تقديمة للمحكمة لحين اثبات براءته.
و نب���ه إل���ى أن هدف الس���لطة من تل���ك االعت���داءات هو عدم 
الس���ماح ألي شخص أن يكون أقوى ممن يحكم وبالتالي تعمل، 

تحت قوانين ليست حقيقية وتهم باطلة. 
خمالف للقانون الأ�ضا�ضي

من جهته، أكد أس���تاذ القانون الدس���توري ف���ي جامعة النجاح 
الوطني���ة الدكتور أحم���د الخالدي على أحقية م���ن وقع عليهم 
انتهاك مخالف للقانون األساس���ي الفلس���طيني الذي يضمن 
الحق���وق األساس���ية، أن يلجأ للمؤسس���ات الدولي���ة عن طريق 
المراك���ز الحقوقي���ة؛ لرفع ش���كوى ضد المعتدي���ن عليه، وهم 

األجهزة األمنية بالسلطة بالضفة الغربية.
وق���ال الخال���دي ل�"االس���تقالل" إن: " أجهزة الس���لطة بالضفة 
الغربية مستمرة في تعريض المواطنين للخطر، وانتهاك أبسط 
مواد القانون األساس���ي الفلس���طيني التي تن���ص على أحقية 

المواطنين بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي". 
وأض���اف : " رفع القضايا ضد المتورطين باالعتداءات من أجهزة 
الس���لطة ، يش���كل ضغطًا عليه���ا ، و من الممك���ن أن يدفعها 

للتراجع عن أفعالها، التي تشكل خرقًا للقانون األساسي". 
وأشار إلى أن األجهزة األمنية بالسلطة ال تدرك حجم االنتهاكات 
التي تمارس���ها ضد المواطنين بالضف���ة، وتداعياتها الخطيرة 

على واقع الحريات. 

اإدانة وا�ضتنكار
بدوره، اس���تنكر مجلس منظمات حقوق اإلنس���ان الفلسطينية 
اعتداء أجهزة أمن الس���لطة على المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
واعتق���ال عدد منهم خالل ممارس���تهم لحقهم في حرية الرأي 

والتعبير ورفضهم لالعتقال السياسي. 
وطال���ب مجلس المنظم���ات أمس األحد ف���ي تصريح صحفي ، 
باإلف���راج الف���وري عن ه���ؤالء المعتقلين، ووق���ف جميع أعمال 
االعتقال السياس���ي التي تصاع���دت منذ صدور ق���رار تأجيل 

االنتخابات العامة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

اعتقاالت تعسفية وتنكيل وضرب وشتم 

اعتداءات أجهزة السلطة على النشطاء بالضفة.. نهج ال يتغير 
غزة/ �ضماح املبحوح: 

توا�ضل الأجهزة الأمنية التابعة لل�ضلطة بال�ضفة الغربية 
املحتل��ة، اعتداءاته��ا املتك��ررة و املمنهج��ة بح��ق الن�ضطاء 
واملدافع��ن ع��ن حق��وق الإن�ض��ان وال�ضحفي��ن، والت��ي كان 

اآخره��ا ممار�ضاته��ا وقمعه��ا للم�ضارك��ن يف امل�ض��رية املن��ددة 
مبقتل نزار بنات على يد اأجهزة ال�ضلطة قبل عدة اأيام، على 
دوار املن��ارة و�ضط مدين��ة رام اهلل م�ض��اء اأول اأم�س ال�ضبت .  
وتنوع��ت النته��اكات �ضد ال�ضحفين والن�ضط��اء واملدافعن 

عن حقوق الإن�ض��ان، اإذ اأخذت اأ�ضكال عدة  ما بن العتداء 
اجل�ضدي كال�ضحل وال�ضرب ور�ضهم بغاز الفلفل وقنابل الغاز 
امل�ضيل للدم��وع و �ضتمهم بالألفاظ النابي��ة، اإ�ضافة لعرقلة 

عملهم ومنعهم من التغطية ، و م�ضادرة معداتهم .

الخليل/ االستقالل: 
أعلن الصحفي عالء الريماوي خوضه إضراًبا مفتوًحا عن الطعام؛ احتجاًجا على 
قيام نياب���ة رام الله بتحويله موقوًفا إلى نيابة الخليل بعد اس���تدعائه صباح 

أمس األحد، بحسب ما أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة".
وأف���اد المحامي غاندي أمي���ن أن الصحفي عالء الريم���اوي أعلن اإلضراب عن 
الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوًفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.

وأصدرت عائلة الريم���اوي بياًنا أّكدت فيه أّن ابنها عالء يقوم بدوره كصحفي 
فلس���طيني ويدافع عن حرية ال���رأي والكلمة بما يضمنه القانون االساس���ي 

الفلسطيني.
وأدانت بأقس���ى عبارات اإلدانة والرفض واالس���تنكار الحملة الممنهجة ضده 
المليئة بالكذب والفرية ومحاوالت التش���ويه والشيطنة والقدح، وأّكدت بأّنها 

ستالحق قضائًيا كل من يثبت تورطه.
وأضافت "بداًل من انش����غال النائب العام باستدعاء ابننا عالء الريماوي على 
خلفي����ة خطبة الجمعة التي أدان فيها مقت����ل المعارض نزار بنات كان من 
األجدر ب����ه مالحقة قتلة نزار، واس����تدعاء من يهددون الس����لم األهلي من 
مروجي اإلش����اعات الذين يؤسس����ون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع 

نزار بنات".
ودع���ت العائلة "أصح���اب القرار للتح���رك الفوري والعاج���ل لمالحقة األفراد 
والصفحات والمؤسس���ات أصحاب األجندات ومروجي الفتن الذين يهددون 
الس���لم االهل���ي ويعرضون حي���اة ابننا للخط���ر"، محملة الس���لطة والحكومة 

واألجهزة األمنية المسؤولية عن حياته.
كما دع���ت الفصائل والق���وى الحية والمؤسس���ات والح���راكات ألخذ دورها 
الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لمالحقة النشطاء مادًيا ومعنوًيا.

الصحفي الريماوي يضرب عن الطعام 
بعد تحويله إلى نيابة الخليل القدس المحتلة/ االستقالل: 

أعلن رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي نفتالي 
بينيت، أمس األحد، بأن "إس���رائيل" معنية بالهدوء 

وسترد على إطالق البالونات والمسيرات واإلرباك.
وقال بينيت، خالل عقد جلس���ة الحكومة االعتيادية، 
إن سياس���ة الحكومة قد تغيرت وس���ترد بقوة على 
البالونات الحارق���ة والمس���يرات وفعاليات  إط���الق 

اإلرباك على الحدود.

وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح بنقل المنحة القطرية 
بالطريق���ة الت���ي تبنتها حكومة بنيامي���ن نتنياهو 

وستعمل على إيجاد حل لتحويلها إلى غزة".
يش���ار ال���ى أن تصريح���ات بينيت تأتي ف���ي إطار 
محاولته انتزاع مواق���ف وإظهار قدرته على تحقيق 
إنجازات عملية خالفا لحكومة نتنياهو وغانتس الذي 
اتهمها بالضعف والرضوخ أمام حماس، كما يسعى 
م���ن خاللها إلى تعزيز مكانته أم���ام جمهور اليمين 

الذي يتهمه بالمشاركة في حكومة يسارية.
كما تتزام���ن مع تقدي���رات الموقف الت���ي أعدتها 
األجهزة األمنية حول اس���تمرار حال���ة التوتر مع غزة 
لألي���ام القادمة في ظ���ل إصرار المقاومة التمس���ك 
بشروطها ومحاوالت مصر والوسطاء الدوليين تقريب 
وجهات النظر والتوصل إلى تس���وية لتثبيت وقف 
إطالق النار وتحقيق اله���دوء ومنع العودة إلى جولة 

تصعيد أخرى.

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عدًدا من 
المواطنين من الخليل بالضفة الغربية، واقتحمت أحياء 

في القدس المحتلة.
فف���ي الخليل، اعتقلت ق���وات االحتالل مدي���ر الهيئة 
المس���تقلة لحقوق المواطن المحامي فريد األطرش من 
الخليل أثناء مروره على حاجز »الكونتينر« ش���مال شرق 
بيت لحم، بعد مش���اركته في مس���يرة رام الله المنددة 

باغتيال نزار بنات. 
وأفاد ش���قيقه فراس األطرش، أن جنود االحتالل أوقفوا 
مركبة »فريد« على الحاجز القريب من بيت لحم، الساعة 
الواحدة والنصف من فجر أم���س، واعتقلوه ونقلوه إلى 

جهة غير معروفة. 

واقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي بل���دة بيت أمر 
شمال الخليل، واعتقلت األسير المحرر بالل عبد الرحمن 

عوض )20 عاما(، بعد االعتداء عليه بالضرب. 
وفتش���ت قوات االحتالل عدة منازل في البلدة القديمة 
م���ن مدينة الخليل، عرف م���ن أصحابها عرفات الرجبي، 

ونائل الرجبي. 
في الس���ياق ذاته، نصبت قوات االحت���الل عدة حواجز 
عس���كرية عل���ى مداخ���ل مدين���ة الخلي���ل وبلداته���ا 
ومخيماته���ا وأوقف���ت مركبات المواطنين وفتش���تها 

ودققت في بطاقاتهم الشخصية. 
وفي نابلس، ش���هدت ق���رى قصرة وبيت���ا وبيت دجن 
فعالي���ات اإلرب���اك الليل���ي ض���د االس���تيطان وجيش 

االحتالل. 

وأعلن مس���اء السبت استشهاد الشاب محمد فريد علي 
حس���ن )21 عاما( ارتقى متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي 
ف���ي الصدر خالل تواجده في من���زل أخيه في المنطقة 

الجنوبية. 
وفي أعقاب إعالن استش���هاد الشاب حسن، شرع شبان 
بلدة قصرة ونش���طاؤها، بإقامة فعاليات اإلرباك الليلي 

أسوة بما يجري في بلدتي بيتا وبيت دجن. 
وأش���عل الشبان عشرات اإلطارات في الحي الشرقي من 
البلدة باإلضافة إلى اس���تخدام أضواء الكشافات والليزر 

تزامنًا مع مواجهات يشهدها مدخل البلدة الرئيس. 
وف���ي الق���دس المحتل���ة، اقتحم���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي بلدة العيساوية في القدس، كما اقتحمت 

حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

بينيت: »إسرائيل« معنية بالهدوء وسنرد على إطالق البالونات 

اعتقاالت واعتداءات إسرائيلية في الضفة والقدس



االثنين  24 ذو القعدة 1442 هــ 5 يوليو 2021 م

 

 
اإعالن طرح مناق�ضة توريد طرود غذائية وخ�ضار

رقم العطاء )2021/2(
 تعلن جمعية آفاق جديدة بتمويل كريم من مؤسسة تحالف  اطفال الشرق 
االوس���ط  )MECA( عن طرح عطاء خاص بتوريد طرود غذائية وآخر لتوريد 
خضار وذلك ضمن مشروع توزيع طرود غذائية 2021، ويمكن الحصول على 
وثائق العطاء من الجمعية الكائنة في النصيرات – المخيم الجديد – خلف 
م���دارس الوكالة . اعتبارا من يوم االثنين الموافق 2021/07/05 وحتى يوم 
االربعاء 2021/07/07 خالل أوقات الدوام الرس���مي علما بأن مناقصة المواد 
التموينية مفتوحة للشركات الخاصة في قطاع غزة المسجلة رسميا وذات 
الخبرة واالختصاص، أما مناقصة الخضار فمفتوحة للمزارعين فقط، علمًا بأن 
آخر موعد لتسليم كراسات العطاء هو يوم الخميس الموافق 2021/07/08 
الس���اعة 12:00 مساء في مقر الجمعية، وس���يتم فتح المظاريف الساعة 
2:00 مساء من نفس اليوم وفي نفس المكان في جلسة علنية لمن يرغب 

بالحضور من الشركات التي تقدمت بعرض سعر فقط.

�صروط خا�صة: 
1 . عطاء توريد املواد التموينية      

* هذا العطاء مفتوح لجميع الشركات المختصة في هذا المجال والتي لديها 
س���جل تجاري وملف ضريبي ومس���توفية لكافة التراخيص الالزمة لمزاولة 

عملها، باالضافة الى تنفيذها مشاريع مشابهة خالل الفترة السابقة. 
* يج���ب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمي���ن أولي مقداره 5% من 
قيمة الس���عر المقدم، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي سارية 

المفعول لمدة 60 يومًا من تاريخ فتح العطاء.
* ثمن العطاء 50 دوالرًا غير مستردة.

* جميع األس���عار المقدمة بعملة الدوالر ش���املة جميع أنواع المصاريف 
المنظورة والغير منظورة.

* رسوم اإلعالن لمن يرسو عليه العطاء.
*  على المتقدم للعطاء ارفاق عينة من كل صنف سيقوم بتوريده وتعتبر ملزمة 
له باإلضافة الى تقديم نسخة فارغة من فاتورة الشركة وسند القبض الرسميين. 

2. عطاء توريد اخل�صار
* هذا العطاء مفتوح لجميع المزارعين المزاولين لمهنة الفالحة حسب األصول. 

* ثمن العطاء 50 شيكل غير مستردة.
* تقدم األسعار بالشيكل ويحق للجمعية مفاوضة المزارعين بعد تقديم 

األسعار، والجمعية غير ملزمة بأقل األسعار والعطاء قابل للتجزئة.
* االلتزام بالجودة المطلوبة وطريقة التسليم حسب الشروط الخاصة في العطاء. 
*  لمزيد من االستفس���ار يمكنكم مراجع���ة مقر الجمعية أو االتصال على 

األرقام التالية: هاتف/ 2553166-08 ،جوال/ 0599401005

جمعية اآفاق جديدة 

دولة فل�صطني
وزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان

دائرة العطاءات املركزية

)2021/MPWH - 10 ( :اإعالن طرح مناق�ضة رقم
م�ضروع: ترميم برج الأندل�س- حمافظة غزة

تعلن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء لمشروع ترميم برج األندلس- 
محافظة غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا لصالح وزارة 

األشغال العامة واالسكان، وذلك وفق الشروط التالية:
* المناقصة مفتوحة للمقاولي���ن المحليين المختصين والمصنفين لدى 
لجنة التصنيف الوطنية تخصص أبنية والمسجلين لدى اتحاد المقاولين 

الفلسطينيين، والذين لديهم خبرة موثقة في مشاريع مشابهة. 
* يمكن ش���راء وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر الوزارة 
في غزة – ش���ارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوسي( وذلك اعتبارًا من 
يوم األح���د الموافق 2021/07/04 وحتى نهاي���ة دوام يوم األحد الموافق 
2021/07/11، وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته )100( مائة دوالر امريكي غير 
مستردة على أن يصطحب المقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة 

التصنيف الوطنية سارية المفعول.
* آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية 

الساعة الحادية عشر ظهرًا )11:00( يوم األربعاء الموافق 2021/07/14
* ترف���ق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيم���ة 5,000 دوالر أمريكي وتكون 
الكفالة سارية المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العروض وصادرة 

من أحد فروع بنك البريد في قطاع غزة أو أحد البنوك المعتمدة.
* سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم األربعاء الموافق 2021/07/07 
الس���اعة 10:30 صباحا في مقر وزارة األش���غال العامة واإلس���كان - غزة- النصر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
* الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األس���عار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة 

دون ذكر األسباب.
* رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 دائرة العطاءات املركزية

دولة فل�صطني
       ال�صلطة الق�صائية

املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة غزة ال�صرعية البتدائية 

اإعالن طالق �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية
إلى س���يمونه انجيال بن���ت هانس رودول���ف بروك هاوس م���ن المانيا 
وس���كانها نعلمك أن زوج���ك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي اياد 
بن خلي���ل بن عبد الله ابو عمو من غزة وس���كانها يرغب في طالقك لدى 
محكمة غ���زة الش���رعية طلقة واحدة رجعي���ة بعد الدخ���ول وذلك يوم 
الخميس الموافق 2021/7/8م يجب علي���ك الحضور في الوقت المحدد 
وإن لم تحضري يجِر بحقك المقتضى الشرعي حسب األصول وعليه صار 

تبليغك حسب األصول حرر في 2021/7/4م .

   قا�صي غزة ال�صرعي 
حممود خليل احلليمي

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة جباليا ال�صرعية

املو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن حمكمة جباليا ال�ضرعية

إلى المدعى عليه بالل ناجح عطايا عابد من سمسم وسكان جباليا الجرن سابقا 
ومجه���ول محل اإلقامة في داخل قطاع غ���زة اآلن، يقتضي حضورك إلى هذه 
المحكمة يوم األربعاء الواقع في 11/08/2021م الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في القضية اساس 167/2021 وموضوعها متاع بيت والمقامة عليك من قبل 
زوجتك المدعية/ تسنيم خليل أحمد األشقر المشهورة عابد من بربره وسكان 
جبالي���ا وكيلها المحامي ف���ارس البردويل وإن لم تحضر ف���ي الوقت المعين 
أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد المحكمة معذرة مش���روعة يجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول. وحرر في 04/07/2021م.

قا�صي جباليا ال�صرعي

رام الله/ االستقالل:
أعلن األس���ير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن 
الطعام لليوم 62 على التوالي، امتناعه عن شرب 
الماء، كخطوة احتجاجية على استمرار سلطات 
االحتالل تعنتها ورفضها االس���تجابة لمطلبه 

المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلدارّي.
وقال نادي األس���ير في بيان ل���ه، إّن أبو عطوان 
يواجه وضًعا صحًيا بالغ الخطورة  في مش���فى 
"كابلن" اإلس���رائيلي،  ويتفاقم مع مرور الوقت، 
حيث أّن كل ساعة تمر على إضرابه تشكل خطًرا 

جديًدا على حياته.
وأّكد نادي األسير، أن ال حلول جدية في قضّيته 
حّت���ى اليوم، حيث يه���دف االحتالل من خالل 
المماطلة في االستجابة لمطلبه، إلحاق أكبر ضرر 
في جسده، والتسبب له بمشكالت مستعصية 
يصعب عالجها الحًق���ا، عدا عن جملة األهداف 
التي يحاول من خاللها ثني األسرى عن مواجهة 

سياسة االعتقال اإلدارّي.
بدورها، حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
من خطورة الوضع الصحي لألس���ير أبو عطوان، 
مش���يرة إلى أنه يعاني من نقص حاد في كمية 

السوائل في الجسم.
وقال المستشار االعالمي للهيئة حسن عبد ربه 
إن من ش���أن ذلك، أن يع���رض وظائف أعضائه 
الحيوية الى القصور الواض���ح، وقد يؤدي ذلك 
للشلل واالعاقة، أو الى أن يرتقي شهيًدا بشكل 
مفاج���ئ، نظًرا لالنتكاس���ات الصحي���ة، إضافة 
لح���االت الهزال واإلعي���اء، واإلجه���اد والصداع 
الدائمي���ن، وال ي���زال يرف���ض الحص���ول على 

المدعمات والمحاليل.
وأش���ار الى أن أبو عطوان قد خسر من وزنه أكثر 

من 15 كيلو غرامًا، إضافة إلى عدم انتظام دقات 
القلب، وال يق���وى على النطق والحركة، ويصارع 
الضغ���ط النفس���ي والعصبي نتيج���ة تدهور 
صحت���ه، والتنكيل ب���ه من س���لطات االحتالل 
ومخابراته���ا عندما يرفضون اإلفراج عنه، ونقله 
إلحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد 
أن قررت نيابة االحتالل تعليق وتجميد اعتقاله 
اإلداري، اال أنه���م يبقون علي���ه محتجًزا داخل 

مستشفى "كابالن".
وكان���ت المحكمة العليا لالحت���الل قد أصدرت 
قراًرا يقضي بتجميد االعتقال اإلدارّي له، والذي 
ال يعني إلغ���اءه، لكنه يعن���ي بالحقيقة إخالء 
مس���ؤولية إدارة س���جون االحتالل، والمخابرات 
)الش���اباك( عن مصير وحياة األسير أبو عطوان، 
وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، 
ويبقى تحت حراس���ة "أمن" المستش���فى بداًل 

من حراس���ة الّسجانين، وس���يبقى فعلًيا أسيًرا 
ال  تس���تطيع عائلته نقله إل���ى أّي مكان، حيث 
رفضت نيابة االحتالل قبل عدة أيام طلًبا تقدم 

به محاميه لنقله إلى مشفى فلسطيني.
ُيش���ار إلى أّن األسير أبو عطوان البالغ من العمر 
)28 عاًما(، هو أس���ير سابق أمضى عدة سنوات 
في س���جون االحتالل وخاض س���ابًقا إضراًبا عن 
الطعام ع���ام 2019، وهذا اإلضراب الثاني الذي 

يخوضه رفًضا العتقاله اإلدارّي.
يذكر أّن االحتالل اعتقل أبو عطوان  في ش���هر 
تشرين األول / أكتوبر من العام الماضي 2020، 
وحّوله  إلى االعتق���ال اإلدارّي، وأصدر االحتالل 
بحّقه أمرّي اعتق���ال إدارّي مدة كل واحد منهما 
)6( شهور، وعليه شرع في إضرابه المفتوح عن 
الطعام في الخامس من أيار/ مايو الماضي، حيث 

كان يقبع في سجن "ريمون".

يواصل اضرابه لليوم 62.. األسير أبو عطوان يمتنع عن شرب الماء

القاهرة / االستقالل:
ح���ذرت جامعة الدول العربية، من التداعيات الخطيرة الس���تمرار تجاهل 
االحتالل اإلس���رائيلي تحم���ل مس���ؤولياتها بإحترام الحق ف���ي الحياة 
والمعايير القانونية اإلنسانية الخاصة باألسرى ومواصلة تجاهل الوضع 
الخطير لألسيرين الغضنفر أبو عطوان واألسير إياد حريبات واالستهتار 
بحياتهما، واستمرار سياسة القتل البطيء المتعمد على مرأى من العالم.

ودعا األمين العام المس���اعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
بالجامعة العربية س���عيد أبو علي، المنظمات والهيئات الدولية المعنية 
بحقوق االنسان لمضاعفة جهودها وتحركاتها إلنقاذ حياتهما قبل فوات 
األوان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات االحتالل لالمتثال ألحكام 

وقواعد القانون الدولي.
وقال في تصريح له امس، إن األسير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام 
لما يزيد عن ش���هرين متتالين رفضًا العتقال���ه اإلداري الجائر الذي يعد 
جريمة ضد اإلنس���انية بأحكام القانون اإلنس���اني الدولي بحيث أصبحت 
حياته مهددة بصورة بالغة الخطورة، مش���يرا إلى أن حالة األسير حريبات 
تش���هد تدهورا كبيرا، وهو محكوم عليه بالس���جن م���دى الحياة منذ عام 
2002، محمال س���لطة االحتالل كامل المس���ؤولية عن حياة األسيرين أبو 

عطوان وحربيات.

الجامعة العربية تحذر من استمرار 
تجاهل االحتالل الوضع الخطير 
لألسيرين أبو عطوان وحريبات
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�إعالن �صادر عن جمعية 

�الحتاد �لن�صائي �لفل�صطيني بغزة 
يعلن مجلس إدارة جمعية االتحاد النس���ائي الفلس���طيني بغزة عن عقد 
االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية للع���ام )2021( وذلك يوم االربعاء 
الموافق 2021/7/28 الس���اعة 12 في مقر الجمعية الكائن في شارع عمر 
المختار – بجوار منتزه البلدية وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 

بعد استكمال اآلتي : 
1 - فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021( وذلك من تاريخ 2021/7/5 الى تاريخ 2021/7/7 
2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2021/7/8 

الى تاريخ 2021/7/14م 
3- فتح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعضوي���ة مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2021/7/15 حتى تاريخ 2021/7/15

4 - تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2021/7/5 الى تاريخ 2021/7/28 
في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 8:00 حتى الساعة 2:00 .

التواصل على جوال رقم : 0594020150 

 جمل�س اإدارة اجلمعية 

  دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

�إعالن  �صادر عن �للجنة �ملركزية 
لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة

 إيداع مجدد للمخطط المعدل لشبكة شوارع المنطقة السياحية
 منطقة تنظيم : الزوايدة

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م أنها قد ق���ررت بجلس���تها رق���م 2021/11 المنعق���دة بتاريخ 
2021/4/14 إيداع مخطط مجدد للمخطط المعدل لشبكة شوارع المنطقة 
الس���ياحية المحصورة بين شارع رقم )19( ش���ماال والشارع رقم )9( جنوبا 
والش���ارع رقم )14( ش���رقا والش���ارع رقم )16( غربا – وذلك طبقا للمخطط 
المودع بمقر لجنة التنظيم المحلية تطبيقا لنص المادة السادس���ة عشر 

من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادًا لنص المادة الس���ابعة عش���ر من ذات القانون فإنه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق في االراضي واألمالك واألبنية المشمولة بهذا المشروع 
او بأي مشروع آخر أودع بمقتضى المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من 
اصحاب األمالك او بأيه صفة اخرى االط���الع على المخطط المودع وتقديم 
اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية الزوايدة خالل ساعات الدوام 

الرسمي ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �الإد�رة �لعامة لالأر��صي و�لعقار�ت رقم )2021/360(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عبد الحميد أحمد عبد الحميد االس���طل من س���كان خان يونس هوية رقم 

900937012 بصفته وكيال عن: رقية عبد الحميد أحمد االسطل 
بموجب وكالة رقم: 2010/4264 صادرة عن خان يونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 94 القسيمة 5 المدينة خان يونس 

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/4م

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

غزة/ االستقالل: 
نّظم���ت حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( في غزة امس األحد وقفة دعم 
للنائب المقدسي الُمبعد محمد أبو طير 
بع���د اعتقاله من قبل ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وش���ارك في الوقفة التي ُنظمت أمام 
مق���ر اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر 
ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية 
واإلس���المية وأس���رى محررون، وحملوا 
الفتات تضامنية مع األس���رى واألسير 

أبو طير.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عن 
مدينة القدس محمد حمادة في كلمة 
ل���ه إن: "االحتالل يأب���ى إال أن يعتقل 
الش���يخ أبو طير بش���كل تعسفي دون 
أي تهم���ة وال يقدم ل���ه الئحة اتهام، 
في وقت يضرب فيه عن الطعام مطالًبا 

بحريته ورفًضا العتقاله اإلداري".
وأكد حم���ادة أن االعتق���ال اإلداري "ما 
هو إاّل تعبير واضح عن سادية المحتل 
وتنكره الكامل ل���كل القوانين الدولية 
وحقوق اإلنس���ان، التي تنادي بحماية 

اإلنسان من تعسف المحتل".
وأض���اف "أن تمّس����ك االحتالل بهذا 
النوع من االعتقال يدلل على إفالس���ه 
أمث���ال  وعزيم���ة  إرادة  كس����ر  ف���ي 
الش�����يخ الرمز محمد أب���و طير فيعمد 
إل���ى االعتق���ال اإلداري كذريعة إلبقاء 

االعتقال".
ودع���ا حمادة إلنه���اء االعتقال اإلداري 

إلى األب���د، مطالًب���ا المجتم���ع الدولي 
بالضغ���ط على االحت���الل إليقاف هذا 
النوع م���ن االعتقال، وغي���ره من أنواع 
االعتق���ال كاف���ة. وأوضح حم���ادة أن 
"االحت���الل يهدف من خ���الل اعتقال 
الش���يخ أبو طير إلى مطاردة كل صوت 
ح���ر مقدس���ي يحم���ل ه���م القدس 
وينادي بعظيم خطر التهويد المحدق 

بالقدس والمسجد األقصى".
وأضاف "ولقد كانت بداية الحرب على 
شخص الش���يخ أبو طير هي في كونه 
من القدس إلى أن وصلت إلى طرده من 

أرضه ومنعه من دخول القدس".
وأمض���ى النائ���ب أب���و طي���ر أكثر من 
36 عامًا في س���جون االحت���الل خالل 

اعتقاالته المتكررة

وقفــة بغــزة دعمــًا للنائــب األسيــر أبو طيـر

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألس���رى والجرحى؛ أن ثالثة أسرى 
من حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين؛ دخلوا أعواًما جديدة في األسر داخل 

سجون االحتالل الصهيوني.
وقالت مهجة القدس إن األس���رى هم: األسير عبد الغني محمد علي إنشاصي 
)37 عاًم���ا(؛ من حي األمل بمحافظة خانيونس جن���وب قطاع غزة، حيث أنهى 
تس���عة عشر عاًما في األس���ر ودخل يوم أمس، عامه العش���رين واألخير على 

التوالي في سجون االحتالل الصهيوني.
وأش���ارت مهجة الق���دس إلى أن قوات االحتالل الصهيون���ي اعتقلته بتاريخ 
2002/07/04م؛ وأص���درت المحكم���ة العس���كرية الصهيوني���ة حكًما بحقه 
بالس���جن لمدة )20( عاًما بتهمة المش���اركة في نشاطات عسكرية ضد قوات 
االحت���الل، وهو من مواليد 1984/12/23م، وهو أعزب، ويقبع حالًيا في س���جن 

نفحة الصحراوي.
واألسير المجاهد بسام شفيق عطية اكتيع )49 عاًما(؛ من حي التفاح بمدينة 
غزة، واألس���ير المجاهد أيهم فؤاد نايف كمامجي )35 عاًما( من بلدة كفر دان 
بمحافظة جنين ش���مال الضفة المحتلة أنهيا خمس���ة عشر عاًما على التوالي 
في األسر ودخال أمس، عامهما السادس عشر في سجون االحتالل الصهيوني.

ثالثة أسرى من الجهاد 
يدخلون أعوامًا جديدة 

في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
حّمل نادي األس���ير الفلس���طيني، سلطات االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية 
الكاملة عن حياة مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في الجنوب المحامي 
فري���د األطرش، مطالًبا الجه���ات الحقوقية الدولية بالتدخ���ل العاجل لإلفراج 

الفوري عنه.
واعتبر النادي في بيان صحفي، أّن اعتقال األطرش، ما هو إال استمرار لعمليات 
االعتقال الممنهجة التي تس���تهدف الفاعلين في الّس���احة الفلس���طينية، 
ومنهم الحقوقيون والنش���طاء، وتمتد عملية االس���تهداف من خالل تحويل 
أغلبهم إلى االعتقال اإلدارّي، كما جرى مؤخًرا وتحديًدا خالل شهر أّيار الماضي.

وكان���ت قوات االحت���الل اعتقلت فجر األح���د، الحقوقي األط���رش على حاجز 
"الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم، أثناء عودته من رام الله.

ووفًقا لعائلته، فإن قوات االحتالل حّولته إلى مش���فى "هداس���ا" اإلسرائيلي، 
بسبب تدهور وضعه الصحي عقب اعتقاله.

نادي األسير ُيحمل االحتالل 
القدس المحتلة/ االستقالل:المسؤولية عن حياة الحقوقي األطرش

قال مكتب تنس���يق الش���ؤون اإلنس���انية التابع لألمم 
المتح���دة "أوتش���ا" إن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
هدم���ت أو صادرت 24 مبًنى يملكها فلس���طينيون في 
الضفة الغربية المحتلة، بحجة االفتقار إلى رخص البناء، 

خالل األسبوعين الماضيين.
وأوض���ح المكتب في تقري���ر "حماي���ة المدنيين" الذي 
يغطي الفت���رة 15-28 حزيران/يونيو 2021، أن عمليات 
الهدم أدت إلى تهجير 23 شخًصا، من بينهم 11 طفاًل، 

وإلحاق األضرار بأكثر من 1,200 آخرين.
وأض���اف أن معظم المتضررين كان في منطقة َمس���افر 
يطا بالخليل، حيث دمرت س���لطات االحتالل ثالثة طرق 
وخط المياه الرئيس الذي يخدم عدة تجمعات سكانية 

للمرة الثانية في 23 حزيران/يونيو.
وأش���ار التقرير إلى أن عملية الهدم الس���ابقة قد ُنفذت 
في 9 حزيران/يونيو، وجرى إصالح المنش���آت المهدومة 

بعد ذلك.

وفي اإلجمال، كان 16 مبًنى من هذه المباني و20 شخًصا 
من المهّجري���ن موجودين في المنطقة )ج(، والبقية في 

مدينة القدس المحتلة.
وذك���ر أن ق���وات االحت���الل قتل���ت خالل األس���بوعين 
الماضيين، فلس���طينيْين، وهما فًتى وامرأة، في حوادث 

منفصلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
فف���ي 16 حزيران/يوني���و، أطلقت القوات اإلس���رائيلية 
النار عل���ى فتى فلس���طيني يبلغ من العم���ر )16 عاًما( 
خ���الل االحتجاج���ات الفلس���طينية المتواصل���ة عل���ى 
إقامة مس���توطنة "أفيتار" قرب ِبيت���ا في نابلس، ما أدى 
الستش���هاده. ولف���ت التقرير األممي إلى أن���ه ومنذ أن 
أقيمت هذه المس���توطنة في مطل���ع أيار/مايو، أطلقت 
الق���وات اإلس���رائيلية الذخي���رة الحية وقتلت خمس���ة 

فلسطينيين خالل االحتجاجات في بيتا.
وفي اليوم نفس���ه، استش���هدت امرأة فلسطينية تبلغ 
من العم���ر )29 عاًما( ق���رب حزما ش���مال القدس، بزعم 
"محاولته���ا دهس جنود بمركبة ثم أش���هرت س���كيًنا 

عليهم". وبحس���ب "أوتشا"، أصابت قوات االحتالل خالل 
األسبوعين الماضيين، 1,075 فلسطينًيا على األقل، من 

بينهم 238 طفاًل، بجروح في مختلف أنحاء الضفة.
وذك���ر أن نحو 790 من ه���ؤالء، بمن فيه���م 237 طفاًل 
أصيب���وا، خالل االحتجاج���ات المذكورة أع���اله في ِبيتا، 
و78 ف���ي القدس، و77 في كفر قّدوم بقلقيلية، و74 في 

المغّير برام الله والبقية في مواقع أخرى.
وأفاد بأن ق���وات االحتالل نف���ذت 144 عملية تفتيش 
واعتق���ال، واعتقل���ت 180 فلس���طينًيا، م���ن بينه���م 
س���بعة أطفال، في مختل���ف أنحاء الضف���ة. وأوضح أن 
المستوطنين أصابوا تسعة فلسطينيين على األقل، من 
بينهم أربع فتيات، بجروح، فيما تعرضت هؤالء الفتيات 
للرش برذاذ الفلفل الحار في حّي الشيخ جّراح بالقدس.

وفي عدة ح���وادث أخ���رى بالضفة، ألحق مس���توطنون 
األضرار بمركبات يملكها فلس���طينيون، وأكثر من 200 
شجرة، وشبكات مياه، ومنشآت زراعية، وورشة، ومعدات 

كهربائية، ومواد بناء وغيرها من الممتلكات.

»أوتشا«: االحتالل هدم 24 مبنى فلسطينيًا في أسبوعين
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 لدي حمكمة بداية �شمال غزة املوقرة   
 يف الق�شية رقم 2019/151م
 يف الطلب رقم 2021/279م

المدع���ي " المس���تدعي " / ف���ارس س���امي رزق صبح ويس���كن بيت الهيا 
العطاطرة , هوية ) 929282291(   وكيله المحامي / رباح يوسف ابو درابي

المدعى عليه " المس���تدعى ضده " مصطفى ابراهيم حس���ين الهلول , 
مقي���م خارج البالد وآخر محل اقامة له كان في جباليا بالقرب من مس���جد 

النعمان شارع احمد فكر .
   ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ( 

الى المدعى عليه ) المستدعى ضده ( المذكور أعاله والمقيم خارج البالد 
والموضح عنوانه آخر محل اقامة له اعاله .

بما أن المدعي المذكور اعاله قد اقام عليك القضية لدى هذه المحكمة مطالبا 
بما جاء في الئح����ة دعواه مع إلزامك بالرس����وم والمصاريف واتعاب المحاماة 
وذلك اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها في 

ملف القضية والمعين لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 2021/7/13م 
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النش���ر كما يقتضى عليك الحضور لدى هذه المحكمة يوم الثالثاء 
الموافق 2021/7/13م الساعة التاسعة صباحا . تحريرا في 2021/6/27م 

رئي�س قلم حمكمة بداية �شمال غزة 

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
     تعلن بلدية بني س���هيال لإلخ���وة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة)78( من القطعة  رقم )219( أراضي بني سهيال  – السطر 
القبلي – ش���ارع الرحمة ، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )21407( متر 
مرب���ع بأنه قد تقدم لها المواطن /    خالد يوس���ف محم���د ابو خاطر  من 
سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/   محمد و معزوزة و وداد و روحية 
محمد حسين ابو خاطر ، من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على 
إذن بناء دور ارضي مقترح+ 4 طوابق  مع خدمات   على مس���احة المقسم 
المخصص له )154( مترًا مربعًا لكل طابق ، 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 قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمس���ة عش���ر يوما( من 

تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـالء ر�شــوان                      حمدان ر�شوان
الق�شم القــانوين                 رئي�س البلدية

رام الله/ االستقالل:
أك���دت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، على ضرورة تحييد المس���اجد عن أي 

مناكفات حزبية ضيقة.
وش���ددت األوق���اف في بيان صحفي ي���وم أمس، على أن إدارة الش���أن الديني 
واإلشراف على خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد هي من اختصاص 
ومس���ؤولية ال���وزارة، وال يجوز أو يحق ألحد م���ن غير األئم���ة أو موظفي الوزارة 
والمكلفين رس���ميا من صعود المنابر إال بموافقة الوزارة، وذلك منعًا وحرصًا من 

الوزارة على ابقاء المساجد خارج دائرة المناكفات والمزايدات الحزبية.
وأش���ارت إلى أن ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد األشخاص الذين 
قاموا باعتالء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع 
الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، األمر الذي يعتبر تعديا 
على صالحيات الوزارة واختصاصها وتحريضا على السلمين األهلي واالجتماعي.

وأكدت ضرورة أن يقف الجميع عند مس���ؤولياتهم وتبيان الحقيقة بعيدا عن 
اإلساءة والتشهير واستغالل المنابر بهدف التحريف واالساءة.

األوقاف تؤكد أهمية تحييد 
المساجد عن المناكفات الحزبية

رام الله/ االستقالل:
الفلسطينية،  الحقوقية  المؤسس���ات  أدانت 
يوم أمس، االعتداءات التي قامت بها األجهزة 
األمني���ة بالّزي الرس���مي وال���ّزي المدني على 
المش���اركين في التجمعات السلمية األخيرة، 
من خالل اس���تخدامها الق���وة المفرطة تجاه 

المتظاهرين.
جاء ذلك خالل اجتماع طارئ عقد في مؤسسة 
الحق، مؤخرًا، على إثر اعتداءات األجهزة األمنية 
على المشاركين في التجمعات السلمية التي 
نظمت خالل األيام الماضية وس���ط مدينة رام 
الله، للتعبي���ر عن إدانتهم لمقتل الناش���ط 

السياسي نزار بنات على يد األجهزة األمنية. 
وأوضحت المؤسس���ات الحقوقي���ة )وعددها 
21(، أن عناص���ر االجهزة االمنية، تعتدي على 
المش���اركين في التجمعات السلمية بالضرب 
بالهراوات والحجارة، والسحل على األرض، إلى 
جانب إطالق قنابل الغاز بكثافة، كما تعتدي 
على الصحفيين بالضرب وس���حب ومصادرة 
معداته���م الصحفية، وتعت���رض على عمل 
بع���ض طواقم البحث الميداني للمؤسس���ات 

الحقوقية، وتصادر هواتفهم.

وحذرت، من ما وصفته ب� "نهج القمع المتبع من 
األجهزة األمنية تجاه ممارسة المواطنين للحق 
التشريعات  المكفول في  الس���لمي  بالتجمع 
الفلس���طينية واالتفاقيات الدولية األساسية 

المتعلقة بحقوق اإلنسان".
كما ح���ذرت من تواجد عناص���ر بالّزي المدني 
تعت���دي على المش���اركين ف���ي التجمعات 
الس���لمية دون أي تدخل من األجهزة األمنية 
بالزي الرس���مي لحماية المش���اركين في تلك 
التجمع���ات، ووقف االعت���داءات عليهم، إلى 
جان���ب التحذير من الس���ماح لبعض الجهات 
بتنظي���م التجمع���ات الس���لمية دون آخرين 
بما يحم���ل في طيات���ه تميي���ًزا واضًحا بين 

المواطنين.
وأكدت على وج���وب احترام الحق في التجمع 
الس���لمي وحري���ة ال���رأي والتعبي���ر، كحقوق 
دس���تورية مكفولة ف���ي القانون األساس���ي 
واالتفاقي���ات الدولية لحقوق اإلنس���ان التي 
انضمت إليها فلس���طين، وأن االعتداء عليها 
يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون 
األساس���ي الفلس���طيني، وانتهاكًا جس���يمًا 
اللتزام���ات دول���ة فلس���طين المترتب���ة على 

انضمامه���ا لالتفاقيات الدولي���ة، بما يتطلب 
مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك 

الجرائم.
وش���ددت على أن االنتخابات هي المخرج من 
األزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية 
وإعادة االعتبار لمؤسس���ات النظام السياسي، 
وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرش���يد، وصيانة 
واحترام مبدأ س���يادة القان���ون والفصل بين 
الس���لطات، بما يتطلب إصدار مرس���وم إجراء 
االنتخابات التش���ريعية والرئاسية والمجلس 

الوطني فوًرا.
وج���ددت تأكيده���ا عل���ى قيامه���ا بدورها 
ف���ي متابع���ة االنتهاكات كاف���ة على حقوق 
المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية 
المس���ؤولية القانونية والوطني���ة عن التراجع 
والتدهور الخطير على حالة حقوق اإلنس���ان 

وحرياته األساسية.
وأعلنت عن تش���كيل لجنة ط���وارئ لمتابعة 
تداعيات األحداث األخيرة لدراس���ة الخيارات 
واألدوات المتاح���ة كافة عل���ى صعيد اآلليات 
الوطني���ة والدولي���ة الخاص���ة بحماية حقوق 

اإلنسان وحرياته.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزي����رة الصحة د. مي الكيلة، يوم أمس، تس����جيل 3 حاالت وفاة و86 

إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.
وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت %98.3، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
وأش����ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 

12، الخليل 7، بيت لحم 1، نابلس 1، قطاع غزة 56".
وأضافت د. الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 

3، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 220".
ولفت����ت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غ����رف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس����ام كورونا في المستش����فيات في الضفة الغربية 11 

مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلق����وا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، 
فقد بلغ عددهم اإلجمالي ف����ي الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404 بينهم 

372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

غزة/ االستقالل:
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة 
الدكتور يوسف  الجهاد االس���المي 
الحس���اينة، أن فوز فريق فلسطيني 
بمس���ابقة دولية إلعادة بن���اء ميناء 
بيروت، تأكيد على حيوية الش���عب 
الفلس���طيني، وإب���داع أجيال���ه في 
كل المجاالت رغ���م التحديات التي 

يفرضها االحتالل.
وق���ال د. الحس���اينة ف���ي تصريح 
الواعد  الفري���ق  ف���وز  "إن  صحف���ي 
الفلس���طينيين  المهندس���ين  من 

م���ن جامعة بير زيت بالمركز األول في المس���ابقة الدولية 
لتصميم وإع���ادة بناء ميناء بيروت تح���ت عنوان )بيروت 
المنتج���ة ما بع���د االنفج���ار( يؤكد على حيوية الش���عب 
الفلسطيني، وإبداع أجياله في كل المجاالت سّيما العلمية 
منها، رغ���م التحديات والظروف الصعب���ة التي يفرضها 

االحتالل على شعبنا.

وش���دد على أن هذا الفوز المستحق 
يقّدم للعالم مجددًا الصورة الصادقة 
الفلسطيني،  للش���عب  والحقيقية 
للش���باب  المش���ّرف  والنم���وذج 
والمتعّلم  المثّق���ف  الفلس���طيني 
ال���ذى يس���جل في كل  والمب���دع، 
المجاالت تفوقًا وحضورًا مميزًا. وتابع 
د. الحس���اينة "إن شعبًا يمتلك هذا 
المخزون االس���تراتيجي من الشباب 
المتعلم والمبدع، ال يمكن أن ينكسر 
أو يتراج���ع ع���ن تحقي���ق أهدافه 
المشروعة؛ لبث روح الحياة وإشراقها 
من جديد في كل المحافل التي أراد أعداء اإلنسانية وأدها 
فيها". وتقدم عضو المكتب السياسي للجهاد بالتهنئة 
لش���عبنا المجاهد والمرابط، وللشباب الفلسطيني الواعد، 
ولفريق المهندسين الرائع، هذا اإلنجاز الذي ُيثبت مجددًا 
جدارة ش���عبنا وأحقّيته بالحياة أسوة بكل شعوب األرض 

التي ناضلت من أجر حريتها وانتصرت على أعدائها.

رام الله/االستقالل:
بعث تجمع المؤسس����ات الحقوقية )حرية( برس����ائل 
ال����ى األمين الع����ام لألمم المتحدة ومبعوث الس����الم، 
ورئيس مجلس األمن، ورئيس الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، ومفوض االتحاد األوروبي، ومفوض السياسة 
الخارجي����ة، عبر فيها عن ادانته واس����تنكاره لقرارات 
س����لطات االحتالل بشأن البؤرة االستيطانية »إفياتار« 
المقام����ة في جبل صبيح وما يقوم به من تعٍد س����افر 
واقتحام لحي البستان وحي الشيخ جراح وسلوان بنيه 

هدم البيوت وتهجير السكان.
جاء ذل����ك عقب اتف����اق وقعت����ه حكوم����ة االحتالل 
اإلسرائيلية مع قادة المستوطنين في الضفة يقضي 
بمغادرة المس����توطنين من دون هدم مبانيهم، ومن 
ثم  إقامة مدرسة دينية في المكان، في خطوة تهدف 
لاللتفاف عل����ى أصحاب هذه األراض����ي ومصادرتها 

لصالح االستيطان.
وأكد التجمع في بيان صحفي، أن هذه األعمال تشكل 
انته����اكًا صارخًا لقواع����د القانون الدولي اإلنس����اني، 

وقي����م حقوق االنس����ان، ومخالفة واضح����ة اللتزامات 
سلطات االحتالل بموجب القانون الدولي نحو السكان 
واألراضي المحتلة واألماك����ن الدينية وذلك ألهداف 
مفضوحة لتغيير واقع مدينة القدس بش����كٍل كامل 
وتأجيج الصراع الديني في المنطقة بحسب ما يخطط 
له المس����توطنون تحت غطاء عناصر الش����رطة ودعٍم 
كامل من قبل الحكومة اإلس����رائيلية ضاربين بعرض 
الحائ����ط لحرمة مدين����ة القدس والمس����جد األقصى 

بشكٍل خاص.
وطالب المجتم����ع الدولي ومجلس األمن بالعمل الجاد 
نحو وقف ه����ذا االعتداءات واالقتحامات وسياس����ية 
الهدم والتهجير في القدس خاصة في حي الش����يخ 
جراح وس����لوان، داعيًا إلى ضرورة عمل حمالت ضغط 
م����ن جميع دول العالم من أج����ل وقف كافة العالقات 
الدبلوماس����ية ومقاطعة االحتالل على كافة األصعدة 
حتى يتم وقف هذه األحداث التي من شأنها تأجيج 
واشعال المنطقة وجر الوضع إلى حرب شاملة تشمل 

كافة األراضي الفلسطينية.

د. الحساينة: فوز فريق فلسطيني بمسابقة إلعادة 
بناء ميناء بيروت دليل على اإلبداع رغم التحديات

»حرية« يدين قرارات االحتالل بشأن البؤرة 
االستيطانية »إفياتار« المقامة في جبل صبيح

3 وفيات و86 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا 

في غزة والضفة

21 مؤسسة حقوقية تدين قمع السلطة التجمعات المنددة باغتيال بنات
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لمواجهة حالة الغضب في الشارع الفلسطيني على اغتيال الناشط السياسي 
الشهيد المغدور نزار بنات, واتساع دائرة التظاهرات وزيادة اعداد المشاركين, 
شرعت السلطة الفلسطينية بعدة خطوات ال تستند الى عقل او منطق, وال تدل 
عل���ى وعي من أقره���ا وفهمه وقدرته على التحكم في دف���ة االمور, فما تفعله 
السلطة خارج عن المألوف وال يمكن تصنيفه بالدفاع عن النفس, انما يأتي في 
سياق رؤية السلطة في التعامل مع خطاياها بمنطق علي وعلى اعدائي, ووفق 
هذه المعادلة ش���رعت السلطة الفلس���طينية واجهزتها االمنية بعدة خطوات 
ال يمكن وصفها اال بأنها خطوات عمياء وتزيد من غضب الش���ارع الفلسطيني 
وتدفع الى انقس���ام ف���ي المواقف الداخلية ربما تؤدي ال���ى احتقان ومواجهة 

لن تكون في صالح شعبنا ولن تخدم مصالحنا والمستفيد منها هو االحتالل. 
اوال: ش���رعت اجهزة امن السلطة ببث حملة تشوية ضد نزار عن طريق االجهزة 
االمنية حيث امتألت مواقع التواصل االجتماعي بعبارات وفيديوهات مس���يئة 
نس���بت للش���هيد المغدور نزار بن���ات, وكأن هذا مبرر لألجه���زة االمنية لقتل 
المعارضي���ن, وتعالت اصوات مأج���ورة كيف بتدافعوا وانتم إس���الميون عن 
شخص بيقول هيك عن الحج والكعبة وكسوة الكعبة, وهذه محاوالت رخيصة 

تعبر عن تدٍن اخالقي لمن نشرها ونسبها لنزار بنات.       
ثانيا: محاولة احداث حالة توتير في الشارع الغزي من خالل تحريض ابناء حركة 
فتح على بث الش���ائعات والترويج لسياسة االعتقال السياسي التي تمارسها 
حماس, واس���تخدام مواقع التواصل االجتماعي لنشر الش���ائعات واستخدام 
حاجة الن���اس وجوعهم وفقرهم وكأن حماس هي المس���ؤولة عن ذلك وليس 
االحتالل الصهيوني الذي يمارس الحصار على قطاع غزة منذ خمسة عشر عاما 

ويغلق المعابر التجارية مع القطاع.  
ثالثا: االستعانة بأبناء حركة فتح وعناصر امن السلطة واستدعاؤهم الى الشارع 
للخروج بمسيرات مؤيدة للرئيس محمود عباس, كما حدث في الخليل حيث قتل 
الش���هيد المغدور نزار بنات, وفي هذا استفزاز لمشاعر اهله واقاربه ومريديه, 
وكان من الممكن ان يؤدي الى فاجعة خطيرة ال سمح الله وهى مغامرة مارستها 
الس���لطة غير محس���وبة النتائج, بغية الحفاظ على مواقع الس���لطة والحكومة 

ورؤساء االجهزة االمنية الفلسطينية. 
رابعا: اس���تمرار عمليات المالحقة واالعتقال للمعارضين لسياس���ة الس���لطة 
الفلسطينية, ومن يخرج في مسيرات سلمية تطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة 
وتدع���و إلقالة رئيس الس���لطة ورئيس الحكومة,  فتم توقيف العش���رات من 
المتظاهرين م���ن بينهم الصحفي عالء الريماوي ال���ذي أعلن اضرابه المفتوح 
ع���ن الطعام, كما اعتقل المحامي مهند كراجة بتهمة المش���اركة في مظاهرة 
أمام مبنى المحكمة المنددة باعتقال الناشطين غسان السعدي ومحمد فرارجة. 
وأفرج عنه بعد توقيعه تعهدًا بالعودة إلى النيابة اليوم لتحويله إلى المحكمة 

ومقاضاته.
خامسا: نشر عناصر االمن بلباس مدني بين المتظاهرين هي وسيلة اقتبستها 
اجهزة امن الس���لطة من وحدات المس���تعربين الصهاينة, وهى من شأنها ان 
توق���ع ضحايا عندما يختل���ط الحابل بالنابل, وقد تؤدي ال���ى المزيد من التوتر 
والغليان لدى المتظاهرين عندما يتم اختطاف اخوانهم من بينهم وتعرضهم 

للضرب والسحل واالعتقال.
سادس���ا: االصرار على تحدي كل االطراف الرسمية والفصائلية والشعبية التي 
تطالب بلجنة تحقيق مس���تقلة للوقوف على تفاصيل الجريمة وتقديم الجناة 
للمحاكمة, فرفض لجنة تحقيق مستقلة يوحي بأن السلطة تريد أن تتستر على 
شخصيات متنفذة داخل السلطة ومتورطة في قتل الشهيد المغدور نزار بنات. 
س���ابعا: االصرار على عدم اطالع أحد على التحقيق���ات التي خرجت عن اللجنة 
التي عينتها الحكومة الفلسطينية والتي احالت بموجبها كما تقول ثمانية من 
عناصر اجهزة امن السلطة الذين ش���اركوا في اعتقال نزار بنات الى المحكمة, 
حتى عائلة بنات لم تطلع على تفاصيل التحقيق المرفوضة منها , لذلك طالبت 

بلجنة تحقيق مستقلة.  
ثامنا: الرهان على عنصر الوقت والتس���ويف والمماطلة لنسيان الجريمة وغض 
الطرف ع���ن الفاعلين, من خ���الل لجنة تحقيق تأخذ وقته���ا بأريحية, وتقدم 
توصياتها التي ال يطلع عليها س���واها, وترفع االمر لجهة سيادية, ثم تنتظر 
م���دة حتى يتحرك الملف من جهة الى اخرى فتموت القضية وينس���ى الناس 

وتمر الجريمة بال عقاب. 
تاس���عا: الس���لطة تقول ان »اس���رائيل« واالدارة االمريكية تس���اندها وتقف 
ال���ى جانبها, وان المجتمع الدول���ي والدول العربية تق���ف معها في مواجهة 
معارضيها, وانها ال تخشى المالحقة القانونية او العقاب من أي جهة حقوقية 
وان التلويح بحجب المس���اعدات المالية عنها مجرد افتراءات ال اساس لها من 

الصحة. 
الس���لطة خلصت الى قناعة انها خلقت حالة تنافر واضحة بينها وبين الشارع 
الفلس���طيني, وتزايدت الفج���وة بجريمة قتل ن���زار بن���ات, وتفاقمت بخروج 
التظاهرات المنددة بسياسة السلطة وسياسة القمع التي تستخدمها اجهزة 
امن السلطة, لذلك تتعزز قناعة الس���لطة بخيارها الخاطئ واالستعالئي »عليا 

وعلى اعدائي«.   
  

السلطة .. علّيَ وعلى أعدائي 
رأي

اس���تراتيجية مش���روع الدولتين أي استراتيجية أوس���لو  ألتي تعترف 
فيها منظمة ألتحرير ألفلس���طينية بدولة اسرائيل على %80 من أراضي 
فلس���طين ، وألتي ل���م ولن تعترف فيها اس���رائيل بدولة فلس���طينية 
مستقلة، قالها وزير ألقدس في ألسلطة ألفلسطينية، ألسيد زياد أبوزياد، 
أن اس���رائيل لم يكن في اس���تراتيجيتها في أي يوم من أاليام أالعتراف 
بدولة فلسطينية مس���تقلة على أالراضي ألمحتلة عام 1967، إذا وافقت 
اس���رائيل على إنشاء أي كيان فلس���طيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ل���ن يكون كيانًا مس���تقال ولن يكون بأي حال من االح���وال إاًل كيانًا تابعًا 
لالحتالل االس���رائيلي، الن ميزان القوى هو لصالح اس���رائيل في المرحلة 
الحالية، أما إذا اس���تطاع الش���عب الفلس���طيني فرض دولة فلسطينية 
مس���تقلة بألقوة ف���ي االراضي المحتل���ة عام 1967 يعن���ي ذلك هزيمة 
ونهاية اس���رائيل واس���رائيل تدرك ذلك جيدا ،هذة القوة غير متوفرة ال 
فلسطينيا وال عربيا في المدى المنظور، واسرائيل تعمل بكل قوتها لمنع 
وحدة فلسطينية ومنع تحرر الشعوب العربية بدعم عمالئها في المنطقة  

لمنع بناء قوة فلسطينية وعربية مناوئة لها.
  اس���تراتيجية الدولتين ليس���ت حقًا ويراد بها باطل ،وقد ُطرح مش���روع 
الدولتين م���ن قبل الق���وى الليبرالي���ة الغربية الداعمة الس���رائيل بعد 
إنتفاض���ة الحج���ارة س���نة 1987 بعد قناعته���م بعدم وجود اس���تقرار 
الس���رائيل بدون إيجاد حل ما للقضية الفلس���طينية   والهدف منها هو  
المحافظة على بقاء اس���رائيل، لذا نعتقد أن مشروع الدولتين هو مشروع 
إحتيال هدفها  أالعتراف باس���رائيل ، ألن من يعترف بمشروع ألدولتين 
يعترف بحق اس���رئيل في فلس���طين وبش���رعيتها وفت���ح أالبواب على 
مصراعيه لتوسيع نفوذها في الدول العربية وألعالم ألنها الدولة االقوى 
والمهيمنة،  توقيع ألفلس���طينيين على اتفاقية أوس���لو والتي س���ميت 
إتفاقية ألس���الم، وألتي لم تعطيهم أي حق من حقوقهم ،والتي أعطت 
إنطباعًا لدول ألعالم أن ألس���الم قد ُأبرم بين اس���رائيل وألفلس���طينيين 
وأصبح ال يوجد أي مبرر لمقاطعة اس���رائيل ، حتى أن نفس ألدول ألعربية 
والجامعة العربية ألغت كل أنواع ألمقاطعة السرائيل ، إنها كانت عملية 
إحتيال وتضليل للفلس���طينيين وألشعوب العربية ، هذا ما قالة ألناشط 
أليهودي ألبريفوسور نورمان فينكيلس���تاين ألذي كان صهيونيا وصار 

معاديًا للصهيونية ، وألذي ُفصل من جامعتة النتقادة اسرائيل .
ألمحزن وألمخجل أن جميع قيادات ألس���لطة ألفلسطينية اعترفوا بفشل 
أوس���لو ، ألنهم ال يس���تطيعون غي���ر ذلك، حيث لم تحق���ق أي مطلب أو 
حق من حقوق ألفلس���طينيين منذ ما يزيد عن خمس���ة وعشرين عاما في 
ألمفاوض���ات وفي خدمة أالحتالل أالس���رائيلي ، ومع أن إتفاقية  أوس���لو 
فش���لت ، ومش���روع ألدولتي���ن مات كليا كم���ا يقول حتى ألسياس���يين 
ألغربيين ، إال أن رجال ألس���لطة ألفلس���طينية بقوا متمسكين بإتفاقية 
أوس���لو ، يريدون أالستمرار في تضليل ألش���عب ألفلسطيني وألشعوب 
العربي���ة على أنه يمك���ن تحقيق الدول���ة الفلس���طينية بأالعتماد على 
ألمجتم���ع الدولي وأالمم ألمتحدة في جلب حقوق الفلس���طينيين ، ومن 
ألمع���روف وألُمجَرب أن المجتمع ألدولي وأألمم ألمتحدة لم يجلبوا أي حق 
من حقوق ألفلس���طينيين ولم يس���تطيعوا إرجاع الجئ فلسطيني واحد  
منذ ما يزيد عن سبعين عاما وفي ظروف دولية كانت  أفضل من ألظروف  

ألدولية ألحالية .
إذًا م���ا هو ألمطلوب عمله في هذا ألوضع ألفلس���طيني وألعربي ألمتردي 
وألمنحط، حيث إن ألفلس���طينيين منقس���مون ومتصارعون مع بعضهم 
البعض كما هي ألش���عوب ألعربية المتصارعة كم���ا ُخطط لهم ) كتاب 
ش���معون بيريس (، بين ما هو مع اوس���لو ومع امري���كا وهؤالء مدعومين 
من اس���رائيل وألدول الغربي���ة وألعربية ألتابعة للغ���رب، وتم إعطاؤهم 
وصبغهم بألش���رعية،  وبي���ن ألمعارضين الوس���لو وألمطالبين بإلغائها 
وهم االغلبية الفلس���طينية، وه���ذا ألوضع ينطبق على أل���دول ألعربية ، 
بين أنظمة عربية ألتي يس���ميها نيتانياهو رئيس وزراء اسرائيل ألحلف 
ألسني ألداعم الوس���لو والمدعومين من الدول الغربية المنحازة والداعمة 
السرائيل  ، وألذين صاروا يتسابقون للتطبيع مع تل أبيب ،والذين أعلنوا 
ألحرب على  ألقوى العربية ألمقاومة للمشروع ألصهيوامريكي واتهموها 
باألره���اب  ، وهذا كله نتيجة أوس���لو ألتي فتحت له���م طريق تل أبيب 

وأوصلت قضيتنا الى هذا  الوضع المأساوي.
 نود أن نوضح بعض االمور  ألمتعلقة في بناء  أالستراتيجية ألفلسطينية 

ألمقترحة والتي نطالب بها :
1 - الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية هو رأس ألحربة لمواجهة ألمشروع 

الصهيوني على فلسطين وعلى ألوطن العربي.
2 -  أالعتراف باس���رائيل وألتطبيع معها بأي ش���كل من أالشكال يعتبر 

خيانة للدين وألوطن وأالمة سواًء كانوا من ألفلسطينيين أو ألعرب.
3 - إعادة ترتيب وبناء البيت الفلس���طيني كم���ا هو مطلوب ترتيبه وبناء 
البي���وت العربية على ُأس���س صحيحة ووطني���ة له أالولوية ف���ي رأينا ، 
ولتحقيق ذلك ال بد من توحيد كل القوى ألتي تعارض ألمشروع ألصهيو 

أمريكي وهيمنتة على المنطقة ألعربية مهما كانت خلفيتها أاليدلوجية 
دينية أو علمانية   وفي كل بلد عربي على مبدأ كلنا شركاء ومتساوون في 

هذا ألوطن ولنا مستقبل ومصير واحد .
4 -  ألهدف بناء جبهة وطنية متراصة وملتزمة بألعمل ألنضالي ألسلمي 
للتغيير في فلس���طين وألب���الد ألعربية للوصول الى نظ���ام ديمقراطي 
يكون فية ألش���عب مصدرًا ومكونًا لجميع ألسلطات عن طريق االنتخابات 
النزيه���ة يكون الش���عب في كل بلد عربي من خ���الل ممثليه المنتخبين 

بنزاهة هو من يقرر استراتيجية كل بلد عربي .
5 -  ألهدف هو ألتغيير عن طريق توحيد كل القوى المعارضة للمش���روع 
ألصهيوأمريكي ،في بناء ألوحدة ألوطنية  وبناء سلطة الشعب ثم القيام 
بألتنظيم وألتخطيط الس���ليم وليس ألفوضى وألتخبيط كما يحصل في 
وطنن���ا العرب���ي منذ مائة عام ب���دون نتيجة بل تراجع وهزائم وخس���ائر 
بشرية كبيرة، نعم ألتنظيم والتخطيط وتوحيد ألقوى ألرافضة للمشروع 

ألصهيوني هو االهم برأينا في هذه ألمرحلة.
6 - قضيية تحرير فلس���طين كل فلس���طين في رأيي هي قضية عربية 
مرتبط���ة بقضية تحرر ألدول العربية وأولها الس���لطة الفلس���طينية  من 
ألديكتاتورية وألفس���اد وأالس���تبداد وألتبعية ، وألش���عب ألفلسطيني 
يجب أن يكون دائما رأس ألحربة في مواجهة ألمش���روع ألصهيوأمريكي 
، وال يمكن في رأيي وجود إمكانية لتحرير فلس���طين كل فلسطين بدون 
تحرر ألدول ألعربية واس���تقاللها ألسياسي وأالقتصادي، على أالقل دول 
ألطوق ألمحيطة بفلس���طين ألمحتلة، ال يمك���ن حصول تقدم في قضية 
تحرير فلس���طين وقضية التحرر العربي مع بقاء االنظمة العربية الفاسدة 

والتابعة للدول الغربية االستعمارية.
7 -  دول ألطوق ألعربي في الوقت الحالي ومعها دول ألخليج هي ضد بل 
هي تحارب مشروع ألتحرر ألعربي وهي حليفة ألمشروع ألصهيو أمريكي 
م���ا عدا س���وريا رغم نظامها الفاس���د  ، وألجميع يع���رف دور هذه ألدول 
في مواجهة إنتفاضات ألش���عوب العربية المطالبة ف���ي التغيير وألتي 
أحبطتها أجهزتها العميقة بألتعاون مع قوى ألمشروع ألصهيو امريكي.

8 -  قوى ألمقاومة أالس���المية وغير أالسالمية في لبنان وقطاع غزة كانت 
مفاجئة عظيمة أنقذت ألمش���روع ألعربي التحرري من أالنهيار وألتسليم 
ألكامل للمشروع ألصهيوامريكي ، وأثبتت أن العرب وألمسلمين قادرون 
عل���ى ألصمود وعدم االستس���الم ، وق���ادرون على المواجه���ة وردع قوى 
العدوان الصهيون���ي وحلفائهم العرب، وأثبتوا أنه عندما تتوفر النزاهة 
وألمصداقي���ة وأالرادة نس���تطيع تحقيق ألنصر ، نعم إس���تطاعت قوى 

ألمقاومة لجم ألعدو وردعه.
9 - م���ن يعتقد أن قوى ألمقاوم���ة في لبنان وفي قطاع غ���زة قادرة على 
تحرير فلس���طين فهو مخط���ئ في رأيي،ه���ي غير ق���ادرة على تهديد 
اس���رائيل اس���تراتيجيا ، ألمطلوب في هذة ألمرحل���ة ألحفاظ على قوى 
ألمقاوم���ة وتقويتها وتطويرها وتوس���عها وتوحيدها للدفاع عن حقوق 
أللبنانيين وألفلس���طينيين والعرب وهي يجب ان تكون جزءًا أساسيًا من 
مش���روع التحرر العرب���ي ،وعلى قوى المقاومة ان ال تغام���ر وُتجر لمعارك 
تضعفها وقد تقضي عليها كما ُيخطط ألحلف الصهيوأمريكي ألعربي، 
فهي محاصرة ومحاربة عس���كريا واقتصاديا واعالميا  بقوة من ألصهاينة 
وحلفائه���م ألعرب لهدف ألقضاء عليها، اس���رائيل تملك قوة تدميرية 
هائلة وال يهمها قتل المدنيين في تدمير بيوتهم على رؤوس���هم، ولن 
تتردد في اس���تخدام السالح النووي إذا ش���عرت بألتهديد على وجودها 

خاصة ضد ايران التي تدعم قوى المقاومة العربية واالسالمية.
10 - ألمش���روع ألصهيوني في فلسطين منذ إنش���ائة هو يريد ويعمل 
على ألحصول على أرض بدون ش���عب فلس���طيني ،يري���د دولة يهودية 
نقية بدون ش���عب فلس���طيني ، التهديد أالكبر السرائيل هو  ألتهديد 
ألديمغرافي  وهو وجود الش���عب الفلسطيني في فلسطين ، ألمخططات 
ألصهيونية في بناء ألمستعمرات في فلسطين ألمحتلة ال تعترف بوجود 
ألشعب الفلس���طيني ، يوجد مخططات صهيونية جاهزة  لطرد ألشعب 
الفلسطيني ألموجود في فلس���طين ، هناك طرد تدريجي قائم منذ عام 
1967، وهناك طرد جماعي وبألجملة في حالة وجود ظروف مناس���بة مثل 
إضطرابات أو حروب في ألمنطقة ، ألمستعمرات االسرائيلية داخل ألضفة 
ألغربية هي جزء من اس���رائيل  يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 600 ألف و 
يحملون ألجنسية أالس���رائيلية، ويسيطرون على مساحة تزيد عن 40% 
من مساحة الضفة الغربية ، كل فلسطين هي تحت أالحتالل ألصهيوني

11 - أالولية ألمطلوبة  والملحة للفلس���طينيين كما قلنا إعادة بناء البيت 
ألفلس���طيني، اي منظمة التحرير ألفلس���طينية عن طري���ق االنتخابات ، 
وبناء اس���تراتيجيتها وعدم الدخول في معارك جانبية ال تحقق مكاسب 
للفلسطينيين قبل إعادة ترتيب بيتها الداخلي، كما هي اآلولية للشعوب 
العربية بإعادة بناء ألبي���ت العربي عن طريق أالنتخابات ألنزيهة، كما هو 
بديهي ال يمك���ن تحقيق إنجازات وتقدم لصالح الش���عوب العربية في 
ظل النزاعات والصراعات الداخلية والتش���تت والفوضى والتبعية وفساد 

االنظمة العربية.
12 - أالس���تراتيجية ألفلس���طينية ألمقترح���ة ه���ي ع���ودة الالجئي���ن 
الفلس���طينيين الى ديارهم وتقرير المصير للش���عب الفلسطيني وبناء 

ألدولة الديمقراطية على كامل ألتراب ألفلسطيني .
13 - أي أعم���ال عن���ف في ألضف���ة الغربية ال تكون ضم���ن خطط لدعم 
أالس���تراتيجية ألفلس���طينية ألمقترحة، اس���تراتيجية تحرير فلسطين 
كل فلس���طين ، وه���ي غير موجودة اآلن، كما ال يوجد قيادة فلس���طينية 
ش���رعية منتخب���ة ، س���تكون ألنتائج في رأي���ي ك���وارث ومصائب على 
الشعب ألفلس���طيني،  ولن تحقق أي مصالح للش���عب الفلسطيني في 
هذة ألمرحلة، وستكون مبررًا لطرد أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، الن 
ألوضع الفلس���طيني وألعربي مترٍد في هذة ألمرحلة، أالولية نكررها هي 
لبناء وترتيب ألبيت ألفلس���طيني والبيوت العربية على ُأسس صحيحة ، 
وهي حكومات منتخبة بنزاهة تحقق مبدأ ألشعب مصدر جميع السلطات 
، ُتحقق دولة القانون والعدالة والمواطنة ،ومن ثم تحقيق الجبهة العربية 
لمواجهة المش���روع الصهيوني ، جميع ال���دول العربية تفتقر الى ألبنية 
ألتحتية السياسية ألوطنية ألمطلوبة ، واذا لم تستطع ألشعوب العربية 
التقدم في هذا االتجاه، س���تبقى الدول العربية والش���عوب العربية في 
تراجع لحس���اب المش���روع الصهيون���ي الذي يتقدم يوم���ا بعد يوم في 

هيمنته على المنطقة العربية.
14 - نقت���رح في ه���ذة ألمرحل���ة ألتركيزعلى تنظيم وتوحيد ألش���عب 
ألفلس���طيني وبناء ألجبهة ألوطنية الفلس���طينية التي تش���مل ألضفة 
الغربية وعرب ال 1948 وقطاع غزة في حالة استمرار سلطة أوسلو برفض 
إعادة بناء منظمة ألتحرير الفلسطينية وألتخلي عن إتفاقية أوسلو وهي 
لن تفعل ذلك ، المطلوب من الش���عب الفلس���طيني إلغاء اتفاقية أوسلو 

وكل ما نتج عنها.
15 - ألمقت���رح في هذة ألمرحلة نضال س���لمي ش���عبي منظم وممنهج 
مطالب���ا بألمس���اواة ألكاملة لكل م���ن يعيش داخل فلس���طين ألمحتلة.

م���ن أجل بن���اء ألدولة ألديمقراطي���ة ، دولة ألمس���اواة والقانون، ألنضال 
ألس���لمي جدا وألمنظم والمخطط ض���د كل أنواع ألتميي���ز وألعنصرية، 
ألنضال ضد مصادرة أراضي ألفلس���طينيين ، ع���ن طريق  تنظيم خروج 
أكبر عدد من ألشعب ألفلس���طيني واليهود ألذين يعارضون ألعنصرية، 
ألخروج الى ألش���ارع في كل اس���بوع وفي كل مناسبة تقوم بها اسرائيل 
ضد ألش���عب الفلس���طيني، المطالبة بعودة ألالجئين ألفلسطيننين الى 
ديارهم حس���ب ق���رار أالمم ألمتح���دة 194 ،  وعودة اليه���ود العرب الى 
بالدهم العربية للمش���اركة في بناء الدولة العربية الوطنية الديمقراطية 
،وتش���جيع اليهود للعودة الى بالدهم التي أتوا منها، ألنضال ألس���لمي 
ألمنظ���م وألمخط���ط نحو الهدف أالس���تراتيجي، نحو أغلبي���ة برلمانية ، 
القائمة العربية المش���تركة يجب ان تضم ممثلي���ن منتخبين عن عرب 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة بأالضافة الى عرب عام ال 1948 بعد إس���قاط 
الحكم العس���كري الصهيوني منذ عام 1967 ، هذا النوع من ألنضال في 
هذة ألمرحلة س���وف يلقى تأييدًا عالميًا كبيرًا وس���وف يحشر اسرائيل 
في ألزاوية ويضعفها ويضعف ش���رعيتها ويسقطها كما سقطت دولة 
جنوب افريقيا العنصرية ،الن العالم صار يعرف بأن دولة اس���رائيل دولة 
عنصري���ة دولة الفصل العنص���ري والتي أصبحت مرفوض���ة عالميا، هذا 
النضال المنظم والس���لمي  س���يحقق نتائج أفضل بكثير من استخدام 
أس���اليب ألعنف، مشكلتنا اليوم في ترتيب البيت الفلسطيني وانتخاب 
قيادة فلس���طينية تمثل الشعب الفلسطيني  ، ال يعني ذلك ألتخلي عن 
ألكفاح ألمس���لح في حالة فشل ألنضال السلمي ، وفي حالة تغيير الوضع 
ألعربي، الكفاح المسلح يحتاج الى عمق عربي داعم وقادر على ألمواجهة 
وهو غير موجود حاليا ، ألعمق العربي الرس���مي اليوم هو حليف المشروع 

الصهيوني لألسف ، هذة حقيقة وليس خياال.
16 - هناك من يقول ان اس���رائيل ترفض مش���روع الدولة الديمقراطية 
الواحدة في فلس���طين، هذا صحي���ح ألدولة الديمقراطي���ة الواحدة في 
كل فلس���طين في حالة تحقيقها هي نهاية اس���رائيل النها تتعارض 
مع المش���روع الصهيوني العنصري ، واس���رائيل ستحارب هذا المشروع 
ب���كل ما لديها من ق���وة وبكل ألطرق واالس���اليب لمنع ذل���ك ، وتحقيق 
هذة االس���تراتيجة يحت���اج الى نض���ال منظم وممنهج وق���وي يعتمد 
عل���ى توحيد كل التيارات الفلس���طينية والق���وى اليهودية التي تؤمن 
بألمس���اواة والديمقراطية وضد ألعنصرية، اس���تخدام ألنضال السلمي 
ض���د ألتمييزالعنصري والمطالب بألمس���اواة الكاملة لكل الس���كان في 
فلسطين س���يلقى تأييدًا عالميًا قويًا، وسيحبط ألمخططات ألصهيونية 
لطرد ألفلس���طينيين ، وسيمنع اسرائيل من استخدام قوتها العسكرية 
المتطورة في اس���تخدام س���الح التدمير الش���امل  ف���ي تدمير المنطقة 
،وم���ا كان قان���ون ألكنيس���ة للدولة اليهودي���ة ألنقي���ة إاًل لهدف  طرد 
ألفلس���طينيين، ألنضال ألسلمي ألمنظم في هذة ألمرحلة  سوف يحقق 

نتائج أفضل واسرع للشعب ألفلسطيني بأقل ألخسائر .

االستراتيجية الفلسطينية المقترحة
خليل العالول
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أعلن أنا المواطنة / صفية محمد حس���ن شبير 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )972366827( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / يحيي احمد ابراهيم النجار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803885169( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ن���وال محمد محمد ابو رزق  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )932201346( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / زكية حمدان فالوجي االغا  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )903245827( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / بالل خضر احمد ابو س���لطان   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407356435( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / جهاد اكرم موس���ى الحبيبي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )405171158( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
طالب االتحاد الع���ام لنقابات العمال 
في غ���زة، يوم امس، األم���م المتحدة 
بتحم���ل  الدولي���ة  والمؤسس���ات 
االحتالل  على  والضغط  مسؤولياتها 
اإلس���رائيلي إلعادة فت���ح المعابر مع 
قطاع غزة، وإنهاء الحصار المس���تمر 

منذ أكثر من 15 عاما.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي لالتحاد، 
أثن���اء وقفة احتجاجية ش���ارك فيها 
عش���رات العم���ال المتضرري���ن من 
على  والحصار،  اإلس���رائيلي  العدوان 
حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي القطاع.

ورف���ع المش���اركون الفت���ات تطالب 
األمم المتحدة بع���دم تجاهل األزمة 
اإلنسانية في غزة، وتدعو أحرار العالم 

للتضامن مع العمال ودعمهم.
وقال عضو مجلس إدارة االتحاد خالد 
حس���ين خالل الوقف���ة، إن االحتالل 
يغل���ق المعابر من���ذ 50 يوما ويمنع 
البضائع والسلع األساسية من الدخول 
لغزة، األمر الذي سبب كارثة إنسانية 

كبيرة.
وأوضح حس���ين أن نس���بة الفقر في 
صفوف العمال بفعل الحصار، وصلت 
إل���ى أكثر م���ن 80% وزادت نس���بة 

البطالة عن %60.
وأش���ار إلى أن عدد العمال العاطلين 
عن العمل وصل إل���ى نحو 270 ألف 

عامل نتيجة الحص���ار والحروب التي 
يشنها االحتالل.

وطالب حس���ين، باإلس���راع في البدء 
بعملية اإلعمار، إلعادة عجلة االقتصاد 
للدوران والتخفيف من حدة الظروف 

المعيشية الكارثية.
وأضاف »يجب على الس���لطة تحمل 
مسؤولياتها في إدارة شؤون القطاع 
وعدم استمرار إدارة الظهر لمعاناته، 
أو التميي���ز بين ش���طري الوطن كما 
فعلت في توزيع مساعدات صندوق 
وقفة عز ومس���اعدات البنك الدولي، 

التي وصلت منها 5% فقط إلى غزة«، 
وفق قوله.

كما ح���ث االتحاد، أح���رار العالم على 
تنظيم مس���يرات احتجاجية ترفض 

الحصار وإغالق المعابر.
العالمية  المقاطع���ة  ح���ركات  ودعا، 
إلى توسيع رقعة مقاطعة المنتجات 
اإلس���رائيلية وزيادة عزل���ة االحتالل 
دولي���ا عل���ى جرائمه بحق الش���عب 

الفلسطيني.
وتس���اءل االتح���اد، ع���ن دور األم���م 
الدولي من  المتحدة ومجلس األم���ن 

التي  الكارثية  اإلنس���انية  المأس���اة 
سببها االحتالل في غزة.

ودع���ا، المنظم���ات الحقوقي���ة إل���ى 
رفع دع���اوى قضائية ض���د االحتالل 
اإلس���رائيلي ال���ذي يرتك���ب جرائم 
ح���رب باس���تمرار قط���ع اإلم���دادات 
للحياة عن الشعب  الالزمة  اإلنسانية 

الفلسطيني، بهدف تجويعه.
إغالق  االحت���الل  س���لطات  وتواصل 
معبري كرم أبو سالم التجاري جنوبي 
القطاع، وبيت حانون ش���مالي القطاع 

جزئًيا، منذ أكثر من 50 يوما.

وقفة عمالية أمام »إيرز« للمطالبة بالضغط على االحتالل لفتح المعابر وإنهاء الحصار

غزة/ االستقالل:
قال مدير عام التج���ارة والمعابر في وزارة االقتصاد ”رامي أبو الريش”، 
ي���وم أم���س، إن » االحتالل االس���رائيلي ال يزال يبقي عل���ى فتح معبر 
كرم أبو سالم بش���كل جزئي، بينما يمنع دخول المواد الخام للمصانع، 
والمصنوع���ات الورقية والخش���بية والبالس���تيكية، بحج���ة ازدواجية 

صنعها«.
وأكد أبو الري���ش، في تصريح له، أن االحتالل االس���رائيلي أيضًا يمنع 
دخول المواد الخام لقطاع غزة، حيث يمارس سياس���ة »لي الذراع، وهذا 
االغالق أفضى إلى ش���لل كامل وتوقف للمصانع، والحالة التجارية في 

القطاع.
وأضاف: االغالق أدى إلى خس���ائر للتجار والمصانع بماليين الدوالرات، 
إضافة إلى وجود بضائع أخرى محتجزة في ميناء »أسدود« لدى االحتالل، 

مما فاقم معاناة التجار في القطاع منذ الحرب األخيرة على القطاع.
وأوضح أبو الريش، أن استمرار سياسة إغالق المعابر سيؤدي إلى شلل 

كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع.
وتابع، هناك بضائع موجودة قبل بدء العدوان األخير على غزة في ميناء 
أس���دود وفي مخازن في األراضي المحتلة وهذه تشكل عبئًا على تجار 
القطاع الخاص ألنهم يدفعون رسوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات 

على بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا.
وأردف أب���و الريش أن وزارة االقتصاد تتابع باس���تمرار باالش���تراك مع 
مباحث التموين مكافحة ظاهرة غالء األس���عار، ويعود ارتفاع األس���عار 
للنقص في جميع البضائع، واس���تغالل التج���ار لذلك رغم أن البضائع 

الموجودة مستوردة من قبل العدوان األخير على القطاع.

اقتصاد غزة: إغالق المعابر 
سيؤدي لشلل كامل في عمل 

المصانع وخسائر التجار بالماليين

غزة/ االستقالل:
طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجه���ة الحصار، ي���وم أمس، المجتم���ع الدولي 
بتش���كيل ش���بكة أمان دولي���ة لدع���م وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين »أونروا« خشية 

تراجع خدماتها اإلنسانية المقدمة لالجئين.
وقال الخضري، في تصريح له: إن تحذيرات الوكالة 
من احتمالية تأث���ر الدعم الُمقدم لقطاع غزة وكافة 
الالجئي���ن في أماك���ن تواجدهم يتطلب اإلس���راع 
في تشكيل الش���بكة بما يضمن عدم توقف هذه 

الخدمات اإلنسانية واإلغاثية المهمة.
وأكد الخض���ري أن المس���اعدات والخدم���ات التي 
تقدمها وكالة الغ���وث هي »عصب الحياة لالجئين 

والمص���در الوحيد المتوف���ر وال يحتم���ل توقفها 
باعتباره���ا بالكاد تف���ي باالحتياجات األساس���ية 
لالجئين المس���تفيدين من خدمات الوكالة الدولية 
داخل فلس���طين وخارجها وخاصة ف���ي قطاع غزة، 
الذي يعاني سكانه من معاناة الحصار اإلسرائيلي 

واإلغالق ونسب الفقر والبطالة المرتفعة«.
وأشار الخضري إلى دور أونروا اإلغاثي واإلنساني وما 
تقدمه من خدم���ات صحية وتعليمية وغذائية في 

ظل أوضاع استثنائية يعيشها الالجئون.
وش���دد على أن »أون���روا« بحاجة لمزي���د من الدعم، 
خاصة في ظل ما يتع���ّرض له الالجئون من مخاطر 
اقتصادّي���ة كبيرة، إذ ت���زداد األوضاع اإلنس���انّية 
والمعيشّية تفاقمًا، وهو ما يتطلب من »أونروا« دورًا 

كبيرًا وبارزًا. وبين أن اس���تمرار الحصار اإلسرائيلي 
منذ 14 عامًا وتشديده في الفترة األخيرة له تأثيرات 
س���لبّية على مجمل الحياة في غزة وكافة القطاعات 
االقتصادّية والمعيش���ّية واإلنسانّية والتعليمّية، 

وعلى واقع الالجئين بشكٍل خاص.
وناش���د الخضري المانحين الوفاء بأقصى س���رعة 
بتسديد التزاماتهم المالية حتى ال تتعرض أونروا 
لمزيد من األزمات التي برزت خالل األشهر السابقة 

وتم تجاوزها بصعوبة.
وطالب الخضري المؤسس���ة الدولي���ة ببذل أقصى 
جهد ف���ي ع���دم المس���اس بالخدم���ات المقدمة 
لالجئين والسعي الحثيث لبلوغ ما يغيث الالجئين 

الفلسطينيين الذين يعانون أشد المعاناة.

غزة / االستقالل:
وّقعت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، يوم 
أمس، مذكرة تفاهم إلص���الح األضرار الجزئية ب�50 
وحدة سكنية تعرضت للضرر الجزئي خالل العدوان 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، بدعم من مؤسسة 

التعاون وتنفيذ مؤسسة فارس العرب للتنمية.
وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، في تصريح له: إن 
وزارته تواصل جهودها للتس���ريع في بدء اإلعمار، 
فيما تس���تمر أعم���ال إزال���ة الركام وحص���ر أضرار 
العدوان. وش���دد سرحان على أن الوزارة تتواصل مع 

كافة الهيئات الدولية واألممية والمؤسسات ضمن 
خطط ومشاريع إعمار غزة.

وشكر سرحان مؤسس���ة التعاون وجمعية »فارس 
الع���رب« للتنمية عل���ى جهودهم ومش���اريعهم 

الموجهة إلعمار غزة.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، يوم أمس، انطالق 
المرحلة الثانية من مشروع »توفير فرص عمل أفضل للشباب«، وذلك بدعم من 
»GIZ». الوكالة األلمانية للتعاون الدولي من خالل وكالة التعاون الفني األلماني

ويهدف المش���روع إلى تطوير عدد من البرامج الثنائية في الجامعات، وتوفير 
كافة االحتياجات والمتطلبات الالزمة من الموارد المادية والبشرية.

وأوضح الوزير أبو مويس، أنه تم البدء في الخطط التنفيذية للمشروع، واإلعالن 
عنه للتنافس بين الجامعات لتقديم مقترحاتها للتنفيذ، بحيث سيتم تقييم 

هذه المقترحات من لجنة تضم خبراء محلّيين وعربًا ودوليين.
وأك���د حرص الوزارة على تعزي���ز البرامج التكاملية والثنائي���ة التي تجمع بين 
التعليم النظري والتدريب العملي، مشيرًا في ذات الوقت إلى تركيز الوزارة على 

تعزيز التعليم التقني.
وثّم���ن أبو موي���س دعم الحكوم���ة األلمانية لقطاع التعلي���م العالي في 
فلس���طين من خالل وكالة التعاون الدول���ي و »GIZ«، مؤكدًا الحرص على 
تعزيز التع���اون مع الدول الش���قيقة والصديقة والمؤسس���ات الدولية 
والمحلي���ة ذات العالقة، لدع���م وتطوير قطاع التعلي���م العالي ومواءمة 

مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

مطالبة بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم »أونروا«

»األشغال« توقع مذكرة تفاهم إلصالح أضرار جزئية بـ 50 وحدة سكنية

انطالق المرحلة الثانية 
من مشروع »توفير فرص 

عمل أفضل للشباب«
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أعل���ن أنا المواطن���ة / منال علي عب���د الرحمن 
منص���ور   ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )400820460(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / س���نيورة محمد يوس���ف 
دس���وقي   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)904284692   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / اكرام عب���د الحي عبدالله 
طاف���ش ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)906664768    ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رجاء محس���ن خليل موسى   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )903547701( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / رفي���ق نمر علي حبيب  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )907970156( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ياسر محمد ابراهيم ابو فارس   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801922022( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / عايدة محمد محمود بالطه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )970042271( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���وزان فايز احمد البنا  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )802020206( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

واشنطن/ االستقالل:
العالمية  اإلحص���اءات  أح���دث  بينت 
المعلن���ة حول جائح���ة "كورونا"، يوم 
أمس، أن عدد الوفي���ات جراء االصابة 
ال�4  بالفي���روس تقت���رب من حاج���ز 
ماليي���ن بواقع 3 ماليي���ن ونحو 988 

ألف وفاة.
وأوضح���ت اإلحص���اءات أن حصيل���ة 
اإلصابات االجمالية بلغت 184 مليوًنا 
وما يقارب من 247 ألف إصابة، تعافى 
منهم 168 مليوًنا، وما يزيد على 625 

ألف مريض.
وتواص���ل جائحة "كورونا" تفش���يها 
في 220 دولة وإقليًم���ا ومنطقة حول 
العالم، وسجلت دول العالم خالل ال�24 
س���اعة األخيرة 379 ألًفا و777 إصابة 
جديدة، وأوقعت الجائحة 7,166 حالة 

وفاة.
وأظهرت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
الت���ي س���جلت أعلى حصيل���ة وفيات 
خ���الل يوم واح���د في العال���م، كانت 
على التوالي: البرازي���ل )1,631 وفاة(، 
الهند )947 وفاة(، روسيا )697 وفاة(، 
وإندونيس���يا  وفاة(،   591( كولومبي���ا 

)493 وفاة(.
وأوضح���ت أن ال���دول الخم���س التي 

سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، 
عالمًي���ا، خالل يوم واح���د، كانت على 
التوال���ي، البرازي���ل )54,556 إصابة(، 
إندونيس���يا  إصابة(،   43,296( الهند 
)27,913 إصاب���ة(، كولومبيا )26,928 
 26,485( أفريقي���ا  وجن���وب  إصابة(، 

إصابة(.
ورغم تراجعها عن تس���جيل اصابات 
ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها 
من قائم���ة الدول الخم���س العالمية، 

األعلى حصيلة وفي���ات وإصابات كل 
24 س���اعة، ال تزال أميركا تتصدر دول 
العالم قياس���ا بأعل���ى حصيلة وفيات 

وإصابات إجمالية.
وأش���ارت اإلحص���اءات إل���ى أن الدول 
الخمس التي تعتب���ر حتى يوم أمس 
األكثر تأثًرا ج���راء الجائحة في العالم 
من حيث الحصيل���ة اإلجمالية ألعداد 
 621,255( أمي���ركا  الوفي���ات، ه���ي: 
وف���اة(،   523,699( البرازي���ل  وف���اة(، 

الهن���د )402,015 وفاة(، المكس���يك 
)233,580 وف���اة(، وبي���رو )193,069 
وفاة(. وبين���ت أن الدول الخمس التي 
تعتب���ر حتى اآلن األكثر تأث���ًرا عالمًيا 
من حيث الحصيل���ة اإلجمالية ألعداد 
 34،588,176( أمي���ركا  اإلصاب���ات: 
إصابة(،   30,545,433( الهند  إصابة(، 
إصاب���ة(،   18,742,025( البرازي���ل 
وروسيا  فرنس���ا )5,783,654 إصابة(، 

)5,585,799 إصابة(.

»كورونا« عالميًا: الوفيات تقترب من 4 ماليين واإلصابات تجاوزت 184 مليونًا

طهران/ االستقالل:
لت وزارة الخارجية اإليرانية، يوم أمس، »إس���رائيل«، مس���ؤولية اختطاف  حمَّ

دبلوماسيين إيرانيين في لبنان، في العام 1982.
ونقل���ت وكالة إرنا لألنباء، يوم أمس، ع���ن الخارجية اإليرانية في بيان لها، أنه 
بحكم احتالل إس���رائيل للبنان، في العام 1982، فإن المس���ؤولية السياسية 
والقانونية المتعلقة باختطاف 4 دبلوماسيين إيرانيين تقع على »إسرائيل« 

نفسها. 
وأكدت الخارجي���ة اإليرانية في بيانها، والذي يأتي بمناس���بة الذكرى ال� 39 
الختط���اف أربعة دبلوماس���يين إيرانيي���ن، أنهم كانوا في حماية الش���رطة 
الدبلوماس���ية اللبناني���ة، آنذاك، ولكن ت���م اختطافهم، ونقله���م إلى المقر 
الرئيس���ی لحزب "القوات اللبنانية" في بلدة الكرنتينا في العاصمة اللبنانية، 

بيروت.
وذكر البيان اإليراني، أنه في الخامس من يونيو/حزيران 1982، اعترض 
مس���لحون تابعون إلس���رائيل في منطقة "برباره" اللبنانية، سيارة كانت 
تقل 4 دبلوماس���يين إيرانيين، وهم تقي رس���تكار مقدم وكاظم أخوان 
ومحسن موس���وي وأحمد متوسليان، وتم اختطافهم، حيث أشار البيان 
اإليراني إلى أنه تم تسليمهم من قبل "عمالء" أو "مسلحين" إلى الجيش 

اإلسرائيلي.
وأوض���ح البي���ان أن إيران ق���د اتخذت كل اإلج���راءات الالزم���ة لمتابعة ملف 
الدبلوماس���يين األربع���ة في المنظم���ات الدولي���ة واإلقليمية، الفت���ا إلى أن 
القضية تس���ير ببطء شديد، نتيجة إحجام إس���رائيل عن تقديم أي توضيح، 
داعيا الخارجية اللبنانية إلى تش���كيل لجنة مش���تركة بين الجانبين، اإليراني 

واللبناني، لمتابعة هذا الملف.

طهران: مسؤولية اختطاف دبلوماسيين 
إيرانيين تقع على عاتق الكيان الصهيوني

الخرطوم/ االستقالل:
أعربت الحكومة الس���ودانية ع���ن ترحيبها 
باس���تجابة رئي���س مجلس األم���ن لطلبها 
الخاص بعقد جلس���ة لمناقشة النزاع بشأن 
س���د النهض���ة اإلثيوب���ي، وتصريحه بعقد 

الجلسة خالل هذا الشهر.
وق���ال المتح���دث الرس���مي باس���م فري���ق 
مفاوضات س���د النهضة، عمر الفاروق سيد 
كامل، في تصريح صحفي، إن »مجلس األمن 
باستجابته لطلب الس���ودان، وموافقته على 
عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء 

الثاني لس���د النهضة، وخط���ورة عدم قدرة 
األط���راف على التوصل التفاق نهائي وملزم 

على األمن والسلم اإلقليميين والدوليين«.
وكانت وزيرة الخارجي���ة مريم الصادق، قد 
بعث���ت برس���الة الى رئي���س مجلس األمن 
ف���ي 22 يوني���و الماض���ي، طالب���ت فيها 
المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن 
لبحث تطورات الخالف حول س���د النهضة 

االثيوبي .
كم���ا طالبت رئيس مجل���س األمن بحث كل 
األطراف عل���ى »االلتزام بتعهداتها بموجب 

القان���ون الدول���ي، واالمتناع ع���ن اتخاذ أية 
إج���راءات أحادي���ة الجانب، ودع���وة إثيوبيا 
للكف عن الملء األحادي لسد النهضة، دون 

التوصل التفاق نهائي«.
ودعت رس���الة وزيرة الخارجية مجلس األمن 
إلى مناشدة كل األطراف البحث عن وساطة 
أو أية وس���ائل س���لمية أخرى مناسبة لفض 
النزاع���ات ف���ي مفاوض���ات س���د النهضة، 
واإلعراب عن قلق الس���ودان البالغ وأس���فه 
لمضي إثيوبيا قدمًا في الملء أحادي الجانب 

لسد النهضة للمرة الثانية«.

بعد استجابة مجلس األمن بشأن سد النهضة.. السودان ترحب

مانيال / االستقالل:
 أعلنت السلطات العسكرية الفلبينية، يوم أمس، 
عن تحطم طائرة عسكرية وعلى متنها 85 شخصا.

وقال قائد القوات المس���لحة الفلبينية سيريليتو 
س���وبيجانا، إن طائرة عس���كرية تقل 85 ش���خصا 
تحطمت جنوب الفلبين، أثن���اء محاولتها الهبوط 

في جزيرة جولو في إقليم س���ولو، وت���م إنقاذ 15 
ش���خصا حتى اللحظة من حطام الطائرة المحترقة 

من نوع »سي– 130«.

مقتل عشرات الجنود بتحطم طائرة عسكرية فلبينية

طرابلس/ االستقالل:
ق���ال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيب���ة، إن حكومته ملتزمة بإجراء 
االنتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها ملتزمة 

بما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية االنتخابية.
وأض���اف الدبيبة في فعالي���ة للمفوضية العليا لالنتخاب���ات، أمس األحد، أن 
"حكومة الوحدة الوطنية س���توفر كل الدع���م لحماية االنتخابات وإعداد خطة 
تش���مل تأهيل 30 ألف ش���رطي لتأمي���ن صناديق االقت���راع، وضمان نزاهة 

العملية وعدم التالعب بها".
وأكد أنه "آن للشعب الليبي أن يوحد كلمته بعد الخالف، مشيرا إلى أنه يطمح 

لديمقراطية حقيقية تصل بليبيا لبر األمان".
ولفت إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تحقيق التداول الس���لمي 

للسلطة، محذرا الليبيين من خطورة العزوف عن التصويت".
وأش���ار إلى أن "فتح س���جل الناخبين خطوة مهمة جدا لبدء عملية االنتخابات 

الليبية".
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحس���ين ظ���روف المواطن الحياتية ورفع أداء 

المؤسسات األمنية لترسيخ األمن.
ودع���ا كل األطراف في ليبي���ا لتقديم ما يمك���ن من تن���ازالت لتوفير البيئة 
المناس���بة إلنجاح االنتخابات وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية أو 
الشخصية. يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها األمم 
المتحدة في التوصل إلى اتفاق إلجراء االنتخابات في ديس���مبر/ كانون األول 
المقبل، إذ أعلن منس���ق بعثة األمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، إنه لم 
يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد إلجراء االنتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد 

انتهاء بعد محادثات جنيف.

الدبيبة: الحكومة الليبية ملتزمة 
بإجراء االنتخابات في موعدها
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غزة/االستقالل: 
واصل شباب رفح »الزعيم« سلسلة االنتصارات و التربع على 
القمة، بفوزه الصعب على » النش���امى« ش���باب خانيونس 
بهدف دون رد ، فيما خطف اتحاد الش���جاعية فوزًا قاتال من 
أنياب خدمات الشاطئ ، ضمن منافسات األسبوع الرابع عشر 

من دوري الدرجة الممتازة.
وحقق ش���باب رفح فوزا ثمينا على حساب شباب خانيونس 

بهدف دون رد ، ليواصل تربعه على قمة الدوري الممتاز.
ويدين »الزعيم« بانتصاره الغالي إلى ناصر أبو قرشين الذي 
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة )69(, ليرفع رصيده 
إلى 31 نقطة في المركز األول, ويبقى رصيد »النشامى« 13 

نقطة في المركز التاسع.
هذا وحس���م اتحاد الش���جاعية »ديربي غ���زة« أمام خدمات 

الشاطئ لمصلحته )1-2(.
وأحرز هدف���ي »المنطار« عالء عطية في الدقيقة )50(, وعمر 
العرعير في الدقيقة )93(, في حين سجل هدف »البحرية« 

إسالم أبو عبيدة في الدقيقة )90(.
ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس, وبقي 

رصيد الخاسر 19 نقطة في المركز السابع.
و في دوري الدرجة األولى ، حقق نادي خدمات المغازي فوزا 
مس���تحقًا على نظيره نادي خدم���ات خانيونس في المباراة 
التي جمع���ت الفريقين على ملعب الدرة لحس���اب الجولة 

الرابعة .
وس���جل أهداف خدمات المغازي كال من: »محمد أبو موسى، 
و محم���د أبو ظاه���ر ،  و ثائر أبو ظاهر ، فيما س���جل أهداف 

خدمات خانيونس: » أحمد العمواس���ي ومحمود فحجان من 
ركلة جزاء. ويعد هذا الفوز ثمينًا لخدمات المغازي الذي زاد 
رصيده إلى 9 نقاط فيما توقف رصيد خدمات خانيونس عند 
17 نقطة. و في دوري الدرجة الثانية فرع » غزة و الش���مال« 
فاز نادي خدمات جباليا على نظيره نادي فلس���طين بثالثة 
أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على 

ملعب فلسطين .
وسجل أهداف خدمات جباليا كال من » حسين المشهراوي 

هدفين ، و جميل عس���لية ، فيما س���جل أهداف فلسطين 
محمد أبو زعيتر وبكر عروق.

به���ذا الفوز وصل خدمات جبالي���ا للنقطة 16 ، فيما توقف 
فلسطين عند النقطة 5.

فيم���ا انتهى لقاء بيت الهيا والزيت���ون بالتعادل اإليجابي 
بهدفي���ن لكل فريق في المباراة التي جمعت الطرفين على 

استاد بيت الهيا.
وسجل أهداف بيت الهيا مؤمن أبو عودة ، و يحيى النجمي ، 

فيما سجل هدفي الزيتون هادي بدوان، بهذا التعادل وصل 
بيت الهيا للنقطة 13 ، فيما وصل الزيتون للنقطة 9  .

و في فرع » الوسطى و الجنوب« اكتسح نادي أهلي النصيرات 
نظيره األمل بأربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي 

جمعت بينهما على ملعب خانيونس.
وس���جل أهداف النصيرات كال من إسماعيل أبو دان ومحمد 
الصليبي هدفين وعدنان الفرا هدفين ، فيما سجل هدفي 

األمل عالء سالمة وعمر موسى. 
به���ذا الف���وز وصل أهل���ي النصيرات عن���د النقطة 27 في 

الصدارة مؤقتا فيما توقف األمل عند 12 نقطة .
وتف���وق اليرموك على اتحاد جبالي���ا )1-0( في دوري الثالثة 

فرع »غزة والشمال«.
هذا و س���تلعب مس���اء اليوم االثنين 6 مباريات في الدوري 
بمختل���ف درجاته »الممتازة واألولى والثانية والثالثة«, على 

المالعب المعشبة بقطاع غزة.
ففي الدرج���ة الممتازة, يلعب اتحاد خانيونس مع الصداقة 
على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, وش���باب جباليا 

مع التفاح على ملعب بيت الهيا شمال القطاع.
وفي الدرجة األولى, يلتقي غزة الرياضي مع المجمع اإلسالمي 
على ملعب فلسطين بغزة, والقادسية مع بيت حانون األهلي 
عل���ى ملعب رفح البل���دي جنوب القطاع, ونم���اء مع خدمات 

النصيرات على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.
وتش���هد الدرجة الثانية فرع »الوس���طى والجن���وب«, لقاء 
الص���الح مع اتحاد دير البلح على ملع���ب الدرة في دير البلح 

بالمنطقة الوسطى.

دوري غزة الممتاز

»الزعيم« يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة و فوز قاتل للشجاعية على حساب »البحرية«

روما/االستقالل:
حذر س���يزار أزبيليكويتا، العب تشيلسي ومنتخب إسبانيا، زمالءه من خطورة 

أحد نجوم المنتخب اإليطالي قبل مباراة الفريقين.
ويلتقي منتخبا إس���بانيا وإيطاليا، غدًا الثالثاء ، في نصف نهائي بطولة أوروبا 
»يورو 2020«. وش���دد أزبيليكويتا على أهمية جورجينيو العب وس���ط إيطاليا 

وزميله في تشيلسي.
وقال أزبيليكويتا في تصريحات لش���بكة سكاي سبورت إيطاليا إنه يتواصل 
باستمرار مع كل زمالئه في تشيلسي، عبر مجموعة خاصة على تطبيق واتساب.
وتابع: »لكن سيكون من الجيد مقابلة جورجينيو مرة أخرى على أرض الملعب«.

وأضاف: »هذا هو الس���بب في أن ك���رة القدم رائعة، واآلن س���نقدم األفضل 
لمنتخباتنا الوطنية، لقد أثبت جورجينيو أنه العب مهم إليطاليا«.

وأكد: »لدي���ه صفات مهمة، يجيد الحفاظ على الكرة بين قدميه والتحكم في 
نس���ق المباراة«. وختم: »إذا )سيطرنا عليه( وقللنا خطورته، سنملك المزيد من 

الفرص للتأهل للنهائي«.
ومرت إيطاليا إلى نصف النهائ���ي بعد اإلطاحة بمنتخب بلجيكا )2-1(، بينما 

تجاوزت إسبانيا عقبة سويسرا بركالت الترجيح.

الكويت/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحافية كويتية, عن تلقي النجم الفلسطيني عدي الدباغ العب العربي الكويتي, 
عرضا رس���ميا من أح���د أندية الدرجة الثانية في البرتغال, تمهي���دا لضمه إلى صفوفه بدءا من 
الموسم المقبل. وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية, أن هناك موافقة مبدئية من مجلس إدارة 

العربي على العرض البرتغالي للدباغ.
وأوضحت "الجريدة", أن إدارة العربي تتجه إلتمام الصفقة على س���بيل اإلعارة, على أن تبحث عن 
مهاجم جديد يكون بنفس المستوى واإلمكانيات. يشار إلى أن الدباغ كان نجم العربي األول في 

الموسم األخير, بعدما قاده للقب الدوري, بجانب نيله الهداف برصيد 13 هدفا.

عرض برتغالي لنجم فلسطيني أزبيليكويتا: السيطرة على نجم
 إيطاليا مفتاح وصولنا للنهائي

مدريد/االستقالل:
يعتب���ر فريق ريال مدريد ه���و األكثر تتويجا 
باأللقاب في الدوري اإلسباني، برصيد 34 لقبا، 
فيما يعد األرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم 
برش���لونة، هو أكبر هداف بالمس���ابقة )474 
هدفا(، وفقا لدراس���ة أجراها الباحث كارليس 
لورين���زو ونش���رها مركز البح���وث وتاريخ كرة 

القدم اإلسبانية.
وط���وال تاريخ الليج���ا الذي يمت���د على مدار 
90 عام���ا، ش���ارك 63 فريقا بالمس���ابقة التي 
أقيمت للمرة األولى في موس���م 1929/1928 

ول���م تتوقف س���وى 3 مرات، بين موس���مي 
الح���رب  أثن���اء  و1939/1938،   1937/1936

األهلية اإلسبانية.
وم���ن بين كاف���ة الف���رق التي ش���اركت في 
المسابقة طوال 90 عاما، لم تحظ الليجا سوى 
ب�9 أبطال مختلفين، فبع���د ريال مدريد الذي 
توج باللقب 34 مرة، يحل برش���لونة ثانيا ب�26 
لقبا، ث���م أتلتيكو مدريد ثالثا ب����11 لقبا أمام 

أتلتيك بلباو )8( يليه فالنسيا )6(.
أم���ا ري���ال سوس���ييداد، فتوج بلق���ب الليجا 
مرتين، في حين يحظى كل من ريال بيتيس 

وإشبيلية وديبورتيفو ال كورونيا في خزائنهم 
بلقب واحد لكل منهم.

وحقق ري���ال مدريد 4 آالف و700 نقطة طوال 
هذه الس���نوات التي كانت فيها االنتصارات 
تمنح ألصحابها نقطتين حتى عام 1997 قبل 
أن تصبح 3، متقدما ب�97 نقطة على برشلونة 
ال���ذي حصد طوال تاريخ مش���اركته بالليجا 4 

آالف و603 نقاط.
وفي المقابل، يتصدر الفريق الكتالوني قائمة 
الف���رق األكثر تهديفا برصي���د 6 آالف و260 
هدف���ا، متقدما ب�19 على الريال )6 آالف و241 

هدف���ا(. ويعتبر باكو خينتو )ريال مدريد(، هو 
الالعب الذي ت���وج بأكبر عدد من ألقاب الليجا، 
بينم���ا يأتي ميس���ي في ص���دارة الهدافين 
برصيد 474 هدفا، يليه البرتغالي كريستيانو 

رونالدو )311( ثم تيلمو زارا )252(.
أما قائم���ة الالعبين الذين خاض���وا أكبر عدد 
من المباريات ف���ي الليجا، فيتصدرها أندوني 
زوبيزاريت���ا بواقع 622 مب���اراة، يليه خواكين 
سانشيز، الذي مازال يلعب في ريال بيتيس، 
برصي���د 579 مب���اراة، ث���م راؤول جونزاليس 

.)550(

وعلى مستوى المدراء الفنيين، تصدر لويس 
أراجونيس قائم���ة المدربين الذين قادوا أكبر 
عدد من المباريات، برصي���د 757 مباراة، يليه 
خابيي���ر إروريت���ا )612( ثم ميجي���ل مونيوز 

.)601(
ويعد هذا األخير هو الم���درب األكثر تتويجا 
بلقب الليج���ا، حيث فاز بالمس���ابقة 9 مرات، 
متفوقا على هيلينيو هيريرا ويوهان كرويف 
ب�4 ألقاب لكل منهما، بينما كان ألبرتو أونديانو 
مايينكو ه���و الحكم ال���ذي أدار أكبر عدد من 

المباريات )348(.

90 عامًا من الليجا.. الريال األكثر تتويجًا وميسي الهداف التاريخي
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سح خانيون�س

يف الدعوى رقم 1118/2017
في الطلب رقم 256/2021 المستدعي/  محمد مقداد عطية الفرا من سكان خانيونس

المس���تدعى ض���ده/ عب���د الرحمن زهير عب���د الرحمن النجار من س���كان 
خانيونس مقيم خارج البالد

نوع الدعوى / حقوق
قيمة الدعوى /4750 $ )أربعة آالف وسبعمائة وخمسون دوالرًا امريكيًا (
 مذكرة حضور النشر المستبدل   في القضية الدعوى رقم )1118/2017(
إلى المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام 
عليك دعوی )1118/2017( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه 
المرفق لك نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك 
يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
م���ن تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 5/9/2021 لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن 

يسير في دعواه حسب األصول. تحرير في 2/7/2021م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة بداية خانيون�س

يف الطلب احلقوقي رقم 252 /2021
يف الق�سية احلقوقية رقم 52 /2017

المس���تدعي /  1_ محمد نايف بدوي األغا - من س���كان خانيونس - السطر 
الشرقي. 2. مهران نايف بدوي األغا - من سكان خانيونس - السطر الغربي 
- و المقيم في جرين كاونتي بوالية ميسوري و کيله وضاح أحمد بدوي األغا 
- بموجب التفويض الصادر عن كاتب العدل بمنطقة س���برينج فليد بوالية 
ميسوري 3. بسام نايف بدوي األغا - من سكان خانيونس - السطر الغربي 

- شارع البداوة . وكيلهم/ مؤيد عبد المولى أبو لحية المحامي
المستدعى ضده: نايف صبحي نايف األغا باألصالة عن نفسه و باإلضافة 

لباقي ورثة المرحوم والده / صبحي نايف
االغا )المشهور غسان( - من سكان خانيونس - السطر الغربي - شارع البداوة - حارة االغا .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في الطلب الحقوقي رقم 252\2021
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعون قد تقدموا في القضية الحقوقية رقم 
52\2017 و موضوع اثبات صحة سند تنازل و تخصيص و نفاذه لذلك يقتضي عليكم الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن 
ت����ودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما م����ن تاريخ تبلغيك هذه 
المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة األحد 24\10\2021م وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول. تحريرا في 28\6\2021م.

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

وأف���ادت مص���ادر ف���ي بلديتي ق���راوة بني 
حس���ان وديراس���تيا، أمس األح���د، أن هناك 
مخطط توسعة لمستوطنتي "يكير ونوفيم" 
المقامتين على أراضي المواطنين بمس���احة 

تتجاوز 8500 دونم.
وأضاف����ت المصادر أن المخطط يش����مل 
األراضي الخاص����ة للمواطنين في مناطق: 
النويطف، والمجور، ووادي خليل والصفار 
وبي����ر أبو عمار وصوال إل����ى وادات الحمام، 
التابعة لق����راوة بني حس����ان إضافة إلى 
أبو  وخلة  والس����هالت،  المراح،  ش����مولها 
ربيع، والمصلبة، وقس����ًما من خلة نشيط، 
وحريق����ة أبو زهير، وخلة الع����م، والكبارة، 

الباطن،  م����ن  ا  العي����ن وج����زًء وغرس����ات 
ا م����ن وادي قانا، التابعة  والحناي����ل، وجزًء

لدير استيا.
وف���ي الس���ياق، أجب���رت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أم���س األحد، مواطنا مقدس���يا 
على هدم منزله "قيد اإلنش���اء" ش���مال بلدة 

العيسوية بالقدس المحتلة.
وقال���ت مصادر محلية، إن س���لطات االحتالل 
أجبرت عائلة المقدسي محمد عدنان درويش 
في العيس���وية عل���ى هدم منزل���ه المتاخم 
لمس���توطنة "التلة الفرنسية"، ذاتيا بواسطة 
جراف���ة خاصة تحت ضغ���ط بلدية االحتالل، 
تجنبا لدفع تكاليف باهظ���ة بعد تهديدها 

بتدفيعه مبل���غ 300 أل���ف ش���يقل في حال 
هدمته جرافات االحتالل.

في الوقت ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين 
المتطرفي���ن، أمس األحد، المس���جد األقصى 
المب���ارك، من جهة ب���اب المغارب���ة، بحماية 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة بأن 64 مس���توطًنا اقتحموا المسجد 
األقص���ى، ونفذوا ج���والت اس���تفزازية في 

باحاته، حتى خروجهم من باب السلسلة.
خ���الل  أدوا  المس���توطنين  أن  وأوضح���ت 
االقتحام، طقوًس���ا تلمودية بشكل علني في 

المنطقة الشرقية للمسجد األقصى.

وتواص���ل ش���رطة االحت���الل التضييق على 
دخول أه���ل القدس والداخل الفلس���طيني 
المحتلين إلى األقص���ى، وتحتجز هوياتهم 
الش���خصية، وتبعد العش���رات عن المسجد 

لفترات متفاوتة.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا لسلسلة 
المس���توطنين،  من  وانتهاكات  اقتحام���ات 
للمصلي���ن  اس���تفزازات  يتخلله���ا  بحي���ث 
الفلس���طينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن 
المس���جد، إلتاح���ة المجال لليه���ود لتنفيذ 

اقتحاماتهم بدون أي قيود.
وتتم االقتحامات على فترتين صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر باب المغاربة، الذي تس���يطر 

سلطات االحتالل على مفاتيحه، منذ احتالل 
مدينة القدس عام 1967.

كما أضرم مستوطنون النار، مساء امس األحد، 
بمس���احات واس���عة من أراضي قرية جالود 

جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
غس���ان دغلس، إن مس���توطني مس���توطنة 
"اي���ش ك���ودش" أضرموا النار ف���ي األراضي 
الزراعي���ة الواقع���ة في الجهة الش���رقية من 
القري���ة، األمر ال���ذي أدى الحت���راق عدد من 

أشجار الزيتون، و"باالت قش".
وأض���اف دغل���س أن قوات االحت���الل منعت 

المواطنين من إخماد النيران.

رام الله / االستقالل: 
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة اعدام الش���هيد الشاب محمد فريد 
علي حس���ن )21 عاما( برصاص االحتالل خالل تواجده على س���طح منزله في 
بلدة قصرة جنوب ش���رق نابلس، واصابة 3 مواطنين برصاص جيش االحتالل 
أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من 

البلدة.
كما أدانت الوزارة في بيان، امس األحد، عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها 
قوات االحتالل ضد المواطنين المدنيين العزل المش���اركين في المس���يرات 
الس���لمية المناهضة لالستيطان وس���رقة األراضي، كما يحدث في بيتا وكفر 

قدوم وغيرها من المناطق الفلسطينية التي يهددها االستيطان.
وتابع���ت: هذه االعت���داءات والجرائم تعكس تقاس���ما فاضح���ا وواضحا في 
األدوار بين جيش االحتالل وميليش���يات المستوطنين المسلحة ومنظماتها 
وجمعياته���م االرهابي���ة باعتبارها كتيبة متقدمة في جي���ش االحتالل، هذا 
التقاس���م يه���دف الى تنفي���ذ ذات المخططات والمش���اريع االس���تيطانية 
االس���تعمارية التوس���عية في أرض دولة فلس���طين من جه���ة، وفي تنفيذ 
اوس���ع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من 
المناطق المس���تهدفة كما يحصل بش���كل واضح في احياء بلدة سلوان وحي 

الشيخ جراح وغيرها من االحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.
وحملت ال���وزارة الحكومة االس���رائيلية المس���ؤولية الكاملة والمباش���رة عن 
هذه الجرائم المس���تمرة ضد ش���عبنا وأرضه ومقدس���اته وممتلكاته، خاصة 
في القدس وف���ي المناطق المصنفة )ج(، وتعتبرها ج���زءا من حرب االحتالل 

المفتوحة على الوجود الفلسطيني االنساني والوطني في تلك المناطق.
ورأت أن ردود الفع���ل الدولية على هذه الجرائم ال ترتقي بأي حال من األحوال 
إل���ى المس���توى المطلوب، خاص���ة أن دولة االحتالل بات���ت تتعايش مع هذا 
الس���قف المتدني م���ن ردود األفعال والمواقف الدولي���ة األممية وال تعيرها 
أي اهتم���ام، تلك الردود الخجولة ُتعبر عن ع���دم احترام أممي ودولي الئقين 

للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها إن لم تكن إساءة مباشرة لها.

غزة / االستقالل:
ش���رعت بلدية غزة باس���تبدال خطوط الصرف الصح���ي القديمة في مدخل 
ش���ارعي الجالء واليرموك غرب المدينة بهدف تحس���ين قدرة شبكة الصرف 

في المنطقة.
وذكرت البلدية أن المش���روع يشمل تمديد خط صرف صحي في شارع الجالء 
في المنطقة الواقعة بين تقاطع شارع الوحدة )ميدان الصحافة( جنوبًا وتقاطع 
ش���ارع الثورة شمااًل، وكذلك س���يتم تمديد خط آخر في ش���ارع اليرموك في 

المنطقة الواقعة بين تقاطع الوحدة وحتى تقاطع شارع الثورة.
وأضافت أن الخطوط الجديدة التي سيتم تمديدها تتراوح أقطارها بين 8 إلى 
12 إنش بهدف اس���تبدال الخطوط القديمة وتحديث الش���بكة في المنطقة 

واستيعاب الزيادة في مياه الصرف الصحي.
وأوضحت البلدية أن األعمال تش���مل أيًضا تمديد خط آخر في امتداد ش���ارع 

أحمد عبد العزيز من جهة الشرق بهدف تحديث الشبكة في المكان.
وبينت أن التكلفة اإلجمالية للمش���روع تبلغ نح���و 120 ألف دوالر بتمويل من 

مؤسسة ٔانيرا.
وكان أكثر من 23 ألف متر طولي من خطوط الصرف الصحي تعرضت ألضرار 

كبيرة بسبب قصف االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان األخير.

بلدية غزة تشرع باستبدال 
خطوط صرف صحي بغزة

رام الله/ االستقالل:
دع���ا الحراك الوطن���ي المندد باغتي���ال نزار 
بنات ال���ى وقفة جماهيرية في رام الله اليوم 
االثني���ن احتجاجًا على اس���تمرار االعتقاالت 
السياس���ية التي تنفذها أجهزة السلطة في 
الضفة الغربية واس���تهداف النش���طاء بمن 
واألطباء.  والحقوقيي���ن  الصحفيي���ن  فيهم 
للمش���اركة في  المواطنين  الح���راك  وح���ث 
الوقفة التي ستنظم على دوار المنارة في رام 

الله الساعة السابعة من مساء اليوم. 
وكانت أجه���زة أمن الس���لطة اعتقلت امس 
كال م���ن الصحفي واإلعالمي ع���الء الريماوي 
والمحامي مهند كراجة الذي أفرج عنه الحقًا. 
وأعل���ن الريماوي الذي نق���ل مقيدًا الى نيابة 

الخلي���ل اإلض���راب ع���ن الطعام والش���راب 
احتجاجًا على اعتقاله.

 من جانبها أكدت القوى والفعاليات الوطنية 
في الضفة الغربية أن ما تقوم به السلطة في 
هذه المرحلة قد ف���اق كل التوقعات، مطالبة 
إياها بض���رورة الوقوف مع الذات ومراجعة ما 
يحصل ألجل الع���الج وليس التأزيم وتعقيد 

األمور. 
وش���ددت القوى على أن اعتق���ال الصحفي 
الريماوي والمحامي مهن���د كراجة وعدد من 
النش���طاء غير مقب���ول ال وطني���ا وال أخالقيا، 
مؤكدة أن المرحلة تتطلب أن ترتقي السلطة 
الى مس���توى مطال���ب الجماهي���ر وتحقيق 
مطالبه���م بالحرية والكرام���ة ومحاكمة قتلة 

نزار بنات. 
كم���ا طالبت ق���وى الحرك���ة الوطنية بموقف 
حقيقي ومسؤول للعمل على اإلفراج الفوري 
عن النش���طاء، وع���دم الركون لم���ن يريد جر 

الش���ارع الى مربعات غير مقبولة وطنيا. 
وقالت:" إن عالج آث���ار الجريمة المروعة بحق 
ن���زار بن���ات يك���ون بالتراجع عن أي س���لوك 
يفضي الى تكرار الجريمة مرة ثانية، حيث إن 
سلوك السلطة في اعتقال النشطاء وتكميم 
األف���واه ومالحقته���م والتحري���ض عليهم 
من قب���ل البعض يزيد الطي���ن بله ويؤكد أن 
الس���لطة غير جادة في الع���الج وإنما ما زالت 
تس���ير على نفس النهج الذي مارس���ته ضد 

نزار بنات".

البريج/ االستقالل:
توغلت، مساء أمس األحد، آليات عسكرية 
إسرائيلية، مسافة محدودة، داخل أراضي 
المواطنين ش����رقي محافظ����ة خان يونس 

جنوبي قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا ، بتوغل جرافة وجرارين، من 
بوابة عسكرية شرقي بلدة الفخاري، مسافة 

تقدر بنحو 50 متًرا، في محيط البوابة.
وبين أن اآلليات المتوغلة باش����رت بأعمال 

تجريف وإزالة لألعشاب، بإسناد من جنود 
القناص����ة الذي����ن تمركزوا خلف س����واتر 
ترابي����ة داخل األراض����ي المحتلة، معززين 
بع����دد من الدبابات والجيبات العس����كرية 

والمدنية.
وتعرضت المناطق الش����رقية لخان يونس 
صباح امس، لعملي����ات إطالق نار من أبراج 

المراقبة العسكرية.
االحت���الل  آلي���ات  اس���تهدفت  كم���ا 

اإلس���رائيلية، يوم أم���س، أراضي زراعية 
قرب الس���ياج الفاصل شرق مخيم البريج 
وس���ط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، 
أن ق���وات االحتالل أطلق���ت النار صوب 
اراضي المواطنين دون التبليغ عن وقوع 

اصابات.
ويش����ار الى أن طائ����رات االحتالل قصفت 
ع����دة أهداف في مناط����ق متفرقة في غزة 

بحجة الرد على اطالق البالونات الحارقة .

دعوات لوقفة في رام الله اليوم اإلثنين رفضًا لالعتقاالت السياسية

توغل »إسرائيلي« محدود شرقي خان يونس واستهداف أراٍض زراعية شرق البريج 

الخارجية تدين جريمة 
إعدام الشهيد محمد حسن

الحتالل يعلن ..
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القاهرة/ االستقالل:
يعيش ش���اب مصري حالة نادرة تجعله غير ق���ادر على التحدث إال 

باللغة اإلنكليزية، منذ أن كان عمره 9 أشهر.
وأوضحت ندى النيل، والدة الش���اب بيبرس، أنه���ا »ولدت ابنها في 
اإلمارات وحملت فيه وهي في س���ن األربعين، بعدها أصيب بمرض 
غري���ب عندما كان عمره 9 أش���هر، حيث قال األطب���اء إنه مرض نادر، 

وبحثت عن عالج له لمدة شهر«.
وأش���ارت الوالدة إلى أن ابنه���ا حاليًا في الصف الثان���ي اإلعدادي، 

ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات أخرى.
وصرح الش���اب بيب���رس، باللغة اإلنجليزية، أن »اس���مه بيبرس، وهو 
مصري ولد في اإلمارات، وعمره خمس���ة عش���ر عام���ا«، الفتا إلى »أن 
اإلنجليزية هي لغته الرئيس���ية وتعلمها عندما كان صغيرا، ويجد 
صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه 
في اللغة العربية ألن هذه اللغة أتعبته كثيرا، وكذلك تعب من لغات 

أخرى«.
وأك���د بيبرس أنه »يفضل أن يبقى مع اللغة اإلنجليزية، وأنه يريد أن 

يصبح مبرمجًا ألنه يهتم باإللكترونيات والرسوم المتحركة«.

مرض نادر يمنع مصريًا من 
التكلم بغير اإلنجليزية!

) APA images (   املهند�سة الفل�سطينية نادية اخلطيب ت�سنع نظارات ذكية لذوي الإعاقات ال�سمعية يف مدينة غزة

 دمشق/ االستقالل:
أعادت جريمة ش���رف جديدة ارُتكبت بوحشية مخيفة في ريف 
مدينة الحس���كة، إلى الواجهة ظاهرة جرائم الش���رف المأساوية 

المتكررة في سوريا.
وتعرضت فتاة قاصر تدعى عيدة الحمودي الس���عيدو، وهي من 
مدينة الحس���كة، للقتل على يد أش���قائها ووالدها، بعد رفضها 
الزواج من ابن عمها وهروبها مع ش���اب كانت تحبه، والذي بدوره 
تقدم لخطبته���ا عدة مرات، لكنها قوبلت بالرفض من قبل عائلة 

الضحية ألسباب عشائرية.
وقال المصدر، إن الفتاة هربت في وضح النهار والحظت عائلتها 

غيابها فلحقوا بها وقتلوها.
وألسباب عش���ائرية ولحقن الدماء مع العش���ائر األخرى، اكتفت 
العائلة، بحس���ب المصدر، بقتل ابنتهم الضحي���ة، فيما تمّكن 

الشاب من الفرار إلى تركيا.

وف���ي مجموعة مقاطع فيدي���و، تداولها النش���طاء على منّصات 
التواصل االجتماعي، ُتظهر مجموعة رجال وشبان وهم يسوقون 
الفتاة إلى بيت مهجور، وهي تصرخ مستغيثة وسط تهديدات 
الشباب ووعيدهم بغس���ل العار بدمها، فقتلوها رميا بالرصاص 
في إحدى المنازل المهجورة، ووثقوا جريمتهم التي شارك فيها 
بحسب ما ظهر في التس���جيالت المصورة أكثر من 10 أشخاص 

باإلضافة إلى والدها وإخوتها.
وأكد مصدر أمني س���وري  أّن الّجناة متوارون عن األنظار، والزالت 

عمليات البحث جارية عنهم لتقديمهم للقضاء.
 ويوضح المحامي خالد عمر، أن جريمة الش���رف تصنف، بحسب 
القوانين المتبعة في محاكم شمال سوريا، ضمن الجرائم الكاملة، 
مش���يرا إلى أن عقوبتها تكون مشددة، وُيحاكم الجاني بالسجن 
بين 15-20 عاما إذا ما ثُبت أن القتل بغير عمد، وإن ثُبت أّن القتل 

كان عمدًا، فالعقوبة تكون بالسجن المؤبد.

نيودلهي/ االستقالل:
ح����اول أب إنهاء حي����اة أطفال����ه الثالثة بدس 
س����م الفئران لهم في اآليس كريم مما أس����فر 
عن وفاة طف����ل وإصابة اثنين بمرض خطير تم 
نقلهما إلى مستشفى سيون التابعة للحكومة 
الهندية، في حالة حرجة، وأكدت والدة األطفال 
في محضر الشرطة بأن أطفالها تناولوا السم عن 

طريق الخطأ في محاولة لحماية زوجها.
وكش����فت تحريات الش����رطة بأن والد األطفال 
يدعى »علي نوش����اد أنصاري«، 27 س����نة حيث 
في 25 يونيو الماضي، نشبت بينه وبين زوجته 

مشاجرة بعدها اصطحب أطفالهما الثالثة إلى 
الشارع لتناول المثلجات، وقام بدس السم لهم 

في اآليس كريم بهدف إثارة غيظ زوجته.
وقالت الشرطة الهندية أن نجل الزوجين البالغ 
من العمر 6 سنوات توفي في مستشفى سيون 
بمنطقة مانكورد في الهند ، وجهت الش����رطة 
إل����ى األب الذي يعمل بأجر يومي في »س����اتي 
ناغ����ار« تهمة قت����ل طفله والش����روع في قتل 

االثنين اآلخرين.
وأضافت الش����رطة أن األجه����زة األمنية كانت 
تعتقد أن زوج����ة أنصاري، بيغ����وم أم األطفال 

الثالثة في البداية تعمدت تكذب على األطباء 
لمحاولة حماية زوجها بع����د أن أخبرت الضباط 

بأن أطفالها تناولوا السم عن طريق الخطأ.
وذكرت أن الزوجة بع����د تأكدها، من وفاة ابنها 
اتهمت زوجها بتس����ميم األطفال عمدًا، وقالت 
بأن المش����اجرة وقع����ت بين الزوجين بس����بب 
خالفات مادي����ة، بعدها غ����ادرت الزوجة البيت 
وذهب����ت إل����ى من����زل أختها، ورجع����ت بعدها 
على ص����وت صراخ أطفالها وهم يش����كون من 
آالم ش����ديدة في المعدة وأخ����ذت األطفال إلى 

المستشفى لتلقي العالج.

رام الله/ االستقالل:
أعرب المختص في األحياء الدقيقة والمحاضر في جامعة 
النجاح الوطنية، الدكتور وليد الباشا، عن تخوفه من ارتفاع 
أع���داد اإلصابات بفيروس كورونا، مس���تدرًكا "حتى اآلن ال 

زالت تحت السيطرة".
وقال الباش���ا في تصريح له، "الطفرة الهندية من فيروس 
كورونا لم تصل قطاع غزة، كونه ال يوجد فحص وفي الضفة 

هناك 22 إصابة".
وبي���ن أن من تلق���وا التطعيم وصلوا إل���ى نصف مليون، 
مضيًفا "ربع الشعب الفلسطيني أصبح لديه مناعة طبيعية 
من في���روس كورونا، ونتوق���ع أن يكون االنتش���ار القادم 

منخفًضا".
وأش���ار الباش���ا إل���ى أن كل التطعيم���ات المتواجدة في 
فلسطين ناجحة، وس���اعدت الجسم على تشكيل المناعة 

الالزمة لمواجهة خطر فيروس كورونا.
ولفت إلى أن نسبة 5 – 10 % فقط ال يستطيعون تشكيل 
مناع���ة، متابًعا "إذا وصلنا إل���ى 70% ممن تلقوا التطعيم 

فنحن نحمي المجتمع".
ومضى الباشا حديثه "حول العالم الحظوا أن إعطاء لقاحين 
م���ن نوعين مختلفين، كان أفضل بكثير من أخذ نوع واحد 
من اللقاحات على جرعتين"، موضًحا أن تلقي أكثر من جرعة 
من لقاحات فيروس كورونا يعطي تركيًزا أعلى لألجس���ام 

المضادة حتى ترفع المناعة.
وأضاف "س���نتفاجأ في فترات قريبة بتحورات جديدة من 
فيروس كورونا، والمجتمعات التي تلقت اللقاحات بنسبة 

أكبر تضعف فيها نسبة حدوث تحورات".
وأعرب الباشا عن أمله بأن تتخلص البشرية العام القادم من 

فيروس كورونا ويصبح من التاريخ.

مختص باألحياء الدقيقة: ربع الفلسطينيين 
أصبح لديهم مناعة طبيعية من فيروس كورونا

جريمة تهز سوريا .. قتلوا 
شقيقتهم ووثقوا الجريمة بالفيديو

واشنطن/ االستقالل:
من المفترض أن يكون حفل الزفاف وقتًا س���عيدًا لجميع المعنيين، ولكن في 
بعض األحيان ال تس���ير األمور كما هو مخطط لها، خاص���ة عندما يتعلق األمر 

بميزانية الحفل.
وكانت هذه بالتأكيد التجربة التي مرت بها امرأة أمريكية، عندما تمت دعوتها 
لحضور حفل زفاف في مكان "رائع ومكلف”، واضطرت في نهاية الحفل لغسل 

األطباق المتسخة.
ُصدمت المرأة عندما اكتش���فت أنه تم تكليفها وتسعة ضيوف آخرين بغسل 
جميع األطباق المتس���خة بعد أن اخت���ار العروس والعري���س "تقديم الطعام 
بأنفس���هما" لحفل زفافهما، لكنهما أخفقا في اس���تئجار أي شخص لتنظيف 

الفوضى.
وكتبت المدعوة على موقع ريديت: "قام العروس والعريس بإنفاق معظم أموال 
زفافهما على المكان وفس���اتين العروس الرائعة. انتهى العش���اء، بدأنا حفل 
االستقبال، وجاءت وصيفة الشرف وطلبت من عدد من الضيوف مرافقتها إلى 

المطبخ، وكنت من بين هؤالء الضيوف”.
“ عند دخولنا المطبخ، كان الجو حارًا ولم يكن هنالك أي مصدر للتكييف. رأينا 
أك���وام األطباق واألكواب متراكمة في المطب���خ. وفي النهاية طلبت منا وصيفة 
الشرف غسل كل األطباق المتسخة. ونظرًا ألن العروسين كانا يضغطان نفقات 
الزفاف، لم يقوما باستئجار أي شخص لغسل األطباق. قضيت أنا وحوالي تسعة 

ضيوف آخرين معظم وقت االستقبال في المطبخ”.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم فلسطينية، يوم أمس، بأن 
جنودا من ش����رطة االحتالل اإلسرائيلي، صادروا 
حمارًا ف����ي بلدة جبل المكب����ر بمدينة القدس، 
بدعوى اس����تخدامه ف����ي أعم����ال عدائية ضد 

الكيان.

صورة احتجاز الحمار المتداولة القت عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، سخرية واسعة في أوساط 
مستخدمي المواقع االجتماعية، في إشارة الى 
أن احتجاز الحمير من قبل قوات االحتالل ليست 
االول����ى . واعتبر عدد م����ن رواد مواقع التواصل 
تعليقًا على اعتق����ال ومالحقة الحيوانات دليل 

على حجم تفاهته"، مش����يرين إلى أنها ليست 
المرة األولى التي يالحق فيها الجنود الحيوانات 

والجماد.
وأفاد مغردون بأنه في وقت س����ابق من الشهر 
الماض����ي، داهمت قوة عس����كرية من����زل أحد 

المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.

هندي ينتقم من زوجته بوضع سم الفئران ألطفالهما باآليس كريم

بعد المكنسة.. االحتالل يحتجز حمارًا من القدس ويلصق به تهمة !

عروسان يجبران المدعوين 
على غسل األطباق


