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غزة/ االستقالل:
أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عن األسير ثائر حالحلة 
من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وهو أحد كوادر حركة 
الجهاد اإلس����المي في فلس����طين. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات 
االحتالل أفرجت عن األس����ير حالحلة عل����ى حاجز »الجيب« بالقرب من 
مدينة رام الله، وذلك بعد س����جن دام 14 ش����هرًا. وفي تاريخ -7إيار-

2020، أفادت إذاعة صوت األس����رى بأن قوات االحتالل اقتحمت منزل 

المح����رر ثائر عزيز محمود حالحلة )42 عاًم����ا( فجًرا،  في قرية خاراس 
قض����اء مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة واعتقلته. وأوضح والد 
األس����ير أن قوات االحتالل داهم����ت منزل نجله دون س����ابق إنذار، أو 
تقديم اس����تدعاء مسبق. يش����ار إلى أن المحرر حالحلة أب لطفليني، 
ويعان����ي من عدة أمراض أبرزها الكبد الوبائ����ي، ومورس بحقه إهمال 
طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية في اعتقاالت 

سابقة؛ وهو أسير سابق أمضى 14 عامًا في سجون االحتالل.

قوات االحتالل تفرج عن
 األسير ثائر حالحلة من الخليل 

الخليل/ االستقالل:
أصي���ب س���بعة مواطني���ن بالرص���اص المعدني 
والعش���رات بح���االت اختن���اق، خ���الل تصديهم، 
القتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي ومجموعات من 

المستوطنين المسلحين؛ مسجد النبي يونس في 
بلدة حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية 
المحتلة. وأفاد شهود عيان، أن عشر حافالت تقل 
عشرات المستوطنين وصلت حلحول بحماية قوات 

االحتالل التي أمنت اقتحام مس���جد النبي يونس 
ألداء صل���وات تلمودية، حي���ث اندلعت مواجهات 

مع المواطنين. وأطلق جنود االحتالل 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 

مستوطنون يقتحمون األقصى

إصابات خالل اقتحام االحتالل مواقع أثرية 
بالضفة وتجريف 300 شتلة زيتون في نابلس

خبير لـ »االستقالل«: حكومة المستوطنين بزعامة 
»بينيت« ستغذي االستيطان بشكل أكثر تطّرفًا

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
أّكد الخبير في شؤون االس���تيطان بالضفة الفلسطينية 
المحتلة جمال جمعة، أن حكومة االحتالل الحالية بزعامة 

»نفتالي بينيت«، تعد امتداًدا للحكومة السابقة، بل أكثر 
تطرف���ًا من ناحي���ة سياس���اتها المتعلقة 
بتوس���يع وشرعة االس���تيطان على األرض 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت مصادر عبرية، يوم أمس، أن ما تسمى بلدية القدس التابعة لسلطات 
االحتالل "اإلسرائيلي"، طالبت فلسطينيين بإخالء 100 شقة سكنية تصفها 

»إسرائيل« تقرر إخالء 100 شقة سكنية 
فلسطينية بسلوان لبناء حديقة استيطانية

االحتالل يقرر االستيالء على 
آالف الدونمات بسلفيت

سلفيت/ االستقالل:
أعلن���ت اإلدارة المدني���ة التابعة لالحتالل اإلس���رائيلي عن مخطط لتوس���عة 
مس���توطنتي »يكير« و »نوفي���م«، المقامتين على أراضي بلدتي دير اس���تيا 
وقراوة بني حس���ان غربي سلفيت ش���مالي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت 

عائلة الصحفي عالء الريماوي تحمل 
الحكومة المسؤولية عن حياته

وفاة و 103 إصابات جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، تس���جيل وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس 

كورونا المستجد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خالل ال�24 ساعة 
الماضي���ة، بعد إج���راء 2926 فحصًا مخبرًيا. وأف���ادت الكيلة في التقرير 

رام الله/ االستقالل:
حمل���ت عائلة الريماوي الس���لطة والحكومة واألجهزة األمنية، المس���ؤولية عن 

حياة ابنها الصحفي المعتقل في سجون السلطة عالء الريماوي، 
والمضرب عن الطعام والم���اء لليوم الثالث على التوالي. ونظمت 

»هيئة األسرى«: االحتالل يماطل بتقديم العالج 
لخمسة أسرى يقبعون بمعتقل »النقب«

رام الله/ االستقالل:
 قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إن خمسة أسرى 
يقبعون بمعتقل »النق���ب« الصحرواي، يواجهون أوضاعا 

صحية مقلقة وس���يئة، فمنهم م���ن يعاني أمراضا مزمنة 
وبحاج���ة لعالج ف���وري، ومنهم م���رت عليه 
س���نوات وهو ينتظر تحدي���د موعد إلجراء 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عضو لجنة الدفاع عن حي البس���تان في بلدة س���لوان فخ���ري أبو دياب، أن 
الحراك الشعبي والجماهيري مس���تمر ضد سياسات االحتالل الصهيوني في 

االحتــالل يشــن حملــة 
اعتقاالت في الضفة والقدس

أبو دياب: مستمرون بالحراك الشعبي 
ضد سياسات االحتالل في حي البستان

بعد 63 يومًا على إضرابه.. الغضنفر: 
فقدت صحتي وخانني جسدي

رام الله / االستقالل:
)63( توالًيا في اإلضراب عن الطعام؛  دخل األس���ير الغضنفر أبو عطوان يومه ال�

رفضًا العتقاله اإلدارّي، وسط تدهور متواصل على وضعه الصحّي، 
ال سيما بعد امتناعه عن ش���رب الماء؛ في خطوة احتجاجية على 

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س  

060604



الثالثاء  25 ذو القعدة 1442 هــ 6 يوليو 2021 م

غزة/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« 
الجرائ����م  ارت����كاب  والمس����توطنون 
الغربية بما  واالنتهاكات في الضفة 
فيها القدس خ����الل يونيو/ حزيران 

الماضي.
لالنتهاكات  ال����دوري  التقرير  ورصد 
»اإلس����رائيلية« بحزيران 2021 الذي 
يعده المكتب اإلعالمي لحركة حماس 
في الضفة الغربية ارتكاب االحتالل 
أبرزها استش����هاد  )3373( انتهاكا، 
)8( فلس����طينيين برص����اص ق����وات 

االحتالل والمستوطنين.
والشهداء هم: فادي وشحة، وتيسير 
عيس����ة، وأده����م علي����وي، وجمي����ل 
العم����وري، والفت����ى محم����د حمايل، 
واألس����يرة المحررة ابتس����ام كعابنة، 
وم����ي عفان����ة، والفت����ى أحم����د بني 

شمسة.
وبلغ عدد المصابي����ن )1449( مصابا 
ومستوطنيه،  االحتالل  قوات  بنيران 
فيما بلغ عدد عمليات إطالق النار التي 
نفذها جنود االحتالل ومس����توطنوه 
اعت����داءات  وع����دد  اعت����داء،   )186(

المستوطنين )76( اعتداء.
ووثق التقرير )146( مداهمة لمنازل 

المواطني����ن، وبلغ ع����دد االقتحامات 
لمناطق مختلفة في الضفة والقدس 
)352( اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق 

التي أغلقت )12( منطقة.
واعتقل����ت ق����وات االحت����الل )552( 
مواطنًا، وصّعدت م����ن عمليات هدم 
المنازل، والتي بلغ عددها )24( منزال، 
فضال عن عشرات المنازل التي أخطر 

أهله����ا باله����دم، مقاب����ل )3( منازل 
هدمها االحتالل في مايو الذي سبقه.

وبلغ ع����دد الممتل����كات المدمرة من 
مح����ال تجاري����ة ومنش����آت زراعي����ة 

وبركسات وغيرها )36( منشأة.
وارتكب االحتالل والمستوطنون )23( 
اعتداء على دور العبادة والمقدسات، 
واقتحم )1964( مس����توطنا المسجد 

األقصى المبارك.
وش����هدت محافظة نابلس أعلى رقم 
لالنته����اكات اإلس����رائيلية، بواق����ع 
قمع����ت  حي����ث  انته����اكا؛   )1387(
مظاهرات المواطني����ن في بلدة بيتا 
جن����وب المحافظة التي خرجت رفضا 
الستيالء المس����توطنين على أراضي 

جبل صبيح.

تقرير: 8 شهداء وهدم 60 منزال ومنشأة في الضفة خالل يونيو

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عدد 
من المواطنين خالل مداهمات متفرقة بأنحاء الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وأف���ادت مصادر محلي���ة باعتقال ق���وات االحتالل 

شابين من بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة.
وذكرت المصادر أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة 
فجًرا، واعتقلت الشابين نورس ذياب وفاروق حمايل، 

بعد مداهمة منزليهما.
كما اعتقلت قوات االحتالل الش���يخ طه الشرقاوي 
والش���اب وائل عريدي من جنين، وب���راء عدوان من 

طولكرم.
وفي الخلي���ل اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

مساء أمس مواطنًا من يطا جنوب المدينة .

وقال���ت مصادر محلية: إن ق���وات االحتالل اعتقلت 
الشاب ثائر عبد الرحمن الهريني عقب اقتحام منزله 
والعبث بمحتوياته، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي القدس المحتلة قض���ت محكمة الصلح غربي 
مدينة القدس المحتلة مس���اء أمس، بإبعاد المرابط 
خير الشيمي عن البلدة القديمة والمسجد األقصى 

المبارك لمدة 3 أشهر.
وكان���ت قوات االحتالل اعتقلت الش���يمي فجًرا من 
أمام باب حطة أحد أبواب المس���جد األقصى، بعد أن 
أدى صالة الفجر، واقتادته إلى مركز شرطة القشلة 

للتحقيق، ثم تم تحويله للمحكمة.
وقال الش���يمي بع���د اإلف���راج عنه ، إن »الش���رطة 
اإلس���رائيلية احتجزت هويته خارج باب حطة عند 
دخول���ه لتأدية صالة فج���رًا، وعن���د خروجه رفض 

الشرطي إرجاع الهوية له، ثم اعتقلته«.
وع���ن قرار اإلبعاد، أضاف: »ال يهمن���ي االبعاد أبًدا.. 
سأصلي بأقرب نقطة سواء خارج باب األسباط أو باب 

العمود.. لن أترك القدس وال المسجد األقصى«.
وأك���د أن قرارات االحتالل لن تؤث���ر عليه، بل تزيده 
ثباًتا وإص���راًرا على التواجد بمدينة القدس ومحيط 

األقصى.
واعُتقل الشيمي )64عاًما( من سكان مدينة عكا 
بالداخل الفلس���طيني المحتل عدة مرات، وأبعد 
ألكثر م���ن 20 مرة عن األقص���ى، وتبلغ حصيلة 
إبعاده عن األقصى 4 سنوات، بينها 4 أشهر عن 

القدس.
كما تعرض لالعتداء بالضرب واالصابة من قبل جنود 

االحتالل، خالل مرابطته في محيط األقصى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عضو لجنة الدفاع عن حي البس���تان في بلدة س���لوان 
فخري أبو دياب، أن الحراك الش���عبي والجماهيري مستمر 
ضد سياس���ات االحتالل الصهيوني في االس���تيالء على 
أراضي القدس، وعمليات الهدم في حي البس���تان، مطالبًا 
الكل الفلسطيني بالتحرك إلسناد أهالي الحي وكل أحياء 

القدس.
وقال أبو دياب، في تصريح له: "إن حي البستان مستهدف 
من قبل االحتالل الصهيوني بهدم أكثر من مائة منزل فيه 
وإقامة حديقة صهيونية على أرضه، وذلك لقرب هذا الحي 

من المسجد األقصى".

وأش���ار إلى محاوالت االحتالل في األسبوع الماضي بهدم 
حوالي سبعة عش���ر منزاًل في حي البستان، ذاكرًا قيامهم 
به���دم منزل العالم رجبي، إال أنه نتيجة لصمود أهل الحي 

لم يستطع االحتالل استكمال عمليات الهدم.
وأضاف أب���و دياب، أن االحت���الل الصهيوني مصمم على 
تدمير حي البس���تان ألهداف ايدلوجية وسياسية، كذلك 
بهدف فرض وقائع تلموذي���ة وصهيونية على أرض حي 
البستان وأحياء القدس، مش���ددًا على رفض أبناء القدس 
لسياسات االحتالل في تزوير الهوية الفلسطينية وتهويد 
الق���دس، كذل���ك رفضهم لالبتعاد عن أي ش���بر من أرض 

القدس.

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني، يوم أمس، إن تحّسنًا طفيفًا طرأ 

على الوضع الصحي لألسير إياد حريبات.
وأوضح النادي أن األس���ير حريبات يعاني من انتشار للبكتيريا 
في جس���ده، وضعف في الرئة، وكان قد تعّرض لجريمة إهمال 
طبي منذ إصابت���ه بمرض في األعصاب بعد اعتقاله عام 2002، 
أّثر على قدرته على الحركة بش���كٍل طبيعي، ومكث في »عيادة 

سجن الرملة« لعّدة سنوات.
وأشار إلى أن وضعه الّصحي تدهور مؤّخرًا بسبب مشاكل مزمنة 
في البروس���تاتا، ُنقل على إثرها إلى المستشفى وخضع لعملية 
جراحي���ة، إال أّن اإلدارة أعادته للس���جن قبل اس���تكمال مراحل 

العالج؛ األمر الذي فاقم من وضعه الصحي بشكٍل خطير، وجرى 
نقله إلى المستش���فى بعد ضغوط مارسها األسرى وبعد ثالث 

ساعات من إصابته بالنزيف.
ُيذكر أّن األس���ير حريب���ات كان قبل اعتقاله طالب���ًا في جامعة 
النج���اح الوطنية، يدرس الهندس���ة الزراعية، ومن���ذ عامين لم 
تتمكن عائلته من زيارته، ومؤّخرًا س���محت لوالدته وش���قيقه 

برؤيته عن ُبعد داخل المستشفى.
ُيش���ار إلى أن عدد األس���رى المرضى في س���جون االحتالل نحو 
)550( اس���يرا، وعدد األسرى الذين استش���هدوا جّراء سياسة 
اإلهمال الطبي )71( أسيرًا من بين )226( أسيًرا ُاستشهدوا في 

سجون االحتالل منذ عام 1967.

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكرت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، قيام مئات المس���توطنين بحماية قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، باقتحام باحات المسجد األقصى المبارك وتدنيس 
"مسجد النبي يونس" في بلدة حلحول شمال الخليل، إضافة الى قيامهم باقتحام مقام 
"بير موس���ى" في بلدة تقوع ألداء صلوات تلمودية. وبين وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
الدينية حسام ابو الرب، ان هذه االقتحامات تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت 
اليها آلة التحريض اإلس���رائيلية العنصرية تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

فلسطين، وأن هذه الجرائم اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.
وق���ال: لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظ���ل االعتداءات والجرائم التي تتعرض لها 
من قبل االحتالل اإلس���رائيلي وقطعان مستوطنيه، معتبرا أن هذا االعتداءات عنصرية 

واستفزازية تضاف إلى قائمة الجرائم اإلسرائيلية بحق المقدسات.

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية ط���الل أبو ظريفة، أن الجهود 
المبذولة من قبل الوس���طاء لتثبيت التهدئة بين المقاومة واالحتالل اإلسرائيلي 

ما زالت متواصلة.
وشدد أبو ظريفة في تصريح صحفي، على أن "إسرائيل" ما تزال تتنصل وتتهرب 
م���ن موجبات تثبيت وقف إطالق النار، وتواص���ل انتهاكاتها في القدس، وتغلق 
معبر كرم أبو سالم وتمنع خروج وادخال البضائع والمواد الالزمة إلعادة إعمار قطاع 

غزة.
ولم يس���تبعد حدوث تدهور تدريجي في اتفاق وقف إط���الق النار، الن إجراءات 
االحت���الل على األرض قد تض���ع التهدئة في مهب الريح، مؤكدًا أن "إس���رائيل" 

تتحمل التداعيات والنتائج المترتبة على ذلك.
وشدد على أن استمرار الحصار على غزة ال يمكن أن يوفر حالة هدوء، وعلى االحتالل 

أن يقرأ جيًدا المواقف الفلسطينية، وأال يختبر صبر قوى المقاومة طويال.
وطالب، الوس���طاء بالضغط على "إس���رائيل" لتنفيذ تفاهمات التهدئة، وإال فإن 
كل الخيارات متاحة امام المقاومة إلجبار االحتالل على الرضوخ لمطالب الش���عب 

الفلسطيني.
وأكد أن فصائل المقاومة لن تسمح "إلسرائيل" بفرض معادالتها الخاصة بوقف 
إط���الق النار ولن ترضخ لها، وترفض جملة وتفصيال ربط ملف إعادة اإلعمار بملف 

الجنود األسرى في غزة.
وأكد أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول ابتزاز الفلسطينيين من خالل استمرار اغالق 
المعابر، ومنع دخول المواد الخام الالزمة للصناعة واالعمار، من أجل تسريع صفقة 
التبادل، وفتح الطريق أما تهدئة طويلة األمد، وهذا ال يمكن قبوله بأي ش���كل من 

األشكال.

أبو ظريفة: االحتالل يتحمل مسؤولية التنصل 
من تفاهمات التهدئة وكل الخيارات مفتوحة

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس األوقاف« تستنكر اقتحام المستوطنين 
للمسجد األقصى ومسجد النبي يونس

أبو دياب: مستمرون بالحراك الشعبي 
ضد سياسات االحتالل في حي البستان

نادي األسير: تحسن طفيف 
على حالة األسير إياد حريبات
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وأفادت تلك الوس���ائل، ب���أن االتفاق يقضي 
بعقد جلس���ة لما يس���مى المجل���س األعلى 
المدنية  ل���إدارة  التابع  للتخطي���ط والبن���اء 
لالحتالل كل 3 أشهر للمصادقة على عمليات 
بناء بالمستوطنات، في أعقاب لقاء جمع وزيرة 
الداخلية بحكومة االحتالل "أييلت ش���كيد"، 
الفلسطينية  الضفة  مس���توطنات  بمسؤول 
"ش���كيد"  وتعّه���دت  الحيان���ي".  "دافي���د 
بزعامة  حكومته���ا  بمحافظ���ة  ل�"الحيان���ي" 
"نفتال���ي بينيت" على التغّول االس���تيطاني 
الذي  بالحال  المحتل���ة، ومواصلت���ه  بالضفة 
كان عليه في فترة حكومة االحتالل اليمينية 

السابقة بزعامة "بنيامين نتنياهو".  
وق���ال جمع���ة ف���ي مقابل���ة م���ع صحيف���ة 
"االس���تقالل" أم���س اإلثني���ن، إن حكوم���ة 
المس���توطن المتطرف بيني���ت، هي حكومة 
اس���تيطان من الدرجة األول���ى، إنما تنافس 
السابقة،  اليمينّية  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
، وه���ذا يع���ود لك���ون  بأنه���ا أكث���ر تغ���ّوالاً

م���ن يقودون  المس���توطنين، هم 
ويق���ّرون  الحالي���ة،  الحكوم���ة 
ويش���اركون ف���ي إقرار المش���اريع 

االستيطانية بالضفة المحتلة.
أن تركيبة حكومة نفتالي  وأضاف 
بيني���ت، المؤّلف���ة م���ن مجموع���ة 
ستغّذي  متطّرفين،  مس���توطنين 
بش���كل أكبر من ذي قبل، سياسة 
وس���رقة  االس���تيطاني،  التغ���ّول 
األرض الفلسطينية واقتالع أهلها 

األصليين منها.
وتابع أن "حكومة االحتالل ستستمر 

في عمليات اغتصاب ونهب وسرقة األرض، 
على حس���اب بناء المزيد من المس���توطنات، 
والبن���ى التحتية بالضف���ة المحتلة؛ بهدف 
َمْرَكزة مش���اريعها االستيطانية بشكل أكبر، 
واالس���تيالء على مناط���ق )ج(، التي تخضع 
األمنية  الناحيتي���ن  االحتالل من  لس���يطرة 
واإلدارية وفق اتفاقية أوسلو الثانية )1995( 

وتش���كل حوالي 61 %، م���ن أراضي الضفة 
الفلس���طينية، إضاف���ة إلى مدين���ة القدس، 
الذين يريدون فصلها وعزلها عن الضفة، من 

خالل مشاريع التهويد واالستيطان".
وأكمل "أمام مش���اريع االس���تيطان والفصل 
العنصري غي���ر المس���بوقة، ال يمكن تخّيل 
مس���تقبل الوجود الفلس���طيني على األرض 
الفلس���طينية، وكل ذلك يح���ول دون إقامة 

تط���ّور  أي  أو  فلس���طينية،  دول���ة 
مستقبلي للشعب الفلسطيني على 

أرضه المغتصبة".
ف���ي المقاب���ل، اس���تبعد أن تمارس 
األطراف الدولية، وعلى رأسها اإلدارة 
األمريكي���ة بزعام���ة جو باي���دن، أّية 
ضغوط عل���ى حكومة االحتالل لوقف 
سياس���اتها االس���تيطانية أو الح���ّد 
: "من المستبعد أن تفرض  منها، قائالاً
ا حقيقية أو تهدد  إدارة بايدن ضغوطاً

إسرائيل لوقف استيطانها".    
وهنا، نّوه إل���ى "ضرورة ترتيب الوضع 
الداخلي الفلس���طيني على أس���اس مقاومة 
االحتالل، وقطع كل أش���كال العالقة معه، بل 
وسحب االعتراف بإس���رائيل، إذ ال يمكن أن 
ا في المواقف  ا، خصوصاً ا حقيقّياً نشهد تغيراً
الدولي���ة، بما فيه���ا اإلدارة األمريكية لصالح 
القضية الفلس���طينية، إاّل ح���ال تبّني تلك 

االستراتيجية". 

ويوم 23 يونيو )حزي���ران( الماضي، صّدقت 
حكوم���ة "بيني���ت" للمرة األول���ى منذ منحها 
ا  الثق���ة من "الكنيس���ت" عل���ى )31( مخّططاً
ا للبناء في مستوطنات جاثمة على  استيطانّياً

األرض الفلسطينية بالضفة المحتلة.  
وكان "الكنيس���ت" ص���ّدق ي���وم 13 يوني���و 
)حزيران( من الش���هر ذاته عل���ى منح الثقة 
لحكومة "نفتالي بينيت" زعيم حزب "يمينا"؛ 
ليطوي بذلك 12 س���نة متتالية من رئاس���ة 

"بنيامين نتنياهو" للحكومة السابقة.
ويع���رف عن اليمين���ي المتط���ّرف "بينيت" 
تأييده الصارخ للتغّول االس���تيطاني، وضم 
المحتلة، فضالاً  الفلس���طينية  كيانه للضفة 
عن عدائه الش���ديد للفلس���طينيين، وش���ّن 

الحروب على قطاع غزة. 
وتش���ير تقديرات فلس���طينية غير رسمية 
ا م���ن الصهاينة  إل���ى وجود حوال���ي 650 ألفاً
يس���توطنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة 

استيطانية، بالضفة والقدس المحتلتين. 

عقب الكشف عن اّتفاق حول البناء االستيطاني

خبير لـ »االستقالل«: حكومة المستوطنين بزعامة »بينيت« ستغذي االستيطان بشكل أكثر تطّرفًا
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

اأّكد اخلبري يف �س�ؤون ال�ستيطان بال�سفة الفل�سطينية املحتلة 
جمال جمعة، اأن حك�مة الحتالل احلالية بزعامة »نفتايل 

بينيت«، تعد امتداًدا للحك�مة ال�سابقة، بل اأكرث تطرًفا من 
ناحية �سيا�ساتها املتعلق��ة بت��سيع و�سرعة ال�ستيطان على 
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة. وك�سفت و�سائل اإعالم عربّية، 

الأحد، عن بن�د من اّتفاق بني حك�مة الحتالل اجلديدة، 
وقطع��ان امل�ست�طنني، ح���ل البناء ال�ستيط��اين يف ال�سفة 

الفل�سطينية ومدينة القد�ض املحتلَتني.

غزة/ االستقالل:
عّدت حركة المقاومة اإلس����المية الفلس����طينية 
)حماس( تهدي����دات وزير الدفاع اإلس����رائيلي 
بيني غانتس ب�"عمل عس����كري جديد" في غزة 

"محاولة لترميم صورة جيشه".
وق����ال الناطق باس����م الحركة حازم قاس����م في 
تصري����ح ل����ه: إن تصريح����ات غانت����س محاولة 
لترميم صورة جيش����ه التي اهتزت كثيرا بفعل 
أداء المقاومة في معركة س����يف القدس، وهي 
المواجه����ة األخي����رة التي حدثت منذ أس����ابيع 
بي����ن فصائ����ل المقاومة الفلس����طينية في غزة 

واالحتالل.
وش����نت "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة استمر 
11 يوم����ا، في الفترة ما بي����ن 10 و21 مايو/أيار 
الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح اآلالف من 
الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية 

على العدوان بإطالق آالف الصواريخ تجاه المدن 
اإلسرائيلية كافة.

وعد قاسم تلك التهديدات "محاولة لبيع الوهم 
للجمهور الصهيوني، وأن االحتالل دائما ما يلجأ 
للتهديد بالحرب والعدوان، وش����عبنا تعود على 
مثل هذه التهديدات التي ال تخيفه وال تخيف 

مقاومتنا".
الفلس����طيني "نخوض نضاال  المس����ؤول  وتابع 
مشروعا الس����ترداد حقوقنا وأرضنا ومقدساتنا 
وانت����زاع حقنا في العي����ش الكري����م والحرية، 

وسنواصل ذلك رغم التهديدات".
 وكان غانت����س قال ام����س االول، في مقابلة مع 
"قناة 13" اإلس����رائيلية الخاص����ة- إن "الجيش 
اإلسرائيلي س����يقوم بعمل عسكري جديد في 
غزة حال اس����تمرار إطالق البالونات الحارقة من 

القطاع".

وأضاف أن اس����تمرار إطالق البالونات "سيقودنا 
لمواجهة أخرى"، مش����يرا إلى أن الجيش "يعمل 

على تحديد مزيد من األهداف في قطاع غزة".
وتقول وسائل إعالم إسرائيلية: إن فلسطينيين 
يطلق����ون بالون����ات حارق����ة م����ن غ����زة تج����اه 
المس����توطنات المحاذية للقطاع، وردا على ذلك 

تقصف طائرات إسرائيلية مواقع في غزة.
وادعى وزي����ر الجيش اإلس����رائيلي أن العدوان 

األخير على قطاع غزة "قد حقق أهدافه".
واألس����بوع الماض����ي حّملت الحرك����ة -في بيان 
"إس����رائيَل"  باس����مها فوزي برهوم-  للمتحدث 
المس����ؤولية الكامل����ة ع����ن التبع����ات والنتائج 

المترتبة على استمرار التصعيد.
وق����ال بره����وم "نثق بحكم����ة وق����درة المقاومة 
الفلس����طينية، ف����ي كيفية التعام����ل مع العدو 

وإرباك ساحته، وحماية الشعب والدفاع عنه".

سلفيت/ االستقالل:
أعلن���ت اإلدارة المدني���ة التابع���ة لالحت���الل 
اإلس���رائيلي عن مخطط لتوسعة مستوطنتي 
»يكي���ر« و«نوفي���م«، المقامتين عل���ى أراضي 
بلدتي دير اس���تيا وقراوة بني حس���ان غربي 

سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح���ت مصادر ف���ي بلديتي دير اس���تيا 
وق���راوة بن���ي حس���ان، أن االحت���الل يخطط 
لتوس���عة المس���توطنتين بمس���احة تتجاوز 

٨٥٠٠ دونم.

وس���يطال مخطط التوس���عة أراض���ي خاصة 
للمواطني���ن في مناطق: النويط���ف، والمجور، 
وواد خليل، والصفار، وبير أبو عمار، وصوالاً إلى 

وادات الحمام في قراوة بني حسان.
وفي دير استيا يس���تهدف المخطط أراضي 
خاصة في مناطق: المراح، والس���هالت، وخلة 
أبو ربيع، والمصلبة، وخلة نش���يط، وحريقة ابو 
زهير، وخلة الع���م، وكبارة، وغرس���ات العين، 
ووادي  والدخمش،  والحنايا،  والظهر،  والباطن، 

قانا، وخربة شحادة، والمحفور.

وقال رئيس بلدية دير اس���تيا س���عيد زيدان 
ف���ي تصريح ل���ه: إنه بعد إس���قاط إحداثيات 
الخارطة المرفقة بق���رار المصادرة، على أرض 
الواقع، تبين أن المساحة التي يعتزم االحتالل 
االس���تيالء عليها تزيد عن 8500 دونم، وهي 

أكبر عملية سطو على األراضي الفلسطينية.
وأوضح أن المس���احة األكبر من هذه األراضي 
تقع في دير استيا والجزء اآلخر بأراضي قراوة 
بني حس���ان، وبعض األراضي تتبع لبلدة كفر 

ثلث بمحافظة قلقيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أكد االتحاد األوروبي أن سياس���ة االستيطان اإلسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، 
وكذل���ك اإلجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القس���ري واإلخالء وهدم ومصادرة المنازل، 
الت���ي لن ت���ؤدي إال إلى تصعيد بيئة متوت���رة بالفعل وتؤدي إلى مزيد م���ن العنف والمعاناة 

اإلنسانية.
وقال ممثل االتحاد األوروبي في بيان أصدره يوم أمس، باالتفاق مع رؤس���اء بعثات 
االتحاد األوروبي في القدس ورام الله، إن على الس���لطات اإلس���رائيلية أن توقف 
هذه األنش���طة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات 

الفلسطينية.
وأك���د البيان أن االتحاد األوروبي يعارض بش���دة جمي���ع اإلجراءات التي تق���وض جدوى حل 
الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خالل السياس���ات واإلجراءات من 

أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
في 29 حزيران، هدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي متجرا فلسطينيا في حي البستان في 
ا بالهدم، وهناك نحو  س���لوان بالقدس المحتلة، كما اخطرت العديد من المباني في الحي مؤخراً
20 منزال معرضا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان 

خطر هدم منازلهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت مصادر عبرية، يوم أمس، أن ما تسمى بلدية القدس التابعة لسلطات 
االحتالل "اإلسرائيلي"، طالبت فلسطينيين بإخالء 100 شقة سكنية تصفها 

بأنها غير قانونية في بلدة سلوان بالضفة المحتلة.
وذكرت قناة ريشت كان العبرية، أنه تم طلب إخالء تلك الشقق لصالح مشروع 
ما يعرف باس���م “حديق���ة الملك” التي تعكف بلدي���ة االحتالل في القدس 

على تنفيذه.
وق���ال نائب رئيس بلدية االحتالل في الق���دس: أرييه كينغ، “إنه عرض على 
ا  الس���كان الفلسطينيين نقلهم لمكان آخر للبناء فيه، لكنهم رفضوا”، معتبراً

أنهم بذلك يؤذون أنفسهم. وفق قوله.

»إسرائيل« تقرر إخالء 100 شقة سكنية 
فلسطينية بسلوان لبناء حديقة استيطانية

من أكبر عمليات سرقة األراضي

االحتالل يقرر االستيالء على آالف الدونمات بسلفيت

حماس: تهديدات غانتس بعمل عسكري 
جديد محاولة لترميم صورة جيشه

االتحاد األوروبي: االستيطان وهدم المنازل 
إجراءات غير قانونية تؤدي لمزيد من العنف



 

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخر موع���د لقبول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/07/14 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

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

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

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.
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م
اسم العطاء

لقس���م  ميكرس���كوب  توفي���ر 
الباثولوجي بمجمع ناصر

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا

2021/45 1

 جمعية الأمل لتاأهيل املعاقني رفح

 

 اإعالن طرح عطاءات
 تعلن إدارة جمعية األمل لتأهيل المعاقين -رفح عن طرح عطاء لتوريد طرود غذائية 
 ..JPF-Japan Platform((   الممول من Emergency food parcels  ضمن مشروع
فعلى الشركات والموردين المؤهلين والراغبين في المنافسة التوجه لمقر 
الجمعي���ة الكائن ف���ي منطقة مصبح - حي الزهور خل���ف محطة العبادلة 
واالسطل برفح لشراء وثائق العطاء مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة 
ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2021/07/06 وآخر موعد لتس���ليم الوثائق 

يوم االحد الموافق 2021/07/11 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
* رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

* إدارة الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
* يجب تقديم كفالة بنكية بقيمة 5% من قيمة العطاء س���ارية المفعول 

لمدة 30 يومًا.
* س���تعقد جلسة تمهيدية للمش���اركين كافة في العطاء يوم الخميس 
المواف���ق 2021/07/08 الس���اعة 11:00 صباحًا في مق���ر الجمعية، وذلك 

لتوضيح بنود العطاء، والحضور إلزامي للمشاركين بالعطاءات.
* فتح المظاريف يوم االحد 2021/07/11 الساعة 01:00 ظهرا في مقر الجمعية.

* المشارك ملزم بتقديم فواتير ضريبية رسمية وارفاق شهادة خصم منبع 
من المصدر مع الفاتورة الضريبية.

* يجب على المورد الذي يرس���ى عليه العطاء تقديم كفالة بنكية حس���ن 
تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العطاء سارية المفعول طوال فترة المشروع.

* دوام العاملين في الجمعية طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة والسبت من 
الساعة 08:00 ص وحتى الساعة 4:00 م.

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف 082136779 - جوال 0592162484

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلق�قية رقم 468/2020 �سلح رفح

في الطلب رقم 372/2021 المس���تدعية ش���ركة البدر للوق���ود والتجارة 
العامة ويمثلها الس���يد /عمر مصطفی شکري أبو طه- سكان رفح-- هوية 

رقم )906624069( وكيله المحامي / وائل قشطة
المستدعي ضده/ محمد حسن محمود عرادة سكان رفح-خربة العدس سابقا

نوع الدعوي : حقوق )مطالبة مالية(   مذكرة حضور تبليغ حكم بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 468/2020 صلح رفح

حكم���ت المحكمة بال���زام المدعى عليه الثالث حس���ن محمد الفي عرادة 
والمدعى عليه الرابع /محمد حس���ن محمود عرادة و المدعى عليه الخامس 
خليل  محمد ابراهيم الشاعر بدفع مبلغ و قدره ثمانية عشر الف وثالثمائة 
و ثمانية و أربعون شيكال )18348( شيكال للمدعية شركة البدر للوقود بصفتها 
الواردة في الئحة الدعوى ، و الزامهم بالرس���وم و المصاريف ۱۰۰ شيكل أتعاب 

محاماة و رد الدعوى عن المدعى عليه األول تحريرا في 5/7/2021م 

قا�سي ال�سلح
 و�سل التبليغ

الى المدعى عليه/ محمد حسن محمود عرادة نبلغك بالحكم الصادر ضدك 
لصالح المدعية/ ش���ركة البدر للوقود والتجارة العامة ويمثلها السيد عمر 

مصطفی شکري أبو طه حسب  األصول

رئي�س قلم حمكمة  �سلح رفح
اأ. اكرم اب� طعيمة

رام الله / االستقالل:
 )63( دخل األسير الغضنفر أبو عطوان يومه ال�
توالًيا في اإلضراب عن الطعام؛ رفًضا العتقاله 
اإلدارّي، وس���ط تده���ور متواصل على وضعه 
الصحّي، ال سيما بعد امتناعه عن شرب الماء؛ 
في خط���وة احتجاجية على اس���تمرار تعنت 
المتمثل  االحتالل في االس���تجابة لمطلب���ه، 

بإنهاء اعتقاله اإلدارّي.
وفي رس���الة مؤث���رة م���ن داخل األس���ر قال 
الغضنفر: "حياتي تتالش���ى على مرأى عينّي؛ 
فقدت صحتي، وخانني جسدي. هذا المحتل 
يطب���ق علّي سياس���ة الم���وت البط���يء في 
مستش���فى “كابلن”، لذلك أنق���ذوا حياتي، 
وها أنا ُأعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن 
الطعام، ولله أمرّي كله، أخوكم وابنكم المضرب 
عن الطع���ام "الش���هيد مع وق���ف التنفيذ" 

الغضنفر أبو عطوان".
واس���تعرض نادي األسير مجدًدا أبرز محطات 
إضراب األسير أبو عطوان )28 عاًما(؛ فهو أسير 

سابق، أمضى عدة سنوات في سجون االحتالل 
وخاض في 2019 إضراًبا عن الطعام، وهذا اإلضراب 

الثاني الذي يخوضه رفًضا العتقاله اإلدارّي.
واعتقل االحت���الل أبو عطوان في أكتوبر/تش���رين 
األول من العام الماضي، وحّوله إلى االعتقال اإلدارّي، 
وأصدر االحت���الل بحقه اعتقال إداري مدة كل واحد 

منهما )6( أشهر.
وشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس 
من مايو/أيار الماضي، حيث كان يرس���ف في سجن 
"ريمون"، ونقل على إثر إعالنه لإلضراب إلى الزنازين، 
وبقي محتجًزا في زنازين “ريمون” )14( يوًما، خاللها 
تعرض للّتنكيل والعتداء من الّسجانين، وُنقل الحًقا 
إلى س���جن عزل “أوهليكدار”، وُاحتجز في ظروف 
قاس���ية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حّتى 

اضطر لالمتناع عن شرب الماء عدة مرات.
وعقدت محكمة االستئنافات العسكرية لالحتالل 
في “عوفر” في 31 مايو/أّيار الماضي، جلسة للنظر 
في االس���تئناف الُمقدم من محاميه إللغاء اعتقاله 

اإلدارّي، ورفضت المحكمة االستئناف.
ونقلته إدارة سجون االحتالل مجدًدا من سجن عزل 
“أوهليكدار” إلى س���جن “عيادة الرملة” بعد )33( 
يوًما على إضرابه، وفيها استأنف الّسجانون عملية 
االعت���داء عليه، حي���ث دخلوا إلى زنزانت���ه واعتدوا 
عليه بالّض���رب المبّرح، وأصابوه برضوض، ورش���وه 
بمادة تسببت له باالختناق، دون أدنى اعتبار للحالة 

ا. الصحية التي ُيعاني منها حالّيً
وفي العاشر من حزيران المنصرم، عقدت المحكمة 
العليا لالحتالل جلسة جديدة له للنظر في االلتماس 
المقدم من محاميه، الخاص بإلغاء اعتقاله اإلدارّي، 

حيث رفضت المحكمة مجدًدا االلتماس.
في 24 من حزيران المنصرم، أصدرت المحكمة العليا 
لالحتالل ق���راًرا يقضي بتجميد االعتق���ال اإلدارّي 
له، وال���ذي ال يعني إلغاءه، لكن���ه يعني بالحقيقة 
إخالء مسؤولية إدارة س���جون االحتالل والمخابرات 
)الش���اباك( عن مصير وحياة األس���ير أب���و عطوان، 
وتحويله إلى أسير “غير رسمي” في المستشفى، 

ويبقى تحت حراس���ة “أمن” المستشفى بداًل 
ا أسيًرا ال  من حراس���ة الّس���جانين، ويبقى فعلّيً

تستطيع عائلته نقله إلى أّي مكان.
ووفًق���ا للتقاري���ر الطبّي���ة الص���ادرة قبل نحو 
أس���بوع عن المستشفى بشأن وضعه الصحي؛ 
أّكد األطباء أّن األس���ير أبو عطوان يواجه ثالثة 
احتم���االت خطي���رة، منها إصابته بالش���لل، أو 
مش���كلة صحية مزمنة يصعب عالجها الحًقا، 

إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وفي األول من تموز/يوليو، رفض االحتالل نقله 
إلى مستشفى فلس���طيني رغم قرار المحكمة 
بتعليق اعتقاله اإلدارّي، األمر الذي يعّري مجدًدا 
قرار المحكمة، القاضي بتعليق اعتقاله اإلدارّي.

بدورها حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
يوم أمس،  من خطورة الوضع الصحي لألس���ير 
الغضنفر، مؤكدة أنه يعاني من نقص حاد في 
كمية السوائل في جسمه، خاصة أنه أعلن عن 
امتناعه عن شرب الماء، ما من شأنه أن يعرض 

وظائف أعضائه الحيوية الى القصور.
وأضافت أن األس���ير أبو عط���وان ال يزال يرفض 
الحص���ول على المدعمات، وقد خس���ر 15 كغم من 
وزنه، ويعاني من عدم انتظام دقات القلب، وال يقوى 

على الحركة.
وأش���ارت إلى أن س���لطات االحتالل ترفض االفراج 
عن���ه، أو الس���ماح بنقله إلى إحدى المستش���فيات 
الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة االحتالل 
قراًرا بتعلي���ق اعتقال���ه اإلداري، إال أن هذا القرار ال 

يعني عدم تجديد االمر اإلداري مرة أخرى.
وأعرب���ت الهيئة عن الخش���ية م���ن أن يلجأ الطاقم 
الطب���ي هناك لتغذيته قس���رًيا، األم���ر الذي يعد 
انتهاكا لحقوقه في كافة القوانين الدولية، ألن أي 
تدخل طبي يم���ارس بحقه الهدف منه االبقاء على 

وضعه كما هو وزيادة معاناته.
وطالب���ت، اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر، وكافة 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، إلى زيارة األسير 
أبو عطوان، والتدخ���ل العاجل من أجل انقاذ حياته 

قبل فوات األوان.

بعد 63 يومًا على إضرابه.. الغضنفر: فقدت صحتي وخانني جسدي

رام الله/ االستقالل:
أفاد ن���ادي األس���ير الفلس���طيني يوم أم���س، أن وح���دات القمع 

»اإلسرائيلي« اقتحمت قسم 21 بسجن عوفر واعتدت على األسرى.
وبين النادي، أن ما تس���مى بوحدات القمع »درور، واليّماز« إضافة إلى 
وحدة من إدارة س���جن »عوفر« اقتحمت صباًحا قس���م 21، وقمعت 

األسرى.
وأوضح النادي أن إدارة الس���جون شرعت بنقل األسرى إلى قسم 18، 

وسط حالة من التوتر الشديد تسود كافة أقسام األسرى.
وبدورها استنكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، ما أقدمت عليه 
وح���دة “اليماز ودرور” اإلس���رائيلية من قمع واعتداء  بحق أس���رى 

معتقل “عوفر”.
وأضاف���ت الهيئة أن عملية االقتحام تمت دون أي مبرر يس���تدعي 
ذل���ك، وأن وحدات القمع تعم���دت خالل حملة التفتيش���ات التي 
نفذتها استفزاز األس���رى، حيث عبثت بمقتنياتهم، وقلبتها رأسًا 

على عقب.
وحّملت الهيئة، سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عما يحدث في 
معتقل “عوف���ر”، ودعت جميع المنظمات الدولية للتدخل العاجل؛ 
لَلْجم االحتالل ووقف جرائمه بحق األس���رى الفلس���طينيين، والتي 

تتصاعد يومًا بعد آخر.
جدير بالذكر، أّن 120 أس���يًرا يقبعون في قسم 21 ويضم أكبر عدد 

من األسرى في سجن »عوفر«.

إدارة سجن »عوفر« 
تقمع قسم 21

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2525/2019

إلى المنفذ ضده عماد محمود يوسف سمارة
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المستحقة 
الدفع بتاريخ 1/10/2017 والبالغ قيمة المبلغ  محل التنفيذ من الكمبيالة 
$160 والص���ادر لصالح طالب التنفيذ حازم أديب أدم س���كيك والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة الكمبيالة لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الي رس���وم 
ومصاري���ف القضية و عليه تم ايقاع الحجز التحفظي على ربع راتبك لدى 
هيئة التقاعد الفلس���طينية لذلك علي���ك الحضور إلى دائرة التنفيذ في 
غضون أس���بوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا 

عن  التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

ماأم�ر تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سل�حة
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دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س 
يف الطلب رقم 2021/369   يف الق�سية رقم 2016/272

المس���تدعون /  1 - عبد الفتاح خالد حم���ودة الفرا من خانيونس والمقيم 
في الس���عودية  2 - محمد خالد حمودة الف���را من خانيونس والمقيم في 
الس���عودية 3 - عبد الرحمن خالد حمودة الفرا من خانيونس والمقيم في 

السعودية   وكيلهم المحامي / معتز عبد الستار الفرا
المس���تدعى ضده / خالد عبد الجواد خالد الفرا باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 

والده – خانيونس حارة الفرا الغربي – رأس شارع الديوان – والمقيم في السعودية .
نوع الدعوى / اثبات قسمة قديمة 

قيمة الدعوى / 100100 دينار اردني ) مائة الف ومائة دينار اردني (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم : 2016/272

الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما انه قد ص���در حكم في الدعوى رقم 
2016/272 وموضوعها اثبات قسمة قديمة والقاضي بإثبات القسمة القديمة 
بي���ن المدعى والمدعى عليهم المبرز م/1 والمؤرخ بتاريخ 1982/8/5م والموافق 
16 شوال 1402ه� ورد الدعوى فيما عدا ذلك , على ان يتحمل كل طرف ما اداه 
من رسوم ومصاريف . المرفق لك نسخة منه لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
ه���ذه المحكمة خالل المدة القانونية وهي ثالثون يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة واال س���وف يصبح هذا الحكم نهائيًا وحائز قوة االمر المقتضى به , وال 

يجوز لك اتخاد أي اجراء قانوني حسب االصول . تحريرا في 2021/7/5م

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

دولة فل�سطني 
     ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
    حمكمة دير البلح ال�سرعية

مذكرة اإعذار �شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
الى المدعى عليه / ممدوح شحدة محمد بركة من دير البلح سابقا والمقيم حاليا في المانيا 
ومجهول مح���ل االقامة فيها االن ويحمل هوية رق���م / 802845685 وحيث ثبت لدينا 
دعوى المدعية هند عبد الكريم محمد بركة من دير البلح وسكانها طلبها التفريق بينك 
وبينها بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى في الدعوى اس���اس 2020/478م وموضوعها 
تفريق للضرر م���ن الهجر والتعليق فأنه يجب عليك ان تهي���ئ لزوجتك المدعية هند 
المذكورة مس���كنا شرعيا حس���ب حالك وأمثالك وان ترفع عنها الهجر والتعليق والضرر 
من ذل���ك وذلك قبل موعد الدع���وى الواقع يوم االثنين الموافق 2021/8/16م الس���اعة 
الثامنة صباحا وان لم تقم بتهيئة مسكن شرعي وطلب زوجتك المدعية هذه المذكورة 
للنقلة سنة بال سبب شرعي وال عذر مقبول وبذلك ستقوم المحكمة بالتفريق بينك وبين 
زوجت���ك بطلقة واحدة بائن���ة بينونة صغرى دفعا للضرر الحاص���ل لها منك من هجرك 
وتعليق���ك لها حال عدم رفعك الضرر من هجرك تعليقك لها لذلك جرى إعذارك بهذه 
المذكرة حس���ب األصول وان لم تحضر في الوقت المعين نعذرك مدة ش���هر من تاريخ 
االعالن لرفع الضرر عنها من هجرك وتعليقك لها يجر بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا 

وحرر في الثالث والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442ه� الموافق 2021/7/4م 

قا�سي دير البلح ال�سرعي 
حممود �سامل م�سلح 

دولة فل�سطني
حمكمة بداية دير البلح

 يف الق�سية رقم 2017/113
 يف الطلب احلقوقي رقم 2021/298

المدعي : سعد يونس فريح المصدر - باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة المرحوم والده / يونس فريح المصدر .

 وكيله المحامي / محمد إبراهيم السقا - خانيونس .
المدعى عليهم : 1 -  جعفر فايز يوس����ف المصدر – باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة المرحوم والده / فايز يوس����ف المصدر – خارج البالد . 2 - هويدة 
يوس����ف فرحان المصدر - باألصالة عن نفس����ها وباإلضافة لباق����ي ورثة المرحومة 
والدته����ا / زكية عبد الله المصدر - خارج البالد . 3 - قدرية يوس����ف فرحان المصدر 
- باألصالة عن نفس����ها وباإلضافة لباقي ورثة المرحومة والدتها / نوال يوسف علي 
المص����در - خ����ارج البالد . 4 - هالة يوس����ف فرحان المصدر - باألصالة عن نفس����ها 
وباإلضافة لباقي ورثة المرحومة والدتها / نوال يوس����ف علي المصدر - خارج البالد 
. 5 - فدوى يوس����ف فرحان المصدر - باألصالة عن نفس����ها وباإلضافة لباقي ورثة 

المرحومة والدتها / نوال يوسف علي المصدر - خارج البالد .
نوع الدعوى : تنفيذ عيني وإلغاء تسجيل.    جلسة يوم الثالثاء 2020/1/28 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل     في القضية الحقوقية رقم 2017/113
إلى المدعى عليهم المذكورين بعاليه بما أن المدعي قد أقام عليكم وآخرين دعوى 
) تنفي����ذ عيني وإلغاء تس����جيل ( نبلغكم بأنه قد صدر حك����م بتاريخ 2020/1/21 
والقاض����ي حكمت المحكم����ة بالتنفيذ العين����ي للوكالة الدورية رق����م 1964/125 
والوكال����ة الدورية رق����م 1964/133عدل دي����ر البلح وذلك بش����طب الحصة اإلرثية 
لس����عيدة فرحان س����الم المصدر من وراء أخيها عايش فرحان سالم المصدر وذلك 
بشطبها عن اسم المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع وتسجيلها باسم المدعي 
بصفته الواردة في الئحة الدعوى وكذلك شطب الحصة االرثية لفريحة فرحان سالم 
المصدر عن أخيها عايش فرحان سالم المصدر وذلك بشطبها عن اسم فرحان سالم 
المصدر وتسجيلها باسم المدعي بصفته الواردة في الئحة الدعوى وشطب الحصة 
اإلرثية ليوسف فرحان سالم المصدر من وراء أخيه / عايش فرحان المصدر وشطبها 
عن أس����ماء المدعى عليهم من 8 حتى 20 وتسجيلها بإسم المدعى بصفته الواردة 
مع الئحة الدعوى وذلك في القس����يمة رقم )8( من القطعة رقم )2341( من أراضي 
النصيرات - الحلفا الش����رقية وإشعار دائرة الطابو بذلك وتضمين كل طرف ما أداه 
من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة ورد الدعوى عن الدعوى عن المدعي عليها 21 

. حكما صدرا وأفهم علنا في 2020/1/21

 قا�سي البداية
اأ .�سوزان عقل

  وصل تبليغ حكم صادر عن محكمة بداية دير البلح في القضية رقم 2017/113
طالب التبليغ : سعد يونس فريح المصدر - باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وتركة المرحوم والده / يونس فريح المصدر- من غزة - وكيلة 

المحامي / محمد إبراهيم السقا - من خان يونس .
المطل���وب تبليغه���م : 1 - جعف���ر فايز يوس���ف المصدر - باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده / فايز يوس���ف المصدر - خارج البالد. 
2 - هويدة يوس���ف فرحان المصدر - باألصالة عن نفس���ها وباإلضافة لباقي ورثة 
المرحومة والدتها / زكية عبد الله المصدر - خارج البالد . 3 -  قدرية يوسف فرحان 
المصدر - باألصالة عن نفس���ها وباإلضافة لباقي ورث���ة المرحومة والدتها / نوال 
يوس���ف علي المصدر - خارج البالد 4 -  هالة يوس���ف فرحان المصدر - باألصالة 
عن نفس���ها وباإلضافة لباقي ورثة المرحومة والدتها / نوال يوسف علي المصدر 
- خارج البالد . 5 - فدوي يوس���ف فرحان المصدر - باألصالة عن نفسها وباإلضافة 

لباقي ورثة المرحومة والدتها / نوال يوسف علي المصدر - خارج البالد .
ن���وع األوراق المطل���وب تبليغها : صورة مصدقة ع���ن الحكم الصادر في 

القضية رقم 2017/113 أراضي محكمة بداية دير البلح .

 رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
 حممد عاطف غزال

 دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعــالن  �شادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )18( والشارع الهيكلي رقم )20( 
منطقة تنظيم - المغازي   منطقة تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غ���زة للعموم انها قد قررت 
بجلس���تها رق���م )2021/5( المنعقدة بتاري���خ 2021/2/10 التصدي���ق النهائي على 
المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )18( بعرض )20( مترًا بدون ارتداد ومس���ار 

الشارع الهيكلي رقم )20( بعرض )15( مترًا دون ارتداد – ضمن معسكر المغازي .
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 11/7 
كم���ا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الدعوى رقم 750/2020  يف الطلب رقم 687/2021 
المستدعي شركة مودش للتجارة العامة ويمثلها السيد / صقر منذر الحرازين

المستدعي ضده/ عبد المنعم عرفه عبد المنعم الغول
نوع الدعوى / حقوق  قيمة الدعوى | )7279شيكل(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الدعوى رقم )750/2020(
إلى المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام عليك 
دعوی )حقوق ( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة 
كم���ا يقتضي أن تودع قل���م هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر 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 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 5/7/2021م

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

رام الله/ االستقالل:
 قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، إن خمسة 
أس���رى يقبع���ون بمعتق���ل "النق���ب" الصح���رواي، 
يواجهون أوضاعا صحية مقلقة وس���يئة، فمنهم من 
يعان���ي أمراضا مزمنة وبحاجة لع���الج فوري، ومنهم 
مرت عليه س���نوات وهو ينتظ���ر تحديد موعد إلجراء 

عملية جراحية له.
واستعرضت "هيئة األسرى" في بيان لها، يوم أمس، 
جانبا من االنتهاكات الطبية التي يتعرض لها هؤالء 
األس���رى المرضى داخل معتقل "النقب"، موضحة أن 
إدارة المعتق���ل تمعن بإهمالهم طبيا وال تتعامل مع 
أمراضهم وآالمهم بش���كل جدي، كما تتبع أس���لوب 

المماطلة والتسويف بتقديم العالج لهم. 
واوضحت الهيئة، أن األس���ير فؤاد الش���وبكي )شيخ 
األسرى( والبالغ من العمر )81 عاما( من سكان مدينة 
رام الله، يعاني من عدة مشاكل صحية نتيجة لتقدمه 
في السن، حيث يشتكي من سرطان البروستات ومن 
عدة أمراض ف���ي القلب والمعدة والعي���ون، وبحاجة 
رعاية خاصة لحالته، وطوال س���نوات اعتقاله تعرض 
إلهم���ال ممنهج لحالته، فخالل عام 2013 اكتش���ف 
أطب���اء االحتالل وجود كيس أس���فل الكلى، وكان من 
المقرر إجراء عملية له عبر الليزر إلزالته، لكنهم أجروا 

حينها عملي���ة جراحية خاطئة ل���ه وقطعوا جزءا من 
عضلة البطن.

كما يعاني األس���ير من مياه بيض���اء في عينيه ومن 
خلل في الشبكية، وهو بحاجة ماسة إلجراء عملية في 
عينيه، لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله منذ فترة.

في حين تعرض األس���ير ماهر القواسمي )42 عاما( 
من مدينة الخليل، قبل حوالي ش���هرين للدغة ذبابة 
ف���ي رجله، م���ا أدى إلى حدوث تس���مم وتورم وتآكل 
في الجلد، ونزيف وخروج للقيح، وقد تم نقله لعيادة 
المعتقل، لكن العاملين في العيادة اكتفوا بإعطائه 
مضادا حيوي���ا دون إجراء فحوصات طبي���ة له، وبعد 
فترة ت���م نقله إلى مستش���فى "س���وروكا" وأجريت 
له فحوص���ات ل���ألوردة، وتبين أن اللدغة س���ببت له 
التهابات حادة، وقد تم تزويده فقط بمرهم خارجي، 
وال ي���زال يعاني م���ن وضع صحي س���يء مع تواصل 

النزيف في رجله وخروج القيح.
أما عن األسير طارق صالح )42 عاما( من مخيم جنين، 
فهو يعان���ي من فق���دان للتوازن نتيج���ة لتعرضه 
للتزحل���ق داخ���ل المعتق���ل، م���ا أدى إلصابته بجرح 
عميق في رأس���ه من الجهة الخلفية، ولم يتم تقديم 
الع���الج الالزم له من قبل إدارة الس���جن، فقط اكتفوا 
بإج���راء خياطة للج���رح دون أي تعقيم مكان االصابة، 

ودون تحويله الجراء صور أش���عة مكان االصابة، علما 
أن األسير يش���تكي من ارتفاع ضغط الدم وال يتلقى 
أي دواء، ألن إدارة المعتق���ل قامت بتزويده قبل فترة 
ب���دواء للضغط منته���ي الصالحي���ة وبعدها أعطي 
دواء آخر ال يتناس���ب مع وضعه الصحي ما س���بب له 

إشكاالت صحية.
ووفقا لبيان الهيئة، يعاني األس���ير هشام عواد )20 
عاما( من مخيم عس���كر في مدينة نابلس، والمعتقل 
إداريا، من تشنجات عصبية ونفسية ويصاب بنوبات 
بين الحين واآلخ���ر، وتق���وم إدارة المعتقل بتزويده 
بالمس���كنات القوية التي تبقي���ه نائما طوال الوقت 
دون عالج���ه، كم���ا ترفض إجراء الفحوص���ات الطبية 
الالزمة لتشخيص حالته بالشكل الصحيح، وتكتفي 

بإعطائه األدوية المنومة فقط.
 ويش���كو األسير فاروق عيسى )28 عاما( من قرية أبو 
ش���خيدم في رام الله، من تس���ارع بدقات القلب، وقد 
تراجع���ت حالته الصحية بعد اعتقال���ه وزجه بمراكز 
التحقي���ق لفترة طويل���ة، ما أدى إل���ى إصابته بخلل 
في عمل الغدة الدرقية التي س���ببت بحدوث مشاكل 
بعضل���ة القلب، كما يعاني األس���ير من وجود حصى 
بالكلى وارتفاع في ضغط الدم، وبحاجة لمتابعة طبية 

لحالته.

»هيئة األسرى«: االحتالل يماطل بتقديم العالج لخمسة أسرى يقبعون بمعتقل »النقب«

رام الله/ االستقالل:
أفرج���ت قوات االحتالل "االس���رائيلي"، ي���وم أمس، عن األس���ير األردني ثائر 
ش���عفوط من قضاء محكوميته. وأفاد نادي األس���ير الفلس���طيني، أن قوات 
االحتالل أفرجت عن االس���ير األردني ثائر شعفوط )36 عاًما( بعد قضائه مدة 

محكوميته البالغة 28 شهرًا باإلضافة إلى غرامة مالية مقدارها 3000 دينار
وبين النادي أن األس���ير ش���عفوط اعتقل بتاريخ 2019/4/17 بتهمة مقاومة 
االحت���الل "اإلس���رائيلي"، وأفرج عنه على معبر الظاهرة قرب الخليل وس���يتم 

الترتيب لقدومه لألردن في أقرب وقت حسب ما صرح به أهله.
يذكر أن في س���جون االحتالل 20 أس���يرًا أردنيًا و30 مفقودًا يعانون أوضاعًا 
إنس���انية س���يئة باإلضافة لعدم القدرة على التواصل مع أهاليهم وزيارتهم 

أسوة باألسرى الفلسطينيين.

اإلفراج عن األسير األردني ثائر 
شعفوط بعد اعتقال 28 شهرًا



الثالثاء  25 ذو القعدة 1442 هــ 6 يوليو 2021 م

  دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء 
لدي حمكمة �سلح غزة املوقرة

يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/1153
يف الطلب رقم )882/ 2021م(

المس����تدعي : حس����ن علي حسن ياس����ين وآخرون  غزة الش����اطئ جامعة القدس 
)۸۰۱٤۰۰۲۹۸(   وكياله المحاميان / ناجي بكر أبو عصر وعبد الله جواد قنديل .

المس���تدعى ضده : ماهر محمد اسماعيل ياسين من سكان غزة الشاطئ 
قرب جامعة القدس المفتوحة

نوع الدعوى: تقسيم اموال مشتركة .  قيمة الدعوى : اكثر من 100 دينار اردني .
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في القضية رقم 2020/1153  في الطلب رقم 2021/882
الى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد أقام القضية والطلب 
المرقومي���ن اعاله الي ما يدعيه في الئحة دع���واه والطلب المذكور اعاله 
ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب اختص���اص محكمة صلح غزة 
في نظر هذه القضية والطل���ب واعماال لنص المادة ۲۰ من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 7 لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار السيد 
قاض���ي محكمة صلح غزة ف���ي الطلب رق���م )2021/882( بالس���ماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذل���ك يقتضي عليك أن تحض���ر لهذه المحكمة ي���وم األربعاء الموافق 
)2021/9/8( الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ابداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضر.
   ))مع فائق االحترام والتقدير(( حرر بتاريخ 2021/7/1م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
  اال�ستاذ اكرم ه�سام اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي 

االدارة العامة للم�ساحة -  دائرة الت�سوية
اإعالن لت�ضجيل اأرا�ضي " مال غري منقول"
ت�ضجيال جمددا �ضادرا عن دائرة الت�ضوية

ب�ضاأن معاملة الت�ضجيل املجدد
يعلن للعموم ان الس���يد/ حليم���ة خضير أحمد أبو دراز )أب���و دقة( قد تقدم 
لتسجيل المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تس���جيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية او 
التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بسلطة 

االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: حليمة خضير أحمد أبو دراز )أبو دقة(/ عبسان الكبيرة 
2 - اسم المدينة او القرية: خزاعة     3 - اسم موقع االرض: نجمات الصوفي – خزاعة 
رق���م القطع���ة: 3  4 - رقم القسيمة: 12 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
المساحة: 14603 م2 الحصة: كامال    نوع األرض: ميري

5 - الحدود بموجب المخطط
الشرقي: شارع هيكلي بعرض 16 م ومن ثم محمد وعبد الرحمن داوود أبو 

طعيمة + زكريا عبد الحي جبريل أبو طعيمة 
الغربي: عبد المحسن محمد أحمد أبو دقة 

الشمالي: امجد وليد عبد قديح )طابو قسيمة رقم 2 من القطعة 5044( 
الجنوبي: شارع هيكلي بعرض 12 م ومن ثم حورية إخضير أحمد أبو دقة 
6 -  كيفية األيلولة لطالب التس����جيل: والتي الت اليها حصة بالتسجيل باسمها لدى 
اإلدارة العامة لضريبة األمالك وحصة بالشراء من يوسف وفوزي واسحاق أبناء إخضير 
أحمد أبو دقة والمسجلة باسمائهم لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

اإعالن �ضادر عن جمعية النهو�ض بالعامل
يعلن مجلس إدارة جمعية النه���وض بالعامل عن عقد االجتماع العادي 
للجمعية للعام )2020( وذلك يوم االربعاء الموافق 2021/7/14 الس���اعة 

12:00 في مقر الجمعية البريج
وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2019 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :
1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2021( وذلك حتى تاريخ 2021/7/8
2 -  فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين ايام من 

تاريخ 2021/7/10 الى تاريخ 2021/7/11
3 - فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة يومين ايام من تاريخ 2021/7/12 حتى تاريخ 2021/7/13م 

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

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة االأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/362(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: محمد 
عبد الكريم محمد قرقز من سكان جباليا هوية رقم 802462747 بصفته وكيال 
عن: ديب "عبد ربه" عبد محمد داود ويوسف العبد محمد قرقز ومحمد عبد محمد 
قرق���ز وغنيمة عبد محمد قرقز وفرحة احمد الزين قرقز المش���هورة فرحة احمد 
إبراهي���م قرقز وفريدة صبحي صالح داود وداود وعمران ومحمد وتامر وس���اهر 

أبناء/ ديب داود داود )قرقز( وأسماء ديب داود الزين )وقبل الزواج داود(
بموجب وكالة رقم: 1145 / 2016 صادرة عن  جباليا 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 916 القسيمة 2 المدينة جباليا النزلة 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في 
الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن 
استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/5م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يحيى علي عليان المصري 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )919611798( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / لينا عثمان يوس���ف 
القطط���ى عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)803131327( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، تس���جيل وفاة 
و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع 
غزة والضفة الغربية المحتلة خالل ال�2٤ ساعة الماضية، 
بعد إجراء 2926 فحًصا مخبرًيا. وأفادت الكيلة في التقرير 
اليومي للحالة الوبائية في فلس���طين تلقت االس���تقالل 
نسخة منه، أن 171 مصاًبا تعافوا من الفيروس، موضحة 

أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت %98.3، 
فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 0.6%، ونس���بة 

الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو: 

جنين ٤، نابلس 3، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 95.
وقالت إن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: جنين 1٤، 

نابلس 12، الخليل 3، ضواحي القدس 2، قطاع غزة 1٤0.

ولفت���ت إلى وجود 6 مرضى في غ���رف العناية المكثفة، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستشفيات 

في الضفة الغربية 12 مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة 
لفي���روس كورونا، بينت الكيل���ة أن عددهم اإلجمالي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 523,223 بينهم 375,933 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

رام الله/ االستقالل:
حمل���ت عائلة الريماوي الس���لطة والحكوم���ة واألجهزة 
األمنية، المس���ؤولية عن حياة ابنها الصحفي المعتقل 
في سجون السلطة عالء الريماوي، والمضرب عن الطعام 

والماء لليوم الثالث على التوالي.
ونظمت العائلة وعدد من الصحفيين وقفة احتجاجية 
رفًض���ا العتقاله أمام مقر الحكومة برام الله، بالتزامن مع 

الجلسة األسبوعية للحكومة.
واعتقلت األجهزة األمنية أمس األول الصحفي الريماوي 
بع���د اس���تدعائه للنيابة العامة برام الل���ه، على خلفية 
قضية رفعتها وزارة األوقاف ضده، بذريعة إلقائه خطبة 
جمعة خالل تش���ييع جثمان المعارض السياس���ي نزار 
بنات.  ونقلت األجهزة األمنية الريماوي إلى أحد سجونها 
بمدينة الخليل، دون الس���ماح للمحامين وذويه بزيارته. 
وخالل الوقفة، حمل يحيى الريماوي شقيق عالء السلطة 

وحكومتها واألجهزة األمنية المسؤولية عن حياته، في 
إضرابه عن الطعام والماء، قائال: "لن نس���مح بتكرار نزار 

بنات جديد".
وأك���د الريماوي أن ما يمارس���ه عالء حق مكفول بموجب 

القانون األساس���ي وأنه لم يقم بأية مخالفة قانونية، 
وأن ما يجري اعتقال سياسي رغم تغليفه بشكوى من 
األوقاف. وكشف الريماوي، عن أن إمام المسجد الذي زج 
باسمه لم يقم برفع شكوى بحق عالء، وأن ما يجري هو 

تغييب عالء تحت مبرر هذه الشكوى.
واس���تنكر الريم���اوي حم���الت التش���ويه الممنهجة 
بح���ق ش���قيقه، داعًي���ا كاف���ة الجهات إل���ى الوقوف 
عند مس���ؤولياتها ضد حمالت التحش���يد والتشويه 

للصحفيين والناشطين والحراكيين.
وأكد االس���تمرار في الفعاليات الداعمة لعالء، مش���يًرا 
إلى أن العائلة س���تقوم بنصب خيمة في حال لم يتم 

اإلفراج عنه.
وأفرجت س���لطات االحتالل عن الصحفي الريماوي قبل 
شهر بعد اعتقاله ش���هًرا ونصف، خاض خاللها إضراًبا 

عن الطعام لمدة أسبوعين.

عائلة الصحفي عالء الريماوي تحمل الحكومة المسؤولية عن حياته

وفاة و 103 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / انور جميل حسن الهمص 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900829185( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن���ة / حنين محم���د مصباح 
مخيم���ر ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)802420703( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أكد مدير مركز شمس لحقوق اإلنسان والديمقراطية عمر رحال، أن واقع الحريات في 
الضفة الغربية سلبي ومحبط، الفتا الى أن االعتداء على الحريات من السلطة التنفيذية 

عبر األجهزة األمنية أمر مرفوض.
وأض���اف رحال أن ما يحدث على األرض يتناقض مع تصريحات مس���ؤولين كبار في 
السلطة الفلسطينية حول الحريات العامة وحرية الرأي. وأوضح أن االعتداءات المتكررة 
على الشباب الفلسطيني يمثل سياسة ممنهجة تمارسها السلطة، ويدلل على نهج 

واستمرارية من النظام السياسي بالتصدي للمحتجين بالحديد والنار.
وق���ال رحال: "نحن نتفهم أن المخطئ يخطئ م���رة واحدة ويعتذر، لكن عندما يتكرر 

الخطأ فهذا يعني إصرار على إدارة الظهر لمطالب الشارع الفلسطيني".
وبّين أن السلطة لم تحترم القوانين الفلسطينية وااللتزام بحقوق اإلنسان.

وكانت القوى والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، أكدت أن ما تقوم به السلطة في 
هذه المرحلة قد فاق كل التوقعات، مطالبة إياها بضرورة الوقوف مع الذات ومراجعة ما 

يحصل ألجل العالج وليس التأزيم وتعقيد األمور.
وشددت القوى، على أن اعتقال الصحفيين والنشطاء غير مقبول ال وطنيا وال أخالقيا، 
مؤكدة أن المرحلة تتطلب أن ترتقي السلطة الى مستوى مطالب الجماهير وتحقيق 

مطالبهم بالحرية والكرامة ومحاكمة قتلة نزار بنات.
كما طالبت القوى الحركة الوطنية بموقف حقيقي ومسؤول للعمل على اإلفراج الفوري 

ا. عن النشطاء، وعدم الركون لمن يريد جر الشارع الى مربعات غير مقبولة وطنّيً
 وقال���ت: "إن عالج آثار الجريمة المروعة بحق نزار بنات يكون بالتراجع عن أي س���لوك 
يفضي الى تكرار الجريمة مرة ثانية، حيث أن س���لوك الس���لطة في اعتقال النشطاء 
وتكميم األف���واه ومالحقتهم والتحريض عليهم من البعض يزيد الطين بلة، ويؤكد 
أن الس���لطة غير جادة في العالج، وإنما ما زالت تسير على نفس النهج الذي مارسته 

ضد نزار بنات".

مركز حقوقي: واقع الحريات 
في الضفة سلبي ومحبط



الثالثاء  25 ذو القعدة 1442 هــ 6 يوليو 2021 م

التصريحات العنترية التي اطلقها ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني بيني 
غانتس, والتي هدد فيها بشن عملية عسكرية جديدة على قطاع غزة, تأتي 
في س����ياق ترميم صورة جيشه المقهور, ولجبر خواطر اإلسرائيليين الذين 
كانوا يعتقدون ان جيش����هم ال يقهر, فبيني غانتس يس����تخدم سياسة 
الترقيع إلخفاء العورات في جيش����ه والتي كش����فتها بوضوح ملحمة سيف 
الق����دس البطولية, غانتس الم����أزوم قال في مقابلة مع قن����اة )13( العبرية 
الخاصة: إن »الجيش اإلسرائيلي سيقوم بعمل عسكري جديد في غزة حال 
استمرار إطالق البالونات الحارقة من القطاع«, وأضاف »بعد العملية األخيرة 
قلنا إننا لن نقبل الوضع الراهن، لذلك فإن استمرار إطالق البالونات سيقودنا 
لمواجهة أخرى«، مشيرا إلى أن الجيش »يعمل على تحديد مزيد من األهداف 
في قطاع غ����زة« وهو يظن ان مثل هذه التصريحات الهوجاء من الممكن ان 
ت����ؤدي الى تراجع للمقاوم����ة وتوقف اطالق البالون����ات الحارقة على منطقة 
الغالف الح����دودي مع عدم التزام االحتالل الصهيوني برفع الحصار عن غزة 
وبدء عجلة االعمار في القطاع, تلك البالونات التي يطلقها الفلس����طينيون 
باتجاه منطقة الغالف الحدودي كوسيلة ضغط على االحتالل لتنفيذ شروط 
المقاومة ورفع الحصار عن غزة وتس����يير عجلة االعم����ار, وقد تكبد االحتالل 
خسائر اقتصادية فادحة جراء اطالق البالونات الحارقة حيث ذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية، اول أمس، أن إعادة تأهيل وإصالح أحراج غالف 
غ����زة التي ُأحرقت بفعل البالونات المنطلقة من القطاع قد تحتاج إلى ما بين 
20 و30 عامًا. وأشارت الصحيفة نقاًل عن عضو الصندوق القومي الصهيوني 
موش����يه باروخي، إلى أن الحرائق الت����ي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي، 

أتت على ما يقرب من 40 دونمًا من المحمّيات الطبيعية.   
عل���ى ما يبدو ان »اس���رائيل« تلوح بالح���رب البرية لحس���م معركتها مع 
المقاوم���ة الفلس���طينية وال اعتقد انها قادرة على ش���ن ح���رب برية ألن 
تقديرات المؤسس���ة االمنية والعس���كرية والجيش الصهيوني اشارت 
كلها الى ضرورة اس���تبعاد أي خيار بري الجتياح قطاع غزة, ألنها مغامرة 
قد تتكبد فيها اسرائيل خسائر مادية وبشرية كبيرة ال تتحملها الجبهة 
الداخلية, ولكن ان كانت اس���رائيل جادة في التلويح بهذا الخيار فعليها 
ان تخوض مغامرتها لتدرك مدى خطيئتها التي ارتكبتها عندما اقدمت 
على هذا الفعل الشنيع, على العموم فان الفصائل الفلسطينية اعربت عن 
امتعاضها من الممارس���ات االسرائيلية ضد القطاع, وَتعتبر أن الخطوات 
اإلسرائيلية ال زالت قاصرة وقد تدفع الى مواجهة جديد واندالع جولة قتال 
، وقد أبلغت المقاومة القاهرة، أن هذه الجولة باتت أقرب من أّي وقت مضى 
بس���بب تعنت االحتالل واصراره على فرض المزيد من الحصار على قطاع 
غزة , ورغبته ف���ي تحقيق معادالت جديدة يفرضها فرضا على المقاومة, 
وه���و ما دعا نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية 
لمطالبة االحتالل بااللتزام بش���روط المقاومة واالستجابة لمطالبها في ما 
يتعّل���ق بالحصار وإعادة اإلعم���ار »إذا كانت الحكومة الصهيونية مهتّمة 
بالهدوء وليس التوّتر«, اما تهديدات غانتس بعمل عس���كري جديد في 
غزة، فرد عليه المتحدث باس���م حماس حازم قاس���م بالقول انها محاولة 
لترميم صورة جيش���ه التي اهتزت بش���كل كبير بفعل أداء المقاومة في 
معركة سيف القدس » وهى محاولة لبيع الوهم للجمهور الصهيوني، وأن 
االحتالل دائما ما يلجأ للتهديد بالحرب والعدوان، وشعبنا تعود على مثل 
هذه التهديدات التي ال تخيفه وال تخيف مقاومتنا« وس���يبقى يخوض 

معركته مع االحتالل حتى يحقق اهدافه المشروعة.
»اسرائيل« تحاصرها ازماتها الداخلية والخارجية, فهى تعيش بين خياري 
الترفيع والترويع, بحيث تحاول جاهدة ان ترفع من مكانتها امام اعدائها, 
وتستخدم اس���لوب الترويع إلخافة اعدائها وجيرانها, وهناك من العرب 
م���ن خدع بها, لكنه���ا في نفس الوقت تخدع نفس���ها ألنها  تعاني من 
جبه���ة داخلية رخوة, وتنامي ظاهرة العنصرية الى حد كبير, وتعاني من 
فساد مستشٍر في االوساط الرسمية والحكومية,  وعدم االستقرار الداخلي 
الذي يؤثر على النمو االقتصادي س���لبا, ويعاني االسرائيليون من تنامي 
االخطار التي تحدق بهم من كل اتجاه وتزعزع مس���تقبلهم في المنطقة 
وتهدد اس���تقرارهم وبقاءهم وعيشهم بس���الم. اما خارجيا »فإسرائيل« 
ورغ���م خطوات التطبيع الت���ي قطعتها مع العديد من ال���دول العربية, ال 
زالت تعي���ش عزلتها الكبيرة بالمقاومة الش���عبية للتطبيع, وتعاني من 
تعدد جبهات المواجهة معها, فعينها على الجبهة الشمالية حيث حزب 
الله والمقاومة اللبنانية, والجبهة الجنوبية حيث المقاومة الفلس���طينية 
التي تتنامى قدراتها العسكرية, وجبهة الجوالن التي تدعي »اسرائيل« 
ان الحرس الثوري االيراني بات يس���يطر عليها ويشكل تهديدا وجوديا 
إلسرائيل, كما ان  صورة »اسرائيل« قد اهتزت بقوة عسكريا وديمقراطيا 

امام العالم, انه االنحدار الموعود بعد العلو واالفساد.  

"إسرائيل" بين خياري 
الترفيع  والترويع 

رأي
 سيٌف ُأش����رع في وجه الغزاة، وآخُر اّتخذ من جسد الشعب غمًدا، 
فتقّطعت فلس����طين على يديه كنتوناٍت منزوعة التحّرر، وأحراًرا 
يلفظون أنفاس����هم تحت العصّي والعتالت، وغاضبين يخرجون 

للشوارع، فتتلّقفهم العصابات بالغاز والضرب واالعتقال.
ما بين سيف القدس وس����يف البغي، فتيٌة آمنوا بربهم، وآخرون 
كفروا بالشعب، وآمنوا بالغزاة، فترّصدوا لألحرار، ومكروا، وخّططوا، 
ف����كان الغدر ديدنه����م، والتفريط منهجهم، ووجه) إس����رائيل( 
قبلتهم، وما استقاموا ُمذ رضعوا من ثدي أوسلوا، وما بّدلوا تبديال!

الحاملون سيف القدس، غرسوا في نجمة البغي أهّلتهم، وأضاءوا 
بالدماء قناديل الوطن العربّي، فأشرقت األرض بأنوار مقاومتهم، 
وأعادوا لألّمة وعيها المس����لوب، وهيبته����ا التي ضاعت منذ آمن 
األعراب بالخيانة، وألَقْوا بفلس����طين في جّب الضياع، وجاءوا على 
قميصه����ا ملّطًخا بالع����ار والتنازالت. أّما أولئك الحاملون س����يف 
البغي، فلم يجدوا غير أجس����اد األحرار ميداًنا للرماية، والبطوالت 

الوضيعة والجبانة. 
ما أقرب المس����افة بين سيف القدس والصخرة، وما أمتن العالقة 
األخوّية بين جنين والناصرة، وبين غّزة وبئر السبع، لهذا احتشدت 
فلس����طين التاريخّية خلف رصاصة واحدة، وتكبيرة واحدة، وحلٍم 
واح����ٍد، فيما ظّل س����يف البغي، من����ذ مدريد حت����ى عتلة الموت 
يهوي عل����ى رأس الوطن فيمّزقه إلى مدٍن تن����ام على تهديدات 

الغزاة، وتصحو على دبابتهم تجوب الش����وارع، قتاًل وإرهابا، فيما 
ا، وبالتنسيق ديًنا، وضاعَة الهاربين  يمارس المؤمنون بأوس����لو رّبً
من خدم����ة الجيش؛ والناكثين للعهد، والسماس����رة الذين ال هّم 
لهم غير جيوبهم، حتى لو كان ذلك على حس����اب الشعب وحياة 
أبنائه، فالصفقة التي ال تمأل خزائنهم بالسحت، ستمألها صفقة 

اللقاحات، ولتذهب حياة الشعوب إلى الجحيم
س����يفان ال يلتقيان، س����يٌف يصقله األحرار؛ ليحّطم����وا به أحالم 
الغزاة، وُيزلزلوا به إيمانهم بفلس����طين أرَضا للميعاد، ووطًنا مليًئا 
بالمقاومين الذين س����ُيجّرعونهم الس����ّم ال����زؤام، عوًضا عن المّن 
والس����لوى، وس����يٌف لم يعرف غير البغي س����بيال، ولحوم األحرار 

طعاًما، وحروب الفتنة ميداًنا.
ال يس����تويان مثال، ش����ارٌع يطالب بالعدالة والقصاص من الجناة، 
 عل����ى القانون ويحتم����ي خلف اله����راوات الباغية، 

ُّ
وآخ����ر ينقض

واألس����لحة الكاتمة، ثّم يأتي من يهّدد الش����عب بش����ارٍع مقابل 
ش����ارع، والتي تعني أحراًرا مقابل ش����ّبيحة وموالين ...عّزاًل مقابل 
مدّججي����ن بما مّنت عليهم به إس����رائيل... القدس في مقابل من 
يذودون عن أورشليم... والشيخ جّراح في مقابل من مّهدوا الطريق 
للمس����توطنين، ومنحوهم خنوًع����ا مزمًنا؛ ليمّروا فوق أجس����ادنا 

هانئين!
من قال إّن تل أبيب س����تمّرر الهزيمة دون محاولة للثأر، ومن قال 

إن بقرتهم المقّدس����ة لن ترمينا بمن رضعوا من ثديها؛ ليسرقوا 
الفرحة من شعٍب رّبت سيف القدس على أوجاعه، وأمّدها بالبلسم 

والشفاء؟
من ق����ال إّن االوغاد الذين اختب����أوا في المالجئ لن يس����َعْوا إلى 
التنغي����ص علينا، ومالحقة بهجتنا، واغتي����ال فرحنا الذي أهدانا 
إّياه س����يف القدس، فاس����تّلوا س����يوف البغي من أغماد أوس����لو 
اللعين، وأشرعوها في وجوهنا، فأصابت وحدة الشعب في مقتل، 
واغتالت الناشط الحّر نزار بنات ضرًبا بالعصّي والعتالت، ألّنه عّرى 
اّتفاقّية الموت التي أرادت اغتيال الشعب باللقاحات، وصّدرت لنا 
وزراء ال هّم لهم غير الكراس����ي والصفقات، وعصاباٍت أقسمت في 
محراب أوس����لو أّن من لم يطأطئ للخيانة رأسه، فلن يكون له غير 

ا، أو القبر مستودًعا!!! آريحا مستقّرً
إّن من يقول: من يعّرينا س����نعّريه، لن يتوّرع عن فعل أّي ش����يء 
ليوق����ف األصوات الحّرة التي ُتبدي لالّمة س����وأته، وس����يخصف 
عليها م����ن دماء األحرار وأعراضهم، وال مش����كلة لديه لو س����قط 
 الفتنة، وأهرقت في سبيلها الدماء، فليست تل 

ّ
الش����عب في فخ

أبيب وحدها من أوجعتها سيوف القدس، ولن تكون وحدها فيما 
تبقى من معارك مع هذا الش����عب، لكّن س����يف القدس سيبقى 
مشرعا، إلى أن يأذن الله بالنصر، والله غالٌب على أمره، ولكّن األوغاد 

ال يعلمون.

تمّر ذك���رى حرب تموز/يوليو 2006 ه���ذا العام في ضيافة 
معرك���ة »س���يف القدس«، التي ش���ّكلت نقل���ة نوعية في 
تاريخ الصراع مع المش���روع الصهيون���ي، من حيث قدرتها 
على اإلعالن، على نحو حاس���م وفعل���ي، عن »حلف القدس«؛ 
ذل���ك الحلف ال���ذي يحمل عل���ى عاتقه مش���روع التحرير، 
ودحر المش���روع الصهيو�� أميركي في المنطقة. إن هزيمة 
»إس���رائيل« هي الهدُف االس���تراتيجي المرك���زي ل�«حلف 
ب على قوتها، عس���كريًا وسياسيًا  القدس«، من خالل التغلُّ
واقتصاديًا، بواس���طة عملية اس���تنزافية دائمة ومستمرة 
له���ا، من دون أن يكون ل� »إس���رائيل«  الق���درة على إيقاف 
ذلك االس���تنزاف. وهنا، تبرز أهمية الحديث عن التنس���يق 
وتب���اُدل األدوار بي���ن كل جبهات المواجه���ة داخل »حلف 
القدس« )محور المقاومة( في مواجهة »إس���رائيل«، كإحدى 
أهّم االستراتيجيات المستنِزفة للقوة اإلسرائيلية الشاملة، 
وص���واًل إلى هزيمته���ا الحاس���مة، وهو األم���ر األقرب إلى 
اس���تراتيجية »الحركة في الخطوط الداخلية«، والتي تتيح 
مًة،  حش���د القوة المركزية للمواجهة في الجبهة األكثر مالَء
ين، مع اس���تمرار س���ائر  ف���ي التوقيت والظرف الموضوعيَّ
الجبهات في الدف���اع أو الهجوم المح���دود، لكن مع القدرة 
على تبديل جبهات المواجهة المركزية، بحس���ب المصلحة 

العامة للحرب.
ُيعتبر تبادل األدوار بين حزب الله والمقاومة الفلس���طينية، 
في السنوات التي تلت االنس���حاب اإلسرائيلي من جنوبي 
لبنان ف���ي أيار/ماي���و 2000، وما تاله مباَش���رة م���ن اندالع 
انتفاضة األقصى الفلس���طينية في الثامن والعش���رين من 
أيلول/سبتمبر من العام ذاته، مثااًل يوضح قدرة استراتيجية 
»تبادل الجبهات االس���تنزافية« على تحقي���ق االنتصارات 

التي تجّلت في حرب تموز/يوليو 2006.
اعُتبر مش���هُد اندحار جيش االحتالل اإلسرائيلي من لبنان 
أحَد أس���باب تزايد ثقة الشعب الفلسطيني بذاته وبقدرته 
عل���ى تفجي���ر انتفاضة ش���عبية عس���كرية، عل���ى امتداد 
الجغرافيا الفلس���طينية ف���ي مواجهة االحت���الل، طوال ما 
يقارب خمس س���نوات، بعد أن أيقن الفلس���طينيون فشَل 
أوهام التس���وية مع المشروع الصهيوني، بحيث وصل عدد 

القتلى اإلسرائيليين في االنتفاضة إلى 1069 قتياًل. 
وس���ّجل ع���ام 2002 ذروة القتل���ى اإلس���رائيليين، بمعدل 
22 قتياًل ش���هريًا، بحس���ب تقديرات منظمة »بيت سيلم« 
اإلس���رائيلية. وش���ّكلت تلك االنتفاضة س���احة المواجهة 
الرئيس���ية ل�«جيش« االحتالل، وخصوصًا بعد ش���ّنه عملية 

»السور الواقي« التي أعاد من خاللها احتالل مناطق السلطة 
الفلس���طينية، واصطدم بمقاومة فلسطينية لم يتوّقعها، 
عل���ى غرار معرك���ة مخيم جني���ن البطولي���ة، باإلضافة إلى 
حج���م االنتقادات الدولية التي تع���ّرض لها نتاج همجيته 
ووحشيته ضد المدنيين الفلسطينيين، األمر الذي جعل من 
القضية الفلس���طينية محطَّ اهتمام الساسة اإلسرائيليين 

طوال تلك الفترة.
خضع حزب الله لتغيير جوهري في الس���نوات السّت التي 
تلت االنس���حاب اإلس���رائيلي م���ن لبنان، ورافق���ت اندالع 
فة، لمواجهة  االنتفاضة، بحيث بدأ االس���تعداد، بصورة مكثَّ
احتمال غزو إس���رائيلي آخر للبنان، مع اس���تمراره في إرساء 
قواعد موازين ردع مع »إس���رائيل«، سواء من خالل االحتكاك 
المنضب���ط م���ع »جيش« احتالله���ا عند الح���دود، من خالل 
مهاجمة ح���زب الله، بطريق���ة أصبحت روتيني���ة، للمواقع 
العسكرية اإلسرائيلية في القطاع الشمالي للحدود بصورة 
أساسية، أو من خالل الدعم اللوجستي المتواصل للمقاومة 
الفلس���طينية في أثناء انتفاضة األقصى، ناهيك بمعركة 
الجهوزية األكثر أهمية اس���تراتيجية ف���ي موازين الصراع 
بين حزب الله واالحتالل اإلسرائيلي، بحيث أضاف حزب الله 
أكثر من 100 كيلومت���ر من األنفاق والتحصينات، و12000 
من الصواريخ، التي يغطي مداها شمالي فلسطين المحتلة 
بأكمل���ه، بما في ذل���ك الخضيرة وربما غ���وش دان، ناهيك 
بترس���انة من األسلحة المضادة للدبابات والطائرات وأنظمة 
القيادة والسيطرة. وفي الوقت نفسه، عمل حزب الله، بِجّد، 
على تأسيس هيكله التنظيمي، وتدريب وحداته، وتوسيع 
انتشاره البري وبنيته التحتية التشغيلية، وتعميقهما في 

جنوبي لبنان وسهل البقاع ومنطقة بيروت.
أّدى تركي���ز المؤسس���تين العس���كرية والسياس���ية في 
»إس���رائيل« على الجبهة الفلس���طينية، م���ن أجل مواجهة 
انتفاضة األقصى، إلى انتهاج سياسة االحتواء اإلسرائيلية 
تج���اه حزب الل���ه في الجبه���ة اللبنانية، كم���ا عّبر عن ذلك 
صراحة الباحث في جامعة تل أبيب عومر دوس���تري، إذ قال 
»إن ان���دالع االنتفاض���ة الثانية في أيلول/س���بتمبر 2000، 
أّدى إلى تعزيز سياس���ة االحتواء، بسبب تطّلع إسرائيل إلى 
تجّنب فتح جبهة مواجهة ثانية، ورغبتها في التركيز على 
محاربة المقاومة الفلس���طينية، من دون الغ���رق مرة ُأخرى 
في المس���تنقع اللبناني«. ونتيجة لذلك، يؤكد دوستري أن 
»إسرائيل« انتهجت سياس���ة احتواء حزب الله، و«امتنعت 
ع���ن ردود الفع���ل التي يمك���ن أن تؤدي إل���ى تصعيد في 

الجبهة اللبنانية«.
الجبه���ات  »تب���اُدل  اس���تراتيجية  أن  التجرب���ة   ُتثب���ت 
االس���تنزافية« تس���اعد »حلف القدس« عل���ى إتمام عملية 
جهوزي���ة جبهاته عل���ى نحو دائ���م، لكن من خ���الل فعل 
 الجبهات 

َّ
تراكم���ّي، بحيث تمنح ه���ذه االس���تراتيجية كل

داخ���ل هذا »الحل���ف« الوقَت ال���الزم لترتي���ب جهوزيتها 
وتطويرها، من خالل تخفيف الضغط العسكري اإلسرائيلي 
عنها، في الوقت ذاته الذي تستنزف جبهٌة أخرى من »حلف 

القدس« العدوَّ اإلسرائيلي، األمر الذي يؤدي إلى:
أواًل، التش���تيت الدائم ل� »إسرائيل«، وإفقادها القدرة على 
تش���كيل اس���تراتيجية ثابتة وواضحة تجاه أّي جبهة من 
جبهات »حلف الق���دس«. واختالف ظروف جبهات »حلف 
القدس«، جغرافيًا وسياس���يًا، وحتى دولي���ًا، يجعل، على 
د، إنتاَج اس���تراتيجية إسرائيلية واحدة تجاه كل  نحو مؤكَّ
جبهات ه���ذا »الحلف« أمرًا قي غاي���ة التعقيد، وخصوصًا 
في ظّل مش���هد سياس���ي إس���رائيلي مضطرب. وبذلك، 
ع التكتيك  تفقد »إسرائيل« االستراتيجية، وتبقى في مربَّ
ال���ذي ال يمكن أن يحقق لها انتصارًا في حربها ضد »حلف 

القدس«.
ثانيًا، س���لب زمام المبادرة من »إسرائيل« من خالل إجبارها 
دها  دوم���ًا على الذهاب إلى مواجهة ف���ي الجبهة التي يحدِّ
»حلف الق���دس«، من خالل تثوير تل���ك الجبهة في عملية 
تنس���يقية تكاملي���ة بين كل جبه���ات الحل���ف. وبالتالي، 
يتحّك���م »حلف القدس« في إيقاع الص���راع، واألهم القدرة 
عل���ى تحديد الجبهات المراد لها أن تك���ون هادئة، أو تلك 
التي يس���عى الس���تكمال عمليَتي البناء والجهوزية فيها، 
تحت وطأة عدم قدرة »إس���رائيل« على خوض حرب في كل 
الجبهات، في آن واحد، حتى يأتي الوقت الذي تستأنف فيه 
تلك الجبهة دورها في مواجهة االحتالل، وصواًل إلى اللحظة 
التي تصبح فيها كل جبهات »حلف القدس« جاهزة لخوض 

معركة التحرير الكبرى ضد االحتالل اإلسرائيلي.
ثالثًا، إبقاء »إس���رائيل« في حرب دائم���ة، حتى مع اختالف 
جبه���ات المواجهة له���ا. وبالتال���ي، ي���زداد الضغط على 
المش���روع الصهيوني بأكمله، في كل المس���تويات، بحيث 
إن لكل جبهة م���ن جبهات »حلف الق���دس« قيمة مضافة 
أكثر من غيرها، بالنس���بة إلى مستوى االستنزاف المماَرس 
د مس���تويات  ضد »إس���رائيل« أو نوع���ه. وبالتالي، فإّن تعدُّ
َع أشكاله يصّبان في مصلحة انتصار »حلف  االستنزاف وتنوُّ

القدس« في حربه الشاملة ضد المشروع الصهيوني.

»ال يستويــان مثــال«

استراتيجية »تبادل الجبهات االستنزافية« ضد »إسرائيل«

عبد الرحمن الراوي 

حسن الفي



الثالثاء  25 ذو القعدة 1442 هــ 6 يوليو 2021 م

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية

  �ملو�صوع / مذكرة �إعالن خ�صوم
 �صادرة عن حمكمة �ل�صيخ ر�صو�ن 

ال���ى المدعى عليه / حس���ن ناصر رباح عفانة من الس���وافير ومجهول محل 
االقام���ة حاليا يقتض���ى حضورك الى ه���ذه المحكمة يوم الثالث���اء الواقع 
2021/8/17م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك بخصوص القضية اس���اس 
2021/407م وموضوعها دعوى نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل المدعية 
/ ابتس���ام عماد صبري ابو حاجب وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك س���يجرى بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب االصول وحرر في 23/ذي القعدة / 1442 ه� وفق 2021/7/4م .

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
حممد كامل ابو را�س

�إعالن �صادر عن بلدية بني �صهيال
تعل����ن بلدية بن����ي س����هيال لإلخ����وة المواطني����ن المتصرفي����ن والمجاورين ألرض 
القس����يمة)26( من القطعة  رقم )222( أراضي بني سهيال  – الزنة الشمالية – شارع 
يافا ، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )25518( متر مربع بأنه قد تقدم لها المواطن 
/    صابر حسين احمد ابو جامع  من سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/   أحمد 
نصير أحمد أبو جامع ، من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن ترخيص 
مبنى قائم  مع خدمات   على مساحة المقسم المخصص له )40( متر مربع لكل طابق 

، وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
  ف���كل من لديه اعتراض على الملكية 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 .

عالء ر�ســوان               حمدان ر�سوان
الق�سم القانوين          رئي�س البلدية

   دولة فل�سطني  
املجل�س االأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
  �إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف  �لق�صية �لتنفيذية رقم 2015/4191

  إلى المنفذ ضده / عبد الرحمن علي ابراهيم مراد
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المستحقة الدفع بتاريخ 
2014/11/10والص����ادرة لصال����ح طالب التنفيذ/أحمد نافذ أحمد ح����رز والبالغ قيمتها 
1500 ش����يكل )ألفًا وخمسمائة ش����يكل فقط ال غير( لذلك عليك دفع قيمة الكمبيالة 
لصال����ح طالب التنفيذ وعلي����ه تم الحجز على ربع راتبك لدى بنك فلس����طين المحدود 

وسيتم صرف المبالغ المحجوزة لصالح طالب التنفيذ/احمد حرز.
لذل���ك عليك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فاتك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

  ماأمور تنفية حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 13619/2019

إلى المنفذ ضدها محمد احمد محمود حمد
طبق���ا للحكم ض���دك من محكمة بداية غزة في الش���يك المس���تحق الدفع 
والمسحوب على بنك فلس���طين المحدود ويحمل رقم )20000287( والبالغ 
قيمت���ه 1080 دوالرًا أمريكي���ًا )ألفًا وثمان���ون دوالرًا أمريكي���ًا فقط ال غير( 
والقاضي بالزامك بدفع قيمة الشيك لصالح طالب التنفيذ محمد عبد الرحمن 
محمد أبو داير وعليه تم ايقاع الحجز التحفظي على حس���ابتك واموالك لدى 
بنك فلس���طين المحدود لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون 
أسبوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

مامور تنقيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية االبتدائية

�إعالن ور�ثه �صادر عن حمكمة �صمال غزة �ل�صرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة طنبورة مؤرخة 
في 2021/7/5م تتضمن أن سعيد احمد طه ولود من بيت الهيا وسكانها 
س���ابقا قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاري���خ 1952/12/1  وانحصر إرثه 
الش���رعي واالنتقالي ف���ي والدته فطوم ابو درابي وف���ي زوجته فرحة علي 
ابو ريان المش���هورة ولود وفي اوالده منها وهم عبد الرؤوف و احمد ومجد 
ورؤوفة وفتحيه وفاطمة وازعيله فقط وال وارث له س���وى من ذكر وليس له 
وصي���ة واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثه فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . وحرر بتاريخ 2021/7/5م

 قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة غزة ال�سرعية

  �ملو�صوع / بحث وحتري �إعالن �صادر عن حمكمة غزة �ل�صرعية
تقدمت الى محكمة غزة الش����رعية المدعية / ايمان حس����ني عبد الكريم ابو زور 
من غزة وس����كانها وكيله المحامي / باس����ل الريفي على المدعى عليه / رجائي 
سالم زيدان داود من غزة وسكان عسقولة بصفته والد المفقود / محمد رجائي 
سالم داود في القضية اساس 2021/501م بدعوى الحكم اثبات وفاة المفقود 
محمد المذكور من غزة وس����كانها سابقا والذي فقد منذ تاريخ شهر 2014/9م 
في ظروف غامضة وفي جهة غير معلومة وال يعلم حياته من مماته لذلك اطلب 
من كل من يعلم ش����يئأ عن المفقود محمد المذك����ور الحضور الى محكمة غزة 
الشرعية وموافاتنا بجميع ما يعرف عنه وذلك قبل موعد النظر في هذه الدعوى 

يوم االحد وفق 2021/8/8م الساعة التاسعة صباحا وحرر في 2021/7/5م 

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

رام الله/ االستقالل:
صادقت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 
والثقافة »إيسيسكو«، على تمويل حزمة مشاريع 
لصالح دولة فلس���طين، لتنفيذها خالل النصف 
الثاني من 2021، باالتف���اق والتعاون مع اللجنة 

الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.
وتتضمن هذه الحزمة تس���عة مش���اريع تغطي 
مجاالت عم���ل المنظمة ف���ي التربي���ة والعلوم 
والثقاف���ة لفائ���دة كام���ل المواق���ع الجغرافية 
الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، 
والتجمعات البدوية، مع إعط���اء أولوية واهتمام 
خاص لدعم مدين���ة القدس، لما تتعرض له من 
اعتداءات وانتهاكات ممنهجة من قبل االحتالل 

اإلسرائيلي في كل مناحي الحياة.

وأكد المدير العام لمنظمة »إيسيسكو« سالم بن 
محم�د المالك، حرص المنظمة على اس���تهداف 
دعم القطاعات التربوية والثقافية والعلمية في 
فلس���طين، مش���يرا إلى أن تبني هذه المشاريع 
م���ن قبل »ٕايسيس���كو« رس���الة دعم للش���عب 
الفلس���طيني، في ظل الظ���روف التي تتعرض 
لها دولة فلس���طين، خاص���ة مدينة القدس من 
اعتداءات متكررة تطال المقدس���ات اإلسالمية 
والمس���يحية، إلى محاوالت طرد سكان وأصحاب 
المنازل في الش���يخ جراح من بيوتهم، ومناطق 

أخرى في القدس.
وشكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير علي زيدان 
ٔابو زهري، »إيسيسكو«، على االستجابة السريعة 

القتراحات المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين 
لعام 2021، والتي ت���م العمل عليها عبر جهود 
مش���تركة والتنس���يق من خاللها مع الش���ركاء 
الرس���ميين م���ن وزارات ومؤسس���ات حكومية 

ومؤسسات القطاع األهلي ذات االختصاص.
وشدد على أهمية العمل والتنسيق مع الشركاء 
ذوي االختصاص على تنفيذ البرامج والمشاريع، 
التي ش���ملت معظم قطاعات عمل »إيسيسكو«، 
مس���تهدفين فئة ذوي االحتياج���ات الخاصة، 
ومج���االت تطوي���ر اإلع���الم، والم���رٔاة، وال���ذكاء 
االصطناعي، والتعليم التقني، العالج بالموسيقى 
ودعم التجمعات البدوية، مثمنا أيضا رفع منظمة 
»ٕايسيسكو« قيمة المنح المقدمة لصالح الطلبة 

في الجامعات الفلسطينية.

غزة/ االستقالل:
قال مس���ؤول العالقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت: إن "ارتفاع درجات 
الحرارة وزيادة الرطوبة زادت من استهالك الطاقة، ما أدى إلى عجز في جدول الكهرباء بما 

يصل إلى ساعتين خالل ساعات الوصل".
وأشار ثابت في تصريح له، إلى أن شركة توزيع الكهرباء تجتهد في توزيع ما يصل لها 

بالعدل، منوًها إلى أن كمية من الكهرباء غير متوفرة بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أنه في بعض األحيان يتم مهاجمة الش���ركة رغم مرورها بأزمة صعبة يواجهها 
المجتمع بأكمله، مؤكًدا على أن األزمة أكبر من الجميع. وأكد أن محطة التوليد تعمل ب�3 
مولدات بعد دخول الوقود، لكن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد لن يضيف شيئًا 
ملموسًا وسيكلف الكثير، لكننا نجتهد في هذا االتجاه. ونوه إلى أنه يتم تقديم بعض 
التسهيالت للمصانع التي تعد مصدر رزق لعدة عوائل، وكذلك المنح ألهالي األسرى في 
سجون االحتالل، وهناك برامج متعددة للطلبة الخريجين، مشدًدا على أن العدوان األخير 

على قطاع غزة عرقل جهود التطوير المخطط لها.

ثابت يكشف أسباب عجز ساعات 
وصل التيار الكهربائي بغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية، يوم أمس، موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 

العموميين عن شهر حزيران/يونيو.
وقال���ت الوزارة في بيان صحفي وصلت »االس���تقالل« نس���خة منه، أن الصرف 

سيكون اليوم الثالثاء.

»المالية«: صرف رواتب 
الموظفين العموميين اليوم

»إيسيسكو« تصادق على تمويل تسعة مشاريع لصالح فلسطين

اوسلوا/ االستقالل:
 أعل���ن أكبر صن���دوق تقاعد نرويج���ي، يوم أمس، 
عن سحب اس���تثماراته في 16 ش���ركة لعالقاتها 

بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة »فرانس برس«، قالت شركة »كي إل 
بي« للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصوال بقيمة 
نحو 95 مليار دوالر )80 مليار يورو( في بيان صحفي، 
أن »موت���وروال وغيره���ا من الش���ركات تواجه خطر 
التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين 

المحتلة«.

وكانت األمم المتحدة نشرت في شباط/فبراير 2020 
قائمة تضم 112 ش���ركة تقوم بأنش���طة مرتبطة 
بالمس���توطنات اإلس���رائيلية، ما يعّد غير قانوني 

بموجب القانون الدولي.
وأكدت »كي إل بي« بأن »بيع )األصول( في موتوروال 
سوليوش���نز كان قرارا مباش���را عل���ى خلفية دورها 
الرقابي في األراضي المحتلة«، مشيرة إلى أن الشركة 

توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت »كي إل بي« أصولها في شركات اتصاالت 
تقّدم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم 

في جعل »المستوطنات مناطق سكنية جاذبة«.
وتشمل هذه الش���ركات »ألتيس يوروب« و«بيزك« 

و«سيلكوم إسرائيل« و«بارتنر كوميونيكيشنز«.
ومن الشركات األخرى المشمولة في الخطوة خمسة 
مص���ارف س���ّهلت أو مولت بناء المس���اكن والبنية 
التحتية في األراضي المحتل���ة، وكذلك مجموعات 

للهندسة والبناء بينها »ألستوم« الفرنسية.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، األكبر 
في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب 

صالتها بالمستوطنات اإلسرائيلية.

صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من 16 شركة لعالقتها بالمستوطنات
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أعل���ن أن���ا المواطن���ة / س���ماهر محمد طلب 
ابوطعيم���ة عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)408659365( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عالء محمود شحده عقلة عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )400749834( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سمية محمد كامل زغرة عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )٤١٠١٤٢٠٦١( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة / زينب محمد س���ليمان 
الصوف���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)931706253( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  أنغام أسامه أحمد مصلح 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403018609( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / توفيق محمد توفيق صالح 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )404568222( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / احمد يحيي احمد القوقا  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800876369( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / عال عايش هديان فارس 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )946692282( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سناء تميم سليم البطه عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )804392082( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  عبد الرازق عبد الس���تار 
موس���ى الفرا عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
)952692366( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سماح مرزق احمد ابوبكرة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )909122327( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عيد اشرف عيد ابونجا عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )40872459( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة – دائرة الت�سوية 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة لدى 

�لإد�رة �لعامة للم�ساحة ملعاملة ت�سجيل جمدد
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة للمس���احة بغزة الس���يدة/ حليمة 

خضير أحمد أبو دراز )أبو دقة( لتنفيذ الوكاالت التالية
1 - وكالة عامة رقم: س���جل 2196 صفحة 1/ 2019 بتاريخ 2019/11/20 

صادرة عن سفارة دولة فلسطين المملكة األردنية الهاشمية – عمان.
2 - وكال���ة دورية غير قابلة للعزل رقم تصديق وزارة الش���ؤون الخارجية 
الفلسطينية -3618 بتاريخ 2019/4/2 صادرة عن بعثة فلسطين – برلين 

الموكل/ اسحق خضير أحمد أبو دقة هوية رقم/ 935114710 
 C3515GPL4 الموكل/ فوزي خضير أحمد أبو دقة جواز سفر الماني رقم

الوكيل/ عبد المحسن محمد أحمد أبو دقة هوية رقم/ 951063965
3 - وكال���ة خاصة رقم تصديق وزارة الش���ؤون الخارجية الفلس���طينية 

-9992 بتاريخ 2020/12/29 صادرة عن بعثة فلسطين- برلين.
 C70M64N64 الموكل/ يوسف خضير أحمد أبو دقة جواز سفر الماني رقم

الوكيل/ اسيا خضير أحمد أبو دقة هوية رقم/ 936557842 
4 -  وكالة خاصة رقم 2021/201 صادرة عن كاتب عدل خانيونس بتاريخ 2021/1/13 

5 - الموكل/ اسيا خضير أحمد أبو دقة هوية رقم/ 936557842
6 - الوكيل/ زياد خليل إبراهيم أبو دراز هوية رقم/ 900332925

موضوع الوكالة/ إجراء معاملة بيع ارض الواقعة في خزاعة أرض الصوفي 
قطعة رقم "3" قسيمة رقم "12".

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه الى اإلدارة العامة للمس���احة 
– دائرة التس���وية خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الصحف وبخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات المعاملة. تحريرا في: 2021/7/1

دائرة الت�سوية 
الإدارة العامة للم�ساحة

الخرطوم/ االستقالل:
ش���دد وزير الري الس���وداني ياس���ر عب���اس، يوم 
أمس، على أن مفاوضات س���د النهضة، مخصصة 
لتعبئة وتشغيل السد فقط، معربا عن رفض بالده 

القطعي لمناقشة حصص المياه.
وق����ال الوزير عباس خ����الل مؤتمر صحفي عقده 
يوم أمس، قبيل مغادرته إلى نيويورك لاللتحاق 
بوفد الس����ودان للمش����اركة في جلس����ة مجلس 
األمن الدولي الطارئة بش����أن س����د النهضة، إن 
:"السودان يرفض الدخول في أي محادثات حول 
س����د النهضة ما لم تتغير منهجية المفاوضات 
وتخصيصها لمناقش����ة الملء والتشغيل فقط 

وليس حصص المياه".

ودعا وزير الري الس���وداني فرنسا إلى الضغط على 
إثيوبيا من أجل منع ملء السد من جانب واحد.

وكانت وزيرة الخارجية الس���ودانية مريم الصادق 
المه���دي توجهت إلى نيويورك حيث س���تلتقي 
عددا من نظرائها وسفراء الدول األعضاء الدائمين 
وغير الدائمي���ن بمجلس األم���ن، لتوضيح موقف 
السودان من أزمة س���د النهضة وتنسيق الجهود 

والمواقف.
وكان����ت رئاس����ة مجلس األم����ن الدول����ي أعلنت 
عن عقد جلس����ة بع����د غٍد الخميس ف����ي الثامن 
من يوليو بش����أن س����د النهضة بعد تلقيها طلبا 
من مصر والس����ودان بس����بب تعنت إثيوبيا في 

التوصل التفاق بشأن السد.

تونس/ االستقالل:
أعلنت الس���لطات التونسية، يوم أمس، إنقاذ 78 مهاجرا أجنبيا من الغرق وانتشال 49 

جثة، بعدما غرقت قواربهم قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوبي البالد.
وبحسب وكالة األنباء التونسية الرسمية )وات(، أنقذت وحدات المنطقة البحرية للحرس 
الوطن���ي في صفاقس 78 مهاجرا أجنبيا من الغرق. وأضافت أن وحدات الحرس الوطني 
انتش���لت أيضا 49 جثة ألش���خاص غرقت مراكبهم األربعة في الفت���رة بين 26 يناير/
كانون الثاني الماضي و4 يوليو/تموز الجاري.  قال الهالل األحمر التونسي: »إن عشرات 
المهاجرين غير الشرعيين تم إنقاذهم من الغرق قبالة سواحل البالد، فيما يبقى آخرون 
في عداد المفقودين. وذكرت وكالة األنباء التونسية الرسمية نقال عن المنظمة إنه جرى 

»إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي، و43 آخرين في عداد المفقودين بسواحل جرجيس«.

تونس.. إنقاذ 78 مهاجرًا وانتشال 
49 جثة غرقت مراكبهم جنوبي البالد

الجزائر/ االستقالل:
قال وزي���ر المجاهدين الجزائ���ري الطيب زيتوني، 
إن فرنسا ترفض تس���ليم بالده خرائط تفجيرات 
نووية أجرتها في صحرائها خالل ستينيات القرن 

الماضي.
وجاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة األنباء الجزائرية 
الرسمية مع الوزير بمناسبة الذكرى ال�59 الستقالل 

البالد عن فرنسا، في 5 يوليو/تموز 1962.
وأجرت السلطات االس���تعمارية الفرنسية سلسلة 
م���ن التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، بينها 4 
تج���ارب فوق األرض و13 تح���ت األرض، وذلك في 

الفترة ما بين 1960-1966، وفق مؤرخين.

وأف���اد زيتوني ب���أن الط���رف الفرنس���ي يرفض 
تس���ليم الخرائ���ط الطبوغرافية التي قد تس���مح 
بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المش���عة أو 

الكيمياوية غير المكتشفة لغاية اليوم.
وأضاف »كما أن فرنسا لم تقم بأية مبادرة لتطهير 
المواقع الملوثة من الناحية التقنية أو بأدنى عمل 

إنساني لتعويض المتضررين«.
وقال إن »التفجيرات النووية االستعمارية تعّد من 
األدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي ال تزال 

إشعاعاتها تؤثر على اإلنسان والبيئة والمحيط«.
وظل ملف التفجيرات النووية الفرنس���ية موضوع 
مطالب جزائرية رسمية وأخرى من منظمات أهلية، 

من أجل الكش���ف ع���ن أماكن النفاي���ات النووية 
وتعوي���ض ضحاياه���ا والمتضررين منه���ا جراء 

اإلشعاعات.
وبينم���ا تقول الجزائ���ر إن ما جرى ه���و تفجيرات 

نووية، تعتبر فرنسا أنها مجرد تجارب نووية.
وكان الرئي���س الجزائري عب���د المجيد تبون تناول 
هذه المش���كلة في مقابلة أجرته���ا معه صحيفة 
لوبوان )lepoint( الفرنس���ية، مطلع يونيو/حزيران 

الماضي.
وق���ال تب���ون »نطلب من فرنس���ا تنظي���ف مواقع 
التج���ارب النووي���ة، ونأم���ل منه���ا معالجة ملف 

ضحاياها«.

طهران/ االستقالل:
اعتبر الرئيس اإليراني المنتخب إبراهيم رئيس���ي، 
فلس���طين رمز تضامن العالم اإلس���المي، مؤكدا أن 
الدفاع الفعال والمستمر عن شعبها »المظلوم« يعد 

ضمانة استقرار األمن اإلقليمي.
جاء ذل���ك خالل اتص���ال هاتفي مع رئي���س الوزراء 
الباكستاني عمران خان، االثنين، بحسب وكالة األنباء 

اإليرنية »إرنا«.
واعتب���ر رئيس���ي نجاح حكومة وش���عب باكس���تان 
الش���قيق نجاحا إلي���ران حكومة وش���عبا، مضيفًا أن 

»الثق���ة المتبادل���ة« و«تضاف���ر الجه���ود« بين دول 
المنطق���ة ركيزت���ان أساس���يتان لثبات واس���تقرار 

عالقات الجوار.
وقال رئيس���ي: »في الدبلوماسية االقتصادية، تنظر 
الحكومة الجديدة إلى جمي���ع الطاقات االقتصادية 
لجيرانها على أنها فرص ثمينة للتعاون، وبالتالي ال 

يتم إهمال أي طاقات اقتصادية«.
وأك���د أن تحقيق »األمن المس���تدام« ال يمكن إال من 
خ���الل مش���اركة دول المنطقة، مضيف���ا أن التجربة 
برهنت أن األجانب يعملون بذريعة إيجاد األمن على 

زرع بذور انعدام األمن ويكرسون زعزعة االستقرار.
وأعلن���ت الس���لطات اإليرانية ع���ن إغ���الق المعابر 
الحدودية مع باكستان إلى إشعار آخر، ضمن مجموعة 

من اإلجراءات الالزمة لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضح نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون 
األمنية والشرطية اإليرانية، محمد هادي مرعشي، أن 
عملية التصدير واالس���تيراد بين الجانبين، اإليراني 
والباكس���تاني، تس���ير بانس���يابية، لكنه شدد على 
وجوب إجراء السائقين فحوصات فيروس كورونا قبل 

دخولهم إلى األراضي اإليرانية.

وزير الري السوداني يوضح بشأن مفاوضات سد النهضة

الجزائر: فرنسا ترفض تسليمنا خرائط تفجيراتها النووية في البالد

طهران: الدفاع عن فلسطين هو ضمانة استقرار األمن اإلقليمي
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غزة/ االستقالل:
واص���ل اتحاد خانيونس وصيف ال���دوري و ثالث الترتيب 
ش���باب جباليا مالحقة المتصدر شباب رفح ، بفوزهما على 
الصداقة و التفاح ، في ختام منافسات األسبوع الرابع عشر 

من دوري الدرجة الممتازة.
وحقق اتحاد خانيونس انتصارا كبيرا على حس���اب نظيره 
الصداقة بثالثة أهداف نظيفة ، في اللقاء الذي أقيم على 

استاد خانيونس جنوب القطاع.
وس���جل ثالثية "الطواحين" خال���د النبريص "هدفين" في 
الدقيقتي���ن )71 و85(, وعز الدين أبو جاموس في الدقيقة 
)49(, ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني, ويبقى 

رصيد الصداقة 20 نقطة في المركز السادس.
هذا وتفوق ش���باب جباليا على منافس���ه التفاح بهدفين 
دون رد ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بيت الهيا ش���مال 

القطاع.
وأحرز هدفي "ثوار الشمال" محمد أبو ريالة في الدقيقتين 

)32 و78( تواليا.
ورفع الفائز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث, وتوقف 

رصيد الخاس���ر عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل 
األخير.

و في دوري الدرجة األولى بغزة ،  فاز فريق المجمع اإلسالمي 
بهدفين دون رد على نظيره نادي غزة الرياضي في المباراة 

التي جمعت بينهم على ملعب اس���تاد فلسطين لحساب 
الجولة ال14 من دوري الدرجة األولى.

وسجل هدفي المجمع اإلس���المي الالعب شادي بصلة في 
الدقائق " 70 و 75 " .

وبهذا الفوز وصل المجمع للنقط���ة 20 بالمركز الخامس 
فيما توقف الرياضي عند النقطة 23 بالمركز الرابع.

فيما اكتس���ح ن���ادي بيت حان���ون األهلي نظي���ره نادي 
القادسية بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي 

جمعت بينهم على ملعب رفح البلدي.
وس���جل أهداف بيت حان���ون األهلي ، محمد الس���طري 
هدفي���ن في الدقيق���ة )10(و ) 18( ، و في الدقيقة )26( 
عالء ظهير ُيس���جل الهدف الثالث لبيت حانون األهلي و 
في الدقيقة )39( و )76( بالل مقبل ُيسجل الهدف الرابع 
و الخامس للحوانين ،  فيما س���جل أهداف القادسية كل 
من " محمد موس���ى في الدقيقة )40( و في الدقيقة)50( 

محمود الغول ُيسجل الهدف الثاني للقادسية برأسية.
وبهذا الفوز وصل بيت حانون األهلي للنقطة 17 بالمركز 
الثامن فيما توقف القادس���ية عند النقط���ة 12 بالمركز 
قبل األخير. و في ش���مال القط���اع ، على ملعب بيت حانون 
، احتكم التعادل الس���لبي لقاء نماء وخدمات النصيرات ، 
وبهذا التعادل رفح نماء رصيده للنقطة 18 بالمركز السابع 

ورفع النصيرات رصيده 24 بالمركز الثاني مؤقتا.

مالحقة شرسة من » الطواحين« و »الثوار« للمتصدر »الزعيم«

القاهرة/االستقالل:
أجريت ف���ي مدينة القاهرة، مراس���م قرعة النس���خة 
الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 
17 عام���ًا، المقرر إقامتها في المغرب، ويش���ارك فيها 
منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي 
والس���عودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت 
ولبن���ان وليبيا ومصر واإلم���ارات وموريتاني���ا واليمن. 
وتس���تضف المغرب منافسات النس���خة الرابعة من 
بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 س���نة، حيث 
ستقام منافس���اتها خالل الفترة من 29 يوليو الجاري 

وحتى 15 من أغسطس المقبل.
وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور النائب الشرفي 
لسمو رئيس االتحاد العربي لكرة القدم األستاذ محمد 
روراوة والدكتور رجاء الله السلمي األمين العام لالتحاد، 
ع���ن المجموعات التالية )  المجموع���ة األولى: المغرب 
وفلسطين والسعودية والكويت ( ، )المجموعة الثانية: 
الجزائ���ر واإلمارات وليبي���ا وجيبوت���ي ( ،  )المجموعة 
الثالث���ة: تون���س والع���راق وموريتاني���ا واليم���ن( ، ) 
المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان (. 
وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 

سنة، إحدى بطوالت االتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت 
بالنس���خة األولى في عام 2011 ف���ي ضيافة المملكة 
العربية الس���عودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي 
ون���ال منتخب س���وريا الوصافة، ثم أقيمت النس���خة 
الثانية عام 2012 في الجمهورية التونس���ية، وحقق 
لقبه���ا منتخب تون���س وجاء ف���ي الوصافة المنتخب 
العراقي. في حين، استضافة دولة قطر النسخة الثالثة 
من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 س���نة عام 
2014، وحق���ق لقبها منتخب الع���راق وجاء المنتخب 

السعودي في الوصافة.

كأس العرب للناشئين تحت 17 عامًا

فلسطين في المجموعة األولى إلى جانب المغرب والسعودية والكويت

لندن/االستقالل:
تتجه 4 منتخبات إلى لندن لخوض األسبوع األخير في بطولة أوروبا لكرة القدم، 
وبجانب المعارك المتقاربة الواعدة يمثل الدور قبل النهائي صداما رائعا بين 

أساليب وخطط مختلفة.
وف���ي الوقت الذي يرى فيه البعض في كرة القدم أن نهجا معينا هو الطريقة 
الصحيح���ة للعب، فالمنتخبات التي وصلت الدور قب���ل النهائي أكدت أنه ال 

يوجد خلطة واحدة للنجاح.
وأظهر الرباعي وبط���رق مختلفة أنه يمكن للمنتخب���ات الوطنية الهروب من 

الصور النمطية والمكررة والظهور بثوب جديد في البطوالت الكبرى.
وتط���ورت إيطاليا تح���ت قيادة روبرتو مانش���يني إلى فري���ق يلعب بحيوية 

ويضغط بقوة وينطلق في الهجوم بأعداد بمجرد استعادة الكرة.
وأصبح الحديث الممل عن كلمة »كاتيناتش���و«، في إش���ارة إلى أسلوب اللعب 
الدفاعي الذي مر عليه أكثر من نصف قرن، خارج الس���ياق وال يرتبط بأي صلة 

بفريق المدرب مانشيني.
وم���ا زال األس���لوب الدفاعي يظهر في وج���ود جيورجيو كيلين���ي وليوناردو 

بونوتش���ي لك���ن خطط إيطالي���ا مبنية على الحيوي���ة والتعامل ف���ي جانبي الملعب 
واالس���تخدام الذكي للعب من قلب الملعب في ظل التفاهم بين لورينتس���و إنسيني 

وفيدريكو كييزا والمهاجم تشيرو إيموبيلي.
وهذا نهج س���ريع وإيجابي وممتع وس���اهم في ذلك ظهور العبي إيطاليا بحيوية وفي 

أفضل حال في البطولة.

ال�ستحواذ فل�سفة الإ�سبان
وعلى النقيض فالطرف الثاني للمواجهة وهي إسبانيا تظهر بشكل قريب من أسلوبها 
المعتم���د على التمرير القصيرة وفتح ثغرات والذي س���اعدها على الفوز ببطولة أوروبا 

2008 و2012 وكأس العالم 2010.
ورغم أن االس���تحواذ ما زال أساس هذه الفلس���فة فاألسلوب تغير بوضوح مع المدرب 

لويس إنريكي.

فإسبانيا ما زالت تهيمن على الكرة وتضمن ذلك تنفيذ 917 تمريرة أمام السويد، وهو 
رقم قياس���ي في نسخة البطولة الحالية، ووصول نسبة االستحواذ إلى 85%، لكن رغم 
ذلك فإن الفريق أشرس من سابقيه وأسرع في االنطالق للهجوم حيث يتحدث المدرب 
عن الحاجة إلى االعتماد على الهجوم المباش���ر. ويعتمد لوس إنريكي على خطة 3-3-4 
كما كان الحال أثناء فترته في برشلونة ويفضل أسلوبا هجوميا أكبر من المدرب السابق 

فيسنتي ديل بوسكي الذي لعب بدون مهاجم صريح في بطولة أوروبا 2012.
وكانت الحيوية واجتهاد المهاجمين وإجبار دفاع المنافس���ين على ترك مساحات من 
العوامل األساس���ية في أسلوب لويس إنريكي وهو ما يفسر إصراره على االعتماد على 

ألفارو موراتا رغم إهداره للفرص.

كرة قدم اإبداعية
وركزت الصورة النمطية للك���رة اإلنجليزية على االلتزام واالجتهاد واألس���لوب البدني 

المباشر لكن هذا األمر عفا عليه الزمن أيضا.
ودخل المنتخب اإلنجليزي البطولة وهو يملك مجموعة من المواهب الهجومية 

الرائعة وإمكانية اللعب السريع السلس اإلبداعي.
واعتمد المدرب جاريث ساوثجيت، وهو في الغالب يلعب بحذر وواقعية، على 
اثنين من العب الخط الوسط المدافعين وهما ديكالن رايس وكالفن فيليبس 
خلف ثالثي الهجوم رحيم سترلينج وهاري كين وجناح أيمن تغير على مدار 

المباريات الخمس الماضية.
وخالل الف���وز 4-0 على أوكرانيا في دور الثمانية في روما لعبت إنجلترا بحرية 
وبراعة بمجرد تقدمها بهدفين، وسيكون من المثير رؤية متابعة إذا ما كانت 
س���تواصل اللعب بهذا األسلوب ضد الدنمارك يوم األربعاء باستاد ويمبلي أم 

ستعود إلى النهج الحذر كما فعلت أمام ألمانيا في دور الستة عشر.
وربم���ا يكون أفضل وصف ألس���لوب إنجلترا هو اندماج بني���ة دفاعية صلبة 
وأولوية في االستحواذ على الكرة مع ترك اإلبداع إلى حد كبير بين أيدي ثالثي 

الهجوم.
ولطالم���ا لعب���ت الدنمارك بأس���لوب أكث���ر تطورا ع���ن جيرانها م���ن الدول 
االس���كندنافية، ويدين فريق المدرب كاس���بر يولماند بالفضل ف���ي ذلك إلى ثالثي 

الهجوم المميز.
فمارتن بريثويت يصنع المس���احات التي يستغلها ميكل دامسجارد وكاسبر دولبرج 
ويضيف ينس س���تريجر الرس���ن ويواكيم مايله قوة للهجوم عن طريق شغل مركزي 

الظهير الجناح.
ومثل إنجلترا فهناك ثنائي وس���ط دفاع قوي يتمثل في بيير-إميل هويبرج وتوماس 

ديالني.
وبغض النظر عن هوية الفائز في النهائي األحد المقبل، فيجب الحذر من حديث 
أي ش���خص عن أن تلك النتيجة ستؤدي إلى أسلوب معين يجب السير عليه في 

المستقبل.
فبطولة أوروبا 2020 أظهرت بالفعل أنه ال يوجد نموذج خططي معين لتحقيق النجاح.

رباعــي نصــف نهائــي اليــورو يحطــم الخطــط النمطيــة
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أعلن أن���ا المواطنة / أحالم محمود س���ليمان 
ص���ادق عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)400557716( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س���رحان عطا سرحان مقلد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801917659( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / حس���ن محس���ن حس���ن 
الغلب���ان ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)802914002( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / رهام حيدر عياد بربخ عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )802622746( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / ش���ادي فالح س���الم 
الفقع���اوي عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)801860891( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / هيث���م ماجد عبد الرؤوف 
الف���را ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)803237452( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عب���د الرحمن احمد مصلح 
عبدالعال ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
)403040785( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اسامة فريد عطا جودة عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )804747111( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / فاتن ع���وض عبد العال 
الدب���اري عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)929664647( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطنة / سهام محمود محمد منصور
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )901518324( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / انس ايمن حمدان حجازي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408655488( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطنة / مرفت موسى عودة ابو سبالن
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )907791834( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

وقنابل الغاز باتج���اه المواطنين، ما أدى إلى 
إصابة س���بعة منه���م بالرص���اص المعدني 

المغلف بالمطاط.
ونق���ل المصابين بواس���طة طواق���م الهالل 
األحم���ر إل���ى مراك���ز الع���الج، فيم���ا أصيب 
العشرات بحاالت االختناق جراء استنشاقهم 

للغاز السام.
ويقع مسجد النبي يونس في منطقة مرتفعة 
شمال مدينة الخليل، وهو مسجد قديم بني 
على قبر، ومنارة بناها الملك األيوبي عيس���ى، 

ابن شقيق صالح الدين عام 1226.
ول���م يبق من المس���جد القدي���م والمنارة، إال 
القلي���ل، بعد أن أصبح قس���ما من���ه جزءا من 

المسجد الكبير الحديث.
وف���ي محافظة بي���ت لح���م، اقتح���م مئات 

المستوطنين يوم أمس، مقاما في بلدة تقوع.
وأف���اد مواطن���ون بأن نح���و 10 حافالت تقل 
مئ���ات المس���توطنين اقتحمت بل���دة تقوع 
باتجاه مق���ام "بير موس���ى"، تحت حراس���ة 
قوة كبيرة من جيش االحتالل وأدوا ش���عائر 

تلمودية.

�قتالع �أ�شجار و�إغالق طرق
وفي نابلس جّرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
300 شتلة زيتون في قرية بيت دجن شرقي 

نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منس���ق اللجن���ة الش���عبية للدفاع عن 
أراضي بيت دجن نصر أبو جيش في تصريح 
ل���ه، بأن ق���وات االحت���الل ترافقه���ا جرافة، 
اقتحمت المنطقة الش���رقية بالقرية وشرعت 
بأعمال تجريف لمس���احات مزروعة بأش���تال 

الزيت���ون. وأوض���ح أن عملي���ات التجري���ف 
اس���تهدفت قطعة أرض تزيد مساحتها عن 
15 دونم���ا في منطقة الش���يخ كامل، مزروعة 
بأكثر من 300 شتلة زيتون بعمر أربع سنوات.
وبّي���ن أن ه���ذه األش���تال تع���ود ملكيتها 
للمواطن سعد عالن، والذي سبق لالحتالل أن 
أخطره بمنع زراعة أرض���ه بحجة أنها منطقة 

عسكرية مغلقة.
وأوض���ح أن قوات االحتالل ش���قت في وقت 
سابق طريقا استيطانية من منتصف األرض 
المدم���رة للبؤرة االس���تيطانية الت���ي أقامها 
المستوطنون في منطقة الثغرة شرق القرية، 
مش���يرا إلى أن األرض الت���ي دمرها االحتالل 
تقع ضمن 25 الف دونم عزلها االحتالل ومنع 
الدخول إليها منذ إقامة البؤرة االس���تيطانية 

قبل عشرة أشهر. كما أقدم مستوطنون على 
إش���عال النار في المنطق���ة الغربية من بلدة 
جالود التي أقيمت على أراضيها مس���توطنة 
"شفوت راحيل" قرب نابلس. وتمكن السكان 
من الس���يطرة على النار وإخماده���ا، قبل أن 

تصل إلى مدرسة في قرية جالود.
وفي ذات الس���ياق اغلق مس���توطنون، مساء 

االثنين، الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين 
اغلقت الش���ارع الواصل بي���ن جنين ونابلس 
بالق���رب م���ن مدخل قري���ة برق���ة، وهاجموا 
مركب���ات المواطنين بالحجارة وس���ط اندالع 

مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لهم.
كما اغلقت جرافات االحتالل الطريق الواصل 

بي���ن بلدتي قص���رة وجالود جن���وب نابلس 
بالس���واتر الترابية، ومنع���ت المواطنين من 

التنقل عبر هذه الطريق.

�قتحامات �الق�شى
إلى ذلك اقتحم عش���رات المستوطنين يوم 
أمس، ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراس���ة مش���ددة لشرطة االحتالل 
الت���ي واصلت توفي���ر الحماي���ة لمجموعات 
االس���تفزازية  بجوالته���م  المس���توطنين 

واقتحامهم للبلدات الفلسطينية.
ويتعمد المس���توطنون اقتحامات المس���جد 
األقص���ى والمقام���ات والمواق���ع األثرية في 
الضف���ة الغربية، تمهي���دا لتحويلها إلى بؤر 
اس���تيطانية تس���مح لهم بالس���يطرة على 

مناطق في قلب مدن الضفة الغربية.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت انتصار الوزير، رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أنه سيتم 
صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى لشهر يونيو/ حزيران 2021، اليوم 
الثالثاء، في المحافظات الش���مالية. وأش���ارت الوزير ف���ي تصريح لها، إلى أن 
عملية الصرف س���تتم من خالل الصرافات اآللي���ة التابعة للبريد الموزعة عند 
مكاتب البريد، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر. وفي السياق، أكدت 
الوزي���ر أن عملية الصرف في المحافظات الجنوبية، س���يتم صرفها من خالل 

شركة مرتجى، وبنفس آلية الشهر الماضي بما شمل محافظة شمال غزة.

غزة/ االستقالل:
أعلنت مصلحة مياه بلديات الس���احل، أمس االثنين، توق���ف عمل محطة تحلية مياه 
البحر شمال قطاع غزة، نتيجة لنفاذ مادة » انتيسكيلنت« مانع التكلس الالزمة لعملية 

تحلية مياه البحر، في ظل استمرار االحتالل منع دخولها إلى قطاع غزة.
وأوضحت المصلحة أن التوقف أدى الى انقطاع المياه عن المناطق المس���تفيدة منها 
ف���ي مدينة غزة خاصة في فصل الصي���ف والحاجة الضرورية للمياه، مش���يرًة إلى أن 

المحطة تخدم حوالي 200 ألف نسمة من االحياء الغربية لمدينة غزة.
وناشدت مصلحة المياه المجتمع الدولي، وجميع المؤسسات الدولية، خاصة االنسانية 
منها، بضرورة الضغط على الجانب اإلسرائيلي إلدخال هذه المادة، إلعادة تشغيل هذه 

المحطة ومنع توقف باقي المحطات والمتوقع خالل االيام القليلة القادمة.

صرف مخصصات أسر 
الشهداء والجرحى اليوم

توقف محطة تحلية مياه 
البحر شمال قطاع غزة

 القدس المحتلة/ االستقالل:
الصح���ة  وزارة  ع���ن  ص���ادرة  بيان���ات  أظه���رت 
اإلس���رائيلية، تراجع فاعلية التطعيم ضد فيروس 
كورونا، وذلك مع استمرار تفشي الطفرة الهندية 
في الكيان اإلس���رائيلي وتش���خيص قرابة 3000 
حالة نشطة خالل 3 أسابيع، مع تسجيل 300 حالة 

في األسبوع األخير كمعدل يومي.

وتفيد بيانات ومعطيات وزارة الصحة بشأن تفشي 
كورون���ا، بانخف���اض فعالية اللقاح ض���د فيروس 
كورونا إلى %64 في شهر حزيران/يونيو الماضي، 
وذلك بسبب انتشار الطفرة الهندية ورفع القيود، 
علما أن فعالية التطعيم كانت قبل انتشار الطفرة 

الهندية 94.3%.
واظه���رت بيان���ات ال���وزارة، انخف���اض األمراض 

الخطيرة، وتراجع في عدد الح���االت الخطيرة التي 
تم تس���ريرها في المستشفيات بإسرائيل، إذ بلغ 

التراجع 93%.
وف���ي ظل ه���ذه المس���تجدات، تعق���د الحكومة 
اإلسرائيلية، جلسة مشاورات بشأن اإلجراءات للحد 
من تفش���ي الطفرة الهندي���ة، وبحث إمكانية منح 

الجرعة الثالثة.

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحزب الله، الس���يد حسن نصر الله يوم 
أم���س: »عندما نتح���دث في محور المقاوم���ة عن تحرير 

فلسطين، نحن ال نتحدث عن أحالم أو خياالت«.
وأضاف السيد نصر الله في كلمة له خالل افتتاح مؤتمر 
تجديد الخطاب االعالم���ي وإدارة المواجهة: »إن معركة 
سيف القدس جعلت القدس أقرب من أي وقت مضى«، 
مش���يرًا إلى أنه عندما نتحدث عن إزالة الكيان الغاصب 
م���ن الوجود، فهي ليس���ت آم���اال كاذب���ة«. وتابع:« نحن 
نعرف نقاط قوة العدو ونعترف بها ونعمل على س���بل 
مواجهته���ا وإضعافها، الفًتا إلى أنه ال يوجد في الكيان 

»اإلسرائيلي« شعب بل كلهم محتلون ومستوطنون«.
وأك���د األمين العام لح���زب الله ، أن���ه ال يمكن مواجهة 
الكي���ان اإلس���رائيلي وتحري���ر فلس���طين، بمعزل عن 
مواجهة الهيمنة األميركية في المنطقة، مشيرا إلى أن 

وجود االحتالل مرهون بالمساندة األميركية.
وش���دد ، على أن الهيمنة االميركية ف���ي المنطقة هي 
األس���اس واألخطر، ألنها هي مشكلة بحد ذاتها وقائمة 
على سلب الخيرات ومنع ش���عوبنا من تقرير مصيرها«، 
عاًدا أن هذه الهيمنة هي التي تحمي »إسرائيل«، وهي 

التي تقدم كل عناصر البقاء للكيان الغاصب.
وأضاف أن الحاجة ملحة ايضا لتطوير الخطاب االعالمي 
نتيجة ما مّر على ساحتنا من عواصف شديدة االثر ومن 
أهدافها ان تضييع فلسطين التي كادت ان تنسى لوال 

صمود المقاومة وهذا المحور بمواجهة الفتنة الكبرى.
ولف���ت إلى أنه م���ن جمل���ة الدواعي لتجدي���د الخطاب 
االعالمي هو انتصار المقاومة الفلس���طينية المدوي في 
معركة س���يف وما فرضته من مع���ادالت جديدة، مؤكدا 
أن المعركة مس���تمرة بل هي ف���ي تصاعد وامام مخاطر 

ومعادالت جديدة.

وقال نصر الله: »اعالم المقاومة يتميز بنقل الخبر بصدق 
ويجب أن يستمر ألن هذا االمر راكم مصداقية حقيقية«.

وذكر، أن العدو والمستوطنين يصدقون اعالم المقاومة 
أكثر مم���ا يصدقون قادتهم واعالمهم، مش���يرا إلى أن 
الصدق بالوع���د ما ميز المقاومة، ألنه���ا منذ انطالقتها 
كانت صادقة وواقعية في كل وعودها ضمن امكاناتها 
وظروفها، المقاومة عندما وع���دت بالتحرير حققته في 
العام 2000 وعندما وعدت بعدم ترك األسرى في سجون 
خاض���ت الحروب لتحريره���م، والمقاومة الفلس���طينية 
وعدت بتحرير األس���رى الذين بقوا على رأس اولوياتها 
والمقاومة في غزة ب���دأت معركتها بالدفاع عن القدس 

لتصنع معادلة جديدة.
وأك���د على ض���رورة التكام���ل والتع���اون االعالمي بين 
وسائل اعالم محور المقاومة واالستفادة من االيجابيات 

والخبرات كما هو الحال في الميدان العسكري.

بعد تراجع فعالية التطعيم.. الصحة »اإلسرائيلية تدرس إمكانية منح الجرعة الثالثة

نصر الله: معركة »سيف القدس« جعلت القدس أقرب من أي وقت مضى

�إ�شابات خالل ..
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الجزائر/ االستقالل:
شهد أحد الشواطئ الجزائرية حاالت إغماء جماعي بين المصطافين، في مشهد 

مرعب.
وقال���ت صحيفة »النه���ار« الجزائرية إن المؤسس���ة العمومية االستش���فائية 
زيغود يوس���ف بتنس، استقبلت عشرات األشخاص الذين أغمي عليهم  أثناء 

سباحتهم على الشاطئ الكبير في تنس أو بمقربة منه.
ُيرى في أحد ش���وارع مدينة الجزائر العاصمة، مغس���لة م���ع مطهرات لتعقيم 

األيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
وتأتي هذه الحادثة المؤس���فة بعد االفتتاح الرس���مي للشواطئ في الشاطئ 
الكبير تنس،  حيث يوجد من بين المغمى عليهم  أعوان الحماية المدنية الذين 

كانوا يشكلون طاقم التشكيل اإلسعافي والتنظيمي لمراسيم االفتتاح.
وأجريت عدة اتصاالت ألفراد من عاصمة  والية قسنطينة، الذين كانوا هذا اليوم 
بنفس الشاطئ وظهرت عليهم نفس األعراض التي من بينها الحمى، الغثيان، 

والقيء واحمرار في العينين حيث طلبوا النجدة لتحويلهم إلى المستشفى.
وفي وقت س���ابق، أكد البروفيسور الجزائري، رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب 
الشرعي في المستشفى الجامعي »مصطفى باشا«، أن بالده تعيش موجة ثالثة 

من جائحة كورونا بعد تضاعف عدد اإلصابات أربع مرات.

مشهد مرعب: حاالت إغماء جماعي 
على أحد الشواطئ الجزائرية

ح�شاد حم�شول الربقوق يف بلدة بيت امر �شمال اخلليل

لندن/ االستقالل:
 5 دقائ���ق من النزف المتواص���ل كافية ألن يموت 
اإلنسان، إذ ُتزهق مئات األرواح يوميا بسبب النزيف، 
وللتخفي���ف من وقع هذه الح���وادث وإنقاذ األرواح، 
 »REACT« ابتك���ر طال���ب بريطاني جه���از أس���ماه

رياكت«.
وصمم البريطاني جوزيف بنتلي، وهو طالب بالعام 
األخير ف���ي تصميم المنتج���ات والتكنولوجيا في 
جامعة لوفبرا، جهاز »رياكت« إليقاف النزيف الناتج 
عن جرح سكين، باعتبار أن األولوية لدى المسعفين 

هي السيطرة على حالة النزيف، إلنقاذ األرواح.
وتعتمد فكرة الجهاز على استخدامه من قبل ضباط 
الشرطة أو المس���عفين، الذين عادة ما يكونون أول 

من يهرعون إلى مواقع الحوادث.
يع���د تطبي���ق الضغ���ط الداخلي في الج���روح أمرا 
أساسيا عند التعامل مع جروح الطعنات، وهي نفس 
الفلس���فة التي يعتمدها جه���از »رياكت« بهدف 

التصرف السريع في حاالت الطوارئ.
يتك���ون »رياك���ت« م���ن جزأين: غالف س���يليكون 
طبي ُيعرف باس���م »السدادة« وجهاز محمول باليد 
يسمى »المشغل«. عند استخدام الجهاز في حاالت 
الطوارئ يقوم المسعف بإدخال السدادة في الجرح، 
إذ يعتم���د الجهاز على الضغط الداخلي على الجرح 

لوقف النزف.
بعد إدخال س���دادة الس���يليكون في الجرح يقوم 
المس���عف بتوصيل المشغل بالسدادة عبر صمام، 
وتحديد منطقة الجسم التي يقع عليها الجرح على 
الجهاز، عندئذ ينتفخ المشغل إلى ضغط محدد بناء 

على موقع الجرح، مما يمنع النزف الداخلي.
ابتك���ر بنتلي نموذج���ا أوليا ش���به وظيفي مطبوعًا 
بتقني���ة الطباعة ثالثية األبعاد، الذي يس���تهدف 
حالي���ا الجروح المفصلية )مث���ل تلك الموجودة في 
مناطق اإلبط والفخذ والبط���ن( وهي المواضع التي 
يصعب على المس���عفين عالجها أثناء اإلسعافات 

األولية في حاالت الطوارئ. وأوضح بنتلي أن س���بب 
ابتكار هذا الجهاز هو أن جرائم الطعنات أثرت على 

أشخاص يعرفهم شخصيا.
وتابع: »تطاردني بشكل شبه يومي أنباء عن شخص 
فقد حياته بس���بب جرائم الطع���ن؛ كانت هناك 5 
جرائم قتل في 3 أيام خالل عطلة البنوك في الربيع. 

إنه أمر مرعب«.
وفيما يتعلق بالموعد الذي يمكن استخدام الجهاز 
فيه، قال: »تطوير األجهزة الطبية يس���تغرق وقتا 
طويال، لكن نأمل في غضون سنوات قليلة أن يكون 
استخدام »رياكت« متاحا على نطاق واسع للسيطرة 
على نزيف ضحايا جرائم السكاكين وإنقاذ األرواح«.

واختتم حديث���ه قائال: »آمل أن يت���م نقله يوما ما 
بواس���طة جميع خدم���ات الطوارئ؛ مثل الش���رطة، 
وموظفي اإلس���عاف، وحتى الجي���ش، لكن الهدف 
المطلق هو اس���تخدام هذا المنت���ج في أقرب وقت 

ممكن«.

جهــاز مبتكــر يوقــف النزيــف بدقيقــة

القاهرة/ االستقالل:
كشفت الحس���ابات الفلكية، أن هالل شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، يولد 
مباشرة بعد حدوث االقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت 
القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو )اليوم التالى ليوم الرؤية(، ويالحظ 
أن الهالل الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى 
القع���دة 1442هجريا الموافق 9 يوليو )يوم الرؤية( فى جميع العواصم والمدن 

العربية واإلسالمية .
ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة ب� 16 دقيقة، 
وفى القاهرة ب� 11 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية واإلسالمية فيغرب 

القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ) 4 - 35 دقيقة(
وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، 
وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم األحد 11 يوليو، وتكون وقفة 
عرف���ات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم االثني���ن 19 يوليو، ويكون عيد األضحى، 

فلكيا يوم الثالثاء 20 يوليو .

عيد األضحى فلكيًا 
يوم الثالثاء 20 يوليو

القاهرة/ االستقالل:
أصدرت مصر عددًا م���ن القوانين لتجريم كافة صور 
الغش والتس���ريب المتوقعة وغير المتوقعة، فنص 
عل���ى أن تكون  العقوبة هى الحب���س مدة ال تقل عن 
س���نتين وال تزيد على 7 س���نوات، وغرامة ال تقل عن 
100 ألف جنية وال تزيد على 200 ألف جنية، لكل من 
طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة االمتحانات 
أو أجوبته���ا في جميع المراح���ل، وكان ذلك قبل عقد 
لجان االمتحانات أو أثناءه���ا، بقصد الغش أو اإلخالل 
بالنظام العام لالمتحانات سواء وقعت الجريمة داخل 
لجان االمتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اش���ترك 

بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.

وج���اءت التعديالت، التي أدخل���ت على بعض أحكام 
القان���ون ، والتي تس���تهدف تغلي���ظ العقوبات فى 
قضايا الغش وتسريب االمتحانات الكترونيا، فقد مد 
القانون نطاق التجريم ليش���مل ارتكاب المخالفة فى 
الفترة التى تس���بق عقد لجان االمتحان، مادام اقترن 
بتعم���د الغش او االخ���الل بالنظام الع���ام لالمتحان، 
ويعاق���ب القان���ون عل���ى الغ���ش أو اإلخ���الل بنظام 
االمتحان، بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على 
7 سنوات، وغرامة ال تقل عن 100 الف جنيه، وال تزيد 

عن 200 ألف جنية.
كما يعاق���ب القان���ون أيضا على مجرد الش���روع فى 
ارت���كاب تلك األفعال بالحبس مدة ال تقل عن س���نة، 

وغرامة ال تق���ل على 10 آالف وال تزي���د على 50 ألف 
جنيه أو بإحدى هاتي���ن العقوبتين، ويعاقب الطالب 
الذى يرتكب غش���ا أو ش���روعًا فيه بالحرم���ان من أداء 
االمتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه خالل 

العام نفسه، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.
كما يعاقب القانون كل من حاز هاتفا السلكيا محموال  
وغيرها من أجهزة ووسائل االتصال والتقنية الحديثة 
داخل لجان االمتحان، بغرامة ال تقل عن 5 آالف جنية 
وال تزيد على 10 آالف مع مصادرة االجهزة المضبوطة، 
خاصة إذا تم التس���ريب من خالل عرض األسئلة على 
مواقع التواصل االجتماعي فتنتشر أسئلة االمتحانات 

بشكل سريع جدا وتصبح متاحة للجميع.

برلين/ االستقالل:
ثمة أس���باب عدي���دة قد تؤدي إلى معاناة مس���تمرة مع ضعف الس���مع، منها 

الضوضاء المفرطة، فقدان السمع، انقباض األوعية الدموية، والشيخوخة.
للتغلب على هذه المعاناة، طورت ش���ركة »فيبروس���ونيك« األلمانية سماعة جديدة 
الصقة ومبتكرة مزودة بمكبر صوت مدمج توضع مباشرة على طبلة األذن، وتتميز بقدرة 
فائقة على حل مشكالت السمع. وبحسب الجمعية األلمانية لضعاف السمع - يعاني 
حوالي 15 مليون ألماني من ضعف السمع، وفي حاالت عديدة منها، يمكن للمعينات 

السمعية التقليدية تحسين القدرة السمعية، وتذليل صعوبات الحياة اليومية.
لكن في معظم أجهزة السمع التقليدية، يوجد مكبر الصوت داخل قناة أذن من 
يرتديه، مما ينتج تشوهات صوتية يمكن أن تضعف جودة الصوت، إذ يوضع 

الميكروفون خلف األذن حيث يكون عرضة لتداخل الضوضاء مثل الرياح.
في المقابل تعمل العدس���ات الس���معية المبتكرة، على تضخيم الصوت في 
نطاق تردد 80 هرتز إلى 12 كيلو هرتز، وهي القدرة التي ال تس���تطيع األنظمة 
التقليدي���ة الوصول إليه���ا. وتتكون من ثالث���ة مكونات: العدس���ة الالصقة 
الس���معية، ووحدة القناة الس���معية ووحدة خلف األذن، فيما تظل العدس���ة 

الالصقة السمعية ووحدة القناة السمعية بشكل آمن داخل القناة السمعية.
وتعمل العدسة الالصقة السمعية الجديدة، بوضع مكبر الصوت على طبلة األذن 
مباشرًة، ومن ثم ينقل االهتزازات من دون نقل الضوضاء، حيث ينتقل الصوت 
من خالل التحفيز الميكانيكي المباشر لألذن، مما يساعد على إعادة إنتاج عملية 

السمع الطبيعية بشكل فعال للغاية.

 واشنطن/ االستقالل:
عثر رجل إطفاء أمريك���ي على جثة ابنته صاحبة ال� 
7سنوات خالل ممارسة عمله في المبنى الذي انهار 

بالقرب من ميامي األسبوع الماضي.
حيث انتشل الرجل جثتها من تحت انقاض المبنى 

المنهار، بعدما ظل مستيقظًا لمدة 9 أيام للبحث عن 
جثتها.

وكان���ت ابنت���ه “س���تيال كاتاروس���ي” واحدة من 
ضحيتين اخريين تم انتشالهما من تحت الحطام 
ي���وم الجمعة، ليزداد عدد القتلى إلى 22 ش���خصًا، 

فيما ال زال 126 شخصًا في عداد المفقودين.
الطفلة “س���تيال كاتاروس���ي” كانت م���ع والدتها 
وأجدادها وخالتها في زي���ارة من األرجنتين، وتعد 
الطفلة الثالثة التي يتم انتش���الها من موقع حطام 
المبنى الذي يقع في ضاحية ميامي في سيرفسايد.

عقوبة الغش في مصر الحبس 7 سنوات وغرامة 200 الف جنية

رجل إطفــاء يتفاجــأ بجثــة ابنتــه أثنــاء عملــه

»عدسات الصقة« لحل 
مشكالت السمع


