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رام الله/االستقالل: 
هاجم مس���توطنون مس���اء أمس الثالثاء، تجمًعا 
بدوًيا في منطقة “عين س���امية” ش���رق رام الله 

بالضفة المحتلة، وحطموا بعض ممتلكاتهم.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان، أن ما 
تسمى باإلدارة المدنية التابعة لالحتالل اقتحمت 

تجمع “عين س���امية” امس، وص���ورت وأحصت 
بي���وت المواطنين، وتاله بعد ذل���ك بقليل هجوم 
لقطع���ان المس���توطنين على من���ازل المواطنين 

اآلمنين.
وأشارت الهيئة أن الهجوم أدى إلى تحطيم ثالجة 

وتلفاز وبعض الممتلكات األخرى للمواطنين.

مستوطنــون يهاجمــون 
تجمعًا بدويًا شرقي رام الله

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتح���م أكثر م���ن 3 آالف مس���توطن، فجر أمس 
الثالث���اء، المنطقة الش���رقية من مدين���ة نابلس 
شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشّددة من 

قبل االحتالل، كما اقتحم عش���رات آخرين، باحات 
المس���جد األقصى المبارك ومصلياته، فيما أجبرت 
سلطات االحتالل "اإلس���رائيلي"، عائلة المقدسي 
أحمد أب���و غنام ف���ي بل���دة الطور ش���رق القدس 

المحتل���ة، على هدم منزلها، كم���ا هدمت جرافات 
االحتالل، مدرس���ة قيد اإلنش���اء ببلدة عناتا شمال 

شرق القدس المحتلة. واقتحم أكثر 
من 3 آالف مس���توطن يهودي، فجر 

آالف المستوطين يقتحمون »قبر يوسف« بنابلس واالحتالل 
يدمر مدرسة ويجبر عائلة على هدم منزلها في القدسو

األسرى يجبرون إدارة سجن »عوفر« 
على إعادة 120 أسيرًا إلى غرفهم

وقفة بغزة رفضًا الستمرار قطع السلطة 
رواتب موظفين رغم قرار إعادتهم 

غزة/ االستقالل:
أكد مش���اركون في وقفة احتجاجية الثالثاء، رفًضا الس���تمرار السلطة 
الفلس���طينية بقطع رواتب عدد من الموظفين بغ���زة، أن إصرارها على 

إسقاط قانون منع لم الشمل.. صراع 
إسرائيلي داخلي يمزق العائالت الفلسطينية 

حملة اعتقاالت ومداهمات 
واسعة بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم العش���رات من المستوطنين، مساء أمس الثالثاء، حي بطن الهوى ببلدة 
س���لوان بالقدس المحتلة، باتجاه البؤر االس���تيطانية بالحي. وقال رئيس لجنة 

جولة استفزازية لمستوطنين 
في حي بطن الهوى بسلوان

وفاتان و 208 إصابات جديدة 
بكورونا في غزة والضفة

مســؤول »إسرائيلــي« 
يبــدأ زيــارة للمغــرب

رام الله/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« تنفيذ عمليات الدهم واالعتقال وإرهاب 
المواطني���ن اآلمنين في منازلهم، حيث اقتحمت فجر الثالثاء، عددًا من المنازل 

رام الله/ االستقالل:
 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الثالثاء عن حالتي وفاة وتسجيل 
208 إصابات جدي���دة بفيروس كورونا المس���تجد في قطاع غزة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بدأ المدير العام لوزارة الخارجية في حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
ألون أوش���بيز، أمس الثالثاء، زيارة إلى المغرب، لمناقش���ة سبل 

عبد رّبه لـ »االستقالل«: الحالة الصحّية لألسير 
»أبو عطوان« »خطرة جدًا« قد تنذر باستشهاده 

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
َوَصفت المتحّدث بلسان هيئة شؤون األسرى والمحرّرين 
الفلس���طينيين حس���ن عبد رّبه، الحالة الصحّية لألس���ير 

الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام في مستشفى 
»كب���الن« االحتالل���ّي، للي���وم ال���� 64 على 
التوالي؛ احتجاًجا على رفض االحتالل إنهاء 

غزة/ سماح المبحوح: 
فشل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي في أول اختبار جدي 
ألحزابه، في التصويت بش���كل متفق عل���ى تمرير قانون 

المواطنة الذي يمنع لم ش���مل عائالت فلسطينية، والذي 
انتهى سريان العمل به أمس الثالثاء. الفشل 
جاء بسبب تعادل األصوات، إذ أيد »التسوية« 

الجهــاد: سياســات السلطــة حولتهــا لنظــام بوليســي ال يجيــد ســوى القمــع

»المقاومة«: نرصد جرائم االحتالل 
واستمرارها ستنفجر في وجهه

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل المقاومة في غزة، أم����س الثالثاء، أنها ترصد جرائم االحتالل 

اإلس����رائيلي، محذرة من أن اس����تمرار تلك الجرائم س����تنفجر 
ف����ي وجهه إن ل����م تتوقف. وقالت الفصائ����ل، في بيان وصل 
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رام الله/ االستقالل:
 أعلنت وزي����رة الصحة مي الكيلة الثالثاء 
عن حالتي وفاة وتس����جيل 208 إصابات 
جدي����دة بفيروس كورونا المس����تجد في 

قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأوضح����ت الكيل����ة في التقري����ر اليومي 
للحال����ة الوبائي����ة في فلس����طين تلقت 
"االس����تقالل" نس����خة عنه، أنه تم إجراء 
2828 فحًصا مخبرًيا خالل ال� 24 س����اعة 

الماضية.
وأش����ارت إل����ى تعاف����ي 114 مصاًبا من 
الفيروس، مبينة أن نس����بة التعافي من 
في����روس كورونا ف����ي فلس����طين بلغت 
98.3%، فيم����ا بلغ����ت نس����بة اإلصابات 
النش����طة 0.6%، ونسبة الوفيات %1.1 

من مجمل اإلصابات.
وأف����ادت بأن اإلصابات الجديدة س����جلت 
على: جنين 7، أريحا واألغوار 1، الخليل 4، 

قطاع غزة 96.
وقالت إن حاالت التعافي الجديدة توزعت 

على: أريحا واألغ����وار، نابلس 8، قطاع غزة 
.105

ولفت����ت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى 
في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقس����ام كورونا في المستشفيات 

في الضفة الغربية 11 مريضًا.
وفيما يخ����ص المواطنين الذي����ن تلقوا 
الطعوم����ات المضادة لفي����روس كورونا، 
ذك����رت الكيلة أن عدده����م اإلجمالي بلغ 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 527,888 
بينه����م 379,591 تلق����وا الجرعتين من 

اللقاح.
وف����ي الس����ياق ذاته، أعلن����ت الكيلة عن 
تس����جيل 29 إصاب����ة جدي����دة بالطفرة 
الهندية "متغّير دلت����ا" لفيروس كورونا 
المس����تجد، عقب إجراء الفحص الخاص 
بالطف����رة لمجموعة عين����ات إيجابية من 
مختل����ف محافظ����ات الضف����ة الغربي����ة 

المحتلة.
وقالت الكيلة في بيان وصل "االستقالل" 

نسخة عنه الثالثاء، إن العدد الجديد يرفع 
مجمل اإلصابات المكتشفة إلى 49 إصابة.
وبينت أن اإلصابات المكتش����فة توزعت 
في محافظ����ات الخليل ونابلس وطولكرم 

وجنين وسلفيت وأريحا.
ودعت الوزارة المواطنين لسرعة التسجيل 
ف����ي المنصة اإللكتروني����ة لحجز مواعيد 

تلقي لقاح كورونا.
وذك����رت أنه وبحس����ب منظم����ة الصحة 
المطاعي����م  غالبي����ة  ف����إن  العالمي����ة 
المس����تخدمة حالًي����ا تحد م����ن اإلصابة 
بكورون����ا، وإن لم تمن����ع اإلصابة به فإنها 
على األقل تمنع ظهور األعراض الخطيرة.

وطفرة "متغّير دلتا" تعد هي األكثر قدرة 
على االنتق����ال من بين متغيرات فيروس 
كورون����ا التي ت����م تحديده����ا حتى اآلن، 
وتنتشر بسرعة كبيرة جًدا بين األشخاص 
خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة 
إلى أن تطور المرض ل����دى المصابين به 

أسرع من الطفرات األخرى.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بدأ المدير العام لوزارة الخارجية في حكومة االحتالل اإلس���رائيلي ألون أوشبيز، 
أمس الثالثاء، زيارة إلى المغرب، لمناقش���ة سبل تعزيز العالقات بين الجانبين. 
جاء ذلك في تغريدة لصفحة "إس���رائيل تتكل���م بالعربية" على "تويتر"، وهي 
تابعة لوزارة خارجية االحتالل.  وقالت الصفحة إن "أوش���بيز سافر اليوم )أمس( 

نيابة عن وزير الخارجية يائير البيد لزيارة رسمية إلى المغرب". 
وأضاف���ت أن هذه الزيارة تأتي "بعد محادث���ة بين الوزير البيد ونظيره المغربي 

ناصر بوريطة"، دون تفاصيل عن تلك المحادثات.
 ولفتت إلى أن "أوش���بيز س���يلتقي بنظيره المغربي فؤاد يزوغ وكبار مسؤولي 

الخارجية المغربية لمناقشة سبل تعزيز العالقات". 
ولم تحدد الصفحة مدة الزيارة، كما لم يصدر أي بيان رسمي من طرف الخارجية. 
وفي 10 ديسمبر/كانون األول الماضي، أعلنت دولة االحتالل والمغرب، استئناف 
العالقات الدبلوماس���ية بينهما، بعد توقفها عام 2000. وأصبح المغرب بذلك 
راب���ع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إس���رائيل"، خالل 2020، بعد اإلمارات 

والبحرين والسودان.

رام الله/ االستقالل:
واصلت ق���وات االحتالل "اإلس���رائيلي" تنفيذ 
عمليات الدهم واالعتق���ال وإرهاب المواطنين 
اآلمنين ف���ي منازله���م، حي���ث اقتحمت فجر 
الثالث���اء، عددا من المنازل ف���ي مناطق متفرقة 
بالضف���ة الغربية والق���دس المحتلة، واعتقلت 

عددا من المواطنين.
ففي جني���ن، داهمت ق���وات االحت���الل منزل 
المواط���ن معتز البدوي في ضاحية صباح الخير 

في جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.
وفي نابل���س، اقتحمت قوات كبي���رة من قوات 
االحتالل المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشرت 
على مفارق الطرقات، وأغلقتها تمهيدا القتحام 
المس���توطنين لمنطق���ة قبر يوس���ف الواقعة 

بالقرب من بلدة بالطة.
مئ���ات  اقتح���ام  إث���ر  واندلع���ت مواجه���ات 
المس���توطنين قب���ر يوس���ف بحماي���ة قوات 
االحتالل، وسط إطالق كثيف للرصاص وقنابل 

الغاز الس���ام، فيما أصيب ثالثة ش���بان منهم 
مصور صحفي.

وفي الس���ياق، اقتحمت قوات االحتالل مس���اء 
اإلثنين قرية فقوعة شرقا، وسيرت آلياتها في 

شوارعها، واستجوبت عددا من المواطنين.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب 

كارم أيمن حسين، بعد دهم وتفتيش منزله.
وف���ي س���لفيت، اقتحم���ت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي قرية مردا ش���مال سلفيت، وأطلق 
جن���ود االحتالل وابال من قناب���ل الصوت والغاز 
السام في أرجاء القرية، األمر الذي تسبب بحالة 
م���ن الخوف والهل���ع في صف���وف المواطنين، 

خاصة األطفال.
وف���ي بيت لحم، اقتحمت قوات االحتالل مدينة 
الدوح���ة غرب بيت لحم، واعتقلت إياس بًس���ام 
فراحين )25 عاما(، ويوس���ف إبراهيم العفيفي 
)23 عاما( بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضاف���ت المصادر، أن ذات القوة كانت داهمت 

مطبعة قرب قاعة الفينيق في مخيم الدهيشة 
جنوبا، تعود للمواطن بسام أحمد فراجين وعبثت 

بمحتوياتها، قبل أن تعتقل نجله إياس.
وف���ي القدس المحتلة، اقتحمت قوات االحتالل 
بل���دة حزما ش���مال ش���رق الق���دس المحتلة، 
واعتقلت: محمد صالح الدين، ومحمد الخطيب، 
ورأفت صالح الدين، عق���ب دهم منازل ذويهم 

في البلدة، وتفتيشها.
واقتحم����ت قوات االحتالل بلدة أبو ديس واعتقلت 
الشاب أحمد عفانة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

وكذلك اقتحمت قوات االحتالل ضاحية السالم 
بالق���دس واعتقلت الش���ابين محمدين ياس���ر 

سالمة وموسى جمال سالمة.
وتش���هد مناط���ق متفرق���ة بالضف���ة الغربية 
والق���دس المحتل���ة يومي���ا اقتحام���ات قوات 
االحت���الل، يتخلله���ا ده���م وتفتي���ش منازل 
وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة 

من النساء واألطفال.

حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم العش���رات من المستوطنين، مساء أمس الثالثاء، حي بطن الهوى ببلدة 

سلوان بالقدس المحتلة، باتجاه البؤر االستيطانية بالحي.
وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي إن المس����توطنين قاموا باس����تفزاز 
س����كان الحي وتوجيه الش����تائم لهم، وتطور األمر لعراك باأليدي. وأضاف أن قوات 
االحتالل اقتحمت الحي لحماية المستوطنين خالل تواجدهم في البؤرة االستيطانية 
»بيت العسل« حتى خرجوا من الحي. وأوضح أن المستوطنين دخلوا خالل اقتحامهم 
من����زل عواد في ح����ي بطن الهوى، الذي اس����تولت عليه جمعي����ة عطيرت كوهنيم 
االستيطانية قبل نحو 4 أشهر. ويعيش عشرات المستوطنين في البيوت المستولى 

عليها في حي بطن الهوى بسلوان، ويسيرون داخل الحي بحراسة شركات خاصة.

مسؤول »إسرائيلي« 
يبدأ زيارة للمغرب

الخليل/ االستقالل: 
نظمت مس���اء أمس الثالث���اء وقفة عل���ى دوار ابن 
رشد في الخليل بمشاركة عائلة الشهيد نزار بنات 
للمطالبة بمحاس���بة مرتكبي جريم���ة االغتيال ومن 

أمرهم بذلك.
وحمل المش���اركون في الوقفة صور الش���هيد نزار 
وس���ط هتافات تن���دد باغتياله وتتهم الس���لطة 

وأجهزتها األمنية بقتله.
وردد المواطن���ون ش���عارات من بينها "ي���ا للعار يا 
للعار الس���لطة اغتالت نزار" و"يسقط يسقط حكم 

العسكر".
ق�ضية حية

وف���ي كلمة له أكد نادر العويوي صديق الش���هيد 

بنات أن اغتياله سيتحول إلى "لعنة تالحق قاتليه" 
ألن دم���اءه أحي���ت كل الضمائر، وكل الش���رفاء في 

فلسطين. 
وش���دد العويوي على أن بنات كان يسعى من خالل 
قلمه وصوته الى ترسيخ فكرة حق العودة الى درجة 
بأنه كان يحلم بأن يتولى رئاسة إحدى البلديات عند 

تحرير مدن الداخل المحتل. 
بدوره أكد الناشط محمد بريجية أن قضية بنات لن 
تموت ولكنها ستبقى حية حتى تحقيق كل مطالبنا 

برحيل حكومة اشتيه.
وق���ال بريجي���ة:" س���الحنا أن نبق���ى في الش���ارع 
معتصمين صامدين في الميادين حتى نأخذ بثأر 

نزار ومحاكمة القتلة". 

ووجه بريجية رس���الة إلى رئيس السلطة قائال:" كل 
حاكم مستبد س���يكون مصيره الزوال وعلى القادة 
السياس���يين في السلطة قراءة التاريخ ألن الشعب 
س���يقول كلمته ول���ن يكل ولن يمل ول���ن يخنع أو 

يخضع".  
وَأضاف:" سيكون القصاص ممن تلطخت أيديهم 
ب���دم ن���زار بنات من خ���الل رحيل ه���ذه المنظومة 
السياس���ية التي جعلت العمالء وسماسرة األراضي 

هم القادة والسادة".
ودعا منظمو الحراك المندد باغتيال بنات لتظاهرة 
عقب ص����الة الجمعة المقبلة تنطلق من مس����جد 
الحس����ين وس����ط مدين����ة الخلي����ل للتأكيد على 

مطالبهم.

وقفة في الخليل تنديدًا باغتيال بنات ورفضًا لقمع التظاهرات جولة استفزازية لمستوطنين 
في حي بطن الهوى بسلوان

ارتفاع حصيلة المصابين بالطفرة الهندية إلى 49

وفاتان و 208 إصابات جديدة بكورونا في غزة والضفة
غزة/ االستقالل:

أدانت األطر والكتل الصحفية والمؤسسات اإلعالمية بقطاع غزة، وبشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة، السافر 
والهمجي، والخارج عن قيم ش���عبنا على عدد من الصحفيين واإلعالميين والحقوقيين والنشطاء، واعتقال 

عدد آخر منهم، ومصادرة أدواتهم ومعدات عملهم وهواتفهم الشخصية بمدينة رام الله.
وأكدت األطر والكتل في بيان وصل "االس���تقالل" الثالثاء، أنه ال يمكن الس���كوت على تغّول أجهزة األمن 
وعناصر الش���رطة التابعة للس���لطة على الصحفيين واإلعالميين، أو قبول استمرار تكميم األفواه ومصادرة 

الحريات اإلعالمية وحقوق اإلنسان وحرية الرأي والتعبير.
ودعت رئيس الوزراء محمد اش���تية للوفاء بتعهداته إبان تش���كيل الحكومة، بعدم السماح باالعتقال على 

خلفية سياسية واحترام الحريات العامة واإلعالمية وحق التظاهر واالعتصام وحرية الرأي والتعبير.
واعتبرت االعتداءات التي طالت الصحفيين واعتقال عدد منهم ومصادرة أدواتهم، حادثة مفجعة ومحزنة، 
يج���ب التوقف أمامها، خاصة أنه���ا تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفي���ون للقتل واالعتقال من 

االحتالل اإلسرائيلي والتضييق على عملهم وإغالق مؤسساتهم.
وحذرت من التمادي في تدهور الحريات اإلعالمية وحق الرأي في التعبير بالضفة الغربية وقطاع غزة، داعية 
الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة حتى محاسبة المسؤولين والمتورطين 

باالعتداء على الصحفيين، وإطالق سراح كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي، وتقديم اعتذار علني لهم.
وأكدت أن هذا التغّول الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين، لن يفلح 
في ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي واالنحياز إلى الحقيقة، والعمل على تغطية مختلف األحداث التي 

تشهدها األراضي الفلسطينية.
وثمنت األطر مواق���ف نقابة الصحفيين األخيرة، مطالبة إياها باتخاذ خطوات على أرض الواقع بالش���راكة 

والتنسيق الكامل مع األطر والكتل والمؤسسات الصحفية.

األطر والكتل الصحفية تدين تغّول أمن 
السلطة على الصحفيين والحقوقيين 
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وأض���اف "الوض���ع الصحّي الخطير لألس���ير 
الغضنف���ر )28 عاًم���ا(، تأتي ف���ي ضوء حالة 
اإلعي���اء واإلجهاد واإلنهاك الش���ديدة، التي 
يعيش���ها في المستش���فى؛ بفع���ل رفضه 
تناول الم���اء والمحالي���ل والمدعمات، وإجراء 
الفحوصات الطبّية، وهنالك مخاوف حقيقية 
م���ن توقف أعضاء جس���ده الحيوية، كالقلب 
والكب���د والُكلى وغيره���ا؛ األمر ال���ذي ينذر 

الرتقائه شهيًدا".    

التغذية الق�سرية
وفي ه���ذا الصدد، ح���ّذر المتحّدث بلس���ان 
هيئة شؤون األس���رى والمحرّرين من ارتكاب 
"التغذية  "كابالن" جريمة  أطباء مستش���فى 
 

ّ
القس���رية"، أو أّي تدخ���ل قس���ري آخر بحق

األسير أبو عطوان، دون موافقته. 
وتابع "حال ج���رى ذلك، فإنه يع���ّد انتهاًكا 
صارًخا لحقوق اإلنس���ان، واألسرى وحقوقهم 
وخصوصيته���م، كون اإلض���راب، أو االمتناع 
 مكفول ألّي أس���ير، 

ّ
عن الطع���ام والعالج حق

من قبي���ل الخطوات االحتجاجية، على س���وء 

ر عن إصرار األس���ير  ظروف اعتقاله".  وَعبَّ
الفلسطيني االستمرار في خوض معركة 
اإلض���راب المفت���وح عن الطع���ام وتناول 
الم���اء؛ حتى نيل حرّيت���ه بتحقيق مطلبه 
المتمّث���ل بإنهاء اعتقال���ه اإلداري، ونقله 
إل���ى المش���افي الفلس���طينية للع���الج، 
بمختلف  الفلسطيني  المجتمع  مناش���ًدا 
ش���رائحه ومكوناته بضرورة االنتصار له، 

وإنقاذ حياته.

قتل ب�سكل بطيء
وش���ّدد على أن مماطلة االحت���الل وإدارة 
س���جونه في االس���تجابة لمطلب األسير 
الغضنف���ر، يعك���س انتقامه���م المبّيت 
لقتله بشكل بطيء، خصوًصا أن "المبررات 

الت���ي تس���وقها نيابة ومخاب���رات االحتالل 
باعتقاله، ينطلق من استحضار  لالس���تمرار 
التاريخ النضالي والبطولي لعائلة أبو عطوان، 

وأقارب األسير من الدرجة األولى". 
وأضاف "االحتالل ينظر له���ذه العائلة أنها 
تش���كل خطًرا عليه، لذلك يعتقد بأن وجود 

األس���ير الغضنفر أبو عطوان خارج االعتقال، 
سيصب في هذا االّتجاه".

الدولية، وف���ي مقدمتها  المؤسس���ات  ودعا 
اللجن���ة الدولي���ة للصليب األحم���ر، إلى "رفع 
ا، أمام هذه القضايا اإلنس���انية،  الصوت عالّيً
وما يتعرض له أس���رانا وأسيراتنا في سجون 

االحتالل من انتهاكات تعّسفية جسيمة، 
ال س���ّيما سياس���ة االعتقال اإلداري، التي 
تتناقض مع اتفاقات جنيف، ومحاسبته 

على كل جرائمه التي ال حصر لها".
وقال: "يج���ب وضع قضية األس���رى على 
ا  ا ودولّيً ا وعربّيً سّلم األولويات فلس���طينّيً
لبّث رس���التهم للعال���م الخارجي، وفضح 
إرهاب دولة االحتالل اإلسرائيلي الممارس 
ضدهم، من قت���ل، وتعذيب، وقمع، وعزل 

انفرادّي، وغيرها من االنتهاكات". 
وبّين أن إجمالي عدد األس���رى بس���جون 
االحتالل بلغ حوالي )4500( أسير، بينهم 
)41( أس���يرة، و )180( طف���اًل وقاص���ًرا، و 
)700( مري���ض يعان���ون أمراًض���ا بينها 
"مزمن���ة وخطي���رة"، و )400( معتقل إدارّي 
)دون تهم���ة(، ف���ي حين بلغ عدد األس���رى 
الشهداء داخل السجون )226( شهيدًا، منذ 

النكسة عام 1967.
وفي وقت سابق، وّجه األس���ير الغضنفر أبو 
عطوان رسالة مؤثرة، ناشد فيها أحرار العالم 

العاجل إلنقاذ  التدخل  الفلسطيني،  وشعبنا 
حياته، أمام سياس���ة الم���وت البطيء، التي 

يمارسها االحتالل اإلسرائيلي تجاهه.   
وجاء في متن الرس����الة المكتوبة: "إلى ش����عبنا 
الفلسطيني بأكمله صغيًرا وكبيًرا، وأحرار العالم، 
إلى الرئيس والقيادة الفلسطينية والمؤسسات 
الحقوقية والدولية والقوى الوطنية واإلسالمية، 

حياتي تتالشى على مرأى عينّي. 
وأضاف: "َفق���دُت صحتي وخانني جس���دي 
)...( هذا االحتالل يطّبق علّي سياس���ة الموت 
البطيء في مستش���فى كابالن؛ لذلك َأنقذوا 
حيات���ي. وها أنا على إضراب���ي عن الماء فوق 
إضراب���ي عن الطعام، ولله أم���ري كله"، مذّياًل 

رسالته: "الشهيد مع وقف التنفيذ".
واألس���ير أبو عط���وان من "دورا" ف���ي الخليل 
جنوبي الضفة الفلسطينية المحتلة، اعتقله 
االحت���الل بأكتوبر )تش���رين األول( الماضي، 
وأص���در ضّده أم���رّي اعتق���ال إدارّي مدة كل 
منهما 6 ش���هور، وس���بق أن خ���اض إضراًبا 

مفتوًحا عن الطعام عام 2019.

يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 64 على التوالي

عبد رّبه لـ »االستقالل«: الحالة الصحّية لألسير »أبو عطوان« »خطرة جدًا« قد تنذر باستشهاده 
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

واملحرّري��ن  الأ�س��رى  �س���ؤون  هيئ��ة  بل�س��ان  املتح��ّدث  ��ف  َو�سَ
الفل�سطينيني ح�سن عبد رّبه، احلالة ال�سحّية للأ�سري الغ�سنفر 
اأب� عط�ان، امل�سرب عن الطعام يف م�ست�سفى »كبلن« الحتليّل، 

للي�م ال� 64 على الت�ايل؛ احتجاًجا على رف�ض الحتلل اإنهاء 
ا«. وقال عبد رّبه يف مقابلة  اعتقال��ه الإدارّي ب� »اخلطرة ج��دًّ
م��ع �سحيفة »ال�ستق��لل« اأم�ض الثلث��اء، اإن خماطر حقيقية 
دقة بحياة الأ�سري اأب� عط�ان، على وقع التقديرات الطبّية  محُ

بتعر�سه لنتكا�سات �سحّية مفاجئة، قد ت�ؤدي اإىل ا�ست�سهاده، 
اأو تعّر�س��ه للإ�سابة بال�سلل والإعاقة واأمرا�ض خطرة اأخرى؛ 
ا، بعد  نتيج��ة نق�ض ن�سب��ة ال�س�ائل يف ج�سمه ب�سكل كب��ري جدًّ

امتناعه املت�ا�سل عن تناول املاء منذ 4 اأيام«.

غزة/ االستقالل: 
أك����دت فصائل المقاومة في غ����زة، أمس الثالثاء، 
أنه����ا ترصد جرائم االحتالل اإلس����رائيلي، محذرة 
من أن اس����تمرار تلك الجرائم ستنفجر في وجهه 

إن لم تتوقف.
وقالت الفصائ����ل، في بيان وصل "االس����تقالل"، 
عقب اجتماعه����ا الدوري في مدين����ة غزة: "نحذر 
االحتالل من المماطلة في تطبيق إجراءات كس����ر 
الحص����ار وممارس����ة الضغوطات لوق����ف المنحة 

القطرية عن غزة".
ودع����ت "الوس����طاء للضغط على االحت����الل إلزالة 
القي����ود المفروضة عل����ى المعابر والتس����ريع في 

عملية إعادة اإلعمار".
وتوجهت الفصائل "بالتحية ألهلنا وش����بابنا في 
الضف����ة الرافضين لقمع الحري����ات ونؤكد دعمنا 

للظلم وتكميم  الرافضة  للفعاليات والمس����يرات 
األفواه".

كما توجه����ت بالتحي����ة ل�"أهلنا وش����بابنا الثائر 
في بل����دات بيتا وجب����ل صبيح الذي����ن انتفضوا 
رفضًا لمخططات ومؤام����رات االحتالل بحق أرضنا 

المحتلة".
وأك����دت الفصائ����ل دعمه����ا لفعالي����ات اإلرباك 
الليلي والمقاومة الش����عبية في الضفة المحتلة، 
داعية ل�"غضب فلس����طيني عارم من تحت أقدام 

المستوطنين".
وش����ددت على أن "هذا الع����دو ال يردعه إال صوت 

انتفاضة ومقاومة شعبنا".
وجددت تأكيدها على دعم وإسناد قضية األسرى 
في س����جون االحت����الل وباألخص منهم األس����رى 
اإلداريي����ن المضربين عن الطعام وعلى رأس����هم 

األسيران أبو عطوان وجبر ورفاقهم.
كم����ا دعت فصائل المقاوم����ة لتصاعد الفعاليات 

الشعبية والجماهيرية نصرة ألسرانا.
وذك����رت أن "جرائ����م التهجير اإلس����رائيلية في 
س����لوان والمدينة المقدس����ة التي تس����تهدف 
استئصال الوجود اإلسالمي والعربي من فلسطين 
والقدس لن تفلح في ثني أهلنا المقدس����يين عن 

حقهم في أرضهم".
واستنكرت الفصائل بشدة افتتاح سفارة للكيان 
على أرض أبو ظبي وزيارة الوزير اإلسرائيلي يائير 

البيد لإلمارات.
وش����ددت على أن "المطبعين العرب الذين فرطوا 
بتضحي����ات أمتنا وش����عبنا هم ش����ركاء االحتالل 
ف����ي عدوانه المتواصل والمس����تمر على ش����عبنا 

وقضيتنا".

غزة/ االستقالل: 
أدانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، بش���دة، حمالت االعتقال بحق 
النش���طاء واإلعالميي���ن ومالحقتهم وعملي���ات القمع واالعت���داء التي تجري 
بحق المطالبين بإطالق س���راح المعتقلين السياس���يين والقصاص من قتلة 
الناش���ط نزار بنات. وقالت الحركة، في بيان وصل "االستقالل"، امس الثالثاء، 
إن: "السياس���ات التي تنهجها السلطة وأجهزتها األمنية هي استمرار لنهج 
الفش���ل والعجز األمر الذي حولها لنظام بوليسي ال يجيد سوى القمع وفرض 

العقوبات الجماعية بحق كل المعارضين".
وطالبت "الجهاد" بالتوقف فورًا عن سياسات القمع واالعتقاالت وإطالق سراح 

كافة المعتقلين والكف عن تلفيق التهم للنشطاء واإلعالميين.
واعتدت ق���وات األمن في رام الل���ه أكثر من مرة على الصحفيين والنش���طاء 
واعتقل���ت عدًدا منهم خالل تغطيتهم مس���يرات تن���دد باغتيال المعارض 

السياسي نزار بنات، يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي.

الجهاد: سياسات السلطة حولتها 
لنظام بوليسي ال يجيد سوى القمع

»المقاومة«: نرصد جرائم االحتالل واستمرارها ستنفجر في وجهه

رام الله / االستقالل:
قالت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، إن سلطات 
االحت���الل منعت رف���ع االذان 46 وقتا ف���ي الحرم 

االبراهيمي الشهر الماضي.
ولفت���ت األوقاف ف���ي بيان أمس الثالث���اء، إلى أن 
المسجد االقصى شهد خالل شهر حزيران الماضي 
22 اقتحاما من قبل قوات االحتالل ومس���توطنيه، 
وعلى رأس���هم غالة التطرف امث���ال »غليك« و »بن 
غفير« ومارس���وا صلواتهم التلمودي���ة وتلقيهم 
ش���روحات ح���ول الهي���كل المزعوم، كم���ا اقتحم 
االحتالل ودنس مس���جد النور )مس���جد النس���اء( 
بس���رطة بس���لفيت، إضافة إلى اقتحامه للمقامات 

االسالمية في كفل حارس شمال سلفيت.
وقالت االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم، إن ما 
تسمى منظمة )نساء ألجل المعبد( المنضوية تحت 
ما يس���مى »اتحاد منظمات المعبد« وضعت الفتة 
عند مدخل جسر باب المغاربة، في محاولة لتغيير 

اسم الباب إلى )باب هليل(.
ونش���طت ما تسمى جماعات الهيكل في دعواتها 
وتحريضها على المس���جد االقصى وأهله، ردًا على 
إلغاء »مسيرة األعالم« في مدينة القدس المحتلة، 
ووضعت كل ثقلها لفرض االقتحامات بشكل أوسع 

والمضي في خطة تقسيم األقصى زمانيا ومكانيا.
ورصد التقرير حملة التحريض التي شنها االحتالل 

ضد المسجد االقصى والمصلين وخاصة المرابطين، 
متخذا بذلك سلسلة اجراءات عقابية منها االعتقال 
واالبعاد، ومواصلة حصار المسجد االقصى وسياسة 

التفتيش واالرجاع، والحواجز المنتشرة بكل مكان.
وفي المسجد االبراهيمي، واصل االحتالل مساعيه 
للس���يطرة علي���ه والتدخل بش���ؤونه، وح���دد عدة 
أيام من االس���بوع لعمل موظفي االطفاء بالمسجد 
االبراهيمي ما يعيق ويعرقل العمل وانجازه بمدته، 
وكان االحتالل منع عمل اللجان المختصة في وقت 
س���ابق من تصليح الس���ماعات الخارجية للمسجد، 
لكن موظفي االوقاف استطاعوا إرغام االحتالل على 

تصليحها واعادتها كما كانت.

وأشاد وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب، بصمود 
المقدس���يين وأهلنا بالخليل وس���ائر أرجاء الوطن، 
وتصديه���م للهجمة الشرس���ة على مقدس���اتنا 
وارضنا وابناء ش���عبنا، مؤكدًا أن المس���جد االقصى 
واالبراهيمي مسجدان اسالميان خالصان وال دخل 

لالحتالل بهما.
وقال: إن سياسة التهويد واالبعاد واالعتقال التي 
ينتهجها االحت���الل، ومجزرة المن���ازل، ومحاوالته 
المحمومة للسيطرة على حي الشيخ جراح وسلوان، 
لن تفلح بفعل الصمود االسطوري ألبناء شعبنا، وأن 
غالة التطرف ومنظماتهم لن تفلح بكس���ر عزيمة 

أهلنًا.

األوقاف: االحتالل منع رفع األذان 46 وقتًا في الحرم اإلبراهيمي الشهر الماضي



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2021/07/12 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني ل���وزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2021/07/12 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني ل���وزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2021/07/12 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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ممم اسم العطاءاسم العطاءاسم العطاء

توفير قطع غيار إلصالح أجهزة مراقبة المريض 
وجهاز تنفس في مجمع الشفاء الطبي

 CT توفير قطع غي���ار صيانة جهاز
بمستشفى الرنتيسي

توفي���ر قطع غيار لتش���غيل جهاز 
فاكو لمستشفى العيون

رقم العطاءرقم العطاءرقم العطاء ساعة فتح 
المظاريف

ساعة فتح 
المظاريف

ساعة فتح 
المظاريف

 11:00
صباحًا

 11:00
صباحًا

 11:00
صباحًا

2021/482021/472021/46 111

وتصادق الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، على 
منع لم الشمل، الذي يوصف بأنه قانون مؤقت. 

وذكرت مواقع إس���رائيلية، أن وزيرة الداخلية اإلس���رائيلية إليت 
شاكيد تعتزم االس���تمرار في طرح القانون على الكنيست حتى 
لو لم تت���م المصادقة عليه، من أجل إح���راج الليكود والمعارضة 
وإظهارهم كمس���ؤولين عن إلغاء القانون. ويقدم س���نويا حوالي 
ألف طلب لم ش���مل عائالت فلس���طينية، قررت ش���اكيد رفض 
جميعه���ا حتى بدون وجود قانون يمنع لم الش���مل. كما تخطط 
ش���اكيد إلى منع لم شمل العائالت بواسطة بالغ شخصي يرسل 
إلى المواطنين الفلسطينيين الذين يقدمون طلبات لم شمل، من 

خالل رد سلبي على أي واحد من الطلبات التي تقدم سنويا.
تظاهر ع���دد من العائ���الت العربي���ة من فلس���طينيي الداخل 
المتضررين من "قانون المواطنة"، االثنين، أمام مبنى الكنيس���ت 
في القدس، رفضا للقانون الذي يمنع لم شمل عائالت فلسطينية، 
ويمنع الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجات في الداخل من 

الحصول على مكانة ساكن مقيم، أو مواطنة.
وج�د �سراعات داخلية 

المحلل والكاتب السياسي عامر عامر رأى أن سقوط قانون لم منع 
الشمل " المواطنة " يعكس التناقضات داخل االئتالف الحكومي 
والصراعات الحزبية الموجودة بين المعارضة والحكومة ، مش���يرًا 
إلى تش���ريع المعارض���ة ذات القانون  بالع���ام 2003 حين كانت 
بالحكومة. وقال عامر ل�"االس���تقالل" إن : " المعارضة اإلسرائيلية 
هي من ش���رعت القانون بالعام 2003 ، وتعمل على تجديده كل 
عام، وبالوقت الراهن صوتت إلسقاط القانون سعيًا منها إلسقاط 

الحكومة الحالية".
وأعلن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو ، األس���بوع الماضي، 
أنه س���يصوت ضد قانون منع لم الش���مل، وأن أحزاب المعارضة 
ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أس���اس: الهجرة إلى إسرائيل"، 

بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.

أوضح عامر أن نتنياهو يحاول االلتفاف على القانون بطرحه قانون 
الهج���رة ليكون دائم���ًا ودون حاجة لمصادقة س���نوية عليه كما 
قانون منع لم الش���مل " ، مش���يرا إلى دفعه كل أعضاء المعارضة  
بالكنيس���ت وعدده���م  59  للتصوي���ت ضد القان���ون ؛ بهدف 

االلتفاف على الحكومة الحالية واسقاطها.
وشدد على خطورة القانون الذي يضر بآالف العائالت الفلسطينية 
التي تحاول لم شملها سنويا ، إذ غن االحتالل االسرائيلي يحاول 
خلق حالة من عدم التوازن الديمغرافي ألبعاد أمنية ، فهو متخوف 
حين قبوله طلبات لم الشمل أن ينتقل اآلالف من العائالت للداخل 
المحتل ويحدث زيادة لهم على حساب عدد اإلسرائيليين  ، وبعد 
آخ���ر يتعلق بمخاوفه م���ن تنفيذ بعض األف���راد خاصة من لهم 

ارتباط بحركات المقاومة عمليات ضده.
كم���ا حذر من خط���ورة الصالحي���ات الممنوحة لوزي���رة الداخلية 
اإلسرائيلية إليت ش���اكيد التي ستتحكم في الموافقة أو رفض 
طلبات لم الشمل للعائالت الفلسطينية لوجود قضايا أمنية على 

األفراد أو الجماعات بالعائلة ". 
 وفيما يتعلق بتصويت القائمة العربية لبقاء القانون، أش���ار إلى 
أن موقف القائم���ة العربية المؤيد لبقاء القانون مقابل حفنة من 
االمتي���ازات التي تخفف من تأثير القان���ون على1500 عائلة تم 
رفض طلباتها لم الش���مل، مستغرب ومستهجن، فهو يتعارض 

مع الرؤية العربية التي ترى أن القانون عنصري.
ولفت إل���ى أن دور القائمة العربية داخل االئتالف الحكومي، غير 
مجٍد، فالعديد من القرارات التي اتخذت ضد الفلس���طينيين، لم 
تعبر حينها عن رفضها لها ،  كقرار بقاء مس���توطنة  " ايفيتار" 

على جبل صبيح جنوب نابلس.
بدوره، المختص في الش���أن اإلس���رائيلي صالح النعامي، يرى أن 
اسقاط قانون لم الشمل إن دل على شيء فإنما يدل على أن جنون 
التطرف هو مادة التنافس بين الحكومة والمعارضة الصهيونية.

وقال النعامي" إن فش���ل حكومة بينت في تمرير مش���روع قانون 
المواطنة يدل على أنها تعيش على وقت مستقطع وأن تفككها 

مس���ألة وقت فقط بس���بب التباين في مواق���ف مركباتها ونتاج 
وجود المعارضة المقاتلة الت���ي يقودها نتنياهو، الذي يرى في 
سقوطها مصلحة شخصية له، على اعتبار أن ذلك يفسح المجال 
أمام عودته للحكم بشكل يحسن من فرص نجاته من السجن في 

قضايا الفساد".
جمحف وعن�سري

العض���و بالحزب الديمقراط���ي العربي محمود مواس���ي بالداخل 
المحتل أكد أن قانون منع لم الش���مل عنصري ومجحف، لحرمانه 
قراب���ة 40 ألف فلس���طيني من االجتماع م���ع بعضهم في مكان 
واح���د، بحجج واهية. وأوضح مواس���ي ل�"االس���تقالل" أنه بالعام 
2016 توجه���ت مراكز حقوق االنس���ان لمحكمة الع���دل العليا، 
إلس���قاط القانون، لكن لم تنجح في انت���زاع قرار لصالح العائالت 
الفلس���طينية.  وبي���ن أن حكومة االحتالل االس���رائيلي أصدرت 
قرارًا بمنح 1600 عائلة إقامة ثابتة ؛ لوجود وضع إنساني لديهم 
ومنهم من قدموا خدمات لدولتها، وعبر عن استيائه من القائمة 
الموحدة باالئتالف الحكومي برئاسة منصور عباس وثالثًا أعضاء 
آخرين و الذين انش���طروا بمواقفهم حي���ن التصويت لنصفين، 
مش���ددا على عدم تعويله على القائمة الت���ي انضمت لحكومة 
يمينية متطرفة ، تؤمن بالحركة الصهيونية وزيادة عدد اليهود 

بفلسطين والغاء الوجود الفلسطيني .
وأشار إلى االنبطاح السياسي، والدور الضعيف االنهزامي ، الذي 
يمارسه أعضاء القائمة الموحدة ، الذين اختاروا السير على نهج 
االحتالل االس���رائيلي، وكل حديثهم ع���ن إحداث تغيير لصالح 
الفلس���طينيين عار عن الصح���ة .  وأكد على ع���دم رهانه وأمله 
بالحكومة المتطرفة ومن ينتمي لها، مش���ددا على فخره واعتزازه 

بصمود ونضال أبناء شعبه بكل مكان بفلسطين. 
 ولف���ت ال���ى أن المصير ال���ذي ينتظر أعضاء القائم���ة الموحدة 
باالئتالف الحكومي اإلسرائيلي، هو إخراجهم من لجنة المتابعة 

العليا للجماهير العربية، ومالحقتهم بالشارع الفلسطيني.

إسقاط قانون منع لم الشمل.. صراع إسرائيلي داخلي يمزق العائالت الفلسطينية 
غزة/ �سماح املبح�ح: 

ف�س��ل الئت��اف احلك�م��ي الإ�سرائيل��ي يف اأول اختب��ار 
ج��دي لأحزاب��ه، يف الت�س�يت ب�س��كل متفق على مترير 
قان�ن امل�اطنة الذي مينع مل �سمل عائات فل�سطينية، 
وال��ذي انتهي �سريان العم��ل به اأم�س الثاث��اء. الف�سل 

ج��اء ب�سب��ب تع��ادل الأ�س���ات، اإذا اأي��د »الت�س�ية« 59 
ع�س��� كني�س��ت وعار�سها 59 ع�س� كني�س��ت، فيما امتنع 
ع�س���ا الكني�س��ت م��ازن غن��امي و�سعي��د اخلروم��ي م��ن 
القائم��ة امل�ح��دة عن الت�س�ي��ت، وذلك بع��د مداولت 
ا�ستم��رت حت��ى �ساع��ات الفج��ر الأوىل م��ن ي���م اأم�س 

الثاثاء، ومفاو�سات بني اأحزاب احلك�مة الإ�سرائيلية 
اإىل  الت��س��ل  مت  مب�جبه��ا  بيني��ت،  نفت��ايل  برئا�س��ة 
»ت�س�ي��ة« مع القائمة امل�ح��دة التي وافقت على متديد 
القان���ن مل��دة 6 اأ�سهر. و�سقطت ه��ذه »الت�س�ية« ب�سبب 

التعادل يف الأ�س�ات امل�ؤيدة واملعار�سة.
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/364(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: أحمد 
كامل محمد الدباس من س���كان خانيونس هوية رقم 412614257 بصفته 

وكيال عن: وكيال عن اخوتي/ ناهض وناجي أبناء كامل محمد الدباس 
بموج���ب وكالة رق���م: 2021/186009 صادرة عن س���وريا + رقم الوكالة 

2021/185846 عن سوريا 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 86 القسيمة 7 المدينة خان يونس 
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 
الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن 
استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/6م

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

    دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية خانيون�س

    دائرة التنفيذ
�إخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 

بد�ية خانيون�ض يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2010/621
الى المنفذ ضده / فهمي محمد عيسى اربيع  هوية : 937357333

العنوان : خانيونس – البطن السمين القبلي – بالقرب من فيال الفقعاوي – خارج البالد حاليا 
أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب س���ند مديونية مستحقة 
االداء بتاريخ 2010/3/20 وذلك بمبلغ 35.000 دوالر امريكي لصالح طالب 
التنفيذ / جودة غانم حمد المصري هوية 969322668 والذي يلزمك فيه 
بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة الى الرسوم والمصاريف .

لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين من تاريخ 
ه���ذا االعالن لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية حس���ب األصول واذا 
لم تحضر ف���ي المدة المحددة فإنك تعد ممتنع���ًا عن التنفيذ ومن ثم 

ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .
مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس
مهدي نبيل القدرة

 جمعية الأمل لتاأهيل املعاقني رفح

 

 �إعالن طرح عطاء�ت
 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 2021/07/0٨ 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 أيام االسبوع ما عدا الجمعة والسبت من 
الساعة 0٨:00 ص وحتى الساعة 4:00 م.

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف 0٨2136779 - جوال 05921624٨4

طولكرم / االستقالل:
ناش���د ذوو األسرى وممثلو المؤسس���ات الرسمية 
والشعبية وفصائل العمل الوطني وأسرى محررون 
في طولكرم، المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية 
للتدخ���ل العاج���ل إلنق���اذ حي���اة األس���رى وفي 
مقدمتهم األس���ير الغضنفر أبو عطوان المضرب 

عن الطعام منذ 64 يوما رفضا العتقاله اإلداري.
جاء ذل���ك خالل االعتصام األس���بوعي لمس���اندة 
األسرى، واألس���ير أبو عطوان القابع في مستشفى 
"كابالن" اإلس���رائيلي، أمام مكتب الصليب األحمر 

في مدينة طولكرم، أمس الثالثاء.
وق���ال مدير مكت���ب نادي األس���ير ف���ي طولكرم 
إبراهيم النمر ، "نقف اليوم وقفة مس���اندة لألسير 

أبو عطوان، لننقل رسالته التي تنادي أحرار العالم 
إلنقاذ حياته، في ظل ما يتعرض له من موت بطيء 

في المستشفى".
وأضاف "نطلق صرخة لدول العالم ومؤسس���اتها 

والصليب األحمر أن���ه آن األوان إلنقاذ ما تبقى من 
حياة األسير، ولوقف سياسة االعتقال اإلداري الذي 
ينته���ك كل المواثي���ق الدولي���ة الخاصة بحقوق 
اإلنس���ان، والدعوة إلى وقفة شعبية ورسمية جادة 
معه لدع���م صموده والضغط باتج���اه اإلفراج عنه 

وعن جميع في سجون االحتالل".
بدوره، حذر األسير المحرر صهيب جبعيتي، الذي 
قضى 16 عاما في س���جون االحت���الل، من "تدهور 
الوضع الصحي لألسير أبو عطوان، بعد مضي أكثر 
من ش���هرين على إضرابه عن الطعام، ما يستدعي 
وقفة وتفعيل كل المؤسسات والفعاليات المحلية 
والدولي���ة للضغط نحو االفراج عن���ه وإنقاذ حياته 

ورفع المعاناة عنه وعن جميع األسرى".

الخليل/ االستقالل:
قررت النيابة العامة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، الثالثاء، إخالء سبيل 
الصحف���ي عالء الريماوي، المعتقل لدى األجهزة األمنية والمضرب عن الطعام 

لليوم الثالث على التوالي.
وكان���ت عائلة الريماوي أف���ادت االثنين، أنه جرى نق���ل نجلها المعتقل لدى 

أجهزة أمن السلطة ألحد المستشفيات نتيجة تدهور وضعه الصحي.
وذكرت العائلة أنه جرى نقل نجلها لقس���م العناية المكثفة في مستش���فى 
عالية الحكومي بمدينة الخليل، بعد تدهور في صحته، إثر إضرابه عن الطعام 

واستمرار اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة.
وفي وقت س���ابق أول أم���س تظاهر عش���رات الصحفيين إل���ى جانب عائلة 
الصحفي ع���الء الريماوي، أمام مجلس الوزراء ف���ي رام الله، رفًضا العتقاله من 
قبل أجهزة أمن الس���لطة. وطالب الصحفيون وعائلة الريماوي باإلفراج الفوري 

عنه محملين السلطة وحكومة اشتية المسؤولية الكاملة عن حياته.
وندد الصحفيون بسياس���ة تكميم األفواه التي تمارسها أجهزة السلطة بحق 

الصحفيين، ومالحقتهم والتضييق عليهم.
وأكدت عائلة الصحفي الريماوي أن اعتقال عالء هو سياس���ي، والترويج لغير 

ذلك والتحشيد ضده محاولة فاشلة.
وقالت العائلة إن نجلها الصحفي عالء يدفع ثمن عملية التحشيد ضده، وفي 
مرات سابقة اعتقل لدى االحتالل، واليوم يعتقل لدى السلطة، مؤكدة أنها لن 

تسمح بأن يتحول إلى نزار بنات آخر.
وأعل���ن الصحفي عالء الريم���اوي إضرابه عن الطعام والش���راب، إثر قرار نيابة 

السلطة تحويله موقوفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.

رام الله/ االستقالل:
أكد نادي األس����ير، أن األس����رى في سجن »عوفر«، 
أجبروا إدارة الس����جن على إعادة األس����رى الذين 
تم نقلهم من قس����م )21( والبالغ عددهم )120( 
أسيرا إلى غرفهم، بعد عملية القمع التي تعرضوا 

لها.
وقال النادي في بيان له، الثالثاء، إن جلس����ة حوار 
عقدت بين األسرى وإدارة »عوفر« في وقت متأخر 
من مساء اإلثنين، حيث اش����ترط األسرى خاللها 
إعادة كافة األسرى الذين تم نقلهم إلى غرفهم، 

كخطوة أولية الستئناف الحوار معها.

وهّدد األسرى أّنه في حال استمرت اإلدارة بعملية 
التصعي����د الممنهج����ة بحّقهم، سيس����تأنفون 
خطواتهم االحتجاجية، والتي تمثلت مبدئيا يوم 

أمس بإرجاع لوجبات الطعام، وإغالق األقسام.
وأوض����ح الن����ادي أن أس����رى »عوف����ر« يواجهون 
اقتحامات متكررة وممنهجة، تصاعدت في اآلونة 
األخيرة فمنذ مطلع العام الجاري سجل على األقل 
5 اقتحام����ات، أعنفها في ش����هر يناي����ر/ كانون 
الثاني حيث اس����تخدمت خالله قوات القمع الغاز 

بحقهم.
يش����ار إل����ى أن إدارة س����جون االحت����الل تنتهج 

عملي����ات القمع والتفتي����ش المتك����ررة، إضافة 
إلى جملة من السياس����ات التنكيلية الممنهجة 
 األس����رى، لفرض مزيد من السيطرة والّرقابة 

ّ
بحق

عليهم، وضرب أي حالة »استقرار« داخل األقسام.
يذك����ر أن إدارة س����جون االحت����الل صّع����دت من 
عمليات القمع منذ بداية ع����ام 2019، مقارنة مع 
السنوات التي س����بقتها، وشّكلت عمليات القمع 
في حينه األعنف منذ ما يزيد عن عش����ر سنوات، 
وكان من بين السجون التي تعرض فيها األسرى 
ألشد عمليات القمع سجن »عوفر«، ُأصيب خاللها 

عشرات األسرى بإصابات مختلفة.

األسرى يجبرون إدارة سجن »عوفر« على إعادة 120 أسيرًا إلى غرفهم

مناشــدات إلطــالق ســراح األسيــر أبــو عطــوان

رام الله/ االستقالل:
أعربت اللجنة الدولية للصلي���ب األحمر عن قلقها 
البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لألس���ير المضرب 
عن الطعام الغضنفر أبو عط���وان، المعتقل إدارًيا 

وُيعالج في مستشفى »إسرائيلي«.
وق���ال رئيس قس���م الصحة باللجن���ة الدولية في 
»إس���رائيل« واألراضي المحتلة إي���ف جيبينز في 
تصريح وصل »االس���تقالل« الثالث���اء: »يزور أطباء 

اللجن���ة الدولي���ة غضنفر أب���و عط���وان، ويراقبون 
حالته ع���ن كثب«. وأضاف »بعد مرور 64 يوًما على 
إضرابه عن الطعام، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب 
الصحية المحتملة التي ال رجعة فيها.. من منظور 

طبي، فإن السيد غضنفر يدخل مرحلة حرجة«.
وأوضحت اللجنة الدولية أنها وبصفتها مؤسس���ة 
إنس���انّية محاي���دة، فإّنها »ال تدع���م اإلضراب عن 
الطع���ام وال ُتدينه«. وأش���ارت إل���ى أن موظفيها 

يراقب���ون وضع المضربين عن الطع���ام للتأكد من 
معاملتهم باحترام وحصولهم على الرعاية الطبية 
المالئمة، وضمان السماح لهم بالبقاء على اتصال 
م���ع عائالتهم. ولفت���ت إلى أن آخر زيارة لألس���ير 

غضنفر أبو عطوان كانت بتاريخ 05 تموز/ يوليو.
وحث���ت اللجنة الدولية »الس���لطات اإلس���رائيلية 
المختص���ة، والمري���ض وممّثليه عل���ى إيجاد حل 

يجّنب فقدان الحياة«.

مضرب منذ 64 يومًا
الصليب األحمر: األسير »أبو عطوان« في حالة صحية حرجة

النيابة تفرج عن 
الصحفي عالء الريماوي

 جنين/ االستقالل:
دخل األسير يوسف نمر محمد أبو قنديل )33 عاما( من مخيم جنين، الثالثاء، 
عامه السابع عشر على التوالي في س���جون االحتالل اإلسرائيلي.  وذكر مدير 
نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، أن األس���ير أبو قنديل يقضي حكما 
بالس���جن المؤبد م���دى الحياة، ومعتقل منذ العام 2004، أمضى في س���جون 

االحتالل 17 عاما.

جنين: األسير يوسف أبو قنديل 
يدخل عامه الـ17 في األسر
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 دولة فل�سطني  
  مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2018/1224   يف الطلب رقم 2021/1262
المستدعية / مي كنعان حمدي الصوراني من غزة هوية / 902670165

  وكيلها المحامي / حمزة المصري
المستدعى ضدهم / 1 - منى كنعان حمدي السقا ) الصوراني قبل الزواج( 
من غزة تل الهوا خلف منزل رش���يد ابو شباك بجوار منزل ابو العبد الحداد 
وحاليا خارج البالد . 2 - احمد معين فايق خيال 3 -  ملك معين فايق خيال 
4 - ريم معين فايق خيال – آخر عنوان لهم من غزة الرمال قرب دوار حيدر 
عبد الشافي مقابل منزل حيدر عبدالشافي وجميعهم حاليا خارج البالد .

نوع الدعوى / تنفيذ عيني  قيمة الدعوى / )200.000 دينار اردني (
 ) مذكرة بالنشر المستبدل (

 في القضية رقم 2018/1224    في الطلب رقم 2021/1262
الى المستدعى ضدهم / منى كنعان حمدي السقا ) الصوراني قبل الزواج ( واحمد 
معين فايق خيال وملك معين فايق خيال وريم معين فايق خيال حاليا مقيمون 
جميعهم خارج البالد بما ان المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة بداية 
غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) تنفيذ عيني ( اس���تنادا الى ما تدعيه 
ف���ي الئحة دعواها وعمال بنص المادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد / قاضي محكمة بداية غزة في 
الطلب ) 2021/1262( بالس���ماح لها تبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذلك 
يقتضى عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة بتاريخ 2021/9/20م الساعة التاسعة 
صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انك اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية 

والطلب باعتباركم حاضرين . تحريرا في 2021/7/6م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اأ .عمار قنديل 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

يف الطلب املدين رقم 1300 / 2021     يف الدعوى املدنية رقم 1566 / 2019
المستدعية: شركة غزة لألعالف والحبوب ويمثلها السيد/ هشام رزق السوافيري 
– م���ن غزة الخط الش���رقي ف���ي دوار ملكة ويحمل هوية رق���م 914146667 – 
وكالؤه���ا المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحاي���ك وتامر فتحي 
االش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو ش���قفة ويوسف دياب قدوم ونائل 
إبراهيم العش���ي – غزة دوار انصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف مؤسسة 

محمد عادل بسيسو للمحاماة – هاتف محمول رقم: 0599329595
المس���تدعى ضده: ايمن فتحي س���عيد عبد العال – من غزة حي التفاح 

شارع صالح الدين خلف محطة بهلول 
نوع الدعوى: مطالبة بدين تجاري

قيمة الدعوى: )24941 ش���يكال( أربع وعش���رون ألفًا وتس���عمائة وواحد 
وأربعون شيكال فقط ال غير 

في الطلب المدني رقم 1300 / 2021    في الدعوى المدنية رقم 1566 / 2019
الى المس���تدعى ضده "المدعى عليه" المذكور أعاله بما ان المس���تدعية 
"المدعي���ة" المذكورة أعاله قد اقامت عليك الدع���وى رقم 1566 / 2019 
ونوعها )مطالبة بدين تج���اري( وفقا لما تدعيه في الئحة دعواها فليكن 
بعلمك انه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلسة يوم الخميس الموافق 
2021/9/16 لذل���ك يقتضي منك الحضور وان ت���ودع ردك الجوابي على 
الئحة دعواها خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن بعلمك انه 
بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعية ان تس���ير بحقك في 

الدعوى باعتبارك حاضرًا غزة في: 2021/7/5م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة 
يف الق�سية رقم 529 / 2009   يف الطلب رقم 1248 / 2021

المس���تدعين/1 - إبراهيم محمود محمد األشقر 2 - كامل محمود محمد 
األش���قر 3 -  عمر محمود محمد األشقر. وجميعهم من سكان تل الهوى 
مقاب���ل وزارة التربي���ة والتعلي���م- وكالؤهم المحام���ون/ صافي محمود 

الدحدوح وعبد العزيز الغالييني ومحمد صافي الدحدوح – غزة 
المس���تدعى ضدهم/ 1 - أحمد باس���م عادل العلمي بصفته أحد ورثة عمة المرحوم/ 
حكمت عادل العلمي وجده المرحوم/ ع���ادل عبد القادر العلمي وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة عمة وجده- غزة الرمال مقابل ملعب فلسطين 2 - سهير صدقي نعمان العلمي 
باألصالة عن نفس���ها وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والدها المرحوم/ صدقي نعمان 
العلمي- آخر عنوان سكن غزة الرمال مقابل ملعب فلسطين وموجودة حاليًا خارج البالد 
3 - نج���وان أحمد أديب العلمي بصفته أحد ورثة وتركة والدته المرحومة/ أميرة محي 
الدين الحس���يني- آخر عنوان سكن غزة بجوار ملعب فلس���طين وموجودة حاليًا خارج 
البالد 4 -  عالء محمد زكي ال رضوان وبصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
والده- س���كان غزة الرمال الشمالي بجوار ملعب فلسطين موجود خارج البالد 5 - فريدة 
نعمان عثمان العلمي- غزة الرمال ش���ارع فلسطين بالقرب من مدرسة فلسطين بجوار 
ملعب فلس���طين بصريات العلمي 6 - عبد الس���تار فائق حس���ن العشي باألصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ فائق حسن محمود العشي )موجود 
حاليًا خارج البالد( 7 - روحي حس���ن محمود العشي )موجود حاليًا خارج البالد( 8 - وليد 
س���امي حسن محمود العشي باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده 
المرحوم/ سامي حس���ن محمود العش���ي، وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده )موجود 
حاليًا خارج البالد( 9 - حس���ين س���مير حسن العش���ي باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ س���مير حس���ن محمود العش���ي )موجود حاليًا خارج 
البالد( 10 -  عبد الرحمن حس���ن محمود العشي )موجود حاليًا خارج البالد( 11 -  صفاء 
عبد الرؤوف خليل جودة )موجود حاليًا خارج البالد( 12 -  وليد )محمد س���امي( حس���ن 
العشي باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ محمد )سامي 
حس���ن( محمود العشي )موجود حاليًا خارج البالد( وآخر عنوان للمستدعى ضدهم من 
)6 وحتى 12( غرب مفترق مركز ش���رطة العباس القديم مسجد العباس غرب صيدلية 
الزيتون أول ش���ارع على اليمين ثاني بيت بجوار بيت عائلة النمس بيت المختار/ عبد 
الله عارف العشي )أبو وائل( 13 - مفتية حيدر سليمان ال رضوان- غزة الرمال الشمالي 
شارع طارق بن زياد مقابل سوبرماركت الدار )موجود حاليًا خارج البالد( 14 - عبد الكريم 
فائق العش���ي )موجود حاليًا خارج البالد( 15 -  عبد الخالق فائق العشي )موجود حاليًا 
خارج البالد( 16 - حس���ن فائق العش���ي )موجود حاليًا خارج البالد( 17 - حسين فائق 
العش���ي )موجود حاليًا خارج البالد( 18 - اكرام فائق العشي )موجود حاليًا خارج البالد( 
19 - سوزان فائق العشي )موجود حاليًا خارج البالد( 20 - سهى فائق العشي )موجود 
حالي���ًا خارج البالد(- آخر عنوان للمس���تدعى ضدهم م���ن )14 وحتى 20( غرب مفترق 
مركز ش���رطة العباس القديم مس���جد العباس غرب صيدلية الزيتون أول ش���ارع على 
اليمي���ن ثاني بيت بجوار بيت عائلة النمس بيت المختار/ عبد الله عارف العش���ي )أبو 

وائل( – جمعيهم خارج البالد
نوع الدعوى: الغاء تسجيل وتنفيذ عيني

قيمة الدعوى )380.000 دينار أردني( أي ثالثمائة وثمانون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 1248 / 2021 في القضية رقم 529 / 2009 
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد أقام عليك دعوى إلغاء تسجيل 
وتنفيذ عيني لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ تبلغك هذه المذكرة، كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلسة يوم الثالثاء 
الموافق 2021/9/7م التاسعة صباحا للنظر في الدعوى وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في القضية حسب األصول. حرر في: 2021/7/5م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط���ن / ابراهيم كمال محمد هنيه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803831817( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أشرف سامي أحمد االسطل  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )401853551( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عمر محم���ود عزو الزيناتي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )402035695( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد هاش���م أحمد كوارع  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400519245( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
أكد مش���اركون ف���ي وقفة احتجاجي���ة الثالث���اء، رفًضا 
الس���تمرار الس���لطة الفلس���طينية بقطع رواتب عدد من 
الموظفين بغ���زة، أن إصرارها على عدم االنصياع لقرارات 
المحاكم المختصة برام الله التي أصدرت أحكامها بإعادة 
المئات من المفصولي���ن والمقطوع���ة رواتبهم للخدمة 
وتعويضه���م، هو إمعان وتحٍد س���افر لكاف���ة القوانين 
الوطني���ة. ونّظم الوقف���ة، اللجنة المطلبي���ة للمقطوعة 
رواتبهم في قطاع غزة أمام مقر هيئة األمم المتحدة غرب 
مدينة غزة، وتس���ّلم خاللها مساعد األمين العام للهيئة 

رسالة المقطوعة رواتبهم في مسعى إلعادتها.
وقال ممث���ل اللجن���ة عبد المعط���ي مب���روك "إن اللجنة 
تنظر بخطورة بالغة واس���تنكار ش���ديد، مواصلة السلطة 
الفلس���طينية في رام الله نهجها المخالف للقانون بحق 
أبناء شعبنا بش���كل عام ومواطني غزة بشكل خاص، فيما 
يعرف باإلجراءات العقابية التي مست بشكل كارثي حالة 
حقوق اإلنسان". وأوضح أنه في مقدمة هذه اإلجراءات قطع 
رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية 
وأس���ر الشهداء واألس���رى والجرحى، الذين فوجئوا بقطع 
رواتبها ومستحقاتها المالية دون إبداء أو معرفة األسباب. 
وأضاف "هذا ما يؤكد فرضية أن هذه القرارات، جاءت على 
خلفية ممارستهم لحقوقهم في الرأي والتعبير واالنتماء 

السياسي المكفولين بنص القانون".
وأكد أن إصرار السلطة على المضي في إجراءاتها العقابية 
وبهذا الش���كل الفظ، وعدم االنصياع لق���رارات المحاكم 
المختصة برام الله، والتي أصدرت أحكامها الباتة بإعادة 
المئات من المفصولي���ن والمقطوع���ة رواتبهم للخدمة 

وتعويضهم بأثر رجعي، لهو إمعان وتحٍد س���افر لكافة 
القوانين الوطنية واللتزامات فلسطين الدولية.

وبّين أنه بموجب انضمام فلس���طين لعش���رات مواثيق 
حقوق اإلنسان ينبغي على السلطة الفلسطينية احترام 
حقوق مواطنيها، لكن سياسة قطع الرواتب يكشف عن 
حالة الهيمنة والتغول والتفرد التي تمارس���ها السلطة 
التنفيذية ممثلة برئيس���ها ورئيس وزرائها على حقوق 

وحريات المواطنين.
كما ش���دد على عدم قانونية تل���ك العقوبات، موضًحا أن 
اس���تمرار السلطة في تطبيق سياس���ة قطع الرواتب، قد 

ساهم في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة.
وتابع "في ظ���ل تنامي معدالت انع���دام األمن الغذائي 
لألسر بقطاع غزة، وبالتالي تجدد اللجنة مطالبتها بضرورة 

التراجع الفوري عن هذه السياسة المشينة".
واعتب���ر أن العقوب���ات الجماعية اس���تقواء على الحقوق 

والحريات المكفولة قانونًا، موضًحا أن السلطة في رام الله 
تس���عى لتوظيف المال العام بغرض االنتقام السياسي 
وتكميم األفواه. كما أكد أن قرارات قطع رواتب الموظفين 
وأس���ر الشهداء واألس���رى والجرحى، تفتقر ألركان القرار 

اإلداري من حيث العمومية والتجريد والتسبيب.
واعتبر أن قطع الرواتب يش���كل تميي���زًا بين الموظفين 
على أس���اس الجغرافيا واالنتماء السياسي وحرية الرأي 
والتعبير؛ ما يستدعي محاسبة كل من تورط باتخاذ هذه 

اإلجراءات غير المشروعة.
وطال���ب مب���روك ال���كل الفلس���طيني بض���رورة تحمل 
مسؤولياته القانونية والوطنية، تجاه وقف حالة االنهيار 
السياس���ي واإلنس���اني، وتجنيب المواطنين والخدمات 

والحقوق والحريات مخاطر االنقسام والصراع السياسي.
كما وتجدد مطالبها بس���رعة إنهاء االنقس���ام وتحقيق 

الوحدة على أسس الشراكة الوطنية.

وقفة بغزة رفضًا الستمرار قطع السلطة رواتب موظفين رغم قرار إعادتهم 

االستقالل/ وكاالت:
كشف الروائي ف��اروق وادي، أن السفارة الفلسطينية في "لشبونة" أقدمت، االثنين، دون 
س���ابق إنذار على فصل ابنته "شهد" من عملها في السفارة بسبب موقفها من اغتيال 
نزار بنات. وق���ال وادي في مقال بعنوان "كفى!"، إن قرار الفصل اتخذ من وزير الخارجية 
نفسه، وأنه جرى إبالغ الصندوق القومي للعمل فوًرا على حصر حقوقها لنهاية الخدمة.

وأش���ار إلى أن ابنته "ش���هد" كانت قد وقع���ت على عريضة تدي���ن عملّيات التصفية 
والتنكيل التي راح ضحيتها الشهيد نزار بنات.

وك���رر وادي إدانته لعمليات القتل المباش���ر والتصفية الجس���دية، ولعمليات العقاب 
بحرمان الموظفين من أعمالهم ألنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.

على خلفية موقفها من اغتيال نزار بنات
السفارة الفلسطينية في »لشبونة« 

تفصل »موظفة« دون سابق إنذار



األربعاء  26 ذو القعدة 1442 هــ 7 يوليو 2021 م

»حل����ف أورش����ليم« الصهيو أميرك����ي يوّجه َبوصلت����ه إلى كل 
االتجاه����ات، ما عدا القدس وفلس����طين، ويصّوب بندقيته نحو 

كل البالد ما عدا الكيان الصهيوني.
ما بين انتصار الثورة اإلس����المية في إيران، واش����تعال معركة 
»سيف القدس« في فلس����طين، مرورًا بحرب تموز/يوليو 2006 
ف����ي لبنان، تكّون م����ن خالل الصراع ضد االس����تعمار األميركي 
والكي����ان الصهيون����ي حلف جدي����د في المنطقتي����ن العربية 
واإلس����المية، يض����مُّ دواًل مماِنع����ة لالس����تعمار الصهيون����ي 
األميركي، وحركات مقاِومة لالحتالل الصهيوني اإلس����رائيلي. 
هدف هذا الحلف هو تدمير المشروع الغربي االستعماري ضد 
اًل بالوجود األميركي والكيان الصهيوني،  األمة اإلس����المية، ممثَّ

ومحور الحلف فلسطين وقبلته القدس.
لذل����ك، فهو في مضمون����ه »حلف القدس«، وأق����دم دوله هي 
 أقدم حركات المقاومة 

َّ
الجمهورية اإلس����المية في إيران، كما أن

في الحلف هي حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين. فكانت 
كل من إيران والجهاد نموذجًا صادقًا عن »حلف القدس«، حتى 
قبل نش����أة الجمهورية اإلس����المية في إي����ران، وحركة الجهاد 
اإلس����المي في فلسطين، عندما كانت الجمهورية ثورة والحركة 

فكرة.
كانت فلسطين حاضرة في إيران الثورة قبل إنشاء الجمهورية 
اإلسالمية عام 1979م، من خالل حضورها في فكر ُمفّجر الثورة 
ومؤس����س الجمهورية، اإلمام الثائر آية الل����ه الخميني - رحمه 
الل����ه �، بحيث اعتبر تحالف النظ����ام الملكي اإليراني مع الكيان 
الصهيون����ي ودعم����ه، وتخليه عن دعم القضية الفلس����طينية 
ومقاومتها، أهمَّ أس����باب نزع الش����رعية عن����ه والتحريض على 
الثورة ضده. وأفتى بتخصيص جزء كاٍف من الحقوق الشرعية، 
من الزكاة وسائر الصدقات، للمجاهدين الفلسطينيين والثورة 
الفلس����طينية لمحاربة الكيان الصهيوني، وح����ّرم التعامل مع 
الكيان في كل مجاالت الحياة، واعتبر مقاطعتها الشاملة واجبًا 
ش����رعيًا على المس����لمين، واعتبر فلس����طين قضية المسلمين 
األولى، ووجود »إس����رائيل« خطرًا على األمة اإلس����المية. لذلك، 
اعتبر تحريرها واجبًا على كل المس����لمين، فقال: »نحن نقول إن 
إس����رائيل يجب أن ُتمحى من الوج����ود، وإن بيت المقدس ملك 
للمسلمين، وِقبلتهم األولى«. من هذه الرؤية، انطلقت سياسة 
الجمهورية في دع����م المقاومة الفلس����طينية، وفي مقدمتها 

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
حض����ور القدس وفلس����طين والمقاومة الفلس����طينية في فكر 
الثورة اإلس����المية، قب����ل انتصاره����ا وإع����الن الجمهورية عام 
1979م، بواس����طة مؤسسها ومرش����دها األول اإلمام الثائر آية 
الل����ه الخميني، قابل����ه حضور الثورة اإلس����المية في فكر حركة 
الجهاد اإلس����المي في فلسطين بواسطة مؤسس����ها وأمينها 
األول الش����هيد المفكر فتحي الشقاقي، قبل اإلعالن عن إنشاء 
الحرك����ة مطلع ثمانينيات القرن العش����رين. فلقد نش����ر كتابه 
»الخميني: الحل اإلس����المي والبديل«، عام 1979م، والذي كتبه 
ع في نهضة  ُقبيل انتصار الثورة، فأشاد بالثورة ودورها المتوقَّ
األمة وتحرير فلس����طين. واعتبر اإلماَم الثائر آية الله الخميني، 
مع اإلمام الشهيد حس����ن البنا، أهمَّ رجلين في القرن العشرين 
 الثورة 

َّ
تأثيرًا في الساحة اإلسالمية. وكتب عن الثورة قائاًل: »إن

اإلس����المية في إيران ثورة إس����المية بمعناها القرآني الرحب.. 
 القواسم المشتركة بين 

َّ
إنها ليست ثورة طائفة دون طائفة. إن

ة والشيعة َلتكاد بل هي فعاًل تشكل  نَّ
جناحي المس����لمين السُّ

جس����د هذه الثورة بدءًا م����ن منطلقاتها وأهدافها ووس����ائلها 
وبواعثها«. من ه����ذه الرؤية المتقّدمة واالستش����رافية للثورة 
اإلسالمية اإليرانية، ُأسس وجود »حلف القدس«، لتكون حركة 
»الجهاد اإلس����المي« إح����دى أهم ركائزه كقاع����دة متقدمة في 

القدس وفلسطين.
حضور فلس����طين في فكر الثورة اإلس����المية قب����ل انتصارها، 
تحّول إلى واقع فعلّي ونهج ثابت وسياس����ة دائمة إليران بعد 
انتصار الث����ورة عام 1979م، وإنش����اء الجمهورية اإلس����المية. 
ودخلت فلس����طين في ُصلب مشروعية الثورة اإلسالمية، وباتت 
م����ن مرتكزات ش����رعية النظام الث����وري، وأح����د مكّونات هوية 
دًا أساسيًا  الجمهورية اإلس����المية، وأصبحت محورًا ثابتًا ومحدِّ
في سياس����ة إيران الخارجية ومشاركتها في المحافل الدولية، 
فدعم����ت المقاوم����ة الفلس����طينية، وأمّدتها بالمال والس����الح 
والخبرات. وعمليًا، بعد أس����بوع واحد من النصر، أغلقت السفارة 
اإلسرائيلية في طهران، وسّلمت مفاتيحها إلى منظمة التحرير 
الفلس����طينية. وكان أول ضيف أجنبي زار إيران الزعيم الراحل 
ياس����ر عرفات ليلتقي قائده����ا وجماهيرها، التي اس����تقبلته 
بش����عار »اليوم إي����ران وغدًا فلس����طين«. وُأعلن ي����وُم القدس 
العالمي يومًا للتضامن مع القدس وفلسطين، وتأكيدًا لاللتزام 
بقضيتها وتحريرها. وُأعلن تش����كيُل »فيل����ق القدس« لتكون 

ُأولى مهماته دعم المقاومة.
ظّلت إيران تشير إلى هذا النهج في عهد مرشد الثورة والدولة 
الثاني اإلمام السيد علي خامنئي. وحضور فلسطين والمقاومة 
في قلب إيران هو الس����بب في غياب الفريق الش����هيد قاس����م 
س����ليماني، قائد »فيلق القدس« في جريمة االغتيال الصهيو- 

أميركية.
بعد إنشاء حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين كانت الثورة 
اإلسالمية في إيران أكثر حضورًا في فكر الشهيد الشقاقي، من 
خالل رؤيته عالقة الحركة باآلخرين، ُقربًا أو بعدًا، تحالفًا أو تنافرًا. 
د لها معايير اإلس����الم وفلسطين والمقاومة،  وهذه العالقة حدَّ
فوضع إي����ران وفق هذه المعايير في دائ����رة القرب والتحالف، 
قائاًل: »ن����رى في الثورة اإلس����المية في إي����ران حليفًا وصديقًا 
لقضايان����ا خاصة في فلس����طين، لقد حّررت الثورة اإلس����المية 
إيران ونقلتها من موقع ُمعاٍد للعرب واإلس����الم وصديق للغرب 
والكي����ان الصهيون����ي، إلى الموق����ع الُمقابل تمام����ًا، واجبنا أْن 
نحافظ على هذا التطور واالنقالب الخطر متجاوزين بذلك الُبعد 
المذهبي والقومي«. وعندما ُس����ِئل عن مس����اعدة إيران للحركة 
أجاب: »نتلّقى مساعدات من أصدقاء يتفقون معنا في الهدف 
االس����تراتيجي، والمساعدات غير مش����روطة إاّل باتجاه الهدف 
االستراتيجي«. ورأى في دعم الثورة اإليرانية للجهاد اإلسالمي، 
جزءًا من مشروع تحرير فلسطين في إطار تنظيم إمكانات األمة 
في الحرب الش����املة ضد الكيان الصهيوني والمشروع الغربي، 
يت����ّم فيه توزيع األدوار وتكامله����ا، ليكون دور المجاهدين في 
فلس����طين، وطليعتهم حركة »الجهاد اإلسالمي«، هو مشاغلة 
العدو، واس����تنزاف قدراته، وإبقاء الصراع حيًا حتى إنجاز وحدة 

األمة في جبهة إسالمية واحدة وصواًل إلى النصر.
وأك����د األمين الع����ام الثان����ي لحرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين، الدكتور الراحل رمضان عبد الله ش����لح، هذه الرؤية 
وه����ذا التحالف مع إي����ران وكل العرب والمس����لمين، من خالل 
المعايير التي وضعها مؤس����س الحركة - اإلس����الم وفلسطين 
 فلسطين 

َّ
والمقاومة -. فكتب في الوثيقة السياسية للحركة أن

هي القضية المركزي����ة لألمتين العربية واإلس����المية، وواجب 
هاتين األمتين هو تحرير فلسطين، واألمة هي عمق فلسطين، 
والش����عب والقضية والمقاوم����ة، وعالقة فلس����طين باألمة بناًء 
عل����ى هذه األرضية. وبقدر اقتراب األمة من فلس����طين يتوّجب 
على الفلس����طينيين االقتراب منها، ففلسطين هي محور هذه 
العالق����ة والقدس ه����ي قبلتها. وأكد توثي����ق عالقات التعاون 
والتحالف مع كل القوى العربية واإلسالمية الداعمة لفلسطين 
ومقاومتها، والرافض����ة لالعتراف بالكي����ان الصهيوني، ولكل 
الهيمن����ة األميركية الصهيونية عل����ى المنطقة. وكان حريصًا 
بعد »ثورات الربيع العربي« على النأي بالقضية الفلسطينية عن 
الصراعات العربية واإلس����المية، والسيما المذهبية منها، فقال 
ف����ي مقابلة تلفزيونية عام 2015م إن »محور المقاومة هو محور 
فلسطين والقدس... علينا أن نجعل المقاومة مشروعًا للتحرير، 
ووضع المقاومة خارج حالة االصطفاف في المنطقة، سياس����يًا 

ومذهبيًا وقوميًا«.
وأك����د األمين الع����ام الثالث للحرك����ة، األس����تاذ المجاهد زياد 
النخال����ة، عمق التحالف بي����ن إيران و«الجهاد« ف����ي إطار محور 
المقاوم����ة و«حلف القدس«. وقال في مقابل����ة عام 2019م »من 
الواضح أن المقاومة الفلسطينية ُمحاَصرة من الجميع باستثناء 
الجمهورية اإلس����المية... وإي����ران اليوم هي الدول����ة الوحيدة 
التي تدعم الفلس����طيني وتدفع ثمن هذا الدعم«. وعن الجانب 
المذهبي الُمثار في هذا الش����أن يرى »أنه ُزج به في هذا اإلطار، 
ع أهل الُسّنة في  وهو ال وجود له. فاإليرانيون ال يس����عون لتشيُّ
 دعم إيران 

ع... إنَّ فلس����طين وال أهل فلسطين يسعون للتش����يُّ
لنا وللفصائل األخرى لم يكن يومًا على أس����اس مذهبي، ونحن 
 كل 

َّ
مس����تمرون في هذه العالقة األخوية، وأس����تطيع القول إن

ما تتمتع ب����ه المقاومة من إمكانات هو بفضل دعم الجمهورية 
اإلسالمية لها«.

»حل����ف القدس«، ف����ي كل مكونات����ه: دول ُممانع����ة، وحركات 
ُمقاومة، والس����يما إي����ران الدولة والثورة، و«الجهاد اإلس����المي« 
الحركة والفكرة، س����يظل واضحًا ومتميزًا عن »حلف أورش����ليم« 
الصهيو أميركي. ف� »حلف القدس« يوّجه َبوصلته نحو القدس 
وفلسطين، وُيصّوب بندقيته نحو الكيان الصهيوني الغاصب، 
ويس����عى ألن تك����ون كل األرض ُمماِنعة لالس����تعمار، ومقاِومة 

لالحتالل، وثورة على الطغيان، وتمردًا على العبودية.
أّما »حلف أورش����ليم« الصهيو أميركي فيوّجه َبوصلته إلى كل 
االتجاه����ات، ما عدا القدس وفلس����طين، ويصّوب بندقيته نحو 
كل الب����الد ما ع����دا الكيان الصهيوني، ويس����عى ألن تكون كل 
األرض مس����اِومة لالستعمار، وُمستس����لمة لالحتالل، وخاضعة 
 
ُّ
للطغيان، وُمتعاِيش����ة مع العبودية... فش����تاَن بين حلف ُتَعز

 به األمة 
ُّ

به األم����ة وتعيُش حياة الحرية والكرامة، وحل����ٍف ُتَذل
وتعيُش حياة العبودية والمهانة.

كم من الوقت يحتاج الغزاة لكي يستيقنوا بالرحيل؟
كم من الدماء عليهم أن َيهرقوا قبل أن يرتووا؟

أنت وحدك من ُيقّرر الوقت، إن تعجيال وإن تأخيًرا، فكلما كنت 
ا، فإن حقك المحروس بالقوة، سُيرغم الطغاة على تحسس  قوّيً
مصيره���م الحتم���ّي، وأن البطش الذي طالما ات���كأوا عليه، لن 
ُيثّبت َقدًما لباطل، أو ُيزعزع يقيًنا لحق، فمتى سيعي العابرون 

أنهم إلى زوال؟
ها هم يستعينون بالقّوة المدّججة بالجبروت، فهل يعي ذلك 
الجن���دّي الذي يرمي األطفال من طائرته المحلقة في الس���ماء 

بحمم الموت، أن أصحاب الحق ال َيفنْوَن وال يرحلون؟
هل ُيدرك ذلك األحمق المسكون بالخرافات، أن قذائف الموت 

الت���ي يلقيها على رؤوس الفقراء، ال يمكنها أن تقتل إيمانهم 
بالنصر، أو ُتزعزَع يقينهم بحتمّية زواله؟

كم مّرة استعنتم بالقوة وانهزمتم؟
كم مّرة اس���تعنتم بالعبيد؛ لينالوا من األسياد، فاندثر العبيُد، 

وظّل األسياُد حاضرين عبر األجيال؟
هذا الخراب الذي ترونه من فّوهة الجريمة، س���يحتضن براعم 
المستقبل، ويمّدهم بالعزيمة والمواصلة، وحينئٍذ ستدركون 
معن���ى انتصار الضغفاء على الوحوش، والمش���ّردين على َمْن 

ظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله.
أم���ام دوّي الزيف، يحب أاّل يغيب صوت الحقيقة، حتى لو كان 
خافتا فيجب أال يغي���ب، فالغلبة للح���ق ال للضجيج، والعاقبة 

للمتقين، وليست للقتلة واألوغاد
قد تبدو المش���اهد اليومّية خالف ذلك، وقد ُيس���هم البطُش 
في رس���م خارطة نصٍر مزعوم، وقد يوهُم السالُح أن النصَر بيد 
مالكي���ه، قد يحصل هذا وغيره، لكن ذلك كله َوْهٌم س���رعان ما 
ُيبدده اليقين، وس���نة الله التي ال تخطئ، فكم من قّوٍة انهارت 
بفع���ل غرورها، وكم من ضعيف حث���ه الضعف فقاتل بكامل 

يقينه وانتصر
المعارك تحتاج إل���ى الصبر، الصبر على الج���راح، والصبر على 
الظل���م، والصبر على الخيانات، والصب���ر على الخذالن؛ لتخُلص 
النّيات، وتطهر الصفوف، وال يبقى إال أولياء الله الذين ال خوٌف 

عليهم وال هم يحزنون

»حلف القدس«.. إيران والجهاد اإلسالمي نموذجًا.. 

)مــن ذكريــات الحــرب(

الدكتور وليد القططي

عبد الله الشاعر

تحاول االنظمة الخليجية بوس���ائل اعالمها الرس���مية والمجندة, أن تضع 
فصائل المقاومة الفلس���طينية في حالة دفاع عن النفس وكأنها متهمة, 
االعالمي في قناة العربية الذي كان يحاور مسؤول حركة حماس في الخارج 
القائد خالد مش���عل لم يتحل بأبسط قواعد المهنية في حواره مع مشعل, 
وكأنك كنت تس���تمع الى رجل مخابرات من الدرجة االولى, او شخص يريد 
ان يقدم الئحة اتهام ضد المقاومة الفلس���طينية وتحديدا حركة حماس, 
ه���ذا االعالمي المح���اور لم يراِع قبول خالد مش���عل إلجراء ه���ذه المقابلة 
رغم كل ما يثار عن قناة العربية, وعدائها الدائم للفصائل الفلس���طينية 
وتجريمها للمقاومة وتبريره���ا لجرائم االحتالل الصهيوني وتبني روايته 
الزائف���ة بالكامل, والتكتم عل���ى الخبر والصورة الت���ي تدين االحتالل, بل 
انها اس���تغلت وجود القائد خالد مش���عل للهجوم على حماس والمقاومة 
الفلس���طينية, ووس���يلة الهجوم دائما هي عالقة الفصائل الفلسطينية 
المقاومة بالجمهورية االس���المية االيرانية, التي دفعت وتدفع وس���تدفع 
اثمانًا باهظة بسبب عالقتها بالفلسطينيين ودعمها للمقاومة وتمسكها 
بالثوابت الفلسطينية وايمانها المطلق ان فلسطين هي القضية المركزية 
لألمة العربية واالس���المية, وتخصيص يوم عالمي »يوم القدس« للتذكير 
العالم بفلس���طين وتقديم الدعم الالزم لها وابقائها حاضرة في الوجدان 
العربي واالسالمي ألنها تمثل حاضر ومستقبل االمة وهي عنوان لنهضتها 
وس���يادتها وقوته���ا, مح���ور المقاومة ف���ي المنطقة لم يق���دم نموذجًا 
استسالميًا لالحتالل الصهيوني كما قدمت السعودية ما تسمى »بالمبادرة 
العربية« التي مثلت تراجعا عن حقوق وثوابت الش���عب الفلسطيني حتى 

تلك التي أقرتها القوانين الدولية. 
االعالمي في قناة العربية لم يبن لقاءه على نتائج معركة س���يف القدس, 
وال على انعكاس���ها على الشارع العربي واالس���المي, وال على زرع االمل في 
امكانية االنتصار على هذا الكيان المجرم, بل كان الهدف االساسي توجيه 
اللوم لحماس على ش���كرها للجمهورية االسالمية االيرانية على ما قدمته 
من دعم مالي وعسكري وتقني للمقاومة الفلسطينية وكأن دعم المقاومة 
جريمة, واالصل لدى هذا االعالمي »المهزوم« ان ما تفعله الس���عودية من 
رفع الغطاء عن الفلس���طينيين ومالحقة قادة حركة حماس في السعودية 
واعتقال اكثر من 60 فلسطينيا من بينهم ممثل حماس في المملكة محمد 
الخض���ري الذي يتج���اوز الثمانين عاما, هو الفع���ل الوطني الذي يجب ان 
تش���كر حماس المملكة عليه, وان لقاءات »نيوم« السرية والعلنية مع قادة 
الكيان الصهيوني هي فعل وطني عظيم, وان تبني »صفقة القرن« والعمل 
على تسويقها والترويج لها هو الفعل االصوب واالقدر على خدمة القضية 
الفلس���طينية والتمسك بالثوابت وانتزاع الحقوق من بين أنياب االحتالل, 
لقد أشعرونا ان تكريم ممثل حركة حماس في اليمن للحوثيين وتقديم درع 
من ممثل حماس للس���يد عبد الكريم الحوثي هو جريمة, رغم ان الحوثيين 
ساوموا المملكة العربية السعودية على االفراج عن المعتقلين السياسيين 
الفلس���طينيين لديهم مقابل االفراج عن رهائن سعوديين لدى الحوثي, 
ورغم ان الحوثيين قدموا كل اشكال الدعم الممكن للمقاومة الفلسطينية 
ضد االحتالل, ورغم ان الحوثيين خرجوا بمظاهرات مليونيه لنصرة القضية 
الفلس���طينية والتضامن معها, لكن اعالمي العربية »المهزوم« يرى بعين 

اسياده ويمارس االعالم الموجه والمغرض بأبشع صوره.      
كان م���ن الواض���ح اللعب على الوت���ر الطائف���ي, وقد ظن ه���ذا االعالمي 
»المهزوم« ان هذا س���يكون محرجا للمقاومة, وس���يجعلها في حالة دفاع 
عن النفس, لكن فصائل المقاومة الفلس���طينية قالت بوضوح اننا نقترب 
من أي دولة بقدر قربها من فلس���طين, ونتالق���ى معها عندما تتالقى مع 
فلسطين, وننس���جم مع مواقفها اذا انسجمت هذه المواقف مع ما يخدم 
القضية الفلس���طينية, والعالم كله يتخلى اليوم عن واجبه تجاه القضية 
الفلسطينية ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني, وتحكمه شريعة الغاب, 
والمقاومة بحثت عمن يلتقي مع فلسطين وقضيتها, بغض النظر عن أي 
ش���يء اخر, الن القرار الفلسطيني دائما هو قرار مستقل, وغير مرتبط باي 
جهات خارجية, وتحكمه مصلحة ش���عبنا الفلسطيني, وبما ان العالم كله 
تخلى عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني, فان من يقف الى جانب 
الحقوق الفلسطينية يدفع ثمنا باهظا ازاء سياسته هذه, ويحاصر ويعاقب 
ويتعرض للهجم���ات فهل نقدر له وقفته ه���ذه, ام نتنكر لكل ما يفعل 
من اجل ارضاء اولئك المهزومين المنكسرين العبيد الذين ال يؤمنون بقوة 
ش���عوبهم وقدرتها على تحقيق االنكس���ار, وليتهم يعيشون في قمقم 
خوفهم, لكنهم يريدون ان يس���حبوا الثوار واالحرار الى داخل هذا القمقم 
ويدفعونهم لالستس���الم, لكن هيهات, فمن ذاق حالوة وطعم االنتصار 
في ملحمة »سيف القدس« البطولية سيبقى دائما يبحث عن لذة االنتصار 

ولن توقفه اية عقبات. 

ليتهم يعيشون في 
قمقم خوفهم 

رأي
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 

مذكرة تبليغ حكم ا�صتئنايف �صادر
 عن حمكمة الو�صطى ال�صرعية

في القضية أساس 2020/673 وموضوعها تفريق للضرر من الهجر والتعليق
الى المدعى عليه ايوب محمد ش���كري البابلي من عاقر وس���كان النصيرات 
س���ابقا والموجود ف���ي اليونان والمجهول محل االقام���ة فيها في القضية 
اس���اس 2020/673 المقامة عليك من قبل المدعية زوجتك بصحيح العقد 
الشرعي / هنية أيمن شكري البابلي من عاقر وسكان النصيرات غيابك عنها 
منذ أكثر من سنة بال س���بب شرعي وال عذر مقبول حكما غيابيا بحقك وقد 
عادت القضية من مقام محكمة االس���تئناف الشرعية بخانيونس مصدقة 
حسب األصول بتاريخ 2021/6/22م حكما قابال للطعن أمام المحكمة العليا 

الشرعية وبهذا صار تبليغك حسب األصول.  وحرر وفق 2021/6/22م .

قا�سي الو�سطى ال�سرعي 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
املو�صوع / مذكرة تبليغ ح�صور 

�صادرة عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان
الى المدعى عليه / احمد خليل محمد نجم من غزة وس���كان الشاطئ سابقا 
ومجه���ول مح���ل االقامة خارج الب���الد حاليا – يقتضى حض���ورك الى هذه 
المحكمة يوم االربعاء الواقع في 2021/8/18م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
بخص���وص القضية اس���اس 2021/58 وموضوعها دع���وى تفريق للغياب 
والضرر والمرفوعة عليك من قبل المدعية / امنية عماد محمد كريزم من غزة 
وس���كان الشاطئ هوية رقم 403069222 وإن لم تحضر في الوقت المعين 
او ترس���ل وكيال عنك سيجِر بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 25/ذو القعدة / 1442 ه� 2021/7/6م .

   قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الدعوى رقم 2020/1026    يف الطلب رقم 2021/522 

المستدعية: ناهد وديع رزق ترزي من غزة الرمال هوية رقم 916410269 
وكالؤها المحامون/ س���المة بسيس���و وأمين س���اق الله وفؤاد عبد العال 
وس���عاد عليان وميس���اء بكري ورهام زنداح ولؤي بسيس���و ونادرة زكاء 

وصفاء أبو جبة وميسان المقادمة
المس���تدعى ضده���م: 1 -  زياد وديع رزق ت���رزي من غزة الرمال ش���ارع الثورة بجوار 
السفارة المصرية هوية رقم/ 916410244 )خارج البالد( 2 -  سها وديع رزق ترزي من 
غزة الرمال شارع الثورة بجوار السفارة المصرية هوية رقم916410151 )خارج البالد( 
3 -  س���لوى وديع رزق ترزي من غزة الرمال شارع الثورة بجوار السفارة المصرية هوية 
رقم 916410236 )خارج البالد( 4 -  غادة وديع رزق ترزي من غزة الرمال ش���ارع الثورة 
بجوار السفارة المصرية هوية رقم/ 801135484 )خارج البالد( 5 -  سامي شفيق رزق 
ترزي من غزة الرمال شارع الثورة تقاطع شارع فلسطين مع شارع الثورة بجانب السفارة 
المصرية )خارج البالد( 6 - أس���ماء شفيق رزق ترزي من غزة الرمال شارع الثورة تقاطع 

ش���ارع فلس���طين مع ش���ارع الثورة بجانب الس���فارة المصرية )خارج البالد(.
نوع الدعوى: افراز وتجنيب )تنفيذ خارطة إفراز( 
قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار أردني 

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 
في الدعوى رقم 2020/1026        في الطلب رقم 2021/522 

الى المس����تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المس����تدعية قد أقامت عليكم 
دعوى )إفراز وتجنيب تنفيذ خارطة إفراز( استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها 
المودعة نس����خة لكم عنها ومن ملحقاتها قلم هذه المحكمة لذا يقتضي عليكم 
ان تحضروا الى هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه 
المذكرة كما يقتض����ي عليكم ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلسة 
الخميس 2021/9/16م لنظر الدع����وى وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن 
ذلك يجوز للمستدعية أن تسير في دعواها حسب األصول.تحريرا في: 2021/7/6م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 

اإعالن فقد �صيكات
أعلن أنا / منال جليل نجيب الصايغ من سكان غزة وأحمل هوية رقم )946510336( 

عن فقد ثالثة دفاتر شيكات  فارغة وبدون توقيع وتحمل أرقامًا كالتالي : 
أ - م����ن" 1-52 " وتحم����ل األرقام التال����ي ) 30000001  - 30000002 - 30000003 
  -30000009 30000008 - -30000007  30000006 -  30000005 - -30000004
 30000015 - 30000014 - 30000013 - 30000012 -  30000011 – -30000010
 30000020  –  30000019  –  30000018  –  30000017  –  30000016  –
 –  30000025  –  30000024  –  30000023  –  30000022  –  30000021  –
 30000031 – 30000030 – 30000029 – 30000028 – 30000027 – 30000026
 –  30000036  –  30000035  –  30000034  –  30000033  –  30000032  –
 30000042 – 30000041 – 30000040 – 30000039 – 30000038 – 30000037
 –  30000047  –  30000046  –  30000045  –  30000044  –  30000043  –

. ) 30000052 – 30000051 – 30000050 – 30000049 – 30000048
ب -  من "62-61" وتحمل أرقام كالتالي )30000061  - 30000062 (  .

ت - من "69-81 " وتحمل األرقام التالية )30000069 – 30000070 – 30000071 
 –  30000076  –  30000075  –  30000074  –  30000073  –  30000072  –

.  ) 30000081 – 30000080 – 30000079 – 30000078 – 30000077
ث - م���ن "-87 101" وتحمل أرقام كالتال���ي )30000087 – 30000088 – 
 30000093 –  30000092 –  30000091 –  30000090 –  30000089
 30000098 – 30000097 – 30000096 – 30000095 – 30000094 –

. )30000101 - 30000100 – 30000099 –
ج - من "122-140" وتحمل األرقام التالية )30000122 – 30000123 – 30000124– 
 30000130 – 30000129 – 30000128 – 30000127 – 30000126 – 30000125
 –  30000135  –  30000134  –  30000133  –  30000132  –  30000131  –

.  )   30000140 – 30000139 – 30000138 – 30000137 – 30000136
ح - "145" ويحمل الرقم )30000145(  . 

خ - م���ن"-149 160" والت���ي تحمل األرقام التالي���ة )30000149 – 30000150 
 –  30000155  -  30000154  –  30000153  –  30000152  –  30000151  –

. )  30000160 – 30000159 – 30000158 – 30000157 – 30000156
د - من "-1 40 "  والتي تحمل األرقام التالية )20000001 – -20000002 20000003 
 -  20000008  -  20000007  –  20000006  -   20000005  –  20000004  –
  20000014 – 20000013 – 20000012 -  20000011 – 20000010 – 20000009
 -   20000019  –  20000018  –  20000017  –  20000016  –  20000015  -
 20000025 – 20000024 – -20000023 20000022 – 20000021 – 20000020
 –  20000030  –  20000029  –  20000028  –  20000027  –  20000026  –
 20000036 – 20000035 – 20000034 – 20000033 – 20000032 – 20000031

               .  ) 20000040 – 20000039 – 20000038 – 20000037 –
  فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر  والتقدير . 

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطن / محمود احمد حسين رضوان 
  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )913620670( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
 أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، خدمات 
بنك البريد الفلس���طيني الذي س���يمكن ذوي األس���رى، 
واألسرى المحررين، والجرحى، وذوي الشهداء من استالم 
رواتبهم عبر مكاتب البريد كل في محافظته، وباستخدام 
بطاق���ات الص���راف اآللي. جاء ذلك خ���الل حفل نظم في 
مكتب البريد بمدينة رام الله، الثالثاء، بحضور المؤسسات 
الش���ريكة كل من وزارة المالية، وهيئة ش���ؤون األس���رى 

والمحررين، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
وق���ال وزير االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات اس���حق 
س���در، إن ال���وزارة جه���زت 20 صراف���ا آلي���ا ف���ي كبرى 
التجمعات الس���كنية بما يش���مل المحافظات الشمالية، 
حيث سيستفيد كل من له حس���اب بنكي من الخدمات 
المالية المتوفرة من سحب أو إيداع عن طريق أي من هذه 

الصرافات.
وتابع: "واجبنا االستمرار بالعمل في خدمة أبناء شعبنا في 
ظل ما يقدمه من تضحيات من أجل الوصول إلى االستقالل 
والحرية، وحتى يتحقق ذلك علينا أن نوفر العيش الكريم 

لكافة األسر خاصة أسر األسرى والشهداء والجرحى، ومن 
حق األسرى أن نوفر ألسرهم الرعاية والتقدير، وهذا واجب 
ال نقاش فيه، ونشعر بالفخر لخدمتنا لهم". من جانبه قال 
رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن 
موقف القيادة الفلس���طينية ثابت في ضمان اس���تمرار 
صرف مخصصات األسرى وذويهم، وهو حق مكفول لهم 

في كل األعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف: "نعم���ل بقناعة تامة أننا وجدنا لخدمة أس���رانا 
وعائالتهم، وهذا ما تؤك���ده القيادة بأهمية القيام بكل 
الواجب���ات الت���ي تصون حقوقه���م وتوفر له���م الحياة 
الكريمة، ويعتبر ذلك أولوي���ة مطلقة غير قابلة للنقاش 

مهما كانت الصعوبات الدولية التي تواجهنا".
وأش���ار أبو بكر إلى أن���ه منذ التهدي���دات والضغوطات 
االس���رائيلية على البنوك الفلسطينية، فإن الموقف كان 
واضحا بضرورة استمرار وضمان صرف مخصصات األسرى 
وذويهم. ولفت إلى أن 5 آالف أس���ير سيس���تفيدون من 
خدمات البريد الفلسطيني، و7200 أسير محرر، إضافة إلى 

الجرحى وذوي الشهداء.

من ناحيته، قال مدير عام مؤسس���ة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى خالد جبارين إن "افتتاح بنك البريد سيخفف ولو 
قليال عن كاهل أس���ر الشهداء والجرحى واألسرى، مشيرًا 
إلى أن القيادة تعتبر قضية االسرى والجرحى والشهداء 

خطًا أحمر ال يمكن المساس بها".
وتابع جبارين: "المؤسسات التي دشنت هذا البنك وفرت 
كل اإلمكاني���ات م���ن أجل تج���اوز األزمة وخاص���ة البريد 
الفلس���طيني، لضمان صرف مخصص���ات هذه الفئة من 
أجل الحفاظ عليها وعلى حقوقها، وتوفير الحياة الكريمة 
لها رغم الضغوطات التي تمارس���ها س���لطات االحتالل 

االسرائيلي".
أما مدير عام التخطي���ط والموازنة في وزارة المالية قدري 
بش���ارات قال "المؤسسات الش���ريكة بذلت جهدًا كبيرًا 
إلنج���از بنك البري���د في ظل ظروف صعب���ة، وخالل وقت 
قياسي". ولفت إلى أن تأسيس البنك يأتي لخدمة فئات 
يفخر بها شعبنا، فيما س���يتم التخطيط في المستقبل 
القريب لتوفير خدمات جديدة لهذه الفئات المستهدفة 

من قبل بنك البريد.

غزة/ االستقالل:
أرج���ع خليل الزي���ان مدير عام النق���ل والمواصالت 
بوزارة المواص���الت في قطاع غ���زة، الثالثاء، ارتفاع 
أسعار المركبات إلى منع االحتالل إدخالها عن طريق 

المعابر.
وأوضح الزيان في حديث إذاعي، أن وزارته والجهات 

الحكومي���ة ال تعترض على اس���تيراد المركبات من 
الجانب المصري وأنها ُتش���ِجع الّتجار على إدخالها 

ألنه سيساهم في كسر الحصار وتفكيكه.
وق���ال “ال���وزارة لن تقب���ل بإدخ���ال أي نوع من 
المركبات تتس���بب بح���وادث مروري���ة نتيجة 
إش���كاليات فنية وع���دم خضوعه���ا للمعايير 

الدولية لصناعة وإنتاج السيارات”.
وأضاف “ليس لدينا أي مش���اكل بإدخال المركبات 
من جمهورية مصر ضمن المعايير الفنية والعالمية 
التي تحقق سالمة أبناء شعبنا .. عمقنا العربي أولى 
من االحتالل في استيراد المركبات فأسعارها تكون 

أفضل بكثير من استيرادها من جانب االحتالل”.

غزة/ االستقالل:
عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، جلسة استماع لجمعية 
محطات توزيع الغاز والبترول، بحضور النواب يحيى العبادسة، يوسف الشرافي، 

يونس أبو دقة، وسالم سالمة.
واس���تعرض رئيس لجنة الغاز رائد الشوا المشاكل التي تواجه محطات توزيع 
الغاز في قطاع غزة، شاكًرا اللجنة االقتصادية بالتشريعي على هذا االهتمام من 

أجل االستماع للشكاوى التي تواجههم.
وبين أنه بعد حادث النصيرات عام 2019 شددت الحكومة اإلجراءات في إعطاء 
التراخيص الالزمة لمحطات الغاز وسيارات نقل الغاز وتوزيعه، ولم تضع حتى 
اآلن الشروط الفنية الواضحة لترخيص المحطات وسيارات الوقود وتوزيع الغاز.

وأضاف أنه ونتيجة لذلك لم تحصل س���يارات الوقود على الترخيص من وزارة 
النقل والمواصالت مما يعرضها للمساءلة القانونية أمام شرطة المرور، وترفض 

أيًضا شركات التأمين منحها التأمين دون وجود ترخيص المرور.
وأوضح الش���وا أن هناك انتش���ارًا واسعًا للنقاط العش���وائية في تعبئة الغاز 

المنزلي مما تشكل خطورة على أمن وسالمة المواطنين.
وبين أن هذه النقاط تعتبر قنابل ًموقوتة بسبب غياب إجراءات األمن والسالمة 
لدى أصحابها ووجودها في المناطق السكنية، مطالًبا بتنظيم هذا العمل والحد 

من انتشار النقاط العشوائية.
ودعا الش���وا هيئة البترول للعمل على تسهيل اإلجراءات المالية في شراء الغاز 
لمدة زمنية تصل ش���هرًا واحدًا من أجل االس���تمرار في العمل لزيادة المخزون 
االس���تراتيجي، وكذلك ض���رورة ضبط هيئة البترول لس���وق الغ���از والحد من 

المضاربات في األسعار بين بعض محطات الغاز.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة االقتصادية أنها س���تتابع كافة هذه اإلش���كاالت 
لقطاع الغاز مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل العمل على حلها في أقرب 
وقت. وشدد على أهمية تطبيق إجراءات األمن والسالمة لمحطات وتوزيع الغاز 

للحفاظ على سالمة المواطن بالدرجة األولى.

جلسة استماع بالتشريعي لجمعية 
محطات توزيع الغاز بغزة

رام الله: وزارة االتصاالت تطلق خدمات بنك البريد الفلسطيني

مواصالت غزة: ارتفاع أسعار المركبات سببه منع االحتالل إدخالها للقطاع
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   دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2020/211

نعلن للعموم في القضية التنفيذية أعاله أنه معروض للبيع من قبل دائرة 
تنفي���ذ محكمة بداية غزة في القضي���ة التنفيذية رقم القضية التنفيذية 
2020/211 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ / ابراهيم س���عيد ابراهيم 
السويركي وآخرون والمنفذ ضده / احمد ابراهيم سعيد السويركي وآخرون 
لبيع القطعة رقم 607 من ارض المقس���م A50   الكائنة بمدينة غزة حيث 
تقع بمنطقة الش���جاعية النزاز مقابل عليوة للمنظفات وهي عبارة عن مباٍن 
قديمة وبمس���احة 325 مترًا تقريبا ويحده من الجنوب بيت محمد درويش 
الحطاب ويحده من الغرب بيت محمد وماهر مش���تهى ويحدها من الشمال 

بيت رمضان الشوار من اتجاه الشرق شارع اسفلت بعرض 16 مترًا .
فعلى من يرغب بالدخول بالم����زاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في اوقات الدوام الرس����مي لتسجيل اس����مه بعد دفع التأمين بواقع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد 
الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنين بتاريخ 2021/8/2م حرر في : 2021/6/29م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ . رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ضحى نادر سليمان الجعب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )409906203( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / محي���ي الدي���ن محمود 
محم���د الغول عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )900870627(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / هالة أحمد حمدان الصوف  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )411056955( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد زهي���ر محمد الزهار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800753055( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / منى حمدي حس���ين حجي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803082882( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد صالح ربيع س���حويل  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801413048( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مؤمن س���مير حسن شمالي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803797067( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

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

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ايمان عطا محمد رزق رضوان  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )40226796( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فادي س���عيد هاش���م حرب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )906518170( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
أك���دت الحكوم���ة اإليرانية، الثالثاء، أن أض���رارا طفيفة طالت ج���زءاص من مبنى تابع 
لمنظم���ة الطاقة الذرية اإليرانية جراء محاولة تخريب فاش���لة طالت���ه في 23 يونيو/

حزيران الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "نجدد 
تأكيدنا لحدوث أضرار طفيفة بالمعدات. ولم يتسبب هذا اإلجراء في خسائر بشرية".

وتاب���ع " الصور )الفضائية( الملتقط���ة للمبنى جرت بعد إزالة الس���قف الذي تعرض 
لفتحة بهدف إصالحه".

وأضاف ربيعي أن "النظام الصهيوني ينظم هذه الهجمات إلرسال رسالة مفادها أنه ال 
داعس للتفاوض مع إيران، مؤكدا أن أعمال التخريب زادت من القدرات".

وف���ي 23 يونيو/ حزي���ران الماضي، أعلن التلفزيون اإليراني الرس���مي، أن أحد المباني 
التابع لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية تعرض لمحاولة تخريب فاش���لة، دون تفاصيل 
بش���أن المبنى المس���تهدف ومكانه أو طبيع���ة العملية.  وذكرت أن���ه بفضل جهود 

األجهزة األمنية تم منع التخريب دون وقوع خسائر في األرواح أو أضرار مادية.

االستقالل/ وكاالت:
انتق����دت مصر قرار إثيوبيا المضي 
قدمًا في المرحلة الثانية من عملية 
ملء خزان سد النهضة، محذرة من 
مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزي����ر الم����وارد المائية والري 
المص����ري محم����د عب����د العاطي إن 
القاه����رة تلقت إخطارًا رس����ميًا من 
أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في 
عملية الم����لء، التي ترفضها مصر 

بشدة.
كذلك تلقى السودان إخطارًا مماثاًل 

من إثيوبيا.
ويعق����د مجل����س األم����ن الدول����ي 
الذي  السد  الخميس جلس����ة حول 
تبني����ه إثيوبي����ا على نه����ر النيل 
والذي يثير مش����روع بنائه نزاعًا مع 
اللتين تخشيان  القاهرة والخرطوم 
تأثيره على مواردهما المائية، وفق 

دبلوماسيين.
وحذر بيان صدر عن وزارة الخارجية 
المصري����ة م����ن أن مض����ي أديس 
أباب����ا ف����ي خططه����ا يع����د "تطورًا 
خطيرًا ويكش����ف مجددًا عن س����وء 
ني����ة إثيوبيا وإصراره����ا على اتخاذ 
إج����راءات أحادي����ة لف����رض األم����ر 

الواقع".
وأوض����ح البيان أن وزي����ر الخارجية 
التقى  ش����كري  س����امح  المص����ري 
الصادق  مريم  السودانية  بنظيرته 

المهدي ف����ي نيويورك حيث اتفقا 
"على ض����رورة التوصل التفاق ملزم 
قانون����ًا حول ملء وتش����غيل س����د 
النهض����ة يراع����ي مصال����ح الدول 
الث����الث ويحف����ظ حق����وق دولتي 
المص����ب من أضرار هذا المش����روع 
وأطلقت  والس����ودان".  مص����ر  على 
القاهرة والخرطوم حملة دبلوماسية 
اتفاق  إل����ى  التوصل  تس����تهدف 
قانون����ي ملزم على تش����غيل س����د 
النهضة، لك����ن المحادثات توقفت 

عدة مرات.
وتريد مصر والس����ودان من إثيوبيا 

االنتظار حت����ى التوصل إلى اتفاق 
ملزم حول إدارة السد.

وتصر الحكوم����ة اإلثيوبية على أن 
المش����روع ضروري لتوفي����ر الطاقة 
لقرابة 60 في المئة من المواطنين. 
وت����رى مص����ر أن بناء الس����د يمثل 
تهدي����دًا إلم����دادات المي����اه التي 
تص����ل إليها. كما أعرب الس����ودان 
ع����ن مخاوفه حيال س����المة الس����د 
اإلثيوبي، وم����ا يمكن أن يحدث من 
آثار على الس����دود ومحطات المياه 

السودانية.
وق����ال محم����د غان����م، المتح����دث 

باس����م وزارة ال����ري المصرية، لقناة 
تلفزيوني����ة مصري����ة إن إجمال����ي 
كمية المياه الت����ي تصل إلى مصر 
والس����ودان س����وف يعتم����د على 
األمطار الموسمية التي تسقط في 

إثيوبيا.
وأض����اف: "لن ن����رى أية آث����ار اآلن 
على النيل. فأمامنا ش����هر أو شهر 

ونصف حتى نرى تلك اآلثار".
وتقول إثيوبي����ا إنها تمكنت أخيرًا 
من ممارسة حقوقها في مياه النيل 
الذي س����يطرت علي����ه جيرانها من 

دول المصب لفترات طويلة.

االستقالل/ وكاالت:
انفج���رت 3 عبوات ناس���فة، الثالثاء، في رتل ش���احنات تابع للتحال���ف الدولي بمحافظة 
األنبار غربي العراق، ما تس���بب بأضرار في إحدى الش���احنات دون إصابات بش���رية، وفق 
مصدر أمني. وقال ضابط في ش���رطة األنبار برتبة مالزم، لمراس���ل األناضول، إن "3 عبوات 
ناس���فة زرعها مجهولون إلى جانب طريق رئيس���ي في األنبار، انفجرت بوقت متزامن في 
رتل ش���احنات تحمل موادًا ومعدات لوجس���تية للتحالف الدولي عل���ى مقربة من مدينة 
الصقالوي���ة بالمحافظة". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نش���ر اس���مه ألنه غير مخول 
بالحديث لإلعالم، أن االنفجار تس���بب بأضرار مادية في إحدى ش���احنات الرتل دون وقوع 

إصابات بشرية.
وأردف أن الس���لطات األمنية فتحت تحقيقًا في الحادث للتوصل إلى الجناة، مش���يرًا 
إلى صعوبة حماية أرتال التحالف بقيادة الواليات المتحدة، نظرًا إلى طول الطرق التي 

انفجار 3 عبوات ناسفة في رتل 
للتحالف الدولي غربي العراق

إيران تؤكد وقوع أضرار »طفيفة« 
في مبنى الطاقة الذرية

تحذير مصري من تبعات بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

االستقالل/ وكاالت:
قال مصدر أمن���ي عراقي الثالثاء، إن منظومة 
الدفاع الجوي في الس���فارة األميركية ببغداد 
أسقطت مساء اإلثنين، طائرة مسيرة حاولت 
االقتراب من الس���فارة، ولم يبلغ عن س���قوط 

ضحايا.
وأفاد المصدر األمني بسماع صافرات اإلنذار 

داخل السفارة األميركية في بغداد.
وقال المص���در في حديث لقناة الس���ومرية 

نيوز إنه »تم تفعي���ل صافرات اإلنذار داخل 
السفارة األميركية وتفعيل منظومة )سي آر 
إم( داخل الس���فارة«، من دون ذكر المزيد من 

التفاصيل.
وكانت قاعدة عين األس���د التي تنتشر فيها 
قوات أميركية غرب���ي البالد، قد تعرضت إلى 
هجوم صاروخي في وقت س���ابق أمس، دون 

وقوع إصابات.
وذك���رت خلية اإلع���الم األمن���ي العراقية أن 

الق���وات األمنية فتحت تحقيق���ًا في حادثة 
س���قوط 3 صواريخ على قاعدة عين األس���د 
الجوية في محافظة األنبار، دون خسائر تذكر.

يش���ار إلى أن المواق���ع األميركية في العراق 
تتعرض لهجمات صاروخية منذ اغتيال قائد 
فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني ونائب 
رئي���س هيئة الحش���د الش���عبي أبو مهدي 
المهندس، مطلع الع���ام الماضي، في هجوم 

أميركي.

إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة األميركية ببغداد
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غزة/االستقالل: 
اختتمت منافسات األس���بوع الرابع عشر من بطولة دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم بغزة ، بلقاء وحيد جمع شباب الزوايدة و األقصى 

على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع .
و رغم البداية السريعة و القوية بين الفريقين ، و افتتاح التسجيل 

مبكرا ، إال أن اللقاء انتهى بالتعادل اإليجابي 1_1.
و بادر األقصى بالتسجيل عبر عبد الله إسماعيل في الدقيقة11، 
ليرد الزوايدة س���ريعا و يعدل النتيجة عن طريق ماجد بريك في 

الدقيقة 18.
بهذا التعادل وصل الزوايدة إلى الوصافة برصيد 25 نقطة وأيضا 

وصل نادي األقصى إلى 17 نقطة بالمركز العاشر.
و في دوري الدرجة الثانية األسبوع ال�12 فرع » الوسطى والجنوب 
»، تع���ادل العطاء مع خدمات دير البل���ح بهدفين لكل فريق في 

اللقاء الذي أقيم على ملعب خانيونس .
فيم���ا انتهى ديربي رفح المصغر بفوز االس���تقالل على جماعي 
رف���ح بهدف دون رد ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رفح جنوب 
القطاع . و في الدرجة الثالثة األسبوع الثالث فرع » غزة والشمال« 
، تغلب الجزيرة على شباب المغراقة بهدفين دون رد ، في اللقاء 
الذي أقيم على ملعب بيت حانون  . و على ملعب بيت الهيا ، خسر 

السالم من شباب الزيتون بهدف دون رد .

غزة/االستقالل: 
أبرم ش���باب رفح صفق���ة من العيار الثقي���ل، بتعاقده مع 
الالعب الموهوب "عماد فحجان" النجم األس���بق لمنافسه 

التقليدي "الخدمات".
ونجح الزعيم بضم "فحجان" لمدة 3 سنوات ونصف، قادمًا 
م���ن المصرية لالتصاالت، الذي فس���خ عق���ده مع الالعب 

بالتراضي، دون علم إدارة ناديه األم "خدمات رفح".
وأثار عقد "شباب رفح فحجان" الجدل في الشارع الرياضي، 
السيما بين جماهير خدمات رفح، التي طالبت إدارة النادي 

بتوضيح موقفها من الصفقة.
بدورها أكدت إدارة األخض���ر الرفحي عدم قانونية انتقال 
فحجان لشباب رفح، استنادًا للعقود الثالثية بين الخدمات 

والالعب والنادي المصري.

وين���ص البند الس���ابع من العقد المبرم بي���ن خدمات رفح 
والنادي المصري، على منع انتقال الالعب ألي ناٍد في قطاع 

غزة أو الضفة الغربية إال بموافقة الطرف األول.
وف���ى حال مخالف���ة ذل���ك البند، يدف���ع الط���رف الثاني 
"االتصاالت" للطرف األول غرامة مالية قدرها 30 ألف دوالر 

أمريكي.
من جانبها نوهت إدارة نادي شباب رفح إلى سالمة العقود 
المبرمة مع الالعب "فحجان"، اس���تنادًا إلى ورقة االستغناء 

التي يمتلكها الالعب من النادي المصري.
وذك���رت مص���ادر مختلف���ة أن الالع���ب "فحج���ان" نجح 
بالس���اعات األخيرة في الحصول على كتاب االستغناء من 
نادي االتصاالت مقابل دف���ع 7000 دوالر، ليحصر الخالف 

القانوني بين النادي المصري وخدمات رفح.

األقصى و شباب الزوايدة 
»حبايب« بدوري الدرجة األولى 

صفقة فحجان تفجر أزمة بين قطبي رفح 

روما/االستقالل: 
كشف تقرير صحفي إسباني ، أن ناديي باريس سان 
جيرمان ومانشستر س����يتي، لم يفقدا األمل بعد في 

ضم األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
وانتهى عقد ميس����ي )34 عاًما( مع برش����لونة بالفعل 
بنهاية الشهر الماضي، وأصبح العًبا حًرا يمكنه الرحيل 

مجانا.
وبحس����ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
التأخر في تجديد عقد ميس����ي بدأ يثير رغبة ناديي 
باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مرة أخرى، وقد 

سبق لهما أن أظهرا اهتمامهما بالالعب.
ورغم أن األولوية لدى ميس����ي حالًيا هي تجديد عقده 
مع برشلونة، حيث سبق أن أتم اتفاقه مع خوان البورتا 
عل����ى التجديد لمدة موس����مين، إال أن س����ان جيرمان 

والسيتي يترقبان الموقف.
وش����رحت الصحيف����ة موقف ميس����ي م����ن التجديد 
لبرش����لونة، وأك����دت أن هناك اتفاقًا ت����م قبل بضعة 

أس����ابيع، لكن تم تعليقه لعدة أيام من أجل تعديله 
ماليًا ليتناسب مع حدود رواتب رابطة الليجا.

وأش����ارت الصحيفة، إلى أن المفاوض����ات قائمة، لكن 
س����يكون من الصعب المضي قدًما، خاصة بعد أن أكد 

خافيير تيباس أنه ال يمكنه تقديم تنازالت لبرشلونة 
من أجل تسهيل استمرارية ميسي.

ومع ذلك، فإن المش����هد لم يتغي����ر حتى اآلن، فرغبة 
ميس����ي األولى هي االستمرار في برش����لونة، والنادي 

الكتالوني يقاتل من أجل الحفاظ عليه.
لكن في حال فشل مساعي برشلونة وهو الرهان الذي 
يعلق علي����ه الناديان آمالهما، ف����إن الوجهة األقرب 
ألسطورة البارس����ا ستكون باريس س����ان جيرمان أو 

مانشستر سيتي.
الفريقين مقومات  بامتالك  واستشهدت الصحيفة 
التعاقد مع ميس����ي، فبخالف النواحي المالية، يملك 
الفريق����ان قوامًا قويًا للغاية يمكنه المنافس����ة على 

األلقاب.
كم����ا أن باري����س س����ان جيرم����ان يق����وده مواطن����ه 
األرجنتيني ماوريس����يو بوكيتينو، باإلضافة لتواجد 
الثالثي األرجنتيني اآلخر م����اورو إيكاردي وليوناردو 
باريدي����س وأنخيل دي ماريا، والصديق األقرب نيمار 

دا سيلفا.
أما مانشستر سيتي فيتولى قيادته بيب جوارديوال، 
المدرب المفضل لميسي، وينافس في الدوري األقوى 

في العالم.

باريــس والسيتــي يترقبــان تعثــر برشلونــة لخطــف ميســي

باريس/االستقالل: 
أكد تقرير صحفي فرنس���ي، أن اإليطالي مينو رايوال، وكيل أعمال النجم الفرنس���ي بول 

بوجبا، العب وسط مانشستر يونايتد، بدأ يبحث عن وجهة جديدة لموكله.
وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، ورغم رغبة الشياطين 

الحمر في اإلبقاء عليه ألكثر من ذلك، لكن على ما يبدو أن الالعب لديه خطة أخرى.
وبحس���ب إذاعة »RMC sport« الفرنس���ية، فإن رايوال تواصل مع باريس سان جيرمان، 

الذي يرغب في الحصول على خدمات بوجبا هذا الصيف.
وأضاف التقرير، أنه رغم ارتباط اسم بوجبا بريال مدريد، إال أن سان جيرمان يعد األقرب 
لضمه، كما أن الالعب نفسه أصبح أكثر انفتاحًا على االنتقال لمشروع طموح مثل مشروع 
النادي الباريسي. وسبق واشترط مانشستر يونايتد في الصيف الماضي الحصول على 
100 مليون يورو لبيع بوجبا، ولكن اآلن وقبل 5 أشهر فقط من قدرة الالعب على التوقيع 

ألي ناٍد، سينخفض هذا المبلغ كثيًرا.

تحــول مفاجــئ يبعــد بوجبــا عــن ريــال مدريد

غزة/االستقالل: 
كش���ف خليل أبو ش���مالة نائب رئيس اتحاد كرة الس���لة النقاب عن قيمة 
المكافآت المالية ألندية المقدمة في بطولة الدوري الممتاز, المزمع انطالقه 
خ���الل الفترة القادمة. وقال أبو ش���مالة » إن األندية أصحاب المراكز الثالثة 
األولى في بطولة الدوري س���تحصل على مكافأة مالية بقيمة 20 ألف دينار 
أردني, وذلك ضمن قيمة الرعاية من شركة جوال. وأكد أبو شمالة أن اإلتحاد 
سيواصل دعم األندية, من أجل انتشار اللعبة بشكل أكبر, وهو ظهر بشكل 
واضح خالل الس���نوات األخيرة. يذكر أن خدم���ات البريج توج العام الماضي 

بلقب الدوري و السوبر ، فيما حصل خدمات رفح على لقب الكأس.

20 ألف دينار دعم من 
»جوال« لـ3 أندية بغزة 
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حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 443/2021

في االستئناف رقم 17/2021 )المستدعي المستأنف / محمد عبدالله حماد رضوان 
خانيونس خزاعة وكيله العدلي / صبحى قديح وكيله المحامي / فايز المصري

المستدعي ضدها( المس���تأنف ضدها/ وصال عبدالله رضوان )المشهور 
قديح ( خزاعة - حارة قديح - الرضاوين مجهولة محل االقامة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في االستئناف : 17/2021

إلى المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه بما أن المس���تدعي ق���د أقام عليك 
االستئناف 17/2021 استنادا إلى ما يدعي في الئحة االستئناف المرفق لك 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم األربعاء 
29/09/2021م لنظر االستئناف ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحرير في 6/7/2021م 

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

أمس الثالثاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة، بحماية مش���ّددة 
ا  من قبل االحتالل، وذلك بع���د أن فرض طوًقا أمنّيً
محكًما على األحياء الش���رقية من المدينة، لتأمين 

وصول المستوطنين.
وتوافدت منذ س���اعات فجر ام���س، حافالت تقّل 
المئات من المس���توطنين اليهود إلى بلدة "بالطة" 
ش���رقي نابلس، رافقتها أعداد كبي���رة من عناصر 
جيش االحتالل وآلياته العس���كرية؛ حيث اقتحم 
المس���توطنون منطقة "قبر يوسف" وأّدوا طقوًسا 

تلمودية فيه استمرت عدة ساعات.
وذكر ش���هود عي���ان، أن ق���وات االحت���الل قامت 
بتمش���يط المنطقة وتفتيش���ها ونصبت الحواجز 
العس���كرية، واعتلت أس���طح البناي���ات المجاورة، 

تخوًفا من استهداف المستوطنين.
إال أن���ه وبعد وصول باصات المس���توطنين، دارت 
مواجه���ات بين الش���بان الفلس���طينيين وقوات 
االحت���الل؛ حيث رش���ق خاللها الش���بان الباصات 
والجيب���ات اإلس���رائيلية، بالحج���ارة والزجاج���ات 

الفارغة.
فيما رّد جنود االحتالل بإط���الق األعيرة المطاطية 
وقنابل الصوت والغاز المس���يلة للدموع، مّما أسفر 
ع���ن إصاب���ة العديد م���ن الفلس���طينيين بحاالت 

اختناق.
ا أصيب  ا فلسطينّيً وذكرت مصادر محلية، أن ش���اّبً
جراء إط���الق قوات االحت���الل النار تج���اه مركبته 
في ش���ارع عمان بمحيط منطقة "قبر يوسف" في 

المنطقة الشرقية من نابلس.
وأوضح���ت المصادر أن قوات االحتالل أطلقت النار 
على مركبة بيض���اء اللون، خالل مواجهات اندلعت 
عقب اقتحام المس���توطنين ل� "قبر يوسف"، األمر 

الذي أدى إلى انقالبها وإصابة سائقها.
م���ن جانبه، ق���ال مدير اإلس���عاف والط���وارئ في 
جمعية اله���الل األحمر بنابلس أحم���د جبريل، إن 
الشاب أصيب بثالث رصاصات في الوجه والساق، 
نقل على إثرها للمستش���فى؛ حيث وصفت حالته 

الصحية ب� "المستقرة".
وف���ي الس���ياق، اقتحم عش���رات المس���توطنين 
وعناصر من قوات االحت���الل، صباح امس الثالثاء، 
باحات المس���جد األقصى المبارك ومصلياته، وأدوا 
طقوس���ا تلمودية اس���تفزازية بحماي���ة من قوات 

االحتالل.
وأفادت مصادر مقدسية، أن 44 مستوطًنا اقتحموا 
س���احات المس���جد األقص���ى صباح ام���س، وأدوا 

طقوًسا تلمودية فيه.
وأضافت المصادر أن 12 ضابًطا من قوات االحتالل 

ومخابراته اقتحموا مصليات المسجد األقصى.
وق���ام المس���توطنون بجولة في باحات المس���جد 
األقصى وذلك ضمن عمليات اقتحامهم المتكررة 

وشبه اليومية.
وتت���م االقتحام���ات على فترتي���ن صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر باب المغارب���ة في الجدار الغربي 

للمسجد بتسهيالت ومرافقة من قوات االحتالل.
وتش���هد فترة االقتحامات إخالء ق���وات االحتالل 
المنطق���ة الش���رقية من المس���جد م���ن المصلين 
والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأت���ي اقتحام���ات المس���توطنين ضمن جوالت 
دوري���ة يقومون به���ا تهدف لتغيي���ر الواقع في 

المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك.
كما أقدم مس���توطنون، امس، على تسييج أراٍض 

في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مش���اعلة، 
بأن مس���توطني "بيت عاين" الجاثمة على أراضي 
المواطنين ش���رعوا بتسييج أراٍض في موقع "حيلة 
المقاتيل" في منطق���ة وادي الخنازير، تعود لورثة 
المرحومين أحمد عطية الط���وس، وعبد الله الحاج 
أحم���د الط���وس، حيث تبل���غ مس���احتها ثمانية 

دونمات.
وأوضح مش���اعلة إلى أن هذا االس���تهداف يندرج 
ضمن سياس���ة توس���يع مس���توطنة "بيت عاين"، 
احدى تجمعات مستوطنة "غوش عصيون"، مشيرا 
إلى أن هناك تصعي���دًا واضحًا في الفترة األخيرة 
من قبل المستوطنين وقوات االحتالل بحق أهالي 

وممتلكات القرية.
كما دمرت قوات االحتالل االس���رائيلي شبكة مياه 
بمنطقة الجوايا في مس���افر يط���ا جنوبي الخليل 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منس���ق لجن���ة حماية وصم���ود جبال جنوب 
الخليل فؤاد العمور بأن ق���وات االحتالل اقتحمت 
منطقة الجواي���ا واعتقلت الحاج أحمد ش���واهين، 

ودمرت شبكة مياه.
والى ذلك، أجبرت س���لطات االحتالل "اإلسرائيلي"، 
أم���س الثالثاء، عائلة المقدس���ي أحم���د أبو غنام 
في بلدة الطور ش���رق الق���دس المحتلة، على هدم 

منزلها.
وأفادت مصادر محلي���ة أن قوات االحتالل أخطرت 
العائلة أبو غنام بدفع غرامة مالية تقدر ب�200 ألف 
شيقل، تكلفة عملية الهدم، في حال عدم قيامها 

بهدمه بنفسها.
وأشار أحمد أبو غنام إلى أن المنزل مكون من ثالثة 
طوابق، تسكنه 3 أسر ويؤوي 21 فردا، وتعتبر هذه 
المّرة الثانية التي ُيه���دم بها منزلهم، إذ تعرض 
للهدم من قبل سلطات االحتالل في العام 1994م.
وأوض���ح أبو غنام أنه يس���كن في منزل���ه منذ عام 
2013 هو وعائلته، ولم يت���م إخطارهم مطلقا بأن 

البناء غير قانوني.
ولفت أبو غنام إل���ى أنه العائلة حاولت العمل على 
ترخي���ص المنزل، إال أن س���لطات االحتالل ترفض 
دومًا عمليات الترخيص، وعادة ما تفرض ش���روطا 
تعجيزية بحق المواطن المقدس���ي، ومهما حاول 

المواطن المقدسي إال أن النهاية ستكون الهدم.
وعّبر أبو غنام عن حزنه الش���ديد وه���و يرى تعبه 
وم���ا أنجزه في حياته يهوي تحت فوهة الجرافات، 

معّبرا عن الظلم الذي يعيشه المقدسي.
وأكد أبو غنام أن بناء منزل ليس���كنه اإلنسان ليس 
جريمة، والجريمة هي هدم هذا المنزل وتش���تيت 

المواطنين اآلمنين وبينهم األطفال والنساء.
فيما، ش���رعت جراف���ات االحتالل، ام���س الثالثاء، 
بهدم مدرسة قيد اإلنشاء في ضاحية السالم ببلدة 

عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر مقدس���ية أن ق���وات االحتالل 
يرافقه���ا جرافات عس���كرية اقتحم���ت الضاحية، 
وشرعت بعملية هدم مدرس���ة قيد اإلنشاء، وسط 

انتشار واسع لقوات االحتالل.
وأوضح���ت المص���ادر أن قوات االحت���الل تذرعت 
بالهدم بع���دم الترخيص، وه���ي الذريعة ذاتها 
التي تستخدمها سلطات االحتالل للتضييق على 
المواطن الفلس���طيني بالقدس، إلجباره على ترك 

أرضه ومدينته.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، اندلع���ت مواجه���ات بين 
قوات االحتالل والش���بان عقب بدء االحتالل هدم 
المدرسة، أطلق خاللها جنود االحتالل قنابل الغاز 
الس���ام والص���وت، والرصاص المعدن���ي المغلف 

بالمطاط.
إلى ذلك منعت قوات االحتالل الطواقم الصحفية 
م���ن الوص���ول إلى منطق���ة الهدم، حي���ث دققت 
بهوي���ات الصحفيي���ن والمواطنين ف���ي المكان، 

وأجبرتهم على إخالء المكان.
وش���هد العام الماضي، هدم عش���رات المنش���آت 
السكنية والتجارية في بلدة عناتا، ضمن سياسات 
االحتالل بالتضييق على المواطن الفلسطيني في 

القدس المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي، امس الثالثاء، معاقبة 
عدد من رفاق الضابط األس����ير في غزة »هدار غولدين« 
بع����د ظهورهم ف����ي مقابلة على القن����اة »12« العبرية 

مطالبين المستوى السياسي باستعادته.
وذكرت القناة، أن الجيش ق����رر اتخاذ إجراءات عقابية 
بحق جن����ود االحتياط م����ن رفاق الضاب����ط »جولدين« 
م����ن لواء »جفعاتي« بعد أن وجه����وا انتقادات لطريقة 
تعاطي الحكومة اإلسرائيلية مع ملف الجنود األسرى، 

وأنها ال تفعل ما يكفي إلعادتهم إلى عائالتهم.
وبين����ت القن����اة أن الجيش أبلغهم الي����وم )أمس( أنه 
س����يتم اس����تدعاؤهم لجلس����ة تأديبي����ة انضباطية 
ومعاقبتهم عس����كرًيا، إذ يحظر عليه����م التحدث في 
السياس����ة بش����كل علني وتوجيه انتقادات للمستوى 

السياسي.
وعل����ى إثر ذلك، قال المتحدث باس����م جيش االحتالل، 
معقًبا على الحدث، إنه: »يحظر على الجنود النظاميين 
أو االحتي����اط إج����راء المقابالت دون موافقة مس����بقة، 
وأن����ه وبم����ا أن الجنود ظهروا في البرنام����ج دون إذن أو 

تنس����يق من قادتهم فقد تقرر إخضاعهم للمحاكمة 
االنضباطية«.

ومع ذل����ك، لفت الناطق العس����كري إل����ى أن »الجيش 
يقوم طوال الوقت بخطوات س����رية وعلنية الستعادة 

المفقودين«.
وكان الجندي »غال ش����فارتس« قال في المقابلة التي 
بثته����ا القن����اة أول أمس: »مرت 7 س����نوات ولم يفعل 
أحد ش����يًئا عدا تضييع الفرص، لقاحات كورونا، أجهزة 
التنفس، بنى تحتية، مستشفيات.. لغزة، أحضروا لهم 

كل شيء ولكنهم نسوا أن يطلبوا استعادة األبناء«.
بدوره، قال جندي آخر من رفاق »غولدين« إن: »الدولة لم 
تقم بما يجب عليها؛ فقد أرس����لت الجنود إلى المعركة 

ولم تهتم باستعادتهم بأي ثمن«.
أما رفيقه الجندي »عومير دودو« فقال إن الشعور العام 

هو »خيانة الدولة لجنودها«.
وأضاف »على المس����توى الشخصي أش����عر بأن الدولة 
خانتني، لقد قدمت لها كل شيء وأترك حياتي وأشعر 
أن ه����ذا ال يهم الدول����ة إلى هذا الح����د، ال يهمهم أن 

رفيقنا ال زال هناك«.

غزة/ االستقالل:
أدان���ت الجبه���ة الش���عبية لتحرير فلس���طين، 
الثالث���اء، ما وصفت���ه ب���� »الس���لوك والتعامل 
العنيف« ال���ذي ارتكبته األجه���زة األمنية برام 
الله بحق المتظاهرين المنّددين بجريمة اغتيال 
المع���ارض السياس���ي نزار بن���ات، داعية قيادة 
السلطة إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوّقف 

عن السلوك العنيف والقمعي.
واعتبرت »الشعبية«، في بيان وصل »االستقالل«، 
أّن ما قامت ب���ه األجهزة األمنية مس���اء االثنين 
من تطاول واعت���داء واعتقال م���دان لعديد من 
المواطنين ما هو إاّل »اس���تمرار لذات النهج الذي 

يدير الظهر للقانون ولمطالب الجماهير«.
وأش���ارت إلى أّن من بي���ن المعتدى عليهم رموز 
وطني���ة وش���ابات تعرض���ن للس���حل واالعتداء 
والتحرش نتيجة مشاركتهم في وقفة مشروعة 
تدعو إل���ى معالجة جذرية لجريم���ة اغتيال نزار 
بنات م���ن خالل لجنة تحقي���ق وطنية تقود إلى 
إجراءات حاس���مة بحق مرتكبيه���ا، وإلى حماية 

الديمقراطي���ة وحقوق المواطني���ن في التعبير 
عن آرائهم، وضد القمع واالس���تبداد واستخدام 
أجه���زة األمن ضد ه���ذه الحقوق الت���ي كفلها 

القانون.
ودعت الس���لطة إلى االلتزام بالقانون الذي كفل 
للمواطني���ن حق التظاه���ر والتعبير عن آرائهم، 
كم���ا طالبته���ا باالس���تجابة العاجل���ة لمطالب 
الجماهير، واإلفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف 
التعديات على الحرّيات والتوقف عن المعالجات 
األمنية بما فيها االستدعاءات والمالحقات التي 

من شأنها أن تفاقم من األزمة الداخلية.
وأّكدت عل���ى ضرورة »المعالجة األش���مل لألزمة 
الوطني���ة من خ���الل االنتخابات الش���املة التي 
تعيد بناء النظام السياس���ي وتكفل التعددية 
والش���راكة في التقري���ر بالش���أن الوطني، وفي 
الوطنية وفي مقدمتها  المؤسسات  استنهاض 
منظم���ة التحرير الفلس���طينية لتعزيز مكانتها 
التمثيلي���ة ولقي���ادة النض���ال الوطن���ي وف���ق 

استراتيجية وطنية موحدة«.

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت مصلحة مياه بلديات الس���احل، مس���اء أم���س الثالثاء، 
تمكنها من إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر شمال قطاع 

غزة.
وأوضحت أنه���ا تمكنت من إدخ���ال مادة مان���ع التكلس التي 
س���تمكنها من إعادة تش���غيل محطة تحلية مياه البحر شمال 
قط���اع غزة، بعد توقفه���ا منذ يوم االحد الماض���ي نتيجة لمنع 
االحتالل، إدخال مادة االنتي س���كاالنت )مان���ع التكلس(، التي 
تس���تخدم في عملية تحلية مياه البحر مما أدى الى عدم وصول 
مياه محطة التحلية لس���كان المناطق واألحياء المستهدفة من 

مدينة غزة والبالغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة.
وأش���ارت المصلحة إلى، أنه سيتم إعادة تشغيل المحطة خالل 
الس���اعات القليلة القادمة، وعودة الخدمة للسكان في المناطق 

المستهدفة.

»بلديات الساحل« تعلن 
إعادة تشغيل محطة 

تحلية مياه البحر

جيش االحتالل يعاقب رفاق 
الضابط األسير »هدار جولدين«

»الشعبية« تدين عنف السلطة 
وتدعو لتغليب المصلحة الوطنية

اآلف امل�ستوطنني ..
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االستقالل/ وكاالت:
ش���رعت حديقة حيوان في منطقة خليج سان فرانسيسكو األميركية بتطعيم 
القطط الكبيرة والدببة والقوارض ضد فيروس كورونا كجزء من الجهود الوطنية 

لحماية األنواع الحيوانية باستخدام لقاح تجريبي.
وذكرت صحيفة س����ان فرانسيس����كو كرونيكل الس����بت أن النمرين جينجر 
ومولي هما أول حيوانين في حديقة حيوان أوكالند يحصالن على اللقاح هذا 
األس����بوع. تبرعت بالجرعات وطّورتها ش����ركة األدوية البيطرية زويتيس في 

والية نيوجيرزي.
ش���ملت حاالت اإلصابة المؤكدة لفي���روس كورونا حيوان���ات الغوريال والنمور 

واألسود في حدائق حيوان والقطط والكالب المنزلية.
قالت أليكس هيرمان، نائبة رئيس الخدمات البيطرية في حديقة الحيوان، إن أيًا 

من الحيوانات لم يَصب بالفيروس، لكنهم أرادوا أن يكونوا سباقين.
وكانت النمور والدببة السوداء والبنية وأسود الجبال والقوارض أول ما حصل على 

الجرعة األولى من جرعتين مقررتين. التالي هو الرئيسيات والخنازير.
وقال���ت في بي���ان صحاف���ي إن حديقة الحيوان اس���تخدمت حواج���ز للتباعد 
االجتماعي وإن الموظفين ارتدوا معدات واقية لحماية األنواع المعرضة لإلصابة. 
وقالت: »نحن س���عداء ومرتاحون ألننا اآلن قادرون على حماية حيواناتنا بشكل 

أفضل باستخدام هذا اللقاح«.

قطط ودببة وقوارض 
تتلقى لقاح »كورونا«

) APA images (   رغم اإعاقته.. البطل الفل�صطيني عبد الرحمن اأبو وطفة  ميار�س الريا�صة داخل اإحدى ال�صاالت يف مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة طبية حديثة إل���ى امتالك الخاليا 
الس���رطانية آللي���ة »مخيفة جدًا« وه���ي أنها تأكل 
نفسها للتمكن من البقاء على قيد الحياة، ولتشفى 

عندما تتعرض للتلف.

وتسمى هذه العملية )امتصاص السوائل الخلوية(، 
حيث تتكون الخاليا الس���رطانية من أغش���ية، يتم 
سحب التالف منها وفصله عن السليم، ثم يتم بعد 
ذلك فصل الجزء التالف وتحويله إلى كرات صغيرة، 

يتم هضمه.

الخاليا السرطانية تأكل نفسها للبقاء على قيد الحياة!
االستقالل/ وكاالت:

ذكر عمال اإلنقاذ من »وادي أوستا« في شمال غرب إيطاليا 
إن امرأتين تجمدتا حتى الموت في جبال األلب، على ارتفاع 
أكثر من أربعة آالف متر على الحدود اإليطالية السويسرية.

وتم نقل رجل كان مع االمرأتين إلى مستشفى سويسري. 

وكان يعاني من انخفاض في درجة حرارة جس���مه وعضة 
الصقيع. وكان الثالثة على جبل »مونتي روزا« الصخري في 
»بينين البس«، وأعلى قمة له في »دوفورسبيتز« على ارتفاع 
أكثر من 4630 مترًا فوق سطح البحر. وقالت خدمات اإلنقاذ 

إنه تم اإلبالغ عن فقدان األشخاص الثالثة. 

امرأتان تتجمدان حتى الموت في جبال األلب


